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གཞུང་དེ་ཚུ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་འཐོབ་ཚུགསཔ་ཨིན། དེ་འབདཝ་ལས་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རིག་གཞུང་བཟོང་པོ་ཚུ་ལུ་ བརྩི་མཐོང་དང་
གུས་བཀུར་བསྐྱེད་ཐོག་ལས་ ཉམས་སྲུང་དང་གོང་འཕེལ་གཏང་ཐབས་ལུ་ སེམས་ཤུགས་བསྐྱེད་དེ་ ལཱ་འབད་དགོཔ་
འདི་ཁག་ཆེ།
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v            རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག�་གོང་འཕེལ�་ལས་ཁུངས།

བཀའི་དྲིིན་དགའི་ཚོོར།
རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག�་གོང་འཕེལ�་ལས་ཁུངས་ཀྱི་་ཁ་ཐུག་ལས་	འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་	ཤེསས་རིག�་ལམི།་ལུགས་དང་	སྤུས་ཚོངད་ཡརིག་དྲག་བཟོོ་ན�་
དོན་ལུ་	 ཁག་ཆེ་་བའ་མི།་དངུལ་གྱི་་རྒྱབ་སྐྱོརིག་གནང་མི།་	 འབྲུག་རྒྱལ་གཞུང་ལུ་	 བཀའ་དྲན་དགའ་ཚོངར་ཞུ་ན་ཨན།	 ད་དང་གཅོ�་ཁརིག་	 ཆེ་ོས་ཚོངན་
དཔེ་་ད�་རྩོམི།་སྒྲིག�་ག་ལཱ་ནང་	ཁྱད་རིག�་ག་གྲོོས་སྟོོན་དང་	 ཕེལན་འད�ས་ཀྱི་་གྲོོགས་རིགམི།་མི།ཛད་མི།་	གཤེསམི།་གསལ་	ཤེསས་ཡོན་མི།ཁས་མི།ཆེ་ོག་དང་	
ཁྱད་པེ་རིག་ཅོན་གྱི་་སློོབ་དཔེ་ོན་ཡོངས་ལུ་	རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག�་གོང་འཕེལ�་ལས་ཁུངས།ཁ་ཐུག་ལས་	དགའ་ཚོངར་དང་བཅོས་པེ་འ་ལགས་སོ་ཡོད།

གྲོོས་སྟོོན་པ།
༡			དྲགོས་དྲོག་ཀྲརིག་	པེ་དྨ་འཕྲིནན་ལས།	དྲུང་ཆེ་ན།	ཤེསས་རིག�་ལྷན་ཁག།
༢			ཋ་ཀུརིག་སང་པེ་འུ་དྲ�།	མི།དོ་ཆེ་ན།	ཤེསས་རིག�་ཞི་བ་འཚོང�་དང་གོང་འཕེལ�་ལྟེ་་བ།
༣			ལྷུན་གྲུབ་འབྲུག་པེ་།	རྩ་གཞུང་འགོ་དཔེ་ོན།	རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག�་རྒྱབ་སོྐྱརིག་སྡེ་་ཚོངན།	

སྤྱིིར་བཏང་བཀོད་ཁྱབ་དང་རྒྱབ་སྐྱོོར།
ཀརྨ་ཡ་ཤེསས།	རྩ་གཞུང་འགོ་དཔོེ་ན་གཙོ་་འཛན།	རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག�་རྒྱབ་སོྐྱརིག་སྡེ་་ཚོངན།	

ལས་བྱེེད་ཚོོགས་ཆུང་གི་འིཐུས་མི།
༡		 དྲག་ཤེསོས་སངས་རྒྱས་རྡོོ་རྗེ།།	ཡོངས་ཁྱབ་མི།དོ་ཆེ་ན།	རྫོོང་ཁ་གོང་འཕེལ�་དབང་འཛན།
༢	 དབང་དྲག་རྡོོ་རྗེ།།	ལྟེ་་ཞི་བ་འགོ་དཔེ་ོན།	ཤེསས་རིག�་ལྟེ་་ཞི་བ་དང་རྒྱབ་སྐྱོརིག་སྡེ་་ཚོངན།
༣	 རྟ་མི།གྲོན་རྡོོ་རྗེ།།	རྩ་གཞུང་འགོ་དཔོེ་ན།	རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག�་རྒྱབ་སོྐྱརིག་སྡེ་་ཚོངན།
༤	 རྡོོ་རྗེ།་དབང་ཕྱུག།	རྩ་གཞུང་འགོ་དཔེ་ོན།	རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག�་རྒྱབ་སྐྱོརིག་སྡེ་་ཚོངན།
༥	 པེ་དྨ་དབང་འདུས།	ཆེ་ོས་ཚོངན་མི།ཁས་མི།ཆེ་ོག།	འབྲུག་ཆོེ་ས་རྒྱུགས་བཀོད་ཚོང�ས།
༦	 ཤེསས་རིགབ་རྒྱལ་མི།ཚོངན།	ཆེ་ོས་རྒྱུགས་འགོ་འཛན་ལས་རིགོགས།	འབྲུག་ཆེ་ོས་རྒྱུགས་བཀོད་ཚོང�ས།
༧	 བསམི།་གཏན་མི།ཐེངརིག་ཕྱིནན།	ལགས་སྦྱརིག་བ།	ཤེསས་རིག�་མི།ཐེངོ་རིག�་སློོབ་གྲྭ།	སྤ་རིགོ།
༨	 བསྟོན་འཛན་རྡོོ་རྗེ།།	རྩ་གཞུང་འགོ་དཔོེ་ན།	རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག�་རྒྱབ་སོྐྱརིག་སྡེ་་ཚོངན།
༩	 ཚོང་རིགང་།	རྩ་གཞུང་འགོ་དཔེ་ོན།	རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག�་རྒྱབ་སོྐྱརིག་སྡེ་་ཚོངན།

འིགོ་ཐོོག་རྩོོམ་སྒྲིིག་པའིི་མིང་ཐོོ།
༡			 དྲག་ཤེསོས་སངས་རྒྱས་རྡོོ་རྗེ།།	ཡོངས་ཁྱབ་མི།དོ་ཆེ་ན།	རྫོོང་ཁ་གོང་འཕེལ�་དབང་འཛན།
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vi

༢			 ཤེསས་རིགབ་རྒྱལ་མི།ཚོངན།	ཆེ་ོས་རྒྱུགས་འགོ་འཛན་ལས་རིགོགས།	འབྲུག་ཆེ་ོས་རྒྱུགས་བཀོད་ཚོང�ས།	
༣		 པེ་དྨ་དབང་འདུས།	ཆེ་ོས་ཚོངན་མི།ཁས་མི།ཆེ་ོག།	འབྲུག་ཆོེ་ས་རྒྱུགས་བཀོད་ཚོང�ས།	
༤			 རྡོོ་རྗེ།་རྣམི།་རྒྱལ།	རྫོོང་ཁག་ཤེསས་རིག�་འགོ་དཔེ་ོན་ལས་རིགོགས།	ཆུ་ཁ།
༥			 བསོད་ནམི།ས་ཚོང་རིགང་།	རྫོོང་ཁག་ཤེསས་རིག�་འགོ་དཔེ་ོན་ལས་རོིགགས།	བསམི།་གྲུབ་ལྗོོངས་མི།ཁརིག།
༦			 པེ་དྨ་དོན་གྲུབ།	དབུ་འཛན་ལས་རིགོགས།	སྐད་ཡ�་དང་ལམི།་སྲོོལ་སློོབ་སོྦྱང་ཁང་།	སམས་རྟོགས་ཁ།
༧			 དབང་དྲག་རྡོོ་རྗེ།།	ཤེསས་རིག�་ལྟེ་་ཞི་བ་འགོ་དཔོེ་ན།	ཤེསས་རིག�་ལྟེ་་ཞི་བ་དང་རྒྱབ་སོྐྱརིག་སྡེ་་ཚོངན།
༨		 བསམི།་གཏན་མི།ཐེངརིག་ཕྱིནན།	ལགས་སྦྱརིག་བ།	རྒྱལ་ཡོངས་ཤེསས་རིག�་སྤ�་ཁང་།	སྤ་རིགོ།
༩			 རྡོོ་རྗེ།་དབང་ཕྱུག།	རྩ་གཞུང་འགོ་དཔེ་ོན།	རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག�་རྒྱབ་སྐྱོརིག་སྡེ་་ཚོངན།	
༡༠			 དབང་ཕྱུག།	སློོབ་དཔེ་ོན།	ཨྱོོན་རྡོོ་རྗེ།་འབྲིངང་རིག�་གོང་མི།འ་སློོབ་གྲྭ།	ཧཱ།
༡༡			 ཕུན་ཚོང�ས།	སློོབ་གོང་ལས་རིགོགས།	གཟོ་ལུང་ཁ་འབྲིངང་རིག�་འོག་མི།འ་སློོབ་གྲྭ།	ཐེང�་ཕུག།
༡༢			 པེ་དྨ་བསྟོན་འཛན།	དབུ་འཛན་ལས་རིགོགས།	ཤེསརིག་པེ་་འབྲིངང་རིག�་བརིག་མི།འ་སློོབ་གྲྭ།	སྤ་རིགོ།
༡༣			 ཚོང་རིགང་ཕུན་ཚོང�ས།	དབུ་འཛན་ལས་རིགོགས།	མུ་ཏ�་ཐེངང་འབྲིངང་རིག�་གོང་མི།འ་སློོབ་གྲྭ།	ཐེང�་ཕུག།
༡༤			 དཔེ་ལ་འབྱོོརིག།	ལགས་སྦྱརིག་བ།	ཤེསས་རིག�་མི།ཐེངོ་རིག�་སློོབ་གྲྭ།	བསམི།་རྩ།
༡༥			 ཀུན་ལགས་རྣམི།་རྒྱལ།	དབུ་འཛན་ལས་རིགོགས།	ལུང་བསྟོན་ཟོམི།་པེ་་འབྲིངང་རིག�་བརིག་མི།འ་སློོབ་གྲྭ།	ཐེང�་ཕུག།
༡༦			 ཚོང་དབང་རྡོོ་རྗེ།།	སློོབ་དཔོེ་ན།	མུ་ཏ�་ཐེངང་འབྲིངང་རིག�་གོང་མི།འ་སློོབ་གྲྭ།	ཐེང�་ཕུག།
༡༧			 རྡོོ་རྗེ།་།	སློོབ་དཔོེ་ན།	དབྱོངས་ཅོན་ཕུག་འབྲིངང་རིག�་གོང་མི།འ་སློོབ་གྲྭ།	ཐེང�་ཕུག།
༡༨			 ཚོང་རིགང་དཔེ་ལ་འབྱོོརིག།	སློོབ་གོང་ལས་རིགོགས།	འགྲོམི།་ཕུག་འབྲིངང་རིག�་འོག་མི།འ་སློོབ་གྲྭ།	རྩ་རིགང་།
༡༩			 ཡ་ཤེསས་དབྱོངས་མི།ཚོང།	སློོབ་དཔོེ་ན།	གསརིག་སྤང་སློོབ་གྲྭ་ཆུང་བ།		
༢༠			 དབྱོངས་ཅོན་མི།ཚོང་སྐྱད།	སློོབ་དཔེ་ོན།	ལུང་བསྟོན་ཕུག་གཞི་་རིག�་སློོབ་གྲྭ།	ཐེང�་ཕུག།
༢༡			 བློོ་གྲོོས་འོད་ཟོར།	སློོབ་དཔེ་ོན།	ཝང་ཆུ་འབྲིངང་རིག�་སློོབ་གྲྭ་བརིག་མི།འ་སློོབ་གྲྭ།	ཆུ་ཁ།
༢༢			 འཛ�ས་པེ་་བུ་ཁྲད།	སློོབ་དཔེ་ོན།	ཕུ་ཡུམི།་འབྲིངང་རིག�་གོང་མི།འ་སློོབ་གྲྭ།		ལྷུན་རྩ།
༢༣			 ཀརྨ་དོན་གྲུབ།	སློོབ་དཔོེ་ན།	ཆུ་ཁ་འབྲིངང་རིག�་གོང་མི།འ་སློོབ་གྲྭ།	
༢༤			 ཀརྨ་དབང་འདུས།	དབུ་འཛན་ལས་རིགོགས།	དབྱོངས་ཅོན་ཕུག་འབྲིངང་རིག�་གོང་མི།།	ཐེང�་ཕུག།
༢༥			 ཚོང་རིགང་རྡོོ་རྗེ།།	སློོབ་དཔེ་ོན།	ཡོན་ཕུ་ལ་འབྲིངང་རིག�་འོག་མི།འ་སློོབ་གྲྭ།	བཀྲ་ཤེས�་སྒང་།
༢༦			 ཨྱོོན་རྡོོ་རྗེ།།	སློོབ་དཔེ་ོན།	དག་ལགས་ཕུག་འབྲིངང་རིག�་གོང་མི།འ་སློོབ་གྲྭ།	གསརིག་སྤང་།
༢༧			 སྨོོན་ལམི།།	སློོབ་དཔེ་ོན།	བ་ཇོོ་འབྲིངང་རིག�་གོང་མི།འ་སློོབ་གྲྭ།	དབང་འདུས་ཕེལོ་བྲིངང་།
༢༨			 ཆེ་ོས་སྐྱད་རྒྱལ་མི།ཚོངན།	སློོབ་དཔོེ་ན།	བསམི།་རྩ་འབྲིངང་རིག�་གོང་མི།འ་སློོབ་གྲྭ།	
༢༩			 ངག་དབང་ཕུན་ཚོང�ས།	སློོབ་དཔེ་ོན།	ནང་སྐོརིག་འབྲིངང་རིག�་གོང་མི།འ་སློོབ་གྲྭ།	པེ་དྨ་དགའ་ཚོངལ།
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vii            རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག�་གོང་འཕེལ�་ལས་ཁུངས།

༣༠			 ཤེསས་རིགབ་རྡོོ་རྗེ།།	སློོབ་དཔེ་ོན།	རིགང་འབྱུང་འབྲིངང་རིག�་གོང་མི།འ་སློོབ་གྲྭ།	བཀྲ་ཤེས�་སྒང་།
༣༡			 བཀྲ་ཤེས�་བསྟོན་འཛན།	སློོབ་དཔེ་ོན།	རྒྱལཔེ་ོ་ཞི་ང་འབྲིངང་རིག�་གོང་མི།འ་སློོབ་གྲྭ།	མི།ོང་སྒརིག།
༣༢			 བསོད་ནམི།ས་ཕུན་ཚོང�ས།	སློོབ་དཔོེ་ན།	མི།ོང་སྒརིག་འབྲིངང་རིག�་གོང་མི།འ་སློོབ་གྲྭ།	
༣༣			 ཨོ་རྒྱན་འཕྲིནན་ལས།	དབུ་འཛན་ལས་རིགོགས།	པེ་དྨ་དགའ་ཚོངལ་འབྲིངང་རིག�་བརིག་མི།འ་སློོབ་གྲྭ།
༣༤			 ལྷ་དབང་ཕུན་ཚོང�ས།	སློོབ་དཔེ་ོན།	བཙོ་ན་མི།ཁརིག་ལ་འབྲིངང་རིག�་བརིག་མི།འ་སློོབ་གྲྭ།	བཀྲ་ཤེས�་གཡང་རྩ།	
༣༥			 པེ་དྨ་རྡོོ་རྗེ།།	སློོབ་དཔེ་ོན།	དརིག་དཀརིག་འབྲིངང་རིག�་བརིག་མི།འ་སློོབ་གྲྭ།	
༣༦			 བསྟོན་འཛན་རྡོོ་རྗེ།།	རྩ་གཞུང་འགོ་དཔོེ་ན།	རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག�་རྒྱབ་སོྐྱརིག་སྡེ་་ཚོངན།
༣༧			 ཚོང་རིགང་།	རྩ་གཞུང་འགོ་དཔེ་ོན།	རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག�་རྒྱབ་སོྐྱརིག་སྡེ་་ཚོངན།

ཕྱིི་ཤོོག་པར་རིས།
༡		 བཀྲ་ཤེས�་བློོ་གྲོོས།	གློོག་རིག�་འགོ་དཔེ་ོན།	རྫོོང་ཁ་གོང་འཕེལ�་དབང་འཛན།
2		 འཇོ�ས་མི།ད་བློོ་གྲོོས།	རྩ་གཞུང་འགོ་དཔེ་ོན།	རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག�་རྒྱབ་སྐྱོརིག་སྡེ་་ཚོངན།	
༣		 པེ་དྨ་ཆེ་ོས་རྒྱལ།	གློོག་རིག�་ལས་རིག�་པེ་།	རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག�་རྒྱབ་སྐྱོརིག་སྡེ་་ཚོངན།
4	 རྡོོ་རྗེ།།	རྩ་གཞུང་རྩོམི།་སྒྲིག�པེ་།	རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག�་གོང་འཕེལ�་ལས་ཁུངས།

ལོ་བསྟོར་དུས་མཐུན་རྩོོམ་སྒྲིིག་འིབད་མི།
༡-		རྡོོ་རྗེ།།	རྩ་གཞུང་རྩོམི།་སྒྲིག�པེ་།		སློོབ་གྲྭའི་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག�་གོང་འཕེལ�་ལས་ཁུངས།
༢-	བསྟོན་འཛན་རྡོོ་རྗེ།།	རྩ་གཞུང་རྩོམི།་སྒྲིག�པེ་།		སློོབ་གྲྭའ་རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག�་གོང་འཕེལ�་ལས་ཁུངས།
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viii

ཆེེད་བརྗོོད།

རྫོོང་ཁ་འད་	འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་	དཔེ་ལ་ལྡན་འབྲུག་པེ་འ་	ཆེ་ོས་སྲོད་གཉིས�་ལྡན་གྱི་་གཞུང་འགོ་དང་པེ་་	དབུ་བརྙེསས་པེ་འ་བསྒང་ལས་རིག་	རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་་གཞུང་
སྐད་འབད་	ལག་ལན་འཐེངབ་པེ་འ་སྐད་ཡ�་ཅོ�་ཨན།	དུས་རིགབས་༢༠	པེ་་ཕྱིནད་མི།ཚོངམི།ས་ལས་	འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་	དང་རིགབས་ཀྱི་་དཔེ་ལ་འབྱོོརིག་གོང་འཕེལ�་
འཆེ་རིག་གཞི་་	འགོ་དང་པེ་་བཙུགས་པེ་འ་སྐབས་ལུ་	འབྲུག་རྒྱལ་གསུམི།་པེ་་	མི།ངའ་བདག་འཇོ�ས་མི།ད་རྡོོ་རྗེ།་དབང་ཕྱུག་ག�་	ཁ་ལས་ག་སློབ་ཀྱི་་རྫོོང་ཁ་	ཡ�་
ཐེངོག་བྲིང་ན�་ལམི།་སྲོོལ་འགོ་བཙུགས་ཏ་	འབྲུག་ག་རྒྱལ་ཡོངས་སྐད་ཡ�་ལུ་ངོས་འཛན་གྱི་་	བཀའ་དྲ�་བསྒྲིགགས་གནང་ནུག།	ད་ལས་ཚུརིག་	རྫོོང་ཁ་འད་	འབྲུག་
རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་་སློོབ་གྲྭ་ག་རིག་ནང་	ཨང་ལིཤེས་དང་	རྩ�་ཀྱི་་ཆེ་ོས་ཚོངན་གཉིས�་དང་འདྲན་འདྲ་	རྩ་བའ་ཆེ་ོས་ཚོངན་ཁག་ཆེ་་ཤེསོས་ཅོ�་འབད་	སློོབ་སྦྱོང་འབད་ན་ག་སྲོོལ་
བཏོད་གནང་ནུག།	

རྒྱལ་ཡོངས་རྫོོང་ཁའ་ཆེ་ོས་ཚོངན་གྱི་་ཐེངད་ཁརིག་ལོྷདཔེ་་ད་	 གསརིགཔེ་་བཟོོ་དགོ་རུང་	 བསྐྱརིག་ཞི་བ་ལགས་བཅོོས་འབད་དགོ་རུང་	 འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ག་	 མི།ཁས་
མི།ཆོེ་ག་ཚུ་ག�་རིག་	 འབད་དགོཔེ་་འབྱུངམི།་མི།་གཏོགས་	 ཕྱིན�་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་་གྲོོས་སྟོོན་པེ་་དང་	 ཁུངས་གཏུགས་འབད་ས་ག་ན་ཡང་	 འཐེངོབ་སརིག་མི།དཔེ་་ཨན།	 ད་
ལས་བརྟན་	 རྫོོང་ཁའ་ཆེ་ོས་ཚོངན་འགོ་དང་པེ་་	 བཟོོཝ་ད་ག་གཞི་་བཞི་ག་ས་འད་ཡང་	 རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལོ་བརྒྱ་ཕྲིནག་མི།ང་རིགབས་ཀྱི་་སྔ་གོང་ལས་	 གཞི་�་བཙུགས་
འབད་ད་ཡོད་པེ་འ་	གྲྭ་ཚོངང་དགོན་སྡེ་་དང་	བཤེསད་གྲྭ་སྒྲུབ་གྲྭ་ཚུ་ནང་	སློོབ་སྦྱོང་འབད་སྲོོལ་ཡོད་མི།་ག་	རྩ་གཞུང་ཚུ་ལུ་བརྟན་ཏ་བཟོོ་དགོཔེ་་བྱུང་ནུག།	ད་གུ་	དུས་
ཚོངད་རིག�་འགྱུརིག་གྱི་་	མི།ཁོ་འདོད་དུམི།་གྲོ་རིག་ག�་ཟུརིག་བརྒྱན་ཏ་	བཟོོཝ་མི།་གཏོགས་	ད་ལྟེ་ོ་ཚུན་ཚོངད་བརིག་ན་	རྫོོང་ཁའ་དཔེ་་ད�་དང་	སློོབ་སྟོོན་འབད་ཐེངངས་འད་ལུ་	
སྒྱུརིག་བཅོོས་སྦོོམི།་ཅོ�་ག་ན་ཡང་མི།་བྱུང་པེ་ས།	

ད་རིགས་ནངས་པེ་རིག་	རྒྱལ་ཁབ་གོང་འཕེལ�་གྱི་་འགྱུརིག་བ་དང་བསྟུན་པེ་འ་	རྫོོང་ཁའ་ཤེསས་ཡོན་གྱི་་དགོས་མི།ཁོ་དང་འཁྲ�་ཏ་	རྫོོང་ཁའ་ཤེསས་ཚོངད་ཀྱི་་ལྕོོགས་གྲུབ་རིག་
འདོད་ལུ་ཡང་	སྒྱུརིག་བཅོོས་འགྱི་ོཝ་ཨན་མི།ས།	ད་དང་བསྟུན་ཏ་	ཤེསས་རིག�་ལྷན་ཁག་ག་ཧོོངས་ལས་	སྤྱོ་ལོ་༢༠༠༥	ལུ་	རྒྱལ་ཡོངས་གནས་རིག�་ནང་	རྫོོང་
ཁའ་རིག�་རྩལ་དགོས་མི།ཁོའ་བརྟག་ཞི་བ་ཅོ�་འབད་ཡ།	 བརྟག་ཞི་བ་ཀྱི་་ཞི་བ་བཅུད་དང་	 རྒྱབ་སྣོོན་བསམི།་འཆེ་རིག་ཚུ་ནང་	 རྫོོང་ཁ་ཡརིག་དྲག་ག་དོན་ལུ་	 འབད་
དགོཔེ་་གཞི་ན་ཚུ་དང་གཅོ�་ཁརིག་	སློོབ་གྲྭའ་རྫོོང་ཁའ་སློོབ་སྦྱོང་འད་	བརྡོ་དོན་སྤྲོོད་ལན་གྱི་་ལྕོོགས་གྲུབ་	ཧོ་མི།་ལས་ལྷག་སྟོ་བཟོོ་ན་ལུ་	གཙོ་་བོརིག་བཏོན་དགོཔེ་་
ཁག་ཆེ་ེཝ་སྦོ་ཐེངོན་ཏ་ཡོད།	ད�་ནང་ལས་	འབྲིང་ལྷག་ག་རིག�་རྩལ་གཉིས�་	ཡརིག་དྲག་གཏང་དགོཔེ་་ག་	ཞི་བ་བཅུད་མི།ངོན་གསལ་ཆེ་་ཏོག་ཏོག་སྦོ་	ཐེངོན་ཡོདཔེ་་ལས་
བརྟན་	 ཤེསས་རིག�་ལྷན་ཁག་ག་ཁ་ཐུག་ལས་	 ད་རིགས་	 བློོ་གསརིག་ལས་སློོབ་རིག�་༡༢	 པེ་་ཚུན་གྱི་་	 རྫོོང་ཁའ་རྩ་གཞུང་དང་	 ཆོེ་ས་ཚོངན་ཚུ་ཡོངས་རྫོོགས་ལགས་
སྒྱུརིག་འབད་ན་གུ་ཐེངག་བཅོད་ཅོ།



སྐད་ཡིག་དང་ཡི་གུའི་སྦྱོོར་བ།

དཔེ་་སྐྲུན་ལོོ་ སྤྱི་་ལོོ་ ༢༠༢2ལུ། 

སློོབ་རིམ་༡༢ པ།

ix            རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག�་གོང་འཕེལ�་ལས་ཁུངས།

ཤེསས་རིག�་ལྷན་ཁག་ག་	 འཆེ་རིག་གཞི་་དང་བཀོད་རྒྱ་ཚུ་དང་འཁྲ�་ཏ་	 རྒྱལ་འཛན་ཤེསས་རིག�་ཚོང�ས་སྡེ་་ག་	 འགོ་འདྲན་ཐེངོག་	 རྫོོང་ཁའ་ཆོེ་ས་ཚོངན་ཡོངས་རྫོོགས་
ལགས་སྒྱུརིག་འབད་བའ་སྐབས་ལུ་	རྫོོང་ཁའ་རྩ་གཞུང་དང་	ཆེ་ོས་ཚོངན་འད་ཚུ་ཡང་	སློོབ་གྲྭའ་གནས་རིག�་ནང་	དམི།�ས་ཡུལ་གཙོ་་བོ་	རྫོོང་ཁའ་བརྡོ་དོན་སྤྲོོད་
ལན་གྱི་་ལྕོོགས་གྲུབ་ཡརིག་སང་ག་དོན་ལུ་	 སྐད་ཡ�་ག་རིག�་རྩལ་བཞི་་ག་ཤེསས་ཚོངད་	 ལགས་ཤེསོམི།་འཐེངོབ་ཐེངབས་ལུ་	 འཛམི།་གློང་རྒྱལ་སྤྱོ�་ཨང་ལིཤེས་ག་	 སྐད་
ཡ�་སློོབ་སྦྱོང་ཐེངབས་ལམི།་ལུ་	གཞི་་རྟན་འབད་ད་བཟོོ་ཡོད།	ད་གུ་	ཕེལན་ཐེངབས་ཆེ་་བའ་རིགང་ལུགས་	སྔརིག་སྲོོལ་སློོབ་སྦྱོང་འབད་ཐེངངས་ཀྱི་་	ལམི།་ལུགས་ཚུ་ཡང་	
འོས་འབབ་དང་འཁྲ�་ཏ་བཙུགས་ཡོད་པེ་འ་ཁརིག་	 སྐད་ཡ�་ག་རིག�་རྩལ་བཞི་་ནང་ལས་ཡང་	 འབྲིང་ལྷག་ག་རིག�་རྩལ་ལྕོོགས་གྲུབ་ཡརིག་སང་ལུ་	 དམི།�ས་
བསལ་གྱི་་དམི།�ས་གཏད་འབད་ད་བཟོོ་བཟོོཝ་ཨན།	

ད་རིགས་ལགས་སྒྱུརིག་འབད་མི།་ག་	 རྫོོང་ཁའ་ཆེ་ོས་ཚོངན་འད་ག�་	 ན་གཞོི་ན་བུ་དང་བུམོི།་ཚུ་ག�་	 རྫོོང་ཁའ་སློོབ་སྦྱོང་འད་འཇོམི།་ཏོང་ཏོ་དང་	 སྤྲོོ་བ་ཆེ་་ཏོག་ཏོ་ག་
ཐེངོག་ལས་	རྫོོང་ཁའ་བརྡོ་དོན་སྤྲོོད་ལན་གྱི་་	ཤེསས་ཚོངད་ལྕོོགས་གྲུབ་ཡརིག་སང་	ངས་གཏན་འཐེངོབ་ཚུགས་ན་དང་གཅོ�་ཁརིག་	རྒྱལ་ཁབ་ནང་ག་ན་ལས་ཁག་ཆེ་་བའ་	
བསམི།་སྤྱོོད་ཤེསས་ཡོན་དང་	 རིགང་ག་	 ལམི།་སྲོོལ་བཟོང་པོེ་་ཉིསམི།ས་སྲུང་དང་	 ཡརིག་སྤ�་གྱི་་དམི།�ས་དོན་ཚུ་ཡང་	 ལགས་ཤོེསམི།་སྦོ་	 འགྲུབ་ཚུགས་པེ་འ་དམི།�ས་
གཏད་བསྐྱདཔེ་་ཨན།	ད་མི།་ཚོངད་	རྫོོང་ཁའ་ཤེསས་ཡོན་འད་ག་ཐེངོག་ལས་	མི།ཐེངོ་རིག�་ཤེསས་ཡོན་གྱི་་	ནང་དོན་རིག�་པེ་་དང་	གསོ་བ་རིག�་པེ་་	ཚོངད་མི།་རིག�་པེ་་	སྒྲིག་རིག�་
པེ་་	རྩ�་ཀྱི་་རིག�་པེ་་	ལ་སོགས་པེ་འ་	རིག�་པེ་འ་གནས་ད་ཚུ་སློོབ་སྦྱོང་འབད་ན་ལུ་ཡང་	དཀའ་ངལ་མི།ད་པེ་རིག་འཇུག་ཚུགས་པེ་འ་རིག་བ་ཡོད།
    
ད་རིགས་	རྫོོང་ཁའ་རྩ་གཞུང་དང་ཆེ་ོས་ཚོངན་གསརིག་སྒྲིག�་ག་ལས་དོན་འད་	ལགས་ཤེསོམི།་སྦོ་	མི།ཐེངརིག་འཁྱོལ་ཚུགས་མི།་འད་	འགོ་ཐེངོག་རྩོམི།་སྒྲིག�་འབད་བའ་སྐབས་
དང་	བསྐྱརིག་ཞི་བ་འབད་བའ་སྐབས་ཀྱི་་	རྫོོང་ཁའ་མི།ཁས་མི།ཆོེ་ག་ཚུ་དང་	 ཉིསམི།ས་མྱོོང་ཅོན་གྱི་་	སློོབ་གྲྭའ་སློོབ་དཔེ་ོན་ཚུ་དང་	ལགས་སྦྱརིག་བ།	 ད་ལས་	མི།ཐུན་
འགྱུརིག་གྱི་་ཕེལན་འད�ས་འཐེངོབ་སའ་	དཔེ་་ད�་བདག་དབང་ཅོན་གྱི་་རོྩམི།་པེ་་པེ་ོ་དང་	དཔེ་་སྐྲུན་པེ་་ཚུ་དང་བཅོས་པེ་་	ག་རིག་ལུ་	རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག�་གོང་འཕེལ�་
ལས་ཁུངས་་ཁ་་ཐུག་ལས་	དགའ་བསུ་དང་བཅོས་པེ་འ་	བཀའ་དྲན་དགའ་ཚོངར་སྦོོམི།་ཡོད།
  

																																					བཀྲ�་བད་ལགས།

(བཀྲ་ཤེས�་རྣམི།་རྒྱལ།)
			མི།དོ་ཆེ་ན།
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དཔེ་་སྐྲུན་ལོོ་ སྤྱི་་ལོོ་ ༢༠༢2 རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག�་གོང་འཕེལ�་ལོས་ཁུངས།

སློོབ་རིམ་༡༢ པ།

x

སྔོོན་བརྗོོད།
༄༅།	 །ཨོོྂ�་སྭ་སིྟོ།	 ཇིི་སྙེེད་སྲིིད་ཞིིའིི་བརྗོོད་པ་མ་ལུས་པ།	 །སྒྲི་སྐད་རྣམ་པར་སོྤྲོས་པའིི་ཐོབས་ལམ་གྱིིས།	 །འིགྲོོ་ཁམས་རྒྱ་
མཚོོར་ཇིི་བཞིིན་སྟོོན་མཁས་པ།	 །ངག་དབང་ཚོངས་པའིི་སྲིས་མོས་རྗོེས་བརྩོེར་མཛོོད།	 །རྒྱལ་ཡིོངས་སྐད་ཡིིག་རྫོོང་ཁའིི་བརྡ་
གཞུང་ལས།	།ཉེིར་མཁོའིི་ཕྲད་རྣམ་མིང་ཚོིག་བརྗོོད་པའིི་ཚུལ།	།འིཁྲུལ་མེད་གོ་རིམ་བསྡེེབས་ཏེ་འིདིར་སྤེེལ་བས།	།མཁས་འིདོད་
ན་གཞིོན་ཚོོགས་རྣམས་སྤྲོོ་བར་འིཚོལ།	།

ཞི་ས་མི།ཆེ་ོད་པེ་རིག་བརྗེ།ོད་པེ་་དང་	དངོས་པོེ་་ངས་པེ་རིག་སྟོོན་པེ་འ་	ཚོང�་ག�་མི།དུན་བསུས་ཏ་ཞུ་ན་འད་ཡང་	སྐད་ཡ�་དང་	ཡ་གུའ་སྦྱོརིག་བ་འད་	
སྐད་ཡ�་ག་རིག�་རྩལ་ག་རིག་ག་གཞི་་རྟན་ཅོ�་ཨན།	ད་ག�་	ཁ་ལས་སློབ་མི།་ག་བརོྗེ།ད་པེ་་ཚུ་	ཡ�་ཐེངོག་ལུ་བཀོདཔེ་་ད་	རྗེ།ོད་སྒྲིགའ་ངག་གཤེས�་
དང་བསྟུན་པེ་འ་ཚུལ་མི།ཐུན་གྱི་་ཚོང�་སྒྲུབ་དང་	ཡ�་སྡེ་�་ལུ་བརྟན་ཏ་	གོ་དོན་མི།་ནོརིག་བརིག་	བརྡོ་དོན་སྤྲོོད་ལན་འབདཝ་ཨན།	

འབྲུག་ག་རྒྱལ་ཡོངས་སློོབ་གྲྭའ་ནང་ལུ་	 སྐད་ཡ�་དང་ཡ་གུའ་སྦྱོརིག་བ་འད་	 ཧོ་མི།་	 སློོབ་རིག�་ག་རིག་ནང་	 རྫོོང་ཁའ་བརྡོ་གཞུང་འད་རིག་ལུ་	
སློོབ་སྦྱོང་འབདཝ་ཨན།	 ཨན་རུང་༢༠༠༥	 འ་རྒྱལ་ཡོངས་ཤེསས་ཡོན་དགོས་མི།ཁོའ་ཞི་བ་འཇུག་ག་རྒྱབ་སྣོོན་བསམི།་འཆེ་རིག་དང་	 སློོབ་
དཔེ་ོན་དང་སློོབ་ཕྲུག་མི།ང་རིགབས་ཅོ�་ག�་	དགོས་འདོད་བཀོད་མི།་ནང་	འབྲིངང་རིག�་སློོབ་གྲྭ་ཡན་ཆེ་ད་ལུ་	སློོབ་རིག�་སོ་སོའ་ཤེསས་ཡོན་གནས་
ཚོངད་དང་བསྟུན་པེ་འ་	སྐད་ཡ�་སློོབ་ད�་སོ་སོརིག་དགོཔེ་་སྦོ་་ཨན་མི།ས།	ད་དང་འཁྲ�་ཏ་	ད་རིགས་	སློོབ་རིག�་དགུ་པེ་་ཡན་ཆེ་ད་ཀྱི་་དོན་ལུ་	སྐད་
ཡ�་དང་ཡ་གུའ་སྦྱོརིག་བའ་	སློོབ་ད�་སོ་སོརིག་བཟོོཝ་ཨན།	

སློོབ་རིག�་༡༢	པེ་འ་	སྐད་ཡ�་དང་ཡ་གུའ་སྦྱོརིག་བའ་སློོབ་ད�་འད་	སྤྱོ་ལོ་༢༠༠༦	ག་རྩ་གཞུང་བཀོད་རིག�་ཀྱི་་གནས་ཚོངད་དང་ལས་དོན་ཚུ་
དང་འཁྲ�་ཏ་	 སྐད་ཡ�་ག་ཁྱད་རྣམི།་དང་	 སྒྲུབ་ཚུལ་	 དངོས་པེ་ོ་བདག་གཞི་ན་དུས་གསུམི།་གྱི་་དབྱོ་དཔྱད་	 མི།ང་ཚོང�་བརོྗེ།ད་པེ་འ་རྣམི།་གཞི་ག་	
སྦྱརིག་བྱོ་ཡ་གུའ་རྣམི།་གཞི་ག་དང་	 སྦྱོརིག་ཚུལ་ཚོང�་ཕྲིནད་ཀྱི་་འཇུག་པེ་འ་ངོ་སྤྲོོད།	 ཆེ་ོས་སྐད་དང་རྫོོང་ཁའ་ཕྲིནད་རྣམི།་ཁྱད་པེ་རིག་	 མི།ཚུངས་གསལ་
དང་ཐེང་ཚོང�་གྱི་་སྒྲིག་ཚུ་ཚུད་ད་ཡོད།	 ད་དང་གཅོ�་ཁརིག་	 བརྡོ་འབྲིང�་ཡ�་རིག�ས་ཚུ་ལས་ཡང་	 ཡ�་བསྐུརིག་རྣམི།་གཞི་ག་ག་	 གཞུང་འབྲིང�་
སྒར་འབྲིང�་	ཚོངང་འབྲིང�་གྱི་་དབྱོ་བ་དང་	དཔེ་ར་བརྗེ།ོད་	ཞུ་ཡ�་དང་གཏང་ཡ�་	སྙན་ཞུ་	སྙན་གསོལ་	གསལ་བསྒྲིགགས་	བཀའ་རྒྱ་	གྲོོས་
ཆེ་ོད་	ཞུ་ཚོང�་	གན་རྒྱ་ཚུ་དང་	ད་ཁརིག་	ཉིསན་སློབ་དང་འབྲིང་ན�་རིག�་རྩལ་གྱི་་	ཁུངས་དོན་དང་གནས་རིག�་བརྡོ་སྟོོན་	སློོབ་སྦྱོང་ལས་དོན་དང་
བཅོས་པེ་་	 ཚུད་ད་ཡོདཔེ་་ལས།	 འད་ག�་སྐད་ཡ�་དང་	 ཡ�་སྡེ་�་ཤེསས་ཡོན་རྒྱ་སྐྱད་འབད་ད་	 རྫོོང་ཁའ་སྐད་ཡ�་ག་གནས་ཚོངད་	 ཚོངད་
ལྡན་གྱི་་གོང་འཕེལ�་འགྱི་ོ་ཚུགས་ན་ཨན།
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དཔེ་་སྐྲུན་ལོོ་ སྤྱི་་ལོོ་ ༢༠༢2ལུ། 

སློོབ་རིམ་༡༢ པ།

xi            རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག�་གོང་འཕེལ�་ལས་ཁུངས།

ཤེསས་བྱོའ་གནས་ག་ཅོ་རིག་འབད་རུང་	ཤེསས་ན་ལས་ལྷག་སྟོ་	ལག་ལན་གྱི་་ཉིསམི།ས་མྱོོང་འད་	གཙོ་་ཆེ་ེཝ་ལས་བརྟན་ཏ་	 སོྔན་འབྱོོན་གོང་མི།་ཚུ་
ག�་ཡང་	 གོ་མྱོོང་རྟོགས་གསུམི།་དང་ལྡན་པེ་འ་ཐེངོག་ལས་	 མི།ཁས་པེ་རིག་འགྱུརིག་དགོཔེ་་འབད་གསུངས་གནང་ནུག།	 ད་བཟུམི།་ཅོ�་འབད་ད་	
སྐད་ཡ�་དང་ཡ་གུའ་སྦྱོརིག་བའ་རིག�་རྩལ་ད་ཚུ་ཡང་	སློོབ་ད�་ནང་ལྷག་མི།་དང་	སློོབ་དཔོེ་ན་ལས་གོ་ཐེངོས་འབྱུང་མི།་ཚུ་	སློོབ་ཕྲུག་རིགང་རིག་སོ་
སོ་ག�་	མི།ངོན་སུམི།་ལག་ལན་གྱི་་སྦྱང་བ་	གང་མི།ང་འབད་ན་ལུ་	བརྩོན་ཤུགས་བསྐྱད་ད་	དམི།�ས་ཡུལ་གྱི་་ལས་དོན་	ཚུལ་མི།ཐུན་འགྲུབ་
ཐེངབས་འབད་དགོཔེ་་འད་	ག་ན་ལས་གལ་ཆེེ་ཝ་ཨན་ནོ།།
      
སྨོོན་འིདེབས།

རྒྱལ་ཡོིངས་སྐད་ཡིིག་རྫོོང་ཁ་གོང་འིཕེེལ་གྱིི།	།རང་ལུགས་ཆོེས་དང་རིག་གཞུང་ལམ་སོྲིལ་ཀུན།	།
འིཛོིན་སྐྱོོང་སྤེེལ་བས་རྒྱལ་ཁབ་རང་བཙན་གྱིི།	།དཔལ་ཡིོན་སྲིིད་མཐོར་བསྒྲིེང་བའིི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིིག།	
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ཁུངས་དོན།
༉	 སྐད་ཡ�་ག་རིག�་རྩལ་འད་	 སྨྲ་ཤེསས་ཤེསང་དོན་གོ་བ་མི།�་མི།ཚོངན་ཉིསད།	 ཟོར་སློབ་དོ་བཟུམི།་སྦོ་	 སྤྱོར་མི།�་
ལུས་རྟན་འཐེངོབ་རིག་འཐེངོབ་ཚོངད་ག་རིག་ལུ་	 རིག�ས་མི།ཐུན་	 ནང་ཚོངན་སོ་སོའ་ཁ་སྐད་	 བརྡོ་དོན་སྤྲོོད་ལན་གྱི་་ཐེངོག་
ལས་	 ཤེསས་བརྗེ།ོད་འཇུག་གསུམི།་གྱི་་ཐེང་སྙད་	 མི།་ཚོང་གང་སྤྱོོད་ན་ལུ་	 རིགང་བཞི་ན་གྱི་་རིག�་སྟོོབས་ཡོདཔེ་་ཨན།	 ད་
འབདཝ་ད་	 འདས་པེ་་དང་ད་ལྟེ་་བའ་འབྱུང་རིག�་ཚུ་	 མི།་འོངས་པེ་འ་དོན་ལུ་ཐེངོ་བཀོད་འབད་ན་དང་	 འཛམི།་གློང་
སྐད་རིག�ས་མི།་འདྲ་བའ་	 མི།་རིག�ས་གཞི་ན་ཚུ་དང་གཅོ�་ཁརིག་	 	 སོ་སོའ་རིག�་པེ་་དང་	 ཉིསམི།ས་མྱོོང་ཚུ་བརྗེ།་སོརིག་
འབད་ད་	ཤེསས་ཡོན་ཁྱད་པེ་རིག་ཅོན་བཟོོ་ན་ལུ་	ཡ�་ཐེངོག་བརྡོ་སོྦྱརིག་གྱི་་སྐད་ཡ�་འད་	མི།ད་ཐེངབས་མི།དཔེ་་ཅོ�་ཨན།	

ལུང་སྟོོན་པེ་་རྩ་བ་སུམི།་ཅུ་པེ་་ལས་།	 བསློབ་པ་ཀུན་གྱིི་གཞིི་འིཛོིན་ཅིིང་།	 །རིག་བྱེེད་སྨྲ་བ་རྣམས་ཀྱིི་རྒྱུ།	 །མིང་ཚོིག་
བརྗོོད་པ་ཀུན་གྱིི་གཞིི།	།ཡིི་གེའིི་སྦྱོོར་བ་བཤོད་པར་བྱེ།	།ཟོར་གསུངས་ཡོདཔེ་་བཟུམི།་	ནང་པེ་འ་གཙུག་ལག་བསློབ་
པེ་་གསུམི།་དང་	ཕྱིན་རིགོལ་པེ་འ་རིག�་བྱོད་བཞི་་	མི།ཐུན་མོི།ང་ག་རིག�་གནས་ཚུ་ག་རིག་ག་གཞི་་འད་	ཡ་ག�་སྦྱོརིག་བ་ལུ་
བརྟན་དགོཔེ་་ཨན།	ད་ཡང་	ངག་ཐེངོག་ག་བརྗེ།ོད་པེ་་ལུ་བརྟན་ཏ་	འགྲུབ་པེ་འ་སྐད་ཡ�་ག་སྦྱོརིག་བ་དང་	ཡ་གུའ་
སྦྱོརིག་བ་ལུ་བརྟན་ཏ་	རྒྱུན་གནས་ཚུགས་པེ་འ་བརྗེ།ོད་པེ་་ད་གཉིས�་	གཅོ�་ལུ་གཅོ�་བརྟན་གྱི་་ཐེངོག་ལས་	འཇོ�་རྟན་
བརྡོ་སྤྲོོད་ཀྱི་་རྣམི།་གཞི་ག་	ནོརིག་འཁྲུལ་མི།ད་པེ་རིག་	ཡུན་རིགང་ག་བརིག་ན་བརྡོ་དོན་འཕྲིནོད་ཚུགསཔེ་་བཟོོཝ་ཨན།	

ད�་དོན་ལུ་	སྐད་ཡ�་ག་ཤེསས་ཡོན་རིག�་རྩལ་འད་ཡང་	རྫོ་དཔེ་ལ་སྤྲུལ་རིགན་པེ་ོ་ཆེ་་ག�།	འིབྲིི་ཀློོག་སྒྲི་དང་རིག་
པའིི་གཞིི་བཟུང་ནས།	 །ཟོར་གསུངས་ཡོདཔེ་་བཟུམི།།	 བྲིང་ན་དང་ལྷག་ན་ག་རིག�་རྩལ་ལས་འགོ་བཙུགས་ཏ་	 སྒྲིག་
སྦྱོརིག་གྱི་་གཞུང་དང་	སྙན་ངག་	མི།ངོན་བརྗེ།ོད་	སྡེ་�་སྦྱོརིག་ལ་སོགས་པེ་འ་	རིག�་གནས་ཀྱི་་	གཞི་་འགྱི་མི།་བཙུགས་
ཐོེངག་ལས་	 སྐད་ཡ�་ལུ་མི།ཁས་པེ་རིག་	 འགྱུརིག་དགོཔེ་་ཨན།	 ད་ལས་བརྟན་	 སྐད་ཡ�་ཤེསས་ཡོན་གྱི་་གནས་ཚོངད་



སྐད་ཡིག་དང་ཡི་གུའི་སྦྱོོར་བ།

དཔེ་་སྐྲུན་ལོོ་ སྤྱི་་ལོོ་ ༢༠༢2 རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག�་གོང་འཕེལ�་ལོས་ཁུངས།

སློོབ་རིམ་༡༢ པ།

2

ནང་ལུ་	རྫོོང་ཁའ་སྐད་ཡ�་ག་	ངོ་སྤྲོོད་དང་	དགོས་པེ་་	ཁྱད་རྣམི།་དང་སྒྲུབ་ཚུལ་ལས་བརྩམི།ས་ཏ་	སྐད་ཡ�་
ལུ་མི།ད་ཐེངབས་མི།ད་པེ་འ་	མི།ང་ཚོང�་བརྗེ།ོད་པེ་འ་སྒྲུབ་ཚུལ་དང་	 རྣམི།་དབྱོ�་སྒྲིག་སྦྱོརིག་དང་དོན་གྱི་�་འཇུག་ཚུལ།	ད་
ལས་	ཡ་གུའ་སྦྱོརིག་བ་ལུ་མི།ད་ཐེངབས་མི།ད་པེ་འ་	སྦྱརིག་བྱོ་ཡ་གུའ་རྣམི།་གཞི་ག་དང་	སོྦྱརིག་ཚུལ་ཚོང�་ཕྲིནད་ཀྱི་་འཇུག་པེ་་	
ད་ཁརིག་	སྐད་ཡ�་ལག་ལན་ནང་མི།ད་ཐེངབས་མི།ད་པེ་འ་	བརྡོ་འབྲིང�་ཡ�་རིག�ས་ཀྱི་་	རྣམི།་གཞི་ག་དང་བཅོས་	སྐད་
ཡ�་ཤེསས་ཡོན་གྱི་་གནས་ཚོངད་ནང་ལུ་ཚུདཔེ་་སྦོ་བཟོོ་སྟོ་ཡོད།	



སྐད་ཡིག་དང་ཡི་གུའི་སྦྱོོར་བ།

དཔེ་་སྐྲུན་ལོོ་ སྤྱི་་ལོོ་ ༢༠༢2ལུ། 

སློོབ་རིམ་༡༢ པ།

3												 རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག�་གོང་འཕེལ�་ལས་ཁུངས།

སྐད་ཡིིག་དང་ཡིི་གུའིི་སྦྱོོར་བ་གི་གནས་ཚོད།

སློོབ་རིག�་༡༢	པེ་་མི།ཇུག་བསྡུཝ་ད་	སློོབ་ཕྲུག་ཚུ་ག�།
༡.	 གདམི།་ཁ་ཅོན་དང་	རྗེ།ོད་སྒྲིག་ཕྱིནོགས་མི།ཚུངས་ཀྱི་་	ཡ�་སྡེ་�་འཁྲུལ་སྤོང་ཚུ་	ཤེསས་ཚུགས་དགོ།
༢.	 སྐད་ཡ�་ག་ངོ་སྤྲོོད་	ཕེལན་ཐེངོགས་དང་	དགོས་པེ་་	འབྱུང་ཁུངས་དང་	ཁྱད་རྣམི།་སྒྲུབ་ཚུལ།
༣.	 སྦྱརིག་བྱོ་ཡ་ག�་	རྣམི།་གཞི་ག་དང་	མི།ང་ཚོང�་	བརྗེ།ོད་པེ་་	ཕྲིནད་རྣམི།་དབྱོ་ག་	བསྐྱརིག་ཞི་བ།	
༤.	 དུས་གསུམི།་དང་འཁྲ�་	སྡེ་�་འགྱུརིག་ཅོན་གྱི་་བྱོ་ཚོང�་དང་	སྦྱོརིག་ཚུལ།
༥.	 ཆེ་ོས་སྐད་དང་	རྫོོང་ཁའ་རྗེ།ོད་སྒྲིག་དང་	ཡ�་སྡེ་�་	ཕྲིནད་དང་རྣམི།་དབྱོ�་	ཁྱད་པེ་རིག།
༦.	 དུས་རྒྱུན་	 ལག་ལན་འཐེངབ་དགོ་པེ་འ་	 མི།ང་ཚོང�་ག་རིག�ས་དང་	 སྒྲིག་གཏམི།་དང་	 སྐོརིག་གཏམི།་	

དཔྱ་གཏམི།་	ཞི་་ས་དང་ཕེལལ་སྐད་ཚུ་	དབྱོ་བ་ཕྱིནས་ཏ་	ལག་ལན་འཐེངབ་ན།



སྐད་ཡིག་དང་ཡི་གུའི་སྦྱོོར་བ།

དཔེ་་སྐྲུན་ལོོ་ སྤྱི་་ལོོ་ ༢༠༢2 རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག�་གོང་འཕེལ�་ལོས་ཁུངས།

སློོབ་རིམ་༡༢ པ།

4

སློོབ་རིམ་༡༢	པ།	སྐད་ཡིིག་དང་ཡིིག་སྦྱོོར་གྱིི་ལྕོོགས་གྲུབ།

1.	 སྐད་ཡིག་གི་ཁྱད་རྣམ་དང་	 སྒྲ་གདངས་	 མིང་ཚིག་གི་ཐ་སྙད་སྒྲུབ་ཚུལ་ཚུ་	 ཧ་གོ་སྟེ་	 དེའི་སྐོར་	

ཁུངས་དོན་ཚུ་ལུ་	 བསམ་ཞིབ་འབད་དེ་	 སྐད་ཡིག་ལུ་	 སྦྱང་བརྩོན་འབད་ནིའི་སེམས་ཤུགས་བསྐྱེད་

ཐོག་ལས་	སྐད་ཡིག་གོང་འཕེལ་གྱི་ཞབས་ཏོག་བསྒྲུབ་ཚུགས།

2.	 དུས་གསུམ་གྱི་རྣམ་གཞག་ཚུ་ཧ་གོ་སྟེ་	 བྱ་ཚིག་ལས་གྲུབ་པའི་	 མིང་ཚིག་གི་རྣམ་གཞག་ཚུ་ནང་	

ཡིག་སྡེབ་ཚུ་	འཐོབ་ལམ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་བྲི་ཚུགས།	

3.	 ཆོས་སྐད་དང་	རྫོང་ཁའི་རྗོད་སྒྲ་དང་	ཡིག་སྡེབ་	ཕྲད་རྣམ་དབྱེའི་འཇུག་པ་དང་	ཁྱད་པར་ཚུ་	བསྐྱར་

ཞིབ་འབད་དེ་	ཆོས་སྐད་དང་རྫོང་ཁ་ལག་ལེན་གྱི་	གནས་སྟངས་དང་བསྟུན་ཐོག་ལས་	ཡི་གུའི་སྦྱོར་

བ་ཚུ་	འོས་འབབ་དང་ལྡནམ་སྦེ་བྲིས་ཏེ་	བརྡ་དོན་སྤྲོད་ཚུགས་དགོ།	

4.	 རྗོད་སྒྲ་ཕྱོགས་མཚུངས་ཀྱི་སྐོར་ལས་ལྷབ་སྟེ་		རྗོད་སྒྲ་འདྲ་རུང་	ཡིག་སྡེབ་སོ་སོར་ཡོད་མི་དང་	ཡིག་

སྡེབ་འདྲ་རུང་	 ཚིག་གྲོགས་ཀྱི་དབང་གིས་	གོ་དོན་སོ་སོ་ཡོད་མི་ཚུ་	ཁྱད་པར་ཕྱེས་ཏེ་	ཡིག་སྡེབ་

ནོར་འཁྲུལ་མེད་པར་བྲིས་ཏེ་	བརྡ་དོན་སྤྲོད་ཚུགས།

5.	 གདམ་ང་ཅན་གྱི་ཡི་གུ་ཚུ་	བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དེ་	མིང་ཚིག་གཅིག་ལུ་	ཡིག་སྡེབ་མ་འདྲཝ་ཚུ་	འབྲི་

སྲོལ་ཡོད་མི་ཚུ་	ཧ་གོ་ཐོག་ལས་	ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་	བརྡ་དོན་སྤྲོད་ལེན་འབད་ཚུགས་དགོ།	

6.	 ཨིང་ལིཤ་རྫོང་ཁ་	རོ་མཱན་འབྲི་ཐངས་ཀྱི་	ལམ་ལུགས་ཚུ་	ལྷབ་སྦྱང་འབད་དེ་	ཁ་སྐད་གཞན་གྱི་	

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

7.	 ཆོས་སྐད་དང་	རྫོང་ཁའི་	ཚིག་མཛོད་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་	མིང་ཚིག་གི་གོ་དོན་དང་	ཡིག་སྡེབ་དང་	

རྣམ་གྲངས་འགལ་མིང་ཚུ་	འཚོལ་ཏེ་	ལག་ལེན་འཐབ་ཐོག་ལས་	མིང་ཚིག་གི་གདམ་ཁ་དང་	ཡིག་

སྡེབ་ཚུ་འཛོལ་བ་མེད་པར་		ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་	མཁས་ཉམས་བཏོན་ཚུགས།



སྐད་ཡིག་དང་ཡི་གུའི་སྦྱོོར་བ།

དཔེ་་སྐྲུན་ལོོ་ སྤྱི་་ལོོ་ ༢༠༢2ལུ། 

སློོབ་རིམ་༡༢ པ།

5												 རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག�་གོང་འཕེལ�་ལས་ཁུངས།

སློོབ་སྦྱོོང་ལས་དོན།
1.	 རྫོང་ཁའི་སྐད་ཡིག་གི་ཁྱད་རྣམ་དང་	ཡི་གུ་	སྒྲ་གདངས་	རྗོད་སྒྲ་	མིང་ཚིག་གི་ཐ་སྙད་དང་	སྐད་ཡིག་	

	 སྒྲུབ་ཚུལ་ཚུ་	ཧ་གོ་སྟེ་	བཤད་པ་རྐྱབ་ཚུགས་དགོ།

2.	 མཚུངས་གསལ་གྱི་སྒྲ་དང་ཐེ་ཚོམ་གྱི་སྒྲའི་	འཇུག་པ་ཚུ་ཧ་གོ་སྟེ་ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་དགོ།

3.	 མིང་ཚིག་བརྗོད་པའི་རྣམ་གཞག་ཚུ་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དེ་	འཇུག་པ་ཚུ་	དབྱེ་དཔྱད་འབད་ཐོག་ལས་	ལག་	

	 ལེན་འཐབ་ཚུགས་དགོ།

4.	 བྱ་བྱེད་ལས་གསུམ་དང་	བདག་གཞན་དུས་གསུམ་གྱི་ཁྱད་པར་ཚུ་	ཧ་གོ་སྟེ་	བྱ་ཚིག་ལས་གྲུབ་པའི་ཡིག་	

	 སྡེབ་ཚུ་	འཐོབ་ཐངས་དང་འཁྲིལ་	ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་དགོ།	

5.	 སྦྱར་བྱ་ཡི་གུའི་རྣམ་གཞག་དང་	སྦྱོར་ཚུལ་	ཚིག་ཕྲད་ཀྱི་འཇུག་པ་ཚུ་	བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དེ་	རྩོམ་རིག་	

	 ཚུ་ནང་	བརྡ་སྦྱོར་གྱི་རྣམ་གཞག་ཚུལ་མཐུན་ཡོད་མེད་	དབྱེ་དཔྱད་འབད་ནི་དང་	རང་གིས་ཡང་	རྩོམ་རིག་	

	 ཚུ་	བརྡ་སྦྱོར་གྱི་རྣམ་གཞག་དང་མཐུན་སྦེ་བྲི་ཐོག་ལས་	བརྡ་དོན་སྤྲོད་ལེན་འབད་ཚུགས་དགོ།

6.	 གདམ་ང་ཅན་གྱི་ཡི་གུ་ལྷབ་སྦྱང་འབད་དེ་	མིང་ཚིག་གཅིག་ལུ་	ཡིག་སྡེབ་མ་འདྲཝ་ཚུ་	འབྲི་སྲོལ་ཡོད་	

	 མི་ཚུ་	ཧ་གོ་ཐོག་ལས་	ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་	བརྡ་དོན་སྤྲོད་ལེན་འབད་ཚུགས་དགོ།	

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

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

8.	 ཆོས་སྐད་དང་རྫོང་ཁའི་	ཕྲད་རྣམ་དབྱེའི་ཁྱད་པར་ཚུ་	དབྱེ་དཔྱད་དེ་	ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་དགོ།

9.	 ཆོས་སྐད་དང་	རྫོང་ཁའི་	ཚིག་མཛོད་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་	མིང་ཚིག་གི་གོ་དོན་དང་	ཡིག་སྡེབ་དང་		

	 རྣམ་གྲངས་འགལ་མིང་ཚུ་	འཚོལ་ཏེ་	ལག་ལེན་འཐབ་ཐོག་ལས་	མིང་ཚིག་གི་གདམ་ཁ་དང་	ཡིག་	

	 སྡེབ་ཚུ་འཛོལ་བ་མེད་པར་		ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་	མཁས་ཉམས་བཏོན་ཚུགས་དགོ།



སྐད་ཡིག་དང་ཡི་གུའི་སྦྱོོར་བ།

དཔེ་་སྐྲུན་ལོོ་ སྤྱི་་ལོོ་ ༢༠༢2 རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག�་གོང་འཕེལ�་ལོས་ཁུངས།
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སྐད་ཡིིག་གི་ཁྱད་རྣམ་དང་སྒྲུབ་ཚུལ།

སྐད་ཡ�་ག་ཁྱད་རྣམི།་དང་སྒྲུབ་ཚུལ་ངོ་སྤྲོོད།
སྐད་ཡ�་ག་ཁྱད་རྣམི།་དང་	སྒྲུབ་ཚུལ་ཟོར་མི།་འད་	རྒྱལ་ཁབ་ག་ཏ་ག་སྐད་ཡ�་ཨན་རུང་	སྐད་ཡ�་རིགང་རིག་སོ་
སོ་ལུ་	 གཞི་ན་དང་མི།་འདྲ་བའ་ཁྱད་ཆེ་ོས་	 ཡ་གུའ་བཟོོ་རྣམི།།	 སྒྲིག་གདངས།	 རྗེ།ོད་སྒྲིག།	 མི།ང་ཚོང�་ཐེང་སྙད་ཚུ་དང་	
སྐད་ཡ�་འད་ག་ཐེངོག་ལས་	 གཞི་ན་ལུ་བརྡོ་སྤྲོོད་འབདཝ་ད་ག་	 མི།ང་ཚོང�་བརྗེ།ོད་པེ་འ་གོ་རིག�་སྒྲིག�་ཐེངངས་དང་	
ཕྲིནད་རྣམི།་དབྱོ་དང་	 ད་ཚུ་ག་འཐེངོབ་ཐེངངས་	 ལམི།་ལུགས་ཚུ་ལུ་སློབ་ཨན།	 ད་ཚུ་	 སྐད་ཡ�་	 ག་ཅོ་བཟུམི།་ཅོ�་
ནང་ལུ་འབད་རུང་	ཁག་ཆེ་་བའ་སྲོོག་ཤེསང་བཟུམི།་ཅོ�་ཨན།	
སྐད་ཡ�་ཚུ་ག་ཁྱད་རྣམི།་དང་སྒྲུབ་ཚུལ་ཚུ་	 སྐད་རིག�་མི།ཁས་མི།ཆོེ་ག་ཚུ་ག�་	 སྐད་ཡ�་སོ་སོའ་རིགང་གཤེས�་
ལུ་བརྟག་ཞི་བ་ཐེངོག་ལས་	 ངོས་འཛན་འབད་འབདཝ་ཅོ�་ཨན།	 ཁྱད་རྣམི།་དང་སྒྲུབ་ཚུལ་ད་ཚུ་	 སྐད་ཡ�་སོ་
སོའ་	ཁྱད་ཆེ་ོས་མི།ཐུན་མོི།ང་མི།་ཡན་པེ་་ཅོ�་	འབད་ན་འད་ག�་	སྐད་ཡ�་རིགང་སོའ་མི།ཚོངན་ཉིསད་བཟུང་སྟོ་སྡེ་ོད་ན་
ལུ་	མི།ད་ཐེངབས་མི།དཔེ་་ཅོ�་ཨན།	

དྲ་བ།
༡	 སྐད་ཡ�་ག་ཁྱད་རྣམི།་ཟོར་བའ་སྐབས་	ག་ཅོ་རིག་ཚུད་ན་མི།ས་གོ?
༢	 སྐད་ཡ�་ག་ཁྱད་རྣམི།་འད་	ག་ད་སྦོ་ངོས་འཛན་འབདཝ་ཨན་ན?
༣	 སྐད་ཡ�་ག་ཁྱད་རྣམི།་འད་	རྫོོང་ཁའ་སྐད་ཡ�་རྐྱངམི།་གཅོ�་ལུ་ཡོདཔེ་་ཨན་ན?
༤	 རྫོོང་ཁའ་སྐད་ཡ�་འད་	ཚོང་གྱི་ང་ག་ད་སྦོ་འབག་སྟོ་	ལྷབ་དགོཔེ་་འདུག་གོ?



སྐད་ཡིག་དང་ཡི་གུའི་སྦྱོོར་བ།

དཔེ་་སྐྲུན་ལོོ་ སྤྱི་་ལོོ་ ༢༠༢2ལུ། 
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7												 རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག�་གོང་འཕེལ�་ལས་ཁུངས།

འིབྲུག་གི་རྒྱལ་ཡིོངས་སྐད་ཡིིག་རྫོོང་ཁའིི་ཁྱད་རྣམ།

རྫོོང་ཁའ་སྐད་ཡ�་ག་ཁྱད་རྣམི།་འད་	ཡ་གུ།	སྒྲིག་གདངས།	རྗེ།ོད་སྒྲིག།	མི།ང་ཚོང�་ག་ཐེང་སྙད།	སྐད་ཡ�་སྒྲུབ་ཚུལ་
དང་	ལྔ་འབད་ཡོདཔེ་་ཨན།	

ཡིི་གུ།

རྫོོང་ཁའ་ཡ་གུའ་ཁྱད་རྣམི།་འད་	 ཡ་གུའ་སྐྱ་གནས་	 ཡ་གུའ་གྱི་ངས་ཁ་	 ཡ་གུའ་བཟོོ་རྣམི།་དང་	 གསུམི།་ལུ་ཆེ་་
བཞི་ག་དགོཔེ་་ཨན།	 ཡ་གུའ་སྐྱ་གནས་ཟོར་མི།་འད་	 རྫོོང་ཁའ་ཡ་གུ་གསལ་བྱོད་སུམི།་ཅུ་དང་	 དབྱོངས་བཞི་་
ཚུ་	ཁོག་པེ་འ་ནང་ལས་སྐྱེཝ་ད་ག་	སྐྱ་གནས་སོ་སོརིག་ཡོད་མི།་ལུ་སློབ་ཨན།	ད་ཡང་	ཡ་གུའ་སྐྱ་གནས་གཙོ་་བོ་	
མི།གྲོན་པེ་་	རྐན་	སོ་	མི།ཆུ་བཞི་་དང་།	ཉིས་བའ་སྐྱ་གནས་	ལྕོ་	སྣོ་	སྤྱོ་བོ་	ཁོག་པེ་་བཞི་་དང་བཅོས་བསྡེ་ོམི།ས་	
བརྒྱད་ཡོད།	
དབྱོངས་གསལ་གྱི་་ཡ་གུའ་	སྐྱ་གནས་ཀྱི་་རྣམི།་གཞི་ག་ཚུ་	རྫོོང་ཁའ་བརྡོ་གཞུང་ནང་	ཁ་གསལ་སྦོ་བཀོད་ད་ཡོད།	
སྐྱ་གནས་ད་ཚུ་དང་ལྡན་པེ་འ་ཡ་གུ་ཚུ་	 རྫོོང་ཁའ་སྐད་ཡ�་ག་ཁྱད་ཆེ་ོས་	 གཞི་ན་དང་མི།་འདྲཝ་ཅོ�་ཨནམི།་
ལས་	 ཁྱད་རྣམི།་གྱི་་ནང་ལས་	 ཁག་ཆེ་་ཤེསོས་ཅོ�་ཨན།	 གསལ་བྱོད་སུམི།་ཅུ་དང་	 དབྱོངས་བཞི་་རིག་རིག་བཞི་ན་དུ་	
རིགང་རིག་སོ་སོའ་	སྐྱ་གནས་ལས་	འཐེངོན་ཚུགས་པེ་འ་སྦྱང་བ་འབད་ད་	སློབ་དགོ།

ཡ་གུའ་གྱི་ངས་ཁ་འད་	རྩ་བའ་ཡ་གུ་དབྱོངས་༤	དང་	གསལ་བྱོད་༣༠	ཨན།	ད་གུ་སྡེ་�་སྦྱོརིག་གྱི་་དབང་ག�་	
མི།གོ་ཅོན་༣༣	 འདོགས་ཅོན་༤༣	 འཕུལ་ཅོན་༡༠༤	 ད་རིག་རིག་ལུ་དབྱོངས་བཞི་་དང་	 རྗེ།ས་འཇུག་བཅུ་	 ཡང་
འཇུག་ག་འཇུག་པེ་་དང་	 མི།ང་མི།ཐེངའ་ཡརིག་འདྲན་ཅོན་ཚུ་དང་སྦོ་	 རྫོོང་ཁའ་ཡ་གུ་མི།་འདྲཝ་ལ་ཤེས་ཡོད།	 ད་ཚུ་	
རྫོོང་ཁའ་སྐད་ཡ�་	ཡ�་ཐེངོག་བྲིང་ན་ལུ་མི།ད་ཐེངབས་མི།དཔེ་་ཨནམི།་ལས་	གཞི་ན་དང་མི།་འདྲ་བའ་ཁྱད་རྣམི།་ཨན།



སྐད་ཡིག་དང་ཡི་གུའི་སྦྱོོར་བ།

དཔེ་་སྐྲུན་ལོོ་ སྤྱི་་ལོོ་ ༢༠༢2 རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག�་གོང་འཕེལ�་ལོས་ཁུངས།
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ཡ་གུའ་བཟོོ་རྣམི།་འད་	 འབྲུག་ལུ་དུས་རིགབས་༨	 པེ་འ་ནང་ལས་དརིག་མི།་ག་	 ལྷོ་ཡ�་འད་ལུ་	 ད་རིགས་མི།གོྱི་གས་
ཡ�་ཟོར་སློབ་མི།་འད་	འབྲུག་རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་་ཡ་གུ་ཨན།	ད�་སྐོརིག་ལས་ཁྱད་ཀྱི་�་	སློོབ་རིག�་༡༡	པེ་འ་	སྐད་
ཡ�་འབྱུང་ཁུངས་ནང་ལྷབ་ཚོངརིག་ཏ་ཡོད།

དྲ་བ།
༡	 རྫོོང་ཁའ་སྐད་ཡ�་ག་	ཁྱད་རྣམི།་འད་ག�་	ཨང་ལིཤེས་ག་སྐད་ཡ�་ཁྱད་རྣམི།་ལུ་ཁྱབ་ཚུགས་ག?	ག་

ཅོ་འབད?
༢	 ཡ་གུའ་སྐྱ་གནས་	ཟོར་མི།་འད་	ག་ཅོ་ལུ་གོཝ་ཨན་ན?
༣	 རྩ་བའ་སྐྱ་གནས་༤	དང་ཉིས་བའ་སྐྱ་གནས་༤	ག་ཅོ་རིག་ཨན་ན་	རིག་རིག་བཞི་ན་བྲིང�།
༥	 མི།གོ་ཅོན་གྱི་་ཡ་གུ་༣༣ཡོད།	ཟོར་མི།་འད་	ག་ད་སྦོ་བརྩ་ན་སྨོོ?

སྒྲི་གདངས།

རྫོོང་ཁའ་ཡ་གུའ་	 སྒྲིག་གདངས་ཀྱི་་ཁྱད་རྣམི།་འད་ལུ་	 ཡ་གུའ་སྒྲིག་གདངས་དང་	 ཕོེལ་མི།ོའ་རྟགས་ཀྱི་་དབྱོ་བ་བཅོས་
གཉིས�་ཡོད།	དང་པེ་།	སྒྲིག་གདངས་ཀྱི་་ཁྱད་རྣམི།་འད་	ཡ་གུ་ཚུ་	རིགང་སོའ་སྐྱ་གནས་ལས་	སྐྱ་བའ་སྐབས་	སྒྲིག་	
དྲག་ཞི་ན་བརིག་མི།་ག་	དབྱོ་བ་ལུ་བརྟན་ཏ་	འབྱུངམི།་ཨན།	ད་ཡང་	ཕེལོ་ཡ�་ཚུ་	སྒྲིག་དྲག་པེ་་དང་	མི།་ནང་ཚུ་	སྒྲིག་

མགྱོགས་ཡིག་གི་དཔེ།



སྐད་ཡིག་དང་ཡི་གུའི་སྦྱོོར་བ།

དཔེ་་སྐྲུན་ལོོ་ སྤྱི་་ལོོ་ ༢༠༢2ལུ། 

སློོབ་རིམ་༡༢ པ།

9												 རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག�་གོང་འཕེལ�་ལས་ཁུངས།

རིགན་པེ་།	 མོི།་དང་	ཤེསན་ཏུ་མོི།་	མི།ོ་གཤེསམི།་ཚུ་	སྒྲིག་ཞི་ན་པེ་།	ཨ་འད་སྒྲིག་མི།ཉིསམི།་པེ་་འབད་	ཆེ་་བཞི་ག་མི།་ད་ཚུ་	སྒྲིག་
གདངས་ཀྱི་་ཁྱད་རྣམི།་ཨན། 

གཉིས�་པེ་།	སྒྲིག་གདངས་ཀྱི་་ཁྱད་པེ་རིག་ལུ་བརྟན་ཏ་	ཡ་གུ་ཕེལོ་མི།ོ་མི།་ནང་ག་	རྟགས་ཀྱི་་དབྱོ་བ་ཚུ་	འཐེངོནམི།་ཨན།	ཡ་
གུ་ཕེལོ་མོི།འ་	རྟགས་ཀྱི་་དབྱོ་བའ་	ཁྱད་རྣམི།་འད་	སྤྱོར་བཏང་	གསལ་བྱོད་ཀྱི་་ཡ་གུ་ཚུ་	ཕེལོའ་ཡ་གུ་དང་།	དབྱོངས་
ཀྱི་་ཡ་གུ་ཚུ་	མོི།འ་ཡ་གུ་སྦོ་ཆེ་་བཞི་གཔེ་་ཨན།

གསལ་བྱོད་ནང་རྡོོག་ལུ་ཡང་	ཀ་	ཅོ་	ཏ་	པེ་་	ཙོ་་ཚུ་	ཕེལོའ་ཡ་གུ།	ཁ་	ཆེ་་	ཐེང་	ཕེལ་	ཚོང་ཚུ་	མི།་ནང་ག་ཡ་གུ།		
ག་	ཇོ་	ད་	བ་	ཛ་	ཝ་	ཞི་་	ཟོ་	འ་	ཡ་	ཤེས་	ས་ཚུ་	མོི།འ་ཡ་གུ།	ང་	ཉིས་	ན་	མི།་ཚུ་	ཤེསན་ཏུ་མི།ོ།	རིག་	ལ་	
ཧོ་ཚུ་	མོི།་གཤེསམི།་གྱི་་ཡ་གུ་	ཨ་མི།ཚོངན་མི།ད་ཀྱི་་ཡ་གུ་ཨན།	

ད་བཟུམི།་	སོྔན་འཇུག་ག་ཡ་གུ་ཚུ་ལས་	བ་ཕེལོ་དང་	འ་མི།ོ།	ག་	ད་གཉིས�་མི།་ནང་།	མི།་ཤེསན་ཏུ་མི།ོའ་ཡ་གུ་དང་	ད་
ལས་	རྗེ།ས་འཇུག་ག་ཡ་གུ་ལས་	ག་	ད་	བ་	ས་བཞི་་	ཕོེལ་དང་།	ན་	རིག་	ལ་གསུམི།་མི།་ནང་ག་ཡ་གུ་དང་།	ང་	
མི།་	འ་གསུམི།་མི།ོའ་	ཡ་གུ་འབད་ཆེ་་བཞི་ག་མི།་ཚུ་	ཡ་གུའ་ཕེལོ་མོི།འ་རྟགས་ཀྱི་་དབྱོ་བའ་ཁྱད་རྣམི།་ཨན།	

གཉིས�་པེ་་	ཡ་གུ་ཕེལོ་མི།ོའ་ཁྱད་པེ་རིག་ལུ་བརྟན་ཏ་	དུས་འདས་པེ་་	མི།་འོངས་པེ་་	ད་ལྟེ་་བ་དང་	དངོས་པེ་ོ་བདག་གཞི་ན་
གྱི་་	གོ་དོན་ཚུ་སྟོོན་དོ་ཡོདཔེ་་ཨན།	ད་ཚུ་	ཞི་བ་ཞི་བ་འབད་	རྟགས་ཀྱི་་འཇུག་པེ་་ནང་ལས་	འཐེངོན་ན་ཡོད།	
དྲ་བ།
༡	 ཡ་གུའ་སྒྲིག་གདངས་ཟོར་བའ་གོ་དོན་བྲིང�།
༢	 ཡ་གུའ་	ཕེལོ་མི།ོའ་དབྱོ་བ་ཚུ་	ག་ཅོ་ལུ་བརྟན་ཏ་བྱུངམི།་ཨན་ན?
༣	 དབྱོངས་དང་གསལ་བྱོད་གཉིས�་ཀྱི་་	ཕོེལ་མི།ོའ་དབྱོ་བ་བྲིང�།



སྐད་ཡིག་དང་ཡི་གུའི་སྦྱོོར་བ།

དཔེ་་སྐྲུན་ལོོ་ སྤྱི་་ལོོ་ ༢༠༢2 རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག�་གོང་འཕེལ�་ལོས་ཁུངས།

སློོབ་རིམ་༡༢ པ།
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རྗོོད་སྒྲི།

རོྗེ།ད་སྒྲིགའ་ཁྱད་རྣམི།་ལུ་ཡ་གུ་	རྐྱང་པེ་་	འདོགས་ཅོན་	མི།གོ་ཅོན་	རྗེ།ས་འཇུག་ཅོན་	སོྔན་འཇུག་ཅོན་	དབྱོངས་ལྡན་
གྱི་་རྗེ།ོད་སྒྲིག་དང་དབྱོ་ཁག་དྲུག་ཡོད།	 ད་ཚུ་ག་ཁ་གསལ་	 རྫོོང་ཁའ་བརྡོ་གཞུང་ག་	 རྗེ།ོད་སྒྲིགའ་ལུ་ནང་	 བཀོད་ད་
ཡོད།
ད་མི།་ཚོངད་	པྱ་ཕྱིན་བྱོ་	དང་	མི།ང་མི།ཐེངའ་ཡརིག་འདྲན་གྱི་་ཡ་གུ་ཚུ་	རྫོོང་ཁའ་ངག་གཤེས�་དང་འཁྲ�ཝ་ད་	དམི།�ས་
བསལ་འབད་རྗེ།ོད་སྒྲིག་བཏོན་དགོཔེ་་ཡོད།	ད་ཡང་བརྡོ་གཞུང་ནང་	རྫོོང་ཁའ་རྗེ།ོད་སྒྲིགའ་རྣམི།་གཞི་ག་ནང་ཡོད་མི།་ལུ་
བལྟེ་་སྟོ་	ལགས་ཤོེསམི།་འབད་ཧོ་གོ་དགོ།

མིང་ཚོིག་གི་ཐོ་སྙེད།

རྫོོང་ཁའ་མི།ང་ཚོང�་ག་ཐེང་སྙད་ཁྱད་རྣམི།་ལུ་	 རྫོོང་ཁའ་ངག་གཤེས�་ལས་གྲུབ་པེ་འ་མི།ང་ཚོང�་ཐེང་སྙད།	 ཆེ་ོས་སྐད་	
སྒྱུརིག་བཅོོས་ལས་འགྲུབ་པེ་འ་མི།ང་ཚོང�་ཐེང་སྙད།	ཁ་སྐད་གཞི་ན་ལས་དརིག་བའ་མི།ང་ཚོང�་ཐེང་སྙད།	མི།ང་ཚོང�་གསརིག་
བཟོོའ་ཐེང་སྙད་དང་བཞི་་ཡོད།	
༡༽		 རྫོོང་ཁའ་ངག་གཤེས�་ལས་གྲུབ་པེ་འ་	 མི།ང་ཚོང�་ག་ཐེང་སྙད་ཟོར་མི།་འད་	 ཆེ་ོས་སྐད་དང་	 སྐད་ཡ�་
གཞི་ན་ལས་	 སྒྱུརིག་བཅོོས་འབད་འབདཝ་མི།ན་པེ་རིག་	 ང་བཅོས་རིགའ་	 རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལས༌རིག་	 བྱུང་ཡོད་པེ་འ་ཐེང་
སྙད་ཅོ�་ལུ་གོ་ན་ཨན།	དཔེ་ར་ན་	ལག་རྒྱན།	འོན་ཇུ།	གློན་གོ།	གློན་གོམི།ོ།	གནསམི།ོ།	རྨགཔེ་།		ཟོར་དོ་
བཟུམི།་ཚུ་ཨན།	



སྐད་ཡིག་དང་ཡི་གུའི་སྦྱོོར་བ།

དཔེ་་སྐྲུན་ལོོ་ སྤྱི་་ལོོ་ ༢༠༢2ལུ། 
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11												 རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག�་གོང་འཕེལ�་ལས་ཁུངས།

༢༽	 ཆེ་ོས་སྐད་སྒྱུརིག་བཅོོས་ལས་གྲུབ་པེ་འ་	 མི།ང་ཚོང�་ག་ཐེང་སྙད་ཟོར་མི།་འད་	 	 	 ཆེ་ོས་སྐད་ཀྱི་་མི།ང་ཚོང�་ཚུ་
ལས་	རྟ་དྲངས་ཏ་	རྫོོང་ཁའ་མི།ང་ཚོང�་བཟོོ་ཡོད་མི།་ཚུ་ལུ་	གོ་ན་ཨན།	དཔེ་ར་ན།	འདུན་ས།	དང་རིགབས།	དང་
སང་།	འདམས་ཁོངས།	སྤྱོ་ཚོང�ས།	མི།ཁོ་ཆེ་ས།	ཟོར་མི།་ཚུ་ཨན།	
༣༽	 ཁ་སྐད་གཞི་ན་ལས་དརིག་བའ་	 མི།ང་ཚོང�་ག་ཐེང་སྙད་ཟོར་མི།་འད་	 རྫོོང་ཁའ་ངག་གཤེས�་དང་	 ཆེ་ོས་སྐད་
གཉིས�་ལས་མི།ན་པེ་རིག་	 ཁ་སྐད་གཞི་ན་ལས་བརྟན་ཏ་	 བྱུང་ཡོད་པེ་འ་	 མི།ང་ཚོང�་ཚུ་ལུ་གོ་ན་ཨན།	 དཔེ་ར་ན།	
བཱས།	རིག�་ལ།	ཨ་པཱལ།	ཁ་རིགང་།	པེ་་ས།	ཀ་ད�།	ཀང་ཊ།	ཟོར་མི།་ཚུ་ཨན།	ད་སྐབས་	རྫོོང་ཁའ་དབྱོངས་
གསལ་ནང་མི།ད་པེ་འ་	 ལགས་སྦྱརིག་གྱི་་	 གསལ་བྱོད་	 ལོག་པེ་འ་ཡ་གུ་དང་	 ཐུག་པེ་འ་ཡ་གུ་ཡང་	 ལག་ལན་
འཐེངབ་དགོཔེ་་འཐེངོནམི།་ཨན།
༤༽	མི།ང་ཚོང�་གསརིག་བཟོའོ་ཐེང་སྙད་ཟོར་མི།་འད་		རྒྱལ་ཁབ་ཡརིག་རྒྱས་ཀྱི་་འགྱུརིག་བ་དང་འཁྲ�་ཏ་	ཆེ་ོས་སྐད་
དང་	 རྫོོང་ཁའ་ངག་གཤེས�་གཉིས�་ཆེ་་རིགའ་ནང་མི།ད་པེ་འ་	 མི།ང་ཚོང�་གསརིགཔེ་་	 བཟོོ་དགོཔེ་་ཐོེངན་མི།་ལས་བརྟན་ཏ་	
བཟོོ་ཡོད་པེ་འ་མི།ང་ཚོང�་	དཔེ་ར་ན་	ཕེལབ་ལན།	ཡོངས་འབྲིང�་ཁ་བྱོང་།	གློོག་བརྙེསན།		རྒྱང་མི།ཐེངོང་།	གླུ་སྒྲིགོམི།།		
འཁྱག་སྒྲིགོམི།།	ཟོར་མི།་ཚུ་ཨན།
མི།ང་ཚོང�་ག་ཐེང་སྙད་ད་ཚུ་	རིག་རིག་བཞི་ན་དུ་ག་	འབྱུང་རིགབས་ལས་འགོ་བཙུགས་ཏ་	ངས་ཚོང�་དང་	སྒྲུབ་ཚུལ་	གོ་
དོན་དང་བཅོས་པེ་་ག་རིག་	ཚོང�་མི།ཛད་ཚུ་ནང་ལས་	འཐེངོན་ན་ཡོད།

དྲ་བ།
༡	 རོྗེ།ད་སྒྲིགའ་ཁྱད་རྣམི།་གྱི་་དབྱོ་བ་	ག་ད་སྦོ་རིག་འདུག་གོ?
༢	 མི།ང་ཚོང�་ག་ཐེང་སྙད་དབྱོ་བ་	བཞི་་ཡོད་མི།་	རིག་རིག་ལུ་	དཔེ་་	༤	རིག་བྲིང�།



སྐད་ཡིག་དང་ཡི་གུའི་སྦྱོོར་བ།

དཔེ་་སྐྲུན་ལོོ་ སྤྱི་་ལོོ་ ༢༠༢2 རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག�་གོང་འཕེལ�་ལོས་ཁུངས།
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12

སྐད་ཡིིག་སྒྲུབ་ཚུལ།

སྐད་ཡ�་སྒྲུབ་ཚུལ་གྱི་་ཁྱད་རྣམི།་འད་ལུ་	 རྫོོང་ཁའ་ཡ�་སྡེ་�་ཐོེངག་ལས་སྐད་ཡ�་སྒྲུབ་ཚུལ་དང་།	 ཕྲིནད་རྣམི།་
དབྱོ�་ཐེངོག་ལས་སྐད་ཡ�་སྒྲུབ་ཚུལ།	 མི།ང་ཚོང�་བརྗེ།ོད་པེ་འ་ཐེངོག་ལས་སྐད་ཡ�་སྒྲུབ་ཚུལ་དང་ཁག་གསུམི།་
ཡོད།
ཡ�་སྡེ་�་ཐེངོག་ལས་སྐད་ཡ�་སྒྲུབ་ཚུལ་ཟོར་མི།་འད་	 རྫོོང་ཁའ་སྐད་ཡ�་འད་	 ཡ�་སྦྱོརིག་ལུ་བརྟན་པེ་འ་སྐད་
ཡ�་འབད་ན་འད་ག�་	དངོས་པེ་ོ་དང་བྱོ་བ་ཚུ་ག་	གོ་དོན་ག་རིག་	དབྱོངས་གསལ་སོ་བཞི་་ལས་བརྟན་པེ་འ་	ཡ�་
སྡེ་�་སོ་སོའ་	 ཐོེངག་ལས་བསྒྲུབ་དགོཔེ་་འད་	སྐད་ཡ�་སྒྲུབ་ཚུལ་གྱི་་ཁྱད་རྣམི།་ཨན།	ང་བཅོས་རིགའ་	རྫོོང་ཁའ་
ནང་སློབ་སྲོོལ་ཡོད་པེ་འ་	ཁ་སྐད་ག་རིག་	ཡ་གུའ་སྡེ་�་ཀྱི་་ཐེངོག་ལུ་	ཕེལབ་བཏུབ་སྦོ་ཡོདཔེ་་ཨན།	
ད་འབད་ན་ད་ག�་	ཚོང�་གཅོ�་ལུ་	རོྗེ།ད་སྒྲིག་མི།་འདྲ་བའ་	ཁྱད་པེ་རིག་ག་ད་འབད་རིག་འབྱུང་རུང་	སྡེ་�་འད་	གཅོ�་
འབད་རིག་གནས་ན་ཨནམི།་ལས་	ཡ་གུའ་སྡེ་�་ཀྱི་�་	ཁ་སྐད་ཚུ་	གནམི།་མི།ད་ས་མི།ད་	འགྱུརིག་འགྱི་ོ་མི།་བཅུག་པེ་རིག་	
གནས་ཚུགས་ན་དང་།	 རྗེ།ོད་སྒྲིག་ཅོོག་འཐེངད་རུང་	 གོ་དོན་སོ་སོ་ཡོད་མི།་ཚུ་	 ཡ�་སྡེ་�་ཡང་སོ་སོ་འབད་རིག་	 འབྲིང་
སྲོོལ་ཡོདཔེ་་ལས་	 ད་ཚུ་ག�་འབད་	 རྫོོང་ཁའ་ཁ་སྐད་འད་	 ཉིསམི།ས་འགྱུརིག་མི།ད་པེ་རིག་	 གནས་ཚུགས་མི།་འད་ལུ་	
ཡ�་སྡེ་�་ཐེངོག་ལས་སྐད་ཡ�་སྒྲུབ་ཚུལ་ཟོར་སློབ་ཨན།	 ད་ཚུ་རྫོོང་ཁའ་ཚོང�་མི།ཛད་དང་	 དོན་ཚོངན་ཕྱིནོགས་སྡེ་�་
ཚོང�་མི།ཛད་དང་	རྗེ།ོད་སྒྲིག་ཕྱིནོགས་སྡེ་�་ཚོང�་མི།ཛད་ཚུ་ནང་	ཁ་གསལ་ཡོད།	

ཕྲིནད་རྣམི།་དབྱོ�་ཐེངོག་ལས་	 སྐད་ཡ�་སྒྲུབ་ཚུལ་གྱི་་ཁྱད་རྣམི།་འད་	 རྫོོང་ཁའ་ཁ་སྐད་ནང་ལག་ལན་འཐེངབ་སྲོོལ་
ཡོད་པེ་འ་	ཚོང�་ག་སྦྱོརིག་བ་ཚུ་	ཆེ་ོས་སྐད་ནང་ཡོད་དོ་བཟུམི།་	རྫོོང་ཁའ་བརྡོ་གཞུང་ནང་ལུ་ཡང་	རྣམི།་དབྱོ་བརྒྱད་
དང་	རྗེ།ས་འཇུག་ལུ་ལྟེ་ོས་དགོ་པེ་འ་ཕྲིནད།	ཕྲིནད་རིགང་དབང་ཅོན་ལུ་	སྡེ་་ཚོངན་ཅོན་གྱི་་ཕྲིནད་དང་	རྐྱང་པེ་འ་ཕྲིནད་ཟོར་མི།་



སྐད་ཡིག་དང་ཡི་གུའི་སྦྱོོར་བ།

དཔེ་་སྐྲུན་ལོོ་ སྤྱི་་ལོོ་ ༢༠༢2ལུ། 
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13												 རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག�་གོང་འཕེལ�་ལས་ཁུངས།

ཚུ་ག་ཐེངོག་ལས་	འཇུག་ཚུལ་ཚུ་མི།་ཚོངང་ཚོངངམི།་འབད་སྟོོན་ཏ་	ཁ་སྐད་ཚུ་	ཕྲིནད་རྣམི།་དབྱོ�་ཐེངོག་ལས་ཡང་	འཇུག་
པེ་་ཚུ་བཟོོ་ཡོད་མི།་འད་	ཕྲིནད་རྣམི།་དབྱོ�་ཐེངོག་ལས་	རྫོོང་ཁའ་སྐད་ཡ�་སྒྲུབ་ཚུལ་གྱི་་ཁྱད་རྣམི།་ཨན།	

མི།ང་ཚོང�་བརྗེ།ོད་པེ་འ་ཐེངོག་ལས་	 རྫོོང་ཁའ་སྐད་ཡ�་ག་	 ཁྱད་རྣམི།་སྒྲུབ་ཚུལ་འད་	 རྫོོང་ཁའ་ནང་	 ལག་ལན་
འཐེངབ་སྲོོལ་ཡོད་པེ་འ་	 མི།ང་ཚོང�་བརྗེ།ོད་པེ་འ་ལམི།་ལུགས་ཚུ་	ཡ་གུའ་སྦྱོརིག་བ་ག་སྐབས་ལུ་	 མི།ང་	མི།ང་ག་ཁྱད་
ཚོང�་	བྱོ་ཚོང�་	བྱོ་བའ་ཁྱད་ཚོང�་ལ་སོགས་པེ་འ་དབྱོ་བ་དང་།	བརྗེ།ོད་པེ་་ལུ་ཡང་		བརྗེ།ོད་པེ་་རྐྱང་པེ་་དང་	བརྗེ།ོད་པེ་་
ཆེ་་ཚོངང་	བརྗེ།ོད་པེ་་སྣོ་བསྡུས།	ཚོང�ས་བཅོད་ཀྱི་་བརྗེ།ོད་པེ་།	ཟོར་མི།་ཚུ་ག་ཐེངོག་ལས་	རྣམི།་གཞི་ག་ཚུ་བཟོོ་སྟོ་	སྐད་
ཡ�་འད་	 མི།ང་ཚོང�་བརྗེ།ོད་པེ་འ་	 རྣམི།་གཞི་ག་དང་ལྡནམི།་འབད་བཟོོ་ཡོད་མི།་འད་	 	 མི།ང་ཚོང�་བརྗེ།ོད་པེ་འ་ཐེངོག་
ལས་	རྫོོང་ཁའ་སྐད་ཡ�་ག་སྒྲུབ་ཚུལ་ཨན།

དྲབ།
༡	 རྫོོང་ཁའ་ཡ་གུ་ལུ་	སྡེ་�་ཀྱི་་རྣམི།་གཞི་ག་མི།ད་པེ་་ཅོན་	དཀའ་ངལ་ག་ཅོ་རིག་འབྱུང་འོང་གོ?
༢	 བརྗེ།ོད་པེ་་ལུ་	དབྱོ་བ་ག་ད་སྦོ་རིག་འདུག་གོ?
༣	 རྫོོང་ཁའ་སྐད་ཡ�་ག་ཁྱད་རྣམི།་འད་	ག་ཅོ་འབད་ཤེསས་དགོཔེ་་ཨན་ན?
སོྦྱང་ལཱ།

གཤོམ་འཁོད་དོན་ཚན་ཐོག་ལུ་ ཁྱེད་རའི་ཆ་རོགས་དང་ཕམ་སྤུན་ཆ་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ གྲོས་བསྡུར་འབད་དེ་ 

གནས་ཚུལ་ལེགས་ཤོོམ་རེ་འཐོབ་པ་ཅིན་ སློབ་ཁང་ནང་ གསལ་བཤོད།

  - ཁ་སྐད་ལུ་ འདི་དང་འཁྲིལ་བའི་ཡི་གུ་ཅིག་ ཡོདཔ་དང་མེད་པའི་ ཕན་གནོད་ ག་དེ་སྦེ་ར་འོང་ག?

  - ཁ་སྐད་ལུ་ ཕྲད་རྣམ་དབྱེ་གི་ལམ་ལུགས་འདི་ ཡོདཔ་དང་མེད་པའི ཕན་གནོད་ ག་དེ་སྦེ་འོང་ག?
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ཡིི་གུའིི་སྦྱོོར་བ།

སློོབ་རིག�་༤	པེ་་ལས་འགོ་བཙུགས་ཏ་	སློོབ་རིག�་༡༡	པེ་་ཚུན་གྱི་་བརིག་ན་	རྫོོང་ཁའ་ཡ་གུའ་སྦྱོརིག་བ་ག་སྐོརིག་ལས་	
སྦྱརིག་བྱོ་ཡ་ག�་རྣམི།་གཞི་ག་དང་	སོྦྱརིག་ཚུལ་ཚོང�་ཕྲིནད་ཀྱི་་འཇུག་པེ་་ཚུ་	ག་རིག་	ལྷབ་ཚོངརིག་ཏ་ཡོདཔེ་་ཨན།	ཨན་རུང་	
སློོབ་རིག�་འད་ནང་	ཡ་གུའ་སྦྱོརིག་བ་	ཁག་ཆེ་་དྲགས་ཚུ་	བཅུད་བསྡུས་ཏ་	སམས་ཁརིག་ངས་ཐེངབས་ལུ་	ལོག་སྟོ་རིག་	
བསྐྱརིག་ཞི་བ་ཀྱི་་དོན་ལུ་བཀོད་ཡོདཔེ་་ཨན།	

ད་འབདཝ་ལས་	སློོབ་ད�་འད་ནང་	སྦྱརིག་བྱོ་ཡ་གུའ་རྣམི།་གཞི་ག་དང་	སྦྱོརིག་ཚུལ་ཚོང�་ཕྲིནད་ཀྱི་་འཇུག་པེ་་ཚུ་ག་སྐོརིག་
ལས་	 གོ་དོན་དང་དཔེ་ར་བརྗེ།ོད་ཚུ་	མི།དོརིག་བསྡུས་རིག་ལས་བརྒལ་མི།ད།	ད་ཚུ་	ལྷབ་སྦྱང་འབདཝ་ད་	སྔོན་མི།རིག་
ལྷབ་མི།་ཚུ་	སམས་ཁརིག་དྲན་མི།་ཚུགསཔེ་་དང་	མི།་ཤེསསཔེ་་རིག་	འབྱུང་པེ་་ཅོན་	བརྡོ་གཞུང་ག་དཔེ་་ད�་དང་	ཡང་
ན་	ཤེསས་མི།་ཚུ་ལུ་	དྲ་ན་དང་།	དོགས་ས�་འབད་ན་ཚུ་ག་ཐེངོག་ལས་	རྫོོང་ཁའ་ཡ་གུའ་སྦྱོརིག་བ་ཚུ་	དཀའ་ངལ་
མི།ད་པེ་རིག་བྲིང་ཚུགསཔེ་་འགོྱི་་དགོཔེ་་ཨན།

སློོབ་ད�་འད་ནང་	 རྫོོང་ཁའ་ཡ་གུའ་སྦྱོརིག་བ་ག་སྐོརིག་ལས་	 མི།ཚུངས་གསལ་གྱི་་སྒྲིག་དང་།	 ཐེང་ཚོང�་གྱི་་སྒྲིག།	 མི།ང་
ཚོང�་བརྗེ།ོད་པེ་འ་རྣམི།་གཞི་ག།	 བྱོ་བྱོད་ལས་གསུམི།།	 བདག་གཞི་ན་དུས་གསུམི།།	 ད་ལས་	 སྦྱརིག་བྱོ་ཡ་ག�་རྣམི།་
གཞི་ག་དང་	སོྦྱརིག་ཚུལ་ཚོང�་ཕྲིནད་ཀྱི་་འཇུག་པེ་་ཚུ་	ཆེ་ོས་སྐད་དང་རྫོོང་ཁའ་དབྱོ་བ་དང་བཅོསཔེ་་འབད་ཡོདཔེ་་ཨན།
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15												 རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག�་གོང་འཕེལ�་ལས་ཁུངས།

མཚུངས་པ་གསལ་བྱེེད་ཀྱིི་སྒྲི།

མི།ཚུངས་པེ་་གསལ་བྱོད་ཀྱི་་སྒྲིག་ཟོར་མི།་འད་	དཔེ་་དང་དཔེ་་ཅོན་	ཁྱད་གཞི་་དང་ཁྱད་ཆེ་ོས་ཚུ་	འདྲ་བའ་དོན་སྟོོན་པེ་འ་
ཚོང�་ལུ་སློབ་ཨན།	 དཔེ་་དང་དཔེ་་ཅོན་དང་	 ཁྱད་གཞི་་ཁྱད་ཆོེ་ས་ཟོར་མི།་འད་	 ག་ཅོ་བཟུམི།་ཅོ�་ལུ་སློབ་ཨན་ན་	
མི།ནོ་བ་ཅོན་	དཔེ་ར་ན།
ཨ་ཞི་་སྐུ་གཟུགས་ཙོ་་རིག་སྨྱུག་མི།་འདྲ།།	སྐུ་གཟུགས་ཙོ་་རིག་སྨྱུག་མི།་ལགས༌མི།༌ལགས།།	ཟོར་བའ་སྐབས།	
སྐུ་གཟུགས་འད་							 	 དཔེ་་ཅོན།	
སྨྱུག་མི།་འད་											 དཔེ་།
འདྲ།																 མི།ཚུངས༌པེ་༌གསལ༌བྱོད༌ཀྱི་༌སྒྲིག།				
སྐུ༌གཟུགས༌དང༌	ཙོ་༌རིག༌སྨྱུག༌མི།།		 ཁྱད༌གཞི་༌དང༌།
ལགས༌མི།༌ལགས།						 	 ཁྱད༌ཆེ་ོས།	

མི།ཚུངས༌པེ་༌གསལ༌བྱོད༌ཀྱི་་སྒྲིག་ག་ཅོ་རིག་ཨན་ན་ཟོར་བ་ཅོན་		སྦོ།	བཟུམི།།		ལྟེ་་བུ།		བཞི་ན།	འདྲ།	གཅོ�།	
ཅོོག་འཐེངདཔེ་།	འད།	མི།ཉིསམི།།	ཆེ་་འདྲ།	འདྲན་འདྲ།	འགྲོན་ཟླ།	དོ་ཡ།	དོས་ཁ།	ཤེསོ༌མི།ཚུངས།	ཚུ་ཨན།	ད�་
འཇུག་པེ་་ཡང་	དཔེ་ར་ན།

༡	 ཁྱོད་ཀྱི་�་ད་སྦོ་མི།་འབད་སྨོ་རིག།
༢	 ན་སྦོ་མི།་འབད་བརིག་ཐེངབས་རིག་མི།ད།
༣	 སངས་རྒྱས་ཀྱི་་ཞི་ལ་བཟུམི།་ཅོ�་འདུག།
༤	 བཀའ་གནང་བ་ལྟེ་་བུ་	ཕྱིནག་ཞུ་དགོ།
༥	 དཔེ་་ད་བཞི་ན་དུ།
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དཔེ་་སྐྲུན་ལོོ་ སྤྱི་་ལོོ་ ༢༠༢2 རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག�་གོང་འཕེལ�་ལོས་ཁུངས།

སློོབ་རིམ་༡༢ པ།

16

༦	 མི།་འདྲཝ་ག་ན་ཡང་མི།ད།
༧	 དོན་དག་གཅོ�་རིག་ཨན་པེ་ས།
༨	 མི།་ཏོག་གཉིས�་ཅོོག་རིག་འཐེངད་པེ་ས།
༩	 སམས་འདྲ་འད་འབད་ས་གན་	གདོང་འདྲ་འད་བཟོོ་སྡེ་ོད་ནུག
༡༠	 ལ་འད་གཉིས�་མི།ཐོེང་དམི།ན་མི།ཉིསམི།་པེ་ས།
༡༡	 སྟོག་དང་བྱོ་ལ�་གདོང་གཉིས�་ཆེ་་འདྲ་བས།
༡༢	 ཁོང་གཉིས�་གོ་གནས་འདྲན་འདྲ་ཨན།
༡༣	 ང་ལུ་འགྲོན་ཟླ་འབད་མི།་ག་ཡང་མི།ད།
༡༤	 མི།ཁས་པེ་་དང་བླུན་པེ་ོ་དོ་མི།་མི།ཉིསམི།།
༡༥	 གསར་གྱི་་དོ་ཡ་	ལྕོགས་ཀྱི་�་མི།་འབྱོོརིག།
16	 གསར་གྱི་་དོས་ཁ་	རིགགས་ཀྱི་�་མི།་ལང་ཚུ།
༡༧	 མི།༌དང༌རིགང༌ཤེསོ༌མི།ཚུངས༌དགོ།

དྲ་བ།
༡.སློོབ༌ད�༌ནང༌བཀོད༌ད༌ཡོད༌པེ་འ༌	མི།ཚུངས༌པེ་༌གསལ༌བྱོད༌ཀྱི་༌སྒྲིག༌རིག་ལུ་	དཔེ་ར་བརྗེ།ོད་༢	རིག་རྐྱབ།
༢.མི།ཚུངས༌པེ་༌གསལ༌བྱོད༌ཀྱི་་སྒྲིག་གང་རུང་	ལག་ལན་འཐེངབ་སྟོ་	སྙན༌རོྩམི།༌ཅོ�་བྲིང�།

ཐོེ་ཚོོམ་གྱིི་སྒྲི།

ཐེང་ཚོང�་གྱི་་སྒྲིག་	ཡངན་	ངས་མི།ད་ཀྱི་་ཚོང�་ཟོར་མི།་འད་	ཚོང�་དོན་ག་ཅོ་རིག་འབད་རུང་	ཐེངད་རིག་བ་རིག་མི།ན་པེ་རིག།	ཨན་
ན་	མི།ན་ན་	མི།ནོ་བའ་དོགས་པེ་་ཅོན་གྱི་་ཚོང�་དང་	ཐེངག་ཆེ་ོད་མི།་ཚུགས་པེ་འ་ཚོང�་ལུ་སློབ་ཨན།		



སྐད་ཡིག་དང་ཡི་གུའི་སྦྱོོར་བ།

དཔེ་་སྐྲུན་ལོོ་ སྤྱི་་ལོོ་ ༢༠༢2ལུ། 

སློོབ་རིམ་༡༢ པ།

17												 རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག�་གོང་འཕེལ�་ལས་ཁུངས།

ཐེང་ཚོང�་གྱི་་གསལ་བྱོད་ཀྱི་་སྒྲིག།		སོང་།			ག།			སྨོོ།		ན།		ས་	ཚུ་འཇུགཔེ་་ཨན།	
དཔེ་ར་ན།
	 ༡	 ཁྱ�་ནང་མི།་ཡོད་པེ་ས་སོང་།
	 ༢	 ཁོ་ལུ་ཏ་རུ་ཡོད་ག་མི།ད་ག།
	 ༣	 གསར་ཉོིས་ན་ཐེངོབ་ག་སྨོོ།
	 ༤	 ཁོ་སློོབ་དཔེ་ོན་ཨན་ན་		མི།ན་ན།
	 ༥	 ང�་ཁྱ�་ནང་འབྱོོན་ས།	 ཟོར་མི།་ཚུ་ཐེང་ཚོང�་གྱི་་སྒྲིག་དང་ངས་མི།ད་ཀྱི་་ཚོང�་ཟོར་སློབ་ཨན།	
གཞི་ན་ཡང་	རྫོོང་ཁའ་ནང་སློབ་སྲོོལ་ཡོད་པེ་འ་	གཤེསམི།་གསལ་གྱི་་ཚོང�།	
གཅོ�་འབདན།	 ཨནམི།་འདྲ་བས།	 ཨནམི།་འོང་ག་ཡང་མི།་ཤེསས།	 ཟོར་མི།་ཚུ་ཡང་	 ཐེང་ཚོང�་གྱི་་སྒྲིགའ་ཁོངས་སུ་
བསྡུཝ་ཨན།།

དྲ་བ།
༡	 ཐེང་ཚོང�་གྱི་་སྒྲིག།	ཟོར་སློབ་དགོ་པེ་འ་	དོན་དག་དང་	ཐེང་ཚོང�་གྱི་་སྒྲིག་ག་ཅོ་རིག་ཨན་ན་བྲིང�།	
༢	 ཐེང་ཚོང�་གྱི་་སྒྲིག་	རིག་རིག་བཞི་ན་དུའ་	དཔེ་ར་བརྗེ།ོད་༣རིག་རྐྱབ།

མིང་ཚོིག་བརྗོོད་པའིི་རྣམ་གཞིག།
མི།ང་ག་རྣམི།་གཞི་ག།	
སྔོན་འཇུག་དང་རྗེ།ས་འཇུག་	ཡང་འཇུག་	མི།གོ་ཅོན་དང་འདོགས་ཅོན་	མི།ང་གཞི་་དང་	 དབྱོངས་ཚུ་ལས་འགྲུབ་
པེ་འ་ཚོང�་ཅོ�་ག�་	བྱོ་བ་དང་	བྱོད་ལས་	ཁྱད་ཆོེ་ས་ལ་སོགས་པེ་་	ག་ཅོ་ག་སྐོརིག་ལས་ཡང་	མི།་སྟོོན་པེ་རིག་	དོན་



སྐད་ཡིག་དང་ཡི་གུའི་སྦྱོོར་བ།

དཔེ་་སྐྲུན་ལོོ་ སྤྱི་་ལོོ་ ༢༠༢2 རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག�་གོང་འཕེལ�་ལོས་ཁུངས།

སློོབ་རིམ་༡༢ པ།

18

གྱི་་ངོ་བོ་ཙོ་མི།་སྟོོན་མི།་ལུ་མི།ང་།	ཡང་ན་	མི།ང་ཙོ་མི།་ཟོར་སློབ་ཨན།	དཔེ་ར་ན།	མི།།	རྟ།	ནོརིག།	སྒྲིགོམི།།	ཁྱ�།	
ཐེང�་ཕུག་	ཟོར་དོ་བཟུམི།་ཨན།
ད་སྦོ་འགྲུབ་པེ་འ་	མི།ང་ལུ་	ནང་གསས་ཀྱི་་དབྱོ་བ་	སྤྱོ་མི།ང་།	སྒར་མི།ང་།	ཚོང�ས་མི།ང་།	གྲོངས་མི།ང་།	རྟགས་
མི།ང་།	ཞི་་སའ་མི།ང་ཟོར་མི།་ཚུ་ཡོད།	ད་ཚུ་ག་སྐོརིག་ལས་	སློོབ་རིག�་འོག་མི།མི།་ཚུ་ནང་ལྷབ་ཡོདཔེ་་ལས་	ད་ཚུ་ལོག་
སྟོ་	སམས་ཁརིག་དྲན་ཐེངབས་འབད་ད་	མི།་བརྗེ།ད་པེ་རིག་བཞི་ག་དགོ།
དྲ་བ།
༡	 བཀྲ་ཤེས�།	སྤ་རིགོ།	ལྷ།	བྱོ་ལ།	དགུ་བཅུ།	རུ་ཁག།	ཟོར་མི།་ཚུ་	མི།ང་ག་དབྱོ་བ་ག་ཅོ�་ནང་རིག་ཚུདཔེ་་

ཨན་ན?
༢	 མི།ང་ག་དབྱོ་བ་ཚུ་	རིག་རིག་བཞི་ན་གྱི་་དཔེ་ར་བརྗེ།ོད་༣	རིག་བྲིང�།

ཚོང�་ག་རྣམི།་གཞི་ག།	
སུམི།་རྟགས་ནང་ལས་	མི།ང་མི།ང་དུ་འདུས་པེ་་ལས་ཚོང�་	ཟོར་འཐེངོན་ན་ཡོད་དོ་བཟུམི།།	དཔེ་ར་ན།	སྟོོད་གོ་སརཔེ་ོ།	
ཁྱ�་སྦོོམི།།	 སློོབ་གྲྭའ་སློོབ་དཔེ་ོན།	 ཟོར་སློབ་དོ་བཟུམི།་ཨན།	 ད་ལུ་ནང་གསས་ཀྱི་་དབྱོ་བ་	 མི།ང་ག་ཁྱད་ཚོང�་
དང་		བྱོ་བའ་ཁྱད་ཚོང�། བྱོ་ཚོང�་ཚུ་ཡོདཔེ་་ཨན།

མི།ང་ག་ཁྱད་ཚོང�་ཟོར་མི།་འད་	 ཤེསོག་གུ་དཀརིགཔེ་ོ།	 ཆུ་བས�་ཏོང་ཏོ།	 ཟོར་བའ་སྐབས་	 དཀརིགཔོེ་་དང་	 བས�་
ཏོང་ཏོ་ཚུ་ལུ་	མི།ང་ག་ཁྱད་ཚོང�་ཟོར་སློབ་ཨན།	ད་ལུ་དབྱོ་བ།	རིགང་བཞི་ན་ནམི།་ངོ་བོའ་ཁྱད་ཚོང�།	གྲོངས་ཀྱི་་ཁྱད་
ཚོང�།	དུས་ཀྱི་་ཁྱད་ཚོང�།	ཡོན་ཏན་ནམི།་རྣམི།་པེ་འ་ཁྱད་ཚོང�།	ཁྱད་ཆེ་ོས་འགྲོན་བསྡུརིག་གྱི་་ཁྱད་ཚོང�་	ལ་སོགས་པེ་་
ལྔ་ཡོད།	



སྐད་ཡིག་དང་ཡི་གུའི་སྦྱོོར་བ།

དཔེ་་སྐྲུན་ལོོ་ སྤྱི་་ལོོ་ ༢༠༢2ལུ། 

སློོབ་རིམ་༡༢ པ།

19												 རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག�་གོང་འཕེལ�་ལས་ཁུངས།

བྱོ་བའ་ཁྱད་ཚོང�་ཟོར་མི།་འད།	 དཔེ་ར་ན།	 རླུང་མི།་ཤུགས་སྦོ་འཕུ་དས།	 སྣུམི།་འཁོརིག་ཤུགས་འབད་གཏང་དས།	
ཟོར་དོ་བཟུམི།་	 ལཱ་འབདཝ་ད་	 འབད་ཐེངངས་ཀྱི་་	 མི།གྱི་ོགས་ལྷོད་དང་ཁྱད་པེ་རིག་གྱི་་རིག�་པེ་་ཚུ་	 སྟོོན་མི།་ལུ་བྱོ་བའ་
ཁྱད་ཚོང�་ཟོར་སློབ་ཨན།	བྱོ་བའ་ཁྱད་པེ་རིག་སྟོོན་པེ་འ་ཚོང�་ལུ་	ལཱ་འབད་ཐེངངས་ཀྱི་་ཁྱད་ཚོང�་དང་	ལཱ་ག་ཁྱད་རིག�་
སྟོོན་པེ་འ་ཁྱད་ཚོང�་	གཉིས�་ཡོད།

བྱོ་ཚོང�་ལུ་	 བྱོད་པེ་་པེ་ོ་དང་འབྲིང�་བའ་	 བྱོ་ཚོང�།	བྱོད་ཚོང�།	སྐུལ་ཚོང�་ཚུ་དང་།	 བྱོད་མི།ད་ལས་ཚོང�་ལུ་	 དུས་
ཚོང�་དང་	སྨོོན་ཚོང�་ཚུ་ཡང་ཡོདཔེ་་མི།་ཚོངད་	ད་ཚུ་ལུ་	འདས་མི།་འོངས་	ད་ལྟེ་་ལ་སོགས་པེ་་	དུས་གསུམི།་སྟོོན་པེ་འ་	
ཡ�་སྡེ་�་ཚུ་ཡང་སོ་སོརིག་	ཡོདཔེ་་ཨན།

དྲ་བ།
༡	 མི།ང་ག་ཁྱད་ཚོང�་ག་དཔེ་ར་བརྗེ།ོད་༥	བྲིང�།
༢	 བྱོ་བའ་ཁྱད་ཚོང�་ག་དཔེ་ར་བརྗེ།ོད་༥	བྲིང�།
༣	 མི།ང་ག་ཁྱད་ཚོང�་དང་	བྱོ་བའ་ཁྱད་ཚོང�་ག་	ཁྱད་པེ་རིག་ག་ཅོ་འདུག་གོ?
བརྗེ།ོད་པེ་འ་རྣམི།་གཞི་ག།
བརྗེ།ོད་དོན་ཆེ་་ཚོངང་སྟོོན་པེ་འ་བརྗེ།ོད་པེ་་དང་	ཡང་ན་	མི།ང་ཚོང�་འཕྲིནང་བརིག་སྤ�་བ་	བརྗེ།ོད་པེ་འ་མི།ཚོངན་ཉིསད་ཟོར་སློབ་
སྲོོལ་ཡོད་དོ་བཟུམི།་	 བརྗེ།ོད་དོན་ཆེ་་ཚོངང་ཅོ�་སྟོོན་མི།་ལུ་	 བརྗེ།ོད་པེ་་ཟོར་སློབ་ཨན།	 དཔེ་ར་ན།	ས་ཁརིག་སྡེ་ོད་ནུག།	
ཁོ་ག�་འབད་དོ།	 ཟོར་དོ་བཟུམི།་ཨན།	 ཨན་རུང་	 བརྗེ།ོད་པེ་འ་ནང་གསས་ལུ་དབྱོ་བ་ཅོན་	 བརྗེ།ོད་པེ་འ་རིག�ས།	
བརྗེ།ོད་པེ་འ་དབྱོ་བ།	ཟོར་ཡོད།
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དང་པེ་།	 	བརྗེ།ོད་པེ་འ་རིག�ས།
བརྗེ།ོད་པེ་འ་རིག�ས་ལུ་	 གསལ་བཤེསད་ཀྱི་་བརྗེ།ོད་པེ་།	 འདྲ་བའ་བརྗེ།ོད་པེ་།	ཞུ་བཀོད་ཀྱི་་བརྗེ།ོད་པེ་།	 སམས་ཚོངར་གྱི་་
བརྗེ།ོད་པེ་་ཟོར་བཞི་་ཡོད།	
གསལ་བཤེསད་ཀྱི་་བརྗེ།ོད་པེ་་ཟོར་མི།་འད་	གནས་སྟོངས་ག་ཨནམི།་བཤེསད་མི།་འད་ལུ་གོཝ་ཨན།	དཔེ་ར་ན་	ཁོ་རྐང་
ཁྲ་གུ་སོྡེ་ད་ནུག།	ཨའ་ལྟེ་ོ་འབད་དས།	ཉིས�་གཞི་འ་ག�་བསྒོརིག་ནུག།	ཟོར་དོ་བཟུམི།་ཨན།
འདྲ་བའ་བརྗེ།ོད་པེ་་ཟོར་མི།་འད་	 རིགང་གཞི་ན་ལུ་འདྲ་བ་བཀོད་མི།་ག་བརྗེ།ོད་པེ་་ལུ་གོཝ་ཨན།	 དཔེ་ར་ན་	 ཁྱོད་ག་ཏ་
ལས་འོངམི།་སྨོོ?	ག་ལུ་དྲ�་ཏ་འོངས་ཡི?	ཟོར་དོ་བཟུམི།།	
ཞུ་བཀོད་ཀྱི་་བརྗེ།ོད་པེ་་	 ཟོར་མི།་འད་	 གཞི་ན་ལུ་ཞུ་བ་བཀོད་ན་དང་	 རིགང་ག�་བཀོད་རྒྱ་བྱོན་ན་ལ་སོགས་པེ་འ་
རིག�ས་ལུ་	གོ་ན་ཨན།	དཔེ་ར་ན་	ནཱ་རིག་སྡེ་ོད་ཤེས�།	ལགས་ཤེསོམི།་འབད་ལྷབ།	ཟོར་དོ་བཟུམི།།
སམས་ཚོངར་གྱི་་བརོྗེ།ད་པེ་་ཟོར་མི།་འད་	 ད་མི།འ་སམས་དགའ་མི།་དགའ།	 སྤའོ་གནམི།་མི།ད་ས་མི།ད་ལགས་པེ་ས།	
ཟོར་དོ་བཟུམི།་ཨན།

གཉིས�་པེ་།		བརོྗེ།ད་པེ་འ་དབྱོ་བ།
བརྗེ།ོད་པེ་འ་དབྱོ་བ་ལུ་	བརྗེ།ོད་པེ་་རྐྱང་པེ་་དང་།	བརྗེ།ོད་པེ་་ཆེ་་ཚོངང་བ།	བརྗེ།ོད་པེ་་སྣོ་འདུས།	ཚོང�ས་བཅོད་ཀྱི་་བརྗེ།ོད་པེ་་
དང་བཞི་་ཡོད།	 ད་ཚུ་ལས་	 ཚོང�ས་བཅོད་ཀྱི་་བརྗེ།ོད་པེ་་ཁ་གསལ་	 འོག་ལུ་ལོགས་སུ་བཀོད་ད་ཡོད།	 གཞི་ན་ཚུ་	
སློོབ་རིག�་ཧོ་མི།མི།་ཚུ་ནང་	སློོབ་སྦྱོང་འབད་ད་ཡོདཔེ་་ལས་	འད་ནང་བསྐྱརིག་ཞི་བ་ཀྱི་་དོན་ལུ་	དྲན་གསོ་ཙོ་མི།་བཀོད་
པེ་་ཅོན།		
བརྗེ།ོད་པེ་་རྐྱང་པེ་་	ཟོར་མི།་འད་	 རྗེ།ོད་ཚོང�་ཐུང་ཀུ་ཅོ�་ནང་	བཤེསད་དགོ་མི།ནོ་བའ་དོན་ངོ་མི།་ག་	བཅུད་དོན་རྐྱངམི།་
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གཅོ�་	གཙོ་་བོ་བཏོན་ཏ་	བཤེསད་མི།་ལོ་གོ་ན་ཨན།		དཔེ་ར་ན།	ང་ཐེང�་ཕུག་ལུ་འགོྱི་་ན།	ཁོྱད་ཕུན་ཚོང�ས་གློང་
ལུ་སོང་།	ཟོར་དོ་བཟུམི།་ཨན།
བརྗེ།ོད་པེ་་ཆེ་་ཚོངང་	ཟོར་མི།་འད་	རོྗེ།ད་ཚོང�་གཅོ�་ནང་	བཤེསད་དགོ་མི།ནོ་བའ་	གནད་དོན་ངོ་མི།་འད་ག་	བརྗེ།ོད་དོན་ཧོ་
ལམི།་ཅོ�་	ཚོངངམི།་འབད་	བཤེསད་ན་ཡོད་མི།་ཅོ�་ལུ་	གོ་ན་ཨན།		དཔེ་ར་ན།	ང་སང་ཕེལོད་	ཐེང�་ཕུག་ལུ་	དཔེ་་ཆེ་་
བལྟེ་་བརིག་འགྱི་ོ་ན།	ཁོྱད་ད་རིག�་	ཕུན་ཚོང�ས་གློང་ལུ་	ཚོང་ངར་བཏོན་ཏ་	ཚོངང་བཏོན་པེ་རིག་སོང་།	ཟོར་དོ་བཟུམི།་ཨན།
བརྗེ།ོད་པེ་་སྣོ་འདུས་	ཟོར་མི།་འད་	རྗེ།ོད་ཚོང�་གཅོ�་ག་ནང་ལུ་	དོན་དག་མི།་འདྲཝ་གཉིས�་རིག་	ཚུད་ད་ཡོད་མི།་ལུ་སློབ་
ཨན།	 དཔེ་ར་ན།	 ཁོྱད་ཕུན་ཚོང�ས་གློང་ལས་ལོག་ལྷོད་ཞི་ནམི།་ལས་	 ཁྱ�་གསརིག་སྒྲུབ་ཀྱི་་དགའ་སྟོོན་འབད་ག།	
ཁྱོད་མི།ཐེངོ་རིག�་སློོབ་གྲྭ་མི།ཐེངརིག་འཁྱོལ་ཞི་ནམི།་ལས་	དང་པེ་་	ལཱ་གཡོག་ག་སྦྱོང་བརྡོརིག་འབད་དགོཔེ་་དང་	ད་ལས་མི།་
གཏོགས་གཞུང་གཡོག་ནང་འཛུལ་མི།་ཚུགས།	ཟོར་དོ་བཟུམི།་ཨན།

ཚོང�ས་བཅོད་ཀྱི་་བརྗེ།ོད་པེ་།
ཚོང�ས་བཅོད་ཀྱི་་བརྗེ།ོད་པེ་འ་སྐོརིག་ལས་	སློོབ་རིག�་ཧོ་མི།མི།་ནང་ལུ་ཡང་	བཤེསད་ད་ཡོད།	ཨན་རུང་	ཁྱད་ཀྱི་�་ཤེསས་
དགོཔེ་་འད་	ཚོང�ས་བཅོད་ཀྱི་་ངོ་བོ་	ངས་ཚོང�་	དབྱོ་བ་	ལག་ལན་འཐེངབ་ཐེངངས་དང་བཞི་་ཡོད།

ཚོང�ས་བཅོད་ཀྱི་་ངོ་བོ།
ཚོང�ས་བཅོད་ཟོར་མི།་འད་	 སྙན་ངག་ག་ཚོང�་རྒྱན་ཚུ་	 བཏགས་ན་ག་དོན་ལུ་	 ལུས་རྣམི།་པེ་རིག་གཞི་ག་པེ་འ་དབྱོ་བ་	
ཚོང�ས་བཅོད་	ལྷུག་པེ་་	སྤ�་མི།་ཟོར་	 གསུམི།་ཡོད་མི།་ག་ནང་ལས་	 ཁྱད་དུ་འཕེལགས་པེ་འ་	 ཚོང�ས་བཅོད་འད་
ཨན།	 ཚོང�ས་བཅོད་འད་	 རོྩམི།་རིག�་སྙན་རྩོམི།་གྱི་་སྐབས་ལུ་བཤེསད་ཡོདཔེ་་བཟུམི།་	 ཚོང�་ཉུང་སུ་ཅོ�་ནང་	 དོན་
དོད་རིག�་རིག་སྟོོན་ཚུགསཔེ་་མི།་ཚོངད་	 ཁ་ལས་སློབ་ངོ་བད་ཏོག་ཏོ་དང་	 ཚོང�་ཧོན་ཏོང་ཏོ་	 བྱོ་ཆེ་་ཆེ་་བཟོོ་ཚུགས་པེ་འ་	
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ཁྱད་ཆེ་ོས་བཞི་་ཡོདཔེ་་ལས་	བརྗེ།ོད་པེ་འ་རིག�ས་ག་རིག་ནང་ལས་	ཁྱད་དུ་འཕེལགས་པེ་་ཅོ�་ཨན།

ཚོང�ས་བཅོད་ཀྱི་་ངས་ཚོང�།	
ཚོང�ས་བཅོད་ཟོར་སློབ་དགོ་མི།་འད་རིག་	 དཔྱ་འབད་བ་ཅོན་	 སྦོ་དང་ཧོ�་མི།འ་ཚོང�ས་ཚུ་མི།ང་ཤེསོས་རིག་	 ཚོང�ས་
མི།ཚོངམི།ས་ཀྱི་་དུམི།་	 འདྲན་འདྲ་བཅོད་ད་	 བྱོ་ཆེ་་ཆེ་་འབད་	 ཡོད་དོ་བཟུམི།་	 ཚོང�་ཚུ་ཡང་	 ད་བཟུམི།་ཚོང�ས་སུ་
བཅོད་ད་	 བྱོ་ཆེ་་ཆེ་་	 བཟོོ་ན་འད་ག�་	 ཚོང�ས་བཅོད་ཟོར་སློབ་ཨན།	 ད་ག�་འབད་	 ཚོང�ས་བཅོད་ཟོར་འབྲིངིཝ་
ད་	ཡ�་སྡེ་�་ཡང་	མི།ང་ཚོང�་ག་ཚོང�་ཅོོག་འཐེངདཔེ་་འབད་མི།ན་པེ་རིག་	ཚོང�ས་ཏོ་ག་ཡ�་སྡེ་�་དང་	ཅོོག་འཐེངདཔེ་་
འབད་	ཚོང�ས་ཟོར་བྲིང་དགོཔེ་་ཡང་ད་ག�་འབད་ཨན།
ཚོང�ས་བཅོད་ཀྱི་་དབྱོ་བ། 
ཚོང�ས་བཅོད་ལུ་ཚོང�་འབྲུ་༣	རིག་འབད་མི།་ལས་	འགོ་བཙུགས་ཏ་	ཚོང�་འབྲུ་༣༦	རིག་འབད་མི།་ཚུན་ཚོངད་ལུ་	དབྱོ་
བ་མི།་འདྲཝ་༣༤	ཡོད།	ད་ཡང་	ཚོང�་འབྲུ་༣	མི།་ཨན་རུང་	ཚོང�་འབྲུ་ག་དམ་ཅོ�་འབད་མི།་ཨན་རུང་	ཚོང�་
རྐང་བཞི་་ལུ་	ཚོང�ས་བཅོད་གཅོ�་	ཡང་ན་	ཤེསོ་ལོ་ཀ་གཅོ�་ཟོར་སློབ་ཨན།	ཚོང�་རྐང་བཞི་་འབད་མི།་	ཚོང�ས་
བཅོད་རིག་ག�་མི།ང་ཤེསོས་རིག་	 སྐབས་འཐེངོབ་ཀྱི་་བརྗེ།ོད་དོན་ཆེ་་ཚོངང་རིག་སྟོོནམི།་ཨན་རུང་	 གནས་སྟོངས་ལ་ལུ་ཅོ�་
ནང་	ཚོང�་རྐང་གཉིས�་དང་གསུམི།་གྱི་�་ཡང་	སྐབས་འཐེངོབ་ཀྱི་་བརྗེ།ོད་དོན་ཆེ་་ཚོངང་འབད་སྟོོན་སྲོོལ་ཡོད།	
ཚོང�་རྐང་རིག་ནང་	 ཚོང�་འབྲུ་༣	 མི།་ལས་༣༦	 ཚུན་	 འབྲིང་སྲོོལ་ཡོད་མི།་ག་ནང་ལས་	 རྫོོང་ཁའ་རྩོམི།་རྐྱབ་ད་	
སྟོབས་བད་ཤེསོས་	 ཚོང�་འབྲུ་༡༢	 མི།་ཚུན་ཨནམི།་ལས་	 ཚོང�་འབྲུ་གཞི་ན་ཚུ་ག་	 དཔེ་ར་བརྗེ།ོད་སློོབ་རིག�་ཧོ་མི།མི།་
ཚུ་ནང་བཤེསད་ད་ཡོད།	ནཱ་ལུ་ཚོང�་འབྲུ་༣ལས་༥	ཚུན་འབད་མི།་དང་	༡༠	ལས་༡༢	ཚུན་འབད་མི།་ཚུ་ག་དཔེ་ར་
བརྗེ།ོད་འོག་ལུ་བཀོད་ད་ཡོད།
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༡	 ཚོང�་འབྲུ་གསུམི།་མི།།
འཕྲིནལ་དུ་བད།།	ཕུགས་སུ་སྐྱད།།	ལས་ཀྱི་�་བཀོད།།	ཕུན་སུམི།་ཚོང�ས།།

༢	 ཚོང�་འབྲུ་བཞི་་མི།།
མི།ཚོངརིག་སྡུག་ཡད་འོང་།།	མི།ཛ�་མི།འ་ཞི་ལ་རིགས།།
སྟོོན་ཀའ་ཟླ་གཞོི་ན།།	མི།ཁའ་ལ་མི།ཛ�་སོ།།

༣	 ཚོང�་འབྲུ་ལྔ་མི།།
སྟོང་ཐེངོག་མི།་ག�་གང་།།	བརིག་ཐེངོག་འབྲུ་ག�་གང་།།
འོག་ཐེངོག་ནོརིག་གྱི་�་གང་།།	བཀྲ་ཤེས�་ཕུན་སུམི།་ཚོང�ས།།

༤	 ཚོང�་འབྲུ་བཅུ་མི།།
སྐུ་རིགབ་ཏུ་བརྗེ།ད་ཅོང་ཕེལ་རིགོལ་ཟོ�་གྱི་�་གནོན།།
གསུང་འགག་མི།ད་ཆེ་ོས་ཀྱི་་སྒྲིག་དབྱོངས་ཕྱིནོགས་སུ་བསྒྲིགགས།།
ཐུགས་བྱོམི།ས་དང་སྙང་རྗེ།ས་འགྲོོ་ཀུན་རྒྱུན་དུ་བསྐྱངས།།
དཔེ་ལ་མི།ཚུངས་མི།ད་མི།་ཡ་དབང་པེ་ོའ་ཞི་བས་ལ་འདུད།།	

༥	 ཚོང�་འབྲུ་བཅུ་གཅོ�་མི།།
དཔེ་ལ་ལྡན་འབྲུག་པེ་འ་རྒྱལ་ཁབ་ནམི།་མི།ཁའ་བཟུམི།་འད་ནང་།།
ཉིས་ཟླ་སྐརིག་གསུམི།་འདྲ་བའ་རྒྱལ་བློོན་དང་འབངས་འཁོརིག།།
ཆེ་ོས་སྲོད་གཉིས�་ཀྱི་་བྱོ་བ་ཁོ་ན་ལུ་བརྩོན་ཏ།།
དགའ་ཉིསམི།ས་སྐྱད་ཉིསམི།ས་སྐྱོང་བ་ཡ་མི།ཚོངན་རིག་ཆེ་་བས།
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༦	 ཚོང�་འབྲུ་བཅུ་གཉིས�་མི།།
ཆུང་ཚོང་རྐང་ཐེངང་དྲངས་ཏ་སློོབ་གྲྭརིག་བཙུགས་མི།་ཕེལ་མི།།།
ཕྱིན་ནང་གཉིས�་ཀྱི་་ཡོན་ཏན་གནང་མི།་སློོབ་མི།ཆེ་ོག་དམི།་པེ་།།
སློོབ་སྦྱོང་སྐབས་ཀྱི་་མི།ཐུན་རྐྱན་ཆེ་་ཚོངང་གནང་མི།་གཞུང་ཞི་བས།།
ད་གསུམི།་སློོབ་ཕྲུག་རིགང་ག་བཀའ་དྲན་ཅོན་གྱི་་ཕེལམི།་ཨན།།

ཚོང�ས་བཅོད་ལག་ལན་འཐེངབ་ཐེངངས།
ཚོང�ས་བཅོད་འད་ཚུ་ག་ལག་ལན་འད་	འབྲིང་རྩོམི།་གྱི་་རིག�ས་ག་ཅོ་རིག་ཨན་རུང་	ཚོང�ས་བཅོད་ནང་བྲིང་ཚུགས་པེ་་ཅོན་	
ལགས་ཤེསོམི།་བརྩ་དོ་ཡོདཔེ་་མི།་ཚོངད་	གཞི་ན་གཏང་ཡ�་བྲིང་ན་དང་	རོྩམི།་དང་བློོ་ཟོ་	ཞི་བས་ཁྲ་དང་	རྩང་མི།ོ་ཚུ་ག་
དོན་ལུ་ཡང་	ཚོང�ས་བཅོད་འད་ལག་ལན་འཐེངབ་ཨན།	མི།་གཞི་་	ཚོང�་རྐང་བཞི་་རིག་ག�་བརྗེ།ོད་དོན་རིག་སྟོོན་དགོཔེ་་
ཨན།	ཨན་རུང་	སྐབས་འཐེངོབ་ཀྱི་་དགོས་དོན་དང་འཁྲ�་ཏ་	ཚོང�་རྐང་༢	རིག་དང་	ཡངན་༣	རིག་ག�་	བརྗེ།ོད་
དོན་སྟོོན་ཚུགསཔེ་་འབད་འབྲིང་སྲོོལ་ཡང་ཡོད།	
སྐབས་དོན་གཞི་ན་ལུ་	 ཚོང�་རྐང་གཅོ�་ག�་སྐབས་འཐེངོབ་ཀྱི་་	 བརོྗེ།ད་དོན་སྟོོན་ཚུགས་མི།་ཡང་ཡོད་རུང་	 ད་ཚུ་	
བརྗེ།ོད་པེ་འ་གྲོངས་སུ་མི།་གཏོགས་	 ཚོང�ས་བཅོད་ཀྱི་་གྲོངས་སུ་མི།་ཚུད།	 ཚོང�་རྐང་གཉིས�་ཡན་ཆེ་ད་འབད་མི།་ཚུ་	
ཚོང�ས་བཅོད་ཀྱི་་གྲོངས་སུ་ཚུདཔེ་་ལས་	ད་ཚུ་ག་	དཔེ་་རིག་འོག་ལུ་	བཀོད་ད་ཡོད་མི།་ལུ་བལྟེ་་སྟོ་	ཁྱོད་ཀྱི་�་ཡང་ད་
བཟུམི།་མི།འ་	རྩོམི།་རྐྱབ་ན་ལུ་སྦྱང་བ་འཐེངོབ་ཐེངབས་འབད་དགོ།།

ཚོང�་རྐང་གཉིས�་མི།།
སྐྱདན་ནམི།་མི།ཁའ་བྱོ་ཡང་འཁོརིག།།	སྡུགན་མི།ཆེ་ན་གྱི་་བུ་ཡང་སྤངས།།	བཟུམི།་དང་།
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དཔེ་་སྐྲུན་ལོོ་ སྤྱི་་ལོོ་ ༢༠༢2ལུ། 
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25												 རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག�་གོང་འཕེལ�་ལས་ཁུངས།

ཁྱ�་ཚོངང་ཡོས་བརྔོོན་རིགང་ཡང་ཡོས་བརྔོོ།	།ཁྱ�་ཚོངང་ཕྱིན་འཐེངགན་རིགང་ཡང་ཕྱིན་འཐེངག།	ཟོར་དོ་བཟུམི།་ཨན།

ཚོང�་རྐང་གསུམི།་མི།།
བཀྲ་ཤེས�་བད་ལགས་ཕུན་སུམི།་ཚོང�ས།།	ཨ་མི།་བག་བྲིངོ་སྐུ་ཁམི།ས་བཟོང་།།	
གཏན་དུ་བད་བ་འཐེངོབ་པེ་རིག་ཤེསོག།	བཟུམི།་དང་།	
གཏན་གྲོོགས་ལྷ་ལས་ལགས་རུང་།།	 མི།ནོ་བའ་དོན་ཧོང་མི།དན།།	 ལྷ་ཁང་ལོགས་རིག�་འདྲ་བས།།	 ཟོར་དོ་
བཟུམི།་ཨན།
དྲ་བ།
༡	 བརྗེ།ོད་པེ་་ལུ་དབྱོ་བ་ག་ད་སྦོ་རིག་འདུག་གོ?
༢	 ཚོང�ས་བཅོད་ཀྱི་་བརྗེ།ོད་པེ་་ཟོར་བའ་གོ་དོན་བྲིང�།
༣	 བརྗེ།ོད་པེ་་སྣོ་བསྡུས་ཟོར་	སློབ་དགོ་མི།་ད་	ག་ཅོ་འབད་ཨན་ན?

བྱེ་བྱེེད་ལས་གསུམ་ངོས་འིཛོིན།	

ད་ཡང་ཀརྨ་ག�་ལྟེ་ོ་བཟོའ།	ཟོར་མི།་བཟུམི།་ཅོ�་ལུ་དཔྱད་པེ་་ཅོན།	བྱོ་	ཟོར་མི།་འད་	བྱོད་པེ་་པེ་ོ་དང་འབྲིང�་བའ་བྱོ་
བ་	ལོྟེ་་བཟོའ་བའ་	ལཱ་ག་རྣམི།་འགྱུརིག་འད་དང་།	བྱོ་བའ་ཡུལ་དང་འབྲིང�་བའ་བྱོ་བ་	ལོྟེ་་རིག�་བཞི་ན་རྫོོགས་འགོྱི་་
མི།་ལུ་	གོ་ན་དང་།	བྱོད་	ཟོར་མི།་འད་	ལྟེ་ོ་ཟོ་མི།་	བྱོད་པེ་་པེ་ོ་	ཀརྨ་ལུ་གོ་ན་ཨན།	ལས་ཟོར་མི།་འད་	བྱོ་བའ་ཡུལ་	
བཟོའ་ན�་ལྟེ་ོ་ལུ་	གོ་ན་ཨན།	
བྱོད་པེ་་པེ་ོ་དང་	ལས་	བྱོ་བ་གསུམི།་	གཅོ�་མི།ད་པེ་་ཅོན་	གཞི་ན་མི།་ཚུ་	མི།་འབྱུང་ན་ཨནམི།་ལས་	ཕེལན་ཚུན་གཅོ�་
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སློོབ་རིམ་༡༢ པ།

26

ག�་གཅོ�་ལུ་ལྟེ་ོས་པེ་འ་ཆེ་ོས་ཅོན་ཨན།	དཔེ་ར་ན།
ཡུལ་ལམ་ལས། བྱེེད་པ་པོ། བྱེ་ཡུལ་དང་འིབྲིེལ་བའིི་བྱེ་བ། བྱེེད་འིབྲིེལ་གྱིི་བྱེ་བ།
གཅིད་ནིའིི་ཤིོང་། གཅིད་མི། གཅིད་ནི། གཅིད་པའིི་བསྒང་།
གཏང་ནིའིི་ཡིི་གུ། གཏང་མི། གཏང་ནི། གཏང་དོ།
བསྒྱོོམ་ནིའིི་ཅི་ལ། སྒྱོོམ་མི། བསྒྱོོམ་ནི། སྒྱོོམ་དོ།

ད་ལས་རིག�ས་བསྒྲིགས་ཏ་	གཞི་ན་ལུ་ཡང་	བྱོ་བ་དང་།	བྱོད་པེ་་པེ་ོ་དང་།	ལས།	ག་ཅོ་ཨན་ན་	ཞི་བ་ཞི་བ་འབད་	
མི།ནོ་བསམི།་བཏང་སྟོ་	དབྱོ་དཔྱད་འབད་དགོ།

དངོས་པོ་བདག་གཞིན་གྱིི་ངོས་འིཛོིན།
དངོས་པེ་ོ་བདག་གཞི་ན་ཟོར་མི།་འད་	བྱོད་པེ་་པེ་ོ་དང་	བྱོ་བའ་ཡུལ་ལམི།་ལས་གཉིས�་	གཅོ�་ཁརིག་འཕྱིནདཔེ་་ད་	
བདག་གཞི་ན་གྱི་་དབྱོ་བ་ཕེྱིནཝ་ཨན།	ད་ཡང་	དཔེ་ར་ན་	ཀརྨ་ག�་ལོྟེ་་བཟོའ།	ཟོར་བའ་སྐབས་	ལྟེ་ོ་བཟོའ་མི།་
ཀརྨ་དང་	ད་དང་འབྲིང�་བའ་བྱོ་བ་	ལྟེ་ོ་བཟོའ་བའ་རྣམི།་འགྱུརིག་ཚུ་ལུ་	དངོས་པོེ་་བདག་ཟོར་གོ་ན་དང་།
ཀརྨ་ག�་ལྟེ་ོ་བཟོའ།	ཟོར་བའ་སྐབས་	བྱོ་བའ་ཡུལ་ལམི།་ལས་ལོྟེ་་དང་།	ད་དང་འབྲིང�་བའ་བྱོ་བ་	ལྟེ་ོ་རིག�་པེ་་
བཞི་ན་རྫོོགས་འགྱི་ོ་བའ་བྱོ་བ་ལུ་དངོས་པེ་ོ་གཞི་ན་ཟོར་གོ་ན་ཨན།	
བྱོ་བྱོད་ལས་གསུམི།་དང་	བདག་གཞི་ན་དུས་གསུམི།་སྐོརིག་ལས་	ད་སྦོ་དབྱོ་བ་དཔྱད་དགོ་མི།་འད་	རྟགས་འཇུག་ག་
སྐབས་	སྔོན་འཇུག་ག་འཇུག་ཚུལ་ནང་།	ཕེོ་ནི་འིདས་དང་གཞིན་བསྒྲུབ་ཕྱིིར།	།མ་ནིང་གཉིིས་ཀ་ད་ལྟར་ཆེེད།	།མོ་
ནི་བདག་ད་མ་འིོངས་ཕྱིིར།	།ཤོིན་ཏུ་མོ་ནི་མཉིམ་ཕྱིིར་རོ།	།ཟོར་འཐེངོནམི།་ལས་	སྔོན་འཇུག་ཕེལོ་	བ་དང་།	མི།་ནང་
ག་ད་གཉིས�།	མོི།་འ་དང་།	ཤེསན་ཏུ་མི།ོ་མི།།	ཚུ་ག�་	དངོས་པོེ་་བདག་གཞི་ན་དང་བསྟུན་པེ་འ་	ཡ�་སྡེ་�་མི།་
འདྲ་བའ་ཐེངོག་ལས་	འཇུག་ན་ཡོད་མི།་འད་	ཤེསས་དགོ་པེ་འ་དོན་ལུ་ཨན།	དཔེ་ར་ན།	
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དཔེ་་སྐྲུན་ལོོ་ སྤྱི་་ལོོ་ ༢༠༢2ལུ། 
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27												 རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག�་གོང་འཕེལ�་ལས་ཁུངས།

༡.	 ཕེལོ་བ་ག�་	དུས་འདས་པེ་་ལུ།	བཏང་ཡ།	བསད་ཅོ།	བཅོད་ནུག།	
༢.	 ཕེལོ་བ་ག�་	དངོས་པེ་ོ་གཞི་ན་ལུ།	བཟོའ་ན�་བཞི་ས་སྒོ།	བརྐོ་ན�་ས།
༣.	 མི།་ནང་ག་དང་ད་ག�་	དངོས་པེ་ོ་བདག་ལུ།	ཨོལ་ལྐོོག་གཅུ་མི།།	དྲ�་བུ་གས�་མི།།	དཀྱི་་རིག་

དཀྱི་་མི།།	ཨན་ཏ་དབུརིག་མི།།
༤.	 མི།་ནང་ག་དང་ད་ག�་	དངོས་པེ་ོ་གཞི་ན་ལུ།	གཏང་ན�་ཡ་གུ།	གས�་ན�་དྲ�་བུ།	དཀྲུམི།་

ན�་སྟོརིག་གོ་།	དབུརིག་ན�་ཨན་ཏ།
༥.	 མི།་ནང་ག་དང་ད་ག�་	 དུས་ད་ལྟེ་་བ་ལུ།	 བུང་གཏང་བའ་བསྒང་།	 དྲ�་བུ་གས�་བའ་

བསྒང་།	སྟོརིག་གོ་དཀྲུམི།་དས།	གོང་འོག་དཀྲུག་དོ།
༦.	 མི།ོ་འ་ག�་	དངོས་པེ་ོ་བདག་ལུ།	ལོ་རྒྱུས་འདྲ་མི།།	ཕྱིན་ཁརིག་འཐེངོན་མི།།
༧.	 མི།ོ་འ་ག�་	ད་ལྟེ་་བ་ལུ།	ཁ་དོག་འགྱུརིག་དོ།	ཡ་གུ་འབྲིང་དས།	
༨.	 མི།ོ་འ་ག�་	དངོས་པེ་ོ་གཞི་ན་ལུ།	འཐེངོབ་ན�་དངུལ་ཕོེལགས།	འདྲུད་ན�་ཤེསང་།	
༩.	 ཤེསན་ཏུ་མི།ོ་མི།་ག�་	བདག་གཞི་ན་དུས་གསུམི།་ཆེ་་མི།ཉིསམི།་ལུ།

࿌	 དངོས་པེ་ོ་བདག་ལུ།	 མི།ཁས་མི།།	མི།ཐུན་མི།།
࿌	 དངོས་པེ་ོ་གཞི་ན་ལུ།	 མི།ཁས་བྱོའ་ཡོན་ཏན།	མི།ཐུན་ན�་ཆེ་་རིགོགས།
࿌	 དུས་འདས་པེ་་ལུ།	 མི།ཁས་ཚོངརིག་ཡ།	མི།ཐུན་ཚོངརིག་ཡ།
࿌	 དུས་མི།་འོངས་པེ་་ལུ་།	 མི།ཁས་ན།	མི།ཐུན་ན།
࿌	 དུས་ད་ལྟེ་་བ་ལུ།	 མི།ཁས་དས།	མི།ཐུན་དོ།	ལྟེ་་བུའོ།།
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དྲ་བ།
༡	 ལན་ཤེསོག་གུ་འབྲིང།	ཟོར་བའ་སྐབས་	བྱོ་བྱོད་ལས་གསུམི།་ག་ད་སྦོ་བཞི་ག་ན་སྨོོ?
༢	 བརོྐ་ན�་ཞི་ང་།	ཟོར་བའ་སྐབས་	དངོས་པེ་ོ་བདག་ལ་ཡོད་པེ་འ་བྱོ་བ་དང་གཞི་ན་ལ་ཡོད་པེ་འ་བྱོ་	 	
	 གཉིས�་ངོས་འཛན་འབད།

གསུམ་པ།	དུས་གསུམ་ནི།

གོང་ག་བྱོ་བྱོད་ལས་གསུམི།་དང་	 དངོས་པེ་ོ་བདག་གཞི་ན་ག་རིག་	 དུས་གསུམི།་ནང་འདུ་དོ་ཡོདཔེ་་ལས་	 དངོས་པེ་ོ་
བདག་བྱོད་པེ་་པེ་ོའ་བྱོ་བ་དང་བཅོས་པེ་་	 དུས་ད་ལྟེ་་བ་དང་།	 དངོས་པེ་ོ་གཞི་ན་བྱོ་བའ་ཡུལ་གྱི་་བྱོ་བ་དང་བཅོས་པེ་་	
དུས་མི།་འོངས་པེ་།	 ད་ལས་	 ཡུལ་གྱི་་ལཱ་འབད་ད་མི།ཇུག་བསྡུ་མི།་ད་	 འདས་པེ་་འབད་བརྩིཝ་ཨན།	 དཔེ་ར་ན།	
གཅོད་མི།་	གཅོད་དས་	ཟོར་མི།་ཚུ་དུས་ད་ལྟེ་་བ་དང་།	གཅོད་ན�་ཤེསང་	གཅོད་དགོ།	ཟོར་མི།་འད་	དུས་མི།་འོངས་
པེ་།	ཤེསང་བཅོད་ཚོངརིག་ཡ་	ཟོར་མི།་འད་	དུས་འདས་པེ་་ཨན།	ཤེསང་གཅོད་ད།	ཤེསང་གཅོད་ཤེས�།	ཟོར་མི།་ཚུ་སྐུལ་
ཚོང�་ཨན།	ད་བཟུམི།་མི།འ་དུས་	འདས་	མི།་འོངས་	ད་ལྟེ་་བ་	སྐུལ་ཚོང�་དང་	བཅོས་པེ་འ་ཡ�་སྡེ་�་ཀྱི་་ཁྱད་པེ་རིག་
ཡང་།
བརྡོ་སྤྲོོད་པེ་འ་གཞུང་ལས།	འིདས་ལ་འིཕུལ་དང་ཡིང་འིཇུག་ཡོིད།	 །མ་འིོངས་འིཕུལ་ཡོིད་ཡིང་འིཇུག་མེད།	 །ད་ལྟ་
བ་ལ་གཉིིས་ཀ་མེད།	 །སྐུལ་ཚོིག་འིཕུལ་མེད་ཡིང་འིཇུག་ཡིོད།	།ཟོར་ཡོདཔེ་་བཟུམི།་	སྤྱོར་བཏང་ག�་	འདས་པེ་འ་
རིག�ས་ལུ།	བསྒྲུབས།	བརྩམི།ས།	ལྟེ་་བུ་	སོྔན་འཇུག་དང་ཡང་འཇུག་གཉིས�་ཆེ་་རིག་ཡོད་མི།་དང་།	མི།་འོངས་པེ་འ་
རིག�ས་ལུ་	བསྒྲུབ་ན།	བརྩམི།་ན།	ལྟེ་་བུ་	སོྔན་འཇུག་ཡོདཔེ་་	ཡང་འཇུག་མི།ད་མི།་དང་།	ད་ལྟེ་་བའ་རིག�ས་ལུ་	
སྒྲུབ་མི།།	རྩོམི།་མི།།	ལྟེ་་བུ་	སྔོན་འཇུག་དང་ཡང་འཇུག་གཉིས�་ཆེ་་རིག་མི།ད་མི།་དང་།	སྐུལ་ཚོང�་ལུ་	སྒྲུབས་ཤེས�།	
རོྩམི།ས་ཤེས�།	ཟོར་དོ་བཟུམི།་	སྔོན་འཇུག་མི།དཔེ་་ཡང་འཇུག་ཡོདཔེ་་ཨན།།	
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དཔེ་་སྐྲུན་ལོོ་ སྤྱི་་ལོོ་ ༢༠༢2ལུ། 
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29												 རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག�་གོང་འཕེལ�་ལས་ཁུངས།

ད་རུང་	སྐུལ་ཚོང�་ད་	 དུས་མི།་འོངས་པེ་འ་ཁོངས་སུ་	 འདུཝ་ལས་	སྐུལ་ཚོང�་ག་ཡ�་སྡེ་�་	 སོ་སོརིག་མི།ད་མི།་ཚུ་	
མི།་འོངས་པེ་འ་ཚོང�་ག་མི།ཐེངའ་མི།རིག་	སྐུལ་ཚོང�་གསལ་བྱོད་ཀྱི་་ཚོང�་སྦྱརིག་ཏ་	བཟོོཝ་ཨན།	དཔེ་ར་ན།	བལྟེ་་ཞི་�།	
གསུངས་ཤེས�།	བཟོོ་ཞི་�།	བཟོའ་ཞི་�།	བཟུམི།་ཨན།
སྤྱོར་བཏང་ག�་	 དུས་གསུམི།་སྐུལ་ཚོང�་དང་བཅོས་པེ་་ལུ་	 སྔོན་འཇུག་ཡང་འཇུག་ག་འཐེངོབ་ལམི།་གོང་གསལ་
ལྟེ་རིག་དུ་ཨན།	ཨན་རུང་	བྱོ་ཚོང�་ལ་ལུ་ཅོ�་	དུས་གསུམི།་ལུ་ཡ�་སྡེ་�་འགྱུརིག་མི།ད་འབད་ཡང་ཡོད།	དཔེ་ར་ན།		
བཞི་ངས།	བཞུགས།	བཙུགས།	ཟོར་མི།་བཟུམི།་	སྔོན་འཇུག་དང་ཡང་འཇུག་	གཉིས�་ཆེ་་རིག་ཡོད་པེ་འ་	འགྱུརིག་
མི།ད་ཀྱི་་ཡ་གུ་དང་།	དབུརིག།	མི།ཁྱན།	ཟོར་མི།་བཟུམི།་	སོྔན་འཇུག་ཡོདཔེ་་	ཡང་འཇུག་མི།ད་མི།།	ཐེངལ་	ཡལ་	
ཟོར་མི།་བཟུམི།་	སྔོན་འཇུག་མི།ད་མི།།	དྭངས།	རིགངས།	ཟོར་མི།་བཟུམི།།	ཡང་འཇུག་ཡོད་མི།།	ཞུ།	ཉིསོ།	ཟོར་
མི།་བཟུམི།་སྔོན་འཇུག་དང་ཡང་འཇུག་	གཉིས�་ཆེ་་རིག་མི།ད་མི།་ཚུ་	འགྱུརིག་མི།ད་ཀྱི་་ཡ་གུ་ཨན།	བྱོ་ཚོང�་ད་བཟུམི།་གྱི་་
རིག�ས་ཚུ་	དུས་གསུམི།་སྐུལ་ཚོང�་དང་བཅོས་པེ་་	ཆེ་་མི།ཉིསམི།་ལུ་	ཡ�་གཟུགས་ད་རིག་	ལག་ལན་འཐེངབ་ཨན།
ད་བཟུམི།་མི།འ་	 རྫོོང་ཁའ་བྱོ་ཚོང�་དུས་གསུམི།་གྱི་་ཡ�་སྡེ་�་སྐོརིག་	 འཁོད་ཡོད་པེ་འ་རྣམི།་གཞི་ག་	 རྫོོང་ཁའ་དུས་
གསུམི།་རིགབ་གསལ་ཟོར་མི།་འད་	 འོག་ལས་མི།རིག་བཀོད་ཡོད།	 ད་འབདཝ་ལས་	 དུས་གསུམི།་གྱི་་ཡ�་སྡེ་�་ཤེསས་
ན�་དོན་ལུ་	རྣམི།་གཞི་ག་འད་	ལྷབ་སྦྱང་འབད་དགོཔེ་་ཨན།

དྲ་བ།
༡	 དངོས་པེ་ོ་བདག་དང་	དངོས་པེ་ོ་གཞི་ན་ཟོར་བའ་	གོ་དོན་བྲིང�།
༢	 བཟོོ་བོ་ག�་ཁྱ�་རྐྱབ།	ཟོར་བའ་སྐབས་	དངོས་པེ་ོ་བདག་གཞི་ན་གྱི་་དབྱོ་བ་ཕྱིནས།
༣	 དངོས་པེ་ོ་བདག་དང་	དངོས་པེ་ོ་གཞི་ན་གྱི་་དཔེ་ར་བརྗེ།ོད་	༣	རིག་བྲིང�།



སྐད་ཡིག་དང་ཡི་གུའི་སྦྱོོར་བ།

དཔེ་་སྐྲུན་ལོོ་ སྤྱི་་ལོོ་ ༢༠༢2 རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག�་གོང་འཕེལ�་ལོས་ཁུངས།

སློོབ་རིམ་༡༢ པ།

30

རྫོོང་ཁའི་བྱ་ཚིག་དུས་གསུམ་གྱ་རྣམ་གཞག།
རྫོོང་ཁའི་བྱ་ཚིག་ཚུ་ལས་ བྱ་ཚིག་ལ་ལུ་ཅིག་ལུ་ དུས་གསུམ་དང་སྐུལ་ཚིག་བཅས་པ་ལུ་ ཡིག་སྡེབ་སོ་སོ་
ཡོད་མི་ཅིག་དང་། ལ་ལུ་ཅིག་ དུས་གསུམ་དང་སྐུལ་ཚིག་དང་བཅས་པ་ལུ་ ཡིག་སྡེབ་འགྱུར་བ་མེད་པར་ 
གཅིག་ར་ཨིན་མི། དེ་ལས་ བྱ་ཚིག་ལ་ལུ་ཅིག་ དུས་གསུམ་དང་སྐུལ་ཚིག་ལས་ ལ་ལུ་ཅིག་ནང་འགྱུར་བ་
ཡོད་མི་དང་བཅས་ མ་འདྲཝ་ལེ་ཤོ་ཡོད།

དེ་འབདཝ་ལས་ རྫོོང་ཁའི་ཡི་གུ་ཚུ་འབྲི་བའི་སྐབས་ བྱ་ཚིག་ཚུ་ དུས་གསུམ་དང་སྐུལ་ཚིག་གི་ཡིག་སྡེབ་ 
ག་ཅི་ཕོགཔ་ཨིན་ན་བལྟ་སྟེ་ དེ་དང་འཁྲིལ་བའི་ཡིག་སྡེབ་བྲི་དགོཔ་འདི་ཁག་ཆེ། བྱ་ཚིག་དུས་གསུམ་
གྱ་ རྣམ་གཞག་འདི་ནང་ ཡི་གུ་དམརཔོ་འབད་ཡོད་མི་ཚུ་ དུས་གསུམ་ལུ་ ཡིག་སྡེབ་འགྱུར་བ་ཡོད་མི་ཚུ་
ཨིནམ་དང་ ཡི་གུ་གནགཔོ་འབད་ཡོད་མི་ཚུ་ དུས་གསུམ་ལུ་ ཡིག་སྡེབ་འགྱུར་བ་མེད་པའི་བརྡ་མཚོན་
ཨིན།

བྱ་ཚིག་དུས་གསུམ་གྱ་རྣམ་གཞག་འདི་ རྫོོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ རྩོམ་སྒྲིག་གནང་ཡོད་པའི་ 
དཔེ་དེབ་ དུས་གསུམ་རབ་གསལ་ཟེར་མི་ནང་ལས་ བཏོན་ཏེ་བཙུགས་ཡོདཔ་ཨིན། ཨིན་རུང་ སྒྲིག་བཀོད་
ཀྱི་ཐད་ཁར་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ ཁུངས་གཏུགས་འབད་ནི་ འཇམ་ནིའི་དོན་ལུ་ གོ་རིམ་དེ་ཡང་ དང་པར་ 
གསལ་བྱེད་ཀྱི་ཀ་རྟགས་བསྒྲིགས། གཉིས་པ་ མགོ་ཅན་འདོགས་ཅན་དང་ བརྩེགས་འདོགས་འབད་ གོ་
རིམ་བསྒྲིགས། དེ་ལས་ དབྱངས་ གི་གུ་ཞབས་ཀྱུ་ འགྲེང་བོ་ ན་རོ་ཡོད་པའི་བྱ་ཚིག་འབད་ གོ་རིམ་
བསྒྲིགས་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན།

དྲན་གསོ།
བྱ་ཚིག་དུས་གསུམ་གྱ་རྣམ་གཞག་འདི་ སློབ་དཔོན་ཚུ་གིས་ ངོ་སྤྲོོད་དང་ ཁུངས་གཏུགས་འབད་ཐངས་ཅིག་
སློབ་སྟོོན་འབད་ནི་མ་གཏོགས་ མཇུག་ཚུན་ར་ རེ་རེ་བཞིན་ལྷག་སྟེ་ སློབ་སྟོོན་འབད་དགོཔ་མེད། ཨིན་རུང་ 
སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ གོ་དོན་ཧ་མ་གོཝ་རེ་འབྱུང་པ་ཅིན་ དོགས་སེལ་འབད་གནང་དགོཔ་ཨིན། 

སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ བྱ་ཚིག་གི་ཡིག་སྡེབ་ ཤེས་ནིའི་དོན་ལུ་ དོགས་པ་ཆགསཔ་ད་ར་འདི་ལུ་ ཁུངས་གཏུགས་
འབད་དེ་ སོླབ་རིམ་༡༡ པ་དང་༡༢ པ་མཇུག་བསྡུཝ་ད་ དུས་གསུམ་གྱ་ཡིག་སྡེབ་ཚུ་ འཛོོལ་བ་མེད་པར་
བྲི་ཚུགསཔ་བཟོོ་དགོཔ་ཨིན།



སྐད་ཡིག་དང་ཡི་གུའི་སྦྱོོར་བ།

དཔེ་་སྐྲུན་ལོོ་ སྤྱི་་ལོོ་ ༢༠༢2ལུ། 
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31												 རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག�་གོང་འཕེལ�་ལས་ཁུངས།

བྱ་ཚིག་དུས་གསུམ་གྱ་རྣམ་གཞག་ དུས་གསུམ་རབ་གསལ།

མམ་་འའོངོངསས་་པཔ།།  དད་་ལྟལྟ་་བབ།།  འའདདསས་་པཔ།།  སྐུསྐུལལ་་ཚིཚིགག གོགོ་་དདོནོན།། དདཔེཔེརར་་བབརྗོརྗོདད།།  
བཀག་ 
 

བཀག་ བཀག་ བཀག ༡ བར་ཆད་རྐྱབ་པའི་དོན།
༢ གཤགས་པའི་དོན། 

༡ ཁཝ་གིས་ལམ་བཀག་ནུག 
༢ ཨ་རྒས་ཀྱིས་ཤིང་བཀག་དེས། 

བཀང་ བཀང་ བཀང་ བཀང་། གང་བཅུག་པའི་དོན། ཧོད་ནང་ཆུ་བཀང་བཞག་ནུག 
བསྐང་ སྐང་ བསྐངས་ སྐངས། ཚིམ་པའམ་རེ་དོན་གྲུབ་པའི་དོན། འདོད་པ་ཅན་གྱི་རེ་བ་བསྐང་མི་ཚུགས། 
སྐད་ སྐད་ སྐད་ སྐད། སྒྲ་ཐོན་པའི་དོན། ཀ་ཤ་སྤང་ལས་སྐད་ཚེ་ཉིམ་ཤར། 
བཀབ་ བཀབ་ བཀབ་ བཀབ། གཡོགས་པའི་དོན། གྱང་པ་ཅིན་མལ་ཆ་འཐེབ་བཀབ་དགོ། 
སྐམ་ སྐམ་ སྐམ།  རོླནམ་མེདཔ་འགྱོ་བའི་དོན། ཉིམ་གིས་ས་དང་ཤིང་ཡང་སྐམ་སོ་ནུག 
བསྐམ་ སྐམ་ བསྐམས་ སྐམས། རོླནམ་མེདཔ་བཟོ་བའི་དོན། གོ་ལ་རོླནམ་ཉི་མའི་ནང་བསྐམ་དགོ།  

སྐམ་དང་དོན་གཅིག། 
བཀར་ བཀར་ བཀར་ བཀར། ལོགས་སུ་བཏོན་པའི་དོན། མིའི་སྦུག་ལས་ལོགས་སུ་བཀར་ཏེ་གསོལ་ར་

གནང་ནུག 
བཀལ་ བཀལ་ བཀལ་ བཀལ། ༡ ཐོག་ཁར་བཞག་པའི་དོན།

༢ ཁྲལ་དང་ཉེས་བྱ་ཚུ་ཕོག་བཅུག་པའི་དོན། 
༡ རྟ་གུ་ཁུར་ཆ་བཀལ་ནུག  
༢ ཆད་འཐུས་ཏི་རུ་ལྔ་བརྒྱ་བཀལ་ནུག 

རྐྱབ་ རྐྱབ་ རྐྱབ་ རྐྱབ། འབད་བ། གཏང་བ། བཟོ་བ། བླུགས་པ། 
དྲང་བ། བཀོད་པའི་དོན། 

ནང་མི་ཚུ་གི་མིང་ཐོ་རྐྱབ་ནུག 

བསྐྱབ་ སྐྱབ་ བསྐྱབས་ སྐྱབས། སྲུང་སྐྱོབ་འབད་བའི་དོན། སོྲག་གི་ཉེན་ཁ་ལས་བསྐྱབ་དགོ། 
བརྐྱང་ རྐྱང་ བརྐྱངས་ རྐྱངས། བསྣར་བའི་དོན། རྐངམ་བརྐྱངས་ཏེ་མ་སོྡད། 
བསྐྱང་ བསྐྱང་ བསྐྱངས་ སྐྱངས། སྐྱོང་གཞག་འཐབ་པའི་དོན། སྐྱིད་སྡུག་ཕོག་མི་ལུ་བཀྲིན་བསྐྱང་དགོ། 
བསྐྱལ་ སྐྱེལ་ བསྐྱལ་ བསྐྱལ། ས་གནས་གཅིག་ལས་གཅིག་ནང་བཏང་

བའི་དོན། 
ཆ་རོགས་ལུ་ཡི་གུ་བསྐྱལ་དགོ། 

བསྐྱས་ བསྐྱས་ བསྐྱས་ བསྐྱས། གནས་སོྤ་སྟེ་སོང་བའི་དོན། ཡུདཔ་ཐེངས་ཅིག་ནང་བསྐྱས་ཆི་ནུག 
བཀྲམ་ བཀྲམ་ བཀྲམ་ བཀྲམ། བཤམས་པའི་དོན། མཆོད་པའི་ཏིང་བཀྲམ་བཞག་ནུག 

བསྐྲད། བསྐྲད། བསྐྲད། བསྐྲད། བདའ་བཏང་བའི་དོན། ལེགས་ཤོམ་གྱི་ སླ་ལས་ བསྐྲད་ད་ནུག། 
དཀྱི་ དཀྱི་ དཀྱིས་ དཀྱིས། ༡ སྤུར་བའི་དོན།

༢ ཕྱི་ཁ་ལས་བསྐོར་ཏེ་འབྱར་བའི་དོན། 
༡ དཀྱི་ར་དཀྱི་དགོ། 
༢ སྦུལ་ཤིང་གུ་དཀྱིས་སོྡད་ནུག 

བསྐྱི་ སྐྱི་ བསྐྱིས་ སྐྱིས། བརྙ་བའི་དོན། ཏི་རུ་མ་ལང་པར་བསྐྱི་དགོཔ་བྱུང་ནུག 
བསྐྱིལ་ སྐྱིལ་ བསྐྱིལ་ སྐྱིལ། ཆུ་བཀག་སྟེ་རྫིང་འཁྱིལ་བཅུག་པའི་དོན། ཆུ་གཞན་ཁར་མ་གཏང་པར་བསྐྱིལ་བཞག་ནུག
དཀྲི་ དཀྲི་ 

 
དཀྲིས་ དཀྲིས། ༡ སྤུར་བའི་དོན།

༢ ཕྱི་ཁ་ལས་བསྐོར་ཏེ་འབྱར་བའི་དོན། 
༡ དར་ཤིང་གུ་ དཀྲི་མི་དགོ།  
༢ སྦུལ་ཤིང་གུ་དཀྲིས་སོྡད་ནུག 

བརྐུ་ རྐུ་ བརྐུ་ རྐུ། མ་བྱིན་པར་ལེན་པའི་དོན། ཨརཝ་བརྐུ་ནི་འདི་ལེགས་ཤོམ་མེན། 



སྐད་ཡིག་དང་ཡི་གུའི་སྦྱོོར་བ།

དཔེ་་སྐྲུན་ལོོ་ སྤྱི་་ལོོ་ ༢༠༢2 རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག�་གོང་འཕེལ�་ལོས་ཁུངས།

སློོབ་རིམ་༡༢ པ།
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བཀུག་ བཀུག་ བཀུག་ བཀུག་ ༡ འབོ་བའི་དོན།
༢ མར་གུག་བཅུག་པའིདོན། 
༣ ཚོས་གཞིའི་བཀྱག་ཕབ་པའི་དོན། 

༡ རྒཔོ་གིས་མི་སེར་ཚུ་བཀུག་ནུག 
༢ གཞུ་བཀུག་སྟེ་གཞུ་ཐག་བཀལ། 
༣ དམརཔོ་ཁ་བཀུག་སྟེ་རྒྱ་སྨུག་བཟོ་ནུག 

ལྐུགས་ ལྐུགས་ ལྐུགས།  ཁ་བརྡིབས་པའི་དོན། ནདཔ་ཁ་ལྐུགས་ཆི་ནུག 
བསྐུམ་ སྐུམ་ བསྐུམས་ སྐུམས། ཚུར་བསྡུ་བའི་དོན། ས་ཁར་སོྡདཔ་ད་རྐངམ་བསྐུམ་དགོ། 
བཀུར་ བཀུར་ བཀུར་ བཀུར། གུས་ཞབས་འབད་བའི་དོན། གོངམ་གོང་ལུ་བཀུར་དགོ། 
བསྐུར་ སྐུར་ བསྐུར་ སྐུར། ༡ དབང་གནང་བའི་དོན།

༢ བསྐྱལ་བའི་དོན། 
༡ དབང་བསྐུར་ནི་ལུ་བླམ་རྟོགས་པ་དང་ལྡན་པ་
ཅིག་དགོ། 
༢ ཡི་གུ་བསྐུར་ནུག། 

བསྐུལ་ སྐུལ་ བསྐུལ་ སྐུལ། ༡ འགོ་འཁྲིད་འབད་བའི་དོན།
༢ འབད་བཅུག་པའི་དོན། 

༡ བླམ་མ་ཎི་བ་གིས་མ་ཎི་སྐུལ་དེས།  
༢ ཁོ་གིས་བསྐུལ་ཏེ་མོ་ཡང་ཆོས་འབད་བར་ཡར་
སོ་ནུག 

བསྐྱུག་ སྐྱུག་ བསྐྱུགས་ སྐྱུགས། བཟའ་ཚར་མི་ ཁ་ལས་ལོག་ནི། ཆང་གིས་བཟིས་ཏེ་ བཞེས་སྒོ་ཟ་མི་ ག་ར་
བསྐྱུགས་ནུག།  

བསྐྱུང་ སྐྱུང་ བསྐྱུངས་ སྐྱུངས། ཉམ་ཆུང་བཟོ་བའི་དོན། ཁེངས་པ་བསྐྱུངས་ཏེ་མ་ཤེསཔ་བཟོཝ་མས།
བསྐྱུར་ སྐྱུར་ བསྐྱུར་ སྐྱུར། ༡ རྒྱབ་ཁར་བཞག་པའམ་སྤང་བའི་དོན།

༢ ཚོགས་རྒྱན་བཙུགས་པའི་དོན། 
༡ རང་དོན་རྒྱབ་ལུ་བསྐྱུར་ཏེ་ 
  གཞུང་གི་ཕྱག་ཞུ་དགོ།  
༢རང་མོས་རྣམ་དག་གི་སྒོ་ལས་ ཚོགས་རྒྱན་
བསྐྱུར་དགོ། 

དཀྲུག་ དཀྲུག་ དཀྲུགས་ དཀྲུགས། ༡ ཕན་ཚུན་བར་ན་ཕུང་བཟོ་བའི་དོན།
༢ གོ་རིམ་འཁྲུག་བཅུག་པའི་དོན། 

༡ ཁོ་གིས་ བཟའ་ཚང་བར་ན་ 
  དཀྲུགས་ཏེ་འཐབ་བཅུག་ནུག 
༢ གཟན་སྐྱ་གིས་ལོྟ་དང་ཚོདམ་ 
  དཀྲུག་དགོ། 

དཀྲུམ་ དཀྲུམ་ དཀྲུམས དཀྲུམས། བཅག་གཏང་བའི་དོན། ཤེལ་གུ་རོྡ་རྐྱབ་སྟེ་མ་དཀྲུམ། 
བསྐྲུན་ སྐྲུན བསྐྲུན་ སྐྲུན། གསརཔ་བཟོ་བའི་དོན། དཔེ་ཆ་གསརཔ་སྐྲུན་དེས། 
བསྐེ་ བསྐེ་ བསྐེ་ བསྐེ་ ཏོག་བདག་རྐྱེན་བྱིན་ནི། རྫོང་བདག་འབད་ བསྐེ་ནུག།  
སྐྱེ་ སྐྱེ་ སྐྱེས།  གསརཔ་ཐོན་པའི་དོན། ཨ་ལོ་སྐྱེས་ནུག
བཀྱེས་ བཀྱེས་ བཀྱེས་ བཀྱེས། ཕོཝ་ལོྟགས་པའི་དོན། ལོྟ་མ་འཐོབ་པར་ལོྟཝ་བཀྱེས་ནུག 
སྐྱེངས་ སྐྱེངས་ སྐྱེངས།  ངོ་ཚ་བའི་དོན། མིའི་སྦུག་ལུ་ན་འཐན་སྐྱེངས་ཆི་ནུག 
བསྐྱེད་ སྐྱེད་ བསྐྱེད་ སྐྱེད། ༡ ཡར་སེང་བཏང་བའི་དོན།

༢ དམིགས་པ་གཏད་པའི་དོན། 
༡ ཤེས་ཡོན་རྒྱ་བསྐྱེད་དགོ།  
༢ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མཐའ་དོན་ལུ་ 
  དམིགས་པ་བསྐྱེད་དགོ། 

ཀྲེག་ ཀྲེག་ ཀྲེག་ ཀྲེག་ བཞར་བའི་དོན། ཀོཝ་སྤུ་ཀྲེག་སྟེ་རྔ་སྤུར་དེས། 
བཀོ་ བཀོ་ བཀོ་ བཀོ། བོར་བའི་དོན། བདག་མེདཔ་འབད་བཞག་

ནི། སྤངས་པའི་དོན།  
ཨ་ལོ་ གཅིག་འབད་ བཀོ་མ་བཞག། 

བརྐོ་ རྐོ་ བརྐོ་ རྐོ། ༡ ས་ལོྷག་པའི་དོན།
༢ འབུར་རིས་བཏོན་པའི་དོན། 

༡ ལོ་ཐོག་བཏབ་ནི་གི་ས་བརྐོ་ 
  དགོ།  



སྐད་ཡིག་དང་ཡི་གུའི་སྦྱོོར་བ།

དཔེ་་སྐྲུན་ལོོ་ སྤྱི་་ལོོ་ ༢༠༢2ལུ། 

སློོབ་རིམ་༡༢ པ།

33												 རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག�་གོང་འཕེལ�་ལས་ཁུངས།

༢ བུམ་པ་གུ་སོྤྲས་བརྐོ་ནུག 

སྐྱོ སྐྱོ་ སྐྱོ།  སེམས་ཕམ་པའམ་མ་དགའ་བའི་དོན། ཁོ་སེམས་སྐྱོ་སྟེ་སྔུཝ་མས། 
བསྐོང་ སྐོང་ བསྐོངས་ སྐོངས། གཞམ་ནི་དང་བསྒྱོམས་པའི་དོན། ལཱ་འབད་དེ་ཏི་རུ་ལེ་ཤ་བསྐོངས་ད་ནུག 
བཀོད་ བཀོད་ བཀོད་ བཀོད། བྲིས་པའི་དོན། ལོ་རྒྱུས་ཚུ་ཡིག་ཐོག་ལུ་བཀོད་ནུག 
སྐོམ་ སྐོམ་ སྐོམ།  འཐུང་དགོ་མནོ་བའི་དོན། ཆུ་མེད་པར་ཁ་སྐོམ་ཆི་ཡི། 
བཀོལ་ བཀོལ་ བཀོལ་ བཀོལ། ༡ ལཱ་འབད་བཅུག་པའི་དོན།

༢ ལག་ལེན་འཐབ་པའི་དོན། 
༡ བྱཝ་མ་འོང་པའི་མི་ ལཱ་བཀོལ་ནི་མི་འོང་།
༢ སྣུམ་འཁོར་ཕངས་ཏེ་མ་བཞག་པར་གཡོག་
བཀོལ་དགོ། 

བསྐོར་ སྐོར་ བསྐོར་ སྐོར། ༡ སྐོར་ར་རྐྱབ་པའི་དོན།
༢ ཐག་རིང་ས་ལས་ འགྱོ་ནི་དང་  
  གཏམ་ཚུ་ པད་སྐོར་བསྒྱིར་ཏེ་སླབ་ 
  པའི་དོན། 

༡ ལྷ་ཁང་བསྐོར་ཏེ་མ་ཎི་བགྱང་དེས། 
༢ ལམ་བསྐོར་ཏེ་སོང་།། གཏམ་ཕྲང་སྟེ་སླབ།། 

བསྐོལ་ སྐོལ་ བསྐོལ་ སྐོལ། ཁོལ་བཅུག་པའི་དོན། ཇ་བསྐོལ་ཏེ་འཐུང་། 
དཀྱོག་ དཀྱོག་ དཀྱོགས་ དཀྱོགས། ཨོམ་ཟོམ་ནང་བླུགས་ཏེ་ཇ་བཟུམ་འབད་

བསྲུ་བའི་དོན། 
ཨོམ་དཀྱོགས་ཏེ་མར་བཏོན་ནུག 

སྐྱོར་ སྐྱོར་ སྐྱོར་ སྐྱོར། བོླ་ལུ་བཟུང་སྟེ་སླབ་པའི་དོན། ཁོ་གིས་དཔེ་ཆ་མིག་གིས་མ་བལྟ་བར་སྐྱོར་ཚུགས་
པས། 

བསྐྱོར་ སྐྱོར་ བསྐྱོར་ སྐྱོར། ༡ རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་བའི་དོན།
༢ རྟ་ནོར་ཚུ་ལོགས་ཅིག་ཁ་ཐུག་ལུ་ 
  བཏང་བའི་དོན། 
༣ ལགཔ་ལྟག་ཀོ་གུ་བཀལ་བའི་དོན། 

༡ ཁྱིམ་གཡོ་མི་ཚུ་ཏོག་རྐྱབ་སྟེ་ 
  བསྐྱོར་བཞག་དགོ། 
༢ རྟ་ནོར་ཚུ་རྩྭ་ཆུ་བཟང་ས་ལུ་ 
  བསྐྱོར་ཏེ་གཏང་དགོ། 
༣ ཁོང་གཉིས་ལྟག་ཀོ་བསྐྱོར་ཏེ་ 
  བོླ་སླབ་སོྡད་ནུག 

དཀྲོག་ དཀྲོག་ དཀྲོགས་ དཀྲོགས། ༡ ཙང་མ་བཞག་པར་བར་ཆད་རྐྱབ་
  པའི་དོན། 
༢ བར་ན་ཕུང་བཟོ་བའི་དོན། 
༣ དཀྱོག་དང་དོན་གཅིག 

༡ ཐུན་གཏང་མི་ལུ་མ་དཀྲོགས། 
༢ འཆམ་མཐུནམ་གི་བར་ན་ 
  དཀྲོག་ནི་མི་འོང་། 
༣ ཨམ་དཀྲོགས་ཏེ་མར་བཏོན། 

བསྐྲོག་ སྐྲོག་ བསྐྲོགས་ སྐྲོགས། སྙན་ཆ་དང་ཌ་རུ་ཚུ་སྒྲ་འཐོན་བཅུག་པའི་ སྒྲ་དབྱངས་ཁང་ཚུ་ནང་སྙན་ཆ་བསྐྲོགས་ཏེ་གླུ་
བཀྲོངས་ བཀྲོངས་ བཀྲོངས་ བཀྲོངས། ཞེ་ས་ལས་བསད་པའི་དོན། རྐུ་གསད་རྐྱབ་སྟེ་བཀྲོངས་ནུག 
ཀྲོལ་ ཀྲོལ་ ཀྲོལ་ ཀྲོལ། ཕྱལ་བཏང་བའི་དོན། བུམ་པ་སྐེ་ལས་ཀྲོལ་ད་ནུག 
ཁག་ ཁག་ ཁག་ ཁག། ༡ དཀའ་ལས་གཏང་ནི།

༢ བོྲཝ་མངརམོ་མེནམ་འབད་མོྱང་ནི། 
༡ ཤིང་བཀག་ནི་གི་ ལཱ་འདི་ ཁག་ར་ཁག་པས།
༢ ཚོད་སྲེ་གི་ བོྲཝ་ ཁག་པས། 

འཁལ་ འཁལ་ འཁལ་ འཁལ། བསྒྲིལ་བའམ་བསྒྲིམས་པའི་དོན། མདའ་རྐྱབ་ནི་གི་དོན་ལུ་གཞུ་ཐག་འཁལ་དེས།
མཁས་ མཁས་ མཁས་ མཁས། ཤེས་པའི་དོན། རིག་པ་ཡོདཔ་ལས་དཔེ་ཆ་ལུ་མཁས་པས།
ཁྱབ་ ཁྱབ་ ཁྱབ།  འགབ་པའི་དོན། གསོལ་ར་འདི་ག་ར་ལུ་ཁྱབ་འབད་གནང་ཡི།



སྐད་ཡིག་དང་ཡི་གུའི་སྦྱོོར་བ།

དཔེ་་སྐྲུན་ལོོ་ སྤྱི་་ལོོ་ ༢༠༢2 རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག�་གོང་འཕེལ�་ལོས་ཁུངས།

སློོབ་རིམ་༡༢ པ།
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འཁྱབ་ འཁྱབ་ འཁྱབ་ འཁྱབ། ༡ སྦྱི་འཁྱབ་ནང་ བླུགས་ཏེ་ རླུང་མར་ 
  འཕྱར་བའི་དོན། 
༢ མིག་ཏོ་བཙུམས་པའི་དོན། 

༡ ཨའི་གིས་ཆུམ་འཁྱབ་དེས། 
༢ བུམོ་འདི་གིས་མིག་ཏོ་འཁྱབ་དེས། 

འཁྱམ་ འཁྱམ་ འཁྱམས།  ག་ལོྷད་ལོྷད་བཤལ་འགྱོ་བའི་དོན། ཁོ་ཨ་རྟག་ར་སྤྱང་འཁྱམས་སོྡདཔ་མས། 

འཁྱལ་ འཁྱལ་ འཁྱལ།  དོན་མེད་ཀྱི་བོླ་སླབ་པའི་དོན། དོན་དག་མེད་པར་ཁ་འཁྱལ་དེས། 
འཁྲབ་ འཁྲབ་ འཁྲབས་ འཁྲབ། རྐངམ་ས་ཁར་བརྡབས་པའི་དོན། དགའ་སོྟན་གྱི་སྐབས་ལུ་གླུ་གཞས་འཁྲབ་དགོ།
འཁྱིད་ འཁྱིད་ ཁྱིད་ ཁྱིད། རྟིང་བདའ་སྟེ་འོང་བཅུག་པའི་དོན། ཕམ་གིས་ཨ་ལོ་ཁྱིད་ཡར་སོ་ཡི། 
འཁྱིལ་ འཁྱིལ་ འཁྱིལ།  ཆུ་དང་དུ་པ་ཚུ་ས་གོ་ཅིག་ནང་སྤུངས་ཏེ་

སོྡད་པའི་དོན། 
ཐང་ནང་ཆུ་འཁྱིལ་ནུག ཁྱིམ་ནང་དུ་པ་འཁྱིལ་
ནུག 

འཁྲི་ འཁྲི་ འཁྲིས།  ཕོག་པའི་དོན། བུ་ལོན་ལེ་ཤ་འཁྲིས་ཆི་ཡི། 
འཁྲིལ་ འཁྲིལ་ འཁྲིལ་ འཁྲིལ། གཞན་དང་བསྟུན་པའི་དོན། གོང་མའི་བཀའ་དང་འཁྲིལ་དགོ། 
ཁུག ཁུག ཁུག  ༡ སྨིན་པའི་དོན།

༢ མེས་བཏགས་པའི་དོན།  
༣ གཉིད་ལོག་པའི་དོན། 

༡ ཤིང་འབྲས་འདི་ན་འཐན་ཁུག་སོ་ནུག 
༢ ལོ་ན་ཁུག་པའི་སྐབས་འགན་    
  ཁུར་ཕོགཔ་ཨིན།  
༣ ཨ་ལོ་གཉིད་ཁུག་སོ་ནུག 

འཁུན་ འཁུན་ འཁུན་ ཁུན། ན་ཟུག་དང་འུ་སྡུག་པའི་སྒྲ། ན་ཟུག་གིས་དྲེགས་མ་ཚུགས་པར་འཁུན་དེས།
འཁྱུ་ འཁྱུ་ འཁྱུ་ འཁྱུ། བཤལ་བའི་དོན། ལགཔ་འཁྱུ་སྟེ་ལོྟ་བཟའ་དགོ། 
འཁྱུག འཁྱུག འཁྱུགས།  ༡ གློག་ཀེམ་པའི་དོན།

༢ རྩལ་བཏོན་པའི་དོན། 
༡ འབྲུག་མ་ལྡིར་བའི་ཧེ་མ་གློག་ 
  འཁྱུག་ནི་ཡོད། 
༢ ཉ་ཚུ་ཆུ་ནང་འཁྱུགས་ཏེ་སྡོད་ནུག 

འཁྲུག འཁྲུག འཁྲུགས།  ༡ རང་བཞིན་གྱིས་དཀྲུགས་སོང་བའི་དོན།
༢ འཐབ་པའི་དོན། 

༡ དཔེ་ཆ་གོང་འོག་འཁྲུགས་ད་ནུག 
༢ ས་གི་སྐོར་ལས་མ་འཆམ་པར་འཁྲུགས་སོ་ནུག 

འཁྲུང་ འཁྲུང་ འཁྲུངས།  སྐྱེ་བའི་ཞེ་ས། བླམ་སྐུ་འཁྲུངས་ནུག 
འཁྲུལ་ འཁྲུལ་ འཁྲུལ།  ༡ ནོར་བའམ་འཛོལ་བའི་དོན།

༢ སྐྱོ་བའི་དོན། 
༡ ཚིགས་བཅད་འདི་གི་གོ་དོན་ 
  འཁྲུལ་སོ་ནུག  
༢  གློག་བརྙན་བལྟ་སྟེ་སེམས་འཁྲུལ་ནུག 

འཁེལ་ འཁེལ་ འཁེལ།  ནུས། འབད་ཚུགས་་པའི་དོན། གཟིག་གིས་སྟག་ལུ་གླགས་འཁེལ་མི་ཚུགས།
འཁྱེག འཁྱེག འཁྱེགས།  བསིལ་གྱིས་སྲ་ཀྲག་འགྱོ་བའི་དོན། འཁྱེག་སྒྲོམ་ནང་མར་འཁྱེགས་སོ་ནུག 
མཁྱེན་ མཁྱེན་ མཁྱེན་ མཁྱེན། ཤེས་པའམ་རོྟགས་པ། བཀྲ་མ་ཤིསཔ་འབད་བ་ཅིན་སོླབ་དཔོན་གྱིས་

མཁྱེན་འོང་། 
ཁྲེལ་ ཁྲེལ་ ཁྲེལ་ ཁྲེལ། ཙིགཔ་ཟ་བའི་དོན། སོླབ་ཕྲུག་གིས་ཉན་མ་བཏུབཔ་ལས་སོླབ་དཔོན་

དགོངསམ་ཁྲེལ་ནུག 
མཁོ་ མཁོ་ མཁོ།  དགོ་པའི་དོན། ཡོན་ཏན་འདི་ག་ར་ལུ་མཁོ་བས། 
ཁོམ་ ཁོམ་ ཁོམ།  དལཝ་ཡོད་པའི་དོན། ཨ་ལོ་དང་གཅིག་ཁར་མི་ཁོམ་པས། 
འཁོད་ འཁོད་ འཁོད།  ཚུད་པའམ་ལོྷད་པའི་དོན། རྩ་འགེངས་ཏེ་འབདཝ་ལས་ན་སར་འཁོད་ནུག
འཁོར་ འཁོར་ འཁོར།  ༡ འཁྱམས་པའི་དོན། ༡ འཇིག་རྟེན་མི་ཡུལ་ལུ་འཁོར་ 
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དཔེ་་སྐྲུན་ལོོ་ སྤྱི་་ལོོ་ ༢༠༢2ལུ། 
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35												 རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག�་གོང་འཕེལ�་ལས་ཁུངས།

༢ འོང་བའི་དོན།
༣ འགྱིར་བའི་དོན། 

 ཏེ་སོྡད་ནུག  
༢ མེ་ཏོག་ལུ་བུང་བ་འཁོར་དེས།  
༣ ལཱ་མང་སྟེ་མགུ་འཁོར་ནུག 

འཁོལ་ འཁོལ་ ཁོལ།  ༡ དྲོད་ཚད་ཤུགས་གུ་ལོྷད་དེ་རྦ་ལོང་
  བའི་དོན།  
༢ བོླ་འགྱོད་པའི་དོན། 

༡ ཆུ་ཁོལ་ཏེ་རྦ་ལུད་ནུག  
 
༢ ལཱ་འཛོལ་བ་འབད་མི་ལུ་བོླ་ཁོལ་ནུག 

འཁྱོལ་ འཁྱོལ་ འཁྱོལ་ འཁྱོལ། ༡ མཐར་ཕྱིན་པའི་དོན།
༢ མདུད་ཕོད་ཤུབ་པའི་དོན། 

༡ སོླབ་རིམ་བཅུ་གཉིས་པ་ 
  མཐར་འཁྱོལ་ནུག  
༢ ཐགཔ་གི་མདུད་ཕོད་འཁྱོལ་ 
  བཞག་ནུག 

ཁྲོས་ ཁྲོས་ ཁྲོས་ ཁྲོས། ཙིགཔ་ཟ་བའི་དོན། ག་ར་གིས་དཀྲོག་ནི་དེ་གིས་ཁོ་ཁྲོས་ཆི་ནུག
གག་ གག་ གག  རང་བཞིན་གྱིས་བཀག་འགྱོ་ནི། འགས་ནི། དགུན་ བསིལ་བཏགསཔ་ད་ རྐངམ་གགཔ་ཨིན།
གང་ གང་ གང།  ལྟེམ་ལྟེམ་འགྱོ་བའི་དོན། ཧོད་ཆུ་གིས་གང་སོ་ནུག 
འགབ་ འགབ་ འགབ་ འགབ། ཁྱབ་ནི། ལང་ནི། སོན་འདི་གིས་ ཞིང་ག་ར་འགབ་ཚུགས་ན་མས།
བགམ་ འགམ་ བགམས་ བགམ། ༡ ཚོད་བལྟ་བའི་དོན། ༡ རྒན་ཤོས་ལུ་ཚོད་བགམ་ནི་མི་འོང་། 
གམ་ གམ་ གམ་ གམ་ རེ་ཐག་ཆད་པའི་དོན། དཔེ་ཆ་མ་ཤེས་པར་དབུགས་གམ་སོྡད་ནུག
འགམ འགམ་ འགམས་ འགམ་ ཟ་བའི་དོན། ལོྟཝ་བཀྱེས་ཏེ་ཕྱེ་འགམ་སོྡད་ནུག  

དགའ་ དགའ་ དགའ།  སེམས་སྤྲོ་བའི་དོན། གསོལ་ར་ཐོབ་སྟེ་སེམས་དགའ་ནུག 
བགའ་ བགའ་ བགའ་ བགའ། སེམས་དགའ་སྟེ་སྤྲོ་སྐད་བཏོན་པའི་དོན། ཁོ་གི་བོླ་ལུ་དགོད་བྲ་སྟེ་བགའ་སོྡད་ནུག 
འགལ་ འགལ་ འགལ།  མི་མཐུན་པའི་དོན། བླ་མའི་ཐུགས་དང་འགལ་ནི་མི་འོང་། 
འགས་ འགས་ འགས།  རང་བཞིན་གྱིས་གག་འགྱོ་བའི་དོན། རྫས་བམ་འགས་ཏེ་མི་བསད་ནུག 
བརྒལ་ རྒལ་ བརྒལ་ རྒལ། སྐེདཔ་བཏོགས་འགྱོ་བའི་དོན། ལ་ལུང་བརྒལ་ཏེ་ཚོང་ལུ་འགྱོ་དོ། 
རྒས་ རྒས་ རྒས།  ན་ཚོད་ཡོལ་བའི་དོན། ལོ་རྒས་རུང་སེམས་མ་རྒས། 
རྒྱག རྒྱག་ རྒྱག  ཁ་འཐབ་ཚིག་འཐབ་འབད་བའི་དོན། ཁོང་གཉིས་རྒྱུ་ནོར་གྱི་སྐོར་ལས་མ་འཆམ་པར་

རྒྱག་སོ་ནུག 
རྒྱགས་ རྒྱགས་ རྒྱགས།  ཤ་ཉམས་འཕེལ་བའི་དོན། ཕགཔ་ཉམས་རྒྱགས་ནུག 
བརྒྱག་ བརྒྱག་ བརྒྱག།  སོྦམ་འགྱོ་བའི་དོན། ཨ་ལོ་ཕོཝ་བརྒྱག་ནུག 
གྱང་ གྱང་ གྱང་།  བསིལ་བའི་དོན། གནམ་དགུན་ལུ་གྱང་འོང་། 
བགྱང་ བགྱང་ བགྱངས་ བགྱང་། ༡ གྱངས་ཁ་བརྩིས་པའི་དོན།

༢ ཁ་བཏང་བའི་དོན། 
༡ ཚོང་པ་ཏི་རུ་བགྱང་དེས། 
༢ གདོང་ཁར་་སླབ་མ་ནུམ་པར་ 
  རྒྱབ་ལས་བགྱང་ནི་མི་འོང་། 

འགྱང་ འགྱང་ འགྱངས།  དུས་ཚོད་ཕར་བསྣར་བའི་དོན། གྲུབ་འབྲས་འཐོན་མ་ཚུགས་པར་ཡུན་འགྱངས་
ལུས་སོ་ནུག 

བརྒྱང་ བརྒྱང་ བརྒྱངས་ རྒྱངས། ༡ ཁ་དང་མིག་ཏོ་ཚུ་སོྦམ་འབད་ཕྱེ་བའི་
  དོན།  
༢ ནང་ན་ལྟིར་བའི་དོན། 

༡ ཁ་བརྒྱངས་ཏེ་ལུས་སོ་ནུག 
 
༢ རྒྱུ་མ་དང་གློཝ་བརྒྱང་དེས། 
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བརྒྱན་ རྒྱན་ བརྒྱན། རྒྱན། རྒྱན་ཆ་བཏགས་པའི་དོན། ཨམ་སྲུ་གིས་རྒྱན་ཆ་བརྒྱན་ནུག 
བརྒྱལ་ བརྒྱལ་ བརྒྱལ།  དྲན་མེད་སོང་བའི་དོན། ནདཔ་དྲན་མེད་བརྒྱལ་སོ་ནུག 
རྒྱལ་ རྒྱལ་ རྒྱལ།  གཞན་ཕམ་བཏང་བའི་དོན། ཁེ་ཀོ་མེད་མི་ལས་ཁེ་ཀོ་ཡོད་མི་ར་རྒྱལ་འོང་།
རྒྱས་ རྒྱས་ རྒྱས།  ཡར་འཕེལ་འགྱོ་བའི་དོན། མེ་ཏོག་པད་མ་ཁ་རྒྱས་སོ་ནུག 
བསྒྲག སྒྲོག བསྒྲགས་ སྒྲོགས། སྐད་རྐྱབ་པའི་དོན། འབྲུག་སྒྲ་བསྒྲགས་ཏེ་ཆརཔ་རྐྱབ་ཅི། 
འགྲང་ འགྲང་ འགྲངས།  ༡ གང་དྲགས་པའི་དོན།

 
༢ བཟི་བའི་དོན། 

༡ ལོྟ་ག་དེམ་ཅིག་བཟའ་རུང་ 
  ཕོཝ་འགྲང་ནི་མི་འདུག  
༢ ཆང་གིས་འགྲངས་ཏེ་ལམ་འགྱོ་མ་ཚུགས་པས། 

འགྲན་ འགྲན་ འགྲན་ འགྲན། ག་སྡུར་འབད་བའི་དོན། དཔེ་ཆ་ལེགས་ཤོམ་ཡོད་མི་དང་འགྲན་ནིའི་རྩིས་
རྐྱབ་དགོ། 

བསྒྲལ་ བསྒྲལ་ བསྒྲལ་ བསྒྲལ། ༡ ཕྱེ་འབད་བཟོ་བའི་དོན།
༢ ཐལ་བར་བརླགས་པའི་དོན། 

༡ རོྡག་མ་བསྒྲལ་ལྕགས་ནང་བསྒྲལ་དེས།
༢ དགྲ་བོ་བསྒྲལ་དགོ། 

བསྒྱིག སྒྱིག བསྒྱིགས་ སྒྱིགས། ལོགས་གཅིག་ཁར་གཞིབས་པའི་དོན། མི་ཚུ་གྱལ་བསྒྱིགས་ཏེ་སོྡད་ནུག 
བསྒྱིང་ སྒྱིང་ བསྒྱིངས་ སྒྱིངས། མཛེས་པ་དང་དཔའ་ཉམས་སོྟན་པའི་དོན། སེང་གེ་བསྒྱིངས་ཏེ་དཔའ་ཉམས་སོྟན་དེས།
འགྱིམ་ འགྱིམ་ འགྱིམས།  འགྲིམ་དང་འདྲ། འབའ་འགྱིམས་ཏེ་མདའ་རྐྱབ། ལོ་ན་རྒསཔ་ད་

གཡུས་འགྱིམ། 
བསྒྱིམ་ སྒྱིམ་ བསྒྱིམས་ སྒྱིམས། དྲན་པ་རྩེ་གཅིག་ཏུ་བཏོན་པའི་དོན། ནམ་ར་འབད་རུང་ རིགཔ་བསྒྱིམས་ སོྡད་དགོ།
བསྒྱིར་ སྒྱིར་ བསྒྱིར་ བསྒྱིར། ཁ་བསྒོར་ནི། པད་སྐོར་ བསྒྱིརཝ་ད་ མགུ་འཁོརཝ་མས།
འགྲིག འགྲིག འགྲིགས།  མཐུན་པའི་དོན། ཁོ་དང་མོ་ཆ་འགྲིགས་པས། 
བསྒྲིག སྒྲིག བསྒྲིགས་ སྒྲིགས། ༡ ལོགས་གཅིག་ཁར་གཞིབས་པའི་དོན།

༢ མཐུན་པའི་དོན། 
༡ ཁ་ཕྱལ་མི་ཚུ་གཅིག་ཁར་བསྒྲིགས་ཅི། 
༢ རྒྱལ་ཁབ་གཉིས་ཁྲི་སྒྲིག་དོ། 

འགྲིབ་ འགྲིབ་ འགྲིབ།  ཉམས་འགྱོ་བའི་དོན། ཉི་མའི་འོད་ཟེར་འགྲིབ་ནི་འབད་དེས། 
བསྒྲིབ་ སྒྲིབ་ བསྒྲིབས་ སྒྲིབས། དངོས་པོ་ཅིག་གིས་བཀབ་སྟེ་མ་མཐོངམ་

བཟོ་བའི་དོན། 
ཉིམ་སྤྲིན་གྱིས་བསྒྲིབས་ཆི་ནུག 

འགྲིམ་ འགྲིམ་ འགྲིམས།  འཁྱམས་པའམ་འགྱོ་བའི་དོན། གངས་ལ་འགྲིམས་པའི་སེང་གེ་དཀར་མོ་ང་།
བསྒྲིམ་ སྒྲིམ་ བསྒྲིམས་ སྒྲིམས། དྲན་པ་རྩེ་གཅིག་ཏུ་བཏོན་པའི་དོན། རིགཔ་བསྒྲིམས་ཏེ་དཔེ་ཆ་བལྟ་དགོ། 
འགྲིལ་ འགྲིལ་ གྲིལ།  རང་བཞིན་གྱིས་རིལ་འགྱོ་བའི་དོན། མི་ཅིག་རྦབ་འགྲིལ་དེས། 

བསྒྲིལ་ སྒྲིལ་ བསྒྲིལ་ སྒྲིལ། ༡ གཅིག་ཁར་བསྒོངས་པའི་དོན།
༢ ཁ་མར་རྦབ་རིལ་བཏང་བའི་དོན། 

༡ སྨན་གྱི་རིལ་བུ་སྒྲིལ་དེས། 
༢ རོྡ་ཁ་མར་ལྟ་བསྒྲིལ་བཏང་ཡི། 

མགུ་ མགུ་ མགུ།  ཡིད་ཚིམས་པའི་དོན། གཞན་སེམས་མགུ་ཚུགས་པའི་བོླ་སླབ། 
གུག་ གུག་ གུག་ གུག མར་བཀུག་པའི་དོན། མར་གུག་སྟེ་དབང་ཞུ། 
བསྒུག སྒུག བསྒུགས་ སྒུགས། གནད་དོན་གཅིག་གི་དོན་ལུ་སྐབས་ཐོག་

ཅིག་སོྡད་པའི་དོན། 
སོླབ་ཕྲུག་ཚུ་ཆོས་རྒྱུགས་ཀྱི་གྲུབ་འབྲས་ལུ་
བསྒུགས་ཏེ་སོྡད་ནུག 

རྒུད་/གུད་ རྒུད་/གུད་ རྒུད་/གུད།  མར་ཉམས་འགྱོ་བའི་དོན། དབང་རླུང་རྒུད་ནི་དེ་གིས་ལམ་འགྲོ་མ་བྱུང་པས།
བསྒུར་ སྒུར་ བསྒུར་ སྒུར། ཁོད་སོྟད་ས་ཁར་བཀུག་པའི་དོན། སྐེདཔ་མར་སྒུར་ཞིག 



སྐད་ཡིག་དང་ཡི་གུའི་སྦྱོོར་བ།

དཔེ་་སྐྲུན་ལོོ་ སྤྱི་་ལོོ་ ༢༠༢2ལུ། 

སློོབ་རིམ་༡༢ པ།

37												 རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག�་གོང་འཕེལ�་ལས་ཁུངས།

འགུལ་ འགུལ་ འགུལ་  རང་བཞིན་གྱིས་སྤར་ནི། རྐྱེན་ངན་འབྱུང་བའི་སྐབས་ ས་ཡང་ འགུལ་ནི་
ཡོད། 

བསྒུལ་ སྒུལ་ བསྒུལ་ སྒུལ། སྤར་ནི། གཡོ་ནི། རླུང་མ་གིས་ ཤིང་ཚུ་ བསྒུལ་སར་མཐོང་ནུག།
གུས་ གུས་ གུས།  བརྩི་བཀུར་འབད་བའི་དོན། རང་གི་ཆོས་ལུགས་ལུ་གུས་དགོ། 
བརྒྱུ་ རྒྱུ་ བརྒྱུ་ རྒྱུ། སྐུདཔ་ཚུ་ལུང་ནང་བཙུགས་པའི་དོན། ཁབ་ལུང་ནང་སྐུདཔ་བརྒྱུ་དགོ་པས། 
བརྒྱུག་ རྒྱུག་ བརྒྱུགས་ རྒྱུགས། ༡ གོམཔ་མགྱོགས་པར་སོྤ་སོང་བའི་

  དོན། 
༢ བསྡུ་ལེན་འབད་བའི་དོན། 
༣ ཚོང་ལམ་ཡོད་པའི་དོན། 
༤ རྣམ་ཅོ་/མིག་ཁར་ཚུད་པའི་དོན། 
༥ ལཱ་འབད་བའི་དོན། 

༡ སོླབ་ཕྲུག་ཨ་ལོ་ཚུ་རྒྱུག་དེས། 
༢ དམངས་ཀྱི་དོན་ལུ་ཏི་རུ་ལྔ་བརྒྱ་རེ་བརྒྱུག་དགོ་
པས། 
༣ ཚེས་བཅུ་གི་སྐབས་ལུ་ཚོང་བརྒྱུག་པས། 
༤ ཨ་ཕི་གོ་འདི་ཁོ་གི་མིག་ཁར་བརྒྱུག་ནི་མས། 
༥ དམངས་ཀྱི་འུར་ལཱ་རྒྱུག་དེས། 

བརྒྱུད་ བརྒྱུད་ བརྒྱུད་ བརྒྱུད། རིམ་པ་བཞིན་མཐུད་པའི་དོན། སྙན་ཞུ་འདི་རང་གི་འགོ་དཔོན་ལས་ར་བརྒྱུད་དོ།
འགྱུར་ འགྱུར་ གྱུར། གྱུར། རང་བཞིན་གྱིས་རྣམ་པ་སོར་འགྱོ་བའི་དོན། ཁོ་མི་ལེགས་ཤོམ་ལུ་གྱུར་སོ་ནུག 
བསྒྱུར་ སྒྱུར་ བསྒྱུར་ སྒྱུར། སོར་བའི་དོན། ཁོ་གིས་དོར་ཁ་བསྒྱུར་ཏེ་སླབ་དེས། 
འགྲུབ་ འགྲུབ་ གྲུབ།  འབད་ཚར་བའམ་མཐར་ཕྱིན་པའི་དོན། ཁོ་གི་མནོ་དོན་འདི་གྲུབ་སོ་ནུག 
བསྒྲུབ་ སྒྲུབ་ བསྒྲུབས སྒྲུབས། ཡོདཔ་བཟོ་བའམ་འབད་བའི་དོན། ལྷ་སྒྲུབ་དོ། རྒྱུ་ནོར་བསྒྲུབ་དགོ། རིགས་པ་གིས་

བསྒྲུབས་ནུག 
གྲུམ་ གྲུམ་ གྲུམས།  ཞིག་འགྱོ་བའི་དོན། དཀར་ཡོལ་གྲུམས་ཡར་སོ་ནུག 
འགྱེ་ འགྱེ་ གྱེས།  ཁ་གཏོར་འགྱོ་བའི་དོན། ཚོགས་པའི་འཐུས་མི་ཚུ་ཁ་འགྱེ་ནི་འབད་དོ།
འགྱེལ་ འགྱེལ་ འགྱེལ།  རོྦབ་རིལ་འགྱོ་བའི་དོན། རླུང་མ་ཤུགས་འབད་འཕུ་སྟེ་ཤིང་འགྱེལ་སོ་ནུག
དགྱེས་ དགྱེས་ དགྱེས།  ཞེ་ས་ལས་སེམས་དགའ་བའི་དོན། བླམ་ཐུགས་དགྱེས་ནུག 
སྒྱེས་ སྒྱེས་ སྒྱེས་  སླ་བསྲེས་པའི་དོན། མཛརཝ་མར་སྒྱེས་དེས། 
འགྲེ་ འགྲེ་ འགྲེས།  གཅིག་ཤེས་མི་ལས་རྟགས་དྲངས་ཏེ་གཞན་

ཡང་ཤེས་ཐབས་འབད་བའི་དོན། 
འབོད་སྒྲ་ལས་རིགས་འགྲེས་ཏེ་རིག་གསར་
ཞབས་ཁྲ་བརྩམས་ནུག 

བསྒྲེ་ སྒྲེ་ བསྒྲེས་ སྒྲེས། འགྲེ་དང་དོན་འདྲ།
བསྒྲེང་ སྒྲེང་ བསྒྲེངས་ སྒྲེངས། གནམ་ཁར་འཕྱར་བའི་དོན། རྒྱལ་མཚན་གནམ་ཁར་བསྒྲེངས་ནུག 
བགྲེས་ བགྲེས་ བགྲེས།  ལོ་ན་རྒས་པའི་དོན། བླམ་སྐུ་ན་བགྲེས་སོ་ནུག 
གླེབ་ གླེབ་ གླེབས་ གླེབས། རྐྱབ་པའམ་དྲང་བའི་དོན། མི་བཀྲ་མ་ཤིསཔ་ཚུ་གླེབས་གཏང་དགོ། 
གླེམ་ གླེམ་ གླེམ་ གླེམ། སྤར་བཅུག་ནི།
གོ་ གོ་ གོ།  ཤེས་པའི་དོན། སོླབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ཧ་གོ་ནུག 
དགོ་ དགོ་ དགོ།  མཁོ་བའི་དོན། ལུས་སོྟབས་རྒྱས་ནིའི་དོན་ལུ་བཞེས་སྒོ་བཟའ་

དགོ་པས། 
བགོ་ བགོ་ བགོ་ བགོ། སྐལཝ་སོ་སོ་བྱིན་པའི་དོན། ཁོང་སྤུན་ཆ་གཉིས་ས་བགོ་ནུག 
བསྒོང་ སྒོང་ བསྒོངས སྒོངས། གཅིག་ཁར་བསྡུ་སྟེ་གོང་ཏོ་རིལ་རི་བཟོ་བའི་

དོན། 
ཆ་རོགས་ཀྱིས་མཛོག་བསྒོངས་ཏེ་སོྟན་དེས།



སྐད་ཡིག་དང་ཡི་གུའི་སྦྱོོར་བ།

དཔེ་་སྐྲུན་ལོོ་ སྤྱི་་ལོོ་ ༢༠༢2 རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག�་གོང་འཕེལ�་ལོས་ཁུངས།

སློོབ་རིམ་༡༢ པ།

38

གོམས་ གོམས་ གོམས།  སྦྱང་བ་ཚུད་པའི་དོན། ཨ་རྟག་ར་འདི་ར་འབད་སྡོདཔ་ལས་གོམས་ཚུད་
སོ་ནུག 

བགོམ་ འགོམ་ བགོམས་ འགོམས། ཐོག་ཁ་ལས་འཛེགས་འགྱོ་བའི་དོན། དཔེ་ཆ་བགོམ་ནི་མི་འོང་། 
བསྒོམ་ སྒོམ་ བསྒོམས་ སྒོམས། སེམས་ཁར་དྲན་བཅུག་པའི་དོན། ཁོ་བླམ་སྒོམ་དེས། 
འགོར་ འགོར་ འགོར།  དུས་ཚོད་ཡུན་རིང་སྟེ་ལུས་པའི་དོན། ལཱ་མཇུག་བསྡུ་མ་ཚུགས་པར་ཡུན་རིངམོ་འགོར་

སོ་ནུག 
བསྒོར་ སྒོར་ བསྒོར་ སྒོར། བསྐྱོར་ནི་དང་བཀག་པའི་དོན། བསྒྱིར་ནི། འགྱོ་མ་བཅུག་པར་བསྒོར་ཏེ་བཞག་ཅི། ཉིམ་ཤར་

ས་ལུ་ བསྒོར་དགོ། 
རྒོལ་ རྒོལ་ རྒོལ།  ངོ་ལོག་རྐྱབ་པའི་དོན། ཕམ་ལུ་རྒོལ་ནི་མི་འོང་། 
འགྱོ་ འགྱོ་ འགྱོ་ འགྱོ། གོམ་པ་སོྤ་སྟེ་སོང་བའི་དོན། ལམ་མ་འགྱོ་བ་ཅིན་མི་ལོྷད། 
བརྒྱོ་ རྒྱོ་ བརྒྱོ་ རྒྱོ། འཁྲིག་པ་འབད་བའི་དོན། ཨམ་སྲུ་ན་ཚ་ཕོག་པའི་སྐབས་བརྒྱོ་ནི་མི་འོང་།
གྱོངས་ གྱོངས་ གྱོངས།  ཤི་བའི་དོན། ཁོ་གི་ཨ་རྒས་གྱོངས་སོ་ནུག 
འགྱོད་ འགྱོད་ འགྱོད།  བོླ་ཕམ་པའི་དོན། དུས་ཚོད་འཕོྲ་བརླག་གཏང་མི་ལུ་བོླ་འགྱོད་ནུག
གྱོན་ གྱོན་ གྱོན་ གྱོན། གཟུགས་ཁར་སྤུར་བའི་དོན། རྫོང་ནང་འགྱོཝ་ད་གོ་གྱོན་དགོ། 
བསྒྱོམ་ སྒྱོམ་ བསྒྱོམས།  སྒྱོམས། བསྡུ་བའི་དོན། སྨན་བསྒྱོམ་པར་ ལ་མཐོ་ས་ལུ་ འགྱོ་ནི་ཡོད།
འགྲོགས་ འགྲོགས་ འགྲོགས།  མཉམ་ཅིག་སོྡད་པའི་དོན། ཆ་རོགས་བཟང་པོ་དང་འགྲོགས་པ་ཅིན་རང་ཡང་

ལེགས་ཤོམ་འགྱོ་འོང་། 
བསྒྲོན་ སྒྲོན་ བསྒྲོན་ སྒྲོན། ༡ ཕུལ་བའི་དོན།

༢ ཧེལ་སྐལ་བླུགས་པའི་དོན།  
༡ སྐུ་ལུ་ཞལ་གསེར་བསྒྲོན་དགོ་པས། 
༢ ཆང་སྒྲོན་དེས།  

གྲོལ་ གྲོལ་ གྲོལ།  ཐར་བའི་དོན། འཁོར་བའི་སྡུག་བསྔལ་ལས་གྲོལ་སོ་ནུག 
འགྲོལ་ འགྲོལ་ གྲོལ་ གྲོལ། ༡ མཇུག་བསྡུ་བའི་དོན།

༢ ཐར་བའི་དོན། 
༡ ཆོས་ ཧ་སུ་ཅིག་འབད་ གྲོལ་ནུག། 
༢ སྡུག་བསྔལ་ལས་ གྲོལ་ནུག།  

གློང་ གློང་ གློངས་ གློངས། སྟེང་འོག་དཀྲུགས་པའི་དོན། ཨརཝ་གིས་ཅ་ལ་ག་ར་གློངས་ད་ནུག ས་གློང་།
རོྡ་གློང་། 

བརྔ་ རྔ་ བརྔ་ རྔ། རྩྭ་ལ་སོགས་པ་བཏོགས་པའི་དོན། བྱཱ་བརྔ་སྟེ་ཕུང་བརྩིགས་ནུག 
མངག་ མངག་ མངགས་ མངག འབག་ཤོག་ཟེར་བཀོད་རྒྱ་བཏང་བའི་དོན། ལྷམ་ཆ་གཅིག་འབག་ཤོག་ཟེར་མངགས་ནུག
བརྔམ་ རྔམ་ བརྔམས་ རྔམས། ཧ་ལས་པའི་དོན། ཁོ་གི་རྣམ་འགྱུར་ལུ་བལྟ་སྟེ་མོ་བརྔམས་ཆི་ཡི།
ངར་ ངར་ ངར་ ངར། སེམས་ཤུགས་འབར་བའི་དོན། ཁྱོད་ཀྱིས་དེ་ར་མ་ངར་ཞིག 
ངལ་ ངལ་ ངལ་ ངལ། ཐང་ཆད་པའི་དོན། དབངམོ་མ་ངལ་ཞིག 
སྔུ་ སྔུ་ སྔུ་ སྔུ། མིག་ཆུ་ཐོན་ཏེ་སྡུག་སྐད་ཤོར་བའི་དོན། ཨ་ལོ་སྔུ་ས་ཨའི་གི་ཕང་མར་ཨིན། 
ངེག་ ངེག་ ངེག་ ངེག་ རྩ་འགེངས་པའི་དོན། ད་རིས་འབདན་ཁོ་གིས་ངེག་ཅི་རྨེ། 
ངེས་ ངེས་ ངེས་ ངེས། སེམས་ཁར་བཞག་བཅུག་པའི་དོན། སེམས་ཁར་ངེས་དགོཔ་འདུག 
བརྔོ་ རྔོ་ བརྔོ་ རྔོ། བསྲེགས་ཏེ་ཚོ་བཅུག་པའི་དོན། སྒོང་རོྡག་བརྔོ་སྟེ་བཟའ། 
བསྔོ་ སྔོ་ བསྔོ་ སྔོ། བོླས་བཏང་སྟེ་བྱིན་པའི་དོན། དགེ་བ་གཞན་དོན་ལུ་བསྔོ་དགོ། 
ངོམ་ ངོམ་ ངོམས་ ངོམས། དཔའ་མདོག་བསྒྱུར་ཏེ་སྟོན་པའི་དོན། ཅ་ལ་འགངས་ཅན་གཞན་ལུ་ངོམ་ནི་མི་འོང་།
ངོམས་ ངོམས་ ངོམས།  ཡིད་ཚིམས་པའི་དོན། ནོར་འདི་ཆུ་གིས་ངོམས་སོ་ནུག 



སྐད་ཡིག་དང་ཡི་གུའི་སྦྱོོར་བ།

དཔེ་་སྐྲུན་ལོོ་ སྤྱི་་ལོོ་ ༢༠༢2ལུ། 
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39												 རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག�་གོང་འཕེལ�་ལས་ཁུངས།

བཅག བཅག བཅག་ བཅག ཆག་བཅུག་པའི་དོན། དཀར་ཡོལ་བཅག་ནི་མི་འོང་། 
གཅག་ གཅག་ བཅག/ 

བཅགས་ 
ཅག ཞབས་བསྐོར་གནང་བའི་དོན། བླ་མའི་ཞབས་ཀྱིས་བཅགས་གནང་ནུག 

གཅད་ གཅད་ བཅད་ གཅད། ༡ བཏོགས་པའི་དོན།
༢ ཐག་བཏོགས་པའི་དོན། 

༡ གྱི་ཅུ་གིས་ལགཔ་བཅད་ནུག 
༢ གྲོས་ཐག་གཅད་དགོ། 

བཅམ་ བཅམ་ བཅམ་ བཅམ། ༡ ལག་པ་གིས་བསྒོངས་པའི་དོན།
༢ འབད་ནི་འབད་བའི་དོན། 

༡ ལོྟ་ཨ་ཁམ་བཅམ་སྟེ་བཟའ་ 
  དགོ། 
༢ ཆུ་འཁྱུ་ནི་གི་དཔའ་བཅམ་དོ། 

བཅའ་ བཅའ་ བཅའ་ བཅའ། བཟོ་བའི་དོན། བབ་ཤནམ་གིས་ཚང་བཅའ་ནུག 
གཅར་ གཅར་ བཅར་ གཅར། ༡ གོངམ་ཚུ་གི་སྐུ་མདུན་ལུ་ཐོན་པའི་དོན།

༢ ཕར་དང་ཚུར་གཞིབས་པའི་དོན། 
༡ དཔོན་ལུ་ཕྱག་དབང་གཅར་དགོ། 
༢ ནཱ་གོ་དོག་པས་ཕར་གཅར་ཞིག 

ལྕི་ ལྕི་ ལྕི་ ལྕི། ལྗིད་ཆེ་ནི། ཁུར་ཆ་ ལྕི་སྟེ་ འབག་མ་ཚུགས། 
གཅིག་ གཅིག་ གཅིག  ཅོག་འཐད་ནི། ཕོ་རྒནམ་དང་ ནུ་གཅུང་གཉིས་ བཟོ་ལྟ་གཅིག་

པས། 
བཅིང་ བཅིང་ བཅིངས་ བཅིང་། བསྡམས་པའི་དོན། རྐེད་རགས་བཅིངས་ད་ནུག 
གཅུ་ གཅུ་ གཅུ་ གཅུ། ལོགས་ཅིག་ཁར་བསྒྱིར་བའི་དོན། ཨོལ་ལྐོག་གཅུ་སྟེ་བསད་ནུག 
གཅུན་ གཅུན་ བཅུན་ གཅུན། བཏུལ་བའི་དོན། ཨ་ལོ་བཅུན་ཏེ་ཁྱུན་བཏོན་དགོ། 
གཅུམ་ གཅུམ་ གཅུམ་ གཅུམ། བསྟིམ་ནི། གྱིབ་རོྡབ་ མེ་གིས་ གཅུམ་ད་ནུག།  
གཅེས་ གཅེས་ གཅེས།  ཕངས་པའི་དོན། རང་གི་ཨ་ལོ་རང་གིས་ར་གཅེས་དགོ། 
ལྕེབ་ ལྕེབ་ ལྕེབས་ ལྕེབས། རང་སོྲག་རང་གིས་བཅད་པའི་དོན། རང་སོྲག་རང་གིས་ལྕེབས་ཏེ་ཤི་ནི་མི་འོང་།
བཅོ་ བཅོ་ བཅོ་ བཅོ། ཉམས་གསོ་འབད་བའི་དོན། སྣུམ་འཁོར་འདི་བཅོ་དགོ་པས། 
ལྕོགས་ ལྕོགས་ ལྕོགས།  འབད་ཚུགས་པའི་དོན། ཁོ་ར་གིས་ར་ལྕོགས་པས། 
བཅོམ་ བཅོམ་ བཅོམ་ བཅོམ། དབང་བཙོང་གི་སྒོ་ལས་མེདཔ་བཟོ་བཏང་

བའི་དོན། 
སྦྱངམ་ཚང་བཅོམ་ནི་མི་འོང་། 

བཅོལ་ བཅོལ་ བཅོལ་ བཅོལ། གཞན་ལུ་བདག་འཛིན་འབད་བཅུག་པའི་
དོན། 

ཨ་ལོ་གཞན་ལུ་བཅོལ་བཞག་ད། 

ཆག ཆག ཆག  བཅག་སྟེ་འགྱོ་བའི་དོན། ཤིང་སྐེད་པ་ལས་ཆག་སོ་ནུག 
ཆགས་ ཆགས་ ཆགས།  ༡ གནས་པའི་དོན།

༢ འདོད་པ་བསྐྱེད་པའི་དོན། 
༡ བྱ་ས་ཁར་ཆགས་ནུག  
༢ ཅ་ལ་ཡོད་ཚད་ལུ་སེམས་ 
  ཆགས་ནི་མི་འོང་། 

འཆང་ འཆང་ འཆང་ འཆང་། བཟུང་བའི་དོན། བྲན་གཡོག་འཆང་མི་ཆོག བགོ་བཤའ་འཆང་ནི་
ཡོད། 

ཆད་ ཆད་ ཆད།  སོྡག་འགྱོ་བའི་དོན། གཟར་ཁ་ལས་ཆུ་ཆད་སོ་ནུག 
འཆམ་ འཆམ་ འཆམས་ འཆམ། ༡ མར་ཨེབ་སྟེ་འཁྲབ་པའི་དོན།

༢ ཁ་མཐུན་པའི་དོན། 
༡ ཁྱིམ་རྐྱབ་ད་པར་འཆམ་དགོ། 
༢ གྲོས་ཁ་འཆམས་སོ་ནུག 

འཆར་ འཆར་ འཆར།  སེམས་ཁར་དྲན་པའི་དོན། མ་མཐོང་རུང་སེམས་ཁར་འཆར་དོ། 



སྐད་ཡིག་དང་ཡི་གུའི་སྦྱོོར་བ།

དཔེ་་སྐྲུན་ལོོ་ སྤྱི་་ལོོ་ ༢༠༢2 རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག�་གོང་འཕེལ�་ལོས་ཁུངས།
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འཆལ་ འཆལ་ འཆལ།  ལུས་ངག་གི་སྤྱོད་ལམ་ཉམས་པའི་དོན། ལོ་རྒསཔ་ད་འཆལ་ནི་མི་འོང་། 
འཆིབ་ འཆིབ་ འཆིབ་ ཆིབས། ཞེ་ས་ལས་བཞོན་པའི་དོན། རྟ་གུ་འཆིབ་སྟེ་འབོྱན་དོ། 
ཆུང་ ཆུང་ ཆུང་།  སོྦམ་ལུ་མ་བཏུབ་མི། ལྷམ་འདི་ རྐངམ་སོྦམ་ལུ་ ཆུང་ནི་མས། 
མཆེད་ མཆེད་ མཆེད།  འཕེལ་བའི་དོན། བརྒྱུད་པ་ལེགས་ཤོམ་ལས་མཆེད་པའི་མི་ཨིན།
ཆོག་ ཆོག་ ཆོག།  འོས་པའི་དོན། ལཱ་འབད་ཆོག།
མཆོང་ མཆོང་ མཆོངས་ མཆོངས། ཡར་འཕག་རྐྱབ་སྟེ་འགྱོ་བའི་དོན། སྤྱ་དཀར་ཤིང་གཅིག་ལས་གཅིག་གུ་མཆོངས་

དེས། 
ཆོད་ ཆོད་ ཆོད།  ཐག་བཅད་པའི་དོན། ད་རིས་གྲོས་ཐག་ཆོད་དོ། སྐུགས་ཆོད་ནུག
མཆོད་ མཆོད་ མཆོད་ མཆོད། ལྷ་དང་བླ་མ་ཚུ་ལུ་ཟས་ཕུལ་བའི་དོན། ལྷ་མཆོད་རུང་འདྲེ་མ་མཆོད། 
འཆོལ་ འཆོལ་ འཆོལ།  དྲན་པ་གནས་པ་མེད་པར་འགྱོ་བའི་དོན། རོ་ཁྱི་འཆོལ་ནུག 
འཇར་ འཇར་ འཇར་ འཇར། སོྦ་ལོགས་ཁར་བཅར་བའི་དོན། ཡོན་ཏན་ཡོད་མིའི་སོྦ་ལགོས་ཁར་འཇར་དགོ།
མཇལ་ མཇལ་ མཇལ་ མཇལ། ཞེ་ས་ལས་ཕྱད་པའི་དོན། གོང་མའི་ཞལ་མཇལ་ཡི། 
འཇིབ་ འཇིབ་ འཇིབས་ འཇིབས། ༡ བཅུད་ལེན་པའི་དོན།

༢ འཐེན་པའི་དོན། 
༡ སྦྱངམ་གིས་སྦྱང་རྩི་འཇིབ་དེས། 
༢ སྦང་ཆང་གཅིའུ་གིས་འཇིབས་ 
  ཏེ་འཐུང་དགོ། 

འཇུག་ འཇུག་ འཇུག་ འཇུག ༡ རྗེས་སུ་འབྲངས་པའི་དོན།
 
༢ ཐོབ་ལམ་ཡོད་པའི་དོན། 

༡ ནང་པ་ཚུ་སོྟན་པ་སངས་རྒྱས་ 
  ཀྱི་རྗེས་སུ་འཇུག་དགོ།  
༢ ཕྲད་ཚུ་འཐོབ་ལམ་དང་འཁྲིལ་ 
  ཏེ་འཇུག་ནི་ཡོད། 

བརྗེ་ རྗེ་ བརྗེས་ རྗེས། ཕར་ཚུར་སོར་བའི་དོན། བསམ་འཆར་བརྗེ་དགོ། 
བརྗེད་ རྗེད་ བརྗེད།  སེམས་ཁར་དྲན་མ་ཚུགས་པའི་དོན། ཁ་ཙའི་བོླ་འདི་ད་རིས་བརྗེད་སོ་ནུག 
བརྗོད་ རྗོད་ བརྗོད་ རྗོད། ཁ་ལས་སླབ་པའི་དོན། རོགས་ཀྱི་སྐྱོན་བརྗོད་ནི་མི་འོང་། 
འཇེབས་ འཇེབས་ འཇེབས་ འཇེབས། ངོམས་ནི། སྙན་ལུ་འཇེབས་པའི་ ཚིག་ཅིག་ ག་ནི་ཡང་མ་

ཚུད་པས། 
བརྙ་ བརྙ་ བརྙ་ བརྙ། གཞན་གྱི་ཅ་ལ་སོཊ་ལེན་ཏེ་སྐབས་ཅིག་གི་

དོན་ལུ་སྤྱོད་པའི་དོན། 
རང་ལུ་མེད་པར་རོགས་ལས་བརྙ་ཡི། 

ཉན་ ཉན་ ཉན་ ཉན། རྣམ་ཅོ་ལུ་གོ་བཅུག་པའི་དོན། སོླབ་དཔོན་གྱིས་གསུང་མི་ལུ་ཉན་དགོ། 
བསྙབ་ བསྙབ་ བསྙབས་ བསྙབ། ལགཔ་བསྣར་ཏེ་ལེན་པའི་དོན། བདའ་མ་ཟུན་པ་ཅིན་བསྙབས་ཏེ་ལེན་དགོ།
མཉམ་ མཉམ་ མཉམ།  འདྲ་བའི་དོན། ཁོ་དང་ང་སྐྱིད་སྡུག་འདྲན་འདྲ་མཉམ་དགོ།
ཉལ་ ཉལ་ ཉལ་ ཉལ། གཟུགས་ས་ཁར་ཧལ་ཏེ་སོྡད་་པའི་དོན། ཨ་ལོ་མགུ་ཏོ་སྤུར་ཏེ་ཉལ་ནུག 
བསྙུང་ སྙུང་ བསྙུངས།  ཞེ་ས་ལས་ན་བའི་དོན། བླམ་སྐུ་བསྙུངས་ཆི་ནུག 
ཉེས་ ཉེས་ ཉེས།  ༡ ཟོག་པའི་དོན།

༢ ལཱ་ཁག་བཏང་བའི་དོན། 
༡ ཁྱོད་འབད་གཞག་ཉེས་པས།  
༢ བཙོན་པ་ཚུ་ནག་ཉེས་དོ། 

མཉེ་ མཉེད་ མཉེས་ མཉེས། འཕུར་ཏེ་མཉེན་ཏོང་ཏོ་བཟོ་བའི་དོན། ཀོཝ་མཉེ་ནིའི་ལཱ་འདི་ལཱ་ཁག་ཡོད། 
མཉེས་ མཉེས་ མཉེས།  ཐུགས་དགྱེས་པའི་དོན། བླམ་ཐུགས་མཉེས་ནུག 



སྐད་ཡིག་དང་ཡི་གུའི་སྦྱོོར་བ།

དཔེ་་སྐྲུན་ལོོ་ སྤྱི་་ལོོ་ ༢༠༢2ལུ། 
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41												 རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག�་གོང་འཕེལ�་ལས་ཁུངས།

བརྙེས་ བརྙེས་ བརྙེས་ བརྙེས། ཐོབ་པའི་དོན། འབྲུག་འདི་ རང་བཙན་གྱི་ རྒྱལ་ཁབ་འབད་དབུ་
བརྙེས་ཏེ་ ལོ་བརྒྱ་ལྷག་ནུག། 

ཉོ་ ཉོ་ ཉོ་ ཉོ། རིན་སྤྲོད་དེ་ལེན་པའི་དོན། དཔེ་དེབ་ཉོ་སྟེ་ལྷག་ཅི། 
བརྙོག་ རྙོག་ བརྙོགས་ རྙོགས། ལང་ཤོར་ཚུད་པའི་དོན། ཁོ་བཞེས་སྒོ་ལུ་ཁ་བརྙོགས་ཏེ་ལོག་ཅི་ར་འོངམ་

མས། 
སྙོམ་ སྙོམ་ སྙོམས་ སྙོམས། ས་ཁོད་མཉམ་ཏོག་ཏོ་བཟོ་བའི་དོན། ས་ཐང་འདི་ཁོད་སྙོམ་དགོ་པས། 
བལྟ་ ལྟ་ བལྟ་ ལྟ། མིག་ཏོ་གིས་མཐོང་བཅུག་པའི་དོན། མིག་གིས་བལྟ་རུང་མ་མཐོང་། 
བཏགས་ བཏགས་ བཏགས་ བཏགས། ༡ བསྡམས་པ།

༢ བརྒྱན་པ།  
༣ གཉེན་སོྦྱར་བ།  
༤ ཐོགས་པ།  
༥ རྒྱས་པ།  
༦ རྒྱབ་འཚོལ་བ། 

༡ ནོར་ཐགཔ་གིས་བཏགས་ཡི། 
༢ རྒྱན་ཆ་བཏགས་ཏེ་ཁྲོམ་ཁར་ 
  སོང་ཡི། 
༣ ཁོ་དང་མོ་གཉིས་གཉེན་ 
  བཏགས་ནུག 
༤ གཞན་ལུ་ཕན་བཏགས་དགོ 
༥ ཨེ་མ་རོྡག་མ་བཏགས་ནུག 
༦ གཞུང་ལུ་མགུ་བཏགས་དགོ། 

བརྟག་ བརྟག་ བརྟགས་ བརྟག དབྱེ་བ་དཔྱད་པའི་དོན། བརྟགས་ཤིང་དཔྱད་དགོ།  
གཏང་ གཏང་ བཏང་ གཏང་། ༡ བྱིན་པ།

༢ བསྐྱལ་བ།  
༣ བླུགས་པ།  
༤ འབད་བ།  
༥ ཐར་བ། 

༡ སྦྱིན་པ་གཏང་ནི།  
༢ ཡི་གུ་གཏང་གེ།  
༣ མགུ་འགྱིམས་གཏང་བྱིན་ཞིག  
༤ ཐུན་གཏང་དགོ།  
༥ ཆབ་གསང་གཏང་དགོ། 

གཏད་ གཏད་ གཏད་ གཏད། ༡ དམིགས་པ་བསྐྱེད་པ།
༢ བོླ་བཅོལ་བ། 

༡ མདའ་ཚ་གཏད་དེ་རྐྱབ་དགོ། 
༢ ང་ཁོ་ལུ་བོླ་གཏད་དོ། 

བརྟན་ བརྟན་ བརྟན་ བརྟན། འགྱུར་བ་མེད་པའི་དོན། ཁྱིམ་ཚུ་ལས་གྱང་ཁྱིམ་འདི་བརྟན་པས། 
བཏབ་ བཏབ་ བཏབ་ བཏབ། ༡ སོན་གཏོར་བ།

༢ ཞུ་བ།  
༣ བསྐྲུན་པ།  
༤ འཛིན་པ།  
༥ འཇལ་བ།  
༦ བླུགས་པ།  
༧ མོ་བལྟ་བ། 

༡ ཞིང་ནང་ཀར་བཏབ་ཅི། 
༢ སོླབ་དཔོན་ལུ་གསོལཝ་བཏབ་དགོ། 
༣ དཔེ་ཆ་པར་བཏབ་ད་ཡི། 
༤ ལྕགས་ཀྱུ་ཉ་གུ་བཏབ་ཆི་ནུག 
༥ ཕ་མའི་བུ་ལོན་ཨ་ལོ་གིས་བཏབ་ནུག། 
༦ ཚོདམ་ནང་ཚྭ་བཏབ་ད་ཡི། 
༧ ང་བླ་མ་འབད་སར་མོ་བཏབ་པར་འགྱོ་དོ། 

བལྟབ་ ལྟབ་ བལྟབས་ ལྟབས། མཐའམ་བསྡུ་སྟེ་བརྩེགས་བཞག་པའི་དོན། གོ་དང་དཀྱི་ར་ཚུ་བལྟབས་ཏེ་བཞག་དགོ། 
བསྟབ་ བསྟབ་ བསྟབས་ བསྟབ། ༡ འཐེན་པའི་དོན།

༢ རོགས་ཧོངས་ཚུད་པའི་དོན། 
༡ ཏམ་ཁུ་བསྟབ་མི་ཡང་ལེ་ཤ་འདུག། 
༢ ཏི་རུ་ཁོང་གི་ཁ་ལུ་བསྟབས་ད་ཡི། 

གཏམས་ གཏམས་ གཏམས་ གཏམས། ༡ གཞན་ལུ་བཅོལ་བཞག་པ།
༢ ཐོགས་པ།  
༣ གང་བའི་དོན། 

༡ ཅ་ལ་རོགས་ལུ་གཏམས་ཏེ་བཞག་ཡི། 
༢ སྟ་རེ་ཤིང་གུ་གཏམས་ལུས་སོ་ནུག། 
༣ ཞིང་ནང་ཆུ་གཏམས་ཏེ་རྫིང་འཁྱིལ་ནུག། 



སྐད་ཡིག་དང་ཡི་གུའི་སྦྱོོར་བ།

དཔེ་་སྐྲུན་ལོོ་ སྤྱི་་ལོོ་ ༢༠༢2 རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག�་གོང་འཕེལ�་ལོས་ཁུངས།

སློོབ་རིམ་༡༢ པ།
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བལྟམས་ བལྟམས་ བལྟམས།  ཞེ་ས་ལས་སྐྱེ་བའི་དོན། བླམ་ལོག་སྟེ་ར་སྐུ་བལྟམས་ཆི་ནུག 
བསྟར་ བསྟར་ བསྟར་ བསྟར། ལག་ལེན་འཐབ་པའི་དོན། གཞུང་ཁྲིམས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ལག་ལེན་བསྟར་དགོ།
བཏིག་ གཏིག་ བཏིགས་ གཏིགས་ ལྷག་ལུས་མེད་པར་འཐུངས་པའི་དོན། ཆང་ཟེ་གིས་ཨ་རག་བཏིགས་ཏེ་འཐུངས་ནུག
བཏིང་ བཏིང་ བཏིང་ བཏིང་། གདན་ས་ཁར་བརྐྱངས་པའི་དོན། གྱོནམོ་འབོྱནམ་ད་གདན་བཏིང་དགོ། 
བརྟིབ་ རྟིབ་ བརྟིབས་ རྟིབས། བརྡུངས་ཏེ་བཅུམ་བཏང་བའི་དོན། ཆུ་ཟངས་བརྟིབས་བཏང་ནུག 
བསྟིམ་ སྟིམ་ བསྟིམས་ སྟིམས། ༡ ཐིམ་བཅུག་པའི་དོན།

༢ བརྟིབས་བཏང་བའི་དོན།  
༣ མེདཔ་བཟོ་བཏང་བའི་དོན། 

༡ དགྲ་བྱང་འཕྱད་ཚུ་བསྟིམས་ད་ནུག། 
༢ ཀ་ལ་རྫམ་ རོྡ་གིས་ བསྟིམས་ད་ཡི། 
༣ གཤིན་པོའི་རྣམ་ཤེས་ལྷའི་ཐུགས་ལུ་བསྟིམ་
དགོ། 

ལྟིར་ ལྟིར་ ལྟིར་ ལྟིར། མ་ཤོང་རུང་ནང་ན་ཨེབ་སྟེ་བཙུགས་པའི་
དོན། 

ཕད་ཙེ་ནང་ཅ་ལ་ག་ར་ལྟིར་ནུག 

གཏུགས་ གཏུགས་ གཏུགས་ གཏུགས། ཁུངས་བརྟེན་པའི་དོན། དཔེ་ཆ་འདི་གཞི་ཆོས་སྐད་ལུ་གཏུགས་ཏེ་
བརྩམས་ནུག 

བསྟུན་ སྟུན་ བསྟུན་ སྟུན། དེ་དང་འཁྲིལ་བའི་དོན། ལཱ་འཚོལ་རུང་གཡོག་གི་ས་སོྟང་དང་བསྟུན་དགོ།
གཏུབ་ གཏུབ་ གཏུབས་ གཏུབས། ཆུང་ཀུ་འབད་བཏོགས་པའི་དོན། ཧོན་ཚོད་གཏུབས་ཏེ་བྱ་རྒྱུ་བསྐོལ་ཡི། 
བཏུབ་ བཏུབ་ བཏུབ།  རུང་བའམ་འོས་པའི་དོན། ཁྱོད་ཀྱིས་ཐག་བཅད་དེ་འབད་མི་དེ་གིས་བཏུབ་

པས། 
སྟུམ་ སྟུམ་ སྟུམ་ སྟུམ། དུས་ཚོད་ཐུང་ཀུ་བཟོ་བའི་དོན། དུས་ཚོད་ལེ་ཤ་ཚུར་བསྟུམས་ད་ནུག 
བཏུལ་ བཏུལ་ བཏུལ་ བཏུལ། མཉེན་ཏོང་ཏོ་བཟོ་བའི་དོན། ཨ་ལོ་ཚུ་ཆུང་ཀུའི་བསྒང་ལས་བཏུལ་དགོ།
བཏེག་ བཏེག་ བཏེག་ བཏེག ༡ གཞིས་སྤོ་བའི་དོན།

༢ ཡར་འཐུ་བའི་དོན། 
༣ མེ་འབར་བཅུག་ནི། 

༡ མི་སེར་ཚུ་གཞིས་བཏེག་སྟེ་འགྱོ་དེས། 
༢ ཀཝ་གིས་གདུང་བཏེག་སྟེ་བཞག་ནུག 
༣ མེ་བཏེག་དགོ་པས།  

བརྟེན་ བརྟེན་ བརྟེན་ བརྟེན། གནས་པའམ་རེ་ལོྟས་འབད་བའི་དོན། ཨ་ལོ་ཕམ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་སྡོད་ནུག 
བསྟེན་ སྟེན་ བསྟེན་ སྟེན། གྲོགས་སུ་བཟུང་བའི་དོན། འཁོར་བར་འདོྲག་ན་བླམ་སྟེན་ཞིག 
ལྟེབ་ ལྟེབ་ ལྟེབ་ ལྟེབ། བར་ན་གཏམས་པའི་དོན། རོྡ་གི་བར་ན་ལགཔ་ལྟེབ་སྟེ་རྨ་བཏོན་ཡི། 
སྟེར་ སྟེར་ སྟེར་ སྟེར། བྱིན་པའི་དོན། ཁོ་གིས་ང་ལུ་ཏི་རུ་རེ་སྟེར་ཡི། 
གཏོག གཏོག གཏོགས་ གཏོགས། མཐེ་བོང་དང་གུང་མོ་གཉིས་ཁ་འཐབ་སྟེ་སྒྲ་

བཏོན་པའི་དོན། 
བླམ་གིས་སེ་གོལ་གཏོགས་ཏེ་བརྡ་གཏང་དེས།

གཏོགས་ གཏོགས་ གཏོགས།  གྲས་ཁར་འཛུལ་བའི་དོན། ང་ཞལ་འཛོམ་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་ཅི།
བཏོག་ བཏོག་ བཏོགས་ བཏོག ༡ ཤིང་འབྲས་ཚུ་ལེན་པའི་དོན།

༢ བཅད་བཀོ་བའི་དོན། 
༡ ཚ་ལུ་བཏོགས་ཏེ་སྒྲོམ་ནང་ 
  འདེགས་ཞིག 
༢ སོླབ་གྲྭའི་ནང་འགྱོཝ་ད་སྐྱ་ 
  བཏོག་དགོ། 

རྟོགས་ རྟོགས་ རྟོགས་ རྟོགས། ཤེས་པའམ་ཧ་གོ་བའི་དོན། བླམ་གིས་ཆོས་ཀྱི་གོ་དོན་ཚུ་རྟོགས་ནུག 
ལོྟགས་ ལོྟགས་ ལོྟགས།  ཟས་མ་འཐོབ་པར་ཕོཝ་སོྟངམ་ཐོན་པའི་

དོན། 
མུ་གེའི་བསྒང་ མི་སེར་ག་ར་ ལོྟགས་ཏེ་ ཤི་ནུག



སྐད་ཡིག་དང་ཡི་གུའི་སྦྱོོར་བ།

དཔེ་་སྐྲུན་ལོོ་ སྤྱི་་ལོོ་ ༢༠༢2ལུ། 
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43												 རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག�་གོང་འཕེལ�་ལས་ཁུངས།

སོྟང་ སོྟང་ སོྟངས།  ཟད་པའམ་མེདཔ་འབད་འགྱོ་བའི་དོན། གཡུས་ཁའི་ ཁྱིམ་ཚུ་སོྟངས་ཏེ་ ཁྲོམ་ཁར་ལོྷད་
ནུག 

གཏོད་ གཏོད་ བཏོད་ གཏོད། གསརཔ་བཟོ་བའི་དོན། འཁོར་ལམ་གསརཔ་བཏོད་དེ་བདེ་ས། 
བསོྟད་ བསོྟད་ བསོྟད བསོྟད། བསྔགས་པའི་དོན། རང་གི་བླམ་འདི་རང་གིས་ར་བསྟོད་དགོ། 
གཏོར་ གཏོར་ གཏོར་ གཏོར། བརྡལ་བའི་དོན། མི་འཛོམ་སར་ཆུ་བཏང་ནུག 
སོྟར་ སོྟར་ སོྟར།  འབྱང་བའམ་བརླགས་པའི་དོན། ཕ་མའི་རྒྱུ་ཅ་ལ་བུ་གཞི་གིས་སོྟར་ད་ནུག 
བརྟོལ་ རྟོལ་ བརྟོལ་ རྟོལ། དོང་སྤེད་པའི་དོན། རྫམ་གཤམ་ལས་དོང་བརྟོལ་ད་ནུག 
འཐག་ འཐག་ འཐག་ འཐག ༡ སྐུདཔ་དང་ཚར་གྱི་རྒྱུ་ལས་ཅ་ལ་

  ཅིག་བཟོ་བའི་དོན།  
༢ བསྒྲལ་བའི་དོན། 

༡ རྒྱ་ཕྱིང་སྐུདཔ་གིས་ཨོམ་སོ་ 
  འཐག་དེས།  
༢ དགྲ་བྱང་འཕྱད་ཕྱེ་འཐག་ནུག 

འཐད་ འཐད་ འཐད།  འོས་པའམ་རུང་བའི་དོན། ཁོ་གིས་སླབ་མི་འདི་སེམས་ཁར་འཐད་པས།
འཐབ་ འཐབ་ འཐབ་ འཐབ། ༡ འཛིངས་པའི་དོན།

༢ ལག་ལེན་འབད་བའི་དོན། 
༡ སོླབ་ཕྲུག་ཚུ་འཐབ་ནི་མི་འོང་།  
༢ ལཱ་ག་ཅི་འབད་རུང་ཁྲིམས་ 
  དང་ལག་ལེན་འཐབ་དགོ། 

ཐར་ ཐར་ ཐར་ ཐར། གྲོལ་བའི་དོན། བཙོན་པ་ཆ་ཁྱབ་བཙོན་ཁང་ལས་ཐར་ནུག
ཐལ་ ཐལ་ ཐལ།  ཚད་ལས་བརྒལ་བའི་དོན། ཨ་ལོ་ལོྷདཔ་ད་ ཨའི་ རྒྱབ་ཐལ་སོ་ནུག 
ཐིག་ ཐིག ཐིག  འཐད་པའམ་བདེན་པའི་དོན། བླམ་འདི་མོ་ཐིག་ར་ཐིག་པས། 
འཐིབ་ འཐིབ་ འཐིབས།  གསལ་ཏོག་ཏོ་མེདཔ་འགྱོ་བའི་དོན། ད་རིས་གཉིད་ཅིག་ཡང་འཐིབས་ཆི་ཡི། 
ཐིང་ ཐིང་ ཐིང་ ཐིང་། ས་ཁར་བརྐྱང་ནི། བླམ་མ་འབོྱནམ་ལས་གདན་ཐིང་བཞག་ནུག།
ཐིམ་ ཐིམ་ ཐིམ།  འཛུལ་བའམ་ནུབ་པའི་དོན། ཨ་ལོ་ཆུ་ནང་ཐིམ་ད་ཡི་ལོ། 
འཐུ་ འཐུ་ འཐུ་ འཐུ། ༡ བསྒྱོམས་པའི་དོན།

༢ ཡར་ལེན་པའི་དོན།  
༣ བཏེག་པའི་དོན། 

༡ ང་ཁ་ཙ་ཤིང་འཐུ་བར་སོང་ཡི།  
༢ དཔེ་དེབ་ཚུ་ཡར་འཐུ་སྟེ་འབག་ཤོག  
༣ ཁྱིམ་ཏོག་རྐྱབ་སྦེ་ཡར་འཐུ་ནུག 

ཐུག་ ཐུག་ ཐུག  ཕྱད་པའི་དོན། རོྩད་གཞི་འདི་ཁྲིམས་ཁང་ནང་ར་ཐུག་ནུག
འཐུང་ འཐུང་ འཐུངས་ འཐུང་། ཁུ་བའི་རིགས་ལྐོད་མར་བཏང་བའི་དོན། ཆུ་འདི་བཙག་སྟེ་འཐུང་དགོ། 
མཐུད་ མཐུད་ མཐུད་ མཐུད། བར་མཚམས་སྦྱེལ་བའི་དོན། ཁོང་གཉིས་ལགཔ་མཐུད་དེ་འགྱོ་དེས། 
མཐུན་ མཐུན་ མཐུན།  འཆམས་པའི་དོན། སོླབ་ཕྲུག་ནང་རོྡག་སྤུན་ཆ་བཟུམ་འབད་མཐུན་

དགོ། 
ཐུབ་ ཐུབ་ ཐུབ།  འབད་ཚུགས་པའི་དོན། གླང་གིས་རྒྱ་ཚ་ལུ་མི་ཐུབ། 
འཐུས་ འཐུས་ འཐུས།  བཏུབ་པའི་དོན། མི་ལྔ་གི་ཁྱད་འབད་ཁོ་གཅིག་གིས་འཐུས་པས།
ཐེག་ ཐེག་ ཐེག  ཚུགས་པའི་དོན། གཞོནམ་གིས་ཁུར་ཆ་ལེ་ཤ་འབག་ཐེག་པས།
འཐེན་ འཐེན་ འཐེན་ འཐེན། ༡ དབྱངས་བསྒྱུར་བའི་དོན།

༢ འདྲེན་པའི་དོན། 
༡ གླུ་གཞས་འཐེན་ནི་ལུ་སྐད་དགོ་པས། 
༢ ཁ་ཡར་ཤིང་འཐེན་ནི་ལུ་ལཱ་ཁག་འདུག 

ཐེབས་ ཐེབས་ ཐེབས།  ཐོབ་པའམ་རེ་དོན་གྲུབ་པའི་དོན། རོ་ཁྱི་འདི་ནད་ཐེབས་ཆི་ནུག 
ཐོགས་ ཐོགས་ ཐོགས།  ༡ བཟུང་བའི་དོན།

༢ བཀག་སྟེ་ལུས་པའི་དོན། 
༡ འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ཀྱི་ཕྱག་ 
  ལུ་རལ་གྲི་ཐོགས་ནུག  
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དཔེ་་སྐྲུན་ལོོ་ སྤྱི་་ལོོ་ ༢༠༢2 རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག�་གོང་འཕེལ�་ལོས་ཁུངས།
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༢ རྐངམ་ས་ཁར་ཐོགས་ཏེ་འགྱེལ་སོ་ཡི། 
མཐོང་ མཐོང་ མཐོང་།  སྣང་བའི་དོན། ཨ་རྒས་འདི་མིག་ཏོ་མི་མཐོང་པས། 
འཐོན་ འཐོན་ ཐོན། ཐོན། འབྱུང་བའི་དོན། ཁྱིམ་ནང་ལས་འཐོན་ནི་ལུ་ལཱ་ཁག་རྐྱབ་ཅི།
འཐོབ་ འཐོབ་ ཐོབ།  རང་དབང་དུ་ཚུད་པའི་དོན། གཡོག་ཆུང་ཀུ་ཅིག་ཐོབ་སྦེ་སེམས་དགའ་ཡི།
འཐོམ་ འཐོམ་ འཐོམས།  མགུ་རོྨངས་པའི་དོན། ཁ་ཙ་ཉིནམ་གཅིག་མགུ་འཐོམས་ཏེ་ལུས་སོ་ཡི།
འཐོར་ འཐོར་ འཐོར།  རང་བཞིན་གྱིས་ཁ་གཏོར་འགྱོ་བའི་དོན། རི་ཁ་ལས་ནོར་སེམས་ཅན་ཁ་འཐོར་ཡར་སོ་ནུག
འདག་ འདག་ དག  གཙང་བར་གྱུར་བའི་དོན། དྲེག་པ་འདག་ནི་ལུ་གླང་ལེབ་ལེགས་ཤོམ་དགོ་

པས། 
བལྡག ལྡག བལྡགས་ ལྡགས། ལྕེ་གིས་ལེན་པའི་དོན། ཕོརཔ་ལྕེ་གིས་བལྡག་ནི་མི་འོང་། 
དྭངས་ དྭངས་ དྭངས།  གསལ་བའི་དོན། ད་རིས་སྐབས་ཅིག་གཟུགས་ཁམས་དྭངས་ཏེ་སྐྱིད་

ཏོང་ཏོ་འབད་ཡོད། 
ལྡང་ ལྡང་ ལྡང་ ལྡང་། ལང་བའི་དོན། དགེ་བའི་ལཱ་འདི་ འབྱུ་གིས་ ལྡང་མ་ཚུགས་རུང་

བཀོ་མ་བཞག།  
སྡང་ སྡང་ སྡང་།  གཟན་ཆེ་བའི་དོན། རོགས་གཞན་ལུ་སྡང་ནི་འདི་རྩ་ལས་ལེགས་ཤོམ་

ཅིག་མེན། 
དད་ དད་ དད།  ཡིད་ཆེས་བསྐྱེད་པའི་དོན། ང་ བླམ་ལུ་དད་དེ་ ཕྱག་ཕུད་གསུམ་ཡང་ ཕུལ་

ད་ཡི། 
བརྡབ་ རྡབ་ བརྡབས་ རྡབས། འགྱེལ་བཅུག་པའི་དོན། སོྲག་ཤིང་ རྩ་ལས་ བརྡབ་ནི་མི་འོང་། 
བསྡབ་ སྡབ་ བསྡབས་ སྡབས། གཅིག་ཁར་བསོྡམས་པའི་དོན། ཁུར་ཆ་གཉིས་ གཅིག་ཁར་བསྡབས་ཏེ་ འབག་

ཅི། 
དམ་ དམ་ དམ་ དམ། ལཱ་ཁག། སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོ་ནི། སོླབ་གྲྭ་ནང་ སྒྲིག་དམ་ནི་འདི་གིས་ གཞན་ཁར་

འགྱོ་མི་ཆོག། 
བསྡམ་ བསྡམ་ བསྡམས་ སྡམས། ཐགཔ་གི་གཅིག་ཁར་སྦྲགས་པའི་དོན། ཅ་ལ་ཚུ་ ཐགཔ་གིས་ གཅིག་ཁར་ བསྡམས་ད་

ཡི། 
གདམ་ གདམ་ གདམ་ གདམ། བསལ་བའི་དོན། མི་དམངས་ཀྱི་ སྦུག་ལས་ ཁོ་ར་གདམ་ཆི་ཡི།
གདམས་ གདམས་ གདམས་ གདམས། སོླབ་སོྟན་འབད་བའི་དོན། བླམ་གིས་ མན་ངག་གདམས་ཏེ་ སོླབམ་ཡིད་

ཚིམས་ནུག 
བདའ་ བདའ་ བདའ་ བདའ། ༡ ཕར་སྐྲོད་པ།

༢ བུ་ལོན་ལེན་པ།  
༣ བཏང་བ།  
༤ ཤུལ་ཤུལ་འགྱོ་བའི་དོན་ནམ་ 
  འགྱིམས་པའི་དོན། 

༡ བླམ་གིས་འདྲེ་ཚུ་བདའ་ནུག 
༢ ཕྱུགཔོ་ཚུ་བུ་ལོན་བདའ་བར་ལོྷད་ནུག། 
༣ ནོར་ བདའ་སྟེ་ རི་ཁར་འཚོ་དེས། 
༤ ཨ་ལོ་ཚུ་ ཨའི་བདའ་སྟེ་འགྱོ་དེས། 

དར་ དར་ དར།  འཕེལ་བའི་དོན། འདྲེ་ཁ་དར་ཏེ་མི་ལུ་ལེ་ཤ་གནོདཔ་མས། 
འདར་ འདར་ འདར།  གསིགས་པའི་དོན། གོངམ་གི་སྐུ་མདུན་ལུ་གཟུགས་ཡང་འདར་དེས།
བརྡར་ རྡར་ བརྡར་ རྡར། རྣོས་ཚ་དྲགས་བཟོ་བའི་དོན། ད་རིས་བཟོ་བོ་གྱི་ཅུ་རྣོས་རྡར་དེས། 
དལ་ དལ་ དལ།  ཁོམ་ནི། དལ་ནི་ ཟེར་བའི་ དུས་ཚོད་ནམ་ཡང་མིན་

འདུག། 



སྐད་ཡིག་དང་ཡི་གུའི་སྦྱོོར་བ།

དཔེ་་སྐྲུན་ལོོ་ སྤྱི་་ལོོ་ ༢༠༢2ལུ། 

སློོབ་རིམ་༡༢ པ།

45												 རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག�་གོང་འཕེལ�་ལས་ཁུངས།

བརྡལ་ རྡལ་ བརྡལ་ རྡལ། བཀྲམ་པའི་དོན། ཀར་ཉིམ་ནང་བརྡལ་ཏེ་སྐམ་ནུག 
འདས་ འདས་ འདས།  མཚམས་ལས་བརྒལ་བའི་དོན། ཕམ་ཚེ་ལས་འདས་ཏེ་ལོ་གསུམ་ལང་དོ། 
དྲ་ དྲ་ དྲ་ དྲ། བཅད་པའི་དོན། ཨ་པ་ཁེན་ཇ་བཙེམ་ནི་འབད་ཁ་ཤ་དྲ་དོ། 
འདྲ་ འདྲ་ འདྲ།  མཚུངས་པའི་དོན། ཨ་ལོ་ཚུ་ག་ར་ཨ་པ་དང་འདྲ་བས། 
དྲག་ དྲག་ དྲག  ༡ སངས་པའི་དོན།

༢ བཟང་བའི་དོན། 
༡ ཁ་ཙ་ན་མིའི་ནདཔ་འདི་ད་ 
  རིས་དྲག་སོ་ནུག། 
༢ གཡོག་ལཱ་འདི་བུ་ལས་བུམོ་ལེ་ཤ་དྲག་འོང་། 

དྲགས་ དྲགས་ དྲགས།  ཚད་ལས་བརྒལ་བའི་དོན། ཁ་ཙ་ཆང་དྲགས་ཏེ་ད་རིས་ནདཔ་ར་ཐོན་ཡི།
དྲང་ དྲང་ དྲངས་ དྲངས་། ༡ འཐེན་པའི་དོན།

༢ ཕུལ་བའི་དོན།  
༣ སོྦ་བཀལ་བའི་དོན། 

༡ ཆུ་ཁ་དྲང་ནི་འབད་གཡུར་བ་གཟང་དོ།
༢ མགྱོནམོ་ཚུ་ལུ་ཚོགས་དྲང་ཞིག། 
༣ དུས་ཚོད་འཕྱིས་ཏེ་སོླབ་དཔོན་ 
  གྱིས་དྲང་ནི་ར་འབད་ཡི། 

དྲན་ དྲན་ དྲན་ དྲན། ཤར་བའམ་འཁོར་བའི་དོན། སེམས་ཁར་ ག་ཅི་དྲན་རུང་ ཁ་ལས་སླབ་ནི་མི་
འོང་། 

དིག་ དིག་ དིག།   ཁ་ཐོགས་ནི། ཁ་དིག་སྟེ་ ཨ་པ་ཟེར་འཐོན་ནི་ལུ་ཡང་ ལཱ་ཁག་
རྐྱབ་མས། 

རྡིག་ རྡིག་ རྡིག་ རྡིག མཆོག་སྒྲིག་བཀལ་བའི་དོན། བུམོ་ བཟང་གོ་རྡིག་སྟེ་ ཁྲོམ་བཤལ་མ་རྐྱབ།
ལྡིང་ ལྡིང་ ལྡིངས་ ལྡིངས། ༡ ཁ་ལུ་ཆགས་པའི་དོན།

༢ གནམ་ཁར་འཕུར་སྐོར་འབད་བའི་ 
  དོན། 

༡ ཤོམ་འདབ་ཆུའི་ཁ་ལུ་ལྡིངས་ ཆི་ནུག།
༢ ཁྲུང་ཁྲུང་གནམ་ཁར་ལྡིངས་ཏེ་ 
  ཡར་སོ་ནུག། 

བརྡིབ་ རྡིབ་ བརྡིབས། རྡིབས། ༡ རམ་སྟེ་འགྱོ་བའི་དོན།
༢ ནང་ན་ཧྲམ་འགྱོ་བའི་དོན། 

༡ མི་སོྡད་མི་མེད་པར་ཁྱིམ་རྩ་ལས་བརྡིབས་སོ་
ནུག། 
༢ ཀ་ལ་རྫམ་གི་ཁ་ནང་ན་བརྡིབས་ཡར་སོ་ནུག། 

ལྡིབ་ ལྡིབ་ ལྡིབ།  བསུབ་ནི། ལྐོདམ་ལྡིབ་སྟེ་ བླ་སླབ་མི་ཚུགས་པས། 
ལྡིར་ ལྡིར་ ལྡིར།  སྒྲ་སྐད་སོྦམ་རྐྱབ་པའི་དོན། གནམ་ལས་འབྲུག་ལྡིར་ཏེ་ཆརཔ་རྐྱབ་དེས།
དྲི་ འདྲི་ དྲིས་ དྲིས། གཏམ་ཞུ་བའི་དོན། ང་གིས་ཁོ་ལུ་ལོ་རྒྱུས་ཅིག་དྲིས་རུང་སླབ་མ་བཏུབ།
དྲིལ་ འདྲིལ་ དྲིལ་ དྲིལ། དོན་ཕོྱགས་གཅིག་ཏུ་བསྡུ་བའི་དོན། བོླ་གི་བཅུད་གཅིག་ཁར་དྲིལ་ཏེ་སླབ་དགོ། 
འདྲིས་ འདྲིས་ འདྲིས།  གོམས་ཤུགས་ཚུད་པའི་དོན། སེམས་ཅན་མི་དང་འདྲིས་ཏེ་ཧ་ཚུགས་པས།
གདུ་ གདུ་ གདུ་ གདུ། ཆུ་ཡི་རིགས་ཡུན་རིངམོ་འབད་ཁོལ་བཅུག་

པའི་དོན། 
ཆུ་ཨ་རྟག་ར་གདུ་སྟེ་འཐུང་དགོ། 

འདུ་ འདུ་ འདུ།  འཚོགས་པའི་དོན། ད་ལྟ་ར་ང་ལས་ཁྱོད་སོྦ་འདུ་འོང་། 
བསྡུ་ བསྡུ་ བསྡུ་ བསྡུ། སྐོང་བའམ་བསྒྱོམས་པའི་དོན། ཁྲལ་བསྡུ་ནི་འདི་གཞུང་གིས་དགོངས་ཡངས་

གནང་ཡི། 
བདུག་ བདུག་ བདུགས་ བདུགས། ༡ མེ་དོྲད་བསྟེན་་པའི་དོན།

༢ དྲིམ་ཁྱབ་བཅུག་པའི་དོན། 
༡ རྒན་རྒས་ཆ་ཁྱབ་ཉིམ་བདུགས་ཏེ་སོྡད་ནུག།
༢ ཁྱིམ་ནང་སོྤས་དྲི་བདུག་དེས། 

རྡུགས་ རྡུགས་ རྡུགས།  ཐབས་ཆག་པའི་དོན། སྤྱང་ཀ་ཐབས་རྡུགས་ཏེ་ཟ་ནི་ཡང་ཆད་སག་ས་
འབད་འགྱོ་ནུག 



སྐད་ཡིག་དང་ཡི་གུའི་སྦྱོོར་བ།

དཔེ་་སྐྲུན་ལོོ་ སྤྱི་་ལོོ་ ༢༠༢2 རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག�་གོང་འཕེལ�་ལོས་ཁུངས།

སློོབ་རིམ་༡༢ པ།

46

སྡུག་ སྡུག་ སྡུག་ སྡུག ཐང་ཆད་པའི་དོན། འཇིག་རྟེན་པའི་ལཱ་ལུ་འུ་སྡུག་རུང་སྙིང་པོ་ཅིག་
མིན་འདུག 

གདུང་ གདུང་ གདུངས་ གདུངས། སྡུག་བསྔལ་བསྐྱེད་པའི་དོན། མི་ཚུ་མྱ་ངན་གྱིས་གདུངས་ཏེ་བདེ་བ་མ་ཐོབ་པས།
བརྡུང་ རྡུང་ བརྡུངས་ རྡུངས། རྟས་ཐག་དྲངས་པའི་དོན། མི་ཅིག་གླང་གིས་བརྡུངས་ཏེ་ནདཔ་བཏོན་ད་ནུག
བསྡུམ་ སྡུམ་ བསྡུམས་ སྡུམས། མཐུན་བཅུག་པའི་དོན། ནང་འཁྲུག་འབྱུང་མི་བསྡུམས་ཏེ་འཆམ་སོ་ནུག
ལྡུར་ ལྡུར་ ལྡུར་ ལྡུར། ཚོ་ཐལ་ཐལ་ར་ཞིག་བཅུག་པའི་དོན། རྐང་ཅུང་ལྡུར་ཏེ་ཐུགཔ་སྐོལ་དེས། 
བསྡུར་ སྡུར་ བསྡུར་ སྡུར། དོ་འགྲན་པའི་དོན། ཁོ་གིས་ག་དེམ་ཅིག་བསྡུར་རུང་ང་ལུ་འབད་མ་

ཚུགས། 
འདྲུད་ འདྲུད་ དྲུད་ དྲུད། ས་ཁ་ལས་འཇར་ཏེ་འཐེན་པའི་དོན། རི་ཁ་ལས་ཤིང་དྲུད་དེ་འབག་འོང་ཡི། 
འདུར་ འདུར་ འདུར།  ཆུ་ནང་ཕྱེ་ཚུ་དཀྲུགས་པའི་དོན། རྟ་ལུ་ཕྱེ་འདུར་འབད་བྱིན་ད་ཡི། 
ལྡེ་ ལྡེ་ ལྡེས་ ལྡེས། མེ་དང་ཉིམ་ཚུ་བསོྲ་བའི་དོན། དགེ་སོླང་ཚུ་རྫོང་གི་ཕྱི་ཁར་ཉིམ་ལྡེས་ཏེ་བཞུགས་

ནུག 
འདེགས་ འདེགས་ འདེགས་ འདེགས། བཀང་ནི། ཨོམ་ དམ་སྦྱིས་གང་ འདེགས་བཞག་ནུག།
བསྡེབ་ སྡེབ་ བསྡེབས་ སྡེབས། གཅིག་ཁར་སླ་བསྲེས་པའི་དོན། དཔེ་དེབ་གཉིས་བསྡེབས་ཏེ་གཅིག་བཟོ་ནུག
འདྲེ་ འདྲེ་ འདྲེས།  སླ་བསྲེས་པའི་དོན། སེམས་དང་སེམས་གཉིས་གཅིག་ཁར་འདྲེ་ནི་ལུ་

ལཱ་ཁག་ཡོད། 
དྲེགས་ དྲེགས་ དྲེགས་ དྲེགས། སྙིང་རུས་བསྐྱེད་པའི་དོན། དཔེ་ཆ་ལྷབ་པའི་བསྒང་རྩ་དྲེགས་ཏེ་བལྟ་དགོ།
དོ་ དོ་ དོ།  མི་ཚད་ནི། མི་ལང་ནི། ཅ་ལ་ ནེམ་ཅིག་གིས་ མི་དོ། 
དོག་ དོག་ དོག  ༡ ས་གོ་ཆུང་བའི་དོན།

༢ ཐབས་རྡུགས་པའི་དོན། 
༡ ཁྱིམ་ས་གོ་དོག་སྟེ་ཅ་ལ་ག་ནི་ 
  ཡང་མི་ཤོང་པས། 
༢ ག་ནི་ཡང་ འབད་མ་ཤེས་པར་ ཁོ་ར་ ནང་
དོག་སོྡད་ནུག། 

འདོགས་ འདོགས་ འདོགས་ འདོགས། དཀྲོག་ནི། ནོམ་ནི། རྫམ་ལུ་ ལགཔ་འདོགས་པ་ཅིན་ གནགཔོ་རེག་
འོང་། 

སོྡག་ སོྡག་ སོྡག་  སོྡག། རང་བཞིན་གྱིས་ཆད་པའི་དོན། ཐགཔ་སོྡག་ཡར་སོ་ནུག། 
སོྡད་ སོྡད་ སོྡད་ སོྡད། གནས་སུ་འདུག་པའི་དོན། ང་ཞབས་ཏོག་ཅིག་ཞུ་དགོ་མནོ་སྟེ་འབྲུག་ལུ་སོྡད་

ཡི། 
གདོན་ གདོན་ གདོན།  གནོད་པའི་དོན། གཤིན་འདྲེ་གིས་གདོན་ཏེ་ཨ་ལོ་ཅིག་ན་ནུག
འདོམ་ འདོམ་ འདོམ།  གཅིག་ཁར་བསྲེ་ནི། ཆུ་ གཉིས་ འདོམ་དེས།  
བསོྡམ་ སོྡམ་ བསོྡམས་ སོྡམས། གཅིག་ཁར་བསྡེབས་པའི་དོན། ངན་པ་ཁ་བསོྡམས་ཏེ་གཞུང་ལུ་ངོ་ལོག་ནི་མི་འོང་།
འདོར་ འདོར་ འདོར་ འདོར། བོར་ནི། བཀོ་ནི། ཤ་བཟའ་ནི་ཚུ་ འདོར་ན་ལེགས། 
བརོྡལ་ རོྡལ་ བརོྡལ།  དངོས་པོ་དོང་ཐོན་པའི་དོན། རྫམ་གཤམ་བརོྡལ་ཏེ་ཆེ་འཛག་དེས། 
དྲོ་ དྲོ་ དྲོ།  ཚ་བའི་དོན། ད་རིས་འབདན་ཉིམ་དོྲ་ཡི། 
འདྲོག་ འདྲོག་ འདྲོགས།  འཇིགས་པའི་དོན། མི་འདྲེ་ལུ་འདྲོགས་ཏེ་རིམ་གྲོ་འབད་དེས། 
འདྲོང་ འདྲོང་ འདྲོངས་ འདྲོངས། ༡ ངེས་ཤེས་ཐོབ་པའི་དོན།

༢ རང་མགོ་ཐོན་པའི་དོན། 
༡ ནང་པའི་ཆོས་ལུ་ཡིད་ཆེས་འདྲོངས་ཡི།
༢ ཨ་ལོ་རང་མགུ་འདོྲངས་ཏེ་  



སྐད་ཡིག་དང་ཡི་གུའི་སྦྱོོར་བ།

དཔེ་་སྐྲུན་ལོོ་ སྤྱི་་ལོོ་ ༢༠༢2ལུ། 

སློོབ་རིམ་༡༢ པ།

47												 རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག�་གོང་འཕེལ�་ལས་ཁུངས།

 ཕམ་དགའ་ནུག 

ན་ ན་ ན།  ཟུག་རྐྱབ་པའི་དོན། ཨ་ལོ་ན་སྟེ་མདོ་མངས་ལྷག་ཅི། 
ནངས་ ནངས་ ནངས།  ཤར་དཀར་བའི་དོན། ནམ་ནངས་ཏེ་ཉིམ་ཤར་དེས། 
གནང་ གནང་ གནང་ གནང། ༡ ཞེ་ས་ལས་བྱིན་པའི་དོན།

༢ ཞེ་ས་ལས་འབད་བའི་དོན། 
༡ དཔོན་གྱིས་སྐྱིད་སྡུག་གནང་ 
  སྟེ་སེམས་དགའ་ཡི། 
༢ བླམ་གཟིམ་ཅུང་ནང་ཕྱག་ལཱ་གནང་དེས། 

བསྣད་ བསྣད་ བསྣད་ བསྣད། ༡ གཅིག་ཁར་སླ་བསྲེས་པ།
༢ འོག་ལུ་ཨེབ་པའི་དོན། 

༡ ཀར་ཕྱེ་ནང་གུ་རམ་བླུགས་ཏེ་བསྣད་ཡི།
༢ རྐངམ་རོྡ་གིས་བསྣད་དོ་ས། 

མནན་ མནན་ མནན་ མནན། འོག་ལུ་ཨེབ་བཞག་པའི་དོན། འབུཔ་རོྡ་གི་འོག་ལུ་མནན་དེས། 
བསྣན་ སྣོན་ བསྣན་ སྣོན། ཧེང་སྐལ་ལམ་ཁ་སྐོང་རྐྱབ་པའི་དོན། ཨོམ་ནང་ཆུ་དུམ་གྲ་ཅིག་བསྣན་ནུག 
མནམ་ མནམ་ མནམ།  དྲིམ་ཚོར་བའི་དོན། གཟུགས་ཁ་ལས་སྐྱུར་དྲི་མནམ་དེས། 
བསྣམ་ བསྣམ་ བསྣམས་ སྣམས། ༡ ཞེ་ས་ལས་བཟུང་བའི་དོན།

༢ ཞེ་ས་ལས་འབག་འགྱོ་བའི་དོན། 
༡ འཇམ་པའི་དབྱངས་ཀྱིས་རལ་ 
  གྲི་བསྣམས་ནུག།  
༢ བླམ་གིས་ཕུལ་ཆ་ག་ར་བསྣམ་ནི་མིན་འདུག། 

བསྣར་ སྣར་ བསྣར་ སྣར། ཕར་བརྐྱངས་ཏེ་བཞག་པའི་དོན། ཨ་ལོ་ཆུང་ཀུ་གིས་ཡང་ལགཔ་སྣར་དེས། 
གནས་ གནས་ གནས་ གནས། ཆ་བཞག་ཡོད་པའི་དོན། དོན་དག་གི་བཅུད་ཁོ་གིས་སླབ་མི་གུ་གནས་ཆི་ཡི།
ནུབ་ ནུབ་ ནུབ།  འཛུལ་བའི་དོན། འདམ་པའི་ནང་རྐངམ་ཕྱེད་ཀ་ནུབ་སོ་ཡི། 
བསྣུབ་ སྣུབ་ བསྣུབས་ སྣུབས། ནུབ་བཅུག་པའི་དོན། བདུད་ཀྱི་སྤྲུལ་པ་ཅིག་གིས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་

པ་བསྣུབས་ནུག 

ནུམ་ ནུམ་ ནུམ།  ཚུགས་པའི་དོན། སྡིག་པ་འདི་ང་གིས་རྩ་ལས་འབད་མི་ནུམ།
མནེམ་ མནེམ་ མནེམ་ མནེམ། མནན་དང་དོན་གཅིག ལགཔ་རོྡ་གི་འོག་ལུ་མནེམ་སྟེ་རྨ་བཏོན་ཡི།
མནོ་ མནོ་ མནོ་ མནོ། བསམ་པའི་དོན། ཤུལ་ལུ་ཆོས་ཀྱིས་ར་ཟེར་ཕན་འོང་མནོ་ཡི།
གནོད་ གནོད་ གནོད་ གནོད། འཚེ་བའམ་ཐོ་རྐྱབ་པའི་དོན། འདྲེ་གིས་མི་ཚུ་ལུ་གནོད་ཆི་ནུག 
ནོན་ ནོན་ ནོན།  ལངས་པའམ་ཚིམས་པའི་དོན། ཁ་ཙའི་བཞེས་སྒོ་འདི་གིས་ནོན་ཆི་ཡི། 
གནོན་ གནོན་ གནོན་ གནོན། དབང་གིས་སྤུབ་ནི། ཨེབ་ནི། དཔོན་གྱིས་ གཟི་བརྗིད་ཀྱིས་ གནོན་ནུག།
ནོམ་ ནོམ་ ནོམ་ ནོམས། ལགཔ་རེག་སྟེ་བལྟ་བའི་དོན། གནག་དུང་ནང་ལགཔ་ནོམ་སྟེ་བལྟ་ཞིག 
ནོར་ ནོར་ ནོར།  འཛོལ་བའི་དོན། ཧེ་མ་འབད་མིའི་ལཱ་འདི་ག་ར་འཛོལ་སོ་ནུག
དཔག དཔག དཔགས་ དཔག ༡ བརྟགས་ཤིང་དཔྱད་པ།

༢ དུས་ཚོད་རན་པ།  
༣ གཏད་པའམ་མངགས་པའི་དོན།  
༤ སྦྲགས་པའམ་ཚད་བཟུང་སྟེ་ཟ་བའི་ 
  དོན། 

༡ རིང་ཐུང་ཚད་དཔགས་ཏེ་ཤེས་དགོ།  
༢ སོླབ་གྲྭའི་ནང་འགྱོ་ནི་གུ་དཔག་དོ།  
༣ ནང་པར་ཞིང་ནང་ཆུ་དཔག་ནི་ཨིན།  
༤ ཨེ་མ་ཚྭ་དཔགས་ཏེ་ཟ།  
  ཚོདམ་དཔགས་སྦེ་ཟ། 

སྤང་ སྤང་ སྤངས་ སྤངས། བཀོ་བཞག་པའི་དོན། ལཱ་ངན་དང་སོྤྱད་ངན་འདི་མ་པ་ལས་ར་སྤང་དགོ།
སྤར་ སྤར་ སྤར་ སྤར། ༡ འབར་བཅུག་པའི་དོན།

༢ གཡོ་འགུལ་འབད་བའི་དོན། 
༡ ཨ་ལོ་ཚུ་གིས་ཚལ་མའི་ནང་མེ་སྤར་ད་ནུག
༢ ནདཔ་འདི་མ་ཤི་བར་སྤར་དེས། 



སྐད་ཡིག་དང་ཡི་གུའི་སྦྱོོར་བ།

དཔེ་་སྐྲུན་ལོོ་ སྤྱི་་ལོོ་ ༢༠༢2 རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག�་གོང་འཕེལ�་ལོས་ཁུངས།

སློོབ་རིམ་༡༢ པ།

48

སྤྱགས་ སྤྱགས་ སྤྱགས་ སྤྱགས། ག་སླབ་ག་འབད་མེད་པར་འགྱོ་བའི་དོན། ངེའི་ཆ་རོགས་ཀྱིས་ནུབམོ་གཅིག་ཁ་སྤྱགས་དེས།
སྤྱད་ སྤྱད་ སྤྱད་ སྤྱད། དཀའ་ངལ་མྱོང་བའི་དོན། རྒྱས་ཁབ་ནང་མི་སེར་ཚུ་དཀའཝ་སྤྱད་དེས།
དཔྱང་ དཔྱང་ དཔྱངས་ དཔྱང། གཟར་བཞག་པའི་དོན། གོ་ལ་ཚུ་གཟར་ཤིང་གུ་དཔྱངས་ནུག 
དཔྱད་ དཔྱད་ དཔྱད་ དཔྱད། བརྟག་དཔྱད་འབད་བའི་དོན། ལཱ་ག་ཅི་ཨིན་རུང་བརྟག་ཞིབ་དཔྱད་དགོ། 
སྤྱིས་ སྤྱིས་ སྤྱིས།  ༡ སོ་སོྟན་པའི་དོན།

༢ ཀྲེག་བཀོ་བའི་དོན།  
༣ འགན་གཞན་ལུ་འཕུལ་བའི་དོན། 

༡ རོ་ཁྱི་གིས་མི་གུ་སོ་སྤྱིས་དེས།  
༢ རོྡ་གིས་ལགཔ་ག་ར་སྤྱིས་ད་ཡི། 
༣ རང་ལུ་ཕོག་པའི་འགན་ཁག་འདི་གཞན་ལུ་
སྤྱིས་ནི་མི་འོང་། 

སྤྲིང་ སྤྲིང་ སྤྲིངས་ སྤྲིངས། ༡ གཏོང་བའམ་བསྐུར་བའི་དོན།
༢ ལྷུག་མེད་པར་བརྐྱངས་པའི་དོན། 

༡ མི་སེར་ལུ་གཞུང་ལས་བཀའ་ 
  ཤོག་སྤྲིངས་ནུག 
༢ ཆུའི་ཁ་ལས་ཟམ་ཅིག་སྤྲིངས་ནུག 

སྤུང་ སྤུང་ སྤུངས་ སྤུངས། གཅིག་ཁར་བསྡུ་བཞག་པའི་དོན། ཁྲོམ་ཁར་མི་ཚུ་ག་ར་སྤུངས་ཆི་ནུག 
སྤུད་ སྤུད་ སྤུད་ སྤུད། ༡ རྫོགས་པའི་དོན།

༢ བུད་བཅུག་པའི་དོན། 
༡ མི་གསུམ་གྱིས་ཆང་ཀ་ལ་གང་སྤུད་ད་ནུག
༢ ཨ་ལོ་ཚུ་གིས་ཁམ་ག་ར་སྤུད་དེས། 

སྤུབ་ སྤུབ་ སྤུབས་ སྤུབས། ༡ བཀབ་པའི་དོན།
༢ ག་ཕུབ་རྐྱབ་པའི་དོན། 

༡ གནམ་ག་ར་ས་སྨུག་སྤུབས་ཆི་ནུག། 
༢ ཧོད་ག་ར་ཁ་སྤུབས་ཏེ་བཞག་དགོ། 

སྤུར་ སྤུར་ སྤུར་ སྤུར། ཕྱི་ཁ་ལས་དཀྱིས་པའི་དོན། ཅ་ལ་ཚུ་ཆ་མཉམ་སྤུར་ཏེ་བཞག་ནུག 
སྤྱུག་ སྤྱུག་ སྤྱུགས་ སྤྱུགས། སྤུད་བཏང་བའི་དོན། ཕ་མའི་རྒྱུ་ཅ་ལ་ག་ར་ཨ་ལོ་གིས་སྤྱུགས་ད་ནུག
སྤྲུལ་ སྤྲུལ་ སྤྲུལ་ སྤྲུལ། འཕོྲ་བའམ་བསྐྱེད་པའི་དོན། འདྲེ་གིས་བླམ་ལུ་སྤྲུལ་ཆི་ནུག་ལོ། 
སྤེད་ སྤེད་ སྤེད་ སྤེད། དོང་བཏོན་པའི་དོན། ལྕགས་གཟེར་གྱིས་ཤིང་དོང་སྤེད་ད་ནུག 
སྤེལ་ སྤེལ་ སྤེལ་ སྤེལ། ༡ དར་ཁྱབ་བཏང་བའི་དོན།

༢ སླ་སྲེ་རྐྱབ་པའི་དོན། 
༡ སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་མཐའ་དབུས་མེད་
པར་སྤེལ་ནུག། 
༢ ཅ་ལ་ལེགས་ཧིང་སྤེལ་ཏེ་ཉོ་དགོ། 

སྤོ་ སྤོ་ སྤོ་ སྤོ། ༡ རྐངམ་འཐུ་སྟེ་འགྱོ་བའི་དོན།
༢ གནས་སོར་བའི་དོན། 

༡ མི་ཚུ་ག་ར་རྐངམ་འཐུ་སྟེ་གོམ་པ་སྤོ་དེས།
༢ སོྡད་ས་འདི་གཟའ་ཟླཝ་ལུ་སོྤ་དགོ། 

སྤོགས་ སྤོགས་ སྤོགས་ སྤོགས། ༡ ལེན་པའི་དོན།
༢ ཕྱལ་ཏེ་བཏང་བའི་དོན། 

༡ ཁོ་གིས་ང་ལས་ཏི་རུ་ལེ་ཤ་སོྤགས་ཆི་ཡི།
༢ གོ་གནས་སྤོགས་བཀོ་ནུག ལྡེ་ 
  མིག་སོྤགས་བཏང་ནུག 

སྤྱོད་ སྤྱོད་ སྤྱོད་ སྤྱོད། ལག་ལེན་འཐབ་པའི་དོན། གཞན་གྱི་ཅ་ལ་རང་གིས་སྤྱོད་ནི་མི་འོང་། 
སྤྲོ་ སྤྲོ་ སྤྲོ།  སེམས་དགའ་བའི་དོན། སོྡད་ས་འདི་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ར་སྤྲོ་བས།
སྤྲོད་ སྤྲོད་ སྤྲོད་ སྤྲོད། སྟེར་བའི་དོན། ཕམ་གིས་རྒྱུ་ནོར་ཚུ་ཨ་ལོ་ལུ་སྤྲོད་དེས། 
སྤྲོས་ སྤྲོས་ སྤྲོས།  འཐེབ་བཀལ་བའི་དོན། ཚིག་གཅིག་གིས་གཉིས་ལུ་སྤྲོས་ཏེ་སླབ་དེས།
འཕག་ འཕག་ འཕགས་ འཕག ཡར་མཆོངས་པའི་དོན། སྦལཔ་ཆུའི་ནང་ལས་ཡར་འཕག་དེས། 
འཕགས་ འཕགས་ འཕགས།  ཁྱད་པར་ཐོན་པའི་དོན། བླམ་འདི་མི་ཚུ་ལས་ཁྱད་པར་འཕགས་འོང་།
ཕངས་ ཕངས་ ཕངས་ ཕངས། སྙིང་རྗེ་བའི་དོན། ཕམ་གིས་རང་གི་བུ་གཞི་ར་ཕངས་པས། 
འཕང་ འཕང་ འཕངས་ ཕངས། བཀོ་བའི་དོན། རོྡ་གནམ་ཁར་འཕངས་རུང་བུད་ས་ཆུ་ནང་མས།



སྐད་ཡིག་དང་ཡི་གུའི་སྦྱོོར་བ།

དཔེ་་སྐྲུན་ལོོ་ སྤྱི་་ལོོ་ ༢༠༢2ལུ། 
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49												 རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག�་གོང་འཕེལ�་ལས་ཁུངས།

འཕར་ འཕར་ འཕར།  ཡར་འཕེལ་འགྱོ་བའི་དོན། ཁྲོམ་ཁར་ཚོང་གོང་ཡར་འཕར་སོནུག 
ཕན་ ཕན་ ཕན།  ཁེ་བྱུང་བའི་དོན། ཕ་མའི་བསླབ་བྱ་གིས་སེམས་ལུ་ཕན་ཡི། 
ཕབ་ ཕབ་ ཕབ་ ཕབ། འབབ་བཅུག་པའི་དོན། བླམ་གིས་སེརཝ་ཡང་ཕབ་བཏང་ནུག 
ཕམ་ ཕམ་ ཕམ།  རྒྱལ་ཁ་གཞན་ལུ་ཤོར་བའི་དོན། དགྲ་བྱང་འཕྱད་རླུང་རྟ་གུད་དུ་ཕམ་སོ་ནུག
འཕྱག་ འཕྱག་ འཕྱགས་ འཕྱག ཧིང་སངས་ས་བཟོ་བའི་དོན། ཁྱིམ་ནང་ཕྱགསམ་འཕྱགས་ཏེ་ཧིང་སང་ས་བཟོ།
འཕྱད་ འཕྱད་ ཕྱད་ ཕྱད། ཐུག་པའམ་རེག་པའི་དོན། མོ་དང་ང་ལམ་ཁར་ཕྱད་ཅི། 
འཕྱར་ འཕྱར ཕྱར་ འཕྱར། ཡར་ལོྷང་བའི་དོན། དུས་བཟང་ལུ་དར་ཤིང་འཕྱར་ནི་ཡོད། 
ཕྱལ་ ཕྱལ་ ཕྱལ་ ཕྱལ། སོ་སོར་འབྲལ་བཅུག་པའི་དོན། སྟ་རེ་གིས་ཤིང་དང་ཞལ་ལག་ཕྱལ་ད་ནུག 
ཕྲང་ ཕྲང་ ཕྲང་ ཕྲང་། མ་གཡོ་བར་འབད་ནི། བདེན་པ་འབད་

འབད་ནི། 
བོླ་ ཕྲང་སྟེ་ མ་སླབ་པ་ཅིན་ ཤོབ་ཟེར་ སླབ་
འོང་། 

འཕྱི་ འཕྱི་ འཕྱིས།  ༡ དུས་ཚོད་ཁར་མ་ལོྷད་པའི་དོན།
༢ ཉུང་སུ་བཟོ་བའི་དོན། 

༡ སོླབ་གྲྭའི་ནང་འགྱོ་ནི་འཕྱིས་སོ་ཡི། 
༢ ལོྟ་ཨ་ཙི་ཅིག་འཕྱི་དགོ་པས། 

ཕྱིན་ ཕྱིན་ ཕྱིན།  མཇུག་བསྡུ་བའི་དོན། ཨ་ལོ་ཚུ་ག་ར་དཔེ་ཆ་མཐར་ཕྱིན་ནུག 
འཕུ་ འཕུ་ འཕུ་ འཕུ། བུང་གིས་རླུང་བཏང་བའི་དོན། ས་ཁ་མཐོ་སར་རླུང་མ་འཕུ་དེས། 
ཕུད་ ཕུད་ ཕུད་ ཕུད། གོ་ལ་སོགས་བཤུབ་པའི་དོན། རྫོང་ནང་ཁོད་སོྟད་ཕུད་ནི་མི་འོང་། 
འཕུར་ འཕུར་ འཕུར་ འཕུར། ༡ གནམ་ཁར་ལྡིང་བའི་དོན།

༢ མཉེ་ནི། 
༡ ཁྲུང་ཁྲུང་བོད་ལུ་འཕུར་སོ་ནུག 
༢ ཀོཝ་འཕུར་ཏེ་ མཉེན་ཏོང་ཏོ་ བཟོ་ནུག། 

ཕུལ་ ཕུལ་ ཕུལ་ ཕུལ། ཞེ་ས་ལས་སྤྲོད་པའམ་བྱིན་པའི་དོན། འབུལ་བ་འཕགས་པའི་དགེ་འདུན་ལུ་ཕུལ་དགོ།
འཕུལ་ འཕུལ་ འཕུལ་ འཕུལ། ༡ བཤུད་པའི་དོན།

༢ འཇུག་པའི་དོན། 
༡ མོ་གིས་ང་འཕུལ་བཀོ་ཡི།  
༢ སྔོན་འཇུག་ག་གིས་འཕུལ་ 
  མིའི་ཡི་གུ་བཅུ་གཅིག་ཡོད། 

ཕྱུག་ ཕྱུག་ ཕྱུག  ༡ མང་སུ་ཡོདཔ་འགྱོ་བའི་དོན།
༢ དབུར་ནི། བྱུག་ནི། 

༡- ཕམ་ནོར་གྱིས་ཕྱུག་སྟེ་ཨ་ལོ་སེམས་དགའ་
ནུག། 
༢- འཁྱུ་ཞིནམ་ལས་ཧུམ་གིས་ཕྱུག་དགོ། 

འཕྱུག་ འཕྱུག་ འཕྱུགས།  འཛོལ་བའི་དོན། རྗོད་ཚིག་མ་དག་ན་གོ་དོན་འཕྱུག་འོང་། 
ཕེབས་ ཕེབས་ ཕེབས་ ཕེབས། ལོྷད་པའི་ཞེ་ས། དཔོན་ཡང་དིལླི་ལུ་ཕེབས་ནུག། 
འཕེལ་ འཕེལ་ འཕེལ།  མངམ་འགྱོ་བའི་དོན། རོ་ཁྱི་ཨའི་གཅིག་གིས་ཕྱུ་གུ་ལེ་ཤ་འཕེལ་ནུག
ཕྱེ་ ཕྱེ་ ཕྱེས་ ཕྱེས། ༡ ཁྱད་པར་དབྱེ་བའི་དོན།

༢ བརྒྱངས་པའི་དོན། 
༡ གཡོག་སོྦམ་ཆུང་ཡོན་ཏན་ 
  གྱིས་ཁྱད་པར་ཕྱེས་ཡི།  
༢ ནུབ་མོ་སྒོ་ཕྱེས་ཏེ་མ་བཞག 

ཕོག་ ཕོག་ ཕོག་ ཕོག། རེག་ནི། རོྡ་གིས་སེམས་ཅན་ལུ་ཕོག་ནུག། 
འཕོྱ་ འཕོྱ་ འཕོྱ།  གསིགས་ཏེ་ཡར་འཕར་བའི་དོན། ཆུའི་ནང་ལས་ཉ་ཚུ་འཕོྱ་དེས། 
འཕོྱག འཕོྱག འཕོྱག་ འཕོྱག བང་བཙོངས་ཏེ་འབག་འགྱོ་བའི་དོན། དོན་མེད་རོགས་ཀྱི་ཅ་ལ་མ་འཕོྱག་ཞིག 
འཕོྲས་ འཕོྲས་ འཕོྲས།  ཤར་བའི་དོན། ཤར་ལས་ཉིམ་གི་འོད་ཟེར་འཕོྲས་དེས། 
འཕོྲད་ འཕོྲད་ འཕོྲད།  ༡ འོས་ཤིང་མཐུན་པའི་དོན།

༢ འབོྱར་བའི་དོན། 
༡ གཟུགས་ལུ་ནང་པའི་སྨན་གྱིས་འཕོྲད་པས།
༢ ཨའི་ལག་རྟགས་ངེ་གི་ལག་ 



སྐད་ཡིག་དང་ཡི་གུའི་སྦྱོོར་བ།

དཔེ་་སྐྲུན་ལོོ་ སྤྱི་་ལོོ་ ༢༠༢2 རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག�་གོང་འཕེལ�་ལོས་ཁུངས།

སློོབ་རིམ་༡༢ པ།
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 པར་འཕོྲད་ཅི། 

བང་ བང་ བངས།  ༡ དབང་གིས་བཟུང་བའི་དོན།
༢ རང་བཞིན་གྱིས་རོླནམ་འགྱོ་བའི་ 
  དོན། 

༡ གཞུང་ས་ཡང་སྒེར་གྱིས་ བངས་ནུག 
༢ ཆརཔ་གིས་གོ་ལ་ག་ར་བང་དོ། 

བམ་ བམ་ བམ་ བམ། རུལ་ནི། གནམ་བྱཱར་ ཤ་སྐམ་མ་ཚུགས་པར་ བམ་སོ་ནུག།
བྱན་ བྱན་ བྱན་ བྱན། འཐག་ནིའི་དོན་ལུ་སྐུདཔ་བསྒྲིགས་པའི་དོན། ཁ་ཙ་ངེ་གི་ཨའི་སྐུད་ཤུད་ཐགས་ར་བྱན་ཡི།
བླང་ བླང་ བླངས་ བླང་། དང་དུ་ལེན་པའི་དོན། ཕ་མའི་བསླབ་བྱ་དང་དུ་བླང་དགོ། 
དབང་ དབང་ དབང་ དབང་། བངས་པའི་དོན། རྒྱལཔོ་གིས་རྒྱལ་ཁབ་ག་ར་དབང་འོང་། 
འབག་ འབག་ འབག་ འབག ལེན་པའི་དོན། དང་ཕུ་རྒྱ་ལུ་ཁུར་ཆ་འབག་སྦེ་འགྱོ་དགོ། 
འབད་ འབད་ འབད་ འབད། བྱེད་པའི་དོན། གཡུས་ཁར་མི་སེར་ཆ་ཁྱབ་ལཱ་འབད་དེས།
འབབ་ འབབ་ བབས་ འབབ། ༡ རན་པའི་དོན།

༢ ལྷུང་བའི་དོན། 
༡ གུ་རུའི་ལུང་བསྟན་དུས་ལུ་བབས་ནུག།
༢ ང་ཁྱིམ་གྱི་ཐོག་ཁ་ལས་འབབ་དོ། 

འབའ་ འབའ་ འབའ་ འབའ། ༡ སྐད་རྐྱབ་པའི་དོན།
༢ གློ་ཁོག་པའི་དོན། 

༡ ཨོག་ཀ་ནང་ནོར་འབའ་དེས། 
༢ བད་ཀན་ནད་ཀྱིས་གློ་འབའ་ འོང་། 

འབར་ འབར་ འབར།  ༡ མེ་ཟུན་པའི་དོན།
༢ རྒྱས་པའི་དོན། 

༡ ནགས་ཚལ་ནང་མེ་འབར་དེས།  
༢ ད་རིས་ནངས་པར་ཚོང་གོང་ལེ་ཤ་འབར་ནུག 

འབལ་ འབལ་ འབལ་ འབལ། ༡ བཏོན་བཏང་བའི་དོན།
༢ བཅུད་བཏོན་པའི་དོན།  
༣ ཚར་བཅད་པའི་དོན། 

༡ ཀེ་རྣམ་ག་ར་རྩ་བ་ལས་འབལ་དགོ། 
༢ ཐུགཔ་འདི་ བོྲཝ་ འབལ་ནུག།  
༣ མི་འདི་ རྒྱ་མཚམས་ཀྱི་ ལྟས་ངན་ཚུ་གིས་  
  བོྲཝ་འབལ་ནུག། 

འབྱང་ འབྱང་ འབྱང་།  བརླགས་པའི་དོན། གསེར་གྱི་ཀོ་མ་ཁྲོམ་ཁར་འབྱང་ད་ནུག། 
འབྱང་ འབྱང་ བྱང་།  སྡིག་པ་ཚུ་ཟད་པའི་དོན། སྡིག་པ་འབྱང་ནི་ལུ་ཕྱག་འཚལ་དགོ། 
འབྱར་ འབྱར་ འབྱར།  མཐུད་ནི། སྦྲག་ནི། གྱང་གི་ལོགས་ལུ་ ཤོག་གུ་ འབྱརར་ནུག། 
འབྱལ་ འབྱལ་ བྱལ་ འབྱལ། སོ་སོར་ཁ་གྱེས་ཏེ་འགྱོ་བའི་དོན། ཕམ་གཉིས་ཁ་བྱལ་ཏེ་ཨ་ལོ་ཚུ་ནང་དོག་ནུག།
འབྲང་ འབྲང་ འབྲངས་ འབྲང། རྗེས་སུ་འཇུག་པའི་དོན། སོླབམ་ཚུ་ཡང་བླམ་གི་རྗེས་སུ་འབྲང་དེས། 
འབྲལ་ འབྲལ་ བྲལ་ འབྲལ། སོ་སོར་ཁ་གྱེས་ཏེ་འགྱོ་བའི་དོན། ཕམ་གཉིས་ཁ་འབྲལ་ནི་འབད་དེས། 
སྦ་ སྦ་ སྦ་ སྦ། གསང་བཞག་པའི་དོན། རྒྱུ་ཅ་ལ་རྩ་ཅན་གྱི་རིགས་སྦ་སྟེ་བཞག་དགོ།
སྦང་ སྦང་ སྦངས་ སྦངས། རོླནམ་འགྱོ་བཅུག་པའི་དོན། སྦང་ཆང་ཆུ་ཚན་ནང་སྦང་དགོ། 
སྦྱང་ སྦྱང་ སྦྱངས་ སྦྱངས། ཉམས་མྱོང་ལེན་པའི་དོན། དཔེ་ཆ་ལེགས་ཤོམ་འབད་སྦྱངས་ཏེ་མཁས་པ་

འབད་དགོ། 
སྦྱར་ སྦྱར་ སྦྱར་ སྦྱར། ༡ འབྱར་བཅུག་པའི་དོན།

༢ སླ་སྲེ་རྐྱབ་པའི་དོན། 
༡ ཨེན་ཏ་ཆུང་ཀུ་ཚུ་སྤྱིན་གྱིས་སྦྱར་དོ། 
༢ ཨེ་རྫས་སྦྱར་དགོ། 

སྦྲག་ སྦྲག་ སྦྲགས་ སྦྲགས། ཕན་ཚུན་གཅིག་ཁར་འབྲེལ་བའི་དོན། ཡི་གུ་དང་སྦྲགས་ཏེ་ཏི་རུ་ཡང་བསྐྱལ་ནུག 
འབྱི་ འབྱི་ བྱི།  སྐྱ་ཚུ་བུད་འགྱོ་བའི་དོན། མགུ་ཏོ་ཁ་ལས་སྐྱ་ཡང་འབྱི་དོ། 
འབྱིད་ འབྱིད་ བྱིད།  ཐལ་ཏེ་བརྒལ་བའི་དོན། ཆུ་ཚོད་༥ ལས་ཡིག་ཚང་གི་དུས་ཚོད་འབྱིད་འོང་།
བྱིན་ བྱིན་ བྱིན་ བྱིན། སྤྲོད་པའི་དོན། ལྷ་ཁང་གི་ཞལ་འདེབས་ཏི་རུ་བརྒྱ་གཅིག་བྱིན་ཡི།



སྐད་ཡིག་དང་ཡི་གུའི་སྦྱོོར་བ།

དཔེ་་སྐྲུན་ལོོ་ སྤྱི་་ལོོ་ ༢༠༢2ལུ། 

སློོབ་རིམ་༡༢ པ།

51												 རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག�་གོང་འཕེལ�་ལས་ཁུངས།

འབྱིམ་ འབྱིམ་ འབྱིམ།  ནུབ་པའམ་ཐིམ་པའི་དོན། ཆུའི་མཐའ་མར་མ་སོང་ཆུ་ནང་འབྱིམ་འོང་།
སྦྱིར་ སྦྱིར་ སྦྱིར།  རྐང་ལག་གཟིར་བའི་དོན། ཐིང་ངེ་གིས་གཟུགས་ག་ར་སྦྱིར་དེས། 
བྲི་ འབྲི་ བྲིས་ བྲིས། ༡ ཡི་གུ་དང་རི་མོ་བཀོད་པའི་དོན།

༢ མར་ཕབ་འགྱོ་ནི། 
༡ ཡི་གུ་ཅིག་བྲིས་ཏེ་ཕམ་གཉིས་ 
  བསྐྱལ་དགོ་པས། 
༢ མཚོ་ཁ་བྲི་ནི་ འབད་དོ། 

འབུ་ འབུ་ འབུ།  གཅིག་ལས་གཅིག་ལུ་ཟུན་པའི་དོན། ནད་གཞི་ཉེན་ཁ་ཅན་གྱིས་ཆ་མཉམ་ལུ་འབུ་འོང་།
བུད་ བུད་ བུད།  མར་འཛགས་འགྱོ་བའི་དོན། ཤིང་གི་མགུ་ལས་རོྡག་མ་ཡང་བུད་དེས། 
དབུར་ དབུར་ དབུར་ དབུར། འཕུར་བའམ་བརྡར་བའི་དོན། མཛོག་གིས་ལྷ་པ་གུ་དབུར་བྱིན་ནུག 
འབྱུ་ འབྱུ་ འབྱུ་ འབྱུ། ས་དོང་བརྐོ་བའི་དོན། ཨ་ལོ་གཉིས་ལྕགས་ངར་གྱིས་ས་དོང་འབྱུ་དེས།
བྱུག་ འབྱུག་ བྱུགས་ བྱུགས། ཕྱུག་ནི། དབུར་ནི། གྱང་པ་ཅིན་གཟུགས་ཁར་ཧུམ་བྱུག་དགོ། 
འབྱུང་ འབྱུང་ བྱུང་།  འཐོབ་པའམ་སྐྱེ་བའི་དོན། དཀའཝ་སྤྱད་དེ་གྲུབ་འབྲས་ལེགས་ཤོམ་བྱུང་ནུག
བྱུར་ བྱུར་ བྱུར་ བྱུར། ལྟེམ་ལྟེམ་ལས་ལྷག་སྟེ་ཧེང་སྐལ་བཀལ་

བའི་དོན། 
ཀ་ལ་རྫམ་གང་ལོྟ་བྱུར་ད་ནུག 

བླུག་ བླུག་ བླུགས་ བླུགས། ༡ འབོྱ་བ།
༢ བརྡུངས་པའི་དོན། 

༡ ཚོདམ་ཕོརཔ་ནང་བླུགས་ཏེ་དྲང་། 
༢ ཁོ་གིས་མོ་ལུ་མཛོག་བླུགས་ནུག། 

བེད་ བེད་ བེད།  རལ་འགྱོ་བའི་དོན། གོ་ལ་ར་རྡུགས་དོང་བེད་སོ་ནུག 
དབྱེ་ དབྱེ་ དབྱེ་ དབྱེ། སོ་སོར་ཕྱེས་པའི་དོན། མི་རིགས་ལུ་སོ་སོར་དབྱེ་ནི་མི་འོང་། 
བྱེགས་ བྱེགས་ བྱེགས་ བྱེགས་ བརྫམ་པའི་དོན། རྩྭ་ཚུ་རྩ་བ་ལས་བྱེགས་བཀོ་ནུག 
བྱེལ་ བྱེལ་ བྱེལ་ བྱེལ། ཙང་མ་ཆགས་པར་འབད་བའི་དོན། སྤྱགས་

ནི། ཚ་གྱང་ལང་ནི། 
དཔོན་འབོྱན་ནི་ཨིན་ཟེར་རྫོང་ཁག་གི་མི་ཚུ་བྱེལ་
དེས། 

སྦྱེལ་ སྦྱེལ་ སྦྱེལ་ སྦྱེལ། གཅིག་ཁར་མཐུད་པའི་དོན། གླང་གཉིས་མགུ་ཏོ་སྦྱེལ་ཏེ་བཏགས་ནུག 
འབྲེལ་ འབྲེལ་ འབྲེལ།  གཅིག་གིས་གཅིག་ལུ་བརྟེན་པའི་དོན། སྒོ་ནོར་སེམས་ཅན་མི་དང་འབྲེལ་ཏེ་སོྡད་འོང་།
བྲེས་ བྲེས་ བྲེས་ བྲེས། ཆུ་གློ་བུར་དུ་རྒྱས་པའི་དོན། ཁ་ཙ་ནུབ་མོ་ཆུ་ཡང་བྲེས་ཆི་ནུག 
འབོ་ འབོ་ འབོ་ འབོ། ༡ སྐད་རྐྱབ་སྟེ་ཤོག་ཟེར་སླབ་པའི་དོན།

༢ དམ་བཅའ་ལེན་ནི། 
༡ ནུབ་མོ་མིང་བཏོན་ཏེ་འབོ་ནི་མི་འོང་། 
༢ སྡིག་པ་སྤངས་ཏེ་ དགེ་བ་འབད་ནི་ མནའ་
འབོ་ནུག།  

སོྦ་ སོྦ་ སོྦ་ སོྦ། ཚད་ཡར་རྒྱས་པའི་དོན། ཁ་ས་ནུབ་མོའི་འཕྱེན་གྱིས་མིག་ཏོ་ཡང་སོྦ་ནུག
བོག་ བོག་ བོག  རང་བཞིན་གྱིས་ཕྱལ་ཏེ་འགྱོ་བའི་དོན། གྱང་གི་མགུ་ལས་འདམ་པ་བོག་དེས། 
དབོག་ དབོག་ དབོག་ དབོག ལེན་པའི་དོན། ཆུ་ཨུམ་ཆུ་ནང་ལས་དབོག་དགོ། 
སོྦམ་ སོྦམ་ སོྦམ།  ཆེ་བ་ལུ་འགྱུར་ནི། ཨ་ལོ་སོྦམ་དགོ་པ་ཅིན་ བཞེས་སྒོ་ ལེགས་ཤོམ་

བྱིན་དགོ། 
བོར་ བོར་ བོར་ བོར། འདོར་བའི་དོན། ཕྱགས་སྙིགས་ག་ར་ཚལ་མ་ནང་བོར་ནུག 
བོྱ་ བོྱ་ བོྱ།  ཚྭ་ཁ་ལྡན་པའི་དོན། ཨེ་མ་དར་ཚིའི་ཚོདམ་ནང་ཚྭ་ཡང་མ་བོྱ་བས།
འབོྱ་ འབོྱ་ བོྱ་ བོྱ། ཧོད་གཅིག་ལས་གཅིག་ནང་བླུགས་པའི་

དོན། 
ཨ་རག་པ་ལང་ནང་བོྱ་བཞག་ནུག 

བོྱག་ བོྱག་ བོྱག་ བོྱག ཟུར་བའམ་འཛེམས་པའི་དོན། ངོ་ལོགཔ་ཚུ་ས་མཚམས་ཁ་ལས་བྱོག་དེས།



སྐད་ཡིག་དང་ཡི་གུའི་སྦྱོོར་བ།

དཔེ་་སྐྲུན་ལོོ་ སྤྱི་་ལོོ་ ༢༠༢2 རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག�་གོང་འཕེལ�་ལོས་ཁུངས།

སློོབ་རིམ་༡༢ པ།
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འབོྱན་ འབོྱན་ བོྱན་ བོྱན། ཞེ་ས་ལས་འོང་བ་དང་སོང་བའི་དོན། བླམ་ཞིང་ཁམས་ལུ་བོྱན་སོ་ནུག 
འབོྱར་ འབོྱར་ འབོྱར།  ལོྷད་པ་དང་ཐོབ་པའི་དོན། ཁོ་གིས་སྐྱེལ་མིའི་ཡི་གུ་ང་ལུ་འབོྱར་ཡི། 
བོྲན་ བོྲན་ བོྲན་ བོྲན། ཆུ་ཡི་ཐིགས་པ་གཏོར་བའི་དོན། མཆོདཔ་ཕུལ་ཚར་བའི་ཤུལ་ལས་ཆབ་བོྲན་དགོ།
དམིགས་ དམིགས་ དམིགས་ དམིགས། སེམས་གཏད་པའིདོན། འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ལུ་དམིགས་ཏེ་ཨ་ར་པ་ཙ་

བགྱང་ཞིག 
སྨིན་ སྨིན་ སྨིན།  ཁུག་པའམ་འཁོར་བའི་དོན། སྡིག་པའི་འབྲས་བུ་སྡིག་ཅན་མི་ལུ་སྨིན་འོང་།
རྨུག་ རྨུག་ རྨུགས་ རྨུགས། སོ་བཏབ་པའི་དོན། སྟག་གིས་ཀ་ཤ་ཅིག་རྨུགས་བཞག་ནུག 
རྨུར་ རྨུར་ རྨུར་ རྨུར། སོ་གིས་ཕྱེ་བཟོ་བའི་དོན། ཇ་དང་གཅིག་ཁར་འཛརཝ་རྨུར་ཞིག 
མེལ་ མེལ་ མེལ།  ཤུགས་རྫོགས་ཏེ་རང་བཞིན་གྱིས་ཞིག་འགྱོ་

བའི་དོན། 
གོ་ར་རྡུགས་ཆུ་ནང་བཙུགསཔ་ཅིག་མེལ་སོ་ཡི།

རོྨ་ རོྨ་ རོྨ་ རོྨ། ས་ལོྷག་པའི་དོན། ནོར་གྱིས་ཞིང་ཡང་རོྨ་འོང་། 
རོྨངས་ རོྨངས་ རོྨངས།  མི་ཤེས་པའི་དོན། མི་སེར་ཚུ་མགུ་རོྨངས་ཏེ་ལུས་ནུག 
དམོད་ དམོད་ དམོད་ དམོད། མནའ་དང་སྦྲགས་ཏེ་སོྨན་ལམ་བཏབ་པའི་

དོན། 
མོ་བཏབ་ད་ལེགས་ཤོམ་འབད་དམོད་དགོ།

མོས་ མོས་ མོས་ མོས། ཡིད་ཆེས་པའི་དོན། བླམ་སྤྲུལ་སྐུ་ཚུ་ལུ་མོས་དགོ། 
མྱོང་ མྱོང་ མྱོངས་ མྱོངས། ཐོབ་པའམ་ཚོར་བའི་དོན། ཨ་ལོ་ཨོམ་གྱི་བོྲཝ་མྱོངས་ཆི་ནུག 
ཙབ་ ཙབ་ ཙབ་ ཙབ་ འཚབ་འཚབ་འབད་བའི་དོན། ཨ་ཞང་བླམ་ད་རིས་ཆོ་ག་ཙབ་དོ། 
བཙག་ བཙག་ བཙགས་ བཙག ༡ ཕྱི་སེལ་རྐྱབ་པའི་དོན།

༢ བཙུགས་ཏེ་བཏོན་བཅུག་ནི། 
༡ མང་པོའི་སྦུག་ལས་བཙགས་ 
  ཏེ་འཐུ་ནུག། 
༢ ཁྲག་བཙགས་ནུག། 

བཙབ་ གཙབ་ བཙབས་ གཙབས། གཏུབས་པའི་དོན། ཤ་བཙབས་ཏེ་ཕྱ་རུ་རུ་བཟོ་ཡི། 
བཙར་ བཙར་ བཙར་ བཙར། བརྒྱུད་ནི། དམག་མི་ དཀྱུས་མ་ལས་ བཙར་ཏེ་དྲག་ཤོས་

ཐོབ་ནུག། 
བརྩམ་ བརྩམ་ བརྩམས་ རྩམས། ཚིག་གསརཔ་བསྒྲིགས་པའི་དོན། དཔེ་ཆ་བརྩམས་ཏེ་མཁས་པའི་མིང་གཏམ་ཐོན་

ནུག 
བསྩལ་ སྩལ་ བསྩལ་ སྩལ། བཀའ་གནང་བའི་དོན། བླམ་གིས་སྡིག་པ་སྤང་དགོ་པའི་བཀའ་བསྩལ་ནུག
རྩི་ རྩི་ རྩི་ རྩི། འབྱར་ནི། རང་དྲག་པ་ཅིན་ ཉེཝ་རྩི་མི་ ལེ་ཤ་འཐོན་འོང་།
བརྩི་ རྩིས་ བརྩིས་ རྩིས། གྱངས་ཁ་བགྱངས་པའི་དོན། གྱངས་ཁ་ཚུ་ག་ར་ལག་པའི་ཐོག་ཁར་རྩིས་དོ།
ཙིག་ ཙིག་ ཙིག་ ཙིག ཁོང་ཁྲོ་ལངས་པའི་དོན། སུ་ཐག་ཐུང་ཀུ་ཚུ་གིས་མགྱོགས་པར་ཙིག་འོང་།
བརྩིག་ རྩིག་ བརྩིགས་ རྩིགས། རོྡ་སོགས་གཅིག་གུ་གཅིག་བཀལ་བའི་དོན། ཁྱིམ་ཆུ་རིལ་རོྡ་བརྩིགས་ཏེ་རྐྱབ་དེས། 
བཙིར་ བཙིར་ བཙིར་ བཙིར། ཨེབ་སྟེ་འཐོན་བཅུག་པའི་དོན། མི་ཚུ་སྤང་རྩིའི་མར་ཁུ་བཙིར་དོ། 
བཙུགས་ བཙུགས་ བཙུགས་ བཙུགས། ༡ འགོ་བརྩམས་པའི་དོན།

༢ འཛུལ་བཅུག་པའི་དོན།  
༣ བཏབ་པའི་དོན། 

༡ དོྲ་པ་ཆུ་ཚོད་༩ལས་སོླབ་གྲྭ་འགོ་བཙུགས་ཡི།
༢ ཁྱིམ་ནང་ཅ་ལ་ལྟེམ་ལྟེམ་བཙུགས་ནུག 
༣ ཨ་རིང་ནང་ལྕངམ་ལེ་ཤ་བཙུགས་ནུག 

བཙུམ་ བཙུམ་ བཙུམས་ བཙུམ། ཁ་དང་མིག་ཏོ་སོགས་ཟུམ་པའི་དོན། མིག་ཏོ་བཙུམས་ཏེ་ལམ་མ་འགྱོ། 



སྐད་ཡིག་དང་ཡི་གུའི་སྦྱོོར་བ།

དཔེ་་སྐྲུན་ལོོ་ སྤྱི་་ལོོ་ ༢༠༢2ལུ། 

སློོབ་རིམ་༡༢ པ།

53												 རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག�་གོང་འཕེལ�་ལས་ཁུངས།

རྩེ/བརྩེ་ རྩེ་ རྩེས་
/བརྩེས་ 

རྩེས། ལུས་རྩལ་ལུ་འཇུག་པའི་དོན། རྩེདམོ་རྩེད་ཐང་ནང་རྩེས་ཞིག 

བརྩེ་ བརྩེ་ བརྩེས་ རྩེས། བྱམས་སེམས་བསྐྱེད་པའི་དོན། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སེམས་ཀྱིས་བརྩེ་དགོ།
བརྩེག རྩེག བརྩེགས་ རྩེགས། གཅིག་གུ་གཅིག་བཞག་པའི་དོན། རི་ཡི་ལབ་རྩ་ཁར་རོྡ་བརྩེགས་ཏེ་བཞག་ཅི།
བཙེམ་ བཙེམ་ བཙེམས་ བཙེམ། ཁབ་དང་སྐུདཔ་གིས་གཅིག་ཁར་སྦྲགས་

པའི་དོན། 
སོླབ་གྲྭའི་སྒྲིག་གོ་འཕྲུལ་གྱིས་བཙེམ་དགོ། 

བཙོ་ བཙོ་ བཙོ་ བཙོ། ཚོ་བཅུག་པའི་དོན། དང་ཕུ་ཚོདམ་རྫམ་ནང་བཙོ་ནི་ཡོད། 
བཙོང་ བཙོང་ བཙོངས་ བཙོང་། དངོས་རྫས་སྤྲོད་དེ་རིན་ལེན་པའི་དོན། ཕ་མའི་ཕ་གཞིས་བཙོང་ནི་མི་འོང་། 
བརོྩན་ བརོྩན་ བརོྩན་ བརོྩན། སྙིང་རུས་བསྐྱེད་པའི་དོན། ཉིན་ནུབ་མེད་པར་དཔེ་ཆ་ལུ་བརོྩན་དགོ། 
ཚ་ ཚ་ ཚ་ ཚ། ༡ ཚོར་ཤུགས་ཆེ་བའི་དོན།

༢ བྱམས་སེམས་ཆེ་བའི་དོན།  
༣ དམིགས་པ་གཏད་སར་ཕོག་པའི་ 
  དོན།  
༤ ཕྲག་དོག་ཆེ་བའི་དོན། 

༡ མི་དམངས་འཛོམ་སར་ངོ་ཚ་ཡི། 
༢ བུམོ་འདི་ཧིང་ཚ་ར་ཚ་བས།  
༣ ལྕགས་གཞུ་གིས་མདའ་ཚ་བས།  
༤ ཕོ་རྒས་ལས་ཨམ་སྲུ་ར་མིག་སེར་ཚ་བས། 

ཚང་ ཚང་ ཚང་།  གྱངས་ཁ་འགྲིགས་པའི་དོན། མཆོད་རྟེན་སྐོར་ར་བརྒྱ་ཚང་ནི་འབད་དོ། 
འཚབ་ འཚབ་ འཚབས།  སེམས་ལུ་ལོྷད་ཆ་མེད་པའི་དོན། ད་རིས་ཚོང་ལུ་འགྱོ་ནི་ལུ་འཚབས་ཆི་ཡི། 
འཚམ་ འཚམ་ འཚམས།  རན་པའམ་འོས་པའི་དོན། ལཱ་ངན་དང་སོྤྱད་ངན་འབད་ནི་འདི་མི་འཚམ་པས།
འཚའ་ འཚའ་ འཚའ་ འཚའ། སེམས་ཅན་གྱི་ཕྱུག་གུ་སྐྱེ་ནི། བྱི་ལི་ཕྱུག་གུ་གཉིས་འཚའ་ནུག། 
ཚར་ ཚར་ ཚར།  མཇུག་བསྡུ་བའི་དོན། འཇིག་རྟེན་པའི་ལཱ་ལུ་ཚར་ནི་ཟེརཝ་མེད། 
འཚལ་ འཚལ་ འཚལ་ འཚལ། གུས་པའི་སྒོ་ལས་མ་ལྔ་ས་ལ་བརྡབས་པའི་

དོན། 
ལྷ་ཁང་ནང་ཕྱག་ཕུད་གསུམ་འཚལ་ད་ཡི། 

འཚིག འཚིག འཚིགས་ འཚིག ༡ མེ་གིས་བསྲེགས་པའི་དོན།
༢ དྲོད་ཤུགས་འབར་བའི་དོན། 

༡ མེ་རྐྱེན་གྱིས་ཁྱིམ་ག་ར་ 
  འཚིགས་སོ་ནུག 
༢ ཉིམ་གིས་གདོང་ག་ར་ 
  འཚིགས་སོ་ཡི། 

ཚིམ་ ཚིམ་ ཚིམས།  ངོམས་པའི་དོན། ལོ་གསར་ལུ་བཞེས་སྒོ་གིས་ཚིམས་སོ་ཡི། 
ཚུགས་ ཚུགས་ ཚུགས།  ལྕོགས་པའམ་ཐུབ་པའི་དོན། གླང་གིས་རྒྱ་ཚ་ལུ་རྩ་ལས་འབད་མ་ཚུགས་པས།
ཚུད་ ཚུད་ ཚུད།  གྲངས་སུ་ཚུད་པའི་དོན། ཨ་ལོ་ལོ་དྲུག་ལས་སོླབ་གྲྭའི་ནང་ཚུད་འོང་།
འཚུབ་ འཚུབ་ འཚུབས།  ༡ བར་ཆད་ཆེ་བའི་དོན།

༢ འཁྱིལ་བའི་དོན། 
༡ དུས་ཅི་ལོ་ཀག་ལུ་སེམས་འཚུབ་པས། 
༢ ནམ་དགུན་ཐལཝ་ནང་རླུང་འཚུབ་དེས། 

ཚེས་ ཚེས་ ཚེས།  རང་བཞིན་གྱིས་བྱུང་བའི་དོན། དུ་ཅི་གནམ་ལོ་ལྕགས་མོ་ཡོས་ལོ་ཚེས་ཡི། 
འཚེར་ འཚེར་ འཚེར།  སེམས་བསུན་པ་དང་འདོྲགས་པའི་དོན། ནུབ་མོ་ཕར་ཚུར་འགྱོ་ནི་འདི་སེམས་འཚེར་བས།
ཚོ་ ཚོ་ ཚོ།  བཙོ་སྟེ་བཟའ་ཆོགཔ་འགྱོ་བའི་དོན། ཤ་བཙིར་རྫམ་ནང་བཙོ་སྟེ་ཚོ་སོ་ནུག 
འཚོ་ འཚོ་ འཚོ་ འཚོ། ༡ ཚེ་སོྲག་གནས་པའི་དོན།

༢ སྨིན་པའི་དོན། 
༣ གསོ་བའམ་སྐྱོང་བའི་དོན། 

༡ བླམ་སྐུ་ཚེ་འཚོ་སྟེ་བཞུགས་ནུག། 
༢ ཁམ་ཤིང་ཁར་ཁམ་བུ་འཚོ་དེས། 
༣ ནོར་རྫིཔ་ཚུ་ནགས་ཚལ་ནང་འཚོ་དེས། 



སྐད་ཡིག་དང་ཡི་གུའི་སྦྱོོར་བ།

དཔེ་་སྐྲུན་ལོོ་ སྤྱི་་ལོོ་ ༢༠༢2 རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག�་གོང་འཕེལ�་ལོས་ཁུངས།
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འཚོག་ འཚོག་ འཚོགས་ ཚོགས། འཛོམས་པའི་དོན། བོླན་པོ་ཆ་ཁྱབ་ཞས་འཛོམ་འཚོགས་དེས། 
ཚོར་ ཚོར་ ཚོར།  ༡ སེམས་ཀྱིས་ཧ་གོ་བའི་དོན།

༢ གཉིད་སད་པའི་དོན། 
༡ རང་ཤི་ནི་ཨིནམ་སེམས་ཀྱིས་ཚོར་ཡི། 
༢ ང་དྲོ་པ་ཧ་སག་གཉིད་ཚོར་ཡི། 

འཚོལ་ འཚོལ་ འཚོལ་ འཚོལ། ཐོབ་ཐབས་འབད་བའི་དོན། ཁ་ཙ་ཅ་ལ་འབྱང་མི་ད་རིས་འཚོལ་དོ། 
འཛག་ འཛག་ འཛག  ཐོན་འགྱོ་བའི་དོན། རྫ་མའི་གཤམ་ལས་མར་ཁུ་འཛག་དེས། 
འཛང་ འཛང་ འཛང་།  བུང་ཁ་ལུ་གྲིལ་ཏེ་འོང་ནི། དབུགས་ ཁ་ལུ་འཛང་སྟེ་ བོླ་ར་སླབ་མ་ཚུགས་

པས། 
མཛད་ མཛད་ མཛད་ མཛད། ཞེ་ས་ལས་འབད་བའི་དོན། བླམ་གིས་སེམས་ཅན་གྱི་འགྲོ་དོན་མཛད་དེས།
འཛད་ འཛད་ འཛད་ འཛད། ཟད་ནི། ཕྱག་ཕུལ་ཏེ་ ཨེན་ཏ་ག་ར་ འཛད་ནུག། 
བརྫམ་ བརྫམ་ བརྫམ་ བརྫམ། གཅད་ནི། མི་ཚུ་གིས་ཤིང་ག་ར་བརྫམ་ཚར་ནུག། 
འཛིང་ འཛིང་ འཛིངས་ འཛིངས། འཁྲུགས་པའི་དོན། སྐུད་པའི་མཐའམ་ག་ར་འཛིངས་ཆི་ནུག 
འཛུལ་ འཛུལ་ འཛུལ་ འཛུལ། ནང་ན་ཞུགས་པའི་དོན། མི་སེར་ག་ར་རྫོང་ནང་འཛུལ་དེས། 
རྫུས་ རྫུས་ བརྫུས་ རྫུས། སྤྲུལ་ནི། མིག་འཕྲུལ་རྐྱབ་མི་ཚུ་གིས་ སེམས་ཅན་སྟག་ལུ་

བརྫུས་ནུག། 
བརྫེ་ རྫེ་ བརྫེས་ རྫེས། གོ་ལ་ཡར་བསྒྲིལ་བའི་དོན། ཆུ་ནང་འཛུལཝ་ད་གོ་ལ་ཡར་རྫེས་ཞིག 
འཛེག་ འཛེག་ འཛེགས་ འཛེགས། དམའ་ས་ལས་མཐོ་སར་འགྱོ་བའི་དོན། སྤྱ་དཀར་ཚུ་ག་ར་ཤིང་གུ་འཛེགས་ཆི་ནུག 
འཛེམ་ འཛེམ་ འཛེམས་ འཛེམས། འཚེར་སྣང་བསྐྱེད་པའི་དོན། སྡིག་པའི་ལཱ་ལུ་ཨིན་ཅི་མིན་ཅི་འཛེམ་དགོ།
འཛོམ་ འཛོམ་ འཛོམས་ འཛོམས། འདུ་བའམ་ཚོགས་པའི་དོན། མི་ཚུ་ལྕང་གླིང་མེད་ཐང་ནང་འཛོམ་དེས། 
རྫོགས་ རྫོགས་ རྫོགས།  འབད་ཚར་བའི་དོན། ནོར་གྱི་བྱང་ས་ལུ་རྒྱགས་སྐལ་རོྫགས་སོ་ནུག
རྫོབ་ རྫོབ་ རྫོབ་ རྫོབ། ཁུ་བ་དང་ཚི་མ་གཉིས་སླ་བསྲེ་ནི། སྲིབ་ཨོ་མའི་ནང་རྫོབ་བཟའ་ནི། 
འཛོལ་ འཛོལ་ འཛོལ།  ནོར་བའི་དོན། ང་གིས་འབད་མིའི་ལཱ་འདི་འཛོལ་སོ་ནུག 
བཞག་ བཞག་ བཞག་ བཞག ༡ སེམས་ཁར་ངེས་པའི་དོན།

༢ མ་དགོ་པར་བཀོ་བའི་དོན།  
༣ བཀལ་བའི་དོན།  
༤ བདག་འཛིན་འབད་བའི་དོན། 

༡ ཕ་མའི་བསླབ་བྱ་སེམས་ཁར་བཞག་དགོ།
༢ ང་རྩེདམོ་རྩེ་ནི་འདི་བཞག་ཡི།  
༣ ཅ་ལ་ག་ར་ས་ཁར་བཞག་དེས།  
༤ ཁྱོད་ཀྱི་ཅ་ལ་ང་གིས་བཞག་ཅི། 

གཞར་ གཞར་ བཞར་ གཞར། སེན་མོ་གིས་ཀྲེག་བཏང་བའི་དོན། འཕརཝ་གིས་ནོར་གྱི་ལྷ་པ་ག་ར་བཞར་ད་ནུག
ཞམ་ ཞམ་ ཞམ་ ཞམ། ཚུར་བསྡུ་བའི་དོན། ནོར་རྫིཔ་ཟོམ་ནང་ལས་མར་ཞམ་དེས། 
ཞར་ ཞར་ ཞར།  མིག་ཏོ་ལུ་སྐྱོན་ཤོར་བའི་དོན། ནད་ཕོག་སྟེ་མིག་ཏོ་ཞར་སོ་ནུག 
ཞལ་ ཞལ་ ཞལ།  རྦ་ལུད་པའི་དོན། ཨ་རྒས་ཁ་ལས་ཁ་ཆུ་ཞལ་དོ། 
ཞི་ ཞི་ ཞི།  ཡལ་འགྱོ་བའི་དོན། ད་འབདན་ངོ་ལོགཔ་གི་བྱེལཝ་ཞི་སོ་ཡི། 
ཞིག་ ཞིག་ ཞིག  བཤིག་འགྱོ་བའི་དོན། ས་ཡོམ་གྱིས་ཁྱིམ་ལེ་ཤ་ཞིག་ཡར་སོ་ནུག 
གཞིབ་ གཞིབ་ གཞིབས་ གཞིབ། གཅིག་ཁར་བསྒྲིགས་བཞག་པའི་དོན། ཕོརཔ་དང་སྡེརམོ་ཚུ་གཞིབས་ཏེ་བཞག་ཡི།
ཞིམ་ ཞིམ་ ཞིམ་ ཞིམ། བོྲ་མྱོང་ནི། གུན་ཆ་ ཞིམ་པས། 
ཞུ་ ཞུ་ ཞུ་ ཞུ། ༡ ཟས་བཅུད་གཟུགས་ཀྱིས་ལེན་པའི་

  དོན།  
༢ ཞེ་ས་ལས་གོང་མའི་སྙན་ལུ་བརྡ་ 

༡ ཕོཝ་ནང་བཞེས་སྒོ་ཞུ་སོ་ནུག 
༢ དཔོན་ལུ་སྐྱིད་སྡུག་ཞུ་ཡི། 
༣ ནཱ་གི་བཀའ་དྲིན་ལས་ཞུ་ཡི་ 



སྐད་ཡིག་དང་ཡི་གུའི་སྦྱོོར་བ།

དཔེ་་སྐྲུན་ལོོ་ སྤྱི་་ལོོ་ ༢༠༢2ལུ། 
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55												 རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག�་གོང་འཕེལ�་ལས་ཁུངས།

 སྤྲོད་པའི་དོན།
༣ ཐོབ་པའི་དོན། 

 གོ།

བཞུ་ བཞུ་ བཞུ་ བཞུ། དྲོད་བཏགས་ཏེ་ལྷ་སི་སི་འགྱོ་བའི་དོན། སྤྲོས་རྐོཔ་རྫམ་ནང་གསེར་བཞུ་དེས། 
ཞུགས་ ཞུགས་ ཞུགས།  འཛུལ་བའམ་ཚུད་པའི་དོན། ལཱ་འདི་ནང་སྐྱོན་ཞུགས་སོ་ནུག 
བཞུགས་ བཞུགས་ བཞུགས་ བཞུགས། ཞེ་ས་ལས་སོྡད་པའི་དོན། བླམ་གཟིམ་ཅུང་ནང་བཞུགས་ནུག 
ཞུད་ ཞུད་ ཞུད།  མར་བཤུད་དེ་འགྱོ་བའི་དོན། ཆར་ཆུ་གིས་ས་གད་པ་ཆ་མཉམ་མར་ཞུད་དེས།
བཞུར་ གཞུར་ བཞུར་ གཞུར། སྐྱ་དང་སྤུ་སོགས་ཀྲེག་པའི་དོན། དགེ་སོླང་ཚུ་ད་རིས་སྐྱ་གཞུར་དེས། 
བཞེངས་ བཞེངས་ བཞེངས་ བཞེངས། ཞེ་ས་ལས་ཡར་ལོང་བའི་དོན། དཔོན་དོྲ་པ་ཧ་སག་བཞེངས་ནུག 
ཞེན་ ཞེན་ ཞེན།  དགའ་བའམ་ཆགས་པའི་དོན། ཕམ་གིས་བུ་གཞི་ལུ་ཞེན་ད་ཡེ། 
བཞེས་ བཞེས་ བཞེས་ བཞེས། ༡ ཞེ་ས་ལས་ཁས་ལེན་པའི་དོན།

༢ གསོལབའི་དོན།  
༣ ཞེ་ས་ལས་འབག་འགྱོ་བའི་དོན། 

༡ ཟ་སྤྱོད་མ་བཏུབ་པའི་ས་ 
  གཞུང་གིས་བཞེས་ཡི། 
༢ དཔོན་ཕྱི་རུ་ཚོགས་བཞེས་དེས།  
༣ བླམགིས་འབུལ་བ་ཡང་བཞེས་ཡི། 

བཞོ་ བཞོ་ བཞོ་ བཞོ། ༡ ནུ་མ་ལས་ འཐེན་ཏེ་ ནང་རྫས་ 
  བཏོན་པའི་དོན།  
༢ སོྦ་རེག་པའི་དོན། 

༡ ནོར་རྫིཔ་བ་ལས་ཨོམ་བཞོ་དེས།  
༢ ང་གི་ལག་པ་ལས་སོྦ་བཞོ་འོང་རྨེ། 

གཞོག་ གཞོག་ བཞོགས་ གཞོགས། ཕྱི་ཁ་ལས་སྤོགས་བཀོ་བའི་དོན། ཤིང་གཞོག་ནི་ལུ་སྟ་རེ་རྣསོ་དགོ། 
གཞོང་ གཞོང་ གཞོང་ གཞོང་། ༡ སྐྱ་དང་སྤུ་སོགས་གཞིབ་ནི།

༢ ལྷུ་ནི། 
༡ ཨ་ལོ་ མགུ་ལས་ གཞོང་དེས། 
༢ མི་ སྲ་ཀྲག་འབད་རུང་གཞོང་སྦེ་ སླབ་པ་ཅིན་ 
ཉན་འོང་། 

བཞོན་ ཞོན་ བཞོན་ ཞོན། སྟེང་ལུ་འཛེགས་པའི་དོན། ཆུང་ཀུའི་བསྒང་རྟ་གུ་བཞོན་ནི་མི་འོང་། 
ཞོབ་ ཞོབ་ ཞོབ།  ༡ བསྐམས་ཏེ་འགྱོ་བའི་དོན།

༢ ཆུང་ཀུ་འགྱོ་བའི་དོན། 
༡ ཧོན་ཚོད་ཉིམ་གིས་ཞོབ་སོ་ནུག། 
༢ ཨ་ལོ་གདོང་སོྦ་མི་ལེ་ཤ་ཞོབ་ སོ་ནུག 

ཟ་ ཟ་ ཟ་ ཟ་ ༡ ཐེ་ཚོམ་ཆགས་པའི་དོན།
༢ གཡང་ཟ་སྟེ་འདོྲགས་པའི་དོན། 

༡ ཁ་ཙ་ཁོ་གིས་སླབ་མི་ལུ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་ཆི་ཡི།
༢ བྱག་གུ་འཛེག་ནི་འདི་གཡང་ཟ་ཡི། 

ཟག་ ཟག་ ཟགས།  བུད་པའི་དོན། ཁྱིམ་ཐོག་བཞི་ལས་ཨ་ལོ་ཅིག་ཟགས་སོ་ནུག
གཟང་ གཟང་ གཟང་ གཟང་། ༡ ར་ཁུངས་བཀལ་བའི་དོན།

༢ ལྷུག་མེདཔ་འབད་བཟོ་བའི་དོན། 
༣ གཡུར་བ་བསལ་བའི་དོན། 

༡ ད་རིས་འབདན་ཁོ་གིས་ཁུངས་གཟང་ཡི།
༢ ཕད་ཙི་ནང་གེ་ཟ་ལྟེམ་ལྟེམ་གཟང་ད་ནུག 
༣ འཕྲལ་འཕྲལ་ར་གཡུར་བ་ འདི་གཟང་དགོ། 

ཟད་ ཟད་ ཟད།  རྫོགས་པའི་དོན། ལོྟཝ་བཀྱེས་ཏེ་ཁོང་ཤུགས་ཟད་སོ་ཡི། 
གཟན་ གཟན་ གཟན།  ༡ གནོད་པ་ཆེ་བའི་དོན།

༢ ཟད་འགྲོ་ལྕི་བའི་དོན། 
༡ ཁོ་གི་སྐད་འདི་རྣམ་ཅོ་ཁར་གཟན་པས།
༢ ཨ་ལོ་མང་ན་འགྲོ་སོང་ལུ་གཟན་འོང་། 

གཟབ་ གཟབ་ གཟབ་ གཟབ། དོགས་ཟོན་འབད་བའི་དོན། མི་འཛོམ་སར་སོྤྱད་ལམ་གཟབ་དགོ་རྨེ། 
ཟམ་ ཟམ་ ཟམ།  རུལ་འགྱོ་བའི་དོན། ཆབ་གསང་ནང་གི་ཨེན་ཏ་ཟམ་སོ་ནུག 
བཟའ་ ཟ་ བཟའ་ བཟའ། ཟས་ལུ་ལོངས་སྤྱོད་པའི་དོན། ལོྟ་བཟའ་ནི་གི་སྒྲིག་ལམ་ལྷབ་དགོ། 
གཟར་ གཟར་ གཟར་ གཟར། དཔྱངས་བཞག་པའི་དོན། གོ་ལ་ལྕགས་གཟེར་གུ་གཟར་བཞག་ནུག 



སྐད་ཡིག་དང་ཡི་གུའི་སྦྱོོར་བ།

དཔེ་་སྐྲུན་ལོོ་ སྤྱི་་ལོོ་ ༢༠༢2 རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག�་གོང་འཕེལ�་ལོས་ཁུངས།

སློོབ་རིམ་༡༢ པ།

56

བཟི་ བཟི་ བཟིས།  དབང་རྩ་ཉམས་པའི་དོན། ཆང་ཟེ་གུ་རུ་ཆང་གིས་བཟིས་ཆི་ནུག 
གཟིགས་ གཟིགས་ གཟིགས་ གཟིགས། མཐོང་བའམ་བལྟ་བའི་ཞེ་ས། དཔོན་སྒོ་སྒྲིག་ཁ་ལས་གཟིགས་དེས། 
ཟིང་ ཟིང་ ཟིང་།  ༡ སྤུ་སོགས་ཡར་ལོང་བའི་དོན།

༢ འཁྲུགས་པའི་དོན། 
༡ མྱ་ངན་ཕོག་སྟེ་མགུ་ཏོའི་སྐྱ་ཡང་ཟིང་ཆི་ནུག
༢ སྐུདཔ་ཟིང་སྟེ་བསྒོང་མི་ཤེས་ པས། 

གཟིམ་ གཟིམ་ གཟིམས་ གཟིམས། ཉལ་བའི་ཞེ་ས། བླམ་ གཟིམས་ཚར་ནུག།  
གཟིལ་ གཟིལ་ གཟིལ་ གཟིལ། ཕྱ་རུ་རུ་བཟོ་བཏང་བའི་དོན། ཧོན་ཚོད་ཕྱ་རུ་རུ་འབད་གཟིལ་དགོ། 
ཟུག་ ཟུག་ ཟུག  ༡ ཟིང་འཁྲུག་སོླང་བའི་དོན།

༢ རྣོས་ཅན་གྱི་རིགས་ཀྱིས་བཙུགས་ཏེ་
ཐོགས་ལུས་པའི་དོན། 

༡ ཨ་ལོ་སྡེ་ཚན་བཟོ་སྟེ་བྱེལཝ་ཟུག་ད་ནུག
༢ མདའ་གིས་འབའ་མའི་སྒོར་ ཐིག་གུ་ཟུག་ཆི་
ཡི། 

གཟུང་ གཟུང་ བཟུང་ ཟུངས། བཤེད་བའི་དོན། ཕོརཔ་ལགཔ་གིས་སྒྲིང་སྒྲིང་འབད་ཟུངས་ཞིག
ཟུན་ ཟུན་ ཟུན།  ཐེབས་པའི་དོན། སོྟང་ཕུ་ཤིང་གུ་མེ་ཟུན་ཆི་ནུག 
ཟུམ་ ཟུམ་ ཟུམ།  རང་བཞིན་གྱིས་ཁ་བཙུམས་འགྱོ་བའི་དོན། ཟླཝ་ཤརཝ་ད་མེ་ཏོག་པདྨ་ཁ་ཟུམ་ཆི་ཡི། 
གཟུར་ གཟུར་ བཟུར་ ཟུར། རྒྱབ་ཤུད་རྐྱབ་པའི་དོན། ཡ་མེད་འདི་གིས་ལཱ་ལས་བཟུར་ད་ཡི། 
བཟླུམ་ ཟླུམ་ བཟླུམས ཟླུམས། བསྡུམ་དང་འདྲ། རོྩད་གཞིཔ་གཉིས་བཟླུམས་ཏེ་འཆམས་སོ་ཡི།
བཟེད་ བཟེད་ བཟེད་ བཟེད། ༡ ཁས་ལེན་པའི་དོན།

༢ འབབ་བཅུག་པའི་དོན། 
༡ ནངས་པར་ལཱ་འབད་ནི་འབད་ ཁག་བཟེད་ཆི་
ཡི། 
༢ ཆུ་གཟར་ཁ་ལས་བཟེད་དགོ། 

ཟེར་ ཟེར་ ཟེར་ ཟེར། སླབ་ནི། ལྟ་མ་ ལོག་ཤོག་ ཟེར་དེས་རྨེ། 
བཟོ་ བཟོ་ བཟོ་ བཟོ། ༡ གསར་དུ་བསྐྲུན་པའི་དོན།

༢ ལེགས་བཅོས་འབད་བའི་དོན། 
༡ འདམ་པ་གིས་སྐུ་ཅིག་བཟོ་ནུག། 
༢ བུམོ་སྨན་གྱིས་བཟོ་བཟོ་དེས། 

བཟོད་ བཟོད་ བཟོད།  བསྲན་ཚུགས་པའི་དོན། རོགས་ཀྱིས་འཕྱ་རུང་རང་གིས་བཟོད་དགོ།
བཟློག ཟློག བཟློགས་ ཟློགས། བཀག་པའམ་ལོག་བཅུག་པའི་དོན། གནོད་པ་བཟློག་ནི་ལུ་རིམ་གྲོ་འབད་དགོ། 
འུར་ འུར་ འུར་ འུར། ངར་ལངས་པའི་དོན། འ་ནི་མི་འདི་ད་རིས་ན་འཐན་འུར་དེས། 
འོང་ འོང་ འོངས།  ༡ འབྱུང་བའི་དོན།

༢ ལྕོགས་གྲུབ་ཐོབ་པའི་དོན། 
༡ མགྱོནམོ་ཕྱི་རྒྱལ་ལས་འོངས་ཡི། 
༢ ལོ་རྒསཔ་ད་བྱཝ་མི་འོང་། 

ཡང་ ཡང་ ཡང་།  ལྕི་དྲགས་མེད་པའི་དོན། ལྕགས་ལས་རོྡ་ལེ་ཤ་ཡང་འོང་། 
ཡངས་ ཡངས་ ཡངས།  དོག་དྲགས་མེད་པའི་དོན། ཁྱིམ་སོྦམ་ནང་ས་གོ་ཡངས་པས། 
གཡབ་ གཡབ་ གཡབས གཡབ། གཡུགས་པའི་དོན། ཆུ་ཕ་ཀ་ལས་ཁ་ཤ་ཅིག་གཡབ་དེས། 
གཡའ་ གཡའ་ གཡའ།  ཀྲེག་དགོ་པའི་ན་ཟུག་ལངས་པའི་དོན། སྤུ་ཡམ་ཤིང་གཟུགས་ག་ར་གཡའ་འོང་། 
ཡར་ ཡར་ ཡར་ ཡར། ཐོན་འགྱོ་བའི་དོན། ད་ལྟ་ར་གནམ་བསྲོ་འོངད་ཡར་གེ། 
ཡལ་ ཡལ་ ཡལ།  རྣམ་པ་མེདཔ་འགྱོ་བའི་དོན། འདྲེ་མིག་ཏོའི་གདོང་ཁ་ལས་ཡལ་སོ་ཡི། 
ཡེང་ ཡེང་ ཡེངས།  སེམས་གཅིག་ཁར་མ་གནས་པའི་དོན། དཔེ་ཆ་སོྟནམ་ད་སེམས་ཡེང་ནི་མི་འོང་། 
ཡོལ་ ཡོལ་ ཡོལ།  ༡ བརྗེད་འགྱོ་བའི་དོན།

༢ ཐལ་བའི་དོན། 
༡ གསང་གཏམ་ཧིང་ལས་ཡོལ་མ་བཅུག 
༢ དུས་ཚོད་ཉིན་མའི་གུང་ལས་ཡོལ་ནུག 

གཡིབ་ གཡིབ་ གཡིབས་ གཡིབ། མ་མཐོངམ་བཟོ་བའི་དོན། ཀ་ཤ་ཚལ་མའི་ནང་གཡིབས་ཏེ་སོྡད་ནུག 
གཡུག གཡུག གཡུགས་ གཡུགས། ༡ བཀོ་བཏང་བའི་དོན། ༡ རོྡ་གཡུགས་ཏེ་མགུ་ཏོ་དཀྲུམས་ནུག། 
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དཔེ་་སྐྲུན་ལོོ་ སྤྱི་་ལོོ་ ༢༠༢2ལུ། 
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༢ སྤར་བའི་དོན།
༣ རྣམ་འགྱུར་སོྟན་པའི་དོན། 

༢ བུམོ་ཚུ་ལགཔ་གཡུག་དེས།  
༣ ཁ་དར་དཀརཔོ་ཅིག་གཡུག་དེས། 

གཡུར་ གཡུར་ གཡུར་ གཡུར། ཧོན་ལྡུམ་ལ་སོགས་པ་འབལ་བཀོ་བའི་དོན། ཨམ་སྲུ་ཚུ་ཆ་མཉམ་ཨ་རིང་ནང་རེད་གཡུར་དེས།
གཡེང་ གཡེང་ གཡེངས་ གཡེངས། སེམས་གཡོ་ནི། ལྟདམོ་ བལྟ་སྟེ་ གཡེང་ནི་མི་འོང་། 
གཡོ་ གཡོ་ གཡོ་ གཡོ། ༡ སྤར་བའི་དོན།

༢ ལོྟ་འབད་བའི་དོན།  
༣ སེམས་ཕོྱགས་གཅིག་ལུ་འགྱོ་བའི་ 
  དོན། 

༡ ཨམ་ཅིག་མགུ་ཏོ་གཡོ་སྦེ་ལྟ་དེས།  
༢ ཨམ་ཅིག་ལོྟ་གཡོ་དེས།  
༣ ཨམ་ཅིག་སེམས་གཞན་ཁར་གཡོ་ཆི་ནུག 

རང་ རང་ རང་།  ཡིད་ཆེས་ནི། གཞན་གྱིས་དགེ་བ་འབདཝ་ད་རྗེས་སུ་ཡི་རང་
དགོ། 

རངས་ རངས་ རངས།  ༡ ཡིད་ཆེས་པའི་དོན།
༢ ཤོང་བའི་དོན། 

༡ བླམ་གི་ཕྱག་ལཱ་ལུ་ངལ་རངས་ཡི།  
༢ ཁྱིམ་ནང་མི་ཁལ་གཅིག་ཡོད་ 
  རུང་རངས་ནི་ཨིན་པས། 

རན་ རན་ རན།  ༡ དུས་ཚོད་ཁར་འབབ་པའི་དོན།
༢ རིན་ཚད་འོས་པའི་དོན། 

༡ ཡིག་ཚང་གི་དུས་ཚོད་རན་ཆི་ཡི། 
༢ གོས་ཆེན་སོྟད་གོ་ལུ་ཏི་རུ་རན་པས། 

རམ་ རམ་ རམ།  རང་བཞིན་གྱིས་བརྡལ་འགྱོ་བའི་དོན། མི་སོྡད་མི་མེད་པར་ཁྱིམ་རམ་སོ་ནུག 
རལ་ རལ་ རལ།  རང་བཞིན་གྱིས་ཧྲལ་འགྱོ་བའི་དོན། གོ་གཅིག་ཡོད་མི་འདི་ཡང་རལ་སོ་ཡི། 
བརླག་ བརླག་ བརླགས་ རླགས མེདཔ་བཟོ་བཏང་བའི་དོན། ཕ་མའི་རྒྱུ་ག་ར་བུཚ་གིས་བརླགས་ད་ནུག 
བརླབ་ རླབ་ བརླབས་ རླབས། གནང་བ། འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ག་ར་གུ་རུ་གིས་བྱིན་གྱིས་

བརླབས་ནུག 
རིག་ རིག་ རིག  མཐོང་བའམ་ཤེས་པའི་དོན། མིག་ཏོ་གིས་དངོས་སུ་འབད་རིག་ཅི། 
རིལ་ རིལ་ རིལ།  རང་བཞིན་གྱིས་འགྲིལ་འགྱོ་བའི་དོན། སྒོང་རོྡག་སྤང་ཐང་ནང་རིལ་འགྱོ་དེས། 
རུག་ རུག་ རུག་ རུག ཚུར་བསྡུས་པའི་དོན། ཅ་ལ་ཚུ་ག་ར་གཅིག་ཁར་རུག་དེས། 
རུང་ རུང་ རུང།  ཆོག་པའི་དོན། དགེ་བའི་ལཱ་འདི་ག་ཅི་ར་འབད་རུང་འོང་། 
རུབ་ རུབ་ རུབ།  ༡ ཁ་ཟུམ་པའི་དོན།

༢ ཁ་བསོྡམས་པའི་དོན།  
༣ སྤུངས་པའི་དོན། 

༡ རྨ་ཁ་རུབ་དེས། 
༢ ཁོང་གཉིས་ཁ་རུབ་སྟེ་ང་དྲངས་ཡི།  
༣ ཤིང་ག་ར་ཤིང་ཚང་ནང་རུབ་ བཞག་ཡི། 

རུལ་ རུལ་ རུལ།  མེདཔ་ཐལ་ཏེ་དྲིམ་བཏགས་པའི་དོན། ནམ་བྱཱར་ཤ་དང་དར་ཚི་མགྱོགས་པར་རུལ་འོང་།
རེ་ རེ་ རེ།  གཞན་ལུ་བརྟེན་པའི་དོན། རང་ལུ་རྒྱུ་མེད་ན་རོགས་ལུ་རེ་དགོ། 
རེག་ རེག་ རེག་ རེག གཅིག་གིས་གཅིག་ལུ་ཕོག་པའི་དོན། རོྡ་གཅིག་རྐྱབ་ད་སྟག་གི་མགུ་ཏོ་ཁར་རེག་ཅི།
ལང་ ལང་ ལངས།  ༡ གནམ་ནངས་པའི་དོན།

༢ ཚད་ལྡངས་པའི་དོན། 
༡ དོྲ་པ་ཆུ་ཚོད་༦ལས་གནམ་ལང་དེས། 
༢ འབྲུག་ལུ་ཏི་རུ་གིས་མ་ལངས་ པས། 

ལུད་ ལུད་ ལུད།  ཞལ་འགྱོ་བའི་དོན། རྩ་རྒས་ཁ་ལས་ཁ་ཆུ་ལུད་དེས། 
ལུས་ ལུས་ ལུས།  ཤུལ་མར་བཞག་པའི་དོན། ཕམ་གྱོངས་ཏེ་ཨ་ལོ་དྭཝ་བུཚ་འབད་ལུས་ནུག
ལེགས་ ལེགས་ ལེགས།  བཟང་བའི་དོན། དུས་ཅི་ཕུན་སུམ་ཚོགས་ཏེ་ལོ་ཐོག་ལེགས་ཅི།
ལེན་ ལེན་ ལེན་ ལེན། ཚུར་བླངས་པའི་དོན། ང་ར་གི་ཅ་ལ་འདི་ལོག་ལེན་ཆི་ཡི། 
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ལོག་ ལོག་ ལོག་ ལོག བསྒྱིར་ཏེ་འགྲོ་འོང་འབད་བའི་དོན། ཨ་ཞང་དང་ཨ་ནེ་གནས་སྐོར་ལས་ལོག་དེས།
ལོང་ ལོང་ ལོངས་ ལོངས། ཡར་ལྡང་བའི་དོན། བླམ་འབོྱནམ་ད་ཡར་ལོངས་ཞིག 
ལོད་ ལོད་ ལོད།  སྐྱོ་སུ་འགྱོ་བའི་དོན། ངེ་གི་ནདཔ་འདི་ཁ་ཙ་ལས་ད་རིས་ལོད་པས།
གཤག་ གཤག་ གཤག་ གཤག། ༡ སྤེད་པའི་དོན།

༢ བཤལ་བའི་དོན།  
༣ བཀག་བཏང་བའི་དོན། 

༡ ཁ་ཤ་སྦུག་ལས་གཤག་སྟེ་བཙེམ། 
༢ ཁ་ཙ་ང་ཁྲོམ་སྦུག་གཤག་སྟེ་སོང་ཡི། 
༣ ཤིང་གཤག་ནི་གི་སྟ་རེ་་མིན་འདུག། 

བཤག་ བཤག་ བཤགས་ བཤག ༡ ཧེ་མ་འབད་བའི་ལཱ་ལུ་འགྱོད་པ་
  བསྐྱེད་དེ་ཤུལ་ལས་མི་འབད་ཟེར་  
  ཁས་བླངས་པའི་དོན།  
༢ མཆོདཔ་བསྡུ་ནི། 

༡ སྡིག་པ་ལྷ་དང་བླ་མའི་སྐུ་  
  མདུན་ལུ་བཤགས་ཡི།  
༢ མཆོད་པ་དོྲ་པ་ཕུལ་ཏེ་ཕྱི་རུབ་བཤག་དགོ། 

གཤགས་ གཤགས་ གཤགས།  ཞེ་ས་ལས་ཤི་བའི་དོན། བླམ་ལ་ལུ་ཅིག་ན་ཧིང་ལས་གཤགས་སོ་ཡི།
བཤང་ གཤང་ བཤངས་ ཤངས། ལྕངམ་དང་ཧོན་ལྡུམ་ཚུ་འབལ་ཏེ་སྲབ་སྟུག་

སྙོམ་ཏོག་ཏོ་བཟོ་བའི་དོན། 
ནངས་པར་ཨ་རིང་ནང་རེད་བཤང་དགོ་པས།

ཤད་ ཤད་ ཤད་ ཤད། སྐྱ་དང་སྤུ་ཚུ་གཟང་བཏང་བའི་དོན། མགུ་ཏོ་འཁྱུ་ཞིནམ་ལས་སྐྱ་ཤད་དོ། 
བཤད་ བཤད་ བཤད་ བཤད། གོ་བ་བརྡ་སོྤྲད་འབད་བའི་དོན། སོྨྱ་རྫས་སྤང་དགོ་པའི་སྐོར་ལས་གོ་བ་བཤད་དེ་

བྱིན་དགོ། 
བཤམ་ བཤམ་ བཤམས་ ཤམས། བསྒྲིགས་པའམ་བཀྲམ་པའི་དོན། མཆོད་པ་འདི་དྲོ་པ་ཧ་སག་བཤམ་དགོ། 
བཤའ་ བཤའ་ བཤའ།  ཨ་ཝ་ཆུ་བཟུམ་ཐོན་པའི་དོན། ཁ་ཙ་ཐུགཔ་འཐུངས་ཏེ་ཨ་ཝ་ཡང་བཤའ་ཡི།
ཤར་ ཤར་ ཤར།  ༡ ཐོན་པའི་དོན།

༢ སྐྱེས་པའི་དོན། 
༡ ད་རིས་ཉིམ་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ཤར་དེས། 
༢ ལྡུམ་རའི་ནང་མེ་ཏོག་ལེ་ཤ་ཤར་ནུག 

བཤལ་ བཤལ་ བཤལ་ བཤལ། ༡ དྲེག་པ་དང་ནད་སོགས་འདག་
  བཅུག་པའི་དོན།  
༢ ལྟ་སྐོར་འགྱོ་བའི་དོན། 

༡ ཕོརཔ་འཐུང་ཐེངས་རེ་ལུ་ཚར་རེ་བཤལ་དགོ།
༢ ཁྲོམ་ཁར་དེ་རང་བཤལ་ནི་མི་འོང་། 

ཤི་ ཤི་ ཤི་ ཤི། ༡ ཤུགས་བབ་པའི་དོན།
༢ རྒྱུན་ཆད་པའི་དོན། 

༡ ཏི་རུ་ཤོར་ཏེ་སེམས་ཤི་ནུག  
༢ ཐུག་རྐྱེན་བྱུང་རུང་མ་ཤི་བས། 

བཤིག་ བཤིག་ བཤིགས་ ཤིགས། བཤུབ་བཀོ་བའི་དོན། ཁྲོམ་ཁའི་སྦ་སྒོར་ག་ར་བཤིགས་ད་ནུག 
གཤིབ་ གཤིབ་ གཤིབ་ གཤིབ། གྱལ་གཞིབས་པའི་དོན། གྱལ་ཡར་གཤིབ་སྟེ་སོྡད་ཞིག 
བཤུད་ བཤུད་ བཤུད་ བཤུད། ཕར་ཚུར་འཐེན་པའི་དོན། རྐངམ་ཞ་བོ་འདི་བཤུད་དེ་འགྱོ་དེས། 
བཤུབ་ བཤུབ་ བཤུབ་ བཤུབ། ༡ པགས་ཀོ་སྤོགས་བཏང་བའི་དོན།

༢ བསྒྲིལ་ཏེ་ཡོད་མི་བཤིགས་བཏང་ 
  བའི་དོན། 

༡ གེ་ཟའི་བཤོསཔ་ག་ར་བཤུབ་ད་ཡི། 
༢ ཁྱིམ་རྐྱབ་ཚརཝ་ད་རྩ་བ་ལས་མ་བཤུབ། 

བཤུམ་ ཤུམ་ བཤུམས་ ཤུམས། ཞེ་ས་ལས་སྔུ་བའི་དོན། ཡབ་གཤགསཔ་ད་སྲས་སྲོས་ཚུ་ཤུམ་དེས།
བཤུར་ བཤུར་ བཤུར་ བཤུར། ༡ བསིལ་དང་དོྲད་ཤུགས་ཀྱི་འཚིགས་

  བཏང་བའི་དོན།  
༢ ཤ་དང་ཚོད་སྲེ་སོགས་མ་ཚོཔ་ཅིག་   
  འབད་བཙོ་ནི། 

༡ ཧོན་ཚོད་ག་ར་བ་མོ་གིས་བཤུར་ད་ནུག།
༢ ཤ་སྐམ་དང་ཉ་སྐམ་ཚུ་བཤུར་ཏེ་བཙོ་དགོ། 

ཤེས་ ཤེས་ ཤེས།  གོ་བའི་དོན། ཨ་ལོ་ཆ་ཁྱབ་ཀྱིས་དཔེ་ཆ་ཤེས་པས། 



སྐད་ཡིག་དང་ཡི་གུའི་སྦྱོོར་བ།

དཔེ་་སྐྲུན་ལོོ་ སྤྱི་་ལོོ་ ༢༠༢2ལུ། 

སློོབ་རིམ་༡༢ པ།

59												 རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག�་གོང་འཕེལ�་ལས་ཁུངས།

བཤེད་ བཤེད་ བཤེད་ བཤེད། ལགཔ་བཟུང་བའི་དོན། ཨ་ལོ་ཆུང་ཀུ་ལགཔ་བཤེད་དེ་འཁྱིད་དགོ། 
ཤོང་ ཤོང་ ཤོང་།  ནང་ན་རངས་པའི་དོན། ཁྱིམ་ནང་མི་ཁལ་གཅིག་ཡོད་རུང་ཤོང་པས།
ཤོར་ ཤོར་ ཤོར།  ༡ བཀག་མ་ཚུགས་པའི་དོན།

༢ ཉམས་པའི་དོན། 
༡ ནོར་ཐགཔ་ལས་ཤོར་སོ་ཡི།  
༢ མི་འདི་ཉམས་ཤོར་སོ་ནུག 

བཤོལ་ བཤོལ་ བཤོལ་ བཤོལ། ༡ དུས་ཚོད་འགྱང་བཅུག་པའི་དོན།
༢ བཀོ་བཞག་པའི་དོན། 

༡ ཚོང་ལུ་འགྱོ་ནི་ཟླཝ་གཅིག་བཤོལ་བཞག་ཡི།
༢ ལཱ་ངན་འབད་ནི་འདི་རྩ་བ་ལས་བཤོལ་ཡི། 

སག་ སག་ སག་ སག འཆང་བའི་དོན། གྱི་ཅུ་ལག་པར་སག་སྟེ་སྦ་འཐེན་མར་འགྱོ་དོ།
བསག་ གསག བསགས་ སག སྤུངས་པའི་དོན། མི་ཚུ་ཚོང་རྐྱབ་ཅི་ར་ཏི་རུ་ལེ་ཤ་གསག་དོ། 
སངས་ སངས་ སངས།  རང་བཞིན་གྱིས་མེདཔ་འབད་འགྱོ་བའི་དོན། ད་ཅི་མནམ་མིའི་དྲིམ་འདི་སངས་སོ་ནུག 
གསང་ གསང་ གསང་ གསང་། གཞན་གྱིས་ཤེས་མ་བཅུག་པར་སྦ་བཞག་

པའི་དོན། 
ཁག་ཆེ་བའི་བོླ་ཧིང་གི་སྦུག་ལུ་གསང་དགོ།

བསང་(སངས་) བསང་ བསངས་ སངས། དྲི་མ་འདག་བཅུག་པའི་དོན། བསང་བདུག་གིས་གྲིབ་བསང་འོང་། 
བསྲང་ སྲང་ བསྲངས་ སྲངས། ཕྲང་བའི་དོན། དྲང་དཔོན་གྱིས་གཏམ་སྦུག་ལས་བསྲང་དགོ།
སད་ སད་ སད།  ཚོར་བའི་དོན། ང་དྲོ་པ་ལས་གཉིད་སད་ཅི། 
གསད་ གསད་ བསད་ གསད། ༡ སེམས་ཅན་ཚུ་སོྲག་བཅད་པའི་དོན།

༢ ངལ་རངས་པའི་དོན། 
༡ ཤ་རོགསཔ་ཚུ་གིས་ཤ་བ་ཅིག་བསད་ད་ནུག
༢ ད་རིས་འབདན་ཁོ་གིས་བསད་ཅི། 

གསན་ གསན་ གསན་ གསན། ཞེ་ས་ལས་ཉན་པའི་དོན། སྐད་གོ་ལེ་འབད་སླབ་སོླབ་དཔོན་གྱིས་གསན་
འོང་། 

བསྲན་ སྲན། བསྲན་ བསྲན། བཟོད་པའི་དོན། སེམས་ཀྱིས་བཟོད་མ་ཚུགས་རུང་སྲན་དོ། 
བསམ་ བསམ་ བསམས་ སམས། སེམས་ཁར་མནོ་བའི་དོན། སེམས་ཀྱིས་བསམས་ཏེ་འབད་ཡི། 
བསལ་ སེལ་ བསལ་ སེལ། ༡ ཕྱི་སེལ་རྐྱབ་པའི་དོན།

༢ སྐྱོན་མེདཔ་བཟོ་བའི་དོན། 
༡ ལམ་ བསལ་ནིའི་དོན་ལུ་ སྟ་ 
 རེ་ཏོག་ཙེ་ཚུ་དགོ།  
༢ སེམས་ཁར་ཡོད་པའི་སྐྱོན་བསལ་དགོ། 

སླབ་ སླབ་ སླབ་ སླབ། ཁ་ལས་བརྗོད་པའི་དོན། ཨ་ལོ་ལུ་བཀྲ་མ་ཤིསཔ་མ་འབད་ཟེར་སླབ་དགོ།
བསིག་ གསིག་ བསིགས་ སིགས གཡུགས་པའི་དོན། གྱང་ཤུགས་ཀྱིས་གཟུགས་ཡང་བསིགས་ཆི་ཡི།
སྲིད་ སྲིད་ སྲིད།  ཉམས་སུ་མྱོང་བའི་དོན། ཕམ་མེད་པར་ཨ་ལོ་ཚུ་སྲིད་དོ། 
སིམ་ སིམ་ སིམས།  ཐིམ་པའི་དོན། ཆུ་ག་ར་བྱེམ་ནང་སིམས་སོ་ནུག 
གསིལ་ གསིལ་ གསིལ་ གསིལ། ༡ ཕྱི་མ་རུ་རུ་བཟོ་བའི་དོན།

༢ བསྐྲོགས་པའི་དོན། 
སྒོགཔ་གསིལ་ཏེ་ཕྱ་རུ་རུ་བཟོ་ནུག 

བསིལ་ བསིལ་ བསིལ་ བསིལ། ༡ ཞེ་ས་ལས་ཆུ་འཁྱུ་བའི་དོན།
༢ ཞེ་ས་ལས་གྱང་བའི་དོན། 

༡ བླམ་དོྲ་པ་ལས་དབུ་བསིལ་དེས།  
༢ མེ་བསོྲ་བ་ཅིན་སྐུ་མི་བསིལ། 

གསུང་ གསུང་ གསུངས་ གསུངས། ཞེ་ས་ལས་སླབ་པའི་དོན། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་ལེ་ཤ་གསུངས་ནུག 
བསུན་ སུན་ བསུན།  སྤྲོ་འདོད་ཉམས་པའི་དོན། ལཱ་གཡོག་འབད་ནི་འདི་བསུན་ནི་མི་འོང་། 



སྐད་ཡིག་དང་ཡི་གུའི་སྦྱོོར་བ།

དཔེ་་སྐྲུན་ལོོ་ སྤྱི་་ལོོ་ ༢༠༢2 རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག�་གོང་འཕེལ�་ལོས་ཁུངས།

སློོབ་རིམ་༡༢ པ།
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བསུབ་ སུབ་ བསུབས་ སུབས། ༡ བཀག་བཞག་པའི་དོན།
༢ ས་སོྟང་བཀང་བའི་དོན།  
༣ འཕྱག་བཀོ་བའི་དོན། 

༡ ཆུ་དུང་རོྡ་གིས་བསུབས་བཞག་ནུག 
༢ གྱལ་ས་སོྟང་བསུབ་དགོ།  
༣ ཁ་ཙ་འབྲི་མིའི་ཡི་གུ་ག་ར་སུབས་ཞིག 

བསུམ་ སུམ་ བསུམས་ སུམས། ཨོ་ཀྲོ་བཙུམས་པའི་དོན། དཔྱལཝ་དེ་ར་ཨོ་ཀྲོ་མ་སུམས་ཞིག 
བསྲུ་ སྲུ་ བསྲུ་ བསྲུ། ཇ་ཐང་དང་མར་གཉིས་སླ་བསྲེ་ནི་གི་དོན་ལུ་

དཀྱོག་པའི་དོན། 
སྲུ་ཇ་བསྲུ་སྟེ་འཐུང་དགོ། 

བསྲུང་ སྲུང་ བསྲུངས་ སྲུངས། ༡ རྩིས་བཀུར་ཞུ་བའི་དོན།
༢ བདག་འཛིན་འབད་བའི་དོན། 

༡ བླམ་དང་སོླབ་དཔོན་གྱི་བཀའ་འདི་བསྲུང་དགོ།
༢ རང་གི་རྒྱལ་ཁབ་འདི་རང་སོྲག་བཟུམ་འབད་
སྲུང་དོ། 

སེང་ སེང་ སེང་ སེང་། ཡར་འཕེལ་བཏང་བའི་དོན། རྫོང་བདག་ལས་ གོ་གནས་སེང་སྟེ་ བོླན་པོ་
འབད་བསྐེ་ནུག 

བསྲེ་ སྲེ་ བསྲེས་ སྲེས། གཅིག་ཁར་འདྲེ་བཅུག་པའི་དོན། ཁྲག་དང་ཨོམ་གཉིས་སླ་སྲེ་དོ། 
བསྲེག་ སྲེག་ བསྲེགས་ སྲེགས། འཚིག་བཅུག་པའི་དོན། ཀེབ་ཏ་ཐབ་ཁར་སྲེག་དོ། 
གསོ་ གསོ་ གསོ་ གསོ། འཚོ་བའམ་འཕེལ་བའི་དོན། མི་སེར་ཞིང་པ་ཚུ་གིས་ནོར་ལེ་ཤ་གསོ་ནུག
སོང་ སོང་ སོང་ སོང་། ཕྱིན་པའམ་འགྱོ་བའི་དོན། ཕོ་རྒནམ་དང་ནུ་གཅུང་ཁྲོམ་ཁར་སོང་ཡི། 
གསོབ་ གསོབ་ གསོབ་ གསོབ། ༡ གྱི་ཅུ་གིས་བཙུགས་ནི།

༢ ཆུམ་ལ་སོགས་པ་བརྡུང་ནི། 
༡ གྱི་ཅུ་གིས་གསོབ་བྱིན་ནུག།  
༢ ཆུམ་གསོབ་སྟེ་བཟའ་དགོ། 

སོར་ སོར་ སོར་ སོར། བརྗེ་ནི། གླང་དང་རྟ་སོར་ནུག། 
གསོལ་ གསོལ་ གསོལ་ གསོལ། ཞེ་ས་ལས་བཟའ་འཐུང་སོྤྱད་པའི་དོན། བླམ་གསོལ་ཇ་བཞེས་རྩམ་དང་གཅིག་ཁར་

གསོལ་དེས། 
བསོྲ་ སོྲ་ བསོྲ་ སོྲ། ༡ མེ་དང་ཉིམ་གི་དོྲད་བདུག་པའི་དོན།

༢ ཉིམ་འཛུལ་ཏེ་གནག་དུང་འགྱོ་ནི། 
༡ དགུན་ གྱང་བའི་སྐབས་ ཉིམ་བསོྲ་འོང་།
༢ གནམ་ བསོྲཝ་ད་ ཁྱིམ་ནང་ འཛུལ་དགོ། 

སོླང་ སོླང་ སོླང་ སོླང། ༡ ཕུང་བཟོ་བའི་དོན།
༢ སྐྱོན་འཚོལ་བའི་དོན། 

༡ མི་ངན་འདི་གིས་ག་ར་ཕུང་ སོླང་ད་ནུག
༢ དོན་མེད་རོགས་ཀྱི་སྐྱོན་དེ་ར་ མ་སོླང་ཞིག། 

བསོླག་ སོླག་ བསོླགས་ སོླགས། ༡ ཕྱི་ནང་ལོྷག་པའི་དོན།
༢ ས་རོྡ་ཚུ་བརྐོ་བའི་དོན།  
༣ ལོག་བཅུག་པའི་དོན། 

༡ གོ་ལ་ཕྱི་ནང་བསོླགས་ཏེ་མ་གྱོན། 
༢ འཕྲུལ་གླང་གིས་ས་སོླག་དོ། 
༣ སེམས་ཅན་ཚུ་ཕར་ཁ་སོླགས་ཞིག། 

ཧ་ ཧ་ ཧ།  དུས་ཚོད་མ་འཕྱིས་པའི་དོན། ད་ལོྟ་ཤི་ནི་འདི་ཧ་ར་ཧ་བས། 
ཧན་ ཧན་ ཧན་ ཧན། འཇེབས་པའི་དོན། བླ་མའི་གསུང་སྐད་འདི་རྣམ་ཅོ་ཁར་ཧན་པས།
ཧབ་ ཧབ་ ཧབ་ ཧབ། རོ་ཁྱི་ཚུ་སྐད་རྐྱབ་པའི་དོན། ནུབ་མོ་རོ་ཁྱི་ཅིག་ཧབ་དེས། 
ཧམ་ ཧམ་ ཧམ་ ཧམ། ཁ་བརྒྱངས་ཏེ་ལུས་པའི་དོན། རྩ་རྒསམ་འདི་མི་འཛོམ་སར་ཧམ་སྟེ་ལུས་ནུག
ཧར་ ཧར་ ཧར་ ཧར། ཕོརཔ་ཁར་དཔགས་ཏེ་མཛུབ་མོ་གིས་

དབོག་ཟ་བའི་དོན། 
ལོྟ་ཕོརཔ་ནང་བླུགས་ཏེ་ཧར་དེས། 

ཧལ་ ཧལ་ ཧལ་ ཧལ། ཉལ་ཏེ་བཞག་པའི་དོན། ཨ་ལོ་མལ་ཆའི་ནང་ཧལ་བཞག་ནུག 
ལྷ་ ལྷ་ ལྷ།  ༡ སྦྱེལ་ཏེ་འཐག་པའི་དོན།

༢ གར་དྲགས་མེད་པའི་དོན། 
༡ བུམོ་སྐྱ་ལྷ་སྦེ་བཟོ་ཅིག་བཟོ་ནུག 
༢ ཀར་ཕྱེ་ཐུགཔ་ལྷ་སོ་ནུག 



སྐད་ཡིག་དང་ཡི་གུའི་སྦྱོོར་བ།

དཔེ་་སྐྲུན་ལོོ་ སྤྱི་་ལོོ་ ༢༠༢2ལུ། 
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61												 རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག�་གོང་འཕེལ�་ལས་ཁུངས།

རྫོང་ཁའི་བྱ་ཚིག་དུས་གསུམ་རྣམ་གཞག། 
དུས་གསུམ་རབ་གསལ། རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས། 

 

ལྷག་ ལྷག་ ལྷག་ ལྷག ༡ དཔེ་ཆ་ཀློག་པའི་དོན།
༢ འཐེབ་ཐོན་པའི་དོན། 

༡ ཨ་ལོ་ནཝ་ད་མདོ་མངས་ལྷག་དགོ། 
༢ ལོྟ་ལས་སྤགས་ལེ་ཤ་ལྷག་སོ་ནུག 

ལྷང་ ལྷང་ ལྷང་ ལྷང་། རིན་མ་སྤྲོད་པར་ལེན་པའི་དོན། དོན་མེད་རོགས་ལས་མ་ལྷང་། 
ལྷད་ ལྷད་ ལྷད་ ལྷད། སླ་སྲེ་རྐྱབ་པའི་དོན། ཨོམ་ནང་ཆུ་ལྷད་ད་ནུག 
ལྷབ་ ལྷབ་ ལྷབ་ ལྷབ། དཔེ་ཆ་སོླབ་སོྦྱང་འབད་བའི་དོན། དཔེ་ཆ་བརོྩན་འགྲུས་བསྐྱེད་དེ་ལྷབ་དགོ། 
ཧྲལ་ ཧྲལ་ ཧྲལ་ ཧྲལ། རལ་བཅུག་པའི་དོན། རྩང་གིས་གོ་ལ་ག་ར་ཧྲལ་བཏང་ནུག 
ཧིག་ ཧིག་ ཧིག་ ཧིག ༡ རྙིངམ་འགྱོ་སྟེ་བམ་པའི་དོན།

༢ འཐེབ་ཤོང་ནི་གི་དོན་ལུ་གསིགས་ 
  པའི་དོན། 

༡ འཁྱེག་སྒྲོམ་མེད་པར་མར་ཧིག་དེས། 
༢ ཕད་ཙི་ནང་ཆུམ་ཧིག་སྟེ་འདེགས་ཞིག 

ཧུབ་ ཧུབ་ ཧུབ་ ཧུབ། འཐེན་པའི་དོན། ཆང་ཟེ་གིས་ཨ་རག་ག་ར་ཧུབ་ད་ནུག 
ཧུམ་ ཧུམ་ ཧུམ་ ཧུམ། དྲིམ་ཚོར་བཅུག་པའི་དོན། རོ་ཁྱི་ཤ་དགོ་ནི་འབད་དྲིམ་ཧུམ་དེས། 
ཧེད་ ཧེད་ ཧེད།  འཐོབ་ནི། ག་ནི་ཡང་ འབད་སའི་ལམ་ མ་ཧེད་པར་སྡོད་

ནུག། 
ཧེན་ ཧེན་ ཧེན་ ཧེན། དངོས་པོ་གཞན་ཅིག་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ཡོད་པའི་

དོན། 
དར་ཤིངང་རྩིག་པ་གུ་ཧེན་བཞག་ནུག 

ལྷུ་ ལྷུ་ ལྷུ་ ལྷུ། ༡ འབྱིད་སྐོར་རྐྱབ་པའི་དོན།
༢ སེམས་གསོ་བའི་དོན། 

༡ མགུ་སྐོར་རྐྱབ་སྟེ་ལྷུ་ད་ནུག 
༢ ཨ་ལོ་གུ་རམ་བྱིན་ཏེ་སེམས་ལྷུ་དགོ། 

ལྷུང་ ལྷུང་ ལྷུངས།  ཟག་པའི་དོན། སྡིག་པ་ཅན་འདི་དམྱལ་བའི་གཏིང་ལུ་ལྷུངས་ནུག
ལོྷག་ ལོྷག་ ལོྷག་ ལོྷག། ༡ འཕུལ་བཀོ་བའི་དོན།

༢ ལ་ལོག་བསྒྱུར་བའི་དོན། 
༡ ཁོ་གིས་ང་ལོྷགས་ཏེ་བཀོ་ནུག 
༢ ཨང་རྒས་ཁུར་ལི་ལོྷག་དེས། 

ལོྷང་ ལོྷང་ ལོྷང་ ལོྷང། ཡར་ལོང་བཅུག་པའི་དོན། གཟའ་སྐར་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་ཉིན་མར་སྒོ་ལོྷང་
དགོ། 

ལོྷད་ ལོྷད་ ལོྷད་ ལོྷད། ༡ འབོྱར་བའི་དོན།
༢ བག་ཕེབས་པའི་དོན།  
༣ ཤུགས་ཞན་པའི་དོན། 

༡ ཨའི་སོླབ་གྲྭའི་ནང་ལྷོད་ཅི། 
༢ ད་རིས་བག་ཆགས་ཏེ་སེམས་ལོྷད་པས། 
༣ ང་ལོྷད་ས་ང་བ་ཁོ་ལོྷད་པས། 

ཨིབ་ ཨིབ་ ཨིབ་ ཨིབ། མ་མཐོངམ་བཟོ་ནི། མི་འདི་ སྒོའི་རྒྱབ་ཁར་ ཨིབ་སོྡད་ནུག། 
ཨུམ་ ཨུམ་ ཨུམ་ ཨུམ། ཁ་བསུམས་པའི་དོན། ཆུ་ཟངས་ཀྱི་ཁ་ག་ར་ཨུམ་བཏང་ནུག 
ཨེབ་ ཨེབ་ ཨེབ་ ཨེབ། འོག་ལུ་མནེམ་བཞག་པའི་དོན། རྐངམ་རོྡ་གི་འོག་ལུ་ཨེབ་ད་ཡི། 
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སྦྱོར་བྱེ་ཡིི་གུའིི་རྣམ་གཞིག་དང་	སྦྱོོར་ཚུལ་ཚོིག་ཕྲད་ཀྱིི་འིཇུག་པ།
སྦྱརིག་བྱོ་ཡ་གུའ་རྣམི།་གཞི་ག་དང་	སྦྱོརིག་ཚུལ་ཚོང�་ཕྲིནད་ཀྱི་་འཇུག་པེ་འ་	 ནང་གསས་ཀྱི་་དབྱོ་བ་ཚུ་ཁྱོད་ཀྱི་�་	ཧོ་མི།་
ལས་ལྷབ་ཚོངརིག་ཏ་ཡོད།	 ད་ལྟེ་ོ་འད་ནང་ལུ་	 སྦྱརིག་བྱོ་ཡ་གུའ་རྣམི།་གཞི་ག་དང་	 སྦྱོརིག་ཚུལ་ཚོང�་ཕྲིནད་ཀྱི་་འཇུག་པེ་་
ཟོར་མི།་འད་	ག་ཅོ་ལུ་སློབ་ཨན་ན་དབྱོ་བ་ཕྱིན་ཚུགས་ན་ག་དོན་ལུ་	ལོག་སྟོ་རིག་བསྐྱརིག་ཞི་བ་འབད་དགོཔེ་་ཨན།

སྦྱོར་བྱེ་ཡིི་གུའིི་རྣམ་གཞིག།

སྦྱརིག་བྱོ་ཡ་གུའ་རྣམི།་གཞི་ག་ཟོར་མི།་འད་	གསལ་བྱོད་སུམི།་ཅུ།	དབྱོངས་བཞི་།	མི།གོ་ཅོན།	འདོགས་ཅོན།	སྔོན་
འཇུག།	རྗེ།ས་འཇུག།	ཡང་འཇུག།	ལ་སོགས་པེ་འ་	ཡ་གུའ་རྣམི།་གཞི་ག་ལུ་གོཝ་ཨན།	ཡ་གུ་ད་ཚུ་ལུ་བརྟན་ཏ་	
མི།ང་ཚོང�་བརྗེ།ོད་པེ་འ་རྣམི།་གཞི་ག་ཚུ་	འགྲུབ་དགོཔེ་་ལས་བརྟན་ཏ་	 ད་ཚུ་ལུ་	སྦྱརིག་བྱོ་ཡ་གུའ་རྣམི།་གཞི་ག།	ཟོར་
སློབ་ཨན།	
དྲ་བ།

1	 དབྱོངས་དང་	གསལ་བྱོད་ལུ་	མི།ང་ག་རྣམི།་གྲོངས་ག་ད་སྦོ་རིག་ཡོདཔེ་་སྨོོ?
2	 བསྐྱུངས།	 ཟོར་བའ་སྐབས་	 དབྱོངས་གསལ་དང་བརྩགས་འདོགས་སོྔན་རྗེ།ས་ཚུ་ངོས་འཛན་

འབད།
3	 མི།གོ་ཅོན་གསུམི།་དང་འདོགས་ཅོན་གསུམི།།	ཟོར་མི།་འད་ག་ཅོ་རིག་ཨན་ན?
4	 སྔོན་འཇུག་ཟོར་སློབ་དགོ་པེ་འ་ཁུངས་དང་	སྔོན་འཇུག་ག་ཅོ་རིག་ཨན་ན་བྲིང�།
5	 རྗེ།ས་འཇུག་ཟོར་སློབ་དགོ་པེ་འ་ཁུངས་དང་	རྗེ།ས་འཇུག་ག་ཅོ་རིག་ཨན་ན་བྲིང�།
6	 ཡང་འཇུག་ས་འད་	རྗེ།ས་འཇུག་ག་ཅོ�་	མི།ཐེངའ་མི།རིག་འཇུག་ན་སྨོོ?
7	 མི།ང་གཞི་�་ཡ་གུ་ཟོར་མི།་འད་	ག་ཅོ་བཟུམི།་ཅོ�་ལུ་ངོས་འཛན་འབད་ན་སྨོོ?
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དཔེ་་སྐྲུན་ལོོ་ སྤྱི་་ལོོ་ ༢༠༢2ལུ། 
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63												 རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག�་གོང་འཕེལ�་ལས་ཁུངས།

སྦྱོོར་ཚུལ་ཚོིག་ཕྲད་ཀྱིི་འིཇུག་པ།

སྦྱོརིག་ཚུལ་ཚོང�་ཕྲིནད་ཀྱི་་འཇུག་པེ་་ཟོར་མི།་འད་	 ཕྲིནད་དང་རྣམི།་དབྱོ་ག་རིག་ལུ་སློབ་ཨན།	 རྣམི།་དབྱོ་ཟོར་མི།་འད་	 སློོབ་
རིག�་འོག་མི།མི།་ཚུ་ནང་	བཤེསད་ཡོད་དོ་བཟུམི།་	རྣམི།་དབྱོ་བརྒྱད་ལུ་གོ་ན་དང་།	ཚོང�་ཕྲིནད་ཟོར་མི།་འད་	སློརིག་བསྡུ།	
རྒྱན་སྡུད།	ལྷག་བཅོས།	འབྱོད་སྡུད།	དགརིག་སྡུད།	ན་སྒྲིག།	དང་སྒྲིག།	ད་སྒྲིག།	སྤྱོ་སྒྲིག།	བདག་སྒྲིག།	དགག་སྒྲིག་
ཚུ་ལུ་གོཝ་ཨན།	
རྣམི།་དབྱོ་དང་	ཚོང�་ཕྲིནད་ད་ཚུ་ཡང་	རྗེ།ས་འཇུག་ལུ་ལྟེ་ོས་དགོས་པེ་འ་ཕྲིནད་	གཞི་ན་དབང་ཅོན་དང་།	རྗེ།ས་འཇུག་ལ་
ལོྟེ་ས་མི།་དགོས་པེ་འ་ཕྲིནད་	རིགང་དབང་ཅོན་ཟོར་	ཁག་གཉིས�་ཡོད།	

རྗེ།ས་འཇུག་ལ་ལྟེ་ོས་དགོས་པེ་འ་ཕྲིནད་གཞི་ན་དབང་ཅོན།	 ཟོར་མི།་ད་	 སློརིག་བསྡུ།	 ལ་དོན།	 ཨ་ལྡན།	 རྒྱན་སྡུད།	
ལྷག་བཅོས།	འབྱོད་སྡུད།	ཚུ་ལུ་སློབ་ཨན།	ཕྲིནད་ད་ཚུ་	ལག་ལན་འཐེངབ་ད་	རྗེ།ས་འཇུག་དང་འཁྲ�་དགོ་ན་ད་
ག�་	ཕྲིནད་གཞི་ན་དབང་ཅོན་ཟོར་སློབ་ཨན།

ཕྲིནད་རིགང་དབང་ཅོན་ཟོར་མི།་འད་		ན་སྒྲིག།	དང་སྒྲིག།	ད་སྒྲིག།	སྤྱོ་སྒྲིག།	བདག་སྒྲིག།	དགག་སྒྲིག།	ཚུ་ཨན།	ཕྲིནད་ད་ཚུ་	
ལག་ལན་འཐེངབ་ད་	རྗེ།ས་འཇུག་དང་འཁྲ�་	མི།་དགོ་ན་ད་ག�་	ཕྲིནད་གཞི་ན་རིགང་ཅོན་ཟོར་སློབ་ཨན།

སྤྱོར་བཏང་	ཁྱབ་ཆེ་་བའ་དབང་ག�་	དབྱོ་བ་ད་སྦོ་	ཕྱིན་སྲོོལ་ཡོད་རུང་	ནང་གསས་ལུ་དཔྱད་པེ་་ཅོན་	ད་རུང་	ཕྲིནད་
གཞི་ན་དབང་ཅོན་གྱི་་	 ལ་དོན་གྱི་་ཕྲིནད་	 ན་ལ་གཉིས�་དང་	 འབྱུང་ཁུངས་ཀྱི་་ཕྲིནད་	 ནས་ལས་གཉིས�་ཡང་	 རྗེ།ས་
འཇུག་དང་འཁྲ�་མི།་དགོཔེ་་ལས་	ཕྲིནད་རིགང་དབང་ཅོན་གྱི་་གྲོངས་སུ་ཚུདཔེ་་ཨན།	ད་ཚུ་ལུ་	སྦྱོརིག་ཚུལ་ཚོང�་ཕྲིནད་ཀྱི་་
འཇུག་པེ་་ཟོར་སློབ་ཨན།	
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ད་ཚུ་ག་སྐོརིག་ལས་	 ཁ་གསལ་	 སློོབ་རིག�་འོག་མི།་ཚུ་ནང་	 ལྷབ་ཡོད།	 ཨན་རུང་	 རིགང་ག�་འཕྲིནལ་འཕྲིནལ་རིག་	
ལག་ལན་འཐེངབ་ན་དང་།	བསྐྱརིག་ཞི་བ་འབད་ད་ལྷབ་ན་ལུ་མི།་བརྩོན་པེ་་ཅོན་	བརྗེ།ད་ན�་ཉིསན་ཁ་ཡོད།	
ད་འབདཝ་ལས་	 རིགང་ག་མི།་ཚོང�་ནང་ཕེལན་ཐེངོགས་པེ་འ་ཡོན་ཏན་	 རིགང་ག�་རྩ་འགངས་ཏ་ལྷབ་ཡོད་མི།་འད་	
བརྗེ།ད་མི།་བཅུག་ན�་དོན་ལུ་	འཕྲིནལ་འཕྲིནལ་རིག་	རྫོོང་ཁའ་འབྲིང་ལྷག་རིག་འབད།	འཕྲིནལ་འཕྲིནལ་ཡ�་སྦྱོརིག་གྱི་་རྣམི།་
གཞི་ག་ཚུ་	 སམས་ཁརིག་ཡོད་མི།ད་	 དྲན་གསལ་དང་བསྐྱརིག་ཞི་བ་འབད་ད་	 བཞི་ག་པེ་་ཅོན་	 ནམི།་ཁག་ཆེ་ེཝ་ཅོ�་	
ལག་ལན་འཐེངབ་ཆེ་ོག་ཆེ་ོག་འོང་ན་ཨན།	

རྣམ་དབྱེེ་བརྒྱད་ཀྱིི་བསྐྱོར་ཞིིབ།
རྣམི།་དབྱོ་དང་པེ་་	ངོ་བོ་ཙོ་མི།་སྟོོན་པེ་།
ངོ་བོ་ཙོ་མི།་སྟོོན་པེ་།	 ཟོར་མི།་འད་	དོན་གྱི་་ཁྱད་པེ་རིག་ག་ན་ཡང་མི།་སྟོོན་པེ་རིག་	མི།ང་ག་ཐེང་སྙད་ཙོ་མི།་ཅོ�་སྟོོན་མི།་
ལུ་	ངོ་བོ་ཙོ་མི།་སྟོོན་པེ་་	ཟོར་སློབ་ཨན།	 དཔེ་ར་ན།	 ལྷ།	 ཀླུ།	 མི།་ཏོག་	 ཟོར་དོ་བཟུམི།་	 བརྗེ།ོད་དོན་འད་ག�་	
མི།ང་རྐྱང་པེ་་གཅོ�་མི།་གཏོགས་	བྱོ་ལས་དང་ཁྱད་ཆེ་ོས་ཚུ་	ག་ན་ཡང་མི།་སྟོོན་མི།་འད་ལུ་	ངོ་བོ་ཙོ་མི།་སྟོོན་པེ་་	ཟོར་
སློབ་ཨན།	

རྣམི།་དབྱོ་གཉིས�་པེ་་	ལས་སུ་བྱོ་བ།
བྱོ་བའ་ཡུལ་ལུ་	ལཱ་ཅོ�་འབད་བའ་དོན་ཙོ་མི།་སྟོོན་མི།་ཅོ�་ལུ་	སློབ་ཨན།	དཔེ་ར་ན།	འབའ་གུ་རྐྱབ།	ཐེང�་ཕུག་
ལུ་སོང་།	ཕེལརིག་བལྟེ་།	ཡརིག་ལོང་།	གནམི།་ཁརིག་མི།ཆེ་ོངས།	ཟོར་དོ་བཟུམི།་ཅོ�།	ད�་སྐབས་	བྱོད་པེ་་པེ་ོ་དངོས་སུ་
ཡོད་རུང་	བྱོད་པེ་་པེ་ོ་གཙོ་་བོ་མི།་བཏོན་པེ་རིག་	བྱོ་བའ་ཡུལ་དང་	ཡུལ་གྱི་་ཐོེངག་ལུ་	ལཱ་ག་ཅོ་འབད་དོ་ག་	འད་གཙོ་་
བོ་བཏོན་ཏ་སློབ་ཨན།	
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ལས་སུ་བྱོ་བའ་ནང་གསས་	ད་ཉིསད་ཀྱི་་སྒྲིག།
རྣམི།་དབྱོ་གཉིས�་པེ་་ལས་སུ་བྱོ་བའ་ནང་གསས་	 ད་ཉིསད་ཀྱི་་སྒྲིག་ཟོར་མི།་འད་	 བྱོ་བའ་ཡུལ་ལམི།་	 ལས་ཅོ�་ལུ་བྱོ་
བའ་ལཱ་ཅོ�་འབདཝ་ད་	 བྱོ་བའ་ཡུལ་དང་	 བྱོ་བ་གཉིས�་དབྱོ་བ་སོ་སོརིག་ཕྱིན་མི།་ཚུགས་པེ་རིག་འགོྱི་་མི།་ཅོ�་ལུ་སློབ་
ཨན།		དཔེ་ར་ན།	
མི།་ལུ་སྐྱས།	མི།་མི།ཁས་པེ་རིག་གྱུརིག།	ལྷ་ལུ་སྤྲུལ།	ཟོར་དོ་བཟུམི།་ཨན།	འད་ལུ་རྫོོང་ཁའ་བརྡོ་གཞུང་ནང་	ཡུལ་
ལས་དབྱོར་མི།ད་ཀྱི་་རྣམི།་དབྱོ་	 ཟོར་ཡང་སློབ་ཨན།རྣམི།་དབྱོ་གཉིས�་པེ་་	 ལས་སུ་བྱོ་བའ་སྐབས་	 ལ་དོན་གྱི་་ཕྲིནད་
ལག་ལན་འཐེངབ་དོ་ཡོདཔེ་་ལས་	ལ་དོན་གྱི་་ཕྲིནད་ཀྱི་་འཐེངོབ་ཐེངངས་	འོག་ལུ་བཀོད་ཡོད་དོ་བཟུམི།་ཨན།

ཆེ་ོས་སྐད་ཀྱི་་ལ་དོན་གྱི་་ཕྲིནད། རྫོོང་ཁའ་ལ་དོན་གྱི་་ཕྲིནད།
རྗེ།ས་འཇུག་ ཕྲིནད། རྗེ།ས་འཇུག་ ཕྲིནད།

ས་ སུ་ རྗེ།ས་འཇུག་ག་རིག་ ན་
འ་དང་མི།ཐེངའ་མི།ད། རིག་ འ་དང་མི།ཐེངའ་མི།ད། རིག་
འ་དང་མི།ཐེངའ་མི།ད། རུ་ རྗེ།ས་འཇུག་ག་རིག་ ལུ་
ང་ད་ན་མི།་རིག་ལ་ དུ་
ག་བ་	ད་དྲག་ཅོན་ ཏུ་
ཀུན་ལ་མི།ཉིསམི།། ན་
ཀུན་ལ་མི།ཉིསམི།། ལ

དྲན་གསོ།
སྐབས་སུ་བབས་པེ་འ་གཏམི།།	དུས་སུ་བབས་པེ་འ་ཆེ་རིགཔེ་།	དཀའཝ་དཔེ་ག་ཏུ་མི།དཔེ་་སྤྱོད།	དུས་རྟག་པེ་རིག་རྒྱུན་
དུ་འོངམི།་ཨན།	 ཟོར་དོ་བཟུམི།་	 ཆེ་ོས་སྐད་ལས་རྟ་དྲངས་པེ་འ་	 རྫོོང་ཁའ་རྗེ།ོད་ཚོང�་ཚུ་ནང་ལུ་	 སུ་དུ་ཏུ་	 གསུམི།་
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ཡང་	འཇུག་པེ་་ཡོད་རུང་	ཕྲིནད་གཞི་ན་ཚུ་བཟུམི།་	ཁྱབ་ཆེེ་ཝ་མི།དཔེ་་ལས་	ཕྲིནད་ངོ་མི།འ་གྲོངས་སུ་མི།་བཙུགས་པེ་རིག་
བཞི་ག་ཡོད།
རྣམི།་དབྱོ་གསུམི།་པེ་་	བྱོད་པེ་་པེ་ོ།
བྱོད་པེ་་པེ་ོའ་རྣམི།་དབྱོ་ཟོར་མི།་འད་	བྱོ་བའ་ལཱ་ག་ཅོ་རིག་འབད་རུང་	ད་འབད་མི།་དང་	 མི།་འབད་མི།་	 གང་ཟོག་དང་	
དངོས་པེ་ོ་ག་ཨན་ན་	སྟོོན་པེ་འ་སྒྲིག་ལུ་	རྣམི།་དབྱོ་གསུམི།་པེ་་	བྱོད་པེ་་པོེ་འ་སྒྲིག་	ཟོར་སློབ་ཨན།	ད་ལུ་	ནང་གསས་
དབྱོ་བ་	མི།་དང་སམས་ཅོན་ལ་སོགས་པེ་་	སམས་ཡོད་མི།་ཅོ�་ག�་	ལཱ་ཅོ�་འབད་བའ་དོན་སྟོོན་མི།་ལུ་	བྱོད་པེ་་
པེ་ོ་གཙོ་་བོ་དང་།	ས་	རྡོོ་	ལ་སོགས་པེ་་	བམ་པོེ་འ་རིགང་བཞི་ན་ཅོ�་ག�་	ལཱ་ཅོ�་འབད་བའ་དོན་སྟོོན་མི།་ལུ་	བྱོད་
པེ་་པེ་ོ་ཕེལལ་པེ་་ཟོར་སློབ་ཨན།

བྱོད་པེ་་པེ་ོ་གཙོ་་བོའ་དཔེ་ར་བརྗེ།ོད།	དཔེ་ར་ན།
ཀརྨ་ག�་ལྟེ་ོ་འབད།		སྟོག་ག�་བསད།	དཔེ་ལ་འབྱོོརིག་གྱི་�་ཚོངང་བཙོ་ང་།	 བྱོ་ལ་ག�་བཟུང་།	 ཟོས་ཨ་མི།ས་
བཟོའ་ཚོང་ཞི་�་ཞི་�་འདྲ།	ལཱ་ཨ་པེ་ས་འབད་ཚོང་འཇོམི།་འཇོམི།་འདྲ།	ཟོར་དོ་བཟུམི།་ཨན།
བྱོད་པེ་་པེ་ོ་ཕེལལ་པེ་འ་དཔེ་ར་བརྗེ།ོད།	དཔེ་ར་ན།
གྱི་་ཅུང་ག�་བརྫོམི།།	རྟས་ཐེངག་ག�་བརྡུང་།	ཁབ་ཀྱི་�་བཙོ་�།	ལྕོགས་ངརིག་གྱི་�་བླུགས།	ཟོར་དོ་བཟུམི།་ཨན།	

བྱོད་སྒྲིག་རིགང་བཞི་ན།
བྱོད་སྒྲིགའ་ཕྲིནད་ཚུ་ག�་	 བྱོད་པེ་་པེ་ོ་སོ་སོ་མི།ད་པེ་རིག་	 རིགང་བཞི་ན་གྱི་་དོན་སྟོོན་པེ་འ་དོན་ལུ་ཡང་འཇུག་སྲོོལ་ཡོད།	
དཔེ་ར་ན།	 ཁོ་རིག་ག�་རིག་སྐམི།་སོ་ཡ།	 རིགང་བཞི་ན་གྱི་�་སྐྱས་ཡ།	 ངམི།་ངམི།་ཤུགས་ཀྱི་�་ཤེསས་འོང་།	 ཟོར་དོ་
བཟུམི།་ཨན།	
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67												 རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག�་གོང་འཕེལ�་ལས་ཁུངས།

བྱོད་སྒྲིག་རྒྱུ་མི།ཚོངན།
བྱོད་སྒྲིགའ་ཕྲིནད་ཚུ་ག�་	རྒྱུ་མི།ཚོངན་བཀོད་པེ་འ་དོན་ལུ་ཡང་འཇུག་སྲོོལ་ཡོད།	དཔེ་ར་ན།	དད་པེ་་ཡོད་ན་ད་ག�་བློམི།་
དང་མི།ཇོལ་ཡ།	ཤེསས་ན་ད་ག�་	མི།ཐེངརིག་འཁྱོལ་ཡ།	ཁོ་ག�་འབད་ང་ཡང་ལྷོད་ཅོ།	ད་ག�་འབད་འགྱི་ོ་དགོཔེ་་
བྱུང་ཡ།	ན་ན་ད་ག�་ལུས་སོ་ཡ།	ཟོར་དོ་བཟུམི།་ཨན།

ཆེ་ོས་སྐད་ཀྱི་་བྱོད་སྒྲིགའ་ཕྲིནད། རྫོོང་ཁའ་བྱོད་སྒྲིགའ་ཕྲིནད།
རྗེ།ས་འཇུག་ ཕྲིནད། རྗེ།ས་འཇུག་ ཕྲིནད།

ག་ང་ ག�་ ག་ང་མི།ཐེངའ་མི།ད། ག�་
ད་བ་ས་ ཀྱི་�་ ད་བ་ས། ཀྱི་�་
ན་མི།་རིག་ལ་ གྱི་�་ ན་མི།་རིག་ལ་ གྱི་�་
འ་དང་མི།ཐེངའ་མི།ད། འ�་ འ་དང་མི།ཐེངའ་མི།ད། འ�/ག�་
འ་དང་མི།ཐེངའ་མི།ད། ཡ�་ འ་དང་མི།ཐེངའ་མི།ད། ཡ�/ག�་

རྣམི།་དབྱོ་བཞི་་པེ་་	དགོས་ཆེ་ད།
བྱོ་བའ་ལཱ་ཅོ�་	དགོས་པེ་་ག་ཅོ་ག་དོན་ལུ་འབདཝ་ཨན་ན་	སྟོོན་མི།་ཅོ�་ལུ་སློབ་ཨན།	དཔེ་ར་ན།	ཆོེ་ས་ཞུ་བརིག་
སོང་།	 སློོབ་གྲྭ་ནང་དཔེ་་ཆེ་་ལྷབ་པེ་རིག་གཏང་།	 བཟུམི།་	 བྱོ་ཚོང�་སོང་དང་	 གཏང་	 གཉིས�་ཀྱི་�་	 བྱོ་བའ་ཡུལ་	
ཆེ་ོས་དང་སློོབ་གྲྭ་ལུ་ཕེལན་ཐེངོགས་མི།ད་རུང་	 བྱོ་བའ་དོན་གྱི་་ཡུལ་	 ཞུ་ན་དང་	 ལྷབ་ན་ལུ་ཕེལན་ཐེངོགསཔེ་་ཨན།	 ད་
བཟུམི།་འབད་	ན་ཚོང་དྲག་ན�་དོན་ལུ་	སྨོན་བཟོའ།	བཟུམི།་འབད་བ་ཅོན་	(དོན་ལུ་)	ཟོར་དགོས་ཆེ་ད་གསལ་
བྱོད་ཀྱི་་ཚོང�་	དངོས་སུ་ཡོདཔེ་་ལས་	ལཱ་འད་ག་ཅོ�་དོན་ལུ་	འབདཝ་ཨན་ན་	ཧོ་གོ་ཚུགསཔེ་་ལས་	དགོས་ཆེ་ད་
ཨན།	
རྣམི།་དབྱོ་བཞི་་པེ་་དགོས་ཆེ་ད་སྐབས་	ལ་དོན་གྱི་་ཕྲིནད་ལག་ལན་འཐེངབ་དོ་ཡོདཔེ་་ལས་	 ཆེ་ོས་སྐད་དང་རྫོོང་ཁའ་ནང་	
ཕྲིནད་ཀྱི་་འཇུག་ཐེངངས་ཀྱི་་ཁྱད་པེ་རིག་གོང་ལུ་	 ལས་སུ་བྱོ་བའ་སྐབས་ཡོད་མི།་བཟུམི།་མི།་གཏོགས་	 གཞི་ན་ཁྱད་པེ་རིག་
ག་ན་ཡང་མི།ད།
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རྣམི།་དབྱོ་ལྔ་པེ་།	འབྱུང་ཁུངས།
གཞི་ི་ཅོ�་ལས་	ག་ཅོ་འབད་རུང་གཅོ�་	བྱུང་པེ་འ་དོན་སྟོོན་པེ་འ་སྒྲིག་ལུ་	སློབ་ཨན།	དཔེ་ར་ན།	ཕེལ་ལས་བུ།	ཁ་
ལས་གཏམི།།	ཤེསང་ལས་རྡོོག་མི།།	ཟོར་དོ་བཟུམི།་	འབྱུང་ཁུངས་དངོས་དང་།	ཁྱ�་ནང་ལས་མི།།	ཤེསང་ཁ་ལས་
བྱོ་	ཟོར་མི།་ཚུ་	འབྱུང་ཁུངས་ཆེ་་འདྲ་ཟོར་སློབ་ཨན།	འབྱུང་ཁུངས་ཀྱི་་སྐབས་ལུ་	ཆེ་ོས་སྐད་ནང་ཕྲིནད་	ནས་ལས་	
གཉིས�་ཡོད་རུང་	རྫོོང་ཁའ་ནང་	ལས་མི།ང་སུ་ཅོ�་འཇུགཔེ་་ཨན།
འབྱུང་ཁུངས་ཀྱི་་ཐེངད་ཁརིག་	ཆེ་ོས་སྐད་ཀྱི་་སྐབས་	ཕྲིནད་	ནས་ལས་	གཉིས�་འཇུག་ན་ཡོད་རུང་	རྫོོང་ཁའ་ནང་	ཕྲིནད་
ལས་གཅོ�་ག�་འཇུགཔེ་་ཨན།
རྣམི།་དབྱོ་དྲུག་པེ་།	འབྲིང�་སྒྲིག།
འབྲིང�་སྒྲིགའ་རྣམི།་དབྱོ་ཟོར་མི།་འད་	གང་ཟོག་དང་དངོས་པེ་ོ་ཚུ་ག་བརིག་ན་	འབྲིང�་བ་སོྟོན་པེ་འ་ཚོང�་ལུ་སློབ་ཨན།	
དཔེ་ར་ན།	ཁྱ�་གྱི་་བཀོད།	དཔེ་ོན་གྱི་་སྲོས།	ཕེལམི།་ག་བཀའ་དྲན།	ཟོར་དོ་བཟུམི།་ཨན།	
འབྲིང�་སྒྲིག་སྦྱོརིག་ཚུལ་གྱི་་	ཁྱད་པེ་རིག་ལུ་བརྟན་ཏ་	དཔེ་ར་བརྗེ།ོད་ཀྱི་་དབྱོ་བ་ཡང་	 འོག་ལུ་བཀོད་ཡོད་དོ་བཟུམི།་	ལ་
ཤེས་ཡོད།
ངོ་བོ་བདག་གཅོ�་ག་འབྲིང�་བ། དཔེ་ར་ན། དརིག་གྱི་་མི།དུད་ཕེལོད།	 ཤེསང་ག་རྐང་ཁྲ།	 ལྕོགས༌ཀྱི་༌དྲྭ༌མི།�།	 སའ༌རྫོམི།།	
ཟོར༌དོ༌བཟུམི།་ཨན།
ད༌ལས༌ད༌འབྱུང་ག་འབྲིང�་བ།	 དཔེ་ར་ན།	ཤེསང༌ག༌རྡོོག༌མི།།	ཨོམི།་གྱི་་མི།རིག།	 ཐེངབ༌ཀྱི་༌མི།།	 རྒྱ༌མི།ཚོང�༌ནོརིག༌བུ།	 རྟ༌ཡ༌རྟུ།	
ཟོར༌དོ༌བཟུམི།་ཨན།	
ཁྱད༌གཞི་༌ཁྱད༌ཆེ་ོས་ཀྱི་་འབྲིང�་བ།	དཔེ་ར་ན།	སྟོག༌ག༌རིག༌མི།ོ།	དཔེ་ོན༌གྱི་༌གཟོ༌བརྗེ།ད།	རྒྱལ༌ཁབ༌ཀྱི་༌ལམི།༌སྲོོལ།	བུ༌མི།ོའ༌ངོ༌རིག�།	
ཇོ༌ཡ༌བྲིངོཝ།	ཟོར༌དོ༌བཟུམི།་ཨན།	
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དཔེ་་སྐྲུན་ལོོ་ སྤྱི་་ལོོ་ ༢༠༢2ལུ། 
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69												 རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག�་གོང་འཕེལ�་ལས་ཁུངས།

ཡན༌ལག༌དང༌ཡན༌ལག༌ཅོན་གྱི་་འབྲིང�་བ།	དཔེ་ར་ན།	ཤེསང༌ག༌ཞི་ལ༌ལག།	དོམི།༌གྱི་༌སྤུ།	སངས༌རྒྱས༌ཀྱི་༌སྤྱོན།	མི།དའ༌སོྒྲིག།	
ཁ༌ཡ༌སོ།	ཟོར༌དོ༌བཟུམི།་ཨན།	
ནོརིག་དང་བདག་པེ་ོའ་འབྲིང�་བ།	དཔེ་ར་ན།	པེ་དྨ་ག་སྣུམི།་འཁོརིག།	དབང་མི།ོའ་ཕེལ་གཞི་�།	ཨ་པེ་འ་དོརིགམི།།	ཟོར་དོ་བཟུམི།་
ཨན།	
རྟན༌དང༌བརྟན༌པེ་འ་འབྲིང�་བ།	དཔེ་ར་ན།	ཆུའ༌ཉིས།	ཤེསང་ག་བྱོ།	ས༌ཡ༌ལོ༌ཐེངོག།	ཟོར་དོ་བཟུམི།་	དཔེ་ར་བརྗེ།ོད་དབྱོ་བ་ཚུ་	
ཡོདཔེ་་ཨན།	
རྣམི།་དབྱོ་དྲུག་པེ་་འབྲིང�་སྒྲིགའ་ཐེངད་ཁརིག་	 ཆོེ་ས་སྐད་དང་རྫོོང་ཁའ་ནང་ག་གོ་དོན་དང་འཇུག་ཚུལ་	 ག་རིག་ཅོོག་འཐེངད་
རུང་	ཕྲིནད་ཀྱི་་དབྱོ་བ་དང་འཐེངོབ་ཐེངངས་ལུ་	ཁྱད་པེ་རིག་ཡོད་མི།་འད་	འོག་ལུ་བཀོད་ཡོད།

ཆེ་ོས་སྐད་ཀྱི་་འབྲིང�་སྒྲིགའ་ཕྲིནད། རྫོོང་ཁའ་འབྲིང�་སྒྲིགའ་ཕྲིནད།
རྗེ།ས་འཇུག་ ཕྲིནད། རྗེ།ས་འཇུག་ ཕྲིནད།

ག་ང་ ག་ ག་ང་འ་དང་	མི།ཐེངའ་མི།ད། ག་
ད་བ་ས་ ཀྱི་་ ད་བ་ས། ཀྱི་་
ན་མི།་རིག་ལ་ གྱི་་ ན་མི།་རིག་ལ་ གྱི་་
འ་དང་མི།ཐེངའ་མི།ད། འ་ འ་དང་མི།ཐེངའ་མི།ད། འ་/གི
འ་དང་མི།ཐེངའ་མི།ད། ཡ་ འ་དང་མི།ཐེངའ་མི།ད། ཡ་/ག་
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རྣམི།་དབྱོ་བདུན་པེ་།	གནས་གཞི་།		
གཞི་་ཅོ�་ལུ་	ཡོདཔེ་་དང་མི།ད་པེ་འ་དོན་སྟོོན་པེ་འ་སྒྲིག་ལུ་	གནས་གཞི་་	ཟོར་སློབ་ཨན།	
དཔེ་ར་ན།	ཁྲོམི།་ཁརིག་མི།།	ཞི་ང་ནང་ལུ་ལོ་ཐེངོག།	སམས་ཁརིག་མི།ད།	ནང་ན་ཡོད།	ཟོར་དོ་བཟུམི།་	ཡུལ་གྱི་་གཞི་་
ལུ་གནས་པེ་འ་དོན་སྟོོན་པེ་་དང་།	
ཚོང�་ལྔ་ལུ་	 གཟོའ་སྐརིག་ལགས་ཤེསོམི།་ཡོད།	 ཚོང�་བརྒྱད་ལུ་ལོ་མི།ཆེ་ོད་གཏང་།	 གནམི།་དགུན་ལུ་གྱི་ང་།	 ད�་
སྐབས་སུ་ང་ཡང་ཡོད།	ཟོར་མི།་ཚུ་	དུས་ཀྱི་་གཞི་་ལུ་	གནས་པེ་འ་དོན་སྟོོན་པེ་་ཨན།	
རྣམི།་དབྱོ་བདུན་པེ་འ་སྐབས་	ལ་དོན་གྱི་་ཕྲིནད་	ལག་ལན་འཐེངབ་དོ་ཡོདཔེ་་ལས་	ཕྲིནད་འཇུག་ཐེངངས་ཀྱི་་ཁྱད་པེ་རིག་ཡོད་
མི།་འད་	གོང་ལུ་	རྣམི།་དབྱོ་གཉིས�་པེ་འ་སྐབས་བཤེསད་ཡོད་མི།་དང་འདྲཝ་ཨན།	

རྣམི།་དབྱོ་བརྒྱད་པེ་་	འབོད་པེ་འ་སྒྲིག།
འབོད་པེ་འ་སྒྲིག་ཟོར་མི།་འད་	གང་ཟོག་མི།ཆེ་ོག་དམི།ན་འབྲིངང་གསུམི།་ག་རིག་ཨན་རུང་	 ད་ཚུ་ག་མི།ང་ངོ་མི།་	 མི།་བཏོན་
པེ་འ་ཧོ་མི།རིག་	 དྲན་པེ་་བཀུག་ན�་དོན་ལུ་	 ལག་ལན་འཐེངབ་པེ་འ་	 ཚོང�་ཅོ�་ལུ་	འབོད་སྒྲིག་ཟོར་སློབ་ཨན། 
དཔེ་ར་ན།	ཀྱི་་	བློ་མི།་རིགན་པོེ་་ཆེ་།	 དབའ་	ཀརྨ་ནཱ་ཤེསོག།	 དབའ་ལོྟེ་་ཚོངང་།	ཟོར་དོ་བཟུམི།་	གང་ཟོག་ལུ་འཐེངོབ་
པེ་འ་	འབོད་སྒྲིག་དང་། 
སྤའོ་	ལགས་པེ་ས་སྨོ་རིག།	ཨ་ཛའ་འདྲོག་པེ་ས།	ཨ་ཁའ།	ཟོར་མི།་ཚུ་	སམས་ཚོངར་སྟོོན་པེ་འ་	འབོད་སྒྲིག་ཨན།	
འབོད་སྒྲིགའ་ཐེངད་ཁརིག་	 ཆེ་ོས་སྐད་ཀྱི་་སྐབས་	 ཀྱི་་དང་	 ཀཻྱི་་	 ཀྭ་ཡ།	 ཟོར་མི།་ཚུ་	 འབོད་སྒྲིགའ་སྒྲིག་འབད་འཇུག་ན་
ཡོདཔེ་་དང་།	རྫོོང་ཁའ་སྐབས་	ཀྱི་་	དབའ་	ཆེ་ད་	ཨའོ་	ཁོ་རིག།	སྤའོ།	ཨ་འཛའ།	ཕུའ།	ལ་སོགས་པེ་་ཚུ་	
འབོད་སྒྲིགའ་སྒྲིག་འབད་འཇུག་ན་དང་།	སམས་ཚོངར་སྟོོན་པེ་འ་འབོད་སྒྲིག།	ཟོར་འཇུག་པེ་འ་ཁྱད་པེ་རིག་ཚུ་ཡོད།
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དཔེ་་སྐྲུན་ལོོ་ སྤྱི་་ལོོ་ ༢༠༢2ལུ། 
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71												 རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག�་གོང་འཕེལ�་ལས་ཁུངས།

ཚོིག་ཕྲད་བཅུ་གཅིིག་གི་ཆེོས་སྐད་དང་རྫོོང་ཁའིི་ཁྱད་པར།
སློརིག་བསྡུ།
སློརིག་བསྡུ་ཟོར་མི།་འད་	 རྗེ།ོད་ཚོང�་གཅོ�་ག�་	 སྐབས་ཐོེངག་ག་	 བརྗེ།ོད་དོན་ཚོངརིག་རིག་	 མི།ཇུག་བསྡུ་བའ་	 དོན་སྟོོན་
མི།་ག་ཕྲིནད་ལུ་	སློབ་ཨན།		དཔེ་ར་ན།	ཨན་ནོ།	ལགས་པེ་ས་གོ།	ཡོད་དོ།	ཐོེངབ་ནུག་གོ།	རྒྱལ་ལོ།	ལགས་
སོ།	ཕྱིནག་འཚོངལ་ལོ།	སློབ་ཅོ་འོ།	ཟོར་དོ་བཟུམི།་ཨན།	ཕྲིནད་འཐེངོབ་ཐེངངས་ཀྱི་་ཐེངད་ཁརིག་འོག་ལུ་བཀོད་ཡོད་དོ་བཟུམི།་
ཨན།

ཆེ་ོས་སྐད་ཀྱི་་སློརིག་བསྡུའ་ཕྲིནད། རྗེ།ོང་ཁའ་སློརིག་བསྡུའ་ཕྲིནད།
རྗེ།ས་འཇུག་ ཕྲིནད་ གོ་དོ་ནོ་འོ་ལོ་སོ་དྲུག	 །རྫོོང་ཁའ་སློརིག་བསྡུའ་ཕྲིནད་

ཡན་ཏ།	 །ཅོ་ཆེ་་ཡ་དང་འདུག་ནུག་དང་།	 །པེ་ས་
མི།ས་དོ་དས་ལ་སོགས་པེ་འ།	 །རྗེ།ས་སུ་གོ་འཐོེངབ་ན་
མི།ཐེངརིག་ནོ།	 །ད་དོ་ན་ནོ་ས་མི།ཐེངའ་འ།།མི།ཐེངའ་མི།ད་
རྗེ།ས་སུ་འོ་ཉིསད་སྦྱརིག།	 །ས་མི།ཐེངརིག་སོ་དང་ལ་མི།ཐེངརིག་
ལོ།།

དྲག་མི།ཐེངརིག་ཏོ་དང་
མི།ཐེངའ་མི།ད་འོ།།	
གཞི་ན་རྣམི།ས་མི།ང་ག་
མི།ཐེངའ་དང་བསྟུན།།

གོ་ངོ་དོ་ནོ་བོ་མི།ོ་འོ།།	
རོིག་ལོ་སོ་ཏོ་སློརིག་བསྡུ་
ཡན།།

དྲན་གསོ།
རྫོོང་ཁའ་སློརིག་བསྡུའ་ཕྲིནད་ཚུ་ལས་	གོ་ནོ་ལོ་སོ་	བཞི་་	ཡོངས་གྲོགས་འབད་	ལག་ལན་འཐེངབ་ན་ཡོད་རུང་	ཕྲིནད་	
དོ་	འོ་	གཉིས�་	ཚོང�་རིག་གཉིས�་རིག་མི།་གཏོགས་	ཁྱབ་ཆེ་ེཝ་འབད་	ལག་ལན་འཐེངབ་ན་མི།དཔེ་་ཨན།

རྒྱན་སྡུད། 
རྒྱན་སྡུད་ཟོར་མི།་འད་	 ཚོང�་སྔ་ཕྱིན་དང་	 ཚོང�་དོན་མི།ཐུན་པེ་་དང་	 མི།་མི།ཐུན་པེ་་ཚུ་ག་གསལ་བྱོད་འབད་འཇུག་ན་
ད་ག�་	 རྒྱན་དང།	 དོན་དངོས་སུ་མི།་སློབ་རུང་	 ཕྲིནད་ད་ག�་བསྡུས་ཏ་	ཤུགས་ཀྱི་་གོ་ཚུགསཔེ་་འབད་བསྡུས་ཏ་
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བཤེསདཔེ་་ལས་	སྡུད་པེ་་ཟོར་སློབ་ཨན།	
རྒྱན་སྡུད་ཀྱི་་ཕྲིནད་	ཡང་	རིགང་	རུང་	གསུམི།་	རྗེ།ས་འཇུག་ག་དབྱོ་བ་མི།ད་པེ་རིག་འཇུགཔེ་་ཨན།	ད་ཡང་	དཔེ་ར་ན།	
དགའ་ཡང་དགའ།	སྐྱད་རིགང་སྐྱད།	སྡེ་ོད་རུང་སྡེ་ོད།	ཟོར་དོ་བཟུམི།་	མི།ཐུན་པེ་འ་རྒྱན་དང་།	
བྱོན་རུང་མི།་ལན།	སློབ་རུང་མི།་ཉིསན།	ལྷབ་ཡང་མི།་ལྷབ།	ཟོར་དོ་བཟུམི།་	མི།་མི།ཐུན་པེ་འ་རྒྱན། 
བློམི།་ཡང་བྱོོན་ནུག།	སློོབ་དཔེ་ོན་གྱི་�་རིགང་གསུངས་མི།ས།	གློན་གོ་ག�་ཡང་ཤེསས་པེ་ས།	ཟོར་མི།་ཚུ་	སྡུད་པེ་འ་
རྒྱན་ཨན།	ཨམི།་ཅུ་ཀུ་ལ་འད་རིགང་ཞི་�་མི།ས།	སྙང་གྲོོགས་ཀྱི་་གཏམི།་འད་རིགང་ཧོན་མི།ས།	ཟོར་དོ་བཟུམི།་	བརྣན་
པེ་འ་དོན་ལུ་འཇུགཔེ་་ཨན།	
རྒྱན་སྡུད་ཀྱི་་ཐེངད་ཁརིག་	 རྫོོང་ཁ་དང་ཆོེ་ས་སྐད་ཀྱི་་བརིག་ན་	 ཧོ་ལམི།་ག་རིག་ཅོོག་འཐེངད་རུང་	 རྫོོང་ཁའ་སྐབས་ཕྲིནད་
རིགང་རུང་གཉིས�་	 ཆེ་ོས་སྐད་ལས་	 མི།་འདྲཝ་ཡོདཔེ་་དང་།	 ཕྲིནད་ཚུ་	 རྗེ།ས་འཇུག་ག་མི།ཐེངའ་མི།རིག་འཐེངོབ་ཐེངངས་
ཡང་	ཆེ་ོས་སྐད་ཀྱི་་སྐབས་	 སོ་སོ་ཡོད་རུང་	རྫོོང་ཁའ་ནང་	ཕྲིནད་གསུམི།་ཆེ་་རིག་	 རྗེ།ས་འཇུག་ག་དབྱོ་བ་མི།ད་པེ་རིག་		
འཇུགཔེ་་ཨན།	རྒྱན་སྡུད་ཀྱི་་ཕྲིནད་	ཀྱི་ང་	ཟོར་མི།་འད་	རྫོོང་ཁའ་ནང་	ཡོངས་གྲོགས་འབད་ལག་ལན་འཐེངབ་ན་
མི།ད་རུང་	ཨན་ཀྱི་ང་སྡེ་ོད་རུང་།	ཤེསས་ཀྱི་ང་མི།་ལུ་དྲ�།	མི།གོྱི་གས་ཀྱི་ང་རྟ་ལུ་བཞི་ོན།	ཟོར་	ཆེ་ོས་སྐད་ལས་	རྟ་
དྲངས་ཏ་	སློབ་མི།་ཚུ་ནང་	དུམི།་གྲོ་རིག་ལག་ལན་འཐེངབ་སྲོོལ་ཡོད།
འཁྲུལ་སྤོང་། 
སློབ་རུ་རིགང་	མི།་ཉིསན་པེ་ས།	ཁྱོད་རིག་རིགང་	ཨན།	ཟོར་བའ་བརྗེ།ོད་པེ་་ཚུ་ལུ་	ལྟེ་ག་ག་རུ་དང་	རིག་འད་ཚུ་	ཚོང�་གྲོོགས་
དང་	 འོག་ག་རིགང་འད་	 རྒྱན་སྡུད་ཀྱི་་ཕྲིནད་ཨན།	 ད་འབདཝ་ལས་	 རུ་དང་རིགང་གཉིས�་ཆེ་་རིག་བྲིང་བའ་སྐབས་ལུ་	
གོང་ག་	རིག་ལུ་རྗེ།ས་འཇུག་ང་སྦྱརིག་ན་མི།་འོང་།	
ཨན་རུང་	བསྡུས་ཏ་	སློབ་པེ་འ་སྐབས་ལུ་	གོང་ག་ཕྲིནད་རུ་གུརིག་	འོག་ག་	རྗེ།ས་འཇུག་ང་སྦྱརིག་ཏ་	རུང་	ཟོར་བྲིང�་
ཏ་	སློབ་རུང་མི།་ཉིསན་པེ་ས།	ཟོར་བྲིང་དགོཔེ་་ཨན།
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དྲ་བ།
༡.	 རྒྱན་སྡུད་	མི།ཐུན་པེ་འ་རྒྱན་དང་	མི།་མི།ཐུན་པེ་འ་རྒྱན་	སྡུད་པེ་་དང་བརྣན་པེ་འ་སྒྲིག་ལུ་	འཇུག་པེ་འ་	 	
	 དཔེ་ར་བརྗེ།ོད་	༣	རིག་བྲིང�།
༢.		 མི།་མི།ཐུན་པེ་འ་རྒྱན་	ཟོར་བའ་སྐབས་	ག་ཅོ་མི།་མི།ཐུནམི།་ཨན་ན?
༣.	 སྡུད་པེ་འ་རྒྱན་གྱི་་དཔེ་ར་བརྗེ།ོད་	གློན་གོ་ག�་ཡང་ཤེསས་པེ་ས།	ཟོར་བའ་སྐབས་	ཚོང�་ག་ཅོ་བསྡུས་ཏ་		
	 སྟོོནམི།་ཨན་ན?

 ཆེ་ོས་སྐད་ཀྱི་་རྒྱན་སྡུད་ཀྱི་་ཕྲིནད།
ཀྱི་ང་འང་ཡང་གསུམི།་རྒྱན་སྡུད་ད།།	ག་ད་བ་ས་དྲག་མི།ཐེངརིག་ཀྱི་ང་།།	ང་ན་མི།་འ་རིག་ལ་ཡང་།།	འ་དང་མི།ཐེངའ་མི།ད་
འང་དང་ཡང་།།	རྐང་པེ་་མི།་སྐོང་སྐོང་བའ་ཁྱད།།
ལྷག་བཅོས།  
ལྷག་བཅོས་ཟོར་མི།་འད་	ཚོང�་དོན་ལྷག་མི།་	ཡརིག་འདྲན་པེ་འ་ནུས་པེ་་ཡོད་པེ་འ་	ཕྲིནད་ལུ་སློབ་ཨན།	ལྷག་བཅོས་
ཀྱི་་ཕྲིནད།	སྟོ་	ཏ་	ད་	གསུམི།་རྗེ།ས་འཇུག་དང་འཁྲ�་ཏ་འཇུག་དགོཔེ་་ལས་	ཕྲིནད་གཞི་ན་དབང་ཅོན་དང་།	སྦོ་	འད་
རྗེ།ས་འཇུག་དང་	འཁྲ�་མི།་དགོ་པེ་རིག་འཇུགཔེ་་ལས་	ཕྲིནད་རིགང་དབང་ཅོན་ཨན།	
དཔེ་ར་ན།	ལྷབ་སྟོ་ཤེསས།	བསྐྱངས་ཏ་བཞུགས།	འབད་ད་བལྟེ་།	མི།ནོ་བསམི།་བཏང་སྦོ་འབད།	ཟོར་དོ་བཟུམི།་
ཨན།
ད་རུང་	 ལྷག་བཅོས་ཀྱི་་ཕྲིནད་དང་ཅོོག་འཐེངད་པེ་འ་	 གོ་དོན་སྟོོན་ཚུགས་པེ་འ་ཚོང�་གྲོོགས་	 ཞི་ནམི།་ལས་	 ཞི་ན་ན་	
ཟོར་མི།་གཉིས�་ཡང་	 ལྷག་བཅོས་ཕྲིནད་སྦོ་བརྩ་མི།་ཡང་ཡོད།	 ཨན་རུང་	 ཆེ་ོས་སྐད་ཀྱི་་སྐབས་	 ཞི་ནམི།་ལས་དང་
ཞི་ན་ན་དང་	 ཆེ་་འདྲ་བའ་ཚོང�་	 ཟོན་ནས་	 ཟོར་མི།་འད་	 ལྷག་བཅོས་ཀྱི་་ཕྲིནད་ཀྱི་་གྲོངས་སུ་མི།དཔེ་་ལས་	 ད་ལུ་རྟ་
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དྲངས་ཏ་	རྫོོང་ཁའ་ནང་ཡང་	ལྷག་བཅོས་ཀྱི་་ཕྲིནད་ངོ་མི།་	སྟོ་ཏ་ད་སྦོ་	བཞི་་སྦོ་བཞི་ག་ཡོད།
ཆེ་ོས་སྐད་ཀྱི་་ལྷག་བཅོས་དང་	རྫོོང་ཁའ་ལྷག་བཅོས་ཀྱི་་བརིག་ན་	ཁྱད་པེ་རིག་འད་	རྫོོང་ཁའ་ནང་	ཕྲིནད་	སྦོ་	ཟོར་མི།་
འད་	འཐེང�་ཡོདཔེ་་མི།་གཏོགས་	གཞི་ན་ག་རིག་ཅོོག་རིག་འཐེངད།
ལྷག་བཅོས་ཀྱི་་ཕྲིནད་འད་	མི།ང་ཤེསོས་རིག་	བྱོ་ཚོང�་ག་ཤུལ་ལས་འཇུག་དོ་ཡོདཔེ་་ཨན།	ད་འབདཝ་ལས་	ལྷག་
བཅོས་ཀྱི་་	 ཧོ་མི།རིག་འཇུག་པེ་འ་	 བྱོ་ཚོང�་འད་	 ནམི།་རིག་འབད་རུང་དུས་འདས་པེ་འ་	 ཡ�་སྡེ་�་ནང་འབད་བྲིང་
དགོ།	དཔེ་ར་ན།	བསྒྲུབས་ཏ་བཞི་ག།	བྲིང�་ཏ་བསྐྱལ།	བཏང་སྟོ་འགྱི་ོ།	དྲ�་ཏ་ཤེསས།	ཟོར་དོ་བཟུམི།་ཨན།
ལྷག་བཅོས་ཀྱི་་ཕྲིནད་	སྦོ་དང་	མི།ཚུངས་པེ་་གསལ་བྱོད་ཀྱི་་སྒྲིག་	སྦོ་	ལྷག་བཅོས་ཀྱི་་ཕྲིནད་	སྟོ་	དྲ་ཚོང�་ག་སྒྲིག་	སྟོ་	
ལྷག་བཅོས་ཀྱི་་ཕྲིནད་	 ད་དང་	 རྣམི།་གྲོངས་གཞི་ན་འདྲན་པེ་འ་	 ད་	 ཚུ་དབྱོ་བ་ཕྱིནས་ཏ་	 མི།་འཛ�་བརིག་བྲིང་ཤེསས་
དགོ།
དྲ་བ།
འོག་ག་རོྗེ།ད་ཚོང�་ནང་	ཡ�་སྡེ་�་དང་ཕྲིནད་	འཛ�་ཏ་ཡོད་མི།་ཚུ་	ལགས་བཅོོས་འབད་ད་བྲིང�།	

༡.	 ས་ཁརིག་སྡེ་ོད་འད་	ཁུ་ས�་ས་སྦོ་	དཔེ་་ཆེ་་ལྷབ་ཏ་སྡེ་ོད།
༢.		 མི།་དག་བའ་ལཱ་ཚུ་འབད་ན་ལས་འཛ�་ཏ་	ཕེལན་ཐོེངགས་པེ་འ་ལཱ་ལུ་	བརྩོན་ཤུགས་སྐྱད་སྟོ་

སྡེ་ོད་དགོ།
༣.		 ཨ་ལུ་བཀྲ་མི།་ཤེས�པེ་་ཚུ་	ཁྲ�ས་སྲུང་འགག་པེ་་ག�་གཟུང་སྟོ་	ཞི་བ་དཔྱད་འབད་བཞི་ནམི།་

ལས་	ཉིསས་ཁྲ�ས་ཚུ་བཀལ་ནུག།
༤.		 ཨའ་ག�་	ཉིས་མི།འ་བཞི་ས་སྒོ་ཚུ་སྦོ་འབད་	ང་བཅོས་ཆེ་་ཁྱབ་ལུ་	སྒུག་སྟོ་སྡེ་ོད་ནུག།
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འབྱོད་སྡུད། 
འབྱོད་སྡུད་ཟོར་མི།་འད་	ཆེ་ོས་སྐད་ནང་འབད་བ་ཅོན་	འབྱོད་པེ་་ཟོར་	དབྱོ་གཞི་་གཅོ�་ལས་དབྱོ་བ་ལ་ཤེས་ཕྱིན་ན་དང་། 
དབྱོ་བ་ལ་ཤེས་ཡོད་མི།་ཚུ་	 གཞི་་གཅོ�་ལུ་བསྡུ་མི།་ཕྲིནད་ཅོ�་འབད་ན་ད་ག�་	 འབྱོད་སྡུད་ཟོར་སློབ་ཨན།	 འབྱོད་
སྡུད་ཀྱི་་ཕྲིནད་	གམི།་དམི།་ནམི།་འམི།་བཞི་ིཔེ་ོ་ད་ཨན།	ཕྲིནད་ཚུ་ག་སྦྱོརིག་ཚུལ་ཡང་	 རྗེ།ས་འཇུག་ད་ག་མི།ཐེངའ་མི།རིག་དམི།།	
ན་ག་མི།ཐེངའ་མི།རིག་ནམི།།	རྗེ།ས་འཇུག་འ་དང་མི།ཐེངའ་མི།ད་ལུ་གམི།་	ཚུ་འཇུག་ན་ཨན།	
དཔེ་ར་བརྗེ།ོད་དབྱོ་བ་འད་	ཆེ་ོས་སྐད་སྐབས་	འབྱོད་པེ་་ལ་འཇུག་པེ་་	སྡུད་པེ་་ལ་འཇུག་པེ་་ཟོར་ཡོད་རུང་	ད་ཚུ་རྫོོང་
ཁའ་ནང་	ཆེ་ོས་སྐད་ནང་ཡོད་དོ་བཟུམི།་	འཇུག་ན་མི།ད།	འབྱོད་སྡུད་ཀྱི་་ཕྲིནད་ཚུ་ག�་	རྫོོང་ཁའ་ནང་	 དཔེ་ར་ན་	
དཔེ་་ཆེ་་ཤེསས་གམི།།	ཁྱོད་ལུ་ཡོད་དམི།།	མི།་ཨན་ནམི།།	ཟོར་	དྲ་བའ་དོན་ལུ་འཇུག་ན་དང་།
ཤེསས་གམི།་མི།་ཤེསས་ཧོ་མི།་གོ།	ཨན་ནམི།་མི།ན་ནམི།་དོགས་པེ་་ཡོད།	ཟོར་དོ་བཟུམི།་	ཐེང་ཚོང�་དོན་ལ་འཇུགཔེ་་ཨན།	

ཆེ་ོས་སྐད་དང་རྫོོང་ཁའ་འབྱོད་སྡུད་ཀྱི་་ཁྱད་པེ་རིག།
ཆེ་ོས་སྐད་ཀྱི་་འབྱོད་སྡུད། རྫོོང་ཁའ་འབྱོད་སྡུད།

གམི།་ངམི།་དམི།་ནམི།་བམི།་མི།མི།་འམི།།།	 རིགམི།་ལམི།་སམི།་
ཏམི།་བཅུ་གཅོ�་པེ་ོ།།	 སྦྱོརིག་ཚུལ་སློརིག་བསྡུའ་སྐབས་
དང་མི།ཚུངས།།	

འབྱོད་སྡུད་གམི།་དམི།་ནམི།་འམི།་བཞི་།།	 སོྦྱརིག་ཚུལ་
ད་དམི།་ན་ནམི།་དང་།།	 འ་དང་མི།ཐེངའ་མི།ད་གཞི་ན་ལ་
གམི།།།	དྲ་དང་ཐེང་ཚོང�་དོན་ལ་འཇུག།

ན་སྒྲིག།
ན་ཟོར་བའ་སྒྲིག་འད་ག་	འཇུག་ཐེངངས་བཤེསད་ན་ད་ག�་	ན་སྒྲིག་ཟོར་སློབ་ཨན།	ན་སྒྲིགའ་དཔེ་ར་བརྗེ།ོད་ལུ་དབྱོ་བ་ཅོན་	
འབྲུག་ག་རྒྱལ་ཁབན་	 འཛམི།་གློང་རྒྱལ་ཁབ་ལས་སྐྱད་ཤོེསས་ཅོ�་ཨན།	 ཆེ་ང་དང་སྨྱོོ་རྫོས་སྤྱོོད་མི།་འདན་	 ག་
བ་ལས་ཡང་སྐྱོ་ཤེསོས་ཅོ�་ཨན།	 ཟོར་དོ་བཟུམི།་	 གཞི་་སྤྱོར་བཏང་ལས་	 གཅོ�་སོ་སོ་འབད་བཏོན་པེ་འ་དོན་ལུ་
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འཇུག་པེ་འ་	དགརིག་བའ་དོན་སྟོོན་པེ་་དང་།	
ཨོམི།ན་རྒྱགས་ཚོངད་བླུགས་ཡ།	 ཇོ་པེ་་ཏན་བཏབ་ཅོ།	 གུ་རིགམི།་འདན་བླུགས་ཡ།	 བསྐོལན་བསྐོལ་ཡ།	 ཟོར་དོ་
བཟུམི།་	ངས་བཟུང་ག་དོན་ལུ་འཇུག་ན་ཚུ་ཡོདཔེ་་ཨན།

དྲ་བ།

༡.	ན་སྒྲིག་	དགརིག་བ་དང་	ངས་བཟུང་ག་དོན་ལུ་འཇུག་པེ་འ་	དཔེ་ར་བརྗེ།ོད་༤རིག་བྲིང�།
༢.	 ན་སྒྲིག་དང་	 བྱོ་ཚོང�་ག་ཚོང�ས་གྲོོགས་	 ན་	 གཉིས�་ལུ་ཁྱད་པེ་རིག་ག་ཅོ་འདུག་གོ?	 དབྱོ་བ་ཕྱིནས?												
དང་སྒྲིག།
དང་སྒྲིག་ག�་	དབྱོ་གཞི་་གོང་ལུ་བཀོད་ད་	དབྱོ་བ་རིག་རིག་བཞི་ན་དུ་	འོག་ལས་བཤེསད་པེ་འ་	འབྱོད་པེ་འ་དོན་ལུ་འཇུག་
པེ་་དང་།	 དབྱོ་བ་རིག་རིག་བཞི་ན་དུ་	 གོང་ལུ་བཀོད་ད་	 དབྱོ་གཞི་་འོག་ལུ་བཀོད་པེ་འ་	 སྡུད་པེ་འ་དོན་ལུ་འཇུག་པེ་།	
ཚོང�་སྔ་ཕྱིན་འབྲིང�་བ་ཙོ་མི།་སྟོོན་པེ་་	འབྲིང�་བའ་དོན་ལུ་འཇུག་པེ་་གསུམི།་ཡོད།	
དཔེ་ར་ན།	འབྲུག་ག་རྩ་བ་གསུམི།་ཟོར་མི།་འད།	མི།ངའ་བདག་རྒྱལཔོེ་་དང་།	གཞུང་དང་།	མི།་སར་གསུམི།་ཨན།	
ཟོར་དོ་བཟུམི།་	འབྱོད་པེ་འ་དོན་སྟོོན་པེ་་ལུ་འཇུག་པེ་།	
གཉིསན་གྲོོགས་ལུ་དམི།་ཚོང�་བསྲུང་ན་དང་།	 ཕེལམི།་ལུ་ཞི་བས་ཏོག་ཞུ་ན་དང་།	 གོང་མི།་ལུ་གུས་ཞི་བས་འབད་ན་ཚུ་	
མི།་ཡ་རིགབ་ཀྱི་་བྱོ་སྤྱོོད་ཨན།	ཟོར་དོ་བཟུམི།་	སྡུད་པེ་འ་དོན་ལུ་འཇུག་པེ་།	
ཕེལམི།་དང་སློོབ་དཔེ་ོན།	གཞུང་དང་མི།་སར།	ཟོར་དོ་བཟུམི།་	འབྲིང�་བའ་དོན་ལུ་འཇུག་པེ་འ་དཔེ་ར་བརྗེ།ོད་ཨན།
ད་དང་ན་སྒྲིག།
ཆེ་ོས་སྐད་ཀྱི་་སྐབས་	ཕྲིནད་ད་རྐྱངམི།་གཅོ�་ག་	འཇུག་ཐེངངས་ཚུ་སྟོོན་དོ་ཡོདཔེ་་ལས་	 ད་སྒྲིག་ཟོར་སློབ་ཨན།	རྫོོང་
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ཁའ་ནང་	ཕྲིནད་ད་སྒྲིག་ག�་འཇུགཔེ་་མི།་ཚོངད་	ད་དང་ཅོོག་འཐེངདཔེ་་འབད་	ན་ག�་ཡང་	འཇུག་ན་ཡོདཔེ་་ལས་	ད་
སྒྲིག་དང་ན་སྒྲིག་ཟོར་སློབ་ཨན།
ད་སྒྲིག་དང་ན་སྒྲིག་ག�་	འཇུག་ཚུལ་དཔེ་ར་བརྗེ།ོད་ཡང་	དཔེ་ར་ན།	ཧོ་མི།འ་ལོ་ད་ནང་།	ཤུལ་མི།འ་ལོ་ད་ནང་།	ཟོར་
དོ་བཟུམི།་	དུས་སྟོོན་པེ་འ་དོན་ལུ་འཇུག་ན་དང་།	
ད་སྦོ་འབད་དགོ།	ན་སྦོ་མི།་འབད།	ན་སྦོ་རིག་ཨན།	ད་བཟུམི།་རིག་ཨན།	ཟོར་དོ་བཟུམི།་	མི།ཚུངས་དཔེ་་གཞི་་སྟོོན་པེ་འ་
སྒྲིག་ལུ་འཇུག་ན་ཡོད།	
ཅོ་ལ་ད་ག་གོང་།	གནད་དོན་ད་ག་ཐེངད་ཁརིག།	ཞི་ལ་འཛ�ས་ད་ག་གྲོོས་ཆེ་ོད།	ཟོར་དོ་བཟུམི།་	སྤྱོ་སྒྲིག་སྟོོན་པེ་འ་སྒྲིག་
འབད་འཇུག་ན་དང་།	
མོི།་ག�་སློབ་མི།་ད་བདན་པེ་ས།	 ཀརྨ་ག�་བཤེསད་མི།་ད་ཨན་པེ་ས།	 ཟོར་དོ་བཟུམི།་	 བདན་པེ་འ་དོན་སྟོོན་པེ་འ་སྒྲིག་
འབད་འཇུག་ན།
ང་ག�་སློབ་མི།་ད་འབད་ཡ་ག?	ཁོང་ག�་འབག་འོང་མི།་ད་གཞི་ན་ལུ་མི།་སློབ།	ཟོར་དོ་བཟུམི།།	གསང་བའ་དོན་
སྟོོན་པེ་འ་སྒྲིག་འབད་འཇུག་ན།	
ལྷ་མོི།་ད་རིག་སྐད་ཧོན་པེ་ས།	རིགོ་ཁྱ་ད་རིག་ལགས་པེ་ས།	ཟོར་དོ་བཟུམི།་	ངས་བཟུང་བརྣན་པེ་འ་སྒྲིག་དང་བཅོས་	དྲུག་
ལུ་འཇུག།

སྤྱོ་སྒྲིག། 
སྒྲིག་འད་ག�་	སྐབས་འཐེངོབ་དང་བསྟུན་ཏ་	ག་ཅོ་ལུ་ཡང་	གོ་བཏུབ་ལས་	སྤྱོ་སྒྲིག་ཟོར་སློབ་ཨན།	
སྤྱོ་སྒྲིགའ་ཕྲིནད་	ག་	ག་ཅོ་	ག་ཏ་	ག་ལས་	ནམི།་	ག་ད་སྦོ་	ག་དམ་	དྲུག་ཡོད།	
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དཔེ་ར་བརྗེ།ོད།	ག་དང་ག་རིག་འབད་རུང།	ག་ཅོ་དང་ག་ཅོ་རིག་ཨན་རུང།	ག་ཏ་ལས་	བལྟེ་་རུང།	ག་ལས་སྐོརིག་རུང་།	
ནམི།་རིག་འབད་རུང།	ག་ད་སྦོ་མི།ནོ་བསམི།་བཏང་རུང་།	ག་དམ་ཅོ�་ཡོད་རུང་།	ཟོར་དོ་བཟུམི།་ཚུ་ཨན།

བདག་སྒྲིག།
མི།ང་ཚོང�་ག་ཅོ་འབད་རུང་ཅོ�་ག་ཤུལ་མི།་	 པེ་་པེ་ོ་མི།་མི།ོ་མི།་	 ཟོར་བའ་ཚོང�་གྲོོགས་	 	གསརིགཔེ་་སྦྱརིགཝ་ད་	 ད་ལུ་
དབང་བའ་བདག་པེ་ོ་དང་	ད་དང་ལྡན་མི།་	ཡང་ན་	ད་འབད་མི།་	གང་ཟོག་ཅོ�་ལུ་	གོ་ཚུགས་མི།་སྒྲིག་ལུ་	བདག་
སྒྲིག་ཟོར་སློབ་ཨན།	
དཔེ་ར་ན།		སོ་ནམི།་པེ་།	ཟོར་བའ་སྐབས་	སོ་ནམི།་	ཟོར་བའ་ཚོང�་འད་	སོ་ནམི།་གྱི་་ལཱ་ལུ་གོཝ་ཨན་རུང་	འད་ལུ་	
པེ་་སྦྱརིགཝ་ད་	སོ་ནམི།་གྱི་་ལཱ་འབད་མི།་	མི།་འད་ལུ་གོཝ་ལས་	འད་ལུ་བདག་སྒྲིག་ཟོར་སློབ་ཨན།
དཔེ་ར་བརྗེ།ོད་གཞི་ན།		ཆོེ་སཔེ་།	རོྩམི།་པེ་་པེ་ོ།		འཇོ�་བཟོོ་པེ་།	ཡད་འོང་མི།།	ཀུརིག་སྟོོད་བཟོའམི།ོ།	ཟོར་དོ་བཟུམི།་	
པེ་་པེ་ོ་མི།་མོི།་ཚུ་	བདག་སྒྲིག་གཙོ་་བོ་དང་།	
ལོྟེ་་འབད་མི།།	བྱོ་ལྟེ་་མི།།	དད་པེ་་ཅོན།	ཐེངགས་མི།ཁནམི།།	སྦྱན་བདག།	ཆེ་ང་ཟོ།	ཕུང་ཟོ།	ཟོར་དོ་བཟུམི།་	མི།་	ཅོན་	
ལྡན་	མི།ཁན་	བདག་	ཟོ་	ཚུ་བདག་སྒྲིག་ཡན་ལག་ཨན།	

དགག་སྒྲིག། 
སྒྲུབ་ཚོང�་བཀག་པེ་འ་སྒྲིག་ལུ་	དགག་སྒྲིག་ཟོར་སློབ་ཨན།	
དགག་སྒྲིགའ་ཕྲིནད་	མི།་	མི།་	མི།ན་	མི།ད་	མི།ན་ ལྔ་ཨན།	ད་ག་དཔེ་ར་བརྗེ།ོད་ཀྱི་་འཇུག་ཐེངངས་ཡང་།	དཔེ་ར་ན།	མི།་
སློབ།	མི།་འབད།	ག་ཡང་མི།ན།	ག་ཅོ་ཡང་མི།ད།	མི།ན་འདུག།	ཟོར་དོ་བཟུམི།་ཚུ་ཨན།
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མི།་དང་	མི།་	གཉིས�པེ་ོ་	བྱོ་ཚོང�་དང་	ཁྱད་ཚོང�་ག་གདོང་ཁརིག་འཇུགཔེ་་ཨན།	ད་འབདཝ་ལས་	དགག་སྒྲིག་	མི།་ག་
ཤུལ་ལས་འཇུག་པེ་འ་བྱོ་ཚོང�་ཚུ་	 དུས་མི།་འོངས་པེ་་བྲིང་དགོཔེ་་དང་།	 དགག་སྒྲིག་	 མི།་ག་ཤུལ་ལས་འཇུག་པེ་འ་བྱོ་
ཚོང�་ཚུ་	དུས་འདས་པེ་་འབད་བྲིང་དགོཔེ་་ཨན།	
ཨན་རུང་	 འཕྲིནལ་འཕྲིནལ་	 ད་སྦོ་མི།་བྲིང་བརིག་བཞི་ག་གནང་།	 ཟོར་དོ་བཟུམི།་དང་།	 ཁོ་མི།་གཏང་སྨོ་རིག།	 ཟོར་དོ་
བཟུམི།་དགག་སྒྲིག་སྐུལ་ཚོང�་འབད་འཇུག་པེ་འ་སྐབས་	 མི།་ག་ཤུལ་ལས་འབད་རུང་	 བྱོ་ཚོང�་མི།་འོངས་པེ་་འབད་
བྲིངིཝ་ཨན།		དགག་སྒྲིག་	མི།ན་	ཟོར་མི།་འད་	འདུག་དང་ནུག་	གཉིས�་དང་གཅོ�་ཁརིག་མི།་གཏོགས་	གཞི་ན་ཁརིག་
སྦྱརིག་ཏ་འབྲིང་སྲོོལ་མི།ད།	
དྲ་བ།
༡.	བདག་སྒྲིག་དང་མི།ང་མི།ཐེངའ་གཉིས�་ཀྱི་་ཁྱད་པེ་རིག་	དཔེ་་དང་སྦྲགས་ཏ་བྲིང�།
༢.	དགག་སྒྲིགའ་ཕྲིནད་	མི།་	མི།་	མི།ད་	མི།ན་	མི།ན་	ཚུ་ག་དཔེ་ར་བརྗེ།ོད་༣	རིག་བྲིང�།
3.	དགག་སྒྲིག་ཟོར་སློབ་དགོ་པེ་འ་དོན་དག་ག་ཅོ་ཨན་ན?
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80

ལྷག་རིག་དང་རྩོམ་རིག།
སྩོབ་རིམ་བཅུ་གཉིས་པ།

རྒྱལ་འཛིན་ཤེས་རིག་ཚོགས་སྡེ།

ལྷག་རིག་དང་རྩོམ་རིག།
སྩོབ་རིམ་བཅུ་གཉིས་པ།

རྒྱལ་འཛིན་ཤེས་རིག་ཚོགས་སྡེ།



སྐད་ཡིག་དང་ཡི་གུའི་སྦྱོོར་བ།

དཔེ་་སྐྲུན་ལོོ་ སྤྱི་་ལོོ་ ༢༠༢2ལུ། 
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81												 རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག�་གོང་འཕེལ�་ལས་ཁུངས།

༉ ཡི་་གུ
་འདི་་ ཐིམ�

་ཕུག་ མུ
་ཏིག�་ཐིམང་

 འབྲིངང་རིམ
�་སློོབ་གྲྭ

་གོང་མའ
་ནང་ག་ 

སློོབ་རིམ�་
བཅུ་གཉིས�

་པ་ སྡེ་་

ཚན་ཀ་ག
་སློོབ་ཕྲུག

་ བཀྲ་ཤིིས
ས�་འོདི་་ག

སལ་ལུ་སྤྲོ
ོདི་་གནང་ཞུ

།

བཀྲ་ཤིིས�
་སྒང་ འ

ཇམ་དི་པལ
་གླིངང་ འབྲིང

ང་རིམ�་སློ
ོབ་གྲྭ་བརིམ

་མའ་ནང
་ལས་ སློ

ོབ་ཕྲུག་པ
དྨ་འཛུམ་

ལྡན་གྱིས�
་

      
      

      
      

      
      

      
      

      
      

    ཕུལ
།

ལྷག་རིག་དང་རྩོམ་རིག།
སྩོབ་རིམ་བཅུ་གཉིས་པ།

རྒྱལ་འཛིན་ཤེས་རིག་ཚོགས་སྡེ།

ལྷག་རིག་དང་རྩོམ་རིག།
སྩོབ་རིམ་བཅུ་གཉིས་པ།

རྒྱལ་འཛིན་ཤེས་རིག་ཚོགས་སྡེ།

ཡིིག་སྐུར་རྣམ་གཞིག།
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82

ངོ་སྤྲོོད།
ཡ�་སྐུརིག་རྣམི།་གཞི་ག་ཟོར་མི།་འད་	 སྤྱོར་བཏང་ཆོེ་ས་དང་འཇོ�་རྟན་གྱི་་བྱོ་སྒོའ་ལམི།་ལུགས་ནང་ལུ་	 ཕྱིན་ནང་ག་
འབྲིང�་རྒྱུན་ཚུ་	 ཡ�་ཐེངོག་ལུ་ལག་ལན་འཐེངབ་ན་ག་ཡ�་རིག�ས་	 བཟོོ་ཐེངངས་ཀྱི་་ལམི།་ལུགས་འད་ལུ་སློབ་ཨན།	
ད�་གྲོངས་སུ་	གཏང་ཡ�་ག་ཡ�་འགྲུལ་དང་	ནང་འབྲིང�་གྱི་་ཡ�་འགྲུལ་གཉིས�་ཆེ་་རིག་ཚུདཔེ་་ཨན།	
ཡ�་འགྲུལ་གྱི་་	 ལམི།་ལུགས་འད་	 འགོ་དང་པེ་་རིག་	 སངས་རྒྱས་བཅོོམི།་ལྡན་འདས་ཀྱི་�་	 བུམི།ོ་མུ་ཏ�་འཁྲ་
ཤེསང་ལུ་	 སྐྱབས་ནང་པེ་འ་དཀོན་མི།ཆོེ་ག་གསུམི།་བསྟོན།	 ཟོར་	 གནང་མི།་ག་སྤྲོངས་ཡ�་དང་།	 དཔེ་ལ་མི།གོན་
འཕེལགས་པེ་་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི་�་	 རྒྱལ་པོེ་་བད་སྤྱོོད་བཟོང་པེ་ོ་ལུ་	 ཆེ་ོས་སྲོད་སྐྱོང་ཐེངངས་ཀྱི་་བསློབ་བྱོ་ཚུ་ཡ�་ཐེངོག་ལུ་	
བཀོད་ད་གནང་མི།་ག་སྤྲོངས་ཡ�་ཚུ་ལས་	འགོ་བཙུགས་ཏ་བྱུང་ནུག།
ང་བཅོས་རིགའ་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་	འད་ནང་ལུ་ཡང་	ཧོ་མི།་ཞི་བས་དྲུང་རིགན་པེ་ོ་ཆེ་་མི།ཆེ་ོག་ག�་	བསྟོན་པེ་་དང་སམས་
ཅོན་ལུ་གནོད་པེ་འ་དངོས་ཅོན་མི།་དང་	དངོས་མི།ད་ལྷ་འདྲ་ཚུ་ལུ་	བཀའ་བསྒོའ་འཕྲིནན་ཡ�་གནང་ཡོད་མི།་ཚུ་དང་། 
གོང་མི།་རིག�་འབྱོོན་ཚུ་ག�་གནང་མི།་	 མི།གོ་བཀའ་ཤེསོག་དང་	 མི།ཇུག་ཕྱིནག་ཐེངམི།་ཅོན་མི།་ཟོར་བའ་རྣམི།་གཞི་ག་
ཡོདཔེ་་མི།་ཚོངད་	 འོག་མི།་ཚུ་ག�་	ཡརིག་གོང་མི།་ལུ་ཕུལ་བའ་	ཞུ་ཡ�་དང་ཞུ་ཚོང�་ག་ལམི།་ལུགས་ཚུ་	སྔོན་གོང་
ལས་	ད་རིགས་ཀྱི་་བརིག་ན་	ཁྱུན་མི།་ཉིསམི།ས་པེ་རིག་གནས་ཏ་ཡོད།
ད་བཟུམི།་མི།འ་	 ཡ�་སྐུརིག་རྣམི།་གཞི་ག་	 ཡ་གུ་བྲིང�་ཏ་གཞི་ན་ལུ་བསྐྱལ་དགོ་པེ་འ་གཏང་ཡ�་ག་	 ཡ�་འགྲུལ་
ལུ་	ནང་གསས་ཀྱི་་དབྱོ་བ་	ཞུ་ཡ�་	གཏང་ཡ�་	བཀའ་ཤེསོག་	བཀའ་རྒྱ་	ཁྱབ་བསྒྲིགགས་	གསལ་བསྒྲིགགས་	
འཕྲིནན་ཡ�་ཚུ་དང་།	ཞུ་ཚོང�་/བཤེསར་ཡ�་	ངག་བརྗེ།ོད་	རོྩད་བཙུགས་/ཉིསས་བཙུགས་	རྩོད་ཡ�་/རྩོད་ལན་
ཚུ་ཚུདཔེ་་མི།་ཚོངད་	 བརྡོ་དོན་སྤྲོོད་ལན་གྱི་་ཡ�་འགྲུལ་གཞི་ན་ཚུ་ཡང་	 ཚུདཔེ་་ཨན།	 ཕྱིན་ཁརིག་བསྐྱལ་མི།་དགོ་པེ་རིག་	
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དཔེ་་སྐྲུན་ལོོ་ སྤྱི་་ལོོ་ ༢༠༢2ལུ། 
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83												 རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག�་གོང་འཕེལ�་ལས་ཁུངས།

ནང་ན་ལག་ལན་འཐེངབ་ན་ག་	ནང་འབྲིང�་ཡ�་རིག�ས་ལུ་	སྙན་ཞུ་	སྙན་གསོལ་	ལས་རིག�་	གྲོོས་གཞི་་	གྲོོས་
ཆེ་ོད་	གན་རྒྱ་	ཟོན་བྲིང�་	ལས་འགུལ་	འཆེ་རིག་གཞི་་འབྲིང་ཐེངངས་ཀྱི་་ལམི།་ལུགས་ཚུ་ཚུདཔེ་་ཨན།
ཡ�་འགྲུལ་ལུ་	 སྔ་རིགབས་ཀྱི་་ལམི།་ལུགས་དང་	 དང་རིགབས་ཀྱི་་ལམི།་ལུགས་ཟོར་གཉིས�་ཡོད་མི།་ལས་	 ཁྲ�ས་
འབྲིང�་ཡ�་རིག�ས་དང་	བཀའ་རྒྱ་བཀའ་ཤེསོག་	ད་ལས་	སྐུ་འཁོརིག་ལྷན་རྒྱས་ལུ་ཕུལ་ན�་	ཞུ་ཡ�་ག་རིག�ས་
ཚུ་	གཙོ་་བོ་སྔ་རིགབས་ལམི།་ལུགས་དང་མི།ཐུནམི།་འབད་	འབྲིང་སྲོོལ་ཡོདཔེ་་དང་།	གཞི་ན་ཡ�་ཚོངང་བཀའ་རྒྱ་	ཁྱབ་
བསྒྲིགགས་	 གསལ་བསྒྲིགགས་	 དྲུང་ཆེ་ན་མི།ན་ཆེ་ད་ཀྱི་་ཡ�་རིག�ས་ཚུ་	 སྔ་རིགབས་དང་	 དང་རིགབས་གང་རུང་ག་	
ལམི།་ལུགས་དང་བསྟུན་འབྲིང་སྲོོལ་ཡོདཔེ་་ཨན།
དབྱོ་བ་ད་གཉིས�་ཆེ་་རིག་	 གནད་དོན་དང་འཁྲ�་ཏ་	 གཞུང་དོན་ལུ་བྲིང་དགོ་པེ་འ་	 ཡ�་རིག�ས་ལུ་	 གཞུང་འབྲིང�་
ཡ�་འགྲུལ་དང་།	ཚོངང་དོན་ལུ་བྲིང་དགོ་པེ་འ་རིག�ས་ལུ་	ཚོངང་འབྲིང�་ཡ�་འགྲུལ་	སྒར་དོན་ལུ་བྲིང་དགོ་པེ་འ་རིག�ས་
ལུ་	སྒར་དོན་ཡ�་འགྲུལ་ཟོར་	ཡ་གུ་འབྲིང་ཐེངངས་ཀྱི་་	ལམི།་ལུགས་ཁག་གསུམི།་འབད་ཡོད།	

1	 གཞུང་འབྲིང�་ཡ�་འགྲུལ།
གཞུང་འབྲིང�་ཡ�་འགྲུལ་ཟོར་མི།་འད་	རྒྱལ་ཁབ་ནང་ག་ཆེ་བ་སྲོད་འཛན་སྐྱོང་འཐེངབ་ན་དང་	མི།་སར་	སྐྱད་སྡུག་
ག་མི།ཐེངའ་སྐྱོང་	 ཕྱིན�་རྒྱལ་ཁབ་དང་གཅོ�་ཁརིག་མི།ཐུན་འབྲིང�་བཟོོ་ན་དང་	 རྒྱུན་སྐྱོང་འཐེངབ་ན།	 རྒྱབ་ཁབ་གོང་
འཕེལ�་གྱི་་ཕྱིནག་ལཱ་ཚུ་ག་དོན་ལུ་	ལག་ལན་འཐེངབ་དགོ་པེ་འ་	ཡ�་རིག�ས་ཚུ་ཨན།		 	 	
གཞུང་འབྲིང�་ཡ་གུའ་རིག�ས་ཚུ་ནང་	 གུས་ཞི་བས་འཐེངོབ་ལམི།་དང་བསྟུན་ཏ་	 ཚོང�་དོན་ཚུ་བཙུགས་ཏ་	 གཞུང་
ག་སྲོད་བྱུས་དང་	ཁྲ�ས་ལུགས་ལས་མི།་འགལ་བརིག་	བྲིང་དགོཔེ་་ཨན།	ད་ག་གྲོངས་སུ་	མི།་དམི།ངས་དང་	སྒར་
སྡེ་�་ཡ�་ཚོངང་དང་འབྲིང�་བའ་	ཡ�་འགྲུལ་རིག�ས་ཚུ་ཡང་ཚུདཔེ་་ཨན། 
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2	 ཚོངང་འབྲིང�་ཡ�་འགྲུལ།
	 ཚོངང་འབྲིང�་ཡ�་འགྲུལ་ཟོར་མི།་འད་	ཚོངང་སྒྱུརིག་དང་	གཞུང་སྲོད་དང་མི།་འབྲིང�་བའ་	ལཱ་གཞི་ན་གྱི་་	 	
	 རིག�ས་དང་འབྲིང�་བའ་	དྲ་དཔྱད་འབད་དགོཔེ་།	མི།ཁོ་མི།ངགས་འབད་ན།	དངུལ་ཕེལརིག་ཚུརིག་སྤོ་བཤུད་
	 འབད་ན།	ཞུ་བ་ཕུལ་ན།	ཐེངོ་རྐྱབ་ན།	ཉིསོགས་བཤེསད་བཀོད་ན་དང་	བཟོོད་གསོལ་ཞུ་ན་ལ་སོགས་	 	
	 པེ་འ་	ཡ�་རིག�ས་ལུ་སློབ་ཨན།	ཚོངང་འབྲིང�་ཡ�་རིག�ས་ཀྱི་་	རིགང་བཞི་ན་ད་ཡང་	གཞུང་འབྲིང�་ཡ་
	 གུ་དང་ཅོོག་འཐེངད་རུང་	ཚོངང་འབྲིང�་ཡ�་རིག�ས་ནང་ལུ་ཁག་ཆེ་་ཤེསོས་རིག་	རིགང་ག་གནད་དོན་བཙུགས་	 	
	 དགོཔེ་་ད་རིག་	དོད་རིག�་རིག་འབད་	བཀོད་དགོཔེ་་མི།་གཏོགས་	དུས་ཚོངད་འཐེང�་འགོརིག་ན་ག་	ཚོང�་ག་	 	
	 རྒྱན་ཆེ་་དང་	སྐོརིག་གཏམི།་ཚུ་གང་ཉུང་ག་ཐེངོག་ལས་	བཀོད་དགོཔེ་་ཨན།

ཚོངང་འབྲིང�་ཡ�་རིག�ས་ཀྱི་་འབྲིང་བཀོད།
	 ༡	 ཡ་གུ་འབྲིང་ཐེངངས་དང་	ཟླ་ཚོང�་བཀོད་ཐེངངས་ཚུ་	གཏང་ཡ�་དང་ཅོོག་འཐེངད།
	 ༢	 ཡ་གུ་བསྐྱལ་སའ་ཁ་བྱོང་འད་	ལགཔེ་་གཡོན་ཕྱིནོགས་ཀྱི་་མི།གུ་ཏོ་ཁརིག་བྲིང་དགོ།
	 ༣	 རྩ་དོན་ད་	 ཁ་བྱོང་ག་འོག་ལས་	 གྱི་ལ་ཐེངངས་གཅོ�་མི།རིག་ཕེལབ་སྟོ་	 གནད་དོན་ངོ་མི།་བྲིང་ན་
འགོ་	 	 	 	 མི།་བཙུགས་པེ་འ་ཧོ་མི།་	ཁ་བྱོང་ག་ཡ་གུའ་ཐེངད་ཕྲིནང་སྟོ་བྲིང་དགོ།
	 ༤	 རྩ་དོན་འད་གུ་	ཞི་བས་ཐེང�་འཐེངན་ན་དང་	ཡང་ན་	གནག་ཡ�་བཟོོ་ན།	ཡང་ན་	གཡོ་	 	
	 	 ཡ�་ནང་	བྲིང་དགོ།	 རྩ་དོན་བྲིང་བ་ཅོན་	 གནད་དོན་ཧོ་གོ་ན་མི།གྱི་ོགསཔེ་་མི།་ཚོངད་	 ཡ�་སྣོོད་
ཀྱི་་	 	 	 	 ངོས་འཛན་འབདཝ་	ཡང་འཇོམི།།	
	 ༥	 ཁུངས་གཏུགས་བཀོད་དགོཔེ་་རིག་ཡོད་པེ་་ཅོན་	 ད་ཚུ་དོན་ཚོངན་ད་ག་	 མི།གོ་མི།ཇུག་གང་རུང་
ནང་		 	 	 བཀོད་དགོ།
	 ༦	 ཡ་གུ་འབྲིངིཝ་ད་	དོན་མི།ཚོངམི།ས་བཅོད་ད་བྲིང་དགོ།	དོན་མི།ཚོངམི།ས་འགོ་བཙུགས་པེ་འ་སྐབས་			
	 	 དུས་རྒྱུན་ཡ་གུ་གཞི་ན་འབྲིངིཝ་ད་ཅོོག་འཐེངདཔེ་་འབད་འགོ་བཙུགས་དགོ།
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85												 རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག�་གོང་འཕེལ�་ལས་ཁུངས།

	 ༧	 མི།ཇུག་དོན་འད་	དོན་ཚོངན་ངོ་མི།་ལུ་གཙོ་་བོརིག་	བཏོན་ཐེངོག་ལས་མི།ཇུག་བསྡུ་དགོ།
	 ༨	 ཡ་གུ་བྲིང�་ཚོངརིག་བའ་མི།ཇུག་ལུ་	རིགང་སོའ་མི།ང་རྟགས་བཀོད་དགོ།	མི།ང་རྟགས་ཀྱི་་འོག་ལུ་			
	 	 རིགང་སོའ་མི།ང་བྲིང་དགོ།
3	 སྒར་དོན་ཡ�་འགྲུལ།
	 སྒར་དོན་གྱི་་ཡ་གུ་འད་	གཙོ་་བོ་	རིགང་སོའ་ཕེལམི།་སྤུན་ཆེ་་དང་	གཉིསན་ཉིསེཝ་ཚུ་ལུ་དང་	རིགང་ག་དགའཝ་		
	 མི།ཐུནམི།་ཚུ་ལུ་འབྲིང་མི།་ཚུ་དང་།	ད་ལས་	སྒར་དོན་ལུ་འབྲིང�་བ་	འཐེངབ་དགོ་པེ་འ་མི།་གཞི་ན་ལུ་	
						བྲིང་དགོ་མི།་འད་ཚུ་ལུ་སློབ་ཨན།	ད་ཡང་	གནས་ཚུལ་བཤེསད་ན།	གྲོོགས་རིགམི།་ལན་ན།	བསློབ་བྱོ་	 	
	 བྱོན་ན།	སམས་གསོ་འབད་ན།	བཀྲ་ཤེས�་བད་ལགས་ཞུ་ན།	མི།གྲོོན་ཞུ་འབད་ན།	བཀྲན་ངོ་གསོ་	
	 ཞུ་ན།	ཧོང་གཏམི།་བཤེསད་ན།	སྒར་གྱི་་ལཱ་དང་	འབྲིང�་བའ་ཡ་གུ་གཞི་ན་	བྲིང་དགོཔེ་་འཐེངོན་མི།་ཚུ་ཨན།
	 ཡ�་འགྲུལ་འད་ནང་	ཡ་གུའ་ཚོང�་དོན་ཚུ་	ང་བཅོས་རིགའ་ཆེ་་རིགོགས་ཚུ་དང་གཅོ�་ཁརིག་	བློོ་སློབ་དོ་	
	 བཟུམི།་སྦོ་བྲིང་དགོ།	མི།་གཞི་་སྙན་ངག་ག་ཚོང�་རྒྱན་འད་	མི།ཁས་པེ་་ཐུགས་དགྱི་ས་པེ་འ་ཚོང�་ག་མི།་ཏོག་	
	 ཨན་རུང་	སྙན་ངག་མི།་ཤེསས་མི།་	མི།་མི།ང་སྤྱོར་བཏང་ག�་	གོ་བ་ལན་མི།་ཚུགས་པེ་འ་ཉིསན་ཁ་ཡོདཔེ་་	
	 ལས་	ཡུལ་དང་འཁྲ�་ཏ་བྲིང་དགོ།
4	 འབྲིང་ཤེསོག་ག་འབྲིང་བཀོད།
	 ཞུ་ཡ�་ག་རིག�ས་ལུ་	འབྲིང་ཤེསོག་ག་	གཡོན་ཁ་ཐུག་ག་ས་གོ་དང་	མི།གུ་ཤེསོག་འད་	གཞི་ན་ས་ལུ་ཆེ་་	 	
	 བཞི་ག་སྟོ་	གུས་ཞི་བས་དང་ཆེ་་བསྟོོད་ཀྱི་་དོན་ལུ་	ཞི་ང་ཁམི།ས་སྦོོམི།་སུ་ཅོ�་བཞི་ག་དགོཔེ་་དང་།	འབྲིང་	 	
	 ཤེསོག་ག་གཡས་ཁ་ཐུག་དང་	མི།ཇུག་ཤེསོག་འད་	རིགང་ས་ལུ་ཆེ་་བཞི་ག་སྟོ་		དམི།ན་ས་གཟུང་བའ་དོན་ལུ་	
	 རྒྱ་ཆུང་ཀུ་འབད་བཞི་ག་དགོཔེ་་ཨན།	བཀའ་ཤེསོག་དང་	གཞི་ན་སྤྱོར་བཏང་ག་དོན་ལུ་	ཆེ་་བསྟོོད་དང་		
	 དམི།ན་སའ་དབྱོ་བ་ཕྱིན་མི།་དགོ་པེ་རིག་	གཡས་གཡོན་གྱི་་ཞི་ང་ཁམི།ས་གཉིས�་ཀྱི་་རྒྱ་ཚོངད་འདྲ་མི།ཉིསམི།་དང་		 	
	 མི།ཇུག་ཤོེསག་ལས་	མི།གུ་ཤེསོག་རྒྱ་སྦོམོི།་འབད་བཞི་ག་དགོཔེ་་ཨན། 
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དཔེ་་སྐྲུན་ལོོ་ སྤྱི་་ལོོ་ ༢༠༢2 རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག�་གོང་འཕེལ�་ལོས་ཁུངས།

སློོབ་རིམ་༡༢ པ།

86

འབྲི་ཤོོག་གི་དཔེ།

དྲ་བ།
༡-	 འགྲུལ་འཕྲིནན་ནང་ཁ་སློབ་མི།་དང་	ཡ�་འགྲུལ་ལས་	བརྡོ་དོན་སྤྲོོད་ལན་འབད་མི།་	གཉིས�་ཀྱི་་བརིག་ན་		
	 ཁྱད་པེ་རིག་ག་ཅོ་རིག་འདུག་གོ?
༢-	 འབྲིང་ཤེསོག་ག་འབྲིང་བཀོད་ནང་	ད་རིགས་ནངས་པེ་འ་གནས་སྟོངས་དང་འཁྲ�ཝ་ད་	བྱོ་སྟོབས་མི།་བདེཝ་ག་
	 ཅོ་རིག་འདུག་གོ?
༣-	 འབྲིང་ཤེསོག་འབྲིང་བཀོད་འད་ལུ་གཞི་་བཞི་ག་སྟོ་	ངལ་གསོའ་ཞུ་ཡ�་ཅོ�་བྲིང�།
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༊  འདྱི་ཕྱིའྱི་སྐྱབས་གནས་དམ་པ་བླ་མ་ནམ་སྱིང་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་ཞབས་དྲུང་དུ།
                                    གུས་སྐྱབས་འོག་པ་ བུམ་ཐང་ལྕམ་
མཁར་ལས་ རྒཔོ་ལྷ་དབང་མྱིང་པས་ཕག་བཅས་ཞུ་བ་འདྱི་ནྱི། འགོ་བ་སེམས་ཅན་དང་ སངས་
རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་ལུ་དམྱིགས་ཏེ་ ལྕམ་མཁར་པ་མྱི་དམངས་ཀྱིས་ རྒྱུ་སྦུང་གཉྱིས་གང་འབྱུང་
ཐོག་ལས་ རེན་གསུམ་ལྷ་ཁང་ཅྱིག་བཞེངས་མྱི་འདྱི་ ནང་རེན་དང་བཅས་བསྒྲུབས་ཚར་ཏེ་ཡོད།

རབ་གནས་ཉྱིན་གསུམ་དང་ མཇུག་ལུ་མྱི་མང་ལུ་དབང་གྱི་ བྱིན་རླབས་ཅྱིག་ཡང་ཞུ་ནྱི་གྱི་དོན་
ལུ་ བླམ་རྱིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ སྐུ་འོ་བརྒྱལ་བ་ལུ་མ་གཟྱིགས་པར་ འགོ་བའྱི་དོན་ལུ་གཟྱིགས་ཏེ་ 
སྤྱི་ལོ་་་་་ ཟླ་་་་་་་་ ཚེས་་་་་་་་ལ་ ཆྱིབས་བསྐྱོད་མཛད་གནང་ཞུ་བ་མཁེན་མཁེན་མཁེན་ལགས།  

ཞེས་སྐྱབས་འཇུག་པ་ ལྕམ་མཁར་མྱི་དམངས་ཀྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ གོང་ལུ་ཞུ་མྱི་རྒཔོ་གྱིས་ སྤྱི་
ལོ་་་་་ ཟླ་་་་་་་་ ཚེས་་་་་་་་ ལུ་སོ་༣ རབ་ཏུ་དད་པས་
                               ཕག་བཅས་
                                       ཕུལ།

གཡོན་གཞི་ན་ས།

མི།གུ་གཞི་ན་ས།

གཡས་རིགང་ས།

མི།ཇུག་རིགང་ས།
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5	 མི།གུ་ཡ�་ག་འཐེངོབ་ལམི།།
	 ནམི།་རིག་འབད་རུང་	གཏང་ཡ�་	ཞུ་ཡ�་	བཀའ་ཤེསོག་ག་རིག�ས་ལུ་མི།གོ་རྒྱན་དགོ།	
	 མི།གོ་རྒྱན་རིག་ལུ་	བརྡོ་དོན་རིག་ཡོད་མི།་འད་		རིགང་ལུགས་གཏང་ཡ�་ག་	ཁྱད་རྣམི།་ཡང་ཨན་པེ་འ་ཁརིག་		
	 ཡ་གུ་འད་ག་ལུ་བིྲིངཝ་ཨན་ན་ཤེསས་ཚུགས།	 འད་ཚུ་འོག་ལུ་ཡོད་དོ་བཟུམི།་	 ཁག་བཞི་་ལུ་དབྱོ་སྟོ་
ལག་	 	 	 ལན་འཐེངབ་དགོ།	མི།གོ་རྒྱན་ལུ་	མི།གུ་ཡ�་དང་	མི།གུ་རྒྱན་ཟོར་	སློབ་སྲོོལ་ཡང་
ཡོདཔེ་་ཨན།
	 ཀ་	 ཆེ་་རིགོགས་དང་ཕེལམི།་སྤུན་ཆེ་་ལུ་བྲིང་ན་ག་མི།གོ་རྒྱན།	(༈	)	འད་གཉིས�་གང་རུང་		 	
	 	 བཙུགས་དགོ།	ཕེལན་ཚུན་གྱི་་བརིག་ན་	མི།ཐུན་འབྲིང�་གྱི་་འདུ་ཤེསས་	ཆུའ་རྒྱུན་བཟུམི།་ཡོད་པེ་འ་		
	 	 བརྡོ་ཨན།
	 ཁ་	 གོངམི།་ལུ་ཞུ་ཡ�་བྲིང་ན་ག་	མི།གོ་རྒྱན།(༊)སྒོ་གསུམི།་གྱི་�་གུས་བཏུད་ཞུ་བའ་བརྡོ་ཨན།
	 ག་	 ཡ�་རིག�ས་སྤྱོར་བཏང་ག་	མི།གོ་རྒྱན།	(༉)	ག་རིག་འདྲ་མི།ཉིསམི།་ཨན་པེ་འ་བརྡོ་སྟོོནམི།་ཨན།				
	 ང་	 བཀའ་ཤེསོག་གནང་ན་ག་	མི།གོ་རྒྱན།	()	ཆེ་ོས་སྲོད་ལུགས་གཉིས�་ཀྱི་་			 	
	 	 བཀའ་ཆེ་བ་ཀྱི་་འོག་ལུ་འདུས་པེ་འ་བརྡོ་ཨན།	

དྲན་གསོ།
ཞུ་ཡ�་གཏང་ཡ�་ཚུ་བྲིང་བའ་སྐབས་	དང་རིགབས་ལམི།་ལུགས་ནང་བྲིང་བ་ཅོན་	མི།གོ་རྒྱན་བྲིང་མི།་དགོཔེ་་ཨན།
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  ༦	 གཏང་ཡ�་ག་གོ་རིག�་སྒྲིག�་བཀོད།
ཀ་	 གཏང་ཡ�་ག་རིག�ས་ལུ་	 སྔརིག་སྲོོལ་ལམི།་ལུགས་གཅོ�་དང་	 དང་རིགབས་ལམི།་ལུགས་

གཅོ�་འབད་	 འབྲིང་ཐེངངས་ཀྱི་་ལམི།་ལུགས་མི།་འདྲཝ་ཁག་གཉིས�་འབད་ཡོདཔེ་་ཨན།	 སྔརིག་
སྲོོལ་ལམི།་ལུགས་འད་	ཞུ་ཡ�་	ཞུ་ཚོང�་	གཏང་ཡ�་	བཀའ་ཤེསོག་ག་རིག�ས་ལུ་	ལག་
ལན་འཐེངབ་སྲོོལ་ཡོད།	 སྒར་འབྲིང�་ཡ�་འགྲུལ་དང་	 ཞུ་ཡ�་ལུ་ཆེ་་བཞི་ག་པེ་་ཅོན་	 འད་
ག་གོ་རིག�་སྒྲིག�་བཀོད་འད་	 དང་པེ་་མི།གུ་ཡ�།	 གཉིས�་པེ་་མི།གུལ་རྒྱན།	 གསུམི།་པེ་་གུས་
ཕེལབ།	བཞི་་པེ་་གཞི་ན་གྱི་་གནས་ཚུལ།	ལྔ་པེ་་རིགང་ག་གནས་ཚུལ།	ལྔ་པེ་་མི།ཚོངམི།ས་གསོལ/
གནད་དོན་ངོ་མི།།	དྲུག་པེ་་བརྟན་བཞུགས།/ཞུ་རྟན།	བདུན་པེ་་གནམི།་ལོ་	ཟླ་ཚོང�།	བརྒྱད་
པེ་་ཕུལ་ཕེལབ།	དགུ་པེ་་མི།ང་རྟགས་བཅོས་	ཚོངང་དགོཔེ་་ཨན།		

ཁ་	 གཞུང་འབྲིང�་དང་	 ཚོངང་འབྲིང�་གྱི་་ཡ�་འགྲུལ་	ཞུ་ཡ�་བཟུམི།་ཨན་པེ་་ཅོན་	 དང་པེ་་མི།གུ་
ཡ�།	 གཉིས�་པེ་་མི།གུལ་རྒྱན་ཐུང་ཀུ་ཅོ�།	 གསུམི།་པེ་་གུས་ཕེལབ།	 བཞི་་པེ་་མི།ཚོངམི།ས་དོན།	
ལྔ་པེ་་གནམི།་ལོ་ཟླ་ཚོང�།	 དྲུག་པེ་་ཕུལ་ཕེལབ་བཅོས་བཙུགས་ཞི་ན་ན་	 གཞི་ན་མི།ང་རྟགས་ཚུ་	
དང་རིགབས་ཀྱི་་ལམི།་ལུགས་དང་མི།ཐུན་པེ་རིག་	བྲིངིཝ་ཨན།	ཞུ་ཚོང�་	བཤེསར་ཡ�་ཚུ་ཡང་	འད་
ལས་རིག�ས་བསྒྲིག་དགོ།

ག་	 དང་རིགབས་	ལམི།་ལུགས་ཀྱི་་ཞུ་ཡ�་ནང་ལུ་	ཡ་གུ་ཕུལ་སའ་ཡུལ་གྱི་་	གོ་གནས་དང་	ཁ་
བྱོང་	འབྲིང་ཤེསོག་གཡོན་ཁ་ཐུག་ལུ་	བརྩགས་མི།རིག་བཀོད།	 དོན་མི།ཚོངམི།ས་ནང་འདྲན་འབད་
དགོཔེ་་ཅོ�་དང་	འབད་མི།་དགོ་པེ་འ་ལམི།་ལུགས་ཅོ�་ཡང་ཡོད།	ལམི།་ལུགས་ད་དང་འཁྲ�་
ཏ་	 འོག་ལུ་	 མི།ང་རྟགས་བཀོད་ས་འད་ཡང་	 དོན་མི།ཚོངམི།ས་ནང་འདྲན་ཨན་པེ་་ཅོན་	 འབྲིང་
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89												 རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག�་གོང་འཕེལ�་ལས་ཁུངས།

ཤེསོག་གཡས་ཁ་ཐུག་དང་།	དོན་མི།ཚོངམི།ས་ནང་འདྲན་མི།ན་པེ་་ཅོན་	འབྲིང་ཤེསོག་གཡོན་ཁ་ཐུག་
བཞི་གཔེ་་ཨན།	ད་ལས་	གོ་རིག�་འད་ཡང་	དང་པེ་་	གཞུང་འབྲིང�་ལུ་	ཕུལ་སའ་ཁ་བྱོང་ནང་	
གོ་གནས་དང་ཁ་བྱོང་།	སྒར་འབྲིང�་ཨན་པེ་་ཅོན་	མི།ང་དང་	གོ་གནས་	ཁ་བྱོང་།	གཉིས�་པེ་་	
གནམི།་ལོ་ཟླ་ཚོང�།	གསུམི།་པེ་་	གུས་ཕེལབ་ཀྱི་�་འགོ་བཙུགས་པེ་འ་	མི།ཚོངམི།ས་དོན།	བཞི་་པེ་་	
རིགང་ག་མི།ང་རྟགས་བཀོད་ན་ག་དོན་ལུ་	མི།ང་དང་	གོ་གནས་བཅོས་	བཙུགས་ཏ་བྲིངིཝ་ཨན།	

ང་	 གཞུང་འབྲིང�་དང་	ཚོངང་འབྲིང�་གྱི་་	ཡ�་ཚོངང་བཀའ་རྒྱ་	ཁྱབ་བསྒྲིགགས་	སྙན་གསོལ་	ལ་
སོགས་པེ་འ་ཡ�་འགྲུལ	 གཞི་ན་ཚུ་ག་སྒྲིག�་བཀོད་	 དང་རིགབས་ལམི།་ལུགས་ནང་བྲིང་བ་ཅོན་	
བྱོ་སྟོབས་བད།

༧	 ཡ�་འགྲུལ་གྱི་་	དཔེ་་རིག�།
ཡིིག་བསྐུར་རྣམ་གཞིག་ལྷབ་སྟོ:ེ
	 འིགོ་དང་པ་བསྐྱོལ་བའིི་ཡིི་གུ་ཨོིྂན་ན་	 ཡིིག་ལན་ཨོིྂན་ན་ངོས་འིཛོིན་
འིབད་ཚུགས་དགོ།
	 ཡིིག་དོན་གཙོ་བོ་ག་ཅིི་ཨོིྂན་ན་བཅུད་དོན་བསྡུ་ཚུགས་དགོ།
	 རྒྱབ་སྐྱོོར་གྱིི་ནང་གསེས་བརྗོོད་དོན་ག་དེམ་ཅིིག་འིདུག་ག་	 དེ་ཚུ་གིས་
བརྗོོད་དོན་གཙོ་བོ་ལུ་	རྒྱབ་སྐྱོོར་ག་དེ་སྦེེ་འིབད་ནུག་ག་	བཤོད་པ་རྐྱབ་
ཚུགས་དགོ།

	 ཡིིག་འིགྲུལ་ལམ་ལུགས་མ་འིདྲིཝ་གི་འིབྲིི་ཐོངས་ཚུ་	དབྱེེ་བ་ཕྱིེས་ཏེ་
ལག་ལེན་འིཐོབ་ཚུགས་དགོ།
	 ལམ་ལུགས་མ་འིདྲིཝ་ཡོིད་མི་ཚུ་གི་དགོས་པ་	 དབྱེེ་དཔྱད་འིབད་
ཞིིནམ་ལས་	གདམ་ཁའིི་ཐོོག་ལག་ལེན་འིཐོབ་ཚུགས་དགོ།
	 གཏང་ཡིིག་ཞུ་ཡིིག་བཤོེར་ཡིིག་གན་རྒྱ་ངག་བརྗོོད་ཚུ་གི་འིབྲིི་ཐོངས་
ཁྱད་པར་ག་དེ་སྦེེ་འིདུག་ག་	 དབྱེེ་བ་དཔྱད་དེ་	 ལག་ལེན་འིཐོབ་
ཚུགས་དགོ།

སློོབ་རིག�་༡༢	པེ་་འད་ནང་ལུ་	ཡ�་འགྲུལ་རིག�ས་ལས་	ཞུ་ཡ�་དང་	གཏང་ཡ�་	བཀའ་ཤེསོག་
དང་	 བཀའ་རྒྱ་	 གསལ་བསྒྲིགགས་	 ཞུ་ཚོང�་/བཤེསར་ཡ�་ཚུ་དང་།	 ནང་འབྲིང�་ཡ�་རིག�ས་ལས་	
སྙན་ཞུ་	 སྙན་གསོལ་	 གྲོོས་ཆོེ་ད་	 འབའ་གན་རྒྱ་	 འབྲིང་ཐེངངས་ཚུ་ལུ་	 སྦྱང་བ་འབད་དགོཔེ་་འབད་
ཚུད་ད་ཡོད།	ད་ཚུ་གཞུང་འབྲིང�་	ཚོངང་འབྲིང�་	སྒར་དོན་ཡ�་འགྲུལ་དང་	སྔ་རིགབས་དང་	དང་རིགབས་
ཀྱི་་	ལམི།་ལུགས་ངོས་འཛན་ཚུ་	དཔེ་་རིག�་སོ་སོའ་མི།གུ་ལས་བཀོད་ད་ཡོད་མི།་ལུ་	དབྱོ་དཔྱད་འབད་ད་	
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༡. ཚོང་འབྱེལ་ཡིག་རིགས་ཀི་དཔེ། 
 

སི་ལོ་༢༠༠༧ ཟླ་༣ པའི་ཚསེ་༢༥ ལུ། 
 

འིཛིན་སྐྱེོང་མདོ་ཆན་མཆོག་ལུ། 
འིབྲུག་ཤང་བཟེོ་ཁང་། 
ཐམ་ཕུ། 
 

      རྩརྩ་་དདོནོན།།  ཡིག་ཚང་ག་འིཛིན་ཆས་ཉིོ་ན། 

ཞུ་དོན་ད་ཡིང་ ཁྱོད་ཀྱིས་སྤྱི་ལོ་༢༠༠༨ ཟླ་༣ པའི་ཚས་༡༠ གྱི་ཀུན་གསལ་ནང་ གསལ་བསྒྲགས་འིབདཝ་ལར་དུ་ 
ཁྱོད་ཀྱི་ཤང་བཟེོ་ཁང་ནང་ལུ་ འིཛིན་ཆས་ཚུ་ གོང་ཚད་མར་ཕབ་ཀྱི་ཐོག་ལས་བཙོང་ན་ཡིོདཔ་ཨིན་པས། ང་བཅས་ཀྱི་
ཡིག་ཚང་ག་དོན་ལུ་ འིཛིན་ཆས་ཚུ་མཁོ་སྒྲུབ་འིབད་དགོཔ་ཡིོདཔ་ གཤམ་གསལ་ཐོ་འིཁོད་འིཛིན་ཆས་ཚུ་ འིཕྲལ་
མགྱིོགས་ར་བཀྲམ་སལ་འིབད་གནང་དགོཔ་ཨིན། 
གླེོག་རག་ག་འིབྲེ་ཁྲི་ཚན་ ༣ ། 
རྐང་ཁྲི་འིཁོར་ལོ་ཅནམ་ ༣ ། 
བང་སྒྲོམ་     ༣ །  
གོང་གསལ་འིཛིན་ཆས་ཚུ་བཀྲམ་སལ་འིབད་ཞནམ་ལས། ད་ག་རྩས་ཁྲི་ཚུ་ གཤམ་མང་ཐགོ་ཁར་ གཏང་གནང་དགོ་
པའི་ཐུགས་མངའི་འིཚལ། 
  
(ལགས་ལྡན་བཟེང་མོ་) 

རྒྱལ་ཡིོངས་ཨིམ་སྲུའི་ཚགས་པའི་ཡིག་ཚང་། 
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དཔེ་་སྐྲུན་ལོོ་ སྤྱི་་ལོོ་ ༢༠༢2ལུ། 
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91												 རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག�་གོང་འཕེལ�་ལས་ཁུངས།

	དྲ་བ།
	༡	 ཁྱོད་རིག་	འབྲུག་ཤེསང་བཟོོ་ཁང་ག་	འཛན་སྐྱོང་མི།དོ་ཆེ་ན་ཨནམི།་བཟོོ་སྟོ་	འཛན་ཆེ་ས་ཚུ་	དགོས་མི།ཁོ་	
	 དང་འཁྲ�་	བཀྲམི།་སྤ�་འབད་ཡོད་པེ་འ་སྐོརིག་	རྩ�་ཁྲ་དང་བཅོས་	ཡ�་ལན་ཅོ�་བྲིང�།

༡ གཏང་ཡིག་ཚིགས་བཅད་ཀྱི་ཐོག་ལུ་ཡོད་མི། (རྫོོང་ཁའ་ཡ�་སྐུརིག་རྣམི།་གཞི་ག།	ཀ་ཨམ་ཀྲི)

༉	 	 སོྔན་ཚོང�་བསོད་ནམི།ས་ས་བོན་གྲུང་པེ་ོ་ལས།	 །ལགས་སྐྱས་སྙང་སྡུག་ལྗོོན་པེ་་བཟོང་པེ་ོའ་རྩར།	 །བརྩ་བའ་མི།་ཏོག་
འཛུམི།་བརྒྱ་དགོད་པེ་འ་མོི།ད།	།དག་སྣོང་དྲ་བསུང་འཐུལ་བའ་མི།ཛའ་གྲོོགས་དྲུང་།།	
																																						སྙན་ཚོང�་མི།ད་ཀྱི་ང་སམས་མི།ཐུན་དགའ་བའ་གཏམི།།	།ཚོང�་
སྦྱོརིག་མི།ད་ཀྱི་ང་སྐྱས་བཟོང་འཕྲིནན་ཡ�་སྟོ།	 །རྣ་བའ་དབང་པེ་ོ་མི།་ཡངས་ལགས་གསན་ནས།	 །དོན་བཟོང་ཐུགས་ཀྱི་་དཀྱི་�་
དུ་འཇོོག་གནང་ཞུ།	 །མི།་བཏབ་ནགས་ཚོངལ་སྟུག་པེ་ོའ་དོ་རིག་རུ།	 །མི།་ཕྲིནང་དྲང་པེ་ོརིག་སྐྱས་པེ་འ་ཙོ་ན་དན་ལྗོོན།	 །མི།ཉིསན་ལྕུག་
ལང་ལོང་གཡོ་བ་འད་མི།ཐེངོང་ཚོང།	 །སྙང་སྡུག་ཁོྱད་ཀྱི་་སྐུ་གཟུགས་སམས་ལ་དྲན།	 །ནམི།་མི།ཁའ་གཡུ་ཡ་ཕེལོ་བྲིངང་ཡངས་པེ་་
རུ།	།དཀརིག་གསལ་མི།ཛ�་པེ་འ་ཟླ་བ་འོད་པེ་ོ་ཆེ་།	།རྒྱུ་སྐརིག་དབུས་ན་འཛུམི།་ཞི་ལ་མི།ཐེངོང་བའ་ཚོང།	།བརྩ་གྲོོགས་ཁོྱད་ཀྱི་་གདོང་
ག་ཟླ་བ་དྲན།	 །གནམི།་ཟླ་དཔྱད་དུས་ཚོང�་པེ་འ་དུས་སྐབས་ན།	 །ལྗོོན་པེ་་མྱུ་གུ་གསརིག་པེ་་རྒྱས་པེ་འ་རྩར།	 །སྐད་སྙན་ཁུ་བྱུག་
མི།གྲོན་གླུ་ཐེངོས་པེ་འ་ཚོང།	།སྙང་མི།ཐུན་ཁོྱད་ཀྱི་་གསུང་སྐད་རྣ་བརིག་དྲན།	།གཡུ་ལོས་བརྒྱན་པེ་འ་སྤང་ལྗོོངས་དོ་རིག་རུ།	།མི།་ཏོག་
སྣོ་ཚོང�ས་ལང་ཚོང་བདོ་བའ་རྩར།	 །དྲ་ཡ�་རྐང་དྲུག་ངོམི།་པེ་་མི།ཐེངོང་པེ་འ་ཚོང།	 །ཡད་འོང་ཁོྱད་ཀྱི་་ཁ་ཡ་དྲ་བཟོང་དྲན།	སམས་
མི།ཐུན་ཁྱོད་ན་རྫོ་རིགོང་ཆུ་མི།ོ་འདྲ།	།སྐད་སྒྲིག་ཐེངོས་ཀྱི་ང་མི།ཐོེངང་བའ་གོ་སྐབས་དབན།	 །དངོས་སུ་འཕྲིནད་པེ་འ་རིགང་དབང་མི།ད་མི།ོད་
ཀྱི་ང་།	།ཞི་ལ་བཟོང་དཀརིག་གསལ་མི།ཛ�་སྡུག་རྟག་པེ་རིག་དྲན།	།
དཀརིག་ཡོལ་ཆེ་ག་ཀྱི་ང་རིག་མི།ོ་མི།་ཡལ་བཞི་ན།	 །སམས་ཀྱི་་དག་སྣོང་རིག་མོི།་ཡལ་ས་མི།ད།	 །དརིག་གྱི་་མི།དུད་ཕེལོད་ཧོ་ཅོང་དམི།་པེ་་
བཞི་ན།	 །དམི།་ཚོང�་གསར་གྱི་་མི།དུད་ཕེལོད་ཞི་�་ས་མི།ད།	 །རིགན་ཐེངང་ཆུང་ཡང་སམས་ཀྱི་་དག་སྣོང་རྟན།	 །གནས་ཚུལ་ཡ�་
འཕྲིནན་ཕུལ་ཡོད་ལགས་གཟོ�ས་ནས།	 །དོན་བཟོང་ཐུགས་ཀྱི་་དཀྱི་�་དུ་འཇོོག་གནང་ཞུ།	 །ཡ�་ལན་རྒྱ་ཤེསོག་དཀརིག་ཅུང་
གནང་བརིག་མི།ཛད།	།
བདག་ག་ཡད་ཀྱི་་ལྷ་བྱོ་དཀརིག་མི།ོ་འད།	།གནས་ཚུལ་གཤེསོག་རླབས་དལ་གྱི་�་བསོྐྱད་བཞི་ན་དུ།	།ས་ཕྱིནོགས་ཐེང�་ཕུག་ལྷ་ཤེསང་
རྩ་མི།ོ་ལས།	།རིགང་སམས་དགའ་བའ་པེ་ད་ཚོངལ་ནང་དུ་འཕུརིག།	།
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ཤེསས་དགོཔེ་་དང་	ལག་ལན་འཐེངབ་དགོཔེ་་ཨན།

གཏང་ཡིག།  དེང་རབས་ལམ་ལུགས་ལས་ དོན་མཚམས་ནང་འདྲེན་འབད་དེ་འབྲི་ཐངས་ཀྱི་དཔེ།

དྲ་བ།
༡		གཏང་ཡ�་ག་རྩོམི།་འད་ནང་	ཡ་གུ་སྐྱ�་མི།་དང་	གནད་དོན་	བསྐྱལ་སའ་ཡུལ་ཚུ་ངོས་འཛན་འབད།
༢		ཁོྱད་ཀྱི་�་ཡང་	ཡ་གུ་འད�་ལན་ཅོ�་	ཚོང�ས་བཅོད་ནང་འབད་	བྲིང�།

	 	 	 	 	 	 			སྤྱི་ལོ་༡༩༩༨	ཟླ་༦	པའི་ཚེས་༢	ལུ།
ཧིང་གི་ཆ་རོགས་པདྨ་ལུ།		 	 	 	 	
ཕའི་ཧིང་མ།
མོང་སྒར་རྫོང་ཁག།	

རྩ་དོན།					རང་གི་གནས་ཚུལ་ཞུ་བ།	

					ད་རེས་	ཕར་གཡུས་ཁ་ལུ་བཞུགས་	ཆ་རོགས་ཁྱོད་ཡང་	ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ཡོད་པའི་རེ་བ་ཡོད།	ང་ཡང་ནཱ་	ལུས་
ལུ་ན་ཚ་དང་	སེམས་ལུ་སྡུག་བསྔལ་མེད་པར་	སློབ་གྲྭ་འདི་ནང་འཛོམས་ཏེ་	ཆོས་ཡོན་ཏན་ལྷབ་ནི་ལུ་བརྩོན་ཤུགས་སྐྱེད་དོ་ཟེར་
ཞུ་ནི་ཨིན།	ནཱ་གི་སློབ་དཔོན་ཚུ་	ག་ར་ཡོན་ཏན་ཅན་དང་	བྱམས་སྐྱོང་ཆེ་དྲགས་ཙང་ཙ་ཨིན་པའི་ཁར།	སློབ་གྲྭའི་དབུ་འཛིན་འདི་	
སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་		ཤ་ཚ་ཅན་ཅིག་ཨིན་མས།

	 སློབ་གྲྭ་འདི་གི་	སློབ་ཁང་དང་	ཡིག་ཚང་	སྤྱི་དོན་ཁང་	ཚན་རིག་ཁང་	སློབ་དཔོན་གྱི་གཟིམ་ཅུང་	ཆབ་གསང་	
ཐབ་ཚང་ཚུ་	ག་ར་དགའ་ཏོག་ཏོ་འདུག།	དེ་ལས་	མཐའ་འཁོར་དང་	སློབ་གྲྭའི་ཐང་ཚུ་	ཧོ་ལྡེམ་ལྡེམ་སྦེ་	གོ་ཡངས་ཏོག་ཏོ་
འདུག།	དེ་མ་ཚད་	ཉིན་བསྟར་སློབ་སྟོན་གྱིས་མ་དོ་བར་	སྙན་ཆ་	རིག་རྩལ་གྱི་དྲིས་ལན་	རྩོད་འགྲན་ལ་སོགས་པའི་ལས་རིམ་	
ལེ་ཤ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་འདུག།	དེ་གིས་འབད་	སློབ་གྲྭ་འདི་	དྲག་ཤོས་ཀྱི་	རྟགས་མ་ཚུ་ཐོབ་ཡོདཔ་ལས་	ང་ཡང་དཔའ་
ངོམ་འབྱུངམ་མས་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན། 
                               
	 	 			བཀྲིན་ཆེ།	
																											ཁྱོད་རའི་ཆ་རོགས་ཚེ་རིང་ཕུན་ཚོགས།
	 	 	 	 	 	 						 སློབ་རིམ་༩པ།	
																													དགའ་འཁྱིལ་སློབ་གྲྭ་ཆེ་བ།					
	 	 	 	 	 	 	 	 ལྷུན་རྩེ་རྫོང་ཁག།



སྐད་ཡིག་དང་ཡི་གུའི་སྦྱོོར་བ།

དཔེ་་སྐྲུན་ལོོ་ སྤྱི་་ལོོ་ ༢༠༢2ལུ། 

སློོབ་རིམ་༡༢ པ།

93												 རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག�་གོང་འཕེལ�་ལས་ཁུངས།

!ད་ཡིག་དང་ཡི་(འི་+ོར་བ།                                   0ོབ་རིམ་༡༢ པ།      
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༡. དེང་རབས་ལམ་ལུགས་སྒེར་དོན་ཞུ་ཡིག།       མམགུགུལལ་་རྒྱརྒྱནན།། 
 
མམགགོོ་་རྒྱརྒྱནན།།  

 
 
རརངང་་གགི་ི་ངངོོ་་སྤྲསོོྤྲདད།།  

 
 
 
  
གགནནདད་་དདོོནན།།  

 
  
མམཇུཇུགག་་དདོོནན།།  

                                           "ི་ལོ་༡༩༩༢ *་༣ པའི་ཚེས་༦ 2། 
༊ དྲག་ཤོས་རྫོང་བདག་མཆོག་གི་དྲུང་དུ། 
རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང། 
སྤ་རོ་རྫོང་ཁག། 
 
རྩ་དོན་.     འཕྲུལ་གླང་གི་སྐྱིད་སྡུག་ཞུ་བ། 
 
         གུས་ ཝང་ཅང་རྒེད་འོག་ གཡུས་སྣག་ཚང་ཁ་ལས་ ངོ་མིང་ཆོས་སྒྲོན་ མི་ཁུངས་ངོ་སྤྲོད་ཨང་ ༡༠༨༡༡༠༠༡༡༨༠ 
ཅན་མ་གིས་ ཞུ་གསོལ། རིན་སྤུང་རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གི་གྲོགས་རམ་ཐོག་ གྲོང་གསེབ་སྣུམ་འཁོར་གྱི་ཞིང་ལམ་བཏོན་གནང་ཡོདཔ་
ལས། ང་བཅས་ གཡུས་ཚན་འདི་ནང་གི་གུང་པ་རྣམས་ཀྱི་ སོ་ནམ་འཐོན་སྐྱེད་ཚུ་ ཕྱིར་བཙོང་དང་ ནང་འདྲེན་གྱི་ཚོང་སྒྱུར་འཐབ་ནི་ལུ་ 
སྟབས་བདེ་ཏོག་ཏོ་སྡོད་་ཡོད་ཟེར་ཞུ་ནི་ལགས།  

ད་རེས་ནངས་པར་ རྒྱལ་ཁབ་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་འགྱུར་བ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ང་བཅས་ སོ་ནམ་ཞིང་ལཱ་འབད་མི་ཚུ་ལུ་ གཞུང་
ཞབས་ལས་ མི་སེར་སྐྱིད་སྡུག་ལུ་དགོངས་ཏེ་ སོ་ནམ་འཐོན་སྐྱེད་གོང་འཕེལ་དང་ རིག་གསར་སོ་ནམ་ཞིང་ལཱ་གི་ཐབས་ལམ་ཚུ་ གོང་
འཕེལ་གྱི་དོན་ལུ་ སྤ་རོ་འབངས་སྡེ་ སོ་ནམ་ལྟེ་བ་ལུ་ འཕྲུལ་གླང་ པ་ཝར་ཀྲེ་ལཱར་ཚུ་ སྐྱིད་སྡུག་གི་གོང་ཚད་ལུ་ བཙོང་བཞིན་ཡོད་མི་
དེ་ ག་ཅི་དེ་བཀྲིན་ཆེ་བས། གུས་པ་རང་ཡང་ ས་ཞིང་ཨེ་ཀར་༣ ཡོད་རུང་ ཁྱིམ་ནང་ཞིང་ལཱ་འབད་མིའི་ མི་ཉུངམ་ལས་  འཕྲུལ་གླང་
གཅིག་གི་ དགོས་མཁོ་སྦོམ་འབད་ར་ཐོན་སོ་ཡི་ཟེར་ཞུ་ནི། འཕྲུལ་གླང་འདི་གིས་ སོ་ནམ་ཞིང་ལཱ་འབད་ནི་གིས་མ་ཚད་པར་ ཆུ་གཡུར་
དང་ ལམ་ཉམས་བཅོས་འབད་ནི་ལུ་ཡང་ ཕན་ཐབས་སྦོམ་འོང་ནི་ཨིནམ་ལས་ ང་ར་ཡང་ འཕྲུལ་གླང་གཅིག་ ཉོ་ནི་གི་རེ་འདོད་ཡོད་ཟེར་
ཞུ་ནི།  

         དེ་འབདཝ་ལས་ དྲག་ཤོས་མཆོག་གིས་ དུས་ཅི་གི་ འཕྲུལ་གླང་བཀྲམ་སྤེལ་གྲས་སུ་ གུས་པ་ང་ལུ་ཡང་ འཕྲུལ་གླང་
ཅིག་ སྐྱིད་སྡུག་གི་གོང་ཚད་ཁར་ཉོ་ཐབས་ཡོད་པའི་གནང་བ་ཅིག་ བཀའ་དྲིན་བསྐྱང་ཟེར་ཞུ་བ་མཁཻྱན་མཁྱེན་ལགས། 
                                                      [སས་་ཡཡིགིག།།]                                             
                                                              ཆོས་སྒྲོན། 
                                                             ཅང་སྣང་ཁ། 
 

དྲགོས་རྫོོང་བདག་མི།ཆེ་ོག་ག་དྲུང་དུ།



སྐད་ཡིག་དང་ཡི་གུའི་སྦྱོོར་བ།

དཔེ་་སྐྲུན་ལོོ་ སྤྱི་་ལོོ་ ༢༠༢2 རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག�་གོང་འཕེལ�་ལོས་ཁུངས།

སློོབ་རིམ་༡༢ པ།

94

�ད་ཡིག་དང་ཡི་གུའི་�ོར་བ།                                   �ོབ་རིམ་༡༢ པ།      
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༢. སྔར་སྲོལ་ལམ་ལུགས་ཀྱི་ སྒེར་དོན་ཞུ་ཡིག་གི་དཔེ།       མམགུགུལལ་་རྒྱརྒྱནན།།  
  

མམགགོོ་་རྒྱརྒྱནན།།  

  

རརངང་་གགི་ི་ངངོ་ོ་སྤྲསྤྲོོདད།།  

  

  

  

གགནནདད་་དདོནོན།།  

  

  

  

མམཇུཇུགག་་དདོནོན།།  

    
                                                   
༊ མི་སེར་�ིད་�ག་གི་ཕ་མ་�ག་�ོས་�ོང་བདག་མཆོག་གི་ཞབས་�ང་�།  

                གུས་�ྂ་རལ་�ེད་འོག་ དགོན་ཁའི་ག�ས་ཚན་གྱི་ གུང་པ་
༢༢ པོ་ག་ར་གིས་ མགིྲན་གཅིག་གི་ཐོག་ལས་�་དོན། གུང་པ་རང་�མས་ཀིྱ་ས་ཞིང་དེ་�་ �་ཆེ་ཏོག་ཏོ་དང་ ས་ག�ང་�་ག�ང་
གི་ ག�ས་ཚན་ཅིག་ཨིན་�ང་ ང་བཅས་ར་གུང་པ་དམངས་ བསོད་ནམས་�ང་བའི་�བས་ཀྱིས་ �ི་ལོ་༡༩༧༥ ལོ་�་ ནགས་
ཚལ་མེ་�ེན་�་�ོར་བའི་�ེན་གིྱས་ དགོན་ཁའི་ག�ས་ཚན་གྱི་གུང་པ་༡༥ �ག་�མ་ཅིག་གི་�ོད་ཁིྱམ་ག་ར་ མེ་གིས་འཚིགས་ཏེ་
ཡར་སོ་ཡི་ལགས། 

ལོ་དེ་ལས་འགོ་བ�ང་ གུང་པ་ག་ར་ ཁ་གཏོར་ ག�ས་�ོ་�ེ་ཡར་སོཔ་ལས་ ས་ཞིང་ག་ར་ལོ་ཐོག་མེད་པར་ ས་�ོང་འབད་�སཔ་
མ་ཚད་ �ོན་�ས་ཕ་མའི་ངོ་བ�ང་ལས་ གཏང་�ོལ་ཡོད་པའི་ �ལ་�་གཞི་བདག་གི་གསོལ་མཆོད་དང་ �ས་མཆོད་ཚེས་བ�་
ག�ང་ནི་�་ཡང་ གུང་པ་གཅིག་ཁར་ཚོགས་ཏེ་ �ལ་མ་�གས་པར་�ས་ཏེ་ཡོད། �ག་པར་�་ག�ས་ཚན་འདི་གི་ �ག་�་ཡོད་
པའི་ལ་�ེང་�་ཁང་དེ་ འ�ག་ཆེན་ངག་དབང་ཆོས་�ལ་གྱི་ ཞབས་ཀྱིས་བཅགས་ཏེ་ གདན་ས་བཏབ་ཡོད་པའི་�ིན་ཅན་གྱི་�་ཁང་དེ་
ནང་ �ས་�ན་གིྱ་དཀར་མེ་དང་ �ག་མཆོད་�་ཡང་ཆད་དོ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ལོ་�ས་ཀྱི་ཚེས་བ�་དང་འ�མ་�ེ་�་ཡང་ �ས་�་
ག�ང་མ་�གས་པར་ �ས་ཡོད་ལགས།  

འདི་འབད�་ལས་ ག�ས་ཚན་དེ་ནང་ཡོད་པའི་གུང་པ་ག་ར་ རང་�ལ་�་ལོག་ཞིན་ན་ རང་སོའི་ཕ་ཞིང་�ོད་དེ་ སོ་ནམ་ཞིང་�་ 
གོང་འཕེལ་བཏང་ཞིནམ་ལས་ སོ་ནམ་འཐོན་�ེད་�་ �ེལ་འ�ེན་འབད་ནི་དང་ དེའི་ནང་ལས་ �ལ་�ོགས་ཀྱི་�་ག�ང་ �གས་
�ེན་�་�་ �ག་མཆོད་�ན་ཆད་མེད་པར་ �ལ་�གས་ནིའི་ཆེད་�་དང་། �ག་པར་�་ མེ་�ེན་ལ་སོགས་པའི་ རང་བཞིན་�ེན་
ངན་རེ་འ�ང་ཚེ་ �ང་�ོབ་འབད་�གས་ནིའི་དོན་�་ གྲོང་གསེབ་�མ་འཁོར་ལམ་བསལ་ནིའི་ �ིད་�ག་ཅིག་གཟིགས་གནང་ཟེར་
�་ནི་ཨིན་ལགས། 

དེ་བཞིན་ �ག་�ོས་མཆོག་གིས་ གྲོང་གསེབ་�མ་འཁོར་ལམ་ གསར་བཏོན་འབད་ནིའི་ ལས་རིམ་འཆར་གཞི་འདི་ འཆར་གཞི་
བ�་པའི་ ལོ་�འི་འཆར་གཞིའི་གྲས་�་བ�གས་གནང་�ེ་ བཀའ་�ིན་བ�ང་གནང་�་བར་མཁྱེན་ལགས། ཞེས་རང་�གས་མེ་མོ་
ཕག་ལོ་ �་� པའི་ཚེས་༢༣ ལ་  

                   �ལ། 
 

     

            [[སས་་ཡཡིགིག་་]]      [[སས་་ཡཡིགིག་་]] 
   ཚོགས་པ།          
དམངས་�ི་མ�ན་གིྱ་ངོ་ཚབ།            �ྂ་རལ་�པོ། 
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༊ ཤེས་བྱ་ཀུན་གཟིགས་མི་རྗེ་ཤེས་རིག་བློོན་པོ་རིན་པོ་ཆེའི་༢ ཞབས་དྲུང་ལུ།
       
                                  སྒོ་༣ གུས་པས་ཞུ་དོན། སློབ་གྲྭའི་
ཤེས་ཡོན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འོག་ལུ་ཡོད་པའི་ ཤེས་ཡོན་རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་རྒྱབ་སྐྱོར་སྡེ་ཚན་གྱས་ ཤེས་
རིག་སྲིད་བྱུས་དང་རྒྱལ་ཁབ་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་འགྱུར་བ་དང་བསྟུན་ཏེ་ སློབ་རིམ་༡༢ པའི་རྫོོང་ཁའི་ཤེས་ཡོན་གྱ་
གནས་ཚད་ཚུ་ གསར་བཀོད་འབད་དེ་ཆ་འཇོག་གྲུབ་ཡོདཔ་ཨིན།

གནས་ཚད་དེ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ བློོ་གསར་ལས་སློབ་རིམ་༡༢ པ་ཚུན་གྱ་ རྩ་གཞུང་བཀོད་རིས་དང་ ཆོས་ཚན་
དཔེ་དེབ་ཚུ་ ལེགས་སྒྱུར་དང་གསར་རྩོམ་འབད་དགོཔ་ཐོན་ཡི། དེ་ནང་ལས་ སློབ་རིམ་༩ པ་ལས་ སློབ་
རིམ་༡༢ པ་ཚུན་གྱ་ ཆོས་ཚན་དཔེ་དེབ་རྩོམ་འབྲིའི་གོ་སྡུར་ཞལ་འཛོོམས་འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༠༦ ཟླ་༧ པའི་
ཚེས་༢ ལས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༠༦ ཟླ་༨ པའི་ཚེས་༢༡ ཚུན་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནིའི་ལས་རིམ་བཟོོ་སྟེ་ཡོད།

འདི་འབདཝ་ལས་ རྫོོང་ཁའི་དཔེ་དེབ་རྩོམ་འབྲིའི་ཞལ་འཛོོམས་འདི་ གྲུབ་འབྲས་ཅན་དང་ འོས་འབབ་
ཅན་འབད་བཟོོ་ཚུགས་ནིའི་དོན་ལུ་ དེ་ནང་འཛོོམ་མི་རྩོམ་འབྲིཔ་ཤེས་རིག་མཁས་མཆོག་ཚུ་ལུ་ མི་རྗེ་བློོན་
པོ་མཆོག་གིས་ འབྲུག་གི་ཤེས་རིག་སྲིད་བྱུས་དང་འཁྲིལ་བའི་ མ་འོངས་རྫོོང་ཁའི་ཤེས་ཡོན་གྱ་མདུན་ལམ་
ཞལ་བཀོད་ཀྱི་ བཀའ་སློབ་ཚུ་གནང་ནི་དང་། 

ལྷག་པར་ འགོ་འབྱེད་རྟེན་འབྲེལ་སྐབས་ལུ་ ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་བཀྲ་ཤིས་ལེགས་སྨོོན་གནང་ནིའི་དོན་ལུ་ 
ས་གནས་ ---མགྲོན་ཁྱིམ་གྱ་ཞལ་འཛོོམས་ཁང་ནང་ ལས་རིམ་ཟུར་སྦྲགས་ སྤྱོན་འབུལ་ཕུལ་ཡོད་མི་དང་
འཁྲིལ་ཏེ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༠༦ ཟླ་༧ པའི་ཚེས་༢ དྲོ་པ་ཆུ་ཚོད་༩.༣༠ ལུ་ འབྱོན་གནང་ཐུབ་ཞུ་བ་ མཁྱཻན་མཁྱེན་
ལགས། ཞེས་སྤྱི་ལོ་༢༠༠༦ ཟླ་༦ ཚེས་༢༥ ལུ་ གུས་པའི་
                               ཕྱག་
                                   བཅས་
                                       ཕུལ།

   (དབང་པོ་བསྟོན་འཛིན།)
  རྩ་གཞུང་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན།

རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་རྒྱབ་སྐྱོར་སྡེ་ཚན།
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སྙེན་ཞུ།

སྙན་ཞུ་ཟོར་མི།་འད་	 གཞུང་དོན་དང་འབྲིང�་བའ་	 གནད་དོན་གྱི་་སྐོརིག་ལས་འབད་རུང་།	 ཡང་ན་	 ལྟེ་་བཤེསལ་ལུ་
སོང་བའ་	 གནས་སྟོངས་ཚུ་ག་སྐོརིག་ལས་འབད་རུང་	 ཡང་ན་	 གནད་དོན་གཞི་ན་ག་ཅོ་ག་སྐོརིག་ལས་འབད་རུང་	
ལཱ་ག་གཞི་་ཅོ�་ཧོ་མི།་ལས་	འབྲིང�་བ་ཡོད་མི།་ག་གནད་དོན་	སྙན་སྒྲིགོན་ཞུ་ན�་ཡ་གུ་ལུ་	སློབ་ཨན།
སྙན་ཞུ་འད་དོན་ཚོངན་ལ་ཤེས་མི།ད་པེ་་ཅོན་	 ཤེསོག་ལ�་ཅོ�་ནང་སྙན་ཞུ་དང་	 ཞུ་ཡ�་འབྲིང�་ཏ་བཟོོ་བ་བཏུབ་ཨན་
རུང་	དོན་ཚོངན་ལ་ཤེས་ཡོད་པེ་་ཅོན་	ལོགས་སུ་བཟོོ་སྟོ་	གདོང་ཤེསོག་ཞུ་ཡ�་དང་བཅོསཔེ་་འབད་	ཕུལ་དགོ།	གདོང་
ཤེསོག་ཞུ་ཡ�་ཡོད་པེ་་ཅོན་	 ལོགས་སུ་བཟོོ་མི།་ག་སྙན་ཞུ་ལུ་	 མི།གུལ་རྒྱན་དང་	 ཞུ་དོན་ཟོར་བའ་ཚོང�་གཞི་་ག་ན་
ཡང་མི།་དགོ།	ཕྲིནང་ཕྲིནང་	དགོས་པེ་་དམི།�ས་ཡུལ་ཚུ་ལས་	འགོ་བཙུགས་ཏ་འབྲིང་དགོ།	
སྙན་ཞུའ་ཡ�་རིག�ས་ལུ་	སྙན་ཞུའ་ལཱ་འད་ག་སྐོརིག་ལས་	ཁུངས་དོན་རྒྱབ་ཁུངས་	དགོས་པེ་་དང་དམི།�ས་ཡུལ་	
ལཱ་ག་བྱོ་རིག�་	 བཅུད་དོན་གྲུབ་འབྲིངས་	 རིགང་ག་ངོ་སྦྱོརིག་གྱི་་གྲོོས་འཆེ་རིག་དང་	 དོན་ཚོངན་ལྔ་ནང་འབད་ཕུལ་དགོ།	
འོག་ལུ་སྙན་ཞུ་ཟུརིག་སྦྲགས་འབད་	ཕུལ་ན་ཨན་མི།་ག་		དཔེ་་ཅོ�་བཀོད་ད་ཡོད།
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༉	 འབྲུག་གཞུང་ཤེསས་རིག�་ལྷན་ཁག་ག་བཀའ་རྒྱ་དང་ལམི།་སྟོོན་ལྟེ་རིག་དུ་	 འབྲུག་ཆེ་ོས་རྒྱུགས་བཀོད་
ཚོང�ས་ཀྱི་�་	སྤྱོ་ལོ་	༢༠༠༥	ཟླ་	༡༡	པེ་འ་ནང་	སློོབ་རིག�་	༦	པེ་འ་རྫོོང་ཁའ་ཤེསས་ཚོངད་དབྱོ་ཞི་བ་ཀྱི་་དོན་
ལུ་	གནད་དོན་ཁག་མི།ང་རིགབས་ཅོ�་	ཞི་བ་འཚོང�་འབད་ཡོད་པེ་འ་ནང་ལས་	རྫོོང་ཁའ་སློོབ་དཔེ་ོན་ཚུ་ལུ་	ཁྱད་
རིག�་ག་རྒྱབ་སྐྱོརིག་དགོཔེ་་མི།་དགོཔེ་་དང་	 སློོབ་གྲྭ་ནང་རྫོོང་ཁ་སློོབ་སྟོོན་འབདཝ་ད་	 དཀའ་ངལ་མི།ང་རིགབས་ཅོ�་
ཡོད་པེ་འ་གྲོས་ལས་	དཀའ་ངལ་སྦོམོི།་ཤེསོས་ཅོ�་	ག་ཅོ་རིག་ཨན་ན་	བརྟག་ཞི་བ་འབད་ད་བལྟེ་ཝ་ད་	གཤེསམི།་གསལ་
གྱི་་བརྡོ་དོན་ཚུ་ཐེངོབ་ཅོ།

ཐེང�་ཁྲམི།་	༡	པེ་།

གོང་ག་ཐེང�་ཁྲམི།་ལུ་བལྟེ་ཝ་ད་	སློོབ་སྟོོན་རིག�་རྩལ་དང་སློོབ་སྟོོན་ཐེངབས་ཤེསས་ནང་ལུ་	ཁྱད་རིག�་ག་རྒྱབ་སོྐྱརིག་དགོ་
པེ་ས་	ཟོར་མི།་	མི།ང་མི།ས།	ད་ལུ་བལྟེ་ཝ་ད་	སློོབ་དཔེ་ོན་ཚུ་ལུ་	ཁ་གསོའ་སློོབ་སོྦྱང་བྱོན་དགོཔེ་་	གལ་ཆེ་ེཝ་བཟུམི།་
ཚོངརཝ་མི།ས།

རྫོོང་ཁའ་སློོབ་དཔེ་ོན་ཚུ་ལུ་	ཁྱད་རིག�་ག་རྒྱབ་སྐྱོརིག་དགོ་ཧོང་།	(བརྒྱ་ཆེ་་)
ཆེ་ོས་ཚོངན་ལུ་ཐེངོས་རྒྱ། སློོབ་སྟོོན་རིག�་རྩལ། སློོབ་སྟོོན་ཐེངབས་ཤེསས།

དགོ་པེ་ས་ ༥༠ ༥༥.༧ ༦༧.༩
མི།་དགོ་པེ་ས་ ༥༠ ༤༤.༣ ༣༢.༡
བསྡེ་ོམི།ས་ ༡༠༠ ༡༠༠ ༡༠༠

༡. སློབ་རིམ་༦ པའི་རྫོོང་ཁའི་རྒྱལ་ཡོངས་ཤེས་རིག་དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་སྙན་ཞུ།
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ཐེང�་ཁྲམི།་	༢	པེ་།

གནས་ཐེངོའ་སྙན་ཞུ་འད་དང་འཁྲ�ཝ་ད་	 རྫོོང་ཁའ་སློོབ་སྟོོན་གྱི་་དཀའ་ངལ་ཡོད་ལུགས་དང་	 གོང་ག་ཐེང�་ཁྲམི།་	
༡	 པེ་འ་ནང་	 ཁྱད་རིག�་ག་རྒྱབ་སྐྱོརིག་དགོཔེ་་འབད་བཀོད་མི།་ད་ཚུ་ག་རིག་ཁ་མི།ཐུན་པེ་ས།	 ད་གུ་	 སློོབ་སྟོོན་མི།ཁོ་
ཆེ་ས་ལངམི།་སྦོ་མི།ད་མི།་ད་ཡང་	དཀའ་ངལ་སྦོམོི།་ཤེསོས་ཅོ�་རིག་ཨན་མི།ས།	
བརྡོ་དོན་གཞི་ན་ལུ་གཞི་་བཞི་ག་སྟོ་བལྟེ་ཝ་ད་	སློོབ་དཔེ་ོན་ལོ་ན་རྒན་ཤེསོས་ཚུ་ག�་	སློོབ་ཁང་ནང་ཨ་ལུ་མི།ངམི།་ཡོད་
མི།་ད་	དཀའ་ངལ་སྦོོམི།་འབད་ཚོངརཝ་ཨན་མི།ས།
སློོབ་སྟོོན་ཉིསམི།ས་མྱོོང་ལོ་ངོ་གསུམི།་ལས་ཉུང་མི།་ཚུ་ག་གྲོས་ལས་	ཕྱིནད་ཀ་ཅོ�་ག�་རིག་	སློོབ་སྟོོན་མི།ཁོ་ཆེ་ས་ལངམི།་
མི།དཔེ་་འབད་སློབ་ཨན་པེ་ས།	 ད་འབདཝ་ད་	 ཉིསམི།ས་མྱོོང་མི།ང་སུ་ཡོད་མི།་ཚུ་ལས་	 ད་སྦོ་སློབ་མི།་ཉུང་སུ་ལས་
བརྒལ་ཏ་མི།ན་ནུག།	
དོ་རུང་	སློོབ་དཔེ་ོན་རྒན་ཤེསོས་ཚུ་ག�་འབད་བ་ཅོན་	སློོབ་གྲྭ་ནང་ལུ་	རྩདམི།ོ་དང་ཞི་བས་ཁྲ་ལ་སོགས་པེ་འ་ལས་
རིག�་	མི།ང་དོ་བཟུམི།་ཚོངརཝ་ཨན་མི།ས།

རྫོོང་ཁའ་སློོབ་སྟོོན་འབད་ན་ལུ་དཀའ་ངལ་སྦོོམི།་ཤེསོས་རིག།	(བརྒྱ་ཆེ་་)
སློོབ་ཁང་ནང་ཨ་ལུ་
མི།ང་དྲགཔེ་་ལས་

སློོབ་སྟོོན་གྱི་་མི།ཐུན་
རྐྱན་མི།དཔེ་་ལས་

ཆེ་ོས་ཚོངན་ལུ་ཐེངོས་
རྒྱ་ཉུངམི།་ལས་

སློོབ་སྟོོན་ཐེངབས་
ཤེསས་དཀོནམི།་ལས་

སློོབ་གྲྭའ་ལས་
རིག�་མི།ངམི།་ལས་

ཨན་ ༤༣.༤ ༤༦.༢ ༩༠.༦ ༨༧.༧ ༧༦.༤
མི།ན་ ༥༦.༦ ༥༣.༨ ༩.༤ ༡༢.༣ ༢༣.༦
བསྡེ་ོམི།ས་ ༡༠༠.༠ ༡༠༠.༠ ༡༠༠.༠ ༡༠༠.༠ ༡༠༠.༠
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ལྟེ་ག་ལུ་བཀོད་མི།་གནད་དོན་ཚུ་	 ཐེང�་ཁྲམི།་དང་པེ་་དང་	 གཉིས�་པེ་འ་གནས་ཐེངོ་རྐྱངམི།་གཅོ�་ལུ་གཞི་་བཞི་ག་སྟོ་
མི།ན་པེ་རིག་	གནས་ཐེངོ་གཞི་ན་ལུ་ཡང་	བལྟེ་་སྟོ་བཀོད་བཀོདཔེ་་ཨན།

བཅུད་བསྡུས། གོང་ག་གནས་ཐེངོ་དང་འཁྲ�ཝ་ད།
࿌	 རྫོོང་ཁའ་སློོབ་སྟོོན་འབད་ན་ལུ་དཀའ་ངལ་ཆེ་་ཤེསོས་རིག་	ཆེ་ོས་ཚོངན་ལུ་ཐེངོས་རྒྱ་ཉུང་མི།་དང་	སློོབ་སྟོོན་	 	
	 ཐེངབས་ཤེསས་མི།ད་མི།་ཚུ་ཨན་པེ་ས།	ད་ལས་	སློོབ་གྲྭའ་ལས་རིག�་མི།ང་དྲགས་མི།་ད་ཡང་	དཀའ་ངལ་	 	
	 སྦོོམི།་ཅོ�་ཨནམི།་མི།་ཚོངད་	སློོབ་སྟོོན་མི།ཁོ་ཆེ་ས་མི།ད་མི།་དང་	སློོབ་ཁང་ནང་ཨ་ལུ་མི།ང་དྲགས་མི།་ད་ཡང་		
					དཀའ་ངལ་ཡོདཔེ་་འབད་བཀོད་ནུག།
࿌	 སློོབ་དཔེ་ོན་བརྒྱ་ཆེ་་༨༥	ག�་	རྫོོང་ཁ་སློོབ་སྟོོན་འབད་ན་ལུ་	དཀའ་ངལ་ག་ན་ཡང་མི།དཔེ་་འབད་	 	
	 བཀོད་ནུག།	ཨན་རུང་	ཐེང�་ཁྲམི།་༡	པེ་འ་ནང་	སློོབ་དཔེ་ོན་ཚུ་ལུ་སློོབ་སྟོོན་སྦྱང་རྩལ་དང་	སློོབ་སྟོོན་		
	 ཐེངབས་ཤེསས་ཀྱི་་དོན་ལུ་	ཁྱད་རིག�་ག་རྒྱབ་སྐྱོརིག་དགོཔེ་་འབད་བཀོད་ནུག།

གྲོོས་འཆེ་རིག།
གོང་གསལ་དཀའ་ངལ་ས�་ཐེངབས་ཀྱི་་དོན་ལུ་	གཤེསམི།་གསལ་གྱི་་གྲོོས་འཆེ་རིག་ཚུ་བཀོད་ན་ཨན།
࿌	 རྫོོང་ཁའ་སློོབ་དཔེ་ོན་ཚུ་ག་	སློོབ་སྟོོན་ཐེངབས་ཤེསས་ཡརིག་དྲག་གཏང་ན�་ལས་རིག�་	གང་མི།ང་བཟོོ་	 	
	 དགོཔེ་་འདུག།
࿌	 སློོབ་གྲྭ་ནང་ག་ལས་རིག�་ཚུ་	བསྐྱརིག་ཞི་བ་འབད་ཞི་ནམི།་ལས་	ཁག་ཆེ་་ཧོང་དང་	ཕེལན་ཐེངོགས་ཆེ་་ཧོང་	 	
	 བལྟེ་་སྟོ་བཙུགས་དགོཔེ་་འདུག།
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࿌	 མི།ཐུན་རྐྱན་ཚུ་བཀྲམི།་སྤ�་འབད་བའ་སྐབས་	མི།ཐུན་རྐྱན་གྱི་�་ཁྱབ་མི།་ཚུགས་པེ་འ་སློོབ་གྲྭ་ཚུ་		 	
	 ངོས་འཛན་འབད་ཞི་ནམི།་ལས་	དམི།�ས་བསལ་གྱི་་འགོ་འདྲན་ཐེངོག་ལས་	མི།ཐུན་རྐྱན་ཚུ་ག་རིག་ལུ་		 	
	 ཁྱབ་ཚུགསཔེ་་བཟོོ་དགོཔེ་་འདུག།
࿌	 སློོབ་ཁང་ནང་ལུ་	ཨ་ལུའ་གྱི་ངས་ཁ་མི།རིག་ཕེལབ་འབད་ན�་	ཐེངབས་ཤེསས་བཏོན་དགོཔེ་་འདུག།	

མི།་འོངས་པེ་འ་འཆེ་རིག་གཞི་།
གོང་ལུ་བཀོད་མི།་དབྱོ་ཞི་བ་ཀྱི་་གྲུབ་འབྲིངས་དང་འཁྲ�ཝ་ད་	གཤེསམི།་གསལ་གྱི་་གནད་དོན་ཚུ་	མི།་འོངས་པེ་་ལུ་ཞི་བ་
འཚོང�་འབད་དགོཔེ་་འདུག།	
༡	རྫོོང་ཁའ་སློོབ་དཔེ་ོན་ཚུ་ག�་	སློོབ་སྟོོན་འབད་བའ་སྐབས་	ཐེངབས་ཤེསས་ག་ཅོ་རིག་ལག་ལན་འཐེངབ་དོ་ག་?
༢	རྫོོང་ཁའ་སློོབ་དཔེ་ོན་ཚུ་ལུ་	སློོབ་སྟོོན་འབད་བའ་སྐབས་དཀའ་ངལ་མི།ད་ཟོར་མི།་ད་	ག་ཅོ་འབད་ཨན་ན

དྲན་གསོ།
གོང་ག་སྙན་ཞུ་འད་	འབྲུག་ཆེ་ོས་རྒྱུགས་བཀོད་ཚོང�ས་ཀྱི་�་བཟོོ་ཡོད་པེ་འ་	སློོབ་རིག�་༦	པེ་འ་རྒྱལ་ཡོངས་ཤེསས་
རིག�་དབྱོ་ཞི་བ་ཀྱི་་སྙན་ཞུ་ལས་	 ཆེ་་ཤེསས་ཅོ�་བཏོན་ཞི་ནམི།་ལས་	 ད་ལུ་སྐབས་དོན་གྱི་་དགོས་པེ་་དང་བསྟུན་པེ་འ་	
སྒྱུརིག་བཅོོས་དུམི།་གྲོ་ཅོ�་འབད་ད་	བཙུགས་བཙུགསཔེ་་ཨན།



སྐད་ཡིག་དང་ཡི་གུའི་སྦྱོོར་བ།
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101												 རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག�་གོང་འཕེལ�་ལས་ཁུངས།

༢.	 སྒྲིག�་འབྱོོརིག་སྙན་ཞུ་འབྲིང་ཐེངངས།

སྤྱོ་ཚོང�་༢༠/༠༥/༡༨ལུ།
༊		དྲགོས་རྫོོང་བདག་མི།ཆོེ་ག་ག་ཞི་བས་དྲུང་དུ།

																	གུས་པེ་ས་ཞུ་གསོལ།	ཁ་ཙོ་་ཁ་ཉིསནམི།་	ང་ག་
ཨའ་གཟུགས་བད་ཏོག་ཏོ་མི།ད་པེ་རིག་	 ཐེང�་ཕུག་སྨོན་ཁང་ཆེ་་བའ་ནང་བསྐྱལ་ཏ་	 ཡོད་མི།་
ག་	ནད་གཡོག་རྒྱུག་ན�་དོན་ལུ་	དྲགོས་མི།ཆེ་ོག་ག�་གནང་བ་ཨང་----	སྤྱོ་ཚོང�་
------དང་འཁྲ�་ཏ་	བདུན་ཕྲིནག་གསུམི།་གྱི་་རིགང་	ངལ་གསོ་ཞུ་སྟོ་འགོྱི་་ས་ལས་	ད་
རིགས་སློརིག་ལོག་	 སྤྱོ་ཚོང�་----	 ལས་	 ཡ�་ཚོངང་ནང་སྒྲིག�་རྒྱུག་པེ་རིག་ལྷོད་ཡོད་པེ་འ་
སྙན་ཞུ་ལུ།			

བཀྲ�་དཔེ་ལ་འབྱོརོིག།
རྩ�་དྲུང་ལས་རིགོགས།



སྐད་ཡིག་དང་ཡི་གུའི་སྦྱོོར་བ།

དཔེ་་སྐྲུན་ལོོ་ སྤྱི་་ལོོ་ ༢༠༢2 རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག�་གོང་འཕེལ�་ལོས་ཁུངས།
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102

དྲ་བ།
༡	 སྙན་ཞུ་བྲིང་ན་	ཟོར་མི།་འད་	ག་ཅོ་བཟུམི།་ཅོ�་ལུ་གོཝ་ཨན་ན?
༢	 སྙན་ཞུ་བྲིང་ན་ལུ་	དབྱོ་བ་མི།་འདྲཝ་ག་ད་སྦོ་རིག་འདུག་གོ?
༣	 སྒྲིག�་འབྱོོརིག་སྙན་ཞུའ་ནང་ལུ་	ཚུད་དགོཔེ་་ག་ཅོ་རིག་འདུག་གོ?
༤	 ཁྱོད་རིག་ངལ་གསོ་ལས་	ལོག་སྟོ་སློོབ་ཁང་ནང་ལྷོད་པེ་འ་	སྒྲིག�་འབྱོོརིག་སྙན་ཞུ་ཅོ�་བྲིང�།

གསལ་བསྒྲིགས།

གསལ་བསྒྲིགགས་ཟོར་མི།་འད་	 ལྷན་ཁག་དང་ལས་ཁུངས་	 ལས་སྡེ་་ཚུ་དང་	 སྒར་པེ་་རིགང་སོ་ག�་	 མི།་མི།ང་ལུ་	
བརྡོ་དོན་སྤྲོོད་དགོ་པེ་འ་གནད་དོན་གང་རུང་ཅོ�་	སོ་སོའ་	དང་འདོད་དང་འཁྲ�་ཏ་	ངོས་ལན་འབད་ན�་དོན་
ལུ་	ཁ་གསལ་བཀོད་ད་གསལ་བསྒྲིགགས་འབད་མི།་ག་ཡ་གུ་ཅོ�་ལུ་སློབ་ཨན།	

གསལ་བསྒྲིགགས་འད་	རིགང་ག་དོན་དག་འགྲུབ་དགོཔེ་་ཡོད་མི།་ཚུ་	མི།་མི།ང་ཡོངས་ཀྱི་�་	ཧོ་གོ་ཚུགསཔེ་་ཅོ�་དང་	
དང་ལན་འབད་ཚུགསཔེ་་ཅོ�་	 བཟོོ་ན་ག་དོན་ལུ་ཨནམི།་ལས་	 གནད་དོན་ཚུ་	 ཆེ་་ཚོངང་བ་	 དོན་ཁ་གསལ་བ་	
ཚོང�་གོ་བད་བ་	ཁུངས་བཙོ་ན་པེ་་	གཞི་ན་གྱི་་རྣ་བརིག་འཛུལ་ཏོག་ཏོ་དང་	གཞི་ན་གྱི་�་ད་ལུ་	དང་ལན་	འབད་ངོ་
བད་ཏོག་ཏོ་	ཡོདཔེ་་ཅོ�་བྲིང་དགོཔེ་་ཨན།	

ད་ག་དོན་ལུ་	 ལས་ཁུངས་ཁག་སོ་སོ་ལས་	 གནང་བའ་གསལ་བསྒྲིགགས་དཔེ་་དག་པེ་་ཅོ�་	 འོག་ལུ་བཀོད་ད་
ཡོད།	 ཁྱོད་ཀྱི་�་འད་ལས་རིག�ས་བསྒྲིགས་ཏ་	 གནད་དོན་སོ་སོའ་དོན་ལུ་	 གསལ་བསྒྲིགགས་ཡ་གུ་བྲིང་ན་ག་སྦྱང་
བ་འབད་དགོ།



སྐད་ཡིག་དང་ཡི་གུའི་སྦྱོོར་བ།

དཔེ་་སྐྲུན་ལོོ་ སྤྱི་་ལོོ་ ༢༠༢2ལུ། 
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103												 རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག�་གོང་འཕེལ�་ལས་ཁུངས།

ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས། མོང་སྒར་གླིང་མི་ཐང་། ས་ཁོངས་སྡེ་ཚན།

རིན་སྡུར་གསལ་བསྒྲགས།

དང་འདོད་ཅོན་གྱི་་བཀྲམི།་སྤ�་བ་ཚུ་ག�་གཤེསམི།་གསལ་ཅོ་ཆེ་ས་ཚུ་བཀྲམི།་སྤ�་གྱི་་གོང་ཚོངད་ཡ་གུ་ཐེངུ་
ཅོནམི།་ཚུ་བཙུགས་གནང་།	
༡.	ཡ�་ཚོངང་ག་ཡ�་འབྲིང་མི།ཁོ་ཆེ་ས།			 	 ༢.	ཁང་ཆེ་ས།
༣.	བཟོོ་སྐྲུན་མི།ཁོ་ཆེ་ས་བཀྲམི།་སྤ�།		 	 	 ༤.	ཤེསང་ཆེ་ས་དྲ་དྲཝ་བཀྲམི།་སྤ�།
༥.	ཀམི།་པེ་ུ་ཊརིག་དང་འབྲིང�་ཡོད་མི།ཁོ་ཆེ་ས།		 	 ༦.	ཡ�་ཚོངང་ག་ཅོ་ཆེ་ས།
ལག་ལན་ལམི།་ལུགས་ཁ་གསལ་ཡདོ་པེ་འ་	རིགན་བསྡུརིག་ཡ�་ཆེ་་ཚུ་	སྤྱོ་ཚོང�་༢/༩/༠༦ལས་	༣/༡༠/༠༦	
ཚུན་	ཡ�་ཐེངོག་ཞུ་ཡ�་དང་	ཆོེ་ག་ཐེངམི།་གྱི་་	འདྲ་རིག་དང་སྦྲགས་རིགན་འཐུས་དངུལ་ཀྲམི།་༥༠༠(ལོག་མི།་འཐེངོབ་) 
བཙུགས་ཐེངོག་ལས་གློང་མི།་ཐེངང་	 ལམི།་ས�་ལས་ཁུངས་ཀྱི་་བཟོོ་རིག�་བཀོད་ཁྱབ་འགོ་དཔེ་ོན་ཡ�་ཚོངང་ནང་
ལས་ཉོིས་ན་འཐེངོབ།	གོང་ཚོངད་ཡ་གུ་ཚུ་	སྤྱོ་ཚོང�་	༣/༡༠/༠༦ཉིསན་མི།འ་ཆུ་ཚོངད་	༢	ཀྱི་་ནང་འཁོད་བཙུགས་
དགོཔེ་་ཨནམི།་ད་	 ད་ཚོང་རིགང་	 ཉིསན་མི།འ་ཆུ་ཚོངད་༢.༣༠ལུ་ཁ་ཕྱིན་ན་ཨན།	 རིགན་བསྡུརིག་ཚོང�ས་ཆུང་ག�་གྲོོས་
ཐེངག་བཅོད་མི།་ད་	མི།ཐེངའ་བཅོད་ཨན་ཟོར་ཞུ་ན་ཨན།

བཟོོ་རིག�་བཀོད་ཁྱབ་འགོ་དཔེ་ོན།

༡.	 རིགན་སྡུརིག་གསལ་བསྒྲིགགས་ཀྱི་་དཔེ་།
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ནགས་ཚལ་གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན།

ས་སྟོོང་གསལ་བསྒྲགས།

ནགས་ཚོངལ་གོང་འཕེལ�་ལས་འཛན་ནང་	ད་འཕྲིནལ་ལས་བཙུགས་ན�་དོན་ལུ་	གཤེསམི།་གསལ་གཡོག་ག་ས་སྟོོང་ཚུ་ཡོདཔེ་་ལས་	དང་འདོད་ཡོད་མི།་	འབྲུག་མི།་ཚུ་
ག�་	ནགས་ཚོངལ་གོང་འཕེལ�་ལས་འཛན་ལུ་	ཞུ་ཡ�་བཙུགས་གནང་།
ཨང་། གོ་གནས། དགོ་གྲོངས། ཤེསས་ཚོངད།
༡ འཕྲུལ་ལས་པེ་། ༡ རྒྱལ་གཞུང་འཕྲུལ་རིག�་སློོབ་ཁང་ལས་མི།ཐེངརིག་འཁྱོལ་བའ་ཁརིག་	ལོ་ངོ་	༣	གྱི་་ཉིསམི།ས་མྱོོང་ཡོད་མི།།

༡)	 ཞུ་ཡ�་ཚུ་གཤེསམི།་གསལ་གྱི་་ཡ�་ཆེ་་ཚུ་དང་སྦྲགས་	སྤྱོ་ལོ་༢༠༠༦སྤྱོ་ཟླ་༩པེ་འ་ཚོང�་༡༥ག་ནང་འཁོད་ནགས་ཚོངལ་གོང་འཕེལ�་ལས་འཛན་གྱི་་ཡ�་
ཚོངང་གོང་མི།་ལུ་ལྷོདཔེ་་སྦོ་བཙུགས་དགོཔེ་་ཨན།
ཀ	ཁྲ�ས་སྲུང་འགག་པེ་འ་ཉིསོག་མི།ད་ཡ་གུ།
ཁ	མི།་ཁུངས་ངོ་སྤྲོོད་ལག་ཁྱར།
ག	ཤེསས་ཚོངད་ལག་ཁྱར།
ང་	གསོ་བའ་ལག་ཁྱར།
ཅོ		སྦྱོང་བརྡོ་ལག་ཁྱར།
ཆེ་	གཡོག་ནང་ཡོད་མི།་ཚུ་ཨན་པེ་་ཅོན་	རིགང་སོའ་ལས་སྡེ་་ལས་ཉིསོག་མི།ད་ཡ་གུ།
ཇོ	འབྲིང�་བ་ཡོད་པེ་འ་	ཡ�་ཆེ་་གཞི་ན་གྱི་་རིག�ས།

༢)	 གདམི།་ཁའ་ཐེངོ་བཀོད་ནང་ཚུད་མི།་ཚུ་ག་དོན་ལུ་བཙོ་ག་འཐུའ་དྲ་བ་དྲ�་ལན་ཚུ་	སྤྱོ་ལོ་༢༠༠༦སྤྱོ་ཟླ་༩པེ་འ་ཚོང�་༡༨ཀྱི་་	དྲོ་པེ་འ་ཆུ་ཚོངད་༡༠ལུ་	ཐེང�་
ཕུག་ནགས་ཚོངལ་གོང་འཕེལ�་ལས་འཛན་གྱི་་ཡ�་ཚོངང་གོང་མི།་ལུ་འབད་ལན་ན་ཨན།

༣)	 གནད་དོན་ཁ་གསལ་གྱི་་དོན་ལུ་	བརྒྱུད་འཕྲིནན་ཨང་༣༢༣༨༣༤/༣༢༨༩༥༩ག་ཐོེངག་ལས་ཐེང�ཕུག་	ནགས་ཚོངལ་གོང་འཕེལ�་ལས་འཛན་གྱི་་
ཡ�་ཚོངང་	གོང་མི།་དང་གཅོ�་ཁརིག་	འབྲིང�་བ་འཐེངབ་གནང་ཟོར་ཞུ་ན་ཨན།

འཛན་སོྐྱང་མི།དོ་ཆེ་ན།

༢. ས་སྟོོང་གསལ་བསྒྲགས་ཀྱི་དཔེ།
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བཀའི་རྒྱ།

བཀའ་རྒྱ་ཟོར་མི།་འད་	གོང་མི།་ག�་	འོག་མི།་ལུ་	འབད་དགོཔེ་་བཅོའ་དགོཔེ་་ཚུ་ག་སྐོརིག་ལས་	བཀོད་རྒྱ་དང་	བརྡོ་
སྐུལ་	 ཡང་ན་	 འབད་ཆོེ་གཔེ་་དང་	 མི།་ཆོེ་ག་པེ་འ་སྐོརིག་ལས་	 གནང་བ་བྱོན་མི།་ཡ�་རིག�ས་ལུ་སློབ་ཨན།	 ད་
ལུ་ཧོ་མི།་འབདན་	བཀའ་ཤེསོག་ཟོར་སློབ་ཨན་རུང་	བཀའ་ཤེསོག་དང་བཀའ་རྒྱའ་དབྱོ་བ་འད་	དང་པེ་་འབྲིང་ཐེངངས་
ལམི།་ལུགས་	གཉིས�་པེ་་	ཚོང�་གཞི་་བཙུགས་ཐེངངས་	གསུམི།་པེ་་ཁྱབ་དབང་ག་ཁྱད་པེ་རིག་ཚུ་ཡོདཔེ་་ཨན།

ད་འབད་ན་ད་ག�་	 བཀའ་ཤེསོག་ཟོར་མི།་འད་	 གོངམི།་རྒྱལ་བློོན་ཚུ་ག�་	 གནང་མི།་དང་	 ད་ཚུ་ག་ཁྱད་ཚོངབ་ལུ་	
མི།ངགས་ཏ་གནང་བའ་དབང་ཚོངད་ཅོན་ཚུ་དང་	 ད་ལས་རྒྱལ་ཁབ་དང་	 གཞུང་ག་མི།ཐེངའ་དོན་ལུ་	 གནང་མི།་ག་
རིག�ས་ལུ་	བཀའ་ཤེསོག་ཟོར་ཞུ་ན།	

ད་མི།ན་པེ་འ་གཞི་ན་	ཡ�་ཚོངང་ག་བདག་སྐྱོང་དང་	 འཛན་སྐྱོང་ག་ལཱ་རིག�ས་དོན་ལུ་	 གནང་མི།་ལུ་བཀའ་རྒྱ་ཟོར་
སློབ་ན་ཨནམི།་ལས་	 ད་ག་	 དཔེ་་དག་པེ་་ཅོ�་	 འོག་ལུ་བཀོད་ད་ཡོད་མི།་ལུ་དབྱོ་དཔྱད་འབད་ད་	 སྦྱང་བ་འབད་
དགོ།
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༡.	 ཡ�་ཚོངང་བཀའ་རྒྱ་ག་དཔེ་།

ཡ�་ཨང་	------				 	 	 						སྤྱོ་ཚོང�་	----------					
                         

ཡིིག་ཚོང་བཀའི་རྒྱ།

ད་རིགས་	 གཞི་ལམི།་སྒང་རྫོོང་ཁག་འཛན་སྐྱོང་ལྟེ་་བའ་	 ཡ�་ཚོངང་ནང་	 ནང་སོྐརིག་རྒཔོེ་་ག་དྲུང་
ཡ�་	 རྣམི།་རྒྱལ་རྡོོ་རྗེ།་ད་	 རྒྱལ་གཞུང་འཛན་སྐྱོང་སློོབ་ཁང་	 (ཨརིག་ཨའ་ཨམ)	 ནང་ལོ་ངོ་
གཅོ�་ག་རིགང་	 རྩ�་ཀྱི་་སློོབ་སྦྱོང་ལས་	 མི།ཐེངརིག་འཁྱོལ་མི།་འད་	 རྒྱལ་གཞུང་ཞི་་གཡོག་ལྷན་
ཚོང�ས་ཀྱི་་	 བཀའ་རྒྱ་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་སྤྱོ་ཚོང�་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཅོན་མི།་དང་འཁྲ�་ཏ་	 གཞུང་
གཡོག་སྡེ་་རིག�་༡༢	པེ་འ་ནང་ལུ་	རྩ�་འཛན་པེ་་འབད་གསརིག་བསྐོས་འབད་ཡ།

ཁོ་ག་ཟླ་རིག�་དངུལ་ཕོེལགས་འཐེངོབ་ཚོངད་	 ༢༠༠༠			-༡༥༠-༣༥༠༠	 ལུ་གཏན་འཁ�་བཟོོ་
ཡོདཔེ་་མི།་ཚོངད་	 ལོ་འཁོརིག་དངུལ་ཕེལོགས་	 ཡརིག་སང་འད་ཡང་	 སྤྱོ་ཚོང�་༡/༧/༢༠༠༧	
ལས་འཐེངོབ་ན་ཨན།	 	

  

	 					(རྫོོང་བདག།)
གཞི་ལམི།་སྒང་རྫོོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་།
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༢.	 བཀའ་ཤེསོག

	རྫོོང་ཁག་སོ་སོའ་རྫོོང་བདག་དང་རྒཔེ་ོ་སྤྱོ་མི།་ཡོངས་ལུ།	གནད་དོན་འད་ན་	རྒྱལ་ཡོངས་ཚོང�ས་འདུ་ཆེ་ན་མི།ོ་
ཐེངངས་༨༨	པེ་་འད་	སྤྱོ་ལོ་༢༠༠༧	ཟླ་༦	ཚོང�་༣	ལས་	འགོ་བཙུགས་ཏ་	ཉིསན་གྲོངས་༢༧	གྱི་་རིགང་ལུ་	རྒྱལ་ཁབ་
དང་མི།་སར་ཡོངས་ལུ་ཕེལན་པེ་འ་	གྲོོས་གཞི་་ཚུ་རིག་རིག་བཞི་ན་དུ་	གྲོོས་བསྡུརིག་འབད་ད་	སྤྱོ་ཚོང�་༣༠/༦/༢༠༠༧	ལུ་	
གྲུབ་འབྲིངས་ཅོན་གྱི་་གྲོོས་ཆེ་ོད་བཏོན་ཐོེངག་ལུ་	གྲོོལ་ཡོདཔེ་་ཨན།	ད་ག་གྲོོས་ཆེ་ོད་ཀྱི་་ད�་འདྲ་རིག་	ཁྱད་ག་རིག་ལུ་བཏང་སྟོ་
ཡོད།

འད་འབདཝ་ལས་	 རྒྱལ་ཡོངས་ཚོང�ས་འདུའ་སྤྱོ་མི།་ཚུ་ག�་	 གུང་པེ་་རིག་རིག་བཞི་ན་དུ་ལུ་	 རིགང་སོའ་ཁྱབ་འོག་
ལུ་ཡོད་མི།་	མི།་སར་ཡོངས་ལུ་	རྒྱལ་ཡོངས་ཚོང�ས་འདུའ་གྲོོས་ཆེ་ོད་ཚུ་	ཁ་གསལ་སྦོ་གོ་བརྡོ་སྤ�་ཏ་	མི།་སར་ག་རིག་ག�་	
དྭངས་གསལ་	 ཧོ་གོ་ཚུགསཔེ་་བཟོོ་དགོཔེ་་དང་།	 གྲོོས་ཆེ་ོད་འད་ཚུ་ལུ་	 མི།་སར་དམི།ངས་ཀྱི་�་	 དང་ལན་དང་ངོས་ལན་
འབད་ན�་དོན་ལུ་	རྒཔེ་ོ་དང་	རྫོོང་ཁག་སོ་སོའ་རྫོོང་བདག་ཚུ་ག�་	རྒྱབ་སྐྱོརིག་ག་ད་དྲག་དྲག་འབད་དགོཔེ་་གལ་ཆེ་།

མི།་སར་དམི།ངས་ལུ་	གོ་བརྡོ་སྤ�་ཡོད་པེ་འ་	སྙན་ཞུ་ཚུ་ཡང་	སྤྱོ་མི།་རིགང་རིག་སོ་སོ་ག�་	རྫོོང་བདག་བརྒྱུད་ད་	
སྤྱོ་ལོ་༢༠༠༧	གྱི་་སྤྱོ་ཟླ་༧	པེ་འ་ཚོང�་༣༠	འ་ནང་འཁོད་	རྒྱལ་ཡོངས་ཚོང�ས་འདུ་ཆེ་ན་མོི།འ་ཡ�་ཚོངང་ནང་	ངས་པེ་རིག་
དུ་བསྐྱལ་དགོཔེ་་ཨནམི།་	སམས་ཁརིག་ངས།	ཞི་ས་རིགང་ལུགས་གནམི།་ལོ་མི།་མི།ོ་ཕེལག་ལོ་	ཟླ་	༥པེ་འ་ཚོང�་༢༡	ལུ།

																																																							(ཚོང�ས་དཔེ་ོན།)
རྒྱལ་ཡོངས་ཚོང�ས་འདུ་ཆེ་ན་མི།ོ།
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གྲོོས་ཆེོད།

གྲོོས་ཆེ་ོད་ཟོར་མི།་འད་	 ཞི་ལ་འཛ�ས་སྐབས་	 གྲོོས་གཞི་་དང་འཁྲ�་ཏ་	 གསུང་གྲོོས་གནང་ཞི་ནམི།་ལས་	 ཐེངག་
བཅོད་གནང་མི།་	 དོན་ཚོངན་ཡ�་ཐེངོག་ལུ་བཀོད་བཞི་ག་མི།་ལུ་སློབ་ཨན།	 ད་ཡང་གྲོོས་ཆེ་ོད་འབྲིང་བའ་སྐབས་ལུ་	
ཞི་ལ་འཛ�ས་གནང་སའ་	ས་གནས་	ཆུ་ཚོངད་	འགོ་བཙུགས་	མི།ཇུག་བསྡུ་	གནམི།་ལོ་ཟླ་ཚོང�་	ཞི་ལ་འཛ�ས་
གཙོ་་ཁྲད་འབད་མི།་དང་	འཐུས་མི།་ཚུ་ག་མི།ང་	གསུང་གྲོོས་ཀྱི་་དོན་ཚོངན་རིག་རིག་བཞི་ན་	གྲོོས་ཐེངག་བཅོད་ཡོད་མི།ད་ཀྱི་་	
གྲོོས་བཅུད་ཚོངངམི།་འབད་བཙུགས་དགོ།	
གྲོོས་ཆེ་ོད་བྲིང་ན་ལུ་	ལྷམི།་པེ་་གཉིས�་འབད་ཡོད་མི།་འད་ཡང་	གཅོ�་གྲོོས་ཐེངོ་དང་	གཅོ�་གྲོོས་ཆེ་ོད་འབད་བྲིང་ན་འད་
ཨན།	གྲོོས་ཐེངོ་འབྲིངིཝ་ད་	ཞི་ལ་འཛ�ས་ནང་	གནད་དོན་གཅོ�་ག་སྐོརིག་ལས་	འཐུས་མི།་ཚུ་ག�་	བསམི།་འཆེ་རིག་
འདྲ་མི།ན་བཀོད་ཐེངོ་དང་	གྲོོས་སྡུརིག་འབད་མི།་ཚུ་	ག་རིག་བྲིང�ཞི་ནམི།་ལས་	མི།ཇུག་ལུ་ཚོང�ས་དམི།ངས་ཀྱི་་	གྲོོས་ཆེ་ོད་
ག་ཨན་མི།་འད་	བཀོད་དགོཔེ་་ཨན།	
གྲོོས་ཆེ་ོད་འབད་འབྲིང་བ་ཅོན་	བསམི།་འཆེ་རིག་དང་གྲོོས་སྡུརིག་ཚུ་	ག་ན་ཡང་བཀོད་མི།་དགོཔེ་་འབད་	གྲོོས་གཞི་་ནང་
ཡོད་མི།་ག་གནད་དོན་	གོ་རིག�་དང་འཁྲ�་བའ་གྲོོས་ཆོེ་ད་	རྐྱངམི།་གཅོ�་བཀོད་པེ་་བཏུབ།	འོག་ལུ་གྲོོས་ཆོེ་ད་ཀྱི་་
དཔེ་་བཀོད་ད་ཡོདཔེ་་ལས་	ད་དང་རིག�ས་བསྒྲིགས་ཏ་	གྲོོས་ཆེ་ོད་འབྲིང་ཐེངངས་	སྦྱང་བ་འབད་དགོཔེ་་ཨན།
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༡.	 གྲོོས་ཆེ་ོད་ཀྱི་་དཔེ་།		

ཀེབསི་ནང་བཞུགས་ཞིལ་འིཛོོམས།

སྤྱོ་ལོ་	༡༩༩༦	ཟླ་	༥	པེ་འ་ཚོང�་༡	 ཉིསན་མི།་	ཆུ་ཚོངད་	༢.༠༠	ལུ།
ས་གནས།	 ཀ�ས་ཞི་ལ་འཛ�ས་ཁང་ནང་།
ཞི་ལ་འཛ�ས་ནང་འབྱོོན་མི།།
༡	 པེ་དྨ་འཕྲིནན་ལས།	 རྩ་ཁྲ�ས་མི།དོ་ཆེ་ན།		 	 	 	 ཁྲ་འཛན།
༢	 ཕུརིགཔེ་་རིགན་ཆེ་ན།	 རྩ་ཁྲ�ས་མི།དོ་ཆེ་ན་འོག་མི།།	 	 	 	 འཐུས་མི།།
༣	 ཚོང་རིགང་བསྟོན་འཛན།		མི།ཐེངའ་འཁོརིག་ཤེསས་ཡོན་ཆོེ་ས་ཚོངན་འགོ་དཔེ་ོན།		 འཐུས་མི།།
4	 རྣམི།་རྒྱལ་འབྲུག་པེ་།			འབྱུང་རིགབས་དང་མི།་སྡེ་�་ཆེ་ོས་ཚོངན་འགོ་དཔེ་ོན།		 འཐུས་མི།།
༥	 སྨོན་དྲུག་རྒྱལ་མི།ཚོངན།	རྩ�་རིག�་ཆོེ་ས་ཚོངན་འགོ་དཔེ་ོན།	 	 	 འཐུས་མི།།
༦	 ཚོང་རིགང་།					རྫོོང་ཁའ་ཆེ་ོས་ཚོངན་འགོ་དཔེ་ོན།	 	 	 	 འཐུས་མི།།
༧	 ཀུན་བཟོང་ལྷུན་གྲུབ།	 དཔེ་་མི།ཛད་འགོ་དཔེ་ོན།	 	 	 འཐུས་མི།།
༨	 དབང་པེ་ོ་བསྟོན་འཛན།	 ཚོངན་རིག�་ཆོེ་ས་ཚོངན་འགོ་དཔེ་ོན།	 	 འཐུས་མི།།
༩	 འཇོ�ས་མི།ད་བློོ་གྲོོས།	 པེ་རིག་རིག�་འགོ་དཔེ་ོན།	 	 	 འཐུས་མི།།
༡༠	 དགའ་ལགས་རྡོོ་རྗེ།།	མི།ཐེངོང་ཐེངོས་ལས་རིག�་མི།ཉིསམི།་འབྲིང�་པེ་།		 	 འཐུས་མི།།
༡༡	 བཀྲ་ཤེས�་རྡོོ་རྗེ།།	 རྫོོང་ཁའ་ཆེ་ོས་ཚོངན་འགོ་དཔེ་ོན།	 	 	 ལས་དྲུང་།

གྲོོས་གཞི་་གཏན་འབ�ས།
གྲོོས་གཞི་་ཚུ་ལུ་	འཕྲིན་བསྣོན་ག་ན་ཡང་མི།ད་པེ་རིག་	གཏན་འབ�ས་འབད་ཡ།



སྐད་ཡིག་དང་ཡི་གུའི་སྦྱོོར་བ།

དཔེ་་སྐྲུན་ལོོ་ སྤྱི་་ལོོ་ ༢༠༢2 རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག�་གོང་འཕེལ�་ལོས་ཁུངས།

སློོབ་རིམ་༡༢ པ།

110

ཧོ་མི།མི།་གྱི་་གྲོོས་ཆེ་ོད་བསྐྱརིག་ཞི་བ།
སྤྱོ་ཚོང�་༢༨.༣.༡༩༩༦	 ཅོན་མི།འ་	 ནང་ཞུགས་ཞི་ལ་འཛ�ས་ཀྱི་་	 གྲོོས་ཆེ་ོད་བསྐྱརིག་ཞི་བ་འབད་བའ་སྐབས་	
འཇོ�ས་མི།ད་བློོ་གྲོོས་དང་	ཀུན་ལགས་བུ་དརིག་གྱི་�་	སྙན་ཞུ་འབད་ཡོད་པེ་་	གཤེསམི།་གསལ་ལྟེ་རིག།
༡.	 ཡ�་ཚོངང་ནང་ག་ཅོ་ཆེ་ས་	གསརིག་སྒྲུབ་འབད་དགོ་པེ་འ་སྐོརིག་ལས་	འཇོ�ས་མི།ད་བློོ་གྲོོས་ཀྱི་�་		འབྲིང�་

ཡོད་འགོ་དཔོེ་ན་ཚུ་དང་	 བསྟུན་གྲོོས་འབད་ཡོདཔེ་་མི།་ཚོངད་	 ཅོ་ཆེ་ས་ཚུ་	 ཐོེང་བཀོད་ད་	 གཞི་་རིག�་ཤེསས་
ཡོན་ལས་འགུལ་འགོ་འདྲན་པེ་་དང་	ཁ་སློབ་སྟོ་	མི།་དངུལ་གྱི་་གནས་རྩ�་དང་	ཤེསོ་དང་པེ་འ་མི།་དངུལ་
འད་	འཕྲིནལ་མི།གྱི་ོགས་རིག་	གནང་ན་གུ་ཐེངག་བཅོད་ནུག།

༢.	 ཀུན་ལགས་བུ་དརིག་གྱི་་ཁང་མི།�་ནང་	 ས་གདན་	 (Carpet)	 འཐེངང་ན�་ཐེངེད་	 ཡ�་ཚོངང་ག་མི།་སྒོ་
གཉིས�་ལུ་	རྐང་གདན་ཆེ་་བ་གཉིས�་ཉིསོ་སྟོ་	བཙུགས་ཚོངརིག་ནུག།		

གྲོོས་གཞི་་ངོ་མི།།
ཚོང�ས་པེ་འ་འཐུས་མི།་ཚུ་ག�་	གྲོོས་གཞི་་དང་འཁྲ�་ཏ་	གྲོོས་བསྟུན་འབད་བའ་ཤུལ་ལུ་	གཤེསམི།་གསལ་གྱི་་གྲོོས་
ཆེ་ོད་ཚུ་	ཆེ་་འཇོོག་གྲུབ་ཅོ།
༡	 ཨང་ལིཤེས་ལྷག་ད�་ཀྱི་་འབྲིང་བཀོད་བསྒྲིག�་ན།

ཨང་ལིཤེས་ལྷག་ད�་ཀྱི་་འབྲིང་བཀོད་བཟོོ་ན་འད་	 སྤྱོ་ཟླ་འད་ག་ཚོང�་	 ༡༠	 གྱི་་ནང་འཁོད་ལུ་	 འབད་
དགོཔེ་་ཨནམི།་ལས།	མི།དོ་ཆེ་ན་འོག་མི།་དང་	ཀུན་བཟོང་ལྷུན་གྲུབ་གཉིས�་ཀྱི་�་	འགོ་འདྲན་ཐེངོག་	པེ་རིག་
སྐྲུན་བཀོད་རྒྱ་ཚུ་ཡང་	ཟླཝ་འད་ག་ཚོང�་༣	ལས་མི།་འགྱི་ངས་པེ་རིག་	སྤྲོོད་དགོཔེ་་འབད་	གྲོོས་ཆེ་ོད་གྲུབ་
ཅོ།



སྐད་ཡིག་དང་ཡི་གུའི་སྦྱོོར་བ།

དཔེ་་སྐྲུན་ལོོ་ སྤྱི་་ལོོ་ ༢༠༢2ལུ། 

སློོབ་རིམ་༡༢ པ།

111												 རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག�་གོང་འཕེལ�་ལས་ཁུངས།

༢	 དཔེ་་མི།ཛད་ཀ་ད�་ཀྱི་་སྐོརིག།
སློོབ་གྲྭའ་དཔེ་་མི།ཛད་ཀྱི་་	 དཔེ་་ད�་མི།་ལང་མི།་ཚུ་	 ཐེངོ་བཟོོ་སྟོ་	 རིགན་བསྡུརིག་གསལ་བསྒྲིགགས་ལོག་སྟོ་	
འབད་དགོཔེ་་དང་།	 ད་ལྟེ་ོ་ལྷོད་ཡོད་པེ་འ་	 རིགན་སྡུརིག་ཡ་གུ་ཐེངུ་ཅོནམི།་ཚུ་	 ཚོང�་༡༤	 གཟོའ་ལྷག་
པེ་་ལུ་	 ཁ་ཕྱིན་ན་ཨནམི།་ལས་	 ཁྲ་འཛན་མི།ཆོེ་ག་ལུ་	སྔ་གོང་ལས་སྙན་འབུལ་ཞུ་སྟོ་	 བཞི་ག་དགོ་པེ་འ་	
གྲོོས་ཆེ་ོད་གྲུབ་ཅོ།

༣	 པེ་རིག་རིག�་བྲིང་ན།
སློོབ་གྲྭའ་ཆེ་ོས་ཚོངན་དཔེ་་ད�་ཚུ་ནང་	 པེ་རིག་རིག�་འབྲིང་དགོཔེ་་ཡོད་མི།་ཚུ་	 ག་རིག་སྡེ་�་གཅོ�་ཁརིག་འབག་
འོང་སྟོ་	དུས་ཚོངད་ཁརིག་ཚུད་མི།་ཚུགས་པེ་འ་དཀའ་ངལ་ཚུ་	མི།་འབྱུང་ན�་དོན་ལུ་	ཆེ་ོས་ཚོངན་འགོ་དཔོེ་ན་
ཚུ་ག�་	 དཔེ་་ད�་གསརིག་རྩོམི།་དང་	 བསྐྱརིག་ཞི་བ་ཚུ་ནང་	 པེ་རིག་དང་རིག་མོི།་ཚུ་	 ག་ཅོ་རིག་འབྲིང་དགོཔེ་་ཡོད་
རུང་	 ཐེངོ་བཟོོ་ཞི་ན་ན་	 དུས་ཚོངད་དང་སྦྲགས་ཏ་	སྤྱོ་ཟླ་༡	 པེ་འ་ཚོང�་༡༥	 ནང་འཁོད་	 འཇོ�ས་མི།ད་
བློོ་གྲོོས་ལུ་	སྤྲོོད་དགོ་པེ་འ་གྲོོས་ཐེངག་བཅོད་ཅོ།

༤	 ལས་རིག�་འཆེ་རིག་གཞི་།
འཆེ་རིག་གཞི་་༨	པེ་འ་འཆེ་རིག་ལོ་འད་	འགོ་བཙུགས་ན་རིགན་ཆེ་ིཝ་ལས་	ཆེ་ོས་ཚོངན་རིགང་རིགང་སོ་སོའ་སྡེ་་ཕྲིནན་
ནང་ལུ་	འཆེ་རིག་གཞི་་༨	པེ་འ་ལོ་༥	འ་ནང་འཁོད་	ལས་རིག�་ག་ཅོ་རིག་བརྩམི།ས་ཏ་	ལག་ལན་འཐེངབ་
ན་ཨན་ན་	 ལས་རིག�་དང་བསྟུན་པེ་འ་	 འཆེ་རིག་དངུལ་སོྔན་རྩ�་ཚུ་ཡང་བཏོན་ཞི་ན་ན་	 དབྱོན་ཚོང�་
༣༡.༥.༡༩༩༦	ག་	ནང་ཞུགས་ཞི་ལ་འཛ�ས་ནང་	སྤྱོན་ཞུ་འབད་དགོ་པེ་འ་ཆེ་་འཇོོག་གྲུབ་ཅོ།
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༥	 པེ་རིག་སྐྲུན།
ཡུ་ན་སེཕེལ་ག་	མི།་དངུལ་གྲོོགས་རིགམི།་གྱི་་ཐེངོག་	པེ་རིག་བཏབ་དགོ་པེ་འ་དཔེ་་ད�་ཚུ་	ག་ཅོ་རིག་ཨན་ན་	
མི།་དངུལ་གྱི་་གནས་རྩ�་ཚུ་	 དཔེ་་ད�་ཀྱི་་ཐེངོ་དང་སྦྲགས་ཏ་	 དབྱོན་ཚོང�་༡༧	 གྱི་་ནང་འཁོད་ལུ་ཡུ་ན་
སེཕེལ་ཡ�་ཚོང་ནང་	སྤྲོོད་དགོཔེ་་འབད་	ཁ་སློབ་ཅོ།

ཞི་ལ་འཛ�ས་འད་	ཆུ་ཚོངད་༤.༣༠	ལུ་	ཁྲ་འཛན་གྱི་�་	བཀྲན་དགའ་ཚོངར་དང་བཅོསཔེ་་སྦོ་	མི།ཇུག་བསྡུ་གནང་
ཡ།

གྲོོས་ཆེ་ོད་ཟོན་བྲིང�་བཏབ་མི།།		 	 	 	 བདན་སྦྱོརིག་མི།ཛད་མི།།
བཀྲ་ཤེས�་རྡོོ་རྗེ།།	 	 	 	 	 	 			ཁྲ་འཛན།

དྲ་བ།
༡	 གྲོོས་ཆེ་ོད་ཟོར་མི།་འད་	ག་ཅོ་བཟུམི།་ཅོ�་ལུ་གོ་ན་སྨོོ?
༢	 གྲོོས་ཆེ་ོད་འབྲིངིཝ་ད་	ག་ཅོ་རིག་ཚུད་དགོཔེ་་འདུག་གོ?
༣	 གྲོོས་ཆེ་ོད་བྲིང�་ཚོངརིགཝ་ད་	ག་ཅོ་རིག་འབད་ཡོད་ག?
༤	 ཁྱད་རིགའ་སྡེ་་ཚོངན་ནང་	གནད་དོན་ཅོ�་ག་ཐེངོག་ལུ་	བསྟུན་གྲོོས་ཅོ�་འབད་ཞི་ནམི།་ལས་	ད�་གྲོོས་	
	 ཆེ་ོད་ཅོ�་བྲིང�།	
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དཔེ་་སྐྲུན་ལོོ་ སྤྱི་་ལོོ་ ༢༠༢2ལུ། 
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སྙེན་གསོལ།
སྙན་གསོལ་ཟོརམི།་འད་	རིགང་ག་དབང་ཚོངད་ལས་ལྷག་སྟོ་	ལཱ་འབད་དགོཔེ་་དང་	ཡང་ན་	དམི།�ས་བསལ་གྱི་་ལས་
རིག�་	 འགོ་འདྲན་འཐེངབ་དགོཔེ་་རིག་	 འཐེངོན་པེ་འ་སྐབས་	 རིགང་ག�་ཐེངག་གཅོད་མི།་ཚུགས་པེ་རིག་	 དམི།�ས་བསལ་	
གནང་བ་ཞུ་ན་ག་ཡ་གུ་ལུ་སློབ་ཨན།	
ད་ཡང་སྙན་གསོལ་གྱི་་རིག�ས་འད་མི།ང་ཤེསོས་རིག་	 ལྷན་ཁག་དང་ལས་སྡེ་་ནང་འཁོད་ཀྱི་་དོན་ལུ་	 ལག་ལན་འཐེངབ་
ཨནམི།་ལས།	 ལཱ་ག་གཞི་་ཧོ་མི།་དང་	 འབྲིང�་བ་ཡོད་མི།ད་ག་ད་སྦོ་ཨན་རུང་	 ད་ལས་ཕེལརིག་འབད་ན་ག་ལཱ་ཅོ�་ག་
སྐོརིག་ལས་	དགོངས་སྐོརིག་ཞུ་བའ་ཡ་གུ་ཨན།	སྙན་གསོལ་ནང་ལུ་	གཞི་་ཁུངས་དང་	དཀའ་ངལ་	དཀའ་ངལ་
ས�་ཐེངབས་དང་	གནང་བ་ག་ཅོ་གནང་དགོཔེ་་ཨན་ན་ག་	གནད་དོན་	བཞི་་ཁ་གསལ་སྦོ་	ཚུད་དགོ།	
ད་ཡང་གནང་བའ་	 ཚོང�་གཞི་་འད་ག�་	 ཤུལ་མི།འ་ཆེ་ད་དོན་ལས་ལྷག་པེ་འ་	 གནད་དོན་གཞི་ན་ལུ་ཁྱབ་སྟོ་	
སྟོབས་མི།་བདེཝ་འབྱུང་ན་དང་	 ཡངན་	 ཁ་གསལ་མི།ད་པེ་རིག་	 རིགང་ག�་ཞུ་དགོ་པེ་འ་གནད་དོན་ལུ་	 ཁྱབ་མི།་
ཚུགས་པེ་འ་	 དཀའ་ངལ་འབྱུང་ན�་ཉིསན་ཁ་ཚུ་	 མི།དཔེ་་སྦོ་བཟོོ་དགོཔེ་་ལས་བརྟན་	 སྙན་གསོལ་ནང་	 གནང་བ་
ཞུ་དགོ་པེ་འ་	 ལཱ་དང་དངོས་པོེ་་	 ས་གནས་ཀྱི་་མི།ང་དང་	 དུས་ཚོངད་	 མི།་ངོ་དང་མི།་གྲོངས་	 གོང་ཚོངད་དང་	 དངུལ་
བསྡེ་ོམི།ས་ཚུ་	ངས་གཏན་བཀོད་དགོཔེ་་ཚུ་ག་ན་ལས་གལ་ཆེ་།		
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		ཡ�་ཨང་			སོ་ནམི།་/མི།ཁོ་སྒྲུབ་/༥-༩༧/༢༩༥							སྤྱོ་ལོ་༠༢	ཟླ་༨	ཚོང�་༣	།

སྙེན་གསོལ།

ཞུ་དོན་	ད་རིགས་ང་བཅོས་རིགའ་ཡ�་ཚོངང་ནང་ག་	འབྲིང་ཁྲ་དང་རྐང་ཁྲ�་ཅོ་ཆེ་ས་ཀྱི་་རིག�ས་ཚུ་	ག་རིག་རྙེསངམི།་ཐེངལ་
ཏ་	 སྤྱོོད་མི།་བཏུབ་ཐེངལ་སོཔེ་་ལས་བརྟན་	 གསརིགཔེ་་མི།ཁོ་སྒྲུབ་འབད་དགོཔེ་་འདུག་ལགས།	 ད་ལྟེ་ོ་	 བུ་ཊཱན་
ཕེལརིག་ན་ཅོརིག་བོརིགདྲ་ཟོར་མི།་	ལས་སྡེ་་འད་ག�་	ཅོ་ཆེ་ས་ཚུ་	གོང་ཚོངད་མི།རིག་ཕེལབ་ཀྱི་་ཐེངོག་ལས་	བཙོ་ང་དོ་ཡོདཔེ་་
ལས་	 གཤེསམི།་འཁོད་ཀྱི་་ཅོ་ཆེ་ས་ཚུ་	 གོང་ཚོངད་རིགན་བསྡུརིག་འབད་མི།་དགོ་པེ་རིག་	 མི།ཁོ་སྒྲུབ་འབད་ཆེ་ོག་པེ་འ་
གནང་བ་ཅོ�་	བཀྲན་བསྐྱང་གནང་ཟོར་ཞུ་ན་ཨན་ལགས།
༡					ཀམི།་པེ་ུ་ཊརིག་གྱི་་འབྲིང་ཁྲ་ཚོངན་ཅོ�་ལུ་	དངུལ་ཀྲམི།་	༡༡༠༠༠/
༢					ཡ�་ཚོངང་ག་འབྲིང་ཁྲ་ཚོངན་གསུམི།་ལུ་	དངུལ་ཀྲམི།་	༢༡༠༠༠/
༣					རྐང་ཁྲ་བཞི་་ལུ་	དངུལ་ཀྲམི།་													༢༠༠༠༠/
མི།་དངུལ་འད་	ཅོ་ཆེ་ས་མི།ཁོ་སྒྲུབ་ཀྱི་་འཆེ་རིག་དངུལ་ཐེངོག་ལས་	གཏང་ན་ཨན་པེ་འ་སྙན་སྒྲིགོན་ཞུ་ན་ཨན་ལགས།

																																										(རྡོོ་རྗེ།་དབང་འདུས་)	
																																										མི།ཁོ་སྒྲུབ་འགོ་དཔེ་ོན།	

(ཚོང་དབང་ནོརིག་བུ་)
  མི།དོ་ཆེ་ན།
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སྙསྙནན་་གགསསོོལལ།།  
༉ ཞུ་དོན་དེ་ཡང་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦ ལོའི་རྒྱལ་ཡོངས་རྩ་གཞུང་བསྐྱར་ཞིབ་ཞལ་འཛོམས་ཀྱི་ གྲོས་བཅུད་དང་
འཁྲིལ་ཏེ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ ལོ་ལུ་ སློབ་རིམ་༡༡པ་དང་༡༢པའི་ སློབ་དེབ་ཚུ་ འབྲེལ་ཡོད་ཆོས་ཚན་མཁས་
མཆོག་ཚུ་ཞུ་ཐོག་ལས་ བསྐྱར་ཞིབ་མཐིལ་ཕྱིན་འབད་དེ་ སློབ་གྲྭའི་ཚན་རིག་རྩ་གཞུང་ གནས་ཚད་དང་
ལྡནམ་བཟོ་ཐབས་ལུ་ རྩོམ་སྒྲིག་ཞལ་འཛོམས་འདི་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོཔ་བྱུང་ཡོདཔ་ཨིན། 

དེ་འབདཝ་ལས་ སྤྱི་ཚེས་༡༤/༡༢/༢༠༡༧ ལས་༢༤/༡༢/༢༠༡༧ ཚུན་ལུ་ ས་གནས་ ཏིང་ཏིང་སྦིས་སློབ་གྲྭ་
ནང་ལུ་འབད་ འབྲེལ་ཡོད་ཆོས་ཚན་མཁས་མཆོག་དང་ ཆོས་ཚན་སློབ་དཔོན་ཚུ་ཞུ་སྟེ་ ཟུར་སྦྲགས་བཀོད་
ཡོད་པའི་ ལཱ་གི་འཆར་གཞི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ མ་དངུལ་ཨང་རིམ་ ༠༠༤.༣༦,༠༠༠༡,༥༥.༠༡ ཅན་མའི་ནང་
ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ དྲུག་འབུམ་ དགུ་ཁྲི་ དགུ་སྟོང་ དྲུག་བརྒྱ་ཐམ་པ་(༦༦༩༩༩༩༦༦༠༠༠༠) ལག་ལེན་འཐབ་ཐོག་
ལས་ ཚན་རིག་རྩོམ་སྒྲིགཔ་ཞལ་འཛོམས་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནིའི་ ལཱ་གི་གནང་བ་ཞུ་བ་མཁྱེན་ལགས། 
 
 
    (དཔལ་ལྡན།)            (ཚེ་དབང་བསྟན་འཛིན།)         (ཟླ་བ་ཚེ་རིང་།) 
ཚན་རིག་རྩ་གཞུང་རྩོམ་སྒྲིགཔ།        རྩ་གཞུང་སྒྲིག་འཛིན།        དངུལ་རྩིས་འགོ་དཔོན། 
   
 
 
(འཇམ་དཔལ་ནོར་བུ།) 
  མདོ་ཆེན། 
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ཞུ་ཚིོག་/བཤོེར་ཡིིག
ཞུ་ཚོང�་ཟོར་མི།་འད་	སློབ་གཞི་་རྩོད་གཞི་་དབྱོ་བཤེསར་འབད་ན་ག་དོན་ལུ་	འབྲིངིཝ་ཨནམི།་ལས་	ད་ལུ་བཤེསར་ཡ�་
ཟོར་ཡང་སློབ་ཨན།	 བཤེསར་ཡ�་འད་ལུ་	 མི།་ཁུངས་ངོ་སྤྲོོད་ལག་ཁྱར་ཨང་དང་	 ཁྲ�ས་རྟགས་འད་	 ཨན་ཅོ་
མི།ན་ཅོ་དགོ།	 ཞུ་ཚོང�/བཤེསར་ཡ�་འབྲིངིཝ་ད་ཡང་	 ཚོང�་དོན་ཚུ་	 ག་ད་དྲག་དྲག་	 གོ་བ་ཁ་གསལ་ཏོག་ཏོ་དང་	
ཚོང�་ཉུང་སུ་	 གནད་དོན་ད་ཚུ་	 གོ་རིག�་ལགས་ཤེསོམི།་འབད་	 བསྒྲིག�ས་ཞི་ན་ན་	 རྒྱབ་ཁུངས་དང་སྦྲགས་ཏ་	 ཁ་
གསལ་བཀོད་དགོ།
བཤེསར་ཡ�/ཞུ་ཚོང�་ག་	 དོན་ཚོངན་གོ་རིག�་ཚུ་	 འོག་ལུ་བཀོད་ཡོད་མི།་དང་འཁྲ�་ཏ་བྲིང་བ་ཅོན་	ལམི།་ལུགས་ཤེསོ་
མི།ཚུངས་འགྱི་ོཝ་མི།་ཚོངད་	 བཤེསར་ཡ�་ལྷག་མི།་ག�་ཡང་	 ཧོ་གོཝ་འཇོམི།་ཏོང་ཏོ་འོང་།	 ད་མི།་ཚོངད་	 ཞུ་ཚོང�/
བཤེསར་ཡ�་ཚུ་	སྔརིག་སྲོོལ་ལམི།་ལུགས་ཀྱི་་	ཞུ་ཡ�་འབྲིང་ཐེངངས་ལམི།་ལུགས་དང་	འཁྲ�་ཏ་བྲིང་དགོཔེ་་ཨན།

༡	 མི།གོ་རྒྱན།	 ༢	 མི།གུལ་རྒྱན།	 ༣	 རིགང་ག་ངོ་སྤྲོོད།	
༤	 གནད་དོན་ངོ་མི།།	 ༥	 མི།ཇུག་དོན།	 ༦	 ཁྲ�ས་རྟགས་དང་མི།ང་རྟགས།
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དཔེ་་སྐྲུན་ལོོ་ སྤྱི་་ལོོ་ ༢༠༢2ལུ། 
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 མམགུགུལལ་་རྒྱརྒྱནན།། 
  

མམགགོ་ོ་རྒྱརྒྱནན།།  

  

རརངང་་གགི་ི་ངངོ་ོ་སྤྲསྤྲོོདད།།  

  

  

  

  

གགནནདད་་དདོོནན།།  

  

  

  

  

  

མམཇུཇུགག་་དདོནོན།།  

                                                      
 
�   �ང་པོར་�་བའི་དབང་�ག་�གོས་�ང་དཔོན་མཆོག་གི་ཞབས་�ང་�། 
  
                              གུས་ཀྲོང་གསར་ཆ་འ�ས་ �བ་
�ིས་�ེད་འོག་ ག�ས་དཀར་གཞོང་ལས་ ངོ་མིང་�ོ་�ེ་�་དར་ ངོ་�ོད་ལག་ཁེྱར་ཨང་
༠༥༤༧༨༨༩ ཅན་མ་གིས་ �་དོན། གུས་རང་ �མ་ཐང་�ང་ལས་ ཨཔ་དོན་གྲུབ་ཀིྱ་�་ པ་
སངས་དང་གཅིག་ཁར་ གཉེན་གྲོགས་བ�ོམས་ཏེ་ ལོ་ངོ་གཅིག་སོང་བའི་�ལ་�་ ཁོ་གིས་ ཨམ་
�་གཞན་མི་ཅིག་བ�ེན་ཆིཝ་ལས་ ང་བཅས་བཟའ་མི་གཉིས་ མ་འགྲིགསཔ་�ང་ཡོད་ལགས། 
 
དེ་ཡང་ རང་�ོབ་གྲྭ་ནང་དཔེ་ཆ་བ�་འ�ོ་ལས་ ཁོ་དང་གཅིག་ཁར་གཉེན་�བ་གེ་ཟེར་ ངེ་གི་ཨ་པ་
དང་ཨའི་�་ བ�ན་གོྲས་འཚོལ་ཏེ་ ཐོན་འོངམ་ལས་ ཁོང་ཕམ་གཉིས་པོ་མི་གནགཔ་ཨིན་པའི་ཁར་ 
རང་ ཨམ་�་�་�འི་སེམས་འབདཝ་ལས་ ཁོ་དང་གཅིག་ཁར་གཉེན་བ�ོམས་ཏེ་ ལོ་ངོ་གཅིག་
ཀྲིག་ཀྲི་འཁོར་སོ་ཡི།  
 
ད་རེས་འབདཝ་ད་ ཁོ་གིས་ཨམ་�་གཞན་མི་གཅིག་བ�ེན་ཏེ་ ཁྱིམ་ནང་�་ལས་ལོག་འོང་མ་བ�བ་
ལས་ ཁྐྲིམས་ཀྱི་འ�ན་ས་�་ མ་བཅར་ཐབས་མེད་སོང་ཡོད། དེ་ཡང་ དང་པ་�་ ང་ར་ �ོབ་གྲྭ་
ནང་དཔེ་ཆ་བ�་འ�ོ་ལས་ ཁོ་གིས་གཉེན་�བ་གེ་ཟེར་ �ོབ་རིམ་༡༡ པ་ལས་ འ�ོ་མ�ད་མ་
�གས་པའི་ཁར། གཉིས་པ་�་ ག�གས་�ོ་ཁོག་ཐལ་ཏེ་ �་ངོ་༣ དེ་ཅིག་ཡར་སོ་ཡི་ལགས། 
 
ཁོ་གིས་ གསོ་བ་�ན་�ས་འབད་ བ�ད་ཅན་གྱི་བཞེས་�ོ་�ིན་ནི་ཕར་ར་བཞག་ རང་གི་ཕམ་དང་
�ན་ཆ་གིས་ ལེགས་ཤོམ་འབད་བཤད་དེ་�བ་�ང་ ཡ་འབད་མ་བ�བ་མ་ཚད་ ངེ་གི་ཨ་པ་�་ཡང་ 
ལགཔ་བཀལ་ནིའི་�ིས་ �བ་ཡོདཔ་ལས་ �ང་ཁྐྲིམས་མ་�་ཐབས་མེད་ཡར་སོང་ཡི། 
 
འདི་འབདཝ་ལས་ �གོས་�ང་དཔོན་མཆོག་གིས་ ད�ེ་ཞིབ་མཛད་དེ་ �ང་བདེན་མཐའ་གསལ་གྱི་
བཀའ་ལན་ཅིག་ གང་མགྱོགས་གནང་�ེ་ བཀའ་�ིན་བ�ང་གནང་ཟེར་ �་བ་མཁེྱན་མཁྱེན་མཁེྱན་
ལགས། རང་�གས་གནམ་ལོ་ ས་མོ་ཡོས་ལོ་�་༥ པའི་ཚེས་༣ ལ་ 
                                 �ལ། 
                                               
 

གན་�།  

ཁྲཁྲིམིམསས་་རྟརྟགགསས་་དདངང་་  
སས་་ཡཡིགིག།།
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༊ ལེགས་ཉེས་ཁྲིམས་ཀྱི་ཤན་འབྱེད་ སྤ་རོ་རྫོང་ཁག་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སའི་ དྲགོས་དྲང་དཔོན་མཆོག་གི་དྲུང་དུ། 

 
                     སྒོ་གསུམ་གུས་པ་ 
མོང་སྒར་རྫོང་ཁག་ བ་ལམ་རྒེད་འོག་ གཡུས་དགའ་སྐྱིད་གླིང་ལས་ ད་ལོྟ་ སྤ་རོ་ལམ་གོང་ལུ་སོྡད་མི་ ངོ་སོྤྲད་ལག་ཁྱེར་ཨང་
༡༡༦༠༥༠༠༤༥༩༩ ཅན་མ་ ངོ་མིང་ པདྨ་བདེ་ཆེན་གྱིས་ གུས་པའི་ཕྱག་བཅས་ཞུ་དོན།  
 
དེ་ཡང་ གུས་མིང་ པདྨ་བདེ་ཆེན་ང་རའི་ མིང་ཐོག་ལུ་ སྤ་རོ་ཚོང་འདུས་ཁྲོམ་ཁ་ལུ་ ཨ་ལོའི་རྩེདམོ་རྩེ་སའི་ ཚོང་ཁང་ཅིག་
བཙུགས་ཡོད་མི་འདི་ མདང་ཞག་སྤྱི་ཚེས་༧/༤/༢༠༡༥ ལུ་ ངོ་སྤྲོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་ ༡༠༨༡༢༠༠༢༢༠༢ ཅན་མ་འཆང་མི་ ངོ་མིང་ 
རྡོ་རྗེ་དབང་ཕྱུག་གིས་ ཁ་ཚིག་གན་ཡིག་བཟོ་ཐོག་ལས་ ཟླཝ་༥ གི་དོན་ལུ་ གླ་ཁར་ལེན་ཡོད་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན། 
 
དེའི་སྐབས་ གན་ཡིག་གི་ནང་དོན་དང་འཁྲིལཝ་ད་ རོྡ་རྗེ་དབང་ཕྱུག་གིས་ རྩེད་ཁང་གི་ ཁང་གླ་དངུལ་ཀྲམ་ བརྒྱད་སོྟང་ཐམ་པ་
(༨༠༠༠) དང་། རྩེད་ཁང་གི་གླ་རིན་ ཟླ་རིམ་བཞིན་དུ་ དངུལ་ཀྲམ་ བདུན་སྟོང་ཐམ་པ་(༧༠༠༠) རེ་འབད་བསོྡམས་དངུལ་ཀྲམ་ 
སོྟང་ཕྲག་བཅོ་ལྔ་རེ་(༡༥༠༠༠) ཟླ་རིམ་བཞིན་དུ་ པདྨ་བདེ་ཆེན་ང་ལུ་ སྤྲོད་ནིའི་ གན་ཡིག་བཟོ་ཡོདཔ་ངེས་བདེན་ཨིན་ཟེར་  ཞུ་
ནི་དང་བཅས་ གན་ཡིག་གི་འདྲ་ཡང་ ཟུར་སྦྲགས་ཕུལ་ཡོད་ཟུར་ཞུ་ནི། 
 
ཨིན་རུང་ ད་ཚུན་གྱི་བར་ན་ ཁོ་གིས་ ཁང་གླ་དང་ རྩེད་ཁང་གི་གླ་རིན་ཚུ་ ཟླཝ་གཅིག་གི་ རྐྱངམ་ཅིག་ལས་བརྒལ་ སོྤྲད་མ་
བཏུབ་མ་ཚད་ སྐབས་ཅིག་ལས་ རྩེད་ཁང་དེ་ཡང་ ལྡེ་མིག་རྐྱབ་སྟེ་བཞག་ནུག་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན། འདི་ལུ་ང་གིས་ རྩེད་ཁང་གི་ 
ཁང་གླ་དང་ རྩེད་ཁང་གི་གླ་རིན་ རྩེད་ཁང་གི་ ལྡེ་མིག་ཚུ་ ལོག་དགོ་པའི་སྐོར་ལས་ བློ་སླབ་ནིའི་རྩིས་རྐྱབ་རུང་ ཁོ་དང་འཕྱད་
མ་ཚུགས་པའི་ཁར་ བརྒྱུད་འཕྲིན་ག་དེམ་ཅིག་བཏང་རུང་ བརྒྱུད་འཕྲིན་ཡང་ འཐུ་མ་བཏུབ་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།  
 
དེ་འབདཝ་ལས་ ནཱ་ རྫོང་ཁག་ཁྲིམས་ཀྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ ངོ་མིང་རོྡ་རྗེ་དབང་ཕྱུག་ཁོ་ར་ ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་ལུ་བཀུག་སྟེ་ ངེ་གི་
རྩེད་ཁང་གི་ ཁང་གླ་དང་ རྩེད་ཁང་གི་གླ་རིན་ ལྷག་ལུས་ཚུ་དང་ རྩེད་ཁང་གི་ ལྡེ་མིག་ཚུ་ ཁྲིམས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ འཐོབ་ཚུགས་
པའི་ རྒྱབ་སྐྱོར་ཅིག་ གཟིགས་གནང་ཐུབ་ཞུ་བ་མཁྱེན་ལགས། ཞེས་ རང་ལུགས་གནམ་ལོ་ ཤིང་མོ་ལུག་ལོའི་ ཟླ་༥ པའི་ཚེས་
༢༨ དང་། སྤྱི་ལོ་༢༠༡༥ ལོའི་ ཟླ་༧ པའི་ཚེས་༡༥ ལུ་ གོང་མིང་གིས་ གུས་པའི་ 

    ཕྱག་བཅས་ 
 ཕུལ། 

ཞུ་ཚིག་གི་དཔེ།
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གན་རྒྱ།
གན་རྒྱ་ཟོར་མི།་འད་	ཅོ་ལ་རིག་ཉིསོ་བཙོ་ང་འཐེངབ་པེ་འ་སྐབས་དང་	གཉིསན་བསོྡེ་མི།་ན་དང་	ཁ་འབྱོལ་ན་	སྐལཝ་བགོ་
བཤེསའ་སྤྲོོད་ལན་འབད་བའ་སྐབས་ལུ་	 མི།་གཉིས�་(རྩ་བོ་ཕེལན་ཚུན)ཀྱི་་བརིག་ན་	 འཛ�ས་དཔེ་ང་བཙུགས་ཏ་	
བཟོོ་མི།་ཡ་གུ་འད་ལུ་སློབ་ཨན།	
གན་རྒྱ	བཟོོ་མི།་འད་	ཁྲ�ས་ལུགས་ཀྱི་་སྐོརིག་ལས་	ཧོ་གོ་མི།་ཅོ�་ག�་བཟོོ་དགོཔེ་་ཨན།	དཔེ་ར་ན།	གན་རྒྱ་འད་	
བཟོའ་ཚོངང་ཡ་བྲིངལ་གྱི་་སྐོརིག་ལས་ཨན་པེ་་ཅོན་	གན་རྒྱ་བཟོོ་མི།་འད་ག�་	བཟོའ་ཚོངང་ཡ་བྲིངལ་གྱི་་ཁྲ�ས་ལུགས་ཚུ་	
ན་འཐེངན་འབད་	དབྱོ་བ་དཔྱད་ཞི་ནམི།་ད་	ད་ལས་ཚོང�་དོན་ད་ཚུ་	ཁྲ�ས་ཡ�་དང་འཁྲ�་ཏ་	བཟོོ་དགོ་པེ་འ་ཁརིག་
འབའ་གན་རྒྱ་ཚུ་ཡང་	ད་དང་འཁྲ�་ཏ་བཀོད་དགོ།
གན་རྒྱ་འབྲིངིཝ་ད་	ཚོངང་དགོ་པེ་འ་གནད་དོན།
༡.	 གན་རྒྱའ་རིག�ས་ག་ཅོ་རིག་བྲིང་རུང་	གནད་དོན་གཙོ་་བོརིག་བཏོན་དགོཔེ་་ཨན།	
༢.	 གན་རྒྱའ་རིག�ས་འབྲིང་སྐབས་	 གང་ཟོག་གསུམི།་པེ་འ་	 དབང་ལུ་བཏང་སྟོ་	 བྲིང་དགོ་པེ་འ་ཁརིག་རྗེ།ོད་བྱོད་

ཚོང�་ག་རྒྱན་དང་	གབ་ཚོང�་རྩ་ལས་མི།་བཙུགས་པེ་རིག་	དོན་དག་གསལ་ཏོག་ཏོ་འབད་བྲིང་དགོ།
༣.	 གན་རྒྱའ་རྗེ།ོད་ཚོང�་ཚུ་	 གཙོ་་བོ་རིགང་ག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་་ལམི།་ལུགས་དང་	 ཁྲ�ས་ལུགས་ཚུ་དང་འཁྲ�་ཏ་

བཟོོ་དགོཔེ་་ཨན།
༤.	 གན་རྒྱ་བཟོོ་དགོ་པེ་འ་དམི།�ས་ཡུལ་གྱི་་གནད་དོན་ལུ་	 ཕེལོག་དང་མི།་ཕེལོག་	 ད་ལས་ཚོང�་ག�་དངོས་སུ་

ཟོན་པེ་་དང་	 མི།་ཟོན་པེ་འ་ཤུགས་ཀྱི་�་	 འཕྲིནལ་ཕུགས་གཉིས�་ལུ་གནོད་ཉིསན་དང་	 ཕེལན་ཐེངབས་ག་ད་སྦོ་
ཡོད་ག་	ད་ཚུ་ལགས་ཤེསོམི།་འབད་བལྟེ་་སྟོ་བཟོོ་དགོ།
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༥.	 གན་རྒྱ་བཟོོ་བའ་སྐབས་	སྤྱོ་ལོ་དང་	གནམི།་ལོ་ཟླ་ཚོང�་ཚུ་	ཁ་གསལ་བཀོད་དགོ།
༦.	 གན་རྒྱའ་ནང་བཀོད་ན�་	དོན་ཚོངན་ལ་ཤེས་ཡོད་པེ་་ཅོན་	དོན་ཚོངན་ཆེ་་ཆུང་ག་ཅོ་བཟུམི།་ཨན་རུང་	དོན་ཚོངན་

རིག་རིག་བཞི་ན་ལུ་	ཨང་རྟགས་སོ་སོ་	བཀོད་ད་བྲིང་དགོ་ན་དང་།	ཡང་ན་	དོན་མི།ཚོངམི།ས་བཅོད་ད་	བྲིང་དགོ།
༧.	 སྐྱན་འགྲུལ་དང་	ས་གཞི་་བགོ་ཐུན་	ཁང་གློ་ཚུ་ག་གན་རྒྱའ་ནང་	བདོག་གཏད་བཙུགས་དགོཔེ་་ཡོད་པེ་་

ཅོན་	ད་དང་	ལོ་ཚོངད་ཚུ་	ཁ་གསལ་ཚུད་དགོ།
༨.	 གན་རྒྱ་འད་ལུ་	གལ་སྲོད་ཤུལ་མི།་	ཆེ་་གནས་མི།་འབད་བ་ཅོན་	བྱོ་སྟོབས་མི།་བདེཝ་ཚུ་	ག་ད་བསལ་ན་

ཨན་ན་	 ད་ཚུ་ས�་ཐེངབས་ཀྱི་་ན་ཚོང�་ཚུ་	 ག་རིག་ཁ་གསལ་འབད་བཙུགས་དགོ་ན་དང་	 འབའ་ཚོང�་ཚུ་
ཡང་ངས་པེ་རིག་བཙུགས་དགོ།

༩.	 གན་རྒྱའ་ནང་རྩ་ཕེལན་གཉིས�་ལུ་	 རྒྱབ་མི།་རིག་དང་	 སྤྱོ་མི།ཐུན་གྱི་་འཛ�ས་དཔེ་ང་གཉིས�་ལས་མི།་ཉུངམི།་
ཅོ�་ཡོད་པེ་་ཅོན་ལགས་ཤེསོམི།་ཨན།	 ད་མི།ན་	 གནད་དོན་འད་ནང་	 ཁ་རྒུད་རིགག་གཏོགས་	 མི།ད་པེ་འ་
འཛ�ས་དཔེ་ང་ཅོ�་ངས་པེ་རིག་དགོ།

༡༠.	 གན་རྒྱ་བཟོོ་ཚོངརིག་བའ་མི།ཇུག་ལུ་	ཁྲ�ས་རྟགས་སྦྱརིག་དགོ་ན་དང་	རྩ་བོ་ཕེལན་ཚུན་གཉིས�་ཀྱི་་	ས་ཡ�་
དང་	ལག་རྗེ།ས་གང་རུང་ངས་པེ་རིག་བཀོད་དགོ་པེ་འ་ཁརིག་	རྩ་ཕེལན་གཉིས�་ཀྱི་་རྒྱབ་མི།་དང་	འཛ�ས་དཔེ་ང་
ཚུ་ག་མི།ང་དང་	ལག་རྗེ།ས་ཚུ་ཡང་ངས་པེ་རིག་བཀོད་དགོ།

༡༡.		 རྩ་ཕེལན་གཉིས�་དང་	རྒྱབ་མི།་	དཔེ་ང་པེ་ོ་ཚུ་ག་	ངོ་སྤྲོོད་ལག་ཁྱར་ཨང་ངས་པེ་རིག་དུ་བཀོད་དགོ།
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༡.	 གན་རྒྱའ་དཔེ་། 

༉	 ད་ལན་	རིགང་ལུགས་གནམི།་ལོ་	མི།་ཕེལོ་ཁྱ་ལོ་ཟླ་4	པེ་འ་ཚོང�་༡༧	དང་	དབྱོན་ཚོང�་༡༣.༧.༢༠༠༦	ལུ་	
སྤ་རིགོ་ཆེ་་འདུས་	ཝང་ཅོང་རྒད་འོག་	གཡུས་འུ་ཆུ་ལས་	མི།་ཁུངས་ངོ་སྤྲོོད་ལག་ཁྱར་ཨང་༠༠༠༠༠༠༠༠༠༠༠ཅོན་
མི།་འཆེ་ང་མི།་	 ངོམི།་བཀྲ་ཤེས�་ཀྱི་�་	 ཅོང་སྣོང་དཀརིག་ལས་	 ངོ་སྤྲོོད་ལག་ཁྱར་ཨང་༠༠༠༠༠༠༠༠༠༠༠ཅོན་མི།་
འཆེ་ང་མི།་	ངོམི།་	དོན་གྲུབ་ལས་	དངུལ་ཀྲམི།་༢༠༠,༠༠༠/-(འབུམི།་གཉིས�་)	སྐྱན་འགྲུལ་ལན་ཡོདཔེ་་ཨན།	

སྐྱན་འགྲུལ་འད་	 ལོ་འཁོརིག་ལུ་	 དངུལ་ཀྲམི།་སྟོོང་ཕྲིནག་རིག་ལུ་	 སྐྱད་ཏ་རུ་༡༥	 རིག�་རྩ�་འབད་	 ལོ་ངོ་༡	 ལུ་
སྐྱད་ཏ་རུ་༣༠,༠༠༠/-	 (སྟོོང་ཕྲིནག་སུམི།་ཅུ་)	 ཐེངམི།་པེ་་སྤྲོོད་དགོཔེ་་ཨན།	 ངོ་སྐྱད་བསྡེ་ོམི།ས་དངུལ་ཀྲམི།་
༢༣༠,༠༠༠/-(ཉིས�་འབུམི།་སུམི།་ཁྲ་)	ཐེངམི།་པེ་་ད་		སང་ཕོེལད་དབྱོན་ཚོང�་༡༣.༧.༢༠༠༧	ལུ་	སྤྲོོད་དགོཔེ་་
ཨན།

ག་དམ་ཅོ�་འབད་	གོང་ག་ཁ་དོན་ཆེ་ོད་ཡོད་པེ་འ་ཁ་ཚོང�་ལས་	རྒྱབ་འགལ་རིག་ཞུགས་ན་	འབའ་དང་ཉིསས་ཁྲ�ས་
གཞུང་ག་	ཁྲ�ས་ལུགས་ལྟེ་རིག་	ཕྱིནག་ཞུ་ན་ལུ་ཁས་ལན་གྲུབ་པེ་འ་	གན་འཛན་ལུ།
༡	སྐྱན་འགྲུལ་བྱོན་མི།་	དོན་གྲུབ་ཀྱི་་རྟགས།									༢	ད�་རྒྱབ་མི།་་་་་་་་་་་་་་་་་རྟགས།	
༣	སྐྱན་འགྲུལ་ལན་མི།་	བཀྲ་ཤེས�་ཀྱི་་རྟགས།								༤	ད�་རྒྱབ་མི།་་་་་་་་་་་་་་རྟགས།
༥	སྤྱོ་མི།ཐུན་གྱི་་དཔེ་ང་པེ་ོ་	དངོས་གྲུབ་རྡོོ་རྗེ།�་རྟགས།



སྐད་ཡིག་དང་ཡི་གུའི་སྦྱོོར་བ།

དཔེ་་སྐྲུན་ལོོ་ སྤྱི་་ལོོ་ ༢༠༢2 རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག�་གོང་འཕེལ�་ལོས་ཁུངས།

སློོབ་རིམ་༡༢ པ།

122

དྲ་བ།
༡	 གན་རྒྱ་བཟོོ་དགོ་པེ་འ་	གནད་དོན་འད་	ག་ཅོ་ལས་བརྟན་ཏ་ཨན་ན?
༢	 ས་ཆེ་་ཉིསོ་བཙོ་ང་ག་གན་རྒྱ་ནང་ལུ་	ཚུད་དགོཔེ་་གལ་ཅོན་	ག་ཅོ་རིག་འོང་ན་མི།ས་་གོ?
༣	 གན་རྒྱ་བཟོོ་བའ་སྐབས་	མི།་ག་དང་ག་རིག་དགོཔེ་་ཨན་ན?
༤	 ཁྱོད་ཀྱི་�་	དངུལ་སྐྱན་འགྲུལ་གྱི་་	གན་ཡ�་ཅོ�་བཟོོ།
༥	 འོག་ག་མི།ང་ཚོང�་ཚུ་ག་	གོ་དོན་བྲིང�།
	 ༡-	དཔེ་ང་པེ་ོ།	༢-རྒྱབ་མི།།	༣-	རྩ་ཕེལན།	༤-ངས་བདན།	
	 ༥-	ཁ་ཚོང�།		༦-	འབའ།	༧-	ཉིསས་བྱོ།



སྐད་ཡིག་དང་ཡི་གུའི་སྦྱོོར་བ།

དཔེ་་སྐྲུན་ལོོ་ སྤྱི་་ལོོ་ ༢༠༢2ལུ། 

སློོབ་རིམ་༡༢ པ།

123												 རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག�་གོང་འཕེལ�་ལས་ཁུངས།

ཉིན་ནི་སློབ་ནི།



སྐད་ཡིག་དང་ཡི་གུའི་སྦྱོོར་བ།

དཔེ་་སྐྲུན་ལོོ་ སྤྱི་་ལོོ་ ༢༠༢2 རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག�་གོང་འཕེལ�་ལོས་ཁུངས།

སློོབ་རིམ་༡༢ པ།

124

ཉིན་སློབ་ཀྱིི་ཁུངས་དོན།
སྐད་ཡ�་སློོབ་སྦྱོང་ནང་ལུ་	 ཉིསན་ན་དང་སློབ་ན་ག་རིག�་རྩལ་འད་	 རིགང་སོའ་ཕེལ་མི།འ་ཁ་སྐད་	 ལྷབ་ན་ལས་འགོ་
བཙུགས་ཏ་	 མི།་ཚོང�་རིགང་ལུ་	 ཆོེ་ས་དང་འཇོ�་རྟན་གྱི་་བྱོ་བ་	 ག་ཅོ་རིག་འབད་དགོ་རུང་	 དང་པེ་རིག་རྣ་བའ་དབང་པེ་ོ་
ག�་ཉིསན་ཏ་	བརྡོ་དོན་ཚུརིག་ལན་ཚུགསཔེ་་	འབད་ན�་དོན་ལུ་	ག་ན་ལས་གལ་ཆེ་།	ད་ཡང་	ཆེ་ོས་ཀྱི་་ནང་ལས།	
ཐོོས་པ་མ་རིག་མུན་སེལ་སྒྲིོན་མེ་སྟོེ།	།ཟོར་གསུངས་ཡོད་དོ་བཟུམི།་	རིགང་ག�་མི།་ཤེསས་	མི།་གོ་བའ་བརྡོ་དོན་ཚུ་	ག་
རིག་རྣ་བའ་དབང་པེ་ོ་ག�་ཉིསན་ཏ་	གོ་དོན་ཧོ་གོ་དགོཔེ་་ལས་		ཐེངོས་པེ་འ་ཤེསས་རིགབ་གོང་འཕེལ�་གྱི་་དོན་ལུ་	ཉིསན་ན�་
རིག�་རྩལ་འད་	མི།ཁས་པེ་འ་ངང་ཚུལ་དགུའ་ནང་ག་དང་པེ་་	ཨན།
གཉིས�་པེ་་	 སློབ་ན�་རིག�་རྩལ་འད་ཡང་	 འཆེ་ད་པེ་་དང་རོྩད་པེ་འ་	 རིག�་པེ་འ་སྒོ་ངོ་མི།་ཅོ�་ཨནམི།་ལས་	 དང་པེ་་
རིགང་ག་	སམས་ཀྱི་་མི།ནོ་དོན་	འཆེ་རིག་སྣོང་དང་ཉིསམི།ས་སྣོང་	དངོས་མི།ཐེངོང་ག་ཉིསམི།ས་མྱོོང་ཚུ་དང་	གཉིས�་པེ་་	རིགང་
ག�་ཉིསན་ཏ་བརྡོ་དོན་ལན་ཡོད་པེ་འ་	ཤེསས་བྱོའ་ཡོན་ཏན་དང་	རིག�་རྩལ་ཚུ་ག་རིག་	གཞི་ན་ཕེལརིག་ལོགསམི།་ལུ་	 གོ་
བརྡོ་འཕྲིནོདཔེ་་འབད་	 སྤ�་ན་དང་བཤེསད་ན་ལུ་	 མི།ད་ཐེངབས་མི།ད་པེ་འ་	 ཐེངབས་ལམི།་གཙོ་་བོ་ཅོ�་	 ངག་ག་སྒོ་	
སློབ་ན�་རིག�་རྩལ་འད་ཨན།	
འཇོ�་རྟན་པེ་འ་དཔྱ་གཏམི།་ལས་ཡང་།	བློོ་སློབ་ལུགས་མི་གཙོ་ཉིན་ལུགས་གཙོ།	།མདའི་རྐྱབ་ལུགས་མི་གཙོ་གཏད་
ལུགས་གཙོ།	 །ཟོར་སློབ་སྲོོལ་ཡོདཔེ་་མི།་ཚོངད་	གཏམ་ཚོིག་གསུམ་གྱིི་བརྡ་ལན་མ་བརེྗོ་ན།	 །ཕེ་དང་བུ་ཡིང་ངོ་མི་ཤེོས།།	
ཟོར་སློབ་སྲོོལ་ཡོད་དོ་བཟུམི།་	 རིགང་ག་འཇོོན་སྟོབས་དང་ལྕོོགས་གྲུབ་ཚུ་	ག་དམ་ཅོ�་རིག་ཡོད་རུང་	 ཁ་ལས་སློབ་
སྟོ་	བཤེསད་མི།་ཚུགས་པེ་་ཅོན་	དོན་དག་མི།དཔེ་་ལས་	སྐད་ཡ�་ག་རིག�་རྩལ་ཚུ་ལས་	འགོ་ཐེངོག་རིག་	ཉིསན་ན�་རིག�་
རྩལ་དང་	 སློབ་ན�་རིག�་རྩལ་གཉིས�་ལུ་	 སྦྱང་བརོྩན་འབད་དགོཔེ་་	 འད་ལས་བརྟན་ཏ་ཨན།	 ད་འབད་ན་འད་
ག�་	རྫོོང་ཁའ་ཤེསས་ཡོན་གནས་ཚོངད་འད་ནང་ལུ་	ཉིསན་སློབ་ཀྱི་་	རིག�་རྩལ་འད་	སྐད་ཡ�་ག་རིག�་རྩལ་གཞི་ན་
ག་རིག་ག་ཧོ་མི།རིག་	ཚུདཔེ་་འབད་བཙུགས་ཏ་ཡོད།།



སྐད་ཡིག་དང་ཡི་གུའི་སྦྱོོར་བ།

དཔེ་་སྐྲུན་ལོོ་ སྤྱི་་ལོོ་ ༢༠༢2ལུ། 

སློོབ་རིམ་༡༢ པ།

125												 རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག�་གོང་འཕེལ�་ལས་ཁུངས།

ཉིན་ནི་དང་སློབ་ནིའིི་གནས་ཚོད།

སློོབ་རིག�་༡༢	པེ་་མི།ཇུག་བསྡུཝ་ད་	སློོབ་ཕྲུག་ཚུ་ག�།
1.	 མི།་ཆེ་་འབྲིངང་ཆུང་གསུམི།་དང་གཅོ�་ཁརིག་	གནས་སྟོངས་དང་བསྟུན་པེ་འ་	ཞི་་ས་དང་	ཕེལལ་

ཚོང�་ཚུ་འཐེངོབ་ལམི།་དང་འཁྲ�་ཏ་	ཉིསན་སློབ་འབད་ཞི་ནམི།་ལས་	ཕེལན་ནུས་ཅོན་གྱི་་བརྡོ་དོན་
སྤྲོོད་ལན་འབད་ཚུགས།

2.	 བློོ་སློབ་པེ་འ་སྐབས་ལུ་	 གནད་དོན་དང་འཁྲ�་ཏ་	 སྐད་ཀྱི་་སང་ཕེལབ་དང་	 གཟུགས་ཀྱི་་
རྣམི།་འགྱུརིག་	 སློབ་ཐེངངས་ཀྱི་་ཉིསམི།ས་འགྱུརིག་གྱི་་	 ལུང་འདྲན་དང་	 དཔྱ་གཏམི།་	 སྒྲིག་གཏམི།་
བཙུགས་ཏ་	འོས་འབབ་དང་བསྟུན་པེ་འ་	རྒྱས་བཤེསད་དང་	བཅུད་སྡུད་	གང་འོས་ཀྱི་་ཐེངོག་
ལས་	ཉིསན་སློབ་འབད་ཚུགས།	

3.	 རིགང་ག་ལཱ་འགན་དང་འཁྲ�་བའ་	 གནད་དོན་ཚུ་ནང་	 གྲོོས་སྟུན་དང་གསལ་བཤེསད་	 གོ་
སྡུརིག་	རོྩད་བསྡུརིག་	བསམི།་འཆེ་རིག་ཚུ་བཀོད་ད་	སྤྱོར་བཏང་གནད་དོན་ཚུ་	རྫོོང་ཁའ་ནང་
དོརིག་ཁ་བསྒྱུརིག་ཏ་	སློབ་ཚུགས།	

4.	 རྩོམི།་རིག�་དང་འབྲིང�་བའ་	 དོན་ཚོངན་ཚུ་ག་སྐོརིག་ལས་	 དབྱོ་དཔྱད་དང་དོགས་ས�་གསལ་
བཤེསད་ཚུ་འབད་ཚུགས།
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སློོབ་རིམ་༡༢	པ།	ཉིན་སློབ་ཀྱིི་ལྕོོགས་གྲུབ།
སློོབ་རིག�་༡༡	པེ་་ཚུན་ལྷབ་མི།་	ཉིསན་སློབ་ཀྱི་་རིག�་རྩལ་ཚུ་	ལག་ལན་འཐེངབ་ཚུགས་པེ་འ་ཁརིག།	
1	 ཞི་་ས་དང་ཕེལལ་ཚོང�་ག་	 འཐོེངབ་ལམི།་ཚུ་སྦྱང་བ་འབད་ད་	 མི།་ཆེ་་འབྲིངང་ཆུང་གསུམི།་དང་གཅོ�་ཁརིག་	

གནས་སྟོངས་དང་འཁྲ�་ཏ་	 ཕེལལ་སྐད་དང་ཞི་་ས་	 གནད་དོན་དང་འཁྲ�་བའ་	 ལུས་ཀྱི་་རྣམི།་
འགྱུརིག་དང་	 སྐད་ཀྱི་་སང་ཕེལབ་ལ་སོགས་པེ་འ་	 སློབ་ཐེངངས་ཀྱི་་	 ཉིསམི།ས་འགྱུརིག་ཚུ་	 ཁྱད་པེ་རིག་དང་	
ལྡན་པེ་འ་སྒོ་ལས་	ཉིསན་སློབ་	འབད་ཚུགས།	

2	 བརྡོ་འབྲིང�་གྱི་་ཡ�་རིག�ས་ཚུ་	 ཉིསན་སློབ་འབད་ད་	 གསལ་བཤེསད་དང་	 གསལ་ཞུ་	 གནས་ཚུལ་	
ཁྱབ་བསྒྲིགགས་	གསལ་བསྒྲིགགས་དང་	ཚོངང་བསྒྲིགགས་ཚུ་ག་སྐོརིག་	རྗེ།ོད་སྒྲིག་དག་ཏོག་ཏོ་དང་	ཚོང�་ག་
གཅོད་མི།ཚོངམི།ས་ཚུ་	ཚུལ་མི།ཐུན་སྦོ་	གཞི་ན་ལུ་བརྡོ་དོན་གསལ་ཏོག་ཏོ་སྦོ་	གོ་བརྡོ་སྤྲོོད་ཚུགས།

3	 འབྲིང�་ཡོད་	གནད་དོན་ཚུ་ནང་	ལུང་འདྲན་དང་	དཔེ་་གཏམི།་	བཙུགས་མི།་ཚུ་ཉིསན་ཏ་	སྒྲིག་གཏམི།་
དང་སྐོརིག་གཏམི།་ཚུ་	 ཧོ་གོ་ཚུགས་དགོ་པེ་འ་ཁརིག་	 ད་དང་བསྟུན་པེ་འ་ལན་ཚུ་	 འོས་འབབ་དང་
བསྟུན་ཏ་རྒྱས་བཤེསད་དང་	བཅུད་སྡུད་གང་འོས་ཀྱི་་ཐེངོག་ལས་	སློབ་ཚུགས།

4	 ནང་ཆེ་ོས་ཀྱི་་རྩོམི།་རིག�་ཚུལྷབ་སྦྱང་འབད་ད་	 ལས་རྒྱུ་འབྲིངས་ཀྱི་་ཁུངས་དོན་དང་	 ཡོངས་གྲོགས་ཆེ་་
བའ་	ཆེ་ོས་སྐད་ཀྱི་་ཚོང�་དོན་ཚུ་ག་	གོ་དོན་ཉིསན་སློབ་འབད་ཚུགས།
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127												 རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག�་གོང་འཕེལ�་ལས་ཁུངས།

སློོབ་སྦྱོོང་ལས་དོན།

1.	 ཞི་་ས་དང་ཕེལལ་ཚོང�་ག་	ཤེསས་ཡོན་ལུ་བརྟན་ཏ་	འབྲིང�་ཡོད་	གནད་དོན་ཚུ་	ངག་གུས་པེ་འ་་གུས་ཚོང�་ག་ཐེངོག་ལས་
སློབ་སྟོ་	བསམི།་འཆེ་རིག་བརྗེ།་སོརིག་འབད་ཚོངགས་དགོ།	

2.	གྲོངས་གནས་	གནས་ཚུལ་དང་	ཁྱབ་བསྒྲིགགས་	གསལ་བསྒྲིགགས་	ཚོངང་བསྒྲིགགས་ཚུ་	ཉིསན་ཏ་	ད་ཚུ་ག་	གནས་ཚུལ་
དང་	བརྡོ་དོན་ཚུ་	འཛ�་བ་མི།ད་པེ་རིག་	བཤེསད་པེ་་རྐྱབ་ཚུགས་དགོ།

3.	སློབ་ཐེངངས་ཀྱི་་རིག�་རྩལ་ལུ་བརྟན་ཏ་	གནད་དོན་ཚུ་	ལུས་ཀྱི་་རྣམི།་འགྱུརིག་དང་	སྐད་ཀྱི་་སང་ཕེལབ་ལ་སོགས་པེ་འ་སློབ་
ཐེངངས་ཀྱི་་	ཉིསམི།ས་འགྱུརིག་ཁྱད་པེ་རིག་དང་ལྡན་པེ་འ་སྒོ་ལས་	ཉིསན་སློབ་	འབད་ད་	བརྡོ་དོན་སྤྲོོད་ཚུགས་དགོ།

4.	མི།ཉིསམི།་འབྲིང�་གྱི་་རིག�་རྩལ་ལུ་བརྟན་ཏ་	རིགང་ག་ལཱ་འགན་དངའཁྲ�་བའ་	ཡ�་འགྲུལ་དང་	ཡ�་ཆེ་་ལུ་བརྟན་པེ་འ་	
གནད་དོན་ཚུ་ནང་	 གྲོོས་སྟུན་དང་	 གསལ་བཤེསད་	 གོ་སྡུརིག་	 རྩོད་བསྡུརིག་ཚུ་	 འབད་ད་	 བློོ་ག་གནས་སྟོངས་ནང་	
བཅོའ་མི།རིག་གཏོགས་ཚུགས་དགོ།

5.	 རྫོོང་ཁའ་	སྒྲིག་གདངས་དང་	རོྗེ།ད་སྒྲིགའ་དབྱོ་བ་ཚུ་ལྷབ་ཐེངོག་ལས་	གསལ་བཤེསད་དང་	གསལ་ཞུ་ཚུ་འབདཝ་ད་	རྫོོང་
ཁའ་རྗེ།ོད་སྒྲིག་དག་ཏོག་ཏོ་དང་	ཚོང�་ག་གཅོད་མི།ཚོངམི།ས་ཚུ་	ཚུལ་མི།ཐུན་གྱི་་ཐེངོག་ལས་	ལག་ལན་འཐེངབ་ཚུགས་དགོ།

6.	སྙན་རྩོམི།་གྱི་་ཤེསས་ཡོན་ལུ་བརྟན་ཏ་	 འབྲིང�་ཡོད་གནད་དོན་ཚུ་ནང་	 ལུང་འདྲན་དང་	 དཔེ་་གཏམི།་	 སྒྲིག་གཏམི།་
བཙུགས་ཏ་སློབ་མི།་ཚུ་ཉིསན་ཏ་	ད་བསྟུན་གྱི་་ལན་	སློབ་ཚུགས་དགོ།

7.	སྐད་སྒྱུརིག་གྱི་་རིག�་རྩལ་ལུ་བརྟན་ཏ་	 ཆེ་ོས་སྐད་དང་དབྱོན་སྐད་ཚུ་ལས་གོ་བའ་	 སྤྱོར་བཏང་ག་གནད་དོན་ཚུ་	 རྫོོང་
ཁའ་ནང་	དོརིག་ཁ་བསྒྱུརིག་ཚུགས་དགོ།	

8.	 བསྐྱརིག་ཞི་བ་འབད་ཐེངངས་ཚུ་ལུ་བརྟན་ཏ་	 དཔེ་་ད�་བསྐྱརིག་ཞི་བ་འབད་ད་	 འོས་འབབ་ཡོད་མི།ད་ཀྱི་་	 བསམི།་འཆེ་རིག་	
བཤེསད་ཚུགས་དགོ།
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129												 རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག�་གོང་འཕེལ�་ལས་ཁུངས།

བྲིི་ནིའིི་རིག་རྩོལ།
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དཔེ་་སྐྲུན་ལོོ་ སྤྱི་་ལོོ་ ༢༠༢2 རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག�་གོང་འཕེལ�་ལོས་ཁུངས།
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བྲིི་ནིའིི་རིག་རྩོལ་ཁུངས་དོན།

བྲིང་ན�་རིག�་རྩལ་འད་	རྩོམི།་རིག�་ག་འབྱུང་ཁུངས་ངོ་མི།་ཅོ�་ཨན།	ད་འབད་ན་འད་ག�་	དང་རིགབས་དང་	སོྔན་
འབྱོོན་སྐྱས་བུ་དམི།་པེ་་རྣམི།ས་ཀྱི་་མི།ཛད་རྣམི།་དང་	 རྟོགས་བརྗེ།ོད་	 རྣམི།་ཐེངརིག་ཚུ་དང་	 ངག་བཤེསད་ལུ་མི།ཁས་པེ་འ་
སྐྱས་བུ་ཚུ་ག�་བརྩམི།ས་པེ་འ་	ལོ་རྒྱུས་དང་	གཏམི།་རྒྱུད་ཚུ་དང་	རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་་ཆེ་ོས་ལུགས་དང་	སྲོད་ལུགས་ཀྱི་་
འབྱུང་རིགབས་ཚུ་	དུས་ནམི།་ཡང་ཡལ་མི།་བཅུག་པེ་རིག་	བཞི་ག་ན�་ཐེངབས་ལམི།་དྲག་ཤེསོས་ཅོ�་ཨན།	
ད་ཡང་	སྙན་ངག་མི།་ལོང་མི།འ་གཞུང་ལས། སྔོོན་གྱིི་རྒྱལ་པོ་གྲོགས་པའིི་གཟུགས།	།ངག་གི་རང་བཞིིན་མེ་ལོང་ཐོོབ།	
།དེ་དག་ཉིེ་བར་མི་གནས་ཀྱིང་།	 །རང་ཉིིད་ཉིམས་པ་མེད་ལ་ལྟོས།	 །ཟོར་གསུངས་ཡོདཔེ་་བཞི་ན་	 དཔེ་ར་ན།	 སྔོན་
གྱི་་རྒྱལ་པེ་ོ་ང་ལས་ནུ་དང་	 གཟུགས་ཅོན་སྙང་པོེ་་ལ་སོགས་པེ་འ་	 མི།ཛད་རྣམི།་ཚུ་	 འབྲིང་རོྩམི།་ནང་	 བཀོད་ཡོད་ན་
ད་ག�་	 	 ཁོང་རིག་དངོས་སུ་ཞི་ལ་བཞུགས་ཏ་མི།ད་རུང་	 ཁོང་ག་	 མི།ཛད་ཤུལ་ཚུ་	 ད་ལྟེ་ོ་དངོས་སུ་ཡོད་དོ་བཟུམི།་	
གསལ་ཚུགས་མི།་ད་ཡང་	བྲིང་ན�་རིག�་རྩལ་ལས་བརྟན་ཏ་ཨན།
བྲིང་ན�་རིག�་རྩལ་འད་	 མི།་རིགང་སོའ་བསམི།་དོན་བཤེསད་ན་དང་	 དགའ་སྣོང་དང་	 སྐྱོ་སྣོང་	 འཇོ�ས་སྣོང་	 ལ་
སོགས་པེ་འ་	སམས་ཀྱི་་ཚོངར་སྣོང་	མི།་འདྲཝ་ཚུ་	ཕྱིནར་བཤེསད་པེ་འ་ཐེངབས་ལམི།་	དྲག་ཤེསོས་ཅོ�་ཨན།	མི།་ལ་ལུ་
ཅོ�་ག�་	 རིགང་ག་སམས་ཀྱི་་ངལ་བ་སངས་པེ་འ་ཕྱིནར་དང་	 གཞི་ན་ཕེལརིག་ལོགསམི།་ག་	 སམས་བཀུག་ན�་ཆེ་ད་དུ་
ཡང་	བྲིང་ན�་རིག�་རྩལ་འད་	ལག་ལན་འཐེངབ་ཨན།	ད་མི།་ཚོངད་	དང་སང་ཡརིག་རྒྱས་གོང་འཕེལ�་གྱི་་འགྱུརིག་བ་དང་
འཁྲ�་བའ་	 ཡ�་འཕྲིནན་དང་	 གློོག་འཕྲིནན་	 གསལ་བསྒྲིགགས་དང་	 ཚོངང་བསྒྲིགགས་ཀྱི་་	 བརྡོ་དོན་སྤྲོོད་ལན་ཚུ་
ཡང་	མི།ང་ཤེསོས་རིག་	གློོག་རིག�་ག་ཐེངོག་ལས་	བརྡོ་སྤྲོོད་འབད་བའ་དུས་ལུ་ལྷོད་ད་ཡོད་མི།་ད་ཚུ་ཡང་	བྲིང་ན�་རིག�་
རྩལ་ལུ་	བརྟན་དགོ།	
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131												 རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག�་གོང་འཕེལ�་ལས་ཁུངས།

སློོབ་དཔེ་ོན་ཙོ་ནྡྲ་གོ་མི།�། གང་ཕྱིིར་མཁས་པའིི་ལས་གསུམ་ལས།	 །འིཆེད་རྩོོད་ངག་ལ་མ་ངེས་པ།	 །སྲིིད་ཕྱིིར་མི་
བསླུ་རྩོོམ་པ་མཆེོག	 །ཟོར་གསུངས་ཏ་ཡོད་མི།་ག་	 མི།ཁས་པེ་འ་བྱོ་བ་གསུམི།་གྱི་་གཙོ་་བོ་	 བྲིང་ན�་རིག�་རྩལ་གྱི་་
ཤེསས་ཡོན་འཐེངོབ་ན�་དོན་ལུ་	འབྲིང་ཚུལ་མི།་འདྲ་བའ་རིག�་རྩལ་	རིགང་ག་བསམི།་དོན་དང་	འཆེ་རིག་སྣོང་ཚུ་བཤེསད་
པེ་འ་བཤེསད་རྩོམི།་དང་	རྟོགས་བརྗེ།ོད་	གཏམི།་རྒྱུད་ཚུ་དང་།	

སྙན་ངག་ག་ཉིསམི།ས་འགྱུརིག་ལྡན་པེ་འ་	 བཅོད་ལྷུག་སྤ�་མི།འ་སྙན་རོྩམི།།	 གཏང་ཡ�་	 ཞུ་ཡ�་	 སྙན་ཞུ་ལ་
སོགས་པེ་འ་	ཡ�་སྐུརིག་རྣམི།་གཞི་ག་དང་།	ཚོངང་བསྒྲིགགས་	གསལ་བསྒྲིགགས་ལ་སོགས་པེ་འ་	བརྡོ་འབྲིང�་གྱི་་དོན་
ལུ་	ཡ�་འབྲིང�་གྱི་་རྩོམི།་རིག�ས་	བྲིང་ན�་རིག�་རྩལ་འཐེངོབ་ཐེངབས་ཚུ་ག་རིག་	རྩོམི།་རིག�་དང་སྐད་ཡ�་	ཡ�་སྦྱོརིག་
དཔེ་་ད�་ཚུ་ནང་	བཙུགས་ཏ་ཡོད།	

ད་མི།་ཚོངད་	 འབྲིང་རོྩམི།་གྱི་་དོན་ལུ་	 ཉིས་བརིག་མི།ཁོ་བའ་	 ཚོང�་གཞི་་བཙུགས་ཐེངངས་	 ཚོང�་མི།ཚོངམི།ས་དང་	 བརོྗེ།ད་
མི།ཚོངམི།ས་གཅོད་ཐེངངས་	དོན་མི།ཚོངམི།ས་འབྲིང་ཐེངངས་	འགོ་བཙུགས་ཐེངངས་དང་	བརིག་གྱི་་གནད་དོན་དང་	ཚོང�་དོན་
བཙུགས་ཐེངངས་	མི།ཇུག་བསྡུ་ཐེངངས་ཚུ་ག་འབྲིང་བཀོད་དང་།	ཞི་བ་འཚོང�་འབད་ན།	འཆེ་རིག་གཞི་་བརྩམི།་ན་	ཟོན་
བྲིང�་བཏབ་ན་	བསྐྱརིག་ཞི་བ་འབད་ན་	ཞུན་དག་རྐྱབ་ན�་འབྲིང་ཐེངངས་ཀྱི་་ལམི།་ལུགས་ཚུ་ཡང་ག་རིག་	བྲིང་ན�་ཤེསས་
ཡོན་གྱི་་གནས་ཚོངད་ནང་ལུ་	ཚུདཔེ་་འབད་	བཙུགས་ཏ་ཡོད།།



སྐད་ཡིག་དང་ཡི་གུའི་སྦྱོོར་བ།

དཔེ་་སྐྲུན་ལོོ་ སྤྱི་་ལོོ་ ༢༠༢2 རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག�་གོང་འཕེལ�་ལོས་ཁུངས།
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བྲིི་ནིའིི་རིག་རྩོལ་གནས་ཚོད།

སློོབ་རིག�་༡༢	པེ་་མི།ཇུག་བསྡུཝ་ད་	སློོབ་ཕྲུག་ཚུ་ག�།
1.	 ཡ�་འགྲུལ་གྱི་་རིག�ས་	འབྲིང་བཀོད་དང་འཁྲ�་	 གོ་དོན་གསལ་བ་	སྡེ་�་སྦྱོརིག་ཕུན་སུམི།་ཚོང�ས་པེ་་	ཚོང�་

རྒྱས་སྡུད་རིགན་པེ་་འབད་	བྲིང་ན།		
2.	 རྩོམི།་རིག�་	འབྲིང་བཀོད་ཁྱད་རྣམི།་དང་འཁྲ�་	རྩོམི།་སྒྲིག�་དང་	རྩོམི།་རིག�་གཞི་ན་ཚུ་	བསྐྱརིག་ཞི་བ་འབད་ད་	

ལགས་ཉིསས་ཀྱི་་	སྐྱོན་ཡོན་དབྱོ་བ་ཕྱིནས་ཏ་	རྣམི།་དཔྱོད་ཀྱི་�་སྤྲོོས་བཏགས་སྦོ་	བྲིང་ན།	
3.	 རྩོམི།་གྱི་་སྐབས་ལུ་	ཞི་བ་འཚོང�་འབད་ན་	འཆེ་རིག་གཞི་་བཟོོ་ན་	ཟོན་འབྲིང་བཏབ་ན་	བསྐྱརིག་ཞི་བ་འབད་ན་	

ཞུན་དག་རྐྱབ་ཐེངངས་ཀྱི་་ལམི།་ལུགས་ཚུ་	 རིགང་སྟོོབས་ཀྱི་�་	ལག་ལན་འཐེངབ་སྟོ་	ལས་འགུལ་དང་	 སྲུང་
དང་	འབྲིང་རོྩམི།་གྱི་་རིག�ས་ནང་	ལག་ལན་འཐེངབ་ན།

4.	 རིགང་ག�་ཤེསས་མི།་སྐད་ཡ�་ཚུའ་ནང་ལས་	 རྫོོང་ཁའ་ནང་སྐད་སྒྱུརིག་འབད་ད་	 གཞི་ན་གྱི་�་གོ་ཚུགསཔེ་་
བཟོོ་ན།	



སྐད་ཡིག་དང་ཡི་གུའི་སྦྱོོར་བ།

དཔེ་་སྐྲུན་ལོོ་ སྤྱི་་ལོོ་ ༢༠༢2ལུ། 

སློོབ་རིམ་༡༢ པ།

133												 རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག�་གོང་འཕེལ�་ལས་ཁུངས།

སློབ་རིམ་༡༢ པ། བྲི་ནིའི་ལྕོགས་གྲུབ། 

སློོབ་རིག�་བཅུ་གཅོ�་པེ་འ་ནང་ལྷབ་མི།་	བྲིང་ན�་རིག�་རྩལ་ཚུ་	ལག་ལན་འཐེངབ་ཚུགས་པེ་འ་ཁརིག།
1.	 རོྩམི།་རིག�་དབྱོ་བ་ཚུ་ཧོ་གོ་སྟོ་	རིགང་ག་མི།ནོ་དོན་དང་	ཉིསམི།ས་མྱོོང་	འཆེ་རིག་སྣོང་	དངོས་མི།ཐོེངང་ལུ་	གཞི་་

བཞི་ག་པེ་འ་བཤེསད་རྩོམི།་དང་	ཚོང�ས་སུ་བཅོད་པེ་འ་རྩོམི།་	བྲིང་བའ་སྐབས་	གནད་དོན་བཙུགས་ཐེངངས་
དང་	བརྗེ།ོད་མི།ཚོངམི།ས་	དོན་མི།ཚོངམི།ས་	འབྲིང་བཀོད་ལམི།་ལུགས་ཚུ་དང་འཁྲ�་ཏ་	ཕྲིནད་རྣམི།་དབྱོ་དང་	
དུས་གསུམི།་གྱི་་སྡེ་�་སྦྱོརིག་ཚུ་	འཛ�་བ་མི།ད་པེ་རིག་བྲིང་ཚུགས།

2.	 ཡ�་འགྲུལ་གྱི་་ཁྱད་རྣམི།་ཚུ་ཧོ་གོ་སྟོ་	དགོས་མི།ཁོ་དང་བསྟུན་པེ་འ་	ཡ�་རིག�ས་ཚུ་	སྒྲིག་དག་གསལ་
འབད་	བྲིང་ཚུགས།

3.	 སྲུང་ད�་དང་རྣམི།་ཐེངརིག་ཚུ་ལྷབ་སྟོ་	འཁྲབ་སྲུང་འཁྲབ་ཤེསོག་དང་ཚུ་	དུས་གསུམི།་གྱི་་སྡེ་�་སྦྱོརིག་དང་	
ཕྲིནད་དང་རྣམི།་དབྱོ་ག་འཐེངོབ་ལམི།་ཚུ་	སམས་ཁརིག་བཞི་ག་སྟོ་	ཉིསམི།ས་མྱོོང་འཐེངོབ་ཚུགས།

4.	 སྐད་ཡ�་ག་སྦྱང་བ་ཐེངོབ་སྟོ་	རིགང་ག�་ཤེསས་མི།་	སྐད་ཡ�་ཚུ་ག་ནང་ལས་	གནད་དོན་ཚུ་	རྫོོང་ཁའ་
ནང་སྐད་སྒྱུརིག་	འབད་ཚུགས།



སྐད་ཡིག་དང་ཡི་གུའི་སྦྱོོར་བ།

དཔེ་་སྐྲུན་ལོོ་ སྤྱི་་ལོོ་ ༢༠༢2 རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག�་གོང་འཕེལ�་ལོས་ཁུངས།

སློོབ་རིམ་༡༢ པ།

134

སློོབ་སྦྱོོང་ལས་དོན།
1.	རྩོམི།་རིག�་ག་རྣམི།་གཞི་ག་ཚུ་ཧོ་གོ་སྟོ་	གཞི་ན་གྱི་�་རྩོམི།་སྒྲིག�་འབད་མི།་རོྩམི།་རིག�་ཚུ་	དབྱོ་བ་དཔྱད་ད་	རིགང་

ག་བསམི།་དོན་བཀོད་ན་དང་	རིགང་ག་ལཱ་འགན་དང་འབྲིང�་བའ་	བཤེསད་པེ་་བྲིང་དགོཔེ་་ཚུ་ཡང་	རོྩམི།་རིག�་
ག་རྣམི།་པེ་་གང་འོས་ཀྱི་་ཐེངོག་ལུ་ཕེལབ་སྟོ་	རྩོམི།་སྒྲིག�་འབད་ཚུགས།

2.	སྙན་རྩོམི།་གྱི་་	ལམི།་ལུགས་ཚུ་སྦྱང་སྟོ་	མི།་ཚོང�་དང་	སྙན་ཚོང�་རིག་	འབྲིང་སློབ་འབད་དགོཔེ་་རིག་འཐེངོནམི།་ད་	
གནད་དོན་ཚུ་	ཚོང�་	བཅོད་ལྷུག་སྤ�་མི།་	གང་འོས་ཀྱི་་ཐེངོག་ལས་བཀོད་ད་	ཚོང�་ག་ཉིསམི།ས་དང་ལྡནམི།་
སྦོ་	འབྲིང་སློབ་འབད་ཚུགས་དགོ།

3.	འབྲིང་རྩོམི།་གྱི་་གོ་དོན་དང་ཁྱད་རྣམི།་ཚུ་ཧོ་གོ་སྟོ་	མི།་ཚོང�་ནང་	བཤེསད་པེ་་དང་རོྩམི།་སྒྲིག�་ཚུ་འབད་དགོཔེ་་
འབྱུངམི།་ད་	གནད་དོན་ཚུ་	རྩོད་གློང་	རྒྱུད་སྐུལ་	ལོ་རྒྱུས་	འགྲོ�་བཤེསད་	རྒྱས་བཤེསད་ཚུ་	གང་འོས་ཀྱི་་
ཐེངོག་ལུ་ཕེལབ་སྟོ་	བཤེསད་པེ་་བྲིང་ཚུགས་དགོ།	

4.	སྐད་སྒྱུརིག་གྱི་་ལམི།་ལུགས་ཚུ་སྦྱང་བརྩོན་འབད་ད་	གནད་དོན་འཇོམི།་ཏོང་ཏོ་ཚུ་	དབྱོན་སྐད་ནང་ལས་རྫོོང་
ཁའ་ནང་	སྐད་སྒྱུརིག་འབད་ད་	བརྡོ་དོན་སྤྲོོད་ཚུ་	ཁ་གསལ་སྦོ་	སྤྲོོད་ཚུགས་དགོ།

5.	ཡ�་འགྲུལ་གྱི་་སྐོརིག་ལས་	ལྷབ་སྦྱང་འབད་ད་	ཞུ་ཡ�་	གཏང་ཡ�་	བཀོད་རྒྱ་	སྙན་ཞུ་དང་	སྙན་
གསོལ།	ཁྱབ་བསྒྲིགགས་	གསལ་བསྒྲིགགས་	འཕྲིནན་ཡ�་	གྲོོས་གཞི་་	གྲོོས་ཆེ་ོད་	ལ་སོགས་པེ་འ་	བརྡོ་
འབྲིང�་གྱི་་ཡ�་རིག�ས་ཚུ་དང་།	ཞུ་ཚོང�/བཤེསར་ཡ�་	གན་རྒྱ་	ལ་སོགས་པེ་འ་	ཁྲ�ས་འབྲིང�་གྱི་་	
ཡ�་རིག�ས་ཚུ་	ཁྱད་རྣམི།་དང་འཁྲ�་བྲིང�་ཏ་	མི།་ཚོང�་དགོས་མི།ཁོའ་གནས་སྟོངས་ནང་ལུ་	གཡོག་
བཀོལ་ཚུགས་དགོ།	

6.	ལས་འགུལ་རྩོམི།་སྒྲིག�་ག་ཁྱད་རྣམི།་	ཞི་བ་འཚོང�་འབད་ན་	འཆེ་རིག་གཞི་་བཟོོ་ན་	ཟོན་བྲིང�་བཀོད་ན་	
བསྐྱརིག་ཞི་བ་འབད་ན་	ཞུན་དག་འབད་ཐེངངས་ཀྱི་་ལམི།་ལུགས་ཚུ་ལུ་	སྦྱང་བརྩོན་འབད་ད་	རིགང་སྟོོབས་
ཀྱི་�་	འབྲིང�་ཡོད་དོན་ཚོངན་གྱི་་ཐེངོག་ལུ་	བྲིང�་ཏ་		ལག་ལན་འཐེངབ་ཚུགས་དགོ།



སྐད་ཡིག་དང་ཡི་གུའི་སྦྱོོར་བ།

དཔེ་་སྐྲུན་ལོོ་ སྤྱི་་ལོོ་ ༢༠༢2ལུ། 

སློོབ་རིམ་༡༢ པ།

135												 རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག�་གོང་འཕེལ�་ལས་ཁུངས།

7.	འཁྲབ་སྲུང་ག་གོ་རིག�་དང་ཁྱད་རྣམི།་ཚུ་ཧོ་གོ་སྟོ་	སྲུང་ད�་དང་	རྣམི།་ཐེངརིག་ལུ་གཞི་་བཞི་ག་སྟོ་	འཁྲབ་སྲུང་
འཇོམི།་ཏོང་ཏོ་རིག་	རིགང་སྟོོབས་ཀྱི་�་བྲིང་ཚུགས་དགོ།

8.	དཔེ་་སྣོོད་ཀྱི་་ལམི།་ལུགས་ལུ་བརྟན་ཏ་	ལོ་གཅོ�་ག་ནང་ལུ་	རིགང་ག་སྦྱོང་ལཱ་དྲག་ཤེསོས་༥	ལས་མི།་ཉུངམི།་
ཅོ�་	དཔེ་་སྣོོད་ནང་བསྡུ་གསོག་	འབད་ཐེངོག་ལས་	བྲིང་ན�་རིག�་རྩལ་ཡརིག་རྒྱས་ཀྱི་་རིག�་པེ་་བལྟེ་་སྟོ་	ཡརིག་
རྒྱས་གཏང་ཚུགས་དགོ།	

9.	རྫོོང་ཁ་དང་འབྲིང�་བའ་	ལཱ་ག་ཅོ་རིག་འབད་དགོཔེ་་ཡོད་རུང་	ཤེསོག་ཐེངོག་དང་ཡང་ན་	གློོག་རིག�་བརྡོ་དོན་
འཕྲུལ་རིག�་ཚུ་	ལག་ལན་འཐེངབ་ཐེངོག་ལས་འབད་ད་	རྫོོང་ཁ་འད་ཡང་	ཨང་སྐད་དང་འདྲ་མི།ཉིསམི།་	ལག་
ལན་འཐེངབ་ཚུགས་དགོ།	

10.	བཤུད་བརྙེསན་བཟོོ་ཐེངངས་ཀྱི་་ལམི།་ལུགས་ཚུ་ལྷབ་ཐེངོག་ལས་	འབྲིང�་ཡོད་དོན་ཚོངན་འཇོམི།་སངམི།་ཚུ་ག་ཐེངོག་
ལས་	བཤུད་བརྙེསན་བཟོོ་སྟོ་	སྦྱན་ཞུ་འབད་ཚུགས་དགོ།	

11.	བསློབ་བྱོ་ལགས་བཤེསད་དང་	འབྲིང�་ཡོད་ནང་ཆེ་ོས་རྩོམི།་རིག�་དང་འབྲིང�་བའ་	རྩ་བའ་གོ་དོན་ཚུ་	དབྱོ་བ་
དཔྱད་ཞི་ནམི།་ལས་	ད�་འགྲོ�་བཤེསད་ཚུ་	རྫོོང་ཁའ་ཐེངོག་ལུ་	ཕེལབ་སྟོ་	བཤེསད་པེ་་རྐྱབ་ཚུགས་དགོ།

12.	 འཁོརིག་བའ་རྒྱུ་རྐྱན་	རྒྱུ་འབྲིངས་ཀྱི་་རྣམི།་གཞི་ག་ཚུ་ཧོ་གོ་སྟོ་	རྟན་འབྲིང�་བཅུ་གཉིས�་ལ་སོགས་པེ་འ་	ནང་
ཆེ་ོས་དང་འབྲིང�་བའ་སྤང་བློངས་ཀྱི་་གནས་ཚུ་ག་	འགྲོ�་བཤེསད་རྐྱབ་ན་དང་	ད་ཚུ་རིགང་ག་མི།་ཚོང�་གནས་
སྟོངས་ནང་ལག་ལན་འཐེངབ་སྟོ་	བསམི།་སྤྱོོད་ཀྱི་་འགྱུརིག་བ་འབད་ཚུགས་དགོ།

13.	 དུས་མི།ཐུན་མི།ང་ཚོང�་ལྷབ་སྦྱང་ལུ་བརྟན་ཏ་	སློོབ་རིག�་	བཅུ་གཅོ�་པེ་་ནང་ལྷབ་མི།་	མི།ང་ཚོང�་གུ་	
གསརིག་འཐེང�་ཉུང་ཤེསོས་༥༠༠	བཀལ་ཏ་	བསྡེ་ོམི།ས་མི།ང་ཚོང�་༢༥༠༠	ད་ཅོ�་	རྩོམི།་རིག�་ཚུ་བྲིངིཝ་ད་	
ལག་ལན་འཐེངབ་སྟོ་	ཡ�་སྡེ་�་ཚོངངམི།་སྦོ་	བྲིང་ཚུགས་དགོ།

 


