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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་སྦེ་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་སྦེ་ 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་ བརྩི་མཐོང་དང་གུས་བཀུར་

བསྐྱེད་ཐོག་ལས་ ཉམས་སྲུང་དང་གོང་འཕེལ་གཏང་ཐབས་ལུ་ སེམས་ཤུགས་བསྐྱེད་དེ་ ལཱ་འབད་དགོཔ་འདི་ཁག་ཆེ། 
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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་སྟནོ་དང་ ཕན་
འདེབས་ཀྱི་གྲོགས་རམ་མཛད་མི་ གཤམ་གསལ་ ཤེས་ཡོན་མཁས་མཆོག་དང་ ཁྱད་པར་ཅན་གྱི་སླབོ་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། 
 
ལས་8ེད་ཚོགས་<ང་གི་འ?ས་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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Aོམ་Bིག་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་རྡ་ོརྗེ། སློབ་དཔོན། མུ་ཏིག་ཐང་འབྲིང་རིམ་གོང་མའི་སློབ་གྲྭ། ཐིམ་ཕུ། 
༡༧   རྡོ་རྗེ་། སློབ་དཔོན། དབྱངས་ཅན་ཕུག་འབྲིང་རིམ་གོང་མའི་སློབ་གྲྭ། ཐིམ་ཕུ། 
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་Dང་། 
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་འག་ོདཔོན། རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་རྒྱབ་སྐྱོར་སྡེ་ཚན། 
 
Eི་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། 
4   རྡོ་རྗེ། རྩ་གཞུང་རྩོམ་སྒྲིགཔ། རྒྱལ་འཛི་ཤེས་རིག་ཚོགས་སྡེ། 
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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་ རྒྱལ་འཛིན་ཤེས་རིག་ཚོགས་སྡེ་གི་ 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་
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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་བའི་སྐབས་དང་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་བའི་སྐབས་ཀྱི་ རྫོང་ཁའི་མཁས་མཆོག་ཚུ་དང་ ཉམས་མྱོང་ཅན་གྱི་ སློབ་གྲྭའི་སློབ་དཔོན་ཚུ་དང་ 

ལེགས་སྦྱར་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་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་གོང་འཕེལ་ལས་ཁུངས་་ཁ་་ཐུག་ལས་ དགའ་བསུ་དང་བཅས་པའི་ བཀའ་དྲིན་དགའ་ཚོར་སྦོམ་ཡོད། 

   

                                     བཀྲིས་བདེ་ལེགས། 

 

 

 

 

 

(བཀྲ་ཤིས་རྣམ་རྒྱལ) 

   མདོ་ཆེན། 
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)ོན་བ&ོད། 
 

༄༅། །ཨོ ྂ་3་4ི། ཇི་7ེད་9ིད་ཞིའི་བ;ོད་པ་མ་?ས་པ། །A་Bད་Cམ་པར་Dོས་པའི་ཐབས་ལམ་Gིས། །འHོ་ཁམས་J་
མཚོར་ཇི་བཞིན་4ོན་མཁས་པ། །ངག་དབང་ཚངས་པའི་9ས་མོས་;ེས་བLེར་མཛོད། །Jལ་ཡོངས་Bད་ཡིག་Oོང་ཁའི་བP་
གQང་ལས། །ཉེར་མཁོའི་Tད་Cམ་མིང་ཚིག་བ;ོད་པའི་Vལ། །འWལ་མེད་གོ་རིམ་བXེབས་ཏེ་འདིར་Zེལ་བས། །མཁས་འདོད་
ན་གཞོན་ཚོགས་Cམས་Dོ་བར་འཚལ། ། 
 
ཞེས་མཆོད་པར་བརྗོད་པ་དང་ དངོས་པོ་ངེས་པར་སྟོན་པའི་ ཚི་གིས་མདུན་བསུས་ཏེ་ཞུ་ནི་འདི་ཡང་ སྐད་ཡིག་དང་ ཡི་གུའི་སྦྱོར་བ་འདི་ 
སྐད་ཡིག་གི་རིག་རྩལ་ག་ར་གི་གཞི་རྟེན་ཅིག་ཨིན། དེ་གིས་ ཁ་ལས་སླབ་མི་གི་བརྗོད་པ་ཚུ་ ཡིག་ཐོག་ལུ་བཀོདཔ་ད་ རྗོད་སྒྲའི་ངག་
གཤིས་དང་བསྟུན་པའི་ཚུལ་མཐུན་གྱི་ཚི་སྒྲུབ་དང་ ཡིག་སྡེབ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ གོ་དོན་མ་ནོར་བར་ བརྡ་དོན་སྤྲོད་ལེན་འབདཝ་ཨིན།  
 
འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཡོངས་སློབ་གྲྭའི་ནང་ལུ་ སྐད་ཡིག་དང་ཡི་གུའི་སྦྱོར་བ་འདི་ ཧེ་མ་ སློབ་རིམ་ག་ར་ནང་ རྫོང་ཁའི་བརྡ་གཞུང་འདི་ར་ལུ་ 
སློབ་སྦྱོང་འབདཝ་ཨིན། ཨིན་རུང་༢༠༠༥ འི་ རྒྱལ་ཡོངས་ཤེས་ཡོན་དགོས་མཁོའི་ཞིབ་འཇུག་གི་རྒྱབ་སྣོན་བསམ་འཆར་དང་ སློབ་
དཔོན་དང་སློབ་ཕྲུག་མང་རབས་ཅིག་གིས་ དགོས་འདོད་བཀོད་མི་ནང་ འབྲིང་རིམ་སློབ་གྲྭ་ཡན་ཆད་ལུ་ སློབ་རིམ་སོ་སོའི་ཤེས་ཡོན་གནས་
ཚད་དང་བསྟུན་པའི་ སྐད་ཡིག་སློབ་དེབ་སོ་སོར་དགོཔ་སྦེ་ཨིན་མས། དེ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ད་རེས་ སློབ་རིམ་བདུན་པ་ཡན་ཆད་ཀྱི་དོན་ལུ་ 
སྐད་ཡིག་དང་ཡི་གུའི་སྦྱོར་བའི་ སློབ་དེབ་སོ་སོར་བཟོཝ་ཨིན།  
 
སོླབ་རིམ་དགུ་པའི་ སྐད་ཡིག་དང་ཡི་གུའི་སྦྱོར་བའི་སློབ་དེབ་འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༠༦ གི་རྩ་གཞུང་བཀོད་རིས་ཀྱི་གནས་ཚད་དང་ལས་དོན་ཚུ་
དང་འཁྲིལ་ཏེ་ སྐད་ཡིག་དང་ཡི་གུའི་སྦྱོར་བ་དང་གཅིག་ཁར་ བརྡ་འབྲེལ་ཡིག་རིགས་ཚུ་དང་ བཅསཔ་ཚུདཔ་སྦེ་བཟོ་སྟེ་ཡོད། སློབ་དེབ་དེ་
གིས་ སྐད་ཡིག་གི་ངོ་སྤྲོད་དང་ བརྗོད་པ་སྒྲུབ་ཚུལ་ལས་འགོ་བཟུང་སྟེ་ ཕྲད་ རྣམ་དབྱེའི་འཇུག་ཚུལ་དང་ལག་ལེན། གཏང་ཡིག་ཞུ་ཡིག་
ལ་སོག་པའི་ཡིག་འགྲུལ་ལག་ལེན་དང་། ཟིན་བྲིས་བཏབ་ཐངས་དང་ གྲོས་གཞི་ གྲོས་ཆོད་ བཟོ་ཐངས་ལ་སོགས་པའི་ ནང་འབྲེལ་ཡིག་
རིགས། ཞུ་ཚི་ ངག་བརྗོད་ལ་སོགས་པའི་ ཁྲིམས་འབྲེལ་ཡིག་རིགས་ཚུ་དང་ རྫོང་ཁའི་རོ་མཱན་འབྲི་ཐངས་ཀྱི་ ལམ་ལུགས་བཅས་ཤེས་
ཚུགསཔ་ལས་ འདི་གིས་སྐད་ཡིག་དང་ ཡིག་སྡེབ་ཤེས་ཡོན་རྒྱ་སྐྱེད་འབད་དེ་ རྫོང་ཁའི་སྐད་ཡིག་གི་གནས་ཚད་ ཚད་ལྡན་གྱི་གོང་འཕེལ་
འགོྱ་ཚུགས་ནི་ཨིན། 
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ཤེས་བྱའི་གནས་ག་ཅི་ར་འབད་རུང་ ཤེས་ནི་ལས་ལྷག་སྟེ་ ལག་ལེན་གྱི་ཉམས་མོྱང་འདི་ གཙོ་ཆེཝ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ སྔོན་འབྱོན་གོང་མ་ཚུ་
གིས་ཡང་ གོ་མོྱང་རྟོགས་གསུམ་དང་ལྡན་པའི་ཐོག་ལས་ མཁས་པར་འགྱུར་དགོཔ་འབད་གསུངས་གནང་ནུག། དེ་བཟུམ་ཅིག་འབད་དེ་ 
སྐད་ཡིག་དང་ཡི་གུའི་སྦྱོར་བའི་རིག་རྩལ་དེ་ཚུ་ཡང་ སློབ་དེབ་ནང་ལྷག་མི་དང་ སློབ་དཔོན་ལས་གོ་ཐོས་འབྱུང་མི་ཚུ་ སློབ་ཕྲུག་རང་རང་
སོ་སོ་གིས་ མངོན་སུམ་ལག་ལེན་གྱི་སྦྱང་བ་ གང་མང་འབད་ནི་ལུ་ བརྩོན་ཤུགས་བསྐྱེད་དེ་ དམིགས་ཡུལ་གྱི་ལས་དོན་ ཚུལ་མཐུན་
འགྲུབ་ཐབས་འབད་དགོཔ་འདི་ ག་ནི་ལས་གལ་ཆེཝ་ཨིན་ནོ།། 
       
[ོན་འདེབས། 

Jལ་ཡོངས་Bད་ཡིག་Oོང་ཁ་གོང་འཕེལ་Gིས། །རང་?གས་ཆོས་དང་རིག་གQང་ལམ་9ོལ་^ན། ། 
འཛིན་_ོང་Zེལ་བས་Jལ་ཁབ་རང་བཙན་Gི། །དཔལ་ཡོན་9ིད་མཐར་བAེང་བའི་aར་bར་ཅིག །  

 
 
 

   སངས་རྒྱས་རྡོ་རྗེ། 
                    ཁྲི་འཛི།  
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!ངས་དོན། 

སྐད་ཡིག་གི་རིག་རྩལ་འདི་ སྨྲ་ཤེས་དོན་གོ་བ་མིའ་ིམཚན་ཉིད། ཟེར་སླབ་དོ་བཟུམ་སྦེ་ སྤྱིར་མིའི་
ལུས་རྟེན་འཐོབ་རིགས་འཐོབ་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། 
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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་
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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!ོབ་རིམ་བ(་པའི་ +ད་ཡིག་དང་ཡི་1འི་2ོར་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། 

 

སློབ་རིམ་ ༡༠ པའི་སྐད་ཡིག་དང་ཡིག་སྦྱོར་གྱི་ལྕོགས་གྲུབ།   

1. སྐད་ཡིག་གི་ འབྱུང་ཁུངས་ཚུ་ ལྷབ་སྦྱང་འབད་དེ་ དགོས་པ་དང་ཕན་པ་ སྐད་ཡིག་ལུ་ ཡིད་ཆེས་དང་ 

ཤ་ཞེན་ དང་ལེན་ཚུ་འབད་ཐོག་ལས་ སྐད་ཡིག་ཉམས་སྲུང་འབད་ཚུགས། 

2. དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ལྷབ་སྦྱང་འབད་དེ་ བྱ་ཚིག་དང་ བྱེད་མེད་ལས་ཚིག་ སྨོན་ཚིག་ཚུ་གི་ཡིག་

སྡེབ་ཚུ་ འཐོབ་ལམ་དང་འཁྲིལ་བྲི་ཚུགས། 

3. ཞེ་སའི་ཚིག་གི་འཐོབ་ལམ་ཚུ་ལྷབ་སྟེ་ མིང་དང་བྱ་ཚིག་ལུ་ཞེ་ས་སྦྱར་ཏེ་ ལག་ལེན་ཚུལ་མཐུན་འཐབ་

ཚུགས། 

4. གདམ་ང་ཅན་གྱི་ཡི་གུའི་འཐོབ་ལམ་ཚུ་ལྷབ་སྟེ་ གོ་དོན་གཅིག་ལུ་ཡིག་སྡེབ་མ་འདྲཝ་འབྲི་སྲོལ་ཚུ་ ཧ་གོ་

སྟེ་ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས། 

5. རྫོང་ཁ་ རོ་མཱན་འབྲི་ཐངས་ཀྱི་ ལམ་ལུགས་ཚུ་ ལྷབ་སྦྱང་འབད་དེ་ ཁ་སྐད་གཞན་གྱི་ མིང་ཚུ་བྲི་

དགོཔ་འཐོནམ་ད་ ཚུལ་བཞིན་དུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས། 

6. ཚིག་མཛོད་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ མིང་ཚིག་ཡིག་སྡེབ་འཚོལ་ཐོག་ལས་ གནས་སྟངས་དང་བསྟུན་ མིང་

ཚིག་འོས་འབབ་གདམ་འཐུ་འབད་དེ་ ཡིག་སྡེབ་མ་འཛོལ་བར་ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས། 
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སློབ་སྦྱོང་ལས་དོན། 

1. སློབ་རིམ་དགུ་པ་ནང་ལྷབ་མི་ སྐད་ཡིག་གི་རིག་རྩལ་ཚུ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དེ་ ལག་ལེན་འཐབ་

ཚུགས་དགོ།  
2. སྐད་ཡིག་གི་འབྱུང་ཁུངས་ལྷབ་སྦྱང་འབད་དེ་ འདི་གི་ཁེ་ཕན་དང་ དགོས་པ་ཚུ་གཞན་ལུ་ བཤད་

ཚུགས་དགོ། 

3. ལ་དོན། རྒྱན་སྡུད། འབྲེལ་སྒྲ། བྱེད་སྒྲ། ལྷག་བཅས། ཚུ་ འཐོབ་ལམ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ 

གཡོག་བཀོལ་ཚུགས་དགོ། 

4. མིང་དང་བྱ་ཚིག་ལུ་ ཞེ་ས་སྦྱོར་ཚུལ་ཧ་གོ་སྟེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་དགོ། 

5. གདམ་ང་ཅན་གྱི་ཡི་གུ་ ཚུལ་མཐུན་ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་དགོ། 

6. ཚིག་དང་སྡེབ་བསྡུས་ཏེ་བྲི་དགོཔ་ཚུ་ བསྡུ་ཡིག་གི་རྣམ་གཞག་ཐོག་ལུ་བྲི་ཚུགས་དགོ། 

7. བྱེད་འབྲེལ་གྱི་བྱ་ཚིག་དང་བྱེད་མེད་ལས་ཚིག་ཚུ་ ཡིག་སྡེབ་ཁྱད་པར་ཕྱེས་ཏེ་ ལག་ལེན་འཐབ་

ཚུགས་དགོ། 
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)ད་ཡིག་གི་དགོས་པ་དང་ཕན་ཐོགས། 

༡. "ད་ཡིག་(ིའི་+ེད་ལས་དང་དགོས་པ། 
སྐད་ཡིག་ཟེར་མི་འདི་ ག་ཅི་ཨིན་ན་ སློབ་རིམ་༩ པའི་ནང་ལུ་ ངོ་སྤྲོད་རྐྱབ་ཚར་ཏེ་ཡོད། ད་ལྟོ་ཡང་
དེ་གི་སྐོར་ལས་ ཁྱེད་ཀྱི་སེམས་ཁར་ ཁྲ་ལམ་ལམ་སྦེ་ཡོདཔ་འོང་། ད་ ང་བཅས་ར་ཆ་ཁྱབ་ སྐད་ཡིག་
འདི་ ག་ཅི་ནི་གི་དོན་ལུ་དགོཔ་ཨིན་ན? འདི་གིས་ཕན་པ་ག་ཅི་ཡོད་ག་ དེ་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ལྷབ་ནི་
ཨིན། 
སྐད་ཡིག་འདི་གིས་ ག་ཅི་ལུ་ཕན་ཐོགསཔ་སྨོ? ཟེར་བ་ཅིན་ ང་བཅས་ར་མི་དང་མི་གི་བར་ན། བརྡ་
དོན་སྤྲོད་ལེན་འབད་དེ་ སོ་སོའི་སེམས་ཀྱི་ཚོར་སྣང་ཚུ་ གཞན་གྱིས་ཧ་གོཝ་སྦེ་བཤད་ཚུགསཔ་ཨིན། 
ནང་པའི་ཆོས་ཀྱི་ནང་ལས། གལ་ཏེ་Eར་འབོད་Jང་བ་ཡིས། །འཛམ་Kིང་གསལ་བར་མ་3ས་ན། །འཇིག་
Mེན་གNམ་པོ་མཐའ་དག་འདི། །Pག་Qམ་Rན་པ་ཉིད་T་Uར། །ཟེར་སྐད་ཡིག་འད་ི འཛམ་གླིང་ནང་ ག་
ཅི་ཡང་ གསལ་ཏོག་ཏོ་མཐོང་ཚུགས་པའི་ ཉིམ་བཟུམ་ཅིག་ཨིན་ཟེར་གསུངས་ནུག། 
སྐད་ཡིག་གི་ཉིམ་འདི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ འཛམ་གླིང་ནང་ ག་ཅི་ར་ མཐོང་ཚུགས་ནི་སྨོ་ཟེར་བ་ཅིན།  
དང་པ།  

སྐད་ཡིག་འདི་གིས་ རང་ལུ་མཁོ་བའི་དགོ་འདོད་ སེམས་ཁར་འཆར་མི་དང་ མནོ་མི་གི་རེ་
བ་ཚུ་ དྭངས་འཕྲོས་འཕྲོས་སྦེ་ ངག་ཐོག་ལས་ཕྱི་ཁར་སླབ་ཚུགསཔ་ཨིན། དེ་མ་ཚད་ཡིག་
ཐོག་ལས་ ཐག་རིང་ས་ལུ་ཡང་ བརྡ་སྤྲོད་འབད་ཚུགས་པའི་ཁར དུས་ཡུན་རིངམོ་གི་བར་ན་
གི་ མ་འོངས་པའི་མི་རབས་ཚུ་ལུ་ཡང་ བརྡ་སྤྲོད་འབད་ཚུགསཔ་ཨིན།  
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གཉིས་པ། 
སྐད་ཡིག་འདི་གིས་ གཞན་དང་གཅིག་ཁར་མཐུན་ལམ་གྱི་ འབྲེལ་བ་བཟོ་ནི་ལུ་ཕན་ཐོགས་
ཚུགས། དེ་ཡང་ ལེགས་བཤད་ནང་ལས། མ་བVབས་གནད་T་Fག་པའི་མཚོན། །མ་འXང་
ཁོང་T་སོང་བའི་Pན། །མ་Zོང་ཡིད་འ[ོག་\ང་]ིའི་རོ། །ཚིག་གི་^ད་པར་7མས་ལ་ཡོད། །ཟེར་
འཐོན་དོ་བཟུམ་ དྲག་ཞན་ཆེ་ཆུང་མེད་པའི་སེམས་ཅིག་བཀུག་དགོ་རུང་ སྐད་ཡིག་ལུ་བརྟེན་
ཏེ་བཀུག་དགོ། གྲོགས་རམ་ཅིག་འཚོལ་དགོ་རུང་ སྐད་ཡིག་འདི་ལུ་བརྟེན་དགོཔ་ལས་ སྐད་
ཡིག་འདི་ མི་སྡེའི་གཅིག་མཐུན་དང་ མཉམ་འབྲེལ་བཟོ་ནིའི་ ལག་ཆ་ངོ་མ་ཅིག་ཨིན།  
སྐད་ཡིག་འདི་གིས་ རང་དང་ཆ་རོགས་ཀྱི་བར་ན་དང་ རང་གི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་འཁོད་མ་ཚད་ 
རྒྱ་ཆེཝ་འཛམ་གླིང་གཅིག་འགྱུར་དང་ ཞི་བདེ་ གཅིག་མཐུན་ཚུ་ བཟོ་ནིའི་འགན་ཁག་ཡང་
འབགཔ་ཨིན། གལ་སྲིད་སྐད་ཡིག་འདི་མེད་པ་ཅིན་ འཛམ་གླིང་ནང་ མི་དང་མི་ གཅིག་
ཁར་འབྲེལ་བ་འཐབ་མ་ཚུགས་པར་ རང་རྐྱང་སྦེ་ལུས་ནི་ཨིན་མས།  

ག4མ་པ། 
སྐད་ཡིག་འདི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ ཧེ་མ་དང་ད་ལྟོ་ འཛམ་གླིིང་ནང་འབྱོན་པའི་ མཁས་པ་ཚུ་གི་བློ་
རིག་དང་ཉམས་མོྱང་ཚུ་ ག་ར་གིས་ སྤྱོད་ནི་གི་གོ་སྐབས་འཐོབ་ཚུགསཔ་ཨིན། ད་རེས་ཀྱི་
འཛམ་གླིང་ནང་ལུ་ མི་ཚུ་གི་རིག་པ་ཧེ་མ་བ་དྲག་མི་དང་ ཧེ་མ་བ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་ཏེ་ ལོ་
གཅིག་ལས་ལོ་གཅིག་ འཛམ་གླིང་ཡར་དྲག་འགོྱ་དགོཔ་འདི་ཡང་ འདས་པའི་ ལོ་མང་རིང་
ལུ་བྱོན་པའི་ མི་ཁྱད་པར་ཅན་ཚུ་གི་ རིག་གཏེར་ ད་རེས་ང་བཅས་ར་གིས་ སྤྱོད་ནིའི་ གོ་
སྐབས་འཐོབ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིན། དེ་མ་ཚད་ ད་རེས་ཀྱི་དུས་རབས་འདི་ནང་ བློ་རིག་
གསརཔ་འཐོབ་མི་ཚུ་ཡང་ མ་འོངས་ང་བཅས་རའི་བུ་རྒྱུད་ ཚ་རྒྱུད་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ སྐད་ཡིག་
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ཐོག་ལས་ ཤུལ་བཞག་སྦེ་བཞག་ཚུགསཔ་ལས་ མ་འོངས་པའི་འཛམ་གླིང་འདི་ ད་རེས་བ་
ཡང་དྲགཔ་སྦེ་ འགོྱ་ཚུགས་པ་ལུ་ཐེ་ཚོམ་མེད། 

༢. "ད་ཡིག་གི་ཕན་ཐོགས། 
སྐད་ཡིག་འདི་ ང་བཅས་རའི་མི་ཚེགཅིག་ནང་ འཕྲལ་གྱི་ཉིན་བསྟར་ཁག་ཆེ་བའི་ བཟའ་ཁ་འཐུང་ཁ་
ཅིག་ལས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ རང་གི་ལྕོགས་གྲུབ་ཡར་སེང་འབད་ནི་ལུ་ མི་ཚེགཅིག་ནང་གི་མཁོ་བྱད་ཚུ་
གི་སླ་ལས་ ཁག་ཆེ་ཤོས་དང་ ཕན་ཐོགས་ཆེ་ཤོས་ཅིག་ཨིན། དེ་མ་ཚད་ རྒྱ་ཆེཝ་རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་མཐའ་
དོན་འགྲུབ་ནི་དང་ གཏིང་ཟབ་པ་ མཐར་ཐུག་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གོ་འཕང་ འཐོབ་ནི་ཚུན་ཚོད་ལུ་ཡང་ 
མེད་ཐབས་མེདཔ་ཅིག་ཨིན། དེ་འབད་ནི་འདི་གིས་ ཤེས་རིག་རྩ་གཞུང་ནང་ སྐད་ཡིག་ཆོས་ཚན་འདི་ 
རྩ་བའི་ཆོས་ཚན་གཙོ་བོ་ཅིག་སྦེ་བཞག་དགོཔ་ཡང་ འདི་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིན།  
༣. ;ལ་ཡོངས་"ད་ཡིག་གི་དགོས་པ། 
འཛམ་བུ་གླིང་གི་རྒྱལ་ཁབ་ཆེ་ཆུང་ག་ར་ནང་ལུ་ རང་རང་སོ་སོ་གི་ རྒྱལ་ཡོངས་སྐད་ཡིག་རེ་ཡོད། 
རྒྱལ་ཡོངས་སྐད་ཡིག་ཟེར་མི་འདི་ རྒྱལ་ཁབ་དེ་གི་མངའ་ཁོངས་ཡོངས་རྫོགས་ནང་ གོ་བརྡ་སྤྲོད་
ཚུགས་པའི་ སྐད་ཡིག་དེ་ལུ་སླབ་ཨིན། རྒྱལ་ཡོངས་སྐད་ཡིག་འདི་མེད་པ་ཅིན་ རྒྱལ་ཁབ་གཅིག་ནང་
གི་མི་རིགས་མ་འདྲཝ་ ཁ་སྐད་མ་འདྲཝ་ ཆོས་ལུགས་མ་འདྲཝ་ ལམ་ལུགས་མ་འདྲཝ་ཡོད་མི་ཚུ་གི་
བར་ན་ མཐུན་འབྲེལ་བཟོ་ནིའི་ཟམ་ཡང་མེདཔ་མ་ཚད་ གཅིག་མཐུན་བཟོ་ནིའི་ལམ་ཡང་མེདཔ་ཨིན། 
རྒྱལ་ཡོངས་སྐད་ཡིག་འདི་ གཞན་དང་མ་འདྲ་བའི་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ངོ་རྟགས་སྟོནམ་མ་ཚད་ རྒྱལ་ཁབ་
ནང་ཁ་སྐད་མ་འདྲཝ་སླབ་མི་གི་ མི་རིགས་ག་ར་དང་གཅིག་ཁར་ ཁ་སྐད་གཅིག་གི་ཐོག་ལས་ བརྡ་
དོན་སྤྲོད་ལེན་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ཡང་ མེད་ཐབས་མེདཔ་ཅིག་ཨིན། དེ་མ་ཚད་ རྒྱལ་ཁབ་སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་
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དོན་ལུ་ མི་མང་གི་གཅིག་མཐུན་ཡར་དྲག་ བཟོ་ནིའི་ལག་ཆ་ཅིག་ཡང་ཨིནམ་ལས་ རྒྱལ་ཡོངས་སྐད་
ཡིག་འདི་ འཛམ་གླིང་རྒྱལ་ཁབ་ག་ར་གིས་ ཁག་ཆེ་ཤོས་ཅིག་སྦེ་བརྩི་དགོཔ་ དེ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིན། 
ང་བཅས་རའི་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ རྒྱལ་ཡོངས་སྐད་ཡིག་རྫོང་ཁ་འདི་གིས་ཡང་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ངོ་རྟགས་
སྟོན་ནི་དང་ རྒྱལ་ཡོངས་བརྡ་དོན་སྤྲོད་ལེན་གྱི་ཞབས་ཏོག་བསྒྲུབ་ནི་ སྐད་ཡིག་གཅིག་འགྱུར་གྱི་ཐོག་
ལས་ མི་མང་གི་གཅིག་མཐུན་སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོ་ནི་ཚུ་ནང་ ཕན་ཐོགས་བྱུང་དང་འབྱུང་བཞིན་དུ་ཡོདཔ་
ཨིན། དེ་མ་ཚད་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཆོས་དང་ སྔར་སྲོལ་ལམ་ལུགས་བཟང་པོའི་སྲོལ་རྒྱུན་ ཧེ་མ་ལས་ 
རྫོང་ཁའི་ནང་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་ཚུ་ རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་ནི་གི་ བསྟན་པའི་སྲོག་ཤིང་ཅིག་ཡང་ཨིན། དེ་
འབད་ནི་འདི་གིས་ ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་ཡོངས་སྐད་ཡིག་རྫོང་ཁ་འདི་ ཆོས་སྲིད་ལུགས་གཉིས་ཀྱི་བསྟན་
པའི་ བྱ་གཞག་ག་ར་ནང་ལུ་ མེད་ཐབས་མེད་པར་ གལ་ཆེ་བའི་རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་
འཛོམས་འགྲུབ་ནིའི་ མཐུན་རྐྱེན་ངོ་མ་ཅིག་ཨིན་ནོ།། 
༤. ;ལ་ཡོངས་"ད་ཡིག་ལག་ལེན་གལ་ཆེཝ། 
རྒྱལ་ཡོངས་སྐད་ཡིག་གི་ དགོས་ཁུངས་དང་ ཕན་ཐོགས་ གོང་གསལ་ལྟར་དུ་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ 
འབྲུག་བརྒྱུད་འཛི་གྱི་རྒྱལ་རབས་༣ པ་ མངའ་བདག་འཇིགས་མེད་རྡོ་རྗེ་དབང་ཕྱུག་མཆོག་གིས་ 
རྒྱལ་ཁབ་འདི་ནང་ ཧེ་མ་ལས་ གཞུང་སྐད་སྦེ་ཡོད་མི་གི་རྫོང་ཁ་འདི་ འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཡོངས་སྐད་ཡིག་
ལུ་སྲོལ་བཏོད་གནང་ནུག།  
དེ་མ་ཚད་ རྒྱལ་རབས་བཞི་པ་ མི་དབང་མངའ་བདག་འཇིགས་མེད་སེངྒེ་དབང་ཕྱུག་མཆོག་གིས་ རྒྱལ་
ཡོངས་སྐད་ཡིག་རྫོང་ཁ་འདི་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ངོ་རྟགས་ཚུ་གི་སླ་ལས་ གལ་ཆེ་ཤོས་ཅིག་ལུ་ ཆ་བཞག་སྟེ་ 
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གོང་འཕེལ་དང་ དར་ཁྱབ་གཏང་དགོ་པའི་ དམིགས་བསལ་བཀའ་རྒྱ་དང་ སྲིད་བྱུས་ཚུ་ བརྩམས་
གནང་སྟེ་ཡོད།  
དེ་བཟུམ་སྦེ་འབྲུག་གི་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུ་ཆེན་མོ་རིམ་པའི་ནང་ལས་ རྒྱལ་ཡོངས་སྐད་ཡིག་ 
རྫོང་ཁ་བདག་འཛི་དང་ ལག་ལེན་འཐབ་དགོ་པའི་ ཡང་བསྐྱར་གྱི་གྲོས་ཆོད་གནང་སྟེ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ 
འབྲུག་གི་རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མོའི་ནང་ལུ་ཡང་ འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཡོངས་སྐད་ཡིག་སྦེ་ ཉམས་སྲུང་དང་ཉེན་
སྐྱོབ་ ཡར་སྤེལ་འབད་དགོཔ་སྦེ་ འཁོད་དེ་ཡོད། དེ་ལས་བརྟེན་ རྒྱལ་ཡོངས་སྐད་ཡིག་རྫོང་ཁ་འདི་ 
འབྲུག་མི་ག་ར་གིས་ ཤེས་དགོཔ་དང་ལག་ལེན་འཐབ་དགོཔ་འདི་ འབྲུག་མི་རེ་རེ་བཞིན་ལུ་ཕོག་པའི་ 
གཞི་རྟེན་འགན་ཁུར་ཅིག་ཨིན།  
དེ་འབད་ནི་འདི་གིས་ འབྲུག་མི་གྲས་སུ་ གཏོགས་ཚད་ག་ར་གིས་ ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་ཡོངས་སྐད་ཡིག་
རྫོང་ཁ་འདི་ ལག་ལེན་གྱི་ཐོག་ལས་ ཉམས་སྲུང་དང་ཉེན་སྐྱོབ་ དུས་བསྟུན་གོང་འཕེལ་གྱི་ ཡར་སྤེལ་
འབད་ནིའི་ འགན་ཁག་ཧྲིལ་པོ་ འབག་དགོཔ་ཡོདཔ་ཨིན་ནོ།། 
གཞི་རྟེན་དཔེ་དེབ། 
༡ རྫོང་ཁའི་བརྡ་གཞུང་གསརཔ།     ༢ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུ་རིམ་པའི་གྲོས་ཆོད། 
༣ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་གི་རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མོ། ༤ རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཡིག་ཆ། 
༥ རྫོང་ཁའི་གྲོས་ཚོགས་དང་མཁས་ཚོགས་ཀྱི་ གྲོས་ཆོད་ཡིག་ཆ་ཚུ། 
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༡༽ 2་ཚིག་གི་ད2ེ་བ། 
བྱ་ཚི་ལུ་བྱེད་པ་པོ་དང་འབྲེལ་བའི་བྱ་ཚི་དང་ བྱེད་པ་པོ་དང་མ་འབྲེལ་བའི་བྱ་ཚི་ཟེར་ དབྱེ་བ་
གཉིས་ཡོདཔ་ཨིན།  
བྱེད་པ་པོ་དང་འབྲེལ་བའི་བྱ་ཚི་ཟེར་མི་འདི་ བྱེད་པ་པོ་དངོས་སུ་ཡོད་མི་གིས་ ལཱ་འབད་བའི་དོན་སྟོན་
མི་ལུ་གོཝ་ཨིན། དཔེར་ན། བརོྐ། བཏང་། བརྩམ། འབྲི། རྐྱབ། ཟེར་དོ་བཟུམ་ཨིན།  
བྱེད་པ་པོ་དང་འབྲེལ་བའི་བྱ་ཚི་ལུ་ ཡང་དུས་གསུམ་ལུ་ ཡིག་སྡེབ་སོ་སོར་ཡོད་མི་ཅིག་དང་ དུས་
གསུམ་ཆ་ར་ ཡིག་སྡེབ་ཅོག་འཐད་མི་ཅིག་དང་སྦེ་ དབྱེ་བ་གཉིས་ཡོད། འདི་གི་དཔེ་འོག་ལུ་ སྐུལ་
ཚི་དང་བཅསཔ་སྦེ་ བཀོད་དེ་ཡོད་མི་ལུ་ དབྱེ་དཔྱད་འབད། 
དུས་གསུམ་ལུ་ ཡིག་སྡེབ་སོ་སོར་མེད་མི་ བྱ་ཚིག་གི་དཔེ། 

3་བའི་_་ མ་འོངས་པ་ ད་`་བ་ འདས་པ་ aལ་ཚིག་ 
བཀབ་ནེ་c་ བཀབ་ནི་ བཀབ་དོ་ བཀབ་ད་ཡི་ བཀབ་ཤིག 
dར་ཆ་c་ བཀལ་ནི་ བཀལ་དོ་ བཀལ་ད་ཡི་ བཀལ་ཞིག 
གོ་ལ་c་ འཁྱུ་ནི་ འཁྱུ་དོ་ འཁྱུ་ད་ཡི་ འཁྱུ་ཞིག 
མཁོ་fབ་ མངགས་ནི་ མངགས་དོ་ མངགས་ད་ཡི་ མངགས་ཞིག 
གཏམ་བཞག་ བཅོལ་ནི་ བཅོལ་དོ་ བཅོལ་ད་ཡི་ བཅོལ་ཞིག 
གདོན་ མཆོད་ནི་ མཆོད་དོ་ མཆོད་ད་ཡི་ མཆོད་ཅིག 
g་མ་ མཇལ་ནི་ མཇལ་དོ་ མཇལ་ད་ཡི་ མཇལ་ཞིག 
སོན་ གཏོར་ནི་ གཏོར་དོ་ གཏོར་ད་ཡི་ གཏོར་ཞིག 

ནང་ན་ལས་ བཏོན་ནི་ བཏོན་དོ་ བཏོན་ད་ཡི་ བཏོན་ཞིག 
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ཐགཔ་ མཐུད་ནི་ མཐུད་དོ་ མཐུད་ད་ཡི་ མཐུད་ཅིག 
cར་ འཐེན་ནི་ འཐེན་དོ་ འཐེན་ད་ཡི་ འཐེན་ཞིག 

གསོལ་ར་ གནང་ནི་ གནང་དོ་ གནང་ད་ཡི་ གནང་ཞིག 
ཆོས་ སྤེལ་ནི་ སྤེལ་དོ་ སྤེལ་ད་ཡི་ སྤེལ་ཞིག 
]ིས་ སྤྲོད་ནི་ སྤྲོད་དོ་ སྤྲོད་ད་ཡི་ སྤྲོད་ཅིག 
མཆོདཔ་ ཕུལ་ནི་ ཕུལ་དོ་ ཕུལ་ད་ཡི་ ཕུལ་ཞིག 
dར་ཆ་ འབག་ནི་ འབག་དོ་ འབག་ད་ཡི་ འབག་ཅིག 
cར་ ལེན་ནི་ ལེན་དོ་ ལེན་ད་ཡི་ ལེན་ཞིག 
མེདཔ་ འཚོལ་ནི་ འཚོལ་དོ་ འཚོལ་ད་ཡི་ འཚོལ་ཞིག 
ས་ཁར་ བཞག་ནི་ བཞག་དོ་ བཞག་ད་ཡི་ བཞག་ཅིག 

དུས་གསུམ་ལུ་ ཡིག་སྡེབ་སོ་སོར་ཡོད་མི་བྱ་ཚིག་གི་དཔེ། 

3་བའི་_་ མ་འོངས་པ་ ད་`་བ་ འདས་པ་ aལ་ཚིག་ 
ཏི་A་ བསྐྱི་ སྐྱི་ བསྐྱིས་ སྐྱིས་ 
ཡི་B་C་ བསྐྱལ་ སྐྱེལ་ བསྐྱལ་ བསྐྱལ་ 
ལགཔ་ བསྐུམ་ སྐུམ་ བསྐུམས་ སྐུམས་ 
D་ བསྐོལ་ སྐོལ་ བསྐོལ་ སྐོལ་ 
གནས་ བསྐོར་ སྐོར་ བསྐོར་ སྐོར་ 
Eངམ་ བརྐྱང་ རྐྱང་ བརྐྱངས་ རྐྱངས་ 
ཁ་ བརྒྱང་ རྒྱང་ བརྒྱངས་ རྒྱངས་ 

གོ་རིམ་ བསྒྲིག་ སྒྲིག་ བསྒྲིགས་ སྒྲིགས་ 
ཁ་Cར་ བསྒོར་ སྒོར་ བསྒོར་ སྒོར་ 
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H་ནོར་ བསྒྲུབ་ སྒྲུབ་ བསྒྲུབས་ སྒྲུབས་ 
ཆ་རོགས་ བསྒུག་ སྒུག་ བསྒུགས་ སྒུགས་ 
J་ བསྒོམ་ སྒོམ་ བསྒོམས་ སྒོམས་ 
ཅ་ལ་ བརྗེ་ བརྗེ་ བརྗེས་ བརྗེ་ 
གོ་ལ་ བལྟབ་ ལྟབ་ བལྟབས་ ལྟབས་ 
ཐང་མར་ བརྡལ་ རྡལ་ བརྡལ་ བརྡལ་ 
གཅིག་ཁར་ བསྡབ་ བསྡབ་ བསྡབས་  བསྡབས་ 
Lགས་གཟེར་ བརྡབ་ རྡབ་ བརྡབས་ རྡབས་ 
Nག་O་ བསྣམ་ བསྣམ་ བསྣམས་ སྣམས་ 
Pིགཔ་ བརྩིག་ རྩིག་ བརྩིགས་ རྩིགས་ 

 

༢༽ +ེད་པ་པོ་དང་མ་འRེལ་བའི་ལས་ཚིག།(+ེད་མེད་ལས་ཚིག) 
བྱེད་མེད་ལས་ཚི་ཟེར་མི་འདི་ བྱ་བའི་ལཱ་ཅིག་སྟོན་པའི་ཚི་ཅིག་བྲི་དགོཔ་ད་ ལཱ་འདི་འབད་མི་གི་བྱེད་
པ་པོ་ཅིག་ དོན་ལུ་ཡོད་དེ་ར་འབད་རུང་ བྱེད་པ་པོ་དངོས་སུ་ཚི་གིས་མ་སྟོན་པ། དཔེར་ན། མེ་ཤི་ 
ཆུ་ཆད་ ཟེར་མི་བཟུམ་ལུ་སླབ་ཨིན། འདི་ལུ་ དག་ཡིག་གཞན་ཚུ་གི་ནང་ལུ་ བྱ་བྱེད་ཐ་མི་དད་པའི་
ཚི་ཟེར་ཡང་ སླབ་ཨིན། འདི་ལུ་ཡང་ ནང་གསེས་ཀྱི་དབྱེ་བ་ བྱེད་མེད་ལས་ཚི་དང་། སྨོན་ཚི་
ཟེར་གཉིས་ཡོད། 
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Tས་གNམ་h་ ཡིག་iེབ་སོ་སོར་ཡོད་མི་ 3ེད་མེད་ལས་ཚིག་གི་དཔེ། 
3་བའི་_་ མ་འོངས་པ་ ད་`་བ་ འདས་པ་ 
ཨ་ལོ་ སྐྱེ་ སྐྱེ་ སྐྱེས་ 
སེམས་ འཁྲུག་ འཁྲུག་ འཁྲུགས་ 
ཕོཝ་ འགྲང་ འགྲང་ འགྲངས་ 

མXན་ལམ་ འགྲིག་ འགྲིག་ འགྲིགས་ 
Tས་ འགྱུར་ འགྱུར་ གྱུར་ 
དོན་ འགྲུབ་ འགྲུབ་ གྲུབ་ 
ས་ཁར་ འགྱེལ་ འགྱེལ་ གྱེལ་ 
mི་ཁར་ འཐོན་ འཐོན་ ཐོན་ 
ཁེ་སང་ འཐོབ་ འཐོབ་ ཐོབ་ 
Tས་ལས་ འདའ་ འདའ་ འདས་ 
གཅིག་ཁར་ འཕྱད་ འཕྱད་ ཕྱད་ 
ས་ཁར་ འབབ་ འབབ་ བབས་ 
ཁ་ འབྱལ་ འབྱལ་ བྱལ་ 

ལག་པར་ འབྱུང་ འབྱུང་ བྱུང་ 
དཔོན་ འབྱོན་ འབྱོན་ བྱོན་ 

གཉིད་ལམ་ འཚུབ་ འཚུབ་ འཚུབས་ 
གཅིག་ཁར་ འཛོམ་ འཛོམ་ འཛོམས་ 
མn་ལས་མར་ གཞོང་ གཞོང་ གཞོངས་ 

ཡར་ ལོང་ ལོང་ ལོངས་ 
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Tས་གNམ་h་ཡིག་iེབ་སོ་སོར་མེད་མི་3ེད་མེད་ལས་ཚིག་གི་དཔེ། 
3་བའི་_་ མ་འོངས་པ་ ད་`་བ་ འདས་པ་ 
གoས་ཁར་ ལྷོད་འོང་ ལྷོད་དོ་ ལྷོད་ཅི། 
སེམས་ འཁྲུལ་འོང་ འཁྲུལ་དོ་ འཁྲུལ་ཡི། 
p་ གང་འོང་ གང་དོ་ གང་ཡི། 
སེམས་ དགའ་འོང་ དགའ་དོ་ དགའ་ཡི། 
ཁ་ བགའ་འོང་ བགའ་དོ་ བགའ་ཡི། 

པད་qོར་ འགྱིར་འོང་ འགྱིར་དོ་ འགྱིར་ཡི། 
Xགས་ དགྱེས་འོང་ དགྱེས་དོ་ དགྱེས་ཡི། 

དཀར་ཡོལ་ ཆག་འོང་ ཆག་དོ་ ཆག་ཅི། 
rོ་ལོགས་ འཇར་འོང་ འཇར་དོ་ འཇར་ཡི། 
མལ་ཆ་ནང་ ཉལ་འོང་ ཉལ་དོ་ ཉལ་ཡི། 
སེམས་ མཐུན་འོང་ མཐུན་དོ་ མཐུན་ཡི། 
གFགས་ འདར་འོང་ འདར་དོ་ འདར་ཡི། 
ནད་:ིས་ ན་འོང་ ན་དོ་ ན་ཆི་ཡི། 
ལེ་ཤ་ འཕེལ་འོང་ འཕེལ་དོ་ འཕེལ་ཡི། 
གཞའ་ ཡལ་འོང་ ཡལ་དོ་ ཡལ་སོ་ཡི། 

མ་མཐོང་ས་ལས་ འཐོན་འོང་ འཐོན་དོ་ ཐོན་ཆི། 
ཡོན་ཏན་ ཤེས་འོང་ ཤེས་དོ་ ཤེས་ཅི། 
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7ོན་ཚིག། 

སྨོན་ཚི་ཟེར་མི་འདི་ དོན་དག་ག་ཅི་ར་འབད་རུང་ འཐོབ་བཅུག་ འོང་བཅུག་ འགྲུབ་བཅུག་ འགྲུབ་
པར་ཤོག་ འཐོབ་པར་ཤོག་ ཟེརཝ་ ལ་སོགས་པ་སྨོན་ལམ་བཏབ་པའི་ཚི་ལུ་ སྨོན་ཚི་ཟེར་སླབ་
ཨིན། དེ་ལུ་ཡང་ བཟང་སེམས་ཀྱི་རེ་སྨོན་དང་ ངན་སེམས་ཀྱི་དམོད་ཚི་གཉིས་ཡོད་མི་འདི་ལུ་ 
གཞི་ ཚི་གཅིག་ཨིན་རུང་ མཐའ་ཚི་གི་སྦྱོར་བ་ མ་འདྲ་བའི་ཁྱད་པར་ཤེས་དགོ། འཇིག་རྟེན་པའི་
གཏམ་དཔེ་ལུ་ཡང་ བཟའ་ཟེར་མི་དང་ བགམ་ཟེར་བའི་ཁྱད་པར་ཡོད། ཟེར་དོ་བཟུམ་ འོག་གི་དཔེར་
བརྗོད་ནང་ལུ་ དབྱེ་དཔྱད་འབད་དེ་ ལག་ལེན་མ་འཛོལ་བར་འཐབ་དགོཔ་གལ་ཆེ།  
སྨོན་ཚི་བཟོ་ཐངས། 
སྨོན་ཚི་འདི་མ་འོངས་པའི་རེ་བ་འགྲུབ་ནི་ལུ་ སྨོན་པའི་ཚི་ཨིནམ་ལས་ གོང་གི་བྱེད་མེད་ལས་ཚི་
གི་ མ་འོངས་པའི་ཚི་ཚུ་ལུ་ མཉེས་ དགའ་ཟེར་མི་ཚུ་རུང་བའི་ཚི་དང་ ཤོར་ ཕམ་ཟེར་མི་ཚུ་ མི་
རུང་པའི་ཚི་དང་ སྐྱེ་ འཐོན་ ཟེར་མི་ཚུ་རང་བཞིན་གྱི་ཚི་ཨིན། སྨོན་ཚི་བཟོཝ་ད་ བཏུབ་པའི་
ཚི་ཚུ་ལུ་ མཉེས་གྱུར་ཅིག་ དགའ་བར་ཤོག་ ཚུ་དང་ མ་བཏུབ་པའི་ཚི་ཚུ་ལུ་ དགག་ཚི་
བཙུགས་ཏེ་ ཤོར་མ་བཅུག་ མ་ཕམ་པར་གྱུར་ཅིག་ ཟེར་སྦྱར་དགོ། དམོད་ཚི་བཟོཝ་ད་ བཏུབ་པའི་
ཚི་ཚུ་ལུ་ དགག་སྒྲ་སྦྱར་ཏེ་ མཉེས་མ་བཅུག་ མ་དགའ་བར་གྱུར་ཅིག་ཚུ་དང་། མ་བཏུབ་པའི་ཚི་
ཚུ་ལུ་ ཤོར་བཅུག་ ཕམ་པར་ཤོག་ཅིག་ཟེར་སྦྱར་དགོ། དེ་ལས་རང་བཞིན་གྱི་ཚི་ཚུ་ལུ་ སྨོན་ཚི་
དང་དམོད་ཚི་ ག་ཅི་བཟོ་ནི་ཨིན་རུང་ སྐྱེ་ འཐོན་ ཟེར་བའི་ཚི་ཚུ་གི་ ཧེ་མ་གི་ཚི་གྲོགས་ བཟང་
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ངན་སྦྱར་ཏེ་བཟོ་དགོ། དཔེར་ན། དག་པའི་ཞིང་ལུ་སྐྱེ་བར་ཤོག། འཁོར་བའི་གནས་ལུ་སྐྱེ་མ་བཅུག། 
ཟེར་སྨོན་ཚི་དང་། དམྱལ་བར་སྐྱེ་བཅུག་ཞིག། མི་ཡུལ་ལུ་སྐྱེ་མ་བཅུག་ཞིག། ཟེར་སྦྱར་ནི་ཚུ་ 
སྐབས་འཐོབ་དང་བསྟུན་ཏེ་ སྦྱར་ཤེས་དགོ།  
སྨོན་ཚི་དང་དམོད་ཚི་ཚུ་གི་ ཚི་གྲོགས་ ཅིག་ བཅུག་ བཅུག་ཅིག་ བཅུག་ཞིག་ ཤོག་ཚུ་སྦྱར་ཏེ་
བཟོཝ་ཨིན། དཔེར་ན། 
གཞི་ཚིག་ 'ོན་ཚིག་ དམོད་ཚིག་ 
འཐོབ་ འཐོབ་པར་ཤོག་ འཐོབ་མ་བཅུག་ཅིག། 
0ེ་ ཞིང་ཁམས་ལུ་སྐྱེ་བཅུག་ དམྱལ་བར་སྐྱེ་བཅུག་ཅིག། 
འ2ང་ ལེགས་ཤོམ་འབྱུང་བཅུག་ སྡུག་བསྔལ་འབྱུང་བཅུག། 
འ4ལ་ སེམས་འཁྲུལ་མ་བཅུག་ སེམས་འཁྲུལ་བཅུག་ཅིག། 
ཤོར་ བག་གཡེངས་ལུ་ཤོར་མ་བཅུག་ བག་གཡེངས་ལུ་ཤོར་བཅུག་ཅིག། 
ད8ེས་ ཕ་མའི་ཐུགས་དགྱེས་བཅུག་ ཕ་མའི་ཐུགས་དགྱེས་མ་བཅུག་ཅིག། 
ཕམ་ གཞན་ལས་ཕམ་མ་བཅུག་ གཞན་ལས་ཕམ་བཅུག་ཅིག། 
བདེ་ བདེ་བར་ཤོག་ བདེ་མ་བཅུག་ཅིག། 
<ག་ སྡུག་མ་བཅུག་ སྡུག་བཅུག་ཅིག། 
འ=ོལ་ སྡུག་བསྔལ་ལས་འགོྲལ་བར་ཤོག་ སྡུག་བསྔལ་ལས་འགོྲལ་མ་བཅུག་ཅིག། 
དགའ་ དགའ་བཅུག་ཞིག་ དགའ་མ་བཅུག་ཅིག། 
ཐར་ འཁོར་བ་ལས་ཐར་བཅུག་ཞིག། འཁོར་བ་ལས་ཐར་མ་བཅུག་ཅིག། 
ཤར་ སྐྱིད་པའི་ཉིམ་ཤར་བར་ཤོག་ སྐྱིད་པའི་ཉིམ་ཤར་མ་བཅུག་ཅིག། 
གནོད་ ག་ལུ་ཡང་གནོད་མ་བཅུག་ཞིག། མི་ལུ་གནོད་བཅུག་ཅིག། 
>ལ་ ཕོྱགས་ལས་རྒྱལ་བར་ཤོག་ ག་ལས་ཡང་རྒྱལ་མ་བཅུག་ཅིག། 
དབང་ གཞན་གྱིས་དབང་མ་བཅུག་ཞིག་ ངན་པ་གིས་དབང་བཅུག་ཅིག། 
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?ད་ དྲག་པའི་གྱས་ཁར་ཚུད་བཅུག་ཞིག་ ཞན་པའི་གྱས་ཁར་ཚུད་བཅུག་ཅིག། 
ཤེས་ དཔེ་ཆ་ཤེས་བཅུག་ཅིག་ དཔེ་ཆ་ཤེས་མ་བཅུག་ཅིག། 
ངལ་ དབང་པོ་ངལ་མ་བཅུག་ཞིག་ དབང་པོ་ངལ་བཅུག་ཅིག། 
བ@ག་ རྒྱུ་ནོར་བརླག་མ་བཅུག་ཞིག་ རྒྱུ་ནོར་བརླག་བཅུག་ཅིག། 

 
གོང་གསལ་ལས་ རུང་བའི་ཚི་དང་ མི་རུང་བའི་ཚི་ བར་མའི་ཚི་ ག་ཅི་ར་ཨིན་རུང་ ཁོྱད་ར་
གིས་དབྱེ་དཔྱད་འབད་དེ་ ངོས་འཛི་འབད། དེ་ལས་དེ་བཟུམ་མའི་ཚི་གཞན་ཚུ་ འཚོལ་ཏེ་ལག་ལེན་
སྦྱང་བ་འབད་དགོཔ་ཨིན།། 
སྨོན་ཚི་གི་དམིགས་བསལ་ཡིག་སྡེབ། 
སྨོན་ཚི་འདི་ སྤྱིར་བཏང་མ་འོངས་པ་འཐོབ་ནི་ཨིན་རུང་ དམིགས་བསལ་ སྔོན་འབྱོན་རྒྱལ་བ་གོང་
མ་ཚུ་གིས་ ཚི་ཙམ་བརྗོད་ཟིན་པའི་ འདས་པའི་དབང་ལུ་བཏང་སྟེ་ འགྲུབ་གྱུར་ཅིག། སྐྱེ་གྱུར་ཅིག། 
འཕེལ་གྱུར་ཅིག། ཟེར་འབྲི་སྲོལ་ཡོད། དེ་སྦེ་བྲི་དགོ་མི་འདི་ མ་པ་མ་འོངས་པའི་ རེ་བ་ལུ་སྨོན་པའི་
ཚི་ར་ཨིན་རུང་ སྨོན་པའི་དོན་དེ་ ངེས་པར་འགྲུབ་པའི་རྟེན་འབྲེལ་གྱི་དོན་ལུ་ འདས་ཚི་བཀོད་
དགོཔ་ཨིན་ཟེར་བའི་ ཞལ་རྒྱུན་ཡོདཔ་ཨིན་ནོ།། 
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མིང་དང་2་ཚིག་;་ཞེ་ས་=ོར་?ལ། 
ཞེ་སའི་ངོ་སྤྲོད་དང་ཐ་སྙད་ཚུ་ ཁོྱད་ཀྱིས་སློབ་རིམ་ འོག་མམ་ཚུ་ནང་ལས་ཡར་ ལྷབ་སྟེ་ཡོད། ང་
བཅས་རའི་འབྲུག་གི་ མི་སྡེའི་ལམ་ལུགས་ནང་ ག་ནི་ལས་གལ་ཆེ་བའི་ ཞེ་ས་ཞུ་ཐངས་ཀྱི་སྐོར་ལས་ 
ཁྱེད་ཀྱིས་ འཕྲོ་མཐུད་དེ་ར་ སྦྱང་བ་ལེགས་ཤོམ་འཐོབ་དགོཔ་ ག་ནི་ལས་གལ་ཆེ། ཞེ་སའི་ཐ་སྙད་
འདི་ ཡུལ་གོང་མ་ལུ་བརྟེན་པའི་ དངོས་པོ་དང་གང་ཟག་ བྱ་ཚི་ཚུ་ལུ་ གུས་ཞབས་འབད་དེ་ ཞེ་ས་
སྦེ་ཞུ་མི་ལུ་སླབ་ཨིན། དཔེར་ན། གཟིམ་ཅུང་ ཕྱག་འཁར་ཚུ་ མིང་གི་ཞེ་ས་དང་། སྲས་ སྲསམོ་ཚུ་ 
གང་ཟག་གི་ཞེ་ས། མཛད་ བཞེས་ཚུ་ བྱ་ཚི་གི་ཞེ་ས་ཟེར་ ཁག་གསུམ་ལུ་དབྱེ་ནི་ཡོད། ཞེ་སའི་
ཚི་སོ་སོར་ ཡོད་མི་གཅིག་དང་ སོ་སོ་མེད་པར་ཚི་གི་ཁ་བསྒྱུར་ཏེ་ སླབ་མི་ཞེ་ས་ཅིག་དང་སྦེཡོད་
པའི་ཁར་ དེ་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་ཐངས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་དང་ བཅས་པ་ལུ་ སྦྱང་བ་འབད་དགོཔ་ཨིན།  
༡. མིང་གི་ཞེ་ས། 

དངོས་པོའི་ཞེ་ས། 
ཕལ་qད། ཞེ་ས།  ཕལ་qད། ཞེ་ས། 
བཀབ་ནེ། ན་བཟའ།  སྐྱ། དབུ་སྐྲ། 
རྐངམ། ཞབས།  སྐྱེ་བ། ཡང་སྲིད། 
ཁ། ཞལ།  གླ་རྔན། ཡོན། 
གོ་ལ། ན་བཟའ།  མགུ་ཏོ། དབུ། 
ཆང་། ཆབ་ཆུ།  གཉིད། མནལ། 
རྟ། ཆིབས་པ།  དོན་ཧིང་། ཐུགས། 
གདོང་། ཞལ།  རྣམ་ཅོ སྙན། 
སྤགས། གསོལ་དཀྲུམ།  དཔའ་རྟགས། ཕྱག་ཤན། 
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མིག་ཏོ། སྤྱན།  མིང་། མཚན། 
རོ། པུར།  འོང་། འབྱོན། 

༢. གང་ཟག་གི་ཞེ་ས། 
ཕལ་qད། ཞེ་ས།  ཕལ་qད། ཞེ་ས། 
ཨ་པ། ཡབ།  ཨའི། ཡུམ། 

གནས་ཚང་། གསང་ཡུམ/ལྕམ།  བུ། སྲས་/ལྷ་སྲས། 
ཚ་མོ། སྐུ་ཚམོ།  ངོ་ཚབ། སྐུ་ཚབ་/ཞལ་ཚབ། 
ཉེ་ཚན། སྐུ་འཁོར།  སྤུན་ཆ། སྐུ་མཆེད་/སྐུ་སྤུན། 
ཚ་བ།ོ སྐུ་ཚབོ།  བྱ་རོགས། ཕྱག་ཞུ་མི/ཕྱག་སྒརཔ། 
ཉེཝ། སྐུ་ཉེ།  བཟའ་ཟླ། སྐུ་ཟླ། 
དགྲ། སྐུ་དགྲ།  ཕ་མ། ཡབ་ཡུམ། 
མགོྱནམ། སྐུ་མགྲོན།  རྒྱུད་འཛི། གདུང་འཛི། 
རིགས་ཀྱི་བུ། གདུང་སྲས།  རིགས་རྒྱུད། གདུང་རྒྱུད། 
བུ་དང་བུམོ། སྲས་སྲོས།  མི་སྦོམ། སྐུ་ཆེནམོ། 
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༣. བྱ་ཚི་གི་ཚི་གི་ཞེ་ས། 
ཕལ་qད། ཞེ་ས།  ཕལ་qད། ཞེ་ས། 
སྐྱེ། འཁྲུངས།  ཁ་ལག་འཁྱུ། ཞལ་བསིལ། 
ཁ་སྐོམ། ཞལ་སྐོམ།  ཁ་གཏང་། སྐུ་རྗེས་ཞུ། 
ཁ་བཀོད་གཏང་། ཞལ་བཀོད་གནང་།  ངོ་ཚ། ཞལ་སྐྱེམས། 
དྲི་བ་ཞུ། བཀའ་འདྲི་ཞུ།  བློ་འབར། ལྗགས་བློ་འབར། 
ལོ་ན་རྒས། སྐུ་ན་བགྲེས།  གྱང་། སྐུ་བསིལ། 
སེམས་དགའ། ཐུགས་མཉེས/དགྱེས།  བགའ། ཞལ་བགད་ཤོར། ཞལ་བགད། 
མགུ་འཁོར། དབུ་འཁོར།  འགན་ཁུར་འབག། ཕྱག་འགན་བཞེས། 
ངལ་འཚོ། སྐུ་ངལ་གནང་།  ཆུ་འཁྱུ། སྐུ་ཁྲུས་གནང་། 
ཉལ། གཟིམ།  གཉིད་ཚོར། མནལ་ཚོར 
བལྟ། གཟིགས།    

༤. ཚི་སྒྱུར་གྱི་ཞེ་ས་སྦྱར་ཐངས།  
ཞེ་སའི་ཚི་ལས་ མགུ་ཏོ་ལུ་ དབུ་དང་ མིག་ཏོ་ལུ་ སྤྱན་ ལ་སོགས་པ་ལ་ལུ་ཅིག་ མ་པ་
ལས་སོ་སོར་ཡོད་རུང་ སོ་སོར་མེད་མི་ཚུ་ རྩ་ཚི་ སྐུ་ གསུང་ ཐུགས་ ཕྱག་ ཞབས་ 
དབུ་ སྤྱན་ མངའ་ ཞལ་ ལྗགས་ གསོལ་ གཟིམ་ མནལ་ ཆིབས་ གཟིགས་ བཀའ་ 
མཇལ་ བཞེས་ བཞུགས་ སྙན་ མཚན་ ཕེབས་ དགུང་ ཚུ་གི་ཚི་གྲོགས་འབད་དེ་ ཞེ་
སའི་ཚི་ལུ་བཟཝོ་ཨིན།། 
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དཔེ་དག་པ་ཅིག་བཀོད་པ་ཅིན། 
ཕལ་qད། ཞེ་ས།  ཕལ་qད། ཞེ་ས། 
རྒྱབ། སྐུ་རྒྱབ།  སྐད། གསུང་སྐད། 

མནོ་བསམ། ཐུགས་བསམ།  ཕྱེངམ། ཕྱག་འཕྲེང་། 
ལྷམ། ཞབས་ལྷམ།  ཞྭམོ། དབུ་ཞྭ། 
མིག་ཤེལ། སྤྱན་ཤེལ།  འབངས། མངའ་འབངས། 
གདམས་ངག ཞལ་གདམས།  ཀློག ལྗགས་ཀློག 
ཆུ། གསོལ་ཆུ།  མལ་ཆ། གཟིམ་ཆ། 
རིྨ་ལམ། མནལ་ལམ།  རྟ། ཆིབས་རྟ། 
བལྟ་སྐོར། གཟིགས་སྐོར།  ལན། བཀའ་ལན། 
དར། མཇལ་དར།  གདན། བཞུགས་གདན། 
རྣ་ལམ། སྙན་ལམ།  མིང་ཐོ། མཚན་ཐོ། 
བསུ་བ། ཕེབས་བསུ།  ལོ། དགུང་ལོ། 

༥. ཞེ་ས་ལག་ལེན་འཐབ་ཐངས། 
ཞེ་ས་ཟེར་མི་འདི་ སྐྱབས་གནས་ སངས་རྒྱས་ ཆོས་ དགེ་འདུན་ གོང་མ་ སྐུ་ཆེནམོ་གི་
རིགས་དང་ དྲིན་ཆེ་བའི་ཕ་མ་ ཆེད་བསྟོད་ཞུ་དགོ་པའི་ སྐུ་མགྲོན་ཚུ་ལུ་འཐོབ་ཨིན། དེ་མ་
ཚད་ ང་བཅས་ར་ འབྲུག་གི་མི་སྡེའི་ སྔར་སྲོལ་ལམ་ལུགས་ཀྱི་སྒྲིག་ལམ་རྣམ་གཞག་དང་ 
ལུས་ངག་གི་སྤྱོད་ལམ་ གུས་ཞབས་དང་ ལྡན་དགོཔ་སྦེ་ཡོད། དེ་མ་ཚད་ རྫོང་ཁའི་སྐད་
ཡིག་ནང་ལུ་ སྐད་ཡིག་གཞན་ནང་མེད་པའི་ ཞེ་སའི་ཚི་ ཁྱད་པར་ཅན་ མང་རབས་ཅིག་
ཡོད་མི་ འདི་གིས་ཡང་ འབྲུགཔ་ཚུ་གིས་ངག་གི་སྤྱོད་ལམ་གྱི་རང་བཞིན་ གསལ་སྟོན་
འབདཝ་ཨིན། དེ་འབད་ནི་འདི་གིས་ སྤྱིར་བཏང་འབྲུག་མི་ཚུ་གིས་ ཕར་ལོགས་མའི་



!ད་ཡིག་དང་ཡི་(འི་+ོར་བ།                                             0ོབ་རིམ་བ2་པ།      
 

དཔེ་སྐྲུན་ལོ་ སྤྱི་ལོ་༢༠22 ལུ། 24  

རིགས་ག་ར་ལུ་ ཞེ་སའི་ཚི་གིས་ཞུ་ནི་ཡོད་མི་འདི་ ལུགས་ཀྱི་བསླབ་བྱ་དང་འཁྲིལ་བའི་ 
ཡ་རབས་བཟང་པོའི་སྲོལ་རྒྱུན་ཅིག་ཨིན།  
ཨིན་རུང་ གཞུང་འབྲེལ་གྱི་ལམ་ལུགས་ནང་ལུ་ གོང་མ་གིས་འོག་མ་ལུ་ རང་བཞིན་ཚི་
གིས་མ་གཏོགས་ ཞེ་སའི་ཚི་ལག་ལེན་དགོཔ་མེད་པའི་ཁར་ མི་རྒས་ཤོས་ཚུ་གིས་ཡང་ 
གཞོན་ཤོས་ཚུ་ལུ་ཞེ་ས་སླབ་སྲོལ་མེད། དེ་གི་ནང་དོན་ཉིད་ལས་ཡང་ རང་གིས་རང་ལུ་ཞེ་ས་
འབད་ནི་འདི་ འཛོལ་བ་སྦོམ་ཨིནམ་ལས། ཁ་གིས་སླབ་ནི་དང་ ཡིག་ཐོག་ལུ་བྲི་ནི་ཚུ་ནང་ 
རང་གིས་རང་ལུ་ཞེ་ས་རྩ་བ་ལས་ མ་འཐོབ་ཨིན། དེ་འབདཝ་ད་ ད་རེས་ནངས་པ་ ཨ་རྟག་
ར་ཞེ་ས་ཞུ་མ་དགོ་པའི་ ཆ་རོགས་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ སྡོད་མི་མང་ཤོས་ཅིག་ དཔྱད་རིག་ 
མེད་སི་སི་སྦེ་ གོངམ་སྐུ་ཆེནམོ་དང་ ཞེ་ས་ཞུ་དགོ་པའི་མི་རྒན་ཤོས་ཚུ་དང་ཕྱད་དེ་ ཞེ་ས་ཞུ་
བའི་སྐབས་ ཕར་ལོགསམ་ལུ་ཞེ་ས་ཞུ་ནིའི་ཚབ་ལུ་ རང་གིས་རང་ལུ་ཞེ་ས་ཞུ་སྟེ་ ཞལ་ཐག་
དཔྱང་ནི་ཡོདཔ་ལས་ དྲན་པ་འཐེབ་བཏོན་དགོཔ་ཡོད།།   
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བAོད་པ་Bང་པ་ ཆ་ཚང་ D་བEས་Fི་)ོར། 

བརྗོད་པ་ཟེར་མི་འདི་ མིང་ཚི་འཕྲེང་བར་སྤེལ་བ་ བརྗོད་པའི་མཚན་ཉིད་ ཟེར་སླབ་དོ་བཟུམ་སྦེ་ ཡི་
གུ་སིལ་བུ་ སྔོན་འཇུག། རྗེས་འཇུག། དབྱངས། མིང་གཞི་ལ་སོགས་པ་ ལེ་ཤ་བསྡུས་པ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ 
ཤིང་། མེ་ཏོག། ལ་སོགས་པ་མིང་དང་། མིང་ལེ་ཤ་བསྡུས་པ་ལས་ ཚི་དཔེར་ན། ཙན་དན་གྱི་ཤིང་  
ཟེར་དོ་བཟུམ། མིང་དང་ཚི་གཉིས་ རྣམ་དབྱེ་དང་ཕྲད་ཚུ་གིས་ གཅིག་ཁར་འབྱེལ་ཏེ་ ཚི་ལེ་ཤ་
གཅིག་ཁར་ཚོགསཔ་ད་ལུ་ བརྗོད་པ་ལུ་འགྲུབ་ཨིན། དཔེར་ན། ཙན་དན་ཤིང་གི་རྡོག་མ་ས་ཁར་བུད་
ནུག། ཟེར་དོ་བཟུམ་ གནད་དོན་ཆ་ཚང་ཅིག་སྟོན་མི་ལུ་བརྗོད་པ་ཟེར་སླབ་ཨིན། བརྗོད་པ་ལུ་ཡང་ནང་
གསེས་ཀྱི་དབྱེ་བ་ བརྗོད་པ་རྐྱང་པ་དང་ བརྗོད་པ་ཆ་ཚང་བ་ བརྗོད་པ་སྣ་བསྡུས། ཚིས་བཅད་ཀྱི་
བརྗོད་པ་དང་བཞི་ཡོད།  
༡་ བVོད་པ་Wང་པ། 

བརྗོད་པ་རྐྱང་པ་ཟེར་མི་འདི་ རྗོད་ཚི་ཐུང་ཀུ་ཅིག་ནང་ བཤད་དགོ་མནོ་བའི་དོན་ངོ་མ་གི་ 
བཅུད་དོན་རྐྱངམ་ཅིག་ གཙོ་བོ་བཏོན་ཏེ་ བཤད་མི་ལོ་གོ་ནི་ཨིན།  དཔེར་ན། ཚལ་ལུ་
བཟའ། ང་སེམས་དགའ་ཡི།  

༢་ བVོད་པ་ཆ་ཚང་བ། 

བརྗོད་པ་ཆ་ཚང་ཟེར་མི་འདི་ རྗོད་ཚི་གཅིག་ནང་ བཤད་དགོ་མནོ་བའི་ གནད་དོན་ངོ་མ་
འདི་གི་ བརྗོད་དོན་ཧ་ལམ་ཅིག་ ཚངམ་སྦེ་ བཤད་ནི་ཡོད་མི་ཅིག་ལུ་ གོ་ནི་ཨིན།  དཔེར་
ན། ང་སང་ཕོད་ ཐིམ་ཕུ་ལུ་ དཔེ་ཆ་བལྟ་བར་འགོྱ་ནི། ཁོྱད་ད་རིས་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་ལུ་ ཚ་
ངེར་བཏོན་ཏེ་ ཚོང་བཏོན་པར་སོང་། ཟེར་དོ་བཟུམ་ཨིན། 
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༣་ བVོད་པ་X་འYས། 
བརྗོད་པ་སྣ་བསྡུས་ཟེར་མི་འདི་ བརྗོད་པའི་དོན་ཚན་ཁག་གཉིས་ལས་ ལྷག་སྟེ་བརྗོད་པ་ནང་ 
གཅིག་ཁར་བསྡུ་སྟེ་ སླབ་མི་ལུ་གོ་ནི་ཨིན། དཔེར་ན། ཚལ་ལུ་བཟའ་སྦེ་ཕོཝ་མ་བདེ་བར་ 
སྨན་ཁང་ནང་ར་འགོྱ་དགོཔ་ཐོན་ཡི། ང་གིས་བཞེས་སྒོ་བཟའ་ཞིནམ་ལས་ ཚལ་ལུ་ཡང་
བཟའ་ཡི་ ཟེར་དོ་བཟུམ།  

༤་ བVོད་པ་ལག་ལེན། 
བརྗོད་པ་དེ་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ རྩོམ་རིག་ག་ཅི་ར་འབྲི་རུང་ དོན་མཚམས་དེ་ནང་ བརྗོད་
པ་གཉིས་ལས་མ་ཉུངམ་ཅིག་ཚུད་དགོ། དེ་ཡང་ སྐབས་འཐོབ་ཀྱི་གནད་དོན་ བརྡ་སྤྲོད་པའི་ 
ངག་སྦྱོར་དང་བསྟུན་ཏེ་ བརྗོད་པ་མ་འདྲཝ་དེ་ཚུ་སྤེལ་ཏེ་ བཙུགས་དགོཔ་ཨིན། དེ་མིན་པར་ 
བརྗོད་པ་རྐྱང་པ་ལེ་ཤ་ གཅིག་ཁར་བཙུགས་པ་ཅིན་ རྫོང་ཁའི་ཡིག་གཟུགས་ལུ་ དོན་
མཚམས་དེ་དང་ སྟོན་དགོ་པའི་ སྐབས་འཐོབ་ཀྱི་བརྗོད་ཚན་གྱི་མཛེ་ཉམས་ མེདཔ་འགོྱ་ནི་
ཨིན།  
ད་རུང་ བརྗོད་པ་སྣ་བསྡུས་དང་ ཆ་ཚང་གི་བརྗོད་པ་རིངམོ་སྦེ་ འགོྱ་བ་ཅིན་ ལྷག་ངོ་མ་
བདེཝ་མ་ཚད་ བརྗོད་ཚན་དེའི་གོ་དོན་ ཚུལ་བཞིན་དུ་ལེན་མ་ཚུགས་པའི་ དཀའ་ངལ་ཚུ་
འབྱུངམ་ཨིན། དེ་འབད་ནི་འདི་གིས་ དོན་མཚམས་རེ་ནང་ སྐབས་འཐོབ་ཀྱི་བརྗོད་ཚན་ གོ་
བརྡ་ཧྲིལ་པོར་སྤྲོད་ནི་གི་དོན་ལུ་ མཁོ་ཆེ་བའི་ བརྗོད་པ་རྐྱང་པ་དང་ སྣ་བསྡུས་ཆ་ཚང་ཚུ་
གང་ཚུད་ འོས་འབབ་བལྟ་སྟེ་ བརྗོད་དོན་དེའི་གོ་བརྡ་འཕྲོདཔ་འཇམ་པ་ བརྗོད་ཚན་གྱི་
མཛེ་འབབ་ མ་ཤོརཝ་ཅིག་བཟོ་ནི་ལུ་ རྩ་འགེངས་དགོཔ་ཨིན་ནོ།། 
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ཚིགས་བཅད་Fི་བAོད་པའི་ད2ེ་བ། 

ཚིས་བཅད་ཀྱི་བརྗོད་པ་ཟེར་མི་འདི་ སྐབས་དོན་ཆ་ཚང་རེ་ ཚི་རྐང་བཞི་ནང་བཙུགས་ཏེ་ འབྲི་མི་
འདི་ལུ་སླབ་ཨིན། འདི་ལུ་ཤོ་ལོ་ཀ་ཟེར་ཡང་སླབ་ཨིན། ཚིས་བཅད་འབྲིཝ་ད་ ཚི་རྐང་རེ་ནང་ 
ཚི་འབྲུ་གསུམ་ལས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ ཚི་འབྲུ་སུམ་ཅུ་སོ་དྲུག་ཚུན་ཚོད་ཡང་བཟོ་ནི་ཡོད། ཨིན་རུང་
རྫོང་ཁ་ནང་ཡོངས་གྲགས་ ཚི་འབྲུ་བཅུ་གཉིས་མ་ཚུན་བཟོ་ནི་ལུ་ བྱ་སྟབས་བདེ་ཏོག་ཏོ་ཡོདཔ་ལས་ 
འོག་ལུ་དཔེ་དག་པ་ཅིག་ བཀོད་དེ་ཡོད་མི་ལུ་བལྟ་སྟེ་ སྦྱང་བ་འབད། 

༡་ ཚིག་འZ་[ག་མ།   
དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་རྒྱལ་ཁབ།། ཨྱོན་པདྨའི་སྦས་གནས།། 
ནང་ལ་ནོར་བུ་བཞུགས་ཡོད།། ཕྱི་ལས་ལྕགས་རིས་བསྐོར་སོང་།། 

༢་ ཚིག་འZ་བYན་མ། 
ཆོས་སྲིད་ལུགས་གཉིས་ལྡན་པའི་ལྗོངས།། རྒྱལ་བརྒྱུད་རིམ་འབྱོན་དབུ་ཁྲིད་ཀྱིས།།  

 ཕྱི་ཡི་དགྲ་ཚོགས་ཟིལ་གྱིས་གནོན།། ནང་གི་འབངས་རྣམས་བདེ་བར་སྐྱོང་།། 
༣་ ཚིག་འZ་བ;ད་མ། 

ལོྷ་ནགས་མོའི་ལྗོངས་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་།། 
འབངས་མི་སེར་བསོད་ནམས་སྤྱི་མཐུན་ལས།།  
མགོན་ས་ཡི་ཚངས་པའི་སྐུ་འཁོར་ཚུ།། 
རང་འབངས་འཁོར་ཚུ་གི་སྤྱི་གཙུག་རྒྱན།། 
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༤་ ཚིག་འZ་དB་མ། 
སློབ་གྲྭ་འདི་ནང་འཛོམས་པའི་ཆ་རོགས་ཁྱེད།། 
ཡིད་འོང་བལྟ་ན་སྡུག་པའི་དཔྱིད་ཀྱི་དཔལ།། 
མཚར་སྡུག་ལང་ཚོ་ངོམས་པའི་རང་བཞིན་ལུ།། 
སྣ་ཚོགས་རབ་བཀྲའི་ཚོན་གྱིས་སྒྲོན་འདི་ཅི།། ལ་སོགས་པ་ དཔེ་ཙམ་ཅིག་བཀོད་ 

མི་འདི་ལས་ རིགས་བསྒྲེས་ཏེ་ རང་སོའི་སེམསས་ཀྱི་འཆར་སྣང་གི་རྩལ་ལུ་ཤར་མི་ཚུ་ མཛེ་ཉམས་
ལྡན་པའི་ རྩོམ་ཚི་གི་ལམ་ལུ་ བཀོད་དེ་ ཡུལ་གོང་མ་ལུ་མཆོད་པ་ བརྩེ་གདུང་ལྡན་པའི་ཆ་རོགས་
ལུ་གཏང་ཡིག་ ཞབས་ཁྲ་དང་ རྩང་མོ་ བློ་ཟེ་ཚུ་ དཔྱོད་ལྡན་དགྱེས་པའི་དགའ་སྟོན་ འབྲི་རྩོམ་རྐྱབ་
དགོཔ་ཨིན་ནོ།། 
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གདམ་ང་ཅན་Iི་ཡི་J།  

གདམ་ང་ཅན་གྱི་ཡི་གུ་ཟེར་མི་འདི་ མིང་ཚི་གི་ཡི་གུ་ སྡེབ་མ་འདྲཝ་སྦེ་ འབྲི་སྲོལ་ཡོད་མི་གི་  
གདམ་ཁ་ཡོད་མི་ལུ་སླབ་ཨིན། དཔྱེ་འབད་བ་ཅིན། འཕྲིན་ལས་དང་ ཕྲིན་ལས་ གཉིས་ཀྱིས་ དོན་
གཅིག་ར་སྟོན་ནི་དེ་གིས་ གཉིས་ཆ་ར་འབྲི་ཚུལ་གཞན་ཨིནམ་ལས་ ག་འདི་འབྲི་རུང་ ཆ་འཇོག་ཡོདཔ་
ཨིན།  
སྤྱིར་གྱིས་ ཡིག་སྡེབ་ཅན་གྱི་བརྡ་སྦྱོར་ རིང་ལུགས་ནང་ལུ་ དོན་གཅིག་ལུ་ མིང་གི་རྣམ་གྲངས་སོ་སོ་
དང་ མིང་ཚི་གཅིག་གིས་ དོན་གྱི་རྣམ་གྲངས་ གཉིས་ལས་ལྷག་སྟེ་འཇུག་ནི་ཚུ་ ཡོདཔ་ཨིན་རུང་ 
མིང་གཞིའི་ཡི་གུ་གཅིག་ལུ་ ཡིག་སྡེབ་ མ་འདྲཝ་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་འདི་ སྲོལ་མེད་ཀྱི་ལུགས་ཨིན་
མས། དེ་བཟུམ་མའི་འབྲི་ཐངས་ ད་ལས་ཕར་ དམིགས་བསལ་རེ་གཉིས་མ་གཏོགས་ ཁྱབ་ཆེཝ་སྦེ་
བཟོ་ནི་འདི་ ག་དེ་དྲག་དྲག་སྤང་དགོཔ་གལ་ཆེ། ཨིན་རུང་འོག་ལུ་ཡོད་མི་ཚུ་ ཡི་གུ་བཟོར་ཡངས་
པའི་ཆེད་དུ་ ཧེ་མ་ལས་འབྲི་སྲོལ་ཡོདཔ་ལས་ ང་བཅས་ར་གིས་ཡང་ ཧ་གོ་དགོཔ་ཡོད།། 

འཕྲིན་ལས།  ཕྲིན་ལས། མཐུན་མོང། ཐུན་མོང་། ཏི་རུ། ཏིག་རུ། 
དཔར་སྐྲུན། སྤར་སྐྲུན། མ་སྨད། མ་མད། ཀ་སྨད། ཀ་མད། 
འཕྲིན་ཡིག། ཕྲིན་ཡིག། འཕྱེངམ། ཕྱེངམ། སྐེདཔ། རྐེདཔ། 
སྐུ་པུར། སྐུ་སྤུར། ཁེན། ཁེངས། རྒྱུད་མངས། རྒྱུད་མང་། 
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བདག་K། 

བདག་སྒྲ་ཟེར་མི་འདི། གང་ཟག་དང་དངོས་པོ་ གཡོག་ལཱ་ཚུ་གི་ བདག་པོའི་དོན་སྟོན་པའི་སྒྲ་དང་ ལཱ་
འབད་མི་བྱེད་པ་པོ་ཚུ་གི་ དོན་སྟོན་ནི་དེ་གིས་ བདག་སྒྲ་ཟེར་སླབ་ཨིན། 
བདག་སྒྲ་གི་ཕྲད་ངོ་མ། པ། པོ། མ། མོ།  
ཡན་ལག་གི་ཕྲད།  མི། ཅན། ལྡན། མཁན། བདག། ཟེར་མི་ཚུ་ཨིན། 
དཔེར་ན།  
 
ཐབ་ཚངཔ། ནོར་རྫིཔ། སྒོ་རཔ། གནསཔོ། གཡོག་པོ། རྣལ་འབྱོརམ། འཐག་མ། རྩེ་དཔོནམོ། 
གཡོགམོ། བླུག་མི། འབྲི་མི། རིག་པ་ཅན། ཐུགས་རྗེ་ཅན། དཔལ་ལྡན། མཁྱེན་ལྡན། འབྲི་

མཁན། བཟོ་མཁན། གཏེར་བདག། ནོར་བདག། 
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ཚིག་Lད་ ཅི་དང་ཡི་ ?་གི་=ོར་?ལ། 

ཅི་དང་ཡི་ཟེར་བའི་ཚི་ཕྲད་དེ་ཚུ་ སུམ་རྟགས་ནང་ལས་འབདན་ ཅིང་ ཅེས་ ཅེའོ་ ཅེ་ན་ ཅིག་དང་། 
ཞིང་ ཞེས་ ཞེའོ་ ཞེ་ན་ ཞིག། ཤིང་ ཤེའོ་ ཤེ་ན་ ཤིག་ཟེར་བ་ལ་སོགས་པའི་ཚི་ཕྲད་ཚུ་ཨིན་རུང་ 
རྫོང་ཁའི་ནང་ལུ་ ཅིང་ཞིང་ཤིང་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ ཅི་དང་ཡི་འཇུག་ནི་དང་། ཅེ་ན་ ཞེ་ན་ ཤེ་ན་གི་དོན་ལུ་ 
ཅིན་དང་།  ཅེས་ ཞེས་ཀྱི་དོན་ལུ་ ཟེར་འཇུག་ནི་ཨིན། དེ་ལས་ ཅིག་ ཤིག་ ཞིག་བཅས་ ཚི་ཕྲད་
བསྡོམས་༧ མ་གཏོགས་གཞན་འཇུག་སྲོལ་མེད།  
༡་ ཅི་དང་ཡི་གི་འཇུག་པ་འདི་ བྱ་ཚི་གི་ཚི་གྲོགས་ལུ་འཇུག་པ་མ་བརྩི་བར་ ཚི་དོན་བསྐྱར་

བརྗོད་ཀྱི་ཕྲད་ལུ་ འཇུག་པའི་དཔེར་བརྗོད་ནི། 
* ལོག་ཅི་ལོག་ཅི་ར་ཕྱག་ཕུལ། 
* ཤེས་ཅི་མཐོང་ཅི་ར་ཕྱི་འགྱུར་འབདཝ་མས། 
* སླབ་ཅི་སླབ་ཅི་ར་གོ་ནི་མིན་འདུག། 
* བལྟ་ཡི་བལྟ་ཡི་ར་ལེགས་པས། 
* བསྐོར་ཡི་བསྐོར་ཡི་ར་ནཱ་ལོྷད་ཅི། ཟེར་དོ་བཟུམ་སྦེ་འཇུགཔ་ཨིན། 

༢་ བརྟག་པ་མཐའ་བཟུང་གི་ཚི་ ཅེ་ན་ ཞེ་ན་ ཤེ་ན་གི་ཚབ་ལུ་ རྫོང་ཁའི་ནང་ ཅིན་འཇུག་
པའི་དཔེར་བརྗོད་ནི། 

 ཆོས་qད། sོང་ཁ། 
ཡིན་ཞེ་ན་ ཨིན་ཟེར་བ་ཅིན། 
དགོས་ཤེ་ན་ དགོ་ཟེར་བ་ཅིན་ ལ་སོགས་པ། 
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༣་ ངེས་པ་སྟོན་པའི་ཚི་ ཅེས་ ཞེས་ཀྱི་དོན་ལུ་ རྫོང་ཁའི་ནང་ཟེར་འཇུག་པའི་དཔེར་བརྗོད་ནི། 
ཆོས་qད། sོང་ཁ། 
བརྟག་ཅེས་པ་ནི་ བརྟགས་ཤིང་དཔྱད་པའི་ མ་
འོངས་པ་དང་ ད་ལྟ་བའི་དོན་ཡིན་ནོ། 

བརྟག་ཟེར་མི་འདི་ བརྟགས་ཤིང་དཔྱད་པའི་ མ་
འོངས་པ་དང་ ད་ལྟ་བའི་དོན་ཨིན། 

༤་ ཅིག་ ཞིག་ ཤིག་ཟེར་མི་ཚུ་ སྐུལ་ཚི་གི་ཚི་གྲོགས་ལུ་ འཇུག་པའི་དཔེར་བརྗོད་ནི། 
ཀ་ ཚུར་ཤོག་ཅིག  ལཱ་རུབ་ཞིག་ཟེར་ཐོབ་ཨིན་རུང་ མང་ཤོས་ཀྱིས་ ཚུར་ཤོག་ཤིག་

ཟེར་ ལག་ལེན་འཐབ་སྲོལ་ཡོད།  
ཁ་ ཅིག་གི་སྒྲ་ གྲངས་ཚད་ ངེས་མེད་ཀྱི་དོན་ལུ་འཇུག་པའི་དཔེར་བརྗོད་ནི། 

རྡོག་མ་ཁམ་ཏོ་ཅིག་ ཞུ་གནང་། ཆརཔ་ཅིག་རྐྱབ་དོ། བཟུམ་འཇུགཔ་ཨིན་ནོ། 
 

དྲན་གསོ། 
སུམ་རྟགས་ནང་ ཚི་གོྲགས་ ཅིག་ ཤིག་ ཞིག་ ཚུ་གི་འཐོབ་ཐངས་ཀྱི་ རྣམ་གཞག་ཡོད་རུང་ རོྫང་ཁའི་ 
ལག་ལེན་ནང་ དཔེར་ན། ཁོྱད་ཀྱིས་དེ་སྦེ་འབད་ཅིག། ཤིང་མ་བཀག་ཅིག། ཟེར་བྲི་དགོཔ་འཐོནམ་ད་ རོྗད་སྒྲ་
འཐོན་མ་ཚུགས་པའི་དཀའ་ངལ་ཡོདཔ་ལས་ གཤམ་འཁོད་ཀྱི་རྣམ་གཞག་ཐོག་ལས་བྲི་དགོཔ་བཟོ་ཡོད། 
 
ཚི་གོྲགས་ ཤིག་འདི་ རྗེས་འཇུག་ ག་ད་བ་ས་ བཞི་གི་མཐའ་མར་འཐོབ། དཔེར་ན།བཀག་ཤིག། 

སོྡད་ཤིག། བཀབ་ཤིག། སྒྲུབས་ཤིག། ཟེར་དོ་བཟུམ་ཨིན། 
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ཚི་གོྲགས་ཞིག་འདི་ རྗེས་འཇུག་ ང་ན་མ་འ་ར་ལ་དང་ མཐའ་མེད་ཀྱི་མཐར་འཐོབ། དཔེར་ན། 
སོང་ཞིག། གསན་ཞིག། འགམ་ཞིག། ཕར་བདའ་ཞིག། སྒྱིར་ཞིག། སྐུལ་
ཞིག། གཏང་ད་ཞིག། ཟེར་དོ་བཟུམ་ཨིན། 

ཚི་གོྲགས་ཅིག་འདི་ རྗེས་འཇུག་ག་ཅི་ར་ཨིན་རུང་ སོྨན་ཚི་དང་ དམོད་ཚི་སེྦ་འཇུག་པའི་
སྐབས་འཐོབ་ཨིན། དཔེར་ན། འཐོབ་བཅུག་ཅིག། སྐྱེ་བར་གྱུར་ཅིག། ཟེར་
དོ་བཟུམ་ཨིན་ནོ།། 
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Mོང་ཁ་རོ་Oན་འPི་ཐངས་ལམ་;གས། 

རྫོང་ཁ་རོ་མཱན་གྱི་ཡིག་གཟུགས་དང་ རྗོད་སྒྲ་ཚུ་གི་སྐོར་ལས། སློབ་རིམ་༩ པའི་ནང་ལས་ར་ སློབ་
སྦྱོང་འབད་དེ་ཡོད། སློབ་རིམ་༡༠ པ་འདི་ནང་ གཞུང་འབྲེལ་རྫོང་ཁ་རོ་མཱན་འབྲི་ཐངས་ལམ་ལུགས་
ལུ་ གཏན་འབེབས་འགྲུབ་པའ་ི རྗོད་སྒྲའི་སྒྲ་རྟགས་དང་ དམིགས་བསལ་ ཡིག་གཟུགས་ གང་ཟག་
གི་མིང་འབྲི་ཐངས་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ སློབ་སྦྱོང་འབད་དགོཔ་ཡོད།     
༡. Vོད་\འི་\་]གས། 

རྫོང་ཁ་རོ་མཱན་གྱི་ཡིག་གཟུགས་ནང་ལུ་ ཨིང་ལིཤ་གི་ཡི་གུ་ F,Q,V,! དང་ X བཞི་
ལག་ལེན་འཐབ་མ་དགོཔ་ལས་  ཨིང་ལིཤ་གི་ཡིག་འབྲུ་༢༢ གུ་སྒྲ་རྟགས་ མ་འདྲཝ་༤ 
ལག་ལེན་འཐབ་དགོཔ་ཡོད། དེ་ཚུ་ཡང་ ཡིག་མགོའི་གཡས་ཟུར་ལས་བཀལ་དགོ་པའི་ 
(‘) འབྲེལ་ཚག་དང་། ཡིག་འབྲུ་འོག་ལུ་བཏགས་དགོ་པའི་ (.) འོག་ཚག། ཡི་གུ་གི་
མགུ་ལུ་བཀལ་དགོ་པའི་ (^) ཁྱིམ་ཏོག། (..) ཚག་གཉིསམ་དང་བཞི་ཨིན། དེ་ཚུ་གི་
འཐོབ་ལམ་དང་ དགོས་ཁུངས་ཚུ་གཤམ་གསལ་བཟུམ་ཨིན།  
༡.༡ འབྲེལ་ཚག་ (‘) འདི་རྫོང་ཁའི་རོ་མཱན་ གསལ་བྱེད་ཀྱི་ཡི་གུ་གཤམ་གསལ་ཚུ་གི་
ཡིག་མགོའི་ གཡས་ཟུར་ལས་བཀལ་དགོཔ་ཨིན། དེ་སྦེ་བཀལ་དགོ་མི་འདི་རྫོང་ཁའི་ རྗོད་
སྒྲ་མཐོཝ་སྦེ་འཐོན་མི་གི་ ཨིང་ལིཤ་ཡིག་གཟུགས་མེདཔ་ལས་བརྟེན་ ཨིང་ལིཤ་སྒྲ་དོད་ཀྱི་
ཡིག་གཟུགས་ཚུ་གུ་ འབྲེལ་ཚག་བཀལ་ཏེ་ རྗོད་སྒྲ་མཐོཝ་སྦེ་བཏོན་དགོཔ་ཨིན།  
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4ོད་5་མཐོཝ་9ེ་བཏོན་དགོ་མི་གི་=ོང་ཁའི་ཡིག་ག?གས་དང་ དེའི་!ད་དོད་=ོང་ཁ་རོ་Bན། 
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་ གཡའ། ‘y 

༧) དབྲ། ‘r 

༨) ཀླ་ གླ་ བླ་ རླ་ སླ་ བརླ་ བསླ། ‘l 

=ོང་ཁ་རོ་Bན་Cི་ ཡིག་ག?གས་གཅིག་E་ 5་མཐོ་དམའ་གཉིས་རེ་ཡོད་མི་གི་ Gད་པར་H་འོག་གི་ཐིག་5ོམ་ནང་ ཡོད་མི་
དཔེར་བ4ོད་ནང་བI། 

E་དམའ་བ།  E་མཐོ་བ། 
ང་དང་ཁྱོད། Ngaḍa Chö  རྔ་དང་དུང་། ‘Ngada Ḍung 

ཁྱིམ་ནང་ཤོག། Chim nang sho  ང་ལུ་གནང་། Ngalu ‘nang 

ཝང་གི་མི། Wangi ‘mi  དབང་ཞུ་གེ། ‘Wang  Zhuge 

ར་དང་ལུག Ra ḍa lu  དབྲ། ‘Ra 

ཉིམ། Nyim  གཉིསམ། ‘Nyîm 

མབ་ཏོག Mapto  དམརཔོ་ཨིན་མས། ‘Mâp imê 

ཡང་དག་པ། Yang dak pa  དབྱངས་ཅན་ཕུ། ‘Yangchenphu 

ལམ་ཁ་གི་ལུངམ། Lam kha gi lûm  བླམ་དང་གླུམ། ‘Lam da ‘lum 
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༡.༢ འོག་ཚག་ (.) འདི་རྫོང་ཁ་རོ་མཱན་གྱི་ དབྱངས་གསལ་ཡིག་གཟུགས་ གཉིས་
ཆ་ར་ལུ་ རྗོད་སྒྲ་དྲག་པ་དང་ འཇམ་པ་གཉིས་རེ་ ཡོད་མི་ཚུ་ལས་ རྗོད་སྒྲ་འཇམ་པ་བཏོན་
དགོ་མི་ ཡི་གུ་ G J D B bja Dr Zh Z A དགུའི་དོན་ལུ་ཨིན། དེ་ཚུ་རྗོད་སྒྲ་
དྲག་པ་དང་ འཇམ་པ་གཉིས་ལུ་འཇུག་པའི་ ཁྱད་པར་སྟོན་ཐངས་ཀྱི་དཔེ་ འོག་ལུ་ཡོད་མི་
ལུ་བལྟ། 

E་tག་པ་བཏོན་དགོཔ།  E་འཇམ་པ་བཏོན་དགོཔ། 
Go སྒ ོ  Gọ ག ོ
Jâ ལྗགས།  Jạ ཇ། 
Dâ མདའ།  Ḍato ད་ལྟོ། 
Bâ སྦ།  Ḅa བ། 
Bjâ བྱག  Ḅja བྱ། 

Drâp དྲགཔ།  Ḍra འདྲ། 
Zhâ ཞག  Ẓha གཞའ། 
Zâ གཟའ།  Ẓa ཟམ། 
Âm ཨམ།  Ạm འམ། 
Ing ཨིན།  Ịng འིང་། 
Ur དབུར།  Ụr འུར། 
Eto ཨེ་ཏོག  Ẹ འེ། 
Ôm ཨོམ།  Ọm འོམ། 
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༡.༣ ཁྱིམ་ཏོག་ (^) འདི་རྫོང་ཁའི་རྗོད་སྒྲ་རིངམོ་བཏོན་དགོ་མི་གི་ རོ་མཱན་ཡི་གུ་
གཅིག་ཁར་ཡོད་མི་ དབྱངས་ཡིག་ a i e u o ཚུ་ལུ་བཀལ་དགོཔ་ཨིན།  
དབྱངས་ཡིག་དེ་ཚུ་གུ་ ཁྱིམ་ཏོག་གི་ སྒྲ་རྟགས་ཡོད་མེད་ཀྱི་ཁྱད་པར་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ རྗོད་སྒྲ་
རིངམོ་ ཡོད་མེད་ སྟོནཔའི་དཔེ་འོག་ལུ་བལྟ། 
A་Bགས། Dིམ་ཏོག་བཀལ་མ་དགོ་པའི་A་Hང་I།  Dིམ་ཏོག་བཀལ་དགོ་པའི་A་རིངམོ། 

 
   
  â 

Sha ཤ  Shâ ཤར། 
Ta རྟ།  Tâ སྟག 
La ལ།  Lâ ལཱ། 

Lam ལམ།  Lâm ལངམ། 
Ma མ།  Mâ མར། 

 
 
î 

Sim སྲིནམ།  Sîm སྲིངམོ། 
Tsip རྩིབས།  Tsîp རྩིསཔ། 
Rim རིམ།  Rîm རིངམོ། 

Nyim ཉིམ།  Nyîm ཉིནམོ། 
Zhim ཞིམ།  Zhîm ཞིནམ། 

 
 
û 

Up འུབ།  Ûp འུགཔ། 
Thup ཐུབ།  Thûp ཐུགཔ། 
Num ནུམ།  Nûm ནུབམོ། 
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Pum སྤུམ།  Pûm སྤུངམ། 
Bum བུམ།  Bûm བུམོ། 

 
 
ê 

Se བསྲེ།  Sê གསེར། 
Sep གསེབ།  Sêp སེརཔོ། 
Sem སེམས།  Sêm སྲསམོ། 
Kem སྐེམ།  Kêm སྐལམ། 
Tem ལྟེམ།  Têm ལྟདམོ། 

 
 
ô 

Phop ཕོབ།  Phôp ཕོརཔ། 
Kom སྐོམ།  Kôm ཀངོམ། 
Gom སྒོམ།  Gôm གོངམ། 
Thom འཐོམ།  Thôm ཐོངམ། 
Zhom གཞོམ།  Zhôm གཞོངམ། 

1.༤ ཚག་གཉིསམ་ (..) འདི་རྫོང་ཁའི་མིང་གཞི་ཡི་གུ་ཚུ་གི་ ཤུལ་ལས་རྗེས་འཇུག་ ད་ ན་ 
ལ་ ས་ ཞུགསཔ་ད་ རྗོད་སྒྲ་སོ་སོར་ བཏོན་དགོ་མི་ཚུ་གི་ དབྱངས་ a u o ཚུ་ལུ་བཀལ་
དགོཔ་ཨིན། མ་པ་ཚག་གཉིསམ་ (..) འདི་གི་ཚབ་ལུ་ Ae Ue Oe!ཟེར་མི་ཚུ་འབྲི་
སྲོལ་ཡོད་རུང་ དེ་ཚུ་གཞུང་འབྲེལ་ རྫོང་ཁ་རོ་མཱན་གྱི་ འབྲི་སྲོལ་མེན།  
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དབྱངས་ཡིག་དེ་ཚུ་གུ་ ཚག་གཉིས་བཀལཝ་ད་ རྗེས་འཇུག་ ད་ ན་ ལ་ ས་ གི་རྗོད་སྒྲ་
འཐོན་དོ་ཡོད་མི་གི་ དཔེར་བརྗོད་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་ལུ་བལྟ། 

ད ན ལ ས 
Kä སྐད། Khän མཁན། Ngäl ངལ། Gä རྒས། 

Küp སྐུདཔ། Gün དགུན། Phül ཕུལ། Ü དབུས། 
Kö བཀོད། Tön བཏོན། Dzöl འཛོལ། Chö ཆོས། 

༢. ^ོང་ཁ་རོ་_ན་`ི་དམིགས་བསལ་ཡིག་གaགས། 
རོྫང་ཁ་རོ་མཱན་གྱི་ཡིག་གཟུགས་ཚུ་ལས་ གསལ་བྱེད་ཀྱི་དོན་ལུ་ཧེ་མ་རྫོང་ཁའི་ ཅ་ལུ་ རོ་
མཱན་ ch དང་ ཆ་ལུ་ chh ཟེར་འབྲི་སྲོལ་ཡོད་རུང་ གཞུང་འབྲེལ་རོ་མཱན་ ལམ་སྲོལ་
ནང་ ཅ་ལུ་ c དང་ ཆ་ལུ་ ch འབྲི་དགོཔ་ཨིན། དེ་ལས་རིགས་བསྒྲེས་ཏེ་ སྤྱ་ ཕྱ་ 
ཚུ་ཡང་ pca དང་ pcha སྦེ་འབྲི་དགོ། 

༣. གང་ཟག་གི་མིང་^ོང་ཁ་རོ་_ན་ནང་འRི་ཐངས་bི་དཔེར་བVོད་དག་པ་ཅིག། 
བུ་དར། Ḅuḍar ཆོས་སྒྲོན། Chödrön དར་རྒྱལ། Dârgä 

ཀུན་དགའ། Küngạ རྣམ་རྒྱལ། ‘Namgä ཡོན་ཏན། Yöntän 

གཡུ་སྒྲོན། ‘Ydrön དབངམོ། Wâm བཟངམོ། Zâm 

ལ་སོགས་པ་རྒྱས་ཤིང་རྒྱསཔ་ རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ གཞུང་ཁ་རྫོང་ཁ་རོ་མཱན་ 
འབྲི་ཐངས་ལམ་ལུགས་ནང་ བལྟ་སྟེ་སྦྱང་བ་འབད་དགོཔ་ཨིན་ནོ།། 
 



!ད་ཡིག་དང་ཡི་(འི་+ོར་བ།                                             0ོབ་རིམ་བ2་པ།      
 

དཔེ་སྐྲུན་ལོ་ སྤྱི་ལོ་༢༠22 ལུ། 40  

      
ཡིག་%ར་'མ་གཞག།          
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ངོ་Qོད། 

ཡིག་བསྐུར་རྣམ་གཞག་ཟེར་མི་འདི་ སྤྱིར་བཏང་ཆོས་དང་འཇིག་རྟེན་གྱི་བྱ་སྒོའི་ལམ་ལུགས་ནང་ ཕྱི་
ནང་གི་འབྲེལ་རྒྱུན་ཚུ་ ཡིག་ཐོག་ལུ་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་གི་ཡིག་རིགས་ལུ་སླབ་ཨིན། དེ་ལུ་ གཏང་
ཡིག་དང་ བསྐུར་ཡིག་ ཡིག་འགྲུལ་དང་ བརྡ་འབྲེལ་ཡིག་རིགས་ཟེར་མི་ཚུ་ཡང་ སླབ་སྲོལ་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་ རྒྱལ་པོ་བདེ་སྤྱོད་བཟང་པོ་ལུ་ ཆོས་སྲིད་སྐྱོང་ཐངས་ཀྱི་བསླབ་བྱ་ཚུ་
ཡིག་ཐོག་ལུ་ བཀོད་དེ་གནང་མི་གི་འཕྲིན་ཡིག་ཚུ་ལས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་བྱུང་ནུག། 
ང་བཅས་རའི་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ཡང་ སྔོན་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་བསྒོའི་འཕྲིན་ཡིག་
གནང་ཡོད་མི་ཚུ་དང་ གོང་མ་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་ སྔོན་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་བརྗོད་ རྩོད་བཙུགས་/ཉེས་
བཙུགས་ རྩོད་ཡིག་/རྩོད་ལན་ཚུ་དང་ གནད་དོན་གཞན་གྱི་ བརྡ་དོན་སྤྲོད་ལེན་ཡིག་འགྲུལ་ཚུ་ 
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ཚུད་ནི་དང་ ཕྱི་ཁར་བསྐྱལ་མ་དགོ་པར་ ནང་ན་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་གི་ཡིག་རིགས་ལུ་ སྙན་ཞུ་ སྙན་
གསོལ་ ལས་རིམ་ གྲོས་གཞི་ གྲོས་ཆོད་ གན་རྒྱ་ ཟིན་བྲིས་ ལས་འགུལ་ འཆར་གཞི་འབྲི་ཐངས་
ཀྱི་ལམ་ལུགས་ཚུ་ཚུདཔ་ཨིན། 
དབྱེ་བ་དེ་གཉིས་ཆ་ར་ གནད་དོན་དང་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། 
༡་ གcང་འRེལ་ཡིག་འdལ། 

གཞུང་འབྲེལ་ཡིག་འགྲུལ་ཟེར་མི་འདི་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་གི་ཆབ་སྲིད་འཛི་སྐྱོང་དང་བདག་སྐྱོང་
འཐབ་ནི་དང་ མི་སེར་སྐྱིད་སྡུག་གི་མཐའ་སྐྱོང་ ཕྱིའི་རྒྱལ་ཁབ་དང་མཐུན་འབྲེལ་བཟོ་ནི་དང་ 
རྒྱུན་སྐྱོང་འཐབ་ནི། རྒྱབ་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་ འཐོབ་ལམ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་འབྲི་དགོཔ་ཨིན། ཡི་གུ་འདི་ སློབ་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་འRེལ་ཡིག་འdལ། 
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་སྤོ་ནི། ཞུ་བ་ཕུལ་
ནི། ཐོ་རྐྱབ་ནི། ཉོགས་བཤད་བཀོད་ནི་དང་ བཟོད་གསོལ་ཞུ་ནི་ལ་སོགས་པའི་ ཡིག་
རིགས་ལུ་སླབ་ཨིན། ཚོང་འབྲེལ་ཡིག་རིགས་ཀྱི་རང་བཞིན་དེ་ གཞུང་འབྲེལ་ཡི་གུ་དང་ཅོག་
འཐད། ཚོང་འབྲེལ་ཡིག་རིགས་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། 

ཚོང་འRེལ་ཡིག་རིགས་bི་འRི་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་གཡོན་ཕྱོགས་ཀྱི་མགུ་ཏོ་ཁར་འབྲི་དགོ། 
༣་ རྩ་དོན་དེ་ ཁ་བྱང་གི་འོག་ལུ་ ཡི་གུ་བྲི་ནི་འགོ་མ་བཙུགས་པའི་ཧེ་མ་ ས་སྟོང་ནང་

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

དགོ། རྩ་དོན་འབྲི་བ་ཅིན་ ཡིག་སྣོད་ནང་བཙུགས་པའི་སྐབས་སུ་འཇམ། 
༥་ ཁུངས་གཏུགས་བཀོད་དགོཔ་རེ་ཡོད་པ་ཅིན་ དེ་ཚུ་དོན་ཚན་དེ་གི་ མགོ་མཇུག་གང་

རུང་ནང་ བཀདོ་དགོ། 
༦་ ཡི་གུ་འབྲིཝ་ད་ དོན་མཚམས་བཅད་དེ་འབྲི་དགོ། དོན་མཚམས་འགོ་བཙུགས་པའི་

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

རང་སོའི་མིང་འབྲི་དགོ། 
༣་ gེར་དོན་ཡིག་འdལ། 

ཡིག་འགྲུལ་འདི་ནང་ ཡི་གུའི་ཚི་དོན་ཚུ་ ང་བཅས་རའི་ཆ་རོགས་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ བློ་
རྐྱབ་དོ་བཟུམ་སྦེ་ འབྲི་དགོ། མ་གཞི་སྙན་ངག་གི་ཚི་རྒྱན་འདི་ མཁས་པ་ཐུགས་དགྱེས་
པའི་ཚི་གི་མེ་ཏོག་ཨིན་རུང་ སྙན་ངག་མ་ཤེས་མི་ མི་མང་སྤྱིར་བཏང་ལུ་ གོ་བརྡ་སྤྲོད་
ནིའི་ཡི་གུ་ཚུ་གི་ནང་ ཡུལ་དང་མ་འཁྲིལ་བར་ སྙན་ངག་གི་ རྒྱན་ཚི་བཙུགས་ཏེ་ འབྲི་བ་
ཅིན་ གོ་བ་ལེན་མི་ཚུགས་པའི་ཉེན་ཁ་ཡོདཔ་ལས་ ཡུལ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་འབྲི་དགོ། 
སྒེར་དོན་གྱི་ཡི་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་ལུ་ འབྲི་ 
དགོ་མི་འདི་ལུ་སླབ་ཨིན།  དེ་ཡང་ གནས་ཚུལ་བཤད་ནི། གྲོགས་རམ་ལེན་ནི། བསླབ་བྱ་
བྱིན་ནི། སེམས་གསོ་འབད་ནི། བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་ཞུ་ནི། མགྲོན་ཞུ་འབད་ནི། བཀའ་
དྲིན་ངོ་གསོ་ཞུ་ནི། ཧིང་གཏམ་བཤད་ནི། སྒེར་གྱི་ལཱ་དང་ འབྲེལ་བའི་ཡི་གུ་གཞན་ འབྲི་
དགོཔ་འཐོན་མི་ཚུ་ཨིན། 
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༤་ འRི་ཤོག་གི་འRི་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་བསྟོད་ཀྱི་དོན་ལུ་ ཞིང་ཁམས་སྦོམ་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། བཀའ་ཤོག་དང་ གཞན་སྤྱིར་
བཏང་གི་དོན་ལུ་ ཆེད་བསྟོད་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་སྦོམ་སྦེ་བཞག་
དགོཔ་ཨིན།  

༥་ མB་ཡིག་གི་འཐོབ་ལམ། 
ནམ་ར་འབད་རུང་ ང་བཅས་ར་ ཡི་གུ་ཐུང་ཀུ་ཅིག་བྲི་རུང་ ཡི་གུ་འདི་ལུ་མགོ་རྒྱན་དགོ།  
མགོ་རྒྱན་འདི་གིས་ ཡི་གུ་འདི་ག་ལུ་འབྲིཝ་ཨིན་ན་ཤེས་ཚུགས། འདི་ཚུ་འོག་ལུ་ཡོད་དོ་
བཟུམ་ཁག་བཞི་ལུ་ ཕྱེས་ཏེ་ལག་ལེན་འཐབ་དགོ། དེ་ཚུ་ལུ་ མགུ་ཡིག་དང་ མགུ་རྒྱན་ 
མགོ་རྒྱན་ཟེར་ སླབ་སྲོལ་ཡང་ཡོདཔ་ཨིན། 
ཀ་ ཆ་རོགས་དང་ཕམ་སྤུན་ཆ་ལུ་བྲི་ནི་གི་མགོ་རྒྱན། (༈ ) འདི་གཉིས་གང་རུང་ 

བཙུགས་དགོ། ཕན་ཚུན་གྱི་བར་ན་ མཐུན་འབྲེལ་གྱི་འདུ་ཤེས་ ཆུའི་རྒྱུན་བཟུམ་
ཡོད་པའི་བརྡ་ཨིན། 

ཁ་ གོངམ་ལུ་ཞུ་ཡིག་བྲི་ནི་གི་ མགོ་རྒྱན།(༊)སྒོ་གསུམ་གྱིས་གུས་བཏུད་ཞུ་བའི་
བརྡ་ཨིན། 
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ག་ ཡིག་རིགས་སྤྱིར་བཏང་གི་ མགོ་རྒྱན། (༉) ག་ར་འདྲ་མཉམ་ཨིན་པའི་བརྡ་
སྟོནམ་ཨིན།     

ང་ བཀའ་ཤོག་གནང་ནི་གི་ མགོ་རྒྱན། (Þ) ཆོས་སྲིད་ལུགས་གཉིས་ཀྱི་ 
བཀའ་དབང་གི་འོག་ལུ་འདུས་པའི་བརྡ་ཨིན།    

ཅ་ ཡིག་འགྲུལ་གྱི་རིགས་ཚུ་ དེང་རབས་ལམ་ལུགས་ནང་བྲི་བའི་སྐབས་ མགོ་རྒྱན་
འབྲི་སྲོལ་མེད། 
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༦་ གཏང་ཡིག་གི་གོ་རིམ་\ིག་བཀོད། 
གཏང་ཡིག་གི་རིགས་ལུ་ སྔར་སྲོལ་ལམ་ལུགས་གཅིག་དང་ དེང་རབས་ལམ་ལུགས་གཅིག་  
འབྲི་ཐངས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་མ་འདྲཝ་ཁག་གཉིས་ཡོདཔ་ཨིན། སྔར་སྲོལ་ལམ་ལུགས་འདི་ 
ཞུ་ཡིག་གི་རིགས་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་སྲོལ་ཡོདཔ་ལས་ འདི་ལུ་དང་པ་མགུ་ཡིག་ གཉིས་
པ་མགུལ་རྒྱན་ གསུམ་པ་གུས་ཕབ་ བཞི་པ་མཚམས་འདྲི་ ལྔ་པ་རང་གི་གནས་ཚུལ་ དྲུག་
པ་མཚམས་གསོལ་ བདུན་པ་བརྟན་བཞུགས་ བརྒྱད་པ་ཞུ་རྟེན་ དགུ་པ་གནམ་ལོ་ ཟླ་ཚེ་ 
བཅུ་པ་ཕུལ་ཕབ་ བཅུ་གཅིག་པ་མིང་རྟགས་ས་ཡིག་བཅས་ ཚང་དགོཔ་ཨིན། 
དེང་རབས་ ལམ་ལུགས་ཀྱི་ཞུ་ཡིག་ནང་ལུ་ མགུལ་རྒྱན་བཙུགས་ཐངས་ལམ་ལུགས་གཉིས་
ཡོད། དེ་ཡང་ སྔ་རབས་ལམ་ལུགས་ཀྱི་མགུལ་རྒྱན་བསྡུས་པ་བཙུགས་ཏེ་ འབྲི་སྲོལ་ཅིག་
དང་ ཡི་གུ་ཕུལ་སའི་ཡུལ་གྱི་ གོ་གནས་དང་ ཁ་བྱང་ འབྲི་ཤོག་གཡོན་ཁ་ཐུག་ལུ་ 
བརྩེགས་མར་བཀོད་དེ་ འབྲི་སྲོལ་ཅིག་ཡོད། དེ་ལས་ དེང་རབས་ནང་ལུ་ དོན་མཚམས་
ནང་འདྲེན་འབད་དགོཔ་ཅིག་དང་ འབད་མ་དགོ་པའི་ལམ་ལུགས་ཅིག་ཡང་ཡོད། དེ་གཉིས་
ཆ་རའི་གོ་རིམ་འདི་ དང་པ་མགོ་ཡིག་ གཉིས་པ་མགུལ་རྒྱན་ གསུམ་པ་གུས་ཕབ་ བཞི་པ་ 
རང་གི་ངོ་སྤྲོད་ ལྔ་པ་མཚམས་གསོལ་ དྲུག་པ་གནམ་ལོ་ཟླ་ཚེ་ བདུན་པ་ཕུལ་ཕབ་ 
བརྒྱད་པ་ས་ཡིག་མིང་རྟགས་བཅས་ཚང་དགོཔ་ཨིན། 
སློབ་རིམ་༡༠ པ་འདི་ནང་ལུ་ གཏང་ཡིག་གི་རིགས་ལས་ ཞུ་ཡིག་དང་ གཏང་ཡིག་ ཞུ་
ཚི་/བཤེར་ཡིག་ཚུ་དང་། ནང་འབྲེལ་ཡིག་རིགས་ལས་ བཀའ་རྒྱ་ སྙན་ཞུ་ སྙན་གསོལ་ 
གྲོས་ཆོད་ཚུ་ རྩོད་ཡིག་ འབའ་གན་རྒྱ་ཚུ་ སྦྱང་བ་འབད་དགོཔ་སྦེ་ཚུད་དེ་ཡོད། དེ་ཚུ་
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གཞུང་འབྲེལ་ ཚོང་འབྲེལ་ སྒེར་དོན་ཡིག་འགྲུལ་དང་ སྔ་རབས་ དེང་རབས་ཀྱི་ ལམ་
ལུགས་ངོས་འཛི་ཚུ་ དཔེ་རིས་སོ་སོ་ལུ་བཀོད་ཡོད་མི་ལུ་དབྱེ་དཔྱད་འབད་དེ་ ལག་ལེན་
འཐབ་དགོཔ་ཨིན་ནོ།། 
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R་ཡིག 

ཞུ་ཡིག་འབྲི་ཐངས་ཀྱི་ སྦྱང་བ་འབད་ནི་འདི་ སློབ་རིམ་ལྔ་པ་ལས་ར་ འགོ་བཙུགས་ཏེ་ཡོད། ཨིན་
རུང་ མི་ཚེི་ནང་ ཡི་གུ་བྲི་ནིའི་ལཱ་མང་ཤོས་ར་ ཞུ་ཡིག་འདི་ར་འབྲི་དགོཔ་ འཐོན་དོ་ཡོདཔ་ལས་ 
འབྲིང་རིམ་སློབ་གྲྭ་བར་མ་དང་ གོང་མའི་ནང་ ཁུངས་དཔྱད་དེ་ལྷབ་དགོཔ་ གལ་ཆེ་ནི་འདི་གིས་ སློབ་
རིམ་༡༠ པ་འདི་ནང་ལུ་ཡང་ ལོག་སྟེ་ར་སྦྱང་བ་འབད་དགོཔ་ཨིན། 
ཞུ་ཡིག་ཟེར་མི་འདི་ རང་ལས་མཐོ་བའི་ཡུལ་གོང་མ་ཚུ་ལུ་ ཕུལ་ནི་གི་ཡི་གུའི་རིགས་རྣམས་ལུ་སླབ་
ཨིན། ཞུ་ཡིག་འདི་ཚུ་ སྔར་སྲོལ་གྱི་ལམ་ལུགས་ཅིག་དང་ དེང་རབས་ཀྱི་ ལམ་ལུགས་གཅིག་སྦེ་འབྲི་
ཐངས་ལྷམ་པ་གཉིས་ཡོད།  
 
ཡིག་བ&ར་(མ་གཞག་+བ་,:ེ 
Ä འགོ་དང་པ་3ལེ་མི་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་J་ེའRི་ཐངས་<་དTེ་བ་Uེས་ཏེ་ལག་ལེན་འཐབ་

<གས་དགོ། 
Ä ལམ་Iགས་མ་འPཝ་ཡོད་མི་<་གི་དགོས་པ་<་དTེ་དWད་འབད་ཞིནམ་

ལས་ གདམ་ཁའི་ཐོག་ལ་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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༡. དེང་རབས་ལམ་ལུགས་ཀྱི་སྒེར་དོན་ཞུ་ཡིག་དཔེ། 
 

                                                          སྤྱི་ལོ༢༠༠༥ ཟླ་༥ ཚེ་༥ ། 

བླམ་གནས་བརྟན་རིན་པོ་ཆེར། 
      བཀྲ་ཤིས་སྒང་རབ་སྡེ། 

རྩ་དོན། འཕོ་བ་དང་བསྔོ་སྨོན་གསོལ་འདེབས་ཞུ་བ། 

གུས་པས་ཕྱག་བཅས་ཞུ་གསོལ། སྐུ་མཆོག་ཐུགས་བསུན་ཆེ་བའི་གཞི་ལས་མེད་རུང་ སྐྱབས་དང་རེ་
ས་གཞན་ཁར་མེདཔ་ལས་ མ་ཞུ་ཐབས་མེད་སོང་ཡི།  

དེ་ཡང་ གུས་པའི་ཨང་རྒས་ལོ་ན་རྒས་པའི་ཁར་ ནད་ཚབས་ཆེན་ཅིག་གི་རྐྱེན་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ ད་སག་དྲོ་
པ་ཆུ་ཚོད་༣.༣༠ ཙམ་ལུ་ འཇིག་རྟེན་འདི་ནས་ ཕྱི་མའི་ལམ་ལུ་ཐལ་སོ་ཡི།  

མ་རྒན་འདི་གིས་ཧེ་མ་ལས་ར་ དད་འདུན་བླམ་ཁྱོད་ར་ལུ་ ཡོདཔ་བཞིན་དུ་ ད་རེས་འདས་མོའི་ལས་
ངན་ སྡིག་སྒྲིབ་དག་ཐབས་དང་ བར་དོའི་གནད་གཅོད་ སྡུག་བསྔལ་ལས་འགྲོལ་ཐབས་ལུ་ འཕོ་བ་
དང་བསྔོ་སྨོན་གནང་ནི་གི་དོན་ལུ་ ནཱ་གིས་གཙོས་ཞལ་གྲངས་༡༥ དེ་ཅིག་ དེ་འཕྲོ་ལས་ར་ ཐུགས་
བརྩེའི་ཡུལ་དུ་གཟིགས་ཏེ་ ཆིབས་བསྐྱོད་མཛད་གནང་ཞུ་བ་ སྐུ་གསུང་ཐུགས་དམ་པ་མཁྱེན་མཁྱེན་
མཁྱེན་ལགས། 

 
དད་ལྡན་ཀརྨ་རིན་ཆེན། 

     བཀྲ་ཤིས་སྒང་རི་མཇུག། 
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༢. སྒེར་དོན་སྔར་སྲོལ་ལམ་ལུགས་ཀྱི་ཞུ་ཡིག། 
 

༊       འདི་ཕྱིའི་སྐྱབས་གནས་དམ་པ་བླ་མ་ནམ་སྙིང་རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་དྲུང་དུ། 
                                           གུས་སྐྱབས་འོག་པ་
བུམ་ཐང་ལྕམ་མཁར་ལས་ རྒཔོ་ལྷ་དབང་མིང་པས་ཕྱག་བཅས་ཞུ་བ་འདི་ནི། འགོྲ་བ་སེམས་
ཅན་དང་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་ལུ་དམིགས་ཏེ་ ལྕམ་མཁར་པ་མི་དམངས་ཀྱིས་ རྒྱུ་སྦུང་
གཉིས་གང་འབྱུང་ཐོག་ལས་ རྟེན་གསུམ་ལྷ་ཁང་ཅིག་བཞེངས་མི་འདི་ ནང་རྟེན་དང་བཅས་
བསྒྲུབས་ཚར་ཏེ་ཡོད། 
         རབ་གནས་ཉིན་གསུམ་དང་ མཇུག་ལུ་མི་མང་ལུ་དབང་གི་ བྱིན་རླབས་ཅིག་
ཡང་ཞུ་ནི་གི་དོན་ལུ་ བླམ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ སྐུ་འོ་བརྒྱལ་བ་ལུ་མ་གཟིགས་པར་ འགོྲ་བའི་
དོན་ལུ་གཟིགས་ཏེ་ སྤྱི་ལོ་་་་་ ཟླ་་་་་་་་ ཚེ་་་་་་་་ ཆིབས་བསོྐྱད་མཛད་གནང་ཞུ་བ་མཁྱེན་
མཁྱེན་མཁྱེན་ལགས། 
         ཞེས་སྐྱབས་འཇུག་པ་ ལྕམ་མཁར་མི་དམངས་ཀྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ གོང་ལུ་ཞུ་མི་
རྒཔོ་གིས་ སྤྱི་ལོ་་་་་ ཟླ་་་་་་་་ ཚེ་་་་་་་་ ལུ་སོྒ་༣ རབ་ཏུ་དད་པས་ 
                                     ཕྱག་བཅས་ 
                                            ཕུལ། 
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༣. སྒེར་དོན་སྔར་སྲོལ་ལམ་ལུགས་ཀྱི་ཞུ་ཡིག། 
 

༊    བཀའ་དྲིན་མཚུངས་མེད་སློབ་མཆོག་གི་དྲུང་དུ། 

                             གུས་ཤེས་རབ་རྩེ་མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭ་ ཚོང་རིག་སྡེ་ཚན་ལས་ 
སློབ་བུ་ བསོད་ནམས་དཔལ་སྐྱིད་ཀྱིས་གསོལ་དོན་ནི། ད་རེས་སྐབས་སློབ་མཆོག་གིས་གཙོས་ སྐུ་འཁོར་ག་
ར་ ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ཡོད་པའི་ཁར་ མ་འོངས་བུ་བརྒྱུད་ཚུ་གི་མཐའ་དོན་ལུ་དམིགས་ཏེ་ ཉིན་མཚན་མེད་པར་ 
སློབ་སྟོན་འབད་བའི་ངང་ བཞུགས་ཡོདཔ་འོང་མནོ་བའི་རེ་བ་སྦོམ་ཡོད། ང་ཡང་སྐབས་ཅིག་བདེ་ཏོག་ཏོ་
ཡོད་པའི་ཁར་ རང་གི་ཕུགས་ལུ་དགོ་པའི་རྒྱུ་ནོར་ངོ་མ་ཆོས་ཡོན་ཏན་ཨིནམ་ ཧ་གོ་སྟེ་དཔེ་ཆ་ལུ་གནམ་མེད་
ས་མེད་ རྩ་འགེངས་དོ་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན། 

ད་ལྟོ་ཚུན་ཚོད་ སློབ་གྲྭ་ཆེ་བ་ནང་ལོྷད་དེ་ དཔེ་ཆ་ལྷབ་ནི་གི་གོ་སྐབས་ འཐོབ་ཚུགས་མི་འདི་ཡང་ སློབ་
དཔོན་ཁོྱད་ར་གི་བཀའ་དྲིན་ངོ་མ་ཨིནམ་སེམས་ལུ་དྲན་ཏེ་ར་ཡོད་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན། ཨིན་རུང་ གཡོག་གི་གོ་
སྐབས་དང་ ད་རེས་ནངས་པའི་ གནས་སྟངས་ལུ་བལྟཝ་ད་ ཡོན་ཏན་སྣ་གཅིག་གིས་ རང་མགོ་འདྲོང་
ཚུགས་ནི་ལུ་ དཀའ་ངལ་སྦོམ་འདུག། དེ་འབདཝ་ལས་ སྐད་སྒྱུར་རྐྱབ་ནིའི་རིག་རྩལ་ཡང་ཕུགས་ཀྱི་དོན་ལུ་ 
གལ་ཆེཝ་སྦེ་མཐོངམ་ལས་  སྐད་སྒྱུར་ཡོན་ཏན་ལྷབ་ནིའི་ དཔའ་བཅམ་དོ་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན། དེ་གི་ཕན་
ཐབས་ལུ་ སློབ་མཆོག་གི་ཕྱག་ལུ་ རྫོང་ཨིང་ཤན་སྦྱར་ཚི་མཛོད་ཅིག་ ཡོད་པ་ཅིན་ ག་དེ་འབད་རུང་བརྙའ་
བར་གནང་ བཀའ་དྲིན་བསྐྱང་ཐབས་ཡོད་པར་ཞུ་བ་མཁྱེན། ཞེས་གོང་གུས་མིང་གིས་ སྤྱི་ལོ་་་་་་་ ཟླ་་་་་་ 
ཚེ་་་་་་་་་་ ལུ་གུས་པས་ 
          ཕུལ། 
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༣. གཞུང་དོན་དེང་རབས་ལམ་ལུགས་ཀྱི་ཞུ་ཡིག། 

སྤྱི་ཚེ་ ༡༨/༠༢/༢༠༢༠ལུ། 
སྲོལ་འཛིན་འགོ་དཔོན་མཆོག་ལུ། 

སྲོལ་འཛིན་ལས་ཚན། 

སྤ་རོ་རྫོང་ཁག 

 

རྩ་དོན། ལྷ་ཁང་ཉམས་གསོའི་མ་དངུལ་ཞུ་བ། 

 

ཞུ་དོན་དེ་ཡང་ ང་བཅས་རྒེད་འོག་ནང་གི་ བྱང་ཆུབ་གླིང་ལྷ་ཁང་འདི་ མདང་ཞག་རླུང་འཚུབས་ཀྱི་

དཀའ་ངལ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ གསེར་ཏོག་རྒྱ་ཕིབས་དང་བཅས་ག་ར་ མེདཔ་བཏང་ཡོད་ཟེར་ཞུ་ནི། 

 

གསེར་ཏོག་འདི་ ལོག་སྟེ་ར་ སྔར་ག་ཨིནམ་ ཉམས་གསོ་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ རྫོང་ཁག་བདག་

སྐྱོང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ ཞིབ་དཔྱད་གནང་དགོཔ་དང་ ཉམས་གསོ་གི་དོན་ལུ་ མ་དངུལ་གྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་

ཚུ་ ག་དེ་སྦེ་ར་ཡོད་ག་དང་། དེ་ནང་ལུ་ རྒེད་འོག་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ འབད་དགོཔ་ག་ཅི་ར་ཡོདཔ་

ཨིན་ན་ དེ་གི་སྐོར་ལས་ ལམ་ལུགས་ཚུ་ རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་ལུ་གསུང་གནང་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན། 

 

 

(སེངེྒ་བསམ་འགྲུབ།) 

 ནགས་རྒྱ་རྒཔོ། 

ནགས་རྒྱ་རྒེད་འོག། 

 སྤ་རོ་རྫོང་ཁག། 
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གཏང་ཡིག་གི་གོ་དོན། 

གཏང་ཡིག་ཟེར་མི་འདི་ རང་གི་སེམས་ཁ་ལུ་མནོ་བའི་དོན་དང་ བསམ་པའི་རེ་བ་ བརྩེ་བའི་དག་སྣང་
ཚུ་ ཡིག་ཐོག་ལུ་བཀོད་དེ་ གཞན་ལུ་བསྐྱལ་ནི་གི་ ཡི་གུ་ཅིག་ལུ་སླབ་ཨིན། གཏང་ཡིག་འདི་ཧེ་མ་
འབདན་ ཡིག་འགྲུལ་དང་ ཡིག་བསྐུར་ཚུ་དང་ དབྱེ་བ་ལོགས་སུ་མེད་པར་ གཅིག་སྦེ་བརྩིཝ་ཨིན་
མས། དེ་ནང་ལུ་ གཞུང་འབྲེལ་དང་ སྒེར་དོན་ ཚོང་འབྲེལ་གྱི་ཡིག་རིགས་ཚུ་ཚུད་ནི་ཨིནམ་ལས། དེ་
ཚུ་ ག་ཅི་གི་དོན་ལས་འབྲི་དགོ་རུང་ བརྗོད་དོན་ཆ་ཚང་བ་ ཚི་འཇམ་ཏོང་ཏོ་སྦེ་ ཧ་གོ་ཚུགསཔ་ཅིག་
སྦེ་ འབྲི་དགོཔ་ཨིན། དེ་གུ་ རབ་འབྱུངན་ གཞན་ཡིད་འཕྲོག་ཚུགས་པའི་ སྙན་ཚི་དང་ལྡནམ་སྦེ་ 
བྲི་ནི་འདི་ཡང་ཁག་ཆེ།  
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༡. སྔར་སྲོལ་སྒེར་དོན་གཏང་ཡིག། 
 
༉   བརྩེ་ལྡན་ཕམ་གཉིས་ལུ། 
    ཤར་ཕོྱགས་བདེ་བ་ཐང་བྱང་གསེང་ ་་་་་་ པ་ནང་ལས་ བུ་ཀུན་
བཟང་གིས་ཞུ་དོན། ད་རེས་གཡུས་ཁར་བཞུགས་མི་ ཁྱེད་ཕམ་གཉིས་ཡང་ གཟུགས་བདེ་
བའི་ངང་ལུ་ཡོདཔ་འོང་མནོ་བའི་རེ་བ་སོྦམ་ཡོད། ནཱ་ལུ་སོྡད་མི་ བུ་ང་ཡང་སྐབས་ཅིག་ 
བདེ་ཏོག་ཏོ་ཡོད་པའི་ཁར་ དོྲ་པ་དང་ཕྱི་རུ་ ཁ་ཐུན་ཚུ་མ་ཆདཔ་སེྦ་ དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལུ་ 
གསོལཝ་བཏབ་བཏབ་ས་ར་ཡོད།  
མཚམས་དོན་ནི། དབྱིན་ཟླ་༡༡ པ་ལས་ང་བཅས་དམག་མི་ རྙིངམ་ཆ་ཁྱབ་ལུ་ ཟླ་ངོ་ཕྱེད་དང་
གཉིས་ཀྱི་རིང་ ངལ་གསོ་གནང་ནི་ཨིནམ་ལས། དེ་གི་སྐབས་ གཡུས་ཁར་ལོ་ཆོག་གི་ དོན་ལུ་
ཉོ་ཚོང་ཚུ་ ནཱ་ལས་རྐྱབ་པ་ཅིན་ གོང་ཚད་ཚུ་འཇམ་ནི་ཨིན་པའི་ཁར། དམག་མིའི་འགྲུལ་
འཁོར་ནང་སེྦ་ གླ་ཆ་ཡང་སོྤྲད་མི་དགོ་ནི་ཨིན་པས། ལོ་ཆོག་གི་དོན་ལུ་ ཉོ་ཚོང་རྐྱབ་དགོ་པའི་
ཐོ་ཁ་གསལ་ཅིག་བསྐྱལ་གནང་། 
འཕྲལ་མགོྱགས་ མཇལ་བའི་སོྨན་ལམ་བཅས་ སྤྱི་ལོ་་་་་་་ ཟླ་་་་་་ ཚེ་་་་་་་་ ལུ་དྭང་བས་ 
                   ཕུལ། 
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2. དེང་རབས་ལམ་ལུགས་སྒེར་དོན་གཏང་ཡིག། 

                                                 སྤྱི་ལོ་་་་་་ཟླ་་་་་་ཚེ་་་་་་་་་ལུ། 
    ངེའི་ཆ་རོགས་བཙན་སོྐྱགས་པདོྨ་ལུ། 

ཆུ་ཁ་འབྲིང་རིམ་སོླབ་གྲྭ་གོང་མ། 
ལོྟ་ཚང་ཁོྱད་ཀྱིས་སྐྱེལ་མི་ ཡི་གུ་འདི་ངེ་གི་ལག་པར་ཐོབ་སྟེ་ ཁོྱད་དངོས་སུ་ཕྱད་ཕྱདཔ་བཟུམ་
གྱི་ དགའ་སོྤྲ་བྱུང་ཡི། ད་ལས་ཕར་ར་འབད་རུང་ རང་ལུ་དགོ་པའི་ཤེས་ཡོན་ལུ་ བརོྩན་
ཤུགས་སོྦམ་བསྐྱེད་དེ་ར་ སོྡད་འོང་མནོ་བའི་རེ་བ་ཡོད། ང་ཡང་ ནཱ་ལུ་ སོླབ་ཕྲུག་ཆ་རོགས་
ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ ལེགས་ཤོམ་སེྦ་ཡོད། 
ད་རེས་སྐབས་ཅིག་ ང་ཡང་ མདང་ཞག་ན་སྟེ་སོླབ་ཁང་ནང་མ་ལོྷད་པར་ དཔེ་ཆ་ཆད་ལུས་
ཡོད་མི་གི་ཟིན་བྲིས་བཀོད་ནི་དང་ ལས་འགུལ་ཚུ་རྐྱབ་མ་ཚུགས་པར་ལུས་ཏེ་ཡོདཔ་ལས་ 
སོླབ་དཔོན་ལས་ཟུར་ཐེབས་སེྦ་ སོྐྱར་སྦྱང་ཞུ་སྟེ་དཔེ་ཆ་ཚུ་ལྷབ་པའི་བསྒང་ཡོད།  
དེ་འབད་ནི་དེ་གིས་ ད་རིས་ང་གིས་གནས་ཚུལ་ རྒྱས་ཤིང་རྒྱས་པ་ འབྲི་མ་ཚུགས་མི་འདི་ལུ་
ཁོྱད་ཀྱིས་ ཙིཔ་མི་བཟའ་འོང་ མནོ་བའི་རེ་བ་ཡོད། ཁོྱད་རའི་ ཆ་རོགས་ཀྱིས་ དྲན་པའི་
ངང་ལས་ ཡི་གུ་འདི་ཕུལ་དོ་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།  
 
    ཀརྨ། 

     ཚན་རིག་ལོ་ངོ་གཉིས་པ། 
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ཚིས་བཅད་ནང་སྦེ་གཏང་ཡིག་འབྲི་ཐངས་ཀྱི་དཔྱེ། 
 
 ཚེསོྔན་དགེ་བའི་བསོད་ནམས་བསགས་ཡོད་པའི་མཐུ་ལས། །ད་ལོྟ་མི་གི་ལུས་རྟེན་འཐོབ་པ་འདི་ལེགས་སོ། ། 

ལང་ཚོ་རབ་རྒྱས་པདྨ་གཞོན་ནུ་དང་འདྲ་བ། །སོྐམ་པའི་ཆུ་ལྟར་དྲན་པའི་བསྟན་འཛི་གྱི་ཕོྱགས་སུ། ། 
ཐིམ་ཕུ་དབྱངས་ཅན་ཕུག་གི་སོླབ་གྲྭའི་ནང་ཡོད་མི། །མདངས་མཚར་མེ་ཏོག་བཟུམ་མའི་ཡིད་འོང་གི་བུ་ཁོྱད། ། 
རྐྱེན་ངན་བ་མོའི་གནོད་པ་དུས་རྟག་ཏུ་མེད་པར། །བརོྩན་འགྲུས་བསྐྱེད་དེ་ཤེས་ཡོན་སྦྱངས་ཡོད་པའི་རེ་སོྨན། ། 

རང་གཡུས་བུམ་ཐང་ལུང་པར་གནས་ཡོད་པའི་ཕམ་གཉིས། །རྩ་གསུམ་ལྷ་ཡི་ཐུགས་རྗེ་བྱིན་རླབས་ལ་བརྟེན་ནས། ། 
གཟུགས་ཕུང་ནམ་མཁའི་ཟླ་བ་རྐྱེན་སྤྲིན་གྱིས་མ་བསྒྲིབ། །ཧེ་མ་བཟུམ་སྦེ་ཁམས་བཟང་བདེ་བ་ར་ཡོད་དོ། ། 

ད་ཚུན་བུ་ཚ་ཁོྱད་ཀྱི་བྱ་སོྤྱད་ལུ་བལྟ་སྟེ། །ང་བཅས་ཕ་མ་གཉིས་ཡང་ངལ་རངས་ཏེ་སོྡད་ཡོད། ། 
ད་ལས་ཕར་ར་འབད་རུང་བུ་ཁོྱད་ཀྱི་སེམས་ཁར། །ཕ་མའི་བསླབ་བྱ་ཚི་གསུམ་མ་བརྗེད་པར་བཞག་ཅིག ། 

དང་པ་དཀོན་མཆོག་འདི་ཕྱིའི་སྐྱབས་གནས་སེྦ་བསྟེན་ཏེ། །ལས་འབྲས་བསླུ་བ་མེད་པའི་དོན་སེམས་ལུ་ངེས་ནས། ། 
བསམ་པ་བཟང་པོའི་ལམ་ལུ་རྟག་བུ་ར་འགོྱ་སྟེ། །དགེ་སྡིག་སྤང་བླང་ཚུལ་བཞིན་འབད་དགོཔ་འདི་གལ་ཆེ། ། 

གཉིས་པ་ཆུང་ཀུའི་དུས་སུ་ཟས་གོས་ཀྱིས་བསྐྱངས་ཏེ། །སོྦམ་ཚེརང་མགོ་འདོྲངས་པའི་རེ་འདོད་ཅིག་བསྐྱེད་དེ། ། 
སོླབ་གྲྭར་བཙུགས་ཏེ་ཤེས་ཡོན་སྦྱང་ནི་གི་གོ་སྐབས། །བྱིན་མི་ཕ་མའི་བཀའ་དྲིན་སེམས་ཁ་ལས་མ་བརྗེད། ། 

གསུམ་པ་མཐུན་རྐྱེན་ཕུན་ཚོགས་འབྲུག་གཞུང་གི་བཀའ་དྲིན། །ཕྱི་ནང་ཤེས་ཡོན་འཐོབ་པ་སོླབ་དཔོན་གྱི་བཀའ་དྲིན། ། 
དགའ་རོགས་སོྐྱ་རོགས་འབད་མི་ཆ་རོགས་ཚུའི་བཀའ་དྲིན། །སེམས་ཁར་བཞག་དགོཔ་ཨིན་ནོ་སྙིང་གི་བུ་དགེ་ལེགས། ། 

ཧ་ལོ་མེ་ཏོག་འདྲ་བའི་ཕམ་གཉིས་དང་གཅིག་ཁར། །མ་འཕྱད་ཡུན་རིང་སོང་བའི་གསེར་སྦྲང་གི་བུ་ཁོྱད། ། 
རང་གཡུས་མེ་ཏོག་ལྡུམ་རར་འཕྲལ་མགོྱགས་ར་འཕྱད་པའི། །སོྨན་ལམ་ཡང་ཡང་ཁོྱད་རའི་ཕམ་གཉིས་ཀྱིས་བཏབ་གེ། 

                                                        པདྨ་དབང་འདུས། 
                                                      བུམ་ཐང་སྣང་སྲིད་འཕེལ། 



!ད་ཡིག་དང་ཡི་(འི་+ོར་བ།                                             0ོབ་རིམ་བ2་པ།      
 

དཔེ་སྐྲུན་ལོ་ སྤྱི་ལོ་༢༠22 ལུ། 58  

བཀའ་U་གི་གོ་དོན། 

བཀའ་རྒྱ་ཟེར་མི་འདི། ཡར་གོང་མ་གིས་ འོག་མ་ལུ་དང་ ཡོངས་ཁྱབ་ལུ་ བཀོད་རྒྱ་དང་ བརྡ་སྐུལ། 
ཡང་ན་ འབད་ཆོགཔ་དང་ མ་ཆོག་པའི་སྐོར་ལས་གནང་བ་ བྱིན་མི་ཡིག་རིགས་ལུ་སླབ་ཨིན།  
བཀའ་ཤོག་ཟེར་མི་འདི་ ཧེ་མ་གི་ལམ་ལུགས་ནང་ གོང་མའི་བཀའ་ཤོག་ འོག་མའི་ཞུ་ཡིག་ཟེར་ 
སླབ་སྲོལ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ མགོ་བཀའ་ཤོག་ མཇུག་ཕྱག་ཐམ་ཟེར་ གོང་མ་དང་དབང་ཚད་ཅན་ཚུ་གིས་ 
གནང་བའི་ཡིག་རིགས་ག་ར་ལུ་སླབ་ཨིན།  
དེ་ཡང་ གནང་མི་གོང་མ་དང་ དབང་ཚད་ཅན་ཅིག་ཨིན་དགོ་པའི་ཁ་ལུ་ དང་པ་ལུ་ འབྲི་ཐངས་ལམ་
ལུགས་དང་ གཉིས་པ་ལུ་ ཚི་གཞི་བཙུགས་ཐངས་ གསུམ་པ་དབང་ཁྱབ་ཀྱི་ཁྱད་པར་ གཞན་ལས་
ལྷག་སྟེ་ཡོད་མི་ལུ་སླབ་ནི་དང་ དེ་མིན་པའི་གནད་དོན་གཞན་མི་ཚུ་ག་ར་ བཀའ་རྒྱ་གི་རིགས་ལུ་
བསྡུཝ་ཨིན། 
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༡. བཀའ་རྒྱ།  
 

    འ"ག་ག%ང་ཤེས་རིག་,ན་ཁག། 
     ROYAL GOVERNMENT OF BHUTAN 

Ministry of Education 
  HUMAN RESOURCE MANAGEMENT SECTION 

THIMPHU : BHUTAN                                                          
Tel: +975(2)326412/322893  Fax: +975(2)325327 

ཨེམ་ཨོ་ཨི། ཨེཆ་ཨར་ཨེམ་ཨེས-པི་ཨེས་སི་/༡༧/༢༠༠༦/                    སྤྱི་ལོ་་་་་་་ ཟླ་་་་་་ ཚེ་་་་་་་་་་  
ཡིག་ཚང་བཀའ་རྒྱ། 

ད་རེས་རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་བཀའ་རྒྱ་ཨང་-------------ཅན་མའི་ནང་གསལ་ གསོ་
བ་དང་ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག་ ------འགོ་དཔོན་ ངོ་མིང་ ----------ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ 
(---------)འབད་མི་དེ་ སྡེ་རིམ་པི་ཨེས་---ལས་---སྡེ་ཚན་---ལས་---སྡེ་ཚན་ནང་མ་
དངུལ་འཐོབ་ཚད་ --------------- གུ་དབྱིན་ལོ་----ཟླ་--པའི་ཚེ་-- ལས་འགོ་
བཙུགས་ཏེ་ གོ་གནས་ཡར་སེང་གནང་ཡི།  

མོ/ཁོ་ གི་ཟླ་རིམ་དངུལ་ཕོགས་ཐོབ་ཚད་དེ་ཡང་ དངུལ་ཀྲམ་-----------གུ་ཚད་སྒྲིག་བཟོ་གནང་ཡི། 
དེ་ཡང་ མོ/ཁོ་ གི་ལོ་བསྟར་དངུལ་ཕོགས་ཡར་སེང་ (ཨིང་ཀརི་མེནཊ་) དེ་ཡང་ དབྱིན་ལོ་----ཟླ་--པའི་
ཚེ་--ལས་འཐོབ་ནི་ཨིན། 

                                       (་་་་་་་་་་མིང་་་་་་་་་་་) 
                                     དྲུང་ཆེན། 

འདྲ་ : 
༡༽ གོང་འཁོད་-----མི་ངོ་ལུ། 
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༢༽ དངུལ་རྩིས་འགོ་དཔོན། ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས། 
༣༽ དྲག་ཤོས་དྲུང་ཆེན་མཆོག་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས། 
༤༽ འཛི་སྐྱོང་མདོ་ཆེན། རྒྱལ་གཞུང་ཉེན་བཅོལ་ལས་འཛི་ཕུན་ཚོགས་གླིང་། 
༥༽ མདོ་ཆེན་མཆོག འཆར་དངུལ་དང་རྩིས་དོན་ལས་ཁུངས། དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག 
༦༽ (ཀམ་པུས་་ཀྲར་) ཐོ་བཀོད་སྡེ་ཚན ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས། 
༧༽ ཡིག་སྣོད་ནང་། 
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༢. བཀའ་ཤོག། 

        འ"ག་ག%ང་ནང་0ིད་,ན་ཁག། 
               Ministry of Home and Cultural Affairs 

   
TRASHIGANG : BHUTAN                                                           

ཡིག་ཨང་། ཨེ་དྲི་ཨེམ/རྒེད་འོག་(༡༠) ༢༠༠༦-༢༠༠༧                                   སྤྱི་ལོ་་་་་་་ ཟླ་་་་་་ ཚེ་་་་་་་་ 

རྒེད་འོག་༡༨ ཀྱི་རྒཔོ་ཡོངས་བློ་ཡངས་ལ།  དོན་འབྲས་དེ་ནི། ནང་སྲིད་ལྷན་ཁག་ལས་འབོྱར་བའི་ ཁྱབ་ཨང་*** ཅན་
མའི་ནང་དོན་བཟུམ་ རང་སོའི་རྒེད་འོག་ནང་ སྐྱིད་སྡུག་དང་འབྲེལ་བའི་ གནད་དོན་ག་ཅི་ར་ཡོད་རུང་ རྒེད་འོག་ཡར་རྒྱས་
ཚོགས་ཆུང་ནང་ལུ་བཙུགས་ཏེ་ གོ་སྡུར་གྱི་ཐོག་ གོྲས་གཞི་གཏན་འབེབས་འབད་དེ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུ་ཆེནཔོ་ལུ་ གོྲས་
གཞི་སེྦ་ཕུལ་ནི་ཨིནམ་ལས། ཁྱེད་རྒེད་འོག་སོ་སོའི་ཁ་ཐུག་ལས་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུ་ཆེན་མོ་ནང་ཕུལ་དགོ་པའི་ གནད་དོན་
ག་ཅི་ར་ཡོད་རུང་ དབྱིན་ཚེ་༢༨.༡༠.༠༦ གི་ནང་འཁོད་ རོྫང་བདག་ཡིག་ཚང་ནང་ ལོྷད་ཚུགསཔ་སེྦ་ ཕུལ་དགོཔ་ཨིན། དེ་
ལུ་ ཁྱེད་རྒཔོ་ཡོངས་ཀྱིས་ གང་དྲག་མཉམ་འབྲེལ་འབད་དགོཔ་སེམས་ལ་མངའ།  དེ་གི་སོྐར་ལས་ སྟབས་མ་བདེཝ་རེ་དང་ 
ཧ་མ་གོཝ་རེ་འཐོན་པ་ཅིན་ གཤམ་གསལ་བརྒྱུད་འཕྲིན་ཨང་ཐོག་ སྒེར་དྲུང་དང་འབྲེལ་བ་འབད་དགོཔ་ཨིན། 

སྒེར་དྲུང་གི་བརྒྱུད་འཕྲིན་ཨང་། ***** 
        
                                                 (རིན་ཆེན་དབང་ཕྱུག)  
             རོྫང་བདག། 
འདྲ།        
༡. ནང་སྲིད་ལྷན་ཁག་གི་དྲུང་ཆེན་གྱི་སྙན་ཞུ་ལུ། 

  ༢. ཡིག་ཚང་གི་འདྲ། 
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Vན་R། 

གོ་དོན། 
སྙན་ཞུ་ཟེར་མི་འདི་ གཞུང་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་ གནད་དོན་གྱི་སྐོར་ལས་འབད་རུང་ ཡང་ན་ ལྟ་
བཤལ་ལུ་སོང་བའི་ གནས་སྟངས་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་འབད་རུང་ ཡང་ན་ གནད་དོན་གཞན་ག་ཅི་གི་སྐོར་ 
ལས་འབད་རུང་ ལཱ་གི་གཞི་ཅིག་ཧེ་མ་ལས་ འབྲེལ་བ་ཡོད་མི་གི་གནད་དོན་ སྙན་སྒྲོན་ཞུ་ནིའི་ཡི་གུ་ 
ལུ་ སླབ་ཨིན། 
སྙན་ཞུ་འདི་དོན་ཚན་ལེ་ཤ་མེད་པ་ཅིན་ ཤོག་ལེབ་ཅིག་ནང་སྙན་ཞུ་དང་ ཞུ་ཡིག་འབྲེལ་ཏེ་བཟོ་བ་
བཏུབ་ཨིན་རུང་ དོན་ཚན་ལེ་ཤ་ཡོད་པ་ཅིན་ ལོགས་སུ་བཟོ་སྟེ་ གདོང་ཤོག་ ཞུ་ཡིག་དང་བཅསཔ་སྦེ་ 
ཕུལ་དགོ། 
སྙན་ཞུའི་ཡིག་རིགས་ལུ་ སྙན་ཞུའི་ལཱ་འདི་གི་སྐོར་ལས་ ཁུངས་དོན་དང་རྒྱབ་ཁུངས་ དགོས་པ་དང་
དམིགས་ཡུལ་ ལཱ་གི་འབད་རིམ་ བཅུད་དོན་གྲུབ་འབྲས་ རང་གི་ངོ་སྦྱོར་གྱི་གྲོས་འཆར་དང་ དོན་ཚན་
ལྔ་ནང་སྦེ་ཕུལ་དགོ། འོག་ལུ་སྙན་ཞུ་ཟུར་སྦྲགས་འབད་མི་ཅིག་ཕུལ་ནི་གི་ དཔེ་ཅིག་བཀོད་དེ་ཡོད། 
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༡. དབྱེ་ཞིབ་སྙན་ཞུ་གི་དཔེ། 

དབྱིན་ཚེ། ༢༡.༤.༠༧ལུ། 
 
༊         སློབ་གྲྭའི་ཤེས་ཡོན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་མདོ་ཆེན་མཆོག་ལུ། 

                                       ཞུ་བ་འདི་ནི་ མདང་ཞག་ དྲག་ཤོས་མཆོག་
གིས་གནང་བའི་བཀའ་རྒྱ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ང་བཅས་ཀྱི་སློབ་གྲྭ་ནང་ལྟོ་འཐོབ་གྲངས་སུ་ འོས་འབབ་ཡོད་མི་ སློབ་
ཕྲུག་ ཞིབ་འཚོལ་འབད་དེ་ བཅུད་བསྡུས་སྙན་ཞུ་ཟུར་སྦྲགས་ཕུལ་ཡོད་ཞུ། 

                                                       (སྤེན་པ་) 
                                                       དབུ་འཛི། 
                                                    གདག་ས་མི་སྡེ་སློབ་གྲྭ། 
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༉ ཤེས་རིག་མདོ་ཆེན་གྱི་བཀོད་རྒྱ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་  ང་བཅས་གདག་ས་མི་སྡེ་སློབ་གྲྭ་ནང་ ཨ་ལོ་
ག་ལུ་ར་ ལྟོ་འཐོབ་སློབ་གྲྭའི་གྲངས་སུ་ བཙུགས་ནི་གི་འོས་འབབ་ཡོད་མེད་ སྤྱི་ཚེ་ ༡༠.༣.༠༧ 
ཉིན་བལྟ་ཞིབ་འབད་ཡོད་པའི་གྲུབ་འབྲས་སྙན་ཞུ། 
བལྟ་ཞིབ་འབད་དགོ་པའི་གནད་དོན། 
༡. ཨ་ལོ་ཚུ་གི་ལམ་ཐག་རིང་ཐུང་།  
༢. ལམ་གྱི་དཀའ་ངལ/ཉེན་སྲུང་། 
༣. གཟུགས་ཀྱི་ལྕོགས་གྲུབ། 
༤. ཕ་མའི་འཐོན་ཁུངས། 

༡.༡ སློབ་ཕྲུག་བུམོ་༡༢ དང་བུཚ་༡༠ གཡུས་སྦང་ལ་ ཟེར་ས་ལས་ ཉིནམ་རེ་ལུ་ 
ཕར་དང་ཚུར་འབདཝ་ད་ ཀི་ལོ་མི་ཀྲར་༡༥ དེ་རེ་ལམ་འགོྱ་དགོཔ་ད་ དྲོ་པ་ཕྱི་རུ་
དཔེ་ཆ་ལྷབ་ནི་གི་དུས་ཚོད་ལུ་དཀའ་ངལ་འབྱུང་མི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ལྟོ་འཐོབ་ཀྱི་གྲངས་
སུ་བཙུགས་ཅི། 

༡.༢ གཡུས་བ་ལམ་ཟེར་མི་འདི་སློབ་གྲྭ་དང་ཐག་ཉེ་ས། ཀི་ལོ་མི་ཀྲར་༣ དེ་ཅིག་ལས་
བརྒལ་ ལམ་འགོྱ་མ་དགོ་སྟེ་འབད་རུང་ བུ་མོ་༡༠ དང་ བུཚ་༢༠ ལུ་ བྱཱར་ཟླཝ་ 
བཞི་ལྔ་དེ་ཅིག་གི་རིང་ལུ་ ལམ་ཁར་ས་རུད་དང་ ཆུ་བྲེས་ཏེ་ ལམ་མ་ཐལ་ནི་དེ་
གིས་ སྲོག་ལུ་ཉེན་ཁ་ཡོདཔ་ལས་ ལྟོ་འཐོབ་པའི་གྲངས་སུ་བཀོད་ཡོད། 

༡.༣ གཡུས་ གྲང་མ་ལས་ འབད་མི་ བུམོ་༦ དང་བུཚ་༧ ལུ་ ཕམ་གིས་ཨ་ལོ་ལུ་ 
རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་ནི་གི་ འཐོན་ཁུངས་མེདཔ་ལས་ མི་སྡེ་ལས་ གྲོགས་རམ་ལེན་ཏེ་ 
བཀབ་གོ་ཚུ་བྱིན་ནི་དང་ བཞེས་སྒོ་འཐོབ་པའི་གྲངས་སུ་བཙུགས་ཡོད། 
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༡.༤ གཡུས་དོག་ལ་ཟེར་སར་ མི་སྡེའི་སློབ་གྲྭ་སོགས་ སློབ་གྲྭའི་མཐུན་རྐྱེན་མེད་པ་ལུ་
བརྟེན་ ཀུན་གྱི་དོན་ལུ་ཤེས་ཡོན་ཟེར་བའི་ གོ་དོན་སེམས་ལུ་བཞག་སྟེ་ གཡུས་
ཚན་དེ་ནང་གི་ བུམོ་༡༠ བུཚ་༡༥ ང་བཅས་ཀྱི་སློབ་གྲྭ་ནང་བཙུགས་ཡོད།  

༡.༥ གཡུས་སྤམ་ལས་ བུམོ་༡༣ དང་བུཚ་༩ པོ་ ག་ར་ལོ་ཚད་༦.༥ ཙང་ཙ་འབད་
མི་ཚུ་ ཀི་ལོ་མི་ཀྲར་༤ དེ་རེ་གི་ས་ཁར་ ལམ་འགོྱ་དགོཔ་འབདཝ་ད། ཨ་ལོ་ཚུ་
དཀའཝ་སྤྱད་དེ་ དུས་ཚོད་ཁར་ལོྷད་མ་ཚུགས་པའི་ དཀའ་ངལ་ཡོད་ནི་དེ་གིས་ 
གཡུས་དེ་ནང་སློབ་གྲྭ་མ་བཙུགས་ཀྱི་རིང་ ལྟོ་འཐོབ་ཀྱི་གྲངས་སུ་འབད་བཞག་
ཡོད་ལགས། 

༢ གདག་ས་སློབ་གྲྭ་ནང་ སློབ་ཕྲུག་བུ་༡༡༠ དང་ བུམོ་༩༨ ཡོངས་བསྡོམས་སློབ་ཕྲུག་༢༠༨ 
ལས་ སློབ་ཕྲུག་༡༡༨ འདི་སློབ་གྲྭའི་ཉེ་འདབས་ལས་ར་འབད་ནི་འདི་གིས་ སྟབས་མ་
བདེཝ་མིན་འདུག། དེ་མིན་པའི་ཨ་ལོ་ བསྡོམས་༡༡༥ ལུ་དཀའ་ངལ་གོང་གསལ་ལྟར་བྱུང་
སྟེ་ ཡོད་མི་འདི་ལུ་ དྲག་ཤོས་མཆོག་གིས་ སྐྱིད་སྡུག་གཟིགས་གནང་དགོཔ་འདུག་ཟེར་ཞུ་
ནི་ཨིན་ལགས། 
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Vན་གསོལ། 

གོ་དོན། 
སྙན་གསོལ་ཟེརམི་འདི་ རང་གི་དབང་ཚད་ལས་ལྷག་སྟེ་ ལཱ་འབད་དགོཔ་དང་ ཡང་ན་ དམིགས་
བསལ་གྱི་ལས་རིམ་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོཔ་རེ་ འཐོན་པའི་སྐབས་ རང་གིས་ཐག་གཅད་མ་ཚུགས་
པར་ དམིགས་བསལ་ གནང་བ་ཞུ་ནི་གི་ཡི་གུ་ལུ་སླབ་ཨིན། 
དེ་ཡང་སྙན་གསོལ་གྱི་རིགས་འདི་མང་ཤོས་ར་ ལྷན་ཁག་དང་ལས་སྡེ་ནང་འཁོད་ཀྱི་དོན་ལུ་ ལག་ལེན་
འཐབ་ཨིནམ་ལས། ལཱ་གི་གཞི་ཧེ་མ་དང་ འབྲེལ་བ་ཡོད་མེད་ག་དེ་སྦེ་ཨིན་རུང་ ད་ལས་ཕར་འབད་ནི་
གི་ལཱ་ཅིག་གི་སྐོར་ལས་ དགོངས་སྐོར་ཞུ་བའི་ཡི་གུ་ཨིན། སྙན་གསོལ་ནང་ལུ་གཞི་ཁུངས་དང་ དཀའ་
ངལ་ དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་དང་ གནང་བ་ག་ཅི་གནང་དགོཔ་ཨིན་ན་གི་ གནད་དོན་ བཞི་ཁ་གསལ་
འབད་ ཚུད་དགོ། 
དེ་ཡང་གནང་བའི་ ཚི་གཞི་འདི་གིས་ ཤུལ་མའི་ཆེད་དོན་ལས་ལྷག་པའི་ གནད་དོན་གཞན་ལུ་ཁྱབ་
སྟེ་ སྟབས་མ་བདེཝ་འབྱུང་ནི་དང་ ཡངན་ ཁ་གསལ་མེད་པར་ རང་གིས་ཞུ་དགོ་པའི་གནད་དོན་ལུ་ 
ཁྱབ་མ་ཚུགས་པའི་ དཀའ་ངལ་འབྱུང་ནིའི་ཉེན་ཁ་ཚུ་མེདཔ་སྦེ་བཟོ་དགོཔ་ལས་བརྟེན་ སྙན་གསོལ་
ནང་ གནང་བ་ཞུ་དགོ་པའི་ ལཱ་དང་དངོས་པོ་ ས་གནས་མིང་དང་ དུས་ཚོད་ མི་ངོ་དང་མི་གྲངས་ གོང་
ཚད་དང་ དངུལ་བསྡོམས་ཚུ་ ངེས་གཏན་བཀོད་དགོཔ་ཚུ་ག་ནི་ལས་གལ་ཆེ།   
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༤.༢ དཔེ་དང་པ། 
                          སྙན་གསོལ།    
                       
གསོལ་དོན་འདི་ནི། དལ་གཞི་གཞུང་དོན་ ལྟ་བཤལ་འབདཝ་ད་ གཞུང་འཁོར་འདི་ར་ ལག་ལེན་འཐབ་
དགོཔ་འབད་ཡོད་དེ་འབད་རུང་ ད་རེས་ཀྱི་ཐད་ གཞུང་འཁོར་དེ་ཚུ་ གལ་ཅན་གྱི་ལཱ་གཞན་ནང་ འབྲེལ་
གཏོགས་འབད་ནི་དང་ ཁ་ཐུག་ཕོག་ཆིཔ་ལས་ སློབ་གྲྭ་སོ་སོ་ནང་ རང་རང་སོ་སོའི་ ཆོས་ཚན་ནང་ ལྟ་
རྟོག་དང་ རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་ནི་གི་དོན་ལུ་ སློབ་གྲྭ་ཁག་ལས་ མ་པ་ལས་འོང་དགོཔ་སྦེ་ སྐུལ་མི་དང་
འཁྲིལ་ཏེ་ དབྱིན་ཚེ་༡༥.༣.༠༧ ལས་༣༠.༣.༠༧ རིང་ དཀའ་ངལ་ཡོད་མི་སློབ་གྲྭ་ ཆུ་ཁ་འབྲིང་
རིམ་གོང་མ། སྒོམ་སྤྲུ་འབྲིང་རིམ་གོང་མ། གུ་མའུ་ནི་འབྲིང་རིམ་བར་མ། བརྟན་འབྲུག་འབྲིང་རིམ་
བར་མ། ཕུན་ཚོགས་གླིང་འབྲིང་རིམ་གོང་མ་དང་། བར་མ། ཚུ་ནང་ འགྱོ་བའི་སྐབས་ སྒེར་གྱི་སྣུམ་
འཁོར་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ དངུལ་གྱི་ ཟད་རྩིས་ཚུ་ གཞུང་སྲོལ་གྱི་འཐོབ་ལམ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ རྩིས་རྐྱབ་
ཆོག་པའི་གནང་བ་ཞུ་ནི་ཨིན། 
 
 
སྤྱི་ལོ་ ་་་་་ ཟླ་ ་་་་་་་ ཚེ་ ་་་་་་་་་ ། 
 
                                           ཆོས་ཚན་འགོ་དཔོན། 
                                       ཆོས་ཚན་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛི། 
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Wོས་ཆོད། 

གོ་དོན། 
གྲོས་ཆོད་ཟེར་མི་འདི་ ཞལ་འཛོམས་སྐབས་ གྲོས་གཞི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ གསུང་གྲོས་གནང་ཞིནམ་ལས་ 
ཐག་བཅད་གནང་མི་དོན་ཚན་ ཡིག་ཐོག་ལུ་བཀོད་བཞག་མི་ལུ་སླབ་ཨིན། དེ་ཡང་གྲོས་ཆོད་འབྲི་བའི་
སྐབས་ལུ་ ཞལ་འཛོམས་གནང་སའི་ ས་གནས་ཚེ་གྲངས་ ཆུ་ཚོད་ འགོ་བཙུགས་ མཇུག་བསྡུ་ 
ཞལ་འཛོམས་གཙོ་འཁྲིད་འབད་མི་དང་ འཐུས་མི་ཚུ་གི་མིང་ གསུང་གྲོས་ཀྱི་དོན་ཚན་རེ་རེ་བཞིན་ 
གྲོས་ཐག་བཅད་ཡོད་མེད་ཀྱི་ གྲོས་བཅུད་ཚངམ་སྦེ་བཙུགས་དགོ། 
uོས་ཆོད་:ི་དvེ། 
མི་རྗེ་གསོ་བ་དང་ཤེས་རིག་བློན་པོ་མཆོག་གི་ ཞལ་འཛོམས་ཁང་ནང་ རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས་
ཀྱི་ ཞལ་འཛོམས་ཐེངས་༡༨ པ་ ཚོགས་ཡོད་པའི་གྲོས་ཆོད།  
སྤྱི་ཚེ་ ༣༠.༡.༢༠༠༣ ལུ། 
ཀ ཞལ་འཛོམས་ནང་ངོ་བwགས་གནང་མི། 

༡ མི་རྗེ་གསོ་བ་དང་ཤེས་རིག་བློན་པོ་ སངས་རྒྱས་དངོས་གྲུབ། (ཁྲི་འཛི།) 
༢ མཚན་སློབ་རྟ་མགྲིན་ཚེདབང་ དགེ་འདུན་གྲྭ་ཚང་།  (འཐུས་མི) 
༣ མི་རྗེ་དངུལ་རྩིས་བློན་པོ་ཡེ་ཤེས་སྦྱིན་པ།  (འཐུས་མི) 
༤ མི་རྗེ་བསྟན་རྒྱས་བློན་པོ་མཁའ་འགྲོ་དབང་ཕྱུག།  (འཐུས་མི) 
༥ མི་རྗེ་སོ་ནམ་བློན་པོ་ཀུན་བཟང་རྡོ་རྗེ།   (འཐུས་མི) 
༦ མི་རྗེ་ནང་སྲིད་བློན་པོ་ཕྲིན་ལས་རྒྱ་མཚོ།   (འཐུས་མི) 
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༧ དྲགོས་སངས་རྒྱས་རྡོ་རྗེ།   (འཐུས་མིའི་དྲུང་ཆེན།)  
 

ཁ་ ཞལ་འཛོམས་ནང་ངོ་བwགས་མེད་མི། 
༡ མི་རྗེ་ཁྲིམས་སྤྱི་བློན་པོ་བསོད་ནམས་སྟོབས་རྒྱས།  (འཐུས་མི) 
༢ མི་རྗེ་ཕྱི་འབྲེལ་བློན་པོ་འཇིགས་མེད་ཕྲིན་ལས།  (འཐུས་མི) 

༡་ ཞལ་འཛོམས་:ི་uོས་གཞི་ཆ་འཇོག། 
ལྷན་ཚོགས་ཐེངས་༡༨ པའི་ཞལ་འཛོམས་ཀྱི་གྲོས་གཞི་ ཧེ་མ་ལས་ཕུལ་ཏེ་ཡོད་མི་ལུ་ ཧེང་སྐལ་

བཙུགས་དགོཔ་དང་ མ་དགོ་པར་བཏོན་དགོཔ་ཚུ་ ཡོད་མེད་ཀྱི་གསུང་གྲོས་ནང་ དྲུང་ཆེན་གྱིས་ 

གྲོས་གཞི་བཀྲམ་ཚར་བའི་ཤུལ་ལས་ འབྱོར་བའི་ སྒེར་གྱི་རྫོང་ཁའི་ཟུར་ཆོས་སློབ་ཁང་གཞི་འཛུགས་

སྐོར་དང་ ཀུན་གསལ་དོན་ལུ་རྫོང་ཁའི་འབྲི་རྩོམ་ འབྲི་མི་ཚུ་ལུ་ གསོལ་རས་མ་དངུལ་གྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་

གྲོས་འཆར་གཉིས་ཀྱི་སྐོར་ལས་ཞུཝ་ད། ཞལ་འཛོམས་ནང་ལས་ གྲོས་གཞི་སྣ་ཚོགས་གསུང་གྲོས་

ནང་བཙུགས་ཆོག་པའི་གནང་བ་གནང་ཡི།  

༢་ འདས་པའི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གྲོས་ཆོད་གཏན་འབེབས། 

འདས་པའི་ལྷན་ཚོགས་ཐེངས་༡༧ པའི་གྲོས་ཆོད་གཏན་འབེབས་ཀྱི་གསུང་གྲོས་གནངམ་ད་  

འཐུས་མི་ལྷན་རྒྱས་ཚུ་གིས་ མ་བཏུབ་ག་ནི་ཡང་མེདཔ་སྦེ་ གསུང་གྲོས་གནང་སྟེ་ འདས་པའི་

ལྷན་ཚོགས་ཐེངས་༡༧ པའི་ གྲོས་ཆོད་གཏན་འབེབས་མཛད་གནང་ཡི།  

༣་ རྫོང་ཁའི་མཁས་ཚོགས་འཐུས་མིའི་དུས་ཡུན་ཡར་སེང་དང་ སོར་སྡེབ་སྐོར། 
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ལྷན་ཚོགས་ཡིག་ཚང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ སྤྱི་ལོ་༡༩༩༩ ལོར་ ཚོགས་པའི་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཞལ་

འཛོམས་ ཐེངས་༡༥ པའི་ནང་ལས་ ལོ་ངོ་༣ རེའི་དོན་ལུ་ མི་ངོ་བཏོན་གནང་མི་ རྫོང་ཁའི་མཁས་

ཚོགས་འཐུས་མི་ཚུ་ལས་ ད་ཚུན་བར་དགོངསམ་ཞུ་མི་དང་ འདས་གྲོངས་སོང་མི་ཚུ་གི་ཚབ་མ་ཚུ་ 

རིམ་པ་བཞིན་སོར་སྡེབ་རྐྱབ་ཡོད་པའི་ སྙན་ཞུ་དང་གཅིག་ཁར་ ད་རེས་ལས་ འཐུས་མིའི་དུས་

ཡུན་ལོ་ངོ་༣ ཧྲིལ་པོར་ཚང་མི་ཚུ་ རང་འཇགས་བཞག་དགོཔ་དང་ སོར་ཏེ་གསརཔ་བཏོན་དགོཔ་ 

གང་ཡོད་ འོས་འབབ་གཟིགས་དགོ་པའི་གྲོས་འཆར་དང་ མཁས་ཚོགས་ཐེངས་༧ པའི་ནང་ལས་ 

མི་ངོ་བཏོན་མི་ཚུ་གི་ ཐོ་ཡིག་བཅས་སྤྱན་འབུལ་ཕུལ་ཡི། 

ལྷན་ཚོགས་ལས་ མཁས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི་ཚུ་ དུས་ཡུན་ལོ་ངོ་༣ རེའི་བར་ན་ སོར་དགོཔ་སྦེ་ 

ཧེ་མ་གསུང་གྲོས་གནང་ཡོདཔ་ཨིན་རུང་། རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་དང་ དར་ཁྱབ་དོན་ལུ་ མཁས་པ་དང་

ཉམས་མྱོང་ཡོད་མེད་དང་ ཕན་ཐོགས་ཡོད་མེད་ཚུ་ གཙོ་བོ་ ལྷན་ཚོགས་ཡིག་ཚང་གིས་ ཧ་མ་

གོཝ་མེདཔ་ལས་ འཐུས་མི་དགོངས་ཞུ་གཏང་དགོཔ་དང་ གསར་འཐུ་འབད་དགོཔ་ཚུ་ ག་ར་ 

ལྷན་ཚོགས་ཡིག་ཚང་གིས་འོས་འབབ་བལྟ་སྟེ་ ཁྲི་འཛིན་བློན་པོ་ལུ་ཞུ་སྟེ་ ཐག་གཅད་འབད་དགོཔ་

སྦེ་ གྲོས་ཐག་ཆོད་ཅི། 

༤་ ལོ་ངོ་༢༠༢༠ འི་རྫོང་ཁའི་འཆར་སྣང་ ཡིག་ཆའི་སྐོར། 

རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ ལོ་ངོ་༢༠༢༠ འི་འཆར་སྣང་ཡིག་ཆ་འདི་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་བཅའ་

ཁྲིམས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ བཟོ་ནི་གུ་བཞག་ཡོད་རུང་ བཅའ་ཁྲིམས་ཚུ་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རྩ་ཁྲིམས་ཆེནམོ་

ཐག་གཅད་ཞིནམ་ལ་ བཟོ་དགོཔ་སྦེ་ ལུས་ནི་འདི་གིས་ ལོ་ངོ་༢༠༢༠འི་ རྫོང་ཁའི་འཆར་སྣང་

ཡིག་ཆ་འདི་ཡང་ དེ་ཅིག་འབད་ར་ལུས་ཡོད།  
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འཆར་སྣང་ཡིག་ཆ་འདི་ གཙོ་བོ་ལོ་༢༠༢༠ འི་ནང་འཁོད་ རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་དང་དར་ཁྱབ་གཏང་

ནིའི་འཆར་གཞིའི་ཡིག་ཆ་ཅིག་མ་གཏོགས་ བཅའ་ཁྲིམས་དང་འཁྲིལ་དགོཔ་ཅིག་མེདཔ་ལས་ ཟིན་

བྲིས་གཏན་འབེབས་བཟོ་སྟེ་ གཞུང་གི་གནང་བ་ཞུ་དགོཔ་སྦེ་ གསུང་གྲོས་འབྱུང་མི་འདི་ལུ་ ལྷན་

ཚོགས་ནང་ལས་ ཧེ་མ་ལས་བཟོ་སྟེ་ཡོད་མི་ ལོ་ངོ་༢༠༢༠ འི་ རྫོང་ཁའི་འཆར་སྣང་ཡིག་ཆ་ཟིན་

བྲིས་འདི་ དོ་རུང་ ལྷན་ཚོགས་ཡིག་ཚང་གིས་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ཞིནམ་ལས་ གཞུང་ལས་གནང་བ་

ཞུ་ནིའི་དོན་ལུ་  ལྷན་ཚོགས་ཤུལ་མམ་གྱི་ ཞལ་འཛོམས་ནང་ མཐའ་དཔྱད་ཟིན་བྲིས་ཡིག་ཆ་

སྤྱན་འབུལ་ཕུལ་དགོཔ་སྦེ་ཆ་བཞག་ཅི། 

༥་ རྫོང་ཁའི་ཀུན་གསལ་ལས་དོན་ལུ་ མ་དངུལ་རྒྱབ་སྐྱོར་སྐོར།  

རྫོང་ཁའི་ཀུན་གསལ་གྱི་གནས་ཚད་ རྒྱ་སྐྱེད་དང་གཅིག་ཁར་ རྒྱལ་ཡོངས་སྐད་ཡིག་རྫོང་ཁ་དར་ཁྱབ་

ཀྱི་ཞབས་ཏོག་ལྷན་ཐབས་ལུ་ རྫོང་ཁའི་ཀུན་གསལ་རྩོམ་སྒྲིག་སྡེ་ཚན་གྱི་ལས་འཆར་ རང་དབང་འབྲི་

རྩོམ་རིག་འཚོལ་འགྲན་སྡུར་ པར་རིས་སྲུང་ ཅ་ཆས་ཀྱི་པར་བཤད་ འབྲི་རྩོམ་འབྲི་བཅུག་སྟེ་ བསྡུ་

ལེན་འབད་ནི་ལུ་ གླ་འཐུས་གསོལ་རས་ཀྱི་ མ་དངུལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་གྲོགས་རམ་ཞུ་བ་ལྷོད་མི་གི་གྲོས་

འཆར་སྐོར་ལས་ ལྷན་ཚོགས་ནང་གསུང་གྲོས་གནངམ་ད་ རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་གྱི་དོན་ལུ་ ཐབས་

ལམ་ལེགས་ཤོམ་ཨིནམ་སྦེ་ ངོས་འཛིན་གནང་རུང་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་བརྩམས་པའི་ལཱ་ངོ་མ་ཚུ་ལུ་

ཡང་ ད་ལྟོ་ གཞུང་ལས་འཆར་དངུལ་ལངམ་སྦེ་གནང་མ་ཚུགས་པར་ཡོདཔ་ལས་ སྐབས་ཅིག་ 

ཀུན་གསལ་རང་སྐྱོང་ལས་འཛིན་དོན་ལུ་ མ་དངུལ་གྲོགས་རམ་རྒྱབ་སྐྱོར་ལོགས་སུ་མཛད་མ་ཚུགསཔ་

སྦེ་ཆ་བཞག་ཅི།  
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༦་ སྒེར་གྱི་ཟུར་ཆོས་སློབ་ཁང་། 

སྒེར་སྡེའི་ཁོངས་ལས་ རྫོང་ཁ་མི་ཉམས་གོང་འཕེལ་བཟོ་དོན་ལུ་ ཨ་ལོ་ཚུ་ལུ་ཟུར་ཆོས་སྟོན་ཐངས་ 

རྫོང་ཁ་མ་ཤེས་མི་ལུ་ ཁ་སླབ་དང་འབྲི་ལྷག་ ཆོས་དང་རིག་གནས་ཚུ་དང་སྦེ་ སྟོན་རིམ་གསུམ་དེ་

ཅིག་ཡོད་པའི་ སྟབས་བདེའི་ཟུར་ཆོས་སློབ་ཁང་ཅིག་བཙུགས་ནིའི་གནང་བ་ ཞུ་དགོ་པའི་ཞུ་ཡིག་

ཕུལ་བའི་སྐོར་ལས་ གསུང་གྲོས་གནངམ་ད་ ཤེས་རིག་སློབ་སྟོན་སྤུས་ཚད་ ཡར་དྲག་བཟོ་ནིའི་

སྲིད་བྱུས་ནང་ ཟུར་ཆོས་སྟོན་མ་ཆོག་པར་ཡོད་མི་དང་ རྒྱབ་འགལ་འགྱོ་དོ་ཡོདཔ་ལས་ གྲོས་

འཆར་ལུ་ གནང་བ་མི་གནང་ནི་གུ་ ཐུགས་ཐག་བཅད་ཅི། 

 

ལྷན་ཚོགས་ཐེངས་༡༩ པའི་ གྲོས་གཞིའི་གསུང་གྲོས་ཆ་མཉམ་གནང་ཚར་ཏེ་ ཞལ་འཛོམས་མཇུག་

བསྡུཝ་ད་ དགེ་འདུན་གྲྭ་ཚང་གི་འཐུས་མི་ཁ་ཐུག་ལས་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་གལ་ཆེ་བའི་ རྒྱལ་ཡོངས་

སྐད་ཡིག་ཡར་རྒྱས་གོང་འཕེལ་སྐོར་ལས་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ ག་དེ་དྲག་དྲག་རྩ་འགེངས་ཏེ་མཛད་

གནང་མི་ལུ་ གྲྭ་ཚང་ཁ་ཐུག་ལས་བཀའ་དྲིན་དགའ་ཚོར་ཡོད་ཟེར་ཞུ་ཡི།  

མཇུག་ར་ ཁྲི་འཛིན་བློན་པོ་གིས་ འཐུས་མི་ལྷན་རྒྱས་ཚུ་གིས་ མཉམ་འབྲེལ་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་

དགོངས་འཆར་ ཐད་ཀར་དུ་གནང་སྟེ་ ལྷན་ཚོགས་ཐེངས་༡༨ པའི་ ཞལ་འཛོམས་ཀྱི་གྲུབ་འབྲས་

ལེགས་ཤོམ་སྦེ་བྱུང་ཡོད་མི་ལུ་ བཀའ་དྲིན་དགའ་ཚོར་ཞུ་བ་དང་འབྲེལ་ མ་འོངས་པ་ལུ་ ང་བཅས་

རའི་རྒྱལ་ཡོངས་སྐད་ཡིག་རྫོང་ཁ་འདི་ ད་རེས་ལས་ལྷག་པའི་གོངའཕེལ་གྱི་ གནས་ཚད་ཡར་སེང་

འགྱོ་བའི་ ཡིད་ཆེས་དང་རེ་བ་ཧྲིལ་པོར་ཡོད་ལུགས་ཀྱི་གསལ་བཤད་བཅས་གསུངས་ཏེ་ ཞལ་

འཛོམས་གྲོལ་ཡོད། 

 



!ད་ཡིག་དང་ཡི་(འི་+ོར་བ།                                             0ོབ་རིམ་བ2་པ།      
 

དཔེ་སྐྲུན་ལོ་ སྤྱི་ལོ་༢༠22 ལུ། 73  

  གྲོས་ཆོད་ཟིན་བྲིས་བཏབ་མི།         བདེན་སྦྱོར་མཛད་མི། 

     དྲུང་ཆེན།           ཁྲི་འཛིན། 

རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས།            རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས། 

འབྱུང་ཁུངས། གྲོས་ཆོད་ཚུ་ རྫོང་གོང་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ ཞལ་འཛོམས་ཐེངས་༡༨ པ་ སྤྱི་ཚེས་ ༣༠.༡.༠༣ 

ཅན་མའི་གྲོས་ཆོད་ཕྱོགས་བསྡེབས་ཀྱི་ཤོག་གྲངས་༢༦༨,༢༦༩,༢༧༠,༢༧༩ ལས་བཏོན་བཏོནམ་ཨིན། 
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R་ཚིག་/བཤེར་ཡིག 

གོ་དོན། 
ཞུ་ཚི་ཟེར་མི་འདི། ཁྲིམས་འབྲེལ་གྱི་ཡི་གུའི་ནང་གསེས་ཅིག་ཨིན། དེ་ཡང་ གནད་དོན་གང་རུང་
ཅིག་ལུ་ ཁྲིམས་ཀྱི་ངོས་ལེན་དང་ ཡང་ན་ བདེན་རྫུན་དབྱེ་བཤེར་ཕྱེས་གནང་ཟེར་ ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་
ལུ་ ཕུལ་བའི་ཡི་གུ་འདི་ལུ་ ཧེ་མ་ཞུ་ཚི་ཟེར་སླབ་ཨིན་རུང་ ད་རེས་ནངས་པ་བཤེར་ཡིག་ཟེར་སླབ་
ཨིན། འདི་ལུ་ཡང་ཞུ་ཡིག་བཟུམ་སྦེ་ བྲི་ནི་ཅིག་དང་ འབྲི་ཤོག་ནང་བཀང་སྟེ་ ཕུལ་ནི་གི་ལམ་
ལུགས་དང་ ལྷམ་གཉིས་སྦེ་ཡོད།  
འབྲི་ཤོག་ནང་བཀང་སྟེ་ཕུལ་ནི་ལུ་ འབྲི་བཀོད་ཧེ་མ་ལས་བཟོ་སྟེ་ཡོད་ནི་དེ་གིས་ ཁྱད་ཆོས་ལོགས་སུ་
བལྟ་དགོཔ་མེད། ཞུ་ཚི་སྦེ་བཟོ་སྟེ་ཕུལ་མི་ལུ་ དང་པ་རང་གི་ངོ་སྤྲོད་ གཉིས་པ་དཀའ་ངལ་  
གསུམ་པ་བདེན་ཁུངས་ བཞི་པ་རང་གི་རེ་དོན་བཀོད་ནི་ཚུ་ ངེས་པར་ཚང་དགོ། དེ་མ་ཚད་བཤེར་ཡིག་
དེ་གི་དོན་ཚན་ རེ་རེ་བཞིན་དུ་གི་ཐོག་ལུ་ རྩོད་ཟླ་དང་གཅིག་ཁར་ རྩོད་གཞི་ཕྱེ་དགོཔ་དང་ དོན་ཚི་རེ་
རེ་གི་ཐོག་ལུ་ འབའ་དང་ཐོ་བཞག་སྟེ་ སླབ་གཞི་ཕྱེ་དགོཔ་འཐོན་སྲིད་ནི་ཨིནམ་ལས་ རང་གི་སླབ་ནིའི་
དོན་ཚི་ཚུ་ དྲང་བདེན་དང་ ར་ཁུངས་ཟང་ནི་ཡོད་མི་ཙང་ཙ་ དགོཔ་མ་ཚད་ དྲང་དཔོན་དང་རྒྱབ་མི་
གཞན་ཚུ་གིས་ ཧིང་སངས་ས་ ཧ་གོ་ཚུགསཔ་བཟོ་སྟེ་ ཕུལ་དགོཔ་ག་ནི་ལས་གལ་ཆེ། 
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བཤེར་ཡིག་དང་ཞུ་ཚི་གི་དཔེ་དག་པ་ཅིག་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད། 
༡. གཉེན་ཐམ་ཞུ་ནི་གི་ཞུ་ཚི།  

 
 
༊ བདེན་རྫུན་སྨྲ་བའི་དབང་ཕྱུག་དྲག་ཤོས་དྲང་དཔོན་མཆོག་གི་དྲུང་དུ། 
       གུས་འབངས་ སྤ་རོ་
གཡུས་སུ་ན་ལས་ངོ་མིང་དབྱངས་ཅན་དང་ རྡོ་རྗེ་ང་བཅས་གཉིས་ བཟའ་ཚང་འབད་
བསྡོམས་ཏེ་ ལོ་དག་པ་ཅིག་སོང་ཡོད་རུང་ གཉེན་ཐམ་ཅིག་མེད་པར་ལུས་ཡོདཔ་ལས། 
ནཱ་ ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་ལས་ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་ ཁྲིམས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་དང་ 
འཁྲིལ་ཏེ་ ང་བཅས་བཟའ་ཚང་གཉིས་ལུ་ གཉེན་ཐམ་ཞུ་ནིའི་དོན་ལུ་ཁྲིམས་དོན་དང་
འཁྲིལ་ཏེ་ གནས་ཐོ་ཚུ་ཁ་གསལ་བཀོད་དེ་ ཟུར་སྦྲག་ཕུལ་ཡོད་ཟེར་ཞུ་བ་ མཁྱེན་
མཁྱེན་ལགས། ཞེས་གོང་མིང་གིས་ སྒོ་༣ གུས་པས་ 

                               ཕུལ། 
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༢. བཤེར་ཡིག  
 
 
༊ ལུགས་གཉིས་ཁྲིམས་ཀྱི་དབང་པོ་དྲགོས་དྲང་དཔོན་རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་དྲུང་ལུ། 

       གུས་ སྤ་རོ་ཆ་འདུས་ ཝང་ཅང་རྒེད་འོག་ 
གཡུས་ཝང་སྣག་ཚང་ཁ་ལས་ གུང་ཨང་3/༡༠/༦༠ ངོ་མིང་ ཚེདབང་བཟང་མོ་ ངོ་སོྤྲད་ལག་ཁྱེར་ཨང་
༡༠༨༡༡༠༠༡༨༡༣ རང་གིས་ ཞུ་དོན་འདི་ནི། ང་བཅས་རའི་ཨའི་ ཚེའདས་དབང་ཕྱུག་སོྒྲལ་མ་ གོྱངས་སོ་པའི་ཤུལ་ལུ་ བུ་
གཞིས་ང་བཅས་སྤུན་ཆ་གཉིས་ལས་ སྤུན་ཆ་སོྦམ་ཤོས་རང་གིས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༠༡ ཚུན་ཚོད་ ལོ་ངོ་༢༧ གྱི་རྩིས་ སོྡད་ཁྱིམ་
གཟུང་བའི་འགན་འབག་སྟེ་ སོྡད་ཅི་ཟེར་ཞུ་ནི་ལགས། 

སྤྱི་ལོ་༢༠༠༢ ལས་ རང་གི་ནུ་གཅུང་ རོྡ་རྗེ་ཚེདབང་ཁོ་ར་ཡང་ གཞུང་གཡོག་ནང་ལས་དགོངསམ་ཞུ་སྟེ་ གཡུས་ཁ་ལོྷད་སྦེ་ 
དུས་ཅི་ཚུན་ལོ་ངོ་༤ གི་རིང་ གུང་ཨང་དེ་དང་འབྲེལ་བའི་ ས་ཁྲལ་གུང་ཁྲལ་དང་ འུར་ལཱ་འཇུག་དགོ་པའི་འགན་ཁ་ཚུ་ཡང་ ག་
ར་ཁོ་ར་གིས་ འབག་སྟེ་ཡོད་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན། ཨ་ཞེོམ་རང་ལུ་ དང་པར་ བུ་གཞིས་ཡང་མེདཔ་མ་ཚད་ ལོ་ན་ཚོད་ལས་འབད་
རུང་ ཚེཕྱེད་ཡོལ་སོཔ་ལས་ མི་ཚེཕྱི་མའི་དོན་འགྲུབ་ནིའི་ཆེད་དུ་ དགོན་པ་བསྟེན་ནིའི་བསམ་པ་ཡོདཔ་ཨིན་ལགས།  

ལྷག་པར་དུ་ རང་གི་ནུ་གཅུང་ལུ་ བུ་གཞིས་ལེ་ཤ་གསོ་ནི་ཡོདཔ་ལས་ ཚེདབང་བཟང་མོ་རང་གིས་ ཚེད་རེས་འཁོར་བའི་སྤུན་
ཆ་གི་འདུ་ཤེས་དང་ ཆ་བཞག་དམ་བརྟན་གྱི་ཐོག་ལུ་ དུས་ད་རིས་ལས་ གུང་ཨང་ ཉ-༡༠-༦༡ ཅན་མའི་མིང་ཐོག་དང་ དེ་
དང་སྦྲགས་པའི་ ཨེ་ཁྲམ་ཨང་༣༥༢ ཅན་མར་ཡོད་པའི་ ས་ཆ་ཚུ་ཡང་ ག་ར་ཕམ་གཉིས་མེད་པའི་ཤུལ་ལུ་ ཨའི་ཚེའདས་ 
དབང་ཕྱུག་སོྒྲལ་མའི་མིང་བསུབས་ཏེ་ ནུ་གཅུངརོྡ་རྗེ་ཚེདབང་གི་མིང་ཐོག་ལུ་ སོྤ་བྱིན་ནིའི་གནང་བ་སོྤྲད་ཡོད་ཟེར་ ཞུ་ནི། 

འདི་འབདཝ་ལས་ དྲགོས་དྲང་དཔོན་མཆོག་གིས་ གོང་འཁོད་ཀྱི་གུང་ཨང་དང་ ས་ཁྲམ་དེ་ནང་ཡོད་པའི་ས་ཆ་ཇི་ཡོད་ རང་གི་ནུ་
གཅུང་ རོྡ་རྗེ་ཚེདབང་གི་མིང་ཐོག་ཁར་ སོྤ་ཆོག་པའི་བཀའ་རྒྱ་ཅིག་ཞུ་གནང་ཟེར་ ཞུ་བར་མཁྱེན་མཁྱེན་མཁྱེན་ལགས།  ཞེས་
སྤྱི་ལོ་ ་་་་་་ ཟླ་ ་་་་་་་་་ ཚེ་ ་་་་་་་་་་ ལུ་ གུས་པས་ 
                                ཕུལ།  
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འབའ་གན་U། 

གོ་དོན། 
འབའ་གན་རྒྱ་ཟེར་མི་འདི་ གནད་དོན་གང་རུང་ཅིག་ལུ་ རྩ་ཕན་གཉིས་ཆ་ར་གིས་ ཁས་བླང་འབད་
ཡོད་པའི་ དོན་ཚན་བཙུགས་ཏེ་ དེ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་འབད་ནི་དང་ དེ་ལས་མི་འགལ་ཟེར་བའི་ཁས་བླང་
དམ་བཅའི་ཡིག་རིགས་ལུ་སླབ་ཨིན།  
དེ་ནང་ལུ་ དང་པ་ རྩ་ཕན་གཉིས་ཀྱི་ངོ་སྤྲོད། གཉིས་པ་ རྩ་ཕན་སོ་སོའི་ ཧོངས་ལས་ཁས་བླང་གི་
དོན་ཚན་ཁ་གསལ། གསུམ་པ་ དེ་ལས་འགལ་ན་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་ཀྱི་ན་ཚི། བཞི་པ་ དུས་
ཚོད། ལྔ་པ་ ས་གནས་དང་ཚེ་གྲངས། དྲུག་པ་རྩ་ཕན་སོ་སོའི་ཧོངས་ལས་ རྒྱབ་མི་རེ་དང་ སྤྱི་ཐོག་
ཁ་ལས་རེག་གཏོགས་མེད་པའི་ འཛོམ་དཔང་ཚུ་གི་ངོ་སྤྲོད་ཁ་གསལ། བདུན་པ་ ཁྲིམས་རྟགས་ས་
ཡིག་ ལག་ཐིའུ་ཚུ་དང་ འབད་དེ་ཚང་དགོ།  
འབའ་འགན་རྒྱ་ཚུལ་མཐུན་ཡོད་མི་ལུ་ ཁྲིམས་ཀྱིས་ཆ་འཇོག་ཡོདཔ་ལས་ མནོ་དོན་ལག་ལེན་འཁོྱལ་
ཚུགསཔ་ཅིག་འོང་ནི་གི་ ཡིག་ཆ་ཅིག་སྦེ་ བཟོ་དགོཔ་ག་ནི་ལས་གལ་ཆེ། 
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༡. དཔེ་གཉིས་པ། ནང་འགྲིག་གན་རྒྱ། 
 
༉ ད་ལན་ ཆ་འོག་ ་་་་་་་་་ རྒེད་འོག་ ་་་་་་་ གཡུས་ ་་་་་་་་ ལས་ ཨམ་སྲུ་པདྨ་དབང་མོ་
དང་ རྨགཔ་བསྟན་རྒྱས་ ཁོང་གཉིས་བཟའ་ཚང་སྦེ་བསྡོམས་ཏེ་ བར་ན་བུ་གཞི་ཚུ་ཚུད་ཡོད་
རུང་ རྨགཔ་གིས་ སྨྱོས་ཆང་གུ་ཤུགས་ཐལཝ་ལས་ འཕྲལ་འཕྲལ་ར་ དོན་མེད་ཀྱི་ཧད་
བཏགས་འཚོལ་ཏེ་ རྡུང་རྫོབ་ཚར་ལེ་ཤ་འབད་ཡོདཔ་ཨིན་མས།  
དེ་འབདཝ་ལས་ པདྨ་དབང་མོ་གིས་ མོ་ར་སོ་སོར་སྡོད་ནི་གུ་ཐག་བཅད་དེ་ ཁྲིམས་ཁང་ནང་ 
ཞུ་ཚི་ཕུལ་ནི་གུ་ལོྷདཔ་ད་ བསྟན་རྒྱས་ཀྱིས་ འཛོལཝ་ག་ར་ཆང་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ཨིནམ་དང་ 
ནཱ་ལས་ཕར་ ཆང་ཡང་ མི་ངོ་འཛོམ་ཐོག་ལུ་ར་ བཅད་དེ་ རྡུང་རྫོབ་ཡང་ རྩ་ལས་ར་མི་
འབད་ནི་གི་ ཁས་ལེན་དང་ ད་ལྟོ་གི་ཐད་ ཨམ་སྲུ་གིས་ཡང་ མོ་ག་དེ་སྦེ་བདེན་རུང་ བུ་
གཞི་ཚུ་གི་ངོ་ལུ་བལྟ་སྟེ་ རང་འཇགས་གཅིག་ཁར་ སྡོད་དགོཔ་སྦེ་ སླབ་བཞིན་དུ་ བར་མི་
ཚུ་གིས་ འོག་གི་གནད་དོན་ཚུ་གི་ ཐོག་ལུ་ བཏུབ་ག་མི་བཏུབ་ འདྲི་དཔྱད་འབདཝ་ད་ རྩ་
ཕན་གཉིས་ཆ་རའི་ཁ་ཐུག་ལས་ འོག་གི་གནད་དོན་ཚུ་ལུ་ བཏུབ་པའི་ཁས་བླང་བྱུང་ཡི། 
 
༡. བསྟན་རྒྱས་ཀྱིས་ དུས་ད་རེས་ལས་བཟུང་ ཆང་གི་རིགས་རྣམས་ མ་པ་ལས་འཐུང་ནི་   
   མེདཔ་མ་ཚད་ ཐ་ན་སྦེར་ཅིག་ཡང་མི་འཐུང་ནི་འབད་ཁས་བླང་འབད་ཡི། 
༢. པདྨ་དབང་མོ་ལུ་ དོན་མེད་ཀྱི་ཧད་བཏགས་འཚོལ་ནི་དང་ རྡུང་རྫོབ་མ་པ་ལས་ མི་   
   འབད་ནི་གི་ཁས་བླང་འབད་ཡི།  
༣. པདྨ་དབང་མོ་གིས་ ཧེ་མ་ རྡུང་རྫོབ་འབད་མི་ཚུ་ སེམས་ཁར་མ་བཞག་པར་ རྨགཔ་ 
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   དང་ཨ་ལོ་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ ཨ་རྟག་ཧ་ལུགས་ གཅིག་ཁར་སྡོད་ནི་གུ་ ཁས་བླང་ 
  འབད་ཡི། 
གོང་གསལ་ གནད་དོན་ཚུ་དང་ འགལ་བའི་བྱ་བ་ རྩ་ཕན་ག་གི་ཧོངས་ལས་འཐོན་རུང་ 
འབའ་དང་ཉེས་ཁྲིམས་ཚུ་ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་ ཁྲིམས་ལུགས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཕྱག་ཞུ་
ནི་སྦེ་ ཁས་བླང་འགྲུབ་པའི་ གན་འཛི་ལུ་ རྩ་ཕན་རྒྱབ་མི་དང་ འཛོམ་དཔང་བཅས་
འཛོམས་ཐོག་ སྤྱི་ལོ་ ་་་་ ཟླ་་་་་ ཚེ་ ་་་་་་ ལུ། 
 
 
༡. བསྟན་རྒྱས་ཀྱི་རྟགས།   
༢. པདྨ་དབང་མོ་གི་རྟགས། 
༣. བསྟན་རྒྱས་ཀྱི་རྒྱབ་མི་ཚེརིང་གི་རྟགས།  
༤. པདྨ་དབང་མོའི་རྒྱབ་མི་རྡོ་རྗེ་མོའི་རྟགས། 
༥. འཛོམ་དཔང་ཚེརིང་བསྟན་འཛི་གྱི་རྟགས། 
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ཉན་ནི་དང་/བ་ནི།         
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ཉན་[བ་Fི་!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་Rན་སེལ་Eོན་མེ་yེ། །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་འབད་ 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་། gོ་"བ་hགས་མི་གཙོ་ཉན་hགས་གཙོ། །མདའ་{བ་hགས་མི་
གཙོ་གཏད་hགས་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་གNམ་'ི་བV་ལན་མ་བ=ེ་
ན། །ཕ་དང་|་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་
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རིག་རྩལ་ཚུ་ལས་ འགོ་ཐོག་ར་ ཉན་ནིའི་རིག་རྩལ་དང་ སླབ་ནིའི་རིག་རྩལ་གཉིས་ལུ་ སྦྱང་བརྩོན་
འབད་དགོཔ་འདི་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིན། དེ་འབད་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་འབད་
བཙུགས་ཏེ་ཡོད།། 
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ཉན་ནི་དང་[བ་ནིའི་གནས་ཚད། 

སོླབ་རིམ་༡༢ པ་མཇུག་བསྡུཝ་ད་ སོླབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས། 
༡. འབྲེལ་ཡོད་གནད་དོན་ཚུ་གི་སོྐར་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་གོ་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་སོྒ་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་ གོྲས་

བསྟུན་དང་གསལ་བཤད་ གོ་སྡུར་ རོྩད་སྡུར་ཚུ་ འབད་ཚུགས་དགོ། 
༥.  གསལ་བཤད་དང་གསལ་ཞུ་ཚུ་འབདཝ་ད་ རོྗད་སྒྲ་དང་ ཚི་གི་གཅད་མཚམས་ཚུ་ ཚུལ་མཐུན་འབད་ 

ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ སླབ་ཚུགས་དགོ། 
༦. འབྲེལ་ཡོད་གནད་དོན་ཚུ་ནང་ ལུང་འདྲེན་དང་ དཔེྱ་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་ རོྫང་ཁའི་ནང་སྐད་སྒྱུར་འབད་དེ་ 
སླབ་ཚུགས་དགོ།  
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ཉན་kབ་bི་བཀོད་རིས། 
རིག་རྩལ་དབྱེ་བ། ༩ ༡༠ 
1  མིང་ཚི། √ √ 

༢ ཞབས་ཁྲ་འཐེན་ནི། √ √ 

༣  ཞེ་ས། √ √ 

༤ གསལ་བཤད།  √ 

༥ སྙན་ཞུ། √  

༦  ཚབ་རྩེད/འཁྲབ་རྩེད། √ √ 

༧  རྩོད་སྡུར། √  

༨  གནས་ཚུལ་ གསལ་བསྒྲགས།  √ 

༩  དཔྱེ་གཏམ་ལུང་འདྲེན། √ √ 

༡༠  བློ་ཟེ། རྩང་མོ། √ √ 

༡༡  རྗོད་སྒྲ། √ √ 

1༢ དོར་ཁ་བསྒྱུར་ནི། √ √ 

1༣ གསལ་བཤད་ སྙན་ཞུ།  √  

1༤ སྒྲ་གཏམ་ སྐོར་གཏམ།  √ 

1༥ ཚི་གི་གཅད་མཚམས།  √ 
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གནས་རིམ་བ\་]ོན། 

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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[ོབ་=ོང་ལས་དོན། 
༡. སོླབ་རིམ་དགུ་པ་ནང་ལྷབ་མི་ ཉན་ནི་དང་སླབ་ནིའི་རིག་རྩལ་ཚུ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དེ་ ལག་ལེན་

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

ཚུགས་དག།ོ  
༣. གནས་ཚུལ་དང་ ཁྱབ་བསྒྲགས་ གསལ་བསྒྲགས་ཚུ་ ཉན་ཏེ་ཧ་གོ་ནི་དང་ དབྱེ་དཔྱད་འབད་དེ་ 

གཞན་ལུ་སླབ་ཚུགས་དགོ།  
༤. སྤྱིར་བཏང་གི་ ཆོས་གཏམ་དང་ བློ་ཟེ་ རྩང་མོ་ གླུ་གཞས་ བསླབ་བྱ་ སྒྲ་གཏམ་ སོྐར་གཏམ་ 

དཔྱེ་གཏམ་ཚུ་གི་ གོ་དོན་ཉན་ཏེ་ བཤད་ཚུགས་དགོ། 
༥. དུས་མཐུན་གྱི་མིང་ཚི་གསརཔ་དང་ གྲངས་གནས་ཚུ་ཉན་སླབཀྱི་ཐོག་ལས་ ལག་ལེན་འཐབ་

ཚུགས་དགོ། 
༦. གསལ་བཤད་དང་ གསལ་ཞུ་ཚུ་ འབད་བའི་སྐབས་ རོྗད་སྒྲ་དང་ ངག་སྦྱོར་ ཚི་གི་གཅད་

མཚམས་ཚུ་ འོས་ལྡན་འབད་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་དག།ོ  
༧. གནད་དོན་དང་འཁྲིལ་བའི་ སྐད་ཀྱི་སེང་ཕབ་དང་ གཟུགས་ཀྱི་རྣམ་འགྱུར་ ཉམས་འགྱུར་གྱི་ཁྱད་

པར་ཚུ་ ཧ་གོ་སྟེ་ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་དགོ།  
༨. འབྲེལ་ཡོད་ གནད་དོན་ཚུ་གི་སོྐར་ལས་ རོྩད་སྡུར་ཚུ་འབད་ཚུགས་དག།ོ 
༩. ཆོས་སྐད་དང་ དབྱིན་སྐད་ལས་གོ་བའི་ གནད་དོན་འཇམ་སངམ་ཚུ་ རོྫང་ཁའི་ནང་ དོར་ཁ་བསྒྱུར་

ཏེ་ སླབ་ཚུགས་དག།ོ 
༡༠. ཡུལ་ དུས་ གནས་སྟངས་དང་མཐུན་པའི་ ཉན་སླབ་ཀྱི་རིག་རྩལ་ འཐོབ་ཚུགས་དགོ། 
༡༡. རོྫང་ཁ་ ཉན་ནི་དང་སླབ་ནི་ལུ་ སོྤྲ་བ་དང་བརོྩན་ཤུགས་ བསྐྱེད་ཚུགས་དགོ། 
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1ི་ནི།         

 



!ད་ཡིག་དང་ཡི་(འི་+ོར་བ།                                             0ོབ་རིམ་བ2་པ།      
 

དཔེ་སྐྲུན་ལོ་ སྤྱི་ལོ་༢༠22 ལུ། 89  

9ི་ནིའི་རིག་:ལ་;ི་<ངས་དོན། 
བྲི་ནིའི་རིག་རྩལ་འདི་ རྩོམ་རིག་གི་འབྱུང་ཁུངས་ངོ་མ་ཅིག་ཨིན། དེ་འབད་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། }ོན་'ི་~ལ་པོ་uགས་པའི་
གFགས། །ངག་གི་རང་བཞིན་མེ་ལོང་ཐོབ། །དེ་དག་ཉེ་བར་མི་གནས་:ང་། །རང་ཉིད་ཉམས་པ་མེད་ལ་
`ོས། །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་
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mིར་མཁས་པའི་ལས་གNམ་ལས། །འཆད་]ོད་ངག་ལ་མ་ངེས་པ། །�ིད་mིར་མི་བ�་]ོམ་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་འབད་ བཙུགས་ཏེ་ཡོད།། 
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Rི་ནིའི་རིག་Pལ་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་ཚེའི་ནང་ བྲི་ནི་ལུ་བརྩོན་ཤུགས་དང་ སྤྲོ་བ་བསྐྱེད་ཚུགས་དགོ། 
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གནས་རིམ་བ\་]ོན། 

༡. ཡིག་བཟོ་སོྙམས་འགྲིགས་དང་ བཀལ་ཐངས་ཚུ་ ཚུལ་མཐུན་འབད་འབྲི་ཚུགས། 
༢. འབྲི་རོྩམ་ཚུ་ནང་ལུ་ གནད་དོན་བཙུགས་ཐངས་དང་ བརོྗད་མཚམས་ ཚི་མཚམས་ དོན་མཚམས་

ཚུ་ འབྲི་བཀོད་ལམ་ལུགས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ འབྲི་ཚུགས། 
༣. གཞན་གྱིས་ རོྩམ་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་རོྩམ་དང་ 

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

༥. དབྱིན་སྐད་ནང་ལས་རོྫང་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་རོྩམ་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་སོྟབས་ཀྱིས་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས།  

༨. རང་གི་འབྲི་རོྩམ་གྱི་རིགས་ཚུ་ དཔེ་སོྣད་ནང་ བསྡུ་གསོག་འབད་དེ་ རང་གི་ལོྕགས་གྲུབ་ཡར་རྒྱས་ 
ལྟ་རྟོག་འབད་ཚུགས། 
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[ོབ་=ོང་ལས་དོན། 

༡. སློབ་རིམ་དགུ་པ་ནང་ལྷབ་མི་ བྲི་ནིའི་རིག་རྩལ་ཚུ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དེ་ ལག་ལེན་འཐབ་
ཚུགསདགོ། 

༢. མགོ་རྒྱན་ཚུ་དང་ མགོྱགས་ཡིག་གི་ ཡིག་བཟོ་སྙོམས་འགྲིགས་དང་ བཀལ་ཐངས་ཚུ་ 
ཚུལ་མཐུན་སྦེ་ འབྲི་ཚུགས་དགོ། 

༣. འབྲི་རྩོམ་ཚུ་ནང་ལུ་ གནད་དོན་བཙུགས་ཐངས་དང་ འབྲི་བཀོད་ལམ་ལུགས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ 
འབྲི་ཚུགས་དགོ། 

༤. གཞན་གྱིས་ རྩོམ་སྒྲིག་འབད་དེ་ཡོད་མི་ཚུ་ བསྐྱར་ཞིབ་དང་ དབྱེ་དཔྱད་ཐོག་ལས་ རང་གི་
བློ་འདོད་ལྟར་ གོ་རིམ་བསྒྲིགས་ཏེ་ བཀོད་ཚུགས་དགོ། 

༥. 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་དགོ།  

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

༧. ཞུ་ཡིག་ གཏང་ཡིག་ འཕྲིན་ཡིག་ བཀའ་རྒྱ་ སྙན་ཞུ་ སྙན་གསོལ་ ཟིན་བྲིས་ ལས་རིམ་ 
གྲོས་གཞི་ གྲོས་ཆོད་ ཞུ་ཚི་བཤེར་ཡིག་ ངག་བརྗོད་ འབའ་གན་རྒྱ་ཚུ་ འབྲི་ཚུགས་དགོ། 

༨. འབྲི་རྩོམ་གྱི་སྐབས་ལུ་ 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་དགོ། 
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༩. སློབ་རིམ་ དགུཔ་ནང་ལྷབ་མི་ མིང་ཚི་གུ་ གསར་ཐེབས་ཉུང་ཤོས་༥༠༠ བཀལ་ཏེ་
བསྡོམས་༢༠༠༠ ཡིག་སྡེབ་ཚངམ་སྦེ་ འབྲི་ཚུགས་དགོ། 

༡༠. 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། 

༡༡. བྲི་ནི་ལུ་ སྤྲོ་བ་དང་བརྩོན་ཤུགས་ བསྐྱེད་ཚུགས་དགོ། 
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དགའ་ཚོར་ངོས་ལེན། 

ཤེས་ཡོན་རྩ་གཞུང་དང་ ཁྱད་རིག་རྒྱབ་སྐྱོར་སྡེ་ཚན་གྱིས་ དུས་ཅི་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་ ཤེས་ཡོན་རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་རྒྱབ་སྐྱོར་སྡེ་ཚན་གྱིས་ 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། 


