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བཀའ་དྱིན་དགའ་ཚརོ། 
འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ ཤེས་རིག་ལམི་ལུགས་དང་ སྤུས་ཚོད་ཡརི་དྲགས་བཟ་ོནའི་དོན་ལུ་ ཁག་ཆེ་བའ་མི་དངུལ་གྱི་རྒྱབ་སོརི་གནང་མི་ འབྲུག་རྒྱལ་གཞུང་ལུ་ བཀའ་དྲན་དགའ་ཚོར་ཞུ་
ན་ཨན། ད་དང་གཅིག་ཁརི་ ཆེོས་ཚོན་དཔེ་དབ་རྩོམི་སྒྲིག་ག་ལཱ་ནང་ ཁྱད་རིག་ག་གསོ་སོན་དང་ ཕེན་འདབས་ཀྱི་གོགས་རིམི་མིཛེད་མི་ གཤེམི་གསལ་ ཤེས་ཡོན་མིཁས་མིཆེགོ་དང་ 
ཁྱད་པེརི་ཅིན་གྱི་སོབ་དཔོེན་ཡོངས་ལུ་ དགའ་ཚོར་དང་བཅིས་པེའ་ལགས་སོ་ཡོད། 

གློས་སློན་པ། 
༡    དྲགོས་དྲགོ་ཀྲརི་ པེདྨ་འཕྲིན་ལས། དྲུང་ཆེན། ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག།  
༢    ལྷུན་གྲུབ་འབྲུག་པེ། རྩ་གཞུང་འགོ་དཔོེན། རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་རྒྱབ་སོརི་སྡེ་ཚོན།  

སྱིར་བཏང་བཀདོ་ཁྱབ་དང་རྒྱབ་སློར། 
ཀརྨ་ཡ་ཤེས། རྩ་གཞུང་འགོ་དཔོེན་གཙོ་འཛེན། རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་རྒྱབ་སོརི་སྡེ་ཚན།   

ཞུན་དགཔ། 
༡   དྲགོས་སངས་རྒྱས་རོ་རྗེ། རངོ་ཁའ་ཆེསོ་ཚོན་མིཁས་མིཆེགོ། རངོ་ཁ་གངོ་འཕེལ་དབང་འཛེན།  
2   ཆེོས་སད་དོན་གྲུབ།  རོང་ཁའ་མིཁས་ཚོགས་འཐུས་མི། ཀུན་གསལ་རིང་སོརི་ལས་འཛེན།  
༣   དབང་དྲག་ར་ོརྗེ། ལྟ་ཞིབ་འག་ོདཔོེན། ཤེས་རིག་ལྟ་ཞིབ་དང་རྒྱབ་སོརི་སྡེ་ཚོན།  
༤   ཤེས་རིབ་རྒྱལ་མིཚོན། ཆེོས་རྒྱུགས་འག་ོའཛེན་ལས་རིོགས། འབྲུག་ཆེོས་རྒྱུགས་བཀོད་ཚོགས།  
༥   པེདྨ་དབང་འདུས། ཆེོས་ཚོན་མིཁས་མིཆེོག། འབྲུག་ཆེོས་རྒྱུགས་བཀོད་ཚོགས།  
༦   ལྷུན་གྲུབ་འབྲུག་པེ།  རྩ་གཞུང་འགོ་དཔོེན། རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་རྒྱབ་སོརི་སྡེ་ཚོན།  
༧   བསན་འཛེན་རོ་རྗེ། རྩ་གཞུང་འག་ོདཔོེན། རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་རྒྱབ་སོརི་སྡེ་ཚོན།  
༨   ཚོ་རིང་། རྩ་གཞུང་འག་ོདཔོེན། རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་རྒྱབ་སོརི་སྡེ་ཚོན། 

ལས་བྱེད་ཚགོས་ཆུང་ག་ིའཐུས་མྱི། 
༡  དྲག་ཤེོས་སངས་རྒྱས་རོ་རྗེ། རོང་ཁའ་ཆེོས་ཚོན་མིཁས་མིཆེོག། རངོ་ཁ་གངོ་འཕེལ་དབང་འཛེན།  
༢ དབང་དྲག་ར་ོརྗེ། ལྟ་ཞིབ་འག་ོདཔོེན། ཤེས་རིག་ལྟ་ཞིབ་དང་རྒྱབ་སོརི་སྡེ་ཚོན།  
༣ པེདྨ་དབང་འདུས། ཆེོས་ཚོན་མིཁས་མིཆེོག། འབྲུག་ཆེོས་རྒྱུགས་བཀོད་ཚོགས།  
༤ ཤེས་རིབ་རྒྱལ་མིཚོན། ཆེོས་རྒྱུགས་འགོ་འཛེན་ལས་རིོགས། འབྲུག་ཆེོས་རྒྱུགས་བཀོད་ཚོགས།  
༥ བསམི་གཏན་མིཐརི་ཕྱིན། ལགས་སྦྱརི་བ། ཤེས་རིག་མིཐོ་རིམ་སོབ་གྲྭ། སྤ་རིོ།  
༦ བསན་འཛེན་རོ་རྗེ། རྩ་གཞུང་འག་ོདཔོེན། རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་རྒྱབ་སོརི་སྡེ་ཚོན།   
༧ ཚོ་རིང་། རྩ་གཞུང་འག་ོདཔོེན། རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་རྒྱབ་སོརི་སྡེ་ཚོན།   
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རྩློམ་སྱིག་པའྱི་མྱིང་ཐ།ོ 
༡ དྲག་ཤེོས་སངས་རྒྱས་རོ་རྗེ། རོང་ཁའ་ཆེོས་ཚོན་མིཁས་མིཆེོག། རངོ་ཁ་གངོ་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས།  
༢ པེདྨ་དོན་གྲུབ། ལགས་སྦྱརི་བ། སམས་རོགས་ཁ་་སྐད་ཡག་དང་ལམི་སོལ་སོབ་སྦྱོང་ཁང་།  
༣ འཕྲིན་ལས་ར་ོརྗེ། སོབ་དཔོེན། རིང་འབྱུང་འབྲིང་རིམ་སབོ་གྲྭ་འོག་མི། བཀྲ་ཤེས་སྒང་། 
༤  ཕུན་ཚོགས། དབུ་འཛེན་ལས་རིོགས། གཟ་ལུང་ཁ་འབྲིང་རིམ་སོབ་གྲྭ་འོག་མི། ཐམ་ཕུ། 
༥ བསོད་ནམིས་དབང་འདུས། སོབ་དཔོེན། རིང་འབྱུང་འབྲིང་རིམ་སོབ་གྲྭ་གོང་མི། བཀྲ་ཤེས་སྒང་། 
༦  ཆེོས་སད་དབང་ཕྱུག། སོབ་དཔེོན། བྱ་དཀརི་འབྲིང་རིམ་སོབ་གྲྭ་གངོ་མི། བུམི་ཐང་། 
༧  དཔེལ་འབྱོརི། ལགས་སྦྱརི་བ། ཤེས་རིག་མིཐ་ོརིམ་སོབ་གྲྭ། བསམི་རྩ། 
༨  པེདྨ་ལས་འཕྲིོ། སོབ་དཔེོན། བད་བ་ཐང་འབྲིང་རིམ་སོབ་གྲྭ་བརི་མི། བསམི་གྲུབ་ལོངས་མིཁརི། 
༩  ཚོ་དབང་རོ་རྗེ། སོབ་དཔེོན། མུ་ཏག་ཐང་འབྲིང་རིམ་སོབ་གྲྭ་གངོ་མི། ཐམ་ཕུ། 
༡༠  ནོརི་བུ། སོབ་དཔེོན། ཨོ་རིོང་འབྲིང་རིམ་སོབ་གྲྭ་འོག་མི། བསམི་གྲུབ་ལངོས་མིཁརི། 
༡༡  ཚོ་རིང་དཔེལ་འབྱོརི། སོབ་དཔོེན། འགམི་ཕུག་འབྲིང་རིམ་སོབ་གྲྭ་བརི་མི། རྩ་རིང་། 
1༢  དབང་དྲག་ར་ོརྗེ། ལྟ་ཞིབ་འག་ོདཔོེན། ཤེས་རིག་ལྟ་ཞིབ་དང་རྒྱབ་སོརི་སྡེ་ཚོན། ཐམ་ཕུ། 
༡༣  རྣམི་རྒྱས། སོབ་དཔོེན། ཕུན་ཚོགས་གླིང་འབྲིང་རིམ་སོབ་གྲྭ་བརི་མི། ཆུ་ཁ། 
༡༤  བསོད་ནམིས་རོ་རྗེ། སོབ་དཔོེན། དབང་འདུས་ཆེསོ་གླིང་འབྲིང་རིམ་སོབ་གྲྭ་བརི་མི། བུམི་ཐང་། 
༡༥  ཡ་ཤེས་དབྱངས་མིཚོ། སོབ་དཔོེན། གསརི་སྤང་སོབ་གྲྭ་ཆུང་བ། གསརི་སྤང་།  
༡༦  བྱམིས་པེ་འཕྲིན་ལས། སོབ་དཔེོན། དགོན་པེ་སང་མི་འབྲིང་རིམ་སོབ་གྲྭ་འགོ་མི། པེདྨ་དགའ་ཚོལ། 
༡༧  སངས་རྒྱས་མིཁའ་འགོ། སོབ་དཔེོན། དགའ་སང་ལོགས་འབྲིང་རིམ་སོབ་གྲྭ་གངོ་མི། དབང་འདུས་ཕེ་ོབྲིང་།  
༡༨  བོ་གསོ། སོབ་དཔེོན། རྒྱལཔེོ་ཞིང་འབྲིང་རིམ་སོབ་གྲྭ་གངོ་མི། མིོང་སྒརི། 
༡༩  ཚོ་དབང་ནོརི་བུ། སོབ་དཔོེན། ཡཱ་སྡེ་འབྲིང་རིམ་སོབ་གྲྭ་བརི་མི། མིོང་སྒརི། 
༢༠  ཀརྨ་རྒྱལ་མིཚོན། སོབ་དཔེོན། ཤེས་རིབ་གླིང་འབྲིང་རིམ་སོབ་བགྲྭ་གངོ་མི། ཀྲོང་གསརི། 
༢༡  ཨོ་རྒྱན་འབྲུག་པེ། སོབ་དཔེོན། ཚོ་འཕེལ་འབྲིང་རིམ་སབོ་གྲྭ་འོག་མི། ཧཱ། 
༢༢  ཀུན་ལགས་ཚོ་རིང་། སོབ་དཔེོན། ཁང་ཁུ་འབྲིང་རིམ་སབོ་གྲྭ་བརི་མི། སྤ་རིོ། 
༢༣ པེདྨ་དབང་ཕྱུག། སོབ་དཔེོན། སོྒམི་སྤྲུགས་འབྲིང་རིམ་སོབ་གྲྭ་བརི་མི། བསམི་རྩ། 
༢༤ བསོད་ནམིས་ལྷ་མིོ། སོབ་དཔོེན། ལུང་བསན་ཕུ་སོབ་གྲྭ་ཆུང་བ། ཐམ་ཕུ། 
༢༥ བད་ཆེན་དབང་མིོ། སོབ་དཔོེན། འབྲུག་རྒྱལ་འབྲིང་རིམ་སོབ་གྲྭ་འགོ་མི། སྤ་རིོ། 
༢༦ ཆེོས་སད་རྒྱལ་མིཚོན། སོབ་དཔོེན། བསམི་རྩ་འབྲིང་རིམ་སོབ་གྲྭ་གངོ་མི།  
༢༧  སྐལ་བཟང་བཀྲ་ཤེས། སོབ་དཔོེན། དག་ལགས་ཕུག་འབྲིང་རིམ་སོབ་གྲྭ་འགོ་མི། གསརི་སྤང་། 
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༢༨  ཡ་ཤེས་དབང་ཕྱུག། སོབ་དཔེོན། སག་མིོ་ཆུ་འབྲིང་རིམ་སོབ་གྲྭ་འོག་མི། ལྷུན་རྩ། 
༢༩  སྤན་པེ་ཚོ་རིང་། སོབ་དཔོེན། དརི་དཀརི་སོབ་གྲྭ་ཆུང་བ། དརི་དཀརི་ན།  
༣༠  པེ་སངས་དབང་འདུས། སོབ་དཔོེན། དག་འདུ་འབྲིང་རིམ་སོབ་གྲྭ་བརི་མི། ཆུ་ཁ། 
༣༡  ཆེོས་རྒྱལ། སོབ་དཔེོན། ཝམི་རིོང་འབྲིང་རིམ་སོབ་གྲྭ་འགོ་མི། བཀྲ་ཤེས་སྒང་། 
༣༢  ལྷ་དབང་ཕུན་ཚོགས། སོབ་དཔོེན། བཀྲ་ཤེས་གཡང་རྩ་འབྲིང་རིམ་སོབ་གྲྭ་འོག་མི།  
༣༣  དབང་ཕྱུག། སོབ་དཔོེན། ཕེགོ་སྦྱས་ཁ་མི་སྡེ་སོབ་གྲྭ། དབང་འདུས་ཕེོ་བྲིང་། 
༣༤  རོ་རྗེ་ལས་འཕྲི།ོ ལགས་སྦྱརི་བ། ཤེས་རིག་མིཐོ་རིམ་སབོ་གྲྭ། བསམི་རྩ།  
༣༥  པེདྨ་སོབས་རྒྱས། སོབ་དཔེོན། ཁ་ས་གབ་ཅུ་སོའབྲིང་རིམ་བ་གྲྭ་བརི་མི། ཐམ་ཕུ། 
༣༦ སངས་རྒྱས་དབང་འདུས། སོབ་དཔེོན། ཡཱ་སྡེ་འབྲིང་རིམ་སོབ་གྲྭ་བརི་མི། མིོང་སྒརི། 
༣༧  བསམི་གཏན་མིཐརི་ཕྱིན། ལགས་སྦྱརི་བ། ཤེས་རིག་མིཐོ་རིམ་སོབ་གྲྭ། སྤ་རིོ། 
3༨  དངོས་གྲུབ། དབུ་འཛེན་ལས་རིོགས། སྤུ་ན་ཁ་འབྲིང་རིམ་སོབ་གྲྭ་གངོ་མི།  
༣༩  ཆེོས་སད་དོན་གྲུབ། རོང་ཁའ་མིཁས་ཚོགས་འཐུས་མི། ཀུན་གསལ་རིང་སོང་ལས་འཛེན།  
༤༠  རོ་རྗེ། སོབ་དཔོེན། དབྱངས་ཅིན་ཕུག་འབྲིང་རིམ་སོབ་གྲྭ་གོང་མི། ཐམ་ཕུ། 
4༡  ཚོ་རིང་། རྩ་གཞུང་འག་ོདཔོེན། རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་རྒྱབ་སོརི་སྡེ་ཚོན།  
༤༢  བསན་འཛེན་རོ་རྗེ། རྩ་གཞུང་འག་ོདཔོེན། རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་རྒྱབ་སོརི་སྡེ་ཚོན།  

མཛུབ་གནོན་ལྕགས་སྤར་དང་ལས་དྲུང་། 
༡   བསན་འཛེན་རོ་རྗེ། རྩ་གཞུང་འག་ོདཔོེན། རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་རྒྱབ་སོརི་སྡེ་ཚོན།  
༢  ཚོ་རིང་། རྩ་གཞུང་འགོ་དཔོེན། རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་རྒྱབ་སོརི་སྡེ་ཚོན།  
༣   ཕུརིཔེ་རྒྱལམིོ། ཚོན་རིག་ལས་རིོགས་པེ། ཁང་ཁུ་འབྲིང་རིམ་སོབ་གྲྭ་བརི་མི། སྤ་རིོ། 

ཕྱི་ཤགོ་པར་རྱིས། 
ཀརྨ་འགྱུརི་མེད། བརྡ་དོན་འཕྲུལ་རིག་འག་ོདཔོན། སོབ་གྲྭའ་ཤེས་ཡོན་ལས་ཁུངས། ཐིམ་ཕུ།
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ཆེད་བརློད།  

འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ རྒྱལ་ཡོངས་སྐད་ཡག་འད་རོང་ཁ་ཨན། རོང་ཁ་འད་འབྲུག་མི་ག་རི་གས་ཤེས་དགོཔེ་དང་ ལག་ལན་
འཐབ་དགོཔེ་ཨན། ད་འབད་ན་འད་གས་ སོབ་གྲྭ་ཁག་ག་ཆེོས་ཚོན་ནང་ལུ་ཡང་ རོང་ཁ་འད་ རྩ་བའ་ཆེོས་ཚོན་ ཁག་ཆེ་ཤེོས་
ཅིག་ལུ་ ངོས་འཛེན་འབད་ད་སོབ་སོན་འབདཝ་ཨན།  
རོང་ཁའ་ཆེོས་ཚོན་གྱི་ གཞི་རིམ་གོང་མི་དང་ འབྲིང་རིམ་འོག་མིའ་རྩ་གཞུང་ལུ་ ད་རིས་ ཐངས་གསུམི་པེའ་ ལགས་པེའ་
འགྱུརིབ་ད་ སོམི་འབད་རི་འབད་ད་ཡོད། ད་ཡང་ སྤྱི་ལོ་༢༠༠༦ ལས་ འབྲིང་རིམ་བརི་མི་དང་ གོང་མིའ་ཆེོས་ཚོན་ལགས་
སྒྱུརི་འབད་ཡོད་མི་དང་འཁྲིལ་ཏ་ཨནམི་ལས། འད་གས་ སོབ་རིམ་གོང་མིའ་ ཤེས་ཡོན་གྱི་གཞི་འགྱིམི་བཙུགསཔེ་ཨན།  
རོང་ཁའ་ཆོེས་ཚོན་ལགས་སྒྱུརི་འབད་དགོ་པེའ་ གཞི་ཁུངས་ངོ་མི་འད་རི་ སོབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ ཧེ་མི་ལས་ལྷག་ས་ མི་ཚོ་ལུ་མིཁོ་
བའ་ རིག་རྩལ་འཐོབ་ཐབས་ལུ་ གཙོ་བོརི་བཏོན་ནའི་དོན་ལུ་ཨན།  ད་མི་ཚོད་ བར་དོན་ཚུ་ དུས་མིཐུན་བཟོ་ཐབས་དང་ སོབ་
སོན་གྱི་གནས་ཚོད་ རྒྱལ་སྤྱིའི་ཤེས་ཚོད་དང་ དོ་མིཉམི་བཟོ་ཐབས་ལུ་ཡང་ཨན།  

ད་འབད་བ་ལུ་བརན་ གཞི་རིམ་གོང་མི་དང་ འབྲིང་རིམ་འོག་མིའ་ རྩོམི་རིག་དང་ སྐད་ཡག་སོབ་དབ་འད་ནང་ སོབ་རིམ་སོ་
སོའ་གནས་ཚོད་དང་བསྟུན་པེའ་ ལྷག་རིག་རྩོམི་རིག་དང་ སྐད་ཡག་དང་ ཡ་གུའ་སྦྱོརི་བ་ ཡག་སྐུརི་རྣམི་གཞིག་ག་དོན་ཚོན་
ཚུ་ ཚུད་ད་ཡོད།  ད་ཚུ་ཡང་ མི་ཚོ་ལུ་མིཁོ་བའ་འབྲིལ་ཡོད་ བརྗེོད་དོན་མིཁོ་ཅིན་ཚུ་ལུ་ གཞི་བཞིག་ག་ཐོག་ལས་བྲིས་ཏ་ཡོད་
ན་ད་གས་ སྐད་ཡག་རིག་རྩལ་གྱི་གཞི་འགྱིམི་ ཚུད་ཚུགསཔེ་མི་ཚོད་ སོབ་ཕྲུག་ཚུ་ག་ མིནོ་རིག་གོང་འཕེལ་འགྱིོ་ན་ལུ་ཡང་ 
ཕེན་ཐོགས་སོམི་འབྱུང་ཚུགས་པེའ་ཡད་ཆེས་ཡོད།  

ད་དང་འདྲཝ་ཅིག་འབད་ སོབ་སོན་འབད་ཐངས་ཚུ་ཡང་ སོབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ བརྗེོད་དོན་དང་གཅིག་ཁརི་ རིག་རྩལ་གྱི་ཤེས་ཡོན་
འཐོབ་ཚུགསཔེ་བཟོ་ན་འད་ གཙོ་བོ་སོབ་ཕྲུག་རིང་རིང་སོ་སོ་ག་ཉམིས་མོང་ཐོག་ལས་ འཐོབ་དགོཔེ་འབད་བཟོ་ས་ཡོད། ད་ག་
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དོན་ལུ་ སོབ་སོན་ཐབས་ཤེས་ཚུ་ཡང་ བྷུལཱུམི་གྱི་རིག་སབོས་དང་ མི་ཚོ་ལུ་མིཁོ་ཆེ་བའ་ རིག་རྩལ་ཚུ་ག་ཐོག་ལས་ སོབ་དཔེོན་
ལམི་སོན་དཔེ་དབ་ཚུ་ཡང་ སོབ་རིམ་རི་རི་བཞིན་ལུ་བཟོ་ས་ཡོད།  ད་ཚུ་དང་འཁྲིལ་ཏ་ སོབ་དཔེོན་ཚུ་གས་ སོབ་སྦྱོང་ལས་དོན་
ག་རི་འགྲུབ་ཚུགས་པེའ་ སོབ་སོན་འབད་དགོཔེ་གལ་ཆེ། ད་མི་ཚོད་སོབ་ཕྲུག་དབང་པེོ་རིབ་ཚུ་ལུ་ རིག་པེ་ཚོད་མིད་རྒྱ་སད་
འབད་ནའི་ལམི་སོན་ཚུ་ཡང་ སོབ་དཔེོན་ཚུ་གས་ ག་ད་དྲག་དྲག་བྱན་དགོཔེ་ཨན།  

ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག་ག་ཧེོངས་ལས་ཡང་ ཤེས་ཡོན་རྩ་གཞུང་གསརི་པེའ་ དགོས་མིཁོ་དང་འབྲིལ་བའ་ མིཐུན་རྐྱེན་དང་རྒྱབ་
སོརི་ཚུ་ ཅི་དྲག་གང་དྲག་བྱན་ན་ལུ་ གཙོ་བོརི་བཏོན་ནའི་འབད་བརྩོན་བསད་ན་ཨན། མིཉམི་རུབ་ཀྱི་གྲུབ་འབྲིས་ད་ཚུ་ལུ་བརན་
ཏ་ ད་ལས་ཕེརི་ ཤེས་རིག་ག་གནས་ཚོད་དང་ སྤུས་ཚོད་ ཧེ་མི་ལས་ལྷག་པེའ་ ཡརི་དྲགས་ལགས་ཤེོམི་འབད་བྱུང་ས་ རྒྱལ་
གཞུང་ག་དམིགས་དོན་འགྲུབ་ཚུགས་པེའ་ ཡད་ཆེས་ཡོད།   
རོང་ཁའ་ཆོེས་ཚོན་ལགས་སྒྱུརི་གྱི་ལཱ་ཤུལ་ ད་ཅིག་འཐོན་མི་འད་ལུ་ ཤེས་རིག་སོབ་གྲྭའ་ཤེས་ཡོན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ ཤེས་ཡོན་
རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་རྒྱབ་སོརི་སྡེ་ཚོན་གྱི་ འགོ་དཔེོན་གྱིས་གཙོས་པེའ་ ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག་ག་འགོ་དཔེོན་ཚུ་དང་ སོབ་གྲྭ་
ཁག་སོ་སོའ་སོབ་དཔེོན་ཚུ་ འབྲུག་རྒྱལ་འཛེན་གཙུག་ལག་སོབ་སྡེའི་ ཤེས་རིག་མིཐོ་རིམ་སོབ་གྲྭའ་ལགས་སྦྱརི་བ་ཚུ་དང་ རོང་
ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་འགོ་དཔེོན་ གཞིན་གོས་སོན་དང་ མིཉམི་རུབ་འབད་མི་ འབྲིལ་ཡོད་འགོ་དཔེོན་ག་རི་ལུ་ ཤེས་
རིག་ལྷན་ཁག་ག་ཁ་ཐུག་ལས་ བཀའ་དྲན་དགའ་ཚོར་ཡོད།  ད་དང་འདྲཝ་འབད་ དཔེ་དབ་འད་ནང་ མིཁོ་ཆེ་བའ་དོན་ཚོན་ཚུ་
འཐོབ་པེའ་དཔེ་དབ་ རིང་དབང་ཅིན་གྱི་རྩོམི་པེ་པེོ་དང་ དཔེ་སྐྲུན་ཁང་ཚུ་ལུ་ཡང་ ངོས་ལན་དང་བཅིས་པེའ་ བཀའ་དྲན་དགའ་
ཚོར་ཡོད། 
 
 
བཀྲས་བད་ལགས།  
 
                                                      འཕྲིན་ལས་རྒྱ་མིཚོ། 

ཤེས་རིག་བོན་པེོ། 
      ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག། 
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སློན་བརློད། 

༄༅། །ཨོོྂ་སྭ་སྱི། རབ་འབྱམས་ངོ་མཚར་ཤེས་བྱ་རྒྱ་མཚོའྱི་ཀློང་། །རྣམ་དཔློད་རྱིག་པའྱི་གྲུ་ཆེན་གོམ་གཅིག་གིས། །ཕ་

མཐར་སོན་པའྱི་བློ་གློས་ནོར་བུའྱི་གཏེར། །སློལ་མཛད་རྗེ་བཙུན་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ལ་འདུད། །རྗེད་དཀའྱི་དལ་འབྱློར་ལུས་

རྗེན་ཐོབ་དུས་འདིར། །མྗེད་ཐབས་མྗེད་པའྱི་རང་སྐལ་ཤེས་བྱའྱི་ནོར། །ལེན་ཐབས་སློན་མྗེད་སྐད་ཡིག་འབྱི་རྩློམ་གྱི། །སློབ་དེབ་

བརྩྗེ་བས་བྱྱིན་གྱིས་དགའ་བས་ལོངས། ། 

ཞིས་མིཆེོད་པེརི་བརྗེོད་པེ་དང་ དངོས་པེོ་ངས་པེརི་སོན་པེའ་ཚོག་གས་མིདུན་བསུས་ཏ་ ཞུ་ན་འད་ཡང་ འབྲུག་ག་རྒྱལ་ཡོངས་སོབ་གྲྭའ་ 
རོང་ཁའ་ཤེས་ཡོན་རྩ་གཞུང་ལགས་སྒྱུརི་གྱི་ སོབ་དབ་གསརི་རྩོམི་གྱི་གས་ལས་ སོབ་རིམ་༦ པེའ་སྐད་ཡག་དང་ རྩོམི་རིག་སོབ་དབ་
འད་ སྤྱི་ལོ་༢༠༠༦ ག་ འབྲུག་རྒྱལ་ཡོངས་ ཤེས་ཡོན་རྩ་གཞུང་བཀོད་རིས་དང་འཁྲིལ་ཏ་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ག་སོབ་གྲྭ་ཚུ་ག་དོན་
ལུ་ དང་དུས་ཀྱི་དགོས་མིཁོའ་འགྱུརི་བ་དང་མིཐུན་པེའ་ རྩོམི་རིག་དང་སྐད་ཡག་སོབ་དབ་འབད་ བཟོ་བཟོཝ་ཨན། རྩོམི་རིག་དང་སྐད་
ཡག་ག་སོབ་དབ་འད་ནང་ ཆེོས་ཚོན་ཁག་གཉས་ལུ་དབྱ་ས་ཡོད། དཔེ་ཚོན་དང་པེའ་ནང་ ལྷག་རིག་རྩོམི་རིག་དང་ དཔེ་ཚོན་གཉས་པེའ་
ནང་ སྐད་ཡག་དང་ཡ་གུའ་སྦྱོརི་བའ་སྐོརི་ལས་བཙུགས་ཏ་ཡོད། སོབ་རིམ་ད་ཚུ་ནང་ཡོད་པེའ་ སོབ་སྦྱོང་འབད་དགོ་པེའ་དོན་ཚོན་ཚུ་ ག་
རི་བརྗེདོ་དོན་ལུ་ གཞི་བཞིག་ས་ བཟོ་ཡོདཔེ་ཨན། 

ད་ཡང་ རྩོམེ་རིག་ཆོས་ཚན་འད་ འབྲེ་རྩོམེ་ སྙན་རྩོམེ་ སྲུང་དང་གཏམེ་རྒྱུད་ གསུམེ་གྱི་ཐིོག་ལས་ དང་རིབས་ཀྱི་རྩོམེ་རིག་ལམེ་ལུགས་
ཀྱི་རིག་རྩལ་འཐིོབ་ཚུགས་པའ་ དམེགས་གཏད་གཙོ་བོརི་བཟུང་སྟེ་ རིང་ལུགས་སྔརི་སོལ་རྩོམེ་རིག་ལམེ་ལུགས་ཚུ་ཡང་ ཤེས་ཚུགས་
པའ་དམེགས་གཏད་བསད་ད་ཡོད། ལྷག་པརི་ རྩོམེ་རིག་དང་ཡ་གུའ་སོརི་བའ་ སོབ་དབ་འད་ནང་ སང་དགོཔ་ཡོད་པའ་ རིག་རྩལ་ཚུ་ག་
བརོད་དོན་འད་ ཤེས་ཡོན་སོབ་སོང་ག་གཞི་འགྱིམེ་དང་འབྲེལ་བ་དང་ རིང་མེགོ་འདོང་ཚུགས་པའ་མེ་ཚའི་ལཱ་གཡོག་དང་ རིང་ག་ལུས་
ངག་ཡད་གསུམེ་གྱི་ བསམེ་སདོ་ཡརི་དགས་གཏང་ཐིབས་ལུ་ ཁག་ཆ་བའ་གཞི་དོན་ཚུ་ཚུད་ད་ཡོད། ད་གས་སོབ་རིམ་དྲུག་པའ་སོབ་ཕྲུག་
ཚུ་ལུ་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་དུས་ཀྱི་འགྱུརི་བ་དང་འཁྲིལ་ཏ་མེཁོ་བའ་ ཤེས་ཡོན་དང་ལོགས་གྲུབ་ཚུ་འཐིོབ་ཚུགས་པའ་རི་བ་ཨིན།  
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ད་བཟུམེ་འབད་ ་བརོད་དོན་དང་རིག་རྩལ་ད་ཚུ་ སྐད་ཡག་ག་རིག་རྩལ་གོང་འཕེལ་གཏང་ན་ལུ་ གཙོ་བོརི་བཏོན་ཏ་ཡོདཔ་ལས་ སོབ་
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རུང་ འབྲེ་རྩོམེ་ལམེ་ལུགས་གསརིཔ་ག་འབྲེ་རྩོམེ་ད་ཚུ་ ཧེ་མེ་རོང་ཁའ་ནང་མེདཔ་ལས་བརྟེན་ གསརིཔ་བཟེོ་བའ་སྐབས་ལུ་ ཤེས་ཡོན་
ལོགས་གྲུབ་ཅིན་གྱི་ མེ་ཁྲིོད་དཀོན་པ་དང་ དུས་ཚད་ལངམེ་མེ་འཐིོབ་པའ་ དཀའ་ངལ་ཚུ་ལས་བརྟེན་ ལྷག་ཆད་དང་ ནོརི་འཁྲུལ་མེ་འབྱུང་
བའ་དཔ་མེ་སད། ནོརི་འཁྲུལ་འད་ཚུ་ལུ་ འབྲེལ་ཡོད་མེཁྱན་ལྡན་ག་གས་རི་འབད་རུང་ ཐིད་ཀརི་དུ་ལགས་བཅིོས་དགོངས་འཆརི་ ག་ཅི་རི་
གནང་རུང་ ལགས་སོ་དང་བཅིས་པའ་ དགའ་བསུའ་གདངོ་ལན་སོམེ་ཡོད།།  

སློན་འདབེས།   

གངས་མྗེད་རྒྱ་ཆེན་འཛམ་གྱིང་ཤེས་བྱའྱི་མཐའ། །ཐབས་མཁས་བརྩློན་ཤུགས་གཤོག་རླབས་ཟུང་འབྗེལ་གྱིས། ། 

ལེགས་པར་ཆོད་པས་བདག་གཞན་དོན་གཉིས་ཀྱི། །དཔལ་ཡོན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའྱི་རྒྱུ་རུ་སློན། ། 

 
 
 
          དགོས་སངས་རྒྱས་རྡོ་ར། 

      ཁྲི་འཛན། 
        རོང་ཁའ་ཆོས་ཚན་ཚགས་ཆུང་། 
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ལྷག་རིག་དང་རྟོམ་རིག་གི་ཁུངས་དོན། 

རྟོམ་རིག། 
རོམ་རག་ཟེར་མ་འད་ སོབ་དབ་དང་ལྷག་དབ་ གཏང་ཡིག་དང་གསར་ཤོག་ ལ་སོགས་པའ་ཡིག་ཆ་
ཚུ་ལུ་སབ་ཨིན། རོམ་རག་ལུ་ནང་གསས་ཀྱི་ དབྱེ་བ་ལ་ཤ་ཡིོད་རུང་། ཤས་ཚད་གནས་རམ་གཉིས་
པའ་དོན་ལུ་ འབྲི་རོམ་དང་ སྙན་རོམ་ སྲུང་ག་རགས་དང་ཁག་གསུམ་འབད་ཡིོད།  

འབི་རྟོམ། 
འབྲི་རོམ་ནང་ལས་ འགྲལ་བཤད་འབྲི་རོམ་དང་ ལོ་རྒྱུས་འབྲི་རོམ་གཉིས་། སོབ་ཚན་ར་ར་ནང་འབད་
བྲིས་ཏ་ཡིོད། ད་ཚུ་ བརོད་དནོ་གཅིག་ག་ཐོག་ལུ་བྲིས་ཏ་ཡིོད་མ་འད་ རོམ་རག་མ་འདྲཝ་སྣ་ཚགས་ 
བྲི་ན་ག་ལོགས་གྲུབ་ འཐོབ་ནའི་དོན་ལུ་ཨིན། 

འགྲལ་བཤད་འབྲི་རོམ་ཟེར་མ་འད། དཔར་ན། པར་དང་ཅི་ལ་ཅིག་ག་སོར་ལས་ བཤད་པ་རྐྱབ་སྟེ་
འབྲི་མ་འད་ཨིན། པར་དང་ཅི་ལ་ཚུ་ག་རང་ཐུང་ ཕྲ་སོམ་ ཆ་ཆུང་ ཚས་གཞི་ བཟེོ་རྣམ་ མང་ཉུང་ 
གནས་ཕོགས་ཚུ་ག་བཤད་པ་ ཁ་གསལ་རྐྱབ་སྟེ་བྲི་དགོཔ་ཨིན།  

ལོ་རྒྱུས་འབྲི་རོམ་ཟེར་མ་འད། དཔར་ན། སོབ་གྲྭའ་ཉིནམ་གཅིག་ག་ ལས་རམ་དང་། ཡིང་ན། སབོ་
ཕྲུག་ཅིག་ ཁྱིམ་ནང་ལས་སོབ་གྲྭ་ནང་འོངས་ཏ་ ལོག་ཁྱིམ་ན་ག་ད་ས་ འགོ་ན་ཡིོད་ག? ད་ག་ ལོ་
རྒྱུས་བྲི་ན་བཟུམ་ཨིན། འད་ག་སབས་ལུ་ དང་པ་ ག་ཅི་འབད་ཡིི? ད་ལས་ གཉིས་པ་ ག་ཅི་འབད་
ན་ཡིོད་ག? རམ་པ་བཞིན་དུ་ བྲི་དགོཔ་མ་ཚད། དུས་ཚད་ཧེ་མ་འབད་མ་ཧེ་མ་དང་ ཤུལ་མ་འབད་
མ་ཚུ་ཤུལ་མ་འབད་ རམ་པ་བཞིན་དུ་བྲི་དགོ།  
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སྙན་རྟོམ། 
སྙན་རོམ་ལས་ སོ་གླུའ་ཞིབས་ཁྲ་དང་། རང་མོ་གསལ་བཤད་བཟུམ་ སོབ་ཚན་ར་ར་བཞིན་དུ་
བཙུགས་ཏ་ཡིོད། ད་ཚུ་གས་ ལྷག་ན་དང་སབ་ནའི་རག་རལ་ གོང་འཕེལ་གཏང་ན་ལུ་ ཕེནམ་མ་
ཚད། བརོད་དོན་ཚུ་རོམ་རག་ག་ཐོག་ལས་ བྲི་ན་འགོ་ཡིང་བཙུགས་ཚུགསཔ་ཨིན། སོ་གླུ་དང་ཞིབས་
ཁྲ་རང་མོ་ཚུ་གས་ མང་ཚག་གསརཔ་ཚུ་ སོ་བའ་ཐོག་ལས་ ལྷབ་ཚུགསཔ་ལས། ཞིབས་ཁྲ་རྐྱབ་ན་
དང་ རང་མོའ་ངག་རལ་འཐབོ་ནའི་ གཞི་འགམ་ཡིང་ཚུད་ཚུགས་ན་དང་། ད་ལས་ གསལ་བཤད་ཀྱི་
ཚག་ཚུ་ ལགས་ཤོམ་བཟེོ་སྟེ་ སབ་ན་ག་སྦྱང་བ་འཐོབ་ནའི་དོན་ལུ་ཨིན།  

སྲུང་ཐུང་ཀུ། 
རྒས་ཤོས་ཚུ་གས་ གཏང་ན་ཡིོད་མ་ག་ མ་དང་སམས་ཅིན་ཚུ་ག་སྲུང་ཚུ་ལུ་སབ་ཨིན། ད་མན་ ང་
བཅིས་རའ་ ཉིམས་མོང་ལུ་དངོས་སུ་འབྱུང་མ་ ལོ་རྒྱུས་དང་། ཡིངན། སམས་ཀྱིས་བཟེོ་སྟེ་འཆར་སྣང་
འབད་ གནས་སབས་ཅིག་ག་ནང་འབད་ཡིོད་མ་ ལོ་རྒྱུས་དང་ ལཱ་ཚུ་ག་སོར་ལས་ འབྲི་མ་འད་ཨིན། 
ད་འབད་ཞིནམ་ལས། ང་བཅིས་ སོབ་ཕྲུག་གཞི་རམ་འོག་མ་ཚུ་ག་དོན་ལུ་ ཁོང་རའ་ལཱ་ག་ཉིམས་མོང་
ཚུ་ དངོས་སུ་ཕ་ཁར་བཏོན་ཏ་བྲི་བཅུག་པ་ཅིན། སོ་བ་ཆ་ཏོག་ཏོ་ག་སྲུང་ད་ཚུ་ལུ་བརྟེན་ཏ་ སད་ཡིག་
གོང་འཕེལ་དང་ཚག་དོན་ཚུ་ ཤས་ཚུགསཔ་བཟེོ་ན་ལུ་ ཕེན་ཐོགས་ཡིོདཔ་ཨིན། 
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ལྷག་རིག་དང་རྟོམ་རིག་གི་གནས་ཚད། 

སྩོབ་རིམ་༡༢ པ་མཇུག་བསྡུཝ་ད་ སྩོབ་ཕྲུག་ཚུ་གས། 
༡. རྩོང་ཁའི་དཔ་དབ་དང་ཡག་རིགས་ ག་ཅ་རི་ཨན་རུང་ རྩོད་སྒྲ་ གཅད་མཚམས་ ཚག་

མཚམས་ཚུ་ ཚུལ་དང་མཐུན་ཏྩོག་ཏྩོ་འིབད་ ལྷག་ཚུགས་དགྩོ།  
༢. ཆྩོས་སྐད་ནང་ཡྩོད་པའི་ ཡག་ཆ་དང་ དཔ་ཆ་ཚུ་ལྷག་ཚུགས་དག།ོ 
༣. རྩོང་ཁའི་ནང་ཡྩོད་པའི་དངྩོས་རྩོམ་དང་ འིཆརི་རྩོམ་གྱི་དཔ་དབ་ཚུ་ རིང་སྩོབས་ཀྱིས་ལྷག་ས་ 

གྩོ་བ་ལན་ཚུགས་དགྩོ།   
༤. གྩོ་དྩོན་ལན་ནའི་དྩོན་ལུ་ལྷག་ཐངས་ཀྱི་ཐབས་ཤས་མ་འིདྲཝ་ཚུ་ལག་ལན་འིཐབ་ཚུགས་དགྩོ། 
༥. རྩོང་ཁའི་དཔ་དབ་ཚུ་ལྷག་ས་ བསྐྱརི་ཞིབ་ འིབད་ཚུགས་དགྩོ། 
༦. རྩོམ་རིག་མ་འིདྲཝ་ཚུ་ལྷག་ས་ འིབྲི་ཐངས་ཀྱི་ཁྱད་པརི་ཚུ་ ངྩོས་འིཛིན་འིབད་ཚུགས་དགྩོ། 
༧. ལྷག་ན་ལུ་ གྩོམས་འིདྲས་ཚུད་ད་ མ་ཚའི་ནང་ ལྷག་ན་ལུ་བརྩོན་ཤུགས་དང་ སྩོ་བ་བསྐྱད་

ཚུགས་དགྩོ། 
༨. རྩོམ་རིག་ཚུ་ལྷག་ས་ ཆྩོས་དང་ལམ་སྩོལ་ལུ་ རས་མཐྩོང་ག་བསམ་སྩོད་ཤས་ཡྩོན་དང་ 

ཆྩོས་སད་ཀྱི་བྱེ་གཞིག་ཚུ་ལུ་ རྣམ་དཔྱྩོད་ཀྱི་ཤས་རིབ་ འིཐྩོབ་ཚུགས་དགྩོ། 
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ལྷག་རིག་དང་རྟོམ་རིག་གི་ཤོག་ཁྲམ།  
རྟོམ་རིག་དབྱེ་བ། ༤ ༥ ༦ 
༡. འབྲི་རོམ། √ √ √ 
༢. སྙན་རོམ།  √ √ 
༣. སྲུང་དང་གཏམ་རྒྱུད། √ √ √ 
༡. འབི་རྟོམ་བཀོད་རིས།  
འབི་རྟོམ་དབྱེ་བ། ༤ ༥ ༦ 
༡ འགྲལ་བཤད་འབྲི་རོམ། √ √ √ 
༢ ལོ་རྒྱུས་འབྲི་རོམ། √ √ √ 
༢. སྙན་རྟོམ་བཀོད་རིས།  
སྙན་རྟོ་དབྱེ་བ། ༤ ༥ ༦ 
༡ ཞིབས་ཁྲ། √ √ √ 
༢ རང་མོ།  √ √ 
༣ གསལ་བཤད། √ √ √ 
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གནས་ཚད་གནས་རིམ་བརྡ་སྟོན། 

༡. ཚགས་བཅིད་དང་ ཚག་ལྷུག་ སྤེལ་མ་ཚུ་ ལྷག་ཚུགས།       
༢. འིབྲིལ་ཡྩོད་གནད་དྩོན་ འིཇམ་ཏྩོང་ཏྩོ་ཡྩོད་པའི་ སྲུང་ཐུང་ཀུ་ཚུ་ལྷག་ས་ རིང་ག་བྩོ་ལུ་འབབ་

མ་ སྲུང་རདཔ་དང་ འིབྱུང་རིམ་ཚུ་ག་སྐྩོརི་ལས་ ལྩོ་རྒྱུས་བཤད་ཚུགས། 
༣. རྩོམ་རིག་འིཇམ་ཏྩོང་ཏྩོ་ཚུ་ནང་ག་ བརྩོད་དྩོན་དང་ སྲུང་རདཔ་ག་ཁྱད་ཆྩོས་ཚུ་ མ་ཚའི་སྩོད་

རྣམ་དང་ འིབྲིལ་བ་འིཐབ་ཚུགས།  
༤. གྩོ་དྩོན་ལན་ནའི་དྩོན་ལུ་ ལྷག་ནའི་ཐབས་ཤས་མ་འིདྲཝ་ཚུ་ ལག་ལན་འིཐབ་ས་ ལྷག་

ཚུགས། 
༥. སབ་ཁྲ་དང་ པརི་རིས་ ཐག་ཁྲམ་ ཤད་ཁྲམ་ པརི་ཁྲམ་ འིཇམ་ཏྩོང་ཏྩོ་ཚུ་ལུ་བལྟ་ས་ བརྡ་

སྒྱུརི་འིབད་ཚུགས།  
༦. དུས་མཐུན་གྱི་ མང་ཚག་གསརིཔ་ཚུ་ལྷག་ན་ལུ་ སམས་ཤུགས་བསྐྱད་ཚུགས། 
༧. རྩོམ་རིག་ག་དཔ་དབ་ མང་སུ་ལྷག་ན་ལུ་ གྩོམས་སང་ཚུད་ན་དང་ དག་སང་བསྐྱད་ཚུགས། 
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སྟོབ་སྟོང་ལས་དོན། 

༡. སོབ་རམ་ལྔ་པ་ནང་ ལྷབ་མ་ ལྷག་ནའི་རག་རལ་ཚུ་ ལག་ལན་འཐབ་ཚུགས་དགོ། 
༢. ཚགས་བཅད་དང་ཚག་ལྷུག་ག་ ལྷག་ཐངས་མ་འདྲཝ་ཚུ་དང་ འཁྲལ་ཏ་ལྷག་ཚུགས་དགོ།  
༣. འིབྲིལ་ཡྩོད་གནད་དྩོན་ འིཇམ་ཏྩོང་ཏྩོ་ཡྩོད་པའི་ སྲུང་ཐུང་ཀུ་ཚུ་ལྷག་ས་ རིང་ག་བྩོ་ལུ་འབབ་

པའི་ སྲུང་རདཔ་དང་ འིབྱུང་རིམ་ཚུ་ག་སྐྩོརི་ལས་ ལྩོ་རྒྱུས་བཤད་ཚུགས་དགོ།  
༤. རྩོམ་རིག་ འིཇམ་ཏྩོང་ཏྩོ་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ ད་ནང་ག་ བརྩོད་དྩོན་དང་ སྲུང་རདཔ་ག་ཁྱད་ཆྩོས་ཚུ་ 

དབྱེ་དཔྱད་འབད་ད་ བཟེང་ངན་ག་དབྱེ་བ་ཕ་ཚུགས་དགོ།  
༥. ཚག་མཛོད་ ལག་ལན་འཐབ་སྟེ་ མང་ཚག་ག་གོ་དོན་ འཚལ་ཚུགས་དགོ།  
༦. གྩོ་དྩོན་ལན་ནའི་དྩོན་ལུ་ ལྷག་ནའི་ཐབས་ཤས་མ་འིདྲཝ་ཚུ་ ལག་ལན་འིཐབ་ས་ ལྷག་

ཚུགས་དགོ།   
༧. སབ་ཁྲ་དང་ པརི་རིས་ ཐག་ཁྲམ་ ཤད་ཁྲམ་ པརི་ཁྲམ་འིཇམ་ཏྩོང་ཏྩོ་ཚུ་ལུ་བལྟ་ས་ བརྡ་

སྒྱུརི་ འིབད་ཚུགས་དགོ།  
༨. དུས་མཐུན་གྱི་ མང་ཚག་གསརིཔ་ཚུ་ལྷག་ན་ལུ་ སམས་ཤུགས་བསྐྱད་ད་ མང་ཚག་རྒྱ་སྐྱེད་

འབད་ཚུགས་དགོ།  
༩. ལྔ་པ་ནང་ལྷབ་མ་མང་ཚག་གུ་ གསརི་འཐབ་ཉུང་ཤོས་༢༠༠ བཀལ་ཏ་སྩོམ་༦༠༠ ལྷག་

སྟེ་ ཧེ་གོ་ཚུགས་དགྩོ། 
༡༠. ལྷག་ན་ག་ དཔ་དབ་ཉུང་ཤོས་༡༥ ལྷག་ཚར་དགོ། 
༡༡. རྩོམ་རིག་ག་དཔ་དབ་ མང་སུ་ལྷག་ན་ལུ་ གྩོམས་སང་ཚུད་ན་དང་ དག་སང་བསྐྱད་
 ཚུགས་དགོ། 
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སྟོབ་དཔནོ་ཚུ་གིས་འབད་དགོཔ། 

༡. པརི་དང་རི་མོ་ སབ་ཁྲ་ པར་ཁྲམ་ ཐག་ཁྲམ་ སོར་ཁྲམ་ཚུ་ལུ་བལྟ་སྟེ་ བརྡ་སྒྱུརི་འིབད་
ནའི་ རག་རལ་ཚུ་ གང་མང་བྱེན་དགོ།  

༢. དངོས་རོམ་དང་འཆར་རོམ་མ་འདྲཝ་ཚུ་ ལྷག་ནའི་དུས་ཚད་ ག་ད་མང་མང་བྱེན་ཏ་ ད་ནང་
ག་བརོད་དོན་དང་ རག་པ་ བསམ་འཆར་ཚུ་ དཔ་དབ་གཞིན་ལུ་ ཁུངས་གཏུགས་འབད་ད་ 
འོས་འབབ་ཡིོད་མད་ཀྱི་ ཁུངས་བཀལ་ཚུགསཔ་འབད་ བཟེོ་དག།ོ  

༣. དངོས་རོམ་དང་ འཆར་རོམ་མ་འདྲཝ་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ སྲུང་ག་གནད་དོན་དང་འབྱུང་རམ་ སྲུང་
རདཔ་ག་ཁྱད་ཆྩོས་ཚུ་ མ་ཚའི་སྩོད་རྣམ་དང་ འིབྲིལ་བ་འིཐབ་བཅུག་ནའི་ གོ་སབས་ཚུ་བྱེན་
དགོ།  

༤. དུས་མཐུན་གྱི་མང་ཚག་གསར་འཐབ་ གང་མང་ལྷག་ལྟ་མང་ཚག་རྒྱ་སྐྱེད་འབད་བཅུག་དགོ། 
༥. ཚགས་བཅད་དང་ ཚག་ལྷུག་ ལྷག་ཐངས་ཀྱི་ ཐབས་ལམ་ཚུ་ སྟེནོ་བྱེན་དགོ།  
༦. ཚག་མཛོད་ལག་ལན་འཐབ་སྟེ་ མང་ཚག་ག་གོ་དོན་འཚལ་བཅུག་ནའི་ ཐབས་ལམ་ཚུ་ སྟེོན་

བྱེན་དགོ། 
༧. ལྷག་ན་དང་ གྩོ་དྩོན་ལན་ནའི་དྩོན་ལུ་ ལྷག་ནའི་ཐབས་ཤས་མ་འིདྲཝ་ཚུ་ ལག་ལན་འིཐབ་

ས་ ལྷག་བཅུག་དགོ། 
༨. རྩོམ་རིག་ག་དཔ་དབ་ མང་སུ་ལྷག་ན་ལུ་ སྩོ་བ་བསྐྱད་བཅུག་ནའི་ ཐབས་ལམ་ཚུ་སྟེོན་ཏ་ 

ཨི་རྟེག་ར་ལྷག་ན་ལུ་ དག་སང་བསྐྱད་ན་དང་ གྩོམས་སང་ ཚུད་བཅུག་དགོ། 
༩. ཁོང་ར་གས་ལྷག་མ་ དཔ་དབ་ཚུ་ནང་ག་ གནད་དོན་ཚུ་དང་ རག་པ་ འབྱུང་རམ་ཚུ་ལུ་དབྱེ་

དཔྱད་འབད་ད་ ཨིན་མན་དང་ སྐྱེོན་ཡིོན་ག་ བསམ་འཆར་ཚུ་བཀདོ་བཅུག་དགོ། 
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བརྟོད་དོན་གི་ཁུངས་དོན། 

བརོད་དོན་ཟེར་མ་འད་ གཙོ་བོ་ཨི་ལོ་ཚུ་ག་མ་ཚ་ལུ་ མཁོ་བའ་ཤས་ཡིོན་ལག་ཆ་བཟུམ་
ཅིག་ འཐབོ་པའ་སབས་ལུ་ ལག་ཆ་ལག་ལན་འཐབ་ཤས་ན་ག་བསམ་རག་དང་། བྱེ་
བ་ལག་ལན་འཐབ་ཐངས་ཀྱི་གནས་སབས་གཉིས་ སྟེབས་གཅིག་ཁར་ ཤས་ཚུགས་
ནའི་ཤས་ཡིོན་བྱེན་ནའི་དོན་ལུ་ཨིན། ད་ཡིང་། ཨི་ལོ་ཚུ་ལོ་ན་ཆུང་ཀུའ་བསང་ལས་ར་ 
བཟེང་པོའ་ལམ་ལུ་གོམས་འདྲས་ཚུད་ན་འད་གལ་ཆེཝ་ལས་བརྟེན་ ཤས་ཚད་ཀྱི་གནས་
རམ་གཉིས་པ་དང་ གསུམ་པའ་སོབ་དབ་ཚུ་ག་ ལྷག་རག་དང་ རོམ་རག་འད་སབོ་ཚན་
ར་ར་ལུ་ བརོད་དོན་ར་བཀོད་ད་ཡིོད། ད་མ་ཚད་ རམོ་རག་ག་དབྱེ་བ་མ་འདྲཝ་ འབྲི་
རོམ་ སྙན་རོམ་ སྲུང་ཐུང་ཚུ་ག་ཅི་ར་ཨིན་རུང་ བརོད་དོན་གཅིག་ལུ་དམགས་གཏད་
བསྐྱེད་ད་ཡིོདཔ་ཨིན། ད་ག་དགོས་པ་འད་ཡིང་ སོབ་ཕྲུག་ཚུ་གས་ སོ་སོའ་མ་ཚ་ནང་ 
འབྱུང་མ་ཉིམས་མོང་ཚུ་ རམོ་རག་མ་འདྲཝ་ ག་ཅི་ག་ཐོག་ལས་འབད་རུང་ འབྲི་རོམ་
འབད་བཙུགས་ཏ་ བརྡ་དོན་སོད་ལན་འབད་ན་ལུ་ གོམས་སྦྱང་ཚུད་ཚུགས་ན་ག་དོན་ལུ་
ཨིན། བརོད་དོན་ད་ཚུ་ཡིང་ རས་མཐོང་དང་བསམ་སདོ་ཤས་ཡིོན་གུ། ལྷ་ཆོས་དང་ 
མ་ཆོས་རྣམ་གཞིག་ སྔར་སལོ་ལམ་ལུགས་ མ་ཚའི་རག་རལ་ཚུ་ནང་ལས་ བཙུགས་ཏ་
ཡིོདཔ་ལས། ད་གས་ཨི་ལོ་ཚུ་ག་བསམ་པ་དང་རག་རལ་ སོད་པ་གསུམ་ཆ་ར་ག་ཤས་
ཡོིན་འཐོབ་ཚུགས་ན་ཨིན། 
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ད་འབད་ན་འད་གས་ སོབ་དཔོན་དང་སོབ་ཕྲུག་ཚུ་གས་ བརོད་དོན་ག་དམགས་དོན་
འགྲུབ་ན་དང་གཅིག་ཁར། སད་ཡིག་ག་རག་རལ་བཞི་དང་ རོམ་རག་ག་ཁྱིད་ཡིོན་ཚུ་
ག་ ཤས་ཚད་ལོགས་གྲུབ་ཚུ་འཐོབ་ཚུགསཔ། མ་ཚའི་རག་རལ་བཅུ་ཐམ་ག་ཐགོ་ལས་ 
འབད་དགོཔ་ཨིན། སོབ་རམ་བཞི་པར་བརོད་དོན་མ་འདྲཝ་ལྔ་ག་ སོབ་ཚན་ལྔ་དང་། 
སོབ་རམ་ལྔ་པ་དང་དྲུག་པར་ བརོད་དོན་མ་འདྲཝ་དྲུག་ར་ག་ སོབ་ཚན་དྲུག་ར་དང་། 
སོབ་རམ་བདུན་པ་དང་བརྒྱད་པར་ བརོད་དོན་མ་འདྲཝ་བདུན་ར་ག་ སབོ་ཚན་བདུན་ར་
ཡིོད། བརོད་དོན་དགོས་ཁུངས་དང་དམགས་དོན་ད་ཚུ་ ར་ར་བཞིན་དུ་ག་འོག་ལུ་ བཀོད་
ད་ཡིོདཔ་ལས། སོབ་ཚན་སོ་སོའ་ནང་ག་ བརོད་དོན་ཚུ་ལགས་ཤོམ་འབད་ ཧེ་གོ་
ཚུགས་ནའི་དོན་ལུ་ སོབ་དཔོན་གས་གཤམ་གསལ་ག་ཁུངས་དོན་ལུ་ ནན་ཞིབ་ངས་
འདྲོང་གནང་སྟེ་ སོབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་སྤེལ་དགོཔ་གལ་ཆ།། 
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སྟོབ་ཚན་༡ པ། བརྟོད་དོན། ངེའི་མི་ཚེ། 

ཨི་ལོ་ཚུ་ག་ ལོ་དང་ན་ཚད་འ་ནམ་ཅིག་ཁར་ལྷོདཔ་ད་ རང་ག་མ་ཚ་རང་མགོ་འདྲོངས་ཏ་ 
སོད་ཚུགས་པའ་ཐབས་དང་གནས་སབས་ཚུ་ལུ་ མནོ་བསམ་གཏང་ན་ འགོ་བཙུགས་
དགོཔ་དང་། གྲ་སྒྲིག་རྐྱབ་ན་ག་ ལཱ་འགོ་བཙུགས་དགཔོ་ཨིན། ད་གས་འབད་ ཨི་ལ་ོ
ཚུ་ལུ་བརོད་དོན་ག་ཅི་ར་ སྟེནོ་དགོཔ་སོ? ཟེར་བ་ཅིན། དང་པ་ པར་བྲི་ན་ ཚན་
གཏང་ན་ལ་སགོས་པ་ བཟེོ་རགས་བཅུ་གསུམ་ག་ ལག་ཤས་ཚུ་ག་ དགོས་པ་དང་ཕེན་
ཐོགས། ད་ལས་ སོ་ནམ་ལུ་བརྟེན་པའ་འོང་འབབ་དང་ སོ་ནོར་གསོ་སྐྱེོང་ ཚང་ལཱ་ལུ་
བརྟེན་པའ་ ཁ་ཕེན་ཚུ་ག་སརོ་ལས་སྟེོན་ཏ་ ལཱ་ད་ནང་ བརོན་ཤུགས་བསྐྱེད་ཚུགས་མ་
ཅིག་ལུ་ བཟེོ་དགོ། 
ད་ཁར་ གཞིན་ཡིང་མ་ཚའི་འཚ་ཐབས་འད་ གཞུང་ག་ཡིག་ཚང་ནང་ སོད་མ་གཅིག་
མན་པར་ མ་ས་ལུ་ཕེན་པའ་ ལཱ་དང་འོང་འབབ་ བཟེོ་ཚུགས་པའ་ལཱ་གཞིན། དཔར་
ན། ཚམ་ལཱ་ ཆུ་དུང་དང་ གོག་ཐག་བཅིོ་མ། འཕྲུལ་ཆས་བཟེོ་མ། མཛོས་ཁང་
བཙུགས་ཏ་ བཟེ་ོབཟེོ་མ་དང་ སྐྱེ་བཏོག་མ། སྣུམ་འཁོར་གཏང་མ་ བཞིས་སོ་བཟེོ་མ་ 
དྲང་བཞིག་རྐྱབ་མ་ གོ་ལ་འཁྱུ་མ་ ཚང་བཙོང་མ་ ལམ་སྟེོན་པ་འབད་ན་ལ་སོགས་པའ་ 
ཁྱིད་རག་དང་རག་རལ་ ལག་རལ་ག་ལཱ་ཚུ་ གནམ་མད་ས་མད་ཁག་ཆེཝ་ཨིནམ་ 
ཤས་ཚུགས་དགོཔ་དང་། ཐ་ན་ལྷམ་འཕག་མ་དང་ ཆབ་གསང་སལ་མ་ ཕགསམ་རྐྱབ་
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མ་ཕགས་སྙགས་སོམ་མ་ཚུ་ཡིང་ སྐྱེོ་སྐྱེོཝ་ག་ན་ཡིང་མན་ ཁོང་མད་པ་ཅིན། ང་བཅིས་
སོད་མ་ཚུགས་ན་ཨིནམ་ལས་ མ་ས་ལུ་ཕེན་ཐོགས་ཆ་བའ་ ལཱ་ ཅིོག་ར་འཐདཔ་ཨིན་
པའ་ཁར་ ཁོང་ར་དང་བསྟུན་པའ་ འཚ་བའ་འོང་འབབ་ཡིང་བཟེོ་སྟེ་ བཟེའ་ཚང་ ནང་
མ་གསོ་ཚུགསཔ་འབད་ཡིོདཔ་ཨིནམ། མནོ་བསམ་གཏང་ཤས་ཚུགསཔ་ བཟེོ་དགོཔ་
ཚུ་ཨིན། 
ལྷག་དེབ།  
སོབ་རམ་དྲུག་པ་ག་དོན་ལུ་ ལྷག་དབ་སྩོམ་༡༤ དང་། ལྷན་ཐབས་༦ ཡིོད། ལྷག་
དབ་ཀྱི་མང་ འོག་ལུ་བཀོད་ད་ཡིོད་མ་ལས་ སོབ་དབ་ནང་ག་བརོད་དོན་དང་འཁྲལ་མ་
འཁྲལ་ སོབ་དཔོན་གས་འོས་འབབ་བལྟ་ཞིནམ་ལས། བརོད་དོན་གཅིག་ག་དོན་ལུ་ 
ལྷག་དབ་གཉིས་དང་གསུམ་གདམ་འཐུ་འབད་དགོཔ་ཨིན། ད་ག་ཤུལ་ལུ་ སྲུང་ལག་
ལན་འཐབ་ཐངས་ཀྱི་སྦྱོང་ལཱ་དང་འཁྲལ་ ཨིན་ཅི་མན་ཅི་ ལག་ལན་འཐབ་པའ་གུ་ 
ལྷག་ཐངས་ཀྱི་ སྦྱོང་ལཱ་གཞིན་ཡིང་ གང་མང་ལག་ལན་འཐབ་སྟེ་ ལྷག་དབ་གཉིས་པོ་ 
ཐོགས་ཆགས་མད་པ་ ལྷག་ཚུགསཔ་བཟེོ་དགོ། 
ད་གས་མ་ཚད་ སྲུང་ནང་ལས་འཐོན་མ་ མང་ཚག་ག་གོ་དོན་དང་ སབ་ཚུ་ལགས་ཤོམ་
འབད་ཤས་ཚུགསཔ་བཟེོཝ་ད། ལྷག་ནའི་རག་རལ་དང་ དབྱེ་ཞིབ་ གོང་འཕེལ་ག་དོན་
ལུ་ གཤམ་གསལ་ག་ དྲ་བ་བཀོད་ད་ ཁོང་རའ་བསམ་འཆར་བཀོད་བཅུག།  
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༡. ལྷག་དབ་འད་ནང་ལས་ ག་ཅི་ར་ཤས་ཅི་ག? 
༢. ཧེ་མ་ག་ོམ་ག་ཅི་ར་ཨིན་ན? 
༣. མ་ཤས་མ་འད་ཤས་ཚུགསཔ་བཟེོ་ན་ག་དོན་ལུ་ ག་ད་ས་ལྷབ་ན། 
 ཀ་------- ----------------- 
 ཁ་------------------------- 

༤. མང་ཚག་ག་སབ་ག་དམ་ཅིགཤས་ཅིི? 
ལྷག་དེབ། 
ཨང་། དཔེ་དེབ་ཀྱི་མིང་། དཔེ་སྐྲུན་པ། དྲན་གས།ོ 
༡ བཟང་པོའི་ལཱ། འཕྲིན་ལས་དཔལ་འབར།  

 
འདི་ནང་ བཀོད་ཡོད་མི་ དཔེ་དེབ་ཚུ་ 
དཔེ་མཛོད་ཀྱི་དོན་ལུ་མེནམ་ལས།  
སོབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ ནམ་བདེ་ ནམ་ཁོམ་ 
འཐོབ་ཆོག་ཆོག་འབད་ བཞག་དགོ། 
 

༢ བྱི་ལི་ཁ་སབ་མི། དཔེ་ཁང་། 
༣ མི་ཚེའི་དཀའ་ངལ། འཕྲིན་ལས་དཔལ་འབར། 
༤ རབ་རུབ་གཏང་གེ། ཕ་མ། 
༥ རོ་ཁྱི་དང་བྱི་ལི་གི་གཉེན། ཕ་མ། 
༦ ཕན་སེམས། བོ་གཏེར། 
༧ འཕརཝ་དང་ར་གི་ཕྱུ་གུ། འཕྲིན་ལས་དཔལ་འབར། 
༨ སོབ་དཔོན་ཚུལ་ཁྲིམས་མཐར་ཕྱིན། ཀེ་ཨེམ་ཀྲི། 
༩ འཇིག་རྟེན་པའི་ཡང་དག་ལྟ་བ། ཀེ་ཨེམ་ཀྲི། 
༡༠ ཆུ་བྱ་དང་ཉ། གཡང་བུམ། 
༡༡ ལང་ཤརོ་ཐལ་བའི་གཅེས་ཕྲུག། འཕྲིན་ལས་དཔལ་འབར། 
༡༢ བུ་བཀྲ་ཤིས། བོ་གཏེར། 
༡༣ རྒྱལ་པོའི་ཐུགས་རྒྱུད། ཕ་མ། 
༡༤ ཀླུའི་ཚུལ་ཁྲིམས། ཕ་མ།  
ལྷན་ཐབས། 
༡ བུ་མཛུབ་དཀྱི་ལུ་ཆགས་མི། འཕྲིན་ལས་དཔལ་འབར།  
༢ ལས་དང་རྣམ་བསྐོས། བོ་གཏེར། 
༣ ཉ་གི་སོག། འཕྲིན་ལས་དཔལ་འབར། 
༤ ཐ་དམ་ཚིག། འཕྲིན་ལས་དཔལ་འབར། 
༥ ཨཔ་རོ་རྗེ། མེ་གྷ། 
༦ 
༡༥༠༡༦ 

ཡིད་འཕོག་བཟང་མོ། འཕྲིན་ལས་དཔལ་འབར། 
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ལྷག་དེབ་ལག་ལེན་གི་ སྟོང་ལཱ། 

རག་རལ་ ལྷག་ན། བྲི་ན། རག་སྟེབོས་དབྱེ་རམ་ ག་ོབ།  
1. ཨི་ལོ་ཚུ་ ཆ་འབད་བཞིག་སྟེ་ ད་ལས་ཆ་ནང་རོྡག་ གྲོས་སྟུན་འབད་ཡི་ར་ སྲུང་

ད་ལྷག་བཅུག། ཨི་ལོ་ག་ར་གས་སྲུང་ད་ལྷག་ཚརཝ་ད། སོབ་དཔོན་གས་འགོ་
ག་དྲ་བ་ཚུ་བཀོད་ད་ ལན་སབ་བཅུག། དཔར་ན། 

 ༡ སྲུང་འད་ག་ཅི་ག་སོར་ལས་ཨིན་པས? 
 ༢ སྲུང་འད་ནང་ སམས་ཅིན་ལ་སོགས་པ་ ག་ཅི་ར་འདུག? 
 ༣ སྲུང་འད་ངོ་མ་ར་ ག་ཅི་ག་སརོ་ལས་ ཨིན་པས? 
 ༤ སྲུང་འད་ནང་ ག་ཅི་ར་འབད་ན་ འདུག? 
 ༥ སྲུང་འད་ནང་ དང་པ་ར་ ག་ཅི་འབད་ན་ འདུག? 

༦ བར་ན་སོར་ལས་ ག་ཅི་ར་འབད་ན་འདུག? ག་དང་ག་ར་འདུག? 
 7 མཇུག་ལུ་ ག་ཅི་འབད་ན་འདུག? 

རག་རལ་ ལྷག་ན། རག་སྟེབོས་དབྱེ་རམ་ ག་ོབ། 
2. ཨི་ལོ་ཚུ་ལུ་ སྲུང་དབ་ལྷགཔ་ད། ལྷག་ཐངས་ ག་ད་ས་ལྷག་དགོཔ་ཨིན་ན? 

དཔ་སྟེོན་འབད་ནའི་དོན་ལུ་ སོབ་དཔོན་གས་ སྲུང་ད་ མགོགས་ལྷོད་རན་ཏོག་
ཏོ་དང་། སད་ཀྱི་སང་ཕེབ་ཚུ་ ཚག་ག་རོད་སྒྲི་བཏོན་ཐངས་ཚུ་ ཚག་ག་གཅད་
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མཚམས་ཚུ་ ག་ར་ཚུལ་དང་མཐུནམ་འབད་ལྷག་བྱེན་ན། དའི་སབས་ཨི་ལ་ོ
ཚུ་ལུ་ ལྷག་ཐངས་ཉིན་བཅུག། ད་ལས་ ཨི་ལོ་དག་པ་ཅིག་ལུ་ ཁོང་རའ་ཁས་
བླང་ག་ཐོག་ལས་ ཡིར་ལྷོང་སྟེ་ སད་སང་སྟེ་ སོབ་དཔནོ་གས་ལྷག་དོ་བཟུམ་
འབད་ལྷག་བཅུག། 

རག་རལ་ ལྷག་ན། རག་སྟེབོས་དབྱེ་རམ་ ག་ོབ། 
༣. ཨི་ལོ་ཚུ་ལུ་ ལྷག་དབ་ཅིག་སོད་ད་ ལྷག་དབ་ནང་ མང་ཚག་ལཱ་ཁག་ཡིོད་མ་

དང་ མང་ཚག་ག་སབ་ མ་འདྲཝ་ག་ཅི་ར་འདུག་ག? ཐོ་བཀོད་ད་ དམངས་
ཁར་སབ་བཅུག། ད་ནང་ལས་ མང་ཚག་ལ་ལུ་ཅིག་ ཨི་ལོ་གཞིན་མ་ཚུ་གས་ 
ཤས་པ་ཅིན། དང་པ། ཁོང་ལུ་སབ་བཅུག། མ་པ་ལས་ར་མ་ཤས་མ་ཚུ་ སོབ་
དཔོན་གས་ས་ཚན་ར་ལུ་ ཚག་མཛོད་ར་སོད་ས་ འཚལ་བཅུག། 

རག་རལ་ ལྷག་ན། རག་སྟེབོས་དབྱེ་རམ་ ག་ོབ། 
༤. ཨི་ལོ་ཚུ་ ས་ཚན་ཆུང་ཀུ་ནང་ བགོ་སེ་ ས་ཚན་ར་ལུ་ ལྷག་དབ་༢ ར་སོད།  

ད་ལས་ ཨི་ལོ་ཚུ་གས་ ལྷག་དབ་ཚུ་ལྷག་བཅུག་སྟེ་ འོག་ག་ཤོག་ཁྲམ་དང་
འཁྲལ་ཏ་ གནས་ཚུལ་ཚུ་བཀང་བཅུག།  
དཔར་ན། 
ཨང་ ལེགས་པའ་ིཆ། ལེགས་བཅསོ་ཀི་འྟོས་ སྲུང་འདི་ནང་ལས་འཐོན་མ་ིམིང་ཚིག་གསརཔ་ལྷབ་
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འབབ་ཡོད་མི། དགོ་པའི་ཐོ། 

    

རག་རལ་ ལྷག་ན། རག་སྟེབོས་དབྱེ་རམ་ དབྱེ་དཔྱད། 
༥. ཨི་ལོ་ཚུ་ལུ་ ལྷག་དབ་ནང་ག་ སྲུང་འད་ནང་ སྲུང་རདཔ་ ག་དང་ག་ར་

འདུག? སྲུང་རདཔ་ད་ཚུ་ག་ ལཱ་འགན་ག་ཅི་ར་ཨིན་པས? སྲུང་རདཔ་གཙོ་
བོ་ག་ཨིན་མས? ལཱ་འགན་ཐུང་ཀུ་ར་བྲི་བཅུག།   

རག་རལ་ ལྷག་ན། རག་སྟེབོས་དབྱེ་རམ་ ལག་ལན། 
༦. ཨི་ལོ་ཚུ་ཆ། ཡིང་ན། ས་ཚན་འབད་ལྷག་དབ་ར་སོད་ད་ ལྷབ་དབ་འད་ ཞིབ་

ཞིབ་འབད་ལྷག་བཅུག། ལྷག་དབ་འད་ལྷག་ཚརཝ་ད་ ལྷག་དབ་འད་ནང་ 
སྲུང་ག་བཅུད་དོན་ ངོ་མ་ག་ཅི་སྟེོནམ་ཨིན་ན? བཅུད་དོན་བྲི་བཅུག། 

རག་རལ་ ལྷག་ན། བྲི་ན། རག་སྟེབོས་དབྱེ་རམ་ དབྱེ་ཞིབ། 
༧. ཨི་ལོ་ཚུ་གས་ ལྷག་དབ་ཅིག་ ལྷག་ཚརཝ་ད། ལྷག་དབ་འད་ནང་ག་ སྲུང་

ནང་ སྲུང་རདཔ་ག་དམ་ཅིག་འདུག? ཁྱིོད་ལུ་དགའ་ཤོས་ར་ སྲུང་རདཔ་
ག་འད་ཨིན་མས? ག་ཅི་འབད་? སྲུང་རདཔ་འད་ག་སོར་ལས་ བཤད་པ་
རྐྱབ་སྟེ་བྲི་བཅུག། དཔར་ན། 
༡. སྲུང་རདཔ་འད་ ག་ཨིན་པས? 
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༢. སྲུང་རདཔ་འད་ག་ བྱེ་བ་སོད་ལམ་ ག་ད་ས་འདུག? 
༣. སྲུང་རདཔ་འད་ག་ མནོ་བསམ་གཏང་ཐངས་ག་ད་ས་འདུག? 
༤. སྲུང་རདཔ་འད་གས་ ཁྱིདོ་ཀྱིས་དགའ་བའ་ ལཱ་འགན་ག་ཅི་འབད་ན་

འདུག? 
༥. སྲུང་རདཔ་འད་ལས་ ཁྱིོད་ལུ་ ཡིོན་ཏན་ག་ཅི་ཐོབ་ཅི?ི 

 རག་རལ་ ལྷག་ན། བྲི་ན། རག་སྟེབོས་དབྱེ་རམ་ དབྱེ་ཞིབ། 
༨. ཨི་ལོ་ཚུ་ས་ཚན་འབད་བཟེོ་སྟེ་ ས་ཚན་ར་ནང་ ལྷག་དབ་མ་འདྲཝ་ར་སོད། 

ད་ལས་ ས་ཚན་ལུ་ ལྷག་དབ་གསུམ་ཆ་ར་ལྷག་བཅུག་སྟེ་ ལྷག་དབ་ད་གཉིས་
ནང་ བརོད་དོན་ ག་ཅི་ག་སོར་ལས་ འདུག་ག? བལྟ་བཅུག། ད་ལས་ 
བརོད་དོན་ད་གཉིསཔོ་ སོབ་དབ་ནང་ག་ བརོད་དོན་ག་ཅི་དང་ འབྲིལ་བ་འདུག་
ག? འབྲིལ་བ་འཐབ་བཅུག། དའི་སབས་ལུ་ འབྲིལ་བ་ག་ཅི་འབད་ཡིོདཔ་
ཨིན་ན? ཁུངས་བཀལ་སྟེ་ སབ་བཅུག། 

རག་རལ་ ལྷག་ན། བྲི་ན། རག་སྟེབོས་དབྱེ་རམ་ དབྱེ་དཔྱད། 
༩. ལྷག་དབ་ཅིག་ ཨི་ལ་ོཚུ་ལུ་ ཞིབ་ཞིབ་འབད་ལྷག་བཅུག། ད་ མ་ལྷག་པའ་

ཧེ་མར་ སོབ་དཔོན་གས་ ཤོག་ཐང་ཅིག་ལུ་ འོག་ག་དྲ་བ་ཚུ་བྲིས་ཏ་ དཔྱངས་
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བཞིག། ཨི་ལོ་ཚུ་དྲ་བ་ད་ཚུ་ ལགས་ཤོམ་འབད་ལྷག་ས་ ད་ལས་ ལྷག་དབ་
འད་ ལྷག་བཅུག། དཔར་ན། 

 ༡ སྲུང་འད་ ག་ཅི་ག་སོར་ལས་ཨིན་པས? 
 ༢ སྲུང་དབ་འད་ནང་ འབྱུང་རམ་ ག་དམ་ཅིག་འདུག? 

༣ འབྱུང་རམ་ད་ཚུ་ནང་ལས་ སོ་བ་ཆ་ཤོས། ཡིང་ན། འཁྲུལ་ས་ས་དང་ 
སྐྱེོ་ས་སི། དགོད་བྲི་ས་ས།ི ཁམས་ལོག་ས་ས་ག་ི ཚར་སྣང་ག་ཏ་
འདུག? ངོས་འཛོན་འབད།  

༤ ཚར་སྣང་འད་གས་ ཁྱིོད་ལུ་ འགྱུར་བ་ག་ཅི་བྱུང་ཡིི? བཤད་པ་རྐྱབ་
སྟེ་བྲིས། 

རག་རལ་ ལྷག་ན། བྲི་ན། རག་སྟེབོས་དབྱེ་རམ་ ལག་ལན། 
༡༠. ཨི་ལོ་རང་རང་སོ་སོ་ལུ་ ལྷག་དབ་ར་སོད་ཞིན་ན་ ཞིབ་ཞིབ་འབད་ ལྷག་ 

བཅུག་དགོ། ལྷག་དབ་ད་ལྷག་ཚརཝ་ད་ གཤམ་གསལ་ག་ དྲ་བ་ཚུ་ག་ལན་
རྐྱབ་བཅུག། 
༡ ལྷག་དབ་འད་ནང་ལས་ ཁྱིོད་ལུ་ཡིོན་ཏན་ག་ཅི་ར་ཐོབ་ཅིི? ཐོ་བཀོད། 
༢ ལྷག་དབ་འད་ནང་ ཁྱིོད་ཀྱིས་འབད་མ་བཏུབ་པར་ སྤེང་དགོ་པའ་བྱེ་

བ་དང་ སོད་ལམ་ག་ཅི་ར་འདུག? ཐོ་བཀོད། 
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༣ ཡིོན་ཏན་འད་ཚུ་དང་ སྐྱེོན་ཚུ་ ཁྱིོད་ཀྱི་མ་ཚའི་ནང་ལག་ལན་ ག་ད་ས་
འཐབ་ནི? སྐྱེོན་ཚུ་ག་ད་ས་སྤེང་ན་ ཐབས་ལམ་ག་བསམ་འཆར་ཚུ་
བཀོད། 

རག་རལ་ ལྷག་ན། བྲི་ན། རག་སྟེབོས་དབྱེ་རམ་ དབྱེ་དཔྱད། 
༡༡ ཨི་ལོ་ཚུ་གས་ ལྷག་དབ་ཅིག་ལྷག་ཚརཝ་ད། ལྷག་དབ་འད་ནང་ག་ སྲུང་ཚུ་

གོ་རམ་ག་ད་ས་ བསྒྲིགས་ཏ་འདུག་ག? དབྱེ་བ་དཔྱད་བཅུག། སྲུང་ཚུ་འབྱུང་
རམ་ ག་ད་ས་བསྒྲིགས་ཏ་ བྲིས་ནུག? དཔར་ན། 

 ༡ འགོ་བཙུགས་པའ་འབྱུང་རམ་ནང་ ག་ཅི་ར་འདུག? 
 ༢ བར་ག་འབྱུང་རམ་ཚུ་ནང་ ག་ཅི་ར་འབད་ན་འདུག? 

༣ འབྱུང་རམ་ཚུ་ནང་ལས་ སོ་བ་ཆ་ཤོས། ཡིང་ན། སོྐྱེ་སྣང་ ཆ་ཤོས་
ག་ཏ་འདུག? 

 ༤ འབྱུང་རམ་ཚུ་ནང་ལུ་ དཀའ་རོགས་ཆ་ཤོས་ ག་ཏ་འདུག? 
༥ དཀའ་ངལ་འད་ ག་ཏ་ལས་འགོ་བཙུགསཔ་མས? ག་ཅི་འབད་འགོ་

བཙུགསཔ་མས? 
 ༦ དཀའ་ངལ་འད་ ཞི་བའ་ ཐབས་འདུག་ག? 
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རག་རལ་ ལྷག་ན། རག་སྟེབོས་དབྱེ་རམ་  ག་ོབ། 
༡༢. ཨི་ལོ་ཚུ་ལུ་ སྲུང་དབ་ཚུ་ ལྷག་པའ་སབས་ སྲུང་དབ་ཀྱི་ ཕ་ཤོག་ག་རྒྱབ་ཁར་ 

ཁ་ཐུན་ར་ཡིོད་པ་ཅིན་ ལྷག་བཅུག། སོབ་དཔནོ་གས་ཁ་ཐུན་ད་ག་དགོས་པ་དང་
ཁུངས་ཚུ་ སབ་བྱེན་ཏ་ ཨི་ལ་ོཚུ་ལུ་ ཉིནམ་རར་ ཚར་ར་ལྷག་བཅུག་ན་དང་ 
བློ་ལུ་གཟུང་བཅུག་དགོ། 
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༡. སྟོབ་གྲྭའི་སྟོབ་དཔོན། དབྱེ་བ།  འགྱེལ་བཤད། 

ཁུངས་དནོ། 
འབྲི་རོམ་འད་ནང་ སོབ་དཔོན་ལུ་ ལཱ་དང་འགན་ཁུར་ ག་ད་ས་ར་ཡིོདཔ་ཨིན་ན?  
ད་ག་སོར་ལས། ཚག་མཚམས་བརོད་མཚམས་ དོན་མཚམས་ཚུ་ སོབ་ཕྲུག་ཚུ་གས་ 
ཧེ་གོཝ་ འཇམ་ཏོག་ཏོ་ཡིོད་པའ་ཁར་ གནས་སྟེངས་དང་འཁྲལ་བའ་ འགྲལ་བཤད་
འབྲི་རོམ་ཅིག་ འབད་ན་ད་གས་ དོན་ཚན་འད་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་སྟེ་ཡིོད། 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

༈ ང་བཅས་རའི་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ནང་ འབངས་མི་སེར་རེ་རེ་བཞིན་ལུ་ འགན་ཁག་མ་
འདྲཝ་རེ་ ཕོག་སྟེ་ཡོད་པའི་ས་ལས། སོབ་དཔོན་གྱི་འགན་ཁུར་འདི་ གལ་ཅན་ཅིག་འབད་ ངོས་
འཛིན་དང་ ཆ་འཇོག་འབད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན། དེ་ཡང་ འབྲུག་གི་མ་འོངས་པའི་མི་སེར་ སབོ་ཕྲུག་ན་
གཞོན་ཚུ་ལུ་ བྱམས་དང་བརྩེ་བའི་སྒོ་ལས་ ཡོན་ཏན་བྱིན་ཏེ་ལྕོགས་གྲུབ་དང་ལྡནམ་ བཟོ་ནིའི་འགན་
ཁུར་ཕོགཔ་ཨིན། དེ་གི་གྲངས་སུ་ འབྲི་ཀློག་ཡོན་ཏན་གྱི་གཞི་ལས་འགོ་བཟུང་སྟེ་ མི་ཚེའི་རིང་ལུ་ཁག་
ཆེ་བའི་ བང་དོར་གྱི་གནས་དང་ རང་མགོ་འདྲོང་ཚུགས་པའི་ ལཱ་གཡོག་དང་ཐབས་ལམ་ཚུ་ ཚུདཔ་
ཨིན། 

དེ་མ་ཚད་ རྒྱལ་ཁབ་རང་གི་ སྔར་སོལ་བཟང་པོའི་ངོ་རྟགས་ བདག་འཛིན་འཐབ་ནི་ལུ་ གལ་ཆེ་བའི་ 
ཁྱད་ཆོས་ སྒྲིག་ལམ་ ཞབས་ཁྲ་ རྩང་མོ་ བོ་ཟེ་ འཆམ་ ལ་སོགས་པའི་རིག་རྩལ་ཚུ་ སོབ་ཕྲུག་ཚུ་
གི་རྒྱུད་ལུ་ སྤེལ་ནིའི་འགན་ཁུར་ཡང་ སོབ་དཔོན་ལུ་ཕོག་སྟེ་ཡོད། 

བཅུད་བསྡུ་བ་ཅིན་ ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ སྤྱི་ནོར་དམ་པ་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་
མཆོག་གི་ ཐུགས་ཀྱི་དགོངས་བཞེད་གཙོ་བ་ོ མ་འོངས་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་མི་ སོབ་ཕྲུག་
རེ་རེ་བཞིན་དུ་ ཕྱི་ནང་ཤེས་བྱའི་ཡོན་ཏན་ལུ་ མཁས་པ་ཕུལ་དུ་ཕྱིན་པ་བཟོ་སྟེ་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རྒྱན་ཆ་
བཏུབ་ཅིག་བཟོ་ནིའི་ འགན་ཁག་དེ་ཡང་ སོབ་དཔོན་ལུ་ཕོག་སྟེ་ཡོདཔ་ལས། སབོ་དཔནོ་གྱི་འགན་
ཁག་འདི་ གཞན་དང་མ་འདྲ་བའི་ གལ་ཅན་ཅིག་ཨིན་ནོ།། 
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ལས་དོན། 
དོན་ཚན་འད་ མཇུག་བསྡུཝ་ད་ ཨི་ལོ་ཚུ་གས་་་ 
༡ འབྲི་རོམ་ག་དབྱེ་བ་དང་ བརོད་དོན་ག་ཅི་ཨིན་ན? དབྱེ་དཔྱད་འབད་ཚུགས་

དགོ། 
༢ དོན་ཚན་ གཞིན་ག་ཐགོ་ལུ་དང་ དངོས་མཐོང་ག་ ཉིམས་མོང་ཚུ་ག་སོར་ལས་

འགྲལ་བཤད་རྐྱབ་ཚུགས་དགོ། 
༣ འབྲི་རོམ་འབྲི་ཐངས་ཀྱི་ ཐབས་ལམ་དང་ ཁྱིད་རྣམ་ཚུ་ ལགས་ཤོམ་འབད་

ལག་ལན་འཐབ་ཚུགས་དགོ། 
སྟོང་ལཱ། 

རག་རལ་ ལྷག་ན། སབ་ན། རག་སྟེབོས་དབྱེ་རམ་ ག་ོབ། 
༡. སོབ་དཔོན་གས་ འགྲལ་བཤད་ཟེར་བའ་གོ་དོན་ བྱེང་ཤང་གུ་བྲིས་བྱེན་དགོ། 

སོབ་ཕྲུག་ཨི་ལོ་ཚུ་གས་ འགྲལ་བཤད་ཀྱི་སོར་ ངག་ཐགོ་སབ་བཅུག་དགོ། ཧེ་
མ་གོ་བ་ཅིན། བསྐྱེར་ཞིབ་འབད་ད་ སོབ་སྟེོན་འབད་དགོ། འགྲལ་བཤད་ཀྱི་
སོར་ བྲིས་བྱེན་ཞིནམ་ལས། ཨི་ལོ་ར་ར་བཞིན་སད་སང་སྟེ་ ལྷག་བཅུག་དགོ། 

རག་རལ་ ཉིན་ན། བྲི་ན། རག་སྟེབོས་དབྱེ་རམ་ དབྱེ་དཔྱད༌། 
༢. སོབ་གྲྭའ་ སོབ་དཔོན་ག་ སོར་ལས་ཡིོད་པའ་ འབྲི་རོམ་འད་ལགས་ཤོམ་
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འབད་ ལྷག་བཅུག་ཞིནམ་ལས། ལྷག་བཅུག་སྟེ་ ཨི་ལོ་ཚུ་ལུ་འབྲི་རམོ་འད་
དབྱེ་བ་ ག་ཅིའི་ནང་ཚུདཔ་ཨིན་ན? བརོད་དོན་ག་ཅི་ཨིན་ན? ཐོ་བཀོད་
འབད་བཅུག་དགོ། སོབ་ཕྲུག་ཚུ་ རང་ག་ཐོ་བཀོད་འབད་མ་ཚུ་ དམངས་ཁར་
ལྷག་བཅུག་དགོ། 

རག་རལ་ བྲི་ན། རག་སྟེབོས་དབྱེ་རམ་ གསརི་རྩོམ། 
༣. ཨི་ལོ་ཚུ་ལུ་ དོན་ཚན་སོ་སོ་སོད་ཞིནམ་ལས་ འགྲལ་བཤད་འབྲི་རོམ་བྲི་བཅུག་

དགོ། རང་ག་དངོས་མཐོང་དང་ ཉིམས་མོང་ཚུ་བཙུགས་ཏ་ འགྲལ་བཤད་
རྐྱབ་བཅུག། འགྲལ་བཤད་རྐྱབ་པའ་སབས་ལུ་ གཤམ་གསལ་ག་ཁྱིད་རྣམ་ཚུ་
ཚུད་དགོ། དཔར་ན། ང་བཅིས་ར་ ག་ཅི་ར་འགྲལ་བཤད་རྐྱབ་རུང་ རང་དང་
གཞིན་ག་ དབང་པོ་ལྔ་ལུ་ རག་པའ་ཚར་སྣང་ཚུ་ ཚག་ག་ཐགོ་ལུ་ འགྲལ་
བཤད་རྐྱབ་སྟེ་ བྲི་ན་ཨིན། ད་ཡིང་། རྣའ་དབང་པོ་ལུ་ཨིན་པ་ཅིན། སྒྲི་དང་
དབྱེངས་ཚུ་བཙུགས་ཏ་ བྲི་དགོ། དཔར་ན། སྦྱང་མའ་འཕུར་སྒྲི་ འུརར་་་་་ 
བཟུམ་བཙུགས་ན་ ད་ལས་ མག་ག་དབང་པོ་ལུ་འབད་བ་ཅིན། མཐོང་ཡུལ་
འད་ག་བཀྱིག་ བཟེ་ོདབྱེབས་ རག་བྱེ་ཚུ་ ང་ོམ་འབད་མཐོང་དོ་བཟུམ་དང་ 
མོང་དོ་བཟུམ་འབད་ བྲི་དག།ོ 

 



ལམ་སྟོན་༦ པ།            ༢༠༢༢ 
 

 28 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ལམ་སྟོན་༦ པ།            ༢༠༢༢ 
 

 29 

༢. སྲུ་ཇ། དབྱེ་བ།  འགྱེལ་བཤད། 

ཁུངས་དནོ། 
སྲུ་ཇ་ཟེར་མ་ འགྲལ་བཤད་འབྲི་རོམ་འད་ ལཱ་འབད་ཐངས་ཀྱི་ བྱེ་རམ་འགྲལ་བཤད་
ཅིག་ཨིན་པས། ད་ནང་སྲུ་ཇ་བཟེོཝ་ད་ ག་ད་ས་བཟེོཝ་ཨིན་ན? བྱེ་བ་རམ་པ་བཞིན་དུ་
ག་ འགྲལ་པ་རྐྱབ་སྟེ་ བཤད་པ་རྐྱབ་ནུག། དོན་ཚན་འད་ ང་བཅིས་ར་ འབྲུག་པའ་ཨི་
ལོ་ཆ་མཉིམ་གས་ ཧེ་ག་ོམ་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ བྱེ་རམ་འགྲལ་བཤད་ཀྱི་འབྲི་རོམ་འད་ 
སོབ་དབ་ནང་བཙུགས་ཅི། 
 
 

 

 

 

 

 

༉ ཇ་ལུ་ སྲུ་ཇ་དང་། མངར་ཇ། ཨོ་ཇ། ཁ་ཇ། ཇ་ཐང་། ཟེར་ ལྷམ་པ་མ་འདྲཝ་ལ་ེཤ་ཡོད། དེའ་ིནང་
ལས་ སྲུ་ཇ་འདི་ དང་ཕུ་ལས་ར་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ དར་ཁྱབ་འབྱུང་མ་ི སྔར་སོལ་ཡོངས་གྲགས་ཀ་ི ཇ་
ཅིག་ཨིན། 

དེ་འབད་ན་ིའད་ིགིས་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ དགའ་སོན་དང་ དུས་སོན་རིས་སྲུང་ཞུ་ནི། ཁྱིམ་ནང་ལུ་ ལ་ོཆོག་དང་ 
རིམ་གྲོ་ཚུ་འབད་བའ་ིསྐབས་ལུ་ཡང་ སྲུ་ཇ་འད་ིཨིན་ཅི་མནི་ཅི་ར་ བཟ་ོསོལ་ཡོད། འབྲུག་པའི་ལམ་སོལ་ནང་ 
སྲུ་ཇ་འདི་ མ་ིམང་ཤོས་ཀིས་ར་ དྲ་ོམཛར་གི་སྐབས་ འཐུངམ་མ་ཚད་ མགོནམ་ག་ིགདོང་བསུ་དང་ སོ་སོན་གི་
སྐབས་ཚུ་ནང་ཡང་ གསོལ་ཇ་རིག་ཤོས་ཅགི་ སྲུ་ཇ་འད་ིབསིགཔ་ཨིན།  

སྲུ་ཇ་བཟཝོ་ད་ ག་ཅི་ར་དགོཔ་སོ་ ཟེར་བ་ཅིན་ ཇ་རིལ་དང་། བ་མར། བུལ་ཏོ། ཚྭ་ཚུ་དགོཔ་ཨིན། ཇའ་ིཨམ་ག་ི 
དབེ་བ་ཡང་ འབྲུག་ནང་བཟ་ོམ་ིགི་ ཤིང་ཇའི་རིགས་ལེ་ཤ་ར་ ཡོདཔ་ཨིན། 

སྲུ་ཇ་བཟཝོ་ད་ ཧེ་མ་ར་ ཆུ་ནང་ཇ་ཨམ་བླུགས་ཏེ་ བསོྐལ་ཞིནམ་ལས་ ཇ་ཐང་ ལགེས་ཤོམ་འབད་ འཐོན་
བཅུག་དགོ། ད་ེལས་ ཇ་ཐང་འདི་ ཇ་སྲུམ་ནང་བླུགས་ཏ་ེ མར་དང་ ཚྭ་ བུལ་ཏོ་ཚུ་བླུགས་སེ་ ལེགས་ཤམོ་
འབད་བསྲུ། ཇ་འད་ི ཞགཔ་འབད་བསྲུ་སེ་ བཀག་དཀརཔོ་འཚམས་ཅགི་དང་ སྐ་པག་པ་ ཐལ་བའི་སྐབས་ལུ་ 
རྫམ་ནང་ལགོ་སེ་བླུག་དགོ། དེ་ལས་ ཐབ་ཁར་བཀལ་ཏེ་ ལྕགས་གཟར་གིས་ ཡར་ཕྱར་ཡི་ར་ དྲོད་ཚད་ཁར་
ལྷོད་བཅུག་དགོ། ད་ེལས་ ཇ་ཙག་ནང་བཙགས་ཏེ་ ཇམ་སིས་ནང་བླུགས་ཞནིམ་ལས་ འཐུང་ཆོག་ཆོག་འགཝོ་
ཨིན།། 
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ལས་དོན། 
དོན་ཚན་འད་ མཇུག་བསྡུཝ་ད་ ཨི་ལོ་ཚུ་གས་་ 
༡ བྱེ་རམ་འགྲལ་བཤད་ཀྱི་ འབྲི་ཐངས་ རག་རལ་ཚུ་ ཧེ་གོ་ཚུགས་དགོ། 
༢ འགྲལ་བཤད་འད་ནང་ཡིོད་མ་ ཚག་དོན་ཚུ་ ཧེ་གོ་ཚུགས་དགོ། 
༣ སྲུ་ཇ་བཟེོ་ཐངས་དང་ ནམ་ལག་ལན་འཐབ་ཨིན་ན? ཧེ་གོ་ཚུགས་དགོ། 
༤ བྱེ་རམ་འགྲལ་བཤད་འད་ནང་ཡིོད་པའ་ བྱེ་ཚག་ཚུ་སབ་དང་སྦྲགས་ ཤས་

ཚུགས་དགོ། 

སྟོང་ལཱ། 
 རག་རལ་ ལྷག་ན། རག་སྟེབོས་དབྱེ་རམ་  ག་ོབ། 
༡. ཨི་ལོ་ཚུ་ལུ་ འགྲལ་བཤད་འབྲི་རོམ་འད་ ལྷག་བཅུག་ཞིན་ན་ སོབ་དཔོན་

གས་ གཤམ་གསལ་ག་ དྲ་བ་ཚུ་བཀོད་ད་ ལན་སབ་བཅུག།  
དཔར་ན། 
༡ འབྲི་རོམ་འད་ ག་ཅི་ག་སོར་ལས་ ཨིན་པས? 
༢ སྲུ་ཇ་བཟེོཝ་ད་ ག་ད་ས་ བཟོེཝ་མས? 
༣ སྲུ་ཇ་འད་ ནམ་ ལག་ལན་ འཐབ་མས? 
༤ སྲུ་ཇ་བཟེོཝ་ད་ ག་ད་ས་ བཟོེཝ་མས? 
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༥ འབྲི་རོམ་འབྲི་མ་འད་གས་ འབྲི་རོམ་འད་ ག་ད་ས་བྲིས་ནུག? དང་
པ་ར་ ག་ཅི་ག་སོར་ལས་ བྲིས་ནུག? གཉིས་པ་ ག་ཅི་ག་སོར་ལས་ 
བྲིས་ནུག? ད་ལས་ ག་ཅི་བྲིས་ནུག་སོགས་དྲས། 

 ༦ འབྲི་རོམ་འད་ནང་ བྱེ་ཚག་ག་ཅི་བཟུམ་ར་འདུག་ག? ཐོ་བཀོད། 

རག་རལ་ སབ་ན། རག་སྟེབོསདབྱེ་རམ་ དྲན་ཤས། 
༢. སོབ་དཔོན་གས་ ཨི་ལོ་ཚུ་ལུ་ འོག་ག་དོན་ཚན་ཚུ་ལས། གཅིག་གདམ་ཁ་རྐྱབ་

བཅུག་སྟེ་ གྲོས་སྡུར་ག་ཐོག་ དྲ་བ་འིདྲ་ལན་འབད། 
 དྲ་བ། 
 ༡ མོ་མོ་བཟེོ་ཐངས། 
 ༢ ཨི་མ་དར་ཚལ་ཚདམ་བཟེོ་ཐངས། 
 ༣ ཚདམ་བཟེོ་ཐངས་/ལྟ་ོའབད་ཐངས། 

རག་རལ་ བྲི་ན། རག་སྟེབོས་དབྱེ་རམ་ ལག་ལན། 
༣. ཨི་ལོ་ཚུ་ལུ་ སྦྱོང་ལཱ་༢ པའ་སབས་ གོ་སྡུར་འབད་མ་ དོན་ཚན་འད་ག་ བྱེ་

རམ་ ག་ད་ས་འདུག་ག? ངག་ཐོག་ལས་ བྱེ་རམ་འགྲལ་བཤད་རྐྱབ་མ་ད་ 
ཨི་ལོ་ཆ་འབད་བསོམས་ཏ་ ཡིག་ཐགོ་ལུ་ བྲི་བཅུག། 
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 སོབ་དཔོན་གས་ འབྲི་རོམ་ནང་ལས་ འཐོན་མ་ཚག་གསརཔ་ཚུ་ ཨི་ལ་ོཚུ་ལུ་ 
ཐོ་བཏོན་བཅུག་ས་ སབ་ད་ཚུ་སམས་ཁར་ ངས་ན་ག་དནོ་ལུ་ མགོགས་ཕེབ་
དང་། ཡི་གུ་སབ་ ཡིར་རྒྱས་གཏང་ན་ག་དོན་ལུ་ སྦྱོང་ལཱ་གཞིན་ཡིང་ བཟེོ་སྟེ་
བྱེན་དགོ། 
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༣. གཞུང་གཡོག་གསུམ་།  དབྱེ་བ།  སྲུང་། 

ཁུངས་དནོ། 
སྲུང་འད་ སོབ་རམ་དྲུག་པའ་ཨི་ལོ་ཚུ་ལུ་ བརདོ་དོན་དང་ ཚག་གཞི་བཙུགས་ཐངས་ཚུ་ 
ག་ཅི་ལས་འབད་རུང་ འོས་འབབ་ཡིོདཔ་ལས། ཨི་ལ་ོཚུ་གས་ སྲུང་ག་བརོད་དོན་ཚུ་ 
ག་ཅི་ར་སྟེོནམ་ཨིན་ན? ལྷག་སྟེ་ བརྟེགས་ཤང་དཔྱད་ཚུགས་ན་ག་ འོས་འབབ་
འདུག། ད་ལས་ སབ་དགཔོ་དང་ མ་དགོ་མ་ཚུ་ དབྱེ་བ་ཕ་ཚུགས་ན་དང་། སྲུང་ག་
ཉིམས་ ཚར་སྣང་ཚུ་ཧེ་གོ་སྟེ་ སྲུང་བྲི་ན་ག་ སོ་བ་སྐྱེད་ཐབས་ ལུ་ཨིན། 
༉ ཧེ་མ་ཁྲོམ་སོམ་ཅིག་ནང་། ཨམ་སྲུ་དང་རྨགཔ་འབད་ སོད་མི་ཅིག་དང་། རྨགཔ་གི་ཆ་རོགས་ བུཚ་གཉེན་ མ་རྐྱབ་མི་ཅིག་ཡང་ ཁོང་
གཉིས་ཀྱི་ ཁྱིམ་ཚང་འབད་ཡོདཔ་མས། ཁོང་གསུམ་ཆ་ར་ གཞུང་གཡོག་ནང་འཛུལ་ཏེ་ ཟླ་རིམ་གྱི་དངུལ་ཕོགས་ལུ་བརྟེན་ སོད་མི་ཅིག་ཨིན་པས། 

བཟའ་ཚང་གཉིས་ཀྱི་ཁྱིམ་ཚང་ བུཚ་དེ་གིས་ བཟའ་ནི་འཐུང་ནི་ཚུ་ ཞར་དང་ཞོར་ཁར་ བཟའ་ཚང་གཉིས་ བཞེས་སྒོ་བཟའ་རནམ་ད་ར་ བཤལ་བརྫུ་
བཏབ་སོང་སྦེ་ བཟའ་ཚང་གཉིས་ལས་ར་བཟའ་སྟེ་ ཟླ་ངོ་ལེ་ཤ་ཡར་སོ་ནུག། 

ཚར་གཅིག་འབདཝ་ད། ཁོང་ བཟའ་ཚང་གཉིས་ ཁྱིམ་ཚང་ལུ་བལྟ་སྟེ་ ན་འཐན་དབུགས་བགམས་སྦེ་ ཆ་རོགས་ཀྱི་སྐོར་ལས་ ལོ་རྒྱུས་ཚུ་ སབ་སོད་
ནུག། རྨགཔ་གིས་ དབའི་་་ ངེ་གི་ལོྟ་ཚང་འདི་ ག་དེ་སྦེ་ཨིན་ན? ལོྟ་དུས་ཕོག་གསུམ་འདི་ ཨ་རྟག་ར་ ང་བཅས་ གཉིས་ལས་བཟའ། ཡངན། ཉོ་
ཚོང་རེ་རྐྱབ་སྟེ་ འབག་འོང་ནིའི་ མནོ་བསམ་ཡང་མིན་འདུག། ཡངན། ཏི་རུ་ ཟེརཝ་ཡང་ སོད་ནི་མིན་འདུག། ནེ་ཚུན་ཚོད་ ང་བཅས་གཉིས་ཀྱིས་ 
འབད་མི་ཚུགསཔ་འོང་མེན་ན? ང་བཅས་ ཁོ་གི་ ཕ་ལས་ཡང་མི་ཉེ། མ་ལས་ཡང་མི་ཉེ། ནཱི་བ་འདི་ གནས་སྐབས་ཅིག་བསྒྱིར་ཏེ་ ནཱ་ འོང་ནི་མེདཔ་
ཅིག་ བཟོ་དགོ་པས་ ཟེར་སྟུན་གྲོས་རྐྱབ་ནུག། 

ག་དེ་སྦེ་ཨིན་རུང་། ནངས་པ་ ལོྟ་བཟའ་རནམ་ད་ ཁོ་ཡང་ ལོྷད་འོང་། དེ་བསྒང་ ང་བཅས་གཉིས་ཀྱིས་ འཐབ་དོ་བཟུམ་ འབད་གེ། ང་གིས་ 
ཙིགཔ་ཟ་ ཁྱོད་ལུ་ མཛོག་གིས་དྲང་འོང་། ཁྱོད་ཀྱིས་ཡང་ སྔུ་བརྫུ་བཏབ་སྟེ་ སྐད་རྐྱབ་ཁ་གདུག་འབར་ཏེ་ སྔུ་སྨ་རེ། ཟེར་སབ་ད། ཨམ་སྲུ་གིས་ཡང་
བཏུབ། ཟེར་ ཀྲིག་ཀྲི་འབད་ བོ་སབ་ནུག། 

དེ་གི་ནངས་པ་ ཁོང་བཟའ་ཚང་གཉིས་ བཞེས་སྒོ་བཟའ་ནི་འབད་ རྩ་བར་སོདཔ་ཅིག། ཆ་རོགས་འདི་ཡང་ དེ་ཁར་ ཀྲིག་ཀྲི་འབད་ལོྷད་ནུག། དེ་
ལས་ བཟའ་ཚང་གཉིས་ གནད་དོན་ཆུང་ཀུ་ཅིག་ལས་ མ་འགྲིགས་པར་འཐབ་ ཕོ་སྐྱེས་ཀྱིས་ལྡན་ལྕག་དང་ མཛོག་ཚད་མེདཔ་ཅིག་ ཨམ་སྲུ་ལུ་
བླུགས། ཨམ་སྲུ་གིས་སྔུ་ ཕོ་སྐྱེས་ལུ་ སོ་བཏབ་འབད་བའི་བར་ན། ཆ་རོགས་འདི་གིས་ བར་ན་འཛུལ་ཏེ་ ག་དེམ་ཅིག་སབ་རུང་ ཉན་མ་བཏུབ་པས། 

དེ་ལས་ ཁོ་ཡང་ ཁོང་གཉིས་ལུ་བལྟ་སྟེ་ སེམས་ར་ཤི་སྟེ། ད་ སབ་དནི་ ཁྱེད་གཉིས་ཀྱིས་ ཉན་མི་བཏུབ་པས། ཁྱེད་གཉིས་ འཐབ་དགོ་པའི་དོན་
དག་ཡང་ ང་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ཨིནམ་ འོང་ག་ཡང་ མི་ཤེས། ད་ ང་ ཁྱེད་གཉིས་ འབད་ས་ལུ་ཡང་མི་འོང་། ལོྟ་ཡང་མི་བཟའ། ད་ ང་ཡར་སོ་ཡི་སྨ་རེ་ 
ཟེར་ སབ་སྟེ་ ཡར་སོ་ནུག། 
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ཁོ་ རྒྱབ་ཐལ་ཏེ་ ཨ་ཙི་ཅིག་ཁ་ལས་ ཁོང་བཟའ་ཚང་གཉིས་ཡང་ ཨ་རྟག་ཧ་ལུགས་འབད། ཕོ་སྐྱེས་ཀྱིས། དཔའ་ཁོ་རེ་ ང་བཅས་གཉིས་ཀྱིས་ དེམ་
ཅིག་ མ་འབད་བ་ཅིན། མི་འདི་གིས་ ང་བཅས་ལུ་ར་ བརྟེན་སོད་ནི་མས་ཏེ། ང་བཅས་གཉིས་ཀྱི་ གནས་སྐབས་འདི་ ལེགས་ཤོམ་ཡར་སོ་ཡི་སོྨ། 
ཟེར་སབ་ད། ཨམ་སྲུ་གིས། ལོས་ ང་གིས་སྔུ་བརྫུ་བཏབ་ ཁ་གདུག་འབར་ ཁྱོད་ལུ་ སེན་མོ་གིས་གཞར་མི་འདི་ ག་ཅི་བཟུམ་མཐོང་ཅི? ཟེར་ སབ་
ནུག།  

རྨགཔ་དེ་གིས། དཔའ༑ འདི་ ངོ་མ་བཟུམ་ར་ མཐོང་ཡི། དཔེ་འབདན་ སྟགམོ་ཕྱུ་གུ་ཡོད་མི་ཅིག་གིས་ ཚང་ནང་ལས་ ངར་དོ་བཟུམ་ར་ ཚརོ་ཡི། 
ཏེ། ང་ དྲག་བཀལ་ ཁྱོད་ལུ་ལྡན་ལྕག་བླུགས་ མཛོག་བླུག་མི་འདི་ ག་ཅི་བཟུམ་ ཚརོ་ཡི་གོ? ཟེར་སབ་ད། ཛའི་ ནེ་སྦེ་ འདོྲག་མི་འདོྲག་ ཚར་
གཅིག་འདི་ ཁྱོད་ཐད་རི་བ་རི་ར་ ཙིགཔ་ཟཝ་འདྲས་ཟེར་ མནོ་ཡི། ཟེར་ སབ་སྦེ། ཕརོཔ་ཐ་ལི་ཚུ་ཡང་ ལོག་བཀྲམ་ ཐབ་ཁ་ལས་ ལོྟ་དང་ཚོདམ་
ཕབ་ བཟའ་ནི་འབདཝ་ཅིག། 

སྒོ་ཅུང་ནང་ལས་ ཆ་རོགས་དེ་གིས། ང་གིས་ ག་དེམ་ཅིག་ བར་ན་འཛུལ་ཏེ་ སབ་རུང་ ཁྱེད་གཉིས་ཀྱིས་ ཉན་མ་བཏུབ་པར་ ང་སེམས་ཕམ་སྟེ། 
འགྱོ་བརྫུ་བཏབ་མི་ལུ་ ཁྱེད་གཉིས་ཀྱིས་ ག་དེ་སྦེ་ཚོར་ཡི? ཟེར་སབ་ནུག། 

ལས་དོན། 
དོན་ཚན་འད་ མཇུག་བསྡུཝ་ད་ ཨི་ལོ་ཚུ་གས་་་ 
 ༡ སྲུང་འད་ ཚག་ག་གཅད་མཚམས་དང་ འཁྲལ་ཏ་ ལྷག་ཚུགས་དགོ། 
 ༢ སྲུང་འད་གས་ བརོད་དོན་ ག་ཅི་སྟེོནམ་ཨིན་ན? སབ་ཚུགས་དགོ། 
 ༣ སྲུང་ཐུང་ཀུ་ར་ རང་སྟེོབས་ཀྱིས་ བྲི་ཚུགས་དགོ། 
 ༤ སྲུང་འད་ ལྷག་སྟེ་ དམངས་ཁར་ གཏང་ཚུགས་དགོ། 

སྟོང་ལཱ། 
 རག་རལ་ ཉིན་ན། སབ་ན། རག་སྟེབོས་དབྱེ་རམ་ དྲན་ཤས། 
༡. སོབ་དཔོན་གས་ སོབ་ཕྲུག་ག་ར་ག་མཐོང་ཚུགས་པའ་ སྲུང་ག་མང་བྲིས་

འབག་འོངས་ཞིནམ་ལས་ འོག་ལུ་བཀོད་ད་ཡིོད་མ་ དྲ་བ་ཚུ་བཀོད་ད་ དབྱེ་
དཔྱད་འབད་བཅུག་དགོ། 
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༡. སྲུང་ག་མང་ བྱེང་ཤང་གུ་བྲིས་བཞིག་ས་ སྲུང་ད་ག་གས་ལྷབ་ཅི་གོ? 
༢. སྲུང་འད་ག་བརོད་བྱེ་ག་ཅི་སྟེནོམ་སོ? ཕེོ་ཚད་དཔགས་ཏ་སབ་བཅུག། 
༣. ཨི་ལོ་ ཁོང་ར་ལུ་ སྲུང་ཐུང་ཀུ་ར་ས་ཚན་ནང་འབད་ གཏང་བཅུག་

དགོ། 

རག་རལ་ བྲི་ན། ལྷག་ན། རག་སྟེབོས་དབྱེ་རམ་ ལག་ལན། 
༢. སོབ་དཔོན་གས་ཨི་ལོ་ཚུ་ལུ་ ཁོང་ར་གས་ཤས་མ་སྲུང་ཐུང་ཀུ་ར་ མནོ་བསམ་

བཏང་སྟེ་ རང་སོའ་འབྲི་དབ་ནང་ལུ་ བྲི་བཅུག་དགོ། དཔ་མཛོད་ཁང་ནང་ལས་ 
སྲུང་ག་ ཀ་དབ་དག་པ་ཅིག་ འབག་འོངས་ཏ་ ས་ཚན་ནང་ ལྷག་བཅུག་དགོ། 
སྲུང་ག་བརོད་དོན་ཚུ་ ག་ཅི་ར་སྟེོནམ་ཨིན་ན? འབྲི་དབ་ནང་ལུ་ ཟན་འིབྲིྲི་
བཏབ་སྟེ་ ཨི་ལོ་ར་ར་འབད་ དམངས་ཁར་ གསལ་ཞུ་འབད་བཅུག་དགོ། 

རག་རལ་ ལྷག་ན། རག་སྟེབོས་དབྱེ་རམ་ དབྱེ་དཔྱད། 
༣. ཨི་ལོ་ཚུ་ལུ་སྲུང་འད་ ལགས་ཤོམ་འབད་ ལྷག་བཅུག་སྟེ་ སྲུང་འད་ཉིམས་ག་

ཅི་ཨིན་ན? ངོས་འཛོན་འབད་བཅུག། གཉིན་མ་རྐྱབ་མ་བུཚ་འད་ ཁྱིོད་ཨིན་
པ་ཅིན་ ག་ད་ས་ འབད་འབདཝ་འོང་? བཤད་པ་དོན་མཚམས་༢ བྲི་བཅུག། 
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རག་རལ་ བྲི་ན། རག་སྟེབོས་དབྱེ་རམ་ དབྱེ་ཞིབ། 
༤. ཨི་ལོ་ཚུ་ལུ་ སྲུང་འད་ ལགས་ཤོམ་འབད་ལྷག་བཅུག་སྟེ་ སྲུང་རདཔ་ཚུ་ག་བྱེ་

སོད་ཀྱི་སོར་ལས་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་བཅུག།  
༡. ཁྱིོད་ཀྱིས་ ད་ས་བལྟ་བ་ཅིན། གཉིན་ མ་རྐྱབ་མ་བུཚ་འད་གས་ 

བཞིས་སོ་བཟེའ་བར་ གཞིན་མ་ གཉིས་འབད་སར་ འག་ོམ་འད་ ག་
ཅི་ལས་བརྟེན་འོང་ན་མས? ཁུངས་བཀལ། 

༢. བཟེའ་ཚང་འབད་ སོད་མ་གཉིསཔོ་འད་ ཁྱིོད་ཨིན་པ་ཅིན་ འཐབ་
འཛོང་ད་བ་མན་པའ་ ཐབས་ཤས་གཞིན་ སྟེོན་ན་ག་འོས་འདུག་ག? 

༣. ཁོང་གསུམ་ ཨི་རྟེག་ཧེ་ལུགས་འབད་ སོད་ཚུགསཔ་བཟེོ་ན་ག་དོན་ལུ་ 
བད་ཞིབ་ ག་ད་ས་བཟེོ་བ་ཅིན་ དྲག་ན་མས་གོ? 

རག་རལ་ བྲི་ན། རག་སྟེབོས་དབྱེ་རམ་ གསརི་རྩོམ། 
༥. སོབ་ཕྲུག་ཆ་འབད་ བཟེ་ོཞིནམ་ལས་ ཁོང་ར་ ནང་རྡགོ་ སྟུན་གྲོས་འབད་

བཅུག་ས་ སྲུང་འད་དང་ ཅིོག་འཐདཔ་ཅིག་དང་། ཡིང་ན། འད་དང་ ཆ་འདྲ་
བའ་སྲུང་ཅིག་ བརམ་བཅུག། འད་ནང་ལུ་ ཚུད་དགོཔ། 
- སྲུང་རདཔ་ག་ མང་དང་ ད་ག་ལཱ་འགན།  
- ས་གནས་ ག་ཏ་ལུ་ ཨིན་ན། 
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- དུས་ཚད་ ག་དམ་ཅིག་ལུ་ ཨིན་ན།  
- སྲུང་ག་ གཞི་/ ཉིམས་ ག་ཅི་བཟུ་མ་ཨིན་ན? བཅིའ་སྒྲིག་ རྐྱབ་   
  བཅུག་སྟེ་ རྒྱབ་སྐྱེོར་བྱེན་ཏ་ བྲི་བཅུག་ཞིནམ་ལས། གསལ་བཤད། ཡིང་ 
  ན། སན་ཞུ་འབད་བཅུག། 
ད་ལས་ སོབ་དཔོན་གས་ཡིང་ ཚད་གཞི་འད་ལུ་ གཞི་རྟེན་འབད་ད་ དབྱེ་དཔྱད་
འབད་དགོ། འད་དང་གཅིག་ཁར་ ཡི་གུའ་སབ་དང་ སྦྱརོ་བ་ཚུ་ ལགས་ཤོམ་
འབད་ དབྱེ་བ་དཔྱད་དགོ། 
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སྟོབ་ཚན་གཉིས་པ། བརྟོད་དོན། དལ་སྟོ།  

དལ་སོ་ཟེར་མ་འད་ རང་ལུ་ལཱ་ཁག་ཆ་ཏགོ་ཏ་ོགཞིན་ འབད་ན་མདཔ་ད་དང་། ཡིངན། 
ལཱ་ག་བར་མཚམས་ ངལ་གསོ་འཐོབ་པའ་སབས་ཚུ་ནང་། རང་ལུ་སོ་བ་ཡིོད་པའ་ལཱ་ 
གཞིན་འབད་ན་ཅིག་ལུ་སབ་ཨིན། ད་འབདཝ་ད། དལ་སོ་འད་ཡིང་ ང་བཅིས་རའ་མ་
ཚ་ནང་ གཟུགས་སྒྲིང་སྒྲིང་ བཟེོ་ན་དང་ སམས་ཧེང་སངས་ས་ བསྐྱེར་གས་ོའཐོབ་ན་
ག་དོན་ལུ་ ཁག་ཆ་ཤོས་ཅིག་ཨིནམ་ ཤས་ཚུགསཔ་ བཟེོ་ན་ག་དོན་ལུ་ཨིན། 

དལ་སོའ་ལཱ་ནང་ལུ་ ཕུཊ་བོལ་དང་ མདའ་རྐྱབ་ན་ལ་སོགས་པའ་ རད་རགས་ར་ན་ 
ཁམས་སངས་འགོ་ན་དང་ སོ་བཤལ་ བརྒྱུག་ན་དང་། དལ་འགྲ་ོའགོ་ན་ ལུས་རལ་
སྦྱང་ན་དང་ ཕག་འབུམ་བཏོན་ན་ གནས་སོར་དང་ལཱ་བཤལ། མ་ཏགོ་དང་ཤང་
བཙུགས་ན། ཚད་ས་བཏབ་ན། དཔ་དབ་ལྷག་ན། ལག་ཤས་བཟེོ་ལཱ་རྐྱབ་ན། འབྲི་
རོམ་རྐྱབ་ན། སྲུང་གཏང་ན། ཞིབས་ཁྲ་ཉིན་ན། ལ་སོགས་པའ་ དགོས་པ་དང་ཕེན་པ་ 
འབད་ཐངས་ཚུ་ ཤས་ཚུགས་ན་ག་ དོན་ལུ་ཨིན།། 
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ལྷག་དེབ།  

བརོད་དོན་འད་ནང་ གོང་ལུ་བཀོད་ད་ཡིོད་མ་ ལྷག་དབ་ཚུ་ག་ཐོ་ནང་ལས་ གཉིས་
འབད་རུང་ གསུམ་འབད་རུང་ བརོད་དོན་འད་དང་འབྲིལ་བའ་ འོས་འབབ་ག་ཆ་མ་
འད་ སོབ་དཔོན་གས་བལྟ་སྟེ་  ལག་ལན་འཐབ་དགོཔ་ཨིན།  

ད་དང་འཕྲོ་མཐུད་ད་ ལྷག་དབ་ཚུ་ ལྷག་ཐངས་ཀྱི་ སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་གོང་ལུ་བཀོད་ད་ ཡིོད་
མ་ སྲུང་ག་སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་གུ་ འོས་འབབ་ཡིོད་མ་ སྦྱོང་ལཱ་གཞིན་ཡིང་ གསར་སྐྲུན་འབད་
ད་ ཨིན་ཅི་མན་ཅི་ ལག་ལན་འཐབ་དགོ། ད་གུ་ ལྷག་དབ་གཉིས་པོ་ ཐོགས་ཆགས་
མད་པ་ ལྷག་ཚུགསཔ་བཟེོ་དགོ་པའ་ཁར་ མང་དང་ཚག་ག་སབ་ཚུ་ ལགས་ཤོམ་
འབད་ ཤས་ཚུགསཔ་བཟེོ་དགོཔ་ཨིན། 
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༡. ཕཱུཊ་བཱོལ། དབྱེ་བ།  ལཱོ་རྒྱུས་འབྲི་རྩོམ༌། 

ཁུངས་དནོ། 
གནད་དོན་ཆ་མཉིམ་ར་ དང་སང་ག་ལམ་ལུགས་དང་ འཁྲལ་བའ་ཁར་ མང་ཚག་དང་
རོད་ཚག་ཚུ་ཡིང་ ད་རས་ནངས་པར་ ལག་ལན་འཐབ་བཞིན་དུ་ཡིོད་པའ་ མང་ཚག་
ཡིོད་ན་ད་གས་ ཨི་ལོ་ཚུ་ལུ་ཡིང་ སོ་བ་བསྐྱེད་ཚུགས་པའ་ ཐབས་ཤས་ཚུད་ད་ཡིདོཔ་
ལས་ འབྲི་རོམ་འད་གདམ་ཁ་རྐྱབ་ཅི། 
༉ ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ རྩེད་རིགས་མ་འདྲཝ་ ལེ་ཤ་ཡོད་པའི་ནང་ལས། སོ་བ་ཆེ་ཤོས་ར་ འབྲུག་གི་
རྒྱལ་ཡོངས་མདའ་རྩེད་དང་ རྐང་རིལ་ཕཱུཊ་བོལ་འདི་ཨིན། དབྱིན་ལོ་༢༠༠༧ དབྱིན་ཟླ་བདུན་པའི་ཚེས་༡༥ ལས་འགོ་
བཙུགས་མི་ རོང་ཁག་ནང་འཁོད་ཀྱི་ རྐང་རིལ་ཕཱུཊ་བོལ་གྱི་འགྲན་སྡུར་ནང་ ང་བཅས་ འབྲུག་རྒྱལ་སོབ་གྲྭའི་ སྡེ་ཚན་
གྱིས་ཡང་ བཅའ་མར་གཏོགས་ཅི། དེ་གི་སྐབས་ལུ་ བཅའ་མར་གཏོགས་མི་ ང་བཅས་སོབ་གྲྭ་སྡེ་ཚན་༦ དང་ གཞན་
མི་ སྡེ་ཚན་གཉིས་འབདཝ་ད་ སྡེ་ཚན་བསོམས་༨ ཀྱིས་ བཅའ་མར་གཏོགས་ཏེ་ བདུན་ཕྲག་གཅིག་གི་རིང་ལུ་ འགྲན་
སྡུར་འབད་ཡི། མཐའ་དཔྱད་འགྲན་སྡུར་ནང་ ང་བཅས་འབྲུག་རྒྱལ་ འབྲིང་རིམ་གོང་མ་དང་ ཟླ་བ་ཁ་འབྲིང་རིམ་འོག་མ་
གཉིས་ལོད་ཅི། 

ང་བཅས་ཀྱི་སྡེ་ཚན་འདི་ མཐའ་དཔྱད་འགྲན་སྡུར་ནང་ལས་ ཨང་དང་པ་འཐོབ་ནིའི་རེ་བ་གིས་ ཉིནམ་དེ་གི་དྲོ་པ་  ཧ་
སག་ལོངས་ ཁ་ལག་འཁྱུ་ མཆོདཔ་ཕུལ་ སྲུང་མ་ལུ་གསེར་སྐྱེམས་དང་ སྙན་དར་ཚུ་ ཕུལ་ཞིནམ་ལས། དྲོ་མཛར་
བཟའ་སྟེ་ རྩེད་ཐངས་ནང་ འཐོན་པའི་བསྒང་ལས་ ཟླ་བ་ཁ་གི་ཨ་ལོ་ཚུ་ གཟུགས་རིང་ཐུང་ཡང་ འདྲན་འདྲ་འབད་ 
གོ་ལ་ཡང་ དོརམ་ཁེན་ཇ་དམརཔོ་གྱོན་ རྐང་རིལ་རྩེ་རྩེ་ར་འདྲཝ་འབད་ ཐང་ནང་ཡར་མར་ བརྒྱུག་སར་མཐོང་སྟེ་ ང་
དང་ངེའི་ཆ་རོགས་ཚུ་ཡང་ ཐང་ནང་འཐོནམ་ད། ལྟདམོ་ལྟ་མི་ཚུ་གིས་སྐད་རྐྱབ་མ་ཚད་ བུམོ་ཚུ་གིས་ཡང་ ངེའི་སྐྱོན་མིང་
སོན་ཏེ། འཇིགས་བྲལ་ འཇིགས་བྲལ་ ཟེར་ལགཔ་ཐལ་ཙེ་བརྡུངམ་མས། དེ་ལས་ ང་ཡང་ལམ་འགྱོ་མ་ཤེསཔ་ཐལ་རུང་ 
ཐང་གི་སྦུག་ན་ཐོན་ཏེ་ རྐང་རིལ་རྩེ་བའི་སྐབས་ ང་གིས་བོལ་འདི་ ཀི་པར་ འབད་སར་འོང་མ་བཅུག་པར་ ལེགས་ཤོམ་
འབད་བཀགཔ་ད་ ལྟདམོ་ལྟ་མི་བྱང་འཕྱད་ཚུ་གིས་ འཇིགས་བྲལ་ཨའོཀྲ་ ཟེར་སྐད་རྐྱབ་ད། ང་ཧེང་སྐལ་ར་སོབས་
བཏགས་ཏེ་ ཐང་ནང་ཡར་མར་ ག་དེ་ཅིག་བརྒྱུགས་རུང་ ང་བཅས་རྒྱལ་ཁ་ འཐོབ་དགོ་མནོ་བའི་རེ་བ་གིས་ འུ་སྡུགཔ་
ཡང་མ་ཚོར་བར་ དུས་ཚོད་ཕྱེད་ཀ་རོགས་སོ་ནུག། 
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སྐར་མ་༡༥ གི་རིང་ ངལ་འཚོ་བའི་སྐབས་ ངེ་གི་སྡེ་ཚན་ལུ་ ཁོང་བུམོ་ཚུ་གིས་ སྐད་ག་དེམ་ཅིག་ར་རྐྱབ་རུང་ ངོ་ཚ་མ་
སོད་པར་ རྩ་འགེངས་ལེགས་ཤོམ་འབད་ རྐྱབ་དགོཔ་འབད་ སབ་ཅི། ལོག་རྩེད་ཐང་ནང་ འཐོན་པའི་བསྒང་ལས་ 
ངེའི་ཆ་རོགས་ཚུ་ཡང་ བོ་སོབས་བཏགས་ཏེ་ རྩེདམོ་ལེགས་ཤོམ་འབད་རྩེཝ་ལས་ ངེ་གི་ཆ་རོགས་པདྨ་གིས་ གོལ་ 
གཅིག་བཙུགས་ཏེ་ རྒྱལ་ཁ་ང་བཅས་ཀྱི་སྡེ་ཚན་གྱིས་ཐོབ་ཆི། དེ་ལས་ ང་བཅས་ཀྱི་དབུ་འཛིན་དང་ སོབ་དཔོན་ཚུ་གེ་ར་ 
ཐུགས་དགྱེས་ཏེ་ ང་བཅས་ལུ་ཕྱི་རུ་ དགའ་ཚོར་གྱི་མཛར་ཅུམ་ཅིག་ཡང་གནང་ཡི། 

ལས་དོན། 
དོན་ཚན་འད་ མཇུག་བསྡུཝ་ད་ སོབ་ཕྲུག་ཚུ་གས་་ 
༡  འབྲི་རོམ་ལྷག་ཞིནམ་ལས་ གནས་ཚུལ་ཚུ་ ཐ་ོབཀོད་འབད་ཚུགས་དགོ། 
༢  གཞིན་གས་ བྲིས་ཡིོད་མ་ འབྲི་རོམ་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ ཁྱིད་རྣམ་ག་དབྱེ་བ་ཕ་ཚུགས་

དགོ། 
༣  རང་གས་ ངོ་མ་མཐོང་མ་དང་ བསམ་འཆར་ཚུ་བཙུགས་ཏ་ ལོ་རྒྱུས་འབྲི་རོམ་

བྲི་ཚུགས་དགོ། 

སྟོང་ལཱ། 
རག་རལ་ སབ་ན། རག་སྟེབོས་དབྱེ་རམ་ དྲན་ཤས། 

༡. སོབ་དཔོན་གས་ འོག་ག་དྲ་བ་ཚུ་དྲས་ཏ་ འིདྲ་ལན་འབད། དཔར་ན། 
༡ ཁྱིད་རདམོ་ ར་ན་ཡིོད་ག? 
༢ རདམོ་ ག་ཅི་ལུ་ར་དགའ? ཕུཊ་བོལ་ར་ན་ཡིོད་ག?  
༣ ཕུཊ་བོལ་རེཝ་ད་ མ་ག་དམ་ཅིག་དགོ? 



ལམ་སྟོན་༦ པ།            ༢༠༢༢ 
 

 43 

༤ ཕུཊ་བོལ་ག་ཐང་ཚུ་ ག་ད་ས་ར་ཡིོད? 
༥ ཀྲི་བ་ནང་ ཕུཊ་བོལ་ རདམོ་བལྟ་ན་ཡིོད་ག? 
༦ ཁྱིད་ཀྱིས་ འཛོམ་གང་ག་ཕུཊ་བོལ་ར་མ་ལས་ དགའ་ཤོས་ག་སོ? 

ག་ཅི་འབད་དགའཝ་སོ? 

རག་རལ་ ལྷག་ན། ཉིན་ན། རག་སྟེབོས་དབྱེ་རམ་ དབྱེ་དཔྱད། 
༢. ཨི་ལོ་ཚུ་ལུ་ ཕུཊ་བོལ་ག་སརོ་ལས་ ཡིོད་པའ་འབྲི་རམོ་འད་ སོད་ཞིནམ་

ལས་ ལགས་ཤོམ་འབད་ལྷག་བཅུག་སྟེ་ ད་ནང་ཡིོད་པའ་ གནས་ཚུལ་ཚུ་ 
འབྲི་དབ་ནང་ ཐ་ོབཀོད་འབད་བཅུག་དགོ། དཔར་ན། 

 ༡ འབྲི་རོམ་ག་གནད་དོན།  
 ༢ འབྲི་རོམ་ག་ བརོད་དོན། 
 ༣ འབྲི་རོམ་ནང་གསས་ དོན་ཚན་ ག་ད་ཅིག་འདུག་ག?  

༤ ཕུཊ་བོལ་རེཝ་ད་ བྱེ་བ་སོད་ལམ་ལགས་ཤོམ་དང་ ཟེོགཔ་ཚུ་དབྱེ་བ་
ཕས་ཏ་འབད་ཤས་ན། 

 རག་རལ་ ལྷག་ན། ཉིན་ན། རག་སྟེབོས་དབྱེ་རམ་ དབྱེ་དཔྱད།  
༣. སོབ་དཔོན་གས་ འབྲི་རོམ་ལྷག་ཐངས་དཔ་སྟེོན་འབད་ད་ ཨི་ལོ་ཁོང་ར་ལུ་ 

ལྷག་བཅུག་ས་ འབྲི་རོམ་ག་དབྱེ་བ་ ས་ོསོར་ཕས་ཏ་ བྲི་བཅུག་དགོ། 
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རག་རལ་ སབ་ན། བྲི་ན། རག་སྟེབོས་དབྱེ་རམ་ དབྱེ་དཔྱད། 
༤. ཨི་ལོ་ ཁོང་ར་ག་དངསོ་མཐོང་ཉིམས་མོང་དང་འཆར་སྣང་ཚུ་ གཞིན་ལུ་ངག་

ཐོག་ལས་སབ་ན་དང་ ད་ཚུ་ འབྲི་རོམ་འབད་བྲི་བཅུག་དགོ། 
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༢. ཁུ་རུ། དབྱེ་བ།  འགྱེལ་བཤད། 

ཁུངས་དནོ། 
ཁུ་རུའ་རདམོ་འད། ཨི་ལོ་ཚུ་ག་ མ་ཚའི་ནང་ར་ན་ཡིོད་པའ་ རད་རགས་ཅིག་ཨིན་པའ་
ཁར་ ཨི་ལ་ོཚུ་གས་ རང་ལུགས་ཀྱི་རད་མོ་ལུ་ ས་ོསྣང་བསྐྱེད་ཚུགས་པའ་ སམས་
ཤུགས་བསྐྱེད་ཚུགསཔ་ཨིན། ད་མ་ཚད་ ཨི་ལ་ོཚུ་གས་ ཁུ་རུ་ར་བའ་སབས་ ཁུ་རུའ་
སྐུགས་རས་ཐངས་ འབའ་སྐྱེོར་ག་ཚད་ སྐུགས་འཇལ་ཐངས་ ཁུ་རུ་བཟེོ་ཐངས་ཚུ་ག་ར་ 
འགྲལ་བཤད་རྐྱབ་སྟེ་ཡིོདཔ་ལས། དང་པ། འགྲལ་བཤད་རྐྱབ་ནའི་ ཐབས་ལམ་ཤས་
ཚུགས་པའ་ཁར། གཉིས་པ། ཁུ་རུ་ར་མའི་སོར་ལས་ ཧེ་ག་ོཚུགས་པའ་ཕེན་ཐབས་
ཡོིདཔ་ལས། སོབ་དབ་ཀྱི་ དོན་ཚན་འབད་བཙུགས་ཅི། 
༉ རྩེདམོ་གི་ནང་ལས་ ཁུ་རུ་འདི་ ཧེ་མ་ལས་ར་ རྩེ་སོལ་ཡོད་མི་ སོ་བ་ཆེ་ཏོག་ཏོ་གི་ རྩེདམོ་ཅིག་ཨིན། ཁུ་རུ་བཟོ་ཐངས་
དང་ རྩེ་ཐངས་ཀྱི་སྐོར་ལས་ འོག་ལས་མར་ མདོར་བསྡུས་ཅིག་ བཀོད་ནི་ཨིན། 

ཁུ་རུ་བཟོ་ཐངས། 

ཁུ་རུ་འདི་ འཇམ་ཏོང་ཏོ་འབད་བཟ་ོསྟེ་ རྩེ་ཆོག་ཆོག་གི་ རྩེདམོ་ཅིག་ཨིན། ཁུ་རུ་འདི་ ཤིང་ས་ཀྲག་ཀྲ་ སྦྱིས་ཤིང་དང་ སི་སི་ཚུ་ག་
ཅི་ར་ཨིན་རུང་ གྱིད་གང་གི་རྩིས་བཏོགས་ སྦེ་ མགུ་ཏོ་དང་མཇུག་གཉིས་ ལེགས་ཤོམ་འབད་བཞོགས་ཏེ་ རྩེམོ་མཇུག་ལྡན་ཏོག་ཏོ་
འབད་ བཟོ། ལྕགས་གཟེར་རིང་ཐུང་ རན་ཏོག་ཏོ་ཅིག་ བརབ་དགོཔ་ཨིན། དེ་ལས་ ལྕགས་གཟེར་ སྤྱི་ཏོག་ སྤུས་ཙ་འབད་བརར་
ཏེ་ རྣོས་ཙག་ཙ་བཟོ་དགོ།  

ཁུ་རུ་གི་མགུ་ཏོ་ཁར་ དོང་རན་ཏོག་ཏོ་ཅིག་སྤེད་དེ་ བྱའི་སྒྲོ་གཉིས་ བརབ་དགོཔ་ཨིན་རུང་། ད་རེས་ནངས་པར་ ཁུ་རུ་གི་རྒྱུ་ཡང་ ཧ་
ཡང་གི་རིགས་དང་ ལྕགས་དུང་ཚུ་གིས་ཡང་ བཟོཝ་མ་ཚད། སྒྲོ་ཡང་ མང་ཤོས་ར་ གྱིབ་ཤོག་གིས་བཟོ་སྦེ་ རྐྱབ་ནི་ཡོད།  

འབའ་སྐྱོར་གྱི་ཚད་གཞི། 
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འབའ་སྐྱོར་གྱི་རིང་ཚད་འདི་ རིང་ཐུང་ནེམ་ཅིག་ཨིན་ཟེརཝ་ གཏན་འཁེལ་ཅིག་ ག་ནི་ཡང་མེད་རུང་ ཧ་ལམ་ཐག་རིང་ཐུང་གི་ ཚད་
གཞི་འདི་ མི་ཀྲར་༣༣ དེ་ཅིག་གི་ རིང་ཚད་ཁར་ཡོད་པ་ཅིན་ བཏུབ་པའི་གྲས་སུ་ བརྩིཝ་ཨིན། འབའ་དེ་ཡང་ ཨེན་ཏ་རིང་ཐུང་ 
ཁྱུ་གང་གི་རྩིས་དང་ རྒྱ་སོམ་ཆུང་ གྱིད་གང་གི་རྩིས་ བཟོ་དགོཔ་ཨིན།  

རྩེད་མི་གི་གྱངས་ཁ་། 

ཁུ་རུ་རྩེད་མི་གི་ གྱངས་ཁ་དེ་ཡང་ མི་ནེམ་ཅིག་དགོ་ཟེརཝ་ གཏན་འཁེལ་ཅིག་མེད། སྡེ་ཚན་འགྲན་སྡུར་འབད་རྩེ་བ་ཅིན་ མདའ་
རྩེད་ཀྱི་ལམ་ལུགས་དང་ འཁྲིལ་རུང་བཏུབ། 

སྐུགས་རྩིས་ཐངས། 

སྐུགས་ རྩིས་ཐངས་དེ་ཡང་ མདའ་དང་ཅོག་འཐདཔ་འབད་ མདའ་ཡ་ཕོག་པ་ཅིན་ སྐུགས་གཅིག་དང་ བཀག་རེག་ཕོག་པ་ཅིན་ 
སྐུགས་གཉིས་འཐོབ་ཨིན། དེ་ལས་སྒོར་ཐིག་ལུ་ ཕོག་པ་ཅིན་ སྐུགས་གསུམ་བརྩི་ནི།  

སྐུགས་འཇལ་ཐངས། 

སྐུགས་ འཇལ་ཐངས་འདི་ ཁུ་རུ་གིས་ བདའ་ཟུན་ཧིང་དང་ འཁྲིལ་ནི་མེན་པར་ ལ་ 

ལུ་གིས་ རང་རང་སོ་སོའི་ མཐོ་གིས་འཇལ་ནི་གི་ ལམ་ལུགས་ཅིག་ཡོད། ཨིན་རུང་ མང་ཤོས་ཀྱིས་ ཚད་ཤིང་ཅིག་བཟོ་སྟེ་ 
འཇལཝ་ཨིན། 

རྒྱལ་བཞག་ཐངས། 

རྒྱལ་འདི་ ངོ་མ་མཛར་ཅུམ་དང་ ཏི་རུ་ལུ་བཞགཔ་ཨིན། ཨིན་རུང་ གཞན་ཡང་ག་ཅི་བཟུམ་ལུ་བཞག་རུང་ མ་བཏུབ་མེད། དོ་རུང་ 
བཀྲ་ཤིས་རྒྱལ་ཟེར་ ཕམ་མི་གིས་དཔྱ་གཉིས་དང་ རྒྱལ་མི་གིས་ དཔྱ་གཅིག་བཏོན་ཏེ་ རྒྱལ་སྦུག་ན་བཙུགས་ཏེ་ མཛར་ཅུམ་བཟའ་ནི་
གི་ ལུགས་སོལ་ཅིག་ཡང་ ཡོདཔ་ཨིན།། 

ལས་དོན། 
དོན་ཚན་འད་ མཇུག་བསྡུཝ་ད་ ཨི་ལོ་ཚུ་གས་་་ 
༡ ཁུ་རུ་ རེད་ཐངས་ཀྱི་སོར་ལས་ བཤད་པ་རྐྱབ་ཚུགས་དགོ། 
༢ བཤད་པ་ད་ལུ་བལྟ་སྟེ་ རདམོ་གཞིན་ག་སོར་ལས་ བཤད་པ་རྐྱབ་ཚུགས་དགོ། 
༣ འགྲལ་བཤད་འབྲི་རམོ་ འབྲི་ཐངས་ཀྱི་ རག་རལ་ཚུ་འཐབོ་ཚུགས་དགོ། 
༤ ཁུ་རུ་འད་ ལུས་སྦྱོང་ག་གྲས་ལས་ གཅིག་ཨིནམ་ཧེ་གོ་ཚུགས་དགོ། 
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སྟོང་ལཱ། 
 རག་རལ་ སབ་ན། རག་སྟེབོས་དབྱེ་རམ་ དྲན་ཤས། 
༡. སོབ་དཔོན་གས་ ཨི་ལོ་ཚུ་ལུ་ འོག་ག་དྲ་བ་ཚུ་དྲས་ཏ་ གོ་སྡུར་འབད་ད་ ཨི་ལོ་

ཁོང་ར་གས་ ཁུ་རུ་རེད་ཐངས་ཀྱི་སོར་ལས་ ག་དམ་ཅིག་ཤས་ག? བལྟ། 
 ཀ ཁྱིད་ཀྱིས་ རདམོ་ ག་ཅི་ར་ར་ན་ཡིོད? 
 ཁ ཁུ་རུ་ག་ རདམོ་འད་ ག་ད་ས་རེཝ་སོ? 

ག ཁྱིད་ཀྱིས་ ཁུ་རུ་བཟེ་ོཤས་ག? ཤང་ག་ཅི་གས་བཟེོཝ་སོ? ག་ད་ས་
བཟེོཝ་སོ? 

 ང་ ཁུ་རུ་ག་རྒྱལ་ ག་ཅི་གུ་ བཞིགཔ་སོ? 
 ཅི འབའ་ ཐག་རང་ཐུང་ ག་དམ་ཅིག་ བཞིགཔ་སོ? 
 ཆ ཁུ་རུ་ག་སྐུགས་ ག་ད་ས་བརིཝ་སོ? ཚད་ག་ད་ས་ འཇལཝ་སོ? 

རག་རལ་ ལྷག་ན། བྲི་ན། རག་སྟེབོས་དབྱེ་རམ་ ག་ོབ། 
༢. ཨི་ལོ་ཚུ་ལུ་ ཁུ་རུ་ག་སོར་ལས་ཡིོད་པའ་ འབྲི་རོམ་འད་ ལྷག་བཅུག། ལྷག་

པའ་སབས་ལུ་ ཨི་ལོ་ར་གས་ དོན་མཚམས་ར་ སད་བཏོན་ཏ་ སོར་རྒྱབ་
བཙུགས་ས་ ལྷག་བཅུག། དོ་རུང་ ཨི་ལ་ོརང་རང་སོ་སོ་ལུ་ ཚར་ར་ཁུ་སམ་
སམ་འབད་ ལྷག་བཅུག་ཞིན་ན་ སོྦྱང་ལཱ་དང་པ་ནང་ཡིོད་པའ་ དྲ་བ་ཚུ་དྲས་ཏ་ 
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ལན་བྲི་བཅུག། 

རག་རལ་ བྲི་ན། རག་སྟེབོས་དབྱེ་རམ་ ལག་ལན། 
༣. ཨི་ལོ་ཚུ་ལུ་ ཁུ་རུ་ག་ འགྲལ་བཤད་འད་ནང་ ག་ཅི་ག་བཤད་པ་ར་རྐྱབ་ནུག་

ག? ནང་གསས་ དོན་ཚན་ཚུ་ག་ མགོ་ཡིག་ཚུ་ལྷག་བཅུག། དཔར་ན། 
༡ ཁུ་རུ་བཟེོ་ཐངས་དང་ཁུ་རུ་ག་རྒྱུ། 

 ༢ འབའ་སྐྱེརོ་ག་ཚད། 

རག་རལ་ སབ་ན། རག་སྟེབོས་དབྱེ་རམ་ དབྱེ་དཔྱད། 
༣. ཁུ་རུ་འད་ ལུས་སྦྱོང་ག་གྲས་ལས་གཅིག་ཨིནམ་ལས་ ཁུ་རུ་འད་ ར་བའ་

སབས་ ཆང་དང་ རོྡག་མ་ ཏམ་ཁུ་སོགས་ གཟུགས་ལུ་གནོད་པའ་རྫས་ 
སོད་མ་བཏུབ་པའ་སོར་ལས་ གོ་སྡུར་འབད་ད་ སྤེང་དགོཔ་དང་ བླང་དགོ་
པའ་རགས་ ངོས་འཛོན་འབད་ད་ སམས་ཁར་ངས་བཅུག་དགོ། 
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སྟོབ་ཚན་༣ པ། བརྟོད་དོན།  དགའ་ཚོར། 

དགའ་ཚར་ཟེར་མ་འད། རང་ག་སམས་ལུ་ དགའ་བ་བསྐྱེད་པའ་ ཚར་བ་ཕ་ཁར་བཏནོ་
མ་ཅིག་ཨིན། ད་ལུ་བརྟེན་ཏ་ རང་ག་ སམས་ཀྱི་གནས་སྟེངས་ ལགས་ཤོམ་འབད་
བཟེོ་སྟེ་བཞིག་ན་དང་། གཞིན་ག་སམས་ཀྱི་ གནས་སྟེངས་ཡིང་ལགས་ཤོམ་ བཟེོ་
ཚུགསཔ་ཨིན། སམས་ཀྱི་ གནས་སྟེངས་ལགས་ཤོམ་ཡིདོ་པ་ཅིན་ ལཱ་དང་བྱེ་བ་ག་ཅི་ར་
འབད་རུང་ སོ་བའ་ཐོག་ལས་ འབད་ཚུགས་ན་དང་། བརོན་ཤུགས་བསྐྱེད་ད་འབད་
ཚུགས་ན། བརམས་ཡིོད་པའ་ བྱེ་བའ་ལཱ་མཐར་ཕན་ན་ལུ་ཡིང་ ཕེན་ཐོགས་འབྱུངམ་
ཨིན། དགའ་ཚར་ བསྐྱེད་ མ་ཤས་པ་ཅིན། རང་ག་ སམས་ལུ་ བད་བ་འཐབོ་ན་ཡིང་
མད། གཞིན་གས་ ཆ་འཇགོ་ཡིང་དཀོནམ་ལས་ སྤེོབས་དང་དཔའ་གདང་ གཟེ་བརད་
ཡིང་ ཆུང་སུ་འབད་ལུསཔ་ཨིན།  

དགའ་ཚར་བསྐྱེད་ན་ག་དོན་ལུ་ དང་པ་ རང་ག་གྲུབ་འབྲིས་ཚུ་ལུ་ ངལ་རངས་དང་དགའ་
ཚར་ ད་ལས་ ཆ་རོགས་དང་ གཞིན་ལས་ཁྱིད་དུ་འཕེགས་པའ་ ལཱ་འབད་མ་ཚུ་ལུ་ 
ཡིད་ཆས་ངལ་རངས་ཀྱི་ ཆ་བསྟེདོ་དང་། ད་བཞིན་དུ་ རང་ག་བཟེའ་ཚང་ནང་མ་ སབོ་
གྲྭ་དང་ཡུལ་ཕོགས་ནང་ ལགས་ཤོམ་ག་གྲུབ་འབྲིས་བྱུང་བའ་ དགའ་ཚར་དང་རས་སུ་
ཡི་རང་ཞུ་སྟེ་ ད་ལུགས་ཀྱི་དུས་སྟེོན་དང་ དགའ་སྟེནོ་རས་སྲུང་ཞུ་དགོཔ་དང་ བཀའ་
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དྲན་དགའ་ཚར་ག་ལགས་སོ་དང་ ཆ་བསྟེོད་ཚུ་ཞུ་ཤསཔ་ འབད་ཚུགས་ན་དང་ དའི་
དགོས་པ་ཤས་ན་ དགའ་ཚར་ཞུ་ཐངས་ཚུ་འབད་ཤསཔ་ བཟེོ་ཚུགས་ན་ག་དོན་ལུ་ཨིན། 

ལྷག་དེབ།  
བརོད་དོན་འད་ནང་ གོང་ལུ་བཀོད་ད་ཡིོད་མ་ ལྷག་དབ་ཚུ་ག་ཐོ་ནང་ལས་ གཉིས་
འབད་རུང་ གསུམ་འབད་རུང་ བརོད་དོན་འད་དང་འབྲིལ་བའ་ འོས་འབབ་ག་ཆ་མ་
འད་ སོབ་དཔོན་གས་བལྟ་སྟེ་  ལག་ལན་འཐབ་དགོཔ་ཨིན།  

ད་དང་འཕྲོ་མཐུད་ད་ ལྷག་དབ་ཚུ་ ལྷག་ཐངས་ཀྱི་ སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་གོང་ལུ་བཀོད་ད་ཡིོད་མ་ 
སྲུང་ག་སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་གུ་ འོས་འབབ་ཡིོད་མ་སྦྱོང་ལཱ་གཞིན་ཡིང་ གསར་སྐྲུན་འབད་ད་ 
ཨིན་ཅི་མན་ཅི་ ལག་ལན་འཐབ་དགོ། ད་གུ་ ལྷག་དབ་གཉིས་པ་ོ ཐོགས་ཆགས་མད་
པར་ ལྷག་ཚུགསཔ་བཟེོ་དགོ་པའ་ཁར་ མང་དང་ཚག་ག་སབ་ཚུ་ ལགས་ཤོམ་འབད་ 
ཤས་ཚུགསཔ་ བཟེོ་དགོཔ་ཨིན། 
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༡. ནད་གཞི་གདུག་དྲགས་ཅན། དབྱེ་བ།  ལོ་རྒྱུས། 

ཁུངས་དནོ།  
འབྲི་རོམ་འད་ འདམ་ཁ་རྐྱབ་དགོཔའ་དོན་དག་འད་ འཛོམ་གང་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ དར་
ཁྱིབ་ཅིན་ག་ ནད་གཞི་ གདུག་དྲགས་ ཨེིདྲས་ག་སོར་ལས་ ལགས་ཤོམ་འབད་ཧེ་གོ་
སྟེ་ དུས་རྒྱུན་དུ་སམས་ཀྱི་འཇགས་སྣང་བསྐྱེད་ཐོག་ལས་ འབྲི་རོམ་འད་ནང་ག་ ཞིལ་
བཀོད་དང་ལམ་སྟེོན་ཚུ་ མ་དམངས་ལུ་ གོ་བརྡ་སྤེལ་ཏ་ མ་མང་ག་སམས་རྒྱུད་དང་ 
ཐ་དམ་ཚག་བསྐྱེད་ན་ལུ་ ལོ་རྒྱུས་ཚུ་སབ་ཚུགས་པའ་དོན་ལུ་དང་ ཕེན་ཐོགས་ཅིན་ག་མ་
དང་ ལཱ་ག་ཅི་ལུ་ཡིང་ བཀྲིན་དགའ་ཚར་ བསྐྱེད་ཤས་པའ་ ཐབས་ལུ་ཡིང་ཨིན། 
ལྷག་པར་ འབྲི་རོམ་འད་ལུ་བལྟ་སྟེ་ ཨི་ལ་ོཚུ་གས་ འབྲི་རོམ་ག་དབྱེ་བ་དང་ འབྲི་
ཐངས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་ཚུ་ ཧེ་གོ་སྟེ་ ཨི་ལ་ོ ཁོང་རའ་ རག་རལ་གཡིགོ་བཀོལ་ཏ་ བྲི་
ཚུགས་པའ་ ཐབས་ལུ་ དམགས་ཏ་ཨིན། 
༉ འཛམ་གླིང་ནང་ འཇིགས་སྐྲག་ཅན་གྱི་ ནད་གཞི་གདུག་དྲགས་ཅན་ཅིག་ཡོད། འདི་ ང་བཅས་ག་ར་གིས་ཤེས་ འཛམ་
གླིང་གི་གནས་ཚུལ་ གསར་ཤོག་ཚུ་ནང་ལུ་ ཡང་ལས་ཡང་དུ་ཐོན། རྒྱང་མཐོང་ཚུ་ནང་ཡང་ མཐོངམ་མཐོང་ས་ར་ཡོད། གསོ་བའི་
ལྷན་ཁག་གི་ ཁ་ཐུག་ལས་ཡང་ སབ་སབ་ས་ཡོད།  

ལོ་བསྟར་ དབྱིན་ཟླ་༡༢ པའི་དབྱིན་ཚེས་༡ ལུ་ འཛམ་གླིང་རྒྱལ་ཡོངས་ ནད་གཞི་ཨེདྲསི་གི་ཉིནམ་ཟེར་ རྩིས་སྲུང་འབད་ནི་ཡོད། 
ནད་གཞི་འདི་འཐོབ་པ་ཅིན་ སྨན་བཅོས་རིམ་གྲོ་ག་ཅི་གིས་ཡང་ ཕན་ཐོགས་མེདཔ་ཨིན། ནད་གཞི་འདི་ ང་བཅས་རའི་ སེམས་ཁར་
དྲན་ཏེ་འབད་རུང་ གཟུགས་ཀྱི་བ་སྤུ་ཚུ་ཡང་ གཡོ་བའི་འཇིགས་སྣང་ འབྱུངམ་ཨིན་པས། 

དེ་ལུ་ ཐབས་ཤེས་བཏོན་ཏེ་ གདོང་ལེན་འབད་ནི་གི་དོན་ལུ་ མི་དབང་ཨ་ཞེ་སངས་རྒྱས་ཆོས་སྒྲོན་དབང་ཕྱུག་མཆོག་གིས་ རང་དོན་རྩ་
བ་ལས་བཞག། གཞན་དོན་རྐྱངམ་གཅིག་ལུ་གཟིགས་ཏེ། ཆུ་བརྒལ་ གྱེན་འཛེགས་ ལ་ལུང་སྤུབས་ ནགས་ཚལ་ནང་ སྦྱངམ་དང་ 
པདཔ་ཚུ་ཚད་མེདཔ་ཡོད་རུང་ འཚེར་བ་མེད་པར་ དཀའཝ་སོམ་སྤྱད་དེ་ རྒྱལ་ཁབ་མཐའ་དབུས་མེད་པའི་མི་སེར་ཚུ་ལུ་ རང་གི་སས་
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སསམོ་ལས་ཡང་ གཅེསཔ་འབད་མཛད་དེ་ ནད་གཞི་འདི་བཟུམ་ ང་བཅས་ར་ གི་ཁུག་ནང་གི་མི་ ག་ནི་ཡང་མ་ཤེས་མི་ཚུ་ ཉེན་
སྲུང་གི་དོན་ལུ་ ཞལ་བཀོད་དང་ལམ་སྟོན་གནང་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན།  

ནད་གཞི་ཨེདྲསི་འདི་ བཀག་ཐབས་འབད་ནི་གི་ཐབས་ཤེས་དེ་ཡང་ དོན་ཚན་བཞི་དེ་ཅིག་ལུ་ ངོས་འཛིན་མཛད་གནང་སྟེ་ཡོད་ དེ་ཚུ་
ཡང་།   

ཀ་ ག་ལྷོད་ལུས་འབྲེལ་འབད་ནིའི་བྱ་སོྤྱད་སྤང་ནི།  

ཁ་ སོ་ཤུབས་ལག་ལེན་འཐབ་ནི།  

ག་ གཉེན་གྲོགས་ཕོ་དང་མོའི་བར་ན་ཐ་དང་དམ་ཚིག་བསྲུང་ནི།  

ང་ རང་གི་སེམས་རང་གིས་བདག་འཛིན་འབད་ནི། ལཱ་ག་མེནམ་འབད་ནི་ཚུ་ལས་བཀག་ཚུགས་པ་ཅིན། ནད་གཞི་ཨེདྲསི་ 
རྩ་དང་སྤུ་ལས་མི་འཐོབ་ ཟེར་ ལམ་སྟོན་གནང་དང་གནང་བཞིན་དུ་ཡོད། དེ་གིས་ མི་སེར་མང་ཤོས་ཀྱིས་ར་ ནད་གཞི་བཀག་
ཐབས་ཚུ་ཧ་གོ། ལག་ལེན་འཐབ་ཤེསཔ་འགྱོཝ་ལས་ མི་ལུས་རིན་པོ་ཆེ་ཤི་བའི་ལམ་ལུ་ ཐལ་མ་བཅུག་པར་ ཉེན་སྲུང་སྒྲིང་སྒྲིང་ བཟོ་
གནང་མི་ལུ་ ང་བཅས་ར་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ མི་སེར་ག་ར་གིས་ དུས་ནམ་ཡང་སེམས་ལས་ བརྗེད་མ་ཚུགས་པའི་ བཀའ་དྲིན་
དགའ་ཚོར་ སོམ་ཡོདཔ་ཨིན།  

མི་དབང་རྒྱལ་བཙུན་རིན་པོ་ཆེ་ ཨ་ཞེ་མཆོག་གིས་ མི་མང་སོག་སྐྱབས་ཀྱི་ མཐའ་དནོ་ལུ་ ཐུགས་འགན་ཧྲིལ་བུམ་བཞེས་ཏེ་ ཞལ་
བཀོད་ལམ་སྟོན་ མཛད་གནང་མི་ཚུ་ ང་བཅས་ར་མི་དྲག་ཞན་ཆེ་ཆུང་ ག་ར་གིས་ དང་པ་སེམས་ཁར་བཞག་ གཉིས་པ་ལག་ལེན་
འཐབ་སྟེ་ འབད་བ་ཅིན་ རང་གི་མི་ཚེ་ནང་ དགའ་ཏོག་ཏོ་དང་ སྐྱིད་ཏོང་ཏོ་འབད་ སདོ་ནི་གི་ རང་དབང་འབྱུང་ནི་ཨིན་ནོ།། 

ལས་དོན། 
དོན་ཚན་འད་ མཇུག་བསྡུཝ་ད་ སོབ་ཕྲུག་ཚུ་གས་་་ 
༡ ས་ཚན་ནང་འབྲི་རོམ་འད་ ཞིབ་ཞིབ་འབད་ལྷག་སྟེ་ གལ་ཆ་བའ་གནས་ཚུལ་

ག་སོར་ལས་ གོ་སྡུར་འབད་ཚུགས་དགོ། 
༢ ནད་གཞི་ བཀག་ཐབས་ཀྱི་ལམ་སྟེོན་ཚུ་ དབྱེ་བ་ཕ་ཚུགསཔ་འབད་དགོ། 
༣ ལམ་སྟེོན་ཚུ་མ་དམངས་ལུ་ གོ་བརྡ་སྤེལ་ནའི་ཐབས་ལམ་ ཧེ་ག་ོཚུགས་དགོ། 
༤ རྒྱུད་སྐུལ་འབྲི་རོམ་ ཐུང་ཀུ་ར་ བྲི་ཚུགས་དགོ། 
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སྟོང་ལཱ། 
རག་རལ་ སབ་ན། རག་སྟེབོས་དབྱེ་རམ་ དྲན་ཤས། 

༡. ཨི་ལོ་ཚུ་ལུ་ ང་བཅིས་ར་མ་ལུ་ གནོད་པ་ཆ་ཤོས་ ཡིོད་པའ་ནད་གཞི་ ག་ཅི་ར་
ཡིོད་ག? སབ་བཅུག། ད་ནང་ལས་ ཨི་ལ་ོཚུ་གས་ ཨིེཌས་ག་སོར་ལས་ 
སབ་བཅུག་ནའི་ཐབས་ལམ་ག་དྲ་བ་ཚུ་ བཀོད་དགོ། དཔར་ན། ང་བཅིས་རའ་ 
འབྲུག་རྒྱང་འཕྲན་ ལས་ཁུངས་ཀྱི་ གནས་ཚུལ་བལྟ་ན་ཡིདོ་ག? ཟེར་ དྲས་
ཞིན་ན། ཡིོད་ཟེར་བ་ཅིན། འབྲུག་ནང་འཁོད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ སབ་ཚར་ཏ་ 
འཛོམ་གང་གནས་ཚུལ་ མ་སབ་པའ་བར་མཚམས་ལུ་ དབའ་ བད་སྐྱེད་ཟེར་
མ་ ཀར་ཀྲཱུན་ག་ བརྡ་སྤེལ་འད་ནང་ ག་ཅི་སབ་ན་ཡིདོ? ཟེར་སབ་བཅུག། 
ད་ལས་ བརྡ་དོན་གཞིན་ཡིང་ག་ཅི་ག་ཡིོད་ག? སབ་བཅུག། 

རག་རལ་ ལྷག་ན། རག་སྟེབོས་དབྱེ་རམ་ དབྱེ་དཔྱད། 
༢. ཨི་ལོ་ སོར་རྒྱབ་འབད་ ལམ་སྟེོན་ག་བཀོད་ཚག་ དམངས་ཁར་གོ་བརྡ་སྤེལ་

བཅུག་སྟེ་ ཧེ་གོ་ཚུགས་པ་བཟེོ་དགོ། ས་ཚན་ནང་ གྲསོ་སྡུར་འབད་ད་ རྒྱུད་
སྐུལ་ག་འབྲི་རོམ་ཐུང་ཀུ་ར་ བྲི་ཚུགསཔ་འབད་དགོ། ཨི་ལོ་ཚུ་ ས་ཚན་ནང་གོ་
སྡུར་ག་ཐོག་ལས་ འབྲི་རོམ་འད་ ལྷག་བཅུག་ཞིན་ན་ འོག་ག་དྲ་བའ་ལན་ཚུ་
རྐྱབ་བཅུག། དཔར་ན། 
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 ཀ་ འབྲི་རོམ་འད་ ག་ཅི་ག་སོར་ལས་ ཨིན་པས? 
 ཁ་ འབྲི་རོམ་འད་ག་ བརོད་དོན་ ག་ཅི་ཨིན་པས? 
 ག་ ནད་གཞི་ ང་བཅིས་ར་ལུ་འབུ་བའ་ ལམ་ག་དམ་ཅིག་འདུག? 

 རག་རལ་ བྲི་ན། རག་སྟེབོས་དབྱེ་རམ་ དྲན་ཤས། 
༣. སོབ་དཔོན་གས། དགོ་ སྤེལ་ སོད་ བསྐུལ་ བཞིག་ སྤེང་ ལན་ ལ་

སོགས་པའ་ རྒྱུད་སྐུལ་ག་ མང་ཚག་༡༥ ད་ཅིག་ ངོས་འཛོན་འབད་ད་ ཨི་ལ་ོ
ཚུ་ལུ་ མགགོས་ཕེབ་རྐྱབ་བཅུག། 

རག་རལ་ བྲི་ན། རག་སྟེབོས་དབྱེ་རམ་ ལག་ལན། 
༤. ཨི་ལོ་ཚུ་ལུ་ རང་གས་ ཆ་རགོས་ཚུ་དང་ ཕེམ་ ཁྱིམ་ཚང་ཚུ་ལུ་ གོ་བརྡ་སྤེལ་

དགོཔ་དང་ སབ་དགོཔ་ བཞིག་དགོཔ་ ག་ཅི་ར་ཡིོད་ག? ཟེར་གོ་སྡུར་འབད་
ད་ ཐོ་བཀོད་བཅུག།  
དཔར་ན། 
༡ ཆུ་ཤགོ་ག་རག་རོག་ཚུ་ ག་མནོ་སར་མ་བཀོ་བར་ ས་དོང་ནང་བླུག་

དགོཔ། 
༢ ཕེམ་ལུ་ རྒོལ་བ་ཅིན་ ཉིས་པ་ཡིོད་པའ་སོར་སོགས། ད་ལས་ ཨི་ལོ་
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ཚུ་ལུ་ ཐ་ོབཀོད་འབད་ཡིོད་པའ་ དོན་ཚན་ཚུ་ལས་ གཅིག་གདམ་ཁ་
རྐྱབ་སྟེ་ ས་ཚན་བཟེ་ོཞིན་ན་ ས་ཚན་ར་ལུ་ དོན་ཚན་ར་ གདམ་ཁ་
རྐྱབ་མ་དའི་སོར་ལས་ རྒྱུད་སྐུལ་འབྲི་རོམ་ར་ བྲི་བཅུག། 
 
སྩོབ་དཔྩོན་ཚུ་ལུ་ དྲན་གསྩོ།  
སྩོབ་དབ་དང་ ལམ་སྩོན་ནང་བཀྩོད་ཡྩོད་མ་ཚུ་ དཔ་ཙམ་ཅག་འིབད་  
ཧ་གྩོ་དགྩོཔ་ ཁག་ཆ། 
རིང་སྩོའི་ བྩོའི་རྣམ་འིགྱུརི་དང་འིཁྲལ་ཏ་ སྩོབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ ཤས་ཚད་ 
དང་བསྟུན་པའི་ རྣམ་དཔྱྩོད་ཀྱི་རིག་པ་ཚུ་གས་ བརྒྱན་བཅུག་དགྩོ། 
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༢. འདྲྱེ་གདོང་དཀར། དབྱེ་བ།  སྲུང་། 

ཁུངས་དནོ། 
སྲུང་འད་ གདམ་འཐུ་འབད་དགོ་མ་འད་ཡིང་ སྲུང་འད་ཐུང་ཀུ་འབད་ སོབ་རམ་དྲུག་
པའ་ ཨི་ལོ་ཚུ་ལུ་ འོས་འབབ་ཡིོདཔ་ལས་ སྲུང་ག་བརོད་དོན་ལུ་བརྟེན་ཏ་ ཨི་ལ་ོཚུ་
གས་ རང་ག་གོངམ་དང་ཕེམ་ལ་སགོས་པ་གས་ རྒྱལ་ཁབ་དང་ མ་མང་ལུ་ཕེན་པའ་
ཕག་ཤུལ་བཟེང་པོ་ལུ་བཀྲིན་ དགའ་ཚར་བསམ་ཤས་ན་དང་ སྲུང་འད་ལས་བརྟེན་ ཨི་
ལོ་ཁོང་རའ་ རག་རལ་གཡིགོ་བཀལོ་ཏ་ སྲུང་ཐུང་ཀུ་ར་བཟེོ་ཚུགས་པའ་ ཕེན་ཐབས་
ཡིོདཔ་ལས་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་ཡིོདཔ་ཨིན། 
༉ ཧེ་མ་ མཐའ་ཟུར་གྱི་སོབ་གྲྭ་ཅིག་ནང་ ཁོང་ལྟོ་ཚང་གཉིས་ཡོདཔ་མས། གཅིག་གི་མིང་ཀུན་མཐུན་དང་ གཅིག་གི་མིང་
འདྲོག་ཟེ་ཟེར་ སབ་ཨིན་མས། འདྲོག་ཟེ་དེ་ སོབ་གྲྭ་གི་དུས་ཚོད་ལུ་ སབོ་དཔོན་ཚུ་ལུ་ཤོབ་རྐྱབ་སྟེ་ ཕྱི་ཁར་བཤལ་བར་འགྱོ་ནི་དང་ 
ཚལ་མ་ནང་ལས་ཕར་ གཡིབས་ཏེ་ ཉལ་སོད་དོ་ཡོདཔ་མས།  

ཚར་གཅིག་འབདཝ་ད། ཀུན་མཐུན་གྱིས་ དབའི་་་ ཆ་རོགས་འདྲོག་ཟེ་ ཁྱོད་ཀྱིས་ དགོ་པའི་ཡོན་ཏན་ལྷབ་ས་གིན་ སེམས་ཅན་
བཟུམ་འབད་ ཚལ་མ་ནང་འཛུལ་ཏེ་ཉལ་ རོ་ཁྱི་བཟུམ་འབད་བཤལ་ཡི་ར་ དུས་ཚོད་རོགས་བཅུག། དེ་མ་ཚད་ སོབ་གྲྭ་འདིནི་ ས་
འཚུབ་དྲགས་ཅིག་ཨིན། ལྟ་མ་འདྲེ་གདོང་དཀར་དང་འཕྱད་པ་ཅིན་ ང་གིས་མི་ཤེས་གོ་ཟེར་ སབ་ནུག། 

འདྲོག་ཟེ་གིས། དབའི་་་ འདྲེ་གདོང་དཀར་ཡ? ཁྱོད་ཀྱིས་ཤོབ་རྐྱབ་མེན་ན? འདྲེ་གདངོ་དཀར་ ག་ཏེ་ལུ་ཡོདཔ་ཨིན་ན? ཟེར་སབ་
ད་ ཀུན་མཐུན་གྱིས་ ཧེ་མ་ཡང་འདྲེ་དེ་གིས་ ཨ་ལོ་གཉིས་དེ་ཅིག་ལུ་ གནོདཔ་བཀལ་ནུག། འདྲེ་འདི་ག་ཏེ་ལུ་ སདོཔ་ཨིན་ན? ང་
གིས་ཡང་མི་ཤེས་ ནངས་པ་གནངས་ཚེས་ལས་ ཁྱོད་ར་གིས་ ཤེས་ཚུགས་ནི་འོང་། ཟེར་སབ་ནུག། 

ཚར་གཅིག་འབདཝ་ད་ འདྲོག་ཟེ་གིས་ ད་རུང་ཚར་གཅིག་ ཚལ་མ་ནང་སོང་སྦེ་ ཉལ་སོདཔ་ད། ཀུན་མཐུན་གྱིས་ གོ་ཞལ་ལེ་ཞོལ་
ལེ་འབད་གྱོན་ མགུ་ཏོ་ཁར་གཡག་གི་མཇུག་མ་བསམས། གདོང་གུ་ཚོན་དཀརཔོ་དབུར་ ཁ་དང་མིག་ཏོ་དམརཔོ་བཟོ་སྦེ་ འདྲོག་ཟེ་
ཉལ་སོད་སར་སོང་སྟེ་ སོ་ལོགས་ཁར་ དིག་དིག་་་་ ཚེབ་ཚེབ་་་་ ཟེར་འཆམ་རྐྱབ་ད་ འདྲོག་ཟེ་དེ་ མིག་ཏོ་འཕྱགས་ཅི་ར། དབའི་་་ 
ཁྱོད་ག་སྨོ? ཟེར་སབ་སྟེ་ བྱོག་ཡར་སོ་ནུག། 

དེ་ལས་ ཀུན་མཐུན་གྱིས་ ཧེ་མ་ག་ཨིནམ་བཟོ་སྟེ་ སོབ་གྲྭ་ནང་ལས་འོང་དོ་བཟུམ་འབད་ དཔེ་ཆ་ཅིག་ཡང་འབག་སྦེ་སོངམ་ད། 
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འདྲོག་ཟེ་གིས་ དབའེ་ཆ་རོགས་ཀུན་མཐུན་ ཁྱོད་ཀྱིས་སབ་མི་ འདྲེ་གདོང་དཀར་དང་ཕྱད་དེ། འདྲོགས་པའི་ཤུགས་ཀྱིས་ ཚར་
གཅིག་དྲན་པ་ར་མེདཔ་ཡར་སོ་ནུག། ལོག་དྲན་པ་ལྷོད་པའི་བསྒང་ལས་ ཁྱིམ་ནང་ལྷོད་སྦེ་ ཆུ་ཡང་དོརམ་ནང་ ཤོར་སོ་ནུག་ ཟེར་
སབ་ད་ ཀུན་མཐུན་གྱིས་ འའའ་་་་ ཁྱོད་ཀྱི་ཤོབ་འོང་། ཟེར་ སབ་ནུག། 

དུས་དེ་ལས་བཟུང་ འདྲོག་ཟེ་དེ་ ཀུན་མཐུན་གྱིས་ བཤལ་བར་འགྱོ་གེ་ ཟེར་སབ་རུང་ ཨ་ཛའི་་ འདྲེ་གདོང་དཀར་ཟེར་སབ་སྟེ། རྩ་
དང་སྤུ་ལས་འགྱོ་མ་བཏུབ་པར་ ཁྱིམ་ནང་ལས་ཐོན་ སོབ་གྲྭ་ནང་། སོབ་གྲྭ་ནང་ལས་ཐནོ་ ཁྱིམ་ནང་ དཔེ་ཆ་ར་ལྷབ་སྟེ་ ཡོན་ཏན་
ཅན་ཅིག་ལུ་ གྱུར་སོ་ནུག། 

སོབ་གྲྭ་འདི་ནང་ལས་ མཐར་འཁྱོལ་ཏེ་ ཁ་འགྱེ་རནམ་ད་ ཀུན་མཐུན་གྱིས་ འདྲེ་གདོང་དཀར་ ཁོ་ཨིན་པའི་སྐོར་ལས་ ལོ་རྒྱུས་ཚུ་
ཞིབ་ཞིབ་འབད་སབ་ད་ ཚར་གཅིག་འདྲོག་ཟེ་ཙིགཔ་ཟ་ནུག། ཨིན་རུང་ ལོག་མནོ་བསམ་བཏང་སྦེ་སབ་ནུག། ང་འ་ནེམ་ཅིག་ དཔེ་ཆ་
ཤེས་ཏེ་ ལཱ་གཡོག་འཐོབ་རན་མི་འདི་ འདྲེ་གདོང་དཀར་གྱི་ བཀའ་དྲིན་ཨིན་པས། ཆ་རོགས་ཁྱོད་ཀྱིས་ ཐབས་ཤེས་འདི་བཟུམ་
བཏོན་ཏེ་ ང་ནཱི་བཟུམ་འགྱུར་ཚུགས་མི་ལུ་ བཀའ་དྲིན་དགའ་ཚོར་ སོམ་ཡོད། ཟེར་སབ་ནུག་གོ། 

ལས་དོན། 
དོན་ཚན་འད་ མཇུག་བསྡུཝ་ད་ སོབ་ཕྲུག་ཚུ་གས་་་ 
༡  སྲུང་འད་ སྒྲི་དག་ཏོག་ཏོ་འབད་ ལྷག་ཚུགས་དགོ། 
༢  སྲུང་འད་ བརོད་དོན་ག་ཅི་སྟེནོམ་ཨིན་ན? ཧེ་ག་ོཚུགས་དགོ། 
༣ སྲུང་འད་ནང་ མངཚག་གསརཔ་མ་འདྲཝ་ཚུ་ ག་ཅི་ར་ཡིོདཔ་ཨིན་ན? ཧེ་ག་ོ

ཚུགས་དགོ། 
༤  སྲུང་འད་ མ་ཚའི་ཉིམས་མོང་དང་ འབྲིལ་བ་འཐབ་ཚུགས་དགོ། 
༥  བཀའ་དྲན་ བསམ་དགོཔ་དང་ དགའ་ཚར་བསྐྱེད་དགོཔ་ཚུ་ ཧེ་ག་ོཚུགས་དགོ། 
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སྟོང་ལཱ། 
རག་རལ། ལྷག་ན། སབ་ན། རག་སྟེབོས་དབྱེ་རམ་ གསརི་རྩོམ། 

༡.  སོབ་དཔོན་གས་ བཀོད་རྒྱའ་ཐོག་ལས་ ཨི་ལ་ོཚུ་ས་ཚན་ནང་འབད་ སྲུང་འད་
ལྷག་བཅུག་ན། ད་ལས་ གྲོས་སྡུར་འབད་ད་ སྲུང་ག་དོན་དག་ངོ་མ་ག་ཅི་
སོྟེནམ་ཨིན་ན? ས་ཚན་ནང་ག་ ཨི་ལོ་ར་ཡིར་ལོངས་ཏ་ སབ་བཅུག་དགོ། 

རག་རལ་ ལྷག་ན། བྲི་ན། རག་སྟེབོས་ ལག་ལན། 
༢. ས་ཚན་ནང་ སྲུང་འད་ཞིབ་ཞིབ་འབད་ ལྷག་ཞིནམ་ལས། མང་ཚག་གསརཔ་

ཐོ་བཀོད་འབད་བཅུག་ས་ གྲསོ་སྡུར་འབད་ གོ་དོན་ཧེ་གོ་ཚུགསཔ་ བཟེོ་དགོ།  
 

རག་རལ་ ལྷག་ན། བྲི་ན། རག་སྟེབོས་དབྱེ་རམ་ དབྱེ་དཔྱད། 
༣. སྲུང་འད་ནང་ མ་ཚའི་འབྲིལ་བ་ ག་ད་འབད་འདུག་ག? དབྱེ་བ་དཔྱད་ད་ 

བལྟ་སྟེ་ ས་ཚན་ ར་ལས་ ཨི་ལོ་ར་གས་ཡིར་ལོངས་ཏ་ དམངས་ཁར་གསལ་
ཞུ་འབད་བཅུག་དགོ། ས་ཚན་ནང་གྲོས་སྡུར་འབད་ད་ བཀྲིན་དགའ་ཚར་སོར་ 
ཧེ་ག་ོཚུགསཔ་བཟེོ་དགོ།  

རག་རལ་ ཉིན་ན། བྲི་ན། རག་སྟེབོས་དབྱེ་རམ་ དབྱེ་ཞིབ། 
༤. སྲུང་འད་ལུ་ གཞི་བཞིག་སྟེ་ སྲུང་དགོད་བྲི་ས་ས་ བརོད་དོན་སྟེོན་ཚུགསཔ་ཅིག་ 
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ཚག་འབྲུ་༥༠ ད་ཅིག་ནང་ གསར་རམོ་འབད་བཅུག་དགོ། ད་ལས་ འབད་
ཚུགས་མ་ སོབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ སོབ་དཔོན་གས་ ད་ས་མ་བཞིག་པར། དོན་ཚན་
གཞིན་མ་ག་ཐགོ་ལུ་ འབྲི་རོམ་བྲི་བཅུག་དགོཔ་ཨིན།  

     རག་རལ་ སབ་ན། བྲི་ན། རག་སྟེབོས་དབྱེ་རམ་ དབྱེ་དཔྱད། 
༥. འདྲ་དངོས་སུ་ཡིོད་མད་དང་ ད་ལུ་འདྲོག་དགོཔ་ ཡིོད་མད་ཀྱི་སོར་ལས་ དབྱེ་

དཔྱད་འབད་ད་ སབ་བཅུག་ན་དང་། གནས་སྟེངས་སོ་སོ་ལུ་ ཐབས་ཤས་འད་
བཟུམསྟེོན་ཏ་ འབྲི་རོམ་ས་ཚན་ནང་འབད་ བྲི་བཅུག་དགོ། 
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༣. བཀིན་དགའ་ཚོར། དབྱེ་བ། ཞབས་ཁྲ།  
ཁུངས་དནོ། 
ཞིབས་ཁྲ་ཟེར་མ་འད་ མ་ག་སམས་རྒྱུད་ལུ་ཤར་བའ་བད་སྡུག་དང་ དགའ་སྐྱེོའ་ཚར་
སྣང་ཚུ། དང་པ། ཚག་ལུ་བཟེ།ོ གཉིས་པ། རྣམ་འགྱུར་དང་ལྡན་པའ་ གདངས་ཀྱི་
ཐོག་ལས་འཐན། གསུམ་པ། ཕག་རྒྱ་ གར་ག་ཉིམས་དང་བཅིས་པའ་ཐགོ་ལས་རྐྱབ་ད། 
བད་སྡུག་དང་དགའ་སོའ་ཚར་སྣང་ཚུ་ ཧེང་སལ་འཕེལ་ཚུགསཔ་མ་ཚད་ ཚགས་
བསག་སྒྲིབ་བྱེང་ག་དོན་ལུ། མཆོད་པའ་ནང་ལས་ མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་ བསྟེོད་པ་དབྱེངས་
ཀྱི་མཆོད་པ་ཡིང་ཨིནམ་ལས། སོབ་སྦྱོང་འབད་དགོཔ་འབད་བཙུགས་ཏ་ཡིོད།   

ལྷགཔར་དུ་འབོད་སྒྲི་ལས། འབྲུག་ཡུལ་འད་ནང་དགའ་བ།། ཟེར་མ་དང་ རག་གསར་
ལས། ང་བཅིས་འབྲུག་ག་ན་གཞིོན་སོབ་ཕྲུག་ཚུ།། ཟེར་བའ་གདམ་ཁ་རྐྱབ་ཡིོད་མ་ད་
ཡིང༌། དང་པ། འབྲུག་ཡུལ་འད་དགའ་བ་ཟེར་མ་འད་ ང་བཅིས་རའ་གོངམ་དང་ ཕེ་མ་
སོབ་དཔོན་ཚུ་ལུ་ བཀྲིན་དགའ་ཚར་ཡིོད་ལུགས་ཀྱི་སོར་ལས་ བཀོདཔ་མ་ཚད་ བཀྲིན་
དགའ་ཚར་ག་ ཚག་དོན་འོས་འབབ་ ཆ་ཏོག་ཏོ་འབད་འདུག། གཉིས་པ། ང་བཅིས་
འབྲུག་ག་ན་གཞིོན་ཟེར་མའི་ ཞིབས་ཁྲ་འད་ མཐའ་འཁརོ་མཛོས་པའ་རྒྱན་ཆ་མ་ཏགོ་ 
ག་ལཱ་ལུ་ ཤུགས་བསྐྱེད་དགོཔ་དང་ ཁ་ཕེན་ཚུ་ཁ་གསལ་ཡིོདཔ་ལས་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་ཅི། 
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ལས་དོན། 
དོན་ཚན་འད་ མཇུག་བསྡུཝ་ད་ སོབ་ཕྲུག་ཚུ་གས་་་ 
༡ འབོད་སྒྲི་དང་ རག་གསར་ག་ག་ོདོན་དང་ ཁྱིད་པར་ཕ་ཚུགས་དགོ། 
༢ ཚགས་བཅིད་འབད་ཡིོད་མ་ཚུ་ ལགས་ཤོམ་འབད་ལྷག་ཚུགས་དགོ། 
༣ ཞིབས་ཁྲ་ཚུ་ གདངས་དབྱེངས་ཀྱི་ ཐགོ་ལུ་འཐན་ཚུགས་དགོ། 
༤ ཞིབས་ཁྲ་ག་ཚག་ག་ གོ་དོན་འཇམ་སངམ་ཚུ་ ཧེ་གོ་ཚུགས་དགོ། 

འབྲུག་ཡུལ་འདི་ནང་དགའ་བ།།   འབྲུག་ཡུལ་འདི་ནང་སྐྱིད་པ།། 

དགའ་སྐྱིད་གཉིས་དང་ལྡན་པ།།   མངའ་བདག་རྒྱལ་པོའི་བཀའ་
དྲིན།། 

ཕྱི་ལ་དབང་པོ་ཚང་སོང་།།   ནང་ལ་སེམས་ཁམས་གཙང་བ།། 

དབང་པོ་སེམས་ཁམས་བཟང་བ།།   དྲིན་ཆེན་ཕ་མའི་བཀའ་དྲིན།། 

ནང་ལ་ཡོན་ཏན་ཡོད་པ།།   ཕྱི་ལ་བྱ་སོྤྱད་བཟང་སོང་།། 

ཡོན་ཏན་བྱ་སོྤྱད་འཛོམས་པ།།   སོབ་དཔོན་བཀའ་དྲིན་ཆེ་སོང་།། 

གོངམ་དང་ཕ་མ་སོབ་དཔོན།།   བཀའ་དྲིན་ཆེ་བའི་དགའ་ཚོར།། 

ང་བཅས་ན་གཞོན་ཚུ་གིས།།   དུས་རྒྱུན་སེམས་ཁར་བཞག་དགོ། 

ཆོས་རྒྱལ་མངའ་བདག་སྐུ་འཁོར།།   དྲིན་ཆེན་ཕམ་དང་སོབ་དཔོན།། 

སྐུ་ཚེ་བརྟན་པའི་སྨོན་ལམ།།   ཡང་ནས་ཡང་དུ་བཏབ་གེ། 
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༥ ཞིབས་ཁྲ་ག་ ཚག་འཇམ་སངམ་ར་ བརམ་ཚུགས་དགོ། 
༦ ཞིབས་ཁྲའ་ཐོག་ལུ་ཡིོད་པའ་ བད་སྡུག་དང་ དགའ་སྐྱེོའ་ཚག་ག་ཉིམས་ཚུ་ ཧེ་

གོ་ཚུགས་དགོ། 

སྟོང་ལཱ། 
རག་རལ་ ཉིན་ན། སབ་ན། རག་སྟེབོས་ ག་ོབ་ དྲན་ཤས། 

༡. དང་པ། སོབ་དཔོན་གས་ སར་བཏང་ཞིབས་ཁྲའ་སོར་ལས་ གསལ་བཤད་
འབད་བྱེན་ཏ་ ད་ལས་ ཨི་ལོ་ཚུ་ལུ་ སར་བཏང་དྲ་བ་བཀོད་ད་ ཁོང་ར་གས་ 
ག་ཤས་པ་སབ་བཅུག་དགོ། 

རག་རལ་ ཉིན་ན། སབ་ན། རག་སྟེབོས་དབྱེ་རམ་ དབྱེ་དཔྱད། 
༢. སོབ་དཔོན་གས་ འབོད་སྒྲི་དང་རག་གསར་ཟེར་བའ་ཚག་ བྱེང་ཤང་གུ་བྲིས་

ཞིནམ་ལས་ ཚག་འད་ ཧེ་མ་གོ་ཡི་ག? ཟེར་དྲ་བ་བཀོད་དགོ། ཧེ་མ་ལས་ 
གོ་མ་ཡིོད་པ་ཅིན་ ད་ག་སོར་ལས་ ག་ཅི་ཤས་ག་སབ་བཅུག། ད་ལས་ སོབ་
དཔོན་གས་ ད་ག་སོར་ལས་ བཤད་པ་རྐྱབ་བྱེན་ས། ཨི་ལོ་ཚུ་ས་ཚན་ནང་ གོ་
སྡུར་འབད་བཅུག་སྟེ་ འབོད་སྒྲི་དང་ རག་གསར་ག་ཁྱིད་པར་ཕ་བཅུག་དགོ། 
སེ་ཚན་ར་ར་ བཞིན་དུ་ དམངས་ཁར་ གསལ་བཤད་འབད་བཅུག་དགོ།  
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རག་རལ་ ལྷག་ན། ཉིན་ན། བྲི་ན། རག་སྟེབོས་དབྱེ་རམ་ གསརི་རྩོམ། 
༣. ཞིབས་ཁྲ་ མ་འདྲཝ་ཚུ་བསྡུ་ཞིནམ་ལས་ ལྷག་བཅུག་དགོ། སོབ་དབ་ནང་ལུ་

ཡིོད་པའ་ཞིབས་ཁྲ་ཚུ་ག་གོ་དནོ། ས་ཚན་ནང་གོ་སྡུར་འབད་ད། དབྱེ་བ་དཔྱད་
བཅུག་ཞིནམ་ལས་ བཅུད་དནོ་སབ་བཅུག་དགོ། ས་ཚན་ནང་འབད་ མཐའ་
འཁོར་ གནས་སྟེངས་དང་འབྲིལ་བའ་ ཞིབས་ཁྲ་ར་བརམ་བཅུག་དགོ། དཔར་
ན། རང་ག་སོར། སོབ་ཁང་དང་སོབ་གྲྭའ་སོར། 

རག་རལ་ ཉིན་ན། སབ་ན། བྲི་ན། རག་སྟེབོས་དབྱེ་རམ་ དབྱེ་དཔྱད། 
༤. ཞིབས་ཁྲ་ མ་འདྲཝ་དག་པ་ཅིག་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་སྟེ་ ས་ཚན་ནང་སོད་ཞིནམ་

ལས། ད་ནང་ལུ་ བད་སྡུག་དང་དགའ་སྐྱེོའ་ཉིམས་ མ་འདྲཝ་ག་ཅི་ར་ཡིོདཔ་
ཨིན་ན? དབྱེ་བ་དཔྱད་ད་ཐ་ོབཀོད་འབད་ད་ གསལ་བཤད་འབད་བཅུག་དགོ། 
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སྟོབ་ཚན་༤ པ། བརྟོད་དོན། བརྡ་དོན་བརྒྱུད་འབྱེལ། 

བརོད་དོན་འད་ དང་སང་ག་དུས་ལུ་ ག་ན་ལས་གལ་ཆེཝ་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ ད་ག་སོར་
ལས་ཤས་ཚུགསཔ་ འབད་དགོཔ་འད་ ཁག་ཆ་ཤོས་ཅིག་ཨིན། ད་ཡིང་། བརྡ་དོན་
བརྒྱུད་འབྲིལ་ལམ་ལུགས་འད་ རང་ག་ཤས་ཡིོན་ག་དོན་ལུ་དང་ ལག་ལན་ག་དོན་ལུ་ 
ཉིན་སྲུང་ག་དོན་ལུ་ ཁ་ཕེན་ག་དོན་ལུ་ ག་ཅི་ལུ་ཡིང་ཕེན་ཤུགས་ ཆ་ཤོས་ཅིག་ཨིན། 
བརྡ་དོན་སོད་ལན་ག་གྲངས་ལུ་ རང་ག་ལྟ་རྒྱ་ མཐོང་རྒྱ་ ཤས་རྒྱ་ གོང་འཕེལ་ག་དནོ་
ལུ་ རྒྱང་བསྒྲིགས་ར་ཌ་ཨི་ོ རྒྱང་མཐོང་ གོག་འགྲམ་ གོག་རག་ཡིོངས་འབྲིལ་ ཡིག་
འགྲམ་ བརྒྱུད་འཕྲན་ བསྒུལ་འཕྲན་ ལགས་འཕྲན་ པར་འཕྲན་ག་རགས་ཚུ་ ག་ར་
ཚུདཔ་ཨིན། 

ད་ཚུ་ག་ཐོག་ལས་ བརྡ་དོན་ཚུར་ལན་ན་དང་ ཕེར་གཏང་ན་ག་ལམ་ལུགས་ཤས་དགོ། 
ཚུར་འཐོབ་མ་ག་བརྡ་དོན་ཚུ་ལུ་ དབྱེ་དཔྱད་འབད་ཞིནམ་ལས་ རང་ལུ་ཕེན་ཐགོས་མ་ཚུ་ 
གདམ་ཁ་རྐྱབ་སྟེ་ དང་ལན་འབད་ཤས་དགོ། ཧེ་མ་འད་བཟུམ་མའ་ ཁ་ཕེན་འཐོབ་
ནའི་གོ་སབས་མད་རུང་། ད་རས་ རྒྱལ་ཁབ་གོང་འཕེལ་དང་ འཕྲུལ་རགས་གངོ་
འཕེལ་ལུ་བརྟེན་ཏ་ ག་ན་ལས་རྒྱ་ཆ་ཞིང་། ད་འཕྲ་ོལས་ འཐོབ་ཚུགས་པའ་ག་ོསབས་
འད་ ག་ད་མང་མང་སོད་ཚུགསཔ་འབད་ ཤསཔ་བཟེ་ོནའི་དོན་ལུ་ཨིན།། 
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ལྷག་དེབ།  

བརོད་དོན་འད་ནང་ གོང་ལུ་བཀོད་ད་ཡིོད་མ་ ལྷག་དབ་ཚུ་ག་ཐོ་ནང་ལས་ གཉིས་
འབད་རུང་ གསུམ་འབད་རུང་ བརོད་དོན་འད་དང་འབྲིལ་བའ་ འོས་འབབ་ག་ཆ་མ་
འད་ སོབ་དཔོན་གས་བལྟ་སྟེ་  ལག་ལན་འཐབ་དགོཔ་ཨིན།  

ད་དང་འཕྲོ་མཐུད་ད་ ལྷག་དབ་ཚུ་ ལྷག་ཐངས་ཀྱི་ སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་གོང་ལུ་བཀོད་ད་ཡིོད་མ་ 
སྲུང་ག་སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་གུ་ འོས་འབབ་ཡིོད་མ་སྦྱོང་ལཱ་གཞིན་ཡིང་ གསར་སྐྲུན་འབད་ད་ 
ཨིན་ཅི་མན་ཅི་ ལག་ལན་འཐབ་དགོ། ད་གུ་ ལྷག་དབ་གཉིས་པོ་ ཐགོས་ཆགྶ་མད་པ་ 
ལྷག་ཚུགསཔ་བཟེོ་དགོ་པའ་ཁར་ མང་དང་ཚག་ག་སབ་ཚུ་ལགས་ཤོམ་འབད་ ཤས་
ཚུགྶཔ་བཟེོ་དགོཔ་ཨིན། 

གཞིན་ཀུན་གསལ་ལ་སོགས་པ་ ལྷག་བཅུག་སྟེ་ སབ་ཚུ་སྦྱང་བཅུག་དགོཔ་ཡིང་ ག་ཅི་
ལས་ཁག་ཆ་ལགས། 
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༡. རྒྱང་མཐོང་། དབྱེ་བ།  ལོ་རྒྱུས། 

ཁུངས་དནོ།  
ང་བཅིས་རའ་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ ཡིར་རྒྱས་ཀྱི་ འགྱུར་བ་དང་བསྟུན། དཔལ་འབྱེོར་གོང་
འཕེལ་ འགོ་བའ་བརྡ་ཚན་ལུ་ བརྡ་དོན་བརྒྱུད་འབྲིལ་ག་ འཕྲུལ་ཆས་སྣ་ཚགས་དར་
ཁྱིབ་སོང་ཡིོད་མ་ཚུ་ ངོས་འཛོན་དང་ ལག་ལན་འཐབ་ཐངས་ཚུ་ ཤས་ཚུགསཔ་ཨིན། 
དོན་ཚན་འད་གས་ རྒྱང་མཐོང་ཀྲིི་བ་འད་ག་ཕེན་གནོད་གཉིས་ཀྱི་ དབྱེ་བ་ཕ་ཚུགས་ན་
དང་། ད་དང་འཁྲལ་བའ་ སྐྱེོན་དང་ཡིོན་ཏན་ཚུ་ སོབ་ཕྲུག་ཚུ་གས་ ལག་ལན་འཐབ་
ཤས་ན་ལུ་ ཁ་ཕེན་སོམ་ཡིོདཔ་ལས་ རམོ་རག་འད་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་རྐྱབ་ཨིན། 
༈ ང་བཅས་ འིབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ ད་རིས་ནངས་པ་ སྩོན་གྩོང་ལུ་མད་པའི་ ཕན་ཐྩོགས་ཅན་གྱི་ བརྡ་
དྩོན་བརྒྱུད་འིབྲིལ་གྱི་ འིཕྲུལ་ཆས་མ་འིདྲཝ་ ས་ཚགས་ཐྩོན་ཏ་ཡྩོད། ད་གས་ རྒྱལ་ཁབ་གཞིན་བཟུམ་འིབད་ 
ང་བཅས་རིའི་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ཡང་ བརྡ་དྩོན་བརྒྱུད་འིབྲིལ་འིད་གས་ ཕན་ཐྩོགས་སྩོམ་རི་ འིབྱུངམ་ཨན་མས། 
ཨན་རུང་། བརྡ་དྩོན་བརྒྱུད་འིབྲིལ་ལས་བརྟེན་ཏ་ ཕན་པ་དང་གཅག་ཁརི་ གནྩོད་པ་ཡང་ འིབྱུང་དྩོ་ཡྩོདཔ་
ཨན་པས། དཔྱ་འིབད་བ་ཅན། བརྡ་དྩོན་བརྒྱུད་འིབྲིལ་ཚུ་ལས་ མ་ག་རི་ག་སམས་ལུ་ རིང་བཞིན་གྱིས་ ཕན་
གནྩོད་འིབྱུང་ཚུགས་པའི་ དངྩོས་མཐྩོང་ག་འིཕྲུལ་ཆས་གཅག་ རྒྱང་མཐྩོང་འིད་ཨན། 
ད་ཡང་ འིཛིམ་གླིང་རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་ནང་ ཡྩོངས་གྲེགས་འིབད་ ཡྩོདཔ་མ་ཚད་ ང་བཅས་རིའི་ འིབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་
ནང་ ཡརི་རྒྱས་ཀྱི་ འིགྱུརི་བ་དང་བསྟུན་ཏ་ རྒྱལ་ཁབ་ མཐའི་དབུས་མད་པརི་ རྒྱང་མཐྩོང་འིད་ ཁྱབ་ས་
ཡྩོདཔ་ཨན། ད་གས་ ཕན་པ་དང་གནྩོད་པ་ འིདྲན་འིདྲ་ བྱུང་ཡྩོད་པའི་ ངྩོས་འིཛིན་ འིབྱུངམ་ཨན་པས། 
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ད་ཡང་ རྒྱལ་ཁབ་གཞིན་གྱི་གནས་སངས་དང་ གནས་ཚུལ་ཚུ་ ད་འིཕྩོ་ལས་ཧ་གྩོ་ན་དང་། ཤས་རིག་ག་བྩོ་
རིག་གསརིཔ་དང་ གཟུགས་ཀྱི་ འིཕྩོད་བསན་གྱི་སྐྩོརི་ལས་ ཧ་གྩོ་ཚུགས་པའི་ཕན་པ་དང་ འིཛིམ་གླིང་ཆགས་
ཐངས་དང་ ཚང་འིབྲིལ་གྱི་སྐྩོརི་ལས གསལ་རིལ་རིལ་འིབད་ སྩོན་ན་ ཡྩོད་མ་འིད་གས་ ཨ་ལྩོ་ཚུ་ག་རིག་
རལ་ གྩོང་འིཕལ་གཏང་ན་ལུ་ ཕན་ཐྩོགས་ འིབྱུང་དྩོ་ཡྩོདཔ་ཨན་པས། 
ད་འིབདཝ་ད་ རྒྱང་མཐྩོང་ད་གས་ སྩོབ་ཕྲུག་ཨ་ལྩོ་ཚུ་ལུ་ གནྩོད་པ་སྩོམ་འིབད་རི་ འིབྱུང་དྩོ་ཡྩོདཔ་ཨན་མས། 
ད་ཡང་ ཁྩོང་ཁྱམ་ནང་ལྷྩོདཔ་ཅག་ རྒྱང་མཐྩོང་བལྟ་ན་ འིགྩོ་བཙུགསཔ་ཨན། ཁྩོང་ག་སྩོ་སང་ཆ་མའི་ ལས་
རིམ་ཧན་དུའི་གླིྩོག་བརྙན་ ཞིབས་ཁྲའི་འིགྲེན་སྡུརི་ བཟའི་ཚང་དང་ འིབྲིལ་བ་ཅན་གྱི་ གླིྩོག་བརྙན་ཐུང་ཀུ་ཚུ་ 
གཅག་ཤུལ་གཉིས་ཤུལ་ འིཐྩོན་པའི་བསྒང་ལས་ སྩོ་བ་བསྐྱད་ད་ བལྟ་ས་སྩོདཔ་ཨན་མས།  
ཕམ་ཚུ་གས་སབ་རུང་ ཉིན་མ་བཏུབ་པརི། རྒྱང་མཐྩོང་གླིྩོག་བརྙན་འིད་ལུ་ སམས་ཡངས་ཏ་ དུས་ཚད་འིཕྩོ་
བརླག་གཏངམ་ལས། སྩོབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ དཔ་ཆ་ལྷབ་ན་ ཁྱམ་ལཱ་བྲི་ན་ཚུ་ འིབད་མ་ཚུགས་པརི་ ལུས་ཏ་
ཡྩོདཔ་མས། ད་གས་མ་དྩོ་བརི་ གཟུགས་ཁམས་ འིཕྩོད་བསན་ལུ་གནྩོད་པའི་ རས་ལག་ལན་འིཐབ་ས་ ས་
ཚན་ནང་འིབད་ འིཐབ་འིཛིང་འིབད་ན་ ལ་སྩོགས་པའི་ བྱེ་སྩོད་ངན་པ་ག་དཔྱ་ཚུ་ཡང་ག་རི་ རྒྱང་མཐྩོང་ ལྟ་
མ་ལུ་བརྟེན་ཏ་ འིབྱུངམ་ཨན་མས།  
ད་འིབད་ན་ད་གས་ རྒྱང་མཐྩོང་འིད་ ཨ་ལྩོ་ཚུ་ལུ་དུས་རྒྱུན་དུ་ བལྟ་བཅུག་ན་མན་པརི། བདུན་ཕག་ ངལ་
གསྩོའི་སྐབས་ལུ་ ཕན་ཐྩོགས་ཡྩོད་པའི་ ལས་རིམ་ཚུ་ བལྟ་བཅུག་དགྩོཔ་དང་། ཕན་ཐྩོགས་ཅན་གྱི་ བརྡ་དྩོན་
བརྒྱུད་འིབྲིལ་འིད་ལས་ ཕན་གནྩོད་གདམ་ཁ་རྐྱབ་ས་ གནྩོད་པ་འིབྱུང་ན་ག་རིགས་ཚུ་ སྤངས་ཞིནམ་ལས་ 
ཕན་པའི་ཕྩོགས་ལུ་ གྩོ་སྐབས་ལན་ཏ་ འིགྱིྩོ་ཤས་དགྩོཔ་ཨན་ནྩོ།། 
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ལས་དོན། 
དོན་ཚན་འད་ མཇུག་བསྡུཝ་ད་ སོབ་ཕྲུག་ཚུ་གས་་་ 
༡ སར་བཏང་འབྲུག་ལུ་ཡིོད་པའ་ བརྡ་དོན་བརྒྱུད་འབྲིལ་ག་འཕྲུལ་ཆས་ཚུ་ ངོས་

འཛོན་འབད་ན་དང་གོང་འཕེལ་ ག་ད་ས་སོང་སྟེ་ཡིོད་ག? ཧེ་གོ་ཚུགས་དགོ། 
༢  རོམ་རག་འད་ ལགས་ཤོམ་འབད་ ལྷག་ཚུགསདགོ། 
༣ རྒྱང་མཐོང་ག་ ཕེན་གནོད་ཚུ་ ལགས་ཤོམ་འབད་ དབྱེ་བ་ཕ་ཚུགས་དགོ། 
༤ རྒྱང་མཐོང་ག་ སྐྱེོན་ཡིོན་ཚུ་ཧེ་གོ་སྟེ་ ལག་ལན་ཚུལ་བཞིན་ འཐབ་ཚུགས་
 དགོ། 
༥ རྒྱུད་སྐུལ་རམོ་རག་ལུ་ གཞི་བཞིག་སྟེ་ རང་གས་གསརཔ་བརམ་ཚུགས་དགོ། 

སྟོང་ལཱ། 
རག་རལ་ ཉིན་ན། སབ་ན། རག་སྟེབོས་དབྱེ་རམ་ ག་ོབ། 

༡. དང་པ་ར་ དོན་ཚན་འད་ བྱེང་ཤང་གུ་བྲིས་བཞིག་ཞིནམ་ལས་ དོན་ཚན་འད་ག་
སོར་ལས་ འོག་ག་དྲ་བ་ཚུ་ཤོག་ཁྲམ་གུ་ རམ་པ་བཞིན་དུ་སྟེོན་ཏ་ ས་ཚན་ཚུ་
ལུ་བྱེན་ས་ གྲོས་སྡུར་འབད་བཅུག་དགོ། 

     ༡ འད་ག་ཅི་སོ ? 
 ༢ རྒྱང་མཐོང་ ཟེར་བའ་ དོན་དག་ག་ཅི་སོ? 
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 ༣ འད་ ག་ཏ་ལུ་ར་ ཡིོདཔ་ས?ོ 
༤ རྒྱང་མཐོང་འད་ ང་བཅིས་རའ་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ དར་ཁྱིབ་ག་ད་ས་སོང་

ཡི་ག?  

རག་རལ་ ལྷག་ན། བྲི་ན། རག་སྟེབོས་དབྱེ་རམ་ ག་ོབ། 
༢  དང་པ་ར་ སོབ་དཔོན་གས་ འགོ་ལས་མཇུག་ཚུན་ ལགས་ཤོམ་འབད་ལྷག་

བྱེན་ཞིནམ་ལས། ས་ཚན་ར་ལུ་ དོན་མཚམས་ར་སྤུས་དག་འབད་ ལྷག་
བཅུག་དགོ། ལྷག་ཚར་ཞིནམ་ལས་ ས་ཚན་ནང་ལས་ ཚག་ལཱ་ཁག་ཡིོད་མ་ཚུ་
ཐོ་བཀོད་འབད་བཅུག་དགོ། 

རག་རལ་ བྲི་ན། རག་སྟེབོས་དབྱེ་རམ་ གསརི་རྩོམ། 
༣. ཨི་ལོ་ཚུ་གས་རྒྱང་མཐོང་ཀྲི་བ་འད་གས་ཨི་ལོ་ཚུ་ལུ་ འགྱུར་ཤུགས་ག་དམ་ཅིག་

འབད་ཚུགས་ག? ཧེ་ག་ོབཅུག་ནའི་དོན་ལུ་ འོག་ག་དྲ་བ་ཚུ་ལན་བྲི་བཅུག། 
༡  བརྡ་དོན་བརྒྱུད་འབྲིལ་ག་ འཕྲུལ་ཆས་ཚུ་ག་ས་ལས་ ཨི་ལོ་ཚུ་ལུ་སོ་

བ་ཆ་ཤོས་ར་ག་ཅི་སོ? 
༢  རྒྱང་མཐོང་ཀྲི་བ་ལས་བརྟེན་ཕེན་པ་དང་གནོད་པ་ཤུགས་ག་ཆ་བས?  

 ༣  རྒྱང་མཐོང་འད་གས་ ཨི་ལོ་ཚུ་ལུ་ གནོད་པ་ག་ད་ས་ར་འདུག? 
 ༤ རྒྱང་མཐོང་འད་གས་ ཨི་ལ་ོཚུ་ལུ་ ཕེན་པ་ག་ད་ས་འདུག? 
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  རག་རལ་ ཉིན་ན། བྲི་ན། ཪིག་སྟེབོས་དབྱེ་རམ་ གསརི་རྩོམ། 
༤. གོང་ག་འབྲི་རོམ་འད་ལུ་གཞི་བཞིག་སྟེ་ སོབ་ཕྲུག་ཁོང་ར་ ས་ཚན་ནང་འབད་ 

འབྲི་རོམ་གསརཔ་ ཚག་འབྲུ་༡༠༠ ད་ཅིག་བརམ་བཅུག་ཞིནམ་ལས་ སོབ་
ཁང་ནང་ལུ་ སན་ཞུ་འབད་བཅུག་དགོ། 

 
སྩོབ་དཔྩོན་ཚུ་ལུ་ དྲན་གསྩོ།  
སྐད་ཡག་ག་ གཞི་མ་ ཡག་སྩོརི་ཨན་ན་ད་གས། ཡ་གུའི་ སབ་དང་སྩོརི་བ་ཚུ་ མ་པ་ 
ལས་འིཛིལ་ན་མདཔ་ཅག་ འིབད་དགྩོཔ་དང་། སྩོབ་ཕྲུག་ཚུ་ཡང་ སྐད་ཡག་ག་ སྩོརི་
བ་ཚུ་ སྐྱྩོན་མ་པ་ལས་ མདཔ་ཅག་བཟྩོ་དགྩོཔ་འིད་ སྩོབ་དཔྩོན་ང་བཅས་རི་ཚུ་ག་འིགན་
ཁུརི་ ཨནམ་ཤས་དགྩོ། 
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༢. ཕན་ཐོགས། དབྱེ་བ།  རང་མྟོ། 

ཁུངས་དནོ།  
སར་རང་མོ་འད་གས་ ཨི་ལོ་ཚུ་ལུ་ བསྟེོད་པའ་ཚག་དང་ སད་པའ་ཚག་ཚུ་ ཕེན་ཚུན་
འགྲན་པའ་ཚག་ དགའ་མཐུན་ག་ཚག་ཚུ་ག་ཐོག་ལས་ ངག་གཤས་དོ་འགྲན་འབད་ནའི་
རག་རལ་འཐོབ་ཚུགས། ལྷག་པར་ ནཱ་ལུ་བཀོད་མ་རང་མོའ་ ཚག་དོན་ད་ལུ་བརྟེན་ཏ་ 
འབྲི་ཐངས་ཀྱི་རག་རལ་དང་ ཁྱིད་ཆོས་ཚུ་ཧེ་ག་ོསྟེ། ཨི་ལོ་ཁོང་ར་གས་ གསར་རོམ་
འབད་ཚུགས་ན་ག་ ཕེན་ཐོགས་ ཡིོདཔ་ལས་བརྟེན་ ཨིན། 

རང་མྟོ།  
གོས་ཆེན་དར་གི་མདུད་ཕོད།། རི་མྟོ་འབྲུག་རིས་ཁ་འཐབ།། 
གོས་ཆེན་རལ་ཏེ་འབད་རུང་།། འབྲུག་རིས་ཡལ་ས་མིན་འདུག། 

     རང་སྟོན་རི་བཟུམ་ཡོད་དེ།། གཞན་ལ་སྟོན་ཡོད་མ་གསུངས།།  
རང་ཞལ་རང་གིས་མི་མཐོང་།། བཤད་ན་ཐུགས་ལ་ཕོག་འྟོང་།། 

ངོ་རིས་རང་ལུ་མྱེད་པ།། གཞན་ལུ་སྨད་གཏམ་མ་བཤད།། 
ཁ་ཡི་སིག་པ་བསགས་ཏེ།། སིག་པ་བཤག་པར་དཀའ་འྟོང་།། 

ཆུ་མྟོ་འགྟོ་ལུགས་ལེགས་རུང་།། འགྟོ་ས་ཟམ་པའི་འྟོག་ལས།། 
བམས་པའི་ཞལ་རས་ལེགས་རུང་།། མཇུག་ལུ་གཉེར་མའི་ཐང་ཁུག། 

ཁྟོད་ནི་གངས་རི་དཀར་པོ།། མ་འགྱུར་བརྟན་པར་སྟོད་གནང་།། 
ང་ནི་ཁྲི་གདུགས་ཉི་མ།། གིང་བཞི་བསྟོར་ནས་ལོག་ཡོང་།། 
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ལས་དོན།  
སོབ་ཚན་འད་ མཇུག་བསྡུཝ་ད་ ཨི་ལོ་ཚུ་གས་་ 
༡ རང་མོའ་ག་ོདོན་དང་ ཕེན་ཐོགས་ཧེ་ག་ོཚུགས་དགོ། 
༢ རང་མོ་ཚུ་ གནས་སྟེངས་དང་འཁྲལ་ཏ་ ལག་ལན་འཐབ་ཚུགས་དགོ། 
༣ རང་མོ་ག་ ཚགས་བཅིད་ཚུ་ ལགས་ཤོམ་འབད་ ལྷག་ཚུགས་དགོ། 
༤ རང་མོའ་སབས་ཀྱི་ དཔ་དོན་ཚུ་ དབྱེ་བ་ཕ་ཚུགས་དགོ། 
༥ རང་མོ་ཚུ་ གདངས་དབྱེངས་ མ་འདྲ་བའ་ཐོག་ལས་ འཐན་ཚུགས་དགོ། 
༦ རང་མོའ་ཚག་ འཇམ་སངམ་ར་ བརམ་ཚུགས་དགོ། 

སྟོང་ལཱ། 
རག་རལ་ ཉིན་ན། སབ་ན། རག་སྟེབོས་དབྱེ་རམ་  ག་ོབ།   

༡. སར་བཏང་ རང་མོའ་ག་ོདོན་དང་ ཕེན་ཐོགས་ཀྱི་སོར་ལས་ གསལ་བཤད་
འབད་ཚུགས་ནའི་དོན་ལུ་ ཨི་ལ་ོཚུ་ས་ཚན་ནང་ གྲོས་སྡུར་འབད་བཅུག་སྟེ་ ས་
ཚན་ར་ར་བཞིན་དུ་ གསལ་བཤད་འབད་བཅུག་དགོ། གསལ་བཤད་འབདཝ་
ད། འོག་ག་དྲ་བ་ལུ་ གཞི་བཞིག་སྟེ་འབད་དགོ། 

 ༡ རང་མོ་ ཟེར་མ་འད་ ག་ཅི་སོ? 
 ༢ རང་མོ་ལུ་བརྟེན་ཏ་ ཕེན་ཐོགས་ ག་ཅི་བཟུམ་ཅིག་ འོང་ན་སོ? 
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༣ རང་མོ་འད་གས་ རག་རལ་བཞི་ལས་གཙོ་བོ་ ག་ཅི་ལུ་ ཕེན་ཐོགས་
ན་སོ? 

 རག་རལ་ ལྷག་ན། ཉིན་ན། རག་སྟེབོས་དབྱེ་རམ་ དྲན་ཤས། 
༢. སོབ་དབ་ནང་ལས་འབད་རུང་། ཡིང་ཅིན། གཞིན་ཁ་ལས་ རང་མ་ོཚགས་

བཅིད་དག་པ་ཅིག་ འཐུ་ཞིནམ་ལས། ཨི་ལོ་ ར་ར་བཞིན་དུ་ ལྷག་བཅུག་ན། 
ད་ལས་ ས་ཚན་ནང་འབད་ ལྷག་ཐངས་ཀྱི་ འགྲན་སྡུར་ འབད་བཅུག་དགོ།  

རག་རལ་ སབ་ན། ལྷག་ན། རག་སྟེབོས་དབྱེ་རམ་ ག་ོབ། 
༣. ས་ཚན་ནང་ལུ་ ཧེ་མའ་རང་མོ་ མ་འདྲཝ་ཚུ་ ཚགས་བཅིད་ར་ར་འབད་ སོད་

ད་ དང་པ་ལགས་ཤོམ་འབད་ ལྷག་བཅུག་ན། སོབ་དཔོན་གས་ རང་མའོ་
གདངས་དབྱེངས་ མ་འདྲཝ་ཚུ་འཐན་ཞིནམ་ལས། ས་ཚན་གཉིས་གཉིས་འབད་ 
གདངས་འཐན་ཏ་ འགྲན་སྡུར་ འབད་བཅུག་དགོ། ད་ལས་ རྒྱན་ཤོག་ག་ཐོག་
མང་འཐུ་སྟེ་ རང་མོའ་དཔྱ་དོན་ཚུ་ བཅུད་བསྡུ་སྟེ་ སབ་བཅུག་དགོ། 

རག་རལ་ བྲི་ན། རག་སྟེབོས་དབྱེ་རམ་ ལག་ལན། 
༤.  ས་ཚན་ནང་ལུ་ བརོད་དོན་མ་འདྲ་བའ་ཐགོ་ལས། རང་མོ་ཚགས་བཅིད་ར་ར་

གསརཔ་ བརམ་བཅུག་དགོ། ཨི་ལོ་ ར་ར་བཞིན་ལུ་ ཧེ་མའ་ རང་མོ་ཚུ་
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ལས་ ཤ་ོལ་ོཀ་གཉིས་གཉིས་ གསུམ་གསུམ་ར་ འཚལ་ཏ་བྲི་བཅུག་དགོ། 

སྩོབ་དཔྩོན་ཚུ་ལུ་དྲན་གསྩོ། 
དུས་ཚད་དལཝ་འིཐྩོབ་ད། སྩོབ་དཔྩོན་དང་ སྩོབ་ཕྲུག། སྩོབ་ཕྲུག་དང་ སྩོབ་
ཕྲུག་ཚུ་ག་བརི་ན། མང་ཚག་དང་ ཡག་སབ་ཡརི་དྲགས་ཀྱི་དྩོན་ལུ་ མགྱིྩོགས་
ཕབ་སྩོགས་ ངག་ཐྩོག་དང་ཡག་ཐྩོག་ གང་རུང་ག་ཐྩོག་ གྲེྩོས་སྡུརི་ཚུ་འིབད་
དགྩོཔ་ཨན། དཔར་ན། 
མང་། ཁྱད་ཚག། བྱེ་ཚག། བྱེད་ཚག། འིདས་ཚག། སྐུལ་ཚག་སྩོགས་ཀྱི་སྐྩོརི་ 
ངྩོས་འིཛིན་འིབད་བཅུག་ན། སབ་སབ་བཅུག་ན། གྩོ་དྩོན་སབ་བཅུག་ན་སྩོགས། 
རྒྱུན་མ་ཆད་པརི་ འིབད་གནང་དགྩོཔ་ཨན། 
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༣. ཨ་དྲུང་། དབྱེ་བ།  སྲུང་། 

ཁུངས་དོན། 
ཨི་དྲུང་ ཟེར་མ་སྲུང་འད་ ཤབོ་མ་རྐྱབ་པའ་ ཨི་དྲུང་ཅིག་ག་སོར་ལས་ ཨིན་པས། ཨི་
དྲུང་འད་གས་ ཤོབ་ཟེར་མ་འད་ ཁོ་རའ་ གཉིན་གྲོགས་ཀྱིས་ བསྐུལ་རུང་། མ་ཉིན་
པར་ དྲང་པོར་སོད་པའ་སོར་ལས་ ཨིན་པས། ད་ནང་ ང་བཅིས་ར་ ག་ར་འབད་རུང་ 
ཤོབ་མ་རྐྱབ་པར་ དྲང་པོ་འབད་བ་ཅིན་ དའི་ཕེན་པ་འད་ ད་འཕྲ་ོལས་ འཁོར་ན་ཡིོད། 
ཟེར་བའ་ བརྡ་སྟེོནམ་ཨིན་པས།  

དའི་ནང་ལས་ སྲུང་འད་ག་འབྲི་ཐངས་འད་ བློ་ག་འབྲི་བཀོད་ནང་བྲིས་ཏ་ པར་རས་དང་
བཅིས་ཡིོདཔ་ལས་ སྲུང་ག་ཚག་དོན་དང་ འབྲི་བཀོད་ཚུ་ཡིང་ སོ་སྣང་ཆ་ཏོག་ཏོ་ཡིོདཔ་
ལས་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་ཅི། 
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སྲུང་གི་ བརྟོད་དོན་ ག་ཅི་ཨིན་ན་ ཧ་གོ་ཚུགས་ནི། སྲུང་བྟོ་ག་ིབཀོད་ནང་ འབ་ིཐངས་ཤསེ་ཚུགས་ནི། དྲང་པ་ོའབད་བ་ཅནི་ 
ཕན་པ་ཡོདཔ་ཨིནམ་ ཧ་གོ་ཚུགས་ནི། སྲུང་འདི་ ཚབ་རྱེད་འབད་ཚུགས་ནི་གི་དོན་ལུ་ཨིན། 
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ལས་དོན། 
དོན་ཚན་འད་ མཇུག་བསྡུཝ་ད་ ཨི་ལོ་ཚུ་གས་་་ 
༡ སྲུང་ག་ བརོད་དོན་ ག་ཅི་ཨིན་ན? ཧེ་ག་ོཚུགས་དགོ། 
༢ སྲུང་ བློ་ག་བཀོད་ནང་ འབྲི་ཐངས་ ཤས་ཚུགས་དགོ། 
༣ དྲང་པོ་འབད་བ་ཅིན་ ཕེན་པ་ཡིོདཔ་ཨིནམ་ ཧེ་ག་ོཚུགས་དགོ། 
༤ སྲུང་འད་ ཚབ་རད་འབད་ཚུགས་དགོ། 

སྟོང་ལཱ། 
རག་རལ་ སབ་ན། ལྷག་ན། རག་སྟེབོས་དབྱེ་རམ་ དྲན་ཤས། 

༡. སོབ་དཔོན་གས་ [ཨི་དྲུང་། དྲུངམ་བསོད་ནམས་དཔལ་འབར། ཕག་ཞུ་མ། 
ཤོབ། ཆབས། ཉི་མའ་གདོང་ཅིན། ན་བརྫུ་བཏབ་] ཟེར་མ་ཚག་ཚུ་ བྱེང་
ཤང་གུ་བྲིས་ཏ་ ལྷག་བཅུག་ཞིན་ན། ཚག་ག་ གོ་བ་སབ་བཅུག། ད་ལས་ 
འད་ག་ཅི་ག་ སོར་ལས་ འོང་ན་མས? སབ་བཅུག། ཡིང་ན། སྲུང་འད་ ཨི་
ལོ་ཚུ་གས་ ཧེ་མ་ལས་ ལྷག་ལྷགཔ་འོང་། 

རག་རལ་ ལྷག་ན། རག་སྟེབོས་དབྱེ་རམ་ ག་ོབ། 
༢. ཨི་ལོ་ཚུ་ ཨི་དྲུང་ག་སོར་ལས་ཡིོད་པའ་ བློ་རང་རང་སོ་སོ་ལུ་ ཁུ་སམ་སམ་

འབད་ ཚར་ར་ལྷག་བཅུག། ད་ལས་ སྲུང་ནང་ ཡིོད་པའ་བློ་ག་མང་ཉུང་དང་
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བསྟུན། ངོས་འཛོན་འབད་ད་ ཨི་ལོ་ར་ར་ལུ་ བློ་ར་ སྲུང་ག་ག་ོརམ་བསྟུན་ཏ་ 
ལྷག་བཅུག།  

རག་རལ་ སབ་ན། རག་སྟེབོས་དབྱེ་རམ་ ག་ོབ། 
༣. སོབ་ཕྲུག་ཚུ་གས་ སྲུང་བློ་ག་ཐོག་ལས་ འབྲི་ཐངས་དང་ སྲུང་འབད་འབྲི་ཐངས་

ཀྱི་ ཁྱིད་པར་ཚུ་ ཤས་ཚུགས་ནའི་དོན་ལུ་ སྲུང་དང་ བླ་ོའབྲི་ཐངས་ཀྱི་ཁྱིད་
པར་ཚུ་སབ་བཅུག། དཔར་ན།  

 ༡ སྲུང་ཨིན་པ་ཅིན་ བཤད་པ་འབད་ བྲིིཝ་ཨིན། 
 ༢ གང་ཟེག་དང་པ་དང་ གཉིས་པ་འབད་བྲིིཝ་ཨིན། 
 ༣ རོད་ཚག་ད་ཚུ་ རང་འབད་ ཁོང་དང་བླ་ོསབ་པ་ཅིན། 
  ༡ བློ་ག་ཚག་ནང་འབད་བྲི་དགོ། 
  ༢ མང་ཤོས་གང་ཟེག་དང་པ་འབད་ བྲིིཝ་ཨིན། 
  ༣ རོད་ཚག་ཚུ་ ཐུང་སུ་འབད་འོང་། 
  ༤ ཚག་དོན་ཚུ་ ཕེལ་ཚག་མང་སུ་འོང་། 

རག་རལ་ ལྷག་ན། རག་སྟེབོས་དབྱེ་རམ་ ག་ོབ། 
༤. ཨི་ལོ་ཚུ་ལུ་ སྲུང་འད་ གནས་སྟེངས་ག་དམ་ཅིག་ལུ་ ཕས་ནུག? གནས་

སྟེངས་ར་ནང་ གནད་དོན་ ག་ཅི་ར་བཤད་ནུག་ག? སབ་བཅུག། 
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དཔར་ན། གནས་སྟེངས་དང་པའ་ནང་། སྲུང་སར་བཏང་ག་ གནད་དོན་
བཤདཔ་མས། (ཧེ་མ་རན་ཆན་གང་ ཟེར་ས་ལས་ ནམ་ཅིག་་་་་་་ཚུན) 
གནད་དོན། 
༡ དྲུངམ་གས་ ཨི་དྲུང་ག་སོར་ལས་ ཐུགས་བསམ་བཞིད་ཚུལ། 
༢ པདྨ་མཁའ་འགྲ་ོ ཨི་དྲུང་ག་ ཨིམ་སྲུ་འབ་ོབར་གཏང་པའ་སོར། ད་

བཟུམ་འབད་ གནས་སྟེངས་གཞིན་ ག་ཅི་ར་འདུག། གནད་དོན་ ག་
ཅི་བཤདཔ་མས? ཐོ་བཀོད་བཅུག། 

རག་རལ་ ལྷག་ན། རག་སྟེབོས་དབྱེ་རམ་ གསརི་རྩོམ། 
༥. ཨི་ལོ་ཚུ་ལུ་ ས་ཚན་ལུ་བག་ོ སྲུང་འད་ས་ཚན་ནང་འབད་ ཚར་ར་ལྷག་བཅུག་ 

སྲུང་ད་ ལྷག་ཚརཝ་ད། ཁངོ་རའ་ས་ཚན་ནང་ ཚབ་རད་འབད་བཅུག། ཚབ་
རད་འབད་མ་དང་ བློ་ཚུ་ སྲུང་ནང་ ག་ཡིོད་དོ་བཟུམ་སབ་བཅུག། 
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སྟོབ་ཚན་༥ པ། བརྟོད་དོན། འགན་ཁག། 

མ་དྲག་ཞིན་ཆ་ཆུང་མད་པར་ ག་ར་ལུ་ད་དང་བསྟུན་པའ་ འགན་ཁག་ར་ཡིོད། འགན་
ཁག་འད་ ཨིན་ཅི་མན་ཅི་གཞུང་གས་ བཀལ་གཏང་མ་འད་ མན་པར་རང་བཞིན་གས་
ཕེོག་སྟེ་ ཡིོད་མ་འགན་ཁུར་ཚུ་ རང་གས་ཚར་ཏ་འགན་ཁག་ འབག་ཤསཔ་བཟེོ་
དགོཔ་ཨིན།  

ད་ཡིང་ དཔར་ན། ནང་ག་ཨིཔ་ཟེར་ཞིན་ན་ ཨི་ལོ་རྐང་ཐང་དྲང་ན་ བཟེའ་ཚང་ག་འགོ་
འདྲན་འཐབ་ན་ བཟེའ་ཚང་ལུ་ཕེོག་པའ་འགན་ཁག་ བཏགས་སར་བཀལ་ན་  ཕེན་
པ་བསྒྲུབ་ན་དང་ འདོད་པ་བསྒྲུབ་ནའི་ ལཱ་འགན་ཚུ་ཕེོགཔ་ཨིན་མས། ད་བཟུམ་འབད་ 
འབྲུག་མ་ཟེརཝ་ད། འབྲུག་པའ་ རྒྱལ་ཡིོངས་སད་ཡིག་ ཤས་དགོཔ་ འབྲུག་ག་གོན་
ཆས་དགོཔ་ འབྲུག་ག་ ཁྲམས་ལུ་གནས་དགོཔ་ ལ་སོགས་པ་ཨིན། འབྲུག་ག་ར་
ཁྲམས་ཆན་མའོ་ནང་ལུ་ འབྲུག་མ་ལུ་ རང་བཞིན་གས་ཕེགོ་པའ་ གཞི་རྟེན་འགན་
ཁུར་ ཁག་བཅུ་གཅིག་ད་ཅིག་ ཡིོད་མ་ཚུ་ཤས་ཚུགསཔ་འབད་དགོ།  

སོབ་ཕྲུག་ཅིག་ལུ་ ཆ་བཞིག་པ་ཅིན་ དཔ་ཆ་ར་འགངས་ཏ་བལྟ་ན་ སོབ་གྲྭའ་སྒྲིག་
ཁྲམས་ལུ་གནས་ན་ སོབ་གྲྭ་ལུ་ཕེན་པའ་ཞིབས་ཏོག་བསྒྲུབ་ན་ གནོད་པའ་རགས་
བསྲུང་ན་ ཐ་ན་མཐའ་འཁརོ་གཙོང་སྦྲ་བཞིག་ན་ག་ འགན་ཁུར་ལས་འགོ་བཙུགས་
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ཏ་ ཨི་ལོ་ར་ར་བཞིན་ལུ་ ཕེོག་སྟེ་ཡིོད་མ་ཚུ་ གཞིན་གས་རྒྱུད་སྐུལ་ འབད་མ་དགོ་
པར་ ཨི་ལོ་རང་ག་སམས་ཀྱིས་ཚར་ཏ་ འགན་ཁག་འབག་སྟེ་ འབད་ཤསཔ་བཟེོ་ན་
འད་ཨིན། 

ལྷག་དེབ།  
བརོད་དོན་འད་ནང་ གོང་ལུ་བཀོད་ད་ཡིོད་མ་ ལྷག་དབ་ཚུ་ག་ཐོ་ནང་ལས་ གཉིས་
འབད་རུང་ གསུམ་འབད་རུང་ བརོད་དོན་འད་དང་འབྲིལ་བའ་ འོས་འབབ་ག་ཆ་མ་
འད་ སོབ་དཔོན་གས་བལྟ་སྟེ་  ལག་ལན་འཐབ་དགོཔ་ཨིན།  

ད་དང་འཕྲོ་མཐུད་ད་ ལྷག་དབ་ཚུ་ ལྷག་ཐངས་ཀྱི་ སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་གོང་ལུ་ བཀོད་ད་ཡིོད་
མ་ སྲུང་ག་སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་གུ་ འོས་འབབ་ཡིོད་མ་ སྦྱོང་ལཱ་གཞིན་ཡིང་ གསར་སྐྲུན་འབད་
ད་ ཨིན་ཅི་མན་ཅི་ ལག་ལན་འཐབ་དགོ། ད་གུ་ ལྷག་དབ་གཉིས་པོ་ ཐོགས་ཆགས་
མད་པ་ ལྷག་ཚུགསཔ་བཟེོ་དགོ་པའ་ཁར་ མང་དང་ཚག་ག་ སབ་ཚུ་ལགས་ཤམོ་
འབད་ ཤས་ཚུགསཔ་ བཟེ་ོདགོཔ་ཨིན། 
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༡. བཟའ་ཚང་མཐུན་ལམ་ཅན། དབྱེ་བ།  ལོ་རྒྱུས། 
ཁུངས་དནོ། 
འབྲི་རོམ་འད་ འདམ་ཁ་རྐྱབ་དགོ་པའ་ཁུངས་དོན་ད་ཡིང་། ཁོང་བཟེའ་ཚང་ཆུང་ཀུ་ཅིག་ནང་ ཕེན་ཚུན་གཅིག་
གས་གཅིག་ལུ། བྱེམས་པ་དང་བར་བ་ ཆ་ཏོག་ཏོ་ཡིོད་པའ། གནད་ཁུངས་གསལ་ཏོག་ཏོ་ སྟེོན་ན་འདུག། ད་
མ་ཚད་ རང་སོའ་ལཱ་འགན་ཚུ་འཐུས་ཤོར་མད་པར་ འབདཝ་ལས་ རང་ག་མནོ་དོན་ཚུ་ ཚུལ་བཞིན་འགྲུབ་ན་
དང་ བཟེའ་ཚང་ནང་འཁོད་ ག་ཅིའི་ཐད་ལས་འབད་རུང་ ཕུན་སུམ་ཚགས་ཏོག་ཏོ་ཡིོད་པའ་དོན་ཚུ་ སྟེོནམ་
ཨིནམ་ལས། ང་བཅིས་རའ་ ན་གཞིོན་ཚུ་གས་ཡིང་ ལོ་རྒྱུས་འད་ ལྷག་ཞིནམ་ལས་ རང་སོའ་ལཱ་འགན་ཚུ་
གཞིན་ག་ ཁ་བཀོད་ལུ་མ་བསྒུག་པར་ ཚུལ་བཞིན་དུ་འབད་ཚུགས་པའ་དོན་ལུ་ཨིན། 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

༉ གཡུས་ ཆོས་གླིང་ཟེར་སར་ ཨཔ་པདྨ་དང་ ཨམ་བཟང་མོ་གཉིས་ བཟའ་ཚང་འབད་བསོམས་ཏེ་ ལོ་བཅུ་ཐམ་དེམ་ཅིག་ 
ཡར་སོ་ནུག། ཁོང་གཉིས་ལུ་བུ་གཞིས་ བུམོ་གསལ་སྒྲོན་དང་ བུ་བདེ་ལྡན་ཟེར་མི་གཉིས་ སྐྱེས་ནུག། ཁོང་ཕ་སྤད་མ་སྨད་ཚུ་ གཅིག་
གིས་གཅིག་ལུ་ བྱམས་སེམས་ཆེཝ་མ་ཚད་ རང་སོའི་ལཱ་འགན་ཚུ་ འཐུས་ཤོར་མེད་པར་ རྩ་འགེངས་ཏེ་ འབད་མི་ཅིག་ཨིན་པས། 

ཨའི་བཟང་མོ་གིས་ ཁྱིམ་ནང་ ཟ་འཐུང་གི་ བཅའ་སྒྲིག་རྐྱབ་ནི་དང་ ཨ་ལོ་གཉིས་ཀྱི་བཀབ་གོ་ལ་ཚུ་འཁྱུ་ནི་ སྒོ་ཁར་ཡོད་མི་ སེམས་
ཅན་ཚུ་ གསོ་སྐྱོང་འབད་ནི་ ཁྱིམ་བདག་འཛིན་འཐབ་ནི་ ཨ་ལོ་གཉིས་དུས་ཚོད་ཁར་ སོབ་གྲྭ་ནང་གཏང་ནི་ཚུ་ མོ་རའི་འགན་ཁག་ 
ཨིན་མནོ་སྟེ་ རྨགཔ་དང་གཞན་གྱིས་ ཁ་བཀོད་ག་ནི་ཡང་ རྐྱབ་མ་དགོ་པར་ རིམ་པ་བཞིན་དུ་ ཀྲིག་ཀྲི་འབད་ འབད་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་
མས། 

དེ་བཟུམ་ ཨཔ་པདྨ་གིས་ཡང་ ཁོ་རའི་འགན་ཁག་ ཞིང་ནང་གླང་རྨོ་ནི་ ལཱ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་ ཁྱིམ་ནང་དགོ་མི་མཁོ་སྒྲུབ་འབད་ནི་
ཚུ་ ཁོ་ར་གི་འགན་ཁུར་ཨིན་མནོ། ལཱ་ཚུ་འཐུས་ཤོར་མེད་པར་ འབད་དོ་ཡོདཔ་མས།  

ཁོང་ཨ་ལོ་གཉིས་ཀྱིས་ཡང་ ཁོང་ར་གི་འགན་ཁག་ ཆོས་ཡོན་ཏན་ལྷབ་ནི་འདི་ར་ ཨིན་མནོ། ཨ་ལོ་གཞན་བཟུམ་ ཕ་མའི་ཁ་བཀོད་
བསབ་བྱ་ཚུ་ ག་ནི་ཡང་འབད་མ་དགོ་པར་ སོབ་གྲྭ་ནང་ དུས་ཚོད་ཁར་ཀྲིག་ཀྲི་འབད་སོང་། ཆོས་ཡོན་ཏན་ སོབ་དཔོན་གྱིས་སོྟན་
གནང་མི་ཚུ་ སེམས་ཁར་བཀལ་ཏེ་ལྷབ། བཀྲ་མ་ཤིསཔ་མི་འབད་ སོབ་གྲྭའི་སྒྲིག་ལམ་ཚུ་ སྒྲིག་ཁར་བཀལ་ཏེ་ ཁྱིམ་ནང་ལོྷདཔ་ད། 
ཕམ་གཉིས་ལུ་ ཆ་རོགས་ ག་དེ་དྲག་དྲག་འབདཝ་ལས་ གཞན་གྱིས་ དཔྱེ་བལྟ་ས་ཅིག་འབད་སོད་ནུག། 

དེ་བཟུམ་མའི་ བཟའ་ཚང་ཆུང་ཀུ་ཅིག་ནང་ འདི་ཁོ་གི་ལཱ་ཨིན། འདི་མོ་གི་ལཱ་ཨིན་ ལ་སོགས་པ་ ལཱ་འབད་ནི་ལུ་ གཟེར་རྐྱབ་ནི་ཚུ་
སྤངས་ཏེ་ རང་སོའི་འགན་ཁག་ ཧྲིལ་བུམ་འབགཔ་ལས་ བཟའ་ཚང་འདི་ལུ་ རྒྱུ་ནོར་ལངོས་སོྤྱད་ ཕུན་སུམ་ཚོགསཔ་འབད་བྱུང་སྟེ་ 
མི་ཚེ་དགའ་སྐྱིད་ཀྱི་ངང་ལུ་ སོད་ནི་ཐོབ་ནུག་གོ། 
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ལས་དོན། 
དོན་ཚན་འད་ མཇུག་བསྡུཝ་ད་ སོབ་ཕྲུག་ཚུ་གས་་་ 
༡ ཨི་ལོ་ཚུ་གས་ ལོ་རྒྱུས་འད་ འགོ་ལས་མཇུག་ཚུན་ དག་ཏགོ་ཏ་ོའབད་ལྷག་

ཚུགས་དགོ། 
༢ དྲ་བ་ཚུ་ལུ་ ལན་མ་འཛོལ་བར་ བྲི་ཚུགས་དགོ། 
༣ ལོ་རྒྱུས་འད་ག་བརོད་དོན་ ག་ཅི་སྟེོནམ་ཨིན་ན? ཧེ་ག་ོཚུགས་དགོ། 
༤ མང་ཚག་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ མཐུན་སྒྲིག་ འབད་ཚུགས་དགོ། 

སྟོང་ལཱ། 
རག་རལ་ བྲི་ན། ལྷགན། རག་སྟེབོས་ ག་ོབ། 

༡. ཨི་ལོ་ཚུ་ ས་ཚན་ནང་བཞིག་སྟེ་ དུས་ཡུན་སར་མ་༡༠ ག་རང་ལྷག་བཅུག་
དགོ། ལྷག་ཚར་ཞིནམ་ལས། མང་ཚག་ ལཱ་ཁག་ཡིོད་མ་ཚུ་ ཐ་ོབཀོད་ད་སབ་
ཚུ་སམས་ཁར་ ངས་བཅུག་དགོ། 

རག་རལ་ བྲིན། ལྷགན། རག་སྟེབོས་ དབྱེ་དཔྱད། 
༢. ཨི་ལོ་ཚུ་ལུ་ བཟེའ་ཚང་ མཐུན་ལམ་ཅིན་ཟེར་མ་ ལོ་རྒྱུས་འད་ ལྷག་བཅུག་

ཞིན་ན། འོག་ག་དྲ་བ་ཚུ་ག་ལན་ བྲི་བཅུག། 
 ༡ ཨིཔ་པདྨ་དང་ཕད་ད་ ལོ་ག་དམ་ཅིག་ལངས་སོ་ནུག? 
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 ༢ ཨིཔ་པདྨ་གས་ ལཱ་འགན་ག་ཅི་ར་ ཨིན་མས? 
 ༣ ཁྱིོད་ཀྱིས་ ལཱ་འགན་ ག་ཅི་ར་སོ? 

༤ རང་ག་འགན་ཁག་འད་ ལགས་ཤོམ་འབད་འབག་པ་ཅིན་ ཕེན་ག་ཅི་
ར་ཡིོདཔ? 

རག་རལ། བྲིན། ལྷག་ན། རག་སྟེབོས་དབྱེ་རམ་ ལག་ལན། 
༣. ཨི་ལོ་ཚུ་ལུ་ ཁོང་དང་ ཁངོ་རའ་ཕེམ། ཡིང་ན། ཁྱིམ་ཚང་ ཁོང་རའ་ཆ་

རོགས་གཅིག་གས་ ཁོང་ར་མཐོང་ས་དང་། ཡིང་ན། ཁ་ལས་སབ་ཡིོད་པའ་ 
ལོ་རྒྱུས་ཅིག་བྲི་བཅུག། ལོ་རྒྱུས་འད་བྲིིཝ་ད། དང་པ། ག་ཅི་འབད་ཡིི? ག་ད་
ས་འབད་ཡིི? གཉིས་པ། ག་ཅི་འབད་ཡིི? ག་ད་ས་འབད་ཡི?ི ཚུ་ གོ་
རམ་ རམ་པ་བཞིན་དུ་འབད་ བྲི་བཅུག། 
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༢. དགོངསམ་མ་ཁྲྱེལ། དབྱེ་བ།  ལོ་རྒྱུས། 

ཁུངས་དནོ། 
ལོ་རྒྱུས་འབྲི་རམོ་འད་ ང་བཅིས་ར་མ་ཚུ་གས་ མག་མཐོང་ལུ་ སྟེབས་བད་སྡུག་ 
གནས་སྟེངས་ ག་ཅི་ར་ཤར་རུང་། འད་ང་བཅིས་ར་ མ་ཚུ་གས་ གཞི་རྟེན་འགན་འཁུར་
ཅིག་ཨིནམ་ལས། འགན་འཁུར་འད་ འབག་དགཔོ་གལ་ཆ་ ཟེར་བའ་བརྡ་སྟེོནམ་ཨིན་
པས། འད་ནང་ བུཚ་ བསོད་ནམས་དཔལ་འབྱེོར་འད་ལུ་ རོ་ཁྱི་གས་ སོ་བཏབ་པའ་
རྐྱན་ངན་འད་ རམོ་པ་པོ་འད་གས་ གཞི་རྟེན་འད་ འགན་འཁུར་ང་ོམ་འབད་ འབག་
སྟེ་འབད་ཡིོད་པའ་དོན་ཨིན་པས། ཨིན་རུང་ བསོད་ནམས་དཔལ་འབྱེོར་ག་ ཨི་པ་གས་ 
བརྟེག་དཔྱད་མ་འབད་བར་ དགའ་ཚར་བསྐྱེད་ནའི་ཚབ་མ་ འཐབམོ་འཚལ་བའ་མཐར་ 
བློ་འགོད་ བསྐྱེད་པའ་སོར་ལས་འདུག། ད་གུ་ ལོ་རྒྱུས་འད་ གོ་རམ་ལྡན་ཏོག་ཏོ་འབད་ 
བྲིས་ཡིོདཔ་ལས་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་ཅི། 
༈ ཛིའི་་་་ ང་བཅས་རི་མྲི་ག་ མ་ཚ་འིད་ལུ་ གནྩོདཔ་བཀལ་མ་ ལ་ཤ་འིདུག་སྨ་རི། ང་འིད་ མནྩོ་རི་
མ་ཚུགས། ད་ཚ་ གཟའི་པ་སངས་ཀྱི་ཚ་ ང་ ཡག་ཚང་ནང་ལས་ ཉིན་མ་ལྟྩོ་བཟའི་བརི་ ཁྱམ་ནང་བལྟ་
འིགྱིྩོཝ་ད། གཡུས་ཁ་ག་ཨ་ལྩོ་ བསྩོད་ནམས་དཔལ་འིབྱེྩོརི་འིད་ ཁྩོ་རི་རྐྱངམ་གཅག་ སྣུམ་འཁོར་ལམ་བདའི་ 
ཆ་རིྩོགས་ཀྱི་ཁྱམ་ནང་འིགྱིྩོཝ་ཨན། ཟར་ འིགྱིྩོ་དས།  
ད་ལས་ ང་འིད་ དཔྱད་རིག་རྣམ་རྟེྩོག་ཡང་མད་ ལམ་ཁ་འིབྱེལ་ལས་ ང་རི་ག་ཁྱམ་མའི་ ཁ་ཐུག་ག་ལམ་
ཧྩོངས་ལུ་ བསྒྩོརིཝ་ཅག་ ཧའིྩོ་་ཧའིྩོ་་ཧའིྩོ་་་ ཟར་བའི་སྐད་ཅག་གྩོཝ་ཅག་ ཨ་ཙའིྩོ་ འི་་འི་་འི་་་ ཟར་ ཨ་
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ལྩོའི་སྐད་ཅག་ཡང་གྩོ་ཡ། ད་འིཕྩོ་ལས་ སྣུམ་འཁོར་བཀག་ས་ རྒྱབ་བཤུད་རྐྱབ་ བལྟ་བའི་བསྒང་ལས་ རིྩོ་
ཁྱ་གཉིས་ཀྱིས་ བསྩོད་ནམས་དཔལ་འིབྱེྩོརི་ སྦུག་ལུ་བཙུགས། རིྩོ་ཁྱ་གནགཔྩོ་ཅག་གས་ རྐང་མ་ལུ་སྩོ་བཏབ་ 
རིྩོ་ཁྱ་དམརིཔྩོ་གཅག་གས་ གྩོ་གུ་བཤད་ད་གསག་དས།  
ད་བསྒང་ལས་ ཨ་ལྩོ་འིད་ རྐངམ་ཡང་ ཁྲག་ཁྩོག་ཁྩོ་འབད་ ཁྱ་་ཁྱ་་་་ཁྱ་་་་ཟར་ སྐད་རྐྱབ། ལགཔ་གཅག་
གས་ རིྩོ་ཁྱ་དམརིཔྩོ་འིད་ག་ རྣམ་ཅྩོ་ཁརི་ བཤད་ད་གསག་དས། ང་གས་ སྣུམ་འཁོར་གྱི་ སྒྩོ་ཕྱེཝ་ཅག་ སྩོ་
ལྩོགས་ཁ་རི་ འིཁརིཝ་ཅག་འདུག། འིད་ འིཐུ་འིབག་ས་འིགྱིྩོ་ཞིན་ན་ རིྩོ་ཁྱ་གནགཔྩོ་ད་གུ་ འིཁརི་ཕྩོག་ཅག་ 
སག་་་ བཏང་དྲང་བྱེནམ་ཅག་ ཧའུ་ཧའུ་ཟར་ བྱེྩོག་ཡརི་སྩོ་ཡ། ལྩོག་ཚུརི་བལྟ་བའི་བསྒང་ལས་ རིྩོ་ཁྱ་
དམརིཔྩོ་ད་ཡང་ མན་འིདུག། 
ཚ་ངར་བཏྩོན་ ཨ་ལྩོ་འིད་ལུ་ བལྟ་བའི་བསྒང་ལས་ བྱེནམ་ཐག་ལྦཝ་ག་རི་ ཡརི་བསྩོགས་ཏ་ དམརི་ཐབ་ཐ་
འིབད་ ར་བ་ལུ་ ཁྲག་ག་རང་ཅུང་འིཁྱལ་ཆ་ནུག། བལྟ་བལྟ་བ་རི་ ཨ་ལྩོ་འིད་གདྩོང་ཡང་ སར་ཐང་ཐང་
ཐལ། ཁ་ཡང་ ཧྩོ་ཁྲབ་ཁྲ་འིགྱིྩོ་ས་ མག་ཏྩོ་ཡང་ དཀརིཔོ་གས་ཨབ་ཆ་ཡ། ང་ རྣམ་རྟེྩོག་ལངས་ སྐད་ལྩོག་
ཤྩོརིཝ་ཅག་ མ་གསུམ་འིབད་མ་ཅག་ རྒྱུག་དས། དབའི་་དབའི་་ ག་ཅ་འིབད་དཔ་སྨྩོ? ག་ཅ་འིབད་དཔ་
སྨྩོ? སྨན་ཁང་ནང་འིབག་ སྨན་ཁང་ནང་འིབག་ ཟར་སབ་དས། 
ད་འིཕྩོ་ལས་ ལ་ལུ་གས་ མགུ་ལས་བཤད་ ལ་ལུ་གས་ རྐང་མ་ལས་བཤད་ས་ འིཐུ་འིབག་ སྣུམ་འཁོར་
ནང་བཙུགས་ས་ ཤུགས་བཏང་འགོ་བའ་བསྒང་རི་ ཨཔ་ཅག་གས་ འི་་་་ ཏ་ སྩོབ་དཔྩོན་གྱིས་ སྣུམ་འཁོར་
གཏངམ་ད་ ཏ་  སྩོ་ལྩོགས་ཁརི་ ཨ་ལྩོ་ཡྩོད་ཧེང་རི་ཡང་ བལྟ་མ་དགྩོ་སྩོ། ད་རིས་ ངའི་ཨ་ལྩོ་འིད་ མ་ཤ་
བ་ཅན་ ཁྱད་མན་འིདུག། ཤ་སྩོ་པ་ཅན་ ཁྱྩོད་ཡང་ ག་ཏ་འིགྱིྩོ་ན་ཨན་ན? བལྟ་ག་སྨ་རི། ཟར་སབ་དས། 
ནང་སུ་སྐྩོརི་ལས་འིད་ ན་འིཐན་རི་གང་ཆ་ཡ། ཨན་རུང་ བྱེལཝ་འིད་འིཐྩོན་སརི་ ཁྩོང་གས་མ་མཐྩོང་པརི་ 
སབ་ཨན་མས། ཟར་ མནྩོ་ས་ ལན་ག་ན་ཡང་མ་རྐྱབ་པརི་ སྨན་ཁང་ནང་བཀལ་ཡ། ད་བསྒང་ལས་ ཕ་རུ་
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ག་ཆུ་ཚད་༥ ལངས་སྩོཔ་ལས་ དྲུང་འིཚ་མན་འིདུག། སྨན་གཡྩོགམྩོ་གསུམ་གྱིས་ ཁབ་ཅག་རྐྱབ། བྱེནམ་
ཐག་འིད་ཡང་ ཚམ་ཐངས་༡༩ རྐྱབ་ཅ། ང་བཅས་བཞིྲིཔྩོ་ཆ་རི་ བྩོ་ཚག་ཐངས་གཅག་ཡང་ སབ་ན་མདཔ་
འིབད་ གཅག་གཅག་ག་གདྩོང་ བལྟ་ཡ་རི་ དུས་ཡུན་ཆུ་ཚད་ ཕད་དང་གཉིས་ད་ཅག་ག་རྒྱབ་ལས་ བསྩོད་
ནམས་དཔལ་འིབྱེྩོརི་འད་ དྲནམ་ཚར་ཏ་ ང་ལུ་བལྟ་ས་ བཀའི་དྲན་ཆ་ཡ་རྨེ་ ཨ་ཞིང་། ཟར་སབ་དས། 
ད་ལས་ ང་ཡང་ བུང་ས་ཁརི་བཞིག་ས་ ཨ་ལྩོ་འིད་ག་ གདྩོང་ལས་མརི་ ཚརི་གཅག་གཞིྩོང་ས་ ཁྩོང་ ག་དང་
ཡང་ ཁ་རི་མ་སབ་པར་ ལྩོག་ ང་རིའི་སྣུམ་འཁོར་ནང་ འིཛུལ་བའི་བསྒང་ལས་ གཟུགས་ཡང་ སག་ས་
འབད་ འདརི་སྩོད་ནུག། 

ལས་དོན། 
དོན་ཚན་འད་ མཇུག་བསྡུཝ་ད་ ཨི་ལོ་ཚུ་གས་་ 
༡ འབྲི་རོམ་འད་ ལྷག་སྟེ་ ལོ་རྒྱུས་འབྲི་རམོ་ཨིནམ་ ངསོ་འཛོན་འབད་ཚུགས་

དགོ། 
༢ འབྲི་རོམ་འད་ནང་ག་ འབྱུང་རམ་ཚུ་ ངོས་འཛོན་འབད་ཚུགས་དགོ། 
༣ འབྲི་རོམ་འད་ག་ བརོད་དོན་ ག་ཅི་ཨིན་ན? ཧེ་ག་ོཚུགས་དགོ། 

སྟོང་ལཱ། 
རག་རལ་ སབ་ན། རག་སྟེབོས་དབྱེ་རམ་ ག་ོབ། 

༡. སོབ་དཔོན་གས་ དགོངསམ་མ་ཁྲལ་ཟེར་བའ་ ཚག་འད་ བྱེང་ཤང་གུ་བྲིས་
ཞིན་ན། འད་ག་ གོ་དོན་ ག་ཅི་ཨིན་ན? སབ་བཅུག། དགོངསམ་མ་ཁྲལ་
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ཟེར་མ་ ཚག་འད་ ནམ་ར་སབ་ཨིན་ན? སབ་བཅུག། 

རག་རལ་ ལྷག་ན། རག་སྟེབོས་དབྱེ་རམ་ ག་ོབ། 
༢. ཨི་ལོ་ཚུ་ལུ་ ལོ་རྒྱུས་འབྲི་རམོ་འད་ ཆ་འབད་གོ་སྡུར་འབད་ཡི་ར་ལྷག་བཅུག། 

ལྷག་ཚརཝ་ད་ འོག་ག་དྲ་བ་ཚུ་ག་ལན་བྲི་བཅུག། དྲ་བ། 
 ༡ བུཚ་ བསོད་ནམས་དཔལ་འབྱེོར་འད་ ག་ཅི་འབད་ད་ནུག? 
 ༢ མ་གསུམ་ད་ ག་དང་ག་ར་ འོང་ན་མས? 

༣ མ་གསུམ་ལས་ གཅིག་གས་ སྣུམ་འཁརོ་གཏང་མ་ད་ལུ་ ཨི་ལ་ོའད་ 
མ་ཤ་བ་ཅིན། ཁྱིད་མན་འདུག། ཤ་སོ་པ་ཅིན། ཁྱིད་ ག་ཏ་འག་ོན་
ཨིན་ན? བལྟ་ག་ས་ར་ཟེར་ ག་ཅི་འབད་ སབ་སབ་འོང་ག? 
བསམ་འཆར་བཀོད།  

 ༤ སྣུམ་འཁོར་གཏང་མ་ག་ཨིན་པས? 

རག་རལ་ བྲི་ན། རག་སྟེབོས་དབྱེ་རམ་ དབྱེ་དཔྱད། 
༣. ཨི་ལོ་ཚུ་ལུ་ འོག་ག་དྲ་བ་ཚུ་ལྷག་ཞིན་ན་ འོག་ག་དྲ་བ་ར་ལུ་ ལན་ཉུང་ཤོས་ 

དོན་མཚམས་༢ ར་བྲི་བཅུག། 
 དྲ་བ། 
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༡ བསོད་ནམས་དཔལ་འབྱེོར་འད་ རོ་ཁྱི་གས་ སོ་བཏབ་པའ་སབས་ལུ་ 
སོབ་དཔོན་གས་ གྲོགས་རམ་ འབད་འབདཝ་འོང་ག? 

༢ ལོ་རྒྱུས་འད་ག་མང་ དགོངསམ་མ་ཁྲལ་ཟེར་ ག་ཅི་འབད་བཏགས་
དགོཔ་ཨིན་ན?  

༣ རོ་ཁྱི་གཅིག་གས་ཧེབ་ད་ གཞིན་ཚུ་གས་ཡིང་ཁ་རུབ་རྐྱབ་ ཧེབ་པར་
འགོ་མ་འད་ག་ཅི་ཨིན་ན? 
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༣. དྲན་སྐུལ། དབྱེ་བ། རང་མྩོ། 

ཁུངས་དནོ།  
སར་རང་མའོ་ ཚགས་བཅིད་ནང་ཡིོད་མ་འད་གས་ ཨི་ལོ་ཚུ་ལུ་ བསྟེོད་ཚག་ག་ཐགོ་
ལས་ བཀའ་དྲན་དགའ་ཚར་ཞུ་ཚུལ་དང་ ཆ་རོགས་གཞིན་མ་ལུ་ དགའ་ཚར་ག་ཞུ་བ་ 
འབད་བའ་དྲན་སྐུལ་ཚུ་འདུག། དའི་ནང་ལས་ རང་མོའ་ཚག་ཚུ་ ཕེལ་ཚག་འབད་ ཧེ་
གོ་ཏགོ་ཏ་ོའདུག། ད་མ་ཚད་ རང་མོ་འབྲི་ཐངས་ཀྱི་རག་རལ་དང་ ཁྱིད་ཆོས་ཚུ་ཧེ་གོ་སྟེ་ 
ཨི་ལོ་ ཁོང་ར་གས་ གསར་རོམ་འབད་ཚུགས་པའ་ ཕེན་ཐོགས་ཡིོདཔ་ལས་ཨིན། 

ལས་དོན།  
དོན་ཚན་འད་ མཇུག་བསྡུཝ་ད་ སོབ་ཕྲུག་ཚུ་གས་་་ 
༡ རང་མོའ་ག་ོདོན་དང་ ཕེན་ཐོགས་ ཧེ་ག་ོཚུགས་དགོ། 
༢ རང་མོའ་ཚགས་བཅིད་ཚུ་ ལགས་ཤོམ་འབད་ ལྷག་ཚུགས་དགོ། 
༣ རང་མོའ་ གདངས་དབྱེངས་ མ་འདྲཝ་ཚུ་ འཐན་ཚུགས་དགོ། 
༤ རང་མོ་ ཚག་འཇམ་སངམ་ར་ བརམ་ཚུགས་དགོ། 
 



ལམ་སྟོན་༦ པ།            ༢༠༢༢ 
 

 97 

སྟོང་ལཱ། 
རག་རལ་ ཉིན་ན། སབ་ན། རག་སྟེབོས་ ལག་ལན། 

༡. ཨི་ལོ་ཚུ་ས་ཚན་ནང་འབད་ རང་མོའ་གདངས་འཐན་བཅུག་དགོ། རང་མོ་
གདངས་མ་འདྲཝ་ ཁག་གསུམ་ཡིོད་མ་ ས་ཚན་ར་ནང་ མ་འདྲཝ་འབད་
འཐན་བཅུག་དགོ། 

རག་རལ་ བྲི་ན། ལྷག་ན། རག་སྟེབོས་དབྱེ་རམ་ དབྱེ་དཔྱད། 
༢. ས་ཚན་ནང་འབད་ རང་མའོ་ཚག་འཇམ་སངམ་ར་ ཨི་ལོ་ནང་རོྡག་གྲོས་སྡུར་

འབད་ད་བརམ་བཅུག་དགོ། བརམས་ཚར་ཞིནམ་ལས་ དམངས་ཁར་སན་ཞུ་
འབད་བཅུག་དགོ། 

དྲན་གསོ། སོབ་དཔོན་གས་རང་མོའ་ གོ་དོན་བཤད་ད་བྱེན་དགོ། མང་ཚག་ལཱ་
ཁག་ཡིོད་མ་ཚུ་ སྔོན་སྟེོན་འབད་ད་ སབ་ཚུ་ཤས་བཅུག་དགོ། ཨི་ལོ་ཚུ་གས་ 
གསར་རོམ་འབད་མ་ཚུ་ སོབ་ཁང་ནང་ འགྲམ་སྟེོན་འབད་བཅུག་དགོ། 
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སྟོབ་ཚན་༦  པ། བརྟོད་དོན། རང་གི་ལམ་སྟོན། 

ཁུངས་དནོ། 
སོབ་རམ་དྲུག་པའ་རང་ག་ལམ་སྟེོན་འད་ དང་པ་ལུ་རྒྱལ་ཡིོངས་སད་ཡིག་དང་གོན་ཆས་
ཚུ་ ག་ཅི་འབད་ཁག་ཆེཝ་ཨིན་ན? ཤས་ཏ་ལག་ལན་འཐབ་ན། རང་ག་ལམ་ལུགས་
སོལ་ཚུ་ག་ཅི་འབད་ ཁག་ཆཝེ་ཨིན་ན? ཧེ་ག་ོསྟེ་ཉིམས་སྲུང་འབད་ན།  

འད་བཟུམ་འབད་ སྒྲིག་ལམ་རྣམ་གཞིག་འད་ ག་ཅི་འབད་གལ་ཆེཝ་ཨིན་ན? ལུང་
ཕོགས་སོ་ས་ོལུ་ ཡོིད་པའ་ཁ་སད། གོན་ཆས་ ལམ་སོལ་ དབང་རབ་གནས་ ཚས་
བཅུ་ དུས་སྟེོན་ཡིོད་མ་ཚུ། རང་ག་མ་སའི་ང་ོརྟེགས་དང་ མ་སའི་རགས་རྒྱུན་ གནས་
ཆགས་ཀྱི་གཞི་རྟེན་ཨིནམ་ལས་ ཉིམས་སྲུང་དང་ཡིར་དྲགས་ གཏང་དགཔོ་གལ་ཆ་བའ་ 
ཁུངས་དོན་ཚུ་ཤས་ཚུགསཔ་ བཟེོ་ན་ག་དོན་ལུ་ཨིན། 

རྒྱལ་ཁབ་ གཞིན་དང་མ་འདྲ་བར་ ཡིོད་པའ་ཁྱིད་ཆོས་ཚུ་ལུ་བརྟེན་ཏ་ རང་ག་རྒྱལ་ཁབ་
ཀྱི་ རང་དབང་ལུ་ཡིོད་པ་ཅིན། བད་སྐྱེད་ཀྱི་ གཞི་མ་འད་ཚུ་ ཨིན་པའ་ཁུངས་དོན་ཚུ་ 
ཤས་ཚུགསཔ་ བཟེོ་ན་ག་དོན་ལུ་ ཨིན་ནོ།། 
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ལྷག་དེབ།  

བརོད་དོན་འད་ནང་ གོང་ལུ་བཀོད་ད་ཡིོད་མ་ ལྷག་དབ་ཚུ་ག་ཐོ་ནང་ལས་ གཉིས་
འབད་རུང་ གསུམ་འབད་རུང་ བརོད་དོན་འད་དང་འབྲིལ་བའ་ འོས་འབབ་ག་ཆ་མ་
འད་ སོབ་དཔོན་གས་བལྟ་སྟེ་  ལག་ལན་འཐབ་དགོཔ་ཨིན།  

ད་དང་འཕྲོ་མཐུད་ད་ ལྷག་དབ་ཚུ་ ལྷག་ཐངས་ཀྱི་ སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་གོང་ལུ་བཀོད་ད་ཡིོད་མ་ 
སྲུང་ག་སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་གུ་ འོས་འབབ་ཡིོད་མ་སྦྱོང་ལཱ་གཞིན་ཡིང་ གསར་སྐྲུན་འབད་ད་ 
ཨིན་ཅི་མན་ཅི་ ལག་ལན་འཐབ་དགོ། ད་གུ་ ལྷག་དབ་གཉིས་པ་ོ ཐོགས་ཆགས་མད་
པ་ ལྷག་ཚུགསཔ་བཟེོ་དགོ་པའ་ཁར་ མང་དང་ཚག་ག་སབ་ཚུ་ལགས་ཤོམ་འབད་ 
ཤས་ཚུགསཔ་བཟེ་ོདགོཔ་ཨིན། 

ཨི་ལོ་ཚུ་ག་ ལྷག་ནའི་རག་རལ་ དབྱེ་ཞིབ་དང་། ལྷག་ཐངས་གོང་འཕེལ་ག་དོན་ལུ་ 
བརོད་དོན་འད་ནང་ ཡིོད་པའ་ལྷག་དབ་ཚུ་ ཨི་ལ་ོཚུ་གས་ ལྷག་པའ་སབས་ལུ་ སོབ་
དཔོན་གས་ ཚད་གཞི་ཚུ་བཟེོ་སྟེ་ ལག་ལན་འཐབ་དགོ། 
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༡. གྟོན་ཆས། དབྱེ་བ།  རྒྱུད་སྐུལ། 

ཁུངས་དོན། 
དང་སང་ རྒྱལ་ཁབ་གོང་འཕེལ་དང་ འཛོམ་གང་གཅིག་སྒྱུར་ག་དུས་ཚད་ནང་ ན་གཞིནོ་
ཚུ་གས་ རང་ག་ལམ་སོལ་ཚུ་ སྣང་མད་འབད་བཞིག་སྟེ་ ཕའི་ལམ་སོལ་ཚུ་ལུ་ 
མཐོངས་བསྐྱེདཔ་ཨིན་པས། སོབ་ཕྲུ་ཚུ་གས་ འབྲི་རོམ་འད་ ལྷག་ཞིནམ་ལས། ང་
བཅིས་རའ་ ལམ་སོལ་ཚུ་ལུ་ མཐོངས་སོམ་བསྐྱེད་ཚུགས་ན། ད་ལས་ རགས་བསྒྲིས་
ཏ་ ལམ་སལོ་གཞིན་ཚུ་ ཞིབ་འཚལ་འབད་ད་ ལག་ལནའཐབ་ན་ལུ་ཡིང་ ཕེན་ཐོགས་
ཡིོདཔ་ལས་ ལམ་སལོ་དང་འབྲིལ་བའ་ རྒྱུད་སྐུལ་འབྲི་རོམ་འད་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་ཅི། 
༉ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ ས་ཆ་ རྒྱ་ཆུང་ཀུ་ མི་རོབས་དང་རྒྱུ་ནོར་གྱི་ འཐོན་ཤུགས་ཡང་ རྒྱལ་ཁབ་གཞན་
དང་ འདྲན་འདྲ་མེད་རུང་ མི་སྡེ་ནང་ལུ་ ལམ་སོལ་བཟང་པོ་ཚུ་ ཕ་ལས་བུ་བརྒྱུད་དེ་ ག་ཅི་འདེ་ ལེགས་ཤོམ་ཡོད་ནི་
དེ་གིས་ ད་རེས་ནངས་པ་ འཛམ་གླིང་ནང་ ལམ་སོལ་གྱིས་ཕྱུག་པའི་ རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ཨིན། 

ལམ་སོལ་ཚུ་ལས་ ཁག་ཆེ་ཤོས་ཅིག་ གྱོན་ཆས་འདི་ཨིན། འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཡོངས་ གྱོན་ཆས་འདི་ གོ་དང་དཀྱི་ར་ཨིན། 
སྤྱིར་བཏང་ཕོ་སྐྱེས་ཚུ་གིས་ གོ་དང་གཅིག་ཁར་ ལག་རྒྱན་དང་ གོང་དཀརཔོ་ བཀལ་དགོཔ་ཨིན། ཨམ་སྲུ་ཚུ་ལུ་ 
དཀྱི་ར་དང་གཅིག་ཁར་ འོན་ཇུ་དང་སྟོད་གོ་ལུ་ ཚོས་གཞི་ དཀར་སེར་ དམར་ལྗང་ཤ་ཁ་དང་སྔོ་དཀར་ལ་སོགས་པ་ 
དེ་དང་དེ་ཨིན་ ཟེར་མེད་པའི་ཁར་ ཀོ་མ་ཚུ་དགོཔ་ཨིན། དེ་གི་རྒྱུ་ཆ་དང་ ཁྲ་རྣམ་ཚུ་ཡང་ ལུང་ཕོྱགས་སོ་སོ་གི་ རྒྱུའི་
འཐོན་ཁུངས་དང་ ལག་རྩལ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་འཐག་ཞིནམ་ལས་ གྱོན་སོལ་ཡང་མ་འདྲཝ་ སོ་སོ་འབད་ཡོད། 

རོང་གཞིས་ ལྷ་ཁང་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རྒྱལ་དར་ཡོད་པའི་ ཡིག་ཚང་ཚུ་ནང་ ཕོ་མོ་ག་ར་ རྒྱལ་ཡོངས་གྱོན་ཆས་གུ་ ཕོ་
སྐྱེས་ཚུ་གིས་བཀབ་ནེ་དང་ ཨམ་སྲུ་ཚུ་གིས་རགས་ཅུང་ རང་སོའི་འཐོབ་གོ་ས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ བཀབ་དགོཔ་ཨིན། དེ་ཚུ་ 
ང་བཅས་རའི་ཁྱད་ཆོས་ནང་ མེད་པ་ཅིན་ མ་བཏུབ་ཨིནམ་ལས་ ཉམས་མ་བཅུག་པར་ མ་འོངས་པའི་བུ་རྒྱུད་ཚུ་ལུ་ 
རྩིས་སོད་ཚུགས་པའི་ མནོ་བསམ་གཏང་དགོ།  

ད་རེས་ནངས་པ་ དུས་ཀྱི་འགྱུར་བ་དང་ རྒྱལ་ཁབ་གོང་འཕེལ་དང་བསྟུན་ཏེ་ ཕྱིའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གྱོན་ཆས་ ལམ་ལུགས་
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སྟབས་བདེ་ཏོག་ཏོ་ཚུ་ཡང་ དར་ཁྱབ་འགྱོཝ་ཨིན་རུང་ དེ་ལུ་ ན་གཞོན་ཚུ་གིས་ སྟབས་བདེ་ཧིང་དང་ ལཱ་འཇམ་ཐབས་
ལུ་བལྟ་སྟེ་ ཕྱིའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གྱོན་ཆས་ ལམ་ལུགས་ཚུ་གི་ དབང་ལུ་མ་ཤོར་བར་ རང་གི་གྱོན་ཆས་དང་ ལམ་སོལ་ཚུ་ 
ཚུལ་མཐུན་གྱི་ བདག་འཛིན་འཐབ་དགོཔ་ གལ་ཆེ་ཤོས་ཅིག་ཨིན་ནོ།། 

ལས་དོན། 
དོན་ཚན་འད་ མཇུག་བསྡུཝ་ད་ སོབ་ཕྲུག་ཚུ་གས་་ 
༡ འབྲི་རོམ་སབས་ བརདོ་དོན་མ་འདྲཝ་ཚུ་བཙུགས་ཏ་ བྲི་ཚུགས་དགོ། 
༢ གཞིན་ག་འབྲི་རོམ་ལྷག་སྟེ་ ལགས་ཉིས་ཀྱི་ གནད་དོན་ཚུ་ དབྱེ་བ་ཕ་ཚུགས་
 དགོ། 
༣ འབྲི་རོམ་ཚུ་ལྷགཔ་ད་ མང་ཚག་ག་གོ་དོན་ཚུ་ འགྲལ་བཤད་རྐྱབ་ཚུགས་དགོ། 
༤ ལགས་ཉིས་ཀྱི་ བསམ་འཆར་ཚུ་ གཅད་མཚམས་ བརོད་མཚམས་ དོན་

མཚམས་ཚུ་ ལག་ལན་འཐབ་སྟེ་ འབྲི་ལྷག་འབད་ཚུགས་དགོ། 

སྟོང་ལཱ། 
རག་རལ་ ལྷག་ན། ཉིན་ན། སབ་ན། རག་སྟེབོས་ དབྱེ་དཔྱད། 

༡. སོབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ སོབ་དབ་ཀྱི་འབྲི་རོམ་ གཅད་མཚམས་ བརོད་མཚམས་ དོན་
མཚམས་ཚུ་ ཚུལ་མཐུན་འབད་ དམངས་ཁར་སད་ཡིར་སང་ས་ ལྷག་བཅུག་
ཞིནམ་ལས་ འོག་ག་དྲ་བ་ཚུ་བཀོད་དགོ། 
ཀ་ འད་ག་ཅི་ག་འབྲི་རོམ་ཨིན་མས? 
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ཁ་ འད་ག་བཅུད་དོན་ག་ཅི་སྟེོནམ་སོ? 
ག་ འབྲི་རོམ་འད་ནང་ ལགས་ཉིས་ཀྱི་དབྱེ་བ་ ག་ཅི་འདུག? 
རག་རལ་ ལྷག་ན། བྲི་ན། རག་སྟེབོས་དབྱེ་རམ་ དབྱེ་ཞིབ། 

༢. འབྲི་རོམ་ད་ནང་ མང་ཚག་གོ་དོན་ ལཱ་ཁག་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ ངོས་འཛོན་འབད་དགོ། 
ད་གུ་ སོབ་དཔོན་གས་ གོ་དོན་ཚུ་བྱེང་ཤང་གུ་བྲིས་བྱེན་དགོ། སོབ་ཕྲུག་རང་
རང་སོ་སོའ་ཐ་ོབཀོད་མ་ མང་ཚག་ཚུ་ག་ རོད་ཚག་ཐུང་ཀུ་ར་བཟེོ་བཅུག་དགོ། 
རག་རལ་ ཉིན་ན། བྲི་ན། རག་སྟེབོས་དབྱེ་རམ་ ལག་ལན༌། 

༣. ལྷན་ཐབས་འབྲི་རོམ་ཅིག་ སོབ་དཔོན་གས་ སོབ་ཕྲུག་ར་ར་ལུ་ བརདོ་དོན་སོ་
སོ་འབད་བཙུགས་ཏ་ འབྲི་རོམ་གསརཔ་ར་བྲི་བཅུག་དགོ། ཚག་ག་ཉིམས་དང་ 
ཡིག་སབ་ ཚག་གཞི་བཙུགས་ཐངས་ཚུ་ག་སོརལས་ དམངས་དང་གཅིག་ཁར་ 
གྲོས་སྟུན་འབད་ད་ བསམ་འཆར་བཀོད་བཅུག་དགོ། 

 དོ་རུང་ སྲུང་འད་ཚར་གཅིག་ ལོག་ལྷག་བཅུག་ཞིནམ་ལས། གོན་ཆས་ཚུ་ག་ 
མགོགས་ཕེབ་རྐྱབ་བཅུག། ད་ག་ཤུལ་ལུ་ སབ་འཛོལ་བ་ཡིོད་མ་ཚུ་ སབོ་
དཔོན་གས་ ལགས་བཅིོས་འབད་ཞིནམ་ལས་ ལོག་བྲི་བཅུག་དགོ། སབ་བཅིོ་
ཁ་རྐྱབ་བྱེན་མ་ཚུ་ ལོག་ཤུལ་ལས་ བྲིིཝ་ད་ སབ་སམས་ཁར་ བཞིག་སྟེ་བྲི་
བས་ག? མ་བྲི་བས། ལགས་ཤོམ་འབད་ བལྟ་དགོ། 
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༢. དུས་སྟོན་རྟྱེན་འབྱེལ། དབྱེ་བ།  གསལ་བཤད། 

ཁུངས་དོན། 
དོན་ཚན་འད་ནང་ཡིོད་མ་ བརོད་མཚམས་དང་ བརོད་དོན་ཚུ་ སོབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ འོས་
འབབ་དང་ ལྡན་ཏོག་ཏ་ོཡིོད་པའ་ཁར་ མང་ཚག་ཚུ་ག་ར་ ད་རས་ནངས་པར་ལག་ལན་
འཐབ་སོལ་ཡིོད་པའ་ ཚག་གཞི་ཚུ་བཙུགས་ཏ་ ཡིོད་ན་ད་གས། གསལ་བཤད་འད་ 
གདམ་ཁ་རྐྱབ་རྐྱབ་ཨིན། 
༉ ད་རས་ སོབ་ཁང་འད་ནང་ལུ་འཛོམ་མ་ སོབ་སའི་སོབ་དཔོན་དང་ སོབ་རམ་༦ པའ་ཆ་རོགས་ཚུ་
ལུ། བུམོ་ རྡོ་ར་དབང་མོ་ ང་གས་ སྐུ་གཟུགས་བཟེང་པོ། ཟེར་ ཞུ་ན་ཨིན། ད་རས་ ང་གས་ ལམ་སོལ་
དང་འབྲིལ་བའ་ དུས་སོྟེན་རྟེན་འབྲིལ་ག་སོར་ལས་ དུམ་གྲ་ཅིག་ཞུ་བ་ཅིན། 
ང་བཅིས་རའ་ མ་ཚ་གཅིག་ག་ནང་ལུ་ འབད་དགོ་པའ་ ལཱ་ག་ཅི་ར་ཨིན་རུང་ འགོ་བཙུགསཔ་ད་ ལགས་
པའ་རྟེན་འབྲིལ་བར་དགོཔ་དང་ ངན་པའ་རྐྱན་ ཟོག་ཐབས་ འབད་དགོཔ་ཡིོདཔ་ཨིན། དུས་སོྟེན་ཟེར་མ་འད་ 
ལགས་པའ་རྟེན་འབྲིལ་ག་དོན་ལུ་ ལོ་བསྟེར་བཞིན་དུ་ འབད་ན་ཡིོད་མ་ དུས་སྟེོན་མཛོད་སོ་ཚུ་ལུ་ སབ་ཨིན། 
དཔྱ་འབད་བ་ཅིན། རྒྱལ་ཡིོངས་དུས་ཆན་ རྒྱལ་པོའ་འཁྲུངས་སར་དུས་ཆན་ ཁྲ་མངའ་གསོལ་དུས་ཆན་ ལོ་
བསྟེར་ག་ཚས་བཅུ་དང་ སྒྲུབ་མཆོད་ཚུ་ལུ་སབ་ཨིན།  
དུས་སོྟེན་འད་ཚུ་ ཧེ་མ་ལས་ར་ དགོས་པ་དང་དམགས་ཡུལ་ སོམ་ཡོིད་མ་དང་འཁྲལ་ཏ་ ཕེམ་བཟེང་པོ་ཚུ་ག་
མཛོད་ཤུལ་བཟེང་པོ་ ང་བཅིས་རའ་ ཁྱིད་ཆོས་ངོ་མ་ཅིག་ཨིན། ད་འབདཝ་ལས་བརྟེན་ དུས་སོྟེན་ད་ཚུ་ལུ་ ང་
བཅིས་ར་གས་ རས་མཐོང་དང་ ཡིད་ཆས་བསྐྱེད་དགོཔ་ཨིན།  
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ད་མ་ཚད་ དང་ཕུ་ལས་ཡིོད་པའ་ འབད་ཐངས་བཅིའ་ཐངས་ཀྱི་ རམ་པ་མ་འདྲཝ་སོ་སོ་ཡིོད་མ་ཚུ་ ཉིམས་མ་
བཅུག་པར་ ལག་ལན་འཐབ་བཅུག་དགོཔ་ཨིན། ད་འབདཝ་ལས་ ང་བཅིས་འབྲུག་པའ་ ན་གཞིོན་ཚུ་གས་ 
དུས་སོྟེན་ད་ཚུ་ག་སོར་ལས་ ཤས་དགོཔ་འད་ ག་ན་ལས་གལ་ཆ། ཟེར་ ཞུ་ན་ཨིན། ད་རས་ང་ལས་ཞུ་ན་ཟེར་
རུང་ དམ་ཅིག་ར་ཨིན།།  

བཀའ་དྲན་ཆ།  

ལས་དོན། 
དོན་ཚན་འད་ མཇུག་བསྡུཝ་ད་ སོབ་ཕྲུག་ཚུ་གས་་་ 
༡ གནད་དོན་དང་འཁྲལ་ཏ་ དམངས་ཁར་གསལ་བཤད་ འབད་ཚུགས་དགོ། 
༢ གསལ་བཤད་ཀྱི་དོན་ལུ་ གནས་ཚུལ་བསྡུ་ལན་ འབད་ཚུགས་དགོ། 
༣ གསལ་བཤད་ བྲི་ཚུགས་དགོ། 
༤ རོགས་ཀྱིས་ བྲིས་ཏ་ཡིོད་པའ་ གསལ་བཤད་འད་ལྷག་སྟེ་ བཏུབ་མ་བཏུབ་

ཀྱི་ བསམ་འཆར་ བྱེན་ཚུགས་དགོ། 

སྟོང་ལཱ། 
རག་རལ་ ལྷག་ན། ཉིན་ན། རག་སྟེབོས་དབྱེ་རམ་ ག་ོབ༌། 

༡. ཨི་ལོ་ཚུ་ལུ་ སོབ་དཔོན་རང་གས་ གསལ་བཤད་ཀྱི་དོན་ཚན་ མ་འདྲཝ་དག་པ་
ཅིག་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་སྟེ་ འབག་འོངས་ཞིནམ་ལས། སབོ་ཕྲུག་ཅིག་ལུ་ ལྷག་
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བཅུག་སྟེ་ གཞིན་མ་ཚུ་ཉིན་བཅུག་དགོ། 

རག་རལ་ བྲི་ན་། རག་སྟེབོས་ གསརི་རྩོམ། 
༢. སོབ་དཔོན་གས་ སོབ་སྟེོན་འབད་ཚར་བའ་ཤུལ་ལུ ཨི་ལོ་ཚུ་ལུ་དོན་ཚན་ཁག་

མ་འདྲཝ་བཟེོ་སྟེ་ སོད་ཞིནམ་ལས། གནས་སྟེངས་དང་འཁྲལ་ གསལ་བཤད་
བྲི་བཅུག་དགོ། དཔར་ན།  
༡ དུས་ཚད་གཟུང་དགོཔ། 

 ༢ གུས་ཞིབས་འབད་དགོཔ། 
 ༣ སོབ་གྲྭའ་སོར། 
 ༤ ཤང་རགས་ འཛུགས་སྐྱེོང་འབད་དགཔོ། ལ་སོགས་པཨིན། 

རག་རལ་ སབ་ན། རག་སྟེབོས་ དབྱེ་དཔྱད།  
༣. ཨི་ལོ་ཚུ་ལུ་ གསལ་བཤད་ཀྱི་ག་ོདོན་དམངས་ཁར་ སབ་བཅུག་དགོ། དོན་ཚན་

དང་འཁྲལ་ཏ་ གསལ་བཤད་གཏང་ཐངས་དང་ གནས་ཚུལ་བསྡུ་ལན་འབད་
ཐངས་ཀྱི་སོར་ལས་ སབ་བཅུག་ན་དང་། སོབ་དཔོན་གས་ ཐབས་ཤས་ཚུ་སྟེོན་
བྱེན་དགོ། 
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རག་རལ་ སབ་ན། རག་སྟེབོས་ ལག་ལན།  
༤. སོབ་ཕྲུག་ཚུ་ སོར་རྒྱབ་འབད་ འོག་ལུ་བཀོད་ད་ཡིོད་མ་ དོན་ཚན་ཚུ་ག་ཐོག་

ལས་ གསལ་བཤད་འབད་བཅུག་དགོ། 
 ཀ་ ནགས་ཚལ་ག་ཉིནམ། ཁ་ སོབ་དཔོན་ག་ཉིནམ། 
 ག་ སོབ་ཕྲུག་ག་ཉིནམ། ང་ རང་སྒྲིག་ཁག་ཆ་བའ་སོར། 
 ང་ ས་ནོར་ཚུ་བདག་འཛོན་ འབད་དག་ོཔའ་སོར། དྲནཔ་བཏོན་བྱེན་

ཚུགས་པའ་དོན་ཚད་གཞིན་ཡིང་། སོབ་དཔོན་གས། འཚལ་ཏ་གསལ་བཤད་
འབདཝ་ད་ མག་ཏོ་ག་འབྲིལ་བ། ལགཔ་ག་ཕག་རྒྱ། སད་ཀྱི་སྒྱུར་བ། གནད་
དོན་ངོ་མ་ལུ་གཏན་འབབས། གསལ་བཤད་ཀྱི་སབས་སོད་ཐངས། ངོ་སོད་
མཆོད་བརོད་ཚུ་རྒྱས་མ་དྲག་པར་ གཏང་ན་ཚུ་ལུ་གཞི་རྟེན་འབད་ད་ ཆ་རོགས་
དང་ སོབ་ཚུ་གས་དབྱེ་ཞིབ་འབད་ད་ གོ་སྡུར་ཐགོ་ བསམ་འཆར་བཀོད་བཅུག་
དགོ།   
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༣. བུཚ་སིད་ངན།  དབྱེ་བ། སྲུང་། 

ཁུངས་དནོ། 
ང་བཅིས་ར་ ན་གཞིོན་ཚུ་མག་ཏོ་ དཔྱ་ཡི་རབས་བཟེང་པོ་ཚུ་ལུ་བལྟ་བ་ཅིན་ རང་ཡིང་ཡི་རབས་བཟེང་
པོ་ལུ་ འགྱུར་ཚུགས་པའ་དཔ་བཟུམ། སྲུང་འད་ནང་ལུ་ ཆ་རགོས་བཟེང་པོ་ལུ་བརྟེན་ རང་ཡིང་ 
ལགས་པའ་མང་གཏམ་དང་ སྙན་གྲགས་ཚུ་ རང་བཞིན་གས་ཐབོ་སྟེེ། གཞིན་གས་ ཆ་བཞིག་
ཚུགསཔ་འབད་ འགོ་ན་ག་ དགསོ་པ་ཚུ་འདུག། ད་མ་ཚད། སྲུང་འད་ལས་ རགས་བསྒྲིས་ཏ་ བརོད་
དོན་གཞིན་ག་ཐོག་ལུ་ སྲུང་སོ་སོ་བྲི་ཚུགས་པའ་ རག་རལ་ཡིང་ འཐོབ་ཚུགས་ནའི་ འོས་འབབ་
ཡིོདཔ་ལས་ སྲུང་འད་གདམ་ཁ་རྐྱབ་རྐྱབ་ཨིན། 
༈ ཧེ་མ་གཡུས་ཚན་ཆུང་ཀུ་ཅིག་ནང་ བུཚ་སྐལ་ལྡན་ཟེར་ གནམ་མེད་ས་མེད་སྒྱིད་སྡུག། ཕྱི་རུ་ག་ར་གི་ཧེ་མ་ཉལ་ དོྲ་པ་ག་ར་གི་ཤུལ་ལས་
འབད་ལོང་དགོཔ། ཉིན་མ་ཡང་ ཉིམ་ག་ཏེ་དོྲ་སར་སོང་སྟེ་ རྒྱབ་ཉི་མར་བསྒོར་ ཨ་བུག་ཉི་མར་བདུགས་ཏེ་སོད་མི་ཅིག། ཁོ་རའི་ ཨ་པ་གསང་སྔགས་
ཀྱིས་ ག་དེམ་ཅིག་སབ་རུང་ ཉན་ཁུག་ར་ མ་བཏབ་མི་ཅིག་ཡོདཔ་མས། 

ཚར་གཅིག་འབདཝ་ད་ ཁྱིམ་ནང་ལོ་ཆོག་གཏང་སར་ བམ་ཚུལ་ཁྲིམས་མཐར་ཕྱིན་ ཟེར་ མངོན་ཤེས་མཁྱེན་མི་ཅིག་ཡོད་མི་འདི་གིས། ཨཔ་གསང་
སྔགས་ལུ་ བུ་འདི་ འཕལ་མགྱོགས་འབད་ར་ སོབ་གྲྭ་ནང་ བཙུགས་དགོཔ་འབད་ གསུངས་ནུག། བུ་དེ་ ལོ་ན་རྒས་སུ་ཅིག་ཡར་སོ་རུང་། བ་མ་གི་
བཀའ་བཞིན་དུ་ ཡུན་མ་རིང་པར་ སོབ་གྲྭ་ནང་བཙུགས་ད་ནུག། 

ཧེ་མ་སྒྱིད་སྡུག་ ག་ནི་ཡང་མ་ཤེས་མི་ཅིག་ཨིན་རུང་ ཤ་མུ་སྐམ་འགྱོ་བཏུབ་དོ་ཡོདཔ་ལས། སོབ་གྲྭ་ནང་ལོྷདཔ་ད་ སོབ་དཔོན་ཚུ་གིས་ ཨ་རྟག་ར་ 
བསོྟདཔ་རྐྱབ་སྟེ་འབད་བའི་བསྒང་ལས་ སོབ་དཔོན་ཚུ་གིས་ ག་གསུང་མི་ཉན། ག་སོྟན་མི་ལྷབ་སྟེ་ ནང་གི་ཤེས་ཡོན་དང་ ཕྱིའི་སོྤྱད་ལམ་ལས་འབད་
རུང་ ག་ནི་བ་གཟབ་ཏོག་ཏོ་ལུ་ གྱུར་སོཔ་ལས། སོབ་དཔོན་དང་ སོབ་ཕྲུག་ག་ར་གི་ མིག་ཁར་ཚུདཔ་ཅིག་ལོག་སོ་ནུག། 

ཁོ་གི་ ནང་གི་མནོ་བསམ་གཏང་ཐངས་ཡང་ ཡར་གོང་མ་ལུ་ གུས་ཞབས་ རང་དང་འདྲ་མཉམ་ལུ་ བྱམས་པ་དང་བརྩེ་བ་ ཆེ་དྲགས་ཡོདཔ་ལས། 
སོབ་གྲྭའི་ཡོངས་དཔོན་འབད་ བཀལ་ནུག། ཁོ་གིས་ སོབ་གྲྭ་ལུ་ ཕྱག་ལེགས་ཤོམ་འབད་ཞུཝ་ལས་ ག་ར་གིས་ཁོ་ལུ་ ངལ་རངས་དང་རྩིས་མཐོང་
བསྐྱེད་དེ་ སོབ་གྲྭ་གཞན་ལུ་ཡང་ དཔེ་སོྟན་བཏུབ་ཅིག་ལུ་གྱུར་སོ་ནུག། 

ཁོ་སོབ་ཕྲུག་ གཞན་དང་མ་འདྲ་བའི་ རིག་པ་དང་ལྕོགས་གྲུབ་ཅན་ཅིག་ལུ་ འགྱུར་ནི་འདི་གིས་ ཨ་པ་གསང་སྔགས་ཡང་ ཨ་ལོ་དེ་ལུ་བལྟ་སྟེ་ ངལ་
རངས་སོམ་བྱུང་ནུག།  

དེ་མ་ཚད་ བམ་ཚུལ་ཁྲིམས་མཐར་ཕྱིན་ལུ་ཡང་ མངོན་ཤེས་མཁྱེན་མི་ཅིག་ ཨིན་མས། མནོ་སྟེ་ ཡིད་ཆེས་སོམ་བསྐྱེད་ནུག། དེམ་ཅིག་གི་བར་ན་ 
བུཚ་སྐལ་ལྡན་ཡང་ སོབ་རིམ་༡༢ པ་ཚང་སྟེ་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ སོབ་ཕྲུག་དྲག་ཤོས་གཅིག་འབད་ ཕྱིའི་རྒྱལ་ཁབ་ལུ་ མཐོ་རིམ་སོབ་སོྦྱང་འབད་བར་ 
འགྱོ་ནི་གི་ གོ་སྐབས་ཡང་ ཐོབ་ནུག་གོ། 
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ལས་དོན། 
དོ་ཚན་འད་ མཇུག་བསྡུཝ་ད་ སོབ་ཕྲུག་ཚུ་གས་་་ 
༡ སྲུང་འད་ལྷགཔ་ད་ གཅད་མཚམས་དང་འཁྲལ་ཏ་ རོད་སྒྲི་དག་ཏགོ་ཏ་ོའབད་

ལྷག་ཚུགས་དགོ། 
༢  སྲུང་ནང་ཡིོད་མ་ག་ ཚག་ལཱ་ཁག་ཚུ་ཐོ་བཀོད་འབད་ད་ སབ་སྦྱང་ཚུགས་དགོ། 
༣  སྲུང་འད་ལུ་ གཞི་བཞིག་སྟེ་ ངལ་རངས་ས་ས་ག་སྲུང་ གསརཔ་བྲི་ཚུགས་

དགོ། 
སྟོང་ལཱ། 

རག་རལ་  ལྷག་ན།  རག་སྟེབོས་དབྱེ་རམ་ ག་ོབ།  
༡. ཨི་ལོ་ས་ཚན་འབད་ བག་ོབཤའ་རྐྱབ་ཞིནམ་ལས། ས་ཚན་ར་ལས་ཨི་ལོ་

གསུམ་ར་སོར་རྒྱབ་འབད་ ལྷག་བཅུག་དགོ། ད་ག་སབས་ལུ་ མང་ཚག་ལཱ་
ཁག་ཚུ་ ངོས་འཛོན་འབད་ད་ རང་སོའ་འབྲི་དབ་ནང་ལུ་བྲི་བཅུག་ས་ མང་ཚག་
ད་ཚུ་ལག་ལན་འཐབ་བཅུག་སྟེ་ རོད་ཚག་ར་བཟེོ་བཅུག་དགོ། 

རག་རལ་ སབ་ན། ཉིན་ན། རག་སྟེབོས་དབྱེ་རམ་ དྲན་ཤས། 
༢. སྲུང་འད་བརོད་དོན་ག་ཅི་ཨིན་ན? དབྱེ་བ་དཔྱད་ད་ སབ་བཅུག་ས། ད་ལས་

རགས་བསྒྲིས་ཏ་ མ་ཚ་དང་འབྲིལ་བ་ཡིོད་མ་ སྲུང་ར་ས་ཚན་ནང་སོར་རྒྱབ་
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འབད་ གཏང་བཅུག་དགོ། 

རག་རལ་ ཉིན་ན། བྲི་ན། རག་སྟེབོས་དབྱེ་རམ་ གསརི་རྩོམ། 
༣. སོབ་དཔོན་གས་ ལྷན་ཐབས་ནང་ལས་ སྲུང་སོ་སོ་ཅིག་ ལྷག་བྱེན་དགོ། ད་

ལས་རགས་བསྒྲིས་ཏ་ ངལ་རངས་ས་ས་ག་ སྲུང་གསརཔ་ར་ བྲི་བཅུག་དགོ། 
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ཉན་ནི་སླབ་ནི། 
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ཉན་སབ་ཀི་ཁུངས་དོན། 

སྐད་ཡག་སྩོབ་སྩོང་ནང་ལུ་ ཉིན་ན་དང་སབ་ན་ག་རིག་རལ་འིད། རིང་སྩོའི་ཕ་མའི་ཁ་
སྐད་ ལྷབ་ན་ལས་འིགྩོ་བཙུགས་ཏ། མ་ཚའི་རིང་ལུ་ ཆྩོས་དང་འིཇག་རྟེན་གྱི་བྱེ་བ་ ག་
ཅ་རི་འིབད་དགྩོ་རུང་། དང་པ། རྣ་བའི་དབང་པྩོ་གས་ཉིན་ཏ་ བརྡ་དྩོན་ཚུརི་ལན་
ཚུགསཔ་ འིབད་ན་འིད་ ག་ན་ལས་གལ་ཆ། ད་ཡང་། ཆྩོས་ཀྱི་ནང་ལས། ཐཱོས་པ་མ་
རྲིག་མུན་སེལ་སྩོན་མྱེ་སྱེ། །ཟར་གསུངས་ཡྩོད་དྩོ་བཟུམ། རིང་གས་མ་ཤས་ མ་གྩོ་བའི་
བརྡ་དྩོན་ཚུ་ ག་རི་རྣ་བའི་དབང་པྩོ་གས་ཉིན་ཏ་ གྩོ་དྩོན་ཧ་གྩོ་དགྩོཔ་ལས།  ཐྩོས་པའི་
ཤས་རིབ་གྩོང་འིཕལ་གྱི་དྩོན་ལུ་ ཉིན་ནའི་རིག་རལ་འིད། མཁས་པའི་ངང་ཚུལ་དགུའི་
ནང་ག་དང་པ་ཨན། 

གཉིས་པ། སབ་ནའི་རིག་རལ་འིད་ཡང་ འིཆད་པ་དང་རྩོད་པའི་ རིག་པའི་སྒྩོ་ངྩོ་མ་
ཅག་ཨནམ་ལས། དང་པ། རིང་ག་ སམས་ཀྱི་མནྩོ་དྩོན་ འིཆརི་སང་དང་ཉིམས་སང་། 
དངྩོས་མཐྩོང་ག་ཉིམས་མྩོང་། གཉིས་པ། རིང་གས་ཉིན་ཏ་བརྡ་དྩོན་ལན་ཡྩོད་པའི་ ཤས་
བྱེའི་ཡྩོན་ཏན་དང་ རིག་རལ་ཚུ་ག་རི། གཞིན་ཕརི་ལྩོགསམ་ལུ་ གྩོ་བརྡ་འིཕྩོདཔ་
འིབད། སྤལ་ན་དང་བཤད་ན་ལུ་ མད་ཐབས་མད་པའི་ ཐབས་ལམ་གཙ་བྩོ་ཅག་ ངག་
ག་སྒྩོ་ སབ་ནའི་རིག་རལ་འིད་ཨན།  
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འིཇག་རྟེན་པའི་དཔྱ་གཏམ་ལས་ཡང་། བྩོ་སླབ་ལུགས་མྲི་གཙོ་ཉན་ལུགས་གཙོ། །མདའ་

རྐྱབ་ལུགས་མྲི་གཙོ་གཏད་ལུགས་གཙོ། །ཟར་སབ་སྩོལ་ཡྩོད་དྩོ་བཟུམ་འིབད། ཉིན་ལུགས་
དང་གྩོ་བ་ལན་ལུགས་ཀྱི་རིག་རལ་ཚུ་དང་། ད་བཟུམ་འིབད་ སབ་ནའི་རིག་རལ་འིད་ལུ་
ཡང་། གཏམ་ཚིག་གསུམ་གྲི་བརྡ་ལན་མ་བརྱེ་ན། །ཕ་དང་བུ་ཡང་ངཱོ་མྲི་ཤེས། །ཟར་སབ་
སྩོལ་ཡྩོད་དྩོ་བཟུམ་ རིང་ག་འིཇྩོན་སབས་དང་ལྩོགས་གྲུབ་ཚུ། ག་དམ་ཅག་རི་ཡྩོད་རུང་ 
ཁ་ལས་སབ་ས་ བཤད་མ་ཚུགས་པ་ཅན། དྩོན་དག་མདཔ་ལས་ སྐད་ཡག་ག་རིག་རལ་
ཚུ་ལས། འིགྩོ་ཐྩོག་རི་ ཉིན་ནའི་རིག་རལ་དང་ སབ་ནའི་རིག་རལ་གཉིས་ལུ་ སང་
བརྩོན་འིབད་དགྩོཔ་འིད་ལས་བརྟེན་ཏ་ཨན། ད་འིབད་ན་འིད་གས་ རྩོང་ཁའི་ཤས་ཡྩོན་
གནས་ཚད་འིད་ནང་ལུ་ ཉིན་སབ་ཀྱི་ རིག་རལ་འིད་ སྐད་ཡག་ག་རིག་རལ་གཞིན་ག་
རི་ག་ཧ་མརི་ ཚུདཔ་འིབད་ བཙུགས་ཏ་ཡྩོད།། 
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ཉན་ནི་དང་སབ་ནིའི་གནས་ཚད། 

སྩོབ་རིམ་༡༢ པ་མཇུག་བསྡུཝ་ད་ སྩོབ་ཕྲུག་ཚུ་གས། 
༡. འིབྲིལ་ཡྩོད་གནད་དྩོན་ཚུ་ག་སྐྩོརི་ལས་ མ་ཆ་འིབྲིང་ཆུང་གསུམ་དང་གཅག་ཁརི་ གནས་སངས་དང་

བསྟུན་པའི་ ཞི་ས་དང་ཕལ་ཚག་ཚུ་འིཐྩོབ་ལམ་དང་འིཁྲལ་ཏ་ ཉིན་སབ་འིབད་ཚུགས་དགྩོ། 
༢. དུས་མཐུན་གྱི་ མང་ཚག་གསརིཔ་ཚུ་དང་ གྲེངས་གནས་ གནས་ཚུལ་དང་ ཁྱབ་བསྒྲགས་ གསལ་

བསྒྲགས་ ཚང་བསྒྲགས་ཚུ་ཉིན་ཏ་ ཧ་གྩོ་ཚུགས་དགྩོ་པའི་ཁརི་ གཞིན་ལུ་ཡང་སབ་ཚུགས་དགྩོ།  
༣. བྩོ་སབ་པའི་སྐབས་ལུ་ གནད་དྩོན་དང་འིཁྲལ་ཏ་ སྐད་ཀྱི་སང་ཕབ་དང་ གཟུགས་ཀྱི་རྣམ་འིགྱུརི་ 

སབ་ཐངས་ཀྱི་ཉིམས་འིགྱུརི་ཚུ་ག་ ཁྱད་པརི་དང་ལྡན་པའི་སྒྩོ་ལས་ ཉིན་སབ་འིབད་ཚུགས་དགྩོ།  
༤.  རིང་ག་ལཱ་འིགན་དང་འིཁྲལ་བའི་ ཡག་འིགྲུལ་དང་ ཡག་ཆ་ལུ་བརྟེན་པའི་གནད་དྩོན་ཚུ་ནང་ གྲེྩོས་

སྟུན་དང་གསལ་བཤད་ གྩོ་སྡུརི་ རྩོད་སྡུརི་ཚུ་ འིབད་ཚུགས་དགྩོ། 
༥.  གསལ་བཤད་དང་གསལ་ཞུ་ཚུ་འིབདཝ་ད་ རྩོད་སྒྲ་དང་ ཚག་ག་གཅད་མཚམས་ཚུ་ ཚུལ་མཐུན་འིབད་ 

ལག་ལན་འིཐབ་ས་ སབ་ཚུགས་དགྩོ། 
༦. འིབྲིལ་ཡྩོད་གནད་དྩོན་ཚུ་ནང་ ལུང་འིདྲན་དང་ དཔྱ་གཏམ་ སྒྲ་གཏམ་བཙུགས་ཏ་ སབ་མ་ཚུ་ ཉིན་

ཏ་ ཧ་གྩོ་ཚུགས་དགྩོ་པའི་ཁརི་ ད་དང་བསྟུན་པའི་ལན་ཚུ་ འིྩོས་འིབབ་དང་བསྟུན་ཏ་ རྒྱས་བཤད་དང་ 
བཅུད་བསྡུས་གང་འིྩོས་ཀྱི་ཐྩོག་ལས་ སབ་ཚུགས་དགྩོ།   

༧. ཆྩོས་སྐད་དང་དབྱེན་སྐད་ལས་གྩོ་བའི་ སར་བཏང་གནད་དྩོན་ཚུ་ རྩོང་ཁའི་ནང་སྐད་སྒྱུརི་འིབད་ད་ 
སབ་ཚུགས་དགྩོ།  
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ཉན་སབ་ཀི་ཤོག་ཁྲམ། 
 

རྲིག་རལ་དབྱེ་བ། ༤ ༥ ༦ 
༡. མང་ཚག། √ √ √ 
༢. བཀྩོད་རྒྱ་ཉིན་ན།   √ 
༣. དྲ་བ་འིདྲ་ལན། √  √ 
༤. སྲུང་ཉིན་སབ། √ √  
༥. གྱིངས་ཁ་/གྲེངས་གནས། √   
༦. ཉིན་བསརི་ལཱ་སྐྩོརི། √ √ √ 
༧. ས་ཚན་ལཱ་ནང་འིབྲིལ་གཏྩོགས། √   
༨. ཁྱབ་བསྒྲགས་ཉིན་ཏ་སབ་ན། √   
༩. དྩོགས་གཅྩོད་བཀྩོད་ན། √ √ √ 
༡༠. ཞི་ས། √ √ √ 
༡༡. བརྟེན་བཞུགས། རྒྱལ་གླུ། √   
༡༢. གསལ་བཤད།  √ √ 
༡༣. གྩོ་སྡུརི།  √ √ 
༡༤. སྙན་ཞུ།  √  
༡༥. ཚབ་རད་/འིཁྲབ་རད།  √  
༡༦. གྲེྩོས་སྡུརི་འིབད་ད་གྲེྩོས་འིཆརི་བཀྩོད་ན།   √ 
༡༧. མནྩོ་དྩོན་དང་མཁྩོ་འིདྩོད་བརྡ་སྩོད།   √ 
༡༨. རྩོད་སྡུརི།   √ 
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གནས་ཚད་གནས་རིམ་བརྡ་སྟོན། 

༡. ཉིན་བསརི་ལག་ལན་འིཐབ་དགྩོ་པའི་ ལཱ་དང་འིབྲིལ་བའི་གནད་དྩོན་ཚུ་ ཉིན་
སབ་ འིབད་ཚུགས།  

༢. འིབྲིལ་བ་ཡྩོད་པའི་ གནད་དྩོན་ཚུ་ག་སྐྩོརི་ལས་ གྲེྩོས་སྟུན་འིབད་ད་ གྲེྩོས་
འིཆརི་བཀྩོད་ཚུགས།   

༣. རིང་ག་མནྩོ་དྩོན་དང་ མཁྩོ་འིདྩོད་ཡྩོད་པའི་གནད་དྩོན་ཚུ་ གཞིན་ལུ་བཤད་ད་ 
སབ་ཚུགས།  

༤. བཀྩོད་རྒྱ་ ཉིན་ན་དང་ དྲ་བ་ག་ལན་སབ་ན་ཚུ་ འིབད་ཚུགས། 
༥. རིང་སྩོའི་ བྩོ་འིདྩོད་ལྟརི་གྱི་ གནད་དྩོན་ཚུ་གདམ་ཁ་རྐྱབ་ས་ གསལ་བཤད་ 

འིབད་ཚུགས། 
༦. མང་ཚག་གསརིཔ་ གང་མང་ལག་ལན་འིཐབ་ས་ ཉིན་སབ་འིབད་ཚུགས། 
༧. གནད་དྩོན་ འིཇམ་ཏྩོང་ཏྩོ་ཚུ་ག་སྐྩོརི་ལས་ གྩོ་སྡུརི་འིབད་ཚུགས། 
༨. དྩོགས་པ་ དཔྱད་ནའི་དྩོན་ལུ་ དྲ་བ་རི་བཀྩོད་ཚུགས། 
༩. ཞི་སའི་ཚག་ འིཇམ་སངམ་ཚུ་ ལག་ལན་འིཐབ་ཚུགས། 
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སྟོབ་སྟོང་ལས་དོན། 

༡. སྩོབ་རིམ་ལྔ་པ་ནང་ལྷབ་མ་ ཉིན་ན་དང་སབ་ནའི་རག་རལ་ཚུ་ བསྐྱེར་ཞིབ་འབད་ད་  
ལག་ལན་འིཐབ་ཚུགས་དགྩོ།  

༢. ཉིན་བསརི་ལག་ལན་འིཐབ་དགྩོ་པའི་ ལཱ་དང་འིབྲིལ་བའི་གནད་དྩོན་ཚུ་ ཉིན་སབ་འིབད་
ཚུགས་དགོ།  

༣. འིབྲིལ་བ་ཡྩོད་པའི་ གནད་དྩོན་ཚུ་ག་སྐྩོརི་ལས་ གྲེྩོས་སྟུན་འབད་ད་ གྲོས་འཆར་ བཀོད་
ཚུགསདགོ། 

༤. རིང་ག་མནྩོ་དྩོན་དང་ མཁྩོ་འདོད་ཡྩོད་པའི་ གནད་དྩོན་ཚུ་གཞིན་ལུ་ གོ་བརྡ་སོད་ཚུགས་
དགོ།  

༥. བཀྩོད་རྒྱ་ཉིན་ན་དང་ དྲ་བ་ག་ལན་སབ་ན་ཚུ་ འིབད་ཚུགསདགོ།  
༦. རིང་སྩོའི་ བྩོ་འིདྩོད་ལྟརི་གྱི་ གནད་དྩོན་ཚུ་གདམ་ཁ་རྐྱབ་ས་ གསལ་བཤད་ འིབད་ཚུགས་

དགོ།  
༧. མང་ཚག་གསརིཔ་ གང་མང་ལག་ལན་འིཐབ་སྟེ་ ཉིན་སབ་ འབད་ཚུག་དགོ།  
༨. ཉིམས་མོང་དང་འབྲིལ་བའ་ གནད་དྩོན་ཚུ་ག་སྐྩོརི་ལས་ གྩོ་སྡུརི་དང་རྩོད་སྡུརི་ཚུ་འིབད་

ཚུགས་དགོ། 
༩. འབྲིལ་ཡིོད་ གནད་དོན་ཚུ་ལུ་ དོགས་པ་དཔྱད་ནའི་ དྲ་བ་ར་བཀོད་ཚུགས་དགོ། 
༡༠. ཞི་སའ་ཚག་ འཇམ་སངམ་ཚུ་ ལག་ལན་ འཐབ་ཚུགས་དགོ། 
༡༡. རྩོང་ཁ་ཉིན་ན་དང་སབ་ན་ལུ་ སྩོ་བ་དང་བརྩོན་ཤུགས་ བསྐྱད་ ཚུགས་དགྩོ། 
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སྟོབ་དཔོན་གིས་འབད་དགོཔ། 

༡. རྩོད་སྒྲ་ དག་ཏྩོག་ཏྩོ་འིབད་ སབ་ཚུགས་ནའི་དྩོན་ལུ་ མང་གཞི་ལུ་ དབྱེངས་དང་ 
སྩོན་འིཇུག་ རས་འིཇུག་ཚུ་ ཞུགས་པའི་ རྩོད་སྒྲའི་ཁྱད་པརི་ཚུ་ དབྱེ་བ་ཕས་ཏ་ 
ལག་ལན་འིཐབ་བཅུག་དགྩོ། 

༢. འིབྲིལ་ཡྩོད་ གནད་དྩོན་ཚུ་ག་སྐྩོརི་ལས་ གྲེྩོས་སྟུན་དང་ གྩོ་སྡུརི་ཚུ་འིབད་བའི་
སྐབས་ སྩོབ་དཔྩོན་གྱིས་ འིགྩོ་འིཁྲད་འིབད་ཐངས་དང་ ལམ་སྩོན་གྱི་ཐབས་ལམ་ཚུ་ 
སྩོན་ཏ་བྱེན་དགྩོ། 

༣. ཨ་ལྩོའི་ མནྩོ་དྩོན་དང་ མཁྩོ་དྩོན་ཚུ་ གཞིན་ལུ་བཤད་ཚུགས་ནའི་དྩོན་ལུ་ སྩོབ་
དཔྩོན་གྱིས་ རྒྱབ་སྐྱྩོརི་དང་ གྲེྩོགས་རིམ་བྱེན་ཏ་ ལག་ལན་འིཐབ་བཅུག་དགྩོ། 

༤.  ཨ་ལྩོ་ཚུ་གས་ མང་ཚག་དང་ རྩོད་ཚག་ དག་ཏྩོག་ཏྩོ་འིབད་ སབ་ཚུགས་ནའི་དྩོན་
ལུ་ འིཛིལ་བ་ཡྩོད་མ་ཚུ་ སྩོབ་དཔྩོན་གྱིས་ ངྩོས་འིཛིན་འིབད་ཞིནམ་ལས་ དག་
བཅྩོས་ འིབད་བྱེན་དགྩོ། 

༥.  ཨ་ལྩོའི་ བྩོ་འིདྩོད་དང་འིཁྲལ་ཏ་  གནད་དྩོན་ཚུ་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་ས་ སབ་ན་དང་ 
དྲ་བ་འིདྲ་ལན་འིབད་ན་ཚུ་ སྩོབ་དཔྩོན་གྱིས་ ལམ་སྩོན་ཐྩོག་ལས་ གང་མང་ལག་
ལན་འིཐབ་བཅུག་དགྩོ། 

༦. མང་ཚག་གསརིཔ་ གང་མང་རྒྱ་སྐྱད་འིབད་ད་ ལག་ལན་འིཐབ་བཅུག་དགྩོ།  
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སྟོབ་དཔོན་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ཉན་ནི་སབ་ནིའི་ལམ་སྟོན་ཟྲིན་འབྲི། 

༡. རིང་དང་གཅག་ཁརི་ འིབྲིལ་ཡྩོད་མ་ཚུ་ལུ་ འིཐྩོབ་ལམ་དང་འིཁྲལ་བའི་ ཞི་ས་དང་ ཕལ་
ཚག་ག་འིཐྩོབ་ལམ་ཚུ་ སྩོན་བྱེན་ཏ་ ལག་ལན་འིཐབ་བཅུག་དགྩོ། 

༢. དུས་མཐུན་གྱི་མང་ཚག་གསརིཔ་ཚུ་ རྒྱ་སྐྱད་འིབད་ད་ ལག་ལན་འིཐབ་བཅུག་དགྩོ།  
༣. བྩོ་སབ་ད་ ཉིམས་འིགྱུརི་གྱི་ཁྱད་པརི་དང་ སྐད་ཀྱི་སང་ཕབ་ཚུ་ ཚུལ་མཐུན་འིབད་ ལག་

ལན་འིཐབ་ཚུགས་ནའི་དྩོན་ལུ་ ལགས་སརི་དང་གསལ་བཤད་འིབད་ནའི་ སང་བ་བྱེན་
དགྩོ། 

༤. གནད་དྩོན་ ས་ཚགས་ཀྱི་ཡག་འིགྲུལ་དང་ ཡག་ཆ་ལུ་བརྟེན་པའི་ གནད་དྩོན་ཚུ་ལུ་ 
གྲེྩོས་སྟུན་དང་ གྩོ་སྡུརི་ རྩོད་སྡུརི་འིབད་ན་ཚུ་ནང་ བཅའི་མརི་གཏྩོགས་ནའི་དུས་ཚད་
བྱེན་དགྩོ།  

༥. གསལ་བཤད་དང་ གསལ་ཞུ་ཚུ་འིབདཝ་ད་ རྩོད་སྒྲ་དང་ ཚག་ག་གཅད་མཚམས་ཚུ་ 
ཚུལ་མཐུན་གྱི་ཐྩོག་ལས་ སབ་བཅུག་དགྩོ།  

༦. འིབྲིལ་ཡྩོད་ གནད་དྩོན་ཚུ་ནང་ དཔྱ་གཏམ་ སབ་མ་ཚུ་ཉིན་ཏ་ ཧ་གྩོ་ན་དང་ ད་དང་
བསྟུན་པའི་ལན་ཚུ་ འིྩོས་འིབབ་དང་བསྟུན་ཏ་ སབ་དགྩོ་པའི་ གྩོ་སྐབས་གང་མང་བྱེན་ཏ་ 
སབ་བཅུག་དགྩོ།  

༧. ཆྩོས་སྐད་དང་ དབྱེན་སྐད་ཚུ་ལས་གྩོ་བའི་ སར་བཏང་གནད་དྩོན་ཚུ་ རྩོང་ཁའི་ནང་ 
སྐད་སྒྱུརི་འིབད་ད་ སབ་ནའི་གྩོ་སྐབས་ གང་མང་བྱེན་དགྩོ། 
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བི་ནིའི་རིག་རལ་ཁུངས་དོན། 

བྲི་ནའི་རིག་རལ་འིད་ རྩོམ་རིག་ག་འིབྱུང་ཁུངས་ངྩོ་མ་ཅག་ཨན། ད་འིབད་ན་འིད་གས་ 
དང་རིབས་དང་ སྩོན་འིབྱེྩོན་སྐྱས་བུ་དམ་པ་རྣམས་ཀྱི་མཛིད་རྣམ་དང་། རྟེྩོགས་བརྩོད་ 
རྣམ་ཐརི་ཚུ་དང་ ངག་བཤད་ལུ་མཁས་པའི་སྐྱས་བུ་ཚུ་གས་བརམས་པའི། ལྩོ་རྒྱུས་དང་ 
གཏམ་རྒྱུད་ཚུ། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཆྩོས་ལུགས་དང་ སད་ལུགས་ཀྱི་འིབྱུང་རིབས་ཚུ། དུས་
ནམ་ཡང་ཡལ་མ་བཅུག་པརི་ བཞིག་ནའི་ཐབས་ལམ་དྲག་ཤྩོས་ཅག་ཨན། ད་ཡང་ 
སྙན་ངག་མ་ལྩོང་མའི་གཞུང་ལས། སྩོན་གྲི་རྒྱལ་པཱོ་གྲགས་པའྲི་གཟུགས། །ངག་གི་རང་

བཞྲིན་མྱེ་ལཱོང་ཐཱོབ། །དེ་དག་ཉེ་བར་མྲི་གནས་ཀྱང་། །རང་ཉིད་ཉམས་པ་མྱེད་ལ་ལྩོས། །ཟར་
གསུངས་ཡྩོདཔ་བཞིན་ དཔར་ན། སྩོན་གྱི་རྒྱལ་པྩོ་ང་ལས་ནུ་དང་། གཟུགས་ཅན་སྙང་
པྩོ་ལ་སྩོགས་པའི་ མཛིད་རྣམ་ཚུ་ འིབྲི་རྩོམ་ནང་ བཀྩོད་ཡྩོད་ན་ད་གས།  ཁྩོང་རི་
དངྩོས་སུ་ཞིལ་བཞུགས་ཏ་མད་རུང་ ཁྩོང་ག་ མཛིད་ཤུལ་ཚུ་ ད་ལྟྩོ་དངྩོས་སུ་ཡྩོད་དྩོ་
བཟུམ། གསལ་ཚུགས་མ་ད་ཡང་ བྲི་ནའི་རིག་རལ་ལས་བརྟེན་ཏ་ཨན། 

བྲི་ནའི་རིག་རལ་འིད་ མ་རིང་སྩོའི་བསམ་དྩོན་བཤད་ན་དང་། དགའི་སང་དང་ སྐྱྩོ་སང་ 
འིཇགས་སང་ ལ་སྩོགས་པའི་ སམས་ཀྱི་ཚར་སང་ མ་འིདྲཝ་ཚུ་ ཕར་བཤད་པའི་
ཐབས་ལམ་ དྲག་ཤྩོས་ཅག་ཨན། མ་ལ་ལུ་ཅག་གས་ རིང་ག་སམས་ཀྱི་ངལ་བ་སངས་
པའི་ཕར་དང་ གཞིན་ཕརི་ལྩོགསམ་ག་ སམས་བཀུག་ནའི་ཆད་དུ་ཡང་། བྲི་ནའི་རིག་
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རལ་འིད་ ལག་ལན་འིཐབ་ཨན། ད་མ་ཚད་ དང་སང་ཡརི་རྒྱས་གྩོང་འིཕལ་གྱི་འིགྱུརི་
བ་དང་འིཁྲལ་བའི་ ཡག་འིཕན་དང་ གླིྩོག་འིཕན། གསལ་བསྒྲགས་དང་ ཚང་
བསྒྲགས་ཀྱི་ བརྡ་དྩོན་སྩོད་ལན་ཚུ་ཡང་། མང་ཤྩོས་རི་ གླིྩོག་རིག་ག་ཐྩོག་ལས་ བརྡ་
སྩོད་འིབད་བའི་དུས་ལུ་ལྷྩོད་ད་ཡྩོད་མ་ ད་ཚུ་ཡང་ བྲི་ནའི་རིག་རལ་ལུ་ བརྟེན་དགྩོ། 
སྩོབ་དཔྩོན་ཙནྡྲ་གྩོ་མས། གང་ཕྲིར་མཁས་པའྲི་ལས་གསུམ་ལས། །འཆད་རྩོད་ངག་ལ་མ་

ངེས་པ། །སྲིད་ཕྲིར་མྲི་བསླུ་རྩོམ་པ་མཆཱོག །ཟར་གསུངས་ཏ་ཡྩོད་མ་ག་ མཁས་པའི་བྱེ་བ་
གསུམ་གྱི་གཙ་བྩོ་ བྲི་ནའི་རིག་རལ་གྱི་ཤས་ཡྩོན་འིཐྩོབ་ནའི་དྩོན་ལུ་ མང་ཚག་སྒྲུབ་
ཚུལ་དང་ ཚག་གཞི་བཙུགས་ཐངས་ ཚག་མཚམས་དང་ བརྩོད་མཚམས་གཅད་ཐངས་ 
དྩོན་མཚམས་འིབྲི་ཐངས་ འིགྩོ་བཙུགས་ཐངས་དང་། བརི་གྱི་གནད་དྩོན། ཚག་དྩོན་
བཙུགས་ཐངས་ མཇུག་བསྡུ་ཐངས་ཚུ་ག་འིབྲི་བཀྩོད་དང་། ཞིབ་འིཚལ་འིབད་ན། 
འིཆརི་གཞི་བརམ་ན། ཟན་འིབྲི་བཏབ་ན། བསྐྱརི་ཞིབ་འིབད་ན། ཞུན་དག་རྐྱབ་ནའི་
འིབྲི་ཐངས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་དང་། འིབྲི་ཚུལ་མ་འིདྲ་བའི་རིག་རལ་ རིང་ག་བསམ་དྩོན་
དང་ འིཆརི་སང་ཚུ་བཤད་པའི་བཤད་རྩོམ་དང་། རྟེྩོགས་བརྩོད་ གཏམ་རྒྱུད་ཚུ་དང་། 
སྙན་ངག་ག་ཉིམས་འིགྱུརི་ལྡན་པའི་ བཅད་ལྷུག་སྤལ་མའི་སྙན་རྩོམ། གཏང་ཡག་ 
ཞུ་ཡག་ སྙན་ཞུ་ལ་སྩོགས་པའི་ ཡག་སྐུརི་རྣམ་གཞིག་དང་། ཚང་བསྒྲགས་ གསལ་
བསྒྲགས་ལ་སྩོགས་པའི་ བརྡ་འིབྲིལ་གྱི་དྩོན་ལུ་ ཡག་འིབྲིལ་གྱི་རྩོམ་རིགས་ཚུ་ག་ བྲི་
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ནའི་རིག་རལ་ཚུ་ག་རི་ བྲི་ནའི་ཤས་ཡྩོན་གྱི་ གནས་ཚད་ནང་ལུ་ ཚུདཔ་འིབད་ 
བཙུགས་ཏ་ཡྩོད།། 
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བི་ནིའི་རིག་རལ་གནས་ཚད། 

སྩོབ་རིམ་༡༢ པ་མཇུག་བསྡུཝ་ད་ སྩོབ་ཕྲུག་ཚུ་གས། 
༡. ཡག་བཟྩོ་ཚུ་ སྙྩོམས་འིགྲེགས་ཀྱི་ཐྩོག་ལས་ བཀལ་ཐངས་དང་ མགྩོ་རྒྱན་མ་འིདྲཝ་ཚུ་ ཚུལ་མཐུན་འིབད་ 

ལག་ལན་འིཐབ་ས་ བྲི་ཚུགས་དགྩོ།   
༢. རྩོམ་རིགས་ འིབྲི་བཀྩོད་ཀྱི་ལམ་ལུགས་དང་ འིབྲི་ཚུལ་མ་འིདྲ་བའི་འིབྲི་ཐངས་ཚུ་དང་འིཁྲལ་ཏ་ བྲི་ཚུགས་

དགྩོ།  
༣. གཞིན་གྱིས་ རྩོམ་སྒྲག་འིབད་ཡྩོད་པའི་ རྩོམ་རིག་ཁུངས་ལྡན་ཚུ་ག་ཁྱད་ཆྩོས་ཚུ་ ཁྩོང་རིའི་རྩོམ་འིབྲི་ནང་

ལུ་ ལག་ལན་འིཐབ་ཚུགས་དགྩོ། 
༤. འིབྲི་རྩོམ་གྱི་སྐབས་ ཞིབ་འིཚལ་འིབད་ན། འིཆརི་གཞི་བཟྩོ་ན་ ཟན་འིབྲི་བཏབ་ན་ བསྐྱརི་ཞིབ་འིབད་ན་ 

དབྱེ་དཔྱད་འིབད་ན་ ཞུན་དག་རྐྱབ་ཐངས་ཀྱི་ འིབྲི་རྩོམ་ལམ་ལུགས་ཚུ་ རིང་སྩོབས་ཀྱིས་ ལག་ལན་
འིཐབ་ཚུགས་དགྩོ། 

༥. ཕལ་རྩོམ་དང་ སྙན་རྩོམ་ བརྡ་དྩོན་ཡག་འིབྲིལ་ཚུ་ ཚགས་བཅད་ ཚག་ལྷུག་ སྤལ་མ་གསུམ་གྱི་ཐྩོག་
ལས་ འིྩོས་འིབབ་ལྡན་ཏྩོག་ཏྩོ་འིབད་བྲི་ཚུགས་དགྩོ།  

༦. རིང་ག་དྲན་སང་དང་ མཐྩོང་སང་ ཐྩོས་སང་ མྩོང་ཚར་གྱི་ཁྱད་རྣམ་དང་ གནད་དྩོན་ཚུ་ ག་ཨནམ་འིབད་
བཀྩོད་ན་ག་དངྩོས་རྩོམ་དང་ ཡངན། སྒྲྩོ་བཏགས་ཀྱི་འིཆརི་རྩོམ་ཚུ་འིབྲི་ཚུལ་ཉིམས་འིགྱུརི་གྱི་ འིྩོས་འིབབ་
དང་ལྡན་པའི་ཚག་ག་ཐྩོག་ལས་ ཡག་ལམ་དུ་ བཀྩོད་ཚུགས་དགྩོ།  

༧. དྲ་བ་དང་བསྟུན་པའི་ ལན་བྲི་ཚུགས་དགྩོ།  
༨. འིབྲི་རྩོམ་གྱི་རིགས་དཔ་སྩོད་ནང་བསྡུ་གསྩོག་འིབད་ད་ལྩོགས་གྲུབ་ཡརི་རྒྱས་ལྟ་རྟེྩོག་འིབད་ཚུགས་དགྩོ།  
༩. རིང་གས་ཤས་མ་སྐད་ཡག་ཚུ་ལས་རྩོང་ཁའི་ནང་སྐད་སྒྱུརི་འིབད་ནའི་གཞི་འིགྱིམ་ འིཐྩོབ་ཚུགས་དགྩོ། 
༡༠. བྲི་ན་ལུ་གྩོམས་འིདྲས་ཚུད་ད་མ་ཚའི་ནང་ བྲི་ན་ལུ་བརྩོན་ཤུགས་དང་ སྩོ་བ་བསྐྱད་ཚུགས་དགྩོ། 



ལམ་སྟོན་༦ པ།            ༢༠༢༢ 
 

 130 

བི་ནིའི་ཤོག་ཁྲམ། 
བརྡ་འབྱེལ་ཡགི་རྲིགས་ཀྱྲི་དབྱེ་བ། ༤ ༥ ༦ 
༡. མང་ཚག། √ √  
༢. ཨང་ཡག་/ཡག་གཟུགས།  √ √ 
༣. རྩོད་ཚག། √   
༤. ཚག་མཚམས། √   
༥. འིདྲ་ལན། √ √ √ 
༦. འིབྲི་བཀྩོད་འིབྲི་ཐངས།   √ 
༧. ཚག་ཤད། √   
༨. ཡག་བཟྩོ། √ √ √ 
༩. བརྩོད་མཚམས།  √ √ 
༡༠. གནད་དྩོན་བཙུགས་ཐངས།   √ 
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གནས་ཚད་གནས་རིམ་བརྡ་སྟོན། 

༡. མགྱིྩོགས་ཡག་ག་ ཡག་བཟྩོ་ཚུ་ ཧང་སངས་ས་འིབད་ བྲི་ཚུགས། 
༢. མང་ཚག་ཚུ་ སབ་ཐངས་དང་འིཁྲལ་བའི་ གཅད་མཚམས་བཟྩོ་ས་ བྲི་ཚུགས། 
༣. ངལ་གསྩོའི་ཡ་གུ་དང་ གཏང་ཡག་འིཇམ་སངམ་ཚུ་ བྲི་ཚུགས།  
༤. འིབྲིལ་ཡྩོད་ དྩོན་ཚན་ཚུ་ག་བཤད་པ་ བྲི་ཚུགས། 
༥. དྲ་བ་དང་བསྟུན་པའི་ ལན་ཚུ་ཕྩོགཔ་འིབད་ བྲི་ནའི་རིག་རལ་ཚུ་ འིཐྩོབ་

ཚུགས།  
༦. ཉིན་བསརི་སྩོབ་ཁང་ནང་དང་ ཁྱམ་ནང་ལག་ལན་འིཐབ་མ་ མང་ཚག་ཚུ་ བྲི་

ཚུགས།  
༧. གྱིངས་ཁ་༡༠༠ ཚུན་ ཡག་གཟུགས་ནང་ བྲི་ཚུགས། 
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སྟོབ་སྟོང་ལས་དོན། 

༡. སྩོབ་རིམ་ལྔ་པ་ནང་ ལྷབ་མ་བྲི་ནའི་རག་རལ་ཚུ་ ལག་ལན་འཐབ་ཚུགསདགྩོ། 
༢. མགྱིྩོགས་ཡག་ཚུ་ ཧང་སངས་ས་འིབད་ བྲི་ཚུགས་དག།ོ 
༣. མང་ཚག་ཚུ་སབ་ཐངས་དང་འིཁྲལ་བའི་གཅད་མཚམས་བཟྩོ་ས་བྲི་ཚུགས་དགོ། 
༤. ངལ་གསྩོའི་ཡ་གུ་དང་ གཏང་ཡག་ཚུ་ བྲི་ཚུགསདགོ། 
༥. འིབྲིལ་ཡྩོད་ དྩོན་ཚན་ཚུ་ག་སོར་ལས་ བཤད་པ་དང་འབྲི་རོམ་ འཇམ་སངམ་

ར་ བྲི་ཚུགས་དགོ། 
༦. དྲ་བ་དང་བསྟུན་པའི་ ལན་ཚུ་ཕྩོགཔ་འབད་ བྲི་ནའི་རིག་རལ་ཚུ་ འིཐྩོབཚུགས་

དགོ། 
༧. གྱིངས་ཁ་༡༠༠ ཚུན་ ཡག་གཟུགས་ནང་ བྲི་ཚུགས་དག།ོ  
༨. སོབ་རམ་ལྔ་པ་ནང་ ལྷབ་མ་ མང་ཚག་གུ་ གསར་འཐབ་ཉུང་ཤོས་༢༠༠ 

བཀལ་ཏ་སྩོམ་༦༠༠ ཡིག་སབ་ཚངམ་འབད་ བྲི་ཚུགས་དགོ། 
༩. ལོ་གཅིག་ག་ནང་ལུ་ རིང་ག་སྦྱོང་ལཱ་དྲག་ཤོས་༥ ལས་ མ་ཉུངམ་ཅིག་ དཔ་

སྩོད་ནང་ བསྡུ་གསྩོག་འིབད་ད་ ལྟ་རྟེོག་འབད་ཐོག་ལས་ རིང་ག་ལྩོགས་གྲུབ་
ཡརི་རྒྱས་གཏང་ཚུགས་དག།ོ 

༡༠. བྲི་ན་ལུ་ སྩོ་བ་དང་བརྩོན་ཤུགས་ བསྐྱད་ཚུགས་དགྩོ། 
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སྟོབ་དཔོན་ཚུ་གིས་འབད་དགོཔ། 

༡. མགྱིྩོགས་ཡག་ ཧང་སངས་ས་འིབད་ གྱིལ་ཐག་ཕང་ས་ བྲི་བཅུག་དགྩོ། 
༢. མང་ཚག་ཚུ་ སབ་ཐངས་དང་འིཁྲལ་བའི་ གཅད་མཚམས་བཟྩོ་ས་ བྲི་ནའི་སང་བ་བྱེན་

དགྩོ། 
༣. ངལ་གསྩོའི་ཡ་གུ་དང་གཏང་ཡག་འིཇམ་སངམ་ཚུ་ བྲི་ནའི་སང་བ་བྱེན་དགྩོ།  
༤. འིབྲིལ་ཡྩོད་ དྩོན་ཚན་ཚུ་ག་བཤད་པ་ འིབྲི་ཐངས་ཀྱི་ གྩོ་རིམ་ཚུ་སྩོན་བྱེན་ཏ་ ལག་ལན་

འིཐབ་བཅུག་དགྩོ། 
༥. དྲ་བ་དང་བསྟུན་པའི་ ལན་ཚུ་ཕྩོགཔ་འིབད་ བྲི་ཚུགས་ནའི་ རིག་རལ་ཚུ་སྩོན་བྱེན་དགྩོ།  
༦.  མང་ཚག་ག་བརི་ན་ ཚག་དང་ རྩོད་ཚག་ག་ཤུལ་ལས་ ཤད་ཚུ་མ་འིཛིལ་བརི་ བྲི་ནའི་

སང་བ་ གང་མང་བྱེན་དགྩོ། 
༧. དུས་རྒྱུན་ ལག་ལན་འིཐབ་དགྩོ་པའི་ མང་ཚག་ཚུ་ག་ ཡག་སབ་མ་འིཛིལ་བརི་བྲི་ཚུགས་

ནའི་ སང་བ་བྱེན་དགྩོ། 
༨. ཡ་གུའི་སྩོརི་བ་ལས་ ཕད་དང་རྣམ་དབྱེ་ཚུ་ ལག་ལན་འིཐབ་ས་ རྩོད་ཚག་དག་ཏྩོག་ཏྩོ་

འིབད་ བྲི་ཚུགས་པའི་སང་བ་བྱེན་དགྩོ། 
༩. རིང་ག་བསམ་འིཆརི་ཚུ་ གཞིན་ལུ་བརྡ་སྩོད་འིབད་ནའི་དྩོན་ལུ་ པརི་དང་ རི་མྩོ་ ཡག་

ཐྩོག་ལས་ རིང་སྩོབས་ཀྱིས་ བྲི་ནའི་ དང་འིདྩོད་ བསྐྱད་བཅུག་དགྩོ། 
༡༠. གྱིངས་ཁ་༡༠༠ ཚུན་ ཡག་གཟུགས་ནང་ བྲི་ནའི་ སང་བ་བྱེན་དགྩོ། 
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སད་ཡིག་དང་ཡི་གུ་སྟོར་བའི་ཁུངས་དོན། 

སད་ཡིག་དང་ཡི་གུའི་སྟོར་བ། 
སྐད་ཡག་ཟར་མ་འིད་ མ་གཅག་གས་གཅག་ལུ་ སབ་མ་ག་ཁ་དང་ སབ་མ་ག་ཚག་ཚུ་
ཡ་གུ་འིབད་ བྲི་ན་ཡྩོད་མ་འིད་ལུ་སབ་ཨན། ཁ་ལས་སབ་ན་དང་ ཡ་གུ་བྲི་ཤས་ན་ག་
དྩོན་ལུ་ མང་ཚག་ལ་ཤ་ལྷབ་དགྩོཔ་ཡྩོད། ད་མ་ཚད་ མང་ཚག་ཚུ་ག་བརི་ན་བཙུགས་ན་
ག་ ཚག་ཕད་ཚུ་དང་ ད་ལས་ཡ་གུ་ག་སབ་སྩོརི་ཚུ་ག་རི་ སྐད་ཡག་དང་ ཡ་གུ་སྩོརི་
བའི་སྩོབ་ཚན་ཚུ་ནང་ལས་ ལྷབ་དགྩོཔ་ཨན།  

སྐད་ཡག་དང་ཡ་གུ་སྩོརི་བ་འིད་ སྩོབ་དབ་བཞི་པ་ལས་ འིགྩོ་བཙུགས་ཏ་ཡྩོདཔ་ལས་
བརྟེན་ ཤས་ཚད་གནས་རིམ་གཉིས་པ་འིད་ནང་ མང་དང་མང་ཚབ་ མང་ཚག་གཅག་
ཚག་ བརྩོད་པ་བཟྩོ་ན་ཚུ་ སྩོབ་རིམ་འིད་ནང་ལས་འིགྩོ་བཙུགས་ཏ་ཡྩོད། ད་ལས་
དབྱེངས་གསལ་ སྩོན་འིཇུག་ རས་འིཇུག་ ཡང་འིཇུག་ མགྩོ་ཅན་ འིདྩོགས་ཅན་ཚུ་ག་ 
དབྱེ་བ་དང་ ཚག་དང་ཤད་རྐྱབ་ན་ཚུ་ ཤས་དགྩོཔ་དང་ ད་ལས་ མཁྩོ་ཆ་བའི་བྱེ་ཚག་དང་ 
ལྩོག་ཡག་ མཐུག་ཡག་ ལ་དྩོན་གྱི་ཕད་དང་ ད་ཁརི་འིབྲིལ་ཡྩོད་མང་ཚག་ཚུ་ག་ ཡག་
སབ་ལྷབ་ན་ཚུ་ཡང་ ཡག་རྒྱུགས་འིད་ནང་ ཚུདཔ་འིབད་བཙུགས་ཏ་ཡྩོད།  
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ཡིག་སྐུར་རྣམ་གཞག། 
ཡག་སྐུརི་རྣམ་གཞིག་ཟར་མ་འིད་ ཕརི་དང་ཚུརི་ བསྐྱལ་ན་ག་དྩོན་ལུ་ ཡ་གུ་འིབྲི་
ཐངས་ཀྱི་ ལམ་ལུགས་འིད་ལུ་སབ་ཨན། ཤས་ཚད་གནས་རིམ་གཉིས་པ་འིད་ནང་ ཞུ་
ཡག་དང་གཏང་ཡག་འིབྲི་ཐངས་གཉིས་ལུ་ སྩོབ་སྩོང་འིབད་དགྩོཔ་འིབད་ཚུད་ད་ཡྩོད།  

ཞུ་ཡག་ཟར་མ་འིད་ ཁྱྩོད་རི་ག་སྩོབ་ས་སྩོབ་དཔྩོན་ལུ་ ངལ་གསྩོ་ཞུ་ན་ག་ཡ་གུ་ བཟུམ་
ཅག་ལུ་སབ་ན་དང་། གཏང་ཡག་ཟར་མ་འིད་ ཁྱྩོད་རིའི་ཕ་མ་དང་ ཆ་རིྩོགས་ལུ་བསྐྱལ་
ནའི་ ཡ་གུ་བཟུམ་ཅགལུ་སབ་ཨན། ཡ་གུ་འིད་ཚུ་བྲིྲིཝ་ད་ ཡ་གུའི་མགུ་ཡག་དང་ 
ཕུལ་ས་ག་ཁ་བྱེང་། ད་ལས་ ཕུལ་མ་ག་མང་དང་ ཁ་བྱེང་ ནམ་ཕུལ་ཡ་ག་ག་ཚས་
གྲེངས་ཚུ་ ཚངམ་འིབད་ བཀྩོད་དགྩོཔ་ཨན།། 
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སད་ཡིག་དང་ཡི་གུ་སྟོར་བའི་གནསཚད། 

སྩོབ་རིམ་༡༢ པ་མཇུག་བསྡུཝ་ད་ སྩོབ་ཕྲུག་ཚུ་གས། 
༡. རྩོང་ཁའི་སྐད་ཡག་ག་ དགྩོས་པ་དང་ཕན་ཐྩོགས་ ཁྱད་རྣམ་དང་སྒྲུབ་ཚུལ་ཚུ་ཤས་ཚུགས་

དགྩོ། 
༢. རྩོང་ཁའི་ མང་ཚག་བརྩོད་པའི་རྣམ་གཞིག་ ལག་ལན་འིཐབ་ཚུགས་དགྩོ། 
༣. སརི་བྱེ་ཡ་གའི་ རྣམ་གཞིག་དང་ ཕད་རྣམ་དབྱེ་ཚུ་ ལག་ལན་འིཐབ་ཚུགས་དགྩོ།   
༤. བདག་གཞིན་དུས་གསུམ་དང་ བྱེ་བྱེད་ལས་གསུམ་དབྱེ་བ་ཕས་ཏ་ ལག་ལན་འིཐབ་ཚུགས་

དགྩོ། 
༥. ཆྩོས་སྐད་དང་ རྩོང་ཁའི་རྩོད་སྒྲ་དང་ ཡག་སབ་ ཕད་དང་རྣམ་དབྱེའི་ ཁྱད་པརི་ཚུ་ཕ་ཚུགས་

དགྩོ། 
༦. ངག་ཐྩོག་དང་ཡག་ཐྩོག་ལུ་ དུས་རྒྱུན་ ལག་ལན་འིཐབ་དགྩོ་པའི་ མང་ཚག་ག་རིགས་དང་ 

སྒྲ་གཏམ་དང་ སྐྩོརི་གཏམ་ དཔྱ་གཏམ་ ཞི་ས་དང་ཕལ་སྐད་ཚུ་ དབྱེ་བ་ཕས་ཏ་ ལག་ལན་
འིཐབ་ཚུགས་དགྩོ། 

༧. རྩོང་ཁ་རིྩོ་མཱན་དང་ ཉིར་མཁྩོའི་ཨང་ལྲིཤ་ རྩོང་ཁ་ནང་འིབྲི་ཐངས་ ལག་ལན་འིཐབ་ཚུགས་
དགྩོ། 

༨. གདམ་ང་ཅན་དང་ རྩོད་སྒྲ་ཕྩོགས་མཚུངས་ཀྱི་ ཡག་སབ་འིཁྲུལ་སྤྩོང་ཚུ་ ཤས་ཚུགས་དགྩོ། 
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སད་ཡིག་དང་ཡི་གུ་སྟོར་བའི་ཤོག་ཁྲམ། 
སྐད་ཡགི་དང་ཡགི་སྩོར་གྲི་རྲིག་རལ། ༤ ༥ ༦ 
༡. དབྱེངས་གསལ་བརགས་འིདྩོགས་ངྩོས་འིཛིན། √   
༢. སྩོན་རས་ ཡང་འིཇུག་ མང་གཞིྲིའི་ངྩོས་འིཛིན།  √  
༣. རྩོད་ཚག་འིཇམ་སངམ་བཟྩོ་ཐངས། √   
༤. ལྩོག་ཡག་དང་མཐུག་ཡག √   

༥. ཚག་དང་ཤད། √   

༦. མང་ཚབ། √   
༧. མང་ཚག་ གཅག་ཚག་ ཕྩོ་མྩོའི་ངྩོས་འིཛིན།   √ 

༨. ལ་དྩོན་གྱི་ཕད། √ √  
༩. མང་ཙམ།  √  
༡༠. མང་ག་ཁྱད་ཚག།  √ √ 

༡༡. འིབྱུང་ཁུངས།  √  
༡༢. མང་མཐའི་ངྩོས་འིཛིན་དང་སྩོརི་ཚུལ།  √ √ 
༡༣. བྱེ་ཚག་ ཚག་གྲེྩོགས་ངྩོས་འིཛིན་དང་སྩོརི་ཚུལ།  √ √ 
༡༤. འིབྲིལ་སྒྲ།   √ 
༡༥. སྒྲུབ་ཚག་དང་དགག་ཚག།   √ 
༡༦. བྱེ་བའི་ཁྱད་ཚག།   √ 
༡༧. ཚག་མཚམས་/བརྩོད་མཚམས་ དྩོན་མཚམས་གཅད་ཐངས།   √ 
༡༨. མང་ཚག་བརྩོད་པའི་རྣམ་གཞིག་ངྩོས་འིཛིན་དང་ལག་ལན།   √ 

ཡིག་སྐུར་རྣམ་གཞག་ག་ིབཀཱོད་རྲིས་ཤཱོག་ཁྲམ།  

བརྡ་འབྱེལ་ཡགི་རྲིགས་ཀྱྲི་དབྱེ་བ། ༤ ༥ ༦ 
  ༡. ཞུ་ཡག། √ √ √ 
  ༢. གཏང་ཡག། √ √ √ 
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གནས་ཚད་གནས་རིམ་བརྡ་སྟོན། 

༡. དབྱེངས་གསལ་དང་ བརགས་འིདྩོགས་ སྩོན་འིཇུག་ རས་འིཇུག་ མང་གཞི་ 
ཡང་འིཇུག་ཚུ་ག་དབྱེ་བ་དང་ འིཇུག་ཚུལ་ཤས་ཚུགས། 

༢. མང་ཚག་དང་ རྩོད་ཚག་འིཇམ་སངམ་ཚུ་ སྒྲག་བཀྩོད་འིབད་ཚུགས་ན་དང་ 
མང་ཚག་ག་བརི་ན་ཚག་དང་ བརྩོད་པ་ཚུ་ག་བརི་ན་ ཤད་ཚུ་ལག་ལན་འིཐབ་
ཚུགས།  

༣. མང་དང་ མང་ག་ཁྱད་ཚག་ བྱེ་ཚག་ཚུ་ཤས་ཚུགས།   
༤. ལ་དྩོན་གྱི་ཕད་ཚུ་ག་ ངྩོས་འིཛིན་དང་ སྒྲའི་སྩོརི་ཚུལ་ཤས་ཚུགས། 
༥. མང་མཐའི་འིཇུག་ཚུལ་དང་ འིབྲིལ་སྒྲ་དང་ བྱེད་སྒྲ་ ལྷག་བཅས་ཀྱི་སྒྲའི་སྩོརི་

ཚུལ་ཚུ་ ཤས་ཚུགས། 
༦. དུས་གསུམ་གྱི་ དབྱེ་བ་ཕ་ཚུགས། 
༧. ཚག་མཛིད་ལག་ལན་འིཐབ་ས་ མང་ཚག་ག་གྩོ་དྩོན་འིཚལ་ཏ་ ལྷབ་ཚུགས། 
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སྟོབ་སྟོང་ལས་དོན། 
༡.  སྩོབ་རིམ་ལྔ་པ་ནང་ལྷབ་མ་ སྐད་ཡག་ག་རིག་རལ་ཚུ་ བསྐྱརི་ཞིབ་འིབད་ད་ ལག་ལན་ 
 འིཐབ་ཚུགས་དགྩོ། 
༢. ཚག་མཚམས་ བརྩོད་མཚམས་ དྩོན་མཚམས་ཚུ་ ལག་ལན་ འིཐབ་ཚུགས་དགྩོ། (ནྩོརི་
 ཉིན་ཆ་བའི་རིགས་ཚུ་བཙུགས་དགྩོཔ་) 
༣. མང་དང་ མང་ག་ཁྱད་ཚག་ཚུ་ ཤས་ཚུགས་དགྩོ།  
༤. མང་ཚག་དང་གཅག་ཚག་ ཕྩོ་མྩོའི་ཚག་ཚུ་ ངྩོས་འིཛིན་འིབད་ད་ ལག་ལན་འིཐབ་ཚུགས་
 དགྩོ། 
༥. འིབྲིལ་སྒྲ་དང་ བྱེད་སྒྲའི་ ཁྱད་པརི་ཕས་ཞིནམ་ལས། བྱེད་སྒྲའི་ འིཐྩོབ་ལམ་དང་ བྱེད་
 པ་པྩོ་ངྩོས་འིཛིན་འིབད་ཚུགས་དགྩོ། 
༦. སྩོབ་རིམ་དང་འིཁྲལ་བའི་ སྩོབ་སྩོན་མཁྩོ་ཆས་ནང་ག་ མང་ཚག་ཚུ་ག་ཡག་སབ་ཚུ་ཤས་
 ཚུགས་དགྩོ། 
༧. ཚགས་བཅད་ཀྱི་ བརྩོད་པ་ངྩོས་འིཛིན་དང་ ལག་ལན་ འིཐབ་ཚུགས་དགྩོ། 
༨. མང་མཐའི་དང་ བདག་སྒྲའི་ཁྱད་པརི་ཕས་ཏ་ སྩོརི་ཚུལ་ལག་ལན་ འིཐབ་ཚུགས་དགྩོ།  
༩. ཚག་མཛིད་ ལག་ལན་འིཐབ་ས་ མང་ཚག་ག་ གྩོ་དྩོན་འིཚལ་ཏ་ ལྷབ་ཚུགས་དགྩོ། 
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སྟོབ་དཔོན་ཚུ་གིས་འབད་དགོཔ། 

༡. ཡ་གུ་སྩོརི་བའི་སྐྩོརི་ལས་ ངྩོ་སྩོད་འིབད་བྱེན་དགྩོ། 
༢. དབྱེངས་གསལ་དང་ བརགས་འིདྩོགས་ སྩོན་འིཇུག་ རས་འིཇུག་ མང་གཞི་ 

ཡང་འིཇུག་ཚུ་ག་དབྱེ་བ་དང་ འིཇུག་ཚུལ་སྩོན་བྱེན་དགྩོ།  
༣. མང་ཚག་དང་ རྩོད་ཚག་འིཇམ་སངམ་ཚུ་ སྒྲག་བཀྩོད་འིབད་ཐངས་དང་ མང་

ཚག་ག་བརི་ན་ཚག་དང་ བརྩོད་པ་ཚུ་ག་མཐའི་མརི་ ཤད་ཚུ་ འིཐྩོབ་ལམ་དང་
འིཁྲལ་ཏ་ སྩོན་བྱེན་དགྩོ། 

༤. མང་དང་ བྱེ་ཚག་ ཁྱད་ཚག་ཚུ་ག་ དབྱེ་བ་དང་འིཇུག་ཚུལ་ཚུ་ ཁྱད་པརི་ཕས་
ཏ་སྩོན་ བྱེན་དགྩོ། 

༥. ལ་དྩོན་གྱི་ཕད་ཚུ་ག་ངྩོས་འིཛིན་དང་ སྒྲའི་སྩོརི་ཚུལ་ ངྩོ་སྩོད་འིབད་ད་སང་བ་
བྱེན་དགྩོ། 

༦. མང་མཐའི་འིཇུག་ཚུལ་དང་ འིབྲིལ་སྒྲ་དང་ བྱེད་སྒྲ་ ལྷག་བཅས་ཀྱི་སྒྲའི་སྩོརི་
ཚུལ་ཚུ་ ངྩོ་སྩོད་འིབད་ད་ སང་བ་བྱེན་དགྩོ།  

༧. བྱེ་ཚག་ག་ ཚག་གྲེྩོགས་དང་འིཁྲལ་ཏ་ དུས་གསུམ་གྱི་དབྱེ་བ་ཕས་ཏ་ སྩོན་བྱེན་
 དགྩོ།  
༨. ཚག་མཛིད་ལག་ལན་འིཐབ་ཐངས་དང་ རྩོད་སྒྲ་ག་ཁྱད་པརི་ཚུ་ སྩོན་བྱེན་དགྩོ། 
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༡. ཚིག་མཚམས་ བརྟོད་མཚམས་ དོན་མཚམས། 

ལས་དོན། 
དོན་ཚན་འད་ མཇུག་བསྡུཝ་ད་ སོབ་ཕྲུག་ཚུ་གས་་ 
༡ ཨི་ལོ་ཚུ་གས་ ཡིག་རགས་ག་ཅི་ལྷག་རུང་ ཚག་མཚམས་བཅིད་ད་ ལྷག་

ཚུགས་དགོ།  
༢ ཨི་ལོ་ཚུ་གས་ གནད་དོན་ག་ཅི་ར་ཨིན་རུང་ ཡིག་ཐགོ་ལུ་བྲིིཝ་ད་ ཚག་

མཚམས་ བརོད་མཚམས་ དོན་མཚམས་བཅིད་ད་ བྲི་ཚུགས་དགོ། 

སྟོང་ལཱ། 
རག་རལ་ ལྷག་ན། རག་སྟེབོས་དབྱེ་རམ་ ག་ོབ། 

༡. སོབ་དཔོན་གས་ ཤོག་ཐང་ཅིག་གུ་ ཡིང་ན། བྱེང་ཤང་གུ་ རྩོད་ཚག་གཅིག་
དང་ དོན་མཚམས་གཅིག་བྲིས་ཏ་ ཨི་ལ་ོཚུ་ལུ་ ལྷག་བཅུག། ད་འབདཝ་ད་ 
རྩོད་ཚག་སོ་ས་ོལས་མན་པར། དོན་མཚམས་ འད་ནང་ལས་ར་སྟེོན་དགོ། འདྲ་
གདོང་དཀར་ག་ མཇུག་ག་དནོ་མཚམས་འད་ལུ་ ཆ་བཞིག་པ་ཅིན། ད་ག་སོར་
ལས་ འོག་ག་དྲ་བ་ཚུ་དྲས་སྟེ་ དབྱེ་བ་དཔྱད་བཅུག།  
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འདྲྟོག་ཟྱེ་འགྟོ་རནམ་ད་ ཀུན་མཐུན་གིས་ འདྲྱེ་གདོང་དཀར་ཁོ་ཨིན་པའ་ིསྟོར་ལས་ ལོ་རྒྱུས་ཚུ་ཞིབ་ཞིབ་འབད་སབ་
ད། ཚར་གཅགི་འདྲྟོག་ཟྱེ་ཙིགཔ་ཟ་ནུག། ཨིན་རུང་ ལོག་མནོ་བསམ་བཏང་སྱེ་སབ་ནུག། ང་འ་ནམེ་ཅིག་དཔེ་ཆ་ཤེས་
སྱེ་ གོ་གནས་ཐབོ་མི་དེ་ འདྲྱེ་གདོང་དཀར་གི་བཀའ་དྲིན་ཨིན་པས། ཆ་རྟོགས་ཁྟོད་ཀིས་ཐབས་ཤེས་བཏོན་ཏེ་ ང་ག་ོ
གནས་འཐོབ་མི་ལུ་ བཀའ་དྲིན་དགའ་ཚོར་སྟོམ་ཡོད། ཟྱེར་སབ་ནུག་གོ།  

 དྲ་བ།  
 ༡ དོ་རུང་ འད་ནང་ ཡིོད་མ་མང་ཚག་ཚུ་ལྷག་ཞིག་ ཟེར་ལྷག་བཅུག། 
 ༢ དང་པ་ (རོད་ཚག་) ག་ཅི་ཨིན་པས? 
 ༣ གཉིས་པ་ (དོན་མཚམས་) འད་ག་ཅི་ཨིན་པས? 
 ༤ དང་པ་དང་ གཉིས་པ་ལུ་ ཁྱིད་པར་ག་ཅི་འདུག?  
 ༥ དང་པ་འད་ ག་ཅི་ག་སོར་ལས་ ཨིན་མས? 
 ༦ གཉིས་པ་འད་ ག་ཅི་ག་སོར་ལས་ ཨིན་པས? 
 ༧ རྩོད་ཚག་འད་ ག་ལས་ བཏོན་ནུག? 

༨ རྩོད་ཚག་འདའི་ མགུ་ཏོ་དང་མཇུག་ འོང་ན་མས་ག? ག་ད་ས་
འདུག? 

 ༩ དོན་མཚམས་འད་ནང་ ག་ཅི་ག་སོར་ལས་ ཨིན་པས? 
 ༡༠ དོན་མཚམས་འད་ནང་ རྩོད་ཚག་ག་དམ་ཅིག་ འདུག? 

༡༡ དོན་མཚམས་འད་ ག་ཅི་ག་སོར་ལས་ ཨིན་པས? དནོ་མཚས་འད་ 
སྲུང་ག་ མགུ་ཏོ་ མཇུག་ བར་གསུམ་ ག་ཏ་ལས་ ཨིན་མས? 
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༡༣ རྩོད་ཚག་ལུ་ ཚག་མཚམས་ ག་དམ་ཅིག་ འདུག? 
༡༤ དོན་མཚམས་འད་ནང་ ཚག་མཚམས་ ག་དམ་ཅིག་ འདུག? 

དྲ་བ་འད་ཚུ་ དྲས་ཏ་ ཨི་ལོ་ཚུ་གས་ རྩོད་ཚག་ཟེར་མ་དང་ དོན་
མཚམས་ཟེར་མ་ དབྱེ་དཔྱད་འབད་ད་ ངོས་འཛོན་དང་དབྱེ་བ་ཕ་ 
ཚུགསཔ་བཟེོ་དགོ། 

རག་རལ་ ལྷག་ན། རག་སྟེབོས་དབྱེ་རམ་ དབྱེ་དཔྱད། 
༢. སོབ་ཕྲུག་ཚུ་གས་ ཚག་མཚམས་བཅིད་ཤས་ནའི་དོན་ལུ་ རོམ་རག་ནང་ག་དོན་

ཚན་དཔར་ན། རྒྱང་མཐོང་ཟེར་མ་འད་ག་ དོན་མཚམས་གསུམ་པ་འད་ནང་ 
ཚག་མཚམས་མ་བཞིག་པར་ གཤམ་གསལ་བཞིན་ ཤགོ་ཐང་ཅིག་གུ་བྲིས་ཏ་ 
ལྷག་བཅུག། 
དེ་འབདཝ་ད་རྒྱང་མཐོང་དེ་གསི་སྟོབ་ཕྲུག་ཨ་ལོ་ཚུ་ལུ་དུས་ཚོད་ཕི་ནི་དང་དཔ་ེཆ་ལྷབ་ནི་ཁིམ་ལཱ་འབ་ིནི་ཚུ་ལུ་གནོད་པ་
སྟོམ་འབད་ར་འབྱུང་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་པས་ད་ེཡང་ཁོང་ཁམི་ནང་ལྷྟོདཔ་ཅིག་རྒྱང་མཐོང་ཀ་ིབི་བལྟ་ནི་འག་ོབཙུགསཔ་ཨིན་
ཁོང་གི་སྟོ་སྣང་ཆེ་མིའི་ལས་རམི་ཧིན་དིའི་གྟོག་བརྙན་ཞབས་ཁྲའི་རྟོད་འགན་བཟའ་ཚང་གི་འབྱེལ་བ་ཅན་གི་སྲུང་ཐུང་
ཀུ་ཚུ་གཅིག་ཤུལ་གཉསི་ཤུལ་འཐོན་པའི་བསྒང་ལས་སྟོ་བ་བསྱེད་དེ་ལྟ་དོ་ཡོདཔ་ཨནི་པས། 

རག་རལ་ ལྷག་ན། རག་སྟེབོས་དབྱེ་རམ་ དབྱེ་དཔྱད། 
༣. ཨི་ལོ་ཚུ་གས་ སོབ་དབ་ནང་ག་སྡུར་འབད་ཚརཝ་ད་ དོན་ཚན་གོང་ག་ སྦྱོང་ལཱ་

༢ པའ་ནང་ དོན་མཚམས་བཅིད་ཡིོད་པའ་ དོན་མཚམས་༣ པ་ ལོག་སྟེ་
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ལྷག་བཅུག་ཞིན་ན། དོན་མཚམས་ར་རའི་ནང་ རྩོད་ཚག་ག་དམ་ཅིག་འདུག་
ག? སབ་བཅུག།  

རྩོད་ཚག་འད་ཚུ་ རྩོད་ཚག་ཨིནམ? ག་ད་ས་ཤས་ཅི་ག? འདྲ་དགོ། དཔར་
ན། རྩོད་ཚག་ག་ཤད་འད་གས་ བརོད་མཚམས་ཨིནམ་ཧེ་ག་ོབཅུག་དགོ། ད་
ལས་ དོན་མཚམས་ར་ར་ནང་ གནད་དོན་ ག་ཅི་ག་སརོ་ལས་འདུག? དོན་
མཚམས་༣ པ་གནད་དོན་ཅིོག་འཐད་པས་ག? དོན་མཚམས་ར་ར་གས་ 
གནད་དོན་ག་ཅི་ག་སོར་ལས་ བཤདཔ་མས? གནད་དོན་གསུམཔོ་འབྲིལ་བ་
ག་ད་ས་འདུག? དོན་མཚམས་དང་ བརོད་མཚམས་མ་གཅིད་པ་ཅིན་ སྐྱེོན་ག་
ཅི་འདུག་ག? སབ་བཅུག།  

ད་ནང་ལུ་ ཨི་ལོ་ཚུ་གས་ ཤས་དགོཔ་ངོ་མ་ར་ སྲུང་ ཡིང་ན་ འབྲི་རོམ་
གཅིག་ནང་ དོན་མཚམས་༣ ལས་ མ་ཉུངམ་འབད་འོངམ་ཨིན། དོན་
མཚམས་ར་ནང་ སྲུང་ག་དོན་ཚན་ ང་ོམ་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱེོར་ག་ནང་གསས་དོན་ཚན་
ར་ཨིནམ་ ཧེ་ག་ོབཅུག་དགོ། 
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རག་རལ་ ལྷག་ན། རག་སྟེབོས་དབྱེ་རམ་ དབྱེ་དཔྱད། 
༤. ཨི་ལོ་ཚུ་གས་ ཚག་མཚམས་གཅད་ཐངས་ཤས་ཚུགས་ནའི་དོན་ལུ་ དཔར་ན། 

དགོངསམ་མ་ཁྲལ་ ཟེར་མ་ ལོ་རྒྱུས་འབྲི་རམོ་ག་ དོན་མཚམས་༡ པ་ལས་༣ 
པ་ཚུན་ ཚག་མཚམས་མ་གཅིད་པར་ ཤགོ་ཐང་གཅིག་ནང་བྲིས་ཏ། ཡིང་ན། 
ལག་ཤོག་བཟེ་ོསྟེ་ ཚར་ར་ལྷག་བཅུག། ལྷག་ཚརཝ་ད་ ཚག་འད་ ལྷག་ངོ་
བད་ཏོག་ཏོ་འདུག་ག? ག་ཅི་འབད་ ལྷག་ངོ་མ་བདེཝ་ཨིན་ན? ཟེར་དྲས་
ཞིན་ན་ ཁོང་ར་ལུ་ ས་ཚན་ནང་འབད་ ཚག་མཚམས་གཅིད་བཅུག། དཔར་ན། 
ཛའྲི་་་་ང་བཅས་རའྲི་མྲིའྲི་མྲི་ཚེ་འདི་ལུ་གནཱོདཔ་བཀལ་མྲི་ལེ་ཤ་འདུག་སྨ་རྱེ་ང་འདི་མནཱོ་ར་མ་ཚུགས་དེ་ཚེ་
གཟའ་པ་སངས་ཀྱྲི་ཚེ་ང་ཡིག་ཚང་ནང་ལས་ཉིན་མ་ལྩོ་བཟའ་བར་འགྩོཝ་ད་གཡུས་ཁ་གི་ཨ་ལཱོ་བསཱོད་ནམས་
དཔལ་འབྩོར་འདི་ཁཱོ་ར་རྐྱངམ་གཅིག་སྣུམ་འཁོར་ལམ་བདའ་ཆ་རྩོགས་ཀྱྲི་ཁྲིམ་ནང་འགྩོཝ་ཨིན་ཟྱེར་འགྩོ་
དེས། 

དེ་ལས་ང་འདི་དཔྱད་རྲིག་རྣམ་རྩོག་ཡང་མྱེད་ལམ་ཁ་འབལ་ལས་ང་རང་གི་ཁྲིམ་མའྲི་ཁ་ཐུག་ལུ་བསྩོརཝ་
ཅིག་ཧའྩོ་ཧའྩོ་ཧའྩོ་ཟྱེར་བའྲི་སྐད་ཅིག་གཱོ་ཡི་དེ་ལས་ཨ་ཙའྩོ་འྲི་འྲི་འྲི་ཟྱེར་ཨ་ལཱོའྲི་སྐད་ཅིག་ཡང་གཱོ་སྱེ་དེ་འཕྩོ་
ལས་སྣུམ་འཁོར་བཀག་སྱེ་རྒྱབ་བཤུད་རྐྱབ་བལ་བའྲི་བསང་ལས་རྩོ་ཁྲི་གཉིས་ཀྱྲིས་བསཱོད་ནམས་དཔལ་
འབྩོར་སྦུག་ལུ་བཙུགས་རྩོ་ཁྲི་གནགཔཱོ་ཅིག་གིས་རྐང་མ་ལས་ སཱོ་བཏབ་རྩོ་ཁྲི་དམརཔཱོ་གཅིག་གིས་གཱོ་གུ་
བཤེད་དེ་གསིག་དེས།  
དེ་བསང་ལས་ཨ་ལཱོ་འདི་རྐངམ་ཡང་ཁྲག་ཁཱོག་ཁཱོ་འབད་ཁྲི་་ཁྲི་་་་ཁྲི་་་་ཟྱེར་སྐད་རྐྱབ་ལགཔ་གཅིག་གིས་རྩོ་ཁྲི་
དམརཔཱོ་འདི་གི་རྣམ་ཅཱོ་ཁར་བཤེད་དེ་གསིག་དེས་ང་གིས་སྣུམ་འཁོར་འདི་སྩོ་ཕྱེཝ་ཅིག་སྩོ་ལཱོགས་ཁར་ར་
འཁརཝ་ཅིག་འདུག་འདི་འཐུ་འབག་སྱེ་འགྩོ་ཞྲིན་ན་རྩོ་ཁྲི་གནགཔཱོ་དེ་གུ་འཁར་ཕཱོག་ཅིག་སག་བཏང་དྲངས་
ད་པ་གིན་ཧྲིའུ་ཧྲིའུ་་་་་་འུ་་་ཟྱེར་བྩོག་ཡར་སཱོ་ཡི་ལཱོག་ཚུར་བལ་བའྲི་བསང་ལས་རྩོ་ཁྲི་དམརཔཱོ་དེ་ཡང་མྲིན་
འདུག། 
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དོ་རུང་ ཚག་མཚམས་བཅིད་ཚརཝ་ད། སོབ་དབ་ཁ་ལྷོག་སྟེ་ ག་སྡུར་འབད་
བཅུག། ད་ལས་ ཧེ་མ་ ཚག་མཚམས་མ་གཅིད་མ་ད་དང་ ད་ལྟོ་ག་གཅིད་མ་
གཉིས་ལུ་ ལྷག་ངོ་བད་ཧེང་ ག་ད་ས་འདུག་ག? སབ་བཅུག།  

ད་ནང་ལུ་ ཁག་ཆ་ཤོས་ར་ ཨི་ལོ་ཚུ་གས་ ཚག་མཚམས་འད་ ག་ཏ་ལས་ 
གཅིདཔ་ཨིན་ན? ཤས་བཅུག་དགོཔ་ཨིན། འད་འབདཝ་ལས་ འོག་ག་དྲ་བ་
ཚུ་བཀོད་ད་ དོན་མཚམས་ད་ཚུ་ག་ཐགོ་ལུ་ར་ ཚག་མཚམས་ཚུ་ ག་ཏ་ར་བཞིག་
ནུག་ག? ངོས་འཛོན་འབད་བཅུག། དཔར་ན། 

 ༡ དོན་མཚམས་རྱེ་རྱེའི་ནང་ བརྟོད་མཚམས་ ག་དེམ་ཅིག་འདུག? 
 ༢ རྟོད་ཚིག་རྱེ་རྱེའི་ནང་ ཚིག་མཚམས་ ག་དེམ་ཅིག་འདུག? 
 ༣ ཚིག་མཚམས་ཚུ་ ག་ཅ་ིགི་མཐའ་མར་བཞག་ནུག? 

༤ ཚིག་མཚམས་བཞག་མི་ ཚིག་གི་མཐའ་ཚིག་འདི་ཚུ་ ངོས་འཛིན་འབད་དེ་ ལོགས་སུ་བཏོན་
བཅུག། 

རག་རལ་ བྲི་ན། རག་སྟེབོས་དབྱེ་རམ་ ལག་ལན། 
༥. ཨི་ལོ་ཚུ་ ས་ཚན་འབད་བགོ་ཞིནམ་ལས་ ས་ཚན་ར་གས་ གནད་དོན་ར་ 

གདམ་ཁ་རྐྱབ་ཞིན་ན། ཉུང་ཤོས་ དོན་མཚམས་གསུམ་ར་བྲི་བཅུག། ད་ནང་ 
གཙོ་བ་ོ ཨི་ལོ་ཚུ་གས་ དོན་མཚམས་གཅད་ཐངས་ཚུ་ ག་ད་ས་འདུག་ག? 
བལྟ་དགཔོ་ཨིན། 
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༡. མིང་དང་མིང་གི་ཁད་ཚིག། 

ལས་དོན། 
1 མང་ག་ངོས་འཛོན་དང་དཔར་བརོད་རྐྱབ་ཚུགས་དགོ། 
༢  མང་ག་ཁྱིད་ཚག་ག་ངོས་འཛོན་དང་ དཔར་བརོད་རྐྱབ་ཚུགས་དགོ། 
༣ མང་དང་མང་ག་ཁྱིད་ཚག་ག་ཁྱིད་པར་ ཕས་ཏ་ དཔར་བརོད་རྐྱབ་ཚུགས་དགོ། 

སྟོང་ལཱ། 
རག་རལ་ ལྷག་ན། ཉིན་ན། རག་སྟེབོས་དབྱེ་རམ་ དབྱེ་དཔྱད། 

༡. སོབ་དཔོན་གས་ མང་དང་མང་ག་ཁྱིད་ཚག་ག་ ངོ་སདོ་འབད་ན། མང་དང་
མང་ག་ཁྱིད་ཚག་ ཤོག་གུ་ཆུང་ཀུ་ནང་ བྲིས་ཏ། ས་ཚན་ནང་སོད་ཞིནམ་ལས། 
ངོས་འཛོན་འབད་ད་ ཨི་ལོ་ཚུ་ལུ་ མང་དང་མང་ག་ ཁྱིད་ཚག་ཟེར་མ་འད་ ག་
ཅི་ཨིན་ན? དང་པ། ཨི་ལོ་ཚུ་ལུ་སབ་བཅུག། ད་ལས་ ཨི་ལོ་ཚུ་སོར་རྒྱབ་
འབད་ བྱེང་ཤང་གུ་ མང་དང་ མང་ག་ཁྱིད་ཚག་ཟེར་ མག་ོཡིག་གཉིས་བྲིས་
བཞིག་ཞིན་ན། མག་ོཡིག་ད་ག་འོག་ལུ་ མང་དང་ཁྱིད་ཚག་ ག་ཤས་བྲི་
བཅུག། 
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རག་རལ་ བྲི་ན། ལྷག་ན། རག་སྟེབོས་དབྱེ་རམ་ ལག་ལན། 
༢. ཨི་ལོ་རང་རང་སོ་སོ་ལུ་ མང་དང་མང་ག་ཁྱིད་ཚག་ཚུ་ ལག་ལན་འཐབ་སྟེ་ 

རོད་ཚག་ག་ད་མང་མང་བཟེོ་བཅུག། སོབ་དཔོན་གས་དཔར་བརོད་ཚུ་ ཞིབ་
དཔྱདོ་འབད་ད་ ལགས་ཉིས་ཀྱི་བསམ་འཆར་བྱེན་དགོ། 

རག་རལ་ བྲི་ན། རག་སྟེབོས་དབྱེ་རམ་ དྲན་ཤས། 
༣. ཨི་ལོ་ཚུ་ལུ་ ཁོང་རའ་འབྲི་དབ་ནང་ མང་དང་མང་ག་ཁྱིད་ཚག་ཟེར་ མགོ་

ཡིག་གཉིས་བཏགས་བཅུག། ད་ལས་ སོབ་དཔོན་གས་ མང་དང་མང་ག་ཁྱིད་
ཚག་༡༠-༡༥ ནང་འཁོད་བྲིས་འབག་འོངས་ཞིན་ན། ཨི་ལོ་ཚུ་ལུ་ མགོགས་
ཕེབ་འབད་བཅུག། ད་ཡིང་ སོབ་དཔོན་གས་ མང་སབ་ད་ མང་ག་མག་ོཡིག་
དང་ ཁྱིད་ཚག་ཚུ་ ཁྱིད་ཚག་ག་མགོ་ཡིག་འོག་ལུ་བྲི་བཅུག།   
(སོབ་དཔོན་ག་ སམས་ཁར་བཞིག་དགོཔ། དཔར་ན། དཀརཔོ། ཟེར་མ་འད་ མང་དང་། 
དཀརཔོ་ ཟེར་བའ་མང་འད། རྟེ་དཀརཔོ། ཟེར་དོ་བཟུམ་ མང་དང་གཅིག་ཁར་ འཇུག་པའ་
སབས། མང་ག་ཁྱིད་ཚག་ལུ་ འགྱུརཝ་ཨིནམ་ ཤས་དགོ་) གཞིན་ཡིང་། (རངམོ་ ཐུང་ཀུ་ 
གནགཔོ་ སརཔོ་ རྒྱགས་པ་ ཟེར་མ་ཚུ་ མ་དང་སྦྲགས་ མ་འགོ་བའ་སབས་ མང་འབད་ཁས་
ལན་དགོཔ་དང་། མང་དང་སྦྲགས་འགོ་བའ་སབས་ མང་ག་ཁྱིད་ཚག་འབད་ ཁས་ལན་དགོཔ་ཨིན་
ནོ་) 
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༢. གཅིག་ཚིག མང་ཚིག ཕོ་མྟོའི་ཚིག། 

ལས་དོན། 
༡ གཅིག་ཚག་ མང་ཚག་ཕེོ་མོའ་ཚག་ཚུ་ ངོས་འཛོན་འབད་ད་ དབྱེ་བ་ཕ་ཚུགས་

དགོ། 
༢ གང་ཟེག་དང་དངོས་པོའ་ གཅིག་ཚག་དང་མང་ཚག་ག་ དབྱེ་བ་ཕ་ཚུགས་དགོ། 
༣ བདག་སྒྲི་ལས་འབྱུང་མ་ ཕྩོ་མོའ་ཚག་དང་ ཕེོ་མོའ་ཚག་ སོ་སོར་ཡིོད་མ་ཚུ་ 

ངོས་འཛོན་འབད་ཚུགས་དགོ། 
༤ གཅིག་ཚག་ མང་ཚག་ ཕེོ་མོའ་ཚག་ཚུ་ འཐོབ་ལམ་དང་འཁྲལ་ཏ་ ལག་ལན་

འཐབ་ཚུགས་དགོ། 

སྟོང་ལཱ། 
རག་རལ་ ཉིན་ན། སབ་ན། རག་སྟེབོས་དབྱེ་རམ་ དབྱེ་དཔྱད། 

༡. སོབ་དཔོན་གས་ ཨི་ལོ་ཚུ་ལུ་གཅིག་ཚག་དང་ མང་ཚག་ག་སོར་ལས། བཤད་
པ་རྐྱབ་སྟེ་བྱེན་དགོ། ད་ལས་ བྱེང་ཤང་གུ་གཅིག་ཚག་དང་ མང་ཚག་ས་བསས་
ཏ་འབྲི་མ་འད་ ས་ཚན་ནང་འབད་ སོ་སརོ་དབྱེ་བ་ཕས་ཏ་ སབ་བཅུག་དགོ། 
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 རག་རལ་ ལྷག་ན། བྲི་ན། རག་སྟེབོས་དབྱེ་རམ་ དབྱེ་དཔྱད། 
༢. ཨི་ལོ་ཚུ་ རང་སོའ་འབྲི་དབ་ནང་ གང་ཟེག་དང་ དངོས་པོ་ལུ་ འཐོབ་པའ་མང་ 

ཚག་ག་རགས་ཚུ་ རོམ་རག་ག་སོབ་དབ་ནང་ལས་ འཚལ་ཏ་བྲི་བཅུག་ཞིནམ་
ལས་ སོབ་ཕྲུག་དག་པ་ཅིག་ལུ་ སན་ཞུ་འབད་བཅུག་དགོ། ཨི་ལོ་རང་རང་སོ་
སོ་ལུ་ གང་ཟེག་དང་ དངོས་པོའ་གཅིག་ཚག་དང་ མང་ཚག་ག་དཔར་བརོད་༥ 
ད་ར་བྲི་བཅུག་དགོ། 

རག་རལ་ ལྷག་ན། བྲི་ན། རག་སྟེབོས་དབྱེ་རམ་ ལག་ལན། 
༣. ཨི་ལོ་ས་ཚན་ཚུ་ནང་ སྲུང་ཐུང་ཀུ་ར་ སོད་ད་ལྷག་བཅུག་ཞིནམ་ལས། ད་ནང་

ཡིོད་མ་ མང་ཚག་དང་  གཅིག་ཚག་ ཕེོ་མོའ་ཚག་ཚུ་ འབྲི་དབ་ནང་ཐ་ོབཀོད་
འབད་བཅུག་དགོ། ཨི་ལ་ོཚུ་རང་སོའ་ས་ཚན་ནང་ བདག་སྒྲི་ལས་ཕེོ་མོའ་ཚག་
འབྱུང་མ་དང་ ཕེོ་མོའ་ཚག་སོ་སོར་ཡིོད་མ་གཉིས་ གྲོས་སྡུར་འབད་ད་ དཔར་
བརོད་རྐྱབ་བཅུག་དགོ།  

རག་རལ་ བྲི་ན། རག་སྟེབོས་དབྱེ་རམ་ ལག་ལན། 
༤. ཨི་ལོ་ཚུ་ལུ་ ཕེ་ོམོའ་ཚག་གུ་ མང་ཚག་སྦྱར་ཏ་ རོད་ཚག་ར་བྲི་བཅུག།  

ཁྱིོད་ཀྱི་ཨི་ཞིམོ་བུ་ དཔ་ཆ་ག་ཏ་ལྟ་དོ། ཁོ་ག་ ཨི་ཁུ་དང་ ང་ག་ནུ་གཅུང་ཚུ་ 
གཅིག་ཁར་སོང་ཡི། སོགས། 
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༣. མིང་། ཚིག བརྟོད་པ། 

ལས་དོན།  
༡  མང་ཚག་བརོད་པ་གསུམ་ག་ གོ་དོན་ཚུ་ ཤས་ཚུགས་དགོ། 
༢  མང་ཚག་བརོད་པ་གསུམ་ག་ དབྱེ་བ་ ཕ་ཚུགས་དགོ། 
༣  མང་ཚག་བརོད་པ་གསུམ་ག་ དཔར་བརོད་ཚུ་ བྲི་ཚུགས་དགོ། 
སྟོང་ལཱ། 

རག་རལ་ ཉིན་ན། སབ་ན། རག་སྟེབོས་དབྱེ་རམ་ ག་ོབ། 
༡. སོབ་དཔོན་གས་ མང་ཚག་བརོད་པའ་སོར་ལས་ སོབ་སྟེོན་འབད་མ་འད་ ཉིན་

བཅུག་ཞིནམ་ལས་ ཨི་ལ་ོཚུ་ལུ་ མང་ཚག་བརོད་པའ་གོ་དོན་ སབ་བཅུག་དགོ། 
དཔར་ན། 

 ཡིག་འབྲུ་ལེ་ཤ་ཚོགསཔ་ད་ མིང་། 

ཀ་ཤ   (ཡིག་འབྲུ་༢) 
 ཚ་དབང་།  (ཡིག་འབྲུ་༥) 

མིང་ལེ་ཤ་ཚོགསཔ་ད་ ཚིག      

ཀ་ཤ་ག་མཇུག་མ།  (མང་༢) 
ཚ་དབང་ག་དཔ་ཆ། (མང་༢) 
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ཚིག་ལེ་ཤ་ཚོགསཔ་ད་   བརྟོད་པ།  

ཚ་དབང་གས་དཔ་ཆ་ལྷབ་ཨིན། 
ཚ་དབང་  མང་། 
གས་   བྱེད་སྒྲིའ་ཕྲད། 
དཔ་ཆ་   མང་། 
ལྷབ་   བྱེ་ཚག 
ཨིན་   བྱེ་ཚག་གྲོགས། 

རག་རལ་ བྲི་ན། ལྷག་ན། རག་སྟེབོས་དབྱེ་རམ་ ལག་ལན། 
༢. ཨི་ལོ་ཚུ་ལུ་ མང་ཚག་བརོད་པ་ཚུ ར་ར་བཞིན་དུ་ག་གོ་དནོ་དང་ དབྱེ་བ་ཚུ་ཕས་

ཏ་ དཔར་བརོད་༣ ར་རྐྱབ་བཅུག། དཔར་ན། 
མང་།   སྟེག།   

    མང་  མང་ 
     ཚག་།    སྟེག་ག་མཆེཝ། 
     བརོད་པ། སྟེག་ག་ མཆེཝ་གས་ དོང་སྤེད། 
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རག་རལ་ ལྷག་ན། བྲི་ན། རག་སྟེབོས་དབྱེ་རམ་ དབྱེ་དཔྱད། 
༣. སོ་བ་དཔོན་གས་བྱེང་ཤང་གུ་ མང་ཚག་བརོད་པ་ཚུ་ ས་ས་རྐྱབ་སྟེ་ བྲིས་

བཞིག་ཞིནམ་ལས། ཨི་ལ་ོ རང་སོའ་འབྲི་དབ་ནང་ དབྱེ་བ་སོ་སོར་ཕས་ཏ་ བྲི་
བཅུག་དགོ། 

 (སོབ་དཔོན་གྱིས་ སམས་ཁར་བཞིག་དགོཔ། མ་གཞི། ཕེར་སོང་། ཚུར་ཤོག། ནཱ་བཞིག། ཟེར་མ་
བཟུམ་ཡིང་ ཨིན་རྒྱུ་གས་ བརོད་པའ་གྲངས་སུ་ བཞིག་དགོཔ་ཨིན། སོབ་དབ་ནང་བཀོད་མ་འད་ བརོད་
པ་ཚད་ལྡན་ག་ དབང་ལུ་བརྟེན་ཏ་ བཀོད་བཀོདཔ་ཨིན་) 
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༤. ཚིགས་བཅད་ཀི་བརྟོད་པ། 

ལས་དོན། 
དོན་ཚན་འད་ མཇུག་བསྡུཝ་ད་ སོ་ཕྲུག་ཚུ་གས་་་ 
༡ ཚགས་བཅིད་ཀྱི་ བརོད་པའ་གོ་དོན་ སབ་ཚུགས་དགོ། 
༢ ཚགས་བཅིད་ཀྱི་ བརོད་པའ་སབས་ལུ་ ཚག་འབྲུ་ག་དབྱེ་བ་ཕ་ཚུགས་དགོ། 
༣ ཚག་འབྲུ་དང་འཁྲལ་ཏ་ ཚགས་བཅིད་ཀྱི་ བརོད་པ་བཟེོ་ཚུགས་དགོ། 

སྟོང་ལཱ། 
རག་རལ་ ཉིན་ན། སབ་ན། རག་སྟེབོས་དབྱེ་རམ་ ག་ོབ། 

༡. སོབ་དཔོན་གས་ ཚགས་བཅིད་ཀྱི་བརོད་པའ་གོ་དོན་བཤད་ད་བྱེན་ན། དཔར་ན། 
སོབ་དཔོན་གས་ སོབ་དབ་ཀྱི་དོན་ཚན་ ཕེན་ཐོགས་ནང་ལས་ ང་བཅིས་རྒྱལ་
ཁབ་ནང་ལུ་ གོང་འཕེལ་ག་འགྲོས་དང་བསྟུན་ཏ་ བརྡ་དོན་འཕྲུལ་ཆས་ཚུ་ཡིང་ 
རམ་གས་ཡིར་རྒྱས་འགོ་དོ། ཟེར་མ་ཚགས་བཅིད་འད་ འཐུ་ཞིནམ་ལས། ཚག་
འབྲུ་ ཚག་རྐང་ ཚགས་བཅིད་ཚུ་ དབྱེ་བ་ཕ་བཅུག། དཔར་ན། ང་བཅིས་རྒྱལ་
ཁབ་ནང་ལུ། ཚག་འབྲུ་༦ འདུག། ད་ལུ་ ཚག་འབྲུ་དྲུག་མའ་ཚག་རྐང་ ཟེར་
སབ་ཨིན། ཚག་རྐང་བཞི་གས་ཚགས་བཅིད་གཅིག་ ཟེར་སབ་ཨིན་ ཟེར་སྟེོན། 
ད་ལུ་ ཤ་ོལ་ོཀ་ཟེར་སབ་ཨིནམ་ཤས་བཅུག།  
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 རག་རལ་ ལྷག་ན། བྲི་ན། རག་སྟེབོས་དབྱེ་རམ་ དབྱེ་དཔྱད། 
༢. སར་བཏང་ཚགས་བཅིད་ཀྱི་བརོད་པ་ ཚག་འབྲུ་དྲུག་མ་ལས་ ག་དམ་ཅིག་ཚུན་

ཡིོདཔ་ཨིན་ན་དང་། རྫོང་ཁའ་སབས་ ཚག་འབྲུ་དྲུག་མ་ལས་ ཚག་འབྲུ་ ག་
ད་ཅིག་ཚུན་ ལག་ལན་འཐབ་ཨིན་ན? ས་ཚན་ནང་ན་འབད་ སོབ་དབ་ནང་ 
ཡིོད་པའ་ ཞིབས་ཁྲ་དང་ རང་མོ་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ ཚགས་བཅིད་ཀྱི་བརོད་པ་གཞིན་
ཡིང་ གོ་སྡུར་འབད་ད་ བྲི་བཅུག་དགོ།  

རག་རལ་ བྲི་ན། རག་སྟེབོས་དབྱེ་རམ་ ལག་ལན། 
༣. ཨི་ལོ་ཚུ་ལུ་ ཚག་འབྲུ་༦ མ་ལས་༩ ཚུན་འབད་མ་ ཞིབས་ཁྲ་དང་ རང་མོའ་

བརོད་པ་འཇམ་སངམ་ར། དང་པ་ ས་ཚན་ནང་དང་ ད་ལས་ ཨི་ལོ་རང་རང་
སོ་སོ་ལུ་ གསར་རོམ་འབད་བཅུག།  
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༥. འབྱེལ་ས་བྱེད་སའྲི་ངཱོས་འཛིན་དང་སྩོར་ཚུལ། 

ལས་དོན།  
དོན་ཚན་འད་ མཇུག་བསྡུཝ་ད་ སོབ་ཕྲུག་ཚུ་གས་་་ 
༡ འབྲིལ་སྒྲི་དང་ བྱེད་སྒྲའི་སྩོརི་ཚུལ་ ལག་ལན་འིཐབ་ཚུགས་དགོ། 
༢ འབྲིལ་སྒྲི་དང་ བྱེད་སྒྲའི་ཁྱད་པརི་ ངོས་འཛོན་ འབད་ཚུགས་དགོ། 

སྟོང་ལཱ། 
རིག་རལ་ བྲི་ན། རིག་སྩོབས་དབྱེ་རིམ་ དབྱེ་དཔྱད། 

༡. སོབ་དཔོན་གས། བྱེང་ཤང་གུ་ ཤང་ག་ འིདབ་མ། ཟར་མ་ཅག་ བྲིས་བྱེན་
ཞིནམ་ལས། ཤང་ འིདབ་མ་ ཟར་སྩོ་སྩོ་འིབད་ཡྩོད་མ་འིད། བརི་ན་ འིབྲིལ་
སྒྲ་ ག་ བཙུགསཔ་ད། འིདབ་མ་འིད་ ག་ག་འིདབ་མ་སྨྩོ? ཤང་ག་ འིདབ་
མ་ ཨནམ་ འིབྲིལ་བ་སྩོན་མ་ལུ་སབ་ཨན།  

 ད་བཟུམ་འིབད། 
 བསོད་ནམས་ཀྱི་ ཨི་པ་ག་གོ་འད་ ཨི་ཐང་དམར་ཁྲ་ཨིན་པས། ཟེར་བ་ཅིན། 

བསྩོད་ནམས། གྩོ། ཨ་པ། ཨ་ཐང་དམརི་ཁྲ། ཟར་མ་ མང་ སྩོ་སྩོ་འིབད་
ཡྩོད་མ་ཚུ།  
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 ༡. བསྩོད་ནམས་ཀྱི་གྩོ་ལ། ཟར་བ་ཅན། འིབྲིལ་སྒྲ་ ཀྱི་ གས་འིབད་ གྩོ་
 ལ་འིད་ བསྩོད་ནམས་ཀྱི་ ཨནམ་འིབད་ འིབྲིལ་བ་སྩོནམ་ཨན། 

 ༢. ཨ་པ་ག་གྩོ་ལ། ཟར་བ་ཅན། འིབྲིལ་སྒྲ་ ག་ གས་འིབད་ གྩོ་ལ་འིད་ 
 ཨ་པ་ག་ ཨནམ་འིབད་ འིབྲིལ་བ་སྩོནམ་ཨན། ཟར་བའི་ དཔ་ཚུ་
 སྩོན་ཏ་ སང་བ་འིབད་ བཅུག་དགྩོ། 

རག་རལ་ བྲི་ན། རག་སྟེབོས་དབྱེ་རམ་ དབྱེ་དཔྱད་། 
༢. སོབ་དཔོན་གས། བྱེད་སྒྲ་ཧ་གྩོ་ན་ག་དྩོན་ལུ་ གཤམ་གསལ་གྱི་ དྩོན་ཚན་ཐྩོག་ 

གྲེྩོས་སྟུན་འིབད་ན། 

 - བྱེད་སྒྲ་དང་ འིབྲིལ་སྒྲའི་ཁྱད་པརི། 
 - བྱེ་བའི་ལཱའིམ་ བྱེ་ཚག་ག་སྐྩོརི། 
 - ལཱ་འིབད་མ་ བྱེད་པ་པྩོའི་སྐྩོརི། 
 - བྱེ་སྒྲ་འིད་ བྱེད་པ་པྩོའི་ར་བརི་ འིཐྩོབ་ན་ཨན་པའི་སྐྩོརི་ལས། གྲེྩོས་

 སྡུརི་འིབད་ད།  འིྩོག་ག་རྩོད་ཚག་བཟུམ་ བཟྩོ་བྱེན་ས། འིབྲིལ་/བྱེད་
 སྒྲ་ ག་ཏ་འིཐྩོན་ན་ཨན་ན? གྲེྩོས་སྡུརི་འིབད།  

  - ཀརྨེ་--- ལྟྩོ་ རིྩོ་ཁྱ་---- བཟའི་ནུག། 
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  - ཨ་ལྩོ་--- ལྷབ་མ་འིད། སྩོབ་དཔྩོན་---སྩོན་མ་འིད་ཨན།
 - མྩོ་--- སྩོབ་གྲྭ་---དྩོན་ལུ་ ཕག་ཞུ་ཡ། 

  ལཱ་ ག་འིད་ཨན་ན? འིབད་མ་ ག་ཨན་ན? ལྟག་ག་རྩོད་ཚག་ག་ 
 ཐྩོག་ལུ་ འིདྲ་ལན་འིབད་ད། བྱེ་བའི་ལཱ་དང་ བྱེད་པ་པྩོ་ཚུ་ ངྩོས་འིཛིན་
 འིབད་ ཞིནམ་ལས། བྱེད་སྒྲ་དང་ འིབྲིལ་སྒྲའི་ འིཐྩོབ་ལམ་ངྩོས་
 འིཛིན་ འིབད་བཅུག་དགྩོ། ཡང་ན། 

  འིད་ལས་རིགས་བསྒྲས་ཏ་ གཞིན་ཡང་བཟྩོ་བྱེན་ན་དང་། ལྟག་ག་ 
 རྩོད་ཚག་མགྩོ་མཇུག་ སྩོརི་ཏ་བྱེན་ན་སྩོགས། འིྩོས་འིབབ་བལྟ་ས་ 
 བྱེན་དགྩོ། དཔར་ན། 

  - རིྩོ་ཁྱ་---- ཀརྨེ་--- ལྟྩོ་ བཟའི་ནུག། 
  - སྩོབ་དཔྩོན་---སྩོན་མ་འིད། ཨ་ལྩོ་--- ལྷབ་མ་འིད་ཨན།

 - སྩོབ་གྲྭ་---དྩོན་ལུ་ མྩོ་--- ཕག་ཞུ་ཡ། 

རིག་རལ་ ལྷག་ན། རིག་སྩོབས་དབྱེ་རིམ་ གྩོ་བ། 
༣. སོབ་དཔོན་གས། འབྲིལ་སྒྲིའ་སོམ་ཚག་འད་ བྱེང་ཤང་གུ་བྲིས་ཞིན་ན། ལྷག་

སྟེ་ ཁོང་ལུ་གཟུང་བཅུག། དཔར་ན།  
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 ག་ག་ཀྱི་འ་ཡི་རྣམས་ན། སྦྱརོ་ཚུལ་ན་མ་ར་ལ་ག།། ད་བ་ས་ཀྱི་ག་ང་ག། འ་
དང་མ་མཐའ་མད་འ་ཡི་ག། ཟེར་མ་ཚུ་དང་ འཁྲལ་ཏ་ རས་འཇུག་ག་མཐར་
འཇུག་ཚུལ་ག་ དཔར་བརོད་ རྐྱབ་བཅུག་དགོ། 

 དྲན་གསྩོ། སྩོབ་དཔྩོན་གྱིས། ནམ་དལ་ ནམ་ཁྩོམ་ ཡ་གུ་སྩོརི་བ་འིད་ 
 གཙ་བྩོརི་བཏྩོན་ཏ། ལྷབ་སྩོན་འིབད་དགྩོཔ་མ་ཚད། འིད་ནང་ལས་ 
 འིཐྩོན་མ་ དྩོན་ཚན་ལ་ལུ་ཅག་ སྩོབ་དཔྩོན་གྱི་དྩོན་ལུ་ཡང་ ཕན་པ་
 ཡྩོད་པའི་གནས་ཚུལ་ཚུ་འིཐྩོབ་སད།  སྩོབ་དཔྩོན་ཚུ་གས་ཡང་ ག་ཅ་
 བྲི་རུང་ སྩོབ་ཕྲུག་དང་འིདྲན་འིདྲ་རི་ དྲནཔ་བཏྩོན་ཏ་ སྩོབ་སྩོན་འིབད་
 དགྩོཔ་འིད་ ཁག་ཆ།  
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༦. བ་ཚིག་གི་ཚིག་གྟོགས། 

ལས་དོན། 
དོན་ཚན་འད་ མཇུག་བསྡུཝ་ད་ སོབ་ཕྲུག་ཚུ་གས་་་ 
༡ བྱེ་ཚག་དང་ བྱེ་ཚག་ཚག་གྲོགས་ ཟེར་མ་འད་ ག་ཅི་བཟུམ་ཨིན་ན? བསྐྱརི་

ཞིབ། 
༢. ཆ་ད་སྩོ་གསུམ་ སྐུལ་ཚག་ལུ་ འིཇུག་ཚུལ་ ལག་ལན་འིཐབ་ཚུགས་དགྩོ། 

སྟོང་ལཱ། 
རག་རལ་ ཉིན་ན། སབ་ན། ལྷག་ན། རག་སྟེབོས་དབྱེ་རམ་ དབྱེ་དཔྱད། 

༡. སོབ་དཔོན་གས་ བྱེང་ཤང་གུ་ བྱེ་ཚག་ཚག་གྲོགས་ ཟེར་བྲིས་ཞིནམ་ལས་ ཨི་
ལོ་ཚུ་ལུ་ བྱེ་ཚག་དང་བྱེ་ཚག་ག་ཚག་གྲགོས་ ག་ཅི་ར་ཨིན་ན? སབ་བཅུག་
དགོ། ཨི་ལོ་གས་ སབ་པའ་སབས་སུ་ ག་ར་བྱེང་ཤང་གུ་བྲིས་ཏ་བཞིག། ག་
དམ་ཅིག་འབད་ བྱེ་ཚག་ག་ཚག་གྲགོས་ཚུ་ མ་ཚང་པ་ཅིན། ཧེང་སལ་བཙུགས་ 
ས་ གོ་དོན་སབ་བཅུག། ད་ལས་ དཔ་ར་ཡིང་ གོ་དོན་དང་སྦྲགས་ཏ་ སབ་
བཅུག། 
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  རག་རལ་ ལྷག་ན། བྲི་ན། རག་སྟེབོས་དབྱེ་རམ་ བྱེ་དཔྱད། 
༢. ཨི་ལོ་ཚུ་ ས་ཚན་ནང་འབད་ སོབ་དབ་ལྷག་བཅུག་ཞིནམ་ལས་ དུས་གསུམ་བྱེ་

ཚག་ག་གྲོགས་ཚུ་ ངོས་འཛོན་འབད་ད་ བྲི་བཅུག་དགོ། དུས་འདས་པའ་ཚག་
གྲོགས་ག་ཅི་དང་ག་ཅི་ར་ས?ོ དུས་ད་ལྟ་བའ་ ཚག་གྲོགས་ག་ཅི་སོ? དུས་མ་
འོངས་པའ་ ཚག་གྲོགས་ག་ཅི་སོ? དུས་དང་འཁྲལ་བའ་ ཚག་གྲོགས་ཚུ་ 
ལོགས་སུ་བཏོན་ཞིན་ན། འིདས་པ་འི་ཚག་གྲེྩོགས་དང་། འིདས་པའི་བྱེ་ཚག་
སརི་དགྩོཔ། ད་ལྟ་བའི་ཚག་གྲེྩོགས་དང་ ད་ལྟ་བའི་བྱེ་ཚག་སརི་དགྩོ། མ་འིྩོངས་
པའི་ཚག་གྲེྩོགས་དང་ མ་འིྩོངས་པའི་བྱེ་ཚག་སརི་དགྩོ་པའི་སྐྩོརི་ལས་ བཤད་ད། 
དཔར་བརོད་ར་ར་རྐྱབ་བཅུག། 
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༧. བདག་ས་དང་ མྲིང་མཐའྲི་དབྱེ་བ། 

ལས་དོན། 
དོན་ཚན་འད་ མཇུག་བསྡུཝ་ད་ སོབ་ཕྲུག་ཚུ་གས་་་ 
༡ བདག་སྒྲ་དང་ མང་མཐའི་ཟར་མ་འིད་ ག་ཅ་ཨན་ན? སབ་ཚུགས་དགོ། 
༢ བདག་སྒྲ་དང་ མང་མཐའ་ཁྱད་པརི་ ཕ་ཚུགས་དགྩོ།  
༣ བདག་སྒྲ་དང་ མང་མཐའ་སྩོརི་ཚུལ་ ལག་ལན་ འཐབ་ཚུགས་དགོ། 

སྟོངལཱ། 
རག་རལ་ ཉིན་སབ། རག་སྟེབོས་དབྱེ་རམ་ དབྱེ་དཔྱད། 

༡. སོབ་དཔོན་གས། དང་པ་རི། བདག་སྒྲ་ ཟར་མ་འིད། ཧ་མ་ལས་ ཧ་མ་ལས་ 
 མང་སྩོ་སྩོ་ཅག་ཡྩོད་པའི་གུ་ པ་པྩོ་ བྩོ་ མ་མྩོ་ ཝ་ སརི་བའི་བསྒང་། བདག་
 བྱེད་པ་པྩོ་ལ་སྩོགས་པའི་ མང་སྩོ་སྩོ་ཅག་ལུ་ གྩོ་མ་ལུ་སབ་ཨན། ཟར་ ངྩོ་
 སྩོད་འིབད་ཞིནམ་ལས། དཔ་སྩོན་འིབད་དགྩོ། དཔར་ན། 
 འུརི་ལཱ།  འུརི་ལཱཔ།  གནས་སྐྩོརི། གནས་སྐྩོརི་པ། 
 ཐབ་ཚང་། ཐབ་ཚང་པ།  ཁྱམ།  ཁྱམ་པ། 
 བུམ་ཐང་། བུམ་ཐང་པ།  དཔྩོན།  དཔྩོན་མྩོ། 
 སག།  སག་མྩོ།  ཆུ།  ཆུ་མྩོ། 



ལམ་སྟོན་༦ པ།            ༢༠༢༢ 
 

 166 

 འིགྩོ་འིཁྲད། འིགྩོ་འིཁྲདཔ། བཟུམ། མང་མཐའི་ ལྔ་ད་ཅག་ཡྩོད་རུང་། 
 མང་ཤྩོས་ པ་ འིཇུགཔ་ཨནམ་དང་།   

 རྩོང་ཁའི་ནང་། མ་ འིཇུགཔ་ཨནམ། ངྩོ་སྩོད་འིབད་ད་ དཔར་བརྩོད། སྩོན་
 ཏ། སང་བ་འིབད་བཅུག། དཔར་ན། 

 སྐྱལ་མ། དཀྲུག་མ། ཟ་མ། བཙང་མ། རྐུ་མ། རྐྩོ་མ། བཟུམ། 

རག་རལ་ ཉིན་ན། སབ་ན། རག་སྟེབོས་དབྱེ་རམ་ དྲན་ཤས། 
༡. སོབ་དཔོན་གས་ མང་མཐའ་ཡིོད་པའ་རོད་ཚག་གཅིག་ བྱེང་ཤང་གུ་བྲིས་

ཞིནམ་ལས། རོད་ཚག་འད་ལྷག་བཅུག་སྟེ་ མང་མཐའ་འཇུག་པ་ ཡིོད་དགོ་
པའ་ཁུངས་དང་ མང་མཐའ་ ཟེར་བའ་གོ་དོན་སབ་བཅུག། དཔར་ན། 
ལགཔ། ཀཝ། ཤཝ། རྐངམ། སདཔ། ཏགམ། ཨི་ལ་ོཚུ་ལུ་ ལྷག་བཅུག། 
ད་ལས་ཚག་ག་གོ་དོན་ སབ་བཅུག། གོ་དོན་སབ་ཚར་བའ་ མཇུག་ལུ། སོབ་
དཔོན་གས།  
ལགཔ། ཟེར་བའ་སབས་ པ་ མད་པ་ཅིན། གཟུགས་ཀྱི་གཡིས་དང་གཡིོན་ལུ་
 བཏགས་མ་ ཡིན་ལག་ལུ་ ཧེ་ག་ོཚུགས་ན་མས་ག། 
ཀཝ། ཟེར་བའ་སབས་ ཝ་ མད་པ་ཅིན། ང་བཅིས་ཀྱིས་ གདུང་བཏག་མ་ 
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ལུ་ ཧེ་ག་ོཚུགས་ན་མས་ག། 
ཤཝ། ཟེར་བའ་སབས་ ཝ་ མད་པ་ཅིན། ར་དྭགས་སམས་ཅིན་ རྭཝ་ ཞིལ་

ལག་འབད་ཡིོད་མ་ལུ་ ཧེ་གོ་ཚུགས་ན་མས་ག། ཟེར་དྲ་བ་ བཀོད་
ཞིནམ་ལས། ཧེ་གོ་མ་ཚུགས་ན་ཨིན་པས། ཟེར་བ་ཅིན། ཧེ་ག་ོ
ཚུགསཔ་འབད་ མང་བཟེོ་མ་ལུ་ སབ་ཨིན། ཟེར་ མང་མཐའ་འད་ 
མང་འགྲུབ་ན་ག་དོན་ལུ་ ཆ་རོགས་འབད་འཇུག་མ་ཨིན། ཁུངས་
བཀལ་བྱེན་དགོ། ད་འབད་ཞིནམ་ལས་ མང་མཐའ་ཡིདོ་པའ་མང་། 
ཁཝ། ཕྱུགཔོ། ཟེགོཔོ། འཁརཝ། གཏོརམ། ཆགཔ། སེྐྱེཝ། 
དབང་མོ། སར་པོ། སྟེོངཔ། བཟུམ། 

 ད་ལས་ པ་ མ་ ཝ། ཚག་གྲོགས་དང་འཁྲལ་ཏ་ བྱེ་ཚག་དང་གཅིག་
ཁར་འཇུག་མ། འགོཝ། ལྷོདཔ། འོངམ། འབདཝ། བཙུགསཔ། 
ཚུ་ མང་མཐའ་གྲས་སུ་མ་ཚུད། བྱེ་ཚག་དང་ སརི་བའི་སྐབས་ བྱེ་
ཚག་འིད་ མ་འིྩོངས་པའི་ ཚག་རི་སརི་དགྩོ་པའི་ སྐྩོརི་བཤད། 

རང་བཞིན་གས་ མང་འབད་ གྲུབ་ཡིོད་མ་། དཔར་ན། གྲུ། ཁྱིམ། 
གར། སོ་ནམ། ལཱ། སོབ་སྟེོན། སད་སྒྱུར། མ་ཏགོ། བཟུམ་ལུ་ པ་
པོ་ མ་མོ་ ཝ་བོ་ ཚུ་བཀལ་ཏ། གྲུ་པ། ཁྱིམ་པ། གར་མ། སོ་ནམ་



ལམ་སྟོན་༦ པ།            ༢༠༢༢ 
 

 168 

པ། ལཱཔ། སོབ་སྟེོན་པ། སད་སྒྱུར་བ། མ་ཏགོ་མ། བཟུམ་འབད་བ་
ཅིན། མང་མཐའ་མན་པ་ བདག་སྒྲིའ་གྲས་སུ་ ཨིནམ། སོབ་དཔོན་
རང་གས་ ཧེ་ག་ོདགཔོ་ཡིོད།    

ད་ལས་ འིྩོག་ལུ་བཀྩོད་ད་ཡྩོད་མ་ དྩོན་ཚན་ཏྩོག་སང་བ་འིབད་བཅུག། 
  ༡. ཨི་ལོ་ཚུ་ལུ་ མང་མཐའ་ར་ར་གས་ དཔར་བརོད་ར་རྐྱབ་ 

  བཅུག། 
  ༢. བདག་སྒྲའི་དཔར་བརྩོད་རྐྱབ་བཅུག། 
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༨. ཚིག་མཛོད་ལག་ལེན། 

ལས་དནོ། 
དོན་ཚན་འད་ མཇུག་བསྡུཝ་ད་ སོབ་ཕྲུག་ཚུ་གས་་་ 
༡ མང་དང་ ཚག་ག་དབྱེ་བ་ཤས་ཚུགས་དགྩོ།  
༢ མང་དང་ བྱེ་ཚག་ ཁྱད་ཚག་ག་ འིཇུག་པ་དང་། དྩོན་གྱི་འིགྱུརི་བ་ཚུ་ ཧ་གྩོ་ཚུགས་དགྩོ།  
༣ རྩོད་སྒྲ་གཅག་རུང་ ཡག་སབ་ མ་འིདྲཝ་འིབད་ཡྩོད་མ་ཚུའི་ འིཇུག་པ་ཤས་ཚུགས་དགྩོ།  

སྟོང་ལཱ། 
 རག་རལ་ བྲི་ན། རག་སྟེབོས་དབྱེ་རམ་ ལག་ལན། 
༡. སྩོབ་དཔྩོན་གྱིས། ཚག་མཛིད་ལག་ལན་འིཐབ་ན་ག་དྩོན་ལུ་ འིྩོག་ག་ལམ་སྩོན་ཚུའི་ཐྩོག་ལས་ 

སྩོང་ལཱ འིབད་དགྩོ། 
 ༡. ཚག་ག་གྩོ་རིམ་ སྒྲག་ཐངས་ཀྱི་ བསྐྱརི་ཞིབ་འིབད། 
 ༢. མང་དང་ ཁྱད་ཚག་ བྱེ་ཚག་ག་སྐྩོརི་ དབྱེ་བ་མཐལ་ཕན་ ཧ་གྩོ་བཅུག་དགྩོ། 
 ༣. ཡ་སབ་ལུ་ འིགྱུརི་བ་ མད་མ་དང་། ཡྩོད་མ་གཉིས་ཀྱི་དབྱེ་བ། ད་ལྟ་བ་དང་ མ་

 འིྩོངས་པ་ལུ་ སབ་གཅག་འིབད་མ། འིདས་པ་དང་མ་འིྩོངས་པ་ སབ་གཅག་
 འིབད་མ་སྩོགས།  

 ༤. ཚག་གྲེྩོགས་དང་ འིཁྲལ་ཏ་ དུས་གསུམ་ སྩོརི་ཚུལ། 
 ༥. རྩོད་སྒྲ་གཅག་རུང་ འིཇུག་པ་དང་འིཁྲལ་ སརི་ཚུལ་སྩོགས་ཀྱི་སྐྩོརི་ ལགས་ཤྩོམ་

 འིབད་ སང་བ་ཚུད་བཅུག་དགྩོ། 
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 ༦. ཚག་གྲེྩོགས་དང་འིཁྲལ་ཏ་ བྱེ་ཚག་འིབད་འིཇུག་མ་དང་། མང་འིབད་འིཇུག་མ། 
 ཁྱད་ཚག་འིཇུག་མའི་ དབྱེ་བ་ཕ་བཅུག་ན་སྩོགས་འིབད་དགྩོ། 

 ད་ལས་ གཞིན་ཡང་ རིགས་བསྒྲས་ཏ་ སབ་སྩོརི་སང་ཐབས་ལུ་ ཚད་མ་གཟུང་བརི་ ག་
འིད་མང་མང་ དུས་ཚད་ལན་ཏ་ སང་བ་འིབད་བཅུག་དགྩོཔ་དང་། སྩོབ་དཔྩོན་ཚུ་གས་ཡང་ 
ནཱི་བཟུམ་རི་ ལག་ལན་འིཐབ་དགྩོཔ་ཨན།  

 ༧. ཚིག་མཛོད་ ལག་ལེན་འཐབ་ཐངས་ཀྱི་དཔེ།  
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 

 ཀ་ གོ་བ་དང་འཁྲིལ་བའི་ཨང་རྟགས་བཀལ།  
  ༡. མི་ཅིག་ལུ་ ཁྲིམས་ བཀལ་ནུག། ཟེར་བ་ཅིན། ------ 
  ༢. བ་མའི་ཕྱག་ མགུ་ལུ་ བཀལ་དེས། ------ 

  

བཀལ། བྱ་ཚིག། (སྡེབ་འགྱུར་མེད་) ༡ ཐོག་ཁར་བཞག་པའི་དོན། » རྟ་གུ་ ཁུར་ཆ་ བཀལ་ནུག། ༢ 
ཁྲལ་དང་ཉེས་བྱ་ཚུ་ཕོག་བཅུག་པའི་དོན། » ཆད་འཐུས་ ཏི་རུ་ ལྔ་བརྒྱ་བཀལ་ནུག། 
དཀྲོག། བྱ་ཚིག། <མ་འོངས་/ད་ལྟ་= དཀྲོག། འདས་/སྐུལ་= དཀྲོགས་> ༡ ཙང་མ་བཞག་པར་ བར་ཆད་
རྐྱབ་པའི་དོན། » ཐུན་ གཏང་མི་ལུ་ མ་དཀྲོགས། ༢ བར་ན་ཕུང་བཟོ་བའི་དོན། » འཆམ་མཐུནམ་གི་
བར་ན་དཀྲོག་ནི་མི་འོང་། 
ཁག། ལས་ཚིག། (སྡེབ་འགྱུར་མེད་) ༡ དཀའ་ལས་གཏང་ནི། » ཤིང་བཀག་ནི་གི་ ལཱ་འདི་ ཁག་ར་ཁག་པས། ༢ 
བོཝ་མངརམོ་མེན་མི། » ཚོད་སྲེ་གི་ བོཝ་ ཁག་པས། 
བརྒྱུག། བྱ་ཚིག། <མ་འོངས་= བརྒྱུག། ད་ལྟ་= རྒྱུག། འདས་=བརྒྱུགས། སྐུལ་= རྒྱུགས་> ༡ གོམཔ་
མགྱོགས་པར་སྤོ་སོང་བའི་དོན། » སོབ་ཕྲུག་ཚུ་རྒྱུག་དེས། ༢ བསྡུ་ལེན་འབད་བའི་དནོ། » དམངས་ཀྱི་དོན་ལུ་ཏི་རུ་ལྔ་
བརྒྱ་རེ་བརྒྱུག་དགོ་པས། ༣ ཚོང་ལམ་ཡོད་པའི་དོན། » ཚེས་བཅུ་གི་སྐབས་ལུ་ཚོང་བརྒྱུག་པས། ༤ རྣམ་ཅོ་/མིག་ཁར་
ཚུད་པའི་དོན། » ཨ་ཕི་གོ་འདི་ཁོ་གི་མིག་ཁར་བརྒྱུག་ནི་མས། ༥ ལཱ་འབད་བའི་དོན། » དམངས་ཀྱི་འུར་ལཱ་རྒྱུག་དེས། 
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 ཁ་ རྗོད་ཚིག་ནང་ཚུད་མི་ ཚིག་གི་ གོ་དོན་ངོས་འཛིན་འབད། 
  ༡. ངོ་མ་ཤེས་མི་ མི་ལུ་ དཀྲོག་ནི་ མི་འོང་། ཟེར་བའི་དཀྲོག་གི་དནོ་ 
   དག་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
  ༢. དཀྲོགས་སྦེ་ ཆ་རོགས་གཉིས་ འཐབ་བཅུག་ནུག། ཟེར་བའི་དཀྲོགས་
   ཀྱི་དོན་དག་ ་་་་་་་་་་་་་ 

 ག་ གོ་དོན་དང་ འཁྲིལ་ཏེ་ དཔེ་བཀོད། 
  བརྒྱུག། ཟེར་མི་བྱ་ཚིག།  
  ༡. བསྡུ་ལེན་འབད་བའི་དོན་ བཏོན་ཚུགས་པའི་ དཔེ་ཅིག་བཀོད། 
  ༢. གོམ་པ་མགྱོགས་པར་སྤ་སོང་བའི་དོན་ བཏོན་ཚུགས་པའི་ དཔེ་ཅིག་ 
   བཀོད། 

 - རྗོད་སྒྲ་གཅིག་རུང་ ཡིག་སྡེབ་མ་འདྲཝ་གི་ འཇུག་པ། 
  ༡. མི་གི་ལག་པ་ལས་ བརྒྱུད་/རྒྱུད་དེ་ འངོས་པའི་ ཅ་ལ་ཅིག་ཨིན། 
  ༢. དམངས་ཀྱི་ སྦུག་ལུ་ ལྟདམོ་ བཏོན་/སྟོན་མི་ཅིག་ ཁོ་ཨིན། 
  ༣. ཨ་ལོ་འདི་ ཁྱིམ་ནང་ བཀལ་/བསྐྱལ་/སྐྱེལ་ བཞག་སྦེ་འོངས་ཡི། 

 - འདས་མ་འོངས་ད་ལྟ་སྐུལ་ཚིག་གི་དབྱེ་བ། 
  ༡. ད་ལྟ་བའི་ཚིག་ འདས་མ་འངོས་ སྐུལ་ཚིག་ལུ་ སྒྱུར་བཅོས་འབད་ནི། 
  ༢. འདས་པའི་ཚིག་ ད་ལྟ་བ་མ་འོངས་ སྐུལ་ཚིག་ལུ་ སྒྱུར་བཅོས་འབད་ནི། 
  ༣. མ་འོངས་པའི་ ད་ལྟ་བ་ འདས་པ སྐུལ་ཚིག་ལུ་ སྒྱུར་བཅོས་འབད་ནི། 
  ༤. སྐུལ་ཚིག་ འདས་མ་འངོས་ ད་ལྟ་བ་ལུ་ སྒྱུར་བཅོས་འབད་ནི་སོགས། 
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ཡིག་སྐུར་རྣམ་གཞག། 

༡. ཞུ་ཡིག། 

ལས་དོན།  
དོན་ཚན་འད་ མཇུག་བསྡུཝ་ད་ སོབ་ཕྲུག་ཚུ་གས་་་ 
༡ ཞུ་ཡིག་ཟེར་སབ་དགོ་པའ་གོ་དོན་ སབ་ཚུགས་དགོ། 
༢ ཞུ་ཡིག་ག་མགོ་རྒྱན་དང་ ད་ག་བརྡ་དོན་ཧེ་གོ་ཚུགས་དགོ། 
༣ ཞུ་ཡིག་འབྲི་ཐངས་ཀྱི་ འཐབོ་ལམ་དང་ཁྱིད་ཆོས་ གོ་རམ་ཚུ་ཤས་ཚུགས་དགོ། 
༤ ཞུ་ཡིག་བྲི་ནའི་སྦྱང་བ་ཚུད་ད་ རང་སོའ་གནས་ཚད་དང་བསྟུན་པའ་ གནད་དོན་

ཚུ་བཙུགས་ཏ་ ཞུ་ཡིག་བྲི་ཚུགས་དགོ། 

སྟོང་ལཱ། 
རག་རལ་ ལྷག་ན། སབ་ན། རག་སྟེབོས་དབྱེ་རམ་ ག་ོབ། 

༡. སོབ་དཔོན་གས་ སོབ་ཕྲུག་ཚུ་ ས་ཚན་༤ ལུ་བག་ོསྟེ་ ས་ཚན་ར་ལུ་ (རྫོང་
ཁའ་ཡིག་སྐུར་རྣམ་གཞིག་/གཏང་ཡིག་ག་རགས) ཟེར་མ་འད་ ར་ར་སོད་
ཞིན་ན་ ཞུ་ཡིག་ཟེར་མ་ག་ གོ་དོན་ ག་ཅི་ཨིན་ན? ཞུ་ཡིག་ག་མགོ་རྒྱན་ 
ག་ད་ས་འདུག་ག? འཚལ་ཏ་བྲི་བཅུག། ད་བསང་ སབོ་དཔོན་རང་ ས་ཚན་
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སོར་ར་རྐྱབ་སྟེ་རྒྱབ་སྐྱེོར་འབད། ད་ལས་ ཨི་ལོ་ཚུ་ལུ་ དྲ་བ་ཚུ་དྲས།  
 དཔར་ན།༡ ཞུ་ཡིག་ག་གོ་དོན་ ཤོག་གྲངས་ ག་ཅི་ནང་འདུག? 
  ༢ ཞུ་ཡིག་ག་ གོ་བ་ ག་ཅི་ཨིན་པས? 
  ༣ ཞུ་ཡིག་འབྲི་ཐངས་ ག་ད་ས་འདུག? 

རག་རལ་ ལྷག་ན། རག་སྟེབོས་ དབྱེ་དཔྱད། 
༢. ཨི་ལོ་ཚུ་ ས་ཚན་ནང་འབད་ར་ རྫོང་ཁའ་ཡིག་སྐུར་རྣམ་གཞིག་ག་དཔ་དབ་

༠༥ ག་ཞུན་དག་ཅིནམ་འད་ག་ ཤགོ་གྲངས་༦༩ ནང་ སོབ་དཔོན་གོངམ་ལུ་ 
བྲིས་ཡིོད་མ་ ཞུ་ཡིག་འད་ ལྷག་བཅུག། ཨི་ལ་ོཚུ་གས་ ལྷག་ཚརཝ་ད་ 
སོབ་དཔོན་གས་ འོག་ག་དྲ་བ་ཚུ་བཀོད་ད་ དབྱེ་དཔྱད་འབད་བཅུག། དཔར་ན། 
༡ ཞུ་ཡིག་འད་ གནད་དོན་ངོ་མ་ ག་ཅི་ཨིན་པས? 

 ༢ རྒྱབ་སྐྱེོར་ག་ གནད་དོན་ ག་ཅི་ར་བཀོད་ནུག? 
 3 ཞུ་ཡིག་འབྲི་མ་ ག་ཨིན་པས? ག་ལུ་ བྲིས་ནུག? 
 4 ངལ་གསོ་འད་ ནམ་ཞུ་ནུག? 
 

རག་རལ་ ལྷག་ན། རག་སྟེབོས་ དབྱེ་དཔྱད། 
3. ས་ཚན་ནང་འབད་ར་ ཡིག་སྐུར་རྣམ་གཞིག་ག་ཤགོ་གྲངས་༦ ནང་ཡིོད་པའ་ 
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ཞུ་ཡིག་འད་དང་ སོབ་དབ་ནང་ དོན་ཚན་དང་པ་ནང་ ཡིོད་པའ་ཞུ་ཡིག་ 
གཉིས་ལྷག་སྟེ་ འབྲི་ཐངས་ ག་སྡུར་འབད་ད་བལྟ་བཅུག། ཨི་ལོ་ཚུ་ལུ་ 
གྲོགས་རམ་ག་དོན་ལུ་ འོག་ག་དྲ་བ་ཚུ་ ས་ཚན་ནང་ སདོ་ད་འཚལ་བཅུག། 
དཔར་ན། 
 ༡ ཞུ་ཡིག་གཉིས་ཆ་ར་ ག་ལུ་ཕུལ་ནུག? 
 ༢ ཞུ་དོན་ངོ་མ་ ག་ཅི་ཨིན་མས? 
 ༣ རྒྱབ་སྐྱེོར་ག་དོན་ཚན་ ག་ཅི་བཀོད་ནུག? 
 ༤ དོན་ཚན་བཀོད་ཐངས་ ཅིོག་འཐད་པས་ག? 
 ༥ ཞུ་ཡིག་ག་འད་ སྟེབས་བད་ཏོག་ཏ་ོའདུག? ག་ཅི་འབད? 

༦ ཞུ་ཡིག་གཉིས་ལུ་ འབྲི་ཐངས་ཀྱི་ཁྱིད་པར་ ག་ད་ས་འདུག? 
ད་ལས་ ལན་ཚུ་ སོབ་ས་དམངས་ཁར་ སབ་བཅུག། 

 རག་རལ་ ལྷག་ན། རག་སྟེབོས་ དབྱེ་དཔྱད། 
༤. སོབ་དཔོན་གས་ འོག་ག་དྲ་བ་ཚུ་ བཀོད་ཞིན་ན་ ཨི་ལ་ོཚུ་ལུ་ སོབ་དབ་ནང་

ག་ མཆོད་ཆས་བར་ནའི་ཞུ་ཡིག་འད་ ལྷག་བཅུག་ས་ དྲ་བ་ཚུ་ག་ལན་འཚལ་
བཅུག།  
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༡ ཡི་གུའི་མགུལ་རྒྱན་འདི་ ག་དེ་སྱེ་བིས་ནུག? སྟོབ་དཔོན་ལུ་ འབི་མི་ཞུ་ཡིག་དང་ 
ཁད་པར་ག་ཅི་འདུག? (དཔེར་ན། མཁྱེན་ཡངས་ཟྱེར་བསྟོད་ཚིག་ཡོདཔ་) 

༢ ཞུ་ཡིག་གི་གནད་དོན་ ག་ཅི་གི་སྟོར་ལས་ཨིན་པས? 
༣ རྒྱབ་སྟོར་གི་གནད་དོན་ ག་ཅི་ར་འདུག? 
༤ ཡི་གུ་འདི་ ནང་མཆོད་ཆས་ཀི་ མིང་རྱེ་རྱེ་བཞིན་ མ་བཙུགས་པར་མཆོད་ཆས་ཅིག་

བརྙ་གནང་ཟྱེར་མི་ཅིག་ལས་ མ་བཙུགས་པ་ཅིན་ སྟོན་ག་ཅི་འྟོང? 
༥ མཇུག་ལུ་རྒྱབ་སྟོར་གི་ཚིག་ གོང་གི་ཅ་ལ་ཚུ་ཚོགས་འཁོར་འགྟོལཝ་ཅིག་ར་ མ་ཚང་

ཚངམ་འབད་རིས་སྟོད་ཕུལ་འྟོང་ ཟྱེར་བའི་ཚིག་འདི་ ག་ཅི་འབད་ བཙུགས་དགོཔ? 
༦ མཇུག་བསྡུཝ་ད་ ཞུ་བ་མཁྱེན་ཟྱེར་ག་ཅི་འབད་ བཙུགས་དགོཔ་སྨྟོ? 

རག་རལ་ བྲི་ན། རག་སྟེབོས་ ལག་ལན། 
༥. ཨི་ལོ་ཚུ་ ས་ཚན་༣ ལུ་བགོ་ཞིན་ན། ས་ཚན་ར་ལུ་ འོག་ག་དོན་ཚན་ར་ 

སོད་ད་ ཞུ་ཡིག་ར་བྲི་བཅུག། 
དང་པ་ལུ༽ རྱེད་འྟོག་གི་ སྒྟོ་ནོར་རྒྱ་སྱེད་འགོ་དཔོན་ལུ་ སྐུ་མགྟོན་གསལ་ བཤད་གནང་པར་

འབྟོན་གནང་ཟྱེར་ཞུ་ཡིག་ཅིག་ བ་ིབཅུག། 
གཉིས་པ་ལུ༽ རྱེད་འྟོག་གི་རཔ་ོལུ་ མྱེ་ཏོག་ལྡུམ་ར་བཟྟོ་ནའིི་འགན་སྡུར་ནང་ སྐུ་མགྟོན་གཙོ་བོ་

འབད་ ཞུ་ནིའི་ཞུ་ཡིག་ བི་བཅུག། 

གསུམ་པ་ལུ༽ སྟོབ་གྲྭའི་དབུ་འཛིན་ལུ་ སྟོབ་ཁང་ལྟ་བཤལ་ལུ་ འགྟོ་ཆོག་པའི་གནང་བ་ལེན་ནི་གི་ 
ཞུ་ཡིག་ཅིག་བི་བཅུག། དེ་འབདཝ་ད། སྱེ་ཚན་གིས་ ཞུ་ཡིག་ངོ་མ་ མ་བི་བའི་ཧྱེ་
མར་ ཞུ་ཡིག་ནང་ བཙུགས་ནིའི་ རྒྱབ་སྟོར་གི་གནད་དོན་ཚུ་ ཁ་གསལ་ཐོ་
བཀོད་བཅུག་དགོ། དཔེར་ན། 
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   ༡. ལས་རིམ་གི་དམིགས་དོན།  
༢. ལས་རིམ་ག་ཅི་འབད་ནི་ཨིན་ན?  
༣. དུས་ཚོད་ནམ་དང་ ག་དེམ་ཅིག་འགོར་ནི་ཨིན་ན?  
༤. འབད་དགོཔ/མཛད་དགོཔ་ ག་ཅི་ར་ཡོད་ག?  
༥. གསོལཝ་ཚོགས་ཚུ་ ག་དེ་སྱེ་ཡོད་ག?  
༦. སྐུ་མགྟོན་གིས་ བསྣམས་འབྟོན་དགོཔ་ ག་ཅི་ཡོད་ག? ཐུགས་ཀི་དྲན་

གསོ་ སོགས་བི་བཅུག། 
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༢. གཏང་ཡིག། 

ལས་དོན།  
དོན་ཚན་འད་ མཇུག་བསྡུཝ་ད་ སོབ་ཕྲུག་ཚུ་གས་་་ 
༡ གཏང་ཡིག་ཟེར་བའ་གོ་དོན་དང་ གཏང་ཡིག་ ག་དང་ག་ལུ་ བིྲིཝ་ཨིན་ན་སབ་

ཚུགས་དགོ། 
༢ གཏང་ཡིག་ག་མགོ་རྒྱན་དང་ འད་ག་བརྡ་དོན་ཚུ་ ཧེ་གོ་ཚུགས་དགོ། 
༣ གནད་དོན་ སྣ་ཚགས་བཙུགས་ཐོག་ལས་ འབྲི་ཐངས་ཀྱི་གོ་རམ་ ལམ་ལུགས་

དང་འཁྲལ་ཏ་ བྲི་ཚུགས་དགོ། 
༤ འབྲི་ཐངས་ཀྱི་ གོམས་སྦྱང་ཚུད་ད་ གཅད་མཚམས་/བརོད་མཚམས་/དོན་

མཚམས་ཚུ་དང་འཁྲལ་ཏ་ བྲི་ཚུགས་དགོ། 

སྟོང་ལཱ། 
རག་རལ་ ལྷག་ན། སབ་ན། རག་སྟེབོས་དབྱེ་རམ་ ག་ོབ། 

༡. སོབ་དཔོན་གས་ སོབ་ཕྲུག་ཚུ་ ས་ཚན་༤ ལུ་བགོ་ས་ ས་ཚན་ར་ལུ་ (རྫོང་
ཁའ་ཡིག་སྐུར་རྣམ་གཞིག་/གཏང་ཡིག་ག་རགས) ཟེར་མ་འད་ ར་ར་སོད་
ཞིན་ན་ ཞུ་ཡིག་ཟེར་མ་ག་ གོ་དོན་ག་ཅི་ཨིན་ན? གཏང་ཡིག་ག་མགོ་རྒྱན་
ག་ད་ས་འདུག་ག? འཚལ་ཏ་བྲི་བཅུག། ད་བསང་ སབོ་དཔོན་རང་ ས་ཚན་
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སོར་ར་རྐྱབ་སྟེ་ རྒྱབ་སྐྱེརོ་འབད། ད་ལས་ ཨི་ལོ་ཚུ་ལུ་ དྲ་བ་ཚུ་དྲས། དཔར་
ན།  

  ༡ གཏང་ཡིག་གི་གོ་དོན་ ཤོག་གངས་ ག་ཅི་ནང་འདུག? 
  ༢ གཏང་ཡིག་གི་ གོ་བ་ ག་ཅི་ཨིན་པས? 
  ༣ གཏང་ཡིག་འབི་ཐངས་ ག་དེ་སྱེ་འདུག? 

རག་རལ་ ལྷག་ན། རག་སྟེབོས་དབྱེ་རམ་ དབྱེ་དཔྱད། 
༢. ཨི་ལོ་ཚུ་ ས་ཚན་ནང་འབད་ར་ རྫོང་ཁའ་ཡིག་སྐུར་རྣམ་གཞིག་ག་དཔ་དབ་

༢༠༠༥ ག་ཞུན་དག་ཅིནམ་འད་ག་ ཤོག་གྲངས་༣༤ ནང་ ཆ་རོགས་ལུ་ 
དགའ་བསུའ་ཡི་གུ་ བྲིས་ཡིོད་མ་ གཏང་ཡིག་འད་ ལྷག་བཅུག། ཨི་ལོ་ཚུ་
གས་ ལྷག་ཚརཝ་ད་ སབོ་དཔོན་གས་ འོག་ག་དྲ་བ་ཚུ་བཀོད་ད་ དབྱེ་དཔྱད་
འབད་བཅུག། དཔར་ན།  

 ༡ གཏང་ཡིག་འདི་ གནད་དོན་ངོ་མ་ ག་ཅི་ཨིན་པས? 
 ༢ རྒྱབ་སྟོར་གི་ གནད་དོན་ ག་ཅི་ར་ བཀོད་ནུག? 

༣ གཏང་ཡིག་འབི་མི་ ག་ཨིན་པས? ག་ལུ་ བིས་ནུག? 
 ༤ ངལ་གསོ་འདི་ ནམ་ ཞུ་ནུག? 

རག་རལ་ ལྷག་ན། རག་སྟེབོས་དབྱེ་རམ་ དབྱེ་དཔྱད། 
3. ས་ཚན་ནང་འབད་ར་ ཡིག་སྐུར་རྣམ་གཞིག་ག་ཤོག་གྲངས་༣༤ ནང་ཡིོད་
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པའ་ གཏང་ཡིག་འད་དང་། སོབ་དབ་ནང་ དོན་ཚན་དང་པ་ནང་ ཡིོད་པའ་
གཏང་ཡིག་ གཉིས་ལྷག་སྟེ་ འབྲི་ཐངས་ ག་སྡུར་འབད་ད་བལྟ་བཅུག། ཨི་
ལོ་ཚུ་ལུ་ གྲགོས་རམ་ག་དོན་ལུ་ འོག་ག་དྲ་བ་ཚུ་ ས་ཚན་ནང་ སོད་ད་འཚལ་
བཅུག། དཔར་ན། 
༡ གཏང་ཡིག་ གཉིས་ཆ་ར་ ག་ལུ་ ཕུལ་ནུག? 
༢ གཏང་ཡིག་གི་ གནད་དོན་ངོ་མ་ ག་ཅི་ ཨིན་མས? 
༣ རྒྱབ་སྟོར་གི་དོན་ཚན་ ག་ཅི་བཀོད་ནུག? 
༤ དོན་ཚན་བཀོད་ཐངས་ ཅོག་ འཐད་པས་ག? 
༥ གཏང་ཡིག་ག་འདི་ སབས་བདེ་ཏོག་ཏོ་འདུག? ག་ཅི་འབད? 
༦ གཏང་ཡིག་གཉིས་ལུ་ འབི་ཐངས་ཀི་ཁད་པར་ ག་དེ་སྱེ་འདུག?  

དེ་ལས་ ལན་ཚུ་ སྟོབ་སྱེ་དམངས་ཁར་ སབ་བཅུག། 

རག་རལ་ བྲི་ན། རག་སྟེབོས་དབྱེ་རམ་ ལག་ལན། 
༤. ཨི་ལོ་ཚུ་ལུ་ འོག་ག་དོན་ཚན་ར་ སོད་ད་ གཏང་ཡིག་ར་བྲི་བཅུག། 

༡ ཤུལ་མམ་ག་བདུན་ཕྲག་ནང་ སོབ་གྲྭའ་རད་སྟེོན་ལས་རམ་ཅིག་ འགོ་
འདྲན་འཐབ་ན་ཨིནམ་ལས། ཨི་པ་དང་ཨིའ་ ལྟདམོ་བལྟ་བར་ ཤོག་
ཟེར་བའ་ཡི་གུ། 

༢ རྫོང་ཁའ་ཡིག་སྐུར་རྣམ་གཞིག་ག་ དཔ་དབ་ཤོག་གྲངས་༣༧ ནང་ 
ཆ་རོགས་ཀྱིས་གསོལ་འདབས་ཀྱི་ཡི་གུ་བྲིས་ཡིོད་མ་འད་ལུ་ཡིག་ལན། 
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༣ སོབ་དབ་ནང་ ཆ་རོགས་ལུ་ སོ་སྣང་ཅིན་ག་གནས་ཚུལ་ བསྐྱེལ་ཡིོད་
མ་ ཡི་གུ་འད་ལུ་ ཡིག་ལན།  

 ད་འབདཝ་ད་ ཨི་ལ་ོཚུ་གས་ གཏང་ཡིག་ངོ་མ་ མ་བྲི་བའ་ཧེ་མར་ གཏང་
ཡིག་ནང་བཙུགས་ནའི་ རྒྱབ་སྐྱེོར་ག་གནད་དོན་ཚུ་ ཁ་གསལ་ཐོ་བཀོད་བཅུག་
དགོ། དཔར་ན། 

 ༡ གནད་དོན་ང་ོམ་ག་ཅི་བཙུགས་ནི? 
 ༢ རྒྱབ་སྐྱེོར་ག་ གནད་དོན་ག་ཅི་ བཙུགས་ནི? 
 ༣ དུས་ཚད། 
 ༤ འབད་དགཔོ་ ག་ཅི་ར་ཡིོད་ག? 
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ཟུར་སྦྲག། 
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བྷུལུམ་གི་རིག་སྟོབས་དབྱེ་རིམ། 

བྷུལུམ་ག་ རག་སྟེབོས་དབྱེ་རམ་ ཟེར་མ་འད་ག་ཅི་ས?ོ 
ས་ལོ་༡༩༥༦ ལུ་སན་ཇ་མན་བྷུལུམ་ག་ འགོ་འཁྲད་ཐོག་ལུ་ རྣམ་རག་ལུ་མཁས་པའ་ ཤས་རག་
མཁས་མཆོག་ས་ཚན་ཅིག་གས་ ལྷབ་སྦྱང་སབས་ལུ་གལ་ཆ་བའ་ བློ་རག་རྣམ་དཔྱོད་རམ་པ་ཚུ་ དབྱེ་
བ་ཕས་ནུག།  ཁོང་གས་ བློ་རག་ག་ རམ་པ་ཚུ་ ཁག་དྲུག་ལུ་དབྱེ་ནུག། བློ་རག་ག་རམ་པ་ཚུ་ག་
མང་ཡིང་ བྷུལུམ་ག་ རག་སྟེོབས་དབྱེ་རམ་ ‘Bloom’s Taxonomy’ ཟེར་བའ་ཐ་སྙད་དར་ནུག། 
བྷུལུམ་དང་ ཁ་ོག་ཆ་རོགས་ཚུ་གས་བལྟཝ་ད་ དྲ་བ་བརྒྱ་ཆ་༩༥ ད་ཅིག་ སོབ་ཕྲུག་ཚུ་གས་མནོ་
བསམ་གཏང་དགོ་པའ་རག་རལ་ དྲན་ཤས་ འད་རག་རལ་ཚུ་ག་གྲས་ལས་ དམའ་ཤོས་ར་ད་ཨིནམ་
འབད་མཐོང་ནུག། 
བྷུལུམ་གས་ རག་རལ་རམ་པ་དམའ་ཤོས་ དྲན་ཤས་སམ་ ངོ་ཕ་ན་ལས་འགོ་བཙུགས་ཏ་ ཡིར་ཡིར་
འབད་ རག་རལ་ལཱ་ཁག་ཤོས་ མགུ་རོགས་དྲགས་ གསརི་རྩོམ་ཚུན་ ཁག་དྲུག་འབད་ ངོས་འཛོན་
འབད་ནུག། རག་རལ་ད་ཚུ་འཇམ་ཤོས་ལས་ འགོ་བཙུགས་ཏ་ ལཱ་ཁག་ཤོས་ཚུན་གཤམ་གསལ་
བཟུམ་གོ་རམ་བསྒྲིགས་ནུག།   གསརི་རྩོམ།  
                             དབྱེ་ཞིབ། 
       དབྱེ་དཔྱད། 

ལག་ལན། 
                  གོ་བ།       
                            དྲན་ཤས། 
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བྷུལུམ་གི་རགི་སྟོབས་དབྱེ་བ་རྱེ་རྱེ་བཞནི་ག་ིའགྱེལ་བཤད། 

དབྱེ་རམ་དང་པ། དྲན་ཤས། དྲན་ཤས་ཟེར་མ་འད་ ཧེ་མ་ལྷབ་མ་ཚུ་ སམས་ལུ་དྲན་ན། ཡིངན། ངོ་
ཕ་ཚུགས་ན་ཅིག་ལུ་སབ་ཨིན། དྲན་ཤས་འད་ལྷབ་སྦྱང་ལུ་ཁག་ཆ་བའ་ བློ་རག་ག་གྲས་ལས་ དམའ་
ཤོས་ར་འད་ཨིན། འད་ག་སབས་ལུ་སོབ་ཕྲུག་ཚུ་གས་ ཧེ་མ་ལྷབ་མ་ཚུ་ སམས་ལུ་དྲན་ཚུགས་མ་
ཚུགས་བལྟ་ནའི་དོན་ལུ་ལ་ལུ་ཅིག་ངོས་འཛོན་འབད་ན་དང་ལ་ལུ་ཅིག་བཤད་པ་རྐྱབ་བཅུག་ན་འད་ཨིན། 
དྲན་ཤས་བལྟ་ན་ག་དནོ་ལུ་ འགོ་ག་འདྲ་ཚག/ སྐུལ་ཚག་ཚུ་ལག་ལན་འཐབ་ཨིན། 
ཐོ་བཀོད། སབ། བཤད་པ་རྐྱབ། ངོས་འཛིན། སྟོན། ཁ་བང་བཏགས། བསྡུ་ལེན་འབད། མིང་བིས། གནམ་ལ་ོབིས། 
དབིན་ཚེས་བསི། ག། ནམ། གདམ་ཁ་རྐྱབ། མཐུན་སགི་འབད། ག་ཏེ་ལུ༌ སོགས། 

དབྱེ་རམ་གཉིས་པ། ག་ོབ།  སོབ་ཕྲུག་ཚུ་གས་ གནད་དོན་ཚུ་ གཞིན་ལུ་བཤད་ཚུགས་ག? གོ་བ་
ལན་ན་ ཟེར་མ་འད་ གནས་ཚུལ་ག་ དོན་དག་ཧེ་གོ་ན་ ཅིག་ལུ་སབ་ཨིན།  འད་ནང་ལུ་ ཡིག་ཐོག་
ལུ་ཡིོད་པའ་གནད་དོན་ཚུ་ པར་རས་དང་ ཐག་ཁྲམ་ལ་སོགས་པ་གཞིན་ལུ་ བསྒྱུར་ན་དང་ སད་སྒྱུར་
རྐྱབ་ན་ ད་ལས་ཐབས་ཤས་ རྒྱ་སྐྱེད་འབད་ན་ཚུ་ འབད་ཚུགས་དགོཔ་ཨིན། 
འད་ག་སབས་ལུ་ སོབ་ཕྲུག་རང་གས་ ཧེ་མ་ཤས་མ་ཚུ་ དཔྱད་རག་བཏང་ཞིནམ་ལས་ གནས་སྟེངས་
གཞིན་ལུ་ འབྲིལ་བ་བཀོད་ཚུགས་དགོ།  ཁོང་ར་གས་ ཤས་མ་ཚུ་གོ་བ་བཤད་བཅུག་ན།  ཁྱིད་པར་
ཕ་བཅུག་ན། སྔོན་དཔྱད་འབད་ན་དང་། བཅུད་དོན་བཏོན་ན་ཚུ་འབད་བཅུག་འོང་། 
ག་ོབ་ག་རག་རལ་བལྟ་ན་ག་དནོ་ལུ་ འགོ་ག་འདྲ་ཚག/ སྐུལ་ཚག་ཚུ་ལག་ལན་འཐབ་ཨིན། 
བཅུད་དོན་བཏོན། བཤད་པ་རྐྱབ། ཁད་པར་ཕྱེས། སྟོན་རིས་བཏོན། རྒྱ་སྱེད་འབད། ངོས་འཛནི། བསར་ཞིབ་འབད། དཔེ་
སྟོན། ཚོད་དཔག། ལོག་སྱེ་བིས། ལ་སོགས་པ། 

དབྱེ་རམ་གསུམ་པ། ལག་ལན། ལག་ལན་ ཟེར་མ་འད་ ཧེ་མ་ལས་ ཤས་མ་རག་པ་གཡིོག་བཀོལ་ཏ་ 
འབད་དགོ་པའ་དཀའ་ངལ་ བསལ་ཚུགས་ན་ཅིག་ལུ་ སབ་ཨིན། འད་ནང་ལུ་ གཅིག་ཤས་ཀུན་ལུ་ 
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རགས་སྒྲི་ཟེར་སབ་དོ་བཟུམ་ རག་པ་འད་གནས་སྟེངས་གཞིན་ལུ་ གཡིོག་བཀོལ་ཚུགས་དགོཔ་ཨིན།  
ལག་ལན་འད་ནང་ལུ་ དྲན་ཤས་དང་ གོ་བ་ལན་ན་ལས་ལྷག་པའ་ རག་རལ་དགོཔ་ཨིན། 
འད་ག་སབས་ལུ་ སབོ་ཕྲུག་རང་གས་ ཤས་མ་རག་པ་དང་ ཡིོན་ཏན་ཚུ་ དངོས་བསྟེར་ ལག་ལན་
འཐབ་དགོཔ་ཨིན།  སོབ་ཕྲུག་ཚུ་གས་ རང་ག་རག་རལ་སྟེོན་ན་ག་དོན་ལུ་ བརྟེག་དཔྱད་འབད་ན་ 
པར་རས་བྲི་ན་ ཐབས་ཤས་དང་དཔྱ་བཟེོ་ན་ཚུ་འབད་དགོཔ་ཨིན། 
ལག་ལན་ག་རག་རལ་བལྟ་ན་ག་དནོ་ལུ་ འགོ་ག་འདྲ་ཚག/ སྐུལ་ཚག་ཚུ་ལག་ལན་འཐབ་ཨིན། 
དཔྱེ་སྟོན་འབད། པར་རིས་ཀ་ིཐོག་ལུ་དཔྱེ་སྟོན། སྒྱུར་བཅོས་འབད། སོར་སྱེབ་རྐྱབ། བརྟག་དཔད་འབད། འབྱེལ་བ་བཀོད། 
ལེགས་བཅསོ་འབད། སད་སྒྱུར་རྐྱབ། འཁྲབ་སྟོན་འབད། ལག་ལེན་འཐབ།  

དབྱེ་རམབཞི་པ། དབྱེ་དཔྱད།  སོབ་ཕྲུག་ཚུ་གས་ འབྲིལ་བ་ཡིོད་མད་ ཕ་ཚུགས་པས་ག?  
དབྱེ་དཔྱད་ ཟེར་མ་འད་ ཡིག་རྒྱུགས་ལ་སོགས་པའ་ གནད་དོན་ཚུ་ ནང་གསས་ཁ་དབྱེ་སྟེ་ བལྟ་ཐོག་
ལས་ ས་སྒྲིག་བཀོད་ད་ ཧེ་གོ་ཚུགས་ན་ཅིག་ལུ་ སབ་ཨིན། དབྱེ་དཔྱད་འད་ལུ་ ག་ོབ་ལན་ན་དང་ 
ལག་ལན་འཐབ་ན་ལས་ལྷག་པའ་ རག་རལ་དགོཔ་ཨིན་མ་ད་ཡིང་ འད་ནང་ལུ་ སྒྲིག་བཀོད་དང་ནང་
དོན་གཉིས་ཆ་ར་ ཧེ་ག་ོཚུགས་དགོཔ་ཨིན།  
འད་ག་སབས་ལུ་ སོབ་ཕྲུག་ཚུ་གས་ ནང་གསས་སམ་ ཡིན་ལག་ཕེན་ཚུན་ག་བར་ན་ འབྲིལ་བ་ཡིདོ་
མད་ཕ་ཚུགས་དགོཔ་ཨིན། ཁོང་ཚུ་གས་ བརྡ་དོན་ཚུ་ས་ཚན་དང་ ཡིང་ན་ དབྱེ་ཁག་སོ་སོར་ཕ་ན།  
ག་སྡུར་རྐྱབ་ཞིནམ་ལས་ ཁྱིད་པར་ཕ་ན། ད་ལས་ དབྱེ་དཔྱད་དང་ ཞིབ་འཚལ་འབད་ཚུགས།  ད་
རུང་ ཁོང་ཚུ་གས་ ཕེན་པ་དང་གནོད་པ།  ཁུངས་ལགས་ཤོམ་དང་ ཟེོགཔ་ ད་ལས་ དངོས་ཅིན་དང་ 
བསམ་འཆར་ཚུ་ག་ཁྱིད་པར་ ཕ་ནའི་རག་རལ་ཚུ་ ཡིར་རྒྱས་གཏང་ཚུགས།   
དབྱེ་དཔྱད་ཀྱི་རག་རལ་བལྟ་ན་ག་དནོ་ལུ་ འགོ་ག་འདྲ་ཚག/ སྐུལ་ཚག་ཚུ་ལག་ལན་འཐབ་ཨིན། 
དབྱེ་བ་དཔད། ཁག་དབྱེ། གོ་རམི་སིགས། འགྱེལ་བཤད་རྐྱབ། བཙག་འཐུ་རྐྱབ། ག་སྡུར་རྐྱབ། སྟོན་རྟོད། གལ་ཆེ་ཧིང་
ཕྱེས། དབྱེ་བ་ཕྱེས། ལ་སོགས་པ། 
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དབྱེ་རམ་ལྔ་པ། དབྱེ་ཞིབ། དབྱེ་ཞིབ་ ཟེར་མ་འད་ ཚད་ལྡན་ག་འགྲོ་ལུགས་དང་འཁྲལ་ཏ་ འོས་
འབབ་དང་ལྡན་པའ་ མཐའ་དཔྱད་ཀྱི་ གྲོས་ཐག་གཅིད་ཚུགས་ན་ལུ་ སབ་ཨིན། འད་ནང་ལུ་ ཚད་
གཞི་དང་འཁྲལ་ཏ་ རྒྱུ་དངོས་སམ་ བརྡ་དོན་ཚུ་ག་ རས་ཁུངས་ཚུ་ མཐའ་དཔྱད་ཀྱི་ གྲོས་ཐག་གཅིད་
ཚུགས་དགོཔ་ཨིན།  
འད་ག་སབས་ལུ་ སོབ་ཕྲུག་ཚུ་གས་ གནད་འགག་ཆ་བའ་སོ་ལས་ མནོ་བསམ་གཏང་ན་དང་ བརྡ་
དོན་ཚུ་སབས་འཐོབ་ཀྱི་འབྲིལ་བ་ ཡིོད་ཧེང་དང་ ཁུངས་བརྟེན་ཧེང་ བདན་ཧེང་ ཀྲིག་ཀྲི་ཡིོད་ཧེང་ཚུ་  
དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནའི་ རག་པ་ཡིར་རྒྱས་གཏང་ཚུགསཔ་ཨིན། 
དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་རག་རལ་བལྟ་ན་ག་དནོ་ལུ་ འགོ་ག་འདྲ་ཚག/ སྐུལ་ཚག་ཚུ་ལག་ལན་འཐབ་ཨིན། 
བརྟག་དཔད་འབད། ཐག་བཅད། གོང་འྟོག་སིགས། སྱེ་རིམ་བཀོད། གྟོས་འཆར་བཀོད། གདམ་འཐུ་རྐྱབ། གདམ་ཁ་རྐྱབ། 
འགྱེལ་བཤད་རྐྱབ། དབྱེ་བ་ཕྱེས། རྒྱབ་སྟོར་བཀོད། མཇུག་བསྡུ། ག་སྡུར་རྐྱབ། ཁད་པར་ཕྱེས། ཁུངས་བཀལ། རིས་
མཐོང་བཀོད། སྟོན་དཔད་འབད། བཅུད་བསྡུ། སྟོན་རིས་བཏོན། ལ་སོགས་པ། 

དབྱེ་རམ་དྲུག་པ། གསརི་རྩོམ། གསརི་རྩོམ་ ཟེར་མ་འད་ རང་སྟེབོས་ཀྱིས་ གནད་དོན་དང་ཐབས་
ཤས་ཚུ་ གསརི་རྩོམ་ཐོག་ལས་ དཀའ་ངལ་བསལ་ཚུགས་ན་ཅིག་ལུ་སབ་ཨིན། འད་ནང་ལུ་ རག་
པའམ་ ཁྱིད་ཆོས་ཀྱི་ཡིན་ལག་ མ་འདྲཝ་ཚུ་ གཅིག་ཁར་བསོམས་ཞིནམ་ལས་ ཧྲིལ་ཧྲིལ་ རྡོག་རྡོག་
ཅིག་ གསར་གཏོད་འབད་ཚུགས་པའ་ ལོགས་གྲུབ་དང་ གཞིན་ག་རག་པ་དང་ ཐབས་ཤས་ཚུ་ ཟུང་
འབྲིལ་བཀོད་ཞིནམ་ལས་ བརོད་དོན་གཅིག། ཡིང་ན། གསལ་བཤད་དང་ འཆར་གཞི་ལ་སོགས་པ་ 
འགྲུབ་ཚུགས་དགོཔ་ཨིན། འད་ནང་ལུ་ དྲན་ཤས་ལས་ གསརི་རྩོམ་གྱིྲི་རག་པ་ཚུན་ ག་ར་ཚུདཔ་ལས་ 
སོབ་སྦྱོང་གྲུབ་འབྲིས་དང་ རག་རལ་ག་ར་ལས་ མཐོ་ཤོས་ཨིན། 
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འད་ག་སབས་ལུ་ སོབ་ཕྲུག་ཚུ་གས་ རག་པ་གསར་གཏོད་འབད་ན་ལུ་ བརོན་ཤུགས་བསྐྱེད་བཅུགཔ་
མ་ཚད་ འབད་ཐངས་ཀྱི་ཐབས་ལམ་ གསརཔ་སྟེོན་ན་དང་ རང་སྟེབོས་ཀྱིས་ གསར་གཏོད་འབད་ནའི་
སམས་ཤུགས་བསྐྱེད་བཅུགཔ་ཨིན། 
གསརི་རྩོམ་གྱིྲི་རག་རལ་བལྟ་ན་ག་དནོ་ལུ་ འགོ་ག་འདྲ་ཚག/ སྐུལ་ཚག་ཚུ་ལག་ལན་འཐབ་ཨིན། 
གཅིག་ཁར་སྟོམས། ལེགས་བཅོས་འབད། ལོག་སྱེ་སིགས། ཚབ་བཙུགས། འཆར་གཞི་བརམ། གསརཔ་བཟྟོ། གསར་
སྟོས་འབད། བརམ། ག་སགི་འབད། བསྡུ་སིག་འབད། བསར་ཞིབ་འབད། གོ་རམི་སིགས། གལ་རིམ་ཕྱེས། ལོག་སྱེ་བིས། 
ལ་སོགས་པ།  
བྷུལུམ་གི་ རགི་སྟོབས་དབྱེ་རམི་ བཅུད་སྡུད། 
རགི་སྟོབས་དབྱེ་རམི། ག་ཅ་ིལུ་སབ་ཨནི་ན? ང་བཅས་ཀསི་ ག་ཅ་ིསབ་ཨནི་ན? 
དྲན་ཤསེ། ཧྱེ་མ་ག་ིཚུ་དྲན་ནི་དང་ དཔད་རགི་གཏང་ནི། ག་ཨིནམ་འདི་སྟོན་ཚུགས་ནི། 
ག་ོབ། གནས་ཚུལ་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་ཚུ་ཧ་ག་ོནི། ག་ཅི་གི་སྟོར་ལས་ཨནི་ན? ཤེས་ཚུགས་ན།ི 
ལག་ལནེ། རང་གིས་ཤེས་མ་ིའདི་ ལཱ་བཀལོ་ཚུགས་ན།ི ལཱ་བཀོལ་ནི་དང་ བཤོལ་བཞག་ནི། 
དབྱེ་དཔད། ཤེས་མི་འདི་ཁུངས་བཀལ་ནི། ཁག་དབྱེ་སྱེ་

བལྟ་ནི། 
ཁག་སོ་སརོ་དབྱེ་ནི། 

དབྱེ་ཞབི། གྲུབ་འབས་དང་ གནས་ཚུལ་ག་ིཁེ་ཕན་དང་ 
རསི་ཁུངས་ཚུ་ཕྱེ་ནི། 

འྟོས་འབབ་བལྟ་སྱེ་ ཐག་གཅད་ཚུགས་ནི། 

གསར་རྩོམ། ཤེས་མི་ཡོན་ཏན་དང་རིག་པ་ཚུ་གཅིག་ཁར་
བཙུགས་ཞིནམ་ལས་གསར་བཏོད་འབད་ནི། 

གསར་རྟོམ་དང་ གསར་སྐྲུན་འབད་ནི། 
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འཇོན་སངས་ རིག་རལ་དཔེ་སྟོན། 

༡. 
དྲན
་ཤསེ

། 

 གནས་ཚུལ་ཚུ་ དཔད་རིག་གཏང་ནི་དང་ བརྟག་དཔད་འབད་ནི། 
 ས་གནས་དང་ ཚེས་གངས་ དུས་སབས་ འབྱུང་རིམ་ཚུ་ དྲན་ནི། 
 ལཱ་གལ་ཅན་ཚུ་ དྲན་ནི། 
 དོན་ཚན་གི་སྟོར་ལས་ གོམས་སང་ཚུད་ནི། 
འདིྲ་ཚིག། 
ཐོ་བཀོད། སབ། བཤད་པ་རྐྱབ། ངོས་འཛིན། སྟོན། ཁ་བང་བཏགས། བསྡུ་ལེན་འབད། མིང་བིས། གནམ་ལོ་བིས། 
དབིན་ཚེས་བིས། ག། ནམ། གདམ་ཁ་རྐྱབ། མཐུན་སིག་འབད། ག་ཏེ་ལུ། ཟྱེར་མི་ཚུ། 

༢. 
ག་ོབ

། 

 གནས་ཚུལ་ཧ་གོ་ནི། 
 གོ་དོན་ལེན་ནི། 
 རིག་པ་འདི་ གནས་སངས་གསར་པའི་ནང་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི། 
 ས་སྒྱུར་བརྡ་སྒྱུར་འབད་ནི། ག་སྡུར་རྐྱབ་ནི། ཁད་པར་ཕྱེ་ནི། 
 གོ་རིམ་བསིག་ནི། སྱེ་ཚན་བཟྟོ་ནི། 
 ཕན་ཐོགས་དང་ འབས་བུ་ ག་ཅི་བཟུམ་འབྱུང་འྟོང་ག་? སྟོན་ཤེས་བལྟ་ནི། 
འདིྲ་ཚིག། 
བཅུད་དོན་བཏོན། བཤད་པ་རྐྱབ། ཁད་པར་ཕྱེས། སྟོན་རིས་བཏོན། རྒྱ་སྱེད་འབད། ངོས་འཛིན། བསར་ཞིབ་འབད། 
དཔེ་སྟོན། ཚོད་དཔག། ལོག་སྱེ་བིས།   ཟྱེར་མི་ཚུ། 

༣. 
ལག

་ལེན
། 

 གནས་ཚུལ་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་ནི། 
 ཐབས་ཤེས་དང་ གོ་བ་ དོན་འཁྲིད་ཀི་རིགས་ཚུ་ གནས་སངས་གསར་པའི་ནང་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི། 
 རིག་སྟོབས་ཀི་ཐོག་ལས་ དཀའ་ངལ་བསལ་ནི། 
འདིྲ་ཚིག། 
དཔྱེ་སྟོན་འབད། པར་རིས་ཀི་ཐོག་ལུ་དཔྱེ་སྟོན། སྒྱུར་བཅོས་འབད། སོར་སྱེབ་རྐྱབ། བརྟག་དཔད་འབད། འབྱེལ་བ་
བཀོད། ལེགས་བཅོས་འབད། སད་སྒྱུར་རྐྱབ། འཁྲབ་སྟོན་འབད། ལག་ལེན་འཐབ། ཟྱེར་མི་ཚུ། 

༤.
 ད
བྱེ་ད

པད
། 

 དཔེ་བལྟ་ནི། 
 ཁད་ཆོས་ ཡན་ལག་ཚུ་བསིག་ནི། 
 གོ་དོན་ཐད་ཀར་ མ་སྟོན་མི་ཚུ་ ངོས་འཛིན་ཚུགས་ནི། 
 ཁད་ཆོས་ཡན་ལག་སོ་སོ་ཚུ་ ངོས་འཛིན་འབད་ཚུགས་ནི། 
འདིྲ་ཚིག། 
དབྱེ་བ་དཔད། ཁག་དབྱེ། གོ་རིམ་སིགས། འགྱེལ་བཤད་རྐྱབ། བཙག་འཐུ་རྐྱབ། ག་སྡུར་རྐྱབ། སྟོན་རྟོད་འབད། གལ་
ཆེ་ཧིང་ཕྱེས། དབྱེ་བ་ཕྱེས། ཟྱེར་མི་ཚུ། 
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༥. 
དབ
ྱེ་ཞིབ

། 

 ཐབས་ཤེས་སོ་སོའི་བར་ན་ ག་དྲག་བལྟ་ཞིནམ་ལས་ དབྱེ་བ་ཕྱེ་ནི། 
 དོན་འཁྲིད་དང་ གསལ་བཤད་ཚུ་གི་ རིས་ཁུངས་བརྟག་དཔད་འབད་ནི།  
 ཁུངས་དང་ འཁྲིལ་ཏེ་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་ནི། 
 དཔང་པོ་དང་ ར་ཁུངས་ཀི་རིས་མཐོང་ བདེན་གསལ་བཀོད་ནི། 
 རང་བཞིན་ཚུ་ ངོས་འཛིན་འབད་ནི། 
འདིྲ་ཚིག། 
བརྟག་དཔད་འབད། ཐག་གཅད། གོང་འྟོག་སིགས། སྱེ་རིམ་བཀོད། གྟོས་འཆར་བཀོད། གདམ་འཐུ་རྐྱབ། གདམ་ཁ་
རྐྱབ། འགྱེལ་བཤད་རྐྱབ། དབྱེ་བ་ཕྱེས། རྒྱབ་སྟོར་བཀོད། མཇུག་བསྡུ། ག་སྡུར་རྐྱབ། ཁད་པར་ཕྱེས། ཁུངས་བཀལ། 
རིས་མཐོང་བཀོད། སྟོན་དཔད་འབད། བཅུད་བསྡུ། སྟོན་རིས་བཏོན། ཟྱེར་མི་ཚུ། 

༦. 
གས

ར་ར
ྩོམ། 

 ཐབས་ཤེས་རྙིངམ་གཡོག་བཀོལ་ཏེ་ ཐབས་ཤེས་གསརཔ་ལག་ལེན་འཐབ་ནི། 
 རིག་པ་ མ་འདྲཝ་ཐོབ་མི་ཚུ་ ཕན་ཚུན་ནང་འབྱེལ་བཟྟོ་ནི། 
 སྟོན་དཔད་འབད་ནི་དང་ མཐའ་ཚིག་བཀོད་ནི། 
འདིྲ་ཚིག། 
གཅིག་ཁར་སྟོམས། ལེགས་བཅོས་འབད། ལོག་སྱེ་སིགས། ཚབ་བཙུགས། འཆར་གཞི་བརམ། གསརཔ་བཟྟོ། གསར་
སྟོས་འབད། བརམ། ག་སིག་འབད། བསྡུ་སིག་འབད། བསར་ཞིབ་འབད། གོ་རིམ་སིགས། གལ་རིམ་ཕྱེས། ལོག་སྱེ་
བིས། ཟྱེར་མི་ཚུ། 
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དཔེ་སྣྟོད། 

ང་ོསྟོད། 
དཔ་སྣོད་ཟེར་མ་འད་ སབོ་ཕྲུག་ཚུ་ དཔ་ཆ་ལྷབ་པའ་གནས་སབས་ནང་ རང་སོའ་སྐྱེོན་དང་ཡིནོ་ཏན་ 
ད་འཕྲོ་ལས་ཧེ་གོ་ཚུགས་པའ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ན་ག་མཁོ་ཆས་ མད་ཐབས་མདཔ་ཅིག་ཨིན། འད་གས་
གཙོ་བོ་ར་ ག་ཅི་ལུ་ཕེནམ་སོ་ཟེར་བ་ཅིན་ ཨི་ལོ་ཚུ་ལུ་རང་ག་རག་པའ་ལོགས་གྲུབ་དང་ རང་ག་རྒྱུད་
ལུ་ཡིོན་ཏན་ཡིར་རྒྱས་ ག་དམ་ཅིག་འགོ་ཡི་ག? རག་རལ་ག་ཅི་འད་ ཡིར་རྒྱས་གཏང་དགོཔ་འདུག་
ག? ལགས་ཤོམ་འབད་ཧེ་གོ་ཚུགསཔ་ཨིན།   

ད་གས་མ་ཚད་ སོབ་ཕྲུག་དང་སབོ་ཕྲུག་ སོབ་དཔོན་དང་སབོ་དཔནོ་ སོབ་དཔོན་དང་ཕེམ་ སོབ་དཔོན་
དང་སོབ་ཕྲུག་ག་བར་ན་ ལྷབ་སྟེོན་ག་སོར་ལས་ དྭངས་གསལ་འབད་གོ་ བརྡ་སོད་ཚུགས་ན་ད་གས་ 
དུས་རྒྱུན་དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་ སྐུགས་ཚུ་བྱེན་པའ་སབས་ སོབ་དཔོན་དང་སོབ་ཕྲུག་གཉིས་ ཞིལ་ཚགས་ཀྱི་
ཐོག་ལས་ སྐུགས་བྱེན་ན་ག་ལམ་ལུགས་ཡིོད་ན་ད་གས་ ཉི་རང་ག་དབང་ལུ་མ་ཐལ། ད་འབད་ན་ད་
གས་ དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་མཁོ་ཆས་འད་ དཔ་ཆ་ལྷབ་པའ་གནས་སབས་ནང་ རང་ག་སྐྱེོན་ཡིོན་མཐོང་ཚུགས་
པའ་ མ་ལོང་བཟུམ་ཅིག་འབད་ལག་ལན་འཐབ་ཨིན། 

དཔེ་སྣྟོད་ཟྱེར་བའ་ིདནོ་དག། 
དཔ་སྣོད་ཟེར་མ་འད་ ཨི་ལོ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་ན་དང་ ཨི་ལོའ་སོར་ལས་ གནས་ཚུལ་ལན་ན་ ད་ལས་ 
ཁོང་རའ་ལཱ་འབད་ནའི་དོན་ལུ་ བསྡུ་ལན་འབད་ད་བཞིག་པའ་ ཨི་ལོའ་ལཱ་ག་དཔ་ཅིག་ཨིན། 
(North Carolina Department of Public Instruction, 1992) དཔ་སྣོད་ཟེར་མ་འད་ ཨི་
ལོའ་ལཱ་ག་སོར་ལས་བལྟ་ན་དང་ ལཱ་ད་ལུ་ ཁོང་ར་གས་ མནོ་བསམ་གཏང་བཅུག་ནའི་ ཡིག་ཆའ་ཐོ་
ཅིག་ཨིན། (Seidel and Walters, 1992) དཔ་སྣོད་འད་ ཨི་ལོ་ཁོང་ར་གས་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་
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ཡིོདཔ་དང་། ཡིང་ན། སོབ་དཔནོ་གས་ དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་དོན་ལུ་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་ཡིོད་པའ་ ཨི་ལའོ་ཡིར་
སྐྱེད་དང་ ཡིར་རྒྱས་ཀྱི་ལཱ་ཤུལ་ཚུ་ རྒྱུན་མ་ཆད་པར་ བསྡུ་ལན་འབད་ད་ བཞིག་བཞིག་པའ་ལཱ་ཤུལ་
ག་ སོར་ལས་ བདན་ཁུངས་གཟེང་ཚུགས་པའ་དཔ་ཅིག་ཨིན། 
དཔེ་སྣྟོད་ཡོངས་གགས་ཆེ་བའི་ བདེན་ཁུངས་དང་ ཕན་ཐོགས། 
 འཕྲལ་འཕྲལ་ར་ ཨི་ལའོ་གྲུབ་འབྲིས་ཡིར་དྲགས་བཟེོ་ན་ལུ་ ལམ་སྟེོན་ཚུགསཔ་ཨིན། 
 ཨི་ལོ་ག་ལཱ་ཤུལ་ཁ་གསལ་དང་ རྒྱ་ཆ་དྲགས་འབད་བསྡུ་སྟེ་ཡིོད་མ་ད་ འཕྲལ་འཕྲལ་ བཅུད་

བསྡུ་སྟེ་ སྙན་ཞུ་ཚུ་ནང་བཀོདཔ་ད་ ཚངམ་འབད་ཚུད་ཚུགསཔ་ཨིན། 
 ཨི་ལོ་ཚུ་གས་ དཔ་སྣོད་ཐ་ོབཞིག་ནའི་འགན་ཁུར་འབག་ན་དང་ ད་ལས་ཁོང་རའ་ གྲུབ་

འབྲིས་དང་འཁྲལ་ཏ་ འབད་ཚུགས་ཧེང་ཧེ་གོ་ན། 
 ཨི་ལོ་ཚུ་ལུ་ མནོ་བསམ་བཏང་སྟེ་ལྷབ་ན་དང་ གྲུབ་འབྲིས་ཡིར་དྲགས་བཟེོ་ན་ལུ་ གྲོགས་

རམ་འབདཝ་ཨིན། 
 སོབ་ཕྲུག་ག་ གྲུབ་འབྲིས་ཡིོངས་རྫོགས་འབད་ སབ་ཚུགས་ནའི་དནོ་ལུ་ གནས་ཚུལ་ཚུ་ 

ཁ་གསལ་བཞིགཔ་ཨིན། 
 ཨི་ལོ་ཚུ་ལུ་ག་ཅི་དགོཔ་ཨིན་ན་དང་ཡིར་དྲགས་བཟེོ་དགོཔ་ཚུ་སྔོན་དཔྱད་འབད་ཚུགསཔ་ཨིན། 

དཔེ་སྣྟོད་བཟྟོ་བའི་སབས་ཀི་ དཀའ་ངལ་དང་ལེན་འབད་དགོཔ། 
• སོབ་ཕྲུག་གཞིར་བཞིག་ག་ དབྱེ་ཞིབ་འད་མད་པ་ཅིན་ དཔ་སྣོད་འད་ ཁུངས་ལྡན་མ་འོང༌། 
• འཇམ་ཏོང་ཏོ་འབད་ འབད་མ་ཚུགས། 
• འཆར་གཞི་ཚུལ་དང་ལྡན་ཏོག་ཏོ་དང་ བརོན་འགྲུས་བསྐྱེད་ད་འབད་དགོ། 
དཔེ་སྣྟོད་བཟྟོ་ཐངས། 

༡. བསྡུ་ལན་འབད་ན། 
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༢. གདམ་ཁ་རྐྱབ་ན། 
༣. དཔྱད་པ་གཏང་ན། 
༤. སྔོན་དཔྱད་འབད་ན། 

དཔེ་སྣྟོད་བཟྟོཝ་ད་ གནད་དོན་སེམས་ཁར་བཞག་དགོཔ།    
༡ དཔ་སྣོད་ཚུ་གནད་དོན་དང་ གནས་ཚུལ་ཉུང་སུ་ལས་ འགོ་བཙུགས་ཏ་ བཟེོ། 
༢ ལོ་འཁོར་ནང་དཔ་སྣོད་འད་ ལགས་བཅིོས་དང་སྒྱུར་བཅིོས་འབད་ཡི་ར་ སོད་དགོ། 
༣ ཡིག་ཐོག་ སྒྲི་ཐག་ གོག་བརན་ པར་ ར་མོ་ འཇམ་བཟེོ་ ལས་འགུལ་ལ་སོགས་པའ་ 

དཔ་མ་འདྲཝ་ཚུ་ལག་ལན་འཐབ་དགོ། 
༤ ཨི་ལོ་ཚུ་ལུ་ ཁོང་རའ་ལཱ་ཚུ་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་ན་དང་ དཔྱད་པ་གཏང་ནའི་ གོ་སབས་བྱེན་

དགོ། གདམ་ཁ་རྐྱབ་མ་ལཱ་ར་ར་ལུ་ དཔྱད་པ་གཏང་ནའི་ ལག་ཤོག་ར་སོད་ད་ད་གུ་གཙོ་བ་ོ
བཏོན་དགོ། 

༥ ཁོ་རའ་དཔ་སྣོད་འད་ ཨི་ལོ་ཁོང་ར་གས་ ཐོབ་ཆོག་ཆོག་འབད་བཞིག་དགོ། 
༦ ཨི་ལོ་ཚུ་ལུ་ ལྷབ་ལུགས་ཡིར་དྲགས་ཀྱི་ དཔ་སྟེོན་ཚུགསཔ་དང་ ཁོང་རའ་དཔ་སྣོད་བདག་

འཛོན་ག་ འགན་ཁུར་འབག་ཚུགས་དགོ། 
༧ སོབ་ཕྲུག་དང་སོབ་དཔོན་ སོབ་ཕྲུག་ནང་རྡོག། ཡིང་ན། སོབ་ཕྲུག་དང་ཕེམ་ཚུ་ག་ བར་ན་ 

ཞིལ་ཚགས་འབད་ནའི་ སམས་ཤུགས་བསྐྱེད་བཅུག་དགོ། 
༨ ཧེ་མ་བསྡུ་ལན་འབད་ན་ འགོ་བཙུགས་ཞིན་ན་ ད་ལས་ འགྲོས་ཀྱིས་བཏང་ ཨི་ལོའ་ཡིར་

རྒྱས་སྟེོན་པའ་ དཔ་སྣོད་གདམ་ཁ་རྐྱབ་དགོ། 
༩ ལཱ་གཅིག་ཁར་འབད་ད་ཐབས་ཤས་དང་ རག་པ་ལགས་ཤོམ་ཡིོད་མ་ཚུ་བར་སོར་འབད་དགོ། 
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དཔེ་སྣྟོད་རྣམ་པ་མ་འདྲཝ།  
ཀ༽ ཡིར་སྐྱེད་ཀྱི་/ དཔ་སྣོད་བཟེ་ོན། 

དམགས་བསལ་དུས་ཚད་ཅིག་ལུ། ཡིང་ན། རག་རལ་གཅིག་ག་ཐགོ་ལས་ ཨི་ལོ་གཅིག་ག་ 
ཡིར་རྒྱས་འད་སྟེོན་དགོ། ཨི་ལ་ོའད་གས་ རག་རལ་ཞུན་དག་ འབད་ཚུགས་པའ་ ལཱ་ཚུ་ག་
ར་བསྡུ་ལན་འབད་ད་ བཞིག་མ་ཅིག་ལུ་ སབ་ཨིན། 
ཐབས་ཤས། 
 ཨི་ལོ་ཚུ་གས་ ལྟ་ཞིབ་ཀྱི་ཐོག་ལུ་འབད་ད་ཡིོད་པའ་ ལཱ་འབད་ཐངས་ཀྱི་གོ་རམ་ཚུ་ 

ག་ར་ཐོ་བཞིག་དགོ། 
 ཨི་ལོ་ཚུ་གས་ ཁོང་རའ་ཡིར་རྒྱས་དང་ ལཱ་ཤུལ་གྲུབ་འབྲིས་ཀྱི་སོར་ལས་ མནོ་

བསམ་བཏང་སྟེ་ ཡིག་ཐོག་ལུ་བཀོད་དགོཔ་ཨིན། 
 དཔ་སྣོད་འད་ནང་ འགོ་ལས་མཇུག་ཚུན་ག་གྲུབ་འབྲིས་ཚུ་ འཇམ་ཏོང་ཏོ་འབད་

མཐོང་ཚུགས་ནའི་དོན་ལུ་ གྲུབ་འབྲིས་ཀྱི་ དཔ་གོ་རམ་བཞིན་དུ་ བཞིག་དགོ། 
ཁ༽ དམགས་བསལ་ ལས་འགུལ་ དཔ་སྣོད། 

ལས་འགུལ་ སོམ་ཅིག་བཅིའ་སྒྲིག་རྐྱབ་ད་ལུ་ ཨི་ལ་ོའད་གས་ འགོ་ལས་མཇུག་
ཚུན་ག་ ལས་འགུལ་དང་འབྲིལ་བའ་ལཱ་ག་དཔ་ཚུ་ བསྡུ་ལན་འབད་ད་ ཡིག་ཆ་
འབད་བཟེོ་དགོཔ་ཨིན། འད་གས་ མ་འོངས་ཡུན་རང་ག་འཆར་གཞི་ཚུ་ མནོ་
བསམ་གཏང་མ་དགོ་པར་ འབད་ཚུགས། འད་འབདཝ་ལས་ ལས་འགུལ་འད་ 
དཔ་སྣོད་བཟེོ་ནའི་ འག་ོབཙུགས་ཐངས་ ལགས་ཤོམ་ཅིག་ཨིན།  
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ཐབས་ཤས། 
࿌ ཡུན་རང་ག་ལས་འགུལ་ཚུ་ལུ་ རྒྱ་ཆ་བའ་ མན་ོཐངས་དང་རག་རལ་ཚུ་དགོ་པའ་ཁར་ 

གོ་སབས་དང་ དོན་ཚན་ཚུ་ཡིང་ གདམ་ཁ་ཡིོདཔ་དགོ། 
࿌ སྤུས་ཚད་ཅིན་ག་ལཱ་ བཏོན་ཚུགས་ནའི་དོན་ལུ་ ཨི་ལོ་ཆ་དང་ ས་ཚན་ནང་ལཱ་འབད་

དགོ། (འད་གས་ ཆ་རོགས་ནང་རྡོག་ག་ བསམ་འཆར་ཚུ་ཡིང་ ཡིག་ཆ་ནང་བཙུགས་
ཚུགས་) 

ག༽ བཀྲིམ་སྟེནོ་ག་དཔ་སྣོད། 
དུས་ཚད་བྱེན་ཏ་འབད་ཡིོད་པའ་ སོབ་ཕྲུག་ག་ལཱ་ཤུལ་ལགས་ཤོམ་ཅིག་ སྟེོནམ་ཨིན། ཨི་
ལོ་ཚུ་གས་ ཁོང་རའ་ལཱ་ཤུལ་དྲག་ཤོས་ཅིག་ཨིན་ཟེར་མནོ་སྟེ་ གདམ་འཐུ་རྐྱབ་མ་ད་ ག་ཅི་
འབད་ དྲག་ཤོ་ག་གལ་ཁར་བརཝི་ཨིན་ན་ མནོ་བསམ་གཏང་ཚུགས། ཁོང་ག་ གདམ་
འཐུ་འབད་ཚུགས་ན་དང་ ད་ཡིར་དྲགས་བཟེོ་སྟེ་ དཔ་སྣོད་ལགས་ཤོམ་བཟེོ་ན། འད་གས་ 
ཨི་ལོ་ཚུ་ལུ་ དཔ་སྣོད་ལགས་ཤོམ་བཟེ་ོན་ལུ་ སམས་ཤུགས་བསྐྱེད་བཅུགཔ་ཨིན།  

ཐབས་ཤས། 
࿌ ཁྱིད་རག་དཔ་སྣོད་ལུ་བལྟ་སྟེ་ ཁངོ་རའ་དཔ་སྣོད་ཀྱི་ ཚད་གཞི་བཟེོ་ན་ལུ་ གྲོགས་རམ་ 

འབདཝ་ཨིན། 
࿌ ཨི་ལོའ་ལཱ་འད་ འགོ་བཙུགས་པའ་སབས་ལུ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ན་དང་ ཡིར་དྲགས་བཟེོ་

བཅུགཔ་ཨིན། ཨི་ལོ་གས་ འབད་བཞིན་དུ་ཡིོད་པའ་ལཱ་ལས་ དཔ་ཅིག་གདམ་ཁ་རྐྱབ་
སྟེ་ ག་ཅི་འབད་གདམ་ཁ་རྐྱབ་ཅི་ག? མནོ་བསམ་གཏང་བཅུགཔ་ཨིན། 
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སྟོབ་རིམ་བཞི་པ་ལས་དྲུག་པའི་དབྱེ་ཞིབ་ལམ་ལུགས།  

རྫོང་ཁའ་ར་གཞུང་གསར་པའ་ དབྱེ་ཞིབ་ལམ་ལུགས་འད་ནང་ གཙོ་བོ་ཨི་ལོ་ཚུ་ག་རྒྱུད་ལུ་ ཉིན་ན་ སབ་ན་ 
ལྷག་ན་ བྲི་ན་ག་རག་རལ་དང་ སད་ཡིག་ག་ རག་རལ་ཚུ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དགོཔ་ཨིན། ར་གཞུང་
གསརཔ་འད་གས་ ཨི་ལོ་ཚུ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་བའ་སབས་ལུ་ ཆོས་རྒྱུགས་གཙོ་བཏོན་ག་དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནའི་
ལམ་ལུགས་ལས་ ལྷག་པའ་དབྱེ་ཞིབ་གཞིན་སྦྱང་བརོན་འབད་བའ་ གནས་སབས་ནང་ཕེན་ཐོགས་ཚུགས་
པའ་ ཐབས་ལམ་གཞིན་ཚུ་འཚལ་ཏ་འབད་ན་འད་ཨིན། ད་འབདཝ་ལས་ དབྱེ་ཞིབ་འད་ག་དམགས་དོན་གཙོ་
བོ་ཚུ་ཡིང་། 
༡. ཨི་ལོ་ཚུ་ག་ སྦྱང་བརོན་འབད་བའ་གནས་སབས་ནང་ ཡིར་རྒྱས་ག་ད་ས་འགོ་དོ་ག? དབྱེ་ཞིབ་

འབད་ན་ཨིན། 
༢. རྫོང་ཁའ་ཤས་ཡིོན་གནས་ཚད་དང་ གནས་རམ་དང་བསྟུན་ཏ་ གོང་འཕེལ་ཚུ་ཡིོད་མད་བལྟ་ན། 
༣. ཨི་ལོ་ཚུ་ག་ སར་བཏང་གྲུབ་འབྲིས་ཚུ་ ཆ་སོྙམས་འབད་ ལྟ་ཞིབ་འབད་ན། 
གནས་ཚད། 
སོབ་ཕྲུག་ཚུ་གས་ སོབ་གྲྭའ་ཤས་ཡིོན་མཐར་འཁྱིོལ་བའ་མཐའ་མཇུག་ལུ་ ཁོང་ག་རྒྱུད་ལུ་ རྫོང་ཁའ་ཤས་
ཡིོན་ག་གནས་ཚད་འད་ ག་དམ་ཅིག་འོང་དགོཔ་ཨིན་ན། སད་ཡིག་རག་རལ་ར་ར་བཞིན་དུ་ག་ ཤས་ཡིོན་
གནས་ཚད་ཚུ་བཀོད་ད་ཡིོད། རྫོང་ཁའ་ཤས་ཡིོན་ག་གནས་ཚད་དང་གནས་རམ་ཚུ་ རྟོང་ཁའི་ར་གཞུང་བཀོད་

རིས བྟོ་གསར་ལས་ སྟོབ་རིམ་བཅུ་གཉིས་པ་ཚུན། ཟེར་མ་དཔ་དབ་ནང་ ཁ་གསལ་བཀོད་ད་ཡིོད།  
སྟོབ་སྟོང་ལས་དནོ།  
སོབ་སྦྱོང་ལས་དོན་བཀོད་ད་ ཡིོད་མ་ཚུ་གས་ ཤས་ཡིོན་གནས་ཚད་འགྲུབ་ཐབས་ལུ་ ཁ་ཕེན་ཡིོད། ད་འབད་
ན་ད་གས་ དབྱེ་ཞིབ་ཚུ་འབདཝ་ད་ཡིང་ སོབ་སྦྱོང་ལས་དོན་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞིག་དགོ།  
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དབྱེ་ཞབི་ཀི་ལས་དནོ།  
ར་གཞུང་འད་ནང་བཀོད་ད་ཡིོད་མ་ ལས་དོན་ད་ཚུ་གཅིག་ལས་གཅིག་འབྲིལ་ཡིོདཔ་ལས་ ལས་དོན་རྐྱང་པ་
འབད་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་བར་ལཱ་ཁག་ཡིོདཔ་མ་ཚད་ ད་ས་འབད་ན་ཡིང་མ་འོང་། 
དབྱེ་ཞབི་ཀི་དབྱེ་བ། 
ལོ་འཁོར་གཅིག་ནང་འོག་ལུ་བཀོད་ད་ཡིོད་མ་དབྱེ་ཞིབ་ཁག་མ་འདྲཝ་ཚུ་ ལག་ལན་འཐབ་དགོཔ་ཨིན། 
༡. དུས་རམ་དབྱེ་ཞིབ། 
༢. སྦྱང་རྒྱུགས་དབྱེ་ཞིབ། 
༣. ཆོས་རྒྱུགས། 
 ཀ་ ལོ་ཕད་ཆོས་རྒྱུགས། 
 ཁ་ ལོ་འཁོར་ཆོས་རྒྱུགས། 
༡ དུས་རམ་དབྱེ་ཞིབ།  
དུས་རམ་དབྱེ་ཞིབ་འད་ སོབ་གྲྭ་ནང་ལོ་གཅིག་ག་ནང་འཁོད་ སོབ་ཕྲུག་ཚུ་གས་སོབ་ཁང་ནང་ལྷབ་མ་རྐྱངམ་
གཅིག་གས་མ་དོ་བར་ ལྷབ་སྟེོན་ག་ལས་རམ་དང་ སྦྱོང་ལཱ་མ་འདྲཝ་ཚུ་ འགོ་འདྲན་འཐབས་མ་ཚུ་ སྤུས་
ཚད་དང་ལྡནམ་ ག་ད་ས་འགོ་དོ་ག? དཔྱད་ཞིབ་འབད་ད་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་མ་ འད་ལུ་སབ་ཨིན། དུས་རམ་
དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་དམགས་དོན་གཙོ་བོ་ཚུ་ཡིང་། 
 སོབ་དཔོན་དང་ སོབ་ཕྲུག་གཉིས་ཆ་ར་ལུ་ སྦྱང་བརོན་འབད་བའ་ གནས་སབས་ལུ་ ལྷབ་ཐངས་

དང་ ལོགས་གྲུབ་ཀྱི་གནས་ཚད་ག་དམ་ཅིག་ལུ་ལྷོད་ཅི་ག་ བལྟ་ན་ག་གོ་སབས་བྱེན་ཚུགས་ན། 
 སོབ་དཔོན་ཚུ་གས་ སོབ་སོྟེན་ཁོ་ཆས་དང་ སོབ་སོྟེན་ཐབས་ལམ་ག་འད་གས་ ལགས་ཤོམ་འབད་ 

འགོ་བཏུབ་པས་ག་བལྟ་ན་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱེོར་འབད་ཚུགས་ན། 
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 སོབ་དཔོན་ཚུ་གས་ ཨི་ལོ་སོ་སོའ་ལྷབ་ཐངས་ རག་པའ་ལོགས་གྲུབ་ཀྱི་ཁྱིད་པར་དང་འཁྲལ་ཏ་ 
རྒྱབ་སྐྱེོར་བྱེན་ཚུགས་ན། 

 སོབ་ཕྲུག་ཁོང་ར་གས་ སོབ་སྦྱོང་ག་འད་ལགས་ཤོམ་འབད་ འབད་ཚུགས་པས་ག་དང་ ག་ཅི་འད་
ཡིར་རྒྱས་གཏང་དགོཔ་འདུག་ག? ངོས་འཛོན་འབད་ཚུགས་ན། 

 བརོན་འགྲུས་དང་ གྲུབ་འབྲིས་གཉིས་ཀྱི་ འབྲིལ་བ་ཧེ་གོ་ཚུགས་ན། 
 སོབ་ཕྲུག་ཚུ་གས་ རང་ཉིད་དང་ཆ་འབད་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ན་ག་ གོ་སབས་འཐོབ་ཚུགས་ན། 
 སོབ་ཕྲུག་ཚུ་གས་ ལྷབ་པའ་གནས་སབས་ན་ ལཱ་འགན་མ་འདྲཝ་ ལྷབ་མ་དང་ གྲོགས་རམ་བྱེན་

མ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་མ་ བསྐྱེར་ཞིབ་འབད་མ་བཟུམ་ག་ ལཱ་འགན་འབད་ཚུགས་ན། 
 སོབ་ཕྲུག་ནང་རྡོག་ག་ རག་རལ་དང་རག་པ་ སྐྱེོན་ཡིོན་ཚུ་ཧེ་གོ་སྟེ་ ངལ་རངས་དང་ ཡིད་ཆས་ 

བསྐྱེད་ཚུགས་ན། 
 སོབ་ཕྲུག་ཚུ་ག་རྒྱུད་ལུ་ དཀའ་ངལ་སལ་ཐབས་འབད་ན་ ལ་སོགས་པའ་རག་རལ་མཐོ་དྲགས་ཚུ་ 

གོང་འཕེལ་གཏང་ཚུགས་ན། 
ད་འབད་ཞིནམ་ལས་ དུས་རམ་དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་སབས་ ཕེན་ཐོགས་ཚུགས་པའ་ སྦྱོང་ལཱ་གོ་རམ་ག་གོྲས་
འཆར་དག་པ་ཅིག་ བཀོད་ད་ཡིོད། 
 སོབ་སོྟེན་འབད་བའ་སབས་ལུ་ ངག་ཐོག་ག་དྲ་བ་ཚུ་གང་མང་ བཀོད་དགོ། 
 སོབ་ཕྲུག་ཆ་འབད་ སོབ་ཕྲུག་ནང་འཁོད་དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནའི་ གོ་སབས་ཚུ་བྱེན་དགོ། 
 སོབ་ཕྲུག་ རང་རང་སོ་སོ་ལུ་ རང་ཉིད་དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནའི་ གོ་སབས་ཚུ་བྱེན་དགོ། 
 སོབ་ཕྲུག་ས་ཚན། ཡིང་ན། ཆ་འབད་ ལྟ་རྟེོག་འབད་ད་ ཐོ་བཞིག་དགོ། 
 བྲི་ནའི་ སྦྱོང་ལཱའ་སབས་ དག་བཅིོས་འབད་ན་དང་ བསམ་འཆར་བྱེན་ན་ལུ་ དུས་ཚད་གང་མང་

བྱེན་དགོ། 
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 སོབ་ཕྲུག་ཚུ་ག་ བྲི་ན་ སོབ་སའི་ལཱ་ན་བཅིའ་མར་གཏོགས་ན་ ཉིན་ན་ སབ་ན་ ལྷག་ནའི་ རག་
རལ་ཚུ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ན་ག་དོན་ལུ། དབྱེ་དཔྱད་ཐོ། དབྱེ་ཚད་ཚུ་ བཟེོ་སྟེ་ལག་ལན་འཐབ་དགོ། 

 ཨི་ལོ་ཚུ་ག་ ལྷག་ན་དང་ བྲི་ནའི་ དཔ་སྣོད་ཚུ་བཞིག་དགོ། 
 སོབ་དཔོན་ག་ ལམ་སྟེོན་དཔ་དབ་ནང་ གྲོས་འཆར་བཀོད་པའ་ སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་དང་འཁྲལ་ཏ་ སོབ་

དཔོན་ཚུ་གས་ ཨི་ལོའ་ དུས་རམ་དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་དོན་ལུ་ རྒྱུས་ཐོ་བཞིག་ན་ འབྲི་དབ་ལྟ་ཞིབ་འབད་ན་ 
ཞིལ་ཚགས་ཀྱི་ཐོ་ཚུ་ བཞིག་དགོ། 

སང་རྒྱུགས་དབྱེ་ཞབི།  
སྦྱང་རྒྱུགས་འད་ལུ་ སོབ་གྲྭ་ནང་འཁོད་ལུ་ཉིན་ན་དང་ སབ་ནའི་རག་རལ་དང་ དཔ་སྣོད་བཞིག་ན་ཚུ་
དང་ འབྲི་རྒྱུགས་ཀྱི་ཆོས་རྒྱུགས་གཉིས་འབད་ཡིོད། 
ད་ཡིང་ ཉིན་ན་དང་སབ་ནའི་རག་རལ་ལུ་ སྐུགས་༣༠ དང་། དཔ་སྣོད་དབྱེ་ཞིབ་ལུ་ ལྷག་ནའི་དཔ་
སྣོད་ནང་ (ལྷག་ནའི་ཐོ་བཞིག་ན། དུས་དབ་བྲི་ན། དབྱེ་དཔྱད་འབད་ད་བྲི་ན། ཡིག་རྒྱུགས་དང་ དཔ་
དབ་ཀྱི་སོར་ལས་ ཁ་སབ་ན་) ད་ལས་ (ལྷག་ན་དང་ རོམ་རག་ ད་ལས་ བྲི་ནའི་རག་རལ་ག་ ཐོ་
བཞིག་ཡིོད་མ་ དཔ་སྣོད་ནང་ སོབ་ཕྲུག་དང་ སོབ་དཔོན་གས་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་ཡིོད་པའ་ ཡིག་བྲིས་
དྲག་ཤོས་ཚུ་) དཔ་སྣོད་ར་ར་ལུ་ སྐུགས་བརྒྱ་ཆ་༡༠% ར་བྱེན་དགོཔ་ཨིན།  
སོབ་རམ་བཞི་པ་ལས་དྲུག་པའ་ འབྲི་རྒྱུགས་ནང་ལུ་ ཆོས་རྒྱུགས་ཁག་གཉིས་ཡིོད། སོབ་དུས་དང་པའ་
ནང་ འགོ་འདྲན་འཐབ་མ་ ལོ་ཕད་ཆོས་རྒྱུགས་འད་ སྐུགས་བརྒྱ་ཆ་༢༠% ཐོག་ལུ་བྱེན་དགོཔ་དང་། 
ལོ་འཁོར་ཆོས་རྒྱུགས་འད་སྐུགས་བརྒྱ་༣༠% ག་ཐོག་ལུ་བྱེན་དགོཔ་ཨིན། 

རྟོང་ཁའ་ིའདྲ་ིཤགོ 
རོྫང་ཁའ་འདྲ་ཤོག་དབྱེ་ཞིབ་ནང་ལུ་ བྲི་ནའི་དཔ་སྣོད་དང་། ལྷག་ནའི་དཔ་སྣོད། ཉིན་ན་དང་སབ་ན། འབྲི་ 
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རྒྱུགས་ཀྱི་ཆོས་རྒྱུགས་ཚུ་ཚུདཔ་ཨིན། བྲི་ནའི་དཔ་སྣོད་ནང་ལུ་ སོབ་དཔོན་དང་སོབ་ཕྲུག་གས་ དོན་ཚན་ག་
ལམ་སྟེོན་ཚད་གཞི་ལུ་ གཞི་བཞིག་སྟེ་ དཔ་དབ་ཚུ་ལྷག་ཡིོད་པའ་ངོས་ལན་ཚུ་ཚུད་ན་དང་། ལྷག་ནའི་དཔ་
སྣོད་ནང་ལུ་ ལྷག་ཡིོད་པའ་དཔ་དབ་ཀྱི་ཐོ་དང་ དཔ་དབ་དང་ཡིགས་རྒྱུགས་ཀྱི་སོར་ལས་ བློ་སབ་ན་དང་། 
སོབ་ཕྲུག་ཚུ་གས་ དཔ་ད་བསྐྱེར་ཞིབ་འབད་ཡིོད་མ་ཚུ་ཚུདཔ་ཨིན། དཔ་སྣོད་འད་སོབ་ཕྲུག་ར་ར་བཞིན་ག་དོན་
ལུ་ བདག་འཛོན་འབད་ད་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ཞིནམ་ལས་ སྐུགས་ཚུ་འོས་ལྡན་འབད་བྱེན་ཏ་ དུས་རམ་དབྱེ་ཞིབ་
ཀྱི་ཆ་ཤས་ཅིག་འབད་ལག་ལན་འཐབ་དགོ། 

བི་ནིའི་དཔེ་སྣྟོད། 
བྲི་ནའི་དཔ་སྣོད།   བརྒྱ་ཆ་༡༠% 

ཨི་ལོ་ཚུ་གས་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་ཡིོད་པའ་ ཡིག་འབྲི་དྲག་ཤོས། 
སོབ་དཔོན་གས་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་ཡིོད་པའ་ ཡིག་འབྲི་དྲག་ཤོས། 

དཔ་དབ་ལྷག་མ་ཚུ་ག་སོར་ལས་བྲིས་ཡིོད་མ། 
དབྱེ་ཞིབ་འབད་བའ་སབས་ལུ་ སྤུས་ཚད་དང་ལྡན་པའ་ འབད་ཐངས་བལྟ་དགོཔ། 
སོབ་དཔོན་གས་ ཡིག་འབྲི་མང་ཉུང་དང་ རོམ་རག་ག་དབྱེ་བ་ཚུ་ བལྟ་དགོཔ། 

ལྷག་ནིའི་དཔེ་སྣྟོད། 
ལྷག་ན་ག་དཔ་སྣདོ་ ༡༠% 
དཔ་དབ་ལྷག་སྟེ་ཐོ་བཞིག་ན། 

དཔ་དབ་ཚུ་དཔྱད་པའ་ཐོག་ལས་ལྷག་སྟེ་ངོས་ལན་འབད་ན། 
ཡིགས་རྒྱུགས་དང་དཔ་དབ་ཀྱི་སོར་ལས་བློ་སབ་ན། 

འབྲི་རྒྱུགས་ཀྱི་ནང་ལུ་ སད་ཡིག་དང་ཡི་གུ་སྦྱོར་བ་ ལྷག་རག་དང་རོམ་རག་ཚུ་ཚུད་ད་ཡིོད། འབྲི་རྒྱུགས་ཀྱི་
དོན་ལུ་ བྱེན་མ་དུས་ཚད་འོག་ལུ་བཀོད་ད་ཡིོད། 
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དུས་ཚད། བྲི་ནའི་དོན་ལུ་ ཆུ་ཚད་༢ དང་ དྲ་བ་ལྷག་ནའི་དོན་ལུ་ སར་མ་༡༥ ཨིན།  
སྐུགས་སྩོམ། ༡༠༠ (བྲི་ན་ལུ་སྐུགས་༣༠ དང་ སད་ཡིག་དང་ ཡི་གུའ་སྦྱོར་བ་ལུ་ སྐུགས་༢༠ དང་ 
ལྷག་རག་དང་རོམ་རག་ག་དོན་ལུ་སྐུགས་༥༠) 
དྲི་བའི་བཀོད་རིས།  
དྲ་ཤོག་འད་ལུ་ ས་ཚན་ ཀ་དང་ཁ་ ག་ འབད་ ཁག་གསུམ་ཡིོད།  
ས་ཚན་ཀ༽ 
ས་ཚན་འད་གས་ དྲ་བ་ལན་རངམོ་ག་ཐོག་ལས་ ཨི་ལོ་ཚུ་ག་ བྲི་ནའི་རག་རལ་ཚུ་ དབྱེ་ཞིབ་འབདཝ་ཨིན། 
ད་ལུ་ སྐུགས་༢༠ བྱེན་དགོ།  
དྲ་བ་དང་པ།  
ཨི་ལོ་ཚུ་གས་ གདམ་ཁ་འབད་བྱེན་ཡིོད་པའ་ ལོ་རྒྱུས་འབྲི་རོམ་ཅིག་བྲི་བཅུག་ན། འད་ལུ་སྐུགས་༢༠ ། 
དྲ་བ་གཉིས་པ། 
འད་ནང་ ཨི་ལོ་ཚུ་ལུ་ གཏང་ཡིག་ ཡུལ་དང་འཁྲལ་ཏ་ གནད་དོན་ ཚག་དོན་ ཡིག་སབ་ བཀོད་རས་ཚུ་ 
ཚུལ་མཐུན་འབད་བྲི་བཅུག་ན། འད་ལུ་ སྐུགས་༡༠ བྱེན་ན་ཨིན།  
ས་ཚན་ཁ༽  
ས་ཚན་འད་གས་ ཨི་ལོ་ཚུ་ག་སད་ཡིག་ག་རག་རལ་ཚུ་ ལན་ཐུང་ག་ཐོག་ལས་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ན་ཨིན། 
འད་ལུ་སྐུགས་༡༠ བྱེན་ན་ཨིན།  
དྲ་བ་དང་པ། 
འད་ནང་ལུ་ ཡིག་རྒྱུགས་ཅིག་ ལྷག་སྟེ་ གོ་དོན་ལན་ནའི་དོན་ལུ་ དྲ་བ་ཚུ་བཀོད་འོང་། འད་ལུ་ སྐུགས་༡༥ 
བྱེན་དགོ།  
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དྲ་བ་གཉིས་པ། 
དྲ་བ་འད་ནང་ལུ་ ཡི་གུའ་སོྦྱར་བ་ནང་ལས་ སོབ་ཕྲུག་ཚུ་གས་ དག་བཅིོས་ བསྐྱེར་འབྲི་ ཞུན་དག་ རོད་ཚག་
ཚངམ་འབད་བྲི་བཅུག་ན་ཚུ་འཐོན་འོང་། འད་ལུ་ སྐུགས་༢༠ བྱེན་ན་ཨིན།  
ས་ཚན་ག༽  
ལྷག་རག་དངརོམ་རག་ག་ས་ཚན་ནང་ རོམ་རག་ར་ར་ལུ་ དྲ་བའ་ཚན་གཉིས་ར་ཡིོད། ད་ནང་ལས་  ཨི་ལོ་
ཚུ་གས་ ཚན་དང་པ་ ཡིང་ན་ ཚན་གཉིས་པ་ལས་ གཅིག་ག་ལན་རྐྱབ་དགོ། ད་འབདཝ་ད་ སྲུང་དང་གཏམ་
རྒྱུད་ འབྲི་རོམ་ སྙན་རོམ་ཚུ་ནང་ལས་ ལན་རངམོ་འབད་བྲི་དགོ་པའ་ དྲ་བ་གཅིག་ག་ལན་ཨིན་ཅི་མན་ཅི་བྲི་
དགོ། འད་ལུ་སྐུགས་༥༠ བྱེན་ན་ཨིན།  
རོམ་རག་ར་ར་ནང་ག་ དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་བཀདོ་རས། སྲུང་དང་གཏམ་རྒྱུད། སྐུགས་༢༠ ། 
     འབྲི་རོམ།  སྐུགས་༢༠ ། 
     སྙན་རོམ།  སྐུགས་༡༠ ། 
སྲུང་དང་གཏམ་རྒྱུད། 
ཚན་༡ པ། (སྐུགས་༢༠) 
གདམ་ཁ་ཅིན་ག་དྲ་བ། (༡༠) 
ལན་ཐུང་ག་དྲ་བ།  (༡༠) 
ཚན་༢ པ། (སྐུགས་༢༠) 
ལན་རངམོ་བྲི་དགོ་མ། (དྲ་བ་བཞི། སྐུགས་ ༥+༥+༥+༥=༢༠) 
འབྲི་རམོ། 
ཚན་༡ པ། (སྐུགས་༢༠) 
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སྙན་རམོ། 
ཚན་༡ པ། (སྐུགས་༢༠) 
གདམ་ཁ་ཅིན་ག་དྲ་བ། (༥) 
ལན་ཐུང་ག་དྲ་བ།  (༥) 
ཚན་༢ པ། (སྐུགས་༡༠) 
ལན་རངམོ་བྲི་དགོ་མ། (དྲ་བ་གཉིས་ སྐུགས་ ༥+༥+༥+༥=༢༠) 
དྲན་གསོ། མ་ལྷབ་མ་ཡིག་རྒྱུགས་ལས་བཟེོ་དགོ། 
ཆསོ་རྒྱུགས་ཀི་ སྐུགས་ཚད། 
བི་ནི།   
འབྲི་རོམ་ན།    ༢༠% 
ཡིག་སྐུར་རྣམ་གཞིག།   ༡༠% 
སད་ཡིག།  
ཡི་གུའ་སྦྱོར་བ།    ༢༠% 
ལྷག་རགི་དང་རྟོམ་རིག། 
སྲུང་དང་གཏམ་རྒྱུད།    ༢༠% 
འབྲི་རོམ།     ༢༠% 
སྙན་རོམ།     ༡༠% 
 
རྟོམ་རགི་རྱེ་རྱེ་ནང་ལུ་ གཙ་ོབོ་ཨ་ལ་ོཚུ་གསི་  
- ཚག་དོན་ཚུ་ ཧེ་གོ་ག་མ་གོ་དབྱེ་དཔྱད་འབད་ན། 
- ཡིག་རྒྱུགས་ནང་ག་ ཚག་དོན་ཚུ་ ཁོང་རའ་ཚག་དོན་ནང་ བཤད་པ་རྐྱབ་ཚུགས་ག? བལྟ་ན། 
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- གནད་དོན་ག་ གོ་དོན་ཚུ་ འོས་འབབ་ལྡན་པའ་ཐོག་ལས་ བརྡ་སྒྱུར་འབད་ཚུགས་དགོ། 
- ཁྱིད་རྣམ་ཚུ་དང་ མནོ་དོན་ བརོད་དོན་ མནོ་རག་ཚུ་ ངོས་འཛོན་འབད་ཚུགས་ག? བལྟ་ན། 
- གནད་དོན་དང་ ཚག་དོན་ཚུ་ དབྱེ་དཔྱད་འབད་ན་དང་ དོན་བཅུད་བསྡུ་ན་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ད་ མནོ་རག་

ཚུ་ལག་ལན་འཐབ་ཚུགས་ག་ག་ ལོགས་གྲུབ་བལྟ་ན། 
དུས་རྒྱུན་དབྱེ་ཞིབ་དང་ ཆོས་རྒྱུགས་ཀི་ སྐུགས་ཀི་ དཔ་བགོ་ རྐྱབ་ཐངས་ཀི་གྟོས་འཆར། 
 སྟོབ་དུས་དང་པ། སྟོབ་དུས་གཉསི་པ།  
སྟོབ་རམི་༤-༦ དུས་རྒྱུན་དབྱེ་ཞིབ། ལོ་ཕྱེད་ཆསོ་

རྒྱུགས། 
དུས་རྒྱུན་དབྱེ་ཞིབ། ལོ་འཁརོ་ཆསོ་

རྒྱུགས། 
སྩོམ། 

 ལྷག་ནིའི་དཔེ་སྣྟོད། 
༥% 

 ལྷག་ནིའི་དཔེ་སྣྟོད། 
༥% 

  

 བི་ནིའི་དཔེ་སྣྟོད། 
༥% 

 བི་ནིའི་དཔེ་སྣྟོད། 
༥% 

  

 ཉན་ནི་དང་སབ་ནི་ 
༡༥% 

 ཉན་ནི་དང་སབ་ནི་ 
༡༥% 

 བརྒྱ་ཆ་ ༡༠༠ 

 ༢༥% ༢༥% ༢༥% ༢༥% ༡༠༠% 

ཉན་ནི་དང་སབ་ནིའི་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ཐངས། 
འོག་ལུ་ཡིོད་མ་འད་ཚུ་ ཉིན་ན་དང་ སབ་ནའི་ རག་རལ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་ད་ སྐུགས་བྱེན་ཐངས་ཚུ་ཨིན། 
སོབ་རམ་བཞི་པ་ལས་དྲུག་པའ་ ཉིན་ན་དང་སབ་ནའི་རག་རལ་ག་དབྱེ་ཞིབ་འད་ སྐུགས་༣༠ %། ༡༥% 
སོབ་དུས་དང་པ་དང་། ༡༥% སབོ་དུས་གཉིས་པའ་ནང་ གྲ་སྒྲིག་མད་པའ་ལགས་སྦྱར་དང་ ཉིན་སབ་ཀྱི་
རག་རལ་སྦྱང་བ་ རོད་པ་ སྙན་ཞུ་དང་ གསལ་ཞུ་འབད་མ་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞིག་སྟེ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ད་ དུས་
རྒྱུན་དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་སྐུགས་འབད་བྱེན་དགོ། 
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སྐུགས་ཀི་དཔ་བགོ་རྐྱབ་ཐངས།  
རྟོང་ཁ་འདྲི་ཤོག དུས་རྒྱུན་དབྱེ་ཞིབ། ཆོས་རྒྱུགས། 
༤-༦ ཉན་ནི་སབ་ནི། ༣༠% བི་ནི། ༡༥% 
 ལྷག་ནི་ག་ིདཔེ་སྣྟོད། ༡༠% སད་ཡིག ༡༠% 
 འབི་ནི་ག་ིདཔེ་སྣྟོད།༡༠% ལྷག་རིག་རྟོམ་རགི ༢༥% 

 ༥༠% ༥༠% 
དྲན་གས།ོ 
སྟོབ་རིམ་བཞི་པ་དང་བརྒྱད་པའི་ འདིྲ་ཤོག་གཉིས་པའི་ སྟོབ་དུས་དང་པ་དང་ སྟོབ་དུས་གཉིས་པ་ གཉིས་ཆ་རའི་ཆོས་རྒྱུགས་དེ་ བརྒྱ་ཆ་༡༠༠ 
ནང་ལེན་དགོ། དེ་ལས་སྐུགས་འདི་༢༥% ནང་དཔ་ཕབ་ཞིནམ་ལས་ སྟོབ་དུས་གཉིས་ཀི་ཆོས་རྒྱུགས་ཀི་སྐུགས་སྩོམ་༥༠% བཟྟོ། དུས་
རྒྱུན་དབྱེ་ཞིབ་ བི་ནི་དཔེ་སྣྟོད་ལུ་༡༠% ། ལྷག་ནི་གི་དཔེ་སྣྟོད་ལུ་༡༠% སྟོམ་༥༠% བཏོན་ཞིནམལས་ ལོ་འཁོར་ཆོས་རྒྱུགས་ཀི་སྐུགས་
འབད་བསྟོམ་དགོཔ་ཨིན།  
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སྟོབ་རིམ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ སད་ཡིག་རིག་རལ་བཞིའི་ དུས་ཚོད་དཔ་བགོ། 
 

སྟོབ་རམི། ཉན་སབ། ལྷག་རགི་དང་རྟོམ་
རགི། 

བ་ིན།ི སད་ཡགི་ 

བྟོ་གསར། ༥༠ ༣༠ ༢༠ ཡགི་སྟོར་ཚུ་མ་སྟོན་པར་སད་
ཡགི་ཉན་སབ་ཐགོ་ལས་བརྡ་
དནོ་སྟོད་ལནེ་གམོས་འདྲསི་
ཚུད་བཅུག་ན།ི 

དང་པ། ༥༠ ༣༠ ༢༠ 
གཉིས་པ། ༤༠ ༣༠ ༣༠ 
གསུམ་པ། ༤༠ ༣༠ ༣༠ 
བཞི་པ། ༢༥ ༣༠ ༣༠ ༡༥ 
ལྔ་པ། ༢༥ ༣༠ ༣༠ ༡༥ 
དྲུག་པ། ༢༥ ༣༠ ༣༠ ༡༥ 
བདུན་པ། ༢༠ ༢༥ ༣༥ ༢༠ 
བརྒྱད་པ། ༢༠ ༢༥ ༣༥ ༢༠ 
དགུ་པ། ༡༥ ༢༥ ༣༥ ༢༥ 
བཅུ་པ། ༡༥ ༢༥ ༣༥ ༢༥ 
བཅུ་གཅིག་པ། ༡༠ ༣༠ ༣༥ ༢༥ 
བཅུ་གཉིས་པ། ༡༠ ༣༠ ༣༥ ༢༥ 
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སྟོབ་རིམ་༤ པ་༦ པའི་རྟོང་ཁའི་ཆོས་ཚན་གི་དོན་ལུ་ འཐོབ་དགོ་པའི་དུས་ཚོད་རྱེའུ་མིག། 

ཤས་ཡིོན་ར་གཞུང་དང་ཁྱིད་རག་རྒྱབ་སོྐྱེར་ས་ཚན་ག་ ལམ་སྟེོན་འད་དང་འཁྲལཝ་ད་ ཆོས་རྒྱུགས་དང་དུས་ཆན་ངལ་གསོ་ཚུ་མ་
བར་བར་སོབ་རམ་༤ པ་ལས་༨ པའ་རྫོང་ཁའ་ཆོས་ཚན་ག་དོན་ལུ་ ལོ་གཅིག་ནང་ ལྷབ་སྟེོན་འབད་ན་ག་དུས་ཚད་ཉིན་གྲངས་
༡༨༠ དང་།  ཡིང་ན། ཆུ་ཚད་ལུ་ཕེབ་པ་ཅིན་ ལོ་གཅིག་ལུ་ཆུ་ཚད་༡༣༢ འཐོབ་དགོཔ་ཨིན། ཡིང་ན། ཐུན་ཚན་སར་མ་༣༥ 
ལས་༤༠ ག་བར་ན་ཡིོད་མ་ ཐུན་ཚན་༢༥༠ ངས་བདན་འཐོབ་དགོཔ་ཨིན།  

ཐུན་ཚན་བགོ་བཤའ། 
ཉིན་སབ།    ༤༢ 
ལྷག་རག་དང་རོམ་རག།   ༥༣ 
བྲི་ན།    ༧༤  
སད་ཡིག།    ༤༢ 
སྩོམ།    ༢༡༡ 
 
དྲན་གས།ོ སོབ་དབ་འད་ནང་ ལྷག་རག་རོམ་རག་དང་ སད་ཡིག་དང་ཡི་གུ་སྦྱོར་བ་ དཔ་ཚན་ཁག་གཉིས་འབད་ཡིོད། སོབ་
དཔོན་ཚུ་གས་སོབ་སྟེོན་འབད་བའ་སབས་ལུ་ ལྷག་རག་དང་རོམ་རག་འད་ར་རྐྱངམ་གཅིག་དང་ སད་ཡིག་དང་ཡི་གུ་སྦྱོར་བ་
རྐྱངམ་གཅིག་སོ་སོ་འབད་ མ་སྟེནོ་པར་ སྤེལ་ཏ་སྟེོན་དགོ། 
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ལྷབ་སྩོན་འབདཝ་ད་ སླྩོབ་ཁང་ནང་ ངེས་པར་དགཱོ་པའྲི་ མཐུན་རྐྱྱེན། 

ལྷག་དེབ།  
ལྷབ་སྟོན་སྐབས་དང་། ནམ་ཁོམ་ ནམ་བདེ་ ལྷག་ནི་གི་དོན་ལུ་ ཚང་སྒྲིག་སོབ་ཁང་ནང་ལུ་ འཐོབ་ཆོག་ཆོག་འབད་ 
འོང་དགོ། 
༡. བཟང་པྩོའི་ལཱ།  ༢. བྱེ་ལ་ཁ་སབ་མ།   
༣. མ་ཚའི་དཀའི་ངལ།  ༤. རིབ་རུབ་གཏང་ག།  
༥. རིྩོ་ཁྱ་དང་བྱེ་ལ་ག་གཉིན།  ༦. ཕན་སམས།   
༧. འིཕརིཝ་དང་རི་ག་ཕྱུ་གུ།  ༨. སྩོབ་དཔྩོན་ཚུལ་ཁྲམས་མཐརི་ཕན།   
༩. འིཇག་རྟེན་པའི་ཡང་དག་ལྟ་བ། ༡༠. ཆུ་བྱེ་དང་ཉི།   
༡༡. ལང་ཤྩོརི་ཐལ་བའི་གཅས་ཕྲུག། ༡༢. བུ་བཀྲི་ཤས། 
༡༣. རྒྱལ་པྩོའི་ཐུགས་རྒྱུད།  ༡༤. ཀླུའི་ཚུལ་ཁྲམས། 
ལྷན་ཐབས། 
༡. བུ་མཛུབ་དཀྱི་ལུ་ཆགས་མ། ༢. ལས་དང་གནམ་བསྐྩོས། 
༣. ཉི་ག་སྩོག།   ༤. ཐ་དམ་ཚག། 
༥. ཨཔ་རྡྩོ་ར།   ༦. ཡད་འིཕྩོག་བཟང་མྩོ། 
སྟོན་ཆས། 
Dzongkha Grammar charts (ལྷག་བཅས། འབྲེལ་/བྱེད་སྒྲའི་སྦྱོར་ཚུལ་ ཚན་༣ ཡོད།) 
སོབ་ཁང་ནང་ དུས་རྒྱུན་ བཀྲམ་སྟོན་འབད་ བཞག་དགོ། 

གཞི་རྟེན། 
Dzongkha Illustrated Dictionary for students  ཚིག༌མཛོད།  
ཡིག་སྡེབ་ཡར་དྲགས་ཀྱི་དོན་ལུ་ སོབ་དཔོན་དང་སོབ་ཕྲུག་ལུ་ རེ་རེ་འོང་དགོ། 
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