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༡༦ ཚེདབང་རྡོ་རྗེ། སློབ་དཔོན། མུ་ཏིག་ཐང་འབྲིང་རིམ་གངོ ་མའི་སློབ་གྲྭ། ཐིམ་ཕུག།
༡༧ རྡོ་རྗེ་། སློབ་དཔོན། དབྱངས་ཅན་ཕུག་འབྲིང་རིམ་གོང་མའི་སློབ་གྲྭ། ཐིམ་ཕུག།
༡༨ ཚེརིང་དཔལ་འབྱོར། སློབ་གོང་ལས་རོགས། འགྲམ་ཕུག་འབྲིང་རིམ་འོག་མའི་སློབ་གྲྭ། རྩི་རང་།
༡༩ ཡེ་ཤེས་དབྱངས་མཚོ། སློབ་དཔོན། གསར་སྤང་སློབ་གྲྭ་ཆུང་བ།
༢༠ དབྱངས་ཅན་མཚོ་སྐྱིད། སློབ་དཔོན། ལུང་བསྟན་ཕུག་གཞི་རིམ་སློབ་གྲྭ། ཐིམ་ཕུག།
༢༡ བློ་གྲོས་འོད་ཟེར། སློབ་དཔོན། ཝང་ཆུ་འབྲིང་རིམ་སློབ་གྲྭ་བར་མའི་སློབ་གྲྭ། ཆུ་ཁ།
༢༢ འཛོམས་པ་བུ་ཁྲིད། སློབ་དཔོན། ཕུ་ཡུམ་འབྲིང་རིམ་གངོ ་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།
༣༥ པདྨ་རྡོ་རྗེ། སློབ་དཔོན། དར་དཀར་འབྲིང་རིམ་བར་མའི་སློབ་གྲྭ།
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༣༦
༣༧
ལོ་བ
༡

བསྟན་འཛི་རྡོ་རྗེ། རྩ་གཞུང་འགོ་དཔོན། རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་རྒྱབ་སྐྱོར་སྡེ་ཚན།
ཚེརིང་། རྩ་གཞུང་འགོ་དཔོན། རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་རྒྱབ་སྐྱོར་སྡ།ེ
ར་ ས་མ ན་དང་བ ར་ཞབི །
རྡོ་རྗེ། རྒྱལ་འཛི་ཤེས་རིག་ཚོགས་སྡེ།

ི་ཤགོ ་པར་རསི །
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།
༤ རྡོ་རྗེ། རྒྱལ་འཛི་ཤེས་རིག་ཚོགས་སྡེ།

v

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་འབྲི་ནིའི་ལམ་སྲོལ་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ འབྲུག་གི་
རྒྱལ་ཡོངས་སྐད་ཡིག་ལུ་ངོས་འཛི་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་འབྱུང་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་ཁོངས་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་འབད་ཐོན་ཏེ་ཡོད། དེའི་ནང་ལས་ འབྲི་ལྷག་གི་རིག་རྩལ་གཉིས་ ཡར་
དྲག་གཏང་དགོཔ་གི་ ཞིབ་བཅུད་མངོན་གསལ་ཆེ་ཏོག་ཏོག་འབད་ 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་ ཤེས་རིག་སློབ་གྲྭའི་ཤེས་ཡོན་ལས་ཁུངས་ཁ་ཐུག་ལས་ རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་རྒྱབ་སྐྱོར་སྡེ་ཚན་གྱིས་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་གནང་ཡོད། དེ་གུ་ ཕན་ཐབས་ཆེ་བའི་རང་ལུགས་ སྔར་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།
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ད་རེས་ལེགས་སྒྱུར་འབད་མི་གི་ རྫོང་ཁའི་ཆོས་ཚན་དེ་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་འབད་ འགྲུབ་ཚུགས་པའི་དམིགས་གཏད་བསྐྱེད་དེ་བཟོ་གནང་ནུག།

རྩ་གཞུང་འདི་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་འགོ་བཙུགས་ཞིནམ་ལས་ཚུར་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ ཚུན་གྱི་རིང་ལུ་ སློབ་སྟོན་ལག་ལེན་གྱི་གནས་སྟངས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་
ལེགས་བཅོས་དུམ་གྲ་རེ་འབད་ཡོད་པའི་ཁར་ དུས་ཅི་སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ལོ་ལུ་ བསྐྱར་ཞིབ་ཡང་བསྐྱར་འབད་དེ་ སྡེབ་དང་སྦྱོར་བ་ཚུ་དུས་མཐུན་དང་་དོན་
ཚན་འཕྲི་སྣོན། དེ་ལས་ སྦྱོང་ལཱ་ལེགས་བཅོས་དང་ཁ་སྐོང་བཅས་ པར་རིས་ཚུ་ཡང་བཙུགས་ཐོག་ལས་ ཚོན་ཁྲ་ཅན་འབད་བཟོ་བཀོད་འབད་ཡོད།
བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ཡོད་པའི་ སློབ་དེབ་འདི་གིས་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གི་རྒྱུད་ལུ་ སྐད་ཡིག་རིག་རྩལ་དང་ ལྷག་རིག་དང་རྩོམ་རིག་གི་ རིག་རྩལ། དེ་ལས་
བརྩི་མཐོང་ཤེས་ཡོན་ཚུ་ གོང་འཕེལ་འགྱོ་བ་གིས་མ་ཚད། ལྷབ་སྟོན་གྱི་གནས་སྟངས་ཚུ་ཡང་ སྤྲོ་ཉམས་ཆེ་བའི་སྒོ་ལས་ སྤྱིར་བཏང་རྫོང་ཁའི་སྐད་
ཡིག་ཡར་རྒྱས་ལུ་ཡང་ ཕན་ཐོགས་སྦོམ་ར་འབྱུང་ཚུགས་པའི་ ཡིད་ཆེས་བཅས་ མཇུག་ར་ རྩོམ་སྒྲིག་གི་ལཱ་འདི་གིས་ འབྲུག་གི་སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ རྫོང་ཁ་
ལེགས་ཤོམ་འབད་ཤེས་པའི་ འཇོན་ཐངས་ཅན་གྱི་་མི་ཁུངས་ཅིག་ལུ་འགྱུར་ཚུགས་པའི་ རེ་སྨོན་ཞུཝ་ཨིན།
བཀྲིས་བདེ་ལེགས།
ཀུན་དགའ་དྲག་པ།
མདོ་ཆེན།
རྒྱལ་འཛི་ཤེས་རིག་ཚོགས་སྡེ།
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ོན་བ དོ །
ༀ་ ་ ི། གདོད་ནས་ལེགས་གྲུབ་རི་ ན་ ལ་ཁབ་འདིར། །ཕན་བདེའི་འ ང་གནས་གསང་ གས་ཐེག་པའི་ཆསོ ། །ཐོག་མར་འ ེན་
མཛད་མ ངས་མདེ ་ཨོ་ ན་ ེ། །བཀའ་ ིན་ ིད་མཐའི་བར་ ་གུས་པས་ ན། །འཇིག་ ེན་དབང་ ག་མི་ཡི་བ ར་ གས་ནས། །ཆོས་
ིད་ གས་གཉིས་དཔལ་གྱི་དགའ་ ནོ ་གྱིས། །དཔལ་ ན་འ ག་པའི་ ལ་ཁབ་གཞིར་བཞེངས་པའི། །མ ་ཆེན་ ་མའི་ཞབས་ལ་དད་
ག་བ ེགས། ། ་ཆེན་ཤེས་ འི་མཛོད་ལ་མངའ་བ ེས་ནས། །གཞན་ལམ་འ ེན་མཛད་ཡངོ ས་ལ་གུས་བ ད་ནས། །ངོ་མཚར་འ མ་
ན་ ོན་མེད་རིག་ལམ་གཏེར། །གང་འདོད་ཡངོ ས་ལ་མཆོད་ཡོན་འགྱེད་ལ་ ོ། །

སློབ་རིམ་༡༡ པའི་རྫོང་ཁའི་སློབ་དཔོན་ལམ་སྟོན་འདི་ ཤེས་རིག་ལམ་ལུགས་ནང་ ད་རེས་འགོ་དང་པ་བཏོནམ་ཨིན། དེ་བཟུམ་མའི་ལག་དེབ་འདི་
ཧེ་མ་གཞི་རིམ་སློབ་གྲྭ་འོག་མ་ཚུ་ནང་མ་གཏོགས་མེདཔ་ཨིན། ཨིན་རུང་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ སློབ་གྲྭའི་ཤེས་ཡོན་གནས་ཚད་ ཡར་སེང་གི་དོན་ལུ་ གལ་
ཆེ་ཤོས་ངོ་མ་ཅིག་ སློབ་དཔོན་ལུ་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱིན་ནི་ངོས་འཛི་འབད་དེ་ ད་རེས་ སློབ་གྲྭ་ནང་སློབ་སྟོན་འབད་མི་ སློབ་དཔོན་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ སློབ་རིམ་
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སྟོབས་ཀྱི་ རིག་སྟོབས་གཉིས་ཟུང་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ སློབ་ཕྲུག་གཞན་ལས་ལྷག་པའི་ ཁྱད་པར་ཅན་
ཅིག་ལུ་བཟོ་དགོཔ་དེ་ ལམ་སྟོན་འདི་གི་དགོས་དོན་ངོ་མ་ཨིན་ནོ།།
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ག་རིག་དང་ ོམ་རིག།
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རྩོམ་རིག་གི་ཁུངས་དོན།

མི་ཚེི་ནང་ ལཱ་དང་བྱ་བ་ག་ཅི་གི་ནང་ལུ་ཡང་ འཇོན་ཐངས་ཆེ་ཏོག་ཏོ་ཅིག་ལུ་འགྱུར་ནི་གི་ ཐོས་རྒྱ་
དང་ ཉམས་མྱོང་ འཐོབ་ནིའི་དོན་ལུ་ཁག་ཆེ་བའི་ གནས་ཚུལ་དང་བརྡ་དོན་ཚུ་ རྩོམ་རིག་ཚུ་ལྷག་ཐོག་
ལས་ལེན་དགོཔ་ཨིན། རྩོམ་རིག་ཟེར་མི་འདི་ རྒྱལ་བའི་བཀའ་དང་ རྗེས་འཇུག་མཁས་པའི་བསྟན་
བཅོས་དང་ སྔོན་འབྱོན་སྐྱེས་བུ་དམ་པ་ཚུ་གི་མཛད་ཤུལ་དང་། གཞན་ཡང་ འབྱུང་རབས་ རྣམ་ཐར་
དང་རྟོགས་བརྗོད་ སྲུང་དང་གཏམ་རྒྱུད་ ཡིག་འགྲུལ་དང་ཡིག་ཆ་ གསར་ཤོག་དང་དུས་དེབ་ལ་སོགས་
པའི་ དངོས་འབྱུང་གི་རྩོམ་རིག་དང་ རང་གི་རིག་པ་གིས་བཟོ་བའི་ སྲུང་དང་དགོད་བྲ་ འཆར་རྩོམ་
དང་ སྙན་རྩོམ་ལ་སོགས་པའི་ འཆར་སྣང་གི་རྩོམ་རིག་ཚུ་ ག་ར་ལུ་སླབ་ཨིན།
དེ་ཡང་ ལུགས་ཀྱི་བསྟན་བཅོས་ལས། འ ི་ཀློག་ཡོན་ཏན་ཀུན་གྱི་གཞི། །ཟེར་སླབ་དོ་བཟུམ་ དངོས་
རྩོམ་དང་འཆར་རྩོམ་གྱི་རིགས་ག་ར་ལུ་ ལྷག་སྦྱང་འབད་དེ་ དེ་ཚུ་ནང་ཡོད་པའི་ནང་དོན་ཚུ་ རང་རྒྱུད་
ལུ་འཐོབ་ཚུགསཔ་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ཐབས་ལམ་དྲག་ཤོས་འདི་ར་ ལྷག་ནིའི་རིག་རྩལ་འདི་ཨིན།
རྩོམ་རིག་ལུ་ལྷག་སྦྱང་འབད་བའི་ གྲུབ་འབྲས་འདི་གིས་ རང་གི་མི་ཚེི་རིང་ལུ་ མཁས་པའི་བྱ་བ་
འཆད་རྩོད་རྩོམ་གསུམ་གྱིས་མ་ཚད་པར་ ཆོས་དང་ལམ་སྲོལ་ལུ་བརྩི་མཐོང་གི་བསམ་སྤྱོད་ཤེས་ཡོན་
དང་། སྲིད་ཀྱི་བྱ་གཞག་ག་ཅི་ར་འབད་དགོ་རུང་ ཐོས་རྒྱ་ཆེ་བའི་ཉམས་མྱོང་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ གདམ་ཁ་མ་
ནོར་བར་འཇུག་ཤེས་པའི་རྣམ་དཔྱོད་ཀྱི་ཤེས་རབ་འཐོབ་ཚུགསཔ་ཨིན།
དཔེ་སྐྲུན་ལོ་ སྤྱི་ལོ་༢༠20 ལུ།
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དེ་འབད་ནི་འདི་གིས་ ལྷག་ནིའི་རིག་རྩལ་འདི་ མི་ཚེི་ལཱ་གཡོག་གི་ཤེས་ཡོན་འཐོབ་ནིའི་དོན་ལུ་
ལྷག་ནི་དང་། ཐོས་པའི་ཤེས་རབ་འཐོབ་ནིའི་དོན་ལུ་ལྷག་ནི། གོ་དོན་ལེན་ནིའི་དོན་ལུ་ལྷག་ནི། རང་
སྤྲོ་བ་འཕེལ་བའི་དོན་ལུ་ལྷག་ནི་གི་རིག་རྩལ་ཚུ་དང་། དེ་བཟུམ་ཅིག་འབད་ ཞིབ་ཞིབ་འབད་ལྷག་ནི་
དང་། གདམ་ཁ་དང་བཙག་འཐུ་རྐྱབ་སྟེ་ལྷག་ནི། སྦྱོར་ཀློག་དང་ཚི་སྡུད་རྐྱབ་སྟེ་ལྷག་ནི། ལྷག་སྟེ་
བློར་བཟུང་འབད་ནིའི་ཐབས་ལམ་ཚུ་ ལྷག་ནི་དང་རྩོམ་རིག་གི་ ཤེས་ཡོན་གནས་ཚད་འདི་ནང་ཚུདཔ་
འབད་ བཙུགས་ཏེ་ཡོད།།
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ག་རིག་དང་ ོམ་རིག་ག་ི གནས་ཚད།
སློབ་རིམ་༡༢ པ་མཇུག་བསྡུཝ་ད་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས།
༡. རྫོང་ཁའི་དཔེ་དེབ་དང་ཡིག་རིགས་ ག་ཅི་ར་ཨིན་རུང་ རྗོད་སྒྲ་ གཅད་མཚམས་ ཚི་
མཚམས་ཚུ་ ཚུལ་དང་མཐུན་ཏོག་ཏོ་འབད་ ལྷག་ཚུགས་དགོ།
༢. ཆོས་སྐད་ནང་ཡོད་པའི་ ཡིག་ཆ་དང་ དཔེ་ཆ་ཚུ་ལྷག་ཚུགས་དགོ།
༣. རྫོང་ཁའི་ནང་ཡོད་པའི་དངོས་རྩོམ་དང་ འཆར་རྩོམ་གྱི་དཔེ་དེབ་ཚུ་ རང་སྟོབས་ཀྱིས་ལྷག་སྟེ་
གོ་བ་ལེན་ཚུགས་དགོ།
༤. གོ་དོན་ལེན་ནིའི་དོན་ལུ་ ལྷག་ཐངས་ཀྱི་ཐབས་ཤེས་ མ་འདྲཝ་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་
དགོ།
༥. རྫོང་ཁའི་དཔེ་དེབ་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ བསྐྱར་ཞིབ་ འབད་ཚུགས་དགོ།
༦. རྩོམ་རིག་ མ་འདྲཝ་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ འབྲི་ཐངས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཚུ་ ངོས་འཛི་འབད་ཚུགས་དགོ།
༧. ལྷག་ནི་ལུ་ གོམས་འདྲིས་ཚུད་དེ་ མི་ཚེི་ནང་ ལྷག་ནི་ལུ་བརྩོན་ཤུགས་དང་ སྤྲོ་བ་བསྐྱེད་
ཚུགས་དགོ།
༨. རྩོམ་རིག་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ ཆོས་དང་ལམ་སྲོལ་ལུ་ བརྩི་མཐོང་གི་བསམ་སྤྱོད་ཤེས་ཡོན་དང་
ཆོས་སྲིད་ཀྱི་བྱ་གཞག་ཚུ་ལུ་ རྣམ་དཔྱོད་ཀྱི་ཤེས་རབ་ འཐོབ་ཚུགས་དགོ།
དཔེ་སྐྲུན་ལོ་ སྤྱི་ལོ་༢༠20 ལུ།
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ལྷག་རིག་དང་རྩོམ་རིག་གི་བཀོད་རིས།

མོ ་རགི ་ད ེ་བ།
༡. འ ི་ ོམ།
༢. ན་ ོམ།
༣. ང་དང་གཏམ་ ད།
༤. མ་ཐར་དང་ ོགས་བ ོད།
༥. འཁྐྲབ་ ོན་དང་ གློག་བ ན།
འ ི་ ོམ་ཤོག་བཀོད་རིས།
འ ་ི ོམ་ད ེ་བ།
༡.༡ འགྲེལ་བཤད་འ ི་ ོམ།
༡.༢ ལོ་ ས་འ ི་ ོམ།
༡.༣ ད་ ལ་འ ི་ ོམ།
༡.༤ ོད་གླེང་འ ི་ ོམ།
༡.༥ ས་བཤད་འ ི་ ོམ།
༢.
ན་ ོམ་བཀོད་རིས།
འ ་ི ོམ་ད ེ་བ།
༢.༡ ོམ།
༢.༢ ཞབས་ཁྐྲ།
༢.༣ ོ་ཟེ།
༢.༤ ང་མོ།
༢.༥ བ བ་ །
༢.༦ ད ེ་གཏམ།
༢.༧ ཁ་བཤད།
༢.༨ གསལ་བཤད།

བ ་གཅིག་པ།
√
√
√

བ ་གཉིས་པ།
√
√
√

བཤེས་ ིངས།
(གློག་བ ན་ད ེ་ཞིབ་)

༡.
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བ ་གཅིག་པ།

བ ་གཉིས་པ།

√
√
√
√

√
√

བ ་གཅིག་པ།

བ ་གཉིས་པ།
√

√
√
√
√
√
√
√
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གནས་རམི ་བ ་ ནོ །
༡. རྫོང་ཁའི་ དཔེ་དེབ་དང་ ཡིག་རིགས་ ག་ཅི་ར་ཨིན་རུང་ རྗོད་སྒྲ་ གཅད་མཚམས་ ཚི་
མཚམས་ཚུ་ ཚུལ་དང་མཐུན་ཏོག་ཏོ་འབད་ ལྷག་ཚུགས།
༢. ཆོས་སྐད་ནང་ཡོད་པའི་ ཡིག་ཆ་དང་ དཔེ་ཆ་ཚུ་ ལྷག་ཚུགས།
༣. རྫོང་ཁའི་ནང་ཡོད་པའི་ དངོས་རྩོམ་དང་ འཆར་རྩོམ་གྱི་དཔེ་དེབ་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ རང་སྟོབས་
ཀྱིས་གོ་བ་ལེན་ཚུགས།
༤. གོ་དོན་ལེན་ནིའི་དོན་ལུ་ ལྷག་ཐངས་ཀྱི་ཐབས་ཤེས་མ་འདྲཝ་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས།
༥. རྫོང་ཁའི་ དཔེ་དེབ་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ བསྐྱར་ཞིབ་ འབད་ཚུགས།
༦. རྩོམ་རིག་མ་འདྲཝ་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ འབྲི་ཐངས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཚུ་ ངོས་འཛི་འབད་ཚུགས།
༧. ལྷག་ནི་ལུ་ གོམས་འདྲིས་ཚུད་དེ་ མི་ཚེི་ནང་ ལྷག་ནི་ལུ་བརྩོན་ཤུགས་དང་ སྤྲོ་བ་བསྐྱེད་
ཚུགས།
༨. རྩོམ་རིག་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ ཆོས་དང་ལམ་སྲོལ་ལུ་ བརྩི་མཐོང་གི་བསམ་སྤྱོད་ཤེས་ཡོན་དང་
ཆོས་སྲིད་ཀྱི་བྱ་གཞག་ཚུ་ལུ་ རྣམ་དཔྱོད་ཀྱི་ཤེས་རབ་ འཐོབ་ཚུགས།
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བོ ་ ངོ ་ལས་དོན།
༡. སློབ་རིམ་བཅུ་པ་ནང་ལྷབ་མི་ ལྷག་ནིའི་རིག་རྩལ་ཚུ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དེ་ ལག་ལེན་འཐབ་
ཚུགས་དགོ།
༢. དུས་མཐུན་གྱི་ མིང་ཚི་གསརཔ་རྒྱ་སྐྱེད་འབད་དེ་ ལྷག་ཚུགས་དགོ།
༣. རྗོད་སྒྲ་དང་ གཅད་མཚམས་ཚུ་ འོས་འབབ་དང་ལྡན་ཏོག་ཏོ་འབད་ ལྷག་ཚུགས་དགོ།
༤. དཔྱེ་གཏམ་དང་ ཁ་བཤད་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ གནས་སྟངས་དང་བསྟུན་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགསདགོ།
༥. ལྷག་ཐངས་ཀྱི་ ཐབས་ཤེས་མ་འདྲཝ་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ལྷག་ཞིནམ་ལས་ འབྲུ་དནོ ་
དང་ བརྗོད་དོན་གྱི་ གོ་བ་ལེན་ཐངས་ཚུ་ ཤེས་ཚུགས་དགོ།
༦. རྫོང་ཁའི་ རྩོམ་རིག་ཚུ་ ལྷག་སྟེ་བསྐྱར་ཞིབ་ འབད་ཞིནམ་ལས་ ཁྱད་ཆོས་དང་ འབྲི་ཚུལ་ཚུ་དབྱེ་
བ་ཕྱེ་ཚུགསདགོ།
༧. སབ་ཁྲ་ ཐིག་ཁྲམ་ ཤད་ཁྲམ་ པར་ཁྲམ་ སྒོར་ཁྲམ་ཚུ་ལུ་ བལྟ་སྟེ་ བརྡ་སྒྱུར་དང་ གསལ་བཤད་
འབད་ཚུགས་དགོ།
༨. རྫོང་ཁའི་དཔེ་དེབ་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ འགྲེལ་བཤད་རྐྱབ་ནི་དང་ བཅུད་དནོ ་བསྡུ་ནི་ཚུ་ འབད་ཚུགས་དགོ།
༩. རྒྱབ་རྟེན་གྱི་དཔེ་དེབ་ ཆོས་སྐད་ནང་ཡོད་མི་ དངོས་རྩམོ ་དང་ འཆར་རྩམོ ་གྱི་རིགས་ཚུ་ ལྷག་སྟེ་གོ་
དོན་ལེན་ཚུགས་དགོ།
༡༠. ལྷག་དེབ་ཉུང་ཤསོ ་༢༠ ལྷག་དགོཔ་དང་ སློབ་རིམ་བཅུ་པ་ནང་ཤེས་མི་མིང་ཚི་གུ་ གསར་
འཐེབ་ཉུང་ཤོས་༥༠༠ བཀལ་ཏེ་ བསྡོམས་༢༥༠༠ འི་གོ་དོན་ལེན་ཚུགས་དགོ།
༡༡. རྩོམ་རིག་གི དཔེ་དེབ་མང་སུ་ལྷག་ནི་ལུ་ སྤྲོ་བ་དང་བརྩོན་ཤུགས་ བསྐྱེད་ཚུགས་དགོ།
དཔེ་སྐྲུན་ལོ་ སྤྱི་ལོ་༢༠20 ལུ།
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ོབ་དཔོན་ ་གིས་འབད་དགོཔ།
༡. དངོས་རྩོམ་དང་ འཆར་རྩོམ་མ་འདྲཝ་ཚུ་ ལྷག་ནིའི་དུས་ཚོད་བྱིན་ཏེ་ ག་དེ་མང་མང་ལྷག་
བཅུག་ནི་དང་འཆར་རྩོམ་དང་ དངོས་རྩོམ་གྱི་གོ་དོན་དང་ རྩོམ་རིག་གི་ཁྱད་པར་དང་ དབྱེ་བ་
ཚུ་ ཕྱེ་བཅུག་དགོ།
༢. ཚི་མཛོད་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ མིང་ཚི་གི་ གོ་དོན་འཚོལ་ནི་དང་ དུས་མཐུན་གྱི་ མིང་
ཚི་གསར་ཐེབས་ གང་མང་ལྷག་ལྟེ་ མིང་ཚི་རྒྱ་སྐྱེད་ འབད་བཅུག་དགོ།
༣. རྩོམ་རིག་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ རྩོམ་པ་པོའི་མནོ་ལུགས་དང་ འབྲི་ཐངས་ཀྱི་ཐབས་རིག་ འབྱུང་རིམ་
གྱི་ཚོར་སྣང་ སྲུང་རྩེད་པའི་ སྤྱོད་རྣམ་ཚུ་ དབྱེ་དཔྱད་འབད་དེ་ ཨིན་མེན་དང་ སྐྱོན་ཡོན་གྱི་
བསམ་འཆར་ཚུ་ བཀོད་བཅུག་དགོ།
༤. སྲུང་ གསུང་བཤད་ ཡིག་འགྲུལ་ འབྲི་རྩོམ་ སྙན་ཞུ་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ རྩོམ་རིག་གི་ འབྲི་
ཐངས་མ་འདྲ་བའི་རིག་རྩལ་ཚུ་ དབྱེ་བ་ཕྱེས་ཏེ་ངོས་འཛི་འབད་བཅུག་ཞིན་ན་ ལག་ལེན་
འཐབ་བཅུག་དགོ།
༥. དངོས་རྩོམ་དང་ འཆར་རྩོམ་མ་འདྲཝ་ཚུ་ ལྷག་སྟེ་ སྲུང་གི་བརྗོད་དོན་དང་ འབྱུང་རིམ་
སྲུང་རྩེདཔ་གི་ཁྱད་ཆོས་ཚུ་དང་ སྤང་བླང་གི་གནས་ཚུ་ ངོས་འཛི་འབད་དེ་ མི་ཚེི་སྤྱོད་
རྣམ་དང་ འབྲེལ་བ་འཐབ་སྟེ་ ལག་ལེན་འཐབ་བཅུག་དགོ།
༦. རྩོམ་རིག་ནང་གི་ ལེགས་པའི་ཆ་ མཛེ་པའི་ཆ་ བདེན་པའི་ཆ་ཚུ་ ངོས་འཛི་འབད་དེ་
ཚི་དོན་བཙུགས་ཐངས་ཀྱི་ ཉམས་འགྱུར་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ བཤད་པ་རྐྱབ་བཅུག་དགོ།
དཔེ་སྐྲུན་ལོ་ སྤྱི་ལོ་༢༠20 ལུ།
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༧. རྩོམ་རིག་ཚུ་ནང་ རྩོམ་འབྲིཔ་ཚུ་གིས་བཀོད་པའི་ གནད་དོན་ཚུ་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་དང་ རྩོད་
གླེང་ རྩོད་ཚི་དང་ སྒྲ་གཏམ་ལ་སོགས་པའི་ ཚི་གཞི་བཙུགས་ཐངས་ཀྱི་ རིག་རྩལ་ཚུ་
དབྱེ་བ་དཔྱད་དེ་ ལག་ལེན་འཐབ་བཅུག་དགོ།
8. ཁོང་ར་གིས་དགའ་མི་ རྩོམ་འབྲིཔ་ག་ཨིན་ན་དང་ དེའི་རྩོམ་རིག་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ ལོ་རྒྱུས་
ཚུ་སླབ་བཅུག་དགོ།
9. དཔེ་དོན་སྦྱར་ཏེ་ཡོད་པའི་ ཚི་དོན་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ ཚི་དོན་ དགོས་དོན་ བསྡུས་དོན་ སྤྱི་དོན་
ཚུ་ དབྱེ་བ་ཕྱེས་ཏེ་ ཧ་གོ་བཅུག་དགོ།
10. ཆོས་སྐད་དང་ རྫོང་ཁའི་ནང་ཡོད་པའི་ རྩོམ་རིག་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ ཆོས་དང་ལམ་སྲོལ་ལུ་ བརྩི་
མཐོང་བསྐྱེད་ནི་དང་ ཆོས་དང་སྲིད་ཀྱི་བྱ་གཞག་ཚུ་ལུ་ རྣམ་པར་དཔྱོད་པའི་ཤེས་རབ་ འཐོབ་
བཅུག་དགོ།
11. ཆོས་སྐད་དང་ རྫོང་ཁའི་ནང་ཡོད་པའི་ རྩོམ་རིག་གི་དཔེ་དེབ་ མང་སུ་ལྷག་ནི་ལུ་ སྤྲོ་བ་
བསྐྱེད་བཅུག་ནིའི་ཐབས་ལམ་ཚུ་སྟོན་ཏེ་ ཨ་རྟག་ར་ལྷག་ནི་ལུ་ དག་སྣང་དང་ གོམས་སྦྱང་
ཚུད་བཅུག་དགོ།
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མ ན་ ེན་ཚང་དགོཔ།
དཔྱེ་གཏམ་ལས། སྔོན་འབྱོན་གོང་མའི་རྣམ་ཐར།། རྗེས་འཇུག་གདུལ་བྱའི་ཉམས་ལེན།། ཟེར་སླབ་
སྲོལ་ཡོད་དོ་བཟུམ་སྦེ་ ཧེ་མ་ལས་བྱོན་ཡོད་པའི་ ཡུལ་གོང་མ་ཚུ་དང་ ཕམ་བཟངཔོ་ཚུ་གི་མཛད་སྤྱོད་
བཟང་པོ་ཚུ་ ཧ་གོ་ཐབས་དང་། དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་གནད་དོན་ཚུ་ ཧ་གོ་སྟེ་ རང་གི་བསམ་སྤྱོད་བཅོ་ཁ་
རྐྱབ་ནིའི་དོན་ལུ་ཆོས་དང་འཇིག་རྟེན་གྱི་སྐོར་ལས་ སྤང་བླང་ཚུལ་བཞིན་སྟོན་པའི་ དཔེ་དེབ་ཚུ་ལྷག་
དགོཔ་འདི་ཁག་ཆེ།
དེ་མ་ཚད་ གཞུང་དང་ སྒེར་གྱི་ལཱ་འགན་ ག་ཅི་ར་འབད་རུང་ དེ་ཚུའི་སྐོར་ལས་བྲིས་ཡོད་པའི་དཔེ་དེབ་
ཚུ་ ལྷག་ཞིནམ་ལས་ རིག་རྩལ་དང་ ཐབས་ཤེས་མ་འདྲཝ་ཚུ་ ཧ་གོ་དགོ། དེ་འབདཝ་ལས་ སློབ་
ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ ལྷག་ནིའི་རིག་རྩལ་འདི་ ཐབས་ལམ་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་ཐོག་ལས་ སྦྱང་བ་བྱིན་ཏེ་ཉམས་
མྱོང་མ་བཏུབ་བཏུབ་འབད་ཚུད་དགོཔ་ཨིན།
༡ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གི་ མནོ་རིག་དང་ བསམ་སྤྱོད་བཅོ་ཁ་རྐྱབ་ནིའི་དོན་ལུ་ ཆོས་དང་ལམ་སྲོལ་
དང་འབྲེལ་བའི་ དཔེ་དེབ་ཚུ་ལྷག་ནིའི་གོ་སྐབས་འཐོབ་དགོ།
༢ ཚིས་བཅད་ ཚི་ལྷུག་ སྤེལ་མ་གསུམ་གྱི་ ལྷག་ཐངས་ཚུ་སྦྱང་བ་འབད་ནིའི་ གོ་སྐབས་
འཐོབ་དགོ།
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༣ མི་སྡེ་དང་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྐོར་ལས་ ཧ་གོ་ནིའི་དོན་ལས་ སྔོན་རབས་དང་ དེང་སང་གི་རྩོམ་
རིག་དང་ གནས་ཚུལ་ཚུ་ ལྷག་ནི་ལུ་ སྦྱང་བ་དང་ གོམས་འདྲིས་ཚུད་ནིའི་ གོ་སྐབས་
འཐོབ་དགོ།
༤ རྗོད་སྒྲ་དང་ གཅད་མཚམས་ཚུ་ ཚུལ་མཐུན་འབད་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ ལྷག་ནི་ལུ་ སྦྱང་
བ་འབད་ནིའི་གོ་སྐབས་ འཐོབ་དགོ།
༥ ལྷག་ཐངས་ཀྱི་ཐབས་ལམ་ དཔེར་ན། ཁུ་སིམ་སིམ་འབད་ལྷག་ནི་ མིག་བཤལ་རྐྱབ་སྟེ་
ལྷག་ནི་ ཞིབ་ཞིབ་འབད་ལྷག་ནི་ལུ་ སྦྱང་བ་འབད་ནིའི་ གོ་སྐབས་འཐོབ་དགོ།
༦ ལཱ་དང་ གཡོག་གི་སྐོར་ལས་ ཧ་གོ་ནིའི་དོན་ལུ་ ལྷན་ཁག་དང་ ལས་ཁུངས་ཁག་གི་
ཡིག་རིགས་དང་ དཔེ་དེབ་ཚུ་ ལྷག་ནིའི་ གོ་སྐབས་འཐོབ་དགོ།
༧ ལྷག་ཞིནམ་ལས་ གནད་དོན་བཅུད་བསྡུ་སྟེ་སླབ་ནི་དང་ རྒྱས་བཤད་རྐྱབ་ནི་གི་ སྦྱང་བ་
འབད་ནིའི་ གོ་སྐབས་འཐོབ་དགོ།
༨ མི་ཚེི་གནས་སྟངས་ནང་ མཁོ་གལ་ཆེ་བའི་ ཤེས་ཡོན་ཚུ་ འཐོབ་ནིའི་དོན་ལུ་ དངོས་རྩོམ་
དང་ འཆར་རྩོམ་གྱི་རིགས་ཚུ་ གང་མང་ལྷག་ནི་གི་གོ་སྐབས་ འཐོབ་དགོ།
༩ པར་རིས་དང་ ཤོག་ཁྲམ་གྱི་རིགས་ གནད་དོན་དང་གོ་བ་ བརྡ་སྒྱུར་འབད་ཚུགས་ནིའི་ དོན་
ལུ་ སྦྱང་བ་འབད་ནིའི་ གོ་སྐབས་འཐོབ་དགོ།
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སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ ལྷབ་སྦྱང་འབད་དགོཔ།
འབྲི་རྩོམ་

ལྷབ་པའི་སྐབས་

འབྲི་རྩོམ་གྱི་ནང་དོན་ཚུ་

ཧ་གོཝ་ཙམ་འབད་

མ་བཞག་པར་རང་གི་རྒྱུད་ལུ་

སྐད་ཡིག་གི་ རིག་རྩལ་བཞི་ ཡར་རྒྱས་གཏང་ཐབས་ལུ་ དམིགས་ཏེ་ གཤམ་འཁོད་ཀྱི་སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་འབད་
དགོཔ་ཨིན།
བྲི་ནིའི་རིག་རྩལ་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་དོན་ལུ།
༡- སྤྱིར་བཏང་འབྲི་རྩོམ་གྱི་ ངོ་སྤྲོད་དང་ དབྱེ་བ་ཚུ་གི་ཐོག་ལུ་ འདྲི་ལན་བྲི་ནི།
༢- རྩོད་གླེང་འབྲི་རྩོམ་དང་ བདེན་བཤད་འབྲི་རྩོམ་ཚུ་ ག་དེ་མང་མང་ལེགས་བཅོས་འབད་ཡི་ར་བྲི་ནི།
༣- འབྲི་རྩོམ་གྱི་དཔེ་ཚུ་གི་ཐོག་ལུ་ འདྲི་བ་འདྲི་ལན་བྲི་ནི།
༤- འབྲི་རྩོམ་ནང་ལས་ཐོན་པའི་ མིང་ཚིག་ཡིག་སྡེབ་ཚུ་གི་ མགྱོགས་ཕབ་དང་ རྗོད་ཚིག་བྲི་ནི།
༥- འབྲི་རྩོམ་ནང་ལས་ཐོན་པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་གི་ཐོག་ལུ་ རྣམ་གྲངས་དང་འགལ་མིང་ཚུ་བྲི་ནི།
ལྷག་ནིའི་རིག་རྩལ་ ཡར་རྒྱས་ཀྱི་དོན་ལུ།
༡- འབྲི་རྩོམ་གྱི་ ངོ་སྤྲོད་དང་ དབྱེ་བ་ དཔེ་ཚུ་ ག་དེ་མང་མང་ ལྷག་ནི།
༢- རང་དང་ ཆ་རོགས་ཚུ་གིས་ བྲིས་ཡོད་པའི་འབྲི་རྩོམ་ཚུ་ དམངས་ཁར་ལྷག་ནི།
ཉན་སླབ་ཀྱི་རིག་རྩལ་ ཡར་རྒྱས་ཀྱི་དོན་ལུ།
འབྲི་རྩོམ་གྱི་ངོ་སྤྲོད་དང་ དབྱེ་བ་ དཔེ་ཚུ་གི་ཐོག་ལུ་ སློབ་དཔོན་དང་གཅིག་ཁར་ ངག་ཐོག་ལས་འདྲི་ལན་
འབད་ནི་དང་ གནད་དོན་ཚུ་ལུ་ དགག་སྒྲུབ་དང་ གསལ་བཤད་ སྤྱན་འབུལ་ དོགས་སེལ་ བསམ་འཆར་
བཤད་ནིའི་ གོ་སྐབས་གང་མང་ལེན་དགོཔ་ཨིན།
དབྱེ་ཞིབ།
ཁྱེད་ཀྱིས་ འབྲི་ལྷག་ཉན་སླབ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ སྦྱོང་ལཱ་མ་འདྲཝ་ ལེ་ཤ་ཅིག་ འབད་ཡོད་མི་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་
སློབ་དཔོན་ཚུ་གི་ཕྱག་ལུ་ དུས་རྒྱུན་དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་ སྐུགས་ཐོ་ཚུ་འོང་། དེ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ རང་ ཡར་རྒྱས་འགྱོ་
དོ་ཡོད་མེད་ འཕྲལ་འཕྲལ་ར་ བལྟ་དགོ། སློབ་གྲྭ་ནང་འོང་པའི་དུས་ཚོད་འདི་ འཕྲོ་བརླག་མ་བཏང་པར་
ཉིནམ་གཅིག་བ་ཉིནམ་གཅིག་ ཡར་དྲག་འགྱོ་ནིའི་ མནོ་བསམ་བཏང་སྟེ་ དཔེ་ཆ་ ལྷབ་དགོཔ་ཨིན།
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འབྲི་རྩོམ་ལྷབ་དགོ་པའི་དགོས་དོན།

སྤྱིར་བཏང་འབྲི་རྩོམ་ལྷབ་དགོ་པའི་ དགོས་པ་འདི་ཡང་ བྲི་ནིའི་རིག་རྩལ་འདི་ ག་ནི་བ་ ཁག་ཆེཝ་
ལས་བརྟེན་ཏེ་ འབྲི་རྩལ་ཤེས་ཡོན་གང་མང་ འཐོབ་ཐབས་ལུ་དམིགས་ཏེ་ ཨིན་པའི་ཁར་ འབྲི་རྩོམ་
བྲི་ནི་ལྷབ་མི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ རྩོམ་སྒྲིག་པ་གཞན་གྱི་བསམ་དོན་དང་ འབྲི་རྩོམ་འབྲི་ཐངས་ཀྱི་རིག་རྩལ་ཚུ་
རང་གིས་ལེན་ཚུགས་པའི་ཁར་ རྩོམ་སྒྲིག་གི་ལཱ་ཚུ་ནང་ འགོ་བཙུགས་དང་ བར་གྱི་གནད་དོན་
མཇུག་བསྡུ་ཚུ་གི་ ཚི་གཞི་བཀོད་ཐངས་ཀྱི་ རིག་རྩལ་འཐོབ་ནི་དང་། ཚི་མཚམས་ བརྗོད་
མཚམས་ དོན་མཚམས་ཚུ་ སོ་སོར་ཕྱེ་ནིའི་ སྒྲིག་བཀོད་ཀྱི་རིག་རྩལ་ཚུ་འཐོབ་ཚུགསཔ་ཨིན།
དེ་མ་ཚད་ འབྲི་རྩོམ་གྱི་དབྱེ་བ་ སོ་སོར་ཕྱེས་ཏེ་ ལྷབ་མི་འདི་གིས་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གི་མི་ཚེི་ནང་ལུ་
གནད་དོན་མ་འདྲཝ་ སྣ་ཚོགས་ཀྱི་ཐོག་ལུ་ བཤད་པ་རྐྱབ་དགོཔ་དང་ ཁུངས་བཀལ་དགོཔ་ དབྱེ་བ་
དཔྱད་དགོཔ། ལོ་རྒྱུས་བཤད་དགོཔ། རྩོད་འགྲན་འབད་དགོཔ། འཆར་སྣང་བཀོད་དགོཔ་ལ་སོགས་
པའི་ དུས་སྐབས་ཚུ་འབྱུངམ་ད་ དེ་ཚུ་གི་དབྱེ་བ་དང་བསྟུན་པའི་ འབྲི་ཐངས་ཀྱི་རིག་རྩལ་ཚུ་ཡང་ སོ་
སོ་འབད་ར་ འཐོབ་ཚུགས་པའི་དགོས་པ་ཚུ་ཡོདཔ་ཨིན།
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འབྲི་རྩོམ་སྤྱིར་བཏང་གི་ངོ་སྤྲོད།

༉ འབྲི་རྩོམ་ཟེར་མི་འདི་ སྤྱིར་བཏང་ གནད་དོན་གང་རུང་ཅིག་ བཤད་ནིའི་དོན་ལུ་ གནད་དོན་
འདིའི་ནང་གསེས་ཀྱི་དབྱེ་བ་དང་བསྟུན་པའི་ དོན་མཚམས་སོ་སོར་བཅད་དེ་ ངོ་སྤྲོད་དང་ བར་གྱི་
གནད་དོན་ མཇུག་བསྡུ་ཚུ་ཡོད་པའི་ འབྲི་བཀོད་ཅིག་གི་ཐོག་ལས་ བྲིས་ཡོད་མི་ཅིག་ལུ་གོཝ་ཨིན།
འབྲི་རྩོམ་འདི་ རྩོམ་རིག་གི་ནང་གསེས་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ རྫོང་ཁའི་རྩོམ་རིག་གི་ ཤེས་ཡོན་ལེགས་
ཤོམ་འཐོབ་ནིའི་དོན་ལུ་ འབྲི་རྩོམ་འདི་ ལྷབ་དགོ་པའི་དོན་ཚན་འབད་བཙུགས་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན།
ད་རེས་ནངས་པར་ འཛམ་གླིང་གཅིག་འགྱུར་གྱི་དུས་ལུ་ ལྷོདཔ་ལས་ ང་བཅས་རའི་ཧེ་མ་གི་ ལམ་
ལུགས་གུ་ དེང་རབས་ཀྱི་ འབྲི་རྩོམ་ལམ་ལུགས་ཚུ་ ཤེས་དགོཔ་འདི་ཡང་ གལ་ཆེ་བའི་ དུས་སྐབས་
ཅིག་ནང་ ལྷོད་དེ་ཡོད། དེང་རབས་ཀྱི་འབྲི་རྩོམ་ ལམ་ལུགས་ཚུ་ ཨིང་ལིཤ་ ལ་སོགས་པའི་ རྒྱལ་
ཁབ་གཞན་གྱི་སྐད་ཡིག་ཚུ་ནང་ ཡོངས་གྲགས་ཡོད་ནི་དེ་གིས་ སྐད་ཡིག་མ་འདྲ་རུང་ རིག་ལམ་
གཅིག་འབད་ནི་འདི་གིས་ དེ་ཚུ་ཤེས་པ་ཅིན་ རང་གི་ཤེས་ཡོན་རྒྱ་སྐྱེད་གཏང་ནི་ལུ་ ཕན་ནི་ཨིན་མས།
དེ་བཟུམ་ཅིག་འབད་ ཡོདཔ་རང་ལས་བཏོན།། མེདཔ་རོགས་ལས་འཚོལ།། ཟེར་སླབ་སྲོལ་ཡོད་པའི་ དཔྱེ་
བཟུམ། ང་བཅས་རའི་ རྒྱལ་ཡོངས་སྐད་ཡིག་འདི་ཡང་ སྔར་སྲོལ་ལམ་ལུགས་ཀྱིས་ གཞི་བཟུང་།
དེང་རབས་ ལམ་ལུགས་ཀྱིས་ ཟུར་བརྒྱན་ཏེ། རྫོང་ཁའི་རྩོམ་རིག་ སྔར་ལས་ལྷག་སྟེ་ གོང་འཕེལ་
གཏང་ནི་གི་ དུས་ཚོད་ཁར་ལྷོད་དེ་ཡོད། དེ་གིས་འབད་ ད་ལས་ཕར་ རྫོང་ཁའི་འབྲི་རྩོམ་འབྲི་ཐངས་
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འདི་ཡང་ དེང་རབས་ཀྱི་འབྲི་རྩོམ་ ལམ་ལུགས་ཐོག་ལས་ སློབ་སྦྱོང་འབད་ནི་གི་ལམ་སྲོལ་ འགོ་
བཙུགསཔ་ཨིན།
སྤྱིར་བཏང་འབྲི་རྩོམ་ལུ་ཚང་དགོ་པའི་ཁྱད་རྣམ།

- ངོ་སྤྲོད་ བར་གྱི་གནད་དོན་ མཇུག་བསྡུ་གསུམ་ཚང་ཡོདཔ།
- གནད་དོན་རེ་རེ་བཞིན་ དོན་མཚམས་སོ་སོར་བཅད་དེ་བྲིས་ཡོདཔ།
- ཚི་མཚམས་བཅད་དེ་བྲིས་ཡོདཔ།
འབྲི་རྩོམ་གྱི་དབྱེ་བ།

སྤྱིར་བཏང་འབྲི་རྩོམ་ལུ་ ནང་གསེས་ཀྱི་ དབྱེ་བ་ཕྱེ་བ་ཅིན་ རྩོམ་སྒྲིག་པ་རང་སོའི་ རིག་པའི་ལྕོགས་
གྲུབ་དང་བསྟུན་ དབྱེ་བ་མ་འདྲཝ་ ལེ་ཤ་ར་ བཤད་སྲོལ་ཡོད་རུང་ ད་ལྟོ་ནཱ་ལུ་འབྲི་རྩོམ་གྱི་དབྱེ་བ་འདི་
༦ འབད་བཞག་སྟེ་ཡོད། འབྲི་རྩོམ་གྱི་དབྱེ་བ་དེ་ཚུ་ཡང་ ༡) འཆར་སྣང་འབྲི་རྩོམ། ༢) འགྲེལ་
བཤད་འབྲི་རྩོམ། ༣) ལོ་རྒྱུས་འབྲི་རྩོམ། ༤) རྒྱུད་སྐུལ་ འབྲི་རྩོམ། ༥) བདེན་བཤད་འབྲི་
རྩོམ། (རྒྱས་བཤད་འབྲི་རྩོམ།)༦) རྩོད་གླེང་འབྲི་རྩོམ། ཚུ་ཨིན། དེ་ཚུ་རེ་རེ་བཞིན་གྱི་གོ་དོན་དང་
ཁྱད་རྣམ་ཚུ་ ཁ་གསལ་འོག་ལས་མར་བཀོད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན།
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༡. འཆར་སྣང་འབྲི་རྩོམ།
འཆར་སྣང་འབྲི་རྩོམ་ཟེར་མི་འདི་ དངོས་སུ་མ་བྱུང་མི་ཅིག་དང་ ཡང་ན་ མ་འོངས་པའི་འཆར་བཀོད་
ཚུ་ རང་གི་སེམས་ཀྱིིས་བཟོ་སྟེ་ བློ་རིག་གི་ཐོག་ལས་ བྲིས་ཡོད་མི་ཚུ་ལུ་སླབ་ཨིན།
འཆར་སྣང་འབྲི་རྩམོ ་གྱི་ཁྱད་རྣམ།

སྤྱིར་བཏང་འབྲི་རྩོམ་གྱི་ ཁྱད་ཆོས་ག་ར་ ཚང་ཐོག་ལུ་ བཤད་དགོ་པའི་ གནད་དོན་འདི་ བཤད་
ཐངས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ ཚི་གཙོ་བོ་ར་
- དངོས་སུ་འབད་མ་བྱུང་པའི་ དོན་ཚན་ཅིག་ལུ་ གཞི་བཞག་སྟེ་བྲིས་ཡོདཔ།
- སེམས་ཀྱིས་བཟོ་སྟེ་བྲིས་ཡོདཔ།
༢. འགྲེལ་བཤད་འབྲི་རྩམོ །
འགྲེལ་བཤད་འབྲི་རྩོམ་འདི་ གནད་དོན་ཅིག་གི་སྐོར་ལས་ བཤད་པ་རྐྱབ་སྟེ་ བྲིས་ཡོད་མི་འདི་ཨིན།
འབྲི་རྩོམ་འདི་ལྷག་པའི་བསྒང་ལས་ ལྷག་མི་གི་སེམས་ལུ་ དོན་ཚན་འདི་གི་སྐོར་ལས་ མངོན་སུམ་
ཁྲ་ལམ་ལམ་གྱི་ སྣང་བ་ཤར་ཚུགསཔ་འབད་ བྲི་དགོཔ་ཨིན། དཔེར་ན་ བུམ་ཐང་ཁྲོམ་བཟུམ་ཅིག་
གི་སྐོར་ལས་ འགྲེལ་བཤད་འབྲི་རྩོམ་ཅིག་འབད་བ་ཅིན་ འབྲི་རྩོམ་འདི་ ལྷག་ཚར་བའི་ཤུལ་ལུ་
ལྷག་མི་འདི་གིས་ བུམ་ཐང་ཁྲོམ་གྱི་སྐོར་ལས་ པར་རིས་བྲི་དགོ་རུང་ བྲི་ཚུགས་པའི་བློ་སྤོབས་འཐོབ་
ཚུགས་དགོཔ་ཨིན།
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དེ་ལུ་ཡང་ དངོས་གཟུགས་འགྲེལ་བཤད། བྱ་རིམ་འགྲེལ་བཤད། དངོས་དང་དངོས་མེད་ གཉིས་ལྡན་
གྱི་འགྲེལ་བཤད་དང་བཅས་གསུམ་ཡོད། དེ་ནང་ལས་ དངོས་གཟུགས་ འགྲེལ་བཤད་ཟེར་མི་འདི་
དཔེར་ན། མིག་མཐོང་ལག་ཟུན་ལུ་ཡོད་པའི་ ཅ་དངོས་དང་སེམས་ཅན་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ བཤད་པ་རྐྱབ་
སྟེ་བྲི་ནི་ཅིག་ལུ་སླབ་ཨིན།
བྱ་རིམ་འགྲེལ་བཤད་ཟེར་མི་འདི་ གནད་དོན་ཅིག་ ག་དེ་སྦེ་འབད་ནི་ཨིན་ན་ གོ་རིམ་བཞིན་དུ་གི་
འགྲེལ་བཤད་ དཔེར་ན། བཞེས་སྒོ་འབད་ཐངས་ཀྱི་ ཟས་སྦྱོར་དཔེ་དེབ་བཟུམ་ལུ་སླབ་ཨིན།
དངོས་དང་དངོས་མེད་གཉིས་ལྡན་ ཟེར་མི་འདི་ མིག་མཐོང་ལུ་དངོས་སུ་ཡོད་པའི་ ཅ་དངོས་ཅིག་གི་
སྐོར་ལས་ བཤད་པ་རྐྱབ་ནི་དང་ དེ་དང་འབྲེལ་བའི་ དངོས་མེད་ལྐོག་འགྱུར་གྱི་ལོ་རྒྱུས་ཚུ་ བཤད་པ་
རྐྱབ་སྟེ་ བྲི་ནི་ཅིག་ལུ་སླབ་ཨིན། དཔེར་ན། གནས་བཤད་ འབྲི་དོ་བཟུམ་ གནས་འདི་ནང་ མིག་
གིས་མཐོང་སར་ཡོད་པའི་ ཅ་དངོས་ཀྱི་བཤད་པ་རྐྱབ་ནི་དང་ གནས་དེ་དང་འབྲེལ་བའི་ ཕན་ཡོན་ལོ་
རྒྱུས་ཚུ་ བཤད་པ་རྐྱབ་དོ་བཟུམ་ཅིག་ཨིན།
འགྲེལ་བཤད་འབྲི་རྩམོ ་གྱི་ཁྱད་རྣམ།
སྤྱིར་བཏང་འབྲི་རྩོམ་གྱི་ ཁྱད་ཆོས་ག་ར་ ཚང་པའི་ཐོག་ལུ་ བཤད་དགོ་པའི་ གནད་དོན་འདི་ བཤད་
ཐངས་ཀྱི་ཐད་ཁར་ ཚི་གཙོ་བོ་ར་
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- བཤད་པ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ ལྷག་མི་ཚུ་གིས་ གནད་དོན་འདིའི་སྐོར་ལས་ པར་རིས་དང་། པར་
སྲུང་། དེ་ལས་འཁྲབ་སྲུང་ལ་སོགས་པ་ཚུ་ གསལ་ཏོག་ཏོ་འབད་ འབྲི་ཚུགས་པའི་བློ་
སྤོབས་འཐོབ་ཚུགསཔ་འབད་བྲིས་ཡོདཔ།
- བཤད་པ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ དོན་ཚན་འདི་ དངོས་སུ་མ་མཐོང་རུང་ སེམས་ཁར་ ཁྲ་ལམ་ལམ་
ཤར་ཚུགསཔ་འབད་བྲིས་ཡོདཔ།
- གནད་དོན་གྱི་སྐོར་ལས་ སྒོ་ལྔའི་དབང་ཤེས་ལུ་ ངོ་མ་བཟུམ་གྱི་ ཚོར་ཉམས་འབྱུང་ཚུགས་
པའི་བཤད་པ་ཡོདཔ།
བྱ་རིམ་འགྲེལ་བཤད་ཨིན་པ་ཅིན་
- བཤད་པ་ སྤྲོས་མ་བཏགས་པར་ རང་བཞིན་ག་ཨིནམ་འབད་བྲིས་ཡོདཔ།
- ལཱ་འབད་ཐངས་ཀྱི་གོ་རིམ་ མ་འཛོལ་བར་ བཤད་པ་རྐྱབ་ཡོདཔ།
- ལྷག་མི་གིས་ བཤད་པ་གི་གོ་རིམ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགསཔ་འབད་བྲིས་ཡོདཔ།
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༣. ལོ་རྒྱུས་འབྲི་རྩམོ །
ལོ་རྒྱུས་འབྲི་རྩོམ་ཟེར་མི་འདི་ སྔོན་མར་འབད་འབདཝ་དང་ ཡང་ཅིན་བྱུང་བྱུངམ་ཅིག་གི་སྐོར་ལས་ གོ་
རིམ་མ་འཛོལ་བར་ རིམ་པ་བཞིན་དུ་བཀོད་དེ་ འབྲི་རྩོམ་གྱི་འབྲི་བཀོད་ནང་ལུ་ བྲིས་ཏེ་ཡོད་མི་ཅིག་ལུ་
གོ་ནི་ཨིན།
ལོ་རྒྱུས་འབྲི་རྩམོ ་གྱི་ཁྱད་རྣམ།
སྤྱིར་བཏང་འབྲི་རྩོམ་གྱི་ ཁྱད་ཆོས་ག་ར་ ཚང་པའི་ཐོག་ལུ་ བཤད་དགོ་པའི་གནད་དོན་འདི་ བཤད་
ཐངས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ ཚི་གཙོ་བོ་ར་
- སྔོན་མ་འབད་འབདཝ་དང་ བྱུང་བྱུངམ་ཅིག་ལུ་གཞི་བཞག་ཡོདཔ།
- ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་འབྱུང་རིམ་ཚུ་ གོ་རིམ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ བྲིས་བྲཝི །
- གནམ་ལོ་ ཟླ་ཚེ་ ཆུ་ཚོད་ ལ་སོགས་པའི་དུས་ཚོད་ཚུ་ གོ་རིམ་བཞིན་བྲིས་ཡོདཔ།
- འབྲི་རྩོམ་འདི་ རང་གི་སྐོར་ལས་ཨིན་པ་ཅིན་ གང་ཟག་དང་པ་དང་། དེ་མེན་པར་ མི་གཞན་
གྱི་སྐོར་ལས་ཨིན་པ་ཅིན་ གང་ཟག་གཉིས་པ་དང་གསུམ་པ་གི་མིང་ཚབ་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་
ཡོདཔ།
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༤. རྒྱུད་སྐུལ་འབྲི་རྩམོ །
རྒྱུད་སྐུལ་འབྲི་རྩོམ་ཟེར་མི་འདི་ གནད་དོན་ཅིག་ལུ་ ལྷག་མི་ཚུ་ རྒྱུད་སྐུལ་འབད་ཚུགས་པའི་སྒྲུབ་བྱེད་
དང་རྒྱུ་མཚན་ཚུ་བཀོད་དེ་ བཤད་པ་རྐྱབ་ཡོད་མི་འདི་ལུ་སླབ་ཨིན། དཔེར་ན། ཆང་སྤངས་པའི་ཕན་
ཐོགས་ཚུ་བཤད་དེ་ ཆང་སྤང་དགོ་པའི་སྐོར་ལས་ འབྲི་དོ་བཟུམ་ཨིན།
རྒྱུད་སྐུལ་འབྲི་རྩམོ ་གྱི་ཁྱད་རྣམ།
སྤྱིར་བཏང་འབྲི་རྩོམ་གྱི་ ཁྱད་ཆོས་ག་ར་ ཚང་པའི་ཐོག་ལུ་ བཤད་དགོ་པའི་ གནད་དོན་འདི་ བཤད་
ཐངས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ ཚི་གཙོ་བོ་ར་
- ལྷག་མི་ཚུ་ ཡིད་ཆེས་བསྐྱེད་ཐབས་ལུ་ གནད་དོན་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་ཁུངས་ རྒྱུ་མཚན་
སྒྲུབ་བྱེད་ དཔེ་ཚུ་ འོས་འབབ་ལྡན་ཏོག་ཏོ་འབད་ཡོདཔ།
- ཁེ་ཕན་མང་སུ་འབད་བཤད་དེ་ རྒྱུད་སྐུལ་འབད་ཡོདཔ།
- གཞན་གྱི་ཆ་གནས་དང་ཡིད་ཆེས་བསྐྱེད་ཐབས་ལུ་ ཚོར་ཤུགས་བྱིན་ཚུགས་པའི་ཚི་ཚུ་ ཚུད་
ཡོདཔ།
རྒྱུད་སྐུལ་གྱི་ཚི་ཚུ་ ཟུར་གྱིས་མེན་པར་ ངོ་མ་འབད་ར་བཀོད་དེ་ཡོདཔ།
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༥. རྒྱས་བཤད་འབྲི་རྩོམ།
རྒྱས་བཤད་འབྲི་རྩོམ་ཟེར་མི་འདི་ དོན་ཚན་གང་རུང་ཅིག་གི་སྐོར་ལས་ རྩོམ་སྒྲིག་པའི་བསམ་འཆར་
དང་ སྒྲོ་བཏགས་ཚུ་སྤངས་ཏེ་ དྲང་བདེན་གྱི་ཐོག་ལས་ ཁུངས་དང་སྒྲུབ་བྱེད་ཚུ་བཀོད་དེ་ གསལ་ཏོག་
ཏོ་འབད་བཤད་པ་རྐྱབ་ཡོད་མི་ཅིག་ལུ་སླབ་ཨིན། དཔེར་ན། སྤ་རོ་ཁྲོམ་གྱི་མཐོང་སྣང་ག་ཨན་མི་དེ་
གསལ་རིལ་རི་འབད་བཤད་པ་རྐྱབཡོདཔ། སློབ་གྲྭའི་ལྟ་རྟོག་སྙན་ཞུ་དང་། གནས་སྟངས་ཅིག་གི་སྐོར་
ལས་ གནས་ཚུལ་བྲི་ནི་བཟུམ་ཅིག་ཨིན།
རྒྱས་བཤད་འབྲི་རྩོམ་གྱི་ཁྱད་རྣམ།
སྤྱིར་བཏང་འབྲི་རྩོམ་གྱི་ ཁྱད་ཆོས་ག་ར་ ཚང་པའི་ཐོག་ལུ་ བཤད་དགོ་པའི་ གནད་དོན་འདི་ བཤད་
ཐངས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ ཚི་གཙོ་བོ་ར་
- བཤད་པ་ཚུ་ ཆགས་སྡང་དང་བསམ་འཆར་གྱི་ཐོག་ལས་མེན་པར་ རང་བཞིན་ག་ཨིནམ་
འབད་བཀོད་ཡོདཔ།
- བཤད་པ་ཚུ་ བརྡ་དོན་འཕྲོད་ཐབས་ལུ་ ཁ་གསལ་འབད་བྲིས་ཡོདཔ།
- ལྷག་མི་གིས་ གནད་དོན་གྱི་སྐོར་ལས་ ག་ནི་ཡང་ཧ་མ་གོ་བར་ཡོད་མི་འདི་ ཧ་གོཝ་བཟོ་
ཚུགསཔ།
- མིང་ཚབ་ གང་ཟག་དང་པ་དང་གཉིས་པ་ཚུ་ ལག་ལེན་མ་འཐབ་པར་ བྲིས་ཏེ་ཡོདཔ།
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- གཞན་གྱིས་ཆ་བཞག་ཚུགས་པའི་ཁུངས་དང་ སྒྲུབ་བྱེད་ རྒྱུ་མཚན་ཚུ་ གོ་རིམ་ལྡན་ཏོག་ཏོ་
འབད་བཙུགས་ཏེ་ཡོདཔ།
༦. རྩོད་གླེང་འབྲི་རྩམོ །
རྩོད་བསྡུར་འབད་བཏུབ་པའི་དོན་ཚན་གཅིག་ལུ་ ཁུངས་ལྡན་གྱི་དགག་སྒྲུབ་གང་རུང་ཐོག་ལས་
གཞན་ཚུ་ཡིད་ཆེས་ཀྱི་གནས་ལུ་ བཀོད་ཚུགས་པའི་ལུང་རིག་ཚུ་བཙུགས་ཏེ་ ཕན་གནོད་དང་འོས་
འབབ་ཡོད་མེད་སོགས་ཀྱི་ ར་ཁུངས་དང་ བདེན་ཁུངས་གཟང་སྟེ་ བཀོད་པའི་འབྲི་རྩོམ་ཅིག་ལུ་སླབ་
ཨིན། དཔེར་ན། གྲོང་གསེབ་ནང་ཞིང་ལམ་བཏོན་པ་ཅིན་ མི་སེར་ལུ་གནོད་པ་བ་ཡང་ ཕན་པ་འདི་
ཤུགས་ཆེ། ཟེར་ གནོད་པ་ཡོད་ཟེར་བའི་བསམ་འཆར་ཚུ་ལུ་ གནོད་པ་ལས་ཕན་པ་ར་ཤུགས་ཆེ་
བའི་རྩོད་བསྡུར་ སྒྲུབ་བྱེད་དང་བདེན་ཁུངས་གཟང་སྟེ་ འབྲི་དོ་བཟུམ་ཨིན།
རྩོད་གླེང་འབྲི་རྩོམ་གྱི་ཁྱད་རྣམ།
སྤྱིར་བཏང་འབྲི་རྩོམ་གྱི་ ཁྱད་ཆོས་ག་ར་ ཚང་པའི་ཐོག་ལུ་ བཤད་དགོ་པའི་ གནད་དོན་འདི་ བཤད་
ཐངས་ཐད་ཁར་ ཚི་གཙོ་བོ་ར་
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- དོན་ཚན་འདི་ མི་སྡེའི་ནང་ལུ་ རྩོད་སྡུར་གྱི་གཞི་ཅིག་འབད་ བརྩི་དོ་ཡོད་མི་ཅིག་དགོཔ།
- ལྷག་མི་ཚུ་གིས་ ཆ་བཞག་ཚུགས་ནིའི་དོན་ལུ་ རྩོད་སྡུར་འདི་ འོས་འབབ་ཡོད་པའི་ཁུངས་
དང་སྒྲུབ་བྱེད་ དཔེ་ཚུ་གོ་རིམ་འབད་བཙུགས་ཏེ་ བཀོད་ཡོདཔ།
- གཞན་གྱིས་ བདེན་འཛི་རེ་ཐབས་ལུ་ ཚོར་ཤུགས་ཅན་གྱི་ཚི་ཚུ་ ཚུད་ཡོདཔ།
- རྩོད་སྡུར་འདི་ དགག་སྒྲུབ་གཉིས་ འདྲ་མཉམ་འབད་མེན་པར་ ཕྱོགས་གཅིག་ལུ་ གཙོ་བོ་
བཟུང་སྟེ་བྲིས་ཡོདཔ།
འབྲི་རྩོམ་འབྲི་ཐངས་ཀྱི་ལམ་ལུགས།
འབྲི་རྩོམ་གྱི་འཆར་གཞི།

ལཱ་ག་ཅི་ར་འབད་རུང་ དང་པ་འཆར་གཞི་ལེགས་ཤོམ་འབད་ བརྩམ་དགོཔ་འདི་ ག་ནི་བ་ ཁག་ཆེ་དོ་
བཟུམ་ འབྲི་རྩོམ་གྱི་སྐབས་ལུ་ཡང་ དང་པ་ར་ འཆར་གཞིའི་ཟིན་བྲིས་ ལེགས་ཤོམ་བཟོ་སྟེ་བྲི་བ་
ཅིན་ དེ་གིས་འབྲི་རྩོམ་བྲི་ནི་ལུ་ ལམ་སྟོན་ལེགས་ཤོམ་བྱིན་ཚུགསཔ་ཨིན།
འབྲི་རྩོམ་གྱི་འཆར་གཞིའི་ནང་ལུ་ དོན་ཚན་གདམ་ཁ་རྐྱབ་ནི་དང་ ངོ་སྤྲོད་ བར་གྱི་གནད་དོན་ མཇུག་
བསྡུ་ཚུ་ ག་དེ་སྦེ་བྲི་ནི་ཨིན་ན་དང་། བར་གྱི་གནད་དོན་ནང་ ག་ཅི་ར་བཙུགས་ཏེ་བྲི་ནི་ཨིན་ནའི་ འཆར་
གཞི་ཚུ་ཚུདཔ་ཨིན།
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དོན་ཚན་གདམ་ཁ།

དེ་ཡང་ འབྲི་རྩོམ་གྱི་དོན་ཚན་ཚུ་ རང་གི་ཉམས་མྱོང་དང་ ཡོན་ཏན་གྱི་ཐོག་ལས་ བྲི་ཚུགསཔ་དང་།
གནད་དོན་ལུ་ ཞིབ་འཚོལ་གྱི་གོ་སྐབས་ཡོདཔ། རྒྱབ་རྟེན་གྱི་རིགས་ཚུ་འཐོབ་ཚུགསཔ། གནས་སྟངས་
དང་འཁྲིལ་བའི་དགོས་མཁོ་ཡོདཔ། ལྷག་མི་གི་ སྤྲོ་བ་ལུ་ གཞི་བཞག་ཐོག་ལས་ བྲི་བ་ཅིན་ འབྲི་
རྩོམ་འདི་ ལེགས་ཤོམ་ཅིག་འབད་འཐོན་ཚུགས་ནི་ཨིན།
ངོ་སྤྲོད་འབྲི་ཐངས།

འབྲི༌རྩོམ༌གྱི༌ངོ༌སྤྲོད༌འདི༌ ལྷག༌མི༌ཚུ༌ འབྲི༌རྩོམ༌ནང༌འཛུལ༌བཅུག༌ནིའི༌ སྒོ༌བཟུམ༌ཅིག༌ཨིནམ༌དང༌།
མཇུག༌བསྡུ༌འདི༌ འབྲི༌རྩོམ༌ལས༌ཕྱི༌ཁར༌འཐོན༌ནིའི་ སྒོ༌བཟུམ༌ཅིག༌ཨིནམ༌ལས༌ ངོ༌སྤྲོད༌ཀྱི༌སྒོ༌འདི༌
ཕྱེ༌དགོ༌མནོ༌སི༌སི༌བཟོ༌དགོཔ༌འདི༌གལ༌ཆེ། འབྲི་རྩོམ་གྱི་ ངོ་སྤྲོད་འདི་ རྩོམ་སྒྲིག་པ་རང་སོའི་ རིག་
པའི་ ལྕོགས་གྲུབ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ འབྲི་ཐངས་མ་འདྲཝ་ ལེ་ཤ་ཅིག་རང་འོངམ་ཨིན། ཨིན་རུང་
ཁྱབ༌ཆེ༌ཤོས༌ཀྱིས༌འབད༌བ༌ཅིན༌ ངོ༌སྤྲོད༌ནང༌ལུ༌ འོག༌གི༌གནད༌དོན༌ཚུ༌ བཀོད༌དེ༌བྲིཝ༌ཨིན།
- གནད༌དོན༌ ག༌ཅིའི༌སྐོར༌ལས༌ཨིན༌ན༌དང༌། ག༌ཅི༌འབད༌བྲི༌དགོཔ༌ཨིན༌ན། ག༌དེ༌སྦེ་༌
བྲིས༌ཡོད༌ག༌དང༌། དེ༌ནང༌ ག༌ཅི༌ར༌ཚུད༌ཡོད༌ག༌ཚུ༌ བཀོད༌དེ༌བྲི༌ནི།
- ངོ་སྤྲོད་ལྷག་པའི་བསྒང་ལས་ བར་གྱི་གནད་དོན་འདི་ བཀོ་མ་བཞག་པར་ ལྷག་གོ་མནོ་སི་
སི་འོང་ཚུགས་པའི་ ཚི་དོན་ཚུ་བཙུགས་ཏེ་ བྲི་ནི་ཡོད།
དཔེ་སྐྲུན་ལོ་ སྤྱི་ལོ་༢༠20 ལུ།
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- ནང་པའི་ཆོས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་ལྟར་དུ་ མཆོད་བརྗོད་དང་ དམ་བཅའ་ ཁེངས་པ་བསྐྱུང་བའི་
ཚི་དོན་ཚུ་བཀོད་དེ་བྲི་ནི་ཚུ་ཡོད།
ངོ་སྤྲོད་བྲི་བའི་སྐབས་ལུ་ ངོ་སྤྲོད་འདི་ དོན་མཚམས་གཅིག་ནང་ བྲི་ནི་ཡང་ཡོད། དོན་མཚམས་
གཉིས་ནང་ བྲི་ནི་ཡང་ཡོད། འབྲི་རྩོམ་རྒྱས་ཤིང་རྒྱསཔ་ར་ ཨིན་པ་ཅིན་ དོན་མཚམས་གཅིག་ལས་
ལྷག་སྟེ་ མང་ཉུང་ག་དེ་སྦེ་ཡང་ འབྲི་སྲོལ་ཡོད།
བར་གྱི་གནད་དོན་འབྲི་ཐངས།

བར༌གྱི༌གནད༌དོན༌ནང༌ལུ༌ འཆར༌གཞིའི༌ནང༌ལུ༌ བཀོད༌ཡོད༌པའི༌ དོན༌ཚན༌གྱི༌ ཟིན༌བྲིས༌ཚུ༌
རྗོད༌ཚི༌གི༌ཐོག༌ལས༌ འབྲི༌རྩོམ༌གྱི༌རང༌བཞིན༌དང༌འཁྲིལ༌ཏེ༌ བཤད༌པ༌རྐྱབ༌ནི༌དང༌། ཁུངས༌དོན༌སྦྲག༌ནི༌
རྩོད༌སྡུར༌འབད༌ནི༌ཚུ༌ བཀོད༌དགོཔ༌ཨིན། འཆར༌གཞིའི༌ཟིན༌བྲིས༌ནང༌ བཀོད༌ཡོད༌པའི༌
ནང༌གསེས༌དོན༌ཚན༌རེ༌གིས༌ ཉུང༌ཤོས༌ དོན༌མཚམས༌རེ༌འཐོནམ༌འབད༌ བྲི༌དགོཔ༌ཨིན།
བར༌གྱི༌གནད༌དོན༌ བྲི༌བའི༌སྐབས༌ ཚི་མཚམས་དང་ དོན་མཚམས་བཅད་དེ་ བྲི་ནི༌དང༌། དོན་ཚན་གོང་
འོག་གི༌བར༌ན༌ འབྲེལ་བ་ཡོདཔ་འབད་བཙུགས་ནི། དེ༌ལས༌ དོན༌ཚན༌གྱི༌རྒྱབ༌རྟེན༌འབད༌ འོས་འབབ་
ཡོད་པའི་དཔེ་དང་ དཔྱེ་གཏམ༌ ལུང༌འདྲེན༌ཚུ་ཡང༌ ལག་ལེན་འཐབ༌སྟེ༌ བྲི༌ཚུགས༌པ༌ཅིན༌
ལེགས༌ཤོམ༌ཨིན།
དཔེ་སྐྲུན་ལོ་ སྤྱི་ལོ་༢༠20 ལུ།
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མཇུག་བསྡུ།

འབྲི་རྩོམ་གྱི་མཇུག་བསྡུ་འདི༌ ལྷག༌མི༌ཚུ༌ འབྲི༌རྩོམ༌ལས༌ ཕྱི༌ཁར༌འཐོན༌འགྱོ༌སའི༌ སྒོ༌བཟུམ༌ཅིག༌
ཨིནམ༌ལས༌ སྒོ༌དེ༌ནང༌ལས༌ འཐོན༌པའི༌སྐབས༌ གནད༌དོན༌ངོ༌མའི༌སྐོར༌ལས༌ བཅུད༌དོན༌
རྡོག༌རྡོག༌རིལ༌རིལ༌འབད༌ འབག༌ནི༌ཅིག༌དགོཔ༌ཨིན། དེ༌འབདཝ༌ལས༌ མཇུག༌བསྡུ་ནང༌ལུ༌
- དོན་ཚན་ངོ་མའི་ནང་དོན་ཚུ་གི་ བཅུད་དོན་བཤད་དེ་ མཇུག་བསྡུ་ནི།
- འབྲི༌རྩོམ༌གྱི༌གནད་དོན་ཚུ་ལུ་ ཡིད་ཆེས་བསྐྱེད་དགོ་པའི་ ཚི་དོན་བཙུགས་ནི།
- གནད་དོན་ལུ་ ཞིབ་འཚོལ་དང་གྲོས་སྡུར་ བསམ་དཔྱད་ཚུ་ འཕྲོ་མཐུད་འབད་དགོ་པའི་
ཚི་དོན་བཀོད་དེ་མཇུག་བསྡུ་ནི།
- ནང༌པའི༌ལུགས༌དང༌འཁྲིལ༌ཏེ༌མཇུག་རྩོམ་དང་། བཟོད་གསོལ། བསྔོ་སྨོན། མཛད་བྱང།
དེ་ལས་ཤིས་བརྗོད་ཀྱི་ཚི་ཚུ་བཙུགས་ཏེ་མཇུག་བསྡུ་སྲོལ་ཚུ་ཡོད།
འབྲི་རྩོམ་གྱི་འབྲི་བཀོད།

ཁྱིམ་དང་ལྷ་ཁང་རྫོང་གཞིས་ཚུ་གི་ ཕྱིའི་བཀོད་པ་ལེགས་ཤོམ་ཡོད་པ་ཅིན་ ག་ནི་བ་ བྱ་ཆི་ཆི་འབད་
མཐོང་ནི་ཡོད་དོ་བཟུམ་ འབྲི་རྩོམ་གྱི་ནང་ལུ་ཡང་ འབྲི་བཀོད་ལེགས་ཤོམ་དགོཔ་འདི་ཁག་ཆེ། འབྲི་
བཀོད་ལེགས་ཤོམ་ཡོད་པ་ཅིན་ འབྲི་རྩོམ་འདི་ ལྷག་གོ་མནོ་སི་སི་དང་ ལྷག་གོ་བདེ་ཏོག་ཏོ་འགྱོཝ་མ་
ཚད་ འབྲི་རྩོམ་གྱི་ གོ་བ་འཇམ་ཏོང་ཏོ་འབད་ ལེན་ནི་ལུ་ཡང་ རྒྱབ་སྐྱོར་འབདཝ་ཨིན།
དཔེ་སྐྲུན་ལོ་ སྤྱི་ལོ་༢༠20 ལུ།

32

ོབ་དཔོན་ལམ་ ོན།

ོབ་རིམ་༡༡ པ།

འབྲི་རྩོམ་གྱི་འབྲི་བཀོད་ནང་ལུ་ དོན་མཚམས་བཅད་དེ་བྲི་ནི་དང་ ཚི་གི་གཅད་མཚམས་བཞག་སྟེ་བྲི་
ནི། གྱལ་ཕྲང་སྟེ་བྲི་ནི་དང་ ཡི་གུ་སྙོམས་ཏོག་ཏོ་འབད་བྲི་ནི། དེ་ལས་ གཙང་སྦྲ་དང་ལྡནམ་འབད་ བྲི་
ནི་ཚུ་ཚུདཔ་ཨིན།
དོན་མཚམས་བཅད་དེ་བྲི་ནི་ཟེར་བའི་སྐབས་ སྤྱིར་བཏང་འབྲི་རྩོམ་ལུ་ ངོ་སྤྲོད་ བར་གྱི་གནད་དོན་
མཇུག་བསྡུ་ཟེར་ དོན་མཚམས་ཁག་གསུམ་བཅད་དེ་བྲི་དགོཔ་ཨིན། ཨིན་རུང་ བར་གྱི་གནད་དོན་འདི་
མང་སུ་ཅིག་འབད་ བྲི་ནི་ཨིན་པ་ཅིན་ དེ་ནང་ལུ་ཡང་ གནད་དོན་མ་འདྲཝ་རེ་ལུ་ དོན་མཚམས་རེ་
བཅད་དེ་ བྲི་ནི་ཡོདཔ་ཨིན། གནད་དོན་གཅིག་རང་ཨིན་རུང་ དེ་ནང་ བཤད་པ་རྐྱབ་དགོཔ་ ལེ་ཤ་ར་
འཐོན་པ་ཅིན་ གནད་དོན་དེ་ལུ་ཡང་ ཡན་ལག་གནད་དོན་དང་འཁྲིལ་ དོན་མཚམས་ཕབས་ཏེ་ བྲི་
དགོ།
དོན་མཚམས་བཅད་དེ་བྲི་བའི་སྐབས་ དོན་མཚམས་ནང་འདྲེན་འབད་དེ་ འབྲི་ཐངས་གཅིག་དང་། དོན་
མཚམས་ནང་འདྲེན་མ་འབད་བར་ འབྲི་ཐངས་ཅིག་ཡོདཔ་ཨིན། དོན་མཚམས་ནང་འདྲེན་འབད་དེ་འབྲི་
ཐངས་དེ་ འོག་གི་འབྲི་རྩོམ་ དཔེ་༡ པ་གི་ འབྲི་བཀོད་བཟུམ་བྲི་ནི་འདི་ཨིནམ་དང་། དོན་མཚམས་
ནང་འདྲེན་ མ་འབད་བར་འབྲི་ཐངས་འདི་ འོག་གི་འབྲི་རྩོམ་ དཔེ་༢ པ་གི་ འབྲི་བཀོད་བཟུམ་བྲི་ནི་
འདི་ཨིན། འབྲི་བཀོད་དེ་གཉིས་ཆ་ར་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ཡོད་དེ་འབད་རུང་ དར་ཁྱབ་ཆེ་ཤོས་འདི་
ནང་འདྲེན་མ་འབད་བར་ བྲི་ནི་དེ་ཨིན།
དཔེ་སྐྲུན་ལོ་ སྤྱི་ལོ་༢༠20 ལུ།

33

ོབ་དཔོན་ལམ་ ོན།

ོབ་རིམ་༡༡ པ།

དཔེ་༡པ། ནང་འདྲེན་མ་འབད་བར་འབྲི་ཐངས།

༉ ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ རང་བཞིན་གྱིས་ཕྱུག་པའི་ མཐའ་འཁོར་ཚུ་
ག་ནི་བ་ཉམས་དགའ་ཏོག་ཏོ་འབད་ཡོདཔ་ལས་

རྒྱལ་ཁབ་འདི་

མཐའ་འཁོར་

མཛེས་པའི་ རྒྱན་ཆ་གིས་བརྒྱན་ཏེ་ འཛམ་གླིང་ནང་ལུ་ དགའ་སྐྱིད་དང་ལྡན་པའི་
རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ཨིན། དེ་མ་ཚད་ དེང་སང་ རྒྱལ་ཁབ་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་ འགྱུར་བ་དང་

འཁྲིལ་ཏེ་ མི་སྡེའི་དཔལ་འབྱོར་གོང་འཕེལ་གཏང་ཐབས་ལུ་ བཟོ་གྲྭ་འཕྲུལ་ཁང་ཚུ་

ཡང་ གོང་འཕེལ་འགྱོ་དང་འགྱོ་བཞིན་པ་ཡོད།
རྒྱལ་ཁབ་འདི་

བཟོ་གྲྭ་འཕྲུལ་

ཁང་ལས་ རང་བཞིན་མཐའ་འཁོར་ ཉམས་སྲུང་འབད་དགོཔ་འདི་གལ་ཆེ། རང་

བཞིན་གྱིས་མཛེས་པའི་ མཐའ་འཁོར་ཚུ་ རྒྱུན་སྐྱོང་འཐབ་སྟེ་བཞག་པ་ཅིན་ རྒྱལ་
ཁབ་འདི་ ཇི་སྲིད་བསྐལ་པ་མ་སྟོང་གི་བར་དུ་ དགའ་སྐྱིད་ཀྱི་ཐོག་ལུ་གནས་ཚུགས།
ལེ་ཤ་གཞི་བཙུགས་འབད་བ་ཅིན་

དེ་ལས་འཐོན་པའི་བཙོག་

རླུང་གིས་ འགྲོ་བ་མི་དང་ སེམས་ཅན་གྱི་ཚེ་སྲོག་ལུ་ གནོད་པའི་ཁར་ གནམ་

གཤིས་ཀྱི་ཚ་དྲོད་ཡང་ ཡར་འཕར་འགྱོ་སྟེ་ འབྱུང་བ་བཞི་ ཆ་སྙོམས་མ་ཚུགསཔ་
ལས་ སའི་བཅུད་ཉམས་ནི་དང་ མེའི་འཇིགས་པ་ཡང་འབྱུང་ནིའི་ཉེན་ཁ་སྦོམ་ཡོད།
རང་བཞིན་མཐའ་འཁོར་ལས་བྱུང་པའི་

བསིལ་བའི་རླུང་གིས་

འགྲོ་བ་མི་དང་

སེམས་ཅན་ག་རའི་ ཚེ་སྲོག་ལུ་ཕན་ཐོགས་ནི་དང་ རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་སྐྱིད་ཀྱི་གཞི་
རྟེ

དེ ཨི

མེ

མེ

དཔེ་༡པ། ནང་འདྲེན་འབདདེ་འབྲི་ཐངས།
ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་

འི

ོ

རི

ོ ཆེ

ཅི ཨི

རང་བཞིན་གྱིས་ཕྱུག་པའི་

མཐའ་འཁོར་ཚུ་ ག་ནི་བ་ཉམས་དགའ་ཏོག་ཏོ་འབད་ཡོདཔ་ལས་ རྒྱལ་ཁབ་

འདི་ མཐའ་འཁོར་མཛེས་པའི་ རྒྱན་ཆ་གིས་བརྒྱན་ཏེ་ འཛམ་གླིང་ནང་ལུ་
དགའ་སྐྱིད་དང་ལྡན་པའི་ རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ཨིན། དེ་མ་ཚད་ དེང་སང་ རྒྱལ་

ཁབ་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་

འགྱུར་བ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་

འཕེལ་གཏང་ཐབས་ལུ་

ཡུན་བརྟན་གོང་འཕེལ་ཐོག་ལུ་གནས་དགོ་པ་ཅིན་

བཟོ་གྲྭ་འཕྲུལ་ཁང་

༉

འགྱོ་བཞིན་པ་ཡོད།

མི་སྡེའི་དཔལ་འབྱོར་གོང་

བཟོ་གྲྭ་འཕྲུལ་ཁང་ཚུ་ཡང་ གོང་འཕེལ་འགྱོ་དང་

རྒྱལ་ཁབ་འདི་

ཡུན་བརྟན་གོང་འཕེལ་ཐོག་ལུ་གནས་དགོ་པ་

ཅིན་ བཟོ་གྲྭ་འཕྲུལ་ཁང་ལས་ རང་བཞིན་མཐའ་འཁོར་ ཉམས་སྲུང་འབད་

དགོཔ་འདི་གལ་ཆེ། རང་བཞིན་གྱིས་མཛེས་པའི་ མཐའ་འཁོར་ཚུ་ རྒྱུན་
སྐྱོང་འཐབ་སྟེ་བཞག་པ་ཅིན་

རྒྱལ་ཁབ་འདི་

བར་དུ་ དགའ་སྐྱིད་ཀྱི་ཐོག་ལུ་གནས་ཚུགས།
བཟོ་གྲྭ་འཕྲུལ་ཁང་

ཇི་སྲིད་བསྐལ་པ་མ་སྟོང་གི་

ལེ་ཤ་གཞི་བཙུགས་འབད་བ་ཅིན་

དེ་

ལས་འཐོན་པའི་བཙོག་རླུང་གིས་ འགྲོ་བ་མི་དང་ སེམས་ཅན་གྱི་ཚེ་སྲོག་ལུ་

གནོད་པའི་ཁར་ གནམ་གཤིས་ཀྱི་ཚ་དྲོད་ཡང་ ཡར་འཕར་འགྱོ་སྟེ་ འབྱུང་
བ་བཞི་

ཆ་སྙོམས་མ་ཚུགསཔ་ལས་

སའི་བཅུད་ཉམས་ནི་དང་

མེའི་

འཇིགས་པ་ཡང་འབྱུང་ནིའི་ ཉེན་ཁ་སྦོམ་ཡོད།

རང་བཞིན་མཐའ་འཁོར་ལས་བྱུང་པའི་ བསིལ་བའི་རླུང་གིས་

འགྲོ་བ་མི་དང་སེམས་ཅན་ག་རའི་

ཚེ་སྲོག་ལུ་ཕན་ཐོགས་ནི་དང་

རྒྱལ་

ནང་འདྲེན་མ་འབད་བར་ བྲི་བའི་སྐབས་ དོན་མཚམས་གོང་འོག་གི་བར་ན་ གྱལ་རེ་ ས་སྟོང་བཞག་
སྟེ་བྲི་དགོཔ་དང་ ནང་འདྲེན་འབད་དེ་བྲི་བའི་སྐབས་ དོན་མཚམས་ གོང་འོག་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ ས་
སྟོང་མ་བཞག་རུང་བཏུབ་ཨིན།
ཚི་མཚམས་བཅད་དེ་ འབྲི་ཐངས་དེ་ཡང་ ཚི་ག་ར་གཅིག་ཁར་སྦྱར་ཏེ་མེན་པར་ གོང་གི་འབྲི་རྩོམ་
གྱི་དཔེ་ནང་ཡོད་དོ་བཟུམ་ ཁ་ལས་སླབ་པའི་སྐབས་ཀྱི་ ཚི་གི་གཅད་མཚམས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ བྲི་བའི་
སྐབས་ལུ་ གཅད་མཚམས་བཞག་སྟེ་བྲི་བ་ཅིན་ ལྷག་གོ་བདེ་ནི་དང་ གོ་བ་ལེན་གོ་བདེ་ཏོག་ཏོ་འགྱོཝ་
ཨིན།
དཔེ་སྐྲུན་ལོ་ སྤྱི་ལོ་༢༠20 ལུ།

34

ོབ་དཔོན་ལམ་ ོན།

ོབ་རིམ་༡༡ པ།

འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡདོ ་མི་འབྲི་རྩོམ་འདི་ཚུ་ལྷབ་སྟེ་:
 ཚི་མཚམས་གཅད་ཐངས་དང་བསྟུན་ཏེ་ལྷག་ཐངས་རིག་རྩལ་འཐོབ་ཚུགས་དགོ།
 འབྲི་རྩོམ་ཚུ་ལྷག་སྟེ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་ཚུགས་དགོ།
 འབྲི་རྩོམ་གྱི་གནད་དོན་ངོ་མ་ག་ཅི་ཨིན་ན་ངོས་འཛི་འབད་ཚུགས་དགོ།
 འབྱུང་རིམ་རེ་རེ་བཞིན་གྱི་རྒྱབ་སྣོན་གྱི་གནད་དོན་ག་ཅི་ཡོད་ག་དཔྱད་ཚུགས་དགོ།
 མིང་ཚི་གསར་པའི་གོ་དོན་ལེན་ཚུགས་དགོ།
 འབྲི་རྩོམ་འདི་ལས་རིགས་བསྒྲེས་ཏེ་གསར་རྩོམ་འབད་ཚུགས་དགོ།
 དབང་ཤེས་ལྔ་ལུ་ཉམས་སུ་མྱོང་བའི་ཚོར་སྣང་ཚུ་དང་མི་ཚེི་སྤྱོད་རྣམ་ཚུ་འབྲི་རྩོམ་གྱི་གཟུགས་
སུ་བཀོད་དེ་བྲི་ཚུགས་་དགོ།
 འབྲི་རྩོམ་གྱི་དབྱེ་བ་ག་ཅི་ནང་ཚུདཔ་ཨིན་ན་དབྱེ་བ་ཕྱེ་ཚུགས་དགོ།
 འབྲི་རྩོམ་གྱི་ཁྱད་རྣམ་དང་འབྲི་ཐངས་རིག་རྩལ་ཚུ་ག་ཅི་ར་ཨིན་ན་ངོས་འཛི་འབད་ཚུགས་དགོ།

འ ི་ ོམ་གྱི་དོན་ཚན་གདམ་ཁ།

ཨང་། དོན་ཚན།
༡ ཚེ་ ོག་གི་དགྲ།
༢
་རོ་ མ་བ ེགས་ ་ཁང་།
༣
ང་མཐོང་གི་ཕན་གནོད།
༤ འཁྲུལ་ ང་ཅན་གྱི་གློག་བ ན།
༡

མི་བཟང་གི་ ན་ཆ།

༢
༣
༤

ང་བཅས་ཀྱི་ ལཔོ།
གྲོས་ ར།
འདལ་ཤོག་བཟོ་ཐངས།

དཔེ་སྐྲུན་ལོ་ སྤྱི་ལོ་༢༠20 ལུ།

 ཨིང་ལིཤ་ནང་ཡོད་པའི་འབྲི་རྩོམ་ཚུ་སྐད་སྒྱུར་འབད་ཚུགས་དགོ།
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པ་ག་ཅི་ར་ཡོད་ག? སྤང་བླང་འབད་དགོཔ་དང་ ཕན་གནོད་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ གོ་སྡུར་
འབད་དེ་ ཐོ་བཏོན་བཅུག་དགོ། ཚེསྲོག་གི་དགྲ་ཟེར་སླབ་དགོ་པའི་ ཁུངས་དོན་འཚོལ་
བཅུག་དགོ།
རིག་རྩལ། (ལྷག་ནི་ བྲི་ནི་) རིག་སྟོབས་དབྱེ་རིམ། (དབྱེ་ཞིབ་)
༢. སྡེ་ཚན་ནང་འབད་ བྱ་ཚི་ ཁྱད་ཚི་ ལས་ཚི་ཚུ་ སོ་སོར་ བཏོན་བཅུག་ཞིནམ་ལས་
གོ་དོན་འགྲེལ་བཤད་ འབད་བཅུག་དགོཔ་དང་དེ་ཚུ་གི་ཁྱད་པར་ག་ཅི་ར་ཨིན་ན? དབྱེ་བ་ཕྱེ་
བཅུག་དགོ།
དཔེ་སྐྲུན་ལོ་ སྤྱི་ལོ་༢༠20 ལུ།
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རིག་རྩལ། (ལྷག་ནི་ བྲི་ནི་) རིག་སྟོབས་དབྱེ་རམི ། (གཅིག་བསྡུས་)
༣. སློབ་དཔོན་གྱིས་ རྒྱུད་སྐུལ་ཟེར་བའི་ གོ་དོན་འདི་ལེགས་ཤོམ་འབད་ བཤད་བྱིན་ཞིནམ་
ལས་ འབྲི་རྩོམ་འདི་ནང་ལུ་ རྒྱུད་སྐུལ་གྱི་ཚི་ ག་ཅི་ར་ཚུད་ནུག་ག? ཚི་ཚུ་ ལོགས་སུ་
བྲི་བཅུག་ཞིནམ་ལས་ ལྟག་གི་ བྱ་ཚི་ ཁྱད་ཚི་ ལས་ཚི་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ དོན་
ཚན་གཞན་ཅིག་ལུ་ གཞི་བཞག་སྦེ་ རྒྱུད་སྐུལ་གྱི་འབྲི་རྩོམ་ཅིག་ བསྟུན་གྲོས་ཀྱི་ ཐོག་ལས་
རང་རང་སོ་སོ་ལུ་ བྲི་བཅུག་སྟེ་ གསལ་ཞུ་འབད་བཅུག་དགོ།
རིག་རྩལ། (ལྷག་ན་ི བྲི་ནི་) རིག་སྟོབས་དབྱེ་རིམ། (དབྱེ་ཞིབ་)
༤. སློབ་ཕྲུག་ག་ར་ལུ་ ལྷག་ནིའི་སྦྱང་བ་བྱིན་ཏེ་ དེ་ལས་ ཨ་ལོ་རིག་པ་ཐ་མ་ཚུ་གི་དོན་ལས་
ལྷག་ཐངས་སྦྱང་རྒྱུགས་ལེན་དགོ། ལྷག་ཐངས་ཀྱི་སྦྱང་རྒྱུགས་ལེནམ་ད་ འོག་གི་ཚད་གཞི་
གི་དཔེ་འདི་ལག་ལེན་འཐབ་སྦེ་ དཀའ་ངལ་ངོས་འཛི་འབད་དགོ།
ཨང་ མིང་
དོན་ཚན་ ཚི་གམོ ་ནི་ བསྐྱར་བ་ རྗོད་སྒྲ་ གཅད་མཚམས་
དྲན་གསོ། གོང་གི་ མིང་ཚི་ཚུ་འཛོལཝ་འབད་ལྷགཔ་ད་ མིང་ཚི་ག་ཅི་འཛོལ་ཡི་ག་ འཛོལ་མི་འདི་ ཐིག་ཁྲམ་ནང་ཐོ་
བཀོད་དགོ།

རིག་རྩལ། (ལྷག་ནི་ བྲི་ནི་) རིག་སྟོབས་དབྱེ་རིམ། (གཅིག་བསྡུས་)
༥. ཚེསྲོག་གི་དགྲ་ཟེར་མི་འབྲི་རྩོམ་འདི་ ཨ་ལོ་ཚུ་ལུ་ གོ་བ་ལེན་བཅུག་ཞིནམ་ལས་ དོན་
མཚམས་གཉིས་ཀྱི་ནང་ བཅུད་བསྡུ་སྟེ་བྲི་བཅུག་དགོ། བྲིས་ཡོད་མི་ཚུ་ སློབ་དཔོན་གྱིས་
དཔེ་སྐྲུན་ལོ་ སྤྱི་ལོ་༢༠20 ལུ།
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སྡེབ་དང་ ཡི་གུ་སྦྱོར་བ་ གནད་དོན་ཚུ་ཚང་མ་ཚང་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ཞིནམ་ལས་ ཨ་ལོ་རེ་རེ་
དང་གཅིག་ཁར་ སྐྱོན་ཡོན་གྱི་སྐོར་ལས་ཁ་སླབ་དགོ།
འདི་གི་ཤུལ་ལུ་ མ་འོངས་པར་ ཨ་ལོའི་རིག་པ་ ཡར་དྲག་ཡོད་མེད་ ག་སྡུར་འབད་ བལྟ་
ནི་གི་དོན་ལུ་ དཔེ་སྣོད་ནང་ བསྡུ་གསོག་འབད་དེ་བཞག་དགོ།
རིག་རྩལ། (བྲི་ནི་) རིག་སྟབོ ས་དབྱེ་རིམ། (ལག་ལེན་)
༦. སྡེ་ཚན་བཞི་དང་ལྔ་ནང་ དོན་ཚན་རང་རང་སོ་སོའི་ བློ་འདོད་དང་བསྟུན་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་
བཅུག་སྟེ་ དོན་མཚམས་གཉིས་ནང་ རྒྱུད་སྐུལ་གྱི་ འབྲི་རྩོམ་སྦྱང་བ་འབད་ནི་ འགོ་
བཙུགས་བཅུག་དགོ། དེ་ནང་ཁྱད་ཆོས་ཚང་དགོ་མི་དང་ ཚད་གཞི་ཚུ་ ངོ་སྤྲོད་ཁ་གསལ་
སྤྲོད་དགོ་མི་དོན་ཚན་ཚུ།
༡༽ངོ་སྤྲོད་ ༢༽གནད་དོན་ ༣༽ཚི་བཙུགས་ཐངས་ ༤༽རྒྱུད་སྐུལ་གྱི་ཚི་
ཡོད་མེད། ༥༽གཅད་མཚམས་/མཇུག་བསྡུ། ཚུ་གི་སྐོར་ལས་གོ་བརྡ་སྤྲོད་ཞིནམ་ལས་
རྒྱུད་སྐུལ་གྱི་འབྲི་རྩོམ་ སྦྱང་བ་འབད་ཐངས་ཧ་གོ་ཞིནམ་ལས་ ཨ་ལོ་རེ་རེ་གིས་ རྒྱུད་སྐུལ་
གྱི་འབྲི་རྩོམ་ དོན་མཚམས་བཞི་ནང་ གོང་གི་ཚད་གཞི་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ དོན་ཚན་
གདམ་ཁ་རྐྱབ་སྟེ་ གསར་རྩོམ་འབད་བཅུག་དགོ།
རིག་རྩལ། (ལྷག་ནི་ བྲི་ནི་) རིག་སྟོབས་དབྱེ་རིམ། (དབྱེ་དཔྱད་)
༧. འབྲི་རྩོམ་བྲིས་ཡོད་མི་ཚུ་ སློབ་དཔོན་གྱིས་ དབྱེ་ཞིབ་ལེགས་ཤོམ་འབད་ འབད་དེ་ཨ་ལོ་དང་
དཔེ་སྐྲུན་ལོ་ སྤྱི་ལོ་༢༠20 ལུ།
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གཅིག་ཁར་ སྐྱོན་ཡོན་གྱི་སྐོར་ལས་གྲོས་འཆར་བྱིན་ཏེ་ མ་འོངས་པར་ཡར་དྲག་གཏང་ནི་གི་
དོན་ལུ་ མནོ་བསམ་གཏང་བཅུག་སྟེ་ ལམ་འཚོལ་བཅུག་དགོ།
འབྲི་རྩོམ་འདི་ སློབ་དཔོན་གྱིས་ ཨ་ལོའི་ཡར་བསྐྱེད་ བལྟ་ནི་གི་དོན་ལུ་ ཡིག་སྣོད་ནང་
བསྡུ་གསོག་འབད་བཞག་དགོ།
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་རོ་ མ་བ ེགས་ ་ཁང་།
རྩོམ་པ་པ།ོ དྲག་ཤོས་སངས་རྒྱས་རྡོ་རྗེ།
དབྱེ་བ། རྒྱས་བཤད་འབྲི་རྩོམ།
ཁུངས་དོན།
འབྲི་རྩོམ་འདི་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་དགོ་པའི་ཁུངས་དོན་འདི་ཡང་ སྔོན་འབྱོན་མཁས་གྲུབ་གཉིས་ལྡན་གྱི་
སྐྱེས་བུ་དམ་པ་ཚུ་གིས་ ང་བཅས་འགྲོ་བ་སེམས་ཅན་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ འགྲོ་དོན་མཛད་ཚུལ་ཚུ་ ཁ་གསལ་
འབད་ཧ་གོ་ཚུགས། སྔོན་གོང་ལས་ བཀོད་པ་ཁྱད་དུ་འཕགས་པའི་ལྷ་ཁང་འདི་ ད་རེས་ ཡ་མཚན་
ཆེ་ཏོག་ཏོ་འབད་ མཇལ་ཚུགསཔ་ ཡོད་ནི་དེ་གིས་ཨིན། འབྲི་རྩོམ་གྱི་ བརྗོད་དོན་ངོ་མ་ ཆོས་དང་
ལམ་སྲོལ་ཚུད་དེ་ཡོད་ནི་དེ་གིས་ ལྷབ་མི་ཚུ་གིས་ ལམ་ལུགས་སྲོལ་ལུ་ ཡིད་ཆེས་བསྐྱེད་ཚུགས་པའི་
ཐབས་ཤེས་ཡོདཔ་བཞིན་དུ་ འབྲི་རྩོམ་འདི་འགྲེལ་བཤད་འབྲི་རྩོམ་འབད་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་དགོ་མི་དེ་
རྩོམ་པ་པོའི་མནོ་ལུགས་དང་ སྐད་ཡིག་རིག་རྩལ་གྱི་ ཁྱད་ཆོས་ཚངམ་ཡོད་ནི་དེ་གིས་ཨིན།
ལས་དོན།
འབྲི་རྩོམ་འདི་ ལྷབ་ཚརཝ་ད་ ཨ་ལོ་ཚུ་གིས་་ ་ ་

རྒྱས་བཤད་འབྲི་རྩོམ་འདི་ ག་དེ་སྦེ་འབྲིཝ་ཨིན་ན་ འབྲི་རྩོམ་ཞིབ་ཞིབ་འབད་ལྷག་སྟེ་
གོ་དོན་ཧ་གོ་ཚུགས་དགོ།

འབྲི་རྩོམ་འདི་ནང་གི་ མིང་ཚི་གསརཔ་ཚུ་ཐོ་བཏོན་ཏེ་ རྗོད་ཚི་བཟོ་ཚུགས་དགོ།

འབྲི་རྩོམ་འབྲིཝ་ད་ དོན་མཚམས་དང་བརྗོད་མཚམས་ དབྱེ་བ་ཕྱེས་ཏེ་བྲི་ཚུགས་་དགོ།
དཔེ་སྐྲུན་ལོ་ སྤྱི་ལོ་༢༠20 ལུ།
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རྒྱས་བཤད་འབྲི་རྩོམ་ཟེར་མི་འདི་ག་དེ་སྦེ་ འབྲིཝ་ཨིན་ན་ སྡེ་ཚན་ནང་རིག་རྩལ་གོ་
སྡུར་འབད་དེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་དགོ།
དོན་ཚན་གཅིག་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ རྒྱས་བཤད་འབྲི་རྩོམ་ དོན་མཚམས་བཞི་འབད་མི་
ཅིག་ གསར་རྩོམ་འབད་བྲི་ཚུགས་་དགོ།

ོང་ །

རིག་རྩལ། (ལྷག་ནི་ བྲི་ནི་) རིག་སྟོབས་དབྱེ་རིམ། (གཅིག་བསྡུས་)
༡. སློབ་ཕྲུག་སྡེ་ཚན་ནང་ལུ་བགོ་སྟེ་ འབྲི་རྩོམ་འདི་ལྷག་བཅུག་ཞིནམ་ལས་ གནད་དོན་ཁག་ཆེ་
ཏོག་ཏོ་ ག་ཅི་ར་འགྲེལ་བཤད་འབད་དེ་ འདུག་ག? ག་ཅི་གི་ཐོག་ལུ་ འགྲེལ་བཤད་རྐྱབ་
ནུག་ག? གོ་རིམ་ཚུ་ ཐོ་བཀོད་བཅུག་དགོ། དེ་ལས་ སློབ་དཔོན་གྱིས་རེ་རེ་བཞིན་དུ་
འགྲེལ་བཤད་འབད་དེ་ བྱིན་དགོ། མིང་ཚི་གསརཔ་ཧ་མ་གོ་མི་ཚུ་ ཨ་ལོ་རེ་རེ་གིས་ཐོ་
བཏོན་ཏེ་ ཁོང་ར་གི་རིག་པ་གཡོག་བཀོལ་ཏེ་ རྗོད་ཚི་རེ་བཟོ་བཅུག་ནི།
མིང་ཚི་གསརཔ། རྗོད་ཚི་བཟོ་ནི།
དོན་མཚམས་འདི་ ག་དེ་སྦེ་མཇུག་བསྡུ་ནུག? དོན་མཚམས་གཅིག་ནང་ གནད་དོན་གཉིས་
སླ་བསྲེས་ཏེ་ བྲིས་ནུག་ག? དོན་མཚམས་ག་འདི་ སླ་བསྲེས་ནུག་ག་ སོ་སོར་བཏོན།
དོན་མཚམས་རེ་རེ་བཞིན་གྱི་ བརྗོད་དོན་ཚུ་བཅུད་བཏོན་བཅུག་དགོ། འགྲེལ་བཤད་འབྲི་རྩོམ་
དཔེ་སྐྲུན་ལོ་ སྤྱི་ལོ་༢༠20 ལུ།
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འབྲིཝ་ད་ རིག་རྩལ་ག་ཅི་ར་ཚུད་དགོཔ་ཡོད་ག་ སློབ་དཔོན་གྱིས་བཤད་པ་རྐྱབ་ཞིནམ་ལས་
འབྲི་རྩོམ་དོན་མཚམས་གཉིས་དང་གསུམ་ནང་ བྲི་ནིའི་སྦྱང་བ་ སློབ་ཕྲུག་སྡེ་ཚན་ལུ་སྤྲོད་
དགོ།
དེ་ལས་ སློབ་དཔོན་གྱིས་དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་ ལེགས་ཤོམ་ཚུ་སློབ་ཁང་ནང་དཔྱངས་བཞག་
དགོ། འབྲི་རྩོམ་ཞིབ་དཔྱོད་འབད་ཞིནམ་ལས་ དཔེ་སྣོད་ནང་བསྡུ་གསོག་འབད་དེ་ སློབ་
ཕྲུག་ཁོང་ར་གིས་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགསཔ་འབད་བཞག་དགོ། འདི་དང་གཅིག་ཁར་ མིང་
ཚི་གསརཔ་ ལྷབ་དགོཔ་ ངེས་བདེན་ཡོད་མི་ཚུ་ སློབ་ཁང་ནང་ལུ་ བཀྲམ་བཏོན་འབད་དེ་
བཞག་དགོ།
རིག་རྩལ། (ལྷག་ནི་ བྲི་ནི་) རིག་སྟོབས་དབྱེ་རིམ། (དབྱེ་དཔྱད་)
༢. སློབ་དཔོན་གྱིས་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ འབྲི་རྩོམ་འདི་ལེགས་ཤོམ་འབད་ ལྷག་བཅུག་ཞིནམ་
ལས་ རྒྱས་བཤད་དང་རྒྱུད་སྐུལ་ འབྲི་རྩོམ་གཉིས་ལུ་ ཁྱད་པར་ག་ཅི་ཡོད་ག? དབྱེ་དཔྱད་
འབད་བཅུག་དགོ།
རིག་རྩལ། (ལྷག་ནི་ བྲི་ན་ི ) རིག་སྟོབས་དབྱེ་རིམ། (གཅིག་བསྡུས་)
༣. སློབ་ཕྲུག་སྡེ་ཚན་འབད་ བཞག་ཞིནམ་ལས་ སློབ་དཔོན་གྱིས་ དོན་ཚན་གཅིག་ ངོས་འཛི་
འབད་ནི། དཔེར་ན། གངས་རི་ཟེར་བའི་སྐབས་ ཧེ་མ་ར་ ང་བཅས་ཀྱི་སེམས་ཁར་ ཕྲངམ་
ཕྲང་ས་ར་ ག་ཅི་འདི་འོང་དོ་ག? འདི་ཐོ་བཀོད་ནི། དཔེར་ན། ཨ་ལོ་ལ་ལུ་ཅིག་གིས་
གངས་རི་ཟེར་སླབ་ཅིག་ ཁཝ་ འབད་སེམས་ཁར་དྲན་སྡོད་འོང་། ལ་ལུ་ཅིག་གིས་ ཁ་མཐོ་
དཔེ་སྐྲུན་ལོ་ སྤྱི་ལོ་༢༠20 ལུ།
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ས་ཅིག་འབད་ཧ་གོ་སྡོད་འོང་། དེ་ཚུ་ཐོ་བཀོད་དེ་ གོ་རིམ་འབད་ ཧེ་མ་ར་ཁཝ་གི་སྐོར་ལས་
འགྲེལ་བཤད་རྐྱབ་ དེ་ལས་ ཁ་མཐོ་སའི་སྐོར་ལས་འགྲེལ་བཤད་རྐྱབ་ནི་གི་ དཔེ་སྟོན་བྱིན་
དགོ། དེ་སྦེ་བྱིན་པ་ཅིན་ ཨ་ལོ་ཚུ་གིས་འགྲེལ་འབེབས་བཟོ་ནི་དང་ དོན་ཚན་གོ་རིམ་འབད་
བཟོ་ནི་ལུ་ ཕན་ཐོགས་འོང་། འདི་བཟུམ་གཞན་ཡང་ རིགས་བསྒྲེ་དགོ།
རིག་རྩལ། (ལྷག་ནི་ བྲི་ནི་) རིག་སྟོབས་དབྱེ་རིམ། (དབྱེ་དཔྱད་)
༤. སློབ་ཕྲུག་ཚུ་སྡེ་ཚན་ནང་ལུ་འབད་ འབྲི་རྩོམ་བྲི་བཅུག་ནི། འབྲི་རྩོམ་འདི་ ཕྲང་ཕྲང་ར་ འབྲི་
མ་བཅུག་པར་ འབྲི་རྩོམ་འབྲི་ཐངས་ཀྱི་ཐབས་ཤེས་སྟོན་དགོ། དཔེར་ན། དང་པ་ར་ དོན་
ཚན་ སྒོ་ནོར་བཟུམ་ཅིག་ལུ་ གཞི་བཞག་པ་ཅིན་ དང་པ་ར་ཁྱོད་ཀྱི་སེམས་ཁར་ ག་ཅི་འདི་
དྲན་མས་གོ? ཟེར་སླབ་སྦེ་ ཨ་ལོ་ཚུ་ལུ་སླབ་བཅུག་ནི། སློབ་དཔོན་གྱིས་ ཨ་ལོ་ཚུ་གིས་
སླབ་མི་ཚུ་ཐོ་བཀོད་ནི། ཐོ་བཀོད་ཡོད་མི་དོན་ཚན་ཚུ་ ཁག་ཆེ་ཧིང་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ གོ་རིམ་
བསྒྲིག་ནི། གོ་རིམ་འདི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཨ་ལོ་ཚུ་ལུ་ རྒྱས་བཤད་རྐྱབ་སྟེ་བྲི་བཅུག་དགོ།
རིག་རྩལ། (བྲི་ནི་) རིག་སྟབོ ས་དབྱེ་རིམ། (དབྱེ་དཔྱད་)

༥. སློབ་དཔོན་གྱིས་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་སྡེ་ཚན་སོ་སོ་གི་དོན་ལུ་ དོན་ཚན་ས་ོ སོ་ ཡང་ན་ དོན་ཚན་གཅིག་
སློབ་གྲྭ་ བཟུམ་ཅིག་གི་སྐོར་ལས་ འབྲི་བ་ཅིན་ དོ་ནཚན་ག་ཅི་གི་སྐོར་ལས་ བྲི་ནི་ཨིན་ན? སྡེ་
ཚན་ནང་ཐོ་བཏོན་བཅུག། གཙོ་རིམ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ གོ་རིམ་བསྒྲིག་བཅུག་སྟེ་ སྡེབ་དང་ ཚི་གཞི་
བཙུགས་ཐངས་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ བསྟུན་གྲོས་འབད་བཅུག་སྟེ་ རྒྱས་བཤད་འབྲི་རྩོམ་རེ་ བྲི་བཅུག་
དགོ།
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དུས་ཚོད་ཐོབ་སྟེ་འབད་བ་ཅིན་ ཡིག་སྡེབ་ཡར་དྲག་གཏང་ནི་གི་དོན་ལུ་ མགྱོགས་ཕབ་རྐྱབ་
དགོཔ་དང་། ཡིག་སྡེབ་ཀྱི་ འགྲན་སྡུར་རེ་འབད་བཅུག་དགོཔ་ཁག་ཆེ།
རིག་རྩལ། (བྲི་ནི་) རིག་སྟབོ ས་དབྱེ་རིམ། (དབྱེ་དཔྱད་)
༦. སློབ་ཕྲུག་ཚུ་སྡེ་ཚན་འབད་ བགོ་ཞིནམ་ལས་ སློབ་དཔོན་གྱིས་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་
ཡོད་མི་བཟུམ་ལཱ་ཤོག་ བཟོ་སྟེ་སྤྲོད་ཞིནམ་ལས་ སྤྱིར་བཏང་གི་ ལྷ་ཁང་དང་ ཟླུམ་བརྩེགས་ལྷ་
ཁང་གཉིས་ལུ་ མ་འདྲ་བའི་ཁྱད་ཆོས་ ག་ཅི་ར་འདུག་ག? སོ་སོར་བཏོན་བཅུག།
རི ་བཏང་ ་ཁང་གི་ཁྱད་ཆོས།
༡.
༢.
༣. ------------

མ་བ ེགས་ ་ཁང་གི་ཁྱད་ཆོས།
༡.
༢.
༣. ------------
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ང་མཐོང་གི་ཕན་གནོད།
རྩོམ་པ་པ།ོ བསོད་ནམས་ཕུན་ཚོགས།
དབྱེ་བ། རྩོད་གླེང་འབྲི་རྩོམ།
ཁུངས་དོན།
རྩོད་གླེང་འབྲི་རྩོམ་འདི་ བཙག་འཐུ་འབད་དགོ་པའི་དགོས་པ། འབྲི་རྩོམ་འདི་ནང་ ད་རེས་ནངས་པ་
ང་བཅས་འབྲུག་པའི་ མི་སྡེ་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་ རྒྱང་མཐོང་གི་ ཕན་གནོད་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ ཚུད་
དེ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ དེ་གིས་སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ རྒྱང་མཐོང་གི་ཕན་གནོད་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ དབྱེ་བ་དཔྱད་ནི་
ལུ་ཕན་ཐོགས་པའི་ཐབས་ལུ་ཨིན།
འབྲི་རྩོམ་འདི་གིས་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ རྩོད་གླེང་འབྲི་རྩོམ་འབྲི་ཐངས་ཚུ་དང་ དེ་ནང་མིང་ཚི་ ལག་
ལེན་འཐབ་ཐངས་ ཤེས་ཚུགས་པའི་ཐབས་ཤེས་ཚུ་ཡོད་ནི་དེ་གིས་ཨིན།
འདི་ནང་ལུ་ རྩོམ་པ་པོའི་མནོ་ལུགས་དང་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་གི་ མི་སྡེ་དང་ན་གཞོན་ཚུ་གི་ མནོ་ལུགས་
ལུ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནི་དང་ བསམ་འཆར་བརྗེ་སོར་འབད་ནི་ལུ་ དམིགས་གཏད་འབད་དེ་བཙུགསཔ་
ཨིན།
ལས་དོན།
འབྲི་རྩོམ་འདི་ ལྷབ་ཚརཝ་ད་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་་ ་ ་ ་

རྩོད་གླེང་འབྲི་རྩོམ་འདི་ནང་ མི་དང་ མི་གི་བར་ན་ དགག་སྒྲུབ་ཀྱི་རྩོད་པ་ རྐྱབ་ཐངས་
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ཀྱི་སྐོར་ལས་དང་། ཡངན་ རྩོམ་པ་པོའི་ མནོ་ལུགས་ལུ་གཞི་བཞག་པའི་ རྩོད་གླེང་
འབྲི་རྩོམ་ དབྱེ་བ་དཔྱད་ཚུགས་དགོ།

འབྲི་རྩོམ་འདི་ནང་ བར་གྱི་གནད་དོན་དང་འཁྲིལ་ རྒྱབ་འགལ་དང་ རྒྱབ་ཁུངས་ཚུ་ ག་
དེ་སྦེ་བཀོད་ནུག་ག་ གོ་སྡུར་འབད་དེ་ གསལ་ཞུ་འབད་ཚུགས་དགོ།

སྡེ་ཚན་ནང་ དོན་མཚམས་གཉིས་ནང་ རྩོད་གླེང་འབྲི་རྩོམ་ བྲི་ནིའི་སྦྱང་བ་བྱིན་དགོ།

ཨ་ལོ་རེ་རེ་གིས་ རྩོད་གླེང་འབྲི་རྩོམ་དོན་མཚམས་བཞི་ནང་ བསྡུ་སྦེ་བྲི་ཚུགས་་དགོ།

དོན་ཚན་གཅིག་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ རྩོད་གླེང་གི་འབྲི་རྩོམ་ཅིག་ བྲི་ཚུགས་་དགོ།
ོང་ །

རིག་རྩལ། (ལྷག་ནི་ བྲི་ནི་) རིག་སྟོབས་དབྱེ་རིམ། (དབྱེ་དཔྱད་)
༡. དཔེར་ན། ཕྱི་གླིངཔ་ཅིག་གིས་ འབྲུག་པའི་གྱོན་ཆས་གྱོན་སར་མཐོང་པ་ཅིན་ མི་དེ་གིས་
འབྲུག་པའི་ལམ་སྲོལ་ གཙོ་བོར་བཏོན་མི་འདི་ ག་ཅི་འབད་ཨིན་ན? མགོ་སྡུར་འབད་
བཅུག་དགོ། གཞི་འདི་ལུ་བཞག་སྟེ་ རྩོད་གླེང་འབྲི་རྩོམ་ དོན་མཚམས་གཉིས་ འབད་མི་
ཅིག་ སྡེ་ཚན་ནང་བྲི་བཅུག་དགོ། བདེན་པ་ཅིན་བདེན་པའི་ཁུངས་དང་ མ་བདེན་པ་ཅིན་མ་
བདེན་པའི་ཁུངས་ཚུ་གིས་ རྒྱབ་རྟེན་འབད་བྲི་བཅུག་དགོ།
རིག་རྩལ། (ལྷག་ན་ི བྲི་ནི་) རིག་སྟོབས་དབྱེ་རིམ། (གཅིག་བསྡུས་)
༢. སློབ་ཕྲུག་ སྡེ་ཚན་ནང་ལུ་འབད་ ཁོང་གིས་འབྲི་མི་འབྲི་རྩོམ་དང་ སློབ་དེབ་ནང་ལུ་ཡོད་
པའི་ འབྲི་རྩོམ་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ ཁྱད་པར་ག་ཅི་འདུག་ག་? ག་སྡུར་འབད་བཅུག་ཞིནམ་
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ལས་ ཁྱད་པར་ཚུ་བྲི་བཅུག་དགོ། འབྲི་རྩོ་འདི་ནང་ལུ་ རྩོད་ཚི་ག་ཅི་བཟུམ་ར་འདུག་ག?
ལོགས་སུ་བཏོན་བཅུག་དགོ། སློབ་དཔོན་གྱིས་ ཞིབ་དཔྱོད་འབད་ཞིནམ་ལས་ ལེགས་བཅོས་
བསམ་འཆར་ བྱིན་དགོ།
རིག་རྩལ། (སླབ་ནི་ བྲི་ནི་) རིག་སྟོབས་དབྱེ་རིམ། (དབྱེ་ཞིབ་)
༣. རྩོད་གླེང་གི་འབྲི་རྩོམ་ གསར་རྩོམ་འབད་བཅུག་སྦེ་ སློབ་ཁང་ནང་བཀྲམ་བཏོན་ འབད་
བཞག་དགོ། དེ་གི་ཤུལ་ལུ་ རྩོད་གླེང་འབྲི་རྩོམ་གྱི་ ཆ་ཤས་ག་ཅི་བཟུམ་ར་ འོངམ་ཨིན་
ན? ཚད་གཞི་བཟོ་སྟེ་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་བཅུག་དགོ། སྐྱོན་ཡོན་ཚུ་
དམངས་ལུ་ གསལ་བཤད་འབད་བཅུག་དགོ།
རིག་རྩལ། (ལྷག་ནི་ བྲི་ནི་) རིག་སྟོབས་དབྱེ་རིམ། (གཅིག་བསྡུས་)
༤. དོན་ཚན་(བུམོ) གི་དབང་ཚད་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ རྩོད་གླེང་འབྲི་རྩོམ་ དོན་མཚམས་ལྔ་
འབད་མི་ཅིག་ སློབ་ཕྲུག་རང་རང་སོ་སོ་ལུ་འབད་ བྲི་བཅུག་དགོ། དེ་དང་འདྲ་བར་ དོན་
གཞན་གྱི་ཐོག་ལུ་ཡང་ འབྲི་བཅུགཔ་ད་མ་བཏུབ་མེད།
འབྲི་རྩོམ་འདི་ཚུ་ སློབ་དཔོན་གྱིས་ ལེགས་ཤོམ་འབད་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ཞིནམ་ལས་ འབྲི་
རྩོམ་ སློབ་ཁང་ནང་ བཀྲམ་བཏོན་འབད་བཞག་ནི་དང་། ཡང་ན་ སློབ་ཕྲུག་རང་སོའི་
འབྲི་རྩོམ་ཚུ་ དཔེ་སྣོད་ནང་བསྡུ་གསོག་འབད་བཞག་དགོ།
རིག་རྩལ། (ལྷག་ནི་ བྲི་ནི་) རིག་སྟོབས་དབྱེ་རིམ། (དབྱེ་དཔྱད་)
༥. ཧེ་མ་རྒྱང་མཐོང་མེད་པའི་སྐབས་དང་ ད་རེས་རྒྱང་མཐོང་ཡོད་པའི་སྐབས་ཀྱི་ གནས་སྟངས་
དཔེ་སྐྲུན་ལོ་ སྤྱི་ལོ་༢༠20 ལུ།
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གཉིས་ལུ་ ཁྱད་པར་ག་ཅི་ར་ ཞུགས་ཏེ་ཡོད་ག་ མི་སྡེ་རྒས་ཤོས་ཚུ་ལུ་དྲི་བ་བཀོད་དེ་ རྒྱང་
མཐོང་གི་ཕན་པ་དང་གནོད་པ་ཚུ་ བསྡུ་ལེན་འབད་བཅུག་དགོ།
རིག་རྩལ། (སླབ་ནི་ བྲི་ནི་) རིག་སྟོབས་དབྱེ་རིམ། (གོ་བ་)
༦. སློབ་དཔོན་གྱིས་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ རྒྱང་མཐོང་མལྟ་སྟེ་ ཕན་ཐོགས་པའི་དོན་ཚན་ ག་ཅི་ར་
ཐོབ་ཅི? གནོད་པ་དང་སྤང་དགོ་པའི་བྱ་སྤྱོད་ཚུ་ ག་ཅི་ར་མཐོང་ཆི? ཟེར་བའི་དྲི་བ་ཁག་
གཉིས་ བཀོད་དེ་ མནོ་བསམ་ལེགས་ཤོམ་འབད་ གཏང་བཅུག་ཞིནམ་ལས་ གོ་སྡུར་གྱི་
ཐོག་ གྲོས་བསྟུན་འབད་བཅུག་ཞིནམ་ལས་ ཤོག་ཐང་ནང་ཐོ་བཀོད་དེ་ སྤྱན་ཞུ་འབད་
བཅུག། འདི་གི་སྐབས་ལུ་ སློབ་དཔོན་དང་སློབ་ཕྲུག་ཆ་མཉམ་ ལེགས་ཤོམ་འབད་ དཔྱད་
པ་གཏང་ཞིནམ་ལས་ ལེགས་བཅོས་འབད་དེ་ སློབ་ཁང་ནང་དཔྱངས་ཏེ་བཞག་དགོ། དེ་གི་
ཤུལ་ལས་ དོན་ཚན་འདི་ལུ་ར་ རྩོད་གླེང་འབྲི་རྩོམ་རེ་འབྲི་བཅུག།
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འཁྲུལ་ ང་ཅན་གྱི་གློག་བ ན།
རྩོམ་པ་པ།ོ ཚེདབང་རྡོ་རྗེ།
དབྱེ་བ། ལོ་རྒྱུས་འབྲི་རྩོམ།
ཁུངས་དོན།
འཁྲུལ་སྣང་ཅན་གྱི་གློག་བརྙན་འདི་ ལོ་རྒྱུས་འབྲི་རྩོམ་ནང་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་དགོ་པའི་ཁུངས་དོན་ཡང་།
༡- གློག་བརྙན་འདི་གིས་ གཞུང་གི་སྲིད་བྱུས་དང་འཁྲིལ་ བཟའ་ཚང་མར་ཕབ་འབད་ནི་ལུ་
ཕན་པ་ཡོད་ནི་དེ་གིས་ཨིན།
༢- བཟའ་ཚང་མང་པ་ཅིན་ དཀའ་ངལ་ག་དེ་སྦེ་འབྱུངམ་ཨིན་ན་ ཧ་གོ་ནི་གི་དོན་ལུ་ཨིན།
༣- མི་སྡེ་དང་མཐུན་ལམ་བཞག་དགོ་པའི་དོན་ཚན་ཚུ་ ཚུད་ནི་དེ་གིས་ཨིན།
༤- འབྲི་རྩོམ་འདི་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ ལོ་རྒྱུས་འབྲི་རྩོམ་གསར་རྩོམ་འབད་ཚུགས་ནི་དང་ སྐད་
ཡིག་རིག་རྩལ་གྱི་ཁྱད་རྣམ་ཚུ་ ག་དེ་སྦེ་ཚུད་ནུག་ག་ ཞིབ་དཔྱོད་འབད་ཚུགས་ནིའི་དོན་ལུ་
འབྲི་རྩོམ་འདི་གདམ་ཁ་རྐྱབ་རྐྱབ་ཨིན།
ལས་དོན།
འབྲི་རྩོམ་འདི་ ལྷབ་ཚརཝ་ད་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་་ ་ ་ ་

དོན་ཚན་འདི་ནང་ ག་ཅི་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ ལོ་རྒྱུས་འབྲི་རྩོམ་བྲིས་ནུག་ག་ མི་ཚེི་ནང་
འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་ མིང་ཚི་ཚུ་ ལྷབ་ཚུགས་དགོ།

འབྲི་རྩོམ་གྱི་དོན་མཚམས་རེ་རེ་ ལྷག་ནིའི་སྦྱང་བ་ འཐོབ་ཚུགས་དགོ།
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ལོ་རྒྱུས་འབྲི་རྩོམ་ནང་ལུ་ བྱ་ཚི་ཁྱད་ཚི་ ལས་ཚི་ཚུ་གི་དབྱེ་བ་དཔྱད་ཚུགས་དགོ།
ལོ་རྒྱུས་འབྲི་རྩོམ་ གསར་རྩོམ་རེ་འབད་ཚུགས་དགོ།

ོང་ །

༡.

༢.

༣.
༤.

རིག་རྩལ། (སླབ་ནི་ ལྷག་ནི་) རིག་སྟབོ ས་དབྱེ་རིམ། (དབྱེ་དཔྱད་)
འབྲི་རྩོམ་འདི་སྟོན་པའི་ སྐབས་ལུ་ ཨ་ལོ་ཚུ་ལུ་ ལེགས་ཤོམ་འབད་ ལྷག་བཅུག་ཞིནམ་
ལས་ རྩོད་གླེང་འབྲི་རྩོམ་དང་ རྒྱུད་སྐུལ་འབྲི་རྩོམ་ ལོ་རྒྱུས་འབྲི་རྩོམ་ཚུ་གི་བར་ན་ ཁྱད་
པར་ག་ཅི་འདུག་ག? གོ་སྡུར་གྱི་ཐོག་ལས་ དབྱེ་དཔྱད་འབད་བཅུག་དགོ།
རིག་རྩལ། (སླབ་ནི་ ལྷག་ནི་) རིག་སྟབོ ས་དབྱེ་རིམ། (དབྱེ་དཔྱད་)
དོན་མཚམས་རེ་རེ་ ལྷག་བཅུག་པའི་སྐབས་ སློབ་ཕྲུག་རིག་པ་ འབྲིང་དང་ ཐ་ལུ་དམིགས་
གཏད་འབད་དེ་ ལྷག་བཅུག་དགོ། རྗོད་སྒྲ་ སྒྲ་དྲག་པ་ ཞན་པ་ མཆུ་བཙུམ་དགོཔ་ མ་
དགོཔ་ཚུ་དང་ གཅད་མཚམས་ བསྐྱར་བ་འབད་ ལྷག་ནི་ཚུ་ལུ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི།
རིག་རྩལ། (ལྷག་ནི་ བྲི་ནི་) རིག་སྟོབས་དབྱེ་རིམ། (དབྱེ་དཔྱད་)
འབྲི་རྩོམ་འདི་ ཞིབ་ཞིབ་འབད་ ལྷག་ཞིནམ་ལས་ མིང་ བྱ་ཚི་ ཁྱད་ཚི་ ལས་ཚི་ཚུ་
སོ་སོར་བཏོན་ཏེ་བྲི་བཅུག་དགོ།
རིག་རྩལ། (ལྷག་ནི་ བྲི་ནི་) རིག་སྟོབས་དབྱེ་རིམ། (དབྱེ་དཔྱད་)
འབྲི་རྩོམ་འདི་ནང་ དོན་མཚམས་ག་དེམ་ཅིགའདུག དོན་མཚམས་རེ་རེ་བཞིན་དུ་ གནད་
དོན་ཚུ་ག་དེ་སྦེ་ བཤད་པ་རྐྱབ་ནུག་ག? དབྱེ་བ་དཔྱད་དེ་ ཐོ་བཀོད་འབད་བཅུག་དགོ།
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རིག་རྩལ། (ལྷག་ནི་ བྲི་ནི་) རིག་སྟོབས་དབྱེ་རིམ། (དབྱེ་ཞིབ་)
༥. ལོ་རྒྱུས་འབྲི་རྩོམ་ གསརཔ་ སློབ་ཕྲུག་རེ་རེ་ལུ་ བྲི་ནི་གི་སྦྱང་བ་བྱིན་དགོ། འབྲི་རྩོམ་གྱི་
འབྱུང་རིམ་ཚུ་ སྡེ་ཚན་ནང་གོ་སྡུར་འབད་ བཅུད་བཏོན་ཏེ་ གྲལ་འབེབས་ གཉིས་དེ་ཅིག་གི་
ནང་ལུ་ གནས་ཚུལ་ག་ར་ཚུདཔ་འབད་ བྲི་བཅུག་དགོ། དེ་ལས་ སློབ་དཔོན་གྱིས་ དབྱེ་ཞིབ་
མཐིལ་ཕྱིན་འབད་ཞིནམ་ལས་ དཔེ་སྣོད་ནང་བསྡུ་གསོག་འབད་བཞག་ནི།
རིག་རྩལ། (བྲི་ནི་) རིག་སྟབོ ས་དབྱེ་རིམ། (གཅིག་བསྡུས་)
༦. སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ ཉིནམ་གཅིག་ནང་ དྲོ་པ་ལས་ ཕྱི་རུ་མ་ཉལ་ཚུན་ ལཱ་ག་ཅི་ར་འབད་ནི་
ཡོདཔ་ཨིན་ན? དོན་མཚམས་བཅད་དེ་ ལོ་རྒྱུས་འབྲི་རྩོམ་རེ་འབྲི་བཅུག། དེ་ལས་རེ་རེ་
བཞིན་དུ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་ ལོག་ཞུན་དག་འབད་བྲིས་ཏེ་ ཁོང་རའི་དཔེ་སྣོད་ནང་བཞག་
བཅུག། དེ་མ་འབྲི་བའི་ཧེ་མར་ སློབ་དཔོན་གྱིས་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ ཉིནམ་གཅིག་ནང་ ག་ཅི་
ར་འབད་ནི་ཡོད་ག? ལཱ་གི་ཐོ་ གོ་རིམ་བཞིན་དུ་ བཀོད་བཅུག་དགོ། ཡང་ན་ གཞི་རིམ་
སློབ་གྲྭ་ནང་ སྡོད་པའི་སྐབས་ དཀའ་སྡུག་ དགའ་བ་ སྐྱིད་པ་ལ་སོགས་པའི་ ཉམས་མྱོང་
ག་ཅི་བཟུམ་ར་བྱུང་ཡི་ག? ཉམས་མྱོང་རེ་རེ་ འབྲི་བཅུག།
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སྙན་རྩོམ་སྤྱིར་བཏང་གི་ངོ་སྤྲོད།

སྙན་རྩོམ་འདི་ རྩོམ་རིག་གི་ནང་གསེས་ མཁས་པའི་བྱ་བ་ འཆད་རྩོད་རྩོམ་གསུམ་གྱི་སླ་ལས་
རྩོམ་པ་འདི་ཨིན། སྙན་རྩོམ་འདི་ ཆོས་སྐད་ཀྱི་དཔེ་ཆ་ཚུ་ནང་ལས་འབད་བ་ཅིན་ སྙན་ངག་ཟེར་མི་
འདི་ཨིན། སྙན་ངག་ལུ་ ལུས་ རྒྱན་ སྐྱོན་སེལ་ཟེར་ བརྗོད་དོན་གྱི་དབྱེ་བ་གསུམ་འབད་ཡོད།
དེ་གསུམ་ལས་ དང་པ་ སྙན་ངག་གི་ལུས་ཟེར་མི་འདི་ རང་གི་སེམས་ཁ་ལས་ ང་གིས་ ཚི་འ་ནི་
བཟུམ་ཅིག་བཤད་དགོ་པས་ཟེར་ མནོ་མི་ བརྗོད་དོན་འདི་ལུ་ གོ་ནི་དང་།
གཉིས་པ་ སྙན་ངག་གི་རྒྱན་ ཟེར་མི་འདི་ བརྗོད་བྱའི་དོན་འདི་ བཤད་ནིའི་དོན་ལུ་ ཚི་བཤད་
ཐངས་ཀྱི་རྣམ་འགྱུར་ ག་ནི་བ་ བྱ་ཆི་ཆི་དང་ ཕུན་སུམ་ཚོགས་ཏོག་ཏོ་བཟོ་མིའི་ ཚི་གི་མཛེ་ཆ་ཚུ་
ལུ་ རྒྱན་ཟེར་སླབ་ཨིན། དེ་ཡང་ དཔེ་འབད་བ་ཅིན་ སྙན་ངག་གི་ལུས་ཟེར་མི་འདི་ རང་གི་
གཟུགས་བཟུམ་ཅིག་དང་ སྙན་ངག་གི་རྒྱན་ཟེར་མི་འདི་ གཟུགས་བྱ་ཆི་ཆི་མཐོང་ནིའི་དོན་ལུ་
བཏགས་དགོ་པའི་ རྒྱན་ཆ་བཟུམ་ཅིག་ཨིན།
གསུམ་པ་ སྐྱོན་སེལ་ཟེར་མི་འདི་ རྩོམ་རྐྱབ་ད་ལུ་ ཚི་ག་དེ་སྦེ་བཙུགསཔ་ད་ མ་བཏུབ་འགྱོཝ་ཨིན་ན་
དང་། དཔེ་ག་ཅི་བཟུམ་ བཀོད་མ་བཏུབ་ཨིན་ན་ ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ སྤང་དགོ་པའི་ ལམ་ལུགས་ བཤད་
ནི་ཡོད་མི་ལུ་གོཝ་ཨིན།
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སྙན་ངག་གི་ལུས་འདི་ལུ་ དབྱེ་བ་ཕྱེ་བ་ཅིན་ ཚིས་བཅད་ ཚི་ལྷུག་ སྤེལ་མ་ཟེར་ དབྱེ་བ་གསུམ་
ཡོད། ཚིས་བཅད་ཟེར་མི་འདི་ བཤད་དགོ་པའི་གནད་དོན་འདི་ བཤད་ཐངས་ ཚི་འབྲུ་མང་ཉུང་
འདྲ་མཉམ་ཡོད་པའི་ ཚི་རྐང་ནང་ལུ་ གཅད་མཚམས་རེ་བཟོ་སྟེ་ བཤད་མི་ལུ་གོ་ནི་དང་།
ཚི་ལྷུག་ཟེར་མི་འདི་ བཤད་དགོ་པའི་གནད་དོན་འདི་ བཤད་ཐངས་ ཚིས་བཅད་འབད་མེན་པར་
ཚི་རིངམོ་འབད་ བསྣར་ཏེ་ བཤད་པ་རྐྱབ་མི་ལུ་གོཝ་ཨིན། ཚི་སྤེལ་མ་ཟེར་མི་འདི་ ཚིས་
བཅད་དང་ཚི་ལྷུག་སྤེལ་ཏེ་ བཤད་ནི་ཅིག་ལུ་གོཝ་ཨིན།
ང་བཅས་རའི་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ བཤད་སྲོལ་ཡོད་པའི་ བློ་ཟེ་ རྩང་མོ་ དཔྱེ་གཏམ་ ཁ་བཤད་
གསལ་བཤད་ཀྱི་རིགས་ཚུ་ཡང་ བཤད་ཐངས་འདི་ ཨ་རྟག་ང་བཅས་རའི་ བློ་སླབ་ཐངས་ཚུ་དང་ མ་
འདྲཝ་འབད་ ཚི་གི་རྣམ་འགྱུར་དང་ མཛེ་ཆ་ དཔེ་དོན་ཚུ་ ག་ནི་བ་ ཕུན་སུམ་ཚོགསཔ་འབད་
བཤད་སྲོལ་ཡོད། དེ་ཚུ་གི་ནང་ལུ་ ཚི་ཧན་ཏོང་ཏོ་བཤད་ཐངས་ འ་ནི་འབད་ཨིན་ཟེར་ ལམ་
ལུགས་ཅིག་ལོགས་སུ་འབད་ རྩོམ་སྒྲིག་འབད་འབདཝ་མེདཔ་མ་གཏོགས་ མ་པ་དེ་ཚུ་ག་ར་ ང་
བཅས་རའི་འབྲུག་མི་ཚུ་གི་ ངག་རྒྱུན་ལུ་ དང་ཕུ་ལས་ར་ དར་ཁྱབ་འགྱོ་ཡོད་པའི་སྲོལ་ཁྱུན་གྱི་ སྙན་
ངག་ཅིག་ཨིན།
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སྙན་ངག་གི་ལུས་ལུ་ དབྱེ་བ་༣ ཡོད་ས་ལས་ བརྗོད་བྱའི་དོན་ཚུ་ གཞན་ལུ་བརྡ་སྤྲོད་འབད་ནི་ལུ་
གཞན་དང་མ་འདྲ་བའི་སླབ་ཐངས་ ཁྱད་པར་ཅན་ ཚིས་བཅད་ནང་བཤད་ནི་འདི་ གཙོ་ཆེ་ཤོས་
འབད་བརྩིཝ་ཨིན། དེ་འབད་ནི་འདི་གིས་ འདི་གི་མིང་ལུ་ཡང་ ཚིས་སུ་བཅད་པ་ ཚི་ལེ་འུར་
བྱས་པ་ ཚིས་བཅད་ རྩོམ་ ངག་རྩོམ་ སྙན་རྩོམ་ ཟེར་མི་ཚུ་སླབ་ནི་དང་། ཞེ་ས་ལུ་ ཞལ་རྩོམ་
དང་ གསུང་རྩོམ་ ལྗགས་རྩོམ་ ཟེར་སླབ་ཨིན།
ཚིས་བཅད་ཀྱི་རྩོམ་འདི་ ཚི་ལྷུག་གི་རྩོམ་ལས་ཁྱད་པར་ཅན་འབད་ བརྩི་སྲོལ་ཡོད་མི་འདི་ཡང:
དང་པ་ལུ། ཚི་ལྷུག་ནང་གི་ ཕྲད་རྣམ་དབྱེ་དང་ ཚི་གྲོགས་ཚུ་ ཚིས་བཅད་ཀྱི་སྐབས་ལུ་
བསྡུ་བཏང་ཞིནམ་ལས་ ཚི་ཉུང་སུ་ཅིག་ནང་ དོན་དག་དོད་རིལ་རི་འབད་
སྟོནམ་ཨིན།
གཉིས་པ་ལུ། སྙན་ངག་གི་གཞུང་ནང་ རྩོམ་རྐྱབ་པའི་སྐབས་ ཚི་འབྲུ་༣ མ་ལས་༣༦
འབད་མི་ཚུན་གྱི་ བར་ན་རྩོམ་སྲོལ་ཡོད་རུང་ (ཚི་རྐང་བཞི་རེའི་ནང་ལུ་
སྐབས་དོན་ཚར་རེ་ ཆ་ཚངམ་འབད་ སྟོན་དོ་ཡོདཔ་ལས་ གོ་བ་ལེན་ངོ་བདེ།)
རྫོང་ཁའི་སྐབས་ལུ་ ཁྱབ་ཆེ་ཤོས་ར་ ཚི་འབྲུ་༦ མ་ལས་༩ ཚུན་གྱི་བར་ན་
དཔེ་སྐྲུན་ལོ་ སྤྱི་ལོ་༢༠20 ལུ།
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རྩོམ་ནི་ལུ་ སྟབས་བདེ་ཏོག་ཏོ་དང་ ཧན་ཏོང་ཏོ་ཡོདཔ་ལས་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་
ལུ་ཡང་ སྟབས་བདེ་ཏོག་ཏོ་ཡོདཔ་ཨིན།
གསུམ་པ་ལུ། ཚི་རྐང་དུམ་ཚན་འབད་བཅད་དེ་ཡོདཔ་ལས་ སེམས་ཁར་བཞག་ནི་འཇམ་མ་
ཚད་ གཞན་ལུ་ ལུང་དྲང་དགོ་རུང་ ཁ་ལས་སླབ་ངོ་བདེ།
བཞི་པ་ལུ། ཚི་རྐང་ཚུ་ ཚི་འབྲུ་མང་ཉུང་འདྲན་འདྲ་འབད་ མཉམ་དགོ་ནི་འདི་གིས་ཚི་
བདེ་ཏོག་ཏོ་
འོང་དོ་ཡོདཔ་དང་། ཚི་ཧན་ཏོང་ཏོ་ བཟོ་ནི་གི་
དོན་ལུ་ དོན་དག་གཅིག་ལུ་ མིང་ཚི་མ་
འདྲཝ་གཞན་ ལེ་ཤ་
ཡོད་མི་ཚུ་ འོས་འབབ་གདམ་ཁ་རྐྱབ་སྟེ་ ག་འོས་འབབ་ལྡན་མི་དེ་
བཙུགས་སྲོལ་ཡོདཔ་ལས་ ཚི་ཧནམ་མ་ཚད་ བྱ་ཆི་ཆི་ཡང་འགྱོཝ་ཨིན།
དེ་འབད་ནི་དེ་གིས་ མཁས་པ་ཚུ་གིས་ བརྩམས་པའི་བསྟན་བཅོས་མང་ཤོས་ར་ སྙན་རྩོམ་ནང་བཀོད་
དེ་བཞགཔ་ཨིན། དེ་མ་ཚད་གཞུང་རིག་གནས་དང་ ཆོ་ག་གཏང་ནིའི་ དཔེ་ཆ་ཡང་ མང་ཤོས་ར་
ཚིས་བཅད་ནང་ འོང་དོ་ཡོདཔ་ཨིན། བློ་ཟེ་ རྩང་མོ་ ཁ་བཤད་ དཔྱེ་གཏམ་ཚུ་ཡང་ ཚིས་
བཅད་ནང་བཟོ་དགོཔ་ དེ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིན།
དཔེ་སྐྲུན་ལོ་ སྤྱི་ལོ་༢༠20 ལུ།
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སྙན་རྩོམ་གྱི་དབྱེ་བ་འདི་ སོ་སོའི་ སེམས་ཀྱི་འཆར་སྣང་གི་ རང་རྩལ་ ངག་ཐོག་ལུ་ཐོན་ཏེ་འོང་མི་
ཚུ་ ཚིས་བཅད་ཀྱི་ཐོག་ལུ་ལག་ལེན་འཐབ་པའི་ དགའ་རྩོམ་ སྐྱོ་རྩོམ་/འཁྲུལ་རྩོམ་ དྲན་རྩོམ་
བསྟོད་བསྔགས་ཀྱི་རྩོམ་ རེ་སྨོན་གྱི་རྩོམ་ རྩོད་རྩོམ་ བཤད་རྩོམ་ ལ་སོགས་པ་མང་རབས་ཅིག་
ཡོད།
དེ་ཚུ་ལུ་ཆོས་ལུགས་ལས་ འབད་བ་ཅིན་ མཆོད་བསྟོད། གསོལ་འདེབས། བཤགས་པ། སྨོན་
ལམ། ཞལ་གདམས། མགུར་མ། ཚོགས་གླུ། ཆོས་དབྱངས་ལ་སོགས་པ་ལེ་ཤ་ཡོདཔ་ཨིན།
འཇིག་རྟེན་སྤྱིར་བཏང་གི་ རྫོང་ཁའི་སྙན་རྩོམ་འདི་ རྩོམ། བློ་ཟེ། བསླབ་བྱ། ཁ་བཤད། དཔྱེ་
གཏམ། ཞབས་ཁྲ། རྩང་མོ་ཚུ་ལུ་སླབ་ཨིན། དེ་ཚུ་རེ་རེ་བཞིན་དུ་གི་བཤད་པ་ འོག་ལུ་རིམ་པ་
བཞིན་དུ་རྐྱབ་སྟེ་ཡོདཔ་ལས་ ཁྱོད་ཀྱིས་ཡང་ སྙན་རྩོམ་དེ་ཚུ་གི་ འབྲི་ཐངས་ཀྱི་ རིག་རྩལ་ཚུ་ ཤེས་
ཚུགསཔ་ འབད་དགོཔ་ཨིན།
ཞབས་བྲོའི་ངོ་སྤྲོད།

ཞབས་བྲོ་འདི་ སྙན་རྩོམ་གྱི་ནང་གསེས་ཅིག་ཨིན། མ་པ་ཞབས་ཁྲ་ལུ་ ཚི་རྐྱངམ་གཅིག་གིས་མ་དོ་
བར་ གདངས་དབྱངས་དང་སྙན་ཆ་ ལེའུ་གི་ཁྱད་རྣམ་ཚུ་དང་བཅསཔ་འབད་ཡོད་མི་ཚུ་ལས་ སློབ་རིམ་
འདི་ནང་ ཚི་བཟོ་ནི་གི་རིག་རྩལ་འཐོབ་ཐབས་ལུ་ སློབ་སྦྱོང་འབད་ནི་ཨིན།
དཔེ་སྐྲུན་ལོ་ སྤྱི་ལོ་༢༠20 ལུ།
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ཞབས་ཁྲའི་ཚི་འདི་གིས་ སོ་སོའི་སེམས་ཁར་ཤར་མི་མྱོང་ཚོར་ཚུ་ ངག་ཐོག་ལས་ གཞན་རྒྱུད་ལུ་
ངེས་ཤེས་དང་ དྭངས་བ་འདྲེན་ཚུགསཔ་བཟོཝ་ཨིན། དེ་མ་ཚད་ ལྷག་པར་དུ་ དགའ་ཉམས་སྤྲོ་
ཉམས་དང་ སྐྱོ་ཉམས་འཁྲུལ་ཉམས་ལ་སོགས་པའི་ ཚི་གི་ཉམས་འགྱུར་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ རྩོམ་རིག་
གོང་འཕེལ་ལུ་ཕནམ་མ་ཚད་ ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་ཚི་སྦྱོར་ཚུ་ ཁ་ལས་སླབ་ནི་གི་སྤྲོ་བ་དང་ གོ་བ་
ལེན་ངོ་བདེ་ནི་འདི་གིས་ སྐད་ཡིག་དར་ཁྱབ་གཏང་ནི་གི་དོན་ལུ་ཡང་ ཕན་ཐོགས་སྦོམ་ཡོད། དེ་
འབདཝ་ལས་བརྟེན་ ཤེས་ཡོན་སློབ་སྦྱོང་ནང་ སྐད་ཡིག་གོང་འཕེལ་གྱི་དོན་ལུ་ ཞབས་བྲོ་གི་ཚི་ཚུ་
གལ་ཆེ་ཤོས་ཅིག་འབད་བརྩིཝ་ཨིན།
ཞབས་བྲོའི་ཚི་ཚུ་ རང་གི་སེམས་ལུ་ཤར་བའི་ དགའ་ཉམས་ སྤྲོ་ཉམས་ འཁྲུལ་ཉམས་ཚུ་དང་
གཞན་ཡང་ཡུལ་གོང་མ་ལུ་ བསྟོད་པ་དང་གནས་བཤད་ རྒྱལ་རབས་དང་ལོ་རྒྱུས་ཚུ་གི་ གནད་དོན་
ཚུ་བཙུགས་ཏེ་ བརྩམ་སྲོལ་ཡོདཔ་ཨིན། རིག་གསར་ཞབས་ཁྲ་ཚུ་རྫོང་ཁ་ནང་ བརྩམ་ཨིན་རུང་
དང་ཕུ་ལས་ཡོད་མི་གི་གཞུང་སྒྲ་དང་ བར་ན་སྐོར་ལས་དར་མི་གི་ འབོད་སྒྲ་ཚུ་ མང་ཤོས་ཅིག་ཆོས་
སྐད་ཀྱི་ཐོག་ལུ་ཡོད། ཨིན་རུང་ ད་རེས་ནངས་པ་ གསར་རྩོམ་འབད་མི་ འབོད་སྒྲའི་ཚི་ཚུ་ ཆོས་
སྐད་དང་རྫོང་ཁ་གཉིས་ཆ་རའི་ནང་ལུ་ བརྩམ་སྲོལ་ཡོད། འོག་ལུ་ ཞབས་ཁྲའི་རིགས་ མ་འདྲཝ་
གསུམ་གྱི་ དཔེ་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་ལུ་ བལྟ་ཞིནམ་ལས་ དེ་བཟུམ་མའི་ཞབས་ཁྲའི་ཚི་ཚུ་ ཁྱོད་ཀྱིས་
ཡང་རྩོམ་སྒྲིག་འབད་ཚུགས་པའི་ལྕོགས་གྲུབ་དང་ཉམས་མྱོང་ཚུ་འཐོབ་དགོ།
དཔེ་སྐྲུན་ལོ་ སྤྱི་ལོ་༢༠20 ལུ།
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ཞབས་བྲོའི་དབྱེ་བ།

ཞབས་ཁྲ་འདི་ལུ་ གཞུང་སྒྲ་ འབོད་སྒྲ་ རིག་གསར་ཟེར་ལྷམ་པ་གསུམ་ཡོད། དེ་ཚུ་ རང་རང་ས་ོ
སོའི་ སེམས་ཀྱི་དགའ་སྐྱོའི་ཚོར་སྣང་ཚུ་ གདངས་འཐེན་ཏེ་ ལེའུ་འཁྲབ་མི་ཅིག་ལུ་ཞབས་ཁྲ་ཟེར་
སླབ་ཨིན། ཞབས་ཁྲ་དེ་ཚུ་ ཡུལ་གོང་མ་ལུ་ མཆོད་པའི་གླུ་དབྱངས་འབད་ཕུལ་ནི་དང་ མི་སྡེའི་སྤྲོ་
སྟོན་གྱི་དོན་ལུ་ལག་ལེན་འཐབ་ཨིན། དེ་མ་ཚད་སྤྱིར་བཏང་ སྐད་ཡིག་དར་ཁྱབ་དང་ ལམ་སྲོལ་
ཉམས་སྲུང་འབད་ཐབས། ལྷག་པར་དུ་སློབ་གྲྭའི་གནས་སྐབས་ནང་ རང་ལུ་ངག་རྩལ་འཐོབ་ཐབས་
ལུ་ གལ་ཆེ་བའི་ཐབས་ལམ་ཅིག་ཡང་ཨིན།
ཞབས་ཁྲ་འདི་ བཤད་མཛོད་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ལས་ སྙན་ངག་གླུ་ཡི་མཛོད་འདི་ནི།། སྣང་བ་རིག་
པའི་བསྟན་བཅོས་ཏེ།། སློབ་དཔོན་འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གྱིས།། དོན་ལ་ལྷ་དང་ལྷ་མིན་གཉིས།།
འཐབ་རྩོད་ཞི་བའི་ཆེད་དུ་མཛད།། ཟེར་གསུངས་དོ་བཟུམ་སྦེ་ དོན་དག་ངོ་མ་ལུ་ ལྷ་དང་ལྷ་མིན་
གཉིས་ ལྷའི་དཔག་བསམ་ལྗོན་ཤིང་གི་སྐོར་ལས་ མ་འཆམ་པར་ འཐབ་རྩོད་བྱུང་པའི་སྐབས་ རྗེ་
བཙུན་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ཀྱིས་ དེ་ལུ་ཐུགས་སྙིང་རྗེ་གིས་བཟོད་མ་ཚུགས་པར་ འཐབ་རྩོད་ཞི་བའི་
དོན་ལུ་ མཛད་གནང་གནངམ་ཅིག་ཨིནམ་འབད་གསུངསམ་ཨིན་མས།
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གཞུང་སྒྲ།
གཞུང་སྒྲ་ཟེར་མི་འདི་ དུས་རབས་༡༧ པའི་ནང་ ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་མཆོག་ ཆིབས་
ཁ་ལྷོ་ལུ་བསྒྱུར་ཞིནམ་ལས་ ཆོས་སྲིད་ལུགས་གཉིས་ཀྱི་བསྟན་པ་ སྐྱོང་སའི་ལྟེ་བ་ སྤུངས་ཐང་བདེ་
བ་ཆེན་པོའི་ཕོ་བྲང་ གསར་བཞེངས་གནང་པའི་ བཀྲིས་རབ་གནས་ཀྱི་རྟེན་འབྲེལ་སྐབས་ ལྷ་མི་སྲིད་
སྡེ་འཛོམས་སར་ འབྲུག་པའི་སྤུངས་ཐང་བདེ་ཆེན་ལ་སོགས་པ་ སྔོན་བྱོན་རྒྱལ་བ་གོངམ་ཚུ་གིས་
མཛད་གནང་པའི་གསུང་ བྱིན་རླབས་ཅན་དེ་ཚུ་ གྱལ་བསྒྱིགས་ཏེ་གདངས་རིངམོ་འབད་ རྐྱབ་སྲོལ་
ཡོད་པའི་ གླུ་གཞས་ཚུ་ གཡུས་གཞུང་ལས་རིམ་པ་བཞིན་དུ་འབད་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ས་གནས་
ཁག་ཚུ་ནང་ལས་ཕར་ དར་ཁྱབ་བྱུང་ཡོད་མི་གི་གླུ་གཞས་འདི་ལུ་ གཞུང་སྒྲ་ཟེར་སླབ་ཨིན།
འབོད་སྒྲ།
འབོད་སྒྲ་ཟེར་བའི་གླུ་གཞས་འདི་ དཔོན་གྱི་སྐུ་མདུན་ལུ་ཕྱག་ཞུ་མི་འབོད་སྒརཔ་ཚུ་གིས་ གདངས་
དབྱངས་ཐུང་སུ་དང་ ལེའུ་སྒོར་སྒོརམ་བཟོ་སྟེ་ རྐྱབ་མིའི་ཞབས་ཁྲ་འདི་ཚུ་རིམ་པ་བཞིན་དུ་ རྒྱལ་ཁབ་
ཀྱི་ལུང་ཕྱོགས་སོར་སོ་ལས་ཕར་ དར་ཁྱབ་སོང་སྟེ་ཡོད་པའི་ཞབས་ཁྲ་འདི་ལུ་ འབོད་སྒྲ་ཟེར་སླབ་
ཨིན།
རིག་གསར།
རིག་གསར་གྱི་ཞབས་ཁྲ་འདི་ རྒྱལ་ཁབ་གོང་འཕེལ་གྱི་འགྱུར་བ་དང་བསྟུན་ རང་གི་བློ་རིག་གི་ཐོག་
ལས་ ཚི་ཚུ་རྫོང་ཁའི་ཐོག་ལུ་བརྩམས་ཏེ་ རིག་གསར་གྱི་སྙན་ཆ་དང་ ཕྱིའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གླུ་གཞས་
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ཚུ་ལས་ རྟ་དྲངས་པའི་ གདངས་དབྱངས་ འདྲ་མིན་ཚུ་གི་ཐོག་ལས་ རྩོམ་སྒྲིག་འབད་ཡོད་པའི་གླུ་
གཞས་ཀྱི་རིགས་ལུ་སླབ་ཨིན།
ན་ ོམ་དོན་ཚན་གདམ་ཁ།
ཨང་།
དོན་ཚན།

མོ ་པ་པ།ོ

ད ་ེ བ།

བ དོ ་དནོ །

༡

ཞབས་ཁྲ། ནམ་མཁའ་སྤྲིན་མེད།

རྒྱལ་གཞུང་ཟློས་གར་སློབ་སྦྱོང་ལྟེ་བའི་གླུ་དེབ་ལས།

གཞུང་སྒྲ།

གོངམ་ལུ་མཆོད་པ།

༢

ཞབས་ཁྲ། ཁྲུང་ཁྲུང་དཀར་མོའི་གླུ་གཞས།

རྒྱལ་གཞུང་ཟློས་གར་སློབ་སྦྱོང་ལྟེ་བའི་གླུ་དེབ་ལས།

གཞུང་སྒྲ།

གུས་བཀུར།

༣

ཞབས་ཁྲ། ངེ་གི་སེམས།

གླུ་དེབ་ཟློས་གར་དགའ་སྟོན། ཀེ་ཨེཤ་ཀྲི།

རིག་གསར།

ཡིད་ཆེས།

༤

འབྲུག་པའི་སྤུ་ན་བདེ་ཆེན།

རྒྱལ་གཞུང་ཟློས་གར་སློབ་སྦྱོང་ལྟེ་བའི་གླུ་དེབ་ལས།

གཞུང་སྒྲ།

བསྟོད་པ།

༤

ལུང་པ་ཆུང་ཆུང་།

ངག་རྒྱུན་ལས་བསྡུ་སྒྲིག།

འབོད་སྒྲ།

དགའ་སྐྱིད།

༥

ཞིང་མཆོག་རྔ་ཡབ་གླིང་ན།

རྒྱལ་གཞུང་ཟློས་གར་སློབ་སྦྱོང་ལྟེ་བའི་གླུ་དེབ་ལས།

འབོད་སྒྲ།

གསོལ་འདེབས།

༦

རྨི་ལམ་ནང་ལུ་ཡང་མ་མཐོང་།

གློག་བརྙན། ཀརྨ། ཚིག་བསོད་ནམས་བསྟན་འཛིན།

རིག་གསར།

དམ་ཚིག།

༧

སྤྲིན་དཀར་མེ་ཏོག།

ངག་རྒྱུན་ལས་བསྡུ་སྒྲིག།

རྩང་མོ།

མཐུན་ལམ།

༨

རྩང་མོ་ཁྱད་བརྗེ་ཐངས།

བསྡུ་སྒྲིག།

རྩང་མོ།

མཐུན་འབྲེལ།

༩

བསླབ་བྱ།

སྤྱོད་འཇུག ས་ལེགས་ སོགས།

བསླབ་བྱ།

ལས་རྒྱུ་འབྲས།

༡༠

ཁ་བཤད། དཔལ་ལྷོ་ནུབ།

ཀརྨ་ཡེ་ཤེས། ཨང་རྩི་ལས་ཚན། ཀེབསི།

རྦད་བཤད།

ལམ་ལུགས།

༡༡

གསུང་སྙན་པའི་རྟེན་འབྲེལ།

ཅང་རྡོ་རྗེ།

སྤར་བསྐུལ།

ལམ་ལུགས།

༡༢

གོ་གནས་ཡར་སེང་རྟེན་འབྲེལ་ལེགས་དར།

བསྡུ་སྒྲིག།

རྦད་བཤད།

བསྟོད་པ།

བ བ་ །

ལས་ ་འ ས།

ན་ཐབས།
བས་ ེ་བ ད་འཇོམས་རིན་པོ་ཆེ།

༡

གས་ཀྱི་བ བ་ ་ལེགས་བཤད་གཏེར།

༢

ཁ་བཤད། འེང་ས་ལྟོ་ཚང་གིས།

ཅང་རྡོ་རྗེ།

མདའ་བཤད།

ལམ་ལུགས།

༣

ཁ་བཤད། ཕྱད་མདའ་རྒྱ་ལུ་རྐྱབ་པ།

ཅང་རྡོ་རྗེ།

མདའ་ཁ་སློག་

ལམ་ལུགས།

པའི་ཚིག།
༤

ཁ་བཤད། ཤོག་གཅིག ཤོག གཉིས།
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ཞབས་ཁྐྲ།

རྩོམ་པ་པ།ོ

རྒྱལ་གཞུང་ཟློས་གར་སློབ་སྦྱོང་ལྟེ་བའི་གླུ་དེབ་/གླུ་དེབ་བློ་གསར་དགའ་སྟོན།
ཀེ་ཨེམ་ཀྲི།
གཞུང་སྒྲ་ འབོད་སྒྲ་ རིག་གསར།

དབྱེ་བ།
ཁུངས་དོན།
ཞབས་ཁྲ་འདི་ ཨ་ལོ་ཚུ་གི་ སློབ་དེབ་ནང་ལུ་ ལྷབ་དགོ་པའི་དོན་ཚན་ཅིག་འབད་ བཙུགས་དགོ་པའི་
ཁུངས་དོན་ཡང་།
༡- སྤྱིར་བཏང་ ཞབས་ཁྲའི་ དབྱེ་བ་ཚུ་ ངོས་འཛི་ཚུགས་ནི་གི་དགོས་པ་འདུག།
༢- བསྟོད་པའི་ཚི་འབད་ དཔེ་དང་དོན་སྦྲགས་ཏེ་ ཡོད་ནི་དེ་གིས་ ཨ་ལོ་ཚུ་ལུ་རྩོམ་སྒྲིག་
འབད་ནི་ལུ་ ཕན་ཐོགས་སྦོམ་འོང་ནི་ཨིན་མས།
༣- ཞབས་ཁྲ་འདི་ནང་ཡོད་པའི་ ཚི་ཚུ་སྙན་ངག་གི་ ཚི་འབད་ཡོད་ནི་ དེ་གིས་ཨིན།
ལས་དོན།
ཞབས་ཁྲའི་རྩོམ་རིག་འདི་ ལྷབ་ཚརཝ་ད་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་་ ་ ་ ་

སྤྱིར་བཏང་ཞབས་ཁྲ་གི་ ཁྱད་རྣམ་ཚུ་ལེགས་ཤོམ་འབད་ ཧ་གོ་ཚུགས་དགོ།

ཞབས་ཁྲ་འདི་ནང་ཡོད་མི་བཟུམ་ དཔེ་དོན་དང་ཚི་གཞི་བཙུགས་ཐངས་ ཧ་གོ་ཚུགས་དགོ།

ཁོང་རའི་ བློ་རིག་གི་ཐོག་ལས་ ཞབས་ཁྲ་རེ་བརྩམ་ཚུགས་དགོ།
དཔེ་སྐྲུན་ལོ་ སྤྱི་ལོ་༢༠20 ལུ།
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ོང་ །

རིག་རྩལ། (ཉན་ནི་ སླབ་ནི་) རིག་སྟབོ ས་དབྱེ་རིམ། (དྲན་ཤེས་)
༡. ཨ་ལོ་ཚུ་ལུ་ ཞབས་ཁྲ་ག་ཅི་ར་ཤེས་ག་? སླབ་བཅུག་དགོ། ཨ་ལོ་ཚུ་གིས་སླབ་མི་ རེ་རེ་
བཞིན་དུ་བྱང་ཤིང་གུ་འབྲི་ཞིནམ་ལས་ གཞུང་སྒྲ་གི་གྲས་སུ་ཚུདཔ་ཨིན་ན? འབོད་སྒྲ་
རིག་གསར་ཚུ་ལས་ དབྱེ་བ་ག་ཅི་ནང་ཚུདཔ་ཨིན་ན? གོ་སྡུར་གྱི་ཐོག་ལས་ སོ་སོར་དབྱེ་ཕྱེ་
དགོ། དེ་ལས་ ཞབས་ཁྲ་འདི་གི་ ཕན་ཐོགས་དང་དགོས་པ་ ག་ཅི་ཡོདཔ་ཨིན་ན་ གྲོས་
བསྟུན་འབད་བཅུག་དགོ། ཞབས་ཁྲ་ཚུ་གནས་སྟངས་ག་ཅི་བཟུམ་ནང་ར་ འཐེན་འོང་ག?
དྲིས་ཏེ་ གོ་སྡུར་འབད་བཅུགདགོ།
རིག་རྩལ། (ལྷག་ནི་) རིག་སྟབོ ས་དབྱེ་རིམ། (དབྱེ་དཔྱད་)
༢. ཨ་ལོ་ཚུ་ སྡེ་ཚན་ནང་འབད་ སློབ་དེབ་ནང་གི་ ཞབས་ཁྲ་འདི་ལྷག་བཅུག་ཞིན་ན་ ཤེས་པ་
ཅིན་ གདངས་ཡང་འཐེན་བཅུག་ནི། ཞབས་ཁྲ་འདི་ ག་ཅིའི་སྐོར་ལས་ཨིན་ན? དབྱེ་དཔྱད་
འབད་དེ་ ཚི་དོན་གྱི་སྙན་ཆ་ཚུ་དང་ དཔེ་དོན་བཀོད་ཐངས་ཚུ་ ག་དེ་སྦེ་ཡོདཔ་ཨིན་ན་?
དབྱེ་བ་དཔྱད་བཅུག་ཞིནམ་ལས་ སློབ་སྡེ་དམངས་ཁར་ གསལ་བཤད་འབད་བཅུག་ནི།
རིག་རྩལ། (ལྷག་ནི་ བྲི་ནི་) རིག་སྟོབས་དབྱེ་རིམ། (དབྱེ་ཞིབ་)
༣. ཨ་ལོ་ཚུ་ སྡེ་ཚན་ཆུང་ཀུ་འབད་ བགོ་ཞིན་ན་ སློབ་དེབ་ནང་ལུ་ཡོད་མི་ ཞབས་ཁྲ་ཁག་
གསུམ་པོ་ དབྱེ་བ་དཔྱད་དེ་ ལྷག་བཅུག་དགོ། ཞབས་ཁྲ་གསུམ་གྱི་ཁྱད་པར་ ག་ཅི་ར་
འདུག་ག? ཁྱད་རྣམ་ཚུ་ ལོགས་སུ་བཀོད་བཅུག་དགོ། དེ་གུ་ ཨ་ལོ་ཚུ་ལུ་ ཞབས་ཁྲའི་
དཔེ་སྐྲུན་ལོ་ སྤྱི་ལོ་༢༠20 ལུ།
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བརྗོད་དོན་ ཚི་གི་སྙན་ཆ་ དཔེ་དང་དཔེ་ཅན་ཚུ་ ག་དེ་སྦེ་བཀོད་དེ་འདུག་ག་ དབྱེ་བ་དཔྱད་དེ་
ཞབས་ཁྲ་གསུམ་ལས་ ག་འདི་ཚི་ཧན་ཏོང་ཏོ་འདུག་ག? རྒྱབ་ཁུངས་དང་སྦྲགས་ཏེ་ སྡེ་
ཚན་གཞན་ལུ་ ར་ཁུངས་བཀལ་བཅུག་དགོ།
རིག་རྩལ། (བྲི་ནི་) རིག་སྟབོ ས་དབྱེ་རིམ། (གཅིག་བསྡུས་)
༤. སློབ་དེབ་ནང་ ཞབས་ཁྲ་ཁག་གསུམ་འབད་ཡོད་མི་འདི་ ལེགས་ཤོམ་འབད་ལྷག་བཅུག་
ཞིནམ་ལས་ སྡེ་ཚན་གོ་སྡུར་གྱི་ཐོག་ བཅུད་དོན་བཏོན་བཅུག་དགོ།
རིག་རྩལ། (བྲི་ནི་) རིག་སྟབོ ས་དབྱེ་རིམ། (ལག་ལེན་)
༥. ཨ་ལོ་ཁོང་ར་གིས་ ག་དགའ་མི་ ཞབས་ཁྲ་ཅིག་ ཁོང་རའི་སེམས་ཁར་དྲན་ཏེ་ བྲི་བཅུག་
དགོ། དེ་སྐབས་ སློབ་དཔོན་རང་ ཨ་ལོ་ཚུ་སྐོར་ར་རྐྱབ་ ལྟ་རྟོག་འབད་ཞིན་ན་ འབྲི་མ་
ཚུགས་མི་ཚུ་ལུ་ དྲིས་ལན་གྱི་ཐོག་ལས་ བྲི་ནིའི་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱིན་དགོ། དཔེར་ན།
* ཁྱོད་ཀྱིས་དགའ་མི་ ཞབས་ཁྲ་འདི་ ག་ཅི་སྨོ?
* ཞབས་ཁྲ་འདི་གི་ ཚི་དང་པ་འདི་ག་ཅི་སྨོ? བྲིས། འདི་གི་ཤུལ་ལས་ ག་ཅི་སྨོ་
ལ་སོགས་པའི་ རྒྱབ་སྐྱོར་བྱིན་དགོ།
* ཞབས་ཁྲ་འདི་དགའ་དགོ་པའི་ རྒྱབ་ཁུངས་བྲི་བཅུག་དགོ།
རིག་རྩལ། (བྲི་ནི་) རིག་སྟབོ ས་དབྱེ་རིམ། (གཅིག་བསྡུས་)
༦. སློབ་དཔོན་གྱིས་ ཉམས་སྣང་གི་ གནས་སྟངས་ཅིག་ དཔེར་ན། ཁྱོད་སློབ་གྲྭ་འདི་ནང་ལས་
ཨང་དང་པ་ཐོབ་སྟེ་ དེ་གི་གསོལ་ར་འབད་ གནམ་གྲུ་ནང་འཛུལ་ཏེ་ རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ཁར་
དཔེ་སྐྲུན་ལོ་ སྤྱི་ལོ་༢༠20 ལུ།
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བཤལ་ནི་གི་ གོ་སྐབས་ཅིག་འཐོབ་པ་ཅིན་ ཁྱོད་ར་སེམས་དགའ་བའི་ ཚོར་སྣང་གི་སྤྲོ་གླུ་
ཅིག་བྲི་བཅུག་དགོ། དཔེར་ན།
༡. རང་གི་བརྩོན་འགྲུས་དང་ རླུང་རྟ་དར་ཚུལ་གྱི་སྐོར་ལས།
༢. སློབ་དཔོན་དང་ ཕམ་ལུ་བཀའ་ དྲིན་དགའ་ཚོར་ཡོད་པའི་སྐོར།
༣. དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་ཐུགས་རྗེ་དང་ ཆ་རོགས་ཚུ་གི་གྲོགས་རམ།
༤. དགའ་ཚོར་ལུ་ གཞུང་ལུ་ཞབས་ཏོག་ ཞུ་ནིའི་སྐོར།
རིག་རྩལ། (བྲི་ནི་) རིག་སྟབོ ས་དབྱེ་རིམ། (གཅིག་བསྡུས་)
༧. སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ ཁོང་རའི་བློ་འདོད་དང་ འཁྲིལ་ཏེ་དོན་ཚན་ཅིག་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་ཞིན་ན་ དོན་
ཚན་འདིའི་ཐོག་ལུ་ སེམས་དགའ་བ་ སྐྱོ་བ་ འཇིགས་པ་ ལ་སོགས་པའི་ཉམས་ཅིག་གི་
ཐོག་ལུ་ ཞབས་ཁྲ་ཅིག་འབྲི་བཅུག། ཞབས་ཁྲ་དེ་ཚུ་བྲིས་ཚརཝ་ད་ སློབ་ཁང་ནང་དཔྱངས་
བཞག་ཞིན་ན་ ཆ་རོགས་གཅིག་གིས་གཅིག་ལུ་ ལྷག་བཅུག་དགོཔ་དང་ ཞབས་ཁྲ་དེ་ཚུ་དཔེ་
སྣོད་ནང་ བསྡུ་གསོག་འབད་དེ་ བཞག་དགོ།
རིག་རྩལ། (བྲི་ནི་) རིག་སྟབོ ས་དབྱེ་རིམ། (དབྱེ་ཞིབ་)
༧. སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ཆ་འབད་བགོ་ཞིན་ན་ གླུ་དེབ་བློ་གསར་ལམ་སྟོན་ཟེར་མི་ དཔེ་དེ་འདི་ལུ་
ཁུངས་གཏུགས་འབད་དེ་ ཞབས་ཁྲ་རྐྱབ་དགོ་པའི་དགོས་པ་དང་ ཞབས་ཁྲ་དར་ཚུལ་གྱི་
སྐོར་ལས་ཞིབ་འཚོལ་འབད་དེ་ སློབ་ཁང་ནང་སྤྱན་ཞུ་འབད་བཅུག་དགོ།
དཔེ་སྐྲུན་ལོ་ སྤྱི་ལོ་༢༠20 ལུ།
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རིག་རྩལ། (བྲི་ནི་) རིག་སྟབོ ས་དབྱེ་རིམ། (དབྱེ་ཞིབ་)
༨. སློབ་དཔོན་གྱིས་ ཞབས་ཁྲ་འཐེན་ས་ དཔེར་ན། ཚེ་བཅུ་གི་སྐབས་ ཁྱིམ་སྒྲུབ་ རབ་
གནས་ བཙས་སྟོན་ བག་སྟོན་ དུས་སྟོན་ ཚོགས་འཁོར་ དགའ་སྟོན་ དུས་སྟོན་གཞན་ཚུ་
ཡང་ འཚོལ་ཞིནམ་ལས་ ག་ཅི་ནང་ར་རྐྱབ་བཏུབ་པས་ག? དབྱེ་བ་ཕྱེ་བཅུག་དགོ།
རིག་རྩལ། (བྲི་ནི་) རིག་སྟབོ ས་དབྱེ་རིམ། (དབྱེ་ཞིབ་)
༩. སློབ་དཔོན་གྱིས་ ཨ་ལོ་ཚུ་ལུ་ རང་སོའི་བློ་འདོད་ལྟར་ ཞབས་ཁྲ་རེ་བརྩམ་བཅུག་སྟེ་ གླུ་
དེབ་འབད་ བསྡུ་སྒྲིག་འབད་དེ་ ལྷག་དེབ་འབད་ བཞག་དགོ། དེ་ལས་ ཨ་ལོ་ཁོང་ར་ལུ་
ཁོང་ར་གིས་བརྩམས་མི་ ཞབས་ཁྲ་ལུ་ བཏུབ་མ་བཏུབ་ཀྱི་ དབྱེ་བ་རེ་ དཔྱད་བཅུག་སྟེ་
སྒྱུར་བཅོས་རེ་ འབད་དགོཔ་ཐོན་སོ་རུང་ སྒྱུར་བཅོས་འབད་བཅུག་དགོ། ཡང་ན། ཡུལ་དང་
བསྟུན་ཏེ་ ཞབས་ཁྲའི་ལེའུ་ སྒྱུར་ཐངས་ཚུ་ ཞིབ་འཚོལ་འབད་བཅུག་སྟེ་ དེ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་
ལེའུ་བསྒྱུར་བཅུག་ནི། དེ་ལས་ ཡུལ་ བླམ་ དཔོན་ ལ་སོགས་པའི་ སྐུ་མདུན་ལུ་ ཕོ་མོ་
གི་ལེའུ་སྒྱུར་ཐངས་ཚུ་ ཤོག་ཐང་ཅིག་ནང་བྲིས་ ག་ར་གིས་མཐོང་ས་ལུ་བཞག་བཅུག།
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ང་མོ་ངོ་ ོད།
རྩང་མོ་ཟེར་མི་འདི་ དང་ཕུ་འབད་བ་ཅིན་ གཙོ་བོ་ ན་གཞོན་བུ་དང་བུམོ་ཚུ་གིས་ ལག་ལེན་འཐབ་
ཨིན། ན་གཞོན་ཕོ་མོ་འདུ་འཛོམ་འབད་ས་ལུ་ ག་དང་ག་ ལས་འཕྲོ་ཡོདཔ་ཨིན་ན་ བལྟ་ནི་གི་དོན་ལུ་
རེ་རེ་ལས་ ཅ་ལ་རེ་བསྡུ་སྟེ་ བཀྲམ་བཞག་ཞིནམ་ལས་ ཅ་ལ་ཚུ་ག་དང་ག་གི་ཨིན་ན་ མ་ཤེས་མི་ཅིག་
གིས་ རྩང་དུམ་ལག་པར་བཤེད་དེ་ རྩང་མོའི་ཚི་རེ་ལུ་ རྩང་དུམ་ཚར་རེ་ ཅ་ལ་རེ་ལུ་དཔག་ཞིནམ་
ལས་ ཅ་ལ་གཅིག་ཁར་ཕོག་མི་གཉིས་ གནམ་བསྐོས་ཡོདཔ་འབད་བརྩིཝ་ཨིན། རྩང་དུམ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་
མོ་བཏབ་ནི་གི་ཐབས་ལམ་ འབད་ནི་འདི་གིས་ མིང་ལུ་ཡང་ རྩང་མོ་ཟེར་དར་ནུག།
རྩང་མོའི་ཁྱད་བརྗེཝ་ཟེརཝ་ད་ ཕོ་མོ་གཉིས་དང་ ཡང་ན་ སྡེ་ཚན་གཉིས་བཟོ་སྟེ་ རྩང་མོ་སླབ་ནི་ག་
དྲག་ག་ བལྟ་ནི་ཡོད། དེ་བསྒང་ སྤྱིར་བཏང་ལུ་ སླབ་ནི་ག་དྲག་བལྟ་ནི་ཅིག་དང་། དེ་ལས་ རྩང་
མོའི་ཚི་ མཐུན་ཚི་འབད་བ་ཅིན་ མཐུན་པའི་ལན་དང་ རྩོད་ཚི་འབད་བ་ཅིན་ རྩོད་ཚི་གི་ལན་
སླབ་ནི་ ག་དྲག་བལྟ་ནིའི་ འགྲན་སྡུར་འབད་ནི་ཅིག་ཡོད། འདི་གི་སྐབས་ལུ་ བློ་ཟེ་བཟུམ་སྦེ་ སྐབས་
དོན་དང་བསྟུན་པའི་ ལན་དེ་ར་འཇལ་དགོཔ་ལས་ ཧེ་མ་ལས་ཤེས་མི་རྩང་མོའི་ཚི་དེ་གིས་མ་བཏུབ་
མི་ཚུ་ རང་གི་ བློ་རིག་གིས་བཟོ་སྟེ་ ལན་འབྱོར་ཚུགསཔ་འབད་ སླབ་དགོཔ་ཨིན།
དེ་འབད་ནི་འདི་གིས་ སློབ་དེབ་ནང་ཡོད་མི་རྩང་མོ་འདི་ དཔེ་བཟུམ་ཅིག་ར་ཨིནམ་ལས་ དེ་ཚུ་རྣམ་
རྟོག་གི་ས་བོན་བཟུམ་ཅིག་འབད་ བཞག་ཞིནམ་ལས་ ཁྱད་བརྗེཝ་ད་ རང་གི་བློ་རིག་ལས་བཏོན་ཏེ་
སླབ་ཚུགས་པའི་རིག་རྩལ་འཐོབ་ཐབས་ འབད་དགོཔ་ཨིན་ནོ།།
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ནི ་དཀར་མེ་ཏོག་དང་ ང་མོ་ཁྱད་བ ེ་ཐངས་ཀྱི་དཔེ།
རྩོམ་པ་པ།ོ ངག་རྒྱུན་ལས་བསྡུ་སྒྲིག།
དབྱེ་བ། རྩང་མོ།
ཁུངས་དོན།
སློབ་དེབ་འདི་ནང་རྩང་མོ་ཡང་ལྷབ་དགོ་པའི་ དོན་ཚན་ཅིག་འབད་ཚུད་དགོ་པའི་ཁུངས་དོན་ཡང་།

རྩང་མོ་ཡང་ རྩོམ་གྱི་རིགས་ལས་ སྤྲོ་བ་ཆེ་ཏོག་ཏོ་ ག་ར་གིས་ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་པའི་
རྩོམ་རིགས་ཅིག་འབད་ནི་དེ་གིས་ཨིན།

རྩང་མོ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ རྩོམ་གཞན་ཡང་ འབྲི་རྩོམ་འབད་ཚུགས་ནི་གི་ འོས་འབབ་མཐོངམ་
ལས་ཨིན།

ཚིས་བཅད་ཀྱི་བརྗོད་པ་ འགོ་རྩང་མོ་ལས་བརྟེན་ཏེ་འབྲི་རྩོམ་འབད་བ་ཅིན་ ཤུལ་ལས་
ཚིས་བཅད་ཀྱི་རྩོམ་ཚུ་རྐྱབ་ནི་ལུ་ རྩོམ་ཁ་ཡངས་ནི་ཨིནམ་ལས་ གདམ་འཐུ་འབད་
འབདཝ་ཨིན།
ལས་དོན།
རྩང་མོ་འདི་ ལྷབ་ཚརཝ་ད་ ཨ་ལོ་ཚུ་གིས་་ ་ ་ ་
རྩང་མོའི་ གོ་དོན་དང་ དགོས་པ་ཚུ་ ཤེས་ཚུགས་དགོ།
ཧེ་མ་འབད་བ་ཅིན་རྩང་མོ་གིས་ ག་ཅི་ར་འབདཝ་ཨིན་ན་? དེ་གི་བྱེད་ལས་ཚུ་ཧ་གོ་ཚུགས་
དགོ།
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རྩང་མོ་གི་གདངས་ཚུ་ འཐེན་ཚུགས་དགོ།
རྩང་མོ་འདི་ལུ་ གཞི་བཞག་སྟེ་ རང་གིས་ གསར་རྩོམ་འབད་ཚུགས་དགོ།
རྩང་མོ་འདི་ དགྲ་གླུ་ གཉེན་གླུ་ བསྟོད་ཚི་ སྨད་ཚི་ སྒྲུབ་ཚི་ དགག་ཚི་ སོགས་
ཀྱི་ དབྱེ་བ་ཕྱེ་ཚུགས་དགོ།
ཕོ་མོ་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ ཕར་ལོགས་མའི་ལན་དང་བསྟུན་ཏེ་ རྩང་མོ་ཁྱད་བརྗེ་ཐངས་ཚུ་
ཤེས་ཚུགས་དགོ།

ོང་ །

རིག་རྩལ། (ལྷག་ནི་) རིག་སྟབོ ས་དབྱེ་རིམ། (དབྱེ་དཔྱད་)
༡. སློབ་དཔོན་གྱིས་ རྩང་མོ་ཟེར་མི་འདི་ སློབ་ཕྲུག་ལུ་ ཁྱོད་ཚུ་གིས་ ཧེ་མར་ རྩང་མོ་ཟེར་མི་
ག་ཅི་ཨིན་ན། རྩང་མོ་ཟེར་མི་ནམ་འཐེནམ་ཨིན་ན། ཟེརཝ་ལ་སོགས་པའི་ དྲི་བ་ཚུ་བཀོད་
དེ་ སྡེ་ཚན་ནང་བསྟུན་གྲོས་འབད་བཅུག་སྟེ་ སློབ་ཕྲུག་གི་ མནོ་རིག་དང་ ཉམས་མྱོང་ཚུ་
བརྗེ་སོར་འབད་དེ་ དྲིས་ལན་གྱི་ཐོག་ལས་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གི་བསམ་འཆར་བཤད་བཅུག་དགོ།
རིག་རྩལ། (ལྷག་ནི་) རིག་སྟབོ ས་དབྱེ་རིམ། (དབྱེ་དཔྱད་)
༢. སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ སློབ་དེབ་ནང་ཡོད་པའི་རྩང་མོ་འདི་ ལེགས་ཤོམ་འབད་ལྷག་བཅུག་ཞིནམ་
ལས་ གོ་བ་ལེན་བཅུག་སྦེ་ ཨ་ལོ་རེ་རེ་བཞིན་ལུ་ ཚིས་བཅད་ རེ་རེ་བཞིན་དུ་ དོན་དག་ག་
དེ་སྦེ་གོ་ཡི་ག? གོ་བ་གི་དྲི་བ་ཚུ་བཀོད་དེ་ རྩང་མོ་ཚིས་བཅད་ རེ་རེ་བཞིན་གྱི་ སྤྱི་དོན་
དཔེ་སྐྲུན་ལོ་ སྤྱི་ལོ་༢༠20 ལུ།
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འབྲི་བཅུག། དེ་ལས་ དམངས་ཁར་གསལ་བཤད་འབད་བཅུག་དགོ། དཔེ་དང་དོན་སོ་སོར་
དབྱེ་བ་ཕྱེ་བཅུག་དགོ།
རིག་རྩལ། (ལྷག་ནི་) རིག་སྟབོ ས་དབྱེ་རིམ། (དབྱེ་ཞིབ་)
༣. སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ སློབ་དེབ་ནང་ཡོད་པའི་ རྩང་མོ་ཚིས་བཅད་ཚུ་ དབྱེ་བ་ སོ་སོ་ཕྱེ་བཅུག་ནི་
གི་དོན་ལུ་ སྡེ་ཚན་ལུ་ལྷག་བཅུག་ཞིནམ་ལས་ དབྱེ་བ་ཕྱེ་ཤེསཔ་བཟོ་དགོ། དཔེར་ན།
བསྟོད་པའི་ཚི་དང་ སྨད་པའི་ཚི་ གཉེན་གླུ་དང་ དགྲ་གླུ་ཚུ་གི་ དགྲ་གཉེན་འབྲེལ་མ་
ཟེར་མི་ཚུ་ལུ་ ཚི་གི་ ཁྱད་པར་ག་ཅི་འདུག་ག་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་བཅུག་དགོ།
རིག་རྩལ། (ལྷག་ནི་ བྲི་ནི་) རིག་སྟོབས་དབྱེ་རིམ། (གཅིག་བསྡུས་)
༤. སློབ་ཕྲུག་ སྡེ་ཚན་བཞི་ལུ་བགོ་ཞིནམ་ལས་ སྡེ་ཚན་སོ་སོ་ལུ་ རྩང་མོའི་དབྱེ་བ་ཚུ་ སྤྲོད་དེ་
གསརཔ་རེ་རེ་བྲི་བཅུག་དགོ། དཔེར་ན།
སྡེ་ཚན་དང་པ་ལུ་ བསྟོད་པའི་ཚི་གི་རྩང་མོ་བྲི་བཅུག་དགོ།
སྡེ་ཚན་གཉིས་པ་ལུ་ དགྲ་གླུའི་ རྩང་མོ་བྲི་བཅུག་དགོ།
སྡེ་ཚན་གསུམ་ལུ་ གཉེན་གླུའི་ རྩང་མོ་བྲི་བཅུག་དགོ།
སྡེ་ཚན་བཞི་པ་ལུ་ དགྲ་གཉེན་འབྲེལ་མའི་ རྩང་མོབྲི་བཅུག་དགོ། དེ་སྦེ་ རྩང་མོ་
གསརཔ་ བྲི་བཅུག་ཞིནམ་ལས་ རྩང་མོ་གི་དབྱེ་བ་ མ་འདྲཝ་བྲི་ནི་གི་ ཐབས་ལམ་ཚུ་
ཤེས་བཅུག་དགོ།
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རིག་རྩལ། (ཉན་ནི་ སླབ་ནི་ ལྷག་ནི་) རིག་སྟབོ ས་དབྱེ་རིམ། (དབྱེ་དཔྱད་)
༥. སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ རྩང་མོའི་དབྱེ་བ་མ་འདྲཝ་ སོ་སོ་འབད་ཡོད་མི་ཚུ་ གདངས་མ་འདྲཝ་ག་དེ་
སྦེ་ ཡོདཔ་ཨིན་ན་ ཁོང་ར་ བུཚ་གི་སྡེ་ཚན་གཅིག་དང་ བུམོ་གི་སྡེ་ཚན་གཅིག་ བཟོ་སྦེ་སྡེ་
ཚན་གཉིས་ལུ་ དྲི་བ་བཀོད་སྦེ་ ཆ་མཉམ་གྱི་ རྩང་མོའི་གདངས་དབྱངས་ མ་འདྲཝ་ཚུ་འཐེན་
ཚུགསཔ་བཟོ་དགོ། དཔེར་ན།
རྩང་མོ་ འཐེནམ་ད་ གདངས་མ་འདྲཝ་ ག་དེ་སྦེ་ར་ཡོདཔ་སྨོ།
མི་རེ་རེ་གིས་ གདངས་མ་འདྲཝ་རེ་ འཐེན་ཤིག་ཟེར་ སླབ་སྟེ་ཤེས་མི་ཚུ་གིས་ འཐེན་
པའི་སྐབས་ གདངས་མ་འདྲཝ་ག་དེ་སྦེ་ར་ འདུག་ག་ སློབ་ཕྲུག་ཆ་མཉམ་ལུ་དབྱེ་བ་
དཔྱད་བཅུག་སྟེ་ གདངས་མ་འདྲཝ་ཚུ་ཧ་གོ་ཚུགསཔ་ བཟོ་དགོ།
བུཚ་དང་ བུམོ་ སྡེ་ཚན་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ དགྲ་གླུ་དང་གཉེན་གླུའི་ རྩང་མོ་ཚུ་ དབྱེ་བ་
དཔྱད་བཅུག་སྦེ་ ཕར་ལོགསམ་གི་ ལན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ཁྱད་བརྗེ་བཅུག་དགོ།
དྲན་གསོ། སློབ་ཕྲུག་ཚུ་སྤང་ནང་འཁྱིད་དེ་ དུས་ཚོད་འཕྲོ་བརླག་གཏང་ནི་ ཨ་ལོ་ཚུ་ ངོ་ཚ་





བཅུགཔ་ལ་སོགས་པ་ བྱ་སྤྱོད་ཚུ་བཞག་དགོཔ་ཨིན།

རིག་རྩལ། (སླབ་ནི་) རིག་སྟབོ ས་དབྱེ་རིམ། (ལག་ལེན་)
༦. སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ སྡེ་ཚན་བཟོ་ཞིནམ་ལས་ རྩང་མོ་ཁྱད་བརྗེ་བཅུག་ནི་དང་། ཡང་ན་ ཆ་འབད་
བཟོ་ཞིནམ་ལས་ ཡིག་ཐོག་ལུ་བཀོད་དེ་ རྩང་མོ་ཁྱད་བརྗེ་བཅུག་དགོ།
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བསླབ་བྱ་ངོ་སྤྲོད།

བསླབ་བྱ་ཟེར་མི་འདི་ སྔོན་འབྱོན་རྒྱལཝ་གོངམ་ མི་མཁས་པ་ བློ་རྒྱ་ཆེ་བའི་མི་ཚུ་དང་ བརྩེ་བ་ཅན་
གྱི་སློབ་དཔོན་དང་ ཕམ་རྒན་ཤོས་ཚུ་གིས་ ཁོང་རའི་ཤེས་ཡོན་དང་ ཉམས་མྱོང་ཚུ་ ང་བཅས་ར་མ་
འོངས་པའི་ མི་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ ཆོས་དང་འཇིག་རྟེན་གྱི་ལཱ་ཚུ་ལས་ འབད་བཏུབ་དང་མ་བཏུབ་ཀྱི་ བླང་
དོར་ཤེས་བྱ་དང་ ཡ་རབས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་ལུ་ མཁས་པའི་ཉམས་མྱོང་ཚུ་གི་ཐོག་ལས་འབད་ དཔེ་
དང་དོན་སྦྱར་ཏེ་ བསླབ་བྱ་ ལེགས་བཤད་འབད་གསུངས་མི་དང་དོན་དག་སྙིང་པོ་བཏོན་ཏེ་ ཞལ་
གདམས་ཟེར་ གསུངས་བཞག་མི་ཚུ་ཨིན།
འདི་ཚུ་ལུ་ སློབ་སྦྱོང་འབད་དེ་ ཁྱོད་ཀྱི་མི་ཚེི་ནང་ཁག་ཆེ་བའི་ཤེས་ཡོན་དང་རིག་རྩལ་ བསམ་སྤྱོད་
ལེགས་ཤོམ་ཚུ་འཐོབ་ཚུགསཔ་འབད་དགོ། དེ་མ་ཚད་ སྔོན་འབྱོན་མཁས་པ་རེ་རེ་གིས་ ཚི་བཟོ་
ཐངས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་ མ་འདྲཝ་ག་དེ་སྦེ་ བཟོ་ནུག་ག་ དབྱེ་དཔྱད་འབད་དེ་ དེ་བཟུམ་མའི་རྗོད་ཚི་
ཁྱོད་ཀྱིས་ཡང་ བཟོ་ཚུགསཔ་འབད་དེ་ སྐད་ཡིག་གི་རིག་རྩལ་གོང་འཕེལ་གཏང་དགོ། དེ་མ་ཚད་
ཁྱོད་ཀྱིས་ཤེས་མི་དང་ཉམས་མྱོང་ཚུ་ཡང་ མ་འོངས་པའི་བུ་རྒྱུད་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ བསླབ་བྱ་ལེགས་བཤད་
འབད་བརྩམས་ཏེ་ བཞག་ཚུགསཔ་འབད་ནི་ལུ་ཡང་ སྤྲོ་བ་དང་བརྩོན་ཤུགས་བསྐྱེད་དགོཔ་ཨིན།
འོག་ལུ་སྔོན་འབྱོན་མཁས་པ་ལེ་ཤ་ཅིག་གིས་བརྩམས་གནང་མི་ ལུགས་ཀྱི་བསྟན་བཅོས་དང་ བསླབ་
བྱ་ལེགས་བཤད་ཚུ་ལས་ ཚིས་བཅད་དག་པ་ཅིག་བཙུགས་ཏེ་ཡོད། དེ་ལས་རྒྱས་སུ་ལྷབ་དགོ་མནོ་མི་
ཚུ་ ལུགས་ཀྱི་བསྟན་བཅོས་དེ་ཚུ་ནང་བལྟ་དགོཔ་ཨིན།
དཔེ་སྐྲུན་ལོ་ སྤྱི་ལོ་༢༠20 ལུ།
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ཞི་བ་ ། ས་ ་པཎ་ཆེན། དཀོན་མཆོག་བ ན་པའི་ ོན་མེ། འཇིགས་ ལ་ཡེ་ཤེས་ ོ་ ེ།
འཇམ་དཔལ་དགྱེས་པའི་ ོ་ ེ། མི་ཕམ་འཇམ་ད ངས་ མ་ ལ། ལ་ ས་ཞི་བ་ །

དབྱེ་བ། ཀུན་བཏུས།
ཁུངས་དོན།
གདམ་ཁ་འབད་དགོ་པའི་ ཁུངས་དོན་འདི་ཡང་ ཚིས་བཅད་ནང་གི་ བསླབ་བྱའི་ཚི་འབྲུ་ཚུ་ མང་
མ་དྲག་པར་ རན་ཏོག་ཏོ་འབད་མི་ ཙང་ཙ་འབད་མི་ཚུ་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་སྟེ་བཀོད་ཡོདཔ་ལས། ཨ་ལོ་
ཚུ་ ལྷག་ནི་དང་ གོ་དོན་ལེན་ནི་ལུ་ ལཱ་ཁག་རྐྱབ་མ་དགོ་པའི་ཕན་པ་ཅིག་དང་ ཆོས་སྐད་ནང་ཡོད་པའི་
མིང་ཚི་ ལྷག་ནི་ལུ་ཡང་ཕན་པ་འདུག།
བསླབ་བྱ་འདི་ཚུ་ལུ་ ལྷབ་སྦྱང་འབད་བ་ཅིན་ ཨ་ལོ་ཚུ་གི་བསམ་སྤྱོད་ལུ་ཕན་ནི་གི་དགོས་པ་སྦོམ་
འདུག། དེ་གིས་མ་ཚད་ ཨ་ལོ་ཚུ་ རྟག་བུ་གནའ་བུ་ སློབ་དཔོན་གྱིས་ག་སྟོན་མི་ དེ་ར་ཉན་སྡོད་ནི་
ཅིག་མེན་པར་ ཨ་ལོ་ཁོང་ར་གིས་ དོན་ཚན་ཚུ་དབྱེ་བ་དཔྱད་དེ་ དོན་དེ་འ་ནེམ་ཅིག་ཨིན་མས་ཟེར་
གཏིང་དཔོག་སྟེ་ ཁོང་རའི་བསམ་འཆར་གཞན་ལུ་ སླབ་ཚུགས་ནི་གི་ གོ་སྐབས་ཡང་ འདི་ལས་
བརྟེན་ཏེ་ འཐོབ་ནི་ཨིན་པས།
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ལྷག་པར་དུ་ ཨ་ལོ་ཚུ་གིས་ ཁོང་རའི་མི་ཚེནང་ འབད་གཞག་བཅའ་གཞག་དང་ མནོ་བསམ་གཏང་
ལུགས་ཚུ་ལུ་ སྒྱུར་བཅོས་ག་དེ་སྦེ་ར་ གཏང་དགོཔ་ཨིན་ན་ཚུ་ བསླབ་བྱ་འདི་ནང་ལས་ཧ་ཚུགས་པའི་
དགོས་པ་འདུག།
ལས་དོན།
དོན་ཚན་འདི་ ལྷབ་ཚརཝ་ད་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་་ ་

བསླབ་བྱའི་ གོ་དོན་ཚུ་ ཧ་གོ་ཚུགས་དགོ།

དཔྱེ་དོན་ སྦྲགས་པའི་གོ་དོན་ཚུ་ དབྱེ་བ་ཕྱེས་ཏེ་ ངོས་འཛི་འབད་ཚུགས་དགོ།

སྐབས་འཐོབ་དང་བསྟུན་ཏེ་ བསླབ་བྱའི་ཚིས་བཅད་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་དགོ།

བསླབ་བྱ་ཚུ་ རྫོང་ཁ་ནང་གོ་དོན་ འགྲེལ་བཤད་རྐྱབ་ཚུགས་དགོ།

བསླབ་བྱ་ཚུ་ དུས་རྒྱུན་བློ་གི་ ཚི་ནང་ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་དགོ།
ོང་ །

རིག་རྩལ། (བྲི་ནི་) རིག་སྟབོ ས་དབྱེ་རིམ། (དབྱེ་དཔྱད་)
༡. བསླབ་བྱ་ནང་གི་ ཆོས་སྐད་ཀྱི་མིང་ཚི་ ལཱ་ཁག་ཚུ་ བྱང་ཤིང་གུ་འབྲི་ཞིན་ན་ ཨ་ལོ་ཚུ་ལུ་
ཚི་མཛོད་ལག་ལེན་འཐབ་ བཅུག་སྟེ་ གོ་དོན་རྫོང་ཁའི་ ཚི་ནང་ཕབ་སྟེ་བྲི་བཅུག་དགོ།
རིག་རྩལ། (བྲི་ནི་) རིག་སྟབོ ས་དབྱེ་རིམ། (དབྱེ་བ་དཔྱད་)
༢. སློབ་དཔོན་གྱིས་ བསླབ་བྱ་ཚུ་ ཨ་ལོ་ ཆ་དང་སྡེ་ཚན་གང་རུང་ནང་ བཀྲམ་ཞིནམ་ལས་ ཨ་
ལོ་ཚུ་ནང་དོག་ བསྟུན་གྲོས་འབད་དེ་ རྩ་བ་གུ་འགྲེལ་བཤད་རྐྱབ་བཅུག་དགོ།
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རིག་རྩལ། (བྲི་ནི་) རིག་སྟབོ ས་དབྱེ་རིམ། (དྲན་ཤེས་)
༣. སློབ་དཔོན་གྱིས་ ཨ་ལོ་ཚུ་ལུ་ བསླབ་བྱ་འདི་ ལེགས་ཤོམ་འབད་ལྷག་བཅུག་ཞིནམ་ལས་
སྤྱི་དོན་བཏོན་བཅུག་དགོ། ཨ་ལོ་ཚུ་གིས་ སྤྱི་དོན་བཏོན་མི་འདི་ བསླབ་བྱ་ནང་གི་དོན་ཚན་
དང་ འཁྲིལ་མ་འཁྲིལ་ སློབ་དཔོན་གྱིས་དབྱེ་ཞིབ་འབད་བྱིན་དགོ།
རིག་རྩལ། (ཉན་ནི་ སླབ་ནི་ ལྷག་ནི་) རིག་སྟབོ ས་དབྱེ་རིམ།(དབྱེ་དཔྱད་)
༤. ཕམ་དང་ མི་རྒན་ཤོས་ཚུ་གིས་ བསླབ་བྱ་ཚུ་བྱིན་དགོ་པའི་ དགོས་པ་ག་ཅི་ཨིན་ན་དང་
བསླབ་བྱ་འདི་གིས་ ཕན་ཐོགས་ག་དེ་སྦེ་ར་ ཡོདཔ་ཨིན་ན་ སྡེ་ཚན་ནང་ གྲོས་སྡུར་འབད་དེ་
ལན་འཚོལ་བཅུག་དགོ། སྡེ་ཚན་རང་སོའི་ ལན་དེ་ཚུ་ སྡེ་ཚན་གཞན་དང་ ག་སྡུར་འབད་དེ་
བལྟ་བཅུག་དགོ། དཔེར་ན།
བསླབ་བྱ་འདི་གིས།
- སེམས་ལུ་འགྱུར་བ་ ག་དེ་སྦེ་ འབད་ཚུགས་ག?
- དོན་ཚན་ནང་གི་དཔྱེ་དོན་ ག་འདི་སེམས་ཁར་བབས་ཅི། ཁུངས་དོན་དུམ་གྲ་རེ་
བཀལ་ཏེ་བྲི་བཅུག་དགོ།
རིག་རྩལ། (བྲི་ནི་) རིག་སྟབོ ས་དབྱེ་རིམ། (གཅིག་བསྡུས་)
༥. སློབ་དཔོན་གྱིས་ སློབ་ཕྲུག་ཨ་ལོ་ཚུ་ལུ་ དཔེ་འབད་བ་ཅིན། (ཕ་སླབ་པའི་ཁ་ལུ་མ་ཉན་བུ་
རུས་སྦལ་ཁ་ལས་ཤིང་ཤོར་ ཟེར་བའི་སྐབས་) དཔེ་གཏམ་དང་སྦྲགས་ཏེ་ ཡོད་དོ་བཟུམ་
དཔེ་སྐྲུན་ལོ་ སྤྱི་ལོ་༢༠20 ལུ།
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བསླབ་བྱ་འདི་ཚུ་ལུ་ གཞི་བཞག་སྟེ་ ཁོང་ར་གི་སེམས་ཁ་ལས་ བཟོ་བཅུག་སྟེ་ འཆར་སྣང་
གི་རྩོམ་རེ་ ི་བ ག་དགོ།
རིག་རྩལ། (བྲི་ནི་ ལྷག་ནི་) རིག་སྟོབས་དབྱེ་རིམ། (དབྱེ་དཔྱད་)
༦. བསླབ་བྱ་ཚུ་གི་ནང་ལས་ ག་འདི་དགའ་བས་ག་? དགའ་དགོ་པའི་ གནད་དོན་ག་ཅི་ཨིན་
ན? ཡང་ན་ ག་ཅི་འདི་སྤང་བླང་ འབད་ཚུགས་པས་ག? ཨ་ལོ་ཁོང་ར་ལུ་ ཐག་གཅད་
བཅུག་སྟེ། དེ་གི་ཁུངས་ག་ཅི་ཨིན་ན་? ཁུངས་དང་སྦྲགས་ ི་བ ག་ཞིནམ་ལས་ དཔེ་
སྣོད་ནང་ལུ་ བསྡུ་གསོག་འབད་བཞག་དགོ། དེ་སྦེ་ར་ བསྡུ་བཞག་ནི་ཅིག་མེན་པར་
འཕྲལ་འཕྲལ་ སློབ་དཔོན་གྱིས་ ཨ་ལོ་གིས་དགའ་བའི་ བསླབ་བྱ་ཚུ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ འབད་
བས་ག་? མི་འབད་བས་ ལྟ་རྟོག་འབད་དེ་ ཨ་ལོ་དང་གཅིག་ཁར་ སྐྱོན་ཡོན་སྤང་བླང་གི་
སྐོར་ལས་ བློ་སླབ་ནི་གི་གོ་སྐབས་རེ་བཟོ་དགོ། དེ་སྦེ་བཟོ་ཚུགས་པ་ཅིན་ ཨ་ལོ་གི་སྤྱོད་
ལམ་ལུ་ཕན།
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ཁ་བཤད་ངོ་ དོ །
ཁ་བཤད་ཟེར་མི་འདི་ ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ ཆོས་དང་འཇིག་རྟེན་ཕྱོགས་ཀྱི་མཛད་སྒོ་རྟེན་འབྲེལ་ ག་ཅི་
ར་འབད་རུང་ དཔེར་ན། ཆོས་ཀྱི་མཛད་སྒོ་ བླ་སྤྲུལ་ཁྲི་མངའ་གསོལ་ གཙུག་ལག་ཁང་དང་ རྫོང་གཞིས་
གསར་སྒྲུབ་ཀྱི་རབ་གནས་ དགེ་འདུན་གྱི་སྡེ་ གསར་འཛུགས་ལ་སོགས་པའི་སྐབས་ བཞུགས་གྲལ་ ཕུན་
གསུམ་ཚོགས་པའི་མཇུག་ལུ་ (མཁས་པ་ག་དྲག་མི་ཅིག་ལུ་ ཧེ་མ་ལས་སླབ་སྟེ་དང་ ཡངན་ གྲ་སྒྲིག་མེད་
པའི་ཐོག་ལས་) མནྜལ་རྒྱས་བཤད་ཕུལ་ནི་ཡོད། མནྜལ་རྒྱས་བཤད་དེ་ནང་ སྤྱིར་འཛམ་གླིང་ཆགས་ཚུལ་
སངས་རྒྱས་འབྱོན་ཚུལ་ བསྟན་པ་དར་ཚུལ་ལས་བརྩམས་ སྐབས་དོན་འདི་ ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ལྔའི་སྒོ་ལས་
བཤད་པ་རྐྱབ་སྟེ་མཇུག་ལུ་ བསྟན་པ་དར་ཞིང་རྒྱས་ སྐུ་ཚེཞབས་པད་བརྟན་པའི་ བཀྲ་ཤིས་ལེགས་སྨོན་ཞུ་
ནི་ཡོད། དེའི་རྟིང་ལས་ མནྜལ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟེན་གྱི་ འབུལ་བ་དང་ཁྲི་དར་ཚུ་ཕུལཝ་ཨིན།
འཇིག་རྟེན་གྱི་ལུགས་སྲོལ་ལུ་ཡང་ ཁྱིམ་དང་ཟམ་ མཆོད་རྟེན་གསར་སྒྲུབ་ གོ་གནས་གསར་འཐོབ་ གཉེན་
སྟོན་དང་ ཨ་ལོ་གསར་སྐྱེ་ཚུ་གི་ རྟེན་འབྲེལ་སྐབས་ལུ་དང་ དབང་དང་དགེ་རྩ་བསྒྲུབས་ཚར་བའི་མཇུག་སྟོན་
ཚུ་གི་ རྟེན་འབྲེལ་རྩིས་སྲོལ་ཡོད། དེའི་སྐབས་ལུ་ སྔོན་འབྱོན་ཕམ་དང་ མཁས་པ་ རྒན་ཤོས་ཁ་མཁསཔ་ཚུ་
གིས་ ཚོགས་མི་ཡོངས་ལུ་ སྐབས་དོན་དེའི་སྐོར་ལས་ ངོ་སྤྲོད་དང་འགྲེལ་བཤད་ གཟེངས་བསྟོད་དང་ཕན་
ཡོན་ བཀའ་དྲིན་དགའ་ཚོར་གྱི་ཆེད་བརྗོད་ཅིག་ འགོ་ མཆོད་བརྗོད་ཀྱིས་བཙུགས་ཏེ་ མཇུག་བཀྲ་ཤིས་
ལེགས་སྨོན་ཚུན་ཚོད་ ཞུ་ནི་གི་ལམ་ལུགས་ཡོད་མི་འདི་ལུ་ ཁ་བཤད་ཟེར་སླབ་ཨིན། འདི་ལུ་ ཧེ་མ་འབདན་
འཇམ་དཔལ་ལེགས་བཤད་དང་ གཏམ་བཤད་ ཁ་མཁསཔ་ ཟེར་སླབ་སྲོལ་ཡོད།
འདི་ལས་ རིགས་བསྒྲེས་ཏེ་ ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ མདའ་བཤད་ གྱི་བཤད་ལ་སོགས་པ་ གོ་མཚོན་གྱི་
རིགས་དང་། པར་ཤིང་ཞུ་ལུགས་ ཟུར་ཆེན་དྲང་ལུགས་ ཤོག་བརྡ་སྐུལ་ལུགས་ ལ་སོགས་པ་བཟོ་རིགས་
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དང་། ལོ་ལེགས་བགྱང་ནི་ འབབ་ཤོག་བགྱང་ལུགས་ གླང་སྐད་ གཡག་སྐད་ལ་སོགས་པའི་ སོ་ནམ་དང་
སྒོ་ནོར་དང་འབྲེལ་བའི་རིགས། དཔའ་རྩལ་པ་ཚུ་གིས་ སྒོ་བཤད་དང་ རྦད་བཤད་ ལ་སོགས་པ་ དགའ་སྟོན་
རྩེད་སྟོན་གྱི་ རིགས་ཚུ་དང་འབྲེལ་བའི་ འཇིག་རྟེན་པའི་ ཁ་བཤད་མང་རབས་ཅིག་ཡོད།
དེ་མ་ཚད་ འཇིག་རྟེན་པའི་གསོལ་མཆོད་ཀྱི་ཁ་བཤད་ ལྷ་འབོད་ ཀླུ་འབོད་ དཔའ་བོ་ རྣལ་འབྱོརམ་
གཡག་ལྷ་ བོན་སྐོར་ ཕྱྭ་ ལ་གསོལ་ ཟམ་གསོལ་ ཨོ་ཕུད་ ཆང་ཕུད་ལ་སོགས་པ་ ཐ་ན་གདོན་སྐྱེལ་
གསུར་བསྔོ་ ཚུན་གྱི་ཁ་བཤད་ཚུ་ཡང་ སླབ་སྲོལ་ཡདོ ། དེ་ཚུ་ག་ར་ ངག་རྩལ་ལུ་བརྟེན་པའི་ སྐད་ཡིག་གོང་
འཕེལ་གྱི་རིག་རྩལ་ཅིག་ཨིནམ་མ་ཚད་ ལམ་སྲལོ ་གྱི་ངོ་རྟགས་ཅིག་ཡང་ཨིནམ་ལས་ ཞིབ་འཚོལ་དང་ཐ་ོ
བཀོད་ཀྱི་ཐོག་ལས་ ཉམས་སྲུང་དང་ཡར་འཕེལ་གཏང་དགོཔ་ཨིན།
དེ་འབད་ནི་འདི་གིས་ ཁ་བཤད་འདི་ ཤེས་རིག་ལམ་ལུགས་ནང་ལུ་ བཙུགས་དགོ་མི་འདི་ཡང་ ང་བཅས་རའི་
ལམ་སྲོལ་སྲུང་སྐྱབོ ་འབད་ཐབས་དང་ ངག་རྩལ་གྱི་སྦྱང་བ་ཐོབ་སྟེ་ སྐད་ཡིག་གི་རིག་རྩལ་གོང་འཕེལ་གཏང་
ནིའི་དོན་ལུ་ཨིན། སློབ་དེབ་འདི་ནང་ ཁ་བཤད་གང་འཚམས་ཀྱི་དཔེ་རེ་བཙུགས་ཏེ་ཡོད་མི་ འདི་ལས་
རིགས་བསྒྲེས་ཏེ་ ང་བཅས་རའི་ལམ་ལུགས་ནང་ཡོད་མི་ སྐབས་དོན་སོ་སོའི་ཁ་བཤད་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་
ཚུགསཔ་ཅིག་དང་ རང་སོའི་གཡུས་ཁར་ དེ་བཟུམ་མའི་ལམ་སྲོལ་ཚུ་ གང་ཡོད་ཞིབ་འཚོལ་ཐོག་ལས་ ཡིག་
ཐོག་ལུ་བཀོད་ཚུགསཔ་འབད་དགོཔ་ཨིན།
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ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་བསྡུ་སྒྲིག་འབད་ཡོདཔ། གསུང་སྙན་པའི་རྟེན་འབྲེལ། ཅང་རྡོ་རྗེ།
བྱིས་པའི་ལེགས་བཤད་ལས་བསྡུ་སྒྲིག།

དབྱེ་བ། རྦད་བཤད་དང་། སྤར་བཤད། རྟེན་འབྲེལ་ལེགས་དར།
ཁུངས་དོན།
རྦད་བཤད་དང་སྤར་ཤད་གཉིས་སློབ་རིམ་༡༡ པའི་སློབ་དེབ་ནང་ལུ་ བཙུགས་དགོ་མི་འདི་ཡང་།

ཞབས་ཁྲ་དང་ རྩང་མོ་ཚུ་གིས་ མ་དོ་བར་ གཞན་ཁ་བཤད་ཚུ་ཡང་ སླབ་སྲོལ་ཡོདཔ་ ཧ་གོ་ནི་
གི་ དགོས་པ་འདུག།

དུས་ཀྱི་འགྱུར་བ་དང་ འཁྲིལ་ཏེ་ ཁ་བཤད་ཚུ་ཡལ་མ་འགྱོ་བར་ མི་ཉམས་སྲུང་སྐྱོབ་འབད་
ཚུགས་པའི་ དགོས་པ་འདུག།

ལུང་ཕྱོགས་སོ་སོ་ནང་ལུ་ ཡོད་པའི་ཁ་བཤད་ཚུ་ ཞིབ་འཚོལ་འབད་ནིའི་ གོ་སྐབས་འཐོབ་
ཚུགས།
ལས་དོན།
ཁ་བཤད་འདི་ ལྷབ་ཚརཝ་ད་ ཨ་ལོ་ཚུ་གིས་་ ་ ་
ཁ་བཤད་ཟེར་མི་འདི་ ག་ཅི་ཨིན་ན་ ནམ་ལག་ལེན་འཐབ་ཨིན་ན་ དགོས་པ་ཚུ་ལེགས་ཤོམ་
འབད་ཤེས་ཚུགས་དགོ།
ཁ་བཤད་ སྒྱུར་ཐངས་ ཤེས་ཚུགས་དགོ།
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ཁ་བཤད་ཀྱི་དཔེ་དེབ་ གཞན་ཚུ་ ལྷག་སྦེ་ གནས་སྟངས་དང་བསྟུན་ཏེ་ ལག་ལེན་ འཐབ་
ནི་དང་ བྲི་ཚུགས་་དགོ།
ཚི་གི་ འབྲུ་དོན་དང་ བརྗོད་དོན་གྱི་གོ་བ་ཚུ་ ཧ་གོ་སྟེ་ བྲི་ཚུགས་་དགོ།
རྫོང་ཁའི་ཁ་བཤད་གཞན་ དཔེ་མཛོད་ནང་སོང་སྟེ་ ཞིབ་འཚོལ་འབད་ནི་དང་ གསརཔ་
བརྩམ་ནི་གི་ ཐབས་ལམ་ཚུ་ ཤེས་ཚུགས་དགོ།

ོང་ །

རིག་རྩལ། (སླབ་ནི་ ལྷག་ནི་) རིག་སྟོབས་དབྱེ་རིམ། (དབྱེ་དཔྱད་)
༡. སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ སློབ་དེབ་ནང་ལུ་ བཀོད་དེ་ཡོད་པའི་ རྦད་བཤད་དང་ སྤར་ཤིང་བསྐུལ་
བའི་ཞབས་ཁྲ་ གཉིས་ལེགས་ཤོམ་འབད་ལྷག་བཅུག་སྟེ་ འདི་གཉིས་ལུ་ ཁྱད་པར་ག་ཅི་ར་
འདུག་ག་? དབྱེ་བ་དཔྱད་བཅུག་དགོ། ཁྱད་ཆོས་ག་ཅི་ར་མ་འདྲཝ་འདུག་ག་? འབྲི་ཞིནམ་
ལས་ དམངས་ཁར་བཤད་བཅུག་དགོ།
རིག་རྩལ། (ཉན་ནི་ སླབ་ནི་) རིག་སྟོབས་དབྱེ་རིམ། (ལག་ལེན་)
༢. སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ ཡར་ལོང་བཅུག་སྦེ་ ཁ་བཤད་དང་ སྤར་ཤིང་བསྐུལ་བའི་ཚི་གི་ གདངས་
དབྱངས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ སྐོར་སོར་ཡི་སོར་ཡི་ ལྷག་བཅུག་དགོ། འདི་ལྷག་པའི་སྐབས་ལུ་
སློབ་དཔོན་གྱིས་ འོག་གི་ཚད་གཞི་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ ཨ་ལོ་རེ་རེ་བཞིན་གྱི་ ཐོ་བཞག་
དགོ། དཔེར་ན།
དཔེ་སྐྲུན་ལོ་ སྤྱི་ལོ་༢༠20 ལུ།

83

ོབ་དཔོན་ལམ་ ོན།

-

༣.

༤.

ོབ་རིམ་༡༡ པ།

སྒྲ་དྲག་པ་ (བླ་ སྣ་) སྒྲ་ཞན་པ་ (ལ་ ན) མཆུ་བཙུམ་དགོཔ་ (བྱ་སྤྱ་) མཆུ་བཙུམ་
མ་དགོཔ་(གྱ་ཇ་ཅ་) རྗེས་འཇུག་གི་སྒྲ་ ཤུགས་འཐོན་མི། (གླང་ སྟག) སྔོན་འཇུག་
ཡར་འདྲེནདགོཔ་ (རྫུ་འཕྲུལ་ མི་འགྱུར་ དཔལ་འབྱོར་ བཀའ་འགྱུར་)
སློབ་ཕྲུག་གཅིག་གིས་ ལྷག་པའི་སྐབས་ སློབ་ཕྲུག་གཞན་ཁུ་སིམ་སིམ་འབད་ ལེགས་
ཤོམ་འབད་ ཉན་བཅུག་དགོ།
སློབ་ཕྲུག་ ཁོང་ར་ཚུ་ ཁ་བཤད་ཀྱི་ཡིག་རྒྱུགས་འདི་ གོ་བ་ལེན་བཅུག་ཞིནམ་ལས་ དོན་
དག་ གོ་མ་ཚུགས་པའི་ མིང་ཚི་ལཱ་ཁག་ཚུ་ ཐོ་བཀོད་བཅུག་སྟེ་ ཁོང་ར་ ཕན་ཚུན་གོ་
སྡུར་འབད་བཅུག་དགོ།
རིག་རྩལ། (བྲི་ནི་) རིག་སྟབོ ས་དབྱེ་རིམ། (གཅིག་བསྡུས་)
སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ རང་རང་སོ་སོའི་གཡུས་ཁ་ལུ་ སྦྱོང་ལཱ་༡ ནང་དང་ ཆ་འདྲ་བའི་ ཁ་བཤད་
ག་ཅི་ར་འབད་ནི་ཡོད་ག་? སླབ་བཅུག་ཞིནམ་ལས་ ཁ་བཤད་གཞན་ཡང་ དཔེ་མཛོད་དང་
ཁོང་རའི་ཕམ་ཚུ་ལས་ ཞིབ་འཚོལ་འབད་དེ་ འབྲི་འབག་འོང་བཅུག་དགོ། ཡངན་ རང་རང་
སོ་སོའི་ ཆ་རོགས་ཚུ་ལས་ གཡུས་ཁར་སྒྱུར་སྲོལ་ཡོད་པའི་ ཁ་བཤད་ཚུ་ བསྡུ་ལེན་འབད་
དེ་འབག་འོང་ བཅུག་དགོ།
རིག་རྩལ། (བྲི་ནི་) རིག་སྟབོ ས་དབྱེ་རིམ། (གཅིག་བསྡུས་)
རྦད་བཤད་དང་ སྤར་ཤིང་བསྐུལ་བའི་ ཚི་ཚུ་གི་ ངོ་མ་ག་ཅི་སྟོནམ་ཨིན་ན? བཅུད་དོན་
བྲི་བཅུག་དགོ།
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རིག་རྩལ། (ཉན་ནི་ སླབ་ནི་ བྲི་ནི་) རིག་སྟབོ ས་དབྱེ་རིམ། (དབྱེ་ཞིབ་)
༥. སློབ་དེབ་འདི་ནང་ ཡོད་མི་གི་དོན་ཚན་དང་ ཞབས་ཁྲ་རྩང་མོ་ཚུ་གི་བར་ན་ ཁྱད་པར་ག་ཅི་
འདུག་ག? ཁྱད་པར་ཚུ་ བྲི་བཅུག་ཞིནམ་ལས་ གོ་སྡུར་འབད་བཅུག་སྟེ་ དབྱེ་བ་དཔྱད་
བཅུག་དགོ།
ཡིག་རྒྱུགས་འདི་ནང་ལས་ ཁྱོད་ཀྱིས་ ཡོན་ཏན་ ག་ཅི་ཐོབ་ཅི?
ཡིག་རྒྱུགས་འདི་གི་ བཅུད་དོན་ ངོ་མ་ག་ཅི་ཨིན་མས?
ཁ་བཤད་འདི་ལུ་ འབྲི་སླབ་མ་འདྲཝ་ ག་ཅི་འདུག?
ཁ་བཤད་དང་བསླབ་བྱའི་བར་ན་ ཁྱད་པར་ག་ཅི་ མཐོང་ཡི? བསམ་འཆར་ལེན་དགོ།
རིག་རྩལ། (སླབ་ནི་ བྲི་ནི་) རིག་སྟོབས་དབྱེ་རིམ། (དབྱེ་དཔྱད་)
༦. སློབ་དཔོན་གྱིས་ དཔེ་མཛོད་ཚུ་ནང་ལས་ ཁ་བཤད་ཚུ་བསྡུ་ལེན་འབད་ འབག་འོང་ནི།
དཔེར་ན། གཉེན་བརྒྱ་ཡང་ཉུང་། དགྲ་གཅིག་ཡང་མང་། ཟེར་མི་དང་། མི་ཉུངན་ཁ་འཚོ།
ཟེར་མི་འདི་ ག་ཅི་འབད་ཨིན་ན? (འདི་ནང་ གཅིག་ལས་འབད་བ་ཅིན་ གཉེན་ཉེཝ་ལེ་ཤ་
དགོ་ཟེར་བའི་དོན་དང་། གཅིག་ལས་འབད་བ་ཅིན་ མི་ཚན་ཉུངམ་དགའ་ཟེ་བའི་དོན་ཨིན་
པས་)བརྡ་དོན་འགལ་བ་ཡོད་ག? མེད? གནས་སྟངས་ བཟོ་བཅུག་དགོ། འདི་བཟུམ་སྦེ་
གཞན་ཡང་ སློབ་དཔོན་གྱིས་འཚོལ་ཏེ་ དབྱེ་བ་དཔྱད་བཅུག་དགོ།
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ང་དང་གཏམ་ ད།
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སྲུང་གི་ངོ་སྤྲོད།

སྲུང་ཐུང་ཟེར་མི་འདི་ཡང་ རྩོམ་རིག་གི་ནང་གསེས་ལས་ བློ་རྩལ་འབྲི་རྩོམ་གྱི་རིགས་ཅིག་ཨིན།
རྩོམ་གཞུང་དང་འཕྱདཔ་ད་ འགྲེལ་བཤད་ཐུང་སུ་འབད་རྐྱབ་སྟེ་ བྲིས་ཡོད་མི་ལུ་ སླབ་ཨིན། སྲུང་
ཐུང་བྲི་ནི་དེ་གིས་ གཙོ་བོ་ རང་གི་སེམས་ཁར་འཆར་བའི་ བརྗོད་དོན་དང་འཁྲིལ་བའི་ སྲུང་རྩེདཔ་ཚུ་
ངོ་མ་མཐོང་ནི་ཡོདཔ་བཟུམ་སྦེ་ ཡིག་ཐོག་ལུ་ཕབ་སྟེ་བཟོ་ནི་དེ་ཨིན། དེ་འབདཝ་ལས་ བྲི་ནིའི་རིག་
རྩལ་ཡར་རྒྱས་གཏང་ནི་གི་ ཐབས་ཤེས་གཙོ་བོ་ཅིག་ཡང་ཨིན། བྲི་ནི་གི་རིག་རྩལ་ལུ་ སྤྲོ་བ་འཕེལ་
ཏེ་ རང་གི་ཤེས་ཚད་ རྒྱ་སྐྱེད་འབད་ནི་ལུ་ཡང༌ ལྷན་ཐབས་འབདཝ་ཨིན།
སྲུང་ལེགས་ཤོམ་འགྱོ་དགོ་པ་ཅིན་ སྲུང་ནང་ལུ་ གཙོ་བོ་ར་ སྲུང་གི་མིང་། བརྗོད་དོན། བཟོ་བཀོད་
(གནས་དང་དུས) སྲུང་རྩེདཔ་/སྲུང་རྩེདཔ་གི་ཁྱད་ཆོས། ཉམས(ཚོར་ཤུགས) སྔ་ལྟས(སྔོན་ཚོར)།
རྗེས་དྲན། རྙོག་གཞི་། ཁྱད་པར་/ལྡོག་ཆོས) གབ་ཚི(ཟུར་ཟ) མཐར་ཐུག་གི་ཚོར་ཤུགས།
འགྲོས་དང་བཅས་པའི་ ཁྱད་ཆོས་ཚུ་ ཚང་ཚུགསཔ་འབད་འབྲིཝ་ཨིན།
བཟོ་བཀོད། (གནས་/དུས) སྲུང་འདི་འབྱུང་སའི་ ཡུལ་དུས་གནས་སྟངས་ཚུ་ལུ་གོ་ནི།
དཔེར་ན་ཡུལ། རྒྱལ་ཁབ/གཡུས་/ཁྱིམ/ས་ཁོངས་དང་། དུས་ཚོད། དུས་
རབས/ལོ་/ཟླ་/ཞག་/ལ་སོགས་པ། དེ་ལས་ གནས་སྟངས་/མི་སྡེ་དང་
དཔེ་སྐྲུན་ལོ་ སྤྱི་ལོ་༢༠20 ལུ།
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གནམ་གཤིས་ སྲུང་རྩེད་པའི་གནས་སྟངས་ཚུ་ ག་ཅི་བཟུམ་ཅིག་ཡོདཔ་ཨིན་
ན༌སྟོན༌མི༌ལུ༌གོ༌ནི་ཨིན།
སྲུང༌རྩེདཔ། སྲུང་རྩེདཔ་ཟེར་མི་འདི་ སྲུང་ནང་ལུ་ ཁ་སླབ་རྣམ་འགྱུར་བཏོན་ཏེ་ འཐོན་དགོ་མི་
མི་དང་སེམས་ཅན་ ས་རྡོ་རི་བྲག་ཤིང་ལ་སོགས་པ་ཚུ་ལུ་སླབ་ཨིན། སྲུང་རྩེདཔ་ལུ་
ཡང་ གཙོ་བོ་དང་ལྡོག་ཕྱོགས་པ། དེ་ལས་ རྒྱབ་སྐྱོར་པ་ཚུ་འོངམ་ཨིན།
རྙོག༌གཞི། སྲུང་རྩེདཔ་ལུ་ སྟབས་མ་བདེ་བའི་ དོ་འགྲན་འབྱུང་བཅུག་མིའི་ དཀའ་ངལ་ལུ་
གོཝ་ཨིན། དེ་ཡང་ རང་བཞིན་ཤུགས་ཀྱིས་བྱུང་མི་དང་ ལྡོག་ཕྱོགས་ལས་བརྟེན་
པའི་ དཀའ་ངལ་ཅིག་ལུ་གོ་ནི་ཨིན།
ཚོར་ཤུགས། སྲུང་གི་གནས་སྟངས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ དགའ་བ་དང་སྐྱོ་བ་ འཇིགས་སྣང་ལ་སོགས་
པའི་ སེམས་ཀྱི་ཚོར་བ་ ཤུགས་ཆེ་ཤོས་ ག་ཅི་ར་འབྱུང་དོ་ག་ དེ་ལུ་གོཝ་ཨིན།
ཞི་ཐབས། སྲུང་ནང་ལུ་ཡོད་པའི་དཀའ་ངལ་འདི་ མཐའ་མཇུག་ལུ་ སེལ་ཐབས་ག་དེ་སྦེ་
འབད་ཡི་ག་ དེ་ལུ་གོཝ་ཨིན།
བརྗོད་དོན། སྲུང་གི་དམིགས་དོན་གཙོ་བོ་ ལེགས་ཉེས་ཀྱི་བསླབ་བྱ་དང་ ཡིད་ཆེས་བསྐྱེད་
ཚུགས་པའི་གནད་དོན་ཅིག་ལུ་གོཝ་ཨིན།
དཔེ་སྐྲུན་ལོ་ སྤྱི་ལོ་༢༠20 ལུ།
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སྲུང་གི་འགྲོས། ཟེར་མི་འདི་ སྲུང་གི་གཞི་འགྱམ་ཅིག་ཨིན། དེ་ཡང་ སྲུང་འདི་ནང་ལུ་འབྱུང་པའི་
རྙོགས་གཞི་ ཚོར་ཤུགས་ ཞི་ཐབས་ལ་སོགས་པའི་ བྱ་རིམ་ཚུ་གོ་རིམ་ག་དེ་སྦེ་
འབྱུང་དོ་ག་ བཤད་མི་ཅིག་ལུ་གོ་ནི་ཨིན།
དྲན་གསོ། སྲུང་མ་བྲི་བའི་ཧེ་མ་ར་ གཤམ་འཁོད་ལུ་ཡོད་པའི་གནད་དོན་ཚུ་ སེམས་ཁར་
བཞག་སྟེ་བྲི་དགོ།


སྲུང་ཐུང་བྲི་བའི་སྐབས་ལུ་ དང་པ་ར་ ག་ཅི་གི་སྐོར་ལས་བྲི་ནི་ཨིན་ན་ མནོ་བསམ་གཏང་སྟེ་
བརྗོད་དནོ ་ཅིག་བཀོད་དགོ།



སྲུང་འདི་ ས་གནས་ག་ཏེ་ལུ་བྱུང་བྱུངམ་ཨིན་ན་དང་ དུས་ཚོད་ ནམ་བྱུང་བྱུངམ་ཨིན་ན་ བཀོད་
དགོ། སྲུང་འདི་ནང་ལུ་ སྲུང་རྩེདཔ་ག་དང་ག་ར་ཡོདཔ་ཨིན་ན།



སྲུང་རྩེདཔ་དེ་ཚུ་གི་ ཕྱིའི་བཟོ་རྣམ་དང་ ནང་གི་མནོ་ཐངས། འབད་བཞག་ བཅའ་བཞག་ཚུ་
མིག་གིས་དངོས་སུ་མཐོང་ནི་ཡོདཔ་བཟུམ་མའི་ ཚོར་སྣང་བྱུང་ཚུགསཔ་ཅིག་བཀོད་དགོ།



སྲུང་འདི་གིས་ ལྷག་མི་ཚུ་གི་ སེམས་ཁར་ དགོད་བྲ་སི་སི་དང་ འདྲོག་སི་སི་ ལ་སོགས་པའི་
ཉམས་ག་ཅི་བཟུམ་བྱིན་ཚུགསཔ་བཟོ་ནི་ཨིན་ན་ སེམས་ཁར་བཞག་སྟེ་ བྲི་དགོ།
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སྲུང་འདི་ནང་ལུ་ ག་དེ་སྦེ་ར་འཐོན་འོང་ག་ སྲུང་གི་གནད་དོན་ཟུར་ཅིག་ སླབ་སྟེ་ སྲུང་ཉན་མི་ཚུ་
ཧེང་བཀལ་ ཉན་ནི་དང་ ལྷག་ནི་ལུ་ སྤྲོ་བ་བསྐྱེད་ཐབས་བསྒྲིག་དགོ།



སྲུང་འདི་གི་ནང་ ཧེ་མ་ ག་ཅི་བཟུམ་ར་ བྱུང་ཡི་ག་ འདི་གི་གནས་སྟངས་ཚུ་ དྲན་གསོ་འབད་ནི་
ཚུ་ཚུད་དགོ།



སྲུང་རྩེདཔ་ཚུ་གི་བར་ན་ དཀའ་ངལ་དང་གདོང་ལེན་ ག་ཅི་བཟུམ་ བྱུང་ཡི་ག་ ཁ་གསལ་སྦེ་ ངོ་
སྤྲོད་འབད་དེ་ དེ་ཚུ་ སེལ་ཐབས་ ག་དེ་སྦེ་ བསྒྲིགས་ཏེ་ བསལ་ཡི་ག་ བཀོད་དགོ།



སྲུང་རྩེདཔ་ཚུ་གི་བར་ན་ འབད་ཐངས་དང་མནོ་ཐངས་ཚུ་ འདྲཝ་ མ་འདྲཝ་ཚུ་ལས་བརྟེན་ཏེ་
ཁྱད་པར་དང་ ལྡོག་ཆོས་ཚུ་ ག་ཅི་རང་འཐོན་ཡི་ག་ ཁ་གསལ་བཀོད་དགོ།



དོན་ཚན་དང་ རྗོད་ཚི་ཚུ་ ཐད་ཀར་དུ་བྲི་ནི་ལུ་ གཡང་ཟ་དང་འཇིགས་སྣང་འབྱུང་པ་ཅིན་ བརྗོད་
དོན་ངོ་མ་སྦ་བཞག་སྟེ་ གནས་སྟངས་དེ་དང་ རྟགས་མཐུན་པའི་རྗོད་ཚི་གི་ཐོག་ལས་ སྒྲ་དཔག་
སྟེ་སླབ་ནི་ཚུ་བྲི་དགོ།



སྲུང་ཐུང་ཅིག་གི་ནང་ལུ་ ཉམས་བརྒྱད་དང་ལྡན་པའི་ བརྗོད་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་དགའ་བ་དང་ སྐྱོ་
བ་ལ་སོགས་པའི་ ཚོར་ཤུགས་ཚུ་ སེམས་ལུ་འབྱུང་ཚུགས་པའི་ ཚི་གཞི་ཚུ་ བཙུགས་ཏེ་བྲི་
དགོ།
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སྲུང་འདི་ འགོ་ག་དེ་སྦེ་ བཙུགས་ཏེ་བྲི་ནི་ཨིན་ན། བར་ན་ག་དེ་སྦེ་རང་བྲི་ནི་ཨིན་ན། མཇུག་ག་དེ་
སྦེ་ བསྡུ་ནི་ཨིན་ན་གི་ བརྗོད་དོན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ གོ་རིམ་གྱི་འགྲོས་ལེགས་ཤོམ་འབད་ཚུད་དགོ།

(སྲུང་འབྲི་ཐངས་ཀྱི་ ཆ་ཤས་བཅུ་གཅིག།) སྲུང་གི་འབྲི་ཤོག།
སྲུང་གི་མིང་། ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་
བརྗོད་དོན། སྲུང་གི་ནང་དོན་གཙོ་བོ་ལུ་སླབ་ཨིན།
བཟོ་བཀོད། (གནས་/དུས། སྲུང་འདི་ས་གནས་ག་ཏེ་ལུ་ དུས་ཚོད་ནམ་བྱུང་ཡི་ག་བཤད་པ་
རྐྱབ་མི་ལུ་སླབ་ཨིན།
སྲུང་རྩེདཔ།/སྲུང་རྩེདཔ་གི་ཁྱད་ཆོས།སྲུང་རྩེདཔ་གི་ཕྱི་གཟུགས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་དང་(བཟོ་རྣམ/གཟུགས་
གཤིས་/རྣམ་འགྱུར) མནོ་བསམ་གཏང་ཐངས་དང་བློ་སླབ་ཐངས་ཚུ་གསལ་ཏོག་
ཏོ་འབད་སྟོན་མི་ལུ་སླབ་ཨིན།
ཉམས།
(ཚོར་ཤུགས) སྲུང་འདི་ནང་ལས་འབྱུང་བའི་ཚོར་བ་ དཔྱེ་འབདན་ དགོད་བྲ་སི་
སི་/འདྲོགས་སི་སི/འཁྲུལ་སི་སི་ཚུ་བཟུམ་ལུ་སླབ་ཨིན།
སྔོན་ཚོར།

སྲུང་འདི་ནང་ལུ་ག་ཅི་ར་འཐོན་འོང་ག་ ཟུར་བརྡ་སྟོན་མི་ཅིག་ལུ་སླབ་ཨིན།
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རྗེས་དྲན།

ཧེ་མ་སྲུང་འདི་གི་ནང་ག་ཅི་ར་བྱུང་ཡི་ག་ འདི་གི་གནས་སྟངས་ཚུ་ལོག་སྟོན་མི་ཅིག་
ལུ་སླབ་ཨིན།
རྙོག་གཞི་། སྲུང་རྩེདཔ་ལུ་ སྟབས་མ་བདེ་བའི་ དོ་འགྲན་འབྱུང་བཅུག་མིའི་ དཀའ་ངལ་ལུ་
གོཝ་ཨིན།
དེ་ཡང་ རང་བཞིན་ཤུགས་ཀྱིས་བྱུང་མི་དང་ ལྡོག་ཕྱོགས་ལས་བརྟེན་པའི་
དཀའ་ངལ་ཅིག་ལུ་གོ་ནི་ཨིན།
ཁྱད་པར་/ལྡོག་ཆོས། སྲུང་རྩེདཔ་ཚུ་གི་བར་ན་མནོ་ཐངས་དང་འབད་ཐངས་ཚུ་ རྒྱབ་འགལ་
འབད་དེ་ སྟོན་མི་ཅིག་ ལུ་སླབ་ཨིན།
གབ་ཚི(ཟུར་ཟ) གནད་དོན་ཅིག་ལུ་སྒྲ་དཔག་སྟེ་ གནད་དོན་གཞན་མི་ཅིག་ཧ་གོཝ་འབད་
སླབ་མི་ཅིག་ལུ་གོ་ནི་ཨིན།
མཐར་ཐུག་གི་ཚོར་ཤུགས། སྲུང་གི་ནང་ལུ་ སེམས་ཀྱི་ཚོར་ཤུགས་སྦོམ་འབྱུང་སའི་ གནས་སྟངས་
ཅིག་ལུ་སླབ་ཨིན།
འགྲོས།
སྲུང་འདི་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ མཇུག་ག་དེ་སྦེ་བསྡུ་ནི་ཨིན་ན་གི་ རིམ་པ་
སྟོན་མི་ཅིག་ལུ་སླབ་ཨིན།
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སྲུང་དེ་ཚུ་གི་ནང་དོན་གྱིས་ ང་བཅས་རའི་མི་ཚེལུ་ཁག་ཆེ་བའི་ སྤང་བླང་གི་བསླབ་བྱ་ གང་རུང་ཅིག་
སྟོནམ་མ་ཚད། སྲུང་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ འདས་པའི་འབྱུང་རབས་དང་ མི་དང་སེམས་ཅན་ རིགས་མ་འདྲཝ་
ཚུ་གི་ མི་ཚེི་གནས་སྟངས་ཚུ་ཡང་ ཧ་གོ་ཚུགས་པའི་ཁར་ སྲུང་དེབ་ལྷག་མི་འདི་གིས་ མིང་ཚི་
ཡིག་སྡེབ་ མ་འདྲཝ་གསརཔ་ ལེ་ཤ་ཅིག་ར་ ཤེས་ཚུགས་པའི་ དགོས་པ་ཚུ་ཡོད།
དེ་འབདཝ་ལས་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་སློབ་དེབ་ནང་གི་སྲུང་དང་ སྲུང་ལྷན་ཐབས་ཚུ་གི་ཐོག་ཁར་ རྩ་
གཞུང་དང་འབྲེལ་བའི་ ལྷག་དེབ་དང་ དཔེ་མཛོད་ཚུ་ལས་ སྲུང་དེབ་ཚུ་ ག་དེ་མང་མང་ལྷག་སྟེ་
འབད་བ་ཅིན་ རང་གི་ཐོས་རྒྱ་གོང་འཕེལ་འགྱོ་བ་གིས་མ་ཚད་ རྫོང་ཁའི་སྐད་ཡིག་གི་རིག་རྩལ་ཡར་
རྒྱས་ལུ་ཡང་ ཕན་ཐོགས་སྦོམ་ར་འབྱུང་ནི་ཨིནམ་ལས་ སྲུང་དེབ་ག་དེ་མང་མང་ལྷག་དགོཔ་འདི་ཁག་
ཆེ།
སྲུང་ཚུ་གི་བཀོད་ཐངས་འདི་ ལ་ལུ་སེམས་ཤོར་སི་སི། ངལ་རངས་ཏོག་ཏོ། ལ་ལུ་འདྲོགས་སི་སི། ལ་
ལུ་དགོད་བྲ་སི་སི། ལ་ལུ་རྔམ་སི་སི། ལ་ལུ་ཐ་རྡུགས་སི་སི། ལ་ལུ་འཁྲུལ་སི་སི། ལ་ལུ་སྐྱོ་སི་སི།
ལ་ལུ་ཧ་ལས་སི་སི། ལ་ལུ་ཡིད་ཆེས་ཏོག་ཏོ། ལ་ལུ་འབྱུང་རིམ་ངེས་མེད་ཀྱི་རང་བཞིན་འབད་
ཡོདཔ་མ་ཚད་ ལ་ལུ་ དེ་ཚུ་ག་ར་ སླ་བསྲེས་འབད་ཡང་འོངམ་ཨིན།
སློབ་དེབ་འདི་ནང་ལུ་ སྲུང་གི་རིགས་དག་པ་ཅིག་ བཀོད་དེ་ཡོད་མི་འདི་ གོང་གི་ཁྱད་ཆོས་དང་
བཀོད་ཐངས་ག་ཅི་གི་གྲངས་སུ་ ཚུདཔ་ཨིན་ན་ ཁྱོད་ཀྱིས་ དབྱེ་དཔྱད་འབད་དེ་བལྟ་བ་ཅིན་ ཤེས་
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ཚུགས། འདི་ནང་ལས་ཁྱོད་ལུ་ཕན་ཐོགས་དགོཔ་འདི་ དང་པ། སྲུང་གི་ནང་དོན་འདི་གིས་ ཁྱོད་རའི་
མི་ཚེི་ བྱ་སྤྱོད་ལུ་འགྱུར་བ་འགྱོ་ནི་ལུ་ཕན་ཐོགས་དང་། གཉིས་པ། འདི་བཟུམ་མའི་ རྩོམ་རིག་མ་
འདྲ་བའི་རིག་རྩལ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ ལྷག་ནི་དང་བྲི་ནི་ལ་སོགས་པའི་ གོ་རྟོགས་ཀྱི་ གནས་ཚད་གོང་
འཕེལ་གཏང་ནི་ལུ་ ཕན་ཐོགསཔ་ཨིན།།
སྲུང་དང་གཏམ་རྒྱུད་ཟེར་སླབ་ད་ སྲུང་ཐུང་ཀུའི་རིགས་དེ་ཚུ་དང་ དངོས་རྩོམ་དང་ འཆར་རྩོམ་ གང་
རུང་གི་ལྷ་སྲུང་ འདྲེ་སྲུང་ དམག་གཏམ་དང་ མི་དང་སེམས་ཅན་གྱི་རིགས་ འདྲེ་དང་སྲིནམོ་རོ་ལང་ལ་
སོགས་པའི་ གཏམ་དང་ལོ་རྒྱུས་ཚུ་ག་ར་ ཚུདཔ་འབད་ ཆ་བཞགཔ་ཨིན།
འདི་གི་དགོས་པ་འདི་ཡང་ དང་པ་སྲུང་གི་ནང་དོན་འདི་གིས་ ཁྱོད་རའི་མི་ཚེི་བྱ་སྤྱོད་ལུ་ མཁོ་ཆེ་བའི་
སྤང་བླང་གང་རུང་ཅིག་ འབད་ཤེསཔ་འགྱོ་ནི་ལུ་ཕན་ཐོགས་དང་ གཉིས་པ་འདི་བཟུམ་མའི་ རྩོམ་
རིག་མ་འདྲ་བའི་རིག་རྩལ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ ཁྱོད་རའི་འབྲི་རྩོམ་ལྷག་ནི་དང་ གོ་དོན་ཤེས་ཚད་ཚུ་གི་གནས་
ཚད་ གོང་འཕེལ་གཏང་ནི་ལུ་ ཕན་ཐོགས་དགོཔ་ཨིན།
སྲུང་དེ་ཚུ་གི་ འབྲི་བཀོད་སྒྲིག་ཐངས་འདི་ཡང་ ལ་ལུ་སེམས་ཤོར་སི་སི་དང་ ལ་ལུ་འདྲོག་སི་སི་ ལ་ལུ་
དགོད་བྲ་སི་སི་ ལ་ལུ་རྔམ་སི་སི་ ལ་ལུ་ཐ་རྡུགས་སི་སི་ ལ་ལུ་འཁྲུལ་སི་སི་ ལ་ལུ་ཧ་ལས་སི་སི་ ལ་ལུ་
ཡིད་ཆེ་ཏོག་ཏོ་ཚུ་དང་ ལ་ལུ་འབྱུང་རིམ་ངེས་མེད་ཀྱི་རང་བཞིན་འབད་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ལ་ལུ་ག་ར་ སླ་
བསྲེས་སྦེ་འོངམ་ཨིན། སློབ་དེབ་འདི་ནང་ལུ་ཡང་ སྲུང་གི་རིགས་མ་འདྲཝ་གང་འཚམས་ བཙུགས་ཏེ་
ཡོད་མི་ཚུ་ གོང་གི་ཁྱད་ཆོས་དང་ བཀོད་ཐངས་ག་ཅི་གི་གྲངས་སུ་ ཚུདཔ་ཨིན་ན་ ཁྱོད་ཀྱིས་ དཔྱད་
དཔེ་སྐྲུན་ལོ་ སྤྱི་ལོ་༢༠20 ལུ།
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ོབ་རིམ་༡༡ པ།

ཞིབ་འབད་དེ་བལྟ། དེ་ལས་ ཁྱོད་ར་གིས་ཤེས་མི་དང་ གཡུས་ཁར་སླབ་སྲོལ་ཡོད་མི་གི་སྲུང་དང་
གཏམ་རྒྱུད་ཚུ་ཡང་རིགས་བསྒྲེས་ཏེ་ དབྱེ་དཔྱད་འབད་ཤེས་དགོཔ་དང་ འབྲི་རྩོམ་འབད་ནིའི་རིག་རྩལ་
འཐོབ་ཐབས་འབད་དགོཔ་ཨིན་ནོ།།
དོན་ཚན་གདམ་ཁ།
ཨང་། དོན་ཚན།
༡ ཡ་ ་མ།
༢ ཨ་པའི་ཁ་ཆེམས།
༣ ཤི་གསོའི་ ན།
༡

ཤ་རོགཔ་ ོ་ ེ་དང་ ོམ་ཆེན་
གྲགས་པ།

དཔེ་སྐྲུན་ལོ་ སྤྱི་ལོ་༢༠20 ལུ།

མོ ་པ་པ།ོ
བདེ་ཆེན་དབང་མོ།
ོབ་དེབ་ ིངམ་ལས།
ོང་ཁའི་ ོབ་དེབ།
ན་ཐབས།
་རོག་དཔར་ ན།
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ིང་ ོབས།

བ དོ ་དནོ །
ད ེ་ད ད།
ཆ་རོགས་བ ག་ད ད།
ང་བདེན།
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ཡ་བླ་མ།

འབྲི་མི། བདེ་ཆེན་དབང་མོ།
སྲུང་གི་དབྱེབ། འཁྲུལ་སྣང་།
ཁུངས་དོན།
ཡ་བླ་མ་ ཟེར་བའི་སྲུང་འདི་ བཙག་འཐུ་འབད་དགོ་མི་འདི་ འདི་ནང་འབྲི་ལུགས་མ་འདྲཝ་ དཔེར་ན།
ད་རེས་ནངས་པའི་ སྲུང་འབྲི་ཐངས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ སྔོན་ཚོར་དང་ རྗེས་དྲན་ རྙོགས་གཞི་
ཟུར་བརྡ་ཚུ་ ལེགས་ཤོམ་འབད་ཚུད་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ཨིན། དེ་མ་ཚད་ སྲུང་འདི་ལས་བརྟེན་ ཨ་ལོ་
ཚུ་གིས་ དེ་བཟུམ་མའི་སྲུང་བྲི་ནིའི་ རིག་པ་འཐོབ་ཚུགས་ནིའི་དོན་ལུ་ཨིན།
སྲུང་འདིའི་ བརྗོད་དོན་ངོ་མ་ར་ བཟའ་ཚང་གི་དགའ་སྐྱིད་སྐྱོང་དགོ་པ་ཅིན་ འདོདཔ་མ་ཆེ་བར་སྡོད་
དགོཔ་དང་ ལཱ་དང་བྱ་བ་ག་ཅིའི་ནང་ཡང་ བརྟགས་ཤིང་དཔྱད་དེ་འབད་དགོཔ་ཁག་ཆེ།་ཟེར་བའི་སྐོར་
སྟོནམ་ལས་ ཨ་ལོ་ཚུ་གིས་ སྲུང་འདི་ལྷབ་སྟེ་ ཁོང་རའི་མི་ཚེནང་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་པའི་
དགོས་པ་སྦོམ་ ཡོདཔ་ལས་ཨིན།
ལས་དོན།
སྲུང་འདི་ ལྷབ་ཚརཝ་ད་ ཨ་ལོ་ཚུ་གིས་་ ་
སྲུང་འདི་ལྷག་སྟེ་ འདི་ནང་ཚི་གི་འབྲི་ལུགས་ མ་འདྲཝ་ག་དེ་སྦེ་ར་འདུག་ག? དབྱེ་བ་
དཔྱད་དེ་ཤེས་ཚུགས་དགོ།
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སྲུང་འབྲི་མི་འདི་གིས་ སྲུང་འདི་ འགོ་བཙུགས་ཐངས། བར་གྱི་གནད་དོན་བཀོད་ཐངས།
མཇུག་ ག་དེ་སྦེ་བསྡུ་ནུག། བཅུད་བསྡུ་སྟེ་ ཁུངས་བཀལ་ཚུགས་དགོ།
སྲུང་འདི་ནང་ སྲུང་རྩེདཔ་ག་དེམ་ཅིག་འདུག་ག་དང་ སྲུང་རྩེདཔ་སོ་སོའི་ཁྱད་རྣམ་ ག་ཅི་
བཟུམ་ལུ་མནོ་སྟེ་ བཤད་ནུག་ག? ཧ་གོ་ཚུགས་དགོ།
སྲུང་གི་རིམ་པ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ལྷག་ཐངས་ཀྱི་ཐབས་ཤེས་ཚུ་ རིམ་པ་བཞིན་ཧ་གོ་སྟེ་ལག་
ལེན་འཐབ་ཚུགས་དགོ།

ོང་ །

རིག་རྩལ། (ཉན་ནི་ སླབ་ནི་) རིག་སྟབོ ས་དབྱེ་རིམ། (དྲན་ཤེས་)
༡. སློབ་དཔོན་གྱིས་ ཡ་བླ་མ་ ཟེར་མི་ སྲུང་གི་མིང་འདི་ བྱང་ཤིང་གུ་བྲིས་ཏེ་ བཞག་ཞིན་ན་
སྲུང་འདི་ ག་གིས་ལྷག་ཅི་ག་? སྲུང་འདི་ ག་ཅི་གི་སྐོར་ལས་ཨིན་ན་? སྲུང་འདི་ནང་
སྲུང་རྩེདཔ་ག་ར་ཡོད་ག་ བརྗོད་བྱ་ག་ཅི་ཨིན་ན་ དྲི་བ་བཀོད་དགོ། ཧེ་མ་ལས་ལྷག་མི་ཡོད་
པ་ཅིན་ དེ་ལུ་ སྲུང་འདི་གི་སྐོར་ལས་ སླབ་བཅུག་དགོ།
རིག་རྩལ། (སླབ་ནི་ ལྷག་ནི་) རིག་སྟོབས་དབྱེ་རིམ། (གཅིག་བསྡུས་)
༢. སློབ་དཔོན་གྱིས་ དྲི་བ་ཚུ་བཀོད་དེ་ སྲུང་འདི་ སློབ་དཔོན་དང་སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ གཅིག་ཁར་
འབད་ལྷག་ནི། འདི་ནང་ སློབ་དཔོན་གྱི་དམིགས་ཡུལ་གཙོ་བོ་ར་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ སྲུང་
ཅིག་ནང་ཚང་དགོ་པའི་ ཁྱད་ཆོས་ག་ཅི་ར་ཡོད་ག་དང་ ཁྱད་ཆོས་ག་ཅི་ར་ཨིན་ན་ ངོས་འཛི་
དཔེ་སྐྲུན་ལོ་ སྤྱི་ལོ་༢༠20 ལུ།
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འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ དབྱེ་བ་དཔྱད་བཅུག་དགོ། འདི་འབདཝ་ལས་ སློབ་དཔོན་གྱིས་ གཤམ་
གསལ་གྱི་དྲི་བ་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ།
* སྲུང་འདི་ ག་ཅི་གི་སྐོར་ལས་ ཨིན་མས་? (བརྗོད་དོན་)
* སྲུང་འདི་ གནས་སྟངས་ ག་ཅི་བཟུམ་ཅིག་ནང་ བཤད་ནུག་? (གནས་སྟངས་)
* སྲུང་འདི་ནང་ སྲུང་རྩེདཔ་ ག་དེམ་ཅིག་འདུག་? (སྲུང་རྩེདཔ་ངསོ ་འཛི་)
* སྲུང་འདི་ མཇུག་ག་དེ་སྦེ་ བསྡུ་ནུག་? (སྲུང་མཇུག་བསྡུ་ཐངས་)
རིག་རྩལ། (ལྷག་ནི་ བྲི་ནི་) རིག་སྟོབས་དབྱེ་རིམ། (གཅིག་བསྡུས་)
༣. སློབ་དཔོན་གྱིས་ ཨ་ལོ་རེ་རེ་ལུ་ སྲུང་ཅིག་ནང་ལས་ ཁྱོད་ར་གིས་དགའ་མི་ སྲུང་རྩེདཔ་ཅིག་
ངོས་འཛི་འབད་དེ་ སྲུང་རྩེདཔ་འདིའི་གཤིས་རྒྱུད་ག་དེ་སྦེ་འདུག་ག? དེའི་སྐོར་ལས་ ལོ་
རྒྱུས་དོན་མཚམས་༥ རེ་བྲི་བཅུག། འདི་འབྲི་བའི་སྐབས་ལུ་ སྲུང་རྩེདཔ་དེ་གི་ ཕྱིའི་སྤྱོད་པ་
ནང་གི་བསམ་པ་ ལང་ཤོར་ སྲུང་འདི་ནང་ སྲུང་རྩེདཔ་འདི་གིས་ ཁྱད་པར་གྱི་བྱ་སྤྱོད་ཅིག་
དཔེ་འབད་བཀོད་དེ་ འབྲི་དགོ།
རིག་རྩལ། (ལྷག་ནི་ བྲི་ནི་) རིག་སྟོབས་དབྱེ་རིམ། (དབྱེ་དཔྱད་)
༤. ཨ་ལོ་རང་རང་སོ་སོ་ལུ་ སྲུང་རེ་ཁོང་རའི་བློ་འདོད་དང་འཁྲིལ་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་སྟེ་ལྷག་བཅུག་
ཞིན་ན་ སྲུང་དེ་གི་བརྗོད་དོན་ངོ་མ་ ག་ཅི་ཨིན་མས་ག་? སྲུང་རྩེདཔ་ཚུ་གིས་ ཁྱོད་ཀྱི་མི་
ཚེི་བྱ་བ་ལུ་ འབྲེལ་བ་ག་དེ་སྦེ་བྱིནམ་མས་? ཨ་ལོ་ཁོང་རའི་བསམ་འཆར་ དོན་མཚམས་
༣ ལས་ མ་ཉུངམ་རེ་བྲི་བཅུག།
དཔེ་སྐྲུན་ལོ་ སྤྱི་ལོ་༢༠20 ལུ།
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རིག་རྩལ། (ལྷག་ནི་ བྲི་ནི་) རིག་སྟོབས་དབྱེ་རིམ། (དབྱེ་དཔྱད་)
༥. ཨ་ལོ་༤ རེ་འབད་མི་ སྡེ་ཚན་རེ་བཟོ། སྡེ་ཚན་འདི་བཟོཝ་ད་ ཨ་ལོ་རིག་པ་ཡོད་མི་དང་
མེད་མི་ཚུ་ སླ་སྲེ་རྐྱབ་སྟེ་བཙུགས། དེ་ལས་ སྡེ་ཚན་རང་རང་སོ་སོ་ལུ་ སློབ་གྲྭའི་དཔེ་མཛོད་
དང་ གཞན་ཁ་ལས་ སྡེ་ཚན་གྱི་བློ་འདོད་དང་བསྟུན་ སྲུང་དེབ་རེ་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་སྟེ་ ལྷག་
བཅུག། སྡེ་ཚན་འདི་གིས་ སྲུང་འདི་ལྷག་པའི་སྐབས་སུ་ གཤམ་གསལ་གྱི་གནད་དོན་ཚུ་
འཚོལ་བཅུག།
ཀ་ སྲུང་འདི་གི་ བརྗོད་དོན་ག་ཅི་མས་?
ཁ་ སྲུང་འདི་ གོ་རིམ་ག་དེ་སྦེ་ བསྒྲིགས་ནུག?
ག་ སྲུང་འདི་ནང་ ཚི་གི་ཉམས་དང་ ཚི་གཞི་བཙུགས་ཐངས་ ག་དེ་སྦེ་འདུག་?
ང་ སྐད་ཡིག་གི་ ལག་ལེན་ག་དེ་སྦེ་འདུག་? སོགས་ འཚོལ་ཞིནམ་ལས་ སློབ་
སྡེའི་ཆ་རོགས་གཞན་ཚུ་ལུ་ སྤྱན་ཞུ་འབད་བཅུག།
རིག་རྩལ། (ལྷག་ནི་ བྲི་ནི་) རིག་སྟོབས་དབྱེ་རིམ། (དབྱེ་དཔྱད་)
༦. ཁྱོད་ཀྱིས་ལྷག་མི་སྲུང་འདི་ གནས་སྟངས་ག་ཅི་བཟུམ་ཅིག་ལུ་ བྲིས་ནུག? ཁྱོད་ཀྱིས་ ག་
དེ་སྦེ་ཤེས་ཅི་? སྲུང་དེ་ནང་ལས་ར་ དཔེ་ཁ་གསལ་སྟོན་ཏེ་ ར་ཁུངས་ དོན་མཚམས་གཅིག་
ནང་ བཅུད་བཏོན་ཏེ་འབྲི་བཅུག།
རིག་རྩལ། (བྲི་ནི་) རིག་སྟབོ ས་དབྱེ་རིམ། (གཅིག་བསྡུས་)
དཔེ་སྐྲུན་ལོ་ སྤྱི་ལོ་༢༠20 ལུ།
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༧. སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ སྲུང་འདི་ ལེགས་ཤོམ་འབད་ ལྷག་བཅུག་ཞིནམ་ལས་ སྲུང་འདི་ནང་གི་
ཁྱད་ཆོས་དགའ་སྣང་དང་ འཇིགས་སྣང་ལ་སོགས་པ་ག་དེ་སྦེ་ར་ འདུག་ག? ཐོ་བཏོན་
བཅུག་ཞིནམ་ལས་ སྲུང་དོན་མཚམས་དག་པ་ཅིག་གི་ནང་ བཅུད་བསྡུ་སྟེ་བྲི་བཅུག་དགོ།
ཨ་པའི་ཁ་ཆེམས།
འབྲི་མ།ི
ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས།
སྲུང་གི་དབྱེབ། ཧ་ལས་སི་སི།
ཁུངས་དོན།
ཨ་པའི་ཁ་ཆེམས་ཟེར་མི་སྲུང་འདི་ གདམ་འཐུ་འབད་དགོ་མི་འདི་ སྲུང་འདི་ནང་ལུ་ ཧ་ལས་སི་སི་གི་
ལོ་རྒྱུས་ཚུ་ ཚུད་དེ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ཨ་ལོ་ཚུ་གིས་ སྤྲོ་བ་བསྐྱེད་ཚུགས་པའི་ཚི་དོན་ལེ་ཤ་ར་ ཚུད་དེ་
ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ཨིན། དེ་མ་ཚད་ ཨ་ལོ་ཚུ་ལུ་ རིག་རྩལ་གཞན་ཡང་ སྲུང་འདི་གིས་ རང་གི་ཕམ་
གིས་སླབ་པའི་ ཁ་བཀོད་བསླབ་བྱ་ཚུ་ ག་ཅི་ར་ཨིན་རུང་ ཆ་གནས་འབད་དགོཔ་འབད་ བཤད་པའི་
ཁར་ རང་གི་མི་ཚེནང་ལུ་ མགུ་གཏད་པའི་དཔོན་ བློ་གཏད་པའི་ཆ་རོགས་ ཚེགཅིག་གི་གཉེན་
གྲོགས་ཚུ་ བརྟག་དཔྱད་ལེགས་ཤོམ་འབད་དེ་བསྟེན་དགོཔ་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ ཚུད་དེ་ཡོདཔ་ལས་ རིག་
རྩལ་མ་འདྲཝ་ཚུ་ འཐོབ་ཚུགས་པའི་དགོས་པ་ཡོད་ནི་འདི་གིས་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་རྐྱབ་ཨིན།
ལས་དོན།
སྲུང་འདི་ ལྷབ་ཚརཝ་ད་ ཨ་ལོ་ཚུ་གིས་་ ་ ་ ་

སྲུང་འདི་ བརྗོད་དོན་ག་ཅི་ལུ་ གཞི་བཞག་སྟེ་བྲིས་ནུག་ག? ཤེས་ཚུགས་དགོ།
དཔེ་སྐྲུན་ལོ་ སྤྱི་ལོ་༢༠20 ལུ།
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སྲུང་འབྲི་མི་གི་ བསམ་འཆར་ག་ཅི་ཨིན་ན་ ཤེས་ཚུགས་དགོ།
སྲུང་རྩེདཔ་གི་གྱངས་ཁ་དང་ འགན་ཁུར་ཧ་གོ་ཚུགས་དགོ།
སྲུང་འདི་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ སྲུང་ཐུང་ཀུ་གཞན་བྲི་ཚུགས་་དགོ།

ོང་ །

རིག་རྩལ། (ལྷག་ནི་ བྲི་ནི་) རིག་སྟོབས་དབྱེ་རིམ། (དབྱེ་དཔྱད་)
༡. སློབ་དེབ་ནང་ཡོད་པའི་ སྲུང་འདི་ལྷག་བཅུག་ཞིནམ་ལས་ སྲུང་རྩེདཔ་ག་དེམ་ཅིག་འདུག་
ག? དང་ སྲུང་རྩེདཔ་གཙོ་བོ་ ག་དང་ག་ཨིན་མས་ག་? སྲུང་རྩེདཔ་གཞན་ ག་ར་འདུག་
ག? སྲུང་རྩེདཔ་དེ་ཚུའི་ ལཱ་འགན་ག་ཅི་ར་ཨིན་མས། དབྱེ་དཔྱད་འབད་དེ་ འབྲི་དེབ་ནང་
ཟིན་བྲིས་བཏབ་བཅུག་དགོ།
རིག་རྩལ། (སླབ་ནི་ ལྷག་ནི་) རིག་སྟོབས་དབྱེ་རིམ། (གཅིག་བསྡུས་)
༢. སློབ་དཔོན་གྱིས་ དྲི་བ་ཚུ་བཀོད་དེ་ སྲུང་འདི་ སློབ་དཔོན་དང་སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ གཅིག་ཁར་
འབད་ལྷག་ནི། འདི་ནང་ སློབ་དཔོན་གྱི་དམིགས་ཡུལ་གཙོ་བོ་ར་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ སྲུང་
ཅིག་ནང་ཚང་དགོ་པའི་ ཁྱད་ཆོས་ག་ཅི་ར་ཡོད་ག? དང་ ཁྱད་ཆོས་ག་ཅི་ར་ཨིན་ན་ ངོས་
འཛི་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ དབྱེ་བ་དཔྱད་བཅུག་དགོ། འདི་འབདཝ་ལས་ སློབ་དཔོན་གྱིས་
གཤམ་གསལ་གྱི་དྲི་བ་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ།
* སྲུང་འདི་ འགོ་ག་དེ་སྦེ་ བཙུགསཔ་མས་? (མགོ་བཙུགས་ཐངས་)
* སྲུང་འདི་གི་ ས་གནས་ག་ཏེ་ལུ་ཨིན་མས་? (ཡུལ་ངོས་འཛི་)
དཔེ་སྐྲུན་ལོ་ སྤྱི་ལོ་༢༠20 ལུ།
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* སྲུང་རྩེདཔ་གཙོ་བོ་ག་དང་ག་/ག་ཅི་དང་ག་ཅི་ཨིན་པས་?
(སྲུང་རྩེདཔ་གཙོ་བ་ོ ངསོ ་འཛི་)

* ཡན་ལག་སྲུང་རྩེདཔ་ག་དང་ག་/ག་ཅི་དང་ག་ཅི་ར་ཨིན་མས་?
(ཡན་ལག་སྲུང་རྩེདཔ་ངསོ ་འཛི་)

* སྲུང་འདི་ནང་ འབྱུང་རིམ་མ་འདྲཝ་ག་དེམ་ཅིག་འདུག་? ག་ཅི་ར་ཨིན་མས་?
(འབྱུང་རིམ་ངོས་འཛི་)
* སྲུང་འདི་ ག་ཅི་གི་སྐོར་ལས་ཨིན་མས་?(བརྗོད་དོན་)
རིག་རྩལ། (ལྷག་ནི་ བྲི་ནི་) རིག་སྟོབས་དབྱེ་རིམ། (གཅིག་བསྡུས་)
༣. སློབ་དཔོན་གྱིས་ ཨ་ལོ་རེ་རེ་ལུ་ སྲུང་ཅིག་ནང་ལས་ ཁྱོད་ར་གིས་ རྩ་ལས་མ་དགའ་མི་
སྲུང་རྩེདཔ་ཅིག་ངོས་འཛི་འབད་དེ་ སྲུང་རྩེདཔ་འདིའི་གཤིས་རྒྱུད་ག་དེ་སྦེ་འདུག་ག? ཁྱོད་
ཀྱིས་འདི་ལུ་ མ་དགའ་བའི་ཁུངས་ ག་ཅི་ཨིན་ན? དེའི་སྐོར་ལས་ ལོ་རྒྱུས་དོན་མཚམས་༥
རེ་འབྲི་བཅུག། འདི་འབྲི་བའི་སྐབས་ལུ་ སྲུང་རྩེདཔ་དེ་གི་ ཕྱིའི་སྤྱོད་པ་ ནང་གི་བསམ་པ་
ལང་ཤོར་ སྲུང་འདི་ནང་ སྲུང་རྩེདཔ་འདི་གིས་ ཁྱད་པར་གྱི་བྱ་སྤྱོད་ཅིག་ དཔེ་འབད་བཀོད་
དེ་ འབྲི་དགོ།
རིག་རྩལ། (ལྷག་ནི་དང་ བྲི་ནི་) རིག་སྟབོ ས་དབྱེ་རིམ། (གཅིག་བསྡུས་)
༤. སློབ་དཔོན་གྱིས་ སྲུང་ཅིག་ཨ་ལོ་ཆ་འབད་ལྷག་བཅུག། དེ་ལས་ གཅིག་གིས་གཅིག་ལུ་
དཔེ་སྐྲུན་ལོ་ སྤྱི་ལོ་༢༠20 ལུ།
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བསྟུན་གྲོས་འབད་བཅུག་ཞིན་ན་ སྲུང་དེ་ལུ་བལྟཝ་ད་ སྲུང་འབྲི་མི་ མི་འདི་གི་བསམ་སྤྱོད་
ག་དེ་སྦེ་འོང་ནི་མས་? སྲུང་འདི་གི་ ཚི་གཞི་བཙུགས་ཐངས་དང་ བརྗོད་དོན་ངོ་སྤྲོད་
ཐངས་ འབྲི་ཐངས་ཀྱི་ ཐབས་ལམ་ཚུ་ལུ་བལྟ་སྟེ་ རྩོམ་འབྲི་པའི་སྐོར་ལས་ བསམ་འཆར་
དོན་མཚམས་ཅིག་འབྲི་བཅུག།
རིག་རྩལ། (བྲི་ནི་) རིག་སྟབོ ས་དབྱེ་རིམ། (གཅིག་བསྡུས་)
༥. སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ ཁོང་ར་གིས་དགའ་མི་ གནད་དོན་ཅིག་གི་ཐོག་ལུ་ སྲུང་ཅིག་འབྲི་བཅུག།
སྲུང་འདི་ གཅིག་གིས་གཅིག་ལུ་ བློ་སླབ་ བསྟུན་གྲོས་འཚོལ་ཏེ་ བྲི་ནིའི་དོན་ལུ་ སློབ་ཕྲུག་
༥ རེ་འབད་མི་ སྡེ་ཚན་ལུ་བགོ། དེ་ལས་ སྡེ་ཚན་རེ་གིས་ གཤམ་གསལ་ སྲུང་གི་ཁྱད་
ཆོས་ཚུ་ ཚུདཔ་འབད་བྲི་བཅུག་དགོ།
སྲུང་གི་མིང་།
སྲུང་གི་བརྗོད་དོན།
སྲུང་གི་ཡུལ་/ས་གནས་དང་ དུས་ཚོད་ངོས་འཛི།
སྲུང་འདི་གི་ གནས་སྟངས་ ག་ཅི་བཟུམ་ཅིག་ནང་།
སྲུང་རྩེདཔ་ གཙོ་བོ་ག་དེམ་ཅིག་དགོ། ལཱ་འགན་ག་ཅི་ཨིན་ན་?
ཡན་ལག་སྲུང་རྩེདཔ་ ག་དེམ་ཅིག་དགོ། ལཱ་འགན་ག་ཅི་ར་ཨིན་ན་?
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སྲུང་གི་འཆར་གཞི་ ག་དེ་སྦེ་བཟོ་ནི། སྲུང་སྤྲོ་ཏོག་ཏོ་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་ རྙོགས་གཞི་
ག་ཅི་བཙུགས་ནི།
ཀ འགོ་བཙུགས་ཐངས།
ཁ བར་ན་ སྲུང་གི་འབྱུང་རིམ་ག་ཅི་ར་བཙུགས་ནི། ག་དེམ་ཅིག་བཙུགས་ནི།
ག མཇུག་ ག་དེ་སྦེ་བསྡུ་ནི།

རིག་རྩལ། (བྲི་ནི་) རིག་སྟབོ ས་དབྱེ་རིམ། (གཅིག་བསྡུས་)
༦. སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ སྲུང་འདི་ནང་ སྟབས་བདེཝ་དང་ མ་བདེཝ་ག་ཅི་ར་འདུག། སྲུང་འབྲི་མི་
འདི་ ཁྱོད་ཨིན་པ་ཅིན་ ཁྱོད་ཀྱིས་ག་དེ་སྦེ་བྲི་ནི་། ཁྱོད་རའི་མནོ་དོན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ལོག་
བྲིས།
སྲུང་འདི་འབྲིཝ་ད་ ག་ར་ ཐུན་ཚན་གཅིག་ནང་ བྲིས་ཚརཝ་འབད་འབྲི་དགོཔ་མེན། ཉིན་
བསྟར་ དུས་ཡུན་སྐར་མ་༡༠ དེ་རེ་ ཁོང་རའི་སྡེ་ཚན་ནང་ གྲོས་བསྟུན་གྱི་ཐོག་ལས་ སྲུང་
གི་ཁྱད་ཆོས་གཅིག་དང་གཉིས་ ག་རྫོགས་རེ་བྲི་བཅུག་དགོ། དེའི་སྐབས་ལུ་ སློབ་དཔོན་
གྱིས་ སྡེ་ཚན་སྐོར་ར་རྐྱབ་སྟེ་ རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་དགོ། སྲུང་འདི་ མཇུག་བསྡུ་ཞིནམ་ལས་
དམངས་ཁར་སྤྱན་ཞུ་འབད་དེ་ སྡེ་ཚན་གྱི་མིང་བྲིས་སྦེ་ སློབ་ཁང་ནང་དཔྱངས་བཞག་དགོ།
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ཤི་གསོའི་སྨན།

འབྲི་མི། ཤེས་རིག་སློབ་དེབ།
སྲུང་གི་དབྱེབ། སྙིང་སྟོབས།
ཁུངས་དོན།
ཤི་གསོའི་སྨན་ ཟེར་བའི་སྲུང་འདི་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་དགོ་པའི་གནད་དོན་ གཙོ་བོ་ར་ སྲུང་འདི་ནང་ལུ་
སྙིང་སྟོབས་འདི་ཡོད་པ་ཅིན་ སྟབས་མ་བདེཝ་ ག་ཅི་བཟུམ་འོང་རུང་ རང་གི་དོན་དག་འདི་འགྲུབ་
ཚུགས། ཟེར་བའི་ དོན་དག་སྟོནམ་ལས་ ལྷབ་མི་ཨ་ལོ་ཚུ་ལུ་ཡང་ སྙིང་སྟོབས་ཡོད་པ་ཁག་ཆེཝ་
འབད་སྟོན་ནི་དེ་གིས་ ཕན་ཐོགས་ཚུགས་པའི་དགོས་པ་འདུག། དེ་མ་ཚད་ སྲུང་འདི་ཨ་ལོ་ཚུ་གི་ རྒྱུད་
ལུ་དཔའ་ཉམས་ཀྱི་ སྤྲོ་བ་དང་ ཧ་ལས་སི་སི་གི་ སྲུང་ནང་གི་གནད་དོན་ཚུ་ ཨ་ལོ་ཚུ་གི་ རིག་པ་དང་
འཁྲིལཝ་ལས་ མི་ཚེནང་གཡོག་བཀོལ་ཚུགས་པའི་དགོས་པ་ཚུ་ཡང་ཡོདཔ་ལས་ཨིན།
ལས་དོན།
སྲུང་འདི་ ལྷབ་ཚརཝ་ད་ ཨ་ལོ་ཚུ་གིས་་ ་ ་ ་

སྲུང་གི་ འབྲི་ལུགས་ ག་ཅི་བཟུམ་ཅིག་ཨིན་ན? ཤེ་ཚུགས་དགོ།

སྲུང་འདི་ནང་གི་ བརྗོད་དོན་ངོ་མ་ག་ཅི་ཨིན་ན? ཧ་གོ་ཚུགས་དགོ།

སྲུངམ་རྩེདཔ་གི་མནོ་ལུགས་དང་ སྤྱོད་རྣམ་ཁྱད་པར་ཕྱེ་ཚུགས་དགོ།

སྲུང་འདི་ལས་ རིགས་བསྒྲེས་ཏེ་ སྲུང་གཞན་བྲི་ཚུགས་་དགོ།

སྲུང་འདི་ དབྱེ་བ་དཔྱད་ཞིནམ་ལས་ བཅུད་བསྡུ་སྟེ་ བྲི་ཚུགས་་དགོ།
དཔེ་སྐྲུན་ལོ་ སྤྱི་ལོ་༢༠20 ལུ།
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ོང་ །

རིག་རྩལ། (ལྷག་ནི་ བྲི་ནི་) རིག་སྟོབས་དབྱེ་རིམ། (དབྱེ་དཔྱད་)
༡. སློབ་དེབ་ནང་ཡོད་པའི་ སྲུང་འདི་ལྷག་བཅུག་ཞིནམ་ལས་ སྲུང་རྩེདཔ་ག་དེམ་ཅིག་འདུག་
ག? དང་ སྲུང་རྩེདཔ་གཙོ་བོ་ ག་དང་ག་ཨིན་མས་ག་? སྲུང་རྩེདཔ་གཞན་ ག་ར་འདུག་
ག་? སྲུང་རྩེདཔ་དེ་ཚུའི་ ལཱ་འགན་ག་ཅི་ར་ཨིན་མས། དབྱེ་དཔྱད་འབད་དེ་ འབྲི་དེབ་ནང་
ཟིན་བྲིས་བཏབ་བཅུག་དགོ།
རིག་རྩལ། (སླབ་ནི་ ལྷག་ནི་) ག་སྟབོ ས་དབྱེ་རིམ། (གཅིག་བསྡུས་)
༢. སློབ་དཔོན་གྱིས་ དྲི་བ་ཚུ་བཀོད་དེ་ སྲུང་འདི་ སློབ་དཔོན་དང་སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ གཅིག་ཁར་
འབད་ལྷག་ནི། འདི་ནང་ སློབ་དཔོན་གྱི་དམིགས་ཡུལ་གཙོ་བོ་ར་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ སྲུང་
ཅིག་ནང་ཚང་དགོ་པའི་ ཁྱད་ཆོས་ག་ཅི་ར་ཡོད་ག? དང་ ཁྱད་ཆོས་ག་ཅི་ར་ཨིན་ན? ངོས་
འཛི་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ དབྱེ་བ་དཔྱད་བཅུག་དགོ། དེ་འབདཝ་ལས་ སློབ་དཔོན་གྱིས་
གཤམ་གསལ་གྱི་དྲི་བ་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ།
* སྲུང་འདི་ འགོ་ག་དེ་སྦེ་ བཙུགསཔ་མས་? (མགོ་བཙུགས་ཐངས་)
* སྲུང་འདི་གི་ ས་གནས་ག་ཏེ་ལུ་ཨིན་མས་? (ཡུལ་ངསོ ་འཛི་)
* སྲུང་འདི་ དུས་ཚོད་ག་དེམ་ཅིག་ཁ་གི་ འོང་ནི་མས་? (དུས་ངསོ ་འཛི་)
* སྲུང་འདི་ གནས་སྟངས་ ག་ཅི་བཟུམ་ཅིག་ནང་ བཤད་ནུག་? (གནས་སྟངས་)
* སྲུང་རྩེདཔ་གཙོ་བོ་ ག་དང་ག་/ག་ཅི་དང་ག་ཅི་ ཨིན་པས་?
(སྲུང་རྩེདཔ་གཙོ་བ་ོ ངསོ ་འཛི་)
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* ཡན་ལག་སྲུང་རྩེདཔ་ ག་དང་ག་/ག་ཅི་དང་ག་ཅི་ར་ ཨིན་མས་?
(ཡན་ལག་སྲུང་རྩེདཔ་གཙོ་བོ་ངསོ ་འཛི་)

* སྲུང་འདི་གི་ རྙོགས་གཞི་/དཀའ་ངལ་གཙོ་བོ་ག་ཅི་ལས་བྱུང་ནུག་?
(རྙོགས་གཞི་ངསོ ་འཛི་)

* སྲུང་འདི་ནང་ འབྱུང་རིམ་མ་འདྲཝ་ ག་དེམ་ཅིག་འདུག་? ག་ཅི་ར་ཨིན་མས་?
(འབྱུང་རིམ་ངོས་འཛི་)

* སྲུང་འདི་ མཇུག་ ག་དེ་སྦེ་བསྡུ་ནུག? (སྲུང་མཇུག་བསྡུ་ཐངས་)
* སྲུང་འདི་ ག་ཅི་གི་སྐོར་ལས་ཨིན་མས? (བརྗོད་དནོ ་)
རིག་རྩལ། (ལྷག་ནི་ བྲི་ནི་) རིག་སྟོབས་དབྱེ་རིམ། (དབྱེ་དཔྱད་)
༣. ཨ་ལོ་རང་རང་ས་ོ སོ་ལུ་ སྲུང་རེ་ཁོང་རའི་བློ་འདོད་དང་འཁྲིལ་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་སྟེ་ལྷག་བཅུག་
ཞིན་ན་ སྲུང་དེ་གི་བརྗོད་དོན་ངོ་མ་ ག་ཅི་ཨིན་མས་ག་? སྲུང་རྩེདཔ་དང་ འབྱུང་རིམ་ཚུ་
གིས་ ཁྱོད་ཀྱི་མི་ཚེི་བྱ་བ་ལུ་ འབྲེལ་བ་ག་དེ་སྦེ་བྱིནམ་མས་? ཨ་ལོ་ཁོང་རའི་བསམ་
འཆར་ དོན་མཚམས་༣ ལས་ མ་ཉུངམ་རེ་འབྲི་བཅུག།
རིག་རྩལ། (ལྷག་ནི་ བྲི་ནི་) རིག་སྟོབས་དབྱེ་རིམ། (གཅིག་བསྡུས་)
༤. སློབ་དཔོན་གྱིས་ སྲུང་ཅིག་ཨ་ལོ་ཆ་འབད་ལྷག་བཅུག། དེ་ལས་ གཅིག་གིས་གཅིག་ལུ་
བསྟུན་གྲོས་འབད་བཅུག་ཞིན་ན་ སྲུང་དེ་ལུ་བལྟཝ་ད་ སྲུང་འབྲི་མི་ མི་འདི་གི་བསམ་སྤྱོད་
ག་དེ་སྦེ་འོང་ནི་མས་? སྲུང་འདི་གི་ ཚི་གཞི་བཙུགས་ཐངས་དང་ བརྗོད་དོན་ངོ་སྤྲོད་
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ཐངས་ འབྲི་ཐངས་ཀྱི་ ཐབས་ལམ་ཚུ་ལུ་བལྟ་སྟེ་ རྩོམ་འབྲི་མི་གི་སྐོར་ལས་ བསམ་འཆར་
དོན་མཚམས་ཅིག་འབྲི་བཅུག།
རིག་རྩལ། (ལྷག་ནི་ བྲི་ནི་) རིག་སྟོབས་དབྱེ་རིམ། (གཅིག་བསྡུས་)
༥. སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ རང་རང་སོ་སོ་གིས་ སྲུང་དེབ་རེ་གདམ་ཁ་རྐྱབ་སྟེ་ སྲུང་འདི་ནང་ ཁྱོད་ལུ་
དགའ་ཤོས་/ཁྱོད་ཀྱིས་མ་དགའ་མི་ འབྱུང་རིམ་འདི་ ག་འདི་སྨོ་? དེའི་སྐོར་ལས་ ལོ་
རྒྱུས་མདོར་བསྡུས་ཅིག་བྲི་བཅུག་དགོ།
རིག་རྩལ། (བྲི་ནི་) རིག་སྟབོ ས་དབྱེ་རིམ། (གཅིག་བསྡུས་)
༦. སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ ཁོང་ར་གིས་དགའ་མི་ གནད་དོན་ཅིག་གི་ཐོག་ལུ་ སྲུང་ཅིག་བྲི་བཅུག།
སྲུང་འདི་ གཅིག་གིས་གཅིག་ལུ་ བློ་སླབ་ བསྟུན་གྲོས་འཚོལ་ཏེ་ བྲི་ནིའི་དོན་ལུ་ སློབ་ཕྲུག་
༥ རེ་འབད་མི་ སྡེ་ཚན་ལུ་བགོ། དེ་ལས་ སྡེ་ཚན་རེ་གིས་ གཤམ་གསལ་ སྲུང་གི་ཁྱད་
ཆོས་ཚུ་ ཚུདཔ་འབད་བྲི་བཅུག་དགོ།
སྲུང་གི་མིང་།
སྲུང་གི་བརྗོད་དོན།
སྲུང་གི་ཡུལ་/ས་གནས་དང་ དུས་ཚོད་ངོས་འཛི།
སྲུང་འདི་གི་གནས་སྟངས་ག་ཅི་བཟུམ་ཅིག་ནང་།
སྲུང་རྩེདཔ་ག་དེམ་ཅིག་དགོ།
སྲུང་རྩེདཔ་གཙོ་བོ་ག་དེམ་ཅིག་དགོ། ལཱ་འགན་ག་ཅི་ཨིན་ན་?
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ཡན་ལག་སྲུང་རྩེདཔ་ ག་དེམ་ཅིག་དགོ། ལཱ་འགན་ག་ཅི་ར་ཨིན་ན་?
སྲུང་གི་འཆར་གཞི་ ག་དེ་སྦེ་བཟོ་ནི། སྲུང་སྤྲོ་ཏོག་ཏོ་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་ རྙོགས་གཞི་ག་
ཅི་བཙུགས་ནི།
ཀ་ འགོ་བཙུགས་ཐངས།
ཁ་ བར་ན་ སྲུང་གི་འབྱུང་རིམ་ག་ཅི་ར་བཙུགས་ནི། ག་དེམ་ཅིག་བཙུགས་ནི།
ག་ མཇུག་ ག་དེ་སྦེ་བསྡུ་ནི།
རིག་རྩལ། (བྲི་ནི་) རིག་སྟབོ ས་དབྱེ་རིམ། (གཅིག་བསྡུས་)
༧. སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ སྲུང་འདི་ ལེགས་ཤོམ་འབད་ ལྷག་བཅུག་ཞིནམ་ལས་ སྲུང་འདི་ནང་གི་
ཁྱད་ཆོས་ དགའ་སྣང་དང་ འཇིགས་སྣང་ལ་སོགས་པ་ག་དེ་སྦེ་ར་ འདུག་ག? ཐོ་བཏོན་
བཅུག་ཞིནམ་ལས་ སྲུང་དོནམཚམས་དག་པ་ཅིག་གི་ནང་ བཅུད་བསྡུ་སྟེ་བྲི་བཅུག་དགོ།
རིག་རྩལ། (བྲི་ནི་) རིག་སྟབོ ས་དབྱེ་རིམ། (གཅིག་བསྡུས་)
༨. སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ ཁོང་རའི་ཁྱིམ་ཚང་ ཡང་ན་ རང་སོའི་ཁྱིམ་ནང་གི་ ནང་མི་ཅིག་གི་སྐོར་
ལས་ སྲུང་ཅིག་ བྲི་བཅུག་སྟེ་ སྲུང་འདི་ སློབ་ཁང་ནང་ དཔྱངས་བཞག་སྟེ་ ཆ་རོགས་ཚུ་ལུ་
ལྷག་བཅུག་དགོ། དེ་འབདཝ་ད་ སྲུང་འདི་ནང་ མི་དེ་གི་མིང་ ངོ་མ་ཚུ་བཙུགས་ཏེ་ བྲི་
བཅུག་ནི་མི་འོང་།



དཔེ་སྐྲུན་ལོ་ སྤྱི་ལོ་༢༠20 ལུ།

109

ོབ་དཔོན་ལམ་ ོན།

ོབ་རིམ་༡༡ པ།

རིག་རྩལ། (བྲི་ནི་) རིག་སྟབོ ས་དབྱེ་རིམ། (ལག་ལེན་)
༩. སློབ་ཕྲུག་ཚུ་སྡེ་ཚན་འབད་བཟོ་ཞིནམ་ལས་ སྲུང་དེབ་རེ་རེ་འབག་འོག་བཅུག་སྦེ་ སྲུང་འདི་
ནང་གི་ ཁྱད་ཆོས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ འགན་ཁུར་ཚུ་བགོ་སྟེ་སྤྲོད་ཞིནམ་ལས་ ཚབ་རྩེད་འབད་ནི་
གི་བཅའ་སྒྲིག་རྐྱབ་བཅུག། དེ་གི་ཤུལ་ལས་ འཁྲབ་རྩེད་འབད་བཅུག་དགོཔ་དང་། ཡང་ན་
སྲུང་འབད་ཡོད་མི་འདི་ ཀོ་མིག་(comic) གི་ ལམ་ལུགས་ནང་འབད་ འབྲི་བཅུག།
སྲུང་འབྲི་ཐངས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་ འཁྲབ་རྩེད་སློབ་དེབ་ནང་བཀོད་ཡོད་མི་ལུ་ དཔེ་བལྟ་བཅུག་
སྦེ་བྲི་བཅུག།
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བཤེས་ ིངས།
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ངོ་ ོད།

བཤེས་པའི་སྤྲིངས་ཡིག་འདི་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་གསུང་ མདོ་དང་ རྒྱུད་སྡེ་ཚུ་དང་ རྗེས་འཇུག་མཁས་
པའི་བསྟན་བཅོས་ཚུ་གི་ནང་ལས་ ཐོན་མི་ ཆོས་སྲིད་ཟུང་འབྲེལ་གྱི་ སྤང་བླང་ཚུལ་བཞིན་དུ་ སྟོན་མི་
གི་དཔེ་གཞུང་ཅིག་ཨིན། དཔེ་དེབ་འདི་ ཧེ་མ་དུས་རབས་༡ པ་སྐོར་ཆ་ལུ་ དཔལ་མགོན་འཕགས་
པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་ ཁོ་རའི་ གྲོགས་བཤེས་ རྒྱལཔོ་ བདེ་སྤྱོད་བཟང་པོ་ལུ་ འཕྲིན་ཡིག་འབད་བརྩམས་
ཏེ་ གནང་གནངམ་ འབད་ནི་འདི་གིས་ མིང་ལུ་ཡང་ བཤེས་པའི་སྤྲིངས་ཡིག་ ཟེར་ཞུཝ་ཨིན་
མས།
འདི་གིས་ང་བཅས་ར་ལུ་ གནས་སྐབས་མངོན་པར་མཐོ་བ་ ལྷ་དང་མིའི་གོ་འཕང་དང་ མཐར་ཐུག་
སངས་རྒྱས་ཀྱི་གོ་འཕང་ འཐོབ་ནིའི་ལམ་སྟོནམ་མ་ཚད་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་སྐྱིད་
དཔལ་འཛོམས་འགྲུབ་ནིའི་ སེམས་ཀྱི་བདེ་སྐྱིད་འགྲུབ་ཐབས་ལུ་ ཕན་པའི་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གྱི་
སྤྱོད་ལམ་བཟང་པོ་ཚུ་ཡང་ སྟོན་དོ་ཡོདཔ་ལས་ ང་བཅས་ར་ལུ་ བརྩི་མཐོང་དང་ བསམ་སྤྱོད་ཤེས་
ཡོན་འཐོབ་ནི་ལུ་ ཕན་ཐོགས་སྦོམ་འབད་ར་ཡོདཔ་ཨིན།
དེ་ནང་ལས་ཡང་ འཕྲིན་ཡིག་གནང་ས་འདི་ རྒྱལ་པོ་བདེ་སྤྱོད་བཟང་པོ་ལུ་ འབད་ནི་དེ་གིས་ འཇིག་
རྟེན་སྲིད་ཀྱི་ལམ་ལུགས་ གཙོ་བོར་བཏོན་ཏེ་གསུངས་ཡོདཔ་ལས་ འཇིག་རྟེན་པ་ལུ་མཁོ་ཆེ་བའི་
བསླབ་བྱ་མང་རབས་ཅིག་གསུངས་ཏེ་ཡོད། དེ་མ་ཚད་ ལས་རྒྱུ་འབྲས་དང་ དགེ་བའི་ཕན་ཡོན་ སྡིག་
པའི་ཉེས་དམིགས་ ལྷ་ཆོས་དགེ་བ་བཅུ་དང་ འཇིག་རྟེན་ཡང་དག་པའི་ལྟ་བ་དང་ ཐར་པའི་ལམ་བདེན་
པ་བཞི་ཚུ་གི་ སྐོར་ལས་གསུངས་ཏེ་ཡོདཔ་ལས་ ཚེའདི་ཕྱི་གཉིས་ཆ་ར་ལུ་ ཕན་པའི་ཞལ་གདམས་
གལ་ཆེ་ཤོས་ཅིག་ཨིན།
དཔེ་སྐྲུན་ལོ་ སྤྱི་ལོ་༢༠20 ལུ།

112

ོབ་དཔོན་ལམ་ ོན།

ོབ་རིམ་༡༡ པ།

དེ་དང་གཅིག་ཁར་ རྩ་བའི་ཚི་ཚུ་ ཆོས་སྐད་ནང་ཡོད་ནི་འདི་གིས་ ཆོས་སྐད་ལྷག་ནི་དང་ གོ་དོན་
ལེན་ནི་ལུ་ཡང་ ཕན་ཐབས་ཡོདཔ་ལས་ འདི་གིས་རྫོང་ཁའི་ སྐད་ཡིག་གི་གནས་ཚད་ ཡར་སེང་རྐྱབ་
ནི་ལུ་ཡང་ རྒྱབ་སྐྱོར་སྦོམ་ ཡོདཔ་ཨིན་ནོ།།
དོན་ཚན་གདམ་ཁ།
ཨང་། དོན་ཚན།
༡ བཤེས་སྤྲིངས།

དཔེ་སྐྲུན་ལོ་ སྤྱི་ལོ་༢༠20 ལུ།

མོ ་པ་པ།ོ
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བཤེས་པའི་ ིངས་ཡིག།
མཛད་པ་པ།ོ
སློབ་དཔོན་ དཔལ་མགོན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ།
རྩོམ་རིག་གི་དབྱེབ། ལས་རྒྱུ་འབྲས་ཀྱི་རྣམ་གཞག།
ཁུངས་དོན།
བཤེས་སྤྲིངས་ཟེར་བའི་ དཔེ་དེབ་འདི་ ཆོས་སྐད་ཀྱི་ཐོག་ལུ་ ཚིས་བཅད་འབད་ བྲིས་ཡོད་པའི་རྩོམ་
རིག་ཅིག་འབདཝ་ལས་ དེ་ནང་ལས་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ ཚིས་བཅད་ལྷག་ཐངས་དང་ ཆོས་སྐད་ཀྱི་
མིང་ཚི་ཚུ་ ཤེས་ཚུགས་ནི་ཨིནམ་མ་ཚད་ བརྗོད་དོན་ཚིས་བཅད་ནང་བཙུགས་ཏེ་འབྲི་ཐངས་ཀྱི་
ལམ་སྟོན་ཚུ་ཡང་ འཐོབ་ཚུགས་ནི་དང་ ཆོས་སྐད་ནང་ཡོད་པའི་ སྐད་ཡིག་གི་སྦྱོར་ཚུལ་ ལག་ལེན་
འཐབ་ཐངས་ཚུ་ཡང་ ཤེས་ནི་ལུ་ ཕན་པ་སྦོམ་ར་འདུག།
སློབ་དེབ་འདི་ནང་ བཤད་དགོ་པའི་བརྗོད་དོན་ཚུ་ ཚི་ཉུང་དོན་རྒྱས་ སྙན་ཚི་ སྡེབ་སྦྱོར་ཚུ་ ཕུན་
སུམ་ཚོགས་པའི་སྒོ་ལས་ འབྲི་ཡོད་མི་དེ་ རྩོམ་རིག་འབྲི་ཐངས་ཀྱི་ དཔེ་འབད་བཏུབ་པ་གིས་མ་ཚད་
པར་ སློབ་དེབ་འདི་ནང་ ཆོས་དང་འཇིག་རྟེན་གཉིས་ཆ་རའི་ཁ་ཐུག་ལས་ བསམ་སྤྱོད་ལེགས་བཅོས་
ཀྱི་ ཡོན་ཏན་སྤེལ་ཐབས་ལུ་ཕན་པའི་ བརྗོད་དོན་ལེ་ཤ་ཅིག་ར་ཚུད་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ བཤེས་
སྤྲིངས་འདི་ རྩོམ་རིག་ལྷབ་སྟོན་གྱི་གྲས་སུ་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་ཡོདཔ་ཨིན།
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ལས་དོན།
དོན་ཚན་འདི་ ལྷབ་ཚརཝ་ད་ ཨ་ལོ་ཚུ་གིས་་ ་ ་ ་
ཆོས་སྐད་ནང་ཡོད་པའི་ ཚིས་བཅད་ཚུ་ དག་ཆ་ལྡན་ཏོག་ཏོ་འབད་ ལྷག་ཚུགས་དགོ།
རྩ་ཚི་གི་ནང་ཡོད་པའི་ མིང་ཚི་གི་གོ་བ་ རང་སྟོབས་ཀྱིས་ ལེན་ཚུགས་དགོ།
ཚི་རྐང་དང་ ཚིས་བཅད་ཀྱི་བརྗོད་དོན་ ག་ཅི་སྟོནམ་ཨིན་ན? སླབ་ཚུགས་དགོ།
རྩ་ཚི་གི་ བརྗོད་དོན་ཚུ་ མི་ཚེི་ཉམས་མྱོང་དང་ འབྲེལ་བ་འཐབ་ཚུགས་དགོ།
རྩ་ཆིག་གི་ འགྲེལ་བཤད་ཐུང་ཀུ་རེ་ རང་སྟོབས་ཀྱིས་ བྲི་ཚུགས་་དགོ།
ཁག་ཆེ་བའི་རྩ་ཚི་ཚུ་ ཁོང་ལས་ཆོར་ཚུགས་དགོ།
དྲན་གསོ།
སློབ་དེབ་ཚུ་ནང་ བཤེས་སྤྲིངས་ཀྱི་རྩ་ཚི་ཧེ་མར་ ལྷན་ཐབས་ནང་བཙུགས་ཡོད་མི་ཚུ་ ད་
ལྟོའི་སློབ་དེབ་ནང་ གཞུང་ངོ་མའི་གོ་རིམ་ག་ཨིནམ་འབད་ བཀོད་ཡོད། དེ་ཡང་ གོ་རིམ་
ཚངམ་འབད་མ་བཙུགས་པ་ཅིན་ སྔོན་འབྱོན་རྒྱལ་བ་གོང་མའི་གསུང་ མགུ་མེད་མཇུག་མེད་
བཟུམ་ཅིག་འགྱོཝ་མས་ཟེར་ སློབ་དཔོན་ལེ་ཤ་ཅིག་གིས་ བསམ་འཆར་བཀོད་མི་ལུ་བརྟེན་
ཨིན། ཨིན་རུང་ སློབ་དཔོན་ཚུ་གིས་ སློབ་སྟོན་འབད་བའི་སྐབས་ བྱིན་རླབས་འཇུག་པའི་
ཐབས་ལུ་ ཐུན་འབད་གཏང་པའི་སྐབས་ལུ་དང་། སྤྲོ་བ་འཐེབ་ར་སྐྱེད་མི་ཡོད་པ་ཅིན། ལྷན་
ཐབས་འབད་ སྟོན་ནི་མ་གཏོགས། ག་ར་ཨིན་གཅིག་མེན་གཅིག་སྟོན་མི་དགོ། སྟོན་མ་དགོ་
མི་ཚུ་ རྒྱབ་ཚོན་གནགཔོ་བཀལ་ཡོད་མི་རྩ་ཚི་རིམ་ ཨང་ [༢༡, 25, 27, 36,
40, 41, 45, 48, 49, 50, 53, 54] ཚུ་ཨིན།
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ོང་ །

རིག་རྩལ། (ལྷག་ནི་) རིག་སྟབོ ས་དབྱེ་རིམ། (དྲན་ཤེས་)
༡. སློབ་དཔོན་གྱིས་ སློབ་སྡེའི་ནང་ལས་ སློབ་ཕྲུག་སྐོར་རྒྱབ་འབད་ འགོ་ཁྲིད་འབད་བཅུག་སྟེ་
དཔེ་ཆ་འགོ་མ་བཙུགས་པའི་ཧེ་མར་ འཇམ་དབྱངས་གསོལ་འདེབས་ ཚར་གཅིག་གཏང་
བཅུག་དགོ། དེ་ལས་ ཚིས་བཅད་ཀློག་སྦྱང་གི་ སྦྱང་བ་འཐོབ་ནིའི་དོན་ལུ་ སློབ་དཔོན་
རང་གིས་ འགྲོས་ཀྱིས་འབད་ ཀྲག་རྐྱབ་ཐོག་ལས་ དྲོཔ་རེ་ལུ་ཚིས་བཅད་ལྔ་དེ་རེ་ གཅིག་
ཁར་འབད་ འདྲན་འདྲ་ གདངས་བསྣར་ཏེ་ ལྷག་བཅུག་དགོ།
རིག་རྩལ། (ལྷག་ནི་) རིག་སྟབོ ས་དབྱེ་རིམ། (དྲན་ཤེས་)
༢. སློབ་དཔོན་གྱིས་ ཉིནམ་རེ་ ཨ་ལོ་༡༠ རེ་ སྐོར་རྒྱབ་བཙུགས་ཏེ་ ཨ་ལོ་ལྔ་གིས་ ད་རེས་
ལྷབ་ནི་ཨིན་མི་ རྩ་ཚི་ཚུ་མིག་ཏོ་བལྟ་སྟེ་ ཚར་རེ་ལྷག་བཅུག་ནི་དང་ ཨ་ལོ་ལྔ་གིས་ ཁ་ཙ་
ལྷབ་ཡོད་པའི་ རྩ་ཚི་དེ་ ཁོང་ལས་ཚར་རེ་སྐྱོར་བཅུག་དགོ། དེ་ཨ་ལོ་ག་ར་ལུ་ གོ་སྐབས་
འཐོབ་བཅུག་ནི་དང་ ཚ་གྱང་ཕོག་བཅུག་ནིའི་དོན་ལུ་ མིང་གསལ་བསྒྲིལ་ཏེ་ བཞག་ཞིན་ན་
མིང་ག་འཐོན་མི་དེ་ལུ་ སྐྱོར་བཅུག་དགོ།
རིག་རྩལ། (སླབ་ནི་ ལྷག་ནི་) རིག་སྟོབས་དབྱེ་རིམ། (ལག་ལེན་)
༣. ཚིས་བཅད་ཅིག་ ལྷག་བཅུག་སྟེ་ ཚིས་བཅད་འདི་གི་ གོ་དོན་ག་ཅི་ཨིན་ན? སྡེ་ཚན་
ནང་བསྟུན་གྲོས་རྐྱབ་བཅུག་སྟེ་ ཁོང་གི་གནས་ཚད་ལུ་ དཔོག་ཚུགས་མི་གི་ དོན་དག་ཚུ་བྲི་
བཅུག་ཞིནམ་ལས་ གོ་དོན་གསལ་བཤད་འབད་བཅུག་དགོ།
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རིག་རྩལ། (ལྷག་ནི་ བྲི་ནི་) རིག་སྟོབས་དབྱེ་རིམ། (ལག་ལེན་)
༤. ཨ་ལོ་རེ་རེ་བཞིན་དུ་ལུ་ ཚིས་བཅད་དེ་ལྷག་བཅུག་སྟེ་ འགྲེལ་བཤད་ རྫོང་ཁའི་ནང་ལུ་
དོན་མཚམས་གཅིག་ནང་ བྲི་བཅུག་དགོ། དེ་ལས་ འགྲེལ་བཤད་རྐྱབ་མི་འདི་ དམངས་ལུ་
རེ་རེ་བཞིན་དུ་ལྷག་བཅུག་ནི་དང་ ལན་ཕོག་མ་ཕོག་ སློབ་ཁང་དམངས་གྲོས་སྡུར་ ཐོག་ལུ་
དབྱེ་ཞིབ་འབད་བཅུག་དགོ།
རིག་རྩལ། (ལྷག་ནི་ བྲི་ནི་) རིག་སྟོབས་དབྱེ་རིམ། (ལག་ལེན་)
༥. དོན་ཚན་དང་འཁྲིལ་བའི་ མིང་ཚི་ལཱ་ཁག་ཡོད་མི་ཚུ་གི་ རྣམ་གྲངས་ ཚི་མཛོད་ལག་ལེན་
འཐབ་ཞིནམ་ལས་ བྲི་བཅུག་ནི་ ཁོང་ར་གིས་ འབྲི་མི་རྣམ་གྲངས་ཚུ་ སློབ་དཔོན་གྱིས་དབྱེ་
ཞིབ་འབད་ཞིནམ་ལས་ སྡེ་ཚན་ནང་ལུ་ རྗོད་ཚི་ལ་སོགས་པ་བཟོ་བཅུག་དགོཔ་དང་།
ཡིག་སྡེབ་འགྲན་འབད་ནི་ མགྱོགས་ཕབ་འབད་ནི་ཚུ་ དུས་རྒྱུན་ར་ལག་ལེན་འཐབ་དགོ།
རིག་རྩལ། (ལྷག་ནི་ བྲི་ནི་) རིག་སྟོབས་དབྱེ་རིམ། (དྲན་ཤེས་)
༦. སློབ་དཔོན་གྱིས་ ཆོས་སྐད་ནང་ཡོད་པའི་ མིང་ཚི་ཚུ་ བྱང་ཤིང་གུ་ བྲིས་བཞག་ཞིན་ན་
མིང་ཚི་ཚུའི་གོ་དོན་ ཧ་གོ་མ་གོའི་དྲི་བ་བཀོད་དེ་ ཨ་ལོ་ཚུ་ལུ་མནོ་བསམ་བཏང་སྟེ་སླབ་
བཅུག་དགོཔ་དང་། གོ་དོན་ཚུ་ ཨ་ལོ་ཁོང་རའི་ འབྲི་དེབ་ནང་ལུ་བྲི་བཅུག་དགོ།
རིག་རྩལ། (ལྷག་ནི་) རིག་སྟབོ ས་དབྱེ་རིམ། (གཅིག་བསྡུས་)
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༧. རྩ་ཚི་གི་ཚིས་བཅད་འདི་ ལྷག་ཞིན་ན་ ཚིས་བཅད་འདི་གི་ ཚི་རྐང་རེ་རེ་བཞིན་དུ་གི་
གོ་དོན་ཚུ་ སེམས་ཁར་བསྒོམ་བཅུག་སྟེ་ ཨིནམ་ མེནམ་བརྟག་དཔྱད་འབད་བཅུག་དགོ།
དཔེར་ན། རྩ་ཚི་ལས།
བ་པ་ཆེན་པོའི་བཀའ་ནི་ ན་དགུ་ཞིག །ཁྱོད་ཀྱི་ གས་ ་ ་ཡང་ ད་མོད་ཀྱི། །
ོ་ཐལ་ལས་བགྱིས་དགུང་ འི་འོད་ཀྱིས་ནི། །ཆེས་དཀར་ཉིད་ ་ཅི་ ེ་མི་བགྱིད་ལགས། །

ཟེར་མི་འདི་ལུ་ མནོ་བསམ་གཏང་བཅུག་ནི་གི་དོན་ལུ་ ཨ་ལོ་ག་ར་ སྐར་མ་གསུམ་དེ་ཅིག་
ཁུ་སིམ་སིམ་འབད་ མིག་ཏོ་བཙུམས་ཏེ་ རྩ་ཚི་གི་ ཚི་རྐང་རེ་རེ་བཞིན་ སེམས་ཁར་
བསྒོམས་ཏེ་ བསམ་དཔྱད་འབད་བཅུག། དཔེར་ན། ཆེསད་ཀར་ཉིད་དུ་ཅི་སྟེ་མི་བགྱིད་
ལགས། །ཟེར་བའི་སྐབས་རང་གི་བསམ་པ་ལུ།
 ཆེས་དཀར་བ་ཟེར་བའི་གོ་བ་ག་ཅི་ཨིན་ན?
 དེ་གིས་ དོན་དག་ ག་ཅི་སྟོནམ་ཨིན་ན?
 དཔེ་ཁྱིམ་ཀ་ར་ བཏང་ཡོད་མི་ཅིག་ལུ་ བཞག་དགོ་མི་འདི་ ག་ཅི་འབད་ཨིན་ན?
 ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་སུ་ལྟ་ཡང་ཆུད་མོད་ཀྱི། །ཟེར་བའི་སྐབས་ ག་ཅི་ཐུགས་སུ་ཆུད་དེ་
ཡོདཔ་ཨིན་ན? འདི་ ག་ལུ་ཡོད་ཟེར་སླབ་ཨིན་ན?
རིག་རྩལ། (ལྷག་ནི་ བྲི་ནི་) རིག་སྟོབས་དབྱེ་རིམ། (དབྱེ་དཔྱད་)
༨. དོན་ཚན་གཅིག་ལུ་ གཞི་བཞག་ཞིནམ་ལས་ ཁོང་རའི་མི་ཚེནང་ལུ་ དོན་ཚན་འདི་གིས་
འབྲེལ་བ་ག་དེ་སྦེ་ཡོད་ག? དོན་མཚམས་གཅིག་ནང་བསྡུས་ཏེ་ འབྲི་ཞིནམ་ལས་ སློབ་
དཔེ་སྐྲུན་ལོ་ སྤྱི་ལོ་༢༠20 ལུ།
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ཁང་ནང་དཔྱངས་སྦེ་ སྐོར་ར་རྐྱབ་སྟེ་ ཆ་རོགས་ཀྱིས་འབྲི་མི་ཚུ་ཡང་ལྷག་བཅུག་སྟེ་ གནད་
དོན་མ་འདྲཝ་ཡོད་མི་ཚུ་ བསྡུ་ལེན་འབད་དེ་ དམངས་ཁར་སླབ་བཅུག་དགོ། བསྡུ་ལེན་
འབད་མི་ཚུ་ དཔེ་སྣོད་ནང་བསྡུ་གསོག་འབད་དེ་ སློབ་ཕྲུག་དང་གཅིག་ཁར་ སྐྱོན་ཡོན་གྱི་
སྐོར་ལས་ ལོ་རྒྱུས་སླབ་ཚུགསཔ་བཟོ་དགོ།
རིག་རྩལ། (ཉན་ནི་ སླབ་ནི་) རིག་སྟོབས་དབྱེ་རིམ། (དབྱེ་དཔྱད་)
༩. ཨ་ལོ་རེ་བཞིན་དུ་ལུ་ སློབ་དཔོན་གྱིས་ སློབ་སྟོན་འབད་ཚར་མི་དོན་ཚན་འདི་གུ་ གཞི་བཞག་
ཞིནམ་ལས་ དོན་ཚན་འཁྲིལ་ཏེ་འབད་བ་ཅིན་ ཕན་ཡོན་ག་ཅི་ར་འོང་ནི་མས་ག? དེ་དང་མ་
འཁྲིལ་བ་ཅིན་ སྐྱོན་ག་ཅི་ར་འོང་ནི་མས་ག? ཡང་ན། དོན་ཚན་འདི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་འབད་
བ་ཅིན་ ད་རེས་ནངས་པ་གི་གནས་སྟངས་ནང་ སྟབས་བདེཝ་མ་བདེཝ་ག་ཅི་ར་འོང་ནི་མས་
ག? གོ་སྡུར་ཚུ་འབད་བཅུག་དགོ།
རིག་རྩལ། (སླབ་ནི་) རིག་སྟབོ ས་དབྱེ་རིམ། (དབྱེ་དཔྱད་)
༡༠. སློབ་སྟོན་འབད་ནི་ཨིན་པའི་ ཚིས་བཅད་གཅིག་ བྲིས་བྱིན་ཞིནམ་ལས་ ཨ་ལོ་ཚུ་ལུ་ གོ་
བ་ལེན་བཅུག་སྦེ་ ཁོང་རའི་ རིག་པའི་སྟོབས་ཀྱིས་གོ་དོན་ ག་དེ་ཅིག་དཔོག་ཚུགས་པས་
ག? བལྟ་ནི་གི་དོན་ལུ་ ཁོང་ར་ལུ་གོ་དོན་ བཤད་བཅུག་དགོ།
རིག་རྩལ། (ལྷག་ནི་ བྲི་ནི་) རིག་སྟོབས་དབྱེ་རིམ། (དྲན་ཤེས་)
༡༡. སློབ་དཔོན་གྱིས་ རྩ་ཚི་ ཚི་རྐང་བཞི་ཡོད་ས་ལས་ ག་ཏེ་ལས་འབད་རུང་ ཚི་རྐང་
དཔེ་སྐྲུན་ལོ་ སྤྱི་ལོ་༢༠20 ལུ།
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ོབ་རིམ་༡༡ པ།

གཉིས་དང་ ཡང་ན་ གཅིག་བྲིས་ཏེ་ བྱིན་ཞིན་ན་ དེའི་ལྷག་མ་ཚི་རྐང་ཚུ་ ཁོང་ར་ལུ་བྲི་
བཅུག་སྦེ་ གོ་བ་བཤད་བཅུག་དགོ།
རིག་རྩལ། (ལྷག་ནི་ བྲི་ནི་) རིག་སྟོབས་དབྱེ་རིམ། (གཅིག་བསྡུས་)
སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ ཚིས་བཅད་ཚུ་ལྷག་བཅུག་སྟེ་ ཚིས་བཅད་རེ་རེ་བཞིན་གྱི་ བཅུད་དོན་
འདི་ག་ཅི་ཨིན་ན་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་བྲི་བཅུག་དགོ། ཁོ་གིས་བཅུད་དོན་སྟོན་ཡོད་མི་ཚུ་ ཨ་ལོ་
ཁོང་ར་གི་ དཔེ་སྣོད་ནང་བསྡུ་གསོག་འབད་དེ་བཞག་དགོ།
རིག་རྩལ། (བྲི་ནི་) རིག་སྟབོ ས་དབྱེ་རིམ། (ལག་ལེན་)
སློབ་སྟོན་འབད་ཚར་མི་ ཚིས་བཅད་ཅིག་གདམ་ཁ་རྐྱབ་ བརྗོད་དོན་འདི་གི་ཐོག་ འབྲི་རྩོམ་
རེ་བྲི་བཅུག་སྟེ་ སློབ་ཁང་ནང་དཔྱང་ནི་དང་། ཡངན། དེ་ལས་ འབྲི་རྩོམ་ཚུ་ དཔེ་སྣོད་ནང་
བསྡུ་གསོག་ འབད་བཞག་དགོ།
རིག་རྩལ། (ལྷག་ནི་ བྲི་ནི་) རིག་སྟོབས་དབྱེ་རིམ། (གཅིག་བསྡུས་)
སློབ་སྟོན་འབད་ཚར་མི་ ཚིས་བཅད་འདི་ ཁྱེད་ཀྱི་མི་ཚེི་གནས་སྟངས་ཀྱི་ ལཱ་དང་བྱ་བ་ཚུ་
དང་ འབྲེལ་བ་ག་དེ་སྦེ་འདུག་ག? འབྲེལ་བ་ཡོདཔ་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་ འགྱུར་བ་ག་ཅི་འོང་
དགོཔ་འདུག་གོ? ཆོས་དང་མཐུན་པའི་དོན་དག་ཚུ་ འཇིག་རྟེན་གྱི་ མི་ཚེི་ནང་ འབྲེལ་བ་
ག་དེ་སྦེ་འཐབ་ཚུགས་ག? དབྱེ་བ་དཔྱད་དེ་ ལྷག་བཅུག་དགོ།
རིག་རྩལ། (བྲི་ནི་) རིག་སྟབོ ས་དབྱེ་རིམ། (གཅིག་བསྡུས་)
ད་ལྟོ་ལྷབ་མི་དོན་ཚན་འདི་བཤེས་སྤྲིངས་ལས་ག་དེ་སྦེ་ར་འཐོན་ནི་ཡོད་ག? བྲི་བཅུག་ནི།
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དེ་ལས་ བཤེས་སྤྲིངས་ནང་ལས་འཐོན་མི་དང་ དཔེ་ཆ་གཞན་ཚུ་ནང་ལས་ འཐོན་མི་གཉིས་
ལུ་ གནད་དོན་བཤད་ཐངས་ཀྱི་ ཁྱད་པར་ག་དེ་སྦེ་ར་འདུག་ག་ དབྱེ་དཔྱད་འབད་དེ་ བྲི་
བཅུག་དགོ། དཔེར་ན། བཤེས་སྤྲིངས་ནང་ལས།
གང་ལ་ཕ་དང་མ་དག་མཆོད་པ་ཡི། །རིགས་འདི་ཚངས་བཅས་ ོབ་དཔོན་བཅས་པའང་ལགས། །
འདི་དག་ལ་མཆོད་གྲགས་པར་གྱུར་པ་དང་། ། ད་མ་ལ་ཡང་མཐོ་རིས་གྱུར་པ་ལགས། །

ཟེར་མི་དང་ཆ་འདྲ་བའི་དོན་དག་ གཞན་ཁ་ལས་ག་དེ་སྦེ་འཐོན་ནི་ཡོད་ག་? བཤེས་སྤྲིངས་
སྐབས་ལུ་ རང་རྒྱུད་འདུལ་བའི་སྐོར་ལས་ ག་དེ་སྦེ་གསུངས་ཏེ་འདུག་ག་? རྩོམ་པ་པོ་གིས་
དེ་སྦེ་གསུངས་དགོ་མི་དེ་ ག་ཅི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ཨིན་ན? ག་སྡུར་འབད་དེ་ བལྟ་བཅུག་དགོ།
རིག་རྩལ། (བྲི་ནི་) རིག་སྟབོ ས་དབྱེ་རིམ། (ལག་ལེན་)
༡༦. སློབ་དཔོན་གྱིས་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ སྡེ་ཚན་ཁག་གཉིས་ལུ་དབྱེ་སྟེ་ མནོ་བསམ་གཏང་བཅུག་
ཞིནམ་ལས་ སློབ་དེབ་ནང་ལས་ ཚིས་བཅད་ཅིག་འཐུ་ཞིནམ་ལས་ ཚིས་བཅད་འདི་གི་
ཐོག་ རྩོད་འགྲན་འབད་བཅུག་སྟེ་བདེན་ཁུངས་ཟང་བཅུག་དགོ།
རིག་རྩལ། (བྲི་ནི་) རིག་སྟབོ ས་དབྱེ་རིམ། (གཅིག་བསྡུས་)
༡༧. སློབ་དཔོན་གྱིས་ སྡེ་ཚན་ནང་ལུ་བགོ་ཞིནམ་ལས་ སྡེ་ཚན་རེ་ལུ་ཚིས་བཅད་དག་པ་རེ་སྤྲོད་
དེ་ འོག་གི་སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་ འབད་བཅུག་དགོ།
- ཚིས་བཅད་འདི་ནང་ མིང་ཚི་གོ་དོན་ལཱ་ཁག་ཡོད་མི་ཚུ་ ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་
ཚི་མཛོད་ལག་ལེན་འཐབ་ཐོག་ལས་ གོ་དོན་འཚོལ་བྲི་བཅུག་དགོ།
དཔེ་སྐྲུན་ལོ་ སྤྱི་ལོ་༢༠20 ལུ།
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- ཚིས་བཅད་འདི་ནང་ སུམ་རྟགས་ཀྱི་སྦྱོར་བ་ འབྲེལ་སྒྲ་ བྱེད་སྒྲ་ ལྷག་བཅས་ཚུ་
ག་ཅི་ར་ཚུད་ཡོད་ག? དང་ སྦྱརོ ་བ་དེ་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་དགོ་པའི་ ཁུངས་ཚུ་
ག་ཅི་ཨིན་ན? བྲི་བཅུག་དགོ།
- ཚིས་བཅད་ནང་ཡོད་པའི་ མིང་ཚི་གལ་ཅན་ཚུ་གི་ རྣམ་གྲངས་དང་ འགལ་
མིང་ དེ་ལས་ ཚི་གྲོགས་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ གོ་དོན་འགྱུར་འགྱོ་ནི་ཡོད་མི་ཚུ་ བྲི་
བཅུག་དགོ།
- ཚིས་བཅད་ནང་ དཔེ་དོན་སྦྱར་ཏེ་ཡོད་མི་ཚུ་ ངོས་འཛི་འབད་དེ་ དཔེ་དོན་གྱི་
འབྲེལ་བ་འབད་བཅུག་དགོ།
རིག་རྩལ། (བྲི་ནི་) རིག་སྟབོ ས་དབྱེ་རིམ། (དབྱེ་ཞིབ་)
༡༨. སློབ་སྟོན་དོན་ཚན་གྱི་གོ་བ་ རྒྱ་སྐྱེད་ཀྱི་དོན་ལུ་ དོན་ཚན་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་ ཕན་ཐོགས་
ཆེ་བའི་ རྒྱབ་ཁུངས་དཔེར་ན། སྲུང་དང་ ལུང་འདྲེན་ དཔྱེ་གཏམ་ ལོ་རྒྱུས་ཚུ་བཙུགས་
དགོཔ་རེ་འཐོན་པ་ཅིན་ དེ་ཚུ་ག་ཏེ་ལས་འཐོན་ནི་ཡོད་ག? དཔེ་དེབ་ངོ་སྤྲོད་འབད་ཞིནམ་
ལས་ ཁྱིམ་ལཱ་འབད་ འབྲི་འབག་འོང་བཅུག་ནི་དང་ ཡང་ཅིན་དཔེ་མཛོད་ནང་ལས་འཚོལ་ཏེ་
ཚི་ ཁོང་ར་གིས་བཙུགས་ཏེ་ བྲི་བཅུག་དགོ།
རིག་རྩལ། (སླབ་ནི་) རིག་སྟོབས་དབྱེ་རིམ། (དབྱེ་དཔྱད་)
༡༩. སློབ་དཔོན་གྱིས་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ ཁྱེད་ཀྱིས་ཁྱེད་རའི་ཆ་རོགས་ཚུ་ལུ་ ཡི་གུ་བྲིས་ཏེ་
བསྐྱལཝ་ད་ གནད་དོན་གོ་རིམ་ ག་དེ་སྦེ་ར་བཙུགས་ཏེ་བསྐྱལ་ནི་ཡོད་གོ? ཟེར་ དྲི་བ་
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བཀོད་དེ་ ལན་སླབ་བཅུག་ནི། དཔེར་ན།

བཤེས་སྤྲིངས་འདི་ཡང་གཏང་ཡིག་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ གཏང་ཡིག་འདི་ འཕགས་པ་ཀླུ་
སྒྲུབ་ཀྱིས་ རྒྱལཔོ་བདེ་སྤྱོད་བཟང་པོ་ལུ་འབྲིཝ་ད་ ཚི་བཙུགས་ཐངས་ཀྱི་རིམ་པ་ ག་
དེ་སྦེ་ར་འདུག་གོ? ཟེར་དྲིས་ཏེ་ བསམ་འཆར་སླབ་བཅུག་ནི།

བཤེས་སྤྲིངས་འབྲི་ཐངས་དང་ ཁྱེད་ཀྱི་གཏང་ཡིག་འབྲི་ཐངས་གཉིས་ལུ་ ཁྱད་པར་ག་
ཅི་ར་འདུག་གོ? ཟེར་དྲིས་ཏེ་ བསམ་འཆར་སླབ་བཅུག་དགོ།
རིག་རྩལ། (ལྷག་ནི་ བྲི་ནི་) རིག་སྟོབས་དབྱེ་རིམ། (དབྱེ་ཞིབ་)
༢༠. སློབ་དཔོན་གྱིས་ཨིང་ལིཤ་གི་ དཔེ་ཆ་འབྲི་ཐངས་དང་ ནང་པའི་འབྲི་ཐངས་ལུ་ཁྱད་པར་ ག་
ཅི་ཡོད་ག? དབྱེ་དཔྱད་འབད་དེ་ ག་སྡུར་འབད་བཅུག་དགོ། དཔེར་ན།
ནང་པའི་ལུགས་ལས་ དཔེ་དེབ་རྩོམ་ད་ མཚན་དོན་ རྒྱ་སྐད་དང་བོད་སྐད་དུ་ བཀོད་
ཚུལ།
མཆོད་བརྗོད་ དམ་བཅའ་ ཁེངས་པ་སྐྱུང་ཚུལ་ བསྔོ་བ་དང་ སྨོན་ལམ་ མཛད་བྱང་
ལ་སོགསཔ་འབྲི་ཚུལ་ཡོད། ཨིང་ལིཤ་གི་དཔེ་དེབ་འབྲིཝ་ད་ ཁྱད་ཆོས་མ་འདྲཝ་ ག་ཅི་
འདུག?
སྤྱིར་བཏང་ཨིང་ལིཤ་གི་དཔེ་དེབ་དང་ ནང་པའི་ཆོས་ཀྱི་ དཔེ་ཆ་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་
འགོ་བཙུགས་ཐངས་དང་ མཇུག་བསྡུ་ཐངས་ལུ་ འབྲི་ཐངས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ ག་དེ་སྦེ་ར་
འདུག་གོ?
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ནང་པའི་ཆོས་ཀྱི་དཔེ་ཆ་ཚུ་ནང་ ཕྱི་པའི་དཔེ་ཆ་ཚུ་ལས་ལྷག་པའི་ འབྲི་ཐངས་ཀྱི་ཁྱད་
ཆོས་ལེགས་ཤོམ་ ག་ཅི་ར་འདུག་གོ?
ཕྱི་པའི་ཨིང་ལིཤ་གི་དཔེ་ཆ་ལུ་ ནང་པའི་དཔེ་ཆ་ཚུ་ལས་ལྷག་པའི་ འབྲི་ཐངས་ཀྱི་ཁྱད་
ཆོས་ལེགས་ཤོམ་ ག་ཅི་ར་མཐོང་ཡི་གོ?
ནང་པའི་ཆོས་ཀྱི་དཔེ་ཆ་ལུ་ མིང་བཏགས་ཐངས་ཀྱི་ ཁྱད་ཆོས་ག་ཅི་ར་འདུག་གོ?
སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ ཞིབ་འཚོལ་འབད་ཡོད་པའི་སྙན་ཞུ་ཚུ་ སློབ་ཁང་ནང་ལུ་ སྤྱན་ཞུ་
འབད་བཅུག་དགོ། དེ་བསྒང་སྙན་ཞུ་ཚུ་ འོས་འབབ་ཡོད་མེད་བལྟ་སྟེ་ ག་ར་གིས་ཧ་གོ་
ཚུགསཔ་བཟོ་དགོ།
རིག་རྩལ། (བྲི་ནི་) རིག་སྟབོ ས་དབྱེ་རིམ། (ལག་ལེན་)
༢༡. འཕྲལ་འཕྲལ་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ ཁྱིམ་ལཱ་འབད་ རང་ག་དགའ་བའི་ བརྗོད་དོན་ཚུ་བཙུགས་
ཏེ་ ཚིས་བཅད་ནང་འབད་ ཕམ་དང་ ཆ་རོགས་ཚུ་ལུ་ གཏང་ཡིག་རེ་བྲི་བཅུག་སྟེ་ དབྱེ་
ཞིབ་འབད་དགོ།
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ངོ་ ོད།
གློག་བརྙན་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དགོཔ་འདི་ འཕྲུལ་ཆས་དང་ བཟོ་ཐངས་ སྟོན་ཚུལ་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་
གཙོ་བོར་མ་བཏོན་པར་ གློག་བརྙན་གྱི་ཁྱད་ཆོས་ཚུ་ བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱི་ཐོག་ལས་ རང་གི་མི་ཚེི་ནང་
སྤང་བླང་འབད་དགོཔ། ཁག་ཆེ་བའི་ རིག་རྩལ་དང་ ཉམས་མྱོང་ཚུ་འཐོབ་ནིའི་ དོན་ལུ་ཨིན། དེ་
ཡང་ ཡར་རྒྱས་ཀྱི་འགྱུར་བ་དང་བསྟུན་ བསམ་སྤྱོད་ཤེས་ཡོན་དང་ བརྩི་མཐོང་ཤེས་ཡོན་ སྐད་
ཡིག་སློབ་སྦྱོང་དང་ མི་ཚེི་ཤེས་ཡོན་ཚུ་ ག་ར་གློག་བརྙན་གྱི་ཐོག་ལུ་ སྟོན་བཞིན་དུ་ཡོདཔ་ལས་
སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ གློག་བརྙན་ལུ་ བསམ་དཔྱད་དང་ དབྱེ་དཔྱད་འབད་དེ་ ལེགས་ཆ་ཚུ་ དང་ལེན་
འབད་དགོཔ་གལ་ཆེ། གློག་བརྙན་གྱི་ཐོག་ལས་འབད་བ་ཅིན་ བསྒུལ་སྐྱོད་ཀྱི་རང་བཞིན་དང་ལྡན་པའི་
རིག་རྩལ་ཚུ་ སློབ་སྦྱོང་གི་གནས་སྟངས་ནང་ མིག་གི་མཐོང་ཆོས་ལུ་ཡོདཔ་ལས་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གི་སྤྲོ་
བའི་ཐོག་སེམས་ལུ་དྲནམ་འཇམ་ལས་བརྟེན་ གློག་བརྙན་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནི་འདི་ སློབ་ཚན་འདི་ནང་
བཙུགས་ཏེ་ཡོད།
གློག་བརྙན་འདི་ ང་བཅས་ར་ འགྲོ་བ་མི་དང་ དུད་འགྲོ་སེམས་ཅན་ཚུ་གི་ མི་ཚེི་རིང་ བྱ་བ་དང་སྤྱོད་
ལམ་ ག་ཅི་ར་འབད་ནི་ཡོད་ག? སྤྱོད་ཚུལ་ཚུ་ བསྒུལ་ཅན་ སྣང་བརྙན་གྱི་གཟུགས་སུ་སྟོན་པའི་
མི་ཚེི་མེ་ལོང་བཟུམ་ཅིག་ཨིན། གློག་བརྙན་འདི་ ནང་པའི་འདོད་ཚུལ་ལྟར་འབད་རུང་ གནས་ཚུལ་ཇི་
ལྟ་བའི་རང་བཞིན་ སྣང་ལ་རང་བཞིན་གྱིས་སྟོང་པའི་དཔེ་དང་ སྣང་ཚུལ་ཇི་སྙེད་པའི་རང་བཞིན་ ངོ་
བོས་མ་གྲུབ་ཀྱང་ ཆོས་ཐམས་ཅད་ མིག་གི་ཡུལ་དུ་ སྣང་ཚུགས་པའི་ རང་བཞིན་ཚད་མའི་ དཔེ་
ཅིག་ཡང་ཨིན་པས། ལྷག་པར་དུ་ མི་ཚེའདིའི་རིང་ མི་རྣམས་སོ་སོའི་བསམ་པ་དང་ སྤྱོད་པའི་རྣམ་
དཔེ་སྐྲུན་ལོ་ སྤྱི་ལོ་༢༠20 ལུ།
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པ་ཚུ་ མིག་འཕྲུལ་ བཟུམ་མའི་གློག་བརྙན་འདི་ བལྟ་བའི་རིང་ལུ་ ངོ་བོར་བདེན་པ་མེད་རུང་ གནས་
སྐབས་ཀྱི་དུས་ཡུན་ལུ་ སྲུང་གི་བརྗོད་བྱ་དང་ འབྱུང་རིམ་ཚུ་གིས་ གློག་བརྙན་ལྟ་མི་ མི་དེ་གི་རྒྱུད་ལུ་
ཧ་ཅང་གི་འགྱུར་བ་འབད་ཚུགས་པའི་ ནུས་པ་ཤུགས་ཆེ་དྲགས་ཡོད། དེ་འབདཝ་ལས་ སློབ་རིམ་འདི་
ནང་ གློག་བརྙན་དབྱེ་དཔྱད་དང་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དགོ་ཟེར་ བཀོད་དེ་ཡོད་མི་གི་ དམིགས་ཡུལ་དང་
ལས་དོན་ཚུ་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་ལྟར་དུ་ཨིན།
དམིགས་ ལ།
࿌

སྤྱིར་བཏང་ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་ཡོངས་སྐད་ཡིག་རྫོང་ཁ་དང་ སྔར་སྲོལ་ལམ་ལུགས་ཚུ་ ལྟ་རྒྱ་
མཐོང་རྒྱའི་ཐོག་ལས་ ཡར་རྒྱས་གཏང་ཐབས་ལུ།
࿌
གློག་བརྙན་གྱི་ཐོག་ལས་ སྐད་ཡིག་གི་རིག་རྩལ་དང་རྩོམ་རིག་གི་ རིག་རྩལ་གོང་འཕེལ་གཏང་
ཐབས་ལུ།
࿌
ན་གཞོན་ཚུ་གིས་ གློག་བརྙན་བལྟ་སྟེ་ མི་སྡེའི་ གནས་སྟངས་ལུ་ མི་འོས་པའི་བསམ་པ་དང་
སྤྱོད་པ་ཚུ་ངོས་འཛི་འབད་དེ་ སྤང་ཐབས་ འབད་ཚུགས་ཐབས་ལུ།
࿌
གློག་བརྙན་བལྟ་ཐོག་ལས་ ཡུལ་དང་གནས་སྟངས་ཚུ་དང་བསྟུན་པའི་ བློ་སླབ་ཐངས་དང་
གཟུགས་ཀྱི་ རྣམ་འགྱུར་སྟོན་ཐངས་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ ཤེས་ཐབས་ལུ།
࿌
རྒྱལ་ཁབ་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་འགྱུར་བ་དང་བསྟུནམ་ད་ གཞུང་གི་གཡོག་ཐོབ་པར་ལཱ་ཁག་ཡོདཔ་
ལས་ ན་གཞོན་གློག་བརྙན་ནང་ སྤྲོ་བ་ཡོད་མི་ཚུ་གིས་ གློག་བརྙན་འཁྲབ་སྲུང་བྲི་ནི་དང་
ཞབས་ཁྲ་འཐེན་ནི་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་ ལཱ་འགན་ལེན་ནི་ལ་སོགས་པའི་ གློག་བརྙན་རྩེ་ནི་གི་
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གནས་སྐབས་དང་ ཉམས་མྱོང་ཐོབ་སྟེ་གློག་བརྙན་བཟོ་གྲྭའི་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་ཚུགས་ནིའི་
དོན་ལུ།
࿌
གློག་བརྙན་ནང་ ལག་ལེན་འཐབ་དོ་བཟུམ་སྦེ་ སྒྲ་གཏམ་ སྐོར་གཏམ་ཚུ་ དཔྱེ་གཏམ་གི་ཐོག་ལུ་
སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ ཉན་སླབ་འབད་དེ་ མི་ཚེི་ནང་བློ་ག་ཅི་བཟུམ་ཨིན་རུང་ ཐོགས་ཆགས་མེད་
པར་སླབ་ཚུགས་ནི་གི་ ཁ་སླབ་ཀྱི་རིག་རྩལ་འཐོབ་ནི་ལུ།
࿌
གློག་བརྙན་བརྗོད་དོན་ ལེགས་ཤོམ་ཡོད་མི་ཚུ་གི་ཐོག་ལས་ ན་གཞོན་སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ རྒྱུད་
སྐུལ་འབད་དེ་ བཟང་པོའི་ལམ་ལུ་ འགྱུར་བཅུག་ནིའི་དོན་ལུ།
࿌
གློག་བརྙན་འདི་ཆོས་ཀྱི་ གནད་དོན་དང་འབྲེལ་བ་ ཡོད་མི་ཅིག་ཨིན་པ་ཅིན་ ན་གཞོན་གྱི་སེམས་
ལུ་བྱམས་པ་དང་ སྙིང་རྗེ་མེད་མི་ཅིག་ཨིན་རུང་ བློ་ཁ་བསྒྱུར་ཏེ་ ཆོས་སེམས་དང་ལྡན་མི་ཅིག་ལུ་
འགྱུར་ཚུགས་ཐབས་ལུ།
࿌
གློག་བརྙན་ནང་ལས་འཐོན་མི་ ལེགས་པའི་ཆ་དང་འབྲེལ་བའི་ གནད་དོན་གཞན་ཚུ་ ཁོང་རའི་
མི་ཚེདང་གཅིག་ཁར་ འབྲེལ་བ་འཐབ་ཚུགས་ཐབས་ལུ།
࿌
གནས་ཁྱད་པར་ཅན་དང་རྒྱལ་ཁབ་ནང་གི་ས་ཆ་རང་གིས་ལྷོད་མ་མྱོང་མི་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ཡང་གློག་
བརྙན་ནང་ལས་ཤེས་ཚུགསཔ་ལས་ འབྱུང་རབས་སྟོན་ནི་ལུ་ཡང་རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་ཚུགས་ནི་ལུ།
࿌
གློག་བརྙན་ནང་ལས་ འཐོན་པའི་ཞབས་ཁྲ་ཚུ་ ཤེས་ཚུགས་ནི་གི་དོན་ལུ་ཨིན།
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ོང་ །

རིག་རྩལ། (ལྷག་ནི་ བྲི་ནི་) རིག་སྟོབས་དབྱེ་རིམ། (དབྱེ་དཔྱད་)
༡ སློབ་གྲྭ་ནང་ གློག་བརྙན་རེ་སྟོན་པའི་སྐབས་ སློབ་ཕྲུག་རེ་ལུ་ འོག་གི་འབྲི་ཤགོ ་དང་པ་འདི་
རེ་རེ་སྤྲོད་དེ་ གློག་བརྙན་བལྟ་བའི་སྐབས་ལུ་ འབྲི་ཤོག་འདི་བཀང་བཅུག། གློག་བརྙན་
བལྟ་ཚརཝ་ད་ འབྲི་ཤོག་གོ་རིམ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ དྲི་བ་བཀོད་ཅི་ར་ འབྲི་
ཤོག་འདི་བཀང་ནི། དཔེར་ན།
འ ི་ཤོག།

ཨང་།
༡
༢
༣
༤
༥
༦
༧
༨
༩
༡༠
༡༡
༡༢
༡༣
༡༤

ད ་ེ བ།
གློག་བརྙན་གྱི་མིང་།
བརྗོད་དོན།
འཁྲབ་རྩེདཔ་ངོ་མ་ཕོ/མོ།
བཀོད་ཁྱབ་མདོ་ཆེན།
སྲུང་འབྲི་མི།
སྙན་ཆ།
འོད་མདངས་སྒྲིག་མི།
འཁྲབ་རྩེདཔ་ལས་རོགསཔ།
ཞབས་ཁྲ་རྩོམ་མི།
པར་བཏབ་མི།
ཞུན་དག་པ།
ཞབས་ཁྲ་ཕོ་སྐད།
ཞབས་ཁྲ་མ་ོ སྐད།
ཁ་སླབ་ངག་རྩལ།
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རིག་རྩལ། (ལྷག་ནི་ བྲི་ནི་) རིག་སྟོབས་དབྱེ་རིམ། (དབྱེ་དཔྱད་)
༢ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ ཧེ་མ་བལྟ་མི་ གློག་བརྙན་དེ་ར་ ལོག་སྟོན་ཞིན་ན་ སློབ་ཕྲུག་རེ་ལུ་ འོག་
གི་འབྲི་ཤོག་གཉིས་པ་འདི་ རེ་རེ་སྤྲོད་དེ་ གློག་བརྙན་ལོག་སྟེ་ བལྟ་བའི་སྐབས་ལུ་ འབྲི་
ཤོག་འདི་བཀང་བཅུག།
གློག་བརྙན་བལྟ་ཚརཝ་ད་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ སྡེ་ཚན་རེ་ནང་ མི་༥ རེ་འབད་བགོ་ཞིན་ན་ སྡེ་ཚན་ནང་
གི་ འཐུས་མི་རང་རང་སོ་སོ་གིས་ གློག་བརྙན་བལྟ་བའི་སྐབས་ལུ་ བཀང་མི་འབྲི་ཤོག་གི་ལན་ཚུ་
གྲོས་བསྟུན་གྱི་ཐགོ ་ལས་ བཅུད་བསྡོམས་ཏེ་ འབྲི་ཤོག་གཅིག་བཀང་བཅུག་ནི། དེ་གི་དོན་ལུ་
སློབ་དཔོན་གྱིས་ སྡེ་ཚན་རེ་ལུ་ འབྲི་ཤོག་གསརཔ་རེ་སྤྲོད་དགོ། དཔེར་ན།
འ ི་ཤོག་གཉིས་པ།
༡ གློག་བརྙན་འདི་ འགོ་ག་དེ་སྦེ་ བཙུགསཔ་མས་? ལན་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་
༢ སྲུང་གི་རྙོགས་གཞི་ངོ་མ་ ག་ཅི་ཨིན་མས་? ལན་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་
༣ གློག་བརྙན་གྱི་ བརྗོད་དོན་ངོ་མ་ ག་ཅི་ཨིན་མས་? སྲུང་གི་འཆར་གཞི་ ག་དེ་སྦེ་འདུག་?
ལན་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་
༤ གློག་བརྙན་དེ་ནང་ འབྱུང་རིམ་ ག་དེམ་ཅིག་འདུག་?
ལན་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་
༥ གློག་བརྙན་གྱི་ ཚོར་སྣང་ཤུགས་ཆེ་ཤོས་ར་ འབྱུང་རིམ་ག་ཅི་ནང་འདུག་?
ལན་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་
༦ རྙོགས་གཞི་ཚུ་ ཞི་ཐབས་ཀྱི་ཐབས་ལམ་ ག་ཅི་ཨིན་མས་? གློག་བརྙན་འདི་ མཇུག་ག་དེ་སྦེ་ བསྡུཝ་མས?
ལན་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་
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༡ འཁྲབ་རྩེདཔ་ངོ་མ་ ག་ཨིན་པས་?
ལན་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་
༢ ཁོ/མོ་གི་གཟུགས་ཀྱི་རྣམ་འགྱུར་ ག་དེ་སྦེ་བཏོན་ནི་འདུག་? བཅོས་མ་འབད་མཐོང་མས་ག་?
རང་བཞིན་འབད་མཐོང་མས་ག?
ལན་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་
༣ བློ་སླབ་ཐངས་ནང་ ཚི་གི་སླབ་ཐངས་ རྣམ་འགྱུར་དང་ ཕྱག་རྒྱ་ཚུ་ ག་དེ་སྦེ་སླབ་མས་གོ?
ལན་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་
༤ གློག་བརྙན་གྱི་ བརྗོད་དོན་དང་འཁྲིལཝ་ད་ བྱ་སྤྱོད་ཚུ་ འོས་འབབ་ག་དེ་སྦེ་འདུག? སྐྱོན་དང་ ཡོན་ཏན་བྲིས།
ལན་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་
༥ གློག་བརྙན་འདི་གི་སྐོར་ལས་ བཅུད་བསྡུ་སྟེ་བྲིས།
ལན་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་
༦ གློག་བརྙན་འདི་ དེ་ལས་དྲགཔ་བཟོ་ནི་གི་དོན་ལུ་ ལེགས་བཅོས་འབད་དགོ་པའི་ བསམ་འཆར་བྲིས།
ལན་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་

རིག་རྩལ། (སླབ་ནི་ བྲི་ནི་) རིག་སྟོབས་དབྱེ་རིམ། (དྲན་ཤེས་)
༣. ད་ལྟོ་ཚུན་ཚོད་ གློག་བརྙན་ག་ཅི་ར་བལྟ་ཡི་ག? བལྟ་མི་ཚུ་གི་གྲས་ལས་ སྤྲོ་ཆེ་ཤོས་ར་ ག་
འདི་བྱུང་ཡི་ག? གནད་དོན་ག་ཅི་ལས་བརྟེན་ཨིན་ན? གློག་བརྙན་བལྟ་ནི་འདི་གིས་ མི་ཚེ
ལུ་སྒྱུར་བཅོས་ག་ཅི་ར་འབད་ཚུགས་པས་ག? ག་སྡུར་འབད་བཅུག་སྟེ་ སྡེ་ཚན་ལུ་སྙན་ཞུ་
འབད་བཅུག་དགོ།
རིག་རྩལ། (འབྲི་ན་ ལྷག་ནི་) རིག་སྟོབས་དབྱེ་རིམ། (དབྱེ་དཔྱད་)
༤. གློག་བརྙན་ནང་ལུ་ ཁྱད་ཆོས་ག་ཅི་ར་ཚང་དགོ་པས་ག? ཐོ་བཀོད་བཅུག་སྟེ་ དེ་ཚུ་གི་ལཱ་
འགན་ག་ཅི་ར་འོང་དགོ་པས་ག? བྲི་བཅུག་སྟེ་ གསལ་བཤད་འབད་བཅུག་དགོ།
དཔེ་སྐྲུན་ལོ་ སྤྱི་ལོ་༢༠20 ལུ།
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རིག་རྩལ། (སླབ་ནི་ ལྷག་ནི་) རིག་སྟོབས་དབྱེ་རིམ། (ལག་ལེན་ དབྱེ་ཞིབ་)
༥. གློག་བརྙན་བཟོ་ཚུལ་གྱི་སྐོར་ལས་ ག་ཅི་ཤེསཔ་ཅིག་སླབ་བཅུག་ནི། དཔེར་ན། བཀོད་ཁྱབ།
ཞབས་ཁྲའི་ཚི། སྲུང་། བཟོ་བཟོ་མི། བློ། ཞབས་ཁྲ་ཚུ་ག་དེ་སྦེ་འདུག་ག? དེ་ཚུ་ག་ར་
ག་ཅི་འབད་ ཚང་དགོཔ་ཨིན་ན? སྡེ་ཚན་ནང་ གྲོས་སྡུར་འབད་དེ་ བཤད་བཅུག་ནི།
རིག་རྩལ། (ལྷག་ནི་ བྲི་ནི་) རིག་སྟོབས་དབྱེ་རིམ། (གོ་བ་ལེན་ནི་)
༦. དཔེ་དེབ་ནང་གི་སྲུང་དང་ གློག་བརྙན་ནང་གི་སྲུང་གཉིས་ གཅིག་ཨིན་རུང་ དཔེ་དེབ་ལས་
གློག་བརྙན་བལྟ་ནི་ལུ་ སྤྲོ་བ་ཐེབས་སྐྱེད་མི་འདི་ ག་ཅི་འབད་ཨིན་ན? སྡེ་ཚན་ནང་གྲོས་
སྡུར་འབད་དེ་ གསལ་བཤད་འབད་བཅུག་དགོ།
རིག་རྩལ། (ལྷག་ནི་ བྲི་ནི་) རིག་སྟོབས་དབྱེ་རིམ། (དབྱེ་ཞིབ་)
༧. འོག་ལུ་བཀོད་ཡོད་མི་ བཀོད་ཤོག་གསུམ་པ་དང་ བཞི་པ་འདི་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་སྤྲོད་ཞིནམ་
ལས་ བཀོད་ཤགོ ་འདི་ནང་གི་ དོན་ཚན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ལེགས་ཤོམ་འབད་བཀང་བཅུག་
དགོ།
(གློག་བརྙན་འདི་ཨིན་ཅི་མིན་ཅི་ སློབ་གྲྭ་ནང་ལུ་སྟོན་དགོཔ་མེད་ བཀོད་ཤོག་སྤྲོད་དེ་ གློག་བརྙན་གཞན་ཅིག་བལྟ་སྟེ་བཀང་
བཅུག་རུང་བཏུབ། དེ་འབདཝ་ད་ རྒྱབ་སྣོན་གྱི་གནས་ཚུལ་གཞན་ཚུ་ ཐོ་ཁ་གསལ་འབད་ལོགས་སུ་བཀོད་འབག་བཅུག་
དགོཔ་འོང་)
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གློག་བ ན་ ་ེ ཐངས།

༡ འཁྲབ་རྩེདཔ་ངོ་མ་ ག་ཨིན་པས་?
--------------------------------------------------༢ ཁོ/མོ་གི་གཟུགས་ཀྱི་རྣམ་འགྱུར་ ག་དེ་སྦེ་བཏོན་ནི་འདུག་? བཅོས་མ་འབད་མཐོང་མས་ག་?
རང་བཞིན་འབད་མཐོང་མས་ག?
--------------------------------------------------༣ བློ་སླབ་ཐངས་ནང་ ཚི་གི་རྒྱན་ རྣམ་འགྱུར་དང་ ཕྱག་རྒྱ་ཚུ་ ག་དེ་སྦེ་འདུག་གོ?
--------------------------------------------------༤ གློག་བརྙན་གྱི་ བརྗོད་དོན་ བརྡ་འཕྲོད་ཧིང་།
--------------------------------------------------༥ གློག་བརྙན་གྱི་སྤུས་ཚད།
--------------------------------------------------༦ དུས་ཡུན་རིང་ཐུང་དང་བཏུབ་མ་བཏུབ།
---------------------------------------------------
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བཀོད་ཤོག བཞི་པ། གློག་བ ན་ཞིབ་བ ད།

༡ གློག་བརྙན་གྱི་ སྲུང་དང་རྩེ་ཐངས་ཀྱི་སྤྱོད་ལམ་ནང་ མ་བཏུབ་པའི་གནད་དོན་ག་ཅི་ར་འདུག་ ?
--------------------------------------------------༢ དང་ལེན་འབད་བཏུབ་པའི་ མནོ་བསམ་གཏང་ཐངས་དང་ སྤྱོད་ལམ་ལེགས་ཆ་ག་ཅི་ར་འདུག་ ?
--------------------------------------------------༣ རྩེ་ཐངས་དེ་ལས་ དྲགཔ་བཟོ་ནི་ལུ་ ལེགས་བཅོས་འབད་དགོཔ་ ག་ཅི་ར་འདུག་ ?
--------------------------------------------------༤ གློག་བརྙན་ དེ་ནང་ལས་དཔྱེ་བཏུབ་པའི་ ཁ་སླབ་ཐངས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་༡༠ ངོས་འཛི་འབད་?
--------------------------------------------------༥ གློག་བརྙན་བལྟ་ཚརཝ་ད་ ཁྱོད་ཀྱི་སེམས་ལུ་ རྒྱུད་སྐུལ་ག་ཅི་ར་ ཐོབ་ཅི་ ?
--------------------------------------------------༦ གློག་བརྙན་གྱི་སྐོར་ལས་ ཁྱོད་རའི་སྤྱིར་བཏང་གི་ བསམ་འཆར་བཀོད་?
---------------------------------------------------

རིག་རྩལ། (ལྷག་ནི་ བྲི་ནི་) རིག་སྟོབས་དབྱེ་རིམ། (དབྱེ་ཞིབ་)
༨. བཀོད་ཤོག་༡-༤ པ་ཚུན་ཡོད་མི་ བཀང་བཅུག་ཞིནམ་ལས་ གློག་བརྙན་གྱི་སྐོར་ལས་
འབྱུང་རིམ་དང་ རྙོགས་གཞི་ ཞི་ཐབས་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ སྙན་ཞུ་ཁ་གསལ་འབད་ བྲི་བཅུག་
དགོ།
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ཉན་ནི་དང་ བ་ནི།
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ཉན་ བ་ཀྱི་ཁུངས་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་པ་
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་ ན་སེལ་ ོན་མེ་ ེ། །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་ཨིན། དེ་ཡང་
སེམས་ཀྱི་མནོ་དོན་ འཆར་སྣང་དང་ཉམས་སྣང་ དངོས་མཐོང་གི་ཉམས་མྱོང་ཚུ་དང་། 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་། ོ་ བ་ གས་མི་གཙོ་ཉན་ གས་གཙོ། །མདའ་ བ་ གས་མི་
གཙོ་གཏད་ གས་གཙོ། །ཟེར་སླབ་སྲོལ་ཡོད་དོ་བཟུམ་སྦེ། ཉན་ལུགས་དང་གོ་བ་ ལེན་ལུགས་ཀྱི་རིག་
རྩལ་ཚུ་དང་། དེ་བཟུམ་སྦེ་ སླབ་ནིའི་རིག་རྩལ་འདི་ལུ་ཡང་། གཏམ་ཚིག་ག མ་གྱི་བ ་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་ནིའ་ི གནས་ཚད།
སློབ་རིམ་༡༢ པ་མཇུག་བསྡུཝ་ད་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས།
༡. འབྲེལ་ཡོད་གནད་དོན་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ མི་ཆེ་འབྲིང་ཆུང་གསུམ་དང་གཅིག་ཁར་ གནས་སྟངས་དང་
བསྟུན་པའི་ཞེ་ས་དང་ ཕལ་ཚི་ཚུ་འཐོབ་ལམ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཉན་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ།
༢. དུས་མཐུན་གྱི་ མིང་ཚི་གསརཔ་ཚུ་དང་ གྲངས་གནས་ གནས་ཚུལ་དང་ ཁྱབ་བསྒྲགས་ གསལ་
བསྒྲགས་ ཚོང་བསྒྲགས་ཚུ་ཉན་ཏེ་ ཧ་གོ་ཚུགས་དགོ་པའི་ཁར་ གཞན་ལུ་ཡང་སླབ་ཚུགས་དགོ།
༣. བློ་སླབ་པའི་སྐབས་ལུ་ གནད་དནོ ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ སྐད་ཀྱི་སེང་ཕབ་དང་ གཟུགས་ཀྱི་རྣམ་འགྱུར་
སླབ་ཐངས་ཀྱི་ཉམས་འགྱུར་ཚུ་གི་ ཁྱད་པར་དང་ལྡན་པའི་སྒོ་ལས་ ཉན་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ།
༤. རང་གི་ལཱ་འགན་དང་འཁྲིལ་བའི་ ཡིག་འགྲུལ་དང་ ཡིག་ཆ་ལུ་བརྟེན་པའི་གནད་དནོ ་ཚུ་ནང་ གྲོས་
བསྟུན་དང་གསལ་བཤད་ གོ་སྡུར་ རྩོད་སྡུར་ཚུ་ འབད་ཚུགས་དགོ།
༥. གསལ་བཤད་དང་ གསལ་ཞུ་ཚུ་འབདཝ་ད་ རྗོད་སྒྲ་དང་ ཚི་གི་གཅད་མཚམས་ཚུ་ ཚུལ་མཐུན་
འབད་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ སླབ་ཚུགས་དགོ།
༦. འབྲེལ་ཡོད་གནད་དོན་ཚུ་ནང་ ལུང་འདྲེན་དང་ དཔྱེ་གཏམ་ སྒྲ་གཏམ་བཙུགས་ཏེ་ སླབ་མི་ཚུ་ ཉན་
ཏེ་ ཧ་གོ་ཚུགས་དགོ་པའི་ཁར་ དེ་དང་བསྟུན་པའི་ལན་ཚུ་ འོས་འབབ་དང་བསྟུན་ཏེ་ རྒྱས་བཤད་དང་
བཅུད་བསྡུས་གང་འོས་ཀྱི་ཐོག་ལས་ སླབ་ཚུགས་དགོ།
༧. ཆོས་སྐད་དང་དབྱིན་སྐད་ལས་ གོ་བའི་སྤྱིར་བཏང་གནད་དོན་ཚུ་ རྫོང་ཁའི་ནང་སྐད་སྒྱུར་འབད་དེ་
སླབ་ཚུགས་དགོ།
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ཉན་ བ་ཀྱི་བཀོད་རིས།
རིག་ ལ་ད ་ེ བ།
༡. མིང་ཚི།
༢. དྲི་བ་དྲིས་ལན།
༣. དོགས་དཔྱོད་བཀོད་ནི།
༤. ཞེ་ས།
༥. གསལ་བཤད།
༦. གོ་སྡུར།
༧. སྙན་ཞུ།
༨. རྩོད་སྡུར།
༩. གནས་ཚུལ་ བཀོད་རྒྱ་ གསལ་བསྒྲགས།
༡༠. དཔྱེ་གཏམ་ལུང་འདྲེན།
༡༡. རྣམ་འགྱུར་དང་ཉམས་འགྱུར་ཁྱད་ཆོས།
༡༢. རྗོད་སྒྲ།
༡༣. དོར་ཁ་བསྒྱུར་ནི།
༡༤. གཞན་གྱི་སླབ་མི་ལུ་ དབྱེ་དཔྱད་དང་ བསམ་འཆར།
༡༥. སྒྲ་གཏམ་དང་སྐོར་གཏམ།
༡༦. རྒྱས་བཤད་བཅུད་བསྡུས།
༡༦. བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དེ་སླབ་ནི།
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√
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གནས་རིམ་བ ་ ོན།
༡. འབྲེལ་ཡོད་གནད་དོན་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ མི་ཆེ་འབྲིང་ཆུང་གསུམ་དང་གཅིག་ཁར་ གནས་སྟངས་
དང་བསྟུན་པའི་ ཞེ་ས་དང་ ཕལ་ཚི་ཚུ་འཐོབ་ལམ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཉན་སླབ་འབད་ཚུགས།
༢. དུས་མཐུན་གྱི་ མིང་ཚི་གསརཔ་ཚུ་དང་ གནས་ཚུལ་ ཁྱབ་བསྒྲགས་ གསལ་བསྒྲགས་ ཚོང་
བསྒྲགས་ཚུ་ཉན་ཏེ་ ཧ་གོ་ཚུགས་དགོ་པའི་ཁར་ གཞན་ལུ་སླབ་ཚུགས།
༣. བློ་སླབ་པའི་སྐབས་ལུ་ གནད་དོན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ སྐད་ཀྱི་སེང་ཕབ་དང་ གཟུགས་ཀྱི་རྣམ་
འགྱུར་ སླབ་ཐངས་ཀྱི་ཉམས་འགྱུར་ཚུ་གི་ ཁྱད་པར་དང་ལྡན་པའི་སྒོ་ལས་ ཉན་སླབ་འབད་
ཚུགས།
༤. རང་གི་ལཱ་འགན་དང་འཁྲིལ་བའི་ ཡིག་འགྲུལ་དང་ ཡིག་ཆ་ལུ་བརྟེན་པའི་གནད་དོན་ཚུ་ནང་
གྲོས་བསྟུན་དང་གསལ་བཤད་ གོ་སྡུར་ རྩོད་སྡུར་ འབད་ཚུགས།
༥. གསལ་བཤད་དང་གསལ་ཞུ་འབདཝ་ད་ རྗོད་སྒྲ་དང་ ཚི་གི་གཅད་མཚམས་ཚུ་ ཚུལ་མཐུན་
གྱི་ཐོག་ལས་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ སླབ་ཚུགས།
༦. འབྲེལ་ཡོད་གནད་དོན་ཚུ་ནང་ ལུང་འདྲེན་དང་ དཔྱེ་གཏམ་ སྒྲ་གཏམ་བཙུགས་ཏེ་ སླབ་མི་ཚུ་
ཉན་ཏེ་ཧ་གོ་ཚུགས་དགོ་པའི་ཁར་ དེ་དང་བསྟུན་པའི་ལན་ཚུ་ འོས་འབབ་དང་བསྟུན་ཏེ་ རྒྱས་
བཤད་དང་ བཅུད་བསྡུས་གང་འོས་ཀྱི་ཐོག་ལས་ སླབ་ཚུགས།
༧. ཆོས་སྐད་དང་ དབྱིན་སྐད་ལས་གོ་བའི་ སྤྱིར་བཏང་གནད་དོན་ འཇམ་སངམ་ཚུ་ རྫོང་ཁའི་
ནང་ སྐད་སྒྱུར་འབད་དེ་ སླབ་ཚུགས།
དཔེ་སྐྲུན་ལོ་ སྤྱི་ལོ་༢༠20 ལུ།

140

ོབ་དཔོན་ལམ་ ོན།

ོབ་རིམ་༡༡ པ།

ོབ་ ོང་ལས་དོན།
༡. སློབ་རིམ་བཅུ་པ་ནང་ལྷབ་མི་ ཉན་ནི་དང་སླབ་ནིའི་རིག་རྩལ་ཚུ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དེ་ ལག་
ལེན་འཐབ་ཚུགས་དགོ།
༢. དུས་མཐུན་གྱི་ མིང་ཚི་གསརཔ་ རྒྱ་སྐྱེད་འབད་དེ་ ཉན་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ།
༣. དོགས་པ་ དཔྱད་ནིའི་དོན་ལུ་ དྲི་བ་རེ་བཀོད་ཚུགས་དགོ།
༤. རྫོང་ཁའི་ རྗོད་སྒྲ་ཚུ་ ཚུལ་དང་མཐུན་ཏོག་ཏོ་འབད་ སླབ་ཚུགས་དགོ།
༥. བློ་སླབ་ད་ སྐབས་དོན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ སྐད་ཀྱི་སེང་ཕབ་དང་ ཉམས་འགྱུར་ཚུ་ འོས་འབབ་
ལྡན་ཏོག་ཏོ་འབད་ སླབ་ཚུགས་དགོ།
༦. ལུང་འདྲེན་དང་ དཔྱེ་གཏམ་བཙུགས་ཏེ་ སླབ་མི་བློ་ཚུ་ དཔེ་དོན་དང་སྦྲགས་ཏེ་ ཧ་གོ་ཚུགས་
དགོ།
༧. གཞན་གྱིས་སླབ་མི་ལུ་ འོས་འབབ་ཡོད་མེད་དབྱེ་དཔྱད་འབད་དེ་ བསམ་འཆར་བཤད་
ཚུགས་དགོ།
༨. ཆོས་སྐད་དང་ དབྱིན་སྐད་ལས་ རྫོང་ཁའི་ནང་ དོར་ཁ་བསྒྱུར་ཏེ་ སླབ་ཚུགས་དགོ།
༩. ཡིག་འགྲུལ་གྱི་ རིགས་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ གོ་དོན་སླབ་ཚུགས་དགོ།
༡༠. རྫོང་ཁ་ ཉན་ནི་དང་སླབ་ནི་ལུ་ སྤྲོ་བ་དང་བརྩོན་ཤུགས་ བསྐྱེད་ཚུགས་དགོ།
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ོབ་དཔོན་ ་གིས་འབད་གོཔ།
༡. མི་ཆེ་འབྲིང་ཆུང་གསུམ་དང་ གཅིག་ཁར་ འཐོབ་ལམ་དང་འཁྲིལ་བའི་ ཞེ་ས་དང་ ཕལ་
ཚི་གི་འཐོབ་ལམ་ཚུ་ སྟོན་བྱིན་ཏེ་ལག་ལེན་འཐབ་བཅུག་དགོ།
༢. དུས་མཐུན་གྱི་ མིང་ཚི་གསརཔ་ཚུ་ རྒྱ་སྐྱེད་འབད་དེ་ ལག་ལེན་འཐབ་བཅུག་དགོ།
༣. བློ་སླབ་ད་ ཉམས་འགྱུར་གྱི་ཁྱད་པར་དང་ སྐད་ཀྱི་སེང་ཕབ་ཚུ་ ཚུལ་མཐུན་འབད་ ལག་
ལེན་འཐབ་ཚུགས་ནིའི་དོན་ལུ་ ལེགས་སྦྱར་དང་གསལ་བཤད་འབད་ནིའི་ སྦྱང་བ་བྱིན་དགོ།
༤. གནད་དོན་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་ ཡིག་འགྲུལ་དང་ཡིག་ཆ་ལུ་བརྟེན་པའི་ གནད་དོན་ཚུ་ལུ་ གྲོས་
བསྟུན་དང་ གོ་སྡུར་ རྩོད་སྡུར་འབད་ནི་ཚུ་ནང་ བཅའ་མར་གཏོགས་ནིའི་དུས་ཚོད་བྱིན་དགོ།
༥. གསལ་བཤད་དང་ གསལ་ཞུ་ཚུ་འབདཝ་ད་ རྗོད་སྒྲ་དང་ ཚི་གི་གཅད་མཚམས་ཚུ་ ཚུལ་
མཐུན་གྱི་ཐོག་ལས་ སླབ་བཅུག་དགོ།
༦. འབྲེལ་ཡོད་ གནད་དོན་ཚུ་ནང་ ལུང་འདྲེན་དང་ དཔྱེ་གཏམ་ སྒྲ་གཏམ་བཙུགས་ཏེ་ སླབ་
མི་ཚུ་ཉན་ཏེ་ ཧ་གོ་ནི་དང་ དེ་དང་བསྟུན་པའི་ལན་ཚུ་ འོས་འབབ་དང་བསྟུན་ཏེ་ རྒྱས་
བཤད་དང་ བཅུད་བསྡུས་ཏེ་ སླབ་དགོ་པའི་ གོ་སྐབས་གང་མང་བྱིན་ཏེ་ སླབ་བཅུག་དགོ།
༧. ཆོས་སྐད་དང་ དབྱིན་སྐད་ཚུ་ལས་གོ་བའི་ སྤྱིར་བཏང་གནད་དོན་ཚུ་ རྫོང་ཁའི་ནང་ སྐད་
སྒྱུར་འབད་དེ་ སླབ་ནིའི་གོ་སྐབས་ གང་མང་བྱིན་དགོ།
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མ ན་ ེན་ཚང་དགོཔ།
ཉན་སླབ་ཀྱི་རིག་རྩལ་གཉིསཔོ་འདི་ སྐད་ཡིག་གི་རིག་རྩལ་ཚུ་གི་སླ་ལས་ གལ་ཆེ་ཤོས་ཅིག་ཨིན།
སློབ་གྲྭ་མཐར་འཁྱོལ་ཚར་བའི་ཤུལ་ལུ་ ལྕོགས་གྲུབ་ཅན་གྱི་ འབྲུག་མི་ཅིག་འབད་ མི་སྡེའི་ནང་
བཅའ་མར་གཏོགས་དགོཔ། དཔེར་ན། བཟའ་ཚང་གི་འགོ་ཁྲིདཔ། མི་སྡེའི་ལཱ་འགན་འབག་མི།
ཆོས་སྲིད་དང་འབྲེལ་བའི་ལཱ་འགན་འབག་མི། ཁྱད་རིག་གི་ལཱ་འབད་དགོཔ་ཚུ་ནང་མ་ཚད་ རང་མགོ་
རང་འདྲོངས་ཀྱི་དོན་ལུ་ཡང་ དཀའ་ངལ་མེད་པར་འབད་ཚུགས་པའི་ ཉན་སླབ་ཀྱི་རིག་རྩལ་ལུ་ སྦྱང་
བ་དང་ གོམས་འདྲིས་ ལེགས་ཤོམ་འབད་འཐོབ་དགོཔ་ཨིན།
དེ་འབདཝ་ལས་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གི་ ཉན་སླབ་ཀྱི་རིག་རྩལ་ ཡར་རྒྱས་གཏང་ཐབས་ལུ་ གལ་ཆེ་བའི་ཆ་
རྐྱེན་ ཁག་ཆེ་དྲགས་ཚུ་ འོག་ལས་མར་བཀོད་དེ་ཡོད།
༡ མིང་ཚི་དང་རྗོད་ཚི་གི་རྗོད་སྒྲ་ཚུ་ལུ་ དུས་རྒྱུན་སྦྱང་བ་འབད་ནིའི་གོ་སྐབས་འཐོབ་དགོ།
༢ སློབ་ཁང་ནང་བློ་སླབ་ནི་དང་ ཁ་བཤད་རྩོད་སྡུར་གྱི་རིགས་ཚུ་ དུས་རྒྱུན་སྦྱང་བ་འབད་ནིའི་
གོ་སྐབས་འཐོབ་དགོ།
༣ གཞན་གྱིས་ བསམ་འཆར་ མ་འདྲཝ་བཤད་མི་ཚུ་གི་ གནད་དོན་ ངོས་ལེན་འབད་དེ་ འོས་
འབབ་དང་ ལྡན་པའི་ལན་སླབ་ནི་ལུ་ སྦྱང་བ་འབད་ནིའི་གོ་སྐབས་འཐོབ་དགོ།
༤ གཞན་དང་གཅིག་ཁར་ བློ་སླབ་ནིའི་ སྦྱང་བ་འབད་ཞིནམ་ལས་ གནད་དོན་ཚུ་ལུ་ འོས་
འབབ་དང་ལྡན་པའི་ གྲོས་འཆར་ཚུ་བཀོད་ནི་ལུ་ སྦྱང་བ་འབད་ནིའི་ གོ་སྐབས་འཐོབ་དགོ།
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༥ གཞན་གྱིས་སླབ་མི་བློ་ཚུ་ལས་ དཔྱེ་ལེན་ཏེ་སླབ་ནི་ལུ་ སྦྱང་བ་འབད་ནིའི་ གོ་སྐབས་འཐོབ་
དགོ།
༦ གཞན་གྱིས་སླབ་མི་ལུ་ ཉན་ཞིནམ་ལས་བཏུབ་མ་བཏུབ་ཀྱི་ བསམ་འཆར་བཀོད་ནི་ལུ་གོ་
སྐབས་འཐོབ་དགོ།
༧ ཉན་སླབ་ཀྱི་ སྦྱང་བ་ཚུ་ སྡེ་ཚན་ཆུང་ཀུ་དང་ གནད་དོན་འཇམ་ཏོང་ཏོ་ཚུ་ལས་ འགོ་བཟུང་
སྟེ་ རིམ་པ་བཞིན་དུ་འབད་གནད་དོན་ལཱ་ཁག་ཚུན་ཚོད་ལུ་ སྦྱང་བ་འབད་ནིའི་ གོ་སྐབས་
འཐོབ་དགོ།
༨ བློ་གི་རྣམ་འགྱུར་དང་ སྐད་ཀྱི་སེང་ཕབ་ལུ་བལྟ་སྟེ་ མནོ་དོན་ཚུ་ཧ་གོ་ནི་ལུ་ སྦྱང་བ་འབད་
ནིའི་ གོ་སྐབས་འཐོབ་དགོ།
༩ ཡུལ་དང་གནད་དོན་གྱི་ འོས་འབབ་དང་བསྟུན་པའི་ བློ་སླབ་ཐངས་ལུ་ སྦྱང་བ་འབད་ནིའི་
གོ་སྐབས་འཐོབ་དགོ།
༡༠ ཞལ་འཛོམས་ཚུ་ནང་ འཐུས་མི་དང་ འགོ་འདྲེན་པ་འབད་ བཅའ་མར་གཏོགས་པའི་སྐབས་
ལུ་ འོས་འབབ་དང་བསྟུན་པའི་ སླབ་ཐངས་དང་ སྤྱོད་ལམ་ཚུ་ལུ་ སྦྱང་བ་འབད་ནིའི་ གོ་
སྐབས་འཐོབ་དགོ།
༡༡ གསུང་བཤད་དང་ གསལ་བཤད་ལེགས་སྦྱར་ཚུ་ནང་ བཅའ་མར་གཏོགས་ཞིནམ་ལས་
འོས་འབབ་ཡོད་པའི་ གཟུགས་ཀྱི་རྣམ་འགྱུར་ཚུ་ ལྟ་རྟོག་འབད་ནིའི་ གོ་སྐབས་འཐོབ་དགོ།
༡༢ ཞལ་འཛོམས་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཐངས་དང་ བཅའ་མར་གཏོགས་ཐངས་ལུ་ སྦྱང་བ་འབད་
ནིའི་དོན་ལས་ དུས་ཚོད་དང་མཁོ་ཆས་ཚུ་འཐོབ་དགོ།
དཔེ་སྐྲུན་ལོ་ སྤྱི་ལོ་༢༠20 ལུ།
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༡༣ མི་དམངས་ལུ་ གསལ་བཤད་འབད་ནི་གི་སྦྱང་བ་ འཐོབ་ཚུགས་ནིའི་དོན་ལས་ གོ་སྐབས་
དང་ གྲོགས་རམ་འཐོབ་དགོ།
༡༤ མི་དམངས་འཛོམ་སར་ དཔེར་ན། རྩོད་སྡུར་དང་ གསལ་བཤད་ སྙན་ཞུ་ གསལ་བསྒྲགས་
བསྔགས་བརྗོད་ སྨོན་ཚི་ཞུ་ནི་ ངོ་སྤྲོད་འབད་ནི་ དྲི་བ་དྲིས་ལན་འབད་ཐངས་ཚུ་ལུ་ སྦྱང་
བ་འབད་ནིའི་ གོ་སྐབས་འཐོབ་དགོ།
༡༥ ཆོས་སྐད་དང་ དབྱིན་སྐད་ལས་ སྐད་སྒྱུར་འབད་དེ་སླབ་ནི་ལུ་ སྦྱང་བ་འབད་ནིའི་ གོ་སྐབས་
འཐོབ་དགོ།
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ོབ་ ོན་མཁོ་ཆས་དང་ ཉན་ བ་ཀྱི་རིག་ ལ་ནང་ ད་དགོ་པའི་ཐོ་ཡིག།

སློབ་དཔོན་དང་ སློབ་ཕྲུག་གཉིས་ཆ་ར་ལུ་ ཉན་སླབ་ཡར་རྒྱས་ གཏང་ཚུགས་ནིའི་དོན་ལུ་ ཐོ་བཀོད་
འབད་ཡོད་པའི་ དཔེ་དེབ་ཚུ་དགོ། གནད་དོན་སྣ་ཚོགས་ཐོག་ལུ་གསལ་བཤད་འབད་ཚུགས་ནིའི་དོན་
ལས་གསུང་བཤད་ཀྱི་དཔྱེ་ལེགས་ཤོམ་ཚུ་དགོ།
ཉན་སླབ་འབད་བའི་སྐབས་ མནོ་དོན་བཀོད་ནི་དང་ གོ་བརྡ་སྤྲོད་ཐབས་ལུ་ ཁག་ཆེ་བའི་དུས་བསྟུན་
གྱི་ མཁོ་ཆས་ཚུ་དགོཔ་ཨིན། སྡེ་ཚན་གྱི་འཐུས་མི་འབད་ འགན་ཁུར་འབག་ནི་ལུ་ སྦྱང་བ་འབད་
ཚུགས་ནི་གི་དོན་ལས་ གྲོགས་རམ་ཚུ་དགོ། དེ་གིས་མ་ཚད་ ཉན་སླབ་ཀྱི་རིག་རྩལ་ཚུ་ ཡར་རྒྱས་
གཏང་ནིའི་དོན་ལས་ དུས་རྒྱུན་སྦྱང་བ་འབད་ནི་དང་ ལས་འགུལ་བྲི་ནི་ལུ་ དུས་ཡུན་ལངམ་འབད་བྱིན་
དགོཔ་ཨིན།
ཉན་ བ་ཀྱི་དོན་ ་དགོ་པའི་མཁོ་ཆས།
࿇
࿇
࿇
࿇
࿇
࿇
࿇

རྗོད་སྒྲ་འི་སྒྲ་འཛི་འཁོར་ལོ།
ཞེ་ས་དང་ཕལ་སྐད་ཡོད་པའི་དཔེ་དེབ།
འགལ་མིང་དང་ མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ཀྱི་རྣམ་གཞག།
གསལ་བཤད་དང་ གསུང་བཤད་ཀྱི་དཔེ་དེབ།
ཕོ་སྐད་མོ་སྐད་ གཉིས་ཆ་ར་ཡོད་པའི་ གློག་བརྙན་སྒྲ་ཐག།
ཞབས་ཁྲ་ སྤྲོ་གླུ་ བློ་ཟེ་ རྩང་མོ་ འཁྲབ་སྟོན་གྱི་ སྒྲ་ཐག།
དོར་ཁ་བསྒྱུར་ནི་སྦྱང་བའི་དོན་ལུ་ དོར་ཁ་དང་སྐད་སྒྱུར་འབད་ཡོད་མི་གི་ ཨིང་ལིཤ་རྫོང་
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ཁའི་སྐད་གཉིས་ ཟུང་འབྲེལ་སྐད་སྒྱུར་གྱི་སྒྲ་ཐག་བརྙན་ཐགཚུ།
རྩོད་འགྲན་གྱི་སྒྲ་ཐག་འཁོར་ལོ་ རིག་རྩལ་འགྲན་སྡུར་དང་ བློ་ཟེ་ཚུ་གི་སྒྲ་ཐག་འཁོར་ལོ།
ཁྱབ་བསྒྲགས་དང་ གསལ་བསྒྲགས་ཀྱི་ དཔེ།
མགྱོགས་ཡིག་ བཀལ་ཐངས་རྣམ་གཞག་གི་དཔེ།
ཡིག་གཟུགས་དང་རྗོད་སྒྲ་ སྦྲགས་ཏེ་འཐོན་མི་ མཛུབ་གནོན་ འཕྲུལ་ཆས་ཀྱི་དབྱངས་
གསལ་ཡིག་སྒྲོམ།
གློག་བརྙན་གྱི་ཐོག་ལུ་ ཡི་གུ་འདྲེན་བཀལ་ཐངས་ སྟོན་མི་གི་བརྙན་ཐག།
ཀར་ཀྲཱུན།
གཏམ་དཔེ་གོ་བ་བཤད་ནི།
གནས་བཤད་ཀྱི་ཞབས་ཁྲ་འཐེན་ནི།
གཏང་ཡིག་ ཞུ་ཡིག་ བཀའ་ཤོག་ ངག་བརྗོད་ ལེགས་ཤོམ་འབད་ཤེས་མི་ཚུ་གིས་ འབྲི་
མི་དཔེ་གང་མང་།

ཉན་ བ་ཀྱ་ི རགི ་ ལ་ནང་
ཉན་ན།ི
ོ་བ་བ ེད་ནི།
བཤད་པ་ བ་ནི།
ཞེ་ས།
ཉན་ཏེ་མདོར་བ ་ནི།
ཁུངས་བཀལ་ནི།
གོ་བ་བ གས་ནི།
ཚིག་མཐའ་བ མ་ནི།
ཚར་གཅད་ནི།

ད་དགོ་པའི་ཐ་ོ ཡིག།
བ་ན།ི
གོ་ ར།
ན་ ་འབད་ནི།
བ་མི་ ་ད ེ་ད ད།
བ ད་བཏོན་ཏེ་ བ་ན།ི
ད་ ལ་འབད་ནི།
བ བ་ ་ ིན་ནི།
ོ་གི་མཐའ་བ ལ་ནི།
ཆ་མེད་གཏང་ནི།
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་ི བ་བཀོད་ན།ི
གྲོས་བ ན།
ཉན་ཏེ་ཧ་གོ་ནི།
དོགས་པ་བཀོད་ནི།
་/ ོར་གཏམ་ བ་ནི།
་ནི།
ཧད་བཏགས་འཚོལ་ནི།
གྲོས་ཐག་གཅད་ནི།
བ ར་བཞག་ནི།
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སི ་ལན་ བ་ན།ི
ོད་ ར།
ཁོང་ ་བ གས་ནི་/ཆོར་ནི།
བཀོད་ ་ ིན་ནི།
བ བ་ ོན་འབད་ནི།
གསལ་ཆ་ ་ནི།
ཚིག་ག ང་ནི།
ག ང་བཤད་གནང་ནི།
བ ར་ལོག་ བ་ནི།

མིང་ཚིག་ ་ ེད།
དགག་ བ།
འཐེན་ ེལ་ལེན།
ཉན་ཏེ་ ས་བཤད་ བ་ནི།
ཁ་གསལ་ བ་ནི།
ཚོ་བ ་གཏང་ནི།
ཁ་བ ་འབད་ནི།
ེལ་ ད་ཤོར་ནི།
ཉོགས་བཤད་བཀོད་ན།ི
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ི་ནི།
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་ི ནིའི་རིག་ ལ་གྱི་ཁུངས་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་གྱི་ ལ་པོ་གྲགས་པའི་
ག གས། །ངག་གི་རང་བཞིན་མེ་ལོང་ཐོབ། །དེ་དག་ཉེ་བར་མི་གནས་ཀྱང་། །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་
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དུས་ལུ་ལྷོད་དེ་ཡོད་མི་དེ་ཚུ་ཡང་ བྲི་ནིའི་རིག་རྩལ་ལུ་ བརྟེན་དགོ། སློབ་དཔོན་ཙནྡྲ་གོ་མིས།

གང་

ིར་མཁས་པའི་ལས་ག མ་ལས། །འཆད་ ོད་ངག་ལ་མ་ངེས་པ། ། ིད་ ིར་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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་ི ནིའི་རིག་ ལ་གྱི་ཁུངས་དོན།
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་ བྲི་ཚུགས་་དགོ།
༢. རྩོམ་རིགས་འབྲི་བཀོད་ཀྱི་ལམ་ལུགས་དང་ འབྲི་ཚུལ་མ་འདྲ་བའི་འབྲི་ཐངས་ཚུ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་བྲི་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་རྩམོ ་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་ཏགོ ་ཏོ་འབད་བྲི་ཚུགས་་དགོ།
༦. རང་གི་དྲན་སྣང་དང་ མཐོང་སྣང་ ཐོས་སྣང་ མྱོང་ཚོར་གྱི་ཁྱད་རྣམ་དང་ གནད་དོན་ཚུ་ ག་ཨིནམ་འབད་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་བྲི་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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ི་ནིའ་ི ཤོག་ཁྐྲམ།
བ ་འ ེལ་ཡགི ་རགི ས་ཀྱི་ད ེ་བ།

བ ་གཅིག་པ། བ ་གཉིས་པ།

༡. ཡིག་བཟོ།
༢. འཆར་གཞི།ཟིན་བྲིས།བསྐྱར་ཞིབ།ཞུན་དཔྱད།
༣. མགོ་རྒྱན།
༤. གནད་དོན་བཙུགས་ཐངས།
༥. དབྱེ་དཔྱད།
༦. སྐད་སྒྱུར།
༧. འཁྲབ་རྩེད།
༨. འབྲི་རྩོམ་ཁྱད་ཆོས་ལག་ལེན།
༩. ཞིབ་འཚོལ།
༡༠. ཚིས་བཅད་ལྷུག་པ་སྤེལ་མ།
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གནས་རིམ་ ་པ།
༡ མགྱོགས་ཡིག་གི་ ཡིག་བཟོ་ལེགས་པ་ མགྱོགས་པ་ སྙོམས་པ་ དག་པ་འབད་ བྲི་ཚུགས་་
ནིའི་སྦྱང་བ་ཚུ་ འཕྲོ་མཐུད་དེ་བྱིན་དགོ།
༢ དྲི་བ་དང་བསྟུན་པའི་ལན་ལུ་ ལུང་དང་རིག་པ་ཚུ་བཙུགས་ཏེ་ ལན་ཚུ་ཕོགཔ་འབད་ བྲི་
ཚུགས་་ནིའི་རིག་རྩལ་ཚུ་ སྟོན་བྱིན་དགོ།
༣ འབྲི་རྩོམ་ཚུ་ནང་ལུ་ གནད་དོན་བཙུགས་ཐངས་དང་ བརྗོད་མཚམས་ཚི་མཚམས་ དོན་
མཚམས་ཚུ་ འབྲི་བཀོད་ལམ་ལུགས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ བྲི་ནིའི་ཐབས་ལམ་འཕྲོ་མཐུད་དེ་ སྦྱང་
བ་གང་མང་འབད་བཅུག་དགོ།
༤ རང་གི་མནོ་དོན་དང་ ཉམས་མྱོང་ འཆར་སྣང་ དངོས་མཐོང་ཚུ་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་ཚུལ་གྱི་ཐབས་ལམ་ཚུ་སྟོན་ཏེ་ སྦྱང་བ་གང་མང་འབད་བཅུག་དགོ།
༥ གཞན་གྱིས་ རྩོམ་སྒྲིག་འབད་ཡོད་པའི་ རྩོམ་རིག་ཁུངས་ལྡན་ཚུ་ལྷག་ཞིནམ་ལས་ དེའི་
ཁྱད་ཆོས་ཚུ་ ཁོང་རའི་རྩོམ་འབྲི་ནང་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགསཔ་འབད་ སྦྱང་བ་བྱིན་དགོ།
༦ རྩོམ་འབྲིའི་སྐབས་ ཞིབ་འཚོལ་འབད་ནི་ འཆར་གཞི་བཟོ་ནི་ ཟིན་བྲིས་བཏབ་ནི་ བསྐྱར་
ཞིབ་འབད་ནི་ ཞུན་དག་རྐྱབ་ཐངས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་ཚུ་ རང་སྟོབས་ཀྱིས་ ལག་ལེན་འཐབ་
ཚུགསཔ་འབད་ སྦྱང་བ་བྱིན་དགོ།
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༧ 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་འབད་ བྲི་ཚུགས་་པའི་ སྦྱང་བ་འཐོབ་བཅུག་
དགོ།
༨ རང་གི་ལྕོགས་གྲུབ་ཡར་རྒྱས་ ལྟ་རྟོག་འབད་ནི་དང་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དེ་སྦྱང་བ་འབད་ནིའི་
དོན་ལུ་ རང་གི་འབྲི་རྩོམ་གྱི་རིགས་ཚུ་ དཔེ་སྣོད་ནང་ བསྡུ་གསོག་འབད་ནིའི་ གོམས་
འདྲིས་ཚུད་བཅུག་དགོ།
༩ རང་གིས་ཤེས་མི་ སྐད་ཡིག་ཚུ་ལས་ རྫོང་ཁའི་ནང་ སྐད་སྒྱུར་འབད་ནིའི་ དུས་ཚོད་དང་
རྒྱབ་སྐྱོར་བྱིན་ཏེ་ སྐད་སྒྱུར་འབད་ཚུགསཔ་བཟོ་དགོ།
༡༠ དུས་མཐུན་གྱི་ མིང་ཚི་ཚུ་གི་ ཡིག་སྡེབ་མ་འཛོལ་བར་བྲི་ཚུགས་་ནི་དང་ མཁོ་ཆེ་བའི་
བསྡུ་ཡིག་ཚུ་ བྲི་ནིའི་སྦྱང་བ་བྱིན་དགོ།
༡༡ བྲི་ནིའི་རིག་རྩལ་འདི་ མི་ཚེི་གནས་སྟངས་ནང་ མནོ་རྒྱ་གོང་འཕེལ་གཏང་ནི་དང་ ཤེས་
ཡོན་འཐོབ་ནིའི་རིག་རྩལ་ཅིག་ཨིནམ་འབད་ ཧ་གོ་སྟེ་ བྲི་ནི་ལུ་ སྤྲོ་བ་དང་ བརྩོན་ཤུགས་
བསྐྱེད་བཅུག་དགོ།
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ོབ་ ོང་ལས་དོན།
༡. སློབ་རིམ་བཅུ་པ་ནང་ལྷབ་མི་ བྲི་ནིའི་རིག་རྩལ་ཚུ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དེ་ ལག་ལེན་འཐབ་
ཚུགས་དགོ།
༢. མགོ་རྒྱན་དང་ ཡིག་བཟོ་ཚུ་སྙོམས་འགྲིགས་དང་ བཀལ་ཐངས་ཚུ་ ཚུལ་མཐུན་འབད་བྲི་
ཚུགས་་དགོ།
༣. གཞན་གྱིས་རྩོམ་སྒྲིག་འབད་མི་ཚུ་ དབྱེ་བ་དཔྱད་དེ་ རང་གི་བློ་འདོད་ལྟར་ གོ་རིམ་བསྒྲིགས་
ཏེ་ བྲི་ཚུགས་་དགོ།
༤. གནད་དོན་ འཇམ་ཏོང་ཏོ་ཚུ་ དབྱིན་སྐད་ནང་ལས་ རྫོང་ཁའི་ནང་ སྐད་སྒྱུར་འབད་དེ་ བྲི་
ཚུགས་་དགོ།
༥. ཞུ་ཡིག་ གཏང་ཡིག་ གན་རྒྱ་ བཀོད་རྒྱ་ སྙན་ཞུ་དང་ ཁྱབ་བསྒྲགས་ གསལ་བསྒྲགས་
གསལ་བཤད་ འཕྲིན་ཡིག་ བརྡ་འབྲེལ་གྱི་ ཡིག་རིགས་ཚུ་ བྲི་ཚུགས་་དགོ།
༦. ཕལ་རྩོམ་དང་ སྙན་རྩོམ་ བཤད་རྩོམ་ འཇམ་ཏོང་ཏོ་རེ་ ཚིས་བཅད་ ཚི་ལྷུག་ སྤེལ་
མ་ གསུམ་གྱི་ཐོག་ལས་ བྲི་ཚུགས་་དགོ།
༧. འབྲེལ་ཡོད་ དྲི་བ་དང་བསྟུན་པའི་ལན་ཚུ་ བྲི་ཚུགས་་དགོ།
༨. ལས་འགུལ་རྩོམ་སྒྲིག་གི་ སྐབས་ལུ་ ཞིབ་འཚོལ་འབད་ནི་ འཆར་གཞི་བཟོ་ནི་ ཟིན་བྲིས་
བཀོད་ནི་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནི་ ཞུན་དག་འབད་ཐངས་ཀྱི་ ལམ་ལུགས་ཚུ་ རང་སྟོབས་
ཀྱིས་ འབད་ཚུགས་དགོ།
༩. སྲུང་དེབ་དང་ རྣམ་ཐར་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ འཁྲབ་རྩེད་ འཇམ་ཏོང་ཏོ་རེ་ བྲི་ཚུགས་་དགོ།
དཔེ་སྐྲུན་ལོ་ སྤྱི་ལོ་༢༠20 ལུ།
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༡༠. སློབ་རིམ་ བཅུ་པ་ནང་ལྷབ་མི་ མིང་ཚི་གུ་ གསར་འཐེབ་ཉུང་ཤོས་༥༠༠ བཀལ་ཏེ་
བསྡོམས་༢༥༠༠ ཡིག་སྡེབ་ཚངམ་འབད་ བྲི་ཚུགས་་དགོ།
༡༡. 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།
༡༢. བྲི་ནི་ལུ་ སྤྲོ་བ་དང་བརྩོན་ཤུགས་ བསྐྱེད་ཚུགས་དགོ།
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ོབ་དཔོན་ ་གིས་འབད་དགོཔ།
༡. མགྱོགས་ཡིག་གི་ ཡིག་བཟོ་ལེགས་པ་ མགྱོགས་པ་ སྙོམས་པ་ དག་པ་འབད་ བྲི་ཚུགས་་
ནིའི་སྦྱང་བ་ཚུ་ འཕྲོ་མཐུད་དེ་བྱིན་དགོ།
༢. དྲི་བ་དང་བསྟུན་པའི་ལན་ལུ་ ལུང་དང་རིག་པ་ཚུ་བཙུགས་ཏེ་ ལན་ཚུ་ཕོགཔ་འབད་ བྲི་
ཚུགས་་ནིའི་རིག་རྩལ་ཚུ་ སྟོན་བྱིན་དགོ།
༣. འབྲི་རྩོམ་ཚུ་ནང་ལུ་ གནད་དོན་བཙུགས་ཐངས་དང་ བརྗོད་མཚམས་ཚི་མཚམས་ དོན་
མཚམས་ཚུ་ འབྲི་བཀོད་ལམ་ལུགས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ བྲི་ནིའི་ཐབས་ལམ་འཕྲོ་མཐུད་དེ་ སྦྱང་
བ་གང་མང་འབད་བཅུག་དགོ།
༤. རང་གི་མནོ་དོན་དང་ ཉམས་མྱོང་ འཆར་སྣང་ དངོས་མཐོང་ཚུ་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་ཚུལ་གྱི་ཐབས་ལམ་ཚུ་སྟོན་ཏེ་ སྦྱང་བ་གང་མང་འབད་བཅུག་དགོ།
༥. གཞན་གྱིས་ རྩོམ་སྒྲིག་འབད་ཡོད་པའི་ རྩོམ་རིག་ཁུངས་ལྡན་ཚུ་ ལྷག་ཞིནམ་ལས་ དེའི་
ཁྱད་ཆོས་ཚུ་ ཁོང་རའི་རྩོམ་འབྲི་ནང་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགསཔ་འབད་ སྦྱང་བ་བྱིན་དགོ།
༦. རྩོམ་འབྲིའི་སྐབས་ ཞིབ་འཚོལ་འབད་ནི་ འཆར་གཞི་བཟོ་ནི་ ཟིན་བྲིས་བཏབ་ནི་ བསྐྱར་
ཞིབ་འབད་ནི་ ཞུན་དག་རྐྱབ་ཐངས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་ཚུ་ རང་སྟོབས་ཀྱིས་ ལག་ལེན་འཐབ་
ཚུགསཔ་འབད་ སྦྱང་བ་བྱིན་དགོ།
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༧. 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་འབད་ བྲི་ཚུགས་་པའི་ སྦྱང་བ་འཐོབ་བཅུག་
དགོ།
༨. རང་གི་ལྕོགས་གྲུབ་ཡར་རྒྱས་ ལྟ་རྟོག་འབད་ནི་དང་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དེ་སྦྱང་བ་འབད་ནིའི་
དོན་ལུ་ རང་གི་འབྲི་རྩོམ་གྱི་རིགས་ཚུ་ དཔེ་སྣོད་ནང་ བསྡུ་གསོག་འབད་ནིའི་ གོམས་
འདྲིས་ཚུད་བཅུག་དགོ།
༩. རང་གིས་ཤེས་མི་ སྐད་ཡིག་ཚུ་ལས་ རྫོང་ཁའི་ནང་ སྐད་སྒྱུར་འབད་ནིའི་ དུས་ཚོད་དང་
རྒྱབ་སྐྱོར་བྱིན་ཏེ་ སྐད་སྒྱུར་འབད་ཚུགསཔ་བཟོ་དགོ།
༡༠. དུས་མཐུན་གྱི་ མིང་ཚི་ཚུ་གི་ ཡིག་སྡེབ་མ་འཛོལ་བར་བྲི་ཚུགས་་ནི་དང་ མཁོ་ཆེ་བའི་
བསྡུ་ཡིག་ཚུ་ བྲི་ནིའི་སྦྱང་བ་བྱིན་དགོ།
༡༡. བྲི་ནིའི་རིག་རྩལ་འདི་ མི་ཚེི་གནས་སྟངས་ནང་ མནོ་རྒྱ་གོང་འཕེལ་གཏང་ནི་དང་ ཤེས་
ཡོན་འཐོབ་ནིའི་རིག་རྩལ་ཅིག་ཨིནམ་འབད་ ཧ་གོ་སྟེ་ བྲི་ནི་ལུ་ སྤྲོ་བ་དང་ བརྩོན་ཤུགས་
བསྐྱེད་བཅུག་དགོ།
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མ ན་ ེན་ཚང་དགོཔ།
སློབ་ཕྲུག་སོ་སོའི་ བྲི་ནིའི་རིག་རྩལ་འདི་ ག་ཅི་བཟུམ་ཅིག་དགོཔ་སྨོ་ཟེར་བ་ཅིན་ ཡི་གུ་འདི་ མི་ག་
གིས་ལྷག་རུང་ ལེགས་ཤོམ་འབད་ ལྷག་ཚུགསཔ་དང་ དོན་ཧིང་སངས་ས་གོ་ཚུགསཔ་ཅིག་ དགོཔ་
ལས་བརྟེན་ ཡིག་འབྲུ་ སྙོམས་ཏོག་ཏོ་ ཡིག་སྡེབ་དག་ཏོག་ཏོ་ ཁམས་གཙང་ཏོག་ཏོ་ ཡིག་བཟོ་ལྡན་
ཏོག་ཏོ་ སྒྲིག་བཀོད་བྱ་ཆི་ཆི་ཚུ་དགོཔ་འདི་ ག་ནི་བ་ཁག་ཆེ།
དེ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ གོང་གསལ་གྱི་དམིགས་དོན་ འགྲུབ་ཐབས་ལུ་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ གོ་སྐབས་འཐོབ་
དགོཔ་འདི་ཡང་།
༡ ཡི་གུ་བྲི་ནི་འདི་ སློབ་དཔོན་གྱིས་ དྲི་བ་བཀོད་མི་གིས་མ་དོ་བར་ རང་གིས་ལག་ལེན་འཐབ་
སྟེ་ སྦྱང་བ་ཚུད་ནིའི་གོ་སྐབས་གང་མང་ འཐོབ་དགོ།
༢ ཡི་གུ་བྲི་ནི་འདི་ རང་གིས་ལག་ལེན་ཐོག་ལས་ སྦྱང་བ་འཐོབ་ནིའི་ གོ་སྐབས་གང་མང་
དགོ།
༣ སློབ་དཔོན་གྱིས་འབྲི་མི་ འབྲི་ཐངས་ ཚི་གཞི་བཙུགས་ཐངས་ རྗོད་ཚི་སྒྲིག་ཐངས་ འགོ་
བཙུགས་མཇུག་བསྡུའི་ སྒྲིག་བཀོད་ཚུ་ལུ་དཔེ་བལྟ་སྟེ་ སྦྱང་བ་འབད་ནིའི་གོ་སྐབས་འཐོབ་
དགོ།
༤ གཞན་གྱིས་འབྲི་མི་ ཡིག་འགྲུལ་དང་གཏང་ཡིག་ སྙན་རྩོམ་ལ་སོགས་པའི་ དངོས་རྩོམ་
དང་འཆར་རྩོམ་ སྣ་ཚོགས་ལུ་ཞིབ་འཇུག་འབད་ཞིནམ་ལས་ དེ་བཟུམ་སྦེ་བྲི་ནི་ལུ་སྦྱང་བ་
འཐོབ་དགོ།
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༥ སློབ་ཕྲུག་གིས་ འབྲི་རྩོམ་ཚུ་ སློབ་དཔོན་དང་ ཕམ་ མཆེད་གྲོགས་ཚུ་ལུ་ དག་དཔྱད་རྐྱབ་
བཅུག་སྟེ་ ལེགས་བཅོས་འབད་ནི་ལུ་ སྦྱང་བ་འཐོབ་དགོ།
༦ རང་གི་འབྲི་རྩོམ་ཚུ་ རང་གིས་ལྷག་ཞིནམ་ལས་ དབྱེ་དཔྱད་དང་དག་བཅོས་ འབད་ཚུགས་
དགོཔ་མ་ཚད་ ཆ་རོགས་གཞན་ཚུ་གི་ འབྲི་རྩོམ་ཚུ་ལུ་ཡང་ དབྱེ་དཔྱད་འབད་དེ་ ལེགས་
བཅོས་འབད་ནི་ལུ་ སྦྱང་བ་འཐོབ་དགོ།
༧ འབྲི་རྩོམ་གྱི་རིགས་ལུ་ སྒྲ་སྦྱོར་དང་ཡིག་སྡེབ་འཛོལ་བ་མེདཔར་ བྲི་ནིའི་གོམས་འདྲིས་
འཐོབ་བཅུག་དགོ།
༨ མ་འོངས་པའི་ལཱ་གི་མདུན་ལམ་ གདམ་ཁ་དང་འཁྲིལ་བའི་ ལཱ་གཡོག་ཚུ་ལུ་ཕན་ཐོགས་
ཡོད་པའི་ བྲི་ནིའི་ རིག་རྩལ་ཚུ་ལུ་ གོམས་འདྲིས་ཚུད་དགོ།
༩ འབྲི་རྩོམ་ལུ་ སྦྱང་བ་འཐོབ་ཐབས་ལུ་ གཞུང་འབྲེལ་ ཚོང་འབྲེལ་ སྒེར་འབྲེལ་གྱི་ ཡིག་
རིགས་ཚུ་དང་ གཞན་ཡང་ དགོད་བྲོའི་རྩོམ་ སྐྱོ་རྩོམ་ དགའ་རྩོམ་ སེམས་གསོ་ ལེགས་
སོ་ བསྔགས་བརྗོད་ ཆ་རོགས་བཟོ་ནི་ རྩོད་རྩོམ་ རྩོད་ལན་ལ་སོགས་པའི་ འཆར་རྩོམ་གྱི་
རིགས་ ལས་འགུལ་དང་ ཁྱིམ་ལཱ་གི་ཐོག་ལས་ སྦྱང་བ་འབད་ནིའི་གོ་སྐབས་འཐོབ་དགོ།
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མཁོ་ཆས་དང་ ོང་ ་ ས་ཚོད།
གནས་ཚད་ཀྱི་དམིགས་དོན་འགྲུབ་ཐབས་ལུ་ ཆ་རྐྱེན་འགྲུབ་དགོཔ་འདི་ནང་ཚུད་པའི་ བྲི་ནིའི་རིག་རྩལ་
སྦྱང་བ་འབད་ནི་ལུ་མཁོ་བའི་དཔེ་དེབ་ཚུ་ སློབ་དཔོན་དང་ སློབ་ཕྲུག་གཉིས་ཆ་ར་ལུ་ ལངམ་འབད་
དགོཔ་མ་ཚད་ གཞན་ཡང་ ལྷག་ནི་དང་རྩོམ་རིག་གི་དོན་ལུ་ ཐོ་བཀོད་འབད་ཡོད་པའི་ དཔེ་དེབ་ཚུ་
ཡང་ག་ར་ཚངམ་འབད་དགོ།
སློབ་ཕྲུག་ལུ་ བྲི་ནི་དང་ འབྲི་རྩོམ་སྦྱང་བ་ ཐོབ་མ་འཐོབ་འདི་ སློབ་དཔོན་དང་སློབ་ཕྲུག་ལུ་ དུས་
ཡུན་ལངམ་འབད་ཐོབ་མ་འཐོབ་ལུ་ རག་ལསཔ་ལས བྲི་ནིའི་གནས་ཚད་འཐོབ་ཐབས་ལུ་ སྦྱང་བ་
འབད་ནིའི་དུས་ཡུན་ ལངམ་འབད་འཐོབ་དགོཔ་གལ་ཆེ།
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་ི ནིའི་རིག་ ལ་གྱི་དོན་ ་ དོན་ཚན་གདམ་ཁའི་ཚད་གཞི།
སྤྱིར་བཏང་ དོན་ཚན་གདམ་ཁ་རྐྱབ་ད།

ཆོས་དང་ལམ་སྲོལ་ལུ་ཕན་པའི་ནང་དོན་ཡོད་མི།

ཨ་ལོའི་ཤེས་ཚད/ལོ་ཚད་དང་འཁྲིལ་བའི་དཔེ་དེབ།

སྤྱིར་བཏང་དུས་ཚོད་ནང་ མཇུག་བསྡུ་ཚུགས་མི་དོན་ཚན།

དུས་མཐུན་གྱི་འགྱུར་བ་དང་ མཐུན་པར་བཟོ་སྟེ་ཡོད་པའི་དཔེ་དེབ།

དངོས་རྩོམ་འཆར་རྩོམ་ སྙན་རྩོམ་གྱི་རིགས་ དཔེ་ལེགས་ཤོམ་ཡོད་མི།

རྩོམ་རིག་དཔེར་ན། ཞབས་ཁྲ། རྩང་མོ། བློ་ཟེ། དཔེ་གཏམ།ཁ་བཤད།གནས་ཚུལ་གསར་
ཤོག་ཚུ།

ཡི་གུ་འབྲི་ཐངས་སྒྲིག་བཀོད་ རྣམ་གཞག་གི་ དཔེ་ལེགས་ཤོམ་ཡོད་མི།

ཕོ་མོ་དང་ རྒན་གཞོན་ སོ་སོའི་བསམ་འཆར་བཀོད་ཡོད་མི་ རྩོམ་གྱི་རིགས།

ལུང་འདྲེན་ སྒྲ་གཏམ་ སྐོར་གཏམ་ ཕལ་གཏམ་ ཡོད་པའི་རྩོམ་དེབ་དང་ ལོ་ན་དང་འཁྲིལ་
བའི་ འབྲེལ་ཡོད་དང་སྤྲོ་བ་ཡོད་པའི་སྲུང་།

ཐ་དམ་ཚི་དང་ ལས་རྒྱུ་འབྲས་ བརྩི་མཐོང་དང་ བསམ་སྤྱོད་ལུ་ཕན་པའི་རིགས།

དུས་རྒྱུན་གྱི་ལཱ་དང་ འབྲེལ་བ་ཡོད་མི་ དཔེར་ན། སྟབས་བདེཝ་དང་མ་བདེཝ་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་
ཚུད་དེ་ཡོད་མི།

སྲུང་དང་ཚིས་བཅད་ཀྱི་ རྩོམ་གཉིས་གཅིག་གིས་གཅིག་དང་ འབྲེལ་བ་ཡོད་མི།

པར་དང་ཡི་གུ་གཉིས་ སློབ་རིམ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཚད་ལྡན་ཡོད་མི།
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ཡི་གུའི་སྦྱོར་བ་ཚུ་ ཤེས་ཚད་ཀྱི་རིམ་པ་དང་ འཁྲིལ་ཏེ་ཡོད་མི།
གནས་རིམ་མ་འདྲཝ་ སློབ་རིམ་༦ པ་༡༠ པ་༡༢ པ་གསུམ་ནང་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་
པའི་ ཚི་མཛོད་ཚུ།
མི་ཚེི་ལག་ལེན་ནང་ མཁོ་ཆེ་བའི་ཀི་དེབ་ དཔེར་ན། (འགྲེམ་ཁང་ དངུལ་ཁང་ འཕྲུལ་ཁང་
ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ ཡོད་མི་དེབ་ཚུ་)
རྗོད་སྒྲ་འི་དབྱེ་བ་སྐད་ཡིག་གི་འབྱུང་ཁུངས་ཁྱད་རྣམ་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ ཚུད་དེ་ཡོད་པའི་ དཔེ་དེབ།
བདག་གཞན་དུས་གསུམ་དང་བྱ་བྱེད་ལས་གསུམ་གྱི་སྐོར་ལས་དབྱེ་བ་སྟོན་ཚུགས་པའི་དཔེ་དེབ།
བློ་རྩལ་རྩོམ་རིག་གི་ ལམ་སྟོན།
དོན་ཚན་གདམ་ཁ་རྐྱབ་ད་ སྐད་ཡིག་དང་ཡི་གུ་སྦྱོར་བ་ ལམ་སྲོལ་ རང་སྟོབས་གོང་འཕེལ་
གཏང་ཚུགས་པའི་གནས་ལུ་བལྟ་དགོཔ།
སློབ་ཕྲུག་གི་ཤེས་ཚད་དང་ འཁྲིལ་མ་འཁྲིལ་བལྟ་ནི་གི་དོན་ལུ་ གནས་ཚད་དང་སློབ་སྦྱོང་ལས་
དོན་ལུ་བལྟ་དགོ།
ཕོ་མོའི་དབྱེ་བ་དང་ རིགས་ ཆོས་ལུགས་ གཡུས་ཕྱོགས་ཚུ་གི་ དྲག་ཞན་དང་ ཉེ་རིང་ཕྱོགས་
རིས་ཀྱི་ དབྱེ་བ་མེད་པའི་དོན་ཚན་ལུ་ གཞི་བཅོལ་དགོ།
ཧེ་མ་དང་ ད་རེས་ཀྱི་ རྩོམ་རིག་འབྲི་བཀོད་ཀྱི་ ཁྱད་པར་ཚུ་ཚད་མཉམ་འབད་ཚུད་དགོཔ།
གནས་ཚུལ་དང་རྒྱང་མཐོང་ཚུ་ནང་ ཁྱབ་བསྒྲགས་དང་ གསལ་བསྒྲགས་ གཏང་མི་ཚུ་ ལེགས་
ཤོམ་ཨིན་ཟེར་བའི་ རྣམ་རྟོག་གི་ཐག་བཏོག་སྟེ་ དབྱེ་དཔྱད་འབད་དགོ་པའི་སྐོར།
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འ ི་ཐངས་ ོབ་ ོང་།
ང་བཅས་རའི་སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ རྩོམ་འབྲི་གི་ཉམས་མྱོང་བྱིན་ནིའི་དོན་ལུ་ འབྲི་ཐངས་ཀྱི་སྦྱོང་བརྡར་ཚུ་
བྱིན་དགོཔ་ཡོད། ད་ལྟོ་ ང་བཅས་རའི་ འབྲིང་རིམ་སློབ་གྲྭའི་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ འབྲི་ཐངས་ཀྱི་སྦྱོང་
བརྡར་ཚུ་ བྱིན་སྲོལ་མེདཔ་ལས་ སློབ་ཕྲུག་མང་ཤོས་ཀྱིས་ སློབ་ཁང་ནང་ལུ་ ག་དེ་སྦེ་བྲི་ནི་ཨིན་ན?
འབྲི་ཐངས་ཀྱི་ཐབས་ལམ་ཚུ་ མི་ཤེས་པས།
སློབ་ཁང་ནང་ རྩོམ་འབྲི་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ ཨ་ལོ་ཚུ་གི་ལཱ་འགན་དང་ གོ་རིམ་ ཐབས་ལམ་ཚུ་
ག་ཅི་ར་ཡོདཔ་ཨིན་ན? ཧ་གོ་སྟེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་པའི་ བཀོད་རྒྱ་ཚུ་ཁ་གསལ་བྱིན་དགོ།
དེ་མ་ཚད་ འབྲི་བའི་སྐབས་ལུ་ སློབ་དཔོན་གྱིས་ རྒྱབ་སྐྱོར་དང་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོཔ་ཚུ་ཡང་
ཚུལ་མཐུན་འབད་ འབད་ཚུགས་པ་ཅིན་ ཨ༌ལོའི་མི་ཚེི་ནང་ རྩོམ་རིག་ག་ཅི་འབྲི་རྩོམ་འབད་རུང་
ཐོགས་ཆགས་མེད་པར་བྲི་ཚུགས་།
ངོ་ ོད།

ཁྱོད་རའི་སློབ་ཁང་ནང་གི་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ འབྲི་ཐངས་ལམ་ལུགས་དང་ གོ་རིམ་ ཐབས་ལམ་ཚུ་གི་
སྐོར་ལས་ ག་ཅི་ཤེས་ག? གྲོས་བསྟུན་འབད་དེ་ རང་སོའི་ཉམས་མྱོང་ཚུ་བཤད་བཅུག། ཨ་ལོ་ཚུ་
གིས་ རྩོམ་འབྲི་འབད་མི་ རྩོམ་པ་པོ་འདི་གིས་ འབྲི་བའི་སྐབས་ལུ་ དོན་ཚན་ག་དེ་སྦེ་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་
ནི་ཨིན་ན? ཚུལ་ག་དེ་སྦེ་བྲི་ནི་ཨིན་ན? དཔེར་ན། སྲུང་ ཡང་ན་ འབྲི་རྩོམ་ ཡང་ན་ སྙན་རྩོམ་
སོགས་ དངོས་རྩོམ་དང་ འཆར་རྩོམ་གྱི་ཚུལ་འབད་ བྲི་ནི་ཨིན་ན་? ག་གི་དོན་ལུ་འབྲིཝ་ཨིན་ན་?
དཔེ་སྐྲུན་ལོ་ སྤྱི་ལོ་༢༠20 ལུ།
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ཡང་ན་ ཁོ་/མོ་གིས་འབྲི་མི་རྩོམ་རིག་འདི་ ལྷག་མི་ག་ཨིན་ན་? ལུང་དྲང་དགོཔ་དང་ རིག་པ་
གཏང་དགོཔ་སོགས་ གཞུང་གཞན་ལུ་ ཁུངས་གཏུགས་འབད་ཐངས་ཚུ་ཤེས་བཅུག་དགོ།
འབྲི་བའི་གནས་སྐབས་ལུ་ཡང་ དང་པ་ལུ་ ཟིན་བྲིས་བཏབ་ནི། གཉིས་པ་ལུ་ ཞུན་དཔྱད་འབད་ནི།
གསུམ་པ་ལུ་ ཞུན་དག་རྐྱབ་ནི། འབྲི་བཀོད་སྒྲིག་ནི། དཔེ་སྐྲུན་འབད་ནིའི་ འབྲི་ཐངས་གོ་རིམ་ཚུ་
ཡང་ ཧ་གོ་བཅུག་དགོ། དེ་གི་དོན་ལུ་ སློབ་དཔོན་གྱིས་ འགོ་འདྲེན་དང་ རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་བའི་ཐོག་
ལས་དང་ མང་ཤོས་ སློབ་ཕྲུག་ནང་རྡོག་ གོ་སྡུར་དང་ གྲོས་བསྟུན་འབད་ཐོག་ལས་ རང་སྟོབས་ཀྱིས་
བྲི་ནིའི་ རིག་རྩལ་ཚུ་བྱིན་ལུ་ དམིགས་པ་བསྐྱེད་དགོ།
ལྷག་པར་དུ་ སློབ་དཔོན་དང་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གི་བར་ན་ ག་ཅི་འབྲི་དོ་ག་? ག་དེ་སྦེ་འབྲི་དོ་ག? ཚུ་གི་
སྐོར་ལས་ གྲོས་བསྟུན་འབད་དེ་ རྒྱབ་སྐྱོར་བྱིན་དགོཔ་འདི་ ག་ཅི་ལས་གལ་ཆེ། འདི་འབདཝ་ལས་
འབྲི་ཐངས་སྦྱོང་བརྡར་འདི་ལུ་ ཉུང་ཤོས་ཐུན་ཚན་༡༠ ལས་ མ་ཉུངམ་ཅིག་ ལག་ལེན་འཐབ་དགོ།
ཉིནམ་དང་པ།
ཐོས་ །

སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ བྲི་ནིའི་རིག་རྩལ་ནང་ལུ་ ཐོས་པའི་ཤེས་རབ་འདི་ གལ་ཅན་ཨིནམ་ཤེས་བཅུག་དགོ།
ཐོས་པའི་ཤེས་རབ་ཟེར་མི་འདི་ རྒྱང་བསྒྲགས་དང་ སྒྲ་ཐག་ཚུ་ནང་ལས་ ཤེས་ཡོན་དང་བརྡ་དོན་ཚུ་
རྣམ་ཅོ་གིས་ཉན་ཏེ་ ཡོན་ཏན་འཐོབ་ནི་དང་། གློག་བརྙན་དང་ དཔེ་དེབ་ཚུ་ལྷག་པའི་ཐོག་ལས་ ཤེས་
ཡོན་དང་བརྡ་དོན་ཚུ་ ལེན་ནི་འདི་ལུ་ ཐོས་པའི་ཤེས་རབ་ཟེར་སླབ་ཨིན། ཉན་ནི་དང་ལྷག་ནིའི་རིག་
དཔེ་སྐྲུན་ལོ་ སྤྱི་ལོ་༢༠20 ལུ།
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རྩལ་འདི་གཉིས་ཀྱིས་ ཐོས་རྒྱ་གོང་འཕེལ་གཏངམ་ཨིནམ་ལས་ སློབ་དཔོན་གྱིས་ བྲི་ནིའི་སྔོན་སྦྱང་གི་
སྦྱོང་ལཱ་གཙོ་ཅན་ཅིག་འབད་ འབད་བཅུག་དགོ།
དོན་ཚན་གདམ་ཁ།

ང་བཅས་ར་ག་ར་འབད་རུང་ རྩོམ་འབྲི་འདི་ གོ་ཡངས་ཏོག་ཏོ་འབད་འགྱོ་དགོ་པ་ཅིན། རྩོམ་འབྲི་
འབད་ནིའི་གནད་དོན་འདི། རྩོམ་པ་པོ་འདི་གི་རྒྱུད་ལུ་ ཉམས་སུ་མྱོང་ཡོད་པའི་ ཉམས་མྱོང་ཅིག་དང་
ཡང་ན་ གནད་དོན་འདི་གི་སྐོར་ལས་ དཔེ་དེབ་དང་ སྒྲ་ཐག་ གློག་བརྙན་ལ་སོགས་པ་ ཁུངས་
གཏུགས་འབད་ཆོག་ཆོག་ཡོད་པའི་ འབྱུང་ཁུངས་ཅིག་ཡོད་དགོ། འདི་གིས་འབད་ དུས་ནམ་ར་འབད་
རུང་ འགོ་དང་པ་ རྩོམ་འབྲི་འབད་བཅུག་པའི་སྐབས་ལུ་ རྩོམ་འབྲི་འབད་ནིའི་དོན་ཚན་འདི་ ཨ་ལོ་
ཁོང་རའི་ཉམས་མྱོང་དང་ སྤྲོ་བ་ཡོད་པའི་ དོན་ཚན་ཚུ་གདམ་ཁ་རྐྱབ་བཅུག་དགོ།
དེ་གི་དོན་ལུ་ སློབ་དཔོན་རང་གིས་དགའ་བའི་དོན་ཚན་༥ དེ་ཅིག་ བྱང་ཤིང་གུ་བྲིས་ཏེ་ སྟོན་ཞིནམ་
ལས་ ཨ་ལོ་ཚུ་ལུ་ དོན་ཚན་འདི་ཚུའི་སྐོར་ལས་ ག་ཅི་ཤེས་ག་དྲི་བ་དྲིས་ལན་འབད་ཞིན་ན་ ཉམས་
མྱོང་ཚུ་བཤད་བཅུག་དགོ། དེ་ལས་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ དོན་ཚན་འདི་ཚུའི་ཐོག་ལུ་ འབྲི་རྩོམ་ ཡང་ན་
སྲུང་ཅིག་འབྲི་བ་ཅིན། དོན་ཚན་༥ ལས་ དོན་ཚན་ག་འདི་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་སྟེ་ བྲི་ནི་ཟེར་ དྲི་བ་བཀོད་
དགོ། དཔེར་ན།
༡ ཁྱོད་ཀྱིས་ དོན་ཚན་འདི་ ག་ཅི་འབད་གདམ་ཁ་རྐྱབ་དགོཔ་སྨོ?
༢ དོན་ཚན་འདི་གི་སྐོར་ལས་ ཁྱོད་ཀྱིས་ ག་ཅི་ཤེས་ག?
༣ ཁྱོད་ཀྱིས་ དོན་ཚན་འདི་ནང་ ག་ཅི་གི་སྐོར་ལས་བྲི་ནི་?
དཔེ་སྐྲུན་ལོ་ སྤྱི་ལོ་༢༠20 ལུ།
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༤ དོན་ཚན་འདི་ལུ་ སྤྲོ་བ་ག་དེ་སྦེ་ཡོདཔ་སྨོ་? སྤྲོ་བ་ག་ཅི་འབད་བསྐྱེདཔ་སྨོ་?
༥ དོན་ཚན་ལཱ་ཁག་ཅིག་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་པ་ཅིན་ དཀའ་ངལ་ག་ཅི་འཐོན་འོང་།
དྲི་བ་དྲིས་ལན་འབད་ཚརཝ་ད་ ཨ་ལོ་ཚུ་གིས་ རྩོམ་འབྲི་ག་ཅི་ར་འབད་རུང་ དོན་ཚན་གདམ་ཁ་རྐྱབ་
ཤེས་དགོཔ་འདི་ གལ་ཅན་ཨིནམ་ཧ་གོ་བཅུག་དགོ། ནམ་ར་འབད་རུང་ དོན་ཚན་འདིའི་སྐོར་ལས་
རང་གིས་ བཤད་ཚུགསཔ་དང་ འདིའི་སྐོར་ལས་ དཔེ་དེབ་གཞན་ཁ་ལས་འཚོལ་རུང་ ཐོབ་ཆོག་ཆོག་
ཡོདཔ་ཅིག་ཨིན་པ་ཅིན་ རྩོམ་འབྲི་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ ནང་གསེས་གནད་དོན་ཚུ་ ག་དེ་སྦེ་ར་
བཙུགས་དགོ་རུང་ བཙུགས་ཚུགས།
ཉིནམ་གཉིས་པ།
འཆར་གཞི་བཟོ་ན།ི

རྩོམ་འབྲི་འདི་ ག་དེ་སྦེ་བྲི་ནི་ཨིན་ན? སློབ་དཔོན་གྱིས་དོན་ཚན་ཅིག་དང་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ གྲོས་བསྟུན་
འབད་དེ་ རྩོམ་འབྲིའི་བཀོད་རིས་ཅིག་བྲི་ནི་། བཀོད་རིས་འདི་ནང་ ལྷག་མི་ཚུ་ལུ་ རྩོམ་པ་པོ་འདི་གི་
སེམས་ལུ་འཆར་བའི་ བརྡ་དོན་དང་ གནས་ཚུལ་ཚུ་ ག་ཅི་ར་བྱིན་ནི་ཨིན་ན? དང་ ག་དེ་སྦེ་བྲི་ནི་
ཨིན་ན?ཚུ་ ཐོ་བཀོད་དགོཔ་ཨིནམ་ ཧ་གོ་བཅུག་ནིའི་དོན་ལུ་ འོག་དྲི་བ་ཚུ་བཀོད་དེ་ དྲིས་ལན་
འབད་དགོ།
དཔེར་ན། རྩོམ་པ་པ་ོ འདི་གི་ བསམ་དོན་/བརྡ་དོན་དང་གནས་ཚུལ་བྱིན་ནི་ནང་།
༡ གནད་དོན་ངོ་མ་ ག་ཅི་ཨིན་ན་?
དཔེ་སྐྲུན་ལོ་ སྤྱི་ལོ་༢༠20 ལུ།
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༢ གནད་དོན་ངོ་མ་ལུ་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་གནད་དོན་ ཡང་ན་ ནང་གསེས་གནད་དོན་ག་ཅི་ར་
བྲི་ནི་ཨིན་ན?
༣ ནང་གསེས་གནད་དོན་ ག་དེམ་ཅིག་ བྲི་ནི་ཨིན་ན་?
༤ ནང་གསེས་གནད་དོན་ཚུ་ལས་ དང་པ་ ག་ཅི་བྲི་ནི་ཨིན་ན་? གཉིས་པ་ ག་ཅི་བྲི་
ནི་ ལ་སོགས་པའི་ ནང་གསེས་གནད་དོན་ཚུ་གི་ གོ་རིམ་སྒྲིག་ཐངས་།
༥ གནད་དོན་དེ་ཚུ་ ལྷག་མི་ག་ཨིན་ན་ ངོས་འཛི་འབད་དགོ།
ག་དེ་སྦེ་བྲི་ནི་ཨིན་ན་གི་ འབྲི་ཚུལ་ཡང་ རྩོམ་འབྲིཔ་འདི་གིས་ བྲི་ནི་ཨིན་མི་རྩོམ་རིག་འདི་ འབྲི་རྩོམ་
འབད་བྲི་ནི་ཨིན་པ་ཅིན།
༡ འབྲི་རྩོམ་གྱི་དབྱེ་བ་ག་ཅི་ནང་བྲི་ནི་? དཔེར་ན། རྒྱུད་སྐུལ་འབྲི་རྩོམ། རྩོད་གླེང་
འབྲི་རྩོམ། ལོས་རྒྱུས་འབྲི་རྩོམ། འཆར་སྣང་འབྲི་རྩོམ་སོགས།
༢ དཔེར་ན། རྩོད་གླེང་འབྲི་རྩོམ་འབད་ བྲི་ནི་ཨིན་པ་ཅིན་ རྩོད་གླེང་འབྲི་རྩོམ་འདི་གི་
ཁྱད་ཆོས་དང་ རིག་རྩལ་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་དགོཔ།
༣ སྙན་རྩོམ་གྱི་གཟུགས་སུ་ བྲི་ནི་ཨིན་པ་ཅིན་ཁྱད་ཆོས་དང་རིག་རྩལ་ཚུ་ ག་དེ་སྦེ་
ལག་ལེན་འཐབ་ནི།
༤ ལྷག་མི་ ག་ཨིན་ན? ངོས་འཛི་འབད་དགོ།
དྲིས་ལན་འབད་ཚརཝ་ད་ ཨ་ལོ་ཚུ་སྡེ་ཚན་ཆུང་ཀུ་ནང་བགོ་བཞག་ཞིན་ན་ སྡེ་ཚན་ནང་རྡོག་བསྟུན་
གྲོས་འབད་བཅུག་སྟེ་ ཁོང་ར་དགའ་མི་ དོན་ཚན་གཅིག་གདམ་ཁ་རྐྱབ་བཅུག་དགོ། དེ་འབདཝ་ད་
དཔེ་སྐྲུན་ལོ་ སྤྱི་ལོ་༢༠20 ལུ།
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སྦྱོང་བརྡར་འདི་ འབྲི་ཚུལ་རེ་རེ་ལུ་ དམིགས་པ་བསྐྱེད་དེ་ མཐར་འཁྱོལཝ་འབད་ སྟོན་དགོ། དཔེར་
ན། འབྲི་རྩོམ་བྲི་ནི་སྟོན་པ་ཅིན་ འབྲི་རྩོམ་འདི་ར་ མཇུག་ཚུན་སྟོན་ཞིན་ན་ དེ་ལས་ སྲུང་དང་ སྙན་
རྩོམ་གང་རུང་ཅིག་སྟོན་དགོ། གདམ་ཁ་རྐྱབ་མི་ དོན་ཚན་དེ་གི་ཐོག་ ཁོང་རའི་སྡེ་ཚན་ནང་ གོ་སྡུར་
འབད་ཞིན་ན་ དོན་ཚན་དེ་གི་གནད་དོན་འདི་ཚུ་ ག་དེ་སྦེ་ བརྡ་སྤྲོད་འབད་ནི་ཨིན་ན? དང་ ཚུལ་ག་
དེ་སྦེ་བྲི་ནི་ཨིན་ན? རྩོམ་འབྲིའི་བཀོད་རིས་བཟོ་བཅུག་དགོ།
བཀོད་རིས་འབྲི་བའི་སྐབས་ལུ་ ལྟག་གི་དྲིས་ལན་ཚུ་སེམས་ཁར་བཞག་དགོ་པའི་ཁར་ རྩོམ་འབྲི་འདི།
འ ི་ མོ ་ཅགི ་ ་ི བའི་ བས་ ་ཨནི ་པ་ཅིན།

༡
༢
༣
༤
༥
༦
༧

དོན་ཚན་ངོ་མ་ ག་ཅི་ཨིན་ན? བཀོད་དགོ།
ངོ་སྤྲོད་ ག་དེ་སྦེ་འབད་ནི?
གཙོ་བོའི་གནད་དོན་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་དོན་ལུ་ ནང་གསེས་གནད་དོན་ ག་ཅི་ར་བྲི་ནི་?
མཇུག་དོན་ག་དེ་སྦེ་བྲི་ནི་?
འབྲི་རྩོམ་གྱི་དབྱེ་བ་ ག་ཅིའི་ཐོག་ལུ་ བྲི་ནི་?
དབྱེ་བ་དེའི་ ཁྱད་ཆོས་དང་ རིག་རྩལ་ ག་ཅི་ར་བཀོད་དགོ་ག?
འབྲི་རྩོམ་འདིའི་ བརྗོད་དོན་ ཡང་ན་ ལྷག་མི་ཚུ་ལུ་ བརྡ་དོན་ག་ཅི་སྤེལ་ན?ི

ན་ མོ ་ཅགི ་འ ི་བའི་ བས་ ་ཨནི ་པ་ཅནི །

༡ ཚི་རྐང་རེ་ལུ་ ཚི་འབྲུ་ག་དེ་རེ་འབད་ བྲི་ནི་?
༢ ཚིས་བཅད་ ག་དེ་རེ་བྲི་ནི་?
༣ དཔེ་ག་ཅི་ལུ་བཞག་ནི?
དཔེ་སྐྲུན་ལོ་ སྤྱི་ལོ་༢༠20 ལུ།
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༤ དཔེ་ དཔེ་ཅན་ ག་དེ་སྦེ་བཀོད་ནི?
༥ བརྗོད་དོན་ ག་དེ་སྦེ་ བཤད་ནི? སོགས།
ང་ཅགི ་ ་ི བའི་ བས་ ་ཨནི ་པ་ཅནི །

༡
༢
༣
༤

བརྗོད་དོན་ ཡང་ན་ ལྷག་མི་ཚུ་ལུ་ བརྡ་དོན་ག་ཅི་སྤེལ་ནི།
ས་གནས་དང་ གནས་སྟངས་ དུས་ཚོད་ག་དེམ་ཅིག་ཁར་།
སྲུང་རྩེདཔ་ག་དང་ག་? སྲུང་རྩེདཔ་གི་ལཱ་འགན།
སྲུང་གི་འཆར་གཞིའི་ནང་།
ཀ སྲུང་འགོ་བཙུགས་ཐངས།
ཁ སྲུང་གི་རྙོགས་གཞི་ ག་དེ་སྦེ་འགོ་བཙུགས་ནི།
ག ལྷག་མི་དེ་ལུ་ དགའ་བ་ སྐྱོ་བ་ ཞེ་ལོག་པ་ འཇིགས་པ་ལ་སོགས་པའི་ ཉམས་
དགུ་ལས་ ག་ཅིའི་ཉམས་ཀྱི་ཚོར་སྣང་ཚུ་བྱིན་ནི།
ང སྲུང་གི་རྙོགས་གཞིའི་ ཞི་ཐབས་ཡོདཔ་འབད་བཞག་ནི་ཨིན་ན? ཡང་ན་ སྲུང་
ལྷག་མིའི་ བསམ་དཔྱད་ཀྱི་དོན་ལུ་ ཞི་ཐབས་མེདཔ་འབད་བཞག་ནི་ཚུ་ཚུད་དགོ།

ཉིནམ་ག མ་པ།
ཟིན་ སི ་དང་པ་བཏབ་ན།ི

སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ ཉིནམ་གཉིས་པ་ནང་ ཁོང་རའི་སྡེ་ཚན་ནང་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་མི་དོན་ཚན་དེ་དང་
བཀོད་རིས་དེ་གི་ཐོག་ ཟིན་བྲིས་དང་པ་འདི་ རྩོམ་འབྲི་འབད་བཅུག་དགོ། སློབ་དཔོན་རང་ལུ་ རྒྱབ་
དཔེ་སྐྲུན་ལོ་ སྤྱི་ལོ་༢༠20 ལུ།

170

ོབ་དཔོན་ལམ་ ོན།

ོབ་རིམ་༡༡ པ།

སྐྱོར་བྱིནམ་ད་ འཇམ་ནིའི་དོན་ལུ་ སྡེ་ཚན་རེ་གིས་ རྩོམ་འབྲི་མ་འདྲཝ་རེ་ ཟིན་བྲིས་བཏབ་མ་བཅུག་
པར་ འབྲི་རྩོམ་ཨིན་པ་ཅིན་ སྡེ་ཚན་ག་ར་ འབྲི་རྩོམ་རྐྱངམ་གཅིག་བྲི་བཅུག་དགོ།
ཟིན་བྲིས་བཏབ་པའི་སྐབས་ལུ་ སློབ་དཔོན་རང་ སྡེ་ཚན་བསྐོར་ར་རྐྱབ་སྟེ་ འགྱོ་ཞིན་ན་ སྡེ་ཚན་ནང་
གོ་སྡུར་དང་ གྲོས་སྡུར་ དེ་ལས་ ཟིན་བྲིས་བཏབ་ཚུལ་ཚུ་ ལྟ་ཞིབ་འབད་དགོ། དེའི་སྐབས་ལུ་ ཁག་
ཆེ་ཤོས་ སྡེ་ཚན་དེ་ཚུ་གིས་ ཟིན་བྲིས་དེ་ ཉིནམ་གཉིས་པའི་བཀོད་རིས་དང་ འཁྲིལ་ཏེ་བྲི་ཚུགས་་ཧིང་
ལྟ་ཞིབ་འབད་དགོ། སྡེ་ཚན་ག་ར་གིས་ཟིན་བྲིས་བཏབ་ཚརཝ་ད་ ཟིན་བྲིས་དང་པ་འདི་ ག་ར་བསྡུ་ལེན་
འབད་དེ་ སློབ་ཁང་ནང་བཞག་ནི།
ཉིནམ་བཞི་པ།
ཟིན་ སི ་དང་པ་ ན་དག་ བ་ ་ེ ཟིན་ སི ་གཉིས་པ་བཏོན་ན།ི

ཉིནམ་གསུམ་པ་ནང་ ཟིན་བྲིས་དང་པ་བཏབ་མི་ རྩོམ་འབྲི་འདི་ སྡེ་ཚན་དེ་ལུ་ར་ ལོག་སྟེ་སྤྲོད་ཞིན་ན་
ལྷག་སྟེ་ ཞུན་དག་རྐྱབ་བཅུག་དགོ། ཞུན་དག་དེའི་སྐབས་ལུ་ གཙོ་བོ་ར་ ཟིན་བྲིས་གཉིས་པ་ནང་
འཆར་གཞི་བཟོ་མི་དང་འཁྲིལ་སྦེ་ བྲིས་ཏེ་ཡོད་མེད་ དབྱེ་དཔྱད་འབད་དེ་ ཞུན་དག་རྐྱབ་ནི། དཔེར་ན།
༡ ཚུད་དགོ་པའི་གནད་དོན་ཚུ་ ག་ར་ཚུད་ནུག་ག?
༢ འགོ་བཙུགས་ཐངས་ ཡང་ན་ ངོ་སྤྲོད་འབད་ཐངས་ཚུ་ སྤྲོ་ཏོག་ཏོ་དང་ འོས་
འབབ་ལྡན་ཏོག་ཏོ་འགྱོ་ནུག་ག?
༣ གནད་དོན་དང་ གནས་ཚུལ་ཚུ་ ངེས་བདེན་ཨིན་མས་ག?
༤ ནང་གསེས་གནད་དོན་ཚུ་ གོ་རིམ་བསྒྲིགས་ཏེ་ ཚུད་ནུག་ག?
དཔེ་སྐྲུན་ལོ་ སྤྱི་ལོ་༢༠20 ལུ།
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༥ ལུང་ དྲངས་ཏེ་ཡོད་པ་ཅིན་ ལུང་འདི་གནད་དོན་གྱི་ གནས་སྟངས་དང་ འབྲེལ་བ་
འདུག་ག?
༦ བརྗོད་དོན་ལུ་ རང་གི་བསམ་འཆར་དང་ རིག་པ་སྦྱར་ཡོད་མི་ཚུ་ ཚུལ་མཐུན་འགྱོ་
ཡི་ག?
༧ འོས་འབབ་མེད་མི་ འཕྱི་དགོཔ་དང་ མ་ཚངམ་ཐེབས་བཀལ་དགོཔ་ ག་ཅི་འདུག་
ག?
༨ དཔེ་དེབ་གཞན་ལུ་ ཁུངས་གཏུགས་འབད་དེ་ཡོད་པ་ཅིན་ དཔེ་དེབ་དེ་དང་ ག་
སྡུར་ ག་དེ་སྦེ་ འབད་ནུག? རིག་པ་ཚུ་ ག་དེ་སྦེ་ལེན་ནུག་?
ཉིནམ་ ་པ།
ཟིན་ སི ་གཉིས་པ་ ན་ད ད་འབད་དེ་ མཐའ་ད ད་འགྲུབ་ནི།

ཉིནམ་བཞི་པ་ནང་ ཟིན་བྲིས་དང་པ་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་མི་ རྩོམ་འབྲི་འདི་ དོ་རུང་ སྡེ་ཚན་དེ་ལུ་ར་
ལོག་སྟེ་སྤྲོད་ཞིན་ན་ ལྷག་སྟེ་ ཡང་ཞུན་རྐྱབ་བཅུག་དགོ། ཞུན་དག་དེའི་སྐབས་ལུ་ གཙོ་བོ་ར་ སྐད་
ཡིག་མཐོ་ཚད་དང་ ཚི་དོན་ཚུ་ ལཱ་ཁག་ཡོད་མེད་ དེ་ལས་ ཡི་གུའི་སྡེབ་ཚུ་ ནོར་འཁྲུལ་ཡོད་མེད་
དབྱེ་དཔྱད་འབད་དེ་ ཞུན་དཔྱད་རྐྱབ་ནི། དཔེར་ན།
༡ སྐད་ཡིག་གི་མཐོ་ཚད་ཚུ་ དམིགས་གཏད་འབད་ཡོད་པའི་ ལྷག་མི་ཚུ་གི་དོན་ལུ་
གོཝ་འཇམ་ཏོང་ཏོ་འདུག་ག?
༢ ཧ་མ་གོ་བའི་མིང་ཚི་ གསརཔ་རེ་ ཚུད་དེ་མིན་འདུག་ག?
༣ གོ་དོན་ལཱ་ཁག་ཡོད་པའི་ གནད་དོན་རེ་ ཚུད་དེ་མིན་འདུག་ག?
དཔེ་སྐྲུན་ལོ་ སྤྱི་ལོ་༢༠20 ལུ།
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༤
༥
༦
༧

ཡི་གུའི་སྡེབ་ཚུ་ལུ་ ནོར་བ་དང་འཁྲུལ་བ་རེ་ མིན་འདུག་ག?
མིང་ཚི་ཆད་ལྷག་རེ་ མིན་འདུག་ག?
ཚག་དང་ཤད་ཚུ་ ཀྲིག་ཀྲི་འབད་ བཀལ་ནུག་ག་?
ཚི་མཚམས་དང་ བརྗོད་མཚམས་ དོན་མཚམས་ཚུ་ ཀྲིག་ཀྲི་འབད་བཅད་ནུག་
ག་?
༨ དཔེ་དེབ་ཀྱི་ཡིག་འབྲུ་སྦོམ་ཆུང་གི་ཚད་ ལྡན་ཏོག་ཏོ་བཟོ་ནི།

ཉིནམ་ ག་པ།
ན་དག་གྲུབ་ཡདོ ་པའི་ ོམ་འ ་ི འདི་ པར་རསི ་བ གས་ཏ་ེ འ ་ི བཀོད་བ གི ་ན།ི

ཉིནམ་ལྔ་པའི་སྐབས་ མཐའ་དཔྱད་ཞུན་དག་གྲུབ་ཡོད་མི་རྩོམ་འབྲི་འདི་ནང་ པར་དང་ རི་མོ་ཚུ་
བཙུགས་ཏེ་ སྤར་སྐྲུན་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ མ་དེབ་བཟོ་ནི། དཔེར་ན།
༡ གནད་དོན་ལཱ་ཁག་ཡོད་པའི་ ནང་གསེས་དོན་ཚན་ཚུ་གི་ གོ་དོན་ཁ་གསལ་བཟོ་
ཐབས་ལུ་ པར་དང་ རི་མོ་ཚུ་འོས་འབབ་བལྟ་སྟེ་བཙུགས་ནི།
༢ ངེས་དོན་ཚུ་ ངེས་ཏིག་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་ པར་ཁྲམ་དང་ཐིག་ཁྲམ་ཚུ་ བཙུགས་ནི།
༣ ལྷག་མི་ཚུ་གིས་ ཆགས་པ་དང་ སྤྲོ་སེམས་བསྐྱེད་ནིའི་དོན་ལུ་ དཔེ་དེབ་མིང་
བཏགས་ནི་དང་ ཕྱི་ཤོག་གི་ པར་རིས་ སེམས་ཤོར་སི་སི་བཟོ་ནི།

དཔེ་སྐྲུན་ལོ་ སྤྱི་ལོ་༢༠20 ལུ།
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འ ་ི ཐངས།

འབྲི་ཐངས་ཐབས་ལམ་ཟེར་མི་འདི་ བྲི་ནིའི་རིག་རྩལ་ གོང་འཕེལ་གཏང་ནིའི་ གོ་རིམ་ལམ་ལུགས་
ཅིག་ཨིན། འབྲི་ཐངས་ཐབས་ལམ་ལུ་ གཙོ་བོར་བཏོན་པའི་བྲི་ནིའི་རིག་རྩལ་འདི་ རྩོམ་འབྲིཔ་ཚུ་གིས་
འབྲི་བའི་སྐབས་ལུ་ ག་ཅི་འབད་ནི་ཨིན་ན? དང་ ག་ཅི་གདམ་ཁ་རྐྱབ་ནི་ཨིན་ན? ཧ་གོ་བཅུག་ནི་
དང་ ཞིབ་འཚོལ་འབད་ནི་ལུ་ དམིགས་གཏད་འབདཝ་ཨིན། (ཨིང་ལིཤི་སྐད་ཡིག་གི་སྒྱུ་རྩལ་ ཤོག་གྲངས་
༢༣ ལས་)

ཐབས་ལམ་འདི་གིས་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ ཁྱད་རིག་ལྡན་པའི་རྩོམ་འབྲིཔ་བཟུམ་སྦེ། དང་པ་ རང་སོའི་
བློ་འདོད་ཀྱི་ དོན་ཚན་གདམ་ཁ་རྐྱབ་ནི་དང་ དོན་ཚན་དེ་ལུ་དཔྱེ་དཔྱད་འབད་ཞིནམ་ལས་ ཉམས་མྱོང་ཚུ་
ཡིག་ཐོག་ལུ་རྩོམ་འབྲི་འབད་ཐངས་ཀྱི་ ཐབས་ལམ་ཚུ་འཐོབ་ཨིན།
ཐབས་ལམ་འདི་ནང་ སློབ་དཔོན་གྱིས་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ འགན་ཁག་ཐེབས་སྤྲོད་ནི་དང་ རང་སྟོབས་
ཀྱིས་སློབ་སྦྱོང་འབད་ནི་ལུ་ རང་དབང་འབད་ ལཱ་འབད་ཚུགས་ནིའི་ གོ་སྐབས་བྱིནམ་ཨིན། སློབ་
ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ རྩོམ་རིག་དང་ དོན་ཚན་ཚུ་གདམ་ཁ་རྐྱབ་བཅུག་ནི་དང་ དེ་ལས་ འབྲི་བའི་སྐབས་ལུ་
སློབ་དཔོན་གྱིས་ མཉམ་རུབ་འབད་དེ་ བྲི་བཅུག་དགོཔ་ཨིན།
འགྲེལ་བཤད་འ ་ི མོ ་ ་གཞི་བཞག་ ེ་འབད་བ་ཅནི །

འགྲེལ་བཤད་འབྲི་རྩོམ་འདི་ གནད་དོན་ཅིག་གི་སྐོར་ལས་ འགྲེལ་བཤད་རྐྱབ་ཏེ་ རྩོམ་མི་འདི་ཨིན།
འགྲེལ་བཤད་འདི་ལྷག་པའི་བསྒང་ལས་ ལྷག་མི་གི་སེམས་ལུ་ མིག་ཏོ་གི་གདོང་ཁར་ མངོན་སུམ་
ཁྲ་ལྷམ་ལྷམ་གྱི་ སྣང་བ་ཤར་ཚུགས་པའི་ དངོས་གཟུགས་འགྲེལ་བཤད། བྱ་རིམ་འགྲེལ་བཤད།
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དངོས་དང་དངོས་མེད་གཉིས་ལྡན་གྱི་ འགྲེལ་བཤད་དང་གསུམ་ཡོད། དེ་ནང་ལས་ དངོས་གཟུགས་
འགྲེལ་བཤད་ཟེར་མི་འདི་ མིག་གི་མཐོང་སར་ཡོད་མི་ཚུ་གི་ འགྲེལ་བཤད་ དཔེར་ན། གནས་
བཤད་བཟུམ་ཨིན།
བྱ་རིམ་འགྲེལ་བཤད་ཟེར་མི་འདི་ གནད་དོན་ཅིག་ ག་དེ་སྦེ་བྱུང་ཡི་ག? གོ་རིམ་བཞིན་དུ་གི་ འགྲེལ་
བཤད། དཔེར་ན། བཞེས་སྒོ་འབད་ཐངས་ཀྱི་ ཟས་སྦྱོར་དཔེ་དེབ་བཟུམ། དངོས་དང་དངོས་མེད་
གཉིས་ལྡན་གྱི་འགྲེལ་བཤད་ ཟེར་མི་འདི་ མིག་གིས་ མཐོང་སར་ཡོད་མི་དང་ སེམས་ཀྱིས་ ཤེས་
དགོ་པའི་ གནད་དོན་གཉིས་ཆ་ར་ སྟབས་གཅིག་ཁར་བཤད་མི་ལུ་ སླབ་ཨིན། དཔེར་ན། སྒྲིག་ལམ་
རྣམ་གཞག་ནང་ ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གྱི་ སྒྲིག་ལམ་ སྟབས་གཅིག་ཁར་ བཤད་མི་བཟུམ་ཨིན།
ན་གསོ། འགྲེལ་བཤད་འབྲི་རྩོམ་འདི་འབྲིཝ་ད་ སློབ་དཔོན་གྱིས་ འབྲི་རྩོམ་མ་འབྲི་བའི་ཧེ་མར་ འོག་གི་དོན་ཚན་ཚུ་ སློབ་
ཕྲུག་ཚུ་གིས་ འབྲི་རྩོམ་གྱི་ཆ་ཤས་ཅིག་འབད་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་གི་དོན་ལུ་ བཅའ་སྒྲིག་རྐྱབ་འོང་།

འགྲེལ་བཤད། (རྐྱབ་དགོ་པའི་གནད་དོན་ ག་ཅི་ཨིན་ན?)

འབྲི་རྩོམ་ལྷག་མི། (ནང་རྡོག་ སྤྱིར་བཏང་ གཞོནམ་ ཕྱི་མི་ ག་གི་དོན་ལུ་ཨིན་ན?)

སྐད་ཡིག། (གོ་ཡངས་བ། གོ་དོག་དྲགས། ཞེ་ས་དང་ སྙན་ཚི་གིས་བརྒྱན་པ་ག་དེ་སྦེ་
འབྲི་ན?)

གནས་ཚུལ་འབྱུང་ཁུངས། (ལྟ་སྐོར་ ཉམས་མྱོང་ ཞིབ་འཚོལ་ ག་ཅི་ཐོག་ལས་
ཨིན་ན?)

དབྱེ་བ། (འགྲེལ་བཤད་)
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ཚོར་སྣང་། (རྩུབ་དྲགས་ དགོད་བྲ་ ག་ཅི་བཟུམ་དགོ་ན?)

རིམ་པ། (གོ་རིམ་ སླ་བསྲེ་ ག་ཅི་བཟུམ་འབྲི་ན?)
སློབ་ཕྲུག་དང་གཅིག་ཁར་ གྲོས་བསྟུན་གྱི་ཐོག་ལས་ འབྲི་བཀོད་ ཟིན་བྲིས་ཅིག་བཟོ་དགོ། སློབ་ཕྲུག་
ཚུ་དོན་ཚན་འདི་གི་ ཐོག་ལུ་ འབྲི་བཅུགཔ་ད་ འབྲི་རྩོམ་ཞུན་དག་དང་ བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱི་སྐབས་ སློབ་
དཔོན་རང་གིས་ དཔེ་སྟོན་འབད་ནི་གི་ འབྲི་རྩོམ་འདི་ ཕྱི་ཁར་འབད་འབྲི་དགོཔ་ཨིན།
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ོབ་དཔོན་ ་གི་དོན་ ་ ཉན་ བ་ལམ་ ོན་ཟིན་ ིས།
༡ མི་ཆེ་འབྲིང་ཆུང་གསུམ་དང་ གཅིག་ཁར་ འཐོབ་ལམ་དང་འཁྲིལ་བའི་ ཞེ་ས་དང་ ཕལ་
ཚི་གི་འཐོབ་ལམ་ཚུ་ སྟོན་བྱིན་ཏེ་ལག་ལེན་འཐབ་བཅུག་དགོ།
༢ དུས་མཐུན་གྱི་ མིང་ཚི་གསརཔ་ཚུ་ རྒྱ་སྐྱེད་འབད་དེ་ ལག་ལེན་འཐབ་བཅུག་དགོ།
༣ བློ་སླབ་ད་ ཉམས་འགྱུར་གྱི་ཁྱད་པར་དང་ སྐད་ཀྱི་སེང་ཕབ་ཚུ་ ཚུལ་མཐུན་འབད་ ལག་
ལེན་འཐབ་ཚུགས་ནིའི་དོན་ལུ་ ལེགས་སྦྱར་དང་གསལ་བཤད་འབད་ནིའི་ སྦྱང་བ་བྱིན་དགོ།
༤ གནད་དོན་ སྣ་ཚོགས་ཀྱི་ཡིག་འགྲུལ་དང་ ཡིག་ཆ་ལུ་བརྟེན་པའི་ གནད་དོན་ཚུ་ལུ་ གྲོས་
བསྟུན་དང་ གོ་སྡུར་ རྩོད་སྡུར་འབད་ནི་ཚུ་ནང་ བཅའ་མར་གཏོགས་ནིའི་དུས་ཚོད་བྱིན་དགོ།
༥ གསལ་བཤད་དང་ གསལ་ཞུ་ཚུ་འབདཝ་ད་ རྗོད་སྒྲ་དང་ ཚི་གི་གཅད་མཚམས་ཚུ་ ཚུལ་
མཐུན་གྱི་ཐོག་ལས་ སླབ་བཅུག་དགོ།
༦ འབྲེལ་ཡོད་ གནད་དོན་ཚུ་ནང་ ལུང་འདྲེན་དང་ དཔྱེ་གཏམ་ སྒྲ་གཏམ་བཙུགས་ཏེ་ སླབ་
མི་ཚུ་ཉན་ཏེ་ ཧ་གོ་ནི་དང་ དེ་དང་བསྟུན་པའི་ལན་ཚུ་ འོས་འབབ་དང་བསྟུན་ཏེ་ རྒྱས་
བཤད་དང་ བཅུད་བསྡུས་ཏེ་ སླབ་དགོ་པའི་ གོ་སྐབས་གང་མང་བྱིན་ཏེ་ སླབ་བཅུག་དགོ།
༧ ཆོས་སྐད་དང་ དབྱིན་སྐད་ཚུ་ལས་གོ་བའི་ སྤྱིར་བཏང་གནད་དོན་ཚུ་ རྫོང་ཁའི་ནང་ སྐད་
སྒྱུར་འབད་དེ་ སླབ་ནིའི་གོ་སྐབས་ གང་མང་བྱིན་དགོ།

དཔེ་སྐྲུན་ལོ་ སྤྱི་ལོ་༢༠20 ལུ།

177

ོབ་དཔོན་ལམ་ ོན།

ོབ་རིམ་༡༡ པ།

ོང་ །

རིག་རྩལ། (ཉན་ནི་ སླབ་ནི་) རིག་སྟོབས་དབྱེ་རིམ། (ལག་ལེན་)
༡. སློབ་དཔོན་གྱིས་ དུས་ཚོད་གཏན་འཁེལ་ཅིག་ བཞག་ཞིནམ་ལས སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ གསལ་
བཤད་གཏང་ནིའི་གོ་སྐབས་བྱིན་དགོ། གསལ་བཤད་ཀྱི་དོན་ཚན་ འོག་ལུ་བཀོད་ཡོད་མི་ཚུ་
ལུ་ གཞི་བཞག་སྟེ་ སྦྱང་བ་འབད་བཅུག་ཞིནམ་ལས་ གཏང་བཅུག་དགོ།
དཔེར་ན།
* འབྱོན་པ་ལེགས་སོའི་གསལ་བཤད།
* བཀྲིན་དགའ་ཚོར་གྱི་གསལ་བཤད།
* ལས་རིམ་ངོ་སྤྲོད་ཀྱི་གསལ་བཤད།
* ཁུངས་དོན་གྱི་གསལ་བཤད།
* རྒྱུད་སྐུལ་གསལ་བཤད།
* དུས་སྟོན་གསལ་བཤད་དེ་ཚུ་འབད་བཅུག་དགོ།
རིག་རྩལ། (ཉན་ན་ི སླབ་ནི་) རིག་སྟོབས་དབྱེ་རིམ། (དབྱེ་ཞིབ་)
༢. སློབ་ཁང་ནང་ པར་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ ཉན་སླབ་འབད་ནིའི་ཐབས་ཤེས་སྦྱོང་ལཱ།
གོ་རིམ་༡ པ།
སློབ་དཔོན་གྱིས་ སློབ་ཁང་ནང་འགྱོཝ་ད་ ཤོག་ཐང་གུ་པར་ཅིག་ བཅའ་སྒྲིག་རྐྱབ་སྟེ་འབག་
ཞིནམ་ལས་ པར་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ བཤད་པ་རྐྱབ་བཅུག་དགོ། དེ་བསྒང་སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་
པར་གྱི་བཤད་པ་འདི་ པར་ག་འབྲི་ཡོད་མི་དེ་གུ་མེན་པར་ རང་སོའི་ཐབས་ཤེས་གུ་བཀལ་ཏེ་
བསམ་འཆར་གྱི་ཐོག་ལས་ གནས་སྟངས་འགྱུར་ཚུགས་མི་ཚུགས་ལུ་ བལྟ་དགོ། ལེགས་ཉེས་
དཔེ་སྐྲུན་ལོ་ སྤྱི་ལོ་༢༠20 ལུ།
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ག་དེ་སྦེ་ར་འགྱོ་ནུག་ག་? ཆ་རོགས་ནང་རྡོག་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་བཅུག་སྟེ་ བློ་སླབ་བཅུག་དགོ།
གོ་རིམ་༢པ།
སློ་དཔོན་གྱིས་ པར་ངོ་མ་དངོས་སུ་མ་སྟོན་པར་ སླར་ལོག་སྟེ་ར་ པར་གྱི་སྐོར་ལས་ བཤད་པ་
རྐྱབ་བྱིན་ནི་ དེའི་སྐབས་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ རང་སོའི་པར་གྱི་ཆ་ཤས་ མ་ཚང་མི་ཚུ་ ཚངམ་
འབད་བཙུགས་ནི།
གོ་རིམ་༣ པ།
སློབ་དཔོན་གྱི་ བཤད་པ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ འབད་ཚུགསཔ་དང་མ་ཚུགས་
པའི་ཁྱད་པར་ ག་ཅི་ལས་བརྟེན་ཨིན་ན་? དེ་གི་སྐོར་ལས་སླབ་བཅུག་དགོ།
གོ་རིམ་༤ པ།
སློབ་དཔོན་གྱིས་པར་ལུ་ འགྲེལ་བཤད་རྐྱབ་མི་དང་འཁྲིལ་ ཚུལ་མཐུན་འབད་ཚུགས་མི་ཚུ་ལུ་
དྲི་བ་དྲིས་ལན་འབད་ཐོག་ གཟེངས་བསྟོད་འབད་དེ་ ཉན་ཐངས་ཀྱི་རིག་རྩལ་ ཁག་དག་པ་ཅིག་
དམངས་ཁར་བཤད་དགོ།
* ཉན་ནི་རིག་རྩལ་ལུ་མཁོ་བའི་ཐབས་ལམ།

ཉན་པའི་སྐབས་ རང་གི་མི་ཚེི་ཉམས་མྱོང་གི་ འབྲེལ་བ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ཉན་ནི།

གནས་ཚུལ་དོན་ལྡན་ཚུ་ སེམས་ཁར་བཞག་ནི་ལུ་ དམིགས་པ་གཏད་དེ་ཉན་ནི།

རྣ་བའི་དབང་པོ་ ཕྱི་ཡུལ་གཞན་ཁར་ མ་གཏང་པར་ཉན་ནི།

ཉན་པའི་སྐབས་ གནད་དོན་སེམས་ཀྱི་ བསྡུ་སྒྲིག་འབད་དེ་ཉན་ནི།

གནད་དོན་གཙོ་ཅན་ཚུ་ ཟིན་བྲིས་བཏབ་ནི།
དཔེ་སྐྲུན་ལོ་ སྤྱི་ལོ་༢༠20 ལུ།
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བརྗོད་དོན་ རང་གི་སེམས་ཀྱིས་བཅུད་བསྡུས་ཏེ་ཉན་ནི།
ནང་སེམས་ཀྱི་གདིང་ལས་ སྤྲོ་བ་ལེན་ཏེ་ཉན་ནི།
གོ་རིམ་༥ པ།
གོང་གི་ཉན་ནི་ལུ་མཁོ་བའི་ཐབས་ལམ་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་དགོ་པའི་བཀོད་རྒྱ་བྱིན་ཏེ་ ཉན་
ནིའི་རིག་རྩལ་ དབྱེ་དཔྱད་ཀྱི་དོན་ལུ་ སློབ་དཔོན་གྱིས་སྲུང་ཐུང་ཀུ་ཅིག་གཏང་ནི།
གོ་རིམ་༦ པ།
སློབ་དཔོན་གྱིས་སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ ཤོག་གུ་རེ་བཀྲམ་སྤེལ་འབད་ཞིནམ་ལས་ གོང་ལུ་གཏང་
མིའི་སྲུང་དེ་ སླར་ལོག་ཚར་ཅིག་ ལྷག་བྱིན་ཏེ་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ སྲུང་གི་གནད་དོན་གཙོ་ཅན་
ཚུ་ ཟིན་བྲིས་བཏབ་བཅུག་དགོ།
གོ་རིམ་༧ པ།
སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ ཆ་འབད་སྡོད་བཅུག་ཞིནམ་ལས་ ཁོང་གིས་བྲིས་ཚར་བའི་ སྲུང་ཚུ་ ཁོང་ར་ཆ་
རོགས་ནང་རྡོག་ལུ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་བཅུག་དགོ།
གོ་རིམ་༨ པ།
སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ ཉན་ནིའི་རིག་རྩལ་ ལེགས་ཤོམའབད་འཐོབ་བཅུག་ནིའི་དོན་ལུ་ སློབ་དཔོན་
གྱིས་ ཉན་ནི་ལུ་མཁོ་བའི་ཐབས་ལམ་ཚུ་ ཡང་བསྐྱར་གྱི་གོ་དོན་སྤྲོད་དགོ།
རིག་རྩལ། (སླབ་ནི་) རིག་སྟབོ ས་དབྱེ་རིམ། (ལག་ལེན་)
༣. སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ གསལ་བཤད་གཏང་ནིའི་སྐོར་རྒྱབ་ རང་གི་ སློབ་ཁང་ནང་ཨིན་པ་ཅིན། སློབ་
དཔོན་གྱིས་ རང་གི་ཐུན་ཚན་ནང་ དུས་ཡུན་སྐར་མ་༥ དེ་ཅིག་གི་རིང་ ནངས་པ་གསལ་
དཔེ་སྐྲུན་ལོ་ སྤྱི་ལོ་༢༠20 ལུ།
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བཤད་ གཏང་མི་ག་ཨིན་མི་འདི་ སྟ་གོན་སྦྱང་བ་དང་ འདྲཝ་འབད་ སློབ་ཁང་ནང་གཏང་
བཅུག་སྟེ་ བཅོ་ཁ་རྐྱབ་དགོཔ་ཚུ་བཅོ་ཁ་རྐྱབ་བྱིན་ནི། དེ་གིས་ སློབ་ཕྲུག་དམངས་ལུ་གཏང་
ནིའི་ གསལ་བཤད་ཀྱི་སྤུས་ཚད་ཡང་ལེགས་ཤོམ་བཟོ་ཚུགས།
རིག་རྩལ། (ཉན་ན་ི སླབ་ནི་) རིག་སྟོབས་དབྱེ་རིམ། (དབྱེ་ཞིབ་)
༤. སློབ་དཔོན་གྱིས་སློབ་ཁང་ནང་ལུ་ རྩོད་གླེང་འབད་བཏུབ་པའི་ གནད་དོན་ཅིག་བྱིན་ཞིནམ་
ལས་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་རང་སོའི་འདོད་པ་དང་འཁྲིལ་ སྒྲུབ་མིའི་སྡེ་ཚན་དང་ དགག་མིའི་སྡེ་ཚན་
ནང་ བགོ་སྟེ་འདྲན་འདྲ་འཛུལ་བཅུག་ནི།

དེ་ལས་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ སྡེ་ཚན་ནང་ ག་ཅི་ར་སླབ་ནི་ཨིན་ན་ གྲོས་བསྟུན་གྱི་ཐོག་ལས་
མནོ་བསམ་གཏང་བཅུག་ནི།

རྩོད་འགྲན་འབད་ཐངས་དང་ སྐུགས་བྱིན་ནི་དབྱེ་ཞིབ་ཚད་གཞི་དང་ རྩོད་འགྲན་ནང་
ཚང་དགོ་པའི་ ཁྱད་རྣམ་ཚུ་བཤད་བྱིན་ཏེ་ རྩོད་འགྲན་འབད་བཅུག་དགོ། རྩོན་འགྲན་
ནང་ སློབ་ཕྲུག་ གེ་ར་སླབ་ནིའི་གོ་སྐབས་འཐོབ་ཚུགས་དགོ།

སློབ་དཔོན་གྱིས་ དབྱེ་ཞིབ་ཚད་གཞི་དང་འཁྲིལ་ཏེ སྐུགས་བྱིན་ཏེ་རྒྱལ་ཕམ་ཕྱེ་དགོ།

མཇུག་ལུ་རྩོད་འགྲན་འབདཝ་ད་བཏུབ་དང་མ་བཏུབ་པའི་ སྐྱོན་ཡོན་བཤད་བྱིན་དགོ།
རིག་རྩལ། (ཉན་ན་ི སླབ་ནི་) རིག་སྟོབས་དབྱེ་རིམ། (དབྱེ་ཞིབ་)
༥. སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ གཤམ་འཁོད་ཀྱི་ཐབས་ཤེས་ཀྱིས་ཐོག་ལས་ རང་གི་ ཉན་ནི་ སླབ་ནིའི་
རིག་རྩལ་ སྦྱང་བ་འབད་དགོཔ་ཚུ་ཡང་།
དཔེ་སྐྲུན་ལོ་ སྤྱི་ལོ་༢༠20 ལུ།
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* སྒྲ་འཛི་འཁོར་ལོ་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ ཞབས་ཁྲ་ གནས་ཚུལ་ གསལ་བསྒྲགས་
འདྲཝ་ཉན་ཏེ་བྲི་བཅུག་སྟེ།
* འཁྲབ་རྩེད་འབད་བཅུག་སྟེ།
* སློབ་ཁང་ནང་རང་གི་ ཤེས་མི་སྲུང་ཐུང་ཀུ་རེ་གཏང་བཅུག་སྟེ།
* གློག་བརྙན་དང་ གསལ་བཤད་ཚུ་ཉན་ཏེ་ བཅུད་བསྡུ་སྟེ་ སླབ་ཐོག་ལས།
* སྤྲོ་འཕེལ་གྱི་ལས་རིམ་ཐོག་ལས།
* སློབ་དཔོན་གྱིས་མགྱོགས་ཕབ་འབད་ཐོག་ལས།
རིག་རྩལ། (བྲི་ནི་) རིག་སྟབོ ས་དབྱེ་རིམ། (དབྱེ་ཞིབ་)
༦. ཨ་ལོ་ཚུ་གིས་ དཔྱེ་གཏམ་ཚུ་གི་ ཚི་དོན་འོས་འབབ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ གནས་སྟངས་ངོ་མ་ཚུ་
ནང་ ག་དེ་སྦེ་ར་ཤར་ཏེ་འོངམ་ཨིན་ན? མིག་གིས་མཐོང་མཐོངམ་དང་ རྣ་བས་གོ་གོཝ་
སེམས་ཀྱིས་དྲན་དྲནམ་དང་ ཡང་ན་ འཆར་སྣང་ཚུ་བཀོད་བཅུག་དགོ།
རིག་རྩལ། (ཉན་ནི་ བྲི་ནི་) རིག་སྟབོ ས་དབྱེ་རིམ། (གཅིག་བསྡུས་)
༧. འཕྲལ་འཕྲལ་ སློབ་དཔོན་གྱིས་ གསལ་བཤད་བྲིས་བྲིསཝ་ཡོད་མི་ཅིག་གི་ ཐོག་ལས་
གསལ་བཤད་འབད་བྱིན་དགོ། སློབ་དཔོན་གྱིས་ གསལ་བཤད་འབད་མི་ཚུ་ ཨ་ལོ་ཚུ་ལུ་
ཉན་བཅུག་སྟེ་ ཟིན་བྲིས་བཏབ་བཅུག་དགོ། ཟིན་བྲིས་བཏབ་ཚར་བའི་ ཤུལ་ལུ་སློབ་ཕྲུག་ཚུ་
ལུ་ ལོག་ལྷག་བཅུག་སྟེ་ སློབ་དཔོན་གྱི་ལག་པར་ཡོད་མི་ གསལ་བཤད་དང་ ག་སྡུར་
འབད་དེ་ བལྟ་ཞིནམ་ལས་ ལྷག་ཆད་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ ངོས་ལན་བསམ་འཆར་བྱིན་དགོ།
དཔེ་སྐྲུན་ལོ་ སྤྱི་ལོ་༢༠20 ལུ།
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ཁུངས་དོན།
སྐད་ཡིག་གི་རིག་རྩལ་འདི་ སྨྲ་ཤེས་དནོ ་ག་ོ བ་མིའ་ི མཚན་ཉིད། ཟེར་སླབ་དོ་བཟུམ་སྦེ་ སྤྱིར་མིའི་
ལུས་རྟེན་ཐོབ་རིགས་ཐོབ་ཚད་ ག་ར་རིགས་མཐུན་ ནང་ཚན་སོ་སོའི་ཁ་སྐད་ བརྡ་དོན་སྤྲོད་ལེན་གྱི་
ཐོག་ལས་ ཤེས་བརྗོད་འཇུག་གསུམ་གྱི་ཐ་སྙད་ མི་ཚེགང་སྤྱོད་ནི་ལུ་ རང་བཞིན་གྱི་རིག་སྟོབས་
ཡོདཔ་ཨིན། དེ་འབདཝ་ད་ འདས་པ་དང་ད་ལྟ་བའི་འབྱུང་རིམ་ཚུ་ མ་འོངས་པའི་དོན་ལུ་ཐོ་བཀོད་
འབད་ནི་དང་ འཛམ་གླིང་སྐད་རིགས་མ་འདྲ་བའི་ མི་རིགས་གཞན་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ སོ་སོའི་རིག་
པ་དང་ ཉམས་མྱོང་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་ཀུན་གྱི་གཞི་འཛིན་ཅིང་། །རིག་ ེད་ ་བ་ མས་
ཀྱི་ ། །མིང་ཚིག་བ ོད་པ་ཀུན་གྱི་གཞི། །ཡི་གེའི་ ོར་བ་བཤད་པར་ ། །ཟེར་གསུངས་ཡོདཔ་བཟུམ་
ནང་པའི་གཙུག་ལག་བསླབ་པ་གསུམ་དང་ ཕྱི་རོལ་པའི་རིག་བྱེད་བཞི་ མཐུན་མོང་གི་རིག་གནས་ཚུ་
ག་ར་གི་གཞི་འདི་ ཡི་གེའི་སྦྱོར་བ་ལུ་བརྟེན་དགོཔ་ཨིན། དེ་ཡང་ ངག་ཐོག་གི་བརྗོད་པ་ལུ་ བརྟེན་ཏེ་
འགྲུབ་པའི་སྐད་ཡིག་གི་སྦྱོར་བ་དང་ ཡི་གུའི་སྦྱོར་བ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ རྒྱུན་གནས་ཚུགས་པའི་ངག་ཐོག་གི་
བརྗོད་པ་ དེ་གཉིས་ གཅིག་ལུ་གཅིག་བརྟེན་གྱི་ཐོག་ལས་ འཇིག་རྟེན་བརྡ་སྤྲོད་ཀྱི་རྣམ་གཞག་ ནོར་
འཁྲུལ་མེད་པར་ ཡུན་རིང་གི་བར་ན་བརྡ་དོན་འཕྲོད་ཚུགསཔ་བཟོ་དགོཔ་ཨིན།
དེའི་དོན་ལུ་ སྐད་ཡིག་གི་ཤེས་ཡོན་འཐོབ་ནི་གི་ རིག་རྩལ་འདི་ཡང་ རྫ་དཔལ་སྤྲུལ་རིན་པ་ོ ཆེས།
དཔེ་སྐྲུན་ལོ་ སྤྱི་ལོ་༢༠20 ལུ།
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འ ི་ཀློག་ ་དང་རིག་པའི་གཞི་བ ང་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་སྦྱརོ ་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་
འབད་བཟོ་སྟེ་ཡོད།།
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ད་ཡིག་དང་ཡི་གུ་ ོར་བའི་གནས་ཚད།
སློབ་རིམ་༡༢ པ་མཇུག་བསྡུཝ་ད་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས།
༡. རྫོང་ཁའི་སྐད་ཡིག་གི་ དགོས་པ་དང་ཕན་ཐོགས་ ཁྱད་རྣམ་དང་སྒྲུབ་ཚུལ་ཤེས་ཚུགས་དགོ།
༢. རྫོང་ཁའི་ མིང་ཚི་བརྗོད་པའི་རྣམ་གཞག་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་དགོ།
༣. སྦྱར་བྱ་ཡི་གེའི་ རྣམ་གཞག་དང་ ཕྲད་རྣམ་དབྱེ་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་དགོ།
༤. བདག་གཞན་དུས་གསུམ་དང་ བྱ་བྱེད་ལས་གསུམ་དབྱེ་བ་ཕྱེས་ཏེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས།
༥. ཆོས་སྐད་དང་ རྫོང་ཁའི་རྗོད་སྒྲ་དང་ ཡིག་སྡེབ་ ཕྲད་དང་རྣམ་དབྱེའི་ ཁྱད་པར་ཚུ་ཕྱེ་ཚུགས་
དགོ།
༦. ངག་ཐོག་དང་ཡིག་ཐོག་ལུ་ དུས་རྒྱུན་ ལག་ལེན་འཐབ་དགོ་པའི་ མིང་ཚི་གི་རིགས་དང་
སྒྲ་གཏམ་དང་ སྐོར་གཏམ་ དཔྱེ་གཏམ་ ཞེ་ས་དང་ཕལ་སྐད་ཚུ་ དབྱེ་བ་ཕྱེས་ཏེ་ ལག་ལེན་
འཐབ་ཚུགས་དགོ།
༧. རྫོང་ཁ་རོ་མཱན་དང་ ཉེར་མཁོའི་ཨིང་ལིཤ་ རྫོང་ཁ་ནང་འབྲི་ཐངས་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་
དགོ།
༨. གདམ་ང་ཅན་དང་ རྗོད་སྒྲ་ཕྱོགས་མཚུངས་ཀྱི་ ཡིག་སྡེབ་འཁྲུལ་སྤོང་ཚུ་ ཤེས་ཚུགས་དགོ།

དཔེ་སྐྲུན་ལོ་ སྤྱི་ལོ་༢༠20 ལུ།

186

ོབ་དཔོན་ལམ་ ོན།

ོབ་རིམ་༡༡ པ།

ཡི་གུ་ རོ ་བའི་བཀོད་རིས།

བོ ་རིམ།
༡. ་ཚིག་ ་ ས་ག མ་ད ེ་བ།
༢. ཚིགས་བཅད་ཀྱི་བ དོ ་པའི་ད ེ་བ།
༣. མ་ད ེ་བ ད་ཀྱི་ད ེ་བ།
༤.ཉེར་མཁོའི་ཨིང་ལིཤ་ ོང་ཁ་ནང་འ ི་ཐངས་ལམ་ གས།
༥. ད་ཡིག་གི་འ ང་ཁུངས། འ ག་གི་ ལ་ཡོངས་ ད་ཡིག། ོང་ཁའི་ཡི་གུའི་ ེར་བ།
འ ག་ཡིག་འ ང་ཁུངས།་ཡིག་གུའི་ ག་ ན། ོང་ཁའི་མིང་ཚིག།
༦. ཚིག་གྲོགས་ཤིག་ ཞིག་ ཅིག་ འཐོབ་ཐངས།
༧. ཆོས་ ད་ ོང་ཁའི་ ོད་ ་དང་ ཡིག་ ེབ་ཁྱད་པར།
༨. ོད་ ་ ོགས་མ ངས་ཀྱི་ཡིག་ ེབ་འཁྲུལ་ ོངས།
༩. ོང་ཁའི་ནང་འ ི་ ོལ་མེད་པའི་འ ི་ཐངས་གཞན།
༡༠. ཡི་གུ་ཕོ་མོའི་ད ེ་བ་ངོས་འཛིན།
༡༡. མིང་མཐའ་འ ེན་ ལ་དང་ བདག་
༡༢. ད་ཡིག་གི་ཁྱད་ མ་དང་ བ་ ལ།
༡༣. མ ངས་གསལ།
༡༤. ཐེ་ཚོམ་གྱི་ །
༡༥. མིང་ཚིག་བ ོད་པའི་ མ་གཞག་ངོས་འཛིན་དང་ལག་ལེན།
༡༦. ཆོས་ ད་ ོང་ཁའི་ ད་ མ་ཁྱད་པར།
༡༧. ར་ ་ཡི་གེའི་ མ་གཞག་དང་ ོར་ ལ་ཚིག་ ད་ཀྱི་ མ་གཞག།
ཡིག་བ ར་ མ་གཞག
༡ ་ཡིག།
༢ འ ིན་ཡིག།
༣ བཀའ་ །
༤ ཁྱབ་བ གས་དང་བ ་བ ལ།
༥ གསལ་བ གས།
༦ ན་ །
༧ ན་གསོལ།
༨ ཟིན་ ིས།
༩ གྲོས་གཞི།
༡༠ གྲོས་ཆོད།
༡༡ ་ཚིག་/བཤེར་ཡིག།
༡༢ ངག་བ ོད།
༡༣ འབའ་འགན་ །
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ོབ་རིམ་༡༡ པ།

གནས་རིམ་བ ་ ོན།
༡. སྐད་ཡིག་གི་ངོ་སྤྲོད་ ཕན་ཐོགས་དང་དགོས་པ་ཚུ་ འབྱུང་ཁུངས་དང་ ཁྱད་རྣམ་སྒྲུབ་ཚུལ་
ཚུ་ཤེས་ཚུགས།
༢. མིང་ཚི་བརྗོད་པའི་རྣམ་གཞག་ ཧ་གོ་སྟེ་ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས།
༣. སྦྱར་བྱ་ཡི་གེའི་ རྣམ་གཞག་དང་ ཕྲད་རྣམ་དབྱེ་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས།
༤. བདག་གཞན་དུས་གསུམ་དང་ བྱ་བྱེད་ལས་གསུམ་དབྱེ་བ་ཕྱེས་ཏེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས།
༥. ཆོས་སྐད་དང་ རྫོང་ཁའི་རྗོད་སྒྲ་དང་ ཡིག་སྡེབ་ ཕྲད་དང་ རྣམ་དབྱེའི་ཁྱད་པར་ཚུ་ ཕྱེ་
ཚུགས།
༦. ངག་ཐོག་དང་ཡིག་ཐོག་ལུ་ དུས་རྒྱུན་ ལག་ལེན་འཐབ་དགོ་པའི་ མིང་ཚི་གི་རིགས་དང་
སྒྲ་གཏམ་དང་ སྐོར་གཏམ་ དཔྱེ་གཏམ་ ཞེ་ས་དང་ཕལ་སྐད་ཚུ་ དབྱེ་བ་ཕྱེས་ཏེ་ ལག་ལེན་
འཐབ་ཚུགས།
༧. ཉེར་མཁོའི་ཨིང་ལིཤ་ རྫོང་ཁ་ནང་འབྲི་ཐངས་ལམ་ལུགས་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས།
༨. གདམ་ང་ཅན་དང་ རྗོད་སྒྲ་ཕྱོགས་མཚུངས་ཀྱི་ ཡིག་སྡེབ་འཁྲུལ་སྤོང་ཚུ་ ཤེས་ཚུགས།
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ོབ་ ོང་ལས་དོན།
༡. སློབ་རིམ་བཅུ་པ་ནང་ལྷབ་མི་ སྐད་ཡིག་གི་རིག་རྩལ་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་དགོ།
༢. སྐད་ཡིག་གི་ འབྱུང་ཁུངས་ ཤེས་ཚུགས་དགོ།
༣. རྫོང་ཁའི་རྣམ་དབྱེ་དང་ སླར་བསྡུ་ མིང་མཐའི་དབྱེ་བ་ཚུ་ ཤེས་ཚུགས་དགོ།
༤. ཉེར་མཁོའི་ཨིང་ལིཤ་མིང་ཚི་ རྫོང་ཁ་ནང་འབྲི་ཐངས་ལམ་ལུགས་ ཤེས་ཚུགས།
༥. བྱ་ཚི་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་དབྱེ་བ་ཕྱེས་ཏེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་དགོ།
༦. ངག་ཐོག་ལས་སླབ་སྲོལ་ཡོད་པའི་ སྒྲ་གཏམ་ སྐོར་གཏམ་ དཔྱེ་གཏམ་ཚུ་ དབྱེ་བ་ཕྱེས་ཏེ་
ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་དགོ།
༧. ཡི་གུ་ཕོ་མོའི་ ངོས་འཛི་དང་ བདག་གཞན་དུས་གསུམ་ བྱ་བྱེད་ལས་གསུམ་ དབྱེ་དཔྱད་
འབད་ཚུགས་དགོ།
༨. ཆོས་སྐད་དང་ རྫོང་ཁའི་ཡིག་སྡེབ་ རྗོད་སྒྲ་འི་ ཁྱད་པར་ཚུ་ངོས་འཛི་ འབད་ཚུགས་དགོ།
༩. ཚི་མཛོད་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ མིང་ཚི་གི་གོ་དོན་ཚུ་ ཧ་གོ་ཚུགས་དགོ།
༡༠. རྗོད་སྒྲ་ ཕྱོགས་མཚུངས་ཀྱི་ ཡིག་སྡེབ་ཚུ་ དབྱེ་བ་ཕྱེས་ཏེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་དགོ།
༡༡. སྐད་ཡིག་ སློབ་སྦྱོང་འབད་ནི་ལུ་ སྤྲོ་བ་དང་བརྩོན་ཤུགས་ བསྐྱེད་ཚུགས་དགོ།
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ོབ་རིམ་༡༡ པ།

ོབ་དཔོན་ ་གིས་འབད་དགོཔ།
༡. སྐད་ཡིག་གི་ འབྱུང་ཁུངས་དང་ ཁྱད་རྣམ་སྒྲུབ་ཚུལ་ཚུ་ ངོ་སྤྲོད་འབད་བྱིན་དགོ།
༢. མིང་ཚི་བརྗོད་པའི་རྣམ་གཞག་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་པའི་ སྦྱང་བ་བྱིན་དགོ།
༣. སྦྱར་བྱ་ཡི་གེའི་རྣམ་གཞག་དང་ ཕྲད་རྣམ་དབྱེ་ཚུ་ ཚུལ་མཐུན་འབད་ ལག་ལེན་འཐབ་
ཚུགས་པའི་སྦྱང་བ་བྱིན་དགོ།
༤. བདག་གཞན་དུས་གསུམ་དང་ བྱ་བྱེད་ལས་གསུམ་གྱི་དབྱེ་བ་ཕྱེ་ཞིནམ་ལས་ འཇུག་ཚུལ་
སྟོན་བྱིན་ཏེ་སྦྱང་བ་བྱིན་དགོ།
༥. ཆོས་སྐད་དང་ རྫོང་ཁའི་རྗོད་སྒྲ་དང་ ཡིག་སྡེབ་ ཕྲད་རྣམ་དབྱེའི་ ཁྱད་པར་ཚུ་ དབྱེ་བ་ཕྱེས་
ཏེ་ སྟོན་བྱིན་དགོ།
༦. ངག་ཐོག་དང་ཡིག་ཐོག་ལུ་ དུས་རྒྱུན་ ལག་ལེན་འཐབ་དགོ་པའི་ མིང་ཚི་གི་རིགས་དང་
སྒྲ་གཏམ་དང་ སྐོར་གཏམ་ དཔྱེ་གཏམ་ ཞེ་ས་དང་ཕལ་སྐད་ དབྱེ་བ་ཕྱེས་ཏེ་ སྟོན་ཞིནམ་
ལས་ སྦྱང་བ་བྱིན་དགོ།
༧. མིང་ཚི་རྒྱ་སྐྱེད་དང་ རྗོད་སྒྲ་ཚུ་ སྟོན་བྱིན་ཏེ་ སྦྱང་བ་བྱིན་དགོ།
༨. ཉེར་མཁོའི་ཨིང་ལིཤ་ རྫོང་ཁ་ནང་འབྲི་ཐངས་ སྟོན་བྱིན་དགོ།
༩. གདམ་ང་ཅན་དང་ རྗོད་སྒྲ་ཕྱོགས་མཚུངས་ཀྱི་ ཡིག་སྡེབ་འཁྲུལ་སྤོང་ཚུ་ དབྱེ་བ་ཕྱེས་ཏེ་
སྟོན་བྱིན་དགོ།
དཔེ་སྐྲུན་ལོ་ སྤྱི་ལོ་༢༠20 ལུ།
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མ ན་ ེན་ཚང་དགོཔ།
འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ གཞི་རིམ་འོག་མའི་ སློབ་རིམ་ཚུ་ནང་ རྫོང་ཁའི་སྐད་ཡིག་ཉན་སླབ་དང་ འབྲི་
ལྷག་གི་རིག་རྩལ་ སྦྱང་བ་ཁྱད་འཕགས་འཐོབ་ནིའི་དོན་ལུ་ སྦྱང་བ་ལེ་ཤ་བྱིན་དགོཔ་ཡོད། དེ་གི་ཤུལ་
ལས་ སྐད་ཡིག་དང་ བརྡ་སྦྱོར་གྱི་ སློབ་སྦྱོང་འབད་དེ་ མིང་ཚི་བརྗོད་པ་དང་ ཕྲད་རྣམ་དབྱེ་ རྗོད་སྒྲ་དང་
ཐ་སྙད་གསརཔ་ཚུ་ལྷབ་ནི་ལས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ སྐད་ཡིག་གི་དགོས་པ་དང་ འབྱུང་ཁུངས་ ཚུན་ཚོད་
ལྷབ་དགོཔ་ཨིན། རྫོང་ཁའི་སྐད་ཡིག་དང་ ཡིག་སྦྱོར་གྱི་གནས་ཚད་ འཐོབ་ཐབས་ལུ་ སློབ་དཔོན་དང་
སློབ་ཕྲུག་གཉིས་ཆ་ར་ལུ་ གཤམ་གསལ་གྱི་ཆ་རྐྱེན་ཚུ་གིས་ ཕན་ཐབས་སྦོམ་འབྱུང་ནི་ཨིནམ་ལས་ སློབ་
ཕྲུག་ཚུ་ལུ་འཐོབ་དགོ་པའི་ གོ་སྐབས་ཚུ་ཡང་།
༡ དུས་མཐུན་གཏན་འབེབས་ཀྱི་མིང་ཚི་དང་ མིང་གི་མངོན་བརྗོད་ དཔེ་དེབ་ལ་སགོ ས་པ་ཚུ་དང་
ལྷག་པར་དུ་ གནས་རིམ་སོ་སའོ ི་ གནས་ཚད་དང་བསྟུན་པའི་ ཚི་མཛོད་ཚུ་གི་ཐོག་ལས་
ཡིག་སྡེབ་དང་ གོ་དོན་ མིང་ཚི་གི་ཐ་སྙད་ལུ་ གོམས་འདྲིས་སྦྱང་བ་འབད་ནིའི་ གོ་སྐབས་
འཐོབ་དགོ།
༢ ཚུལ་མཐུན་གྱི་རྗོད་ཚི་བཟོ་ཐངས་ཀྱི་ འཐོབ་ལམ་དང་བསྟུན་པའི་ བརྡ་ཤད་ལམ་ལུགས་དང་
རྫོང་ཁའི་ངག་གཤིས་དང་བསྟུན་པའི་ རྗོད་སྒྲ་ལུ་སྦྱང་བ་འབད་ནིའི་ གོ་སྐབས་འཐོབ་དགོ།
༣ མིང་ཚི་བརྗོད་པ་ཚུ་གི་གོ་དོན་དང་ མིང་གཞིའི་ཡིག་སྡེབ་ སྦྱང་བ་ཚུ་ ལོ་མཐའ་མ་ཚུན་ཚོད་
ལུ་ འཐོབ་ནི་ཡོདཔ་བཟོ་དགོ།
༤ རྫོང་ཁའི་རྣམ་དབྱེ་དང་ཚི་ཕྲད་ཚུ་གི་ ངོ་སྤྲོད་ལས་ འགོ་བཙུགས་ཏེ་ སྒྲའི་སྦྱརོ ་ཚུལ་དང་
དོན་གྱི་འཇུག་ཚུལ་ཚུན་ཚོད་ལུ་ སྦྱང་བ་འབད་ནིའི་གོ་སྐབས་འཐོབ་དགོ།
དཔེ་སྐྲུན་ལོ་ སྤྱི་ལོ་༢༠20 ལུ།
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༥

ཡུལ་དང་བསྟུན་པའི་ ཞེ་ས་དང་ཕལ་སྐད་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ལུ་ སྦྱང་བའི་གོ་སྐབས་འཐོབ་
དགོ།
༦ གནད་དོན་དང་བསྟུན་པའི་ སྐད་ཡིག་གི་སྦྱོར་ཚུལ་དང་ སྙན་ངག་གི་ཉམས་འགྱུར་ཚུ་ལུ་ སྦྱང་
བ་འབད་ནིའི་གོ་སྐབས་འཐོབ་དགོ།
༧ ལུགས་ཀྱི་བསྟན་བཅོས་ཚུ་ནང་ལས་གསུངས་པའི་ བློ་སླབ་ཐངས་ཀྱི་ ཁྱད་ཆོས་མ་འདྲཝ་ཚུ་
ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ལུ་ སྦྱང་བ་འཐོབ་དགོ།
མཁོ་ཆས་དང་ ོང་ ་ ས་ཚོད།
༡ ལས་རིམ་འདི་ནང་བཀོད་མི་ཚུ་ སྐད་ཡིག་དང་ ཡིག་སྦྱོར་རང་མགོ་འདྲོངས་ཚུགས་པའི་
དམིགས་གཏད་བསྐྱེད་ཡོདཔ་ལས་ དམིགས་དནོ ་གྲུབ་མི་འགྲུབ་འདི་ སློབ་དཔོན་གྱི་ སློབ་སྟོན་
འཆར་གཞི་དང་ སློབ་སྟོན་ཐབས་ཤེས། ལྟ་ཞིབ་དང་དབྱེ་ཞིབ་ལུ་རག་ལསཔ་ཨིན། དེ་མ་ཚད་
སློབ་དཔོན་དང་སླབོ ་ཕྲུག་གཉིས་ཆ་ར་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་དང་འགོ་འདྲེན་ དེ་ལས་ མཐུན་རྐྱེན་ཚུ་
ཕུན་སུམ་ཚོགསཔ་འབད་དགོ་པའི་ཁར་ སློབ་སྦྱོང་ལུ་ ལང་ཚུགས་པའི་དུས་ཡུན་ཚུ་ཡང་དགོ།
༢ མཁོ་ཆས་ཚུ་གི་ཐད་ དང་པ་སློབ་རིམ་སོ་སོའི་ སློབ་དེབ་དང་། གཉིས་པ་ལྷག་དེབ་ཀྱི་་དོན་ལུ་
དུས་མཐུན་གྱི་ ཚི་མཛོད། དོན་ཚན་དང་འབྲེལ་བའི་ སྐད་ཡིག་གོང་འཕེལ་ལུ་ཕན་པའི་ དཔེ་
དེབ་ཚུ་དང་གསུམ་པ་ལུ་ རྒྱབ་རྟེན་དཔེ་དེབ་ཚུ་ རྩ་གཞུང་ནང་ བཀོད་མི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ འཐོབ་
དགོཔ་ག་ནི་ལས་གལ་ཆེ།
དཔེ་སྐྲུན་ལོ་ སྤྱི་ལོ་༢༠20 ལུ།
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ད་ཡིག་གི་འ ང་ཁུངས།
༡

ིར་བཏང་ག་ི ད་ཡགི །

སྐད་ཡིག་གི་ངོ་སྤྲོད་དང་དགོས་པ་ཚུ་ ཁྱོད་ཀྱིས་སློབ་རིམ་༩ པ་དང་༡༠ པའི་ནང་ལུ་ ལྷབ་
སྟེ་ཡོད། ད་ སྐད་ཡིག་དེ་ཚུ་ག་དེ་སྦེ་ བྱུང་བྱུངམ་ཨིན་ན་གི་སྐོར་ལས་ལྷབ་གེ།
འཛམ་གླིང་ནང་ ཁ་སྐད་འགོ་དང་པ་འདི་ ཕྱི་སྣོད་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་འདི་ཆགས་ཏེ་ ཡུན་རིང་གི་
ཤུལ་ལས་ དང་པ་སྲོག་ཆགས་ཀྱི་འགྲོ་བ་ཆགས། སྲོག་ཆགས་དེ་ཚུ་ལས་མིའི་འགྲོ་བ་བྱུང་།
མིའི་འགྲོ་བ་ཚུ་འབྱུང་ཞིནམ་ལས་ མི་ལུ་ ཁ་སྐད་ཀྱི་རྒྱུ་རྐྱེན་རྟེན་འབྲེལ་ ཚང་ནི་འདི་གིས་
གཅིག་གིས་གཅིག་ལུ་ བརྡ་དོན་སྤྲོད་ལེན་འབད་ནི་གི་ མིང་ཚི་བརྗོད་པའི་ཁ་སྐད་ཚུ་ རིམ་
པ་བཞིན་དུ་བྱུང་ཡོདཔ་ཨིན་མས།
༢

འ ག་ ལ་ཁབ་ཀྱི་ ད་ཡགི །

འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ རྒྱལ་ཁབ་ཆུང་ཀུ་ཅིག་ཨིན་རུང་ ཁ་མ་འདྲཝ་མང་རབས་ཡོད་པའི་
རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ཨིན། དེ་སྦེ་ ཨིན་དགོ་མི་གི་རྒྱུ་མཚན་དང་པ་འདི་ མི་རིགས་མ་འདྲ་བའི་ཁྱད་
པར་ལུ་བརྟེན་ཏེ་དང་ གཅིག་འདི་ ས་ཆའི་ཆགས་སྟངས་ཀྱིས་འབད་ གཡུས་ཚུ་ ལ་ལུང་རི་
གཤོང་ཚུ་ནང་ཁ་གཏོར་ཏེ་ཆགས་ནི་འདི་གིས་ གཡུས་ཚན་གཅིག་གིས་གཅིག་ལུ་ རྒྱུན་
འབྲེལ་འབད་ནི་ ལཱ་ཁག་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ འོང་སྲིད་ནི་ཨིན་མས། འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་
གི་ ཁ་མ་འདྲཝ་དེ་ཚུ་ སློབ་རིམ་༩ པའི་ནང་ སྐད་ཡིག་ངོ་སྤྲོད་ཀྱི་སྐབས་བཤད་དེ་ཡོད།
དཔེ་སྐྲུན་ལོ་ སྤྱི་ལོ་༢༠20 ལུ།
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༣

ོབ་རིམ་༡༡ པ།

འ ག་གི་ ལ་ཡོངས་ ད་ཡགི །

རྫོང་ཁ་འདི་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ཡོད་པའི་ རྫོང་ཁག་༢༠ ལས་ སྤུ་ན་ཁ། ཐིམ་ཕུ།
དབང་འདུས་ཕོ་བྲང་། མགར་ས། ཧཱ། སྤ་རོ། ཆུ་ཁ། དར་དཀར་ནང་དང་འབད་ རྫོང་
ཁག་༨ ཀྱིས་སླབ་པའི་ཁ་ཅིག་ཨིན། རྫོང་ཁ་འདི་ འབྲུག་ནང་སྔོན་གོང་ལས་དར་བའི་ ཁ་
སྐད་ཚུ་གི་གྲས་ལས་ཆོས་སྐད་དང་མཐུན་པའི་ཁ་ཅིག་ཨིན།
དེ་མ་ཚད་ འབྲུག་གི་རྫོང་ཁག་སོ་སོའི་ མི་སེར་མང་ཤོས་དང་གཅིག་ཁར་ བརྡ་དོན་སྤྲོད་
ལེན་ཡང་འབད་ཚུགསཔ་ཨིན། དེ་འབད་ནི་འདི་གིས་ ཁ་དེ་ཧེ་མ་དུས་རབས་༡༧ པའི་ནང་
འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་དབུ་བརྙེས་མི་ ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་གྱིས་ ཆོས་སྲིད་བསྟན་པའི་
སྲོག་ཤིང་རྫོང་གཞིས་ཚུ་ རིམ་པ་བཞིན་དུ་བཅགས་ཏེ་གནང་བའི་སྐབས་ལུ་ རྫོང་གཞིས་དེ་
ཚུ་ནང་ གཞུང་འབྲེལ་གྱི་ཁ་འབད་ ལག་ལེན་འཐབ་གནངམ་ལས་ མིང་ལུ་ཡང་ རྫོང་ཁ་
ཟེར་བའིཐ་སྙད་ཆགས་ནུག།
རྫོང་ཁ་འདི་ ངག་ཐོག་གི་ལོ་རྒྱུས་སླབ་མི་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ འབྲུག་ལུ་ཁ་རྙིང་ཤོས་ལྷོ་པའི་
ཁ་ མོན་ཁ་ དགུང་འདུས་ཁ་ ཟེར་གསུམ་ཡོད་མི་གི་གྱས་ཁ་ལས་ ལྷོ་པའི་ཁ་ལས་བྱུང་
འབྱུངམ་ཨིནམ་འབད་ སླབ་སྲོལ་ཡོད། འབྲུག་ནང་གི་ཁ་རྙིང་ཤོས་དེ་ཚུ་ སྐད་རིགས་
མཁས་མཆོག་ཚུ་གིས་འབད་བ་ཅིན་ ད་རེས་ལས་ ལོ་ངོ་ཉུང་མཐའ་༢༥༠༠ འི་གོང་ལས་
བྱུང་ཡོདཔ་འབད་བཤདཔ་ཨིན། དེ་དང་འཁྲིལཝ་ད་ ང་བཅས་རའི་ད་ལྟོ་གི་རྫོང་ཁ་འདི་ཡང་
དཔེ་སྐྲུན་ལོ་ སྤྱི་ལོ་༢༠20 ལུ།
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ོབ་རིམ་༡༡ པ།

ཉུང་མཐའ་ལུ་ལོ་ངོ་༡༤༠༠ དེ་ཅིག་གི་ སྔོན་གོང་ལས་བྱུང་ཡོདཔ་འབད་ ཆ་བཞག་
ཚུགསཔ་ཨིན་མས།
༤ འ ག་ཡགི ་འ ང་ཁུངས།

འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཡོངས་ཡི་གུ་མགྱོགས་ཡིག་ཨིན། མགྱོགས་ཡིག་དེ་ འགོ་དང་པ་ དུས་
རབས་༨ པའི་ནང་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་ ཕྱག་ཞུ་སྟེ་འབྱོན་མི་ ལོ་ཙཱ་བ་ལྡན་མ་རྩེ་མང་གིས་
བུམ་ཐང་སྐུ་རྗེས་ལུ་ བརྩམས་གནང་ཡོདཔ་འབད་ཨིན་མས།
དེ་ཡང་ བོད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཁྲི་སྲོང་ལྡེའུ་བཙན་གྱིས་ རྒྱ་ཆོས་བོད་ལུ་བསྒྱུརཝ་ད་ བུམ་ཐང་རྒྱལ་
པོ་སེན་ཏ་ར་ཛ་གིས་ ཤོག་གུ་ཕུལ་ཡོད་པའི་ལེགས་སྐྱིན་ལུ་ ལྡན་མང་རྩེ་མང་གུ་རུ་རིན་པོ་
ཆེའི་ཕྱག་ཞུ་སྟེ་ ཡི་གུ་བརྩམས་ཏེ་བྱིན་ནིའི་དོན་ལུ་ བཏང་བཏངམ་ཨིན་ཟེར་སླབ་སྲོལ་ཡོད།
ཡི་གུ་དེ་གི་མིང་ལུ་ ཧེ་མ་ལྷོ་ཡིག་ཟེར་སླབ་སྲོལ་ཡོདཔ་ལས་ འབྲུག་པའི་ཡི་གུ་འགོ་དང་པ་
དེ་ ལྷོ་ཡིག་ཨིན།
༥

ོང་ཁའི་ཡ་ི གུའི་ ོར་བ།

འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ རྫོང་ཁའི་སྐད་རིགས་ ཧེ་མ་ལས་དར་ཏེ་ཡོད་རུང་ ཡིག་ཐོག་ལུ་སྦྱོར་
ཚུལ་གྱི་ གཞི་བཞག་ས་འདི་ བོད་ལུ་ ཐུ་མི་སམྦྷོ་ཊ་གིས་ དུས་རབས་༧ པའི་ནང་ གསར་
བཏོད་མཛད་གནང་མི་ཆོས་སྐད་ཀྱི་ སྒྲ་གཞུང་སུམ་རྟགས་དེ་ར་ཨིན། ཨིན་རུང་ ཁ་ལུ་
བརྟེན་ཏེ་ཡི་གུ་འབྱུངམ་མ་གཏོགས་ ཡི་གུ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ ཁ་བཟོ་ནི་མེདཔ་ལས་བརྟེན་ རྫོང་
དཔེ་སྐྲུན་ལོ་ སྤྱི་ལོ་༢༠20 ལུ།
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ོབ་རིམ་༡༡ པ།

ཁའི་ངག་གཤིས་དང་འཁྲིལ་བའི་ ཕྲད་དང་རྣམ་དབྱེ་ མིང་ཚི་སྦྱོར་ཚུལ་ ཐ་སྙད་ཀྱི་ཁྱད་
ཆོས་ ཆོས་སྐད་དང་སོ་སོར་ཡོད་མི་ཚུ་གིས་ རྫོང་ཁའི་བརྡ་གཞུང་སོ་སོར་བསྒྲུབས་ཏེ་ཡོད།
དེ་འབད་ནི་འདི་གིས་ ད་ལྟོ་གི་ ང་བཅས་རའི་རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་གྱི་ སྐད་ཡིག་སྦྱོར་ཚུལ་གྱི་
སྲིད་བྱུས་འདི་ རྫོང་ཁའི་སྐད་ཡིག་གི་ རང་གཤིས་ཉམས་སྲུང་གི་ཐོག་ལས་ ཆོས་སྐད་ཀྱི་
ཡིག་སྐད་དེ་ཡང་ ཉེན་སྐྱོབ་འབད་ཚུགས་པའི་ ཟུང་འབྲེལ་ཐབས་ལམ་གྱི་ལག་ལེན་ལུ་ རྩ་
བ་བཟུང་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན།
༦

ོང་ཁའི་མངི ་ཚགི །

འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ དུས་རབས་༢༡ པ་འདི་ནང་ལུ་ལྷོདཔ་ད་ མི་སྡེ་དང་དཔལ་འབྱོར་གོང་
འཕེལ་གྱི་འགྱུར་རིམ་དང་བསྟུན་ཏེ་ ཧེ་མ་རྫོང་ཁའི་ནང་ དར་ཁྱབ་བྱུང་སྟེ་ཡོད་མི་གི་ ཐ་
སྙད་ཚུ་གིས་ ལང་མ་ཚུགས་པའི་དུས་སྐབས་ནང་ལྷོད་དེ་ཡོད། དེ་གིས་འབད་ དེང་རབས་ཀྱི་
རྫོང་ཁའི་ནང་ལུ་ ཧེ་མ་གི་རྫོང་ཁ་ནང་སླབ་སྲོལ་མེད་མི་གི་ མིང་ཚི་མང་རབས་ཅིག་
གསར་བཟོ་ འབད་དགོཔ་ཐོན་དང་འཐོན་བཞིན་དུ་ཡོད།
མིང་ཚི་གསར་བཟོ་ འབད་དགོ་པའི་ རྫོང་ཁའི་མིང་ཚི་ཐ་སྙད་ཚུ་ དང་པ་ རྒྱལ་ཁབ་
ནང་ཡོད་པའི་ ཁ་རིགས་མ་འདྲཝ་ཚུ་ནང་ཡོད་མི་གི་མིང་ཚི་ཚུ་དང་ ཆོས་སྐད་ནང་ལས་
འཐོན་མི་ཚུ་ལུ་ རིམ་པ་བཞིན་དུ་ གདམ་ཁ་དང་པ་དང་ གཉིས་པ་ལུ་ཆ་འཇོག་འབད་དེ་ཡོད་
པའི་ཁར། གཉིས་པ་ལུ་ དེ་གིས་མ་འགབ་མི་ཚུ་ ཁ་ལས་སླབ་ངོ་གང་བདེ་དང་ དོན་དག་
བརྡ་འཕྲོདཔ་གང་འཇམ་ལུ་ གཙོ་བོར་བཏོན་ཏེ་ མིང་ཚི་གི་ཐ་སྙད་གསར་བཟོ་ འབད་དོ་
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ཡོདཔ་ཨིན། གསུམ་པ་ལུ་ འཛམ་གླིང་རྒྱལ་ཁབ་མང་ཤོས་ནང་ ཡོངས་གྲགས་སླབ་སྲོལ་
ཡོད་མི་ མིང་ཚི་ཚུ་གིས་གཙོས་པའི་ཐ་སྙད་གཞན་ཚུ་ ཨིང་ལིཤ་རྗོད་སྒྲ་ རང་འཇགས་གུ་
རྫོང་ཁའི་ནང་ ཡིག་སྡེབ་གཏན་འཁེལ་བཟོ་ཐོག་ལས་ རྫོང་ཁའི་མིང་ཚི་ཐ་སྙད་ཚུ་
གསར་བཟོ་འབད་དོ་ཡོདཔ་ཨིན། དེ་བཟུམ་མའི་སྒོ་ལས་ གསར་བཟོ་འབད་མི་ རྫོང་ཁའི་
མིང་ཚི་ཐ་སྙད་ཚུ་ རིམ་པ་བཞིན་དུ་ ཚི་མཛོད་ཚུ་གསར་བཏོན་གྱི་ཐོག་ལས་ བཀྲམ་
སྤེལ་འབདཝ་ཨིན།།
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ཡི་གུའི་ ོར་བ་ངོ་ ོད།
ཡི་གུའི་སྦྱོར་བ་འདི་ རྩོམ་རིག་དང་སྐད་ཡིག་གཉིས་ཆ་རའི་ གཞི་རྟེན་ངོ་མ་ཅིག་ཨིན། ཡི་གུ་སྦྱོར་བ་
ལུ་མ་བརྟེན་པར་ བརྡ་དོན་སྤྲོད་ལེན་གྱི་ལཱ་ཚུ་ ག་ཅི་ཡང་དོན་ཆོད་མི་ཚུགས། དེ་འབད་ནི་འདི་གིས་
བརྡ་ཡིག་ངག་སྒྲནོ ་ལས། ཡི་གེའི་ ོར་ལ་འཁྲུལ་ན། །དོན་ མས་འཁྲུལ་བ་ ོས་ཅི་དགོས།། ཟེར་
གསུངས་དོ་བཟུམ་ བརྗོད་དོན་འཁྲུལ་བ་མེད་པར་ བརྡ་སྤྲོད་ཚུགས་ནི་གི་དོན་ལུ་ སློབ་རིམ་༤ པ་
ལས་༡༢ པ་ཚུན་ཚོད་ལུ་ རྫོང་ཁའི་ཡིག་སྦྱོར་ མཐིལ་ཕྱིན་འབད་ཤེས་དགོཔ་འདི་ གནམ་མེད་ས་
མེད་གལ་ཆེ།
དེ་འབད་ནི་འདིི་གིས་ རྫོང་ཁའི་བརྡ་གཞུང་ནང་གི་ ཡི་གུའི་སྦྱོར་བ་ཚུ་ལས་ སློབ་རིམ་བཅུ་པ་ཚུན་ཚོད་
ལུ་ལྷབ་ཚར་མི་གི་ཁ་སྐོང་ལུ་ སློབ་རིམ་བཅུ་གཅིག་པ་འདི་ནང་ རྣམ་དབྱེ་བརྒྱད་ཀྱི་འཇུག་ཚུལ་ལས་
འགོ་བཙུགས་ཏེ་ རྗེས་འཇུག་ལུ་ལྟོས་དགོ་པའི་ཕྲད་དང་ ཡི་གུ་ཕོ་མོའི་དབྱེ་བཤད་ དངོས་པོ་བདག་
གཞན་དུས་གསུམ་གྱི་དབྱེ་བ་ ཆོས་སྐད་དང་རྫོང་ཁའི་ རྗོད་སྒྲ་དང་ཡིག་སྡེབ་ཁྱད་པར་ མིང་མཐའ་
འདྲེན་ཚུལ་འཐོབ་ལམ་དང་། དེ་ལས་ ཉེར་མཁོའི་ཨིང་ལིཤ་མིག་ཚི་ རྫོང་ཁའི་ནང་འབྲི་ཐངས་དང་
རྗོད་སྒྲ་ཕྱོགས་མཚུངས་ཀྱི་ ཡིག་སྡེབ་འཁྲུལ་སྤོང་བཅས་ ཚུད་དེ་ཡོད།
སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ལྷབ་མི་ཡི་གུའི་སྦྱོར་བ་ཚུ་ ཡུན་རིངམོ་འབད་སེམས་ཁར་བཞག་མ་ཚུགས་མི་འདི་
ད་ལྟོ་ཚུན་ཚོད་བར་ན་ སློབ་དཔོན་ཚུ་གིས་ སྟོན་མི་འདི་ར་མ་གཏོགས་ ཁྱེད་ར་གིས་སྦྱང་བ་ཆེནམོ་ཅིག་
མ་འབད་ནི་འདི་གིས་ཨིན། ད་ལས་ཕར་ ཡིག་སྦྱོར་ལྷབ་མི་ཚུ་ དཔེར་བརྗོད་རྐྱབ་ནི་དང་ སྡོམ་ཚི་བློ་
ལུ་གཟུང་ནི་ ཕྲད་དང་རྣམ་དབྱེའི་སྦྱོར་ཚུལ་ཚུ་ གནས་སྟངས་དང་བསྟུན་ཏེ་ ཡིག་རྒྱུགས་དང་ འབྲི་
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རྩོམ་ གཏང་ཡིག་ཚུ་ནང་ ག་དེ་སྦེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ཡོདཔ་ཨིན་ན་ ངོས་འཛི་འབད་དེ་ ལག་
ལེན་འཐབ་ནི་གང་མང་བཙུགས་ཏེ་ཡོད་མི་འདི་གིས་ ཡི་གུའི་སྦྱོར་བ་ཚུ་ ཁྱེད་ར་གི་རྒྱུད་ལུ་ཡུན་རིངམོ་
འབད་གནས་ཏེ་ སྐད་ཡིག་གི་ལག་ལེན་ལྕོགས་གྲུབ་ ཧེ་མ་ལས་ལྷགཔ་ འཐོབ་ཚུགས་པའི་རེ་བ་
ཡོད།
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ང་བཅས་རའི་ ད་ཡིག།
ལས་དོན།
དོན་ཚན་འདི་ ལྷབ་ཚརཝ་ད་ ཨ་ལོ་ཚུ་གིས་་ ་
 སྤྱིར་བཏང་སྐད་ཡིག་གི་དགོས་པ་ ག་ཅི་ཨིན་ན? ཧ་གོ་ཚུགས་དགོ།
 བྱེ་བྲག་ ནང་པའི་ཆོས་ཀྱི་ནང་ལས་ སྐད་ཡིག་གི་དགོས་པ་ཚུ་ ག་དེ་སྦེ་ཡོདཔ་ཨིན་ན?
ཁུངས་དོན་བཀལ་ཚུགས་དགོ།
 རྒྱལ་ཡོངས་ སྐད་ཡིག་གཅིག་ལུ་ ངོས་འཛི་ འབད་དགོ་པའི་ དགོས་པ་དང་ རྫོང་ཁ་དར་
ཚུལ་གྱི་ འབྱུང་རབས་ཚུ་ ཤེས་ཚུགས་དགོ།
ོང་ །

རིག་རྩལ། (ཉན་ནི་ སླབ་ནི་) རིག་སྟོབས་དབྱེ་རིམ། (དྲན་ཤེས་)
༡. ཨ་ལོ་ཚུ་ལུ་ སྐད་ཡིག་ཟེར་མི་ ག་ཅི་ཨིན་ན? སྐད་ཡིག་གི་དགོས་པ་ ག་ཅི་ཨིན? དྲི་བ་
དྲིས་ལན་འབད་དེ་ གྲོས་སྡུར་འབད་དེ་ ཁོང་གིས་ག་དེམ་ཅིག་ ཧ་གོ་ཡི་ག? བལྟ་དགོ།
རིག་རྩལ། (སླབ་ནི་ ལྷག་ནི་) རིག་སྟོབས་དབྱེ་རིམ། (དབྱེ་དཔྱད་)
༢. ཨ་ལོ་ཚུ་སྡེ་ཚན་འབད་ བགོ་ཞིནམ་ལས་ དོན་ཚན་ཚུའི་དོན་མཚམས་ རེ་རེ་བཞིན་དུ་ ཞིབ་
ཞིབ་འབད་ ལྷག་བཅུག་ཞིནམ་ལས་ འདི་ནང་གི་ གནད་དོན་ཚུ་གི་ གོ་དོན་ལེན་བཅུག་
དགོ། དེལས་ སྡེ་ཚན་རེ་ལུ་ དོན་མཚམས་རེ་གི་ གོ་དོན་དམངས་ཁར་ བཤད་བཅུག་དགོ།
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རིག་རྩལ། (ཉན་ནི་ སླབ་ནི་) རིག་སྟོབས་དབྱེ་རིམ། (དབྱེ་ཞིབ་)
༣. རྒྱལ་ཡོངས་སྐད་ཡིག་ རྫོང་ཁ་འདི་ ནམ་ལས་ངོས་འཛི་འབད་དེ་ དར་ཁྱབ་འགྱོ་ནི་ འགོ་
བཙུགས་ཅི་ག?
དཔེ་དེབ་གཞན་ལུ་ ཁུངས་གཏུགས་འབད་དེ་ ཞིབ་འཚོལ་འབད་ཞིན་ན་ འབྱུང་རབས་ཚུ་
སློབ་ཁང་ནང་ལུ་ གསལ་བཤད་འབད་བཅུག་དགོ། དེ་གི་དོན་ལུ་ ཨ་ལོ་ཚུ་ ཆ་ ཡང་ན་
སྡེ་ཚན་ཆུང་ཀུ་འབད་བགོ་ཞིན་ན་ སྡེ་ཚན་དེ་ཚུ་ལུ་ ཁུངས་གཏུགས་ དཔེ་དེབ་ཚུ་གི་ མཚན་
དོན་ཚུ་ ངོ་སྤྲོད་འབད་དགོ།
རིག་རྩལ། (བྲི་ནི་) རིག་སྟབོ ས་དབྱེ་རིམ། (དབྱེ་དཔྱད་)
༤. སྐད་ཡིག་ཟེར་བའི་ ཐ་སྙད་འདི་མེད་པ་ཅིན་ འཛམ་གླིང་གི་ གནས་སྟངས་འདི་ ག་ཅི་
བཟུམ་ཅིག་འོང་ག? རང་སོའི་འཆར་སྣང་རེ་ བྲི་བཅུག་དགོ།
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མ་ད ེ་བ ད།
ལས་དོན།
དོན་ཚན་འདི་ མཇུག་བསྡུཝ་ད་ ཨ་ལོ་ཚུ་གིས་་
1.
སློབ་རིམ་བཅུ་པ་ནང་ལྷབ་མི་ སྐད་ཡིག་གི་རིག་རྩལ་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་དགོ།
2.
སྐད་ཡིག་གི་དགོས་པ་དང་ ཕན་ཐོགས་ཚུ་ ཤེས་ཚུགས་དགོ།
3.
རྣམ་དབྱེ་བརྒྱད་ཀྱི་ ངོས་འཛི་དང་ འཇུག་པ་ཚུ་ཤེས་ཚུགས་དགོ།
4.
སླར་བསྡུའི་ ཕྲད་ངོས་འཛི་འབད་དེ་ འཇུག་ཚུལ་ཤེས་ཚུགས་དགོ།
5.
མིང་གཞི་དང་ སྔོན་འཇུག་ རྗེས་འཇུག་ཚུའི་ ཕོ་མོ་ མ་ནིང་གི་དབྱེ་བ་ ཕྱེ་ཚུགས་དགོ།
6.
དངོས་པོ་བདག་གཞན་ དུས་གསུམ་གྱི་ཁྱད་པར་ དབྱེ་དཔྱད་འབད་ཚུགས་དགོ།
7.
མིང་མཐའ་འདྲེན་ཚུལ་དང་ རྗོད་སྒྲ་ སྒྲའི་འཇུག་ཚུལ་ཚུ་ ཤེས་ཚུགས་དགོ།
8.
ཆོས་སྐད་དང་རྫོང་ཁའི་ཡིག་སྡེབ་དང་ རྗོད་སྒྲ་འི་ཁྱད་པར་ཚུ་ངོས་འཛི་ འབད་ཚུགས་དགོ།
9.
ཉེར་མཁོའི་ ཨིང་ལིཤ་ མིང་ཚི་ཚུ་ རྫོང་ཁ་ནང་ འབྲི་ལྷག་འབད་ཚུགས་དགོ།
10.
རྗོད་སྒྲ་ ཕྱོགས་མཚུངས་ཀྱི་ ཡིག་སྡེབ་ཚུ་ དབྱེ་བ་ཕྱེས་ཏེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་དགོ།
11.
ཚི་མཛོད་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ མིང་ཚི་གི་གོ་དོན་ཚུ་ ཧ་གོ་ཚུགས་དགོ།
12.
སྐད་ཡིག་ སློབ་སྦྱོང་འབད་ནི་ལུ་ སྤྲོ་བ་དང་བརྩོན་ཤུགས་ བསྐྱེད་ཚུགས་དགོ།
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ོང་ །

རིག་རྩལ། (སླབ་ནི་ བྲི་ནི་) རིག་སྟོབས་དབྱེ་རིམ། (གཅིག་བསྡུས་)
༡. སློབ་དཔོན་གྱིས་ རྣམ་དབྱེ་བརྒྱད་ཀྱི་སྐོར་ལས་སྟོནམ་ད་ འོག་གི་སློབ་སྟོན་གོ་རིམ་ཚུ་ ལག་
ལེན་འཐབ་དགོ།
༡. རྣམ་དབྱེ་དང་པའི་སྐབས།
* མིང་བཏགས་དགོ་པའི་དགོས་པ་དང་ མིང་གི་དབྱེ་བ་ཚུ་ སོ་སརོ ་ཕྱེས་ཏེ་
དཔེར་བརྗོད་རྐྱབ་བཅུག་ནི་དང་ མང་ཚི་དང་གཅིག་ཚི་གི་དབྱེ་བ་ཚུ་
སླབ་བཅུག་དགོ།
༢. རྣམ་དབྱེ་གཉིས་པའི་སྐབས།
* རྐྱེན་ངོས་འཛི་དང་ བྱ་བ་འི་ཡུལ་ཚུ་ངོ་འཛི་འབད་དེ་ དཔེར་བརྗོད་
རྐྱབ་བཅུག་ནི་དང་། ནང་གསེས་ཀྱི་ དབྱེ་བ་ཚུ་སླབ་བཅུག་དགོ།
༣. རྣམ་དབྱེ་གསུམ་པའི་སྐབས།
* བྱེད་པ་པོའི་རྐྱེན་གྱི་ སྒྲའི་སྦྱོར་ཚུལ་གྱི་ དཔེར་བརྗོད་ རྐྱབ་བཅུག་དགོ།
* རྐྱེན་ངོས་འཛི་དང་ བྱེད་པ་པོ་གཙོ་ཕལ་དང་ རང་བཞིན་གྱི་ བྱེད་པ་པོ་
ཚུ་ ངོས་འཛི་འབད་དེ་སླབ་བཅུག་ནི་དང་དཔེར་བརྗོད་རྐྱབ་བཅུག་དགོ།
༤. རྣམ་དབྱེ་བཞི་པའི་སྐབས།
* རྣམ་དབྱེ་བཞི་པའི་རྐྱེན་གྱི་ སྒྲའི་སྦྱོར་ཚུལ་ཚུ་གི་ དཔེར་བརྗོད་ རྐྱབ་
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བཅུག་ནི་དང་། དགོས་ཆེད་ཀྱི་ངོ་བོ་དང་ དོན་གྱི་འཇུག་ཚུལ་གྱི་ དཔེར་
བརྗོད་ རྐྱབ་བཅུག།
༥. རྣམ་དབྱེ་ལྔ་པའི་སྐབས།
* རྣམ་དབྱེ་ལྔ་པའི་རྐྱེན་གྱི་ སྒྲའི་སྦྱོར་ཚུལ་ཚུ་གི་ དཔེར་བརྗོད་ རྐྱབ་
བཅུག་དགོ།
* འབྱུང་ཁུངས་དངོས་དང་ ཆ་འདྲ་བའི་དོན་གྱི་འཇུག་ཚུལ་གྱི་ དཔེར་
བརྗོད་རྐྱབ་བཅུག་དགོ།
༦. རྣམ་དབྱེ་དྲུག་པའི་སྐབས།
* རྣམ་དབྱེ་དྲུག་པའི་རྐྱེན་གྱི་ སྒྲའི་སྦྱོར་ཚུལ་ཚུ་གི་ དཔེར་བརྗོད་ རྐྱབ་
བཅུག་དགོ།
* རྣམ་དབྱེ་དྲུག་པའི་ དོན་གྱི་འཇུག་ཚུལ་གྱི་ དཔེར་བརྗོད་ནང་གསེས་ཚུ་
རྐྱབ་བཅུག་ ཁྱད་རྣམ་ཚུ་ངོས་འཛི་འབད་དེ་སླབ་བཅུག་དགོ།
* རྣམ་དབྱེ་གསུམ་པ་ བྱེད་པ་པོ་དང་ དྲུག་པ་འབྲེལ་སྒྲ་གཉིས་ལུ་ ཁྱད་
པར་ག་ཅི་འདུག་ག་ དབྱེ་བ་དཔྱད་དེ་སླབ་བཅུག་དགོ།
༧. རྣམ་དབྱེ་བདུན་པའི་སྐབས།
* རྣམ་དབྱེ་བདུན་པའི་རྐྱེན་གྱི་ འཇུག་ཚུལ་ཚུ་གི་ དཔེར་བརྗོད་ རྐྱབ་
བཅུག་དགོ།
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* རྣམ་དབྱེ་བདུན་པའི་ དོན་གྱི་འཇུག་ཚུལ་གྱི་དཔེར་བརྗོད་ཚུ་ ཁ་དབྱེ་སྟེ་
དཔེར་བརྗོད་ རྐྱབ་བཅུག་དགོ།
* རྣམ་དབྱེ་གཉིས་པ་ བཞི་པ་ བདུན་པ་ གསུམ་གྱི་ཁྱད་པར་ཕྱེས་ཏེ་
སླབ་བཅུག་དགོ།
༨. རྣམ་དབྱེ་བརྒྱད་པའི་སྐབས།
* གང་ཟག་ མཆོག་དམན་འབྲིང་གསུམ་ལུ་ སྦྱར་བའི་ འབོད་སྒྲ་དང་
སེམས་ཚོར་སྟོན་པའི་བོད་སྒྲ་ཚུ་དབྱེ་བ་ཕྱེས་ཏེ་ སླབ་བཅུག་དགོ།
* རྣམ་དབྱེ་བརྒྱད་པའི་རྐྱེན་གྱི་ འཇུག་ཚུལ་ཚུ་གི་ དཔེར་བརྗོད་ རྐྱབ་
བཅུག་དགོ།
* རྣམ་དབྱེ་བརྒྱད་པའི་ ཡུལ་གྱི་ཁྱད་པར་སོགས་ཀྱི་ དོན་གྱི་འཇུག་ཚུལ་གྱི་
དཔེར་བརྗོད་ཚུ་ རྐྱབ་བཅུག་དགོ།
རིག་རྩལ། (སླབ་ནི་ ལྷག་ནི་) རིག་སྟོབས་དབྱེ་རིམ། (ལག་ལེན་)
༢. སློབ་དཔོན་གྱིས་ རྣམ་དབྱེ་བརྒྱད་ཀྱི་ སྒྲ་སྦྱོར་དང་ དོན་འཇུག་གི་ དཔེར་བརྗོད་ཚུ་རྐྱབ་པའི་
སྐབས་རྐྱང་པའི་རྗོད་ཚི་རྐྱངམ་གཅིག་འབད་མ་བཞག་པར་ བརྗོད་པ་སྣ་བསྡུས་དང་ དོན་
མཚམས་ ཡིག་རྒྱུགས་ཚུ་གི་ ཐོག་ལས་ཡང་ དཔེར་བརྗོད་རྐྱབ་བཅུག་དགོ།
རིག་རྩལ། (བྲི་ནི་) རིག་སྟབོ ས་དབྱེ་རིམ། (ལག་ལེན་)
༣. མིང་དང་མིང་གི་ཁྱད་ཚི་དག་པ་ཅིག་ སློབ་དཔོན་གྱིས་ བྱང་ཤིང་གུ་བཀོད་ཞིནམ་ལས་
དཔེ་སྐྲུན་ལོ་ སྤྱི་ལོ་༢༠20 ལུ།
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ོབ་རིམ་༡༡ པ།

ལེགས་ཤོམ་འབད་ ཧ་གོ་ནིའི་དོན་ལུ་ དེ་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ རང་སྟོབས་ཀྱིས་ རྗོད་ཚི་
རེ་བཟོ་དགོ་པའི་བཀོད་རྒྱ་བྱིན་ཏེ་བྲི་བཅུག་ནི་དང་ ཡིག་རྒྱུགས་གཞན་མི་ལས་འཚོལ་ཏེ་བྲི་
བཅུག་དགོ།
རིག་རྩལ། (ཉན་ནི་ སླབ་ནི་ བྲི་ནི་) རིག་སྟབོ ས་དབྱེ་རིམ། (དབྱེ་དཔྱད་)
སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ སྡེ་ཚན་ཁག་བཞི་འབད་བཟོ་སྟེ་ སྡེ་ཚན་གཅིག་ལུ་ བྱེད་པ་པོ་དང་འབྲེལ་བའི་
བྱ་ཚི་ སྡེ་ཚན་གཅིག་ལུ་ བྱེད་མེད་ལས་ཚི་ གི་དཔེར་བརྗོད་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཕྱེས་ཏེ་ འབྲི་
དགོ་པའི་བཀོད་རྒྱ་བྱིན་ཏེ་ མཇུག་ལུ་སྤྱན་ཞུ་འབད་བཅུག་དགོ།
རིག་རྩལ། (བྲི་ནི་ལྷག་ནི་) རིག་སྟབོ ས་དབྱེ་རིམ། (ལག་ལེན་)
སློབ་དཔོན་གྱིས་བྱ་བའི་ཁྱད་ཚི་ཚུ་ བྱང་ཤིང་གུ་བཀོད་ཞིནམ་ལས་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ འོས་
འབབ་དང་ལྡན་པའི་ རང་སྟོབས་ཀྱིས་ རྗོད་ཚི་ཐུང་ཀུ་༡༠ རེ་ ཆ་འབད་སྡོད་བཅུག་སྟེ་
གྲོས་བསྟུན་ཐོག་ལས་ བྲི་བཅུག་དགོ།
རིག་རྩལ། (ལྷག་ནི་ སླབ་ནི་) རིག་སྟོབས་དབྱེ་རིམ། (དབྱ་དཔྱད་)
སློབ་ཕྲུག་ཚུ་སྡེ་ཚན་ནང་ བགོ་ཞིནམ་ལས་ བརྗོད་པ་སོ་སོའི་དཔེར་བརྗོད་ཚུ་ ལྷག་སྟེ་ཁྱད་
པར་ག་ཅི་ཡོད་ག? དབྱེ་བ་དཔྱད་དེ་སླབ་བཅུག་དགོ།
རིག་རྩལ། (ཉན་ནི་ སླབ་ནི་ བྲི་ནི་) རིག་སྟབོ ས་དབྱེ་རིམ། (གཅིག་བསྡུས་)
དངོས་པོ་བདག་གཞན་དུས་གསུམ་ལུ་ ཁྱད་པར་ག་དེ་སྦེ་ཡོདཔ་ཨིན་ན? དཔེ་སྟོན་ལེགས་
ཤོམ་འབད་ འབད་ཞིནམ་ལས་ སློབ་ཕྲུག་ཁོང་ར་ལུ་ བསྡུ་སྒྲིག་འབད་ནིའི་གོ་སྐབས་བྱིན་
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ཏེ་ གོ་རིམ་བསྒྲིག་བཅུག་དགོ། སྡེ་ཚན་ སློབ་ཕྲུག་གི་མང་ཉུང་དང་འཁྲིལ་ སློབ་དཔོན་གྱིས་
བཟོ་བ་བཏུབ།
རིག་རྩལ། (ཉན་ནི་ བྲི་ནི་) རིག་སྟབོ ས་དབྱེ་རིམ། (གོ་བ་)
༨. བྱ་བྱེད་ལས་གསུམ་གྱི་རྣམ་གཞག་ཚུ་ ཐིག་ཁྲམ་ཀྱི་དཔེ་ལུ་ གཞི་བཞག་སྟེ་ སློབ་ཕྲུག་རེ་རེ་
བཞིན་ལུ་ ཐིག་ཁྲམ་བཀང་བཅུག་ནི་ བཀོད་རྒྱ་ལྟར་ཚུལ་བཞིན་ བྲིས་མ་འབྲི་གི་དབྱེ་ཞིབ་
ཁོང་གིས་འབྲི་མི་ཚུ་ བསྡུ་ལེན་འབད་དེ་ ཐུན་ཚན་འདི་ནང་ར་ སློབ་དཔོན་གྱིས་ དབྱེ་ཞིབ་
འབད་དེ་ སྐྱོན་ཡོན་བརྗོད་དེ་ ཁ་གསལ་བཟོ་དགོ།
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ཡི་གུ་ ཕོ་མོའི་ ད ེ་བ།

ལས་དོན།
དོན་ཚན་འདི་ མཇུག་བསྡུཝ་ད་ ཨ་ལོ་ཚུ་གིས་་
མིང་གཞི་ སྔོན་འཇུག་ རྗེས་འཇུག་གི་ ཕོ་མོ་དབྱེ་བ་ཚུ་ ཕྱེ་ཚུགས་དགོ།
མིང་མཐའ་འདྲེན་པའི་སྐབས་ལུ་ རྟགས་མཚུངས་འདྲེན་པ་དང་ བརྗོད་བདེ་འདྲེན་པ་ཚུ་གི་
སྐོར་ལས་ ཤེས་ཚུགས་དགོ།
སྡོམ་ཚི་ཚུ་ ཤེས་ཚུགས་དགོ།





ོང་ །

རིག་རྩལ། (ལྷག་ནི་ བྲི་ནི་) རིག་སྟོབས་དབྱེ་རིམ། (ལག་ལེན་)
༡. མིང་གཞི་གསལ་བྱེད་༣༠ དང་ སྔོན་འཇུག་ རྗེས་འཇུག་ཚུ་གི་ ཕོ་ མོ་ མ་ནིང་གི་ དབྱེ་
བ་ཚུ་ ངོ་སྤྲོད་འབད་བྱིན་དགོཔ་དང་ སྒྲ་གདངས་ཀྱི་བྱེད་རྩོལ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ རྗོད་སྒྲ་བཏོན་
ཚུགས་པའི་ སྦྱང་བ་འབད་བཅུག་དགོ།
རིག་རྩལ། (ལྷག་ནི་ བྲི་ནི་) རིག་སྟོབས་དབྱེ་རིམ། (ལག་ལེན་)
༢. སློབ་དཔོན་གྱིས་ ཡིགས་རྒྱུགས་ཅིག་ ལྷག་བཅུག་ཞིནམ་ལས་ ཚི་རེ་རེ་བཞིན་དུ་གི་
རྟགས་མཚུངས་འདྲེན་པ་དང་ བརྗོད་བདེ་འདྲེན་པ་ ཟེར་མི་ ནཱི་བཟུམ་ཨིན། ཟེརཝ་ལ་
སོགས་པ་ ཁ་དབྱེ་སྟེ་ སྟོན་བྱིན་དགོ། དེ་གི་ཤུལ་ལུ་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ དབྱེ་བ་ངོས་འཛི་
ཚུགས་ནི་གི་དོན་ལུ་ ཡིག་རྒྱུགས་གཞན་ལས་བཏོན་ཏེ་ རྟགས་མཚུངས་འདྲེན་པ་དང་ བརྗོད་
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བདེ་འདྲེན་པ་ སྡེ་ཚན་སོ་སོ་འབད་ བྲི་བཅུག་དགོ། སློབ་དཔོན་གྱིས་ཨ་ལོ་ཚུ་ལུ་སྡོམ་ཚི་
ཚུ་ ཁོང་ལས་སྐྱོར་བཅུག་དགོ།
རིག་རྩལ། (ལྷག་ནི་ བྲི་ནི་) རིག་སྟོབས་དབྱེ་རིམ། (ལག་ལེན་)
༣. མིང་གཞི་ལུ་ སྔོན་རྗེས་ཞུགས་ཏེ་ མིང་ཚི་འགྲུབ་པའི་སྐབས་ལུ་ ཡི་གུ་ ཕོ་མོ་འི་ བྱེད་
རྩོལ་དང་ འཁྲིལ་བའི་སྒྲ་གདངས་ཚུ་ བཏོན་ཚུགས་དགོ། དཔེར་ན།
སྔོན་འཇུག་ཚུ་གིས་ མིང་གཞི་གཞན་ལུ་འཇུགཔ་ད་ རྗོད་སྒྲ་འི་ཁྱད་པར་མེད། མིང་གཞི་
ང་ཉ་ན་མ་ཡ་ ལྔ་ལུ་ སྔོན་འཇུག་ཞུགསཔ་ད་ སྒྲ་འགྱུར་ཚུལ་དང་ མིང་གཞི་ བ་ལུ་ སྔོན་
འཇུག་ ད་ ཞུགསཔ་ད་ བྱེད་རྩལོ ་དྲག་པོ་བཏོན་དགོ་པའི་ རྗོད་སྒྲ་ཚུ་སྟོན་བྱིན་དགོ།

དཔེ་སྐྲུན་ལོ་ སྤྱི་ལོ་༢༠20 ལུ།

209

ོབ་དཔོན་ལམ་ ོན།

ོབ་རིམ་༡༡ པ།

་ཚགི ་ ས་ག མ་འ ག་པ།

ལས་དོན།
དོན་ཚན་འདི་ མཇུག་བསྡུཝ་ད་ ཨ་ལོ་ཚུ་གིས་་
བྱ་ཚི་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་དབྱེ་བ་ཡོདཔ་ཨིནམ་ བཤད་ཚུགས་དགོ།
ཡོངས་གྲགས་ཆེ་བའི་བྱ་ཚི་ཚུ་ དུས་གསུམ་གྱི་དབྱེ་བ་ཕྱེས་ཏེ་བྲི་ཚུགས་དགོ།
ཚི་གྲོགས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ བྱ་ཚི་དུས་གསུམ་གྱི་དབྱེ་བ་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཤེས་དགོ།
༡༽ སྦྱངོ ་ལཱ།
རིག་རྩལ། (ཉན་སླབ) རིག་སྟབོ ས་དབྱེ་རིམ། (གོ་བ)
སློབ་དཔོན་གྱིས་ བྱ་ཚི་ཟེར་བའི་གོ་དོན་དང་ བྱ་ཚི་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་དབྱེ་བ་ཡོད་མི་དང་། དུས་
གསུམ་གྱི་དབྱེ་བ་མེད་པར་ སྡེབ་གཅིག་འབད་འཇུག་མི། དེ་ལས་ མ་འོངས་པ་དང་ད་ལྟ་བ་འདྲ་རུང་
འདས་པ་ལུ་ ཡིག་སྡེབ་སོ་སོ་ཡོད་མི། མ་འོངས་པ་དང་སྐུལ་ཚི་འདྲ་རུང་ ད་ལྟ་བ་དང་ འདས་པ་ལུ་
ཡིག་སྡེབ་སོ་སོ་ཡོད་མི་ ལ་སོགས་པའི་ དབྱེ་བ་ཚུ་ སོ་སོ་ཡོདཔ་ཨིན་པའི་སྐོར་ དཔེ་དང་བཅས་ ཁ་
གསལ་བཤད་བྱིན་དགོ།




༢༽ སྦྱོང་ལཱ།
རིག་རྩལ། (བྲི་ན)ི རིག་སྟབོ ས་དབྱེ་རིམ། (ལག་ལེན)
དཔེ་སྐྲུན་ལོ་ སྤྱི་ལོ་༢༠20 ལུ།
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སློབ་དཔོན་གྱིས་ དུས་རྒྱུན་ལག་ལེན་འཐབ་དགོ་པའི་ དུས་ད་ལྟ་བའི་བྱ་ཚི་༡༠དེ་ཅིག་ བྱང་ཤིང་གུ་ཐོ་
བཀོད་འབད་དེ་ བཞག་ཞིནམ་ལས་ ཨ་ལོ་ཚུ་ལུ་ བྱ་ཚི་དེ་ཚུ་གི་ མ་འོངས་པ་དང་ འདས་པ་ སྐུལ་
ཚི་ཚུ་ལུ་ ཡིག་སྡེབ་མ་འདྲཝ་ག་དེ་སྦེ་ར་ ཡོདཔ་ཨིན་ན་ དུས་གསུམ་རབ་གསལ་ནང་ལས་བལྟ་སྟེ་
བྲི་བཅུག་དགོ། སྦྱོང་ལཱ་འདི་ལས་རིགས་བསྒྲེས་ཏེ་ དུས་མ་འོངས་པ་དང་ འདས་པའི་ཡིག་སྡེབ་ཚུ་ཐོ་
བཀོད་འབད་དེ་ དུས་གཞན་གྱི་ བྱ་ཚི་གི་ཡིག་སྡེབ་ འཚོལནིའི་སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་ཡང་འབད་དགོ།
སྦྱོང་ལཱ་༣ པ། རིག་རྩལ། (བྲི་ན)ི རིག་སྟབོ ས་དབྱེ་རིམ། (ལག་ལེན)
སློབ་དཔོན་གྱིས་ བྱ་ཚི་ཚུ་ ཚི་གྲོགས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ འབྲི་ཐངས་ཀྱི་དཔེ་སྟོན་འབད་དགོ། དེ་ཡང་
སློབ་དཔོན་གྱིས་ འོག་གི་འཇུག་པ་མ་འདྲཝ་ཚུ་ གོ་རིམ་བཞིན་དུ་ དཔེ་སྟོན་འབད་ནི་དང་། སློབ་ཕྲུག་
ཚུ་གིས་ཡང་ དཔེ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ ཚི་གྲོགས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ བྱ་ཚི་གི་འཇུག་པ་ཚུ་ སྦྱར་ནིའི་
དཔེར་བརྗོད་ཚུ་རྐྱབ་བཅུག་སྟེ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དགོ།
འཇུག་པ་དེ་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ཤེས་དགོཔ་འདི་ ཁག་ཆེཝ་ཅིག་ཨིན་རུང་ ད་ཚུན་མང་ཤོས་ཀྱིས་ར་ དབྱེ་
བ་མ་དཔྱད་པར་ ག་ལྷོད་ལྷོད་བྲིས་ཏེ་འགྱོཝ་ཨིན་མས། དེ་འབདཝ་ལས་ ཤེས་རིག་ཚོགས་སྡེ་གིས་
འབྲེལ་ཡོད་དབང་འཛི་དང་གྲོས་བསྡུར་ཐོག་ལས་ རྣམ་གཞག་འདི་ བཟོ་བཟོཝ་ཅིག་ཨིན། རྣམ་
གཞག་འདི་གསརཔ་ཅིག་འབདཝ་ལས་ དེ་བ་ཡང་ལྷག་པའི་ འཇུག་པ་གཞན་ཡང་འོང་སྲིད་ནི་དང་།
དཔེ་སྐྲུན་ལོ་ སྤྱི་ལོ་༢༠20 ལུ།
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དེ་ནང་འཁོད་ཡོད་པའི་འཇུག་པ་ཚུ་ལུ་ སྟབས་མ་བདེཝ་རེ་གཟིགས་པ་ཅིན་ དེ་འཕྲལ་ལས་ རྩ་
གཞུང་འགོ་དཔོན་དང་འབྲེལ་བ་མཛད་གནང་དགོ།
འཇུག་པ་ཚུ་ ལེགས་ཤོམ་འབད་མཁྱེན་ཐབས་མཛད་དེ་ སློབ་དཔོན་རང་ཡང་ དེ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ བྲི་ནི་
ལུ་བརྩོན་དགོཔ་དང་། སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ཡང་ དེ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ བྲི་བཅུག་དགོ།
བྱ་ཚིག་ཚུ་ ཚིག་གྲོགས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ འཇུག་ཐངས་ཀྱི་དཔེ།
དུས་ད་ལྟ་བའི་བྱ་ཚིག་གིས་

ད་ལྟ་བའི་ཚིག་གྲོགས།

དེས།

དོ།

གཉིས་ཀྱི་ཧེ་མར་འཇུག་ཐངས་

དཔེར་ན།

དཔེར་ན། འབྲི་དེས། འབྲི་ད།ོ སྒུག་དེས། སྒུག་དོ། ཟེར་དེས། སྐྱེལ་ད།ོ སྐྱེལ་དེས། སྐྱི་དོ། སྐྱི་
དེས། འཐོན་ད།ོ འབྱོན་དེས། འདྲི་དེས། སྒྲིལ་དོ། གདོན་དེས། འཁྱིད་དོ། ཟེར་དོ། རྐུ་དེས།
སྐྱུག་དོ། དཀྲུམ་དོ། དཀྱོག་དོ། སྒྱིར་དོ། སྒྱིམ་དོ། སྒྲོན་དེས། སྒྱོམ་དོ། སྒྱིག་དེས། སྐུ་འཁྲུང་དོ།
བཟུམ།

ད་ལྟ་བའི་བྱ་ཚིག་གིས་ བྱ་བའི་ཚུལ་སྟོན་མི་ཚིག་ ཚུལ། སྟངས། ཐངས། ཐབས། ལུགས། སྲོལ།

ཚུ་གི་ཧེ་མར་འཇུག་ཚུལ། དཔེར་ན།

སྒྲུབ་ཚུལ། འབྲི་ཚུལ། ལྟ་ཚུལ། སྒྲུབ་ཐངས་/སྟངས། འབྲི་ཐངས་/སྟངས། ལྟ་ཐངས་/སྟངས།
སྒྲུབ་ཐབས། འབྲི་ཐབས། ལྟ་ཐབས། ལྟ་ལུགས། འབྲི་ལུགས། སྒྲུབ་ལུགས། ལྟ་སྲོལ། ཟློག་
ཐབས། སེལ་ཐབས། འབྲི་སྲོལ། སྒྲུབ་སྲོལ། ཚི་དེ་ཚུའི་ནང་ བྱ་ཚི་ཚུ་ ཚུད་དེ་ཡོད་རུང་ བྱ་
དཔེ་སྐྲུན་ལོ་ སྤྱི་ལོ་༢༠20 ལུ།
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བ་བྱེད་པའམ་ ལཱ་འབད་བའི་དོན་ག་ནི་ཡང་མི་སྟོན་ནི་དེ་གིས་ བྱེད་ཚི་ལས་བསྒྲུབས་པའི་ མིང་
ཙམ་ཨིན།
ད་ལྟ་བའི་བྱ་ཚིག་གིས་ བདག་སྒྲ་/བྱེད་པོ། པ། པོ། བ། མ། མི། མཁན། ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་
འཇུག་པ། དཔེར་ན།

རྩོམ་འབྲིཔ། ལྷ་འབྲིཔ། འབྲི་མི། འཇའ་སྒྲིག་མ། གཏང་མི། རྩོད་སྡུརཔ། འགོ་འཁྲིདཔ།
ལག་འབྲི་མ། ཚུར་སྟོན་མ། འཐག་མཁན། འདྲི་མཁན། བཟུམ་ ལཱ་འབད་མི་འམ་ བྱེད་པ་པོ་
གཙོ་བོར་བཏོན་པའི་ མིང་འབད་ནི་དེ་གིས། ད་ལྟ་བའི་ བྱེད་ཚི་ ཁོ་ན་ལས་ འོང་དགོ། སོགས་
རིགས་བསྒྲེ་དགོ།
མ་འོངས་པའི་བྱ་ཚིག་ཚུ་གིས་ འོག་གི་ཚིག་ཚུ་གི་ཧེ་མར་འཇུག་ཐངས། དཔེར་ན།

ཚི་གྲོགས་ ནི། འོང་། གེ། ཚུ་གི་ཧེ་མར་འཇུགཔ་ཨིན།
དགོས་ཆེད་ པར། བར། སར། ཚུ་གི་ཧེ་མར་འཇུགཔ་ཨིན།
ཚི་གཞན་ དགོ། ཆོག། ཚུགས། བཅུག། ཤེས། སྲིད། བཏུབ། ནུམ། རྒྱུ། ཕྱིར།
སག་ས། རན། ཚུ་གི་ཧེ་མར་འཇུགཔ་ཨིན།
རྫོགས་ཚི། པས། མས། བས། ཚུ་གི་ཧེ་མར་འཇུགཔ་ཨིན།
དགག་སྒྲ། མ། མི། ཚུ་གི་ཧེ་མར་འཇུགཔ་ཨིན།
ཕྲད། ན། ནི། ཚུ་གི་ཧེ་མར་འཇུགཔ་ཨིན།
མིང་/ཚི་མཐའ། པ། མ། བ/ཝ། ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ འཇུགཔ་ཨིན།
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ཚིག་གྲོགས། ནི། འོང་། གེ། ཚུ་གི་ཧེ་མར་འཇུག་ཐངས། དཔེར་ན།

བྲི་ནི། བཟའ་ནི། བསྒྲུབ་ནི། བསྒྲིག་ནི། བྲི་འོང་། བཟའ་འོང་། བསྒྲུབ་འོང་། བསྒྲིག་
འོང་། བྲི་གེ། བཟའ་གེ། བསྒྲུབ་གེ། བསྒྲིག་གེ། ཟེར་དོ་བཟུམ་ཨིན།
བྱ་ཡུལ་དགོས་ཆེད། པར། བར། སར།

ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་འཇུག་ཐངས་དེ་ཡང་ དཔེར་ན།

བསྒུག་པར་འགྱོ་ནི། གཏང་བར་མི་འགྱོ། ཉལ་བར་འགྱོ་ནི། བརྩི་སར་མིན་འདུག། བྲི་སར་
མིན་འདུག།
ཚིག་གཞན། དགོ། ཆོག། ཚུགས། བཅུག། ཤེས། སྲིད། བཏུབ། ནུམ། རྒྱུ། ཕྱིར། སག་ས།
རན། ཚུ་དང་ གཅིག་ཁར། ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་འཇུག་ཐངས་དེ་ཡང་ དཔེར་ན།

བྲི་དགོ། བཟའ་དགོ། བསྒྲུབ་དགོ། བསྒྲིག་དགོ། བྲི་ཆོག། བརྒྱུག་ཆོག། འགྲུབ་ཚུགས།
བླུག་ཚུགས། བརླག་བཅུག། ལོང་བཅུག། དྲི་ཤེས། གཏང་ཤེས། དྲང་སྲིད། བལྟ་སྲིད།
འཐོན་བཏུབ། སྤང་ནུམ། བསྐྱལ་བཏུབ། བལྟ་རྒྱུ། གསག་ཕྱིར། འཐོན་སག་ས།
རྫོགས་ཚིག། པས། བས། མས། ཚུ་གི་ཧེ་མར་ མ་འོངས་པའི་ བྱ་ཚིག་འཇུག་ཐངས། དཔེར་ན།

སེམས་ཅན་ལུ་འདྲོག་པས། ཆ་འགྲིག་པས། འདི་གིས་འགབ་པས། རིང་པས། མགྱོགས་
པས། སྡུག་པས། འདི་འཐོབ་པས། ཁམས་ལོག་པས། འདི་དྲག་པས། ཁག་པས།
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བཟུམ་ མང་ཤོས་ཅིག་ ཁྱད་ཚི་ཚུ་དང་ ལས་ཚི་གཅིག་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ འཇུགཔ་
ཨིན་རུང་།
སེམས་དགའ་བས། ལུས་བདེ་བས། གདན་དམའ་བས། སེམས་སྤྲོ་བས། སེམས་སྐྱོ་བས།
ས་ཁ་མཐོ་བས། དགའ་བས། ལྷ་བས། བཟོ་བས། གཡོ་བས། སྤྱིར་བཏང་ ཁྱད་ཚི་
དང་ ལས་ཚི་མཐའ་མེད་དང་ གཅིག་ཁར་ འཇུགཔ་ཨིན།
མས་འདི་ བྱ་ཚི་དང་ ལས་ཚི་ཚུ་དང་ གཅིག་ཁར་ ཚི་མཐའ་དང་བཅས་ འཇུག་ནི།
བྲིཝ་མས། བལྟཝ་མས། བླུགཔ་མས། དྲངམ་མས། བཙོངམ་མས། མཐོངམ་མས།
བཤལཝ་མས། བསྐྱལཝ་མས། འཚོལཝ་མས། བཀགཔ་མས། སྡོདཔ་མས། འདྲོགཔ་
མས།
དགག་སྒྲ། མི་ གི་ཤུལ་ལས་ མ་འོངས་པའི་བྱ་ཚིག་འཇུག་ཐངས་དེ་ཡང་ དཔེར་ན།

མི་སླབ། མི་སྐྱེ། མི་བྲི། མི་འཐོན། མ་འགྲང་། མི་འགྲང་། མི་གཏང་། བཟུམ་ཨིན།
ཕྲད། ན་དང་ ནི་ ཧེ་མར མ་འོངས་པའི་བྱ་ཚིག་འཇུག་ཐངས་དེ་ཡང་ དཔེར་ན།

བྲིནི་བྲིས་ཡི། བཟའནི་བཟའ་ཡི། བསྒྲུབ་ནི་བསྒྲུབས་ཅི། བསྒྲུབནི་སྒྲུབ་དོ། བསྒྲིགནི་
བསྒྲིག་ནི་ར་ཨིན། བསྒྲིགནི་སྒྲིག་དོ། ཟེར་མི་བཟུམ་ བྲི་ནི་འདིནི་ བྲིས་ཡི་/འབྲི་དོ། བྲི་
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དགོཔ་འདིནི་ བྲི་ནི་ཨིན། ཟེར་བའི་སྡུད་ཚི་ཨིནམ་ལས། ཕྲད་ཀྱི་ ཧེ་མའི་ བྱ་ཚི་དེ་
མ་འོངས་པ་ཨིནམ་ལས། མ་འོངས་པའི་ཚི་ར་ བྲི་དགོཔ་ཨིནམ་དང་། ཕྲད་ཀྱི་ཚི་ཤུལ་
མམ་དེ་ ཚི་གྲོགས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ག་འཐད་མི་འདི་བྲི་དགོཔ་ཨིན། བྲི་ན་བྲི། ལོང་ན་ལོང་།
བཟའ་ན་བཟའ། བཟུམ། བཟའན་བཟའ། ལོངན་ལོང་། ཟེར་མི་ཚུ་ ཅིན་སྒྲ་གི་ཚབ་ ན་
སྒྲ་འབད་ འཇུག་ནི་དེ་གིས། དོན་གྱིས་ བཟའ་བ་ཅིན་བཟའ་གེ། བྲི་བ་ཅིན་བྲི་གེ། ཟེར་
བའི་ ཚི་ཅིག་འབད་ནི་དེ་གིས་ བྱ་ཚི་ཧེ་མམ་དེ་ མ་འོངས་པའི་ཚི་དང་། ཤུལ་མམ་
འདི་ ཚི་གྲོགས་ཀྱི་སྐབས་དང་བསྟུན་དགོ།
འདི་ལས་རིགས་བསྒྲེས་ཏེ་ འཇུག་པ་གཞན་ཚུ་ལུ་ཡང་ ཞིབ་འཚོལ་འབད་དེ་ སྟོན་དགོཔ་ཁག་ཆེ།
འདས་པའི་ བྱ་ཚིག་ཚུ་གི་ འཇུག་པ།

རྫོགས་ཚིག་དང་ཡང་ན་ འདས་པའི་ཚི་གྲོགས། ཅི། ཡི། ནུག། ཆི། ད། སོ། ཚུ་གི་ཧེ་མར་
འཇུགཔ་ཨིན། དཔེར་ན།
བསྒུགས་ཅི། བསྒྲུབས་ཅི། བསྡབས་ཅི། བཟུང་ཆི། བསྐྱལ་ཆི་ནུག། བསྐངས་ཆི། བྲིས་
ཡི། སྐྱེས་ཡི། བཞོན་ཡི། བསྲེས་ཡི། བླུགས་ནུག། བསྐྱངས་ནུག། དྲངས་ནུག། བྲིས་
ཆི་ཡི། བལྟ་ཆི་ཡི། ཟེར་དོ་བཟུམ་ཨིན།
ལྷག་བཅས། སྟེ། ཏེ། དེ། སྦེ། ཞིནམ། ནས་ཚུ་གི་ ཧེ་མར་འཇུག་པ། དཔེར་ན།
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སྐྱེས་ཏེ་སྡོད་ནུག། ཁ་བྱལ་ཏེ་སོང་ནུག། བྱུ་རུ་བཏགས་ཏེ་འདུག། བཀག་སྟེ་མ་ཐལ།
བཏང་སྟེ་བཞག་ནུག། མལ་ཆ་བཀབ་སྟེ་ཉལ་ནུག། སྐམ་སྟེ་བཞག་ནུག། དགའ་སྟེ་སྡོད་
ནུག། བལྟ་སྟེ་འདུག། སྦ་སྟེ་བཞག་ནུག། སྡོད་དེ་བྲིས་ནུག། ལྷག་སྦེ་བྱིན་ནུག། བཏགས་
སྦེ་འབག་ནུག། བཙོངས་སྦེ་ཚར་ནུག། དགའ་སྦེ་སོང་ནུག། སྐྱེས་ཞིནམ་ལས་ཤི་འོང་།
སྟོན་ཞིནམ་ལས་མཐོང་འོང་།
ཆོས་ ད་དང་ ོང་ཁའི་ ོད་ ་དང་ ཡིག་ ེབ་ཀྱི་ཁྱད་པར།
ལས་དོན།
དོན་ཚན་འདི་ མཇུག་བསྡུཝ་ད་ ཨ་ལོ་ཚུ་གིས་་ ་ ་ ་ ་
ཆོས་སྐད་དང་ རྫོང་ཁའི་རྗོད་སྒྲ་འི་ ཁྱད་པར་མཆུ་བཙུམ་དགོཔ་དང་ མ་དགོཔ་ཚུ་གི་ཧ་གོ་
ཚུགས་དགོ།
ཆོས་སྐད་ནང་ རྫོང་ཁའི་ཡིག་སྡེབ་ཀྱི་ཁྱད་པར་ དཔེར་ན།
ཉོ་ ཟེར་མི་འདི་ ཆོས་སྐད་ནང་ མ་འོངས་པ་དང་ ད་ལྟ་བ་ལུ་ འཇུགཔ་ཨིནམ་དང་།
ཉོས་ ཟེར་མི་འདས་པ་དང་ སྐུལ་ཚི་ལུ་ འཇུགཔ་ཨིན།
ཉོ་ ཟེར་མི་འདི་ རྫོང་ཁ་ནང་ ཚི་གཅིག་གིས་ ད་ལྟ་བ་ མ་འོངས་པ་ འདས་པ་ སྐུལ་
ཚི་ ག་ར་ལུ་ འཇུགཔ་ཨིནམ་ཤེས་ཚུགས་དགོ།
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ཆོས་སྐད་ནང་ ར་འདོགས་ཅན་འདི་ རྫོང་ཁ་ནང་ ཡ་འདོགས་ཅན་འབད་ འཇུགཔ་ཨིནམ་
ཧ་གོ་ཚུགས་དགོ།
ཆོས་སྐད་ནང་ མིང་མཐའ་ དཀར་པོ། ཟེར་ཚི་གཉིས་འབད་འཇུགཔ་ཨིན་རུང་ རྫོང་ཁ་
ནང་ལུ་ དཀརཔོ་ཟེར་ཚི་གཅིག་འབད་འཇུགཔ་ཨིནམ་ ཧ་གོ་ཚུགས་དགོ།

ོང་ །

རིག་རྩལ། (ལྷག་ནི་ བྲི་ནི་) རིག་སྟོབས་དབྱེ་རིམ། (དབྱེ་དཔྱད་)
༡. སློབ་དཔོན་གྱིས་ ག་ཏེ་ལས་འབད་རུང་ ཡིག་རྒྱུགས་ཅིག་འཐུ་ཞིནམ་ལས་ ཨ་ལོ་ཚུ་ལུ་
ལྷག་བཅུག་སྟེ་ སྤྱ་ བཟུམ་འབད་རུང་ མཆུ་བཙུམ་དགོཔ་དང་ མ་དགོཔ་གཉིས་སོ་སོར་
ཕྱེ་བཅུག་དགོ། སྤྱིར། མཆུ་བཙུམ་མ་དགོཔ། སྤྱིན། མཆུ་བཙུམ་དགོཔ། འདི་ལས་
རིགས་བསྒྲེས་ཏེ་ཚི་མཛོད་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ མིང་ཚི་གཞན་ཚུ་ཡང་འཚོལ་བཅུག་དགོ།
རིག་རྩལ། (ལྷག་ནི་ བྲི་ནི་) རིག་སྟོབས་དབྱེ་རིམ། (དབྱེ་དཔྱད་)
༢. སློབ་དཔོན་གྱིས་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ སྡེ་ཚན་ནང་བཞག་ཞིནམ་ལས་ ཆོས་སྐད་ནང་དང་ རྫོང་ཁ་
ནང་གི་ ཡིག་སྡེབ་ཚུ་ དུས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ སོ་སོ་འབད་ འཇུག་པ། དཔེ་ འོག་ལུ་བཀོད་དོ་
བཟུམ་ ཚི་མཛོད་ལག་ལེན་འཐབ་བཅུག་སྟེ་ སྦྱང་བ་འབད་བཅུག་དགོ།
༡. ཆོས་ ད་ནང་ ས་དང་འཁྐྲིལ་ཏ་ེ ཡི་གུ་ བེ ་གཉིས་འབད་ཡོད་མ།ི
ངོ ་ཁ་ནང་གཅིག་འབད་འ ག་པ།
མ་འངོ ས་པ་ ད་ ་བ། འདས་པ།
ལ་ཚགི །
ས་ག མ་དང་ ལ་ཚགི ་
བ་
བ་
བ ས་
བ ས།
བ ་ན།ི བ ་དོ། བ ་ཡི། བ ཞིག།
ཉོ་
ཉོ་
ཉོས་
ཉོས་
ཉོ་ནི། ཉོ་དོ། ཉོ་ཡི། ཉོཤིག།
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༢. ཆོས་ ད་ནང་ ས་དང་འཁྐྲིལ་ཏ་ེ ཡི་གུ་ བེ ་བཞི་འབད་ཡདོ ་མི།
མ་འངོ ས་པ་ ད་ ་བ། འདས་པ།
ལ་ཚགི །
བ ོ་
ོ་
བ ོས་
ོས་ཤིག།
བཟའ་
ཟ་
བཟས་
ཟོས་
༣. ཆོས་ ད་ནང་ ས་དང་འཁྐྲིལ་ཏ་ེ ཡི་གུ་ བེ ་གཉིས་འབད་ཡོད་མ།ི
འ ི་
འ ི་
ིས་
ིས་
འ ི་
འ ི་
ིས་
ིས་

ངོ ་ཁ་ནང་གཉིས་འབད་འ ག་པ།
ས་ག མ་དང་ ལ་ཚགི ་
བ ོ་ནི། ོ་དོ། བ ོ་ཡི། བ ོཞིག།
བཟའ་ན།ི ཟ་དོ། བཟའ་ཡི། བཟའཞིག།
ངོ ་ཁ་ནང་ཡང་གཉིས་འབད་འ ག་པ།
ི་ནི་། འ ི་དོ། ིས་ཡི། ིས་ཤིག།
འ ི་ནི། འ ི་དོ། ིས་ཡི། ིས་ཤིག།

དེ་བཟུམ་སློབ་དཔོན་གྱིས་ ཚར་གཅིག་ལུ་ སྟོན་བཞག་ནི་མེན་པར་ ཨ་ལོ་ཚུ་གིས་ སྦྱང་བ་
མ་འཐོབ་ཚུན་ དཔེ་འདི་ལས་ རིགས་བསྒྲེས་ཏེ་ གཞན་ཡང་དབྱེ་དཔྱད་འབད་དེ་ སྟོན་
དགོཔ་ག་ནི་ལས་ཁག་ཆེ།
རིག་རྩལ། (ལྷག་ནི་ སླབ་ནི་) རིག་སྟོབས་དབྱེ་རིམ། (གཅིག་བསྡུས་)
༣. སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ སྡེ་ཚན་ནང་འབད་རུང་ རེ་རེ་འབད་ འབད་རུང་ སློབ་དཔོན་གྱི་བཀོད་རྒྱ་
ལེགས་ཤོམ་འབད་ བྱིན་ཞིནམ་ལས་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ ཚི་མཛོད་ནང་ལས་ ཆོས་སྐད་ནང་
ར་བཏགས་འབད་ འཇུག་མི་འདི་ རྫོང་ཁ་ནང་ལུ་ ཡ་བཏགས་འབད་འཇུག་ཚུལ་ དཔེར་
ན།
ཆོས་ ད་ནང་།

ངོ ་ཁའི་ནང་།

ཆོས་ ད་ནང་།

ངོ ་ཁའི་ནང་།

།
འཁྲུ།
གྲངས།
ད ལ་ཐེ།
ང་།

།
འཁྱུ།
གྱངས།
ད ལ་ཐེ།
ང།

དཀྲོགས།
ཁྲུ།
གྲི།
ག་གུ།
ོ།

དཀྱོགས།
ཁྱུ།
གྱི།
ག་གུ།
ོ།
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བཟུམ་ཚུ་ ཡིག་རྒྱུགས་གཞན་མི་ལས་འབད་རུང་ ཚི་མཛོད་ལས་འབད་རུང་ འཚོལ་ཏེ་བྲི་
བཅུག་ཞིནམ་ལས་ དམངས་ཁར་གསལ་བཤད་འབད་བཅུག་དགོ། ཨ་ལོ་དམངས་དང་ སློབ་
དཔོན་གྱི་ལེགས་བཅོས་ བསམ་འཆར་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ལེགས་བཅོས་འབད་ཞིནམ་ལས་ སློབ་
ཁང་ནང་བཞག་ནི་དང་ ཡང་ན་ དཔེ་སྣོད་ནང་ལུ་བསྡུ་གསོག་འབད་བཞག་དགོ།
རིག་རྩལ། (བྲི་ནི་) རིག་སྟབོ ས་དབྱེ་རིམ། (དབྱེ་དཔྱད་)

༤. ཆོས་སྐད་ནང་ དཀར་པོ་ དམར་པ་ོ ཚི་སོ་སོ་འབད་ འབྲི་སྲོལ་ཡོད་མི། རྫོང་ཁ་ནང་ དཀརཔོ།
དམརཔོ། ཚག་ཅིག་གི་ནང་འབྲི་སྲོལ་ཡོད་མི་ཚུ་ ལོགས་སུ་བཏོན་ཏེ་ ངོས་འཛི་འབད་བྲི་བཅུག་
དགོ། དཔེར་ན།
ཆོས་ ད་ནང་།

ངོ ་ཁའི་ནང་།

ཆོས་ ད་ནང་།

ངོ ་ཁའི་ནང་།

ལག་པ།
ཐག་པ།
ིལ་ །
པར་པ།
ཟོར་བ།

ལགཔ།
ཐགཔ།
ིལ །
པརཔ།
ཟོརཝ།

ང་པ།
ཕོར་པ།
ཐབ་ཚང་པ།
ནོར་ ི་པ།
ཁ་བ།

ངམ།
ཕོརཔ།
ཐབ་ཚངཔ།
ནོར་ ིཔ།
ཁཝ།

དེ་བཟུམ་ བྲིས་ཚར་བའི་ཤུལ་ལུ་ སློབ་དཔོན་གྱསི ་ལེགས་བཅོས་འབད་བྱིན་ཏེ་ སློབ་ཁང་ནང་གཞི་
རྟེན་འབད་ས་འབད་བཞག་དགོ།
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མིང་མཐའ་འདྲེན་ཚུལ།

ལས་དོན།
དོན་ཚན་འདི་ མཇུག་བསྡུཝ་ད་ ཨ་ལོ་ཚུ་གིས་་ ་
མིང་མཐའ་ཟེར་མི་འདི་ ག་ཅི་ཨིན་ན་ ངོས་འཛི་འབད་ཚུགས་དགོ།
མིང་མཐའི་ སྦྱོར་ཚུལ་དང་འཁྲིལ་བའི་ རྗོད་སྒྲ་ཚུ་བཏོན་ཚུགས་དགོ།
ཁོང་རའི་ རྟགས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ མིང་མཐའ་འདྲེན་ཚུལ་ ཧ་གོ་ཚུགས་དགོ།




མིང་མཐའ།
ཕོ་མོ་ད ་ེ བ་
ཕོ་
མོ་
མ་ནངི ་
ཤིན་ ་མ་ོ

པ་

པོ་

√

√

་

མ་

མོ་

√
√

བོ་

ཝ་

√

√

√

རྟགས་མཚུངས་འདྲེན་པ་ཟེར་མི་འདི་ སློབ་དཔོན་གྱིས། དང་པ་ར། མིང་གཞི་དང་། རྗེས་འཇུག་ ཕོ་
མོ་ མ་ནིང་སོགས་ཀྱི་སྐོར་ལས་ ངོ་སྤྲོད་དུམ་གྲ་ཅིག་འབད་བྱིན་ཞིནམ་ལས། འདྲེན་ཚུལ་ དཔེར་ན།
མཁས་པ་ ལྟ་བུ་ རྗེས་འཇུག་གི་ཕོ་ ས་ གི་རྗེས་སུ་ མིང་གཞི་གི་ཕོ་ པ་ འདྲེན་ཚུལ་གྱི་སྐོར་ལས་
སྟོན་ཞིནམ་ལས་ ཨ་ལོ་ཁོང་ར་ལུ་ ཞིབ་འཚོལ་འབད་དེ་ མོ་གིས་མོ་འདྲེན་ཚུལ་དང་། མ་ནིང་གིས་མ་
ནིང་འདྲེན་ཚུལ་བྲི་བཅུག་དགོ།
ཕོ་གསི ་ཕ་ོ འ ནེ ་ ལ།
ག་པ། བ་པ།

ག་པ།

དཔེ་སྐྲུན་ལོ་ སྤྱི་ལོ་༢༠20 ལུ།
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བརྗོད་བདེ་འདྲེན་པ་ཟེར་མི་འདི་ རྗེས་འཇུག་དང་འཁྲིལ་མ་དགོ་པར་ ཁ་ལས་སླབ་ངོ་ ག་བདེ་མི་དང་
འཁྲིལ་ཏེ་ འབྲི་ཆོག་མི་ལུ་སླབ་ཨིན་མས། འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་ ཚི་རེ་རེ་བཞིན་དུ་རྗེས་འཇུག་
གི་རྟགས་ཀྱི་དབྱེ་བ་དང་ མིང་མཐའི་རྟགས་ཀྱི་དབྱེ་བ་ཕོ་མོ་མ་ནིང་ག་ཅི་ར་ཚུད་ནུག་ག? དབྱེ་བ་དཔྱད་
བཅུག་དགོ།
མཐུན་པ་ དམ་པ་ ཐར་པ་ རྟ་པ་
ཁ་ལོ་པ་ སྐར་མ་
ཐལ་བ་ ཚབ་མ་ དར་བ་ ཁུག་པ་ བསྣམ་པ་ དང་པ་
བདུད་མོ་ ཐོག་ཁ་ གདོང་ཁ་ བཞི་པ་ བདུན་པ་ ཁོད་མ།
ོང་ །

རིག་རྩལ། (ལྷག་ནི་ བྲི་ནི་) རིག་སྟོབས་དབྱེ་རིམ། (ལག་ལེན་)
༡. སློབ་དཔོན་གྱིས་ རྫོང་ཁའི་ངག་གཤིས་དང་ འབྲེལ་བའི་མིང་མཐའ་ པ་པོ་ མ་མོ་ བོ་ ཝ་
ཚུ་གི་ འཇུག་ཚུལ་རེ་རེ་བཞིན་དུ་ དཔེར་བརྗོད་རྐྱབ་སྟེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགསཔ་བཟོ་དགོ།
དཔེར་ན།
༡. མིང་མཐའ་མིང་ལུ་འཇུག་པ། རྒཔོ། ལཱཔ། ཕོཝ། སྦྱངམ་ བྱམོ། བཟོ་བོ།
༢. མིང་མཐའ་ཁྱད་ཚི་ལུ་འཇུག་པ། སེརཔོ། མཁསཔ། རློནམ། ཧོནམོ།
ཞརཝ། སྐྱ་བོ།
༣. མིང་མཐའ་བྱ་ཚི་ལུ་འཇུག་པ། སྡོདཔ། མཐོངམ། འགྱོཝ། འབདན།
དཔེ་སྐྲུན་ལོ་ སྤྱི་ལོ་༢༠20 ལུ།
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སེམས་ཁར་བཞག་དགོཔ།

སློབ་དཔོན་ཚུ་གིས་ མིང་མཐའི་ སློབ་སྟོན་ འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ གཤམ་གསལ་གྱི་
འཇུག་པ་ གནད་དོན་ཚུ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ སྟོན་དགོཔ་ཨིན།
ཀ་ མིང་དང་ཁྱད་ཚིག་ ་མིང་མཐའ་ བོ་ རཝ་ད་བར་ན་ཚག་ ངེས་པར་ ་ བ་
དགོ།
ཁ་ ེས་འ ག་ བ་ གས་ཏེ་ཡོད་པའི་མིང་ཚིག་ ་གི་ མཐའ་མར་ དོན་གྱིས་
མིང་མཐའ་པ་ འཐོབ་དགོཔ་ཨིན་ ང་ ེས་འ ག་ བ་ འདི་གིས་ ོད་ ་
བཏོན་ གསཔ་ལས་ མིང་མཐའ་པ་ ར་མི་དགོ། དཔེར་ན། བ བ་པས།
ག་ ེས་འ ག་ མ་ གས་ཏེ་ཡོད་པའི་མིང་ཚིག་ ་གི་ མཐའ་མར་ དོན་གྱིས་
མིང་མཐའ་མ་ འཐོབ་དགོཔ་ཨིན་ ང་ ེས་འ ག་ མ་ འདི་གིས་ ོད་ ་
བཏོན་ གསཔ་ལས་ མིང་མཐའ་མ་ ར་མི་དགོ། དཔེར་ན། ོམ་མས།

རིག་རྩལ། (ལྷག་ནི་ བྲི་ནི་) རིག་སྟོབས་དབྱེ་རིམ། (ལག་ལེན་)
༢. མིང་མཐའ་ པ་པོ་ མ་མོ་ བོ་ ཝ་ཚུ་ མིང་དང་ཁྱད་ཚི་ཚུ་དང་ གཅིག་ཁར་འཇུག་པའི་
སྐབས་ འཕྲི་སྣོན་མེད། དཔེར་ན། བྱཔོ། ཕགཔ། རྩེདམོ། རྨགཔ། དཀརཔོ། སེརཔོ།
རིངམོ།
མིང་མཐའ་ པ་ མ་ ཝ་ཚུ་ བྱ་ཚི་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་འཇུག་པའི་སྐབས་ འཕྲི་སྣོན་གཉིས་
ཀ་ཡོདཔ་ཨིན། དཔེར་ན། འབད་ཡི། བརྐོ་ནུག། འབྲི་དེས། སྟོན་ཡི། ཟེར་བ་ཅིན་
བྱ་ཚི་ འབད་ བརྐོ་ འབྲི་ སྟོན་ ཚུ་ལུ་ མིང་མཐའ་ མི་འཐོབ་པས། དེ་ལས་ འབདཝ་
དཔེ་སྐྲུན་ལོ་ སྤྱི་ལོ་༢༠20 ལུ།
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མས། བརྐོཝ་འདྲས། འབྲིཝ་ཨིན། སྟོནམ་མས། ཟེར་བ་ཅིན། བྱ་ཚི་ འབད་ བརྐོ་
འབྲི་ སྟོན་ ཚུ་ལུ་ མིང་མཐའ་ ངེས་པར་འཐོབ་ཨིན་མས། དེ་བཟུམ་རིགས་བསྒྲེས་ཏེ་
གཞན་ཡང་ དབྱེ་བ་དཔྱད་བཅུག་དགོ།
རིག་རྩལ། (ལྷག་ནི་ བྲི་ནི་) རིག་སྟོབས་དབྱེ་རིམ། (ལག་ལེན་)
༣. སློབ་དཔོན་གྱིས་ རྗེས་འཇུག་གི་ ཕོ་མོ་མ་ནིང་གི་ རྟགས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ མིང་མཐའ་འདྲེན་
ཚུལ་ཚུ་ དབྱེ་བ་དཔྱད་དེ་སྟོན་པའི་སྐབས་ གཤམ་གསལ་གྱི་ཐབས་ལམ་ཚུ་ ལག་ལེན་
འཐབ། དཔེར་ན།
༡. ལྷ་བྲིསཔ། གཡོགཔོ། སྐྱིདཔ། སྲུང་རྒྱབ་པ། བཟུམ་ འབད་བ་ཅིན་ རྗེས་
འཇུག་གི་ཕོ་ ག་ད་བ་ས་བཞི་གིས་ མིང་གཞིའི་ཕོ་ པ་འདྲེན་ནི་འདི་གིས་ རྟགས་
མཚུངས་འདྲེན་པ།
༢. མཛའ་མོ། བཟང་མོ། བཟུམ་འབད་བ་ཅིན་ རྗེས་འཇུག་གི་མོ་ འ་དང་ང་གིས་
མིང་གཞིའི་མོ་ འདྲེན་ནི་འདི་གིས་ རྟགས་མཚུངས་འདྲེན་པ།
༣. འུར་ལཱཔ། འཐགམ། འཇིང་བཟོཔ། ཕྱུགམོ། ལྷཔ། འདྲེན་པ། བཟུམ་འབད་
བ་ཅིན་ རྗེས་འཇུག་དང་འཁྲིལ་མ་དགོ་ནི་འདི་གིས་ བརྗོད་བདེ་འདྲེན་པ་ཟེར་སླབ་
ཨིན།
དཔེ་སྐྲུན་ལོ་ སྤྱི་ལོ་༢༠20 ལུ།
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དེ་འབད་ཞིནམ་ལས་ སློབ་དཔོན་གྱིས། ཨ་ལོ་ཚུ་ལུ་ ཁོང་ར་གིས་སླབ་པའི་ བློ་
ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ དབྱེ་བ་དཔྱད་བཅུག་དགོ། དཔེར་ན། ནོར་རྫིཔ། བཟུམ་འབད་
བ་ཅིན་ ག་ཅི་ཨིན་ན? ལ་སོགས་པའི་དྲི་བ་ཚུ་ གནས་སྟངས་འདི་ནང་ར་ དྲིས་
ཏེ་གོ་སྡུར་འབད་བཅུག་དགོ།
རིག་རྩལ། (ལྷག་ནི་) རིག་སྟབོ ས་དབྱེ་རིམ། (དབྱེ་དཔྱད་)
༤. སློབ་དཔོན་གྱིས་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ ཡིག་རྒྱུགས་ཅིག་སྤྲོད་ཞིནམ་ལས་ ལྷག་བཅུག་སྦེ་
རྟགས་མཚུངས་འདྲེན་པ་དང་ བརྗོད་བདེ་འདྲེན་པ་གཉིས་ཀྱི་དབྱེ་བ་ཕྱེ་བཅུག་སྟེ་ འདྲེན་ཚུལ་
གྱི་ཁུངས་བཤད་བཅུག་དགོ།
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ཨིང་ལིཤ་མིང་ཚིག་ ོང་ཁའི་ནང་འ ི་ཐངས།
ངོ་ ོད།
འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཡོངས་སྐད་ཡིག་ རྫོང་ཁའི་ཡི་གུའི་སྦྱོར་བ་གི་ཐོག་ལས་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་འཁོད་ཀྱི་མིང་
ཚི་བརྗོད་པ་ཚུ་ མ་ཚད་ ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་མིང་ཚི་བརྗོད་པ་ཚུ་ཡང་ མང་ཤོས་ར་བརྡ་དོན་སྤྲོད་ལེན་འབད་
མ་ཚུགསཔ་མེད། ཨིན་རུང་ འཛམ་གླིང་སྐད་ཡིག་སྤྱིའི་རང་བཞིན་ བརྡ་སྤྲོད་ཀྱི་རིང་ལུགས་ནང་ལུ་
འཛམ་གླིང་རྒྱལ་ཁབ་སོ་སོའི་ས་ཆ་དང་མི་གི་མིང་གནས་ མཐུན་མིན་ཁྱད་ཆོས་ཀྱི་ རང་བཞིན་དང་
འབྲེལ་བའི་ བཟའ་བཏུང་ ཆས་གོས་ དངོས་ཆས་གཙོ་ཅན་ཚུ་གི་མིང་ཚི་རྗོད་སྒྲ་ཚུ་ རྒྱལ་ཁབ་སོ་
སོའི་སྐད་ཡིག་གི་ རྗོད་སྒྲ་སོར་བཞག་གི་ཐོག་ལས་ ཉན་སླབ་དང་འབྲི་ཐོག་བརྡ་དོན་སྤྲོད་ལེན་འབད་
སྲོལ་ཡོད།
དེ་འབད་ནི་འདི་གིས་ རྫོང་ཁའི་མིང་ཚི་ ཕྱི་མི་ལུ་བརྡ་སྤྲོད་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ རྫོང་ཁ་རོ་མཱན་འབྲི་
སྲོལ་འགོ་བཙུགས་དོ་བཟུམ་ ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་མིང་ཚི་ཚུ་ཡང་ རྫོང་ཁའི་ཡི་གུ་ནང་འབྲི་སྲོལ་བཙུགས་པ་
ཅིན། དེ་གིས་ རྫོང་ཁའི་སྐད་ཡིག་གོང་འཕེལ་དང་ ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་ཡི་གུ་མ་ཤེས་མི་ཚུ་ ཕྱི་ཁ་ལྷབ་ནི་དང་
ཕྱི་མི་དང་གཅིག་ཁར་ བརྡ་དོན་སྤྲོད་ལེན་འབད་ནི་ལུ་ ཕན་ཐབས་སྦོམ་འབྱུངམ་ཨིན།
ཡིག་རྒྱུགས་འདི་ནང་ལུ་ ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་སྐད་ཡིག་ཚུ་ལས་ ཨིང་ལིཤ་སྐད་ཡིག་ཐོག་ སླབ་སྲོལ་ཡོད་མི་གི་
མིང་ཚི་ཚུ་ རྫོང་ཁའི་ཡིག་ཐོག་ལུ་ བྲི་ནི་གི་ལམ་ལུགས་ཅིག་ སྲོལ་བཏོད་འབདཝ་ཨིན། ལམ་
ལུགས་འདི་མེད་པ་ཅིན་ ཨིང་ལིཤ་གི་མིང་ཚི་ཚུ་ མི་རེ་གིས་ང་བཅས་ར་གི་ཡིག་སྡེབ་དང་ རྗོད་སྒྲ་མ་
འདྲཝ་རེ་བཟོ་སྟེ་ གཅིག་གིས་གཅིག་ལུ་བརྡ་འཕྲོད་མ་ཚུགསཔ་འགྱོ་ནི་གི་ཉེན་ཁ་ཡོད། དེ་འབད་ནི་འདི་
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གིས་ ཨིང་ལིཤ་གསལ་བྱེད་གྱི་སྒྲ་མཚུངས་ རྫོང་ཁའི་ཡིག་གཟུགས་ངོ་སྤྲོད་དང་ ལག་ལེན་དཔེར་
བརྗོད་ཅིག་འོག་ལུ་ བཀོད་དེ་ཡོད་མི་འདི་ལུ་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ སློབ་སྦྱོང་དང་དབྱེ་དཔྱད་འབད་དེ་
ཡིག་སྡེབ་མ་འཛོལ་བར་བྲི་ནི་དང་ རྗོད་སྒྲ་དགཔ་འབད་སླབ་དགོཔ་འདི་ ག་ནི་ལས་གལ་ཆེ།
ཨིང་ལཤི ་ དོ ་ ་དང་ ངོ ་ཁའི་ཡགི ་ག གས།
ཨིང་ལིཤ་ཡིག་གཟུགས། རྫོང་ཁའི་སྒྲ་གཟུགས། ཨིང་ལིཤ་ཡིག་གཟུགས།
A
ཨེ་ ཨ་ འ ◌ེ N
B
O
སྦི་ བཱ་ བ་
C
P
སི་ ས་ ཅ་
D
Q
ཌི་ ད་ ཌ་
E
R
ཨི་ ཨེ་ ◌ེ
F
S
ཨེཕ་ ཕ་
G
T
ཇི་ ཇ་ ག་
H
ཨེཆ་ ཆ་ ཧ་ ཨོ་ U
I
ཨའི་ ཨི་ གཡི་ ◌ི V
J
W
ཇེ་ ཇ་ ཞ་
K
X
ཀེ་ ཀ་
L
Y
ཨེལ་ ལ་
M
Z
ཨེམ་ མ་

རྫོང་ཁའི་སྒྲ་གཟུགས།
ཨེན་ ན་
ཨོ་ ◌ོ
པི་ པ་
ཀིའུ་ ཀ་
ཨར་ ར་
ཨེས་ ས་
ཊི་ ཏ་ ཊ་
ཡུ་ ཨུ་ ◌ུ ཨ་
ཝི་ ཝ་
ཌབ་ལུ་ ཝ་
ཨེགསི་ ས་ ཛ་
ཝའི་ ཡ་ ◌ི་
ཛའིཋ་ ཟ་ ཛ་ ཞ་

ན་གསོ། ཨིང་ལིཤ་གསལ་ ེད་ཀྱི་ ོད་ ་གཙོ་བོ་དང་འཁྐྲིལ་བའི་ ོང་ཁའི་ཡི་གུའི་ ་ག གས་ གོང་ ་བཀོད་མི་ ར་ཨིན་ ང་ དཔེར་
ན། c དང་གཅིག་ཁར་ h ཡོད་པ་ཅིན། ཁ་དང་ ཆ་ལ་སོགས་པ་ ་གྱུར་ཏེ་འགྱོ་མི་ ། ཨིང་ལིཤ་ ོད་ ་འི་འཐོབ་ལམ་དང་འཁྐྲིལ་ཏེ་
ོང་ཁའི་ཡིག་ག གས་ནང་འ ི་ཤེསཔ་འབད་དགོ།
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ཡིག་ ེབ་འ ི་ཐངས་དཔེར་བ ོད།
ཨིང་ལིཤ།

རྫོང་ཁའི་ཡིག་སྡེབ།

Netherlands
Canada
Denmark
Mc Loughlin
Jose Smith

ནི་དར་ལེནྜསི།
ཀེ་ན་ཌ།
ཌེན་མརཀ།
མེཀ་ ལབ་ལིན།
ཇོས་ སི་མིཐ།

Pizza
Burger
Cake
Cricket
Chess
Computer
Stabilizer

པིཟ་ཟ།
བཱར་གར།
ཀེག་
ཀིརི་ཀེཊ།
ཅེསི།
ཀམ་པིའུ་ཊར།
སེཊེབི་ལའི་ཛར།

ཨིང་ལིཤ།

Switzerland
China
John Grant
Kathy
Wil iam་
Shakespeare
Vodka
Champange
Rugby
Hurdle
Pole Vault
Email
Ultra Violet Ray

རྫོང་ཁའི་ཡིག་སྡེབ།

སུའི་ཛར་ལེནྜ།
ཅའི་ན།
ཇོཧན་ གཱརནཌ།
ཀེ་ཐི།
ཝི་ལིའམ་ ཤེཀསིཔེར་།
ཝོད་ཀ་
ཤམ་པེན།
རག་སྦི།
ཧར་ཌཱལ།
པཱོལ་ ཝོལཊ།
ཨི་ མེལ།
ཨཱལ་ཊ་ ཝཡོ་ལེཊ་ རེ།

ན་གསོ།
ཨིང་ལིཤ་ ོད་ ་དང་འཁྐྲིལ་ཏེ་ ོང་ཁའི་ནང་འ ི་ཐངས་ཀྱི་དཔེ་ གོང་ ་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་ ར་ ་ དཔེར་
ན། ནི་དར་ལེནསི་ འི་ཛར་ལེ ་ ཟེར་མི་ ་ བ་ད། སི་དང་ཌ་ ་ ཨིང་ལིཤ་གི་མིང་མ ག་ ་ s
དང་ d ཡོད་མི་ ་ ོད་ ་རང་དབང་ཅན་ མ་བཏོན་པར་ ག་དགོ་དོ་བ མ། ོང་ཁའི་ནང་ ་ཡང་
སི་དང་ཌི་གི་ ོད་ ་རང་དབང་ཅན་མ་བཏོན་པར་ ག་དགོ། དེ་བ མ་ ེ་ མིང་ཚིག་མ ག་གི་ཡི་གུ་གཞན་
ཀ་ ཐ་ ད་ ་ཡང་ ཨིང་ལིཤ་ ོད་ ་བཏོན་ཐངས་ལས་ རིགས་བ ེས་ཏེ་ ག་དགོ།
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ཉེར་མཁོའི་ཨིང་ལིཤ་གི་མིང་ཚིག་ ོང་ཁའི་ནང་འ ི་ཐངས།
ལས་དོན།
དོན་ཚན་འདི་ མཇུག་བསྡུཝ་ད་ ཨ་ལོ་ཚུ་གིས་་ ་
1.
རྫོང་ཁ་གི་ རྗོད་སྒྲ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཨིང་ལིཤ་ནང་བྲི་ཚུགས་་དགོ།
2.
ཨིང་ལིཤ་གི་ རྗོད་སྒྲ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ རྫོང་ཁ་ནང་ བྲི་ཚུགས་་དགོ།
ོང་ །

རིག་རྩལ། (ལྷག་ནི་ བྲི་ནི་) རིག་སྟོབས་དབྱེ་རིམ། (ལག་ལེན་)
༡. ཨིང་ལིཤ་དང་ རྫོང་ཁ་གི་རྗོད་སྒྲ་གཉིས་ ངོས་འཛི་འབད་ནི་གི་དོན་ལུ་ ག་སྡུར་འབད་དེ་
གོ་སྡུར་འབད་བཅུག་དགོ། ཨ་ལོ་ཚུ་གིས་ ཨིང་ལིཤ་ནང་ཡོད་མི་ མིང་ཚི་ཚུ་མ་འཛོལ་
བར་ བྲི་ཚུགས་་ནི་གི་དོན་ལུ་ སློབ་དཔོན་གྱིས་ ཨིང་ལིཤ་ནང་ཡོད་མི་མིང་ཚི་ཚུ་ རྫོང་ཁ་
ནང་བྲིས་ཏེ་ལྷག་བཅུག་དགོ།
རིག་རྩལ། (ལྷག་ནི་ བྲི་ནི་) རིག་སྟོབས་དབྱེ་རིམ། (གཅིག་བསྡུས་)
༢. སློབ་དཔོན་གྱིས་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ སྡེ་ཚན་ནང་བགོ་ཞིནམ་ལས་ ཨིང་ལིཤ་གི་ནང་ཡོད་མི་
རྫོང་ཁའི་ནང་ ཕབ་སྟེ་བྲི་བཅུག་དགོཔ་དང་། རྫོང་ཁའི་ནང་ཡོད་མི་ ཨིང་ལིཤ་ནང་ བྲི་
བཅུག་སྟེ་ ཁོང་ར་ལུ་ལྷག་བཅུག་དགོ། དེ་གི་སྐབས་སློབ་དཔོན་གྱིས་ རྗོད་སྒྲ་ཚུ་ བཏོན་
ཚུགས་པས་ག་ མི་ཚུགས་པས་ བཅོ་ཁ་རྐྱབ་བྱིན་དགོ།
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རིག་རྩལ། (ལྷག་ནི་ བྲི་ནི་) རིག་སྟོབས་དབྱེ་རིམ། (གཅིག་བསྡུས་)
༣. ཨ་ལོ་ཚུ་གིས་ ཨིང་ལིཤི་རྫོང་ཁའི་མིང་ཚི་ཚུ་ བྲི་ཚུགས་་ནིའི་དོན་ལུ་ བདུན་རིམ་རྫོང་
ཁའི་ཀུན་གསལ་ཚུ་ ལྷག་བཅུག་སྟེ་ རྫོང་ཁ་ ཨིང་ལིཤི་མིང་ཚི་ཚུ་ ལྷག་ནིའི་སྦྱང་བ་
བྱིན་དགོ།
རིག་རྩལ། (བྲི་ནི་) རིག་སྟབོ ས་དབྱེ་རིམ། (གཅིག་བསྡུས་)
༤. འཕྲལ་འཕྲལ་སྐབས་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ རྫོང་ཁ་དང་ཨིང་ལིཤ་གི་ཐོག་ མིང་ཚི་བྲི་ནི་གི་
སྦྱང་བ་འབད་བའི་ཞོར་ཁར། ཞབས་ཁྲ། རྩོམ། རྗོད་རེ་རེ་གཉིས་གཉིས་ སྡེ་ཚན་ནང་སྤྲོད་
དེ་ སྐད་སྒྱུར་དང་ དོན་སྒྱུར་འབད་ནི་གི་ལཱ་ཚུ་ སྤྲོད་དེ་ སྐད་སྒྱུར་ཚུ་འབད་ནི་གི་གོ་སྐབས་
རེ་ བཟོ་བྱིན་དགོ། སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ སྐད་སྒྱུར་འབད་དེ་ཡོད་མི་འདི་ སློབ་དཔོན་རང་གིས་
ཤེས་པ་ཅིན་འདི་ ལེགས་ཤོམ་ཨིན། དེ་མིན་ ཤེས་མི་གཞན་ཁ་ལས་རྒྱབ་སྐྱོར་ལེན་ཏེ་
སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ ངོས་ལན་བསམ་འཆར་ཚུ་ལེགས་ཤོམ་བྱིན་དགོ།
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ོད་ ་ ོགས་མ ངས་ཀྱི་ཡིག་ ེབ་འཁྲུལ་ ོང་།
ངོ་ ོད།

རྫོང་ཁའི་རྗོད་སྒྲ་ཕྱོགས་མཚུངས་ཅན་གྱི་ ཡིག་རིགས་མ་འདྲཝ་དབྱེ་བ་གཉིས་ཡོད། དང་པ་འདི་ ཀ་
སྨད་སུམ་ཅུའི་ཡི་གུ་རེ་ལུ་ རྗོད་སྒྲ་རེ་སོ་སོར་ཡོདཔ་ཨིན། དེ་རེ་རེ་ལུ་ཡང་ སྔོན་འཇུག་ མགོ་ཅན་
གང་རུང་སྦྱརཝ་ད་ ཡིག་སྡེབ་སོ་སོར་འགྱོ་རུང་ སྒྲ་ཕྱོགས་མཚུངས་འབད་མི་རིགས་ཅིག་ཡོད། དཔེར་
ན། ཀ་ཅིག་ལུ་ཆ་བཞག་པ་ཅིན་ ཀ་ བཀའ་ དཀའ་ རྐ་ ལྐ་ སྐ་ བརྐ་ བསྐ་
བཟུམ་ཨིན།
གཉིས་པ་འདི་ རྫོང་ཁའི་བརྗོད་པའི་ངག་གཤིས་དང་བསྟུནམ་ད། རྫོང་ཁ་ལུ་ གསལ་བྱེད་ཀྱི་སྒྲ་མ་འདྲ་
བའིི་ཡིག་གཟུགས་༤༣ དེ་ཅིག་དགོཔ་ཡོད་རུང་། ཡིག་གཟུགས་འདི་ གསལ་བྱེད་སུམ་ཅུ་ལས་ལྷག་
སྟེ་མེད།
དེ་འབད་ནི་འདི་གིས་ གསལ་བྱེད་སུམ་ཅུ་གང་རུང་ལུ་ མགོ་ཅན་ སྔོན་འཇུག་ འདོགས་ཅན་གང་རུང་
ཅིག་སྦྱརཝ་ད་ ཀ་སྨད་སུམ་ཅུའི་རྗོད་སྒྲ་དང་མ་འདྲ་བའི་ རྗོད་སྒྲ་ཁག་༡༣ ལུ་བསྒྱུར་ཏེ་འགྱོ་མི་ རྔ་
རྙ་ རྣ་ རྨ་ དབའ་ གཡའ་ དབྲ་ གླ་ ཧྲ་ ལྷ་ ཀྲ་ ཁྲ་ གྲ་ ཚུ་ཨིན། དེ་རེ་རེ་ལུ་ཡང་ རྗོད་སྒྲ་
ཕྱོགས་མཚུངས་ཀྱི་ཡི་གུ་མ་འདྲཝ་ དཔེར་ན། རྔ་ གཅིག་ལུ་ཡང་ ལྔ་ སྔ་ དངའ་ མངའ་ བརྔ་
བསྔ་ འབད་ཡོད་མི་ཚུ་གི་བརྗོད་དོན་རེ་ སོ་སོར་སྟོནམ་ཨིན།
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དེ་འབད་ནི་འདི་གིས་ རྗོད་སྒྲ་ཕྱགོ ས་མཚུངས་ཀྱི་འཁྲུལ་སྤོང་སྐོར་ལས་ ཡིག་རྒྱུགས་འདི་ནང་ལུ་ དཔེ་
སྟོན་ཅིག་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་འདི་ལུ་བལྟ་སྟེ་ སློབ་ཕྲུག་རང་རང་སོ་སོ་གིས་ དོགས་དཔྱོད་ཐོག་ལས་ རྗོད་
སྒྲ་དང བརྗོད་དོན་ག་ར་ཤེས་ཚུགསཔ་འབད་དགོཔ་ཨིན།
༢ རྗོད་སྒྲ་ཕྱོགས་མཚུངས་ཀྱི་ཡིག་ཐ།ོ
གླ་
ད ལ་
བཅོ་
ཆབ་
དཀྱུས་
གཉོས་
ཁྐྲ་
ཁྐྲལ་
འགྲང་
ཁྐྲོས་
ག་

།
བཀྲལ།
ོ།
ཁྱབ།
ག ས་
ོས་
་
འ ལ་
ང་།
འ ོས་
འ ག་

་
གླེབས་
གཙང་
འཁྱགས
ོགས་
འ ར་
གྲོངས་
་
འཁྲུལ་
གྲི་
གྲགས་
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།
ེབས།
ང་
འཆག།
ོགས་
འཁྱར་
ོངས།
།
འ ལ་
ི་
གས་

གླད་
དཀྲིས་
བ ངས་
བ ར་
འཁྱོག་
ེད་
འ ར་
འཁྐྲི་
གྲང་
ཁྐྲོད་
མགྲིན་

ད།
ིས།
ང་
བཅར་
ཆོག
ེད།
འ ར་
འ ི་
འ ངས་
འ ོད་
ིན།
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ང་
ཀློག་
་
བ ངས་
ང་
ཁྱུང་
གྲོན་
བ གས་
ཁྐྲལ་
གྲུ་
ེལ་

ང་།
གློག།
བཅའ་
ག ང་
འགྱངས་
ང་
ོན།
གས།
ལ་
འ་
འ ེལ་

ཀླུ་
ཀློང་
ཁྱུ་
འཁྱམས་
འཁྱོངས་
ངས་
ཁྐྲག་
འཁྲུགས་
འགྲམ་
གྲྭ་

གླུ།
ོང་།
།་
འཆམ།
མཆོངས།
ད ང་
ག་
ག་
མ།
་
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དོ ་ ་ ོགས་མ ངས་ཀྱི་ཡིག་ ེབ་འཁྲུལ་ ོང་།
ལས་དོན།
དོན་ཚན་འདི་མཇུག་བསྡུཝ་ད་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་་ ་ ་ ་

སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ རྗོད་སྒྲ་ཕྱོགས་མཚུངས་ཀྱི་ཡི་གུ་ ཟེར་མི་འདི་ག་ཅི་བཟུམ་ཨིན་ན་ ཧ་གོ་
ཚུགས་དགོ།

དེ་སྦེ་དོན་མ་འདྲ་རུང་ རྗོད་སྒྲ་གཅིག་འབད་ཐོན་མི་འདི་ ག་ཅི་འབད་ཨིན་ན་ དབྱེ་བ་དཔྱད་
ཚུགས་དགོ།

དེ་ལས་རིགས་བསྒྲེས་ཏེ་ གཞན་ཡང་དབྱེ་བ་དཔྱད་ཚུགས་དགོ།
ོང་ །

རིག་རྩལ། (སླབ་ནི་ ལྷག་ནི་) རིག་སྟོབས་དབྱེ་རིམ། (དབྱེ་དཔྱད་)
༡. སློབ་དཔོན་གྱིས་ སློབ་དེབ་ནང་ཡོད་མི་ མིང་ཚི་ཚུ་ལྷག་བཅུག་ཞིནམ་ལས་ རྗོད་སྒྲ་སོ་
སོར་འཐོན་དགོ་མི་འདི་ ག་དེ་འབད་ཨིན་ན་? དབྱེ་བ་དཔྱད་བཅུག་དགོ། ཨ་ལོ་ཚུ་གིས་
བལྟཝ་ད་ ག་ཅི་ལས་ བརྟེན་ཨིན་ན་? ཁོང་གི་ བསམ་འཆར་ཚུ་བསྡུ་ལེན་འབད་དགོ།
རིག་རྩལ། (སླབ་ནི་ ལྷག་ནི་) རིག་སྟོབས་དབྱེ་རིམ། (དབྱེ་དཔྱད་)
༢. སློབ་དཔོན་གྱིས་ ལག་དེབ་ནང་ལུ་ བཀོད་མི་རྐྱངམ་གཅིག་གིས་ མ་དོ་བར་ དཔེར་ན།
ཕྱོགས། ཆོག། མཆོག། ལྗང་། བྱང་། ཆགས། ཕྱག། ཀེ། སྐེ་ སྐྱེས། སྐྱནོ ། དཀོན།
ཁྱལ། འཁལ། ཁྱོར། ཆོར། ཟླ། ད། མདའ། སོགས་གཞན་ཡང་ ངོས་འཛི་འབད་
དཔེ་སྐྲུན་ལོ་ སྤྱི་ལོ་༢༠20 ལུ།
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ཞིནམ་ལས་ ཨ་ལོ་ཚུ་སྡེ་ཚན་ནང་དང་ ཡང་ན་ རང་རང་སོ་སོ་ལུ་ ཚི་མཛོད་ལག་ལེན་
འཐབ་སྟེ་ ལོགས་སུ་བཏོན་བཅུག་དགོ། ཁོང་གིས་ ལོགས་སུ་བཏོན་མི་ཚུ་ དམངས་ལུ་
སྤྱན་ཞུ་འབད་བཅུག་ཞིནམ་ལས་ དཔེ་སྣོད་ནང་ བཞག་ནི་དང་ ཡང་ན་ སློབ་ཁང་ནང་ལུ་
བཞག་དགོ།
རིག་རྩལ། (ལྷག་ནི་ བྲི་ནི་) རིག་སྟོབས་དབྱེ་རིམ། (དབྱེ་དཔྱད་)
༣. སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ འདོགས་ཅན་ ཀྱ་ཁྱ་གྱ་ ལུ་དབྱངས་དང་ རྗེས་འཇུག་ཞུགསཔ་ད་ ཀ་ཁ་ག་
གི་སྒྲ་གདངས་འཐོན་མི། ཡང་ན་ འདོགས་ཅན་ ཀྱ་ཁྱ་གྱ་ གསུམ་ལུ་ དབྱངས་དང་རྗེས་
འཇུག་ཞུགས་རུང་ མ་ཞུགས་རུང་ ཅ་ གི་སྒྲ་འཐོན་མི་ཚུ་ དབྱེ་བ་དཔྱད་དེ་ སོ་སོར་བཏོན་
ཏེ་བྲི་བཅུག་དགོ།
འདོགས་ཅན་དེ་གསུམ་གྱིས་ ཀ་གི་སྒྲ་དང་ ཅ་གི་སྒྲ་ ག་ཅི་འབདཝ་ད་ འཐོནམ་ཨིན་ན་?
དབྱེ་བ་དཔྱད་བཅུག་སྟེ་ ཡིག་ཐོག་ལུ་ སྤྱན་ཞུ་འབད་བཅུག་དགོ། དེ་ལས་ ཀ་སྒྲ་འཐོན་མི་
དང་ ཅ་སྒྲ་འཐོན་མི་ ཐིག་སྒྲོམ་སོ་སོ་ནང་ བྲིས་ཏེ་སློབ་ཁང་ནང་ བཞག་དགོ།
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ཚིག་མཛོད་ལག་ལེན་འཐབ་ཐངས།
ཚི་མཛོད་ཀྱི་དགོས་མཁོ།
ཚི་མཛོད་ཟེར་མི་འདི་ མིང་ཚི་ལེ་ཤ་གི་བརྡ་སྦྱོར་སྟོན་པའི་ དཔེ་དེབ་ཅིག་ལུ་སླབ་ཨིན། འདི་བཟུམ་
མའི་ཚི་མཛོད་དེ་ ང་བཅས་སློབ་གྲྭ་ཚུ་གི་ནང་ལུ་ སློབ་རིམ་གྱི་ཤེས་ཚད་དང་འཁྲིལ་ ཆེ་འབྲིང་ཆུང་
གསུམ་འབད་བཟོ་སྟེ་ཡོད་མི་ཚུ་ རང་སོའི་ཤེས་ཚད་དང་འཁྲིལ་ ལག་ལེན་འཐབ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན།
དེ་མ་ཚད་ སྤྱིར་བཏང་མི་སྡེ་ནང་ལུ་ཡང་ ཤེས་རིག་ལག་ལེན་འཐབ་མི་ ཆ་མཉམ་གྱིས་ ལག་ལེན་
འཐབས་དང་འཐབ་བཞིན་ཡོདཔ་ཨིན། ཚི་མཛོད་དེ་སྦེ་ ལག་ལེན་འཐབ་དགོ་པའི་དགོས་མཁོ་ཡང་།
སི་ཏུ་བསྟན་པའི་ཉིན་འབྱེད་ཀྱི་ཞལ་ནས། གྲགས་པའི་གཏེར་གྱུར་ཡོན་ཏན་ ེ་བའི་མཛོད། །མཁས་པའི་
ཁང་བཟང་ ེ་མོར་འཛེག་འདོད་ན། །བ ་དང་ཐ་ ད་ མ་པར་ ོར་བ་ཡི། །འཛེག་ ས་འདི་ལ་མི་བ ེན་
ཐབས་གཞན་ཅི། །ཟེར་གསུངས་དོ་བཟུམ་ བརྡ་གཞུང་གི་རྒྱབ་སྣོན་ལུ་ ཚི་མཛོད་འདི་དགོཔ་ཨིན།

དེ་ཡང་ དང་པ། སྐད་ཡིག་གི་ངག་གཤིས་དང་ སྡེབ་སྦྱོར་ལུ་མགོ་མི་འཐོམས་པའི་ དོན་ལུ་ཚི་
མཛོད་འདི་དགོཔ་ཨིན། གཉིས་པ། མིང་ཚི་བརྗོད་པའི་ཐ་སྙད་ཚུ་ རྒྱ་སྐྱེད་འབད་དེ་ སྐད་ཡིག་གོང་
འཕེལ་གཏང་ནིའི་ དོན་ལུ་དགོཔ་ཨིན། གསུམ་པ། སྐད་ཡིག་གི་བརྡ་དོན་དང་ ལམ་ལུགས་གཅིག་
སྒྱུར་དང་ ཡིག་སྡེབ་ཚད་ལྡན་འབད་ ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་དོན་ལུ་ ཁུངས་གཏུགས་འབད་ལག་ལེན་
འཐབ་ནི་ལུ་ དགོཔ་ཨིན།
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འདི་འབདཝ་ལས་ ང་བཅས་ར་ཆ་མཉམ་གྱིས་ ཚི་མཛོད་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་སྔོན་གོང་ལས་ ཡོད་
པའི་མིང་ཚི་ཚུ་དང་ དེང་སང་དུས་མཐུན་གྱི་མིང་ཚི་ཚུ་རྒྱ་སྐྱེད་འབད་དེ་ སྐད་ཡིག་ཡར་རྒྱས་གཏང་
དགོཔ་ཨིན།
ལས་དོན།
དོན་ཚན་འདི་མཇུག་བསྡུཝ་ད་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་་ ་ ་ ་
1. སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ ཚི་མཛོད་ལྟ་ཐངས་ གོམས་འདྲིས་ཚུད་དགོ།
2. ཚི་མཛོད་ནང་གི་མིང་ཚི་དང་ གོ་དོན་མ་འདྲཝ་ཡོད་མི་ཚུ་ དབྱེ་བ་ཕྱེས་ཏེ་ ལག་
ལེན་འཐབ་ཚུགས་དགོ།
3. སྤྱིར་བཏང་ ལྷབ་པའི་སྐབས་ མིང་ཚི་ལཱ་ཁག་ཡོད་མི་ཚུ་གི་ གོ་དོན་ལེན་ཐངས་
ཤེས་ཚུགས་དགོ།
4. རྫོང་ཁའི་ངག་གཤིས་ཀྱི་རྗོད་སྒྲ་ ཆོས་སྐད་ཀྱི་ཡིག་སྡེབ་ལུ་ གཞི་བཅོལ་ཏེ་ འབྲི་
ཐངས་ཚུ་དབྱེ་ཕྱེས་ཏེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་དགོ།
5. ཚི་མཛོད་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ སྔོན་གོང་ལས་ཡོད་པའི་ མིང་ཚི་དང་ དེང་སང་
དུས་མཐུན་གྱི་མིང་ཚི་ཚུ་ རྒྱ་སྐྱེད་འབད་ལྷབ་ཚུགས་དགོ།
6. ཡིག་སྡེབ་གཅིག་མཚུངས་འབད་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་དགོ།
7. ཡིག་སྡེབ་ སྦྱང་བ་འབད་ཐངས་ཀྱི་ ལམ་ལུགས་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ སྡེབ་ལུ་ནོར་
འཁྲུལ་མེདཔ་ བཟོ་ཚུགས་དགོ།
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ཚི་མཛོད་ལྟ་ཐངས།
རྫོང་ཁའི་ཚི་མཛོད་ནང་ གོ་རིམ་སྒྲིག་ཐངས་ཚུ་ ཤེས་པ་ཅིན་ མཁོ་བྱད་དང་བསྟུན་ ཡིག་
སྡེབ་དང་ གོ་བ་འཚོལཝ་ འཇམ་ཏོང་ཏོ་འོངམ་ཨིན། དེ་འབདཝ་ལས་ སྤྱིར་བཏང་ ཚི་
མཛོད་ཀྱི་གོ་རིམ་ཚུ་ མདོར་བསྡུས་ཅིག་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད།
༡ རྐྱང་པ།
༢ འདོགས་ཅན།
༣ སྔོན་འཇུག་རྐྱང་པ། ༤ སྔོན་འཇུག་ཅན་འདོགས་ཅན།
༥ མགོ་ཅན་རྐྱང་པ།
༦ མགོ་འདོགས་ཅན།
༧ མགོ་སྔོན་འཇུག་ཅན། ༨ མགོ་སྔོན་འདོགས་ཅན།
སྤྱིར་བཏང་ གོ་རིམ་དབྱེ་བ་ བརྒྱད་ཡོདཔ་ལས་ དེ་ཚུ་རེ་རེ་བཞིན་དུ་གི་ ནང་ལུ་ཡང་གོ་རིམ་སྒྲིག་
ཐངས་ཀྱི་ རིམ་པ་ཡང་།
༡ དབྱངས་མེད་རྐྱང་པ། ༢ དབྱངས་ཨི་ལྡན།
༣ དབྱངས་ཨུ་ལྡན།
༤ དབྱངས་ཨེ་ལྡན།
༥ དབྱངས་ཨོ་ལྡན། ཚུ་ཡོད་པའི་ཁར་ དེ་གུ་རྗེས་འཇུག་ཡང་འཇུག་ མཐའ་སྡུད་ ཕྲད་རྐྱེན་
དང་བཅས་ རིམ་པ་བཞིན་དུ་སྦྱར་ཏེ་ཡོད། ཚི་མཛོད་ནང་ སྤྱིར་བཏང་ གསལ་བྱེད་སུམ་ཅུ་ཐམ་པ་
གོང་གསལ་ལྟར་དུ་ སྡེ་ཚན་རིམ་སྒྲིག་འབད་ཡོད་རུང་ གསལ་བྱེད་ཀྱི་སྡེ་ཚན་ལ་ལུ་ཅིག་ནང་ མགོ་ཅན་
འདོགས་ཅན་ ཆ་ཚང་ཡོད་པའི་རིགས་ཅིག་དང་། ལ་ལུ་ཅིག་ནང་ མགོ་ཅན་འདོགས་ཅན་མེད་པའི་
རིགས་ ལ་ལུ་ཅིག་ནང་ མགོ་ཅན་འདོགས་ཅན་ སྤེལ་མར་ཡོད་པ་བཅས་ ནང་གསེས་དབྱེ་བ་ཡོད།
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སྤྱིར་བཏང་གོ་རིམ།
༡ དབྱངས་མེད་རྐྱང་པ།
༢ དབྱངས་ཨི་ལྡན།
༣ དབྱངས་ཨུ་ལྡན།
༤ དབྱངས་ཨེ་ལྡན།
༥ དབྱངས་ཨོ་ལྡན། ཚུ་ཡོད་པའི་ཁར་ དེ་གུ་རྗེས་འཇུག་ཡང་འཇུག་ མཐའ་སྡུད་ ཕྲད་རྐྱེན་
དང་བཅས་ རིམ་པ་བཞིན་དུ་སྦྱར་ཏེ་ཡོད་མི་དེ་ སློབ་དཔོན་ཚུ་གིས་ དཔེ་སྟོན་འབད་དེ་ ལག་ལེན་
འཐབ་ཚུགསཔ་བཟོ་དགོ།
ཡིག་སྡེབ་ གོ་བ་ ངེས་ཚི་ཚུ་ འཚོལ་ནི།
གནད་དོན་ག་ཅི་གི་སྐོར་ལས་ལྷག་རུང་ ལྷག་པའི་སྐབས་ མིང་ཚི་གི་གོ་བ་ ཧ་གོ་མ་ཚུགས་མི་ཚུ་
གོ་དོན་ལེན་ཐངས་ཐབས་ཤེས་ ལེ་ཤ་ཡོད་པའི་ནང་ལས་ གཙོ་ཆེཝ་ ཐབས་ཤེས་ལྷམ་པ་གསུམ་
ལག་ལེན་འཐབ་པ་ཅིན་ འཐུསཔ་ཨིན།
༡ རྗོད་ཚི་གི་ གོ་དོན་ལས་ རིགས་བསྒྲེས་ཏེ་ གོ་བ་ལེན་ནི། རྗོད་ཚི་ནང་ཡོད་པའི་ ཚི་ཧེ་
མམ་དང་ ཤུལ་མམ་གི་ གོ་དོན་ལེན་ཞིནམ་ལས་ དེ་དང་ རིགས་བསྒྲེས་ཏེ་ གོ་བ་ལེན་ནི།
༢ བཅུད་དོན་ལུ་ ཕོ་ཚོད་དཔག་སྟེ་ གོ་བ་ལེན་ནི། དོན་ཚན་དང་ ནང་དོན་ཚུ་གི་ གནད་དོན་ག་
ཅི་གི་ སྐོར་ལས་ཨིན་ན་ བཅུད་དོན་ཚུ་གོ་བ་ལེན་ཞིནམ་ལས་ དེ་ནང་གི་མིང་ཚི་ལཱ་ཁག་
ཡོད་མི་ཚུ་ ཕོ་ཚོད་དཔག་སྟེ་གོ་བ་ལེན་ནི།
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༣ ཚི་མཛོད་ལས་འཚོལ་ནི། ཚི་མཛོད་ནང་ འཚོལ་ཞིནམ་ལས་ གོ་དོན་ཚུ་ལེན་དགོཔ་
ཨིན། དཔྱེ་འབད་བ་ཅིན། འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་ ལྷག་ཞིནམ་ལས་ གོ་དོན་མ་ཤེས་པ་
ཅིན་ ལྟག་གི་ཐབས་ལམ་གསུམ་གང་རུང་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ གོ་དོན་ལེན་དགོ། དཔེར་ན།
མཁས་པ་ཀུན་ལ་ ོམས་ ན་ཆེ། ། ོགས་རིས་མིག་ཅན་ཆགས་ ང་ཆེ། །
མ་པ་གང་བ་བཀུར་བ་ ། ། ེད་ཙམ་གང་བས་གཡོ་འཁྱོམ་མང་། །ཟེར་མི་ཚུ་ལས་

ཀུན་ལ་
སླ་ འཁྱོམ་ སོགས་ མིང་དང་རྗོད་ཚི་གི་དོན་དག་ཚུ་ལེན་དགོ། དེ་བཟུམ་སྦེ་ གནད་དོན་ག་
ཅི་གི་ སྐོར་ལས་བྲི་དགོ་རུང་ ཡིག་སྡེབ་མ་ཤེས་པ་ཅིན་ དེ་འཕྲལ་ལས་ ཚི་མཛོད་ནང་
ལས་འཚོལ་ཏེ་ བྲི་དགོཔ།
དཔེར་ན། དཔེ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་ཚུ་ནང་ ཡིག་སྡེབ་ག་ཅི་མ་ཚང་མི་ ཚི་མཛོད་ནང་
ལས་འཚོལ་ཏེ་བཙུགས། ཕྱི་ཁའི་ཁབ་ཚོལ་བའི་ཟེར། །ནང་ན་གི་སྟྭ་རེ་འབྱང་། །དཔོན་བྱང་
སེམས་ཅན་གྱི་འབངས་སྐྱིད། །ཨའི་བྱམས་སེམས་ཅན་གྱི་བུ་སྐྱིད། །བུ་ལང་ཤོར་ཅན་གྱི་
ཕམ་སྡུག། ཟེར་མི་བཟུམ་ ག་ཅི་ར་བྲི་དགོ་རུང་ ཡིག་སྡེབ་མ་ཤེས་པ་ཅིན་ དེ་འཕྲལ་ལས་
ཚི་མཛོད་ནང་བལྟ་དགོ།
མིང་ཚི་ལ་ལུ་ཅིག་ གོ་དོན་རྐྱངམ་གཅིག་གིས་མ་ཚད་པར་ ངེས་ཚི་ཡང་འཚོལ་ཏེ་ཤེས་
དགོཔ་ཡོད། དཔེར་ན། དཀོན་མཆོག་ཟེར་བའི་ཚི་གི་གོ་དོན་ནི། དཀོན་མཆོག་གསུམ་ཟེར་
བཀོད་ཡོད་མི་དེ་ ངེས་ཚི་གི་སྐབས་སུ་འབད་བ་ཅིན། འཇིག་རྟེན་ནང་ འབྱུང་བ་དཀོན་
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པས་ན་ དཀོན། ག་ར་གི་ནང་ལས་ མཆོག་ཏུ་གྱུར་པས་ན་ མཆོག་ ཟེར་བཀོད་དོ་བཟུམ་
ཨིན། དེ་བཟུམ་གཞན་ཡང་རིགས་བསྒྲེས་ཏེ་ ལག་ལེན་འཐབ་དགོ།
རྗོད་ཚི་ཚུ་བརྗོད་བདེ་བའི་ཆེད་དུ་ མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ཚུ་འཚོལ་ཏེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི།
ཡི་གུ་འབྲི་བའི་སྐབས་ལུ་ རྗོད་ཚི་ཚུ་སླབ་ངོ་དང་ ཉན་ངོ་བདེ་ཏོག་ཏོ་འོང་ནིའི་དོན་ལུ་ སྐབས་འཐོབ་
ཀྱི་བརྗོག་ཚི་བཟོཝ་ད་ མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ཚུ་འཚོལ་ཏེ་ ལག་ལེན་འཐབ་དགོཔ་ཨིན།
མིང་གི་རྣམ་གྲངས། དཔེར་ན།
༡ ཉི་མ= ཁྲི་གདུགས། ཚ་ཟེར། རྟ་བདུན།
༢ ཟླ་བ= ཆུ་ཤེལ། བསིལ་ཟེར། ཞོ་ཞལ། མཁའ་འགྲོ།
༣ རླུང= སྐྱི་བསེར།
༤ ས= འཛི་མ། ས་འཛི། དེ་བཟུམ་གྱི་ཚི་ཚུ་ བརྗོད་བདེ་བའི་དོན་ལུ་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་
སྟེ་ བཙུགས་སྲོལ་ཡོདཔ་ཨིན། དཔེར་ན། ཤར་ལས་ཤར་བའི་ཁྲི་གདུགས། །ནུབ་ལས་ཚེ་པའི་ཞོ་
ཞལ། །ལྷོ་ཡི་སྐྱི་བསེར་རླུང་མ། །ས་འཛི་འདི་ལ་འཛོམས་ཡོད། །ཟེར་དོ་བཟུམ་ཨིན།
ཡིག་སྡེབ་གཅིག་གིས་ མིང་ཚི་ལེ་ཤ་ལུ་འཇུག་ཚུལ།
ཚི་མཛོད་ནང་ མིང་ཚི་གཅིག་གིས་ གོ་དོན་གཅིག་ལུ་འཇུག་ཚུལ་བཤད་ཡོད་མི་ཚུ་ གོ་དོན་གཅིག་
གིས་མ་ཚད་པར་ ཡིག་སྡེབ་དེ་གི་མཐའ་མར་ ཚི་གཞན་སྦྱརཝ་ད་ མིང་ཚི་ལེ་ཤ་ལུ་འཇུག་པ་
ཡོདཔ་ཨིན།
དཔེར་ན།
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བཀའ་ཟེར་བའི་ མིང་ཚི་གཅིག་གིས་ རྒྱལ་བའི་བཀའ་རྐྱངམ་གཅིག་ལུ་ འཇུག་པ་མ་ཚད་ གཞན་
ཡང་ བཀའ་ཤོག་ བཀའ་འགྱུར་ བཀའ་དྲིན་ བཀའ་ཤོག་ བཀའ་སློབ་ བཀའ་ཆབ་ བཀའ་སྲུང་
ཤིང་བཀའ་ནི་ལ་སོགས་པ་དང་།
དཀར་ཟེར་བའི་ དཀརཔོ་ དཀར་མེ་ དཀར་ཁུང་ དཀར་ཆག་ དཀར་མཆོད་ སོགས་ལུ་འཇུག་མི་ཚུ་
རིགས་བསྒྲེས་ཏེ་ཤེས་དགོཔ་ཨིན།
རྗོད་སྒྲ་ཕྱོགས་མཚུངས་ཡདོ ་རུང་ གོ་དོན་སོ་སརོ ་ཡོདཔ།
ཡི་གུ་འབྲི་ལྷག་འབད་བའི་སྐབས་སུ་ རྗོད་སྒྲ་ཕྱགོ ས་མཚུངས་ཀྱི་ཡི་གུ་ ཀ་ སྐ་ རྐ་ བསྐ་ དཀའ་
བཀའ་ རྒྱ་ ཇ་ བརྒྱ་ འཇའ་ བྱ་ སོགས་ རྗོད་སྒྲ་ཕྱོགས་མཚུངས་རུང་ ཡིག་སྡེབ་རེ་རེ་བཞིན་དུ་གི་
གོ་དོན་སོ་སོ་ཡོདཔ་ལས་ དེ་ཚུ་དབྱེ་བ་ཕྱེས་ཏེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་དགོ
དཔེར་ན།
ཀ་ གསལ་བྱེད་ཀྱི་དང་པ།
སྐ་ ལྷ་སི་སི་མེན་པར་སྐ་པག་པ།
རྐ་ ཆུའི་རྐ།
བསྐ་ རོ་བསྐ་བའམ་ཁག་དྲགས།
དཀའ་ དཀའ་ངལ།
བཀའ་ གོང་མའི་བཀའ།
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རྐང་གྲངས་བརྩི་ནི།
རྩོམ་རིག་དང་སྐད་ཡིག་ ག་ཅི་གི་སྐོར་ལས་ འབྲི་ལྷག་འབད་རུང་ འཕྲལ་འཕྲལ་འབད་ རྐང་གྲངས་
བརྩི་དགོཔ་འཐོན་པའི་སྐབས རྒྱབ་རྟེན་གྱི་དཔེ་ཆ་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཞིནམ་ལས་ རྐང་གྲངས་འཚོལ་
ཏེ་ མིང་ཚི་དང་ གོ་དོན་རྒྱ་སྐྱེད་འབད་ ལྷབ་དགོཔ་དེ་ཡང་ གལ་ཆེ་ཤོས་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ དཔེ་ཟུར་
ཙམ་ཅིག་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད། དཔེར་ན།
ཁ་བཞི་འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་། །དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་ཐུགས་རྗེ་དང་། །
དགེ་བ་བཅུ་ཡི་ཁྲིམས་གཙང་གིས། །འབྲུག་མངའ་ཐང་དགུང་དང་མཉམ་སྟེ་ཡོད། །
ཟེར་མི་དེ་ནང་ ཁ་བཞི། མཆོག་གསུམ། དགེ་བ་བཅུ། ཟེར་མི་ཚུ་ རྐང་གྲངས་ འཚོལ་དགོ། དཔེ་དེ་
དང་རིགས་བསྒྲེས་ཏེ་ དགོས་མཁོ་དང་བསྟུན་ གཞན་ཡང་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་དགོ།
ཡིག་སྡེབ་དང་ རྗོད་སྒྲ་ས་ོ ས་ོ ཡོད་རུང་ གོ་དོན་ཅགོ ་འཐདཔ།
དཔེར་ན།
བཏགས= ཐོགས། དཀྲུགས=འཁྲུགས། ཤི=གྱོངས། བཀྲམ=བཤམས། གྱོང=རྒུད། ཕན་བཏགས་
ནུག། ཕན་ཐོགས་ནུག། དཔེ་ཆ་དཀྲུགས་ད་ནུག། དཔེ་ཆ་འཁྲུགས་ད་ནུག། ཤི་སོ་ནུག། གྱོངས་
སོ་ནུག། སོགས་རིགས་བསྒྲེས་ཏེ་ལག་ལེན་འཐབ་ཤེས་དགོ།
ཡིག་སྡེབ་གཅིག་ལུ་ རྗོད་སྒྲ་ས་ོ སརོ ་ཡོདཔ།
ཡི་གུ་སྡེབ་གཅིག་ཨིན་རུང་ ཁ་ལས་སླབ་ནི་དང་ ལྷབ་པའི་སྐབས་སུ་ རྗོད་སྒྲ་ སྒྲ་ཟུར་ མའདྲཝ་
འབད་ འཐོན་པའི་མིང་ཚི་ཚུ་ཡང་ རྫོང་ཁའི་སྐད་ཡིག་གི་ ངག་གཤིས་དང་མཐུན་པར་ ལག་ལེན་
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འཐབ་ནིའི་དོན་ལུ་ གལ་ཆེཝ་ལས་ འོག་ལས་མར་ དཔེ་ཙམ་ཅིག་བཀོད་ཡོད་མི་ཚུ་ལུ་ གཞི་རྟེན་
འབད་ཞིནམ་ལས་ དེ་དང་རིགས་བསྒྲེས་ཏེ་ གཞན་ཡང་ རང་སོའི་རིག་པས་ དཔྱད་དེ་ ལྷབ་དགོཔ་
ཨིན། དཔེར་ན།
ཕྱག་ཟེར་བའི་ཡིག་སྡེབ་གཅིག་ལུ་ རྗོད་སྒྲ་ (ཆག་)(ཕྱཱག་)ཟེར་ལྷམ་པ་གཉིས་འཐོན་ནི་ཡོད། དེ་
བཟུམ་སྦེ་(བྱ-ཇ)(བྱ-བཇ) ཟེར་ལྷམ་པ་གཉིས་ འཐོན་ནི་ཡོད། དཔེར་ན།
(ཕྱག-ཆག) ཕྱག་ ཕྱག་འཕྲེང་ ཕྱག་འཁར་ ཕྱག་གྲི་ ཕྱག་འགན་ སོགས།
(ཕྱག-ཕཆ) ཕྱགས་སྙིགས་ ཕྱགས་རས་ ཕྱགསམ་ འཕྱག་ སོགས།
(བྱ-ཇ) བྱ་ཐབས་ བྱ་སྟབས་ བྱ་བ་ སོགས།
(བྱ-བཇ) བྱ་ཁྱིམ་ བྱ་སྒྲོ་ བྱ་སྐད་ བྱ་ཆི་ཆི་ སོགས།
ཡིག་ལམ་དུ་བཀོད་ཚུལ་དང་ ངག་ཐོག་ལས་སླབ་ཚུལ་གྱི་སྒྲ་ཁྱད།
རྫོང་ཁའི་ངག་གཤིས་ལུ་ ཡིག་སྡེབ་ལ་ལུ་ཅིག་ ཁ་ལས་སླབ་ཚུལ་དང་ ལྷག་ཚུལ ཡིག་ལམ་དུ་འབྲི་
ཚུལ་ ཁྱད་པར་ཡོད་མི་ཚུ་ དཔེ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད།
ཡིག་ཐོག་བཀོད་ ལ།
་མཚོ་
ཁ་མ །
མི་འགྱུར།
བས་མགོན།

བ་ན་ི དང་ ག་ ལ།
མ་ཚོ།
ཁམ་མ །
མིན་འགྱུར།
མ་མགོན།

ཡིག་ཐོག་བཀོད་ ལ།
ེ་མཆེད།
་མཆེད།
ངོ་མཚར།
དཔལ་འཛོམས།

བ་ན་ི དང་ ག་ ལ།
ེམ་མཆེད།
མ་མཆེད།
ངོམ་མཚར།
པེན་ཛོམ།

དེ་བ མ་ ོན་འ ག་ཡར་འ ེན་ཏེ་ བ་ ོལ་ཡོད་མིའི་ནང་། ོན་འ ག་ མ་ དང་ འ་ གཉིས་ཀྱིས་ མ་ ་འབད་འཐོན་
ལ། དཔེར་ན། ་འ ལ། [ མ་ ལ་] ཆོ་འ ལ། [ཆོམ་ ལ་] ད ་མཛད། [ མ་ཛེད་] ོ་མཆོད། [ཏོམ་ཆོད་]
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བ མ་ ་དང་། ན་ ་འབད་འཐོན་ ལ། དཔེར་ན། བཀའ་འགྱུར། [ཀཱན་ ར་] ཁ་འཆམ། [ཁཱན་ཆམ་] དཔའ་མདོག།
[ ན་དོག་] དཔལ་འ ོར། [པེན་ཇོར་] སོགས་ རིགས་བ ེས་ཏེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ གས་དགོ།

ཚི་ལ་ལུ་ཅིག་ དུས་གསུམ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཡིག་སྡེབ་སོ་ས་ོ འབད་ འབྲི་དགོཔ་ཡང་ཡདོ ། དཔེར་ན།
འདས་པ་
བ མས།
བ བས།
བ ངས།
བ བས།
བ ིགས།

མ་འངོ ས་པ
བ མ།
བ བ།
བ ང་།
བ བ།
བ ིག།

ད་ ་བ་
མ།
བ།
ང་།
བ།
ིག།

ལ་ཚགི
མས།
བས།
ངས།
བས།
ིགས།

རྫོང་ཁའི་བརྡ་གཞུང་ གསར་པ་༢༠༠༢ ཤོག་གྲངས་༡༣༧, ༡༣༨ ལས།

ཡིག་སྡེབ་ལ་ལུ་ཅིག་ དུས་གསུམ་ཆ་ར་ལུ་ འགྱུར་བ་མེད་པར་འཇུགཔ་ཨིན། དཔེར་ན།
འདས་པ་
བཀང་ཡི།
བཞེས་ཅི།
བ གས་ཅི།
འཁོར་ ག།
མཇལ་ ག།
བ ེན་ ག།

མ་འངོ ས་པ
བཀང་ནི།
བཞེས་ནི།
བ གས་ནི།
འཁོར་འོང་།
མཇལ་འོང་།
བ ེན་ནི།

ད་ ་བ་
བཀང་དོ།
བཞེས་དོ།
བ གས་དོ།
འཁོར་དེས།
མཇལ་དེས།
བ ེན་དོ།

ལ་ཚགི
བཀང་ཞིག།
བཞེས་ཤིག།
བ གས་ཤིག།
འཁོར་ཞིག།
མཇལ་ཞིག།
བ ེན་ཞིག།

ཚི་མཚམས་གཅད་ཐངས།
ཚི་མཚམས་འདི་ མང་ཤོས་ར་ ཡིག་འབྲུ་ གཉིས་རེའི་བར་ན་ ཚར་རེ་དང་ ཡང་ན་ ཕྲད་རྣམ་དབྱེ་
དང་ མིང་མཐའ་ བྱ་ཚི་གི་ཚི་གྲོགས་ཚུ་ ག་ཕོག་སར་ ཚར་རེ་གཅད་དགོཔ་ཨིན།
དཔྱེ་འབད་བ་ཅིན།
༡. ཁྱོད་ ཐིམ་ཕུ་ལུ་ ཤོག།
དཔེ་སྐྲུན་ལོ་ སྤྱི་ལོ་༢༠20 ལུ།
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༢. ང་ཡང་ རྫོང་ཁག་གི་ ཞལ་འཛོམ་ནང་ འགྱོ་དགོཔ་ཅིག་ཡོད།
༣. འབྲུག་ རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་ གཞུང་ཁ་ རྫོང་ཁ་འདི་ཨིན།
དོན་མཚམས་གཅད་ཐངས།
དོན་མཚམས་ཟེར་མི་འདི་ ཡི་གུ་འབྲིཝ་ད་ དོན་ཚན་མ་འདྲཝ་ ག་དེ་ཅིག་ཡོད་རུང་ ག་ར་གཅིག་ཁར་
མཐུདཔ་མཐུད་སར་ བྲི་ནི་མེན་པར་ དོན་ཚན་རེ་རྫོགསཔ་ད་ གྱལ་ཐེངས་རེ་ཕབ་སྟེ་ འབྲི་བ་ཅིན་ ནང་
དོན་དང་འཁྲིལ་བའི་ གོ་དོན་རིམ་པ་ ཁ་གསལ་འབད་ དབྱེ་ཚུགས་པའི་དགོས་པ་ཡོདཔ་ལས། འདི་
ལུ་ དོན་མཚམས་ཟེར་སླབ་ཨིན། དཔྱེ་འབད་བ་ཅིན། སྤྱི་ཚེ་༢༥/༡༠/༠༥ ལུ་ ས་གནས་ཀྱི་མི་
སེར་ཚུ་གིས་ གསར་སྤང་དང་ ཕིབ་སུའི་བར་ན་ ནགས་ཚལ་ཡོད་པའི་ལམ་ཁར་ གློག་མེའི་ཐགཔ་
དང་གཅིག་ཁར་ སྦྲེལ་མཐུད་འབད་དེས་ རྫས་བམ་བཙུགས་བཞག་ཡོད་པའི་སྙན་ཞུ་ཚུ་ འབད་ཡོདཔ་
ཨིན་པས།
ཞིབ་དཔྱོད་འབད་བའི་ཤུལ་ལུ་ བསྟན་སྲུང་དམག་སྡེའི་ མགྲིན་ཚབ་ཀྱིས་བཤད་མི་ནང་ རྫས་བམ་དེ་
རི་མཱོཊ་ཀཱན་ཊཱོལ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཐོག་ལས་ གས་མིའི་རྫས་བམ་ཅིག་ཨིནམ་ད། དེ་ཡང་དམག་སྡེའི་
སྣུམ་འཁོར་ལུ་ དམིགས་གཏད་བསྐྱེད་དེ་བཙུགས་ནུག། ཟེར་ བཀོད་འདུག་པའི་གནས་ཚུལ། ཀུན་
གསལ་ ༢༩/༡༠/༢༠༠༥ ལས།
བརྗོད་མཚམས་གཅད་ཐངས།
སྐབས་འཐོབ་ཅིག་ལུ་ སླབ་དགོཔ་དང་འབྲི་དགོ་པའི་ གནད་དོན་ཆ་ཚང་ཅིག་ རྫོགས་ཞིནམ་ལས་
ཤད་འཐེན་ཏེ་ བརྗོད་མཚམས་གཅད་དགོཔ་ཨིན། དཔྱེ་འབད་བ་ཅིན། སྐད་ཡིག་ཚུ་ལས་ ཨིང་ལིཤ་
དཔེ་སྐྲུན་ལོ་ སྤྱི་ལོ་༢༠20 ལུ།
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ལུ་ འཛམ་གླིང་རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་སྐད་ཡིག་ཟེར་སླབ་ཨིན་མས། རྫོང་ཁའི་བརྡ་གཞུང་ གསར་པ་
༢༠༠༢ ཤོག་གྲངས་༢༣༨, ༢༣༩ ལས།
རྫོང་ཁའི་ཡིག་སྡེབ་ ཆོས་སྐད་ལུ་གཞི་བཅོལ་ཏེ་ འབྲི་སྲོལ་ཡདོ ་མི།
རྫོང་ཁའི་ཡིག་སྡེབ་ཚུ་ ཕལ་ཆེར་ ཆོས་སྐད་ལུ་གཞི་བཅོལ་ཏེ་ འབྲི་དོ་ཡོདཔ་ལས། ཆོས་སྐད་ནང་
ཡོད་པའི་ སྔོན་འཇུག་དང་ མིང་གཞི་ རྗེས་འཇུག་ཚུ་རང་འཇགས་འབད་ འཇུག་པའི་ཁར། ར་
བཏགས་ཀྱི་ མིང་གཞི་མང་ཤོས་ ཡ་བཏགས་ཀྱི་ སྒྲ་འབད་འཐོན་ནི་དེ་གིས། ར་བཏགས་ ཡ་
བཏགས་ལུ་བསྒྱུར་ཏེ་འབྲིཝ་ཨིན། དཔེར་ན།
ཆོས་ ད།
དཀྲོགས།
ཁྐྲལ།
འགྲམ།

ངོ ་ཁ།
དཀྱོགས།
ཁྱལ།
འགྱམ།

ངོ ་ཁ།
དཀྱི།
།
གྱོག་མོ།

ཆོས་ ད།
དཀྲི།
།
གྲོག་མོ།

ཆོས་ ད།
བཀྲེས།
ཁྐྲལ།
འ ོག།

ངོ ་ཁ།
བཀྱེས།
ཁྱལ།
འ ོག།

རྫོང་ཁའི་ངག་གཤིས་ཉག་རྐྱང་།
རྫོང་ཁ་གི་མིང་ཚི་ཕལ་ཆེར་ ཆོས་སྐད་དང་གཅིག་མཚུངས་ཡོད་རུང་ མིང་ཚི་ལ་ལུ་ ཆོས་སྐད་དང་
འབྲེལ་བ་ མ་པ་ལས་མེད་པར་ རྫོང་ཁའི་ངག་གཤིས་ ཉག་རྐྱང་གི་ཐོག་ལུ་ཡོདཔ་ཨིན། དཔེར་ན།
ལྷ་པ། དོན་ཧིང་། མངལ་སྟོངམ། བྱ་རྡུགས། ཙེ། རྩམ་ཁུག། ཧིག་མ། ལ་སོགས་པའོ།
གདམ་ང་ཅན་གྱི་ཡི་གུ།
གདམ་ང་ཅན་གྱི་ཡི་གུ་ཟེར་མི་འདི་ མིང་ཚི་ལ་ལུ་ཅིག་ དོན་དག་ཅོག་འཐདཔ་ཨིན་རུང་ ཡིག་སྡེབ་
སོ་སོ་འབད་འབྲི་རུང་བཏུབ་འབད་ཡོད། དེ་ལུ་ཡང་ནང་གསེས་ཀྱི་ དབྱེ་བ་གཉིས་ཡོད་མི་འདི་ཡང་
གཤམ་གསལ་ལྟར། སྔོན་འཇུག་ཡོད་མེད་གང་ཡང་རུང་བའི་ གདམ་ང་ཅན་གྱི་ཡི་གུ་ དཔེར་ན།
དཔེ་སྐྲུན་ལོ་ སྤྱི་ལོ་༢༠20 ལུ།
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གསར་པ། སར་པ། འཕྲིན་ལས། ཕྲིན་ལས། མཐུན་མོང། ཐུན་མོང་། ཡང་འཇུག་ཡོད་མེད་
གང་ཡང་རུང་བའི་ གདམ་ང་ཅན་གྱི་ཡི་གུ་ དཔེར་ན། རྒྱུད་མངས། རྒྱུད་མང་། གོ་རིམས། གོ་
རིམ། བཟུམ་ ད་རུང་གཞན་ཡང་ཡོདཔ་ལས་ རིགས་བསྒྲེས་ཏེ་ ཤེས་དགོཔ་འདི་གལ་ཆེ།
ཆོས་སྐད་དང་ རྫོང་ཁའི་མིང་ཚི་ རྗོད་སྒྲ་ཅོག་ཐདཔ་ཡདོ ་མི།
ཡིག་སྡེབ་ལ་ལུ་ཅིག་ ཆོས་སྐད་དང་རྫོང་ཁའི་ཡིག་སྡེབ་གཉིས་ ཅོག་འཐདཔ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ཁ་ལས་
སླབ་ད་ལུ་ རྗོད་སྒྲ་ཚུ་ཡང་གཅིག་མཚུངས་འབད་ སླབ་ཡོད་མི་ཡང་ཡོདཔ་ལས་ དཔེར་ན།
ཆོས་ ད།
་
ོགས་
ེས་

ངོ ་ཁ།
་
ོགས་
ེས་

ཆོས་ ད།
གས་
ང་
ང་

ངོ ་ཁ།
གས་
ང་
ང་

ཆོས་ ད།
མེ་
ན་
ང་

ངོ ་ཁ།
མེ་
ན་
ང་

དེ་བཟུམ་གཞན་ཡང་ལེ་ཤ་ཡོདཔ་ལས་ དེ་ཚུ་ལས་ རིགས་བསྒྲེས་ཏེ་ ཤེས་དགོཔ་གལ་ཆེ།
བྱེད་པ་པ་ོ དང་ འབྲེལ་བ་དང་ མ་འབྲེལ་བ།
བྱེད་པ་པོ་དང་ འབྲེལ་བ་དང་ མ་འབྲེལ་བ་ ཟེར་མི་འདི་ བྱ་བའི་ལཱ་ག་ཅི་ར་འབད་རུང་ དེ་འབད་མི་
གི་ གང་ཟག་དང་ དངོས་པོ་ག་ཅི་ཨིན་ན། སྟོན་ཚུགས་མི་མིང་ཚི་ལུ་ སླབ་ནི་དང་། བྱེད་པ་པ་ོ དང་
མ་འབྲེལ་བའི་མིང་ཚི་འདི་ བྱེད་པ་པོ་དང་ གང་ཟག་ག་ཡང་མེད་རུང་ རང་བཞིན་ཤུགས་ཀྱིས་ བྱ་
ལས་འབྱུང་བའི་ ཚི་གི་སྦྱོར་བ་ཅིག་ལུ་སླབ་ཨིན། དཔེར་ན།
དེ ་པ་པ་ོ དང་འ ལེ ་བ།
དེ ་པ་པ་ོ དང་མ་འ ལེ ་བ།
བ བ། བ བ། བཀང་། བཏོན། ཕབ། གཅད། གསད། འགྱེལ། འགྲུབ། གང་། འཐོན། འབབ། ཆད། ད། ཤི།
བཀུག།
ེ། ས།
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མིང་ཚི་གི་འབྱུང་ཁུངས།
དུས་མཐུན་གོང་འཕེལ་གྱི་ འགྱུར་བ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ འཕྲུལ་ཆས་དང་ ཅ་དངོས་ གསརཔ་འཐོནམ་དང་
གཅིག་ཁར་ དེ་དང་བསྟུན་པའི་མིང་ཚི་ཡང་ དུས་རིམ་དང་བསྟུན་ རྒྱ་སྐྱེད་གཏང་དགོ་པའི་ རྒྱབ་
ཁུངས་ཚུ་ཡང་།
༡ ཀུན་གསལ་གྱི་རིགས།
༢ ལས་ཁུངས་དང་ ལྷན་ཁག་སོ་སོ་གི་དུས་དེབ།
༣ སྙན་ཞུ་གི་རིགས།
༤ ཚོང་དང་སྐྱ་ནམ་གྱི་མིང་ལ་སོགས་པ་ལུ་ རྒྱབ་ཁུངས་བཅོལ་ཏེ་ ལྷག་དགོཔ་ཨིན།
དཔེར་ན། བརྒྱུད་འཕྲིན། གློག་བརྙན། གློག་རིག། ཡོངས་འབྲེལ། འགྲུལ་འཕྲིན། མིང་བྱང་། བརྡ་
བྱང་སོགས།
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ཡིག་ ར་ མ་གཞག།
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ངོ་ ོད།
ཡིག་སྐུར་རྣམ་གཞག་ཟེར་མི་འདི་ སྤྱིར་བཏང་ཆོས་དང་འཇིག་རྟེན་གྱི་ བྱ་སྒོའི་ལམ་ལུགས་ནང་ལུ་
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་ འདི་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་འབད་ཡོད།
༡

ག ང་འ ེལ་ཡིག་འགྲུལ།

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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ཚོང་འ ེལ་ཡིག་འགྲུལ།

ཚོང་འབྲེལ་ཡིག་འགྲུལ་ཟེར་མི་འདི་ ཚོང་སྒྱུར་དང་ ཡང་ན་ ལཱ་གཞན་གྱི་རིགས་དང་
འབྲེལ་བའི་ དྲི་དཔྱད་འབད་དགོཔ། མཁོ་མངགས་འབད་ནི། དངུལ་ཕར་ཚུར་སྤོ་བཤུད་
འབད་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་འབད་ ནོར་འཁྲུལ་མེད་པར་
བཀོད་དགོཔ་གལ་ཆེ།
ཚོང་འ ེལ་ཡིག་རིགས་ཀྱི་འ ི་བཀོད།

༡
༢
༣
༤
༥

ཡི་གུ་འབྲི་ཐངས་དང་ ཟླ་ཚེ་བཀོད་ཐངས་ཚུ་ གཏང་ཡིག་དང་ཅོག་འཐད།
ཡི་གུ་བསྐྱལ་སའི་ཁ་བྱང་འདི་ ལགཔ་གཡོན་ཕྱོགས་ཀྱི་མགུ་ཏོ་ཁར་འབྲི་དགོ།
རྩ་དོན་དེ་ ཁ་བྱང་གི་འོག་ལུ་ ཡི་གུ་བྲི་ནི་འགོ་མ་བཙུགས་པའི་ཧེ་མར་ ས་སྟོང་
ནང་ ཤོག་གུ་ ཕར་ཕྱེད་ཚུར་ཕྱེད་ལུ་ འབྲི་དགོ།
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།
ཁུངས་གཏུགས་བཀོད་དགོཔ་རེ་ཡོད་པ་ཅིན་ དེ་ཚུ་དོན་ཚན་དེ་གི་ མགོ་མཇུག་གང་
རུང་ནང་ བཀོད་དགོ།
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༦
༧
༨
༣

ོབ་རིམ་༡༡ པ།

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་འབད་འགོ་བཙུགས་དགོ།
མཇུག་དོན་འདི་ དོན་ཚན་ངོ་མ་ལུ་གཙོ་བོར་ བཏོན་ཐོག་ལས་མཇུག་བསྡུ་དགོ།
ཡི་གུ་བྲིས་ཚར་བའི་མཇུག་ལུ་ རང་སོའི་ས་ཡིག་བཀོད་དགོ། ས་ཡིག་གི་འོག་ལུ་
རང་སོའི་མིང་འབྲི་དགོ།
ེར་དོན་ཡིག་འགྲུལ།

ཡིག་འགྲུལ་འདི་ནང་ ཡི་གུའི་ཚི་དོན་ཚུ་ ང་བཅས་རའི་ཆ་རོགས་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ བློ་
རྐྱབ་དོ་བཟུམ་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། བཀྲིན་
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 འ ི་ཤོག་གི་འ ི་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་འབད་བཞག་དགོཔ་ཨིན། བཀའ་ཤོག་དང་ གཞན་
སྤྱིར་བཏང་གི་དོན་ལུ་ ཆེ་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་འབད་
བཞག་དགོཔ་ཨིན།
༥

མགུ་ཡིག་གི་འཐོབ་ལམ།

ནམ་ར་འབད་རུང་ ང་བཅས་ར་ ཡི་གུ་ཐུང་ཀུ་ཅིག་འབྲི་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།
དཔེ་སྐྲུན་ལོ་ སྤྱི་ལོ་༢༠20 ལུ།
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ཁ་ གོངམ་ལུ་ཞུ་ཡིག་བྲི་ནི་གི་ མགོ་རྒྱན།(༊)སྒོ་གསུམ་གྱིས་གུས་བཏུད་ཞུ་བའི་
བརྡ་ཨིན།
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། () ཆོས་སྲིད་ལུགས་གཉིས་ཀྱི་
བཀའ་དབང་གི་འོག་ལུ་འདུས་པའི་བརྡ་ཨིན།
༦

གཏང་ཡིག་གི་གོ་རིམ་ ིག་བཀོད།

གཏང་ཡིག་གི་རིགས་ལུ་ སྔར་སྲོལ་ལམ་ལུགས་གཅིག་དང་ དེང་རབས་ལམ་ལུགས་གཅིག་
དང་འབད། འབྲི་ཐངས་ཀྱི་ ལམ་ལུགས་མ་འདྲཝ་ ཁག་གཉིས་འབད་ཡོདཔ་ཨིན། སྔར་
སྲོལ་ལམ་ལུགས་འདི་ ཞུ་ཡིག་གི་རིགས་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་སྲོལ་ཡོདཔ་ལས། དང་པ་
མགུ་ཡིག། གཉིས་པ་ མགུལ་རྒྱན། གསུམ་པ་ གུས་ཕབ། བཞི་པ་ མཚམས་ཞུ། 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་
དཔེ་སྐྲུན་ལོ་ སྤྱི་ལོ་༢༠20 ལུ།

255

ོབ་དཔོན་ལམ་ ོན།

ོབ་རིམ་༡༡ པ།

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་ཅི་ཡང་ཡོད། དེ་གཉིས་ཆ་
ར་གི་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་༡༡ པ་འདི་ནང་ལུ་ གཏང་ཡིག་གི་རིགས་ལས་ ཞུ་ཡིག་དང་ གཏང་ཡིག་
འཕྲིན་ཡིག་ ཞུ་ཚི་/བཤེར་ཡིག་ཚུ་དང་། ནང་འབྲེལ་ཡིག་རིགས་ལས་ ཁྱབ་བསྒྲགས་
དང་བརྡ་སྐུལ་ ཟིན་བྲིས་ གྲོས་གཞི་ གྲོས་ཆོད་ཚུ་ ངག་བརྗོད་ རྩོད་ཡིག་ཚུ་ སྦྱང་བ་འབད་
དགོཔ་འབད་ཚུད་དེ་ཡོད། དེ་ཚུ་གཞུང་འབྲེལ་ ཚོང་འབྲེལ་ སྒེར་དོན་ཡིག་འགྲུལ་དང་ སྔ་
རབས་ དེང་རབས་ཀྱི་ ལམ་ལུགས་ངོས་འཛི་ཚུ་ དཔེ་རིས་སོ་སོ་བཀོད་དེ་ཡོད མི་ལུ་དབྱེ་
དཔྱད་འབད་དེ་ ལག་ལེན་འཐབ་དགོཔ་ཨིན་ནོ།།
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གཏང་ཡིག།
ལས་དོན།
དོན་ཚན་འདི་ མཇུག་བསྡུཝ་ད་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་་
གཏང་ཡིག་གི་དགོས་པ་དང་ ཕན་ཐོགས་ག་ཅི་བཟུམ་ཅིག་ཡོད་ག? ཧ་གོ་ཚུགས་དགོ།
གཏང་ཡིག་གི་ བཀོད་པ་འདི་ལས་ རིགས་བསྒྲེས་ཏེ་ རང་གི་མཁོ་འདོད་དང་འཁྲིལ་ཏེ་
གནས་སྟངས་གཞན་ནང་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་དགོ།
གཞན་གྱིས་འབྲི་མི་ གཏང་ཡིག་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ འཐོབ་ལམ་དང་འཁྲིལ་བའི་ ལེགས་ཉེས་
དབྱེ་དཔྱད་འབད་ཚུགས་དགོ།





ོང་ །

རིག་རྩལ། (ལྷག་ནི་) རིག་སྟབོ ས་དབྱེ་རིམ། (དབྱེ་དཔྱད་)
༡. གཏང་ཡིག་གི་དཔེ་དང་པ་འདི་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ ལེགས་ཤོམ་འབད་ ལྷག་བཅུག་ཞིནམ་
ལས་ གཏང་ ཡིག་འདི་ག་ཅི་གི་སྐོར་ལས་ཨིན་ན? ཐོ་བཀོད་བཅུག། གནས་སྟངས་ག་ཅི་
བཟུམ་ཅིག་ལུ་ལྷོདཔ་ད་ བྲིས་བྲིསཝ་ ཨིན་མས་ག? བཅུད་དོན་བཏོན་བཅུག་སྟེ་ དམངས་
ཁར་ལྷག་བཅུག།
རིག་རྩལ། (ལྷག་ན་ི ) རིག་སྟབོ ས་དབྱེ་རིམ། (དབྱེ་དཔྱད་)
༢. སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ གཏང་ཡིག་གི་དཔེ་གཉིས་ སློབ་དེབ་ནང་བཀོད་ཡོད་མི་འདི་ ག་སྡུར་འབད་
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དེ་ ལྷག་བཅུག་ཞིནམ་ལས་ དེ་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་མའདྲ་བའི་ཁྱད་རྣམ་ག་ཅི་ར་ འདུག་ག?
སོ་སོར་བཏོན་བཅུག། དེ་གི་ཤུལ་ལུ་ ཨིན་ན་མེན་ན་སྤྱན་ཞུ་འབད་དེ་ གཏན་འབེབས་
འབད་དགོ།
རིག་རྩལ། (བྲི་ནི་) རིག་སྟབོ ས་དབྱེ་རིམ། (དབྱེ་ཞིབ་)
༣. རང་རང་སོ་སོ་གིས་ ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་དམངས་ཀྱིས་ གཏན་འབེབས་འབད་ཡོད་མི་ ཁྱད་
རྣམ་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ དོན་ཚན་དཔེར་ན།
- རང་ལུ་ཁག་ཆེ་བའི་ ཡོན་ཏན་གནང་མི་ལུ་ དགའ་ཚོར་ངོས་ལེན་གྱི་གཏང་ཡིག།
- ཧེ་མའི་ སློབ་གྲྭ་ནང་ཡོད་མི་ ཆ་རོགས་ཚུ་ལུ་ ཆོས་ལྷབ་དགོ་པའི་ བསླབ་བྱ་གི་གཏང་
ཡིག།
- མིཚེལུ་རྟག་པ་མེདཔ་ལས་ ཆོས་འབད་དགོ་པའི་ སྐུལ་མ་གི་གཏང་ཡིག།
རིག་རྩལ། (བྲི་ནི་) རིག་སྟབོ ས་དབྱེ་རིམ། (གཅིག་བསྡུས་)
༤. སློབ་དེབ་ནང་ལུ་ དཔེ་འབད་བཀོད་ཡོད་མི་གཏང་ཡིག་གཉིས་ དེ་ལས་དྲགཔ་ ལེགས་ཤོམ་
འབད་བཟོ་དགོ་པ་ཅིན་ ཚི་གཞི་དང་ཁྱད་རྣམ་ཚུ་ ག་ཅི་ར་བཙུགས་པ་ཅིན་ དྲག་ནི་མས་
ག? ཁོང་རའི་ སློབ་དེབ་ནང་ལུ་འབད་ བཅོ་ཁ་རྐྱབ་སྟེ་བྲི་བཅུག་དགོ། དཔེར་ན། (དཔེ་དེ་
ལས་ཡང་ འཁྲུལ་སི་སི་དང་ སྐྱོ་སྣང་ཅནམ་ཅིག་འབད་དང་། ཡང་ན་ དེ་ལས་ཡང་ སྤྲོ་
སྣང་ཅན་ཅིག་ བཟོ་ནི་གི་དོན་ལུ་)
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རིག་རྩལ། (ལྷག་ན་ི བྲི་ནི་) རིག་སྟོབས་དབྱེ་རིམ། (དབྱེ་ཞིབ་)
༥. དཔེ་མཛོད་ནང་ལུ་དང་། ཡངན་མི་གཞན་དང་གཅིག་ཁར་ དྲི་བ་དྲིས་ལན་གྱི་ཐོག་ལས་
གཏང་ཡིག་འབྲི་ཐངས་ ག་ཅི་བཟུམ་ར་ཡོད་ག་ ཞིབ་འཚོལ་འབད་བཅུག་དགོ། ལམ་ལུགས་
དེ་ཚུ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་བྲི་ནི་གི་ སྦྱང་བ་ཡང་བྱིན་དགོ།
རིག་རྩལ། (བྲི་ནི་) རིག་སྟབོ ས་དབྱེ་རིམ། (ལག་ལེན་)
༦. སློབ་དཔོན་གྱིས་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ འོག་ལུ་བཀོད་དོ་བཟུམ་མའི་ གནས་སྟངས་བཟོ་སྦེ་ དྲི་བ་
བཀོད་དེ་ སྦྱོང་ལཱ་འབད་བཅུག་དགོ། དཔེར་ན།
ཁྱོད་ར་ལུ་ བྱམས་སྐྱོང་གནམ་མེད་ས་མེད་ ལེགས་ཤོམ་མཛད་མི་ སློབ་དཔོན་ཅིག་ལུ་ རྐྱེན་
ཅིག་གིས་འབད་ སྟབས་མ་བདེཝ་འཐོན་པ་ཅིན། སློབ་དཔོན་གྱི་ཐུགས་གསོ་ གཏང་ཡིག་
འབད་ ག་དེ་སྦེ་བྲི་ནི་? ཡང་ན་ སློབ་དཔོན་འདི་ གོ་གནས་ཡར་སེང་འདྲཝ་ཅིག་ཐོབ་སྟེ་
ལྷན་ཁག་གཞན་ཅིག་ནང་ འགྱོ་མི་ཅིག་ཨིན་པ་ཅིན་ ལེགས་བསྟོད་ཀྱི་ཡི་གུ་ག་དེ་སྦེ་ བྲི་ནི་
?
ཡི་གུ་གི་ འབྲི་བཀོད་ཚུ་ སློབ་དེབ་ནང་ཡོད་མི་ལས་རྟ་དྲངས་ཏེ་ འབྲི་དགོཔ་ཨིན།
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་ཡིག།

ལས་དོན།
དོན་ཚན་འདི་ མཇུག་བསྡུཝ་ད་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་་ ་ ་ ་ ་ ་
ཞུ་ཡིག་ཟེར་མི་འདི་ག་ཅི་ཨིན་ན་? ངོས་འཛི་དང་ཁུངས་དོན་ སྦྲགས་ཚུགས་དགོ།
ཞུ་ཡིག་འབྲི་ཐངས་ཀྱི་གོ་རིམ་ ག་དེ་སྦེ་ཨིན་ན? ཤེས་ཚུགས་དགོ།
ཞུ་ཡིག་གོ་རིམ་གྱི་ གོ་དོན་ཧ་གོ་ཚུགས་དགོ།
ཞུ་ཡིག་གི་ཁྱད་རྣམ་ཚུ་ ཁ་གསལ་འབད་ཧ་གོ་སྟེ་ ཞུ་ཡིག་ཚུ་བྲི་ཚུགས་་དགོ།





ོང་ །

རིག་རྩལ། (སླབ་ནི་ ལྷག་ནི་) རིག་སྟོབས་དབྱེ་རིམ། (དབྱེ་དཔྱད་)
༡. སློབ་དཔོན་གྱིས་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ ཞུ་ཡིག་གི་ངེས་ཚི་དང་ གཞུང་འབྲེལ་ཞུ་ཡིག་འབྲི་
ཐངས་ལམ་ལུགས་ ཚུ་ག་དེ་སྦེ་ཨིན་ན? སྤྱིར་བཏང་གི་ཡི་གུ་གཞན་དང་ ཁྱད་པར་ག་ཅི་
འདུག་ག་? ལྷག་བཅུག་སྟེ་སྡེ་ཚན་ནང་ གོ་སྡུར་འབད་དེ་ དབྱེ་བ་དཔྱད་བཅུག་ཞིནམ་ལས་
ཐོ་བཀོད་དེ་ ཁོང་གི་བསམ་འཆར་ བཤད་བཅུག་དགོ།
རིག་རྩལ། (ལྷག་ནི་ སླབ་ནི་) རིག་སྟོབས་དབྱེ་རིམ། (གོ་བ་)
༢. ཞུ་ཡིག་འབྲི་ཐངས་ཀྱི་ གོ་རིམ་ཚུ་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ ལེགས་ཤོམ་འབད་ ལྷ་བཅུག་དགོ།
མགོ་རྒྱན་ མགུལ་རྒྱན་ རང་གི་གནས་ཚུལ་ གཞན་གྱི་གནས་ཚུལ་ཚུ་གི་ གོ་དོན་ཚུ་གི་སྐོར་
ལས་ སློབ་དཔོན་དང་གཅིག་ཁར་ དྲི་བ་དྲིས་ལན་འབད་བཅུག་དགོ།
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རིག་རྩལ། (ལྷག་ནི་ བྲི་ནི་) རིག་སྟོབས་དབྱེ་རིམ། (ལག་ལེན་)
༣. སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ གོ་རིམ་འདི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ དོན་ཚན་དག་པ་ཅིག་ སློབ་དཔོན་གྱིས་སྤྲོད་ནི།
ཡངན་ སློབ་ཕྲུག་ཁོང་ར་ལུ་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་བཅུག་ནི། དེ་ལས་ སློབ་དེབ་ནང་ལུ་བྲིས་ཏེ་
ཡོད་མི་ གོ་རིམ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཞུ་ཡིག་རེ་བྲི་ནི་གི་སྦྱང་བ་བྱིན་དགོ། ཁོང་གིས་ འགོ་ཐོག་
འབྲི་མི་ཞུ་ཡིག་ཚུ་ དཔེ་སྣོད་ནང་ བསྡུ་གསོག་འབད་དེ་ བཞག་དགོ། དེ་སྦེ་བཞག་དགོ་མི་
འདི་ མ་འོངས་པ་ལུ་ ཡོན་ཏན་ལྕོགས་གྲུབ་ཀྱི་ འགྱུར་བ་བལྟ་ནི་གི་དོན་ལུ་ཨིན། དྲན་
གསོ། སློབ་དཔོན་ཚུ་གིས་ ནམ་ར་ འབད་རུང་ ཚར་གཅིག་དང་ གཉིས་བྲི་བཅུག་སྦེ་
བཀོ་བཞག་ནི་མེན་པར་ ལོག་ལོག་སྦྱང་བ་མ་ཚུད་ཚུན་ ཞུ་ཡིག་འབྲི་ས་གི་ཡུལ་དང་ དོན་
ཚན་ཚུ་ སོར་ཡི་ སོར་ཡི་ བྲི་བཅུག་དགོཔ་ཨིན།
རིག་རྩལ། (ལྷག་ནི་ བྲི་ནི་) རིག་སྟོབས་དབྱེ་རིམ། (གཅིག་བསྡུས་)
༤. སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ དོན་ཚན་བགོ་བཤའ་རྐྱབ་སྟེ་ འབད་རུང་འདྲ་ རེ་རེ་ལུ་ དོན་ཚན་རེ་རེ་
བཞིན་ བྲི་བཅུག་ནི་ཨིན་རུང་། སློབ་ཕྲུགཔ་ཚུ་གཅིག་གིས་གཅིག་ གྲོས་བསྟུན་དང་ དྲི་བ་
དྲིས་ལན་གྱི་ཐོག་ལས་ ལག་དེབ་ནང་ཡོད་མི་ གཞུང་འབྲེལ་དང་ སྒེར་དོན་ སྔར་སྲོལ་གྱི་
དཔེ་ གཉིས་ཡོད་མི་དང་། གཞུང་འབྲེལ་ དེང་རབས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་ འབད་བྲིས་ཏེ་ཡོད་མི་
གསུམ་ལུ་དཔེ་བལྟ་ཞིནམ་ལས་ འདི་གི་ལན་བྲི་བཅུག་དགོ། ཁོང་གིས་འབྲི་མི་ཚུ་ དམངས་
ཁར་ལྷག་བཅུག་སྟེ་ གཞན་མི་ཆ་རོགས་ཚུ་གི་ བསམ་འཆར་ལེན་བཅུག་དགོ།
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རིག་རྩལ། (ལྷག་ནི་ བྲི་ནི་) རིག་སྟོབས་དབྱེ་རིམ། (དབྱེ་དཔྱད་)
༥. སློབ་ཕྲུག་སྡེ་ཚན་ ཡང་ན་ ཆ་འབད་ བཟོ་སྟེ་ གཅིག་ལུ་ དོན་ཚན་ག་ཅི་གི་སྐོར་ལས་
འབད་རུང་ ཞུ་ཡིག་བྲི་བཅུག་ནི། གཅིག་ལུ་དེ་གི་ལན་ ཞུ་ཡིག་དེ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ བཀའ་
ཤོག་བྲི་བཅུག་དགོ། དེ་གི་དོན་ཚན་དང་འཁྲིལ་ ཡོད་ག་མེད་ སློབ་དཔོན་གྱིས་ དབྱེ་ཞིབ་
འབད་དགོ།
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འ ིན་ཡིག།
ཁུངས་དོན།
འཕྲིན་ཡིག་ཟེར་མི་འདི་ ཁག་ཆེ་བའི་གནད་དོན་ཅིག་ གཞན་ལུ་བརྡ་སྤྲོད་འབད་ནི་ལུ་གོཝ་ཨིན། འདི་
ལུ་ ཁ་འཐེན་དང་འཕྲིན་དོན་ཟེར་སླབ་མ་ཚད་ ཞེ་སའི་ནང་ལུ་གསུང་འཕྲིན་ཟེར་ཞུ་མི་ཚུ་ དོན་གཅིག་
ཨིན་རུང་། ཁ་འཐེན་འདི་ གཙོ་བོ་ར་ངག་ཐོག་ལས་སླབ་མི་ལུ་གོ་ནི་དང་ འཕྲིན་ཡིག་ཟེར་མི་་འདི
གཙོ་བོ་ཡིག་ཐོག་ལུ་བཀོད་དེ་ སླབ་མི་ལུ་གོ་དགོཔ་ཨིན།
འཕྲིན་ཡིག་འདི་ གནད་དོན་སྦོམ་དང་ཆུང་ཀུ་ག་ཅི་གི་སྐོར་ལས་ཡང་འབྲི་བཏུབ། དཔེར་ན། ཆ་རོགས་
འཆམ་ཏོག་ཏོ་ཅིག་གི་སྐྱེ་བའི་ཉིནམ་ལུ། ང་ལས་ལེགས་སྨོན་གྱི་ བཀྲིས་བདེ་ལེགས་ཡོད། ཟེར་བའི་
འཕྲིན་ཡིག་ལས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ ད་རེས་ཀྱི་ཉིནམ་འདི་ འཛམ་གླིང་སྤྱི་ཚོགས་ འགོ་བཙུགས་པའི་
ཉིནམ་ཨིན། ཟེར་བའི་ ཁྱབ་བསྒྲགས་ཀྱི་ གསུང་འཕྲིན་ཚུན་ཚོད་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་བཏུབ་ཨིན།
ལས་དོན།
དོན་ཚན་འདི་ མཇུག་བསྡུཝ་ད་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་་ ་
འཕྲིན་ཡིག་ཟེར་མི་འདི་གི་ རང་བཞིན་འདི་ག་ཅི་བཟུམ་ཅིག་ ཨིན་ན? འདི་གི་གོ་དོན་
དང་ ཁུངས་དོན་ཚུ་ཤེས་ཚུགས་དགོ།
འཕྲིན་ཡིག་གི་ ཁྱད་རྣམ་དང་ གོ་རིམ་ཚུ་ག་དེ་སྦེ་ཨིན་ན་? ཤེས་ཚུགས་དགོ།
གནད་དོན་ག་ཅི་གི་ སྐོར་ལས་འབད་རུང་ འཕྲིན་ཡིག་འདི་ བྲི་ཚུགས་་དགོ།
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ོང་ །

རིག་རྩལ། (ལྷག་ནི་ བྲི་ནི་) རིག་སྟོབས་དབྱེ་རིམ། (དབྱེ་དཔྱད་)
༡. སློབ་དཔོན་གྱིས་ སློབ་དེབ་ནང་ལུ་ཡོད་པའི་ འཕྲིན་ཡིག་གི་ངོ་སྤྲོད་དང་ འཕྲིན་ཡིག་གི་
དཔེ་འདི་ ལེགས་ཤོམ་འབད་ལྷག་སྟེ་ དབྱེ་བ་དཔྱད་བཅུག་ཞིནམ་ལས་ འཕྲིན་ཡིག་ཟེར་མི་
མི་ རང་བཞིན་འདི་ ག་ཅི་བཟུམ་ཅིག་ཨིན་ན? དྲིས། འཕྲིན་ཡིག་འདི་ལུ་ གོ་རིམ་ག་དེ་
སྦེ་ འདུག་ག་? དེ་ནང་གི་ གནད་དོན་ག་ཅིའི་ སྐོར་ལས་ཨིན་མས་ག? ཐོ་བཏོན་བཅུག་
ཞིནམ་ལས་ གནད་དོན་བཅུད་བསྡུ་བཅུག་དགོ། དེ་ལས་ དམངས་ལུ་གསལ་བཤད་འབད་
བཅུག་དགོ།
རིག་རྩལ། (ལྷག་ནི་ བྲི་ནི་) རིག་སྟོབས་དབྱེ་རིམ། (གཅིག་བསྡུས་)
༢. སློབ་དཔོན་གྱིས་ གནད་དོན་ཅིག་སྤྲོད་དེ་ སློབ་ཕྲུག་ཁོང་ར་གིས་ བཏོན་མི་ཐོ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་
འཕྲིན་ཡིག་བྲི་ནི་གི་ སྦྱང་བ་བྱིན་དགོ། དེ་གི་སླ་ལས་ ལེགས་ཤསོ ་འདི་ ཨ་ལོ་རང་རང་སོ་
སོ་ལུ་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་བཅུག་སྟེ་ ཁོང་རའི་དཔེ་སྣོད་ནང་བསྡུ་གསོག་འབད་དེ་ འཕྲལ་འཕྲལ་
ལོག་ འབྲི་དགོཔ་འཐོནམ་ད་ དཔེ་བལྟ་བཏུབ་ས་འབད་བཞག་དགོ།
རིག་རྩལ། (བྲི་ནི་) རིག་སྟབོ ས་དབྱེ་རིམ། (གཅིག་བསྡུས་)
༣. སློབ་དཔོན་གྱིས་ གནད་དོན་དཔེ་འབད་བ་ཅིན། གོ་ས་གསརཔ་འཐོབ་མི། ཁྱིམ་གསརཔ་
སྒྲུབ་མི། སྣུམ་འཁོར་གསརཔ་ཉོ་མི། ཨ་ལོ་གསར་སྐྱེ། ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ ཆོས་
རྒྱུགས་མཐར་འཁྱོལ་མི་ཚུ་ལུ་ འཕྲིན་ཡིག་གཏང་ནི་གི་ སྦྱང་བ་འབད་དེ་འབྲི་བཅུག།
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ཁྱབ་བ གས།
ཁུངས་དོན།
ཁྱབ་བསྒྲགས་ཟེར་མི་འདི་ ལྷན་ཁག་དང་ལས་ཁུངས་ ལས་སྡེའི་ཚུ་གིས་གཏང་མི་ ཁྱབ་བསྒྲགས་
འདི་ ཁྲིམས་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་ཡི་གུ་ཅིག་ཨིནམ་ལས། འདི་ལུ་འབྲེལ་བ་ཡོད་མི་ཚུ་གིས་ ངོས་
ལེན་དང་ དང་ལེན་འབད་དགོ་པའི་ སྐུལ་མའི་ཡི་གུ་འདི་ལུ་ཁྱབ་བསྒྲགས་ཟེར་སླབ་ཨིན།
ལས་དོན།
དོན་ཚན་འདི་ མཇུག་བསྡུཝ་ད་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་་
ཁྱབ་བསྒྲགས་ཟེར་མི་འདི་ ག་ཅི་ཨིན་ན་? འདི་གི་གོ་དོན་དང་ ཁུངས་དོན་ཚུ་ཤེས་
ཚུགས་དགོ།
ཁྱབ་བསྒྲགས་ཀྱི་ ཁྱད་རྣམ་དང་ གོ་རིམ་ཚུ་ག་དེ་སྦེ་ཨིན་ན་? ཤེས་ཚུགས་དགོ།
གནད་དོན་ག་ཅི་གི་ སྐོར་ལས་འབད་རུང་ ཁྱབ་བསྒྲགས་བྲི་ཚུགས་་དགོ།





ོང་ །

རིག་རྩལ། (ལྷག་ནི་ བྲི་ནི་) རིག་སྟོབས་དབྱེ་རིམ། (དབྱེ་དཔྱད་)
༡. སློབ་དེབ་ནང་ལུ་ ཁྱབ་བསྒྲགས་དཔེ་གཉིས་ བཀོད་དེ་ཡོད། འདི་ལྷག་བཅུག་སྟེ་ སློབ་ཕྲུག་
ཚུ་ལུ་ ཁྱབ་བསྒྲགས་ཟེར་མི་འདི་ ག་ཅི་བཟུམ་ཨིན་ན? རེ་རེ་བཞིན་གྱི་གོ་རིམ་ ག་དེ་སྦེ་
ཨིན་ན? ཁྱད་པར་ག་ཅི་ར་འདུག་ག? ཐོ་བཀོད་བཅུག་ཞིནམ་ལས་ གསལ་བཤད་འབད་
བཅུག་དགོ།
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རིག་རྩལ། (ལྷག་ནི་ བྲི་ནི་) རིག་སྟོབས་དབྱེ་རིམ། (གཅིག་བསྡུས་)
༢. ཁྱབ་བསྒྲགས་འབྲི་ཐངས་འདི་ ཧ་གོ་ཞིནམ་ལས་ སློབ་གྲྭ་དང་འབྲེལ་བའི་ དོན་ཚན་ཡངན་
འདི་གི་ཉེ་འདབས་དང་ འབྲེལ་བའི་དོན་ཚན་ཚུ་འཐུ་སྟེ་ ཁྱབ་བསྒྲགས་བྲི་ནི་གི་ སྦྱང་བ་
འབད་བཅུག་དགོ།
རིག་རྩལ། (ལྷག་ནི་ བྲི་ནི་) རིག་སྟོབས་དབྱེ་རིམ། (གཅིག་བསྡུས་)
༣. འཕྲལ་འཕྲལ་ སློབ་དཔོན་གྱི་ ཁྱབ་བསྒྲགས་དང་ འཕྲིན་ཡིག་གི་བར་ན་ ཁྱད་པར་ག་ཅི་
འདུག་ག? ཁྱད་རྣམ་ཚུ་ ངོས་འཛི་ འབད་བཅུག་ཞིནམ་ལས་ ཁྱབ་བསྒྲགས་རེ་དང་
འཕྲིན་ཡིག་རེ་གཅིག་ཁར་ བྲི་བཅུག་སྟེ་ ཁྱད་རྣམ་ཚུ་ གསལ་བཤད་འབད་བཅུག་དགོ།
རིག་རྩལ། (ལྷག་ནི་ བྲི་ནི་) རིག་སྟོབས་དབྱེ་རིམ། (གཅིག་བསྡུས་)
4. སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ ཁྱབ་བསྒྲགས་ཚུ་ལེགས་ཤོམ་འབད་ བྲི་ཚུགས་་ནི་གི་དོན་ལུ་ སློབ་ཁང་ནང་
ཀུན་གསལ་ནང་ལས་ཁྱབ་བསྒྲགས་ཚུ་ འཚོལ་བཅུག་ཞིནམ་ལས་ དེ་ལས་ རིགས་བསྒྲེས་ཏེ་
ག་དེ་མང་མང་བྲི་བཅུག་དགོ།
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ཟིན་ ིས་བཏབ་ན།ི
ཁུངས་དོན།
ཟིན་བྲིས་ཟེར་མི་འདི་ གཞུང་དང་སྒེར་གྱི་ཕྱག་ལཱ་མཛད་པའི་སྐབས། སྙན་ཞུ། བཀའ་རྒྱ། གསུང་
གྲོས། སྦྱོང་བརྡར་ ལ་སོགས་པའི་ གནད་དོན་གཙོ་ཅན་ཚུ་ དུས་ཡུན་ཐུང་ཀུ་ཅིག་ནང་ སེམས་ལས་མ་
བརྗེད་པར་ དྲན་ཚུགས་ནིའི་ཐབས་ལུ་ ཟུར་ཙམ་རེ་ ཡིག་ཐོག་བཀོད་བཞག་མི་ འདི་ལུ་སླབ་ཨིན།
ལས་དོན།
དོན་ཚན་འདི་ མཇུག་བསྡུཝ་ད་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་་ ་ ་ ་ ་ ་
ཟིན་བྲིས་ཟེར་མི་འདི་ ག་ཅི་ཨིན་ན? འདི་གི་གོ་དོན་དང་ ཁུངས་དོན་ཚུ་ཤེས་ཚུགས་དགོ།
ཟིན་བྲིས་ཀྱི་ཁྱད་རྣམ་དང་ གོ་རིམ་ཚུ་ག་དེ་སྦེ་ཨིན་ན? ཤེས་ཚུགས་དགོ།
ཟིན་བྲིས་བཏབ་ཐངས་ མ་འདྲཝ་ཡོད་མི་ཚུ་ ཤེས་ཚུགས་དགོ།
གྲོས་གཞི་བཅའ་སྒྲིག་དང་ གྲོས་ཆོད་ ཟིན་བྲིས་ཚུ་བཏབ་ཚུགས་དགོ།





ོང་ །

རིག་རྩལ། (ལྷག་ནི་ བྲི་ནི་) རིག་སྟོབས་དབྱེ་རིམ། (དབྱེ་དཔྱད་)
༡. སློབ་དེབ་ནང་ལུ་ ཟིན་བྲིས་ཀྱི་ངོ་སྤྲོད་དང་ ཟིན་བྲིས་འདི་ནམ་བཏབ་ཨིན་ན? ཁ་གསལ་
འབད་བཀོད་དེ་ཡོད། སློབ་དཔོན་གྱིས་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ དེ་གི་སྐོར་ལས་ ལེགས་ཤོམ་འབད་
ལྷག་བཅུག་ཞིནམ་ལས་ སློབ་དཔོན་དང་ ཕམ་ གོངམ་ཚུ་ལུ་ དྲིན་ལན་འཇལ་དགོ་པའི་
སྐོར་ལས་ གསལ་བཤད་ཅིག་གཏང་ནི་ཨིན་པ་ཅིན་ གཙོ་རིམ་ཕྱེས་ཏེ་ ཟིན་བྲིས་བཏབ་
དཔེ་སྐྲུན་ལོ་ སྤྱི་ལོ་༢༠20 ལུ།
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བཅུག་དགོ། ཟིན་བྲིས་བཏབ་ཡོད་མི་འདི་ དམངས་ཁར་གཙོ་རིམ་ཚུ་ག་དེ་སྦེ་ དབྱེ་བ་ཕྱེས་
ནུག་ག? གསལ་བཤད་འབད་བཅུག་དགོ། དཔེར་ན། ལྷ་ཁང་ཅིག་གི་སྐོར་ལས་ ཟིན་བྲིས་
བཏབ་ནི་ ཡངན་ ལྷ་ཁང་འདི་གི་སྐོར་ལས་ ཁ་གསལ་ཅིག་བཤད་ནི་ ཨིན་པ་ཅིན་
ཕྲངམ་ཕྲང་ས་ར་ ཟིན་བྲིས་བཏབ་ནི་མེན་པར་ ཨ་ལོ་དང་གཅིག་ཁར་ དྲི་བ་དྲིས་ལན་གྱི་ཐོག་
ལས་ གཙོ་རིམ་ཕྱེ་དགོ།
༡. ལྷ་ཁང་འདི་ས་གནས་ག་ཏེ་ཧོངས་ལུ་ཆགས་ཡོད་ག།
༢. ལྷ་ཁང་གི་ཕྱི་ནང་གི་བཀོད་པ་གི་སྐོར།
༣. ནང་གི་རྟེན་གསུམ་ཚུ་གི་སྐོར།
༤. ལྷ་ཁང་གི་འབྱུང་རིམ་གྱི་སྐོར།
༥. ལྷ་ཁང་འདི་ལུ་ ཞབས་ཏོག་ཞུ་མི་ སྦྱིན་བདག་གི་སྐོར། ལ་སོགས་པ་གཙོ་རིམ་
བསྒྲིགས་ཏེ་ བྲི་ནི་གི་འགོ་བཙུགས་བཅུག་དགོ།
རིག་རྩལ། (ལྷག་ནི་ བྲི་ནི་) རིག་སྟོབས་དབྱེ་རིམ། (དབྱེ་དཔྱད་)
༢. སློབ་དེབ་ནང་ལུ་ ཟིན་བྲིས་ཀྱི་ངོ་སྤྲོད་དང་ ཟིན་བྲིས་འདི་ནམ་བཏབ་ཨིན་ན? ཁ་གསལ་
འབད་བཀོད་དེ་ཡོད། སློབ་དཔོན་གྱིས་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ ལེགས་ཤོམ་འབད་ལྷག་བཅུག་
ཞིནམ་ལས་ ཟིན་བྲིས་དཔེ་གཉིས་པ་འདི་ ནམ་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ཨིན་པས་ག? གོ་སྡུར་
འབད་བཅུག་སྟེ་ དེ་གི་དགོས་པ་དང་ དཔེ་གཉིས་པའི་ ཟིན་བྲིས་ཀྱི་དཔེ་བཟུམ་སྦེ་ བཀོད་
བཅུག་སྟེ་ གསལ་བཤད་འབད་བཅུག།
དྲན་གསོ། སློབ་དཔོན་གྱིས་གཞན་ཡང་རིགས་བསྒྲེས་ཏེ་ སྦྱང་བ་འབད་བཅུག་དགོ།
དཔེ་སྐྲུན་ལོ་ སྤྱི་ལོ་༢༠20 ལུ།
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གྲོས་གཞི་དང་གྲོས་ཆོད།
ཁུངས་དོན།
གྲོས་གཞི་ཟེར་མི་འདི་ ཞལ་འཛོམས་ཚུ་ནང་ལུ་ གསུང་གྲོས་ག་ཅི་གནང་རུང་ གསུང་གྲོས་གནང་དགོ་
པའི་ དོན་ཚན་ཚུ་བཙག་འཐུ་འབད་ཞིནམ་ལས་ ཐོ་ཡིག་བཀོད་མི་འདི་ལུ་སླབ་ཨིན། ཞལ་འཛོམས་ཀྱི་
གྲོས་གཞི་འབྲི་ཐངས་ཀྱི་དཔེ།
ལས་དོན།
དོན་ཚན་འདི་ མཇུག་བསྡུཝ་ད་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་་ ་
གྲོས་གཞི་ཟེར་མི་འདི་ ག་ཅི་ཨིན་ན? ཧ་གོ་ཚུགས་དགོ།
གྲོས་གཞི་དང་ གྲོས་ཆོད་ཀྱི་ ཁྱད་པར་ཕྱེ་ཚུགས་དགོ།
གྲོས་གཞི་དང་ གྲོས་ཆོད་ཚུ་ བྲི་ཚུགས་་དགོ།




ོང་ །

རིག་རྩལ། (ལྷག་ནི་ བྲི་ནི་) རིག་སྟོབས་དབྱེ་རིམ། (དབྱེ་དཔྱད་)
༡. དང་པ་ར་ སློབ་དཔོན་གྱིས་ ཨ་ལོ་ཚུ་ལུ་ གྲོས་ཆོད་འདི་ ལྷག་བཅུག་ཞིནམ་ལས་ འདི་ག་ཅི་
གི་སྐོར་ལས་ཨིན་ན་? རྩ་དོན་ཚུ་ངོས་འཛི་འབད་དེ་ ཐོ་བཀོད་བཅུག་དགོ། གྲོས་ཆོད་
འདི་ག་ཅི་གི་སྐོར་ལས་ཨིན་ན? དབྱེ་བ་དཔྱད་བཅུག་དགོ།
དཔེ་སྐྲུན་ལོ་ སྤྱི་ལོ་༢༠20 ལུ།
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རིག་རྩལ། (ཉན་ནི་ བྲི་ནི་) རིག་སྟབོ ས་དབྱེ་རིམ། (ལག་ལེན་)
༢. སློབ་དཔོན་གྱིས་ ཨ་ལོ་ཚུ་གི་འོག་ལུ་ཡོད་པའི་ གྲོས་གཞི་བཟུམ་ སྡེ་ཚན་ནང་ལུ་བཟོ་བཅུག་
སྦེ་ དོན་ཚན་ཅིག་ངོས་འཛི་འབད་ འཛོམས་འདུ་གི་ དཔེ་སྟོན་ཅིག་འབད་དེ་ སྐོར་སོར་ཡི་
སོར་ཡི་ གྲོས་གཞི་དང་ གྲོས་ཆོད་ཚུ་ བཞག་བཅུག་དགོ། སློབ་དཔོན་གྱིས་ རང་སོའི་དུས་
ཚོད་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ སྦྱང་བ་ཚར་ལེ་ཤ་འབད་བཅུག་དགོ། དཔེར་ན།
རྫོང་ཁའི་ཆསོ ་ཚན་ཚོགས་ཆུང་ཐེངས་༡༨ པའི་གྲསོ ་གཞི།
༡ གྲོས་གཞི་གཏན་འབེབས།
༢ ཧེ་མམ་གི་གྲོས་ཆོད་བསྐྱར་ཞིབ།
༣ ལཱ་གི་གྲུབ་འབྲས་སྙན་ཞུ།
༤ ལོ་ཤུལ་མམ་གྱི་ལཱ་གི་འཆར་གཞི།
༥ སྣ་ཚོགས་གསུང་གྲོས།
༦ ཤུལ་མམ་གི་ཞལ་འཛོམས་ཚེ་གྲངས།
རིག་རྩལ། (ཉན་ནི་ བྲི་ནི་) རིག་སྟབོ ས་དབྱེ་རིམ། (ལག་ལེན་)
༣. རབ་འབྱུང་པ་ཅིན་ སློབ་དཔོན་གྱིས་ སློབ་ཁང་ནང་ འཕྲལ་འཕྲལ་སློབ་ཁང་ནང་གི་ སྒྲིག་
ལམ་དང་ བཅའ་ཁྲིམས་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ སློབ་ཕྲུག་དང་གཅིག་ཁར་ བློ་སླབ་དགོཔ་འཐོནམ་
ད་ སློབ་ཕྲུག་དག་པ་ཅིག་ གྲོས་ཆོད་འབྲི་མི་འབད་བཞག་སྟེ་ གྲོས་ཆོད་བཏོན་བཅུག་དགོ།
དེ་ལས་ འཐོན་མི་ གྲོས་ཆོད་ཚུ་ སློབ་ཁང་ནང་གི་ ཡིག་ཆ་འབད་བཞག་དགོཔ་ཨིན།
དཔེ་སྐྲུན་ལོ་ སྤྱི་ལོ་༢༠20 ལུ།
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་ཚིག/བཤེར་ཡིག
ཁུངས་དོན།
ཞུ་ཚི་ཟེར་མི་འདི་ སླབ་གཞི་ རྩོད་གཞི་ ལ་སོགས་པའི་རིགས་ཚུ་ ཡིག་ཐོག་བཀོད་དེ་ ཁྲིམས་ཀྱི་
འདུན་ས་ལུ་ བདེན་རྫུན་གྱི་དབྱེ་བ་དཔྱད་ནིའི་དོན་ལུ་ ཕུལ་མི་ཡི་གུ་འདི་ལུ་སླབ་ཨིན། ཞུ་ཚི་རིགས་
ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སའི་ཞུ་ཚི་ལོགས་སུ་ཡོད་ན་ འདི་ནང་བཀོད་དགོཔ་དང་ དེ་མིན་ ཧེ་མ་གི་ཞུ་ཡིག་
འབྲི་ཐངས་ལམ་ལུགས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ འབྲི་དགོཔ་ཨིན། འདི་ལུ་ མི་ཁུངས་ངོ་སྤྲོད་ལག་ཁྱེར་གྱི་ཨང་
དང་ ཁྲིམས་རྟགས་འདི་ ཨིན་ཅི་མིན་ཅི་དགོཔ་ཨིན།
ལས་དོན།
དོན་ཚན་འདི་ མཇུག་བསྡུཝ་ད་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་་
ཁྲིམས་འབྲེལ་གྱི་ཡི་གུ་ ཟེར་མི་འདི་ ག་ཅི་ཨིན་ན? གོ་དོན་དང་ ཁུངས་དོན་ཚུ་ཤེས་
ཚུགས་དགོ།
ཁྲིམས་འབྲེལ་ཡི་གུའི་ གོ་རིམ་ཚུ་ཤེས་ཚུགས་དགོ།
ངག་བརྗོད་ཞུ་ཚི་ འབྲི་ཐངས་དང་ འབྲི་ཤོག་ནང་ལུ་ བཀོད་དེ་ འབྲི་དགོ་མི་ཚུ་ ཧ་
གོ་ཚུགས་དགོ།
ཁྲིམས་འབྲེལ་གྱི་ ཡི་གུ་ཚུ་ བྲི་ཚུགས་་དགོ།
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ོང་ །

རིག་རྩལ། (ལྷག་ནི་ བྲི་ནི་) རིག་སྟོབས་དབྱེ་རིམ། (དབྱེ་དཔྱད་)
༡. སློབ་དཔོན་གྱིས་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ ཞུ་ཚི་གི་ངོ་སྤྲོད་དང་ ཞུ་ཚི་འབྲི་ཐངས་ ལམ་ལུགས་
ཚུ་ ལྷག་བཅུག་སྟེ་ ཞུ་ཡིག་འབྲི་ཐངས་དང་ ཞུ་ཚི་འབྲི་ཐངས་གཉིས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ ཤེས་
བཅུག་དགོ།
རིག་རྩལ། (ལྷག་ནི་ བྲི་ནི་) རིག་སྟོབས་དབྱེ་རིམ། (ལག་ལེན་)
༢. ག་ཅི་ར་འབད་རུང་ གནད་དོན་ཅིག་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་སྟེ་ ཧེ་མ་གི་ལམ་ལུགས་ཐོག་ལུ་ ཞུ་
ཚི་འབྲི་ཐངས་ཀྱི་ ལམ་ལུགས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཨ་ལོ་རེ་རེ་བཞིན་ལུ་ བྲི་བཅུག་དགོ།
དཔེར་ན།
ཞུ་ཚི་འབྲི་ཐངས་ལམ་ལུགས།
ཞུ་ཚི་ནང་ལུ་ གཤམ་འཁོད་ཀྱི་གནད་དོན་ཚུ་ཚང་དགོཔ་ཨིན།
༡ མགོ་རྒྱན།
༢ མགུལ་རྒྱན།
༣ གནད་དོན་ངོ་མ། རྩ་དོན། རྒྱབ་ཁུངས།
༤ མཇུག་བསྡུ།
༥ ཟླ་ཚེ་དང་ས་ཡིག།
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རིག་རྩལ། (ལྷག་ནི་ བྲི་ནི་) རིག་སྟོབས་དབྱེ་རིམ། (དབྱེ་དཔྱད་)
༣. སློབ་ཕྲུག་སྡེ་ཚན་ནང་ལུ་འབད་ ཞུ་ཚི་འདི་གི་ གནད་དོན་ཐོག་ གོ་སྡུར་འབད་བཅུག་
ཞིནམ་ལས་ འདི་གི་ལན་ བསྟུན་གྲོས་ཀྱི་ཐོག་ལས་བྲི་བཅུག་དགོ།
རིག་རྩལ། (བྲི་ནི་) རིག་སྟབོ ས་དབྱེ་རིམ། (གཅིག་བསྡུས་)
༤. ཨ་ལོ་ཚུ་ ཞུ་ཡིག་བྲི་ནི་གི་ ལཱ་སྦྱང་ཚུད་ནི་གི་དོན་ལུ་ གནད་དོན་དཔེར་ན། ས་སྐལཝ་བགོ་
བཤའི་སྐོར། གཉེན་ཐམ་ཞུ་ནི་གི་སྐོར། རོགས་ཀྱིས་བང་བཙོང་སྟེ་རང་ལུ་ཁེ་རྒུད་མ་བཏུབ་
པའི་སྐོར་ལས་བཟུམ་ སློབ་དཔོན་གྱིས་ བཟོ་སྟེ་བྲི་བཅུག་དགོ།
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ངག་བ ོད།
ཁུངས་དོན།
ངག་བརྗོད་ཟེར་མི་འདི་ ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་ལུ་ རྩོད་རྩ་དང་ རྩོད་ཟླ་ག་གིས་འབད་རུང་ ཧེ་མ་ཞུ་ཚི་
ཕུལ་ཏེ་ཡོད་མི་གི་ གནད་དོན་ཚུ་ལུ་ འགྱུར་བ་མེད་པའི་འགན་ལེན་གྱི་དོན་ལུ་ ཕུལ་ནི་ཅིག་དང་ དེ་
ལས་ ས་གནས་ག་ཏེ་འབད་རུང་ བྲེལ་གནད་ཅིག་འཐོན་སར་ མིག་མཐོང་ལག་གཟུང་ཡོད་པའི་
བདེན་དཔང་གི་དོན་ལུ་ རེག་གཏོགས་མེད་པའི་མི་གཅིག་གིས་ ཕུལ་ནི་གི་ལམ་ལུགས་དང་ ཁག་
གཉིས་འབད་ཡོདཔ་ཨིན། འོག་ལུ་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སའི་ ངག་བརྗོད་ཀྱི་ འབྲི་ཤོག་ནང་བཀོད་པའི་
དཔེ་ཅིག་བཙུགས་ཏེ་ཡོད།
ོང་ །

རིག་རྩལ། (ལྷག་ནི་ བྲི་ནི་) རིག་སྟོབས་དབྱེ་རིམ། (དབྱེ་དཔྱད་)
༡ སློབ་དཔོན་གྱིས་ ཞུ་ཚི་གཅིག་དང་ ངག་བརྗོད་ཀྱི་འདྲ་རེ་འབག་འོག་ཞིན་ན་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་
སྡེ་ཚན་ལུ་བགོ་བཞག་སྟེ་ གྲོས་བསྟུན་གྱི་ཐོག་ལུ་ ལྷག་བཅུག་དགོ། དེ་ ལྷག་པའི་སྐབས་
སྡེ་ཚན་གྱིས་ ཞུ་ཚི་དང་ ངག་བརྗོད་གཉིས་ལུ་ ཁྱད་པར་ག་ཅི་འདུག་ག? ངོས་འཛི་
འབད་དེ་བྲི་བཅུག་དགོ།
རིག་རྩལ། (ལྷག་ནི་ བྲི་ནི་) རིག་སྟོབས་དབྱེ་རིམ། (དབྱེ་དཔྱད་)
༢ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ ཞུ་ཚི་དང་ ངག་བརྗོད་གཉིས་ལུ་ འབྲེལ་བ་ག་ཅི་འདུག་ག? དང་ ངག་
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བརྗོད་འདི་གིས་ ཞུ་ཚི་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་དང་ རྒྱབ་སྣོན་ག་ཅི་འབདཝ་མས་ག? ཁུངས་དོན་
དཔྱད་བཅུག་དགོ། ཁྲིམས་ཁང་གི་ མི་དང་འབྲེལ་བ་འཐབ་བཅུག་སྟེ་ ངག་བརྗོད་ལུ་ ཁྱད་
པར་མ་འདྲཝ་ག་དེ་སྦེ་ར་འདུག་ག? དང་ ངག་བརྗོད་ཕུལ་དགོ་པའི་ དགོས་པ་ག་ཅི་ཨིན་
པས་ག? དྲིས་ལན་འབད་དེ་ ཞིབ་འཚོལ་འབད་བཅུག་དགོ།
སློབ་དཔོན་གྱིས་ འོག་གི་ངག་བརྗོད་འབྲི་ཤོག་འདི་སྤྲོད་དེ་ འབྲི་ཤོག་འདི་ནང་གི་ ངག་
བརྗོད་འདི་ ག་ཅི་གི་སྐོར་ལས་ཨིན་པས་ག? ལྷག་སྟེ་ གོ་དོན་ལེན་བཅུག་དགོ།
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འ ་ི ཤོག་ཞ་ེ གཅིག་པ། (ཇི.༤༡)

ངག་བ ོད།

༊ བདེན་རྫུན་སོམ་ཉིའི་དྲྭ་བ་གཅོད་པའི་ བཀྲིས་གཡང་རྩེ་ ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སའི་ཁྲིམས་ཁྲིའི་དྲུང་དུ།
སྒོ་གསུམ་གུས་མིང་་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་
་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ཕོ/མོ་ ལོ་རྟགས་་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་་ ་ ་ ་ ་ ་ཁྲམ་ཨང་་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་གུང་ཨང་་ ་ ་ ་ ་ ་ ་གཡུས་་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་
་ ་ ་ ་རྒེད་འོག་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་རྫོང་ཁག་་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ དྲུང་ཁག་་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ཕ་མིང་་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་སྡོད་གནས་་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་
་ ་ ་ ་ ་ལས་འགན་་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ཅན་མའི་ངག་བརྗོད་ལེན་མི་ མི་ངོ་ མིང་་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ སྡོད་
གནས་་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ཁ་སྐད་་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ཐོག་ལུ་སྐད་སྒྱུར་པ་ངོ་མིང་་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ སྡོད་གནས་་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་
་ ་ ་ ་ ་ཅན་མ་བརྒྱུད་དེ་ དྲང་བདེན་སྒོ་ལས་ངག་བརྗོད་ཞུ་གསོལ།
དེ་ནི་ ཁང་ཁུག་བཟང་མོ་དང་ བཀྲིས་དབང་མོའི་ས་ཆའི་སྐོར་ལས་ཞུ་ན་ བཟང་མོའི་མ་རྒན་ཚེའདས་དབྱངས་ཅན་འདི་
གུས་རང་གི་ཕོ་རྒནམ་ ཀོ་ཏ་ ཟེར་མིའི་གནས་ཚང་ཨིནམ་ལས་བརྟེན་ ཆུ་ཞིང་འདམ་ནང་ ཌིས་༣༦ པོ་ ཕོ་རྒནམ་གིས་ ཁོ་
རའི་བུ་ཡརམོ་བཟང་མོ་ལུ་བྱིན་མི་འདི་ ཞིང་ཚོགས་རང་གིས་བཟའ་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན། ཨིན་རུང་ ཕོ་རྒནམ་ཚེའདས་སོ་པའི་རྗེས་
སུ་ ཁོང་གིས་ས་ཆ་འདི་བཙོང་ནི་འབདཝ་ལས་བརྟེན་ དེ་བསྒང་བཀྲིས་དབང་མོའི་ཨཔ་བཙན་སྐྱོགས་དང་ བཟང་མོ་ ཁེ་རྒུད་
གཅིག་ཁར་འདུག་པ་ལས་ གུས་རང་དང་བཀྲིས་དབང་མོའི་ཨཔ་ཚེའདས་བཙན་སྐྱོགས་ཟེར་མི་གཉིས་པོ་ སྤ་རོ་ཁྲིམས་འདུན་
ལས་བརྒྱུད་དེ་ བློ་གྲོས་ཚོགས་སྡེ་ཚུན་རྩོད་གཞི་ཕྱེ་ཚར་བའི་རྗེས་སུ་ ང་བཅས་ བདེ་ ནང་འགྲིགས་ཐོག་ལུ་ ཆུ་ཞིང་ཌིས་༣༦
པོ་ ཧེ་མ་ལས་བྱིན་ཚར་ཡི།
དེ་འབད་བ་ལས་བརྟེན་ རང་ལུ་སླར་ལོག་མ་འཐོབ་རུང་ ཞིང་ཚོགས་རེད་ཁལ་༡ ཡར་སེང་འབད་དེ་རེད་ཁལ་༦ འབད་བགོ་
མཐུན་རང་གིས་བཟའ་ནི་དང་ གལ་སྲིད་ས་ཆ་འདི་ བཙོང་དགོ་པའི་གནད་རེ་འཐོན་རུང་ མི་གཞན་ལུ་མིན་པར་གུས་རང་ལུ་
བཙོང་ནི་འབད་གྲོས་ཆོད་བཟོ་ཡོད་མི་དང་འཁྲིལ་ གནམ་ལོ་ས་རྟ་ལོ་ལས་ད་ཚུན་ ལོ་མང་རབས་ཅིག་ས་ཁྲམ་བཟང་མོར་ཡོད་
རུང་ ཐོག་འཚོ་རེད་ཁལ་༦ བཀྲིས་དབང་མོ་ལུ་འཇལ་ཏེ་ར་ཡོད་མི་འདི་ ངེས་བདེན་ཨིན་ཟེར་ཞུ་ནི། གལ་སྲིད་གོང་ཞུས་ལས་
འགལ་བའི་རིམ་པ་རེ་འཐོན་ཚེ ཁྲིམས་འཆལ་གྱི་འབའ་ཉེས་བྱ་ ཡང་ཆག་མེད་པར་ ཕྱག་ཞུ་ནི་ཨིན་པའི་ངག་བརྗོད་ལུ་ སྤྱི་
ཚེ་ ༢༦-༤-༢༠༠༥ ལུ་
ཕྱག་བཅས་
ཕུལ།
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རིག་རྩལ། (ལྷག་ནི་ བྲི་ནི་) རིག་སྟོབས་དབྱེ་རིམ། (དབྱེ་དཔྱད་)
༣. སློབ་དཔོན་གྱིས་ ཁྲིམས་ཁང་ ཡང་ན་ ཁྲིམས་སྲུང་ལུ་ཕུལ་ཡོད་པའི་ ངག་བརྗོད་ཚད་ལྡན་
ཅིག་འབག་འོང་སྟེ་ སློབ་ཕྲུག་སྡེ་ཚན་ལུ་སྤྲོད་དེ་ གྲོས་བསྟུན་གྱི་ཐོག་ལས་ དབྱེ་བ་དཔྱད་དེ་
ལྷག་བཅུག་ཞིན་ན་ ངག་བརྗོད་འབྲིཝ་ད་ གོ་རིམ་ག་དེ་སྦེ་འབྲི་དགོཔ་ཨིན་ན? ངག་བརྗོད་
དེ་ལྷག་སྟེ་ རིམ་པ་བསྒྲིག་བཅུག་དགོ།
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ད ེ་ཞིབ་ལམ་ གས། (༡༡ པ་དང་ ༡༢ པ།)
ངོ་ དོ །
རྫོང་ཁའི་ ཆོས་ཚན་རྩ་གཞུང་2007 ཅན་མ་འདི་ ཨ་ལོ་ཚུ་གི་རྒྱུད་ལུ་ སྐད་ཡིག་ ལྷག་ནི་དང་བྲི་ནི་ སླབ་ནི་དང་ ཉན་ནིའི་
རིག་རྩལ་ཚུ་ ཡར་རྒྱས་གཏང་ནིའི་དོན་ལུ་ཨིན། སློབ་དེབ་འདི་ནང་ ལོ་ཕྱེད་དང་ ལོ་འཁོར་ཆོས་རྒྱུགས་ རྐྱངམ་གཅིག་གིས་མ་
ཚད་པར་དུས་རིམ་དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་ལམ་ལུགས་ཚུ་ཡང་བཙུགས་ཏེ་བཟོ་ཡོདཔ་ཨིན། དུས་རིམ་དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་ དམིགས་དོན་ཚུ་ཡང་།

ཨ་ལོ་ཚུ་ ཤེས་ཡོན་སྦྱང་རྩལ་ནང་ ཡར་རྒྱས་ག་དེ་སྦེ་འགྱོ་དོ་ག? དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི།

ཨ་ལོ་ཚུ་གི་ཤེས་ཚད་ཚུ་ གནས་རིམ་བརྡ་སྟོན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ སློབ་རིམ་ཡར་སེང་ག་དེ་སྦེ་གཏང་དགོཔ་ཨིན་ན? དབྱེ་ཞིབ་
འབད་ནི།

ཨ་ལོ་ཚུ་གི་སྤྱིར་བཏང་ གྲུབ་འབྲས་ བརྟག་ཞིབ་འབད་ནི་ཚུ་ཨིན།
ཤེས་ཚད་ཀྱ་ི གཞི་བཞག་ས།
རྫོང་ཁའི་སྐད་ཡིག་གི་ ཤེས་ཡོན་གནས་ཚད་བཟོ་ཡོད་མི་འདི་ ཨ་ལོ་ཚུ་སློབ་རིམ་༡༢ པ་ མཐར་འཁྱོལཝ་ད་ ཁོང་གི་རྒྱུད་ལུ་
ཤེས་ཡོན་ག་ཅི་བཟུམ་དགོ་ག? ཞིབ་འཚོལ་དང་ དབྱེ་དཔྱད་འབད་དེ་ བཟོ་བཟོཝ་ཨིན། དེ་མ་ཚད་ ཨིང་ལིཤ་གི་ཤེས་ཡོན་
གནས་ཚད་ དཱ་སིལ་ཀཱན་ནོཌ་ (The silken Knot) ལུ་ ཡང་གཞི་བཅོལ་འབད་ཡི།
ད ེ་ཞབི ་ཀྱི་ལས་དོན།
སློབ་སྦྱོང་ལས་དོན་འདི་གིས་ སྡེ་རིམ་རེ་རེ་བཞིན་ནང་ གནས་ཚད་བཟོ་ཡོད་མི་འདི་ ག་དེ་སྦེ་འགྲུབ་ཚུགས་ག? བརྡ་སྟོན་
འབདཝ་ཨིན། དེ་འབདཝ་ལས་དབྱེ་ཞིབ་ལམ་ལུགས་འདི་སློབ་སྦྱོང་ལས་དོན་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་བཞགཔ་ཨིན།
ད ེ་ཞབི ་མ་འ ཝ།
ལོ་གཅིག་ནང་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དགོ་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད།
༡. དུས་རྒྱུན་གཞི་བཟོ་དབྱེ་ཞིབ།
༢. དུས་རྒྱུན་སྦྱང་རྒྱུགས་དབྱེ་ཞིབ།
༣. ཆོས་རྒྱུགས།
༣.༡ ལོ་ཕྱེད་ཆོས་རྒྱུགས།
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༣.༢ ལོ་འཁོར་ཆོས་རྒྱུགས།
ས་ ན་གཞི་བཟོ་ད ་ེ ཞབི །
དུས་རྒྱུན་གཞི་བཟོ་ དབྱེ་ཞིབ་འདི་གིས་ ཨ་ལོ་ཚུ་གིས་ ལོ་གཅིག་ནང་ ཤེས་ཡོན་ག་ཅི་ར་ལྷབ་སྟེ་འབད་རུང་ འདི་གི་གྲུབ་འབྲས་
དང་ ལྕོགས་གྲུབ་ཚུ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་བ་གིས་མ་ཚད་པར་ སློབ་དཔོན་གྱི་ སློབ་སྟོན་འབད་ཐངས་ཚུ་ཡང་ དབྱེ་ཞིབ་འབདཝ་
ཨིན། དུས་རྒྱུན་གཞི་བཟོ་དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་ དམིགས་ཡུལ་གཙོ་བོ་ར།

སློབ་དཔོན་དང་སློབ་ཕྲུག་གཉིས་ཀྱི་ སློབ་སྟོན་དང་གྲུབ་འབྲས་ག་དེ་སྦེ་བྱུང་ཡི་ག་བལྟ་ཚུགས་ནི།

སློབ་དཔོན་ལུ་ སློབ་སྟོན་ཐབས་ཤེས་དང་མཁོ་ཆས་ཚུ་ ག་དེ་སྦེ་འབད་དགོཔ་ཨིན་ན་ གྲོགས་རམ་འབདཝ་ཨིན།

སློབ་དཔོན་གྱིས་ ཨ་ལོ་རེ་རེ་བཞིན་དུ་གི་ ལྷབ་ཐངས་ག་དེ་སྦེ་ཨིན་ན? ཧ་གོ་ཚུགས།

ཨ་ལོ་ཚུ་གིས་ ཁོང་རའི་ལཱ་ ག་དེ་སྦེ་འབད་ཡི་ག? དང་ ག་ཅི་ཡར་རྒྱས་གཏང་དགོཔ་ཡོད་ག? ཚུ་ཧ་གོ་ཚུགས།

ཨ་ལོ་ཚུ་གིས་ ཁོང་རའི་བརྩོན་ཤུགས་དང་ གྲུབ་འབྲས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ ཧ་གོ་ཚུགས།

ཨ་ལོ་ཚུ་གིས་རང་གིས་རང་དང་ ཆ་རོགས་ནང་རྡོག་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི་ལུ་གོ་སྐབས་བྱིན་ཚུགས།

ཨ་ལོ་ཚུ་གིས་ དཔེ་ཆ་ལྷབ་ནི་དང་ ཆ་རོགས་འབད་ནི་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི་ ལྷབ་སྟོན་ལམ་ལུགས་ཚུ་ནང་ བཅའ་མར་
གཏོགས་ཚུགས།

ཨ་ལོ་ཚུ་གིས་ ཁོང་ར་གཅིག་གཅིག་གི་ ལྕོགས་གྲུབ་དང་སྐྱོན་ཚུ་ དང་ལེན་འབད་ཚུགས།

ཨ་ལོ་ཚུ་གིས་ མནོ་བསམ་འཐེབ་གཏང་ནི་དང་ དཀའ་ངལ་བསལ་ནིའི་རིག་རྩལ་ཚུ་ ཡར་རྒྱས་འགྱོ་ཚུགས།
འོག་གི་ ་ ས་ ན་གཞི་བཟོ་ད ་ེ ཞབི ་ཀྱི་གྲསོ ་འཆར་ ོང་ ་ཨནི །

དཔེ་ཆ་སློབ་སྟོན་འབད་བའི་བསྒང་ ངག་ཐོག་ལུ་དྲི་བ་ཚུ་བཀོད་དགོ།

ཨ་ལོ་ནང་རྡོག་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནིའི་ གོ་སྐབས་བྱིན་དགོ།

རང་གིས་རང་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནིའི་ གོ་སྐབས་བྱིན་དགོ།

ཨ་ལོ་ཚུ་ སྡེ་ཚན་ནང་འབད་རུང་ ཆ་འབད་རུང་ ལྟ་རྟོག་འབད་དེ་ ཐོ་བཞག་དགོ།

བྲི་ནིའི་སྦྱོང་ལཱ་འབདཝ་ད་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནིའི་ དུས་ཚོད་མང་སུ་ བཞག་དགོ།

ཨ་ལོ་ཚུ་ བཅའ་མར་གཏོགས་ནི་དང་ཉན་སླབ་ ལྷག་ནིའི་རིག་རྩལ་ཚུ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ དབྱེ་ཚད་ལག་ལེན་
འཐབ་དགོ།
དཔེ་སྐྲུན་ལོ་ སྤྱི་ལོ་༢༠20 ལུ།
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བྲི་ནི་དང་ ལྷག་ནི་གི་སྦྱོང་ལཱའི་དོན་ལུ་ དཔེ་སྣོད་བཟོ་བཞག་དགོ།

གཞི་བཟོ་དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་ལམ་ལུགས་དང་འཁྲིལ་སློབ་དཔོན་ཚུ་གིས་ཨ་ལོ་རེ་རེ་བཞིན་དུ་ལྟ་རྟོག་འབད་དེ་རྒྱུས་ཐོ་བཞག་དགོ།
ས་ ན་ ང་ གས་ད ་ེ ཞབི །
དུས་རྒྱུན་སྦྱང་རྒྱུགས་དབྱེ་ཞིབ་འདི་ནང་ སློབ་གྲྭའི་ནང་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ཡོད་མི་ ཉན་སླབ་དང་ལྷག་ནི་བྲི་ནིའི་སྦྱང་རྒྱུགས་ཚུ་
དང་ ཆོས་རྒྱུགས་ཁག་གཉིས་ཡོད་མི་ཚུ་ ཚུདཔ་ཨིན།
ཆོས་ གས། བྲི་ནིའི་ཆོས་རྒྱུགས་ནང་ རྫོང་ཁ་དང་པ་དང་གཉིས་པ་ཟེར་ དྲི་ཤོག་ཁག་གཉིས་འབད་ཡོད།
ི་ཤགོ ་དང་པ། ི་ནའི ི་རགི ་ ལ་དང་ ད་ཡགི ་ཡི་གུའི་ རོ ་བ།
དྲི་ཤོག་དང་པ་འདི་ནང་ བྲི་ནི་གི་རིགརྩལ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི་དང་ སྐད་ཡིག་ཡི་གུའི་སྦྱོར་བ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི་ཚུ་ ཚུདཔ་ཨིན།
འདི་གི་དོན་ལུ་ འཐོབ་ལམ་ཚུ་ཡང་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད།
ས་ ན། དྲི་ཤོག་ལྷག་ནི་གི་དོན་ལུ་ དུས་ཡུན་སྐར་མ་༡༥ དང་ བྲི་ནིའི་དོན་ལུ་ ཆུ་ཚོད་༣ ཨིན།
གས་ཀྱི་ ིད་ཚད།
བྲི་ནིའི་རིགརྩལ་དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་དོན་ལུ་ སྐུགས་༦༠ དང་ སྐད་ཡིག་ཡི་གུའི་སྦྱོར་བ་ དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་དོན་ལུ་༤༠ འབད་ ཡོངས་
བསྡོམས་༡༠༠ ཨིན།
ི་བའི་བཟོ་བཀོད། དྲི་བ་ལུ་སྡེ་ཚན་ ཀ་དང་ ཁ་༢ འབད་ཡོད།
ེ་ཚན་ཀ།
སྡེ་ཚན་ཀ་འདི་ བྲི་ནིའི་རིག་རྩལ་ དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་དོན་ལུ་ཨིན། འདི་ལུ་སྐུགས་བརྒྱ་ཆ་༣༠ ཡོད། འདི་གིས་ ཨ་ལོའི་བྲི་ནི་གི་
རིག་རྩལ་ཚུ་ དབྱེ་ཞིབ་འབདཝ་ཨིན།
ེ་ཚན་ ཀ་ ་ཡང་ ི་བ་ཁག་༢ ་ད ་ེ ེ་ཡདོ ། ཁག་དང་པ།
འབྲི་རྩོམ་དང་གཏང་ཡིག་གི་དྲི་བ་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་ནང་ལས་དྲི་བ་གདམ་ཁ་རྐྱབ་སྟེ་ ལན་བྲི་དགོ། དེ་ལུ་ སྐུགས་༣༠ ཨིན།

དཔེ་སྐྲུན་ལོ་ སྤྱི་ལོ་༢༠20 ལུ།
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་ེ ཚན་ཁ།
སྡེ་ཚན་ཁ་འདི་སྐད་ཡིག་ཡི་གུའི་སྦྱོར་བ་གི་ རིག་རྩལ་དབྱེ་ཞིབ་ འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ཨིན། འདི་ལུ་སྐུགས་༧༠ ཡོད།
ེ་ཚན་ ཁ་ ་ཡང་ ི་བ་ཁག་༢ ་ད ་ེ ེ་ཡདོ །
ཁག་དང་པ། གས་༡༠ །
འདི་ནང་ལུ་ སྐད་ཡིག་གི་ཁྱད་ཆོས་དང་ཁྱད་རྣམ་ཚུ་ ཧ་གོ་ག་མ་གོ་ དབྱེ་ཞིབ་འབདཝ་ཨིན།
ཁག་གཉིས་པ། གས་༦༠ །
འདི་ནང་ལུ་སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ཡི་གུའི་སྡེབ་དང་སྦྱོར་བ་ཚུ་ ག་དེ་སྦེ་ཤེས་དོ་ག་ དབྱེ་ཞིབ་འབདཝ་ཨིན།
ཆོས་ གས་ཀྱ་ི གས་ཀྱི་ ིད་ཚད།
བྲི་ནིའི་རིག་རྩལ།

འབྲི་རྩོམ་ལུ་ སྐུགས་བརྒྱ་ཆ་༢༠ །

གཏང་ཡིག་ལུ་ སྐུགས་བརྒྱ་ཆ་༡༠ །
ད་ཡགི ་ཡི་གུའི་ རོ ་བ།

སྐད་ཡིག་གི་ཁྱད་རྣམ་དང་ཁྱད་ཆོས་ལུ་ སྐུགས་བརྒྱ་ཆ་༡༠ །

ཡི་གུའི་སྡེབ་དང་ སྦྱོར་བ་ལུ་ སྐུགས་བརྒྱ་ཆ་༦༠ །
སྐུགས་ཡོངས་བསྡོམས་༡༠༠ ཨིན།
ས་ ན་གཞི་བཟོ་ད ེ་ཞབི ་ཀྱི་ གས།
དུས་རྒྱུན་གཞི་བཟོ་དབྱེ་ཞིབ་ དེ་ནང་ལུ་ཡང་ ཉན་སླབ་ཀྱི་དོན་ལུ་ སྐུགས་༢༠ཨིན།
གས་བགོ་བཤའ་ག་ི ད །ེ ི་ཤགོ ་དང་པ།
སློབ་དུས་དང་པ།
དུས་རྒྱུན་གཞི་བཟོ་དབྱེ་ཞིབ།
ཉན་ནི་དང་སླབ་ནི། ༡༠%

དཔེ་སྐྲུན་ལོ་ སྤྱི་ལོ་༢༠20 ལུ།

ཆོས་རྒྱུགས།
༣༠%

སློབ་དུས་གཉིས་པ།
དུས་རྒྱུན་དུས་རིམ་དབྱེ་ཞིབ།
ཉན་ནི་དང་སླབ་ནི། ༡༠%
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ཆོས་རྒྱུགས།
༥༠%

བསྡོམས།
༡༠༠%

ོབ་དཔོན་ལམ་ ོན།

ོབ་རིམ་༡༡ པ།

་ི ཤགོ ་གཉིས་པ། ག་རགི ་དང་ མོ ་རགི །
དྲི་ཤོག་གཉིས་པ་འདི་ནང་ སྦྱང་རྒྱུགས་དབྱེ་ཞིབ་འབདཝ་ད་ ག་ཅི་ར་ཚུདཔ་སྨོ་ཟེར་བ་ཅིན། རྩོམ་རིག་གི་ དཔེ་སྣོད་བཞག་ནི་
དང་ བྲི་ནིའི་ཆོས་རྒྱུགས་ཚུ་ཚུདཔ་ཨིན། རྩོམ་རིག་གི་ དཔེ་སྣོད་བཞག་ནི་ནང་ལུ་ ལྷག་ནི་གི་ཐོ་བཞག་ནི་དང་ ཀི་དེབ་ དབྱེ་
དཔྱད་འབད་ཡོད་པའི་སྙན་ཞུ་ ཨ་ལོ་གིས་བྲིས་ཡོད་མི་ནང་ལས་ ལེགས་ཤོམ་ཚུ་ གདམ་འཐུ་འབད་དེ་ བཞག་དགོཔ་ཚུ་ཨིན།
རྩོམ་རིག་གི་དཔེ་སྣོད་འདི་ ཨ་ལོ་རེ་རེ་བཞིན་དུ་ལུ་ ནང་འཁོད་དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་ སྐུགས་ཀྱི་དོན་ལུ་ བཞག་དགོཔ་ཨིན།
ས་ ན། དྲི་ཤོག་ལྷག་ནི་གི་དོན་ལུ་ དུས་ཡུན་སྐར་མ་༡༥ དང་ བྲི་ནི་གི་དོན་ལུ་ ཆུ་ཚོད་༣ ཨིན།
གས་ཀྱི་ ིད་ཚད།
སྡེ་ཚན་ ཀ་ཁ་ག་ང་ རེ་རེ་བཞིན་དུ་ལུ་ སྐུགས་༢༥ རེ་འབད་ སྐུགས་ཡོངས་བསྡོམས་༡༠༠ ཨིན།
ི་བའི་བཟོ་བཀོད།
དྲི་བ་སྡེ་ཚན་༤ ལུ་ དབྱེ་སྟེ་ཡོད། སྡེ་ཚན་ ཀ་ འབྲི་རྩོམ། སྡེ་ཚན་ ཁ་ སྙན་རྩོམ། སྡེ་ཚན་ ག་ སྲུང་ཐུང་ཀུ། སྡེ་ཚན་ ང་
རྟོགས་བརྗོད་/བཤེས་སྤྲིངས། སྡེ་ཚན་རེ་རེ་བཞིན་དུ་ལུ་ཡང་ ནང་གསེས་དྲི་བ་གསུམ་རེ་བཀོད་དགོཔ་ཡོད་མི་ཚུ་ ག་ར་གནད་
དོན་སོ་སོ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་བཟོ་དགོཔ་ཨིན། སྡེ་ཚན་རེ་ལུ་ དྲི་བ་ ལན་གདམ་ཁ་ཅན་ ལན་ཐུང་ ལན་རིང་ཟེར་ དབྱེ་ཁག་
གསུམ་བཀོད་ཡོད་མི་ག་རའི་ལན་ བཀོད་རྒྱ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་བྲི་དགོཔ་ཨིན།

ལན་གདམ་ཁ་ཅན་གྱི་ དྲི་བའི་ལན་རྐྱབ་ནི་ལུ་ སྐུགས་༥ །

དྲི་བའི་ལན་ ཐུང་ཀུ་རེ་བྲི་ནི་ལུ་ སྐུགས་༡༠ །

ལན་རིང་གི་ དྲི་བའི་ལན་བྲི་ནིའི་དོན་ལུ་སྐུགས་༡༠ །
ི་བ་ ེ་ཚན་ཀ་པ་ནང་ལས་ ཧེ་མ་ལས་མ་ བ་པའི་ ཡིག་ གས་དང་ ི་བ་ ེ་ཚན་ཁ་པ་ནང་ལས་ ཧེ་མ་
ལས་ མ་ བ་པའི་ ན་ མོ ་ ་ཡང་འཐོན་འངོ ་།
ཆོས་ གས་ཀྱ་ི གས་ཀྱི་ ིད་ཚད།

སྡེ་ཚན་ ཀ་ འབྲི་རྩོམ་ལུ་ སྐུགས་༢༥ །

སྡེ་ཚན་ ཁ་ སྙན་རྩོམ་ལུ་ སྐུགས་༢༥ །

སྡེ་ཚན་ ག་ སྲུང་ཐུང་ཀུ་ལུ་ སྐུགས་༢༥ །

དཔེ་སྐྲུན་ལོ་ སྤྱི་ལོ་༢༠20 ལུ།
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སྡེ་ཚན་ ང་ རྟོགས་བརྗོད་/བཤེས་སྤྲིངས་ལུ་སྐུགས་༢༥ །
སྐུགས་ཡོངས་བསྡོམས་༡༠༠ །
ས་ ན་གཞི་བཟོ་ད ་ེ ཞབི ་ཀྱ་ི གས།
དུས་རྒྱུན་གཞི་བཟོ་དབྱེ་ཞིབ་ དེ་ནང་ལུ་ཡང་ རྩོམ་རིག་དཔེ་སྣོད་བཞག་ནི་ལུ་ སྐུགས་༢༠ ཨིན།
གས་བགོ་བཤའ་ག་ི ད །ེ ི་ཤགོ ་གཉིས་པ།
སློབ་དུས་དང་པ།
དུས་རྒྱུན་གཞི་བཟོ་དབྱེ་ཞིབ།
རྩོམ་རིག་དཔེ་སྣོད།༡༠%

ཆོས་རྒྱུགས།
༣༠%

སློབ་དུས་གཉིས་པ།
དུས་རྒྱུན་གཞི་བཟོ་དབྱེ་ཞིབ།
རྩོམ་རིག་དཔེ་སྣོད། ༡༠%

ཆོས་རྒྱུགས།
༥༠%

བསྡོམས།
༡༠༠%

ན་གསོ།
1. སློབ་གྲྭའི་ནང་འཁོད་ལུ་ འབད་བ་ཅིན་ སློབ་དུས་དང་པ་གི་ཆོས་རྒྱུགས་འདི་ སྐུགས་༡༠༠ གི་དོན་ལུ་ རྐྱབ་ཞིནམ་ལས་
འདི་ལོག་བརྒྱ་ཆ་༣༠ ནང་ཕབ་དགོ། དེ་བཟུམ་སྦེ་ ལོ་འཁོར་ཆོས་རྒྱུགས་འདི་ཡང་ སྐུགས་༡༠༠ གི་དནོ ་ལུ་ལེན་ཞིནམ་
ལས་ ལོག་བརྒྱ་ཆ་༥༠ ནང་ཕབ་དགོ། འདི་གུ་ དུས་རྒྱུན་དུས་རིམ་དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་སྐུགས་བརྒྱ་ཆ་༢༠ པོ་བཀལ་ཏེ་ སྐུགས་
ཚད་༡༠༠ བཟོ་དགོ་ཨིན།
2. དུས་རྒྱུན་དུས་རིམ་དབྱེ་ཞིབ་སྐབས་ ཨ་ལོ་ཚུ་ རྩོམ་རིག་དཔེ་སྣོད་དང་ ཉན་ནི་དང་སླབ་ནིའི་ནང་ལས་ མཐར་འཁྱོལ་ནིའི་
དོན་ལུ་ སྐུགས་ཀྱི་ཐབོ ་ཚད་འདི་ སྐུགས་༢༠ ལས་༨ འཐོབ་དགོ། ག་དེམ་ཅིག་འབད་ཨ་ལོ་ཚུ་གིས་ སྐུགས་༨ འཐོབ་
མ་ཚུགས་པར་ མཐར་མ་འཁྱོལ་བ་ཅིན་ སློབ་གྲྭ་ནང་འཁོད་ཀྱི་ཆོས་རྒྱུགས་ནང་ བཅའ་མར་གཏོགས་མི་ཆོག།
3. དུས་རྒྱུན་དུས་རིམ་དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་སྐུགས་ཚུ་ ཨ་ལོའི་ཡར་རྒྱས་ཤོག་བྱང་ནང་ བཀོད་དེ་བཞག་དགོ།
4. སློབ་རིམ་༡༢ པ་གཞུང་གི་ཆོས་རྒྱུགས་ཀྱི་དྲི་བ་འདི་ སྐུགས་བརྒྱ་ཆ་༡༠༠ གི་ཐགོ ་ལུ་ཨིན།

དཔེ་སྐྲུན་ལོ་ སྤྱི་ལོ་༢༠20 ལུ།
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དཔེ་ ོད།
ངོ་ དོ །

དཔེ་སྣོད་ཟེར་མི་འདི་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ དཔེ་ཆ་ལྷབ་པའི་གནས་སྐབས་ནང་ རང་སོའི་སྐྱོན་དང་ཡོན་ཏན་
དེ་འཕྲོ་ལས་ཧ་གོ་ཚུགས་པའི་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི་གི་མཁོ་ཆས་ མེད་ཐབས་མེདཔ་ཅིག་ཨིན། འདི་
གིས་གཙོ་བོ་ར་ ག་ཅི་ལུ་ཕནམ་སྨོ་ཟེར་བ་ཅིན་ ཨ་ལོ་ཚུ་ལུ་རང་གི་རིག་པའི་ལྕོགས་གྲུབ་དང་ རང་གི་
རྒྱུད་ལུ་ཡོན་ཏན་ཡར་རྒྱས་ ག་དེམ་ཅིག་འགྱོ་ཡི་ག? རིག་རྩལ་ག་ཅི་འདི་ ཡར་རྒྱས་གཏང་དགོཔ་
འདུག་ག་? ལེགས་ཤོམ་འབད་ཧ་གོ་ཚུགསཔ་ཨིན།
དེ་གིས་མ་ཚད་ སློབ་ཕྲུག་དང་སློབ་ཕྲུག་ སློབ་དཔོན་དང་སློབ་དཔོན་ སློབ་དཔོན་དང་ཕམ་ སློབ་དཔོན་
དང་སློབ་ཕྲུག་གི་བར་ན་ ལྷབ་སྟོན་གྱི་སྐོར་ལས་ དྭངས་གསལ་འབད་གོ་བརྡ་སྤྲོད་ཚུགས་ནི་དེ་གིས་
དུས་རྒྱུན་དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་ སྐུགས་ཚུ་བྱིན་པའི་སྐབས་ སློབ་དཔོན་དང་སློབ་ཕྲུག་གཉིས་ ཞལ་ཚོགས་ཀྱི་
ཐོག་ལས་ སྐུགས་བྱིན་ནི་གི་ལམ་ལུགས་ཡོད་ནི་དེ་གིས་ ཉེ་རིང་གི་དབང་ལུ་མི་ཐལ། དེ་འབད་ནི་དེ་
གིས་ དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་མཁོ་ཆས་འདི་ དཔེ་ཆ་ལྷབ་པའི་གནས་སྐབས་ནང་ རང་གི་སྐྱོན་ཡོན་མཐོང་ཚུགས་
པའི་ མེ་ལོང་བཟུམ་ཅིག་འབད་ལག་ལེན་འཐབ་ཨིན།
དཔེ་ ོད་ཟརེ ་བའི་དོན་དག།

དཔེ་སྣོད་ཟེར་མི་འདི་ ཨ་ལོ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི་དང་ ཨ་ལོའི་སྐོར་ལས་ གནས་ཚུལ་ལེན་ནི་ དེ་ལས་
ཁོང་རའི་ལཱ་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ བསྡུ་ལེན་འབད་དེ་བཞག་པའི་ ཨ་ལོའི་ལཱ་གི་དཔེ་ཅིག་ཨིན།
(North Carolina Department of Public Instruction, 1992) དཔེ་སྣོད་ཟེར་མི་འདི་ ཨ་
ལོའི་ལཱ་གི་སྐོར་ལས་བལྟ་ནི་དང་ ལཱ་དེ་ལུ་ ཁོང་ར་གིས་ མནོ་བསམ་བཏང་བཅུག་ནིའི་ ཡིག་ཆའི་ཐོ་
དཔེ་སྐྲུན་ལོ་ སྤྱི་ལོ་༢༠20 ལུ།
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ོབ་རིམ་༡༡ པ།

ཅིག་ཨིན། (Seidel and Walters, 1992) དཔེ་སྣོད་འདི་ ཨ་ལོ་ཁོང་ར་གིས་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་
ཡོདཔ་དང་ ཡང་ན་ སློབ་དཔོན་གྱིས་ དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་དོན་ལུ་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་ཡོད་པའི་ ཨ་ལོའི་ཡར་
བསྐྱེད་དང་ ཡར་རྒྱས་ཀྱི་ལཱ་ཤུལ་ཚུ་ རྒྱུན་མ་ཆད་པར་ བསྡུ་ལེན་འབད་དེ་ བཞག་བཞག་པའི་ལཱ་
ཤུལ་གྱི་ སྐོར་ལས་ བདེན་ཁུངས་ཟང་ཚུགས་པའི་དཔེ་ཅིག་ཨིན།
དཔེ་ ོད་ཡོངས་གྲགས་ཆེ་བའི་ བདེན་ཁུངས་དང་ ཕན་ཐོགས།











འཕྲལ་འཕྲལ་ར་ ཨ་ལོའི་གྲུབ་འབྲས་ཡར་དྲག་བཟོ་ནི་ལུ་ ལམ་སྟོན་ཚུགསཔ་ཨིན།
ཨ་ལོ་གི་ལཱ་ཤུལ་ཁ་གསལ་དང་ རྒྱ་ཆེ་དྲག་འབད་བསྡུ་སྟེ་ཡོད་མི་དེ་ འཕྲལ་འཕྲལ་ བཅུད་
བསྡུ་སྟེ་ སྙན་ཞུ་ཚུ་ནང་བཀོདཔ་ད་ ཚངམ་འབད་ཚུད་ཚུགསཔ་ཨིན།
ཨ་ལོ་ཚུ་གིས་ དཔེ་སྣོད་ཐོ་བཞག་ནིའི་འགན་ཁུར་འབག་ནི་དང་ དེ་ལས་ཁོང་རའི་ གྲུབ་
འབྲས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ འབད་ཚུགས་ཧིང་ཧ་གོ་ནི།
ཨ་ལོ་ཚུ་ལུ་ མནོ་བསམ་བཏང་སྟེ་ལྷབ་ནི་དང་ གྲུབ་འབྲས་ཡར་དྲག་བཟོ་ནི་ལུ་ གྲོགས་རམ་
འབདཝ་ཨིན།
སློབ་ཕྲུག་གི་ གྲུབ་འབྲས་ཡོངས་རྫོགས་འབད་ སླབ་ཚུགས་ནིའི་དོན་ལུ་ གནས་ཚུལ་ཚུ་
ཁ་གསལ་བཞགཔ་ཨིན།
ཨ་ལོ་ཚུ་ལུ་ག་ཅི་དགོཔ་ཨིན་ན་དང་ཡར་དྲག་བཟོ་དགོཔ་ཚུ་སྔོན་དཔྱད་འབད་ཚུགསཔ་ཨིན།

དཔེ་ ོད་བཟོ་བའི་ བས་ཀྱི་ དཀའ་ངལ་དང་ལེན་འབད་དགོཔ།



སློབ་ཕྲུག་གཞིར་བཞག་གི་ དབྱེ་ཞིབ་འདི་མེད་པ་ཅིན་ དཔེ་སྣོད་འདི་ ཁུངས་ལྡན་མི་འོང༌།
འཇམ་ཏོང་ཏོ་འབད་ འབད་མི་ཚུགས།

དཔེ་སྐྲུན་ལོ་ སྤྱི་ལོ་༢༠20 ལུ།

285

ོབ་དཔོན་ལམ་ ོན།


ོབ་རིམ་༡༡ པ།

འཆར་གཞི་ཚུལ་དང་ལྡན་ཏོག་ཏོ་དང་ བརྩོན་འགྲུས་བསྐྱེད་དེ་འབད་དགོ།

དཔེ་ ོད་བཟོ་ཐངས།

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

དཔེ་ ོད་བཟོཝ་ད་ གནད་དོན་སེམས་ཁར་བཞག་དགོཔ།

༡ དཔེ་སྣོད་ཚུ་གནད་དོན་དང་ གནས་ཚུལ་ཉུང་སུ་ལས་ འགོ་བཙུགས་ཏེ་ བཟོ།
༢ ལོ་འཁོར་ནང་དཔེ་སྣོད་འདི་ ལེགས་བཅོས་དང་སྒྱུར་བཅོས་འབད་ཡི་ར་ སྡོད་དགོ།
༣ ཡིག་ཐགོ ་ སྒྲ་ཐག་ གློག་བརྙན་ པར་ རི་མོ་ འཇིམ་བཟོ་ ལས་འགུལ་ལ་སོགས་པའི་
དཔེ་མ་འདྲཝ་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་དགོ།
༤ ཨ་ལོ་ཚུ་ལུ་ ཁོང་རའི་ལཱ་ཚུ་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་ནི་དང་ དཔྱད་པ་གཏང་ནིའི་ གོ་སྐབས་བྱིན་
དགོ། གདམ་ཁ་རྐྱབ་མི་ལཱ་རེ་རེ་ལུ་ དཔྱད་པ་གཏང་ནིའི་ ལག་ཤོག་རེ་སྤྲོད་དེ་དེ་གུ་གཙོ་བོ་
བཏོན་དགོ།
༥ ཁོ་རའི་དཔེ་སྣོད་འདི་ ཨ་ལོ་ཁོང་ར་གིས་ ཐོབ་ཆོག་ཆོག་འབད་བཞག་དགོ།
༦ ཨ་ལོ་ཚུ་ལུ་ ལྷབ་ལུགས་ཡར་དྲག་གི་ དཔེ་སྟོན་ཚུགསཔ་དང་ ཁོང་རའི་དཔེ་སྣོད་བདག་
འཛི་གྱི་ འགན་ཁུར་འབག་ཚུགས་དགོ།
༧ སློབ་ཕྲུག་དང་སློབ་དཔོན་ སློབ་ཕྲུག་ནང་རྡོག་ ཡང་ན་ སློབ་ཕྲུག་དང་ཕམ་ཚུ་གི་ བར་ན་
དཔེ་སྐྲུན་ལོ་ སྤྱི་ལོ་༢༠20 ལུ།
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ཞལ་ཚོགས་འབད་ནིའི་ སེམས་ཤུགས་བསྐྱེད་བཅུག་དགོ།
༨ ཧེ་མ་བསྡུ་ལེན་འབད་ནི་ འགོ་བཙུགས་ཞིན་ན་ དེ་ལས་འགྲོས་ཀྱིས་བཏང་ ཨ་ལོའི་ཡར་
རྒྱས་སྟོན་པའི་ དཔེ་སྣོད་གདམ་ཁ་རྐྱབ་དགོ།
༩ ལཱ་གཅིག་ཁར་འབད་དེ་ཐབས་ཤེས་དང་རིག་པ་ལེགས་ཤོམ་ཡོད་མི་ཚུ་ བརྗེ་སོར་འབད་དགོ།
དཔེ་ ོད་ མ་པ་མ་འ ཝ།

ཀ༽ ཡར་སྐྱེད་ཀྱི་/ དཔེ་སྣོད་བཟོ་ནི།
དམིགས་བསལ་དུས་ཚོད་ཅིག་ལུ་ ཡང་ན་ རིག་རྩལ་གཅིག་གི་ཐོག་ལས་ ཨ་ལོ་གཅིག་གི་
ཡར་རྒྱས་འདི་སྟོན་དགོ། ཨ་ལོ་འདི་གིས་ རིག་རྩལ་ཞུན་དག་ འབད་ཚུགས་པའི་ ལཱ་ཚུ་
ག་ར་བསྡུ་ལེན་འབད་དེ་ བཞག་མི་ཅིག་ལུ་ སླབ་ཨིན།
ཐབས་ཤེས།

ཨ་ལོ་ཚུ་གིས་ བལྟ་ཞིབ་ཀྱི་ཐོག་ལུ་འབད་དེ་ཡོད་པའི་ ལཱ་འབད་ཐངས་ཀྱི་གོ་རིམ་
ཚུ་ ག་ར་ཐོ་བཞག་དགོ།

ཨ་ལོ་ཚུ་གིས་ ཁོང་རའི་ཡར་རྒྱས་དང་ ལཱ་ཤུལ་གྲུབ་གྲུབ་འབྲས་ཀྱི་སྐོར་ལས་ མནོ་
བསམ་བཏང་སྟེ་ ཡིག་ཐོག་ལུ་བཀོད་དགོཔ་ཨིན།

དཔེ་སྣོད་འདི་ནང་ འགོ་ལས་མཇུག་ཚུན་གྱི་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ འཇམ་ཏོག་ཏོ་འབད་
མཐོང་ཚུགས་ནིའི་དོན་ལུ་གྲུབ་འབྲས་ཀྱི་དཔེ་གོ་རིམ་བཞིན་དུ་བཞག་དགོ།
ཁ༽ དམིགས་བསལ་ ལས་འགུལ་ དཔེ་སྣོད།
ལས་འགུལ་སྦོམ་ཅིག་བཅའ་སྒྲིག་རྐྱབ་ད་ལུ་ ཨ་ལོ་འདི་གིས་ འགོ་ལས་མཇུག་
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ཚུན་གྱི་ ལས་འགུལ་དང་འབྲེལ་བའི་ལཱ་གི་དཔེ་ཚུ་ བསྡུ་ལེན་འབད་དེ་ ཡིག་ཆ་
འབད་བཟོ་དགོཔ་ཨིན། འདི་གིས་ མ་འོངས་ཡུན་རིང་གི་འཆར་གཞི་ཚུ་ མནོ་
བསམ་བཏང་མ་དགོ་པར་ འབད་ཚུགས། འདི་འབདཝ་ལས་ ལས་འགུལ་འདི་
དཔེ་སྣོད་བཟོ་ནིའི་ འགོ་བཙུགས་ཐངས་ ལེགས་ཤོམ་ཅིག་ཨིན།
ཐབས་ཤེས།
࿌
ཡུན་རིང་གི་ལས་འགུལ་ཚུ་ལུ་ རྒྱ་ཆེ་བའི་ མནོ་ཐངས་དང་རིག་རྩལ་ཚུ་དགོ་པའི་ཁར་
གོ་སྐབས་དང་ དོན་ཚན་ཚུ་ཡང་ གདམ་ཁ་ཡོདཔ་དགོ།
࿌
སྤུས་ཚད་ཅན་གྱི་ལཱ་ བཏོན་ཚུགས་ནིའི་དོན་ལུ་ ཨ་ལོ་ཆ་དང་ སྡེ་ཚན་ནང་ལཱ་འབད་
དགོ། (འདི་གིས་ ཆ་རོགས་ནང་རྡོག་གི་ བསམ་འཆར་ཚུ་ཡང་ ཡིག་ཆ་ནང་བཙུགས་
ཚུགས་)
ག༽ བཀྲམ་སྟོན་གྱི་དཔེ་སྣདོ །
དུས་ཚོད་བྱིན་ཏེ་འབད་ཡོད་པའི་ སློབ་ཕྲུག་གི་ལཱ་ཤུལ་ལེགས་ཤོམ་ཅིག་ སྟོནམ་ཨིན། ཨ་
ལོ་ཚུ་གིས་ ཁོང་རའི་ལཱ་ཤུལ་དྲག་ཤོས་ཅིག་ཨིན་ཟེར་མནོ་སྟེ་ གདམ་འཐུ་རྐྱབ་མི་དེ་ ག་ཅི་
འབད་ དྲག་ཤོ་གི་གྱལ་ཁར་བརྩིཝ་ཨིན་ན་ མནོ་བསམ་བཏང་ཚུགས། ཁོང་གི་ གདམ་
འཐུ་འབད་ཚུགས་ནི་དང་ དེ་ཡར་དྲག་བཟོ་སྟེ་ དཔེ་སྣོད་ལེགས་ཤོམ་བཟོ་ནི། འདི་གིས་ ཨ་
ལོ་ཚུ་ལུ་ དཔེ་སྣོད་ལེགས་ཤོམ་བཟོ་ནི་ལུ་ སེམས་ཤུགས་བསྐྱེད་བཅུགཔ་ཨིན།
ཐབས་ཤེས།
࿌
ཁྱད་རིག་དཔེ་སྣོད་ལུ་བལྟ་སྟེ་ ཁོང་རའི་དཔེ་སྣོད་ཀྱི་ ཚད་གཞི་བཟོ་ནི་ལུ་ གྲོགས་རམ་
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འབདཝ་ཨིན།
࿌
ཨ་ལོའི་ལཱ་འདི་ འགོ་བཙུགས་པའི་སྐབས་ལུ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི་དང་ ཡར་དྲག་བཟོ་
བཅུགཔ་ཨིན། ཨ་ལོ་གིས་ འབད་བཞིན་དུ་ཡོད་པའི་ལཱ་ལས་ དཔེ་ཅིག་གདམ་ཁ་རྐྱབ་
སྟེ་ ག་ཅི་འབད་གདམ་ཁ་རྐྱབ་ཅི་ག? མནོ་བསམ་གཏང་བཅུགཔ་ཨིན།
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མ་གྱ་ི རགི ་ བོ ས་ད ེ་རམི །

བྷུལུམ་གྱི་ རིག་སྟབོ ས་དབྱེ་རིམ་ ཟེར་མི་འདི་ག་ཅི་སྨ?ོ
སྤྱི་ལོ་༡༩༥༦ ལུ་སྦེན་ཇ་མིན་བྷུལུམ་གྱི་ འགོ་ཁྲིད་ཐོག་ལུ་ རྣམ་རིག་ལུ་མཁས་པའི་ ཤེས་རིག་
མཁས་མཆོག་སྡེ་ཚན་ཅིག་གིས་ ལྷབ་སྦྱང་སྐབས་ལུ་གལ་ཆེ་བའི་ བློ་རིག་རྣམ་དཔྱོད་རིམ་པ་ཚུ་ དབྱེ་
བ་ཕྱེས་ནུག། ཁོང་གིས་ བློ་རིག་གི་ རིམ་པ་ཚུ་ ཁག་དྲུག་ལུ་དབྱེ་ནུག། བློ་རིག་གི་རིམ་པ་ཚུ་གི་
མིང་ཡང་ བྷུལུམ་གྱི་ རིག་སྟོབས་དབྱེ་རིམ་ ‘Bloom’s Taxonomy’ ཟེར་བའི་ཐ་སྙད་དར་ནུག།
བྷུལུམ་དང་ ཁོ་གི་ཆ་རོགས་ཚུ་གིས་བལྟཝ་ད་ དྲི་བ་བརྒྱ་ཆ་༩༥ དེ་ཅིག་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་མནོ་
བསམ་གཏང་དགོ་པའི་རིག་རྩལ་ དྲན་ཤེས་ འདི་རིག་རྩལ་ཚུ་གི་གྲས་ལས་ དམའ་ཤོས་ར་དེ་ཨིནམ་
འབད་མཐོང་ནུག།
བྷུལུམ་གྱིས་ རིག་རྩལ་རིམ་པ་དམའ་ཤོས་ དྲན་ཤེས་སམ་ ངོ་ཕྱེ་ནི་ལས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ ཡར་ཡར་
འབད་ རིག་རྩལ་ལཱ་ཁག་ཤོས་ མགུ་རྙོགས་དྲགས་ གཅིག་བསྡུས་ཚུན་ ཁག་དྲུག་འབད་ ངོས་འཛི་
འབད་ནུག། རིག་རྩལ་དེ་ཚུ་འཇམ་ཤོས་ལས་ འགོ་བཙུགས་ཏེ་ ལཱ་ཁག་ཤོས་ཚུན་གཤམ་གསལ་
བཟུམ་གོ་རིམ་བསྒྲིགས་ནུག།
གཅིག་བསྡུས།
དབྱེ་ཞིབ།
དབྱེ་དཔྱད།
ལག་ལེན།
གོ་བ།
དྲན་ཤེས།
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བྷུལུམ་གྱི་ རིག་སྟབོ ས་དབྱེ་བ་ རེ་རེ་བཞིན་གྱི་ འགྲེལ་བཤད།
དབྱེ་རིམ་དང་པ། དྲན་ཤེས། དྲན་ཤེས་ཟེར་མི་འདི་ ཧེ་མ་ལྷབ་མི་ཚུ་ སེམས་ལུ་དྲན་ནི་ ཡངན་ ངོ་
ཕྱེ་ཚུགས་ནི་ཅིག་ལུ་སླབ་ཨིན། དྲན་ཤེས་འདི་ལྷབ་སྦྱང་ལུ་ཁག་ཆེ་བའི་ བློ་རིག་གི་གྲས་ལས་ དམའ་
ཤོས་ར་འདི་ཨིན། འདི་གི་སྐབས་ལུ་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ ཧེ་མ་ལྷབ་མི་ཚུ་ སེམས་ལུ་དྲན་ཚུགས་མི་
ཚུགས་བལྟ་ནིའི་དོན་ལུ་ལ་ལུ་ཅིག་ངོས་འཛི་འབད་ནི་དང་ལ་ལུ་ཅིག་བཤད་པ་རྐྱབ་བཅུག་ནི་འདི་ཨིན།
དྲན་ཤེས་བལྟ་ནི་གི་དོན་ལུ་ འོག་གི་དྲི་ཚི/ སྐུལ་ཚི་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་ཨིན།
ཐོ་བཀོད། བ། བཤད་པ་ བ། ངོས་འཛིན། ནོ ། ཁ་ ང་བཏགས། བ ་ལེན་འབད། མིང་ ིས། གནམ་ལོ་ ིས།
ད ིན་ཚེས་ ིས། ག། ནམ། གདམ་ཁ་ བ། མ ན་ ིག་འབད། ག་ཏེ་ ༌ སོགས།

དབྱེ་རིམ་གཉིས་པ། གོ་བ། སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ གནད་དོན་ཚུ་ གཞན་ལུ་བཤད་ཚུགས་ག?
གོ་བ་ལེན་ནི་ ཟེར་མི་འདི་ གནས་ཚུལ་གྱི་ དོན་དག་ཧ་གོ་ནི་ ཅིག་ལུ་སླབ་ཨིན། འདི་ནང་ལུ་ ཡིག་
ཐོག་ལུ་ཡོད་པའི་གནད་དོན་ཚུ་ པར་རིས་དང་ ཐིག་ཁྲམ་ལ་སོགས་པ་གཞན་ལུ་ བསྒྱུར་ནི་དང་ སྐད་
སྒྱུར་རྐྱབ་ནི་ དེ་ལས་ཐབས་ཤེས་ རྒྱ་སྐྱེད་འབད་ནི་ཚུ་ འབད་ཚུགས་དགོཔ་ཨིན།
འདི་གི་སྐབས་ལུ་ སློབ་ཕྲུག་རང་གིས་ ཧེ་མ་ཤེས་མི་ཚུ་ དཔྱད་རིག་གཏང་ཞིནམ་ལས་ གནས་སྟངས་
གཞན་ལུ་ འབྲེལ་བ་བཀོད་ཚུགས་དགོ། ཁོང་ར་གིས་ ཤེས་མི་ཚུ་གོ་བ་བཤད་བཅུག་ནི། ཁྱད་པར་
ཕྱེ་བཅུག་ནི། སྔོན་དཔྱད་འབད་ནི་དང་། བཅུད་དོན་བཏོན་ནི་ཚུ་འབད་བཅུག་འོང་།
གོ་བ་གི་རིག་རྩལ་བལྟ་ནི་གི་དོན་ལུ་ འོག་གི་དྲི་ཚི/ སྐུལ་ཚི་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་ཨིན།
བ ད་དོན་བཏོན། བཤད་པ་ བ། ཁྱད་པར་ ེས། ོན་ ིས་བཏོན། ་ ེད་འབད། ངོས་འཛིན། བ ར་ཞིབ་འབད། དཔེ་ ོན། ཚོད་
དཔག། ལོག་ ེ་ ིས། ལ་སོགས་པ།
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དབྱེ་རིམ་གསུམ་པ།ལག་ལེན། ལག་ལེན་ ཟེར་མི་འདི་ ཧེ་མ་ལས་ ཤེས་མི་རིག་པ་གཡོག་བཀོལ་ཏེ་
འབད་དགོ་པའི་དཀའ་ངལ་ སེལ་ཚུགས་ནི་ཅིག་ལུ་ སླབ་ཨིན། འདི་ནང་ལུ་ གཅིག་ཤེས་ཀུན་ལུ་
རིགས་བསྒྲེ་ཟེར་སླབ་དོ་བཟུམ་ རིག་པ་འདི་གནས་སྟངས་གཞན་ལུ་ གཡོག་བཀོལ་ཚུགས་དགོཔ་
ཨིན། ལག་ལེན་འདི་ནང་ལུ་ དྲན་ཤེས་དང་ གོ་བ་ལེན་ནི་ལས་ལྷག་པའི་ རིག་རྩལ་དགོཔ་ཨིན།
འདི་གི་སྐབས་ལུ་ སློབ་ཕྲུག་རང་གིས་ ཤེས་མི་རིག་པ་དང་ ཡོན་ཏན་ཚུ་ དངོས་བསྟར་ ལག་ལེན་
འཐབ་དགོཔ་ཨིན། སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ རང་གི་རིག་རྩལ་སྟོན་ནི་གི་དོན་ལུ་ བརྟག་དཔྱད་འབད་ནི་
པར་རིས་བྲི་ནི་ ཐབས་ཤེས་དང་དཔྱེ་བཟོ་ནི་ཚུ་འབད་དགོཔ་ཨིན།
ལག་ལེན་གྱི་རིག་རྩལ་བལྟ་ནི་གི་དོན་ལུ་ འོག་གི་དྲི་ཚི/ སྐུལ་ཚི་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་ཨིན།
ད ེ་ ོན་འབད། པར་རིས་ཀྱི་ཐོག་ ་ད ེ་ ོན། ར་བཅོས་འབད། སོར་ ེབ་ བ། བ ག་ད ད་འབད། འ ེལ་བ་བཀོད། ལེགས་
བཅོས་འབད། ད་ ར་ བ། འཁྐྲབ་ ོན་འབད། ལག་ལེན་འཐབ།

དབྱེ་རིམབཞི་པ། དབྱེ་དཔྱད། སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ འབྲེལ་བ་ཡོད་མེད་ ཕྱེ་ཚུགས་པས་ག?
དབྱེ་དཔྱད་ ཟེར་མི་འདི་ ཡིག་རྒྱུགས་ལ་སོགས་པའི་ གནད་དོན་ཚུ་ ནང་གསེས་ཁ་དབྱེ་སྟེ་ བལྟ་ཐོག་
ལས་ སྡེ་སྒྲིག་བཀོད་དེ་ ཧ་གོ་ཚུགས་ནི་ཅིག་ལུ་སླབ་ཨིན། དབྱེ་དཔྱད་འདི་ལུ་ གོ་བ་ལེན་ནི་དང་
ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ལས་ལྷག་པའི་ རིག་རྩལ་དགོཔ་ཨིན་མི་དེ་ཡང་ འདི་ནང་ལུ་ སྒྲིག་བཀོད་དང་ནང་
དོན་གཉིས་ཆ་ར་ ཧ་གོ་ཚུགས་དགོཔ་ཨིན།
འདི་གི་སྐབས་ལུ་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ ནང་གསེས་སམ་ ཡན་ལག་ཕན་ཚུན་གྱི་བར་ན་ འབྲེལ་བ་ཡོད་
མེད་ཕྱེ་ཚུགས་དགོཔ་ཨིན། ཁོང་ཚུ་གིས་ བརྡ་དོན་ཚུ་སྡེ་ཚན་དང་ ཡང་ན་ དབྱེ་ཁག་སོ་སོར་ཕྱེ་ནི།
ག་སྡུར་རྐྱབ་ཞིནམ་ལས་ ཁྱད་པར་ཕྱེ་ནི། དེ་ལས་དབྱེ་དཔྱད་དང་ ཞིབ་འཚོལ་འབད་ཚུགས། ད་རུང་
དཔེ་སྐྲུན་ལོ་ སྤྱི་ལོ་༢༠20 ལུ།
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ཁོང་ཚུ་གིས་ ཕན་པ་དང་གནོད་པ། ཁུངས་ལེགས་ཤོམ་དང་ ཟོགཔ་ དེ་ལས་ དངོས་ཅན་དང་
བསམ་འཆར་ཚུ་གི་ཁྱད་པར་ ཕྱེ་ནིའི་རིག་རྩལ་ཚུ་ ཡར་རྒྱས་གཏང་ཚུགས།
དབྱེ་དཔྱད་ཀྱི་རིག་རྩལ་བལྟ་ནི་གི་དོན་ལུ་ འོག་གི་དྲི་ཚི/ སྐུལ་ཚི་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་ཨིན།
ད ེ་བ་ད ད། ཁག་ད ེ། གོ་རིམ་ ིགས། འགྲེལ་བཤད་ བ། བཙག་འ ་ བ། ག་ ར་ བ། ོན་བ ོད། གལ་ཆེ་ཧིང་ ེས། ད ེ་བ་
ེས། ལ་སོགས་པ།

དབྱེ་རིམ་ལྔ་པ། དབྱེ་ཞིབ། དབྱེ་ཞིབ་ ཟེར་མི་འདི་ ཚད་ལྡན་གྱི་འགྲོ་ལུགས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ འོས་
འབབ་དང་ལྡན་པའི་ མཐའ་དཔྱད་ཀྱི་ གྲོས་ཐག་གཅད་ཚུགས་ནི་ལུ་སླབ་ཨིན། འདི་ནང་ལུ་ ཚད་
གཞི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ རྒྱུ་དངོས་སམ་ བརྡ་དོན་ཚུ་གི་ བརྩི་ཁུངས་ཚུ་ མཐའ་དཔྱད་ཀྱི་ གྲོས་ཐག་གཅད་
ཚུགས་དགོཔ་ཨིན།
འདི་གི་སྐབས་ལུ་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ གནད་འགག་ཆེ་བའི་སྒོ་ལས་ མནོ་བསམ་གཏང་ནི་དང་ བརྡ་
དོན་ཚུ་ སྐབས་འཐོབ་ཀྱི་འབྲེལ་བ་ ཡོད་ཧིང་དང་ ཁུངས་བརྟན་ཧིང་ བདེན་ཧིང་ ཀྲིག་ཀྲི་ཡོད་ཧིང་
ཚུ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནིའི་ རིག་པ་ཡར་རྒྱས་གཏང་ཚུགསཔ་ཨིན།
དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་རིག་རྩལ་བལྟ་ནི་གི་དནོ ་ལུ་ འོག་གི་དྲི་ཚི/ སྐུལ་ཚི་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་ཨིན།
བ ག་ད ད་འབད། ཐག་གཅད། གོང་འོག་ ིགས། ་ེ རིམ་བཀོད། གྲོས་འཆར་བཀོད། བཙག་འ ་ བ། གདམ་ཁ་ བ། འགྲེལ་
བཤད་ བ། ད ེ་བ་ ེས། བ་ ོར་བཀོད། མ ག་བ ། ག་ ར་ བ། ཁྱད་པར་ ེས། ཁུངས་བཀལ། ིས་མཐོང་བཀོད། ོན་ད ད་
འབད། བ ད་བ ། ོན་ ིས་བཏོན། ལ་སགོ ས་པ།

དབྱེ་རིམ་དྲུག་པ། གཅིག་བསྡུས། གཅིག་བསྡུས་ ཟེར་མི་འདི་ རང་སྟོབས་ཀྱིས་ གནད་དོན་དང་
ཐབས་ཤེས་ཚུ་ གཅིག་བསྡུས་ཐོག་ལས་ དཀའ་ངལ་བསལ་ཚུགས་ནི་ཅིག་ལུ་སླབ་ཨིན། འདི་ནང་ལུ་
རིག་པའམ་ ཁྱད་ཆོས་ཀྱི་ཡན་ལག་ མ་འདྲཝ་ཚུ་ གཅིག་ཁར་བསྡོམ་ཞིནམ་ལས་ ཧྲིལ་ཧྲིལ་ རྡོག་
རྡོག་ཅིག་ གསར་བཏོད་འབད་ཚུགས་པའི་ ལྕོགས་གྲུབ་དང་ གཞན་གྱི་རིག་པ་དང་ ཐབས་ཤེས་ཚུ་
དཔེ་སྐྲུན་ལོ་ སྤྱི་ལོ་༢༠20 ལུ།
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ཟུང་འབྲེལ་བཀོད་ནམ་ལས་ བརྗོད་དོན་གཅིག་ ཡང་ན་ གསལ་བཤད་དང་ འཆར་གཞི་ལ་སོགས་པ་
འགྲུབ་ཚུགས་དགོཔ་ཨིན།
འདི་གི་སྐབས་ལུ་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ རིག་པ་གསར་བཏོད་འབད་ནི་ལུ་ བརྩོན་ཤུགས་བསྐྱེད་བཅུགཔ་
མ་ཚད་ འབད་ཐངས་ཀྱི་ཐབས་ལམ་ གསརཔ་སྟོན་ནི་དང་ རང་སྟོབས་ཀྱིས་ གསར་བཏོད་འབད་ནིའི་
སེམས་ཤུགས་བསྐྱེད་བཅུགཔ་ཨིན། འདི་ནང་ལུ་ དྲན་ཤེས་ལས་ གཅིག་བསྡུས་ཀྱི་རིག་པ་ཚུན་ ག་
ར་ཚུདཔ་ལས་ སློབ་སྦྱོང་གྲུབ་འབྲས་དང་ རིག་རྩལ་ག་ར་ལས་ མཐོ་ཤོས་ཨིན།
གཅིག་བསྡུས་ཀྱི་རིག་རྩལ་བལྟ་ནི་གི་དནོ ་ལུ་ འོག་གི་དྲི་ཚི/ སྐུལ་ཚི་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་ཨིན།
གཅིག་ཁར་བ ོམས། ལེགས་བཅོས་འབད། ལོག་ ེ་ ིགས། ཚབ་བ གས། འཆར་གཞི་བ མ། གསརཔ་བཟོ། གསར་ ོས་འབད།
ོམས། གྲ་ ིག་འབད། བ ་ ིག་འབད། བ ར་ཞིབ་འབད། གོ་རིམ་ ིགས། གྱལ་རིམ་ ེས། ལོག་ ེ་ ིས། ལ་སོགས་པ།
མ་གྱ་ི རིག་ བོ ས་ད ་ེ རམི ་ བ ད་བ ས།
རིག་ བོ ས་ད ་ེ རམི །
ག་ཅ་ི ་ བ་ཨནི ་ན?
ན་ཤསེ །
ཧེ་མ་གི་ ་ ན་ནི་དང་ ད ད་རིག་གཏང་ནི།
གོ་བ།
གནས་ ལ་བཀོད་དེ་ཡདོ ་མི་ ་ཧ་གོ་ནི།
ལག་ལནེ །
རང་གིས་ཤེས་མི་འདི་ ་བཀོལ་ གས་ནི།
ད ་ེ ད ད།
ཤེས་མི་འདི་ཁུངས་བཀལ་ནི། ཁག་ད ེ་ ེ་བ ་
ནི།
ད ་ེ ཞབི །
གྲུབ་འ ས་དང་ གནས་ ལ་གྱི་ཁེ་ཕན་དང་
བ ི་ཁུངས་ ་ ེ་ན།ི
གཅིག་བ ས།
ཤེས་མི་ཡོན་ཏན་དང་རགི ་པ་ ་གཅིག་ཁར་
བ གས་ཞིནམ་ལས་གསར་བཏོད་འབད་ནི།
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ང་བཅས་ཀྱསི ་ ག་ཅ་ི བ་ཨནི ་ན?
ག་ཨིནམ་འདི་ ོན་ གས་ནི།
ག་ཅི་གི་ ོར་ལས་ཨིན་ན? ཤེས་ གས་ནི།
་བཀོལ་ནི་དང་ བཤོལ་བཞག་ནི།
ཁག་སོ་སོར་ད ེ་ནི།
འོས་འབབ་བ ་ ེ་ ཐག་གཅད་ གས་ནི།
གསར་ ོམ་དང་ གསར་ ན་འབད་ནི།

ོབ་དཔོན་ལམ་ ོན།

ོབ་རིམ་༡༡ པ།

༤. ད ་ེ ད ད།

༣. ལག་ལནེ །

༢. གོ་བ།

༡. ན་ཤསེ །

འཇོན་ ངས་ རིག་ ལ་དཔེ་ ོན།

གནས་ ལ་ ་ ད ད་རིག་གཏང་ནི་དང་ བ ག་ད ད་འབད་ནི།

ས་གནས་དང་ ཚེས་གྲངས་ ས་ བས་ འ ང་རིམ་ ་ ན་ནི།

་གལ་ཅན་ ་ ན་ན།ི

དོན་ཚན་གྱ་ི ོར་ལས་ གོམས་ ང་ ད་ནི།
ི་ཚིག།
ཐོ་བཀོད། བ། བཤད་པ་ བ། ངོས་འཛིན། ོན། ཁ་ ང་བཏགས། བ ་ལེན་འབད། མིང་ ིས། གནམ་ལོ་ ིས།
ད ིན་ཚེས་ ིས། ག། ནམ། གདམ་ཁ་ བ། མ ན་ ིག་འབད། ག་ཏེ་ ། ཟེར་མི་ །

གནས་ ལ་ཧ་གོ་ནི།

གོ་དོན་ལེན་ནི།

རིག་པ་འདི་ གནས་ ངས་གསར་པའི་ནང་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི།

་ ར་བ ་ ར་འབད་ནི། ག་ ར་ བ་ནི། ཁྱད་པར་ ེ་ནི།

གོ་རིམ་བ ིག་ནི། ེ་ཚན་བཟོ་ནི།

ཕན་ཐོགས་དང་ འ ས་ ་ ག་ཅི་བ མ་འ ང་འོང་ག་? ོན་ཤེས་བ ་ནི།
ི་ཚིག།
བ ད་དོན་བཏོན། བཤད་པ་ བ། ཁྱད་པར་ ེས། ོན་ ིས་བཏོན། ་ ེད་འབད། ངོས་འཛིན། བ ར་ཞིབ་འབད།
དཔེ་ ོན། ཚོད་དཔག། ལོག་ ེ་ ིས། ཟེར་མི་ །

གནས་ ལ་ ་ལག་ལེན་འཐབ་ནི།

ཐབས་ཤེས་དང་ གོ་བ་ དོན་ཁྐྲིད་ཀྱི་རིགས་ ་ གནས་ ངས་གསར་པའི་ནང་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི།

རིག་ ོབས་ཀྱི་ཐོག་ལས་ དཀའ་ངལ་བསལ་ནི།
ི་ཚིག།
ད ེ་ ོན་འབད། པར་རིས་ཀྱི་ཐོག་ ་ད ེ་ ོན། ར་བཅོས་འབད། སོར་ ེབ་ བ། བ ག་ད ད་འབད། འ ེལ་བ་
བཀོད། ལེགས་བཅོས་འབད། ད་ ར་ བ། འཁྐྲབ་ ོན་འབད། ལག་ལེན་འཐབ། ཟེར་མི་ །

དཔེ་བ ་ནི།

ཁྱད་ཆོས་ ཡན་ལག་ ་བ ིག་ནི།

གོ་དོན་ཐད་ཀར་ མ་ ོན་མི་ ་ ངོས་འཛིན་ གས་ནི།

ཁྱད་ཆོས་ཡན་ལག་སོ་སོ་ ་ ངོས་འཛིན་འབད་ གས་ནི།
ི་ཚིག།
ད ེ་བ་ད ད། ཁག་ད ེ། གོ་རིམ་ ིགས། འགྲེལ་བཤད་ བ། བཙག་འ ་ བ། ག་ ར་ བ། ོན་བ ོད། གལ་ཆེ་
ཧིང་ ེས། ད ེ་བ་ ེས། ཟེར་མི་ །
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༦. གཅིག་བ ས།

༥. ད ་ེ ཞབི །

ོབ་དཔོན་ལམ་ ོན།






ོབ་རིམ་༡༡ པ།
ཐབས་ཤེས་སོ་སོའི་བར་ན་ ག་ ག་བ ་ཞིནམ་ལས་ ད ེ་བ་ ེ་ནི།
དོན་ཁྐྲིད་དང་ གསལ་བཤད་ ་གི་ བ ི་ཁུངས་བ ག་ད ད་འབད་ན།ི
ཁུངས་དང་ འཁྐྲིལ་ཏེ་ གདམ་ཁ་ བ་ནི།
དཔང་པོ་དང་ ར་ཁུངས་ཀྱི་བ ི་མཐོང་ བདེན་གསལ་བཀོད་ནི།
རང་བཞིན་ ་ ངོས་འཛིན་འབད་ནི།

་ི ཚིག།
བ ག་ད ད་འབད། ཐག་གཅད། གོང་འོག་ ིགས། ེ་རིམ་བཀོད། གྲོས་འཆར་བཀོད། གདམ་འ ་ བ། གདམ་ཁ་
བ། འགྲེལ་བཤད་ བ། ད ེ་བ་ ེས། བ་ ོར་བཀོད། མ ག་བ ། ག་ ར་ བ། ཁྱད་པར་ ེས། ཁུངས་བཀལ།
ིས་མཐོང་བཀོད། ོན་ད ད་འབད། བ ད་བ ། ོན་ ིས་བཏོན། ཟེར་མི་ །

ཐབས་ཤེས་ ིངམ་གཡོག་བཀོལ་ཏེ་ ཐབས་ཤེས་གསརཔ་ལག་ལེན་འཐབ་ནི།

རིག་པ་ མ་འ ཝ་ཐོབ་མི་ ་ ཕན་ ན་ནང་འ ེལ་བཟོ་ནི།

ོན་ད ད་འབད་ནི་དང་ མཐའ་ཚིག་བཀོད་ནི།
ི་ཚིག།
གཅིག་ཁར་བ ོམས། ལེགས་བཅོས་འབད། ལོག་ ེ་ ིགས། ཚབ་བ གས། འཆར་གཞི་བ མ། གསརཔ་བཟོ། གསར་
ོས་འབད། ོམས། གྲ་ ིག་འབད། བ ་ ིག་འབད། བ ར་ཞིབ་འབད། གོ་རིམ་ ིགས། གྱལ་རིམ་ ེས། ལོག་ ེ་
ིས། ཟེར་མི་ །
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ོབ་དཔོན་ལམ་ ོན།

ོབ་རིམ་༡༡ པ།

ིར་བཏང་ ག་ནིའ་ི ཐབས་ལམ།

སྤྱིར་བཏང་ལྷག་ནི་ཟེརཝ་ད་ གསལ་བྱེད་དང་ དབྱངས་ མགོ་ཅན་ འདོགས་ཅན་ལས་འགོ་བཟུང་སྟེ་
སྦྱོར་ཀློག་དང་ ཚི་སྡུད་རྐྱབ་སྟེ་ ལྷག་ནི་ལ་སོགས་པ་ ཆ་མཉམ་ཚུདཔ་ཨིན། ང་བཅས་ར་གིས་
ལྷག་ནི་ཟེར་མི་འདི་ འཇམ་ཏོང་ཏོ་ཅིག་འབད་བརྩིཝ་ཨིན་པས། དེ་འབདཝ་ད་ ལྷག་ནི་ཟེར་མི་འདི་
མ་གཞི་གིས་ ཡི་གུ་ག་ཨིནམ་འབད་ རྗོད་སྒྲ་འཐོན་ཚུགསཔ་ཙམ་ཅིག་འབད་ ལྷག་ནི་མེན་པར་ གཙོ་
བོ་ར་ གོ་དོན་དཔྱད་པའི་ཐོག་ལས་ ལྷག་དགོཔ་འདི་ གནམ་མེད་ས་མེད་གལ་ཆེ་དྲགས་ཅིག་ཨིན།
མ་གཞི་ལྷག་ནི་ཟེར་མི་འདི་ ལྷག་མི་དང་ དཔེ་དེབ་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ ཕན་ཚུན་འབྲེལ་བ་འཐབ་སྟེ་
ལྷག་མིའི་རྒྱུད་ལུ་ཡོད་པའི་ ཡོན་ཏན་དང་ ཡིག་ཐོག་གི་བརྡ་དོན་ ལྷག་པའི་སྐབས་ཀྱི་ སྐབས་དནོ ་
གྱི་གོ་དོན་ཚུ་ གཅིག་ཁར་བསྡུ་བའི་ཐབས་ལམ་ཅིག་ལུ་ སླབ་ཨིནམ་ད་ སྤྱིར་བཏང་ལྷག་དགོ་པའི་
དགོས་པ་བཞི་ཡོད་མི་ཚུ་ཡང་།
1. བརྡ་དོན་ལེན་ནིའི་དོན་ལུ།
2. ལཱ་ཅིག་འབད་ནིའི་དོན་ལུ།
3. ཐོས་རྒྱའི་ཉམས་མྱོང་འཐོབ་ནི་དང་ རྩོམ་རིག་ལུ་སྤྲོ་བ་བསྐྱེད་ནི་དོན་ལུ།
4. བསམ་འཆར་བསྡུ་ལེན་གྱི་དོན་ལུ།
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དཔྱད་པའི་ཐགོ ་ལས་ ལྷག་ནིའི་རིག་རྩལ་ ཡར་རྒྱས་གཏང་ཐབས།
གོང་གི་གནད་དོན་ཚུ་ ག་ཅིའི་དོན་ལུ་ལྷག་རུང་ ལྷག་ནིའི་ཐབས་ལམ་ལེ་ཤ་ཡོད་པའི་ནང་ལས་ དཔྱད་
པའི་ཐོག་ལས་ལྷག་ནི་འདི་ ཧ་ཅང་གིས་གལ་ཆེ། དཔྱད་པའི་ཐོག་ལས་ལྷག་ནི་ཟེར་མི་འདི་ ཡི་གུ་ཚུ་
གི་ རྗོད་སྒྲ་དང་ གཅད་མཚམས་ཚུ་ ཚུལ་དང་མཐུནམ་འབད་ ལྷག་བཞག་ནི་རྐྱངམ་ཅིག་མེན། ཚི་
དོན་རེ་རེ་བཞིན་དབྱེ་བ་དཔྱད་དེ་ ཚི་དོན་དང་ གནད་དོན་ཚུ་གི་གོ་བ་ཚུ་ ནེམ་ཅིག་ཨིན་པས་ཟེར་མནོ་
སྟེ་ ལྷག་པ་གིས་མ་ཚད་པར་ ཟབ་པ་དང་རྒྱ་ཆེ་བའི་ གོ་དོན་ཚུ་ རྩད་དཔྱད་དང་ ཐབས་ལམ་མ་
འདྲཝ་ཚུ་གི་ཐོག་ལས་ གོ་དོན་ལེན་ནི་དང་། ཚི་དོན་དེ་ཚུ་གིས་ ལཱ་ག་དེ་སྦེ་འབདཝ་ཨིན་ན་དང་ གོ་
དོན་ ག་དེ་སྦེ་སྟོནམ་ཨིན་ན་ ལྷག་མི་ལུ་ ཚོར་སྣང་དང་ རིག་པ་ག་དེ་སྦེ་བྱིནམ་ཨིན་ན? གནད་དོན་
གྱི་གཏིང་ཟབ་ཧིང་དང་ རྒྱ་ཆེ་ཧིང་ ག་དེ་སྦེ་ཡོདཔ་ཨིན་ན? ལྷག་མི་གི་རྒྱུད་ལུ་ འགྱུར་བ་འབད་
བའི་ཁུངས་དོན་ ག་དེ་སྦེ་ཡོདཔ་ཨིན་ན? ཚུ་ དཔྱད་པ་གཏང་མི་འདི་ལུ་སླབ་ཨིན།
དཔྱད་པའི་ཐོག་ལས་ལྷག་པའི་སྐབས་ རྩོམ་འབྲི་པའི་བརྡ་དོན་ཚུ་ལུ་ སྐྱོན་བརྗོད་འབད་ནི་མེན་པར་
རྩོམ་འབྲིཔ་གིས་ བྲིས་ཏེ་ཡོད་པའི་དཔེ་དེབ་ནང་གི་ བརྗོད་དོན་ཚུ་ ཁུངས་དག་ཏོག་ཏོ་ཡོད་མེད་དང་
ངེས་བདེན་ཡོད་མེད་སོགས་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དགོཔ་ཨིན། དཔྱད་པ་བཏང་སྟེ་ལྷག་མི་ཚུ་གིས་ཡང་
ཁོང་རའི་མནོ་ཚུལ་དང་ ཉམས་མྱོང་ ཡོན་ཏན་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ལྷག་འོང་། དེ་མ་ཚད་ ལྷག་
པའི་སྐབས་སུ་ ཁོང་ར་དང་ རྩོམ་འབྲིཔ་ དེ་ལས་ རྩོམ་རིགས་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ དྲིས་དཔྱད་ཀྱི་ཐོག་
ལས་ ལྷག་འོང་། འདི་འབདཝ་ལས་ དཔེ་དེབ་ལྷག་པའི་སྐབས་ལུ་ གཤམ་གསལ་གྱི་ དྲི་བ་ཚུ་ལག་
ལེན་འཐབ་སྟེ་ལྷག།
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༡ ལྷག་མིའི་ཉམས་མྱོང་དང་ མནོ་ཚུལ།
ཀ ང་གིས་ དོན་ཚན་འདིའི་སྐོར་ལས་ ག་ཅི་ཤེས་ག?
ཁ ང་གིས་ དོན་ཚན་འདིའི་སྐོར་ལས་ མནོ་བསམ་ག་དེ་སྦེ་ གཏང་དོ་ག?
ག ང་གིས་ རྩོམ་རིག་འདི་ ལྷག་དགོ་པའི་ དགོས་པ་ག་ཅི་ཨིན་ན?
༢ རྩོམ་འབྲི་པའི་ཉམས་མྱོང་དང་ མནོ་ཚུལ།
ཀ རྩོམ་འབྲི་པའི་ ཉམས་མྱོང་/ཡོན་ཏན་ ག་ཅི་ཨིན་ན?
ཁ རྩོམ་འབྲི་པའི་ འབྲི་ཐངས་འདི་གིས་ དོན་ཚན་གདམ་ཁ་རྐྱབ་ནི་དང་ ར་ཁུངས་
བཀལ་ཐངས་ཀྱི་ཐབས་ལམ་ཚུ་ལུ་ འགྱུར་བ་ག་དེ་སྦེ་བྱུང་ནུག་ག?
ག རྩོམ་འབྲིཔ་གིས་དོན་ཚན་འདིའི་སྐོར་ལས་མནོ་བསམ་ག་དེ་སྦེ་ར་བཏང་ནུག་ག?
༣ རྩོམ་འབྲི་པའི་ རྩོད་གླེང་དང་ བཅུད་དནོ ་ ར་ཁུངས་སྦྲགས་ཐངས།
ཀ རྩོམ་འབྲི་པའི་ རྩོད་གླེང་གི་ དོན་ཚན་ག་ཅི་ཨིན་མས?
ཁ རྩོམ་འབྲི་པའི་ བརྗོད་དོན་ ག་ཅི་ཨིན་ན?
ག རྩོམ་འབྲི་པ་གིས་ རྩོད་གླེང་གི་སྐབས་དོན་ཚི་དང་ ན་ཚི་ཚུ་ག་དེ་སྦེ་བཀོད་ནུག་
ག?
༤ རྩོམ་འབྲི་པ་གིས་ བརྗོད་དོན་གྱི་རྒྱབ་སྐྱརོ ་ལུ་ ར་ཁུངས་བཀལ་ཐངས།
ཀ རྩོད་གླེང་འདི་ནང་ འཁྱོག་ཚི་དང་ མ་བདེན་པའི་གཏམ་ ག་ཅི་ཡོད་ག?
ཁ རྩོམ་འབྲི་པ་གིས་ བཅུད་དོན་གྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་ལུ་ར་ཁུངས་ག་དེ་སྦེ་ར་ བཀལ་ཡི་ག?
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ག ར་ཁུངས་དེ་ཚུ་གིས་བཅུད་དོན་ལུ་རྒྱབ་སྐྱོར་ནོནམ་འབད་བྱིན་ཚུགས་ནུག་ག?
ང ཁུངས་གཏུགས་ཚུ་ ཆ་བཞག་ཚུགསཔ་འདུག་ག?
ཅ རྩོམ་འབྲི་པའི་བཅུད་དོན་འདི་ ར་ཁུངས་མ་འཐུས་འཐུསཔ་འབད་ བཀལ་ཏེ་
འདུག་ག?
ཆ རྩོམ་འབྲིཔ་འདི་གིས་ ར་ཁུངས་ཞིབ་འཚོལ་ཅིག་ལུ་ གཞི་བཅོལ་འབད་འབདཝ་
ཨིན་པ་ཅིན་ ཞིབ་འཚོལ་འདི་:
༡ དུས་མཐུན་འདུག་ག?
༢ དཔེ་འདི་གིས་ དམིགས་དོན་བསྐྱེད་མི་ ཡུལ་སྤྱིར་བཏང་གི་ཁྱད་ ཆོད་
ཚུགསཔ་འདུག་ག?
༣ ཞིབ་འཚོལ་འདི་ ག་གིས་འབད་ནུག? ཞིབ་འཚོལ་གི་ དགོས་དོན་ག་
ཅི་ཨིན་མས?
༤ ཞིབ་འཚོལ་ནང་ ཡོད་མི་འདི་ ག་ཨིནམ་འབད་ བཀོད་ནུག་ག?
༥ རྩོམ་འབྲི་པའི་བཅུད་དོན་དང་ ཞིབ་འཚོལ་ནང་གི་ གྲངས་རྩིས་ཞིབ་
བཅུད་ཚུ་རྟགས་མཐུནམ་འདུག་ག?
༦ པར་ཁྲམ་དེ་ཚུ་གིས་ བརྡ་དོན་ཚུ་ དྲང་བདེན་སྟོན་མས་ག?
༧ པར་ཁྲམ་ཚུ་ གྲངས་རྩིས་དང་ འབྲེལ་བ་འདུག་ག?
༨ གནས་ཚུལ་གྱི་གཞི་ཁུངས་ཚུ་ ག་ཏེ་ལས་ཨིན་མས?
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༩ ཞིབ་འཚོལ་གྱི་ཞིབ་བཅུད་དང་ རྩོམ་འབྲི་པའི་བཅུད་དོན་ཚུ་ དོན་ཚན་དེ་
གི་ཐོག་ལུ་ར་ བཀོད་ནུག་ག?
༥ དཔེ་དེབ་ལུ་ ལྷག་མི་གི་ངསོ ་ལེན།
ཀ་ ང་གིས་ རྩོམ་འབྲི་པའི་ ར་ཁུངས་བཀལ་མི་དེ་ལུ་ བློ་གཏད་དང་ བཅུད་དོན་གྱི་རྒྱབ་
སྐྱོར་འབད་ཡོད་མི་ཚུ་ལུ་ ཆ་གནས་བཞགཔ་ཨིན་ན?
ཁ་ བཅུད་དོན་དེ་ལུ་ ང་གིས་ ཆ་གནས་ག་དེམ་ཅིག་ བཞག་ཚུགས་ག?
ག་ དོན་ཚན་འདི་གི་ཐོག་ལུ་ ང་གིས་ཤེས་མི་དང་ ངེ་གི་མནོ་ཚུལ་འདི་ རྩོམ་འབྲི་པའི་
བཅུད་དོན་དང་ འབྲེལ་བ་ག་དེ་སྦེ་འདུག?
ང་ དོན་ཚན་འདི་ནང་ རྩོམ་འབྲི་པའི་རྩོད་གླེང་འདི་གིས་ ངེ་གི་བསམ་འཆར་ལུ་ ག་ཅི་སྒྱུར་
བཅོས་འབད་ཡི?
ག་ཐངས།
༡ རང་གིས་ ལྷག་མི་འདི་ ཐོ་བཞག་ནི།
ལྷག་ནི་ཨིན་མི་ དོན་ཚན་འདི་གི་སྐོར་ལས་ རང་གིས་ག་ཅི་ཤེས་ག? མནོ་བསམ་བཏང་སྟེ་
དེའི་སྐོར་ལས་ རང་གིས་ མནོ་བསམ་བཏང་མི་ཚུ་གི་ ཟིན་ཐོ་རེ་བཀོད་དགོ། རང་གིས་
ལྷག་ནི་ཨིན་མི་ ཡིག་ཆ་འདི་ནང་ གཙོ་ཚི་དང་ གཙོ་དོན་ པར་ཁྲམ་ མགོ་ཡིག་ པར་
ཚུ་ ག་ཅི་ར་འདུག་ག? བལྟ་དགོ། གཞན་ཡང་ མཇུག་ལུ་བཅུད་དོན་དང་ གོ་བ་ལེན་ནིའི་
དྲི་བ་རེ་ཡོད་རུང་ བལྟ་དགོ།
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ནམ་ཅིག་ར་འབད་རུང་ བརྗོད་དོན་ངོ་མ་འདི་ ཞིབ་ཞིབ་འབད་མ་ལྷག་པའི་ཧེ་མར་ བཅུད་
དོན་དང་ དྲི་བ་ཚུ་ལྷག་པ་ཅིན་ དཔེ་དེབ་འདི་ནང་ལྷག་དགོཔ་ ངོ་མ་འདི་ ག་ཅི་ཨིན་ན?
ཧ་གོ་ཚུགས། དཔེ་དེབ་ནང་ཡོད་པའི་ ཚི་དོན་ག་ར་ ལྷག་དགོཔ་མེདཔ་ལས་ གཙོ་བོ་
དོན་དག་ངོ་མ་འདི་ ངོས་འཛི་འབད་དེ་ ལྷག་དགོཔ་ཨིན།
ཚི་གི་ག་ོ དོན་མེན་པར་ གཞི་དནོ ་གྱི་རིག་པ་ལེན་དགོཔ།
ང་བཅས་ར་ ནམ་ཅིག་ར་འབད་རུང་ རྩོམ་རིག་ལྷག་པའི་གནས་སྐབས་ནང་ བརྗོད་དོན་ནང་
ཡོད་པའི་ མིང་ཚི་རེ་རེ་བཞིན་དུ་གི་ གོ་དོན་ལེན་ཏེ་ ལྷག་ནི་མེན་པར་ བརྗོད་དོན་འདི་
ནང་ཡོད་པའི་ གཞི་དོན་གྱི་རིག་པ་ངོ་མ་འདི་ ག་ཅི་ཨིན་ན? ཧ་གོ་དགོཔ་གལ་ཆེ།
ལྷག་ནི་རྐྱངམ་གཅིག་འབད་ མ་བཞག་པར་ འབྲི་དགོཔ།
ང་བཅས་ར་ ལྷག་པའི་སྐབས་སུ་ ཟིན་བྲིས་རེ་ཡང་འཐབ་པ་ཅིན་ ཟིན་བྲིས་འདི་གིས་
བརྗོད་བྱའི་གནད་དོན་ངོ་མ་འདི་ ཧ་གོ་ནི་ལུ་ གྲོགས་རམ་འབདཝ་ཨིན། ཟིན་བྲིས་འདི་
པར་དང་པར་ཁྲམ་ ཐིག་ཁྲམ་ཚུ་གི་ཐོག་ལས་ འབྲེལ་ཡོད་གནད་དོན་ཚུ་ གཅིག་ཁར་མཐུད་
དེ་ བཞག་པ་ཅིན་ གོ་དོན་ལེན་ནི་ལུ་ ཕན་ཐབས་ཡོད།
ལོག་ཅི་ལགོ ་ཅི་ལྷག་དགོཔ།
ག་དེམ་ཅིག་འབད་ གནད་དོན་དང་ རིག་པ་ཚུ་ཧ་མ་གོ་བ་ཅིན་ ལོག་ཅི་ལོག་ཅི་ལྷག་དགོ།
ཕོ་ཚོད་དཔག་ནི།
བརྗོད་དོན་གྱི་གོ་དོན་ཚུ་ འཕྲལ་འཕྲལ་སྐབས་སུ་ རྗོད་ཚི་དང་མིང་ཚི་གི་ཧེ་མ་དང་ ཡང་
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ན་ ཤུལ་མའི་ཚི་གྲོགས་ ཡང་ན་ རྗོད་ཚི་གི་ གནས་སྟངས་ཚུ་ལུ་བལྟ་སྟེ་ཡང་ གོ་དོན་
ལེན་དགོ།
དབྱེ་བ་དཔྱད་ནི།
བརྗོད་དོན་གྱི་ངོ་སྤྲོད་དང་ མཇུག་བསྡུ་ཚུ་ལུ་བལྟ་སྟེ་དང་ རྗོད་ཚི་གཙོ་བོ་དང་ དོན་
མཚམས་རེ་རེ་བཞིན་དུ་ དབྱེ་བ་དཔྱད་དེ་ལྷག་དགོ།
འབྲེལ་བ་བཟོ་ནི།
རྩོམ་འབྲིཔ་ལེགས་ཤོམ་ཅིག་གིས་ བྲིས་འབྲིཝ་ཨིན་པ་ཅིན་ ནང་དོན་ཚུ་ གོ་རིམ་ལྡན་ཏོག་
ཏོ་འབད་ འབྲེལ་བ་འབད་དེ་འོངམ་ཨིན། འདི་འབདཝ་ལས་ བརྗོད་དོན་ནང་གི་ ནང་
གསེས་དོན་ཚན་ཚུ་གིས་ གཙོ་དོན་ཚུ་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་དང་ འབྲེལ་བ་བཟོ་སྟེ་ལྷག་དགོ།
བཅུད་བསྡུ་ནི་དང་ ཚི་འགྲེལ་རྐྱབ་ནི།
དཔེ་དེབ་ཀྱི་དོན་མཚམས་རེ་དང་ ཡང་ན་ ལེའུ་ཚན་རེ་ལྷག་ཚརཝ་ད་ ཨ་ཙིམནོ་བསམ་
བཏང་སྟེ་ དོན་མཚམས་ ཡང་ན་ ལེའུ་ཚན་འདི་གི་ བཅུད་དོན་ག་ཅི་ཨིན་ན? རང་སྟོབས་
ཀྱི་ཚི་ནང་ ཚི་འགྲེལ་རྐྱབ་སྟེ་བལྟ་དགོ། ཚི་འགྲེལ་འདི་ རང་གི་ཟིན་དེབ་ནང་འབྲི་རུང་
ཡང་ན་ ཆ་རོགས་ཅིག་ལུ་ ངག་ཐོག་ལས་སླབ་རུང་བཏུབ།
ཆ་རོགས་དང་ གྲོས་གླེང་འབད་ནི།
ཁྱོད་ཀྱིས་ལྷག་མི་ དཔེ་དེབ་འདི་ ཆ་རོགས་གཞན་མི་ཅིག་གིས་ཡང་ ལྷག་སྟེ་ཡོད་པ་ཅིན་
དེ་དང་ཅིག་ཁར་ དཔེ་དེབ་འདིའི་སྐོར་ལས་ གྲོས་གླེང་འབད།
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༡༠ ལྷག་ནིའི་འཆར་གཞི་ནང་ བཙག་འཐུ་རྐྱབ་ནི། དྲི་བ་བཀོད་དེ་ལྷག་ནི། དེ་སྦེ་ར་ལྷག་ནི།
བློ་ལས་སྐྱོར་ནི། བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནིའི་ ཐབས་ལམ་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ལྷག་དགོ། ང་
བཅས་ར་ ལྷག་པའི་སྐབས་སུ་ ག་དེ་སྦེ་ལྷག་ནི་ཨིན་ན? ལྷག་ནིའི་ཐབས་ལམ་ཅིག་དང་
ཡང་ན་ འཆར་གཞི་ཅིག་བཟོ་སྟེ་ལྷག་དགོ། འཆར་གཞི་དང་ ཐབས་ལམ་ཅིག་མེདཔ་འདྲཝ་
ཅིག་འབད་བ་ཅིན་ ལྷག་པའི་གནས་སྐབས་ནང་ དཔེ་དེབ་ནང་གི་ དོན་ཚན་ག་ཅི་ལུ་
དམིགས་གཏད་འབད་དེ་ ལྷགཔ་ཨིན་ན? མ་ཤེས་པར་ ལྷག་དགོ་མ་མནོཝ་འགྱོཝ་ཨིན།
དེ་མ་ཚད་ ལྷག་ཚརཝ་ད་ཡང་ ག་ཅི་ལྷག་ཅི་ག་ ཧ་མ་གོ་བར་ལུས་ནི་དང་ རྫོང་ཁ་ལྷག་
ནིའི་རིག་རྩལ་ཡང་ གོང་འཕེལ་འགྱོ་མི་ཚུགས། འདི་འབདཝ་ལས་ ལྷག་མི་འདི་ ཧ་ག་ོ
ཏོག་ཏོ་འབད་ ལྷག་དགོ་པ་ཅིན་ ལྷག་པའི་གནས་སྐབས་ནང་ ལྷག་ཐངས་ཀྱི་ཐབས་ལམ་
ཚུ་ ལེགས་ཤོམ་འབད་ ལག་ལེན་འཐབ་དགོ།
གདམ་འཐུ་རྐྱབ་སྟེ་ལྷག་ནི།
གདམ་འཐུ་རྐྱབ་སྟེ་ ལྷག་ནི་ཟེར་མི་འདི་ རང་གིས་ ལྷག་མི་དཔེ་དེབ་ནང་གི་ ཚི་དོན་ག་
ར་ རིམ་པ་བཞིན་དུ་མ་ལྷག་པར་ གཙོ་ཚི་དང་ གཙོ་དོན་ཚུ་གདམ་ཁ་རྐྱབ་སྟེ་ ལྷག་མི་
འདི་ལུ་སླབ་ཨིན། དེ་ཡང་ དཔེ་དེབ་དང་ ཡིག་ཆ་ ག་ཅི་ར་ལྷག་རུང་། དང་པ་ར་ མགོ་
ཡིག་/མཚན་དོན་ དོན་མཚམས་དང་པ་ ངོ་སྤྲོད་ མཇུག་བསྡུ་དང་ དེ་ལས་ དོན་མཚམས་
ཀྱི་རྗོད་ཚི་དང་པ་ཚུ་དང་ ཡང་ན་ སྒྲོམ་ནང་བཙུགས་ཏེ་དང་ ཡི་གུའི་བཟོ་རྣམ་སོ་སོར་བཟོ་
སྦེ་ དམིགས་བསལ་ལོགས་སུ་བཀར་ཏེ་ ཁྱད་པར་ཕྱེས་ཡོད་པའི་བརྡ་དོན་ཚུ་ལྷག་པ་ཅིན་
གཙོ་བོའི་བརྗོད་དོན་ ག་ཅི་ཨིན་ན? ཧ་གོ་ཚུགསཔ་ཨིན།
དཔེ་སྐྲུན་ལོ་ སྤྱི་ལོ་༢༠20 ལུ།
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དྲི་བ་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ལྷག་ནི།
དཔེ་དེབ་ ལྷག་པའི་སྐབས་ལུ་ དྲི་བ་ཚུ་ཡོད་པ་ཅིན་ སྟབས་བདེ་ཏོག་ཏོ་འོངམ་ཨིན། ཨིན་
རུང་ ང་བཅས་ར་ མང་ཤོས་ཀྱིས་ ཧེ་མར་དཔེ་དེབ་ལྷག་ཞིན་ན་ མཇུག་ལུ་དྲི་བ་ཚུ་ བལྟཝ་
ཨིན།
དེ་འབདཝ་ད་ ཐབས་ལམ་འདི་ ལེགས་ཤོམ་ཅིག་མེན། རབ་ཏུ་འབྱུང་པ་ཅིན་ དཔེ་དེབ་འདི་
མ་ལྷག་པའི་སྔ་གོང་ལས་ རང་ལུ་ གནད་དོན་ག་ཅི་དགོཔ་ཨིན་ན? རང་གིས་རང་ལུ་ དྲི་
བ་བཀོད་དེ་འབད་བ་ཅིན་ དཔེ་དེབ་འདི་ནང་ལས་ གནས་ཚུལ་ག་ཅི་དགོ་མི་འདི་ འཐོབ་
ཚུགསཔ་ཨིན།
དེ་འབདཝ་ལས་ དྲི་བ་དང་བསྟུན་པའི་ རང་གིས་མནོ་མི་འདི་ འཚོལ་དགོ་པ་ཅིན་ འཐོབ་
ཚུགསཔ་ལས་ མ་ལྷག་པའི་ཧེ་མ་ལས་ དྲི་བ་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་འདི་ ལེགས་ཤོམ་ཨིན།
དེ་སྦེ་ར་ལྷག་ནི།
དཔེ་དེབ་ཚུ་ ལྷག་པའི་སྐབས་ལུ་ དཔེ་དེབ་འདི་ནང་གི་ བརྗོད་དོན་དང་ ཚི་དོན་ཚུ་ ག་ཅི་
ཡོདཔ་ཨིན་ན? རག་ཙམ་ཅིག་ཧ་གོ་བ་ཅིན་ དཔེ་དེབ་འདི་ལྷག་དགོ། དེ་འབདཝ་ད་ དཔེ་
དེབ་འདི་ནང་ཡོད་པའི་ ཚི་འབྲུ་རེ་རེ་བཞིན་གྱི་གོ་དོན་ཚུ་ ཧ་གོ་དགོཔ་མེདཔ་ལས་ དཔེ་
དེབ་ཚུ་ ལྷག་ཅི་ར་བལྟ་དགོ།
དཔེ་དེབ་ལྷག་པའི་སྐབས་ལུ་ གཤམ་གསལ་གྱི་ གྲོས་འཆར་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ།
 དཔེ་དེབ་ནང་ ཚི་དོན་གཅིག་མ་ཤེསཔ་ཅིག་ དེ་འཕྲོ་ལས་ ཚི་མཛོད་ལག་
དཔེ་སྐྲུན་ལོ་ སྤྱི་ལོ་༢༠20 ལུ།
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ལེན་འཐབ་ནི་མི་འོང་།
 དང་པར་ཚར་གཅིག་ ག་དེ་དྲག་དྲག་ ཚི་གྲོགས་དང་ གནས་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ལས་
ཧ་གོ་ཐབས་འབད་དགོ།
 ལྷག་པའི་སྐབས་ལུ་ ཟིན་ཐོ་བཀོད་དགོ།
 རང་ལུ་ ཧ་གོ་ཏོག་ཏོ་མེད་མི་ ཚི་དོན་ཚུ་ རྟགས་བཀལ་ཏེ་བཞག་དགོ།
 དཔེ་དེབ་འདི་ ལོག་སྟེ་ཐེངས་གཉིས་རེ་ ལྷག་ཚུགས་པ་ཅིན་ ལེགས་ཤོམ་ཨིན།
 དྲི་བ་ཚུ་བཀོད་དེ་ ལན་འཚོལ་བ་ཅིན་ ལེགས་ཤོམ་ཨིན།
ཁོང་ལས་སྐྱརོ ་ནི།
ཁོང་ལས་སྐྱོར་ནི་ཟེརཝ་ད་ མཐའ་གཅིག་ཏུ་ དཔེ་ཆ་ཁོང་ལུ་བཟུང་སྟེ་ ཁ་ལས་སྐྱོར་ནི་འདི་
མེན་པར་ ཧེ་མ་ལྷབ་མི་ཚུ་ ངག་ཐོག་ལུ་དང་ ཡིག་ཐོག་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་མི་ཚུ་ལུ་ཡང་
གོ་དགོཔ་ཨིན། ཞིབ་འཚོལ་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ ཨ་ལོ་ཚུ་གིས་ ཁོང་ར་ལྷབ་མི་ཚུ་ ངག་
ཐོག་ལས་ལག་ལེན་འཐབ་པ་ཅིན་ བརྒྱ་ཆ་༨༠ སེམས་ཁར་དྲན་ཚུགསཔ་དང་ ཁོང་གིས་
ངག་ཐོག་ལུ་ ལག་ལེན་མ་འཐབ་པ་ཅིན་ བརྒྱ་ཆ་༨༠ བརྗེད་དེ་འགྱོཝ་ཨིན་ཟེར་ བཀོད་
ནུག། བརྗོད་དོན་དེའི་སྐོར་ལས་ ཡིག་ཐོག་ལས་ དྲི་བའི་ལན་བཀོད་དེ་འབད་རུང་ཡང་ བརྡ་
དོན་ཚུ་སེམས་ཁར་དྲན་ནི་ལུ་ ཕན་ཐོགས་ཡོད། དེ་གི་ ཐབས་ལམ་དྲག་ཤོས་ཅིག་ སློབ་
ཁང་གི་ཆོས་གྲོགས་དང་ སློབ་དཔོན་དང་གཅིག་ཁར་ གྲོས་བསྟུན་འབད་ནི་འདི་ཨིན།
བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནི།
རང་གིས་ལྷག་མི་དོན་ཚན་ཚུ་ སེམས་ཁ་ལུ་ དྲན་ནིའི་དོན་ལུ་ འཕྲལ་འཕྲལ་ལོག་ལྷག་མི་
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ཅིག་ལུ་ སླབ་ཨིན། དེ་ཡང་ ང་བཅས་ར་ལུ་ མི་བརྗེད་པའི་གཟུངས་མེདཔ་ལས་ དཔེ་དེབ་
ནང་གི་ དོན་ཚན་གལ་ཅན་ རྟགས་བཀལ་ཡོད་མི་ཚུ་དང་ ཡང་ན་ ཟིན་བྲིས་བཀོད་དེ་ཡོད་
པའི་ གཙོ་དོན་ཚུ་ འཕྲལ་འཕྲལ་ལོག་སྟེ་ ལྷག་ཚུགས་པ་ཅིན་ དྲན་གསོ་འབད་དེ་ སེམས་
ཁ་ལས་མ་བརྗེད་པར་སྡོད་ཚུགསཔ་ཨིན། འདི་འབདཝ་ལས་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནི་ཡང་
ལྷག་ཐངས་ཀྱི་ཐབས་ལམ་ ལེགས་ཤོམ་ཅིག་ཨིན།
ལྷག་ཚུལ།
སློབ་དཔོན་གྱིས་ སྐད་སེང་སྟེ་ ལྷག་ཐངས་སྟོན་ནི་ལས་འགོ་བཙུགས་ སློབ་ཕྲུག་རང་རང་སོ་
སོའི ཁུ་སིམ་སིམ་འབད་ ལྷག་ནིའི་ལམ་ལུགས་ཀྱིས་ ཨ་ལོ་ལུ་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱིནམ་ཨིན།
འཕྲལ་འཕྲལ་སྐབས་ ལྷག་ཚུལ་སོར་ཏེ་སྟོན་ནི་འདི་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ ལྷག་ནི་ལུ་ མཁས་པ་
བཟོ་ནིའི་ འགན་ཁག་ཨ་ལོ་ཁོང་ར་ལུ་ བཀལཝ་ཨིན། ལྷག་ཚུལ་མ་འདྲཝ་ ལག་ལེན་
འཐབ་དགོ་མི་དེ་ཡང་ ལྷག་མི་འདི་ ཨ་ལོ་སོ་སོའི་དགོས་མཁོ་དང་མཐུནམ་འབད་ བཟོ་
ཚུགསཔ་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ཨིན།
སྐད་བཏོན་ཏེ་ལྷག་ནི།
ཨ་ལོ་རང་རང་ས་ོ སོ་གིས་ ལྷག་སྟེ་ཧ་གོ་མ་ཚུགས་མི་དང་ ལྷག་མ་ཚུགས་མི་ཚུ་ སློབ་
དཔོན་གྱིས་ སྐད་སེང་སྟེ་ ལྷག་བྱིན་ནི། དེའི་སྐབས་ལུ་ སྤྱིར་བཏང་ དཔེ་དེབ་ཚུ་ ཨ་ལོའི་
གདོང་ཁར་མ་བཞག་པར་ རྣམ་ཅོ་གིས་ཉན་དགོཔ་ཨིན། བརྗོད་དོན་དེ་ཡང་ སློབ་དཔོན་གྱིས་
ཚར་གཅིག་ལུ་ མཇུག་བཏོན་ཏེ་ལྷག་མི་ཅིག་དང་ ཡང་ན་ ལྷག་ཐངས་ཀྱི་དཔེ་སྟོན་གྱི་དོན་
ལུ་ བརྗོད་དོན་རིངམོ་ཅིག་ དུས་ཚོད་བཟོ་ཞིན་ན་ འཕྲལ་འཕྲལ་ འཕྲོ་མཐུད་དེ་ ལྷག་མི་
དཔེ་སྐྲུན་ལོ་ སྤྱི་ལོ་༢༠20 ལུ།
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ཅིག་ཡང་ཡོད། སྐད་སེང་སྟེ་ལྷག་ནི་འདི་ ལྷག་ཐངས་ཀྱི་དཔེ་སྟོན་འབད་ནི་དང་ མི་ཚེདང་
དཔེ་དེབ་ དཔེ་དེབ་དང་དཔེ་དེབ་ཀྱི་བར་ན་ འབྲེལ་བ་བཟོ་ཐབས་དང་ ཡང་ན་ ལྷག་ནི་ལུ་
སྤྲོ་བ་ཡོདཔ་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་ཨིན།
སློབ་དཔོན་གྱི་བཀོད་རྒྱའི་ཐོག་ལུ་ལྷག་ནི།
སློབ་དཔོན་གྱིས་ སྡེ་རིམ་དང་འཁྲིལ་བའི་ དུས་དེབ་ གསར་ཤོག་ སྙན་རྩོམ་ ཤོག་ཁྲམ་
དང་ ཡིག་རིགས་གཞན་ཚུ་ སློབ་ཁང་ནང་ འབག་འོང་ཞིན་ན་ རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་ཐོག་ལས་
ལྷག་བཅུག་དགོ། དེ་ཡང་ འོག་གི་ ལྷག་ཚུལ་མའདྲཝ་ཚུ་གི་ ཐོག་ལས་ལྷག་བཅུག་དགོ།
* སློབ་དཔོན་གྱིས་ བརྗོད་དོན་ཅིག་ངོ་སྤྲོད་འབད་ཞིན་ན་ སློབ་ཕྲུག་རང་རང་སོ་སོ་
གིས་ ལྷག་དགོ་པའི་ དགོས་དོན་ཅིག་བཟོ་སྟེ་ བརྗོད་དོན་ཆ་ཚང་ ཡང་ན་ ཆ་
ཤས་ཅིག་ལྷག་བཅུག་ནི།
* སློབ་དཔོན་གྱིས་ བརྗོད་དོན་ཅིག་ཆ་ཚང་དང་ ཡང་ན་ ཆ་ཤས་ཅིག་ སྐད་བཏོན་
ལྷགཔ་ད་ ཨ་ལོ་ཚུ་གིས་ རང་སོའི་དཔེ་དེབ་ནང་ བལྟ་སྟེ་ཉན་ནི། འཕྲལ་འཕྲལ་
དོན་མཚམས་བར་ན་ལས་ སློབ་དཔོན་གྱིས་ ཕོ་ཚོད་དཔག་བཅུག་སྟེ་དང་ དོགས་
སེལ་དང་ དྲི་བ་རེ་བཀོད་དེ་ ལྷག་མི་འདི་གི་ སློབ་སྡེ་དམངས་དང་གཅིག་ཁར་
ངག་ཐོག་དང་ ཡང་ན་ ཡིག་ཐོག་ལས་ བཅུད་དོན་བཏོན་བཅུག་དགོ།
* ཆ་རོགས་བསྡོམས་ཏེ་ ཆ་འབད་ལྷག་བཅུག་ནི།
* སྡེ་ཚན་གཞན་མི་ཚུ་ རང་སོའི་ལཱ་འབད་དེ་སྡོད་པའི་སྐབས་ལུ་ སློབ་དཔོན་གྱིས་
སྡེ་ཚན་ཆུང་ཀུ་ཅིག་ ཡང་ན་ ཨ་ལོ་ཆ་འབད་མི་ཅིག་ལུ་ སྐད་བཏོན་ཏེ་ལྷག་ནི།
དཔེ་སྐྲུན་ལོ་ སྤྱི་ལོ་༢༠20 ལུ།
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* སྡེ་ཚན་ ཡང་ན་ སློབ་སྡེ་དམངས་དང་གཅིག་ཁར་འབད་སྐད་བཏོན་ཏེ་ ལྷག་
བཅུག་ནི།
རྒྱབ་སྐྱརོ ་གྱི་ཐགོ ་ལས་ལྷག་ནི།
སློབ་དཔོན་གྱིས་ སྡེ་རིམ་གྱི་ཤེས་ཚད་དང་འཁྲིལ་བའི་ མཁོ་ཆས་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ སྡེ་ཚན་ནང་
ལྷག་བཅུག་ནི། དེའི་སྐབས་ལུ་ སློབ་དཔོན་གྱིས་ ལྷག་ཐངས་ཀྱི་ཐབས་ལམ་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་
ཐོག་ལས་ བརྗོད་དོན་ལཱ་ཁག་ཡོད་མི་ཚུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་བྱིན་ཏེ་ ལྷག་ཚུགསཔ་བཟོ་སྟེ་ རྫོང་ཁ་ལྷག་ནི་ལུ་
སྤྲོ་བ་བསྐྱེད་བཅུག་དགོ། འདི་འབདཝ་ལས་ རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་ཐོག་ལས་ལྷག་ནིའི་ ལྷག་དེབ་ཚུ་ གོ་རིམ་
བསྒྲིགས་ཏེ་ བཟོ་ཡོད་པའི་ དཔེ་དེབ་ཚུ་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་སྟེ་ ལྷག་བཅུག་པ་ཅིན་ འོས་འབབ་ཆེ་ཏོག་
ཏོ་འོངམ་ཨིན།
རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་ཐོག་ལས་ ལྷག་ནི་སྟོན་པའི་སྐབས་ལུ་ སློབ་དཔོན་འདི་ ལྷག་ནིའི་རིག་རྩལ་འདྲ་མཉམ་
ཡོད་པའི་ སློབ་ཕྲུག་སྡེ་ཚན་ཆུང་ཀུ་ཅིག་དང་གཅིག་ཁར་སྡོད་ཞིན་ན་ སྡེ་ཚན་ལུ་འོས་འབབ་ཡོད་པའི་
བརྗོད་དོན་ཅིག་ངོ་སྤྲོད་འབད། དེ་ལས་ སྡེ་ཚན་གྱི་ ཨ་ལོ་རེ་རེ་ལུ་ ལྷག་བཅུག་དགོ། སློབ་དཔོན་
གྱིས་ ལྷག་ཐངས་ཀྱི་ཐབས་ལམ་གཅིག་འབད་རུང་ གཉིས་འབད་རུང་ཅིག་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་ཞིནམ་
ལས་ སྡེ་ཚན་ལུ་སྤྲོད་དེ་ དེ་དང་འཁྲིལ་ལྷག་བཅུག་ནི། རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་ཐོག་ལུ་ ལྷག་ནི་འདི་གིས་
ལྷག་མི་འདི་ལུ་ བརྗོད་དོན་གསརཔ་རེ་ལྷགཔ་ད་ གོ་དོན་གསརཔ་རེ་ འཐོབ་ཐབས་འབད་དགོཔ་
ཨིནམ་ལས་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ ཁོང་ར་ཤེས་མི་ཐབས་ལམ་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་གསར་ཐེབས་ལྷབ་
ནིའི་གོ་སྐབས་ལེན་བཅུག་དགོཔ་ཨིན
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རང་སྟབོ ས་ཀྱིས་ ལྷག་ནིའི་ལས་རིམ།
སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ ལྷག་ཐངས་ཀྱི་རིག་རྩལ་དང་ མགྱོགས་པར་ལྷག་ནིའི་ ཀློག་སྦྱང་འཐོབ་ཚུགས་ནི་
དེ་ལས་ མིང་ཚི་ཚུ་རྒྱ་སྐྱེད་འབད་ཚུགས་ནིའི་དོན་ལུ་ སློབ་ཁང་ནང་ རང་སྟོབས་ཀྱིས་ ལྷག་ནིའི་
དུས་ཡུན་བྱིན་ཏེ་ ལྷག་བཅུག་དགོ། དེ་གི་དོན་ལུ་ ལྷག་ནིའི་དཔེ་དེབ་ཚུ་ ཨ་ལོ་ཁོང་ར་ལུ་ གདམ་ཁ་
རྐྱབ་བཅུག་དགོཔ་དང་ སློབ་དཔོན་གྱིས་སྤྲོད་པ་ཅིན་ ཨ་ལོ་ཁོང་ར་ རང་སྟོབས་ཀྱིས་ ལྷག་ཚུགས་
པའི་དཔེ་དེབ་ཚུ་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་སྤྲོད་དགོཔ་ཨིན། ཀློག་སྦྱང་འཐོབ་ནིའི་ཐབས་ལུ་ ཉིན་བསྟར་སློབ་
ཁང་ནང་ སྦྱང་བ་འབད་བཅུག་དགོཔ་དང་ ལྷག་ནིའི་ཁྱིམ་ལཱ་ཡང་ རྟག་བུ་ར་བྱིན་དགོ།
བློ་གསར་སློབ་རིམ་ནང་ཨིན་པ་ཅིན་ ཉིནམ་རེ་ལུ་ ཉུང་ཤོས་ར་ དུས་ཡུན་སྐར་མ་༡༥ རེ་ གནས་རིམ་
དང་མཉམ་པའི་དཔེ་དེབ་ཚུ་སྤྲོད་དེ་ ལྷག་ནིའི་སྦྱང་བ་འཐོབ་བཅུག་དགོ། སློབ་རིམ་༡ པ་ལས་༡༢
པ་ཚུན་གྱི་ སློབ་ཁང་ནང་ ཨིན་པ་ཅིན་ ཉིན་བསྟར་བཞིན་དུ་ སྐར་མ་༡༥ རེ་དང་ ཁྱིམ་ལཱ་འབད་དུས་
ཡུན་སྐར་མ་༣༠ རེ་ རང་སྟོབས་ཀྱིས་ལྷག་ནིའི་དུས་ཡུན་བྱིན་དགོ། རང་སྟོབས་ཀྱིས་ལྷག་ནིའི་སྦྱོང་
ལཱ་ཚུ་ཡང་།

དཔེ་དེབ་ནང་ལས་རང་གིས་དགའ་མི་ ནང་གསེས་དོན་ཚན་ཅིག་གདམ་ཁ་རྐྱབ་སྟེ་ བཤད་ནི།

རང་གི་ཆ་རོགས་ ཡང་ན་ སྡེ་ཚན་ཆུང་ཀུ་ནང་ དཔེ་དེབ་ཀྱི་སྐརོ ་ལས་ བསྟུན་གྲོས་རྐྱབ་ནི་དང་
གཅིག་ཁར་ལྷག་ནི།

ལྷག་མི་དཔེ་དེབ་ཚུ་གི་ ཐོ་བཀོད་དེ་བཞག་ནི།

རྩ་དོན་གྱི་སྐོར་ལས་ བཅུད་དོན་ཐུང་ཀུ་འབད་བཏོན་ཏེ་ བྲི་ནི་།
དཔེ་སྐྲུན་ལོ་ སྤྱི་ལོ་༢༠20 ལུ།
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རང་གིས་ལྷག་མི་ དཔེ་དེབ་ཚུ་ལུ་ རང་གི་བསམ་འཆར་ཚུ་བཀོད་དེ་ དུས་དེབ་བཟོ་ཞིན་ན་ སློབ་
དཔོན་ལུ་ཕུལ་ནི་དང་ ཡང་ན་ ཀློག་སྦྱང་གི་ རྒྱུགས་བཀལ་ནི།
གཅིག་ཁར་ལྷག་སྟེ་ གྲོགས་རམ་འབད་ནི།
སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ སློབ་དཔོན་དང་ འགོ་འདྲེན་པ་ ཡང་ན་ རང་གི་ཆ་རོགས་དང་གཅིག་ཁར་ གྲོས་བསྟུན་
དང་ དྲི་བ་དྲིས་ལན་འབད་དེ་ ལྷག་ནིའི་གོམས་སྦྱང་བྱིན་དགོ། དེ་བཟུམ་སྦེ་ སྡེ་ཚན་ནང་ དྲིས་ལན་
འབད་དེ་ལྷག་པ་ཅིན་ གཤམ་གསལ་གྱི་དཔྱད་པའི་ཐོག་ལས་ལྷག་ནིའི་ ཐབས་ལམ་ཚུ་འཐོབ་ཚུགས།
࿌
དཔེ་དེབ་ཀྱི་མིང་དང་ མགོ་ཡིག་ པར་ རང་གི་ཉམས་མྱོང་ལུ་ གཞི་བཞག་སྟེ་ དཔེ་དེབ་འདི་
ག་ཅིའི་སྐོར་ལས་ཨིན་ན་ ཕོ་ཚོད་དཔག་ནི།
࿌
བརྗོད་དོན་ལུ་བལྟ་སྟེ་ དྲི་བ་ཚུ་བཟོ་ནི།
࿌
མིང་ཚི་དང་ གོ་དོན་ལཱ་ཁག་ཡོད་མི་ཚུ་གི་ དོགས་དཔྱོད་འབད་ནི།
࿌
བཅུད་དོན་བསྡུ་སྟེ་ བརྗོད་དོན་ངོ་མ་ ག་ཅི་ཨིན་ན་ ངོས་འཛི་འབད་ནི།
དྲི་བ་དང་ གྲོས་བསྟུན་འབད་ནི།
གོ་དོན་ལེན་ནི་ནང་ དཔྱད་པ་གཏང་ནི་འདི་ བརྗོད་དོན་གྱི་ཐོག་ མནོ་བསམ་རྒྱ་ཆེ་དྲགས་འབད་གཏང་
དགོ་པའི་ དྲི་བ་དང་ ལན་ཚུ་ བཀོད་ཚུགས་དགོཔ་དང་ བརྗོད་དོན་ནང་ལས་ གནས་ཚུལ་དང་བརྡ་དོན་
ཚུ་ལེན་ཏེ་ གནས་སྟངས་ལུ་ དགག་སྒྲུབ་ཀྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱིན་ཚུགས། གནས་རིམ་ག་ཅི་ནང་ལུ་ཡང་ སྡེ་
ཚན་གྲོས་སྡུར་འབདཝ་ད་ བརྗོད་དོན་གྱི་སྐོར་ལས་ ནམ་ར་འབད་རུང་ དྲི་བ་འདྲི་ནིའི་གོ་སྐབས་བྱིན་
དགོ། སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ བཟོ་མི་དྲི་བ་ཚུ་ སློབ་དཔོན་གྱི་ རྒྱུགས་ལེན་ནིའི་ དྲི་བ་འབད་སྒྱུར་བཅོས་
འབད་དེ་ལག་ལེན་འཐབ་དགོ།
དཔེ་སྐྲུན་ལོ་ སྤྱི་ལོ་༢༠20 ལུ།
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ལྷག་སྟེ་ ལོག་བཤད་ནི།
དབྱེ་ཞིབ་དང་ བཀོད་རྒྱ་བྱིན་ནིའི་དོན་ལུ་ ལོག་སྟེ་བཤད་ནི་འདི་ ནུས་ཤུགས་ཅན་གྱི་ ལག་ཆ་ཅིག་
ཨིན། སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ ངག་ཐོག་ལས་འབད་རུང་ ཡིག་ཐོག་ལུ་འབད་རུང་ ཡང་ན་ བཤད་རྩོམ་
འབད་རུང་ རྒྱས་བཤད་རྩོམ་གྱི་ཐོག་ལས་ ལོག་སྟེ་བཤད་ཚུགསཔ་ཨིན། ལོག་སྟེ་བཤད་ནི་ནང་ དེ་ཚུ་
གི་ འབྲི་བཀོད་དང་ འབྲི་ཚུལ་ སྐད་ཡིག་ཚུ་ བརྗོད་དོན་ངོ་མ་ནང་ ག་ཨིནམ་འབད་ ལག་ལེན་
འཐབ་འོང་།
ཐབས་ལམ་འདི་གིས་ བརྗོད་དོན་གྱི་གོ་དོན་རྟོགས་ནི་དང་ མིང་ཚི་རྒྱ་སྐྱེད་འབད་ནི་ དེ་གིས་ རང་
སོའི་རྩོམ་འབྲི་འབད་ནི་ནང་ལུ་ དཔེ་ལེགས་ཤོམ་ཅིག་ཡང་ཨིན། ལོག་སྟེ་བཤད་ནི་འདི་གིས་ ཨ་ལོ་
ལུ་ མནོ་བསམ་གཏང་ནི་ གོ་རིམ་བསྒྲིག་ནི་ གོ་དོན་ལེན་ནི་ཚུ་ནང་ རིག་པ་ཐེབས་བྱིནམ་ཨིན། གཞི་
རིམ་སློབ་གྲྭ་ཚུ་ནང་ ལོག་སྟེ་བཤད་ནི་དང་གཅིག་ཁར་ པར་རིས་བྲི་ནི་ཡང་ ལག་ལེན་འཐབ་ཨིན།
ག་ན་ི དང་ མོ ་རགི ་ག་ི དཔེ་དབེ ་ གདམ་ཁའི་ཚད་གཞི།

ལྷག་ནི་དང་རྩོམ་རིག་གི་ གནས་ཚད་གོང་འཕེལ་གྱི་དོན་ལུ་ ལྷག་བཏུབ་པའི་མཁོ་ཆས་མ་འདྲཝ་
འོས་འབབ་ཅན་ཚུ་གདམ་ཁ་རྐྱབ་དགོཔ་གལ་ཆེ། སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གི་ མནོ་རིག་དང་ བསམ་སྤྱོད་ དེ་
ལས་ལྕོགས་གྲུབ་ཚུ་ རྒྱ་སྐྱེད་འབད་ཚུགས་པའི་དཔེ་དེབ་ཚུ་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་ཐངས་ཀྱི་ཚད་གཞི་དང་
ལམ་སྟོན་ཚུ་ཡང་།

ལས་དོན་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་དཔེ་དེབ་ཚུ།

སྡེབ་དང་སྦྱོར་བ་དག་ཏོག་ཏོ་ ཡོད་པའི་དཔེ་དེབ་ཚུ།
དཔེ་སྐྲུན་ལོ་ སྤྱི་ལོ་༢༠20 ལུ།
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རྩོམ་རིག་ འབྲི་བཀོད་ཚུལ་མཐུན་ཡོད་པའི་དཔེ་དེབ་ཚུ།

དོན་ཚན་ སྤྲོ་བ་ཆེ་ཏོག་ཏོ་ཡོད་པའི་ དཔེ་དེབ་ཚུ།

ལྷབ་མིའི་གནས་སྟངས་(ཉམས་མྱོང་)དང་ འབྲེལ་བ་ཡོདཔ་དང་ ལམ་ལུགས་སྲོལ་དང་མཐུན་
པའི་ དཔེ་དེབ།

ཚི་དོན་ཁ་གསལ་འབད་ ཧ་གོ་ཚུགས་པའི་དོན་ཚན་དང་ལྡན་པའི་དཔེ་དེབ་ཚུ།

སྐད་ཡིག་གི་རིག་རྩལ་ ཡར་རྒྱས་གཏང་ནི་ལུ་ ཕན་ཐོགས་ཡོད་པའི་དཔེ་དེབ་ཚུ།

དཔེ་དེབ་ནང་གི་ སྲུང་རྩེདཔ་དང་ གནད་དོན་ཚུ་ ཧ་གོ་ཚུགསཔ་འབད་ཡོད་མི་ཚུ།

ཤེས་ཚད་དང་འཁྲིལ་བའི་ དཔེ་དེབ་ཚུ།

མི་སྡེའི་གནས་སྟངས་དང་ འབྲེལ་བ་ཡོདཔ་དང་ དངོས་སུ་འབད་བྱུང་ཡོད་པའི་ གནད་དོན་ཚུའི་
སྐོར་ལས་ ཡོད་པའི་གསར་ཤོག་དང་དུས་དེབ་ སྲིད་བྱུས་དང་འཆར་གཞིའི་ ཡིག་ཆས་ཚུ།
ཤེས་ཚད་དམའ་རིམ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ རྩོམ་རིག་གི་དཔེ་དེབ་གདམ་ཁ་རྐྱབ་ཐངས།
༡ འཆར་རྩོམ་ (དངོས་འབྱུང་མེན་པར་བློ་རིག་གི་ཐོག་ལས་བཟོ་སྟེ་བྲིས་ཡོད་པའི་) སྲུང་དང་
རྩོམ་སྤྲོ་བ་ཆེ་ཏོག་ཏོ་ཚུ།
༢ ཨ་ལོའི་དཔེ་དེབ་འབྲི་མི་ མིང་གཏམ་ཅན་ཚུ་གིས་བྲིས་ཡོད་པའི་ དཔེ་དེབ་དང་རྩོམ་ཚུ།
༣ རང་བཞིན་གནས་སྟངས་ཀྱི་སྐོར་ལས་ཡོད་པའི་ དངོས་རྩོམ་དཔེར་ན། ནང་མི་ཉེ་ཚན། མི་
སྡེ། སེམས་ཅན། ཉི་ཟླ་སྐར་གསུམ་ལ་སོགས་པའི་སྐོར་ལས་ཡོད་མི།
༤ ཧེ་མ་ལས་དར་ཏེ་ཡོད་པའི་ ལྷ་དང་འདྲེ་ མི་མ་ཡིན་པའི་སྲུང་ཚུ།
༥ སྐད་ཡིག་གི་མིང་ཚི་དང་ རྗོད་སྒྲ་ ཅོག་འཐདཔ་ ལེ་ཤ་ཚུད་དེ་ཡོད་པའི་དཔེ་དེབ་ཚུ།
དཔེ་སྐྲུན་ལོ་ སྤྱི་ལོ་༢༠20 ལུ།
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༦ ཉིན་བསྟར་ལག་ལེན་འཐབ་དགོ་པའི་ མིང་ཚི་རྒྱ་སྐྱེད་འབད་ཚུགས་པའི་ རྩོམ་རིག་ཚུ་།
ཤེས་ཚད་མཐོ་རིམ་ཚུ་ནང་ རྩོམ་རིག་དང་ལྷག་ནིའི་མཁོ་ཆས་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་ནིའི་ཚད་གཞི།

མི་སྡེའི་ནང་ཉེ་བར་མཁོ་བའི་ བརྩི་མཐོང་ དཔེར་ན། མི་ཆོས་གཙང་མ་བཅུ་དྲུག་ ལྷ་ཆོས་དགེ་
བ་བཅུ་དང་ལས་རྒྱུ་འབྲས་ ཕར་ཕྱིན་དྲུག་དང་ ཚད་མེད་བཞི་ལ་སོགས་པའི་སྐོར་ལས་ ཡོད་པའི་
དཔེ་དེབ་ཚུ།

དེང་སང་དང་ དང་ཕུ་གི་རྩོམ་སྒྲིག་པ་ཚུ་གིས་ བྲིས་ཡོད་པའི་རྩོམ་རིག་ སྙན་གྲགས་ཅན་ཚུ།

ལེགས་བཤད། བསླབ་བྱ་ཚུ་དང་། དུས་རྒྱུན་ལག་ལེན་ འཐབ་དགོ་པའི་ཁ་བཤད་ དཔྱེ་གཏམ་
སྐོར་གཏམ་ཚུ་ ཚུད་དེ་ཡོད་པའི་དཔེ་དེབ་ཀྱི་རིགས།

ཧེ་མ་ལས་དར་ཏེ་ཡོད་པའི་ རྩང་མོ་ བློ་ཟེ་ཚུ་ཡོད་པའི་དཔེ་དེབ་ཚུ།

ཆོས་དང་ལམ་སྲོལ་དང་ མཐུན་པའི་གནད་དོན་དང་ལྡན་པའི་དཔེ་དེབ་ཚུ།

སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་བྲིས་ཡོད་མི་ རྩོམ་དང་སྲུང་ ལེགས་ཤོམ་ཚུ།

གཏང་ཡིག་ ཉིན་དེབ་ འབྲི་རྩོམ་ རྣམ་ཐར་ རྟོགས་བརྗོད་ གཏམ་རྒྱུད་ ལོ་རྒྱུས་ གནས་ཚུལ་
གསལ་བཤད་ སྙན་ཞུ་ལ་སོགས་པའི་ དཔེ་དེབ་ཚུ།


འཛམ་གླིང་ནང་གི་མཁས་པ་མིང་གཏམ་ཅན་ཚུའ་གི་ རྣམ་ཐར་དང་ སྲུང་རྩོམ་ དཔེ་བཞག་བཏུབ་མི་ཚུ།

དཔེ་སྐྲུན་ལོ་ སྤྱི་ལོ་༢༠20 ལུ།
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ི་ནིའ་ི རིག་ ལ་གྱི་དཔེ་དབེ ་ གདམ་ཁའི་ཚད་གཞི།

སྤྱིར་བཏང་ དཔེ་དེབ་གདམ་ཁ་རྐྱབ་ད།

ཆོས་དང་ལམ་སྲོལ་ལུ་ཕན་པའི་ནང་དོན་ཡོད་མི།

ཨ་ལོའི་ཤེས་ཚད/ལོ་ཚད་དང་འཁྲིལ་བའི་དཔེ་དེབ།

སྤྱིར་བཏང་དུས་ཚོད་ནང་ མཇུག་བསྡུ་ཚུགས་མི་དོན་ཚན།

དུས་མཐུན་གྱི་འགྱུར་བ་དང་ མཐུན་པར་བཟོ་སྟེ་ཡོད་པའི་དཔེ་དེབ།

དངོས་རྩོམ་འཆར་རྩོམ་ སྙན་རྩོམ་གྱི་རིགས་ དཔེ་ལེགས་ཤོམ་ཡོད་མི།

རྩོམ་རིག་དཔེར་ན། ཞབས་ཁྲ། རྩང་མོ་བློ་ཟེ། དཔེ་གཏམ། ཁ་བཤད། གནས་ཚུལ་གསར་
ཤོག་ཚུ།

ཡི་གུ་འབྲི་ཐངས་སྒྲིག་བཀོད་ རྣམ་གཞག་གི་དཔེ་ལེགས་ཤོམ་ཡོད་མི།

ཕོ་མོ་དང་ རྒན་གཞོན་ སོ་སོའི་བསམ་འཆར་བཀོད་ཡོད་མི་ རྩོམ་གྱི་རིགས།

ལུང་འདྲེན་ སྒྲ་གཏམ་ སྐོར་གཏམ་ ཕལ་གཏམ་ཡོད་པའི་རྩོམ་དེབ་དང་ ལོ་ན་དང་འཁྲིལ་བའི་
འབྲེལ་ཡོད་དང་སྤྲོ་བ་ཡོད་པའི་སྲུང་།

ཐ་དམ་ཚི་དང་ ལས་རྒྱུ་འབྲས་ བརྩི་མཐོང་དང་ བསམ་སྤྱོད་ལུ་ཕན་པའི་རིགས།

དུས་རྒྱུན་གྱི་ལཱ་དང་ འབྲེལ་བ་ཡོད་མི་ དཔེར་ན། སྟབས་བདེཝ་དང་མ་བདེཝ་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་
ཚུད་དེ་ཡོད་མི།

སྲུང་དང་ཚིས་བཅད་ཀྱི་ རྩོམ་གཉིས་གཅིག་གིས་གཅིག་དང་ འབྲེལ་བ་ཡོད་མི།

པར་དང་ཡི་གུ་གཉིས་ སློབ་རིམ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཚད་ལྡན་ཡོད་མི།
དཔེ་སྐྲུན་ལོ་ སྤྱི་ལོ་༢༠20 ལུ།
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ཡི་གུའི་སྦྱོར་བ་ཚུ་ ཤེས་ཚད་ཀྱི་རིམ་པ་དང་ འཁྲིལ་ཏེ་ཡོད་མི།
གནས་རིམ་མ་འདྲཝ་ སློབ་རིམ་༦ པ་༡༠ པ་༡༢ པ་གསུམ་ནང་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་
པའི་ ཚི་མཛོད་ཚུ།
མི་ཚེི་ལག་ལེན་ནང་ མཁོ་ཆེ་བའི་ཀི་དེབ་ དཔེར་ན། (འགྲེམ་ཁང་ དངུལ་ཁང་ འཕྲུལ་ཁང་
ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ ཡོད་མི་དེབ་ཚུ་)
རྗོད་སྒྲ་འི་དབྱེ་བ་ སྐད་ཡིག་གི་འབྱུང་ཁུངས་ ཁྱད་རྣམ་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ གནད་དོད་ཚུད་ཡོད་པའི་
དཔེ་དེབ།
བདག་གཞན་དུས་གསུམ་དང་ བྱ་བྱེད་ལས་གསུམ་གྱི་སྐོར་ལས་ དབྱེ་བ་སྟོན་ཚུགས་པའི་དཔེ་
དེབ།
བློ་རྩལ་རྩོམ་རིག་གི་ ལམ་སྟོན།
དོན་ཚན་གདམ་ཁ་རྐྱབ་ད་ སྐད་ཡིག་དང་ཡི་གུ་སྦྱོར་བ་ ལམ་སྲོལ་ རང་སྟོབས་གོང་འཕེལ་
བཏང་ཚུགས་པའི་གནས་ལུ་བལྟ་དགོཔ།
སློབ་ཕྲུག་གི་ཤེས་ཚད་དང་ འཁྲིལ་མ་འཁྲིལ་བལྟ་ནི་གི་དོན་ལུ་ གནས་ཚད་དང་སློབ་སྦྱོང་ལས་
དོན་ལུ་བལྟ་དགོ།
ཕོ་མོའི་དབྱེ་བ་དང་ རིགས་ ཆོས་ལུགས་ གཡུས་ཕྱོགས་ཚུ་གི་ དྲག་ཞན་དང་ ཉེ་རིང་ཕྱོགས་
རིས་ཀྱི་ དབྱེ་བ་མེད་པའི་དོན་ཚན་ལུ་ གཞི་བཅོལ་དགོ།
ཧེ་མ་དང་ ད་རེས་ཀྱི་ རྩོམ་རིག་འབྲི་བཀོད་ཀྱི་ ཁྱད་པར་ཚུ་ཚད་མཉམ་འབད་ཚུད་དགོཔ།

དཔེ་སྐྲུན་ལོ་ སྤྱི་ལོ་༢༠20 ལུ།
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གནས་ཚུལ་དང་རྒྱང་མཐོང་ཚུ་ནང་ ཁྱབ་བསྒྲགས་དང་ གསལ་བསྒྲགས་ གཏང་མི་ཚུ་ ལེགས་
ཤོམ་ཨིན་ཟེར་བའི་ རྣམ་རྟོག་གི་ཐག་བཏོག་སྟེ་ དབྱེ་དཔྱད་འབད་དགོ་པའི་སྐོར།

ོབ་རིམ་དང་འཁྐྲིལ་ཏེ་ ད་ཡིག་རིག་ ལ་བཞིའ་ི ས་ཚདོ ་བ ་ཆ་ད ་བགོ།

བོ ་རམི །
ོ་གསར།
དང་པ།
གཉིས་པ།
ག མ་པ།
བཞི་པ།
་པ།
ག་པ།
བ ན་པ།
བ ད་པ།
དགུ་པ།
བ ་པ།
བ ་གཅིག་པ།
བ ་གཉིས་པ།

ཉན་ བ།
༥༠
༥༠
༤༠
༤༠
༢༥
༢༥
༢༥
༢༠
༢༠
༡༥
༡༥
༡༠
༡༠

དཔེ་སྐྲུན་ལོ་ སྤྱི་ལོ་༢༠20 ལུ།

ག་རིག་དང་ ོམ་རིག།
༣༠
༣༠
༣༠
༣༠
༣༠
༣༠
༣༠
༢༥
༢༥
༢༥
༢༥
༣༠
༣༠
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་ི ན་ི །
༢༠
༢༠
༣༠
༣༠
༣༠
༣༠
༣༠
༣༥
༣༥
༣༥
༣༥
༣༥
༣༥

ད་ཡགི ་
ཡིག་ རོ ་ ་མ་ ནོ ་པར་ ད་ཡིག་
ཉན་ བ་ཐགོ ་ལས་བ ་དནོ ་ ོད་
ལེན་གམོ ས་འ སི ་ ད་བ ག་ན།ི
༡༥
༡༥
༡༥
༢༠
༢༠
༢༥
༢༥
༢༥
༢༥

ོབ་དཔོན་ལམ་ ོན།

ོབ་རིམ་༡༡ པ།

ོབ་རིམ་༡༡ པའི་ ོང་ཁའི་ཆོས་ཚན་གྱི་དནོ ་ ་ འཐོབ་དགོ་པའི་ ས་ཚོད་རེ ་མིག།

ཤེས་ཡོན་རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་རྒྱབ་སྐྱོར་སྡེ་ཚན་གྱི་ ལམ་སྟོན་འདི་དང་འཁྲིལཝ་ད་ སློབ་གྲྭ་ཁག་
གིས་ ཆོས་རྒྱུགས་དང་དུས་ཆེན་ངལ་གསོ་ཚུ་ མ་བརྩི་བར་སློབ་རིམ་༡༡ པ་དང་༡༢ པའི་རྫོང་ཁའི་
ཆོས་ཚན་གྱི་དོན་ལུ་ ལོ་གཅིག་ནང་ ལྷབ་སྟོན་འབད་ནི་གི་ དུས་ཚོད་ཉིན་གྲངས་༡༥༠ དང་། ཡང་ན་
ལོ་གཅིག་ལུ་ལྷབ་སྟོན་འབད་ནི་གི་ བདུན་ཕྲག་༣༠ ཡོད་ས་ལས་ བདུན་ཕྲག་རེའི་ནང་སྐར་མ་༥༠
རེ་འབད་མི་ ཐུན་ཚན་༥ རེ་འཐོབ་པའི་དབང་དུ་བཏང་སྟེ་ ལོ་གཅིག་གི་ནང་ ཆུ་ཚོད་༡༢༥ ངེས་
བདེན་འཐོབ་དགོཔ་ཨིན།
ཐུན་ཚན་བགོ་བཤའ།
ཉན་སླབ།
༡༥
ལྷག་རིག་དང་རྩོམ་རིག།
༤༥
བྲི་ནི་།
༥༢
སྐད་ཡིག།
༣༨
ན་ཚན་བ ོམས།
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ོབ་དཔོན་ལམ་ ོན།

ོབ་རིམ་༡༡ པ།

བོ ་ ས་དང་པ།
ག་པ།
ར་ །
པ་སངས།
བ ན་ ག།
མིག་དམར།
དང་པ།
ག་ ོམ།
ག་ ོམ།
ི་ནི་།
ད་ཡིག
གཉིས་པ།
ག་ ོམ།
ི་ནི་།
ག་ ོམ།
ད་ཡིག
ག མ་པ།
ི་ནི་།
ག་ ོམ།
ག་ ོམ།
ད་ཡིག
བཞི་པ།
ག་ ོམ།
ད་ཡིག
ི་ནི་།
ག་ ོམ།
་པ།
ག་ ོམ།
ག་ ོམ།
ི་ནི་།
ད་ཡིག
ག་པ།
ད་ཡིག
ི་ན་ི །
ག་ ོམ།
ག་ ོམ།
བ ན་པ།
ག་ ོམ།
ག་ ོམ།
ི་ནི་།
ད་ཡིག
བ ད་པ།
ག་ ོམ།
ག་ ོམ།
ི་ནི་།
ད་ཡིག
དགུ་པ།
ི་ནི་།
ི་ནི་།
ག་ ོམ།
ཉན་ བ།
བ ་པ།
ག་ ོམ།
ག་ ོམ།
ི་ནི་།
ཉན་ བ།
བ ་གཅིག་པ།
ག་ ོམ།
ག་ ོམ།
ཉན་ བ།
ག་ ོམ།
བ ་གཉིས་པ།
ད་ཡིག
ག་ ོམ།
ི་ནི་།
ཉན་ བ།
བ ་ག མ་པ།
ག་ ོམ།
ག་ ོམ།
ི་ནི་།
ཉན་ བ།
བ ་བཞི་པ།
ག་ ོམ།
ག་ ོམ།
ི་ནི་།
ཉན་ བ།
བཅོ་ ་པ།
ག་ ོམ།
ག་ ོམ།
ི་ནི་།
ཉན་ བ།
བོ ་ ས་གཉིས་པ།
བ ན་ ག།
མིག་དམར།
ག་པ།
ར་ །
པ་སངས།
དང་པ།
ག་ ོམ།
ི་ནི་།
ི་ནི་།
ི་ནི་།
གཉིས་པ།
ི་ནི་།
ག་ ོམ།
ི་ནི་།
ི་ནི་།
ག མ་པ།
ག་ ོམ།
ི་ནི་།
ི་ནི་།
ད་ཡིག
བཞི་པ།
ད་ཡིག
ག་ ོམ།
ི་ནི་།
ཉན་ བ།
་པ།
ག་ ོམ།
ི་ནི་།
ི་ནི་།
ི་ནི་།
ག་པ།
ག་ ོམ།
ག་ ོམ།
ད་ཡིག
ཉན་ བ།
བ ན་པ།
ི་ནི་།
ི་ནི་།
ི་ནི་།
ད་ཡིག
བ ད་པ།
ག་ ོམ།
ི་ནི་།
ད་ཡིག
ད་ཡིག
དགུ་པ།
ཉན་ བ།
ི་ནི་།
ི་ནི་།
ད་ཡིག
བ ་པ།
ག་ ོམ།
ི་ནི་།
ི་ནི་།
ག་ ོམ།
བ ་གཅིག་པ།
ི་ནི་།
ག་ ོམ།
ད་ཡིག
ི་ནི་།
བ ་གཉིས་པ།
ག་ ོམ།
ི་ནི་།
ི་ནི་།
ཉན་ བ།
བ ་ག མ་པ།
ི་ནི་།
ི་ནི་།
ད་ཡིག
ད་ཡིག
བ ་བཞི་པ།
ག་ ོམ།
ི་ནི་།
ི་ནི་།
ཉན་ བ།
བཅོ་ ་པ།
ག་ ོམ།
ི་ནི་།
ི་ནི་།
ཉན་ བ།
ན་གསོ། རབ་འ ང་པ་ཅིན་ ོང་ཁའི་ ན་ཚད་འདི་ རེས་གཟའ་ཉི་མའི་ཚེ་ མ་ཕོགཔ་འབད་དགོ།
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ནེ ་པ།
ད་ཡིག
ད་ཡིག
ད་ཡིག
ད་ཡིག
ག་ ོམ།
ད་ཡིག
ི་ནི་།
ད་ཡིག
ི་ནི་།
ད་ཡིག
ད་ཡིག
ད་ཡིག
ད་ཡིག
ད་ཡིག
ད་ཡིག

ཉི་མ།
-

ནེ ་པ།
ད་ཡིག
ི་ནི་།
ད་ཡིག
ི་ནི་།
ད་ཡིག
ད་ཡིག
ི་ནི་།
ི་ནི་།
ད་ཡིག
ཉན་ བ།
ཉན་ བ།
ད་ཡིག
ི་ནི་།
ག་ ོམ།
ད་ཡིག

ཉི་མ།
-

