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ང་བཅས་ཀྱི་འགན་ཁག། 
ང་བཅས་ཀྱི་རྒྱལཔོ། 

མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ དུས་ཡུན་ཉིན་ནུབ་མེད་པར་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རང་བཙན་དང་གོང་འཕེལ། མི་སེར་གྱི་

ཞི་བདེ་དང་དགའ་སྐྱིད། གཞུང་སྐྱོང་གི་ལམ་ལུགས་ འཛིན་སྐྱོང་སྤེལ་གསུམ་ ཡར་དྲག་གི་དོན་ལུ་ ཐུགས་ཀྱི་ཚ་གྱང་ ག་བ་

ལྷགཔ་འབད་བཞེས་ཏེ་ ཕྱག་ལཱ་གནང་མི་ བོླ་གཏད་སའི་དཀོན་མཆོག་དང་ སྐྱིད་སྡུག་གི་གོངམ་ དྲིན་ཅན་ཕམ་བཟུམ་ཅིག་

ཨིན། དེ་འབདཝ་ལས་ ང་བཅས་འབྲུག་མི་ཡོངས་ཀྱིས་ མི་དབང་མངའ་བདག་རྒྱལ་པོ་མཆོག་ལུ་ སྒོ་གསུམ་གུས་པའི་གུས་

བཏུད་ཕུལ་ཏེ་ བཀའ་ག་གནངམ་དང་ གསུང་ཅི་སྒྲུབ་ཀྱི་ཕྱག་ཕྱི་ཞབས་ཏོག་ཞུ་དགོཔ་ཨིན།   

 

ང་བཅས་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ། 

འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ ང་བཅས་འབྲུག་མི་ཡོངས་ ཕ་བརྒྱུད་བུ་བརྒྱུད་ཚ་བརྒྱུད་འབད་ བསྐལ་པ་མ་སོྟང་གི་བར་དུ་ འཚོ་བ་

བསྐྱངས་ཏེ་སོྡད་སའི་ ཕ་གཞིས་ཅིག་ཨིན།  དེ་འབདཝ་ལས་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ འཕྲལ་གྱི་ཞི་བདེ་དང་དགའ་སྐྱིད། ཕུགས་ཀྱི་ 

རང་བཙན་དང་གོང་འཕེལ་གྱི་དོན་ལུ་ ཤ་ཞེན་གྱི་སེམས་ཤུགས་སོྦམ་འབད་ར་བསྐྱེད་དེ་  ཕྱག་ཕྱི་ཞབས་ཏོག་ཞུ་དགོཔ་ཨིན། 

 

ང་བཅས་ཀྱི་གཞུང་། 

ང་བཅས་ཀྱི་གཞུང་འདི་ དམངས་གཙོའི་རྩ་ཁྲིམས་ཅན་གྱི་ རྒྱལ་བརྒྱུད་ཀྱི་གཞུང་ཨིན། རྒྱལ་ཁབ་འཛིན་སྐྱོང་སྤེལ་གསུམ་གྱི་ 

ཕྱག་ལཱ་ག་ར་ གཞུང་གིས་ཐུགས་ཐག་བཅད་དེ་ གནང་དགོཔ་ཅིག་ཨིན། དེ་འབདཝ་ལས་ དང་པ་བཙག་འཐུའི་སྐབས་ལུ་ 

རང་མོས་རྣམ་དག་གི་ ཚོགས་རྒྱན་བཙུགས་ཏེ་ ལྕོགས་གྲུབ་ཅན་གྱི་འདེམས་ངོ་བཙག་འཐུ་འགྲུབ་ཐབས་འབད་དགོཔ་དང་། 

གཉིས་པ་བཙག་འཐུ་གྲུབ་ཞིནམ་ལས་ ཕྱག་ལཱ་གནང་པའི་སྐབས་ལུ་ འདྲ་མཉམ་དང་ དྲང་བདེན་ དྭང་གསལ་གྱི་སྒོ་ལས་ 

རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་འཕྲལ་ཕུགས་གཉིས་ལུ་ཕན་པའི་ ཕྱག་ལཱ་ལེགས་ཤོམ་གནང་ཐབས་ཀྱི་ རྒྱབ་སྐྱོར་ཕུལ་དགོཔ་ཨིན། 

 

ང་བཅས་ཀྱི་རིག་གཞུང་།  

རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ སྐད་ཡིག་དང་ གྱོན་ཆས་ ལམ་སོྲལ་ ཆོས་ལུགས་ བཟོ་རིག་ བསམ་སོྤྱད་ཀྱི་རྣམ་གཞག་ འཚོ་སྐྱོང་གི་ལམ་

ལུགས་ཚུ་ལུ་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རིག་གཞུང་ཟེར་སླབ་ཨིན། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རིག་གཞུང་འདི་གིས་ ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ སྔོན་

གོང་ལས་  རང་བཙན་ཨིན་པའི་  ངོ་རྟགས་ཅིག་སོྟན་ཚུགསཔ་མ་ཚད་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཞི་བདེ་ཡང་ རིག་གཞུང་དེ་ཚུ་ལུ་

བརྟེན་ཏེ་འཐོབ་ཚུགསཔ་ཨིན། དེ་འབདཝ་ལས་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རིག་གཞུང་བཟང་པོ་ཚུ་ལུ་ རྩིས་མཐོང་དང་གུས་བཀུར་བསྐྱེད་

ཐོག་ལས་ ཉམས་སྲུང་དང་གོང་འཕེལ་གཏང་ཐབས་ལུ་ སེམས་ཤུགས་བསྐྱེད་དེ་ ལཱ་འབད་དགོཔ་འདི་ཁག་ཆེ། 



 iii 

 



 iv 

བཀའ་%ིན་དགའ་ཚོར། 
ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ ཤེས་རིག་ལམ་ལུགས་དང་ སྤུས་ཚད་ཡར་དྲག་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་ ཁག་ཆེ་བའི་མ་དངུལ་གྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་
མི་ འབྲུག་རྒྱལ་གཞུང་ལུ་ བཀའ་དྲིན་དགའ་ཚོར་ཞུ་ནི་ཨིན། དེ་དང་གཅིག་ཁར་ ཆོས་ཚན་དཔེ་དེབ་རྩོམ་སྒྲིག་གི་ལཱ་ནང་ ཁྱད་རིག་གི་གྲོས་སྟོན་དང་ ཕན་འདེབས་ཀྱི་
གྲོགས་རམ་མཛད་མི་ གཤམ་གསལ་ ཤེས་ཡོན་མཁས་མཆོག་དང་ ཁྱད་པར་ཅན་གྱི་སློབ་དཔོན་ཡོངས་ལུ་ ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ དགའ་བསུ་དང་བཅས་
པའི་ལེགས་སོ་ཡོད། 
 
!ོས་%ོན་པ། 
༡   དྲགོས་དྲོག་ཀྲར་ པདྨ་འཕྲིན་ལས། དྲུང་ཆེན། ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག། 
༢   ཋ་ཀུར་སིང་པའུ་དྲེལ། མདོ་ཆེན། ཤེས་རིག་ཞིབ་འཚོལ་དང་གོང་འཕེལ་ལྟེ་བ། 
༣   ལྷུན་གྲུབ་འབྲུག་པ། རྩ་གཞུང་འགོ་དཔོན། རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་རྒྱབ་སྐྱོར་སྡེ་ཚན།  
 
)ིར་བཏང་བཀོད་2བ་དང་3བ་4ོར། 
ཀརྨ་ཡེ་ཤེས། རྩ་གཞུང་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛི། རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་རྒྱབ་སྐྱོར་སྡེ་ཚན།  
 
5ན་དགཔ། 
༡  དྲགོས་སངས་རྒྱས་རྡོ་རྗེ། ཡོངས་ཁྱབ་མདོ་ཆེན། རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་དབང་འཛི། 
༢  བསྟན་འཛི་རྡོ་རྗེ། རྩ་གཞུང་འགོ་དཔོན། རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་རྒྱབ་སྐྱོར་སྡེ་ཚན། 
༣  ཚེརིང་། རྩ་གཞུང་འགོ་དཔོན། རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་རྒྱབ་སྐྱོར་སྡེ་ཚན། 
 
5ན་7ག་འབད་མི། 
པདྨ་དབང་འདུས། ཆོས་ཚན་མཁས་མཆོག། འབྲུག་ཆོས་རྒྱུགས་བཀོད་ཚོགས། 
 
ལས་;ེད་ཚོགས་?ང་གི་འAས་མི། 
༡  དྲག་ཤོས་སངས་རྒྱས་རྡོ་རྗེ། ཡོངས་ཁྱབ་མདོ་ཆེན། རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་དབང་འཛི། 
༢ དབང་དྲག་རྡོ་རྗེ། ལྟ་ཞིབ་འགོ་དཔོན། ཤེས་རིག་ལྟ་ཞིབ་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་སྡེ་ཚན། 
༣ རྟ་མགྲིན་རྡོ་རྗེ། རྩ་གཞུང་འགོ་དཔོན། རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་རྒྱབ་སྐྱོར་སྡེ་ཚན། 
༤ རྡོ་རྗེ་དབང་ཕྱུག། རྩ་གཞུང་འགོ་དཔོན། རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་རྒྱབ་སྐྱོར་སྡེ་ཚན། 
༥ པདྨ་དབང་འདུས། ཆོས་ཚན་མཁས་མཆོག། འབྲུག་ཆོས་རྒྱུགས་བཀོད་ཚོགས། 
༦ ཤེས་རབ་རྒྱལ་མཚན། ཆོས་རྒྱུགས་འགོ་འཛི་ལས་རོགས། འབྲུག་ཆོས་རྒྱུགས་བཀོད་ཚོགས། 
༧ བསམ་གཏན་མཐར་ཕྱིན། ལེགས་སྦྱར་བ། ཤེས་རིག་མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭ། སྤ་རོ། 
༨ བསྟན་འཛི་རྡོ་རྗེ། རྩ་གཞུང་འགོ་དཔོན། རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་རྒྱབ་སྐྱོར་སྡེ་ཚན། 
༩ ཚེརིང་། རྩ་གཞུང་འགོ་དཔོན། ཤེརྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་རྒྱབ་སྐྱོར་སྡེ་ཚན། 
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Bོམ་Cིག་པའི་མིང་ཐོ། 
༡   དྲག་ཤོས་སངས་རྒྱས་རྡོ་རྗེ། ཡོངས་ཁྱབ་མདོ་ཆེན། རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་དབང་འཛི། 
༢   ཤེས་རབ་རྒྱལ་མཚན། ཆོས་རྒྱུགས་འགོ་འཛི་ལས་རོགས། འབྲུག་ཆོས་རྒྱུགས་བཀོད་ཚོགས།  
༣  པདྨ་དབང་འདུས། ཆོས་ཚན་མཁས་མཆོག། འབྲུག་ཆོས་རྒྱུགས་བཀོད་ཚོགས།  
༤   རྡོ་རྗེ་རྣམ་རྒྱལ། རྫོང་ཁག་ཤེས་རིག་འགོ་དཔོན་ལས་རོགས། ཆུ་ཁ། 
༥   བསོད་ནམས་ཚེརིང་། རྫོང་ཁག་ཤེས་རིག་འགོ་དཔོན་ལས་རོགས། བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར། 
༦   པདྨ་དོན་གྲུབ། དབུ་འཛི་ལས་རོགས། སྐད་ཡིག་དང་ལམ་སྲོལ་སློབ་སྦྱོང་ཁང་། སེམས་རྟོགས་ཁ། 
༧   དབང་དྲག་རྡོ་རྗེ། ཤེས་རིག་ལྟ་ཞིབ་འགོ་དཔོན། ཤེས་རིག་ལྟ་ཞིབ་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་སྡེ་ཚན། 
༨  བསམ་གཏན་མཐར་ཕྱིན། ལེགས་སྦྱར་བ། རྒྱལ་ཡོངས་ཤེས་རིག་སྤེལ་ཁང་། སྤ་རོ། 
༩   རྡོ་རྗེ་དབང་ཕྱུག། རྩ་གཞུང་འགོ་དཔོན། རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་རྒྱབ་སྐྱོར་སྡེ་ཚན།  
༡༠   དབང་ཕྱུག། སློབ་དཔོན། ཨྱོན་རྡོ་རྗེ་འབྲིང་རིམ་གོང་མའི་སློབ་གྲྭ། ཧཱ། 
༡༡   ཕུན་ཚོགས། སློབ་གོང་ལས་རོགས། གཟི་ལུང་ཁ་འབྲིང་རིམ་འོག་མའི་སློབ་གྲྭ། ཐིམ་ཕུག། 
༡༢   པདྨ་བསྟན་འཛི། དབུ་འཛི་ལས་རོགས། ཤར་པ་འབྲིང་རིམ་བར་མའི་སློབ་གྲྭ། སྤ་རོ། 
༡༣   ཚེརིང་ཕུན་ཚོགས། དབུ་འཛི་ལས་རོགས། མུ་ཏིག་ཐང་འབྲིང་རིམ་གོང་མའི་སློབ་གྲྭ། ཐིམ་ཕུག། 
༡༤   དཔལ་འབྱོར། ལེགས་སྦྱར་བ། ཤེས་རིག་མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭ། བསམ་རྩེ། 
༡༥   ཀུན་ལེགས་རྣམ་རྒྱལ། དབུ་འཛི་ལས་རོགས། ལུང་བསྟན་ཟམ་པ་འབྲིང་རིམ་བར་མའི་སློབ་གྲྭ། ཐིམ་ཕུག། 
༡༦   ཚེདབང་རྡོ་རྗེ། སློབ་དཔོན། མུ་ཏིག་ཐང་འབྲིང་རིམ་གོང་མའི་སློབ་གྲྭ། ཐིམ་ཕུག། 
༡༧   རྡོ་རྗེ་། སློབ་དཔོན། དབྱངས་ཅན་ཕུག་འབྲིང་རིམ་གོང་མའི་སློབ་གྲྭ། ཐིམ་ཕུག། 
༡༨   ཚེརིང་དཔལ་འབྱོར། སློབ་གོང་ལས་རོགས། འགྲམ་ཕུག་འབྲིང་རིམ་འོག་མའི་སློབ་གྲྭ། རྩི་རང་། 
༡༩   ཡེ་ཤེས་དབྱངས་མཚོ། སློབ་དཔོན། གསར་སྤང་སློབ་གྲྭ་ཆུང་བ།   
༢༠   དབྱངས་ཅན་མཚོ་སྐྱིད། སློབ་དཔོན། ལུང་བསྟན་ཕུག་གཞི་རིམ་སློབ་གྲྭ། ཐིམ་ཕུག། 
༢༡   བློ་གྲོས་འོད་ཟེར། སློབ་དཔོན། ཝང་ཆུ་འབྲིང་རིམ་སློབ་གྲྭ་བར་མའི་སློབ་གྲྭ། ཆུ་ཁ། 
༢༢   འཛོམས་པ་བུ་ཁྲིད། སློབ་དཔོན། ཕུ་ཡུམ་འབྲིང་རིམ་གོང་མའི་སློབ་གྲྭ།  ལྷུན་རྩེ། 
༢༣   ཀརྨ་དོན་གྲུབ། སློབ་དཔོན། ཆུ་ཁ་འབྲིང་རིམ་གོང་མའི་སློབ་གྲྭ།  
༢༤   ཀརྨ་དབང་འདུས། དབུ་འཛི་ལས་རོགས། དབྱངས་ཅན་ཕུག་འབྲིང་རིམ་གོང་མ། ཐིམ་ཕུག། 
༢༥   ཚེརིང་རྡོ་རྗེ། སློབ་དཔོན། ཡོན་ཕུ་ལ་འབྲིང་རིམ་འོག་མའི་སློབ་གྲྭ། བཀྲ་ཤིས་སྒང་། 
༢༦   ཨྱོན་རྡོ་རྗེ། སློབ་དཔོན། དགེ་ལེགས་ཕུག་འབྲིང་རིམ་གོང་མའི་སློབ་གྲྭ། གསར་སྤང་། 
༢༧   སྨོན་ལམ། སློབ་དཔོན། བ་ཇོ་འབྲིང་རིམ་གོང་མའི་སློབ་གྲྭ། དབང་འདུས་ཕོ་བྲང་། 
༢༨   ཆོས་སྐྱིད་རྒྱལ་མཚན། སློབ་དཔོན། བསམ་རྩེ་འབྲིང་རིམ་གོང་མའི་སློབ་གྲྭ།  
༢༩   ངག་དབང་ཕུན་ཚོགས། སློབ་དཔོན། ནང་སྐོར་འབྲིང་རིམ་གོང་མའི་སློབ་གྲྭ། པདྨ་དགའ་ཚལ། 
༣༠   ཤེས་རབ་རྡོ་རྗེ། སློབ་དཔོན། རང་འབྱུང་འབྲིང་རིམ་གོང་མའི་སློབ་གྲྭ། བཀྲ་ཤིས་སྒང་། 
༣༡   བཀྲ་ཤིས་བསྟན་འཛི། སློབ་དཔོན། རྒྱལཔོ་ཞིང་འབྲིང་རིམ་གོང་མའི་སློབ་གྲྭ། མོང་སྒར། 
༣༢   བསོད་ནམས་ཕུན་ཚོགས། སློབ་དཔོན། མོང་སྒར་འབྲིང་རིམ་གོང་མའི་སློབ་གྲྭ།  
༣༣   ཨོ་རྒྱན་འཕྲིན་ལས། དབུ་འཛི་ལས་རོགས། པདྨ་དགའ་ཚལ་འབྲིང་རིམ་བར་མའི་སློབ་གྲྭ། 
༣༤   ལྷ་དབང་ཕུན་ཚོགས། སློབ་དཔོན། བཙན་མཁར་ལ་འབྲིང་རིམ་བར་མའི་སློབ་གྲྭ། བཀྲ་ཤིས་གཡང་རྩེ།  
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༣༥   པདྨ་རྡོ་རྗེ། སློབ་དཔོན། དར་དཀར་འབྲིང་རིམ་བར་མའི་སློབ་གྲྭ།  
༣༦   བསྟན་འཛི་རྡོ་རྗེ། རྩ་གཞུང་འགོ་དཔོན། རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་རྒྱབ་སྐྱོར་སྡེ་ཚན།  
༣༧   ཚེརིང་། རྩ་གཞུང་འགོ་དཔོན། རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་རྒྱབ་སྐྱོར་སྡེ། 
 
ལས་Eང་། 
༡   བསྟན་འཛི་རྡོ་རྗེ། ཞིབ་འཚོལ་འགོ་དཔོན། རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་དབང་འཛི། 
༢   བསྟན་འཛི་རྡོ་རྗེ། རྩ་གཞུང་འགོ་དཔོན། རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་རྒྱབ་སྐྱོར་སྡེ་ཚན། 
༣   ཚེརིང་། རྩ་གཞུང་འགོ་དཔོན། རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་རྒྱབ་སྐྱོར་སྡེ་ཚན། 
 
Fི་ཤོག་པར་རིས། 
༡  བཀྲ་ཤིས་བློ་གྲོས། གློག་རིག་འགོ་དཔོན། རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་དབང་འཛི། 
2  འཇིགས་མེད་བློ་གྲོས། རྩ་གཞུང་འགོ་དཔོན། རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་རྒྱབ་སྐྱོར་སྡེ་ཚན།  
༣  པདྨ་ཆོས་རྒྱལ། གློག་རིག་ལས་རིམ་པ། རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་རྒྱབ་སྐྱོར་སྡེ་ཚན། 
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ཆེད་བ&ོད། 
 

རྫོང་ཁ་འདི་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་ ཆོས་སྲིད་གཉིས་ལྡན་གྱི་གཞུང་འགོ་དང་པ་ དབུ་བརྙེས་པའི་བསྒང་ལས་ར་ རྒྱལ་

ཁབ་ཀྱི་གཞུང་སྐད་འབད་ ལག་ལེན་འཐབ་པའི་སྐད་ཡིག་ཅིག་ཨིན། དུས་རབས་༢༠ པ་ཕྱེད་མཚམས་ལས་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ དེང་རབས་

ཀྱི་དཔལ་འབྱོར་གོང་འཕེལ་འཆར་གཞི་ འགོ་དང་པ་བཙུགས་པའི་སྐབས་ལུ་ འབྲུག་རྒྱལ་གསུམ་པ་ མངའ་བདག་འཇིགས་མེད་རྡོ་རྗེ་དབང་ཕྱུག་

གིས་ ཁ་ལས་ག་སླབ་ཀྱི་རྫོང་ཁ་ ཡིག་ཐོག་བྲི་ནིའི་ལམ་སྲོལ་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཡོངས་སྐད་ཡིག་ལུ་ངོས་འཛིན་གྱི་ བཀའི་དྲིལ་

བསྒྲགས་གནང་ནུག། དེ་ལས་ཚུར་ རྫོང་ཁ་འདི་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སློབ་གྲྭ་ག་ར་ནང་ ཨིང་ལིཤ་དང་ རྩིས་ཀྱི་ཆོས་ཚན་གཉིས་དང་འདྲན་འདྲ་ 

རྩ་བའི་ཆོས་ཚན་ཁག་ཆེ་ཤོས་ཅིག་འབད་ སློབ་སྦྱོང་འབད་ནི་གི་སྲོལ་བཏོད་གནང་ནུག།  

 

རྒྱལ་ཡོངས་རྫོང་ཁའི་ཆོས་ཚན་གྱི་ཐད་ཁར་ལྷོདཔ་ད་ གསརཔ་བཟོ་དགོ་རུང་ བསྐྱར་ཞིབ་ལེགས་བཅོས་འབད་དགོ་རུང་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་གི་ 

མཁས་མཆོག་ཚུ་གིས་ར་ འབད་དགོཔ་འབྱུངམ་མ་གཏོགས་ ཕྱིའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གྲོས་སྟོན་པ་དང་ ཁུངས་གཏུགས་འབད་ས་ག་ནི་ཡང་ འཐོབ་

སར་མེདཔ་ཨིན། དེ་ལས་བརྟེན་ རྫོང་ཁའི་ཆོས་ཚན་འགོ་དང་པ་ བཟོཝ་ད་གི་གཞི་བཞག་ས་འདི་ཡང་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལོ་བརྒྱ་ཕྲག་མང་རབས་

ཀྱི་སྔ་གོང་ལས་ གཞིས་བཙུགས་འབད་དེ་ཡོད་པའི་ གྲྭ་ཚང་དགོན་སྡེ་དང་ བཤད་གྲྭ་སྒྲུབ་གྲྭ་ཚུ་ནང་ སློབ་སྦྱོང་འབད་སྲོལ་ཡོད་མི་གི་ རྩ་

གཞུང་ཚུ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་བཟོ་དགོཔ་བྱུང་ནུག། དེ་གུ་ དུས་ཚོད་རིམ་འགྱུར་གྱི་ མཁོ་འདོད་དུམ་གྲ་རེ་གིས་ཟུར་བརྒྱན་ཏེ་ བཟོཝ་མ་གཏོགས་ ད་

ལྟོ་ཚུན་ཚོད་བར་ན་ རྫོང་ཁའི་དཔེ་དེབ་དང་ སློབ་སྟོན་འབད་ཐངས་འདི་ལུ་ སྒྱུར་བཅོས་སྦོམ་ཅིག་ག་ནི་ཡང་མ་བྱུང་པས།  

 

ད་རེས་ནངས་པར་ རྒྱལ་ཁབ་གོང་འཕེལ་གྱི་འགྱུར་བ་དང་བསྟུན་པའི་ རྫོང་ཁའི་ཤེས་ཡོན་གྱི་དགོས་མཁོ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ རྫོང་ཁའི་ཤེས་ཚད་ཀྱི་

ལྕོགས་གྲུབ་རེ་འདོད་ལུ་ཡང་ སྒྱུར་བཅོས་འགྱོཝ་ཨིན་མས། དེ་དང་བསྟུན་ཏེ་ ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག་གི་ཧོངས་ལས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༠༥ ལུ་ རྒྱལ་

ཡོངས་གནས་རིམ་ནང་ རྫོང་ཁའི་རིག་རྩལ་དགོས་མཁོའི་བརྟག་ཞིབ་ཅིག་འབད་ཡི། བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་ཞིབ་བཅུད་དང་ རྒྱབ་སྣོན་བསམ་འཆར་ཚུ་ནང་ 

རྫོང་ཁ་ཡར་དྲག་གི་དོན་ལུ་ འབད་དགོཔ་གཞན་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ སློབ་གྲྭའི་རྫོང་ཁའི་སློབ་སྦྱོང་འདི་ བརྡ་དོན་སྤྲོད་ལེན་གྱི་ལྕོགས་གྲུབ་ ཧེ་མ་

ལས་ལྷག་སྟེ་བཟོ་ནི་ལུ་ གཙོ་བོར་བཏོན་དགོཔ་ཁག་ཆེཝ་སྦེ་ཐོན་ཏེ་ཡོད། དེའི་ནང་ལས་ འབྲི་ལྷག་གི་རིག་རྩལ་གཉིས་ ཡར་དྲག་གཏང་དགོཔ་

གི་ ཞིབ་བཅུད་མངོན་གསལ་ཆེ་ཏོག་ཏོག་སྦེ་ ཐོན་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ ད་རེས་ བློ་གསར་ལས་སློབ་རིམ་

༡༢ པ་ཚུན་གྱི་ རྫོང་ཁའི་རྩ་གཞུང་དང་ ཆོས་ཚན་ཚུ་ཡོངས་རྫོགས་ལེགས་སྒྱུར་འབད་ནི་གུ་ཐག་བཅད་ཅི། 

 

ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག་གི་ འཆར་གཞི་དང་བཀོད་རྒྱ་ཚུ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་གོང་འཕེལ་གྱི་འགོ་འདྲེན་ཐོག་ རྫོང་ཁའི་ཆོས་ཚན་

ཡོངས་རྫོགས་ལེགས་སྒྱུར་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ རྫོང་ཁའི་རྩ་གཞུང་དང་ ཆོས་ཚན་འདི་ཚུ་ཡང་ སློབ་གྲྭའི་གནས་རིམ་ནང་ དམིགས་ཡུལ་གཙོ་བོ་ 

རྫོང་ཁའི་བརྡ་དོན་སྤྲོད་ལེན་གྱི་ལྕོགས་གྲུབ་ཡར་སེང་གི་དོན་ལུ་ སྐད་ཡིག་གི་རིག་རྩལ་བཞི་གི་ཤེས་ཚད་ ལེགས་ཤོམ་འཐོབ་ཐབས་ལུ་ འཛམ་

གླིང་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཨིང་ལིཤ་གི་ སྐད་ཡིག་སློབ་སྦྱོང་ཐབས་ལམ་ལུ་ གཞི་རྟེན་འབད་དེ་བཟོ་ཡོད། དེ་གུ་ ཕན་ཐབས་ཆེ་བའི་རང་ལུགས་ སྔར་



 viii 

སྲོལ་སློབ་སྦྱོང་འབད་ཐངས་ཀྱི་ ལམ་ལུགས་ཚུ་ཡང་ འོས་འབབ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་བཙུགས་ཡོད་པའི་ཁར་ སྐད་ཡིག་གི་རིག་རྩལ་བཞི་ནང་ལས་ཡང་ 

འབྲི་ལྷག་གི་རིག་རྩལ་ལྕོགས་གྲུབ་ཡར་སེང་ལུ་ དམིགས་བསལ་གྱི་དམིགས་གཏད་འབད་དེ་བཟོ་བཟོཝ་ཨིན།  

 

ད་རེས་ལེགས་སྒྱུར་འབད་མི་གི་ རྫོང་ཁའི་ཆོས་ཚན་འདི་གིས་ ན་གཞོན་བུ་དང་བུམོ་ཚུ་གིས་ རྫོང་ཁའི་སློབ་སྦྱོང་འདི་འཇམ་ཏོང་ཏོ་དང་ སྤྲོ་བ་ཆེ་

ཏོག་ཏོ་གི་ཐོག་ལས་ རྫོང་ཁའི་བརྡ་དོན་སྤྲོད་ལེན་གྱི་ ཤེས་ཚད་ལྕོགས་གྲུབ་ཡར་སེང་ ངེས་གཏན་འཐོབ་ཚུགས་ནི་དང་གཅིག་ཁར་ རྒྱལ་ཁབ་

ནང་ག་ནི་ལས་ཁག་ཆེ་བའི་ བསམ་སྤྱོད་ཤེས་ཡོན་དང་ རང་གི་ ལམ་སྲོལ་བཟང་པོ་ཉམས་སྲུང་དང་ ཡར་སྤེལ་གྱི་དམིགས་དོན་ཚུ་ཡང་ ལེགས་

ཤོམ་སྦེ་ འགྲུབ་ཚུགས་པའི་དམིགས་གཏད་བསྐྱེདཔ་ཨིན། དེ་མ་ཚད་ རྫོང་ཁའི་ཤེས་ཡོན་འདི་གི་ཐོག་ལས་ མཐོ་རིམ་ཤེས་ཡོན་གྱི་ ནང་དོན་

རིག་པ་དང་ གསོ་བ་རིག་པ་ ཚད་མ་རིག་པ་ སྒྲ་རིག་པ་ རྩིས་ཀྱི་རིག་པ་ ལ་སོགས་པའི་ རིག་པའི་གནས་དེ་ཚུ་སློབ་སྦྱོང་འབད་ནི་ལུ་ཡང་ 

དཀའ་ངལ་མེད་པར་འཇུག་ཚུགས་པའི་རེ་བ་ཡོད།    

  

ད་རེས་ རྫོང་ཁའི་རྩ་གཞུང་དང་ཆོས་ཚན་གསར་སྒྲིག་གི་ལས་དོན་འདི་ ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ མཐར་འཁྱོལ་ཚུགས་མི་འདི་ འགོ་ཐོག་རྩོམ་སྒྲིག་འབད་
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བ། དེ་ལས་ མཐུན་འགྱུར་གྱི་ཕན་འདེབས་འཐོབ་སའི་ དཔེ་དེབ་བདག་དབང་ཅན་གྱི་རྩོམ་པ་པོ་དང་ དཔེ་སྐྲུན་པ་ཚུ་དང་བཅས་པ་ ག་ར་ལུ་ རྩ་
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                                     བཀྲིས་བདེ་ལེགས། 

 

 

 

 

 

་.  (བཀྲ་ཤིས་རྣམ་རྒྱལ) 

     མདོ་ཆེན། 

རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་གོང་འཕེལ་ལས་ཁུངས། 

   ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག། 
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འཕེལ་འགོྱ་ཚུགས་ནི་ཨིན། 
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   སངས་རྒྱས་རྡོ་རྗེ། 
                   ཁྲི་འཛི།  
                                                         རྫོང་ཁའི་ཆོས་ཚན་ཚོགས་ཆུང་། 
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!ངས་དོན། 

སྐད་ཡིག་གི་རིག་རྩལ་འདི་ སྨྲ་ཤེས་དོན་གོ་བ་མིའི་མཚན་ཉིད། ཟེར་སླབ་དོ་བཟུམ་སྦེ་ སྤྱིར་མིའི་ལུས་
རྟེན་ཐོབ་རིགས་ཐོབ་ཚད་ ག་ར་རིགས་མཐུན་ ནང་ཚན་སོ་སོའི་ཁ་སྐད་ བརྡ་དོན་སྤྲོད་ལེན་གྱི་ཐོག་ལས་ 
ཤེས་བརྗོད་འཇུག་གསུམ་གྱི་ཐ་སྙད་ མི་ཚེགང་སྤྱོད་ནི་ལུ་ རང་བཞིན་གྱི་རིག་སྟོབས་ཡོདཔ་ཨིན། དེ་
འབདཝ་ད་ འདས་པ་དང་ད་ལྟ་བའི་འབྱུང་རིམ་ཚུ་ མ་འོངས་པའི་དོན་ལུ་ཐོ་བཀོད་འབད་ནི་དང་ འཛམ་
གླིང་སྐད་རིགས་མ་འདྲ་བའི་ མི་རིགས་གཞན་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་  སོ་སོའི་རིག་པ་དང་ ཉམས་མོྱང་ཚུ་
བརྗེ་སོར་འབད་དེ་ ཤེས་ཡོན་ཁྱད་པར་ཅན་བཟོ་ནི་ལུ་ ཡིག་ཐོག་བརྡ་སྦྱོར་གྱི་སྐད་ཡིག་འདི་ མེད་ཐབས་
མེདཔ་ལས་བརྟེན་ སྐད་ཡིག་འདི་ ཉན་སླབ་དང་ འབྲི་ལྷག་ རིག་རྩལ་གྱི་རྟེན་གཞི་ཨིན། 
དེ་ཡང་། ལུང་སྟོན་པ་རྩ་བ་སུམ་ཅུ་པ་ལས། བ"བ་པ་%ན་'ི་གཞི་འཛིན་ཅིང་། །རིག་3ེད་6་བ་7མས་:ི་
;། །མིང་ཚིག་བ=ོད་པ་%ན་'ི་གཞི། །ཡི་གེའི་Aོར་བ་བཤད་པར་3། །ཟེར་གསུངས་ཡོདཔ་བཟུམ་ ནང་
པའི་གཙུག་ལག་བསླབ་པ་གསུམ་དང་ ཕྱི་རོལ་པའི་རིག་བྱེད་བཞི་ མཐུན་མོང་གི་རིག་གནས་ཚུ་ག་ར་
གི་གཞི་འདི་ ཡི་གེའི་སྦྱོར་བ་ལུ་བརྟེན་དགོཔ་ཨིན། དེ་ཡང་ ངག་ཐོག་གི་བརྗོད་པ་ལུ་ བརྟེན་ཏེ་འགྲུབ་
པའི་སྐད་ཡིག་གི་སྦྱོར་བ་དང་ ཡི་གུའི་སྦྱོར་བ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ རྒྱུན་གནས་ཚུགས་པའི་ངག་ཐོག་གི་བརྗོད་
པ་ དེ་གཉིས་ གཅིག་ལུ་གཅིག་བརྟེན་གྱི་ཐོག་ལས་ འཇིག་རྟེན་བརྡ་སྤྲོད་ཀྱི་རྣམ་གཞག་ ནོར་འཁྲུལ་
མེད་པར་ ཡུན་རིང་གི་བར་ན་བརྡ་དོན་འཕྲོད་ཚུགསཔ་བཟོ་དགོཔ་ཨིན། 
དེའི་དོན་ལུ་ སྐད་ཡིག་གི་ཤེས་ཡོན་འཐོབ་ནི་གི་ རིག་རྩལ་འདི་ཡང་ རྫ་དཔལ་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེས། 
འCི་Dོག་E་དང་རིག་པའི་གཞི་བFང་ནས། །ཟེར་གསུངས་ཡོདཔ་བཟུམ། བྲི་ནི་དང་ལྷག་ནི་ སྒྲ་སྦྱོར་གྱི་
གཞུང་དང་ སྙན་ངག་ མངོན་བརྗོད་ སྡེབ་སྦྱོར་ལ་སོགས་པའི་ རིག་གནས་ཀྱི་ གཞི་འགྱམ་བཙུགས་
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ཐོག་ལས་ སྐད་ཡིག་ལུ་མཁས་པར་ འགྱུར་དགོཔ་ལས་བརྟེན་ སྐད་ཡིག་ཤེས་ཡོན་གྱི་གནས་ཚད་ནང་
ལུ་ སྦྱར་བྱ་ཡི་གེའི་རྣམ་གཞག་དང་ མིང་ཚི་བརྗོད་པའི་སྒྲུབ་ཚུལ་ལས་བརྩམས་ཏེ་  སྦྱོར་ཚུལ་ ཚི་
ཕྲད་དང་ རྣམ་དབྱེའི་སྒྲ་སྦྱོར་དང་ དོན་གྱི་འཇུག་ཚུལ་ཚུ་དང་  དེ་ཁར་སྐད་ཡིག་ལག་ལེན་གྱི་ བརྡ་
འབྲེལ་ཡིག་རིགས་ རྣམ་གཞག་དང་བཅས་ སྐད་ཡིག་ཤེས་ཡོན་གྱི་ གནས་ཚད་ནང་ལུ་ཚུདཔ་སྦེ་བཟོ་
སྟེ་ཡོད།  
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གནས་རིམ་བཞི་པའི་1ད་ཡིག་དང་ཡི་4འི་5ོར་བའི་གནས་ཚད། 
1. སྐད་ཡིག་གི་ འབྱུང་ཁུངས་དང་ དགོས་པ་ ཕན་ཐོགས་ཚུ་ལྷབ་སྟེ་ རང་གི་

སྐད་ཡིག་ལུ་ གཅེས་འཛིན་བསྐྱེད་ཐོག་ལས་ ཁུངས་དོན་ཚུ་བཀོད་ཚུགས། 

2. རྫོང་ཁའི་ མིང་ཚིག་བརྗོད་པའི་རྣམ་གཞག་དང་ རྣམ་དབྱེ་དང་ཚིག་ཕྲད་ཀྱི་འཇུག་

པ་ཚུ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དེ་ རྩོམ་རིག་ཚུ་ནང་ ཡིག་སྦྱོར་འཛོལ་བ་མེད་པར་བྲི་

ཚུགས། 

3. རྩོམ་རིག་གི་རྒྱབ་རྟེན་ལུ་ ཚིག་མཛོད་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ གོ་དོན་དང་ 
མིང་ཚིག་ཚུ་ རྒྱ་སྐྱེད་འབད་ཚུགས།
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8ོབ་རིམ་ད4་པའི་9ོགས་:བ།  
1. ལྷག་ཐངས་ཀྱི་ཐབས་ཤེས་མ་འདྲཝ་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ ཚིག་འབྲུ་གི་གོ་དོན་དང་ བརྗོད་དོན་ 

ཁྱད་ཆོས་ཚུ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དེ་ དོགས་སེལ་དང་ གོ་བསྡུར་ ལེགས་བཅོས་ཀྱི་བསམ་དོན་ཚུ་བཀོད་

དེ་ བཅུད་དོན་བཏོན་ཚུགས། 

2. འབྲི་རྩོམ་ སྙན་རྩོམ་ སྲུང་ རྣམ་ཐར་ ནང་ཆོས་རྩོམ་རིག་ལ་སོགས་པའི་རྩོམ་རིག་གི་ དཔེ་དེབ་ཚུ་

ལྷག་སྟེ་ ལས་རྒྱུ་འབྲས་དང་ བླང་དོར་གྱི་གནས་ཚུ་ ཤེས་པའི་ཁར་ རྩོམ་རིག་གི་ཉམས་དང་ ཁྱད་

ཆོས་ འབྲི་ཚུལ་ཚུའི་ རིག་པ་གསརཔ་ལེན་སྦེ་ གནས་སྟངས་དང་བསྟུན་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས། 

3. བརྡ་འབྲེལ་གྱི་ཡིག་རིགས་ཀྱི་ གནད་དོན་དང་བརྡ་དོན་ཚུ་ བཅུད་དོན་ཕབ་སྟེ་ གཞན་ལུ་མ་འཛོལ་་བར་ 

བརྡ་སྤྲོད་འབད་ཚུགས། 

4. རྩོམ་རིག་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ མི་ཚེའི་ནང་མཁོ་བའི་ཤེས་ཡོན་དང་ བརྡ་དོན་ རིག་རྩལ་ལེགས་ཤོམ་ཚུ་ གདམ་

ཁ་རྐྱབ་ཞིནམ་ལས་ རང་གི་མི་ཚེ་ དོན་ལྡན་བཟོ་ནི་ལུ་བརྩོན་ཚུགས།  

5. ནང་ཆོས་དང་འབྲེལ་བའི་ནང་དོན་ཚུ་ལྷབ་སྟེ་ རང་ བསམ་སྤྱོད་བཟང་པོའི་ཐོག་ལུ་གནས་ཚུགས་ནི་དང་ 

གཞན་ལུ་ཡང་ དེ་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ བཤད་པ་རྐྱབ་ཚུགས། 

6. ཆོས་སྐད་དང་དབྱིན་སྐད་ནང་ཡོད་མི་ གནད་དོན་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ རྫོང་ཁ་ནང་བརྡ་སྒྱུར་འབད་ཚུགས། 

7. གློག་རིག་ཡོངས་འབྲེལ་ལས་འཐོན་པའི་ རྫོང་ཁ་དང་ཆོས་སྐད་ལྷབ་སྟོན་མཁོ་ཆས་ཚུ་ ལྷག་སྟེ་ བསྐྱར་

ཞིབ་ཀྱི་ཐོག་ལས་ རང་ལུ་ཕན་པའི་ཤེས་ཡོན་དང་ བརྡ་དོན་ཚུ་ལེན་ཚུགས། 

Ø  
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8ོབ་5ོང་ལས་དོན། 
སོླབ་རིམ་༩པའི་སྐད་ཡིག་དང་ཡིག་སོྦྱར་གྱི་ལས་དོན། 

1. སྤྱིར་བཏང་སྐད་ཡིག་གི་འབྱུང་ཁུངས་དང་ བྱེད་ལས་ དགོས་པ་ཚུ་གི་སྐོར་དང་ ཡི་གུའི་ངོ་སྤྲོད་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ཧ་གོ་སྟེ་ རང་

གི་སྐད་ཡིག་ལུ་ བརྩི་མཐོང་དང་ཤ་ཞེན་བསྐྱེད་ཐོག་ལས་ ལྷབ་སྦྱང་དང་ ལག་ལེན་ ཉམས་སྲུང་ཚུ་འབད་ཐོག་ལས་ རང་གི་

ཁ་སྐད་ གོང་འཕེལ་གཏང་ནི་ལུ་བརྩོན་ཚུགས་དགོ། 

2. སྐད་ཡིག་ཚུ་ ངག་ཐོག་དང་ཡིག་ཐོག་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཐངས་ཀྱི་ ཁྱད་པར་དང་ཕྱེས་ཏེ་ ཡིག་ཐོག་ལུ་ སྦྱོར་ཚུལ་ ཚུལ་

མཐུན་ལག་ལེན་འཐབ་དགོཔ་ཚུ་ ཧ་གོ་སྟེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་དགོ། 

3. རྣམ་དབྱེ་བརྒྱད་ཀྱི་འཇུག་པ་ཚུ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དེ་ འཇུག་པ་ཚུ་འཛོལ་བ་མེད་པར་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས། 

4. རང་དབང་ཅན་རྐྱང་པའི་ཕྲད་དང་ སྡེ་ཚན་ཅན་གྱི་ཕྲད་ཚུ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དེ་ དུས་རྒྱུན་གྱི་གནས་སྟངས་ནང་ ཕྲད་རྣམ་དབྱེ་ཚུ་ 

འཛོལ་བ་མེད་པར་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ བརྡ་དོན་སྤྲོད་ཚུགས་དགོ། 

5. མིང་ཚིག་གི་ རྣམ་གཞག་ཚུ་ལྷབ་སྟེ་ བྱ་ཚིག་དང་ བྱེད་མེད་ལས་ཚིག་ སྨོན་ཚིག་ཚུ་ ཡིག་སྡེབ་ཚུལ་མཐུན་བྲི་ཚུགས།  

6. ཚིག་མཚམས་ བརྗོད་མཚམས་ དོན་མཚམས་བཅད་ཐངས་ཚུ་ལྷབ་སྟེ་ ཡིག་རིགས་ག་ཅི་བྲི་རུང་ ལྷག་ངོ་བདེ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་ བྲིས་

ཏེ་ ཡི་གུའི་འབྲི་བཀོད་ མཛེས་ཆ་དང་ལྡནམ་སྦེ་བཟ་སྟེ་ བྲི་ཚུགས་དགོ། 

7. གདམ་ང་ཅན་གྱི་ཡི་གུ་ལྷབ་སྦྱང་འབད་དེ་ གོ་དོན་གཅིག་ལུ་ ཡིག་སྡེབ་མ་འདྲཝ་ཡོད་མི་ཚུ་ ཧ་གོ་སྟེ་ ལག་ལེན་ ཚུལ་

བཞིན་དུ་འཐབ་ཚུགས་དགོ། 

8. བསྡུ་ཡིག་གི་རྣམ་གཞག་ལྷབ་སྦྱང་ལུ་བརྟེན་ མིང་ཚིག་ཚུ་ ཚིག་རྒྱས་བསྡུས་ཀྱི་ཐོག་ལས་འབྲི་ལྷག་འབད་དེ་ བརྡ་དོན་སྤྲོད་

ལེན་འབད་ཚུགས། 

9. རྫོང་ཁའི་སྐད་ཡིག་ནང་ལུ་ ཁ་སྐད་གཞན་ནང་ཡོད་མི་ མིང་ཚུ་ བྲི་དགོཔ་འཐོནམ་ད་ རྗོད་སྒྲ་འཐོན་མ་ཚུགས་མི་ཚུ་ བཏོན་

ཐབས་ལུ་ དམིགས་བསལ་ ཡིག་སྡེབ་འབྲི་ཐངས་ཀྱི་ རྣམ་གཞག་ཚུ་ ལྷབ་སྟེ་ རྗོད་སྒྲ་དགཔ་སྦེ་ བྲིས་ཏེ་ བརྡ་དོན་

སྤྲོད་ཚུགས་དགོ། 

10. ཚིག་མཛོད་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ མིང་ཚིག་གི་གོ་དོན་དང་ཡིག་སྡེབ་འཚོལ་ནི་དང་ འོས་འབབ་ཡོད་པའི་མིང་ཚིག་ གདམ་འཐུ་

འབད་དེ་ གནས་སྟངས་ནང་ བཙུགས་ཏེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་དགོ། 
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<ིར་བཏང་1ད་ཡིག་ངོ་>ོད། 

སྐད་ཡིག་ཟེར་མི་འདི་ མི་དང་མི་གི་བར་ན་ སེམས་ཁར་མནོ་མི་ཚུ་ ཁ་ལས་ཚི་སྦེ་སླབ་སྟེ་ བརྡ་དོན་
སྤྲོད་མི་དང་ ཁ་ལས་སླབ་མི་ཚི་ཚུ་ ཡིག་ཐོག་བྲིས་ཏེ་ བརྡ་དོན་སྤྲོད་མི་ གཉིས་ཆ་ར་ལུ་ སླབ་ཨིན། 
དེ་ཡང་ སྐད་ཡིག་གི་འབྱུང་རབས་ཚུ་ནང་བལྟཝ་ད་ དང་པ་ ཁ་སྐད་ཐོན། ཁ་སྐད་ལས་བརྟེན་ཏེ་ སྐད་
ཡིག་ཐོན་ནུག།  
ཁ་#ད་དང་&་#ད། 
ཁ་སྐད་དེ་ དང་པ་ར་མི་གི་ཁོག་པའི་ནང་ལས་འཐོན་མི་གི་ སྒྲ་སྐད་ལས་བརྟེན་ཏེ་འབྱུངམ་ཨིན། སྒྲ་
ཟེར་མི་དེ་ལུ་ སྤྱིར་བཏང་ དབྱེ་བ་ཕྱེ་བ་ཅིན་ སེམས་ཡོད་མི་དཔེར་ན། མི་དང་སེམས་ཅན་ཚུ་གིས་རྐྱབ་
མི་སྐད་ལུ་ ཤེས་རྒྱུད་ཀྱིས་ཟིན་པའི་སྒྲ་ཟེར་སླབ་ཨིན་མས། སེམས་མེད་པའི་ དངོས་པོ་ཤིང་དང་ རླུང་
མ་ཚུ་གིས་ རྐྱབ་མི་སྐད་ལུ་ ཤེས་རྒྱུད་ཀྱིས་མ་ཟིན་པའི་སྒྲ་ཟེར་སླབ་ཨིན་མས།  
སྐད་དེ་གི་ཐོག་ལས་ མི་གཅིག་གིས་གཅིག་ལུ་ བརྡ་དོན་སྤྲོད་ལེན་འབད་རིགས་འབད་ཚད་ ཁ་ནང་ལས་
འཐོན་མི་ སྐད་ཀྱི་ཐོག་ལས་ སླབ་ནི་འདི་གིས་ ཁ་སྐད་ཟེར་སླབ་ཨིན། 
དེ་ཡང་ མི་སོ་སོ་ལུ་ སྐྱེས་ཞིནམ་ལས་ ཁ་སླབ་ཤེས་པའི་བསྒང་ལས་ ལག་ལེན་འཐབ་མི་ ཨའི་གི་
ཁ་རེ་ཡོད། ཁ་དེ་གཡུས་ཚན་རེ་ནང་མ་འདྲཝ་རེ་དང་ ཡངན་ ལུང་ཕྱོགས་རེ་ནང་ མ་འདྲཝ་རེ་ཡོད།   
དེ་ལུ་གཡུས་ཁ་ཟེར་སླབ་ཨིན། ཨའི་གི་ཁ་ཟེར་ཡང་སླབ་ཨིན། དཔྱེ་ ང་བཅས་རའི་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་
ནང་འབད་བ་ཅིན་ སྔ་ལོང་ཁ་དང་ ཚངས་ལྷ་ལོ་ (ཤར་ཕྱོགས་པའི་ཁ་)དང་ ཁེངས་ཁ་ཟེར་སླབ་མི་ཚུ་
ཨིན། ཁ་དེ་ཚུ་ག་ར་ གང་ཟག་སོ་སོའི་ཁ་ལས་འཐོན་མི་སྐད་ཀྱི་ཐོག་ལས་ གཅིག་གིས་གཅིག་ལུ་ བརྡ་
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སྤྲོད་ཚུགས་ནི་འདི་གིས་ ཁ་སྐད་ཟེར་སླབ་ཨིན། ཁ་སྐད་དེ་ ཡིག་ཐོག་ལུ་ འབྲི་སྲོལ་ཡོད་མི་ལུ་ སྐད་
ཡིག་ཟེར་སླབ་སྲོལ་དར་ཁྱབ་སོང་ནུག།  
(ལ་ཁབ་ནང་གི་#ད། 

འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ ཆུང་ཀུ་ཅིག་ཨིན་རུང་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ གཡུས་སྐད་ཀྱི་ ལྷམ་པ་མ་འདྲཝ་
མང་རབས་ཡོད་པའི་ ཁ་སྐད་ཀྱིས་ཕྱུག་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ཨིན། ཁ་སྐད་དེ་ཡང་ དང་པ་རང་ 
རྫོང་ཁ་(ཤར་ཝང་སྤ་གསུམ་གྱི་ཁ) (སྔ་ལོང་ཁ་འམ་སྔན་ལུང་ཁ)(སྒར་སྐད) (མེན་སྐད) 
དང་། དེ་ལས་ཧེན་ཁ་  (སྔན་ཁ།)  སྲས་ཕུག་པའི་ཚངས་སྐད་ (ལ་ཁ་པའི་ཁ)   མོན་ཁ 
(རུ་ཁ་པའི་ཨོ་ལེ་ཁ)   མང་སྡེ་པའི་ཁ། ཁེངས་ཁ། བུམ་ཐང་ (བུམ་ད་) པའི་ཁ།  ཀུར་
སྟོད་པའི་ཁ།   ཀུར་སྨད་ཁ་ (ཁྱོད་ཆ་ང་ཆ) ཕྱཱ་ལི་པའི་ཁ། ཚང་ལ་ལོ་  (ཤར་ཕྱོགས་པའི་
ཁ) ཚུ་དང་།  

དེ་ལས་བྱང་ཁ་ཐུག་ལས་ཕར་ ལ་ཡག་པའི་ཁ་དང་ལུང་ནག་པའི་ཁ།བུམ་ཐང་དུར་ཀྱི་ཁ་(འབྲོག་
སྐད) ཛ་ལ་པའི་ཁ།   མེ་རག་སག་སྟེང་པའི་ཁ་  (འབྲོག་ཁ།) དྭགས་པའི་ཁ་ཚུ་དང་ ལྷོ་
ཁ་ཐུག་ལས་ཕར་ ལྷོ་པའི་ཁ་ (ལྟག་པ་འགྲམ་སྡིངཔ/ གྲོ་ཡ)  གོངས་འདུ་ (གུང་དུག)  
པའི་ཁ་དང་  ཤུལ་ལས་ལྷོ་མཚམས་བདའ་སྟེ་   པཱ་རིའི་མི་རིགས་གསར་དུ་ཆགས་ཞིནམ་ད་
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ལས་ དར་བའི་ ལྷོ་མཚམས་པའི་ཁ་དང་ གཞན་ཡང་བོད་པའི་ཁ་སླབ་མི་ཚུ་དང་སྦེ་ ཁ་སྐད་མ་
འདྲཝ་ ཉི་ཤུ་དེ་ཅིག་སླབ་མི་ཡོད། 

ཨིན་རུང་ དེ་ཚུ་ཚུར་བསྡུ་བ་ཅིན་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ རྫོང་ཁ་ཉི་ཤུ་ལས་ བཀྲིས་སྒང་རྫོང་ཁག་
བཀྲིས་སྒང་ཆ་འདུས་དང་།   མོང་སྒར་རྫོང་ཁག་ གཞོང་སྒར་ཆ་འདུས། པདྨ་དགའ་ཚལ་རྫོང་
ཁག་   གདུང་བསམ་མདོ་གསུམ་དང་། བཀྲིས་གཡང་རྩེ་རྫོང་ཁག་ དང་སྦེ་  ཤར་ཁ་ཐུག་གི་
རྫོང་ཁག་བཞི་ནང་གཙོ་བོ་   ཚང་ལ་ལོ་ཟེར་ཤར་ཕྱོགས་པའི་ཁ་དང་།  

ལྷུན་རྩེ་རྫོང་ཁག་  ཀུར་རི་མདོ་བཞི། བྱ་དཀར་རྫོང་ཁག་  བུམ་ཐང་སྡེ་བཞི།  གཞལ་སྒང་
རྫོང་ཁག་ ཁེངས་རིགས་རྣམ་གསུམ། ཀྲོང་གསར་རྫོང་ཁག་ མང་སྡེ་ཚོ་བཞི་དང་སྦེ་ དབུས་
ཕྱོགས་ཁ་ཐུག་གི་ རྫོང་ཁག་བཞི་ནང་ གཙོ་བོ་བུམ་ཐང་པའི་ཁ་དང་། 

བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་ དགེ་ལེགས་ཕུག་ རྩི་རང་ བསམ་རྩེ་དང་ ལྷོ་ཁ་ཐུག་གི་རྫོང་ཁག་
བཞི་ནང་གཙོ་བོ་ ལྷོ་མཚམས་པའི་ཁ་དང་། དེ་ལས་ཐིམ་ཕུག་རྫོང་ཁག་   ཝང་ཚོ་ཆེན་བརྒྱད།  
སྤུ་ན་ཁ་རྫོང་ཁག་ ཐེད་ དར་ཐེག་བཅུ་གསུམ་།དབང་འདུས་ཕོ་བྲང་རྫོང་ཁག་ ཤར་དར་བརྒྱད། 
སྤ་རོ་རྫོང་ཁག་  བར་སྐོར་ཚོ་དྲུག་ དར་དཀར་རྫོང་ཁག་ དར་དཀར་ལུང་གསུམ།  ཆུ་ཁ་རྫོང་
ཁག་  ཧཱ་རྫོང་ཁག་  ཧཱ་རྒྱུད་བཞི།  མགར་ས་རྫོང་ཁག་དང་སྦེ་ ནུབ་ཕྱོགས་ཁ་ཐུག་གི་རྫོང་
ཁག་བརྒྱད་ནང་ གཙོ་བོ་ རྫོང་ཁ་གིས་ཁྱབ་སྟེ་ཡོདཔ་ལས་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་གི་སྐད་རིགས་
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དེ་ཚུ་གེ་ར་ཚུར་བསྡུ་བ་ཅིན་ ༡ ཤར་ཕྱོགས་པའི་ཁ། ༢ བུམ་ཐང་པའི་ཁ། ༣ རྫོང་ཁ། ༤ 
ལྷོ་མཚམས་པའི་ཁ་བཅས་   སྐད་རིགས་བཞི་ནང་བསྡུཝ་ཨིན།  འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ ཁ་
སྐད་མ་འདྲཝ་ལེ་ཤ་ཡོད་རུང་ རྫོང་ཁག་ག་ར་ནང་སླབ་དགོ་མི་ འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་ཁ་འདི་ རྫོང་
ཁ་ཨིན།  
ཡི་/འི་ངོ་3ོད། 
ཡི་གུ་ཟེར་མི་འདི་ ང་བཅས་ར་གིས་ འབྲི་མི་རྫོང་ཁའི་ཡི་གུ་ ཀ་ཁ་ཚུ་དང་ ཨིང་ལིཤ་གི་ཡི་གུ་ ཨེ་སྦི་
སི་ཚུ་ཨིན། ཡི་གུ་དེ་ཚུ་ལུ་ ཡིག་གཟུགས་ཟེར་སླབ་ནི་དང་ ཡི་གུ་ངོ་མ་འདི་ དཔེར་ན། ལག་པ་གིས་
ཡི་གུ་ ཀ་ཅིག་འབྲི་དགོ་པས་མནོ་བའི་ མནོ་བསམ་གཏངམ་ད་ སེམས་ཀྱི་འཆར་སྣང་ལུ་ ཡི་གུ་ཀའི་ 
རྣམ་པ་ཅིག་ཤར་ཏེ་འོང་མི་འདི་ལུ་ སླབ་ཨིན་ཟེར་ མཁས་པ་ཚུ་གིས་གསུངས་སྲོལ་ཡོད། 
འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ ཡོད་མི་ཁ་ཚུ་ལས་ ཡིག་ཐོག་ལུ་ བྲི་ནི་ཡོད་མི་ སྐད་ཡིག་འདི་ རྒྱལ་ཡོངས་
སྐད་ཡིག་ རྫོང་ཁའི་ཡི་གུ་དང་། དེ་གུ་ ནང་པའི་ཆོས་ཀྱི་དཔེ་ཆ་ཚུ་གི་ ཆོས་སྐད་ཡི་གུ་དང་། དེང་
རབས་ཀྱི་ཤེས་ཡོན་སྐད་ཡིག་ ཨིང་ལིཤ་ཡི་གུ། དེ་ལས་ འབྲུག་ལོྷ་མཚམས་ཁའི་ཡི་གུ་དང་བཞི་ཡོད།   
#ད་ཡིག་གི་5ེད་ལས་དང་བ8ན་པའི་མིང་གནས། 
ཁ་སྐད་དང་ སྐད་ཡིག་སོ་སོའི་བྱེད་ལས་ཀྱི་ ཁྱད་པར་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ སྐད་ཡིག་གི་མིང་གནས་སླབ་སྲོལ་
མ་འདྲཝ་དག་པ་ཅིག་ཡོད། དེ་ཚུ་གི་ངོས་འཛི་འབད་ཐངས་ཚུ་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་ལྟར་དུ་ཨིན། 
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ག;ས་<ི་ཁ། 
གཡུས་སྐད་ཟེར་མི་འདི་ ལུང་ཕྱོགས་དང་གཡུས་སྒོ་སོ་སོའི་ནང་འཁོད་ བརྡ་དོན་སྤྲོད་ལེན་གྱི་
དོན་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་པའི་ཁ་སྐད་ཅིག་ཨིན། ཁ་སྐད་འདི་ རང་གིས་ཁ་སླབ་ནི་འགོ་བཙུགས་
པའི་ནམ་དུས་ལས་རང་ བཟའ་ཚང་ནངའཁོད་ལུ་ བརྡ་དོན་སྤྲོད་ལེན་འབད་དེ་འོང་པའི་ ཕ་མའི་
ཁ་སྐད་དང་པ་དེ་ཨིནམ་ལས་ ད་རེས་ནངས་པ་ དེ་ལུ་ ཨའི་གི་ཁ་ཟེར་ཡང་སླབ་སྲོལ་ཡོད།  
(ལ་ཡོངས་#ད་ཡིག། 
རྒྱལ་ཁབ་ནང་ ཧེ་མ་ལས་ཡོད་མི་ ཁ་ཚུ་གི་གྲལ་ལས་ རྩོམ་རིགས་མང་ཤོས་ཡོད་མི་གི་ སྐད་ཡིག་
དང་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་གི་ ཁ་སྐད་མང་ཤོས་དང་ འབྲེལ་བ་ཡོད་མི། སྲིད་གཞུང་འགོ་བཙུགས་པའི་བསྒང་
ལས་ ལག་ལེན་འཐབ་མི་དང་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་དབུ་འཛི་ བརྒྱུད་འཛི་གྱི་རྒྱལཔོ་རིམ་འབྱོན་ཚུ་གིས་ 
རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མི་སེར་ཡོངས་དང་གཅིག་ཁར་ བརྡ་དོན་སྤྲོད་ལེན་མཛད་མི་གི་ཁ་འདི་ རྒྱལ་ཡོངས་སྐད་
ཡིག་ཨིན། འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ རྫོང་ཁ་འདི་རྒྱལ་ཡོངས་སྐད་ཡིག་དང་གཞུང་འབྲེལ་སྐད་ཡིག་
(གཞུང་ཁ་)ཨིནམ་མ་ཚད་ ལཱ་གཡོག་སྐད་ཡིག་ཡང་ཨིན། དེ་ཁར་ རྫོང་ཁག་བརྒྱད་ཀྱི་ གཡུས་ཁའི་
སྐད་ཡིག་ཡང་ཨིན། 
ག=ང་འ>ེལ་#ད་ཡིག། 
གཞུང་དོན་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་མི་ཁ་ལུ་ གཞུང་ཁ་ཟེར་སླབ་ལས་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ རྫོང་ཁ་ལུ་ 
གཞུང་ཁ་ཟེར་ཡང་སླབ་ཨིན། 
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?་གཡོག་#ད་ཡིག། 
གཞུང་དང་སྒེར་གྱི་མི་ཚེི་ལཱ་གཡོག་གི་དོན་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་དགོ་པའི་ཁ་ལུ་ ལཱ་གཡོག་སྐད་ཡིག་
ཟེར་སླབ་ཨིན། འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ ཨིང་ལིཤ་འདི་ ལཱ་གཡོག་སྐད་ཡིག་འབད་ ལག་ལེན་འཐབ་དོ་
ཡོད་པའི་ཁར་ རྫོང་ཁ་ཡང་ ལཱ་གཡོག་སྐད་ཡིག་སྦེ་ལག་ལེན་འཐབ་ཨིན། ལཱ་གཡོག་སྐད་ཡིག་འདི་ 
མི་ག་ར་ལུ་ ག་ནི་ལས་གལ་ཆེ། 
ཕལ་#ད་དང་ཡིག་#ད།  
ཕལ་སྐད་དང་ཕལ་ཁ་ ཕལ་ཚི་ཟེར་མི་འདི་ཚུ་ ཁ་ལས་སླབ་སྲོལ་ཡོད་རུང་ ཡིག་ཐོག་འབྲི་སྲོལ་མེད་
མི་གི་མིང་ཚི་དང་ ཁ་སྐད་ཚུ་ལུ་སླབ་ནི་དང་། ཡིག་སྐད་ཟེར་མི་འདི་ཡིག་ཐོག་ལུ་འབྲི་སྲོལ་ཡོད་མི་
དང་ དེ་ལས་ ཁ་ལས་སླབ་སྲོལ་ཉུང་རུང་ ཡིག་ཐོག་ལུ་འབྲི་སྲོལ་ཡོད་མི་གི་ མིང་ཚི་དང་སྐད་ཡིག་
ཚུ་ལུ་སླབ་ཨིན།  
འ་ནེ་སྦེ་འབདཝ་ད་ ཁ་དེ་ཚུ་གི་སླ་ལས་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ ཁག་ཆེ་ཤོས་ར་ རྒྱལ་ཡོངས་སྐད་ཡིག་
རྫོང་ཁ་དང་ ལཱ་གཡོག་སྐད་ཡིག་ཨིང་ལིཤ་གཉིས་ཨིན། དེ་སྦེ་ནི་འདི་གིས་ སྐད་ཡིག་དེ་གཉིས་ལུ་ 
གཞུང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ ཁག་ཆེཝ་སྦེ་བརྩིས་ཏེ་ ཤེས་རིག་རྩ་གཞུང་ནང་ལུ་ཚུད་དགོཔ་ དེ་ལས་བརྟེན་
ཏེ་ཨིན་ནོ།།  
རྒྱབ་རྟེན་དཔེ་དེབ། 
༡. སྤྱི་ལོ་ ༡༩༩༠ ལོར་ རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་དཔེ་སྐྲུན་འབད་མི་ རྫོང་ཁའི་བརྡ་གཞུང་གསརཔ། 
༢. སྤྱི་ལོ་ ༡༩༩༨ ལུ་ ལའི་དྲེན་ལུ་དགེ་བཤེས་འཇམ་དབྱངས་འོད་ཟེར་གྱིས་ དཔེ་སྐྲུན་འབད་མི་རྫོང་ཁ་། 
༣. དྲགོས་སངས་རྒྱས་རྡོ་རྗེ་གིས་ འབྲི་མི་སྐད་རིགས་ཀྱི་འབྱུང་རབས། 
༤. སྤྱི་ལོ་༡༩༩༡ ལོར་དགེ་བཤེས་འཇམ་དབྱངས་འོད་ཟེར་གྱིས་འབྲུག་གི་སྐད་རིགས་ཞིབ་འཇུག་ ཐེངས་དང་པའི་སྙན་

ཞུ། 
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ཡི་4་5ོར་བའི་ངོ་>ོད། 

ཡི་གུའི་སྦྱོར་བ་འདི་ རྩོམ་རིག་དང་སྐད་ཡིག་གཉིས་ཆ་རའི་ གཞི་རྟེན་ངོ་མ་ཅིག་ཨིན། ཡི་གུ་སྦྱོར་བ་
ལུ་མ་བརྟེན་པར་ བརྡ་དོན་སྤྲོད་ལེན་གྱི་ལཱ་ཚུ་ ག་ཅི་ཡང་དོན་ཆོད་མི་ཚུགས། དེ་སྦེ་ནི་འདི་གིས་ བG་
ཡིག་ངག་Eོན་ལས། ཡི་གེའི་Aོར་བ་ལ་འIལ་ན། །དོན་7མས་འIལ་བ་Kོས་ཅི་དགོས། །ཟེར་གསུངས་དོ་
བཟུམ་ བརྗོད་དོན་འཁྲུལ་བ་མེད་པར་ བརྡ་སྤྲོད་ཚུགས་ནི་གི་དོན་ལུ་ སློབ་རིམ་༤ པ་ལས་༡༢ པ་
ཚུན་ཚོད་ལུ་ རྫོང་ཁའི་ཡིག་སྦྱོར་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ ཤེས་དགོཔ་འདི་གལ་ཆེ། 
དེ་སྦེ་ནི་འདིི་གིས་ རྫོང་ཁའི་བརྡ་གཞུང་ནང་གི་ ཡི་གུའི་སྦྱོར་བ་ཚུ་ལས་ སློབ་རིམ་བརྒྱད་པ་ཚུན་ཚོད་ལུ་ 
ལྷབ་ཚར་མི་གི་ཁ་སྐོང་ལུ་ སློབ་རིམ་དགུ་པ་འདི་ནང་ རྣམ་དབྱེ་བརྒྱད་ལས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ ཕྲད་རང་
དབང་ཅན་རྐྱང་པའི་སྡེ་ཚན་ལས་ ནི་སྒྲ་དང་ ན་དང་ཅིན་གྱི་སྒྲ་ཚུ་དང་། སྡེ་ཚན་ཅན་གྱི་ཕྲད་ལས་ འདྲི་
ཚི་དང་ བྱེད་མེད་ལས་ཚི་དང་ སྨོན་ཚི་ དེ་ཁར་ རྫོང་ཁ་རོ་མཱན་འབྲི་ཐངས་ ལམ་ལུགས་ཀྱི་སྐོར་
བཅས་ཚུད་དེ་ཡོད། 
སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ ལྷབ་མི་ཡི་གུའི་སྦྱོར་བ་ཚུ་ ཡུན་རིངམོ་སྦེ་སེམས་ཁར་བཞག་མ་ཚུགས་མི་འདི་ ད་
ལྟོ་ཚུན་ཚོད་ཀྱི་བར་ན་ སློབ་དཔོན་ཚུ་གིས་ སྟོན་མི་འདི་ར་མ་གཏོགས་ ཁྱེད་ར་གིས་ སྦྱང་བ་ཆེནམོ་ཅིག་ 
མ་འབད་ནི་འདི་གིས་ཨིན། ད་ལས་ཕར་ ཡིག་སྦྱོར་ལྷབ་མི་ཚུ་ དཔེར་བརྗོད་རྐྱབ་ནི་དང་ སྡོམ་ཚི་བློ་
ལུ་གཟུང་ནི་ ཕྲད་དང་རྣམ་དབྱེའི་སྦྱོར་ཚུལ་ཚུ་ གནས་སྟངས་དང་བསྟུན་ཏེ་ ཡིག་རྒྱུགས་དང་འབྲི་རྩོམ་
གཏང་ཡིག་ཚུ་ནང་ ག་དེ་སྦེ་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ཡོདཔ་ཨིན་ན་ ངོས་འཛི་འབད་དེ་ ལག་ལེན་འཐབ་
ནི་ གང་མང་བཙུགས་ཏེ་ཡོད་མི་འདི་གིས་ ཡི་གུའི་སྦྱོར་བ་ཚུ་ཁྱེད་ར་གི་རྒྱུད་ལུ་ ཡུན་རིངམ་ོསྦེ་གནས་
ཏེ་ སྐད་ཡིག་གི་ལག་ལེན་ལྕོགས་གྲུབ་ ཧེ་མ་ལས་ལྷགཔ་སྦེ་ འཐོབ་ཚུགས་པའི་རེ་བ་ཡོད།། 
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?མ་ད@ེ་བBད་Cི་ངོ་>ོད། 
རོྫང་ཁའི་ མིང་ཚི་བརྗོད་པའི་ལམ་ལས་ བརྗོད་དོན་བརྡ་སྤྲོད་ནི་གི་དོན་ལུ་ མིང་ཚི་དང་བྱ་བ་ འབྱུང་
ཁུངས་དང་བྱེད་སྒྲ་ལ་སོགས་པའི་ རྣམ་པ་སོ་སོར་ཡོད་པའི་དབྱེ་བ་ཚུ་ གསལ་རིལ་རི་སྦེ་ སྟོན་ནི་འདི་
གིས་ རྣམ་དབྱེ་ཟེར་སླབ་ཨིན། རྣམ་དབྱེའི་རིམ་པ་ཚུ་ ཚུལ་བཞིན་དུ་མ་ཤེས་པ་ཅིན་ རྫོང་ཁའི་བརྗོད་པ་
ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ བཟོ་མི་ཚུགས། དེ་སྦེ་ནི་འདི་གིས་ རྣམ་དབྱེའི་རིམ་པ་ཚུལ་བཞིན་དུ་ ཤེས་ཐབས་ལུ་ 
དང་པ་ རྣམ་དབྱེ་ལུ་ ནང་གསེས་ཀྱི་ དབྱེ་བ་བརྒྱད་ཡོད་མི་འདི་ ངོ་སྤྲོད་འབད་བ་ཅིན། 
དང་པ།   ངོ་བོ་ཙམ་སྟོན་པ། 
གཉིས་པ།  ལས་སུ་བྱ་བ། 
གསུམ་པ།  བྱེད་པ་པོ། 
བཞི་པ།   དགོས་ཆེད། 
ལྔ་པ།   འབྱུང་ཁུངས། 
དྲུག་པ།   འབྲེལ་སྒྲ། 
བདུན་པ།   གནས་གཞི། 
བརྒྱད་པ།   འབོད་སྒྲ་ཚུ་ཨིན། 
༡. རྣམ་དབྱེ་དང་པ་ ངོ་བོ་ཙམ་སྟོན་པ།  

རྣམ་དབྱེ་དང་པ་ ངོ་བོ་ཙམ་སྟོན་པ་ཟེར་མི་འདི་ ག་ཅི་འབད་རུང་ཅིག་གི་ མིང་རྐྱངམ་གཅིག་
སྟོན་མི་ལུ་སླབ་ཨིན། དཔེར་ན། ཀ་བ། བུམ་པ། མི། སེམས་ཅན། བཀྲ་ཤིས། ལྷ་མོ་ཟེར་
དོ་བཟུམ་ཨིན། རྣམ་དབྱེ་དང་པའི་ནང་ལུ་ གཅིག་ཚི་ མང་ཚི་ཚུ་ཡང་ ཚུད་དོ་ཡོདཔ་ལས་ 
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དཔེར་ན། ཀ་བ་ཚུ། མི་ཆ་ཁྱབ། སེམས་ཅན་ཚུ་ཟེར་དོ་བཟུམ་ཨིན། དེ་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ སློབ་
རིམ་ཧེ་མམ་ཚུ་ནང་ མིང་དང་མིང་ཙམ་ཚུ་གི་སྐབས་ལུ་ རྒྱས་ཤིང་རྒྱསཔ་སྦེ་ལྷབ་སྟེ་ཡོདཔ་
ལས་ དེ་ཚུ་སེམས་ཁར་དྲན་ཏེ་ འཇུག་ཚུལ་ཤེས་ཚུགསཔ་འབད་དགོ།  

༢. གཉིས་པ་ལས་སུ་བྱ་བའི་རྣམ་དབྱེ། 
ལས་སུ་བྱ་བའི་རྣམ་དབྱེ་ཟེར་མི་འདི་ དཔེར་ན། འབྲུག་ལུ་སྡོད་ཟེར་སླབ་དོ་བཟུམ་ བྱ་བའི་
ཡུལ་གཙོ་བོར་བཏོན་ཏེ་ བརྗོད་པའི་ཚི་གཅིག་ལུ་གོ་ནི་ཨིན། དེ་ཡང་བྱ་ཡུལ་དང་ བྱ་ཚི་
གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ རྣམ་དབྱེའི་རྐྱེན་གང་རུང་ཅིག་ བཙུགས་ཏེ་སླབ་ད་ དོན་དག་དེ་ གསལ་ཏོག་
ཏོ་སྟོན་ཚུགསཔ་ལས། འདི་བཟུམ་མའི་ཚི་ལུ་ ལས་སུ་བྱ་བའི་རྣམ་དབྱེ་ཟེར་སླབ་ཨིན། 
འདི་ལུ་ནང་གསེས་ཀྱི་དབྱེ་བ་ ལས་སུ་བྱ་བའི་རྣམ་དབྱེ་དང་ ཡུལ་ལས་དབྱེར་མེད་ཀྱི་རྣམ་དབྱེ་
གཉིས་ཡོད།  

 ༢.1 ལས་སུ་བྱ་བའི་རྣམ་དབྱེའི་རྐྱེན། 
རྣམ་དབྱེ་དེའི་དོན་ལུ་ རྐྱེན་གྱི་སྒྲ་མ་འདྲཝ་ ན་ར་ལུ་གསུམ་ ཨིནམ་དང་ དེ་གསུམ་
པོ་ རྗེས་འཇུག་གི་དབྱེ་བ་མེད་པར་ འཇུགཔ་ཨིན། རྐྱེན་ན་ར་ལུ་གསུམ་གྱིས་ རྣམ་
དབྱེ་གཉིས་པ་དང་ གཉིས་པའི་ནང་གསེས་ ཡུལ་ལས་དབྱེར་མེད་དང་ རྣམ་དབྱེ་
བཞི་པ་དང་ རྣམ་དབྱེ་བདུན་པ་ཚུ་ལུ་ཡང་ འཇུག་ནི་དང་།  ར་གིས་ མིང་མཐའ་
དང་ མིང་རྐྱང་དང་ཆ་སྟེ་འཇུགཔ་ཨིན། ལ་དོན་གྱི་ཕྲད་ཀྱི་སྐོར་ལས་ སློབ་རིམ་ཧེ་
མམ་ཚུ་ནང་ལྷབ་མི་ཚུ་ སེམས་ཁར་དྲན་ཤེས་བསྐྱེད་དགོ། 
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༢.2 ལས་སུ་བྱ་བའི་རྣམ་དབྱེའི་དཔེར་བརྗོད། 
༡. ནང་ན་ཤོག། ༢. ཕར་སོང་། 
༣. རྟ་ཁར་ཞོན། ༤. ལཱ་སར་གཏང་། 
༥. རྒྱ་ལུ་འགོྱ་ནི། ༦. ཁྱིམ་ཐོག་གུར་ དར་ཤིང་བཀལ། 
༧. ཁྲི་གུར་ བླམ་བཞུགས། ཟེར་མི་ཚུ་ བརྗོད་ཡུལ་གྱི་ཚི་དོན་མིང་རྐྱང་ 
ནང་ ཕ་ རྟ་ཁ་ ལཱ་ས་ རྒྱ་ ཁྱིམ་ཐོག་ ཁྲི་ཚུ་ལུ་ བྱ་ཚི་ ཤོག་ སོང་ ཞོན་ 
གཏང་ འགོྱ་ བཀལ་ བཞུགས་ཟེར་མི་ཚུ་ རྐྱེན་གྱི་སྒྲ་ ན་ ར་ ལུ་ གུ་ ཚུ་
བཙུགསཔ་ད་ དོན་དག་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ བརྡ་འཕྲོད་ཚུགས་ནི་འདི་གིས་ འདི་བཟུམ་
མའི་རིགས་ལུ་ ལས་སུ་བྱ་བའི་རྣམ་དབྱེ་ཟེར་སླབ་ཨིན།  

2.༣ ཡུལ་ལས་དབྱེར་མེད་ཀྱི་རྣམ་དབྱེ། 
བརྗོད་ཡུལ་གྱི་ཚི་དོན་ མིང་རྐྱང་དང་ མིང་གི་ཁྱད་ཚི་གང་རུང་ཅིག་ལུ་ བྱ་བའི་
ལས་ཚི་ཅིག་སྦྱརཝ་ད། བརྗོད་ཡུལ་མིང་རྐྱང་ངམ་ ཁྱད་ཚི་དེ་ བྱ་བའི་ལས་ཚི་
དེ་དང་ དབྱེ་བ་མེད་པར་འགོྱ་མི་འདི་ལུ་ ཡུལ་ལས་དབྱེར་མེད་ཀྱི་ རྣམ་དབྱེ་ཟེར་
སླབ་ཨིན། དཔྱེ་འབད་བ་ཅིན། ༡. ལྷ་མི་ལུ་སྤྲུལ། ༢. ཤིང་སེར་
པོར་གྱུར། ༣. མི་མཁས་པར་གྱུར། ༤. བློན་པོའི་བུ་ལུ་སྐྱེས། 
༥. རང་ལྷ་ལུ་སྒོམ། 

ཟེར་མི་ཚུ་ བརྗོད་དོན་གཙོ་བོ་དང་ བྱ་ཚི་གཉིས་ དབྱེ་བ་ལོགས་སུ་ ཕྱེ་མ་ཚུགས་ནི་འདི་གིས་ 
སྐབས་འདིར་ ཡུལ་ལས་དབྱེར་མེད་ཀྱི་རྣམ་དབྱེ་དང་ ཡང་ན་ བྱ་ཡུལ་དབྱེར་མེད་ཀྱི་རྣམ་དབྱེ་
ཟེར་སླབ་ཨིན།  
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༣. གསུམ་པ་བྱེད་པ་པོའི་རྣམ་དབྱེ། 
བྱེད་པ་པོའི་རྣམ་དབྱེ་ཟེར་མི་དེ་ བྱ་བའི་ལཱ་ག་ཅི་ར་འབད་རུང་ དེ་འབད་མི་ གང་ཟག་དང་ 
དངོས་པོ་ག་ཨིན་ན་ སྟོན་པའི་སྒྲ་ལུ་ བྱེད་པ་པོའི་རྣམ་དབྱེ་ཟེར་སླབ་ཨིན། 
༣.1 བྱེད་སྒྲ་སྟོན་པའི་རྣམ་དབྱེའིི་རྐྱེན། 

རྫོང་ཁའི་ངག་གཤིས་ལུ་ བྱེད་སྒྲའི་རྐྱེན་གཙོ་བོ་ གིས་ རྐྱངམ་གཅིག་ཨིན་རུང་ 
ཡིག་ཐོག་ལུ་བྲི་བའི་སྐད་ཡིག་ནང་ གྱིས་ཀྱིས་གིས་འིས་ཡིས་ ཚུ་ཡང་ འཇུག་
སྲོལ་ཡོདཔ་ལས་ འོག་ལུ་སྒྲའི་སྦྱོར་ཚུལ་ནང་ བཤད་དེ་ཡོད།  

3.༢ བྱེད་སྒྲའི་སྒྲའི་སྦྱོར་ཚུལ་ སློབ་རིམ་ཧེ་མམ་ཚུ་ནང་ལྷབ་སྟེ་ཡོད་མི་འདི་ དྲན་གསོའི་
དོན་ལུ་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད། 
9ེས་འ<ག =ིས་ གིས་ >ིས་ འིས་ ཡིས་ 
ག    *    
ང    *    
ད    *     
ན      *   
བ    *     
མ      *   
འ     *    (ས)  (ས) 
ར      *   
ལ      *   
ས    *     
མཐའ་མེད།     *    
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༣.༣ བྱེད་སྒྲའི་དོན་གྱི་འཇུག་ཚུལ། 
བྱེད་སྒྲའི་རྐྱེན་དེ་ཚུ་གིས་ བྱེད་པ་པོ་གཙོ་ཕལ་གཉིས་དང་ རང་བཞིན་གྱི་བྱེད་པ་པོ་ 
རྒྱུ་མཚན་གྱི་དོན་བཅས་ བཞི་ལུ་འཇུག་ནི་ཡོད། དང་པ་ བྱེད་པ་པོ་གཙོ་བོ་ གང་
ཟག་ཅིག་གིས་ བྱ་བའི་ལཱ་ག་ཅི་ར་ཨིན་རུང་ གཅིག་མིན་གཅིག་འབད་བའིི་ སྒྲ་
སྟོན་མི་འདི་ལུ་སླབ་ཨིན། དཔེར་ན། 
༡.  ཁོྱད་ཀྱིས་ཡི་གུ་བྲིས་ནུག།    ༢. དོན་གྲུབ་ཀྱིས་ལྷག། 
༣.  སངས་རྒྱས་ཀྱིས་ཆོས་གསུངས།    ༤. གཟིག་གིས་ཕགཔ་བསད།  
༥.  ཁོང་གིས་རྫོང་ཁ་ཤེས།     ༦. ཁོ་གིས་ལཱ་འབད་ད་ཡི།  
༧. དཔོན་གྱིས་གསོལ་རས་གནང་།    ༨. དཔལ་འབྱོར་གྱིས་ཆུམ་བཙོང་། 

 
༣.༤ བྱེད་པ་པོ་ཕལ་པ།  

གང་ཟག་མི་དང་ སེམས་ཅན་ག་ཡང་མེད་པར་ ལག་ཆ་དང་ དངོས་པོ་ཚུ་གིས་  
ག་ཅི་ཅིག་འབད་བའི་ སྒྲ་སྟོན་མི་ལུ་སླབ་ཨིན། དཔེར་ན། 

  ༡. སྨྱུ་གུ་གིས་ཡི་གུ་བྲིས། ༢. སྟྭ་རེ་གིས་ཤིང་བཀག། 
  ༣. འཕྲུལ་གླང་གིས་ཞིང་རོྨ། ༤. ཏོག་ཙེགིས་ས་བརྐོ། 

ཟེར་མི་ཚུ་ བྱེད་པ་པོ་གཙོ་བོ་ གང་ཟག་མི་ཅིག་མེད་པ་ཅིན་ སྨྱུ་གུ་དང་ སྟྭ་རེ་ཚུ་གིས་ ལཱ་མ་
འབད་བ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ དེ་བཟུམ་མའི་རིགས་ལུ་ བྱེད་པ་པོ་ཕལ་པ་ཟེར་སླབ་ཨིན། 
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༣.༥ རང་བཞིན་གྱི་བྱེད་པ་པོ། 
བྱེད་པ་པོ་ གང་ཟག་མི་ག་ཡང་མེད་རུང་ རང་བཞིན་ཤུགས་ཀྱིས་ བྱ་ལས་འབྱུང་
བའི་ཚི་གི་སྦྱོར་བ་ཅིག་ལུ་སླབ་ཨིན། དཔེར་ན། 

  ༡. ཤུགས་ཀྱིས་གྲུབ།  ༢. ངང་གིས་འབྱུང་། 
  ༣. རིམ་གྱིས་གསལ།  ༤. འགྲོས་ཀྱིས་སྦེ། 
 

༣.༦ རྒྱུ་མཚན་གྱི་དོན་ལུ་འཇུག་པ། 
རྒྱུ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ དེ་གིས་ཕན་པ་དང་ གནོད་པ་ལ་སོགས་པའི་ རྐྱེན་ཅིག་འབད་བའི་ 
སྒྲ་སྟོན་མི་འདི་ལུ་སླབ་ཨིན། དཔེར་ན། 
༡.  འདི་འབད་ནི་འདི་གིས་དྲག་ཅི། ༢.  འདི་གིས་འབད་ཧ་གོ་ཡི། 

༤. བཞི་པ་དགོས་ཆེད་ཀྱི་རྣམ་དབྱེ། 
དགོས་ཆེད་ཀྱི་རྣམ་དབྱེ་ཟེར་མི་འདི་ ལཱ་ཅིག་འབདཝ་ད་ ལཱ་འདི་ དགོས་པ་ག་ཅི་གི་དོན་ལུ་
འབདཝ་ཨིན་ན་སྟོན་མི་ཅིག་དང་ ཡང་ཅིན་ བྱ་བའི་ཡུལ་ལུ་ བྱ་བའི་ལཱ་ཅིག་འབདཝ་ད་ ལཱ་
འདི་གིས་ ཡུལ་ལུ་ཕན་ཐོགས་ཡོད་མི་ཅིག་ལུ་་ དགོས་ཆེད་ཀྱི་རྣམ་དབྱེ་ཟེར་སླབ་ཨིན།  
དཔེར་ན། 
༡. ཚོང་རྐྱབ་པར་སོང་།  ༢. བླམ་ཞུ་བར་འགོྱ་དེས། 
༣. ཅ་ལ་ལེན་པར་གཏང་ད། ༤. མེ་ཏོག་བཅག་པར་མི་འགོྱ། 
༥. ལྟོ་བཟའ་བར་མ་སོང་། ༦. གཞན་ཕན་ལུ་མནོ་བསམ་གཏང་། 
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ཟེར་དོ་བཟུམ་ བྱ་ཚི་ སོང་ འགོྱ་དེས་ གཏང་ད་ མི་འགོྱ་ མ་སོང་ གཏང་ ཟེར་མི་ཚུ་ ཚོང་རྐྱབ་ནི་
དང་ བླམ་ཞུ་ནི་ ཅ་ལ་ལེན་ནི་ མེ་ཏོག་བཅག་ནི་ ལྟོ་བཟའ་ནི་ གཞན་ཕན་མནོ་བསམ་གཏང་ནི་ཚུ་གི་
དོན་ལུ་འབད་བའི་ དགོས་དོན་སྟོནམ་ལས་ འདི་བཟུམ་མའི་རིགས་ལུ་ བྱ་ལས་དགོས་ཆེད་ཀྱི་རྣམ་དབྱེ་
ཟེར་སླབ་ཨིན། 
དགོས་ཆེད་ཀྱི་སྒྲ་འདི་ གོང་གི་རྐྱེན་ཚུ་གིས་མ་ཚད་པར་ ཕྱིར་ ཆེད་དུ་ དོན་ལུ་ ཟེར་མི་ཚུ་དགོས་ཆེད་
གསལ་བྱེད་ཀྱི་སྒྲ་ཨིན་རུང་ གོཝ་འཇམ་པ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ འདི་ནང་དཔེར་བརྗོད་ལོགས་སུ་མ་བཀོད། 
༥. ལྔ་པ་འབྱུང་ཁུངས་ཀྱི་རྣམ་དབྱེ། 

འབྱུང་ཁུངས་ཀྱི་ རྣམ་དབྱེ་ཟེར་མི་འདི་ བརྗོད་བྱའི་ཚི་དོན་ གང་ཟག་དང་དངོས་པོ་ཚུ་  
ཡུལ་ག་ལས་འབྱུངམ་ཨིན་ན་ དེའི་ཁུངས་སྟོན་ནི་འདི་གིས་ འབྱུང་ཁུངས་ཀྱི་རྣམ་དབྱེ་ཟེར་
སླབ་ཨིན། 
༥.༡ འབྱུང་ཁུངས་ཀྱི་རྐྱེན་དང་ འཇུག་ཚུལ་གྱི་དབྱེ་བ། 

རྫོང་ཁའི་འབྱུང་ཁུངས་ཀྱི་རྐྱེན་ ལས་ ཟེར་མི་འདི་ཨིན། དེ་གིས་ རྗེས་འཇུག་གི་
དབྱེ་བ་མེད་པར་ག་ར་ལུ་འཇུགཔ་ཨིན།  
འཇུག་ཚུལ་གྱི་དབྱེ་བ། འབྱུང་ཁུངས་དངོས་དང་། ཆ་འདྲཝ། འགྲན་སྡུར་གྱི་ཁྱད་
རིམ། རྒྱུ་མཚན་སྟོན་པ། སྡུད་པའི་སྒྲ་བཅས་ ལྔ་ལུ་འཇུགཔ་ཨིན། 
དང་པ་འབྱུང་ཁུངས་དངོས་ནི། དཔེར་ན། 
༡. ཁ་ལས་གཏམ།  ༢. ས་ཁ་ལས་ཤིང་སྐྱེས། 
༣. བྱ་མོ་ལས་སྒོང་རྡོག། ༤. གཟུགས་ཁ་ལས་ཁྲག། 
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ཟེར་དོ་བཟུམ་ གཏམ་དང་ཤིང་ སྒོང་རྡོག་དང་ཁྲག་ཚུ་ འབྱུང་ས་ངོ་མ་ ཁ་དང་ ས་ 
བྱ་མོ་ གཟུགས་ ཚུ་ཨིནམ་ལས་ འབྱུང་ཁུངས་དངོས་ཟེར་སླབ་ཨིན། 

༥.༢ འབྱུང་ཁུངས་ཆ་འདྲཝ།  
དཔེར་ན། དམ་སྦྱིས་ནང་ལས་ཨོམ། ཤིང་ཁ་ལས་བྱ། ཁྱིམ་ནང་ལས་མི། ཟེར་དོ་
བཟུམ་ ཨོམ་དང་བྱ་ མི་ཚུ་འབྱུང་ས་ངོ་མ་ དམ་སྦྱིས་དང་ཤིང་ ཁྱིམ་ཚུ་མེན་རུང་ 
ཧ་ལམ་ཆ་འདྲ་སུ་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ འབྱུང་ཁུངས་དང་ཆ་འདྲ་བ་ཟེར་སླབ་ཨིན། 

 
༥.3 འགྲན་བསྡུར་གྱི་ཁྱད་རིམ་སྟོན་པའི་དཔྱེ། 

  ༡. རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ལས་ རྒྱ་ནག་རྒྱལ་ཁབ་མི་རློབས་མང་། 
  ༢. མི་ལས་ལྷ་ཚེརིང་། 
  ༣. ས◌ྣ◌ུམ་འཁོར་ལས་གནམ་གྲུ་མགོྱགས། 
  ༤. བྱང་འཕྱད་ཚུ་ལས་སྡུག་ཤོས་ནད་གཞི་ཨིན། 
  ༥. ལཱ་ཚུ་ལས་འཇམ་ཤོས་ར་ལྟོ་བཟའ་ནི་ཨིན། 

ཟེར་དོ་བཟུམ་ གཅིག་ལས་གཅིག་དྲག་ཞན་སོགས་ཀྱི་ ཁྱད་པར་སྟོནམ་
ལས་ འགྲན་སྡུར་གྱི་ཁྱད་རིམ་ཟེར་སླབ་ཨིན། 

༥.༤ རྒྱུ་མཚན་སྟོན་པ།  
བྱུང་བ་དང་འབྱུང་ནི་གི་གྲུབ་འབྲས་ཅིག་ རྒྱུ་རྐྱེན་ག་ཅི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ ཨིན་ན་གི་རྒྱུ་
མཚན་སྟོན་པའི་ སྒྲ་ལྡན་གྱི་བརྗོད་པ་ཅིག་ལུ་སླབ་ཨིན། དཔེར་ན། 
༡. ཁོྱད་ཀྱིས་ལཱ་མ་འབད་བ་ལས་ གླ་མི་འཐོབ། 
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༢. བསོད་ནམས་མ་གསགཔ་ལས་ ད་རེས་མི་སྤྱང་ཀ་ལུ་སྐྱེས་ནུག། 
༣. གཡོག་ཚགས་ཁར་ཚུདཔ་ལས་བརྟེན་ གོ་གནས་འཐོབ། 
༤. ལས་ངན་བསགསཔ་ལས་བརྟེན་ ངན་སོང་ལུ་འགོྱཝ་ཨིན་མས། 
༥. ག་དང་ཡང་མཐུན་ལམ་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ ཁག་ཆེཝ་ད་གྲོགས་རམ་

འབད་མི་འཐོནམ་མས། 
༥.༥ སྡུད་པའི་སྒྲ། 

ཡུལ་དང་དངོས་པོ་གང་རུང་ཅིག་ གོ་རིམ་ཚང་བར་བརྗོད་མ་དགོ་པར་ མགུ་དང་ 
མཇུག་ཚི་གཉིས་ཀྱིས་ གོ་དོན་ཧྲིལ་པོར་སྟོན་པའི་ སྒྲ་ཅིག་ལུ་སླབ་ཨིན། 
དཔེར་ན། 
༡. ཤར་ལས་ནུབ་ཚུན་ཚོད་ལྟ་བུ་ཡུལ་སྡུད་པ། 

  ༢. ཀ་ལས་ཨའི་བར་ལྟ་བུ་དངོས་པོ་སྡུད་པ། 
  ༣. དྲོ་པ་ལས་ཕྱི་རུ་ཚུན་ཚོད་ལྟ་བུ་དུས་ཚོད་སྡུད་པའི་སྒྲ་ཚུ་ལུ་འཇུགཔ་ཨིན། 

གཞན་ཡང་ ཡར་ལྟབ། མར་ལྟབ། ཡར་བཅད། མར་བཅད། ཕར་ལྟབ། ཚུར་ལྟབ། ཕར་
བཅད་ ཚུན་ཚོད་ཟེར་མི་ཚུ་ཡང་ གེ་ར་སྡུད་སྒྲ་གསལ་བྱེད་ཀྱི་ཚི་ཨིནམ་ཤེས་དགོཔ་ཨིན། 

༦. དྲུག་པ་འབྲེལ་སྒྲའི་རྣམ་དབྱེ། 
འབྲེལ་སྒྲའི་རྣམ་དབྱེ་ཟེར་མི་འདི་ བརྗོད་བྱའི་ཚི་དོན་གང་ཟག་དང་ དངོས་པོ་ཚུ་གི་བར་ན་  
བྱ་བ་ག་ནི་ཡང་ མ་སྟོན་པར་འབྲེལ་ཚི་ཅིག་འབད་ནི་འདི་གིས་ འབྲེལ་སྒྲ་ཟེར་སླབ་ཨིན།  
 



!ད་ཡིག་དང་ཡི་(འི་+ོར་བ།                   0ི་ལོ་ ༢༠༢༢                  5ོབ་རིམ་༩ པ།           
 

 

23 

༦.༡ འབྲེལ་སྒྲའི་རྐྱེན་དང་སྒྲའི་སྦྱོར་ཚུལ། 
འབྲེལ་སྒྲའི་རྐྱེན་ གི་ཀྱི་གྱི་འི་ཡི་ཚུ་ཨིན། དེ་ཚུ་གི་སྒྲའི་འཇུག་ཚུལ་འདི་ གོང་ 
གི་བྱེད་སྒྲའི་སྐབས་དང་མ་འདྲཝ་མེད། མ་འདྲ་བའི་ཁྱད་པར་འདི་ བྱེད་སྒྲའི་སྐབས་
རྗེས་འཇུག་ས་དང་ བཅསཔ་སྦེ་འཇུག་ནི་དང་ འབྲེལ་སྒྲའི་སྐབས་ རྗེས་འཇུག་ས་
མེདཔ་སྦེ་ འཇུག་སྲོལ་ཡོད་པའི་ ཁྱད་པར་གཉིས་ ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ཧ་གོ་དགོཔ་
ཨིན། 
དམིགས་བསལ་སྒྲའི་སྦྱོར་ཚུལ་འདི་ རྫོང་ཁའི་ཚི་སྦྱོར་ནང་ མིང་མཐའ་བསྡུ་
བསྡུ་བའི་ཚི་ དཔེར་ན། མཐོང་མཐོངམ་ བཏོག་བཏོགཔ་ སྦྱར་སྦྱརཝ་ཟེར་མི་
ཚུ་གི་ མིང་མཐའི་ཡི་གུ་ག་ཅི་ར་ཕོག་རུང་ དེའིི་རྟིང་བདའ་སྟེ་ གི་སྦྱར་ནི་མ་
གཏོགས་ མཐོང་མཐོངམ་ཟེར་མི་གི་ རྗེས་འཇུག་མ་ཨིན་མས་མནོ་སྟེ་ བྱེད་སྒྲ་དང་
འབྲེལ་སྒྲའི་ཕྲད་ གྱི་ བཙུགས་པ་ཅིན་ ནོར་འཁྲུལ་ཞུགསཔ་སྦེ་བརྩི་ནི་ཨིན།  

༦.༢ དོན་གྱི་འཇུག་ཚུལ། 
འབྲེལ་སྒྲའི་རྐྱེན་དེ་ཚུ་གིས་ བྱ་བའི་ལས་ག་ནི་ཡང་མ་སྟོན་པར་ དངོས་པོ་དང་ 
གང་ཟག། དངོས་པོ་དང་དངོས་པོ། གང་ཟག་དང་གང་ཟག། གང་ཟག་དང་དངོས་
པོ་ཚུ་གི་བར་ན་ ངོ་བོ་བདག་གཅིག་ རྟེན་དང་བརྟེན་པ། ཡན་ལག་དང་ཡན་ལག་
ཅན། ཁྱད་གཞི་དང་ཁྱད་ཆོས། དེ་ལས་དེ་འབྱུང་། ནོར་དང་བདག་པོ་ཚུ་གཅིག་ཁར་
འབྲེལ་བའི་དོན་སྟོནམ་ཨིན། དཔེར་ན། 
༡. སྐད་ཀྱི་གདངས།  ༢. ཁབ་ཀྱི་རྩེ། 
༣. གཟུགས་ཀྱི་རྒྱན་ཆ། ༤. ལུག་གི་རྭཝ། 



!ད་ཡིག་དང་ཡི་(འི་+ོར་བ།                   0ི་ལོ་ ༢༠༢༢                  5ོབ་རིམ་༩ པ།           
 

 

24 

༥. ཚོང་གི་ཅ་ལ།  ༦. ཁོ་གི་ཨམ་སྲུ། 
༧. རྨགཔ་གི་ཁྱིམ།  ༨. ཀུན་གྱི་སེམས། 
༩. ལྷ ྭམ་གྱི་གཡུ་པ།  ༡༠. ཚར་གྱི་ལག་ཅུང་། 
༡༡. འཕྲུལ་གྱི་ཅ་ལ།  ༡༢. མེའི་མདངས། 
༡༣. ས་ཡི་དྲེག་པ། 
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༧. བདུན་པ་གནས་གཞིའི་རྣམ་དབྱེ། 
བརྗོད་བྱའི་མིང་ཚི་ གང་རུང་གི་གཞི་ཅིག་ལུ་ གང་ཟག་དང་དངོས་པོ་བྱ་བ་ག་ཅི་ར་འབད་
རུང་ གནས་པ་དང་ཡོད་པ་ ཡང་ན་ མེད་པའི་དོན་ཙམ་གོ་བའི་ ཚི་གི་སྦྱོར་བ་ལུ་ གནས་
གཞིའི་རྣམ་དབྱེ་ཟེར་སླབ་ཨིན། དེ་ལུ་ཡང་ནང་གསེས་ཀྱི་དབྱེ་བ་ ཡུལ་གྱི་གཞི་ལ་གནས་པར་
སྟོན་པའི་ གནས་གཞི་དང་ དུས་ཀྱི་གཞི་ལ་གནས་པར་སྟོན་པའི་ དུས་ཀྱི་རྣམ་དབྱེ་དང་གཉིས་
ཡོད།  
༧.1 ཡུལ་གྱི་གཞི་ལ་གནས་པར་སྟོན་པའི་ གནས་གཞི་ཟེར་མི་འདི་ དཔེར་ན། 

༡. གཡུས་ཁ་ལུ་ཕ་མ་ཡོད།  ༢. ནང་ན་ནོར་བུ་འདུག། 
༣. གནམ་ཁར་ཉི་མ་འདུག།  ༤. རྟ་གུ་སྒ་མིན་འདུག།  
༥. ཁྱིམ་རྐྱབ་སར་ལཱ་འབད་མི་ཡོད། ༦. ཤིང་གུ་བྱ་འདུག། 

ཟེར་དོ་བཟུམ་ ཕམ་དང་ ནོར་བུ་ ཉིམ་ཚུ་གནས་ས་ག་ཏེ་ཨིན་ན་སྟོན་མི་ལུ་ གནས་གཞིའི་
རྣམ་དབྱེ་ཟེར་སླབ་ཨིན། 
༧.༢ དུས་ཀྱི་གཞི་ལ་གནས་པར་སྟོན་པའི་ དུས་ཀྱི་རྣམ་དབྱེ་ཟེར་མི་འདི་ བྱ་བའི་ལཱ་དེ་ 

དུས་ནམ་འབད་འབདཝ་ཨིན་ན་ ཡང་ཅིན་ ནམ་འབད་ནི་ཨིན་ན་སྟོན་པའི་ ཚི་
ལུ་སླབ་ཨིན། དཔེར་ན། 

  ༡. ཚེ་ལྔ་ལུ་ གནས་སྐོར་འགོྱ།  ༢. གནམ་དགུན་ལུ་ གྱང་། 
  ༣. སོ་ཁའི་དུས་ལུ་ མེ་ཏོག་ཤར།   ༤. ཤི་རན་ཁར་ བློ་འགོྱད་སྐྱེ། 

༥. སང་ཕོད་ཀྱི་དུས་ཚོད་ལུ་ ག་དེ་སྦེ་འོང་ག་མི་ཤེས།  
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ཟེར་དོ་བཟུམ་ གནས་སྐོར་འགོྱ་ནི་དང་ གྱང་ནི་ ལ་སོགས་པ་ནམ་ཨིན་ན་ དུས་
ཚོད་སྟོན་མི་ལུ་སླབ་ཨིན། 
གཞན་ཡང་ དེ་ཚེཅིག་ཁར། དེ་བསྒང་ལུ། དེའི་སྐབས། དེའི་ངོ་ཐོག་ལུ། ཟེར་མི་
ཚུ་ཡང་ དུས་སྟོན་པའི་རྣམ་དབྱེའི་གྲངས་སུ་ཚུདཔ་ཨིན།  

༨. བརྒྱད་པ་འབོད་སྒྲའི་རྣམ་དབྱེ། 
འབོད་སྒྲའི་རྣམ་དབྱེ་ཟེར་མི་འདི་ གང་ཟག་མཆོག་དམན་འབྲིང་གསུམ་ ག་ར་འབོ་རུང་ མིང་
གི་འགོ་ཐོག་ལུ་ སྦྱར་བའི་ཚི་ལུ་སླབ་ཨིན། འདི་ལུ་ནང་གསེས་ཀྱི་དབྱེ་བ་ གང་ཟག་ལུ་
ཐོབ་པའི་ འབོད་སྒྲའི་རིགས་ཅིག་དང་ བྱ་ཚི་ལུ་འཐོབ་པའི་ སེམས་ཚོར་སྟོན་པའི་སྒྲ་དང་
གཉིས་ཡོད། 
༨.༡ གང་ཟག་གི་ འབོད་སྒྲ།  

ཀྱེ་ དབའེ་ ཆིད་ ཨོའི་ ཨའོ་ ཀྭ་ཡེ་ ཁོ་རེ་ ཚུ་ཨིན། 
དཔེར་ན། ཀྱེ་ རྡོ་རྗེ་ཅ་ལ་འདི་ནཱ་གཏང་ཞིག། དབའེ་ ཚུར་མི་འོང་ག? ཀྭ་ཡེ་
གསན་ད། ཁོ་རེ་ཚེརིང་། ཨོའི་ ཚེརིང་ ཚར་ཅིག་ནཱ་ཉན་ད། ཆིད་ཆིད་ གཞོན་
ཤོས་མ་ ནཱ་བལྟ་ཞིག། 

༨.༢ བྱ་ཚི་ལུ་འཐོབ་པའི་ སེམས་ཚོར་སྟོན་པའི་སྒྲ། 
སྤ་ སྤའོ་ ཛའི་ ཨའོ་ དབའེ་ ཝའི་ ཤུད་ ཨ་ཁའི་ ཨ་ཁ་ ཕུའི་ ཨའེ་ འོ་འོ་ 
འེང་འེ་ ཨེང་ གཡའ་ ཡ་ཡ་ དྲག་དྲག་ ཟེར་མི་ཚུ་ཨིན།  
དེ་ལུ་ནང་གསེས། སྤྲོ་བའི་ཚོར་བ། འགོྱད་པའི་ཚོར་བ། སྐྱོ་བའི་ཚོར་བ། ཁམ་
ལོག་པའི་ཚོར་བ། ཁོྲ་བའི་ཚོར་བ་ཚུ་ གཤམ་གསལ་གྱི་ དཔེར་བརྗོད་ཚུ་ལས་ཧ་གོ་
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ཚུགས། དཔེར་ན། སྤ་ ག་ལས་འོང་ནི། སྤའོ་ ལེགས་པས་སྨ་རེ། ཛའི་ འདྲོག་
པས། ཤུད་ ཕར་མི་འགོྱ་ག། དབའི་དེ་སྦེ་འདི་མི་བཏུབ་ས། ཨའོ་འདི་འབད་མི་
ཚུགས། ཝའི་ དུས་ར་བསྐྱལ་སར་བསྐྱལ་ད་ནུག། ཨ་ཁའི་ ཁོྱད་འདི་ནེ་མས་ཀྱི་
སྐྱོ་མི་སྐྱོ། ཨ་ཁ་ ཚགས་ཁར་མ་ཚུད་པས། ཕུའི་ ཁམས་ལོག་མི་ལོག། ཨའེ་ སྡི་
ཆེ་བས། ཨའེ་སྨོ། གཡའ་ དེ་སྦེ་ར་ཨིན་མས་ག། འོ་ད་ཞུ་ཡི། འོ་འོ་བཏུབ་པས། 
ཡ་ འདི་འབདན་བརྗེད་ར་བརྗེད་སོ་ནུག། འེང་འེ་ ཁོྱད་ ཁྱད་མེད་པ། འེང་འེ་ ང་
གིས་ཕྱག་ཞུ་འོང་ལགས། ཨེང་ ཁོྱད་དེ་གི་སྐོར་ལས་སླབ་ཨིན་ན། འདི་ང་ལུ་ཡང་
རྒྱུས་ཡོད། ཡ་ ད་འབདན་དྲནམ་བཏོན་སྨ་རེ། ཡ་ཡ་ ལགས་སོ། དྲག་དྲག་ ཁོྱད་
ཀྱིས་ཚགས་ཁར་ཚུད་ཅི། ཟེར་དོ་བཟུམ་ཨིན། 
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Dད་རང་དབང་ཅན་Fང་པའི་Dད། 

༡. ནི་སྒྲ། 
ནི་སྒྲ་ཟེར་མི་འདི་ ཡི་གུའི་སྦྱོར་བའི་ ལེའུ་གཞན་ཚུ་ནང་ལུ་ དུས་མ་འོངས་པ་སྟོན་པའི་བྱ་
ཚི་གི་ཚི་གྲོགས་དང་ མིང་མཐའ་འབད་ཡང་ འཇུགཔ་ཨིན། ཕྲད་རང་དབང་ཅན་རྐྱང་
པའི་ སྐབས་ལུ་ དམིགས་བསལ་སྟོན་པ་ ངེས་བཟུང་བརྣན་པ་ ཚི་ཁ་སྐོང་གསུམ་ལུ་
འཇུགཔ་ཨིན།      
1.1 དམིགས་བསལ་སྟོན་པ། དཔེར་ན།   

ཀ་ ངནི་ མི་ག་བ་ཡང་ཉམ་ཆུང་ཨིན།  
ཁ་ ཁོནི་ ག་བ་ཡང་དྲག་པས།  
ག་  ལྷ་འདིནི་ ག་བ་ཡང་མཐུ་རྩལ་ཆེ་བས། 

 ༡.༢ ངེས་བཟུང་བརྣན་པ། དཔེར་ན། 
  ཀ་ ལྟོ་ནི་མིན་ནུག། 
  ཁ་ ལཱ་ནི་མང་མས། 
  ག་ གླ་ཆ་ནི་ཉུང་མས། 

༡.༣ ཚི་རྐང་ཁ་སྐོང་འདི་ གཙོ་བོ་ཚིས་བཅད་ཀྱི་སྐབས་ འཇུགཔ་ཨིན། དཔེར་ན། 
  ཀ་ ཤར་ཕྱོགས་དང་ནི་ལོྷ་ཕྱོགས་ཀྱི།། 
  ཁ་ རྒྱལ་པོ་དང་ནི་བློན་པོ་ལུ།།  
  ག་ ཞེ་ས་དང་ནི་ཞབས་ཏོག་ཞུ།།  
 



!ད་ཡིག་དང་ཡི་(འི་+ོར་བ།                   0ི་ལོ་ ༢༠༢༢                  5ོབ་རིམ་༩ པ།           
 

 

29 

༢. ན་དང་ཅིན་གྱི་སྒྲ།  
ན་སྒྲ་འདི་ རྣམ་དབྱེའི་སྐབས་ ལས་སུ་བྱ་བ་དང་ དགོས་ཆེད་ གནས་གཞི་ཚུ་གི་ རྐྱེན་ལུ་
འཇུགཔ་ཨིན། ནཱ་ལུ་ སྨོན་ཚི་འདྲེན་པ། རྒྱུ་འབྲས་འདྲེན་པ། འདྲི་ཚི་འདྲེན་པ། ཐེ་
ཚོམ་འདྲེན་པ། བྱ་དཀའ་བའི་ཚི་དོན་ ཕྱི་ཚི་ངེས་ཅན་དུ་འདྲེན་པ་དང་དྲུག་ལུ་ འཇུགཔ་
ཨིན། དེ་ཁར་ ཅིན་གྱི་སྒྲ་འདི་གིས་ འདྲི་ཚི་འདྲེན་པ་མ་བརྩི་བའི་ འཇུག་པ་གཞན་ཚུ་ལུ་ 
ན་སྒྲ་དང་ཅོག་འཐདཔ་འབད་ འཇུགཔ་ཨིན། དེ་ཚུ་རེ་རེ་བཞིན་དུ་གི་ དཔེར་བརྗོད་བཀོད་པ་
ཅིན།  
༢.༡ སྨོན་ཚི་འདྲེན་པ། དཔེར་ན། 
 ཀ་ ང་ལུ་ཡོན་ཏན་ཅིག་འཐོབན་ དགའ་ནི་མས། 
 ཁ་ མོ་ལུ་ གཉེན་གྲོགས་ལེགས་ཤོམ་ཅིག་འབྱུངན་ དྲག་ནི་མས། 
 ག་ ཁོ་ལུ་ གཡོག་ཅིག་འཐོབན་ ལེགས་ཤོམ་འོང་། 
༢.༢ རྒྱུ་འབྲས་འདྲེན་པ། དཔེར་ན། 
 ཀ་ སྡིག་པ་འབདན་ ལས་མོྱང་དགོ། 
 ཁ་ དགེ་བ་འབདན་ བདེ་བ་འཐོབ་ནི་འོང་། 
 ག་ སོན་སར་བཙུགསན་ ལོ་ཐོག་མ་སྐྱེ་བར་མི་སྡོད། 
༢.༣ རྒྱུ་མཚན་འདྲེན་པ། དཔེར་ན། 
 ཀ་ ཡོན་ཏན་ག་ར་ཤེསན་ མཁས་པའི་མིང་གཏམ་འཐོབ། 
 ཁ་ གྲུབ་པ་འཐོབན་ དཀའཝ་སྤྱད་པའི་བློ་ཨིན། 
 ག་ ཨོམ་བཞོ་ནི་ཡོདན་ བ་གསོ་བའི་རྟགས་ཨིན་མས། 
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༢.༤ འདྲི་ཚི་འདྲེན་པ། དཔེར་ན། 
 ཀ་ ཆང་འཐུངནི་ན? 
 ཁ་ དཔྱེ་ཆ་ལྷབནི་ན? 
 ག་ ཡར་ལོངནི་ན? 
༢.༥ ཐེ་ཚོམ་འདྲེན་པ། དཔེར་ན། 

ཀ་ ཚོང་ཅིག་རྐྱབ་ན་ ཁེ་སང་འཐོབ་ག་མི་འཐོབ། 
ཁ་ ཡང་ན་ དཔེ་ཆ་བལྟ་སྟེ་སྡོད། 
ག་ གཅིག་འབདན་ གནངས་ཚེ་འགོྱ་ནི་འོང་། 
 

༢.6 བྱ་དཀའི་ཚི་དོན་ ཕྱི་ཚི་ངེས་ཅན་དུ་འདྲེན་པ། དཔེར་ན། 
 ཀ་ གནམ་གྲུ་ཡང་གཏང་ཚུགསན་སྣུམ་འཁོར་འདི་ག་ཅི་གཏང་མ་ཚུགས་པ། 

ཁ་ གླེན་གོ་གིས་ཡང་ ཧ་གོ་ཚུགསན་ སྤྱང་དྲགས་ཀྱིས་ ཧ་མ་གོ་བའི་དཔྱེ་
མི་སྲིད། 

 ག་ ནུབ་མོ་ཡང་མིག་གིས་མཐོངན་ ཉིན་མ་འདི་ སླབ་དགོཔ་ར་མེད། 
 
༢.༧ ཅིན་གྱི་འཇུག་ཚུལ། དཔེར་ན། 
 ཀ་ ང་ལུ་ཡོན་ཏན་ཅིག་ཐོབ་པ་ཅིན་དགའ་ནི་མས་ལྟ་བུ་ སྨོན་ཚི་འདྲེན་པ། 
 ཁ་ སྡིག་པ་འབད་བ་ཅིན་ ལས་མོྱང་དགོ་ལྟ་བུ་ རྒྱུ་འབྲས་འདྲེན་པ། 
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 ག་ ཡོན་ཏན་ག་ར་ཤེས་པ་ཅིན་ མཁས་པའི་མིང་གཏམ་འཐོབ་ལྟ་བུ། རྒྱུ་ 
མཚན་འདྲེན་པ། 

 ང་ དཔེ་ཆ་བལྟ་བ་ཅིན་ ཤེས་ག་མི་ཤེས་ལྟ་བུ་ ཐེ་ཚོམ་གྱི་དོན། 
ཅ བླ་མ་གིས་ཡང་ ཕྱག་ཕུལ་བ་ཅིན་ ང་བཅས་ར་གིས་འདི་ ལསོ་ཀྱང་ལྟ་

བུ། བྱ་དཀའ་བའི་ཚི་དོན་ ཕྱི་ཚི་ངེས་ཅན་དུ་འདྲེན་པའི་ དོན་ཚུ་ལུ་
འཇུགཔ་ཨིན།  
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Gེ་ཚན་ཅན་Hི་Dད། 

འདྲི་ཚི་གི་སྒྲ། 
སྡེ་ཚན་ཅན་གྱི་ཕྲད་ལས་ འདྲི་ཚི་གི་སྒྲ་ཟེར་མི་འདི་ གཞན་ལུ་འདྲི་བ་བཀོད་པའི་ ཚི་ཅིག་ལུ་སླབ་
ཨིན། སྤྱི་སྒྲ་དང་འབྲེལ་བའིི་འདྲི་ཚི་ཚུ་ གོང་གསལ་ སྤྱི་སྒྲའི་སྐབས་དང་ འདྲ་བའི་ཁར་ ནཱ་ལུ་འདྲི་
ཚི་གསལ་བྱེད་ཀྱི་སྒྲ། ག། ན། གོ་ཞིག། ནོ་ཞིག། སྦོ། ཡ། ད། ལགས། སྨོ། ཀྭ་ལས། 
གོ། ཟེར་མི་ཚུ་ཨིན།   
༡.༡ འདྲི་ཚི་གི་འཇུག་ཚུལ་ སྤྱིར་བཏང་གི་དཔྱེ།  

࿌ ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ར་བཞུགས་ཡོད་ག? 
࿌ ཁྱིམ་འདི་ ཁོྱད་ཀྱི་ཨིན་ན? 
࿌ ཁྱིམ་སེརཔོ་དེ་ ཁོྱད་ཀྱི་ཁྱིམ་ཨིན་གོ་ཞིག། ཨིན་ནོ་ཞིག? 
࿌ ཁོྱད་ཀྱིས་ཧ་གོ་ཡི་སྦོ? 
࿌ ཁོྱད་ཀྱིས་ཤེས་ཅི་ཡ? 
࿌ འབྲུག་ལུ་ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་མི་ཡོད་ད? 
࿌ ལགས? གསུངས་མི་དེ་ ཧ་མ་གོ་ལགས། 
࿌ ཁོྱད་ བློ་གྲོས་ཨིན་སྨོ? 
࿌ ཁོྱད་ལུ་སྤྲོད་མི་ ཅ་ལ་དེ་ཀྭ་ལས? སྟོན་ཞིག། 
࿌ ག་ཅི་ར་འབད་དགོཔ་ཡོད་གོ? 

༡.༢ འདྲི་ཚི་གི་སྒྲ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཁྱད་པར་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཚི་བཟོ་ཐངས་མ་འདྲཝ་
ལེ་ཤ་ཡོད་པའི་དཔྱེ།  
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     འདས་པ་  མ་འོངས་པ།  ད་L་བ། 
བཀྲ་ཤིས་ཡིག་ཚང་ནང་བཏང་ཡི་
ག? བཏང་ནུག་ག? 
བཏང་ད་འདུག་ག? 
བཏང་དཔ་ཨིན་ན? 
མ་གཏང་པས་ག? 
མ་གཏང་ཡ? མ་གཏང་སྦོ? 
མ་གཏངཔ་ཨིན་ན? 
བཏང་ནུག་ཡ? བཏང་ཡི་ཡ? 

གཏང་ནི་ཨིན་ན? 
གཏང་དགོ་ག? 
མི་གཏང་ཡ? 
མི་གཏང་ག? 
མི་གཏང་སྦོ? 
མི་གཏང་ནི་ཨིན་ན? 
གཏང་མི་ཚུགས་པས་ཡ? 
གཏང་ནི་མེནམ་ཨིན་ན? 

གཏང་མས་ག? 
གཏང་དོ་ག? 
གཏང་དེས་ཡ? 
གཏང་དོ་ཡ? 
གཏང་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་ན? 
མི་གཏང་ནི་ཨིན་མས་ག? 
 
 

 
འདྲི་ཚི་དེ་ལུ་ གཞན་ཡང་ ཡོད་ག་ མེད་ག་ ཨིན་ན་ མེན་ན་ ཟེར་མི་ཚུ་ལུ་ 
ཡོད་དམ་ མེད་དམ་ ཨིན་ནམ་ མེན་ནམ་ ཟེར་འདྲི་སྲོལ་ཡང་ཡོདཔ་ཨིན་ནོ།། 

 
@ེད་མེད་ལས་ཚིག་དང་ Jོན་ཚིག་1ོར། 

1. བྱེད་མེད་ལས་ཚི། 
བྱེད་མེད་ལས་ཚི་ཟེར་མི་འདི་ བྱེད་པ་པོ་གིས་འབད་ཚར་བའི་ ལཱ་ཤུལ་ཅིག་ཨིན་རུང་ ཡང་
ཅིན་ བྱེད་པ་པོ་མེད་པར་ རང་བཞིན་ཤུགས་ཀྱིས་འབད་དེ་ ཐོན་སོ་པའི་ལཱ་ཅིག་ཨིན་རུང་ ད་
ལྟོ་བྱེད་པ་པོ་དངོས་སུ་མེད་པར་ ལཱ་གི་བྱ་བ་ཅིག་ཡོད་པའི་ ཚི་ལུ་སླབ་ཨིན།  
དཔེར་ན། 
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ཀ་ མི་ཤི་སོ་ཡི།  ཁ་ ཆུ་ཆད་སོ་ཡི། 
ག་ དོན་འགྲུབ་འོང་།  ང་   ལོག་སྐྱེ་འོང་། 
ཟེར་དོ་བཟུམ་ ཤི་ ཆད་ འགྲུབ་ སྐྱེ་ཟེར་བའི་ཚི་ཚུ་གིས་ མི་གིས་བསད་དེ་ཤི་ཤིཝ་ཨིན་
རུང་ ཁོ་ར་རང་བཞིན་གྱིས་ཤི་ཤིཝ་ཨིན་རུང་ ལཱ་ངོ་མ་ཤི་སོ་པའི་དོན་སྟོན་ནི་དང་། དེ་བཟུམ་
སྦེ་ཆུ་དེ་ཡང་ མི་གིས་བཅད་དེ་སྦེ་རུང་ དེ་རང་བཞིན་གྱིས་ཆད་སོཔ་ཨིན་རུང་ བྱ་ལས་ཆད་སོ་
པའི་གོ་དོན་སྟོན་ནི་དང་། འགྲུབ་ནི་དེ་ཡང་ མི་གིས་བསྒྲུབ་ནི་ཨིན་རུང་ ཡང་ཅིན་ རང་
བཞིན་གྱིས་ འགྲུབ་འོང་ནི་ཨིན་རུང་ བྱ་ལས་འགྲུབ་ནི་གི་དོན་སྟོནམ་ལས་ འདི་བཟུམ་མའི་
ཚི་རིགས་ལུ་ རང་བཞིན་གྱི་བྱ་ཚི་ཟེར་སླབ་ཨིན། དེ་ལུ་བྱེད་པ་པོ་དང་ མ་འབྲེལཝ་ལས་ 
བྱེད་མེད་ལས་ཚི་ཟེར་སླབ་ཨིན། འོག་ལུ་བཀོད་མི་གི་ཚི་ཚུ་གེ་ར་ བྱེད་པ་པོ་དང་མ་འབྲེལ་
བའི་ ལས་ཚི་ཨིན། 
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༡.༡ བྱེད་པ་པོ་དང་ མ་འབྲེལ་བའི་ལས་ཚི་ སྤྱིར་བཏང་གི་དཔྱེ། 
སྐྱོ་ 
འཆག་ 
འཐོན་ 
འཛག་ 
འོང་ 

འཁོར་ 
འཇར་ 
འདར་ 
འཛུལ་ 
ཡལ་ 

འགོར་ 
ཉམས་ 
མནམ་ 
ཞི་ 
རམ་ 

གང་ 
སྟོང་ 
འཚོ་ 
ཟུམ་ 
ལོང་ 

༡.2 བྱེད་མེད་ལས་ཚི་གི་ དུས་གསུམ་དང་བསྟུན་པའི་ ཡིག་སྡེབ་དཔྱེ། 
རང་བཞིན་གྱི་བྱ་ཚི་འདི་ལུ་ འཛག་འོང་བཟུམ་ཅིག་འབདན་ དུས་མ་འོངས་པའི་བྱ་ཚི། 
འཛག་དེས་ཟེར་བ་ཅིན་ ད་ལྟ་བའི་ཚི། འཛགས་ནུག་ཟེར་བ་ཅིན་ དུས་འདས་པའི་ཚི་དང་
བཅས་ དུས་གསུམ་གྱི་རྣམ་གཞག་ཡོད།  
ཚི་འདི་ཚུ་ རང་བཞིན་གྱི་བྱ་བ་མ་གཏོགས་ གང་ཟག་བྱེད་པ་པོ་མེདཔ་ལས་ དངོས་པོ་
བདག་གཞན་གྱི་དབྱེ་བ་ཕྱེ་ནི་མེདཔ་ཨིན། བྱེད་མེད་ལས་ཚི་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་དབྱེ་བ་དང་
འབྲེལ་བའི་ དཔེར་བརྗོད་ཅིག་བཀོད་པ་ཅིན། 

འདས་ མ་འོངས་ ད་(་ 
གྲུབ་ 
ཐོན་ 
བབས་ 
གྱེལ་ 
གང་ 
བྱལ་ 

འགྲུབ་ 
འཐོན་ 
འབབ་ 
འགྱེལ་ 
གང་ 
འབྱལ་ 

འགྲུབ་ 
འཐོན་ 
འབབ་ 
འགྱེལ་ 
གང་ 
འབྱལ་ 
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ཚི་དེ་ཚུ་ལུ་ དག་ཡིག་མཁན་པོ་ལ་ལུ་ཅིག་གིས་ བཏོན་ཟེར་མི་འདི་ རྒྱུའི་ཚི་དང་ ཐོན་
ཟེར་མི་འདི་ འབྲས་ཚི་ཨིན་ཟེར་སླབ་མི་ཡང་ཡོད་རུང་ འདི་བཟུམ་མའི་ འབྲས་ཚི་རེ་རེ་
བཞིན་དུ་ལུ་ རྒྱུའི་ཚི་རེ་ཚང་བར་མེདཔ་ལས་ རང་བཞིན་གྱི་ལས་ཚི་དང་ བྱེད་མེད་ལས་
ཚི་ཟེར་སླབ་པ་ཅིན་ དེ་ར་ཁུངས་བཙནམ་ཨིན།།  

༢. སྨོན་ཚི། 
སྨོན་ཚི་ཟེར་མི་འདི་ དོན་ག་ཅི་ར་འབད་རུང་ སེམས་ཀྱིས་སྨོན་ལམ་བཏབ་ནི་དང་ འོང་
བཅུག་ཟེར་བའི་ ཡིད་སྨོན་གྱི་ཚི་ཨིན། དཔེར་ན། 
ཀ་ ང་ལུ་ ཏི་རུ་ལེ་ཤ་འཐོབ་བཅུག་ཅིག། 
ཁ་ སེམས་ཁར་མནོ་བའི་ དོན་འགྲུབ་བཅུག་ཞིག། 
ག་ དག་པའི་ཞིང་ལུ་ སྐྱེ་བར་ཤོག། 
ང་ ང་བཅས་ག་ར་ སྐྱིད་ཏོང་ཏོ་སྦེ་ སྡོད་ནི་འཐོབ་བཅུག་ཅིག། 
ཟེར་དོ་བཟུམ་ ཅིག་ ཞིག་ ཤོག་ ཟེར་བའི་ཚི་ཚུ་གིས་ རང་གི་སེམས་ཁར་མནོ་བའིི་རེ་དོན་
ཏི་རུ་ མནོ་དོན་ དག་པའི་ཞིང་ཚུ་ལུ་ སྐྱེ་དགོ་པའི་དོན་དག་ཚུ་ འགྲུབ་དགོ་པའི་དོན་སྟོནམ་
ལས་ འདི་བཟུམ་མའི་ཚི་ཚུ་ལུ་ སྨོན་ཚི་ཟེར་སླབ་ཨིན། 
སྨོན་ཚི་གི་ཚི་ཚུ་ དུས་མ་འོངས་པ་ བྱ་བའིི་ཚི་ཨིན། གོང་གསལ་བྱ་ཚི་ཚུ་ལུ་སྨོན་
ཚི་ གསལ་བྱེད་ ཞིག་ ཅིག་ ཤིག་ ཤོག་ ཟེར་མི་ཚུ་ ཚི་གྲོགས་འབད་སྦྱར་བ་བཏུབ་ནི་
འདི་གིས་ སྨོན་ཚི་གི་མིང་གཞིའི་ཡི་གུ་ དཔེར་བརྗོད་ལོགས་སུ་མ་བཀོད།  
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དེ་སྦེཝ་ད་ སྨོན་ཚི་མང་ཤོས་ཅིག་ར་ གྲུབ་ཅིག་ གྱུར་ཅིག་ ཟེར་འདས་ཚི་འགོྱ་དགོཔ་ཡོད་
མི་ཚུ་ སྤྱིར་གྱིས་མ་འོངས་པའི་ཚི་ འཐོབ་ནི་བཟུམ་ཡོད་རུང་ དམིགས་བསལ་གྱིས་ སྨོན་
དོན་དེ་ཚུ་ གྱུར་ཚར་བ་དང་ བྱུང་ཚར་བའི་ཡུལ་ཅིག་ལུ་ སྨོན་པའི་སྟབས་ཀྱིས་ འདས་ཚི་
བཀོད་དགོཔ་ཨིནམ་མ་ཚད་ སྔོན་གྱི་རྒྱལ་བ་གོང་མ་ཚུ་གིས་གྲུབ་ཚར་མི་ གྱུར་ཚར་མི་དེ་
བཟུམ་ རང་ཡང་ ངེས་པར་དུ་གྱུར་ཚར་དགོཔ་དང་ གྲུབ་ཚར་དགོ་པའི་རྟེན་འབྲེལ་གྱི་དོན་ལུ་ 
ཡང་ དམིགས་བསལ་གྱིས་ འདས་ཚི་སྦྱར་སྲོལ་ཡོད་པའི་ བཤད་རྒྱུན་འདུག། 
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Kོང་ཁ་རོ་Mན་འNི་ཐངས་ལམ་Pགས། 

ངོ་$ོད། 
རྒྱལ་ཁབ་ནང་ རྫོང་ཁའི་ཡི་གུ་མ་ཤེས་མི་ཚུ་གི་དོན་ལུ་དང་ འཛམ་གླིང་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་དོན་ལུ་ ང་བཅས་
རའི་སྒེར་མིང་དང་ ས་གནས་ཀྱི་མིང་ཚི་གིས་ གཙོས་པའི་ རྫོང་ཁའི་མིང་ཚི་མང་རབས་ཅིག་ ཨིང་
ལིཤ་གི་ ཡི་གུ་ནང་ འབྲི་དགོཔ་ཡོད། དེ་ཚུ་ཡང་ ག་ཚུད་མིན་པར་ འབྲི་ཐངས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་ཅིག་
ལུ་ གཞི་བརྟེན་ཏེ་ མ་འབྲི་བ་ཅིན་ དང་པ་བརྡ་འཕྲོད་མི་ཚུགས་ནི་དང་ གཉིས་པ་རྫོང་ཁའི་རྗོད་སྒྲ་ཉམས་
ནི་ གསུམ་པ་གཞན་གྱིས་ཆ་གནས་ མི་བཞག་ནིའི་ཉེན་ཁ་ཡོད། དེ་སྦེ་ནི་འདི་གིས་ ང་བཅས་རའི་ རྫོང་
ཁ་རོ་མཱན་ འབྲི་ཐངས་ལམ་ལུགས་འདི་ལུ་ སློབ་སྦྱོང་འབད་དེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཤེསཔ་ འབད་དགོཔ་
དེ་ ཁག་ཆེ་ཤོས་ཅིག་ཨིན། 
རྫོང་ཁ་རོ་མཱན་ཟེར་མི་འདི་ རྫོང་ཁའི་རྗོད་སྒྲ་ག་ཨིན་མི་འདི་ ཨིང་ལིཤ་ནང་ སྟོན་ཚུགས་པའི་ ཨིང་
ལིཤ་ འབྲི་ཐངས་ལམ་ལུགས་ཀྱི་ ཡི་གུའི་སྦྱོར་བ་ཨིན། སྤྱིར་བཏང་ལུ་ ཨིང་ལིཤ་ཡི་གུ་ནང་ རྫོང་
ཁའི་རྗོད་སྒྲ་འཐོན་ནི་གི་ ཡི་གུ་འབྲི་ཐངས་ལྷམ་གཉིས་ཡོད་མི་འདི་ གཅིག་རྫོང་ཁ་ རོ་མཱན་དང་ གཞན་
མི་འདི་ Transliteration སྡེབ་ཡིག་རོ་མཱན་འབྲི་ཐངས་འདི་ཨིན། སྡེབ་ཡིག་རོ་མཱན་འབྲི་ཐངས་འདི་ 
རྫོང་ཁའི་ཡིག་སྡེབ་ལམ་ལུགས་མ་ཤེས་པ་ཅིན་ འབྲི་མི་ཚུགས། དེ་མ་ཚད་ ལྷག་ནི་ཡང་ལཱ་ཁག་ཡོད། 
དཔེར་ན། “དཔལ་Mན་འNག་པ་Oོགས་ལས་7མ་Pལ” ཟེར་འབྲི་དགོ་པ་ཅིན།  DPAL LDEN ADRUG 

PA PHYOGS LAS RNAMRGYAL ཟེར་འབྲི་དགོཔ་ཨིན།  དེ་རྫོང་ཁ་རོ་མཱན་ནང་འབྲི་བ་ཅིན། PELDEN 

DRUKPA CHHOLEY NAMGYEL ཟེར་འབྲི་བ་བཏུབ་ཨིན། འདི་གཉིས་ཀྱི་ཁྱད་པར་འདི་ ཡིག་སྡེབ་དང་
འཁྲིལ་ཏེ་ བྲི་དགོ་མི་འདི་ Transliteration

 དང་ རྗོད་སྒྲ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་བྲི་དགོ་མི་འདི་  Dzongkha Roman 
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39 

ཨིནམ་ལས་ བྲི་ནི་དང་ལྷག་ནི་ནང་ལུ་ རྫོང་ཁ་རོ་མཱན་འཇམ་ནི་དང་ ཡིག་སྡེབ་ ག་ཨིནམ་མ་ཉམས་
པར་ བདག་འཛི་འཐབ་ནིའི་དོན་ལུ་ ཊཱནསི་ལི་ཊེ་རེ་ཤཱན་ འདི་དྲགཔ་ཨིན། 
༡. རྫོང་ཁ་རོ་མཱན་གྱི་ཡིག་གཟུགས། 
 ༡.༡  དབྱངས་གསལ་རོ་མཱན། 

ཀ་ K ཁ་ KH ག་ G ང་ NG 
ཅ་ CH ཆ་ CHH ཇ་ J ཉ་ NY 
ཏ་ T ཐ་ TH ད་ D ན་ N 
པ་ P ཕ་ PH བ་ B མ་ M 
ཙ་ TS ཚ་ TSH ཛ་ DZ ཝ་ W 
ཞ་ ZH ཟ་ Z འ་ Ạ ཡ་ Y 
ར་ R ལ་ L ཤ་ SH ས་ S 
ཧ་ H ཨ A ◌ི I 

◌ུ U 
◌ེ E ◌ོ 0  
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༡.2 རྫོང་ཁའི་མིང་གཞིའི་ ཡི་གུའི་རྗོད་སྒྲ་མ་འདྲཝ་ཚུ་གི་རོ་མཱན། 
༡. རྔ་ ལྔ་ སྔ་ དངའ་ མངའ་ བརྔ་ བསྔ་  ‘ng  
༢. རྙ་ སྙ་ གཉའ་ མཉའ་ བརྙ་ བསྙ་ དམྱ་ སྨྱ་  ‘ny 

༣. རྣ་ སྣ་ གནའ་ མནའ་ བརྣ་ བསྣ་ ཎ་   ‘n 

༤. རྨ་ སྨ་ དམའ་    ‘m 

༥. དབའ་     ‘w 

༦. དབྱ་ གཡ་     ‘y 

༧. དབྲ་     ‘r 

༨. ཀླ་ གླ་ བླ་ རླ་ སླ་ བརླ་ བསླ་   ‘l 

༩. ཏྲ་ ཊ་     ‘tr 

10. ཀྲ་ སྐྲ་ བཀྲ་ དཀྲ་     tr/kr 

11. པྲ་ དཔྲ་ སྤྲ་     tr/pr 

༡2. ཁྲ་ མཁྲ་ འཁྲ་     thr/khr 
༡3. ཕྲ་ འཕྲ་     thr/phr 
༡4. ཋ་ ཐྲ་     thr 

༡5. དྲ་ འདྲ་     dr 

༡6. གྲ་ སྒྲ་ དགྲ་ བགྲ་ འགྲ་   dr/gr 
༡7. བྲ་ འབྲ་ སྦྲ་    dr/br 
18. ཧྲ་     hr   
༡9. གྷ་     gh 

20. བྷ་     bh 

21. དྷ་     dh 

༢2. ཛྷ་     dzh 
༢3. ལྷ་     lh  

    



)ད་ཡིག་དང་ཡི་-འི་/ོར་བ།          3ི་ལོ་ ༢༠༢༢                8ོབ་རིམ་༩ པ། 
 

 

41 

1.༣ རྫོང་ཁའི་རྗེས་འཇུག་ ད་ན་ལ་ས་དང་གཅིག་ཁར་དང་ དབྱངས་ཞབས་ཀྱུ་ ན་རོ་དང་
གཅིག་ཁར་འཇུག་པའི་རྫོང་ཁ་རོ་མཱན། 
༡. སྐད་ kae  ༢. རྐན་ kaen 

༣. སྐལ་ kael  ༤. སྐས་ key   
༥. སྐུད་ kued  ༦. ཀུན་ kuen 

༧. སྐུལ་ kuel  ༨. རྐུས་ kue 

༩. བཀོད་ koe  ༡༠. དཀོན་ koen 

༡༡. སྐོལ་ koel  ༡༢. སྐོས་ koey 

2. རྫོང་ཁ་རོ་མཱན་འབྲི་ཐངས་ དཔེར་བརྗོད།  
༢.༡ ས་གནས་ཀྱི་མིང་། 
༡. བཀྲ་ཤིས་ཆོས་རྫོང་།  Trashi chhoe dzong 
༢. སྤ་རོ་རྫོང་།   Paro dzong 
༣. ཧཱ་རྫོང་།    Haa dzong 
༤. སྤུ་ན་ཁ་རྫོང་།   Punakha dzong 
༥. དབང་འདུས་ཕོ་བྲང་རྫོང་།  ‘Wangdue Phodrang dzong 

༢.༢ མིའི་མིང་། 
༡.  སངས་རྒྱས་འཕྲིན་ལས།  Sangay Thrinley 
༢. དཀར་ཅུང་ཚེརིང་།   Karchung Tshering 
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༣. སྒྲོལ་དཀར།   Droelkar 
༤. དབང་ཕྱུག།   ‘Wangchhuk 
༥. སངས་རྒྱས་དཔལ་འབྱོར།  Sangay Penjor 

ཟེར་རིགས་བསྒྲེས་ཏེ་ ལྷག་དགོཔ་ཨིན་ནོ།། 
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ངོ་སོྤྲད། 
ཡིག་བསྐུར་རྣམ་གཞག་ཟེར་མི་འདི་ སྤྱིར་བཏང་ཆོས་དང་འཇིག་རྟེན་གྱི་བྱ་སོྒའི་ལམ་ལུགས་ནང་ལུ་ ཕྱི་ནང་
གི་འབྲེལ་རྒྱུན་ཚུ་ ཡིག་ཐོག་ལུ་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་གི་ཡིག་རིགས་ལུ་སླབ་ཨིན། འདི་ལུ་གཏང་ཡིག་དང་ 
བསྐུར་ཡིག་ ཡིག་འགྲུལ་དང་ བརྡ་འབྲེལ་ཡིག་རིགས་ཟེར་མི་ཚུ་ཡང་ སླབ་སོྲལ་ཡོད། ཡིག་འགྲུལ་གྱི་ལམ་
ལུགས་འདི་ འགོ་དང་པ་ར་ སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ བུམོ་མུ་ཏིག་འཁྲི་ཤིང་ལུ་ སྐྱབས་ ནང་པའི་
དཀོན་མཆོག་གསུམ་བསྟེན་ཟེར་ གནང་མི་སྤྲིངས་ཡིག་དང་། དཔལ་མགོན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་ རྒྱལཔོ་
བདེ་སོྤྱད་བཟང་པོ་ལུ་ ཆོས་སྲིད་སོྐྱང་ཐངས་ཀྱི་བསླབ་བྱ་ཚུ་ ཡིག་ཐོག་ལུ་ བཀོད་དེ་གནང་མི་གི་ སྤྲིངས་ཡིག་
ཚུ་ལས་ འགོ་བཙུགས་ཏེ་བྱུང་ནུག། 
 
ང་བཅས་རའི་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ནང་ལུ་ཡང་ སོྔན་མ་ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་ བསྟན་པ་དང་
སེམས་ཅན་ལུ་གནོད་པའི་དངོས་ཅན་མི་དང་ དངོས་མེད་ལྷ་འདྲེ་ཚུ་ལུ་ བཀའ་བསོྒའི་འཕྲིན་ཡིག་ གནང་ཡོད་
མི་ཚུ་དང་ གོངམ་རིམ་འབྱོན་ཚུ་གིས་གནང་མི་ མགོ་བཀའ་ཤོག་དང་ མཇུག་ཕྱག་ཐམ་ཅན་མ་ ཟེར་བའི་རྣམ་
གཞག་ཡོདཔ་མ་ཚད་ འོག་མ་ཚུ་གིས་ ཡར་གོང་མ་ལུ་ཕུལ་བའི་ ཞུ་ཡིག་དང་ ཞུ་ཚི་གི་ལམ་ལུགས་ཚུ་ 
སོྔན་གོང་ལས་ད་རེས་ཀྱི་བར་ན་ ཁྱུན་མ་ཉམས་པར་གནས་ཏེ་ཡོད། 
དེ་བཟུམ་མའི་ཡིག་བསྐུར་རྣམ་གཞག་གི་ནང་གསེས་ཀྱི་དབྱེ་བ་ལུ་ ཡི་གུ་བྲིས་ཏེ་གཞན་ལུ་བསྐྱལ་དགོ་པའི་ 
གཏང་ཡིག་གི་རིགས་ལུ་ ཞུ་ཡིག་ གཏང་ཡིག་ བཀའ་ཤོག་ བཀའ་རྒྱ་ ཁྱབ་བསྒྲགས་ གསལ་བསྒྲགས་ 
འཕྲིན་ཡིག་ཚུ་དང་ ཞུ་ཚི་/བཤེར་ཡིག་ ངག་བརོྗད་ རོྩད་བཙུགས་/ཉེས་འཛུགས་ རོྩད་ཡིག་/རོྩད་ལན་
ཚུ་དང་ གནད་དོན་གཞན་གྱི་ བརྡ་དོན་སོྤྲད་ལེན་ ཡིག་འགྲུལ་ཚུ་ ཚུད་ནི་དང་ ཕྱི་ཁར་བཀལ་མ་དགོ་པར་ནང་
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ན་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་གི་ཡིག་རིགས་ལུ་ སྙན་ཞུ་ སྙན་གསོལ་ ལས་རིམ་ གོྲས་གཞི་ གོྲས་ཆོད་ རྒྱན་རྒྱ་ 
ཟིན་བྲིས་ ལས་འགུལ་ འཆར་གཞི་འབྲི་ཐངས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་ཚུ་ཚུདཔ་ཨིན།  
ཨིན་རུང་ སོླབ་རིམ་༩ པའི་གནས་ཚད་ནང་ གཏང་ཡིག་གི་རིགས་ལས་ གཏང་ཡིག་ ཞུ་ཡིག་ འཕྲིན་ཡིག་ 
ཞུ་ཚི་/བཤེར་ཡིག་ཚུ་དང་། ནང་འབྲེལ་ཡིག་རིགས་ལས་ ཟིན་བྲིས་ ལས་རིམ་ གོྲས་གཞི་ གོྲས་ཆོད་ ངག་
བརོྗད་འབྲི་ནི་ཚུ་ལུ་ སྦྱང་བ་འབད་དགོཔ་སྦེ་ ཚུད་དེ་ཡོད། 
གཏང་ཡིག་དང་ ནང་འབྲེལ་ཡིག་རིགས་ གཉིས་ཆ་ར་ གནད་དོན་འཁྲིལ་ཏེ་ གཞུང་དོན་ལུ་འབྲི་དགོ་པའི་ 
ཡིག་རིགས་ལུ་ གཞུང་འབྲེལ་ཡིག་འགྲུལ་དང་ ཚོང་དོན་ལུ་འབྲི་དགོ་པའི་ རིགས་ལུ་ ཚོང་འབྲེལ་ཡིག་འགྲུལ་ 
སྒེར་དོན་ལུ་འབྲི་དགོ་པའི་རིགས་ལུ་ སྒེར་དོན་ཡིག་འགྲུལ་ཟེར་ ཡི་གུ་འབྲི་ཐངས་ཀྱི་ ལམ་ལུགས་ ཁག་
གསུམ་སྦེ་ཡོད། 
ཡིག་རིགས་གསུམ་ཆ་རའི་ནང་ལུ་ཁག་ཆེ་ཤོས་ར་ རང་གི་གནད་དོན་བཙུགས་དགོཔ་དེ་ཚུ་ དོན་ཐོག་ལུ་ཕོགཔ་ 
ཧིང་སངས་ས་སྦེ་ ནོར་འཁྲུལ་མེད་པར་བཀོད་དགོཔ་གལ་ཆེ། 
༡༽ གཞུང་འབྲེལ་ཡིག་འགྲུལ།  
གཞུང་འབྲེལ་ཡིག་འགྲུལ་ ཟེར་མི་འདི་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་གི་ཁྱབ་སྲིད་འཛི་སོྐྱང་དང་ བདག་སོྐྱང་འཐབ་ནི་དང་ 
མི་སེར་སྐྱིད་སྡུག་གི་མཐའ་སོྐྱང་ ཕྱིའི་རྒྱལ་ཁབ་དང་མཐུན་འབྲེལ་བཟོ་ནི་དང་ རྒྱུན་སོྐྱང་འཐབ་ནི། རྒྱལ་ཁབ་
གོང་འཕེལ་གྱི་ཕྱག་ལཱ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་དགོ་པའི་ ཡིག་རིགས་ཚུ་ཨིན། གཞུང་འབྲེལ་ཡི་གུའི་
རིགས་ཚུ་ནང་ གུས་ཞབས་དང་ལྡན་པའི་ ཚི་དོན་ཚུ་བཙུགས་ཏེ་ ཐོབ་ལམ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་བྲི་དགོཔ་ཨིན། 
ཡི་གུ་འདི་ སོླབ་དཔོན་དང་ ཡིག་ཚང་གི་འགོ་དཔོན་ མདོ་ཆེན་ དྲུང་ཆེན བློན་པོ་ ལྷན་རྒྱས་དེ་ལས་ མི་དབང་
མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་ཚུན་གྱི་བར་ན་ འབྲེལ་བ་འཐབ་ཨིན། 
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༢༽ ཚོང་འབྲེལ་ཡིག་འགྲུལ། 
ཚོང་འབྲེལ་ཡིག་འགྲུལ་ཟེར་མི་འདི་ ཚོང་སྒྱུར་དང་ཡང་ན་ ལཱ་གཞན་གྱི་རིགས་དང་འབྲེལ་བའི་འདྲི་དཔྱད་
འབད་དགོཔ། མཁོ་མངགས་འབད་ནི། དངུལ་ཕར་ཚུར་ སོྤ་བཤུད་འབད་ནི། ཞུ་བ་ཕུལ་ནི། ཐོ་རྐྱབ་ནི། 
ཉོགས་ཤད་བཀོད་ནི་དང་ བཟོད་གསོལ་ཞུ་ནི་ལ་སོགས་པའི་ཡིག་རིགས་ལུ་སླབ་ཨིན། ཚོང་འབྲེལ་ཡིག་
རིགས་ཀྱི་ རང་བཞིན་འདི་ གཞུང་འབྲེལ་ཡི་གུ་དང་ཅོག་འཐད། 
ཚོང་འབྲེལ་ཡིག་རིགས་ཀྱི་འབྲི་བཀོད། 
༡་ ཡི་གུ་འབྲི་ཐངས་དང་ ཟླ་ཚེ་བཀོད་ཐངས་ཚུ་ གཏང་ཡིག་དང་ཅོག་འཐད། 
༢་ ཡི་གུ་བསྐྱལ་སའི་ ཁ་བྱང་འདི་ལགཔ་གཡུན་ཕོྱགས་ཀྱི་མགུ་ཏོ་ཁར་འབྲི་དགོ། 
༣་ རྩ་དོན་འདི་ཁ་བྱང་གི་འོག་ལུ་ ཡི་གུ་འབྲི་ནི་ འགོ་མ་བཙུགས་པའི་ཧེ་མ་ ས་སོྟང་ནང་ ཤོག་གུ་

ཕར་ཕྱེད་ ཚུར་ཕྱེད་ལུ་འབྲི་དགོ། 
༤་ རྩ་དོན་གྱི་འོག་ལས་ཕར་ འོག་ཐིག་འཐེན་ནི་དང་ཡང་ན་ ནང་ཡིག་ནང་འབྲི་དགོ། རྩ་དོན་འབྲི་བ་

ཅིན་ ཡིག་སོྣད་ནང་བཙུགས་པའི་ སྐབས་སུ་འཇམ། 
༥་ ཁོངས་གཏུགས་བཀོད་དགོཔ་རེ་ཡོད་པ་ཅིན་ འདི་ཚུ་དོན་ཚན་འདི་གི་མགོ་མཇུག་ གང་རུང་ནང་

བཀོད་དགོ། 
༦་ ཡི་གུ་འབྲིཝ་ད་ དོན་མཚམས་བཅད་དེ་ འབྲི་དགོ། དོན་མཚམས་འགོ་བཙུགས་པའི་ སྐབས་དུས་

རྒྱུན་ཡི་གུ་འབྲིཝ་ད་ ཅོག་འཐདཔ་སྦེ་འགོ་བཙུགས་དགོ། 
༧་ མཇུག་དོན་འདི་ དོན་ཚན་ངོ་མ་ལུ་ གཙོ་བོར་བཏོན་ཐོག་ལས་ མཇུག་བསྡུ་དགོ། 
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༨་ ཡི་གུ་བྲི་ཚར་བའི་མཇུག་ལུ་ རང་སོའི་ ས་ཡིག་བཀོད་དགོ། ས་ཡིག་གི་འོག་ལུ་རང་སོའི་མིང་བྲི་
དགོ། 

 
༣༽ སྒེར་དོན་ཡིག་འགྲུལ།  
སྒེར་དོན་ཡིག་གུ་འདི་གཙོ་བོ་ རང་སོའི་ཕམ་སྤུན་ཆ་དང་ གཉེན་ཉེཝ་ཚུ་ལུ་དང་ རང་གི་དགའཝ་མཐུནམ་ཚུ་
ལུ་ དེ་ལས་ སྒེར་དོན་ལུ་ འབྲེལ་བ་འཐབ་དགོ་པའི་མི་གཞན་ཚུ་ལུ་ འབྲི་མི་འདི་ལུ་སླབ་ཨིན། དེ་ཡང་ གནས་
ཚུལ་བཤད་ནི། གོྲགས་རམ་ལེན་ནི། བསླབ་བྱ་བྱིན་ནི། སེམས་གསོ་འབད་ནི། བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་ཞུ་ནི། 
བཀའ་དྲིན་ངོ་གསོ་ཞུ་ནི། ཧིང་གཏམ་བཤད་ནི། སྒེར་གྱི་ལཱ་དང་འབྲེལ་བའི་ ཡིག་དུ་གཞན་ བྲི་དགོཔ་འཐོན་
མི་ཚུ་ཨིན།  
ཡིག་འགྲུལ་འདི་ནང་ ཡི་གུའི་ཚི་དོན་ཚུ་ ང་བཅས་རའི་ཆ་རོགས་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ བློ་རྐྱབ་དོ་བཟུམ་སྦེ་བྲི་
དགོ། མ་གཞི་སྙན་ངག་གི་ཚི་རྒྱན་འདི་ མཁས་པ་ཐུགས་དགྱེས་པའི་མེ་ཏོག་ཨིན་རུང་། སྙན་ངག་མ་ཤེས་མི་ 
མི་མང་སྤྱིར་བཏང་ལུ་ གོ་བརྡ་སོྤྲད་ནིའི་ཡི་གུ་ཚུ་ནང་ ཡུལ་དང་མ་འཁྲིལ་བར་ སྙན་ངག་གི་རྒྱན་ཚི་
བཙུགས་ཏེ་བྲི་བ་ཅིན་ གོ་བ་ལེན་མི་ཚུགས་པའི་ཉེན་ཁ་ཡོདཔ་ལས་ ཡུལ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ བྲི་དགོ།  
 
༤༽ འབྲི་ཤོག་གི་འབྲི་བཀོད། 
ཞུ་ཡིག་གི་རིགས་ལུ་ འབྲི་ཤོག་གི་གཡོན་ཁ་ཐུག་གི་ས་གོ་དང་ མགུ་ཤོག་འདི་ གཞན་ས་ལུ་ཆ་བཞག་སྟེ་ 
གུས་ཞབས་དང་ཆེ་བསོྟད་ཀྱི་དོན་ལུ་ ཞིང་ཁམས་སོྦམ་སུ་ཅིག་བཞག་དགོཔ་དང་། འབྲི་ཤོག་གི་གཡས་ཁ་ཐུག་
དང་ མཇུག་ཤོག་འདི་ རང་ས་ལུ་ཆ་བཞག་སྟེ་ དམན་ས་གཟུང་བའི་དོན་ལུ་ རྒྱ་ཆུང་ཀུ་སྦེ་བཞག་དགོཔ་ཨིན། 
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བཀའ་ཤོག་དང་ གཞན་སྤྱིར་བཏང་གི་དོན་ལུ་ ཆེད་བསོྟད་དང་ དམན་སའི་དབྱེ་བ་ཕྱེ་མ་དགོ་པར་ གཡས་
གཡོན་གྱི་ཞིང་ཁམས་གཉིས་ཀྱི་རྒྱ་ཚད་འདྲ་མཉམ་དང་ མཇུག་ཤོག་ལས་ མགུ་ཤོག་རྒྱ་སོྦམ་སྦེ་བཞག་དགོཔ་
ཨིན། 
 
༥༽མགོ་རྒྱན་གྱི་འཐོབ་ལམ། 
ཡིག་རིགས་ག་ཅི་ར་བྲིས་ཏེ་འབད་རུང་ ཡི་གུ་འདི་ག་ལུ་འབྲིཝ་ཨིན་ན་ཤེས་ཚུགས་ནིའི་དོན་ལུ་ མགོ་རྒྱན་འདི་
བྲི་དགོཔ་ཨིན། དེ་ལུ་མིང་གཞན་ མགུ་ཡིག་ མགུ་རྒྱན་ མགོ་རྒྱན་ཟེར་ཡང་སླབ་སོྲལ་ཡོདཔ་ཨིན། 
ཀ་ སྤྱིར་བཏང་མགོ་རྒྱན་ (༉) ག་ར་འདྲ་མཉམ་ཨིན་ཨིན་པའི་བརྡ་སོྟནམ་ཨིན། 
ཁ་ གཏང་ཡིག་གི་མགོ་རྒྱན་ (༈ ࿑) ཕན་ཚུན་བར་ན་ མཐུན་འབྲེལ་གྱི་འདུ་ཤེས་ ཆུའི་རྒྱུན་

བཟུམ་ཡོད་པའི་བརྡ་ཨིན། 
ག་ ཞུ་ཡིག་གི་མགོ་རྒྱན་ (༊) སོྒ་གསུམ་གྱི་གུས་བཏུད་ཞུ་བའི་བརྡ་ཨིན། 
ང་ བཀའ་ཤོག་གི་མགོ་རྒྱན་ (࿐) ཆོས་སྲིད་ལུགས་གཉིས་ཀྱི་བཀའ་དབང་འོག་ལུ་

འདུས་པའི་བརྡ་ཨིན། 

སློབ་རིམ་9 པ་འདི་ནང་ལུ་ གཏང་ཡིག་གི་རིགས་ལས་ ཞུ་ཡིག་དང་ གཏང་ཡིག་ འཕྲིན་ཡིག་ ཞུ་
ཚི་/བཤེར་ཡིག་ཚུ་དང་། ནང་འབྲེལ་ཡིག་རིགས་ལས་ ཟིན་བྲིས་ ལས་རིམ་གྲོས་གཞི་ གྲོས་ཆོད་
བྲི་ནི་ཚུ་ལུ་ སྦྱང་བ་འབད་དགོཔ་སྦེ་ཚུད་དེ་ཡོད། དེ་ཚུ་གཞུང་འབྲེལ་ ཚོང་འབྲེལ་ སྒེར་དོན་ཡིག་
འགྲུལ་དང་ སྔ་རབས་ དེང་རབས་ཀྱི་ ལམ་ལུགས་ངོས་འཛི་ཚུ་ དཔེ་རིས་སོ་སོའི་མགུ་ལུ་ བཀོད་དེ་
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ཡོདམི་ལུ་དབྱེ་དཔྱད་འབད་དེ་ ལག་ལེན་འཐབ་དགོཔ་ཨིན་ནོ།། ཡིག་འགྲུལ་ཚུ་ དེངས་རབས་ལམ་
ལུགས་ཀྱི་འབྲི་བཀོད་ཐོག་ལུ་བྲི་བའི་སྐབས་ མགོ་རྒྱན་བྲི་ནི་མེདཔ་སྦེ་བཞག་ཡོདཔ་ཨིན། 
 

གཏང་ཡིག། 
གཏང་ཡིག་ཟེར་མི་འདི་ རང་གི་ཕམ་དང་ སྤུན་ཆ་ དེ་ལས་ ཆ་རོགས་ཚུ་ལུ་ རང་གི་སེམས་ཁར་མནོ་བའི་ 
གནད་དོན་ཚུ་བཙུགས་ཏེ་ བསྐྱལ་མི་ཡི་གུ་འདི་ལུ་ གཏང་ཡིག་ཟེར་སླབ་ཨིན། གཏང་ཡིག་ལུ་ སྔར་སོྲལ་
ལམ་ལུགས་དང་ དེང་སང་ལམ་ལུགས་ཟེར་ འབྲི་བཀོད་དབྱེ་བ་གཉིས་ཡོད།  
སྔར་སོྲལ་ལམ་ལུགས་ཐོག་བྲི་བའི་སྐབས་ མགོ་རྒྱན། མགུལ་རྒྱན། གུས་ཕབ། གཞན་གྱི་གནས་ཚུལ། རང་
གི་གནས་ཚུལ། གནད་དོན་ངོ་མ། མ་འོངས་པའི་འཆར་སོྒ། ཟླ་ཚེ། ཕུལ་ཕབ། ཚུ་ཚང་དགོཔ་དང་།  
དེང་སང་ལམ་ལུགས་ཐོག་བྲི་བའི་སྐབས་ ཟླ་ཚེ་དང་། མགུལ་རྒྱན་དང་། ཕུལ་སའི་ཁ་བྱང་། རྩ་དོན་ངོ་མ། 
གུས་ཕབ། གནད་དོན་ཁ་གསལ། ཡི་གུ་བསྐྱལ་མིའི་མིང་། མིང་རྟགས། ཚུ་ཚང་དགོཔ་ཨིན། 

 
ཡིག་བ&ར་(མ་གཞག་+བ་,ེ: 
Ä འགོ་དང་པ་བ3ལ་བའི་ཡི་6་ཨིན་ན་ ཡིག་ལན་ཨིན་ན་

ངོས་འཛིན་འབད་<གས་དགོ། 
Ä ཡིག་དོན་གཙོ་བོ་ག་ཅི་ཨིན་ན་བAད་དོན་བB་<གས་དགོ། 
Ä Cབ་3ོར་Eི་ནང་གསེས་བGོད་དོན་ག་དེམ་ཅིག་འHག་ག་ 

དེ་<་གིས་བGོད་དོན་གཙོ་བོ་I་ Cབ་3ོར་ག་དེ་Jེ་འབད་
Kག་ག་ བཤད་པ་Mབ་<གས་དགོ། 

 
Ä ཡི་6་I་Nད་ཆོས་མ་འPཝ་Jེ་འRི་ཐངས་<་དTེ་བ་

Uེས་ཏེལག་ལེན་འཐབ་<གས་དགོ། 
Ä ལམ་Iགས་མ་འPཝ་ཡོད་མི་<་གི་དགོས་པ་<་དTེ་

དWད་འབད་ཞིནམ་ལས་ གདམ་ཁའི་ཐོག་ལག་ལེན་
འཐབ་<གས་དགོ། 

Ä གཏང་ཡིག་Y་ཡིག་བཤེར་ཡིག་གན་C་ངག་བGོད་<་
གི་འRི་ཐངས་Nད་པར་ག་དེ་Jེ་འHག་ག་ དTེ་བ་
དWད་དེ་ལག་ལེན་འཐབ་<གས་དགོ། 
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དེང་སང་གི་ གཏང་ཡིག་འབྲི་ཐངས་ལུ་ དོན་མཚམས་ནང་འདྲེན་འབད་དེ་བྲི་ནི་ཅིག་དང་ ནང་འདྲེན་མ་འབད་
བར་བྲི་ནི་ཅིག་སྦེ་ཡོད། 
གཏང་ཡིག་གི་དཔེ་དང་པ། སྔར་སོྲལ་ལམ་ལུགས་ཐོག་ལས་འབྲི་ཐངས། 
༈ ཧིང་ལས་བཅས་པའི་བུ་རྟ་མགྲིན་ལུ། 
    ཁོྱད་ཡང་དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་ཐུགས་རྗེ་ལས་ ཧེ་མ་བཟུམ་སྦེ་ར་ཡོདཔ་
འོང་མནོ་བའི་རེ་བ་དང་ ནང་གཡུས་ཁ་ལུ་ཡོད་མི་ ཁོྱད་རའི་ཕམ་གཉིས་ཡང་ ལུས་ལུ་ན་ཚ་དང་ སེམས་ལུ་
སྡུག་བསྔལ་ཚུ་མེད་པར་ སྐྱིད་ཏོང་ཏོ་སྦེ་ར་ཡོད། 
 
མདང་ཞག་ཅིག་ཁར་ ཁོྱད་ཀྱི་སོླབ་གྲྭ་ནང་ལུ་ ཆ་རོགས་བཀྲ་མ་ཤིསཔ་ཚུ་དང་ཁ་བསོྡམས་ཏེ་ མི་གཞན་དང་
གཅིག་ཁར་འཐབ་འཛི་འབད་བའི་ལོ་རྒྱུས་ཅིག་ ང་བཅས་ཕམ་གཉིས་ཀྱི་གོ་སྟེ་ སེམས་ཕམ་བྱུང་ཡོད།  
གལ་སྲིད་ འདི་བདེན་པ་ཅིན་ ལེགས་ཤོམ་མེནམ་ཨིནམ་ ཁོྱད་ར་གི་ཧ་གོ་དགོ། རོགས་ག་དེ་སྦེ་ འབད་རུང་ 
རང་ ཟེར་མི་འདི་ ཕམ་ཉམ་ཆུང་གི་ཨ་ལུ་ཨིནམ་ཤེས་ཏེ་ ག་དེ་གཟབ་གཟབ་སྦེ་སོྡད་དགོ། 
 
ད་རིས་ ང་བཅས་ཕམ་གཉིས་ཀྱི་ཁ་བཀོད་བསླབ་བྱ་འདི་ ཁོྱད་ཀྱིས་སེམས་ཁར་བཞག་སྟེ་ ཉན་ཁུག་བཏབ་
འོང་མནོ་བའི་རེ་བ་དང་ བདུན་ཕྲག་ཤུལ་མའི་ངལ་གསོ་ནང་ ང་བཅས་ཕམ་གཉིས་ ཁོྱད་ཕྱད་པར་འཐོན་འོང་
ཟེར་སླབ་ནི་ཨིན། ཞེས་སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ ཟླ་༥ པའི་སྤྱི་ཚེ་༠༩ ལུ་ ཁོྱད་རའི་ཕམ་གཉིས་ཀྱིས་ 
                                         བསྐྱལ། 
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གཏང་ཡིག་གི་དཔེ་གཉིས་པ། དེང་སང་ལམ་ལུགས་ དོན་མཚམས་ནང་འདྲེན་འབད་དེ་འབྲི་ཐངས། 
      སྤྱི་ཚེས་ ༡༦/༡༢/༢༠༢༠ལུ། 

རྩེད་རིགས་འགོ་དཔོན་ལུ། 

མདའ་རྩེད་ཚོགས་པ། 

བཀྲ་ཤིས་སྒང་འབྲིང་རིམ་སློབ་གྲྭ་གོང་མ། 

 

རྩ་དོན།  མདའ་རྩེད་འགོ་འདྲེན། 

 

   ཞུ་དོན་དེ་ནི་ ང་བཅས་ཀྱི་མདའ་རྩེད་ཚོགས་པ་དང་ ཁྱེད་ཀྱི་སློབ་གྲྭའི་མདའ་

རྩེདཔ་ཚུ་ ཤུལ་མ་གི་ གཟའ་ཉིམ་དང་ཟླཝ་ དབྱིན་ཚེས་ ༢༦་༢༧/༡༢/༢༠༢༠ ལུ་མཐུན་འབྲེལ་མདའ་རྩེད་

འགྲན་བསྡུར་ཅིག་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་གེ་ཟེར་སླབ་ནི་ཨིན། 

   ང་བཅས་ཀྱི་སློབ་གྲྭ་ནང་ཧེ་མ་ཡོད་པའི་མདའ་ཡི་འབའ་སྐྱོར་ནང་ ད་རེས་འཕྲལ་

ཁམས་ཅིག་ལུ་ སློབ་གྲྭའི་ཁྱིམ་ཉམས་བཅོས་ཀྱི་ཅ་ལ་ཚུ་ བཞག་ཡོདཔ་ལས་ ཁྱེད་ཀྱི་སློབ་གྲྭའི་འབའ་སྐྱོར་ནང་ 

རྩེད་འགྲན་འབད་བ་ཅིན་ཟེར་མནོ་བསམ་བཏང་སྟེ་ཡོད།  

        གཟའ་ཚེས་དང་ ས་གནས་ཀྱི་ཐད་ སྟབས་བདེ་ཧིང་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཁྱེད་

ཀྱིས་སྒྱུར་བཅོས་འབད་རུང་ མ་བཏུབ་མེད། ང་བཅས་མདའ་རྩེདཔ་སྤྱི་མཐུན་གྱི་ཐོག་ལས་ ཞུ་བ་འབད་མི་འདི་

ལུ་ སྤྲོ་བ་དང་བཅས་པའི་ ངོས་ལེན་འབད་འོང་མནོ་བའི་རེ་བ་ཡོད། བཀྲིན་ཆེ།  

 

                                 

                (ཕུརཔ་རྡོ་རྗེ།) 

                           མདའ་རྩེད་ཚོགས་པའི་འགོ་དཔོན། 

                          རང་འབྱུང་འབྲིང་རིམ་སློབ་གྲྭ་གོང་མ། 
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གཏང་ཡིག་གི་དཔེ་གསུམ་པ།  དེང་སང་ལམ་ལུགས་ དོན་མཚམས་ནང་འདྲེན་མ་འབད་བར་འབྲི་ཐངས། 
          

སྤྱི་ཚེ་ ༠༦/༡༡/༢༠༠༩ལུ། 
བཀའ་དྲིན་ཅན་གྱི་ཕམ་གཉིས་ལུ། 

མཁོ་ཐང་ཁ། 

དབང་འདུས་འཕོ་བྲང་། 

 

རྩ་དོན།   ཟད་སོང་དགོ་པའི་སྐོར། 

 

ཕར་གཡུས་ཁ་ལུ་ཡོད་པའི་ ཁྱེད་ཕམ་དང་སྤུན་ཆ་ཚུ་ག་ར་ བདེ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་ར་ཡོདཔ་འོང་མནོ་བའི་རེ་བ་དང་། ང་

ཡང་ནཱ་སློབ་གྲྭ་ནང་ རང་ལུ་དགོ་པའི་ཡོད་ཏན་ཚུ་ ཉིན་ཚད་མེད་པར་ རྩ་འགེངས་ཏེ་ལྷབ་དོ་ཟེར་སླབ་ནི་ཨིན། 

 

ད་རིས་ཁྱེད་ཕམ་གཉིས་ལུ་ཡི་གུ་བསྐྱལ་དགོ་མི་འདི་ཡང་ དུས་ཅི་ ང་བཅས་ཀྱི་སློབ་གྲྭ་ནང་ལས་ སློབ་གྲྭའི་

ཞབས་ཁྲ་རྐྱབ་མི་ཚུ་ གནམ་བྱཱར་གྱི་ངལ་གསོའི་སྐབས་ རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་གནས་ཚད་ནང་ འདྲན་བསྡུར་འབད་

བར་འགྱོ་དགོཔ་ལས་ ངལ་གསོ་ཁྱིམ་ནང་ལྷོད་མི་ཚུགས་པས་ ཟེར་སླབ་ནི་ཨིན།  

 

མ་གཞི་ འདྲན་བསྡུར་གྱི་སྐབས་ གྱོན་ཆས་དང་ བཟའ་འཐུང་ཚུ་ ག་ར་སློབ་གྲྭའི་ཁ་ཐུག་ལས་ཡོད་རུང་ ཁྱེད་

ཕམ་གཉིས་ཀྱི་ བསྐྱལ་ཚུགས་པ་ཅིན་ ང་ལུ་ཟད་འགྲོ་ཏི་རུ་སྟོང་ཕྲག་ ༢ དེ་ཅིག་བསྐྱལ་གནང་ཟེར་སླབ་ནི་སྦེ་

ཨིན།  

 

པདྨ་སྒྲོལ་མ། 

བརྩེ་བའི་བུམོ། 



)ད་ཡིག་དང་ཡི་-འི་/ོར་བ།          3ི་ལོ་ ༢༠༢༢                8ོབ་རིམ་༩ པ། 
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སྦྱོང་ལཱ། 
གོང་ལུ་གཏང་ཡིག་གི་དཔེ་གཉིས་པ་འདི་ལྷག་ཞིནམ་ལས་ འདི་གི་ལན་ཚི་ཅིག་ སྔར་སོྲལ་
ལམ་ལུགས་ཐོག་ལས་བྲིས། 
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ཞུ་ཡིག་གི་དཔེ་དང་པ། དེང་སང་ལམ་ལུགས་ དོན་མཚམས་ནང་འདྲེན་འབད་དེ་འབྲི་ཐངས། 
       སྤྱི་ཚེས་ ༠༩/༠༨/༢༠༢༠ ལུ། 

དྲག་ཤོས་རྫོང་བདག་མཆོག་ལུ། 

རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་། 

ཀྲོང་གསར་རྫོང་ཁག 

 

རྩ་དོན།  སྐུ་མགྲོན་གཙོ་བོ་སྦེ་འབྱོན་དགོ་པའི་ཞུ་བ། 

 

 ཞུ་དོན་དེ་ནི་ ནངས་པ་གནངས་ཚེ་ རེས་གཟའ་པ་སངས་ དབྱིན་ཚེས་ ༣༠/༠༨/༢༠༢༠ ལུ་ ང་

བཅས་ཀྱི་སློབ་གྲྭ་ནང་ ལོ་སྟར་རྩེད་མོའི་ དུས་སྟོན་བརྩི་སྲུང་འདི་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་ཨིན། དེའི་སྐབས་ སྐུ་

མགྲོན་གཙོ་བོ་སྦེ་ དྲག་ཤོས་རྫོང་བདག་མཆོག་ འབྱོན་གནང་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན། དུས་སྟོན་འདི་གི་ལས་རིམ་ཡང་

ཟུར་སྦྲགས་སྦེ་ཕུལ་ཏེ་ཡོད། 

 

 ལོ་འཁོར་རྩེད་སྟོན་འདི་འདི་གིས་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གི་ ལུས་རྩལ་ལྕོགས་གྲུབ་དང་འཇོན་ཐངས་ཀུན་ཚང་

ཤེས་ཡོན་གྱི་ སྤུས་ཚད་ག་དེ་ཅིག་ཡོད་ག་ སྟོན་ཚུགསཔ་ལས་ དེ་ཚུ་གཟིགས་ཞིབ་གནང་ནི་གི་དོན་ལུ་ 

དྲག་ཤོས་མཆོག་ག་དེ་སྦེ་རུང་ འབྱོན་ཚུགསཔ་ཅིག་ མཛད་གནང་ཟེར་ཞུ་ནི་དང་ དེ་ལུ་ངོས་ལེན་གྱི་གསུང་ལན་

ཅིག་ཡང་ འཕྲལ་མགྱོགས་ གནང་ཐབས་ཡོད་པར་ཞུ་བ་མཁྱེན། 

 

 

                                                                 

                         (ཀརྨ་རྡོ་རྗེ།)  

                          དབུ་འཛིན། 

                       སྟག་རྩེ་རིག་གཞུང་འབྲིང་རིམ་སློབ་གྲྭ་གོང་མ། 
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ཞུ་ཡིག་གི་དཔེ་གཉིས་པ།  དེང་སང་ལམ་ལུགས་ དོན་མཚམས་ནང་འདྲེན་མ་འབད་བར་འབྲི་ཐངས། 
      སྤྱི་ཚེ་ ༢༩/༠༤/༢༠༡༩ལུ། 
མཉམ་འབྲེལ་མདོ་ཆེན་མཆོག་ལུ། 
གློག་མེའི་སྡེ་ཚན། 
སྤ་རོ། 
 

རྩ་དོན།  གློག་མེ་ཉམས་བཅོས་པ་ཞུ་ནི། 
 

དབུས་སུ་རྒེད་འོག་ གཡུས་མནྜལ་ལས་ གུས་ཚེདབང་ལྷམོ་གིས་ཞུ་དོན། དེ་ནི་ ཁ་ཙ་རེ་གཟའ་པ་སངས་ 
དབྱིན་ཚེ་ ༥/༨/༡༩ ལུ་ རླུང་འཚུབས་ཤུགས་སྦེ་ འཕུ་བའི་རྐྱེན་གྱིས་ རང་གི་ཁྱིམ་གྱི་གདོང་ཁར་ཡོད་
པའི་་ཤུག་པའི་ཤིང་གི་ཞལ་ལག་ཆག་སྟེ་ གློག་མེའི་ཐགཔ་གུ་ཕེག་ཆི་ནུག། དེ་གིས་ རང་གི་ཁྱིམ་ནང་གི་གློག་
ཐག་བཅད་དཔ་ལས་ གློག་ཐག་ག་ར་འཚི་ཡར་སོ་ནུག་ལགས། 
 

དྲག་ཤོས་མཆོག་གིས་རང་གི་ཁྱིམ་གི་གློག་ཐག་དེ་བཅོ་ཁ་རྐྱབ་པར་ གཏང་གནང་ཟེར་ཞུ་ནི་དང་དེའི་ཞོར་ཁར་ 
མེ་ཐག་གཅིག་གིས་གཅིག་ལུ་ མེ་རེག་ནིའི་དོན་ལུ་ ཧེ་མ་གི་ཀཝ་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ ལྕགས་ཀྱི་ཀཝ་ཐེབས་
གཅིག་ཡང་བཙུགས་ཏེ་ བཀའ་དྲིན་བསྐྱང་གནང་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན་ལགས། 
 
ཚེདབང་ལྷམོ། 
དབུས་སུ་ན། 
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ཞུ་ཡིག་གི་དཔེ་གསུམ་པ། སྔར་སོྲལ་ལམ་ལུགས་ཐོག་ལས་ ཞུ་ཡིག་འབྲི་ཐངས། 
༊ མཁྱེན་ཡངས་དམ་པ་ནང་སྲིད་དང་སྲོལ་འཛིན་ལྷན་ཁག་གི་མི་རྩིས་མདོ་ཆེན་མཆོག་གི་ཞབས་དྲུང་དུ། 

                   

                              གུས་ ལྷུན་རྩེ་རྫོང་ཁག་ 

སྨིན་རྒྱས་རྒེད་འོག་ གཡུས་གྲོང་གསར་ལས་ ངོ་མིང་ པ་སངས་རྡོ་རྗེ་གིས་ཕྱག་བཅས་ཞུ་གསོལ། གུས་པ་རང་

གི་མིང་ མི་རྩིས་ནང་ལུ་ པ་སངས་དང་ ཤེས་ཚད་ལག་ཁྱེར་ཚུ་ནང་ པ་སངས་རྡོ་རྗེ་ཟེར་ མ་འདྲཝ་སྦེ་ཚུད་དེ་

འདུག འདི་འབདཝ་ལས་བརྟེན་ ད་རེས་རང་ལུ་བྱ་སྟབས་མ་བདེ་བར་ཡོདཔ་ལས་ ད་ལས་ཕར་ རང་གི་མིང་ 

པ་སངས་རྡོ་རྗེ་ཟེར་གཏན་འཁེལ་བཟོ་དོན་ལུ་ རྒཔོ་དང་རྫོང་ཁག་གི་ ངོ་སྦྱོར་ཡི་གུ་ཚུ་ཟུར་སྦྲགས་ཕུལ་ཡོདཔ་

དང་།  

 

དྲག་ཤོས་མཆོག་གིས་ མི་རྩིས་མ་ཡིག་ནང་ལུ་ཡང་ པ་སངས་རྡོ་རྗེ་ཟེར་ བཙུགས་ཐབས་ཀྱི་ སྐྱིད་སྡུག་

གཟིགས་ཏེ་ བཀའ་དྲིན་བསྐྱང་གནང་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན། ཞེས་གནམ་ལོ་ས་མོ་བྱི་ལོ་ ཟླ་༥ པའི་ཚེས་༡༥ ལུ་ 

སྒོ་གསུམ་གུས་པས་ 

 ཕུལ། 

 
 
 
 
 
 

སྦྱོང་ལཱ། 

འབྲུག་རྒྱང་བསྒྲགས་ལས་འཛིན་གྱི་ ཡོངས་ཁྱབ་མདོ་ཆེན་ལུ་ དགུན་གྱི་ངལ་གསོའི་སྐབས་ གནས་སྐབས་

ཀྱི་ལཱ་གཡོག་དགོ་པས་ཟེར་བའི་ ཞུ་ཡིག་ཅིག་བྲིས། 

ཞུ་ཡིག་ནང་ འོག་གི་གནད་དོན་ཚུ་ཚུད་དགོ་་་་ 

༡ ཁྱོད་རའི་ཤེས་ཚད་དང་སྤྲོ་བ། 

༢ གནས་སྐབས་ལཱ་གཡོག་དགོ་པའི་གནད་དོན། 

༣ ལཱ་འོག་གིས་དུས་ཡུན། 



)ད་ཡིག་དང་ཡི་-འི་/ོར་བ།          3ི་ལོ་ ༢༠༢༢                8ོབ་རིམ་༩ པ། 
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འཕྲིན་ཡིག། 
འཕྲིན་ཡིག་ཟེར་མི་འདི་ ཁག་ཆེ་བའི་གནད་དོན་ཅིག་ གཞན་ལུ་བརྡ་སོྤྲད་འབད་ནི་ལུ་གོཝ་ཨིན། འདི་ལུ་ཁ་
འཐེན་དང་ འཕྲིན་དོན་ཟེར་ཡང་སླབ་མ་ཚད་ ཞེ་སའི་ནང་ལུ་ གསུང་འཕྲིན་ཟེར་ཞུ་མི་ཚུ་ དོན་གཅིག་ཨིན། 
ཨིན་རུང་ ཁ་འཐེན་འདི་ གཙོ་བོ་ངག་ཐོག་ལས་སླབ་མི་ལུ་གོ་ནི་དང་ འཕྲིན་ཡིག་ཟེར་མི་འདི་ གཙོ་བོ་ཡིག་
ཐོག་བཀོད་དེ་ སླབ་མི་ལུ་གོ་དགོཔ་ཨིན།  
སྤྱིར་བཏང་ ཧེ་མ་ལས་འབྲི་སོྲལ་ཡོད་པའི་ འཕྲིན་ཡིག་ཚུ་ནང་ཨིན་པ་ཅིན་ ཟླ་ཚེ་ གནད་དོན་ངོ་མ་དང་ 
ཕུལ་མའི་མིང་རྟགས་ ཚུ་ཚང་དགོཔ་ཨིན་རུང་ དེང་སང་དུས་ཀྱི་འགྱུར་བ་དང་བསྟུན་ འགྲུལ་འཕྲིན་དང་ གློག་
ཐོག་འཕྲིན་ཡིག་ཚུ་བྲི་བའི་སྐབས་ ཡོངས་འབྲེལ་གྱི་དོན་ཚན་ས་སོྟང་ཟེར་ ས་སོྟང་ཡོད་མི་ཚུ་ནང་ ཡོངས་
འབྲེལ་ཁ་བྱང་དང་ རྩ་དོན་ཚུ་ཧིང་སང་ས་སྦེ་བཀོད་ཞིནམ་ལས་ མགོ་རྒྱན་དང་མགུལ་རྒྱན་ ལ་སོགས་པའི་ཐོབ་
ལམ་དང་འབྲི་བཀོད་ཚུ་ གོང་གི་གཏང་ཡིག་དང་ ཞུ་ཡིག་ཚུ་དང་ཅོག་འཐད། 
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འQིན་ཡིག་གི་དཔེ། R་ཨེན་ཨེཕ་པི་ཨེ་ བཀོད་Vབ་མདོ་ཆེན་'ིས་ གནང་མི་འQིན་དོན། 
འཛམ་གླིང་ཆུ་ཡི་ཉིནམ་འདི་ སྤྱི་ལོ་༡༩༩༢ ལུ་ རིཨོ་ཌི་ ཇེ་ནི་རོ་ལུ་ མཐའ་འཁོར་དང་ གོང་འཕེལ་གྱི་གནད་དོན་ཐོག་ལུ་ འཛམ་གླིང་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཞལ་

འཛོམས་འཚོགས་མི་ནང་ གསུང་གྲོས་འབྱུང་པའི་ཤུལ་ལུ་ འཛམ་གླིང་སྤྱི་ཚོགས་ཡོངས་ཁྱབ་ ཚོགས་འདུ་གིས་ སྤྱི་ཟླ་༣ པའི་ཚེས་༢༢ ཀྱི་ཉིནམ་འདི་ ཆུའི་

འཐོན་ཁུངས་ཚུ་ཉམས་སྲུང་འབད་ནི་དང་ གོང་འཕེལ་གཏང་ནིའི་ལས་དོན་ཚུ་བརྩི་སྲུང་གི་དམིགས་ཡུལ་བཟུང་ཡི།  

དེ་ཡང་ སྤྱི་ལོ་༢༠༠༣ གྱི་འཛམ་གླིང་ཆུ་ཡི་ཉིནམ་གི་བརྗོད་དོན་དེ་ མ་འོངས་པའི་དོན་ལུ་ཆུ་ཟེར་མི་འདི་ཨིན། བརྗོད་དོན་དེ ང་བཅས་ར་ཆ་མཉམ་གྱིས་ མ་འོངས་

བུ་བརྒྱུད་ཚུ་ལུ་ ཆུ་གཙང་རྒྱུན་སྐྱོང་དང་ལེགས་བཅོས་འབད་གནང་ཟེར་མི་འདི་ ཉེན་སྲུང་ཅན་གྱི་འཐུང་ཆུ་དང་ གཙང་སྦྲ་འཕྲོད་བསྟེན་འཐོབ་མ་ཚུགས་མིའི་ གྱངས་

ཁ་འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༥ གི་ནང་འཁོད་ལུ་ ལོ་སྟོང་གོང་འཕེལ་དམིགས་ཡུལ་ཕྱེད་ཀ་འགྲུབ་ཚུགས་ནིའི་དོན་ལུ་ཨིན།  

སྤྱི་ལོ་༢༠༠༣ གྱི་ འཛམ་གླིང་ཆུ་ཡི་ཉིནམ་འདི་ ཇ་པཱན་གྱི་ས་གནས་ཀི་ཡོ་ཏོ་དང་ ཤི་ག་ཨོ་ས་ཀ་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༠༣ གྱི་ཟླཝ་༣པའི་ཚེས་༡༦ ལས་༢༣ ཚུན་ 

འཛམ་གླིང་ཆུའི་ཉིནམ་གི་ཞལ་འཛོམས་ ཐེངས་༣ པ་ ཚོགས་པའི་སྐབས་ལུ་ འཛམ་གླིང་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཆུ་གཙང་གི་ གནད་དོན་གཙོ་བོ་ཅིག་འབད་ གསུང་གྲོས་

གནང་ནི་ཨིནམ་དང་། ཀི་ཡོ་ཏོ་ལུ་འབད་ གསུང་གྲོས་གནང་པའི་སྐབས་ལུ་ འཛམ་གླིང་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱིས་ འཕྲོད་བསྟེན་དང་ བཟའ་འཐུང་ མཐའ་འཁོར་གནས་

སྟངས་ ཁྲོམ་སྡེ་ བཟོ་གྲྭ་ གློག་མེ་ ཉེན་ཁ་ཅན་གྱི་འཛིན་སྐྱོང་ ཆུའི་བརྩི་ཁུངས་ འཐོན་ཁུངས་བགོ་བཤའ་ བཟོ་སྐྲུན་དང་ གཞུང་སྐྱོང་གི་ཤེས་ཡོན་ཐོག་ལུ་  

འཛམ་གླིང་ཆུའི་གོང་འཕེལ་སྙན་ཞུ་ ཐེངས་དང་པ་འགོ་བཙུགས་ནི་ལུ་ གཙོ་བོ་བཏོན་ནི་ཨིན། 

སྤྱི་ལོ་༢༠༠༣ འཛམ་གླིང་ཆུའི་ཉིནམ་དེ་ སྲིད་དོན་དང་ མི་སྡེའི་ངོས་ལེན་ལུ་ སེམས་ཤུགས་བསྐྱེད་བཅུག་ནི་ཨིན། དེ་མ་ཚད་ ཆུ་སྤྱོད་དང་ཉམས་སྲུང་གི་དོན་ལུ་ 

འཛམ་གླིང་གིས་ གོ་བརྡ་འཕྲོད་བཅུག་ནི་ལུ་ རྒྱུད་སྐུལ་འབད་ནི་ཨིན།  གཞུང་དང་ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག་ སློབ་གྲྭ་ ཞི་བའི་ལས་འགུལ་མི་སྡེ་ དེ་ལས་འཐུས་

མི་སོ་སོ་ལུ་ ཆ་རོགས་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་སྤྱི་ལོ་༢༠༠༣ གྱི་ འཛམ་གླིང་ཆུའི་ཉིནམ་གི་དབུ་ཁྲིད་ངོ་ཚབ་ལས་འགུལ་ཨིན་མི་འཛམ་གླིང་སྤྱི་ཚོགས་གོང་འཕེལ་ལས་

རིམ་གྱིས་འཛམ་གླིང་སྤྱི་ཚོགས་ལམ་ལུགས་ཀྱི་དོན་ལུ་ཝེབ་ས་ཡེཊ་འདི་བཟོ་ཡི། 

སྤྱི་ལོ་༢༠༠༣ གྱི་ འཛམ་གླིང་ཆུའི་ཉིནམ་གི་གནས་ཚུལ་ནང་ ཉམས་སྲུང་བསླབ་བྱ་བྱིན་མི་ དྲགོས་ཀྱི་བརྩི་སྲུང་ཉིནམ་འདི་ནང་ བཅའ་མར་གཏོགས་མི་ཚུ་ལུ་ ཆ་

རོགས་འབད་ནིའི་དོན་ལས་ ས་གནས་དང་ ལུང་ཕྱོགས་ཀྱི་ ལས་དོན་བསམ་འཆར་དང་ པར་རིས་ དེ་ལས་ ངོ་རྟགས་ཚུ་སྟོན་ཡོདཔ་ཨིན། 

གཞུང་དང་མི་ངོ་སོ་སོ་ གཞུང་མིན་ལས་འགུལ་ མི་སྡེ་ ན་གཞོན་སྡེ་ཚན་ ཚོང་འབྲེལ་ བཟོ་གྲྭ་ གནས་ཚུལ་ལས་ཁང་ཚུ་གིས་ གལ་ཅན་གྱི་ལཱ་འབད་དགོཔ་

ལས་ འཛམ་གླིང་གི་ཆུ་གཙང་འདི་ ཡུན་བརྟན་ཐོག་ལུ་ སྤྱོད་ནིའི་དོན་ལས་ ས་གནས་དང་ རྒྱལ་ཡོངས་ ལུང་ཕྱོགས་ དེ་ལས་ འཛམ་གླིང་གིས་ དམིགས་

གཏད་བསྐྱེད་དེ་དམིགས་བསལ་གྱི་དུས་སྟོན་དེ་ བརྩི་སྲུང་འབད་ནི་ལུ་ རྒྱུད་སྐུལ་འབདཝ་ཨིན་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན། 

 
བདུན་ཕྲག་ཀུན་གསལ་ལས། 
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དེང་སང་ གློག་ཐོག་ ཡོངས་འབྲེལ་འཕྲིན་ཡིག་གི་དཔེ། 

ཕུལ་མིའི་ཡོངས་འབྲེལ་ཁ་བྱང་  
ཕུལ་སའི་ཡོངས་འབྲེལ་ཁ་བྱང་ 

 

རྩ་དོན་  

༊   སློབ་གྲྭའི་བཀོད་ཚོགས་འཐུས་མི་དྲག་ཤོས་སངས་རྒྱས་མཆོག་ལུ། 

                           ཞུ་གསོལ་དེ་ཡང་ ཨ་རི་ཁ་འབྲིང་

རིམ་སློབ་གྲྭ་བར་མིའི་ གཞི་བཙུགས་དུས་སྟོན་གྱི་ཉིནམ་འདི་ལོ་ཨ་རྟག་ར་ བརྩི་སྲུང་ཞུ་སྲོལ་ཡོད་དོ་བཟུམ་སྦེ་ 

དུས་ཅིག་ཡང་དབྱིན་ཟླ་འདི་གི་ དབྱིན་ཚེས་༢༠ ལུ་ བརྩི་སྲུང་ཞུ་ནི་ཨིནམ་ལས་ ཉིནམ་འདི་ཁར་དྲག་ཤོས་

མཆོག་ཡང་འབྱོན་གནང་ཟེར་ ཞུ་ནི་ཨིན་ལགས། 

ཉིནམ་འདི་ཁར་ དྲོག་པའི་ཆུ་ཚོད་༩ ལས་ ཉི་མའི་གསོལཝ་ཚུན་ཚོད་ ཐུགས་སྤྲོའི་ལས་རིམ་སྣ་ཚོགས་ཚུ་ 

བཅའ་སྒྲིག་རྐྱབ་ཡོདཔ་ལས་ དྲག་ཤོས་མཆོག་གི་ཡང་ གྲལ་བཞུགས་མཛད་གནང་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན་ལགས།  

 

ཀརྨ་དབང་ཕྱུག། 

དབུ་འཛིན། 

ཨ་རི་ཁ་འབྲིང་རིམ་སློབ་གྲྭ་བར་མ། 

 
 
 
 
 

pemalhamo@education.gov.bt 

sangay.thinley94@gmail.com 
s 

མགོྲན་ཞུའི་ཡི་གུ། 

སྦྱོང་ལཱ། 

ཁྱོད་ཤེས་རིག་བློན་པོ་ཨིནམ་བཟོ་སྟེ་ རྒྱལ་ཡོངས་སློབ་དཔོན་གྱི་ཉིནམ་ལུ་ སློབ་དཔོན་ཡོངས་ལུ་བཀྲམ་ནིའི་

དོན་ལས་ ལེགས་སྨོན་དང་ དགའ་ཚོར་གྱི་སྐོར་ འཕྲིན་ཡིག་ཐུང་ཀུ་ཅིག་བྲིས། 
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ཞུ་ཚི/བཤེར་ཡིག། 
ཞུ་ཚི་ཟེར་མི་འདི་ རང་ལུ་ཁེ་རྒུད་མ་བཏུབ་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཁ་གསལ་བཀོད་དེ་ རོྩད་གཞི་ཕྱེ་གནང་ཟེར་ 
ཁྲིམས་ཁང་ནང་ལུ་ བཙུགས་མི་ཡི་གུ་འདི་ཨིན། འདི་ལུ་བཤེར་ཡིག་ཟེར་ཡང་སླབ་ཨིན། ཞུ་ཚི་འདི་བཀོད་
ཤོག་ལོགས་སུ་ཡོད་ན་མ་གཏོགས་ འདི་མིན་ ག་ཏེ་ལུ་ཕུལ་ནི་ཨིན་ན་ ཕུལ་ས་གི་ཡིག་ཚང་འདི་ལུ་ མགུལ་
རྒྱན་ཚུ་བཙུགས་ གུས་ཞབས་དང་བཅས་པའི་ཚི་གིས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ གནད་དོན་ཁ་གསལ་ བཀོད་ཚར་བའི་
མཇུག་ལུ་ དྲང་ཁྲིམས་ཀྱི་དབྱེ་བཤེར་ མཛད་གནང་ཟེར་བའི་ གསོལ་འདེབས༌བཅས་བཀོད་དེ་ཕུལ་དགོཔ་ཨིན།  
འདི་ལུ་ མི་ཁུངས་ངོ་སོྤྲད་ལག་ཁྱེར་གྱི་ཨང་དང་ ཁྲིམས་རྟགས་འདི་ཨིན་ཅི་མིན་ཅི་དགོཔ་ཨིན།  
 
ཞུ་ཚི་འདི་ སྔར་སོྲལ་ལམ་ལུགས་ཐོག་ལས་བྲི་ནི་མ་གཏོགས་ དེང་སང་ལམ་ལུག་ཐོག་ལས་འབྲི་སོྲལ་མེད། 
སྔར་སོྲལ་ལམ་ལུགས་ཐོག་ལས་བྲི་བའི་སྐབས་ འབྲི་བཀོད་ཚུ་ གོང་ལུ་ཞུ་ཡིག་གི་འབྲི་བཀོད་དང་ཅོག་འཐད། 
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ཞུ་ཚི་གི་དཔེ་དང་པ། རོྩད་རྩའི་བཤེར་ཡིག། 
༊  ལེགས་ཉེས་ཁྲིམས་ཀྱི་ཤན་འབྱེད་དབང་འདུས་རོྫང་ཁག་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སའི་དྲག་ཤོས་དྲང་དཔོན་
མཆོག་གི་དྲུང་དུ། 
   
         གུས་པ་ དབང་འདུས་རོྫང་ཁག་ རུས་པའི་རྒེད་འོག་ གཡུས་ཉི་ཟེར་སྒང་ལས་ མི་ཁུངས་ངོ་
སོྤྲད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༩༠༢༠༠༡༦༧༨ ཅན་མ་ ངོ་མིང་བཙན་སོྐྱགས་དཔལམོ་གིས་ཞུ་གསོལ། གུས་པའི་
ཕམ་གཉིས་ལས་ ང་བཅས་སྤུན་ཆ་༣ ཡོད་རུང་ ཕམ་གཉིས་གོྱངས་པའི་ཤུལ་ལུ་ སྤུན་ཆ་སོྦམ་ཤོས་གཉིས་
ཀྱིས་ ཕ་མའི་རྒྱུ་ཅ་ལ་དང་ སམ་ས་གཞིས་ལུ་ དབང་ཚད་ཧྲིལ་བུམ་བཟུང་སྟེ་ ང་ལུ་སྐལཝ་བགོ་བཤའ་ ཁྱིམ་
ས་ཅིག་ར་ རེ་མ་སྟེརཝ་ལས་ ཁེ་རྒུད་མ་བཏུབ་པར་ ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་མ་ཞུ་ཐབས་མེད་ཡར་སོ་ཡི་ལགས། 
ནཱ་ ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་ལས་ རང་གི་ཕ་མའི་ཤུལ་བཞག་ཚུ་ བུ་གཞི་ག་ར་ལུ་འདྲན་འདྲ་འཐོབ་ནི་ཡོད་པའི་ 
དྲང་ཁྲིམས་བཀའ་ཁྱབ་ཀྱི་སྐྱིད་སྡུག་གནང་སྟེ་བཀྲིན་བསྐྱང་གནང་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན་ལགས། ཞེས་སྤྱི་ཟླ་༡༢ 
པའི་སྤྱི་ཚེ་༡༦ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ ལུ་ 
                   གུས་པས་ཕྱག་བཅས་ 
         ་             ཕུལ། 
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ཞུ་ཚི་གི་དཔེ་གཉིས་པ། རོྩད་ཟླའི་བཤེར་ཡིག། 
༊ ལུགས་གཉིས་ཁྲིམས་ཀྱི་བདག་ཉིད་ དབང་འདུས་རྫོང་ཁག་གི་ དྲག་ཤོས་དྲང་དཔོན་མཆོག་གི་དྲུང་དུ། 
        

                              གུས་པ་ དབང་འདུས་རྫོང་ཁག་ 

རུས་པའི་རྒེད་འོག་ གཡུས་ཉི་ཟེར་སྒང་ལས་ མི་ཁུངས་ངོ་སྤྲོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༩༠༢༠༠༡༦༧༧ ཅན་མ་ ངོ་མིང་ཚེ་རིང་

སྒྲོལ་མ་དང་ མི་ཁུངས་ངོ་སྤྲོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༩༠༢༠༠༡༦༧༦ ཅན་མ་ ངོ་མིང་ཀུན་ལེགས་རྡོ་རྗེ་ གཉིས་ཀྱིས་ཞུ་གསོལ། 

དེ་ནི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ ཟླ་༡༢ པའི་ཚེས་༡༦ ལུ་ ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་ལས་ ང་བཅས་གཉིས་ལུ་ རྩོད་རྩ་བཙན་སྐྱོགས་

དཔལམོ་གིས་ ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་ ཞུ་ཚིག་ཕུལ་ཏེ་ཡོད་མི་གི་ རྩོད་ལན་ཕུལ་དགོཔ་སྦེ་ བཀའ་གནང་མི་དང་འཁྲིལ་

ཏེ་ ང་བཅས་སྤུན་ཆ་ཚུ་གིས་ ཕ་མའི་ཤུལ་གྱི་ཐོབ་ལམ་སྐོར་ལས་ ཁ་གསལ་རྐྱབ་སྟེ་ཞུ་ནི་ཨིན། 

དལ་གཞིར་ ཕ་མའི་ཤུལ་ཚུ་ བུ་གཞི་ག་ར་ལུ་ཐོབ་ལམ་ཡོད་རུང་ ང་བཅས་ཀྱི་སྲིངམོ་ བཙན་སྐྱོགས་དཔལམོ་མོ་ར་ རང་

མགོ་འདྲོངས་མ་འདྲོངས་ཅིག་ལས་ ཨམ་གནག་ལེགས་ཀྱི་ཁྱིམ་ནང་ མནའམོ་སྦེ་འཛུལ་ཏེ་ ཕ་གཞིས་ཁར་ དྲོ་ལྟོ་གཅིག་

གི་ཕན་ཐོགས་པའི་ཤུལ་ཡང་མེདཔ་མ་ཚད་ ཧེ་མ་ཕམ་གཉིས་ཡོད་པའི་སྐབས་ལུ་ཡང་ ཕ་མ་ལུ་ཞབས་ཏོག་ག་ནི་ཡང་ཞུ་

ཞུཝ་མེདཔ་ལས་བརྟེན་ ད་རེས་ཕ་ཤུལ་ལས་ཐོབ་ལམ་ག་ནི་ཡང་སྤྲོད་མི་ཚུགས་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།  

དེ་མ་ཚད་ ཕ་མའི་མི་རྟག་ལམ་འཇུག་ཚུ་ཡང་ ག་ར་ ང་བཅས་སྤུན་ཆ་རྒན་ཤོས་གཉིས་ཀྱི་ཁ་ཐུག་ལས་འབད་ཡོདཔ་ལས་

བརྟེན་ ཕ་མའི་མི་ཤུལ་ཚུ་ ང་བཅས་གཉིས་ལུ་རང་འཐོབ་ནི་ཡོད་པའི་ དྲང་ཁྲིམས་གནང་སྟེ་བཀྲིན་བསྐྱང་གནང་ཟེར་ཞུ་ནི་

ཨིན་ལགས། ཞེས་སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་༡༢ པའི་ཚེས་༢༦ ལུ་གོང་མིང་པས་ གུས་པའི་ 

                              ཕྱག་བཅས་ 

                              ཕུལ། 

 
 
 
 
 

སྦྱོང་ལཱ། 

ཁྱོད་ རེས་གཟའ་ཟླཝ་གི་ཚེ་ ཐིམ་ཕུ་ལུ་འོངམ་ད་ རྟ་གནག་ལུང་མའི་ དགག་སྡེའི་བརྟག་དཔྱད་ས་གོ་ནང་ལུ་ ཞིབ་

དཔྱད་འབད་བའི་སྐབས་ ཁྱོད་ཀྱི་ཕད་ཅུང་ནང་ལས་ སྨྱོ་རྫས་ཤོག་ལྟབ་༢༠ ཐོན་ནུག། དེ་ལས་ ཁྲིམས་སྲུང་འགག་

པ་གིས་ ཉེས་འཛུགས་དཔག་སྟེ་ ཁྱོད་ འཛིན་གཟུང་འབད་ནུག། ཁྱོད་ཀྱིས་སྨྱོ་རྫས་དེ་ གླ་འཁོར་ནང་གི་ འགྲུལ་

པ་མཉམ་རོགས་ཅིག་གིས་ བཙུགས་ཡོད་པའི་དོགས་པ་ཆགས་ནུག། 

ལྟག་གི་གནད་སྡུད་ དེ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་ཕུལ་ནིའི་ བཤེར་ཡིག་ཅིག་བཞེངས། 

དྲན་གསོ་་་་་་་་་་རྩོད་རྩ་དང་ རྩོད་ཟླའི་ངོ་སྤྲོད་ཚུ་ ཁྱོད་ར་གིས་ བཟོ་སྟེ་བཙུགས། 
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ཟིན་བྲིས། 

ཟིན་བྲིས་ཟེར་མི་འདི་ གཞུང་དང་སྒེར་གྱི་ཕྱག་ལཱ་ག་ཅི་ར་མཛད་དེ་སྦེ་རུང་ སྤྱིར་བཏང་གནས་ཚུལ་དང་ གནད་

དོན་གཙོ་ཅན་ཚུ་ སེམས་ཁ་ལས་བརྗེད་སོ་རུང་ ལོག་དྲན་ཚུགས་ནིའི་ཐབས་ལུ་ གལ་ཆེ་བའི་གནད་དོན་ཚུ་ 

ཟུར་ཙམ་རེ་ཡིག་ཐོག་ལུ་བཀོད་བཞག་མི་ལུ་སླབ་ཨིན། ཟིན་བྲིས་འདི་གི་ རྒྱ་ཆེ་བའི་གནད་དོན་ཚུ་ དུས་ཡུན་

ཐུང་ཀུ་ཅིག་ནང་ ལོག་དྲན་ཚུགས་པའི་ཁེ་ཕན་ཡོདཔ་ཨིན། 

 

ཟིན་བྲིས་བཏབ་ཐངས། 

Ø གོངམ་དང་ མཁས་པ་ཚུ་གིས་ གསུང་བཤད་རེ་གནང་པའི་ གནད་དོན་གཙོ་ཅན་ཚུ་ཟིན་བྲིས་བཏབ་

ནི། 

Ø ཞལ་འཛོམས་དང་གྲོས་སྡུར་ཚུ་གི་སྐབས་ལུ་ གསུང་གྲོས་ཀྱི་གཙོ་རིམ་ཚུ་ ཟིན་བྲིས་བཏབ་ནི། 

Ø ཉིནམ་གཅིག་གི་ནང་ ག་ཅི་འབད་ནི་ཨིན་ན་དང་ ག་ཅི་ར་འབད་ཡི་ག་ཚུ་ཟིན་བྲིས་བཏབ་ནི། 

Ø མི་དམངས་ལུ་ གསལ་བཤད་ཅིག་གཏང་ནི་ཨིན་པ་ཅིན་ ག་ཅི་ར་སླབ་ནི་ཨིན་ན་ ཟིན་བྲིས་བཏབ་

ནི། 

Ø འབྲི་རྩོམ་ལ་སོགས་པའི་ ཡིག་རིགས་ཚུ་འབྲི་བའི་སྐབས་ མ་འབྲི་བའི་ཧེ་མ་ ག་ཅི་ར་བྲི་ནི་ཨིན་ན 

གནད་དོན་ཚུ་ཟིན་བྲིས་བཏབ་ནི། 

Ø གནས་ཚུལ་རེ་བསྡུ་ལེན་འབད་བའི་སྐབས་ འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་ མི་ཚུ་གིས་བཤད་པའི་ ཁག་ཆེ་

བའི་གནད་དོན་ཚུ་ ཟིན་བྲིས་བཏབ་ནི་ལ་སོགས་པ་ཚུ་ཡོདཔ་ཨིན། 
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ཟིན་བྲིས་ཀྱི་དཔེ་དང་པ། རྩ་དོན་ཟིན་བྲིས། 
ཕམ་དང་སོླབ་དཔོན་གྱི་ཞ་ལ་འཛོམས་ནང་ གསལ་བཤད་འབད་ནིའི་ རྩ་དོན་ཟིན་བྲིས། 
༡་ འབྱོན་པ་ལེགས་སོ་དང་ དགའ་ཚོར། 
༢་ སོླབ་གྲྭའི་གྲུབ་འབྲས་སྙན་ཞུ། 
༣་ སྒྲིག་ཁྲིམས་དང་ ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་། 
༤་ སོླབ་སྡེའི་ལཱ་དང་ ཁྱིམ་ལཱ་གི་སོྐར། 
༥་ ཆོས་རྒྱུགས་དང་ སྐུགས་བྱིན་ཐངས་ཀྱི་སོྐར། 
༦་ ཨ་ལུའི་ངལ་གསོ་ཞུ་ནི་དང་ ན་ཚ་ཕོག་པའི་སྐབས་ཀྱི་ བརྡ་ལན་འབད་ཐངས། 
༧་ སོླབ་གྲྭ་ལུ་ ཕམ་མའི་རྒྱབ་སོྐྱར་དང་ གོྲགས་རམ། 
༨་ སོླབ་གྲྭའི་ཕན་བདེ་མ་དངུལ། 
༩་ མཇུག་བསྡུ། 
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ཟིན་བྲིས་ཀྱི་དཔེ་གཉིས་པ། འབྲི་རོྩམ་ མ་འབྲི་བའི་ཧེ་མ་ ག་ཅི་ར་བྲི་ནི་ཨིན་ན་གི་ གནད་དོན་ཟིན་བྲིས་
བཏབ་ནི། 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

སྐྱབས་འགོྲ། 

སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བའི་ཡུལ། 

སྐྱབས་སུ་འགྲོ་དགོ་པའི་དོན་དག། 

སྤང་བླང་འབད་དགོཔ། 

སྐྱབས་སུ་འགྲོ་ཚུལ། 

སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བའི་ཕན་ཡོན། 

སྐྱབས་འགྲོའི་གོ་དོན། 

སྦྱོང་ལཱ། 
ཁོྱད་ཀྱིས་ མི་དབང་མངའ་བདག་རྒྱལ་པོའི་གསུང་བཤད་ཅིག་ཉན་ཞིནམ་ལས་ ཁག་ཆེ་བའི་གནད་

དོན་ཚུ་ ཟིན་བྲིས་བཏབ་ནིའི་སྦྱང་བ་འབད། 
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ལས་རིམ། 
ལས་རིམ་ཟེར་མི་འདི་ དུས་སྟོན་དང་རྩེད་སྟོན་ དགའ་སྟོན་ གཞི་འཛུགས་ཀྱི་ཉིནམ་ འགོ་འབྱེད་དང་མཇུག་

བསྡུའི་རྟེན་འབྲེལ་ འགྲན་སྡུར་ཚུ་འབད་བའི་སྐབས་ སྐུ་མགྲོན་དང་ མི་སྡེ་ མི་སེར་ཚུ་ལུ་ ཞབས་ཁྲ་ རྩེད་

རིགས་དང་ གསུང་བཤད་ལ་སོགས་པའི་ སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་སྟོན་ནིའི་ གོ་རིམ་གྱི་ འཆར་གཞི་ཅིག་ལུ་སླབ་ཨིན། 

ལས་རིམ་འཆར་གཞི་བཟོ་བའི་སྐབས་ ལས་རིམ་གྱི་མིང་ ས་གནས་ གནམ་ལོ་ཟླ་ཚེས་ དུས་ཚོད་དང་ལས་

རིམ་ ཚུ་ཁ་གསལ་བཀོད་དགོཔ་ཨིན། 

ལས་རིམ་གྱི་དཔེ། སློབ་གྲྭའི་གླུ་སྟོན་ལས་རིམ། 

སློབ་གྲྭའི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ ལོའི་ སློབ་གྲྭའི་གླུ་སྟོན་ལས་རིམ། 

ས་གནས་  སློབ་གྲྭའི་སྤྱི་དོན་ཁང་། 

ཚེས་གྲངས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ ཟླ་༡༠ པའི་ཚེས་༢༠ ལུ། 

 ཆུ་ཚོད།   ལས་རིམ། 

 ཕྱི་རུ་ ༥་༣༠   སློབ་དཔོན་དང་སློབ་ཕྲུག་ཚུ་འཛོམས་ནི། 

 ༦་༠༠   སྐུ་མགྲོན་གཙོ་བོ་འབྱོན་ནི། 

 ༦་༠༥   རྒྱལ་པོའི་བརྟན་བཞུགས་དང་ གསོལ་འདེབས་འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་གཏང་ནི། 

 ༦་༡༥   ལྟདམོ་ལྟ་མི་ཚུ་སྤྱི་སྟོན་ཁང་ནང་འཛུལ་ནི། 

 ༦་༢༥   འབྱོན་པ་ལེགས་སོའི་གསལ་བཤད། 

 ༦་༣༠   ཞབས་ཁྲ་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་ ལས་རིམ་གཟིགས་འབུལ་ཞུ་ནི། 

 ༩་༣༠   ལས་རིམ་མཇུག་བསྡུ་ནི། 

 
 
 
 

སྦྱོང་ལཱ། 

ཁྱོད་སློབ་གྲྭའི་ཡོངས་དཔོན་ཨིནམ་ལས་ ལོ་ལྟར་སློབ་དཔོན་གྱི་ཉིནམ་བརྩི་སྲུང་འདི་ ག་དེ་སྦེ་འབད་ནི་

ཨིན་ནའི་ འཆར་གཞི་ལས་རིམ་ཅིག་རྩམས། 
 



)ད་ཡིག་དང་ཡི་-འི་/ོར་བ།          3ི་ལོ་ ༢༠༢༢                8ོབ་རིམ་༩ པ། 
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གོྲས་གཞི། 
གོྲས་གཞི་ཟེར་མི་འདི་ ཞལ་འཛོམས་དང་ གོྲས་བསྡུར་ དམངས་འཛོམས་ལ་སོགས་པའི་སྐབས་ གནད་དོན་
ཅིག་གི་ཐོག་ལུ་དང་ གནད་དོན་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་སོྐར་ལས་ གསུང་གོྲས་གནང་ནིའི་དོན་ལུ་ དོན་ཚན་ཐོ་བཀོད་
འབད་དེ་ ཁ་སླབ་ནིའི་གཞི་དོན་འདི་ལུ་ གོྲས་གཞི་ཟེར་སླབ་ཨིན། 
གོྲས་གཞི་འབྲི་ཐངས་ཀྱི་དཔེ་དང་པ། 
 

སློབ་སྟོན་ཁ་གསོའི་ སློབ་སྦྱོང་གི་ ཞལ་འཛོམས་གྲོས་གཞི།  

སྤྱི་ཚེས་ ༡༥/༠༣/༢༠༢༠། 

ཆུ་ཚོད། ལས་རིམ། 

༠༨་༣༠ འཐུས་མི་ཚུ་ ཞལ་འཛོམས་ཁང་ན་འཛོམ་ནི། 

༠༩་༠༠ ཁྲི་འཛིན་འབྱོན་ནི། 

༠༩་༠༠-༡༡་༠༠ ༡     ཞལ་འཛོམས་ཀྱི་ངོ་སྤྲོད་གསལ་བཤད། 

༢     སློབ་སྦྱོང་འགོ་འབྱེད་རྟེན་འབྲེལ་སྐོར་ལས་ གསུང་གྲོས་གནང་ནི། 

༣     སློབ་དཔོན་དང་སློབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་གི་སྡོད་ས་དང་བཟའ་འཐུང་གི་སྐོར་ལས་     

      གསུང་གྲོས་གནང་ནི། 

༤     རྫོང་ཁ་སྟོན་ཐངས་དང་ རྫོང་ཁ་ལྷག་ཐངས་ཀྱི་སྐོར་ལས་ གསུང་གྲོས་ 

      གནང་ནི། 

            ༡༡-༡༡་༣༠      བརམ་གྲོལ་ཏེ་ གསོལ་ཇ་དྲང་ནི། 



)ད་ཡིག་དང་ཡི་-འི་/ོར་བ།          3ི་ལོ་ ༢༠༢༢                8ོབ་རིམ་༩ པ། 
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གོྲས་གཞི་གི་དཔེ་གཞན།  
སློབ་གྲྭའི་ལོ་འཁོར་འཆར་གཞི་གི་དོན་ལུ་ སློབ་དཔོན་གྱི་ཞལ་འཛོམས། 

སྤྱི་ཚེས་ ༠༣/༠༢/༢༠༢༠། 

གྲོས་གཞི། 

༡ སློབ་དཔོན་རེ་རེ་བཞིན་དུའི་ ཕྱག་འགན་བགོ་བཀྲམ། 

• ཆོས་ཚན་འགོ་དཔོན། 

• ཕྱོགས་སྡེའི་འགོ་འཁྲིདཔ། 

• སློབ་ཁང་སློབ་དཔོན། 

༢ སློབ་གྲྭ་དུས་ཚོད། 

༣ དུས་ཐུང་ངལ་གསོའི་རིམ་ལུགས། 

༤ འདས་པའི་ལོའི་ གྲུབ་འབྲས་གསལ་སྟོན། 
 
 
 

༡༡་༣༠- ༡༣་༣༠ ༡     ཆོས་རྒྱུགས་ལེན་ཐངས་སྐོར་ལས་ གསུང་གྲོས་གནང་ནི། 

༢     ཆོས་རྒྱུགས་ནང་ཨང་༡ པ་༢ པ་དང་༣ པ་འཐོན་མི་ཚུ་ལུ་ གསོལ་ 

     རས་གནང་ནིའི་སྐོར་ལས་ གསུང་གྲོས་གནང་ནི། 

༣     སློབ་སྦྱོང་ལག་ཁྱེར་བཟོ་ཐངས་ཀྱི་སྐོར་ལས་ གསུང་གྲོས་གནང་ནི། 

༤     མཇུག་བསྡུའི་དགའ་སྟོན་སྐབས་ སྐུ་མགྲོན་གཙོ་བོ་དང་ སྐུ་མགྲོན་ཞུ་    

      ནིའི་སྐོར་ལས་ གསུང་གྲོས་གནང་ནི།  

༡༢་༣༠           གསོལཝ་བཞེས་ཏེ་ ཞལ་འཛོམས་མཇུག་བསྡུ་ནི། 

སྦྱོང་ལཱ། 

ཁྱོད་སློབ་གྲྭའི་ ཡོངས་དཔོན་ཨིནམ་ལས་ དུས་ཅི་སློབ་གྲྭའི་འཁྲབ་སྟོན་གྱི་སྐོར་ལས་ སློབ་དཔོན་ཚུ་

དང་ཞལ་འཛོམས་ཚོགས་ནིའི་དོན་ལུ་ གྲོས་གཞི་ཅིག་བཟོ། 



)ད་ཡིག་དང་ཡི་-འི་/ོར་བ།          3ི་ལོ་ ༢༠༢༢                8ོབ་རིམ་༩ པ། 
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གོྲས་ཆོད། 
གྲོས་ཆོད་ཟེར་མི་འདི་ ཞལ་འཛོམས་ནང་འཛོམ་མི་ ག་ར་གིས་གྲོས་གཞི་དང་འཁྲིལ་ གསུང་གྲོས་གནང་ནི་དང་། 

གསུང་གྲོས་གནང་པའི་སྐབས་ འཐུས་མི་ཚུ་གིས་ གྲོས་འཆམ་འབད་ཞིནམ་ལས་ གྲོས་ཐག་བཅད་དེ་ གསུང་

གྲོས་ཀྱི་གྲོས་བཅུད་ཚུ་ མ་འོངས་ལས་འཆར་ལམ་སྟོན་སྦེ་ ཟིན་བྲིས་བཏབ་མི་འདི་ལུ་ སླབ་ཨིན།  

 
གོྲས་ཆོད་ཀྱི་དཔེ་དང་པ། 
སྤྱི་ཚེས་ ༠༦/༠༥/༢༠༡༩ ལུ་ གནང་ཡོད་པའི་ ས་གནས་གཞུང་གི་ཞལ་འཛོམས་གྲོས་ཆོད། 

 

༡༽ སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་རྩིས་ནག་གཏང་དགོ་པའི་ཞུ་བ། 

དབང་འདུས་རྫོང་ཁག་ སྦྱེད་ནག་རྒེད་འོག་གི་མི་སེར་ཚུ་གིས་ རྒེད་འོག་ཚོགས་སྡེ་ཐེངས་ ༢༠ པའི་ནང་ མཁོ་ཐང་ཁའི་སོ་ནམ་ཞིང་

ལམ་འདི་ རྩིས་ནག་བཏང་གནང་དགོ་པའི་གྲོས་འཆར་ཕུལ་མི་འདི་ལུ་ ཚོགས་དམངས་ཀྱི་ངོས་ལེན་དང་བཅས་ རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུའི་

ནང་ལུ་ ཕུལ་ནི་སྦེ་ཞལ་འཆམ་གྱི་ཐོག་ལས་ གྲོས་ཐག་ཆོད་ཡོད། 
 

༢༽ གཞུང་ལམ་དཔག་ཚད་འགྱུར་བཅོས་ཀྱི་ཞུ་བ། 

མར་ཚ་ལ་རྒེད་འོག་གི་མི་སེར་ཚུ་གིས་ གཞུང་ལམ་དཔག་ཚད་དེ་ འགྱུར་བཅོས་འབད་དགོ་པའི་གྲོས་འཆར་ཕུལ་མི་འདི་ལུ་ འཐུས་

མི་ཡོངས་ཀྱི་ འོས་འབབ་ཡོདཔ་སྦེ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཕུལཝ་ཞིན་དུ་ གནད་དོན་འདི་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུ་ཆེན་མོའི་ནང་ གྲོས་གཞི་ཕུལ་

ནི་སྦེ་གྲོས་ཆོད་གྲུབ། 
 

༣༽ ཤིང་གི་ཆོག་ཐམ་རྒེད་འོག་ཡིག་ཚང་ལས་ཐོབ་ཐབས་ཀྱི་ཞུ་བ། 

ཆུ་སྦུག་རྒེད་འོག་གི་མི་སེར་ཚུ་གིས་ ཤིང་གི་ཆོག་ཐམ་འདི་ རྫོང་ཁག་ལྟེ་བ་ལས་མེན་པར་ རྒེད་འོག་ཡིག་ཚང་ལས་ཐོབ་ཐབས་མཛད་

གནང་དགོ་པའི་ གྲོལ་འབུལ་ཕུལ་མི་འདི་ལུ་ གསུང་གྲོས་གནངམ་ད་ གནད་དོན་འདི་ མི་སྡེ་ལུ་ཕན་ཐབས་སྦོམ་ཅིག་ཨིན་པས་

ཟེར་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུ་ཆེན་མོའི་ནང་ གྲོས་གཞི་ཕུལ་ནི་སྦེ་གྲོས་ཆོད་གྲུབ།  
 

ཞལ་འཛོམས་ཀྱི་ཁྲི་འཛིན།         

་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་།  

གྲོས་ཆོད་བཀོད་མི། 

་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་།  

 



)ད་ཡིག་དང་ཡི་-འི་/ོར་བ།          3ི་ལོ་ ༢༠༢༢                8ོབ་རིམ་༩ པ། 
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གོྲས་ཆོད་ཀྱི་དཔེ་གཉིས་པ། 
སྤྱི་ཚེས་ ༠༣/༠༢/༢༠༢༠ ལུ།                                 

ས་གནས་་་་ སློབ་གྲྭའི་ཞལ་འཛོམས་ཁང་། 

གྲོས་གཞི། འགན་འཛིན་པ། གྲོས་ཆོད། 
སློབ་དཔོན་རེ་རེ་བཞིན་དུའི་ 

ཕྱག་འགན་བགོ་བཀྲམ། 

• ཆོས་ཚན་འགོ་དཔོན། 

• ཕྱོགས་སྡེ་འགོ་ཁྲིདཔ། 

སློབ་དཔོན་ག་ར། • ཆོས་ཚན་ནང་དོག་ ཐག་ཅད་ནི་སྦེ་ གྲོས་འཆམ་བྱུང་ཡི། 

• འདས་པའི་ལོའི་འགོ་ཁྲིདཔ་ གནས་སོར་འགྱོ་མི་ག་ཡང་

མེདཔ་ལས་ ཧེ་མའི་འགོ་ཁྲིདཔ་ཚུ་གིས་ར་ འགན་ཁུར་

འབག་ནིའི་གྲོས་ཆོད་གྲུབ། 

སློབ་གྲའི་དུས་ཚོད། 

 

སློབ་བསོད་ནམས་ར་

ཀྲུ། 

གྲོས་ཐག་ཅད་ཡོད་པའི་ དུས་ཚོད་རེའུ་མིག་འདི་ཟུར་སྦྲགས་འབད་དེ་

ཡོད།  

དུས་ཐུང་ངལ་གསོའི་རིམ་

ལུགས། 

དབུ་འཛིན། • དུས་ཐུང་ངལ་གསོ་བཀང་ཤོག་འདི་བཀང་སྟེ་ དབུ་འཛིན་

འོགམ་གྱི་ཆ་འཇོག་འབད་བའི་ཤུལ་རྐྱངམ་ཅིག་འགྱོ་ཆོག 

• གལ་སྲིད་ ཐུན་ཚན་གསུམ་ཡང་ན་ དུས་ཡུན་ཆུ་ཚོད་༤ 

ལས་བརྒལ་བ་ཅིན་ ཉིནམ་གཅིག་གི་ངལ་གསོ་སྦེ་ར་ལེན་

དགོ་པའི་ཆ་འཇོག་འབད་ཡོད། 

འདས་པའི་ལོའི་ གྲུབ་འབྲས་

གསལ་སྟོན། 

ཤེས་ཡོན་འགོ་དཔོན། འདས་པའི་ལོ་ཚུ་དང་ཕྱེདཔ་ད་ འགྲུབ་འབྲས་ ཡར་རྒྱས་འགྱོ་ཡོདཔ་

ལས་ ངལ་རངས་དང་བཅས་ སློབ་དཔོན་རེ་རེ་བཞིན་དུ་གིས་ རྩ་

འགེངས་ཕྱག་ལཱ་ མཛད་ནིའི་ཁས་བླངས་ཕུལ་ཏེ་ ཞལ་འཛོམས་

མཇུག་བསྡུ་ཡི། 

 
 
 
 
 

སྦྱོང་ལཱ། 
གོང་ལུ་ ཁོྱད་ར་གིས་བཅའ་སྒྲིག་རྐྱབ་ཡོད་པའི་ གོྲས་གཞི་འདི་གི་གོྲས་ཆོད་ཅིག་བྲིས། 
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ངག་བརྗོད། 
ངག་བརྗོད་ཟེར་མི་འདི་ ཁྲིམས་དང་འབྲེལ་བའི་ གནད་དོན་ཅིག་གི་ཐོག་ལུ་ རང་གིས་ག་ཤེས་གུ་ཤེས་ཅིག་ 

བདེན་ཁུངས་གཟང་སྟེ་ བདེན་པའི་གཏམ་ཨིན་ཟེར་བའི་ སྒྲུབ་བྱེད་ཀྱི་དོན་ལུ་ འབྲི་མི་འདི་ལུ་གོ་ནི་ཨིན། ངག་

བརྗོད་འདི་ ཁྲིམས་ཁང་ནང་འབད་བ་ཅིན་ རྩ་བོ་ཕན་ཚུན་གྱིས་ཕུལ་མི་ ཞུ་ཚིག་འདི་ལུ་ ཁ་སྐོང་གནས་ཚུལ་རེ་

དགོཔ་འཐོན་པ་ཅིན་ སྒྲུབ་བྱེད་སྦེ་འབྲི་སྲོལ་ཡོདཔ་ཨིན།  

ཁྲིམས་སྲུང་འགག་པའི་ནང་ལུ་འབད་བ་ཅིན་ ཁྲིམས་དང་འབྲེལ་བའི་ རྐྱེན་ངན་གྱི་གནད་དོན་ཅིག་གི་སྐོར་ལས་ 

རང་གིས་འབད་འབདཝ་དང་ མཐོང་མཐོངམ་ ཉམས་སུ་མྱོང་མྱོངམ་ཅིག་གི་སྐོར་ལས་ རྩོད་གཞི་ཕྱེ་ནིའི་ རྒྱབ་

རྟེན་སྦེ་ མ་གསང་པར་ ཡིག་ཐོག་ལུ་བཀོད་དགོ་པའི་ ལམ་ལུགས་འདི་ལུ་གོཝ་ཨིན།  

ངག་བརྗོད་དེ་ སྤྱིར་བཏང་ཁྲིམས་འབྲེལ་ལཱ་འབད་བའི་སྐབས་ ཕན་ཐོགས་ཡོདཔ་དང་ ནམ་རང་འབད་རུང་ རང་

གི་མིག་ཏོག་གདོང་ཁར་ ཁྲིམས་འགལ་གྱི་རྐྱེན་ངན་རེ་ འབྱུང་སར་མཐོང་པའི་སྐབས་ འདི་ལུ་འཛོམས་དཔང་དང་

འདྲཝ་སྦེ་ སྒྲུབ་བྱེད་ཕུལ་ནི་ལུ་ཡང་ ཕན་ཐོགས་ཡོདཔ་ཨིན།  

ཧེ་མ་ཞུ་ཚིག་བཙུགས་ཚར་བའི་ཤུལ་ལས་ ཕུལ་མི་ངག་བརྗོད་ཨིན་པ་ཅིན་  

དང་པ་མགོ་རྒྱན། གཉིས་པ་མགུལ་རྒྱན། གསུམ་པ་གནད་དོན་ངོ་མ། བཞི་པ་ རང་གི་མིང་དང་རྟགས་ཚུ་ཚང་

དགོཔ་ཨིན།  

འདི་བཟུམ་སྦེ་ དེང་སང་ཁྲིམས་སྲུང་འགག་པ་དང་ ཁྲིམས་ཁང་ཚུ་ནང་ ཞུ་ཚིག་མེད་པར་ ངག་བརྗོད་རྐྱངམ་

ཅིག་ཡང་ཕུལ་དགོཔ་ཡོད། འདི་ཚུ་ནང་འབད་བ་ཅིན་ མགོ་རྒྱན་མེད་པར་ དང་པ་ར་ རང་གི་ཁ་བྱང་འདི་བྲིས་

ཞིནམ་ལས་ འདི་གི་ཤུལ་ལས་ གནད་དོན་ཚུ་བྲི་དགོཔ་ཨིན།  

ངག་བརྗོད་ལེན་པའི་སྐབས་ རང་གིས་ཧོངས་ལས་ སླབ་མི་འདི་ རང་གི་བློ་འདོད་ལྟར་དུ་བྱིན་དོ་ཡོདཔ་དང་ འདི་

ནང་བཤད་མི་འདི་ཡང་ རང་གིས་ཤེས་ཤེསཔ་དང་ མཐོང་མཐོངམ་ངེས་བདེན་ཨིན། ཟེར་བའི་ ཚིག་ཚུ་བཙུགས་

ཏེ་ ངག་བརྗོད་ལེན་མི་གི་མིང་དང་ གལ་སྲིད་ འབྲི་ལྷག་ཡོན་ཏན་མེད་མི་ཅིག་འབད་བ་ཅིན་ ངག་བརྗོད་བྲིས་

ཚར་བའི་མཐའ་མར་ གོ་བ་བཤད་བྱིན་མི་གི་མིང་དང་ རྟགས་ཚུ་ཁ་གསལ་སྦེ་བཀོད་དགོཔ་ཨིན།  

 



)ད་ཡིག་དང་ཡི་-འི་/ོར་བ།          3ི་ལོ་ ༢༠༢༢                8ོབ་རིམ་༩ པ། 
 

 

72 

ངག་བརོྗད་ཀྱི་དཔེ་དང་པ། ཞུ་ཚི་བཙུགས་ཚར་བའི་ཤུལ་ལས་ ཕུལ་བའི་ངག་བརོྗད། 
༊ བདེན་རྫུན་སོམ་ཉིའི་དྲྭ་བ་གཅོད་པའི་ ཀྲོང་གསར་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སའི་དྲང་དཔོན་མཆོག་ལུ། 

                                                                                 

                              ཞུ་དོན། དེ་ནི་ སྤྱི་ཟླ་༥ 

པའི་སྤྱི་ཚེས་༢༨ ལུ་ གུས་པ་འཕྲིན་ལས་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་ཕུལ་བའི་ཞུ་ཚིག་འདི་ལུ་ ཁྲིམས་འདུན་ལས་ ངོམ་

རང་གིས་ཡང་ ངག་བརྗོད་ཕུལ་དགོཔ་སྦེ་བཀའ་གནང་ཡོདཔ་བཞིན་དུ་ གུས་པ་ འཕྲིན་ལས་རྒྱལ་མཚན་གྱི་ 

ཁྱིམ་ཨར་རྐུན་གྱི་དོགས་པ་འདི་ ཁྱིམ་ཚང་ཨཔ་ལས་སྐྱིད་རྡོ་རྗེ་ལུ་ཡོད་མི་གི་སྐོར་ལས་ ང་རང་གིས་ག་ཤེསཔ་

ཅིག་ཞུ་ནི་ཨིན་ལགས། 

 

དེ་ཡང་ ཞུ་ཚིག་ནང་བཀོད་ཡོད་དོ་བཟུམ་ དེ་ཚེ་ཨར་རྐུན་ཤོར་བའི་ཕྱི་རུ་ ཉིམ་མ་འཛུལཝ་ཅིག་ཁར་ ཨཔ་

ལས་སྐྱིད་རྡོ་རྗེ་འདི་ ང་དང་ཕྱད་ཡོདཔ་ངེས་བདེན་ཨིན་ལགས། ང་བཅས་གཉིས་ཡུདཔ་ཐེངས་ཅིག་བཤད་ཐོ་བཏང་། 

རྡོག་མ་ཁམ་རྡོག་རེ་བཟའ་བའི་ཤུལ་ལུ་ ཁོ་ཨཔ་འཕྲིན་ལས་དང་ ལཱ་ཅིག་ཡོདཔ་ཨིན་ཟེར་ འཚབས་འཚབས་

རིལ་རི་སྦེ་ཡར་སོ་ཡི་ལགས།  

 

ཨིན་རུང་ དེ་ཚེས་ཨཔ་འཕྲིན་ལས་ཁྱིམ་ནང་ཡོད་ག་མེད་ག་གི་སྐོར་ལས་ རང་གིས་ག་ནི་ཡང་མི་ཤེས། ཟེར་ཞུ་

ནི་དང་གཅིག་ཁར་ གལ་སྲིད་ད་ལས་ཕར་ཡང་ གནད་དོན་འདི་གི་སྐོར་ལས་ རང་གིས་དོགས་སེལ་འབད་དགོཔ་

དང་ ཞུ་དགོཔ་རེ་འཐོན་པ་ཅིན་ ཁྲིམས་ལུགས་ལྟར་དུ་ ཕྱག་ཞུ་ནིའི་ཁས་བླངས་ཡོད། ཟེར་བའི་ ངག་བརྗོད་

བཅས་   སྤྱི་ཚེས་༡༢/༠༤/༢༠༡༩ ལུ་ ཀུན་ལེགས་རྡོ་རྗེ་གིས་ སྒོ་གསུམ་གུས་པའི་ 

                               ཕྱག་བཅས་ 

                                ཕུལ། 
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ངག་བརོྗད་ཀྱི་དཔེ་གཉིས་པ།  
ཉེས་འགལ་འབྱུང་པའི་སྐབས་ མཐོང་ཡོད་པའི་ངག་བརྗོད། (རྒྱལ་གཞུང་འབྲུག་གི་འགག་སྡེ་ནང་ ལག་ལེན་འཐབ་
པའི་ངག་བརྗོད་བཀང་ཤོག།) 
( འབྲུག་གི་ཞི་རྩོད་དང་ཉེས་རྩོད་བྱ་བའི་གནད་སྤྱོད་ཀྱི་ཁྲིམས་དེབ་དང་རྒྱལ་གཞུང་འབྲུག་གི་འགག་སྡེའི་

བཅའ་ཁྲིམས་ཀྱི་དགོངས་དོན་ལྟར) 

    

སྤྱི་ཚེས་་་་༠༨/༠༥/༢༠༢༠ ལུ། 

 

མིང་་་་པདྨ་ལྷ་ཀྲུག། སྐྱེ་ལོ/ཕོ་མོ་་་་་༢༥/ཕོ།   ཕ་མིང་་་་་་དཀར་མདོག་དབང་ཕྱུག། ཨའི་གི་མིང་

་་་་་རྫེས་ཀོ་ལྷམ། གཡུས་་་སྐྱིད་པའི་གླིང་། རྒེད་འོག་་་་་་དགའ་བ་གླིང་། རྫོང་ཁག་་་་་་དབང་འདུས། 

གུང་ཨང་་་ པ-༦-༢༣༢། ཁྲམ་ཨང་་་་་་༤༥༤། ངོ་སོྤྲད་ལག་ཁྱེར་ཨང་་ ༡༡༤༦༥༧༧༣༨༥༦། ལས་

འགན་་་་་གླ་འཁོར་དེད་གཡོགཔ། ད་ལྟ་སྡོད་གནས་་་་་་མུ་ཏིག་ཐང་། ངག་བརྗོད་ལེན་མི་་་་་སྡེ་

གོང་ ངག་དབང་དཔལ་འབྱོར། ངག་བརྗོད་གོ་བ་བཤད་བྱིན་མི་་་ སྡེ་གོང་ ངག་དབང་དཔལ་

འབྱོར། ཁྲིམས་སྲུང་སྡེ་ཚན་་་་་་་ཐིམ་ཕུ་ ཆ་འོག་༡༡པ།  ཉེས་པ་གང་གི་ཐོ་ལས་་་་་འཐབ་འཛིང་། 

 

ངོམ་རང་གིས་ གཤམ་གསལ་ངག་བརྗོད་མ་ཕུལ་བའི་སྔོན་ལས་ ངག་བརྗོད་ལེན་མི་འགོ་དཔོན་

འདི་གིས་ ང་རའི་དབང་ཆ་སྐོར་ལས་བཤད་བྱིན་ཡོདཔ་དང་། ང་གིས་གོང་འཁོད་ ཁྲིམས་མཐུན་

ངོས་ལེན་འབད་ནི་ཨིན་མི་འདི་ཤེས་པའི་མཐར་ ང་རའི་རེ་འདོད་ལྟར་ཕུལཝ་ཨིན།  

 

ངོམ་རང་ སྤྱོ་ལོ་༢༠༠༥འི་ལོར་ སློབ་རིམ་༡༢་པ་མཇུག་བསྡུ་བའི་མཐར་ ད་རེས་ཐིམ་ཕུག་ནང་འཁོད་ གླ་

འཁོར་བཏང་སྡོད་མི་ཅིག་ཨིན། ད་རེས་རྐྱེན་ངན་སྐོར་ལས་ཞུ་བ་ཅིན། དེ་ཡང་ ད་རེས་སྤྱི་ཚེས་

༠༨/༠༥/༢༠༢༠ ཉིན་མ་ཆུ་ཚོད་༠༢ དེ་ཅིག་ཁར་ མུ་ཏིག་ཐང་སློབ་གྲྭ་གོང་མའི་ སྒོ་རས་རྩ་བ་ལས་ ང་
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རའི་གླ་འཁོར་(Alto. BP-1A-262)འདི་བདའ་འོངས་པའི་ལམ་ཁར་ བུཚུ་ལོ་༡༨ དང་༡༩ དེ་ཅིག་

ལང་ལངམ་ཅིག་གིས་ སྣུམ་འཁོར་ལམ་བཀག་པའི་ཤུལ་ལུ་ ཁོ་རྟ་བབ་ཚུན་བསྐྱལ་གནང་ཟེར་སླབ་འོངས་

ཡི། མ་གཞི་ངོས་ལེན་འབད་ནི་ཨིན་རུང་ བུཚུ་འདི་གི་ཁ་ནང་ལས་ ཆང་དྲི་ཨིན་ན་ སྨྱོས་རྫས་ཀྱི་དྲིམ་

ཨིན་ན་མ་ཤེས་པའི་ཁར་ བློ་སྲ་ཀྲག་སྦེ་སླབ་འོངམ་ལས་ ང་གིས་ ང་རྟ་བབ་མི་འགྱོ་ ཨོ་ལས་ཁ་ལུ་མི་

སླབ་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན་ཟེར་སླབ་ཅི། འདི་ལུ་ཁོ་གིས་ མ་འགྱོ་བ་ཅིན་ག་ཅི་སྦེ་ སྣུམ་འཁོར་ཁོ་གི་རྩ་བ་ལས་

བདའཝ་སྨོ་ཟེར་ མ་བཏུབ་པའི་ ཧད་བཏགས་འཚོལ་འོང་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ཁོ་གིས་ངེའི་བྱང་ཁོག་གུ་བཤེད་

འོངས་ཡི། དེ་བསྒང་ངོམ་རང་ཡང་ ད་ཚུན་ག་དང་ཡང་ འཐབ་འཛིང་འབད་འབདཝ་མེད་རུང་ དེ་ཚེ་འབདན་

ག་དེ་སྦེ་བཟུར་སྡོད་རུང་ མ་ཉནམ་ལས་ ང་གིས་ཁོ་འཕུལ་བཏངམ་ཅིག་ས་ཁར་འགྱེལ་ཡི་ཟེར་ཞུ་ནི། དེ་

ལས་ ང་རང་འགྱོ་ནི་འབདཝ་ཅིག་ ཁོ་གིས་ངེའི་སྣུམ་འཁོར་གྱི་རྒྱབ་ཁའི་ཤེལ་གུ་ལུ་ རྡོ་གིས་བླུགས་བྱིན་

ཡི་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན་ལགས། ས་གོ་འདི་ནང་རང་སྡོད་པ་ཅིན་ བྱེལཝ་སྦོམ་འཐོན་ནི་མས་མནོ་སྟེ་ ང་རང་

སྣུམ་འཁོར་འདི་བདའ་ འོང་ཞིནམ་ལས་ ནཱ་ཁྲིམས་སྲུང་འགག་པའི་ཡིག་ཚང་ནང་ལས་ རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་བར་

འོང་ཡི། ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན་ལགས།  

 

གོང་ལུ་འཁོད་ཡོད་པའི་ངག་བརྗོད་འདི་ ངོམ་རང་ལུ་ ང་རའི་ཤེས་པའི་སྐད་ཡིག་ཐོག་ལས་ གོ་

བ་བཤད་གནང་ཡོདཔ་དང་ ང་རའི་ཧོངས་ལས་འབད་རུང་ གནད་དོན་ཚུ་ཆ་ཚང་ བདེན་གཏམ་

ཨིན་ཟེར་ཞུ་ནི་དང་ གལ་སྲིད་མ་བདེན་པའི་གནད་རེ་འཐོན་པ་ཅིན་ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་

ཁྲིམས་ལུགས་ལྟར༌ ཕྱག་ཕྱིད་ཞུ་ནི་ཟེར་བའི་ཁས་ལེན་ཕུལཝ་ཨིན་ལགས། 

 

པདྨ་ལྷ་ཀྲུག 

༡༧༣༧༥༣༨༧ 
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སྦྱོང་ལཱ། 

༡ ངག་བརྗོད་འདི་ ག་གིས་འབྲིཝ་སྨོ? ནམ་དང་ནམ་ར་འབྲིཝ་སྨོ? 

༢ ཁྱོད་ ཆུའི་མཐའ་མར་ བཤལ་འགྱོ་བའི་སྐབས་ ཕོ་སྐྱེས་གཉིས་ ཉ་བཟུང་སར་མཐོང་ནུག། 

ཉ་བཟུང་ནི་འདི་ ཁྲིམས་འགལ་གྱི་ལཱ་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ ཁྱོད་ཀྱིས་ཁྲིམས་སྲུང་འགག་པ་ལུ་ 

ངག་བརྗོད་ཅིག་བྲིས།  

ངག་བརྗོད་ནང་ འོག་གི་གནད་དོན་ཚུ་ཚུད་དགོ་་་་ 

 ཀ་    དུས་ཚོད་དང་ས་གནས། 

 ཁ་    མི་གི་བཟོ་རྣམ། 

    ག་    ཁྲིམས་དང་མ་མཐུནམ་ག་ཅི་ར་འབད་སར་མཐོང་ཡོད་ག། 
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ཉན་ནི་,བ་ནི། 
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ཉན་8བ་Cི་!ངས་དོན། 

སྐད་ཡིག་སློབ་སྦྱོང་ནང་ལུ་ ཉན་ནི་དང་སླབ་ནི་གི་རིག་རྩལ་འདི་ རང་སོའི་ཕ་མའི་ཁ་སྐད་ ལྷབ་ནི་ལས་
འགོ་བཙུགས་ཏེ་ མི་ཚེི་རིང་ལུ་ ཆོས་དང་འཇིག་རྟེན་གྱི་བྱ་བ་ ག་ཅི་ར་འབད་དགོ་རུང་ དང་པར་རྣ་
བའི་དབང་པོ་གིས་ཉན་ཏེ་ བརྡ་དོན་ཚུར་ལེན་ཚུགསཔ་ འབད་ནི་འདི་ ག་ནི་ལས་གལ་ཆེ། དེ་ཡང་ ཆོས་
ཀྱི་ནང་ལས། ཐོས་པ་མ་རིག་Yན་སེལ་Eོན་མེ་Zེ། །ཟེར་གསུངས་ཡོད་དོ་བཟུམ་ རང་གིས་མ་ཤེས་ མ་
གོ་བའི་བརྡ་དོན་ཚུ་ ག་ར་རྣ་བའི་དབང་པོ་གིས་ཉན་ཏེ་ གོ་དོན་ཧ་གོ་དགོཔ་ལས་  ཐོས་པའི་ཤེས་རབ་
གོང་འཕེལ་གྱི་དོན་ལུ་ ཉན་ནིའི་རིག་རྩལ་འདི་ མཁས་པའི་ངང་ཚུལ་དགུའི་ནང་གི་དང་པ་ ཨིན། 
གཉིས་པ་ སླབ་ནིའི་རིག་རྩལ་འདི་ཡང་ འཆད་པ་དང་རྩོད་པའི་ རིག་པའི་སྒོ་ངོ་མ་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ 
དང་པ་རང་གི་ སེམས་ཀྱི་མནོ་དོན་ འཆར་སྣང་དང་ཉམས་སྣང་ དངོས་མཐོང་གི་ཉམས་མོྱང་ཚུ་དང་ 
གཉིས་པ་ རང་གིས་ཉན་ཏེ་བརྡ་དོན་ལེན་ཡོད་པའི་ ཤེས་བྱའི་ཡོན་ཏན་དང་ རིག་རྩལ་ཚུ་ག་ར་ གཞན་
ཕར་ལོགསམ་ལུ་ གོ་བརྡ་འཕྲོདཔ་སྦེ་ སྤེལ་ནི་དང་བཤད་ནི་ལུ་ མེད་ཐབས་མེད་པའི་ ཐབས་ལམ་གཙོ་
བོ་ཅིག་ ངག་གི་སྒོ་ སླབ་ནིའི་རིག་རྩལ་འདི་ཨིན།  
འཇིག་རྟེན་པའི་དཔྱེ་གཏམ་ལས་ཡང་། [ོ་"བ་\གས་མི་གཙོ་ཉན་\གས་གཙོ། །མདའ་`བ་\གས་མི་
གཙོ་གཏད་\གས་གཙོ། །ཟེར་སླབ་སྲོལ་ཡོད་དོ་བཟུམ་སྦེ། ཉན་ལུགས་དང་གོ་བ་ ལེན་ལུགས་ཀྱི་རིག་
རྩལ་ཚུ་དང་། དེ་བཟུམ་སྦེ་ སླབ་ནིའི་རིག་རྩལ་འདི་ལུ་ཡང་། གཏམ་ཚིག་གbམ་'ི་བG་ལན་མ་བ=ེ་
ན། །ཕ་དང་c་ཡང་ངོ་མི་ཤེས། །ཟེར་སླབ་སྲོལ་ཡོད་དོ་བཟུམ་ རང་གི་འཇོན་སྟབས་དང་ལྕོགས་གྲུབ་ཚུ་ 
ག་དེམ་ཅིག་ར་ཡོད་རུང་ ཁ་ལས་སླབ་སྟེ་ བཤད་མ་ཚུགས་པ་ཅིན་ དོན་དག་མེདཔ་ལས་ སྐད་ཡིག་གི་
རིག་རྩལ་ཚུ་ལས་ འགོ་ཐོག་ར་ ཉན་ནིའི་རིག་རྩལ་དང་ སླབ་ནིའི་རིག་རྩལ་གཉིས་ལུ་ སྦྱང་བརྩོན་
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འབད་དགོཔ་ འདི་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིན། དེ་སྦེ་ནི་འདི་གིས་ རྫོང་ཁའི་ཤེས་ཡོན་གནས་ཚད་འདི་ནང་ལུ་ 
ཉན་སླབ་ཀྱི་ རིག་རྩལ་འདི་ སྐད་ཡིག་གི་རིག་རྩལ་གཞན་ག་ར་གི་ཧེ་མར་ ཚུདཔ་སྦེ་བཙུགས་ཏེ་
ཡོད།། 
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ཉན་ནི་དང་8བ་ནིའི་གནས་ཚད། 

སློབ་རིམ་༡༢ པ་མཇུག་བསྡུཝ་ད་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས། 
༡. འབྲེལ་ཡོད་གནད་དོན་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ མི་ཆེ་འབྲིང་ཆུང་གསུམ་དང་གཅིག་ཁར་ གནས་སྟངས་

དང་བསྟུན་པའི་ཞེ་ས་དང་ ཕལ་ཚི་ཚུ་འཐོབ་ལམ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཉན་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
༢. དུས་མཐུན་གྱི་ མིང་ཚི་གསརཔ་ཚུ་དང་ གྲངས་གནས་ གནས་ཚུལ་དང་ ཁྱབ་བསྒྲགས་ 

གསལ་བསྒྲགས་ ཚོང་བསྒྲགས་ཚུ་ཉན་ཏེ་ ཧ་ག་ོཚུགས་དགོ་པའི་ཁར་ གཞན་ལུ་ཡང་སླབ་
ཚུགས་དགོ།  

༣. བློ་སླབ་པའི་སྐབས་ལུ་ གནད་དོན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ སྐད་ཀྱི་སེང་ཕབ་དང་ གཟུགས་ཀྱི་རྣམ་འགྱུར་ 
སླབ་ཐངས་ཀྱི་ཉམས་འགྱུར་ཚུ་གི་ ཁྱད་པར་དང་ལྡན་པའི་སྒོ་ལས་ ཉན་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ།  

༤.  རང་གི་ལཱ་འགན་དང་འཁྲིལ་བའི་ ཡིག་འགྲུལ་དང་ ཡིག་ཆ་ལུ་བརྟེན་པའི་གནད་དོན་ཚུ་ནང་ 
གྲོས་བསྟུན་དང་གསལ་བཤད་ གོ་སྡུར་ རྩོད་སྡུར་ཚུ་ འབད་ཚུགས་དགོ། 

༥.  གསལ་བཤད་དང་གསལ་ཞུ་ཚུ་འབདཝ་ད་ རྗོད་སྒྲ་དང་ ཚི་གི་གཅད་མཚམས་ཚུ་ ཚུལ་མཐུན་
སྦེ་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ སླབ་ཚུགས་དགོ། 

༦. འབྲེལ་ཡོད་གནད་དོན་ཚུ་ནང་ ལུང་འདྲེན་དང་ དཔྱེ་གཏམ་ སྒྲ་གཏམ་བཙུགས་ཏེ་ སླབ་མི་ཚུ་ 
ཉན་ཏེ་ ཧ་གོ་ཚུགས་དགོ་པའི་ཁར་ དེ་དང་བསྟུན་པའི་ལན་ཚུ་ འོས་འབབ་དང་བསྟུན་ཏེ་ རྒྱས་
བཤད་དང་ བཅུད་བསྡུས་གང་འོས་ཀྱི་ཐོག་ལས་ སླབ་ཚུགས་དགོ།   

༧. ཆོས་སྐད་དང་དབྱིན་སྐད་ལས་ གོ་བའི་སྤྱིར་བཏང་གནད་དོན་ཚུ་ རྫོང་ཁའི་ནང་སྐད་སྒྱུར་འབད་
དེ་ སླབ་ཚུགས་དགོ།  
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གནས་རིམ་བR་Sོན། 

༡. མི་ཆེ་འབྲིང་ཆུང་གསུམ་དང་གཅིག་ཁར་ ཞེ་ས་དང་ ཕལ་ཚི་ཚུ་འཐོབ་ལམ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་  
སླབ་ཚུགས། 

༢. གནས་ཚུལ་དང་ ཁྱབ་བསྒྲགས་ གསལ་བསྒྲགས་ཚུ་ཉན་ཏེ་ ཧ་གོ་ནི་དང་ དབྱེ་དཔྱད་འབད་
དེ་ གཞན་ལུ་སླབ་ཚུགས།   

༣. སྤྱིར་བཏང་གི་ ཆོས་གཏམ་ བློ་ཟེ་ རྩང་མོ་ གླུ་གཞས་ བསླབ་བྱ་ཚུ་དང་ སྒྲ་གཏམ་ དཔྱེ་
གཏམ་ཚུ་ གོ་དོན་ཉན་ཏེ་ བཤད་ཚུགས། 

༤. དུས་མཐུན་གོང་འཕེལ་གྱི་ མིང་ཚི་གསརཔ་དང་ གྲངས་གནས་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ 
ཉན་སླབ་འབད་ཚུགས། 

༥. གསལ་བཤད་དང་གསལ་ཞུ་ཚུ་ འབད་བའི་སྐབས་ རྗོད་སྒྲ་དང་ ཚི་གི་གཅད་མཚམས་ཚུ་ 
འོས་ལྡན་གྱི་ཐོག་ལས་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས། 

༦. གནད་དོན་དང་འཁྲིལ་བའི་ རྣམ་འགྱུར་དང་ སྐད་ཀྱི་སེང་ཕབ་ ཉམས་འགྱུར་གྱི་ཁྱད་པར་ཚུ་ 
ཧ་གོ་སྟེ་ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས།  

༧. གཞན་གྱིས་སླབ་མི་འདི་ རང་གི་ཉམས་མོྱང་དང་ ལཱ་འགན་དང་གཅིག་ཁར་ འབྲེལ་བ་འབད་
དེ་ རྩོད་སྡུར་ འབད་ཚུགས། 

༨. ཆོས་སྐད་དང་ དབྱིན་སྐད་ལས་གོ་བའི་ གནད་དོན་ཚུ་རྫོང་ཁའི་ནང་ དོར་ཁ་བསྒྱུར་ཏེ་སླབ་
ཚུགས། 
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8ོབ་5ོང་ལས་དོན། 

༡. སློབ་རིམ་བརྒྱད་པ་ནང་ ལྷབ་མི་ཉན་ནི་དང་སླབ་ནིའི་རིག་རྩལ་ཚུ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དེ་ 
ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་དགོ། 

༢. དུས་མཐུན་གྱི་ མིང་ཚི་གསརཔ་ རྒྱ་སྐྱེད་འབད་དེ་ ཉན་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
༣. རྫོང་ཁ་སླབ་ད་ རྗོད་སྒྲ་དགཔ་སྦེ་ སླབ་ནི་གི་གཞི་འགྱམ་ ཚུད་ཚུགས་དགོ།  
༤. འབྲེལ་ཡོད་ དོན་ཚན་ཅིག་ལུ་ གཞི་བཞག་སྟེ་ རྩོད་སྡུར་ འབད་ཚུགས་དགོ། 
༥. འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་ དོན་ཚན་ཚུ་གི་ཐོག་ལས་ ཚབ་རྩེད་ འབད་ཚུགས་དགོ། 
༦. གནད་དོན་འཇམ་ཏོང་ཏོ་ཚུ་ ཨིང་སྐད་ལས་ཉན་ཏེ་ རྫོང་ཁའི་ནང་ སྐད་སྒྱུར་འབད་དེ་ སླབ་

ཚུགས་དགོ། 
༧. འབྲེལ་ཡོད་ གསལ་བཤད་དང་ སྙན་ཞུ་ཚུ་ གོ་རིམ་བསྒྲིགས་ཏེ་ བཤད་ཚུགས་དགོ། 
༨. བློ་སླབ་པའི་སྐབས་ལུ་འོས་འབབ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་དཔྱེ་གཏམ་ཚུ་ བཙུགས་ཏེ་སླབ་ཚུགས་དགོ། 
༩. འབྲེལ་ཡོད་གནད་དོན་ཚུ་ ཉན་ཞིནམ་ལས་དབྱེ་བ་དཔྱད་དེ་ བཏུབ་མ་བཏུབ་ཀྱི་ བསམ་འཆར་

བཤད་ཚུགས་དགོ། 
༡༠. བློ་སླབ་པའི་སྐབས་ལུ་ ཡུལ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཞེ་སའི་ཚི་ཚུ་ ལག་ལེན་ འཐབ་ཚུགས་དགོ། 
༡༡. རྫོང་ཁ་ཉན་ནི་དང་ སླབ་ནི་ལུ་ སྤྲོ་བ་དང་བརྩོན་ཤུགས་ བསྐྱེད་ཚུགས་དགོ། 
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Nི་ནིའི་རིག་Tལ་!ངས་དོན། 

བྲི་ནིའི་རིག་རྩལ་འདི་ རྩོམ་རིག་གི་འབྱུང་ཁུངས་ངོ་མ་ཅིག་ཨིན། དེ་སྦེ་ནི་འདི་གིས་ དེང་རབས་དང་ 
སྔོན་འབྱོན་སྐྱེས་བུ་དམ་པ་རྣམས་ཀྱི་མཛད་རྣམ་དང་ རྟོགས་བརྗོད་ རྣམ་ཐར་ཚུ་དང་ ངག་བཤད་ལུ་
མཁས་པའི་སྐྱེས་བུ་ཚུ་གིས་བརྩམས་པའི་ ལོ་རྒྱུས་དང་ གཏམ་རྒྱུད་ཚུ་དང་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཆོས་ལུགས་
དང་ སྲིད་ལུགས་ཀྱི་འབྱུང་རབས་ཚུ་ དུས་ནམ་ཡང་ཡལ་མ་བཅུག་པར་ བཞག་ནིའི་ཐབས་ལམ་དྲག་
ཤོས་ཅིག་ཨིན། དེ་ཡང་ སྙན་ངག་མེ་ལོང་མའི་གཞུང་ལས། dོན་'ི་Pལ་པོ་eགས་པའི་གFགས། །ངག་
གི་རང་བཞིན་མེ་ལོང་ཐོབ། །དེ་དག་ཉེ་བར་མི་གནས་:ང་། །རང་ཉིད་ཉམས་པ་མེད་ལ་Lོས། །ཟེར་གསུངས་
ཡོདཔ་བཞིན་ དཔེར་ན། སྔོན་གྱི་རྒྱལ་པོ་ང་ལས་ནུ་དང་ གཟུགས་ཅན་སྙིང་པོ་ལ་སོགས་པའི་ མཛད་
རྣམ་ཚུ་ འབྲི་རྩོམ་ནང་ བཀོད་ཡོད་ནི་དེ་གིས་  ཁོང་ར་དངོས་སུ་ཞལ་བཞུགས་ཏེ་མེད་རུང་ ཁོང་གི་ 
མཛད་ཤུལ་ཚུ་ ད་ལྟོ་དངོས་སུ་ཡོད་དོ་བཟུམ་ གསལ་ཚུགས་མི་དེ་ཡང་ བྲི་ནིའི་རིག་རྩལ་ལས་བརྟེན་ཏེ་
ཨིན། 
བྲི་ནིའི་རིག་རྩལ་འདི་ མི་རང་སོའི་བསམ་དོན་བཤད་ནི་དང་ དགའ་སྣང་དང་ སྐྱོ་སྣང་ འཇིགས་སྣང་ 
ལ་སོགས་པའི་ སེམས་ཀྱི་ཚོར་སྣང་ མ་འདྲཝ་ཚུ་ ཕྱིར་བཤད་པའི་ཐབས་ལམ་ དྲག་ཤོས་ཅིག་ཨིན། 
མི་ལ་ལུ་ཅིག་གིས་ རང་གི་སེམས་ཀྱི་ངལ་བ་སངས་པའི་ཕྱིར་དང་ གཞན་ཕར་ལོགསམ་གི་ སེམས་
བཀུག་ནིའི་ཆེད་དུ་ཡང་ བྲི་ནིའི་རིག་རྩལ་འདི་ ལག་ལེན་འཐབ་ཨིན། དེ་མ་ཚད་ དེང་སང་ཡར་རྒྱས་
གོང་འཕེལ་གྱི་འགྱུར་བ་དང་འཁྲིལ་བའི་ ཡིག་འཕྲིན་དང་ གློག་འཕྲིན་ གསལ་བསྒྲགས་དང་ ཚོང་
བསྒྲགས་ཀྱི་ བརྡ་དོན་སྤྲོད་ལེན་ཚུ་ཡང་ མང་ཤོས་ར་ གློག་རིག་གི་ཐོག་ལས་ བརྡ་སྤྲོད་འབད་བའི་
དུས་ལུ་ལོྷད་དེ་ཡོད་མི་དེ་ཚུ་ཡང་ བྲི་ནིའི་རིག་རྩལ་ལུ་ བརྟེན་དགོ། སློབ་དཔོན་ཙནྡྲ་གོ་མིས། གང་Oིར་
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མཁས་པའི་ལས་གbམ་ལས། །འཆད་gོད་ངག་ལ་མ་ངེས་པ། །hིད་Oིར་མི་བi་gོམ་པ་མཆོག །ཟེར་
གསུངས་ཏེ་ཡོད་མི་གི་ མཁས་པའི་བྱ་བ་གསུམ་གྱི་གཙོ་བོ་ བྲི་ནིའི་རིག་རྩལ་གྱི་ཤེས་ཡོན་འཐོབ་ནིའི་
དོན་ལུ་ མིང་ཚི་སྒྲུབ་ཚུལ་དང་ ཚི་གཞི་བཙུགས་ཐངས་ ཚི་མཚམས་དང་ བརྗོད་མཚམས་གཅད་
ཐངས་ དོན་མཚམས་འབྲི་ཐངས་ འགོ་བཙུགས་ཐངས་དང་ བར་གྱི་གནད་དོན་དང་ ཚི་དོན་བཙུགས་
ཐངས་ མཇུག་བསྡུ་ཐངས་ཚུ་གི་འབྲི་བཀོད་དང་། ཞིབ་འཚོལ་འབད་ནི། འཆར་གཞི་བརྩམ་ནི་ ཟིན་
བྲིས་བཏབ་ནི་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནི་ ཞུན་དག་རྐྱབ་ནིའི་འབྲི་ཐངས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་དང་། འབྲི་ཚུལ་མ་
འདྲ་བའི་རིག་རྩལ་ རང་གི་བསམ་དོན་དང་ འཆར་སྣང་ཚུ་བཤད་པའི་བཤད་རྩོམ་དང་ རྟོགས་བརྗོད་ 
གཏམ་རྒྱུད་ཚུ་དང་། སྙན་ངག་གི་ཉམས་འགྱུར་ལྡན་པའི་ བཅད་ལྷུག་སྤེལ་མའི་སྙན་རྩོམ། གཏང་
ཡིག་ ཞུ་ཡིག་ སྙན་ཞུ་ལ་སོགས་པའི་ ཡིག་བསྐུར་རྣམ་གཞག་དང་།  ཚོང་བསྒྲགས་ གསལ་
བསྒྲགས་ལ་སོགས་པའི་ བརྡ་འབྲེལ་གྱི་དོན་ལུ་ ཡིག་འབྲེལ་གྱི་རྩོམ་རིགས་ཚུ་གི་ བྲི་ནིའི་རིག་རྩལ་ཚུ་
ག་ར་ བྲི་ནིའི་ཤེས་ཡོན་གྱི་གནས་ཚད་ནང་ལུ་ ཚུདཔ་སྦེ་ བཙུགས་ཏེ་ཡོད།། 
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Nི་ནིའི་རིག་Tལ་གནས་ཚད། 
སློབ་རིམ་༡༢ པ་མཇུག་བསྡུཝ་ད་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས། 
༡. ཡིག་བཟོ་ཚུ་ སྙོམས་འགྲིགས་ཀྱི་ཐོག་ལས་ བཀལ་ཐངས་དང་ མགོ་རྒྱན་མ་འདྲཝ་ཚུ་ ཚུལ་མཐུན་འབད་ 

ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ འབྲི་ཚུགས་དགོ།   
༢. རྩོམ་རིགས་ འབྲི་བཀོད་ཀྱི་ལམ་ལུགས་དང་ འབྲི་ཚུལ་མ་འདྲ་བའི་འབྲི་ཐངས་ཚུ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ འབྲི་

ཚུགས་དགོ།  
༣. གཞན་གྱིས་ རྩོམ་སྒྲིག་འབད་ཡོད་པའི་ རྩོམ་རིག་ཁུངས་ལྡན་ཚུ་གི་ཁྱད་ཆོས་ཚུ་ ཁོང་རའི་རྩོམ་འབྲི་ནང་

ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་དགོ། 
༤. འབྲི་རྩོམ་གྱི་སྐབས་ ཞིབ་འཚོལ་འབད་ནི། འཆར་གཞི་བཟོ་ནི་ ཟིན་བྲིས་བཏབ་ནི་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནི་ 

དབྱེ་དཔྱད་འབད་ནི་ ཞུན་དག་རྐྱབ་ཐངས་ཀྱི་ འབྲི་རྩོམ་ལམ་ལུགས་ཚུ་ རང་སྟོབས་ཀྱིས་ ལག་ལེན་འཐབ་
ཚུགས་དགོ། 

༥. ཕལ་རྩོམ་དང་ སྙན་རྩོམ་ བརྡ་དོན་ཡིག་འབྲེལ་ཚུ་ ཚིས་བཅད་ ཚི་ལྷུག་ སྤེལ་མ་གསུམ་གྱི་ཐོག་ལས་ 
འོས་འབབ་ལྡན་ཏོག་ཏོ་སྦེ་འབྲི་ཚུགས་དགོ།  

༦. རང་གི་དྲན་སྣང་དང་ མཐོང་སྣང་ ཐོས་སྣང་ མྱོང་ཚོར་གྱི་ཁྱད་རྣམ་དང་ གནད་དོན་ཚུ་ ག་ཨིནམ་སྦེ་བཀོད་
ནི་གི་དངོས་རྩོམ་དང་ ཡངན་ སྒྲོ་བཏགས་ཀྱི་འཆར་རྩོམ་ཚུ་འབྲི་ཚུལ་ཉམས་འགྱུར་གྱི་ འོས་འབབ་དང་
ལྡན་པའི་ཚི་གི་ཐོག་ལས་ ཡིག་ལམ་དུ་ བཀོད་ཚུགས་དགོ།  

༧. དྲི་བ་དང་བསྟུན་པའི་ ལན་འབྲི་ཚུགས་དགོ།  
༨ རང་གི་འབྲི་རྩོམ་གྱི་རིགས་ དཔེ་སྣོད་ནང་བསྡུ་གསོག་འབད་དེ་ རང་གི་ལྕོགས་གྲུབ་ཡར་རྒྱས་ ལྟ་རྟོག་

འབད་ཚུགས་དགོ།  
༩. རང་གིས་ཤེས་མི་ སྐད་ཡིག་ཚུ་ལས་ རྫོང་ཁའི་ནང་ སྐད་སྒྱུར་འབད་ནིའི་ གཞི་འགྱམ་ འཐོབ་ཚུགས་

དགོ། 
༡༠. བྲི་ནི་ལུ་གོམས་འདྲིས་ཚུད་དེ་མི་ཚེི་ནང་ བྲི་ནི་ལུ་བརྩོན་ཤུགས་དང་ སྤྲོ་བ་བསྐྱེད་ཚུགས་དགོ། 
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གནས་རིམ་བR་Sོན། 

༡. ཡིག་བཟོ་སྙོམས་འགྲིགས་དང་ བཀལ་ཐངས་ཚུ་ ཚུལ་མཐུན་སྦེ་འབྲི་ཚུགས། 
༢. འབྲི་རྩོམ་ཚུ་ནང་ལུ་ གནད་དོན་བཙུགས་ཐངས་དང་ བརྗོད་མཚམས་ ཚི་མཚམས་ དོན་

མཚམས་ཚུ་ འབྲི་བཀོད་ལམ་ལུགས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ འབྲི་ཚུགས། 
༣. གཞན་གྱིས་ རྩོམ་སྒྲིག་འབད་དེ་ཡོད་མི་ཚུ་ བསྐྱར་ཞིབ་དང་ དབྱེ་དཔྱད་འབད་ཐོག་ལས་ 

རང་གི་བློ་འདོད་ལྟར་ གོ་རིམ་བསྒྲིགས་ཏེ་ བཀོད་ཚུགས།  
༤. རང་གི་མནོ་དོན་དང་ ཉམས་མོྱང་ འཆར་སྣང་ དངོས་མཐོང་ལུ་ གཞི་བཞག་པའི་བཤད་རྩོམ་

དང་ ཚིས་སུ་བཅད་པའི་རྩོམ་ དཔེར་ན། ཞབས་ཁྲ་དང་ རྩང་མོ་ བློ་ཟེ་ལ་སོགས་པའི་སྙན་
རྩོམ་ཚུ་ འབྲི་ཚུགས།   

༥. དབྱིན་སྐད་ནང་ལས་རྫོང་ཁ་ནང་སྐད་སྒྱུར་འབད་དེ་ བྲི་ནིའི་ རིག་རྩལ་གྱི་གཞི་འགྱམ་ འཐོབ་
ཚུགས། 

༦. ཞུ་ཡིག་ གཏང་ཡིག་ གན་རྒྱ་ བཀོད་རྒྱ་ སྙན་ཞུ་དང་ ཁྱབ་བསྒྲགས་ གསལ་བསྒྲགས་ 
གསལ་བཤད་ གློག་རིག་ཡོངས་འབྲེལ་ གློག་འཕྲིན་ གཏང་ནི་ལ་སོགས་པའི་ བརྡ་འབྲེལ་
གྱི་ཡིག་རིགས་ཚུ་འབྲི་ཚུགས། 

༧. འབྲི་རྩོམ་གྱི་སྐབས་ལུ་ ཞིབ་འཚོལ་འབད་ནི་ འཆར་གཞི་བཟོ་ནི་ ཟིན་བྲིས་བཀོད་ནི་ བསྐྱར་
ཞིབ་འབད་ནི་ ཞུན་དག་རྐྱབ་ཐངས་ཀྱི་རིག་རྩལ་ཚུ་ རང་སྟོབས་ཀྱིས་ ལག་ལེན་འཐབ་
ཚུགས།  

༨. རང་གི་འབྲི་རྩོམ་གྱི་རིགས་ཚུ་ དཔེ་སྣོད་ནང་ བསྡུ་གསོག་འབད་དེ་ རང་གི་ལྕོགས་གྲུབ་ཡར་
རྒྱས་ ལྟ་རྟོག་འབད་ཚུགས། 
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Aོབ་Bོང་ལས་དོན། 
༡. སློབ་རིམ་བརྒྱད་པ་ནང་ལྷབ་མི་ བྲི་ནིའི་རིག་རྩལ་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགསདགོ། 
༢. མགོྱགས་ཡིག་གི་ ཡིག་བཟོ་སྙོམས་འགྲིགས་དང་ བཀལ་ཐངས་ཚུ་ ཚུལ་མཐུན་སྦེ་ འབྲི་

ཚུགས་དགོ། 
༣. འབྲི་རྩོམ་ནང་ལུ་ གནད་དོན་བཙུགས་ཐངས་དང་ བརྗོད་མཚམས་ ཚི་མཚམས་ དོན་

མཚམས་ཚུ་ ལམ་ལུགས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་འབྲི་ཚུགས་དགོ།  
༤. རང་གི་ཉམས་མོྱང་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ བཤད་རྩོམ་དང་ དགག་སྒྲུབ་ཀྱི་ཚི་འཇམ་ཏོང་ཏོ་རེ་ 

འབྲི་ཚུགས་དགོ། 
༥. ཞུ་ཡིག་དང་ གཏང་ཡིག་ བཀོད་རྒྱ་ གསལ་བཤད་ གློག་རིག་ཡོངས་འབྲེལ་གྱི་ཐོག་ལས་ 

གློག་འཕྲིན་གཏང་ནི་ ལ་སོགས་པའི་ བརྡ་འབྲེལ་གྱི་ཡིག་རིགས་ འཇམ་སངམ་ཚུ་ འབྲི་
ཚུགས་དགོ། 

༦. ལས་འགུལ་ རྩོམ་སྒྲིག་འབད་བའི་སྐབས་ ཞིབ་འཚོལ་འབད་ནི་ འཆར་གཞི་བཟོ་ནི་ ཟིན་
བྲིས་བཀོད་ནི་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནི་ ཞུན་དག་འབད་ནིའི་ཐབས་ལམ་དང་ སྒྲིག་བཀོད་ཚུ་ 
ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་དགོ། 

༧. སློབ་རིམ་ བརྒྱད་པ་ནང་ལྷབ་མི་ མིང་ཚི་གུ་ གསར་ཐེབས་ཉུང་ཤོས་༥༠༠ བཀལ་ཏེ་
བསྡོམས་༡༥༠༠ ཡིག་སྡེབ་ཚངམ་སྦེ་ འབྲི་ཚུགས་དགོ། 

9. ལོ་གཅིག་གི་ནང་ལུ་ རང་གི་སྦྱོང་ལཱ་དྲག་ཤོས་༥ ལས་ མ་ཉུངམ་ཅིག་ དཔེ་སྣོད་ནང་ བསྡུ་
གསོག་འབད་དེ་ ལྟ་རྟོག་འབད་ཐོག་ལས་ རང་གི་ལྕོགས་གྲུབ་ཡར་རྒྱས་གཏང་ཚུགས་དགོ། 

10. བྲི་ནི་ལུ་ སྤྲོ་བ་དང་བརྩོན་ཤུགས་ བསྐྱེད་ཚུགས་དགོ། 
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དགའ་ཚོར་ངོས་ལེན། 
རྒྱལ་འཛི་ཤེས་རིག་ཚོགས་སྡེ་གིས་ དབྱིན་ལོ་༢༠༠༦ ལོ་ལུ་ སློབ་གྲྭ་ཁག་གི་ སློབ་རིམ་༩ པ་ལས་
༡༢ པ་ཚུན་གྱི་ཆོས་ཚན་དཔེ་དེབ་ཚུ་ གསར་རྩོམ་འབད་ཡོདཔ་ཨིན། ད་ལས་ཕར་གྱི་ དཔེ་དེབ་
གསརཔ་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ཨིན་མི་ཚུ་ ད་ལྟོ་ཚུན་གྱི་དཔེ་དེབ་ཚུ་དང་མི་འདྲ་བར་ ད་ལས་ཕར་ སློབ་གྲྭ་
ནང་ལྷབ་མི་དཔེ་དེབ་ཚུ་ རྐྱངམ་གཅིག་གིས་མ་དོ་བར་ ཐོས་རྒྱ་དང་ཡོན་ཏན་ གོང་འཕེལ་གྱི་དོན་ལུ་ 
དཔེ་དེབ་གཞན་རྣམས་ཡང་ ལེ་ཤ་ལྷག་དགོཔ་འདུག།  
ད་རེས་ གསར་རྩོམ་འབད་ཡོད་པའི་ དཔེ་དེབ་ཚུ་ནང་ མཁས་མཆོག་སོ་སོ་གིས་བརྩམས་ཡོད་པའི་ 
དཔེ་དེབ་ཚུ་དང་ སྒེར་སྡེ་དཔེ་སྐྲུན་ལས་སྡེ་ཚུ་དང་ ཀུན་གསལ་ནང་གི་རྩ་དོན་གལ་ཅན་ འོས་འབབ་ཅན་
ལ་ལུ་ཅིག་ཡང་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་སྟེ་ བཙུགས་ཡོདཔ་ཨིན། གདམ་ཁ་རྐྱབ་ཡོད་པའི་ རྩོམ་འབྲིཔ་ཚུ་གི་
མཚན་དང་སྦྲགས་ཏེ་ དཔེ་དེབ་ཀྱི་མིང་ཚུ་ཡང་ དཔེ་དེབ་རེ་རེའི་ནང་ ཁ་གསལ་བཙུགས་ཏེ་ཡོད། 
 
འདི་འབདཝ་ལས་ རྒྱལ་འཛི་ཤེས་རིག་ཚོགས་སྡེ་གིས་ ཐོ་བཀོད་འབད་ཡོད་པའི་ དཔེ་དེབ་ཚུ་གི་ 
དཔར་དབང་ཡོད་མི་ ཇོ་བདག་ཚུ་ལས་ དཔར་ལོག་རྐྱབ་ནི་གི་གནང་བ་ཞུ་ནི་དང་ ཤུལ་ལས་ ཞུན་དག་
གི་སྐབས་སུ་ མཁོ་ཆས་དང་ གཞི་རྟེན་ཚུ་ལུ་ ལེགས་བཅོས་རེ་འབད་ཆོག་པའི་ གནང་བ་རེ་ཞུ་གནང་
ཟེར་ ཞུ་ནི་དང་ དཔེ་དེབ་དེ་ཚུ་ ཁེ་སྒྱུར་གྱི་ཚོང་ལཱ་ འཐབ་ནི་མེན་པར་ སློབ་གྲྭའི་དོན་ལུ་ ཁོ་ན་ཨིན་
ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།        བཀའ་དྲིན་ཆེ།། 


