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བཀའ་དྱིན་དགའ་ཚརོ། 
ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག་ག་ཁ་ཐུག་ལས་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ ཤེས་རིག་ལམ་ལུགས་དང་ སྤུས་ཚོད་ཡརི་དྲག་བཟློ་ནའི་དློན་ལུ་ ཁག་ཆེ་བའ་མ་དངུལ་གྱི་རྒྱབ་སློརི་གནང་མ་ འབྲུག་རྒྱལ་གཞུང་ལུ་ 
བཀའ་དྲན་དགའ་ཚོར་ཞུ་ན་ཨན། ད་དང་གཅག་ཁརི་ ཆེློས་ཚོན་དཔེ་དབ་རློམ་སྒྲིག་ག་ལཱ་ནང་ ཁྱད་རིག་ག་གློས་སློན་དང་ ཕན་འདབས་ཀྱི་གློགས་རིམ་མཛིད་མ་ གཤེམ་གསལ་ ཤེས་ཡློན་མཁས་
མཆེློག་དང་ ཁྱད་པེརི་ཅན་གྱི་སློབ་དཔེློན་ཡློངས་ལུ་ ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག་ག་ཁ་ཐུག་ལས་ དགའ་བསུ་དང་བཅས་པེའ་ལགས་སློ་ཡློད། 
 

གློས་སློན་པ། 
༡   དྲགློས་དྲློག་ཀྲརི་ པེདྨ་འཕྲིན་ལས། དྲུང་ཆེན། ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག། 
༢   ཋ་ཀུརི་སང་པེའུ་དྲལ། མདློ་ཆེན། ཤེས་རིག་ཞིབ་འཚོལ་དང་གློང་འཕལ་ལྟེ་བ། 
༣   ལྷུན་གྲུབ་འབྲུག་པེ། ར་གཞུང་འགློ་དཔེློན། ར་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་རྒྱབ་སློརི་ས་ཚོན།  
 
སྱིར་བཏང་བཀདོ་ཁྱབ་དང་རྒྱབ་སློར། 
ཀརྨ་ཡ་ཤེས། ར་གཞུང་འགློ་དཔེློན་གཙོ་འཛིན། ར་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་རྒྱབ་སློརི་ས་ཚོན།  
 
ཞུན་དགཔ། 
༡      དྲགློས་སངས་རྒྱས་རློ་རྗེ། ཡློངས་ཁྱབ་མདློ་ཆེན། རློང་ཁ་གློང་འཕལ་དབང་འཛིན། 
༢      བསན་འཛིན་རློ་རྗེ། ར་གཞུང་འགློ་དཔེློན། ར་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་རྒྱབ་སློརི་ས་ཚོན། 
༣      ཚོ་རིང་། ར་གཞུང་འགློ་དཔེློན། ར་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་རྒྱབ་སློརི་ས་ཚོན། 
 

ལས་བྡེད་ཚགོས་ཆུང་ག་ིའཐུས་མྱི། 
༡  དྲག་ཤེློས་སངས་རྒྱས་རློ་རྗེ། ཡློངས་ཁྱབ་མདློ་ཆེན། རློང་ཁ་གློང་འཕལ་དབང་འཛིན། 
༢ དབང་དྲག་རློ་རྗེ། ལྟེ་ཞིབ་འགློ་དཔེློན། ཤེས་རིག་ལྟེ་ཞིབ་དང་རྒྱབ་སློརི་ས་ཚོན། 
༣ རྟ་མགན་རློ་རྗེ། ར་གཞུང་འགློ་དཔེློན། ར་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་རྒྱབ་སློརི་ས་ཚོན། 
༤ རློ་རྗེ་དབང་ཕྱུག། ར་གཞུང་འགློ་དཔེློན། ར་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་རྒྱབ་སློརི་ས་ཚོན། 
༥ པེདྨ་དབང་འདུས། ཆེློས་ཚོན་མཁས་མཆེློག། འབྲུག་ཆེློས་རྒྱུགས་བཀློད་ཚོགས། 
༦ ཤེས་རིབ་རྒྱལ་མཚོན། ཆེློས་རྒྱུགས་འགློ་འཛིན་ལས་རིློགས། འབྲུག་ཆེློས་རྒྱུགས་བཀློད་ཚོགས། 
༧ བསམ་གཏན་མཐེརི་ཕྱིན། ལགས་སྦྱརི་བ། ཤེས་རིག་མཐེློ་རིམ་སློབ་གྲྭ། སྤ་རིློ། 
༨ བསན་འཛིན་རློ་རྗེ། ར་གཞུང་འགློ་དཔེློན། ར་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་རྒྱབ་སློརི་ས་ཚོན། 
༩ ཚོ་རིང་། ར་གཞུང་འགློ་དཔེློན། ཤེྡེེར་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་རྒྱབ་སློརི་ས་ཚོན། 
 
རློམ་སྱིག་པའྱི་མྱིང་ཐ།ོ 
༡   དྲག་ཤེློས་སངས་རྒྱས་རློ་རྗེ། ཡློངས་ཁྱབ་མདློ་ཆེན། རློང་ཁ་གློང་འཕལ་དབང་འཛིན། 
༢   ཤེས་རིབ་རྒྱལ་མཚོན། ཆེློས་རྒྱུགས་འགློ་འཛིན་ལས་རིློགས། འབྲུག་ཆེློས་རྒྱུགས་བཀློད་ཚོགས།  
༣  པེདྨ་དབང་འདུས། ཆེློས་ཚོན་མཁས་མཆེློག། འབྲུག་ཆེློས་རྒྱུགས་བཀློད་ཚོགས།  
༤   རློ་རྗེ་རྣམ་རྒྱལ། རློང་ཁག་ཤེས་རིག་འགློ་དཔེློན་ལས་རིློགས། ཆུ་ཁ། 
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༥   བསློད་ནམས་ཚོ་རིང་། རློང་ཁག་ཤེས་རིག་འགློ་དཔེློན་ལས་རིློགས། བསམ་གྲུབ་ལློངས་མཁརི། 
༦   པེདྨ་དློན་གྲུབ། དབུ་འཛིན་ལས་རིློགས། སྐད་ཡག་དང་ལམ་སློལ་སློབ་སྦྱློང་ཁང་། སམས་རྟློགས་ཁ། 
༧   དབང་དྲག་རློ་རྗེ། ཤེས་རིག་ལྟེ་ཞིབ་འགློ་དཔེློན། ཤེས་རིག་ལྟེ་ཞིབ་དང་རྒྱབ་སློརི་ས་ཚོན། 
༨  བསམ་གཏན་མཐེརི་ཕྱིན། ལགས་སྦྱརི་བ། རྒྱལ་ཡློངས་ཤེས་རིག་སྤལ་ཁང་། སྤ་རིློ། 
༩   རློ་རྗེ་དབང་ཕྱུག། ར་གཞུང་འགློ་དཔེློན། ར་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་རྒྱབ་སློརི་ས་ཚོན།  
༡༠   དབང་ཕྱུག། སློབ་དཔེློན། ཨློན་རློ་རྗེ་འབྲིང་རིམ་གློང་མའ་སློབ་གྲྭ། ཧཱ། 
༡༡   ཕུན་ཚོགས། སློབ་གློང་ལས་རིློགས། གཟ་ལུང་ཁ་འབྲིང་རིམ་འློག་མའ་སློབ་གྲྭ། ཐེམ་ཕུག། 
༡༢   པེདྨ་བསན་འཛིན། དབུ་འཛིན་ལས་རིློགས། ཤེརི་པེ་འབྲིང་རིམ་བརི་མའ་སློབ་གྲྭ། སྤ་རིློ། 
༡༣   ཚོ་རིང་ཕུན་ཚོགས། དབུ་འཛིན་ལས་རིློགས། མུ་ཏག་ཐེང་འབྲིང་རིམ་གློང་མའ་སློབ་གྲྭ། ཐེམ་ཕུག། 
༡༤   དཔེལ་འབློརི། ལགས་སྦྱརི་བ། ཤེས་རིག་མཐེློ་རིམ་སློབ་གྲྭ། བསམ་ར། 
༡༥   ཀུན་ལགས་རྣམ་རྒྱལ། དབུ་འཛིན་ལས་རིློགས། ལུང་བསན་ཟམ་པེ་འབྲིང་རིམ་བརི་མའ་སློབ་གྲྭ། ཐེམ་ཕུག། 
༡༦   ཚོ་དབང་རློ་རྗེ། སློབ་དཔེློན། མུ་ཏག་ཐེང་འབྲིང་རིམ་གློང་མའ་སློབ་གྲྭ། ཐེམ་ཕུག། 
༡༧   རློ་རྗེ་། སློབ་དཔེློན། དབངས་ཅན་ཕུག་འབྲིང་རིམ་གློང་མའ་སློབ་གྲྭ། ཐེམ་ཕུག། 
༡༨   ཚོ་རིང་དཔེལ་འབློརི། སློབ་གློང་ལས་རིློགས། འགམ་ཕུག་འབྲིང་རིམ་འློག་མའ་སློབ་གྲྭ། ར་རིང་། 
༡༩   ཡ་ཤེས་དབངས་མཚོ། སློབ་དཔེློན། གསརི་སྤང་སློབ་གྲྭ་ཆུང་བ།   
༢༠   དབངས་ཅན་མཚོ་སད། སློབ་དཔེློན། ལུང་བསན་ཕུག་གཞི་རིམ་སློབ་གྲྭ། ཐེམ་ཕུག། 
༢༡   བློ་གློས་འློད་ཟར། སློབ་དཔེློན། ཝང་ཆུ་འབྲིང་རིམ་སློབ་གྲྭ་བརི་མའ་སློབ་གྲྭ། ཆུ་ཁ། 
༢༢   འཛིམས་པེ་བུ་ཁྲིད། སློབ་དཔེློན། ཕུ་ཡུམ་འབྲིང་རིམ་གློང་མའ་སློབ་གྲྭ།  ལྷུན་ར། 
༢༣   ཀརྨ་དློན་གྲུབ། སློབ་དཔེློན། ཆུ་ཁ་འབྲིང་རིམ་གློང་མའ་སློབ་གྲྭ།  
༢༤   ཀརྨ་དབང་འདུས། དབུ་འཛིན་ལས་རིློགས། དབངས་ཅན་ཕུག་འབྲིང་རིམ་གློང་མ། ཐེམ་ཕུག། 
༢༥   ཚོ་རིང་རློ་རྗེ། སློབ་དཔེློན། ཡློན་ཕུ་ལ་འབྲིང་རིམ་འློག་མའ་སློབ་གྲྭ། བཀྲ་ཤེས་སྒང་། 
༢༦   ཨློན་རློ་རྗེ། སློབ་དཔེློན། དག་ལགས་ཕུག་འབྲིང་རིམ་གློང་མའ་སློབ་གྲྭ། གསརི་སྤང་། 
༢༧   སློན་ལམ། སློབ་དཔེློན། བ་ཇློ་འབྲིང་རིམ་གློང་མའ་སློབ་གྲྭ། དབང་འདུས་ཕློ་བྲིང་། 
༢༨   ཆེློས་སད་རྒྱལ་མཚོན། སློབ་དཔེློན། བསམ་ར་འབྲིང་རིམ་གློང་མའ་སློབ་གྲྭ།  
༢༩   ངག་དབང་ཕུན་ཚོགས། སློབ་དཔེློན། ནང་སྐློརི་འབྲིང་རིམ་གློང་མའ་སློབ་གྲྭ། པེདྨ་དགའ་ཚོལ། 
༣༠   ཤེས་རིབ་རློ་རྗེ། སློབ་དཔེློན། རིང་འབྱུང་འབྲིང་རིམ་གློང་མའ་སློབ་གྲྭ། བཀྲ་ཤེས་སྒང་། 
༣༡   བཀྲ་ཤེས་བསན་འཛིན། སློབ་དཔེློན། རྒྱལཔེློ་ཞིང་འབྲིང་རིམ་གློང་མའ་སློབ་གྲྭ། མློང་སྒརི། 
༣༢   བསློད་ནམས་ཕུན་ཚོགས། སློབ་དཔེློན། མློང་སྒརི་འབྲིང་རིམ་གློང་མའ་སློབ་གྲྭ།  
༣༣   ཨློ་རྒྱན་འཕྲིན་ལས། དབུ་འཛིན་ལས་རིློགས། པེདྨ་དགའ་ཚོལ་འབྲིང་རིམ་བརི་མའ་སློབ་གྲྭ། 
༣༤   ལྷ་དབང་ཕུན་ཚོགས། སློབ་དཔེློན། བཙོན་མཁརི་ལ་འབྲིང་རིམ་བརི་མའ་སློབ་གྲྭ། བཀྲ་ཤེས་གཡང་ར།  
༣༥   པེདྨ་རློ་རྗེ། སློབ་དཔེློན། དརི་དཀརི་འབྲིང་རིམ་བརི་མའ་སློབ་གྲྭ།  
༣༦   བསན་འཛིན་རློ་རྗེ། ར་གཞུང་འགློ་དཔེློན། ར་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་རྒྱབ་སློརི་ས་ཚོན།  
༣༧   ཚོ་རིང་། ར་གཞུང་འགློ་དཔེློན། ར་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་རྒྱབ་སློརི་ས། 
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ལས་དྲུང་། 
༡   བསན་འཛིན་རློ་རྗེ། ཞིབ་འཚོལ་འགློ་དཔེློན། རློང་ཁ་གློང་འཕལ་དབང་འཛིན། 
༢   བསན་འཛིན་རློ་རྗེ། ར་གཞུང་འགློ་དཔེློན། ར་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་རྒྱབ་སློརི་ས་ཚོན། 
༣   ཚོ་རིང་། ར་གཞུང་འགློ་དཔེློན། ར་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་རྒྱབ་སློརི་ས་ཚོན། 
 
ཕྱི་ཤགོ་པར་རྱིས། 
༡  བཀྲ་ཤེས་བློ་གློས། གློག་རིག་འགློ་དཔེློན། རློང་ཁ་གློང་འཕལ་དབང་འཛིན། 
2  འཇགས་མད་བློ་གློས། ར་གཞུང་འགློ་དཔེློན། ར་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་རྒྱབ་སློརི་ས་ཚོན།  
༣  པེདྨ་ཆེློས་རྒྱལ། གློག་རིག་ལས་རིམ་པེ། ར་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་རྒྱབ་སློརི་ས་ཚོན། 
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ཆེད་བརློད། 

 
རློང་ཁ་འད་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ དཔེལ་ལྡན་འབྲུག་པེའ་ ཆེློས་སད་གཉིས་ལྡན་གྱི་གཞུང་འགློ་དང་པེ་ དབུ་བརྙེས་པེའ་བསྒང་ལས་རི་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གཞུང་སྐད་འབད་ ལག་ལན་
འཐེབ་པེའ་སྐད་ཡག་ཅག་ཨན། དུས་རིབས་༢༠ པེ་ཕྱིད་མཚོམས་ལས་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ དང་རིབས་ཀྱི་དཔེལ་འབློརི་གློང་འཕལ་འཆེརི་གཞི་ འགློ་དང་པེ་བཙུགས་པེའ་
སྐབས་ལུ་ འབྲུག་རྒྱལ་གསུམ་པེ་ མངའ་བདག་འཇགས་མད་རློ་རྗེ་དབང་ཕྱུག་གས་ ཁ་ལས་ག་སབ་ཀྱི་རློང་ཁ་ ཡག་ཐེློག་འབྲི་ནའི་ལམ་སློལ་འགློ་བཙུགས་ཏ་ འབྲུག་ག་རྒྱལ་
ཡློངས་སྐད་ཡག་ལུ་ངློས་འཛིན་གྱི་ བཀའ་དྲལ་བསྒྲིགས་གནང་ནུག། ད་ལས་ཚུརི་ རློང་ཁ་འད་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སློབ་གྲྭ་ག་རི་ནང་ ཨང་ལིཤེ་དང་ རས་ཀྱི་ཆེློས་ཚོན་གཉིས་
དང་འདྲན་འདྲ་ ར་བའ་ཆེློས་ཚོན་ཁག་ཆེ་ཤེློས་ཅག་འབད་ སློབ་སྦྱློང་འབད་ན་ག་སློལ་བཏློད་གནང་ནུག།  
 
རྒྱལ་ཡློངས་རློང་ཁའ་ཆེློས་ཚོན་གྱི་ཐེད་ཁརི་ལྷློདཔེ་ད་ གསརིཔེ་བཟློ་དགློ་རུང་ བསརི་ཞིབ་ལགས་བཅློས་འབད་དགློ་རུང་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ག་ མཁས་མཆེློག་ཚུ་གས་རི་ འབད་
དགློཔེ་འབྱུངམ་མ་གཏློགས་ ཕྱིའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གློས་སློན་པེ་དང་ ཁུངས་གཏུགས་འབད་ས་ག་ན་ཡང་ འཐེློབ་སརི་མདཔེ་ཨན། ད་ལས་བརྟན་ རློང་ཁའ་ཆེློས་ཚོན་འགློ་དང་པེ་ 
བཟློཝ་ད་ག་གཞི་བཞིག་ས་འད་ཡང་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལློ་བརྒྱ་ཕྲིག་མང་རིབས་ཀྱི་སྔ་གློང་ལས་ གཞིས་བཙུགས་འབད་ད་ཡློད་པེའ་ གྲྭ་ཚོང་དགློན་ས་དང་ བཤེད་གྲྭ་སྒྲུབ་གྲྭ་ཚུ་ནང་ 
སློབ་སྦྱློང་འབད་སློལ་ཡློད་མ་ག་ ར་གཞུང་ཚུ་ལུ་བརྟན་ཏ་བཟློ་དགློཔེ་བྱུང་ནུག། ད་གུ་ དུས་ཚོད་རིམ་འགྱུརི་གྱི་ མཁློ་འདློད་དུམ་ག་རི་གས་ཟུརི་བརྒྱན་ཏ་ བཟློཝ་མ་གཏློགས་ ད་ལྟེློ་
ཚུན་ཚོད་བརི་ན་ རློང་ཁའ་དཔེ་དབ་དང་ སློབ་སློན་འབད་ཐེངས་འད་ལུ་ སྒྱུརི་བཅློས་སློམ་ཅག་ག་ན་ཡང་མ་འབྱུང་པེས།  
 
ད་རིས་ནངས་པེརི་ རྒྱལ་ཁབ་གློང་འཕལ་གྱི་འགྱུརི་བ་དང་བསྟུན་པེའ་ རློང་ཁའ་ཤེས་ཡློན་གྱི་དགློས་མཁློ་དང་འཁྲིལ་ཏ་ རློང་ཁའ་ཤེས་ཚོད་ཀྱི་ལློགས་གྲུབ་རི་འདློད་ལུ་ཡང་ སྒྱུརི་
བཅློས་འགྱིློཝ་ཨན་མས། ད་དང་བསྟུན་ཏ་ ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག་ག་ཁློངས་ལས་ སྤྱི་ལློ་༢༠༠༥ ལུ་ རྒྱལ་ཡློངས་གནས་རིམ་ནང་ རློང་ཁའ་རིག་རལ་དགློས་མཁློའ་བརྟག་ཞིབ་
ཅག་འབད་ཡ། བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་ཞིབ་བཅུད་དང་ རྒྱབ་སློན་བསམ་འཆེརི་ཚུ་ནང་ རློང་ཁ་ཡརི་དྲག་ག་དློན་ལུ་ འབད་དགློཔེ་གཞིན་ཚུ་དང་གཅག་ཁརི་ སློབ་གྲྭའ་རློང་ཁའ་སློབ་སྦྱློང་
འད་ བར་དློན་སློད་ལན་གྱི་ལློགས་གྲུབ་ ཧེ་མ་ལས་ལྷག་ས་བཟློ་ན་ལུ་ གཙོ་བློརི་བཏློན་དགློཔེ་ཁག་ཆེྡེེཝ་འབད་ཐེློན་ཏ་ཡློད། དའི་ནང་ལས་ འབྲི་ལྷག་ག་རིག་རལ་གཉིས་ ཡརི་
དྲག་གཏང་དགློཔེ་ག་ ཞིབ་བཅུད་མངློན་གསལ་ཆེ་ཏློག་ཏློག་འབད་ ཐེློན་ཡློདཔེ་ལས་བརྟན་ ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག་ག་ཁ་ཐུག་ལས་ ད་རིས་ བློ་གསརི་ལས་སློབ་རིམ་༡༢ པེ་ཚུན་གྱི་ 
རློང་ཁའ་ར་གཞུང་དང་ ཆེློས་ཚོན་ཚུ་ཡློངས་རློགས་ལགས་སྒྱུརི་འབད་ན་གུ་ཐེག་བཅད་ཅ། 
 
ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག་ག་ འཆེརི་གཞི་དང་བཀློད་རྒྱ་ཚུ་དང་འཁྲིལ་ཏ་ ཤེས་རིག་སློབ་གྲྭའ་ཤེས་ཡློན་ལས་ཁུངས་ཁ་ཐུག་ལས་ ར་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་རྒྱབ་སློརི་ས་ཚོན་གྱིས་འགློ་
འདྲན་ཐེློག་ རློང་ཁའ་ཆེློས་ཚོན་ཡློངས་རློགས་ལགས་སྒྱུརི་འབད་བའ་སྐབས་ལུ་ རློང་ཁའ་ར་གཞུང་དང་ ཆེློས་ཚོན་འད་ཚུ་ཡང་ སློབ་གྲྭའ་གནས་རིམ་ནང་ དམགས་ཡུལ་གཙོ་བློ་ 
རློང་ཁའ་བར་དློན་སློད་ལན་གྱི་ལློགས་གྲུབ་ཡརི་སང་ག་དློན་ལུ་ སྐད་ཡག་ག་རིག་རལ་བཞི་ག་ཤེས་ཚོད་ ལགས་ཤེློམ་འཐེློབ་ཐེབས་ལུ་ འཛིམ་གང་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཨང་ལིཤེ་ག་ སྐད་
ཡག་སློབ་སྦྱློང་ཐེབས་ལམ་ལུ་ གཞི་རྟན་འབད་ད་བཟློ་ཡློད། ད་གུ་ ཕན་ཐེབས་ཆེ་བའ་རིང་ལུགས་ སྔརི་སློལ་སློབ་སྦྱློང་འབད་ཐེངས་ཀྱི་ ལམ་ལུགས་ཚུ་ཡང་ འློས་འབབ་དང་
འཁྲིལ་ཏ་བཙུགས་ཡློད་པེའ་ཁརི་ སྐད་ཡག་ག་རིག་རལ་བཞི་ནང་ལས་ཡང་ འབྲི་ལྷག་ག་རིག་རལ་ལློགས་གྲུབ་ཡརི་སང་ལུ་ དམགས་བསལ་གྱི་དམགས་གཏད་འབད་ད་བཟློ་
བཟློཝ་ཨན།  
 
 
 

  

  



 

 

 

vii 

ད་རིས་ལགས་སྒྱུརི་འབད་མ་ག་ རློང་ཁའ་ཆེློས་ཚོན་འད་གས་ ན་གཞིློན་བུ་དང་བུམློ་ཚུ་ གས་ རློང་ཁའ་སློབ་སྦྱློང་འད་འཇམ་ཏློང་ཏློ་དང་ སློ་བ་ཆེ་ཏློག་ཏློ་ག་ཐེློག་ལས་ རློང་
ཁའ་བར་དློན་སློད་ལན་གྱི་ ཤེས་ཚོད་ལློགས་གྲུབ་ཡརི་སང་ ངས་གཏན་འཐེློབ་ཚུགས་ན་དང་གཅག་ཁརི་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ག་ན་ལས་ཁག་ཆེ་བའ་ བསམ་སྤྱིློད་ཤེས་ཡློན་དང་ རིང་
ག་ ལམ་སློལ་བཟང་པེློ་ཉིམས་སྲུང་དང་ ཡརི་སྤལ་གྱི་དམགས་དློན་ཚུ་ཡང་ ལགས་ཤེློམ་འབད་ འགྲུབ་ཚུགས་པེའ་དམགས་གཏད་བསདཔེ་ཨན།  
 
ད་མ་ཚོད་ རློང་ཁའ་ཤེས་ཡློན་འད་ག་ཐེློག་ལས་ མཐེློ་རིམ་ཤེས་ཡློན་གྱི་ ནང་དློན་རིག་པེ་དང་ གསློ་བ་རིག་པེ་ ཚོད་མ་རིག་པེ་ སྒྲི་རིག་པེ་ རས་ཀྱི་རིག་པེ་ ལ་སློགས་པེའ་ རིག་
པེའ་གནས་ད་ཚུ་སློབ་སྦྱློང་འབད་ན་ལུ་ཡང་ དཀའ་ངལ་མད་པེརི་འཇུག་ཚུགས་པེའ་རི་བ་ཡློད། 
     
ད་རིས་ རློང་ཁའ་ར་གཞུང་དང་ཆེློས་ཚོན་གསརི་སྒྲིག་ག་ལས་དློན་འད་ ལགས་ཤེློམ་འབད་ མཐེརི་འཁྱློལ་ཚུགས་མ་འད་ ཤེས་རིག་སློབ་གྲྭའ་ཤེས་ཡློན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ ར་གཞུང་
དང་ཁྱད་རིག་རྒྱབ་སློརི་ས་ཚོན་གྱིས་ དློན་སན་གྱི་འགློ་འདྲན་དང་ ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག་ག་འགློ་དཔེློན་ ཤེས་རིག་མཁས་མཆེློག་ཚུ་གས་གཙོས་པེའ་ ཉིམས་མློང་ཅན་གྱི་སློབ་གྲྭའ་
སློབ་དཔེློན་ཚུ་དང་ ད་ཁརི་ འབྲུག་རྒྱལ་འཛིན་གཙུག་ལག་སློབ་སའི་ ཤེས་རིག་མཐེློ་རིམ་སློབ་སྦྱློང་ཁང་གཉིས་ཀྱི་ ལགས་སྦྱརི་བ་ཚུ་དང་ ཁྱད་རིག་ཅན་གྱི་འབྲུག་མ་གཞིན་ཚུ་གས་ 
མཉིམ་འབྲིལ་བརློན་ཤུགས་ལུ་བརྟན་ཏ་ཨནམ་ལས་ ག་རི་ལུ་ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག་ག་ཁ་ཐུག་ལས་ དགའ་ཚོར་དང་ལགས་སློའ་གཟངས་བསློད་ཡློད། ད་དང་འདྲཝ་འབད་ མཐུན་
རྐྱེན་གྱི་མ་དངུལ་གནང་མ་ འབྲུག་གཞུང་དང་ འབྲིལ་ཡློད་ཁག་ཆེ་བའ་ཁྱད་རིག་ག་ རྒྱབ་སློརི་གློགས་རིམ་གནང་མ་ཚུ་དང་ མཐུན་འགྱུརི་གྱི་ཕན་འདབས་འཐེློབ་སའ་ དཔེ་དབ་
བདག་དབང་ཅན་གྱི་རློམ་པེ་པེློ་དང་ དཔེ་སྐྲུན་པེ་ཚུ་དང་བཅས་པེ་ ག་རི་ལུ་ ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག་ག་ཁ་ཐུག་ལས་ དགའ་བསུ་དང་བཅས་པེའ་ བཀའ་དྲན་དགའ་ཚོར་སློམ་ཡློད།   
 

བཀྲས་བད་ལགས། 
 
 

འཕྲིན་ལས་རྒྱ་མཚོ། 
                         ཤེས་རིག་བློན་པེློ། 
 
 
 
 
 

                
 
 
 
 
                      



 

 

 

viii 

                      སློན་བརློད། 
ༀ་སྭ་སྱི། གདོད་ནས་ལེགས་གྲུབ་རྱི་ལྡན་རྒྱལ་ཁབ་འདིར། །ཕན་བདེའྱི་འབྱུང་གནས་གསང་སགས་ཐེག་པའྱི་ཆོས། །ཐོག་མར་
འདྡེན་མཛད་མཚུངས་མྡེད་ཨོ་རྒྱན་རྡེ། །བཀའ་དྱིན་སྱིད་མཐའྱི་བར་དུ་གུས་པས་དན། །འཇིག་རྡེན་དབང་ཕྱུག་མྱི་ཡི་བརྫུར་
ཞུགས་ནས། །ཆོས་སྱིད་ལུགས་གཉིས་དཔལ་གྱི་དགའ་སློན་གྱིས། །དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའྱི་རྒྱལ་ཁབ་གཞྱིར་བཞྡེངས་
པའྱི། །མཐུ་ཆེན་བླ་མའྱི་ཞབས་ལ་དད་ཕག་བརྡེགས། །རྒྱ་ཆེན་ཤེས་བའྱི་མཛོད་ལ་མངའ་བརྡེས་ནས། །གཞན་ལམ་འདྡེན་
མཛད་ཡོངས་ལ་གུས་བཏུད་ནས། །ངོ་མཚར་འབུམ་ལྡན་སློན་མྡེད་རྱིག་ལམ་གཏེར། །གང་འདོད་ཡོངས་ལ་མཆོད་ཡོན་འགྡེད་
ལ་སློ།། 
 
སློབ་རིམ་༩ པེའ་རློང་ཁའ་སློབ་དཔེློན་ལམ་སློན་འད་ ཤེས་རིག་ལམ་ལུགས་ནང་ ད་རིས་འགློ་དང་པེ་བཏློནམ་ཨན། ད་བཟུམ་མའ་ལག་དབ་འད་ ཧེ་
མ་གཞི་རིམ་སློབ་གྲྭ་འློག་མ་ཚུ་ནང་མ་གཏློགས་མདཔེ་ཨན། ཨན་རུང་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ སློབ་གྲྭའ་ཤེས་ཡློན་གནས་ཚོད་ ཡརི་སང་ག་དློན་ལུ་ གལ་ཆེ་
ཤེློས་ངློ་མ་ཅག་ སློབ་དཔེློན་ལུ་རྒྱབ་སློརི་བན་ན་ངློས་འཛིན་འབད་ད་ ད་རིས་ སློབ་གྲྭ་ནང་སློབ་སློན་འབད་མ་ སློབ་དཔེློན་ཚུ་ག་དློན་ལུ་ སློབ་རིམ་ག་
རི་ག་ ལམ་སློན་རི་བཟློ་ས་ཡློད།  
 
ད་འབདཝ་ད་ སློབ་དཔེློན་གྱི་ལམ་སློན་འད་ ཧེ་མ་ག་སློབ་དཔེློན་ལག་དབ་ཚུ་བཟུམ་མན་པེརི་ སློབ་དཔེློན་ཚུ་གས་སློན་དགློ་པེའ་སློབ་དབ་ནང་ག་ རིག་
རལ་སློ་སློའ་ཤེས་ཡློན་ སློབ་སློན་འབད་ཐེངས་ཀྱི་དམགས་བསལ་དློན་ལུ་ཨན། དཔེ་སློན་ད་དང་འཁྲིལ་ཏ་ སློབ་དབ་ནང་ག་དློན་ཚོན་ག་རི་རི་རི་བཞིན་
དུ་ སློན་ན་འད་ སློབ་དཔེློན་སློ་སློའ་འགན་ཁུརི་ཨན། 
 
སློབ་དཔེློན་གྱི་ལམ་སློན་ལག་དབ་འད་ནང་ སློབ་རིམ་འད་ག་ལྷག་རིག་དང་རློམ་རིག་ སློབ་དབ་དང་ སྐད་ཡག་ཡ་གུའ་སྦྱློརི་བའ་སློབ་དབ་གཉིས་ནང་
ག་ རིག་རལ་རི་རི་བཞིན་དུ་ག་ལས་དློན་ འགྲུབ་དགློ་པེའ་སྦྱློང་ལཱ་ཚུ་ ག་རི་ཚོངམ་འབད་བཀློད་ད་ཡློད། ད་མ་ཚོད་སྦྱློང་ལཱ་རི་རི་བཞིན་དུ་གས་ བྷུལུམ་
གྱི་རིག་སློབས་ག་ཅ་སློནམ་ཨན་ན་ཡང་ བཀློད་ད་ཡློད་པེའ་ཁ་ལུ་ མཇུག་ལུ་ དཔྱེ་ཞིབ་འབད་ཐེངས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་ཡང་བཀློད་ད་ཡློད། སློབ་རིམ་
འད་ག་དློན་ལུ་ ཁག་ཆེ་བའ་རྒྱབ་རྟན་དཔེ་དབ་ཀྱི་ཐེློ་དང་ དཔེ་དབ་ཚོད་ཀྱི་གཞི་ ཨ་ལློ་རིང་སློ་གས་འབྲི་ནའི་རིག་རལ་ཡརི་རྒྱས་བརྟག་ཞིབ་ཡག་སློད་
དང་ དཔེ་དབ་བཙོག་འཐུའ་ཚོད་གཞི་ བྷུལུམ་གྱི་རིག་སློབས་དབ་བ་དང་ ལྷག་རིག་ཐེབས་ལམ་ འབྲི་སྦྱློརི་ལམ་ལུགས་དང་ཚོག་མཛིད་ལག་ལན་ 
སློབ་སློན་དུས་ཚོད་ཚུ་ཡང་ག་རི་ ཚོངམ་འབད་བཀློད་ད་ཡློད།  
 
སློབ་དཔེློན་གྱིས་ སམས་ཁརི་བཞིག་དགློཔེ་འད་ སློབ་རིམ་༩ པེ་ད་ཅག་ཁརི་ལྷློདཔེ་ད་ ཨ་ལློ་ཚུ་གས་ ག་དམ་ཅག་ཡང་མནློ་ཚོད་ལངས་ཏ་ཡློདཔེ་
ལས་ དཔེ་ཆེ་སློནམ་ད་ སློབ་དཔེློན་ཁྱློད་རི་གས་ ག་ཤེས་མ་འད་རྐྱེངམ་གཅག་ ཨ་ལློ་ཚུ་ལུ་སློན་ཞིནམ་ལས་ འད་གས་ཚོད་བཟློ་ས་ བསམས་ཏ་མ་



 

 

 

ix 

བཞིག་པེརི་ དློན་ཚོན་རི་རི་བཞིན་དུ་ དང་པེ་རི་ཨ་ལློ་ཚུ་ག་ཁློང་རིའ་རིག་ པེ་ལག་ལན་འཐེབ་ས་ རིག་པེ་རྒྱ་སད་འབད་བཅུག་དགློཔེ་ཁག་ཆེ། 
དཔེར་ན་ རྒྱལ་སས་ལག་ལན་ཚུ་ཡང་ ད་རིས་སློབ་དབ་ནང་ར་བ་གཅག་ལས་ མ་བཞིག་མ་འད་ གནད་དློན་ད་ལས་བརྟན་ཏ་ཨན། སློབ་དབ་ནང་ཡློད་
མ་ག་ཡག་རྒྱུགས་དབ་བ་ཚུ་ཡང་ དཔེ་རི་རི་ཨནམ་ལས་ ད་ལས་རིགས་བསྒྲིས་ཏ་ དཔེ་དབ་གཞིན་ཚུ་ཞིབ་འཚོལ་ཐེློག་ལས་ ཨ་ལློ་ཁློ་རི་ལུ་མནློ་
བསམ་བཏང་ས་ ལག་ལན་འཐེབ་བཅུག་ན་འད་ ཁག་ཆེ་ཤེློས་ཅག་ཨན།  
 
ཨ་ལློ་ཚུ་ ལས་དློན་དང་འཁྲིལ་བའ་ཤེས་ཚོད་གྲུབ་འབྲིས་འཐེློབ་ཚུགས་མ་ཚུགས་འད་ ཁློང་རི་གས་ལྷག་ ཁློང་རི་གས་བྲིས་ཏ་ ཉིམས་མློང་གང་མང་
ཐེློབ་མ་འཐེློབ་འད་ལུ་ རིག་ལསཔེ་ཨན། འད་འབདཝ་ལས་ སློབ་དཔེློན་གྱིས་ ལློ་གཅག་ག་སློབ་སློན་འཆེརི་གཞི་བཟློ་བའ་བསྒང་ལས་རི་ ད་བསྟུན་
གྱི་ལས་རིམ་བཟློ་དགློཔེ་མ་ཚོད་ འློག་ལུ་སློབ་སློན་དུས་ཚོད་ནང་ག་དགློས་དློན་དང་འཁྲིལ་ཏ་ རིག་རལ་གཞིན་ཚུ་ལས་ཡང་ ལྷག་ན་དང་འབྲི་ན་གཉིས་
ལུ་ གཙོ་བློརི་བཏློན་དགློཔེ་ཨན། 
 
སློན་འདབེས།  

སློན་ལམ་གཅིག་མཐུན་སྐལ་མཉམ་རང་རྱིགས་ཀུན། །ཀུན་ཕན་འདོད་རྒུའྱི་འབྱུང་གནས་ཤེས་རྱིག་ལམ། །  
ལམ་བཟང་ཅི་དགར་སྡེལ་བའྱི་དགེ་མཚན་མཆོག །མཆོག་ལྡན་ལེགས་ཚོགས་འཕེལ་བའྱི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག །  

 
 
 
 
 
           སངས་རྒྱས་རློ་རྗེ། 
                ཁྲི་འཛིན། 
                  རློང་ཁའ་ཆེློས་ཚོན་ཚོགས་ཆུང་། 
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ག་ཅ་སོ་ཟིར་བ་ཅན་ སོབ་ཕྲུག་ཚུ་ ཚོས་རྐྱེབ་ན་ག་རིས་གཞ་ དཀརིཔོ་བཟུམ་ཅག་ཨིནམ་ལས་ ཚོས་
ཟུན་ན་འད་ རིས་གཞ་འད་རི་ལུ་ རིག་ལསཔ་ཨིན་རུང་ ཚོས་གཞ་ལགས་ཤེོམ་ཟུན་ཚུགསཔ་ཅག་འབད་
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ནའི་ཐབས་ཤེས་གནས་སྐབས་ གང་ཡོད་བཏོན་ན་འད་ སབོ་དཔནོ་གྱི་འགན་ཁུརི་ངོ་མ་ཅག་ འབད་ན་
འད་གས་ཨིན། 

མཐརི་ཐུག་ལུ་ སངས་སོབས་ཀྱི་ཤེས་ཡོན་འད་དང་ སོབ་ཕྲུག་ཁོང་རིའ་ རྒྱུད་ལུ་ཡོད་པའ་སྐྱེས་སོབས་
ཀྱི་ རིག་སོབས་གཉས་ཟུང་འབྲིལ་ཐོག་ལས་ སོབ་ཕྲུག་གཞན་ལས་ལྷག་པའ་ ཁྱད་པརི་ཅན་ཅག་ལུ་
བཟིོ་དགོཔ་ད་ ལམ་སོན་འད་ག་དགོས་དོན་ངོ་མ་ཨིན་ན།ོ། 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



སློབ་དཔོན་ལམ་སློན།                                          སློབ་རམི་༩ པ། 
       

རྒྱལ་འཛིན་ཤེས་རིག་ཚོགས་སྡེ།                                     ཤོེག་གྲངས་ 8/ 276 
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ལྷག་རིག་དང་རློམ་རིག། 
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རློམ་རིག་གི་ཁུངས་དོན།   

མ་ཚོའི་ནང་ ལཱ་དང་བྱ་བ་ག་ཅ་ག་ནང་ལུ་ཡང་ འཇོན་ཐངས་ཆ་ཏོག་ཏོ་ཅག་ལུ་འགྱུརི་ན་ག་ ཐོས་རྒྱ་དང་ 
ཉམས་མོང་ འཐོབ་ནའི་དོན་ལུ་ཁག་ཆ་བའ་ གནས་ཚུལ་དང་བརྡ་དོན་ཚུ་ རམོ་རིག་ཚུ་ལྷག་ཐོག་ལས་
ལན་དགོཔ་ཨིན། རམོ་རིག་ཟིར་མ་འད་ རྒྱལ་བའ་བཀའ་དང་ རྗེས་འཇུག་མཁས་པའ་བསན་བཅསོ་
དང་ སོན་འབོྱན་སྐྱེས་བུ་དམ་པ་ཚུ་ག་མཛིད་ཤུལ་དང་། གཞན་ཡང་ འབྱུང་རིབས་ རྣམ་ཐརི་དང་
རོགས་བརྗེོད་ སྲུང་དང་གཏམ་རྒྱུད་ ཡག་འགྲུལ་དང་ཡག་ཆ་ གསརི་ཤེོག་དང་དུས་དབ་ལ་སོགས་པའ་ 
དངོས་འབྱུང་ག་རོམ་རིག་དང་ རིང་ག་རིག་པ་གས་བཟིོ་བའ་ སྲུང་དང་དགོད་བྲི་ འཆརི་རོམ་དང་ སྙན་
རོམ་ལ་སོགས་པའ་ འཆརི་སང་ག་རོམ་རིག་ཚུ་ ག་རི་ལུ་སབ་ཨིན། 

ད་ཡང་ ལུགས་ཀྱི་བསན་བཅསོ་ལས། འབི་ཀློག་ཡོན་ཏན་ཀུན་གི་གཞི། །ཟིར་སབ་དོ་བཟུམ་ དངོས་རོམ་
དང་འཆརི་རོམ་གྱི་རིགས་ག་རི་ལུ་ ལྷག་སང་འབད་ད་ ད་ཚུ་ནང་ཡོད་པའ་ནང་དོན་ཚུ་ རིང་རྒྱུད་ལུ་
འཐོབ་ཚུགསཔ་འབད་ནའི་དོན་ལུ་ ཐབས་ལམ་དག་ཤེོས་འད་རི་ ལྷག་ནའི་རིག་རལ་འད་ཨིན། རམོ་
རིག་ལུ་ལྷག་སང་འབད་བའ་ གྲུབ་འབྲིས་འད་གས་ རིང་ག་མ་ཚོའི་རིང་ལུ་ མཁས་པའ་བྱ་བ་འཆད་
རོད་རོམ་གསུམ་གྱིས་མ་ཚོད་པརི་ ཆོས་དང་ལམ་སྲོལ་ལུ་བར་མཐོང་ག་བསམ་སྤྱིོད་ཤེས་ཡོན་དང་། 
སྲད་ཀྱི་བྱ་གཞག་ག་ཅ་རི་འབད་དགོ་རུང་ ཐོས་རྒྱ་ཆ་བའ་ཉམས་མོང་ལུ་བརན་ཏ་ གདམ་ཁ་མ་ནོརི་བརི་
འཇུག་ཤེས་པའ་རྣམ་དཔྱོད་ཀྱི་ཤེས་རིབ་འཐོབ་ཚུགསཔ་ཨིན། 

ད་འབད་ན་འད་གས་ ལྷག་ནའི་རིག་རལ་འད་ མ་ཚོའི་ལཱ་གཡོག་ག་ཤེས་ཡོན་ འཐབོ་ནའི་དོན་ལུ་
ལྷག་ན་དང་། ཐོས་པའ་ཤེས་རིབ་འཐོབ་ནའི་དོན་ལུ་ལྷག་ན། གོ་དོན་ལན་ནའི་དོན་ལུ་ལྷག་ན། རིང་
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སོ་བ་འཕལ་བའ་དོན་ལུ་ ལྷག་ན་ག་རིག་རལ་ཚུ་དང་། ད་བཟུམ་ཅག་འབད་ ཞབ་ཞབ་འབད་ལྷག་ན་
དང་། གདམ་ཁ་དང་གདམ་འཐུ་རྐྱེབ་ས་ལྷག་ན། སོརི་ཀོག་དང་ཚོག་སྡུད་རྐྱེབ་ས་ལྷག་ན། ལྷག་ས་
བོརི་གཟུང་འབད་ནའི་ཐབས་ལམ་ཚུ་ ལྷག་ན་དང་རོམ་རིག་ག་ ཤེས་ཡོན་གནས་ཚོད་འད་ནང་ཚུདཔ་
འབད་ བཙུགས་ཏ་ཡོད།།  
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ལྷག་རིག་དང་རློམ་རིག་གི་གནས་ཚད། 

སོབ་རིམ་༡༢ པ་མཇུག་བསྡུཝ་ད་ སོབ་ཕྲུག་ཚུ་གས། 
༡. རོང་ཁའ་དཔ་དབ་དང་ཡག་རིགས་ ག་ཅ་རི་ཨིན་རུང་ རྗེོད་སྒྲ་ གཅད་མཚོམས་ ཚོག་

མཚོམས་ཚུ་ ཚུལ་དང་མཐུན་ཏོག་ཏོ་འབད་ ལྷག་ཚུགས་དགོ།  
༢. ཆོས་སྐད་ནང་ཡོད་པའ་ ཡག་ཆ་དང་ དཔ་ཆ་ཚུ་ལྷག་ཚུགས་དགོ། 
༣. རོང་ཁའ་ནང་ཡོད་པའ་དངོས་རོམ་དང་ འཆརི་རོམ་གྱི་དཔ་དབ་ཚུ་ རིང་སོབས་ཀྱིས་ལྷག་ས་ 

གོ་བ་ལན་ཚུགས་དགོ།   
༤. གོ་དོན་ལན་ནའི་དནོ་ལུ་ལྷག་ཐངས་ཀྱི་ཐབས་ཤེས་མ་འདཝ་ཚུ་ལག་ལན་འཐབ་ཚུགས་དགོ། 
༥. རོང་ཁའ་དཔ་དབ་ཚུ་ལྷག་ས་ བསྐྱེརི་ཞབ་ འབད་ཚུགས་དགོ། 
༦. རོམ་རིག་མ་འདཝ་ཚུ་ལྷག་ས་ འབྲི་ཐངས་ཀྱི་ཁྱད་པརི་ཚུ་ ངོས་འཛིན་འབད་ཚུགས་དགོ། 
༧. ལྷག་ན་ལུ་ གོམས་འདས་ཚུད་ད་ མ་ཚོའི་ནང་ ལྷག་ན་ལུ་བརོན་ཤུགས་དང་ སོ་བ་བསྐྱེད་

ཚུགས་དགོ། 
༨. རོམ་རིག་ཚུ་ལྷག་ས་ ཆོས་དང་ལམ་སྲོལ་ལུ་ བར་མཐོང་ག་བསམ་སྤྱིོད་ཤེས་ཡོན་དང་ ཆོས་

སྲད་ཀྱི་བྱ་གཞག་ཚུ་ལུ་ རྣམ་དཔྱདོ་ཀྱི་ཤེས་རིབ་ འཐབོ་ཚུགས་དགོ། 
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ལྷག་རགི་དང་རློམ་རིག་ག་ིབཀདོ་རསི།  
རློམ་རགི་དབྱེ་བ། སློབ་རམི་ ༩ སློབ་རམི་ ༡༠ 
༡ འབྲི་རོམ། √ √ 
༢ སྙན་རོམ། √ √ 
༣ སྲུང་དང་གཏམ་རྒྱུད། √ √ 
༤ རྣམ་ཐརི་དང་རོགས་བརྗེདོ། རྒྱལ་སྲས་ལག་ལན། 
༥ འཁྲབ་སོན་དང་ གོག་བརྙན། འཁྲབ་སནོ། 

༡ འབི་རློམ་བཀདོ་རསི།  
འབ་ིརློམ་དབྱེ་བ། སློབ་རམི་ ༩ སློབ་རམི་ ༡༠ 
༡.༡ འགྲལ་བཤེད་འབྲི་རམོ། √  
༡.༢ ལོ་རྒྱུས་འབྲི་རོམ། √  
༡.༣  རྒྱུད་སྐུལ་འབྲི་རམོ། √ √ 
༡.༤  འཆརི་སང་འབྲི་རམོ། √  
༡.༥ རོད་གང་འབྲི་རམོ།  √ 
༡.༦ ཁུངས་བཤེད་འབྲི་རམོ།  √ 

༢ སྙན་རློམ་བཀདོ་རསི།  
སྙན་རློམ་དབྱེ་བ། སློབ་རམི་ ༩ སློབ་རམི་ ༡༠ 
༢.༡ རོམ།  √ 
༢.༢ ཞབས་ཁྲ། √  
༢.༣ བོ་ཟི།  √ 
༢.༤ རང་མ།ོ √  
༢.༥ བསབ་བྱ། √  
༢.༦ དཔྱ་གཏམ། √ √ 
༢.༧ ཁ་བཤེད། √  
༢.༨ གསལ་བཤེད།  √ 
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གནས་རིམ་བརྡ་སློན། 

༡. རོང་ཁའ་ དཔ་དབ་དང་ ཡག་རིགས་ ག་ཅ་རི་ཨིན་རུང་ རྗེོད་སྒྲ་དང་ ཚོག་ག་གཅད་མཚོམས་
ཚུ་ ཚུལ་དང་མཐུན་ཏོག་ཏོ་འབད་ ལྷག་ཚུགས། 

༢. གོ་དོན་ལན་ནའི་དནོ་ལུ་ ཞབ་ཞབ་འབད་ལྷག་ན་ གདམ་ཁ་རྐྱེབ་ས་ལྷག་ན་ མག་བཤེལ་
རྐྱེབ་ས་ལྷག་ན་ ལྷག་ས་ཚོག་དནོ་བོ་ལུ་གཟུང་ནའི་ ཐབས་ཤེས་མ་འདཝ་ཚུ་ ལག་ལན་
འཐབ་ཚུགས། 

༣. རོམ་རིག་ག་ གོ་དོན་དང་ དབྱ་བ་ ཁྱད་པརི་ཚུ་ཕྱེ་ཚུགས། 
༤. རོམ་རིག་ཚུ་ལྷག་ས་ རོམ་པ་པའོ་མན་ོལུགས་དང་ འབྲི་ཐངས་ཀྱི་ཐབས་རིག་ འབྱུང་རིམ་

གྱི་ཚོར་སང་ སྲུང་རད་པའ་ སྤྱིོད་རྣམ་ཚུ་ དབྱ་དཔྱད་ འབད་ཚུགས། 
༥. སྲུང་ གསུང་བཤེད་ ཡག་འགྲུལ་ འབྲི་རོམ་ སྙན་ཞུ་ཚུ་ལྷག་ས་ རོམ་རིག་ག་ འབྲི་ཐངས་

མ་འད་བའ་རིག་རལ་ཚུ་ དབྱ་བ་ཕྱེ་ཚུགས། 
༦. སབ་ཁྲ་དང་ ཐག་སྒྲོམ་ ཐག་ཁྲམ་ ཤེད་ཁྲམ་ པརི་ཁྲམ་ སོརི་ཁྲམ་ཚུ་ལུ་བལྟ་ས་ བརྡ་

བཤེད་འབད་ཚུགས། 
༧. ལྷག་ན་ལུ་གོམས་འདས་ཚུད་ད་ མ་ཚོའི་ནང་ ལྷག་ན་ལུ་བརོན་ཤུགས་དང་ སོ་བ་བསྐྱེད་

ཚུགས། 
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སློབ་སློང་ལས་དོན། 

༡. སོབ་རིམ་བརྒྱད་པ་ནང་ལྷབ་མ་ ལྷག་ནའི་རིག་རལ་ཚུ་ ལག་ལན་འཐབ་ཚུགས་དགོ། 
༢. ཚོག་ལྷུག་དང་ ཚོགས་བཅད་སྤེལ་མ་གསུམ་ཆ་རི་ ཚོག་ག་གཅད་མཚོམས་དང་འཁྲལ་ཏ་ 

ལྷག་ཚུགས་དགོ། 
༣. དཔྱ་གཏམ་དང་ ཁ་བཤེད་ཀྱི་ དཔ་དབ་ཚུ་ལྷག་ས་ གནས་སངས་དང་བསྟུན་ ལག་ལན་

འཐབ་ཚུགས་དགོ།  
༤. དཔ་དབ་ཚུ་ ལྷག་ཞནམ་ལས་ གལ་ཆ་བའ་གནས་ཚུལ་ཚུ་ བསྡུ་ལན་འབད་ཚུགསདགོ། 
༥. ལྷག་ཐངས་ཀྱི་ ཐབས་ལམ་མ་འདཝ་ ཞབ་ཞབ་དང་ གདམ་ཁ་རྐྱེབ་ས་ ལྷག་ན་ཚུ་ ལག་

ལན་འཐབ་ས་ གོ་བ་ལན་ཚུགས་དགོ།  
༦. ཤེས་ཚོད་དང་བསྟུན་པའ་ རོམ་རིག་ཚུ་ ལྷག་ཞནམ་ལས་ རོམ་པ་པོའ་མནོ་ལུགས་ སྲུང་

རད་པའ་སྤྱིོད་ལམ་ཚུ་ དབྱ་བ་དཔྱད་ཚུགསདགོ།  
༧. ཆོས་སྐད་ནང་ཡོད་མ་ ཞབས་ཁྲ་དང་ རང་མོ་ གོ་དོན་འཇམ་ཏོང་ཏོ་ཡོད་པའ་ སྲུང་ཚུ་ལྷག་

ས་ གོ་དོན་ཧ་གོ་ཚུགས་དགོ། 
༨. སབ་ཁྲ་ ཐག་ཁྲམ་ ཤེད་ཁྲམ་ པརི་ཁྲམ་སོརི་ཁྲམ་ཚུ་ལུ་བལྟ་ས་བརྡ་སྒྱུརི་འབད་ཚུགས་དགོ། 
༩. སོབ་རིམ་བརྒྱད་པ་ནང་ལྷབ་མ་ མང་ཚོག་གུ་ གསརི་ཐབས་ཉུང་ཤེོས་༥༠༠ བཀལ་ཏ་ 

བསྡེོམས་༡༥༠༠ ལྷག་ས་ཧ་གོ་ཚུགས་དགོ། 
༡༠. ལྷག་ན་ག་ དཔ་དབ་ཉུང་ཤེོས་༢༥ ལྷག་ཚོརི་དགོ།  
༡༡. རོམ་རིག་ག་ དཔ་དབ་མང་སུ་ལྷག་ན་ལུ་ སོ་བ་དང་བརནོ་ཤུགས་ བསྐྱེད་ཚུགས་དགོ། 
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སློབ་དཔོན་གིས་འབད་དགོཔ། 

༡. པརི་དང་ རི་མོ་ སབ་ཁྲ་ པརི་ཁྲམ་ ཐག་ཁྲམ་ སོརི་ཁྲམ་ཚུ་ལྷག་ས་ བརྡ་སྒྱུརི་འབད་ནའི་ 
རིག་རལ་ཚུ་ གང་མང་བྱན་དགོ།  

༢. དངོས་རོམ་དང་ འཆརི་རོམ་མ་འདཝ་ཚུ་ ལྷག་ནའི་དུས་ཚོད་ ག་ད་མང་མང་བྱན་ཏ་ ད་ནང་
ག་ བརྗེོད་དོན་དང་ རིག་པ་བསམ་འཆརི་ཚུ་ དཔ་དབ་གཞན་ལུ་ཁུངས་གཏུགས་འབད་ད་ 
འོས་འབབ་ཡོད་མད་ཀྱི་ཁུངས་ བཀལ་བཅུག་དགོ། 

༣. དངོས་རོམ་དང་ འཆརི་རོམ་ མ་འདཝ་ཚུ་ལྷག་ས་ སྲུང་ག་བརྗེོད་དོན་ཚུ་ མ་ཚོའི་སྤྱིོད་རྣམ་
དང་ འབྲིལ་བ་འཐབ་ས་ སྤེང་བང་འབད་དགོཔ་ཚུ་ ཧ་གོ་བཅུག་དགོ།  

༤. ཚོག་མཛིད་ ལག་ལན་འཐབ་ས་ མང་ཚོག་ག་གོ་དོན་ འཚོལ་བཅུག་ན་དང་ དུས་མཐུན་གྱི་ 
མང་ཚོག་གསརི་ཐབས་ གང་མང་ལྷག་ལྟ་ མང་ཚོག་རྒྱ་སྐྱེད་ འབད་བཅུག་དགོ། 

༥. ལྷག་ན་དང་གོ་དོན་ལན་ནའི་དོན་ལུ་ ལྷག་ནའི་ཐབས་ཤེས་མ་འདཝ་ཚུ་ ལག་ལན་འཐབ་ས་
ལྷག་བཅུག་དགོ 

༦. རོམ་རིག་ཚུ་ལྷག་ས་ རོམ་པ་པའོ་མན་ོལུགས་དང་ འབྲི་ཐངས་ཀྱི་ཐབས་རིག་ འབྱུང་རིམ་
གྱི་ཚོར་སང་ སྲུང་རད་པའ་སྤྱིོད་རྣམ་ཚུ་ དབྱ་དཔྱད་འབད་ད་ ཨིན་མན་དང་ སྐྱེོན་ཡོན་གྱི་
བསམ་འཆརི་ཚུ་བཀོད་བཅུག་དག ོ

༧. སོབ་ཕྲུག་ ཁོང་རི་གས་དགའ་མ་ རོམ་འབྲིྲིཔ་ག་ཨིན་ན་དང་ དའི་རོམ་རིག་ཚུ་ག་སྐོརི་ལས་ 
ལོ་རྒྱུས་ཚུ་སབ་བཅུག་དག ོ

༨. སྲུང་ གསུང་བཤེད་ ཡག་འགྲུལ་ འབྲི་རོམ་ སྙན་ཞུ་ཚུ་ལྷག་ས་ རོམ་རིག་ག་ འབྲི་ཐངས་
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མ་འད་བའ་རིག་རལ་ཚུ་ དབྱ་བ་ཕྱེས་ཏ་ ངོས་འཛིན་འབད་བཅུག་ཞན་ན་ ལག་ལན་འཐབ་
བཅུག་དགོ།  

༩. རོམ་རིག་ནང་ག་ ལགས་པའ་ཆ་ མཛིས་པའ་ཆ་ བདན་པའ་ཆ་ཚུ་ ངོས་འཛིན་འབད་ད་ 
ཚོག་དོན་བཙུགས་ཐངས་ཀྱི་ ཉམས་འགྱུརི་ཚུ་ག་སྐོརི་ལས་ བཤེད་པ་རྐྱེབ་བཅུག་དགོ། 

༡༠. དཔ་དོན་སརི་ཏ་ཡོད་པའ་ གནད་དོན་ཚུ་ལྷག་ས་ ཚོག་དོན་ དགསོ་དོན་ བསྡུས་དོན་ སྤྱི་
དོན་ཚུ་ དབྱ་བ་དཔྱད་ད་ ཧ་ག་ོབཅུག་དགོ། 

༡༡. རོམ་རིག་ག་ དཔ་དབ་ མང་སུ་ལྷག་ན་ལུ་ སོ་བ་དང་དག་སང་བསྐྱེད་བཅུག་ནའི་ ཐབས་
ལམ་ཚུ་སོན་ཏ་ ཨི་རག་རི་ལྷག་ན་ལུ་ བརོན་ཤུགས་ བསྐྱེད་བཅུག་དགོ། 
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མཐུན་རྱེན་ཚང་དགོཔ། 

དཔྱ་གཏམ་ལས། སློན་འབློན་གོང་མའི་རྣམ་ཐར། །རྱེས་འཇུག་གདུལ་བའི་ཉམས་ལེན། །ཟིར་སབ་སྲལོ་
ཡོད་དོ་བཟུམ་ས་ ཧ་མ་ལས་བྱོན་ཡོད་པའ་ ཡུལ་གོང་མ་ཚུ་དང་ ཕམ་བཟིང་པ་ོཚུ་ག་མཛིད་སྤྱིོད་བཟིང་
པོ་ཚུ་ ཧ་གོ་ཐབས་དང་ དམ་པའ་ཆོས་ཀྱི་གནད་དོན་ཚུ་ ཧ་གོ་ས་ རིང་ག་བསམ་སྤྱིོད་བཅོ་ཁ་རྐྱེབ་ནའི་
དོན་ལུ་ ཆོས་དང་འཇག་རན་གྱི་སྐོརི་ལས་ སྤེང་བང་ཚུལ་བཞན་སནོ་པའ་ དཔ་དབ་ཚུ་ལྷག་དགོཔ་འད་
ཁག་ཆ། 

ད་མ་ཚོད་ གཞུང་དང་སར་གྱི་ལཱ་འགན་ ག་ཅ་རི་འབད་རུང་ ད་ཚུའ་སྐོརི་ལས་བྲིས་ཡོད་པའ་དཔ་དབ་ཚུ་ 
ལྷག་ཞནམ་ལས་ རིག་རལ་དང་ ཐབས་ཤེས་མ་འདཝ་ཚུ་ ཧ་གོ་དགོ། ད་འབདཝ་ལས་ སོབ་ཕྲུག་ཚུ་
ལུ་ ལྷག་ནའི་རིག་རལ་འད་ ཐབས་ལམ་རྣམ་པ་ས་ཚོགས་ཀྱི་ཐགོ་ལས་ སང་བ་བྱན་ཏ་ཉམས་མོང་མ་
བཏུབ་བཏུབ་འབད་ཚུད་དགོཔ་ཨིན། 

༡. སོབ་ཕྲུག་ཚུ་ག་ མན་ོརིག་དང་ བསམ་སྤྱིོད་བཅོ་ཁ་རྐྱེབ་ནའི་དོན་ལུ་ ཆོས་དང་ལམ་སྲོལ་དང་
འབྲིལ་བའ་ དཔ་དབ་ཚུ་ལྷག་ནའི་གོ་སྐབས་འཐོབ་དགོ། 

༢. ཚོགས་བཅད་ ཚོག་ལྷུག་ སྤེལ་མ་གསུམ་གྱི་ ལྷག་ཐངས་ཚུ་སང་བ་འབད་ནའི་ གོ་སྐབས་
འཐོབ་དགོ། 

༣. མ་སྡེ་དང་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྐོརི་ལས་ ཧ་གོ་ནའི་དོན་ལས་ སོན་རིབས་དང་ དང་སང་ག་རོམ་རིག་
དང་ གནས་ཚུལ་ཚུ་ ལྷག་ན་ལུ་ སང་བ་དང་ གོམས་འདས་ཚུད་ནའི་ གོ་སྐབས་འཐོབ་དགོ། 
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༤. རྗེོད་སྒྲ་དང་ གཅད་མཚོམས་ཚུ་ ཚུལ་མཐུན་འབད་ ལག་ལན་འཐབ་ས་ ལྷག་ན་ལུ་ སང་བ་
འབད་ནའི་གོ་སྐབས་ འཐོབ་དགོ། 

༥. ལྷག་ཐངས་ཀྱི་ཐབས་ལམ་ དཔར་ན། ཁུ་སམ་སམ་འབད་ལྷག་ན་ མག་བཤེལ་རྐྱེབ་ས་ལྷག་ན་ 
ཞབ་ཞབ་འབད་ལྷག་ན་ལུ་ སང་བ་འབད་ནའི་ གོ་སྐབས་འཐོབ་དགོ། 

༦. ལཱ་དང་ གཡོག་ག་སྐོརི་ལས་ ཧ་གོ་ནའི་དོན་ལུ་ ལྷན་ཁག་དང་ ལས་ཁུངས་ཁག་ག་ ཡག་
རིགས་དང་ དཔ་དབ་ཚུ་ ལྷག་ནའི་ གོ་སྐབས་འཐོབ་དགོ། 

༧. ལྷག་ས་ གནད་དོན་བཅུད་བསྡུ་ས་སབ་ན་དང་ རྒྱས་བཤེད་རྐྱེབ་ན་ག་ སང་བ་འབད་ནའི་ ག་ོ
སྐབས་འཐོབ་དགོ། 

༨. མ་ཚོའི་གནས་སངས་ནང་ མཁོ་གལ་ཆ་བའ་ ཤེས་ཡོན་ཚུ་ འཐབོ་ནའི་དོན་ལུ་ དངོས་རོམ་དང་ 
འཆརི་རོམ་གྱི་རིགས་ཚུ་ གང་མང་ལྷག་ན་ག་གོ་སྐབས་ འཐོབ་དགོ། 

༩. པརི་རིས་དང་ ཤེོག་ཁྲམ་གྱི་རིགས་ གནད་དོན་དང་གོ་བ་ བརྡ་སྒྱུརི་འབད་ཚུགས་ནའི་ དོན་ལུ་ 
སང་བ་འབད་ནའི་ གོ་སྐབས་འཐབོ་དགོ། 
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སློབ་རིམ་དགུ་པ། 

སོབ་རིམ་དགུ་པའ་དནོ་ལུ་ ལྷག་རིག་དང་རོམ་རིག་ག་རྒྱབ་རན་ལྷག་དབ་འབད་ སྲུང་དབ་དག་པ་ཅག་ 
གདམ་འཐུ་འབད་ཡོད། ད་ཡང་ གཙོ་བོ་ད་རིས་ནངས་པ་ག་དུས་ཚོད་དང་འཁྲལ་ཏ་ འཁྲབ་སྲུང་དང་ 
གོག་བརྙན་གྱི་སྲུང་། པརི་རིསཀྱི་སྲུང་། དུས་ཚོད་ཅག་ག་ནང་ག་ ཉམས་མོང་ངོ་མ་བྱུང་ཡོད་པའ་སྲུང་
ཐུང་ཀུ། རིང་སམས་ཀྱི་འཆརི་སང་འད་མན་ཚུ་ ཡ་གུའ་ལམ་དུ་བཀོད་ཚུགས་པའ་རིག་རལ་འཐོབ་
ཐབས་ཀྱི་དོན་ལུ་ དམགས་ཏ་བཙུགས་བཙུགསཔ་ཨིན། 

ད་འབད་ཞནམ་ལས་ འོག་ལུ་ཐ་ོབཏོན་ཡོད་པའ་སྲུང་ད་ཚུ་ སོབ་དཔོན་ཚུ་གས་ སོབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ བསྐྱེརི་
ཞབ་དང་དབྱ་དཔྱད་འབད་ད་ལགས་བཅོས་འབད་བཅུག་ན་དང་། སྲུང་འད་ཚུ་འཁྲབ་སྲུང་འབད་འབྲི་
བཅུག་ས་ འཁྲབ་རད་འབད་བཅུག་ན། འཁྲབ་སྲུང་འབད་ཡོད་མ་ཚུ་ སྲུང་འབད་འབྲི་བཅུག་ན། 
འཕྲལ་འཕྲལ་པརི་རིས་ཀྱི་སྲུང་བཟིོ་བཅུག་ས་ སྲུང་ག་ཉམས་ཚུ་ལག་ལན་ནང་ལན་བཅུག་ས་ ཨི་ལའོ་
བོ་འབུརི་གྱི་ཐོག་ལས་ སྲུང་དང་འབྲི་རོམ་ཚུ་འབྲི་བཅུག་དགོཔ་ཨིན། 

 
 

ཨིང་ དཔ་དབ་ཀྱི་མང་ རམོ་པ་པ་ོ དཔ་བསྐྲུན་ ISBN དཔ་བསྐྲུན་ལ ོ
༡ བུ་སྤྱིང་ཀའ་བསདོ་སྡེ་བསདོ་ནམས་ ཕུརི་པ་བསན་འཛིན་ མ ེ

་གྷ་ 
༩༩༩༣༦-༢༠-༤༢-༤ ༢༠༠༦ 

༢ འཇག་རན་པའ་ཡང་དག་ལྟ་བ་ ཀ་ཨིམ་ཀྲི་ ཀ་ཨིམ་ཀྲི་ ༩༩༩༣༦-༢༢-༥༧-༦ ༢༠༠༨ 
༣ འཁྲུལ་སང་དྲུག་ ཀ་ཨིམ་ཀྲི་ ཀ་ཨིམ་ཀྲི་ ༩༩༩༣༦-༢༢-༦༡-༣ ༢༠༠༨ 
༤ ལྷ་དང་ལྷ་མན་དམག་འཁྲུག་ ཀརྨ་བསན་འཛིན་ ཕ་མ་  ༢༠༠༧ 
༥ བུམོ་སན་ལ་མ་ཏོག་ ཀུན་བཟིང་ཕྲན་ལས་ ཀ་ཨིམ་ཀྲི་ ༩༩༩༣༦-༢༡-༠༦-༤  - 
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འབི་རློམ། 
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སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ ལྷབ་སྦྱང་འབད་དགོཔ། 
འབྲི་རློམ་ ལྷབ་པའི་སྐབས་ འབྲི་རློམ་གྱི་ནང་དློན་ཚུ་ ཧ་གོཝ་ཙམ་འབད་ མ་བཞག་པར་རང་གི་
རྒྱུད་ལུ་ སྐད་ཡིག་གི་ རིག་རལ་བཞི་ ཡར་རྒྱས་གཏང་ཐབས་ལུ་ དམིགས་ཏེ་ གཤམ་འཁོད་ཀྱི་
སྦྱློང་ལཱ་ཚུ་འབད་དགོཔ་ཨིན། 
བྲི་ནིའི་རིག་རལ་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་དློན་ལུ། 
༡- སྤྱིར་བཏང་འབྲི་རློམ་གྱི་ ངོ་སློད་དང་ དབྱེ་བ་ཚུ་གི་ཐློག་ལུ་ འདྲི་ལན་བྲི་ནི།                
༢- རློད་གླེང་འབྲི་རློམ་དང་ རྒྱས་བཤད་འབྲི་རློམ་ཚུ་ ག་དེ་མང་མང་ལེགས་བཅོས་འབད་ཡི་ར་བྲི་ནི།     
༣- འབྲི་རློམ་གྱི་དཔེ་ཚུ་གི་ཐློག་ལུ་ འདྲི་བ་འདྲི་ལན་བྲི་ནི།                          
༤- འབྲི་རློམ་ནང་ལས་ཐློན་པའི་ མིང་ཚིག་ཡིག་སྡེབ་ཚུ་གི་ མགྱོགས་ཕབ་དང་ རྗོད་ཚིག་བྲི་ནི།      
༥-  འབྲི་རློམ་ནང་་ལས་ཐློན་པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་གི་ཐློག་ལུ་ རྣམ་གྲངས་དང་འགལ་མིང་ཚུ་བྲི་ནི།  
ལྷག་ནིའི་རིག་རལ་ ཡར་རྒྱས་ཀྱི་དློན་ལུ།                              
༡- འབྲི་རློམ་གྱི་ ངོ་སློད་དང་ དབྱེ་བ་ དཔེ་ཚུ་ ག་དེ་མང་མང་ ལྷག་ནི།                  
༢- རང་དང་ ཆ་རློགས་ཚུ་གིས་བྲིས་ཡློད་པའི་འབྲི་རློམ་ཚུ་ དམང་ཁར་ལྷག་ནི། 
ཉན་སབ་ཀྱི་རིག་རལ་ ཡར་རྒྱས་ཀྱི་དློན་ལུ། 
འབྲི་རློམ་གྱི་ངོ་སློད་དང་ དབྱེ་བ་ དཔེ་ཚུ་གི་ཐློག་ལུ་ སློབ་དཔློན་དང་གཅིག་ཁར་ ངག་ཐློག་ལས་
འདྲི་ལན་འབད་ནི་དང་ གནད་དློན་ཚུ་ལུ་ དགག་སྒྲུབ་དང་ གསལ་བཤད་ སྤྱན་འབུལ་ དློགས་
སེལ་ བསམ་འཆར་བཤད་ནིའི་ གོ་སྐབས་གང་མང་ལེན་དགོཔ་ཨིན།  
དབྱེ་ཞིབ། 
ཁྱེད་ཀྱིས་ འབྲི་ལྷག་ཉན་སབ་ཚུ་གི་དློན་ལུ་ སྦྱློང་ལཱ་མ་འདྲཝ་ ལེ་ཤ་ཅིག་ འབད་ཡློད་མི་ཚུ་གི་སྐོར་
ལས་ སློབ་དཔློན་ཚུ་གི་ཕྱག་ལུ་ དུས་རྒྱུན་དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་ སྐུགས་ཐློ་ཚུ་འློང་། དེ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ རང་ 
ཡར་རྒྱས་འགྱོ་དློ་ཡློད་མེད་ འཕྲལ་འཕྲལ་ར་ བལྟ་དགོ། སློབ་གྲྭ་ནང་འློང་པའི་དུས་ཚློད་འདི་ འཕྲློ་
བརླག་མ་བཏང་པར་ ཉིནམ་གཅིག་བ་ཉིནམ་གཅིག་ ཡར་དྲག་འགྱོ་ནིའི་ མནློ་བསམ་བཏང་སྟེ་ དཔེ་
ཆ་ ལྷབ་དགོཔ་ཨིན།                                                                                                                           
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འབ་ིརློམ་ལྷབ་དག་ོཔའ་ིདགསོ་དནོ། 

སྤྱིར་བཏང་འབྲི་རོམ་ལྷབ་དག་ོཔའ་ དགོས་པ་འད་ཡང་ བྲི་ནའི་རིག་རལ་འད་ ག་ན་བ་ ཁག་ཆཝེ་
ལས་བརན་ཏ་ འབྲི་རལ་ཤེས་ཡོན་གང་མང་འཐོབ་ཐབས་ལུ་དམགས་ཏ་ ཨིན་པའ་ཁརི་ འབྲི་རོམ་བྲི་
ན་ལྷབ་མ་ལུ་བརན་ཏ་ རོམ་སྒྲག་པ་གཞན་གྱི་བསམ་དོན་དང་ འབྲི་རོམ་འབྲི་ཐངས་ཀྱི་རིག་རལ་ཚུ་ 
རིང་གས་ལན་ཚུགས་པའ་ཁརི་ རོམ་སྒྲག་ག་ལཱ་ཚུ་ནང་ འགོ་བཙུགས་དང་ བརི་གྱི་གནད་དོན་ མཇུག་
བསྡུ་ཚུ་ག་ ཚོག་གཞ་བཀོད་ཐངས་ཀྱི་ རིག་རལ་འཐོབ་ན་དང་། ཚོག་མཚོམས་ བརྗེོད་མཚོམས་ དོན་
མཚོམས་ཚུ་ སོ་སོརི་ཕྱེ་ནའི་ སྒྲག་བཀོད་ཀྱི་རིག་རལ་ཚུ་འཐོབ་ཚུགསཔ་ཨིན།  
ད་མ་ཚོད་ འབྲི་རོམ་གྱི་དབྱ་བ་ སོ་སོརི་ཕྱེས་ཏ་ ལྷབ་མ་འད་གས་ སོབ་ཕྲུག་ཚུ་ག་མ་ཚོའི་ནང་ལུ་  
གནད་དོན་མ་འདཝ་ ས་ཚོགས་ཀྱི་ཐོག་ལུ་ བཤེད་པ་རྐྱེབ་དགོཔ་དང་ ཁུངས་བཀལ་དགོཔ་ དབྱ་བ་
དཔྱད་དགོཔ། ལོ་རྒྱུས་བཤེད་དགཔོ། རོད་འགྲན་འབད་དགོཔ། འཆརི་སང་བཀོད་དགོཔ་ལ་སོགས་
པའ་ དུས་སྐབས་ཚུ་འབྱུངམ་ད་ ད་ཚུ་ག་དབྱ་བ་དང་བསྟུན་པའ་ འབྲི་ཐངས་ཀྱི་རིག་རལ་ཚུ་ཡང་ སོ་
སོ་འབད་རི་ འཐོབ་ཚུགས་པའ་དགོས་པ་ཚུ་ཡོདཔ་ཨིན། 

འབི་རློམ་སརི་བཏང་ག་ིང་ོསློད། 

༉ འབྲི་རོམ་ཟིར་མ་འད་ སྤྱིར་བཏང་གནད་དོན་ཅག་ལུ་ གཞ་བཞག་ཞནམ་ལས་ རོམ་པ་པོ་རིང་སའོ་
བསམ་འཆརི་ཚུ་ མ་གཞན་ལུ་བཤེད་ནའི་དོན་ལུ་ ནང་གསས་དོན་ཚོན་གྱི་ དབྱ་བ་དང་བསྟུན་པའ་ དོན་
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མཚོམས་སོ་སོརི་བཅད་ད་ ངོ་སོད་དང་ བརི་གྱི་གནད་དོན་ ད་ལས་མཇུག་བསྡུ་ཚུ་ཡོད་པའ་ འབྲི་བཀོད་
ཅག་ག་ཐོག་ལས་ ལྷག་མ་ཚུ་ ཡད་ཆས་བསྐྱེད་ཚུགས་པའ་ ཚོག་དོན་གྱི་ རྣམ་འགྱུརི་བཏོན་ཏ་ རམོ་
སྒྲག་འབད་ཡོད་པའ་ ཡག་རིགས་ཅག་ལུ་ སབ་ཨིན། འབྲི་རོམ་འད་ རོམ་རིག་ག་ནང་གསས་ཅག་
ཨིནམ་ལས་ རོང་ཁའ་རོམ་རིག་ག་ ཤེས་ཡོན་ལགས་ཤེོམ་འཐོབ་ནའི་དོན་ལུ་ འབྲི་རོམ་འད་ སོབ་
སོང་དོན་ཚོན་འབད་བཙུགས་ཏ་ཡདོཔ་ཨིན། 

ང་བཅས་རི་ག་ ས་རིབས་ལམ་ལུགས་ནང་ འབྲི་རོམ་འབྲི་ཐངས་འད་ གནད་དོན་ག་ཅ་རི་ཨིན་རུང་ ད་
ག་ར་བ་ འགྲལ་པ་ རོད་ཡག་ དགག་ལན་ ལ་སོགས་པའ་ འབྲི་ཐངས་སོ་སོརི་ཡོདཔ་ཨིན། ད་ཚུ་
ཡང་ སྐབས་འཐོབ་དང་བསྟུན་ཏ་ རོམ་པ་པོ་ད་ག་ རིག་སོབས་དང་ འཁྲལ་ཏ་འབྲིྲིཝ་ཨིན་མས། 

ད་རིས་ནངས་པརི་ འཛིམ་གང་གཅག་འགྱུརི་གྱི་དུས་ལུ་ ལྷོདཔ་ལས་ ང་བཅས་རིའ་ཧ་མ་ག་ ལམ་
ལུགས་གུ་ དང་རིབས་ཀྱི་ འབྲི་རོམ་ལམ་ལུགས་ཚུ་ ཤེས་དགོཔ་འད་ཡང་ གལ་ཆ་བའ་ དུས་སྐབས་
ཅག་ནང་ ལྷོད་ད་ཡོད།  དང་རིབས་ཀྱི་འབྲི་རོམ་ ལམ་ལུགས་ཚུ་ ཨིང་ལྲིཤེ་ ལ་སོགས་པའ་ རྒྱལ་
ཁབ་གཞན་གྱི་སྐད་ཡག་ཚུ་ནང་ ཡོངས་གྲགས་ཡོད་ན་ད་གས་ སྐད་ཡག་མ་འད་རུང་ རིག་ལམ་གཅག་
འབད་ན་འད་གས་ ད་ཚུ་ཤེས་པ་ཅན་ རིང་ག་ཤེས་ཡོན་རྒྱ་སྐྱེད་གཏང་ན་ལུ་ ཕན་ན་ཨིན་མས། 

ད་བཟུམ་ཅག་འབད་ ཡོདཔ་རིང་ལས་བཏོན།། མདཔ་རིོགས་ལས་འཚོལ།། ཟིར་སབ་སྲོལ་ཡོད་པའ་ དཔྱ་བཟུམ། 
ང་བཅས་རིའ་ རྒྱལ་ཡོངས་སྐད་ཡག་འད་ཡང་ སརི་སྲོལ་ལམ་ལུགས་ཀྱིས་ གཞ་བཟུང་། དང་རིབས་ 
ལམ་ལུགས་ཀྱིས་ ཟུརི་བརྒྱན་ཏ། རོང་ཁའ་རོམ་རིག་ སརི་ལས་ལྷག་ས་ གོང་འཕལ་གཏང་ན་ག་ 
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དུས་ཚོད་ཁརི་ལྷོད་ད་ཡོད། ད་གས་འབད་ ད་ལས་ཕརི་ ང་བཅས་རིའ་ རྒྱལ་ཡོངས་སྐད་ཡག་ རངོ་
ཁའ་འབྲི་རོམ་འབྲི་ཐངས་འད་ཡང་ དང་རིབས་ཀྱི་འབྲི་རོམ་ ལམ་ལུགས་ཐོག་ལས་ སོབ་སོང་འབད་
ན་ག་ལམ་སྲོལ་ འགོ་བཙུགསཔ་ཨིན། 

འབ་ིརློམ་ག་ིདབྱེ་བ། 
སྤྱིར་བཏང་འབྲི་རོམ་ལུ་ དངོས་འབྱུང་འབྲི་རོམ་དང་ འཆརི་སང་འབྲི་རོམ་ཟིར་ ཁག་གཉས་འབད་ 
བཞག་སྲོལ་ཡོདཔ་དང་། ད་ལུ་ཡང་ ནང་གསས་ཀྱི་ དབྱ་བ་ཕྱེ་བ་ཅན་ རོམ་སྒྲག་པ་རིང་སོའ་ རིག་
པའ་ལོགས་གྲུབ་ལུ་བརན་ཏ་ དབྱ་བ་མ་འདཝ་ ལ་ཤེ་རི་ བཤེད་སྲལོ་ཡོད། 

ཨིན་རུང་ ད་ཚུའ་ནང་ལས་ ཤེས་རིག་སོབ་གྲྭའ་གནས་ཚོད་ལུ་ འོས་འབབ་ཆ་བའ་ འབྲི་རོམ་གྱི་དབྱ་
བ་ དག་པ་ཅག་ སོ་སོརི་བཏོན་ཏ་ སོབ་སོང་དོན་ཚོན་འབད་ བཀོད་ཡོད། འབྲི་རོམ་གྱི་དབྱ་བ་ སོ་སོ་
ཡོད་མ་ཚུ་ འཆརི་སང་ག་ཐོག་ལས་ཡང་ བྲི་བཏུབ་ན་ཨིནམ་ལས་ འཆརི་སང་འབྲི་རོམ་ཟིར་ སོ་སོ་
འབད་རི་ དབྱ་བ་ཕྱེ་དགོཔ་ཅག་མད་རུང་ ད་ཚུན་གྱི་བརི་ན་ འཆརི་སང་འབྲི་རོམ་ཟིར་ ལོགས་སུ་འབད་
རི་འབྲི་སྲོལ་འད་ ཡོངས་གྲགས་སོང་ཡོདཔ་ལས་ འོག་ལུ་དབྱ་བ་ཚུའ་ནང་ལུ་ འཆརི་སང་འབྲི་རོམ་
འད་ སོ་སོ་འབད་རི་བཀོད་ཡོདཔ་ཨིན། 

འབྲི་རོམ་གྱི་དབྱ་བ་ད་ཡང་ ལོ་རྒྱུས་འབྲི་རོམ། རོད་གང་འབྲི་རོམ། རྒྱས་བཤེད་འབྲི་རོམ། རྒྱུད་སྐུལ་
འབྲི་རོམ། དབྱ་དཔྱད་འབྲི་རོམ་ཚུ་ཨིན། འབྲི་རོམ་གྱི་དབྱ་བ་ཚུ་ཡང་ ན་འཐན་དཔྱད་ད་བལྟ་བ་ཅན་ 
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ཡང་ཅན་ དངོས་འབྱུང་དང་ ཡང་ཅན་ འཆརི་སང་ག་ཐོག་ལས་བྲིས་བྲིྲིཝ་དང་། ཡང་ཅན་ དངོས་འབྱུང་
དང་འཆརི་སང་ གཉས་ཆ་རིའ་ཐོག་ལས་ བྲིས་ཡོད་མ་ཡང་འོངམ་ཨིན། ད་ཚུ་ག་ ངོ་སོད་ཁ་གསལ་
འབད་ བཤེད་པ་ཅན།   

༡.དངོས་འབྱུང་འབྲི་རོམ། 
དངོས་འབྱུང་འབྲི་རོམ་ཟིར་མ་འད་ དུས་ཡུན་རིང་ཐུང་ག་དམ་ཅག་ཨིན་རུང་ ལོ་རྒྱུས་དངོས་སུ་བྱུང་ཡོད་
མ་ག་རིགས་ འབྲི་རོམ་འབད་མ་ལུ་ སབ་ཨིན། དཔར་ན། རྒྱལ་རིབས་ རྣམ་ཐརི་བཟུམ། 

དངོས་འབྱུང་འབྲི་རོམ་གྱི་ཁྱད་རྣམ། 
སྤྱིར་བཏང་འབྲི་རོམ་གྱི་ ཁྱད་ཆོས་ག་རི་ ཚོང་པའ་ཐོག་ལུ་ ཤེད་དགོ་པའ་བ  གནད་དོན་འད་ བཤེད་
ཐངས་ཀྱི་ཁྱད་པརི་ ཚོག་གཙོ་བ་ོརི་ 

- དངོས་སུ་འབད་འབདཝ་དང་ བྱུང་འབྱུངམ་ག་གནད་དནོ་ཅག་ལུ་ གཞ་བཞག་བཞགཔ། 
- དངོས་སུ་ གནས་ཏ་ཡོད་མ་ དངོས་པོ་ཅག་ག་སྐོརི་ལས་ བྲིས་བྲིྲིཝ། 
- སམས་ཀྱིས་མ་བཟིོ་བརི་ གནས་ཚུལ་ངོ་མ་ བཀོད་ཡོདཔ། 

༢. འཆརི་སང་འབྲི་རོམ། 
འཆརི་སང་འབྲི་རོམ་ཟིར་མ་འད་ དངོས་སུ་མ་བྱུང་མ་ཅག་དང་ ཡང་ན་ མ་འོངས་པའ་ འཆརི་བཀདོ་
ཚུ་ རིང་ག་སམས་ཀྱིྲིས་བཟིོ་ས་ བསམ་པའ་ཡུལ་ལས་ འདས་པ་དང་ མ་འདས་པ་ གང་རུང་ བོ་རིག་
ག་ཐོག་ལས་ བཀོད་ད་ བཤེད་མ་ད་ལུ་སབ་ཨིན། 
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འཆརི་སང་འབྲི་རོམ་གྱི་ཁྱད་རྣམ། 
སྤྱིར་བཏང་འབྲི་རོམ་གྱི་ ཁྱད་ཆོས་ག་རི་ ཚོང་པའ་ཐོག་ལུ་ བཤེད་དགོ་པའ་ གནད་དོན་འད་ བཤེད་
ཐངས་ཀྱི་ཁྱད་པརི་ ཚོག་གཙོ་བ་ོརི་ 

- དངོས་སུ་འབད་མ་བྱུང་མ་ གནད་དོན་ཅག་ལུ་གཞ་བཞག་བཞགཔ། 
- མ་འོངས་པའ་ འཆརི་སང་ལུ་ གཞ་བཞག་བཞགཔ། 
- སམས་ཀྱིས་བཟིོ་ས་བྲིས་བྲིྲིཝ།  

 

༣. འགྲལ་བཤེད་འབྲི་རོམ།  
འགྲལ་བཤེད་འབྲི་རོམ་འད་ གནད་དོན་ཅག་ག་སྐོརི་ལས་ འགྲལ་བཤེད་རྐྱེབ་ས་ ཡོད་མ་འད་ཨིན། 
འགྲལ་བཤེད་འད་ལྷག་པའ་བསང་ལས་ ལྷག་མ་ག་སམས་ལུ་ དནོ་ཚོན་འད་ག་སྐོརི་ལས་ མངོན་སུམ་ 
ཁྲ་ལྷམ་ལྷམ་གྱི་ སང་བ་ཤེརི་ཚུགས་པའ་ ཚོག་དོན་འགྲལ་བཤེད་ཚུ་བཀོད་ད་ བྲིས་ཡོད་མ་ལུ་སབ་
ཨིན། དཔར་ན་ ཨི་ཞ་སང་ས་བཟུམ་ཅག་ག་སྐོརི་ལས་ འགྲལ་བཤེད་འབྲི་རོམ་ཅག་འབད་བ་ཅན་ 
འབྲི་རོམ་འད་ ལྷག་ཚོརི་བའ་ཤུལ་ལུ་ ལྷག་མ་འད་གས་ ཨི་ཞ་སང་ས་ག་སྐོརི་ལས་ པརི་རིས་འབྲི་
དགོ་རུང་ འབྲི་ཚུགས་པའ་ ལམ་ས་ཧ་ལམ་མཐོང་ཚུགསཔ་འབད་ བཀོད་ཡོད་མ་བཟུམ་ཅག་ལུ་སབ་
ཨིན། 
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ད་ལུ་ཡང་ དངོས་གཟུགས་འགྲལ་བཤེད། བྱ་རིམ་འགྲལ་བཤེད། དངོས་དང་དངོས་མད་ གཉས་ལྡན་
གྱི་འགྲལ་བཤེད་དང་བཅས་གསུམ་ཡོད།  ད་ནང་ལས་ དངོས་གཟུགས་ འགྲལ་བཤེད་ཟིར་མ་འད་ 
དཔར་ན། མག་མཐོང་ལག་གཟུང་ལུ་ཡོད་པའ་ ཅ་དངོས་དང་སམས་ཅན་ཚུ་ག་སྐོརི་ལས་ བཤེད་པ་རྐྱེབ་
ས་བྲི་ན་ཅག་ལུ་སབ་ཨིན།   

བྱ་རིམ་འགྲལ་བཤེད་ཟིར་མ་འད་ གནད་དོན་ཅག་ ག་ད་ས་འབད་ན་ཨིན་ན་ གོ་རིམ་བཞན་དུ་ག་ 
འགྲལ་བཤེད་ དཔར་ན། བཞས་སོ་འབད་ཐངས་ཀྱི་ ཟིས་སོརི་དཔ་དབ་བཟུམ་ལུ་སབ་ཨིན།   

དངོས་དང་དངོས་མད་གཉས་ལྡན་ ཟིར་མ་འད་ མག་མཐོང་ལུ་དངོས་སུ་ཡོད་པའ་ ཅ་དངོས་ཅག་ག་སྐོརི་
ལས་ བཤེད་པ་རྐྱེབ་ན་དང་ ད་དང་འབྲིལ་བའ་ དངོས་མད་ལོག་འགྱུརི་གྱི་ལོ་རྒྱུས་ཚུ་ བཤེད་པ་རྐྱེབ་ས་ 
བྲི་ན་ཅག་ལུ་སབ་ཨིན། དཔར་ན། གནས་བཤེད་ འབྲི་དོ་བཟུམ་ གནས་འད་ནང་ མག་གས་མཐངོ་
སརི་ཡོད་པའ་ ཅ་དངོས་ཀྱི་བཤེད་པ་རྐྱེབ་ན་དང་ གནས་ད་དང་འབྲིལ་བའ་ ཕན་ཡནོ་ལོ་རྒྱུས་ཚུ་ བཤེད་
པ་རྐྱེབ་དོ་བཟུམ་ཅག་ཨིན། 

འགྲལ་བཤེད་འབྲི་རོམ་གྱི་ཁྱད་རྣམ།  

སྤྱིར་བཏང་འབྲི་རོམ་གྱི་ ཁྱད་ཆོས་ག་རི་ ཚོང་པའ་ཐོག་ལུ་ བཤེད་དགོ་པའ་ གནད་དོན་འད་ བཤེད་
ཐངས་ཀྱི་ཐད་ཁརི་ ཚོག་གཙོ་བ་ོརི་ 

- བཤེད་པ་ལུ་བརན་ཏ་ ལྷག་མ་ཚུ་གས་ གནད་དོན་འདའི་སྐོརི་ལས་ པརི་རིས་དང་། པརི་
སྲུང་། ད་ལས་འཁྲབ་སྲུང་ལ་སོགས་པ་ཚུ་འབྲི་ཚུགསཔ་འབད་བྲིས་ཡོདཔ། 
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- བཤེད་པ་ལུ་བརན་ཏ་ དོན་ཚོན་འད་ དངོས་སུ་མ་མཐོང་རུང་ སམས་ཁརི་ ཁྲ་ལྷམ་ལྷམ་ 
ཤེརི་ཚུགསཔ་འབད་བྲིས་ཡོདཔ། 

- གནད་དོན་གྱི་སྐོརི་ལས་ སོ་ལྔའ་དབང་ཤེས་ལུ་ ངོ་མ་བཟུམ་གྱི་ ཚོར་ཉམས་འབྱུང་ཚུགས་
པའ་ བཤེད་པ་ཡོདཔ། 

- མཐོང་སང་ག་བཤེད་པ་ སོས་མ་བཏགས་པརི་ རིང་བཞན་ག་ཨིནམ་འབད་བྲིས་ཡོདཔ། 
༤. ལོ་རྒྱུས་འབྲི་རོམ། 
ལོ་རྒྱུས་འབྲི་རོམ་ཟིར་མ་འད་ སོན་མརི་འབད་འབདཝ་དང་ ཡང་ཅན་བྱུང་བྱུངམ་ཅག་ག་སྐོརི་ ལས་ གོ་རིམ་མ་འཛིལ་
བརི་ རིམ་པ་བཞན་དུ་བཀོད་ད་ ཡོད་མ་ཅག་ལུ་ག་ོན་ཨིན། འད་ག་གྲངས་སུ་ རྒྱལ་རིབས་ཆོས་འབྱུང་
དང་ དབ་ཐར་ཚུ་ཡང་ཚུདཔ་ཨིན།  
 
ལོ་རྒྱུས་འབྲི་རོམ་གྱི་ཁྱད་རྣམ། 
སྤྱིར་བཏང་འབྲི་རོམ་གྱི་ ཁྱད་ཆོས་ག་རི་ ཚོང་པའ་ཐོག་ལུ་ བཤེད་དགོ་པའ་ གནད་དོན་འད་ བཤེད་
ཐངས་ཀྱི་ཁྱད་པརི་ ཚོག་གཙོ་བ་ོརི་ 

- སོན་མ་འབད་འབདཝ་དང་ བྱུང་བྱུངམ་བཟུམ་ཅག་ལུ་གཞ་བཞག་ཡོདཔ། 
- ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་འབྱུང་རིམ་ཚུ་ གོ་རིམ་དང་འཁྲལ་ཏ་ བྲིས་བྲིྲིཝ། 
- ཧ་མའ་ལོ་རྒྱུས་ཚུ་ ཕྱེོགས་སྒྲག་འབད་ད་བྲིས་ཡོདཔ། 
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- གནམ་ལོ་ ཟླ་ཚོས་ ཆུ་ཚོད་ ལ་སོགས་པའ་དུས་ཚོད་ཚུ་ གོ་རིམ་བཞན་བྲིས་ཡོདཔ། 
༥. རོད་གང་འབྲི་རོམ། 

གནད་དོན་ཅག་ལུ་ ཁུངས་ལྡན་གྱི་དགག་སྒྲུབ་གང་རུང་ཐོག་ལས་ གཞན་ཚུ་ཡད་ཆས་ཀྱི་གནས་ལུ་ 
བཀོད་ཚུགས་ནའི་དོན་ལུ་ ལུང་རིག་སརི་ཏ་ ཕན་གནོད་དང་འོས་འབབ་ཡོད་མད་སོགས་ཀྱི་རི་ཁུངས་
དང་ བདན་ཁུངས་ཟིང་ས་ བཀོད་པའ་འབྲི་རོམ་ཅག་ལུ་སབ་ཨིན། དཔར་ན། གྲོང་གསབ་ནང་ཞང་
ལམ་བཏོན་པ་ཅན་ མ་སར་ལུ་གནོད་པ་བ་ཡང་ ཕན་པ་འད་ཤུགས་ཆ། ཟིར་ གནོད་པ་ཡོད་ཟིར་བའ་
བསམ་འཆརི་ཚུ་བཀག་ས་ ཕན་པ་རི་ཤུགས་ཆ་བའ་བདན་ཁུངས་གཟིང་ས་ འབྲི་དོ་བཟུམ་ཨིན། 

རདོ་གང་འབྲི་རམོ་གྱི་ཁྱད་རྣམ།  

སྤྱིར་བཏང་འབྲི་རོམ་གྱི་ ཁྱད་ཆོས་ག་རི་ ཚོང་པའ་ཐོག་ལུ་ བཤེད་དགོ་པའ་ གནད་དོན་འད་ བཤེད་
ཐངས་ཐད་ཁརི་ ཚོག་གཙོ་བ་ོརི་ 

- དགག་སྒྲུབ་ཀྱི་ གནད་དོན་ཅག་ལུ་ གཞ་བཞག་བཞགཔ། 
- གཞན་གྱི་བསམ་དོན་ལུ་བཀག་རྐྱེབ་ས་ རིང་ག་མནོ་མ་བརྗེོད་དོན་ཚུ་ ལུང་རིག་ཐོག་ལས་ 

བསྒྲུབས་ཡོདཔ། 



སློབ་དཔོན་ལམ་སློན།                                          སློབ་རམི་༩ པ། 
       

རྒྱལ་འཛིན་ཤེས་རིག་ཚོགས་སྡེ།                                     ཤོེག་གྲངས་ 31/ 276 
 

- དགག་སྒྲུབ་གཉས་ འད་མཉམ་འབད་མན་པརི་ ཕྱེོགས་གཅག་ལུ་ གཙོ་བོ་བཟུང་ས་བྲིས་
ཡོདཔ། 

༦. རྒྱས་བཤེད་འབྲི་རམོ། 
རྒྱས་བཤེད་འབྲི་རོམ་ཟིར་མ་འད་ གནད་དོན་ཅག་ག་སྐོརི་ལས་ བཤེད་པ་རྐྱེབ་ད་ལུ་ ལྷག་མ་ཚུ་གས་ 
གནད་དོན་འདའི་སྐོརི་ལས་ ག་ན་ཡང་ ཧ་མ་ག་ོབརི་ཡོད་མ་འད་ ལགས་ཤེོམ་འབད་ ཧ་གོཝ་བཟིོ་
ཚུགས་པའ་ དམགས་ཡུལ་བསྐྱེད་ད་ རོམ་སྒྲག་པ་རིང་ག་ བསམ་འཆརི་གྱི་ཐོག་ལས་མན་པརི་ 
ཁུངས་ལྡན་དང་ དང་བདན་གྱི་ཐགོ་ལས་ བཤེད་པ་ཚུ་ ཁ་གསལ་རྐྱེབ་ས་ བྲིས་ཡོད་མ་ལུ་གོཝ་ཨིན། 
དཔར་ན། སོབ་གྲྭའ་ལྟ་རོག་སྙན་ཞུ་དང་། གནས་ཁང་གཅག་ག་གནས་བཤེད། གནས་སངས་ཅག་ག་
སྐོརི་ལས་ གནས་ཚུལ་བྲི་ན་བཟུམ་ཅག་ཨིན། 
 

རྒྱས་བཤེད་འབྲི་རམོ་གྱི་ཁྱད་རྣམ།  

སྤྱིར་བཏང་འབྲི་རོམ་གྱི་ ཁྱད་ཆོས་ག་རི་ ཚོང་པའ་ཐོག་ལུ་ བཤེད་དགོ་པའ་ གནད་དོན་འད་ བཤེད་
ཐངས་ཀྱི་ཁྱད་པརི་ ཚོག་གཙོ་བ་ོརི་ 

- གནད་དོན་ཚུ་ བསམ་འཆརི་ཐོག་ལས་མན་པརི་ རིང་བཞན་ག་ཨིནམ་འབད་བཀོད་ཡོདཔ། 
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- གནད་དོན་གྱི་སྐོརི་ལས་ བཤེད་པ་དང་ གོ་བ་ཚུ་ ཁ་གསལ་དང་ བརྡ་དོན་འཕྲོད་ཚུགསཔ་
འབད་བྲིས་ཡོདཔ།  

- གནད་དོན་གྱི་ཐོག་ལུ་ ག  ?ག་ཅྲི ?ནམ ?ག་ཏེ ?ག་ཅ་འབད ?ག་དེ་སེ ?ཟིར་
བའ་ད་བ་ཚུ་ག་ལན་ ཧ་ལམ་བཏུབ་འབད་བྲིས་ཡོདཔ། 

- ལྷག་མ་གས་ གནད་དོན་གྱི་སྐོརི་ལས་ ག་ན་ཡང་ཧ་མ་གོ་བརི་ཡདོ་མ་འད་ ཧ་གོཝ་བཟིོ་
ཚུགསཔ། 

- དངོས་པོའ་གནས་ཚུལ་གྱི་བཤེད་པ་དང་ ཡང་ན་ ལཱ་འབད་ཐངས་ཀྱི་བཤེད་པ་ཚུ་ རིང་བཞན་
ག་ཨིནམ་ བཤེད་ཡོདཔ། 

༧. རྒྱུད་སྐུལ་འབྲི་རམོ། 
རྒྱུད་སྐུལ་འབྲི་རོམ་ཟིར་མ་འད་ རིང་ག་ བསམ་ཕྱེོགས་ཀྱི་ གནད་དོན་ལུ་མ་གཞན་ཚུ་ ཐབས་ཤེས་ཀྱི་
ཐོག་ལས་ རྒྱུད་སྐུལ་འབད་ཚུགས་པའ་ བདན་ཁུངས་ཟིང་ས་ བཤེད་མ་འད་ལུ་སབ་ཨིན། དཔར་ན། 
ཆང་ག་ཉས་དམགས་ཚུ་བཤེད་ད་ ཆང་སྤེང་དགོ་པའ་སྐོརི་ལས་  འབྲི་དོ་བཟུམ་ཨིན།   
རྒྱུད་སྐུལ་འབྲི་རམོ་གྱི་ཁྱད་རྣམ།  

སྤྱིར་བཏང་འབྲི་རོམ་གྱི་ ཁྱད་ཆོས་ག་རི་ ཚོང་པའ་ཐོག་ལུ་ བཤེད་དགོ་པའ་ གནད་དོན་འད་ བཤེད་
ཐངས་ཀྱི་ཁྱད་པརི་ ཚོག་གཙོ་བ་ོརི་ 
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- གནད་དོན་ བཟིང་ངན་དང་ བདན་རྫུན་ དག་ཞན་ སྤེང་བང་ལ་སོགས་པ་ཚུ་ལས་ གཅག་
ག་ཐོག་ལུ་ ཡད་ཆས་བསྐྱེད་དགོ་པའ་རྒྱུད་སྐུལ་གྱི་ཚོག་དོན་བཙུགས་ཏ་ བྲིས་ཡོདཔ། 

- རིང་ག་བསམ་དོན་ལུ་ ལྷག་མ་ཚུ་ ཡད་ཆས་བསྐྱེད་ཐབས་ལུ་ ཁུངས་དང་དགོས་པ་ ལུང་
རིག་བདན་ཁུངས་ཚུ་ བཀོད་ཡོདཔ། 

- རིང་ག་བསམ་ཕྱེོགས་ལུ་ རྒྱུད་སྐུལ་གྱི་ཚོག་ཚུ་ ཟུརི་གྱིས་མན་པརི་ ངོ་མ་འབད་རི་བཀོད་ད་ 
རྒྱུད་སྐུལ་འབད་ཡོདཔ། 
 

 ༨. དབྱ་དཔྱད་འབྲི་རམོ། 
དབྱ་དཔྱད་འབྲི་རོམ་ཟིར་མ་འད་ གནད་དོན་ཅག་ལུ་ བདན་རྫུན་དང་ འོས་འབབ་ཡོད་མད་ རིང་གས་ 
རད་དཔྱོད་འབད་ད་ དབྱ་བ་དཔྱད་ཞནམ་ལས་ བཤེད་མ་འད་ལུ་སབ་ཨིན། དཔར་ན། ཀ་དབ་བསྐྱེརི་
ཞབ་འབད་ད་ འབྲི་དོ་བཟུམ་ཅག་ཨིན། ད་འབདཝ་ད་ ཕརི་ལོགསམ་གས་ བྲིས་ཡོད་མ་འད་ལུ་ སྐྱེོན་
བརྗེོད་དང་དམའ་ཕབ་རྐྱེབ་ན་མན་པརི་ དབྱ་དཔྱད་ཀྱི་ཐོག་ལས་ སྐྱེོན་ཡོན་ཚུ་ངོས་འཛིན་འབད་ད་ ངསོ་
ལན་འབད་ནའི་དོན་ལུ་ཨིན། 
དབྱ་དཔྱད་འབྲི་རམོ་གྱི་ཁྱད་རྣམ།  

སྤྱིར་བཏང་འབྲི་རོམ་གྱི་ ཁྱད་ཆོས་ག་རི་ ཚོང་པའ་ཐོག་ལུ་ བཤེད་དགོ་པའ་ གནད་དོན་འད་ བཤེད་
ཐངས་ཀྱི་ཁྱད་པརི་ ཚོག་གཙོ་བ་ོརི་ 
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- དབྱ་དཔྱད་འབད་དགོ་པའ་ གནད་དོན་ཅག་ལུ་གཞ་བཞག་ཡོདཔ། 
- དོན་ཚོན་ཚུ་ རིང་ག་བསམ་འཆརི་འབད་མན་པརི་ གནས་ཚུལ་ག་ཨིནམ་ལུ་བདན་རྫུན་དང་། 

ལགས་ཉས། ཕན་གནོད་ཚུ་དབྱ་བ་དཔྱད་ད་ བྲིས་ཡོདཔ། 

- ཁུངས་ཐུབ་ཀྱི་མ་ངོ་དང་ ས་གནས་ ཡག་ཆ་ཚུ་ལུ་ གཞ་བཞག་ཐོག་ལས་ འོས་འབབ་ཡོད་
མད་རད་དཔྱོད་དང་ སྐྱེོན་ཡོན་ཚུ་ངོས་འཛིན་འབད་ད་ ལྷག་མ་གས་ ངོས་ལན་འབད་ཚུགས་
པའ་ སྙན་ཞུ་ཚུ་བཙུགས་ཏ་ བྲིས་ཡོདཔ། 
 

འབྲི་རོམ་འད་ཚུ་ག་ གྱིས་ཁ་ལས་ དབྱ་བ་དག་པ་ཅག་ སོབ་དབ་འད་ནང་ འབྲི་རོམ་དང་ 
འབྲི་རོམ་ལྷན་ཐབས་ནང་ བཙུགས་ཏ་ཡོད།  འབྲི་རོམ་གྱི་ དབྱ་བ་མ་འདཝ་ རི་རི་བཞན་
དུ་ག་ ཁྱད་རྣམ་དང་ བརྗེོད་དནོ་ རིག་རལ་གྱི་ལས་དོན་ འགྲུབ་དགཔོ་ཡོད་མ་ཚུ་ དང་པ་ཁྱོད་
རི་གས་ བརགས་ཤེང་དཔྱད་ད་བལྟ། མ་ཤེས་མ་ཚུ་ སོབ་དཔོན་ལུ་ཞུ་ས་ ཤེས་ཚུགསཔ་
འབད་དགོཔ་ཨིན། 

 

 
 
 
 



སློབ་དཔོན་ལམ་སློན།                                          སློབ་རམི་༩ པ། 
       

རྒྱལ་འཛིན་ཤེས་རིག་ཚོགས་སྡེ།                                     ཤོེག་གྲངས་ 35/ 276 
 

འབ་ིརློམ་་འབ་ིཐངས་ཀི་ལམ་ལུགས། 
འབ་ིརློམ་ག་ིའཆར་གཞ།ི 
ལཱ་ག་ཅ་རི་འབད་རུང་ དང་པ་འཆརི་གཞ་ལགས་ཤེོམ་འབད་ བརམ་དགོཔ་འད་ ག་ན་བ་ ཁག་ཆ་དོ་
བཟུམ་ འབྲི་རོམ་གྱི་སྐབས་ལུ་ཡང་ དང་པ་རི་ འཆརི་གཞའི་ཟིན་བྲིས་ ལགས་ཤེོམ་བཟིོ་ས་བྲི་བ་ཅན་ 
ད་གས་འབྲི་རོམ་བྲི་ན་ལུ་ ལམ་སོན་ལགས་ཤེོམ་བྱན་ཚུགསཔ་ཨིན། 
འབྲི་རོམ་གྱི་འཆརི་གཞའི་ནང་ལུ་ དོན་ཚོན་གདམ་ཁ་རྐྱེབ་ན་དང་ ངོ་སོད་ བརི་གྱི་གནད་དོན་ མཇུག་
བསྡུ་ཚུ་ ག་ད་ས་བྲི་ན་ཨིན་ན་དང་། བརི་གྱི་གནད་དོན་ནང་ ག་ཅ་རི་བཙུགས་ཏ་བྲི་ན་ཨིན་ནའ་ འཆརི་
གཞ་ཚུ་ཚུདཔ་ཨིན།  
དློན་ཚན་གདམ་ཁ། 

ད་ཡང་ འབྲི་རོམ་གྱི་དནོ་ཚོན་ཚུ་ རིང་ག་ཉམས་མོང་དང་ ཡོན་ཏན་གྱི་ཐོག་ལས་ བྲི་ཚུགསཔ་དང་། 
གནད་དོན་ལུ་ ཞབ་འཚོལ་གྱི་གོ་སྐབས་ཡོདཔ། རྒྱབ་རན་གྱི་རིགས་ཚུ་འཐོབ་ཚུགསཔ། གནས་སངས་
དང་འཁྲལ་བའ་དགོས་མཁོ་ཡོདཔ། ལྷག་མ་ཚུ་ག་ སོ་བ་ཚུ་ལུ་ གཞ་བཞག་ཐོག་ལས་  བྲི་བ་ཅན་ 
འབྲི་རོམ་འད་ ལགས་ཤེོམ་ཅག་འབད་འཐོན་ཚུགས་ན་ཨིན། 
ངོ་སློད་འབྲི་ཐངས། 

འབྲི༌རོམ༌གྱི༌ངོ༌སོད༌འད༌ ལྷག༌མ༌ཚུ༌ འབྲི༌རོམ༌ནང༌འཛུལ༌བཅུག༌ནའི༌ སོ༌བཟུམ༌ཅག༌ཨིནམ༌དང༌། 
མཇུག༌དོན༌འད༌ འབྲི༌རོམ༌ལས༌ཕྱེ༌ཁརི༌འཐོན༌ནའི་ སོ༌བཟུམ༌ཅག༌ཨིནམ༌ལས༌ ངོ༌སོད༌ཀྱི༌སོ༌འད༌ 
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ཕྱེ༌དགོ༌མནོ༌ས༌ས༌བཟིོ༌དགོཔ༌འད༌གལ༌ཆ། འབྲི་རོམ་གྱི་ ངོ་སོད་འད་ རོམ་སྒྲག་པ་རིང་སོའ་ རིག་པའ་ 
ལོགས་གྲུབ་དང་འཁྲལ་ཏ་ འབྲི་ཐངས་མ་འདཝ་ ལ་ཤེ་ཅག་རིང་འོངམ་ཨིན། ཨིན་རུང་
ཁྱབ༌ཆ༌ཤེོས༌ཀྱིས༌འབད༌བ༌ཅན༌ ངོ༌སོད༌ནང༌ལུ༌ འོག༌ག༌གནད༌དོན༌ཚུ༌ བཀོད༌ད༌བྲིྲིཝ༌ཨིན། 
- གནད༌དོན༌ ག༌ཅའི༌སྐོརི༌ལས༌ཨིན༌ན༌དང༌། ག༌ཅ༌འབད༌བྲི༌དགོཔ༌ཨིན༌ན།ག༌ད༌ས༌ 

བྲིས༌ཡོད༌ག༌དང༌། ད༌ནང༌ ག༌ཅ༌རི༌ཚུད༌ཡོད༌ག༌ཚུ༌ བཀོད༌ད༌བྲི༌ན།   
- ངོ་སོད་ལྷག་པའ་བསང་ལས་ བརི་གྱི་གནད་དོན་འད་ བཀོ་མ་བཞག་པརི་ ལྷག་གོ་མནོ་ས་

ས་འོང་ཚུགས་པའ་ ཚོག་དོན་ཚུ་བཙུགས་ཏ་ བྲི་ན་ཡོད། 
- ནང་པའ་ཆོས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་ལྟརི་དུ་ མཆོད་བརྗེོད་དང་ དམ་བཅའ་ ཁངས་པ་སྐྱུང་བའ་ཚོག་

དོན་ཚུ་བཀོད་ད་བྲི་ན་ཚུ་ཡོད། 
ངོ་སོད་འབྲི་བའ་སྐབས་ལུ་ ངོ་སོད་འད་ དོན་མཚོམས་གཅག་ནང་ བྲི་ན་ཡང་ཡོད། དོན་མཚོམས་
གཉས་ནང་ བྲི་ན་ཡང་ཡོད། འབྲི་རོམ་རྒྱས་ཤེང་རྒྱསཔ་རིང་ ཨིན་པ་ཅན་ དོན་མཚོམས་གཅག་ལས་
ལྷག་ས་ མང་ཉུང་ག་ད་ས་ཡང་ འབྲི་སྲོལ་ཡོད། 
 
 

བར་གྱི་གནད་དློན་འབྲི་ཐངས། 

བརི༌གྱི༌གནད༌དོན༌ནང༌ལུ༌ འཆརི༌གཞའི༌ནང༌ལུ༌ བཀོད༌ཡོད༌པའ༌ དོན༌ཚོན༌གྱི༌ ཟིན༌བྲིས༌ཚུ༌ 
རྗེོད༌ཚོག༌ག༌ཐོག༌ལས༌ འབྲི༌རོམ༌གྱི༌རིང༌བཞན༌དང༌འཁྲལ༌ཏ༌ བཤེད༌པ༌རྐྱེབ༌ན༌དང༌། ཁུངས༌དོན༌སྦྲག༌ན༌ 
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རོད༌སྡུརི༌འབད༌ན༌ཚུ༌ བཀོད༌དགོཔ༌ཨིན། ཁྱོད༌ཀྱིས༌འཆརི༌གཞའི༌ཟིན༌བྲིས༌ནང༌ བཀོད༌ཡོད༌པའ༌ 
ནང༌གསས༌དོན༌ཚོན༌རི༌གས༌ ཉུང༌ཤེོས༌ དོན༌མཚོམས༌རི༌འཐོནམ༌འབད༌ བྲི༌དགོཔ༌ཨིན། 
བརི༌གྱི༌གནད༌དོན༌ བྲི༌བའ༌སྐབས༌ ཚོག་མཚོམས་དང་ དོན་མཚོམས་བཅད་ད་ བྲི་ན༌དང༌། དོན་ཚོན་གོང་
འོག་ག༌བརི༌ན༌ འབྲིལ་བ་ཡོདཔ་འབད་བཙུགས་ན། ད༌ལས༌ དོན༌ཚོན༌གྱི༌རྒྱབ༌རན༌འབད༌ འོས་འབབ་
ཡོད་པའ་དཔ་དང་ དཔྱ་གཏམ༌ ལུང༌འདན༌ཚུ་ཡང༌ ལག་ལན་འཐབ༌ས༌ བྲི༌ཚུགས༌པ༌ཅན༌ 
ལགས༌ཤེོམ༌ཨིན། 
མཇུག་དློན། 
འབྲི་རོམ་གྱི་མཇུག་དོན༌འད༌ ལྷག༌མ༌ཚུ༌ འབྲི༌རོམ༌ལས༌ ཕྱེ༌ཁརི༌འཐོན༌འགྱིོ༌སའ༌ སོ༌བཟུམ༌ཅག༌ 
ཨིནམ༌ལས༌ སོ༌ད༌ནང༌ལས༌ འཐོན༌པའ༌སྐབས༌ གནད༌དོན༌ངོ༌མའ༌སྐོརི༌ལས༌ བཅུད༌དོན༌ 
རྡོག༌རྡོག༌རིལ༌རིལ༌འབད༌ འབག༌ན༌ཅག༌དགོཔ༌ཨིན། ད༌འབདཝ༌ལས༌ མཇུག༌དོན༌ནང༌ལུ༌ 

- དོན་ཚོན་ངོ་མའ་ནང་དོན་ཚུ་ག་ བཅུད་དོན་བཤེད་ད་ མཇུག་བསྡུ་ན། 
- འབྲི༌རོམ༌གྱི༌གནད་དོན་ཚུ་ལུ་ ཡད་ཆས་བསྐྱེད་དག་ོཔའ་ ཚོག་དོན་བཙུགས་ན། 
- གནད་དོན་ལུ་ ཞབ་འཚོལ་དང་གྲོས་སྡུརི་ བསམ་དཔྱད་ཚུ་ འཕྲོ་མཐུད་འབད་དགོ་པའ་ ཚོག་

དོན་བཀོད་ད་མཇུག་བསྡུ་ན། 
- ནང༌པའ༌ལུགས༌དང༌འཁྲལ༌ཏ༌37མཇུག་རོམ་དང་། བཟིོད་གསོལ། བསོ་སོན། མཛིད་

བྱང། ད་ལས་ཤེས་བརྗེོད་ཀྱི་ཚོག་ཚུ་བཙུགས་ཏ་མཇུག་བསྡུ་སྲོལ་ཚུ་ཡོད། 
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འབྲི་རློམ་གྱི་འབྲི་བཀོད། 

ཁྱམ་དང་ལྷ་ཁང་རོང་གཞས་ཚུ་ག་ ཕྱེའི་བཀོད་པ་ལགས་ཤེོམ་ཡོད་པ་ཅན་ ག་ན་བ་ བྱ་ཆ་ཆ་འབད་
མཐོང་ན་ཡོད་དོ་བཟུམ་ འབྲི་རོམ་གྱི་ནང་ལུ་ཡང་ འབྲི་བཀོད་ལགས་ཤེོམ་དགོཔ་འད་ཁག་ཆ། འབྲི་
བཀོད་ལགས་ཤེོམ་ཡོད་པ་ཅན་ འབྲི་རོམ་འད་ ལྷག་ག་ོམནོ་ས་ས་དང་ ལྷག་ག་ོབད་ཏོག་ཏོ་འགྱིོཝ་མ་
ཚོད་ འབྲི་རོམ་གྱི་ གོ་བ་འཇམ་ཏོང་ཏོ་འབད་ ལན་ན་ལུ་ཡང་  རྒྱབ་སྐྱེོརི་འབདཝ་ཨིན། 

འབྲི་རོམ་གྱི་འབྲི་བཀོད་ནང་ལུ་ དོན་མཚོམས་བཅད་ད་བྲི་ན་དང་ ཚོག་ག་གཅད་མཚོམས་བཞག་ས་བྲི་
ན། གྱིལ་ཕྲང་ས་བྲི་ན་དང་ ཡ་གུ་སོྙམས་ཏོག་ཏོ་འབད་བྲི་ན། ད་ལས་ གཙོང་སྦྲ་དང་ལྡནམ་འབད་ བྲི་
ན་ཚུ་ཚུདཔ་ཨིན། 
དོན་མཚོམས་བཅད་ད་བྲི་ན་ཟིར་བའ་སྐབས་ སྤྱིར་བཏང་འབྲི་རོམ་ལུ་ ངོ་སོད་ བརི་གྱི་གནད་དནོ་ 
མཇུག་བསྡུ་ཟིར་ དོན་མཚོམས་ཁག་གསུམ་བཅད་ད་བྲི་དགོཔ་ཨིན། ཨིན་རུང་ བརི་གྱི་གནད་དོན་འད་ 
མང་སུ་ཅག་འབད་ བྲི་ན་ཨིན་པ་ཅན་ ད་ནང་ལུ་ཡང་ གནད་དོན་མ་འདཝ་རི་ལུ་ དནོ་མཚོམས་རི་བཅད་
ད་ བྲི་ན་ཡོདཔ་ཨིན། གནད་དོན་གཅག་རིང་ཨིན་རུང་ ད་ནང་ བཤེད་པ་རྐྱེབ་དགོཔ་ ལ་ཤེ་རི་འཐནོ་
པ་ཅན་ མཛིས་ཆ་དང་ལྷག་གོ་བད་བའ་ཐབས་ལུ་ གྱིལ་རིམ་བཞ་དང་ལྔ་རིའི་བརི་ན་ རོགས་ཚོག་རི་
འཐོནམ་ད་ ཤེད་འཐན་ཞནམ་ལས་ དོན་མཚོམས་ཕབས་ཏ་ འབྲི་སྲོལ་ཡང་ཡོད། 
དོན་མཚོམས་བཅད་ད་བྲི་བའ་སྐབས་ དོན་མཚོམས་ནང་འདན་འབད་ད་ འབྲི་ཐངས་གཅག་དང་། དནོ་
མཚོམས་ནང་འདན་མ་འབད་བརི་ འབྲི་ཐངས་ཅག་ཡོདཔ་ཨིན། དོན་མཚོམས་ནང་འདན་འབད་ད་འབྲི་
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ཐངས་ད་ འོག་ག་འབྲི་རོམ་ དཔ་༡ པ་ག་ འབྲི་བཀོད་བཟུམ་བྲི་ན་འད་ཨིནམ་དང་། དོན་མཚོམས་ནང་
འདན་ མ་འབད་བརི་འབྲི་ཐངས་འད་ འོག་ག་འབྲི་རོམ་ དཔ་༢ པ་ག་ འབྲི་བཀོད་བཟུམ་བྲི་ན་འད་
ཨིན། འབྲི་བཀོད་ད་གཉས་ཆ་རི་ ལག་ལན་འཐབ་ན་ཡོད་ད་འབད་རུང་ དརི་ཁྱབ་ཆ་ཤེོས་འད་ ནང་
འདན་མ་འབད་བརི་ བྲི་ན་ད་ཨིན། 

ནང་འདན་མ་འབད་བརི་ བྲི་བའ་སྐབས་ དོན་མཚོམས་གོང་འོག་ག་བརི་ན་ གྱིལ་རི་ ས་སོང་བཞག་ས་
བྲི་དགོཔ་དང་། ནང་འདན་འབད་ད་བྲི་བའ་སྐབས་ དོན་མཚོམས་ གོང་འོག་གཉས་ཀྱི་བརི་ན་ ས་སོང་

དཔེ་༡པ། ནང་འདྲེན་མ་འབད་བར་འབྲི་ཐངས། 
༉ ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ རང་བཞིན་གྱིས་ཕྱུག་པའི་ མཐའ་འཁོར་ཚུ་ ག་ནི་
བ་ཉམས་དགའ་ཏློག་ཏློ་འབད་ཡློདཔ་ལས་ རྒྱལ་ཁབ་འདི་ མཐའ་འཁོར་མཛེས་པའི་ 
རྒྱན་ཆ་གིས་བརྒྱན་ཏེ་ འཛམ་གླིང་ནང་ལུ་ དགའ་སྐྱིད་དང་ལྡན་པའི་ རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་
ཨིན། དེ་མ་ཚད་ དེང་སང་ རྒྱལ་ཁབ་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་ འགྱུར་བ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ མི་སྡེའི་
དཔལ་འབློར་གོང་འཕེལ་གཏང་ཐབས་ལུ་ བཟློ་གྲྭ་འཕྲུལ་ཁང་ཚུ་ཡང་ གོང་འཕེལ་འགྱོ་
དང་འགྱོ་བཞིན་པ་ཡློད། 
 
རྒྱལ་ཁབ་འདི་ ཡུན་བརྟན་གོང་འཕེལ་ཐློག་ལུ་གནས་དགོ་པ་ཅིན་ བཟློ་གྲྭ་འཕྲུལ་ཁང་
ལས་ རང་བཞིན་མཐའ་འཁོར་ ཉམས་སྲུང་འབད་དགོཔ་འདི་གལ་ཆེ། རང་བཞིན་གྱིས་
མཛེས་པའི་ མཐའ་འཁོར་ཚུ་ རྒྱུན་སྐྱོང་འཐབ་སྟེ་བཞག་པ་ཅིན་ རྒྱལ་ཁབ་འདི་ ཇི་
སྲིད་བསྐལ་པ་མ་སློང་གི་བར་དུ་ དགའ་སྐྱིད་ཀྱི་ཐློག་ལུ་གནས་ཚུགས། 
 
བཟློ་གྲྭ་འཕྲུལ་ཁང་ ལེ་ཤ་གཞི་བཙུགས་འབད་བ་ཅིན་ དེ་ལས་འཐློན་པའི་བཙློག་རླུང་
གིས་ འགྲོ་བ་མི་དང་ སེམས་ཅན་གྱི་ཚེ་སློག་ལུ་ གནློད་པའི་ཁར་ གནམ་གཤིས་ཀྱི་ཚ་
དྲློད་ཡང་ ཡར་འཕར་འགྱོ་སྟེ་ འབྱུང་བ་བཞི་ ཆ་སྙོམས་མ་ཚུགསཔ་ལས་ སའི་བཅུད་
ཉམས་ནི་དང་ མེའི་འཇིགས་པ་ཡང་འབྱུང་ནིའི་ཉེན་ཁ་སློམ་ཡློད། 
 
རང་བཞིན་མཐའ་འཁོར་ལས་བྱུང་པའི་ བསིལ་བའི་རླུང་གིས་ འགྲོ་བ་མི་དང་སེམས་
ཅན་ག་རའི་ ཚེ་སློག་ལུ་ཕན་ཐློགས་ནི་དང་ རྒྱལ་ཡློངས་དགའ་སྐྱིད་ཀྱི་གཞི་རྟེན་ཡང་ 
དེ་ཨིནམ་ལས་ མེད་ཐབས་མེད་པའི་ ནློར་བུ་རིན་པློ་ཆེ་བཟུམ་ཅིག་ཨིན་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན། 
 

དཔེ་༡པ། ནང་འདྲེན་འབདདེ་འབྲི་ཐངས། 
༉       ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ རང་བཞིན་གྱིས་ཕྱུག་པའི་མཐའ་
འཁོར་ཚུ་ ག་ནི་བ་ཉམས་དགའ་ཏློག་ཏློ་འབད་ཡློདཔ་ལས་ རྒྱལ་ཁབ་འདི་ མཐའ་
འཁོར་མཛེས་པའི་ རྒྱན་ཆ་གིས་བརྒྱན་ཏེ་ འཛམ་གླིང་ནང་ལུ་ དགའ་སྐྱིད་དང་ལྡན་
པའི་ རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ཨིན། དེ་མ་ཚད་ དེང་སང་ རྒྱལ་ཁབ་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་ འགྱུར་བ་
དང་འཁྲིལ་ཏེ་ མི་སྡེའི་དཔལ་འབློར་གོང་འཕེལ་གཏང་ཐབས་ལུ་ བཟློ་གྲྭ་འཕྲུལ་ཁང་
ཚུ་ཡང་ གོང་འཕེལ་འགྱོ་དང་འགྱོ་བཞིན་པ་ཡློད། 
       རྒྱལ་ཁབ་འདི་ ཡུན་བརྟན་གོང་འཕེལ་ཐློག་ལུ་གནས་དགོ་པ་ཅིན་ བཟློ་
གྲྭ་འཕྲུལ་ཁང་ལས་ རང་བཞིན་མཐའ་འཁོར་ ཉམས་སྲུང་འབད་དགོཔ་འདི་གལ་ཆེ། 
རང་བཞིན་གྱིས་མཛེས་པའི་ མཐའ་འཁོར་ཚུ་ རྒྱུན་སྐྱོང་འཐབ་སྟེ་བཞག་པ་ཅིན་ 
རྒྱལ་ཁབ་འདི་ ཇི་སྲིད་བསྐལ་པ་མ་སློང་གི་བར་དུ་ དགའ་སྐྱིད་ཀྱི་ཐློག་ལུ་གནས་
ཚུགས། 
       བཟློ་གྲྭ་འཕྲུལ་ཁང་ ལེ་ཤ་གཞི་བཙུགས་འབད་བ་ཅིན་ དེ་ལས་འཐློན་
པའི་བཙློག་རླུང་གིས་ འགྲོ་བ་མི་དང་ སེམས་ཅན་གྱི་ཚེ་སློག་ལུ་ གནློད་པའི་ཁར་ 
གནམ་གཤིས་ཀྱི་ཚ་དྲློད་ཡང་ ཡར་འཕར་འགྱོ་སྟེ་ འབྱུང་བ་བཞི་ ཆ་སྙོམས་མ་
ཚུགསཔ་ལས་ སའི་བཅུད་ཉམས་ནི་དང་ མེའི་འཇིགས་པ་ཡང་འབྱུང་ནིའི་ ཉེན་ཁ་
སློམ་ཡློད། 
       རང་བཞིན་མཐའ་འཁོར་ལས་བྱུང་པའི་ བསིལ་བའི་རླུང་གིས་ འགྲོ་བ་
མི་དང་སེམས་ཅན་ག་རའི་ ཚེ་སློག་ལུ་ཕན་ཐློགས་ནི་དང་ རྒྱལ་ཡློངས་དགའ་སྐྱིད་ཀྱི་
གཞི་རྟེན་ཡང་ དེ་ཨིནམ་ལས་ མེད་ཐབས་མེད་པའི་ ནློར་བུ་རིན་པློ་ཆེ་བཟུམ་ཅིག་
ཨིན་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན། 



སློབ་དཔོན་ལམ་སློན།                                          སློབ་རམི་༩ པ། 
       

རྒྱལ་འཛིན་ཤེས་རིག་ཚོགས་སྡེ།                                     ཤོེག་གྲངས་ 40/ 276 
 

མ་བཞག་རུང་བཏུབ་ཨིན། ཚོག་མཚོམས་བཅད་ད་ འབྲི་ཐངས་ད་ཡང་ ཚོག་ག་རི་གཅག་ཁརི་ལྟབ་ས་
མན་པརི་ གོང་ག་འབྲི་རོམ་གྱི་དཔ་ནང་ཡོད་དོ་བཟུམ་ ཁ་ལས་སབ་པའ་སྐབས་ཀྱི་ ཚོག་ག་གཅད་
མཚོམས་དང་འཁྲལ་ཏ་ བྲི་བའ་སྐབས་ལུ་ གཅད་མཚོམས་བཞག་ས་བྲི་བ་ཅན་ ལྷག་ག་ོབད་ན་དང་ ག་ོ
བ་ལན་གོ་བད་ཏོག་ཏོ་འགྱིོཝ་ཨིན། 
འབི་རློམ་གི་དོན་ཚན་གདམ་ཁ། 

ཨིང དནོ་ཚོན དབྱ་བ་ རམོ་པ་པ་ོ བརྗེདོ་དནོ 
༡ རྡོག་མ་ཆུ་ཤེོག་གང་ག་གཡོ་འཕྲུལ། ལོ་རྒྱུས་འབྲི་རམོ། ཚོ་རིང་དཔལ་འབྱོརི། ལས་རྒྱུ་འབྲིས། 
༢ བོ་གཏད་མ་ཐུབ་པའ་ཆ་རིོགས། རྒྱུད་སྐུལ་འབྲི་རོམ། གསོ་བའ་ལྷན་ཁག། བསམ་སྤྱིོད་ཤེས་ཡོན། 
༣ རིང་མགོ་འདོངས་བའ་འཚོ་ཐབས། རྒྱུད་སྐུལ་འབྲི་རོམ། རྒྱལ་མཚོན། དག་ལེཊ་ཕུ། སྙང་སོབས། 
༤ དཔའ་ཉམས། འཆརི་སང་འབྲི་རོམ། དཔལ་འབྱོརི།ལེཊསརི་བ། རྒྱལ་གཅས་ཤེ་ཞན། 

 
ལྷན་ཐབས། 

ཨིང་ དནོ་ཚོན་ དབྱ་བ་ རམོ་པ་པ་ོ བརྗེདོ་དནོ་ 
༡ མ་ཚོ་དོན་ལྡན། རྒྱུད་སྐུལ་འབྲི་རོམ། དབྱངས་སོབ་འཆ་མད། བསམ་སྤྱིོད་ཤེས་ཡོན། 
༢ གནམ་དགུན་གྱི་ངལ་གསོ། ལོ་རྒྱུས་འབྲི་རོམ། ཚོ་རིང་རྡོ། ཡོན་ཕུ་ལ་བ། བར་གདུང་། 
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རྡློག་མ་ཆུ་ཤོག་གང་གི་གཡོ་འཕྲུལ། 

འབྲི་མ།  ཚོ་རིང་དཔལ་འབྱོརི། 
རམོ་རིག་དབྱབ། ལོ་རྒྱུས་འབྲི་རོམ། 

ཁུངས་དནོ།  
ལོ་རྒྱུས་འབྲི་རོམ་འད་ གདམ་ཁ་རྐྱེབ་དགོ་པའ་གནད་དོན་ད་ཡང་ བུཚོ་ཅག་ ཁོ་རིའ་སམས་བདག་
འཛིན་འཐབ་མ་ཚུགསཔ་ལས་ མ་ཚོ་ལུ་དཀའ་ངལ་བྱུང་ཡོད་པའ་ལོ་རྒྱུས་ཚུ་ ལྷག་ཚུགས། ལྷག་པརི་
དུ་ འབྱུང་རིམ་གྱི་ལོ་རྒྱུས་ཚུ་ གོ་རིམ་སྒྲག་ཏོག་ཏོ་འབད་ བཤེད་ད་ཡོད་པའ་ཁརི་ ཚོག་གཞ་བཙུགས་
ཐངས་ཀྱི་རྒྱུན་དང་ ཚོག་ག་ཉམས་ཚུ་ ཕུན་སུམ་ཚོགས་ཏོག་ཏོ་ཡོདཔ་ལས་བརན་ གདམ་འཐུ་གྲུབ་ཅ། 

བློ་གཏད་མ་བཏུབ་པའ་ིཆ་རློགས། 

འབྲི་མ།  གསོ་བའ་ལྷན་ཁག། 
དབྱ་བ།  རྒྱུད་སྐུལ་འབྲི་རོམ། 

ཁུངས་དནོ།   
འབྲི་རོམ་འད་ གདམ་ཁ་རྐྱེབ་ཡོད་པའ་ གནད་དོན་ཚུ་ཡང་ ཆང་ག་ཉས་དམགས་ཟིར་མ་འབྲི་རོམ་འད་ 
རྒྱུད་སྐུལ་འབྲི་རོམ་ཨིན་མས་ ཟིར་སབ་མ་འད་ཡང་ གཙོ་བོ་རི་ ཕརི་ལོགསམ་ག་ སམས་ཁརི་ཆང་
འཐུང་པ་ཅན་ གནོད་པ་དང་ཉས་པ་ཡོདཔ་ལས་ ཆང་འཐུང་ན་སྤེང་ན་ལུ་ སམས་རྒྱུད་སྐུལ་འབད་ད་ 
ཆང་འཐུང་ན་ལས་ འཛིམ་ཐབས་འབད་ནའི་ རྒྱུད་སྐུལ་འབདཝ་ལས་ རྒྱུད་སྐུལ་འབྲི་རོམ་ཟིར་སབ་
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ཨིན། དའི་ནང་ལས་ འབྲི་རོམ་འད་ སོབ་རིམ་དགུ་པའ་ཤེས་ཚོད་ལུ་ བཞག་དགོ་པའ་གནད་དོན་འད་
ཡང་ སོབ་རིམ་དགུ་པའ་ གྱིས་ཁརི་ལྷོད་ཞནམ་ལས་ ཕྱེའི་གཟུགས་ཀྱི་འགྱུརི་བ་ སོམ་འབད་འགོྱི་
རུང་ ནང་སམས་ཀྱི་མནོ་ཐངས་འད་ མ་ཁུགཔ་ལས་བརན་ སམས་བདག་འཛིན་འབད་མ་ཚུགས་པརི་ 
བཀྲི་མ་ཤེས་པའ་བྱ་བ་ ཡརི་འཕརི་འགྱིོ་ན་ལུ་ དབང་ཤུགས་ཐལ་བའ་ ཉན་ཁ་ཡོད།   

དའི་སྐབས་ལུ་ རས་ངན་ཆང་འཐུང་པ་ཅན་ ཆང་ལས་བརན་ སྤྱིོད་ངན་ཡརི་འཕརི་འགྱིོ་ན་དང་། ཁྲལ་
དང་ངོ་ཚོ་མདཔ་འགྱིོ་ན། གཉན་ཉ་འཁོརི་དང་ ཆ་རིོགས་ཚུ་ག་བརི་ན་ ཕུང་བཟིོ་ན་དང་། འཐབ་འཛིང་
ཞུགས་ན་ག་ སམས་ཀྱི་ཞ་བད་དང་ གཙོང་སྦྲ་འཕྲོད་བསན་ལུ་ཡང་ གནོད་པ་སོམ་རི་འོང་པའ་ ཉན་
ཁ་ཡོད། ཨི་ལོ་ཚུ་ག་ མ་ཚོ་འད་ནང་ལུ་ ཤེས་རིག་ཡོན་ཏན་ གངོ་འཕལ་གཏང་མ་ཚུགས་པའ་ཁ་ལུ་ 
བྱ་སྤྱིོད་ཡང་ ངན་པའ་ལང་ཤེོརི་ཐལ་འོང་། ད་འབདཝ་ལས་ ཆང་འཐུང་ན་སྤེང་ཚུགས་ནའི་དོན་ལུ་  
ཆང་ག་ཉས་དམགས་དང་ གནོད་པ་ཚུ་ ཐབས་ཤེས་ས་ཚོགས་ཀྱི་སོ་ལས་ བཤེད་ད་སྤེང་ཐབས་ཀྱི་ 
རྒྱུད་སྐུལ་ལ་ཤེ་ཡོདཔ་ལས་ ཨི་ལོ་ཚུ་ག་རྒྱུད་ལུ་ འད་ག་ཐབས་ཤེས་དང་ རིག་རལ་ཚུ་འཐོབ་ན་ག་དོན་
ལུ་ འབྲི་རོམ་འད་ གདམ་ཁ་རྐྱེབ་རྐྱེབ་ཨིན། 

རང་མགོ་འདློངས་བའི་འཚོ་ཐབས། 

འབྲི་མ།  རྒྱལ་མཚོན་དང་ ཆོས་སྐྱེད་རྒྱལ་མཚོན། 
དབྱབ།  རྒྱུད་སྐུལ་འབྲི་རོམ། 

ཁུངས་དནོ།  
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འབྲི་རོམ་འད་ ར་དོན་འབད་གདམ་ཁ་རྐྱེབ་དགོ་པའ་དགོས་པ་འད་ཡང་ རོམ་འབྲི་འབད་མ་ སོབ་
དཔོན་གཉས་ཀྱིས་ དང་སང་ ཡརི་རྒྱས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་དང་འཁྲལ་ཏ་ ཚོང་ལཱ་དང་ སོ་ནམ་ཞང་ལཱ་ག་ 
ཁ་ཐུག་ལུ་ཡང་ རིང་མགོ་རིང་འདོངས་བཟིོ་ཐབས་ཀྱི་ ཐབས་ལམ་ཡོད་ཚུལ་ཚུ་ རིག་པ་ས་ཚོགས་ཀྱི་
ཐོག་ལས་ རྒྱུད་སྐུལ་འབད་ད་འདུག། 

ད་མ་ཚོད་ ཕྱེ་ནང་ག་ཤེས་ཡོན་ཡོད་ད་འབད་རུང་ རིང་གས་རི་ ལཱ་ཆ་ཆུང་ག་ཅ་བཟུམ་རི་འབད་ན་ཨིན་
རུང་ དག་སང་དང་ བརོན་འགྲུས་མ་བསྐྱེད་པརི་ ལཱ་ ག་འཇམ་དང་ ཡངས་ས་ལས་ཡངས་ས་འཚོལ་
ཏ་སྡེོད་པ་ཅན་ རིང་ག་ལཱ་གཡོག་ཚུ་ མཐརི་ཕྱེན་མ་ཚུགས་ཟིར་བའ་དན་སྐུལ་གྱི་ དཔ་དང་ལུང་རིགས་
ཚུ་ འོས་འབབ་ཆ་ཏོག་ཏོ་འབད་ སརི་ཏ་ཡོདཔ་ལས་བརན་ཨིན། 
དཔའ་ཉམས། 

འབྲི་མ།   དཔལ་འབྱོརི། 
འབྲི་རམོ་གྱི་དབྱ་བ། འཆརི་སང་འབྲི་རོམ། 

ཁུངས་དནོ།   
འབྲི་རོམ་འད་ གདམ་ཁ་རྐྱེབ་ཡོད་པའ་ གནད་དོན་ཚུ་ཡང་ རིང་ལུ་ལགས་ཤེོམ་འབད་མ་ལུ་ དན་ལན་
སམས་ལས་མ་བརྗེད་པརི་ དམ་ཚོག་དཔང་བཙུགས་ཀྱི་ ཞབས་ཏོག་ཅག་ཞུ་ཚུགས་པ་ཅན་ཟིར་བའ་ 
སམས་ཀྱི་བག་ཆགས་ཅག་ རྨ་ལམ་གྱི་འཆརི་སང་ལུ་ བཀོད་ད་བྲིས་ནུག།  

ལོ་རྒྱུས་ད་ནང་ འགོ་བཙུགས་པའ་སྐབས་ལུ་ རིང་ལུ་ལགས་ཤེམོ་འབད་མ་ལུ་ བསོད་བསགས་དང་
བཅས་པའ་ཚོག་གས་བརྒྱན་ཏ་ སྐུ་ངལ་གནང་པརི་འབྱོན་པའ་ ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་གཞ་དོན་ འགོ་བཙུགས་ཚུལ་
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དང་། བརི་གྱི་གཞ་དོན་འབྱུང་ཚུལ་ ལོ་རྒྱུས་འད་ འཆརི་སང་ཨིན་པའ་ ངས་དོན་སོན་ཚུགསཔ་འབད་
འདུག། ད་མ་ཚོད་ ལོ་རྒྱུས་འད་ལས་བརན་ མ་འོངས་པརི་ ན་གཞོན་ཚུ་གས་ཡང་ ཞབས་ཏོག་ཞུ་
ཚུགས་པའ་ སམས་སོབས་ཚུ་ བསྐྱེད་ཚུགས་ན་དང་ རིང་ལུ་ལགས་ཤེོམ་འབད་མ་ལུ་ ཐ་དམ་ཚོག་
བསན་དགོཔ་ཚུ་ཡང་ ཧ་ག་ོཚུགསཔ་ལས་ གདམ་ཁ་རྐྱེབ་ཅ།  
ལས་དོན། 
དནོ་ཚོན་འད་ མཇུག་བསྡུཝ་ད་ ལྷབ་མ་ཚུ་གས་་་ 
࿌ འབྲི་རོམ་ལྷག་ཞནམ་ལས་ གལ་ཆ་བའ་ གནས་ཚུལ་ཚུ་ག་ཐོག་ལུ་ གོ་སྡུརི་འབད་ཞནམ་

ལས་ ལགས་ཉས་ཀྱི་ དབྱ་བ་ཕྱེ་ཚུགས་དགོ། 
࿌ གཞན་གྱིས་ འབྲི་རོམ་འབད་ཡདོ་པའ་རིགས་ཚུ་ ལྷག་ཞབ་འབད་ཞན་ན་ དབྱ་དཔྱད་འབད་

ཐོག་ལས་ གནས་ཚུལ་བསྡུ་ལན་འབད་ཚུགས་དགོ། 
࿌ འབྲི་རོམ་ཟིར་མ་འད་ ག་ཅ་ཨིན་ན་དང་ ག་ད་ས་འབྲི་དགོཔ་ཨིན་ན་ འབྲི་རོམ་ལུ་ཁག་མ་

འདཝ་ ག་ད་ས་རི་ ཡོདཔ་ཨིན་ན་ ཧ་གོ་ས་ ལག་ལན་འཐབ་ཚུགས་དགོ། 
࿌ འབྲི་རོམ་མ་འད་བའ་ འབྲི་ཐངས་རིག་རལ་དང་ ཁྱད་ཆོས་ཚུ་ ག་ད་ས་རི་ཡོདཔ་ཨིན་ན་ དབྱ་

བ་ཕྱེས་ཏ་ ངོས་འཛིན་ཚུགས་དགོ། 
࿌ རིང་ག་དངོས་མཐོང་ག་ ཉམས་མོང་དང་ འཆརི་སང་ག་བསམ་འཆརི་ཚུ་ ཡག་ཐོག་ལུ་ འབྲི་

རོམ་གྱི་གཟུགས་ལུ་བཀོད་ད་ འབྲི་ཚུགས་དགོ། 

སློང་ལཱ་།  
རིག་རལ། (སབ་ན་ ཉན་ན་) རིག་སབོས་དབྱ་རིམ། (དབྱ་དཔྱད་)   
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༡.  སོབ་དཔོན་གྱིས་ འབྲི་རོམ་སོབ་སོན་འབད་ན་ འགོ་མ་བཙུགས་པའ་ཧ་མརི་ དོན་ཚོན་
ལགས་ཤེོམ་ཡོད་པའ་ ལོ་རྒྱུས་འབྲི་རོམ་ཅག་ འཚོལ་ཏ་འབག་འོང་ཞནམ་ལས་ སོབ་ཕྲུག་
ཅག་ལུ་ སྐད་སང་ས་ལྷག་བཅུག། ད་བསང་སོབ་ཕྲུག་གཞན་ཚུ་ འབྲི་རོམ་འད་ཉན་བཅུག་
དགོ། འད་ལྷག་ཚོརིཝ་ད་ སོབ་དཔོན་གྱིས་ གཤེམ་གསལ་གྱི་ ད་བ་ཚུ་བཀོད་ད་ གོ་སྡུརི་
འབད་བཅུག་དགོ།   
1. འད་ ག་ཅའི་སྐོརི་ལས་ ཨིན་པས? 
2. ག་ད་ས་བྲིས་ནུག? 
3. འད་ག་ བཅུད་དོན་ངོ་མ་ག་ཅ་ཨིན་མས? 
4. འད་ནང་ དོན་མཚོམས་ ག་དམ་ཅག་འདུག? 
5. དོན་མཚོམས་རི་ག་ གནད་དོན་ ག་ཅ་རི་ཨིན་མས? དོན་མཚོམས་རི་རི་བཞན་ 

ལྷག་ས་ བཅུད་དོན་བཏནོ་བཅུག་དགོ། 

རིག་རལ། (སབ་ན་ ལྷག་ན་) རིག་སབོས་དབྱ་རིམ། (དབྱ་དཔྱད་)    
༢. ཨི་ལོ་༣ རི་འབད་མ་ སྡེ་མཚོན་རི་བཟིོ་ཞན་ན་ སྡེ་ཚོན་ནང་ རྡོག་མ་ཆུ་ཤེོག་གང་ག་ གཡོ་

འཕྲུལ་ཟིར་མ་ ལོ་རྒྱུས་འབྲི་རོམ་འད་ གྲོས་བསྟུན་གྱི་ཐོག་ལུ་ལྷག་བཅུག། སྡེ་ཚོན་གྱིས་ 
གྲོས་བསྟུན་འབད་བའ་སྐབས་ སབས་བད་ནའི་དོན་ལུ་ སོབ་དཔོན་གྱིས་ རྒྱབ་སྐྱེོརི་གྱི་ད་བ་
ཚུ་བཀོད་དགོ། དཔར་ན།  
1. འད་ ག་ཅའི་སྐོརི་ལས་ཨིན་མས? 
2. ལོ་རྒྱུས་འབྲི་རོམ་འད་ནང་ འབྱུང་རིམ་ག་དམ་ཅག་འདུག? 
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3. འབྱུང་རིམ་རི་རིའི་ནང་ ནང་གསས་གནད་དོན་ ག་ཅ་རི་བཤེད་ནུག? 
4. ཚོག་དོན་བཙུགས་ཐངས་ཚུ་ ག་ད་ས་འདུག? 
5. ཁྱད་ཀྱིས་ འབྲི་རོམ་འད་ ལྷག་པའ་སྐབས་ལུ་ ཁྱད་ཀྱི་སམས་ལུ་ ངལ་རིངས་ 

ཤེོས་དང་ སམས་དགའ་ཤེོས་ཀྱི་འབྱུང་རིམ་ ཡང་ན་ ཚོག་དོན་ག་ཅ་རི་འདུག? 
ངོས་འཛིན་འབད། 

6. འབྲི་རོམ་འགོ་བཙུགས་པའ་སྐབས་ ངའི་ཆ་རིགོས་བཀྲི་ཤེས་ཟིར་མ་དང་ ང་  
ཟིར་བའ་སྐབས་ ང་འད་ག་ཨིན་མས? ག་ད་ས་ཤེས་ཅ་?  

རིག་རལ། (སབ་ན་ ལྷག་ན་ བྲི་ནྲི) རིག་སབོས་དབྱ་རིམ། (ག་ོབ་)  
༣. རྡོག་མ་ཆུ་ཤེོག་གང་ག་ གཡོ་འཕྲུལ་འདྲི་ ཨི་ལོ་རིང་རིང་སོ་ས་ོལུ་ ལྷག་བཅུག་ཞན་ན་ འད་

ནང་ མང་ཚོག་ལཱ་ཁག་ག་ཅ་རི་འདུག་ག་ ཚོག་མཛིད་ལག་ལན་འཐབ་ས་ ག་ོདོན་འཚོལ་
བཅུག། ད་ལས་ ཁོང་རི་ལུ་ མ་དགའ་བའ་ཚོག་དོན་དང་ གནད་དོན་ག་ཅ་རི་འདུག། ཐོ་
བཀོད་ད་ ཁུངས་དོན་བཤེད་དགོ། 

རིག་རལ། (བྲི་ན་) རིག་སབོས་དབྱ་རིམ། (གཅག་བསྡུས་)  
༤. རྡོག་མ་ཆུ་ཤེོག་གང་ག་གཡོ་འཕྲུལ་གྱི་ལོ་རྒྱུས་ འབྲི་རོམ་གྱི་དོན་ཚོན་འད་ ལགས་ཤེོམ་

འབད་ ལྷག་བཅུག་ཞནམ་ལས་ ཨི་ལོ་ཚུ་ལུ་  ལོ་རྒྱུས་འབྲི་རོམ་འབྲི་ཐངས་ཀྱི་ ཁྱད་ཆོས་
ཚུ་ ག་ཅ་རི་ཨིན་ན? ངོས་འཛིན་འབད་ད་ ལོགས་སུ་འབད་ བཀོད་བཅུག་དག།ོ དཔར་ན།   
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༡. འབྱུང་རིམ་དང་པ་ནང་ ཆུང་ཀུ་བསང་ལས་ གཅག་ཁརི་འགྲོགས་ཚུལ་བཤེད་མ་ 
ད་དང་ བཀྲི་ཤེས་ སོབ་གྲྭ་ནང་འཛུལ་བའ་ གནས་སངས་བཀོད་ནུག། 

༢. འབྱུང་རིམ་གཉས་པ་ནང་ སོབ་གྲྭ་ནང་འགྱིོ་བའ་ལམ་ཁརི་ རྡོག་མ་བཙོང་མ་བུམོ་
དང་ འཕྱེད་ཚུལ། 

༣. འབྱུང་རིམ་གསུམ་པ་ནང་ བཀྲི་ཤེས་ཀྱི་ སམས་གཡོ་ཚུལ། 
༤. འབྱུང་རིམ་བཞ་པ་ནང་ ཕམ་ག་ཧོངས་ལས་ བརི་ཆད་འབྱུང་ཚུལ། 
༥. འབྱུང་རིམ་ལྔ་པ་ནང་ ལས་ཀྱི་རླུང་གས་ ལས་སོན་གཞན་ལུ་ཐབས་ཚུལ། 
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རིག་རལ། (བྲི་ན་) རིག་སབོས་དབྱ་རིམ། (དབྱ་ཞབ་)  
༥. སོབ་དཔོན་གྱིས་ སོབ་རིམ་༩ པའ་ཨི་ལོའ་ཤེས་ཚོད་དང་ ཉམས་མོང་ལུ་ འབྲིལ་བ་ཡོད་

པའ་ དོན་ཚོན་ཅག་ གདམ་ཁ་རྐྱེབ་ཞནམ་ལས་ འགོ་བཙུགས་ཐངས་ཀྱི་འབྱུང་རིམ་དང་ 
མཇུག་བསྡུའ་འབྱུང་རིམ་ཅག་ བྲིས་ཏ་སོད་ན། ད་ལས་ ཨི་ལོ་ཚུ་ འཐུས་མ་ཉུང་སུ་འབད་
མ་ སྡེ་ཚོན་ལུ་བག་ོཞན་ན་ སྡེ་ཚོན་ནང་རྡོག་ འབྲི་རོམ་འད་ འཕྲ་ོམཐུད་ད་འབྲི་བཅུག།  ད་
བསང་སོབ་དཔོན་གྱིས་ གྱིལ་བཤེལ་ཏ་ ག་ད་ས་བྲི་ན་ཨིན་ན་ རྒྱབ་སོྐྱེརི་འབད་དགོ། 

རིག་རལ། (ལྷག་ན་ བྲི་ན་) རིག་སབོས་དབྱ་རིམ། (ག་ོབ་)  
༦. སོང་ལཱ་ལྔ་པའ་སྐབས་ ལོ་རྒྱུས་འབྲི་རོམ་ འཕྲ་ོམཐུད་ད་འབྲི་མ་ཚུ་ སྡེ་ཚོན་དག་པ་ཅག་ལུ་ 

སྤྱིན་ཞུ་འབད་བཅུག་ཞན་ན་ སྡེ་ཚོན་གཞན་དང་ སོབ་དཔོན་རིང་གས་ ལགས་བཅོས་བསམ་
འཆརི་ཚུ་བཀོད་ན། 

རིག་རལ། (ལྷག་ན་ བྲི་ན་) རིག་སབོས་དབྱ་རིམ། (དབྱ་ཞབ་)  
༧. སོབ་དཔོན་གྱིས་ སོབ་ཕྲུག་རི་རི་བཞན་ལུ་ ཨིང་ལྲིཤེ་ནང་བྲིས་ཏ་ཡོད་པའ་ ལོ་རྒྱུས་འབྲི་

རོམ་རི་ སྐད་སྒྱུརི་འབད་ བྲིས་འབག་འོང་བཅུག་དགོ། ལས་འགུལ་འད་ ཁྱམ་ལཱ་འབད་བྱན་
པ་ཅན་ སབས་བད་འོང་། ཁོང་གས་ སྐད་སྒྱུརི་འབད་མ་ ལོ་རྒྱུས་འབྲི་རོམ་འད་ ལོ་རྒྱུས་
འབྲི་རོམ་ཨིན་དགོ་པའ་ཁུངས་དང་ཁྱད་ཆོས་ཚུ་ ངོས་འཛིན་འབད་བཅུག་དགོ། 

རིག་རལ། (ལྷག་ན་ བྲི་ན་) རིག་སབོས་དབྱ་རིམ། (དབྱ་ཞབ་)  
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༨. སོབ་ཕྲུག་རི་ལུ་ རིང་སོའ་བོ་འདོད་དང་བསྟུན་པའ་ དོན་ཚོན་རི་ག་ཐགོ་ ལོ་རྒྱུས་འབྲི་རོམ་རི་ 
འབྲི་བཅུག་དགོ། འབྲི་རོམ་འད་ནང་ འགོ་ག་ད་ས་བཙུགས་ཅ་? བརི་ན་ག་ཅ་རི་འབད་ཡྲི? 
མཇུག་ལུ་ ག་ད་ས་འབད་ཡ་སོགས་ཀྱི་ འབྱུང་རིམ་ཚུ་ཡོད་དགོ་པའ་ དན་གསོ་ཚུ་བཀོད་
དགོ། འབྲི་རོམ་འད་ཚུ་ག་རི་ སོབ་ཁང་ག་ས་ག་ོཅག་ནང་ དཔྱངས་ཏ་བཞག་ཞན་ན་ ཆ་
རིོགས་ཚུ་ལུ་ལྷག་བཅུག་ས་ བསྐྱེརི་ཞབ་འབད་བཅུག་དགོ། ད་ལས་འབྲི་རོམ་ལགས་ཤེོམ་ 
ག་ཡོད་མ་ཚུ་ སོབ་གྲྭའ་དུས་དབ་ནང་ དཔ་སྐྲུན་འབད་བརི་གཏང་དགོ། 

རིག་རལ། (ཉན་ན་ སབ་ན་) རིག་སབོས་དབྱ་རིམ། (དན་ཤེས་)  
༩. སོབ་དཔོན་གྱིས་ དོན་ཚོན་གྱི་མང་འད་ བྱང་ཤེང་གུ་བྲིས་ཏ་ ཨི་ལོ་ཚུ་ལུ་ དོན་ཚོན་ད་དང་

འབྲིལ་བའ་ གནོད་པ་དང་ ཕན་ཐོགས་ཚུ་ ག་ཅ་རི་ཡོདཔ་ཨིན་ན་ཟིར་ ད་བ་བཀོད་ཞནམ་
ལས་ ཨི་ལོ་ཚུའ་བསམ་འཆརི་བསྡུ་ལན་འབད་དག།ོ 

རིག་རལ། (ལྷག་ན་ བྲི་ན་) རིག་སབོས་དབྱ་རིམ། (དབྱ་དཔྱད་)  
༡༠. སོབ་ཕྲུག་ཚུ་གས་ འབྲི་རོམ་འད་ལྷག་ཞནམ་ལས་ འོག་ག་ད་བ་བཟུམ་བཟིོ་ས་ ལན་རྐྱེབ་

བཅུག་དགོ། དཔར་ན། འབྲི་རོམ་འད་ ཆང་སྤེང་དགོ་པའ་སྐོརི་ལས་ཨིན་པ་ཅན། 
༡. སོ་གསུམ་ བག་མད་ཀྱི་གནས་ལུ་འགྱུརི་ཟིར་མ་འད་  ཁོྱད་ཀྱི་སམས་ལས་དཔྱད་

སོ་པ་ཅན་ ག་ཅ་བཟུམ་འོང་ན་མས་གོ? 
༢. ད་ས་ ཆང་གས་རི་བཟི་བའ་ མ་འད་གས་ ད་གས་མ་ཚོད་པརི་ གཞན་ག་ཅ་རི་ 

འབད་ན་མས་གོ? མནོ་བསམ་བཏང་ས་ཐོ་བཏོན། 
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༣. ཆང་བཟུམ་ས་ རི་བཟི་བའ་རས་སོརི་གཞན་ ག་ཅ་རི་ཡོད་དགོ་? 
༤. ཆང་ག་ ཕན་པ་དང་ གནོད་པ་ག་སྐོརི་ལས་ དགག་སྒྲུབ་ཀྱི་རོད་པ་རྐྱེབ་བཅུག།  
༥. རོམ་པ་པོའ་ གནས་ཚུལ་ཚུ་ བདན་རྫུན་གྱི་ དབྱ་བ་ཕྱེས་ཏ་ ཁུངས་བཀལ་བཅུག་

ན་ག་དོན་ལུ་ རྒྱབ་ཁུངས་མཐའ་འཁོརི་ལུ་ཡོད་པའ་ གསོ་བའ་མ་ཚུ་དང་ འབྲིལ་
བ་འཐབ་བཅུག་ས་ ཞབ་འཚོལ་འབད་བཅུག་དགོ།  

རིག་རལ། (ལྷག་ན་ བྲི་ན་) རིག་སབོས་དབྱ་རིམ། (དབྱ་དཔྱད་)  
༡༡. ཨི་ལོ་ཚུ་ སྡེ་ཚོན་ནང་བགོ་ཞནམ་ལས་ རོམ་པ་པོ་འད་གས་ རྒྱུད་སྐུལ་འབད་ན་ ལོ་རྒྱུས་ 

བྲི་ན་ འཆརི་སང་བྲི་ན་ནང་ལུ་ ཐབས་ལམ་ག་ད་ས་རི་ བཏོན་ནུག་གོ? ཐབས་ལམ་གྱི་ཚོག་
དོན་ཚུ་ ངོས་འཛིན་འབད་ད་ ལོགས་སུ་བཏོན་བཅུག་དགོ།  

རིག་རལ། (བྲི་ན་) རིག་སབོས་དབྱ་རིམ། (དབྱ་དཔྱད་)  
༡༢. སོབ་དཔོན་གྱིས་ འཆརི་སང་འབྲི་རོམ་དང་ ལོ་རྒྱུས་འབྲི་རོམ་ རྒྱུད་སྐུལ་འབྲི་རོམ་ མ་འདཝ་

གསུམ་གཞན་ཁ་ལས་ འད་བཤུས་དང་ སྐད་སྒྱུརི་འབད་ད་ འབག་འོང་ཞནམ་ལས་ འབྲི་
རོམ་གསུམ་ལུ་ ཁྱད་པརི་ག་ཅ་ཡདོཔ་ཨིན་ན་ཚུ་ སྡེ་ཚོན་ནང་ལུ་ གོ་སྡུརི་འབད་བཅུག་དགོ། 
ཁྱད་པརི་གྱི་ཆོས་ཚུ་ ལོགས་སུ་འབད་བཏོན་ཏ་ ངོས་འཛིན་འབད་བཅུག་ཞནམ་ལས་ལག་
ལན་འཐབ་བཅུག་དག།ོ 
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རིག་རལ། (བྲི་ན་) རིག་སབོས་དབྱ་རིམ། (དབྱ་དཔྱད་)  
༡༣. འབྲི་རོམ་འད་ལས་བརན་ ཁོང་ལུ་ཉམས་མོང་ ག་ཅ་རི་ཐོབ་ཅ་ག་ གཞ་འད་ལུ་བཞག་ས་ ང་ོ

སོད་དང་ འབྲི་རོམ་དངོས་གཞ་ མཇུག་བསྡུ་ཐངས་ཚུ་ག་སྐོརི་ལས་ བཤེད་པ་རྐྱེབ་བྱན་
ཞནམ་ལས་ ཁོང་རིའ་ཉམས་མོང་ག་ཐོག་ འབྲི་རོམ་ཚུ་འབྲི་བཅུག་དགོ།  

རིག་རལ། (བྲི་ན་) རིག་སབོས་དབྱ་རིམ། (གཅག་བསྡུས་)  
༡༤. སོབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ འོག་ག་དོན་ཚོན་ཚུ་ག་ཐོག་ འབྲི་རོམ་བྲི་ན་ག་སང་འབད་བཅུག་དགོ། 

ཀ་ འགྲལ་བཤེད། 
- སོབ་གྲྭའ་སའ་ཆགས་ཐངས། རིང་སོའ་གཡུས་ཀྱི་བཤེད་པ། (འད་ག་ཁྱད་རྣམ་

འད་ འབྲི་རོམ་ལྷག་ས་སའ་ཆགས་ཐངས་ཚུ་པརི་རིས་ནང་འབྲི་རུང་ འབྲི་ཚུགསཔ་འབད་དགོ་) 
ཁ་ ལ་ོརྒྱུས། 

- དཔ་ཆ་ལྷབ་ན་ནམ་ལས་འགོ་བཙུགས་ཅ། དཔ་ཆ་མ་ལྷབ་པའ་ཧ་མའྲིསྐོརི། 
ག་ རྒྱུད་བསྐུལ། 

- ལྷབ་སང་ག་སྐབས་བརོན་འགྲུས་དགོ། རིོགས་ལུ་གནོདཔ་བཀལ་ན་མ་འོང་། 
ང་ འཆརི་སང་། 

- སོབ་རིམ་བཅོ་ལྔ་ལྷབ་ཚོརི་ཏ་སོ་ནམ་གྱི་ལཱ་འབད་ད་སྡེོད་དགོ་པ་ཅན། གཞན་ 
ག་གས་ཡང་འགྲན་ཟླ་འབད་མ་ཚུགས་མ་ཕྱུགཔོ་ཅག་འབད་བ་ཅན། 
ད་བཟུམ་ སོབ་དཔོན་གྱིས་ སོ་བ་ཡོད་པའ་དོན་ཚོན་གཞན་ཡང་འཚོལ་ཏ་ 
སང་བ་མཐརི་ཕྱེནམ་འབད་ འབད་བཅུག་དགོཔ་ཨིན། 



སློབ་དཔོན་ལམ་སློན།                                          སློབ་རམི་༩ པ། 
       

རྒྱལ་འཛིན་ཤེས་རིག་ཚོགས་སྡེ།                                     ཤོེག་གྲངས་ 52/ 276 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



སློབ་དཔོན་ལམ་སློན།                                          སློབ་རམི་༩ པ། 
       

རྒྱལ་འཛིན་ཤེས་རིག་ཚོགས་སྡེ།                                     ཤོེག་གྲངས་ 53/ 276 
 

 
 
 
 
 

སྙན་རློམ། 
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སྙན་རློམ་གི་སིར་བཏང་ངོ་སློད། 

སྙན་རོམ་འད་ རོམ་རིག་ག་ནང་གསས་མཁས་པའ་བྱ་བ་ འཆད་རོད་རོམ་གསུམ་གྱི་ས་ལས་ རོམ་པ་
འད་ཨིན། འད་ལུ་སྙན་ངག་ག་ ལུས་རྣམ་པརི་གཞག་པའ་དབྱ་བ་གསུམ་ཟིར་ ཚོགས་བཅད་ ཚོག་ལྷུག་ 
སྤེལ་མ་གསུམ་ཡོད། སྙན་ངག་ག་ལུས་ད་གསུམ་ ག་ཅ་ནང་བཀོད་རུང་ མ་བཏུབ་མདཔ་ལས་ དཔྱ་
གཏམ་དང་ གསལ་བཤེད་ ཁ་བཤེད་ཚུ་ཡང་ སྙན་ཚོག་ག་གྲངས་སུ་ བཙུགས་ཏ་ཡོད། ཨིན་རུང་ 
བརྗེོད་བྱའ་དོན་ཚུ་ གཞན་ལུ་བརྡ་སོད་འབད་ན་ལུ་ གཞན་དང་མ་འད་བའ་སབ་ཐངས་ ཁྱད་པརི་ཅན་ 
ཚོགས་བཅད་ཀྱི་ཐོག་ལུ་ བཀོད་མ་འད་ལུ་ གཙོ་ཆེཝ་འབད་བརྲིཝ་ཨིན། ཚོགས་བཅད་འད་ལུ་ སྤྱིར་
བཏང་གས་ རོམ་ ངག་རོམ་ སྙན་རོམ་ ཟིར་མ་ཚུ་ཨིན་རུང་ ཞ་ས་ལུ་ ཞལ་རོམ་དང་ གསུང་རོམ་ 
ལྗགས་རོམ་ ཟིར་ཡང་སབ་ཨིན། 

ཚོགས་བཅད་ཀྱི་རོམ་འད་ ཚོག་ལྷུག་ག་རོམ་ལས་ ཁྱད་པརི་ཅན་འབད་ བར་སྲོལ་ཡོད་དགོ་མ་འད་
ཡང: 
དང་པ་ལུ། ཚོག་ལྷུག་ནང་ག་ ཕྲད་རྣམ་དབྱ་ཚོག་གྲོགས་ཚུ་ ཚོགས་བཅད་ཀྱི་སྐབས་ལུ་ བསྡུ་

གཏང་ཞནམ་ལས་ ཚོག་ཉུང་སུ་ཅག་ནང་ དོན་དག་དོད་རིལ་རི་འབད་ སོན་
ཚུགསཔ་ཨིན།   

གཉས་པ་ལུ། ཚོགས་བཅད་མང་ཤེོས་རི་ ཚོག་རྐང་༣ མ་ལས་༣༦ འབད་མ་ཚུན་གྱི་ ཚོག་རྐང་
བཞ་རིའི་ནང་ལུ་  སྐབས་དོན་ཚོརི་རི་ ཆ་ཚོངམ་འབད་ སོན་དོ་ཡདོཔ་ལས་ གོ་བ་
ལན་ངོ་བད།   
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གསུམ་པ་ལུ། ཚོག་རྐང་དུམ་ཚོན་འབད་བཅད་ད་ཡོདཔ་ལས་  སམས་ཁརི་བཞག་ན་འཇམ་མ་
ཚོད་ གཞན་ལུ་ ལུང་འདན་འཕང་དགོ་རུང་ ཁ་ལས་སབ་ང་ོབད།   

བཞ་པ་ལུ། ཚོག་རྐང་ཚུ་ མཉམ་དགོ་ན་འད་གས་དང་ ཧན་ཏོང་ཏ་ོ བཟིོ་ན་ག་དནོ་ལུ་ དོན་དག་
གཅག་ལུ་ མང་ཚོག་མ་འདཝ་གཞན་ལ་ཤེ་ཡོད་མ་ཚུ་ འོས་འབབ་གདམ་ཁ་རྐྱེབ་
ས་ བཙུགས་སྲོལ་ཡོདཔ་ལས་ ཚོག་ཧནམ་མ་ཚོད་ བྱ་ཆྲི་ཆ་འགྱིོཝ་ཨིན།   

ད་འབད་ན་ད་གས་ མ་མཁས་པ་ཚུ་གས་ སྤྱིར་བཏང་སབ་དགོཔ་ཚུ་ ཚོག་ལྷུག་ནང་བཀོདཔ་ཨིན་རུང་  
དམགས་བསལ་ཁག་ཆེཝ་འབད་ སབ་དགོ་མ་ཚུ་ མང་ཤེོས་རི་ སྙན་རོམ་ནང་བཀོད་ད་བཞགཔ་ཨིན།  
ད་གས་འབད་ གཞུང་རིག་གནས་དང་ ཆོས་ཀྱི་དཔ་ཆ་མང་ཤེོས་རི་ ཚོགས་བཅད་ནང་ འོང་དོ་ཡོདཔ་
མ་ཚོད་བོ་ཟི་རང་མོ་ཁ་བཤེད་དཔྱ་གཏམ་ཚུ་ཡང་ ཚོགས་བཅད་ནང་བཟིོ་དགོཔ་ ད་ལས་བརན་ཏ་ཨིན།   

སྙན་རོམ་གྱི་དབྱ་བ་འད་ སོ་སོའ་ སམས་ཀྱི་འཆརི་སང་ག་ རིང་རལ་ ངག་ཐོག་ལུ་ཐོན་ཏ་འོང་མ་ཚུ་ 
ཚོགས་བཅད་ཀྱི་ཐོག་ལུ་ ལག་ལན་འཐབ་པའ་ དགའ་རོམ་ སྐྱེོ་རོམ་/འཁྲུལ་རོམ་ དན་རོམ་ བསོད་
བསགས་རོམ་ རི་སོན་རོམ་ རོད་རོམ་ བཤེད་རོམ་ ལ་སོགས་པ་མང་རིབས་ཅག་ཡོད། ད་ལུ་ཆསོ་
ལུགས་ལས་ འབད་བ་ཅན་ མཆོད་བསོད་གསོལ་འདབས་ བཤེགས་པ་ སོན་ལམ་ ཞལ་གདམས་ 
མགུརི་མ་ ཚོགས་གླུ་ལ་སོགས་པ་ ཡོདཔ་ཨིན་རུང་ འཇག་རན་སྤྱིར་བཏང་ག་ རོང་ཁའ་སྙན་རོམ་
འད་ རོམ་ བོ་ཟི་ བསབ་བྱ་ ཁ་བཤེད་ དཔྱ་གཏམ་ རང་མོ་ཚུ་ལུ་སབ་ཨིན། ད་རི་རི་བཞན་དུ་ག་
བཤེད་པ་ འོག་ལུ་རིམ་པ་བཞན་དུ་རྐྱེབ་ས་ཡོདཔ་ལས་ ཁྱོད་ཀྱིས་ཡང་ སྙན་རོམ་ད་ཚུ་ག་རིག་རལ་
ཤེས་ཚུགསཔ་ འབད་དགོཔ་ཨིན།། 
 



སློབ་དཔོན་ལམ་སློན།                                          སློབ་རམི་༩ པ། 
       

རྒྱལ་འཛིན་ཤེས་རིག་ཚོགས་སྡེ།                                     ཤོེག་གྲངས་ 56/ 276 
 

ཞབས་ཁྲའི་ངོ་སློད། 

ཞབས་ཁྲ་འད་ སྙན་རོམ་གྱི་ནང་གསས་ཅག་ཨིན། མ་པ་ཞབས་ཁྲ་ལུ་ ཚོག་རྐྱེངམ་གཅག་གས་མ་དོ་
བརི་ གདངས་དབྱངས་དང་སྙན་ཆ་ ལའུ་ག་ཁྱད་རྣམ་ཚུ་དང་བཅསཔ་འབད་ཡོད་མ་གུ་ལས་ སོབ་རིམ་
འད་ནང་ ཚོག་བཟིོ་ན་ག་རིག་རལ་འཐོབ་ཐབས་ལུ་ སོབ་སོང་འབད་ན་ཨིན། 

ཞབས་ཁྲའ་ཚོག་འད་གས་ སོ་སའོ་སམས་ཁརི་ཤེརི་མ་མོང་ཚོར་ཚུ་ ངག་ཐོག་ལས་ གཞན་རྒྱུད་ལུ་ངས་
ཤེས་དང་ དྭངས་བ་འདན་ཚུགསཔ་བཟིོཝ་ཨིན། ད་མ་ཚོད་ ལྷག་པརི་དུ་ དགའ་ཉམས་སོ་ཉམས་དང་ 
སྐྱེོ་ཉམས་འཁྲུལ་ཉམས་ལ་སོགས་པའ་ ཚོག་ག་ཉམས་འགྱུརི་ལུ་བརན་ཏ་ རོམ་རིག་གོང་འཕལ་ལུ་
ཕནམ་མ་ཚོད་ ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའ་ཚོག་སོརི་ཚུ་ ཁ་ལས་སབ་ན་ག་སོ་བ་དང་ གོ་བ་ལན་ངོ་བད་ན་
འད་གས་ སྐད་ཡག་དརི་ཁྱབ་ཀྱི་དོན་ལུ་ཡང་ ཕན་ཐོགས་སོམ་ཡོདཔ་ལས་བརན་ ཤེས་ཡོན་སོབ་སོང་
ནང་སྐད་ཡག་གོང་འཕལ་གྱི་དོན་ལུ་ཞབས་ཁྲ་ག་ཚོག་ཚུ་གལ་ཆ་ཤེསོ་ཅག་འབད་བརྲིཝ་ཨིན། 

ཞབས་ཁྲའ་ཚོག་ཚུ་ རིང་ག་སམས་ལུ་ཤེརི་བའ་ དགའ་ཉམས་ སོ་ཉམས་ འཁྲུལ་ཉམས་ཚུ་དང་ 
གཞན་ཡང་ ཡུལ་གོང་མ་ལུ་བསོད་པ་དང་གནས་བཤེད་ རྒྱལ་རིབས་དང་ལོ་རྒྱུས་ ལ་སོགས་པའ་
གནད་དོན་ཚུ་ཡང་བཙུགས་ཏ་ བརམ་སྲོལ་ཡོདཔ་ཨིན། དང་ཕུ་ལས་ཡོད་མ་ག་ གཞུང་སྒྲ་དང་ བརི་
ན་སྐོརི་ལས་དརི་མ་ག་ འབོད་སྒྲ་ཚུ་ མང་ཤེོས་ཆོས་སྐད་ཐོག་ལུ་ཡདོཔ་ཨིན་རུང་ རིག་གསརི་དང་ ད་
རིས་གསརི་རོམ་འབད་མ་ འབོད་སྒྲའ་ཚོག་ཚུ་ ཆོས་སྐད་དང་ རོང་ཁ་གཉས་ཆ་རིའ་ནང་ལུ་ བརམ་
སྲོལ་ཡོད། 
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འོག་ལུ་ཞབས་ཁྲའ་རིགས་ མ་འདཝ་གསུམ་གྱི་དཔ་བཀོད་ད་ཡོད་མ་ལུ་ བལྟ་ཞནམ་ལས་ ད་བཟུམ་
མའ་ཞབས་ཁྲའ་ཚོག་ཚུ་ ཁྱོད་ཀྱིས་ཡང་ རམོ་སྒྲག་འབད་ཚུགས་པའ་ ལོགས་གྲུབ་འཐོབ་དགོཔ་ཨིན། 
ལྷག་དགོ་པའི་དོན་ཚན། 
ཨང་ དནོ་ཚན་ དབྱེ་བ་ རློམ་པ་པ་ོ བརློད་དནོ་ 
༡ རོང་འད་དང་པ་མ་ཆགས་དང་པ་ཆགས།། འབོད་སྒྲ་  ལམ་སྲལོ། 
༢ བུམོ་ཁྱོད་རི་ག་ཏ་ཡརི་སོ་རུང་། རིག་གསརི་  ལམ་སྲལོ། 
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ཞབས་ཁྲ། 

དབྱ་བ།   ཞབས་ཁྲ། (འབོད་སྒྲ་དང་ རིག་གསརི་) 

ཁུངས་དནོ། 
ཞབས་ཁྲ་འད་ བསོད་པ་དབྱངས་ཀྱི་མཆོད་པ་ཟིར་ སོན་འབྱོན་རྒྱལ་བ་གོང་མ་ཚུ་གས་ རིང་སོའ་ཚོགས་
བསགས་སྒྲབ་སང་ག་དོན་ལུ་ སྙན་ཚོག་གས་བརྒྱན་པའ་གླུ་དང་ གདངས་དབྱངས་ ཕྱེག་རྒྱ་ གརི་དང་
བཅས་པའ་ཞབས་ཁྲ་ཚུ་ ཡུལ་གོང་མ་ཚུ་ལུ་ མཆོད་པ་འབད་ཕུལཝ་ཨིན། འད་འབདཝ་ལས་ སོབ་
གྲྭའ་སོབ་སོང་ལས་དོན་ནང་ལུ་ སོབ་སོང་འབད་དགོཔ་འབད་ བཙུགས་ཡོདཔ་ཨིན། ད་མ་ཚོད་ མ་
རིང་སོའ་རྒྱུད་ལུ་ རྐྱེན་གྱིས་འཁོརི་བའ་ དགའ་བ་ སྐྱེོ་བ་ འཇགས་སང་ལ་སོགས་པའ་ ཉམས་སང་
ག་ཚོར་བ་ཚུ་ ཚོགས་སུ་བཅད་པའ་ ཞབས་ཁྲ་དང་ རོམ་ རང་མོ་ བོ་ཟི་ཚུ་ག་ ཚོག་ལུ་བསྒྱུརི་ཏ་འབྲི་
སྲོལ་ཡོདཔ་དང་ ད་གས་ཡད་ཀྱི་སྐྱེོ་ངལ་ཚུ་ཡང་ སངས་ཚུགས་པའ་ནུས་པ་ཡོདཔ་ཨིན།  
ཁྱད་པརི་དུ་ འབོད་སྒྲ་ལས་ རློང་འདི་དང་པ་མི་ཆགས་དང་པ་ཆགས། ཟྱེར་མི་དང་ བུམློ་ཁློད་ར་ག་ཏེ་ཡར་
སོང་རུང་། ཟིར་མ་ཞབས་ཁྲ་གཉས་པོ་ དཔ་འབད་ངོས་འཛིན་འབད་ཡོད་མ་ད་ཡང་ དང་པ་ རོང་འད་
དང་པ་མ་ཆགས་དང་པ་ཆགས་ཟིར་མ་འད་ རོང་གཞས་ཆགས་ཚུལ་གྱི་ འབྱུང་རིབས་ཅག་ཨིན་པའ་
ཁརི་ རན་འབྲིལ་གྱི་ཚོག་དོན་ཚུ་ འོས་འབབ་ཆ་ཏོག་ཏོ་འབད་ཡོདཔ་ལས་ ཚོག་དོན་མཐུན་པའ་ ཉམས་
ཚུ་འདུག། གཉས་པ་ བུ་མོ་ཁྱོད་རི་ག་ཏ་ཡརི་སོ་རུང་། ཟིར་མ་ ཞབས་ཁྲ་འད་ ཕོ་མོ་བར་སམས་ཀྱིས་
གདུངས་བའ་ དན་ཚོག་ དཔ་དང་དོན་ཚུ་ མཐུན་ཏོག་ཏོ་འབད་བཀོད་ད་འདུག། འད་འབདཝ་ལས་ 
ཞབས་ཁྲ་འད་གཉས་གདམ་ཁ་རྐྱེབ་ཡོདཔ་ཨིན། 
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ལས་དོན། 
དོན་ཚོན་འད་ མཇུག་བསྡུཝ་ད་ སོབ་ཕྲུག་ཚུ་གས་་་ 
1. ཞབས་ཁྲའ་ གོ་དོན་ ཧ་གོ་ཚུགས་དགོ། 
2. རིང་ག་བསམ་དོན་དང་ ཚོར་སང་ཚུ་ ཞབས་ཁྲའ་ཐོག་ལུ་ འབྲི་ཚུགས་དགོ། 
3. ད་ཚུན་དརི་ཁྱབ་ཡོད་པའ་ ཞབས་ཁྲའ་རིགས་ཚུ་ལྷག་ས་ དབྱ་དཔྱད་འབད་ཚུགས་དགོ། 
༤. ཞབས་ཁྲ་ཚུ་ནང་ག་ དཔ་དང་དཔ་ཅན་ཚུ་ ངོས་འཛིན་འབད་ཚུགས་དགོ། 
༥. ཞབས་ཁྲའ་ ཚོག་དོན་ལུ་བལྟ་ས་ ཚོར་སང་ག་ཉམས་ཚུ་ ཧ་གོ་ཚུགས་དགོ། 
༦. ཞབས་ཁྲ་ རོམ་མ་ཚུ་ག་སྐོརི་ལས་ ལོ་རྒྱུས་རི་འབྲི་ཚུགས་དག།ོ  

སློང་ལཱ།  
རིག་རལ། (ལྷག་ན་) རིག་སབོས་དབྱ་རིམ། (དབྱ་དཔྱད་)  

༡. སོབ་དཔོན་གྱིས་ ཞབས་ཁྲའ་དཔ་དབ་ཚུ་ནང་ལས་ གཞུང་སྒྲ་ འབོད་སྒྲ་ རིག་གསརི་གྱི་ 
ཞབས་ཁྲ་མ་འདཝ་༣ གདམ་ཁ་རྐྱེབ་ས་ འབག་འོང་ཞན་ན་ སོབ་ཁང་ནང་དཔྱངས་བཞག་ 
ཡངན་ བྱང་ཤེང་གུ་བྲིས་ཏ་བཞག་ན། ད་ལས་ སོབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ ཞབས་ཁྲ་འད་ཚུ་ལྷག་
བཅུག། ཞབས་ཁྲ་འད་ཚུ་ ལྷག་ཚོརིཝ་ད་ སོབ་དཔོན་གྱིས་ རྒྱབ་སྐྱེོརི་བྱན་ནའི་དོན་ལུ་ ད་
བ་ཚུ་བཀོད་ད་ དས་ལན་འབད་དགོ། དཔར་ན། 

 ༡.  འད་ཚུ་ ག་ཅ་ཨིན་མས? 
༢. ཁྱད་ཀྱིས་ ཞབས་ཁྲ་འད་ཚུ་ ཤེས་ག? 
༣. ཞབས་ཁྲ་འད་ཚུ་ ག་གས་ བརམས་/འཐན་ནུག?  
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༤. ཞབས་ཁྲ་རོམ་མ་འད་ག་ སམས་ལུ་ ཚོར་སང་ག་ཅ་བཟུམ་ཅག་ སྡེོད་སྡེོདཔ་འོང་
ན་མས་? 

 ༥. ཞབས་ཁྲ་འད་ག་ གནད་དནོ་ག་ཅ་ཨིན་མས? 
 ༦. ཞབས་ཁྲ་འད་ནང་ ཚོགས་བཅད་ ག་དམ་ཅག་འདུག་གོ? 
 ༧. ཚོགས་བཅད་རི་རི་ག་ གོ་དོན་ག་ཅ་ཨིན་མས? 

རིག་རལ། (ཉན་ན་ སབ་ན་) རིག་སབོས་དབྱ་རིམ། (དན་ཤེས་)  
༢. སོབ་དཔོན་གྱིས་ ཨི་ལོ་ཚུ་དང་གཅག་ཁརི་ དས་ལན་འབད་ད་ ཨི་ལོ་ཁོང་རི་གས་ ད་ལྟོ་ཚུན་

ཚོད་ ཞབས་ཁྲ་ག་རོམ་རྐྱེབ་ཡོད་པའ་ ཉམས་མོང་ཡོད་མད་འད་དགོ། ཞབས་ཁྲ་བརམས་
ཡོད་པ་ཅན་ ཨི་ལོ་གཉས་གསུམ་ཅག་ ལྷོང་ཞནམ་ལས་ ཁོ/མོ་གས་ ཞབས་ཁྲ་འད་འབྲི་
བའ་སྐབས་ལུ་ སམས་ཀྱི་གནས་སངས་ ག་ཅ་བཟུམ་སྡེོདཔ་ད་ བྲིས་ཡ་ག་? ད་ཚུ་ག་སྐོརི་
ལས་ བཤེད་པ་རྐྱེབ་བཅུག་དགོ། 

རིག་རལ། (ལྷག་ན་) རིག་སབོས་དབྱ་རིམ། (དབྱ་དཔྱད་)  
༣. ཨི་ལོ་ཚུ་ལུ་ སོབ་དབ་ནང་ ངའི་སམས་ཀྱི་རྒྱན་ཆ་ཟིར་མ་ཞབས་ཁྲ་ད་དང་ རོང་འད་དང་པ་

མ་ཆགས་ དང་པ་ཆགས་ཟིར་མ་ཞབས་ཁྲ་ད་ ན་འཐན་འབད་ལྷག་བཅུག། ཨི་ལ་ོཚུ་གས་ 
ཞབས་ཁྲ་ གཉསཔོ་ལྷག་ཚོརིཝ་ད་ སོབ་དཔོན་གྱིས་ འོག་ལུ་ཡོད་མ་ད་བ་བཟུམ་ བཀོད་
ཞན་ན་ ཨི་ལོ་ཚུ་ལས་བསམ་ལན་བསྡུ་ན། དཔར་ན། 

 ༡. ཞབས་ཁྲ་ད་གཉས་ལུ་ ཁྱད་པརི་འདུག་ག་? 
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 ༢. ཞབས་ཁྲ་ད་གཉས་ག་ད་ས་ བྲིས་ནུག? 
 ༣. ཁོང་གཉས་ཀྱི་ཞབས་ཁྲ་རོམ་ཐངས་ལུ་ ཁྱད་པརི་ག་ད་ས་འདུག།  

༤. སམས་ཀྱི་ཚོར་སང་ ག་ཅ་ཨིན་མས་? ག་ད་ས་ཤེས་པས། 
 ༥. ཞབས་ཁྲ་ད་གཉས་པོ་ དབྱ་བ་ ག་ཅ་ནང་ཚུདཔ་མས་གོ?  
 ༦.  རོམ་མ་ ག་ཨིན་པས་གོ? ཁོང་ གཉས་ཀྱི་སྐོརི་ལས་ ག་ཅ་ཤེས། 

རིག་རལ། (ཉན་ན་ ལྷག་ན་) རིག་སབོས་དབྱ་རིམ། (དབྱ་དཔྱད་)  
༤. སོབ་ཕྲུག་ལྔ་ད་ཅག་ལུ་ སོབ་ཁང་ནང་ཡོད་མ་ ཞབས་ཁྲ་ད་གཉས་ཆ་རི་ ཨི་ལ་ོརི་རི་གས་ཚོརི་

རི་ སྐད་བཏོན་ཏ་ སོབ་སྡེ་ལུ་ ལྷག་བཅུག། ཨི་ལ་ོལྔཔོ་ཆ་གས་ ལྷག་ཚོརིཝ་ད་ དས་ལན་
གྱི་ཐོག་ལས་ གོ་སྡུརི་འབད་ཞན་ན་ ཞབས་ཁྲ་ག་ཚོག་རྐང་རི་ནང་ ཚོག་འབྲུ་ག་ད་རི་ཡོདཔ་
ཨིན་ན་དང་ ཚོག་འབྲུ་མང་ཉུང་དང་བསྟུན་པའ་ ལྷག་ཐངས་ཚུ་ཤེས་བཅུག་དགོ། དཔར་ན། 

 ༡. ད་གཉས་ལས་ ག་འད་ ལྷགཔ་འཇམ་མས་? 
 ༢. ལྷག་ཐངས་ ག་ད་ས་ལྷག་དགོ་པས་? 

༣. ཚོག་རྐང་ནང་ ཚོག་འབྲུ་འདན་འད་འདུག་ག་? ག་འད་མང་མས? འད་ག་ད་ས་ 
ལྷག་ཅ་? 

༤. ལྷགཔ་ད་ ལཱ་ཁག་ཤེོས་ ག་འད་ཨིན་མས་? འད་ག་ཅ་འབད་ ལཱ་ཁག་འབད་ 
ཚོརཝ་ས་ོ? 
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རིག་རལ། (ལྷག་ན་ བྲི་ན་) རིག་སབོས་དབྱ་རིམ། (དབྱ་དཔྱད་)  
༥. ཨི་ལོ་ཚུ་གས་ ལྷན་སྐྱེས་ཀྱི་རྐྱེན་ཚུ་ ངོས་འཛིན་འབད་བཅུག་དགོ། དཔར་ན། ཨི་ལ་ོའད་

གས་ ཕྱེའི་ཡུལ་ ལགས་པ། མཛིས་པ། བདན་པའ་ཆ་ད་ཚུ་ལུ་ ཡད་ཆས་བསྐྱེད་བཅུག་
དགོ། དཔར་ན། སོབ་དཔོན་གྱིས་ སྒྲ་ཐག་ནང་ མགུརི་དབྱངས་དང་ བགའ་སྐད་ སྔུ་སྐད་ 
འཇགས་སང་ག་སྐད་ལ་སོགས་པ་བཟུང་ས་ སོབ་ཁང་ནང་གཏང་ན། ཨི་ལོ་ཚུ་གས་ ད་ཚུ་ལུ་
ཉན་ཞན་ན་ སྒྲ་སྐད་ཀྱི་ཉམས་ལུ་ཉན་ཏ་ རོམ་རྐྱེབ་བཅུག་དག།ོ  

ཡང་ན། སོབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ འཇགས་སང་ཆ་ས་ས་ སྙང་རྗེ་ས་ས་ ཁམས་ལོག་ས་ས་ བྱ་རིསམོ་ 
དགོད་བྲི་ས་ས་ག་པརི་ཚུ་ལུ་ བལྟ་ས་ཡང་རོམ་རྐྱེབ་བཅུག་དགོ། 
ཡང་ན། བྱོ་ལྷ་མ་འད་བའ་ ཟིས་རིགས་ཚུ་ལུ་ བྲིོཝ་བལྟ་ས་ རམོ་རྐྱེབ་བཅུག་ན་དང་། 
ཡང་ན། སམས་ཀྱི་འཆརི་སང་མ་འདཝ་ འཆརི་ཚུལ་ཚུ་ཡང་རོམ་གྱི་ཐོག་ལུ་བཀོད་བཅུག། 

རིག་རལ། (ལྷག་ན་ བྲི་ན་) རིག་སབོས་དབྱ་རིམ། (དབྱ་ཞབ་)  
༦. ཨི་ལོ་ཚུ་གས་ གཞུང་སྒྲ་ འབོད་སྒྲ་ རིག་གསརི་གྱི་ཞབས་ཁྲ་ཚུ་ལུ་ ཁྱད་པརི་ག་ཅ་འདུག་ག་

? དབྱ་བ་ད་ས་ཡོད་དགོ་པའ་ དགོས་པ་ག་ད་ས་འདུག་ག་? ཞབས་ཁྲ་དརི་ཚུལ་ཚུ་ ག་ད་
ས་དརི་ནུག་ག་? གླུ་དབ་བ་ོགསརི་ལམ་སནོ་ ལ་སོགས་པའ་དཔ་དབ་ཚུ་ལུ་ ཁུངས་
གཏུགས་འབད་ད་ ཞབ་འཚོལ་འབད་ད་ སོབ་ཁང་ནང་ སྤྱིན་ཞུ་འབད་བཅུག་དགོ། 

རིག་རལ། (ལྷག་ན་ བྲི་ན་) རིག་སབོས་དབྱ་རིམ། (དབྱ་དཔྱད་)  
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༧. སོབ་དཔོན་གྱིས་ ཨི་ལ་ོསོ་སོ་ལུ་ ད་ལས་ཕརི་ དཔ་ཆ་ལྷབ་ཚོརིཝ་ད་ ལཱ་ག་ད་ས་འབད་ད་ 
རིང་སོའ་ཕམ་དང་ སྤུན་ཆ་ཚུ་ལུ་ གྲོགས་རིམ་དང་ རྒྱབ་སྐྱེོརི་ག་ད་ས་འབད་ན་ཨིན་ན? 
རིང་སོའ་མ་འོངས་འཆརི་གཞ་ཅག་ ཞབས་ཁྲའ་ཐོག་ལུ་ བརམ་བཅུག་དགོ།  

རིག་རལ།  (ལྷག་ན་ བྲི་ན་) རིག་སབོས་དབྱ་རིམ། (དབྱ་ཞབ་)  
༨. སོབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ སོབ་དབ་ནང་ཡདོ་པའ་ ཞབས་ཁྲ་ རློང་འདི་དང་པ་མི་ཆགས་དང་པ་ཆགས་ 

ཟྱེར་མི་འདི་དང་ བུམློ་ཁློད་ར་ག་ཏེ་ཡར་སོ་རུང་། ཟིར་མ་ཞབས་ཁྲ་ འད་གཉས་པོ་ལྷག་བཅུག། 
ཞབས་ཁྲ་འད་ཚུ་ བསོད་ཚོག་དང་ སད་ཚོག་གཉས་ལས་ ག་ཅ་ཨིན་ན་དང་ ཚོག་ག་ཉམས་
ག་ད་ས་འདུག་ག? རོམ་པ་པོ་ ག་ཨིན་ན?ཚུ་ དབྱ་དཔྱད་འབད་ད་འབྲི་བཅུག་དགོ། 

རིག་རལ། (ལྷག་ན་) རིག་སབོས་དབྱ་རིམ། (གཅག་བསྡུས་)  
༩. སོབ་ཕྲུག་རིང་རིང་སོ་སོ་ལུ་ ཁོང་རི་ག་དགའ་མ་ དོན་ཚོན་གཅག་ག་ཐོག་ ཞབས་ཁྲ་ཚོགས་

བཅད་༤ འབད་མ་རི་བརམ་བཅུག། ཞབས་ཁྲ་འད་ བསོད་ཚོག་ དགའ་ཉམས་ཀྱི་ཚོག་ 
སད་ཚོག་ འཇགས་པའ་ཉམས་སོགས་ ག་ཅ་ག་ཐོག་ལས་འབད་འབྲི་རུང་བཏུབ། ཁོང་གས་ 
བྲིས་ཚོརིཝ་ད་ སོབ་ཁང་ནང་དཔྱངས་ཏ་ གཞན་མ་ཚུ་ལུ་ ལྷག་ནའི་གོ་སྐབས་བྱན་དག།ོ   

རིག་རལ། (བྲི་ན་) རིག་སབོས་དབྱ་རིམ། (དབྱ་དཔྱད་)  
༡༠. སོབ་ཕྲུག་ཚུ་ཁོང་རི་གས་ དགའ་མ་ཞབས་ཁྲ་རི་ གདམ་ཁ་རྐྱེབ་བཅུག་ཞན་ན་ ཞབས་ཁྲ་

རོམ་མ་ མ་ད་དང་ དས་ལན་འབད་ད་ གནས་ཚུལ་བསྡུ་ལན་འབད་བཅུག་དགོ། དཔར་ན། 
༡. ཞབས་ཁྲ་འད་ནམ་བརམས་ནུག? 
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༢. ག་ཅ་འབད་ བརམས་བརམས་ ཨིན་ན? 
༣. ཞབས་ཁྲ་འད་བརམ་ད་ དུས་ཡུན་ག་དམ་ཅག་ འགོརི་ནུག? 
༤. ཞབས་ཁྲ་འད་ ག་ད་ས་བརམས་ནུག? 
༥. རོམ་པ་པོ་འད་ ག་ཅ་འབད་མ་ཨིན་པས? ད་ག་སྐོརི་ལས་ ལོ་རྒྱུས་ཚུ་འབྲི་བཅུག། 

རིག་རལ། (བྲི་ན་) རིག་སབོས་དབྱ་རིམ། (གཅག་བསྡུས་)  
༡༡. སོབ་གྲྭ་ནང་ དུས་སོན་དང་ གནས་སངས་མ་འད་བའ་ དུས་ཚོད་རི་འཐོནམ་ད་ གནས་སངས་

ད་ཚུའ་སྐོརི་ལས་ ཞབས་ཁྲའ་རོམ་རི་རྐྱེབ་བཅུག་ས་ འཕྲལ་འཕྲལ་ ད་ཚུ་ གདངས་བཟིོ་ས་
ཡང་ འཐན་བཅུག་དགོ། 
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རང་མློ་ངོ་སློད། 

རང་མོ་ཟིར་མ་འད་ གཙོ་བོ་ ན་གཞོན་ཕོ་མོ་འདུ་འཛིམ་འབད་ས་ལུ་ ག་དང་ག་ ལས་འཕྲོ་ཡོདཔ་ཨིན་
ན་ བལྟ་ན་ག་དོན་ལུ་ རི་རི་ལས་ ཅ་ལ་རི་བསྡུ་ས་ བཀྲིམ་བཞག་ཞནམ་ལས་ ཅ་ལ་ངོ་མ་ཤེས་མ་ཅག་
གས་ རང་དུམ་ལག་པརི་བཤེད་ད་ རང་མོའ་ཚོག་རི་ལུ་ རང་དུམ་ཚོརི་རི་ ཅ་ལ་རི་ལུ་དཔག་ཞནམ་
ལས་ ཅ་ལ་གཅག་ཁརི་ཕོག་མ་གཉས་ གནམ་བསྐོས་ཡོདཔ་འབད་བརྲིཝ་ཨིན། རང་དུམ་ལུ་བརན་ཏ་ 
མོ་བཏབ་ན་ག་ཐབས་ལམ་ འབད་ན་འད་གས་ མང་ལུ་ཡང་ རང་མོ་ཟིར་དརི་ནུག། 

རང་མོའ་ཁྱད་བརྗེེཝ་ཟིརཝ་ད་ ཕ་ོམ་ོགཉས་དང་ ཡང་ན་ སྡེ་ཚོན་གཉས་བཟིོ་ས་ རང་མ་ོསབ་ན་ག་
དག་བལྟ་ན་ཡོད། ད་བསང་ སྤྱིར་བཏང་ལུ་ སབ་ན་ག་དག་བལྟ་ན་ཅག་དང་། ད་ལས་ རང་མོའ་ཚོག་ 
མཐུན་ཚོག་འབད་བ་ཅན་ མཐུན་པའ་ལན་དང་ རོད་ཚོག་འབད་བ་ཅན་ རོད་ཚོག་ག་ལན་སབ་ན་ ག་
དག་བལྟ་ནའི་ འགྲན་སྡུརི་འབད་ན་ཅག་ཡོད། འད་ག་སྐབས་ལུ་ བོ་ཟི་བཟུམ་ས་ སྐབས་དོན་དང་
བསྟུན་པའ་ ལན་ད་རི་འཇལ་དགཔོ་ལས་ ཧ་མ་ལས་ཤེས་མ་ རང་མོའ་ཚོག་ད་གས་ མ་བཏུབ་མ་ཚུ་ 
རིང་ག་ བོ་རིག་གས་བཟིོ་ས་ ལན་འབྱོརིཝ་འབད་ སབ་དགོཔ་ཨིན།   

ད་འབད་ན་འད་གས་ སོབ་དབ་ནང་ཡོད་མ་རང་མོ་འད་ དཔ་བཟུམ་ཅག་རི་ཨིནམ་ལས་ ད་ཚུ་རྣམ་རགོ་
ག་ས་བོན་བཟུམ་ཅག་འབད་ བཞག་ཞནམ་ལས་ ཁྱད་བརྗེེཝ་ད་ རིང་ག་བོ་རིག་ལས་བཏོན་ཏ་ སབ་
ཚུགས་པའ་ རིག་རལ་འཐོབ་ཐབས་ འབད་དགོཔ་ཨིན་ན།ོ། 
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རང་མློའི་དོན་ཚན་གདམ་ཁ། 
ཨང་ དནོ་ཚན་ དབྱེ་བ་ རློམ་པ་པ་ོ བརློད་དནོ་ 
༡ བསོད་ཚོག་ག་གཉན་གླུ། རང་མོ། ཀརྨ་དབང་འདུས། ལམ་སྲལོ། 
༢ སད་ཚོག་ག་དགྲ་གླུ། རང་མོ། ཀརྨ་དབང་འདུས། ལམ་སྲལོ། 

 
ལྷན་ཐབས། 
ཨང་ དནོ་ཚན་ དབྱེ་བ་ རློམ་པ་པ་ོ བརློད་དནོ་ 
༡ བསོད་ཚོག་ག་གཉན་གླུ། རང་མོ། ཀརྨ་དབང་འདུས། ཀ་ཨིམ་ཀྲི། ལམ་སྲལོ། 
༢ སད་ཚོག་ག་དགྲ་གླུ། རང་མོ། ཀརྨ་དབང་འདུས།ཀ་ཨིམ་ཀྲི། ལམ་སྲལོ། 
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རང་མློ། 

རམོ་པ་པ།ོ  ཀརྨ་དབང་འདུས། (ཀ་ཨིམ་ཀྲི་) 
དབྱ་བ།   རང་མོ། 

ཁུངས་དནོ། 
རང་མོ་ཟིར་མ་འད་ ཕོ་གཞོན་མ་ོགཞོན་ཚུ་ ལུས་སམས་དང་གཅག་ཁརི་ རིང་སོའ་གཡུས་སོ་ནང་ ལོ་
དུས་ཚོས་བཅུ་དང་ ལོ་ཆོག་སྐབས་ལུ་ གཅག་ཁརི་འཛིམས་ཏ་ གནམ་བསྐོས་བསྐྱུརི་ མོ་བཏབ་འབད་
བའ་སྐབས་ འཐན་མ་གླུ་ཚོག་འད་ལུ་ རང་མོ་ཟིར་སབ་ཨིན། ད་ཡང་ རང་མོ་ཤེས་མ་ ཕོ་དང་མོ་ག་
འབད་རུང་ ད་ག་ལག་པརི་ ཤེང་ག་རང་དུམ་ཅག་བཤེད་ མག་ཏོ་ཁ་ཤེ་གས་བསྡེམས་ས་ རང་མོ་ནང་ 
བཅའ་མརི་གཏོགས་མ་ཚུ་གས་ ཅ་ལ་རི་ངོས་འཛིན་འབད་ད་ བཙུགས་ན། ད་འབདཝ་ད་ མོ་བཏབ་མ་
ད་གས་ ཅ་ལ་ཚུ་ངོ་ཤེས་བཅུག་ན་མ་འོང་། ད་ལས་ རང་དུམ་འད་ ཅ་ལ་རི་རི་བཞན་ལུ་ བཀལ་ཡ་རི་ 
རང་མོ་ད་འཐན་ན། རང་མོ་ད་ མཇུག་བསྡུཝ་ད་ མཇུག་ག་རང་དུམ་ཕོག་མ་ ཅ་ལ་ད་དང་ ཅ་ལ་གཞན་
མ་ཅག་ གཅག་ཁརི་སྦྲགས་འཐུ་ཞན་ན་ གནམ་བསྐོས་བསྐྱུརིཝ་ལས་ སོན་ལམ་ཡོད་མད་ཀྱི་ བཤེད་
པ་རྐྱེབ་མ་ཅག་ལུ་སབ་ཨིན། 

རང་མོ་འད་གས་ ཨི་ལ་ོཚུ་ལུ་ བསོད་པའ་ཚོག་དང་ སད་པའ་ཚོག་མཐུན་པའ་སྒྲུབ་ཚོག་དང་ རདོ་
པའ་དགག་ཚོག་ཚུ་ ག་ད་ས་ བཙུགས་དགོཔ་ཨིན་ན་དང་། གདངས་དབྱངས་ཚུ་ཡང་ཤེས་ཚུགསཔ་མ་
ཚོད་ སྐད་ཡག་ལག་ལན་འཐབ་པའ་སྐབས་ རང་མོ་ག་ ཚོག་གས་བརྒྱན་ཏ་ སབ་ཚུགས་པའ་དགོས་
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པ་འདུག། ད་གས་མ་ད་ོབརི་ རང་མོ་འབྲི་ཐངས་ཀྱི་རིག་རལ་དང་ ཁྱད་ཆོས་ཚུ་ ཧ་གོ་ས་ ཨི་ལོ་ཁངོ་
རི་གས་ གསརི་རོམ་འབད་ཚུགསཔ་ལས་ཨིན། 

ལས་དོན། 
དནོ་ཚོན་འད་ མཇུག་བསྡུཝ་ད་ སབོ་ཕྲུག་ཚུ་གས་་་་་ 
 རང་མོ་ཟིར་མ་ ག་ཅ་ཨིན་ན་ ཧ་གོ་ཚུགས་དགོ། 
 ལག་ལན་འཐབ་ཐངས་ཚུ་ ཤེས་ཚུགས་དགོ། 
 འཐན་ཐངས་དང་ གདངས་ཀྱི་དབྱ་བ་ཚུ་ ཁ་ཕྱེས་ཏ་འཐན་ཚུགས་དགོ། 
 རང་མོའ་ ཚོགས་བཅད་ཚུ་ ལྷག་ཚུགས་དགོ། 
 རང་མོའ་ དཔ་དོན་ག་ཅ་རི་ཨིན་ན་ དབྱ་བ་ཚུ་ཕྱེ་ ཚུགས་དགོ། 
 རང་མོའ་ཚོག་ཚུ་ གསརི་རོམ་འབད་ཚུགས་དགོ། 

སློང་ལཱ།  
རིག་རལ། (ཉན་ན་ སབ་ན་) རིག་སབོས་དབྱ་རིམ། (དན་ཤེས་)  

༡. སོབ་དཔོན་གྱིས་ རང་མོ་ཟིར་ བྱང་ཤེང་གུ་ ཡག་འབྲུ་སོམ་འབད་བྲིས་བཞག་ན།  ད་ལས་
ཨི་ལོ་ཚུ་ལུ་ ཚོག་འད་ལྷག་བཅུག་ས་ འད་ག་ཅ་ཨིན་ན་སབ་བཅུག་དགོ། དའི་སྐོརི་ལས་ ག་
ཅ་ཤེས་ག་ ཨི་ལོ་ཁོང་རི་ལས་ ཉམས་མོང་ཚུ་ལན་དགོ།  དཔར་ན། 

 ༡. རང་མོ་ཟིར་མ་ག་ཅ་སོ? 
 ༢. རང་མོ་ནམ་འཐནམ་སོ? རང་མོ་འཐནམ་ད་ ག་ཅ་རི་འབད་ན་ཡོད། 



སློབ་དཔོན་ལམ་སློན།                                          སློབ་རམི་༩ པ། 
       

རྒྱལ་འཛིན་ཤེས་རིག་ཚོགས་སྡེ།                                     ཤོེག་གྲངས་ 69/ 276 
 

 ༣. ཁྱད་ཀྱི་གཡུས་ཁརི་ རང་མོ་འཐན་ན་ཡོད་ག? སོགས་དས་ཏ་ལན་ཚུ་བསྡུ་དགོ། 

རིག་རལ། (ལྷག་ན་ སབ་ན་) རིག་སབོས་དབྱ་རིམ། (དན་ཤེས་)  
༢. ཨི་ལོ་ཚུ་ག་གྲས་ལས་ རང་མ་ོཤེས་མ་ཡོད་པ་ཅན་ ཤེས་མ་ཚུ་ལུ་རང་མོ་འཐན་བཅུག་དག།ོ 

ད་ལས་ རང་མོ་འཐན་པའ་སྐབས་ ག་ཅ་འབད་ན་ཡོད་ག་ཡང་ སབ་བཅུག་དགོ། 

རིག་རལ། (ཉན་ན་ སབ་ན་) རིག་སབོས་དབྱ་རིམ། (ལག་ལན་)  
༣. རང་མོའ་ ཚོགས་བཅད་ལྷག་ས་ སོབ་དཔོན་གྱིས་ གདངས་འཐན་ཐངས་སོན་ན་ ད་ལས་ ཨི་

ལོ་ཚུ་ སྡེ་ཚོན་ནང་ལུ་ རང་མོའ་ གདངས་འཐན་བཅུག་དགོ།  

རིག་རལ། (ཉན་ན་ སབ་ན་) རིག་སབོས་དབྱ་རིམ། (ལག་ལན་)  
༤. སོབ་གྲྭའ་ ཉས་འདབས་ལུ་ཡོད་པའ་ ཕམ་རྒན་ཤེོས་ རང་མོའ་སྐོརི་ལས་ ལགས་ཤེོམ་

འབད་ཤེས་མ་ཅག་ སྐུ་མགྲནོ་སོབ་སོན་པ་འབད་འབ་ོཞན་ན་ ཐུན་ཚོན་གཅག་དང་ ཡང་ན་ 
གཉས་ཀྱི་རིང་ལུ་ རང་མོའ་སྐོརི་ལས་ བཤེད་པ་དང་རང་མོ་ང་ོམ་འབད་འཐན་ཏ་ གནམ་
བསྐོས་བསྐྱུརི་བཅུག་དགོ། 

རིག་རལ། (སབ་ན་) རིག་སབོས་དབྱ་རིམ། (དབྱ་དཔྱད་)  
༥. རང་མོའ་ཚོགས་བཅད་ད་ཚུ་ སྡེ་ཚོན་ནང་ལུ་འབད་ རང་མའོ་དཔ་དང་དོན་ སོ་སོརི་དབྱ་བ་ཕྱེ་ 

བཅུག་དགོ། དཔར་ན། ཁྱོད་ན་ཨི་ཏོ་མ་ཏོག། ང་ན་སར་ཤེོག་མ་ཏོག། ལས་དང་སོན་ལམ་
ཡོད་ན།། མཆོད་བཤེམ་ཁྲ་མོརི་འཛིམ་ག། ཟིར་བའ་སྐབས་ དཔ་དང་དཔ་ཅན་ག་འད་ཨིན་
ན་? དབྱ་བ་དཔྱད། 
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      རིག་རལ། (བྲི་ན་) རིག་སབོས་དབྱ་རིམ། (དན་ཤེས་)  
༦. བསོད་པའ་ཚོག་ལུ་ གཞ་བཞག་ཞནམ་ལས་ སོབ་དཔོན་གྱིས་རང་མོ་འབྲི་ཐངས་ཀྱི་ ཁྱད་

ཆོས་ དཔར་ན། རང་མོ་ལུ་ཚོག་འབྲུ་དྲུག་/དཔ་དོན་བཙུགས་ཐངས་/ཚོག་རྐང་བཞའི་ཐོག་
ལས་ དཔ་སོན་འབད་ཞནམ་ལས་ ཨི་ལོ་རི་རི་གས་ རིང་དགའ་བའ་ཆ་རིོགས་ལུ་ རང་མོ་
ཚོགས་བཅད་རི་ འབྲི་བཅུག་ས་ སོབ་ཁང་ནང་སྤྱིན་ཞུ་འབད་ད་ དཔྱངས་བཞག་ན། 

རིག་རལ། (སབ་ན་) རིག་སབོས་དབྱ་རིམ། (ལག་ལན་)  
༧. སོབ་ཕྲུག་ བུཚོ་དང་ བུམོ་ཚུ་ སྡེ་ཚོན་སོ་སོ་བཟིོ་ཞནམ་ལས་ རང་མོའ་ འགྲན་སྡུརི་འབད་

བཅུག་དགོ། དགྲ་གླུ་དང་ གཉན་གླུ་ཚུ་ག་ཁྱད་པརི་ཕྱེས་ཏ་ འབྲི་བཅུག་དགོ། 
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བསབ་བ་ངོ་སློད། 

བསབ་བྱ་ཟིར་མ་འད་ སནོ་འབྱནོ་རྒྱལཝ་གོངམ་ མ་མཁས་པ་ བ་ོརྒྱ་ཆ་བའ་མ་ཚུ་དང་ བར་བ་ཅན་གྱི་
སོབ་དཔོན་དང་ ཕམ་རྒན་ཤེོས་ཚུ་གས་ ཁོང་རིའ་ཤེས་ཡོན་དང་ ཉམས་མོང་ཚུ་ ང་བཅས་རི་ མ་འོངས་
པའ་ མ་ཚུ་ག་དོན་ལུ་ ཆོས་དང་འཇག་རན་གྱི་ལཱ་ཚུ་ལས་ འབད་བཏུབ་དང་མ་བཏུབ་ཀྱི་ བང་དོརི་ཤེས་
བྱ་དང་ ཡ་རིབས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་ལུ་ མཁས་པའ་ཉམས་མོང་ཚུ་ག་ཐོག་ལས་འབད་ དཔ་དང་དོན་སརི་
ཏ་ བསབ་བྱ་ ལགས་བཤེད་འབད་གསུངས་མ་དང་ དོན་དག་སྙང་པོ་བཏོན་ཏ་ ཞལ་གདམས་ཟིར་ 
གསུངས་བཞག་མ་ཚུ་ཨིན། 

འད་ཚུ་ལུ་ སོབ་སོང་འབད་ད་ ཁྱོད་ཀྱི་མ་ཚོའི་ནང་ ཁག་ཆ་བའ་ཤེས་ཡོན་དང་རིག་རལ་ བསམ་སྤྱིོད་
ལགས་ཤེོམ་ཚུ་ འཐོབ་ཚུགསཔ་འབད་དགོ། ད་མ་ཚོད་ སོན་འབྱོན་མཁས་པ་རི་རི་གས་ ཚོག་བཟིོ་
ཐངས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་ མ་འདཝ་ག་ད་ས་ བཟི་ོནུག་ག་ དབྱ་དཔྱད་འབད་ད་ ད་བཟུམ་མའ་རྗེོད་ཚོག་ ཁྱོད་
ཀྱིས་ཡང་ བཟི་ོཚུགསཔ་འབད་ད་ སྐད་ཡག་ག་རིག་རལ་ གོང་འཕལ་གཏང་དག།ོ ད་མ་ཚོད་ ཁྱོད་
ཀྱིས་ཤེས་མ་དང་ ཉམས་མོང་ཚུ་ཡང་ མ་འོངས་པའ་ བུ་བརྒྱུད་ཚུ་ག་དོན་ལུ་ བསབ་བྱ་ལགས་བཤེད་
འབད་བརམས་ཏ་ བཞག་ཚུགསཔ་འབད་ན་ལུ་ཡང་ ས་ོབ་དང་བརོན་ཤུགས་ བསྐྱེད་དགོཔ་ཨིན། 
བསབ་བའི་དོན་ཚན་གདམ་ཁ། 

ཨང་ དནོ་ཚན་ དབྱེ་བ་ རློམ་པ་པ་ོ བརློད་དནོ་ 
༢ བསབ་བ། ཤོ་ལོ་ཀ་༡༠ ། བཅད་རློམ་  བསམ་སློད་ཤེས་ཡོན། 

ལྷན་ཐབས། 
ཨང་ དནོ་ཚན་ དབྱེ་བ་ རློམ་པ་པ་ོ བརློད་དནོ་ 
༡ བསབ་བ། ཤོ་ལོ་ཀ་ ༣། བཅད་རློམ།   



སློབ་དཔོན་ལམ་སློན།                                          སློབ་རམི་༩ པ། 
       

རྒྱལ་འཛིན་ཤེས་རིག་ཚོགས་སྡེ།                                     ཤོེག་གྲངས་ 72/ 276 
 

བསབ་བ། 
འབྲི་མ།  ངོས་འཛིན་མ་འབྱུང་། 
དབྱ་བ།  ལགས་བཤེད། བཅད་རོམ། 

ཁུངས་དནོ།  
ལགས་བཤེད་དང་བསབ་བྱ་ཚུ་ གདམ་ཁ་རྐྱེབ་ས་ སོབ་དབ་འད་ནང་བཙུགས་དགོ་པའ་ དམགས་ཡུལ་
གཙོ་བོ་རི་ ད་ལས་ཕརི་ ལགས་བཤེད་བང་དོརི་དང་ ས་སྐྱེ་ལགས་བཤེད་ རྗེ་ཀུན་དགའ་རྒྱ་མཚོའི་ 
ལགས་བཤེད་དང་ གཞན་ཡང་ ཚོགས་བཅད་ཀྱི་བསབ་སྐུལ་ཚུ་ མང་ཉུང་རིན་པའ་ཁརི་ ཚོག་དནོ་ཚུ་ 
གོཝ་འཇམ་ཏོང་ཏོ་ཡོདཔ་ལས་ཨིན།  

ལྷག་པརི་དུ་ དཔྱ་གཏམ་ནང་ལས་ཡང་ བུ་མཁས་རུང་ཕ་མའ་བསབ་བྱ་དགོ། ཟིར་དོ་བཟུམ་ བསབ་
བྱ་འད་ཡོད་པ་ཅན་ ཆོས་དང་འཇག་རན་གཉས་ཆ་རིའ་ཁ་ཐུག་ལས་ ཕརི་ལོགསམ་ག་ སམས་རྒྱུད་སྐུལ་
ཚུགས་པའ་ནུས་པ་ཡོད། ཨི་ལོ་ཚུ་གས་ཡང་ དཔྱ་དང་དོན་སརི་ཏ་ སབ་ཚུགས་ན་དང་ ཆོས་དང་འཇག་
རན་གཉས་ཀྱི་ རྣམ་གཞག་ཚུ་ག་སོྐརི་ལས་ ཧ་གོ་ཚུགསཔ་མ་ཚོད་ ཆོས་སྐད་ཀྱི་མང་ཚོག་དང་ ཚོགས་
བཅད་ ལྷག་ཐངས་ཚུ་ཡང་ ཧ་ག་ོཚུགས་ནའི་དནོ་ལུ་ཨིན། 

བསབ་བྱ་འད་ལས་བརན་ བང་དོརི་གྱི་གནས་ཚུ་ཡང་ ཁ་གསལ་འབད་ ཧ་གོ་ཚུགསཔ་མ་ཚོད་ ཁངོ་
རིའ་ མ་ཚོའི་སྐྱེོན་དང་ ཡོན་ཏན་ཚུ་ ངོས་འཛིན་འབད་ད་ དབྱ་བ་ཕྱེ་ཚུགས་ན་དང་ སྤེང་བང་ག་གནས་
ཚུ་ ལགས་ཤེོམ་འབད་ ཧ་གོ་ས་ ཨི་ལོ་ཁོང་རིའ་ བསམ་སྤྱིོད་དང་ མནོ་ལུགས་ཚུ་ སྒྱུརི་བཅོས་འབད་
ཚུགས་ནའི་ ལམ་སོན་བཟུམ་ཅག་ཨིནམ་ལས་ གདམ་ཁ་རྐྱེབ་ཡོད།  



སློབ་དཔོན་ལམ་སློན།                                          སློབ་རམི་༩ པ། 
       

རྒྱལ་འཛིན་ཤེས་རིག་ཚོགས་སྡེ།                                     ཤོེག་གྲངས་ 73/ 276 
 

ལས་དོན། 
དོན་ཚོན་འད་ མཇུག་བསྡུཝ་ད་ ཨི་ལོ་ཚུ་གས་་་ 
 ལགས་བཤེད་ཀྱི་ ཚོགས་བཅད་འད་ཚུ་ དཔ་དང་དོན་སརི་ཐངས་ཚུ་ ཧ་གོ་ཚུགས་དགོ། 
 ཚོགས་བཅད་ཀྱི་ བརྗེོད་དོན་དང་འཁྲལ་ཏ་ ཨི་ལོ་ཁོང་རིའ་ མ་ཚོའི་གནས་སངས་ནང་ལུ་  

འབྲིལ་བ་ ག་ད་ས་ཡོདཔ་ཨིན་ན་ དབྱ་བ་དཔྱད་ཚུགས་དགོ། 
 ཚོགས་བཅད་ཀྱི་ གོ་དོན་ཚུ་བཅུད་བསྡུ་ཞནམ་ལས་ འགྲལ་བཤེད་རྐྱེབ་ས་འབྲི་ཚུགས་དགོ། 
 ཚོགས་བཅད་ཀྱི་ གནད་དོན་དང་འཁྲལ་ཏ་ ཨི་ལོ་ཁོང་རིའ་བསམ་འཆརི་ཚུ་ འབྲི་རོམ་དང་  

སྲུང་ག་ཐོག་ལས་ འབྲི་རོམ་རི་ཡང་ འབྲི་ཚུགས་དགོ། 
 ཚོགས་བཅད་ཚུ་ ཚོག་ག་གཅད་མཚོམས་དང་བསྟུན་ ལགས་ཤེོམ་འབད་ལྷག་ཚུགས་དགོ། 
 ཚོགས་བཅད་རི་རི་བཞན་ལས་ འཐོན་པའ་སྐྱེོན་དང་ཡོན་ཏན་ སྤེང་བང་ཚུ་ ཚུལ་བཞན་དུ་  

བསམ་དཔྱད་འབད་ད་ ལག་ལན་འཐབ་ཚུགས་དགོ། 
 བསབ་བྱའ་ཚོག་དོན་མ་འདཝ་ཚུ་ ཞབ་འཚོལ་འབད་ད་ ལག་ལན་འཐབ་ཚུགས་དགོ། 
 ཚོགས་བཅད་ཀྱི་དོན་ཚོན་ལུ་ གཞ་བཞག་ས་ དགག་སྒྲུབ་ཀྱི་ རོད་གང་ཚུ་འབད་ཚུགས་དགོ། 

སློང་ལཱ།  
རིག་རལ། (སབ་ན་ ཉན་ན་) རིག་སབོས་དབྱ་རིམ། (ལག་ལན་)  

༡. ཨི་ལོ་ཚུ་ལུ་ ལགས་བཤེད་ཚོགས་བཅད་ཅག་ལྷག་ཞནམ་ལས་ འོག་ལུ་བཀོད་ད་ཡོད་མ་ ད་
བ་ཚུ་ལུ་ མནོ་བསམ་བཏང་ས་ ལན་སབ་བཅུག་དགོ།  དཔར་ན། 
* ལགས་བཤེད་འད་ དཔྱ་ག་ཅ་ལུ་བཞག་ནུག? 
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   * དཔྱ་འད་གས་ དོན་དག་ག་ཅ་སོནམ་སོ།  
* དཔྱ་འད་དང་དོན་ འབྲིལ་བ་ག་ད་ས་འདུག? 
ད་བ་འད་ཚུ་ སོབ་དཔོན་གྱིས་ བྱང་ཤེང་གུ་བྲིས་བཞག་ན་ ད་ལས་ ཨི་ལོ་ཚུ་གས་ ལན་སབ་
མ་ཚུ་ སོབ་དཔོན་གྱིས་ བྱང་ཤེང་གུ་བྲིས་ཏ་ གྲོས་སྡུརི་འབད་དགོ།  

རིག་རལ། (བྲི་ན་) རིག་སབོས་དབྱ་རིམ། (དབྱ་དཔྱད་)  
༢. བསབ་བྱའ་ ཚོགས་བཅད་ཅག་ ཨི་ལོ་ཁོང་རི་ལུ་ ལྷག་བཅུག་ཞནམ་ལས་ ཚོགས་བཅད་ཀྱི་

གོ་དོན་དང་ ཨི་ལོ་ཁོང་རིའ་ མ་ཚོ་གནས་སངས་དང་གཅག་ཁརི་ འབྲིལ་བ་ག་ད་ས་འདུག་ག་ 
སྡེ་ཚོན་ནང་གོ་སྡུརི་འབད་བཅུག་དགོ། ད་ལས་ གྲོས་སྡུརི་འབད་ཚོརི་བའ་ བསམ་འཆརི་ཚུ་ 
བརྗེ་སོརི་འབད་ནའི་དོན་ལུ་ དམངས་ཁརི་གསལ་བཤེད་འབད་བཅུག་དགོ།   

 རིག་རལ། (ལྷག་ན་ བྲི་ན་) རིག་སབོས་དབྱ་རིམ། (དན་ཤེས་)  
༣. དུས་རྒྱུན་བོ་སབ་པའ་སྐབས་ལུ་ རིང་ག་ཕམ་སྤུན་ཆ་དང་ ཁྱམ་ཚོང་གཞན་མ་ཚུ་གས་ བོ་ག་

ཚོག་དང་སྦྲགས་ཏ་ སབ་མ་རི་འཐོནམ་ད་ ཐོ་བཀོད་ད་འབག་འོང་ཞན་ན་ སོབ་ཁང་ནང་བརྗེ་
སོརི་འབད་བཅུག་དགོ།  

རིག་རལ། (བྲི་ན་) རིག་སབོས་དབྱ་རིམ། (དབྱ་དཔྱད་)  
༤. ཨི་ལོ་ཁོང་རིའ་ མ་ཚོ་ནང་ལུ་ འབྲིལ་བ་ཡོད་པའ་ ཚོགས་བཅད་ཀྱི་གནད་དོན་ཅག་ལུ་ གཞ་

བཞག་ས་ འབྲི་རོམ་དང་སྲུང་གང་རུང་ག་ཐོག་ལས་ འབྲི་བཅུག་དགོ། ཁོང་གས་འབྲི་མ་འད་
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ཚུ་ སོབ་ཁང་ནང་བཞག་ས་ དུས་ཚོད་འཐོབ་ད་ ལྷག་དགོ་པའ་བཀོད་རྒྱ་བྱན་དགོ། ད་ལས་ 
འཕྲལ་འཕྲལ་ ཨི་ལོ་ཁོང་རིའ་ དཔ་སོད་ནང་ བསྡུ་གསོག་འབད་ད་ བཞག་དགོ། 

རིག་རལ། (ལྷག་ན་) རིག་སབོས་དབྱ་རིམ། (ལག་ལན་)  
༥. བསབ་བྱའ་ཚོག་རྐང་ག་ ཚོག་འབྲུ་མང་ཉུང་དང་བསྟུན་ཏ་ ཚོགས་བཅད་ཀྱི་ལྷག་ཐངས་ཚུ་ 

སང་བ་འབད་ད་ ལྷག་བཅུག་དག།ོ  དཔར་ན།  
  ༡. རིང་གས་ངན་སྤྱིོད་མ་བྱས་ན།། 
  ༢. གཏམ་སྨྲ་འདོད་ལོག་མའ་ཕུག་ལ་བཞག། 

༣. ངས་ན་ཁྱོད་ལ་ཐརི་པའ་ལམ་སོན་གྱི།  

རིག་རལ། (ལྷག་ན་ བྲི་ན་) རིག་སབོས་དབྱ་རིམ། (དབྱ་ཞབ་)  
༦. སོབ་དཔོན་གྱིས་ ཚོགས་བཅད་འད་ལྷག་ཞནམ་ལས་ ཚོགས་བཅད་ད་ནང་ལུ་ཡོད་པའ་ སྤེང་

བང་དང་ སྐྱེོན་ཡོན་སོན་པའ་ མང་ཚོག་བས་བསྲས་ཏ་བྱང་ཤེང་གུ་བྲིས་བཞག་ན། ཨི་ལ་ོཚུ་
སྡེ་ཚོན་བཟིོ་ཞན་ན་ ལག་ཤེོག་/ཤེོག་ཁྲམ་ཐག་ཅནམ་རི་སོད་ད་ གྲོས་བསྟུན་གྱི་ཐོག་ལས་ 
ཐོ་བཀོད་འབད་བཅུག་ན། ཐོ་བཀོད་འབད་ཚོརིཝ་ད་ ད་རུང་ སྡེ་ཚོན་ནང་ ད་ཚུ་སྤེང་བང་ མ་
འབད་བ་ཅན་ སྐྱེོན་ཡོན་ ཕན་གནོད་ག་ཅ་རི་འདུག་ག? ཁོ་རིའ་ཉམས་མོང་བརྗེ་སོརི་འབད་
ད་ བསམ་འཆརི་ཚུ་བཅུད་བཏོན་ཏ་ བཀོད་བཅུག་ན།  

སློན། ཡོན་ཏན། དཔ།ེ དནོ། སྤང་བ། བང་བ། 
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སྡེ་ཚོན་གྱི་ལཱ་ཚུ་ སོབ་ཁང་ནང་ བྱང་གུ་དཔྱང་བཅུག་ཞནམ་ལས་ ག་རི་ལུ་ལྷག་བཅུག་དག་ོ 
མཇུག་ལུ་ལགས་ཉས་ སྤེང་བང་ཚུ་ གོ་སྡུརི་འབད་ད་ ཁུངས་བཤེད་བཅུག་དགོ།  

རིག་རལ། (སབ་ན་ བྲི་ན་) རིག་སབོས་དབྱ་རིམ། (དན་ཤེས་)  
༧. ཚོགས་བཅད་ཚུ་ ཨི་ལོ་ཁོང་རི་ལུ་ ལྷག་བཅུག་ཞནམ་ལས་ ཚོགས་བཅད་ད་ནང་ལུ་ཡོད་པའ་ 

ཆོས་སྐད་ཀྱི་ མང་ཚོག་ཚུ་ཐོ་བཀདོ་འབད་བཅུག་དགོ། ཨི་ལོ་ཚུ་གས་ བཀོད་མ་མང་ཚོག་ཚུ་ 
བྱང་ཤེང་གུ་འབྲི་ཞནམ་ལས་ སབོ་དཔོན་གྱིས་ ངག་ཐོག་ལས་ ག་ོདོན་བཤེད་ན་དང་། ཡང་
ན་ ཚོག་མཛིད་ལག་ལན་འཐབ་ཞན་ན་ ག་ོདོན་འཚོལ་བཅུག་དགོ། ད་ལས་ མང་ཚོག་ཚུའ་
གོ་དོན་ཚུ་ འགྲལ་བཤེད་ རོང་ཁའ་ཐོག་ལུ་ འབྲི་བཅུག་ན་དང་ ངག་ཐོག་ལས་ སབ་བཅུག་
དགོ། 

རིག་རལ། (སབ་ན་ བྲི་ན་) རིག་སབོས་དབྱ་རིམ། (ལག་ལན་)  
༨. ཚོགས་བཅད་ད་ སོབ་དཔོན་གྱིས་ སོབ་སོན་འབད་ཚོརི་ཞནམ་ལས་ ད་ནང་ལུ་ཡོད་པའ་ མང་

ཚོག་ཚུའ་གོ་དོན་ ཤེས་ཚུགས་པའ་ ཐབས་ལམ་ལུ་ སོང་ལཱ་ འགལ་མང་དང་ རྣམ་གྲངས། 
བརྗེོད་པ་ས་བསྡུས་ཀྱི་ རྗེོད་ཚོག་ཚུ་བཟིོ་བཅུག་དགོ།  དཔར་ན།  

      རྣམ་གྲངས།                  འགལ་མང་།   བརྗེོད་པ་ས་བསྡུས་། 
ཁྱད་པརི་-དབྱ་བ། སྐྱེོན-ཡོན་ཏན།  མ་ཡ་རིབས་བཟིང་པོ་ཚུ་གས་ འཇག་རན། 

རིག་རལ། (སབ་ན་ བྲི་ན་) རིག་སབོས་དབྱ་རིམ། (དབྱ་ཞབ་)  
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༩. སོབ་སོན་འབད་ཚོརི་མ་ ཚོགས་བཅད་ཀྱི་དོན་ཚོན་ཅག་ལུ་ གཞ་བཞག་ས་ ཨི་ལ་ོསྡེ་ཚོན་ 
བཟིོ་ཞན་ན་ དོན་ཚོན་འད་ག་ ཐོག་ལུ་བཏུབ་ མ་བཏུབ་ཀྱི་བདན་ཁུངས་གཟིང་བཅུག་དགོ། 
དཔར་ན། དང་པོའ་ལམ་ལུགས་སྲོལ་ལགས་ཤེོམ་ བདག་འཛིན་འབད་བ་ཅན་ ཁ་ཕན་ག་ཅ་
ཡོད་ག་དང་། ལུགས་སྲོལ་བདག་འཛིན་ འབད་མ་དགོ་པའ་སྐོརི་ལས་སོགས།  

 
 
ཁ་བཤད་ངོ་སློད།  
ཁ་བཤེད་ཟིར་མ་འད་ ང་བཅས་རིའ་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ ཆོས་དང་འཇག་རན་ཕྱེོགས་ཀྱི་མཛིད་སོ་རན་འབྲིལ་ 
ག་ཅ་རི་འབད་རུང་ དཔར་ན། ཆོས་ཀྱི་མཛིད་སོ་ བ་སྤྲུལ་ཁྲ་མངའ་གསོལ་ གཙུག་ལག་ཁང་དང་ རངོ་
གཞས་ གསརི་སྒྲུབ་ཀྱི་རིབ་གནས་ དག་འདུན་གྱི་སྡེ་གསརི་འཛུགས་ ལ་སོགས་པའ་སྐབས་ བཞུགས་
གྲལ་ཕུན་གསུམ་ཚོགས་པའ་མཇུག་ལུ་ (མཁས་པ་ག་དག་མ་ཅག་ལུ་ ཧ་མ་ལས་སབ་ས་དང་ ཡངན་ 
གྲ་སྒྲག་མད་པའ་ཐོག་ལས་) མནྜལ་རྒྱས་བཤེད་ཕུལ་ན་ཡོད།  མནྜལ་རྒྱས་བཤེད་ ད་ནང་ སྤྱིར་
འཛིམ་གང་ཆགས་ཚུལ་ སངས་རྒྱས་འབྱོན་ཚུལ་ བསན་པ་དརི་ཚུལ་ལས་བརམས་ སྐབས་དོན་འད་ 
ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ལྔའ་སོ་ལས་ བཤེད་པ་རྐྱེབ་ས་མཇུག་ལུ་ བསན་པ་དརི་ཞང་རྒྱས་ སྐུ་ཚོ་ཞབས་པད་
བརན་པའ་ བཀྲི་ཤེས་ལགས་སོན་ཞུ་ན་ཡོད། དའི་རང་ལས་ མནྜལ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རན་གྱི་ འབུལ་
བ་དང་ ཁྲ་དརི་ཚུ་ཕུལཝ་ཨིན། 
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འཇག་རན་གྱི་ལུགས་སྲོལ་ལུ་ཡང་ ཁྱམ་དང་ཟིམཔ་ མཆོད་རན་གསརི་སྒྲུབ་ གོ་གནས་གསརི་འཐོབ་ 
གཉན་སོན་དང་ ཨི་ལོ་གསརི་སྐྱེེ་ཚུ་ག་ རན་འབྲིལ་སྐབས་ལུ་དང་ དབང་དང་དག་ར་བསྒྲུབས་ཚོརི་བའ་
མཇུག་སོན་ཚུ་ག་ རན་འབྲིལ་རས་སྲོལ་ཡོད། དའི་སྐབས་ལུ་ སོན་འབྱོན་ཕམ་དང་ མཁས་པ་ རྒན་
ཤེོས་ཁ་མཁསཔ་ཚུ་གས་ ཚོགས་མ་ཡོངས་ལུ་ སྐབས་དོན་དའི་སྐརོི་ལས་ ངོ་སོད་དང་འགྲལ་བཤེད་ 
གཟིངས་བསོད་དང་ཕན་ཡོན། བཀའ་དན་དགའ་ཚོར་གྱི་ཆད་བརྗེོད་ཅག་ འགོ་མཆོད་བརྗེོད་ཀྱིས་
བཙུགས་ཏ་ མཇུག་བཀྲི་ཤེས་ལགས་སོན་ཚུན་ཚོད་ ཞུ་ན་ག་ལམ་ལུགས་ཡོད་མ་འད་ལུ་ ཁ་བཤེད་
ཟིར་སབ་ཨིན། འད་ལུ་ ཧ་མ་འབདན་ འཇམ་དཔལ་ལགས་བཤེད་དང་ གཏམ་བཤེད་ ཁ་མཁསཔ་ 
ཟིར་སབ་སྲོལ་ཡོད། 

འད་ལས་རིགས་བསྒྲས་ཏ་ ང་བཅས་རིའ་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ མདའ་བཤེད་ གྱི་བཤེད་ལ་སོགས་པ་ གོ་
མཚོན་གྱི་རིགས་དང་། པརི་ཤེང་ཞུ་ལུགས་ ཟུརི་ཆན་དང་ལུགས་ ཤེོག་བརྡ་སྐུལ་ལུགས་ ལ་སོགས་པ་
བཟིོ་རིགས་དང་། ལོ་ལགས་བགྱིང་ན་ འབབ་ཤེོག་བགྱིང་ལུགས་ གང་སྐད་ གཡག་སྐད་ལ་སོགས་
པའ་ སོ་ནམ་དང་སོ་ནོརི་དང་འབྲིལ་བའ་རིགས། དཔའ་རལ་པ་ཚུ་གས་ སོ་བཤེད་དང་ རྦད་བཤེད་ 
ལ་སོགས་པ་ དགའ་སོན་རད་སོན་གྱི་ རིགས་ཚུ་དང་འབྲིལ་བའ་  འཇག་རན་པའ་ ཁ་བཤེད་མང་
རིབས་ཅག་ཡོད། 

ད་མ་ཚོད་ འཇག་རན་པའ་གསོལ་མཆོད་ཀྱི་ཁ་བཤེད་ ལྷ་འབོད་ ཀླུ་འབོད་ དཔའ་བོ་ རྣལ་འབྱོརིམ་ 
གཡག་ལྷ་ བོན་སྐོརི་ ཕྱྭ་ ལ་གསོལ་ ཟིམཔ་གསོལ་ ཨིོ་ཕུད་ ཆང་ཕུད་ལ་སོགས་པ་ ཐ་ན་གདོན་
སྐྱེལ་ གསུརི་བསོ་ ཚུན་གྱི་ཁ་བཤེད་ཚུ་ཡང་ སབ་སྲོལ་ཡོད། ད་ཚུ་ག་རི་ ངག་རལ་ལུ་བརན་པའ་ 
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སྐད་ཡག་གོང་འཕལ་གྱི་ རིག་རལ་ཅག་ཨིནམ་མ་ཚོད་ ལམ་སྲོལ་གྱི་ ངོ་རགས་ཅག་ཡང་ཨིནམ་ལས་ 
ཞབ་འཚོལ་དང་ཐོ་བཀོད་ཀྱི་ཐོག་ལས་ ཉམས་སྲུང་དང་ ཡརི་འཕལ་གཏང་དགོཔ་ཨིན། 

ད་འབད་ན་འད་གས་ ཁ་བཤེད་འད་ ཤེས་རིག་ལམ་ལུགས་ནང་ལུ་ བཙུགས་དགོ་མ་འད་ཡང་ ང་
བཅས་རིའ་ལམ་སྲོལ་སྲུང་སྐྱེོབ་འབད་ཐབས་དང་ ངག་རལ་གྱི་སང་བ་ཐོབ་ས་ སྐད་ཡག་ག་རིག་རལ་
གོང་འཕལ་གཏང་ནའི་དོན་ལུ་ཨིན། སོབ་དབ་འད་ནང་ ཁ་བཤེད་གང་འཚོམས་ཀྱི་དཔ་རི་བཙུགས་ཏ་
ཡོད་མ་ འད་ལས་རིགས་བསྒྲས་ཏ་ ང་བཅས་རིའ་ལམ་ལུགས་ནང་ཡོད་མ་ སྐབས་དོན་སོ་སོའ་ཁ་
བཤེད་ཚུ་ ལག་ལན་འཐབ་ཚུགསཔ་ཅག་དང་ རིང་སོའ་གཡུས་ཁརི་ ད་བཟུམ་མའ་ལམ་སྲོལ་ཚུ་ གང་
ཡོད་ཞབ་འཚོལ་ཐོག་ལས་ ཡག་ཐོག་ལུ་བཀོད་ཚུགསཔ་འབད་དགཔོ་ཨིན།  
 

ཁ་བཤད་ཀི་དོན་ཚན་གདམ་ཁ། 
ཨང་ དོན་ཚན་ དབྱེ་བ་ རློམ་པ་པ་ོ བརློད་དོན་ 
༡ ཟུརི་ཆན་འཐན་ན། སྙན་རོམ། ཅང་རྡོ་རྗེ།  ལམ་སྲོལ། 

 
ལྷན་ཐབས། 
ཨང་ དོན་ཚན་ དབྱེ་བ་ རློམ་པ་པ་ོ བརློད་དོན་ 
༡ ཁྱམ་སྒྲུབ་རིབ་གནས། སྙན་རོམ། ཅང་རྡོ་རྗེ།  ལམ་སྲོལ། 
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ཟུར་ཆེན་འཐེན་ནི།                                       
འབྲི་མ།  ཅང་རྡོ་རྗེ། 
དབྱ་བ།  ཁ་བཤེད། 

ཁུངས་དནོ།  
ཁ་བཤེད་ཀྱི་ས་ལས་ ཟུརི་ཆན་འཐན་ནའི་སྐོརི་ལས་ གདམ་ཁ་རྐྱེབ་དགོ་མ་འད་ཡང་ དང་པ་ལུ་ ང་
བཅས་རིའ་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ དང་ཕུ་ཕ་མས་ཚུའ་ངོ་བསང་ལས་ དརི་ཁྱབ་ཡོད་པའ་ རིང་ལུགས་ཁྱད་ཆསོ་ 
ཐུན་མོང་མ་ཡན་པ་ཅག་ཨིན་པའ་ཁརི་ འགྲོ་ལུགས་ སྡེོད་ལུགས་ཚུ་ ཧ་མའ་ཁྱུན་མ་ཉམས་པརི་
ཡོདཔ་ཨིན། ཁྱམ་གསརི་སྒྲུབ་ཀྱི་སྐབས་ སྒྱུརི་སྲོལ་ཡོད་པའ་ཁ་བཤེད་འད་ཡང་ རིང་ལུགས་ཀྱི་ 
ལམ་སྲོལ་བཟིང་པོ་ཅག་ཨིན། 

ཁ་བཤེད་འད་ནང་ སྤྱིར་བཏང་ འཇག་རན་པའ་ ཁ་བཤེད་ཅག་འབད་མཐོང་རུང་ དབྱ་བ་དཔྱད་ད་བལྟ་
བ་ཅན་ ཚོག་ག་ཉམས་འགྱུརི་དང་ དཔྱ་སརི་ཐངས་ བསབ་བྱ་ཚུ་ བཟིང་པོའ་ཚོག་ཅག་ཨིན། ད་ཚུའ་
ནང་ལས་ ཕམ་བཟིང་པ་ོཚུ་གས་ གཡང་ཁུག་ན་དང་ དཔལ་བསྐྱེད་པའ་སོན་ཚོག་ བཟིང་པོའ་ཚོག་
ཚུ་ཡང་ ཤེས་ཚུགས་ན་འད་གས་ཨིན། 

ལས་དོན། 
ཁ་བཤེད་འད་ མཇུག་བསྡུཝ་ད་ ཨི་ལོ་ཚུ་གས་་་་་་་་་ 
࿌ ཁ་བཤེད་སྒྱུརི་ཐངས་ཀྱི་ ལམ་ལུགས་དང་འཁྲལ་ ཚོག་ག་མཚོམས་དང་ ལྷག་ཐངས་ གདངས་

དབྱངས་ བཙུགས་ཐངས་ཚུ་དང་འཁྲལ་ཏ་ ལྷག་ཚུགས་དགོ། 
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࿌ རོམ་རིག་འད་ལྷག་ས་ རིང་ལུགས་ ཁ་བཤེད་སྒྱུརི་ཐངས་ཀྱི་སྐོརི་ལས་ ཧ་གོ་ཚུགས་དགོ། 
࿌ ཁ་བཤེད་འད་ལུ་བརན་ ང་བཅས་རི་ལུ་ གཞན་དང་མ་འད་བའ་ ལམ་སྲོལ་ལ་ཤེ་ཡོདཔ་ཨིནམ་ད་ 

ད་ཚུ་མ་ཉམས་པརི་བཞག་དགོཔ་ གལ་ཆ་ལུགས་ཚུ་ཤེས་ཚུགས་དགོ། 
࿌ ཁ་བཤེད་འད་ཚུ་ ཁོང་གས་ལག་ལན་འཐབ་ཚུགས་པའ་ཁརི་ འད་ལས་རིགས་བསྒྲས་ཏ་ རིང་ག་

ཡུལ་ཕྱེོགས་ཀྱི་ ཁ་བཤེད་གཞན་ཚུ་ཡང་ ཞབ་འཚོལ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
࿌ ཁ་བཤེད་འད་ནང་ལས་འཐོན་པའ་ མང་ཚོག་གསརིཔ་ཚུ་ འབྲི་སབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
࿌ ཁ་བཤེད་ཚུ་ནང་ལས་ འཐོན་པའ་མང་ཚོག་ཚུ་ག་གོ་དོན་ ཤེས་ཚུགས་དགོ། 

སློང་ལཱ།  
རིག་རལ། (ཉན་ན་ བྲི་ན་) རིག་སབོས་དབྱ་རིམ། (དན་ཤེས་)  

༡. སོབ་དཔོན་གྱིས་ དོན་ཚོན་བྱང་ཤེང་གུ་བྲིས་ཏ་ ཚོག་ག་གཅད་མཚོམས་དང་ གདངས་དབྱངས་འཐན་
ཐངས་ཚུ་བཙུགས་ཏ་ ལྷག་ཐངས་ཀྱི་དཔ་སོན་འབད་བའ་ཤུལ་མ་ སྡེ་ཚོན་ནང་ སྐོརི་རྒྱབ་འབད་ 
ལྷག་བཅུག་དགོ། 

རིག་རལ། (བྲི་ན་) རིག་སབོས་དབྱ་རིམ། (ལག་ལན་)  
༢. ཟུརི་ཆན་འཐན་པའ་ ཁ་བཤེད་ད་ཚུ་ ལྷུག་ཚོག་ནང་འགྲལ་པ་རྐྱེབ་ས་ འབྲི་བཅུག་དགོ། འད་དང་

ཆ་འདཝ་འབད་ གཡུས་ཚོན་སོ་སོ་ལུ་ ལོ་གསརི་ལ་སོགས་པའ་ དུས་སོན་གྱི་སྐབས་ལུ་ ག་ཅ་རི་
འབད་སྲོལ་ཡོད་ག? སབ་བཅུག་ས་ ཉནམ་དག་པ་ཅག་ག་རིང་ལུ་ ཞབ་འཚོལ་འབད་བཅུག། ད་
ག་ཤུལ་ལས་ སོབ་ཁང་ནང་ལུ་འབད་ ཞབ་བཅུད་གསལ་བཤེད་འབད་བཅུག་དགོ། 
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རིག་རལ། (བྲི་ན་) རིག་སབོས་དབྱ་རིམ། (ལག་ལན)  
༣. སོབ་དབ་ནང་ལུ་ཡོད་མ་ ཁ་བཤེད་འད་ཚུ་ སྐྱེོརི་སང་འབད་ཞན་ན་ ཁྱམ་གསརི་སྒྲུབ་སྐབས་ལུ་ 

ཁ་བཤེད་ངོ་མ་སྒྱུརི་དོ་བཟུམ་ས་ གདངས་དང་སྦྲགས་ཏ་ སབ་བཅུག་དགོ། ད་ལས་ སོབ་ཕྲུག་ཚུ་ 
དཔ་མཛིད་ནང་དང་ ཀུན་གསལ་ལ་སོགས་པའ་ དུས་དབ་ཚུ་ནང་ལས་ ཁ་བཤེད་ཀྱི་རིགས་ཚུ་ 
འཚོལ་བཅུག་ས་ ཡུལ་ དུས་ གནས་སངས་ ག་ཅ་བཟུམ་མའ་ནང་ལུ་ ལག་ལན་འཐབ་ད་ོ ཡོདཔ་
མས་ག? ཞབ་འཚོལ་འབད་བཅུག་ས་ སྙན་ཞུ་འབད་བཅུག། 

རིག་རལ། (བྲི་ན་) རིག་སབོས་དབྱ་རིམ། (དབྱ་ཞབ་)  
༤. ཁ་བཤེད་འད་ གནས་སངས་ག་ཅ་ནང་རི་ ལག་ལན་འཐབ་ཨིན་ན་དང་ ཁ་བཤེད་ཀྱི་རིམ་པ་ ག་

ཅ་རི་ཡོདཔ་ཨིན་ན། ཅ་ལ་ག་ཅ་རི་ དགོཔ་ཨིན་ན? འབད་དགོཔ་ག་ཅ་ཡོདཔ་ཨིན་ན་ ཁ་བཤེད་
འད་ སོབ་གྲྭའ་ཉ་འདབས་ཀྱི་ གཡུས་ཚོན་ནང་ག་ ཕམ་རྒན་རྒས་ཚུ་ལུ་ འད་དཔྱད་འབད་ད་ ཞབ་
འཚོལ་འབད་བཅུག་དགོ།   
༡. ལྷ་གསོལ་དང་ ཀླུ་གསོལ་ འབདཝ་ད། 
༢. གདོན་བཅོས་འབདཝ་ད། 
༣. ལབ་ར་མཆོདཔ་ད་སོགས་ལུ།  

རིག་རལ། (སབ་ན་) རིག་སབོས་དབྱ་རིམ། (གཅག་བསྡུས་)  
༥. ཉ་འདབས་གཡུས་ཚོན་ལས་ ཞབ་འཚོལ་འབད་ཡོད་པའ་ ཁ་བཤེད་ཚུ་པརི་དང་བཅསཔ་འབད་ 

གནས་ཚུལ་བསྡུ་སྒྲག་འབད་ད་ སོབ་ཁང་ནང་ ཡང་ན་ སོབ་ཕྲུག་དམངས་ཀྱིས་མཐོང་སརི་དཔྱང་
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དགོ། ད་ལས་ དའི་སྐོརི་ལས་ གསལ་བཤེད་རི་ཡང་འབད་བཅུག་དགོ། ཡང་ན། ད་གས་ མ་ཚོད་
པརི་ གཡུས་སོ་སོ་སོའ་ ཨི་ལོ་ཚུ་ས་སྲ་རྐྱེབ་བཞག་ཞན་ན་ རིང་སོའ་གཡུས་ཁ་ལུ་ ཁ་བཤེད་དང་ 
གཞན་ག་ཅ་རི་འབད་ན་ཡོད་ག་ གོ་སྡུརི་འབད་བཅུག་ས་ གསལ་བཤེད་འབད་བཅུག་དགོ། 

རིག་རལ། (ལྷག་ན་ བྲི་ན་) རིག་སབོས་དབྱ་རིམ། (དབྱ་དཔྱད་)  
༦. སོབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ སོབ་དཔོན་གྱིས་ མགོ་ཡག་དཔ་འབད་བ་ཅན། དུས་སོན་རན་འབྲིལ་སྐབས་ཀྱི་ཁ་

བཤེད། གཉན་སནོ། ཁྱམ་གསརི་སྒྲུབ། གནམ་ལོ་གསརི་ཚོས། གོ་ས་གོ་གནས་འཐོབ་པའ་
སྐབས། ཁ་བཤེད་ཚུ་ཞབ་འཚོལ་འབད་བཅུག་ས་ བསྡུ་སྒྲག་འབད་བཅུག་ཞནམ་ལས་ དཔ་སོད་
ནང་བསྡུ་གསོག་འབད་བཞག་ན་ག་ གོམས་གཤེས་ཚུད་བཅུག། 
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སྲུང་དང་གཏམ་རྒྱུད། 
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སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ ལྷབ་སྦྱང་འབད་དགོཔ། 
སྲུང་ ལྷབ་པའི་སྐབས་ སྲུང༌གི༌ནང་དློན་ཚུ་ ཧ་གོཝ་ཙམ་འབད་ མ་བཞག་པར་རང་གི་རྒྱུད་ལུ་ སྐད་ཡིག་གི་ 
རིག་རལ་བཞི་ ཡར་རྒྱས་གཏང་ཐབས་ལུ་ དམིགས་ཏེ་ གཤམ་འཁོད་ཀྱི་སྦྱློང་ལཱ་ཚུ་འབད་དགོཔ་ཨིན། 

བྲི་ནིའི་རིག་རལ་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་དློན་ལུ། 
༡- སྤྱིར་བཏང་སྲུང༌གི་ ངོ་སློད་དང་ དབྱེ་བ་ཚུ་གི་ཐློག་ལུ་ འདྲི་ལན་བྲི་ནི།                
༢- སྲུང༌གི༌དཔེ༌ཚུ༌ལུ༌གཞི༌བཞག༌སྟེ༌86རང༌གིས༌ཡང༌86སྲུང༌གསརཔ༌བྲི༌ནིའི༌གོ༌སྐབས༌ལེན༌དགོ། 
༣- སྲུང༌གི༌དཔེ་ཚུ་གི་ཐློག་ལུ་ འདྲི་བ་འདྲི་ལན་བྲི་ནི།                         
༤- སྲུང༌ནང་ལས་ཐློན་པའི་ མིང་ཚིག་ཡིག་སྡེབ་ཚུ་གི་ཐློག་ལུ་ མགྱོགས་ཕབ་དང་ རྗོད་ཚིག་བྲི་ནི།      
༥- སྲུང༌ནང་ལས་ཐློན་པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་གི་ཐློག་ལུ་ རྣམ་གྲངས་དང་འགལ་མིང་ཚུ་བྲི་ནི།  

ལྷག་ནིའི་རིག་རལ་ ཡར་རྒྱས་ཀྱི་དློན་ལུ།                              
༡- སྲུང༌གི་ ངོ་སློད་དང་ དབྱེ་བ་ དཔེ་ཚུ་ ག་དེ་མང་མང་ ལྷག་ནི།                   
༢- རང་དང་ ཆ་རློགས་ཚུ་གིས་བྲིས་ཡློད་པའི་སྲུང༌་ཚུ་ དམང་ཁར་ལྷག་ནི། 

ཉན་སབ་ཀྱི་རིག་རལ་ ཡར་རྒྱས་ཀྱི་དློན་ལུ། 
སྲུང༌གི་ངོ་སློད་དང་ དབྱེ་བ་ དཔེ་ཚུ་གི་ཐློག་ལུ་ སློབ་དཔློན་དང་གཅིག་ཁར་ ངག་ཐློག་ལས་འདྲི་ལན་འབད་
ནི་དང་ གནད་དློན་ཚུ་ལུ་ དགག་སྒྲུབ་དང་ གསལ་བཤད་ སྤྱན་འབུལ་ དློགས་སེལ་ བསམ་འཆར་བཤད་
ནིའི་ གོ་སྐབས་གང་མང་ལེན་དགོཔ་ཨིན།  

དབྱེ་ཞིབ། 
ཁྱེད་ཀྱིས་ འབྲི་ལྷག་ཉན་སབ་ཚུ་གི་དློན་ལུ་ སྦྱློང་ལཱ་མ་འདྲཝ་ ལེ་ཤ་ཅིག་ འབད་ཡློད་མི་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ སློབ་
དཔློན་ཚུ་གི་ཕྱག་ལུ་ དུས་རྒྱུན་དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་ སྐུགས་ཐློ་ཚུ་འློང་། དེ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ རང་ ཡར་རྒྱས་འགྱོ་དློ་ཡློད་
མེད་ འཕྲལ་འཕྲལ་ར་ བལྟ་དགོ། སློབ་གྲྭ་ནང་འློང་པའི་དུས་ཚློད་འདི་ འཕྲློ་བརླག་མ་བཏང་པར་ ཉིནམ་
གཅིག་བ་ཉིནམ་གཅིག་ ཡར་དྲག་འགྱོ་ནིའི་ མནློ་བསམ་བཏང་སྟེ་ དཔེ་ཆ་ ལྷབ་དགོཔ་ཨིན། 
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ངོ་སོད། 

སྲུང་དང་གཏམ་རྒྱུད་ཟིར་མ་འད་ཡང་ རོམ་རིག་ག་ནང་གསས་ཅག་ཨིན། སྲུང་ཟིར་མ་འད་ ལྷག་མ་ཚུ་
ག་སམས་ལུ་ དགའ་སྐྱེོ་འཁྲུལ་སང་ལ་སོགས་པའ་ ཚོར་ཉམས་ཚུ་ འབྱུང་བཅུག་ན་དང་ ཡང་ཅན་ 
བརྗེོད་དོན་ལགས་ཤེོམ་ཅག་ སནོ་ནའི་དོན་ལུ་ མ་དང་སམས་ཅན་ ལྷ་འད་ ཅ་དངོས་ ཚུ་ག་སྐོརི་ལས་ 
དངོས་སུ་བྱུང་འབྱུངམ་དང་ ཡང་ན་ སམས་ཀྱིས་བཟིོ་བཟིོ་བའ་ ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་འབྱུང་རིམ་ཅག་ གོ་རིམ་
བསྒྲགས་ཏ་ བཤེད་ན་ཡོད་མ་ཅག་ལུ་གོཝ་ཨིན། 

སྲུང་ག་ ཁྱད་ཆོས་ཚུ་ག་སྐོརི་ལས་ རྣམ་གཞག་མ་འདཝ་ ལ་ཤེ་ཅག་རི་ བཤེད་སྲོལ་ཡོད། ཨིན་རུང་ 
ད་ཚུ་བཅུད་བསྡུ་བ་ཅན་ སྲུང་ནང་ལུ་ གཙོ་བོ་རི་ གནས་དུས། སྲུང་རདཔ། རྙོགས་གཞ། ཚོར་ཤུགས། 
ཞ་ཐབས། བརྗེོད་དོན་དང་། བཅས་པའ་ ཁྱད་ཆོས་ཚུ་ ཚོང་དགོཔ་ཨིན།   
གནས་དུས་= སྲུང་འད་འབྱུང་སའ་ ཡུལ་དུས་གནས་སངས་ཚུ་ལུ་གོ་ན།87དཔར་ན་ ཡུལ་ 

རྒྱལ་ཁབ/གཡུས་/ཁྱམ/ས་ཁོངས་སོགས་པ་དང་། དུས་ཚོད་ དུས་རིབས/ལོ་
/ཟླ་/ཞག་/སོགས་པ།87ད་ལས་ གནས་སངས་ མ་སྡེ་དང་ གནམ་གཤེས་ 
སྲུང་རད་པའ་ གནས་སངས་ཚུ་ ག་ཅ་བཟུམ་ཅག་ཡོདཔ་ཨིན་ན༌སནོ༌མ༌ལུ༌གོ༌ན། 

སྲུང༌རདཔ༌= སྲུང༌ནང༌འཐོན༌པའ༌87མ༌དང༌སམས༌ཅན༌ཚུ། 
རྙོགས༌གཞ༌= སྲུང་རདཔ་ལུ་ སབས་མ་བད་བའ་ དོ་འགྲན་འབྱུང་བཅུག་མ་ དཀའ་ངལ་ལུ་ གོཝ་

ཨིན།  
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ཚོར་ཤུགས་= སྲུང་ག་གནས་སངས་དང་འཁྲལ་ཏ་ སམས་ལུ་དགའ་སྐྱེོ་འཁྲུལ་སང་ཚུ་ག་ ཚོར་
ཉམས་འཕལ་འགྲབ་ལུ་གོ་ན། 

ཞ་ཐབས་= སྲུང་རདཔ་ལུ་ བྱུང་ཡོད་པའ་ དཀའ་ངལ་ཚུ་ག་ སལ་ཐབས་ལུ་ག་ོན་ཨིན། 
བརྗེོད་དོན་= སྲུང་ལས་བྱུང་པའ་ ལགས་ཉས་སྤེང་བང་འབད་དགོ་པའ་བསབ་བྱ་ལུ་གོ་ན། 

སྲུང་ད་ཚུ་ག་ ནང་དོན་གྱིས་ ང་བཅས་རིའ་མ་ཚོ་ལུ་ ཁག་ཆ་བའ་ སྤེང་བང་ག་བསབ་བྱ་ གང་རུང་
ཅག་ སོནམ་མ་ཚོད། སྲུང་ལུ་བརན་ཏ་ འདས་པའ་འབྱུང་རིབས་དང་ མ་དང་སམས་ཅན་ རིགས་མ་
འདཝ་ཚུ་ག་ མ་ཚོའི་གནས་སངས་ཚུ་ཡང་ ཧ་གོ་ཚུགས་པའ་ཁརི་ སྲུང་དབ་ལྷག་མ་འད་གས་ མང་
ཚོག་ཡག་སྡེབ་ མ་འདཝ་གསརིཔ་ ལ་ཤེ་ཅག་རི་ ཤེས་ཚུགས་པའ་ དགོས་པ་ཚུ་ཡོད།  

ད་འབདཝ་ལས་ སོབ་ཕྲུག་ཚུ་གས་སོབ་དབ་ནང་ག་སྲུང་དང་ སྲུང་ལྷན་ཐབས་ཚུ་ག་ཐོག་ཁརི་ ར་
གཞུང་དང་འབྲིལ་བའ་ ལྷག་དབ་དང་ དཔ་མཛིད་ཚུ་ལས་ སྲུང་དབ་ཚུ་ ག་ད་མང་མང་ལྷག་ས་འབད་
བ་ཅན་ རིང་ག་ཐོས་རྒྱ་གོང་འཕལ་འགྱིོ་བ་གས་མ་ཚོད་ རོང་ཁའ་སྐད་ཡག་ག་རིག་རལ་ཡརི་རྒྱས་ལུ་
ཡང་ ཕན་ཐོགས་སོམ་རི་འབྱུང་ན་ཨིནམ་ལས་ སྲུང་དབ་ག་ད་མང་མང་ལྷག་དགོཔ་འད་ཁག་ཆ། 

སྲུང་ཚུ་ག་ བཀོད་ཐངས་འད་ ལ་ལུ་སམས་ཤེོརི་ས་ས་དང་། ངལ་རིངས་ཏོག་ཏོ། ལ་ལུ་འདོགས་ས་ས། 
ལ་ལུ་དགོད་བྲི་ས་ས། ལ་ལུ་རྔམ་ས་ས། ལ་ལུ་ཐ་རྡུགས་ས་ས། ལ་ལུ་འཁྲུལ་ས་ས། ལ་ལུ་སྐྱེོ་ས་ས། ལ་
ལུ་ཧ་ལས་ས་ས། ལ་ལུ་ཡད་ཆས་ཏོག་ཏོ། ལ་ལུ་འབྱུང་རིམ་ངས་མད་ཀྱི་རིང་བཞན་འབད་ ཡོདཔ་མ་
ཚོད་ ལ་ལུ་ ད་ཚུ་ག་རི་ ས་བསྲས་འབད་འོངམ་ཨིན། 
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སོབ་དབ་འད་ནང་ལུ་ སྲུང་ག་རིགས་དག་པ་ཅག་ བཀོད་ད་ཡོད་མ་འད་ གོང་ག་ཁྱད་ཆོས་དང་ བཀོད་
ཐངས་ག་ཅ་ག་གྲངས་སུ་ ཚུདཔ་ཨིན་ན་ ཁྱོད་ཀྱིས་ དབྱ་དཔྱད་འབད་ད་བལྟ་བ་ཅན་ ཤེས་མ་ཚུགསཔ་
མད། འད་ནང་ལས་ཁྱོད་ལུ་ ཕན་ཐོགས་དགོཔ་འད་ དང་པ། སྲུང་ག་ནང་དོན་འད་གས་ ཁྱོད་རིའ་མ་
ཚོའི་ བྱ་སྤྱིོད་ལུ་སྤེང་བང་གང་རུང་ཅག་འབད་ཤེསཔ་ འགྱིོ་ན་ལུ་ཕན་ཐོགས་དང་། གཉས་པ། འད་
བཟུམ་མའ་ རོམ་རིག་མ་འད་བའ་ རིག་རལ་ལུ་བརན་ཏ་ ལྷག་ན་དང་བྲི་ན་ལ་སོགས་པའ་ གོ་རོགས་
ཀྱི་ གནས་ཚོད་གོང་འཕལ་གཏང་ན་ལུ་ ཕན་ཐོགས་དགོཔ་ཨིན།།   
སྲུང་དང་གཏམ་རྒྱུད་ཀི་དོན་ཚན་གདམ་ཁ། 
ཨང་ དོན་ཚན་ དབྱེ་བ་ རློམ་པ་པ་ོ བརློད་དོན་ 
༡ བམ་བདྨ་སང་ག། དགོད་བྲིོ། སྐད་སྒྱུརི་པ་སོབ་རྡོ། བོ་གཏད་ཡད་ཆས། 
༢ བུམོ་རྡོ་རྗེ་མོ། ཧ་ལས་ས་་སྲི སངྱས་ཀྱི་སྲུང་། རྣམ་སན། 

ལྷན་ཐབས། 
ཨང་ དོན་ཚན་ དབྱེ་བ་ རློམ་པ་པ་ོ བརློད་དོན་ 
༡ བུམོ་ཉན་ཟླ་བཟིང་མོ། དགའ་སང་། འབྲུག་སྲུང་ས་ཚོགས། ཕྲག་དོག་སྤེང་དགོཔ། 
༢ ཨིམ་འཐགམ་དང་སྲནམོ། འཇགས་སང་། འབྲུག་སྲུང་ས་ཚོགས། བོ་སོབས། 

ལས་དོན།    
སྲུང་ག་དོན་ཚོན་འད་ མཇུག་བསྡུཝ་ད་ སོབ་ཕྲུག་ཚུ་གས་་་ 
༡ སྲུང་ནང་ ཚོང་དགོ་པའ་ སྲུང་ག་ཁྱད་ཆོས་ཚུ་ ངོས་འཛིན་འབད་ཚུགས་དགོ། 
༢ སྲུང་ག་དབྱ་བ་ མ་འདཝ་ཚུ་ ཧ་གོ་ཚུགས་དགོ། 
༣ སྲུང་དང་ ཨི་ལོའ་མ་ཚོའི་ ཉམས་མོང་ འབྲིལ་བ་འཐབ་ཚུགས་དགོ། 
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༤ སྲུང་ནང་ག་ སྲུང་རདཔ་གཙོ་བོ་དང་ ཕལ་པ་ཚུ་ དབྱ་བ་ཕྱེ་ཚུགས་དགོ། 
༥ སྲུང་རདཔ་ཚུ་ག་ བྱ་བ་སྤྱིོད་ལམ་ལུ་བལྟ་ས་ སྲུང་རད་པའ་སྐོརི་ལས་ འགྲལ་བཤེད་རྐྱེབ་

ཚུགས་དགོ། 
༦ སྲུང་འབྲི་ཐངས་ལུ་བལྟ་ས་ རོམ་པ་པོ་ག་མནོ་དོན་ཚུ་ ཧ་གོ་ཚུགས་དགོ། 
༧ སྲུང་ག་བརྗེོད་དོན་དང་ གཞ་དོན་ བརྡ་དོན་ཚུ་ ཧ་གོ་ཚུགས་དགོ། 
༨ སྲུང་ད་ལུ་བལྟཝ་ད་ སྲུང་ག་ཡུལ་ དུས་ཚོད་ག་དམ་ཅག་ལུ་ གནས་སངས་ག་ཅ་བཟུམ་ལུ་ཨིན་

ན་ཤེས་དགོ། 
༩ དངོས་འབྱུང་ག་སྲུང་དང་ འཆརི་སྲུང་ག་དབྱ་བ་ཚུ་ ངོས་འཛིན་འབད་ཚུགས་དགོ། 

རིག་རལ་སང་བ་འཐབོ་དགཔོ། 
༡ སྲུང་ ཞབ་ཞབ་འབད་ལྷག་ཞན་ན་ དཔྱད་པ་བཏང་ས་ ལྷག་ན། 
༢ སྲུང་འབྲི་ཐངས་ཀྱི་ གོ་རིམ་ཧ་ག་ོན། 
༣ ཚོག་གཞ་/ཚོག་དོན་བཙུགས་ཐངས་ཤེས་ན། 
༤ གནད་དོན་དབྱ་བ་དཔྱད་ཤེས་ན། 
༥ སྲུང་འབྲི་ཐངས་ཀྱི་ ཐབས་ལམ་ཤེས་ན། 
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བམ་པདྨ་སེང་གེ། 
འབྲི་མ།  སྐད་སྒྱུརི་པ། སོབ་རྡོ་རྗེ། 
སྲུང་ག་དབྱ་བ། དགོད་བྲིོ། 

ཁུངས་དནོ།  
སྲུང་གདམ་ཁ་རྐྱེབ་དགོ་པའ་ ཁུངས་དོན་ད་ཡང་ སྲུང་འད་ སོབ་རིམ་དགུ་པའ་ ན་གཞོན་ཚུ་ལུ་ འོས་
འབབ་ཡོདཔ་ལས་ ཨི་ལོ་ཚུ་གས་ སྲུང་འད་ག་བརྗེོད་བྱ་དང་ སྲུང་རད་པའ་སྤྱིོད་རྣམ་ རྙོགས་གཞ་
འབྱུང་རིམ་ ཚོར་སང་ ཞ་ཐབས་ག་ཅ་རི་འདུག་ག་ ཤེས་ཚུགས་པའ་ཐབས་ཤེས་ཚུ་ ཚུད་ད་ཡོད་པ་
ལས་ སྲུང་འད་གདམ་ཁ་རྐྱེབ་རྐྱེབ་ཨིན། 

སྲུང་ག་བརྗེོད་དོན་འད་གས་ ཨི་ལོ་ཚུ་ལུ་ བོ་ག་ཅ་རི་སབ་རུང་ བརགས་ཤེང་དཔྱད་ད་ སབ་དགོཔ་
ཨིནམ་ ཤེས་ཚུགས་པའ་ དོན་ཚོན་ཡོད་ན་འད་གས་དང་། སྲུང་འད་ལས་བརན་ ཁོང་རིའ་རིག་རལ་ 
གཡོག་བཀོལ་ཐོག་ལས་ ཨི་ལོ་ཁོང་རིའ་ རིང་སོབས་ཀྱིས་འཆརི་སྲུང་དང་ དགོད་བྲི་ག་སྲུང་ཚུ་ འབྲི་
ཤེས་ན་ལུ་ ཐབས་ཤེས་ལགས་ཤེོམ་འདུག། 

སྲུང་འབྲི་བའ་སྐབས་ལུ་ འད་ནང་ལུ་ཚོང་དགོ་པའ་ སྲུང་ག་ཁྱད་རྣམ་དང་ ཆ་ཤེས་ག་ཅ་རི་ཚོང་དགོཔ་
ཨིན་ན།  ཤེས་ཚུགས་པའ་རིག་རལ་ཚུ་ཡོདཔ་ལས་ གདམ་ཁ་རྐྱེབ་ཡོདཔ་ཨིན། 
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སློང་ལཱ།  
རིག་རལ། (ཉན་ན་དང་ སབ་ན་) རིག་སབོས་དབྱ་རིམ། (དན་ཤེས་) 

༡. སོབ་དཔོན་གྱིས་ སྲུང་ག་མང་འད་ བྱང་ཤེང་གུ་བྲིས་ཏ་ བཞག་ཞན་ན་ སྲུང་འད་ ག་གས་ 
ལྷག་ཅ་ག? སྲུང་འད་ ག་ཅ་ག་སྐོརི་ལས་ཨིན་ན? སྲུང་འད་ནང་ སྲུང་རདཔ་ག་རི་ཡོད་
ག་ བརྗེོད་བྱ་ག་ཅ་ཨིན་ན་ ད་བ་བཀོད་དགོ། ཧ་མ་ལས་ལྷག་མ་ཡདོ་པ་ཅན་ ད་ལུ་ སྲུང་འད་
ག་སྐོརི་ལས་ སབ་བཅུག་དགོ། 

རིག་རལ། (སབ་ན་ ལྷག་ན་) རིག་སབོས་དབྱ་རིམ། (དབྱ་དཔྱད་) 
༢. སོབ་དཔོན་གྱིས་ ད་བ་ཚུ་བཀོད་ད་ སྲུང་འད་ སོབ་དཔོན་དང་སོབ་ཕྲུག་ཚུ་ གཅག་ཁརི་འབད་

ལྷག་ན། འད་ནང་ སོབ་དཔོན་གྱི་དམགས་ཡུལ་གཙོ་བ་ོརི་ སོབ་ཕྲུག་ཚུ་གས་ སྲུང་ གཅག་
ནང་ཚོང་དགོ་པའ་ ཁྱད་ཆོས་ག་ཅ་རི་ཡོད་ག་དང་ ཁྱད་ཆོས་ག་ཅ་རི་ཨིན་ན་ ངོས་འཛིན་འབད་
ནའི་དོན་ལུ་ དབྱ་བ་དཔྱད་བཅུག་དགོ། འད་འབདཝ་ལས་ སོབ་དཔོན་གྱིས་ གཤེམ་གསལ་
གྱི་ད་བ་ཚུ་ ལག་ལན་འཐབ། 
* སྲུང་འད་ ག་ཅ་ག་སྐོརི་ལས་ཨིན་མས་? (བརྗེོད་དནོ་)    
* སྲུང་འད་ གནས་སངས་ ག་ཅ་བཟུམ་ཅག་ནང་ བཤེད་ནུག་? (གནས་སངས་)  
* སྲུང་འད་ནང་ སྲུང་རདཔ་ ག་དམ་ཅག་འདུག་? (སྲུང་རདཔ་ངསོ་འཛིན་)    
* སྲུང་འད་ མཇུག་ག་ད་ས་བསྡུ་ནུག་? (སྲུང་མཇུག་བསྡུ་ཐངས་)  

རིག་རལ། (ལྷག་ན་ བྲི་ན་) རིག་སབོས་དབྱ་རིམ། (གཅག་བསྡུས་) 
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༣. སོབ་དཔོན་གྱིས་ ཨི་ལོ་རི་རི་ལུ་ སྲུང་ཅག་ནང་ལས་ ཁྱོད་རི་གས་དགའ་མ་ སྲུང་རདཔ་ཅག་
ངོས་འཛིན་འབད་ད་ སྲུང་རདཔ་འདའི་གཤེས་རྒྱུད་ག་ད་ས་འདུག་ག་ དའི་སྐོརི་ལས་ ལོ་རྒྱུས་
དོན་མཚོམས་༥ རི་འབྲི་བཅུག། འད་འབྲི་བའ་སྐབས་ལུ་ སྲུང་རདཔ་ད་ག་ ཕྱེའི་སྤྱིོད་པ་ 
ནང་ག་བསམ་པ་ ལང་ཤེོརི་ སྲུང་འད་ནང་ སྲུང་རདཔ་འད་གས་ ཁྱད་པརི་གྱི་བྱ་སྤྱིོད་ཅག་ 
དཔ་འབད་བཀོད་ད་ འབྲི་དགོ། 

རིག་རལ། (ལྷག་ན་ བྲི་ན་) རིག་སབོས་དབྱ་རིམ། (ལག་ལན་) 
༤. ཨི་ལོ་རིང་རིང་སོ་སོ་ལུ་ སྲུང་རི་ཁོང་རིའ་བོ་འདོད་དང་འཁྲལ་ གདམ་ཁ་རྐྱེབ་ས་ལྷག་བཅུག་

ཞན་ན་ སྲུང་ད་ག་བརྗེོད་དོན་ངོ་མ་ ག་ཅ་ཨིན་མས་ག? སྲུང་རདཔ་ཚུ་གས་ ཁྱོད་ཀྱི་མ་ཚོའི་
བྱ་བ་ལུ་ འབྲིལ་བ་ག་ད་ས་བྱན་མས་? ཨི་ལོ་ཁོང་རིའ་བསམ་འཆརི་ དོན་མཚོམས་༣ 
ལས་ མ་ཉུངམ་རི་འབྲི་བཅུག། 

རིག་རལ། (ལྷག་ན་ བྲི་ན་) རིག་སབོས་དབྱ་རིམ། (དབྱ་དཔྱད་) 
༥. ཨི་ལོ་༤ རི་འབད་མ་ སྡེ་ཚོན་རི་བཟིོ། སྡེ་ཚོན་འད་བཟིོཝ་ད་ ཨི་ལ་ོརིག་པ་ཡོད་མ་དང་མད་

མ་ཚུ་ ས་སྲ་རྐྱེབ་ས་བཙུགས། ད་ལས་ སྡེ་ཚོན་སོ་སོ་ལུ་ སབོ་གྲྭའ་དཔ་མཛིད་དང་ གཞན་
ཁ་ལས་ སྡེ་ཚོན་གྱི་བོ་འདོད་དང་བསྟུན་ སྲུང་དབ་རི་ གདམ་ཁ་རྐྱེབ་ས་ ལྷག་བཅུག། སྡེ་
ཚོན་འད་གས་ སྲུང་འད་ལྷག་པའ་སྐབས་སུ་ གཤེམ་གསལ་གྱི་གནད་དོན་ཚུ་ འཚོལ་བཅུག། 
ཀ་ སྲུང་འད་ག་ བརྗེོད་དོན་ག་ཅ་ཨིན་མས་? 
ཁ་ སྲུང་འད་ གོ་རིམ་ག་ད་ས་ བསྒྲགས་ནུག? 
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ག་ སྲུང་འད་ནང་ ཚོག་ག་ཉམས་དང་ ཚོག་གཞ་བཙུགས་ཐངས་ ག་ད་ས་འདུག་? 
ང སྐད་ཡག་ག་ ལག་ལན་ག་ད་ས་འདུག་? སོགས་ འཚོལ་ཞནམ་ལས་ སོབ་སྡེའི་

ཆ་རིོགས་གཞན་ཚུ་ལུ་ སྤྱིན་ཞུ་འབད་བཅུག། 

རིག་རལ། (ལྷག་ན་ བྲི་ན་) རིག་སབོས་དབྱ་རིམ། (དབྱ་དཔྱད་) 
༦. ཁྱོད་ཀྱིས་ལྷག་མ་སྲུང་འད་ གནས་སངས་ག་ཅ་ལུ་ བྲིས་ནུག? ཁྱོད་ཀྱིས་ ག་ད་ས་ཤེས་

ཅྲི? སྲུང་ད་ནང་ལས་རི་ དཔ་ཁ་གསལ་སོན་ཏ་ རི་ཁུངས་ དོན་མཚོམས་གཅག་ནང་ བཅུད་
བཏོན་ཏ་འབྲི་བཅུག། 

རིག་རལ། (བྲི་ན་) རིག་སབོས་དབྱ་རིམ། (གཅག་བསྡུས་) 
༧. སོབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ སྲུང་འད་ ལགས་ཤེོམ་འབད་ ལྷག་བཅུག་ཞནམ་ལས་ སྲུང་འད་ནང་ག་ 

ཁྱད་ཆོས་དགའ་སང་དང་ འཇགས་སང་ལ་སོགས་པ་ག་ད་ས་རི་ འདུག་ག? ཐོ་བཏོན་
བཅུག་ཞནམ་ལས་ སྲུང་དོནམཚོམས་དག་པ་ཅག་ག་ནང་ བཅུད་བསྡུ་ས་འབྲི་བཅུག་དགོ།  
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བུམློ་རྡློ་རྱེ་མློའི་སྲུང་། 

འབྲི་མ།  སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྲུང་། 
སྲུང་ག་དབྱ་བ། དངོས་སྲུང་། 

ཁུངས་དནོ། 
སྲུང་འད་ གདམ་ཁ་རྐྱེབ་དགོ་པའ་གནད་དོན་ད་ཡང་ དང་པ་ལུ་ སྲུང་འད་ག་ བརྗེོད་དོན་ངོ་མ་ བུམོ་རྡོ་
རྗེ་མོ་འད་ ཚོ་ཧ་མ་ འཕགས་པ་རིང་སངས་རྒྱས་ལུ་ སད་པ་རྐྱེབ་ལས་ ངག་ག་ཉས་པ་ལས་བརན་ མོ་
རིའ་གཟུགས་ བཟི་ོམ་ལགསཔ་ ཤེ་རྩུབ་དགས་ སག་ག་པགས་ཀོ་བཟུམ་དང་ སྐྱེ་ཡང་རའ་ཟིའུ་
བཟུམ་གྱི་ ལུས་བངས་ཏ་ རྣམ་སན་མོང་ཡོད་མ་ཚུ་ ཨི་ལོ་ཚུ་ག་མ་ཚོ་ནང་ ལཱ་ངན་གྱི་ཉས་
དམགས་ ཤེས་ཚུགས་ན་དང་ སམས་སྒྱུརི་བཅོས་ལུ་ ཕན་ཐོགས་ཡོདཔ་ལས་བརན་ཨིན། 

གཉས་པ་ལུ་ ཨི་ལ་ོཚུ་གས་ དངོས་སྲུང་ཟིར་མ་འད་ ག་ད་ས་འབྲི་དགོཔ་ཨིན་ན་དང་ སྲུང་ག་ཁྱད་
རྣམ་ སྲུང་རད་པའ་སྤྱིོད་ལམ་ རིག་རལ་ཚུ་ འཐབོ་ཚུགསཔ་མ་ཚོད། མང་ཚོག་ཚུ་ཡང་ སོབ་རིམ་
དགུ་པའ་ཤེས་ཚོད་ནང་ འོས་འབབ་ལྡན་ཏོག་ཏོ་འདུག། མང་ཚོག་གསརིཔ་ རྒྱ་སྐྱེད་འབད་ཚུགསཔ་
དང་ སྲུང་འད་ག་ ཨི་ལའོ་མ་ཚོའི་ གནས་སངས་ནང་ལུ་ ཕྱེའི་བྱ་སྤྱིོད་དང་ ནང་ག་བསམ་སྤྱིོད་ཚུ་
ཡང་ ལགས་བཅོས་འབད་ཚུགས་པའ་ དོན་ཚོན་ཡོདཔ་ལས་བརན་ཏ་ གདམ་ཁ་རྐྱེབ་ཅ། 

སློང་ལཱ།  
རིག་རལ། (སབ་ན་) རིག་སབོས་དབྱ་རིམ། (དན་ཤེས་)  
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༡. སོབ་དཔོན་གྱིས་ སོབ་ཁང་ནང་ལས་ སོབ་ཕྲུག་ཅག་ལུ་ ཁས་བང་ག་ཐོག་ལས་ སྲུང་ཅག་
གཏང་བཅུག། ད་ག་དོན་ལུ་ སོབ་དཔོན་གྱིས་ གཤེམ་གསལ་ད་བ་ཚུ་ ལག་ལན་འཐབ། 
༡. ཁྱད་ཀྱི་གྱིས་ལས་ སྲུང་ཤེས་མ་ ག་ཡོད་ག་? 
༢. སྲུང་མ་འདཝ་ ག་ད་ས་རི་ཡོད་གོ་? 
༣. ཁྱད་ཀྱིས་ སྲུང་ ག་ཏ་ལས་རི་ གོ་ཡ་? ཟིར་དས་ཏ་ ཨི་ལ་ོཅག་ལུ་ སྲུང་ཅག་

གཏང་བཅུག། 

རིག་རལ། (ལྷག་ན་) རིག་སབོས་དབྱ་རིམ། (ག་ོབ་)  
༢. སོབ་དཔོན་གྱིས་ སོབ་ཕྲུག་ཚུ་ སྡེ་ཚོན་བཞ་ལུ་བགོ་ཞན་ན་ སྲུང་ཅག་ འད་བཞ་བཟི་ོས་ སྡེ་

ཚོན་རི་ལུ་ སྲུང་ག་འད་རི་སོད་ད་ལྷག་བཅུག། ད་འབདཝ་ད་ སྲུང་འད་སོ་སོ་མན་པརི་ སྡེ་
ཚོན་བཞ་ཆ་རི་ལུ་ སྲུང་གཅགཔོ་འད་རི་སོད་དགོ། ཁོང་རི་ སྡེ་ཚོན་ནང་ལས་ གཅག་གས་ 
སྲུང་འད་ སྡེ་ཚོན་ལུ་ ལྷག་བཅུག།  

རིག་རལ། (ལྷག་ན་) རིག་སབོས་དབྱ་རིམ། (དབྱ་ཞབ་)  
༣. སོང་ལཱ་གཉས་པ་ནང་ལྷག་མ་ སྲུང་ད་ག་ཐོག་ལུ་ སོབ་དཔོན་གྱིས་ ད་བ་ཚུ་བཀོད་ད་ སྲུང་

འད་ སོབ་དཔོན་དང་སབོ་ཕྲུག་ཚུ་ གཅག་ཁརི་འབད་ ལོག་ས་ལྷག་ན། འད་ནང་ སོབ་དཔོན་
གྱི་དམགས་ཡུལ་གཙོ་བོ་རི་ སོབ་ཕྲུག་ཚུ་གས་ སྲུང་གཅག་ནང་ཚོང་དགོ་པའ་ ཁྱད་ཆོས་ག་
ཅ་རི་ཡོད་ག་དང་ ཁྱད་ཆོས་ག་ཅ་རི་ཨིན་ན་ ངོས་འཛིན་འབད་ནའི་དོན་ལུ་ དབྱ་བ་དཔྱད་
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བཅུག་དགོ། འད་འབདཝ་ལས་ སོབ་དཔོན་གྱིས་ གཤེམ་གསལ་གྱི་ད་བ་ཚུ་ ལག་ལན་
འཐབ། 
༡. སྲུང་འད་ག་ མང་ག་ཅ་ཨིན་མས་? (མང་)  
༢. སྲུང་འད་ ག་ཅ་ག་སྐོརི་ལས་ ཨིན་མས་? (བརྗེདོ་དནོ་)  
༣. འགོ་ག་ད་ས་ བཙུགསཔ་མས་? (འག་ོབཙུགས་ཐངས་)  
༤. ས་གནས་ག་ཏ་ལུ་ཨིན་མས་? (ཡུལ་ངསོ་འཛིན་)  
༥. དུས་ཚོད་ག་དམ་ཅག་ཁ་ག་ འོང་ན་མས་? (དུས་ངོས་འཛིན་)  
༦. གནས་སངས་ ག་ཅ་བཟུམ་ཅག་ནང་ བཤེད་ནུག་? (གནས་སངས་)  
༧. འད་ནང་ སྲུང་རདཔ་ ག་དམ་ཅག་འདུག་? (སྲུང་རདཔ་ངསོ་འཛིན་)  
༨. སྲུང་རདཔ་གཙོ་བོ་ ག་དང་ག་ ག་ཅ་དང་ག་ཅ་ ཨིན་པས་? (སྲུང་རདཔ་གཙོ་བ་ོ

ངོས་འཛིན་) 
༩. ཡན་ལག་སྲུང་རདཔ་ ག་དང་ག་རི་ ཨིན་མས་? (ཡན་ལག་སྲུང་རདཔ་གཙོ་བ་ོ

ངོས་འཛིན) 
༡༠. རྙོགས་གཞ་/དཀའ་ངལ་གཙོ་བོ་ག་ཅ་ལས་བྱུང་ནུག་?(རྙོགས་གཞ་ངསོ་འཛིན་) 
༡༡. འད་ནང་འབྱུང་རིམ་མ་འདཝ་ ག་དམ་ཅག་འདུག་ག་? (འབྱུང་རིམ་ངོས་འཛིན) 
༡༢. སྲུང་འད་ མཇུག་ག་ད་ས་ བསྡུ་ནུག་? (སྲུང་མཇུག་བསྡུ་ཐངས་)  

རིག་རལ། (ལྷག་ན་ བྲི་ན་) རིག་སབོས་དབྱ་རིམ། (དབྱ་ཞབ་)  
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༤. སོབ་ཕྲུག་ཚུ་ཆ་འབད་བཟི་ོཞན་ན་ སྲུང་ཅག་ལྷག་བཅུག་ས་ སྲུང་ད་ནང་ལས་ སྲུང་རདཔ་
གཙོ་བོ་ ག་དང་ག་རི་ཨིན་མས་ག་དང་ ཡན་ལག་སྲུང་རདཔ་ག་རི་འདུག་ག་ ངོས་འཛིན་
འབད་ད་ ཐོ་བཏོན་བཅུག། སྲུང་རདཔ་གཙོ་བ་ོཚུ་ག་ འགན་ཁུརི་ངོ་མ་རི་ ག་ཅ་ཨིན་མས་ག་
དང་ ཡན་ལག་སྲུང་རདཔ་ཚུ་ག་ འགན་ཁུརི་ ག་ཅ་རི་ཨིན་མས་ག་ སྲུང་ནང་ལས་བཅུད་
བཏོན་ཏ་ ཨི་ལོ་ཁོང་རིའ་ ཚོག་ནང་དོན་མཚོམས་༢ རི་འབྲི་བཅུག། 

རིག་རལ། (བྲི་ན་) རིག་སབོས་དབྱ་རིམ། (གཅག་བསྡུས་)  
༥. སོབ་དཔོན་གྱིས་ ཨི་ལོ་རི་རི་ལུ་ སྲུང་ཅག་ནང་ལས་ ཁྱོད་རི་གས་དགའ་མ་ ཡང་ན་ ར་ལས་

མ་དགའ་མ་ སྲུང་རདཔ་ཅག་ངོས་འཛིན་འབད་ད་ སྲུང་རདཔ་འདའི་གཤེས་རྒྱུད་ ག་ད་ས་
འདུག་ག་ ཁྱོད་ཀྱིས་འད་ལུ་ དགའ་/མ་དགའ་བའ་ཁུངས་ ག་ཅ་འབད་ཨིན་ན་ དའི་སྐོརི་
ལས་ ལོ་རྒྱུས་དོན་མཚོམས་༣ བྲིས། འད་འབྲི་བའ་སྐབས་ལུ་ སྲུང་རདཔ་ད་ག་ ཕྱེའི་སྤྱིོད་
པ་ ནང་ག་བསམ་པ་ ལང་ཤེོརི་ སྲུང་འད་ནང་ སྲུང་རདཔ་འད་གས་ ཁྱད་པརི་གྱི་བྱ་སྤྱིོད་
ཅག་ དཔ་འབད་བཀོད་ད་ འབྲི་དགོ། 

རིག་རལ། (བྲི་ན་) རིག་སབོས་དབྱ་རིམ། (གཅག་བསྡུས་)  
༦. ཨི་ལོ་རིང་རིང་སོ་སོ་ལུ་ སྲུང་རི་ཁོང་རིའ་བ་ོའདོད་དང་འཁྲལ་ གདམ་ཁ་རྐྱེབ་ས་ ལྷག་བཅུག་

ཞན་ན་ སྲུང་ད་ག་བརྗེོད་དོན་ངོ་མ་ག་ཅ་ཨིན་མས་ག་? སྲུང་རདཔ་དང་ འབྱུང་རིམ་ཚུ་གས་ 
ཁྱོད་ཀྱི་མ་ཚོའི་བྱ་བ་ལུ་ འབྲིལ་བ་ག་ད་ས་བྱན་མས་? ཨི་ལོ་ཁོང་རིའ་བསམ་འཆརི་དོན་
མཚོམས་༢ ལས་ མ་ཉུངམ་རི་འབྲི་བཅུག། 
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རིག་རལ། (ལྷག་ན་ བྲི་ན་) རིག་སབོས་དབྱ་རིམ། (དབྱ་དཔྱད་)  
༧. ཨི་ལོ་༤ རི་འབད་ སྡེ་ཚོན་རི་བཟིོ། སྡེ་ཚོན་འད་བཟིོཝ་ད་ ཨི་ལོ་རིག་པ་ཡོད་མ་དང་མད་མ་

ཚུ་ སྤེལ་ཏ་བཙུགས། ད་ལས་ སྡེ་ཚོན་སོ་སོ་ལུ་ སབོ་གྲྭའ་དཔ་མཛིད་དང་ གཞན་ཁ་ལས་ 
སྡེ་ཚོན་གྱི་བ་ོའདོད་དང་བསྟུན་ སྲུང་དབ་རི་ གདམ་ཁ་རྐྱེབ་ས་ ལྷག་བཅུག། སྡེ་ཚོན་འད་
གས་ སྲུང་འད་ལྷག་པའ་སྐབས་སུ་ གཤེམ་གསལ་གྱི་གནད་དོན་ཚུ་ འཚོལ་བཅུག། 
༡. སྲུང་འད་ག་ བརྗེོད་དོན་ག་ཅ་ཨིན་མས་? 
༢. སྲུང་འད་ གོ་རིམ་ག་ད་ས་ བསྒྲགས་ནུག? 
༣. སྲུང་འད་ནང་ ཚོག་ག་ཉམས་དང་ ཚོག་གཞ་བཙུགས་ཐངས་ ག་ད་ས་འདུག་? 
༤. སྐད་ཡག་ག་ ལག་ལན་ག་ད་ས་འདུག་? སོགས་འཚོལ་ཞནམ་ལས་ སོབ་སྡེའི་

ཆ་རིོགས་གཞན་ཚུ་ལུ་ སྤྱིན་ཞུ་འབད་བཅུག། 
༥. དོན་མཚོམས་ཚུ་ག་འབྲིལ་བ་ ག་ད་ས་འདུག་? 

རིག་རལ། (སབ་ན་ བྲི་ན་) རིག་སབོས་དབྱ་རིམ། (གཅག་བསྡུས་)  
༨. སོབ་དཔོན་གྱིས་ སྲུང་ཅག་ཨི་ལ་ོཆ་འབད་ལྷག་བཅུག། ད་ལས་ གཅག་གས་གཅག་ལུ་ 

བསྟུན་གྲོས་འབད་བཅུག་ཞན་ན་ སྲུང་ད་ལུ་བལྟཝ་ད་ སྲུང་འབྲི་མ་ མ་འད་ག་བསམ་སྤྱིོད་ 
ག་ད་ས་འོང་ན་མས་? སྲུང་འད་ག་ ཚོག་གཞ་བཙུགས་ཐངས་དང་ བརྗེོད་དོན་སོད་ཐངས་ 
འབྲི་ཐངས་ཀྱི་ཐབས་ལམ་ཚུ་ལུ་བལྟ་ས་ རོམ་འབྲི་པའ་སྐོརི་ལས་ བསམ་འཆརི་དོན་
མཚོམས་ཅག་འབྲི་བཅུག།  
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རིག་རལ། (ལྷག་ན་ སབ་ན་ བྲི་ན་) རིག་སབོས་དབྱ་རིམ། (དབྱ་དཔྱད་)  
༩. སོབ་ཕྲུག་༣ རི་འབད་མ་ སྡེ་ཚོན་འབད་བཟི་ོཞན་ན་ སྲུང་འད་ སྲུང་ག་དབྱ་བ་ནང་ལས་ དབྱ་

བ་ག་ཅའི་གྲས་སུ་ཚུད་ན་མས་? ག་ད་ས་ཤེས་ཅ་? ག་ཅ་འབད་? སྲུང་འད་རིའ་ནང་ལས་ 
དཔ་ཅག་གསལ་རིལ་རི་འབད་སོན་ཞན་ན་ ཁུངས་དོན་དང་སྦྲགས་ དོན་མཚོམས་༢ ལས་མ་
ཉུངམ་འབད་ བསྟུན་གྲོས་ཀྱི་ཐོག་ལས་འབྲི་བཅུག། 

རིག་རལ། (ལྷག་ན་ བྲི་ན་) རིག་སབོས་དབྱ་རིམ། (དབྱ་དཔྱད་)  
༡༠. སོབ་སྡེ་ སྡེ་ཚོན་༥ ད་ཅག་ལུ་བགོ་ས་ སྲུང་ག་དབྱ་བ་སོ་སོ་ལུ་ འབྲི་ཐངས་ཀྱི་དབྱ་བ་ ག་ད་

ས་འདུག་ག་ སྲུང་མ་འདཝ་དག་པ་ཅག་ དབྱ་བ་དཔྱད་ད་ལྷག་བཅུག་? འབྲི་ཐངས་མ་འདཝ་
༣ ད་ཅག་ག་དཔ་རི་འབྲི་བཅུག། 

རིག་རལ། (བྲི་ན་) རིག་སབོས་དབྱ་རིམ། (གཅག་བསྡུས་)  
༡༡. སོབ་ཕྲུག་ཚུ་ རིང་རིང་སོ་སོ་གས་ སྲུང་དབ་རི་གདམ་ཁ་རྐྱེབ་ས་ སྲུང་འད་ནང་ ཁྱོད་ལུ་དགའ་

ཤེོས་/ཁྱོད་ཀྱིས་མ་དགའ་མ་ འབྱུང་རིམ་འད་ ག་འད་སོ་? དའི་སྐོརི་ལས་ ལོ་རྒྱུས་མདོརི་
བསྡུས་རི་འབྲི་བཅུག་དག།ོ  

རིག་རལ། (བྲི་ན་) རིག་སབོས་དབྱ་རིམ། (དབྱ་ཞབ་)  
༡༢. ཁྱོད་ཀྱིས་ལྷག་མ་སྲུང་འད་ཡུལ་ག་ཏ་ཨིན་མས་? དུས་ཚོད་ག་དམ་ཅག་ཁརི་འོང་ན་མས? 

གནས་སངས་ག་ཅ་བཟུམ་ཅག་ལུ་ བྲིས་ནུག? ཁྱོད་ཀྱིས་ ག་ད་ས་ཤེས་ཅ་? སྲུང་ད་ནང་
ལས་རི་ དཔ་ཁ་གསལ་སོན་ཏ་ ཁུངས་དོན་མཚོམས་གཅག་ནང་བཅུད་བཏོན་ཏ་བཀལ། 
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རིག་རལ། (བྲི་ན་) རིག་སབོས་དབྱ་རིམ། (གཅག་བསྡུས་)  
༡༣ སོབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ ཁོང་རི་གས་དགའ་མ་ གནད་དོན་ཅག་ག་ཐོག་ལུ་ སྲུང་ཅག་འབྲི་བཅུག། 

སྲུང་འད་ གཅག་གས་གཅག་ལུ་ བོ་སབ་ བསྟུན་གྲོས་འཚོལ་ཏ་ བྲི་ནའི་དོན་ལུ་ སབོ་ཕྲུག་
༥ རི་འབད་མ་ སྡེ་ཚོན་ལུ་བགོ། ད་ལས་ སྡེ་ཚོན་རི་གས་ གཤེམ་གསལ་ སྲུང་ག་ཁྱད་ཆོས་
ཚུ་ཚུདཔ་འབད་འབྲི་བཅུག། 
༡, སྲུང་ག་མང་།  
༢, སྲུང་ག་བརྗེོད་དོན།  
༣, སྲུང་ག་ཡུལ་/ས་གནས་དང་  དུས་ཚོད་ངོས་འཛིན་། 
༤, སྲུང་འད་ག་གནས་སངས་ག་ཅ་བཟུམ་ཅག་ནང་། 
༥, སྲུང་རདཔ་ག་དམ་ཅག་དགོ།   
༦, སྲུང་རདཔ་གཙོ་བོ་ག་དམ་ཅག་དགོ། ལཱ་འགན་ག་ཅ་ཨིན་ན་? 
༧, ཡན་ལག་སྲུང་རདཔ་ ག་དམ་ཅག་དགོ། ལཱ་འགན་ག་ཅ་རི་ཨིན་ན་? 
༨,  སྲུང་ག་འཆརི་གཞ་ ག་ད་ས་བཟིོ་ན། སྲུང་སོ་ཏོག་ཏོ་བཟི་ོནའི་དནོ་ལུ་ རྙོགས་གཞ་

ག་ཅ་བཙུགས་ན། 
ཀ་ འགོ་བཙུགས་ཐངས། 
ཁ་ བརི་ན་སྲུང་ག་འབྱུང་རིམ་ག་ཅ་རི་བཙུགས་ན། ག་དམ་ཅག་བཙུགས་ན། 
ག་ མཇུག་ ག་ད་ས་བསྡུ་ན།  
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སྲུང་འད་འབྲིྲིཝ་ད་ ག་རི་ ཐུན་ཚོན་གཅག་ནང་ བྲིས་ཚོརིཝ་འབད་འབྲི་དགོཔ་མན། ཉན་
བསརི་ དུས་ཡུན་སྐརི་མ་༡༠ ད་རི་ ཁོང་རིའ་སྡེ་ཚོན་ནང་ གྲོས་བསྟུན་གྱི་ཐོག་ལས་ སྲུང་ག་
ཁྱད་ཆོས་གཅག་དང་གཉས་ ག་རོགས་རི་འབྲི་བཅུག་དགོ། དའི་སྐབས་ལུ་ སོབ་དཔོན་རིང་ 
སྡེ་ཚོན་སྐོརི་རི་རྐྱེབ་ས་ རྒྱབ་སྐྱེོརི་འབད་དགོ། སྲུང་འད་ མཇུག་བསྡུ་ཞནམ་ལས་ དམངས་
ཁརི་སྤྱིན་ཞུ་འབད་ད་ སྡེ་ཚོན་གྱི་མང་བྲིས་ས་ སོབ་ཁང་ནང་དཔྱངས་བཞག་དགོ། 

རིག་རལ། (བྲི་ན་) རིག་སབོས་དབྱ་རིམ། (གཅག་བསྡུས་)  
༡༤. སོབ་ཕྲུག་རི་རི་བཞན་གྱིས་ སྲུང་འད་ ཁྱད་ཆོས་དང་འཁྲལ་ཏ་ འབྲི་ཚུགས་ནའི་དོན་ལུ་ ཨི་

ལོ་རི་ལུ་ སྲུང་རི་ལས་འགུལ་འབད་ འབྲི་བཅུག། 
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རྒྱལ་སྲས་ལག་ལེན། 
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ང་ོསློད། 

རྒྱལ་སྲས་ལག་ལན་འད་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་གསུང་ མདོ་དང་ རྒྱུད་སྡེ་ཚུ་དང་ རྗེས་འཇུག་མཁས་པའ་
བསན་བཅོས་ཚུ་ག་ནང་ལས་འཐོན་མ་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་གོ་འཕང་འཐབོ་ནའི་དོན་ལུ་ རྒྱལ་སྲས་བྱང་ཆུབ་
སམས་དཔའ་ཚུ་གས་ ལག་ལན་ཉམས་སུ་བང་ན་ག་སྤྱིོད་པ་ཚུ་ ཚོགས་བཅད་སུམ་ཅུ་སོ་བདུན་ནང་
མདོརི་བསྡུས་ཏ་ གསུངས་གསུངསམ་ཅག་ཨིན་མས། 

དཔ་དབ་འད་ བོད་དངུལ་ཆུ་དགོན་པ་ལུ་བཞུགས་མ་ རྒྱལ་སྲས་དངུལ་ཆུ་ཐོགས་མད་ཀྱིས་ བརམས་
གནང་ས་ ད་ལྟོ་ཚུན་ཚོད་ ནང་པའ་མཐོ་རིམ་སོབ་གྲྭ་ཚུ་ག་ནང་ལུ་ གཞུང་ཆན་སོམ་ཚུ་ག་ཧ་མརི་ སོབ་
སོང་འབད་སྲོལ་ཡོདཔ་ཨིན། 

འད་གས་ང་བཅས་རི་ལུ་ མཐརི་ཐུག་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གོ་འཕང་ འཐོབ་ནའི་ལམ་སནོམ་མ་ཚོད་ རྒྱལ་
ཁབ་ནང་ རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་སྐྱེད་དཔལ་འཛིམས་འགྲུབ་ནའི་ སམས་ཀྱི་བད་སྐྱེད་འགྲུབ་ཐབས་ལུ་ 
གཞན་ཕན་དང་བྱང་སམས་བསན་དགཔོ། གནོད་འཚོ་དང་ སྡེག་པ་སྤེང་དགོཔ་ ལུས་ངག་ག་བྱ་སྤྱིོད་
བཟིང་པོའ་ སྤྱིོད་ལམ་ཚུ་ཡང་ སོན་དོ་ཡོདཔ་ལས་ ང་བཅས་རི་ལུ་བར་མཐོང་དང་ བསམ་སྤྱིོད་ཤེས་
ཡོན་འཐོབ་ན་ལུ་ ཕན་ཐོགས་སོམ་འབད་རི་ཡོདཔ་ཨིན། 

ད་དང་གཅག་ཁརི་ ར་བའ་ཚོག་ཚུ་ ཆོས་སྐད་ནང་ཡོད་ན་འད་གས་ ཆོས་སྐད་ལྷག་ན་དང་ གོ་དོན་ལན་
ན་ལུ་ཡང་ ཕན་ཐབས་ཡོདཔ་མ་ཚོད་ རོང་ཁའ་ སྐད་ཡག་ག་གནས་ཚོད་ ཡརི་སང་རྐྱེབ་ན་ལུ་ རྒྱབ་
སྐྱེོརི་སོམ་འཐོབ་ཨིན། 
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རྒྱལ་སྲས་ལག་ལན་འད་ལུ་ སོན་མརི་འགྲལ་བཤེད་བཙུགས་ན་འད་ འོས་འབབ་མདཔ་འབད་ ཐག་
བཅད་ཡོད་་རུང་ ལག་ལན་དངོས་འཐབ་ནང་ བྱ་སབས་མ་བདེཝ་ཡོདཔ་ལས་ ལོག་ས་རི་ འགྲལ་
བཤེད་བཙུགས་དགོཔ་ཁག་ཆ་བའ་སྐོརི་ ཆོས་ཚོན་ཚོགས་ཆུང་ནང་ གསུང་གྲོས་སོམ་རི་བྱུང་ཡོདཔ་
ལས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༣ ལས་འགོ་བཟུང་ འགྲལ་བཤེད་བཙུགས་དགོཔ་འབད་ ཐག་བཅད་ཅ། 

རྒྱལ་སྲས་ལག་ལན་ལུ་ འགྲལ་བཤེད་དང་ མང་ཚོག་གོ་དོན་ཚུ་ བཀོད་ཡོདཔ་ལས་ སོབ་སོན་གྱི་སྐབས་
ལུ་ དོན་ཚོན་དང་ ར་ཚོག་ག་ཐོག་ལུ་ གོ་དོན་ཚུ་ བཤེད་བྱན་ཞནམ་ལས་ འགྲལ་བཤེད་འད་ག་ཐོག་ལུ་ 
དས་ལན་འབད་ན། ར་ཚོག་ག་ཚོགས་བཅད་དང་ འགྲལ་བཤེད་ཀྱི་ཚོག་ལྷུག་པ་ཚུ་ ལྷག་ནའི་སཡང་བ་
འབད་ན། རྒྱས་བཤེད་རྐྱེབ་ན་དང་ བཅུད་བསྡུས་བྲི་ན། བདན་རྫུན་གྱི་བསམ་འཆརི་བཀོད་ན། ད་བ་ལུ་
བལྟ་ས་ལན་བྲི་ན། མ་ཚོ་དང་འབྲིལ་བ་བཟི་ོན། ལ་སོགས་པའ་ རིག་རལ་བཞ་ལྡན་གྱི་ སོང་ལཱ་ཚུ་བྱན་
ཐོག་ལས་ སོབ་སོན་འབད་དགོཔ་ཨིན། སོབ་ཕྲུག་ཁོང་རི་གས་ མ་ཤེས་པརི་ དོགས་པ་རི་བཀོད་ན་མ་
གཏོགས་ འགྲལ་བཤེད་ལུ་ཡང་ བཤེད་པ་ལོགས་སུ་འབད་རྐྱེབ་ས་ སོབ་སོན་འབད་དགོཔ་མད།  

སོབ་ཕྲུག་ཚུ་ག་ རིག་རལ་གོང་འཕལ་གྱི་དོན་ལུ་ སོབ་དབ་འད་ནང་ཡོད་པའ་འགྲལ་བཤེད་འད་ དཔ་
སོན་ཙོམ་ཅག་ཨིནམ་ལས་ ད་རྐྱེངམ་ཅག་གས་འཐུསཔ་འབད་ མནོ་བསམ་མ་བཏང་པརི་ མཁས་པ་
སོ་སོའ་འགྲལ་བཤེད་ཚུ་ཡང་ ཁུངས་གཏུགས་འབད་ད་ ལྷབ་དགོ་པའ་སྐོརི་ལས་ རྒྱུད་སྐུལ་གནང་
དགོཔ་དང་། སོབ་དཔོན་ཚུ་གས་རི་འབད་རུང་ མཁས་པ་སོ་སོའ་ འགྲལ་བཤེད་མ་འདཝ་ཚུ་ ཁུངས་
གཏུགས་འབད་ད་ སོབ་སནོ་གནང་དགོ། 
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རྒྱལ་སྲས་ལག་ལེན། 
རམོ་མ།   རྒྱལ་སྲས་དངུལ་ཆུ་ཐོགས་མད། 

ཁུངས་དནོ།   
རྒྱལ་སྲས་ལག་ལན་འད་ སོབ་རིམ་༩ པའ་ནང་ རིང་འཇགས་བཞག་དགོ་པའ་ ཁུངས་དོན་ཡང་ 
ཚོགས་བཅད་ཀྱི་བརྗེོད་པ་ ལྷག་ཐངས་དང་ བརྗེོད་དོན་ཚོགས་བཅད་ནང་འབྲི་ཐངས་ ཆོས་སྐད་ཀྱི་ མང་
ཚོག་ག་གོ་དོན་ ཧ་གོ་ཐངས་ ཆོས་སྐད་ཀྱི་ ཡག་སོརི་ཤེས་ཐབས་ ནང་པའ་ཆོས་ཀྱི་ཁུངས་དོན་ཚུ་ རིང་
སོའ་མ་ཚོ་དང་ འབྲིལ་བ་འཐབ་ཐངས་ཚུ་ ཤེས་ནའི་དོན་ལུ་དང་ ལག་ལན་འད་ སྙན་རོམ་གྱི་གྲས་སུ་ 
བཞག་དགོ་མ་འད་ཡང་ ཚོགས་བཅད་ཚུ་ རྒྱལ་བ་གོང་མའ་ གསུངས་ཨིན་པ་ལུ་བརན་ཏ་ འད་ནང་ལུ་
སྙན་ངག་ག་ རྒྱན་ཚུ་ཡང་ཚོངམ་འབད་ ཡོད་ན་འད་གས་ཨིན། 

སོབ་ཕྲུག་ཚུ་གས་ རྒྱལ་སྲས་ལག་ལན་གྱི་ བརྗེོད་དོན་ཚུ་ ཆ་མཉམ་ལགས་ཤེོམ་འབད་ཤེས་ཞནམ་ལས་ 
དག་སྡེག་སྤེང་བང་ག་གནད་ལགས་ཤེོམ་འབད་ཤེས་ཏ་ རྒྱ་མཚོའི་གང་ལས་ ལགཔ་སོངམ་འབད་ 
ལོག་མ་དགོ་པརི་ མ་ཚོ་དོན་མད་ མ་འགྱིོ་ནའི་དོན་ལུ་དང་ རྒྱལ་སྲས་ལག་ལན་ནང་ལས་འཐོན་མ་ 
གནད་དོན་ཚུ་ རིང་སོའ་མ་ཚོ་དང་ འབྲིལ་བ་འཐབ་ན་ རིང་གས་ཤེས་པ་གས་མ་ཚོད་ གཞན་ལུ་ཡང་
བཤེད་ད་ ཡོན་ཏན་གྱི་གཟི་བརྗེད་འཐོབ་ནའི་དནོ་ལུ་ཨིན། 

ལས་དནོ། 
དནོ་ཚོན་འད་ མཇུག་བསྡུཝ་ད་ སབོ་ཕྲུག་ཚུ་གས་་་ 
 ཆོས་སྐད་ནང་ཡོད་པའ་ ཚོགས་བཅད་ཚུ་ དག་ཆ་ལྡན་ཏོག་ཏ་ོའབད་ ལྷག་ཚུགས་དགོ། 
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 ར་ཚོག་ནང་ཡོད་པའ་ མང་ཚོག་ག་གོ་བ་ རིང་སོབས་ཀྱིས་ ལན་ཚུགས་དགོ། 
 ཚོག་རྐང་དང་ ཚོགས་བཅད་ཀྱི་བརྗེོད་དོན་ ག་ཅ་སོནམ་ཨིན་ན་ སབ་ཚུགས་དགོ། 
 ར་ཚོག་ག་བརྗེོད་དོན་ཚུ་ མ་ཚོའི་ཉམས་མོང་དང་ འབྲིལ་བ་འཐབ་ཚུགས་དགོ། 
 ར་ཚོག་ག་ འགྲལ་བཤེད་ཐུང་ཀུ་རི་ རིང་སོབས་ཀྱིས་ འབྲི་ཚུགས་དགོ། 
 ཁག་ཆ་བའ་ར་ཚོག་ཚུ་ ཁོང་ལས་ཆོརི་ཚུགས་དགོ། 

སློང་ལཱ།   
རིག་རལ། (བྲི་ན་) རིག་སབོས་དབྱ་རིམ། (དན་ཤེས་)  

༡. སོབ་དཔོན་གྱིས་ སོབ་སྡེའི་ནང་ལས་ སོབ་ཕྲུག་སྐོརི་རྒྱབ་འབད་ འགོ་ཁྲད་འབད་བཅུག་ས་ 
དཔ་ཆ་འག་ོམ་བཙུགས་པའ་ཧ་མརི་ འཇམ་དབྱངས་གསོལ་འདབས་ ཚོརི་གཅག་གཏང་
བཅུག་དགོ། ཚོགས་བཅད་ཀོག་སང་ག་ སང་བ་འཐོབ་ནའི་དོན་ལུ་ སོབ་དཔོན་རིང་གས་ 
འགྲོས་ཀྱིས་འབད་ ཀྲིག་རྐྱེབ་ས་ དོཔ་རི་ལུ་ ཚོགས་བཅད་ལྔ་ད་རི་ གཅག་ཁརི་འབད་ འདན་
འད་ གདངས་བསརི་ཏ་ལྷག་བཅུག་དགོ། 

རིག་རལ། (ལྷག་ན་) རིག་སབོས་དབྱ་རིམ། (དན་ཤེས་)  
༢. སོབ་དཔོན་གྱིས་ ཉནམ་རི་ ཨི་ལོ་༡༠ རི་ སྐོརི་རྒྱབ་བཙུགས་ཏ་ ཨི་ལོ་ལྔ་གས་ ད་རིས་

ལྷབ་ན་ཨིན་མ་ ར་ཚོག་ཚུ་མག་ཏོ་བལྟ་ས་ ཚོརི་རི་ལྷག་བཅུག་ན་དང་ ཨི་ལོ་ལྔ་གས་ ཁ་ཙོ་
ལྷབ་ཡོད་པའ་ ར་ཚོག་ད་ ཁོང་ལས་ཚོརི་རི་སྐྱེོརི་བཅུག་དགོ། ད་ཡང་ ཨི་ལོ་ག་རི་ལུ་ གོ་
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སྐབས་འཐོབ་བཅུག་ན་དང་ ཚོ་གྱིང་ཕོག་བཅུག་ནའི་དོན་ལུ་ མང་གསལ་བསྒྲལ་ཏ་ བཞག་
ཞན་ན་ མང་ག་འཐོན་མ་ད་ལུ་ སྐྱེོརི་བཅུག་དགོ།  

རིག་རལ། (ལྷག་ན་ བྲི་ན་) རིག་སབོས་དབྱ་རིམ། (ལག་ལན་)  
༣. ཨི་ལོ་ཚུ་རི་རི་བཞན་དུ་ ཚོགས་བཅད་ད་ལྷག་བཅུག་ས་ འགྲལ་བཤེད་ རོང་ཁའ་ནང་ལུ་ 

བཀོད་ཡོད་མ་ད་ བཅུད་བསྡུས་ཏ་ དོན་མཚོམས་གཅག་ནང་ འབྲི་བཅུག་དག།ོ ད་ལས་ 
འགྲལ་བཤེད་རྐྱེབ་མ་འད་ དམངས་ལུ་རི་རི་བཞན་དུ་ ལྷག་བཅུག་ན་དང་ ལན་ཕོག་མ་ཕོག་ 
སོབ་ཁང་དམངས་ གྲོས་སྡུརི་ ཐོག་ལུ་ དབྱ་ཞབ་འབད་བཅུག་དགོ།   

རིག་རལ། (ལྷག་ན་ བྲི་ན་) རིག་སབོས་དབྱ་རིམ། (ལག་ལན་)  
༤. དུས་རྒྱུན་ལག་ལན་འཐབ་སྲོལ་ཡདོ་པའ་ མང་ཚོག་གལ་ཅན་ཚུ་ག་ རྣམ་གྲངས་ ཚོག་མཛིད་

ལག་ལན་འཐབ་ཞནམ་ལས་ འབྲི་བཅུག་ན། ཁོང་རི་གས་ འབྲི་མ་རྣམ་གྲངས་ཚུ་ སབོ་
དཔོན་གྱིས་ དབྱ་ཞབ་འབད་ཞནམ་ལས་ སྡེ་ཚོན་ནང་ལུ་ རྗེོད་ཚོག་བཟི་ོབཅུག་དགོ།  

རིག་རལ། (ལྷག་ན་) རིག་སབོས་དབྱ་རིམ། (གཅག་བསྡུས་)  
༥. ར་ཚོག་དང་འགྲལ་བཤེད་ ལྷག་ཞན་ན་ ཚོགས་བཅད་འད་ག་གོ་དོན་ཚུ་ སམས་ཁརི་

བསོམས་ཏ་ ཨིནམ་ མནམ་བརག་དཔྱད་འབད་བཅུག་དགོ། དཔར་ན། ར་ཚོག་ལས། གཉན་
གྱི་ཕྱེོགས་ལ་འདོད་ཆགས་ཆུ་ལྟརི་གཡོ།། དགྲ་ཡ་ཕྱེོགས་ལ་ཞ་སྡེང་མ་ལྟརི་འབརི།། བང་
དོརི་བརྗེད་པའ་གཏ་མུག་མུན་ནག་ཅན།། ཕ་ཡུལ་སྤེོང་བ་རྒྱལ་སྲས་ལག་ལན་ཡན།། ཟིར་
བའ་སྐབས་ ཨི་ལ་ོག་རི་ སྐརི་མ་༣ ད་ཅག་ ཁུ་སམ་སམ་འབད་ མག་ཏོ་བཙུམས་ཏ་ ར་
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ཚོག་ག་ཚོག་རྐང་རི་རི་བཞན་ སམས་ཁརི་བསོམས་ཏ་ བསམ་དཔྱད་འབད་བཅུག། དཔར་
ན། གཉན་གྱི་ཕྱེོགས་ལ་འདོད་ཆགས་ཆུ་ལྟརི་གཡོ། ། ཟིར་བའ་སྐབས་ རིང་ག་བསམ་པ་
ལུ།   
 གཉན་གྱི་ཕྱེོགས་ག་དང་ག་ཨིན་ན? 
 འདོད་ཆགས་ཟིར་མ་ག་ཅ་ལུ་སབ་ཨིན་ན? 
 ཆུ་ལྟརི་གཡོ་ཟིར་བའ་སྐབས་ དཔ་ཆུ་ལུ་བཞག་དགོ་པའ་དགོས་པ་ག་ཅ་ཨིན་ན? 
 དགྲའ་ཕྱེོགས་འད་ ག་དང་ག་ཨིན་ན་? 
 ཞ་སྡེང་ཟིར་མ་ག་ཅ་ཨིན་ན? དཔ་མ་ལུ་ག་ཅ་འབད་བཞགཔ་ཨིན་ན? 
 བང་དོརི་ཟིར་མ་ག་ཅ་ཨིན་ན? བརྗེད་ཟིརཝ་ད་ ག་ཅ་བརྗེད་བཅུགཔ་ཨིན་ན? 
 གཏ་མུག་ མུན་ནག་ཅན་ ཟིར་མ་ ག་ཅ་ཨིན་ན? ག་ཅ་འབད? 
 ཕ་ཡུལ་ ག་ཅ་འབད་ སྤེང་དགཔོ་ཨིན་ན? 
 ང་བཅས་ཀྱིས་ རིང་ག་ཕམ་དང་སྦྲགས་ ཕ་ཡུལ་བཀོ་བཞག་པ་ཅན་བཏུབ་ག?  

ག་ཅ་འབད? སོགས་བསམ་དཔྱད་འབད་ཚོརིཝ་ད་ དམངས་ཁརི་གྲོས་སྡུརི་འབད་
ད་ རིང་སོའ་བསམ་འཆརི་ཚུ་བཤེད་བཅུག་དགོ། 

རིག་རལ། (ལྷག་ན་ བྲི་ན་) རིག་སབོས་དབྱ་རིམ། (དབྱ་དཔྱད་)  
༥. དོན་ཚོན་གཅག་ལུ་ གཞ་བཞག་ཞནམ་ལས་ ཁོང་རིའ་མ་ཚོ་ནང་ལུ་ དོན་ཚོན་འད་གས་ 

འབྲིལ་བ་ག་ད་ས་ཡོད་ག་ དོན་མཚོམས་གཅག་ནང་བསྡུས་ཏ་ འབྲི་ཞནམ་ལས་ སོབ་ཁང་
ནང་དཔྱངས་ས་ སྐོརི་རི་རྐྱེབ་ས་ ཆ་རིོགས་ཀྱིས་འབྲི་མ་ཚུ་ཡང་ལྷག་བཅུག་ས་ གནད་དོན་མ་
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འདཝ་ཡོད་མ་ཚུ་ བསྡུ་ལན་འབད་ད་ དམངས་ཁརི་སབ་བཅུག་དགོ། བསྡུ་ལན་འབད་མ་ཚུ་ 
དཔ་སོད་ནང་བསྡུ་གསོག་འབད་ད་ སོབ་ཕྲུག་དང་གཅག་ཁརི་ སྐྱེནོ་ཡོན་གྱི་སྐོརི་ལས་ ལོ་
རྒྱུས་སབ་ཚུགསཔ་བཟིོ་དག།ོ 

རིག་རལ། (ལྷག་ན་ བྲི་ན་) རིག་སབོས་དབྱ་རིམ། (དབྱ་དཔྱད་)  
༦. ཨི་ལོ་རི་རི་བཞན་ལུ་ སོབ་དཔོན་གྱིས་ སོབ་སོན་འབད་ཚོརི་མ་དོན་ཚོན་འད་གུ་ གཞ་བཞག་

ཞནམ་ལས་ དོན་ཚོན་དང་འཁྲལ་ཏ་འབད་བ་ཅན་ ཕན་ཡནོ་ག་ཅ་རི་འོང་ན་མས་ག་ ད་དང་མ་
འཁྲལ་བ་ཅན་ སྐྱེོན་ག་ཅ་རི་འོང་ན་མས་ག། ཡང་ན། དོན་ཚོན་འད་དང་འཁྲལ་ཏ་འབད་བ་
ཅན་ ད་རིས་ནངས་པ་ག་གནས་སངས་ནང་ སབས་བདེཝ་མ་བདེཝ་ ག་ཅ་རི་འོང་ན་མས་ག་ 
དོན་ཚོག་བཏོན་བཅུག་ཞནམ་ལས་ གོ་སྡུརི་འབད་བཅུག་དགོ། 

རིག་རལ། (ལྷག་ན་ བྲི་ན་) རིག་སབོས་དབྱ་རིམ། (དབྱ་དཔྱད་)  
༧. སོབ་སོན་འབད་ན་ཨིན་པའ་ ཚོགས་བཅད་གཅག་ བྲིས་བྱན་ཞནམ་ལས་ ཨི་ལོ་ཚུ་ལུ་ གོ་བ་

ལན་བཅུག་ས་ ཁོང་རིའ་རིག་པའ་སོབས་ཀྱིས་གོ་དོན་ ག་ད་ཅག་དཔོག་ཚུགས་པས་ག་ བལྟ་
ན་ག་དོན་ལུ་ ཁོང་རི་ལུ་གོ་དོན་བཤེད་བཅུག་དགོ། 

རིག་རལ། (ལྷག་ན་ བྲི་ན་) རིག་སབོས་དབྱ་རིམ། (དན་ཤེས་)  
༨. སོབ་དཔོན་གྱིས་ར་ཚོག་ ཚོག་རྐང་བཞ་ཡོད་ས་ལས་ ག་ཏ་ལས་འབད་རུང་ཚོག་རྐང་གཉས་

དང་ ཡང་ན་ གཅག་བྲིས་ཏ་བྱན་ཞན་ན་ དའི་ལྷག་མ་ཚོག་རྐང་ཚུ་ཁོང་རི་ལུ་འབྲི་བཅུག།  

  རིག་རལ། (བྲི་ན་) རིག་སབོས་དབྱ་རིམ། (ལག་ལན་)  
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༡༠. སོབ་སོན་འབད་ཚོརི་མ་ ཚོགས་བཅད་གཅག་གདམ་ཁ་རྐྱེབ་ བརྗེདོ་དོན་འད་ག་ཐོག་ འབྲི་
རོམ་འཇམ་སངམ་རི་བྲིས་ཏ་ སབོ་ཁང་ནང་དཔྱངས་བཞག་དག།ོ འབྲི་རོམ་ཚུ་དཔ་སདོ་ནང་ 
བསྡུ་གསོག་འབད་ད་བཞག་དག ོ

རིག་རལ། (ལྷག་ན་ བྲི་ན་) རིག་སབོས་དབྱ་རིམ། (དབྱ་དཔྱད་)  
༡1. ཨི་ལོ་ཚུ་ལུ་ ཨིང་ལྲིཤེ་ག་དཔ་དབ་ཅག་དང་ རྒྱལ་སྲས་ལག་ལན་གྱི་དཔ་དབ་གཉས་ གཅག་

ཁརི་བཞག་ཞན་ན་ དཔ་དབ་ད་གཉས་མགུ་ཏོ་ཁ་ལས་ ཤེོག་ལབ་རི་རི་བཞན་ ཁ་ལྷོགས་ཏ་ 
ལྷག་བལྟ་བཅུག་ས་ དབྱ་དཔྱད་འབད་བཅུག། ཨི་ལོ་ཚུ་གས་རོམ་འབད་ཐངས་ཀྱི་ ཁྱད་ཆོས་
མ་འདཝ་ཚུ་ ངོས་འཛིན་འབད་བཅུག་ན་ག་དོན་ལུ་ འོག་ག་ད་བའ་ལན་ཚུ་འབྲི་བཅུག། 

 ༡. ཤེོག་གྲངས་དང་པའ་ནང་ག་ཅ་ག་སྐོརི་ལས་བྲིས་ནུག། 
 ༢. ཤེོག་གྲངས་གཉས་པའ་ནང་ག་ཅ་ག་སྐོརི་ལས་ཚུད་ནུག། 

༣. ར་དོན་ངོ་མ་ མ་འཐོན་པའ་ཧ་མརི་ཡོད་པའ་ཚོག་དནོ་ཚུ་ནང་ ག་ཅ་ག་སྐོརི་ལས་
བཤེད་ནུག། 

༤. ར་དོན་ངོ་མ་འད་ འགོ་ག་ད་ས་བཙུགས་ནུག། 
༥. མང་བཏགས་ཚུལ་ག་ད་ས་འདུག། 

སོང་ལཱ་འད་ནང་ གཙོ་བོ་དཔ་དབ་རོམ་འབྲི་འབད་བའ་སྐབས་ འགོ་བཙུགས་ཐངས་དང་ མཇུག་བསྡུ་ 
ཐངས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་ཚུ་ ག་ད་ས་ཡོདཔ་ཨིན་ན་ དབྱ་བ་ཕྱེ་ཚུགས་དག།ོ 
དཔར་ན། ནང་པའ་ལུགས་ལུ། 
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 ༡. མཚོན་དོན། 
༢. འགྱུརི་ཕྱེག་བཀོད་ཚུལ། 
༣. ཁངས་པ་བསྐྱུངས་ཤེང་བརམ་པརི་དམ་བཅའ་བ། 
༤. ར་དོན་གྱི་ས་བཅད་བཀོད་ཚུལ། 
༥. མཛིད་བྱང་/མཇུག་བྱང་། 
༦. བསོ་བ་དང་སོན་ཚོག 

སྤྱིར་དང་སང་ག་དཔ་དབ་ལམ་ལུགས་ནང་། 
 ༡. མང་དོན། 
 ༢. དབང་ཆའ་ཤེོག་གྲངས། 
 ༣. བཀའ་དན་དགའ་ཚོར། 
 ༤. ཆད་བརྗེོད། 
 ༥. ངོ་སོད། སོན་བརྗེོད་ཚུ་དབྱ་བ་ཕྱེ་ཚུགས་དགོཔ་ཨིན། 
 ༦. ཁུངས་གཏུགས་དཔ་ཐོ། 
 ༧. དཀའ་གནད་འགྲལ་བཤེད། 
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འཁྲབ་སྲུང་ངོ་སློད། 

འཁྲབ་སྲུང་འད་ དངོས་སྲུང་དང་འཆརི་སྲུང་ག་ཅ་རི་ཨིན་རུང་ འགྲོ་བ་མ་ག་བསམ་སབོས་ ནང་འཁོད་
ལུ་འབྱུང་བའ་ བྱ་སྤྱིོད་ཅག་ དཔ་སོན་གྱི་ཚུལ་ལུ་ འཁྲབ་རད་འབདཝ་ཨིན། འད་ག་དགོས་པ་འད་ 
དང་པ་ལུ་འཁྲབ་རད་རི་ག་ བརྗེདོ་དོན་རི་ཡོདཔ་ལས་ བརྗེོད་དོན་གྱི་དམགས་ཡུལ་འགྲུབ་ཐབས་དང་ 
གཉས་པ་ལུ་ དུས་ཚོད་ཐུང་ཀུ་ཅག་ནང་ དགའ་སྐྱེོའ་གནས་སངས་ མ་འདཝ་མང་རིབས་ཅག་ལུ་བརན་
ཏ་ འབྱུང་བའ་སམས་ཀྱི་ཚོར་ཉམས་ ཕྱེ་ཁརི་སབ་ཐངས་ཀྱི་ངག་རལ་ སང་བ་འཐབོ་ན་ཨིན།   

ད་མ་ཚོད་ ངག་རལ་ཕྱེར་བཤེད་འབད་བའ་སྐབས་ལུ་ ཚོག་ཉམས་དང་བསྟུན་པའ་ དབང་པོའ་རྣམ་
འགྱུརི་སོན་ཐངས་ཚུ་ ཤེས་ཚུགས་ན་ད་གས་ འཁྲབ་སྲུང་འད་ སྐད་ཡག་སོབ་སོང་ལུ་ ཕན་ཐབས་ ཆ་
ཤེོས་ཅག་འབད་ བརྲིཝ་ཨིན། ད་འབད་ན་འད་གས་ སོབ་རིམ་འད་ནང་ བུམོ་དབྱངས་འཛིམས་དང་
རྒྱལམོ་ ཟིར་མ་ག་འཁྲབ་སྲུང་བཙུགས་ཏ་ཡོདཔ་ལས་ འད་གས་འཁྲབ་རད་འབད་ན་ལུ་ བཅའ་མརི་
གཏོགས་ནའི་ གོ་སྐབས་ལན་དགོཔ་ཨིན། 

ད་འབད་ན་ད་གས་ གཞན་གྱིས་འཁྲབ་རད་འབད་མ་ག་ འཁྲབ་སྲུང་གཞན་ཚུ་ལུ་ཡང་དབྱ་དཔྱད་འབད་
ད་བལྟ་བ་ཅན་ ཁོྱད་ཀྱི་རོང་ཁའ་ སྐད་ཡག་ག་ རིག་རལ་ལུ་ ཕན་ཐོགས་སོམ་འབྱུང་ན་ཨིན་ནོ།།  
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ཁུངས་དོན། 

རྒྱལ་ཁབ་ཡརི་རྒྱས་ཀྱི་ འཕ་ོའགྱུརི་དང་བསྟུནམ་ད་ སོབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ རིག་རལ་མ་འདཝ་ཚུ་ བྱན་
དགོཔ་ག་ཅ་འད་ གལ་ཆེཝ་འབད་ཐོན་སོ་ཡ། སོབ་ཕྲུག་ཚུ་གས་ སྤྱིར་བཏང་ཆོས་ཀྱི་དོན་དག་དང་ 
ཡག་འགྲུལ་གྱི་རིགས་ སྙན་རོམ་ལ་སོགས་པ་ ཤེསཔ་རྐྱེངམ་གཅག་གས་ མ་དོ་བརི་ འཁྲབ་སྲུང་འབྲི་
ཐངས་ཚུ་ཡང་ ཤེས་དགོཔ་གལ་ཆ་བས། ད་འབདཝ་ལས་ རོམ་རིག་ག་སབོ་དབ་ནང་ལུ་ འཁྲབ་སྲུང་
ཅག་ཡང་ བཙུགས་ཏ་ཡོད། 

འཁྲབ་སྲུང་བཙུགས་དགོ་མ་འད་ཡང་། གང་ལ་གོམས་པ་ད་ལ་མཁས།། ཟིར་སབ་སྲོལ་ཡོད་དོ་བཟུམ་ 
སྤྱིར་བཏང་ ཡོན་ཏན་ཡོད་མ་ཅག་ཨིན་རུང་ འཁྲབ་སྲུང་འབྲི་ཐངས་ ཉམས་མོང་མད་མ་ཅག་ཨིན་པ་
ཅན་ ལཱ་ཁག་ཡོདཔ་ལས་ སོབ་ཕྲུག་ཚུ་གས་ ང་བཅས་རིའ་ རོང་ཁའ་ངག་གཤེས་ངོ་མའ་ནང་ བོ་སབ་
ཐངས་དང་ འཁྲལ་བའ་ཚོག་ཚུ་བཙུགས་ཏ་ འཁྲབ་སྲུང་བྲི་ནའི་སང་བ་བྱན་ཐབས་ལུ་ སབོ་དབ་འད་
ནང་ བཙུགས་བཙུགསཔ་ཨིན། ལྷག་པརི་དུ་ འཁྲབ་སྲུང་ག་ ཚོག་དོན་བཙུགས་ཐངས་དང་ རོམ་འབྲི་
གཞན་གྱི་ ཚོག་དོན་བཙུགས་ཐངས་ཚུ་ མ་འདཝ་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།  
འཁྲབ་སྲུང་ག་ིདོན་ཚན་གདམ་ཁ། 
ཨང་ དོན་ཚན་ དབྱེ་བ་ རློམ་པ་པ་ོ བརློད་དོན་ 
༡ བུམོ་དབྱངས་འཛིམས་དང་རྒྱལམོ། འཁྲབ་སྲུང་། སོབ་རྡོ་རྗེ། ཕྲ་ཟིར། 
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བུམློ་དབངས་འཛོམས་དང་རྒྱལམློ། 
འབྲི་མ།  རྡོ་རྗེ། 
དབྱ་བ།  འཁྲབ་སྲུང་།  
 
ཁུངས་དནོ།  
འཁྲབ་སྲུང་འད་ གདམ་ཁ་རྐྱེབ་དགོ་པའ་ གནད་དོན་ད་ཡང་ དང་པ་ལུ་ འཁྲབ་སྲུང་འད་ ཧ་མ་ལས་
ཡོད་པའ་ སྲུང་ཅག་ཨིན་པའ་ཁརི་ སྲུང་འད་ འཁྲབ་སྲུང་ག་གཟུགས་སུ་ ཐུང་སུ་འབད་བཟི་ོཡོདཔ་
ལས་ འཁྲབ་སྲུང་བཟིོ་ཐངས་ཀྱི་དཔ་ཡང་ འོས་འབབ་ཆ་ཏོག་ཏོ་འདུག། འད་ནང་ལུ་ཡོད་པའ་ མང་
ཚོག་ཚུ་ ཨི་ལོ་ཁོང་རིའ་ཤེས་ཚོད་དང་མཐུནམ་འབད་ ཡོདཔ་མ་ཚོད་ མ་ཚོ་ནང་ལུ་ ངག་ཐོག་ག་ ཁ་
སབ་རིག་རལ་ཚུ་ཡང་ ཚུད་ད་འདུག། འཁྲབ་སྲུང་འད་ལུ་ གཞ་བཞག་ས་ ཨི་ལོ་ཚུ་གས་ སྲུང་ཐུང་ཀུ་
ཚུ་གདམ་ཁ་རྐྱེབ་ས་ འཁྲབ་སྲུང་བཟིོ་ས་ ཁོང་རིའ་མ་ཚོ་ནང་ ལག་ལན་འཐབ་ཚུགས་པའ་ དགོས་པ་ 
སོམ་ཡོདཔ་ལས་ འཁྲབ་སྲུང་ད་ གདམ་ཁ་རྐྱེབ་རྐྱེབ་ཨིན། 

གཉས་པ་ལུ་ འཁྲབ་སྲུང་འད་ག་ བཅུད་དོན་ངོ་མ་འད་ མ་གཅག་གས་གཅག་ལུ་ ང་རྒྱལ་དང་ ཕྲག་
དོག་བསྐྱེད་པ་ཅན་ རྣམ་སན་ག་ཅ་བཟུམ་ཅག་མོངམ་ཨིན་ན་ འཁྲབ་སྲུང་ག་བརྗེོད་དོན་འབད་ སོནམ་
ལས་ ཨི་ལོ་ཚུ་གས་ ང་རྒྱལ་དང་ ཕྲག་དོག་ བསྐྱེད་མ་བཏུབ་ཤེས་ཚུགས་པའ་ ཁ་ཕན་ཡང་འདུག། 
འད་འབདཝ་ལས་ འཁྲབ་སྲུང་འད་སོན་པའ་སྐབས་ལུ་ སོབ་ཕྲུག་ཁོང་རིའ་ མ་ཚོའི་གནས་སངས་ 
ནང་ ཁ་སབ་ཐངས། མག་ཏོ་ལྟ་ཐངས། གཟུགས་ཀྱི་རྣམ་འགྱུརི། ཤེས་རིབ་ཀྱི་སྤེོབས་པ་ཚུ་ འཐོབ་
ཚུགས་ནའི་ རིག་རལ་ཚུ་བྱན་ཚུགས་ན་ག་འོས་འདུག། 
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ལས་དནོ། 
དོན་ཚོན་འད་ མཇུག་བསྡུཝ་ད་ སོབ་ཕྲུག་ཚུ་གས་་་ 

 འཁྲབ་སྲུང་ཟིར་མ་འད་ གོ་དནོ་ག་ཅ་བཟུམ་ཅག་ཨིན་ན་ སབ་ཚུགས་དགོ། 
 འཁྲབ་སྲུང་འད་ག་ མང་ཚོག་ཚུ་ རྗེོད་སྒྲ་དག་ཏོག་ཏོ་འབད་ ལྷག་ཚུགས་དགོ། 
 ཨི་ལོ་ཚུ་གས་ འཁྲབ་སྲུང་ག་ དནོ་ཚོན་དང་འཁྲལ་བའ་ འཁྲབ་སནོ་ར་ཚུགས་དགོ། 
 འཁྲབ་སྲུང་ག་ ཁྱད་རྣམ་ ག་ཅ་རི་ ཡོདཔ་ཨིན་ན་ ངོས་འཛིན་འབད་ད་ འབྲི་ཚུགས་དགོ། 
 མཐོང་སང་རི་རི་བཞན་དུ་ བརྗེོད་དོན་ག་ཅ་སནོམ་ཨིན་ན་ བཅུད་བསྡུས་ཏ་སབ་ཚུགས་དགོ། 
 སྲུང་རདཔ་ག་ བྱ་སྤྱིོད་དང་ རྙོགས་གཞ་ འབྱུང་རིམ་ ཚོར་སང་ ད་ལས་ ཞ་ཐབས་ ག་ད་ 

ས་ཡོདཔ་ཨིན་ན་ ཐོ་བཀོ་ད་འབྲི་ཚུགས་དགོ། 
 འཁྲབ་སྲུང་ག་ མ་སྡེ་ནང་འབྲིལ་བ་ ག་ད་ས་ཡོདཔ་ཨིན་ན་ ཤེས་ཚུགས་དགོ། 
 སྲུང་ཐུང་ཀུ་ཚུ་ འཁྲབ་སྲུང་བཟིོ་ས་ ལག་ལན་འཐབ་ཚུགས་དགོ། 
 སྒྲ་གཏམ་ སོྐརི་གཏམ་ ཕལ་གཏམ་ཚུ་ དབྱ་བ་ཕྱེས་ཏ་ ལག་ལན་འཐབ་ཚུགས་དགོ། 

སློང་ལཱ།   
རིག་རལ།  (སབ་ན་ ཉན་ན་) རིག་སབོས་དབྱ་རིམ། (ལག་ལན་) 

༡. འཁྲབ་སྲུང་ཟིར་མ་གོ་དོན་ སོབ་དཔོན་གྱིས་ བྱང་ཤེང་གུ་བྲིས་ཏ་ གོ་དོན་སནོ་ཞནམ་ལས་ 
ཨི་ལོ་ཚུ་ལུ་ འཁྲབ་སྲུང་ཟིར་མ་འད་ ག་ཅ་བཟུམ་ཅག་ཨིན་ན་ གོ་སྡུརི་འབད་ད་ འཁྲབ་སྲུང་
ག་ཁྱད་རྣམ་ ངོས་འཛིན་འབད་བཅུག་ཞནམ་ལས། སོབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ འཁྲབ་སྲུང་ཅག་ ར་
བཅུག་ས་ དམངས་ལུ་སོན་བཅུག་དགོ།  
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རིག་རལ། (ལྷག་ན་) རིག་སབོས་དབྱ་རིམ་ (ལག་ལན་)   
༢. འཁྲབ་སྲུང་ལག་ལན་འཐབ་ས་ རྗེོད་སྒྲ་དང་ ཚོག་གཅད་མཚོམས་ཚུ་ དག་ཏོག་ཏོ་འབད་ 

ལྷག་ཐངས་སོབ་དཔོན་གྱིས་ དཔ་སོན་འབད་ད་ སོབ་ཕྲུག་རི་རི་བཞན་དུ་ ཁུ་སམ་སམ་འབད་ 
ལྷག་བཅུག་ས་ ལྷག་ཤེས་མ་ཤེས་བལྟ་ནའི་དོན་ལུ་ སོབ་ཕྲུག་དག་པ་ཅག་ ལོགས་སུ་འབད་
བཏོན་ཏ་ ལྷག་བཅུག་དགོ།  

རིག་རལ། (སབ་ན་)  རིག་སབོས་དབྱ་རིམ། (ལག་ལན་) 
༣. དོན་ཚོན་ནང་ཡོད་པའ་ འཁྲབ་སྲུང་འད་ སྲུང་རདཔ་ ཨི་ལོ་ཁོང་རིའ་བོ་འདོད་ལྟརི་ གདམ་

ཁ་རྐྱེབ་ས་ འཁྲབ་སྲུང་མཐོང་སང་ སོ་སོ་འབད་ སྡེ་ཚོན་བཟིོ་ས་ འགྲན་སྡུརི་ཐོག་ལས་ ར་
བཅུག་དགོ། 

རིག་རལ། (བྲི་ན་ སབ་ན་) རིག་སབོས་དབྱ་རིམ། (དབྱ་དཔྱད་)  
༤. ཨི་ལོ་ སྡེ་ཚོན་བཞ་ད་ཅག་བཟིོ་ཞན་ན་ལས་ མཐོང་སང་བག་ོབཤེའ་རྐྱེབ་ས་ སྲུང་རད་པའ་ 

ཁྱད་རྣམ་ ག་ཅ་ཡོདཔ་ཨིན་ན་ འཁྲབ་སྲུང་འད་ ལྷག་ཞནམ་ལས་ ཁྱད་རྣམ་ཚུ་འབྲི་ཞནམ་
ལས་ དམངས་ལུ་སྤྱིན་ཞུ་འབད་བཅུག་དགོ། 

རིག་རལ། (བྲི་ན་ སབ་ན་) རིག་སབོས་དབྱ་རིམ། (གཅག་བསྡུས) 
༥. ཨི་ལོ་སྡེ་ཚོན་བཟིོ་ཞནམ་ལས་ མཐོང་སང་རི་རི་བཞན་དུའ་ བརྗེོད་དོན་བཅུད་བསྡུས་ཏ་ འབྲི་

ཞནམ་ལས་ དམངས་ལུ་སྤྱིན་ཞུ་འབད་བཅུག་དགོ།  
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རིག་རལ། (བྲི་ན་) རིག་སབོས་དབྱ་རིམ། (དབྱ་དཔྱད་) 
༦. ཨི་ལོ་ག་རི་གས་ སྲུང་རད་པའ་བྱ་སྤྱིོད་ རྙོགས་གཞ་ འབྱུང་རིམ་ ཚོར་སང་ ཞ་ཐབས་ ག་

ཅ་རི་ཡོདཔ་ཨིན་ན་ འོག་ག་ཤེོག་ཁྲམ་གྱི་ དོན་ཚོན་དང་འཁྲལ་ཏ་ ཞབ་འཚོལ་འབད་ད་ འབྲི་
བཅུག་ཞནམ་ལས་ སོབ་ཁང་ནང་དཔྱང་བཅུག་ན། དཔར་ན།    
སྲུང་རྱེདཔ། རློགས་གཞ།ི འབྱུང་རམི། ཚརོ་སྣང་། ཞ་ིཐབས། 

དབྱངས་འཛིམས། ལྦཝ། ཁྱམ་སྤེརི་འཁྱམས་ད། ངོ་རིས། ལྦཝ་མད། 

རིག་རལ། (བྲི་ན་) རིག་སབོས་དབྱ་རིམ། (ལག་ལན་)   
༧. འཁྲབ་སྲུང་འད་ལུ་གཞ་བཞག་ས་ ཨི་ལོ་ཁོང་རིའ་ རིང་སོབས་ཀྱིས་ མ་སྡེ་ནང་ལུ་ འབྲིལ་

བ་ག་ད་ས་ཡོདཔ་ཨིན་ན་ བསམ་འཆརི་རི་ འབྲི་བཅུག་དགོ།    

རིག་རལ། (ལྷག་ན་ བྲི་ན་) རིག་སབོས་དབྱ་རིམ། (གཅག་བསྡུས་) 
༨. སོབ་དཔོན་གྱིས་ དཔ་མཛིད་ནང་ སྲུང་ཐུང་ཀུ་ཚུ་བསལ་ཏ་ ཨི་ལོ་ཚུ་སྡེ་ཚོན་བགོ་ས་ སོད་

ཞནམ་ལས་ སྲུང་འད་ལུ་གཞ་བཞག་ས་ འཁྲབ་སྲུང་བཀོད་རིས་ནང་འབྲི་བཅུག། ད་ལས་ 
སོབ་དཔོན་གྱིས་དབྱ་ཞབ་འབད་ད་ ལོག་འབྲི་བཅུག་ས་ སོབ་ཁང་ནང་དབ་ཆུང་ བཟིོ་བཞག་
བཅུག་དགོ། ཡང་ན། དཔ་སོད་ནང་འབད་བསྡུ་གསོག་འབད་དག།ོ 
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ཉན་སབ། 
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ཉན་སབ་ཀི་ཁུངས་དོན། 

སྐད་ཡག་སོབ་སོང་ནང་ལུ་ ཉན་ན་དང་སབ་ན་ག་རིག་རལ་འད་ རིང་སོའ་ཕ་མའ་ཁ་སྐད་ ལྷབ་ན་ལས་
འགོ་བཙུགས་ཏ་ མ་ཚོའི་རིང་ལུ་ ཆོས་དང་འཇག་རན་གྱི་བྱ་བ་ ག་ཅ་རི་འབད་དགོ་རུང་ དང་པརི་རྣ་
བའ་དབང་པོ་གས་ཉན་ཏ་ བརྡ་དོན་ཚུརི་ལན་ཚུགསཔ་ འབད་ན་འད་ ག་ན་ལས་གལ་ཆ། ད་ཡང་ ཆསོ་
ཀྱི་ནང་ལས། ཐོས་པ་མ་རིག་མུན་སེལ་སློན་མྱེ་སྱེ། །ཟིར་གསུངས་ཡོད་དོ་བཟུམ་ རིང་གས་མ་ཤེས་ མ་
གོ་བའ་བརྡ་དོན་ཚུ་ ག་རི་རྣ་བའ་དབང་པོ་གས་ཉན་ཏ་ ག་ོདོན་ཧ་གོ་དགོཔ་ལས་  ཐོས་པའ་ཤེས་རིབ་
གོང་འཕལ་གྱི་དོན་ལུ་ ཉན་ནའི་རིག་རལ་འད་ མཁས་པའ་ངང་ཚུལ་དགུའ་ནང་ག་དང་པ་ ཨིན། 

གཉས་པ་ སབ་ནའི་རིག་རལ་འད་ཡང་ འཆད་པ་དང་རོད་པའ་ རིག་པའ་སོ་ངོ་མ་ཅག་ཨིནམ་ལས་ 
དང་པ་རིང་ག་ སམས་ཀྱི་མནོ་དོན་ འཆརི་སང་དང་ཉམས་སང་ དངོས་མཐོང་ག་ཉམས་མོང་ཚུ་དང་ 
གཉས་པ་ རིང་གས་ཉན་ཏ་བརྡ་དནོ་ལན་ཡོད་པའ་ ཤེས་བྱའ་ཡོན་ཏན་དང་ རིག་རལ་ཚུ་ག་རི་ གཞན་
ཕརི་ལོགསམ་ལུ་ གོ་བརྡ་འཕྲོདཔ་འབད་ སྤེལ་ན་དང་བཤེད་ན་ལུ་ མད་ཐབས་མད་པའ་ ཐབས་ལམ་
གཙོ་བོ་ཅག་ ངག་ག་སོ་ སབ་ནའི་རིག་རལ་འད་ཨིན།  

འཇག་རན་པའ་དཔྱ་གཏམ་ལས་ཡང་། བློ་སབ་ལུགས་མི་གཙོ་ཉན་ལུགས་གཙོ། །མདའ་རབ་ལུགས་མི་

གཙོ་གཏད་ལུགས་གཙོ། །ཟིར་སབ་སྲོལ་ཡོད་དོ་བཟུམ་ས། ཉན་ལུགས་དང་གོ་བ་ ལན་ལུགས་ཀྱི་རིག་
རལ་ཚུ་དང་། ད་བཟུམ་ས་ སབ་ནའི་རིག་རལ་འད་ལུ་ཡང་། གཏམ་ཚིག་གསུམ་གི་བརྡ་ལན་མ་བརྱེ་

ན། །ཕ་དང་བུ་ཡང་ངོ་མི་ཤེས། །ཟིར་སབ་སྲོལ་ཡོད་ད་ོབཟུམ་ རིང་ག་འཇོན་སབས་དང་ལོགས་གྲུབ་ཚུ་ 
ག་དམ་ཅག་རི་ཡོད་རུང་ ཁ་ལས་སབ་ས་ བཤེད་མ་ཚུགས་པ་ཅན་ དོན་དག་མདཔ་ལས་ སྐད་ཡག་ག་
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རིག་རལ་ཚུ་ལས་ འགོ་ཐོག་རི་ ཉན་ནའི་རིག་རལ་དང་ སབ་ནའི་རིག་རལ་གཉས་ལུ་ སང་བརོན་
འབད་དགོཔ་འད་ལས་བརན་ཏ་ཨིན། ད་འབད་ན་འད་གས་ རོང་ཁའ་ཤེས་ཡོན་གནས་ཚོད་འད་ནང་ལུ་ 
ཉན་སབ་ཀྱི་ རིག་རལ་འད་ སྐད་ཡག་ག་རིག་རལ་གཞན་ག་རི་ག་ཧ་མརི་ ཚུདཔ་འབད་བཙུགས་ཏ་
ཡོད།། 
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ཉན་ན་ིདང་སབ་ནའིི་གནས་ཚད། 

སབོ་རིམ་༡༢ པ་མཇུག་བསྡུཝ་ད་ སབོ་ཕྲུག་ཚུ་གས། 
༡. འབྲིལ་ཡོད་གནད་དོན་ཚུ་ག་སྐོརི་ལས་ མ་ཆ་འབྲིང་ཆུང་གསུམ་དང་གཅག་ཁརི་ གནས་སངས་དང་

བསྟུན་པའ་ཞ་ས་དང་ ཕལ་ཚོག་ཚུ་འཐོབ་ལམ་དང་འཁྲལ་ཏ་ ཉན་སབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
༢. དུས་མཐུན་གྱི་ མང་ཚོག་གསརིཔ་ཚུ་དང་ གྲངས་གནས་ གནས་ཚུལ་དང་ ཁྱབ་བསྒྲགས་ གསལ་

བསྒྲགས་ ཚོང་བསྒྲགས་ཚུ་ཉན་ཏ་ ཧ་གོ་ཚུགས་དགོ་པའ་ཁརི་ གཞན་ལུ་ཡང་སབ་ཚུགས་དགོ།  
༣. བོ་སབ་པའ་སྐབས་ལུ་ གནད་དོན་དང་འཁྲལ་ཏ་ སྐད་ཀྱི་སང་ཕབ་དང་ གཟུགས་ཀྱི་རྣམ་འགྱུརི་ སབ་

ཐངས་ཀྱི་ཉམས་འགྱུརི་ཚུ་ག་ ཁྱད་པརི་དང་ལྡན་པའ་སོ་ལས་ ཉན་སབ་འབད་ཚུགས་དགོ།  
༤.  རིང་ག་ལཱ་འགན་དང་འཁྲལ་བའ་ ཡག་འགྲུལ་དང་ ཡག་ཆ་ལུ་བརན་པའ་གནད་དོན་ཚུ་ནང་ གྲོས་

བསྟུན་དང་གསལ་བཤེད་ གོ་སྡུརི་ རོད་སྡུརི་ཚུ་ འབད་ཚུགས་དགོ། 
༥.  གསལ་བཤེད་དང་གསལ་ཞུ་ཚུ་འབདཝ་ད་ རྗེོད་སྒྲ་དང་ ཚོག་ག་གཅད་མཚོམས་ཚུ་ ཚུལ་མཐུན་འབད་ 

ལག་ལན་འཐབ་ས་ སབ་ཚུགས་དགོ། 
༦. འབྲིལ་ཡོད་གནད་དོན་ཚུ་ནང་ ལུང་འདན་དང་ དཔྱ་གཏམ་ སྒྲ་གཏམ་བཙུགས་ཏ་ སབ་མ་ཚུ་ ཉན་ཏ་ 

ཧ་གོ་ཚུགས་དགོ་པའ་ཁརི་ ད་དང་བསྟུན་པའ་ལན་ཚུ་ འོས་འབབ་དང་བསྟུན་ཏ་ རྒྱས་བཤེད་དང་ 
བཅུད་བསྡུས་གང་འོས་ཀྱི་ཐོག་ལས་ སབ་ཚུགས་དགོ།   

༧. ཆོས་སྐད་དང་དབྱན་སྐད་ལས་ གོ་བའ་སྤྱིར་བཏང་གནད་དོན་ཚུ་ རོང་ཁའ་ནང་སྐད་སྒྱུརི་འབད་ད་ 
སབ་ཚུགས་དགོ།  
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ཉན་སབ་ཀ་ིབཀོད་རིས། 
 
རགི་རལ་དབྱེ་བ། ༩ ༡༠ 
1  མང་ཚོག། √ √ 
༢ ཞབས་ཁྲ་འཐན་ན། √ √ 
༣  ཞ་ས། √ √ 
༤ གསལ་བཤེད།  √ 
༥ སྙན་ཞུ། √  
༦  ཚོབ་རད/འཁྲབ་རད། √ √ 
༧  རོད་སྡུརི། √  
༨  གནས་ཚུལ་ གསལ་བསྒྲགས།  √ 
༩  དཔྱ་གཏམ་ལུང་འདན། √ √ 
༡༠  བོ་ཟི། རང་མོ། √ √ 
༡༡  རྗེོད་སྒྲ། √ √ 
1༢ དོརི་ཁ་བསྒྱུརི་ན། √ √ 
1༣ གསལ་བཤེད་ སྙན་ཞུ།  √  
1༤ སྒྲ་གཏམ་ སྐོརི་གཏམ།  √ 
1༥ ཚོག་ག་གཅད་མཚོམས།  √ 
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གནས་རིམ་བརྡ་སློན། 

༡. མ་ཆ་འབྲིང་ཆུང་གསུམ་དང་གཅག་ཁརི་ ཞ་ས་དང་ ཕལ་ཚོག་ཚུ་འཐོབ་ལམ་དང་འཁྲལ་ཏ་  
སབ་ཚུགས། 

༢. གནས་ཚུལ་དང་ ཁྱབ་བསྒྲགས་ གསལ་བསྒྲགས་ཚུ་ཉན་ཏ་ ཧ་གོ་ན་དང་ དབྱ་དཔྱད་འབད་
ད་ གཞན་ལུ་སབ་ཚུགས།   

༣. སྤྱིར་བཏང་ག་ ཆོས་གཏམ་ བོ་ཟི་ རང་མོ་ གླུ་གཞས་ བསབ་བྱ་ཚུ་དང་ སྒྲ་གཏམ་ དཔྱ་
གཏམ་ཚུ་ གོ་དོན་ཉན་ཏ་ བཤེད་ཚུགས། 

༤. དུས་མཐུན་གོང་འཕལ་གྱི་ མང་ཚོག་གསརིཔ་དང་ གྲངས་གནས་ཚུ་ ལག་ལན་འཐབ་ས་ 
ཉན་སབ་འབད་ཚུགས། 

༥. གསལ་བཤེད་དང་གསལ་ཞུ་ཚུ་ འབད་བའ་སྐབས་ རྗེོད་སྒྲ་དང་ ཚོག་ག་གཅད་མཚོམས་ཚུ་ 
འོས་ལྡན་གྱི་ཐོག་ལས་ ལག་ལན་འཐབ་ཚུགས། 

༦. གནད་དོན་དང་འཁྲལ་བའ་ རྣམ་འགྱུརི་དང་ སྐད་ཀྱི་སང་ཕབ་ ཉམས་འགྱུརི་གྱི་ཁྱད་པརི་ཚུ་ 
ཧ་གོ་ས་ལག་ལན་འཐབ་ཚུགས།  

༧. གཞན་གྱིས་སབ་མ་འད་ རིང་ག་ཉམས་མོང་དང་ ལཱ་འགན་དང་གཅག་ཁརི་ འབྲིལ་བ་འབད་
ད་ རོད་སྡུརི་ འབད་ཚུགས། 

༨. ཆོས་སྐད་དང་ དབྱན་སྐད་ལས་ག་ོབའ་ གནད་དོན་ཚུ་རོང་ཁའ་ནང་ དོརི་ཁ་བསྒྱུརི་ཏ་སབ་
ཚུགས། 
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སློབ་སློང་ལས་དོན། 

༡. སོབ་རིམ་བརྒྱད་པ་ནང་ལྷབ་མ་ ཉན་ན་དང་སབ་ནའི་རིག་རལ་ཚུ་ བསྐྱེརི་ཞབ་འབད་ད་ 
ལག་ལན་འཐབ་ཚུགས་དགོ། 

༢. དུས་མཐུན་གྱི་ མང་ཚོག་གསརིཔ་ རྒྱ་སྐྱེད་འབད་ད་ ཉན་སབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
༣. རོང་ཁ་སབ་ད་ རྗེོད་སྒྲ་དགཔ་འབད་ སབ་ན་ག་གཞ་འགྱིམ་ ཚུད་ཚུགས་དགོ།  
༤. འབྲིལ་ཡོད་ དོན་ཚོན་ཅག་ལུ་ གཞ་བཞག་ས་ རོད་སྡུརི་ འབད་ཚུགས་དགོ། 
༥. འབྲིལ་བ་ཡོད་པའ་ དོན་ཚོན་ཚུ་ག་ཐོག་ལས་ ཚོབ་རད་ འབད་ཚུགས་དགོ། 
༦. གནད་དོན་འཇམ་ཏོང་ཏོ་ཚུ་ ཨིང་སྐད་ལས་ཉན་ཏ་ རོང་ཁའ་ནང་ སྐད་སྒྱུརི་འབད་ད་ སབ་

ཚུགས་དགོ། 
༧. འབྲིལ་ཡོད་ གསལ་བཤེད་དང་ སྙན་ཞུ་ཚུ་ གོ་རིམ་བསྒྲགས་ཏ་ བཤེད་ཚུགས་དགོ། 
༨. བོ་སབ་པའ་སྐབས་ལུ་འོས་འབབ་དང་འཁྲལ་ཏ་ དཔྱ་གཏམ་ཚུ་བཙུགས་ཏ་སབ་ཚུགས་དགོ། 
༩. འབྲིལ་ཡོད་གནད་དོན་ཚུ་ ཉན་ཞནམ་ལས་དབྱ་བ་དཔྱད་ད་ བཏུབ་མ་བཏུབ་ཀྱི་ བསམ་འཆརི་

བཤེད་ཚུགས་དགོ། 
༡༠. བོ་སབ་པའ་སྐབས་ལུ་ ཡུལ་དང་འཁྲལ་ཏ་ ཞ་སའ་ཚོག་ཚུ་ ལག་ལན་ འཐབ་ཚུགས་དགོ། 
༡༡. རོང་ཁ་ཉན་ན་དང་ སབ་ན་ལུ་ སོ་བ་དང་བརོན་ཤུགས་ བསྐྱེད་ཚུགས་དགོ། 
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སློབ་དཔོན་གིས་འབད་དགོཔ། 

༡. མ་ ཆ་འབྲིང་ཆུང་གསུམ་དང་གཅག་ཁརི་ ཞ་ས་དང་ཕལ་ཚོག་ག་འཐོབ་ལམ་ཚུ་ སོན་བྱན་ཏ་ 
ལག་ལན་འཐབ་བཅུག་དགོ། 

༢. ཨི་ལོ་ཚུ་ལུ་ ད་བ་དང་བསྟུན་པའ་ལན་ཚུ་ འོས་འབབ་ལྡན་ཏོག་ཏོ་འབད་ སབ་ཚུགས་ནའི་
དོན་ལུ་ སང་བ་ཚོརི་ལ་ཤེ་བྱན་དགོ། 

༣. བོ་སབ་ཐངས་ཀྱི་ ཚོག་ག་ཉམས་འགྱུརི་དང་ གཟུགས་ཀྱི་རྣམ་འགྱུརི་གྱི་ཁྱད་པརི་ སྐད་ཀྱི་
སང་ཕབ་ཚུ་ ཚུལ་མཐུན་འབད་ ལག་ལན་འཐབ་ཚུགས་ནའི་དནོ་ལུ་ གསལ་བཤེད་དང་
གསལ་ཞུ་ཚུ་འབད་ན་ག་ སང་བ་བྱན་དགོ། 

༤. བསམ་འཆརི་ཚུ་ གཞན་ལུ་བཤེད་ནའི་དོན་ལུ་ བོ་སབ་ན་དང་ རོད་འགྲན་འབད་ན་ལུ་ སང་
བ་བྱན་དགོ།  

༥. བོ་སབ་པའ་སྐབས་ལུ་ གནད་དོན་དང་འཁྲལ་བའ་ རྣམ་འགྱུརི་དང་ སྐད་ཀྱི་སང་ཕབ་ 
ཉམས་འགྱུརི་ཚུ་བཙུགས་ཏ་ གང་མང་ཉན་སབ་ འབད་བཅུག་དག།ོ 

༦. སྐབས་འཐོབ་དང་བསྟུན་ སྒྲ་གཏམ་དང་ དཔྱ་གཏམ་ ལུང་འདན་ཚུ་ ལག་ལན་འཐབ་ས་ 
སབ་བཅུག་དགོ། 

༧. ཆོས་སྐད་དང་ དབྱན་སྐད་ནང་ག་ གོ་དོན་འཇམ་སངམ་ཚུ་ རོང་ཁའ་ནང་ སྐད་སྒྱུརི་འབད་ད་ 
སབ་ནའི་ གོ་སྐབས་ གང་མང་བྱན་དགོ། 
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མཐུན་རྱེན་ཚང་དགོཔ། 

ཉན་སབ་ཀྱི་རིག་རལ་གཉསཔོ་འད་ སྐད་ཡག་ག་རིག་རལ་ཚུ་ག་ས་ལས་ གལ་ཆ་ཤེོས་ཅག་ཨིན།  
སོབ་གྲྭ་མཐརི་འཁྱོལ་ཚོརི་བའ་ཤུལ་ལུ་ ལོགས་གྲུབ་ཅན་གྱི་ འབྲུག་མ་ཅག་འབད་ མ་སྡེའི་ནང་བཅའ་
མརི་གཏོགས་དགོཔ། དཔར་ན། བཟིའ་ཚོང་ག་འགོ་ཁྲདཔ། མ་སྡེའི་ལཱ་འགན་འབག་མ། ཆོས་སྲད་
དང་འབྲིལ་བའ་ལཱ་འགན་འབག་མ། ཁྱད་རིག་ག་ལཱ་འབད་དགོཔ་ཚུ་ནང་མ་ཚོད་ རིང་མགོ་རིང་འདོངས་
ཀྱི་དོན་ལུ་ཡང་ དཀའ་ངལ་མད་པརི་འབད་ཚུགས་པའ་ ཉན་སབ་ཀྱི་རིག་རལ་ལུ་ སང་བ་དང་ གོམས་
འདས་ ལགས་ཤེོམ་འབད་འཐབོ་དགོཔ་ཨིན། ད་འབདཝ་ལས་ སབོ་ཕྲུག་ཚུ་ག་ ཉན་སབ་ཀྱི་རིག་རལ་ 
ཡརི་རྒྱས་གཏང་ཐབས་ལུ་ གལ་ཆ་བའ་ཆ་རྐྱེན་ ཁག་ཆ་དགས་ཚུ་ འོག་ལས་མརི་བཀོད་ད་ཡོད། 

༡. མང་ཚོག་དང་རྗེོད་ཚོག་ག་རྗེོད་སྒྲ་ཚུ་ལུ་ དུས་རྒྱུན་སང་བ་འབད་ནའི་གོ་སྐབས་འཐབོ་དགོ། 
༢. སོབ་ཁང་ནང་ བོ་སབ་ན་དང་ཁ་བཤེད་རོད་སྡུརི་ཚུ་ དུས་རྒྱུན་སང་བ་འབད་ནའི་ གོ་སྐབས་

འཐོབ་དགོ། 
༣. གཞན་གྱིས་ བསམ་འཆརི་ མ་འདཝ་བཤེད་མ་ཚུ་ག་ གནད་དོན་ ངོས་ལན་འབད་ད་ འོས་

འབབ་དང་ལྡན་པའ་ ལན་སབ་ན་ལུ་ སང་བ་འབད་ནའི་གོ་སྐབས་འཐོབ་དགོ། 
༤. གཞན་དང་གཅག་ཁརི་ བོ་སབ་ནའི་ སང་བ་འབད་ཞནམ་ལས་ གནད་དོན་ཚུ་ལུ་ འོས་

འབབ་དང་ལྡན་པའ་ གྲོས་འཆརི་ཚུ་བཀོད་ན་ལུ་ སང་བ་འབད་ནའི་ གོ་སྐབས་འཐོབ་དགོ། 
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༥. གཞན་གྱིས་ སབ་མ་བོ་ཚུ་ལས་ དཔྱ་ལན་ཏ་སབ་ན་ལུ་ སང་བ་འབད་ནའི་ གོ་སྐབས་འཐོབ་
དགོ། 

༦. གཞན་གྱིས་སབ་མ་ལུ་ཉན་ཞནམ་ལས་ བཏུབ་མ་བཏུབ་ཀྱི་ བསམ་འཆརི་བཀོད་ན་ལུ་ གོ་
སྐབས་འཐོབ་དགོ། 

༧. ཉན་སབ་ཀྱི་ སང་བ་ཚུ་ སྡེ་ཚོན་ཆུང་ཀུ་དང་ གནད་དོན་འཇམ་ཏོང་ཏོ་ཚུ་ལས་ འགོ་བཟུང་ས་ 
རིམ་པ་བཞན་དུ་འབད་ གནད་དོན་ལཱ་ཁག་ཚུན་ཚོད་ལུ་ སང་བ་འབད་ནའི་ གོ་སྐབས་འཐོབ་
དགོ། 

༨. བོ་ག་རྣམ་འགྱུརི་དང་ སྐད་ཀྱི་སང་ཕབ་ལུ་བལྟ་ས་ མནོ་དོན་ཚུ་ཧ་གོ་ན་ལུ་ སང་བ་འབད་
ནའི་ གོ་སྐབས་འཐོབ་དགོ། 

༩. གནད་དོན་གྱི་འོས་འབབ་དང་བསྟུན་པའ་ བོ་སབ་ཐངས་ལུ་ སང་བ་འབད་ནའི་གོ་སྐབས་
འཐོབ་དགོ། 

༡༠. ཞལ་འཛིམས་ཚུ་ནང་ འཐུས་མ་དང་ འགོ་འདན་པ་འབད་ བཅའ་མརི་གཏོགས་པའ་སྐབས་
ལུ་ འོས་འབབ་དང་བསྟུན་པའ་ སབ་ཐངས་དང་ སྤྱིོད་ལམ་ཚུ་ལུ་ སང་བ་འབད་ནའི་ གོ་
སྐབས་འཐོབ་དགོ། 

༡༡. གསུང་བཤེད་དང་ གསལ་བཤེད་ལགས་སརི་ཚུ་ནང་ བཅའ་མརི་གཏོགས་ཞནམ་ལས་ འོས་
འབབ་ཡོད་པའ་ གཟུགས་ཀྱི་རྣམ་འགྱུརི་ཚུ་ ལྟ་རོག་འབད་ནའི་ ག་ོསྐབས་འཐོབ་དགོ། 
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༡༢. ཞལ་འཛིམས་ འགོ་འདན་འཐབ་ཐངས་དང་ བཅའ་མརི་གཏོགས་ཐངས་ལུ་ སང་བ་འབད་
ནའི་དོན་ལས་ དུས་ཚོད་དང་ མཁ་ོཆས་ཚུ་འཐོབ་དག།ོ 

༡༣. མ་དམངས་ལུ་ གསལ་བཤེད་འབད་ན་ག་ སང་བ་འཐབོ་ཚུགས་ནའི་དོན་ལས་ གོ་སྐབས་དང་ 
གྲོགས་རིམ་འཐོབ་དགོ། 

༡༤. མ་དམངས་འཛིམ་སརི་ རོད་སྡུརི་དང་ གསལ་བཤེད་ སྙན་ཞུ་ གསལ་བསྒྲགས་ བསགས་
བརྗེོད་ སོན་ཚོག་ཞུ་ན་ ངོ་སོད་ ད་བ་དས་ལན་འབད་ཐངས་ཚུ་ལུ་ སང་བ་འབད་ 
ནའི་ གོ་སྐབས་འཐོབ་དགོ། 

༡༥. ཆོས་སྐད་དང་ དབྱན་སྐད་ལས་ སྐད་སྒྱུརི་འབད་ད་སབ་ན་ལུ་ སང་བ་འབད་ནའི་ གོ་སྐབས་
འཐོབ་དགོ། 
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སློབ་སློན་མཁོ་ཆས་དང་ ཉན་སབ་ཀི་རིག་རལ་ནང་ཚུད་དགོ་པའི་ཐོ་ཡིག། 

སོབ་དཔོན་དང་ སོབ་ཕྲུག་གཉས་ཆ་རི་ལུ་ ཉན་སབ་ཡརི་རྒྱས་ གཏང་ཚུགས་ནའི་དོན་ལུ་ ཐོ་བཀོད་
འབད་ཡོད་པའ་ དཔ་དབ་ཚུ་དག།ོ གནད་དོན་ས་ཚོགས་ཐོག་ལུ་ གསལ་བཤེད་འབད་ཚུགས་ནའི་དནོ་
ལས་ གསུང་བཤེད་ཀྱི་དཔྱ་ལགས་ཤེོམ་ཚུ་དགོ། ཉན་སབ་འབད་བའ་སྐབས་ མནོ་དོན་བཀོད་ན་དང་ 
གོ་བརྡ་སོད་ཐབས་ལུ་ ཁག་ཆ་བའ་དུས་བསྟུན་གྱི་ མཁོ་ཆས་ཚུ་དགོཔ་ཨིན། སྡེ་ཚོན་གྱི་འཐུས་མ་
འབད་ འགན་ཁུརི་འབག་ན་ལུ་ སང་བ་འབད་ཚུགས་ན་ག་དོན་ལས་ གྲོགས་རིམ་ཚུ་དགོ། ད་གས་མ་
ཚོད་ ཉན་སབ་ཀྱི་རིག་རལ་ཚུ་ ཡརི་རྒྱས་གཏང་ནའི་དོན་ལས་ དུས་རྒྱུན་སང་བ་འབད་ན་དང་ ལས་
འགུལ་བྲི་ན་ལུ་ དུས་ཡུན་ལངམ་འབད་བྱན་དགོཔ་ཨིན། 
ཉན་སབ་ཀྱི་དནོ་ལུ་དག་ོཔའ་མཁ་ོཆས། 
 རྗེོད་སྒྲའ་སྒྲ་འཛིན་འཁོརི་ལོ། 
 ཞ་ས་དང་ཕལ་སྐད་ཡོད་པའ་དབ།  
 འགལ་མང་དང་ མང་ག་རྣམ་གྲངས་ཀྱི་རྣམ་གཞག། 
 གསལ་བཤེད་དང་ གསུང་བཤེད་ཀྱི་དཔ་དབ། 
 ཕོ་སྐད་མོ་སྐད་ གཉས་ཆ་རི་ཡོད་པའ་ གོག་བརྙན་སྒྲ་ཐག། 
 ཞབས་ཁྲ་ སོ་གླུ་ བོ་ཟི་ རང་མོ་ འཁྲབ་སོན་གྱི་ སྒྲ་ཐག། 
 དོརི་ཁ་བསྒྱུརི་ན་སང་བའ་དོན་ལུ་ དོརི་ཁ་དང་ སྐད་སྒྱུརི་འབད་ཡོད་མ་ག་ སྐད་གཉས་ཟུང་འབྲིལ་

གྱི་ སྒྲ་ཐག་བརྙན་ཐག་ཚུ། 
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 རོད་འགྲན་གྱི་སྒྲ་ཐག་འཁོརི་ལ་ོ རིག་རལ་འགྲན་སྡུརི་དང་ བོ་ཟི་ཚུ་ག་སྒྲ་ཐག་འཁོརི་ལོ། 
 ཁྱབ་བསྒྲགས་དང་ གསལ་བསྒྲགས་ཀྱི་ དཔ། 
 མགྱིོགས་ཡག་ བཀལ་ཐངས་རྣམ་གཞག་ག་དཔ། 
 ཡག་གཟུགས་དང་ རྗེོད་སྒྲ་སྦྲགས་ཏ་ཐོན་མ་ མཛུབ་གནནོ་འཕྲུལ་ཆས་ཀྱི་དབྱངས་གསལ་ཡག་

སྒྲོམ། 
 གོག་བརྙན་གྱི་ཐོག་ལུ་ ཡ་གུ་འདན་བཀལ་ཐངས་ སོན་མ། 
 ཀརི་ཀྲུན།  
 གཏམ་དཔ་གོ་བ་བཤེད་ན།  
 གནས་བཤེད་ཀྱི་ཞབས་ཁྲ་འཐན་ན།  
 གཏང་ཡག་ ཞུ་ཡག་ བཀའ་ཤེོག་ ངག་བརྗེོད་ ལགས་ཤེོམ་འབད་ཤེས་མ་ཚུ་གས་ བྲིས་མ་

དཔ་གང་མང་། 
ཉན་སབ་ཀ་ིརགི་རལ་ནང་ཚུད་དག་ོཔའ་ིཐ་ོཡགི། 
ཉན་ན།ི སབ་ན།ི ད་ིབ་བཀདོ་ན།ི དསི་ལན་རབ་ན།ི མངི་ཚགི་རྒྱ་སྱེད། 
སོ་བ་བསྐྱེད་ན། གོ་སྡུརི། གྲོས་བསྟུན།  རོད་བསྡུརི།  དགག་སྒྲུབ། 
བཤེད་པ་རྐྱེབ་ན། སྙན་ཞུ་འབད་ན། ཉན་ཏ་ཧ་གོ་ན། ཁོང་ལས་ཆོརི་ན། འཐན་སྐྱེལ་ལན། 
ཞ་ས། སབ་མ་ཚུ་དབྱ་དཔྱད། དོགས་པ་བཀོད་ན། བཀོད་རྒྱ་བྱན་ན། ཉན་ཏ་རྒྱས་བཤེད་རྐྱེབ་ན། 
ཉན་ཏ་མདོརི་བསྡུས་ན། བཅུད་བཏོན་ཏ་སབ་ན། སྒྲ་/སྐོརི་གཏམ་སབ་ན། བསབ་སོན་འབད་ན། ཁ་གསལ་རྐྱེབ་ན། 
ཁུངས་བཀལ་ན། རྒྱུད་སྐུལ་འབད་ན། ལྷུ་ན། གསལ་ཆ་ཞུ་ན། ཚོགས་བརྡ་གཏང་ན། 
གོ་བ་བཙུགས་ན། བསབ་བྱ་བྱན་ན། ཧད་བཏགས་འཚོལ་ན། ཚོག་གཟུང་ན། ཁ་བརྡ་འབད་ན། 
ཚོག་མཐའ་བསྡེམ་ན། བོ་ག་མཐའ་བསྐྱེལ་ན། གྲོས་ཐག་གཅད་ན། གསུང་བཤེད། བྱལ་སྐད་ཤེོརི་ན། 
ཚོརི་གཅད་ན། ཆ་མད་གཏང་ན། བསརི་བཞག་ན། བསྐྱེརི་ལོག་སབ་ན། ཁ་གཏང་ན། 
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ཉན་ནི་དང་སབ་ནིའི་རིག་རལ་གི་སློང་ལཱའི་ཐོ། 

སོབ་དཔོན་ཚུ་གས་ ཉན་ན་དང་ སབ་ནའི་རིག་རལ་སོབ་སོན་གྱི་སྐབས་ལུ་ གཤེམ་གསལ་སོང་ལཱའ་
རིགས་ཚུ་ གནས་སངས་ཀྱི་འོས་འབབ་དང་བསྟུན་ཏ་ འཕྲལ་འཕྲལ་ཆ་འབད་དང་ སྡེ་ཚོན་ ཡང་ན་ 
སོབ་སྡེ་དང་ འཕྲལ་འཕྲལ་ ཨི་ལོ་རི་རི་འབད་ འབད་བཅུག། 
༡ ད་བ་དས་ལན་འབད་ན།  ༢ གྲོས་སྡུརི་འབད་ན། 
༣ སྤྱིན་ཞུ་འབད་ན།   ༤ ཞབ་འཚོལ་འབད་ད་ སྙན་ཞུ་འབད་ན། 
༥ ཚོབ་རད་འབད་ན།   ༦ རོད་འགྲན་འབད་ན། 
༧ རིག་རལ་འགྲན་སྡུརི་འབད་ན། ༨ ལགས་སརི་བཏང་ན། 
༩ རང་མོ་ཁྱད་འཕྱེད་ན།  ༡༠  བོ་ཟི་ཁྱད་འཕྱེད་ན། 
༡༡  ཁ་བཤེད་བསྒྱུརི་བཅུག་ན།  ༡༢ རྒྱས་བཤེད་རྐྱེབ་བཅུག་ན། 
༡༣ གོ་བཤེད་རྐྱེབ་བཅུག་ན།  ༡༤ སྲུང་གཏང་བཅུག་ན། 
༡༥ སྒྲ་གཏམ་སྐོརི་གཏམ་བཤེད་བཅུག་ན། 
སོབ་དཔོན་གྱིས་ གོང་ག་སོང་ལཱ་ཚུ་ འབད་བཅུག་པའ་སྐབས་ལུ་ ཨི་ལོ་ག་རི་གས་ སོང་ལཱ་ཚུ་ འབད་
བཅུག་ནའི་ གོ་སྐབས་འཐོབ་བཅུག་དགོ། ད་འབདཝ་ད་ ད་ནང་ཡོད་མ་སོང་ལཱ་ག་རི་ ཨི་ལོ་རི་རི་
བཞན་གྱིས་ འབད་དགོཔ་མན་པརི་ ཨི་ལོ་རི་གས་ ཉུང་ཤེོས་ སོང་ལཱ་༥ ལས་ མ་ཉུངམ་རི་ འབད་
བཅུག་དགོ། 
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བི་ནི། 
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བི་ནིའི་རིག་རལ་ཁུངས་དོན། 

བྲི་ནའི་རིག་རལ་འད་ རོམ་རིག་ག་འབྱུང་ཁུངས་ངོ་མ་ཅག་ཨིན། ད་འབད་ན་འད་གས་ དང་རིབས་དང་ 
སོན་འབྱོན་སྐྱེས་བུ་དམ་པ་རྣམས་ཀྱི་མཛིད་རྣམ་དང་ རོགས་བརྗེོད་ རྣམ་ཐརི་ཚུ་དང་ ངག་བཤེད་ལུ་
མཁས་པའ་སྐྱེས་བུ་ཚུ་གས་བརམས་པའ་ ལོ་རྒྱུས་དང་ གཏམ་རྒྱུད་ཚུ་དང་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཆོས་ལུགས་
དང་ སྲད་ལུགས་ཀྱི་འབྱུང་རིབས་ཚུ་ དུས་ནམ་ཡང་ཡལ་མ་བཅུག་པརི་ བཞག་ནའི་ཐབས་ལམ་དག་
ཤེོས་ཅག་ཨིན། ད་ཡང་ སྙན་ངག་མ་ལངོ་མའ་གཞུང་ལས། སློན་གི་རྒྱལ་པོ་གྲགས་པའི་གཟུགས། ། 
ངག་གི་རང་བཞིན་མྱེ་ལོང་ཐོབ། །དེ་དག་ཉེ་བར་མི་གནས་ཀང་། །རང་ཉིད་ཉམས་པ་མྱེད་ལ་ལློས། །ཟིར་
གསུངས་ཡོདཔ་བཞན་ དཔར་ན། སོན་གྱི་རྒྱལ་པོ་ང་ལས་ནུ་དང་ གཟུགས་ཅན་སྙང་པོ་ལ་སོགས་པའ་ 
མཛིད་རྣམ་ཚུ་ འབྲི་རོམ་ནང་ བཀོད་ཡོད་ན་ད་གས་ ཁོང་རི་དངོས་སུ་ཞལ་བཞུགས་ཏ་མད་རུང་ ཁངོ་
ག་ མཛིད་ཤུལ་ཚུ་ ད་ལྟོ་དངོས་སུ་ཡོད་དོ་བཟུམ་ གསལ་ཚུགས་མ་ད་ཡང་ བྲི་ནའི་རིག་རལ་ལས་བརན་
ཏ་ཨིན། 

བྲི་ནའི་རིག་རལ་འད་ མ་རིང་སོའ་བསམ་དོན་བཤེད་ན་དང་ དགའ་སང་དང་ སྐྱེོ་སང་ འཇགས་སང་ 
ལ་སོགས་པའ་ སམས་ཀྱི་ཚོར་སང་ མ་འདཝ་ཚུ་ ཕྱེར་བཤེད་པའ་ཐབས་ལམ་ དག་ཤེོས་ཅག་ཨིན། 
མ་ལ་ལུ་ཅག་གས་ རིང་ག་སམས་ཀྱི་ངལ་བ་སངས་པའ་ཕྱེར་དང་ གཞན་ཕརི་ལོགསམ་ག་ སམས་
བཀུག་ནའི་ཆད་དུ་ཡང་ བྲི་ནའི་རིག་རལ་འད་ ལག་ལན་འཐབ་ཨིན། ད་མ་ཚོད་ དང་སང་ཡརི་རྒྱས་
གོང་འཕལ་གྱི་འགྱུརི་བ་དང་འཁྲལ་བའ་ ཡག་འཕྲན་དང་ གོག་འཕྲན་ གསལ་བསྒྲགས་དང་ ཚོང་
བསྒྲགས་ཀྱི་ བརྡ་དོན་སོད་ལན་ཚུ་ཡང་ མང་ཤེོས་རི་ གོག་རིག་ག་ཐོག་ལས་ བརྡ་སོད་འབད་བའ་
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དུས་ལུ་ལྷོད་ད་ཡོད་མ་ད་ཚུ་ཡང་ བྲི་ནའི་རིག་རལ་ལུ་ བརན་དགོ། སོབ་དཔནོ་ཙོནྡྲ་ག་ོམས། གང་ཕརི་
མཁས་པའི་ལས་གསུམ་ལས། །འཆད་རློད་ངག་ལ་མ་ངེས་པ། །སྲདི་ཕིར་མི་བསླུ་རློམ་པ་མཆོག །ཟིར་
གསུངས་ཏ་ཡོད་མ་ག་ མཁས་པའ་བྱ་བ་གསུམ་གྱི་གཙོ་བོ་ བྲི་ནའི་རིག་རལ་གྱི་ཤེས་ཡོན་འཐོབ་ནའི་
དོན་ལུ་ མང་ཚོག་སྒྲུབ་ཚུལ་དང་ ཚོག་གཞ་བཙུགས་ཐངས་ ཚོག་མཚོམས་དང་ བརྗེོད་མཚོམས་གཅད་
ཐངས་ དོན་མཚོམས་འབྲི་ཐངས་ འགོ་བཙུགས་ཐངས་དང་ བརི་གྱི་གནད་དོན་དང་ ཚོག་དནོ་བཙུགས་
ཐངས་ མཇུག་བསྡུ་ཐངས་ཚུ་ག་འབྲི་བཀོད་དང་། ཞབ་འཚོལ་འབད་ན། འཆརི་གཞ་བརམ་ན་ ཟིན་
བྲིས་བཏབ་ན་ བསྐྱེརི་ཞབ་འབད་ན་ ཞུན་དག་རྐྱེབ་ནའི་འབྲི་ཐངས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་དང་། འབྲི་ཚུལ་མ་
འད་བའ་རིག་རལ་ རིང་ག་བསམ་དོན་དང་ འཆརི་སང་ཚུ་བཤེད་པའ་བཤེད་རོམ་དང་ རོགས་བརྗེོད་ 
གཏམ་རྒྱུད་ཚུ་དང་། སྙན་ངག་ག་ཉམས་འགྱུརི་ལྡན་པའ་ བཅད་ལྷུག་སྤེལ་མའ་སྙན་རོམ། གཏང་
ཡག་ ཞུ་ཡག་ སྙན་ཞུ་ལ་སོགས་པའ་ ཡག་སྐུརི་རྣམ་གཞག་དང་།  ཚོང་བསྒྲགས་ གསལ་བསྒྲགས་
ལ་སོགས་པའ་ བརྡ་འབྲིལ་གྱི་དོན་ལུ་ ཡག་འབྲིལ་གྱི་རོམ་རིགས་ཚུ་ག་བྲི་ནའི་རིག་རལ་ཚུ་ག་རི་ བྲི་
ནའི་ཤེས་ཡོན་གྱི་གནས་ཚོད་ནང་ལུ་ཚུདཔ་འབད་ བཙུགས་ཏ་ཡོད།། 
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བ་ིནའི་ིརགི་རལ་གནས་ཚད། 

སབོ་རིམ་༡༢ པ་མཇུག་བསྡུཝ་ད་ སབོ་ཕྲུག་ཚུ་གས། 
༡. ཡག་བཟིོ་ཚུ་ སྙོམས་འགྲགས་ཀྱི་ཐོག་ལས་ བཀལ་ཐངས་དང་ མགོ་རྒྱན་མ་འདཝ་ཚུ་ ཚུལ་མཐུན་འབད་ 

ལག་ལན་འཐབ་ས་ འབྲི་ཚུགས་དགོ།   
༢. རོམ་རིགས་ འབྲི་བཀོད་ཀྱི་ལམ་ལུགས་དང་ འབྲི་ཚུལ་མ་འད་བའ་འབྲི་ཐངས་ཚུ་དང་འཁྲལ་ཏ་ འབྲི་

ཚུགས་དགོ།  
༣. གཞན་གྱིས་ རོམ་སྒྲག་འབད་ཡོད་པའ་ རོམ་རིག་ཁུངས་ལྡན་ཚུ་ག་ཁྱད་ཆོས་ཚུ་ ཁོང་རིའ་རོམ་འབྲི་ནང་

ལུ་ ལག་ལན་འཐབ་ཚུགས་དགོ། 
༤. འབྲི་རོམ་གྱི་སྐབས་ ཞབ་འཚོལ་འབད་ན། འཆརི་གཞ་བཟིོ་ན་ ཟིན་བྲིས་བཏབ་ན་ བསྐྱེརི་ཞབ་འབད་ན་ 

དབྱ་དཔྱད་འབད་ན་ ཞུན་དག་རྐྱེབ་ཐངས་ཀྱི་ འབྲི་རོམ་ལམ་ལུགས་ཚུ་ རིང་སོབས་ཀྱིས་ ལག་ལན་འཐབ་
ཚུགས་དགོ། 

༥. ཕལ་རོམ་དང་ སྙན་རོམ་ བརྡ་དོན་ཡག་འབྲིལ་ཚུ་ ཚོགས་བཅད་ ཚོག་ལྷུག་ སྤེལ་མ་གསུམ་གྱི་ཐོག་ལས་ 
འོས་འབབ་ལྡན་ཏོག་ཏོ་འབད་འབྲི་ཚུགས་དགོ།  

༦. རིང་ག་དན་སང་དང་ མཐོང་སང་ ཐསོ་སང་ མོང་ཚོར་གྱི་ཁྱད་རྣམ་དང་ གནད་དོན་ཚུ་ ག་ཨིནམ་འབད་
བཀོད་ན་ག་དངོས་རོམ་དང་ ཡངན་ སྒྲོ་བཏགས་ཀྱི་འཆརི་རོམ་ཚུ་འབྲི་ཚུལ་ཉམས་འགྱུརི་གྱི་ འོས་འབབ་
དང་ལྡན་པའ་ཚོག་ག་ཐོག་ལས་ ཡག་ལམ་དུ་ བཀོད་ཚུགས་དགོ།  

༧. ད་བ་དང་བསྟུན་པའ་ ལན་འབྲི་ཚུགས་དགོ།  
༨. རིང་ག་འབྲི་རོམ་གྱི་རིགས་ དཔ་སོད་ནང་བསྡུ་གསོག་འབད་ད་ རིང་ག་ལགོས་གྲུབ་ཡརི་རྒྱས་ ལྟ་རོག་

འབད་ཚུགས་དགོ།  
༩. རིང་གས་ཤེས་མ་སྐད་ཡག་ཚུ་ལས་རོང་ཁའ་ནང་ སྐད་སྒྱུརི་འབད་ནའི་ གཞ་འགྱིམ་ འཐོབ་ཚུགས་དགོ། 
༡༠. བྲི་ན་ལུ་གོམས་འདས་ཚུད་ད་མ་ཚོའི་ནང་ བྲི་ན་ལུ་བརོན་ཤུགས་དང་ སོ་བ་བསྐྱེད་ཚུགས་དགོ། 
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བི་ནི་བཀོད་རིས།  
བརྡ་འབྱེལ་ཡགི་རགིས་ཀ་ིདབྱེ་བ། ༩ ༡༠ 
༡. དས་ལན། √  

༢. འབྲི་བཀོད།  √ 

༣. ཡག་བཟིོ། √ √ 
༤. བརྗེོད་མཚོམས། √  
༥. དོན་མཚོམས། √  
༦. འཆརི་གཞ། ཟིན་བྲིས། བསྐྱེརི་ཞབ། ཞུན་དཔྱད། √  
༧. གནད་དོན་བཙུགས་ཐངས།  √ 
༨. དབྱ་དཔྱད། √ √ 
༩.  སྐད་སྒྱུརི།  √ 
༡༠. འབྲི་རམོ་ཁྱད་ཆོས་ལག་ལན།  √ 

༡༡. ཞབ་འཚོལ། √  
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གནས་རིམ་བརྡ་སློན། 

༡. ཡག་བཟིོ་སྙོམས་འགྲགས་དང་ བཀལ་ཐངས་ཚུ་ ཚུལ་མཐུན་འབད་འབྲི་ཚུགས། 
༢. འབྲི་རོམ་ཚུ་ནང་ལུ་ གནད་དོན་བཙུགས་ཐངས་དང་ བརྗེོད་མཚོམས་ ཚོག་མཚོམས་ དོན་མཚོམས་

ཚུ་ འབྲི་བཀོད་ལམ་ལུགས་དང་འཁྲལ་ཏ་ འབྲི་ཚུགས། 
༣. གཞན་གྱིས་ རོམ་སྒྲག་འབད་ད་ཡོད་མ་ཚུ་ བསྐྱེརི་ཞབ་དང་ དབྱ་དཔྱད་འབད་ཐོག་ལས་ རིང་ག་བོ་

འདོད་ལྟརི་ གོ་རིམ་བསྒྲགས་ཏ་ བཀོད་ཚུགས།  
༤. རིང་ག་མནོ་དོན་དང་ ཉམས་མོང་ འཆརི་སང་ དངོས་མཐོང་ལུ་ གཞ་བཞག་པའ་བཤེད་རོམ་དང་ 

ཚོགས་སུ་བཅད་པའ་རོམ་ དཔར་ན། ཞབས་ཁྲ་དང་ རང་མོ་ བོ་ཟི་ལ་སོགས་པའ་སྙན་རོམ་ཚུ་ 
འབྲི་ཚུགས།   

༥. དབྱན་སྐད་ནང་ལས་རོང་ཁ་ནང་སྐད་སྒྱུརི་འབད་ད་ བྲི་ནའི་ རིག་རལ་གྱི་གཞ་འགྱིམ་ འཐོབ་
ཚུགས། 

༦. ཞུ་ཡག་ གཏང་ཡག་ གན་རྒྱ་ བཀོད་རྒྱ་ སྙན་ཞུ་དང་ ཁྱབ་བསྒྲགས་ གསལ་བསྒྲགས་ གསལ་
བཤེད་ གོག་རིག་ཡོངས་འབྲིལ་ གོག་འཕྲན་ གཏང་ན་ལ་སོགས་པའ་ བརྡ་འབྲིལ་གྱི་ཡག་རིགས་
ཚུ་འབྲི་ཚུགས། 

༧. འབྲི་རོམ་གྱི་སྐབས་ལུ་ ཞབ་འཚོལ་འབད་ན་ འཆརི་གཞ་བཟིོ་ན་ ཟིན་བྲིས་བཀོད་ན་ བསྐྱེརི་ཞབ་
འབད་ན་ ཞུན་དག་རྐྱེབ་ཐངས་ཀྱི་རིག་རལ་ཚུ་ རིང་སོབས་ཀྱིས་ ལག་ལན་འཐབ་ཚུགས།  

༨. རིང་ག་འབྲི་རོམ་གྱི་རིགས་ཚུ་ དཔ་སོད་ནང་ བསྡུ་གསོག་འབད་ད་ རིང་ག་ལོགས་གྲུབ་ཡརི་རྒྱས་ 
ལྟ་རོག་འབད་ཚུགས། 



སློབ་དཔོན་ལམ་སློན།                                          སློབ་རམི་༩ པ། 
       

རྒྱལ་འཛིན་ཤེས་རིག་ཚོགས་སྡེ།                                     ཤོེག་གྲངས་ 139/ 276 
 

སློབ་སློང་ལས་དོན། 

༡. སོབ་རིམ་བརྒྱད་པ་ནང་ལྷབ་མ་ བྲི་ནའི་རིག་རལ་ཚུ་ ལག་ལན་འཐབ་ཚུགསདགོ། 
༢. མགྱིོགས་ཡག་ག་ ཡག་བཟིོ་སྙོམས་འགྲགས་དང་ བཀལ་ཐངས་ཚུ་ ཚུལ་མཐུན་འབད་ འབྲི་

ཚུགས་དགོ། 
༣. འབྲི་རོམ་ནང་ལུ་ གནད་དོན་བཙུགས་ཐངས་དང་ བརྗེོད་མཚོམས་ ཚོག་མཚོམས་ དོན་མཚོམས་ཚུ་ 

ལམ་ལུགས་དང་འཁྲལ་ཏ་འབྲི་ཚུགས་དགོ།  
༤. རིང་ག་ཉམས་མོང་ལུ་གཞ་བཞག་ས་ བཤེད་རོམ་དང་ དགག་སྒྲུབ་ཀྱི་ཚོག་འཇམ་ཏོང་ཏོ་རི་ འབྲི་

ཚུགས་དགོ། 
༥. ཞུ་ཡག་དང་ གཏང་ཡག་ བཀོད་རྒྱ་ གསལ་བཤེད་ གོག་རིག་ཡོངས་འབྲིལ་གྱི་ཐོག་ལས་ གོག་

འཕྲན་གཏང་ན་ ལ་སོགས་པའ་ བརྡ་འབྲིལ་གྱི་ཡག་རིགས་ འཇམ་སངམ་ཚུ་ འབྲི་ཚུགས་དགོ། 
༦. ལས་འགུལ་ རོམ་སྒྲག་འབད་བའ་སྐབས་ ཞབ་འཚོལ་འབད་ན་ འཆརི་གཞ་བཟིོ་ན་ ཟིན་བྲིས་

བཀོད་ན་ བསྐྱེརི་ཞབ་འབད་ན་ ཞུན་དག་འབད་ནའི་ཐབས་ལམ་དང་ སྒྲག་བཀོད་ཚུ་ ལག་ལན་
འཐབ་ཚུགས་དགོ། 

༧. སོབ་རིམ་ བརྒྱད་པ་ནང་ལྷབ་མ་ མང་ཚོག་གུ་ གསརི་ཐབས་ཉུང་ཤེོས་༥༠༠ བཀལ་ཏ་བསྡེོམས་
༡༥༠༠ ཡག་སྡེབ་ཚོངམ་འབད་ འབྲི་ཚུགས་དགོ། 

9. ལོ་གཅག་ག་ནང་ལུ་ རིང་ག་སོང་ལཱ་དག་ཤེོས་༥ ལས་ མ་ཉུངམ་ཅག་ དཔ་སོད་ནང་ བསྡུ་གསོག་
འབད་ད་ ལྟ་རོག་འབད་ཐོག་ལས་ རིང་ག་ལོགས་གྲུབ་ཡརི་རྒྱས་གཏང་ཚུགས་དགོ། 

10. བྲི་ན་ལུ་ སོ་བ་དང་བརོན་ཤུགས་ བསྐྱེད་ཚུགས་དགོ། 
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སློབ་དཔོན་ཚུ་གིས་འབད་དགོཔ། 

༡. མགྱིོགས་ཡག་ག་ ཡག་བཟིོ་ལགས་པ་ མགྱིོགས་པ་ སྙོམས་པ་ དག་པ་འབད་ འབྲི་ཚུགས་
ནའི་ སང་བ་ཚུ་ འཕྲ་ོམཐུད་ད་ བྱན་དགོ།  

༢. འབྲི་རོམ་ཚུ་ནང་ལུ་ གནད་དོན་བཙུགས་ཐངས་དང་ བརྗེོད་མཚོམས་ ཚོག་མཚོམས་ དོན་
མཚོམས་ཚུ་ འབྲི་བཀོད་ལམ་ལུགས་དང་འཁྲལ་ཏ་ བྲི་ནའི་ཐབས་ལམ་ཚུ་སོན་ཏ་ སང་བ་
གང་མང་འབད་བཅུག་དགོ། 

༣. ད་བ་དང་བསྟུན་པའ་ ལན་ཚུ་ཕོགཔ་འབད་ འབྲི་ཚུགས་ནའི་ རིག་རལ་ཚུ་ སོན་བྱན་དགོ།  
༤. གཞན་གྱིས་ རོམ་སྒྲག་འབད་ད་ཡོད་མ་ཚུ་ བསྐྱེརི་ཞབ་དང་ དབྱ་དཔྱད་ཐོག་ལས་ ཚོག་སྒྱུརི་

འབད་ད་ རིང་ག་བོ་འདོད་ལྟརི་ བསྐྱེརི་ལོག་འབད་ གོ་རིམ་བསྒྲགས་ཏ་བཀོད་ནའི་ ཐབས་
ལམ་ཚུ་སོན་ཏ་ གང་མང་སང་བ་འབད་བཅུག་དག།ོ 

༥. རིང་ག་མནོ་དོན་དང་ ཉམས་མོང་ འཆརི་སང་ དངོས་མཐོང་ཚུ་ལུ་ གཞ་བཞག་པའ་ བཤེད་
རོམ་དང་ ཚོགས་སུ་བཅད་པའ་རམོ་ དཔར་ན། ཞབས་ཁྲ་དང་ རང་མོ་ བོ་ཟི་ལ་སོགས་པའ་
སྙན་རོམ་ཚུ་ འབྲི་ཚུལ་གྱི་ཐབས་ལམ་ཚུ་སོན་ཏ་ གང་མང་སང་བ་འབད་བཅུག་དགོ།   

༦. དབྱན་སྐད་ནང་ལས་ རོང་ཁ་ནང་ སྐད་སྒྱུརི་འབད་ནའི་ རིག་རལ་གྱི་གཞ་འགྱིམ་ འཐབོ་
ཚུགས་ནའི་དོན་ལུ་ སྐད་སྒྱུརི་འབད་ནའི་དུས་ཚོད་དང་ རྒྱབ་སྐྱེོརི་ཚུ་བྱན་དགོ།  

༧. ཞུ་ཡག་ གཏང་ཡག་ གན་རྒྱ་ བཀོད་རྒྱ་ སྙན་ཞུ་དང་ ཁྱབ་བསྒྲགས་ གསལ་བསྒྲགས་ 
གསལ་བཤེད་ གོག་རིག་ཡོངས་འབྲིལ་གྱི་ཐོག་ལས་ གོག་འཕྲན་གཏང་ན་ ལ་སོགས་པའ་ 
བརྡ་འབྲིལ་གྱི་ཡག་རིགས་ཚུ་ འབྲི་ཚུགས་ནའི་སང་བ་བྱན་ཏ་ ལག་ལན་འཐབ་བཅུག་དགོ། 
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༨. འབྲི་རོམ་གྱི་སྐབས་ ཞབ་འཚོལ་འབད་ན་ འཆརི་གཞ་བཟིོ་ན་ ཟིན་བྲིས་བཀོད་ན་ བསྐྱེརི་
ཞབ་འབད་ན་ ཞུན་དག་རྐྱེབ་ཐངས་ཀྱི་རིག་རལ་ཚུ་ རིང་སབོས་ཀྱིས་ ལག་ལན་འཐབ་
བཅུག་དགོ། 

༩. རིང་གས་རོམ་འབྲི་འབད་བའ་སྐབས་སུ་ དོན་ཚོན་དང་འབྲིལ་བ་ཡོད་པའ་ ཁུངས་གཏུགས་
དཔ་དབ་ཚུ་ ལག་ལན་འཐབ་ཞནམ་ལས་ ལུང་དང་རྒྱབ་ཁུངས་ དག་ཏོག་ཏོ་འབད་བཀོད་
བཅུག་ནའི་ སང་བ་བྱན་དགོ། 

༡༠. རིང་ག་ལོགས་གྲུབ་ ལྟ་རོག་འབད་ན་དང་ བསྐྱེརི་ཞབ་འབད་ད་སང་བ་འབད་ནའི་དོན་ལུ་ 
རིང་ག་འབྲི་རོམ་གྱི་རིགས་ཚུ་ དཔ་སོད་ནང་ བསྡུ་གསོག་འབད་ནའི་ གོམས་འདས་ཚུད་
བཅུག་དགོ། 

༡༡. བྲི་ནའི་རིག་རལ་འད་ མ་ཚོའི་གནས་སངས་ནང་ མནོ་རྒྱ་གོང་འཕལ་གཏང་ན་དང་ ཤེས་
ཡོན་འཐོབ་ནའི་རིག་རལ་ཅག་ཨིནམ་འབད་ ཧ་གོ་ས་བྲི་ན་ལུ་ ས་ོབ་བསྐྱེད་བཅུག་དགོ།  
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མཐུན་རྱེན་ཚང་དགོཔ། 

སོབ་ཕྲུག་སོ་སོའ་ བྲི་ནའི་རིག་རལ་འད་ ག་ཅ་བཟུམ་ཅག་དགོཔ་སོ་ཟིར་བ་ཅན་ ཡ་གུ་འད་ མ་ག་
གས་ལྷག་རུང་ ལགས་ཤེོམ་འབད་ ལྷག་ཚུགསཔ་དང་ དོན་ཧང་སངས་ས་ག་ོཚུགསཔ་ཅག་ དགོཔ་
ལས་བརན་ ཡག་འབྲུ་ སྙོམས་ཏོག་ཏོ་ ཡག་སྡེབ་དག་ཏོག་ཏོ་ ཁམས་གཙོང་ཏོག་ཏ་ོ ཡག་བཟིོ་ལྡན་
ཏོག་ཏོ་ སྒྲག་བཀོད་ བྱ་ཆ་ཆ་ཚུ་དགོཔ་འད་ ག་ན་བ་ཁག་ཆ། 

ད་ལས་བརན་ཏ་ གོང་གསལ་གྱི་དམགས་དོན་ འགྲུབ་ཐབས་ལུ་ སོབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ གོ་སྐབས་འཐོབ་
དགོཔ་འད་ཡང་། 
༡. ཡ་གུ་བྲི་ན་འད་ སོབ་དཔོན་གྱིས་ད་བ་བཀོད་མ་གས་མ་དོ་བརི་ རིང་གས་ལག་ལན་འཐབ་ས་ 

སང་བ་ཚུད་ནའི་གོ་སྐབས་གང་མང་ འཐོབ་དགོ། 
༢. ཡ་གུ་བྲི་ན་འད་རིང་གས་ལག་ལན་ཐོག་ལས་ སང་བ་འཐོབ་ནའི་གོ་སྐབས་གང་མང་དགོ།  
༣. སོབ་དཔོན་གྱིས་བྲིས་མ་ འབྲི་ཐངས་ ཚོག་གཞ་བཙུགས་ཐངས་ རྗེོད་ཚོག་སྒྲག་ཐངས་ འགོ་

བཙུགས་མཇུག་བསྡུའ་ སྒྲག་བཀོད་ཚུ་ལུ་དཔ་བལྟ་ས་ སང་བ་འབད་ནའི་གོ་སྐབས་འཐོབ་
དགོ། 

༤. གཞན་གྱིས་འབྲི་མ་ ཡག་འགྲུལ་དང་གཏང་ཡག་ སྙན་རོམ་ལ་སོགས་པའ་ དངོས་རོམ་དང་
འཆརི་རོམ་ ས་ཚོགས་ལུ་ཞབ་འཇུག་འབད་ཞནམ་ལས་ ད་བཟུམ་ས་བྲི་ན་ལུ་སང་བ་འཐོབ་
དགོ། 
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༥. སོབ་ཕྲུག་གས་ འབྲི་རོམ་ཚུ་ སབོ་དཔོན་དང་ ཕམ་ མཆད་གྲོགས་ཚུ་ལུ་ དག་དཔྱད་རྐྱེབ་
བཅུག་ས་ ལགས་བཅོས་འབད་ན་ལུ་ སང་བ་འཐོབ་དགོ། 

༦. རིང་ག་འབྲི་རོམ་ཚུ་ རིང་གས་ལྷག་ཞནམ་ལས་ དབྱ་དཔྱད་དང་དག་བཅོས་ འབད་ཚུགས་
དགོཔ་མ་ཚོད་ ཆ་རིོགས་གཞན་ཚུ་ག་ འབྲི་རོམ་ཚུ་ལུ་ཡང་ དབྱ་དཔྱད་འབད་ད་ ལགས་
བཅོས་འབད་ན་ལུ་ སང་བ་འཐོབ་དགོ། 

༧. འབྲི་རོམ་གྱི་རིགས་ལུ་ སྒྲ་སོརི་དང་ཡག་སྡེབ་འཛིལ་བ་མདཔརི་ བྲི་ནའི་གོམས་འདས་
འཐོབ་བཅུག་དགོ། 

༨. མ་འོངས་པའ་ལཱ་ག་མདུན་ལམ་ གདམ་ཁ་དང་འཁྲལ་བའ་ ལཱ་གཡོག་ཚུ་ལུ་ཕན་ཐོགས་ཡོད་
པའ་ བྲི་ནའི་ རིག་རལ་ཚུ་ལུ་ གོམས་འདས་ཚུད་དགོ། 

༩. འབྲི་རོམ་ལུ་ སང་བ་འཐོབ་ཐབས་ལུ་ གཞུང་འབྲིལ་ ཚོང་འབྲིལ་ སར་འབྲིལ་གྱི་ ཡག་
རིགས་ཚུ་དང་ གཞན་ཡང་ དགོད་བྲིོའ་རོམ་ སྐྱེོ་རོམ་ དགའ་རོམ་ སམས་གསོ་ ལགས་སོ་ 
བསགས་བརྗེོད་ ཆ་རིོགས་བཟིོ་ན་ རོད་རོམ་ རོད་ལན་ལ་སོགས་པའ་ འཆརི་རོམ་གྱི་རིགས་ 
ལས་འགུལ་དང་ ཁྱམ་ལཱ་ག་ཐོག་ལས་ སང་བ་འབད་ནའི་གོ་སྐབས་འཐོབ་དགོ། 
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འབི་ཐངས་སློབ་སློང་། 

ང་བཅས་རིའ་སོབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ རམོ་འབྲི་པའ་ཉམས་མོང་བྱན་ནའི་དོན་ལུ་ འབྲི་ཐངས་ཀྱི་སོང་བརྡརི་ཚུ་ 
བྱན་དགོཔ་ཡོད། ད་ལྟོ་ ང་བཅས་རིའ་ འབྲིང་རིམ་སབོ་གྲྭའ་ སོབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ འབྲི་ཐངས་ཀྱི་སོང་བརྡརི་
ཚུ་ བྱན་སྲོལ་མདཔ་ལས་ སོབ་ཕྲུག་མང་ཤེོས་ཀྱིས་ སོབ་ཁང་ནང་ལུ་ ག་ད་ས་བྲི་ན་ཨིན་ན? འབྲི་
ཐངས་ཀྱི་ཐབས་ལམ་ཚུ་ མ་ཤེས་པས། སོབ་ཁང་ནང་ རོམ་འབྲི་འབད་བའ་སྐབས་ལུ་ ཨི་ལོ་ཚུ་ག་ལཱ་
འགན་དང་ གོ་རིམ་ ཐབས་ལམ་ཚུ་ ག་ཅ་རི་ཡོདཔ་ཨིན་ན་? ཧ་གོ་ས་ ལག་ལན་འཐབ་ཚུགས་པའ་ 
བཀོད་རྒྱ་ཚུ་ཁ་གསལ་བྱན་དག།ོ ད་མ་ཚོད་ འབྲི་བའ་སྐབས་ལུ་ སོབ་དཔོན་གྱིས་ རྒྱབ་སྐྱེོརི་དང་ འགོ་
འདན་འཐབ་དགོཔ་ཚུ་ཡང་ ཚུལ་མཐུན་འབད་ འབད་ཚུགས་པ་ཅན་ ཨི༌ལོའ་མ་ཚོའི་ནང་ རོམ་རིག་
ག་ཅ་འབྲི་རོམ་འབད་རུང་ ཐོགས་ཆགས་མད་པརི་འབྲི་ཚུགས། 

ངོ་སློད། 
ཁྱོད་རིའ་སོབ་ཁང་ནང་ག་ སོབ་ཕྲུག་ཚུ་གས་ འབྲི་ཐངས་ལམ་ལུགས་དང་ གོ་རིམ་ ཐབས་ལམ་ཚུ་ག་
སྐོརི་ལས་ ག་ཅ་ཤེས་ག་ གྲོས་བསྟུན་འབད་ད་ རིང་སོའ་ཉམས་མོང་ཚུ་བཤེད་བཅུག། ཨི་ལོ་ཚུ་གས་ 
རོམ་འབྲི་འབད་མ་ རོམ་པ་པོ་འད་གས་ འབྲི་བའ་སྐབས་ལུ་ དནོ་ཚོན་ག་ད་ས་ གདམ་ཁ་རྐྱེབ་ན་ཨིན་
ན་? ཚུལ་ག་ད་ས་བྲི་ན་ཨིན་ན་? དཔར་ན། སྲུང་ ཡང་ན་ འབྲི་རོམ་ ཡང་ན་ སྙན་རོམ་སགོས་ 
དངོས་རོམ་དང་ འཆརི་རོམ་གྱི་ཚུལ་འབད་ བྲི་ན་ཨིན་ན་? ག་ག་དོན་ལུ་འབྲིྲིཝ་ཨིན་ན་? ཡང་ན་ 
ཁོ་/མོ་གས་འབྲི་མ་རོམ་རིག་འད་ ལྷག་མ་ག་ཨིན་ན་? ལུང་དང་དགོཔ་དང་ རིག་པ་གཏང་དགོཔ་
སོགས་ གཞུང་གཞན་ལུ་ ཁུངས་གཏུགས་འབད་ཐངས་ཚུ་ཤེས་བཅུག་དགོ།  
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འབྲི་བའ་གནས་སྐབས་ལུ་ཡང་ དང་པ་ལུ་ ཟིན་བྲིས་བཏབ་ན། གཉས་པ་ལུ་ ཞུན་དཔྱད་འབད་ན། 
གསུམ་པ་ལུ་ ཞུན་དག་རྐྱེབ་ན། འབྲི་བཀོད་སྒྲག་ན། དཔ་སྐྲུན་འབད་ནའི་ འབྲི་ཐངས་གོ་རིམ་ཚུ་ཡང་ 
ཧ་གོ་བཅུག་དགོ། ད་ག་དོན་ལུ་ སོབ་དཔོན་གྱིས་ འགོ་འདན་དང་ རྒྱབ་སྐྱེོརི་འབད་བའ་ཐོག་ལས་དང་ 
མང་ཤེོས་ སོབ་ཕྲུག་ནང་རྡོག་ གོ་སྡུརི་དང་ གྲོས་བསྟུན་འབད་ཐོག་ལས་ རིང་སོབས་ཀྱིས་བྲི་ནའི་ 
རིག་རལ་ཚུ་བྱན་ན་ལུ་ དམགས་པ་བསྐྱེད་དགོ།  ལྷག་པརི་དུ་ སོབ་དཔོན་དང་ སབོ་ཕྲུག་ཚུ་ག་བརི་
ན་ ག་ཅ་འབྲི་དོ་ག་? ག་ད་ས་འབྲི་ད་ོག་ཚུ་ག་སྐོརི་ལས་ གྲོས་བསྟུན་འབད་ད་ རྒྱབ་སྐྱེོརི་བྱན་དགཔོ་
འད་ ག་ཅ་ལས་གལ་ཆ། འད་འབདཝ་ལས་ འབྲི་ཐངས་སོང་བརྡརི་འད་ལུ་ ཉུང་ཤེོས་ཐུན་ཚོན་༡༠ 
ལས་ མ་ཉུངམ་ཅག་ ལག་ལན་འཐབ་དགོ། 

ཉནམ་དང་པ། ཐསོ་རྒྱ། 
སོབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ བྲི་ནའི་རིག་རལ་ནང་ལུ་ ཐོས་པའ་ཤེས་རིབ་འད་ གལ་ཅན་ཨིནམ་ཤེས་བཅུག་དགོ། 
ཐོས་པའ་ཤེས་རིབ་ཟིར་མ་འད་ རྒྱང་བསྒྲགས་དང་ སྒྲ་ཐག་ཚུ་ནང་ལས་ ཤེས་ཡོན་དང་བརྡ་དནོ་ཚུ་ 
རྣམ་ཅོ་གས་ཉན་ཏ་ ཡོན་ཏན་འཐོབ་ན་དང་། གོག་བརྙན་དང་ དཔ་དབ་ཚུ་ལྷག་པའ་ཐོག་ལས་ ཤེོས་
ཡོན་དང་བརྡ་དོན་ཚུ་ ལན་ན་འད་ལུ་ ཐོས་པའ་ཤེས་རིབ་ཟིར་སབ་ཨིན། ཉན་ན་དང་ལྷག་ནའི་རིག་
རལ་འད་གཉས་ཀྱིས་ ཐོས་རྒྱ་གོང་འཕལ་གཏངམ་ཨིནམ་ལས་ སོབ་དཔོན་གྱིས་ བྲི་ནའི་སོན་སང་ག་ 
སོང་ལཱ་གཙོ་ཅན་ཅག་འབད་ འབད་བཅུག་དགོ། 

དནོ་ཚོན་གདམ་ཁ། 
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ང་བཅས་རི་ག་རི་འབད་རུང་ རོམ་འབྲི་འད་ གོ་ཡངས་ཏོག་ཏ་ོའབད་ འགྱིོ་དགོ་པ་ཅན་ རོམ་འབྲི་འབད་
ནའི་གནད་དོན་འད་ རོམ་པ་པོ་འད་ག་རྒྱུད་ལུ་ ཉམས་སུ་མོང་ཡོད་པའ་ ཉམས་མོང་ཅག་དང་ ཡང་ན་ 
གནད་དོན་འད་ག་སྐོརི་ལས་ དཔ་དབ་དང་ སྒྲ་ཐག་ གོག་བརྙན་ལ་སོགས་པ་ ཁུངས་གཏུགས་འབད་
ཆོག་ཆོག་ཡོད་པའ་ འབྱུང་ཁུངས་ཅག་ཡོད་དགོ། འད་གས་འབད་ དུས་ནམ་རི་འབད་རུང་ འགོ་དང་
པ་ རོམ་འབྲི་འབད་བཅུག་པའ་སྐབས་ལུ་ རོམ་འབྲི་འབད་ནའི་དོན་ཚོན་འད་ ཨི་ལོ་ཁོང་རིའ་ཉམས་
མོང་དང་ སོ་བ་ཡོད་པའ་ དོན་ཚོན་ཚུ་གདམ་ཁ་རྐྱེབ་བཅུག་དགོ། 

ད་ག་དོན་ལུ་ སབོ་དཔོན་རིང་གས་དགའ་བའ་དོན་ཚོན་༥ ད་ཅག་ བྱང་ཤེང་གུ་བྲིས་ཏ་ སོན་ཞནམ་ལས་ 
ཨི་ལོ་ཚུ་ལུ་ དོན་ཚོན་འད་ཚུའ་སྐོརི་ལས་ ག་ཅ་ཤེས་ག་ད་བ་དས་ལན་འབད་ཞན་ན་ ཉམས་མངོ་ཚུ་
བཤེད་བཅུག་དགོ། ད་ལས་ སོབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ དོན་ཚོན་འད་ཚུའ་ཐོག་ལུ་ འབྲི་རོམ་ ཡང་ན་ སྲུང་ཅག་
འབྲི་བ་ཅན་ དོན་ཚོན་༥ ལས་ དོན་ཚོན་ག་འད་ གདམ་ཁ་རྐྱེབ་ས་ བྲི་ན་ཟིར་ ད་བ་བཀོད་དགོ། དཔར་
ན། 
༡. ཁྱོད་ཀྱིས་ དོན་ཚོན་འད་ ག་ཅ་འབད་གདམ་ཁ་རྐྱེབ་དགོཔ་སོ་? 
༢. དོན་ཚོན་འད་ག་སྐོརི་ལས་ ཁོྱད་ཀྱིས་ ག་ཅ་ཤེས་ག་? 
༣. ཁྱོད་ཀྱིས་ དོན་ཚོན་འད་ནང་ ག་ཅ་ག་སྐོརི་ལས་བྲི་ན་? 
༤. དོན་ཚོན་འད་ལུ་ སོ་བ་ག་ད་ས་ཡདོཔ་སོ་? སོ་བ་ག་ཅ་འབད་བསྐྱེདཔ་སོ་? 
༥. དོན་ཚོན་ལཱ་ཁག་ཅག་ གདམ་ཁ་རྐྱེབ་པ་ཅན་ དཀའ་ངལ་ག་ཅ་འཐོན་འོང་། 
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ད་བ་དས་ལན་འབད་ཚོརིཝ་ད་ ཨི་ལོ་ཚུ་གས་ རོམ་འབྲི་ག་ཅ་རི་འབད་རུང་ དོན་ཚོན་གདམ་ཁ་རྐྱེབ་
ཤེས་དགོཔ་འད་ གལ་ཅན་ཨིནམ་ཧ་གོ་བཅུག་དགོ། ནམ་རི་འབད་རུང་ དོན་ཚོན་འདའི་སྐོརི་ལས་ རིང་
གས་ བཤེད་ཚུགསཔ་དང་ འདའི་སྐོརི་ལས་ དཔ་དབ་གཞན་ཁ་ལས་འཚོལ་རུང་ འཐོབ་ཆོག་ཆགོ་
ཡོདཔ་ཅག་ཨིན་པ་ཅན་ རོམ་འབྲི་འབད་བའ་སྐབས་ལུ་ནང་གསས་གནད་དོན་ཚུ་ ག་ད་ས་རི་བཙུགས་
དགོ་རུང་ བཙུགས་ཚུགས། 

ཉནམ་གཉས་པ། འཆརི་གཞ་བཟི་ོན། 
རོམ་འབྲི་འད་ ག་ད་ས་བྲི་ན་ཨིན་ན་ སོབ་དཔོན་གྱིས་དོན་ཚོན་ཅག་དང་ སོབ་ཕྲུག་ཚུ་ གྲོས་བསྟུན་
འབད་ད་ རོམ་འབྲིའི་བཀོད་རིས་ཅག་བྲི་ན། བཀོད་རིས་འད་ནང་ ལྷག་མ་ཚུ་ལུ་ རོམ་པ་པོ་འད་ག་ 
སམས་ལུ་འཆརི་བའ་ བརྡ་དོན་དང་ གནས་ཚུལ་ཚུ་ ག་ཅ་རི་བྱན་ན་ཨིན་ན་དང་ ག་ད་ས་བྲི་ན་ཨིན་ན་
ཚུ་ ཐོ་བཀོད་དགོཔ་ཨིནམ་ཧ་གོ་བཅུག་ནའི་དོན་ལུ་ འོག་ག་ད་བ་ཚུ་བཀོད་ད་ དས་ལན་འབད་དགོ།  

དཔར་ན། རམོ་པ་པ་ོའད་ག་ བསམ་དནོ་/བརྡ་དནོ་དང་གནས་ཚུལ་བྱན་ན་ནང་། 
༡. གནད་དོན་ངོ་མ་ ག་ཅ་ཨིན་ན་? 
༢. གནད་དོན་ངོ་མ་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱེོརི་གྱི་གནད་དོན་ ཡང་ན་ ནང་གསས་གནད་དོན་ ག་ཅ་རི་བྲི་ན་

ཨིན་ན? 
༣. ནང་གསས་གནད་དོན་ ག་དམ་ཅག་ བྲི་ན་ཨིན་ན་?  
༤. ནང་གསས་གནད་དོན་ཚུ་ལས་ དང་པ་ ག་ཅ་བྲི་ན་ཨིན་ན་? གཉས་པ་ ག་ཅ་བྲི་ན་ ལ་

སོགས་པའ་ ནང་གསས་གནད་དོན་ཚུ་ག་ གོ་རིམ་སྒྲག་ཐངས་། 
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༥. གནད་དོན་ད་ཚུ་ ལྷག་མ་ག་ཨིན་ན་ ངོས་འཛིན་འབད་དགོ། 

ག་ད་ས་བྲི་ན་ཨིན་ན་ག་ འབྲི་ཚུལ་ཡང་། རོམ་འབྲིྲིཔ་འད་གས་ བྲི་ན་ཨིན་མ་རོམ་རིག་འད་ འབྲི་རམོ་
འབད་བྲི་ན་ཨིན་པ་ཅན།  
༡. འབྲི་རོམ་གྱི་དབྱ་བ་ག་ཅ་ནང་བྲི་ན་? དཔར་ན། རྒྱུད་སྐུལ་འབྲི་རོམ། རོད་གང་འབྲི་རོམ། 

ལོ་རྒྱུས་འབྲི་རོམ། འཆརི་སང་འབྲི་རོམ་སོགས། 
༢. དཔར་ན། རོད་གང་འབྲི་རོམ་འབད་ བྲི་ན་ཨིན་པ་ཅན་ རོད་གང་འབྲི་རོམ་འད་ག་ ཁྱད་ཆོས་

དང་ རིག་རལ་ཚུ་ ལག་ལན་འཐབ་དགོཔ། 
༣. སྙན་རོམ་གྱི་གཟུགས་སུ་ བྲི་ན་ཨིན་པ་ཅན་ ཁྱད་ཆོས་དང་རིག་རལ་ཚུ་ ག་ད་ས་ལག་ལན་

འཐབ་ན། 
༤. ལྷག་མ་ ག་ཨིན་ན་ ངོས་འཛིན་འབད་དགོ། 
དས་ལན་འད་འབད་ཚོརིཝ་ད་ ཨི་ལོ་ཚུ་སྡེ་ཚོན་ ཆུང་ཀུ་ནང་བགོ་བཞག་ཞན་ན་ སྡེ་ཚོན་ནང་རྡོག་བསྟུན་
གྲོས་འབད་བཅུག་ས་ ཁོང་རི་དགའ་མ་ དོན་ཚོན་གཅག་གདམ་ཁ་རྐྱེབ་བཅུག་དགོ། ད་འབདཝ་ད་ སངོ་
བརྡརི་འད་ འབྲི་ཚུལ་རི་རི་ལུ་ དམགས་པ་བསྐྱེད་ད་ མཐརི་འཁྱོལཝ་འབད་ སནོ་དགོ། དཔར་ན། 
འབྲི་རོམ་བྲི་ན་སོན་པ་ཅན་ འབྲི་རོམ་འད་རི་ མཇུག་ཚུན་སོན་ཞན་ན་ ད་ལས་ སྲུང་དང་ སྙན་རོམ་
གང་རུང་ཅག་སོན་དགོ། གདམ་ཁ་རྐྱེབ་མ་ དོན་ཚོན་ད་ག་ཐོག་ ཁོང་རིའ་སྡེ་ཚོན་ནང་ གོ་སྡུརི་འབད་
ཞན་ན་ དོན་ཚོན་ད་ག་གནད་དནོ་འད་ཚུ་ ག་ད་ས་ བརྡ་སོད་འབད་ན་ཨིན་ན་དང་ ཚུལ་ག་ད་ས་བྲི་ན་
ཨིན་ན་ རོམ་འབྲིའི་བཀོད་རིས་བཟིོ་བཅུག་དགོ།  
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བཀོད་རིས་ འབྲི་བའ་སྐབས་ལུ་ ལྟག་ག་དས་ལན་ཚུ་ སམས་ཁརི་བཞག་དགོ་པའ་ཁརི་ རོམ་འབྲི་
འད་ འབྲི་རམོ་ཅག་འབྲི་བའ་སྐབས་ལུ་ཨིན་པ་ཅན། 
༡ དོན་ཚོན་ངོ་མ་ ག་ཅ་ཨིན་ན་ བཀདོ་དགོ། 
༢ ངོ་སོད་ ག་ད་ས་འབད་ན་? 
༣ གཙོ་བོའ་གནད་དོན་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱེོརི་གྱི་དོན་ལུ་ ནང་གསས་གནད་དོན་ ག་ཅ་རི་བྲི་ན་? 
༤ མཇུག་དོན་ག་ད་ས་བྲི་ན་? 
༥ འབྲི་རོམ་གྱི་དབྱ་བ་ ག་ཅའི་ཐོག་ལུ་ བྲི་ན།  
༦ དབྱ་བ་དའི་ ཁྱད་ཆོས་དང་ རིག་རལ་ ག་ཅ་རི་བཀོད་དགོ་ག་? 
༧ འབྲི་རོམ་འདའི་ བརྗེོད་དོན་ ཡང་ན་ ལྷག་མ་ཚུ་ལུ་ བརྡ་དོན་ག་ཅ་སྤེལ་ན། 

སྙན་རམོ་ཅག་འབྲི་བའ་སྐབས་ལུ་ཨིན་པ་ཅན། 
༡ ཚོག་རྐང་རི་ལུ་ ཚོག་འབྲུ་ག་ད་རི་འབད་ བྲི་ན།  
༢ ཚོགས་བཅད་ ག་ད་རི་བྲི་ན། 
༣ དཔ་ག་ཅ་ལུ་བཞག་ན། 
༤ དཔ་ དཔ་ཅན་ ག་ད་ས་བཀོད་ན། 
༥ བརྗེོད་དོན་ ག་ད་ས་ བཤེད་ན་སགོས། 

སྲུང་ཅག་འབྲི་བའ་སྐབས་ལུ་ཨིན་པ་ཅན། 
༡ བརྗེོད་དོན་ ཡང་ན་ ལྷག་མ་ཚུ་ལུ་ བརྡ་དོན་ག་ཅ་སྤེལ་ན། 
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༢ ས་གནས་དང་ གནས་སངས་ དུས་ཚོད་ག་དམ་ཅག་ཁརི་།  
༣ སྲུང་རདཔ་ག་དང་ག་? སྲུང་རདཔ་ག་ལཱ་འགན། 
༤ སྲུང་ག་འཆརི་གཞའི་ནང་། 
ཀ སྲུང་འགོ་བཙུགས་ཐངས། 
ཁ སྲུང་ག་རྙོགས་གཞ་ ག་ད་ས་འག་ོབཙུགས་ན། 
ག ལྷག་མ་ད་ལུ་ དགའ་བ་ སྐྱེོ་བ་ ཞ་ལོག་པ་ འཇགས་པ་ལ་སགོས་པའ་ ཉམས་དགུ་ལས་ 

ག་ཅའི་ཉམས་ཀྱི་ཚོར་སང་ཚུ་བྱན་ན། 
ང སྲུང་ག་རྙོགས་གཞའི་ ཞ་ཐབས་ཡོདཔ་འབད་བཞག་ན་ཨིན་ན་ ཡང་ན་ སྲུང་ལྷག་མའི་ 

བསམ་དཔྱད་ཀྱི་དོན་ལུ་ ཞ་ཐབས་མདཔ་འབད་ བཞག་ན་ཚུད་དགོ། 

ཉནམ་གསུམ་པ།   ཟིན་བྲིས་དང་པ་བཏབ་ན།  
སོབ་ཕྲུག་ཚུ་གས་ ཉནམ་གཉས་པ་ནང་ ཁོང་རིའ་སྡེ་ཚོན་ནང་ གདམ་ཁ་རྐྱེབ་མ་དནོ་ཚོན་ད་དང་ བཀོད་
རིས་ད་ག་ཐོག་ ཟིན་བྲིས་དང་པ་འད་ རོམ་འབྲི་འབད་བཅུག་དགོ། སོབ་དཔོན་རིང་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱེོརི་བྱནམ་
ད་ འཇམ་ནའི་དོན་ལུ་ སྡེ་ཚོན་རི་གས་ རོམ་འབྲི་མ་འདཝ་རི་ ཟིན་བྲིས་བཏབ་མ་བཅུག་པརི་ འབྲི་
རོམ་ཨིན་པ་ཅན་ སྡེ་ཚོན་ག་རི་ འབྲི་རོམ་རྐྱེངམ་གཅག་འབྲི་བཅུག་དགོ། ཟིན་བྲིས་བཏབ་པའ་སྐབས་
ལུ་ སོབ་དཔོན་རིང་ སྡེ་ཚོན་སྐོརི་རི་རྐྱེབ་ས་ འགྱིོ་ཞན་ན་ སྡེ་ཚོན་ནང་ གོ་སྡུརི་དང་ གྲོས་སྡུརི་ ད་
ལས་ ཟིན་བྲིས་བཏབ་ཚུལ་ཚུ་ བལྟ་ཞབ་འབད་དགོ། དའི་སྐབས་ལུ་ ཁག་ཆ་ཤེོས་ སྡེ་ཚོན་ད་ཚུ་གས་ 
ཟིན་བྲིས་ད་ ཉནམ་གཉས་པའ་བཀོད་རིས་དང་ འཁྲལ་ཏ་འབྲི་ཧད་ ལྟ་ཞབ་འབད་དགོ། སྡེ་ཚོན་ག་རི་
གས་ ཟིན་བྲིས་བཏབ་ཚོརིཝ་ད་ ཟིན་བྲིས་དང་པ་འད་ ག་རི་བསྡུ་ལན་འབད་ད་ སོབ་ཁང་ནང་བཞག་
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ན། 

ཉནམ་བཞ་པ།  ཟིན་བྲིས་དང་པ་ ཞུན་དག་རྐྱེབ་ས་ ཟིན་བྲིས་གཉས་པ་བཏནོ་ན། 
ཉནམ་གསུམ་པ་ནང་ ཟིན་བྲིས་དང་པ་བཏབ་མ་ རོམ་འབྲི་འད་ སྡེ་ཚོན་ད་ལུ་རི་ ལོག་ས་སོད་ཞན་ན་ 
ལྷག་ས་ ཞུན་དག་རྐྱེབ་བཅུག་དགོ། ཞུན་དག་དའི་སྐབས་ལུ་ གཙོ་བོ་རི་ ཟིན་བྲིས་གཉས་པ་ནང་ 
འཆརི་གཞ་བཟིོ་མ་དང་འཁྲལ་ས་ བྲིས་ཏ་ཡོད་མད་ དབྱ་དཔྱད་འབད་ད་ ཞུན་དག་རྐྱེབ་ན། དཔར་ན། 
༡. ཚུད་དགོ་པའ་གནད་དོན་ཚུ་ ག་རི་ཚུད་ནུག་ག་? 
༢. འགོ་བཙུགས་ཐངས་ ཡང་ན་ ངོ་སོད་འབད་ཐངས་ཚུ་ སོ་ཏོག་ཏོ་འགྱིོ་ནུག་ག་? 
༣. གནད་དོན་དང་ གནས་ཚུལ་ཚུ་ ངས་བདན་ཨིན་མས་ག་? 
༤. ནང་གསས་གནད་དོན་ཚུ་ གོ་རིམ་བསྒྲགས་ཏ་ ཚུད་ནུག་ག་? 
༥. ལུང་དངས་ཏ་ཡོད་པ་ཅན་ ལུང་འད་ གནད་དོན་གྱི་གནས་སངས་དང་ འབྲིལ་བ་འདུག་ག་? 
༦. བརྗེདོ་དོན་ལུ་རིང་ག་བསམ་འཆརི་དང་ རིག་པ་སརི་ཡོད་མ་ཚུ་ ཚུལ་མཐུན་འགྱིོ་ནུག་ག་? 
༧. གནད་དོན་འོས་འབབ་མད་མ་འཕྱེ་དགོཔ་དང་མ་ཚོངམ་ཐབས་བཀལ་དགོཔ་ག་ཅ་རི་འདུག་ག? 
༨. དཔ་དབ་གཞན་ལུ་ ཁུངས་གཏུགས་འབད་ད་ཡོད་པ་ཅན་ དཔ་དབ་ད་དང་ ག་སྡུརི་ག་ད་ས་ 

འབད་ནུག? རིག་པ་ཚུ་ ག་ད་ས་ལན་ནུག་?  

ཉནམ་ལྔ་པ།  ཟིན་བྲིས་གཉས་པ་ ཞུན་དཔྱད་འབད་ད་ མཐའ་དཔྱད་འགྲུབ་ན། 
ཉནམ་གཞ་པ་ནང་ ཟིན་བྲིས་དང་པ་བསྐྱེརི་ཞབ་འབད་མ་ རོམ་འབྲི་འད་ དོ་རུང་ སྡེ་ཚོན་ད་ལུ་རི་ ལགོ་
ས་སོད་ཞན་ན་ ལྷག་ས་ ཡང་ཞུན་རྐྱེབ་བཅུག་དགོ། ཞུན་དག་དའི་སྐབས་ལུ་ གཙོ་བོ་རི་ སྐད་ཡག་
མཐོ་ཚོད་དང་ ཚོག་དོན་ཚུ་ ལཱ་ཁག་ཡོད་མད་ ད་ལས་ ཡ་གུའ་སྡེབ་ཚུ་ ནོརི་འཁྲུལ་ཡོད་མད་ དབྱ་
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དཔྱད་འབད་ད་ ཞུན་དཔྱད་རྐྱེབ་ན། དཔར་ན། 
༡. སྐད་ཡག་ག་མཐོ་ཚོད་ཚུ་ དམགས་གཏད་འབད་ཡོད་པའ་ ལྷག་མ་ཚུ་ག་དོན་ལུ་ གོཝ་འཇམ་

ཏོང་ཏོ་འདུག་ག་? 
༢. ཧ་མ་གོ་བའ་མང་ཚོག་ གསརིཔ་རི་ ཚུད་ད་མན་འདུག་ག་? 
༣. གོ་དོན་ལཱ་ཁག་ཡོད་པའ་ གནད་དོན་རི་ ཚུད་ད་མན་འདུག་ག་? 
༤. ཡ་གུའ་སྡེབ་ཚུ་ལུ་ ནོརི་བ་དང་འཁྲུལ་བ་རི་ མན་འདུག་ག་? 
༥. མང་ཚོག་ཆད་ལྷག་རི་ མན་འདུག་ག་? 
༦. ཚོག་དང་ཤེད་ཚུ་ ཀྲིག་ཀྲི་འབད་ བཀལ་ནུག་ག་? 
༧. ཚོག་མཚོམས་དང་ བརྗེོད་མཚོམས་ དོན་མཚོམས་ཚུ་ ཀྲིག་ཀྲི་འབད་བཅད་ནུག་ག་? 
༨. དཔ་དབ་ཀྱི་ཡག་འབྲུ་སོམ་ཆུང་ག་ཚོད་ ལྡན་ཏོག་ཏོ་བཟིོ་ན། 

ཉནམ་དྲུག་པ།  ཞུན་དག་གྲུབ་ཡདོ་པའ་རམོ་འབྲི་འད་ པརི་རིས་བཙུགས་ཏ་ འབྲི་བཀདོ་བསྒྲག་ན། 
ཉནམ་ལྔ་པའ་སྐབས་ མཐའ་དཔྱད་ཞུན་དག་གྲུབ་ཡོད་མ་རོམ་འབྲི་འད་ནང་ པརི་དང་ རི་མོ་ཚུ་
བཙུགས་ཏ་ སྤེརི་སྐྲུན་འབད་ནའི་དོན་ལུ་ མ་དབ་བཟིོ་ན། དཔར་ན། 
༡. གནད་དོན་ལཱ་ཁག་ཡོད་པའ་ ནང་གསས་དོན་ཚོན་ཚུ་ག་ གོ་དོན་ཁ་གསལ་བཟིོ་ཐབས་ལུ་ 

པརི་དང་ རི་མོ་ཚུ་ འོས་འབབ་བལྟ་ས་བཙུགས་ན། 
༢. ངས་དོན་ཚུ་ ངས་ཏག་བཟིོ་ནའི་དོན་ལུ་ པརི་ཁྲམ་དང་ ཐག་ཁྲམ་ཚུ་ བཙུགས་ན་? 
༣. ལྷག་མ་ཚུ་གས་ ཆགས་པ་དང་ སོ་སམས་བསྐྱེད་ནའི་དོན་ལུ་ དཔ་དབ་མང་བཏགས་ན་དང་ 

ཕྱེ་ཤེོག་ག་ པརི་རིས་ སམས་ཆགས་ས་ས་བཟིོ་ན། 
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འགྲལ་བཤེད་འབྲི་རམོ་ལུ་ གཞ་བཞག་ས་འབད་བ་ཅན།  
འགྲལ་བཤེད་འབྲི་རོམ་འད་ གནད་དོན་ཅག་ག་སྐོརི་ལས་ འགྲལ་བཤེད་རྐྱེབ་ས་ རམོ་མ་འད་ཨིན། 
འགྲལ་བཤེད་འད་ལྷག་པའ་བསང་ལས་ ལྷག་མ་ག་སམས་ལུ་ མག་ཏོ་ག་གདོང་ཁརི་ མངོན་སུམ་ ཁྲ་
ལྷམ་ལྷམ་གྱི་ སང་བ་ཤེརི་ཚུགས་པའ་ དངོས་གཟུགས་འགྲལ་བཤེད། བྱ་རིམ་འགྲལ་བཤེད། དངོས་
དང་དངོས་མད། གཉས་ལྡན་གྱི་འགྲལ་བཤེད་དང་གསུམ་ཡོད། ད་ནང་ལས་ དངོས་གཟུགས་ འགྲལ་
བཤེད་ཟིར་མ་འད་ མག་ག་མཐངོ་སརི་ཡོད་མ་ཚུ་ག་ འགྲལ་བཤེད་ དཔར་ན། གནས་བཤེད་བཟུམ་
ཨིན།   

བྱ་རིམ་འགྲལ་བཤེད་ ཟིར་མ་འད་ གནད་དོན་ཅག་ ག་ད་ས་བྱུང་ཡ་ག་ གོ་རིམ་བཞན་དུ་ག་ འགྲལ་
བཤེད་ དཔར་ན།  བཞས་སོ་འབད་ཐངས་ཀྱི་ ཟིས་སོརི་དཔ་དབ་བཟུམ། མག་གས་ མཐོང་སརི་ཡོད་
མ་དང་ སམས་ཀྱིས་ ཤེས་དགོ་པའ་ གནད་དོན་གཉས་ཆ་རི་ སབས་གཅག་ཁརི་བཤེད་མ་ལུ་ སབ་
ཨིན། དངོས་དང་དངོས་མད་གཉས་ལྡན་ ཟིར་མ་འད་ དཔར་ན། སྒྲག་ལམ་རྣམ་གཞག་ནང་ ལུས་
ངག་ཡད་གསུམ་གྱི་ སྒྲག་ལམ་ སབས་གཅག་ཁརི་ བཤེད་མ་བཟུམ་ཨིན། 
དན་གས།ོ འགྲྱེལ་བཤད་འབི་རློམ་འདི་འབིཝ་ད་ སློབ་དཔོན་གིས་ འབི་རློམ་མ་འབི་བའི་ཧྱེ་མར་ འློག་གི་དོན་ཚན་ཚུ་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ འབི་
རློམ་གི་ཆ་ཤས་ཅིག་འབད་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་གི་དོན་ལུ་ བཅའ་སིག་རབ་འློང་། 

 འགྲལ་བཤེད། (རྐྱེབ་དགོ་པའ་གནད་དོན་ ག་ཅ་ཨིན་ན?) 
 འབྲི་རོམ་ལྷག་མ། (ནང་རྡོག་ སྤྱིར་བཏང་ གཞོནམ་ ཕྱེ་མ་ ག་ག་དོན་ལུ་ཨིན་ན?) 
 སྐད་ཡག།  (གོ་ཡངས་པ། གོ་དོག་དགས། ཞ་ས་དང་ སྙན་ཚོག་གས་བརྒྱན་པ་ག་ད་ས་ 

འབྲི་ན་?)  
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 གནས་ཚུལ་འབྱུང་ཁུངས། (ལྟ་སྐོརི་ ཉམས་མོང་ ཞབ་འཚོལ་ ག་ཅ་ཐོག་ལས་ཨིན་ན?) 
 དབྱ་བ། (འགྲལ་བཤེད་) 
 ཚོར་སང་། (རྩུབ་དགས་ དགོད་བྲི་ ག་ཅ་བཟུམ་དགོ་ན?) 
 རིམ་པ། (གོ་རིམ་ ས་སྲ་ ག་ཅ་བཟུམ་འབྲི་ན?) 

སོབ་ཕྲུག་དང་གཅག་ཁརི་ གྲོས་བསྟུན་གྱི་ཐོག་ལས་ འབྲི་བཀོད་ ཟིན་བྲིས་ཅག་བཟི་ོདགོ། སོབ་ཕྲུག་
ཚུ་དོན་ཚོན་འད་ག་ ཐོག་ལུ་ འབྲི་བཅུགཔ་ད་ འབྲི་རོམ་ཞུན་དག་དང་ བསྐྱེརི་ཞབ་ཀྱི་སྐབས་ སབོ་
དཔོན་རིང་གས་ དཔ་སོན་འབད་ན་ག་ འབྲི་རོམ་འད་ ཕྱེ་ཁརི་འབད་འབྲི་དགོཔ་ཨིན། 
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སྐད་ཡིག་དང་ཡི་གུའི་སློར་བ། 
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ཁུངས་དོན། 

སྐད་ཡག་ག་རིག་རལ་འད་ སྨྲ་ཤེས་དནོ་ག་ོབ་མའི་མཚོན་ཉད། ཟིར་སབ་དོ་བཟུམ་ས་ སྤྱིར་མའི་ལུས་
རན་ཐོབ་རིགས་ཐོབ་ཚོད་ ག་རི་རིགས་མཐུན་ ནང་ཚོན་སོ་སོའ་ཁ་སྐད་ བརྡ་དོན་སོད་ལན་གྱི་ཐོག་ལས་ 
ཤེས་བརྗེོད་འཇུག་གསུམ་གྱི་ཐ་སྙད་ མ་ཚོ་གང་སྤྱིོད་ན་ལུ་ རིང་བཞན་གྱི་རིག་སོབས་ཡོདཔ་ཨིན། ད་
འབདཝ་ད་ འདས་པ་དང་ད་ལྟ་བའ་འབྱུང་རིམ་ཚུ་ མ་འོངས་པའ་དནོ་ལུ་ཐོ་བཀོད་འབད་ན་དང་ འཛིམ་
གང་སྐད་རིགས་མ་འད་བའ་ མ་རིགས་གཞན་ཚུ་དང་གཅག་ཁརི་ སོ་སོའ་རིག་པ་དང་ ཉམས་མོང་ཚུ་
བརྗེ་སོརི་འབད་ད་ ཤེས་ཡོན་ཁྱད་པརི་ཅན་བཟིོ་ན་ལུ་ ཡག་ཐོག་བརྡ་སོརི་གྱི་སྐད་ཡག་འད་ མད་ཐབས་
མདཔ་ལས་བརན་ སྐད་ཡག་འད་ ཉན་སབ་དང་ འབྲི་ལྷག་ རིག་རལ་གྱི་རན་གཞ་ཨིན།  

ད་ཡང་། ལུང་སོན་པ་ར་བ་སུམ་ཅུ་པ་ལས། བསབ་པ་ཀུན་གི་གཞི་འཛིན་ཅིང་། །རིག་བྱེད་སྨྲ་བ་རྣམས་ཀི་
རྒྱུ། །མིང་ཚིག་བརློད་པ་ཀུན་གི་གཞི། །ཡི་གེའི་སློར་བ་བཤད་པར་བ། །ཟིར་གསུངས་ཡོདཔ་བཟུམ་ ནང་
པའ་གཙུག་ལག་བསབ་པ་གསུམ་དང་ ཕྱེ་རིོལ་པའ་རིག་བྱད་བཞ་ མཐུན་མོང་ག་རིག་གནས་ཚུ་ག་རི་
ག་གཞ་འད་ ཡ་གའི་སོརི་བ་ལུ་བརན་དགོཔ་ཨིན། ད་ཡང་ ངག་ཐོག་ག་བརྗེོད་པ་ལུ་ བརན་ཏ་
འའགྲུབ་པའ་སྐད་ཡག་ག་སོརི་བ་དང་ ཡ་གུའ་སོརི་བ་ལུ་བརན་ཏ་ རྒྱུན་གནས་ཚུགས་པའ་ངག་ཐགོ་
ག་བརྗེོད་པ་ ད་གཉས་ གཅག་ལུ་གཅག་བརན་གྱི་ཐོག་ལས་ འཇག་རན་བརྡ་སོད་ཀྱི་རྣམ་གཞག་ ནོརི་
འཁྲུལ་མད་པརི་ ཡུན་རིང་ག་བརི་ན་བརྡ་དོན་འཕྲོད་ཚུགསཔ་བཟི་ོདགོཔ་ཨིན། 

དའི་དོན་ལུ་ སྐད་ཡག་ག་ཤེས་ཡོན་འཐབོ་ན་ག་ རིག་རལ་འད་ཡང་ ར་དཔལ་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆས། 
འབི་ཀློག་ས་དང་རིག་པའི་གཞི་བཟུང་ནས། །ཟིར་གསུངས་ཡོདཔ་བཟུམ། བྲི་ན་དང་ལྷག་ན་ སྒྲ་སོརི་གྱི་
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གཞུང་དང་ སྙན་ངག་ མངོན་བརྗེོད་ སྡེབ་སོརི་ལ་སོགས་པའ་ རིག་གནས་ཀྱི་ གཞ་འགྱིམ་བཙུགས་
ཐོག་ལས་ སྐད་ཡག་ལུ་མཁས་པརི་ འགྱུརི་དགོཔ་ལས་བརན་ སྐད་ཡག་ཤེས་ཡོན་གྱི་གནས་ཚོད་ནང་
ལུ་ སརི་བྱ་ཡ་གའི་རྣམ་གཞག་དང་ མང་ཚོག་བརྗེོད་པའ་སྒྲུབ་ཚུལ་ལས་བརམས་ཏ་  སོརི་ཚུལ་ ཚོག་
ཕྲད་དང་ རྣམ་དབྱའི་སྒྲ་སོརི་དང་ དོན་གྱི་འཇུག་ཚུལ་ཚུ་དང་  ད་ཁརི་སྐད་ཡག་ལག་ལན་གྱི་ བརྡ་
འབྲིལ་ཡག་རིགས་ རྣམ་གཞག་དང་བཅས་ སྐད་ཡག་ཤེས་ཡོན་གྱི་གནས་ཚོད་ནང་ལུ་ཚུདཔ་འབད་
བཟིོ་ས་ཡོད།།  
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སྐད་ཡིག་དང་ཡི་གུ་སློར་བའི་གནས་ཚད། 

སོབ་རིམ་༡༢ པ་མཇུག་བསྡུཝ་ད་ སོབ་ཕྲུག་ཚུ་གས། 
༡. རོང་ཁའ་སྐད་ཡག་ག་ དགོས་པ་དང་ཕན་ཐོགས་ ཁྱད་རྣམ་དང་སྒྲུབ་ཚུལ་ཤེས་ཚུགས་དགོ། 
༢. རོང་ཁའ་ མང་ཚོག་བརྗེོད་པའ་རྣམ་གཞག་ ལག་ལན་འཐབ་ཚུགས་དགོ། 
༣. སརི་བྱ་ཡ་གའི་ རྣམ་གཞག་དང་ ཕྲད་རྣམ་དབྱ་ཚུ་ ལག་ལན་འཐབ་ཚུགས་དགོ།   
༤. བདག་གཞན་དུས་གསུམ་དང་ བྱ་བྱད་ལས་གསུམ་དབྱ་བ་ཕྱེས་ཏ་ ལག་ལན་འཐབ་ཚུགས་

དག།ོ 
༥. ཆོས་སྐད་དང་ རོང་ཁའ་རྗེོད་སྒྲ་དང་ ཡག་སྡེབ་ ཕྲད་དང་རྣམ་དབྱའི་ ཁྱད་པརི་ཚུ་ཕྱེ་ཚུགས་

དགོ། 
༦. ངག་ཐོག་དང་ཡག་ཐོག་ལུ་ དུས་རྒྱུན་ ལག་ལན་འཐབ་དགོ་པའ་ མང་ཚོག་ག་རིགས་དང་ སྒྲ་

གཏམ་དང་ སྐོརི་གཏམ་ དཔྱ་གཏམ་ ཞ་ས་དང་ཕལ་སྐད་ཚུ་ དབྱ་བ་ཕྱེས་ཏ་ ལག་ལན་
འཐབ་ཚུགས་དགོ། 

༧. རོང་ཁ་རིོ་མཱན་དང་ ཉར་མཁོའ་ཨིང་ལྲིཤེ་ རོང་ཁ་ནང་འབྲི་ཐངས་ ལག་ལན་འཐབ་ཚུགས་
དགོ། 

༨. གདམ་ང་ཅན་དང་ རྗེོད་སྒྲ་ཕྱེོགས་མཚུངས་ཀྱི་ ཡག་སྡེབ་འཁྲུལ་སོྤེང་ཚུ་ ཤེས་ཚུགས་དགོ། 
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    ཡི་གུ་སློར་བའི་བཀོད་རིས།  
            སློབ་རམི། ༩ ༡༠ 
༡ ཚིགས་མཚམས་/བརློད་མཚམས་ དོན་མཚམས་གཅད་ཐངས། √  
༢ འབྱེལ་ཚིག། √  
༣ མིང་དང་བ་ཚིག་གི་ ཞྱེ་སའི་སློར་ཚུལ།  √ 
༤ བརློད་པ་རང་པ་ ཆ་ཚང་ སྣ་བསྡུས་ཀི་ སིག་བཀོད།  √ 
༥ སྐད་ཡིག་གི་ངོ་སློད། √  
༦ བྱེད་མྱེད་ལས་ཚིག་དང་སློན་ཚིག √ √ 
༧ ནི་ས། √  
༨ ན་དང་ཅིན། √  
༩ རྣམ་དབྱེ་བརྒྱད་ཀི་དབྱེ་བ། √  
༡༠ འདི་ཚིག། √  
༡༡ སྐད་ཡིག་གི་དགོས་པ་དང་ཕན་ཐོགས།  √ 
༡༢ གདམ་ང་ཅན་གི་ཡི་གུ།  √ 
༡༣ བདག་ས།  √ 
༡༤ ཅི་དང་ཡི་གི་འཇུག་ཚུལ།  √ 
༡༥ རློང་ཁ་རློ་མཱན་ འབི་ཐངས་ལམ་ལུགས།  √ 
༡༦ མིང་ཚིག་བརློད་པའི་རྣམ་གཞག་ངོས་འཛིན་དང་ལག་ལེན།  √ 

ཡིག་སྐུར་རྣམ་གཞག་ བཀོད་རསི།  
ཡགི་སྐུར་རྣམ་གཞག། ༩ ༡༠ 
༡ ཞུ་ཡིག། √ √ 
༢ གཏང་ཡིག། √ √ 
༣ འཕིན་ཡིག། √  
༤ བཀའ་རྒྱ།  √ 
༥ སྙན་ཞུ།  √ 
༦ སྙན་གསོལ།  √ 
༧ ཟིན་བིས། √  
༨ ལས་རིམ། √  
༩ གྲློས་གཞི། √  
༡༠ གྲློས་ཆོད།  √ 
༡༡ ཞུ་ཚིག་/བཤེར་ཡིག། √ √ 
༡༢ ངག་བརློད། √  
༡༣ འབའ་འགན་རྒྱ།  √ 
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གནས་རིམ་བཞི་པ།   

༡. སྐད་ཡག་ག་ངོ་སོད་ དགོས་པ་དང་ ཕན་ཐོགསཚུ་ཤེས་ཚུགས་དག།ོ 
༢. རྣམ་དབྱ་བརྒྱད་དང་ ལྷག་བཅས་ རྒྱན་སྡུད་ མང་མཐའ་ཚུ་ག་དོན་གྱི་འཇུག་ཚུལ་ ལག་ལན་

འཐབ་ཚུགས།  
༣. ན་སྒྲ་ ན་སྒྲ་ དང་སྒྲ་ ད་སྒྲ་ ད་སྒྲ་ སྤྱི་སྒྲ་ བདག་སྒྲ་ དགག་སྒྲ་ ཅ་དང་ཡ་ཚུ་ག་ འཇུག་

ཚུལ་ཤེས་ཚུགས། 
༤. ཚོགས་བཅད་ཀྱི་བརྗེོད་པ་ཚུ་དང་ རོམ་གྱི་རིགས་ཚུ་འབྲིྲིཝ་ད་ ཡག་སྡེབ་ཚོངམ་འབད་ ལག་

ལན་འཐབ་ཚུགས། 
༥. མང་དང་བྱ་ཚོག་ ཞ་སའ་སོརི་ཚུལ་ཚུ་དང་ གདམ་ང་ཅན་གྱི་མང་ཚོག་ཚུ་ ལག་ལན་འཐབ་

ཚུགས།  
༦. རོང་ཁ་རིོ་མཱན་ངོས་འཛིན་དང་ དབྱ་བ་ཕྱེ་ཚུགས་དགོ།  
༧. ངག་ཐོག་དང་ཡག་ཐོག་ག་ བརྡ་དོན་སོད་ལན་ནང་ སྒྲ་གཏམ་དང་ སྐོརི་གཏམ་ ཕལ་གཏམ་

ཚུ་ དབྱ་བ་ཕྱེས་ཏ་ ལག་ལན་འཐབ་ཚུགས།  
༨. ཚོག་མཛིད་ལག་ལན་འཐབ་ས་ མང་ཚོག་ག་གོ་དོན་འཚོལ་ཏ་ལྷབ་ན་དང་ མང་ཚོག་རྒྱ་སྐྱེད་

འབད་ཚུགས། 
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སློབ་སློང་ལས་དནོ། 

༡. སོབ་རིམ་བརྒྱད་པ་ནང་ལྷབ་མ་ སྐད་ཡག་ག་རིག་རལ་ཚུ་ ལག་ལན་འཐབ་ཚུགས་དགོ།  
༢. སྐད་ཡག་ག་ངོ་སོད་ཤེས་ཚུགས་དགོ། 
༣. རྣམ་དབྱ་བརྒྱད་ཀྱི་ ངོས་འཛིན་དང་ འབྲིལ་ཚོག་ ལག་ལན་འཐབ་ཐངས་ཤེས་ཚུགས་དགོ།  
༤. ན་སྒྲ་དང་ ན་དང་ཅན་གྱི་སྒྲ་ འད་ཚོག་ག་འཇུག་ཚུལ་ཚུ་ ཤེས་ཚུགས་དགོ། 
༥. དཔྱ་གཏམ་བཙུགས་ཏ་ སྒྲ་གཏམ་ སྐོརི་གཏམ་ཚུ་ ལག་ལན་ འཐབ་ཚུགས་དགོ།  
༦. ཉར་མཁོའ་མང་ཚོག་ཚུ་ སྡེབ་ཚོངམ་འབད་འབྲི་ཚུགས་དགོ། 
༧. བྱད་མད་ལས་ཚོག་དང་ སོན་ཚོག་ཚུ་ ཤེས་ཚུགས་དགོ། 
༨. རོང་ཁ་རིོ་མཱན་ འབྲི་ཐངས་ལམ་ལུགས་ ལག་ལན་འཐབ་ཚུགས་དགོ། 
༩. ཚོག་མཚོམས་ བརྗེོད་མཚོམས་ དོན་མཚོམས་གཅད་ཐངས་ཚུ་ ཤེས་ཏ་ལག་ལན་འདབ་

ཚུགས་དགོ། 
༡༠. ཚོག་མཛིད་ལག་ལན་འཐབ་ས་ མང་ཚོག་ག་གོ་དོན་ཚུ་ ཧ་གོ་ཚུགས་དགོ།  
༡༡. སྐད་ཡག་ སོབ་སོང་འབད་ན་ལུ་ སོ་བ་དང་བརོན་ཤུགས་ བསྐྱེད་ཚུགས་དགོ། 
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སློབ་དཔོན་ཚུ་གིས་འབད་དགོཔ། 

༡. རྣམ་དབྱ་བརྒྱད་དང་ ལྷག་བཅས་ སརི་བསྡུ་ རྒྱན་སྡུད་ མང་མཐའ་ཚུ་ག་ དོན་གྱི་འཇུག་
ཚུལ་ལག་ལན་ འཐབ་ཚུགསཔ་བཟིོ་ན་ལུ་ སང་བ་གང་མང་འབད་བཅུག་དགོ།  

༢. ན་སྒྲ་ ན་སྒྲ་ དང་སྒྲ་ ད་སྒྲ་ ད་སྒྲ་ སྤྱི་སྒྲ་ བདག་སྒྲ་ དགག་སྒྲ་ཚུ་ག་ འཇུག་ཚུལ་ཚུ་ དབྱ་
བ་ཕྱེས་ཏ་ སང་བ་བྱན་དགོ།  

༣. རོམ་གྱི་རིགས་ཚུ་ ག་ཅ་རི་འབྲི་རུང་ ཡ་གུ་སྡེབ་དང་ སྒྲ་སོརི་ཁག་ཆ་བའ་སྐོརི་ལས་ སང་
བ་བྱན་དགོ།  

༤. མང་ཚོག་བརྗེོད་པའ་ སྒྲག་བཀོད་དབྱ་བ་དང་ ལག་ལན་འཐབ་ཚུགས་པའ་སང་བ་བྱན་དག།ོ 
༥. ཚོག་མཚོམས་ བརྗེོད་མཚོམས་ དོན་མཚོམས་ དབྱ་བ་ཕྱེ་ཚུགས་པའ་ སང་བ་བྱན་དགོ།  
༦. རོང་ཁ་རིོ་མཱན་ འབྲི་ཐངས་ལམ་ལུགས་ ལག་ལན་འཐབ་ཚུགས་པའ་ སང་བ་བྱན་དགོ། 
༧. སྐད་ཡག་ག་ ངོ་སོད་དང་ དགོས་པ་ ཕན་ཐོགས་ཚུ་ ཤེས་ཚུགསཔ་བཟིོ་དགོ། 
༨. ངག་ཐོག་དང་ཡག་ཐོག་ག་ བརྡ་དོན་སོད་ལན་ནང་ སྒྲ་གཏམ་དང་ སྐོརི་གཏམ་ ཕལ་གཏམ་

ཚུ་ ཁྱད་པརི་ཕྱེས་ཏ་ ལག་ལན་འཐབ་ཐངས་སོན་བྱན་ཏ་ སང་བ་འབད་བཅུག་དག།ོ  
༩. མང་ཚོག་རྒྱ་སྐྱེད་འབད་ན་དང་ རྗེདོ་སྒྲ་སང་བ་འཐོབ་ན་ལུ་རྒྱབ་སྐྱེོརི་འབད་ད་ སང་བ་འབད་

བཅུག་དགོ། 
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མཐུན་རྱེན་ཚང་དགོཔ། 

འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ གཞ་རིམ་འོག་མའ་ སོབ་རིམ་ཚུ་ནང་ རོང་ཁའ་སྐད་ཡག་ཉན་སབ་དང་  
འབྲི་ལྷག་ག་རིག་རལ་ སང་བ་ཁྱད་འཕགས་འཐོབ་ནའི་དོན་ལུ་ སང་བ་ལ་ཤེ་བྱན་དགོཔ་ཡོད། ད་ག་
ཤུལ་ལས་ སྐད་ཡག་དང་ བརྡ་སོརི་གྱི་ སོབ་སོང་འབད་ད་ མང་ཚོག་བརྗེོད་པ་དང་ ཕྲད་རྣམ་དབྱ་ རྗེོད་
སྒྲ་དང་ ཐ་སྙད་གསརིཔ་ཚུ་ལྷབ་ན་ལས་འགོ་བཙུགས་ཏ་ སྐད་ཡག་ག་དགོས་པ་དང་ འབྱུང་ཁུངས་
ཚུན་ཚོད་ ལྷབ་དགོཔ་ཨིན། རོང་ཁའ་སྐད་ཡག་དང་ ཡག་སོརི་གྱི་གནས་ཚོད་ འཐོབ་ཐབས་ལུ་ སོབ་
དཔོན་དང་ སོབ་ཕྲུག་གཉས་ཆ་རི་ལུ་ གཤེམ་གསལ་གྱི་ཆ་རྐྱེན་ཚུ་གས་ ཕན་ཐབས་སོམ་འབྱུང་ན་
ཨིནམ་ལས་ སོབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་འཐབོ་དགོ་པའ་ གོ་སྐབས་ཚུ་ཡང་། 

༡. དུས་མཐུན་གཏན་འབབས་ཀྱི་མང་ཚོག་དང་ མང་ག་མངོན་བརྗེོད་ དཔ་དབ་ལ་སོགས་པ་ཚུ་
དང་ ལྷག་པརི་དུ་ གནས་རིམ་སོ་སོའ་གནས་ཚོད་དང་བསྟུན་པའ་ཚོག་མཛིད་ཚུ་ག་ཐོག་ལས་ 
ཡག་སྡེབ་དང་ ག་ོདོན་ མང་ཚོག་ག་ཐ་སྙད་ལུ་ གོམས་འདས་སང་བ་འབད་ནའི་ གོ་སྐབས་
འཐོབ་དགོ། 

༢. ཚུལ་མཐུན་གྱི་རྗེོད་ཚོག་བཟི་ོཐངས་ཀྱི་ འཐོབ་ལམ་དང་བསྟུན་པའ་ བརྡ་ཤེད་ལམ་ལུགས་དང་ 
རོང་ཁའ་ངག་གཤེས་དང་བསྟུན་པའ་ རྗེོད་སྒྲ་ལུ་སང་བ་འབད་ནའི་ གོ་སྐབས་འཐོབ་དགོ། 

༣. མང་ཚོག་བརྗེོད་པ་ཚུ་ག་གོ་དོན་དང་ མང་གཞའི་ཡག་སྡེབ་ སང་བ་ཚུ་ ལོ་མཐའ་མ་ཚུན་ཚོད་
ལུ་ འཐོབ་ན་ཡོདཔ་བཟིོ་དགོ། 
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༤. རོང་ཁའ་རྣམ་དབྱ་དང་ཚོག་ཕྲད་ཚུ་ག་ ངོ་སོད་ལས་ འགོ་བཙུགས་ཏ་ སྒྲའ་སོརི་ཚུལ་དང་ 
དོན་གྱི་འཇུག་ཚུལ་ཚུན་ཚོད་ལུ་ སང་བ་འབད་ནའི་གོ་སྐབས་འཐབོ་དགོ། 

༥. ཡུལ་དང་བསྟུན་པའ་ཞ་ས་དང་ཕལ་སྐད་ལག་ལན་སང་བའ་གོ་སྐབས་འཐོབ་དགོ། 
༦. གནད་དོན་དང་བསྟུན་པའ་ སྐད་ཡག་ག་སོརི་ཚུལ་དང་ སྙན་ངག་ག་ཉམས་འགྱུརི་ཚུ་ལུ་ 

སང་བ་འབད་ནའི་གོ་སྐབས་འཐབོ་དགོ། 
༧. ལུགས་ཀྱི་བསན་བཅོས་ཚུ་ནང་ལས་གསུངས་པའ་ བོ་སབ་ཐངས་ཀྱི་ ཁྱད་ཆོས་མ་འདཝ་ཚུ་ 

ལག་ལན་འཐབ་ན་ལུ་ སང་བ་འཐོབ་དགོ། 

མཁོ་ཆས་དང་ སློང་ལཱ་ དུས་ཚོད། 
༡. ལས་རིམ་འད་ནང་བཀོད་མ་ཚུ་ སྐད་ཡག་དང་ ཡག་སོརི་རིང་མགོ་འདོངས་ཚུགས་པའ་ 

དམགས་གཏད་བསྐྱེད་ཡོདཔ་ལས་ དམགས་དོན་གྲུབ་མ་འགྲུབ་འད་ སོབ་དཔོན་གྱི་ སོབ་
སོན་འཆརི་གཞ་དང་ སོབ་སོན་ཐབས་ཤེས། བལྟ་ཞབ་དང་དབྱ་ཞབ་ལུ་རིག་ལསཔ་ཨིན། ད་
མ་ཚོད་ སོབ་དཔོན་དང་སབོ་ཕྲུག་གཉས་ཆ་རི་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱེོརི་དང་འགོ་འདན་ ད་ལས་མཐུན་
རྐྱེན་ཚུ་ ཕུན་སུམ་ཚོགསཔ་འབད་དགོ་པའ་ཁརི་ སོབ་སོང་ལུ་ ལང་ཚུགས་པའ་དུས་ཡུན་ཚུ་
ཡང་དགོ། 

༢. མཁོ་ཆས་ཚུ་ག་ཐད་  དང་པ་སོབ་རིམ་སོ་སོའ་ སོབ་དབ་དང་། གཉས་པ་ལྷག་དབ་ཀྱི་་དནོ་ལུ་ 
དུས་མཐུན་གྱི་ ཚོག་མཛིད། དོན་ཚོན་དང་འབྲིལ་བའ་ སྐད་ཡག་གོང་འཕལ་ལུ་ཕན་པའ་ 
དཔ་དབ་ཚུ་དང་གསུམ་པ་ལུ་ རྒྱབ་རན་དཔ་དབ་ཚུ་ ར་གཞུང་ནང་ བཀོད་མ་དང་འཁྲལ་ཏ་ 
འཐོབ་དགོཔ་ག་ན་ལས་གལ་ཆ། 
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སྐད་ཡིག་ངོ་སློད། 

སྐད་ཡག་ཟིར་མ་འད་ མ་དང་མ་ག་བརི་ན་ སམས་ཁརི་མནོ་མ་ཚུ་ ཁ་ལས་ཚོག་འབད་སབ་ས་ བརྡ་
དོན་སོད་མ་དང་ ཁ་ལས་སབ་མ་ཚོག་ཚུ་ ཡག་ཐོག་བྲིས་ཏ་ བརྡ་དོན་སོད་མ་ གཉས་ཆ་རི་ལུ་ སབ་
ཨིན། ད་ཡང་ སྐད་ཡག་ག་འབྱུང་རིབས་ཚུ་ནང་བལྟཝ་ད་ དང་པ་ ཁ་སྐད་ཐོན། ཁ་སྐད་ལས་བརན་
ཏ་ སྐད་ཡག་ཐོན་ནུག།  

ཁ་སྐད་དང་ས་སྐད། 
ཁ་སྐད་ད་ དང་པ་རི་མ་ག་ཁོག་པའ་ནང་ལས་འཐོན་མ་ག་ སྒྲ་སྐད་ལས་བརན་ཏ་འབྱུངམ་ཨིན། སྒྲ་
ཟིར་མ་ད་ལུ་ སྤྱིར་བཏང་ དབྱ་བ་ཕྱེ་བ་ཅན་ སམས་ཡོད་མ་དཔར་ན། མ་དང་སམས་ཅན་ཚུ་གས་རྐྱེབ་
མ་སྐད་ལུ་ ཤེས་རྒྱུད་ཀྱིས་ཟིན་པའ་སྒྲ་ཟིར་སབ་ཨིན་མས། སམས་མད་པའ་ དངོས་པོ་ཤེང་དང་ རླུང་
མ་ཚུ་གས་ རྐྱེབ་མ་སྐད་ལུ་ ཤེས་རྒྱུད་ཀྱིས་མ་ཟིན་པའ་སྒྲ་ཟིར་སབ་ཨིན་མས།  

སྐད་ད་ག་ཐོག་ལས་ མ་གཅག་གས་གཅག་ལུ་ བརྡ་དོན་སོད་ལན་འབད་རིགས་འབད་ཚོད་ ཁ་ནང་ལས་
འཐོན་མ་ སྐད་ཀྱི་ཐོག་ལས་ སབ་ན་འད་གས་ ཁ་སྐད་ཟིར་སབ་ཨིན།  

ད་ཡང་ མ་སོ་སོ་ལུ་ སྐྱེ་ཞནམ་ལས་ ཁ་སབ་ཤེས་པའ་བསང་ལས་ ལག་ལན་འཐབ་མ་ ཨིའ་ག་ཁ་
རི་ཡོད། ཁ་ད་གཡུས་ཚོན་རི་ནང་མ་འདཝ་རི་དང་ ཡངན་ ལུང་ཕྱེོགས་རི་ནང་ མ་འདཝ་རི་ཡོད།   ད་
ལུ་གཡུས་ཁ་ཟིར་སབ་ཨིན། ཨིའ་ག་ཁ་ཟིར་ཡང་སབ་ཨིན། དཔྱ་ ང་བཅས་རིའ་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་
ནང་འབད་བ་ཅན་ ས་ལོང་ཁ་དང་ ཚོངས་ལྷ་ལོ་ (ཤེརི་ཕྱེོགས་པའ་ཁ་)དང་ ཁངས་ཁ་ཟིར་སབ་མ་ཚུ་
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ཨིན། ཁ་ད་ཚུ་ག་རི་ གང་ཟིག་སོ་སོའ་ཁ་ལས་འཐོན་མ་སྐད་ཀྱི་ཐོག་ལས་ གཅག་གས་གཅག་ལུ་ བརྡ་
སོད་ཚུགས་ན་འད་གས་ ཁ་སྐད་ཟིར་སབ་ཨིན། ཁ་སྐད་ད་ ཡག་ཐོག་ལུ་ འབྲི་སྲོལ་ཡོད་མ་ལུ་ སྐད་
ཡག་ཟིར་སབ་སྲོལ་དརི་ཁྱབ་སོང་ནུག།  

རྒྱལ་ཁབ་ནང་གི་ཁ་སྐད། 
འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ ཁ་སྐད་མ་འདཝ་ལ་ཤེ་ཡོད་རུང་ རོང་ཁག་ག་རི་ནང་སབ་དགོ་མ་ འབྲུག་ག་
རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་ཁ་འད་ རོང་ཁ་ཨིན།  

ཡི་གུའི་ངོ་སློད། 
ཡ་གུ་ཟིར་མ་འད་ ང་བཅས་རི་གས་ འབྲི་མ་རོང་ཁའ་ཡ་གུ་ ཀ་ཁ་ཚུ་དང་ ཨིང་ལྲིཤེ་ག་ཡ་གུ་ ཨི་ས་
ས་ཚུ་ཨིན། ཡ་གུ་ད་ཚུ་ལུ་ ཡག་གཟུགས་ཟིར་སབ་ན་དང་ ཡ་གུ་ངོ་མ་འད་ དཔར་ན། ལག་པ་གས་
ཡ་གུ་ ཀ་ཅག་འབྲི་དགོ་པས་མནོ་བའ་ མནོ་བསམ་གཏངམ་ད་ སམས་ཀྱི་འཆརི་སང་ལུ་ ཡ་གུ་ཀའ་ 
རྣམ་པ་ཅག་ཤེརི་ཏ་འོང་མ་འད་ལུ་ སབ་ཨིན་ཟིར་ མཁས་པ་ཚུ་གས་གསུངས་སྲོལ་ཡོད། 

འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ ཡོད་མ་ཁ་ཚུ་ལས་ ཡག་ཐོག་ལུ་ བྲི་ན་ཡདོ་མ་ སྐད་ཡག་འད་ རྒྱལ་ཡོངས་
སྐད་ཡག་ རོང་ཁའ་ཡ་གུ་དང་། ད་གུ་ ནང་པའ་ཆོས་ཀྱི་དཔ་ཆ་ཚུ་ག་ ཆོས་སྐད་ཡ་གུ་དང་། དང་
རིབས་ཀྱི་ཤེས་ཡོན་སྐད་ཡག་ ཨིང་ལྲིཤེ་ཡ་གུ། ད་ལས་འབྲུག་ལྷ་ོམཚོམས་ཁའ་ཡ་གུ་དང་བཞ་ཡོད།   

སྐད་ཡིག་གི་བྱེད་ལས་དང་བསྟུན་པའི་མིང་གནས། 
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ཁ་སྐད་དང་ སྐད་ཡག་སོ་སོའ་བྱད་ལས་ཀྱི་ ཁྱད་པརི་ལུ་བརན་ཏ་ སྐད་ཡག་ག་མང་གནས་སབ་སྲལོ་
མ་འདཝ་དག་པ་ཅག་ཡོད། ད་ཚུ་ག་ངོས་འཛིད་འབད་ཐངས་ཚུ་ འགོ་ལུ་བཀོད་ད་ཡོད་མ་བཟུམ་ཨིན།   
 

གཡུས་ཀི་ཁ།  
གཡུས་ཁ་དང་ གཡུས་ཀྱི་སྐད་ཡག་ཟིར་མ་འད་ རོང་ཁག་དང་གཡུས་སྡེ་སོ་སོའ་ནང་ སབ་མའི་ཁ་
འད་ཨིན། འད་ རིང་གས་ཁ་སབ་ཤེས་པའ་བསང་ལས་ ལག་ལན་འཐབ་མ་ག་ ཨིའ་ག་ཁ་ཨིནམ་
ལས་ རོང་ཁག་དང་ གཡུས་སོ་སོ་སོའ་ནང་ ལག་ལན་འཐབ་པའ་ཁ་སྐད་དང་ སྐད་ཡག་ཅག་ཨིན།  

རྒྱལ་ཡོངས་སྐད་ཡིག།  
རྒྱལ་ཁབ་ནང་ ཧ་མ་ལས་ཡོད་མ་ ཁ་ཚུ་ག་གྲས་ལས་ རོམ་རིགས་མང་ཤེོས་ཡོད་མ་ག་ སྐད་ཡག་དང་ 
རྒྱལ་ཁབ་ནང་ག་ ཁ་སྐད་མང་ཤེསོ་དང་ འབྲིལ་བ་ཡོད་མ། སྲད་གཞུང་འགོ་བཙུགས་པའ་བསང་ལས་ 
ལག་ལན་འཐབ་མ་དང་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་དབུ་འཛིན་ བརྒྱུད་འཛིན་གྱི་རྒྱལཔོ་རིམ་འབྱོན་ཚུ་གས་ རྒྱལ་ཁབ་
ཀྱི་མ་སར་ཡོངས་དང་གཅག་ཁརི་ བརྡ་དོན་སོད་ལན་མཛིད་མ་ག་ཁ་འད་ རྒྱལ་ཡོངས་སྐད་ཡག་ཨིན། 
འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ རོང་ཁ་འད་ རྒྱལ་ཡོངས་སྐད་ཡག་དང་ གཞུང་འབྲིལ་སྐད་ཡག་(གཞུང་ཁ་
)ཨིནམ་མ་ཚོད་ ལཱ་གཡོག་སྐད་ཡག་ཡང་ཨིན། ད་ཁརི་ རོང་ཁག་བརྒྱད་ཀྱི་ གཡུས་ཁའ་སྐད་ཡག་
ཡང་ཨིན། 

གཞུང་འབྱེལ་སྐད་ཡིག། 
གཞུང་དོན་ལུ་ ལག་ལན་འཐབ་མ་ཁ་ལུ་ གཞུང་ཁ་ཟིར་སབ་ལས་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ རོང་ཁ་ལུ་ 
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གཞུང་ཁ་ཟིར་ཡང་སབ་ཨིན། 

ལཱ་གཡོག་སྐད་ཡིག། 
གཞུང་དང་སར་གྱི་མ་ཚོའི་ལཱ་གཡོག་ག་དོན་ལུ་ ལག་ལན་འཐབ་དགོ་པའ་ཁ་ལུ་ ལཱ་གཡོག་སྐད་ཡག་
ཟིར་སབ་ཨིན། འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ ཨིང་ལྲིཤེ་འད་ ལཱ་གཡོག་སྐད་ཡག་འབད་ ལག་ལན་འཐབ་དོ་
ཡོད་པའ་ཁརི་ རོང་ཁ་ཡང་ ལཱ་གཡོག་སྐད་ཡག་འབད་ལག་ལན་འཐབ་ཨིན། ལཱ་གཡོག་སྐད་ཡག་
འད་ མ་ག་རི་ལུ་ ག་ན་ལས་གལ་ཆ། 

ཕལ་སྐད་དང་ཡིག་སྐད།  
ཕལ་སྐད་དང་ཕལ་ཁ་ ཕལ་ཚོག་ཟིར་མ་འད་ཚུ་ ཁ་ལས་སབ་སྲོལ་ཡོད་རུང་ ཡག་ཐོག་འབྲི་སྲོལ་མད་
མ་ག་མང་ཚོག་དང་ ཁ་སྐད་ཚུ་ལུ་སབ་ན་དང་། ཡག་སྐད་ཟིར་མ་འད་ ཡག་ཐོག་ལུ་འབྲི་སྲོལ་ཡོད་མ་
དང་ ད་ལས་ ཁ་ལས་སབ་སྲོལ་ཉུང་རུང་ ཡག་ཐོག་ལུ་འབྲི་སྲོལ་ཡོད་མ་ག་ མང་ཚོག་དང་སྐད་ཡག་
ཚུ་ལུ་སབ་ཨིན།  

འ་ན་ས་འབདཝ་ད་ ཁ་ད་ཚུ་ག་ས་ལས་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ ཁག་ཆ་ཤེོས་རི་ རྒྱལ་ཡོངས་སྐད་ཡག་
རོང་ཁ་དང་ ལཱ་གཡོག་སྐད་ཡག་ཨིང་ལྲིཤེ་གཉས་ཨིན། ད་འབད་ན་འད་གས་ སྐད་ཡག་ད་གཉས་ 
ལུ་ གཞུང་ག་ཁ་ཐུག་ལས་ ཁག་ཆེཝ་འབད་བརས་ཏ་ ཤེས་རིག་ར་གཞུང་ནང་ལུ་ཚུད་དགོཔ་ ད་ལས་
བརན་ཏ་ཨིན་ནོ།། 
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རྒྱབ་རན་དཔ་དབ། 
༡, སྤྱི་ལོ་ ༡༩༩༠ ལརོི་ རོང་ཁ་གོང་འཕལ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་དཔ་སྐྲུན་འབད་མ་ རོང་ཁའ་བརྡ་གཞུང་

གསརིཔ། 
༢, སྤྱི་ལོ་ ༡༩༩༨ ལུ་ ལའ་དན་ལུ་དག་བཤེས་འཇམ་དབྱངས་འོད་ཟིར་གྱིས་ དཔ་སྐྲུན་འབད་མ་རོང་ཁ་། 
༣, དགོས་སངས་རྒྱས་རོྡ་རྗེ་གས་ འབྲི་མ་སྐད་རིགས་ཀྱི་འབྱུང་རིབས། 
༤, སྤྱི་ལོ་༡༩༩༡ ལོརི་ དག་བཤེས་འཇམ་དབྱངས་འོད་ཟིར་གྱིས་ འབྲུག་ག་སྐད་རིགས་ཞབ་འཇུག་ ཐངས་

དང་པའ་སྙན་ཞུ། 
 
ངོ་སློད། 

ཧ་མ་འབད་བ་ཅན་ ཡ་གུའ་སོརི་བ་འད་ རོང་ཁའ་བརྡ་གཞུང་ནང་ལས་ ར་གཞུང་ནང་ལུ་ བགོ་
བཤེའ་རྐྱེབ་ས་བཙུགས་ཞནམ་ལས སོབདཔོན་གྱིས་ ར་གཞུང་དང་འཁྲལ་ཏ་སོནམ་ཨིན་རུང་ ད་ལས་
ཕརི་གྱི་ སྐད་ཡག་ག་སོབ་དབ་ནང་ལུ  སོབ་རིམ་རི་རི་བཞན་དུ་ནང་ལུ་ བགོ་བཤེའ་རྐྱེབ་ཐོག་ལས་ 
བྱ་སབས་བད་ཏོག་ཏ་ོ བཟིོ་ས་ཡོདཔ་ཨིན། ད་ས་བཟི་ོདགོ་མ་འད་ཡང་ དང་པ་ སབོ་དཔོན་གྱིས་སོནམ་
ད་ འཇམ་ཐབས་དང་ གཉས་པ་ ཨི་ལོ་ཚུ་གས་ ཕྲད་དང་རྣམ་དབྱའི་སོརི་ཚུལ་ཚུ་ དཀའ་ངལ་ག་ན་
ཡང་མད་པརི་ འཇམ་ཏོང་ཏོ་འབད་ཤེས་ཐབས་ལུ་ཨིན། 

ཧ་མའ་ར་གཞུང་ནང་འབད་བ་ཅན་ སོབ་རིམ་༡༡-༡༢ པ་ཚུ་ནང་ ལགས་བཤེད་ལྗོན་དབང་བཟུམ་
མའ་ ཆོས་སྐད་ཀྱི་ཡག་སོརི་ཚུ་ཡང་ ལྷབ་ན་ཡོདཔ་ཨིན་རུང་ ད་ལས་ཕརི་ སོབ་རིམ་བཞ་པ་ལས་ 
འགོ་བཙུགས་ཏ་༡༢ པ་ཚུན་ལུ་ རོང་ཁའ་བརྡ་གཞུང་ལུ་ གཙོ་བོརི་བཏོན་ན་འབད་ བཞག་ཡོད་པའ་



སློབ་དཔོན་ལམ་སློན།                                          སློབ་རམི་༩ པ། 
       

རྒྱལ་འཛིན་ཤེས་རིག་ཚོགས་སྡེ།                                     ཤོེག་གྲངས་ 171/ 276 
 

ནང་ལས  སོབ་རིམ་དགུ་པའ་ནང་ལུ་ རྣམ་དབྱ་བརྒྱད་ཀྱི་སྒྲའ་འཇུག་ཚུལ་དང་  སརི་བསྡུ་ ལྷག་
བཅས་ རྒྱན་སྡུད་ མ་མཐའ་ ན་སྒྲ་ ན་སྒྲ་ དང་སྒྲ་ བདག་སྒྲ་ འབྲིལ་སྒྲ་ བྱད་སྒྲ་ དངོས་པོ་བདག་
གཞན་དུས་གསུམ་ མཚུངས་གསལ་གྱི་སྒྲ་ཚུ་ ལྷབ་སོན་འབད་དགོཔ་ཨིན། 

 

 

 

ཁུངས་དནོ།  
༡. ཡ་གུའ་སོརི་བ་འད་ རོམ་རིག་དང་སྐད་ཡག་གཉས་ཆ་རིའ་ གཞ་རན་ངོ་མ་ཅག་ཨིནམ་ལས་ 

ཡ་གུ་སོརི་བ་ལུ་མ་བརན་པརི་ བརྡ་དོན་སོད་ལན་གྱི་ལཱ་ཚུ་ ག་ཅ་ཡང་དོན་ཆོད་མ་ཚུགས་ ད་
འབདཝ་ལས་ སོབ་རིམ་༤ པ་ལས་༡༢ པ་ཚུན་གྱི་བརི་ནང་ རངོ་ཁའ་བརྡ་གཞུང་ནང་ག་ 
ཡག་སོརི་མཐལ་ཕྱེན་འབད་ཤེསཔ་བཟིོ་དགོཔ་འད་ གནམ་མད་ས་མད་གལ་ཆེཝ་ཨིན། 

༢. སོབ་ཕྲུག་ཚུ་གས་ ཡ་གུའ་སོརི་བ་ཚུ་ ལྷབ་རུང་ད་འཕྲལ་ལས་ བརྗེད་འགྱིོ་དོ་ཡོད་མ་འད་
ཡང་ སོབ་དཔོན་ཚུ་གས་ སོན་བཞགཔ་མ་གཏོགས་ ཁོང་རི་གས་ སང་བ་ཆནམོ་མ་འབད་
ན་འད་གས་ཨིནམ་ལས་ ད་ལས་ཕརི་ ཡག་སོརི་ལྷབ་མ་ཚུ་ དཔར་བརྗེོད་རྐྱེབ་ན་དང་ སྡེོམ་
ཚོག་བོ་ལུ་གཟུང་ན་ ཕྲད་དང་རྣམ་དབྱའི་སོརི་ཚུལ་ཚུ་ གནས་སངས་དང་བསྟུན་ཏ་ ཡག་
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རྒྱུགས་དང་ འབྲི་རོམ་ གཏང་ཡག་ཚུ་ནང་ ག་ད་ས་ལག་ལན་འཐབ་ན་ཡོདཔ་ཨིན་ན་ ངོས་
འཛིན་འབད་བཅུག་ས་ ལག་ལན་འཐབ་ན་ཚུ་ཡང་ བཙུགས་ཏ་ཡོདཔ་ཨིན། 

༣.  རྣམ་དབྱ་བརྒྱད་ཀྱི་ནང་ལས་ཡང་ ལག་ལན་འཐབ་དགོཔ་མང་ཤེོས་འད་ རྣམ་དབྱ་གསུམ་པ་
བྱད་སྒྲ་དང་ རྣམ་དབྱ་དྲུག་པ་འབྲིལ་སྒྲ་གཉས་ཨིནམ་ལས་ སོབ་ཕྲུག་ཚུ་གས་ སོབ་རིམ་བཅུ་
པ་རོགས་ཞནམ་ལས་ ཡ་གུའ་རིགས་ག་ཅ་རི་འབྲི་རུང་ ལགས་ཤེོམ་འབད་ཚོགས་ཁརི་ཚུད་
ནའི་དོན་ལུ་ སོབ་རིམ་དགུ་པ་ནང་ བྱད་སྒྲ་དང་འབྲིལ་སྒྲ་གས་གཙོས་པའ་ སརི་བསྡུ་ ལྷག་
བཅས་ རྒྱན་སྡུད་ མ་མཐའ་ ན་སྒྲ་ ན་སྒྲ་ དང་སྒྲ་ བདག་སྒྲ་ དངོས་པོ་བདག་གཞན་དུས་
གསུམ་ མཚུངས་གསལ་གྱི་སྒྲ་ཚུ་ བཙུགས་ཏ་ཡོདཔ་ཨིན།  
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སྐད་ཡིག་ངོ་སློད། 

ལས་དོན། 
དོན་ཚོན་འད་ མཇུག་བསྡུཝ་ད་ ཨི་ལོ་ཚུ་གས་་་་་ 
༡. སྐད་ཡག་ག་ དགོས་པ་ཚུ་ དུམ་གྲ་རི་ཤེས་ཚུགས་དགོ། 
༢. རྒྱལ་ཁབ་ནང་ག་ ཁ་སྐད་ཀྱི་དབྱ་བ་ཚུ་ ངོས་འཛིན་འབད་ཚུགས་དགོ། 
༣. ཡ་གུའ་ངོས་འཛིན་དང་ དབྱ་བ་ཚུ་ངོས་འཛིན་འབད་ཚུགས་དགོ། 

སློང་ལཱ།   
རིག་རལ། (སབ་ན་ ཉན་ན་)  རིག་སབོས་དབྱ་རིམ། (དན་ཤེས་)  

༡. སོབ་དཔོན་གྱིས་ བྱང་ཤེང་ག་སྦུག་ཀྲིག་ཀྲི་ཁ་ལུ་ སྐད་ཡག་ཟིར་བྲིས་ས་ ཨི་ལོ་ཚུ་ལུ་ སྐད་
ཡག་ག་སྐོརི་ལས་ ཨི་ལོ་ཁོང་རིའ་ཉམས་མོང་ལུ་ སྐད་ཡག་ག་སྐོརི་ལས་ ག་དམ་ཅག་ཤེས་
ག་ དས་ལན་འབད་ན། 
དཔར་ན། 
དབྱ་བ་མ་འདཝ་ག་ཅ་ཡོད་ག་?    ག་ཅ་ཨིན་ན་? 

 
    

ནམ་ལས་བྱུང་ནུག་? ག་ཅ་འབད་དགོཔ་   
ཨིན་ན་? 

   སྐད་ཡག་ 
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རིག་རལ། (སབ་ན་ ཉན་ན་)  རིག་སབོས་དབྱ་རིམ། (ལག་ལན་)  
༢. སོབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ དུས་ཡུན་སྐརི་མ་དག་པ་ཅག་ག་རིང་ དཔར་ན། ཁ་དང་སྒྲ་ཟིར་བའ་ནང་

གསས་དོན་ཚོན་བཟུམ་ཅག་ ཁུ་སམ་སམ་འབད་ལྷག་བཅུག་དགོ། ད་ནང་ལས་ མང་ཚོག་
དང་གནད་དོན་གྱི་ག་ོདོན་ཚུ་ ཧ་མ་གོཝ་རི་ཡོད་པ་ཅན་ ཐོ་བཀོད་བཅུག། ད་ལས་ ཨི་ལོ་རི་
རི་བཞན་ལུ་ དོགས་པ་རི་སབ་བཅུག་ས་ དའི་ལན་ཚུ་སོབ་དཔོན་གྱིས་གོ་བཤེད་རྐྱེབ་དགོ། 

རིག་རལ། (སབ་ན་ བྲི་ན་) རིག་སབོས་དབྱ་རིམ། (དབྱ་དཔྱད་)  
༣. སོབ་དཔོན་གྱིས་ ད་རིས་ ང་ ནཱ་སོབ་གྲྭ་ནང་བད་ཏོག་ཏོ་ཡོད། ཟིར་མ་ཚོག་ཅག་ བྱང་ཤེང་

གུ་བྲིས་ཏ་བཞག་ཞན་ན་ ང་བཅས་རིའ་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ག་ ཁ་མ་འདཝ་སབ་མ་ ཨི་ལ་ོག་དམ་
ཅག་ཡོད་ག་ ལགཔ་ཡརི་འཐུ་བཅུག་ས་ ངོས་འཛིན་འབད་དགོ། སོབ་དཔོན་གྱིས་ ཨི་ལོ་ཚུ་
ལུ་ གོང་ག་རྗེོད་ཚོག་ ད་རིས་ ང་ ནཱ་སབོ་གྲྭ་ནང་ བད་ཏགོ་ཏ་ོཡདོ་ཟིར་མ་ཚོག་འད་ ཁོང་
རིའ་ཁ་ནང་འབད་ འབྲི་བཅུག་དགོ།  

ཁ་མ་འདཝ་ད་ཚུ་ག་ རྗེོད་ཚོག་བཟིོ་ཐངས་ཚུ་ རོང་ཁའ་རོྗེད་ཚོག་བཟིོ་ཐངས་དང་ ཅོག་འཐད་
ག་ དབྱ་དཔྱད་འབད་བཅུག་དགོ། དའི་སྐབས་ལུ་ ཨི་ལོ་ཚུ་གས་ ཁ་སྐད་ད་ཚུ་ནང་ ཆ་འད་
བའ་མང་ཚོག་ག་ཅ་འདུག་ག་དང་ ངོས་འཛིན་འབད་ཚུགས་དགོ། ད་བཟུམ་ས་ འབྲུག་ག་ཁ་
སྐད་༢༠ པོ་ ག་རིའ་དཔ་རི་བྲིས་ཏ་ སོབ་ཁང་ནང་དཔྱངས་བཞག་དགོ།  
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རིག་རལ། (སབ་ན་ ཉན་ན་) རིག་སབོས་དབྱ་རིམ། (དབྱ་དཔྱད་)  
༤. རྒྱལ་ཡོངས་སྐད་ཡག་ ངོས་འཛིན་འབད་ད་ ལག་ལན་འཐབ་དག་ོཔའ་དགོས་པ་ག་ཅ་འོང་ན་

མས་ག? སྡེ་ཚོན་ནང་སོབ་དབ་ལག་ལན་འཐབ་ཞན་ན་ གྲོས་སྡུརི་འབད་ད་ ཁུངས་དོན་ཚུ་ 
ཐོ་བཀོད་བཅུག་དགོ། ད་ལས་ སྡེ་ཚོན་ནང་ལས་ གཅག་གས་ དམངས་ཁ་ལུ་ གསལ་བཤེད་
འབད་བཅུག་དགོ།  

རིག་རལ། (སབ་ན་ ལྷག་ན་) རིག་སབོས་དབྱ་རིམ། (དབྱ་དཔྱད་)  
༥. ང་བཅས་རིའ་སྐད་ཡག་ག་ངོས་འཛིན་ ཟིར་མ་དོན་ཚོན་འད་ འབྲི་བའ་སྐབས་ལུ་ རོམ་པ་པོ་

འད་གས་ རྒྱབ་རན་གྱི་དཔ་དབ་ ག་ཅ་ལུ་རི་ ཁུངས་གཏུགས་འབད་ནུག? ད་ས་ཁུངས་
གཏུགས་འབད་དག་ོཔའ་དགོས་པ་ ག་ཅ་འོང་ན་མས། སོབ་དཔོན་གྱིས་ ད་བ་བཀོད་དེ་ སོབ་
སྡེ་དང་གཅག་ཁརི་ གྲོས་བསྟུན་འབད་ད་ ཁུངས་གཏུགས་འབད་དགོ་པའ་དགོས་པ་ཚུ་ སབ་
བཅུག་དགོ།  

རིག་རལ། (སབ་ན་ ལྷག་ན་) རིག་སབོས་དབྱ་རིམ། (དབྱ་ཞབ་)  
༦. རོང་ཁའ་བརྡ་གཞུང་ལུ་ ཁུངས་གཏུགས་འབད་ད་ རོང་ཁའ་ཡ་གུ་འད་ ག་ད་ས་བྱུང་ནུག། 

ཨི་ལོ་ཆ་འབད་ ཁ་བསྡེོམས་ཏ་ཞབ་འཚོལ་འབད་ད་ རོང་ཁ་ཡ་གུའ་འབྱུང་ཚུལ་དང་ དརི་
ཚུལ་ཚུ་འབྲི་ཞན་ན་ སོབ་སྡེ་ལུ་གསལ་བཤེད་འབད་བཅུག་དགོ། 
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རྣམ་དབྱེ་བརྒྱད། 

ལས་དོན། 
དནོ་ཚོན་འད་ མཇུགབསྡུཝ་ད་ ཨི་ལ་ོཚུ་གས་་་་་་་ 
༡, རྣམ་དབྱ་དང་པོ་ ངོས་འཛིན་དང་ དཔར་བརྗེོད་རྐྱེབ་ཚུགས་དགོ། 
༢, “ གཉས་པ་ ངོས་འཛིན་དང་ དཔར་བརྗེོད་རྐྱེབ་ཚུགས་དགོ། 
༣, “ གསུམ་པ་ ངོས་འཛིན་དང་ དཔར་བརྗེོད་རྐྱེབ་ཚུགས་དགོ། 
༤, “ བཞ་པ་ ངོས་འཛིན་དང་ དཔར་བརྗེོད་རྐྱེབ་ཚུགས་དགོ། 
༥,  “ ལྔ་པ་ ངོས་འཛིན་དང་ དཔར་བརྗེདོ་རྐྱེབ་ཚུགས་དགོ། 
༦, “ དྲུག་པ་ ངོས་འཛིན་དང་ དཔར་བརྗེོད་རྐྱེབ་ཚུགས་དགོ། 
༧, “ བདུན་པ་ ངོས་འཛིན་དང་ དཔར་བརྗེོད་རྐྱེབ་ཚུགས་དགོ། 
༨, “ འབོད་པའ་སྒྲ་ ངོས་འཛིན་དང་ དཔར་བརྗེོད་རྐྱེབ་ཚུགས་དགོ། 
༩, རྣམ་དབྱ་ལུ་བརན་པའ་རྗེོད་ཚོག་སྒྲག་ཐངས་ཤེས་ཚུགས་དགོ། 

སློང་ལཱ།  
རིག་རལ། (སབ་ན་ ལྷག་ན་) རིག་སབོས་དབྱ་རིམ། (དབྱ་ཞབ་)  

༡ སོབ་དཔོན་གྱིས་ བྱང་ཤེང་ ཡང་ན་ ཤེོག་ཐང་གུ་ མང་ཙོམ་མང་ཚོབ་ མང་ག་ཁྱད་ཚོག་ 
སར་མང་ ཚོགས་མང་ གྲངས་མང་ ཞ་སའ་མང་ རགས་མང་ ཆ་ཚོང་ས་སྲ་རྐྱེབ་ བྲིས་
བཞག་ཞནམ་ལས་ མང་ག་རིགས་ཚུ་ ལྷག་བཅུག་ས་ ད་ཚུ་དབྱ་བ་ཕྱེ་བཅུག་དགོ། 
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  དཔར་ན། 
ཚོ་དབང་   ཤེང་    ཁྱམ་   ཉ་ཤུ་   ག་རི་   ཁོ་  རུ་ཁག་   སྡེ་ཚོན་   
དཀརིཔོ   སྤེ་རིོ་   གསོལཝ་   ཐུང་ཀུ་   གང་   འབྲི་དབ་   ཤེལ་   པདྨ་   
རྡོ་རྗེ་    ཕྱེག་   ཆུ་   ཐབ་    བསང་   རང་   ནགས་ཚོལ་  

སྒྲོམ་འད་ནང་ཡོད་མ་ཚུ་ ག་ཅ་རི་ཨིན་མས་? མང་ ག་རི་ཅོག་འཐད་པས་ག་?  
མང་མ་འདཝ་ ག་ད་ས་ཡོད་? ཟིར་ད་བ་བཀོད་ཅ་རི་ མང་ག་དབྱ་བ་ཚུ་ ཕྱེ་བཅུག་དགོ། 

རིག་རལ། (སབ་ན་ ལྷག་ན་) རིག་སབོས་དབྱ་རིམ། (དབྱ་ཞབ་)  
༢. ཨི་ལོ་༣ རི་གཅག་ཁརི་བསྡེོམས་ཏ་ རྡོག་མ་ཆུ་ཤེོག་གང་ག་གཡོ་འཕྲུལ་ཟིར་མ་ འབྲི་རོམ་

འད་ལྷག་བཅུག་ཞན་ན་ བསྟུན་གྲོས་འབད་ཐོག་ལས་ ཐག་ཁྲམ་དང་འཁྲལ་བའ་མང་ཚུ་ 
འཚོལ་ཏ་འབྲི་བཅུག་དགོ། 
སི་མིང་ ཚགོས་མིང་ སྱེར་མིང་ རྟགས་མིང་ ཞྱེ་སའི་མིང་ ཚོགས་མིང་ གྲངས་མིང་ 

       

རིག་རལ། (སབ་ན་ ལྷག་ན་) རིག་སབོས་དབྱ་རིམ། (དབྱ་དཔྱད་)  
༣. ཨི་ལོ་ཚུ་ སྡེ་ཚོན་ནང་བགོ་ཞནམ་ལས་ སྡེ་ཚོན་ལུ་ ཅ་ལ་དང་ མ་སམས་ཅན་ ཤེང་ རྡོ་ ཟིར་

བའ་མང་ཚུ་ མ་བཏགས་པ་ཅན་ གནོད་པ་ག་ཅ་འོང་ན་མས་ག་ གྲསོ་བསྟུན་འབད་ད་ ལན་
འཚོལ་བཅུག་དགོ། ད་ལས་སྡེ་ཚོན་གྱི་ ཁུངས་དོན་ཚུ་ དམངས་ཁ་ལུ་ བརྗེ་སོརི་འབད་བཅུག་
དགོ། 
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རིག་རལ། (ཉན་ན་ བྲི་ན་) རིག་སབོས་དབྱ་རིམ། (དན་ཤེས་)  
༤. སོབ་དཔོན་གྱིས་ མང་ག་དབྱ་བ་༢༠ ད་ཅག་ ས་བསྲ་རྐྱེབ་ས་འབག་འོང་ཞན་ན་ སོབ་ཁང་

ནང་ སྡེབ་ཕབ་ལན་ན། ད་འགོ་མ་བཙུགས་པའ་ཧ་མརི་ ཨི་ལ་ོཚུ་ལུ་ཁོང་རིའ་ འབྲི་དབ་
ནང་ལུ་ སོང་ལཱ་༢ པ་ནང་བཟུམ་ས་ མང་མ་འད་བའྲི་ཐག་སྒྲོམ་ཚུ་བཟིོ་བཅུག། ད་ལས་ 
སོབ་དཔོན་གྱིས་ འགྲོས་ཀྱིས་འབད་ མང་རི་རི་བཞན་ཚོརི་རི་སབ་ས་ ཨི་ལོ་ཚུ་ལུ་ སྡེབ་ཕབ་
འབད་བཅུག་དགོ། ད་འབདཝ་ད་ མང་ད་ཚུ་ ཐག་སྒྲོམ་དང་འཁྲལ་ཏ་ དབྱ་བ་ཕྱེས་ཏ་
བཙུགས་བཅུག། 

རིག་རལ། (སབ་ན་ ལྷག་ན་) རིག་སབོས་དབྱ་རིམ། (དབྱ་དཔྱད་)  
༥. སོབ་དཔོན་གྱིས་ བྱང་ཤེང་གུ་ བྱ་བའ་ཡུལ་སོན་པའ་ རོྗེད་ཚོག་གསལ་ཏོག་ཏོ་ཅག་ བྲིས་ཏ་

སོན་ན།  ༡ ཚོ་དབང་ ཁ་ཙོ་ ཐམ་ཕུ་ལུ་ སོང་ནུག། 
༢ ང་ ཁ་ཙོ་ ཁྱམ་ནང་ ཆོ་གུ་གཏང་སརི་ སོང་ཡ། 

ལྟག་ག་རྗེོད་ཚོག་གཉས་པོ་ལྷག་བཅུག་ས་ རྗེོད་ཚོག་ད་ནང་ཡོད་པའ་ ལ་དོན་ལུ་དང་ རི་གས་
འཇུག་ཚུལ་དང་ དགོས་པ་བཤེད་བཅུག་དགོ། སོབ་ཕྲུག་ཚུ་གས་ ལ་དོན་ལུ་དང་ རི་འད་ 
གཙོ་བོ་གནས་ག་ཏ་ཨིན་ན་ ངོས་འཛིན་འབདཝ་ཨིནམ་ ཤེས་བཅུག་ནའི་དོན་ལུ་ རྗེོད་ཚོག་
འད་ ཁ་ཕྱེལ་ཏ་ དཔར་ན། ཚོ་དབང་ ག་ཏ་ལུ་ སོང་ནུག་ག་ ཧ་གོ་བཅུག། ས་གནས་ད་
ཁརི་ གཙོ་བོ་ལཱ་ཅག་འབད་བརི་ཨིནམ་ལས་ ལས་སུ་བྱ་བ་ཨིནམ་ཤེས་བཅུག་དགོ། ད་ནང་ 
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ལ་དོན་ལུ་འད་མད་པ་ཅན་ སྐྱེོན་ག་ཅ་འདུག་ག་ཚུ་ དབྱ་བ་དཔྱད་བཅུག་དགོ། སོང་ལཱ་འད་ 
རྣམ་དབྱ་གཞན་ཚུ་ལུ་ཡང་ ལག་ལན་འཐབ་བཏུབ། 

རིག་རལ། (ལྷག་ན་ བྲི་ན་) རིག་སབོས་དབྱ་རིམ། (ག་ོདནོ་)  
༦. སོབ་དཔོན་གྱིས་ སོང་ལཱ་༦ པ་ལས་འཕྲོ་མཐུད་ད་ རྣམ་དབྱ་གཉས་པ་ ལས་སུ་བྱ་བ་ཟིར་མ་

ཚོག་འད་ ངོ་སོད་འབད་ན། འད་ནང་ལུ་ གཙོ་བོ་ཨི་ལོ་ཚུ་གས་ རྣམ་དབྱ་གཉས་པ་ ལས་
སུ་བྱ་བ་ཟིར་མ་འད་ བྱ་བའ་ཡུལ་ ག་ཏ་ཨིན་ན་སོན་པའ་ཚོག་ད་ཚུ་ལུ་ རྣམ་དབྱ་གཉས་པ་
ལས་སུ་བྱ་བ་ཨིནམ་ཤེས་བཅུག་དགོ། ད་ལས་ ལས་སུ་བྱ་བའ་རྐྱེན་ཚུ་ ལ་དོན་གྱི་རྐྱེན་ ན་ 
རི་ ལ་ གུ་ ཚུ་ཨིན་པའ་ངོས་འཛིན་བྱན་ཏ་ དཔར་བརྗེོད་རྐྱེབ་བཅུག་དགོ། 

རིག་རལ། (བྲི་ན་) རིག་སབོས་དབྱ་རིམ། (དབྱ་དཔྱད་)  
༧. སོབ་དཔོན་གྱིས་ རྣམ་དབྱ་བརྒྱད་པོའ་རྐྱེན་ཚུ་ རིམ་པ་བཞན་དུ་ངོ་སོད་འབདཝ་ད་ གཅག་

ཁརི་ རྐྱེན་ད་ཚུ་ལག་ལན་འཐབ་ས་ དཔར་བརྗེོད་རྐྱེབ་བཅུག་དགོ། 
༡, གཡུས་ཁརི་སོང་ཡ། 
༢, ང་བཅས་ བྱཱརི་གྱི་དཔ་མཚོམས་ངལ་གསོ་སྐབས་ གཡུས་ཁརི་སོང་ཡ།  
༣, ཐམ་ཕུག་ཁྲོམ་ཁརི་ཡོད་པའ།། ང་ག་སྙང་ག་ཆ་རིོགས།། སམས་ལུ་ཡང་ཡང་དན་

རུང་།། འཕྱེད་པའ་གོ་སྐབས་མ་འཐོབ།། 
སོང་ལཱ་འད་ རྣམ་དབྱ་བརྒྱད་ག་རི་ལུ་སརི་བཏུབ་ལས་ རྣམ་དབྱ་ག་རི་ག་རྐྱེན་ཚུ་ ངོས་འཛིན་འབདཝ་དང་གཅག་ཁརི་ དཔར་
བརྗེོད་ཚུ་ཡང་ ཨིན་ཅ་མན་ཅ་རྐྱེབ་བཅུག་དགོ། ད་ཡང་གོང་བཞན་ དཔར་བརྗེོད་༡ པ་འད་ བརྗེོད་པ་རྐྱེང་པ་ག་ཨིན། དཔར་
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བརྗེོད་༢ པ་འད་ བརྗེོད་པ་ས་བསྡུས་ཀྱི་ཨིན། དཔར་བརྗེོད་༣ པ་འད་ ཚོགས་བཅད་ཀྱི་དཔར་བརྗེོད་ཨིན། དཔར་བརྗེོད་རྐྱེབ་ན་
འད་ རྣམ་དབྱ་རི་རི་ལུ་ དཔར་བརྗེོད་ཚོརི་༣ རི་ མ་ཆད་པརི་རྐྱེབ་བཅུག་པ་ཅན་ རྣམ་དབྱའི་རྐྱེན་གྱི་འཇུག་ཚུལ་ཚུ་ སམས་ཁརི་
ངས་ཚུགས། 
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རིག་རལ། (ལྷག་ན་ བྲི་ན་) རིག་སབོས་དབྱ་རིམ། (དབྱ་དཔྱད་)  
༨. སོབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ འོག་ག་དོན་མཚོམས་ ཨིའ་སོ་ ཟིར་མ་ད་ནང་ རྣམ་དབྱ་བརྒྱད་ཀྱི་རྐྱེན་ ག་

ཅ་རི་ཚུད་ད་འདུག་ག་ དབྱ་དཔྱད་འབད་བཅུག་ན། རྣམ་དབྱའི་རྐྱེན་ད་ཚུ་ ད་ནང་ཚུད་དགོ་པའ་
དགོས་པ་ག་ཅ་ཨིན་ན་ རྐྱེན་རི་ལུ་ ཁུངས་རི་དང་སྦྲགས་ཏ་འབྲི་བཅུག་དགོ། 

དོན་མཚམས། 
 

དང་ཕུ་ག་དུས་ལུ་ ཚོང་དཔོན་ནོརི་བུ་བཟིང་པོ་ཟིར་མ་ཡང་ ཚོརི་དགུ་ཕྱུགཔོ་ཐལ། ཚོརི་དགུ་
སྤྱིང་ཀ་ཐལ། ད་ལས་ ཁོ་སམས་ཤེ་ས་ ཚོང་ཡང་མ་རྐྱེབ་པརི་སྡེོད་སྡེོདཔ་ཨིན་མས། ཚོརི་
གཅག་འབདཝ་ད་ མན་ོབསམ་འད་མན་ལ་ཤེ་ཅག་བཏང་ས་ སྤེང་ཐང་ཅག་ནང་ཉལ་
སྡེོདཔ་ད། འབུཔ་ཅག་ ཤེང་ཅག་གུ་ ཡརི་འཛིགས་ཅ་རི་མརི་བུད། ཡརི་འཛིགས་ཅ་རི་
མརི་བུད་ ཚོརི་དགུ་ད་ཅག་འཛིགཔ་ད། ཤེང་ག་སྤྱི་ཏོག་ཁརི་ ལྷདོ་ཚུགསཔ་མཐོང་ནུག། 
ད་ལས་ ཚོང་དཔོན་ནོརི་བུ་བཟིང་པོ་ག་ ཕྲང་ཕྲང་རི་ ཁ་ོརིའ་ལཱ་ལམ་འགྲོས་ལགས་ཤེོམ་ 
མ་འབྱུང་མ་ལུ་ མནོ་བསམ་ཐབས་ཅག་བཏང་ས། ལཱ་ ག་ཅ་རི་འབད་རུང་ སྙང་རུས་ཅག་
ཡོད་པ་ཅན་ འབད་མ་ཚུགསཔ་འད་ ག་ན་ཡང་མ་འོང་ན་ཨིན་མས་ ཟིར་མན་ོབསམ་
བཏང་ས་ ལོག་ ཚོང་ག་ལཱ་འགོ་བཙུགས་ཏ་ འབདཝ་ད་ འཛིམ་གང་ནང་ལུ་ སྐད་གྲགས་
ཅན་གྱི་ ཚོང་དཔོན་ཅག་ལུ་ གྱུརི་སོ་ནུག། 
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རིག་རལ། (ལྷག་ན་ བྲི་ན་) རིག་སབོས་དབྱ་རིམ། (དབྱ་དཔྱད་)  
༩. ཨི་ལོ་ཚུ་ལུ་ འོག་ག་དོན་མཚོམས་འད་ ལགས་ཤེོམ་འབད་ དབྱ་བ་དཔྱད་ད་ལྷག་བཅུག། 

དོན་མཚོམས་ད་ནང་ག་ ས་སོང་ཚུ་ནང་ རྣམ་དབྱ་བརྒྱད་ཀྱི་ཕྲད་ ར་རྒས་ ལས་ ཀྱིས་ སརི་ 
གྱི་ ཁརི་ ག་ཏ་ཚུདཔ་ཨིན་ན་ ག་ཕོག་བལྟ་སེ་ ས་སོང་ཚུ་བསུབ་བཅུག་དགོ། འད་ནང་ཡང་
རྐྱེན་ད་ཚུ་ ཚུད་དགོ་པའ་ཁུངས་ཚུ་བཤེད་དགོ། 

 
ཆང་འཐུང་པ་ཅན་ དའི་ནུས་ཤུགས་ དན་ཤེས་ཉམས་ཏ་ རིང་ག་སམས་རིང་
དབང་མད་པརི་ ག་མནོ་ཤེོརིཝ་ཨིན། ད་ལས་ ལཱ་དང་བྱ་བ་ འབད་བཏུབ་
དང་ མ་བཏུབ་ཚུ་ དབྱ་བ་ཕྱེ་མ་ཚུགས་པརི་ དུད་འགྲོ་སམས་ཅན་དང་ དབྱ་
བ་མད་པའ་  སོ་གསུམ་སྤྱིོད་པ་ རྔམ་ས་ས་འབདཝ་ཨིན། ཆང་རི་བཟི་
བའ་བསང་ལས་ མ་ལ་ཤེ་ག་གདོང་ འོས་མད་ཀྱི་ ཞབས་ཁྲ་རྐྱེབ་ན་དང་ 
གཟུགས་འཚོ་མ་ཐུབ་པརི་ ཕརི་དང་ཚུརི་འགྱིལ་འགྱིོཝ་ཨིན། ཁ་གཏམ་འད་
མ་འད་ མནོ་ཚོད་དན་ཚོད་ ག་མནོ་སརི་སབ་ས་ རིང་ག་ལགས་པའ་ཆ་ ག་
རི་ མརི་ ཉམས་འགྱིོཝ་ཨིན། 

 

རིག་རལ། (ལྷག་ན་ བྲི་ན་) རིག་སབོས་དབྱ་རིམ། (དབྱ་དཔྱད་)  
༡༠. རྣམ་དབྱ་བརྒྱད་ཀྱི་སྐབས་ལུ་ རྣམ་དབྱ་༢ པ་ལས་སུ་བྱ་བ། རྣམ་དབྱ་༤ པ་དགོས་ཆད། 

རྣམ་དཔྱ་༧ པ་རན་གནས་གསུམ་ཆ་རི་ལུ་ རྐྱེན་ ན་ རི་ ལུ་ གུ་ ཟིར་ ལ་དོན་གྱི་རྐྱེན་ད་ཚུ་



སློབ་དཔོན་ལམ་སློན།                                          སློབ་རམི་༩ པ། 
       

རྒྱལ་འཛིན་ཤེས་རིག་ཚོགས་སྡེ།                                     ཤོེག་གྲངས་ 183/ 276 
 

འགྱིོཝ་ཨིན། ད་འབདཝ་ད་ དཔར་བརྗེོད་ཀྱི་དགོས་པ་ཚུ་སོ་སོརི་ཡདོ། ཨི་ལོ་ཚུ་སྡེ་ཚོན་འབད་
བཟིོ་ཞན་ན་ ད་ཚུ་ག་ཁྱད་པརི་ག་ཅ་ཨིན་མས། དཔ་རི་བཀོད་ད་ དབྱ་བ་དཔྱད་ཞན་ན་ ཁྱད་
པརི་ཕྱེས་ཏ་སོན་བཅུག་དགོ། དཔར་ན། 

 ༡, ང་ ནངས་པརི་བཀྲིས་སང་ལུ་ འགོྱི་ན་ཨིན་ན།ོ 
 ༢, ང་ ང་ག་བུ་ལུ་ ལག་རགས་ཅག་བསྐྱེལ་བརི་ འགྱིོ་དགོ་པས། 
 ༣, ཁོ་ ཁ་ཙོ་ཐམ་ཕུ་ལུ་ སྡེོད་ནུག། 

རིག་རལ། (ལྷག་ན་ བྲི་ན་) རིག་སབོས་དབྱ་རིམ། (དབྱ་དཔྱད་)  
༡༡. ཨི་ལོ་ཚུ་ སྡེ་ཚོན་ཆུང་ཀུ་རི་ནང་བགོ་ས་བཞག་ས་ སྡེ་ཚོན་རི་ལུ་ འབྲིལ་སྒྲ་དང་ བྱད་སྒྲ་

འཇུག་པའ་ དཔར་བརྗེོད་མ་འདཝ་རི་སོད་དགོ། ཨི་ལོ་ཚུ་ལུ་ དཔར་བརྗེོད་ད་གཉས་ལུ་ ཁྱད་
པརི་ག་ཅ་འདུག་ག་ དབྱ་བ་དཔྱད་བཅུག་ཞན་ན་ ཁྱད་པརི་ཕྱེ་བའ་ ཚོག་ག་ཅ་འདུག་ག་ རྐྱེན་ 
ག་ཅ་ཨིན་མས་ག་ ངོས་འཛིན་འབད་ད་ ཁུངས་བཀལ་བཅུག་དག།ོ དཔར་ན།  
སྡེ་ཚོན་དང་པ་ལུ་   སྤེ་རིོ་ག་ མ་ཅག་ལུ་ དོམ་ཤེ་ཤེྲིཝ་ཅག་འདུག།  

སྤེ་རིོ་ལུ་ མ་ཅག་གས་ དོམ་ཅག་བསད་ད་ནུག།  
སྡེ་ཚོན་གཉས་པ་ལུ་  ཁྱོད་ཀྱིས་འབད་བའ་ལཱ་ད་ ལཱ་ཁག་ཅག་མན་འདུག།  

ཁྱོད་ཀྱི་ལཱ་འད་ ལཱ་ཁག་ཅག་ཨིན་མས། 
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རིག་རལ། (ལྷག་ན་ བྲི་ན་) རིག་སབོས་དབྱ་རིམ། (དབྱ་ཞབ་)  
༡༢. ཨི་ལོ་ཚུ་ལུ་ འོག་ལུ་ཡོད་པའ་ དཔར་བརྗེོད་༢ ལུ་བལྟ་ས་ བྱད་པ་པོ་གཙོ་བ་ོདང་ ཕལ་པ་

གཉས་ཀྱི་དབྱ་བ་ཕྱེ་ཚུགས་དགོ། དའི་སྐབས་ལུ་ སོབ་དཔོན་གྱི་ད་བ་ཚུ་བཀོད་ད་ དབྱ་བ་ཕྱེ་ 
བཅུག་དགོ། དཔར་ན། 
༡. སྣུམ་འཁོརི་ཀཱརི་ཅག་གས་ མ་ཅག་ཨིམ་སྐྱེག་བསས་ད་ནུག།  
༢. ཨི་ལོ་ཅག་ ར་གས་ རྡོག་ཐལ་རྐྱེབ་ས་ དན་མད་བརྡབས་ད་ནུག། དའི་སྐབས་སོབ་

དཔོན་གྱིས་ རྗེོད་ཚོག་གཉས་ལུ་ ཁྱད་པརི་ག་ཅ་འདུག?  
༣. རྗེོད་ཚོག་གཉས་ནང་ ལཱ་འད་ག་ཅ་འདུག?  
༤. ལཱ་འབད་མ་མ་ག་ཨིན་མས།   
༥. ར་གས་རྡོག་ཐལ་རྐྱེབ་ད་ རྡོག་ཐལ་རྐྱེབ་བཅུག་མ་ བྱད་པ་པོ་གཞན་ལོགས་སུ་ཅག་

ཡོད་ག་? 
༦. སྣུམ་འཁོརི་ཀཱརི་འད་ འད་རི་གས་ ཨིམ་སྐྱེག་བསས་བསསཝ་ཨིན་ན་? 
7. ལཱ་འབད་མ་ ངོ་མ་འབད་ཡོད་མ་ཅག་དང་ ངོ་མ་མད་པརི་ ཡན་ལག་ཅག་གས་ 

འབད་ཡོདཔ་ཨིནམ་ ངོས་འཛིན་བཅུག་དགོ། ད་བཟུམ་ས་ འབྱུང་ཁུངས་དངོས་
དང་ ཆ་འད་བ་ཡང་ རིགས་བསྒྲས་ཏ་ སོབ་སོན་འབད་དག།ོ 
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རིག་རལ། (ལྷག་ན་ བྲི་ན་) རིག་སབོས་དབྱ་རིམ། (དབྱ་དཔྱད་)  
༡༣. ཨི་ལོ་ཚུ་ལུ་ རྗེོད་ཚོག་ས་བསྡུས་ཅག་ནང་ རྣམ་དབྱ་བརྒྱད་ ཚོང་ཚུལ་གྱི་དབྱ་བ་དཔྱད་ད་ ངོས་

འཛིན་འབད་བཅུག་དགོ། དཔར་ན། དབའ་ཁོ་རི་ ང་ཚོརི་གཅག་ བཀྲིས་སང་ལུ་ བམ་ཞུ་
བརི་འགྱིོ་ས་ ལོག་འོང་པའ་ལམ་ཁརི་ཁཝ་རྐྱེབ་ས་ འཐོན་མ་ཚུགས་པརི་ལཱ་ཁག་རྐྱེབ་ཅ།  

ཕད་རང་དབང་ཅན་རང་པའི་ཕད། 

ལས་དོན། 
དནོ་ཚོན་འད་ མཇུགཝ་ད་ ཨི་ལ་ོཚུ་གས་་་ 
༡. ཕྲད་རིང་དབང་ཅན་རྐྱེང་པའ་ཕྲད་ཚུ་ ངོས་འཛིན་འབད་ད་ འཇུག་ཚུལ་ཚུ་ཤེས་དགོ། 
༢. རིང་དབང་ཅན་རྐྱེང་པའ་ ཕྲད་ཚུ་ག་དོན་གྱི་འཇུག་ཚུལ་ཚུ་ག་ འཇུག་ཡུལ་ཤེས་ཚུགས་དགོ། 
༣. ཕྲད་རིང་དབང་ཅན་གྱི་ ཕྲད་ཚུ་ལག་ལན་འཐབ་ས་ དོན་གྱི་འཇུག་ཚུལ་གྱི་ དཔར་བརྗེོད་རྐྱེབ་

ཚུགས་དགོ། 

སློང་ལཱ།  
རིག་རལ་ (ལྷག་ན་ བྲི་ན་) རིག་སབོས་དབྱ་བ་ (དབྱ་དཔྱད་)  

༡. སོབ་དཔོན་གྱིས་ བྱང་ཤེང་གུ་ ན་ ན་ ཅན་ གསུམ་འབྲི་ཞན་ན་ ཨི་ལོ་ཚུ་ལུ་ ད་ཚུ་ག་རྗེོད་
ཚོག་རི་བཟི་ོས་ དམངས་ཁརི་སབ་བཅུག་དགོ། 
དའི་སྐབས་ སོབ་དཔོན་གྱིས་ ཕྲད་རིང་དབང་ཅན་གྱི་ དཔར་བརྗེོད་ཚུ་ འཇུག་ཚུལ་དང་འཁྲལ་
ཏ་ ཡོད་མད་བལྟ་ས་དས་ལན་འབད་དགོ། དཔར་ན། 
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 ༡. ན་ འད་རྗེོད་ཚོག་འད་ནང་ ག་ཅ་ག་མཐའ་མརི་འདུག་ག?  
 ༢. འད་ནང་ཚུད་དགོ་པའ་ དགོས་པ་ག་ཅ་ཨིན་པས? 

རིག་རལ། (ལྷག་ན་ བྲི་ན་) རིག་སབོས་དབྱ་རིམ། (དབྱ་དཔྱད་)  
༢. ཨི་ལོ་ཚུ་སྡེ་ཚོན་འབད་བཟི་ོས་ སབོ་དབ་ནང་ཡོད་པའ་ ན་སྒྲའ་དཔར་བརྗེོད་ ཁག་གསུམ་པོ་ 

ལྷག་བཅུག་ས་ དཔར་བརྗེོད་ཁག་གསུམ་པོ་ ཁྱད་པརི་ག་ཅ་འདུག་ག་ དབྱ་བ་དཔྱད་ད་ བལྟ་
བཅུག་དགོ། དའི་སྐབས་ སོབ་དཔོན་སྡེ་ཚོན་སྐོརི་རི་རྐྱེབ་ས་ གྲོས་བསྟུན་འབད་སརི་ བཅའ་
མརི་གཏོགས་ཏ་ གྲོགས་རིམ་བྱན་དགོ། ཨི་ལ་ོཚུ་གས་ དཔར་བརྗེོད་ཚུ་དབྱ་དཔྱད་འབད་
ཚོརིཝ་ད་ ན་སྒྲའ་འཇུག་ཡུལ་ དམགས་བསལ་སོན་པ་ངས་བཟུང་བརྣན་པ་ ཚོགས་བཅད་ཀྱི་
སྐབས་ལུ་ ཚོག་ག་ཁ་སྐོང་འབད་འཇུག་ཚུལ་ཚུ་ ངོས་འཛིན་འབད་བཅུག་དགོ། 

ད་བཟུམ་ས་ ན་དང་ཅན་སྒྲའ་ དཔར་བརྗེོད་ཚུ་ཡང་ལྷག་ས་ དབྱ་དཔྱད་འབད་བཅུག་ཞན་ན་ 
དོན་གྱི་འཇུག་ཚུལ་ཚུ་ ངོས་འཛིན་འབད་ད་གོ་དོན་ལན་བཅུག་དགོ། 

རིག་རལ། (བྲི་ན་) རིག་སབོས་དབྱ་རིམ། (ལག་ལན་)  
༣. ཨི་ལོ་ཚུ་སྡེ་ཚོན་ ཡང་ན་ ཆ་འབད་ གོ་སྡུརི་གྱི་ཐོག་ལས་ རིང་དབང་ཅན་ རྐྱེང་པའ་ཕྲད་ རི་

རི་བཞན་དུ་ག་ དཔར་བརྗེོད་ཚུ་རྐྱེབ་བཅུག་དགོ། དཔར་ན།  
 ༡. ཁོན་ ག་བ་ཡང་དག་པས། བཟུམ་ ཕྲད་ཀྱིས་འཇུག་ཚུལ་གྱི་དཔར་བརྗེོད་དང་།   

༢. ཁོ་ ག་བ་ཡང་དག་པས། བཟུམ་ ས་སོང་བསུབ་ནའི་དཔར་བརྗེོད། 
༣. ཁོན་ ག་བ་ཡང་དག་པས། བཟུམ་ དབྱ་བ་དཔྱད་ནའི་ དཔར་བརྗེདོ། དཔར་ན།  
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ཕྲད་ན་འད་གས་ ག་ ག་ལས་ དམགས་བསལ་སོནམ་ཨིན་ན? ག་ཅ་དམགས་
བསལ་སོནམ་ཨིན་ན? དབྱ་བ་དཔྱད་ད་ ཁུངས་འབྲི་བཅུག་དགོ། ད་བཟུམ་ས་ 
ཕྲད་གཞན་མ་ ག་རི་ལུ་ལག་ལན་འཐབ་དགོ། 
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སྱེ་ཚན་ཅན་གི་ཕད། 

ལས་དོན། 
དནོ་ཚོན་འད་ མཇུགཝ་ད་ ཨི་ལ་ོཚུ་གས་་་་ 
༡. ད་ཚོག་ ངོས་འཛིན་འབད་ད་ འཇུག་ཚུལ་ཚུ་ཤེས་དགོ། 
༢. ད་ཚོག་ག་ ཕྲད་ཚུ་ག་དོན་གྱི་འཇུག་ཚུལ་ཚུ་ག་ འཇུག་ཡུལ་ཤེས་ཚུགས་དགོ། 
༣. ད་ཚོག་ག་ ཕྲད་ཚུ་ལག་ལན་འཐབ་ས་ དོན་གྱི་འཇུག་ཚུལ་གྱི་ དཔར་བརྗེོད་རྐྱེབ་ཚུགས་དགོ། 

སློང་ལཱ།  
རིག་རལ། (ལྷག་ན་ བྲི་ན་) རིག་སབོས་དབྱ་རིམ། (ལག་ལན་)  

༡. སོབ་དཔོན་གྱིས་ ད་ཚོག་གསལ་བྱད་ཀྱི་ ཕྲད་ཚུ་ངོ་སོད་འབད་ཞནམ་ལས་ འཇུག་ཚུལ་གྱི་
དབྱ་བ་ཚུ་ཕྱེ་བཅུག་དགོ། ད་ཚོག་ག་ཕྲད་ཚུ་ དུས་གསུམ་ལུ་འཇུག་ཚུལ་ཚུ་ སོན་བྱན་ཏ་ 
དཔར་བརྗེོད་རྐྱེབ་བཅུག་དག།ོ 

རིག་རལ། (ལྷག་ན་ བྲི་ན་) རིག་སབོས་དབྱ་རིམ། (ལག་ལན་)  
༢. སོབ་དཔོན་གྱིས་ ད་ཚོག་གསལ་བྱད་ཀྱི་ཕྲད་ཚུ་མདཔ་འབད་དང་། ད་ཚོག་ལག་ལན་འཐབ་ས་ 

ད་བ་བཟིོ་དགོཔ་ཚུ་ལགས་ཤེོམ་འབད་སོན་བྱན་ཞནམ་ལས། རྗེོད་ཚོག་དག་པ་ཅག་ བྲིས་བྱན་
ས་ ད་ཚུ་ད་བ་ལུ་སྒྱུརི་བཅོས་འབད་བཅུག་དགོ། ད་ག་ཤུལ་ལས་ སོབ་དཔོན་གྱིས་ ཕོག་མ་
ཕོག་དབྱ་བ་ཕྱེ་ཞནམ་ལས་ སྐུལ་ཚོག་དང་ ད་ཚོག་ག་ཁྱད་པརི་ ཕྱེས་བྱན།  
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བྱེད་མྱེད་ལས་ཚིག། 

ལས་དོན། 
དནོ་ཚོན་འད་ མཇུགཝ་ད་ ཨི་ལ་ོཚུ་གས་་་་ 
༡. བྱད་མད་ལས་ཚོག་ ཟིར་མ་འད་ག་ཅ་བཟུམ་ ཨིན་ན་ངོས་འཛིན་ཚུགས་དགོ། 
༢. བྱད་མད་ལས་ཚོག་ག་ དུས་གསུམ་གྱི་དབྱ་བ་ཕྱེས་ཏ་ ལག་ལན་འཐབ་ཚུགས་དགོ། 
༣. བྱད་མད་ལས་ཚོག་ལུ་ སྡེབ་འགྱུརི་བ་ཡོད་མ་དང་ མད་མ་གཉས་ ངོ་ཕྱེས་ཏ་ལག་ལན་འཐབ་

ཚུགས་དགོ། 

སློང་ལཱ།  
རིག་རལ། (ལྷག་ན་)  རིག་སབོས་དབྱ་རིམ། (དབྱ་དཔྱད་)  

༡. སོབ་དཔོན་གྱིས་ བྱད་པ་པོ་དང་འབྲིལ་བའ་ བྱ་ཚོག་ཅག་དང་ བྱད་མད་ལས་ཚོག་ཅག་ བྱང་
ཤེང་གུ་འབད་རུང་ ཤེོག་ཐང་གུ་འབད་རུང་བྲིས་ཏ་ སོད་ཞནམ་ལས་ འད་གཉས་ཀྱི་ཁྱད་
པརི་ག་ཅ་ཨིན་ན? དབྱ་བ་དཔྱད་བཅུག་ས་ སབ་བཅུག་དགོ། བྱད་མད་ལས་ཚོག་ ཟིར་བའ་
རིང་བཞན་འད་ ག་ཅ་བཟུམ་ཅག་ཨིན་ན? ཨི་ལ་ོཚུ་ལས་ བསམ་འཆརི་ལན་དགོ།  

རིག་རལ། (བྲི་ན་) རིག་སབོས་དབྱ་རིམ། (ལག་ལན་)  
༢. སོབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ སོབ་དབ་ནང་དཔ་བཀོད་ཡོད་མ་ལུ་ གཞ་བཞག་ས་ ཚོག་མཛིད་ལག་ལན་

འཐབ་བཅུག་ས་ ལས་ཚོག་ཚུ་ལགོས་སུ་བཏོན་བཅུག་དག།ོ   
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རིག་རལ། (བྲི་ན་) རིག་སབོས་དབྱ་རིམ། (གཅག་བསྡུས་)  
༣. སོབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ བྱ་ཚོག་དང་ཅོག་འཐདཔ་འབད་ ལས་ཚོག་ལུ་ཡང་ དུས་དང་འཁྲལ་ཏ་ སྡེབ་

སོ་སོརི་ ཡོད་མ་ལོགས་སུ་བཏོན་བཅུག་དགོ། དཔར་ན།   
སྡེབ་སོ་སོརི་ཡོད་མ། 
མ་འློངས་པ། ད་ལ་བ། འདས་པ། 

འགྲུབ་ན། འགྲུབ་དོ། གྲུབ་ཅ། 
འཐོན་འོང་། འཐོན་དོ། ཐོན་ཡ། 

སྡེབ་སོ་སོརི་མད་མ། 
མ་འློངས་པ། ད་ལ་བ། འདས་པ། 
ཤེརི་ན་མས། ཤེརི་དོ། ཤེརི་ཡ། 
ཡལ་ན་མས། ཡལ་དོ། ཡལ་སོནུག། 

 ནཱ་བཟུམ་རིགས་བསྒྲས་ཏ་ ཚོག་མཛིད་ཚུ་ལག་ལན་འཐབ་ཐོག་ལས་ སང་བ་ལ་ཤེ་འབད་
བཅུག་དགོ། 
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སློན་ཚིག། 
 

ལས་དོན། 
དནོ་ཚོན་འད་ མཇུགཝ་ད་ ཨི་ལ་ོཚུ་གས་་་་ 
༡. སོན་ཚོག་ ཟིར་མ་འད་ག་ཅ་བཟུམ་ ཨིན་ན་ངོས་འཛིན་ཚུགས་དགོ། 
༢. སོན་ཚོག་གསལ་བྱད་ཀྱི་ ཕྲད་ཚུ་ངོས་འཛིན་འབད་ད་ ལག་ལན་འཐབ་ཚུགས་དགོ།  
སློང་ལཱ།  

རིག་རལ། (ལྷག་ན་) རིག་སབོས་དབྱ་རིམ། (དབྱ་དཔྱད་)  
༡. སོབ་དཔོན་གྱིས་ ད་ཚོག་དང་ སནོ་ཚོག་ཚུ་ ག་རི་ས་བསྲས་ཏ་ བྲིས་བཞག་ཞནམ་ལས་ འད་

ལུ་འདཝ་དང་ མ་འད་བའ་ཁྱད་པརི་ག་ཅ་ཡོད་ག? དབྱ་བ་དཔྱད་བཅུག་ཞནམ་ལས་ ཁྱད་
པརི་ཚུ་ སབ་བཅུག་དག།ོ    
རིག་རལ་ (བྲི་ན་) རིག་སབོས་དབྱ་བ་རིམ་ (དབྱ་དཔྱད་)  

༢. སོན་ཚོག་ གསལ་བྱད་ཀྱི་ ཕྲད་ཚུ་ངོས་འཛིན་འབད་བཅུག་ཞནམ་ལས་ དཔར་བརྗེོད་ཚུ་ རྐྱེབ་
བཅུག་དགོ། ད་ག་ཤུལ་ལུ་ སབོ་དབ་ནང་ལས་ འབད་རུང་ ཡག་རྒྱུགས་ཅག་ སོ་སོ་
འབད་བཅའ་སྒྲག་རྐྱེབ་ཞནམ་ལས་ སོན་ཚོག་ངོས་འཛིན་འབད་བཅུག་དགོ།  
རིག་རལ། (ལྷག་ན་) རིག་སབོས་དབྱ་རིམ། (དབྱ་དཔྱད་)  

༣. སོབ་དཔོན་གྱིས་ སོན་ཚོག་འད་ གནས་སངས་ག་ཅ་བཟུམ་ལུ་ ལག་ལན་འཐབ་ཨིན་ན་?  
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ཨི་ལོ་ཚུ་ལུ་ གོ་སྡུརི་འབད་བཅུག་ས་ གནས་སངས་ངོས་འཛིན་འབད་ད་ འབྲི་བཅུག་དགོ། 
རློང་ཁ་རློ་མཱན། 

ལས་དོན།   
དནོ་ཚོན་འད་ མཇུགཝ་ད་ ཨི་ལ་ོཚུ་གས་་་་ 
༡. རོང་ཁ་རིོ་མཱན་ཟིར་མ་འད་ ག་ཅ་བཟུམ་ཅག་ཨིན་ན་? ཧ་གོ་ཚུགས་དགོ། 
༢. སྡེབ་ཡག་རི་ོམཱན་འབྲི་ཐངས་དང་ རྗེོད་སྒྲ་དང་འཁྲལ་ཏ་ འབྲི་དགོ་མ་ རིོ་མཱན་གཉས་ཀྱི་ཁྱད་

པརི་ ཤེས་ཚུགས་དགོ། 
༣. དབྱངས་དང་ རྗེས་འཇུག་ མང་གཞ་ཚུ་ག་ རྗེོད་སྒྲ་དང་འཁྲལ་ཏ་ རི་ོམཱན་འབྲི་ཐངས་ཚུ་ཤེས་

ཚུགས་དགོ། 

སློང་ལཱ།  
རིག་རལ། (ལྷག་ན་) རིག་སབོས་དབྱ་རིམ། (དབྱ་དཔྱད་)  

༡. སོབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ སོབ་དབ་ནང་ཡདོ་པའ་ ཡག་རྒྱུགས་འད་ ལགས་ཤེོམ་འབད་ལྷག་ཞནམ་
ལས་ ཡག་སྡེབ་རིོ་མཱན་དང་ རྗེོད་སྒྲ་དང་འཁྲལ་བའ་རི་ོམཱན་གཉས་ལུ་ ཁྱད་པརི་ག་ཅ་འདུག་
ག? གོ་སྡུརི་འབད་ད་ ད་བ་དས་ལན་འབད་བཅུག་དགོ། 

རིག་རལ། (ལྷག་ན་) རིག་སབོས་དབྱ་རིམ། (དབྱ་དཔྱད་)  



སློབ་དཔོན་ལམ་སློན།                                          སློབ་རམི་༩ པ། 
       

རྒྱལ་འཛིན་ཤེས་རིག་ཚོགས་སྡེ།                                     ཤོེག་གྲངས་ 193/ 276 
 

༢. སོབ་དཔོན་གྱིས་ མང་དང་ཚོག་ག་ཅ་རི་འབད་རུང་ དཔ་འབད་བ་ཅན་ (བཀྲི་ཤེས་ རྡོ་རྗེ་ ར་
མགྲན་) ཟིར་མ་ཚུ་ ཡག་སྡེབ་རིོ་མཱན་ནང་འབྲི་དགོ་པ་ཅན་ ག་ད་ས་བྲི་ན་ཨིན་ན་? སྡེ་ཚོན་
ནང་འབྲི་བཅུག་དགོ། 

རིག་རལ། (ལྷག་ན་) རིག་སབོས་དབྱ་རིམ། (ལག་ལན་)  
༣. (བཀྲི་ཤེ། རྡོ་རྗེ། ར་མགྲན་) ཟིར་མ་ཚུ་ལུ་ འཐབ་བཀལ་ཏ་ རྗེོད་སྒྲ་དང་འཁྲལ་ཏ་ བྲི་ན་

ག་སང་བ་ལོག་ཅ་ལོག་ཅ་ འབད་བཅུག་དགོ། 

རིག་རལ། (ལྷག་ན་) རིག་སབོས་དབྱ་རིམ། (དབྱ་དཔྱད་)  
༤. ཨི་ལོ་ཚུ་ག་ལྷག་དབ་ནང་ཡོད་མ་ རོང་ཁ་རིོ་མཱན་གྱི་ ཡག་གཟུགས་རིོ་མཱན་འབྲི་ཐངས་ཨིང་

༡.༡, ༡.༢, ༡.༣, ཅན་མ་ཚུ་ གོ་སྡུརི་འབད་ད་ ལྷག་བཅུག་ཞནམ་ལས་ འབྲི་ཐངས་
ལམ་ལུགས་ཀྱི་དབྱ་བ་ ཕྱེ་བཅུག་ ས་གནས་ཀྱི་མང་དང་ ཚོག་གཞན་ལ་ཤེ་སོད་ད་ དཔར་
བརྗེོད་རྐྱེབ་བཅུག་དགོ། དཔར་བརྗེོད་ཚུ་ སོབ་དཔོན་གྱི་དབྱ་ཞབ་ ལགས་ཤེོམ་འབད་རྐྱེབ་ས་ 
སོབ་ཁང་ནང་ ཡངན། དཔ་སོད་ནང་ལུ་ བསྡུ་གསོག་འབད་བཞག་དགོ། 
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ཡིག་བསྐུར་རྣམ་གཞག། 
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ངོ་སློད། 

ཡག་སྐུརི་རྣམ་གཞག་ཟིར་མ་འད་ སྤྱིར་བཏང་ཆོས་དང་འཇག་རན་གྱི་བྱ་སོའ་ལམ་ལུགས་ནང་ལུ་ ཕྱེ་
ནང་ག་འབྲིལ་རྒྱུན་ཚུ་ ཡག་ཐོག་ལུ་ལག་ལན་འཐབ་ན་ག་ཡག་རིགས་ལུ་སབ་ཨིན། ད་ལུ་ གཏང་
ཡག་དང་ བསྐུརི་ཡག་ ཡག་འགྲུལ་དང་ བརྡ་འབྲིལ་ཡག་རིགས་ཟིར་མ་ཚུ་ཡང་ སབ་སྲོལ་ཡོད།  
ཡག་འགྲུལ་གྱི་ ལམ་ལུགས་འད་ འགོ་དང་པ་རི་ སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ བུམོ་མུ་ཏག་
འཁྲ་ཤེང་ལུ་ སྐྱེབས་ནང་པའ་དཀོན་མཆོག་གསུམ་བསན་ཟིར་ གནང་མ་སངས་ཡག་དང་། དཔལ་
མགོན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་ རྒྱལ་པོ་བད་སྤྱིོད་བཟིང་པ་ོལུ་ ཆོས་སྲད་སྐྱེོང་ཐངས་ཀྱི་བསབ་བྱ་ཚུ་
ཡག་ཐོག་ལུ་ བཀོད་ད་གནང་མ་ག་འཕྲན་ཡག་ཚུ་ལས་འགོ་བཙུགས་ཏ་བྱུང་ནུག། 

ང་བཅས་རིའ་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ འད་ནང་ལུ་ཡང་ སོན་མ་ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆ་མཆོག་གས་ བསན་པ་
དང་སམས་ཅན་ལུ་གནོད་པའ་དངསོ་ཅན་མ་དང་ དངོས་མད་ལྷ་འད་ཚུ་ལུ་ བཀའ་བསོའ་འཕྲན་ཡག་
གནང་ཡོད་མ་ཚུ་དང་ གོང་མ་རིམ་འབྱོན་ཚུ་གས་གནང་མ་ མགོ་བཀའ་ཤེོག་དང་ མཇུག་ཕྱེག་ཐམ་
ཅན་མ་ཟིར་བའ་རྣམ་གཞག་ཡོདཔ་མ་ཚོད་ འོག་མ་ཚུ་གས་ ཡརི་གོང་མ་ལུ་ཕུལ་བའ་ ཞུ་ཡག་དང་ཞུ་
ཚོག་ག་ལམ་ལུགས་ཚུ་ སོན་གོང་ལས་ ད་རིས་ཀྱི་བརི་ན་ ཁྱུན་མ་ཉམས་པརི་གནས་ཏ་ཡོད།། 

ད་བཟུམ་མའ་ཡག་སྐུརི་རྣམ་གཞག་ག་ ནང་གསས་ཀྱི་དབྱ་བ་ལུ་ ཡ་གུ་བྲིས་ཏ་ གཞན་ལུ་བསྐྱེལ་
དགོ་པའ་གཏང་ཡག་ག་རིགས་ལུ་ ཞུ་ཡག གཏང་ཡག་ བཀའ་ཤེོག་ བཀའ་རྒྱ་ ཁྱབ་བསྒྲགས་ 
གསལ་བསྒྲགས་ འཕྲན་ཡག་ཚུ་དང་། ཞུ་ཚོག་/བཤེར་ཡག་ ངག་བརྗེོད་ རོད་བཙུགས་/ཉས་
འཛུགས་ རོད་ཡག་/རོད་ལན་ཚུ་དང་ གནད་དོན་གཞན་གྱི་ བརྡ་དནོ་སོད་ལན་ཡག་འགྲུལ་ཚུ་ ཚུད་
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ན་དང་ ཕྱེ་ཁརི་བསྐྱེལ་མ་དགོ་པརི་ ནང་ན་ལག་ལན་འཐབ་ན་ག་ཡག་རིགས་ལུ་ སྙན་ཞུ་ སྙན་གསོལ་ 
ལས་རིམ་ གྲོས་གཞ་ གྲོས་ཆོད་ གན་རྒྱ་ ཟིན་བྲིས་ ལས་འགུལ་ འཆརི་གཞ་འབྲི་ཐངས་ཀྱི་ལམ་
ལུགས་ཚུ་ཚུདཔ་ཨིན། 

དབྱ་བ་ད་གཉས་ཆ་རི་ གནད་དོན་དང་འཁྲལ་ཏ་ གཞུང་དོན་ལུ་འབྲི་དགོ་པའ་ ཡག་རིགས་ལུ་ གཞུང་
འབྲིལ་ཡག་འགྲུལ་དང་ ཚོང་དོན་ལུ་འབྲི་དགོ་པའ་རིགས་ལུ་ ཚོང་འབྲིལ་ཡག་འགྲུལ་ སར་དོན་ལུ་
འབྲི་དགོ་པའ་རིགས་ལུ་ སར་དོན་ཡག་འགྲུལ་ཟིར་ ཡ་གུ་འབྲི་ཐངས་ཀྱི་ ལམ་ལུགས་ཁག་གསུམ་
འབད་ཡོད། 

༡་ གཞུང་འབྱེལ་ཡིག་འགྲུལ། 
གཞུང་འབྲིལ་ཡག་འགྲུལ་ཟིར་མ་འད་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ག་ཆབ་སྲད་འཛིན་སྐྱེོང་དང་བདག་སྐྱེོང་
འཐབ་ན་དང་ མ་སར་སྐྱེད་སྡུག་ག་མཐའ་སྐྱེོང་ ཕྱེའི་རྒྱལ་ཁབ་དང་མཐུན་འབྲིལ་བཟིོ་ན་དང་ 
རྒྱུན་སྐྱེོང་འཐབ་ན། རྒྱབ་ཁབ་གོང་འཕལ་གྱི་ཕྱེག་ལཱ་ཚུ་ག་དོན་ལུ་ ལག་ལན་འཐབ་དགོ་པའ་
ཡག་རིགས་ཚུ་ཨིན། གཞུང་འབྲིལ་ཡ་གུའ་རིགས་ཚུ་ནང་ གུས་ཞབས་དང་ལྡན་པའ་ ཚོག་
དོན་ཚུ་བཙུགས་ཏ་ འཐོབ་ལམ་དང་འཁྲལ་ཏ་འབྲི་དགོཔ་ཨིན། ཡ་གུ་འད་ སབོ་དཔོན་དང་ 
ཡག་ཚོང་ག་འགོ་དཔོན་ མདོ་ཆན་ དྲུང་ཆན་ བོན་པོ་ ལྷན་རྒྱས་ ད་ལས་ མ་དབང་མངའ་
བདག་རིན་པོ་ཆ་ཚུན་གྱི་བརི་ན་ འབྲིལ་བ་འཐབ་ཨིན།  
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༢་ ཚོང་འབྱེལ་ཡིག་འགྲུལ། 
ཚོང་འབྲིལ་ཡག་འགྲུལ་ཟིར་མ་འད་ ཚོང་སྒྱུརི་དང་ ཡང་ན་ ལཱ་གཞན་གྱི་རིགས་དང་འབྲིལ་
བའ་ ད་དཔྱད་འབད་དགོཔ། མཁོ་མངགས་འབད་ན། དངུལ་ཕརི་ཚུརི་སྤེོ་ན། ཞུ་བ་ཕུལ་ན། 
ཐོ་རྐྱེབ་ན། ཉོགས་བཤེད་བཀོད་ན་དང་ བཟིོད་གསོལ་ཞུ་ན་ལ་སོགས་པའ་ ཡག་རིགས་ལུ་
སབ་ཨིན། ཚོང་འབྲིལ་ཡག་རིགས་ཀྱི་ རིང་བཞན་ད་གཞུང་འབྲིལ་ཡ་གུ་དང་ཅོག་འཐད། 
ཚོང་འབྲིལ་ཡག་རིགས་ནང་ལུ་ཁག་ཆ་ཤེོས་རི་ རིང་ག་གནད་དོན་བཙུགས་དགོཔ་ད་ཚུ་ དོན་
ཐོག་ལུ་ཕོགཔ་ ཧང་སངས་ས་འབད་ ནོརི་འཁྲུལ་མད་པརི་བཀོད་དགོཔ་གལ་ཆ། 

ཚོང་འབྱེལ་ཡིག་རིགས་ཀི་འབི་བཀོད། 
༡, ཡ་གུ་འབྲི་ཐངས་དང་ ཟླ་ཚོས་བཀོད་ཐངས་ཚུ་ གཏང་ཡག་འབྲི་ཐངས་དང་ཅོག་

འཐད། 
༢, ཡ་གུ་བསྐྱེལ་སའ་ཁ་བྱང་འད་ ལགཔ་གཡོན་ཕྱེོགས་ཀྱི་མགུ་ཏོ་ཁརི་འབྲི་དགོ། 
༣, ར་དོན་ད་ ཁ་བྱང་ག་འོག་ལུ་ ཡ་གུ་བྲི་ན་འགོ་མ་བཙུགས་པའ་ཧ་མ་ ས་སོང་ནང་

ཤེོག་གུ་ཕརི་ཕྱེད་ཚུརི་ཕྱེད་ལུ་ འབྲི་དགོ། 
༤, ར་དོན་གྱི་འོག་ལས་ཕརི་ འོག་ཐག་འཐན་ན་དང་ ཡང་ན་ གནག་ཡག་ནང་འབྲི་

དགོ། ར་དོན་འབྲི་བ་ཅན་ ཡག་སོད་ནང་བཙུགས་པའ་སྐབས་སུ་འཇམ། 
༥, ཁུངས་གཏུགས་བཀོད་དགོཔ་རི་ཡོད་པ་ཅན་ ད་ཚུ་དོན་ཚོན་ད་ག་ མགོ་མཇུག་གང་

རུང་ནང་ བཀོད་དགོ། 
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༦, ཡ་གུ་འབྲིྲིཝ་ད་ དོན་མཚོམས་བཅད་ད་འབྲི་དགོ། དོན་མཚོམས་འག་ོབཙུགས་པའ་
སྐབས་ དུས་རྒྱུན་ཡ་གུ་གཞན་འབྲིྲིཝ་ད་ ཅོག་འཐདཔ་འབད་འགོ་བཙུགས་དགོ། 

༧, མཇུག་དོན་འད་ དོན་ཚོན་ངོ་མ་ལུ་གཙོ་བོརི་ བཏོན་ཐོག་ལས་མཇུག་བསྡུ་དགོ། 
༨, ཡ་གུ་བྲིས་ཚོརི་བའ་མཇུག་ལུ་ རིང་སོའ་ས་ཡག་བཀོད་དགོ། ས་ཡག་ག་འོག་ལུ་

རིང་སོའ་མང་འབྲི་དགོ། 
 

༣་ སྱེར་དོན་ཡིག་འགྲུལ། 

ཡག་འགྲུལ་འད་ནང་ ཡ་གུའ་ཚོག་དོན་ཚུ་ ང་བཅས་རིའ་ཆ་རིོགས་ཚུ་དང་གཅག་ཁརི་ བོ་
རྐྱེབ་དོ་བཟུམ་ས་འབྲི་དགོ། མ་གཞ་སྙན་ངག་ག་ཚོག་རྒྱན་འད་ མཁས་པ་ཐུགས་དགྱིས་པའ་
ཚོག་ག་མ་ཏོག་ཨིན་རུང་ སྙན་ངག་མ་ཤེས་མ་ མ་མང་སྤྱིར་བཏང་ལུ་ གོ་བརྡ་སོད་ནའི་ཡ་
གུ་ཚུ་ག་ནང་ ཡུལ་དང་མ་འཁྲལ་བརི་ སྙན་ངག་ག་རྒྱན་ཚོག་བཙུགས་ཏ་འབྲི་བ་ཅན་ ག་ོབ་
ལན་མ་ཚུགས་པའ་ཉན་ཁ་ཡོདཔ་ལས་ ཡུལ་དང་འཁྲལ་ཏ་འབྲི་དགོ། 

སར་དོན་གྱི་ཡ་གུ་འད་ གཙོ་བོ་ རིང་སོའ་ཕམ་སྤུན་ཆ་དང་ གཉན་ཉེཝ་ཚུ་ལུ་དང་ རིང་ག་
དགའཝ་མཐུནམ་ཚུ་ལུ་ ད་ལས་ སར་དོན་ལུ་འབྲིལ་བ་ འཐབ་དགོ་པའ་མ་གཞན་ལུ་ འབྲི་
དགོ་མ་འད་ལུ་སབ་ཨིན། ད་ཡང་ གནས་ཚུལ་བཤེད་ན། གྲོགས་རིམ་ལན་ན། བསབ་བྱ་
བྱན་ན། སམས་གསོ་འབད་ན། བཀྲི་ཤེས་བད་ལགས་ཞུ་ན། མགྲནོ་ཞུ་འབད་ན། བཀྲིན་ངོ་
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གསོ་ཞུ་ན། ཧང་གཏམ་བཤེད་ན། སར་གྱི་ལཱ་དང་ འབྲིལ་བའ་ཡ་གུ་གཞན་ འབྲི་དགོཔ་
འཐོན་མ་ཚུ་ཨིན། 

༤. འབི་ཤོག་གི་འབི་བཀོད། 
ཞུ་ཡག་ག་རིགས་ལུ་ འབྲི་ཤེོག་ག་ གཡོན་ཁ་ཐུག་ག་ས་གོ་དང་ མགུ་ཤེོག་འད་ གཞན་ས་
ལུ་ཆ་བཞག་ས་ གུས་ཞབས་དང་ཆ་བསོད་ཀྱི་དོན་ལུ་ ཞང་ཁམས་སོམ་སུ་ཅག་བཞག་དགོཔ་
དང་། འབྲི་ཤེོག་ག་གཡས་ཁ་ཐུག་དང་ མཇུག་ཤེོག་འད་ རིང་ས་ལུ་ཆ་བཞག་ས་ དམན་ས་
གཟུང་བའ་དོན་ལུ་ རྒྱ་ཆུང་ཀུ་འབད་བཞག་དགོཔ་ཨིན། བཀའ་ཤེགོ་དང་ གཞན་སྤྱིར་
བཏང་ག་དོན་ལུ་ ཆད་བསོད་དང་ དམན་སའ་དབྱ་བ་ཕྱེ་མ་དགོ་པརི་ གཡས་གཡོན་གྱི་ཞང་
ཁམས་གཉས་ཀྱི་རྒྱ་ཚོད་འད་མཉམ་དང་ མཇུག་ཤེོག་ལས་ མགུ་ཤེོག་རྒྱ་སོམ་འབད་བཞག་
དགོཔ་ཨིན།  

༥་ མགུ་ཡིག་གི་འཐོབ་ལམ། 

ནམ་རི་འབད་རུང་ ང་བཅས་རི་ ཡ་གུ་ཐུང་ཀུ་ཅག་འབྲི་རུང་ ཡ་གུ་འད་ལུ་མགོ་རྒྱན་དག།ོ  
མགོ་རྒྱན་འད་གས་ ཡ་གུ་འད་ག་ལུ་འབྲིྲིཝ་ཨིན་ན་ཤེས་ཚུགས། འད་ཚུ་འོག་ལུ་ཡོད་ད་ོ
བཟུམ་ཁག་བཞ་ལུ་ཕྱེས་ཏ་ ལག་ལན་འཐབ་དག།ོ ད་ཚུ་ལུ་ མགུ་ཡག་དང་ མགུ་རྒྱན་ མགོ་
རྒྱན་ཟིར་ སབ་སྲོལ་ཡང་ཡོདཔ་ཨིན། 
ཀ་ ཆ་རིོགས་དང་ ཕམ་སྤུན་ཆ་ལུ་བྲི་ན་ག་མགོ་རྒྱན། (༈ ) འད་གཉས་གང་རུང་ 

བཙུགས་དགོ། ཕན་ཚུན་གྱི་བརི་ན་ མཐུན་འབྲིལ་གྱི་འདུ་ཤེས་ ཆུའ་རྒྱུན་བཟུམ་
ཡོད་པའ་བརྡ་ཨིན། 
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ཁ་ གོངམ་ལུ་ཞུ་ཡག་བྲི་ན་ག་ མགོ་རྒྱན།(༊)སོ་གསུམ་གྱིས་གུས་བཏུད་ཞུ་བའ་
བརྡ་ཨིན། 

ག་ ཡག་རིགས་སྤྱིར་བཏང་ག་ མགོ་རྒྱན། (༉) ག་རི་འད་མཉམ་ཨིན་པའ་བརྡ་
སོནམ་ཨིན།     

ང་ བཀའ་ཤེོག་གནང་ན་ག་ མགོ་རྒྱན། ( ) ཆོས་སྲད་ལུགས་གཉས་ཀྱི་ 
བཀའ་དབང་ག་འོག་ལུ་འདུས་པའ་བརྡ་ཨིན།    

༦་ གཏང་ཡིག་ག་ིགོ་རམི་སིག་བཀོད། 
གཏང་ཡག་ག་རིགས་ལུ་ སརི་སྲོལ་ལམ་ལུགས་གཅག་དང་ དང་རིབས་ལམ་ལུགས་གཅག་
དང་འབད་ འབྲི་ཐངས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་མ་འདཝ་ཁག་གཉས་འབད་ཡོདཔ་ཨིན། སརི་སྲོལ་
ལམ་ལུགས་འད་ ཞུ་ཡག་ག་རིགས་ལུ་ ལག་ལན་འཐབ་སྲོལ་ཡོདཔ་ལས་ འད་ལུ་དང་པ་
མགུ་ཡག་ གཉས་པ་མགུལ་རྒྱན་ གསུམ་པ་གུས་ཕབ་ བཞ་པ་མཚོམས་འད་ ལྔ་པ་རིང་ག་
གནས་ཚུལ་ དྲུག་པ་མཚོམས་གསོལ་ བདུན་པ་བརན་བཞུགས་ བརྒྱད་པ་ཞུ་རན་ དགུ་པ་
གནམ་ལོ་ ཟླ་ཚོས་ བཅུ་པ་ཕུལ་ཕབ་ བཅུ་གཅག་པ་མང་རགས་ས་ཡག་བཅས་ ཚོང་དགོཔ་
ཨིན། 
དང་རིབས་ ལམ་ལུགས་ཀྱི་ཞུ་ཡག་ནང་ལུ་ མགུལ་རྒྱན་བཙུགས་ཐངས་ལམ་ལུགས་གཉས་
ཡོད། ད་ཡང་ ས་རིབས་ལམ་ལུགས་ཀྱི་ མགུལ་རྒྱན་བསྡུས་པ་བཙུགས་ཏ་ འབྲི་སྲོལ་ཅག་
དང་ ཡ་གུ་ཕུལ་སའ་ཡུལ་གྱི་ གོ་གནས་དང་ ཁ་བྱང་ འབྲི་ཤེོག་གཡོན་ཁ་ཐུག་ལུ་ 
བརགས་མརི་བཀོད་ད་ འབྲི་སྲོལ་ཅག་ཡོད། ད་ལས་ དང་རིབས་ནང་ལུ་ དོན་མཚོམས་ནང་
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འདན་འབད་དགོཔ་ཅག་དང་ འབད་མ་དགོ་པའ་ལམ་ལུགས་ཅག་ཡང་ཡོད། ད་གཉས་ཆ་རི་
ག་གོ་རིམ་འད་ དང་པ་མགོ་ཡག་ གཉས་པ་མགུལ་རྒྱན་ གསུམ་པ་གུས་ཕབ་ བཞ་པ་ རིང་
ག་ངོ་སོད་ ལྔ་པ་མཚོམས་གསོལ་ དྲུག་པ་གནམ་ལོ་ཟླ་ཚོས་ བདུན་པ་ཕུལ་ཕབ་ བརྒྱད་པ་
ས་ཡག་མང་རགས་བཅས་ཚོང་དགོཔ་ཨིན། 
སོབ་རིམ་9 པ་འད་ནང་ལུ་ གཏང་ཡག་ག་རིགས་ལས་ ཞུ་ཡག་དང་ གཏང་ཡག་ འཕྲན་
ཡག་ ཞུ་ཚོག་/བཤེར་ཡག་ཚུ་དང་། ནང་འབྲིལ་ཡག་རིགས་ལས་ ཟིན་བྲིས་ ལས་རིམ་
གྲོས་གཞ་ གྲོས་ཆོད་ཚུ་ལུ་ སང་བ་འབད་དགོཔ་འབད་ཚུད་ད་ཡོད། ད་ཚུ་གཞུང་འབྲིལ་ ཚོང་
འབྲིལ་ སར་དོན་ཡག་འགྲུལ་དང་ ས་རིབས་ དང་རིབས་ཀྱི་ ལམ་ལུགས་ངོས་འཛིན་ཚུ་ 
དཔ་རིས་སོ་སོའ་མགུ་ལུ་བཀོད་ད་ཡོད མ་ལུ་དབྱ་དཔྱད་འབད་ད་ ལག་ལན་འཐབ་དགོཔ་
ཨིན་ནོ།། 

ཞུ་ཡིག། 

ལས་དོན། 
དནོ་ཚོན་འད་ མཇུག་བསྡུཝ་ད་ ཨི་ལ་ོཚུ་གས་་ 
༡. ཞུ་ཡག་ཟིར་མ་འད་ ག་ཅ་བཟུམ་ཨིན་ན? ཧ་གོ་ཚུགས་དགོ། 
༢. འབྲི་ཐངས་སརི་སྲོལ་དང་ དང་སང་ག་ལམ་ལུགས་གཉས་ཀྱི་ཁྱད་པརི་ ཧ་གོ་ཚུགས་དགོ། 
༣. གཞུང་དོན་དང་ སར་དོན་ ཚོང་འབྲིལ་གྱི་ སྤྱིར་བཏང་ཁྱད་པརི་ ཤེས་ཚུགས་དགོ། 
༤. ཞུ་ཡག་འབྲི་ཐངས་ཀྱི་གོ་རིམ་ཚུ་ ཧ་གོ་ཚུགས་དགོ། 
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༥. ཞུ་ཡག་བྲི་ན་ལུ་ གོམས་སང་ཚུད་ད་ ལག་ལན་འཐབ་ཚུགས་དགོ། 

 

སློང་ལཱ།  
རིག་རལ། (ལྷག་ན་) རིག་སབོས་དབྱ་རིམ། (གཅག་བསྡུས་)  

༡. སོབ་ཕྲུག་ཚུ་ སྡེ་ཚོན་ནང་ གྲོས་བསྟུན་གྱི་ཐོག་ལུ། 
o ཡག་འགྲུལ་གྱི་ འབྱུང་ཁུངས། 
o སརི་སྲོལ་དང་ དང་སང་འབྲི་བཀདོ་ཀྱི་ཁྱད་པརི། 
o གཞུང་དོན་དང་། སར་དོན་ཚུ་ རི་རི་བཞན་དུ་ ལྷག་བཅུག་ས་ གནད་དོན་ངོ་མ་ཚུ་

ལོགས་སུ་བཏོན་ས་ གསལ་བཤེད་འབད་ རི་རི་བཞན་ཨིན་མན་དབྱ་དཔྱད་འབད་ད་ 
གཏན་འཁལ་བཟིོ་ཞནམ་ལས་ ཁ་གསལ་འབད་སོབ་ཁང་ནང་ གཞ་རན་གྱི་དོན་ལུ་ 
བཞག་དགོ། 

རིག་རལ། (ལྷག་ན་) རིག་སབོས་དབྱ་རིམ། (གཅག་བསྡུས་)  
༢. སོབ་ཕྲུག་ཚུ་ ཞུ་ཡག་ག་ ཁྱད་ཆོས་༡-༡༡ ཚུན་ཡོད་མ་ད་ ལགས་ཤེོམ་འབད་ ལྷག་

ཞནམ་ལས་ ཁྱད་ཆོས་རི་རི་བཞན་དུ་ག་ རིང་བཞན་ཚུ་ངོ་སོད་འབད་དགོ། དཔ་འབད་བ་ཅན་ 
མགོ་རྒྱན་ཟིར་མ་འད་ ་་་་་་་་་་་་ འད་ཨིན།  ཟིར་ངོ་སོད་འབད་ཞནམ་ལས་ ཁྱད་ཆོས་འད་
དང་འཁྲལ་ཏ་ དོན་ཚོན་ག་ཅ་འབད་རུང་ གཅག་ལུ་གཞ་བཞག་ས་ དཔ་བལྟ་མ་བཅུག་པརི་ 
ཁོང་རིའ་ རིང་སོབས་ཀྱི་ ཞུ་ཡག་ཅག་འབྲི་བཅུག། 
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རིག་རལ། (ལྷག་ན་) རིག་སབོས་དབྱ་རིམ། (གཅག་བསྡུས་)  
༣. ཨི་ལོ་ཚུ་གས་ བྲིས་མ་ཞུ་ཡག་འད་ སོབ་དབ་ནང་ལུ་ཡོད་པའ་ ཞུ་ཡག་དང་འབྲིལ་བ་འབད་

བཅུག་ས་ ལྷག་ཆད་ག་ཅ་འདུག་ག་? ཐོ་བཀོད་བཅུག་དགོ།  ལྷག་མ་དང་ ཆད་མ་ཚུ་ ནམ་
འཕྲ་བསན་འབད་ན་ཨིན་ན? སོབ་ཕྲུག་དང་ གྲོས་བསྟུན་འབད་ད་ ཁས་ལན་འབད་བཅུག་
དགོ། 

རིག་རལ། (ལྷག་ན་ བྲི་ན་) རིག་སབོས་དབྱ་རིམ། (གཅག་བསྡུས་)  
༤. དཔ་དབ་ནང་ལུ་ བཀོད་ད་ཡོད་མ་འབྲི་རོམ་འད་ རི་བཞན་དུ་ལྷག་བཅུག་ས་ ཞུ་ཡག་ད་ནང་

ག་གོ་རིམ་དང་ གནད་དོན་ཚུ་ རིམ་པ་བཞན་དུ་ཐོ་བཀོད་བཅུག་དགོ།  ཐོ་བཀོད་ད་ཡོད་མ་ད་ 
ཨིན་ན་མན་ན་ བལྟ་ན་ག་དོན་ལུ་ སྡེ་ཚོན་དང་སྡེ་ཚོན་ལུ་བརྗེ་སོརི་ འབད་བཅུག་ས་ བསྐྱེརི་
ཞབ་འབད་བཅུག་དགོ། བསྐྱེརི་ཞབ་འབད་མ་སྡེ་ཚོན་གྱིས་ སྙན་ཞུ་འབད་བཅུག་དགོ། 

 

རིག་རལ། (ལྷག་ན་ བྲི་ན་) རིག་སབོས་དབྱ་རིམ། (གཅག་བསྡུས་)  
༥.  སོབ་དབ་ནང་ཡོད་མ་ ཞུ་ཡག་ག་དཔ་དང་འཁྲལ་ཏ་ དོན་ཚོན་གཞན་མ་ལུ་གཞ་བཞག་ས་ 

དང་སང་དང་ སརི་སྲོལ་གཉས་ཀྱི་ཐོག་ལས་ འབྲི་ཐངས་ཚུ་ དཔ་ད་ལས་རིགས་བསྒྲས་ཏ་ 
འབྲི་བཅུག་དགོ། བྲིས་མ་འད་ སོབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ལྷག་བཅུག་ས་ འགྲམ་སོན་འབད་བཞག་
དགོ། 
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གཏང་ཡིག། 

ལས་དོན། 
དནོ་ཚོན་འད་ མཇུགཝ་ད་ ཨི་ལ་ོཚུ་གས་་་་ 
༡. གཏང་ཡག་ཟིར་མ་འད་ ག་ཅ་བཟུམ་ཨིན་ན་? ཧ་གོ་ཚུགས་དགོ། 
༢. གཏང་ཡག་འབྲི་ཐངས་ སརི་སྲོལ་དང་ དང་སང་ག་ལམ་ལུགས་གཉས་ཀྱི་ཁྱད་པརི་ ཧ་གོ་

ཚུགས་དགོ། 
༣. གཏང་ཡག་འབྲི་ཐངས་ཀྱི་གོ་རིམ་ཚུ་ ཧ་གོ་ཚུགས་དགོ། 
4. གཏང་ཡག་བྲི་ན་ གོམས་སང་ཚུད་ད་ ལག་ལན་འཐབ་ཚུགས་དག།ོ 

སློང་ལཱ།  
རིག་རལ། (ལྷག་ན་) རིག་སབོས་དབྱ་རིམ། (དབྱ་དཔྱད་)  

༡. གཏང་ཡག་ཟིར་མ་འད་ ག་ཅ་ཨིན་ན་? ངོ་སོད་འད་ལགས་ཤེོམ་འབད་ ལྷག་བཅུག་
ཞནམ་ལས་ གནད་དོན་ངོ་མ་ཚུ་འབྲི་བཅུག་ས་ དམངས་ལུ་ གསལ་བཤེད་འབད་བཅུག་དགོ། 

རིག་རལ། (ལྷག་ན་)  རིག་སབོས་དབྱ་རིམ། (ལག་ལན་)  
༢. གཏང་ཡག་ལུ་ ཧ་མའ་ལམ་ལུགས་ གཉས་ལུ་ཁྱད་པརི་ག་ཅ་འདུག་ག? དབྱ་བ་དཔྱད་ད་ 

དོན་སོ་སོ་ཅག་ག་ཐོག་ལུ་ གཏང་ཡག་རི་འབྲི་བཅུག་དགོ། 
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  ད་བཟུམ་ས་ དང་སང་ག་ལམ་ལུགས་གཉས་ལུ་ ཁྱད་པརི་ག་ཅ་འདུག་ག? ད་དང་འཁྲལ་ཏ་ 
གཏང་ཡག་རི་འབྲི་བཅུག། ད་ག་སྐབས་སོབ་དཔོན་གྱིས་ ཨི་ལོ་ཚུ་ལུ་ འབྲི་བཀོད་ཚུ་བལྟ་ན་
མ་གཏོགས་ ཚོག་གཞ་ཚུ་འད་བཤུས་ རྐྱེབ་ན་མད་པའ་ བཀོད་རྒྱ་ཚུ་བྱན་དག།ོ 

རིག་རལ། (ལྷག་ན་) རིག་སབོས་དབྱ་རིམ། (གཅག་བསྡུས་)  
༣. སོབ་དབ་ནང་ཡོད་པའ་གཏང་ཡག་འད་ ལགས་ཤེོམ་འབད་ལྷག་བཅུག་ཞནམ་ལས་ གཏང་

ཡག་འད་ ཕམ་གཉས་ལུ་འབྲི་འབྲིྲིཝ་ཨིན་པ་ཅན་ ཨི་ལོ་ཚུ་ཕམ་ག་ཚུལ་བཟིོ་ས་ ཨི་ལོ་ལུ་
ཡག་ལན་འབྲི་བཅུག་དགོ། 

གཏང་ཡག་འད་ སོབ་དཔོན་གྱིས་ སོབ་ཕྲུག་ལུ་ འབྲི་འབྲིྲིཝ་འབད་བ་ཅན་ ཨི་ལོ་ཚུ་སབོ་
ཕྲུག་བཟིོ་ས་ ལོག་ལན་སོབ་དཔོན་ལུ་འབྲི་བཅུག་དགོ། ད་མན་པ་ཡང་ན། 

དོན་ཚོན་འད་ ལ་ལུ་ཅག་སོབ་དཔོན་ལུ་འབྲི་དགོཔ། ལ་ལུ་ཅག་སབོ་ཕྲུག་ལུ་འབྲི་དགོཔ། ལ་
ལུ་ཅག་ཕམ་ལུ་འབྲི་དགོཔ། ལ་ལུ་ཅག་ཨི་ལོ་ལུ་འབྲི་དགོཔ། རིང་དགའ་བའ་ཆ་རིོགས་ལུ་
འབྲི་དགོཔ་ཚུ་སྤེལ་བྱན་ཞནམ་ལས་ སྡེ་ཚོན་ ཡང་ན་ ཆ་འབད་འབྲི་བཅུག་དགོ།  

ད་ལས་ འབྲི་ཚོརིཝ་ཅག་ སོརི་ཏ་ སོབ་ཕྲུག་ལུ་ འབྲི་མ་འད་ སོབ་དཔོན་ཚུ་ལུ་ལན་འབྲི་
བཅུག།  སོབ་དཔོན་ལུ་འབྲི་མ་འད་ སོབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ལན་འབྲི་བཅུག་དགོ། གནད་དོན་དང་
འཁྲལ་ཏ་ ལན་ག་ད་ས་བཀོད་ནུག་ག? དབྱ་ཞབ་འབད་དགོ། 
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དན་གསོ། སོབ་དཔོན་ཚུ་གས་ གཏང་ཡག་འད་ ཚོརི་གཅག་དང་གཉས་འབད་ འབྲི་བཞག་
ན་མན་པརི་ ལོག་ཅ་ལོག་ཅ་འབྲི་བཅུག་དགོ། འབྲི་བའ་སྐབས་ ཨིན་ཅ་མན་ཅ་ ཐུན་ཚོན་
གཅག་ག་ནང་འབད་དགོ་ཟིར་མད། ཐུན་ཚོན་ཤུལ་མམ་ག་ནང་ལུ་ཡང་ འཕྲོ་མཐུད་འབདཝ་
ད་མ་བཏུབ་མདཔ་ཨིན། 

ད་བཟུམ་ས་ ད་ལྟོ་འད་ནང་ལུ་ སོང་ལཱ་དང་ ཐབས་ཤེས་འད་ཚུ་ཡང་ དོན་ཚོན་སོ་སོ་ག་འོག་
ལུ་ སོ་སོ་འབད་ཚུད་ད་ཡོད། སོབ་དཔོན་བུ་གས་ སོང་ལཱདང་ཐབས་ཤེས་འད་ཚུ་ དམགས་
བསལ་དོན་ཚོན་འད་ག་དོན་ལུ་མ་གཏོགས་ གཞན་ལུ་འགྱིོ་མ་བཏུབ་འོང་ མནོ་བའ་ཐུགས་
བཞད་མ་གནང་། རིང་ག་སབས་བད་ཧང་དང་འཁྲལ་ཏ་ དོན་ཚོན་གཞན་མ་ཚུ་ལུ་ཡང་ ལག་
ལན་འཐབ་བཏུབ་ན་ཨིན། ད་ས་ལག་ལན་འཐབ་གནང་དགོ། 
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འཕིན་ཡིག། 

ལས་དོན།   
དནོ་ཚོན་འད་ མཇུག་བསྡུཝ་ད་ ཨི་ལ་ོཚུ་གས་་ 
༡. འཕྲན་ཡག་ཟིར་མ་ ག་ཅ་བཟུམ་ཨིན་ན་? ཧ་གོ་ཚུགས་དགོ། 
༢. འཕྲན་ཡག་འད་ ནམ་གཏངམ་ཨིན་ན? ག་ཅ་འབད་གཏང་དགཔོ་ཨིན་ན་? དགོས་པ་ཚུ་

ཧ་གོ་ཚུགས་དགོ། 
༣. འཕྲན་ཡག་གཏང་ཐངས་ཀྱི་ ལམ་ལུགས་ཚུ་ཧ་གོ་ས་ གནད་དོན་དང་འཁྲལ་ཏ་ འཕྲན་ཡག་

འབྲི་ཚུགས་དགོ། 

སློང་ལཱ།  
རིག་རལ། (ལྷག་ན་) རིག་སབོས་དབྱ་རིམ། (དབྱ་དཔྱད་)  

༡. འཕྲན་ཡག་ཟིར་མ་འད་ ག་ཅ་བཟུམ་ཅག་ལུ་ སབ་ཨིན་ན? ཨི་ལོ་ཚུ་ལུ་ ལགས་ཤེོམ་
འབད་ལྷག་བཅུག་ཞནམ་ལས་ བཅུད་བཏོན་བཅུག་དགོ། བཅུད་བཏནོ་མ་ཚུ་ འད་བས་ག་མ་
འད་བས་ གཞན་དང་ ག་སྡུརི་འབད་བལྟ་དགོཔ་ཨིན། 

རིག་རལ། (ལྷག་ན་) རིག་སབོས་དབྱ་རིམ། (དབྱ་དཔྱད་)  
༢. སོབ་དབ་ནང་ལུ་ བྲིས་ཏ་ཡོད་མ་འཕྲན་ཡག་ག་ དཔ་འད་ལགས་ཤེོམ་འབད་ལྷག་བཅུག་

ཞནམ་ལས་ གནད་དོན་ག་ཅ་ག་སྐོརི་ལས་ ཨིན་མས་ག་? བརྗེོད་དོན་ཚུ་གོ་རིམ་བཞན་དུ་ 
འབྲི་བཅུག་དགོ། ད་ཡང་ དམངས་ལུ་གསལ་བཤེད་འབད་བཅུག་དགོཔ་དང་ སོབ་དཔོན་
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གྱིས་ སྡེ་ཚོན་ནང་ལུ་འབྲི་བའ་སྐབས་ ཨི་ལོ་ག་རི་གས་ འད་མཉམ་འབད་བཅའ་མརི་ 
གཏོགས་མ་གཏོགས་བལྟ་དགོ། 

རིག་རལ། (སབ་ན་ ལྷག་ན་ བྲི་ན་)  རིག་སབོས་དབྱ་རིམ། (ལག་ལན་)  
༣. ཨི་ལོ་ཚུ་སྡེ་ཚོན་ནང་ལུ་འབད་ འཕྲན་ཡག་ཟིར་མ་འད་ གནས་སངས་ག་ཅ་ནང་ལུ་ རིང་ལག་

ལན་འཐབ་བཏུབ་པས་ག? གོ་སྡུརི་འབད་ད་ ཐོ་བཀོད་བཅུག་དག།ོ སྡེ་ཚོན་འགོ་དཔོན་ རི་
རི་བཞན་དུ་གས་ དམངས་ཁརི་གསལ་བཤེད་འབད་བཅུག་དགོ། ད་ག་སྐབས་ སྡེ་ཚོན་སོསོ་
ལས་ཐབས་ག་ཐནོ་མ་འད་ མ་ཚོང་མ་འད་གུ་ཧང་སྐལ་འབད་བཙུགས་ཏ་ཐོ་ནང་བཀོད་ད་ 
ཞུན་དག་མཐལ་ཕྱེན་འབད་ད་ཐོ་འད་སོབ་ཁང་ནང་ གཞ་རན་འབད་ས་འབད་བཞག། 

རིག་རལ། (ལྷག་ན་ བྲི་ན་) རིག་སབོས་དབྱ་རིམ། (གཅག་བསྡུས་)  
༤. སོབ་དཔོན་གྱིས་ ཧ་མ་རི་ དོན་ཚོན་ཆུང་ཀུ་ དཔ་འབད་བ་ཅན། ཁྱོད་ཀྱི་ཆ་རིོགས་ཅག་ རྒྱལ་

ཡོངས་གནས་ཚོད་ འབྲི་རོམ་འགྲན་སྡུརི་ནང་བཅའ་མརི་གཏོགས་ཏ་ ཨིང་དང་པ་ཐོན་མ་ལུ་ 
འཕྲན་ཡག་ཅག་བྲིས། ལ་སོགས་པ་ དོན་ཚོན་ཆུང་ཀུ་ལས་འབད་ འགོ་བཙུགས་ཏ་ འབྲི་
བཅུག་དགོ། ཨི་ལ་ོགས་བྲིས་མ་འད་ སོབ་དཔོན་གྱིས་ ཨི་ལོ་དང་གཅག་ཁརི་ སྐྱེོན་ཡོན་གྱི་
སྐོརི་ལས་ ཞལ་ཚོགས་འབད་ད་ ཤུལ་མརི་ ཡརི་དག་བལྟ་ན་ག་དོན་ལུ་ དཔ་སོད་ནང་བསྡུ་
གསོག་འབད་ད་བཞག་དགོ། 
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ཟིན་བིས། 

ལས་དོན། 
དནོ་ཚོན་འད་ མཇུགཝ་ད་ ཨི་ལ་ོཚུ་གས་་་་ 
༡. ཟིན་བྲིས་ཟིར་མ་ ག་ཅ་བཟུམ་ཨིན་ན་? ཧ་གོ་ཚུགས་དགོ། 
༢. ཟིན་བྲིས་འད་ ནམ་ལག་ལན་འཐབ་ཨིན་ན? ད་ག་ དགོས་པ་ཚུ་ཧ་གོ་ཚུགས་དགོ། 
༣. ཟིན་བྲིས་བཏབ་ཐངས་ཀྱི་ གོ་རིམ་ཚུ་ཧ་གོ་ས་ ལག་ལན་འཐབ་ཚུགས་དགོ། 

སློང་ལཱ།  
རིག་རལ། (ལྷག་ན་ བྲི་ན་) རིག་སབོས་དབྱ་རིམ། (དབྱ་དཔྱད་)  

༡. དང་པ་རི་ སོབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ ཟིན་བྲིས་ཟིར་མ་འད་ག་སྐོརི་ལས་ ལགས་ཤེོམ་འབད་ལྷག་
བཅུག་ཞནམ་ལས་ ཟིན་བྲིས་ཟིར་མ་འད་ ག་ཅ་བཟུམ་ཨིན་ན་? ནང་གསས་ཀྱི་དབྱ་བ་ ག་
ད་ཅག་ཡོད་ག? ཟིན་བྲིས་བཏབ་ཐངས་ཚུ་ རི་རི་བཞན་དུ་ འབྲི་བཅུག་དགོ། 

རིག་རལ། (ལྷག་ན་ བྲི་ན་) རིག་སབོས་དབྱ་རིམ། (ལག་ལན་)  
༢. སོབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ སོབ་དབ་ནང་ཡོད་མ་ ཟིན་བྲིས་བཏབ་ཐངས་ཀྱི་དཔ་ལུ་ བལྟ་བཅུག་ས་ 

སོབ་ཕྲུག་རིང་རིང་སོ་ལུ་ ཉནམ་གཅག་ག་ནང་ལུ་ ལཱ་ག་ཅ་རི་འབད་ན་ཨིན་ན? ལས་རིམ་
ཅག་བཟིོ་བཅུག་ས་ རིང་རིང་སོ་སོ་གས་ དམངས་ཁརི་ལྷག་བཅུག་དགོ། ད་ག་སྐབས་ སོབ་
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དཔོན་གྱིས་ འོས་འབབ་ག་ད་འདུག་ག? བལྟ་ས་ནོརི་བཅོས་འབད་དགོ། འད་བཟུམ་གཞན་
ཡང་ རིགས་བསྒྲ་དགོཔ་ཁག་ཆ། 

རིག་རལ། (ལྷག་ན་ བྲི་ན་) རིག་སབོས་དབྱ་རིམ། (གཅག་བསྡུས་)  
༣. སོབ་རིམ་དགུ་པའ་ སོབ་ཕྲུག་ཚུ་མཛིརི་ཅུམ་བཟིའ་བརི་ འགྱིོ་ནའི་སྐོརི་ལས་ སྡེེཚོན་ནང་ལུ་

གོ་སྡུརི་གྱི་ཐོག་ལུ་ ལས་རིམ་བཟིོ་བཅུག་དགོ། སོབ་དཔོན་གྱིས་ མཛིརི་ཅུམ་གྱི་ མ་དངུལ་
བཟིོ་ཐབས་ལས་འགོ་བཟུང་ས་ལཱ་འགན་བགོ་བཤེའ་ཚུ་རི་རི་བཞན་དུ་འབད་བལྟ་དགོཔ་ཨིན།  

རིག་རལ། (བྲི་ན་) རིག་སབོས་དབྱ་རིམ། (གཅག་བསྡུས་)  
༤. སོབ་དབ་ནང་ཡོད་མ་ ལས་རིམ་བཟིོ་ཐངས་ཀྱི་ དཔ་ལུ་བལྟ་ས་ སོབ་ཕྲུག་རིང་རིང་སོ་སོ་ལུ་

དོན་ཚོན་རི་གདམ་ཁ་རྐྱེབ་བཅུག་ས་ ལས་རིམ་རི་བཟིོ་བཅུག་དག།ོ འད་བཟིོ་ཚོརི་ཞནམ་ལས་ 
དམངས་ཁརི་ལྷག་བཅུག་དགོ། ཆ་རིོགས་ཚུ་ལས་ ལྷག་ཆད་ག་ཅ་འདུག་ག? ད་གུ་ བསམ་
འཆརི་བཀལ་བཅུག་དགོ། 

རིག་རལ། (ཉན་ན་ བྲི་ན་) རིག་སབོས་དབྱ་རིམ། (གཅག་བསྡུས་)  
༥. སོབ་ཁང་ནང་ལུ་ སབོ་ཕྲུག་དང་གཅག་ཁརི་ ག་ཅ་ག་སྐོརི་ལས་འབད་རུང་ གྲོས་བསྟུན་རི་

འབད་དགོཔ་འཐོནམ་ད་ སོབ་ཕྲུག་ག་གྲས་ལས་ སྐོརི་རྒྱབ་འབད་ཟིན་བྲིས་བཏབ་མ་རི་བཏོན་
ཏ་ ཟིན་བྲིས་བཏབ་ན་ག་སང་བ་བྱན་དགོ། འཕྲལ་འཕྲལ་ སོབ་དཔོན་རིང་གས་ སྡེ་ཚོན་ནང་
ལུ་གོ་སྡུརི་གྱི་ལས་རིམ་བཟིོ་ས་ ད་ནང་ལུ་ཟིན་བྲིས་བཏབ་མ་རི་བཏོན་ཏ་ གྲོས་ཆོད་ཟིན་བྲིས་
ཚུ་ བཏོན་བཅུག་དགོ།  



སློབ་དཔོན་ལམ་སློན               དཔ་ེསྐྲུན་ལ་ོ ༢༠༢༠ལུ།                སློབ་རིམ་༩ པ། 
 

ཤེོག་གྲངས་ 212/ 276 
 

དན་གས།ོ ལག་ལན་འཐབ་མ་གས་ བཏུབ་འབད་བཞག་ན་མན་པརི་ སང་བ་མ་ཚུད་ཚུན་འབད་དགཔོ་ཨིན། 



སློབ་དཔོན་ལམ་སློན               དཔ་ེསྐྲུན་ལ་ོ ༢༠༢༠ལུ།                སློབ་རིམ་༩ པ། 
 

ཤེོག་གྲངས་ 213/ 276 
 

ཞུ་ཚིག། 

ལས་དོན། 
དནོ་ཚོན་འད་ མཇུག་བསྡུཝ་ད་ ཨི་ལ་ོཚུ་གས་་་་ 
༡. ཞུ་ཚོག་ཟིར་མ་ ག་ཅ་བཟུམ་ཨིན་ན་? ཧ་གོ་ཚུགས་དགོ། 
༢. ཞུ་ཚོག་འད་ ནམ་ལག་ལན་འཐབ་ཨིན་ན? ད་ག་ དགོས་པ་ཚུ་ཧ་གོ་ཚུགས་དགོ། 
༣. ཞུ་ཚོག་ག་ གོ་རིམ་ཚུ་ཧ་གོ་ས་ ལག་ལན་འཐབ་ཚུགས་དགོ། 

སློང་ལཱ།  
རིག་རལ། (ལྷག་ན་ བྲི་ན་) རིག་སབོས་དབྱ་རིམ། (དབྱ་དཔྱད་)  

༡. ཞུ་ཚོག་འབྲི་ཐངས་ ལམ་ལུགས་ཀྱི་སྐོརི་ལས་ བྲིས་ཏ་ཡོད་མ་ཚུ་ ལགས་ཤེོམ་འབད་ལྷག་
བཅུག་ཞནམ་ལས་ འད་ནང་ལས་ བཅུད་དོན་ང་ོམ་ག་ཅ་ཐོནམ་ཨིན་ན? འབྲི་བཅུག་དགོ། 

རིག་རལ། (ལྷག་ན་ བྲི་ན་) རིག་སབོས་དབྱ་རིམ། (དབྱ་དཔྱད་)  
༢. ཞུ་ཚོག་ག་དཔ་ ར་བབ་དངོས་གྲུབ་བཟིང་མོ་གས་ ཕུལ་འད་ལགས་ཤེོམ་འབད་ ལྷག་བཅུག་

ས་ གོ་རིམ་ག་ད་ས་ འདུག་ག? མགོ་རྒྱན་ལས་ འགོ་བཟུང་ས་རི་རི་བཞན་དུ་ འབྲི་བཅུག་
དག།ོ ད་ལས་ཞུ་ཡག་ག་བཅུད་དོན་བཏོན་བཅུག་དག།ོ 

རིག་རལ། (ལྷག་ན་ བྲི་ན་) རིག་སབོས་དབྱ་རིམ། (དབྱ་ཞབ་)  
༣. ཞུ་ཡག་འདལས་ དཔ་ལན་ཏ་ དནོ་ཚོན་གཞན་མ་ག་ཐོག་ལུ་ ཞུ་ཡག་བྲི་ན་ག་ སང་བ་ 
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འབད་བཅུག་དགོ། ཞུ་ཡག་འད་ཚུ་ ལགས་ཤེོམ་འབད་དབྱ་ཞབ་འབད་ཞནམ་ལས་ དཔ་སོད་
ནང་བསྡུ་གསོག་འབད་ད་ བཞག་ན་དང་ ཡང་ན་ སོབ་ཁང་ནང་ལུ་ དཔྱང་བཞག་ས་ བསྐྱེརི་
ཞབ་འབད་བཅུག་དགོ། བསྐྱེརི་ཞབ་འབད་ན་ག་དོན་ལུ་ ཞུ་ཡག་ག་གོ་རིམ་དང་འཁྲལ་ཏ་ 
ཚོད་གཞ་ཚུ་ སོབ་དཔོན་གྱིས་བཟི་ོས་ སོད་དགོ། 

རིག་རལ། (ལྷག་ན་) རིག་སབོས་དབྱ་རིམ། (གཅག་བསྡུས་)  
༤. ངག་བརྗེོད་ཟིར་མ་འད་ ག་ཅ་བཟུམ་ཨིན་ན? ལྷག་བཅུག་ས་ འབྲི་ཐངས་དང་ འད་ག་ཁྱད་

རྣམ་ཚུ་ འབྲི་བཅུག་གོ་སྡུརི་གྱི་ཐོག་ལས་ ངོས་འཛིན་འབད་བཅུག་ས་ དམངས་ཁརི་སྤྱིན་ཞུ་
འབད་བཅུག་དགོ། 

རིག་རལ། (བྲི་ན་) རིག་སབོས་དབྱ་རིམ། (གཅག་བསྡུས་)  
༥. ངག་བརྗེོད་ཟིར་མ་འད་ ག་ད་ས་འབྲིྲིཝ་ཨིན་ན? ལགས་ཤེོམ་འབད་ལྷག་བཅུག་ཞན་ལས་ 

སོབ་དཔོན་གྱི་ དཔ་སོན་འབད་ད་ ངག་བརྗེོད་འབྲི་ཐངས་ཚུ་ཧ་གོ་བཅུག་ས་ ངག་བརྗེོད་བྲི་ན་
ག་སང་བ་གང་མང་བྱན་དགོ། 

རིག་རལ། (བྲི་ན་) རིག་སབོས་དབྱ་རིམ། (དབྱ་དཔྱད་)  
༦. སོབ་དཔོན་གྱིས་ ཕརི་ཚུརི་ལས་ ངག་བརྗེོད་དང་ ཞུ་ཡག་ག་དཔ་ངོ་མ་ འཐོབ་ཚུགས་པ་ཅན་ 

དཔ་འད་ཚུ་འཚོལ་ཏ་ སོབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་སོད་ད་ དབྱ་བ་དཔྱད་བཅུག་དགོ། ད་ལུ་བལྟ་ས་ ཞུ་
ཡག་འབྲི་ཐངས་ཀྱི་ ཐབས་གནས་སྐབས་ཚུ་ ལན་བཅུག་དགོ།  
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སིར་བཏང་ལྷག་ནིའི་ཐབས་ལམ། 

སྤྱིར་བཏང་ལྷག་ན་ཟིརཝ་ད་ གསལ་བྱད་དང་ དབྱངས་ མགོ་ཅན་ འདོགས་ཅན་ལས་འག་ོབཟུང་ས་ 
སོརི་ཀོག་དང་ ཚོག་སྡུད་རྐྱེབ་ས་ ལྷག་ན་ལ་སོགས་པ་ ཆ་མཉམ་ཚུདཔ་ཨིན།  ང་བཅས་རི་གས་ 
ལྷག་ན་ཟིར་མ་འད་ འཇམ་ཏོང་ཏ་ོཅག་འབད་བརྲིཝ་ཨིན་པས། ད་འབདཝ་ད་ ལྷག་ན་ཟིར་མ་འད་ མ་
གཞ་གས་ ཡ་གུ་ག་ཨིནམ་འབད་ རྗེོད་སྒྲ་འཐོན་ཚུགསཔ་ཙོམ་ཅག་འབད་ ལྷག་ན་མན་པརི་ གཙོ་བོ་
རི་ གོ་དོན་དཔྱད་པའ་ཐོག་ལས་ ལྷག་དགོཔ་འད་ གནམ་མད་ས་མད་གལ་ཆ་དགས་ཅག་ཨིན། 

མ་གཞ་ལྷག་ན་ཟིར་མ་འད་ ལྷག་མ་དང་ དཔ་དབ་གཉས་ཀྱི་བརི་ན་ ཕན་ཚུན་འབྲིལ་བ་འཐབ་ས་ 
ལྷག་མའི་རྒྱུད་ལུ་ཡོད་པའ་ ཡནོ་ཏན་དང་ ཡག་ཐོག་ག་བརྡ་དོན་ ལྷག་པའ་སྐབས་ཀྱི་ སྐབས་དོན་གྱི་
གོ་དོན་ཚུ་ གཅག་ཁརི་བསྡུ་བའ་ཐབས་ལམ་ཅག་ལུ་ སབ་ཨིནམ་ད་ སྤྱིར་བཏང་ལྷག་དགོ་པའ་ 
དགོས་པ་བཞ་ཡོད་མ་ཚུ་ཡང་ 

1. བརྡ་དོན་ལན་ནའི་དོན་ལུ། 
2. ལཱ་ཅག་འབད་ནའི་དོན་ལུ། 
3. ཐོས་རྒྱའ་ཉམས་མོང་འཐབོ་ན་དང་ རོམ་རིག་ལུ་སོ་བ་བསྐྱེད་ན་དནོ་ལུ། 
4. བསམ་འཆརི་བསྡུ་ལན་གྱི་དོན་ལུ།  
དཔྱད་པའི་ཐོག་ལས་ ལྷག་ནའིི་རིག་རལ་ ཡར་རྒྱས་གཏང་ཐབས། 
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གོང་ག་གནད་དོན་ཚུ་ ག་ཅའི་དོན་ལུ་ལྷག་རུང་ ལྷག་ནའི་ཐབས་ལམ་ལ་ཤེ་ཡོད་པའ་ནང་ལས་ དཔྱད་
པའ་ཐོག་ལས་ལྷག་ན་འད་ ཧ་ཅང་གས་གལ་ཆ།  དཔྱད་པའ་ཐོག་ལས་ལྷག་ན་ཟིར་མ་འད་ ཡ་གུ་ཚུ་
ག་ རྗེོད་སྒྲ་དང་ གཅད་མཚོམས་ཚུ་ ཚུལ་དང་མཐུནམ་འབད་ ལྷག་བཞག་ན་རྐྱེངམ་ཅག་མན། ཚོག་
དོན་རི་རི་བཞན་དབྱ་བ་དཔྱད་ད་ ཚོག་དོན་དང་ གནད་དོན་ཚུ་ག་གོ་བ་ཚུ་ ནམ་ཅག་ཨིནམ་པས་ཟིར་མན་ོ
ས་ ལྷག་པ་གས་མ་ཚོད་པརི་ ཟིབ་པ་དང་རྒྱ་ཆ་བའ་ གོ་དོན་ཚུ་ རད་དཔྱད་དང་ ཐབས་ལམ་མ་འདཝ་
ཚུ་ག་ཐོག་ལས་ གོ་དོན་ལན་ན་དང་། ཚོག་དོན་ད་ཚུ་གས་ ལཱ་ག་ད་ས་འབདཝ་ཨིན་ན་དང་ གོ་དོན་ ག་
ད་ས་སོནམ་ཨིན་ན་ ལྷག་མ་ལུ་ ཚོར་སང་དང་ རིག་པ་ག་ད་ས་བྱནམ་ཨིན་ན་ གནད་དོན་གྱི་གཏང་
ཟིབ་ཧང་དང་ རྒྱ་ཆ་ཧང་ ག་ད་ས་ཡོདཔ་ཨིན་ན་ ལྷག་མ་ག་རྒྱུད་ལུ་ འགྱུརི་བ་འབད་བའ་ཁུངས་དོན་ 
ག་ད་ས་ཡོདཔ་ཨིན་ན་ཚུ་ དཔྱད་པ་གཏང་མ་འད་ལུ་སབ་ཨིན། 

དཔྱད་པའ་ཐོག་ལས་ལྷག་པའ་སྐབས་ རོམ་འབྲི་པའ་བརྡ་དོན་ཚུ་ལུ་ སྐྱེོན་བརྗེོད་འབད་ན་མན་པརི་ 
རོམ་འབྲིྲིཔ་གས་ བྲིས་ཏ་ཡོད་པའ་དཔ་དབ་ནང་ག་ བརྗེོད་དོན་ཚུ་ ཁུངས་དག་ཏོག་ཏོ་ཡོད་མད་དང་ངས་
བདན་ཡོད་མད་སོགས་ དབྱ་ཞབ་འབད་དགོཔ་ཨིན། དཔྱད་པ་བཏང་ས་ལྷག་མ་ཚུ་གས་ཡང་ ཁོང་རིའ་
མནོ་ཚུལ་དང་ ཉམས་མོང་ ཡོན་ཏན་ཚུ་ ལག་ལན་འཐབ་ས་ལྷག་འོང་། ད་མ་ཚོད་ ལྷག་པའ་སྐབས་
སུ་ ཁོང་རི་དང་ རོམ་འབྲིྲིཔ་ ད་ལས་ རོམ་རིགས་ཚུ་ག་སྐོརི་ལས་ དས་དཔྱད་ཀྱི་ཐོག་ལས་ ལྷག་
འོང་། འད་འབདཝ་ལས་ དཔ་དབ་ལྷག་པའ་སྐབས་ལུ་ གཤེམ་གསལ་གྱི་ ད་བ་ཚུ་ལག་ལན་འཐབ་
ས་ལྷག།  
༡. ལྷག་མའི་ཉམས་མོང་དང་ མན་ོཚུལ། 
 ཀ་ ང་གས་ དོན་ཚོན་འདའི་སྐོརི་ལས་ ག་ཅ་ཤེས་ག་? 
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 ཁ་ ང་གས་ དོན་ཚོན་འདའི་སྐོརི་ལས་ མནོ་བསམ་ག་ད་ས་ ཏང་དོ་ག་? 
 ག་ ང་གས་ རོམ་རིག་འད་ ལྷག་དགོ་པའ་ དགོས་པ་ག་ཅ་ཨིན་ན་? 
 
༢. རམོ་འབྲི་པའ་ཉམས་མོང་དང་ མན་ོཚུལ། 
 ཀ་ རོམ་འབྲི་པའ་ ཉམས་མོང་/ཡནོ་ཏན་ ག་ཅ་ཨིན་ན་? 

ཁ་ རོམ་འབྲི་པའ་ འབྲི་ཐངས་འད་གས་ དོན་ཚོན་གདམ་ཁ་རྐྱེབ་ན་དང་ རི་ཁུངས་
བཀལ་ཐངས་ཀྱི་ཐབས་ལམ་ཚུ་ལུ་ འགྱུརི་བ་ག་ད་ས་བྱུང་ནུག་ག་? 

 ག་ རོམ་འབྲིྲིཔ་གས་དནོ་ཚོན་འདའི་སྐརོི་ལས་ མནོ་བསམ་ག་ད་ས་རི་བཏང་ནུག་ག་? 

༣. རམོ་འབྲི་པའ་ རདོ་གང་དང་ བཅུད་དནོ་ རི་ཁུངས་སྦྲགས་ཐངས། 
 ཀ་ རོམ་འབྲི་པའ་ རོད་གང་ག་ དོན་ཚོན་ག་ཅ་ཨིན་མས? 
 ཁ་ རོམ་འབྲི་པའ་ བརྗེོད་དོན་ ག་ཅ་ཨིན་ན་? 

ག་ རོམ་འབྲི་པ་གས་རོད་གང་ག་དོན་ཚོག་དང་ན་ཚོག་ཚུ་ག་ད་ས་བཀོད་ནུག་ག? 

༤. རམོ་འབྲི་པ་གས་ བརྗེདོ་དནོ་གྱི་རྒྱབ་སྐྱེརོི་ལུ་ རི་ཁུངས་བཀལ་ཐངས། 
 ཀ་ རོད་གང་འད་ནང་ འཁྱོགས་ཚོག་དང་ མ་བདན་པའ་གཏམ་ ག་ཅ་ཡོད་ག་? 
 ཁ་ རོམ་འབྲི་པ་གས་ བཅུད་དོན་གྱི་རྒྱབ་སྐྱེོརི་ལུ་ རི་ཁུངས་ག་ད་ས་རི་ བཀལ་ཡ་ག། 
 ག་ རི་ཁུངས་ད་ཚུ་གས་བཅུད་དོན་ལུ་རྒྱབ་སྐྱེོརི་ནོནམ་འབད་བྱན་ཚུགས་ནུག་ག། 
 ང་ ཁུངས་གཏུགས་ཚུ་ ཆ་བཞག་ཚུགསཔ་འདུག་ག་? 
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ཅ་ རོམ་འབྲི་པའ་བཅུད་དནོ་འད་ རི་ཁུངས་མ་འཐུས་ འཐུསཔ་འབད་བཀལ་ཏ་འདུག་
ག? 

ཆ་ རོམ་འབྲིྲིཔ་འད་གས་ རི་ཁུངས་ཞབ་འཚོལ་ཅག་ལུ་ གཞ་བཅོལ་འབད་འབདཝ་ 
ཨིན་པ་ཅན་ ཞབ་འཚོལ་འདྲི: 

  ༡་ དུས་མཐུན་འདུག་ག་? 
༢་ དཔ་འད་གས་ དམགས་དོན་བསྐྱེད་མ་ ཡུལ་སྤྱིར་བཏང་ག་ཁྱད་ ཆོད་

ཚུགསཔ་འདུག་ག་? 
༣་ ཞབ་འཚོལ་འད་ ག་གས་འབད་ནུག་? ཞབ་འཚོལ་ག་ དགོས་དོན་ག་

ཅ་ཨིན་མས་? 
  ༤་ ཞབ་འཚོལ་ནང་ ཡོད་མ་འད་ ག་ཨིནམ་འབད་ བཀོད་ནུག་ག་? 

༥་ རོམ་འབྲི་པའ་བཅུད་དནོ་དང་ ཞབ་འཚོལ་ནང་ག་ གྲངས་རས་ཞབ་
བཅུད་ཚུ་རགས་མཐུནམ་འདུག་ག་? 

༦་ པརི་ཁྲམ་ད་ཚུ་གས་ བརྡ་དོན་ཚུ་ དང་བདན་སོན་མས་ག་? 
༧་ པརི་ཁྲམ་ཚུ་ གྲངས་རས་དང་ འབྲིལ་བ་འདུག་ག་?  

  ༨་ གནས་ཚུལ་གྱི་གཞ་ཁུངས་ཚུ་ ག་ཏ་ལས་ཨིན་མས་? 
༩་ ཞབ་འཚོལ་གྱི་ཞབ་བཅུད་དང་ རམོ་འབྲི་པའ་བཅུད་དོན་ཚུ་ དོན་ཚོན་ད་

ག་ཐོག་ལུ་རི་ བཀོད་ནུག་ག་? 
༥. དཔ་དབ་ལུ་ ལྷག་མ་ག་ངསོ་ལན། 
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ཀ་ ང་གས་ རོམ་འབྲི་པའ་ རི་ཁུངས་བཀལ་མ་ད་ལུ་ བོ་གཏད་དང་ བཅུད་དོན་གྱི་རྒྱབ་ 
སྐྱེོརི་འབད་ཡོད་མ་ཚུ་ལུ་ ཆ་གནས་བཞགཔ་ཨིན་ན་? 

ཁ་ བཅུད་དོན་ད་ལུ་ ང་གས་ ཆ་གནས་ག་དམ་ཅག་ བཞག་ཚུགས་ག། 
ག་ དོན་ཚོན་འད་ག་ཐོག་ལུ་ ང་གས་ཤེས་མ་དང་ ང་ག་མནོ་ཚུལ་འད་ རོམ་འབྲི་པའ་བཅུད་

དོན་དང་ འབྲིལ་བ་ག་ད་ས་འདུག་? 
ང་ དོན་ཚོན་འད་ནང་རོམ་འབྲི་པའ་རདོ་གང་འད་གས་ ང་ག་བསམ་འཆརི་ལུ་ག་ཅ་སྒྱུརི་

བཅོས་འབད་ཡ་? 
ལྷག་ཐངས། 

༡་ རིང་གས་ ལྷག་མ་འད་ ཐ་ོབཞག་ན། 
ལྷག་ན་ཨིན་མ་ དོན་ཚོན་འད་ག་སྐོརི་ལས་ རིང་གས་ག་ཅ་ཤེས་ག་ མནོ་བསམ་བཏང་ས་ 
དའི་སྐོརི་ལས་ རིང་གས་ མན་ོབསམ་བཏང་མ་ཚུ་ག་ ཟིན་ཐོ་རི་བཀོད་དག།ོ རིང་གས་ 
ལྷག་ན་ཨིན་མ་ ཡག་ཆ་འད་ནང་ གཙོ་ཚོག་དང་ གཙོ་དོན་ པརི་ཁྲམ་ མགོ་ཡག་ པརི་ཚུ་ 
ག་ཅ་རི་འདུག་ག་བལྟ་དགོ། གཞན་ཡང་ མཇུག་ལུ་བཅུད་དོན་དང་ གོ་བ་ལན་ནའི་ད་བ་རི་
ཡོད་རུང་ བལྟ་དགོ། 
ནམ་ཅག་རི་འབད་རུང་ བརྗེོད་དནོ་ངོ་མ་འད་ ཞབ་ཞབ་འབད་མ་ལྷག་པའ་ཧ་མརི་ བཅུད་
དོན་དང་ ད་བ་ཚུ་ལྷག་པ་ཅན་ དཔ་དབ་འད་ནང་ལྷག་དགོཔ་ ངོ་མ་འད་ ག་ཅ་ཨིན་ན་ ཧ་
གོ་ཚུགས། དཔ་དབ་ནང་ཡོད་པའ་ ཚོག་དོན་ག་རི་ ལྷག་དགོཔ་མདཔ་ལས་ གཙོ་བོ་ དནོ་
དག་ངོ་མ་འད་ ངོས་འཛིན་འབད་ད་ ལྷག་དགོཔ་ཨིན། 
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༢་ ཚོག་ག་ག་ོདནོ་མན་པརི་ གཞ་དནོ་གྱི་རིག་པ་ལན་དགོཔ། 
ང་བཅས་རི་ ནམ་ཅག་རི་འབད་རུང་ རོམ་རིག་ལྷག་པའ་གནས་སྐབས་ནང་ བརྗེོད་དོན་ནང་
ཡོད་པའ་ མང་ཚོག་རི་རི་བཞན་དུ་ག་ གོ་དོན་ལན་ཏ་ ལྷག་ན་མན་པརི་ བརྗེོད་དོན་འད་ནང་
ཡོད་པའ་ གཞ་དོན་གྱི་རིག་པ་ངོ་མ་འད་ ག་ཅ་ཨིན་ན་ ཧ་ག་ོདགོཔ་གལ་ཆ། 

 

༣་ ལྷག་ན་རྐྱེངམ་ཅག་འབད་ མ་བཞག་པརི་ འབྲི་དགཔོ། 
ང་བཅས་རི་ ལྷག་པའ་སྐབས་སུ་ ཟིན་བྲིས་རི་ཡང་འཐབ་པ་ཅན་ ཟིན་བྲིས་འད་གས་  
བརྗེོད་བྱའ་གནད་དོན་ང་ོམ་འད་ ཧ་གོ་ན་ལུ་ གྲོགས་རིམ་འབདཝ་ཨིན། ཟིན་བྲིས་འད་ པརི་
དང་པརི་ཁྲམ་ ཐག་ཁྲམ་ཚུ་ག་ཐོག་ལས་ འབྲིལ་ཡོད་གནད་དོན་ཚུ་ གཅག་ཁརི་མཐུད་ད་ 
བཞག་པ་ཅན་ གོ་དོན་ལན་ན་ལུ་ ཕན་ཐབས་ཡོད། 

༤་ ལགོ་ཅ་ལགོ་ཅ་ལྷག་དགཔོ། 
ག་དམ་ཅག་འབད་ གནད་དོན་དང་ རིག་པ་ཚུ་ཧ་མ་གོ་བ་ཅན་ ལོག་ཅ་ལོག་ཅ་ལྷག་དགོ། 

༥་ ཕ་ོཚོད་དཔག་ན། 
བརྗེོད་དོན་གྱི་ག་ོདོན་ཚུ་ འཕྲལ་འཕྲལ་སྐབས་སུ་ རྗེོད་ཚོག་དང་ མང་ཚོག་ག་ཧ་མ་དང་ ཡང་
ན་ ཤུལ་མའ་ཚོག་གྲོགས་ ཡང་ན་ རྗེོད་ཚོག་ག་གནས་སངས་ཚུ་ལུ་ བལྟ་ས་ཡང་ གོ་དོན་
ལན་དགོ།  
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༦་ དབྱ་བ་དཔྱད་ན། 
བརྗེོད་དོན་གྱི་ངོ་སོད་དང་ མཇུག་བསྡུ་ཚུ་ལུ་བལྟ་ས་དང་ རྗེོད་ཚོག་གཙོ་བོ་དང་ དོན་མཚོམས་
རི་རི་བཞན་དུ་ དབྱ་བ་དཔྱད་ད་ལྷག་དགོ། 

༧་ འབྲིལ་བ་བཟི་ོན། 
རོམ་འབྲིྲིཔ་ལགས་ཤེོམ་ཅག་གས་ བྲིས་འབྲིྲིཝ་ཨིན་པ་ཅན་ ནང་དོན་ཚུ་ གོ་རིམ་ལྡན་ཏོག་
ཏོ་འབད་ འབྲིལ་བ་འབད་ད་འོངམ་ཨིན། འད་འབདཝ་ལས་ བརྗེདོ་དོན་ནང་ག་ནང་གསས་  
དོན་ཚོན་ཚུ་གས་ གཙོ་དོན་ཚུ་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱེོརི་དང་ འབྲིལ་བ་བཟི་ོས་ལྷག་དགོ། 

༨་ བཅུད་བསྡུ་ན་དང་ ཚོག་འགྲལ་རྐྱེབ་ན། 
དཔ་དབ་ཀྱི་དོན་མཚོམས་རི་དང་ ཡང་ན་ ལའུ་ཚོན་རི་ལྷག་ཚོརིཝ་ད་ ཨི་ཙོ་མན་ོབསམ་
བཏང་ས་ དོན་མཚོམས་ ཡང་ན་ ལའུ་ཚོན་འད་ག་ བཅུད་དོན་ག་ཅ་ཨིན་ན་ རིང་སབོས་ཀྱི་
ཚོག་ནང་ ཚོག་འགྲལ་རྐྱེབ་ས་བལྟ་དགོ། ཚོག་འགྲལ་འད་ རིང་ག་ཟིན་དབ་ནང་འབྲི་རུང་ 
ཡང་ན་ ཆ་རིོགས་ཅག་ལུ་ ངག་ཐོག་ལས་སབ་རུང་བཏུབ། 

༩་ ཆ་རིགོས་དང་ གྲསོ་གང་འབད་ན། 
ཁྱོད་ཀྱིས་ལྷག་མ་ དཔ་དབ་འད་ ཆ་རིོགས་གཞན་མ་ཅག་གས་ཡང་ ལྷག་ས་ཡོད་པ་ཅན་ ད་
དང་ཅག་ཁརི་ དཔ་དབ་འདའི་སྐརོི་ལས་ གྲོས་གང་འབད། 

༡༠་ ལྷག་ནའི་འཆརི་གཞ་ནང་ གདམ་ཁ་རྐྱེབ་ན། ད་བ་བཀོད་ད་ལྷག་ན། ད་ས་རི་ལྷག་ན། བོ་
ལས་སྐྱེོརི་ན། བསྐྱེརི་ཞབ་འབད་ནའི་ ཐབས་ལམ་ཚུ་ ལག་ལན་འཐབ་ས་ལྷག་དགོ། ང་
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བཅས་རི་ ལྷག་པའ་སྐབས་སུ་ ག་ད་ས་ལྷག་ན་ཨིན་ན་ ལྷག་ནའི་ཐབས་ལམ་ཅག་དང་ 
ཡང་ན་ འཆརི་གཞ་ཅག་བཟིོ་ས་ལྷག་དགོ། འཆརི་གཞ་དང་ ཐབས་ལམ་ཅག་མདཔ་འདཝ་
ཅག་འབད་བ་ཅན་ ལྷག་པའ་གནས་སྐབས་ནང་ དཔ་དབ་ནང་ག་དོན་ཚོན་ག་ཅ་ལུ་ དམགས་
གཏད་འབད་ད་ ལྷགཔ་ཨིན་ན་ མ་ཤེས་པརི་ ལྷག་དགོ་མ་མནོཝ་འགྱིོཝ་ཨིན། 

ད་མ་ཚོད་ ལྷག་ཚོརིཝ་ད་ཡང་ ག་ཅ་ལྷག་ཅ་ག་ ཧ་མ་ག་ོབརི་ལུས་ན་དང་ རོང་ཁ་ལྷག་ནའི་
རིག་རལ་ཡང་ གོང་འཕལ་འགྱིོ་མ་ཚུགས། འད་འབདཝ་ལས་ ལྷག་མ་འད་ ཧ་གོ་ཏོག་ཏོ་
འབད་ ལྷག་དགོ་པ་ཅན་ ལྷག་པའ་གནས་སྐབས་ནང་ ལྷག་ཐངས་ཀྱི་ཐབས་ལམ་ཚུ་ 
ལགས་ཤེོམ་འབད་ ལག་ལན་འཐབ་དགོ།  

 གདམ་འཐུ་རྐྱེབ་ས་ལྷག་ན། 
 གདམ་འཐུ་རྐྱེབ་ས་ ལྷག་ན་ཟིར་མ་འད་ རིང་གས་ ལྷག་མ་དཔ་དབ་ནང་ག་ ཚོག་དོན་ག་རི་ 

རིམ་པ་བཞན་དུ་མ་ལྷག་པརི་ གཙོ་ཚོག་དང་ གཙོ་དོན་ཚུ་གདམ་ཁ་རྐྱེབ་ས་ ལྷག་མ་འད་ལུ་
སབ་ཨིན། ད་ཡང་ དཔ་དབ་དང་ ཡག་ཆ་ ག་ཅ་རི་ལྷག་རུང་ དང་པ་རི་ མགོ་ཡག་/མཚོན་
དོན་ དོན་མཚོམས་དང་པ་ ངོ་སོད་ མཇུག་བསྡུ་དང་ ད་ལས་ དོན་མཚོམས་ཀྱི་རྗེོད་ཚོག་དང་
པ་ཚུ་དང་ ཡང་ན་ སྒྲོམ་ནང་བཙུགས་ཏ་དང་ ཡ་གུའ་བཟི་ོརྣམ་སོ་སོརི་བཟིོ་ས་ དམགས་
བསལ་ལོགས་སུ་བཀརི་ཏ་ ཁྱད་པརི་ཕྱེས་ཡོད་པའ་བརྡ་དོན་ཚུ་ལྷག་པ་ཅན་ གཙོ་བོའ་བརྗེོད་
དོན་ ག་ཅ་ཨིན་ན་ཧ་གོ་ཚུགསཔ་ཨིན།  

ད་བ་ལག་ལན་འཐབ་ས་ལྷག་ན། 
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དཔ་དབ་ལྷག་པའ་སྐབས་ལུ་ ད་བ་ཚུ་ཡོད་པ་ཅན་ སབས་བད་ཏོག་ཏོ་འོངམ་ཨིན། ཨིན་ 
རུང་ ང་བཅས་རི་མང་ཤེོས་ཀྱིས་ཧ་མརི་དཔ་དབ་ལྷག་ཞན་ན་ མཇུག་ལུ་ད་བ་ཚུ་ལྟཝ་ཨིན།  
ད་འབདཝ་ད་ ཐབས་ལམ་འད་ ལགས་ཤེོམ་ཅག་མན། རིབ་ཏུ་འབྱུང་པ་ཅན་ དཔ་དབ་འད་ 
མ་ལྷག་པའ་ས་གོང་ལས་ རིང་ལུ་ གནད་དོན་ག་ཅ་དགོཔ་ཨིན་ན་ རིང་གས་རིང་ལུ་ ད་བ་
བཀོད་ད་འབད་བ་ཅན་ དཔ་དབ་འད་ནང་ལས་ གནས་ཚུལ་ག་ཅ་དག་ོམ་འད་ འཐབོ་ཚུགསཔ་
ཨིན།  
འད་འབདཝ་ལས་ ད་བ་དང་བསྟུན་པའ་ རིང་གས་མནོ་མ་འད་ འཚོལ་དགོ་པ་ཅན་ འཐོབ་
ཚུགསཔ་ལས་ མ་ལྷག་པའ་ཧ་མ་ལས་ ད་བ་ལག་ལན་འཐབ་ན་འད་ ལགས་ཤེོམ་ཨིན། 

ད་ས་རི་ལྷག་ན། 
དཔ་དབ་ཚུ་ ལྷག་པའ་སྐབས་ལུ་ དཔ་དབ་འད་ནང་ག་ བརྗེོད་དོན་དང་ ཚོག་དོན་ཚུ་ ག་ཅ་
ཡོདཔ་ཨིན་ན་ རིག་ཙོམ་ཅག་ཧ་གོ་བ་ཅན་ དཔ་དབ་འད་ལྷག་དག།ོ ད་འབདཝ་ད་ དཔ་དབ་
འད་ནང་ཡོད་པའ་ ཚོག་འབྲུ་རི་རི་བཞན་གྱི་ག་ོདོན་ཚུ་ ཧ་གོ་དགོཔ་མདཔ་ལས་ དཔ་དབ་ཚུ་ 
ལྷག་ཅ་རི་བལྟ་དགོ། 
དཔ་དབ་ལྷག་པའ་སྐབས་ལུ་ གཤེམ་གསལ་གྱི་ གྲོས་འཆརི་ཚུ་ ལག་ལན་འཐབ། 
 དཔ་དབ་ནང་ ཚོག་དནོ་གཅག་མ་ཤེསཔ་ཅག་ ད་འཕྲོ་ལས་ ཚོག་མཛིད་ལག་ 

ལན་འཐབ་ན་མ་འོང་། 
 དང་པརི་ཚོརི་གཅག་ ག་ད་དག་དག་ ཚོག་གྲོགས་དང་ གནས་སངས་ཀྱི་ཐོག་ལས་  

ཧ་གོ་ཐབས་འབད་དགོ། 
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 ལྷག་པའ་སྐབས་ལུ་ ཟིན་ཐ་ོབཀདོ་དགོ། 
 རིང་ལུ་ ཧ་གོ་ཏོག་ཏོ་མད་མ་ ཚོག་དོན་ཚུ་ རགས་བཀལ་ཏ་བཞག་དགོ། 
 དཔ་དབ་འད་ ལོག་ས་ཐངས་གཉས་རི་ ལྷག་ཚུགས་པ་ཅན་ ལགས་ཤེོམ་ཨིན། 
 ད་བ་ཚུ་བཀོད་ད་ ལན་འཚོལ་བ་ཅན་ ལགས་ཤེོམ་ཨིན། 

ཁངོ་ལས་སྐྱེརོི་ན། 
ཁོང་ལས་སྐྱེོརི་ན་ཟིརཝ་ད་ མཐའ་གཅག་ཏུ་ དཔ་ཆ་ཁོང་ལུ་བཟུང་ས་ ཁ་ལས་སྐྱེོརི་ན་འད་ 
མན་པརི་ ཧ་མ་ལྷབ་མ་ཚུ་ ངག་ཐོག་ལུ་དང་ ཡག་ཐོག་ལུ་ ལག་ལན་འཐབ་མ་ཚུ་ལུ་ཡང་ 
གོ་དགོཔ་ཨིན། ཞབ་འཚོལ་དང་འཁྲལ་བ་ཅན་ ཨི་ལོ་ཚུ་གས་ ཁངོ་རི་ལྷབ་མ་ཚུ་ ངག་ཐོག་
ལས་ལག་ལན་འཐབ་པ་ཅན་ བརྒྱ་ཆ་༨༠ སམས་ཁརི་དན་ཚུགསཔ་དང་ ཁོང་གས་ ངག་
ཐོག་ལུ་ ལག་ལན་མ་འཐབ་པ་ཅན་ བརྒྱ་ཆ་༨༠ བརྗེད་ད་འགྱིོཝ་ཨིན་ཟིར་ བཀོད་ནུག། 
བརྗེོད་དོན་དའི་སྐོརི་ལས་ ཡག་ཐོག་ལས་ ད་བའ་ལན་བཀོད་ད་འབད་རུང་ཡང་ བརྡ་དོན་ཚུ་
སམས་ཁརི་དན་ན་ལུ་ ཕན་ཐོགས་ཡོད། ད་ག་ ཐབས་ལམ་དག་ཤེོས་ཅག་ སོབ་ཁང་ག་ཆོས་
གྲོགས་དང་ སོབ་དཔོན་དང་གཅག་ཁརི་ གྲོས་བསྟུན་འབད་ན་འད་ཨིན།  

བསྐྱེརི་ཞབ་འབད་ན། 
རིང་གས་ལྷག་མ་དོན་ཚོན་ཚུ་ སམས་ཁ་ལུ་ དན་ནའི་དོན་ལུ་ འཕྲལ་འཕྲལ་ལོག་ལྷག་མ་
ཅག་ལུ་ སབ་ཨིན། ད་ཡང་ ང་བཅས་རི་ལུ་ མ་བརྗེད་པའ་གཟུངས་མདཔ་ལས་ དཔ་དབ་
ནང་ག་ དོན་ཚོན་གལ་ཅན་ རགས་བཀལ་ཡོད་མ་ཚུ་དང་ ཡང་ན་ ཟིན་བྲིས་བཀོད་ད་ཡོད་
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པའ་ གཙོ་དནོ་ཚུ་ འཕྲལ་འཕྲལ་ལོག་ས་ ལྷག་ཚུགས་པ་ཅན་ དན་གསོ་འབད་ད་ སམས་
ཁ་ལས་མ་བརྗེད་པརི་སྡེོད་ཚུགསཔ་ཨིན། འད་འབདཝ་ལས་ བསྐྱེརི་ཞབ་འབད་ན་ཡང་ 
ལྷག་ཐངས་ཀྱི་ཐབས་ལམ་ ལགས་ཤེོམ་ཅག་ཨིན། 

ལྷག་ཚུལ། 
སོབ་དཔོན་གྱིས་ སྐད་སང་ས་ ལྷག་ཐངས་སོན་ན་ལས་འགོ་བཙུགས་ སོབ་ཕྲུག་རིང་རིང་སོ་
སོའྲི ཁུ་སམ་ས་འབད་ལྷག་ནའི་ལམ་ལུགས་ཀྱིས་ ཨི་ལོ་ལུ་རྒྱབ་སྐྱེོརི་བྱནམ་ཨིན། འཕྲལ་
འཕྲལ་སྐབས་ ལྷག་ཚུལ་སོརི་ཏ་སོན་ན་འད་ སོབ་ཕྲུག་ཚུ་ ལྷག་ན་ལུ་ མཁས་པ་བཟིོ་ནའི་ 
འགན་ཁག་ཨི་ལོ་ཁོང་རི་ལུ་ བཀལཝ་ཨིན། ལྷག་ཚུལ་མ་འདཝ་ ལག་ལན་འཐབ་དགོ་མ་
ད་ཡང་ ལྷག་མ་འད་ ཨི་ལ་ོསོ་སོའ་དགོས་མཁོ་དང་མཐུནམ་འབད་ བཟི་ོཚུགསཔ་འབད་
ནའི་དོན་ལུ་ཨིན།  

སྐད་བཏནོ་ཏ་ལྷག་ན། 
ཨི་ལོ་རིང་རིང་སོ་སོ་གས་ ལྷག་ས་ཧ་གོ་མ་ཚུགས་མ་དང་ ལྷག་མ་ཚུགས་མ་ཚུ་ སོབ་དཔོན་
གྱིས་ སྐད་སང་ས་ ལྷག་བྱན་ན། དའི་སྐབས་ལུ་ སྤྱིར་བཏང་ དཔ་དབ་ཚུ་ ཨི་ལོའ་གདོང་
ཁརི་མ་བཞག་པརི་ རྣམ་ཅ་ོགས་ཉན་དགོཔ་ཨིན། བརྗེོད་དནོ་ད་ཡང་ སོབ་དཔོན་གྱིས་ ཚོརི་
གཅག་ལུ་ མཇུག་བཏོན་ཏ་ལྷག་མ་ཅག་དང་ ཡང་ན་ ལྷག་ཐངས་ཀྱི་དཔ་སོན་གྱི་དོན་ལུ་ 
བརྗེོད་དོན་རིངམོ་ཅག་ དུས་ཚོད་བཟིོ་ཞན་ན་ འཕྲལ་འཕྲལ་ འཕྲ་ོམཐུད་ད་ ལྷག་མ་ཅག་ཡང་
ཡོད། སྐད་སང་ས་ལྷག་ན་འད་ ལྷག་ཐངས་ཀྱི་དཔ་སོན་འབད་ན་དང་ མ་ཚོ་དང་ དཔ་དབ་ 
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དཔ་དབ་དང་དཔ་དབ་ཀྱི་བརི་ན་ འབྲིལ་བ་བཟི་ོཐབས་དང་ ཡང་ན་ ལྷག་ན་ལུ་ སོ་བ་
ཡོདཔ་བཟིོ་ནའི་དོན་ལུ་ཨིན།  

སོབ་དཔནོ་གྱི་བཀདོ་རྒྱའ་ཐགོ་ལུ་ལྷག་ན། 
སོབ་དཔོན་གྱིས་ སྡེ་རིམ་དང་འཁྲལ་བའ་ དུས་དབ་ གསརི་ཤེོག་ སྙན་རོམ་ ཤེོག་ཁྲམ་དང་ 
ཡག་རིགས་གཞན་ཚུ་ སོབ་ཁང་ནང་ འབག་འོང་ཞན་ན་ རྒྱབ་སྐྱེོརི་གྱི་ཐོག་ལས་ལྷག་བཅུག་
དགོ། ད་ཡང་ འོག་ག་ ལྷག་ཚུལ་མའདཝ་ཚུ་ག་ ཐོག་ལས་ལྷག་བཅུག་དགོ། 
* སོབ་དཔོན་གྱིས་ བརྗེོད་དོན་ཅག་ངོ་སོད་འབད་ཞན་ན་ སོབ་ཕྲུག་རིང་རིང་སོ་སོ་

གས་ ལྷག་དགོ་པའ་ དགོས་དོན་ཅག་བཟིོ་ས་ བརྗེོད་དོན་ཆ་ཚོང་ ཡང་ན་ ཆ་ 
ཤེས་ཅག་ལྷག་བཅུག་ན། 

* སོབ་དཔོན་གྱིས་ བརྗེོད་དོན་ཅག་ཆ་ཚོང་དང་ ཡང་ན་ ཆ་ཤེས་ཅག་ སྐད་བཏོན་
ལྷགཔ་ད་ ཨི་ལོ་ཚུ་གས་ རིང་སོའ་དཔ་དབ་ནང་ བལྟ་ས་ཉན་ན། འཕྲལ་འཕྲལ་ 
དོན་མཚོམས་བརི་ན་ལས་ སོབ་དཔོན་གྱིས་ ཕོ་ཚོད་དཔག་བཅུག་ས་དང་ དོགས་
སལ་དང་ ད་བ་རི་བཀོད་ད་ ལྷག་མ་འད་ག་ སོབ་སྡེ་དམངས་དང་གཅག་ཁརི་ 
ངག་ཐོག་དང་ ཡང་ན་ ཡག་ཐོག་ལས་ བཅུད་དོན་བཏོན་བཅུག་དགོ། 

* ཆ་རིོགས་བསྡེོམས་ཏ་ ཆ་འབད་ལྷག་བཅུག་ན། 
* སྡེ་ཚོན་གཞན་མ་ཚུ་ རིང་སོའ་ལཱ་འབད་ད་སྡེོད་པའ་སྐབས་ལུ་ སོབ་དཔོན་གྱིས་ 

སྡེ་ཚོན་ཆུང་ཀུ་ཅག་ ཡང་ན་ ཨི་ལོ་ཆ་འབད་མ་ཅག་ལུ་ སྐད་བཏོན་ཏ་ལྷག་ན། 
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* སྡེ་ཚོན་ ཡང་ན་ སོབ་སྡེ་དམངས་དང་གཅག་ཁརི་འབད་ སྐད་བཏོན་ཏ་ ལྷག་
བཅུག་ན། 

རྒྱབ་སྐྱེརོི་གྱི་ཐགོ་ལས་ལྷག་ན། 
སོབ་དཔོན་གྱིས་ སྡེ་རིམ་གྱི་ཤེས་ཚོད་དང་འཁྲལ་བའ་ མཁོ་ཆས་ཚུ་ ལག་ལན་འཐབ་ས་ སྡེ་ཚོན་ནང་
ལྷག་བཅུག་ན། དའི་སྐབས་ལུ་ སོབ་དཔོན་གྱིས་ ལྷག་ཐངས་ཀྱི་ཐབས་ལམ་ཚུ་ ལག་ལན་འཐབ་ཐོག་
ལས་ བརྗེོད་དོན་ལཱ་ཁག་ཡོད་མ་ཚུ་ རྒྱབ་སྐྱེོརི་བྱན་ཏ་ ལྷག་ཚུགསཔ་བཟིོ་ས་ རོང་ཁ་ལྷག་ན་ལུ་ སོ་
བ་བསྐྱེད་བཅུག་དག།ོ འད་འབདཝ་ལས་ རྒྱབ་སྐྱེོརི་གྱི་ཐོག་ལས་ལྷག་ནའི་ ལྷག་དབ་ཚུ་ གོ་རིམ་
བསྒྲགས་ཏ་ བཟིོ་ཡོད་པའ་ དཔ་དབ་ཚུ་ གདམ་ཁ་རྐྱེབ་ས་ ལྷག་བཅུག་པ་ཅན་ འོས་འབབ་ཆ་ཏོག་ཏོ་
འོངམ་ཨིན།  
 
རྒྱབ་སྐྱེོརི་གྱི་ཐོག་ལས་ ལྷག་ན་སོན་པའ་སྐབས་ལུ་ སབོ་དཔོན་འད་ ལྷག་ནའི་རིག་རལ་འད་མཉམ་
ཡོད་པའ་ སོབ་ཕྲུག་སྡེ་ཚོན་ཆུང་ཀུ་ཅག་དང་གཅག་ཁརི་སྡེོད་ཞན་ན་ སྡེ་ཚོན་ལུ་འོས་འབབ་ཡོད་པའ་ 
བརྗེོད་དོན་ཅག་ངོ་སོད་འབད། ད་ལས་ སྡེ་ཚོན་གྱི་ ཨི་ལོ་རི་རི་ལུ་ ལྷག་བཅུག་དགོ། སོབ་དཔོན་གྱིས་ 
ལྷག་ཐངས་ཀྱི་ཐབས་ལམ་གཅག་འབད་རུང་ གཉས་འབད་རུང་ཅག་ གདམ་ཁ་རྐྱེབ་ཞནམ་ལས་ སྡེ་
ཚོན་ལུ་སོད་ད་ ད་དང་འཁྲལ་ལྷག་བཅུག་ན། རྒྱབ་སྐྱེོརི་གྱི་ཐོག་ལུ་ ལྷག་ན་འད་གས་ ལྷག་མ་འད་ལུ་ 
བརྗེོད་དོན་གསརིཔ་རི་ལྷགཔ་ད་ གོ་དོན་གསརིཔ་རི་ འཐོབ་ཐབས་འབད་དགོཔ་ཨིནམ་ལས་ སོབ་ཕྲུག་
ཚུ་གས་ ཁོང་རི་ཤེས་མ་ཐབས་ལམ་ཚུ་ ལག་ལན་འཐབ་ས་ གསརིཔ་ལྷབ་ནའི་ གོ་སྐབས་ལན་བཅུག་
དགོཔ་ཨིན། 
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རིང་སབོས་ཀྱིས་ ལྷག་ནའི་ལས་རིམ། 
སོབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ ལྷག་ཐངས་ཀྱི་རིག་རལ་དང་ མགྱིོགས་པརི་ལྷག་ནའི་ ཀོག་སང་འཐོབ་ཚུགས་ན་ ད་
ལས་ མང་ཚོག་ཚུ་རྒྱ་སྐྱེད་འབད་ཚུགས་ནའི་དོན་ལུ་ སོབ་ཁང་ནང་ རིང་སོབས་ཀྱིས་ལྷག་ནའི་ དུས་
ཡུན་བྱན་ཏ་ལྷག་བཅུག་དགོ། ད་ག་དོན་ལུ་ ལྷག་ནའི་དཔ་དབ་ཚུ་ ཨི་ལོ་ཁོང་རི་ལུ་ གདམ་ཁ་རྐྱེབ་
བཅུག་དགོཔ་དང་ སོབ་དཔོན་གྱིས་སོད་པ་ཅན་ ཨི་ལ་ོཁོང་རི་ རིང་སོབས་ཀྱིས་ ལྷག་ཚུགས་པའ་དཔ་
དབ་ཚུ་ གདམ་ཁ་རྐྱེབ་སོད་དགཔོ་ཨིན། ཀོག་སང་འཐོབ་ནའི་ཐབས་ལུ་ ཉན་བསརི་སོབ་ཁང་ནང་ 
སང་བ་འབད་བཅུག་དགོཔ་དང་ ལྷག་ནའི་ཁྱམ་ལཱ་ཡང་ རག་བུ་རི་བྱན་དགོ། 

བོ་གསརི་སོབ་རིམ་ནང་ཨིན་པ་ཅན་ ཉནམ་རི་ལུ་ ཉུང་ཤེོས་རི་ དུས་ཡུན་སྐརི་མ་༡༥ རི་ གནས་རིམ་
དང་མཉམ་པའ་དཔ་དབ་ཚུ་སོད་ད་ ལྷག་ནའི་སང་བ་འཐབོ་བཅུག་དགོ། སོབ་རིམ་༡ པ་ལས་༡༢ པ་
ཚུན་གྱི་ སོབ་ཁང་ནང་ ཨིན་པ་ཅན་ ཉན་བསརི་བཞན་དུ་ སྐརི་མ་༡༥ རི་དང་ ཁྱམ་ལཱ་འབད་དུས་
ཡུན་སྐརི་མ་༣༠ རི་ རིང་སབོས་ཀྱིས་ལྷག་ནའི་དུས་ཡུན་བྱན་དགོ། རིང་སོབས་ཀྱིས་ལྷག་ནའི་སོང་
ལཱ་ཚུ་ཡང་། 

࿌ དཔ་དབ་ནང་ལས་རིང་གས་དགའ་མ་ ནང་གསས་དོན་ཚོན་ཅག་གདམ་ཁ་རྐྱེབ་ས་ བཤེད་ན། 
࿌ རིང་ག་ཆ་རིོགས་ ཡང་ན་ སྡེ་ཚོན་ཆུང་ཀུ་ནང་ དཔ་དབ་ཀྱི་སྐོརི་ལས་བསྟུན་གྲོས་རྐྱེབ་ན་དང་ 

གཅག་ཁརི་ལྷག་ན། 
࿌ ལྷག་མ་དཔ་དབ་ཚུ་ག་ ཐོ་བཀོད་ད་བཞག་ན། 
࿌ ར་དོན་གྱི་སྐོརི་ལས་ བཅུད་དོན་ཐུང་ཀུ་འབད་བཏོན་ཏ་ བྲི་ན། 
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࿌ རིང་གས་ལྷག་མ་ དཔ་དབ་ཚུ་ལུ་ རིང་ག་བསམ་འཆརི་ཚུ་བཀོད་ད་ དུས་དབ་བཟིོ་ཞན་ན་ 
སོབ་དཔོན་ལུ་ཕུལ་ན་དང་ ཡང་ན་ ཀོག་སང་ག་ རྒྱུགས་བཀལ་ན། 

གཅག་ཁརི་ལྷག་ས་ གྲགོས་རིམ་འབད་ན། 
སོབ་ཕྲུག་ཚུ་ སོབ་དཔོན་དང་ འགོ་འདན་པ་ ཡང་ན་ རིང་ག་ཆ་རིོགས་དང་གཅག་ཁརི་ གྲོས་བསྟུན་
དང་ ད་བ་དས་ལན་འབད་ད་ ལྷག་ནའི་གོམས་སང་བྱན་དགོ། ད་བཟུམ་ས་ སྡེ་ཚོན་ནང་ དས་ལན་
འབད་ད་ལྷག་པ་ཅན་ གཤེམ་གསལ་གྱི་དཔྱད་པའ་ཐོག་ལས་ལྷག་ནའི་ ཐབས་ལམ་ཚུ་འཐབོ་ཚུགས། 

࿌ དཔ་དབ་ཀྱི་མང་དང་ མག་ོཡག་ པརི་ རིང་ག་ཉམས་མོང་ལུ་ གཞ་བཞག་ས་ དཔ་དབ་འད་ 
ག་ཅའི་སྐོརི་ལས་ཨིན་ན་ ཕོ་ཚོད་དཔག་ན། 

࿌ བརྗེོད་དོན་ལུ་བལྟ་ས་ ད་བ་ཚུ་བཟིོ་ན། 
࿌ མང་ཚོག་དང་ གོ་དོན་ལཱ་ཁག་ཡོད་མ་ཚུ་ག་ དོགས་དཔྱོད་འབད་ན། 
࿌ བཅུད་དོན་བསྡུ་ས་ བརྗེོད་དོན་ངོ་མ་ ག་ཅ་ཨིན་ན་ ངོས་འཛིན་འབད་ན། 

ད་བ་དང་ གྲོས་བསྟུན་འབད་ན། 
གོ་དོན་ལན་ན་ནང་ དཔྱད་པ་གཏང་ན་འད་ བརྗེོད་དནོ་གྱི་ཐོག་ མནོ་བསམ་རྒྱ་ཆ་དགས་འབད་གཏང་
དགོ་པའ་ ད་བ་དང་ ལན་ཚུ་ བཀོད་ཚུགས་དགོཔ་དང་ བརྗེོད་དོན་ནང་ལས་ གནས་ཚུལ་དང་བརྡ་དནོ་ 
ཚུ་ལན་ཏ་ གནས་སངས་ལུ་ དགག་སྒྲུབ་ཀྱི་རྒྱབ་སྐྱེོརི་བྱན་ཚུགས། གནས་རིམ་ག་ཅ་ནང་ལུ་ཡང་ སྡེ་
ཚོན་གྲོས་སྡུརི་འབདཝ་ད་ བརྗེོད་དོན་གྱི་སྐོརི་ལས་ ནམ་རི་འབད་རུང་ ད་བ་འད་ནའི་གོ་སྐབས་བྱན་
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དགོ། སོབ་ཕྲུག་ཚུ་གས་ བཟིོ་མ་ད་བ་ཚུ་ སོབ་དཔོན་གྱི་ རྒྱུགས་ལན་ནའི་ ད་བ་འབད་བསྒྱུརི་བཅསོ་
འབད་ད་ལག་ལན་འཐབ་དགོ། 

ལྷག་ས་ ལགོ་བཤེད་ན། 
དབྱ་ཞབ་དང་ བཀོད་རྒྱ་བྱན་ནའི་དོན་ལུ་ ལོག་ས་བཤེད་ན་འད་ ནུས་ཤུགས་ཅན་གྱི་ ལག་ཆ་ཅག་ཨིན། 
སོབ་ཕྲུག་ཚུ་གས་ ངག་ཐོག་ལས་འབད་རུང་ ཡག་ཐོག་ལུ་འབད་རུང་ ཡང་ན་ བཤེད་རོམ་འབད་རུང་ 
རྒྱས་བཤེད་རོམ་གྱི་ཐོག་ལས་ ལོག་ས་བཤེད་ཚུགསཔ་ཨིན། ལགོ་ས་བཤེད་ན་ནང་ ད་ཚུ་ག་ འབྲི་
བཀོད་དང་འབྲི་ཚུལ་ སྐད་ཡག་ཚུ་བརྗེོད་དོན་ངོ་མ་ནང་ ག་ཨིནམ་འབད་ ལག་ལན་འཐབ་འོང་།  

ཐབས་ལམ་འད་གས་ བརྗེོད་དོན་གྱི་གོ་དོན་རོགས་ན་དང་ མང་ཚོག་རྒྱ་སྐྱེད་འབད་ན་ ད་གས་ རིང་སོའ་
རོམ་འབྲི་འབད་ན་ནང་ལུ་ དཔ་ལགས་ཤེོམ་ཅག་ཡང་ཨིན། ལོག་ས་བཤེད་ན་འད་གས་ ཨི་ལོ་ལུ་ 
མནོ་བསམ་གཏང་ན་ གོ་རིམ་བསྒྲག་ན་ གོ་དོན་ལན་ན་ཚུ་ནང་ རིག་པ་ཐབས་བྱནམ་ཨིན། གཞ་རིམ་
སོབ་གྲྭ་ཚུ་ནང་ ལོག་ས་བཤེད་ན་དང་གཅག་ཁརི་ པརི་རིས་བྲི་ན་ཡང་ ལག་ལན་འཐབ་ཨིན། 
 
ལྷག་ནི་དང་རློམ་རིག་གི་དཔེ་དེབ་གདམ་ཁའི་ཚད་གཞི། 

ལྷག་ན་དང་རོམ་རིག་ག་ གནས་ཚོད་གོང་འཕལ་གྱི་དོན་ལུ་ ལྷག་བཏུབ་པའ་མཁ་ོཆས་མ་འདཝ་ 
འོས་འབབ་ཅན་ཚུ་གདམ་ཁ་རྐྱེབ་དགོཔ་གལ་ཆ། སོབ་ཕྲུག་ཚུ་ག་ མནོ་རིག་དང་ བསམ་སྤྱིོད་ ད་
ལས་ལོགས་གྲུབ་ཚུ་ རྒྱ་སྐྱེད་འབད་ཚུགས་པའ་དཔ་དབ་ཚུ་ གདམ་ཁ་རྐྱེབ་ཐངས་ཀྱི་ཚོད་གཞ་དང་ 
ལམ་སོན་ཚུ་ཡང་། 
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 ལས་དོན་དང་འབྲིལ་བ་ཡོད་པའ་དཔ་དབ་ཚུ། 
 སྡེབ་དང་སོརི་བ་དག་ཏོག་ཏོ་ ཡོད་པའ་དཔ་དབ་ཚུ། 
 རོམ་རིག་ འབྲི་བཀོད་ཚུལ་མཐུན་ཡོད་པའ་དཔ་དབ་ཚུ། 
 དོན་ཚོན་སོ་བ་ཆ་ཏོག་ཏོ་ཡོད་པའ་ དཔ་དབ་ཚུ། 
 ལྷབ་མའི་གནས་སངས་(ཉམས་མོང་དང་)དང་ འབྲིལ་བ་ཡོདཔ་དང་ ལམ་ལུགས་སྲོལ་དང་

མཐུན་པའ་ དཔ་དབ། 
 ཚོག་དོན་ཁ་གསལ་འབད་ ཧ་གོ་ཚུགས་པའ་དོན་ཚོན་དང་ལྡན་པའ་དཔ་དབ་ཚུ། 
 སྐད་ཡག་ག་རིག་རལ་ ཡརི་རྒྱས་གཏང་ན་ལུ་ཕན་ཐོགས་ཡོད་པའ་དཔ་དབ་ཚུ། 
 དཔ་དབ་ནང་ག་ སྲུང་རདཔ་དང་ གནད་དོན་ཚུ་ ཧ་གོ་ཚུགསཔ་འབད་ཡོད་མ་ཚུ། 
 ཤེས་ཚོད་དང་འཁྲལ་བའ་ དཔ་དབ་ཚུ། 
 མ་སྡེའི་གནས་སངས་དང་འབྲིལ་བ་ཡོདཔ་དང་ དངོས་སུ་འབད་བྱུང་ཡོད་པའ་ གནད་དནོ་ཚུའ་

སྐོརི་ལས་ ཡོད་པའ་གསརི་ཤེོག་དང་དུས་དབ་ སྲད་བྱུས་དང་འཆརི་གཞའི་ ཡག་ཆས་ཚུ། 

ཤེས་ཚད་དམའ་རིམ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ རློམ་རིག་གི་དཔེ་དེབ་གདམ་ཁ་རབ་ཐངས། 
༡་ འཆརི་རོམ་ (དངོས་འབྱུང་མན་པརི་ བོ་རིག་ག་ཐོག་ལས་བཟིོ་ས་བྲིས་ཡོད་པའ་) སྲུང་དང་

རོམ་སོ་བ་ཆ་ཏོག་ཏ་ོཚུ། 
༢་ ཨི་ལོའ་དཔ་དབ་འབྲི་མ་ མང་གཏམ་ཅན་ཚུ་གས་འབྲི་ཡོད་པའ་ དཔ་དབ་དང་རོམ་ཚུ། 
༣་ རིང་བཞན་གནས་སངས་ཀྱི་སྐོརི་ལས་ཡོད་པའ་ དངོས་རོམ་དཔར་ན། ནང་མ་ཉ་ཚོན། མ་

སྡེ། སམས་ཅན།  ཉ་ཟླ་སྐརི་གསུམ་ ལ་སོགས་པའ་སྐོརི་ལས་ཡོད་མ། 



སློབ་དཔོན་ལམ་སློན               དཔ་ེསྐྲུན་ལ་ོ ༢༠༢༠ལུ།                སློབ་རིམ་༩ པ། 
 

ཤེོག་གྲངས་ 232/ 276 
 

༤་ ཧ་མ་ལས་དརི་ཏ་ཡོད་པའ་ ལྷ་དང་འད་ མ་མ་ཡན་པའ་སྲུང་ཚུ། 
༥་ སྐད་ཡག་ག་མང་ཚོག་དང་ རྗེོད་སྒྲ་ ཅོག་འཐདཔ་ ལ་ཤེ་ཚུད་ད་ཡདོ་པའ་དཔ་དབ་ཚུ། 
༦་ ཉན་བསརི་ལག་ལན་འཐབ་དགོ་པའ་ མང་ཚོག་རྒྱ་སྐྱེད་འབད་ཚུགས་པའ་ རོམ་རིག་ཚུ་། 

ཤེས་ཚད་མཐོ་རིམ་ཚུ་ནང་ རློམ་རིག་དང་ལྷག་ནིའི་མཁོ་ཆས་ གདམ་ཁ་རབ་ནིའི་ཚད་གཞི། 
 མ་སྡེའི་ནང་ཉ་བརི་མཁོ་བའ་ བར་མཐོང་ དཔར་ན། མ་ཆོས་གཙོང་མ་བཅུ་དྲུག་ ལྷ་ཆོས་དག་

བ་བཅུ་དང་ལས་རྒྱུ་འབྲིས་ ཕརི་ཕྱེན་དྲུག་དང་ ཚོད་མད་བཞ་ལ་སོགས་པའ་སྐོརི་ལས་ ཡོད་པའ་
དཔ་དབ་ཚུ། 

 དང་སང་དང་ དང་ཕུ་ག་རོམ་སྒྲག་པ་ཚུ་གས་ བྲིས་ཡོད་པའ་རོམ་རིག་ སྙན་གྲགས་ཅན་ཚུ། 
 ལགས་བཤེད། བསབ་བྱ་ཚུ་དང་། དུས་རྒྱུན་ལག་ལན་ འཐབ་དགོ་པའ་ཁ་བཤེད་ དཔྱ་གཏམ་ 

སྐོརི་གཏམ་ཚུ་ ཚུད་ད་ཡོད་པའ་དཔ་དབ་ཀྱི་རིགས། 
 ཧ་མ་ལས་དརི་ཏ་ཡོད་པའ་ རང་མོ་ བོ་ཟི་ཚུ་ཡོད་པའ་དཔ་དབ་ཚུ། 
 ཆོས་དང་ལམ་སྲོལ་དང་ མཐུན་པའ་གནད་དོན་དང་ལྡན་པའ་དཔ་དབ་ཚུ། 
 སོབ་ཕྲུག་ཚུ་གས་འབྲི་ཡོད་མ་ རམོ་དང་སྲུང་ ལགས་ཤེོམ་ཚུ། 
 གཏང་ཡག་ ཉན་དབ་ འབྲི་རོམ་ རྣམ་ཐརི་ རོགས་བརྗེོད་ གཏམ་རྒྱུད་ ལོ་རྒྱུས་ གནས་ཚུལ་ 

གསལ་བཤེད་ སྙན་ཞུ་ལ་སོགས་པའ་ དཔ་དབ་ཚུ། 
 འཛིམ་གང་ནང་ག་ མཁས་པ་མང་གཏམ་ཅན་ཚུ་ག་ རྣམ་ཐརི་དང་སྲུང་རོམ་ དཔ་བཞག་བཏུབ་

མ་ཚུ། 
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བི་ནིའི་རིག་རལ་དོན་ཚན་གདམ་ཁའི་ཚད་གཞི། 

སྤྱིར་བཏང་ དོན་ཚོན་གདམ་ཁ་རྐྱེབ་ད། 
 ཆོས་དང་ལམ་སྲོལ་ལུ་ཕན་པའ་ནང་དོན་ཡོད་མ། 
 ཨི་ལོའ་ཤེས་ཚོད/ལ་ོཚོད་དང་འཁྲལ་བའ་དཔ་དབ། 
 སྤྱིར་བཏང་དུས་ཚོད་ནང་ མཇུག་བསྡུ་ཚུགས་མ་དོན་ཚོན། 
 དུས་མཐུན་གྱི་འགྱུརི་བ་དང་ མཐུན་པརི་བཟིོ་ས་ཡོད་པའ་དཔ་དབ། 
 དངོས་རོམ་འཆརི་རོམ་ སྙན་རོམ་གྱི་རིགས་ དཔ་ལགས་ཤེོམ་ཡོད་མ། 
 རོམ་རིག་དཔར་ན། ཞབས་ཁྲ། རང་མོ། བོ་ཟི། དཔ་གཏམ། ཁ་བཤེད། གནས་ཚུལ་གསརི་

ཤེོག་ཚུ། 
 ཡ་གུ་འབྲི་ཐངས་སྒྲག་བཀོད་ རྣམ་གཞག་ག་དཔ་ལགས་ཤེོམ་ཡོད་མ། 
 ཕོ་མོ་དང་ རྒན་གཞོན་ སོ་སོའ་བསམ་འཆརི་བཀོད་ཡོད་མ་ རོམ་གྱི་རིགས། 
 ལུང་འདན་ སྒྲ་གཏམ་ སྐོརི་གཏམ་ ཕལ་གཏམ་ ཡོད་པའ་རོམ་དབ་དང་ ལོ་ན་དང་འཁྲལ་བའ་ 

འབྲིལ་ཡོད་དང་སོ་བ་ཡོད་པའ་སྲུང་། 
 ཐ་དམ་ཚོག་དང་ ལས་རྒྱུ་འབྲིས་ བར་མཐོང་དང་ བསམ་སྤྱིོད་ལུ་ཕན་པའ་རིགས། 
 དུས་རྒྱུན་གྱི་ལཱ་དང་ འབྲིལ་བ་ཡོད་མ་ དཔར་ན། སབས་བདེཝ་དང་མ་བདེཝ་ཚུ་ག་སྐོརི་ལས་ཚུད་

ད་ཡོད་མ། 
 སྲུང་དང་ཚོགས་བཅད་ཀྱི་ རོམ་གཉས་གཅག་གས་གཅག་དང་ འབྲིལ་བ་ཡོད་མ། 
 པརི་དང་ཡ་གུ་གཉས་ སོབ་རིམ་དང་འཁྲལ་ཏ་ ཚོད་ལྡན་ཡོད་མ། 
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 ཡ་གུའ་སོརི་བ་ཚུ་ ཤེས་ཚོད་ཀྱི་རིམ་པ་དང་ འཁྲལ་ཏ་ཡོད་མ། 
 གནས་རིམ་མ་འདཝ་ སོབ་རིམ་༦ པ་༡༠ པ་༡༢ པ་གསུམ་ནང་ལག་ལན་འཐབ་ཚུགས་པའ་ 

ཚོག་མཛིད་ཚུ། 
 མ་ཚོའི་ལག་ལན་ནང་ མཁོ་ཆ་བའ་ཀ་དབ་ དཔར་ན། (འགྲམ་ཁང་ དངུལ་ཁང་ འཕྲུལ་ཁང་

ཚུ་ག་སྐོརི་ལས་ ཡོད་མ་དབ་ཚུ་) 
 རྗེོད་སྒྲའ་དབྱ་བ་ སྐད་ཡག་ག་འབྱུང་ཁུངས་ ཁྱད་རྣམ་ཚུ་ག་སྐོརི་ལས་ གནད་དོན་ཚུད་ཡོད་པའ་ 

དཔ་དབ། 
 བདག་གཞན་དུས་གསུམ་དང་ བྱ་བྱད་ལས་གསུམ་གྱི་སྐོརི་ལས་ དབྱ་བ་སོན་ཚུགས་པའ་དཔ་དབ། 
 བོ་རལ་རོམ་རིག་ག་ ལམ་སོན། 
 དོན་ཚོན་གདམ་ཁ་རྐྱེབ་ད་ སྐད་ཡག་དང་ཡ་གུ་སོརི་བ་ ལམ་སྲོལ་ རིང་སོབས་གོང་འཕལ་བཏང་

ཚུགས་པའ་གནས་ལུ་བལྟ་དགོཔ། 
 སོབ་ཕྲུག་ག་ཤེས་ཚོད་དང་ འཁྲལ་མ་འཁྲལ་བལྟ་ན་ག་དོན་ལུ་ གནས་ཚོད་དང་སོབ་སོང་ལས་དོན་

ལུ་བལྟ་དགོ། 
 ཕོ་མོའ་དབྱ་བ་དང་ རིགས་ ཆོས་ལུགས་ གཡུས་ཕྱེོགས་ཚུ་ག་ དག་ཞན་དང་ ཉ་རིང་ཕྱེོགས་

རིས་ཀྱི་ དབྱ་བ་མད་པའ་དོན་ཚོན་ལུ་ གཞ་བཅོལ་དགོ། 
 ཧ་མ་དང་ ད་རིས་ཀྱི་ རོམ་རིག་འབྲི་བཀོད་ཀྱི་ ཁྱད་པརི་ཚུ་ཚོད་མཉམ་འབད་ཚུད་དགོཔ། 
 གནས་ཚུལ་དང་རྒྱང་མཐོང་ཚུ་ནང་ ཁྱབ་བསྒྲགས་དང་ གསལ་བསྒྲགས་ བཏང་མ་ཚུ་ ལགས་

ཤེོམ་ཨིན་ཟིར་བའ་ རྣམ་རོག་ག་ཐག་བཏོག་ས་ དབྱ་དཔྱད་འབད་དགོ་པའ་སྐོརི། 
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དབྱེ་ཞིབ་ལམ་ལུགས། 

ངོ་སློད། 

རོང་ཁའ་ ཆོས་ཚོན་ར་གཞུང་2007 ཅན་མ་འད་ ཨི་ལོ་ཚུ་ག་རྒྱུད་ལུ་ སྐད་ཡག་ ལྷག་ན་དང་བྲི་ན་ 
སབ་ན་དང་ ཉན་ནའི་རིག་རལ་ཚུ་ ཡརི་རྒྱས་གཏང་ནའི་དོན་ལུ་ཨིན། སོབ་དབ་འད་ནང་ ལོ་ཕྱེད་དང་ 
ལོ་འཁོརི་ཆོས་རྒྱུགས་ རྐྱེངམ་གཅག་གས་མ་ཚོད་པརི་ དུས་རིམ་དབྱ་ཞབ་ཀྱི་ ལམ་ལུགས་ཚུ་ཡང་ 
བཙུགས་ཏ་བཟི་ོཡོདཔ་ཨིན། དུས་རིམ་དབྱ་ཞབ་ཀྱི་ དམགས་དོན་ཚུ་ཡང་། 
 ཨི་ལོ་ཚུ་ ཤེས་ཡོན་སང་རལ་ནང་ ཡརི་རྒྱས་ག་ད་ས་འགྱིོ་དོ་ག་ དབྱ་ཞབ་འབད་ན། 
 ཨི་ལོ་ཚུ་ག་ཤེས་ཚོད་ཚུ་ གནས་རིམ་བརྡ་སནོ་དང་འཁྲལ་ཏ་ སོབ་རིམ་ཡརི་སང་ ག་ད་ས་གཏང་

དགོཔ་ཨིན་ན་ དབྱ་ཞབ་འབད་ན། 
 ཨི་ལོ་ཚུ་ག་སྤྱིར་བཏང་ གྲུབ་འབྲིས་ བརག་ཞབ་འབད་ན་ཚུ་ཨིན། 
ཤེས་ཚད་ཀི་གཞི་བཞག་ས། 

རོང་ཁའ་སྐད་ཡག་ག་ ཤེས་ཡོན་གནས་ཚོད་བཟིོ་ཡོད་མ་འད་ ཨི་ལོ་ཚུ་སོབ་རིམ་༡༢ པ་ མཐརི་
འཁྱོལཝ་ད་ ཁོང་ག་རྒྱུད་ལུ་ ཤེས་ཡོན་ག་ཅ་བཟུམ་དགོ་ག་ ཞབ་འཚོལ་དང་ དབྱ་དཔྱད་འབད་ད་ བཟིོ་
བཟིོཝ་ཨིན། ད་མ་ཚོད་ ཨིང་ལྲིཤེ་ག་ཤེས་ཡོན་གནས་ཚོད་ དཱ་སལ་ཀཱན་ནོཌ་ (The silken Knot) 
ལུ་ ཡང་གཞ་བཅོལ་འབད་ཡ། 
དབྱེ་ཞིབ་ཀི་ལས་དོན། 

སོབ་སོང་ལས་དོན་འད་གས་ སྡེ་རིམ་རི་རི་བཞན་ནང་ གནས་ཚོད་བཟིོ་ཡོད་མ་འད་ ག་ད་ས་འགྲུབ་ 
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ཚུགས་ག་ བརྡ་སོན་འབདཝ་ཨིན། ད་འབདཝ་ལས་ དབྱ་ཞབ་ལམ་ལུགས་འད་ སབ་སོང་ལས་དོན་ཚུ་
ལུ་ གཞ་བཞག་བཞགཔ་ཨིན། 
དབྱེ་ཞིབ་མ་འདཝ། 

ལོ་གཅག་ནང་ དབྱ་ཞབ་འབད་དགོ་མ་ཚུ་ འོག་ལུ་བཀོད་ད་ཡོད། 
༡. དུས་རྒྱུན་དུས་རིམ་དབྱ་ཞབ།  
༢. དུས་རྒྱུན་སང་རྒྱུགས་དབྱ་ཞབ། 
༣. ཆོས་རྒྱུགས། 

༣.༡ ལོ་ཕྱེད་ཆོས་རྒྱུགས། 
༣.༢ ལོ་འཁོརི་ཆོས་རྒྱུགས། 

དུས་རྒྱུན་དུས་རིམ་དབྱེ་ཞིབ། 

དུས་རྒྱུན་དུས་རིམ་དབྱ་ཞབ་འད་གས་ ཨི་ལོ་ཚུ་གས་ ལོ་གཅག་ནང་ ཤེས་ཡོན་ག་ཅ་རི་ལྷབ་ས་འབད་
རུང་ འད་ག་གྲུབ་འབྲིས་དང་ ལོགས་གྲུབ་ཚུ་ དབྱ་ཞབ་འབད་བ་གས་མ་ཚོད་པརི་ སོབ་དཔོན་གྱི་ སོབ་
སོན་འབད་ཐངས་ཚུ་ཡང་ དབྱ་ཞབ་འབདཝ་ཨིན། དུས་རྒྱུན་དུས་རིམ་དབྱ་ཞབ་ཀྱི་ དམགས་ཡུལ་གཙོ་
བོ་རི། 
 སོབ་དཔོན་དང་སབོ་ཕྲུག་གཉས་ཀྱི་ སོབ་སོན་དང་གྲུབ་འབྲིས་ག་ད་ས་བྱུང་ཡ་ག་ བལྟ་ཚུགས་ན། 
 སོབ་དཔོན་ལུ་ སོབ་སོན་ཐབས་ཤེས་དང་མཁོ་ཆས་ཚུ་ ག་ད་ས་འབད་དགོཔ་ཨིན་ན་ གྲོགས་རིམ་

འབད་ཚུགས། 
 སོབ་དཔོན་གྱིས་ ཨི་ལོ་རི་རི་བཞན་དུ་ག་ ལྷབ་ཐངས་ག་ད་ས་ཨིན་ན་ ཧ་གོ་ཚུགས། 
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 ཨི་ལོ་ཚུ་གས་ ཁོང་རིའ་ལཱ་ ག་ད་ས་འབད་ཡ་ག་དང་ ག་ཅ་ཡརི་རྒྱས་གཏང་དགོཔ་ཡོད་ག་ཚུ་ཧ་
གོ་ཚུགས། 

 ཨི་ལོ་ཚུ་གས་ ཁོང་རིའ་བརོན་ཤུགས་དང་ གྲུབ་འབྲིས་ཀྱི་ཁྱད་པརི་ ཧ་གོ་ཚུགས། 
 ཨི་ལོ་ཚུ་གས་རིང་གས་རིང་དང་ཆ་རིོགས་ནང་རྡོག་དབྱ་ཞབ་འབད་ན་ལུ་ གོ་སྐབས་བྱན་ཚུགས། 
 ཨི་ལོ་ཚུ་གས་ དཔ་ཆ་ལྷབ་ན་དང་ ཆ་རིོགས་འབད་ན་ དབྱ་ཞབ་འབད་ན་ ལྷབ་སནོ་ལམ་ལུགས་

ཚུ་ནང་ བཅའ་མརི་གཏོགས་ཚུགས། 
 ཨི་ལོ་ཚུ་གས་ ཁོང་རི་གཅག་གཅག་ག་ ལོགས་གྲུབ་དང་སྐྱེོན་ཚུ་ དང་ལན་འབད་ཚུགས། 
 ཨི་ལོ་ཚུ་གས་ མན་ོབསམ་ཐབས་གཏང་ན་དང་ དཀའ་ངལ་བསལ་ནའི་རིག་རལ་ཚུ་ ཡརི་རྒྱས་

འགྱིོ་ཚུགས། 
འློག་གི་ཚུ་ དུས་རྒྱུན་དུས་རིམ་དབྱེ་ཞིབ་ཀི་གྲློས་འཆར་སློང་ལཱ་ཨིན། 
 དཔ་ཆ་སོབ་སོན་འབད་བའ་བསང་ ངག་ཐོག་ལུ་ད་བ་ཚུ་བཀོད་དགོ། 
 ཨི་ལོ་ནང་རྡོག་ དབྱ་ཞབ་འབད་ནའི་ གོ་སྐབས་བྱན་དགོ། 
 རིང་གས་རི་ དབྱ་ཞབ་འབད་ནའི་ གོ་སྐབས་བྱན་དགོ། 
 ཨི་ལོ་ཚུ་ སྡེ་ཚོན་ནང་འབད་རུང་ ཆ་འབད་རུང་ ལྟ་རོག་འབད་ད་ ཐོ་བཞག་དགོ། 
 བྲི་ནའི་སོང་ལཱ་འབདཝ་ད་ དབྱ་ཞབ་འབད་ནའི་ དུས་ཚོད་མང་སུ་ བཞག་དགོ། 
 ཨི་ལོ་ཚུ་ བཅའ་མརི་གཏོགས་ན་དང་ ཉན་སབ་ ལྷག་ནའི་རིག་རལ་ཚུ་ དབྱ་ཞབ་འབད་ནའི་

དོན་ལུ་ དབྱ་ཚོད་ལག་ལན་འཐབ་དགོ། 
 བྲི་ན་དང་ ལྷག་ན་ག་སོང་ལཱའ་དོན་ལུ་ དཔ་སོད་བཟི་ོབཞག་དགོ། 
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 དུས་རིམ་དབྱ་ཞབ་ཀྱི་ ལམ་ལུགས་དང་འཁྲལ་ སོབ་དཔོན་ཚུ་གས་ ཨི་ལ་ོརི་རི་བཞན་དུ་ ལྟ་
རོག་འབད་ད་ རྒྱུས་ཐོ་བཞག་དགོ། 

དུས་རྒྱུན་སང་རྒྱུགས་དབྱེ་ཞིབ། 

དུས་རྒྱུན་སང་རྒྱུགས་དབྱ་ཞབ་འད་ནང་ སོབ་གྲྭའ་ནང་ ལག་ལན་འཐབ་ན་ཡོད་མ་ ཉན་སབ་དང་ལྷག་
ན་བྲི་ནའི་སང་རྒྱུགས་ཚུ་དང་ ཆོས་རྒྱུགས་ཁག་གཉས་ཡོད་མ་ཚུ་ ཚུདཔ་ཨིན། 
ཆོས་རྒྱུགས། 
བྲི་ནའི་ཆོས་རྒྱུགས་ནང་ རོང་ཁ་དང་པ་དང་གཉས་པ་ཟིར་ ད་ཤེོག་ཁག་གཉས་འབད་ཡོད། 
ད་ིཤགོ་དང་པ། བི་ནའི་ིརགི་རལ་དང་སྐད་ཡགི་ཡ་ིགུའ་ིསློར་བ།  

ད་ཤེོག་དང་པ་འད་ནང་ བྲི་ན་ག་རིགརལ་དབྱ་ཞབ་འབད་ན་དང་ སྐད་ཡག་ཡ་གུའ་སོརི་བ་དབྱ་ཞབ་
འབད་ན་ཚུ་ ཚུདཔ་ཨིན། འད་ག་དོན་ལུ་ འཐབོ་ལམ་ཚུ་ཡང་ འོག་ལུ་བཀོད་ད་ཡོད། 
དུས་ཡུན། 

ད་ཤེོག་ལྷག་ན་ག་དོན་ལུ་ དུས་ཡུན་སྐརི་མ་༡༥ དང་ བྲི་ནའི་དོན་ལུ་ ཆུ་ཚོད་༣ ཨིན། 
སྐུགས་ཀི་ལིད་ཚད།  

བྲི་ནའི་རིགརལ་དབྱ་ཞབ་ཀྱི་དནོ་ལུ་ སྐུགས་༦༠ དང་ སྐད་ཡག་ཡ་གུའ་སོརི་བ་ དབྱ་ཞབ་ཀྱི་དོན་ལུ་
༤༠ འབད་ ཡོངས་བསྡེོམས་༡༠༠ ཨིན།  
དན་གསོ། 

སོབ་རིམ་༡༠ པ་གཞུང་ག་ཆོས་རྒྱུགས་ཀྱི་དོན་ལུ་འབད་བ་ཅན་ བྲི་ནའི་རིགརལ་དབྱ་ཞབ་ཀྱི་དོན་ལུ་ སྐུགས་༥༠ 
དང་ སྐད་ཡག་ཡ་གུའ་སོརི་བ་ དབྱ་ཞབ་ཀྱི་དོན་ལུ་༣༠ འབད་ཡོངས་བསྡེོམས་༨༠ ཨིན། 
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དི་བའི་བཟློ་བཀོད། 

ད་བ་ལུ་སྡེ་ཚོན་ ཀ་དང་ ཁ་ ༢ འབད་ཡོད།  
སྱེ་ཚན་ཀ།   

སྡེ་ཚོན་ཀ་འད་ བྲི་ནའི་རིག་རལ་ དབྱ་ཞབ་ཀྱི་དོན་ལུ་ཨིན། འད་ལུ་སྐུགས་བརྒྱ་ཆ་༦༠ ཡོད། འད་
གས་ ཨི་ལོའ་བྲི་ན་ག་རིག་རལ་ཚུ་ དབྱ་ཞབ་འབདཝ་ཨིན། 
སྱེ་ཚན་ ཀ་ ལུ་ཡང་ དི་བ་ཁག་༢ ལུ་དབྱེ་སྱེ་ཡོད།  
དི་བ་ཁག་དང་པ། 

འབྲི་རོམ་དང་ གཏང་ཡག་ག་ད་བ་ བཀོད་ད་ཡོད་མ་ནང་ལས་ ད་བ་གདམ་ཁ་རྐྱེབ་ས་ ལན་འབྲི་དགོ། 
ད་ལུ་ སྐུགས་༣༠ ཨིན། 
དི་བ་ཁག་གཉིས་པ། 

ཡག་རྒྱུགས་ལྷག་ས་ ད་བ་ག་ལན་ཚུ་འབྲི་དགོ། ད་ལུ་ སྐུགས་༣༠ ཨིན། ད་གས་ ལྷག་ན་ག་རིག་
རལ་ དབྱ་ཞབ་འབདཝ་ཨིན། 
སྱེ་ཚན་ཁ། 

སྡེ་ཚོན་ཁ་འད་ སྐད་ཡག་ཡ་གུའ་སོརི་བ་ག་རིག་རལ་ དབྱ་ཞབ་འབད་ནའི་དོན་ལུ་ཨིན། འད་ལུ་
སྐུགས་༤༠ ཡོད།  
སྱེ་ཚན་ ཁ་ ལུ་ཡང་ དི་བ་ཁག་༢ ལུ་དབྱེ་སྱེ་ཡོད།  
དི་བ་ཁག་དང་པ། སྐུགས་༡༠ ། 
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འད་ནང་ལུ་ སྐད་ཡག་ག་ཁྱད་ཆསོ་དང་ཁྱད་རྣམ་ཚུ་ ཧ་གོ་ག་མ་གོ་ དབྱ་ཞབ་འབདཝ་ཨིན། 
དི་བ་ཁག་གཉིས་པ། སྐུགས་༣༠ ། 
འད་ནང་ལུ་སོབ་ཕྲུག་ཚུ་གས་ ཡ་གུའ་སྡེབ་དང་སོརི་བ་ཚུ་ག་ད་ས་ཤེས་དོ་ག་ དབྱ་ཞབ་འབདཝ་ཨིན། 
 
ཆོས་རྒྱུགས་ཀི་སྐུགས་ཀི་ལིད་ཚད། 
བི་ནིའི་རིག་རལ། 
 འབྲི་རོམ་ལུ་ སྐུགས་བརྒྱ་ཆ་༢༠ །  
 གཏང་ཡག་ལུ་ སྐུགས་བརྒྱ་ཆ་༡༠ ། 
 ཡག་རྒྱུགས་ལྷག་ས་ ད་བ་ག་ལན་བྲི་ན་ལུ་ སྐུགས་བརྒྱ་ཆ་༣༠ ། 
སྐད་ཡིག་ཡི་གུའི་སློར་བ། 

 སྐད་ཡག་ག་ཁྱད་རྣམ་དང་ཁྱད་ཆོས་ལུ་ སྐུགས་བརྒྱ་ཆ་༡༠ ། 
 ཡ་གུའ་སྡེབ་དང་ སོརི་བ་ལུ་ སྐུགས་བརྒྱ་ཆ་༣༠ །  

སྐུགས་ཡོངས་བསྡེོམས་༡༠༠ ཨིན། 
དུས་རྒྱུན་དུས་རིམ་དབྱེ་ཞིབ་ཀི་སྐུགས། 

དུས་རྒྱུན་དུས་རིམ་དབྱ་ཞབ་ ད་ནང་ལུ་ཡང་ ཉན་སབ་ཀྱི་དོན་ལུ་སྐུགས་༢༠ ཨིན། 
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སྐུགས་བགོ་བཤའ་གི་དཔྱྱེ། དི་ཤོག་དང་པ། 
སོབ་དུས་དང་པ། སོབ་དུས་གཉས་པ།  

དུས་རྒྱུན་དུས་རིམ་དབྱ་ཞབ། ཆོས་རྒྱུགས། དུས་རྒྱུན་དུས་རིམ་དབྱ་ཞབ། ཆོས་རྒྱུགས། བསྡེོམས། 
ཉན་ན་དང་སབ་ན། ༡༠% ༣༠% ཉན་ན་དང་སབ་ན། ༡༠% ༥༠% ༡༠༠% 

 
ད་ིཤགོ་གཉིས་པ། ལྷག་རགི་དང་རློམ་རགི། 

ད་ཤེོག་གཉས་པ་འད་ནང་ སང་རྒྱུགས་དབྱ་ཞབ་འབདཝ་ད་ ག་ཅ་རི་ཚུདཔ་སོ་ཟིར་བ་ཅན། རོམ་རིག་
ག་ དཔ་སོད་བཞག་ན་དང་ བྲི་ནའི་ཆོས་རྒྱུགས་ཚུ་ཚུདཔ་ཨིན། རོམ་རིག་ག་ དཔ་སོད་བཞག་ན་ནང་
ལུ་ ལྷག་ན་ག་ཐོ་བཞག་ན་དང་ ཀ་དབ་ དབྱ་ཞབ་འབད་ཡོད་པའ་སྙན་ཞུ་ ཨི་ལ་ོགས་བྲིས་ཡོད་མ་ནང་
ལས་ལགས་ཤེོམ་ཚུ་ གདམ་འཐུ་འབད་ད་བཞག་དགོཔ་ཚུ་ཨིན། རོམ་རིག་ག་དཔ་སོད་འད་ ཨི་ལ་ོརི་
རི་བཞན་དུ་ལུ་ བཞག་ཞནམ་ལས་ ནང་འཁོད་དབྱ་ཞབ་ཀྱི་ སྐུགས་ཀྱི་དོན་ལུ་ བཞག་དགོ། 
དུས་ཡུན། 

ད་ཤེོག་ལྷག་ན་ག་དོན་ལུ་ དུས་ཡུན་སྐརི་མ་༡༥ དང་ བྲི་ན་ག་དོན་ལུ་ ཆུ་ཚོད་༣ ཨིན། 
སྐུགས་ཀི་ལིད་ཚད། 

སྡེ་ཚོན་ ཀ་ཁ་ག་ང་ རི་རི་བཞན་དུ་ལུ་ སྐུགས་༢༥ རི་འབད་ སྐུགས་ཡོངས་བསྡེོམས་༡༠༠ ཨིན། 
དན་གསོ། སོབ་རིམ་༡༠པ་གཞུང་ག་ཆོས་རྒྱུགས་ཀྱི་དོན་ལུ་འབད་བ་ཅན་སྡེ་ཚོན་རི་ལུ་སྐུགས་༢༠རི་འབད་ཡོངས་བསྡེོམས་༨༠ ཨིན། 
དི་བའི་བཟློ་བཀོད། 

ད་བ་སྡེ་ཚོན་༤ ལུ་ དབྱ་ས་ཡོད། སྡེ་ཚོན་ ཀ་ འབྲི་རོམ། སྡེ་ཚོན་ ཁ་ སྙན་རོམ། སྡེ་ཚོན་ ག་ 
སྲུང་ཐུང་ཀུ། སྡེ་ཚོན་ ང་ རོགས་བརྗེོད་/རྒྱལ་སྲས་ལག་ལན། སྡེ་ཚོན་རི་རི་བཞན་དུ་ལུ་ཡང་ ནང་
གསས་ད་བ་བཞ་རི་བཀོད་དགོཔ་ཡོད་མ་ཚུ་ གནད་དོན་སོ་སོ་ལུ་གཞ་བཞག་ས་ བཟིོ་དགོཔ་ཨིན།  སྡེ་
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ཚོན་རི་ལས་ ད་བ་ཚོན་གཉས་རི་བཀོད་ཡོད་མ་ནང་ལས་ ད་བ་ཚོན་རི་ག་ལན་རྐྱེབ་དགོཔ་ཨིན། ད་
འབདཝ་ད་ ད་བ་གཅག་ག་ལན་ད་ ད་བ་ཚོན་གཉས་པའ་ནང་ལས་ ངས་པརི་དུ་རྐྱེབ་དགོཔ་ཨིན། 
དི་བ་ཚན་དང་པ། [སྐུགས་༢༥] 
 ལན་གདམ་ཁ་ཅན་གྱི་ ད་བའ་ལན་རྐྱེབ་ན་ལུ་ སྐུགས་༡༠ ། 
 ད་བའ་ལན་ ཐུང་ཀུ་རི་བྲི་ན་ལུ་ སྐུགས་༡༥། 
དི་བ་ཚན་གཉིས་པ། [སྐུགས་༡༠+༡༥=༢༥] 

ད་བའ་ལན་ རིངམོ་འབད་འབྲི་དགོ་པའ་ ད་བ་༢ བཀོད་ན། ད་བ་དང་པ་ལུ་སྐུགས་༡༠ དང་གཉས་པ་
ལུ་སྐུགས་༡༥ འབད་སྐུགས་༢༥ ། 
 
ད་བ་སྡེ་ཚོན་ཀ་པ་ནང་ལས་ ཧ་མ་ལས་མ་ལྷབ་པའ་ ཡག་རྒྱུགས་དང་ ད་བ་སྡེ་ཚོན་ཁ་པ་ནང་ལས་ ཧ་
མ་ལས་མ་ལྷབ་པའ་ སྙན་རོམ་ཚུ་ཡང་ཐོན་འོང་། 
ཆོས་རྒྱུགས་ཀི་སྐུགས་ཀི་ལིད་ཚད། 
 སྡེ་ཚོན་ ཀ་ འབྲི་རོམ་ལུ་ སྐུགས་༢༥ ། 
 སྡེ་ཚོན་ ཁ་ སྙན་རོམ་ལུ་ སྐུགས་༢༥ ། 
 སྡེ་ཚོན་ ག་ སྲུང་ཐུང་ཀུ་ལུ་ སྐུགས་༢༥ ། 
 སྡེ་ཚོན་ ང་ རོགས་བརྗེོད་/རྒྱལ་སྲས་ལག་ལན་ལུ་སྐུགས་༢༥ ། 
 སྐུགས་ཡོངས་བསྡེོམས་༡༠༠ ། 
དུས་རྒྱུན་དུས་རིམ་དབྱེ་ཞིབ་ཀི་སྐུགས། 

དུས་རྒྱུན་དུས་རིམ་འབྱ་ཞབ་ ད་ནང་ལུ་ཡང་ རོམ་རིག་ག་དཔ་སོད་བཞག་ན་ལུ་  སྐུགས་༢༠ ཨིན། 
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སྐུགས་བགོ་བཤའ་གི་དཔྱྱེ། དི་ཤོག་གཉིས་པ། 
སོབ་དུས་དང་པ། སོབ་དུས་གཉས་པ།  

དུས་རྒྱུན་དུས་རིམ་དབྱ་ཞབ། ཆོས་རྒྱུགས། དུས་རྒྱུན་དུས་རིམ་དབྱ་ཞབ། ཆོས་རྒྱུགས། བསྡེོམས། 
རོམ་རིག་དཔ་སོད།༡༠% ༣༠% རོམ་རིག་དཔ་སོད། ༡༠% ༥༠% ༡༠༠% 

དན་གསོ། 
༡་ སོབ་གྲྭའ་ནང་འཁོད་ལུ་ འབད་བ་ཅན་ སོབ་དུས་དང་པ་ག་ཆོས་རྒྱུགས་འད་ སྐུགས་༡༠༠ ག་དོན་

ལུ་ རྐྱེབ་ཞནམ་ལས་ འད་ལོག་བརྒྱ་ཆ་༣༠ ནང་ཕབ་དགོ། ད་བཟུམ་ས་ ལོ་འཁོརི་ཆོས་རྒྱུགས་
འད་ཡང་ སྐུགས་༡༠༠ ག་དོན་ལུ་ལན་ཞནམ་ལས་ ལོག་བརྒྱ་ཆ་༥༠ ནང་ཕབ་དགོ། འད་གུ་ དུས་
རྒྱུན་དུས་རིམ་དབྱ་ཞབ་ཀྱི་སྐུགས་བརྒྱ་ཆ་༢༠ པོ་བཀལ་ཏ་ སྐུགས་ཀྱི་ལྗད་ཚོད་༡༠༠ བཟིོ་དགོཔ་
ཨིན། 

༢་ དུས་རྒྱུན་དུས་རིམ་དབྱ་ཞབ་སྐབས་ ཨི་ལོ་ཚུ་ ཉན་སབ་དང་ རོམ་རིག་དཔ་སོད་ནང་ལས་ མཐརི་
འཁྱོལ་ནའི་དོན་ལུ་ སྐུགས་ཀྱི་ཐོབ་ཚོད་འད་ སྐུགས་༢༠ ལས་༨ ཐོབ་དགོ། ག་དམ་ཅག་འབད་
ཨི་ལོ་ཚུ་གས་ སྐུགས་༨ ཐོབ་མ་ཚུགས་པརི་ མཐརི་མ་འཁྱོལ་བ་ཅན་ ཆོས་རྒྱུགས་ནང་ བཅའ་
མརི་གཏོགས་མ་ཆོག། 

༣་ དུས་རྒྱུན་དུས་རིམ་དབྱ་ཞབ་ཀྱི་སྐུགས་ཚུ་ ཨི་ལོའ་ཡརི་རྒྱས་ཤེོག་བྱང་ནང་ བཀོད་ད་བཞག་དགོ། 
 
༤་ སོབ་རིམ་༡༠ པ་གཞུང་ག་ཆོས་རྒྱུགས་ཀྱི་ད་བ་འད་ སྐུགས་བརྒྱ་ཆ་༨༠ ནང་ཨིན། སྐུགས་བརྒྱ་ཆ་

༢༠ པོ་འད་ དུས་རྒྱུན་དུས་རིམ་དབྱ་ཞབ་འབད་ད་ ནང་འཁོད་དབྱ་ཞབ་ཀྱི་སྐུགས་འབད་ འབྲུག་
ཆོས་རྒྱུགས་བཀོད་ཚོགས་ནང་བཏང་ཞན་ན་ གཞུང་ག་ཆོས་རྒྱུགས་ཀྱི་སྐུགས་ བརྒྱ་ཆ་༨༠ དང་ 
ནང་འཁོད་དབྱ་ཞབ་ཀྱི་སྐུགས་ བརྒྱ་ཆ་༢༠ པོ་ བསྡེོམས་ཏ་སྐུགས་བརྒྱ་ཆ་༡༠༠ བཟིོ་དགོཔ་ཨིན། 
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ཟུར་སྦྲགས། 
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བྷུལུམ་གི་རིག་སློབས་དབྱེ་རིམ། 

བྷུལུམ་གྱི་ རིག་སབོས་དབྱ་རིམ་ ཟིར་མ་འད་ག་ཅ་སོ? 
སྤྱི་ལོ་༡༩༥༦ ལུ་སན་ཇ་མན་བྷུལུམ་གྱི་ འགོ་ཁྲད་ཐོག་ལུ་ རྣམ་རིག་ལུ་མཁས་པའ་ ཤེས་རིག་
མཁས་མཆོག་སྡེ་ཚོན་ཅག་གས་ ལྷབ་སང་སྐབས་ལུ་གལ་ཆ་བའ་ བོ་རིག་རྣམ་དཔྱོད་རིམ་པ་ཚུ་ དབྱ་
བ་ཕྱེས་ནུག།  ཁོང་གས་ བོ་རིག་ག་ རིམ་པ་ཚུ་ ཁག་དྲུག་ལུ་དབྱ་ནུག། བོ་རིག་ག་རིམ་པ་ཚུ་ག་མང་
ཡང་ བྷུལུམ་གྱི་ རིག་སོབས་དབྱ་རིམ་ ‘Bloom’s Taxonomy’ ཟིར་བའ་ཐ་སྙད་དརི་ནུག། བྷུལུམ་
དང་ ཁོ་ག་ཆ་རིོགས་ཚུ་གས་བལྟཝ་ད་ ད་བ་བརྒྱ་ཆ་༩༥ ད་ཅག་ སོབ་ཕྲུག་ཚུ་གས་མན་ོབསམ་གཏང་
དགོ་པའ་རིག་རལ་ དན་ཤེས་ འད་རིག་རལ་ཚུ་ག་གྲས་ལས་ དམའ་ཤེོས་རི་ད་ཨིནམ་འབད་མཐངོ་
ནུག། བྷུལུམ་གྱིས་ རིག་རལ་རིམ་པ་དམའ་ཤེོས་ དན་ཤེས་སམ་ ངོ་ཕྱེ་ན་ལས་འགོ་བཙུགས་ཏ་ ཡརི་
ཡརི་འབད་ རིག་རལ་ལཱ་ཁག་ཤེོས་ མགུ་རྙོག་དགས་ གཅག་བསྡུས་ཚུན་ ཁག་དྲུག་འབད་ ངསོ་
འཛིན་འབད་ནུག། རིག་རལ་ད་ཚུ་འཇམ་ཤེོས་ལས་ འགོ་བཙུགས་ཏ་ ལཱ་ཁག་ཤེོས་ཚུན་གཤེམ་
གསལ་བཟུམ་གོ་རིམ་བསྒྲགས་ནུག།  
        གཅག་བསྡུས།  
                           དབྱ་ཞབ། 
       དབྱ་དཔྱད། 

ལག་ལན། 
                 གོ་བ།         
                          དན་ཤེས། 
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བྷུལུམ་གྱི་ རིག་སབོས་དབྱ་བ་ རི་རི་བཞན་གྱི་ འགྲལ་བཤེད། 

དབྱ་རིམ་དང་པ། དན་ཤེས། དན་ཤེས་ཟིར་མ་འད་ ཧ་མ་ལྷབ་མ་ཚུ་ སམས་ལུ་དན་ན་ ཡངན་ ངོ་ཕྱེ་
ཚུགས་ན་ཅག་ལུ་སབ་ཨིན། དན་ཤེས་འད་ལྷབ་སང་ལུ་ཁག་ཆ་བའ་ བོ་རིག་ག་གྲས་ལས་ དམའ་ཤེོས་
རི་འད་ཨིན། འད་ག་སྐབས་ལུ་ སོབ་ཕྲུག་ཚུ་གས་ ཧ་མ་ལྷབ་མ་ཚུ་ སམས་ལུ་དན་ཚུགས་མ་ཚུགས་ 
བལྟ་ནའི་དོན་ལུ་ ལ་ལུ་ཅག་ངོས་འཛིན་འབད་ན་དང་ ལ་ལུ་ཅག་བཤེད་པ་རྐྱེབ་བཅུག་ན་འད་ཨིན། 
དན་ཤེས་བལྟ་ན་ག་དནོ་ལུ་ འགོ་ག་ད་ཚོག/ སྐུལ་ཚོག་ཚུ་ལག་ལན་འཐབ་ཨིན། 
ཐོ་བཀོད། སབ། བཤད་པ་རབ། ངོས་འཛནི། སློན། ཁ་བང་བཏགས། བསྡུ་ལེན་འབད། མིང་བིས། གནམ་ལོ་བསི། དབིན་
ཚེས་བིས། ག། ནམ། གདམ་ཁ་རབ། མཐུན་སིག་འབད། ག་ཏ་ེལུ༌ སོགས། 

དབྱ་རིམ་གཉས་པ། ག་ོབ།  སོབ་ཕྲུག་ཚུ་གས་ གནད་དོན་ཚུ་ གཞན་ལུ་བཤེད་ཚུགས་ག? གོ་བ་
ལན་ན་ ཟིར་མ་འད་ གནས་ཚུལ་གྱི་ དོན་དག་ཧ་གོ་ན་ ཅག་ལུ་སབ་ཨིན། འད་ནང་ལུ་ ཡག་ཐོག་ལུ་
ཡོད་པའ་གནད་དོན་ཚུ་ པརི་རིས་དང་ ཐག་ཁྲམ་ལ་སོགས་པ་གཞན་ལུ་ བསྒྱུརི་ན་དང་ སྐད་སྒྱུརི་རྐྱེབ་
ན་ ད་ལས་ཐབས་ཤེས་ རྒྱ་སྐྱེད་འབད་ན་ཚུ་ འབད་ཚུགས་དགོཔ་ཨིན། 

འད་ག་སྐབས་ལུ་ སོབ་ཕྲུག་རིང་གས་ ཧ་མ་ཤེས་མ་ཚུ་ དཔྱད་རིག་གཏང་ཞནམ་ལས་ གནས་སངས་
གཞན་ལུ་ འབྲིལ་བ་བཀོད་ཚུགས་དགོ།  ཁོང་རི་གས་ ཤེས་མ་ཚུ་གོ་བ་བཤེད་བཅུག་ན།  ཁྱད་པརི་
ཕྱེ་བཅུག་ན། སོན་དཔྱད་འབད་ན་དང་། བཅུད་དོན་བཏོན་ན་ཚུ་འབད་བཅུག་འོང་། 
ག་ོབ་ག་རིག་རལ་བལྟ་ན་ག་དནོ་ལུ་ འགོ་ག་ད་ཚོག/ སྐུལ་ཚོག་ཚུ་ལག་ལན་འཐབ་ཨིན། 
བཅུད་དོན་བཏོན། བཤད་པ་རབ། ཁད་པར་ཕྱེས། སློན་རིས་བཏོན། རྒྱ་སྱེད་འབད། ངོས་འཛནི། བསར་ཞིབ་འབད། དཔེ་
སློན། ཚོད་དཔག། ལོག་སྱེ་བིས། ལ་སོགས་པ། 
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དབྱ་རིམ་གསུམ་པ། ལག་ལན། ལག་ལན་ ཟིར་མ་འད་ ཧ་མ་ལས་ ཤེས་མ་རིག་པ་གཡོག་བཀོལ་ཏ་ 
འབད་དགོ་པའ་དཀའ་ངལ་ སལ་ཚུགས་ན་ཅག་ལུ་ སབ་ཨིན། འད་ནང་ལུ་ གཅག་ཤེས་ཀུན་ལུ་ 
རིགས་བསྒྲ་ཟིར་སབ་དོ་བཟུམ་ རིག་པ་འད་གནས་སངས་གཞན་ལུ་ གཡོག་བཀོལ་ཚུགས་དགོཔ་ཨིན།  
ལག་ལན་འད་ནང་ལུ་ དན་ཤེས་དང་ གོ་བ་ལན་ན་ལས་ལྷག་པའ་ རིག་རལ་དགོཔ་ཨིན། 
འད་ག་སྐབས་ལུ་ སབོ་ཕྲུག་རིང་གས་ ཤེས་མ་རིག་པ་དང་ ཡོན་ཏན་ཚུ་ དངོས་བསརི་ ལག་ལན་
འཐབ་དགོཔ་ཨིན། སོབ་ཕྲུག་ཚུ་གས་ རིང་ག་རིག་རལ་སོན་ན་ག་དོན་ལུ་ བརག་དཔྱད་འབད་ན་ པརི་
རིས་བྲི་ན་ ཐབས་ཤེས་དང་དཔྱ་བཟིོ་ན་ཚུ་འབད་དགོཔ་ཨིན། 
ལག་ལན་གྱི་རིག་རལ་བལྟ་ན་ག་དནོ་ལུ་ འགོ་ག་ད་ཚོག/ སྐུལ་ཚོག་ཚུ་ལག་ལན་འཐབ་ཨིན། 
དཔྱྱེ་སློན་འབད། པར་རིས་ཀ་ིཐོག་ལུ་དཔྱྱེ་སློན། སྒྱུར་བཅོས་འབད། སོར་སྱེབ་རབ། བརྟག་དཔྱད་འབད། འབྱེལ་བ་བཀོད། 
ལེགས་བཅསོ་འབད། སྐད་སྒྱུར་རབ། འཁྲབ་སློན་འབད། ལག་ལེན་འཐབ།  

དབྱ་རིམབཞ་པ། དབྱ་དཔྱད།  སོབ་ཕྲུག་ཚུ་གས་ འབྲིལ་བ་ཡོད་མད་ ཕྱེ་ཚུགས་པས་ག? དབྱ་
དཔྱད་ ཟིར་མ་འད་ ཡག་རྒྱུགས་ལ་སོགས་པའ་ གནད་དོན་ཚུ་ ནང་གསས་ཁ་དབྱ་ས་ བལྟ་ཐོག་ལས་ 
སྡེ་སྒྲག་བཀོད་ད་ ཧ་གོ་ཚུགས་ན་ཅག་ལུ་སབ་ཨིན།  དབྱ་དཔྱད་འད་ལུ་ ག་ོབ་ལན་ན་དང་ ལག་ལན་
འཐབ་ན་ལས་ལྷག་པའ་ རིག་རལ་དགོཔ་ཨིན་མ་ད་ཡང་ འད་ནང་ལུ་ སྒྲག་བཀོད་དང་ནང་དོན་གཉས་
ཆ་རི་ ཧ་གོ་ཚུགས་དགོཔ་ཨིན།  

འད་ག་སྐབས་ལུ་ སོབ་ཕྲུག་ཚུ་གས་ ནང་གསས་སམ་ ཡན་ལག་ཕན་ཚུན་གྱི་བརི་ན་ འབྲིལ་བ་ཡདོ་
མད་ཕྱེ་ཚུགས་དགོཔ་ཨིན།  ཁངོ་ཚུ་གས་ བརྡ་དོན་ཚུ་སྡེ་ཚོན་དང་ ཡང་ན་ དབྱ་ཁག་སོ་སོརི་ཕྱེ་ན།  
ག་སྡུརི་རྐྱེབ་ཞནམ་ལས་ ཁྱད་པརི་ཕྱེ་ན། ད་ལས་དབྱ་དཔྱད་དང་ ཞབ་འཚོལ་འབད་ཚུགས།  ད་རུང་
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ཁོང་ཚུ་གས་ ཕན་པ་དང་གནོད་པ། ཁུངས་ལགས་ཤེོམ་དང་ ཟིོགཔ་ ད་ལས་ དངོས་ཅན་དང་ བསམ་
འཆརི་ཚུ་ག་ཁྱད་པརི་ ཕྱེ་ནའི་རིག་རལ་ཚུ་ ཡརི་རྒྱས་གཏང་ཚུགས།   
དབྱ་དཔྱད་ཀྱི་རིག་རལ་བལྟ་ན་ག་དནོ་ལུ་ འགོ་ག་ད་ཚོག/ སྐུལ་ཚོག་ཚུ་ལག་ལན་འཐབ་ཨིན། 
དབྱེ་བ་དཔྱད། ཁག་དབྱེ། གོ་རམི་སིགས། འགྲྱེལ་བཤད་རབ། བཙག་འཐུ་རབ། ག་སྡུར་རབ། སློན་བརློད། གལ་ཆ་ེཧིང་
ཕྱེས། དབྱེ་བ་ཕྱེས། ལ་སོགས་པ། 

དབྱ་རིམ་ལྔ་པ། དབྱ་ཞབ།  དབྱ་ཞབ་ ཟིར་མ་འད་ ཚོད་ལྡན་གྱི་འགྲོ་ལུགས་དང་འཁྲལ་ཏ་ འོས་
འབབ་དང་ལྡན་པའ་ མཐའ་དཔྱད་ཀྱི་ གྲོས་ཐག་གཅད་ཚུགས་ན་ལུ་སབ་ཨིན།  འད་ནང་ལུ་ ཚོད་གཞ་
དང་འཁྲལ་ཏ་ རྒྱུ་དངོས་སམ་ བརྡ་དོན་ཚུ་ག་ ར་་ཁུངས་ཚུ་ མཐའ་དཔྱད་ཀྱི་ གྲོས་ཐག་བཅད་ཚུགས་
དགོཔ་ཨིན།  

འད་ག་སྐབས་ལུ་ སབོ་ཕྲུག་ཚུ་གས་ གནད་འགག་ཆ་བའ་སོ་ལས་ མནོ་བསམ་གཏང་ན་དང་ བརྡ་དོན་
ཚུ་སྐབས་འཐོབ་ཀྱི་འབྲིལ་བ་ ཡདོ་ཧང་དང་ ཁུངས་བརན་ཧང་ བདན་ཧང་ ཀྲིག་ཀྲི་ཡོད་ཧང་ཚུ་  
དབྱ་ཞབ་འབད་ནའི་ རིག་པ་ཡརི་རྒྱས་བཏང་ཚུགསཔ་ཨིན། 
དབྱ་ཞབ་ཀྱི་རིག་རལ་བལྟ་ན་ག་དནོ་ལུ་ འགོ་ག་ད་ཚོག/སྐུལ་ཚོག་ཚུ་ལག་ལན་འཐབ་ཨིན། 
བརྟག་དཔྱད་འབད། ཐག་གཅད། གོང་འློག་སིགས། སྱེ་རིམ་བཀོད། གྲློས་འཆར་བཀོད། བཙག་འཐུ་རབ། གདམ་ཁ་རབ། 
འགྲྱེལ་བཤད་རབ། དབྱེ་བ་ཕྱེས། རྒྱབ་སློར་བཀོད། མཇུག་བསྡུ། ག་སྡུར་རབ། ཁད་པར་ཕྱེས། ཁུངས་བཀལ། རསི་མཐོང་
བཀོད། སློན་དཔྱད་འབད། བཅུད་བསྡུ། སློན་རིས་བཏནོ། ལ་སོགས་པ། 

དབྱ་རིམ་དྲུག་པ། གཅག་བསྡུས། གཅག་བསྡུས་ ཟིར་མ་འད་ རིང་སབོས་ཀྱིས་ གནད་དོན་དང་
ཐབས་ཤེས་ཚུ་ གཅག་བསྡུས་ཐོག་ལས་ དཀའ་ངལ་སལ་ཚུགས་ན་ཅག་ལུ་སབ་ཨིན། འད་ནང་ལུ་ 
རིག་པའམ་ ཁྱད་ཆོས་ཀྱི་ཡན་ལག་ མ་འདཝ་ཚུ་ གཅག་ཁརི་བསྡེོམས་ཞནམ་ལས་ ཧྲིལ་ཧྲིལ་ རྡོག་
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རྡོག་ཅག་ གསརི་གཏོད་འབད་ཚུགས་པའ་ ལོགས་གྲུབ་དང་ གཞན་གྱི་རིག་པ་དང་ ཐབས་ཤེས་ཚུ་ 
ཟུང་འབྲིལ་བཀོད་ཞནམ་ལས་ བརྗེོད་དོན་གཅག་ ཡང་ན་ གསལ་བཤེད་དང་ འཆརི་གཞ་ལ་སོགས་པ་ 
འགྲུབ་ཚུགས་དགོཔ་ཨིན། འད་ནང་ལུ་ དན་ཤེས་ལས་ དབྱ་ཞབ་ཀྱི་རིག་པ་ཚུན་ ག་རི་ཚུདཔ་ལས་ 
སོབ་སོང་གྲུབ་འབྲིས་དང་ རིག་རལ་ག་རི་ལས་ མཐོ་ཤེོས་ཨིན། 
 
འད་ག་སྐབས་ལུ་ སོབ་ཕྲུག་ཚུ་གས་ རིག་པ་གསརི་བཏོད་འབད་ན་ལུ་ བརོན་ཤུགས་བསྐྱེད་བཅུགཔ་ 
མ་ཚོད་ འབད་ཐངས་ཀྱི་ཐབས་ལམ་གསརིཔ་སོན་ན་དང་རིང་སོབས་ཀྱིས་གསརི་བཏོད་འབད་ནའི་ 
སམས་ཤུགས་བསྐྱེད་བཅུགཔ་ཨིན། 
གཅག་བསྡུས་ཀྱི་རིག་རལ་བལྟ་ན་ག་དོན་ལུ་ འོག་ག་ད་ཚོག/ སྐུལ་ཚོག་ཚུ་ལག་ལན་འཐབ་ཨིན། 
གཅིག་ཁར་བསློམ། ལེགས་བཅོས་འབད། ལོག་སྱེ་སིགས། ཚབ་བཙུགས། འཆར་གཞི་བརམ། གསརཔ་བཟློ། གསར་སློས་
འབད། རློམས། གྲ་སགི་འབད། བསྡུ་སགི་འབད། བསར་ཞིབ་འབད། ག་ོརིམ་སགིས། གལ་རམི་ཕྱེས། ལགོ་སྱེ་བིས། ལ་
སོགས་པ། 
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བྷུལུམ་ག་ིརིག་སློབས་དབྱེ་རིམ་བཅུད་བསྡུས། 
 
རགི་སློབས་དབྱེ་རམི། ག་ཅི་ལུ་སབ་ཨནི་ན? ང་བཅས་ཀསི་ ག་ཅི་སབ་ཨིན་ན? 
དན་ཤེས། ཧ་མ་ག་ཚུ་དན་ན་དང་ དཔྱད་རིག་གཏང་ན། ག་ཨིནམ་འད་སོན་ཚུགས་ན། 
གོ་བ། གནས་ཚུལ་བཀོད་ད་ཡོད་མ་ཚུ་ཧ་གོ་ན། ག་ཅ་ག་སྐོརི་ལས་ཨིན་ན?ཤེས་ཚུགས་ན། 
ལག་ལན། རིང་གས་ཤེས་མ་འད་ ལཱ་བཀོལ་ཚུགས་ན། ལཱ་བཀོལ་ན་དང་ བཤེོལ་བཞག་ན། 
དབྱ་དཔྱད། ཤེས་མ་འད་ཁུངས་བཀལ་ན། ཁག་དབྱ་ས་

བལྟ་ན། 
ཁག་སོ་སོརི་དབྱ་ན། 

དབྱ་ཞབ། གྲུབ་འབྲིས་དང་ གནས་ཚུལ་གྱི་ཁ་ཕན་དང་ 
བར་ཁུངས་ཚུ་ཕྱེ་ན། 

འོས་འབབ་བལྟ་ས་ ཐག་གཅད་ཚུགས་ན། 

གཅག་བསྡུས། ཤེས་མ་ཡོན་ཏན་དང་རིག་པ་ཚུ་གཅག་ཁརི་
བཙུགས་ཞནམ་ལས་གསརི་བཏོད་འབད་ན། 

གསརི་རོམ་དང་ གསརི་སྐྲུན་འབད་ན། 
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འཇོན་སངས་ རིག་རལ་དཔེ་སློན། 

༡. 
དན
་ཤེས

། 

 གནས་ཚུལ་ཚུ་ དཔྱད་རིག་གཏང་ནི་དང་ བརྟག་དཔྱད་འབད་ནི། 
 ས་གནས་དང་ ཚེས་གྲངས་ དུས་སྐབས་ འབྱུང་རིམ་ཚུ་ དན་ནི། 
 ལཱ་གལ་ཅན་ཚུ་ དན་ནི། 
 དོན་ཚན་གི་སྐློར་ལས་ གོམས་སང་ཚུད་ནི། 
དི་ཚིག། 
ཐོ་བཀོད། སབ། བཤད་པ་རབ། ངོས་འཛིན། སློན། ཁ་བང་བཏགས། བསྡུ་ལེན་འབད། མིང་བིས། གནམ་ལོ་བིས། 
དབིན་ཚེས་བིས། ག། ནམ། གདམ་ཁ་རབ། མཐུན་སིག་འབད། ག་ཏེ་ལུ། ཟྱེར་མི་ཚུ། 

༢. 
ག་ོབ

། 

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

༣. 
ལག

་ལེན
། 

 གནས་ཚུལ་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་ནི། 
 ཐབས་ཤེས་དང་ གོ་བ་ དོན་ཁྲིད་ཀི་རིགས་ཚུ་ གནས་སངས་གསར་པའི་ནང་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི། 
 རིག་སློབས་ཀི་ཐོག་ལས་ དཀའ་ངལ་སེལ་ནི། 
དི་ཚིག། 
དཔྱྱེ་སློན་འབད། པར་རིས་ཀི་ཐོག་ལུ་དཔྱྱེ་སློན། སྒྱུར་བཅོས་འབད། སོར་སྱེབ་རབ། བརྟག་དཔྱད་འབད། འབྱེལ་བ་བཀོད། 
ལེགས་བཅོས་འབད། སྐད་སྒྱུར་རབ། འཁྲབ་སློན་འབད། ལག་ལེན་འཐབ། ཟྱེར་མི་ཚུ། 

༤.
 ད
བྱེ་ད

པྱད
། 

 དཔེ་བལ་ནི། 
 ཁད་ཆོས་ ཡན་ལག་ཚུ་བསིག་ནི། 
 གོ་དོན་ཐད་ཀར་ མ་སློན་མི་ཚུ་ ངོས་འཛིན་ཚུགས་ནི། 
 ཁད་ཆོས་ཡན་ལག་སོ་སོ་ཚུ་ ངོས་འཛིན་འབད་ཚུགས་ནི། 
དི་ཚིག། 
དབྱེ་བ་དཔྱད། ཁག་དབྱེ། གོ་རིམ་སིགས། འགྲྱེལ་བཤད་རབ། བཙག་འཐུ་རབ། ག་སྡུར་རབ། སློན་བརློད། གལ་ཆེ་ཧིང་
ཕྱེས། དབྱེ་བ་ཕྱེས། ཟྱེར་མི་ཚུ། 



སློབ་དཔོན་ལམ་སློན               དཔ་ེསྐྲུན་ལ་ོ ༢༠༢༠ལུ།                སློབ་རིམ་༩ པ། 
 

ཤེོག་གྲངས་ 253/ 276 
 

༥. 
དབ
ྱེ་ཞབི

། 

 ཐབས་ཤེས་སོ་སོའི་བར་ན་ ག་དག་བལ་ཞིནམ་ལས་ དབྱེ་བ་ཕྱེ་ནི། 
 དོན་ཁྲིད་དང་ གསལ་བཤད་ཚུ་གི་ བརི་ཁུངས་བརྟག་དཔྱད་འབད་ནི།  
 ཁུངས་དང་ འཁྲིལ་ཏེ་ གདམ་ཁ་རབ་ནི། 
 དཔང་པོ་དང་ ར་ཁུངས་ཀི་བརི་མཐོང་ བདེན་གསལ་བཀོད་ནི། 
 རང་བཞིན་ཚུ་ ངོས་འཛིན་འབད་ནི། 
དི་ཚིག། 
བརྟག་དཔྱད་འབད། ཐག་གཅད། གོང་འློག་སགིས། སྱེ་རིམ་བཀོད། གྲློས་འཆར་བཀོད། གདམ་འཐུ་རབ། གདམ་ཁ་རབ། 
འགྲྱེལ་བཤད་རབ། དབྱེ་བ་ཕྱེས། རྒྱབ་སློར་བཀོད། མཇུག་བསྡུ། ག་སྡུར་རབ། ཁད་པར་ཕྱེས། ཁུངས་བཀལ། རིས་
མཐོང་བཀོད། སློན་དཔྱད་འབད། བཅུད་བསྡུ། སློན་རིས་བཏོན། ཟྱེར་མི་ཚུ། 

༦. 
གཅ
གི་བ

སྡུས
། 

 ཐབས་ཤེས་རིངམ་གཡོག་བཀོལ་ཏེ་ ཐབས་ཤེས་གསརཔ་ལག་ལེན་འཐབ་ནི། 
 རིག་པ་ མ་འདཝ་ཐོབ་མི་ཚུ་ ཕན་ཚུན་ནང་འབྱེལ་བཟློ་ནི། 
 སློན་དཔྱད་འབད་ནི་དང་ མཐའ་ཚིག་བཀོད་ནི། 
དི་ཚིག། 
གཅིག་ཁར་བསློམ། ལེགས་བཅོས་འབད། ལོག་སྱེ་སིགས། ཚབ་བཙུགས། འཆར་གཞི་བརམ། གསརཔ་བཟློ། གསར་
སློས་འབད། རློམས། གྲ་སིག་འབད། བསྡུ་སིག་འབད། བསར་ཞིབ་འབད། གོ་རིམ་སིགས། གལ་རིམ་ཕྱེས། ལོག་སྱེ་
བིས། ཟྱེར་མི་ཚུ། 
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དཔེ་སྣློད། 

ངོ་སློད། 
དཔ་སོད་ཟིར་མ་འད་ སབོ་ཕྲུག་ཚུ་ དཔ་ཆ་ལྷབ་པའ་གནས་སྐབས་ནང་ རིང་སོའ་སྐྱེོན་དང་ཡནོ་ཏན་ 
ད་འཕྲོ་ལས་ཧ་གོ་ཚུགས་པའ་ དབྱ་ཞབ་འབད་ན་ག་མཁོ་ཆས་ མད་ཐབས་མདཔ་ཅག་ཨིན།  འད་
གས་གཙོ་བོ་རི་ ག་ཅ་ལུ་ཕནམ་སོ་ཟིར་བ་ཅན་ ཨི་ལོ་ཚུ་ལུ་རིང་ག་རིག་པའ་ལོགས་གྲུབ་དང་ རིང་ག་
རྒྱུད་ལུ་ཡོན་ཏན་ཡརི་རྒྱས་ ག་དམ་ཅག་འགྱིོ་ཡ་ག? རིག་རལ་ག་ཅ་འད་ ཡརི་རྒྱས་གཏང་དགོཔ་
འདུག་ག་? ལགས་ཤེོམ་འབད་ཧ་གོ་ཚུགསཔ་ཨིན།   

ད་གས་མ་ཚོད་ སོབ་ཕྲུག་དང་སབོ་ཕྲུག་ སོབ་དཔོན་དང་སབོ་དཔནོ་ སོབ་དཔོན་དང་ཕམ་ སོབ་དཔོན་
དང་སོབ་ཕྲུག་ག་བརི་ན་ ལྷབ་སོན་གྱི་སྐོརི་ལས་ དྭངས་གསལ་འབད་གོ་བརྡ་སོད་ཚུགས་ན་ད་གས་ 
དུས་རྒྱུན་དབྱ་ཞབ་ཀྱི་ སྐུགས་ཚུ་བྱན་པའ་སྐབས་ སོབ་དཔོན་དང་སབོ་ཕྲུག་གཉས་ ཞལ་ཚོགས་ཀྱི་ཐོག་
ལས་ སྐུགས་བྱན་ན་ག་ལམ་ལུགས་ཡོད་ན་ད་གས་ ཉ་རིང་ག་དབང་ལུ་མ་ཐལ། ད་འབད་ན་ད་གས་ 
དབྱ་ཞབ་ཀྱི་མཁོ་ཆས་འད་ དཔ་ཆ་ལྷབ་པའ་གནས་སྐབས་ནང་ རིང་ག་སྐྱེོན་ཡོན་མཐོང་ཚུགས་པའ་ 
མ་ལོང་བཟུམ་ཅག་འབད་ལག་ལན་འཐབ་ཨིན། 
དཔེ་སྣློད་ཟྱེར་བའ་ིདནོ་དག། 
དཔ་སོད་ཟིར་མ་འད་ ཨི་ལོ་དབྱ་ཞབ་འབད་ན་དང་ ཨི་ལོའ་སྐོརི་ལས་ གནས་ཚུལ་ལན་ན་ ད་ལས་ 
ཁོང་རིའ་ལཱ་འབད་ནའི་དོན་ལུ་ བསྡུ་ལན་འབད་ད་བཞག་པའ་ ཨི་ལོའ་ལཱ་ག་དཔ་ཅག་ཨིན། (North 

Carolina Department of Public Instruction, 1992) དཔ་སོད་ཟིར་མ་འད་ ཨི་ལའོ་ལཱ་ག་
སྐོརི་ལས་བལྟ་ན་དང་ ལཱ་ད་ལུ་ ཁོང་རི་གས་ མནོ་བསམ་བཏང་བཅུག་ནའི་ ཡག་ཆའ་ཐ་ོཅག་ཨིན། 
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(Seidel and Walters, 1992) དཔ་སོད་འད་ ཨི་ལོ་ཁོང་རི་གས་ གདམ་ཁ་རྐྱེབ་ཡོདཔ་དང་ 
ཡང་ན་ སོབ་དཔོན་གྱིས་ དབྱ་ཞབ་ཀྱི་དོན་ལུ་ གདམ་ཁ་རྐྱེབ་ཡོད་པའ་ ཨི་ལོའ་ཡརི་བསྐྱེད་དང་ ཡརི་
རྒྱས་ཀྱི་ལཱ་ཤུལ་ཚུ་ རྒྱུན་མ་ཆད་པརི་ བསྡུ་ལན་འབད་ད་ བཞག་བཞག་པའ་ལཱ་ཤུལ་གྱི་ སྐོརི་ལས་ 
བདན་ཁུངས་ཟིང་ཚུགས་པའ་དཔ་ཅག་ཨིན། 
དཔེ་སྣློད་ཡོངས་གྲགས་ཆེ་བའི་ བདེན་ཁུངས་དང་ ཕན་ཐོགས། 
 འཕྲལ་འཕྲལ་རི་ ཨི་ལའོ་གྲུབ་འབྲིས་ཡརི་དག་བཟིོ་ན་ལུ་ ལམ་སནོ་ཚུགསཔ་ཨིན། 
 ཨི་ལོ་ག་ལཱ་ཤུལ་ཁ་གསལ་དང་ རྒྱ་ཆ་དག་འབད་བསྡུ་ས་ཡོད་མ་ད་ འཕྲལ་འཕྲལ་ བཅུད་

བསྡུ་ས་ སྙན་ཞུ་ཚུ་ནང་བཀོདཔ་ད་ ཚོངམ་འབད་ཚུད་ཚུགསཔ་ཨིན། 
 ཨི་ལོ་ཚུ་གས་ དཔ་སོད་ཐ་ོབཞག་ནའི་འགན་ཁུརི་འབག་ན་དང་ ད་ལས་ཁོང་རིའ་ གྲུབ་

འབྲིས་དང་འཁྲལ་ཏ་ འབད་ཚུགས་ཧང་ཧ་གོ་ན། 
 ཨི་ལོ་ཚུ་ལུ་ མནོ་བསམ་བཏང་ས་ལྷབ་ན་དང་ གྲུབ་འབྲིས་ཡརི་དག་བཟིོ་ན་ལུ་ གྲོགས་རིམ་

འབདཝ་ཨིན། 
 སོབ་ཕྲུག་ག་ གྲུབ་འབྲིས་ཡོངས་རོགས་འབད་ སབ་ཚུགས་ནའི་དོན་ལུ་ གནས་ཚུལ་ཚུ་ 

ཁ་གསལ་བཞགཔ་ཨིན། 
ཨི་ལོ་ཚུ་ལུ་ག་ཅ་དགོཔ་ཨིན་ན་དང་ཡརི་དག་བཟིོ་དགོཔ་ཚུ་སོན་དཔྱད་འབད་ཚུགསཔ་ཨིན། 

དཔེ་སྣློད་བཟློ་བའི་སྐབས་ཀི་ དཀའ་ངལ་དང་ལེན་འབད་དགོཔ། 
 སོབ་ཕྲུག་གཞར་བཞག་ག་ དབྱ་ཞབ་འད་མད་པ་ཅན་ དཔ་སོད་འད་ ཁུངས་ལྡན་མ་འོང༌། 
 འཇམ་ཏོང་ཏོ་འབད་ འབད་མ་ཚུགས། 
 འཆརི་གཞ་ཚུལ་དང་ལྡན་ཏོག་ཏོ་དང་ བརོན་འགྲུས་བསྐྱེད་ད་འབད་དགོ། 
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དཔེ་སྣློད་བཟློ་ཐངས། 
༡. བསྡུ་ལན་འབད་ན། 
༢. གདམ་ཁ་རྐྱེབ་ན། 
༣. དཔྱད་པ་གཏང་ན། 
༤. སོན་དཔྱད་འབད་ན། 

དཔེ་སྣློད་བཟློཝ་ད་ གནད་དོན་སེམས་ཁར་བཞག་དགོཔ།    
༡་ དཔ་སོད་ཚུ་གནད་དོན་དང་ གནས་ཚུལ་ཉུང་སུ་ལས་ འགོ་བཙུགས་ཏ་ བཟིོ། 
༢་ ལོ་འཁོརི་ནང་དཔ་སོད་འད་ ལགས་བཅོས་དང་བསྒྱུརི་བཅོས་འབད་ཡ་རི་ སྡེོད་དགོ། 
༣་ ཡག་ཐོག་ སྒྲ་ཐག་ གོག་བརྙན་ པརི་ རི་མོ་ འཇམ་བཟི་ོ ལས་འགུལ་ལ་སོགས་པའ་ དཔ་

 མ་འདཝ་ཚུ་ལག་ལན་འཐབ་དགོ། 
༤་ ཨི་ལོ་ཚུ་ལུ་ ཁོང་རིའ་ལཱ་ཚུ་ གདམ་ཁ་རྐྱེབ་ན་དང་ དཔྱད་པ་གཏང་ནའི་ གོ་སྐབས་བྱན་དགོ། 

གདམ་ཁ་རྐྱེབ་མ་ལཱ་རི་རི་ལུ་ དཔྱད་པ་གཏང་ནའི་ ལག་ཤེོག་རི་སོད་ད་ད་གུ་གཙོ་བོ་བཏནོ་
དགོ། 

༥་ ཁོ་རིའ་དཔ་སོད་འད་ ཨི་ལོ་ཁོང་རི་གས་ ཐོབ་ཆོག་ཆ་ོའབད་བཞག་དགོ། 
༦་ ཨི་ལོ་ཚུ་ལུ་ ལྷབ་ལུགས་ཡརི་དག་ག་ དཔ་སོན་ཚུགསཔ་དང་ ཁངོ་རིའ་དཔ་སོད་བདག་

འཛིན་གྱི་ འགན་ཁུརི་འབག་ཚུགས་དགོ། 
༧་ སོབ་ཕྲུག་དང་སོབ་དཔོན་ སོབ་ཕྲུག་ནང་རྡོག་ ཡང་ན་ སོབ་ཕྲུག་དང་ཕམ་ཚུ་ག་ བརི་ན་ 

ཞལ་ཚོགས་འབད་ནའི་ སམས་ཤུགས་བསྐྱེད་བཅུག་དགོ། 
༨་ ཧ་མ་བསྡུ་ལན་འབད་ན་ འགོ་བཙུགས་ཞན་ན་ ད་ལས་འགྲོས་ཀྱིས་བཏང་ ཨི་ལའོ་ཡརི་
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རྒྱས་སོན་པའ་ དཔ་སོད་གདམ་ཁ་རྐྱེབ་དགོ། 
༩་ ལཱ་གཅག་ཁརི་འབད་ད་ཐབས་ཤེས་དང་ རིག་པ་ལགས་ཤེོམ་ཡོད་མ་ཚུ་བརྗེ་སོརི་འབད་དགོ། 
དཔེ་སྣློད་རྣམ་པ་མ་འདཝ།  
ཀ༽ ཡརི་སྐྱེད་ཀྱི་/ དཔ་སདོ་བཟི་ོན། 

དམགས་བསལ་དུས་ཚོད་ཅག་ལུ་ ཡང་ན་ རིག་རལ་གཅག་ག་ཐོག་ལས་ ཨི་ལོ་གཅག་ག་ 
ཡརི་རྒྱས་འད་སོན་དགོ།  ཨི་ལོ་འད་གས་ རིག་རལ་ཞུན་དག་ འབད་ཚུགས་པའ་ ལཱ་ཚུ་
ག་རི་བསྡུ་ལན་འབད་ད་ བཞག་མ་ཅག་ལུ་ སབ་ཨིན། 
ཐབས་ཤེས། 
 ཨི་ལོ་ཚུ་གས་ བལྟ་ཞབ་ཀྱི་ཐོག་ལུ་འབད་ད་ཡོད་པའ་ ལཱ་འབད་ཐངས་ཀྱི་གོ་རིམ་ཚུ་ 

ག་རི་ཐོ་བཞག་དགོ། 
 ཨི་ལོ་ཚུ་གས་ ཁོང་རིའ་ཡརི་རྒྱས་དང་ ལཱ་ཤུལ་གྲུབ་གྲུབ་འབྲིས་ཀྱི་སོྐརི་ལས་ མནོ་

བསམ་བཏང་ས་ ཡག་ཐོག་ལུ་བཀོད་དགོཔ་ཨིན། 
 དཔ་སོད་འད་ནང་ འགོ་ལས་མཇུག་ཚུན་གྱི་གྲུབ་འབྲིས་ཚུ་ འཇམ་ཏོག་ཏ་ོའབད་

མཐོང་ཚུགས་ནའི་དོན་ལུ་གྲུབ་འབྲིས་ཀྱི་དཔ་གོ་རིམ་བཞན་དུ་བཞག་དགོ། 
ཁ༽ དམགས་བསལ་ ལས་འགུལ་ དཔ་སོད། 

ལས་འགུལ་སོམ་ཅག་བཅའ་སྒྲག་རྐྱེབ་ད་ལུ་ ཨི་ལོ་འད་གས་ འགོ་ལས་མཇུག་
ཚུན་གྱི་ ལས་འགུལ་དང་འབྲིལ་བའ་ལཱ་ག་དཔ་ཚུ་ བསྡུ་ལན་འབད་ད་ ཡག་ཆ་
འབད་བཟིོ་དགོཔ་ཨིན།  འད་གས་ མ་འོངས་ཡུན་རིང་ག་འཆརི་གཞ་ཚུ་ མན་ོ
བསམ་བཏང་མ་དགོ་པརི་ འབད་ཚུགས། འད་འབདཝ་ལས་ ལས་འགུལ་འད་ 
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དཔ་སོད་བཟིོ་ནའི་ འགོ་བཙུགས་ཐངས་ ལགས་ཤེོམ་ཅག་ཨིན།  
 

ཐབས་ཤེས། 
࿌ ཡུན་རིང་ག་ལས་འགུལ་ཚུ་ལུ་ རྒྱ་ཆ་བའ་ མན་ོཐངས་དང་རིག་རལ་ཚུ་དགོ་པའ་ཁརི་ 

གོ་སྐབས་དང་ དོན་ཚོན་ཚུ་ཡང་ གདམ་ཁ་ཡོདཔ་དགོ། 
࿌ སྤུས་ཚོད་ཅན་གྱི་ལཱ་ བཏོན་ཚུགས་ནའི་དོན་ལུ་ ཨི་ལོ་ཆ་དང་ སྡེ་ཚོན་ནང་ལཱ་འབད་

དགོ། (འད་གས་ ཆ་རིོགས་ནང་རྡོག་ག་ བསམ་འཆརི་ཚུ་ཡང་ ཡག་ཆ་ནང་བཙུགས་
ཚུགས་) 

ག༽ བཀྲིམ་སནོ་གྱི་དཔ་སོད། 
དུས་ཚོད་བྱན་ཏ་འབད་ཡོད་པའ་ སོབ་ཕྲུག་ག་ལཱ་ཤུལ་ལགས་ཤེོམ་ཅག་ སོནམ་ཨིན། ཨི་ལ་ོ
ཚུ་གས་ ཁོང་རིའ་ལཱ་ཤུལ་དག་ཤེོས་ཅག་ཨིན་ཟིར་མནོ་ས་ གདམ་འཐུ་རྐྱེབ་མ་ད་ ག་ཅ་
འབད་ དག་ཤེོ་ག་གྱིལ་ཁརི་བརྲིཝ་ཨིན་ན་ མན་ོབསམ་བཏང་ཚུགས།  ཁོང་ག་ གདམ་
འཐུ་འབད་ཚུགས་ན་དང་ ད་ཡརི་དག་བཟིོ་ས་ དཔ་སོད་ལགས་ཤེོམ་བཟིོ་ན།  འད་གས་ ཨི་
ལོ་ཚུ་ལུ་ དཔ་སོད་ལགས་ཤེོམ་བཟིོ་ན་ལུ་ སམས་ཤུགས་བསྐྱེད་བཅུགཔ་ཨིན།  
ཐབས་ཤེས། 
࿌ ཁྱད་རིག་དཔ་སོད་ལུ་བལྟ་ས་ ཁངོ་རིའ་དཔ་སོད་ཀྱི་ ཚོད་གཞ་བཟིོ་ན་ལུ་ གྲོགས་རིམ་ 

འབདཝ་ཨིན། 
࿌ ཨི་ལོའ་ལཱ་འད་ འགོ་བཙུགས་པའ་སྐབས་ལུ་ དབྱ་ཞབ་འབད་ན་དང་ ཡརི་དག་བཟིོ་

བཅུགཔ་ཨིན། ཨི་ལོ་གས་ འབད་བཞན་དུ་ཡོད་པའ་ལཱ་ལས་ དཔ་ཅག་གདམ་ཁ་རྐྱེབ་
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ས་ ག་ཅ་འབད་གདམ་ཁ་རྐྱེབ་ཅ་ག? མནོ་བསམ་གཏང་བཅུགཔ་ཨིན། 

ཚིག་མཛོད་ལག་ལེན་འཐབ་ཐངས། 

ཚོག་མཛིད་ཀྱི་དགསོ་མཁ།ོ 
ཚོག་མཛིད་ཟིར་མ་འད་ མང་ཚོག་ལ་ཤེ་ག་བརྡ་སོརི་སནོ་པའ་ དཔ་དབ་ཅག་ལུ་སབ་ཨིན། འད་བཟུམ་
མའ་ཚོག་མཛིད་ད་ ང་བཅས་སབོ་གྲྭ་ཚུ་ག་ནང་ལུ་ སོབ་རིམ་གྱི་ཤེས་ཚོད་དང་འཁྲལ་ ཆ་འབྲིང་ཆུང་
གསུམ་འབད་བཟིོ་ས་ཡོད་མ་ཚུ་ རིང་སོའ་ཤེས་ཚོད་དང་འཁྲལ་ལག་ལན་འཐབ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན། 

ད་མ་ཚོད་ སྤྱིར་བཏང་མ་སྡེ་ནང་ལུ་ཡང་ ཤེས་རིག་ལག་ལན་འཐབ་མ་ ཆ་མཉམ་གྱིས་ ལག་ལན་
འཐབས་དང་འཐབ་བཞན་ཡོདཔ་ཨིན། ཚོག་མཛིད་ད་ས་ ལག་ལན་འཐབ་དག་ོཔའ་དགོས་མཁོ་ཡང་། 
ས་ཏུ་བསན་པའ་ཉན་འབྱད་ཀྱི་ཞལ་ནས། གྲགས་པའི་གཏེར་གྱུར་ཡོན་ཏན་བྱེ་བའི་མཛོད། །མཁས་པའི་

ཁང་བཟང་རྱེ་མློར་འཛེག་འདོད་ན། །བརྡ་དང་ཐ་སྙད་རྣམ་པར་སློར་བ་ཡི། །འཛེག་སྐས་འདི་ལ་མི་བརྟྱེན་

ཐབས་གཞན་ཅི། ། ཟིར་གསུངས་དོ་བཟུམ་ བརྡ་གཞུང་ག་རྒྱབ་སོན་ལུ་ ཚོག་མཛིད་འད་དགོཔ་ཨིན། 

ད་ཡང་ དང་པ། སྐད་ཡག་ག་ངག་གཤེས་དང་ སྡེབ་སོརི་ལུ་མགོ་མ་འཐོམས་པའ་ དོན་ལུ་ཚོག་མཛིད་
འད་དགོཔ་ཨིན། གཉས་པ། མང་ཚོག་བརྗེོད་པའ་ཐ་སྙད་ཚུ་ རྒྱ་སྐྱེད་འབད་ད་ སྐད་ཡག་གོང་འཕལ་
གཏང་ནའི་ དོན་ལུ་དགོཔ་ཨིན། གསུམ་པ། སྐད་ཡག་ག་བརྡ་དོན་དང་ ལམ་ལུགས་གཅག་གྱུརི་དང་ 
ཡག་སྡེབ་ཚོད་ལྡན་འབད་ ལག་ལན་འཐབ་ནའི་དོན་ལུ་  ཁུངས་གཏུགས་འབད་ལག་ལན་འཐབ་ན་ལུ་ 
དགོཔ་ཨིན། 
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འད་འབདཝ་ལས་ ང་བཅས་རི་ཆ་མཉམ་གྱིས་ ཚོག་མཛིད་ལག་ལན་འཐབ་ས་སོན་གོང་ལས་ ཡོད་པའ་
མང་ཚོག་ཚུ་དང་ དང་སང་དུས་མཐུན་གྱི་མང་ཚོག་ཚུ་རྒྱ་སྐྱེད་འབད་ད་ སྐད་ཡག་ཡརི་རྒྱས་གཏང་དགོཔ་
ཨིན། 

ལས་དནོ། 
1. སོབ་ཕྲུག་ཚུ་གས་ ཚོག་མཛིད་ལྟ་ཐངས་ གོམས་འདས་ཚུད་དགོ། 
2. ཚོག་མཛིད་ནང་ག་མང་ཚོག་དང་ གོ་དོན་མ་འདཝ་ཡོད་མ་ཚུ་ དབྱ་བ་ཕྱེས་ཏ་ ལག་ལན་ 

འཐབ་ཚུགས་དགོ། 
3. སྤྱིར་བཏང་ ལྷབ་པའ་སྐབས་ མང་ཚོག་ལཱ་ཁག་ཡོད་མ་ཚུ་ག་ གོ་དོན་ལན་ཐངས་ 

ཤེས་ 
ཚུགས་དགོ། 

4. རོང་ཁའ་ངག་གཤེས་ཀྱི་རྗེོད་སྒྲ་ ཆོས་སྐད་ཀྱི་ཡག་སྡེབ་ལུ་ གཞ་བཅོལ་ཏ་ འབྲི་ཐངས་ཚུ་
དབྱ་ཕྱེས་ཏ་་ལག་ལན་འཐབ་ཚུགས་དགོ། 

5. ཚོག་མཛིད་ ལག་ལན་འཐབ་ས་ སོན་གོང་ལས་ཡོད་པའ་ མང་ཚོག་དང་ དང་སང་དུས་
མཐུན་གྱི་མང་ཚོག་ཚུ་ རྒྱ་སྐྱེད་འབད་ལྷབ་ཚུགས་དགོ། 

6. ཡག་སྡེབ་གཅག་མཚུངས་འབད་ ལག་ལན་འཐབ་ཚུགས་དགོ། 
7. ཡག་སྡེབ་ སང་བ་འབད་ཐངས་ཀྱི་ ལམ་ལུགས་ཚུ་ ལག་ལན་འཐབ་ས་ སྡེབ་ལུ་ནོརི་

འཁྲུལ་མདཔ་ བཟི་ོཚུགས་དགོ།  
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ཚོག་མཛིད་ལྟ་ཐངས། 
རོང་ཁའ་ཚོག་མཛིད་ནང་ གོ་རིམ་སྒྲག་ཐངས་ཚུ་ ཤེས་པ་ཅན་ མཁོ་བྱད་དང་བསྟུན་ ཡག་སྡེབ་དང་  
གོ་བ་འཚོལཝ་ འཇམ་ཏོང་ཏོ་འངོམ་ཨིན། ད་འབདཝ་ལས་ སྤྱིར་བཏང་ ཚོག་མཛིད་ཀྱི་ག་ོརིམ་ཚུ་ 
མདོརི་བསྡུས་ཅག་ འོག་ལུ་བཀོད་ད་ཡོད། 

༡་ རྐྱེང་པ། ༢་ འདོགས་ཅན། ༣་  སོན་འཇུག་རྐྱེང་པ། ༤་ སོན་འཇུག་ཅན་འདོགས་ཅན། 
༥་ མགོ་ཅན་རྐྱེང་པ། ༦་ མགོ་འདོགས་ཅན། ༧་ མགོ་སོན་འཇུག་ཅན། ༨་ མགོ་སོན་འདོགས་
ཅན། 

སྤྱིར་བཏང་ གོ་རིམ་དབྱ་བ་ བརྒྱད་ཡོདཔ་ལས་ ད་ཚུ་རི་རི་བཞན་དུ་ག་ ནང་ལུ་ཡང་གོ་རིམ་སྒྲག་
ཐངས་ཀྱི་ རིམ་པ་ཡང་།  

༡ དབྱངས་མད་རྐྱེང་པ། ༢ དབྱངས་ཨི་ལྡན།   
༣ དབྱངས་ཨུ་ལྡན།  ༤ དབྱངས་ཨི་ལྡན།  
༥ དབྱངས་ཨིོ་ལྡན། ཚུ་ཡོད་པའ་ཁརི་ ད་གུ་རྗེས་འཇུག་ཡང་འཇུག་ མཐའ་སྡུད་ ཕྲད་རྐྱེན་

དང་བཅས་ རིམ་པ་བཞན་དུ་སརི་ཏ་ཡོད། 

ཚོག་མཛིད་ནང་ སྤྱིར་བཏང་ གསལ་བྱད་སུམ་ཅུ་ཐམ་པ་ གོང་གསལ་ལྟརི་དུ་ སྡེ་ཚོན་རིམ་
སྒྲག་འབད་ཡོད་རུང་ གསལ་བྱད་ཀྱི་སྡེ་ཚོན་ལ་ལུ་ཅག་ནང་ མགོ་ཅན་ འདོགས་ཅན་ ཆ་ཚོང་
ཡོད་པའ་རིགས་ཅག་དང་། ལ་ལུ་ཅག་ནང་  མགོ་ཅན་འདོགས་ཅན་མད་པའ་རིགས་ ལ་ལུ་
ཅག་ནང་ མགོ་ཅན་འདོགས་ཅན་ སྤེལ་མརི་ཡོད་པ་བཅས་ ནང་གསས་དབྱ་བ་ཡོད། 
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སྤྱིར་བཏང་ག་ོརིམ།  

༡་ དབྱངས་མད་རྐྱེང་པ། ༢་ དབྱངས་ཨི་ལྡན། ༣་ དབྱངས་ཨུ་ལྡན།  

༤་ དབྱངས་ཨི་ལྡན། ༥་ དབྱངས་ཨིོ་ལྡན། ཚུ་ཡོད་པའ་ཁརི་ ད་གུ་རྗེས་འཇུག་ཡང་
འཇུག་ མཐའ་སྡུད་ ཕྲད་རྐྱེན་དང་བཅས་ རིམ་པ་བཞན་དུ་སརི་ཏ་ཡོད། མ་ད་ སོབ་དཔོན་
ཚུ་གས་ དཔ་སོན་འབད་ད་ ལག་ལན་འཐབ་ ཚུགསཔ་བཟིོ་དག།ོ 

ཡག་སྡེབ་ ག་ོབ་ ངས་ཚོག་ཚུ་ འཚོལ་ན། 
གནད་དོན་ག་ཅ་ག་སྐོརི་ལས་ལྷག་རུང་ ལྷག་པའ་སྐབས་ མང་ཚོག་ག་གོ་བ་ ཧ་གོ་མ་
ཚུགས་མ་ཚུ་ གོ་དོན་ལན་ཐངས་ཐབས་ཤེས་ ལ་ཤེ་ཡོད་པའ་ནང་ལས་ གཙོ་ཆེཝ་ ཐབས་
ཤེས་ལྷམ་པ་གསུམ་ ལག་ལན་འཐབ་པ་ཅན་ འཐུསཔ་ཨིན། 
༡་ རྗེོད་ཚོག་ག་ ག་ོདནོ་ལས་ རིགས་བསྒྲས་ཏ་ ག་ོབ་ལན་ན། རྗེོད་ཚོག་ནང་ཡོད་པའ་ 

ཚོག་ཧ་མམ་དང་ ཤུལ་མམ་ག་ གོ་དོན་ལན་ཞནམ་ལས་ ད་དང་ རིགས་བསྒྲས་
ཏ་ གོ་བ་ལན་ན། 

༢་ བཅུད་དནོ་ལུ་ ཕ་ོཚོད་དཔག་ས་ ག་ོབ་ལན་ན། དོན་ཚོན་དང་ ནང་དོན་ཚུ་ག་ གནད་
དོན་ག་ཅ་ག་ སྐོརི་ལས་ཨིན་ན་ བཅུད་དོན་ཚུ་གོ་བ་ལན་ཞནམ་ལས་ ད་ནང་ག་མང་
ཚོག་ལཱ་ཁག་ ཡོད་མ་ཚུ་ ཕོ་ཚོད་དཔག་ས་གོ་བ་ལན་ན། 
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༣་ ཚོག་མཛིད་ལས་འཚོལ་ན།  ཚོག་མཛིད་ནང་ འཚོལ་ཞནམ་ལས་ གོ་དོན་ཚུ་ལན་
དགོཔ་ཨིན། དཔྱ་འབད་བ་ཅན། འོག་ལུ་བཀོད་ད་ཡོད་མ་ ལྷག་ཞནམ་ལས་ གོ་
དོན་མ་ཤེས་པ་ཅན་ ལྟག་ག་ ཐབས་ལམ་གསུམ་ གང་རུང་ལག་ལན་འཐབ་ས་ གོ་
དོན་ལན་དགོ། དཔར་ན། 
མཁས་པ་ཀུན་ལ་སྙོམས་ལྡན་ཆ། །ཕྱེོགས་རིས་མག་ཅན་ཆགས་སྡེང་ཆ། །བུམ་པ་
གང་བ་བཀུརི་བ་ས། །ཕྱེད་ཙོམ་གང་བས་གཡོ་འཁོྱམ་མང་།། ཟིར་མ་ཚུ་ལས་ 
ཀུན་ལ་ ས་ འཁྱོམ་ སོགས་ མང་དང་རྗེོད་ཚོག་ག་དོན་དག་ཚུ་ལན་དགོ། ད་བཟུམ་
ས་ གནད་དོན་ག་ཅ་ག་ སྐོརི་ལས་འབྲི་དགོ་རུང་ ཡག་སྡེབ་མ་ཤེས་པ་ཅན་ ད་
འཕྲལ་ལས་ཚོག་མཛིད་ནང་ལས་འཚོལ་ཏ་ འབྲི་དགོཔ། 

དཔར་ན། དཔ་འོག་ལུ་བཀོད་ད་ཡོད་མ་ཚུ་ནང་ ཡག་སྡེབ་ག་ཅ་མ་ཚོང་མ་ ཚོག་མཛིད་ནང་
ལས་འཚོལ་ཏ་བཙུགས། ཕྱེ་ཁའ་ཁབ་ཚོལ་བའ་ཟིར། །ནང་ན་ག་སྟྭ་རི་འབྱང་། །དཔོན་བྱང་
སམས་ཅན་གྱི་འབངས་སྐྱེད། །ཨིའ་བྱམ་སམས་ཅན་གྱི་བུ་སྐྱེད། །བུ་ལང་ཤེོརི་ཅན་གྱི་ཕམ་
སྡུག། ཟིར་མ་བཟུམ་ ག་ཅ་རི་འབྲི་དགོ་རུང་ ཡག་སྡེབ་མ་ཤེས་པ་ཅན་ ད་འཕྲོ་ལས་ ཚོག་
མཛིད་ནང་བལྟ་དགོ།  
མང་ཚོག་ལ་ལུ་ཅག་ གོ་དོན་རྐྱེངམ་གཅག་གས་མ་ཚོད་པརི་ ངས་ཚོག་ཡང་འཚོལ་ཏ་ཤེས་
དགོཔ་ཡོད། དཔར་ན། དཀནོ་མཆོག་ཟིར་བའ་ཚོག་ག་གོ་དོན་= དཀོན་མཆོག་གསུམ་ཟིར་
བཀོད་ཡོད་མ་ད་ ངས་ཚོག་ག་སྐབས་སུ་འབད་བ་ཅན། འཇག་རན་ནང་ འབྱུང་བ་དཀོན་པས་
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ན་ དཀོན།  ག་རི་ག་ནང་ལས་ མཆོག་ཏུ་གྱུརི་པས་ན་ མཆོག་ ཟིར་བཀོད་དོ་བཟུམ་ཨིན། 
ད་བཟུམ་གཞན་ཡང་རིགས་བསྒྲས་ཏ་ ལག་ལན་འཐབ་དགོ། 

རྗེོད་ཚོག་ཚུ་བརྗེདོ་བད་བའ་ཆད་དུ་ མང་ག་རྣམ་གྲངས་ཚུ་འཚོལ་ཏ་ ལག་ལན་འཐབ་ན། 
ཡ་གུ་འབྲི་བའ་སྐབས་ལུ་ རྗེོད་ཚོག་ཚུ་སབ་ངོ་དང་ ཉན་ངོ་བད་ཏོག་ཏོ་འོང་ནའི་དོན་ལུ་  
སྐབས་འཐོབ་ཀྱི་རོྗེད་ཚོག་བཟིོཝ་ད་ མང་ག་རྣམ་གྲངས་ཚུ་འཚོལ་ཏ་ ལག་ལན་འཐབ་དགོཔ་
ཨིན།  
མང་ག་རྣམ་གྲངས། དཔར་ན། 
ཉ་མ= ཁྲ་གདུགས། ཚོ་ཟིར། ར་བདུན། 
ཟླ་བ= ཆུ་ཤེལ། བསལ་ཟིར། ཞོ་ཞལ། མཁའ་འགྲོ། 
རླུང= སྐྱེ་བསར།  
ས= འཛིན་མ། ས་འཛིན། ད་བཟུམ་གྱི་ཚོག་ཚུ་ བརྗེོད་བད་བའ་དོན་ལུ་ གདམ་ཁ་རྐྱེབ་
ས་ བཙུགས་སྲོལ་ཡོདཔ་ཨིན། དཔར་ན། ཤེརི་ལས་ཤེརི་བའ་ཁྲ་གདུགས། །ནུབ་ལས་ཚོས་
པའ་ཞོ་ཞལ། །ལྷ་ོཡ་སྐྱེ་བསར་རླུང་མ། །ས་འཛིན་འད་ལ་འཛིམས་ཡོད། །ཟིར་དོ་བཟུམ་
ཨིན། 
ཡག་སྡེབ་གཅག་གས་ མང་ཚོག་ལ་ཤེ་ལུ་འཇུག་ཚུལ། 
ཚོག་མཛིད་ནང་ མང་ཚོག་གཅག་གས་ གོ་དོན་གཅག་ལུ་འཇུག་ཚུལ་བཤེད་ཡོད་མ་ཚུ་ གོ་
དོན་གཅག་གས་མ་ཚོད་པརི་ ཡག་སྡེབ་ད་ག་མཐའ་མརི་ ཚོག་གཞན་སརིཝ་ད་ མང་ཚོག་ 
ལ་ཤེ་ལུ་འཇུག་པ་ ཡོདཔ་ཨིན། 
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དཔར་ན། བཀའ་ཟིར་བའ་ མང་ཚོག་གཅག་གས་ རྒྱལ་བའ་བཀའ་རྐྱེངམ་གཅག་ལུ་ འཇུག་
པ་མ་ཚོད་ གཞན་ཡང་ བཀའ་ཤེོག་ བཀའ་འགྱུརི་ བཀའ་དན་ བཀའ་ཤེོག་ བཀའ་སོབ་ 
བཀའ་ཆབ་ བཀའ་སྲུང་ ཤེང་བཀའ་ན་ལ་སོགས་པ་དང་། 
དཀརི་ཟིར་བའ་ དཀརིཔོ་ དཀརི་མ་ དཀརི་ཁུང་ དཀརི་ཆག་ དཀརི་མཆོད་ སོགས་ལུ་
འཇུག་མ་ཚུ་ རིགས་བསྒྲས་ཏ་ཤེས་དགོཔ་ཨིན། 
རྗེོད་སྒྲ་ཕྱེགོས་མཚུངས་ཡོད་རུང་ ག་ོདནོ་ས་ོསོརི་ཡདོཔ། 
ཡ་གུ་འབྲི་ལྷག་འབད་བའ་སྐབས་སུ་ རྗེོད་སྒྲ་ཕྱེོགས་མཚུངས་ཀྱི་ཡ་གུ་ ཀ་ སྐ་ རྐ་ བསྐ་ 
དཀའ་ བཀའ་ རྒྱ་ ཇ་ བརྒྱ་ འཇའ་ བྱ་ སོགས་ རྗེོད་སྒྲ་ཕྱེོགས་མཚུངས་རུང་ ཡག་སྡེབ་
རི་རི་བཞན་དུ་ག་ གོ་དོན་སོ་སོ་ཡདོཔ་ལས་ ད་ཚུ་དབྱ་བ་ཕྱེས་ཏ་ ལག་ལན་འཐབ་ཚུགས་དག ོ
དཔར་ན།  ཀ་ གསལ་བྱད་ཀྱི་དང་པ། 

སྐ་ ལྷ་ས་ས་མན་པརི་སྐ་པག་པ། 
རྐ་ ཆུའ་རྐ། 
བསྐ་ རིོ་བསྐ་བའམ་ཁག་དག། 
དཀའ་ དཀའ་ངལ། 
བཀའ་ གོང་མའ་བཀའ། 

རྐང་གྲངས་བར་ན།  
རམོ་རིག་དང་སྐད་ཡག་ ག་ཅ་ག་སྐོརི་ལས་ འབྲི་ལྷག་འབད་རུང་ འཕྲལ་འཕྲལ་འབད་ 
རྐང་གྲངས་ བར་དགཔོ་ཐནོ་པའ་སྐབས རྒྱབ་རན་གྱི་དཔ་ཆ་ཚུ་ ལག་ལན་འཐབ་ཞནམ་ལས་ 
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རྐང་གྲངས་འཚོལ་ཏ་ མང་ཚོག་དང་ ག་ོདནོ་རྒྱ་སྐྱེད་འབད་ ལྷབ་དགོཔ་ད་ཡང་ གལ་ཆ་ཤེསོ་
ཅག་ཨིནམ་ལས་ དཔ་ཟུརི་ཙོམ་ཅག་ འགོ་ལུ་བཀདོ་ད་ཡོད། དཔར་ན།  

ཁ་བཞ་འབྲུག་ག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་།།དཀོན་མཆགོ་གསུམ་གྱི་ཐུགས་རྗེ་དང་།། 
དག་བ་བཅུ་ཡ་ཁྲམས་གཙོང་གས།།འབྲུག་མངའ་ཐང་དགུང་དང་མཉམ་ས་ཡདོ།། 

ཟིར་མ་ད་ནང་ ཁ་བཞ། མཆགོ་གསུམ། དག་བ་བཅུ། ཟིར་མ་ཚུ་ རྐང་གྲངས་ འཚོལ་དག།ོ 
དཔ་ད་དང་རིགས་བསྒྲས་ཏ་ དགོས་མཁ་ོདང་བསྟུན་ གཞན་ཡང་ ལག་ལན་འཐབ་ཚུགས་
དག།ོ 
ཡག་སྡེབ་དང་ རྗེོད་སྒྲ་སོ་སོ་ཡོད་རུང་ ག་ོདནོ་ཅགོ་འཐདཔ། 
དཔར་ན། བཏགས= ཐོགས། དཀྲུགས=འཁྲུགས། ཤེྲི=གྱིོང་། བཀྲིམ=བཤེམས། གྱིོང=རྒུད། 
ཕན་བཏགས་ནུག། ཕན་ཐོགས་ནུག། 
དཔ་ཆ་དཀྲུགས་ད་ནུག། དཔ་ཆ་འཁྲུགས་ད་ནུག། ཤེ་སོ་ནུག། གྱིོང་སོ་ནུག། སོགས་རིགས་
བསྒྲས་ཏ་ལག་ལན་འཐབ་ཤེས་དགོ། 
ཡག་སྡེབ་གཅག་ལུ་ རྗེོད་སྒྲ་སོ་སོརི་ཡོདཔ།  
ཡ་གུ་སྡེབ་གཅག་ཨིན་རུང་ ཁ་ལས་སབ་ན་དང་ ལྷབ་པའ་སྐབས་སུ་ རྗེོད་སྒྲ་ སྒྲ་ཟུརི་ 
མའདཝ་འབད་ ཐོན་པའ་མང་ཚོག་ཚུ་ཡང་ རོང་ཁའ་སྐད་ཡག་ག་ ངག་གཤེས་དང་མཐུན་
པརི་ ལག་ལན་འཐབ་ནའི་དོན་ལུ་ གལ་ཆེཝ་ལས་ འོག་ལས་མརི་ དཔ་ཙོམ་ཅག་བཀོད་
ཡོད་མ་ཚུ་ལུ་ གཞ་རན་འབད་ཞནམ་ལས་ ད་དང་རིགས་བསྒྲས་ཏ་ གཞན་ཡང་ རིང་སོའ་
རིག་པས་ དཔྱད་ད་ ལྷབ་དགོཔ་ཨིན། དཔར་ན། 
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ཕྱེག་ཟིར་བའ་ཡག་སྡེབ་གཅག་ལུ་ རྗེོད་སྒྲ་ (ཆག་)(ཕྱཱག་)ཟིར་ལྷམ་པ་གཉས་འཐོན་ན་
ཡོད། ད་བཟུམ་འབད་ (བྱ-ཇ)(བྱ-བྱཱ) ཟིར་ལྷམ་པ་གཉས་ འཐོན་ན་ཡོད། དཔར་ན། 
(ཕྱེག-ཆག) ཕྱེག་ ཕྱེག་འཕྲང་ ཕྱེག་འཁརི་ ཕྱེག་གྲ་ ཕྱེག་འགན་ སོགས།  
(ཕྱེག-ཕྱཱག) ཕྱེགས་སྙགས་ ཕྱེགས་རིས་ ཕྱེགསམ་ ཕྱེག་ སོགས། 
(བྱ-ཇ)  བྱ་ཐབས་ བྱ་སབས་ བྱ་བ་ སོགས། 
(བྱ-བྱཱ)  བྱ་ཁྱམ་ བྱ་སྒྲོ་ བྱ་སྐད་ བྱ་ཆ་ཆ་ སོགས། 
ཡག་ལམ་དུ་བཀདོ་ཚུལ་དང་ ངག་ཐགོ་ལས་སབ་ཚུལ་གྱི་སྒྲ་ཁྱད། 
རོང་ཁའ་ངག་གཤེས་ལུ་ ཡག་སྡེབ་ལ་ལུ་ཅག་ ཁ་ལས་སབ་ཚུལ་དང་ ལྷག་ཚུལ ཡག་
ལམ་དུ་འབྲི་ཚུལ་ ཁྱད་པརི་ཡོད་མ་ཚུ་ དཔ་འོག་ལུ་བཀོད་ད་ཡོད།  

ཡགི་ཐགོ་ལུ་བཀདོ་ཚུལ། སབ་ན་ིདང་ལྷག་ཚུལ། ཡགི་ཐགོ་ལུ་བཀདོ་ཚུལ། སབ་ན་ིདང་ལྷག་ཚུལ། 
རྒྱ་མཚོ་ རྒྱམ་ཚོ། སྐྱེ་མཆད། སྐྱེམ་མཆད། 
ཁ་མཆུ། ཁམ་མཆུ། སྐུ་མཆད། སྐུམ་མཆད། 
མ་འགྱུརི། མན་འགྱུརི། ངོ་མཚོརི། ངོམ་མཚོརི། 

ད་བཟུམ་ སོན་འཇུག་ཡརི་འདན་ཏ་ སབ་སྲལོ་ཡདོ་མ་ཚུ་ རིགས་བསྒྲས་ཏ་ལག་ལན་འཐབ་ཚུགས་དགོ། 

ཚོག་ལ་ལུ་ཅག་ དུས་གསུམ་དང་འཁྲལ་ཏ་ ཡག་སྡེབ་ས་ོས་ོའབད་ འབྲི་དགཔོ་ཡང་ཡདོ། 
དཔར་ན། 
འདས་པ་ མ་འངོས་པ ད་ལྟ་བ་ སྐུལ་ཚོག 
བསྐུམས། བསྐུམ། སྐུམ། སྐུམས། 
བརྡབས། བརྡབ། རྡབ། རྡབས། 
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བསམས། བསམ། སམ། སམས། 
བརྒྱངས། བརྒྱང་། རྒྱང་། རྒྱངས། 
བལྟབས། བལྟབ། ལྟབ། ལྟབས། 
བརགས། བརག། རག། རགས། 

རོང་ཁའ་བརྡ་གཞུང་ གསརི་པ་༢༠༠༢ ཤེོག་གྲངས་༡༣༧, ༡༣༨ ལས། 
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ཡག་སྡེབ་ལ་ལུ་ཅག་ དུས་གསུམ་ཆ་རི་ལུ་ འགྱུརི་བ་མད་པརི་འཇུགཔ་ཨིན། དཔར་ན། 
འདས་པ་ མ་འངོས་པ ད་ལྟ་བ་ སྐུལ་ཚོག 
བཀང་ཡ། བཀང་ན། བཀང་དོ། བཀང་ཞག། 
བཞས་ཅ། བཞས་ན། བཞས་དོ། བཞས་ཤེག། 
བཞུགས་ཅ། བཞུགས་ན། བཞུགས་དོ། བཞུགས་ཤེག། 
འཁོརི་ནུག། འཁོརི་འོང་། འཁོརི་དས། འཁོརི་ཞག། 
མཇལ་ནུག། མཇལ་འོང་། མཇལ་དས། མཇལ་ཞག། 
བསན་ནུག། བསན་ན། བསན་ད།ོ བསན་ཞག། 

ཚོག་མཚོམས་གཅད་ཐངས། 
ཚོག་མཚོམས་འད་ མང་ཤེོས་རི་ ཡག་འབྲུ་ གཉས་རིའི་བརི་ན་ ཚོརི་རི་དང་ ཡང་ན་ ཕྲད་རྣམ་དབྱ་
དང་ མང་མཐའ་ བྱ་ཚོག་ག་ཚོག་གྲོགས་ཚུ་ ག་ཕོག་སརི་ ཚོརི་རི་བཅད་དགོཔ་ཨིན། 
དཔྱ་འབད་བ་ཅན། 
༡) ཁྱོད་ ཐམ་ཕུག་ལུ་ ཤེོག། 
༢) ང་ཡང་ རོང་ཁག་ག་ ཞལ་འཛིམས་ནང་ འགྱིོ་དགོཔ་ཅག་ཡོད། 
༣) འབྲུག་ རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་ གཞུང་ཁ་ རོང་ཁ་འད་ཨིན། 
དནོ་མཚོམས་གཅད་ཐངས། 
དོན་མཚོམས་ཟིར་མ་འད་ ཡ་གུ་འབྲིྲིཝ་ད་ དནོ་ཚོན་མ་འདཝ་ ག་ད་ཅག་ཡོད་རུང་ ག་རི་གཅག་ཁརི་
མཐུདཔ་མཐུད་སརི་ བྲི་ན་མན་པརི་ དོན་ཚོན་རི་རོགསཔ་ད་ གྱིལ་ཐངས་རི་ཕབ་ས་ འབྲི་བ་ཅན་ ནང་
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དོན་དང་འཁྲལ་བའ་  གོ་དོན་རིམ་པ་ ཁ་གསལ་འབད་ དབྱ་ཚུགས་པའ་དགོས་པ་ཡོདཔ་ལས་  འད་
ལུ་ དོན་མཚོམས་ཟིར་སབ་ཨིན། དཔྱ་འབད་བ་ཅན། སྤྱི་ཚོས་ ༢༥/༡༠/༠༥ ལུ་ ས་གནས་ཀྱི་མ་
སར་ཚུ་གས་ གསརི་སྤེང་དང་ ཕབ་སུའ་བརི་ན་ ནགས་ཚོལ་ཡདོ་པའ་ལམ་ཁརི་ གོག་མའི་ཐགཔ་
དང་གཅག་ཁརི་ སྦྲལ་མཐུད་འབད་དས་ རས་བམ་བཙུགས་བཞག་ཡོད་པའ་སྙན་ཞུ་ཚུ་ འབད་ཡོདཔ་
ཨིན་པས།  
ཞབ་དཔྱོད་འབད་བའ་ཤུལ་ལུ་ བསན་སྲུང་དམག་སྡེའི་ མགྲན་ཚོབ་ཀྱིས་བཤེད་མ་ནང་ རས་བམ་ད་ 
རི་མོཊ་ཀཱན་ཊོལ་ ལག་ལན་འཐབ་ཐོག་ལས་ གས་མའི་རས་བམ་ཅག་ཨིནམ་ད་ ད་ཡང་དམག་སྡེའི་
སྣུམ་འཁོརི་ལུ་ དམགས་གཏད་བསྐྱེད་ད་བཙུགས་ནུག་ཟིར་ བཀོད་འདུག་པའ་གནས་ཚུལ།  ཀུན་
གསལ་ ༢༩/༡༠/༢༠༠༥ ལས། 
བརྗེདོ་མཚོམས་གཅད་ཐངས། 
སྐབས་འཐོབ་ཅག་ལུ་ སབ་དགོཔ་དང་འབྲི་དགོ་པའ་ གནད་དོན་ཆ་ཚོང་ཅག་ རོགས་ཞནམ་ལས་ ཤེད་
འཐན་ཏ་ བརྗེོད་མཚོམས་གཅད་དགོཔ་ཨིན། དཔྱ་འབད་བ་ཅན།  སྐད་ཡག་ཚུ་ལས་ ཨིང་ལྲིཤེ་ལུ་ 
འཛིམ་གང་རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་སྐད་ཡག་ཟིར་སབ་ཨིན་མས། རངོ་ཁའ་བརྡ་གཞུང་ གསརི་པ་
༢༠༠༢ ཤེོག་གྲངས་༢༣༨, ༢༣༩ ལས། 
རངོ་ཁའ་ཡག་སྡེབ་ ཆསོ་སྐད་ལུ་གཞ་བཅོལ་ཏ་ འབྲི་སྲལོ་ཡོད་མ། 
རོང་ཁའ་ཡག་སྡེབ་ཚུ་ ཕལ་ཆར་ ཆོས་སྐད་ལུ་གཞ་བཅོལ་ཏ་ འབྲི་དོ་ཡོདཔ་ལས་ ཆོས་སྐད་ནང་ཡདོ་ 
པའ་ སོན་འཇུག་དང་ མང་གཞ་ རྗེས་འཇུག་ཚུ་རིང་འཇགས་བཞག་ས་ རི་བཏགས་ ཡ་བཏགས་ལུ་
བསྒྱུརིཝ་ད་ རོང་ཁའ་རྗེོད་སྒྲ་སོ་སོརི་ཡོདཔ་ཨིན། དཔར་ན།  
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ཆསོ་སྐད། རློང་ཁ། ཆསོ་སྐད། རློང་ཁ། ཆསོ་སྐད། རློང་ཁ། 
དཀྲིོགས། དཀྱིོགས། དཀྲི། དཀྱི། བཀྲིས། བཀྱིས། 
ཁྲད། ཁྱད། སྐྲ། སྐྱེ། ཁྲལ། ཁྱལ། 
འགྲམ། འགྱིམ། གྲོག་མོ། གྱིོག་མོ། འཕྲོག། འཕྱེོག། 

རངོ་ཁའ་ངག་གཤེས་ཉག་རྐྱེང་། 
རོང་ཁ་ག་མང་ཚོག་ཕལ་ཆར་ ཆོས་སྐད་དང་གཅག་མཚུངས་ཡོད་རུང་ མང་ཚོག་ལ་ལུ་ ཆོས་སྐད་དང་ 
འབྲིལ་བ་ མ་པ་ལས་མད་པརི་ རོང་ཁའ་ངག་གཤེས་ ཉག་རྐྱེང་ག་ཐོག་ལུ་ཡོདཔ་ཨིན། དཔར་ན།  
ལྷ་པ། དོན་ཧང་། མངལ་སོངམ། བྱ་རྡུགས། ཙོའུ། རམ་ཁུག། ཧག་མ། ལ་སོགས་པའོ། 
གདམ་ང་ཅན་གྱི་ཡ་གུ། 
གདམ་ང་ཅན་གྱི་ཡ་གུ་ཟིར་མ་འད་ མང་ཚོག་ལ་ལུ་ཅག་ དོན་དག་ཅགོ་འཐདཔ་ཨིན་རུང་ ཡག་སྡེབ་སོ་
སོ་འབད་འབྲི་རུང་བཏུབ་འབད་ཡོད། ད་ལུ་ཡང་ནང་གསས་ཀྱི་ དབྱ་བ་གཉས་ཡོད་མ་འད་ཡང་ 
གཤེམ་གསལ་ལྟརི། སོན་འཇུག་ཡོད་མད་གང་ཡང་རུང་བའ་ གདམ་ང་ཅན་གྱི་ཡ་གུ་ དཔར་ན། 
གསརི་པ།  སརི་པ། འཕྲན་ལས། ཕྲན་ལས། མཐུན་མོང། ཐུན་མོང་། ཡང་འཇུག་ཡོད་མད་གང་
ཡང་རུང་བའ་ གདམ་ང་ཅན་གྱི་ཡ་གུ་ དཔར་ན། རྒྱུད་མངས། རྒྱུད་མང་། གོ་རིམས། གོ་རིམ། བཟུམ་ 
ད་རུང་གཞན་ཡང་ཡོདཔ་ལས་ རིགས་བསྒྲས་ཏ་ ཤེས་དགོཔ་འད་གལ་ཆ། 
ཆསོ་སྐད་དང་ རངོ་ཁའ་མང་ཚོག་ རྗེོད་སྒྲ་ཅོག་ཐདཔ་ཡདོ་མ། 
ཡག་སྡེབ་ལ་ལུ་ཅག་ ཆོས་སྐད་དང་རོང་ཁའ་ཡག་སྡེབ་གཉས་ ཅོག་འཐདཔ་ཡོདཔ་མ་ཚོད་ ཁ་ལས་ 
སབ་ད་ལུ་ རྗེོད་སྒྲ་ཚུ་ཡང་གཅག་མཚུངས་འབད་ སབ་ཡོད་མ་ཡང་ཡོདཔ་ལས་ དཔར་ན། 
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ཆསོ་སྐད། རློང་ཁ།              ཆསོ་སྐད།                རློང་ཁ། ཆསོ་སྐད།                རློང་ཁ། 
ཆུ་ ཆུ་ ལགས་ ལགས་ མ་ མ་ 
ཕྱེོགས་ ཕྱེོགས་ རླུང་                རླུང་ སན་                   སན་ 
སྐྱེས་ སྐྱེས་ སྲང་ སྲང་ རང་ རང་ 

ད་བཟུམ་གཞན་ཡང་ལ་ཤེ་ཡོདཔ་ལས་ ད་ཚུ་ལས་རིགས་བསྒྲ་ཤེས་དགོཔ་གལ་ཆ། 
བྱད་པ་པ་ོདང་ འབྲིལ་བ་དང་ མ་འབྲིལ་བ། 
བྱད་པ་པོ་དང་ འབྲིལ་བ་དང་ མ་འབྲིལ་བ་ ཟིར་མ་འད་ བྱ་བའ་ལཱ་ག་ཅ་རི་འབད་རུང་ ད་འབད་མ་ག་ 
གང་ཟིག་དང་ དངོས་པོ་ག་ཅ་ཨིན་ན་ སནོ་ཚུགས་པའ་མང་ཚོག་ལུ་ སབ་ན་དང་། བྱད་པ་པོ་དང་ མ་
འབྲིལ་བའ་མང་ཚོག་འད་ བྱད་པ་པོ་དང་ གང་ཟིག་ག་ཡང་མད་རུང་ རིང་བཞན་ཤུགས་ཀྱིས་ བྱ་ལས་
འབྱུང་བའ་ ཚོག་ག་སོརི་བ་ཅག་ལུ་སབ་ཨིན། 
བྱད་པ་པ་ོདང་འབྲིལ་བ། 
ཤེང་བརྡབ། ལྷ་བསྒྲུབས། བཀང་། བཏོན། ཕབ། བཅད། བསད་། བཀུག།  
བྱད་པ་པ་ོདང་མ་འབྲིལ་བ། 
འགྱིལ། འགྲུབ། གང་། འཐོན། འབབ། ཆད། བུད། ཤེ། འགུག། 
མང་ཚོག་ག་འབྱུང་ཁུངས། 
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དུས་མཐུན་གོང་འཕལ་གྱི་ འགྱུརི་བ་དང་འཁྲལ་ཏ་  འཕྲུལ་ཆས་དང་ ཅ་དངོས་ གསརིཔ་འཐོནམ་དང་
གཅག་ཁརི་ ད་དང་བསྟུན་པའ་མང་ཚོག་ཡང་ དུས་རིམ་དང་བསྟུན་ རྒྱ་སྐྱེད་གཏང་དགོ་པའ་ རྒྱབ་
ཁུངས་ཚུ་ཡང་།  
༡. ཀུན་གསལ་གྱི་རིགས། 
༢. ལས་ཁུངས་དང་ ལྷན་ཁག་སོ་སོ་ག་དུས་དབ།  
༣. སྙན་ཞུ་ག་རིགས། 
༤. ཚོང་དང་སྐྱེ་ནམ་གྱི་མང་སོགས་པ་ལུ་ རྒྱབ་ཁུངས་བཅོལ་ཏ་ ལྷ་དགཔོ་ཨིན། དཔར་ན།  

བརྒྱུད་འཕྲན། གོག་བརྙན། གགོ་རིག། ཡོངས་འབྲིལ། འགྲུལ་འཕྲན། མང་བྱང་། བརྡ་
བྱང་སོགས། 
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སློབ་རིམ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ སྐད་ཡིག་རིག་རལ་བཞིའི་ དུས་ཚོད་དཔྱ་བགོ། 
སབོ་རིམ། ཉན་སབ། ལྷག་རམོ། བྲི་ན། སྐད་ཡག་ 
བོ་གསརི། ༥༠ ༣༠ ༢༠ ཡག་སརོི་ཚུ་མ་སནོ་པརི་སྐད་

ཡག་ཉན་སབ་ཐགོ་ལས་བརྡ་
དོན་སདོ་ལན་གམོས་འདས་
ཚུད་བཅུག་ན། 

དང་པ། ༥༠ ༣༠ ༢༠ 
གཉས་པ། ༤༠ ༣༠ ༣༠ 
གསུམ་པ། ༤༠ ༣༠ ༣༠ 
བཞ་པ། ༢༥ ༣༠ ༣༠ ༡༥ 
ལྔ་པ། ༢༥ ༣༠ ༣༠ ༡༥ 
དྲུག་པ། ༢༥ ༣༠ ༣༠ ༡༥ 
བདུན་པ། ༢༠ ༢༥ ༣༥ ༢༠ 
བརྒྱད་པ། ༢༠ ༢༥ ༣༥ ༢༠ 
དགུ་པ། ༡༥ ༢༥ ༣༥ ༢༥ 
བཅུ་པ། ༡༥ ༢༥ ༣༥ ༢༥ 
བཅུ་གཅག་པ། ༡༠ ༣༠ ༣༥ ༢༥ 
བཅུ་གཉས་པ། ༡༠ ༣༠ ༣༥ ༢༥ 

སློབ་རམི་༩ པའ་ིརློང་ཁའ་ིཆོས་ཚན་ག་ིདནོ་ལུ་ འཐབོ་དག་ོཔའི་དུས་ཚདོ་རྱེའུ་མགི། 
ཤེས་ཡོན་ར་གཞུང་དང་ཁད་རིག་རྒྱབ་སློར་སྱེ་ཚན་གི་ ལམ་སློན་འདི་དང་འཁྲིལཝ་ད་ སློབ་གྲྭ་ཁག་གིས་ ཆོས་རྒྱུགས་དང་དུས་ཆེན་ངལ་གསོ་ཚུ་ 
མ་བརི་བར་སློབ་རིམ་༩ པ་དང་༡༠ པའི་རློང་ཁའི་ཆོས་ཚན་གི་དོན་ལུ་ ལོ་གཅིག་ནང་ ལྷབ་སློན་འབད་ནི་གི་དུས་ཚོད་ཉིན་གྲངས་༡༥༠ དང་།  
ཡང་ན་ ལོ་གཅིག་ལུ་ལྷབ་སློན་འབད་ནི་གི་ བདུན་ཕག་༣༠ ཡོད་ས་ལས་ བདུན་ཕག་རྱེའི་ནང་སྐར་མ་༥༠ རྱེ་འབད་མི་ ཐུན་ཚན་༥ རྱེ་ཐོབ་
པའི་དབང་དུ་བཏང་སྱེ་ ལོ་གཅིག་གི་ནང་ ཆུ་ཚོད་༡༢༥ ངེས་བདེན་འཐོབ་དགོཔ་ཨིན།   
 
ཐུན་ཚན་བག་ོབཤའ། 

ཉན་སབ།   ༡༥   
ལྷག་རིག་དང་རློམ་རིག།  ༤༥  
བི་ནི།   ༥༢  
སྐད་ཡིག།   ༣༨ 
 
ཐུན་ཚན་བསློམས།  ༡༥༠ 



སློབ་དཔོན་ལམ་སློན               དཔ་ེསྐྲུན་ལ་ོ ༢༠༢༠ལུ།                སློབ་རིམ་༩ པ། 
 

ཤེོག་གྲངས་ 275/ 276 
 

སློབ་དུས་དང་པའ་ི སློབ་སློན་འཆར་བཀདོ། 
བདུན་ཕག། མགི་དམར། ལྷག་པ། ཕུར་བུ། པ་སངས། སྤྱེན་པ། ཉ་ིམ། 
གཅིག། ལྷག་རློམ། ལྷག་རློམ། བི་ནི། སྐད་ཡིག སྐད་ཡིག - 
གཉིས། ལྷག་རློམ། བི་ནི།  ལྷག་རློམ། སྐད་ཡིག སྐད་ཡིག - 
གསུམ། བི་ནི། ལྷག་རློམ། ལྷག་རློམ། སྐད་ཡིག སྐད་ཡིག - 
བཞི། ལྷག་རློམ། སྐད་ཡིག བི་ནི། ལྷག་རློམ། སྐད་ཡིག - 
ལྔ་། ལྷག་རློམ། ལྷག་རློམ། བི་ནི། སྐད་ཡིག ལྷག་རློམ། - 
དྲུག། སྐད་ཡིག བི་ནི། ལྷག་རློམ། ལྷག་རློམ། སྐད་ཡིག - 
བདུན། ལྷག་རློམ། ལྷག་རློམ། བི་ནི། སྐད་ཡིག བི་ནི།  - 
བརྒྱད། ལྷག་རློམ། ལྷག་རློམ། བི་ནི། སྐད་ཡིག སྐད་ཡིག - 
དགུ། བི་ནི། བི་ནི།  ལྷག་རློམ། ཉན་སབ། བི་ནི། - 
བཅུ། ལྷག་རློམ། ལྷག་རློམ། བི་ནི། ཉན་སབ། སྐད་ཡིག - 
བཅུ་གཅིག། ལྷག་རློམ།  ལྷག་རློམ། ཉན་སབ། ལྷག་རློམ། སྐད་ཡིག - 
བཅུ་གཉིས། སྐད་ཡིག ལྷག་རློམ། བི་ནི། ཉན་སབ། སྐད་ཡིག - 
བཅུ་གསུམ། ལྷག་རློམ། ལྷག་རློམ། བི་ནི། ཉན་སབ། སྐད་ཡིག - 
བཅུ་བཞི། ལྷག་རློམ། ལྷག་རློམ། བི་ནི། ཉན་སབ། སྐད་ཡིག - 
བཅོ་ལྔ། ལྷག་རློམ། ལྷག་རློམ། བི་ནི། ཉན་སབ། སྐད་ཡིག - 
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སློབ་དུས་གཉིས་པའ་ི སློབ་སློན་འཆར་བཀདོ། 
བདུན་ཕག། མགི་དམར། ལྷག་པ། ཕུར་བུ། པ་སངས། སྤྱེན་པ། ཉ་ིམ། 
གཅིག། ལྷག་རློམ། བི་ནི། བི་ནི། བི་ནི། སྐད་ཡིག - 
གཉིས། བི་ནི། ལྷག་རློམ། བི་ནི། བི་ནི། བི་ནི། - 
གསུམ། ལྷག་རློམ། བི་ནི། བི་ནི། སྐད་ཡིག སྐད་ཡིག - 
བཞི། སྐད་ཡིག ལྷག་རློམ། བི་ནི། ཉན་སབ། བི་ནི། - 
ལྔ་། ལྷག་རློམ། བི་ནི། བི་ནི། བི་ནི། སྐད་ཡིག - 
དྲུག། ལྷག་རློམ། ལྷག་རློམ། སྐད་ཡིག ཉན་སབ། སྐད་ཡིག - 
བདུན། བི་ནི། བི་ནི། བི་ནི། སྐད་ཡིག བི་ནི། - 
བརྒྱད། ལྷག་རློམ། བི་ནི། སྐད་ཡིག སྐད་ཡིག བི་ནི། - 
དགུ། ཉན་སབ། བི་ནི། བི་ནི། སྐད་ཡིག སྐད་ཡིག - 
བཅུ། ལྷག་རློམ། བི་ནི། བི་ནི། ལྷག་རློམ། ཉན་སབ། - 
བཅུ་གཅིག། བི་ནི། ལྷག་རློམ། སྐད་ཡིག བི་ནི། ཉན་སབ། - 
བཅུ་གཉིས། ལྷག་རློམ། བི་ནི། བི་ནི། ཉན་སབ། སྐད་ཡིག - 
བཅུ་གསུམ། བི་ནི། བི་ནི། སྐད་ཡིག སྐད་ཡིག བི་ནི། - 
བཅུ་བཞི། ལྷག་རློམ། བི་ནི། བི་ནི། ཉན་སབ། ལྷག་རློམ། - 
བཅོ་ལྔ་། ལྷག་རློམ། བི་ནི། བི་ནི། ཉན་སབ། སྐད་ཡིག - 

 
 


