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ང་བཅས་ཀྱི་འགན་ཁག། 
ང་བཅས་ཀྱི་རྒྱལཔོ། 
མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ དུས་ཡུན་ཉིན་ནུབ་མེད་པར་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རང་བཙན་དང་གོང་འཕེལ། མི་སེར་གྱི་ཞི་བདེ་
དང་དགའ་སྐྱིད། གཞུང་སྐྱོང་གི་ལམ་ལུགས་ འཛིན་སྐྱོང་སྤེལ་གསུམ་ ཡར་དྲག་གི་དོན་ལུ་ ཐུགས་ཀྱི་ཚ་གྱང་ ག་བ་ལྷགཔ་འབད་
བཞེས་ཏེ་ ཕྱག་ལཱ་གནང་མི་ བོ་གཏད་སའི་དཀོན་མཆོག་དང་ སྐྱིད་སྡུག་གི་གོངམ་ དྲིན་ཅན་ཕམ་བཟུམ་ཅིག་ཨིན། དེ་འབདཝ་
ལས་ ང་བཅས་འབྲུག་མི་ཡོངས་ཀྱིས་ མི་དབང་མངའ་བདག་རྒྱལ་པོ་མཆོག་ལུ་ སྒོ་གསུམ་གུས་པའི་གུས་བཏུད་ཕུལ་ཏེ་ བཀའ་ག་
གནངམ་དང་ གསུང་ཅི་སྒྲུབ་ཀྱི་ཕྱག་ཕྱི་ཞབས་ཏོག་ཞུ་དགོཔ་ཨིན།   
 
ང་བཅས་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ། 
འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ ང་བཅས་འབྲུག་མི་ཡོངས་ ཕ་བརྒྱུད་བུ་བརྒྱུད་ཚ་བརྒྱུད་འབད་ བསྐལ་པ་མ་སོང་གི་བར་དུ་ འཚོ་བ་
བསྐྱངས་ཏེ་སོད་སའི་ ཕ་གཞིས་ཅིག་ཨིན།  དེ་འབདཝ་ལས་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ འཕྲལ་གྱི་ཞི་བདེ་དང་དགའ་སྐྱིད། ཕུགས་ཀྱི་ རང་
བཙན་དང་གོང་འཕེལ་གྱི་དོན་ལུ་ ཤ་ཞེན་གྱི་སེམས་ཤུགས་སོམ་འབད་ར་བསྐྱེད་དེ་  ཕྱག་ཕྱི་ཞབས་ཏོག་ཞུ་དགོཔ་ཨིན། 
 
ང་བཅས་ཀྱི་གཞུང་། 
ང་བཅས་ཀྱི་གཞུང་འདི་ དམངས་གཙོའི་རྩ་ཁྲིམས་ཅན་གྱི་ རྒྱལ་བརྒྱུད་ཀྱི་གཞུང་ཨིན། རྒྱལ་ཁབ་འཛིན་སྐྱོང་སྤེལ་གསུམ་གྱི་ ཕྱག་
ལཱ་ག་ར་ གཞུང་གིས་ཐུགས་ཐག་བཅད་དེ་ གནང་དགོཔ་ཅིག་ཨིན། དེ་འབདཝ་ལས་ དང་པ་བཙག་འཐུའི་སྐབས་ལུ་ རང་མོས་
རྣམ་དག་གི་ ཚོགས་རྒྱན་བཙུགས་ཏེ་ ལྕོགས་གྲུབ་ཅན་གྱི་འདེམས་ངོ་བཙག་འཐུ་འགྲུབ་ཐབས་འབད་དགོཔ་དང་། གཉིས་པ་
བཙག་འཐུ་གྲུབ་ཞིནམ་ལས་ ཕྱག་ལཱ་གནང་པའི་སྐབས་ལུ་ འདྲ་མཉམ་དང་ དྲང་བདེན་ དྭང་གསལ་གྱི་སྒོ་ལས་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་
འཕྲལ་ཕུགས་གཉིས་ལུ་ཕན་པའི་ ཕྱག་ལཱ་ལེགས་ཤོམ་གནང་ཐབས་ཀྱི་ རྒྱབ་སྐྱོར་ཕུལ་དགོཔ་ཨིན། 
 
ང་བཅས་ཀྱི་རིག་གཞུང་། 
རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ སྐད་ཡིག་དང་ གྱོན་ཆས་ ལམ་སོལ་ ཆོས་ལུགས་ བཟོ་རིག་ བསམ་སོད་ཀྱི་རྣམ་གཞག་ འཚ་ོསྐྱོང་གི་ལམ་
ལུགས་ཚུ་ལུ་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རིག་གཞུང་ཟེར་སླབ་ཨིན། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རིག་གཞུང་འདི་གིས་ ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ སྔོན་གོང་
ལས་  རང་བཙན་ཨིན་པའི་  ངོ་རྟགས་ཅིག་སོན་ཚུགསཔ་མ་ཚད་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཞི་བདེ་ཡང་ རིག་གཞུང་དེ་ཚུ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་
འཐོབ་ཚུགསཔ་ཨིན། དེ་འབདཝ་ལས་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རིག་གཞུང་བཟང་པོ་ཚུ་ལུ་ རྩིས་མཐོང་དང་གུས་བཀུར་བསྐྱེད་ཐོག་ལས་ 
ཉམས་སྲུང་དང་གོང་འཕེལ་གཏང་ཐབས་ལུ་ སེམས་ཤུགས་བསྐྱེད་དེ་ ལཱ་འབད་དགོཔ་འདི་ཁག་ཆེ། 
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དཔེ་སྐྲུན་འབད་མི། 

རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་གོང་འཕེལ་ལས་ཁུངས། 
བརྒྱུད་འཕྲིན་ཨང་ ༩༧༥-༢-༣༣༣༨༨༠ 
ཡོངས་འབྲེལ་ www.education.gov.bt 
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དཔེ་དབ་འད་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རྒྱལ་ཡོངས་ སོབ་གྲྭའ་དོན་ལུ་ རྩོམི་སྒྲིག་དང་ དཔེ་སྐྲུན་འབད་ཡོདཔེ་ལས་ རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་
གོང་འཕེལ་ལས་ཁུངས་ལས་ གནང་བ་མིད་པེརི་ དཔེ་སྐྲུན་དང་ ཚོང་སྒྱུརི་ལ་སོགས་པེ་འབད་ན་ལས་ འཛེམ་གནང་། 

དཔེ་སྐྲུན།  ༢༠༢༢ 
ISBN 99936-0-280-6      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.education.gov.bt/


 v 

བཀའ་དིན་དགའ་ཚརོ། 
འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ ཤེས་རིག་ལམི་ལུགས་དང་ སྤུས་ཚོད་ཡརི་དྲགས་བཟོ་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་རྩམོི་སྒྲིག་ག་ལཱ་ནང་ལུ་ ཁྱད་རིག་ག་གོས་སོན་དང་ ཕེན་འདབས་ཀྱི་གགོས་རིམི་མིཛེད་མི་ 
གཤེམི་གསལ་ ཤེས་ཡོན་མིཁས་མིཆེགོ་དང་ ཁྱད་པེརི་ཅིན་གྱི་སོབ་དཔེོན་ཡོངས་ལུ་ དགའ་ཚོར་དང་བཅིས་པེའ་ལགས་ས་ོཡོད། 

གྩོས་སྩོན་པ། 
༡    དྲགསོ་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།  

སརི་བཏང་བཀདོ་ཁྱབ་དང་རྒྱབ་སྩོར། 
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། 

ཞུན་ལྷག་འབད་མ།ི 
པེདྨ་དབང་འདུས། ཆེོས་ཚོན་མིཁས་མིཆེོག། འབྲུག་ཆེོས་རྒྱུགས་བཀོད་ཚོགས། 

ལས་བྱེད་ཚགོས་ཆུང་ག་ིའཐུས་མ།ི 
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།  
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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།   

རྩོམ་སགི་པའི་མངི་ཐ།ོ 
༡ དྲག་ཤེོས་སངས་རྒྱས་རོ་རྗེ། རངོ་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་དཔོེན། 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་དཔོེན། 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་དཔེོན། 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་གྲྭ་གངོ་མི། ཀྲོང་གསརི། 
༢༡  ཨོ་རྒྱན་འབྲུག་པེ། སོབ་དཔོེན། 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། སྒོམི་སྤྲུགས་འབྲིང་རིམ་སོབ་གྲྭ་བརི་མི། བསམི་རྩ། 
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༢༤ བསོད་ནམིས་ལྷ་མིོ། སོབ་དཔོེན། ལུང་བསན་ཕུག་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་དཔེོན། དག་ལགས་ཕུག་འབྲིང་རིམ་སོབ་གྲྭ་འགོ་མི། གསརི་སྤང་། 
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་སྡེའི་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། མིཁརི་ས་གབ་ཅུ་འབྲིང་རིམ་སོབ་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་འག་ོ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་བརྩོད།  

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་ཆོེས་ཚོན་གྱི་ གཞི་རིམ་གོང་མི་དང་ འབྲིང་རིམ་འོག་མིའ་རྩ་གཞུང་ལུ་ ད་རིས་ ཐངས་གསུམི་པེའ་ ལགས་པེའ་
འགྱུརི་བ་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་
དོན་ལུ་ སོབ་སོན་ཐབས་ཤེས་ཚུ་ཡང་ བྷུལཱུམི་གྱི་རིག་སོབས་དང་ མི་ཚོ་ལུ་མིཁོ་ཆེ་བའ་ རིག་རྩལ་ཚུ་ག་ཐོག་ལས་ སོབ་དཔེོན་
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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་ 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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སྩོན་བརྩོད། 

༄༅། །ཨོོྂ་སྭ་སི། རབ་འབྱམས་ངོ་མཚར་ཤེས་བྱ་རྒྱ་མཚོའི་ཀྩོང་། །རྣམ་དཔྩོད་རིག་པའི་གྲུ་ཆེན་གོམ་གཅིག་གིས། །ཕ་

མཐར་སོན་པའི་བྩོ་གྩོས་ནོར་བུའི་གཏེར། །སྩོལ་མཛད་རྗེ་བཙུན་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ལ་འདུད། །རྗེད་དཀའི་དལ་འབྱྩོར་ལུས་

རྗེན་ཐོབ་དུས་འདིར། །མྗེད་ཐབས་མྗེད་པའི་རང་སྐལ་ཤེས་བྱའི་ནོར། །ལེན་ཐབས་སྩོན་མྗེད་སྐད་ཡིག་འབི་རྩོམ་གི། །སྩོབ་དེབ་

བརྗེ་བས་བྱིན་གིས་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་བརྗེོད་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་སོད་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་ཡནོ་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་
དཔོན་གྱིས་སྟེོན་མེ་རྐྱངམེ་གཅིག་གས་ ཚད་གཟུང་བའ་སབོ་སོང་མེན་པརི་ བུ་དང་བུམོེ་ རིང་རིང་སོ་སོ་གས་ ཞིབ་འཚལ་དང་དབྱེ་དཔྱད་
ཀྱི་རིག་པ་ཚད་མེད་རྒྱ་སད་འབད་ས་ཡོད་པའ་གོ་སྐབས་དང་ ཁྱད་རིག་ཚུ་ཡང་ཚུད་ད་ཡོད། འབྲེ་རྩོམེ་ཆོས་ཚན་ནང་ལུ་ འགྲེལ་བཤེད་འབྲེ་
རྩམོེ་ ལོ་རྒྱུས་འབྲེ་རྩོམེ་ རྒྱུད་སྐུལ་འབྲེ་རྩོམེ་གསུམེ་གྱི་སྐོརི་ལས་དང་  སྙན་རྩོམེ་ལུ་ ཞིབས་ཁྲི་ བོ་ཟེ་ རྩང་མོེ་ བསབ་བྱེ་ དཔྱ་གཏམེ་ 
གསལ་བཤེད་ཚུ་དང་ སྲུང་དང་གཏམེ་རྒྱུད་ནང་ དངོས་སྲུང་ འཆརི་སྲུང་ གང་རུང་ག་སྲུང་དང་གཏམེ་རྒྱུད་ཚུ་ཚུད་ད་ཡོད།  

སྐད་ཡག་ཆེོས་ཚོན་ནང་ ང་བཅིས་རིའ་སོབ་གྲྭ་ཚུ་ནང་ སྐད་ཡག་དང་ཡ་གུའ་སྦྱོརི་བའ་སོབ་སྦྱོང་ངོ་མི་ སོབ་རིམ་༤ པེ་ལས་ འགོ་
བཙུགས་ཏ་ཡོདཔེ་ལས་བརན་ རོང་ཁའ་བར་གཞུང་ནང་ལས་ གནས་རིམ་དང་བསྟུན་ཏ་ ལྷབ་དགོཔེ་གལ་ཆེ་བའ་རིགས་དང་ སོབ་ཕྲུག་
སོ་སོའ་ ལོ་ན་ཚོད་དང་བསྟུན་པེའ་ ཤེས་ཚོད་འོས་འབབ་ལུ་གཞི་བཞིག་པེའ་སྐད་ཡག་དང་ ཕྲིད་དང་རྣམི་དབྱ་ ཡ་གུའ་སྦྱོརི་བ་ཚུ་
བཙུགས་ཏ་ཡོད། ད་མི་ཚོད་ སྐད་ཡག་དང་ཡ་གུའ་སྦྱོརི་བའ་ གནས་ཚོད་དང་བསྟུན་པེའ་ རོང་ཁ་ལག་ལན་འཐབ་ན་ག་ ཡག་སྐུརི་རྣམི་
གཞིག་ག་ལག་ལན་ཚུ་ཡང་ འགོ་བཙུགས་ཏ་ཡོད། རིག་རྩལ་ད་ཚུ་ སོབ་ཁང་ནང་ལྷབ་ན་ཡོད་མི་ལས་ལྷག་ཏ་ སོབ་ཕྲུག་རིང་རིང་སོ་སོ་
གས་ དོན་གཉར་གྱི་ཐོག་ལས་ ཤེས་ཡོན་རྒྱ་སད་འབད་ཚུགས་ཐབས་ལུ་ འོས་འབབ་ཡོད་པེའ་ལྷན་ཐབས་དང་ ཟུརི་དབ་ཚུ་ཡང་གང་མིང་
བཙུགས་ཏ་ཡོད། 

ད་འབད་བ་ལུ་བརྟེན་ སོབ་དབ་གསརིཔ་འད་གས་ འབྲུག་ག་ན་གཞིོན་ཚུ་ལུ་ དང་དུས་དང་བསྟུན་ཏ་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་མེཁོ་ཆ་བའ་ ཤེས་
ཚད་ཀྱི་ལོགས་གྲུབ་ཚུ་ ངས་གཏན་འཐིོབ་ཚུགསཔ་འབད་ཡོད། ད་ེག་དོན་ལུ་ ཨི་ལོ་ཚུ་གས་སོབ་གཉེར་ལུ་ དང་འདོད་དང་ བརྩོན་ཤུགས་ 
ཧེ་མེ་ལས་ལྷག་སེ་ དགོཔ་ཁག་ཆ་བའ་ཁརི་ ད་ལུ་སོབ་དཔོན་གྱིྱི་སྟེོན་ཐིངས་དང་ལོགས་གྲུབ་ གཞུང་ག་མེཐུན་རྐྱན་སོརི་བ་ ཕུན་སུམེ་
ཚགས་པ་ཅིན་ ཤེས་ཡོན་སྤུས་ཚད་ཀྱི་གནས་ཚད་འད་ ཨི་ལོ་རི་རི་བཞིན་དུ་གས་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་འགན་འཁྲི་འབག་ཚུགས་པའ་ དཔལ་
ལྡན་འབྲུག་པའ་བུ་རྒྱུད་ངོ་མེ་ཅིག་ལུ་ འགྱུརི་ཚུགས་ན་ལུ་ཐི་ཚམ་མེད།  
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ཨིང་ལྱིཤེ་སྐད་ཡག་ལམེ་ལུགས་ལུ་བརྟེན་ཏ་ བཟེོ་བཟེོཝ་འབད་ན་འད་གས་ ཤེས་ཚད་ཀྱི་དམེགས་གཏད་ལུ་ འཛལ་བ་འོང་མེ་སད། ཨིན་
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་
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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་གདོང་ལན་སོམེ་ཡོད།།  
 
སྩོན་འདབེས།   

གངས་མྗེད་རྒྱ་ཆེན་འཛམ་གིང་ཤེས་བྱའི་མཐའ། །ཐབས་མཁས་བརྩོན་ཤུགས་གཤོག་རླབས་ཟུང་འབྗེལ་གིས། ། 

ལེགས་པར་ཆོད་པས་བདག་གཞན་དོན་གཉིས་ཀི། །དཔལ་ཡོན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་རྒྱུ་རུ་སྩོན། ། 

 
 
 
          དགོས་སངས་རྒྱས་རྡོ་ར། 

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

རློམ་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་རློམ། 
འབྲི་རོམ་ནང་ལས་ འགྲལ་བཤད་འབྲི་རོམ་དང་ ལོ་རྒྱུས་འབྲི་རམོ་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་འདི། 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་ནང་ ག་ད་ས་ འགོ་ན་ཡིོད་ག? ལོ་རྒྱུས་
བྲི་ན་བཟུམ་ཨིན། འད་ག་སབས་ལུ། དང་པ། ག་ཅི་འབད་ན་ཡིོད། གཉིས་པ། ད་ལས་ ག་ཅི་འབད་
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ན་ཡིོད་ག? རམ་པ་བཞིན་དུ་ བྲི་དགོཔ་མ་ཚད་ དུས་ཚད་ཧེ་མ་འབད་མ་ཚུ་ཧེ་མ་དང་ ཤུལ་མ་འབད་
མ་ཚུ་ཤུལ་མ་འབད་ རམ་པ་བཞིན་དུ་བྲི་དགོཔ་ཨིན།  

སྙན་རློམ། 
སྙན་རོམ་ལས་ སོ་གླུའ་ཞིབས་ཁྲ་དང་ རང་མོ་གསལ་བཤད་གསུམ་ སོབ་ཚན་ར་ར་བཞིན་དུ་ 
བཙུགས་ཏ་ཡིོད། ད་ཚུ་གས་ ལྷག་ན་དང་སབ་ནའི་རག་རལ་ གངོ་འཕེལ་གཏང་ན་ལུ་ ཕེནམ་མ་ཚད་ 
བརོད་དོན་ཚུ་ རོམ་རག་ག་ཐོག་ལས་ བྲི་ནའི་འགོ་ཡིང་ བཙུགས་ཚུགསཔ་ཨིན། ད་ལས་ སོ་གླུ་དང་ 
ཞིབས་ཁྲ་ རང་མོ་ཚུ་གས་ མང་ཚག་གསརཔ་ཚུ་ སོ་བའ་ཐོག་ལས་ ལྷབ་ཚུགས་ན་ཨིནམ་མ་ཚད་ 
ཞིབས་ཁྲ་རྐྱབ་ན་དང་ རང་མའོ་ངག་རལ་འཐབོ་ནའི་ གཞི་འགམ་ཡིང་ཚུད་ཚུགས་ན་ཨིན། 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། ང་བཅིས་ར་ལུ་
དངོས་སུ་བྱུང་བའ་ ལོ་རྒྱུས་ཅིག་སྲུང་འབད་བཟེ་ོན་ཚུ་ཡིང་ཡིོད། སོ་བ་ཆ་ཏོག་ཏོ་ག་ སྲུང་ད་ཚུ་ལུ་
བརྟེན་ཏ་ སད་ཡིག་གོང་འཕེལ་དང་ ཚག་དོན་ཚུ་ཤས་ཚུགསཔ་བཟེ་ོན་ལུ་ ཕེན་ཐོགས་ཡིོདཔ་ཨིན། 
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ལྷག་རིག་དང་རློམ་རིག་གི་གནས་ཚད། 

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

མཚམས་ཚུ་ ཚུལ་དང་མཐུན་ཏྩོག་ཏྩོ་འིབད་ ལྷག་ཚུགས་དགྩོ།  
༢. ཆྩོས་སྐད་ནང་ཡྩོད་པེའི་ ཡག་ཆ་དང་ དཔེ་ཆ་ཚུ་ལྷག་ཚུགས་དགོ། 
༣. རྩོང་ཁའི་ནང་ཡྩོད་པེའི་དངྩོས་རྩོམ་དང་ འིཆརི་རྩོམ་ག་དཔེ་དབ་ཚུ་ རིང་སྩོབས་ཀྱིས་ ལྷག་

ས་ གྩོ་བ་ལན་ཚུགས་དགྩོ།   
༤. གྩོ་དྩོན་ལན་ནའི་དྩོན་ལུ་ལྷག་ཐངས་ཀྱི་ཐབས་ཤེས་མ་འིདྲཝ་ཚུ་ལག་ལན་འིཐབ་ཚུགས་དགྩོ། 
༥. རྩོང་ཁའི་དཔེ་དབ་ཚུ་ལྷག་ས་ བསྐྱརི་ཞིབ་ འིབད་ཚུགས་དགྩོ། 
༦. རྩོམ་རིག་མ་འིདྲཝ་ཚུ་ལྷག་ས་ འིབྲེ་ཐངས་ཀྱི་ཁྱད་པེརི་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་ཤེས་ཡྩོན་དང་ 

ཆྩོས་སད་ཀྱི་བྱེ་གཞིག་ཚུ་ལུ་ རྣམ་དཔྩོད་ཀྱི་ཤེས་རིབ་ འིཐྩོབ་ཚུགས་དགྩོ། 
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སློབ་སློང་ལས་དོན། 

༡. སྩོབ་རིམ་ལྔ་པེའི་ནང་ལྷབ་མ་ ལྷག་ནའི་རག་རལ་ཚུ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ད་ 
ལག་ལན་འཐབ་ཚུགས་དགྩོ། 

༢. ཚགས་བཅད་དང་ ཚག་ལྷུག་ག་ ལྷག་ཐངས་མ་འདྲཝ་ཚུ་དང་འཁྲལ་ཏ་ ལྷག་
ཚུགས་དགོ།  

༣. འིབྲེལ་ཡྩོད་གནད་དྩོན་ འིཇམ་ཏྩོང་ཏྩོ་ཡྩོད་པེའི་ སྲུང་ཐུང་ཀུ་ཚུ་ལྷག་ས་ རིང་
ག་བྩོ་ལུ་འིབབ་པེའི་ སྲུང་རདཔེ་དང་ འིབྱུང་རིམ་ཚུ་ག་སྐྩོརི་ལས་ ལྩོ་རྒྱུས་
བཤེད་ཚུགས་དག།ོ  

༤. རྩོམ་རིག་ འིཇམ་ཏྩོང་ཏྩོ་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ ད་ནང་ག་ བརྩོད་དྩོན་དང་ སྲུང་རདཔེ་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་ཤེས་མ་འིདྲཝ་ཚུ་ ལག་ལན་འིཐབ་

ས་ ལྷག་ཚུགས་དགོ།   
༧. སབ་ཁྲེ་དང་ པེརི་རིས་ ཐག་ཁྲེམ་ ཤེད་ཁྲེམ་ པེརི་ཁྲེམ་འིཇམ་ཏྩོང་ཏྩོ་ཚུ་ལུ་

བལྟ་ས་ བརྡ་སྒྱུརི་འིབད་ཚུགས་དགོ།  
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༨. དུས་མཐུན་ག་མང་ཚག་གསརིཔེ་ཚུ་ལྷག་ན་ལུ་སམས་ཤུགས་བསྐྱད་ད་མང་ཚག་
རྒྱ་སྐྱད་འབད་ཚུགས་དགོ།  

༩. ལྔ་པ་ནང་ལྷབ་མ་ མང་ཚག་གུ་ གསརི་འཐབ་ཉུང་ཤོས་༢༠༠ བཀལ་ཏ་
བསོམས་༦༠༠ ལྷག་སྟེ་ཧེ་གོ་ཚུགས་དགྩོ། 

༡༠. ལྷག་ན་ག་ དཔ་དབ་ཉུང་ཤོས་༡༥ ལྷག་ཚར་དགོ། 
༡༡. རྩོམ་རིག་ག་དཔེ་དབ་ མང་སུ་ལྷག་ན་ལུ་ གྩོམས་སང་ཚུད་ན་དང་ དག་སྣང་

བསྐྱད་ ཚུགས་དགོ། 
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བརློད་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་ འཐོབ་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་
བསྒང་ལས་ར་ བཟེང་པོའ་ལམ་ལུ་གོམས་འདྲས་ཚུད་ན་ གལ་ཆེཝ་ལས་བརྟེན། ཤས་
ཚད་ཀྱི་གནས་རམ་གཉིས་པ་དང་ གསུམ་པའ་སོབ་དབ་ཚུ་ག་ ལྷག་རག་དང་ རམོ་
རག་འད་ སོབ་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་བསྐྱད་ད་ཡིོདཔ་ཨིན། ད་ག་དགོས་པ་
འད་ཡིང་ སོབ་ཕྲུག་ཚུ་གས་ སོ་སོའ་མ་ཚ་ནང་འབྱུང་བའ་ཉིམས་མོང་ཚུ་ རོམ་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་སོད་ཤས་ཡིོན་གུ་ ལྷ་ཆོས་དང་ མ་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གཞིག་ སྔར་སལོ་
ལམ་ལུགས་ མ་ཚའི་རག་རལ་ཚུ་ནང་ལས་ བཙུགས་ཏ་ཡིོདཔ་ལས་ ད་གས་ ཨི་ལ་ོཚུ་
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ག་ བསམ་པ་དང་སོད་པ་ རག་རལ་ གསུམ་ཆ་ར་ག་ ཤས་ཡིོན་འཐབོ་ཚུགས་ན་
ཨིན། 

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་ མ་ཚའི་རག་རལ་བཅུ་ཐམ་ག་ཐོག་ལས་ འཐོབ་ཚུགསཔ་
འབད་དགོཔ་ཨིན། སོབ་རམ་བཞི་པར་ བརོད་དོན་མ་འདྲཝ་ལྔ་ག་ སབོ་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་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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སློབ་ཚན་༡ པ། བརློད་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་ལོ་ཚུ་
ལུ་ བརོད་དོན་ག་ཅི་ར་ སྟེོན་དགོཔ་སོ་ ཟེར་བ་ཅིན། དང་པ། པར་བྲི་ན་ ཚན་གཏང་ན་
ལ་སོགས་པ་ བཟེོ་རགས་བཅུ་གསུམ་ག་ ལག་ཤས་ཚུ་ག་ དགོས་པ་དང་ཕེན་ཐགོས། 
ད་ལས་ སོ་ནམ་ལུ་བརྟེན་པའ་འོང་འབབ་དང་ སྒ་ོནོར་གསོ་སྐྱོང་ ཚང་ལཱ་ལུ་བརྟེན་པའ་ 
ཁ་ཕེན་ཚུ་ག་སོར་ལས་སྟེོན་ཏ་ ད་ཚུ་ག་ལཱ་ནང་ བརོན་ཤུགས་བསྐྱད་ཚུགས་མ་ཅིག་ལུ་ 
བཟེོ་དགོ་པའ་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་འངོ་འབབ་ བཟེོ་ཚུགས་པའ་ལཱ་
གཞིན། དཔར་ན། ཚམ་ལཱ་ ཆུ་དུང་དང་གོག་ཐག་བཅིོ་མ་ འཕྲུལ་ཆས་བཅིོ་ན་ སྐྱ་
བཏོག་ན་དང་ བཟེོ་བཟེོ་སའ་མཛོས་ཁང་བཙུགས་ན་ སྣུམ་འཁརོ་གཏང་ན་ བཞིས་སྒོ་
བཟེོ་ན་ དྲང་བཞིག་རྐྱབ་ན་ གོ་ལ་འཁྱུ་ན་ ཚང་བཙོང་ན་ 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་འཕག་མ་ ཕགས་སྙགས་སོམ་མ་ཚུ་ཡིང་ སྐྱ་ོསྐྱོཝ་ག་ན་ཡིང་མན། ཁོང་མད་
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པ་ཅིན་ ང་བཅིས་སོད་མ་ཚུགས་ན་ཨིནམ་ལས། མ་ས་ལུ་ཕེན་ཐགོས་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་ཤསཔ་ 
བཟེོ་དགོཔ་ཚུ་ཨིན།  
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༡. སློབ་གྲྭའི་སློབ་དཔོན། 
འབི་རློམ་གི་དབྱེ་བ་དང་ བརློད་དོན་ག་ཅི་ཨིན་ན་ དབྱེ་དཔྱད་འབད་ཚུགས་ནི་དང་། དོན་ཚན་
གཞན་ དངོས་མཐོང་གི་ཉམས་མློང་ཚུ་གི་ཐོག་ལུ་ འབི་རློམ་འབི་ཐངས་ཀི་ ཐབས་ལམ་དང་
ཁྱད་རྣམ་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་སྱེ་བི་ཚུགས་ནི། འདི་ནང་ལས་འཐོན་མི་ མིང་ཚིག་གསརཔ་གི་ 
སྱེབ་སློར་ཚུ་ལུ་ཕན་ཐོགས་ཚུགས་ནི་གི་དོན་ལུ་ཨིན།  

༈ ང་བཅིས་རའ་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འད་ནང་ འབངས་མ་སར་ར་ར་བཞིན་ལུ་ 
འགན་ཁག་མ་འདྲཝ་ར་ ཕེགོ་སྟེ་ཡིོད་པའ་ས་ལས། སོབ་དཔོན་ག་འགན་ཁུར་འད་ 
གལ་ཅིན་ཅིག་འབད་ ངོས་འཛོན་དང་ ཆ་འཇོག་འབད་ད་ཡོིདཔ་ཨིན། ད་ཡིང་ འབྲུག་
ག་མ་འོངས་པའ་མ་སར་ སོབ་ཕྲུག་ན་གཞིོན་ཚུ་ལུ་ བྱེམས་དང་བར་བའ་སྒོ་ལས་ ཡིནོ་
ཏན་བྱེན་ཏ་ལོགས་གྲུབ་དང་ལྡནམ་ བཟེོ་ནའི་འགན་ཁུར་ཕེགོཔ་ཨིན། ད་ག་གྲངས་སུ་ 
འབྲི་ཀོག་ཡིནོ་ཏན་ག་གཞི་ལས་འག་ོབཟུང་སྟེ་ མ་ཚའི་རང་ལུ་ཁག་ཆ་བའ་ བླང་དོར་
ག་གནས་དང་ རང་མགོ་འདྲོང་ཚུགས་པའ་ ལཱ་གཡིོག་དང་ཐབས་ལམ་ཚུ་ ཚུདཔ་ཨིན། 
ད་མ་ཚད་ རྒྱལ་ཁབ་རང་ག་ སྔར་སོལ་བཟེང་པོའ་ངོ་རྟེགས་ བདག་འཛོན་འཐབ་ན་ལུ་ 
གལ་ཆ་བའ་ ཁྱིད་ཆོས་ སྒྲིག་ལམ་ ཞིབས་ཁྲ་ རང་མོ་ བླ་ོཟེ་ འཆམ་ ལ་སོགས་
པའ་རག་རལ་ཚུ་ སབོ་ཕྲུག་ཚུ་ག་རྒྱུད་ལུ་ སྤེལ་ནའི་འགན་ཁུར་ཡིང་ སབོ་དཔོན་ལུ་
ཕེོག་སྟེ་ཡིོད། 
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བཅུད་བསྡུ་བ་ཅིན་ ང་བཅིས་རའ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ ས་ནོར་དམ་པ་ མ་དབང་མངའ་བདག་
རན་པོ་ཆ་མཆགོ་ག་ ཐུགས་ཀྱི་དགོངས་བཞིད་གཙོ་བོ་ མ་འོངས་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ འཛོན་
སྐྱོང་འཐབ་མ་ སོབ་ཕྲུག་ར་ར་བཞིན་དུ་ ཕ་ནང་ཤས་བྱེའ་ཡིོན་ཏན་ལུ་ མཁས་པ་ཕུལ་
དུ་ཕན་པ་བཟེོ་སྟེ་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རྒྱན་ཆ་བཏུབ་ཅིག་བཟེོ་ནའི་ འགན་ཁག་ད་ཡིང་ སབོ་
དཔོན་ལུ་ཕེོག་སྟེ་ཡིོདཔ་ལས། སོབ་དཔོན་ག་འགན་ཁག་འད་ གཞིན་དང་མ་འདྲ་བའ་ 
གལ་ཅིན་ཅིག་ཨིན་ནོ།། 
སྦྱོང་ལཱ། 
༡. དྲི་བའི་ལན་བྲི་ནི། 
 ཀ་ སློབ་དཔློན་ལུ་ ཕློག་པའི་ འགན་ཁུར་ ག་ཅི་ར་ཨིན་མས? ཐློ་བཀོད། 
 ཁ་ འགན་ཁུར་ཚུའི་ནང་ལས་ ཁག་ཆེ་ཤློས་ཅིག་ ངོས་འཛིན་འབད? ག་ཅི་འབད? 
 ག་ སྔར་སློལ་བཟང་པློའི་ ངོ་རྟགས་ཚུ་ བདག་འཛིན་མ་འབད་བ་ཅིན། སྐྱོན་ག་ཅི་ར་ 

 འློང་ནི་ཨིནམ་པས? 
 ང་ མི་དབང་ མངའ་བདག་གི་ ཐུགས་བཞེད་འདི་ ག་དེ་སྦེ་གནངམ་ ཨིནམ་མས་

 གོ? 
༢. མིང་དང་ བྱ་ཚིག་སློ་སློར་ ཕྱེས། 
  
   
 
 
 
 

འབངས། ཕོག། འགན་

ཁུར། འབད། ཡོན་

ཏན། བྱམས་པ། ལྷག། 

བརྩེ་བ། འབྲི་ཀོག། བྲི། 

ངོ་རྟགས། འཐབ། བོ་ཟྩེ། 

སྩེལ། དགོངས་བཞྩེད། 

བཟོ། གལ་ཅན། 
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༣. དློན་དག་བྲི་ནི། 
 ༡. ལྕོགས་གྲུབ།  
 ༢. རང་མགོ་རང་འདློང་།  
 ༣. བཟང་པློ།   
 ༤. ཕུལ་དུ་ཕྱིན་པ།  
 ༥. སྤྱི་ནློར།  
 ༦. གལ་ཅན། 

༤. ཁྱོད་ཀྱིས་ བལྟ་བ་ཅིན་ སློབ་དཔློན་གྱི་ འགན་ཁུར་འདི་ ག་ཅི་བཟུམ་མཐློང་མས་གོ? 
ཁུངས་གཉིས་བྲིས། 
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༢. སྲུ་ཇ། 
འབི་རློམ་འདི་ནང་ལས་འཐོན་མི་ རིག་རལ་ཚུ་ ཧ་གོ་ཚུགས་ནི་དང་། འདི་ནང་གི་ཚིག་དོན་ཚུ་གི་སྱེབ་
དང་སློར་བ་ཚུ་ ཧ་གོ་སྱེ་ སྲུ་ཇ་བཟློ་ཐངས་ཀི་གོ་རིམ་འབི་དོ་བཟུམ་ གནད་དོན་གཞན་མི་གི་ཐོག་ལུ་བི་
ཚུགས་ནི་གི་དོན་ལུ་ཨིན། 

༉ ཇ་ལུ་ སྲུ་ཇ་དང་། མངར་ཇ། ཨིོ་ཇ། ཁ་ཇ། ཇ་ཐང་། ཟེར་ ལྷམ་པ་མ་
འདྲཝ་ལ་ཤ་ཡིོད། དའི་ནང་ལས་ སྲུ་ཇ་འད་ དང་ཕུ་ལས་ར་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ 
དར་ཁྱིབ་འབྱུང་མ་ སྔར་སལོ་ཡིོངས་གྲགས་ཀྱི་ ཇ་ཅིག་ཨིན། 

ད་འབད་ན་འད་གས་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ དགའ་སྟེོན་དང་ དུས་སྟེོན་རས་སྲུང་ཞུ་ན། ཁྱིམ་
ནང་ལུ་ ལོ་ཆོག་དང་ རམ་གྲོ་ཚུ་འབད་བའ་སབས་ལུ་ཡིང་ སྲུ་ཇ་འད་ཨིན་ཅི་མན་ཅི་ར་ 
བཟེོ་སོལ་ཡིོད། འབྲུག་པའ་ལམ་སལོ་ནང་ སྲུ་ཇ་འད་ མ་མང་ཤོས་ཀྱིས་ར་ དྲོ་མཛོར་
ག་སབས་ འཐུངམ་མ་ཚད་ མགོནམ་ག་གདོང་བསུ་དང་ སོ་སྟེོན་ག་སབས་ཚུ་ནང་
ཡིང་ གསོལ་ཇ་རྡག་ཤོས་ཅིག་ སྲུ་ཇ་འད་བསྒྲིགཔ་ཨིན།  

སྲུ་ཇ་བཟེཝོ་ད་ ག་ཅི་ར་དགཔོ་ས་ོ ཟེར་བ་ཅིན་ ཇ་རལ་དང་། བ་མར། བུལ་ཏོ། ཚྭ་ཚུ་
དགོཔ་ཨིན། ཇའ་ཨིམ་ག་ དབྱེ་བ་ཡིང་ འབྲུག་ནང་བཟེ་ོམ་ག་ ཤང་ཇའ་རགས་ལ་ཤ་
ར་ ཡིོདཔ་ཨིན། 
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སྲུ་ཇ་བཟེོཝ་ད་ ཧེ་མ་ར་ ཆུ་ནང་ཇ་ཨིམ་བླུགས་ཏ་ བསོལ་ཞིནམ་ལས་ ཇ་ཐང་ 
ལགས་ཤོམ་འབད་ འཐནོ་བཅུག་དགོ། ད་ལས་ ཇ་ཐང་འད་ ཇ་སྲུམ་ནང་བླུགས་ཏ་ 
མར་དང་ ཚྭ་ བུལ་ཏོ་ཚུ་བླུགས་ས་ ལགས་ཤོམ་འབད་བསྲུ། ཇ་འད་ ཞིགཔ་འབད་
བསྲུ་སྟེ་ བཀྱིག་དཀརཔ་ོའཚམས་ཅིག་དང་ ས་པག་པ་ ཐལ་བའ་སབས་ལུ་ རྫམ་ནང་
ལོག་སྟེ་བླུག་དགོ། ད་ལས་ ཐབ་ཁར་བཀལ་ཏ་ ལགས་གཟེར་གས་ ཡིར་ཕར་ཡི་ར་ 
དྲོད་ཚད་ཁར་ལྷོད་བཅུག་དགོ། ད་ལས་ ཇ་ཙོག་ནང་བཙོགས་ཏ་ ཇམ་སྦྱས་ནང་བླུགས་
ཞིནམ་ལས་ འཐུང་ཆོག་ཆགོ་འགཝོ་ཨིན།། 
སྦྱོང་ལཱ། 
༡. དྲི་བའི་ལན་བྲི་ནི།  
 ཀ་ ཇ་ལྷམ་པ་ མ་འདཝ ག་དེམ་ཅིག་ འདུག་ག? ག་ར་བྲིས། 
 ཁ་ མངར་ཇ་ བཟློ་ཐངས་ཀྱི་ སྐོར་ལས་ ཁ་གསལ་འབད་ བྲིས? 
 ག་ སྲུ་ཇ་འདི་ ག་ཅིའི་དློན་ལུ་ར་ ལག་ལེན་འཐབ་འློང་ག?  
 ང་ སྲུ་ཇ་དང་ འདཝ་འབད་ གཞན་ག་ཅི་ ལག་ལེན་འཐབ་སར་ མཐློང་ཡི་གོ?  
  བྲིས། 
 ཅ་ སྲུ་ཇ་བཟློཝ་ད་ ཅ་ལ་མ་འདཝ་ ག་ཅི་ར་ ལག་ལེན་འཐབ་མས? ཐློ་བཀོད་ 
  འབད། 

དང་ཕུ་/གཡུས་ཁ་ལས་ཕར། ད་རིས་ནངས་པ་/ཁྲོམ་ཁ་ལས་ཕར། 
༡ ༡ 

 
 ཆ་ ཁྱོད་ཀྱིས་ བལྟ་བ་ཅིན་ དེ་ཚུ་ག་ཅི་ལས་བརྟེན་ འློང་ནི་མས་གོ? 
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༣. གཞུང་གཡོགཔ་གསུམ། 
སྲུང་འདི་ ཚིག་གཅད་མཚམས་དང་འཁིལ་ཏེ་ ལྷག་ཚུགས་ནི་དང་ བརློད་དོན་ ག་ཅི་སློནམ་ཨིན་ན་ 
ཚིག་བཙུགས་ཐངས་ཚུ་ལུ་དཔེ་བལྟ་སྱེ་ སྲུང་ཐུང་ཀུ་རྱེ་ རང་སློབས་ཀིས་བི་ཚུགས་ནི་དང་ བསྡུ་སིག་
འབད་ཚུགས་ནི་གི་དོན་ལུ་ཨིན།  

༉ ཧེ་མ་ཁྲོམ་སོམ་ཅིག་ནང་། ཨིམ་སྲུ་དང་རྨགཔ་འབད་ སོད་མ་ཅིག་དང་། 
རྨགཔ་ག་ཆ་རོགས་ བུཚ་གཉིན་ མ་རྐྱབ་མ་ཅིག་ཡིང་ ཁོང་གཉིས་ཀྱི་ ཁྱིམ་ཚང་འབད་
ཡིོདཔ་མས། ཁོང་གསུམ་ཆ་ར་ གཞུང་གཡིགོ་ནང་འཛུལ་ཏ་ ཟླ་རམ་ག་དངུལ་ཕེོགས་
ལུ་བརྟེན་ སོད་མ་ཅིག་ཨིན་པས། 

བཟེའ་ཚང་གཉིས་ཀྱི་ཁྱིམ་ཚང་ བུཚ་ད་གས་ བཟེའ་ན་འཐུང་ན་ཚུ་ ཞིར་དང་ཞིརོ་ཁར་ 
བཟེའ་ཚང་གཉིས་ བཞིས་སྒོ་བཟེའ་རནམ་ད་ར་ བཤལ་བརྫུ་བཏབ་སོང་ས་ བཟེའ་
ཚང་གཉིས་ལས་ར་བཟེའ་སྟེ་ ཟླ་ངོ་ལ་ཤ་ཡིར་སོ་ནུག། 

ཚར་གཅིག་འབདཝ་ད། ཁོང་ བཟེའ་ཚང་གཉིས་ ཁྱིམ་ཚང་ལུ་བལྟ་སྟེ་ ན་འཐན་
དབུགས་བགམས་སྦེ་ ཆ་རགོས་ཀྱི་སརོ་ལས་ ལོ་རྒྱུས་ཚུ་ སབ་སོད་ནུག། རྨགཔ་གས་ 
དབའ་་་ ང་ག་ལྟོ་ཚང་འད་ ག་ད་ས་ཨིན་ན? ལྟ་ོདུས་ཕེོག་གསུམ་འད་ ཨི་རྟེག་ར་ ང་
བཅིས་ གཉིས་ལས་བཟེའ། ཡིངན། ཉིོ་ཚང་ར་རྐྱབ་སྟེ་ འབག་འོང་ནའི་ མནོ་བསམ་
ཡིང་མན་འདུག། ཡིངན། ཏ་རུ་ ཟེརཝ་ཡིང་ སོད་ན་མན་འདུག། ན་ཚུན་ཚད་ ང་
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བཅིས་གཉིས་ཀྱིས་ འབད་མ་ཚུགསཔ་འོང་མན་ན? ང་བཅིས་ ཁ་ོག་ ཕེ་ལས་ཡིང་མ་
ཉི། མ་ལས་ཡིང་མ་ཉི། ནཱི་བ་འད་ གནས་སབས་ཅིག་བསར་ཏ་ ནཱི་ འོང་ན་མདཔ་
ཅིག་ བཟེོ་དགོ་པས་ ཟེར་སྟུན་གྲོས་རྐྱབ་ནུག། 

ག་ད་ས་ཨིན་རུང་། ནངས་པ་ ལྟོ་བཟེའ་རནམ་ད་ ཁ་ོཡིང་ ལྷོད་འོང་། ད་བསྒང་ ང་
བཅིས་གཉིས་ཀྱིས་ འཐབ་དོ་བཟུམ་ འབད་ག། ང་གས་ ཙོགཔ་ཟེ་ ཁྱིོད་ལུ་ མཛོག་
གས་དྲང་འོང་། ཁྱིོད་ཀྱིས་ཡིང་ སྔུ་བརྫུ་བཏབ་སྟེ་ སད་རྐྱབ་ཁ་གདུག་འབར་ཏ་ སྔུ་
ས་རེ། ཟེར་སབ་ད། ཨིམ་སྲུ་གས་ཡིང་བཏུབ། ཟེར་ ཀྲིག་ཀྲི་འབད་ བློ་སབ་ནུག། 

ད་ག་ནངས་པ་ ཁོང་བཟེའ་ཚང་གཉིས་ བཞིས་སྒོ་བཟེའ་ན་འབད་ ར་བར་སོདཔ་ཅིག། 
ཆ་རོགས་འད་ཡིང་ ད་ཁར་ ཀྲིག་ཀྲི་འབད་ལྷོད་ནུག། ད་ལས་ བཟེའ་ཚང་གཉིས་ 
གནད་དོན་ཆུང་ཀུ་ཅིག་ལས་ མ་འགྲགས་པར་འཐབ་ ཕེོ་སྐྱས་ཀྱིས་ལྡན་ལག་དང་ 
མཛོག་ཚད་མདཔ་ཅིག་ ཨིམ་སྲུ་ལུ་བླུགས། ཨིམ་སྲུ་གས་སྔུ་ ཕེོ་སྐྱས་ལུ་ སོ་བཏབ་
འབད་བའ་བར་ན། ཆ་རོགས་འད་གས་ བར་ན་འཛུལ་ཏ་ ག་དམ་ཅིག་སབ་རུང་ ཉིན་
མ་བཏུབ་པས། 

ད་ལས་ ཁོ་ཡིང་ ཁོང་གཉིས་ལུ་བལྟ་སྟེ་ སམས་ར་ཤ་སྟེ།ེ ད་ སབ་དན་ ཁྱྱེད་གཉིས་
ཀྱིས་ ཉིན་མ་བཏུབ་པས། ཁྱྱེད་གཉིས་ འཐབ་དག་ོཔའ་དོན་དག་ཡིང་ ང་ལུ་བརྟེན་ཏ་
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ཨིནམ་ འོང་ག་ཡིང་ མ་ཤས། ད་ ང་ ཁྱྱེད་གཉིས་ འབད་ས་ལུ་ཡིང་མ་འོང་། ལོྟ་
ཡིང་མ་བཟེའ། ད་ ང་ཡིར་སོ་ཡི་ས་ར་ ཟེར་ སབ་སྟེ་ ཡིར་སོ་ནུག། 

ཁོ་ རྒྱབ་ཐལ་ཏ་ ཨི་ཙོ་ཅིག་ཁ་ལས་ ཁོང་བཟེའ་ཚང་གཉིས་ཡིང་ ཨི་རྟེག་ཧེ་ལུགས་
འབད། ཕེོ་སྐྱས་ཀྱིས། དཔའ་ཁོ་ར་ ང་བཅིས་གཉིས་ཀྱིས་ དམ་ཅིག་ མ་འབད་བ་ཅིན། 
མ་འད་གས་ ང་བཅིས་ལུ་ར་ བརྟེན་སོད་ན་མས་ཏ། ང་བཅིས་གཉིས་ཀྱི་ གནས་སབས་
འད་ ལགས་ཤོམ་ཡིར་སོ་ཡི་སོ། ཟེར་སབ་ད། ཨིམ་སྲུ་གས། ལོས་ ང་གས་སྔུ་བརྫུ་
བཏབ་ ཁ་གདུག་འབར་ ཁྱིོད་ལུ་ སན་མོ་གས་གཞིར་མ་འད་ ག་ཅི་བཟུམ་མཐོང་ཅི?ི 
ཟེར་ སབ་ནུག།  

རྨགཔ་ད་གས། དཔའ༑ འད་ ངོ་མ་བཟུམ་ར་ མཐོང་ཡི། དཔ་འབདན་ སྟེགམོ་ཕྱུ་
གུ་ཡིོད་མ་ཅིག་གས་ ཚང་ནང་ལས་ ངར་ད་ོབཟུམ་ར་ ཚར་ཡི། ཏེ། ང་ དྲག་བཀལ་ 
ཁྱིོད་ལུ་ལྡན་ལག་བླུགས་ མཛོག་བླུག་མ་འད་ ག་ཅི་བཟུམ་ ཚར་ཡི་གོ? ཟེར་སབ་ད། 
ཛོའ་ ན་ས་ འདྲོག་མ་འདྲགོ་ ཚར་གཅིག་འད་ ཁྱིོད་ཐད་ར་བ་ར་ར་ ཙོགཔ་ཟེཝ་འདྲས་
ཟེར་ མནོ་ཡིི། ཟེར་ སབ་ས། ཕེོརཔ་ཐ་ལ་ཚུ་ཡིང་ ལོག་བཀྲིམ་ ཐབ་ཁ་ལས་ ལོྟ་
དང་ཚདམ་ཕེབ་ བཟེའ་ན་འབདཝ་ཅིག། 
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སྒོ་ཅུང་ནང་ལས་ ཆ་རོགས་ད་གས། ང་གས་ ག་དམ་ཅིག་ བར་ན་འཛུལ་ཏ་ སབ་རུང་ 
ཁྱད་གཉས་ཀྱིས་ ཉིན་མ་བཏུབ་པར་ ང་སམས་ཕེམ་སྟེ། འགོ་བརྫུ་བཏབ་མ་ལུ་ ཁྱིད་
གཉིས་ཀྱིས་ ག་ད་ས་ཚར་ཡི?ི ཟེར་སབ་ནུག། 
སྦྱོང་ལཱ། 

ཀ་ ལན་བྲི་ནི། 
 ༡. སྲུང་འདི་ནང་ མི་ག་དང་ག་ར་ འདུག? 

 ༢. བཟའ་ཚང་གཉིས་ དབུགས་བགམ་དགོ་པའི་ རྒྱུ་རྐྱེན་ག་ཅི་ཨིན་མས? བྲིས། 

 ༣. བཟའ་གཉིས་ཀྱིས་ སབ་མི་བློ་ངོས་འཛིན་ འབད? 
ཨམ་སྲུ། ཕློ་སྐྱེས། 

  

 ༤. ཁྱོད་ལུ་ ཆ་རློགས་ ནཱི་བཟུམ་ཅིག་ འཕྱད་པ་ཅིན། ཐབས་ཤེས་ ག་དེ་སྦེ་ 
  བསྒྲིགས་བསྒྲིགཔ་འློང་གོ? བྲིས། 

 ༥. ཁྱོད་ཀྱིས་ བལྟ་བ་ཅིན་ ཁོང་གསུམ་ལས་ གནས་སྐབས་མཁས་ཤློས་འདི་ ག་
  མཐློང་མས? ཁུངས་དག་པ་ཅིག་ བྲིས།  

ཁ་ མིང་ཚིག་ཚུའི་ རྗོད་ཚིག་བཟློ། 
 གཞར། མཛློག། འདློག། ཆོག་ཆོག། ཨ་རྟག་ཧ་ལུགས། ཐད་རི་བ་རི། ཙིགཔ།  
 བཞེས་སྒོ། 

ག་ འློག་གི་ བྱ་ཚིག་ཚུའི་ འདས་ཚིག་བྲིས། 
 གཞར། བླུག། འདློག། འློང་། སྒྱིར། སྐྱེ། དབུགས་འགམ།  

ང་ མིང་ཁལ་གཅིག་ ཡིག་རྒྱུགས་ནང་ལས་ ལློགས་སུ་བཏློན། 
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 ༡. ་་་་་ ༢. ་་་་་་་ ༣. ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 

ཅ་ འློག་གི་མིང་ཚིག་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ ལློ་རྒྱུས་ཅིག་ བྲིས། 
 ང་བཅས། གནས་སྐབས། ཀྲིག་ཀྲི། སྟུན་གྲོས། སྐད། ཨམ་སྲུ། ཕློ་སྐྱེས། མགྱོནམ། 
 དེམ་ཅིག། ལེགས་ཤློམ། ད་རིས་ནངས་པ། ཆ་རློགས། ཁྱོད། ཁོ། ཁོང་། བཟའ་ཚང་། 
 བཞེས་སྒོ། ནཱ། ཚར་གཅིག། ཞར་དང་ཞློར་ཁར། ཁྱིམ་ཚང་། ཐབ་ཚང་། ཉོ་ཚློང་།  

 མནློ་བསམ།  

ཆ་ འློག་གི་མིང་ཚིག་ཚུ་ ཨིང་ལིཤ་ནང་ བྲིས། 
 སེམས།  ནངས་པ།  གོ།   བར་ན།   སྒོ་ཅུང་།  
 ཕློ་སྐྱེས།   ཨམ་སྲུ།  འཛུལ།   ཚློར་ཡི།   དེ་སྦེ།   
 འཐབ།   ལྟློ།   སབ།   ག་དེམ་ཅིག།  བཟའ་ཚང་། 
 བཏུབ།   ངོ་མ།   ཚློདམ།   བཤལ།   ལེ་ཤ། 
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ལྷན་ཐབས། 

༡. མྱེ་ཏོག        
 

ང་བཅས་འབྲུག་གི་ན་གཞློན་སློབ་ཕྲུག་ཚུ།། ཡིད་ཆེས་བསྱེད་དེ་མྱེ་ཏོག་ལཱ་ལུ་བརློན།། 

བསམ་སློད་བཟང་པོའི་སྱེ་བོ་ཕོ་མློ་ཚུ།། ཁྱིམ་གི་མཐའ་འཁོར་མྱེ་ཏོག་བཙུགས་གནང་ད།། 

མྱེ་ཏོག་ཁྱིམ་གི་མཛེས་པའི་རྒྱན་ཆ་ཨིན།། མྱེ་ཏོག་འདི་ལུ་མི་རྣམས་ཀུན་གིས་དགའ།། 

ཚེ་འདིར་མྱེ་ཏོག་ལཱ་འདི་འབད་བ་ཅིན།། སྱེ་བ་ཕི་མར་ལྷ་གི་ལུས་རྱེན་འཐོབ།། 

མི་ཡི་ལུས་རྱེན་ཐོབ་སྱེ་འབད་རུང་ར།། མྱེ་ཏོག་བཟུམ་འབད་ཀུན་གིས་སེམས་ཁར་

འབབ།། 

རང་ལུ་དགོ་པའི་ནོར་ཡང་དེ་ལས་འབྱུང་།། དགའ་མཐུན་ཚུ་ལུ་སེམས་གསོ་འདི་གིས་

བཏུབ།། 

མྱེ་ཏོག་སངས་རྒྱས་སན་གི་མཆོད་པ་ཨིན།། ལྷག་བསམ་དག་པས་མཆོད་པ་ཕུལ་བ་ཅིན།། 

རྒྱུད་ལུ་བསོད་ནམས་སློམ་འབད་བསགས་ཏེ་གིས།། བསམ་པའི་དོན་ཡང་རང་བཞིན་

ཤུགས་ཀིས་འགྲུབ།། 

 



སློབ་དེབ་༦ པ།           ༢༠༢༢ 

 27 

སློབ་ཚན་༢ པ། བརློད་དོན། དལ་སློ།  

དལ་སོ་ཟེར་མ་འད་ རང་ལུ་ ལཱ་ཁག་ཆ་ཏོག་ཏོ་གཞིན་ འབད་ན་མདཔ་ད་དང་། 
ཡིངན་ ལཱ་ག་བར་མཚམས་ ངལ་གསོ་འཐབོ་པའ་སབས་ཚུ་ནང་ རང་ལུ་སོ་བ་ཡིདོ་
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་ བསྐྱར་
གསོ་འཐོབ་ན་ག་དོན་ལུ་ ཁག་ཆ་ཤོས་ཅིག་ཨིནམ་ ཤས་ཚུགསཔ་ བཟེ་ོན་ག་དོན་ལུ་
ཨིན། དལ་སོའ་ལཱ་ནང་ལུ་ ཕུཀྲི་བོལ་དང་ མདའ་རྐྱབ་ན་ལ་སོགས་པའ་ རད་རགས་
ར་ན་ ཁམས་སངས་འགོ་ན་དང་ སོ་བཤལ་ བརྒྱུག་ན་དང་ དལ་འགྲོ་འག་ོན་ ལུས་
རལ་སྦྱང་ན་དང་ ཕག་འབུམ་བཏོན་ན་ གནས་སོར་དང་ ལ་བཤལ་ མ་ཏགོ་དང་ཤང་
བཙུགས་ན་ ཚད་ས་བཏབ་ན་ དཔ་དབ་ལྷག་ན་ ལག་ཤས་བཟེོ་ལཱ་རྐྱབ་ན་ འབྲི་རོམ་
བྲི་ན་ སྲུང་གཏང་ན་ ཞིབས་ཁྲ་ཉིན་ན་ཚུ་ག་ དགོས་པ་དང་ཕེན་པ་ འབད་ཐངས་ཚུ་ 
ཤས་ཚུགས་ན་ག་དོན་ལུ་ཨིན།། 
 
 
 
 



སློབ་དེབ་༦ པ།           ༢༠༢༢ 

 28 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



སློབ་དེབ་༦ པ།           ༢༠༢༢ 

 29 

༡. ཕཱུཊ་བོལ། 
འབི་རློམ་ལྷག་ཞིནམ་ལས་ གནས་ཚུལ་ཚུ་ ཐོ་བཀོད་འབད་ནི་དང་ གཞན་གིས་བསི་ཡོད་མི་ འབི་རློམ་ཚུ་ལྷག་སྱེ་ ཁྱད་
རྣམ་ངོས་འཛིན་འབད་དེ་ རང་གིས་ངོ་མ་མཐོང་མི་དང་ བསམ་འཆར་ཚུ་བཙུགས་ཏེ་ འབི་རློམ་ཚུ་སྱེབ་དང་སྦྲགས་ཏེ་བི་
ཚུགས་དགོ། 

༉ ང་བཅིས་རའ་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ རད་རགས་མ་འདྲཝ་ ལ་ཤ་ཡིོད་པའ་ནང་ལས། 
སོ་བ་ཆ་ཤོས་ར་ འབྲུག་ག་རྒྱལ་ཡིོངས་མདའ་རད་དང་ རྐང་རལ་ཕུཀྲི་བོལ་འད་ཨིན། 
དབྱེན་ལོ་༢༠༠༧ དབྱེན་ཟླ་བདུན་པའ་ཚས་༡༥ ལས་འགོ་བཙུགས་མ་ རོྫང་ཁག་ནང་
འཁོད་ཀྱི་ རྐང་རལ་ཕུཀྲི་བལོ་ག་འགྲན་སྡུར་ནང་ ང་བཅིས་ འབྲུག་རྒྱལ་སབོ་གྲྭའ་ ས་
ཚན་གས་ཡིང་ བཅིའ་མར་གཏོགས་ཅི། ད་ག་སབས་ལུ་ བཅིའ་མར་གཏོགས་མ་ ང་
བཅིས་སོབ་གྲྭ་ས་ཚན་༦ དང་ གཞིན་མ་ ས་ཚན་གཉིས་འབདཝ་ད་ ས་ཚན་བསོམས་
༨ ཀྱིས་ བཅིའ་མར་གཏགོས་ཏ་ བདུན་ཕྲག་གཅིག་ག་རང་ལུ་ འགྲན་སྡུར་འབད་ཡི། 
མཐའ་དཔྱད་འགྲན་སྡུར་ནང་ ང་བཅིས་འབྲུག་རྒྱལ་ འབྲིང་རམ་གོང་མ་དང་ ཟླ་བ་ཁ་
འབྲིང་རམ་འོག་མ་གཉིས་ལྷོད་ཅི། 

ང་བཅིས་ཀྱི་ས་ཚན་འད་ མཐའ་དཔྱད་འགྲན་སྡུར་ནང་ལས་ ཨིང་དང་པ་འཐོབ་ནའི་ར་
བ་གས་ ཉིནམ་ད་ག་དྲོ་པ་  ཧེ་སག་ལོངས་ ཁ་ལག་འཁྱུ་ མཆོདཔ་ཕུལ་ སྲུང་མ་ལུ་
གསར་སྐྱམས་དང་ སྙན་དར་ཚུ་ ཕུལ་ཞིནམ་ལས། དྲོ་མཛོར་བཟེའ་སྟེ་ རད་ཐངས་ནང་ 
འཐོན་པའ་བསྒང་ལས་ ཟླ་བ་ཁ་ག་ཨི་ལོ་ཚུ་ གཟུགས་རང་ཐུང་ཡིང་ འདྲན་འདྲ་འབད་ 
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གོ་ལ་ཡིང་ དོརམ་ཁན་ཇ་དམརཔོ་གོན་ རྐང་རལ་ར་ར་ར་འདྲཝ་འབད་ ཐང་ནང་ཡིར་
མར་ བརྒྱུག་སར་མཐོང་སྟེ་ ང་དང་ངའི་ཆ་རོགས་ཚུ་ཡིང་ ཐང་ནང་འཐོནམ་ད། ལྟདམོ་
ལྟ་མ་ཚུ་གས་སད་རྐྱབ་མ་ཚད་ བུམོ་ཚུ་གས་ཡིང་ ངའི་སྐྱོན་མང་སྟེོན་ཏ། འཇགས་
བྲིལ་ འཇགས་བྲིལ་ ཟེར་ལགཔ་ཐལ་ཙོ་བརྡུངམ་མས། ད་ལས་ ང་ཡིང་ལམ་འགོ་མ་
ཤསཔ་ཐལ་རུང་ ཐང་ག་སྦུག་ན་ཐོན་ཏ་ རྐང་རལ་ར་བའ་སབས་ ང་གས་བོལ་འད་ 
ཀ་པར་ འབད་སར་འོང་མ་བཅུག་པར་ ལགས་ཤོམ་འབད་བཀགཔ་ད་ ལྟདམོ་ལྟ་མ་
བྱེང་འཕད་ཚུ་གས་ འཇགས་བྲིལ་ཨིའོཀྲི་ ཟེར་སད་རྐྱབ་ད། ང་ཧེང་སལ་ར་སྤེོབས་
བཏགས་ཏ་ ཐང་ནང་ཡིར་མར་ ག་ད་ཅིག་བརྒྱུགས་རུང་ ང་བཅིས་རྒྱལ་ཁ་ འཐབོ་དག་ོ
མནོ་བའ་ར་བ་གས་ འུ་སྡུགཔ་ཡིང་མ་ཚར་བར་ དུས་ཚད་ཕད་ཀ་རྫོགས་སོ་ནུག། 

སར་མ་༡༥ ག་རང་ ངལ་འཚ་བའ་སབས་ ང་ག་ས་ཚན་ལུ་ ཁོང་བུམོ་ཚུ་གས་ སད་
ག་དམ་ཅིག་ར་རྐྱབ་རུང་ ངོ་ཚ་མ་སོད་པར་ ར་འགངས་ལགས་ཤམོ་འབད་ རྐྱབ་དགོཔ་
འབད་ སབ་ཅི། ལོག་རད་ཐང་ནང་ འཐོན་པའ་བསྒང་ལས་ ངའི་ཆ་རགོས་ཚུ་ཡིང་ 
བློ་སྤེོབས་བཏགས་ཏ་ རདམོ་ལགས་ཤོམ་འབད་རེཝ་ལས་ ང་ག་ཆ་རོགས་པདྨ་གས་ 
གལོ་ གཅིག་བཙུགས་ཏ་ རྒྱལ་ཁ་ང་བཅིས་ཀྱི་ས་ཚན་གས་ཐོབ་ཆ། ད་ལས་ ང་བཅིས་
ཀྱི་དབུ་འཛོན་དང་ སོབ་དཔོན་ཚུ་ག་ར་ ཐུགས་དགས་ཏ་ ང་བཅིས་ལུ་ཕ་རུ་ དགའ་ཚར་
ག་མཛོར་ཅུམ་ཅིག་ཡིང་གནང་ཡི། 
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སྦྱོང་ལཱ། 
ཀ་ ཕུཀྲ་བློལ་ ཐང་གི་ཚད་ བྲི་ནི།  
 ༡. ཡར་དང་ མར།། 
 ༢. ཕར་དང་ཚུར། 
 ༣. བློལ་གྱི་ལྗིད་ཚད། 
 ༤. པློསིཀྲ་ཀཝ་གི་ ཡར་མར་དང་  
  ཕར་ཚུར། 
 ༥. ཕྱློགས་རེ་རེའི་ནང་ རྩེད་མི་སློམ། 

ཁ་ ལན་བྲི་ནི། 
 ༡. ཕུཀྲ་བློལ་གྱི་ རྩེདམློ་སློ་བ་ ཆེ་ཤློས་ཅིག་ཨིན་དགོ་པའི་ དློན་དག་ག་ཅི་འློང་ནི་ 
  ཨིན་པས་ག? 
 ༢. འགྲན་སྡུར་ནང་ བཅའ་མར་གཏློགས་མི་ སྡེ་ཚན་ག་དེམ་ཅིག་འློངས་ནུག། 
 ༣. མཐའ་དཔྱད་ འགྲན་སྡུར་ལས་ ཨང་དང་པ་འཐློབ་ནིའི་དློན་ལུ་ ག་ཅི་ར་འབད་
  ནུག་གོ? 
 ༤. འབྲུག་རྒྱལ་གྱིས་ རྒྱལ་ཁ་ ག་དེ་སྦེ་ཐློབ་ནུག? 
 ༥. སློབ་གྲྭ་གིས་ ཁོང་རྒྱལ་མི་གི་ དགའ་ཚློར་ལུ་ ག་ཅི་ར་འབད་ནུག? 

༦. ཕུཊ་བློལ་གྱི་རྩེདམློ་འདི་གིས་ གཟུགས་ཁམས་འཕློད་བསྟེན་ལུ་ ག་ཅི་འབད་
ཕནམ་ཨིན་ན? བཤད་པ་རྐྱབ། 

ག་ བློ་རྩལ་བཏློན་ནི། 
 ཁྱོད་རའི་ སློབ་གྲྭ་ནང་ འདི་བཟུམ་ ལས་རིམ་ག་ཅི་ར་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཅི་ག? དེའི་
 སྐོར་བྲིས། 

ང་ འློག་གི་མིང་ཚིག་ཚུ་ཨིང་ལིཤ་ནང་བྲིས། 
 བཐའ་མར་གཏློགས། བདུན་ཕག། འབྲིང་རིམ་གོང་མ། སྡེ་ཚན། ཐལ་ཙེ། བརྒྱུགས། ཧ་
 སག། ངོ་ཚ། གཟུགས། འགྲན་སྡུར། སྦུག་ན། ཐང་། དབུ་འཛིན། སློབ་དཔློན། རྩེདམློ། 
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༢. ཁུ་རུ།    
ཁུ་རུ་ རྱེ་ཐངས་ཀི་སློར་ལས་ཧ་གོ་སྱེ་ རྱེདམློ་གཞན་གི་སློར་ལས་ཞིབ་འཚོལ་འབད་དེ་ རྱེ་ཐངས་ལམ་
ལུགས་ཀི་སློར་ལས་ འབི་རློམ་འབི་ཐངས་ཀི་རིག་རལ་ཚུ་འཐོབ་ཚུགས་ནི་གི་དོན་ལུ་ཨིན། 

༉ རདམོ་ག་ནང་ལས་ ཁུ་རུ་འད་ ཧེ་མ་ལས་ར་ ར་སོལ་ཡིོད་མ་ ས་ོབ་ཆ་ཏགོ་
ཏོ་ག་ རདམོ་ཅིག་ཨིན། ཁུ་རུ་བཟེོ་ཐངས་དང་ ར་ཐངས་ཀྱི་སོར་ལས་ འོག་ལས་མར་ 
མདོར་བསྡུས་ཅིག་ བཀོད་ན་ཨིན། 

ཁུ་རུ་བཟེོ་ཐངས། 
ཁུ་རུ་འད་ འཇམ་ཏོང་ཏོ་འབད་བཟེོ་སྟེ་ ར་ཆོག་ཆགོ་ག་ རདམོ་ཅིག་ཨིན། ཁུ་རུ་འད་ 
ཤང་ས་ཀྲིག་ཀྲི་ སྦྱས་ཤང་དང་ ས་ས་ཚུ་ག་ཅི་ར་ཨིན་རུང་ གད་གང་ག་རས་བཏོགས་ 
སྦེ་ མགུ་ཏྩོ་དང་མཇུག་གཉས་ ལགས་ཤེྩོམ་འིབད་བཞིྩོགས་ཏ་ རམྩོ་མཇུག་ལྡན་ཏྩོག་
ཏྩོ་འིབད་ བཟྩོ། ལྕགས་གཟར་རིང་ཐུང་ རིན་ཏྩོག་ཏྩོ་ཅག་ བརྡབ་དགྩོཔེ་ཨན། ད་ལས་ 
ལྕགས་གཟར་ ས་ཏྩོག་ སྤུས་ཙ་འིབད་བརྡརི་ཏ་ རྣྩོས་ཙག་ཙ་བཟྩོ་དགྩོ།  

ཁུ་རུ་ག་མགུ་ཏོ་ཁར་ དོང་རན་ཏོག་ཏོ་ཅིག་སྤེད་ད་ བྱེའ་སྒྲིོ་གཉིས་ བརྡབ་དགོཔ་ཨིན་
རུང་། ད་རས་ནངས་པར་ ཁུ་རུ་ག་རྒྱུ་ཡིང་ ཧེ་ཡིང་ག་རགས་དང་ ལགས་དུང་ཚུ་གས་
ཡིང་ བཟེོཝ་མ་ཚད། སྒྲིོ་ཡིང་ མང་ཤོས་ར་ གབ་ཤོག་གས་བཟེོ་ས་ རྐྱབ་ན་ཡིོད།  
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འབའ་སྐྱརོ་ག་ཚད་གཞི། 
འབའ་སྐྱོར་ག་རང་ཚད་འད་ རང་ཐུང་ནམ་ཅིག་ཨིན་ཟེརཝ་ གཏན་འཁལ་ཅིག་ ག་ན་
ཡིང་མད་རུང་ ཧེ་ལམ་ཐག་རང་ཐུང་ག་ ཚད་གཞི་འད་ མ་ཀྲིར་༣༣ ད་ཅིག་ག་ རང་
ཚད་ཁར་ཡིོད་པ་ཅིན་ བཏུབ་པའ་གྲས་སུ་ བརིཝ་ཨིན། འབའ་ད་ཡིང་ ཨིན་ཏ་རང་
ཐུང་ ཁྱུ་གང་ག་རས་དང་ རྒྱ་སོམ་ཆུང་ གད་གང་ག་རས་ བཟེོ་དགོཔ་ཨིན།  

རེད་མ་ག་གངས་ཁ་། 
ཁུ་རུ་རེད་མ་ག་ གངས་ཁ་ད་ཡིང་ མ་ནམ་ཅིག་དགོ་ཟེརཝ་ གཏན་འཁལ་ཅིག་མད། 
ས་ཚན་འགྲན་སྡུར་འབད་ར་བ་ཅིན་ མདའ་རད་ཀྱི་ལམ་ལུགས་དང་ འཁྲལ་རུང་བཏུབ། 
སྐུགས་རས་ཐངས། 
སྐུགས་ རས་ཐངས་ད་ཡིང་ མདའ་དང་ཅིོག་འཐདཔ་འབད་ མདའ་ཡི་ཕེོག་པ་ཅིན་ 
སྐུགས་གཅིག་དང་ བཀག་རག་ཕེོག་པ་ཅིན་ སྐུགས་གཉིས་འཐོབ་ཨིན། ད་ལས་སྒོར་
ཐག་ལུ་ ཕེོག་པ་ཅིན་ སྐུགས་གསུམ་བར་ན།  
སྐུགས་འཇལ་ཐངས། 
སྐུགས་ འཇལ་ཐངས་འད་ ཁུ་རུ་གས་ བདའ་ཟུན་ཧེང་དང་ འཁྲལ་ན་མན་པར་ ལ་ 
ལུ་གས་ རང་རང་སོ་སོའ་ མཐོ་གས་འཇལ་ན་ག་ ལམ་ལུགས་ཅིག་ཡིོད། ཨིན་རུང་ 
མང་ཤོས་ཀྱིས་ ཚད་ཤང་ཅིག་བཟེོ་སྟེ་ འཇལཝ་ཨིན། 
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རྒྱལ་བཞིག་ཐངས། 
རྒྱལ་འད་ ངོ་མ་མཛོར་ཅུམ་དང་ ཏ་རུ་ལུ་བཞིགཔ་ཨིན། ཨིན་རུང་ གཞིན་ཡིང་ག་ཅི་
བཟུམ་ལུ་བཞིག་རུང་ མ་བཏུབ་མད། དོ་རུང་ བཀྲི་ཤས་རྒྱལ་ཟེར་ ཕེམ་མ་གས་དཔྱ་
གཉིས་དང་ རྒྱལ་མ་གས་ དཔྱ་གཅིག་བཏོན་ཏ་ རྒྱལ་སྦུག་ན་བཙུགས་ཏ་ མཛོར་ཅུམ་
བཟེའ་ན་ག་ ལུགས་སལོ་ཅིག་ཡིང་ ཡིོདཔ་ཨིན།། 
སྦྱོང་ལཱ། 

༡. ལན་བྲི་ནི། 
 ཀ་ ཁུ་རུ་ བཟློ་ཐངས་འདི་ ག་དེ་སྦེ་ ཨིན་པས་ག?  
 ཁ་ ཁྱོད་ཀྱིས་ ཁུ་རུ་བཟུམ་འབད་ རྩེདམློ་གཞན་ཡང་ བཟློ་ཤེས་ག? བཟློ་ཐངས་ 
  ཅིག་བྲིས། 
 ག་ ཡིག་རྒྱུགས་འདི་ནང་ ཁུ་རུ་བཟློ་ཐངས་ལས་ གོ་རིམ་འབད་ བཀོད་ཡློད་མིའི་ 
  ནང་ལས། ཁྱོད་ཀྱིས་ བལྟ་བ་ཅིན། ག་ཅི་འདི་ ཁག་ཆེ་ནི་བཟུམ་ མཐློངམ་ 
  མས? ཁུངས་བཀལ། 
 ང་ ཁུ་རུའི་རྩེདམློ་འདི་གིས་ མི་སྡེའི་མཐུན་འབྲེལ་ལུ་ ཕན་ཐློགས་ག་དེ་སྦེ་འློང་ནི་སློ? 

༢. འློག་གི་ མིང་ཚིག་ཚུ་ ལྷབ། 
 གྱིད་གང་། མཐློ། རློས། སྦྱིས་ཤིང་། དུང་། ཁྱུ། མདའ་ཡ། མི་ཀྲར། འབའ་སྐྱོར། 
 གཏན་འཁེལ། བཀག་རེག། སྐུགས། ཚད་ཤིང་། མཛར་ཅུམ། དཔྱ།  

༣. རློས་སྒོར་གྱི་སྐོར་ རྩེད་ཐངས་ འབའ་སྐྱོར་གྱི་ཚད་ཚུ་ བྲིས། 
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ལྷན་ཐབས། 

༡. རྱེན་ངན། 

༉ ཧེ་མ་སྤེ་རོ་ལས་ཨིན་མ་ བཙོན་སོྐྱགས་དང་ ཐམ་ཕུ་ལས་ རྟེ་མགྲན་ཟེར་མ་ 
ཆ་རོགས་ འཆམ་ཏོག་ཏོ་གཉིས་ སོད་ནུག། ཁོང་གཉིས་ དཔྱ་ཆ་སོབ་གྲྭ་གཅིག་ནང་ 
ལྷབ་དོ་ཡིོདཔ་མ་ཚད་ སོབ་རམ་ཡིང་ འདྲན་འདྲ་ཨིན་དོ་ཡིོདཔ་མས། 

ཁོང་གཉིས་ དཔ་ཆ་ནང་ལུ་ ངར་ཡིང་ཡིང་ ཡོིད་པའ་གུ་ རད་རགས་ཚུ་ནང་ཡིང་ 
ལགས་ཤོམ་ཡིོད་ན་ད་གས་ སོབ་དཔོན་ག་ར་གས་ ཆ་བཞིག་ས་དང་ སོབ་ཕྲུག་ཨི་ལོ་
ཚུ་ག་ དཔྱ་བལྟ་ས་ཅིག་ཨིན་པས། ཁོང་གཉིས་ཀྱིས་ འགོ་འདྲན་འཐབ་སྟེ་ ཕུན་ཚགས་
གང་ལུ་ རྒྱལ་ཡིོངས་རྐང་རད་ (ཕུཊ་བོལ་) འགྲན་སྡུར་ནང་ བཅིའ་མར་གཏོགས་
པའ་སབས་ ཨིང་དང་པའ་གསོལ་རས་དང་ རད་འགྲན་པ་དྲག་ཤོས་ཀྱི་ གསོལ་རས་
ཡིང་ ཁོང་གཉིས་ཀྱིས་ ཐོབ་ནུག། 

ད་བཟུམ་འབད་ སོབ་གྲྭ་ནང་དང་ རྫོང་ཁག་ག་ རད་འགྲན་ཚུ་ནང་ཡིང་ ཁོང་གཉིས་ 
ལགས་ཤོམ་ཡིོད་པའ་ མང་གཏམ་ཡིོདཔ་ཨིན་པས། ཚར་གཅིག་འབདཝ་ད་ མ་དང་
རྐྱན་གཅིག་ཁར་ཟེར་ སབ་དོ་བཟུམ། ཁོང་གཉིས་ ཚན་རག་སོབ་ཁང་ནང་ སྦྱོང་ལཱ་ 
འབད་སོད་པའ་བར་ན་ར། ཤལ་དམ་ལག་པ་ལས་ཤོར་ཏ་ ས་ཁར་བུདཝ་ད་ ད་ནང་
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ཡིོད་མ་ རྫས་སྦྱརོ་གས་ མག་ཏོ་ཁར་ རག་ཆཔི་ལས། ཁོང་གཉིས་ཆ་ར་ མག་ཏོ་
ཞིརཝ་ལུ་ གྱུར་ས་ོནུག། 

ད་ལས་ ཁོང་གཉིས་ ཤས་ཡིོན་འཕྲོ་མཐུད་ཀྱི་དོན་ལུ་ དབུ་འཛོན་དང་ སོབ་དཔོན་ཚུ་
གས་ ཁ་གང་མུན་སལ་སོབ་གྲྭ་ནང་ བཙུགས་ནུག། 

ཉིནམ་གཅིག་ཁོང་གཉིས་ ཧེ་མ་ག་ལ་ོརྒྱུས་ཚུ་ལོག་དྲན་ཏ། སམས་ཕེམ་སྐྱོ་བའ་ངང་ལུ་ 
ཡུདཔ་ཐངས་ཅིག་ དཔ་ཆ་ལྷབ་འཕྲོ་བཞིག་སྟེ་ ཕ་ཁར་རླུང་བསལ་བདུག་པར་ འགོཝ་
ད། ཁོང་གཉིས་ཀྱི་རྣམ་ཅིོ་ཁར་ གལོ་ གལོ་ ཨིའཀོྲི་ ཨིའཀོྲི་ ཟེར་སད་ལ་ཤ་རྐྱབ་ས་
གོ་སྟེ་ ཁོང་གཉིས་ཀྱི་སམས་ཡིང་ ཚར་གཅིག་རད་ཐང་ནང་ལྷོད་ད་ བཙོན་སོྐྱགས་ཀྱིས་
ཚར་ཚརབའ་བར་ན་ རྐངམ་གཡུག་ཐངས་ཅིག་ གཡུག་པའ་བསྒང་ལས་ ཁོ་ག་རྐངམ་
ད་ རྡོ་ཅིག་གུ་ཕེོག་སྟེ་ ཨི་ལ་ ཟེར་སབ་ད། རྟེ་མགྲན་གས་ དབའ་ག་ཅི་སོ? ཁྱིོད་
ནཝ་འདྲས་མན་ན? ཟེར་ དྲས་ནུག། 

བཙོན་སོྐྱགས་ཀྱིས་ མན་མན་་་ ཆ་རགོས་ ང་ཧེ་མའ་སྣང་བ་ཤར་ཏ་ བོལ་གུ་ཀག་
རྐྱབ་ཨིན། ཟེར་ མག་གས་མ་མཐོང་པར་ རྐངམ་རྡོ་གུ་བརྡུངས་ད་ཡི། ཟེར་སབ་ད་ རྟེ་
མགྲན་ཡིང་ ཧེ་མའ་སྣང་བ་ཤར་ཏ་ འོད་གསལ་གང་སབོ་གྲྭ་ནང་ སོད་པའ་བསྒང་ག་ 
རདམོ་རེད་མ་ཚུ་ སམས་ཁར་དྲན་ཏ་ ཁོང་ལྟ་ོཚང་གཉིས་ ཧེ་མའ་ལོ་རྒྱུས་ཚུ་ ཚར་ར་
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དྲནམ་ད་ ཁོང་གཉིས་ མནོ་བསམ་འདྲ་མ་འདྲ་ ལ་ཤ་ར་གཏང་དོ་ཡིོདཔ་མས། 

ཨིན་རུང་ ཁོང་གཉིས་གཞིན་བཟུམ་འབད་ རདམོ་ར་ཚུགས་པའ་ གོ་སབས་མད་རུང་ 
གཞིན་རདམ་ོ ག་ཏ་ར་སར་དང་ སད་ག་ཏ་རྐྱབ་སར་ ཁོང་གཉིས་ཡིང་ ལྷོད་དོ་ཡིདོཔ་
མས། ཁོང་གཉིས་ མག་གས་མ་མཐོང་རུང་ རདམོ་ར་སར་ལྷོད་མ་འད་ ཁོང་གཉིས་
རདམོ་ལུ་ གཞིན་དང་མ་འདྲ་བའ་ ས་ོབ་དང་དག་སྣང་སམོ་ཡིོད་ན་ད་གས་ ཁོང་ར་
གཉིས་ཡིང་ ར་དོ་བཟུམ་མའ་ སྣང་བ་བསྐྱད་ན་ད་གས་ ཨིན་པས་གོ།  
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སློབ་ཚན་༣ པ། བརློད་དོན།  དགའ་ཚོར། 

དགའ་ཚར་ཟེར་མ་འད་ རང་ག་སམས་ལུ་དགའ་བ་བསྐྱད་པའ། ཚར་བ་ཕ་ཁར་སྟེོན་མ་
ཅིག་ཨིན། ད་ལུ་བརྟེན་ཏ་ རང་ག་སམས་ཀྱི་གནས་སྟེངས་ ལགས་ཤོམ་འབད་བཟེོ་སྟེ་
བཞིག་ན་དང་། གཞིན་ཕེར་ལོགས་མའ་ སམས་ཀྱི་གནས་སྟེངས་ཡིང་ ལགས་ཤོམ་
བཟེོ་ཚུགསཔ་ཨིན།  

སམས་ཀྱི་ གནས་སྟེངས་ལགས་ཤོམ་ཡིོད་པ་ཅིན་ ལཱ་དང་བྱེ་བ་ག་ཅི་ར་འབད་རུང་ སོ་
བའ་ཐོག་ལས་ འབད་ཚུགས་ན་དང་ བརོན་ཤུགས་བསྐྱད་ད་ འབད་ཚུགས་ན། 
བརམས་པའ་ལཱ་ མཐར་ཕན་ན་ལུ་ཡིང་ ཕེན་ཐོགས་འབྱུངམ་ཨིན། དགའ་ཚར་བསྐྱད་
མ་ཤས་པ་ཅིན་ རང་ག་སམས་ལུ་ བད་བ་འཐབོ་ན་ཡིང་མད། གཞིན་གས་ཆ་འཇོག་
ཡིང་དཀོནམ་ལས་ སྤེོབས་དང་དཔའ་ཉིམས་ གཟེ་བརད་ཚུ་ཡིང་ཆུང་སུ་འབད་ལུསཔ་
ཨིནམ་ཐད་ར་བ་ར་ཨིན།  

དགའ་ཚར་བསྐྱད་ན་ག་དོན་ལུ། དང་པ། རང་ག་གྲུབ་འབྲིས་ཚུ་ལུ། ངལ་རངས་དང་
དགའ་ཚར་ ད་ལས་ཆ་རོགས་དང་ ཁྱིད་དུ་འཕེགས་པའ་ ལཱ་འབད་མ་ཚུ་ལུ་ ཡིད་ཆས་
ངལ་རངས་ཀྱི་ཆ་བསྟེོད་དང་། ད་བཟུམ་འབད་ རང་ག་བཟེའ་ཚང་ནང་མ་ སོབ་གྲྭ་དང་
གཡུས་སྒོ་ནང་ ལགས་ཤོམ་ག་གྲུབ་འབྲིས་འབྱུང་བའ་ དགའ་ཚར་དང་རས་སུ་ཡི་རང་
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ཞུ་སྟེ་ ད་ལུགས་ཀྱི་དུས་སྟེོན་དང་ དགའ་སྟེོན་ རས་སྲུང་ཞུ་དགོཔ་དང་། བཀའ་དྲན་
དགའ་ཚར་ག་ ལགས་ས་ོདང་ ཆ་བསྟེོད་ཚུ་ཞུ་ཤསཔ་ འབད་ཚུགས་ན་ དའི་དགོས་པ་
ཤས་ན་ དགའ་ཚར་ཞུ་ཐངས་ཚུ་ འབད་ཤསཔ་བཟེོ་ཚུགས་ན་ག་ དོན་ལུ་ཨིན།། 
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༡. ནད་གཞི་གདུག་དྲགས་ཅན། 
འབི་རློམ་འདི་ ཞིབ་ཞིབ་འབད་ལྷག་སྱེ་ གལ་ཆེ་བའི་གནས་ཚུལ་གི་སློར་ལས་ གོ་སྡུར་འབད་ཚུགས་
ནི་དང་ ནད་གཞི་བཀག་ཐབས་ཀི་ལམ་སློན་ཚུ་ དབྱེ་བ་ཕྱེ་ཚུགསཔ་འབད་ ལམ་སློན་ཚུ་མི་མང་ལུ་ 
གོ་བརྡ་སྱེལ་ནིའི་ ཐབས་ལམ་ཧ་གོ་སྱེ་ འབི་རློམ་རྱེ་ བི་ཚུགས་ནི་གི་དོན་ལུ་ཨིན། 

༉ འཛོམ་གང་ནང་ འཇགས་སྐྲག་ཅིན་ག་ ནད་གཞི་གདུག་དྲགས་ཅིན་ཅིག་ཡིོད། 
འད་ ང་བཅིས་ག་ར་གས་ཤས་ འཛོམ་གང་ག་གནས་ཚུལ་ གསར་ཤོག་ཚུ་ནང་ལུ་ 
ཡིང་ལས་ཡིང་དུ་ཐོན། རྒྱང་མཐོང་ཚུ་ནང་ཡིང་ མཐོངམ་མཐོང་ས་ར་ཡིོད། གསོ་བའ་
ལྷན་ཁག་ག་ ཁ་ཐུག་ལས་ཡིང་ སབ་སབ་ས་ཡིོད།  

ལོ་བསྟེར་ དབྱེན་ཟླ་༡༢ པའ་དབྱེན་ཚས་༡ ལུ་ འཛོམ་གང་རྒྱལ་ཡིོངས་ ནད་གཞི་
ཨིེདྲས་ག་ཉིནམ་ཟེར་ རས་སྲུང་འབད་ན་ཡིོད། ནད་གཞི་འད་འཐབོ་པ་ཅིན་ སན་
བཅིོས་རམ་གྲོ་ག་ཅི་གས་ཡིང་ ཕེན་ཐོགས་མདཔ་ཨིན། ནད་གཞི་འད་ ང་བཅིས་རའ་ 
སམས་ཁར་དྲན་ཏ་འབད་རུང་ གཟུགས་ཀྱི་བ་སྤུ་ཚུ་ཡིང་ གཡི་ོབའ་འཇགས་སྣང་ 
འབྱུངམ་ཨིན་པས། 

ད་ལུ་ ཐབས་ཤས་བཏྩོན་ཏ་ གདོང་ལན་འབད་ན་ག་དོན་ལུ་ མ་དབང་ཨི་ཞི་སངས་རྒྱས་
ཆོས་སྒྲིོན་དབང་ཕྱུག་མཆོག་གས་ རང་དོན་ར་བ་ལས་བཞིག། གཞིན་དོན་རྐྱངམ་གཅིག་
ལུ་གཟེགས་ཏ། ཆུ་བརྒལ་ གན་འཛོགས་ ལ་ལུང་སྤུབས་ ནགས་ཚལ་ནང་ སྦྱངམ་
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དང་ པདཔ་ཚུ་ཚད་མདཔ་ཡིོད་རུང་ འཚར་བ་མད་པར་ དཀའཝ་སོམ་སད་ད་ རྒྱལ་
ཁབ་མཐའ་དབུས་མད་པའ་མ་སར་ཚུ་ལུ་ རང་ག་སས་སསམ་ོལས་ཡིང་ གཅིསཔ་
འབད་མཛོད་ད་ ནད་གཞི་འད་བཟུམ་ ང་བཅིས་ར་ ག་ཁུག་ནང་ག་མ་ ག་ན་ཡིང་མ་
ཤས་མ་ཚུ་ ཉིན་སྲུང་ག་དོན་ལུ་ ཞིལ་བཀོད་དང་ལམ་སྟེོན་གནང་སྟེ་ཡིོདཔ་ཨིན།  

ནད་གཞི་ཨིེདྲས་འད་ བཀག་ཐབས་འབད་ན་ག་ཐབས་ཤས་ད་ཡིང་ དོན་ཚན་བཞི་ད་
ཅིག་ལུ་ ངོས་འཛོན་མཛོད་གནང་སྟེ་ཡིོད་ ད་ཚུ་ཡིང་།   
ཀ་ ག་ལྷོད་ལུས་འབྲིལ་འབད་ནའི་བྱེ་སོད་སྤེང་ན།  
ཁ་ སོ་ཤུབས་ལག་ལན་འཐབ་ན།  
ག་ གཉིན་གྲོགས་ཕེོ་དང་མོའ་བར་ན་ཐ་དང་དམ་ཚག་བསྲུང་ན།  
ང་ རང་ག་སམས་རང་གས་བདག་འཛོན་འབད་ན། ལཱ་ག་མནམ་འབད་ན་ཚུ་ལས་
བཀག་ཚུགས་པ་ཅིན། ནད་གཞི་ཨིེདྲས་ ར་དང་སྤུ་ལས་མ་འཐོབ་ ཟེར་ ལམ་སྟེོན་
གནང་དང་གནང་བཞིན་དུ་ཡིདོ། ད་གས་ མ་སར་མང་ཤོས་ཀྱིས་ར་ ནད་གཞི་བཀག་
ཐབས་ཚུ་ཧེ་གོ། ལག་ལན་འཐབ་ཤསཔ་འགོཝ་ལས་ མ་ལུས་རན་པོ་ཆ་ཤ་བའ་ལམ་
ལུ་ ཐལ་མ་བཅུག་པར་ ཉིན་སྲུང་སྒྲིང་སྒྲིང་ བཟེོ་གནང་མ་ལུ་ ང་བཅིས་ར་ འབྲུག་
རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ མ་སར་ག་ར་གས་ དུས་ནམ་ཡིང་སམས་ལས་ བརད་མ་ཚུགས་པའ་ 
བཀའ་དྲན་དགའ་ཚར་ སོམ་ཡིོདཔ་ཨིན།  
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མ་དབང་རྒྱལ་བཙུན་རན་པོ་ཆ་ ཨི་ཞི་མཆོག་གས་ མ་མང་སོག་སྐྱབས་ཀྱི་ མཐའ་དོན་
ལུ་ ཐུགས་འགན་ཧྲིལ་བུམ་བཞིས་ཏ་ ཞིལ་བཀོད་ལམ་སྟེོན་ མཛོད་གནང་མ་ཚུ་ ང་
བཅིས་ར་མ་དྲག་ཞིན་ཆ་ཆུང་ ག་ར་གས་ དང་པ་སམས་ཁར་བཞིག་ གཉིས་པ་ལག་
ལན་འཐབ་སྟེ་ འབད་བ་ཅིན་ རང་ག་མ་ཚ་ནང་ དགའ་ཏོག་ཏ་ོདང་ སྐྱད་ཏོང་ཏོ་འབད་ 
སོད་ན་ག་ རང་དབང་འབྱུང་ན་ཨིན་ནོ།། 
སྦྱོང་ལཱ། 

༡. ནད་གཞི་ གདུག་དགས་ཅན་ཅིག་འབད་ བརྩི་དགོ་མི་འདི་ ག་ཅི་ལས་བརྟེན་ཨིན་ན? 

༢. ནད་གཞི་འདི་ གདློང་ལེན་འབད་ནི་གི་དློན་ལུ་ མི་དབང་ཨ་ཞེ་མཆོག་གིས་ ག་དེ་སྦེ་ར་ 
 མཛད་དློ? 

༣. ནད་ བཀག་ཐབས་འབད་ནི་གི་ ཐབས་ཤེས་ངོ་འཛིན་ འབད་ཡློད་མི་ ག་ཅི་ར་ཨིན་ན? 

༤. ནད་གཞི་མེད་པ་ཅིན་ རྒྱལ་ཁབ་ལུ་ ཕན་པ་དང་། ནད་གཞི་ཡློད་པ་ཅིན་ གྱོང་ག་ཅི་ར་
 འློང་ནི་མས་ག? གྲོ་སྡུར་འབད་དེ་བྲིས། 

༥. གོཝ་ལཱ་ཁག་ཡློད་མི་ མིང་ཚིག་ཚུ་ཐློ་བཀོད་འབད། 
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༢. འདྲྱེ་གདོང་དཀར། 
སྲུང་འདི་ རློད་ས་དང་སྦྲགས་ལྷག་ཚུགས་ནི་དང་ བརློད་དོན་གི་བཅུད་ལེན་ཏེ་ མིང་ཚིག་གསརཔ་ཚུ་ 
སྱེབ་དང་སྦྲགས་མིང་ཚིག་རྒྱ་སྱེད་ འབད་ཚུགས་ནི། སྲུང་གི་ཁྱད་རྣམ་ཚུ་ཧ་གོ་སྱེ་ འདི་ལས་རིགས་
བསྱེས་ཏེ་ སྲུང་གསརཔ་བི་ཚུགས་ནི་དང་ ཞིབ་འཚོལ་གི་ཐོག་ལས་སྲུང་བསྡུ་སིག་ འབད་ཚུགས་ནི་གི་
དོན་ལུ་ཨིན། 

༉ ཧེ་མ་ མཐའ་ཟུར་ག་སབོ་གྲྭ་ཅིག་ནང་ ཁོང་ལྟ་ོཚང་གཉིས་ཡིོདཔ་མས། གཅིག་
ག་མང་ཀུན་མཐུན་དང་ གཅིག་ག་མང་འདྲོག་ཟེ་ཟེར་ སབ་ཨིན་མས། འདྲགོ་ཟེ་ད་ 
སོབ་གྲྭ་ག་དུས་ཚད་ལུ་ སབོ་དཔོན་ཚུ་ལུ་ཤོབ་རྐྱབ་སྟེ་ ཕ་ཁར་བཤལ་བར་འགོ་ན་དང་ 
ཚལ་མ་ནང་ལས་ཕེར་ གཡིབས་ཏ་ ཉིལ་སོད་དོ་ཡིོདཔ་མས།  
 
 
 
 
 
 

ཚར་གཅིག་འབདཝ་ད། ཀུན་མཐུན་གས་ དབའ་་་ ཆ་རོགས་འདྲགོ་ཟེ་ ཁྱིོད་ཀྱིས་ 
དགོ་པའ་ཡིོན་ཏན་ལྷབ་ས་གན་ སམས་ཅིན་བཟུམ་འབད་ ཚལ་མ་ནང་འཛུལ་ཏ་ཉིལ་ 
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རོ་ཁྱི་བཟུམ་འབད་བཤལ་ཡི་ར་ དུས་ཚད་རྫོགས་བཅུག། ད་མ་ཚད་ སོབ་གྲྭ་འདན་ ས་
འཚུབ་དྲགས་ཅིག་ཨིན། ལྟ་མ་འདྲ་གདོང་དཀར་དང་འཕད་པ་ཅིན་ ང་གས་མ་ཤས་གོ་
ཟེར་ སབ་ནུག། 

འདྲོག་ཟེ་གས། དབའ་་་ འདྲ་གདོང་དཀར་ཡི? ཁྱིོད་ཀྱིས་ཤབོ་རྐྱབ་མན་ན? འདྲ་
གདོང་དཀར་ ག་ཏ་ལུ་ཡིོདཔ་ཨིན་ན? ཟེར་སབ་ད་ ཀུན་མཐུན་གས་ ཧེ་མ་ཡིང་འདྲ་
ད་གས་ ཨི་ལོ་གཉིས་ད་ཅིག་ལུ་ གནོདཔ་བཀལ་ནུག། འདྲ་འད་ག་ཏ་ལུ་ སོདཔ་ཨིན་
ན? ང་གས་ཡིང་མ་ཤས་ ནངས་པ་གནངས་ཚས་ལས་ ཁྱིོད་ར་གས་ ཤས་ཚུགས་ན་
འོང་། ཟེར་སབ་ནུག། 

ཚར་གཅིག་འབདཝ་ད་ འདྲོག་ཟེ་གས་ ད་རུང་ཚར་གཅིག་ ཚལ་མ་ནང་སོང་ས་ ཉིལ་
སོདཔ་ད། ཀུན་མཐུན་གས་ གོ་ཞིལ་ལ་ཞིོལ་ལ་འབད་གོན་ མགུ་ཏོ་ཁར་གཡིག་ག་
མཇུག་མ་བསམས། གདོང་གུ་ཚན་དཀརཔ་ོདབུར་ ཁ་དང་མག་ཏ་ོདམརཔོ་བཟེོ་ས་ 
འདྲོག་ཟེ་ཉིལ་སོད་སར་སོང་སྟེ་ སོ་ལོགས་ཁར་ དག་དག་་་་ ཚབ་ཚབ་་་་ ཟེར་འཆམ་
རྐྱབ་ད་ འདྲོག་ཟེ་ད་ མག་ཏོ་འཕག་ཅི་ར། དབའ་་་ ཁྱིོད་ག་སོ? ཟེར་སབ་སྟེ་ བྱེགོ་
ཡིར་སོ་ནུག། 
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ད་ལས་ ཀུན་མཐུན་གས་ ཧེ་མ་ག་ཨིནམ་བཟེོ་སྟེ་ སོབ་གྲྭ་ནང་ལས་འོང་དོ་བཟུམ་
འབད་ དཔ་ཆ་ཅིག་ཡིང་འབག་ས་སོངམ་ད། འདྲོག་ཟེ་གས་ དབའ་ཆ་རོགས་ཀུན་
མཐུན་ ཁྱིོད་ཀྱིས་སབ་མ་ འདྲ་གདོང་དཀར་དང་ཕད་ད། འདྲོགས་པའ་ཤུགས་ཀྱིས་ 
ཚར་གཅིག་དྲན་པ་ར་མདཔ་ཡིར་སོ་ནུག། ལོག་དྲན་པ་ལྷོད་པའ་བསྒང་ལས་ ཁྱིམ་ནང་
ལྷོད་ས་ ཆུ་ཡིང་དོརམ་ནང་ ཤོར་སོ་ནུག་ ཟེར་སབ་ད་ ཀུན་མཐུན་གས་ འའའ་་་་ 
ཁྱིོད་ཀྱི་ཤོབ་འོང་། ཟེར་ སབ་ནུག། 

དུས་ད་ལས་བཟུང་ འདྲོག་ཟེ་ད་ ཀུན་མཐུན་གས་ བཤལ་བར་འགོ་ག་ ཟེར་སབ་རུང་ 
ཨི་ཛོའ་་ འདྲ་གདོང་དཀར་ཟེར་སབ་སྟེ། ར་དང་སྤུ་ལས་འགོ་མ་བཏུབ་པར་ ཁྱིམ་ནང་
ལས་ཐོན་ སོབ་གྲྭ་ནང་། སོབ་གྲྭ་ནང་ལས་ཐོན་ ཁྱིམ་ནང་ དཔ་ཆ་ར་ལྷབ་སྟེ་ ཡིནོ་
ཏན་ཅིན་ཅིག་ལུ་ གྱུར་ས་ོནུག། 

སོབ་གྲྭ་འད་ནང་ལས་ མཐར་འཁྱིོལ་ཏ་ ཁ་འག་རནམ་ད་ ཀུན་མཐུན་གས་ འདྲ་གདོང་
དཀར་ ཁོ་ཨིན་པའ་སོར་ལས་ ལོ་རྒྱུས་ཚུ་ཞིབ་ཞིབ་འབད་སབ་ད་ ཚར་གཅིག་འདྲོག་ཟེ་
ཙོགཔ་ཟེ་ནུག། ཨིན་རུང་ ལོག་མན་ོབསམ་བཏང་ས་སབ་ནུག། ང་འ་ནམ་ཅིག་ དཔ་
ཆ་ཤས་ཏ་ ལཱ་གཡིོག་འཐབོ་རན་མ་འད་ འདྲ་གདོང་དཀར་ག་ བཀའ་དྲན་ཨིན་པས། 
ཆ་རོགས་ཁྱིོད་ཀྱིས་ ཐབས་ཤས་འད་བཟུམ་བཏོན་ཏ་ ང་ནཱི་བཟུམ་འགྱུར་ཚུགས་མ་ལུ་ 
བཀའ་དྲན་དགའ་ཚར་ སོམ་ཡིོད། ཟེར་སབ་ནུག་གོ།  
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སྦྱོང་ལཱ། 

༡.  འདློག་ཟེ་ ཟེར་མི་འདི་ ག་ཅི་བཟུམ་ཅིག་ ཡློདཔ་ཨིན་ན? བཤད་པ་རྐྱབ། 

༢. འདྲེ་ག་དེ་སྦེ་ བཟློ་ནུག? བཟློ་ཐངས་ཀྱི་རིམ་པ་ བྲིས། 

༣. ཀུན་མཐུན་གྱིས་ འདྲེ་འདི་གིས་ ག་དེ་སྦེ་ར་འབད་ནི་ཡློད་ཟེར་ སབ་ནུག། ཆ་མཉམ་
 བྲིས། 

༥. འདློག་ཟེ་འདི་ འདྲེ་དང་ཕྱད་དེ་ ག་ཅི་ར་འབད་ནུག? ལློ་རྒྱུས་བྲིས། 

༦. སྲུང་འདི་བཅུད་དློན་ ག་ཅིའི་སྐོར་ལས་ བཏློན་དེས་གོ? བྲིས། 

༧. ཆ་རློགས་ལེགས་ཤློམ་དང་ ཟློགཔ་གཉིས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ ག་དེ་སྦེ་མཐློང་ཡི? ཁྱོད་རའི་
 བསམ་འཆར་ཅིག་ བྲིས། 
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༣. བཀའ་དྲིན་དགའ་ཚོར། 
ཞབས་ཁ་གི་དབྱེ་བ་ ཕྱེ་ཚུགས་ནི་དང་ ཚིགས་བཅད་ཐོག་ལུ་རློམ་རབ་ཐངས་དང་ ཞབས་ཁའི་
གདངས་དང་ལེའུ་དང་སྦྲགས་ཏེ་ ཤེས་ཚུགས་ནི་དང་ སློབ་གྲྭའི་ས་གནས་ཆགས་ཐངས་ཚུ་དང་ རང་
གི་ཚོར་སྣང་ཚུ་གི་སློར་ལས་ ཞབས་ཁ་རྱེ་བརམ་ཚུགས་ནི་གི་དོན་ལུ་ཨིན། 

 
འབྲུག་ཡུལ་འད་ིནང་དགའ་བ།།   འབྲུག་ཡུལ་འད་ིནང་སིད་པ།། 
དགའ་སིད་གཉིས་དང་ལྡན་པ།།   མངའ་བདག་རྒྱལ་པོའི་བཀའ་དིྲན།། 

ཕི་ལ་དབང་པོ་ཚང་སོང་།།   ནང་ལ་སམེས་ཁམས་གཙང་བ།། 
དབང་པོ་སེམས་ཁམས་བཟང་བ།།   དྲིན་ཆེན་ཕ་མའ་ིབཀའ་དྲནི།། 

ནང་ལ་ཡོན་ཏན་ཡོད་པ།།   ཕི་ལ་བ་སློད་བཟང་སོང་།། 
ཡོན་ཏན་བ་སློད་འཛམོས་པ།།   སློབ་དཔོན་བཀའ་དྲིན་ཆ་ེསོང་།། 

གོངམ་དང་ཕ་མ་སློབ་དཔནོ།།   བཀའ་དིྲན་ཆེ་བའི་དགའ་ཚོར།། 
ང་བཅས་ན་གཞློན་ཚུ་གིས།།   དུས་རྒྱུན་སམེས་ཁར་བཞག་དགོ། 

ཆོས་རྒྱལ་མངའ་བདག་སྐུ་འཁོར།།   དྲིན་ཆེན་ཕམ་དང་སློབ་དཔོན།། 
སྐུ་ཚེ་བརན་པའི་སློན་ལམ།།   ཡང་ནས་ཡང་དུ་བཏབ་གེ། 
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སྦྱོང་ལཱ། 

༡. ཞབས་ཁྲ་འདི་ལས་ ག་དང་ག་གི་ སྐོར་ལས་འཐློན་མས་གོ?  

༢. ཚིགས་བཅད་རེ་རེ་གིས་ ག་ཅིའི་ དློན་སློནམ་ཨིན་ན? བྲིས། 

༣. ཁྱོད་རའི་ ཆ་རློགས་བུ་དང་བུམློ་ཚུ་ ལེགས་ཤློམ་ཡློད་པའི་སྐོར་ ཚིགས་བཅད་གཅིག་བྲིས། 

༤. འློག་གི་མིང་ཚིག་ཚུ་གི་ དློན་དག་ལྷབ། 
 ལྡན་པ།   དབང་པློ།  སེམས་ཁམས།   བྱ་སློད།  
 སྐུ་འཁོར།  དུས་རྒྱུན།  དགའ་ཚློར།   བརྟན་པ།  
 སྐུ་འཁོར།  ཡང་ནས་ཡང་། 
༥. ཞབས་ཁྲ་གིས་ མི་སྡེའི་དགའ་སྐྱིད་ལུ་ ཕན་ཐློགས་ག་ཅི་འབྱུང་དློ་ག? བསམ་འཆར་བྲིས། 
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སློབ་ཚན་༤ པ། བརློད་དོན། བརྡ་དོན་བརྒྱུད་འབྱེལ། 

བརོད་དོན་འད་ དང་སང་ག་དུས་ལུ་ ག་ན་བ་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་ག་ ལམ་ལུགས་འད་ རང་ག་ཤས་ཡིོན་ག་དོན་ལུ་དང་། ལག་ལན་ ཉིན་
སྲུང་ ཁ་ཕེན་ཚུ་ག་དོན་ལུ་ ཕེན་ཤུགས་ཆ་ཤོས་ཅིག་ཨིན། བརྡ་དོན་སོད་ལན་ག་གྲངས་
སུ་ རང་ག་བལྟ་རྒྱ་ མཐོང་རྒྱ་ ཤས་རྒྱ་ གོང་འཕེལ་ག་དོན་ལུ་ རྒྱང་བསྒྲིགས་ར་ཌིའིོ་ 
རྒྱང་མཐོང་ གོག་འགྲམ་ གོག་རག་ཡིོངས་འབྲིལ་ ཡིག་འགྲམ་ བརྒྱུད་འཕྲན་ 
འགྲུལ་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། 
ཕེར་དང་ཚུར་ལས་འཐོབ་མ་ག་ བརྡ་དོན་ཚུ་ལུ་ དབྱེ་དཔྱད་འབད་ཞིནམ་ལས། རང་ལུ་
ཕེན་ཐོགས་མ་ཚུ་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་སྟེ་ དང་ལན་འབད་ཤས་དགོཔ་དང་ ཧེ་མ་འད་བཟུམ་
མའ་ ཁ་ཕེན་འཐོབ་ནའི་གོ་སབས་མད་རུང་། ད་རས་རྒྱལ་ཁབ་གོང་འཕེལ་དང་ 
འཕྲུལ་རགས་ གོང་འཕེལ་ལུ་བརྟེན་ཏ་ ག་ན་ལས་རྒྱ་ཆ་ཞིང་། ད་འཕྲོ་ལས་འཐབོ་
ཚུགས་པའ་ གོ་སབས་འད་ ག་ད་མང་མང་སོད་ཚུགསཔ་འབད་ ཤསཔ་བཟེོ་ནའི་དནོ་
ལུ་དང་། ལགས་ཉིས་དབྱེ་དཔྱད་འབད་ད་ སྤེང་བླང་འབད་ཚུགས་ན་ག་དོན་ལུ་ཨིན།། 



སློབ་དེབ་༦ པ།           ༢༠༢༢ 

 52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



སློབ་དེབ་༦ པ།           ༢༠༢༢ 

 53 

༡. རྒྱང་མཐོང་། 
སིར་བཏང་འབྲུག་ལུ་ཡོད་པའི་ བརྡ་དོན་བརྒྱུད་འབྱེལ་གི་ཐོག་ལས་ གཏང་མི་ལས་རིམ་ཚུ་ ཨིནམ་
མྱེནམ་ག་ར་ ཨིན་པའི་ཆ་ལུ་མ་བཞག་པར་ རྒྱང་མཐོང་གི་ཕན་གནོད་དང་ སློན་ཡོན་ཚུ་ཧ་གོ་སྱེ་ 
སང་བླང་འབད་ནི་དང་ ཁེ་ཕན་ཡོད་མི་གཞན་ཡང་འཚོལ་ཐབས་འབད་དེ་ མི་སྱེ་ལུ་ཕན་རྒྱ་ཆེ་མི་ཚུ་རྒྱུད་
སྐུལ་འབད་ཚུགས་ནི་གི་ དོན་ལུ་ཨིན། 

༈ ང་བཅིས་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ ད་རས་ནངས་པ་ སྔོན་གངོ་ལུ་མད་པའ་ ཕེན་
ཐོགས་ཅིན་ག་ བརྡ་དོན་བརྒྱུད་འབྲིལ་ག་ འཕྲུལ་ཆས་མ་འདྲཝ་ སྣ་ཚགས་ཐོན་ཏ་ཡིདོ། 
ད་གས་ རྒྱལ་ཁབ་གཞིན་བཟུམ་འབད་ ང་བཅིས་རའ་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ཡིང་ བརྡ་དོན་
བརྒྱུད་འབྲིལ་འད་གས་ ཕེན་ཐོགས་སོམ་ར་ འབྱུངམ་ཨིན་མས། ཨིན་རུང་། བརྡ་དོན་
བརྒྱུད་འབྲིལ་ལས་བརྟེན་ཏ་ ཕེན་པ་དང་གཅིག་ཁར་ གནོད་པ་ཡིང་ འབྱུང་དོ་ཡིོདཔ་
ཨིན་པས། དཔྱ་འབད་བ་ཅིན། བརྡ་དོན་བརྒྱུད་འབྲིལ་ཚུ་ལས་ མ་ག་ར་ག་སམས་ལུ་ 
རང་བཞིན་གས་ ཕེན་གནདོ་འབྱུང་ཚུགས་པའ་ དངོས་མཐོང་ག་འཕྲུལ་ཆས་གཅིག་ 
རྒྱང་མཐོང་འད་ཨིན། 

ད་ཡིང་ འཛོམ་གང་རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་ནང་ ཡིོངས་གྲགས་འབད་ ཡིོདཔ་མ་ཚད་ ང་བཅིས་
རའ་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ ཡིར་རྒྱས་ཀྱི་ འགྱུར་བ་དང་བསྟུན་ཏ་ རྒྱལ་ཁབ་ མཐའ་
དབུས་མད་པར་ རྒྱང་མཐོང་འད་ ཁྱིབ་སྟེ་ཡིོདཔ་ཨིན། ད་གས་ ཕེན་པ་དང་གནོད་པ་ 
འདྲན་འདྲ་ བྱུང་ཡིོད་པའ་ ངོས་འཛོན་ འབྱུངམ་ཨིན་པས། 
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ད་ཡིང་ རྒྱལ་ཁབ་གཞིན་ག་གནས་སྟེངས་དང་ གནས་ཚུལ་ཚུ་ ད་འཕྲོ་ལས་ཧེ་གོ་ན་
དང་། ཤས་རག་ག་བློ་རག་གསརཔ་དང་ གཟུགས་ཀྱི་ འཕྲོད་བསྟེན་ག་སརོ་ལས་ ཧེ་
གོ་ཚུགས་པའ་ཕེན་པ་དང་ འཛོམ་གང་ཆགས་ཐངས་དང་ ཚང་འབྲིལ་ག་སོར་ལས 
གསལ་རལ་རལ་འབད་ སྟེནོ་ན་ ཡིོད་མ་འད་གས་ ཨི་ལོ་ཚུ་ག་རག་རལ་ གོང་འཕེལ་
གཏང་ན་ལུ་ ཕེན་ཐོགས་ འབྱུང་དོ་ཡིོདཔ་ཨིན་པས། 

ད་འབདཝ་ད་ རྒྱང་མཐོང་ད་གས་ སོབ་ཕྲུག་ཨི་ལོ་ཚུ་ལུ་ གནོད་པ་སམོ་འབད་ར་ 
འབྱུང་དོ་ཡོིདཔ་ཨིན་མས། ད་ཡིང་ ཁོང་ཁྱིམ་ནང་ལྷོདཔ་ཅིག་ རྒྱང་མཐོང་བལྟ་ན་ 
འགོ་བཙུགསཔ་ཨིན། ཁོང་ག་སོ་སྣང་ཆ་མའི་ ལས་རམ་ཧེན་དུའ་གོག་བརྙན་ ཞིབས་
ཁྲའ་འགྲན་སྡུར་ བཟེའ་ཚང་དང་ འབྲིལ་བ་ཅིན་ག་ གོག་བརྙན་ཐུང་ཀུ་ཚུ་ གཅིག་
ཤུལ་གཉིས་ཤུལ་ འཐོན་པའ་བསྒང་ལས་ ས་ོབ་བསྐྱད་ད་ བལྟ་སྟེ་སོདཔ་ཨིན་མས།  

ཕེམ་ཚུ་གས་སབ་རུང་ ཉིན་མ་བཏུབ་པར། རྒྱང་མཐོང་གོག་བརྙན་འད་ལུ་ སམས་
ཡིངས་ཏ་ དུས་ཚད་འཕྲོ་བརླག་གཏངམ་ལས། སོབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ དཔ་ཆ་ལྷབ་ན་ ཁྱིམ་
ལཱ་བྲི་ན་ཚུ་ འབད་མ་ཚུགས་པར་ ལུས་ཏ་ཡིོདཔ་མས། ད་གས་མ་དོ་བར་ གཟུགས་
ཁམས་ འཕྲོད་བསྟེན་ལུ་གནོད་པའ་ རྫས་ལག་ལན་འཐབ་སྟེ་ ས་ཚན་ནང་འབད་ 
འཐབ་འཛོང་འབད་ན་ ལ་སགོས་པའ་ བྱེ་སོད་ངན་པ་ག་དཔྱ་ཚུ་ཡིང་ག་ར་ རྒྱང་མཐངོ་ 
ལྟ་མ་ལུ་བརྟེན་ཏ་ འབྱུངམ་ཨིན་མས།  
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ད་འབད་ན་ད་གས་ རྒྱང་མཐོང་འད་ ཨི་ལོ་ཚུ་ལུ་དུས་རྒྱུན་དུ་ བལྟ་བཅུག་ན་མན་པར། 
བདུན་ཕྲག་ ངལ་གསོའ་སབས་ལུ་ ཕེན་ཐོགས་ཡིོད་པའ་ ལས་རམ་ཚུ་ བལྟ་བཅུག་
དགོཔ་དང་། ཕེན་ཐོགས་ཅིན་ག་ བརྡ་དོན་བརྒྱུད་འབྲིལ་འད་ལས་ ཕེན་གནོད་གདམ་ཁ་
རྐྱབ་སྟེ་ གནོད་པ་འབྱུང་ན་ག་རགས་ཚུ་ སྤེངས་ཞིནམ་ལས་ ཕེན་པའ་ཕོགས་ལུ་ གོ་
སབས་ལན་ཏ་ འགོ་ཤས་དགོཔ་ཨིན་ནོ།། 
སྦྱོང་ལཱ། 
༡. རྒྱང་མཐློང་ ཟེར་མི་ དློན་དག་ག་ཅི་སློ? 

༢. རྒྱང་མཐློང་གི་ ཕན་པ་དང་གནློད་པ་ ག་ཅི་ར་འབྱུང་དློ་ཡློད་ག? ཐློ་བཀོད་འབད། 
 ཕན་པ། གནློད་པ། 
༡. ༡. 
༢. ༢. 

༣. རྒྱང་མཐློང་ལས་ བརྟེན་ཏེ་ བྱ་སློད་ངན་པའི་ སློད་པ་ག་ཅི་བཟུམ་ར་ ལྷབ་དློ་ཡློདཔ་ཨིན་
 ན? 

༤. རྒྱང་མཐློང་ནང་ལས་ ཕན་ཐློགས་ཡློད་པའི་ ལས་རིམ་ག་ཅི་ར་ གྲོས་འཆར་བྲིས། 

༥. ཁྱིམ་ནང་འབད་ དཔེ་ཆ་ལྷབ་ནིའི་ དུས་ཚློད་རེའུ་མིག་ཅིག་ བཟློ? 

༦. ད་རིས་ནངས་པར་ རྒྱང་མཐློང་ནང་ལུ་ དབང་བཙློང་ལུས་འབྲེལ་ལ་སློགས་པའི་ གནས་
ཚུལ་ཚུ་འཐློནམ་ད་ ཁྱོད་ཀྱི་སེམས་ལུ་ ག་ཅི་ར་ཚློརཝ་མས་གོ? འདི་ལུ་ ཁྱོད་རའི་ ཁ་
ཐུག་ལས་ འབད་ཚུགསཔ་ག་ཅི་ར་འདུག་གོ? 
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༢. ཕན་ཐོགས། 
རང་མློ་འད་ིགིས་གནད་དོན་ག་ཅི་བིནམ་ཨནི་ན་ གནས་སངས་དང་འཁལི་ཏེ་ལག་ལནེ་འཐབ་ཚུགས་ན་ིདང་ རང་
མློ་གི་ཚིགས་བཅད་ཚུ་ལས་རགིས་བསྱེས་ཏེ་ རང་མློའི་ཚིག་གི་ཐོག་ལས་ སློན་ཡོན་དང་ ཕན་གནོད་ཀ་ིཁྱད་པར་ 
རྒྱང་མཐོང་གི་ཐོག་ལས་ གོ་བརྡ་སློད་ཚུགས་ནི་གི་དོན་ལུ་ཨིན་ནོ།  

 
རང་མློ།  

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

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

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

ཆུ་མློ་འགློ་ལུགས་ལེགས་རུང་།། འགློ་ས་ཟམ་པའི་འློག་ལས།། 
བམས་པའི་ཞལ་རས་ལེགས་རུང་།། མཇུག་ལུ་གཉེར་མའི་ཐང་ཁུག། 

ཁྱློད་ནི་གངས་རི་དཀར་པོ།། མ་འགྱུར་བརན་པར་སློད་གནང་།། 
ང་ནི་ཁི་གདུགས་ཉི་མ།། གིང་བཞི་བསློར་ནས་ལོག་ཡོང་།། 
 

 

སྦྱོང་ལཱ། 

༡. རྩང་མློ་ཟེར་མི་འདི་ ག་ཅི་སློ? 

༢. གོས་ཆེན་དར་གྱི་མདུད་ཕྦྱོད།། རི་མྦྱོ་འབྲུག་རིས་ཁ་འཐབ།། 
 གོས་ཆེན་རལ་ཏེ་འབད་རུང་།། འབྲུག་རིས་ཡལ་ས་མིན་འདུག། ཟེར་བའི་བཅུད་དློན་བྲིས། 
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༣. རྩང་མློ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ ཕན་ཐློགས་ ག་ཅི་བཟུམ་ཅིག་འློང་ནི་སློ? 

༤. ཚིགས་བཅད་གཉིས་པ་འདི་ གནས་སངས་ ག་ཅི་བཟུམ་ནང་བཤད་ནི་ཨིན་པས་གོ? 

༥. ཆུ་མློ་འགྱོ་ལུགས་ལེགས་རུང་།། འགྱོ་ས་ཟམ་པའི་འློག་ལས།། 
 བྱམས་པའི་ཞལ་རས་ལེགས་རུང་།། མཇུག་ལུ་གཉེར་མའི་ཐང་ཁུག། དེ་སྦེ་ ཁྱོད་ལུ་སབ་
 ཐློན་འློང་པ་ཅིན། ལན་ ག་དེ་སྦེ་བྲི་ནི? བྲིས། 

༦. ཁྱོད་ནི་གངས་རི་དཀར་པློ།། མ་འགྱུར་བརྟན་པར་སློད་གནང་།། 
 ང་ནི་ཁྲི་གདུགས་ཉི་མ།། གླིང་བཞི་བསྐོར་ནས་ལློག་ཡློང་།། ག་ལུ་སབ་པ་ཅིན་ བཏུབ་ནི་
 བཟུམ་འདུག་གོ? ཁུངས་དང་སྦྲགས་བྲིས། 
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༣. ཨ་དྲུང་། 
སྲུང་གི་ བརློད་དོན་ ག་ཅི་ཨིན་ན་ ཧ་གོ་ཚུགས་ནི། སྲུང་བླློ་གི་བཀདོ་ནང་ འབ་ིཐངས་ཤསེ་ཚུགས་ནི། དྲང་པོ་འབད་བ་
ཅིན་ ཕན་པ་ཡོདཔ་ཨིནམ་ ཧ་ག་ོཚུགས་ནི། སྲུང་འདི་ ཚབ་རྱེད་འབད་ཚུགས་ན་ིག་ིདོན་ལུ་ཨིན། 
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སྦྱོང་ལཱ། 

༡. སྲུང་འདི་ནང་ སྲུང་རྩེདཔ་ ག་ར་འདུག་གོ? ཐློ་བཀོད་འབད། 

༢. ཨ་དྲུང་གི་ ཨམ་སྲུ་ ན་མི་འདི་ ག་ཅི་ལས་བརྟེན་ཨིན་ན? ཁུངས་ཁ་གསལ་བྲིས། 

༣. ཤློབ་ རྐྱབ་མ་ཤེས་པའི་ མི་ཡློད། ཟེར་མི་འདི་ བདེན་ནི་བཟུམ་ཅིག་ མཐློང་མས་ག? 
 མཐློང་པ་ཅིན། ག་དེ་སྦེ? མ་མཐློང་པ་ཅིན། ག་དེ་སྦེ?  

༤. དྲུངམ་གིས་ མཇུག་ལུ་ ག་དེ་སྦེ་གསུངས་ནུག? 
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སློབ་ཚན་༥ པ། བརློད་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་ན་ག་ 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་གོན་
དགོཔ་ འབྲུག་ག་ཁྲམས་ལུ་ གནས་དགོཔ་ཚུ་ཨིན། འབྲུག་ག་ར་ཁྲམས་ཆན་མོའ་ནང་ལུ་ 
འབྲུག་མ་ལུ་རང་བཞིན་གས་ཕེོག་པའ་ གཞི་རྟེན་འགན་ཁུར་ཁག་ བཅུ་བཞི་ད་ཅིག་ཡིོད་མ་
ཚུ་ ཤས་ཚུགསཔ་འབད་དགོ།  

སོབ་ཕྲུག་ཅིག་ལུ་ཆ་བཞིག་པ་ཅིན་ དཔ་ཆ་ར་འགངས་ཏ་བལྟ་ན་དང་ སོབ་གྲྭའ་སྒྲིག་ཁྲམས་
ལུ་གནས་ན་ སོབ་གྲྭ་ལུ་ཕེན་པའ་ ཞིབས་ཏགོ་འགྲུབ་ན་ གནོད་པའ་རགས་སྤེང་ན་ ཐ་ན་
མཐའ་འཁོར་གཙོང་སྦྲ་བཞིག་ན་ག་ འགན་ཁུར་ལས་འགོ་བཙུགས་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།། 
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༡. བཟའ་ཚང་མཐུན་ལམ་ཅན། 
ཨ་ལོ་ཚུ་གིས་ལོ་རྒྱུས་འད་ི འགོ་ལས་མཇུག་ཚུན་ དག་ཏོག་ཏོ་འབད་ལྷག་ཚུགས་ནི་དང་ དྲི་བ་ཚུ་གི་ལན་མ་
འཛོལ་བར་ བ་ིཚུགས་ནི་དང་ལོ་རྒྱུས་འད་ིགི་ བརློད་དོན་ག་ཅི་སློནམ་ཨིན་ན? ཧ་གོ་སྱེ་ མིང་ཚིག་རྒྱ་སྱེད་
འབད་ཚུགས་ནི་ག་ི དོན་ལུ་ཨིན། 

 གཡུས་ ཆོས་གང་ཟེར་སར་ ཨིཔ་པདྨ་དང་ ཨིམ་བཟེང་མོ་གཉིས་ བཟེའ་ཚང་
འབད་བསོམས་ཏ་ ལོ་བཅུ་ཐམ་དམ་ཅིག་ ཡིར་སོ་ནུག། ཁོང་གཉིས་ལུ་བུ་གཞིས་ 
བུམོ་གསལ་སྒྲིོན་དང་ བུ་བད་ལྡན་ཟེར་མ་གཉིས་ སྐྱས་ནུག། ཁོང་ཕེ་སྤེད་མ་སད་ཚུ་ 
གཅིག་གས་གཅིག་ལུ་ བྱེམས་སམས་ཆེཝ་མ་ཚད་ རང་སོའ་ལཱ་འགན་ཚུ་ འཐུས་ཤོར་
མད་པར་ ར་འགངས་ཏ་ འབད་མ་ཅིག་ཨིན་པས། 
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ཨིའ་བཟེང་མ་ོགས་ ཁྱིམ་ནང་ ཟེ་འཐུང་ག་ བཅིའ་སྒྲིག་རྐྱབ་ན་དང་ ཨི་ལོ་གཉིས་ཀྱི་
བཀབ་གོ་ལ་ཚུ་འཁྱུ་ན་ སྒ་ོཁར་ཡིོད་མ་ སམས་ཅིན་ཚུ་ གསོ་སྐྱོང་འབད་ན་ ཁྱིམ་
བདག་འཛོན་འཐབ་ན་ ཨི་ལོ་གཉིས་དུས་ཚད་ཁར་ སབོ་གྲྭ་ནང་གཏང་ན་ཚུ་ མོ་རའ་
འགན་ཁག་ ཨིན་མན་ོསྟེ་ རྨགཔ་དང་གཞིན་གས་ ཁ་བཀོད་ག་ན་ཡིང་ རྐྱབ་མ་དགོ་
པར་ རམ་པ་བཞིན་དུ་ ཀྲིག་ཀྲི་འབད་ འབད་དོ་ཡིོདཔ་ཨིན་མས། 

ད་བཟུམ་ ཨིཔ་པདྨ་གས་ཡིང་ ཁོ་རའ་འགན་ཁག་ ཞིང་ནང་གང་རྨོ་ན་ ལཱ་འགོ་འདྲན་
འཐབ་ན་ ཁྱིམ་ནང་དགོ་མ་མཁོ་སྒྲུབ་
འབད་ན་ཚུ་ ཁོ་ར་ག་འགན་ཁུར་ཨིན་
མནོ། ལཱ་ཚུ་འཐུས་ཤོར་མད་པར་ 
འབད་དོ་ཡིོདཔ་མས།  

ཁོང་ཨི་ལ་ོགཉིས་ཀྱིས་ཡིང་ ཁོང་ར་ག་
འགན་ཁག་ ཆོས་ཡིོན་ཏན་ལྷབ་ན་འད་

ར་ ཨིན་མནོ། ཨི་ལོ་གཞིན་བཟུམ་ ཕེ་མའ་ཁ་བཀོད་བསབ་བྱེ་ཚུ་ ག་ན་ཡིང་འབད་
མ་དགོ་པར་ སོབ་གྲྭ་ནང་ དུས་ཚད་ཁར་ཀྲིག་ཀྲི་འབད་སོང་། ཆོས་ཡིོན་ཏན་ སོབ་
དཔོན་གས་སྟེོན་གནང་མ་ཚུ་ སམས་ཁར་བཀལ་ཏ་ལྷབ། བཀྲི་མ་ཤསཔ་མ་འབད་ 
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སོབ་གྲྭའ་སྒྲིག་ལམ་ཚུ་ སྒྲིག་ཁར་བཀལ་ཏ་ ཁྱིམ་ནང་ལྷོདཔ་ད། ཕེམ་གཉིས་ལུ་ ཆ་
རོགས་ ག་ད་དྲག་དྲག་འབདཝ་ལས་ གཞིན་གས་ དཔྱ་བལྟ་ས་ཅིག་འབད་སོད་ནུག། 

ད་བཟུམ་མའ་ བཟེའ་ཚང་ཆུང་ཀུ་ཅིག་ནང་ འད་ཁ་ོག་ལཱ་ཨིན། འད་མོ་ག་ལཱ་ཨིན་ ལ་
སོགས་པ་ ལཱ་འབད་ན་ལུ་ གཟེར་རྐྱབ་ན་ཚུ་སྤེངས་ཏ་ རང་སོའ་འགན་ཁག་ ཧྲིལ་
བུམ་འབགཔ་ལས་ བཟེའ་ཚང་འད་ལུ་ རྒྱུ་ནོར་ལོངས་སོད་ ཕུན་སུམ་ཚགསཔ་འབད་
བྱུང་སྟེ་ མ་ཚ་དགའ་སྐྱད་ཀྱི་ངང་ལུ་ སོད་ན་ཐོབ་ནུག་གོ། 
སྦྱོང་ལཱ། 

ཀ་ ལན་བྲི་ནི། 
 ༡ ཨཔ་པདྨ་དང་ཕྱད་དེ་ ལྦྱོ་ག་དེམ་ཅིག་ ལངས་སྦྱོ་ནུག? 
 ༢ ཨཔ་པདྨ་གིས་ ལཱ་འགན་ག་ཅི་ར་ ཨིན་མས? 
 ༣ ཨ་ལློ་ཚུ་གི་ ལཱ་འགན་ ག་ཅི་ར་ཨིན་མས? 
 ༤ རང་གི་འགན་ཁག་འདི་ ལེགས་ཤྦྱོམ་འབད་འབག་པ་ཅིན་ ཕན་པ་ག་ཅི་ར་ 
  ཡྦྱོདཔ? 

༥ ཁྱེད་སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ མི་སྡེ་སྤྱིར་བཏང་ལུ་ཕན་པའི་ ལཱ་ག་ཅི་ར་འབད་ཚུགསཔ་
འདུག་ག? གྲོས་སྡུར་འབད་དེ་ བཤད་པ་རྐྱབ། 

ཁ་ འློག་གི་ མིང་ཚིག་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ རྗོད་ཚིག་བཟློ། 
 འཐུས་ཤློར། མཁོ་སྒྲུབ། ཁ་བཀོད། འགན་ཁག། གསློ་སྐྱོང་། འགོ་འདྲེན། བྱམས་སེམས། 
 ངང་ལུ། ཧྲིལ་བུམ། བདག་འཛིན།  
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ག་ ཁྱོད་ཀྱི་ ཁྱིམ་ནང་གི་གནས་སངས་དང་ ཡིག་རྒྱུགས་འདི་ནང་ གནས་སངས་གཉིས་ལུ་ 
 ཁྱད་པར་ མ་འདཝ་ཡློད་མི་༣ བྲིས། 
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༢. དགོངསམ་མ་ཁྱེལ། 
འབི་རློམ་འདི་ལྷག་སྱེ་ འདི་ག་ཅི་གི་གྲངས་སུ་ཚུདཔ་ཨིན་ན་ ངོས་འཛིན་འབད་ཚུགས་ནི་ འབ་ིརློམ་འདི་ནང་གི་ 
འབྱུང་རིམ་ཚུ་ ངསོ་འཛིན་འབད་ད་ེ འབ་ིརློམ་འད་ིགི་ བརློད་དོན་ ག་ཅ་ིཨིན་ན? སྱེབ་སློར་དང་བཅསཔ་ཧ་
གོ་ཚུགས་དགོ། 

༈ ཛིའི་་་་ ང་བཅས་རི་མ་ིག་ མ་ཚ་འིད་ལུ་ གནྩོདཔེ་བཀལ་མ་ ལ་ཤེ་འིདུག་སྨ་
རི། ང་འིད་ མནྩོ་རི་མ་ཚུགས། ད་ཚ་ གཟའི་པེ་སངས་ཀྱི་ཚ་ ང་ ཡག་ཚང་ནང་ལས་ 
ཉན་མ་ལྟྩོ་བཟའི་བརི་ ཁྱམ་ནང་བལྟ་འིགྩོཝ་ད། གཡུས་ཁ་ག་ཨ་ལྩོ་ བསྩོད་ནམས་
དཔེལ་འིབྱེྩོརི་འིད་ ཁྩོ་རི་རྐྱེངམ་གཅག་ སྣུམ་འཁོར་ལམ་བདའི་ ཆ་རིྩོགས་ཀྱི་ཁྱམ་ནང་
འིགྩོཝ་ཨན། ཟར་ འིགྩོ་དས།  

ད་ལས་ ང་འིད་ དཔད་རིག་རྣམ་རྟེྩོག་ཡང་མད་ ལམ་ཁ་འིབྱེལ་ལས་ ང་རི་ག་ཁྱམ་མའི་ 
ཁ་ཐུག་ག་ལམ་ཧྩོངས་ལུ་ བསྩོརིཝ་ཅག་ ཧའིྩོ་་ཧའིྩོ་་ཧའིྩོ་་་ ཟར་བའི་སྐད་ཅག་གྩོཝ་
ཅག་ ཨ་ཙའིྩོ་ འི་་འི་་འི་་་ ཟར་ ཨ་ལྩོའི་སྐད་ཅག་ཡང་གྩོ་ཡ། ད་འིཕྩོ་ལས་ སྣུམ་
འཁོར་བཀག་ས་ རྒྱབ་བཤུད་རྐྱེབ་ བལྟ་བའི་བསང་ལས་ རིྩོ་ཁྱ་གཉས་ཀྱིས་ བསྩོད་
ནམས་དཔེལ་འིབྱེྩོརི་ སྦུག་ལུ་བཙུགས། རིྩོ་ཁྱ་གནགཔེྩོ་ཅག་གས་ རྐང་མ་ལུ་སྩོ་བཏབ་ 
རིྩོ་ཁྱ་དམརིཔེྩོ་གཅག་གས་ གྩོ་གུ་བཤེད་ད་གསག་དས།  
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ད་བསང་ལས་ ཨ་ལྩོ་འིད་ རྐངམ་ཡང་ ཁྲེག་ཁྩོག་ཁྩོ་འབད་ ཁྱ་་ཁྱ་་་་ཁྱ་་་་ཟར་ སྐད་
རྐྱེབ། ལགཔེ་གཅག་གས་ རིྩོ་ཁྱ་དམརིཔེྩོ་འིད་ག་ རྣམ་ཅྩོ་ཁརི་ བཤེད་ད་གསག་དས། 
ང་གས་ སྣུམ་འཁོར་ག་ སྩོ་ཕྱེཝ་ཅག་ སྦེྩོ་ལྩོགས་ཁ་རི་ འིཁརིཝ་ཅག་འདུག། འིད་ 
འིཐུ་འིབག་ས་འིགྩོ་ཞིན་ན་ རིྩོ་ཁྱ་གནགཔེྩོ་ད་གུ་ འིཁརི་ཕྩོག་ཅག་ སག་་་ བཏང་དྲང་
བྱེནམ་ཅག་ ཧའུ་ཧའུ་ཟར་ བྱེྩོག་ཡརི་སྩོ་ཡ། ལྩོག་ཚུརི་བལྟ་བའི་བསང་ལས་ རིྩོ་ཁྱ་
དམརིཔེྩོ་ད་ཡང་ མན་འིདུག། 

ཚ་ངར་བཏྩོན་ ཨ་ལྩོ་འིད་ལུ་ བལྟ་བའི་བསང་ལས་ བྱེནམ་ཐག་ལྦཝ་ག་རི་ ཡརི་
བསྩོགས་ཏ་ དམརི་ཐབ་ཐ་འིབད་ ར་བ་ལུ་ ཁྲེག་ག་རང་ཅུང་འིཁྱལ་ཆ་ནུག། བལྟ་
བལྟ་བ་རི་ ཨ་ལྩོ་འིད་གདྩོང་ཡང་ སར་ཐང་ཐང་ཐལ། ཁ་ཡང་ ཧྩོ་ཁྲེབ་ཁྲེ་འིགྩོ་ས་ 
མག་ཏྩོ་ཡང་ དཀརིཔོ་གས་ཨབ་ཆ་ཡ། ང་ རྣམ་རྟེྩོག་ལངས་ སྐད་ལྩོག་ཤེྩོརིཝ་ཅག་ 
མ་གསུམ་འིབད་མ་ཅག་ རྒྱུག་དས། དབའི་་དབའི་་ ག་ཅ་འིབད་དཔེ་སྨྩོ? ག་ཅ་
འིབད་དཔེ་སྨྩོ? སྨན་ཁང་ནང་འིབག་ སྨན་ཁང་ནང་འིབག་ ཟར་སབ་དས། 

ད་འིཕྩོ་ལས་ ལ་ལུ་གས་ མགུ་ལས་བཤེད་ ལ་ལུ་གས་ རྐང་མ་ལས་བཤེད་སྦེ་ འིཐུ་
འིབག་ སྣུམ་འཁོར་ནང་བཙུགས་ས་ ཤུགས་བཏང་འགོ་བའ་བསང་རི་ ཨཔེ་ཅག་གས་ 
འི་་་་ ཏ་ སྩོབ་དཔེྩོན་གས་ སྣུམ་འཁརོ་གཏངམ་ད་ ཏ་  སྦེྩོ་ལྩོགས་ཁརི་ ཨ་ལྩོ་ཡྩོད་
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ཧེང་རི་ཡང་ བལྟ་མ་དགྩོ་སྦེྩོ། ད་རིས་ ངའི་ཨ་ལྩོ་འིད་ མ་ཤེ་བ་ཅན་ ཁྱད་མན་འིདུག། 
ཤེ་སྩོ་པེ་ཅན་ ཁྱྩོད་ཡང་ ག་ཏ་འིགྩོ་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་པེརི་ སབ་ཨན་མས། ཟར་ མནྩོ་སྦེ་ ལན་ག་ན་ཡང་མ་རྐྱེབ་པེརི་ སྨན་
ཁང་ནང་བཀལ་ཡ། ད་བསང་ལས་ ཕ་རུ་ག་ཆུ་ཚད་༥ ལངས་སྩོཔེ་ལས་ དྲུང་འིཚ་མན་
འིདུག། སྨན་གཡྩོགམྩོ་གསུམ་གས་ ཁབ་ཅག་རྐྱེབ། བྱེནམ་ཐག་འིད་ཡང་ ཚམ་
ཐངས་༡༩ རྐྱེབ་ཅ། ང་བཅས་བཞིིཔེྩོ་ཆ་རི་ བྩོ་ཚག་ཐངས་གཅག་ཡང་ སབ་ན་མདཔེ་
འིབད་ གཅག་གཅག་ག་གདྩོང་ བལྟ་ཡ་རི་ དུས་ཡུན་ཆུ་ཚད་ ཕད་དང་གཉས་ད་ཅག་ག་
རྒྱབ་ལས་ བསྩོད་ནམས་དཔེལ་འིབྱེྩོརི་འད་ དྲནམ་ཚར་ཏ་ ང་ལུ་བལྟ་སྦེ་ བཀའི་དྲན་ཆ་
ཡ་རྨེ་ ཨ་ཞིང་། ཟར་སབ་དས། 

ད་ལས་ ང་ཡང་ བུང་ས་ཁརི་བཞིག་སྦེ་ ཨ་ལྩོ་འིད་ག་ གདྩོང་ལས་མརི་ ཚརི་གཅག་
གཞིྩོང་སྦེ་ ཁྩོང་ ག་དང་ཡང་ ཁ་རི་མ་སབ་པར་ ལྩོག་ ང་རིའི་སྣུམ་འཁོར་ནང་ 
འིཛུལ་བའི་བསང་ལས་ གཟུགས་ཡང་ སག་ས་འབད་ འདརི་སྩོད་ནུག། 
སྦྱོང་ལཱ། 

༡. རློ་ཁྱི་གཉིས་ཀྱིས་ ཨ་ལློ་བསློད་ནམས་དཔལ་འབྱློར་ལུ་ ག་དེ་སྦེ་འབད་ནུག། 

༢. རྐྱེན་ངན་འདི་ ནམ་བྱུང་ནུག། 
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༣. སན་ཁང་ནང་ འབག་ ཟེར་མི་འདི་ ག་ཅི་འབདཝ་ལས་བརྟེན་ ཨིན་པས་གོ? 

༤. ཨཔ་ཅིག་གིས་ སྣུམ་འཁོར་གཏངམ་ད་ སློ་ལློགས་ཁར་ ཨ་ལློ་ཡློད་ཧིང་རེ་ཡང་ བལྟ་
 དགོ། ཟེར་ སབ་མི་འདི་ ག་ཅི་འབད་ཨིན་ན? 

༥. སན་ཁང་ནང་ ལྷློདཔ་ད་ ག་ཅི་ར་འབད་དགོཔ་ ཐློན་ནུག? ཁ་གསལ་བྲིས། 

༦. ཡིག་རྒྱུགས་འདི་གི་མིང་ དགོངསམ་མ་ཁྲེལ་ཟེར་ ག་ཅི་འབད་བཏགས་བཏགསཔ་ འློང་
 ནི་ཨིན་པས་གོ?  
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༣. དྲན་སྐུལ། 
རང་མློའི་ག་ོདོན་དང་ ཕན་ཐགོས་ཧ་གོ་ཚུགས་ནི་ ཚིགས་བཅད་ཚུ་ ལེགས་ཤོམ་འབད་ ལྷག་ཚུགས་ནི་ 
རང་མློའི་གདངས་དབངས་མ་འདྲཝ་ཚུ་ འཐེན་ཚུགས་ནི་དང་ ཚིག་འཇམ་སངམ་རྱེ་ བརམ་ཚུགས་དགོ། 

རྒྱལ་ཁབ་ཡིར་རྒྱས་དོན་ལུ།། སབོ་གྲྭ་ཆ་འབྲིང་ཆུང་གསུམ།།  
ལུང་ཕོགས་ཀུན་ལུ་བཙུགས་མ།། ཤས་རག་ལྷན་ཁག་ཨིན་ནོ།། 

                ན་གཞིོན་སོབ་ཕྲུག་ཀུན་ལུ།། བྱེམས་དང་བར་བའ་སྒ་ོལས།། 
ཕ་ནང་ཡིནོ་ཏན་སྤེལ་མ།། སོབ་དཔོན་མཁསཔ་ཚུ་ཨིན་ན།ོ། 

ན་གཞིོན་བུ་དང་བུམོ་ལུ།། ཁ་བཀོད་བསབ་བྱེ་བཟེང་པོ།། 
དུས་རྒྱུན་བྱེན་ནའི་ལཱ་འགན།། རང་སོའ་ཕེམ་ལུ་ཕེོགཔ་ཨིན།། 

                གསར་སང་བརྒྱ་ལས་ལྷག་པའ།། ཡིོན་ཏན་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ།།  
བརོན་འགྲུས་བསྐྱད་ད་ལྷབ་དགོཔ།། སོབ་ཕྲུག་རང་སོའ་འགན་ཁུར།།  

ཕ་ནང་ཡིནོ་ཏན་ལྷབ་སྟེ།། ར་བ་གསུམ་ག་དོན་ལུ།། 
ཕག་ཕད་ཞིབས་ཏོག་ཞུ་དགོཔ།། ན་གཞིོན་ཀུན་ལུ་ཕེོགཔ་ཨིན།། 
སྦྱོང་ལཱ། 
རྩང་མློ་ འདི་ནང་ལས་འཐློན་མི་ རང་རང་སློ་སློའི་འགན་ཁུར་ཚུ་ བྲིས། 

༡. ན་གཞློན་ཀུན། ༢. རང་སློའི་ཕམ། ༣. སློབ་དཔློན་མཁསཔ། 
༤. ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག། ༥. སློབ་ཕྲུག་རང་སློ། 
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ལྷན་ཐབས། 

༡. ཐ་དམ་ཚིག། 
 

བཀྲི་ཤས་ལོངས་ཟེར་མ་ རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ ཡིོདཔ་ཨིན་མས། བཀྲི་ཤས་ལོངས་རྒྱལ་
ཁབ་ད་ ག་ན་བ་དགའ་སྐྱད་དང་ལྡན་པའ་ རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ཨིན་པའ་ཁར་ རྒྱལ་ཁབ་
སྐྱོང་མ་རྒྱལཔ་ོདང་ འབངས་མ་སར་ཚུ་ ཆུ་དང་ཨིམོ་བཟུམ་མའ་ ཐ་དམ་ཚག་དང་ 
མཐུན་ལམ་ཆ་ཏོག་ཏོ་ ཡིོད་མ་ཅིག་ཨིན་མས། 

དའི་སོ་ལོགས་ཁ་ལུ་ བསམ་འཕེལ་ལོངས་ཟེར་མ་ རྒྱལ་ཁབ་སོམ་ཅིག་ཡིོདཔ་མས། 
བསམ་འཕེལ་ལོངས་ཀྱི་མ་སར་ཚུ་ བཀྲི་ཤས་ལོངས་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་དགའ་སྐྱད་དང་ 
དཔལ་འབྱེོར་ལུ་ སམས་ཤོར་ཏ་ རྒྱལ་ཁབ་ད་ནང་འཛུལ་ཏ་ སོད་ན་ག་མནོ་བསམ་ 
བཏང་ད་ནུག། ལོ་དག་པ་ཅིག་ག་ནང་འཁོད་ ཐབས་ཤས་སྣ་ཚགས་ཀྱི་སྒོ་ལས་ བསམ་
འཕེལ་ལོངས་ཀྱི་མ་སར་ མང་རབས་ཅིག་ བཀྲི་ཤས་ལོངས་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ འཛུལ་སོ་
ནུག། 

བཀྲི་ཤས་ལོངས་རྒྱལ་ཁབ་ད་ མ་རློབས་དང་དམག་སྟེོབས་ཚུ་ ཆུང་བའ་སྟེབས་ཀྱིས་ 
གཞིན་དང་གཅིག་ཁར་ དོ་འགྲན་ཚུགས་པའ་ སྟེོབས་ཤུགས་ མདཔ་ཨིན་པས། ཨིན་
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རུང་ རྒྱལ་བློན་འབངས་འཁོར་ག་ར་གས་ མནོ་བསམ་གཅིག་འབད་བཏང་ རྒྱལ་ཁབ་
ཀྱི་མཐའ་དོན་ལུ་ རྒྱལ་ཡིོངས་གཅིག་མཐུན་ག་ སྙང་སྟེབོས་སོམ་འབད་ ཡིོདཔ་ཨིན་
པས། ད་མ་ཚད་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་དབུ་འཁྲདཔ་ད་ གཞིན་དང་མ་འདྲ་བའ་ མཁྱིན་རྒྱ་ཅིན་
ཅིག་ཡིོདཔ་མས། 

ད་གས་ བསམ་འཕེལ་ལོངས་ཀྱི་མ་སར་ཚུ་ལུ་ བྱེམས་དང་བར་བའ་སྒོ་ལས་ ཞི་བདའི་
སྒྲིག་ཆ་བཟེོ་ན་ལུ་ གཙོ་བོར་བཏོན་རུང་། འདོད་པ་ལུ་དབང་ཆ་མ་ཚུ་གས་ མ་ཉིན་པར་
མཐར་ཐུག་ལུ་ བྱེ་ཐབས་མད་པར་ དམག་རྐྱབ་ན་གུ་ཐུག་ཆ་ནུག། 

དམག་རྐྱབ་པའ་བསྒང་ བཀྲི་ཤས་ལོངས་ཀྱི་དབུ་འཁྲདཔ་ད་གས་ གཞིན་དང་མ་འདྲ་
བའ་ ཐབས་ཤས་བརམས་ཏ་ གནངམ་ལས། ཁོང་ལུ་དྲག་པོའ་ སོྟེབས་ཤུགས་མད་
རུང་ ཐབས་ཤས་ཀྱི་སྟེོབས་ཤུགས་ལུ་ གཞིན་གས་དོ་འགྲན་འབད་མ་ཚུགས་པར་ 
རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་ཆ་ནུག། ལགས་བཤད་ནང་ལས། བློ་གྲོས་སྟེོབས་དང་ལྡན་འགྱུར་ན།། 
སྟེོབས་ཆན་དགྲ་ཡིས་ཅི་བྱེར་ཡིོད།། གང་རྫ་ཆུང་ངུ་གཅིག་གས་ཀྱིང་།། སྟེོབས་ལྡན་
གང་པོ་བྲིན་དུ་བཀོལ།། ཟེར་གསུང་དོ་བཟུམ་ སྟེོབས་ཤུགས་ལས་ རག་སྟེོབས་གལ་ཆ་
དགོ་པའ་ གནད་དོན་ཡིང་ དཔ་ད་བཟུམ་ཅིག་ཨིན་མས། 
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དུས་ད་ལས་ཚུར་ བཀྲི་ཤས་ལོངས་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་ད་ནང་ ཕ་ཁ་ལས་དབང་བཙོང་འབད་ད་ 
འཛུལ་མ་ཚུ་ག་ར་ ལོག་སྟེ་བཏོན་གཏང་ཚུགསཔ་ལས། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རང་དབང་ལུ་ 
ཉིན་ཁ་མད་པར་ འབངས་མ་སར་ག་ར་ དགའ་ས་ོག་ངང་ལུ་ སོད་ཚུགསཔ་བྱུང་ནུག། 
ལྷག་པར་དུ་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་དབུ་འཁྲད་ཀྱི་མཁྱིན་རྒྱ་ལུ་ མ་མང་ག་ར་ངལ་རངས་དང་ 
ཡིད་ཆས་ཐབོ་སྟེ་ རྒྱལ་ཁབ་ཕ་ནང་མད་པའ་ མ་ག་ར་གས་ ཆ་བསྟེོད་ཕུལ་ཏ་ སྙན་
གྲགས་ག་ཏ་ལུ་ཡིང་ ཁྱིབ་ས་ོནུག་གོ། 
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སློབ་ཚན་༦ པ། བརློད་དོན། རང་གི་ལམ་སློན། 

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་སོལ་
ཚུ་ ག་ཅི་འབད་ ཁག་ཆེཝ་ཨིན་ན? ཧེ་ག་ོསྟེ་ཉིམས་སྲུང་འབད་ན་ ད་བཟུམ་འབད་ 
སྒྲིག་ལམ་རྣམ་གཞིག་འད་ ག་ཅི་འབད་གལ་ཆེཝ་ཨིན་ན? ལུང་ཕོགས་ སོ་ས་ོལུ་
ཡིོད་པའ་ཁ་སད་ གོན་ཆས་ ལམ་སོལ་ དབང་རབ་གནས་ ཚས་བཅུ་ དུས་སྟེོན་ཡིདོ་
མ་ཚུ་ རང་ག་མ་སའི་ང་ོརྟེགས་དང་ མ་སའི་རགས་ རྒྱུན་གནས་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་སྐྱད་ཀྱི་གཞི་མ་འད་ཚུ་ ཨིན་པའ་ཁུངས་དོན་ཚུ་ 
ཤས་ཚུགསཔ་བཟེ་ོན་ག་དོན་ལུ་ཨིན་ནོ།། 
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༡. གློན་ཆས། 
བརློད་དོན་མ་འདྲཝ་ཚུ་བཙུགས་ཏེ་ འབི་རློམ་གཞན་ཡང་ བ་ིཚུགས་ནི་དང་ འབི་རློམ་གཞན་ལྷག་སྱེ་ ལེགས་
ཉེས་ཀི་གནད་དོན་ཚུ་དབྱེ་བ་ཕྱེ་ཚུགས་ན་ི གཅད་མཚམས་ བརློད་མཚམས་ དོན་མཚམས་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་
སྱེ་འབི་ལྷག་འབད་ཚུགས་ནི་དང་ ཡིག་སྱེབ་ཚུ་ སམེས་ཁར་ངེས་ཚུགས་ནི་གི་དོན་ལུ་ཨིན། 

༉ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འད་ ས་ཆ་ རྒྱ་ཆུང་ཀུ་ མ་རློབས་དང་རྒྱུ་ནོར་ག་ འཐོན་
ཤུགས་ཡིང་ རྒྱལ་ཁབ་གཞིན་དང་ འདྲན་འདྲ་མད་རུང་ མ་ས་ནང་ལུ་ ལམ་སལོ་
བཟེང་པོ་ཚུ་ ཕེ་ལས་བུ་བརྒྱུད་ད་ ག་ཅི་འད་ ལགས་ཤོམ་ཡིོད་ན་ད་གས་ ད་རས་ནངས་
པ་ འཛོམ་གང་ནང་ ལམ་སོལ་གས་ཕྱུག་པའ་ རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ཨིན། 

ལམ་སལོ་ཚུ་ལས་ ཁག་ཆ་ཤོས་ཅིག་ གོན་ཆས་འད་ཨིན། འབྲུག་ག་རྒྱལ་ཡིོངས་ 
གོན་ཆས་འད་ གོ་དང་དཀྱི་ར་ཨིན། སར་བཏང་ཕེོ་སྐྱས་ཚུ་གས་ གོ་དང་གཅིག་ཁར་ 
ལག་རྒྱན་དང་ གོང་དཀརཔ་ོ བཀལ་དགོཔ་ཨིན། ཨིམ་སྲུ་ཚུ་ལུ་ དཀྱི་ར་དང་གཅིག་
ཁར་ འོན་ཇུ་དང་སྟེོད་གོ་ལུ་ ཚས་གཞི་ དཀར་སར་ དམར་ལང་ཤ་ཁ་དང་སྔོ་དཀར་ལ་
སོགས་པ་ ད་དང་ད་ཨིན་ ཟེར་མད་པའ་ཁར་ ཀ་ོམ་ཚུ་དགོཔ་ཨིན། ད་ག་རྒྱུ་ཆ་དང་ 
ཁྲ་རྣམ་ཚུ་ཡིང་ ལུང་ཕོགས་སོ་སོ་ག་ རྒྱུའ་འཐོན་ཁུངས་དང་ ལག་རལ་དང་འཁྲལ་ཏ་
འཐག་ཞིནམ་ལས་ གོན་སལོ་ཡིང་མ་འདྲཝ་ ས་ོསོ་འབད་ཡིོད། 
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རྫོང་གཞིས་ ལྷ་ཁང་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རྒྱལ་དར་ཡིོད་པའ་ ཡིག་ཚང་ཚུ་ནང་ ཕེོ་མོ་ག་ར་ 
རྒྱལ་ཡིོངས་གོན་ཆས་གུ་ ཕེོ་སྐྱས་ཚུ་གས་བཀབ་ན་དང་ ཨིམ་སྲུ་ཚུ་གས་རགས་ཅུང་ 
རང་སོའ་འཐོབ་ག་ོས་དང་འཁྲལ་ཏ་ བཀབ་དགཔོ་ཨིན། ད་ཚུ་ ང་བཅིས་རའ་ཁྱིད་ཆོས་
ནང་ མད་པ་ཅིན་ མ་བཏུབ་ཨིནམ་ལས་ ཉིམས་མ་བཅུག་པར་ མ་འོངས་པའ་བུ་རྒྱུད་
ཚུ་ལུ་ རས་སོད་ཚུགས་པའ་ མནོ་བསམ་གཏང་དགོ།  

ད་རས་ནངས་པ་ དུས་ཀྱི་འགྱུར་བ་དང་ རྒྱལ་ཁབ་གོང་འཕེལ་དང་བསྟུན་ཏ་ ཕའི་རྒྱལ་
ཁབ་ཀྱི་གོན་ཆས་ ལམ་ལུགས་སྟེབས་བད་ཏོག་ཏོ་ཚུ་ཡིང་ དར་ཁྱིབ་འགོཝ་ཨིན་རུང་ 
ད་ལུ་ ན་གཞིོན་ཚུ་གས་ སྟེབས་བད་ཧེང་དང་ ལཱ་འཇམ་ཐབས་ལུ་བལྟ་སྟེ་ ཕའི་རྒྱལ་
ཁབ་ཀྱི་གོན་ཆས་ ལམ་ལུགས་ཚུ་ག་ དབང་ལུ་མ་ཤོར་བར་ རང་ག་གནོ་ཆས་དང་ 
ལམ་སལོ་ཚུ་ ཚུལ་མཐུན་ག་ བདག་འཛོན་འཐབ་དགོཔ་ གལ་ཆ་ཤོས་ཅིག་ཨིན་ནོ།། 
སྦྱོང་ལཱ། 

༡. འབྲུག་གི་ ཕློ་སྐྱེས་དང་ ཨམ་སྲུ་གི་གྱོན་ཆས་ ག་ཅི་ར་སློ? 

༢. ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་ གྱོན་ཆས་གྱོན་མི་འདི་ ག་ཅི་ལས་བརྟེན་ ཨིན། ཟེར་བཀོད་དེ་འདུག། 

༣. ཁྱོད་ཀྱིས་ བལྟ་བ་ཅིན་ གྱོན་ཆས་བདག་འཛིན་ འབད་དགོ་པའི་ཁུངས་ ག་ཅི་འློང་ནི་
 ཨིན་པས་གོ་? 
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༢. དུས་སློན་རྱེན་འབྱེལ། 
གནད་དོན་དང་འཁིལ་ཏེ་ དམངས་ཁར་གསལ་བཤད་གཏང་ཚུགས་ན་ིདང་ རློགས་ཀསི་གཏང་མི་གསལ་བཤད་
ཚུ་བཅུད་བཏོན་ཏེ་བི་ཚུགས་ན།ི གསལ་བཤད་གཞན་ཡང་བ་ིཚུགས་ནི་གི་དོན་ལུ་ཨིན། 

༉ ད་རས་ སབོ་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་སལོ་དང་འབྲིལ་བའ་ དུས་སྟེོན་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་ ཟློག་ཐབས་ 
འབད་དགོཔ་ཡིོདཔ་ཨིན། དུས་སྟེོན་ཟེར་མ་འད་ ལགས་པའ་རྟེན་འབྲིལ་ག་དོན་ལུ་ ལོ་
བསྟེར་བཞིན་དུ་ འབད་ན་ཡིདོ་མ་ དུས་སྟེོན་མཛོད་སྒོ་ཚུ་ལུ་ སབ་ཨིན། དཔྱ་འབད་བ་
ཅིན། རྒྱལ་ཡིོངས་དུས་ཆན་ རྒྱལ་པོའ་འཁྲུངས་སར་དུས་ཆན་ ཁྲ་མངའ་གསལོ་དུས་
ཆན་ ལོ་བསྟེར་ག་ཚས་བཅུ་དང་ སྒྲུབ་མཆོད་ཚུ་ལུ་སབ་ཨིན།  

དུས་སྟེོན་འད་ཚུ་ ཧེ་མ་ལས་ར་ དགོས་པ་དང་དམགས་ཡུལ་ སོམ་ཡིོད་མ་དང་འཁྲལ་
ཏ་ ཕེམ་བཟེང་པོ་ཚུ་ག་མཛོད་ཤུལ་བཟེང་པོ་ ང་བཅིས་རའ་ ཁྱིད་ཆོས་ངོ་མ་ཅིག་ཨིན། 
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ད་འབདཝ་ལས་བརྟེན་ དུས་སྟེོན་ད་ཚུ་ལུ་ ང་བཅིས་ར་གས་ རས་མཐོང་དང་ ཡིད་ཆས་
བསྐྱད་དགོཔ་ཨིན།  

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་སྟེནོ་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།  

སྦྱོང་ལཱ། 

༡. དུས་སློན་ ཟེར་མི་འདི་ ག་ཅི་ལུ་ར་སབ་ཨིན་མས་ག? 

༢. དུས་སློན་གྱི་ སྐོར་ལས་ བཤད་མི་ག་ཨིན་པས? 

༣. དུས་སློན་འདི་ཚུ་ ག་ཅིའི་དློན་ལུ་ ཤེས་དགོཔ་ཨིན་ན? 
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༣. བུཚ་སིད་ངན། 
སྲུང་འདི་ལྷགཔ་ད་ གཅད་མཚམས་དང་འཁིལ་ཏེ་ རློད་ས་དག་ཏོག་ཏོ་འབད་ལྷག་ཚུགས་ནི་དང་། སྲུང་ནང་གི་
མིང་ཚིག་ལཱ་ཁག་ཚུ་ ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་ དོན་དག་འཚལོ་ཚུགས་ནི། སྲུང་འདི་ལུ་གཞི་བཞག་སྱེ་ ངལ་རངས་
སི་སི་ག་ིསྲུང་ གསརཔ་བི་ཚུགས་ནི་དང་ བསྡུ་སིག་འབད་ཚུགས་ནི་གི་དོན་ལུ་ཨནི། 

༈ ཧེ་མ་གཡུས་ཚན་ཆུང་ཀུ་ཅིག་ནང་ བུཚ་སལ་ལྡན་ཟེར་ གནམ་མད་ས་མད་
སད་སྡུག། ཕ་རུ་ག་ར་ག་ཧེ་མ་ཉིལ་ དྲོ་པ་ག་ར་ག་ཤུལ་ལས་འབད་ལོང་དགོཔ། ཉིན་
མ་ཡིང་ ཉིམ་ག་ཏ་དྲོ་སར་སངོ་སྟེ་ རྒྱབ་ཉི་མར་བསྒརོ་ ཨི་བུག་ཉི་མར་བདུགས་ཏ་སདོ་
མ་ཅིག། ཁོ་རའ་ ཨི་པ་གསང་སྔགས་ཀྱིས་ ག་དམ་ཅིག་སབ་རུང་ ཉིན་ཁུག་ར་ མ་
བཏབ་མ་ཅིག་ཡིོདཔ་མས། 

ཚར་གཅིག་འབདཝ་ད་ ཁྱིམ་ནང་ལོ་ཆོག་གཏང་སར་ བླམ་ཚུལ་ཁྲམས་མཐར་ཕན་ 
ཟེར་ མངོན་ཤས་མཁྱིན་མ་ཅིག་ཡིོད་མ་འད་གས། ཨིཔ་གསང་སྔགས་ལུ་ བུ་འད་ 
འཕྲལ་མགོགས་འབད་ར་ སོབ་གྲྭ་ནང་ བཙུགས་དགོཔ་འབད་ གསུངས་ནུག། བུ་ད་ 
ལོ་ན་རྒས་སུ་ཅིག་ཡིར་ས་ོརུང་། བླ་མ་ག་བཀའ་བཞིན་དུ་ ཡུན་མ་རང་པར་ སོབ་གྲྭ་
ནང་བཙུགས་ད་ནུག། 

ཧེ་མ་སད་སྡུག་ ག་ན་ཡིང་མ་ཤས་མ་ཅིག་ཨིན་རུང་ ཤ་མུ་སམ་འགོ་བཏུབ་དོ་ཡིོདཔ་
ལས། སོབ་གྲྭ་ནང་ལྷོདཔ་ད་ སོབ་དཔོན་ཚུ་གས་ ཨི་རྟེག་ར་ བསྟེོདཔ་རྐྱབ་སྟེ་འབད་
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བའ་བསྒང་ལས་ སོབ་དཔོན་ཚུ་གས་ ག་གསུང་མ་ཉིན། ག་སྟེོན་མ་ལྷབ་སྟེ་ ནང་ག་
ཤས་ཡིོན་དང་ ཕའི་སོད་ལམ་ལས་འབད་རུང་ ག་ན་བ་གཟེབ་ཏོག་ཏོ་ལུ་ གྱུར་སཔོ་
ལས། སོབ་དཔོན་དང་ སོབ་ཕྲུག་ག་ར་ག་ མག་ཁར་ཚུདཔ་ཅིག་ལོག་སོ་ནུག། 

ཁོ་ག་ ནང་ག་མནོ་བསམ་གཏང་ཐངས་ཡིང་ ཡིར་གོང་མ་ལུ་ གུས་ཞིབས་ རང་དང་
འདྲ་མཉིམ་ལུ་ བྱེམས་པ་དང་བར་བ་ ཆ་དྲགས་ཡིོདཔ་ལས། སོབ་གྲྭའ་ཡིོངས་དཔནོ་
འབད་ བཀལ་ནུག། ཁ་ོགས་ སོབ་གྲྭ་ལུ་ ཕག་ལགས་ཤོམ་འབད་ཞུཝ་ལས་ ག་ར་
གས་ཁ་ོལུ་ ངལ་རངས་དང་རས་མཐོང་བསྐྱད་ད་ སབོ་གྲྭ་གཞིན་ལུ་ཡིང་ དཔ་སྟེོན་
བཏུབ་ཅིག་ལུ་གྱུར་སོ་ནུག། 

ཁོ་སོབ་ཕྲུག་ གཞིན་དང་མ་འདྲ་བའ་ རག་པ་དང་ལོགས་གྲུབ་ཅིན་ཅིག་ལུ་ འགྱུར་ན་
འད་གས་ ཨི་པ་གསང་སྔགས་ཡིང་ ཨི་ལོ་ད་ལུ་བལྟ་སྟེ་ ངལ་རངས་སོམ་བྱུང་ནུག།  

ད་མ་ཚད་ བླམ་ཚུལ་ཁྲམས་མཐར་ཕན་ལུ་ཡིང་ མངོན་ཤས་མཁྱིན་མ་ཅིག་ ཨིན་མས། 
མནོ་སྟེ་ ཡིད་ཆས་སོམ་བསྐྱད་ནུག། དམ་ཅིག་ག་བར་ན་ བུཚ་སལ་ལྡན་ཡིང་ སོབ་
རམ་༡༢ པ་ཚང་སྟེ་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ སོབ་ཕྲུག་དྲག་ཤོས་གཅིག་འབད་ ཕའི་རྒྱལ་ཁབ་
ལུ་ མཐོ་རམ་སོབ་སྦྱོང་འབད་བར་ འགོ་ན་ག་ གོ་སབས་ཡིང་ ཐོབ་ནུག་གོ། 
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སྦྱོང་ལཱ། 

༡. བུཚ་ སྐལ་ལྡན་ཟེར་མི་འདི་ ག་ཅི་བཟུམ་ཅིག་ འདུག་ག? དེའི་སྐོར་བྲིས། 

༢. སློབ་གྲྭ་ནང་ བཙུགས་པའི་ཤུལ་ལས་ ག་ཅི་བཟུམ་ཐལ་སློ་ནུག? 

༣. སློབ་གྲྭའི་ཡློངས་དཔློན་ འཐློབ་མི་འདི་ ག་ཅི་ལས་བརྟེན་ ཨིན་པས? 

༤. སློབ་རིམ་༡༢ པ་ལས་ ཕྱིའི་རྒྱལ་ཁབ་ལུ་ མཐློ་རིམ་སློབ་སློང་འབད་བར་ འགྱོ་ནི་གི་ གོ་
 སྐབས་འཐློབ་མི་ལུ་ སློབ་ཕྲུག་དག་ཤློས་ ཟེར་བཀོད་དེ་འདུག། ཁྱོད་ཀྱིས་འབད་བ་ཅིན། 
 ག་དེ་སྦེ་ མནློཝ་མས་? བསམ་འཆར་བཀོད། 
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ལྷན་ཐབས། 
༡. ར་བ་གསུམ། 

༉ ང་བཅིས་རའ་ ཁྲམས་གཞུང་ཚུ་ག་ནང་ལས་ འབྲུག་ག་ར་བ་གསུམ་ ཟེར་ 
འཐོན་ན་ཡིོདཔ་ཨིན། འབྲུག་ག་ར་བ་གསུམ་ ཟེར་མ་འད་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ཁག་ཆ་ཤསོ་ 
སོག་ཤང་བཟུམ་ཅིག་ ཨིནམ་ལས། ང་བཅིས་ག་ར་གས་ ཤས་དགོཔ་འད་ གནམ་
མད་ས་མད་གལ་ཅིན་ཅིག་ཨིན། ར་བ་གསུམ་ ཟེར་མ་འད་ འབྲུག་ག་རྒྱལཔོ་ རྒྱལ་
ཁབ་ མ་སར་གསུམ་ལུ་ བརིཝ་ཨིན། 

ར་བ་གསུམ་ག་དང་པ། འབྲུག་རྒྱལ་པོ་མངའ་བདག་རན་པ་ོཆ་འད་ རྒྱལ་ཁབ་དང་ 
གཞུང་ག་དབུ་འཁྲད་མཛོད་ད་གནང་ མ་སར་བད་བར་བཀོད་ རྒྱལ་ཁབ་གོང་འཕེལ་
གཏང་ན་དང་ རྒྱལ་ཁབ་སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་ཕག་ལཱ་ཚུ་ འགོ་འདྲན་འཐབ་གནངམ་ལས་ ང་
བཅིས་ར་ལུ་ དྲན་ཆ་བའ་ ཕེ་བཟུམ་ གལ་ཆེཝ་འབད་བརིཝ་ཨིན། 

གཉིས་པ། འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འད་ ང་བཅིས་རའ་ ཧེ་མ་ག་ཕེམ་རམ་འབྱེོན་དང་ ད་རས་
ཀྱི་མ་རབས་ ཤུལ་ལས་ཀྱི་ བུ་རྒྱུད་ཚུ་ག་ བཟེའ་ས་དང་འཐུང་ས་ སོད་སའ་གཞི་རྟེན་
ཨིན། ད་མ་ཚད་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འད་ གུ་རུ་རན་པོ་ཆ་དང་ ཞིབས་དྲུང་རན་པོ་ཆ་ ལ་
སོགས་པའ་སྐྱས་ཆན་དམ་པ་ མང་རབས་ཀྱིས་ བྱེན་གས་བརླབས་ཏ་ རང་བཞིན་གས་
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གནོད་རྐྱན་ཉུང་བའ་ རྒྱལ་ཁབ་གཞིན་དང་ མ་འདྲཝ་ཅིག་ཨིན། འད་འབདཝ་ལས་ ང་
བཅིས་ར་ལུ་ དྲན་ཆ་བའ་མ་བཟུམ་ཅིག་འབད་ བརིཝ་ཨིན། 

གསུམ་པ། མ་སར་འད་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གཞི་རའ་རང་བཞིན་ ངོ་མ་ཨིནམ་མ་ཚད་ རྒྱལ་
པོ་དང་ གཞུང་གས་ཡིང་ གཅིས་སྐྱོང་མཛོད་ས་དང་ ནང་པའ་ཆོས་ཀྱི་རས་སུ་འཇུག་སྟེ་ 
བྱེམས་སྙང་ར་དང་ ཐ་དམ་ཚག་ཅིན་ཨིནམ་ལས། འབངས་མ་སར་ཚུ་ ཕེམ་གཉིས་ཀྱི་
བུ་གཞིས་བཟུམ་ ཁག་ཆེཝ་ཨིན།  

ར་བ་གསུམ་ལུ་ ཕག་ཕད་ཞུ་དགོ་ཟེརཝ་ད་ ག་ལུ་ཞུ་དགོཔ་ཨིན་ན? ང་བཅིས་ར་མ་
ཆ་འབྲིང་ཆུང་གསུམ་ག་ར་གས་ ཤས་དགོ་པའ་ཁར། ལྷག་པར་ ད་རས་ཀྱི་ན་གཞིོན་ 
མ་འོངས་པའ་མ་སར་གས་ ལགས་ཤོམ་འབད་ ངོ་ཤས་དགོཔ་གལ་ཆ། ར་བ་གསུམ་ 
ངོ་ཤས་ཞིནམ་ལས་ ཐ་དམ་ཚག་བསྟེན་ཏ་ ཕག་ཕད་ཞིབས་ཏོག་ཞུ་དགོཔ་འད་ འབྲུག་
མ་ག་ར་ལུ་ཕེོག་པའ་ འགན་ཁུར་གཙོ་བོ་ཅིག་ཨིན་ན།ོ། 
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ཉན་ནི་སབ་ནི། 
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ཉན་སབ་ཀི་ཁུངས་དོན། 

སྐད་ཡག་སྩོབ་སྩོང་ནང་ལུ་ ཉིན་ན་དང་སབ་ན་ག་རག་རལ་འད་ རིང་སྩོའི་ཕ་མའི་ཁ་
སྐད་ ལྷབ་ན་ལས་འིགྩོ་བཙུགས་ཏ་ མ་ཚའི་རིང་ལུ་ ཆྩོས་དང་འིཇག་རྟེན་ག་བྱེ་བ་ ག་
ཅ་རི་འིབད་དགྩོ་རུང་། དང་པེརི་རྣ་བའི་དབང་པེྩོ་གས་ཉན་ཏ་ བརྡ་དྩོན་ཚུརི་ལན་ཚུགསཔ་ 
འབད་ན་འད་ ག་ན་ལས་གལ་ཆ། ད་ཡིང་ ཆྩོས་ཀྱི་ནང་ལས། ཐོས་པ་མ་རིག་མུན་སེལ་
སྒྲོན་མེ་སེ། །ཟར་གསུངས་ཡྩོད་དྩོ་བཟུམ་ རིང་གས་མ་ཤེས་ མ་གྩོ་བའི་བརྡ་དྩོན་ཚུ་ ག་
རི་རྣ་བའི་དབང་པེྩོ་གས་ཉན་ཏ་ གོ་དོན་ཧེ་ག་ོདགཔོ་ལས་ ཐྩོས་པེའི་ཤེས་རིབ་གྩོང་
འིཕལ་ག་དྩོན་ལུ་ ཉན་ནའི་རིག་རལ་འིད་ མཁས་པེའི་ངང་ཚུལ་དགུའི་ནང་ག་དང་པེ་
ཨིན། 

གཉས་པེ། སབ་ནའི་རིག་རལ་འིད་ཡང་ འིཆད་པེ་དང་རྩོད་པེའི་ རིག་པེའི་སྩོ་ང་ོམ་
ཅག་ཨནམ་ལས། དང་པ་རང་ག་ སམས་ཀྱི་མནྩོ་དྩོན་ འིཆརི་སྣང་དང་ཉམས་སྣང་ 
དངྩོས་མཐྩོང་ག་ཉམས་མྩོང་ཚུ་དང་། གཉིས་པ། རིང་གས་ཉན་ཏ་ བརྡ་དྩོན་ལན་ཡྩོད་
པེའི་ ཤེས་བྱེའི་ཡྩོན་ཏན་དང་ རིག་རལ་ཚུ་ག་རི་ གཞིན་ཕརི་ལྩོགསམ་ལུ་ གྩོ་བརྡ་
འིཕྩོདཔེ་འབད་ སྤེལ་ན་དང་བཤེད་ན་ལུ་ མད་ཐབས་མད་པེའི་ ཐབས་ལམ་གཙ་བྩོ་
ཅག་ ངག་ག་སྩོ་ སབ་ནའི་རིག་རལ་འིད་ཨན།  
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འཇག་རྟེན་པའ་དཔྱ་གཏམ་ལས་ཡིང་། བྒྲོ་སླབ་ལུགས་མི་གཙོ་ཉན་ལུགས་གཙོ། །མདའ་

རྐྱབ་ལུགས་མི་གཙོ་གཏད་ལུགས་གཙོ། །ཟར་སབ་སྩོལ་ཡྩོད་དྩོ་བཟུམ་འིབད། ཉན་ལུགས་
དང་ གྩོ་བ་ ལན་ལུགས་ཀྱི་རིག་རལ་ཚུ་དང་། ད་བཟུམ་འིབད་ སབ་ནའི་རིག་རལ་
འིད་ལུ་ཡང་། གཏམ་ཚིག་གསུམ་གི་བརྡ་ལན་མ་བརེ་ན། །ཕ་དང་བུ་ཡང་ངོ་མི་ཤེས། །ཟར་
སབ་སྩོལ་ཡྩོད་དྩོ་བཟུམ། རིང་ག་འིཇྩོན་སབས་དང་ལྕྩོགས་གྲུབ་ཚུ་ ག་དམ་ཅག་རི་ཡྩོད་
རུང་། ཁ་ལས་སབ་ས་ བཤེད་མ་ཚུགས་པ་ཅིན། དོན་དག་མདཔ་ལས་ སྐད་ཡག་ག་
རིག་རལ་ཚུ་ལས་ འིགྩོ་ཐྩོག་རི་ ཉན་ནའི་རིག་རལ་དང་ སབ་ནའི་རིག་རལ་གཉས་ལུ་ 
སང་བརྩོན་ འིབད་དགྩོཔེ་འད་ལས་བརྟེན་ཏ་ཨིན། ད་འབད་ན་འད་གས་ རྩོང་ཁའི་
ཤེས་ཡྩོན་གནས་ཚད་འིད་ནང་ལུ་ ཉན་སབ་ཀྱི་ རིག་རལ་འད་ སད་ཡིག་ག་རག་རལ་
གཞིན་ག་ར་ག་ཧེ་མར་ ཚུདཔེ་འབད་ བཙུགས་ཏ་ཡྩོད།། 
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ཉན་ནི་དང་སབ་ནིའི་གནས་ཚད། 

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

བསྟུན་པའ་ ཞི་ས་དང་ཕལ་ཚག་ཚུ་འཐྩོབ་ལམ་དང་འིཁྲེལ་ཏ་ ཉན་སབ་འིབད་ཚུགས་དགྩོ། 
༢. དུས་མཐུན་ག་ མང་ཚག་གསརིཔེ་ཚུ་དང་ གྲངས་གནས་ གནས་ཚུལ་དང་ ཁྱབ་བསྒྲགས་ གསལ་

བསྒྲགས་ ཚང་བསྒྲགས་ཚུ་ཉན་ཏ་ ཧ་གྩོ་ཚུགས་དགྩོ་པེའི་ཁརི་ གཞིན་ལུ་ཡིང་སབ་ཚུགས་དགྩོ།  
༣. བྩོ་སབ་པེའི་སྐབས་ལུ་ གནད་དྩོན་དང་འིཁྲེལ་ཏ་ སྐད་ཀྱི་སང་ཕབ་དང་ གཟུགས་ཀྱི་རྣམ་འགྱུར་ 

སབ་ཐངས་ཀྱི་ཉམས་འིགྱུརི་ཚུ་ག་ ཁྱིད་པར་དང་ལྡན་པའ་སྒོ་ལས་ ཉིན་སབ་འབད་ཚུགས་དགྩོ།  
༤.  རིང་ག་ལཱ་འིགན་དང་འིཁྲེལ་བའི་ ཡག་འིགྲུལ་དང་ ཡག་ཆ་ལུ་བརྟེན་པེའི་གནད་དྩོན་ཚུ་ནང་ གྩོས་

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

འིབད་ ལག་ལན་འིཐབ་སྟེ་ སབ་ཚུགས་དགྩོ། 
༦. འིབྲེལ་ཡྩོད་གནད་དྩོན་ཚུ་ནང་ ལུང་འིདྲན་དང་ དཔྱེ་གཏམ་ སྒྲ་གཏམ་བཙུགས་ཏ་ སབ་མ་ཚུ་ ཉན་

ཏ་ ཧ་གྩོ་ཚུགས་དགོ་པེའི་ཁརི་ ད་དང་བསྟུན་པེའི་ལན་ཚུ་ འིྩོས་འིབབ་དང་བསྟུན་ཏ་ རྒྱས་བཤེད་དང་ 
བཅུད་བསྡུས་གང་འོས་ཀྱི་ཐོག་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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སློབ་སློང་ལས་དོན། 

༡. སྩོབ་རིམ་ལྔ་པེ་ནང་ལྷབ་མ་ ཉིན་ན་དང་སབ་ནའི་རག་རལ་ཚུ་ ལག་ལན་འིཐབ་ཚུགས་དགྩོ།  
༢. ཉན་བསརི་ལག་ལན་འིཐབ་དགྩོ་པེའི་ ལཱ་དང་འིབྲེལ་བའི་གནད་དྩོན་ཚུ་ ཉན་སབ་འིབད་

ཚུགས་དགོ།  
༣. འིབྲེལ་བ་ཡྩོད་པེའི་ གནད་དྩོན་ཚུ་ག་སྐྩོརི་ལས་ གྩོས་སྟུན་འབད་ད་ གྲོས་འཆར་ བཀོད་

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

དག།ོ  
༥. བཀྩོད་རྒྱ་ཉན་ན་དང་ དྲ་བ་ག་ལན་སབ་ན་ཚུ་ འིབད་ཚུགསདགོ།  
༦. རིང་སྩོའི་བྩོ་འིདྩོད་ལྟརི་ག་ གནད་དྩོན་ཚུ་གདམ་ཁ་རྐྱེབ་ས་ གསལ་བཤེད་ འིབད་ཚུགས་

དག།ོ  
༧. མང་ཚག་གསརིཔེ་ 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་ དགོས་པ་དཔྱད་ནའི་ དྲ་བ་ར་བཀོད་ཚུགས་དགོ། 
༡༠. ཞི་སའ་ཚག་ འཇམ་སངམ་ཚུ་ ལག་ལན་ འཐབ་ཚུགས་དགོ། 
༡༡. རྩོང་ཁ་ཉན་ན་དང་སབ་ན་ལུ་ སྩོ་བ་དང་བརྩོན་ཤུགས་ བསྐྱད་ཚུགས་དགྩོ། 
 



སློབ་དེབ་༦ པ།           ༢༠༢༢ 

 95 

 
 
 
 
 
 
 

བི་ནི། 
 
 
 
 
 
 
 



སློབ་དེབ་༦ པ།           ༢༠༢༢ 

 96 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



སློབ་དེབ་༦ པ།           ༢༠༢༢ 

 97 

བི་ནིའི་རིག་རལ་ཁུངས་དོན། 

བྲེ་ནའི་རིག་རལ་འིད་ རྩོམ་རིག་ག་འིབྱུང་ཁུངས་ངྩོ་མ་ཅག་ཨན། ད་འིབད་ན་འིད་གས་ 
དང་རིབས་དང་ སྩོན་འབྱེྩོན་སྐྱས་བུ་དམ་པེ་རྣམས་ཀྱི་མཛིད་རྣམ་དང་ རྟེྩོགས་བརྩོད་ 
རྣམ་ཐརི་ཚུ་དང་ ངག་བཤེད་ལུ་མཁས་པེའི་སྐྱས་བུ་ཚུ་གསི་བརམས་པའ་ ལྩོ་རྒྱུས་དང་ 
གཏམ་རྒྱུད་ཚུ་དང་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཆྩོས་ལུགས་དང་ སད་ལུགས་ཀྱི་འིབྱུང་རིབས་ཚུ་ དུས་
ནམ་ཡང་ཡལ་མ་བཅུག་པེརི་ བཞིག་ནའི་ཐབས་ལམ་དྲག་ཤེྩོས་ཅག་ཨན། ད་ཡང་ 
སྙན་ངག་མ་ལྩོང་མའི་གཞུང་ལས། སྒྲོན་གི་རྒྱལ་པོ་གྲགས་པའི་གཟུགས། །ངག་གི་རང་

བཞིན་མེ་ལོང་ཐོབ། །དེ་དག་ཉེ་བར་མི་གནས་ཀྱང་། །རང་ཉིད་ཉམས་པ་མེད་ལ་ལྒྲོས། །ཟར་
གསུངས་ཡྩོདཔེ་བཞིན། དཔེར་ན། སྩོན་ག་རྒྱལ་པེྩོ་ང་ལས་ནུ་དང་ གཟུགས་ཅན་སྙང་
པེྩོ་ལ་སྩོགས་པེའ་ མཛོད་རྣམ་ཚུ་ འབྲི་རོམ་ནང་ བཀདོ་ཡིོད་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་ བྲེ་ནའི་རིག་རལ་ལས་བརྟེན་ཏ་ཨན། 

བྲེ་ནའི་རིག་རལ་འིད་ མ་རིང་སྩོའི་བསམ་དྩོན་བཤེད་ན་དང་ དགའི་སྣང་དང་ སྐྱྩོ་སྣང་ 
འིཇགས་སྣང་ ལ་སྩོགས་པེའ་ སམས་ཀྱི་ཚར་སྣང་ མ་འིདྲཝ་ཚུ་ ཕར་བཤེད་པེའི་
ཐབས་ལམ་ དྲག་ཤེྩོས་ཅག་ཨན། མ་ལ་ལུ་ཅག་གས་ རིང་ག་སམས་ཀྱི་ངལ་བ་སངས་
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པེའི་ཕར་དང་ གཞིན་ཕརི་ལྩོགསམ་ག་ སམས་བཀུག་ནའི་ཆད་དུ་ཡང་ བྲེ་ནའི་རིག་
རལ་འིད་ ལག་ལན་འིཐབ་ཨན། ད་མ་ཚད་ དང་སང་ཡརི་རྒྱས་གྩོང་འིཕལ་ག་འིགྱུརི་
བ་དང་འིཁྲེལ་བའ་ ཡག་འིཕན་དང་ གྩོག་འིཕན་ གསལ་བསྒྲགས་དང་ ཚང་བསྒྲགས་
ཀྱི་ བརྡ་དོན་སོད་ལན་ཚུ་ཡིང་ མང་ཤོས་ར་ གྩོག་རིག་ག་ཐྩོག་ལས་ བརྡ་སྩོད་འིབད་
བའི་དུས་ལུ་ལྷྩོད་ད་ ཡྩོད་མ་ད་ཚུ་ཡང་ བྲེ་ནའི་རིག་རལ་ལུ་ བརྟེན་དགྩོ།  

སོབ་དཔནོ་ཙོནྡྲ་ག་ོམས། གང་ཕིར་མཁས་པའི་ལས་གསུམ་ལས། །འཆད་རློད་ངག་ལ་མ་

ངེས་པ། །སིད་ཕིར་མི་བསླུ་རློམ་པ་མཆོག །ཟེར་གསུངས་ཏ་ཡིོད་མ་ག་ མཁས་པའ་བྱེ་བ་
གསུམ་ག་གཙོ་བོ་ བྲེ་ནའི་རིག་རལ་ག་ཤེས་ཡྩོན་འིཐྩོབ་ནའི་དྩོན་ལུ་ མང་ཚག་སྒྲུབ་
ཚུལ་དང་ ཚག་གཞི་བཙུགས་ཐངས་ ཚག་མཚམས་དང་ བརྩོད་མཚམས་གཅད་ཐངས་ 
དྩོན་མཚམས་འིབྲེ་ཐངས་ འིགྩོ་བཙུགས་ཐངས་དང་ བརི་ག་གནད་དྩོན་དང་ ཚག་དྩོན་
བཙུགས་ཐངས་ མཇུག་བསྡུ་ཐངས་ཚུ་ག་འིབྲེ་བཀྩོད་དང་། ཞིབ་འིཚལ་འིབད་ན། 
འིཆརི་གཞི་བརམ་ན། ཟན་བྲེས་བཏབ་ན། བསྐྱརི་ཞིབ་འིབད་ན། ཞུན་དག་རྐྱེབ་ནའི་
འིབྲེ་ཐངས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་དང་། འིབྲེ་ཚུལ་མ་འིདྲ་བའི་རིག་རལ་ རིང་ག་བསམ་དྩོན་
དང་། འིཆརི་སྣང་ཚུ་བཤེད་པེའི་བཤེད་རྩོམ་དང་ རྟེྩོགས་བརྩོད་ གཏམ་རྒྱུད་ཚུ་དང་། 
སྙན་ངག་ག་ཉམས་འིགྱུརི་ལྡན་པེའི་ བཅད་ལྷུག་སྤེལ་མའི་སྙན་རྩོམ། གཏང་ཡག་ 
ཞུ་ཡག་ སྙན་ཞུ་ལ་སྩོགས་པེའི་ ཡག་སྐུརི་རྣམ་གཞིག་དང་།  ཚང་བསྒྲགས་ གསལ་
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བསྒྲགས་ལ་སྩོགས་པེའི་ བརྡ་འིབྲེལ་ག་དྩོན་ལུ་ ཡག་འིབྲེལ་ག་རྩོམ་རིགས་ཚུ་ག་ བྲེ་
ནའི་རིག་རལ་ཚུ་ག་ར་ བྲེ་ནའི་ཤེས་ཡྩོན་ག་གནས་ཚད་ནང་ལུ་ ཚུདཔེ་འབད་ བཙུགས་
ཏ་ཡྩོད།། 
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བི་ནིའི་རིག་རལ་གནས་ཚད། 

སྩོབ་རིམ་༡༢ པེ་མཇུག་བསྡུཝ་ད་ སྩོབ་ཕྲུག་ཚུ་གས། 
༡. ཡག་བཟྩོ་ཚུ་ སྙྩོམས་འིགགས་ཀྱི་ཐོག་ལས་ བཀལ་ཐངས་དང་ མགོ་རྒྱན་མ་འདྲཝ་ཚུ་ ཚུལ་མཐུན་

འབད་ ལག་ལན་འཐབ་སྟེ་ བྲེ་ཚུགས་དགྩོ།   
༢. རྩོམ་རིགས་ འིབྲེ་བཀྩོད་ཀྱི་ལམ་ལུགས་དང་ འིབྲེ་ཚུལ་མ་འིདྲ་བའི་ འིབྲེ་ཐངས་དང་འིཁྲེལ་ཏ་ བྲེ་

ཚུགས་དགྩོ།  
༣. གཞིན་གས་ རྩོམ་སྒྲག་འིབད་ཡྩོད་པེའི་ རྩོམ་རིག་ཁུངས་ལྡན་ཚུ་ག་ཁྱད་ཆྩོས་ཚུ་ ཁྩོང་རིའི་རྩོམ་འིབྲེ་

ནང་ལུ་ ལག་ལན་འིཐབ་ཚུགས་དགྩོ། 
༤. འབྲི་རྩོམ་ག་སྐབས་ ཞིབ་འིཚལ་འིབད་ན། འིཆརི་གཞི་བཟྩོ་ན་ ཟན་བྲེས་བཏབ་ན་ བསྐྱརི་ཞིབ་འིབད་

ན་ དབྱེ་དཔད་འིབད་ན་ ཞུན་དག་རྐྱེབ་ཐངས་ཀྱི་ འིབྲེ་རྩོམ་ལམ་ལུགས་ཚུ་ རིང་སྩོབས་ཀྱིས་ལག་
ལན་འིཐབ་ཚུགས་དགྩོ། 

༥. ཕལ་རྩོམ་དང་ སྙན་རྩོམ་ བརྡ་དྩོན་ཡག་འིབྲེལ་ཚུ་ ཚགས་བཅད་ ཚག་ལྷུག་ སྤེལ་མ་གསུམ་ག་ཐྩོག་
ལས་ འིྩོས་འིབབ་ལྡན་ཏྩོག་ཏྩོ་འབད་ བྲེ་ཚུགས་དགྩོ།  

༦. རང་ག་དྲན་སྣང་དང་ མཐོང་སྣང་ ཐོས་སྣང་ མོང་ཚར་ག་ཁྱིད་རྣམ་དང་ གནད་དོན་ཚུ་ ག་ཨིནམ་
འབད་བཀོད་ན་ག་དངོས་རོམ་དང་། ཡིངན། སྒྲིོ་བཏགས་ཀྱི་འཆར་རོམ་ཚུ་འབྲི་ཚུལ་ཉིམས་འགྱུར་ག་ 
འོས་འབབ་དང་ལྡན་པའ་ ཚག་ག་ཐོག་ལས་ ཡིག་ལམ་དུ་ བཀོད་ཚུགས་དགོ།  

༧. དྲ་བ་དང་བསྟུན་པེའི་ ལན་བྲེ་ཚུགས་དགྩོ།  
༨. རིང་ག་ིའིབྲེ་རྩོམ་ག་རིགས་ དཔེ་སྣྩོད་ནང་བསྡུ་གསྩོག་འིབད་ད་ རིང་ག་ལྕྩོགས་གྲུབ་ཡརི་རྒྱས་ ལྟ་རྟེྩོག་

འིབད་ཚུགས་དགྩོ།  
༩. རིང་གས་ཤེས་མ་སྐད་ཡག་ཚུ་ལས་རྩོང་ཁའི་ནང་སྐད་སྒྱུརི་འིབད་ནའི་གཞི་འིགམ་འིཐྩོབ་ཚུགས་དགྩོ། 
༡༠. བྲེ་ན་ལུ་གྩོམས་འིདྲས་ཚུད་ད་མ་ཚེའི་ནང་ བྲེ་ན་ལུ་བརྩོན་ཤུགས་དང་ སྩོ་བ་བསྐྱད་ཚུགས་དགྩོ། 
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སློབ་སློང་ལས་དོན། 
༡. སྩོབ་རིམ་ལྔ་པེ་ནང་ ལྷབ་མ་བྲེ་ནའི་རིག་རལ་ཚུ་ ལག་ལན་འིཐབ་ཚུགསདགྩོ། 
༢. མགྩོགས་ཡག་ཚུ་ ཧང་སངས་ས་འིབད་ བྲེ་ཚུགས་དགྩོ། 
༣. མང་ཚག་ཚུ་ སབ་ཐངས་དང་འིཁྲེལ་བའི་ གཅད་མཚམས་བཟྩོ་ས་ བྲེ་ཚུགས་དགྩོ། 
༤. ངལ་གསྩོའི་ཡ་གུ་དང་ གཏང་ཡག་ཚུ་ བྲེ་ཚུགསདགྩོ། 
༥. འིབྲེལ་ཡྩོད་ དྩོན་ཚན་ཚུ་ག་སྐྩོརི་ལས་ བཤེད་པེ་དང་འིབྲེ་རྩོམ་ འིཇམ་སངམ་རི་ བྲེ་ཚུགས་

དགྩོ། 
༦. དྲ་བ་དང་བསྟུན་པེའི་ ལན་ཚུ་ཕྩོགཔེ་འིབད་ བྲེ་ནའི་རིག་རལ་ཚུ་ འིཐྩོབཚུགས་དགྩོ། 
༧. གངས་ཁ་༡༠༠ ཚུན་ ཡག་གཟུགས་ནང་ བྲེ་ཚུགས་དགྩོ།  
༨. སྩོབ་རིམ་ལྔ་པེ་ནང་ ལྷབ་མ་ མང་ཚག་གུ་ གསརི་འིཐབ་ཉུང་ཤེྩོས་༢༠༠ བཀལ་ཏ་སྩོམ་

༦༠༠ ཡག་སབ་ཚངམ་འིབད་ བྲེ་ཚུགས་དགྩོ། 
༩. ལྩོ་གཅག་ག་ནང་ལུ་ རིང་ག་སྩོང་ལཱ་དྲག་ཤེྩོས་༥ ལས་ མ་ཉུངམ་ཅག་ དཔེ་སྣྩོད་ནང་ བསྡུ་

གསྩོག་འིབད་ད་ ལྟ་རྟེྩོག་འིབད་ཐྩོག་ལས་ རིང་ག་ལྕྩོགས་གྲུབ་ཡརི་རྒྱས་གཏང་ཚུགས་དགྩོ། 
༡༠. བྲེ་ན་ལུ་ སྩོ་བ་དང་བརྩོན་ཤུགས་ བསྐྱད་ཚུགས་དགྩོ། 
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སད་ཡིག་དང་ཡི་གུ་སློར་བའི་ཁུངས་དོན། 

སད་ཡིག་དང་ཡི་གུའི་སློར་བ། 
སད་ཡིག་ཟེར་མ་འད་ མ་གཅིག་གས་གཅིག་ལུ་ སབ་མ་ག་ཁ་དང་ སབ་མ་ག་ཚག་ཚུ་
ཡི་གུ་འབད་ བྲི་ན་ཡིོད་མ་འད་ལུ་སབ་ཨིན། ཁ་ལས་སབ་ན་དང་ ཡི་གུ་བྲི་ཤས་ན་ག་
དོན་ལུ་ མང་ཚག་ལ་ཤ་ལྷབ་དགོཔ་ཡིོད། ད་མ་ཚད་ མང་ཚག་ཚུ་ག་བར་ན་བཙུགས་ན་
ག་ ཚག་ཕྲད་ཚུ་དང་། ད་ལས་ ཡི་གུ་ག་སབ་སྦྱོར་ཚུ་ག་ར་ སད་ཡིག་དང་ ཡི་གུ་སྦྱརོ་
བའ་སོབ་ཚན་ཚུ་ནང་ལས་ ལྷབ་དགོཔ་ཨིན། 

སད་ཡིག་དང་ཡི་གུ་སྦྱོར་བ་འད་ སོབ་དབ་བཞི་པ་ལས་ འགོ་བཙུགས་ཏ་ཡིོདཔ་ལས་
བརྟེན། ཤས་ཚད་གནས་རམ་གཉིས་པ་འད་ནང་ མང་དང་མང་ཚབ་ མང་ཚག་གཅིག་
ཚག་ བརོད་པ་བཟེོ་ན་ཚུ་ སོབ་རམ་འད་ནང་ལས་ འགོ་བཙུགས་ཏ་ཡིོད། ད་ལས་
དབྱེངས་གསལ་ སྔོན་འཇུག་ རས་འཇུག་ ཡིང་འཇུག་ མག་ོཅིན་ འདོགས་ཅིན་ཚུ་ག་ 
དབྱེ་བ་དང་ ཚག་དང་ཤད་རྐྱབ་ན་ཚུ་ ཤས་དགོཔ་དང་ ད་ལས་ མཁོ་ཆ་བའ་བྱེ་ཚག་དང་ 
ལོག་ཡིག་ མཐུག་ཡིག་ ལ་དོན་ག་ཕྲད་དང་། ད་ཁར་ འབྲིལ་ཡིོད་མང་ཚག་ཚུ་ག་ 
ཡིག་སབ་ལྷབ་ན་ཚུ་ཡིང་ ཡིག་རྒྱུགས་འད་ནང་ ཚུདཔ་འབད་བཙུགས་ཏ་ཡིོད། 
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ཡིག་སྐུར་རྣམ་གཞག 
ཡིག་སྐུར་རྣམ་གཞིག་ ཟེར་མ་འད་ ཕེར་དང་ཚུར་ བསྐྱལ་ན་ག་དོན་ལུ་ཡི་གུ་འབྲི་
ཐངས་ཀྱི་ ལམ་ལུགས་འད་ལུ་སབ་ཨིན། ཤས་ཚད་གནས་རམ་གཉིས་པ་འད་ནང་ ཞུ་
ཡིག་དང་ གཏང་ཡིག་འབྲི་ཐངས་གཉིས་ལུ་ སོབ་སྦྱོང་འབད་དགོཔ་འབད་ཚུད་ད་ཡིོད། 

ཞུ་ཡིག་ཟེར་མ་འད་ ཁྱིོད་ར་ག་སོབ་ས་སོབ་དཔོན་ལུ་ ངལ་གསོ་ཞུ་ན་ག་ཡི་གུ་ བཟུམ་
ཅིག་ལུ་སབ་ན་དང་། གཏང་ཡིག་ཟེར་མ་འད་ ཁྱིོད་རའ་ཕེ་མ་དང་ ཆ་རགོས་ལུ་བསྐྱལ་
ནའི་ ཡི་གུ་བཟུམ་ཅིག་ལུ་སབ་ཨིན། ཡི་གུ་འད་ཚུ་བྲིཝི་ད་ ཡི་གུའ་མགུ་ཡིག་དང་ 
ཕུལ་ས་ག་ཁ་བྱེང་ ད་ལས་ ཕུལ་མ་ག་མང་དང་ ཁ་བྱེང་ ནམ་ཕུལ་ཡི་ག? ཚས་
གྲངས་ཚུ་ ཚངམ་འབད་བཀདོ་དགོཔ་ཨིན།། 
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སྐད་ཡིག་དང་ཡི་གུ་སྒྲོར་བའི་གནས་ཚད། 

སྩོབ་རིམ་༡༢ པེ་མཇུག་བསྡུཝ་ད་ སྩོབ་ཕྲུག་ཚུ་གས། 
༡. རྫོང་ཁའ་སད་ཡིག་ག་དགྩོས་པེ་དང་ཕན་ཐྩོགས་ཁྱད་རྣམ་དང་སྒྲུབ་ཚུལ་ཚུ་ཤེས་ཚུགས་དགྩོ། 
༢. རྫོང་ཁའ་ མང་ཚག་བརྩོད་པེའི་རྣམ་གཞིག་ ལག་ལན་འཐབ་ཚུགས་དགྩོ། 
༣. སརི་བྱེ་ཡ་གའི་ རྣམ་གཞིག་དང་ ཕད་རྣམ་དབྱེ་ཚུ་ ལག་ལན་འཐབ་ཚུགས་དགྩོ།   
༤. བདག་གཞིན་དུས་གསུམ་དང་བྱེ་བྱེད་ལས་གསུམ་དབྱེ་བ་ཕས་ཏ་ལག་ལན་འིཐབ་ཚུགས་དགོ། 
༥. ཆྩོས་སྐད་དང་རྩོང་ཁའི་རོད་སྒྲི་དང་ཡིག་སབ་ཕྲད་དང་རྣམ་དབྱེའི་ ཁྱད་པེརི་ཚུ་ཕ་ཚུགས་དགྩོ། 
༦. ངག་ཐྩོག་དང་ཡག་ཐྩོག་ལུ་ དུས་རྒྱུན་ ལག་ལན་འིཐབ་དགྩོ་པེའི་ མང་ཚག་ག་རིགས་དང་ 

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

༧. རྫོང་ཁ་རོ་མཱན་དང་ ཉིར་མཁོའ་ཨིང་ལིཤ་ རྫོང་ཁ་ནང་འབྲི་ཐངས་ ལག་ལན་འཐབ་ཚུགས་
དགོ། 

༨. གདམ་ང་ཅིན་དང་ རོད་སྒྲི་ཕོགས་མཚུངས་ཀྱི་ ཡིག་སབ་འཁྲུལ་སྤེོང་ཚུ་ ཤས་ཚུགས་དགོ། 
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སློབ་སློང་ལས་དོན། 
༡.  སྩོབ་རིམ་ལྔ་པེ་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་
 ཉན་ཆ་བའི་རིགས་ཚུ་བཙུགས་དགྩོཔེ་) 
༣. མང་དང་ མང་ག་ཁྱད་ཚག་ཚུ་ ཤེས་ཚུགས་དགྩོ།  
༤. མང་ཚག་དང་གཅག་ཚག་ ཕྩོ་མྩོའི་ཚག་ཚུ་ ངྩོས་འིཛིན་འིབད་ད་ ལག་ལན་འིཐབ་ཚུགས་
 དགྩོ། 
༥. འིབྲེལ་སྒྲ་དང་ བྱེད་སྒྲའི་ ཁྱད་པེརི་ཕས་ཞིནམ་ལས། བྱེད་སྒྲའི་ འིཐྩོབ་ལམ་དང་ བྱེད་
 པེ་པེྩོ་ངྩོས་འིཛིན་འིབད་ ཚུགས་དགྩོ། 
༦. སྩོབ་རིམ་དང་འིཁྲེལ་བའི་ སྩོབ་སྩོན་མཁྩོ་ཆས་ནང་ག་ མང་ཚག་ཚུ་ག་ཡག་སབ་ཚུ་ཤེས་
 ཚུགས་དགྩོ། 
༧. ཚགས་བཅད་ཀྱི་ བརྩོད་པེ་ངྩོས་འིཛིན་དང་ ལག་ལན་ འིཐབ་ཚུགས་དགྩོ། 
༨. མང་མཐའི་དང་ བདག་སྒྲའི་ཁྱད་པེརི་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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༡. ཚིག་མཚམས། བརྒྲོད་མཚམས། དོན་མཚམས་གཅད་ཐངས། 

ཚིག་མཚམས་གཅད་ཐངས།  
ཚག་མཚམས་ཟེར་མ་འད་ བློ་སབ་རུང་ ཡི་གུ་བྲི་རུང་ ལྷག་རུང་ ཚག་གཅིག་
ཁར་སྦྲགས་ཏ་ སབ་དག་ོཔའ་ཚག་ཚུ།  གཅད་མཚམས་ མ་འཛོལ་བར་བཅིད་
ད་ ལྷག་དགོཔ་དང་། སབ་དགོཔ་འད་ལུ་ སབ་ཨིན། ད་བཟུམ་འབད་ བྲི་
བའ་སབས་ལུ་ཡིང་ ཚག་མཚམས་བཞིག་ཅི་ར་ འབྲི་མ་ལུ་སབ་ཨིན། 

ཚག་མཚམས་ བཞིག་ཐངས་འད་ ཁ་ལས་སབ་ངོ་བད་མ་དང་ ལྷག་ག་ོབད་མ་
ད་ལུ་བལྟ་སྟེ་ མཚམས་བཞིགཔ་ཨིན་རུང་། མང་ཤོས་ཅིག་ ཕྲད་དང་རྣམ་དབྱེ་
གུ་ལྷོདཔ་ད་དང་། ཡི་གུ་བྲི་བའ་སབས་ བརོད་དོན་གཙོ་བོ་འབད་ འགྱུར་མ་ཚུ་
ལུ་ ཚག་མཚམས་བཞིགཔ་ཨིན། ལྷག་ནའི་རགས་ ག་ཅི་ར་ལྷག་རུང་ ཁ་
ལས་ བློ་སབ་དོ་བཟུམ་འབད་ ལྷག་དགོཔ་ཨིན་ནོ།།  

ཀ་ ཚག་མཚམས་མ་བཞིག་པའ་དཔ། 
ང་གས་དཔྱ་ཆ་ར་འགངས་ཏ་ལྷབ་པ་ལུ་བརྟེན་དུས་ཅི་ས་ལོ་༢༠༠༧ 
ག་རྒྱལ་ཡིོངས་སོབ་རམ་དྲུག་པའ་ཆོས་རྒྱུགས་ནང་ལས་ཨིང་དང་པ་
ཐོབ་ཅི། སོ་སན་བཅིོས་རྐྱབ་ས། སོ་སན་ཅིག༌ཉིོ༌འབག༌འོང༌གནང༌། 
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ཀ- ལཱ་ འབད་མི་ དགོ།  
ཁ- ལཱ་ འབད་ མི་དགོ། 

ཁ་ ཚག་མཚམས་བཞིག་སྟེ་འབྲི་ཐངས། 
ང་གས་ དཔྱ་ཆ་ར་འགངས་ཏ་ ལྷབ་པ་ལུ་བརྟེན་ དུས་ཅི་ས་ལོ་
༢༠༠༧ ག་ རྒྱལ་ཡིོངས་ སོབ་རམ་དྲུག་པའ་ ཆོས་རྒྱུགས་ནང་ལས་ 
ཨིང་དང་པ་ཐོབ་ཅི། བཟུམ་དང་། 
སོ་ སན་བཅིོས་ རྐྱབ་ས། སོ་སན་ཅིག༌ ཉིོ༌ འབག༌འོང༌གནང༌།  
བྲེ་ མ་དགྩོ། འིབྲེ་མ་ དགྩོ།  
བལྟ་ མ་བཏུབ་པེས། ལྟ་མ་ བཏུབ་པེས།  
བསྐྱལ་ མ་དགྩོ། སྐྱལ་མ་ དགྩོ། བཟུམ 

ག་ ཚག་མཚམས་བཞིག་ཐངས་ག་ དཔྱ་གཞིན། 
འཛོམ་གང་རྒྱལ་ཡིོངས་ཀྱི་ སད་ཡིག་ལུ་ སོབ་སྦྱོང་འབད་དགོཔ་མ་
ཚད། ལྷག་པར་ རང་ག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ སད་ཡིག་ལུ་ སོབ་སྦྱོང་འབད་
དགོཔ་འད། གནམ་མད་ས་མད་ གལ་ཆ་དྲགས་ཅིག་ཨིན།། 

སྦྱོང་ལཱ། 

༡. ཡི་གུ་འབྲི་མི་བཏུབ་པས། ཡི་གུ་བྲི་མི་བཏུབ་པས། ཟེར་མི་རྗོད་ཚིག་ནང་། ཚིག་གི་ གོ་བ་
 དང་འཁྲིལ་ཏེ། ཚིག་མཚམས་ གཅད།  

༢.  ཚིག་གི་གཅད་མཚམས་ལས་བརྟེན། ཀ་དང་ 
 ཁའི་ རྗོད་ཚིག་༢ ག་དེ་སྦེ་ ཧ་གོཝ་མས? བྲིས། 
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༣. ཕད་དང་ རམ་དབྱེ་གུ་ ལྷློདཔ་ད། ཚིག་མཚམས་གཅད་ཐངས་དང་། རྗོད་ཚིག་གི་ བརྗོད་
 དློན་གཙློ་བློ་འབད་ འགྱུར་མི་ལུ་ ཚི་མཚམས་བཞག་ཐངས་ཀྱི་ དཔེར་བརྗོད་༣-༣ བྲིས། 
༤. ཚིག་མཚམས་ མ་བཞག་པ་ཅིན།  སྐྱོན་ག་ཅི་བཟུམ་ འློང་ནི་ཨིན་པས་གོ? དཔེ་ཅིག་
 བཀོད།
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བརློད་མཚམས་གཅད་ཐངས། 

བརོད་མཚམས་ གཅད་ཐངས་ ཟེར་མ་འད། སམས་ཁར་མན་ོབའ་ དོན་དག་
ཅིག་ ཁ་ལས་སབ་ཐངས་ཅིག་ལུ་ སབ་པའ་ཚག་ལུ་ བརོད་པ་ ཟེར་སབ་ཨིན། 
བརོད་པ་ར་ག་བར་ན་ ཤད་མ་རྐྱབ་པ་ཅིན། བརོད་པ་ལ་ཤ་ སྟེབས་གཅིག་ཁར་
བཤདཔ་ད། ལྷག་ན་ལུ་ སྟེབས་མ་བདེཝ་ འབྱུང་ན་ཡིདོཔ་ཨིན། བརོད་པ་ར་
རྫོགསཔ་ད། མཚམས་བཞིག་ནའི་དོན་ལུ་ ཤད་ར་རྐྱབ་སྟེ་འབྲི་མ་ལུ་ བརོད་
མཚམས། ཟེར་སབ་ཨིན། 

ཀ་ བརདོ་མཚམས་བཞིག་ཐངས་ཀྱི་དཔྱ། 
ཁོ་ག་མང་ རྡོ་ར་ ཟེརཝ་ཨིན། ཁོ་ ལོ་༡༥ ཨིན། ད་ལྟོ་ ཁོ་ ལུང་
བསྟེན་ཕུག་ སོབ་གྲྭ་ཆུང་བའ་ནང་ དཔྱ་ཆ་ ལྷབ་པའ་བསྒང་ཨིན། 
ལོ་ཨི་རྟེག་ར་ ཁོ་གས་ ཨིང་དང་པའ་ གསོལ་རས་ ཞུ་ན་ཡིོད། ཨི་
པ་དང་ ཨིའ་གས་ ཁ་ོལུ་ དགའ། ཟེར་དོ་བཟུམ་ བརདོ་པ་ར་མཇུག་
བསྡུཝ་ད། མཚམས་ བཞིག་ནའི་དོན་ལུ་ ཤད་ར་ འཐན་དགོ། 

སྦྱོང་ལཱ། 
༡. རྗོད་ཚིག་གི་ མཇུག་ལུ་ ཤད་འཐེན་ཐངས་ཀྱི་ དཔེ་༣ བྲིས།  
༢. - (ང་གིས་ཁོ་ལུ་མི་འགྱོ་ཟེར་སབ་ད་མློ་གིས་འགྱོ་གེ་ཟེར་ཉན་ར་མ་བཏུབ་) 
 - (ད་རིས་ནངས་པའི་དུས་ཚློད་ལུ་ལཱ་ག་ཅི་ར་འབད་རུང་བརྟགས་ཤིང་དཔྱད་དེ་མ་ 
  འབད་བ་ཅིན་ལཱ་ཁག་ཡློད་རྨེ་) ཟེར་མི་ ཚིག་མཚམས་བཅད་དེ་ ཤད་འཐེན།  
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དོན་མཚམས་གཅད་ཐངས། 

དོན་མཚམས་གཅད་ཐངས་ཟེར་མ་འད། དོན་ཚན་གཅིག་ལུ་ ནང་གསས་ཀྱི་གནད་དོན་དབྱེ་བ་
ལ་ཤ་ཕསཏ་ བྲི་བའ་སབས་ གནད་དོན་ར་ར་ བཤད་ཚརཝ་ད། གནད་དོན་གཞིན་ཅིག་བྲི་
ནའི་དོན་ལུ་ གལ་འཕྲོ་མཐུད་ད་ར་མ་བྲི་བར། གལ་ མར་ཕེབ་སྟེ་ འབྲི་མ་ལུ་ སབ་ཨིན། 
དོན་མཚམས་རའི་ནང་ ནང་གསས་ཀྱི་དོན་ཚན་ར་ མཇུག་བསྡུཝ་ཨིན། ཨིན་རུང་། དོན་
མཚམས་གཅིག་ལུ་ ཉུང་ཤོས་ར་ བརོད་པ་གཉིས་ལས་ ལྷག་སྟེ་ དགོཔ་ཨིན།  

ཀ་ དནོ་མཚམས་ཀྱི་དཔྱ། 
གཡུས་ཚན་འད་ སྣུམ་འཁོར་ལམ་ལས་ ཆུ་ཚད་གཅིག་ག་ས་ཁར་ སྤེོ་ཏགོ་ཅིག་གུ་ ཉིམས་
དགའ་ཏོག་ཏོ་འབད་ ཆགས་ནུག། གཡུས་ཚན་འད་ནང་ག་ ཁྱིམ་ཚུ་ ལ་ལུ་རག་ཁྱིམ་དང་ 
ལ་ལུ་གང་ཁྱིམ་ ཨིན་པས། ཁྱིམ་སོམ་ཚུ་ག་ སོ་ལོགས་ཁ་ལུ་ ས་སྒོཪ་ ཆུང་ཀུ་ཡིང་ 
འདུག། ཁྱིམ་སོམ་འད་ཚུ་ ག་ར་ཚན་བཏང་། ལགས་ཤོག་བཀབ་སྟེ་ ཁྲ་ཅིམ་ཅིམ་འབད་
མཐོངམ་མས། གཡུས་འད་ནང་ག་ མ་ཚུ་ག་ར་སྤུན་ཆ་དང་ ཉི་ཚན་ཕེོག་མ་ཙོང་ཙོ་ཨིན་
པས།  

ད་འབདཝ་ལས་ གཡུས་ཁ་ག་ ལོ་ཆོག་གཏང་པའ་སབས་ ག་ར་གཅིག་ཁར་འཛོམས་ས་ 
སོ་སྟེོན་ཏ་སོདཔ་མས། འད་ག་སབས་ལུ་ གཡུས་ཁའ་བུཚ་ བུམོ་ཚུ་དང་ སོབ་གྲྭ་ནང་ལུ་
འགོ་མ་ སོབ་ཕྲུག་ཚུ་ག་བར་ན་ ཞིབས་ཁྲ་དང་རང་མོའ་ འགྲན་སྡུར་ཡིང་ འབད་ན་འདུག།  
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༢. མིང་དང་མིང་གི་ཁྱད་ཚིག། 

ཀ་ མིང་། 
མང་ཟེར་མ་འད་ དོན་ག་ང་ོབོ་ཙོམ་སྟེོན་པའ་མང་ཟེར་ བརོད་དོན་འད་གས་ 
མང་རྐྱང་པ་ཅིག་མ་གཏོགས་ བྱེ་ལས་དང་ཁྱིད་ཆོས་ཀྱི་དབྱེ་བ་ཚུ་ ག་ན་ཡིང་མ་
སྟེོན་མ་འིད་ཨིན། དཔེར་ན།   
སོབ་གྲྭ།  མ་ཏགོ།  སྒོ་ནོར།  ཁྱིམ། རིག་འིཛིན། ཟེར་
མ་བཟུམ། 

ཁ་ མིང་གི་ཁྱད་ཚིག། 
མང་ག་ཁྱིད་ཚག་ཟེར་མ་འད་ ལྟག་ལུ་བཀོད་ད་ཡིོད་མ་ མང་ད་ཚུ་ལུ་ སོམ་
ཆུང་དང་རང་ཐུང་ ལགས་ཉིས་ལ་སོགས་པའ་ ཚག་ག་ཁྱིད་པར་བཏྩོན་མ་འིད་
ཨིན། དཔེར་ན།   
- གནགཔོ།  
- བསལ་ཏོང་ཏོ། ཟེར་མ་ཚུ་ མང་དང་གཅིག་ཁར་ སྦྲགཔ་ད།  
གོ་ གནགཔོ།  
ཆུ་ བསལ་ཏོང་ཏོ། ཟེར་མ་བཟུམ།  
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གནགཔོ་ཟེར་མ་ཚག་གས་ གོ་ལ་ཚུ་ག་ས་ལས་ གནགཔོ་འད་ སོ་སོ་འབད་
བསལ་ཚུགས་མ་དང་།  
བསལ་ཏོང་ཏོ་ ཟེར་མ་ཚག་གས་ ཚ་ཏམོ་ལ་སོགས་པ་ ཆུ་ག་ས་ལས་ བསལ་
ཏོང་ཏོ་འད་ ལོགས་སུ་དབྱེ་ཚུགས་མ་འད་ཨིན།  
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༣. གཅིག་ཚིག མང་ཚིག ཕོ་མྒྲོའི་ཚིག། 

ཀ་ གཅིག་ཚིག། 
གཅིག་ཚག་ཟེར་མ་འད་ གང་ཟེག་དང་དངོས་པོའ་མང་ཚག་ ག་ཅི་ར་ཨིན་རུང་ 
ཕུད་རྡོག་གཅིག་ལས་ ལ་ཤ་ལུ་ མ་གོ་མ་ལུ་ སབ་ཨིན།  དཔྱ་འབད་བ་ཅིན། 

གང་ཟེག། དངསོ་པ།ོ 
ང་།  ཁྱིོད།  ཁོ།  མོ།   
འད།   འ་ནཱི།   ཨི་ནཱི།  

དཔ་དབ།  རྐང་ཁྲ།  བྱེང་ཤང་།  
ཅིོག་ཙོ།  ལྷམ།   གོ།  དཀྱི་ར། 

གང་ཟེག་དང་དངོས་པོའ་ གཅིག་ཚག་ ངོས་འཛོན་འབད། 
  *  ང་ ཐམ་ཕུ་ལུ་ འོང་དོ། 
   *  དཔ་དབ་ཅིག་ འཕྲལ་ར་ བསྐྱལ་གཏང་། 

*  མོ་ ཁྲོམ་ཁར་ དཀྱི་ར་ ཉིོ་བར་འག་ོདོ། 

ཁ་ མང་ཚིག། 
མང་ཚག་ཟེར་མ་འད་ གང་ཟེག་དང་དངོས་པོ་ ག་ཅི་ར་ཨིན་རུང་ ཕུད་རྡོག་
གཅིག་ལས་བརྒལ་ཏ་ ལ་ཤ་སྟེོན་མ་ལུ་ སབ་ཨིན། ད་ཡིང་། དངོས་པོའ་
རགས་ཨིན་པ་ཅིན། གཅིག་ཚག་དང་གཅིག་ཁར་ ཚུ་ སྦྱར་དགོཔ་དང་། གང་
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ཟེག་ག་རགས་ཨིན་པ་ཅིན། གཅིག་ཚག་དང་ གཅིག་ཁར་ ཚུ་ ཆ་ཁྱིབ་ ཟེར་
བའ་ཚག་ཚུ་སྦྱར་ཏ་ བཟེོཝ་ཨིན། ཨིན་རུང་ གང་ཟེག་ག་མང་ཚབ་ལུ་ (ང་
བཅིས་ ཁྱིད་ ཁོང་) ལ་སགོས་པའ་ མང་ཚག་ཡིང་ སོ་སོ་འབད་ཡིོད།  

དཔར་ན། 
གང་ཟེག། དངསོ་པ།ོ 

སོབ་དཔོན་ཆ་ཁྱིབ། སྩོབ་དཔེྩོན་ཚུ།  
ང་བཅིས་ཆ་ཁྱིབ། ང་བཅས་ཚུ།  
ཁྱིད་ཆ་ཁྱིབ། ཁོང་ཆ་ཁྱིབ། ཁོང་། 
འད་ཚུ། མ་ཚུ། མ་ནཱི་ཚུ། ཨི་ཕེ་ཚུ། 
ཨི་ཕེ་ཆ་ཁྱིབ། ཁྱིད་ཚུ། 

དཔ་དབ་ཚུ། རྐང་ཁྲ་ཚུ།  
འ་ནཱི་ཚུ། ཨི་ཕེ་ཚུ། འད་ཚུ། 
ནཱི་ཚུ། ཨི་ནཱི་ཚུ། 

འགོ་ག་བརདོ་པ་འད་ལས་ གང་ཟེག་དང་དངོས་པའོ་མང་ཚག་ ངོས་འཛོན་འབད་དག།ོ 
དཔྱ་འབད་བ་ཅིན། 
 ༡. མ་ཏགོ་ལ་ཤ་ག་སྦུག་ལུ་ བུ་དང་བུམོ་ཚུ་ རདམ་ོརས་ཏ་སོད་ནུག། 
 ༢. མ་ཏགོ་ ཤར་ཡིོད་མ་ཚུ་ མ་ཚུ་གས་བཅིགཔ་ད་ ཕེངས་མས། 
 

 



སློབ་དེབ་༦ པ།           ༢༠༢༢ 

 118 

 ག་ ཕེ་ོམའོ་ཚག། 

གང་ཟེག་དང་དངོས་པོའ་རིགས་ ག་ཅི་ར་འབད་རུང་ ཕེོ་མོའ་ དབྱེ་བ་ཕ་ཚུགས་
མ་ ཚག་སོ་སོ་འབད་ཡིོདཔ་ཨིན། ད་ལུ་ བདག་སྒྲི་ལས་ཕེོ་མོའ་ཚག་ འབྱུང་
མ་ཅིག་དང༌། ཕེོ་མོའ་ཚག་ སོ་སོ་འབད་ཡོིད་མ་ཁག་གཉིས་ཡིོད། དཔར་ན། 

བདག་ས་ལས་འབྱུང་མ།ི ཚགི་ས་ོསརོ་ཡདོ་མ།ི 
གཡིོགཔོ་   -   གཡིོགམ།ོ 
ཨིཔ་     -    ཨིམ།                   
ཚ་བོ་     -    ཚམོ། 
རྒྱལཔོ་    -    རྒྱལམོ། 
མཛོའ་བོ་   -   མཛོའ་མོ། 
རྒསཔོ།    -   རྒསམོ། 
གཙོ་བོ།    -   གཙོ་མོ། 
 

ཕེོ་    -   མོ།                 
ནུ་གཅུང་    -   སངམ།ོ                
ཨི་ཞིང་     -   ཨི་ན། 
ཨི་ཁུ་      -   ཨིམ་ཅུངམ།  
གང་       -   བ། 
རྨགཔ་    -  གནསམོ། 
གསབཔ།     -   རྒོདམོ། 
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༣. མིང་ཚིག་བརློད་པའི་ངོ་སློད།  

ཀ་ མང་། 
ཡི་གུ་འབྲུ་ལ་ཤ་ གཅིག་ཁར་བསྡུ་སྟེ་ འགྲུབ་མ་དོན་ག་ ངོ་བོ་ཙོམ་སྟེོན་མ་ལུ་
སབ་ཨིན། དཔར་ན།  
ཟེངས།  སྟེག།   ཀ་ལ།  གང་། སྣུམ་འཁརོ། ཟེར་མ་
བཟུམ།  

ཁ་ ཚག།  
མང་ལ་ཤ་ གཅིག་ཁར་བསྡུས་ཏ་ དོན་ག་ཁྱིད་པར་སྟེོན་མ་ལུ་ ཚག་ཟེར་སབ་
ཨིན། དཔར་ན།  
- བཟེང་མོ་ག་ རྐངམ།  
- སྟེག་ག་ མཆེཝ།  
- གང་ག་ རྭཝ།  
- སྣུམ་འཁརོ་ག་ འཁརོ་ལོ། ཟེར་མ་བཟུམ།  
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ག་ བརདོ་པ།  
མང་དང་ཚག་ ཕྲད་དང་རྣམ་དབྱེ་ ལ་ཤ་གཅིག་ཁར་བསྡུ་སྟེ་ དོན་དག་ཆ་ཚང་
སྟེོན་ཚུགས་མ་འིད་ ཨིན། དཔར་ན།  
- བཟེང་མོའ་ རྐངམ་གས་ ཨིབ་བཞིག་ནུག། 
- སྟེག་ག་ སྤུ་བཀྱིག་ ལགས་པས།  
- ཀ་ལ་ག་ཁབ་ཏ་ོ སྒྲིང་སྒྲིང་མན་འདུག།  
- གང་ག་རྭཝ་ རངམོ་འདུག། 

སྦྱོང་ལཱ། 
༡. མིང་དང་ ཚིག་ བརྗོད་པ༣ གྱི་ ཁྱད་པར་ཕྱེས་ཏེ། དཔེ་རེ་བཀོད། 
༢. ཚྭ་ཡློད། ཨེ་མ་མེད། ཟེར་བ་ཅིན་ མིང་ཚིག་བརྗོད་པ་ལས་ ག་ཅི་གི་གྲས་ལུ་ ཚུད་འློང་
 ག? ག་ཅི་འབད།  
༣. སློབ་གྲྭ་ནང་ སློད་པའི་སྐབས་ ང་བཅས་ ག་ར་འབད་རུང་ ལེགས་ཤློམ་འབད་ སློད་
 དགོཔ་ཅིག་ཨིན། ཟེར་མིའི་ནང་ མིང་དང་ཚིག་ ག་ཅི་ར་ཚུད་ནུག་གོ? ལློགས་སུ་བཏློན།  
༤. གསུང་། བྲི། དྲི། བསྐྱལ། ཐློན། སྐྱེས། བཙློང་། ཟེར་མི་ བྱ་ཚིག་ཚུ་གིས་ འཐློབ་ལམ་
 དང་བསྟུན་ མིང་བཟློ། 
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༤. ཚིགས་བཅད་ཀི་བརློད་པ། 

ཚགས་བཅིད་ཀྱི་ བརོད་པ་ཟེར་མ་འད་ ཚག་རྐང་ར་ར་བཞིན་དུ་ ཚག་འབྲུ་
འདྲན་འདྲ་འབད་བཙུགས་ཏ་ ཚག་འབྲུ་དྲུག་མ་ལས་འགོ་བཙུགས་ཏ་ ལ་ཤ་
ཡིོད་པའ་ནང་ལས་ ད་ལྟོ་ ཚག་འབྲུ་དགུ་མ་མན་ཆད་ ལག་ལན་འཐབ་ན་ལུ་ 
སབ་ཨིན།  
ཚག་འབྲུ།  
༦ མ། ནམ་མཁའ་གཡུ་ཡི་ཕོ་བང་།། དཀར་པོ་སིན་གིས་མ་སིབས།། 
 མགྲློན་པོ་གསེར་གི་ཉི་མས།། གིང་བཞི་བསློར་ནས་ལྷློད་འློང་།།  

༨ མ། བཀྲ་ཤིས་པའི་རློང་ཆེན་ལྟྱེ་བ་ལུ།། གཡང་ཆགས་པའི་ཚེས་བཅུ་མཇལ་སོང་པར།། 
བུམློ་ལེགས་པའི་པདྨ་བཟང་མློ་གིས།། ངེའི་གཡོ་བ་མྱེད་པའི་སེམས་འདི་དཀྲུགས།།  

༩ མ། རློང་འདི་དང་པ་མི་ཆགས་དང་པ་ཆགས།། རློང་འདི་དང་པ་སེམས་རློགས་ཁ་ལུ་ཆགས།། 
ཕློགས་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་རྱེན་འབྱེལ་བཟང་།། དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པ་ཕློགས་ལས་
རྣམ་པར་རྒྱལ།། ཟྱེར་མི་ཚུ་ཨིན། 

སྦྱོང་ལཱ། 

༡. གནད་དློན་ ག་ཅིའི་སྐོར་ལས་འབད་རུང་ ཚིག་འབྲུ་༦,༨,༩ མ་ ག་ཅིའི་ནང་འབད་རུང་། 
 ཚིགས་བཅད་གཅིག་བྲིས། 
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༥. འབྱེལ་ས་དང་བེད་སའ་ིདབེ་བ། 

༡. འབྲིལ་སྒྲི་ཟེར་མ་འདི། གང་ཟེག་དང་དངོས་པོ་ཚུ་ག་བར་ན་ འབྲིལ་བ་ཡྩོད་
 པེའི་ དྩོན་སྟེོན་མི་ལུ་ སབ་ཨིན། དཔེར་ན། 

 ངའི་ ལགཔེ། སང་ག་ མ་ཏྩོག། ཁྩོ་ག་ སྤུན་ཆ། ཨའི་ག་ ཨྩོམ། བྩོ་
 ག་ དྩོན་དག། འིབྲུག་ག་ མ་སར། བཟུམ།  
 ང་/ང་ཟར་མ་མང་ཚབ་དང་། ལགཔེ་ཟར་མ་ ཡན་ལག་ གཉས་ 
 སྩོ་སྩོ་འིབད་ཡྩོད་མ་འིད། བརི་ན་ འི་/འིབྲེལ་སྒྲ་འིད་ བཙུགས་པེའི་
 བསང་། ལགཔེ་འིད་ མང་ཚབ་ ང་/ང་ག་ ཧྩོངས་ལུ་ཨནམ་ འིབྲེལ་བ་ 
 སྩོན་མ་ བཟྩོཝ་ཨན།  
 སང་ཟར་མ་མང་དང་། མ་ཏྩོག་ཟར་མ་ སྩོ་སྩོ་འིབད་ཡྩོད་མ་འིད། བརི་ན་ 
 ག་/འིབྲེལ་སྒྲ་འིད་ བཙུགས་པེའི་ བསང་། མ་ཏྩོག་འིད། མང་སང་ག་ 
 ཧྩོངས་ལུ་ཨནམ་ འིབྲེལ་བ་ སྩོན་མ་ བཟྩོཝ་ཨན། 

༢. བྱེད་སྒྲ་ཟར་མ་འིད། ལཱ་ ག་གས་ འིབདཝ་ཨན་ན། འིབད་མ་ བྱེད་པེ་པེྩོ་ 
 དངྩོས་པེྩོ་དང་ གང་ཟག་ག་ དྩོན་སྩོན་མ་ལུ་སབ་ཨན། དཔེར་ན། 
 ཁབ་ཀྱིས་ བཙམས་ཆ། སྩོབས་རྒྱས་ཀྱིས་ ལན་ནུག། རིྩོ་ཁྱ་གས་ ཟ་
 དས། རྐངམ་གས་ བསྣད་ ནུག། བཟུམ།  
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 བཙམས་ ཟར་མ་ལཱ། འིབད་མ་འིད་ ཁབ།  
 ལན་ན་ ཟར་མ་ལཱ། འིབད་མ་འིད་ སྩོབས་རྒྱས། 
 ནཱི་བཟུམ་འིབད་ ལཱ་འིབད་མ་གས་ སྦེྩོ་ལྩོགས་ཁརི་ རས་འིཇུག་ག་ 
 འིཐྩོབ་ལམ་དང་འིཁྲེལ་ཏ་ སརི་དགྩོ། 
སློམ་ཚགི། གི་ཀི་ག་ིའི་ཡ་ིརྣམས་ནི།། རྣམ་དབྱེ་དྲུག་པ་འབྱེལ་ས་ཨིན།། སློར་ཚུལ་ན་མ་ར་ལ་གི།། ད་བ་

ས་ཀི་ག་ང་དང་།། རང་པའི་མཐའ་མར་གི་རང་འཐོབ།། འ་དང་མཐའ་མྱེད་འ་ིདང་ཡི།། 
རློང་ཁའི་སབས་ལུ་གི་འཇུགཔ་ཨནི།། 

སྦྱོང་ལཱ། 

 ༡. འབྲེལ་སྒྲ་ ཟེར་བའི་དློན་དག་ ག་ཅི་ཨིན་པས། དཔེ་དང་སྦྲགས་ བྲིས། 

 ༢. བྱེད་སྒྲ་ ཟེར་མིའི་དློན་དག་དང་། ཕད་རེ་རེ་གི་ དཔེར་བརྗོད་རེ་རྐྱབ། 

 ༣. ངེ་------- སློབ་གྲྭ་----------- ཁྱིམ་ཐློག་འཕྱགས་ད་ཆི་ནུག། ཟེར་བ་ཅིན།  
  འབྲེལ་སྒྲ་དང་ བྱེད་སྒྲ་ ག་ཅི་འཐློབ་ནི་མས་གོ? ག་ཅི་འབད། 

 ༤. འབྲི་དེབ་ནང་ འད་བཤུས་ རྐྱབ་ཞིནམ་ལས། འློག་གི་ས་སློང་ནང་ འབྲེལ་སྒྲ་ 
  དང་ བྱེད་སྒྲའི་ཕད་བཙུགས།  
  ཀ་ ཨ་པ་དང་ཨའི་ --------- རྒྱུ་ནློར། ཁོ་ ------ ལག་པ་ལས་ཁྲག་ཐློན་
   ནུག། 
  ཁ་ སངས་རྒྱས་ ------- ཞིང་ ------ མཐའ་མར་འདུག། 
  ག་ མློ་ ----- འབད་གཞག་ལུ་ བལྟ་སྟེ། ཁོ་ ------- མིག་ཁར་ མ་ 
   རྐྱབ་པས། 
  ང་ རང་ ------ ལཱ་ལུ་ རང་ -------- མི་དགའ་བས། 
  ཅ་ མློ་ ----- ཅ་ལ་ ག་ ---- འབག་ཡི། 
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༦. བ་ཚིག་གི་ཚིག་གྲློགས། 

བྱེ་ཚག་ག་ཚག་གྲགོས་ཚུ་ བྱེ་ཚག་ཚུ་ག་མཐའ་མར་ ཆ་རོགས་འབད་འཇུག་ན་
ད་གས་ བྱེ་ཚག་ག་ ཚག་གྲོགས་ཟེར་ སབ་ཨིན།  

ཚག་གྲགོས། 
ཅི་ ཡི་ ནུག་ དོ་ དས་ ན་ འོང་ ག་ པས་ མས་ བས་ 
 
ཀ་ དུས་གསུམ་དང་འཁྲལ་ཏ་ བྱེ་ཚག་ག་ཚག་གྲགོས་ འཇུག་ཚུལ་ག་དབྱེ་

བ་ན།  
དུས་འདས་པའ་ཚག་གྲོགས་ (ཅི་ ཡི་ ནུག་) གསུམ་འཇུག་ན་ཨིན། 
དུས་ད་ལྟ་བའ་ཚག་གྲོགས་ (དོ་  དས་) གཉིས་འཇུག་ན་ཨིན། 
དུས་མ་འོངས་པའ་ཚག་གྲོགས་ (ན་ འོང་ ག་) གསུམ་འཇུག་ན་
ཨིན། ད་ལས་ པས་ མས་ བས་གསུམ་ དུས་གསུམ་ལུ་དབྱེ་བ་མད་
པར་ འཇུགཔ་ཨིན། ད་ལས་ ཆ་ ད་ སོ་  གསུམ། འདས་པའ་
ཚག་གྲགོས་ ཡི་དང་ནུག་ དང་། མ་འོངས་པའ་ཚག་གྲོགས་ ན་ 
འོང་ ག་དང་ གཅིག་ཁར་འཇུག་ན་དང་། སྐུལ་ཚག་འབད་འཇུགཔ་
ཨིན། 



སློབ་དེབ་༦ པ།           ༢༠༢༢ 

 126 

ཁ་ དུས་གསུམ་ལུ་ འཇུག་ཐངས་དཔྱ་འབད་བ་ཅིན། 
 དུས་འདས་པ་ལུ་ འཇུག་ཚུལ། 

བ་ཚགི་ག་ིཚགི་གྲློགས། ཅི་ ཡི་ ནུག་ སྱེབ། 
འདས་པ། ཐོབ་ཅི། ལོངས་ཡི། གོ་ནུག། འདས་པའི་ཡིག་སྱེབ། 

བསགས་ཅི། བལྟ་ཡི། ཤེས་ནུག། འདས་པའི་ཡིག་སྱེབ། 
  

དུས་ད་ལྟ་བ་ལུ་འཇུག་ཚུལ། 
བ་ཚགི་ཚགི་གྲློགས། ད་ོ དསེ་ སྱེབ། 
    ད་ལྟ་བ། ལོང་དོ། ལྟ་དེས། ད་ལྟ་བ་ཡིག་སྱེབ། 

འབི་དོ། འཐོན་དསེ། ད་ལྟ་བའི་ཡིག་སྱེབ། 
  

དུས་མའློངས་པ་ལུ་འཇུག་ཚུལ། 
བ་ཚགི་ཚགི་གྲློགས། ན་ི འློང་ ག་ེ སྱེབ། 
མ་འློངས་པ། འློང་ནི། འགྱུར་འློང་། བསལ་གེ མ་འློངས་པའི་ཡིག་སྱེབ། 

བི་ནི། བལྟ་འློང་། འཛོམ་གེ མ་འློངས་པའི་ཡིག་སྱེབ། 
  

ཆི་ ད་ སོ་༣ འདས་པ་དང་མ་འློངས་པ་ སྐུལ་ཚིག་གི་ ཚིག་གྲློགས་འབད་འཇུག་ཚུལ། 
     ཆ་ི ད་ ས་ོ སྱེབ། 
འདས་པ། དཔགས་ཆ་ིནུག  བིས་ད་ནུག བསལ་སོ་ནུག འདས་པའི་ཡིག་སྱེབ། 
མ་འློངས་པ། ཞུ་ཆི་ནི། ཞུ་ད་གེ། ལོག་སོ་གེ། འདས་པའི་ཡིག་སྱེབ། 
སྐུལ་ཚིག། སིགས་ཆི། སློམས་ད། སིས་སོ། སྐུལ་ཚིག་གི་ཡིག་སྱེབ། 
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སྦྱོང་ལཱ། 
༡. འློག་གི་ ཚིག་གྲོགས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ སྡེབ་སྒྱུར་བཅོས་རྐྱབ་དགོཔ་ཚུ་ སྒྱུར་བཅོས་རྐྱབ། 

 

 

 
  
༢. འློག་གི་ བྱ་ཚིག་ཚུ་ ད་ལྟ་བ་དང་ འདས་པའི་བྱ་ཚིག་ནང་ བྲིས། 
  
                           

ཀརྨ་གིས་ བྲིས་དེས། ཟེར་ བྲི་ར་མི་ འབྲི་ནི་ཨིན་པས། ལྟ་ནི་འདི་ ལྟ་ནུག། 
སྐྱེལ་ནི་ དེ་གིས། འཐློབ་ ཆི་ནུག། ཅོག་སྒྲོམ་ཅིག་ བསྒྲིག་སློ་རུང་ མེན་པས། 
འབད་དློ་ ཟེརཝ་ད། ཧེང་སྐལ་ར་ འབདཝ་མས། ཤ་ཆང་ སྤངས་གེ་ ཟེརན། 
སྤང་དཔ་ དག་འློང་།  

བསྒྱུར། གཏང་། འཐློན།  
འཕྱག། བསག། འཛློམ། དང་།  
བསིག། བརྗེ། འཁྲུང་།  
བསྒོང་། བསྲེ། བླུག། 
འགྲིམ། བསློམ།  
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༧. བདག་ས་དང་མིང་མཐའའི་དབེ་བ། 

 ༡. བདག་ས། 

 སར་བཏང་བདག་སྒྲ་ ཟར་མ་འིད། དཔེར་ན། ཀྩོང་གསརི། ཟར་དྩོ་ 
 བཟུམ་ ཧ་མ་ལས་ མང་ཅག་ཡྩོད་མའི་གུ་ བདག་སྒྲ་ པེ་པེྩོ་ བྩོ་ མ་ 
 མྩོ་ ཝ། སརིཝ་ད་ བདག་བྱེད་པེ་པེྩོ་གང་ཟག་ལ་སྩོགས་པེའི་ མང་སྩོ་ 
 སྩོ་ཅག་བཏྩོན་མ་ལུ་ གྩོཝ་ཨན།  

 འིད་བཟུམ་འིབད། རྩོང་ཁའི་ནང་ མ་ ཡང་ འིཇུགཔེ་ཨན། དཔེར་ན། སྒྲུབ་
 མ། འིབྲེ་མ། གཏང་མ། སྤེང་མ། ནྩོམ་མ། དཔེག་མ། འིཁྲུང་མ། སྐྱ་མ། 

མང་། བདག་སྒྲ། མང་། བདག་སྒྲ། 
སྤེ་རིྩོ། སྤེ་རིྩོ་པེ། འིབྲུག། འིབྲུག་པེ། 
རྩོམ། རྩོམ་པེ་པེྩོ། གཡྩོག། གཡྩོག་པེྩོ། 
ལྷ་འིབྲེ། ལྷ་འིབྲེ་པེ། ལམ་འིགྲུལ། ལམ་འིགྲུལ་པེ། 
གླུ། གླུ་མ། གཡྩོག། གཡྩོག་མྩོ། 
བདག། བདག་པེྩོ། དྩོ་དམ། དྩོ་དམ་པེ། 
གྩོས་སྡུརི། གྩོས་སྡུརི་པེ། ཟན་འིབྲེ། ཟན་འིབྲེིཔེ། 
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 བཟུམ། འིད་ག་ སྐབས། བྱེ་ཚག་ག་རིགས་ ད་ལྟ་བའི་ ཚག་རི་ བྲེ་དགྩོཔེ་
 ཨན། 
 ༢. མང་མཐའ། 
 མང་མཐའི་ཟེར་མ་འད།ི  དཔེར་ན། ཕྱུག་ ཟར་མ་ ཚག་གས། མང་མཐའི་ 
 པེྩོ། འིད་ མད་པེ་ཅན། རྒྱུ་ཅ་ལ་ ལ་ཤེ་ཡྩོད་མ་ལུ་ གྩོ་མ་ཚུགས།  ཕྱུག་དང་ 
 གཅག་ཁརི་ པེྩོ་ ཟར་མ་ མང་མཐའི་འིད། སརི་ད་པེ་ཅན། ཕྱུགཔེྩོ། ཟར་ 
 རྒྱུ་ཅ་ལ་ ལ་ཤེ་ཡྩོད་མ་ལུ་ གྩོ་ཚུགས་ནའི་ མང་འགྲུབ་ན་ག་དོན་ལུ་ ཚག་ག་
 ཆ་རིྩོགས་འིབད་ འིཇུག་མ་ལུ་སབ་ཨན།  

མང་མཐའ། པ་ པོ་ བོ་ མ་ མོ་ ཝ་  དྲུག་ཡིོད། 
ཀ་ མང་མཐའི་དཔེར་བརྩོད། 

ལགཔ།  ཕྱུགཔོ།  བཟེོ་བ།ོ  གཡིོནམ།  ལྷམོ། གཡིོགམོ།  
ཐོཝ། ཤཝ། ལྷ་པེ། བཟུམ། ལག་ ཕྱུག་ བཟྩོ་ གཡྩོན་ ལྷ་ 
གཡྩོག་ ཟར་མ་ཚུ་དང་གཅག་ཁརི། པ་ པོ་བ་ོམ་མ་ོཝ་ཚུ་ མ་སརི་
བ་ཅན། མང་ འིགྲུབ་མ་ཚུགས། ད་གས་འིབད་ མང་འིགྲུབ་ན་ལུ་ 
ཚག་ག་ཆ་རིྩོགས་འིབད་  འཇུགཔ་ཨིན།  
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རྱེས་འཇུག་གི་མཐའ་མར་ མིང་མཐའི་འཐོབ་ལམ། 

རྱེས་འཇུག པ་ པ་ོ བ་ོ མ་ མློ་ ཝ 

ག ༠ ༠  ༠ ༠  

ང ༠ ༠  ༠ ༠  

ད ༠ ༠  ༠ ༠ ༠ 

ན ༠ ༠  ༠ ༠  

བ ༠   ༠ ༠  

མ ༠ ༠     

འ    ༠ ༠ ༠ 

ར ༠ ༠  ༠ ༠ ༠ 

ལ ༠ ༠  ༠ ༠ ༠ 

ས ༠ ༠  ༠ ༠ ༠ 

མཐའ་མྱེད   ༠  ༠ ༠ 

དྩོ་རུང་གཞིན། པེ་ བ་/ཝ་ མ་ གསུམ་འིད་ མང་རྐྱེངམ་གཅག་ལུ་
 མན་པེརི། བྱེ་ཚག་དང་ གཅག་ཁརི་ཡང་ འིཇུགཔེ་ཨན། དཔེར་ན། 
 མྩོ་ལུ་ བསྒུགཔེ་ ཨན། ཆང་ སྤེངམ་ལས་ གསྩོལ་རིས་ཐྩོབ་ནུག། 
 ས་ བསྱེཝ་ད་ མ་བཏུབ། ཉམ་ དྲྩོ་བ་ལུ་ བརྟེན་ཏ་མན། བཟུམ་
 ཨན། མང་མཐའི་འིད་ཚུ་དང་ གཅག་ཁརི་ བྱེ་ཚག་སརིཝ་ད་ མ་
 འིྩོངས་པེའི་ ཚག་འིད་རི་སརི་དགྩོཔེ་ཨན།   

སྦྱོང་ལཱ། 
༡. འློག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡློད་མི་ བདག་སྒྲ་དང་ མིང་མཐའ་གཉིས་ སློ་སློར་ཕྱེས། 
  
 
 
 

དཀརཔློ། བཙུགསཔ། ཏགམ། དལཝ། ཐལཝ། ཟློགཔ། འབྲུགཔ། པད་མ། མཐའ་མ། ཐ་པ། 
གོངམ། འགོ་འཁྲིདཔ། གསརཔ། སེནམློ། ལྟདམློ། ཐློཝ། རློག་མ། རྫམ། ཟམ་པ། ཁོདམློ། 
རློནམློ། གཡློགམློ། རྩེདམློ། བསློདཔ། ཞིབ་དཔྱློདཔ། སྒརཔ། བློདཔ། ཞབས་ཁྲཔ། རྨགཔ། 
ཐུགཔ། ཀཝ། རྒོད་མློ། གཙང་མློ། འཁན་པ། བཟློ་བློ། གཙློ་བློ། ཕ་ལློགསམ།  
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༢. མིང་མཐའ་ པ་མ་ཝ་ གསུམ་བྱ་ཚིག་དང་གཅིག་ཁར་ འཇུག་པའི་དཔེར་བརྗོད་༡༠ རེ་
 བྲིས།  
༣. མི་ བདག་སྒྲ་འབད་ འཇུག་པའི་ དཔེར་བརྗོད་༡༢ བྲིས། 
༤. འློག་ལུ་ མིང་མཐའ་དང་གཅིག་ཁར་ སར་ཡློད་མི་བྱ་ཚིག་ བཏུབ་མ་བཏུབ་བལྟ་སྦེ། སྒྱུར་
 བཅོས་འབད། 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

འབྲིཝ་ལས། བཏློགསཔ་ཨིན། ལྟཝ་སློ། ཕྱརཝ་ད། བཙློངམ་ཅིག། 
འཕྱགཔ་མས།  བཏགསཔ་འདས། རྐོཝ་མེན་པས། བཏངམ་མས། 
བསྐྱལ་སྐྱེལཝ། ཕྱདཔ་བཞིན་དུ། 



སློབ་དེབ་༦ པ།           ༢༠༢༢ 

 132 

 ༡. ཞུ་ཡིག་འབི་ཐངས། 
 
༡. ངལ་གསྩོའི་ཞུ་ཡིག་འབྲི་ཐངས། 

 
                              ས་ཚས་ ༡༢.༠༧.༢༠༠༧ 

 

༊ སྩོབ་སའི་སྩོབ་དཔེྩོན་མཆྩོག་ལུ།                      

                     ཞུ་དྩོན་ད་ན། སྩོབ་ཕྲུག་རིང་ ཁ་ཙ་ཁ་ཉནམ་ཅག་
ལས་ མགུ་ཏྩོ་ན་ གང་ཤུམ་རྐྱེབ་ གྩོ་འིབའི་སྱེ། སྨན་ཁང་ནང་འིགྩོཝ་ད་ དྲུང་འིཚ་
གས་ ཚ་རིམས་ཀྱི་ ནད་གདུག་དྲགས་ཅག་ བཏབ་ཡིོད་པའ་ངོས་འཛོན་འབྱུངམ་ལས། 
ཉནམ་གསུམ་འད་ཅག་ ངལ་གསྩོ་སྩོད་དགྩོཔེ་འབད་ གསུངས་ཡ། 

ད་འིབདཝ་ལས་ སྩོབ་དཔེྩོན་མཆྩོག་གས་ ང་ལུ་ ད་རས་ལས་ ངལ་གསྩོ་ཉནམ་གསུམ་
ད་ཅིག་གནང་ས་ བཀན་བསྐྱང་ཟར་ ཞུ་ན་ཨན་ལགས། 

      

 

བད་ཆན་དབང་མྩོ། 
སྩོབ་རིམ་དྲུག་པེ་ ཀ། 
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༊ སྩོབ་སའི་སྩོབ་དཔེྩོན་མཆྩོག་ལུ། 

   གུས་ སྩོབ་རིམ་དྲུག་པེ་ཀ་ས་ལས་ སོབ་ཕྲུག་ བད་ཆན་དབང་མྩོ་
གས་ ཞུ་དོན་ད་ན། དབྱེན་ཟླ་༧ པེའི་ཚས་༡༥ ལུ་ ངའི་ཨ་ཞིམྩོ་པེདྨ་དབྱེངས་སྒྲྩོན་ག་ གཉན་ག་
དགའི་སྩོན་ཨནམ་ལས། ང་ཡང་ ལཱ་གཡྩོག་རི་རུབ་པེརི་ འིགྩོ་དགྩོཔ་ཐོན་ཡིི། ཟར་ཞུ་ན་ཨན། 

ད་ལས་བརྟེན་ དབྱེན་ཟླ་༧ པེའི་ དབྱེན་ཚས་༡༥ ལུ་ ངལ་གསྩོ་ཉནམ་གཅག་ བཀའ་དྲན་བསྐྱང་
གནང་ཟར་ཞུ་ན་ཨན། ཞིས་དབྱེན་ཟླ་༧ པེའི་ཚས་༡༢ ལུ་ གྩོང་མང་གས་ 
                                            ཕུལ། 
 
 
བད་ཆན་དབང་མོ། 
སྩོབ་རིམ་དྲུག་པེ་ཀ་སྱེ། 
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༢. འིཛིམ་འིདུ་ནང་ ལྷྩོད་མ་ཚུགས་པེའི་ཞུ་བ། 
             

 
༢༢.༢.༩༡ 

 
༊ རྒད་འོག་རྒཔོ་མཆྩོག་ལུ། 

                  དབུས་ས་ཁ་ ས་འིྩོག་ལས་ ངྩོ་མང་དབང་འིདུས་ཀྱིས་ ཞུ་དྩོན་
ད་ན། ས་དཔེྩོན་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་ སབ་མ་དང་འིཁྲེལཝ་ད།  ས་ཁྲེལ་དང་ གུང་ཁྲེལ་ཚུ་
འིབག་ས་ ད་རིས་ དྲྩོ་པེ་ཆུ་ཚད་༩ ལུ་ རྒཔོ་ག་ཡག་ཚང་ནང་ ལྷྩོད་དགྩོཔེ་འིབད་ཨན་པེས།  

ཨན་རུང་ ད་རིས་ངེ་ག་ཁྱམ་ནང་ རམ་གྲོ་ག་ལས་རམ་དང་ ཁ་ཐུག་རྐྱེབ་ས། འིཛིམ་འིདུ་ནང་
ལྷྩོད་མ་ཚུགསཔ་ལས། ད་ལུ་ ཐུགས་ དགོངས་ཁྲལ་མདཔ་ཅག་ མཛིད་གནང་ཟར་ ཞུ་ན་
ཨན་ལགས།       

 
 
 

    
དབང་འིདུས།          
དབུས་ས་ཁ་ ས་འིྩོག། 
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༣. མཆོད་ཆས་བརྙ་ནའི་ཞུ་ཡིག། 
 

༊  མཁེན་ཡངས་སླྒྲོབ་དཀོན་གཉེར་མཆོག་ལུ། 

གུས་ སླྒྲོབ་རིམ་༦ པའི་ སློབ་ཁང་དོ་དམ་གིས་ཞུ་དོན་དེ་ན།ི རང་ཟླ་༥ པའི་
ཚེས་༡༠ འད་ི ཨནོ་རིན་པོ་ཆེའི་ འཁྲུང་སྐར་དུས་ཆེན་ཨིན་མས། ཉིནམ་དེ་ལུ་ ང་བཅས་ སློབ་གྲྭ་ནང་ལུ་འབད་ 
སླྒྲོབ་རིམ་༦ པ་ཚུ་གིས་ ར་བོ་འབད་དེ་ ཚོགས་འཁོར་ཅིག་བསྐྒྲོར་ན་ིཨིན། 

ང་བཅས་སླྒྲོབ་གྲྭ་ནང་ལུ་ མཆོད་ཆ་གི་རགིས་ ག་ནི་ཡང་མེད་པ་ལུ་བརེན་ སླྒྲོབ་དཀནོ་གཉེར་མཆོག་གསི་ ང་བཅས་
ལུ་ གཤམ་གསལ་ག་ིམཆོད་ཆ་ཚུ་ བརྙ་གནང་ཟྱེར་ཞུ་ནི་ཨིན་ལགས། 

༡ རྒྱ་གིང་ཆ་གཅིག།   
༢ དུང་ཆ་གཅགི།  
༣ རྔ་ཆ་གཅགི།  
༤ བལ་རྒྲོལ་དང་ སལི་སྙན་ཆ་རྱེ།  
༥ མཆོད་ཏིང་བདུན་ཚར་གཉིས།  
༦ དཀར་མེ་ཀོངབུ་ཆ་ེབ་༣༠ དང་ བརྒྱ་མཆདོ་ཀོངབུ་ཆ་ཚང་གསུམ།  
༧ པད་སེར་བདུན་ཚར་གསུམ།  

གོང་གི་ཅ་ལ་ཚུ་ ཚོགས་འཁོར་འགྲྒྲོལཝ་ཅིག་ར་ མ་ཚང་ཚངམ་འབད་ རསི་སྒྲོད་ཕུལ་འློང་ཟྱེར་ ཞུ་བ་མཁེན། 
ཞེས་ཟླ་༥ པའ་ིཚེས་༣ ལུ་  
       ཕུལ། 
 
 
 
སྐལ་བཟང་། 
ལམ་གོང་འབིང་རམི་བར་མ།  
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༤. བམ་མཆྩོག་ལུ། 
 
 
༊ སྐྱབས་གནས་དམ་པེ་བམ་རིན་པེྩོ་ཆའི་ཞིབས་དྲུང་དུ། 
 
      ཕག་བཅས་ཞུ་གསྩོལ་ད་ན། ས་ཚས་
༢༡.༠༦.༠༧ རིས་གཟའི་མག་དམརི་ལས་ ང་བཅས་ཀྱི་ ལྩོ་ཕད་ཀྱི་ཆྩོས་རྒྱུགས་ འིགྩོ་
བཙུགས་ན་ཨནམ་ལས། བསམ་པེ་མྱུརི་འིགྲུབ་དང་ བརི་ཆད་ལམ་སལ་ཚུ་ ག་ད་མང་མང་
གསག་གནང་ཟར་ ཞུ་ན་ཨན།  

ད་ག་དོན་ལུ་ ང་བཅས་རིའི་ཁ་ཐུག་ལས་ སྐྱབས་རྟེན་འབད་ དངུལ་ཀམ་༥༠༠ (ལྔ་བརྒྱ་
ཐམ་པེ་) དང་ མཆྩོད་མ་ མརི་ཀྲིན་ཀ་ཇ་༣ ཕུལ་གཏང་དོ། བམ་མཆྩོག་གས་ འོ་བརྒྱལ་
བ་ལུ་ མ་གཟེགས་པར་ མཛོད་འོང་མནོ་བའ་ སོན་འདབས་བཅིས་ ཞུ་ན་ཨན་ལགས། ས་
ལོ་༢༠༠༧ ཟླ་༥ པེའི་ ཚས་༡༥ ལུ་ སྩོབ་ཕྲུག་ རྡྩོ་ར་ཕན་ལས་མང་པེས་ 
                          ཕག་བཅས་ 
                                                ཕུལ། 
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༊    བམ་རིན་པེྩོ་ཆ་མཆྩོག་ལུ།  

                   ཞུ་དྩོན། ཤེང་ཁརི་སྩོབ་གྲྭ་ཆུང་བ་ལས་ སྩོབ་དབུ་འིཛིན་དང་ 
ང་བཅས་སྩོབ་ཕྲུག་༡༥ འིབད་མ་ཅག་ གཟའི་ཟླ་བའི་ ངལ་གསྩོ་དང་འིབྲེལ་ ལྷ་ཁང་མཇལ་
བརི་ གཅརི་ན་ཨན།  

དའི་སྐབས་ལུ་ བམ་མཆོག་ བཞུགས་ན་ཡིོདཔ་ཅིག་ མཛོད་གནང་ཟར་ ཞུ་ན་ཨན། ག་དམ་
ཅག་འབད་ བམ་བཞུགས་མ་ཚུགས་རུང་། གནས་བཤད་ ལགས་ཤོམ་འབད་ གནང་ཚུགས་
མ་ཅིག་བཞིག་སྟེ་ བཀའ་དྲན་བསྐྱང་གནང་ཟར་ ཞུ་ན་ཨན་ལགས། ཞིས་དབྱེན་ཚས་
༡༡.༨.༠༧ ལུ་ 
          གུས་པས་ 
                ཕུལ། 
 

 
 
ཀརྨེ་དག་ལགས། 
སྩོབ་རིམ་དྲུག་པེའི་དྩོ་དམ་པེ། 
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༢. གཏང་ཡིག་འབི་ཐངས།  

༡.  ཆ་རོགས་ལུ་ ལགས་སོའ་གཏང་ཡིག་འབྲི་ཐངས།      
༉   བར་གདུང་ཆ་བའ་ཆ་རོགས་བསོད་ནམས་མཆོག་ལུ། 

                    བད་བ་ཐང་ སོབ་གྲྭ་ འབྲིང་རམ་བར་མ་ 
ནང་ལས་ ཁྱིོད་རའ་ཆ་རོགས་ པད་མ་གས་ ཞུ་དོན། ཆ་རོགས་ཁྱིོད་ཡིང་ དཀོན་མཆོག་
༣ ག་ཐུགས་ར་ལས་ ཧེ་མ་བཟུམ་འབད་ར་ ཡིོན་ཏན་ལུ་ བརོན་འགྲུས་བསྐྱད་ད་ 
ཡིོདཔ་འོང་། ང་ཡིང་ ནཱི་ལུ་ སོབ་དཔོན་དང་ ཆ་རོགས་ཚུ་གཅིག་ཁར་ ཡིོན་ཏན་ལུ་ སོ་
བ་བསྐྱད་ད་ར་ཡོིད། 
རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་དབང་འཛོན་གས་ འགོ་འདྲན་འཐབ་མ་ འབྲི་རོམ་འགྲན་སྡུར་ནང་
ལས་ ཨིང་དང་པའ་ དངུལ་རྐྱང་ག་གསོལ་རས་ དངུལ་ཀྲིམ་༥༠༠༠/- (ལྔ་སྟེོང་ཐམ་
པ་)ད་ ཆ་རོགས་ཁྱིོད་ཀྱིས་ཐོབ་ཅིི། ཟེར་གོ་ཡི། ད་ལུ་ ངའི་ཁ་ཐུག་ལས་ བཀྲིས་བད་
ལགས་ཡིོད་ཟེར་ ཞུ་ན་ཨིན། 
ད་ལས་ཕེར་ཡིང་ ཆ་རོགས་ཁྱིོད་ཀྱིས་ མ་འོངས་པའ་ལས་རམ་ཚུ་ནང་ བཅིའ་མར་
གཏོགས་ཏ་ མནོ་དོན་ཚུ་ལགས་ཤོམ་ འགྲུབ་ཚུགས་པའ་ར་སོན་ ངའི་ཁ་ཐུག་ལས་ཡིོད་
ཟེར་ ཞུ་ན་ཨིན། ཞིས་དབྱེན་ཚས་༡༡.༨.༠༧ ལུ།  

པདྨ། 
བར་བའ་ཆ་རོགས། 
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༢. ཆ་རིྩོགས་ལུ་སྩོ་སྣང་ཅན་ག་གནས་ཚུལ།  
༉  ཧང་ག་ཆ་རིྩོགས་སྩོབས་ལྡན་ལུ། 

དྩོན་འིབྲེས་ད་ན། ཁྱྩོད་ཡིང་ དཀྩོན་མཆྩོག་གསུམ་ག་ ཐུགས་ར་ལས་ ལུས་ལུ་ན་ཚ་ 
དང་ སམས་ལུ་སྡུག་བསལ་མད་པེརི་ ཕ་ནང་གཉས་ཀྱི་ཡྩོན་ཏན་ ལགས་ཤེྩོམ་འིབད་ལྷབ་ས་ ཡྩོདཔེ་འིྩོང་མནྩོ་བའི་
རི་བ་ཡྩོད། ང་ཡང་ རྐྱེན་ངན་ག་ན་ཡང་མད་པེརི་ ཡྩོན་ཏན་ཚུ་ ར་འིགངས་ལྷབ་ས་རི་ཡྩོད། 

ང་གིས་ཁོྱིད་ལུ་ དགའི་སྩོའི་ལྩོ་རྒྱུས་ཅིག་སབ་པ་ཅིན། ཁ་ཙ་ཁ་ཉནམ་ཅག་ཁརི་ ཤེས་རིག་ན་གཞིྩོན་གྩོང་འིཕལ་ ལྟ་
བ་གས་ ང་བཅས་སྩོབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ པེརི་བྲེ་ནའི་འིགན་སྡུརི་ཅག་ འིགྩོ་འིདྲན་འིཐབ་མ་ནང་ བཅའི་མརི་གཏྩོགས་ཏ། 
ཨང་དང་པེའི་ གསྩོལ་རིས་ ཕའི་རྒྱལ་ཁབ་ལུ་ ལྟ་བཤེལ་འིགྩོ་ནའི་ ལས་རིམ་ཅག་ཨན་མ་འིད་ ང་གས་ཐྩོབ་སྦེ་ སྩོ་
བ་བྱུང་ཡ། 

ཆ་རིྩོགས་ཁྱྩོད་ཡང་  སྩོབ་གྲྭ་ནང་ རིང་ལུ་དགྩོ་པེའི་ དཔ་ཆ་ལགས་ཤེྩོམ་འིབད་ལྷབ། སོབ་གྲྭ་གས་འིགན་སྡུརི་ག་ཅ་
བཟུམ་ འིགྩོ་འིདྲན་འིཐབ་རུང་། ད་ཚུ་ནང་ བཅའི་མརི་གཏྩོགས་ན་འིད་ གནམ་མད་ས་མད་ཁག་ཆ་དྲགས་ཅག་ཨན་
པེས། ཟར་ སབ་ན་དང་གཅག་ཁརི་ ཤུལ་ལས་ང་ ལྟ་བཤེལ་ལས་ ལྩོག་ལྷྩོད་ཞིནམ་ལས་ ཁྱྩོད་དང་འིཕད་པེརི་འིྩོང་
ནའི་རི་བ་བཅས་ ཁྱྩོད་རིའི་ཆ་རིྩོགས་ཀྱིས་ དབྱེན་ཚས་༡༡.༡༢.༨༩ ལུ་ 

         ཕུལ།  

 

སྐལ་ལྡན།  
ཁྱྩོད་རིའི་ཆ་རིྩོགས། 
འིཇགས་མད་རྣམ་རྒྱལ་སྩོབ་གྲྭ། 
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༉ བར་བའི་དྲན་ཅན་ཕམ་དང་སྤུན་འིཁྩོརི་ཚུ་ལུ། 

     ཞུ་དྩོན་ད་ན། ད་རིས་ཕམ་གཉས་
ཀྱིསི་གཙས་པེའི་ སྤུན་ཆ་ཚུ་ཡང་། དཀྩོན་མཆྩོག་ག་ཐུགས་ར་ལས་ གཟུགས་
ཁམས་ བཟང་ཏྩོག་ཏྩོ་འིབད་ཡྩོད་པེའི་ རི་བ་སྦེྩོམ་ཡྩོད། ང་ཡང་ ཁེྱིད་ཕམ་གཉིས་ཀྱི་ 
སོན་ལམ་ལས་བརྟེན་ ད་རེས་སྐབས་ཅག་ རྐྱེན་ངན་ག་ན་ཡང་མད་པེརི་ ལགས་ཤེྩོམ་
འིབད་རི་ཡྩོད། 

ད་རིས་ ཁྱྩོད་ཕམ་དང་ སྤུན་ཆ་ཚུ་ལུ་ ང་གས་ དངུལ་ཀམ་༥༠༠༠/- (ལྔ་སྩོང་
ཐམ་པ་) སྐྱལ་དོ། འིད་གས་ ཁེྱིད་ལུ་ ཕན་ཐྩོགས་འབྱུང་འིྩོང་མནྩོ་བའི་ རི་བ་ཡྩོད། 
གནམ་དགུན་ག་ ངལ་གསྩོའི་སྐབས་ལུ་ གཡུས་ཁ་ལུ་འིྩོངམ་ད། གཟུགས་བཟངཔོ་
འབད་ མཇལ་ཚུགས་པེའི་ རི་བ་དང་སྨྩོན་ལམ་ཡྩོད། ཟར་ ཞུ་ན་ཨན་ལགས།  

ཞིས་རིང་ཟླ་༧ པེའི་ཚས་༢༥ ལུ་ བུཚ་ཡ་ཤེས་ཀྱིས་ 
                        ཕུལ། 
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༉  ཕམ་དང་སྤུན་ཆ་ཚུ་ལུ། 

                ད་རིས་ ཁྱྩོད་ཕམ་དང་ སྤུན་ཆ་ཚུ་ག་རི་ ན་ཚ་མད་པེརི་བད་
ཏྩོག་ཏྩོ་འབད་རི་ ཡྩོདཔེ་འིྩོང་མནོ་བའ་ར་བ་ཡིོད། བུཚ་ང་ ཁ་ཙ་ཁ་ཉནམ་ཅག་ཁརི་ 
གཟུགས་མ་བདྱེཝ་ཅག་ བྱུང་ས་རི་འིབད་རུང་། ད་རིས་ ཨ་རྟེག་ཧ་ལུགས་འིབད་ དྲག་ས། 
སྩོབ་གྲྭ་ནང་ དྲན་ཅན་ག་སྩོབ་དཔེྩོན་དང་ སྩོབ་ཕྲུག་ཆ་རིྩོགས་ཚུ་དང་གཅག་ཁརི་ དགའི་
ཏྩོག་ཏྩོ་འབད་རི་ཡྩོད། ད་ག་ཐད་ལུ་ ཁེྱིད་ཕམ་སྤུན་ཆ་ཚུ་ ཚ་གང་ལང་མ་དགྩོ་ ཟར་ཞུ་ན་
ཨན། 

མདང་ཞིག་ ཁེྱིད་ཕམ་གཉས་ཀྱིས་ དངུལ་ཀྲིམ་སྟེངོ་ཕྲག་གསུམ་ བསྐྱལ་གནང་མ་ད་གས་ 
མཁོ་ཆ་བའ་ཅི་ལ་ སོ་སན་དང་ སོ་བཀྲུ། གདན་ཁབས་ ཨིོམ་སོ་ཚུ་ཉིོ་ཡིོདཔ་མ་ཚད། 
འད་ག་ལྷག་ལུས་ད་གས་ དཔ་མཚམས་ངལ་གསོའ་སབས་ལུ་ ཟུར་འཐབ་འབད་ཆོས་བལྟ་
ན་ག་ ཟེད་འགོྲ་ཡིང་ ལང་ན་ཨིན་མས། 

ནངས་པེ་གནངས་ཚས་ དཔ་མཚམས་ངལ་གསྩོའི་སྐབས་ལུ་ ང་དང་ངའི་ཆ་རིྩོགས་གསུམ་ 
ཟུརི་འིཐབ་འིབད་ དཔེ་ཆ་བལྟ་སྩོད་ན་ག་ རས་ཨན། ད་གས་འིབད་ གཡུས་ཁརི་འིྩོང་ མ་
ཚུགས་ན་བཟུམ་འིདུག། གནམ་དགུན་ ངལ་གསྩོ་ག་སྐབས་ལུ་ ཁེྱིད་ཕམ་སྤུན་ཆ་ཚུ་ སྐུ་
གཟུགས་བཟངཔོ་འབད་ མཇལ་ཚུགས་པེའི་ རི་སྨྩོན་དང་བཅས་ བུ་ཡ་ཤེས་ཀྱིས་ དབྱེན་
ཚས་༢༢.༦.༠༢ ལུ་དྭངས་བས་ 

              ཕུལ། 
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ལྷབ་སྒྲོན་འབདཝ་ད་ སླྒྲོབ་ཁང་ནང་ ངེས་པར་དགོ་པའི་ མཐུན་རེྐྱན། 

ལྷག་དེབ།  
ལྷབ་སློན་སྐབས་དང་། ནམ་ཁོམ་ ནམ་བདེ་ ལྷག་ནི་གི་དློན་ལུ་ ཚང་སྒྲིག་སློབ་ཁང་ནང་ལུ་ འཐློབ་ཆོག་ཆོག་འབད་ 
འློང་དགོ། 
༡. བཟང་པེྩོའི་ལཱ།  ༢. བྱེ་ལ་ཁ་སབ་མ།   
༣. མ་ཚའི་དཀའི་ངལ།  ༤. རིབ་རུབ་གཏང་ག།  
༥. རིྩོ་ཁྱ་དང་བྱེ་ལ་ག་གཉན།  ༦. ཕན་སམས།   
༧. འིཕརིཝ་དང་རི་ག་ཕྱུ་གུ།  ༨. སྩོབ་དཔེྩོན་ཚུལ་ཁྲེམས་མཐརི་ཕན།   
༩. འིཇག་རྟེན་པེའི་ཡང་དག་ལྟ་བ། ༡༠. ཆུ་བྱེ་དང་ཉ།   
༡༡. ལང་ཤེྩོརི་ཐལ་བའི་གཅས་ཕྲུག། ༡༢. བུ་བཀ་ཤེས། 
༡༣. རྒྱལ་པེྩོའི་ཐུགས་རྒྱུད།  ༡༤. ཀླུའི་ཚུལ་ཁྲེམས། 
ལྷན་ཐབས། 
༡. བུ་མཛུབ་དཀྱི་ལུ་ཆགས་མ། ༢. ལས་དང་རྣམ་བསྐྩོས། 
༣. ཉ་ག་སྩོག།   ༤. ཐ་དམ་ཚག། 
༥. ཨཔེ་རྡྩོ་ར།   ༦. ཡད་འིཕྩོག་བཟང་མྩོ། 
སློན་ཆས། 
Dzongkha Grammar charts (ལྷག་བཅས། འབྲེལ་/བྱེད་སྒྲའི་སློར་ཚུལ་ ཚན་༣ ཡློད།) 
སློབ་ཁང་ནང་ དུས་རྒྱུན་ བཀྲམ་སློན་འབད་ བཞག་དགོ། 

གཞི་རྟེན། 
Dzongkha Illustrated Dictionary for students  ཚིག༌མཛློད།  
ཡིག་སྡེབ་ཡར་དགས་ཀྱི་དློན་ལུ་ སློབ་དཔློན་དང་སློབ་ཕྲུག་ལུ་ རེ་རེ་འློང་དགོ། 
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