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བཀའ་ ནི་དགའ་ཚོར། 
རྒྱལ་འཛི་ཤེས་རིག་ཚོགས་སྡེའི་ཁ་ཐུག་ལས་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ ཤེས་རིག་ལམ་ལུགས་དང་ སྤུས་ཚད་ཡར་དྲག་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་ ཁག་ཆེ་བའི་མ་དངུལ་གྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མི་ འབྲུག་རྒྱལ་
གཞུང་ལུ་ བཀའ་དྲིན་དགའ་ཚོར་ཞུ་ནི་ཨིན། དེ་དང་གཅིག་ཁར་ ཆོས་ཚན་དཔེ་དེབ་རོྩམ་སྒྲིག་གི་ལཱ་ནང་ ཁྱད་རིག་གི་གྲོས་སོྟན་དང་ ཕན་འདེབས་ཀྱི་གྲོགས་རམ་མཛད་མི་ གཤམ་གསལ་ ཤེས་
ཡོན་མཁས་མཆོག་དང་ ཁྱད་པར་ཅན་གྱི་སོླབ་དཔོན་ཡོངས་ལུ་ ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ དགའ་བསུ་དང་བཅས་པའི་ལེགས་སོ་ཡོད། 
 

འག་ོཐོག་་ མོ་ ིག་ག་ིགྲསོ་ ནོ་པ། 
༡   དྲགོས་དྲོག་ཀྲར་ པདྨ་འཕྲིན་ལས། དྲུང་ཆེན། ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག། 
༢   ཋ་ཀུར་སིང་པའུ་དྲེལ། མདོ་ཆེན། ཤེས་རིག་ཞིབ་འཚོལ་དང་གོང་འཕེལ་ལྟེ་བ། 
༣   ལྷུན་གྲུབ་འབྲུག་པ། རྩ་གཞུང་འགོ་དཔོན། རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་རྒྱབ་སྐྱོར་སྡེ་ཚན།  
 
འག་ོཐོག་་ མོ་ ིག་ག་ི ིར་བཏང་བཀདོ་ཁྱབ་དང་ བ་ ོར། 
ཀརྨ་ཡེ་ཤེས། རྩ་གཞུང་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛི། རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་རྒྱབ་སྐྱོར་སྡེ་ཚན།  
 
འག་ོཐོག་་ མོ་ ིག་ག་ི ན་དགཔ། 
༡  དྲགོས་སངས་རྒྱས་རྡོ་རྗེ། ཡོངས་ཁྱབ་མདོ་ཆེན། རོྫང་ཁ་གོང་འཕེལ་དབང་འཛི། 
༢  བསྟན་འཛི་རོྡ་རྗེ། རྩ་གཞུང་འག་ོདཔོན། རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་རྒྱབ་སྐྱོར་སྡེ་ཚན། 
༣  ཚེརིང་། རྩ་གཞུང་འགོ་དཔོན། རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་རྒྱབ་སྐྱོར་སྡེ་ཚན། 
 
འག་ོཐོག་་ མོ་ ིག་ག་ི ན་ ག་འབད་མ།ི 
པདྨ་དབང་འདུས། ཆོས་ཚན་མཁས་མཆོག། འབྲུག་ཆསོ་རྒྱུགས་བཀོད་ཚོགས། 
 
ལས་ དེ་ཚོགས་ ང་ག་ིའ ས་མ།ི 
༡  དྲག་ཤོས་སངས་རྒྱས་རྡོ་རྗེ། ཡོངས་ཁྱབ་མདོ་ཆེན། རོྫང་ཁ་གོང་འཕེལ་དབང་འཛི། 
༢ དབང་དྲག་རྡོ་རྗེ། ལྟ་ཞིབ་འགོ་དཔོན། ཤེས་རིག་ལྟ་ཞིབ་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་སྡེ་ཚན། 
༣ རྟ་མགྲིན་རྡོ་རྗེ། རྩ་གཞུང་འགོ་དཔོན། རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་རྒྱབ་སྐྱོར་སྡེ་ཚན། 
༤ རྡོ་རྗེ་དབང་ཕྱུག། རྩ་གཞུང་འགོ་དཔོན། རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་རྒྱབ་སྐྱོར་སྡེ་ཚན། 
༥ པདྨ་དབང་འདུས། ཆོས་ཚན་མཁས་མཆོག། འབྲུག་ཆསོ་རྒྱུགས་བཀོད་ཚོགས། 
༦ ཤེས་རབ་རྒྱལ་མཚན། ཆོས་རྒྱུགས་འགོ་འཛི་ལས་རོགས། འབྲུག་ཆོས་རྒྱུགས་བཀོད་ཚོགས། 
༧ བསམ་གཏན་མཐར་ཕྱིན། ལེགས་སྦྱར་བ། ཤེས་རིག་མཐོ་རིམ་སོླབ་གྲྭ། སྤ་རོ། 
༨ བསྟན་འཛི་རྡོ་རྗེ། རྩ་གཞུང་འགོ་དཔོན། རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་རྒྱབ་སྐྱོར་སྡེ་ཚན། 
༩ ཚེརིང་། རྩ་གཞུང་འགོ་དཔནོ། རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་རྒྱབ་སྐྱོར་སྡེ་ཚན། 
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མོ་ ིག་པའ་ིམངི་ཐ།ོ 
༡   དྲག་ཤོས་སངས་རྒྱས་རྡོ་རྗེ། ཡོངས་ཁྱབ་མདོ་ཆེན། རོྫང་ཁ་གོང་འཕེལ་དབང་འཛི། 
༢   ཤེས་རབ་རྒྱལ་མཚན། ཆོས་རྒྱུགས་འགོ་འཛི་ལས་རོགས། འབྲུག་ཆོས་རྒྱུགས་བཀོད་ཚོགས།  
༣  པདྨ་དབང་འདུས། ཆོས་ཚན་མཁས་མཆོག། འབྲུག་ཆསོ་རྒྱུགས་བཀོད་ཚོགས།  
༤   རྡོ་རྗེ་རྣམ་རྒྱལ། རོྫང་ཁག་ཤེས་རིག་འགོ་དཔནོ་ལས་རོགས། ཆུ་ཁ། 
༥   བསོད་ནམས་ཚེརིང་། རོྫང་ཁག་ཤེས་རིག་འགོ་དཔོན་ལས་རོགས། བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར། 
༦   པདྨ་དོན་གྲུབ། དབུ་འཛི་ལས་རོགས། སྐད་ཡིག་དང་ལམ་སྲོལ་སོླབ་སྦྱོང་ཁང་། སེམས་རྟོགས་ཁ། 
༧   དབང་དྲག་རྡོ་རྗེ། ཤེས་རིག་ལྟ་ཞིབ་འགོ་དཔོན། ཤེས་རིག་ལྟ་ཞིབ་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་སྡེ་ཚན། 
༨  བསམ་གཏན་མཐར་ཕྱིན། ལེགས་སྦྱར་བ། རྒྱལ་ཡོངས་ཤེས་རིག་སྤེལ་ཁང་། སྤ་རོ། 
༩   རྡོ་རྗེ་དབང་ཕྱུག། རྩ་གཞུང་འགོ་དཔོན། རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་རྒྱབ་སྐྱོར་སྡེ་ཚན།  
༡༠   དབང་ཕྱུག། སོླབ་དཔོན། ཨྱོན་རྡོ་རྗེ་འབྲིང་རིམ་གོང་མའི་སོླབ་གྲྭ། ཧཱ། 
༡༡   ཕུན་ཚོགས། སོླབ་གོང་ལས་རོགས། གཟི་ལུང་ཁ་འབྲིང་རིམ་འོག་མའི་སློབ་གྲྭ། ཐིམ་ཕུག། 
༡༢   པདྨ་བསྟན་འཛི། དབུ་འཛི་ལས་རོགས། ཤར་པ་འབྲིང་རིམ་བར་མའི་སློབ་གྲྭ། སྤ་རོ། 
༡༣   ཚེརིང་ཕུན་ཚོགས། དབུ་འཛི་ལས་རོགས། མུ་ཏིག་ཐང་འབྲིང་རིམ་གོང་མའི་སློབ་གྲྭ། ཐིམ་ཕུག། 
༡༤   དཔལ་འབྱོར། ལེགས་སྦྱར་བ། ཤེས་རིག་མཐོ་རིམ་སོླབ་གྲྭ། བསམ་རྩེ། 
༡༥   ཀུན་ལེགས་རྣམ་རྒྱལ། དབུ་འཛི་ལས་རོགས། ལུང་བསྟན་ཟམ་པ་འབྲིང་རིམ་བར་མའི་སློབ་གྲྭ། ཐིམ་ཕུག། 
༡༦   ཚེདབང་རྡོ་རྗེ། སོླབ་དཔནོ། མུ་ཏིག་ཐང་འབྲིང་རིམ་གངོ་མའི་སློབ་གྲྭ། ཐིམ་ཕུག། 
༡༧   རྡོ་རྗེ་། སོླབ་དཔོན། དབྱངས་ཅན་ཕུག་འབྲིང་རིམ་གོང་མའི་སློབ་གྲྭ། ཐིམ་ཕུག། 
༡༨   ཚེརིང་དཔལ་འབྱརོ། སོླབ་གོང་ལས་རོགས། འགྲམ་ཕུག་འབྲིང་རིམ་འོག་མའི་སློབ་གྲྭ། རྩི་རང་། 
༡༩   ཡེ་ཤེས་དབྱངས་མཚོ། སོླབ་དཔོན། གསར་སྤང་སོླབ་གྲྭ་ཆུང་བ།   
༢༠   དབྱངས་ཅན་མཚོ་སྐྱིད། སོླབ་དཔོན། ལུང་བསྟན་ཕུག་གཞི་རིམ་སོླབ་གྲྭ། ཐིམ་ཕུག། 
༢༡   བོླ་གོྲས་འོད་ཟེར། སོླབ་དཔོན། ཝང་ཆུ་འབྲིང་རིམ་སློབ་གྲྭ་བར་མའི་སློབ་གྲྭ། ཆུ་ཁ། 
༢༢   འཛོམས་པ་བུ་ཁྲིད། སོླབ་དཔོན། ཕུ་ཡུམ་འབྲིང་རིམ་གངོ་མའི་སློབ་གྲྭ།  ལྷུན་རྩ།ེ 
༢༣   ཀརྨ་དོན་གྲུབ། སོླབ་དཔོན། ཆུ་ཁ་འབྲིང་རིམ་གོང་མའི་སོླབ་གྲྭ།  
༢༤   ཀརྨ་དབང་འདུས། དབུ་འཛི་ལས་རོགས། དབྱངས་ཅན་ཕུག་འབྲིང་རིམ་གོང་མ། ཐིམ་ཕུག། 
༢༥   ཚེརིང་རྡོ་རྗེ། སོླབ་དཔོན། ཡོན་ཕུ་ལ་འབྲིང་རིམ་འོག་མའི་སློབ་གྲྭ། བཀྲ་ཤིས་སྒང་། 
༢༦   ཨྱོན་རྡོ་རྗེ། སོླབ་དཔནོ། དགེ་ལེགས་ཕུག་འབྲིང་རིམ་གོང་མའི་སློབ་གྲྭ། གསར་སྤང་། 
༢༧   སོྨན་ལམ། སོླབ་དཔོན། བ་ཇོ་འབྲིང་རིམ་གོང་མའི་སློབ་གྲྭ། དབང་འདུས་ཕོ་བྲང་། 
༢༨   ཆོས་སྐྱིད་རྒྱལ་མཚན། སོླབ་དཔོན། བསམ་རྩེ་འབྲིང་རིམ་གོང་མའི་སློབ་གྲྭ།  
༢༩   ངག་དབང་ཕུན་ཚོགས། སོླབ་དཔོན། ནང་སོྐར་འབྲིང་རིམ་གོང་མའི་སློབ་གྲྭ། པདྨ་དགའ་ཚལ། 
༣༠   ཤེས་རབ་རྡོ་རྗེ། སོླབ་དཔོན། རང་འབྱུང་འབྲིང་རིམ་གོང་མའི་སོླབ་གྲྭ། བཀྲ་ཤིས་སྒང་། 
༣༡   བཀྲ་ཤིས་བསྟན་འཛི། སོླབ་དཔོན། རྒྱལཔོ་ཞིང་འབྲིང་རིམ་གོང་མའི་སློབ་གྲྭ། མོང་སྒར། 
༣༢   བསོད་ནམས་ཕུན་ཚོགས། སོླབ་དཔོན། མོང་སྒར་འབྲིང་རིམ་གོང་མའི་སློབ་གྲྭ།  
༣༣   ཨོ་རྒྱན་འཕྲིན་ལས། དབུ་འཛི་ལས་རོགས། པདྨ་དགའ་ཚལ་འབྲིང་རིམ་བར་མའི་སློབ་གྲྭ། 
༣༤   ལྷ་དབང་ཕུན་ཚོགས། སོླབ་དཔོན། བཙན་མཁར་ལ་འབྲིང་རིམ་བར་མའི་སློབ་གྲྭ། བཀྲ་ཤིས་གཡང་རྩེ།  
༣༥   པདྨ་རྡོ་རྗེ། སོླབ་དཔོན། དར་དཀར་འབྲིང་རིམ་བར་མའི་སོླབ་གྲྭ།  
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༣༦   བསྟན་འཛི་རྡོ་རྗེ། རྩ་གཞུང་འགོ་དཔོན། རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་རྒྱབ་སྐྱོར་སྡེ་ཚན།  
༣༧   ཚེརིང་། རྩ་གཞུང་འགོ་དཔནོ། རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་རྒྱབ་སྐྱོར་སྡ།ེ 
 
ལོ་བ ར་ ས་མ ན་དང་བ ར་ཞབི། 
༡   རྡོ་རྗེ། རྒྱལ་འཛི་ཤེས་རིག་ཚོགས་སྡེ། 
 
ི་ཤགོ་པར་རསི། 

༡  བཀྲ་ཤིས་བོླ་གོྲས། གློག་རིག་འགོ་དཔོན། རོྫང་ཁ་གོང་འཕེལ་དབང་འཛི། 
2  འཇིགས་མེད་བོླ་གོྲས། རྩ་གཞུང་འགོ་དཔོན། རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་རྒྱབ་སྐྱོར་སྡེ་ཚན། 
༣  པདྨ་ཆོས་རྒྱལ། གློག་རིག་ལས་རིམ་པ། རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་རྒྱབ་སྐྱོར་སྡེ་ཚན། 
༤ རྡོ་རྗེ། རྒྱལ་འཛི་ཤེས་རིག་ཚོགས་སྡེ། 
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ཆེད་བ ོད། 

 
རྫོང་ཁ་འདི་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་ ཆོས་སྲིད་གཉིས་ལྡན་གྱི་གཞུང་འགོ་དང་པ་ དབུ་བརྙེས་པའི་བསྒང་ལས་ར་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གཞུང་སྐད་འབད་ ལག་
ལེན་འཐབ་པའི་སྐད་ཡིག་ཅིག་ཨིན། དུས་རབས་༢༠ པ་ཕྱེད་མཚམས་ལས་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ དེང་རབས་ཀྱི་དཔལ་འབྱོར་གོང་འཕེལ་འཆར་གཞི་ འགོ་དང་པ་བཙུགས་
པའི་སྐབས་ལུ་ འབྲུག་རྒྱལ་གསུམ་པ་ མངའ་བདག་འཇིགས་མེད་རྡོ་རྗེ་དབང་ཕྱུག་གིས་ ཁ་ལས་ག་སླབ་ཀྱི་རྫོང་ཁ་ ཡིག་ཐོག་འབྲི་ནིའི་ལམ་སྲོལ་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ འབྲུག་གི་
རྒྱལ་ཡོངས་སྐད་ཡིག་ལུ་ངོས་འཛི་གྱི་ བཀའི་དྲིལ་བསྒྲགས་གནང་ནུག། དེ་ལས་ཚུར་ རྫོང་ཁ་འདི་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སློབ་གྲྭ་ག་ར་ནང་ ཨིང་ལིཤ་དང་ རྩིས་ཀྱི་ཆོས་ཚན་
གཉིས་དང་འདྲན་འདྲ་ རྩ་བའི་ཆོས་ཚན་ཁག་ཆེ་ཤོས་ཅིག་འབད་ སློབ་སྦྱོང་འབད་ནི་གི་སྲོལ་བཏོད་གནང་ནུག།  
 
རྒྱལ་ཡོངས་རྫོང་ཁའི་ཆོས་ཚན་གྱི་ཐད་ཁར་ལོྷདཔ་ད་ གསརཔ་བཟོ་དགོ་རུང་ བསྐྱར་ཞིབ་ལེགས་བཅོས་འབད་དགོ་རུང་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་གི་ མཁས་མཆོག་ཚུ་གིས་ར་ 
འབད་དགོཔ་འབྱུངམ་མ་གཏོགས་ ཕྱིའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གྲོས་སྟོན་པ་དང་ ཁུངས་གཏུགས་འབད་ས་ག་ནི་ཡང་ འཐོབ་སར་མེདཔ་ཨིན། དེ་ལས་བརྟེན་ རྫོང་ཁའི་ཆོས་ཚན་འགོ་དང་
པ་ བཟོཝ་ད་གི་གཞི་བཞག་ས་འདི་ཡང་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལོ་བརྒྱ་ཕྲག་མང་རབས་ཀྱི་སྔ་གོང་ལས་ གཞིས་བཙུགས་འབད་དེ་ཡོད་པའི་ གྲྭ་ཚང་དགོན་སྡེ་དང་ བཤད་གྲྭ་སྒྲུབ་གྲྭ་ཚུ་
ནང་ སློབ་སྦྱོང་འབད་སྲོལ་ཡོད་མི་གི་ རྩ་གཞུང་ཚུ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་བཟོ་དགོཔ་བྱུང་ནུག། དེ་གུ་ དུས་ཚོད་རིམ་འགྱུར་གྱི་ མཁོ་འདོད་དུམ་གྲ་རེ་གིས་ཟུར་བརྒྱན་ཏེ་ བཟོཝ་མ་གཏོགས་ 
ད་ལྟོ་ཚུན་ཚོད་བར་ན་ རྫོང་ཁའི་དཔེ་དེབ་དང་ སློབ་སྟོན་འབད་ཐངས་འདི་ལུ་ སྒྱུར་བཅོས་སྦོམ་ཅིག་ག་ནི་ཡང་མ་འབྱུང་པས།  
 
ད་རེས་ནངས་པར་ རྒྱལ་ཁབ་གོང་འཕེལ་གྱི་འགྱུར་བ་དང་བསྟུན་པའི་ རྫོང་ཁའི་ཤེས་ཡོན་གྱི་དགོས་མཁོ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ རྫོང་ཁའི་ཤེས་ཚད་ཀྱི་ལྕོགས་གྲུབ་རེ་འདོད་ལུ་ཡང་ སྒྱུར་
བཅོས་འགོྱཝ་ཨིན་མས། དེ་དང་བསྟུན་ཏེ་ ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག་གི་ཁོངས་ལས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༠༥ ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་གནས་རིམ་ནང་ རྫོང་ཁའི་རིག་རྩལ་དགོས་མཁོའི་བརྟག་ཞིབ་
ཅིག་འབད་ཡི། བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་ཞིབ་བཅུད་དང་ རྒྱབ་སྣོན་བསམ་འཆར་ཚུ་ནང་ རྫོང་ཁ་ཡར་དྲག་གི་དོན་ལུ་ འབད་དགོཔ་གཞན་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ སློབ་གྲྭའི་རྫོང་ཁའི་སློབ་སྦྱོང་
འདི་ བརྡ་དོན་སྤྲོད་ལེན་གྱི་ལྕོགས་གྲུབ་ ཧེ་མ་ལས་ལྷག་སྟེ་བཟོ་ནི་ལུ་ གཙོ་བོར་བཏོན་དགོཔ་ཁག་ཆེཝ་འབད་ཐོན་ཏེ་ཡོད། དེའི་ནང་ལས་ འབྲི་ལྷག་གི་རིག་རྩལ་གཉིས་ ཡར་
དྲག་གཏང་དགོཔ་གི་ ཞིབ་བཅུད་མངོན་གསལ་ཆེ་ཏོག་ཏོག་འབད་ ཐོན་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ ད་རེས་ བློ་གསར་ལས་སློབ་རིམ་༡༢ པ་ཚུན་གྱི་ 
རྫོང་ཁའི་རྩ་གཞུང་དང་ ཆོས་ཚན་ཚུ་ཡོངས་རྫོགས་ལེགས་སྒྱུར་འབད་ནི་གུ་ཐག་བཅད་ཅི། 
 
ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག་གི་ འཆར་གཞི་དང་བཀོད་རྒྱ་ཚུ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཤེས་རིག་སློབ་གྲྭའི་ཤེས་ཡོན་ལས་ཁུངས་ཁ་ཐུག་ལས་ རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་རྒྱབ་སྐྱོར་སྡེ་ཚན་གྱིས་འགོ་
འདྲེན་ཐོག་ རྫོང་ཁའི་ཆོས་ཚན་ཡོངས་རྫོགས་ལེགས་སྒྱུར་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ རྫོང་ཁའི་རྩ་གཞུང་དང་ ཆོས་ཚན་འདི་ཚུ་ཡང་ སློབ་གྲྭའི་གནས་རིམ་ནང་ དམིགས་ཡུལ་གཙོ་བོ་ 
རྫོང་ཁའི་བརྡ་དོན་སྤྲོད་ལེན་གྱི་ལྕོགས་གྲུབ་ཡར་སེང་གི་དོན་ལུ་ སྐད་ཡིག་གི་རིག་རྩལ་བཞི་གི་ཤེས་ཚད་ ལེགས་ཤོམ་འཐོབ་ཐབས་ལུ་ འཛམ་གླིང་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཨིང་ལིཤ་གི་ སྐད་
ཡིག་སློབ་སྦྱོང་ཐབས་ལམ་ལུ་ གཞི་རྟེན་འབད་དེ་བཟོ་གནང་ཡོད། དེ་གུ་ ཕན་ཐབས་ཆེ་བའི་རང་ལུགས་ སྔར་སྲོལ་སློབ་སྦྱོང་འབད་ཐངས་ཀྱི་ ལམ་ལུགས་ཚུ་ཡང་ འོས་འབབ་
དང་འཁྲིལ་ཏེ་བཙུགས་ཡོད་པའི་ཁར་ སྐད་ཡིག་གི་རིག་རྩལ་བཞི་ནང་ལས་ཡང་ འབྲི་ལྷག་གི་རིག་རྩལ་ལྕོགས་གྲུབ་ཡར་སེང་ལུ་ དམིགས་བསལ་གྱི་དམིགས་གཏད་འབད་དེ་
བཟོ་བཟོཝ་ཨིན།  
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ད་རེས་ལེགས་སྒྱུར་འབད་མི་གི་ རྫོང་ཁའི་ཆོས་ཚན་དེ་གིས་ ན་གཞོན་བུ་དང་བུམོ་ཚུ་ གིས་ རྫོང་ཁའི་སློབ་སྦྱོང་འདི་འཇམ་ཏོང་ཏོ་དང་ སྤྲོ་བ་ཆེ་ཏོག་ཏོ་གི་ཐོག་ལས་ རྫོང་
ཁའི་བརྡ་དོན་སྤྲོད་ལེན་གྱི་ ཤེས་ཚད་ལྕོགས་གྲུབ་ཡར་སེང་ ངེས་གཏན་འཐོབ་ཚུགས་ནི་དང་གཅིག་ཁར་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ག་ནི་ལས་ཁག་ཆེ་བའི་ བསམ་སྤྱོད་ཤེས་ཡོན་དང་ རང་
གི་ ལམ་སྲོལ་བཟང་པོ་ཉམས་སྲུང་དང་ ཡར་སྤེལ་གྱི་དམིགས་དོན་ཚུ་ཡང་ ལེགས་ཤོམ་འབད་ འགྲུབ་ཚུགས་པའི་དམིགས་གཏད་བསྐྱེད་དེ་བཟོ་གནང་ནུག།  
 
རྩ་གཞུང་འདི་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་འགོ་བཙུགས་ཞིནམ་ལས་ཚུར་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ ཚུན་གྱི་རིང་ལུ་ སླབོ་སོྟན་ལག་ལེན་གྱི་གནས་སྟངས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ 
ལེགས་བཅོས་དུམ་གྲ་རེ་འབད་ཡོད་པའི་ཁར་ དུས་ཅི་སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ལོ་ལུ་ བསྐྱར་ཞིབ་ཡང་བསྐྱར་འབད་དེ་ སྡེབ་དང་སྦྱོར་བ་ཚུ་དུས་མཐུན་དང་་དོན་

ཚན་འཕྲི་སོྣན། དེ་ལས་ སོྦྱང་ལཱ་ལེགས་བཅོས་དང་ཁ་སྐོང་བཅས་ པར་རིས་ཚུ་ཡང་བཙུགས་ཐོག་ལས་ ཚོན་ཁྲ་ཅན་འབད་བཟོ་བཀོད་འབད་ཡོད།  

བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ཡོད་པའི་ སློབ་དེབ་འདི་གིས་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གི་རྒྱུད་ལུ་ སྐད་ཡིག་རིག་རྩལ་དང་ ལྷག་རིག་དང་རྩོམ་རིག་གི་ རིག་རྩལ། དེ་ལས་ 
བརྩི་མཐོང་ཤེས་ཡོན་ཚུ་ གོང་འཕེལ་འགྱོ་བ་གིས་མ་ཚད། ལྷབ་སྟོན་གྱི་གནས་སྟངས་ཚུ་ཡང་ སྤྲོ་ཉམས་ཆེ་བའི་སྒོ་ལས་ སྤྱིར་བཏང་རོྫང་ཁའི་སྐད་

ཡིག་ཡར་རྒྱས་ལུ་ཡང་ ཕན་ཐོགས་སོྦམ་ར་འབྱུང་ཚུགས་པའི་ ཡིད་ཆེས་བཅས་ མཇུག་ར་ རྩོམ་སྒྲིག་གི་ལཱ་འདི་གིས་ འབྲུག་གི་སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ རྫོང་ཁ་
ལེགས་ཤོམ་འབད་ཤེས་པའི་ འཇོན་ཐངས་ཅན་གྱི་་མི་ཁུངས་ཅིག་ལུ་འགྱུར་ཚུགས་པའི་ རེ་སོྨན་ཞུཝ་ཨིན། 

 

བཀྲིས་བདེ་ལེགས། 

 

   ཀུན་དགའ་དྲག་པ།  
      མདོ་ཆེན། 

རྒྱལ་འཛི་ཤེས་རིག་ཚོགས་སྡེ། 
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                                  ོན་བ དོ། 
 

ༀ་ ་ ི། གདོད་ནས་ལེགས་གྲུབ་རི་ ན་ ལ་ཁབ་འདིར། །ཕན་བདའེི་འ ང་གནས་གསང་ གས་ཐེག་པའི་ཆསོ། །ཐོག་མར་འ ེན་
མཛད་མ ངས་མདེ་ཨོ་ ན་ ེ། །བཀའ་ ིན་ ིད་མཐའི་བར་ ་གུས་པས་ ན། །འཇིག་ ེན་དབང་ ག་མི་ཡི་བ ར་ གས་ནས། །ཆོས་
ིད་ གས་གཉིས་དཔལ་གྱི་དགའ་ ནོ་གྱིས། །དཔལ་ ན་འ ག་པའི་ ལ་ཁབ་གཞིར་བཞངེས་པའི། །མ ་ཆེན་ ་མའི་ཞབས་ལ་དད་
ག་བ ེགས། ། ་ཆེན་ཤེས་ འི་མཛོད་ལ་མངའ་བ ེས་ནས། །གཞན་ལམ་འ ེན་མཛད་ཡངོས་ལ་གུས་བ ད་ནས། །ངོ་མཚར་འ མ་
ན་ ོན་མེད་རིག་ལམ་གཏེར། །གང་འདོད་ཡངོས་ལ་མཆོད་ཡོན་འགེྱད་ལ་ ོ། ། 

 
སོླབ་རིམ་༡༡ པའི་རོྫང་ཁའི་སོླབ་དཔོན་ལམ་སོྟན་འདི་ ཤེས་རིག་ལམ་ལུགས་ནང་ ད་རེས་འགོ་དང་པ་བཏོནམ་ཨིན། དེ་བཟུམ་མའི་ལག་དེབ་འདི་ 
ཧེ་མ་གཞི་རིམ་སློབ་གྲྭ་འོག་མ་ཚུ་ནང་མ་གཏོགས་མེདཔ་ཨིན། ཨིན་རུང་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ སོླབ་གྲྭའི་ཤེས་ཡོན་གནས་ཚད་ ཡར་སེང་གི་དོན་ལུ་ གལ་
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བཞག་པར་ དོན་ཚན་རེ་རེ་བཞིན་དུ་ལུ་ དང་པ་ར་ཨ་ལོ་ཚུ་གི་ཁོང་རའི་ རིག་པ་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ རིག་པ་རྒྱ་སྐྱེད་འབད་བཅུག་དགོཔ་ཁག་ཆེ། 
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ཡོད་མི་གི་ཡིག་རྒྱུགས་དབྱེ་བ་ཚུ་ཡང་ དཔེ་རེ་ར་ཨིནམ་ལས་ དེ་ལས་རིགས་བསྒྲེས་ཏེ་ དཔེ་དེབ་གཞན་ཚུ་ཞིབ་འཚོལ་ཐོག་ལས་ ཨ་ལོ་ཁོ་ར་ལུ་
མནོ་བསམ་བཏང་སྟེ་ ལག་ལེན་འཐབ་བཅུག་ནི་འདི་ ཁག་ཆེ་ཤོས་ཅིག་ཨིན།  
 
ཨ་ལོ་ཚུ་ ལས་དོན་དང་འཁྲིལ་བའི་ཤེས་ཚད་གྲུབ་འབྲས་འཐོབ་ཚུགས་མི་ཚུགས་འདི་ ཁོང་ར་གིས་ལྷག་ ཁོང་ར་གིས་བྲིས་ཏེ་ ཉམས་མྱོང་གང་མང་
ཐོབ་མ་འཐོབ་འདི་ལུ་ རག་ལསཔ་ཨིན། འདི་འབདཝ་ལས་ སོླབ་དཔོན་གྱིས་ ལོ་གཅིག་གི་སློབ་སོྟན་འཆར་གཞི་བཟོ་བའི་བསྒང་ལས་ར་ དེ་བསྟུན་
གྱི་ལས་རིམ་བཟོ་དགོཔ་མ་ཚད་ འོག་ལུ་སློབ་སོྟན་དུས་ཚད་ནང་གི་དགོས་དོན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ རིག་རྩལ་གཞན་ཚུ་ལས་ཡང་ ལྷག་ནི་དང་འབྲི་ནི་
གཉིས་ལུ་ གཙོ་བོར་བཏོན་དགོཔ་ཨིན། 
 
ནོ་འདབེས།  

ོན་ལམ་གཅིག་མ ན་ ལ་མཉམ་རང་རིགས་ཀུན། །ཀུན་ཕན་འདོད་ འི་འ ང་གནས་ཤེས་རིག་ལམ། ། 
ལམ་བཟང་ཅི་དགར་ ེལ་བའི་དགེ་མཚན་མཆོག །མཆགོ་ ན་ལེགས་ཚོགས་འཕེལ་བའི་ ར་གྱུར་ཅིག ། 
 
དགེ་ལེགས་འཕེལ།  

 
 
 
 
 
     ཁྲི་འཛི།       
རོྫང་ཁའི་ཆོས་ཚན་ཚོགས་ཆུང་། 
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བཀོད་དེ་ཡོད།  སོླབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ སྐད་ཡིག་གི་རིག་རྩལ་དང་འདྲན་འདྲ་ར་ རྩམོ་རིག་དང་ལྷག་རིག་
ནང་དམིགས་གཏད་བསྐྱེད་ཡོད་པའི་ བརྗོད་དོན་ཚུ་ སོླབ་ཕྲུག་སོ་སོའི་རྒྱུད་ལུ་ འབྱོར་ཚུགསཔ་བཟོ་ནི་
འདི་ཡང་ གལ་ཆེ་དྲགས་ཅིག་ཨིན། དམིགས་དོན་དེ་ འགྲུབ་ནི་གི་དོན་ལུ་ ལམ་སྟོན་འདི་ནང་བཀོད་དེ་
ཡོད་མི་གི་ ཐབས་ལམ་ཚུ་ སོླབ་དཔོན་ལུ་མེད་ཐབས་མེད་པར་ མཁོ་ཆེ་བའི་ལག་ཆས་ཨིན།  

ལེགས་བཅོས་གྲུབ་པའི་ རྩ་གཞུང་དང་འཁྲིལ་བའི་སློབ་དེབ་ཚུ་ནང་ སོླབ་ཕྲུག་གི་ལོ་ནའི་ ཤེས་ཚད་ཀྱི་
ལོྕགས་གྲུབ་དང་མཐུན་པའི་ སོླབ་རིམ་སོ་སོའི་དཔེ་དེབ་ནང་ལུ་ ལྷག་རིག་རྩོམ་རིག་དང་ སྐད་ཡིག་
དང་ ཡི་གུ་སྦྱོར་བའི་ ཡིག་རྒྱུགས་ཚུ་སོ་སོར་བཀོད་དེ་ཡོད། ཨིན་རུང་ དེ་གཉིས་ གཅིག་ཕན་གཅིག་
གྲོགས་ཀྱི་ཐོག་ལས་ སོླབ་སྟོན་འབད་ཐངས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་འདི་ འགྲུབ་ཐབས་འབད་དགོཔ་ཨིན། དེ་
གི་དོན་ལུ་ དེང་རབས་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཤེས་ཡོན་ སོླབ་སྟོན་ཐབས་ལམ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ བཀོད་དེ་ཡོདཔ་ལས་ 
དེ་གིས་སོླབ་དཔོན་ལུ་ཕན་ཐོགས་སོྦམ་ འབྱུང་ཚུགས་པའི་ཡིད་ཆེས་ཡོད། ཨིན་རུང་ སོླབ་དཔོན་ཚུ་
གིས་ ལམ་སྟོན་གྱི་ཐབས་ལམ་འདི་ལས་ ལྷག་པའི་བློ་རིག་བཏོན་ཏེ་ སོླབ་སྟོན་འབད་དགོཔ་གལ་ཆེ། 
ག་ཅི་སྨོ་ཟེར་བ་ཅིན་ སོླབ་ཕྲུག་ཚུ་ ཚོས་རྐྱབ་ནི་གི་རས་གཞི་ དཀརཔོ་བཟུམ་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ ཚོས་
ཟུན་ནི་འདི་ རས་གཞི་འདི་ར་ལུ་ རག་ལསཔ་ཨིན་རུང་ ཚོས་གཞི་ལེགས་ཤོམ་ཟུན་ཚུགསཔ་ཅིག་ 
འབད་ནིའི་ཐབས་ཤེས་གནས་སྐབས་ གང་ཡོད་བཏོན་ནི་འདི་ སོླབ་དཔོན་གྱི་འགན་ཁུར་ངོ་མ་ཅིག་ 
འབད་ནི་འདི་གིས་ཨིན། དེ་མ་ཚད་ སོླབ་ཕྲུག་སོ་སོ་ལུ་ རིག་པའི་ལྕོགས་གྲུབ་ཡང་ མ་འདྲཝ་འོང་
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སྲིད་ནི་ཨིནམ་ལས་ ས་གོ་གཅིག་ནང་ བཏུབ་མི་དང་ ཨ་ལོ་གཅིག་ལུ་བཏུབ་པའི་ཐབས་ཤེས་འདི་
གིས་ ས་གོ་གཞན་དང་ ཨ་ལོ་གཞན་ལུ་འགྱོ་བཏུབ་པར་ ལཱ་ཁག་འོང་ནི་ཨིནམ་ལས་ སོླབ་ཕྲུག་གི་
ལོྕགས་གྲུབ་དང་བསྟུན་པའི་ ཐབས་ལམ་སྣ་ཚོགས་བཏོན་ཏེ་ སོླབ་སྟོན་གནང་དགོཔ་འདི་ཁག་ཆེ། 

མཐར་ཐུག་ལུ་ སྦྱངས་སོྟབས་ཀྱི་ཤེས་ཡོན་འདི་དང་ སོླབ་ཕྲུག་ཁོང་རའི་ རྒྱུད་ལུ་ཡོད་པའི་སྐྱེས་
སྟོབས་ཀྱི་ རིག་སྟོབས་གཉིས་ཟུང་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ ན་གཞོན་ཚུ་འཇོན་ཐངས་ཅན་གྱི་ མི་ཁུངས་ཅིག་
ལུ་བཟོ་དགོཔ་དེ་ ལམ་སྟོན་འདི་གི་དགོས་དོན་ངོ་མ་ཨིན་ནོ།། 

སོླབ་དེབ་ནང་གི་ དོན་ཚན་ཚུ་ མང་ཆེ་བ་ རྫོང་ཉག་རྐྱང་ཐོག་ལུ་ཡོདཔ་ལས་ ཧ་གོ་བར་འཇམ་ཏོང་ཏོ་
ཡོད། དེ་འབདཝ་ལས་ སོླབ་སྟོན་གནང་པའི་སྐབས་ལུ་ མིང་ཚི་དང་དོན་ཚན་གྱི་ བཤད་པ་ལུ་གཙོ་
བོ་མ་བཏོན་པར་ འབྲི་ལྷག་ཉན་སླབ་ཀྱི་ སྐད་ཡིག་རིག་རྩལ་ཡར་རྒྱས་ལུ་ཕན་པའི་ སྦྱོང་ལཱ་གང་མང་ 
འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཐོག་ལས་  སོླབ་སྟོན་འབད་དགོཔ་ཨིན། 
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ག་རིག་དང་ ོམ་རིག། 
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ོམ་རིག་གི་ཁུངས་དོན།   

མི་ཚེི་ནང་ ལཱ་དང་བྱ་བ་ག་ཅི་གི་ནང་ལུ་ཡང་ འཇོན་ཐངས་ཆེ་ཏོག་ཏོ་ཅིག་ལུ་འགྱུར་ནི་གི་ ཐོས་རྒྱ་
དང་ ཉམས་མྱོང་ འཐོབ་ནིའི་དོན་ལུ་ཁག་ཆེ་བའི་ གནས་ཚུལ་དང་བརྡ་དོན་ཚུ་ རྩོམ་རིག་ཚུ་ལྷག་ཐོག་
ལས་ལེན་དགོཔ་ཨིན། རྩོམ་རིག་ཟེར་མི་འདི་ རྒྱལ་བའི་བཀའ་དང་ རྗེས་འཇུག་མཁས་པའི་བསྟན་
བཅོས་དང་ སོྔན་འབོྱན་སྐྱེས་བུ་དམ་པ་ཚུ་གི་མཛད་ཤུལ་དང་། གཞན་ཡང་ འབྱུང་རབས་ རྣམ་ཐར་
དང་རྟོགས་བརྗོད་ སྲུང་དང་གཏམ་རྒྱུད་ ཡིག་འགྲུལ་དང་ཡིག་ཆ་ གསར་ཤོག་དང་དུས་དེབ་ལ་སོགས་
པའི་ དངོས་འབྱུང་གི་རྩོམ་རིག་དང་ རང་གི་རིག་པ་གིས་བཟོ་བའི་ སྲུང་དང་དགོད་བྲ་ འཆར་རོྩམ་
དང་ སྙན་རོྩམ་ལ་སོགས་པའི་ འཆར་སྣང་གི་རྩོམ་རིག་ཚུ་ ག་ར་ལུ་སླབ་ཨིན།  

དེ་ཡང་ ལུགས་ཀྱི་བསྟན་བཅོས་ལས། འ ི་ཀློག་ཡོན་ཏན་ཀུན་གྱི་གཞི། །ཟེར་སླབ་དོ་བཟུམ་ དངོས་
རྩོམ་དང་འཆར་རོྩམ་གྱི་རིགས་ག་ར་ལུ་ ལྷག་སྦྱང་འབད་དེ་ དེ་ཚུ་ནང་ཡོད་པའི་ནང་དོན་ཚུ་ རང་རྒྱུད་
ལུ་འཐོབ་ཚུགསཔ་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ཐབས་ལམ་དྲག་ཤོས་འདི་ར་ ལྷག་ནིའི་རིག་རྩལ་འདི་ཨིན། 
རྩོམ་རིག་ལུ་ལྷག་སྦྱང་འབད་བའི་ གྲུབ་འབྲས་འདི་གིས་ རང་གི་མི་ཚེི་རིང་ལུ་ མཁས་པའི་བྱ་བ་
འཆད་རྩོད་རྩོམ་གསུམ་གྱིས་མ་ཚད་པར་ ཆོས་དང་ལམ་སྲོལ་ལུ་བརྩི་མཐོང་གི་བསམ་སྤྱོད་ཤེས་ཡོན་
དང་། སྲིད་ཀྱི་བྱ་གཞག་ག་ཅི་ར་འབད་དགོ་རུང་ ཐོས་རྒྱ་ཆེ་བའི་ཉམས་མྱོང་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ གདམ་ཁ་མ་
ནོར་བར་འཇུག་ཤེས་པའི་རྣམ་དཔྱོད་ཀྱི་ཤེས་རབ་འཐོབ་ཚུགསཔ་ཨིན། 

དེ་འབད་ནི་འདི་གིས་ ལྷག་ནིའི་རིག་རྩལ་འདི་ མི་ཚེི་ལཱ་གཡོག་གི་ཤེས་ཡོན་འཐོབ་ནིའི་དོན་ལུ་
ལྷག་ནི་དང་། ཐོས་པའི་ཤེས་རབ་འཐོབ་ནིའི་དོན་ལུ་ལྷག་ནི། གོ་དོན་ལེན་ནིའི་དོན་ལུ་ལྷག་ནི། རང་
སོྤྲ་བ་འཕེལ་བའི་དོན་ལུ་ལྷག་ནི་གི་རིག་རྩལ་ཚུ་དང་། དེ་བཟུམ་ཅིག་འབད་ ཞིབ་ཞིབ་འབད་ལྷག་ནི་
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དང་། གདམ་ཁ་དང་བཙག་འཐུ་རྐྱབ་སྟེ་ལྷག་ནི། སྦྱོར་ཀློག་དང་ཚི་སྡུད་རྐྱབ་སྟེ་ལྷག་ནི། ལྷག་སྟེ་
བློར་བཟུང་འབད་ནིའི་ཐབས་ལམ་ཚུ་ ལྷག་ནི་དང་རྩོམ་རིག་གི་ ཤེས་ཡོན་གནས་ཚད་འདི་ནང་ཚུདཔ་
འབད་ བཙུགས་ཏེ་ཡོད།།  
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ག་རིག་དང་ ོམ་རིག་གི་གནས་ཚད། 

སོླབ་རིམ་༡༢ པ་མཇུག་བསྡུཝ་ད་ སོླབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས། 
༡. རྫོང་ཁའི་དཔེ་དེབ་དང་ཡིག་རིགས་ ག་ཅི་ར་ཨིན་རུང་ རྗོད་སྒྲ་ གཅད་མཚམས་ ཚི་

མཚམས་ཚུ་ ཚུལ་དང་མཐུན་ཏོག་ཏོ་འབད་ ལྷག་ཚུགས་དགོ།  
༢. ཆོས་སྐད་ནང་ཡོད་པའི་ ཡིག་ཆ་དང་ དཔེ་ཆ་ཚུ་ལྷག་ཚུགས་དགོ། 
༣. རྫོང་ཁའི་ནང་ཡོད་པའི་དངོས་རོྩམ་དང་ འཆར་རོྩམ་གྱི་དཔེ་དེབ་ཚུ་རང་སྟོབས་ཀྱིས་ལྷག་སྟེ་ 

གོ་བ་ལེན་ཚུགས་དགོ།   
༤. གོ་དོན་ལེན་ནིའི་དོན་ལུ་ལྷག་ཐངས་ཀྱི་ཐབས་ཤེས་མ་འདྲཝ་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་དགོ། 
༥. རྫོང་ཁའི་དཔེ་དེབ་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ བསྐྱར་ཞིབ་ འབད་ཚུགས་དགོ། 
༦. རྩོམ་རིག་མ་འདྲཝ་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ འབྲི་ཐངས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཚུ་ ངོས་འཛི་འབད་ཚུགས་དགོ། 
༧. ལྷག་ནི་ལུ་ གོམས་འདྲིས་ཚུད་དེ་ མི་ཚེི་ནང་ ལྷག་ནི་ལུ་བརྩོན་ཤུགས་དང་ སོྤྲ་བ་བསྐྱེད་

ཚུགས་དགོ། 
༨. རྩོམ་རིག་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ ཆོས་དང་ལམ་སྲོལ་ལུ་ བརྩི་མཐོང་གི་བསམ་སྤྱོད་ཤེས་ཡོན་དང་ 

ཆོས་སྲིད་ཀྱི་བྱ་གཞག་ཚུ་ལུ་ རྣམ་དཔྱོད་ཀྱི་ཤེས་རབ་ འཐོབ་ཚུགས་དགོ། 
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ག་རིག་དང་ ོམ་རིག་གི་བཀོད་རིས།  
ོམ་རིག་ད ེ་བ། བ ་གཅིག་པ། བ ་གཉིས་པ། 

༡. འབྲི་རྩོམ། √ √ 
༢. སྙན་རྩོམ། √ √ 
༣. སྲུང་དང་གཏམ་རྒྱུད། √ √ 
༤. རྣམ་ཐར་དང་རྟོགས་བརོྗད།  བཤེས་སྤྲིངས། 
༥. འཁྲབ་སྟོན་དང་ གློག་བརྙན། (གློག་བརྙན་དབྱེ་ཞིབ་) གློག་བརྙན། 

འབྲི་རྩོམ་བཀོད་རིས།  
འ ི་ ོམ་ད ེ་བ། བ ་གཅིག་པ། བ ་གཉིས་པ། 
༡.༡ འགྲེལ་བཤད་འབྲི་རྩོམ། √  
༡.༢ ལོ་རྒྱུས་འབྲི་རྩོམ། √  
༡.༣ རྒྱུད་སྐུལ་འབྲི་རྩོམ། √  
༡.༤ རྩོད་གླེང་འབྲི་རྩོམ། √ √ 
༡.༥ རྒྱས་བཤད་འབྲི་རྩོམ། √ √ 

སྙན་རོྩམ་བཀོད་རིས།  
འ ི་ ོམ་ད ེ་བ། བ ་གཅིག་པ། བ ་གཉིས་པ། 
༢.༡ རྩོམ། √ 
༢.༢ ཞབས་ཁྲ། √  
༢.༣ བློ་ཟེ། √ 
༢.༤ རྩང་མོ། √  
༢.༥ བསླབ་བྱ། √  
༢.༦ དཔྱེ་གཏམ། √ 
༢.༧ ཁ་བཤད། √  
༢.༨ གསལ་བཤད། √ 
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གནས་རིམ་བ ་ ོན།  
༡. རྫོང་ཁའི་ དཔེ་དེབ་དང་ ཡིག་རིགས་ ག་ཅི་ར་ཨིན་རུང་ རྗོད་སྒྲ་ གཅད་མཚམས་ ཚི་

མཚམས་ཚུ་ ཚུལ་དང་མཐུན་ཏོག་ཏོ་འབད་ ལྷག་ཚུགས།  
༢. ཆོས་སྐད་ནང་ཡོད་པའི་ ཡིག་ཆ་དང་ དཔེ་ཆ་ཚུ་ ལྷག་ཚུགས།  
༣. རྫོང་ཁའི་ནང་ཡོད་པའི་ དངོས་རོྩམ་དང་ འཆར་རོྩམ་གྱི་དཔེ་དེབ་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ རང་སོྟབས་

ཀྱིས་གོ་བ་ལེན་ཚུགས།   
༤. གོ་དོན་ལེན་ནིའི་དོན་ལུ་ ལྷག་ཐངས་ཀྱི་ཐབས་ཤེས་མ་འདྲཝ་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས། 
༥. རྫོང་ཁའི་ དཔེ་དེབ་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ བསྐྱར་ཞིབ་ འབད་ཚུགས། 
༦. རྩོམ་རིག་མ་འདྲཝ་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ འབྲི་ཐངས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཚུ་ ངོས་འཛི་འབད་ཚུགས། 
༧. ལྷག་ནི་ལུ་ གོམས་འདྲིས་ཚུད་དེ་ མི་ཚེི་ནང་ ལྷག་ནི་ལུ་བརྩོན་ཤུགས་དང་ སོྤྲ་བ་བསྐྱེད་

ཚུགས།  
༨. རྩོམ་རིག་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ ཆོས་དང་ལམ་སྲོལ་ལུ་ བརྩི་མཐོང་གི་བསམ་སྤྱོད་ཤེས་ཡོན་དང་ 

ཆོས་སྲིད་ཀྱི་བྱ་གཞག་ཚུ་ལུ་ རྣམ་དཔྱོད་ཀྱི་ཤེས་རབ་ འཐོབ་ཚུགས། 
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ོབ་ ོང་ལས་དོན། 

༡. སློབ་རིམ་བཅུ་གཅིག་པ་ནང་ལྷབ་མི་ ལྷག་ནིའི་རིག་རྩལ་ཚུ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དེ་ ལག་ལེན་འཐབ་
ཚུགས་དགོ། 

༢. རོྫང་ཁའི་དཔེ་དེབ་དང་ ཡིག་རིགས་ ག་ཅི་ར་ཨིན་རུང་ རྗོད་སྒྲ་ གཅད་མཚམས་ ཚི་མཚམས་ཚུ་ ཚུལ་
དང་མཐུན་ཏོག་ཏོ་འབད་ ལྷག་ཚུགས་དགོ།  

༣. ཆོས་སྐད་ནང་ཡོད་པའི་ ཡིག་ཆ་དང་ དཔེ་ཆ་ཚུ་ལྷག་ཚུགས་དགོ།  
༤. རོྫང་ཁའི་ནང་ཡོད་པའི་དངོས་རོྩམ་དང་ འཆར་རྩོམ་གྱི་དཔེ་དེབ་ཚུ་ ལྷག་སྟེ་རང་སོྟབས་ཀྱིས་གོ་བ་ལེན་

ཚུགས་དགོ།   
༥. གོ་དོན་ལེན་ནིའི་དོན་ལུ་ ལྷག་ཐངས་ཀྱི་ ཐབས་ཤེས་མ་འདྲཝ་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ འབྲུ་དོན་དང་ 

བརྗོད་དོན་གྱི་གོ་བ་ ལེན་ཚུགས་དགོ།  
༦. དཔེ་དེབ་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ཞིནམ་ལས་ རང་གི་བློ་འདོད་དང་བསྟུན་པའི་ བསམ་འཆར་ཚུ་

བཀོད་ཚུགས་དགོ།  
༧. རོྩམ་རིག་ མ་འདྲཝ་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ འབྲི་ཐངས་ཀྱི་ ཁྱད་པར་ཚུ་ ངོས་འཛི་འབད་ཚུགས་དགོ།  
༨. རོྩམ་རིག་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ ཆོས་དང་ ལམ་སྲོལ་ལུ་ བརྩི་མཐོང་གི་བསམ་སྤྱོད་ཤེས་ཡོན་དང་ ཆོས་སྲིད་ཀྱི་བྱ་

གཞག་ཚུ་ལུ་ རྣམ་དཔྱོད་ཀྱི་ཤེས་རབ་ འཐོབ་ཚུགས་དགོ། 
༩. བཅུ་གཅིག་པ་ནང་ལྷབ་མི་ མིང་ཚི་གུ་ གསར་འཐེབ་ཉུང་ཤོས་༥༠༠ བཀལ་ཏེ་ བསོྡམས་༣༠༠༠ 

ལྷག་སྟེ་ཧ་གོ་ཚུགས་དགོ། 
༡༠. ལྷག་ནི་གི་ དཔེ་དེབ་ཉུང་ཤོས་༣༠ ལྷག་ཚར་དགོ།  
༡༡. ལྷག་ནི་ལུ་ གོམས་འདྲིས་ཚུད་དེ་ མི་ཚེི་ནང་ ལྷག་ནི་ལུ་བརྩོན་ཤུགས་དང་ སྤྲོ་བ་བསྐྱེད་ཚུགས་དགོ། 
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ོབ་དཔོན་ ་གིས་འབད་དགོཔ། 

༡. དངོས་རོྩམ་དང་ འཆར་རོྩམ་མ་འདྲཝ་ཚུ་ ལྷག་ནིའི་དུས་ཚོད་བྱིན་ཏེ་ ག་དེ་མང་མང་ལྷག་
བཅུག་ནི་དང་འཆར་རྩོམ་དང་ དངོས་རོྩམ་གྱི་གོ་དོན་དང་ རྩོམ་རིག་གི་ཁྱད་པར་དང་ དབྱེ་བ་
ཚུ་ ཕྱེ་བཅུག་དགོ། 

༢. ཚི་མཛོད་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ མིང་ཚི་གི་ གོ་དོན་འཚོལ་ནི་དང་ དུས་མཐུན་གྱི་ མིང་
ཚི་གསར་འཐེབ་ གང་མང་ལྷག་ལྟེ་ མིང་ཚི་རྒྱ་སྐྱེད་ འབད་བཅུག་དགོ། 

༣. རྩོམ་རིག་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ རྩོམ་པ་པོའི་མནོ་ལུགས་དང་ འབྲི་ཐངས་ཀྱི་ཐབས་རིག་ འབྱུང་རིམ་
གྱི་ཚོར་སྣང་ སྲུང་རྩེད་པའི་ སོྤྱད་རྣམ་ཚུ་ དབྱེ་དཔྱད་འབད་དེ་ ཨིན་མེན་དང་ སྐྱོན་ཡོན་གྱི་ 
བསམ་འཆར་ཚུ་ བཀོད་བཅུག་དགོ། 

༤. སྲུང་ གསུང་བཤད་ ཡིག་འགྲུལ་ འབྲི་རྩོམ་ སྙན་ཞུ་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ རྩོམ་རིག་གི་ འབྲི་
ཐངས་མ་འདྲ་བའི་རིག་རྩལ་ཚུ་ དབྱེ་བ་ཕྱེས་ཏེ་ངོས་འཛི་འབད་བཅུག་ཞིན་ན་ ལག་ལེན་
འཐབ་བཅུག་དགོ།  

༥. དངོས་རོྩམ་དང་ འཆར་རོྩམ་མ་འདྲཝ་ཚུ་ ལྷག་སྟེ་ སྲུང་གི་བརྗོད་དོན་དང་ འབྱུང་རིམ་ 
སྲུང་རྩེདཔ་གི་ཁྱད་ཆོས་ཚུ་དང་ སྤང་བླང་གི་གནས་ཚུ་ ངོས་འཛི་འབད་དེ་ མི་ཚེི་སྤྱོད་
རྣམ་དང་ འབྲེལ་བ་འཐབ་སྟེ་ ལག་ལེན་འཐབ་བཅུག་དགོ།  

༦. རྩོམ་རིག་ནང་གི་ ལེགས་པའི་ཆ་ མཛེ་པའི་ཆ་ བདེན་པའི་ཆ་ཚུ་ ངོས་འཛི་འབད་དེ་ 
ཚི་དོན་བཙུགས་ཐངས་ཀྱི་ ཉམས་འགྱུར་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ བཤད་པ་རྐྱབ་བཅུག་དགོ། 
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༧. རྩོམ་རིག་ཚུ་ནང་ རྩོམ་འབྲིཔ་ཚུ་གིས་བཀོད་པའི་ གནད་དོན་ཚུ་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་དང་ རྩོད་
གླེང་ རྩོད་ཚི་དང་ སྒྲ་གཏམ་ལ་སོགས་པའི་ ཚི་གཞི་བཙུགས་ཐངས་ཀྱི་ རིག་རྩལ་ཚུ་ 
དབྱེ་བ་དཔྱད་དེ་ ལག་ལེན་འཐབ་བཅུག་དགོ། 

8. ཁོང་ར་གིས་དགའ་མི་ རྩོམ་འབྲིཔ་ག་ཨིན་ན་དང་ དེའི་རྩོམ་རིག་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ ལོ་རྒྱུས་
ཚུ་སླབ་བཅུག་དགོ། 

9. དཔེ་དོན་སྦྱར་ཏེ་ཡོད་པའི་ ཚི་དོན་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ ཚི་དོན་ དགོས་དོན་ བསྡུས་དོན་ སྤྱི་དོན་
ཚུ་ དབྱེ་བ་ཕྱེས་ཏེ་ ཧ་གོ་བཅུག་དགོ། 

10.  ཆོས་སྐད་དང་ རྫོང་ཁའི་ནང་ཡོད་པའི་ རྩོམ་རིག་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ ཆོས་དང་ལམ་སྲོལ་ལུ་ བརྩི་
མཐོང་བསྐྱེད་ནི་དང་ ཆོས་དང་སྲིད་ཀྱི་བྱ་གཞག་ཚུ་ལུ་ རྣམ་པར་དཔྱོད་པའི་ཤེས་རབ་ འཐོབ་
བཅུག་དགོ།  

11. ཆོས་སྐད་དང་ རྫོང་ཁའི་ནང་ཡོད་པའི་ རྩོམ་རིག་གི་དཔེ་དེབ་ མང་སུ་ལྷག་ནི་ལུ་ སོྤྲ་བ་
བསྐྱེད་བཅུག་ནིའི་ཐབས་ལམ་ཚུ་སྟོན་ཏེ་ ཨ་རྟག་ར་ལྷག་ནི་ལུ་ དག་སྣང་དང་ གོམས་སྦྱང་
ཚུད་བཅུག་དགོ། 
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མ ན་ ེན་ཚང་དགོཔ། 

དཔྱེ་གཏམ་ལས། སོྔན་འབྱོན་གོང་མའི་རྣམ་ཐར། །རྗེས་འཇུག་གདུལ་བྱའི་ཉམས་ལེན། །ཟེར་སླབ་
སྲོལ་ཡོད་དོ་བཟུམ་སྦེ་ ཧེ་མ་ལས་བྱོན་ཡོད་པའི་ ཡུལ་གོང་མ་ཚུ་དང་ ཕམ་བཟངཔོ་ཚུ་གི་མཛད་སྤྱོད་
བཟང་པོ་ཚུ་ ཧ་གོ་ཐབས་དང་། དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་གནད་དོན་ཚུ་ ཧ་གོ་སྟེ་ རང་གི་བསམ་སོྤྱད་བཅོ་ཁ་
རྐྱབ་ནིའི་དོན་ལུ་ཆོས་དང་འཇིག་རྟེན་གྱི་སྐོར་ལས་ སྤང་བླང་ཚུལ་བཞིན་སྟོན་པའི་ དཔེ་དེབ་ཚུ་ལྷག་
དགོཔ་འདི་ཁག་ཆེ། 

དེ་མ་ཚད་ གཞུང་དང་ སྒེར་གྱི་ལཱ་འགན་ ག་ཅི་ར་འབད་རུང་ དེ་ཚུའི་སྐོར་ལས་བྲིས་ཡོད་པའི་དཔེ་དེབ་
ཚུ་ ལྷག་ཞིནམ་ལས་ རིག་རྩལ་དང་ ཐབས་ཤེས་མ་འདྲཝ་ཚུ་ ཧ་གོ་དགོ། དེ་འབདཝ་ལས་ སོླབ་
ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ ལྷག་ནིའི་རིག་རྩལ་འདི་ ཐབས་ལམ་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་ཐོག་ལས་ སྦྱང་བ་བྱིན་ཏེ་ཉམས་
མྱོང་མ་བཏུབ་བཏུབ་འབད་ཚུད་དགོཔ་ཨིན། 

༡ སོླབ་ཕྲུག་ཚུ་གི་ མནོ་རིག་དང་ བསམ་སོྤྱད་བཅོ་ཁ་རྐྱབ་ནིའི་དོན་ལུ་ ཆོས་དང་ལམ་སྲོལ་
དང་འབྲེལ་བའི་ དཔེ་དེབ་ཚུ་ལྷག་ནིའི་གོ་སྐབས་འཐོབ་དགོ། 

༢ ཚིས་བཅད་ ཚི་ལྷུག་ སྤེལ་མ་གསུམ་གྱི་ ལྷག་ཐངས་ཚུ་སྦྱང་བ་འབད་ནིའི་ གོ་སྐབས་
འཐོབ་དགོ། 

༣ མི་སྡེ་དང་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྐོར་ལས་ ཧ་གོ་ནིའི་དོན་ལས་ སོྔན་རབས་དང་ དེང་སང་གི་རྩོམ་
རིག་དང་ གནས་ཚུལ་ཚུ་ ལྷག་ནི་ལུ་ སྦྱང་བ་དང་ གོམས་འདྲིས་ཚུད་ནིའི་ གོ་སྐབས་
འཐོབ་དགོ། 
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༤ རྗོད་སྒྲ་དང་ གཅད་མཚམས་ཚུ་ ཚུལ་མཐུན་འབད་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ ལྷག་ནི་ལུ་ སྦྱང་
བ་འབད་ནིའི་གོ་སྐབས་ འཐོབ་དགོ། 

༥ ལྷག་ཐངས་ཀྱི་ཐབས་ལམ་ དཔེར་ན་ ཁུ་སིམ་སིམ་འབད་ལྷག་ནི་ མིག་བཤལ་རྐྱབ་སྟེ་
ལྷག་ནི་ ཞིབ་ཞིབ་འབད་ལྷག་ནི་ལུ་ སྦྱང་བ་འབད་ནིའི་ གོ་སྐབས་འཐོབ་དགོ། 

༦ ལཱ་དང་ གཡོག་གི་སྐོར་ལས་ ཧ་གོ་ནིའི་དོན་ལུ་ ལྷན་ཁག་དང་ ལས་ཁུངས་ཁག་གི་ 
ཡིག་རིགས་དང་ དཔེ་དེབ་ཚུ་ ལྷག་ནིའི་ གོ་སྐབས་འཐོབ་དགོ། 

༧ ལྷག་ཞིནམ་ལས་ གནད་དོན་བཅུད་བསྡུས་ཏེ་སླབ་ནི་དང་ རྒྱས་བཤད་རྐྱབ་ནི་གི་ སྦྱང་བ་
འབད་ནིའི་ གོ་སྐབས་འཐོབ་དགོ། 

༨ མི་ཚེི་གནས་སྟངས་ནང་ མཁོ་གལ་ཆེ་བའི་ ཤེས་ཡོན་ཚུ་ འཐོབ་ནིའི་དོན་ལུ་ དངོས་རོྩམ་
དང་ འཆར་རོྩམ་གྱི་རིགས་ཚུ་ གང་མང་ལྷག་ནི་གི་གོ་སྐབས་ འཐོབ་དགོ། 

༩ པར་རིས་དང་ ཤོག་ཁྲམ་གྱི་རིགས་ གནད་དོན་དང་གོ་བ་ བརྡ་སྒྱུར་འབད་ཚུགས་ནིའི་ དོན་
ལུ་ སྦྱང་བ་འབད་ནིའི་ གོ་སྐབས་འཐོབ་དགོ། 
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སླབོ་རིམ་བཅུ་གཅིག་པ་དང་བཅུ་གཉིས་པའི་ལྷག་དེབ། 

སོླབ་རིམ་བཅུ་གཅིག་པ་དང་བཅུ་གཉིས་པའི་དོན་ལུ་ ལྷག་རིག་དང་རྩོམ་རིག་གི་རྒྱབ་རྟེན་ལྷག་དེབ་
འབད་ སྲུང་དེབ་དག་པ་ཅིག་ གདམ་འཐུ་འབད་ཡོད། དེ་ཡང་ གཙོ་བོ་ད་རེས་ནངས་པ་གི་དུས་ཚོད་
དང་འཁྲིལ་ཏེ་ འཁྲབ་སྲུང་དང་ གློག་བརྙན་གྱི་སྲུང་། པར་རིསཀྱི་སྲུང་། དུས་ཚོད་ཅིག་གི་ནང་གི་ 
ཉམས་མྱོང་ངོ་མ་བྱུང་ཡོད་པའི་སྲུང་ཐུང་ཀུ། རང་སེམས་ཀྱི་འཆར་སྣང་འདྲ་མིན་ཚུ་ ཡི་གུའི་ལམ་དུ་
བཀོད་ཚུགས་པའི་ རིག་རྩལ་འཐོབ་ཐབས་ཀྱི་དོན་ལུ་ དམིགས་ཏེ་བཙུགས་བཙུགསཔ་ཨིན། 

དེ་འབདཝ་ལས་ འོག་ལུ་ཐོ་བཏོན་ཡོད་པའི་སྲུང་དེ་ཚུ་ སོླབ་དཔོན་ཚུ་གིས་ སོླབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ བསྐྱར་
ཞིབ་དང་དབྱེ་དཔྱད་འབད་དེ་ལེགས་བཅོས་འབད་བཅུག་ནི་དང་། སྲུང་འདི་ཚུ་འཁྲབ་སྲུང་འབད་བྲི་བཅུག་
སྟེ་ འཁྲབ་རྩེད་འབད་བཅུག་ནི། འཁྲབ་སྲུང་འབད་ཡོད་མི་ཚུ་ སྲུང་འབད་བྲི་བཅུག་ནི། འཕྲལ་
འཕྲལ་པར་རིས་ཀྱི་སྲུང་བཟོ་བཅུག་སྦེ་ སྲུང་གི་ཉམས་ཚུ་ལག་ལེན་ནང་ལེན་བཅུག་སྟེ་ ཨ་ལོའི་བློ་
འབུར་གྱི་ཐོག་ལས་ སྲུང་དང་འབྲི་རྩོམ་ཚུ་བྲི་བཅུག་དགོཔ་ཨིན། 

 
 
 
                                                                      
 

ཨང་ དཔེ་དེབ་ཀྱི་མིང་ རྩོམ་པ་པོ་ དཔེ་སྐྲུན་ ISBN དཔེ་སྐྲུན་ལོ 
༡ ཤ་བའི་འཁྲུལ་སྣང་ བསོད་ནམས་བསྟན་འཛི་ ཀེ་ཨེམ་ཀྲི། ༩༩༩༣༦-༢༤-༠༣-༦ ༢༠༠༨ 
༢ གསེར་རྫམ་གང་། བསོད་ནམས་ཀུན་དགའ། ཀེ་ཨེམ་ཀྲི། ༩༩༩༣༦-༢༤-༠༠-༤  
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འབྲི་རྩོམ་ལྷབ་དགོ་པའི་དགོས་དནོ། 

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

འབྲི་རྩོམ་སྤྱིར་བཏང་གི་ངོ་སོྤྲད། 
༉ འབྲི་རྩོམ་ཟེར་མི་འདི་ སྤྱིར་བཏང་གནད་དོན་ཅིག་ལུ་ གཞི་བཞག་ཞིནམ་ལས་ བཤད་པ་རྐྱབ་
ཡོད་མི་ཅིག་ལུ་སླབ་ཨིན། དེ་ཡང་ དོན་མཚམས་སོ་སོར་བཅད་དེ་ ངོ་སོྤྲད་དང་ བར་གྱི་གནད་དོན་ 
མཇུག་བསྡུ་ཚུ་ཡོད་པའི་ འབྲི་བཀོད་ཅིག་གི་ཐོག་ལས་ ལྷག་མི་ཚུ་ ཡིད་ཆེས་བསྐྱེད་ཚུགས་པའི་ 
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ཁུངས་དང་རྒྱུ་མཚན་ དཔེ་ལུང་ཚུ་བཀོད་དེ་ བྲི་དགོཔ་ཨིན། འབྲི་རྩོམ་འདི་ རྩོམ་རིག་གི་ནང་གསེས་
ཅིག་ཨིནམ་ལས་ རྫོང་ཁའི་རྩོམ་རིག་གི་ ཤེས་ཡོན་ལེགས་ཤོམ་འཐོབ་ནིའི་དོན་ལུ་ འབྲི་རྩོམ་འདི་ 
ལྷབ་དགོ་པའི་དོན་ཚན་འབད་བཙུགས་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན། 

ད་རེས་ནངས་པར་ འཛམ་གླིང་གཅིག་འགྱུར་གྱི་དུས་ལུ་ ལོྷདཔ་ལས་ ང་བཅས་རའི་ཧེ་མ་གི་ ལམ་
ལུགས་གུ་ དེང་རབས་ཀྱི་ འབྲི་རྩོམ་ལམ་ལུགས་ཚུ་ ཤེས་དགོཔ་འདི་ཡང་ གལ་ཆེ་བའི་ དུས་སྐབས་
ཅིག་ནང་ ལོྷད་དེ་ཡོད།  དེང་རབས་ཀྱི་འབྲི་རྩོམ་ ལམ་ལུགས་ཚུ་ ཨིང་ལིཤ་ ལ་སོགས་པའི་ རྒྱལ་
ཁབ་གཞན་གྱི་སྐད་ཡིག་ཚུ་ནང་ ཡོངས་གྲགས་ཡོད་ནི་དེ་གིས་ སྐད་ཡིག་མ་འདྲ་རུང་ རིག་ལམ་
གཅིག་འབད་ནི་འདི་གིས་ དེ་ཚུ་ཤེས་པ་ཅིན་ རང་གི་ཤེས་ཡོན་རྒྱ་སྐྱེད་གཏང་ནི་ལུ་ ཕན་ནི་ཨིན་མས། 

དེ་བཟུམ་ཅིག་འབད་ ཡོདཔ་རང་ལས་བཏོན།། མེདཔ་རོགས་ལས་འཚོལ།། ཟེར་སླབ་སྲོལ་ཡོད་པའི་ 
དཔྱེ་བཟུམ། ང་བཅས་རའི་ རྒྱལ་ཡོངས་སྐད་ཡིག་འདི་ཡང་ སྔར་སོྲལ་ལམ་ལུགས་ཀྱིས་ གཞི་
བཟུང་། དེང་རབས་ ལམ་ལུགས་ཀྱིས་ ཟུར་བརྒྱན་ཏེ། རྫོང་ཁའི་རྩོམ་རིག་ སྔར་ལས་ལྷག་སྟེ་ 
གོང་འཕེལ་གཏང་ནི་གི་ དུས་ཚོད་ཁར་ལོྷད་དེ་ཡོད། དེ་གིས་འབད་ ད་ལས་ཕར་ རྫོང་ཁའི་འབྲི་རྩོམ་
འབྲི་ཐངས་འདི་ཡང་ དེང་རབས་ཀྱི་འབྲི་རྩོམ་ ལམ་ལུགས་ཐོག་ལས་ སོླབ་སྦྱོང་འབད་ནི་གི་ལམ་སྲོལ་ 
འགོ་བཙུགསཔ་ཨིན། 
སྤྱིར་བཏང་འབྲི་རྩམོ་ལུ་ཚང་དགོ་པའི་ཁྱད་རྣམ། 

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

སྤྱིར་བཏང་འབྲི་རྩོམ་ལུ་ ནང་གསེས་ཀྱི་ དབྱེ་བ་ཕྱེ་བ་ཅིན་ རྩོམ་སྒྲིག་པ་རང་སོའི་ རིག་པའི་ལོྕགས་
གྲུབ་དང་བསྟུན་ དབྱེ་བ་མ་འདྲཝ་ ལེ་ཤ་ར་ བཤད་སྲོལ་ཡོད་རུང་ ད་ལྟོ་ནཱ་ལུ་འབྲི་རྩོམ་གྱི་དབྱེ་བ་འདི་ 
༦ འབད་བཞག་སྟེ་ཡོད། འབྲི་རྩོམ་གྱི་དབྱེ་བ་དེ་ཚུ་ཡང་ ༡) འགྲེལ་བཤད་འབྲི་རྩོམ། ༢) རྒྱུད་
སྐུལ་ འབྲི་རྩོམ། ༣) ལོ་རྒྱུས་འབྲི་རྩོམ། ༤) རྩོད་གླེང་འབྲི་རྩོམ། ༥) རྒྱས་བཤད་འབྲི་རྩོམ། 
༦) འཆར་སྣང་འབྲི་རྩོམ་ ཚུ་ཨིན། དེ་ཚུ་རེ་རེ་བཞིན་གྱི་གོ་དོན་དང་ ཁྱད་རྣམ་ཚུ་ ཁ་གསལ་འོག་
ལས་མར་བཀོད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན།   

༡. འཆར་སྣང་འབྲི་རོྩམ། 
འཆར་སྣང་འབྲི་རོྩམ་ཟེར་མི་འདི་ དངོས་སུ་མ་བྱུང་མི་ཅིག་དང་ ཡང་ན་ མ་འོངས་པའི་འཆར་བཀོད་
ཚུ་ རང་གི་སེམས་ཀྱིིས་བཟོ་སྟེ་ བློ་རིག་གི་ཐོག་ལས་ བྲིས་ཡོད་མི་ཚུ་ལུ་སླབ་ཨིན། 

འཆར་སྣང་འབྲི་རོྩམ་གྱི་ཁྱད་རྣམ། 
སྤྱིར་བཏང་འབྲི་རྩོམ་གྱི་ ཁྱད་ཆོས་ག་ར་ ཚང་ཐོག་ལུ་ བཤད་དགོ་པའི་ གནད་དོན་འདི་ བཤད་
ཐངས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ ཚི་གཙོ་བོ་ར་ 

- དངོས་སུ་འབད་མ་བྱུང་པའི་ དོན་ཚན་ཅིག་ལུ་ གཞི་བཞག་སྟེ་བྲིས་ཡོདཔ། 
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- སེམས་ཀྱིས་བཟོ་སྟེ་བྲིས་ཡོདཔ།  
 

༢. འགྲེལ་བཤད་འབྲི་རྩོམ།  
འགྲེལ་བཤད་འབྲི་རྩོམ་འདི་ གནད་དོན་ཅིག་གི་སྐོར་ལས་ བཤད་པ་རྐྱབ་སྟེ་ བྲིས་ཡོད་མི་འདི་ཨིན།  
འབྲི་རྩོམ་འདི་ལྷག་པའི་བསྒང་ལས་ ལྷག་མི་གི་སེམས་ལུ་ དོན་ཚན་འདི་གི་སྐོར་ལས་ མངོན་སུམ་ 
ཁྲ་ལམ་ལམ་གྱི་ སྣང་བ་ཤར་ཚུགསཔ་འབད་ བྲི་དགོཔ་ཨིན། དཔེར་ན་ བུམ་ཐང་ཁྲོམ་བཟུམ་ཅིག་
གི་སྐོར་ལས་ འགྲེལ་བཤད་འབྲི་རྩོམ་ཅིག་འབད་བ་ཅིན་ འབྲི་རྩོམ་འདི་ ལྷག་ཚར་བའི་ཤུལ་ལུ་ 
ལྷག་མི་འདི་གིས་ བུམ་ཐང་ཁྲོམ་གྱི་སྐོར་ལས་ པར་རིས་བྲི་དགོ་རུང་ བྲི་ཚུགས་པའི་བློ་སྤོབས་འཐོབ་
ཚུགས་དགོཔ་ཨིན། 

དེ་ལུ་ཡང་ དངོས་གཟུགས་འགྲེལ་བཤད། བྱ་རིམ་འགྲེལ་བཤད། དངོས་དང་དངོས་མེད་ གཉིས་ལྡན་
གྱི་འགྲེལ་བཤད་དང་བཅས་གསུམ་ཡོད།  དེ་ནང་ལས་ དངོས་གཟུགས་ འགྲེལ་བཤད་ཟེར་མི་འདི་ 
དཔེར་ན། མིག་མཐོང་ལག་ཟུན་ལུ་ཡོད་པའི་ ཅ་དངོས་དང་སེམས་ཅན་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ བཤད་པ་རྐྱབ་
སྟེ་བྲི་ནི་ཅིག་ལུ་སླབ་ཨིན།   

བྱ་རིམ་འགྲེལ་བཤད་ཟེར་མི་འདི་ གནད་དོན་ཅིག་ ག་དེ་སྦེ་འབད་ནི་ཨིན་ན་ གོ་རིམ་བཞིན་དུ་གི་ 
འགྲེལ་བཤད་ དཔེར་ན། བཞེས་སྒོ་འབད་ཐངས་ཀྱི་ ཟས་སྦྱོར་དཔེ་དེབ་བཟུམ་ལུ་སླབ་ཨིན།   

དངོས་དང་དངོས་མེད་གཉིས་ལྡན་ ཟེར་མི་འདི་ མིག་མཐོང་ལུ་དངོས་སུ་ཡོད་པའི་ ཅ་དངོས་ཅིག་གི་
སྐོར་ལས་ བཤད་པ་རྐྱབ་ནི་དང་ དེ་དང་འབྲེལ་བའི་ དངོས་མེད་ལྐོག་འགྱུར་གྱི་ལོ་རྒྱུས་ཚུ་ བཤད་པ་
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རྐྱབ་སྟེ་ བྲི་ནི་ཅིག་ལུ་སླབ་ཨིན། དཔེར་ན། གནས་བཤད་ འབྲི་དོ་བཟུམ་ གནས་འདི་ནང་ མིག་
གིས་མཐོང་སར་ཡོད་པའི་ ཅ་དངོས་ཀྱི་བཤད་པ་རྐྱབ་ནི་དང་ གནས་དེ་དང་འབྲེལ་བའི་ ཕན་ཡོན་ལོ་
རྒྱུས་ཚུ་ བཤད་པ་རྐྱབ་དོ་བཟུམ་ཅིག་ཨིན། 
 

འགྲེལ་བཤད་འབྲི་རྩོམ་གྱི་ཁྱད་རྣམ།  
སྤྱིར་བཏང་འབྲི་རྩོམ་གྱི་ ཁྱད་ཆོས་ག་ར་ ཚང་པའི་ཐོག་ལུ་ བཤད་དགོ་པའི་ གནད་དོན་འདི་ བཤད་
ཐངས་ཀྱི་ཐད་ཁར་ ཚི་གཙོ་བོ་ར་ 

- བཤད་པ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ ལྷག་མི་ཚུ་གིས་ གནད་དོན་འདིའི་སྐོར་ལས་ པར་རིས་དང་། པར་
སྲུང་། དེ་ལས་འཁྲབ་སྲུང་ལ་སོགས་པ་ཚུ་ གསལ་ཏོག་ཏོ་འབད་ བྲི་ཚུགས་པའི་བློ་སྤོབས་
འཐོབ་ཚུགསཔ་འབད་བྲིས་ཡོདཔ། 

- བཤད་པ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ དོན་ཚན་འདི་ དངོས་སུ་མ་མཐོང་རུང་ སེམས་ཁར་ ཁྲ་ལམ་ལམ་ 
ཤར་ཚུགསཔ་འབད་བྲིས་ཡོདཔ། 

- གནད་དོན་གྱི་སྐོར་ལས་ སྒོ་ལྔའི་དབང་ཤེས་ལུ་ ངོ་མ་བཟུམ་གྱི་ ཚོར་ཉམས་འབྱུང་ཚུགས་
པའི་བཤད་པ་ཡོདཔ། 

 
བྱ་རིམ་འགྲེལ་བཤད་ཨིན་པ་ཅིན་  

-  བཤད་པ་ སོྤྲས་མ་བཏགས་པར་ རང་བཞིན་ག་ཨིནམ་འབད་བྲིས་ཡོདཔ། 
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-  ལཱ་འབད་ཐངས་ཀྱི་གོ་རིམ་ མ་འཛོལ་བར་ བཤད་པ་རྐྱབ་ཡོདཔ། 
-  ལྷག་མི་གིས་ བཤད་པ་གི་གོ་རིམ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགསཔ་འབད་བྲིས་ 

ཡོདཔ། 
     
༣. ལོ་རྒྱུས་འབྲི་རྩོམ། 
ལོ་རྒྱུས་འབྲི་རྩོམ་ཟེར་མི་འདི་ སོྔན་མར་འབད་འབདཝ་དང་ ཡང་ཅིན་བྱུང་བྱུངམ་ཅིག་གི་སྐོར་ལས་ 
གོ་རིམ་མ་འཛོལ་བར་ རིམ་པ་བཞིན་དུ་བཀོད་དེ་ འབྲི་རྩོམ་གྱི་འབྲི་བཀོད་ནང་ལུ་ བྲིས་ཏེ་ཡོད་མི་ཅིག་
ལུ་གོ་ནི་ཨིན།  
 
ལོ་རྒྱུས་འབྲི་རྩོམ་གྱི་ཁྱད་རྣམ། 

སྤྱིར་བཏང་འབྲི་རྩོམ་གྱི་ ཁྱད་ཆོས་ག་ར་ ཚང་པའི་ཐོག་ལུ་ བཤད་དགོ་པའི་གནད་དོན་འདི་ བཤད་
ཐངས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ ཚི་གཙོ་བོ་ར་ 

- སོྔན་མ་འབད་འབདཝ་དང་ བྱུང་བྱུངམ་ཅིག་ལུ་གཞི་བཞག་ཡོདཔ། 
- ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་འབྱུང་རིམ་ཚུ་ གོ་རིམ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ བྲིས་བིྲཝ། 
- གནམ་ལོ་ ཟླ་ཚེ་ ཆུ་ཚོད་ ལ་སོགས་པའི་དུས་ཚོད་ཚུ་ གོ་རིམ་བཞིན་བྲིས་ཡོདཔ། 
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- འབྲི་རྩོམ་འདི་ རང་གི་སྐོར་ལས་ཨིན་པ་ཅིན་ གང་ཟག་དང་པ་དང་། དེ་མེན་པར་ མི་གཞན་
གྱི་སྐོར་ལས་ཨིན་པ་ཅིན་ གང་ཟག་གཉིས་པ་དང་གསུམ་པ་གི་མིང་ཚབ་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་
ཡོདཔ། 

༤. རྩོད་གླེང་འབྲི་རྩོམ། 
རྩོད་བསྡུར་འབད་བཏུབ་པའི་ དོན་ཚན་གཅིག་ལུ་ ཁུངས་ལྡན་གྱི་དགག་སྒྲུབ་ གང་རུང་ཐོག་ལས་ 
གཞན་ཚུ་ཡིད་ཆེས་ཀྱི་གནས་ལུ་ བཀོད་ཚུགས་པའི་ལུང་རིག་ཚུ་བཙུགས་ཏེ་ ཕན་གནོད་དང་འོས་
འབབ་ཡོད་མེད་སོགས་ཀྱི་ ར་ཁུངས་དང་ བདེན་ཁུངས་གཟང་སྟེ་ བཀོད་པའི་འབྲི་རྩོམ་ཅིག་ལུ་སླབ་
ཨིན། དཔེར་ན། གྲོང་གསེབ་ནང་ཞིང་ལམ་བཏོན་པ་ཅིན་ མི་སེར་ལུ་གནོད་པ་བ་ཡང་ ཕན་པ་འདི་
ཤུགས་ཆེ། ཟེར་ གནོད་པ་ཡོད་ཟེར་བའི་བསམ་འཆར་ཚུ་ལུ་  གནོད་པ་ལས་ཕན་པ་ར་ཤུགས་ཆེ་
བའི་རྩོད་བསྡུར་ སྒྲུབ་བྱེད་དང་བདེན་ཁུངས་གཟང་སྟེ་ འབྲི་དོ་བཟུམ་ཨིན། 

 

རྩོད་གླེང་འབྲི་རྩོམ་གྱི་ཁྱད་རྣམ། 

སྤྱིར་བཏང་འབྲི་རྩོམ་གྱི་ ཁྱད་ཆོས་ག་ར་ ཚང་པའི་ཐོག་ལུ་ བཤད་དགོ་པའི་ གནད་དོན་འདི་ བཤད་
ཐངས་ཐད་ཁར་ ཚི་གཙོ་བོ་ར་ 

- དོན་ཚན་འདི་ མི་སྡེའི་ནང་ལུ་ རྩོད་སྡུར་གྱི་གཞི་ཅིག་འབད་ རྩི་དོ་ཡོད་མི་ཅིག་དགོཔ།    
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- ལྷག་མི་ཚུ་གིས་ ཆ་བཞག་ཚུགས་ནིའི་དོན་ལུ་ རྩོད་སྡུར་འདི་ འོས་འབབ་ཡོད་པའི་ཁུངས་
དང་སྒྲུབ་བྱེད་ དཔེ་ཚུ་གོ་རིམ་འབད་བཙུགས་ཏེ་ བཀོད་ཡོདཔ། 

   - གཞན་གྱིས་ བདེན་འཛི་རེ་ཐབས་ལུ་ ཚོར་ཤུགས་ཅན་གྱི་ཚི་ཚུ་ ཚུད་ཡོདཔ། 

- རྩོད་སྡུར་འདི་ དགག་སྒྲུབ་གཉིས་ འདྲ་མཉམ་འབད་མེན་པར་ ཕྱོགས་གཅིག་ལུ་ གཙོ་བོ་
བཟུང་སྟེ་བྲིས་ཡོདཔ། 

༥. རྒྱས་བཤད་འབྲི་རྩོམ།  
རྒྱས་བཤད་འབྲི་རྩོམ་ཟེར་མི་འདི་ དོན་ཚན་གང་རུང་ཅིག་གི་སྐོར་ལས་ རྩོམ་སྒྲིག་པའི་བསམ་འཆར་
དང་ སྒྲོ་བཏགས་ཚུ་སྤངས་ཏེ་ དྲང་བདེན་གྱི་ཐོག་ལས་ ཁུངས་དང་སྒྲུབ་བྱེད་ཚུ་བཀོད་དེ་ གསལ་ཏོག་
ཏོ་འབད་ བཤད་པ་རྐྱབ་ཡོད་མི་ཅིག་ལུ་སླབ་ཨིན། དཔེར་ན། སྤ་རོ་ཁྲོམ་གྱི་མཐོང་སྣང་ག་ཨིན་མི་དེ་ 
གསལ་རིལ་རི་འབད་བཤད་པ་རྐྱབཡོདཔ། སོླབ་གྲྭའི་ལྟ་རྟོག་སྙན་ཞུ་དང་། གནས་སྟངས་ཅིག་གི་སྐོར་
ལས་ གནས་ཚུལ་བྲི་ནི་བཟུམ་ཅིག་ཨིན། 
 
རྒྱས་བཤད་འབྲི་རྩོམ་གྱི་ཁྱད་རྣམ། 
སྤྱིར་བཏང་འབྲི་རྩོམ་གྱི་ ཁྱད་ཆོས་ག་ར་ ཚང་པའི་ཐོག་ལུ་ བཤད་དགོ་པའི་ གནད་དོན་འདི་ བཤད་
ཐངས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ ཚི་གཙོ་བོ་ར་ 

- བཤད་པ་ཚུ་ ཆགས་སྡང་དང་བསམ་འཆར་གྱི་ཐོག་ལས་མེན་པར་ རང་བཞིན་ག་ཨིནམ་
འབད་བཀོད་ཡོདཔ། 
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- བཤད་པ་ཚུ་ བརྡ་དོན་འཕོྲད་ཐབས་ལུ་ ཁ་གསལ་འབད་བྲིས་ཡོདཔ།  
- ལྷག་མི་གིས་ གནད་དོན་གྱི་སྐོར་ལས་ ག་ནི་ཡང་ཧ་མ་གོ་བར་ཡོད་མི་འདི་ ཧ་གོཝ་བཟོ་

ཚུགསཔ། 

- མིང་ཚབ་ གང་ཟག་དང་པ་དང་གཉིས་པ་ཚུ་ ལག་ལེན་མ་འཐབ་པར་ བྲིས་ཏེ་ཡོདཔ། 
- གཞན་གྱིས་ཆ་བཞག་ཚུགས་པའི་ཁུངས་དང་  སྒྲུབ་བྱེད་ རྒྱུ་མཚན་ཚུ་ གོ་རིམ་ལྡན་ཏོག་ཏོ་

འབད་བཙུགས་ཏེ་ཡོདཔ། 
 

༦. རྒྱུད་སྐུལ་འབྲི་རྩོམ། 
རྒྱུད་སྐུལ་འབྲི་རྩོམ་ཟེར་མི་འདི་ གནད་དོན་ཅིག་ལུ་ ལྷག་མི་ཚུ་ རྒྱུད་སྐུལ་འབད་ཚུགས་པའི་སྒྲུབ་བྱེད་
དང་རྒྱུ་མཚན་ཚུ་བཀོད་དེ་ བཤད་པ་རྐྱབ་ཡོད་མི་འདི་ལུ་སླབ་ཨིན། དཔེར་ན། ཆང་སྤངས་པའི་ཕན་
ཐོགས་ཚུ་བཤད་དེ་ ཆང་སྤང་དགོ་པའི་སྐོར་ལས་  འབྲི་དོ་བཟུམ་ཨིན།  
  
 
རྒྱུད་སྐུལ་འབྲི་རྩོམ་གྱི་ཁྱད་རྣམ། 
སྤྱིར་བཏང་འབྲི་རྩོམ་གྱི་ ཁྱད་ཆོས་ག་ར་ ཚང་པའི་ཐོག་ལུ་ བཤད་དགོ་པའི་ གནད་དོན་འདི་ བཤད་
ཐངས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ ཚི་གཙོ་བོ་ར་ 
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- ལྷག་མི་ཚུ་ ཡིད་ཆེས་སྐྱེད་ཐབས་ལུ་ གནད་དོན་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་ཁུངས་ རྒྱུ་མཚན་ 
སྒྲུབ་བྱེད་ དཔེ་ཚུ་ འོས་འབབ་ལྡན་ཏོག་ཏོ་འབད་ཡོདཔ། 

- ཁེ་ཕན་མང་སུ་འབད་བཤད་དེ་ རྒྱུད་སྐུལ་འབད་ཡོདཔ། 
- གཞན་གྱི་ཆ་གནས་དང་ཡིད་ཆེས་བསྐྱེད་ཐབས་ལུ་ ཚོར་ཤུགས་བྱིན་ཚུགས་པའི་ཚི་ཚུ་ ཚུད་

ཡོདཔ། 

- རྒྱུད་སྐུལ་གྱི་ཚི་ཚུ་ ཟུར་གྱིས་མེན་པར་ ངོ་མ་འབད་ར་བཀོད་དེ་ཡོདཔ། 
 
འབྲི་རྩམོ་འབྲི་ཐངས་ཀྱི་ལམ་ལུགས། 

འབྲི་རྩོམ་གྱི་འཆར་གཞི། 
ལཱ་ག་ཅི་ར་འབད་རུང་ དང་པ་འཆར་གཞི་ལེགས་ཤོམ་འབད་ བརྩམ་དགོཔ་འདི་ ག་ནི་བ་ ཁག་ཆེ་དོ་
བཟུམ་ འབྲི་རྩོམ་གྱི་སྐབས་ལུ་ཡང་ དང་པ་ར་ འཆར་གཞིའི་ཟིན་བྲིས་ ལེགས་ཤོམ་བཟོ་སྟེ་བྲི་བ་
ཅིན་ དེ་གིས་འབྲི་རྩོམ་བྲི་ནི་ལུ་ ལམ་སྟོན་ལེགས་ཤོམ་བྱིན་ཚུགསཔ་ཨིན། 
འབྲི་རྩོམ་གྱི་འཆར་གཞིའི་ནང་ལུ་ དོན་ཚན་གདམ་ཁ་རྐྱབ་ནི་དང་ ངོ་སོྤྲད་ བར་གྱི་གནད་དོན་ མཇུག་
བསྡུ་ཚུ་ ག་དེ་སྦེ་བྲི་ནི་ཨིན་ན་དང་། བར་གྱི་གནད་དོན་ནང་ ག་ཅི་ར་བཙུགས་ཏེ་བྲི་ནི་ཨིན་ནའི་ འཆར་
གཞི་ཚུ་ཚུདཔ་ཨིན།  
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དོན་ཚན་གདམ་ཁ། 
དེ་ཡང་ འབྲི་རྩོམ་གྱི་དོན་ཚན་ཚུ་ རང་གི་ཉམས་མོྱང་དང་ ཡོན་ཏན་གྱི་ཐོག་ལས་ བྲི་ཚུགསཔ་དང་། 
གནད་དོན་ལུ་ ཞིབ་འཚོལ་གྱི་གོ་སྐབས་ཡོདཔ། རྒྱབ་རྟེན་གྱི་རིགས་ཚུ་འཐོབ་ཚུགསཔ། གནས་སྟངས་
དང་འཁྲིལ་བའི་དགོས་མཁོ་ཡོདཔ། ལྷག་མི་གི་ སོྤྲ་བ་ལུ་ གཞི་བཞག་ཐོག་ལས་  བྲི་བ་ཅིན་ འབྲི་
རྩོམ་འདི་ ལེགས་ཤོམ་ཅིག་འབད་འཐོན་ཚུགས་ནི་ཨིན། 

ངོ་སོྤྲད་འབྲི་ཐངས། 
འབྲི༌རྩོམ༌གྱི༌ངོ༌སོྤྲད༌འདི༌ ལྷག༌མི༌ཚུ༌ འབྲི༌རྩོམ༌ནང༌འཛུལ༌བཅུག༌ནིའི༌  སྒོ༌བཟུམ༌ཅིག༌ཨིནམ༌དང༌། 
མཇུག༌བསྡུ༌འདི༌ འབྲི༌རྩོམ༌ལས༌ཕྱི༌ཁར༌འཐོན༌ནིའི་ སྒོ༌བཟུམ༌ཅིག༌ཨིནམ༌ལས༌ ངོ༌སོྤྲད༌ཀྱི༌སྒོ༌འདི༌ 
ཕྱེ༌དགོ༌མནོ༌སི༌སི༌བཟོ༌དགོཔ༌འདི༌གལ༌ཆེ། འབྲི་རོྩམ་གྱི་ ངོ་སོྤྲད་འདི་ རྩོམ་སྒྲིག་པ་རང་སོའི་ རིག་
པའི་ ལོྕགས་གྲུབ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ འབྲི་ཐངས་མ་འདྲཝ་ ལེ་ཤ་ཅིག་ར་འོངམ་ཨིན། ཨིན་རུང་
ཁྱབ༌ཆེ༌ཤོས༌ཀྱིས༌འབད༌བ༌ཅིན༌ ངོ༌སོྤྲད༌ནང༌ལུ༌ འོག༌གི༌གནད༌དོན༌ཚུ༌ བཀོད༌དེ༌འབིྲཝ༌ཨིན། 
- གནད༌དོན༌ ག༌ཅིའི༌སྐོར༌ལས༌ཨིན༌ན༌དང༌། ག༌ཅི༌འབད༌བྲི༌དགོཔ༌ཨིན༌ན། ག༌དེ༌འབད༌ 

བྲིས༌ཡོད༌ག༌དང༌། དེ༌ནང༌ ག༌ཅི༌ར༌ཚུད༌ཡོད༌ག༌ཚུ༌ བཀོད༌དེ༌བྲི༌ནི།   
- ངོ་སོྤྲད་ལྷག་པའི་བསྒང་ལས་ བར་གྱི་གནད་དོན་འདི་ བཀོ་མ་བཞག་པར་ ལྷག་དགོ་མནོ་

སི་སི་འོང་ཚུགས་པའི་ ཚི་དོན་ཚུ་བཙུགས་ཏེ་ བྲི་ནི་ཡོད། 
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- ནང་པའི་ཆོས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་ལྟར་དུ་ མཆོད་བརྗོད་དང་ དམ་བཅའ་ ཁེངས་པ་བསྐྱུང་བའི་
ཚི་དོན་ཚུ་བཀོད་དེ་བྲི་ནི་ཚུ་ཡོད། 

ངོ་སོྤྲད་བྲི་བའི་སྐབས་ལུ་ ངོ་སོྤྲད་འདི་ དོན་མཚམས་གཅིག་ནང་ བྲི་ནི་ཡང་ཡོད། དོན་མཚམས་
གཉིས་ནང་ བྲི་ནི་ཡང་ཡོད། འབྲི་རྩོམ་རྒྱས་ཤིང་རྒྱསཔ་ར་ ཨིན་པ་ཅིན་ དོན་མཚམས་གཅིག་ལས་
ལྷག་སྟེ་ མང་ཉུང་ག་དེ་སྦེ་ཡང་ འབྲི་སྲོལ་ཡོད། 
 
བར་གྱི་གནད་དོན་འབྲི་ཐངས། 
བར༌གྱི༌གནད༌དོན༌ནང༌ལུ༌ འཆར༌གཞིའི༌ནང༌ལུ༌ བཀོད༌ཡོད༌པའི༌ དོན༌ཚན༌གྱི༌ ཟིན༌བྲིས༌ཚུ༌ 
རྗོད༌ཚི༌གི༌ཐོག༌ལས༌ འབྲི༌རྩོམ༌གྱི༌རང༌བཞིན༌དང༌འཁྲིལ༌ཏེ༌ བཤད༌པ༌རྐྱབ༌ནི༌དང༌། ཁུངས༌དོན༌སྦྲག༌ནི༌ 
རྩོད༌སྡུར༌འབད༌ནི༌ཚུ༌ བཀོད༌དགོཔ༌ཨིན། ཁྱོད༌ཀྱིས༌འཆར༌གཞིའི༌ཟིན༌བྲིས༌ནང༌ བཀོད༌ཡོད༌པའི༌ 
ནང༌གསེས༌དོན༌ཚན༌རེ༌གིས༌ ཉུང༌ཤོས༌ དོན༌མཚམས༌རེ༌འཐོནམ༌འབད༌ བྲི༌དགོཔ༌ཨིན། 
བར༌གྱི༌གནད༌དོན༌ བྲི༌བའི༌སྐབས༌ ཚི་མཚམས་དང་ དོན་མཚམས་བཅད་དེ་ བྲི་ནི༌དང༌། དོན་ཚན་གོང་
འོག་གི༌བར༌ན༌ འབྲེལ་བ་ཡོདཔ་འབད་བཙུགས་ནི། དེ༌ལས༌ དོན༌ཚན༌གྱི༌རྒྱབ༌རྟེན༌འབད༌ འོས་འབབ་
ཡོད་པའི་དཔེ་དང་ དཔྱེ་གཏམ༌ ལུང༌འདྲེན༌ཚུ་ཡང༌ ལག་ལེན་འཐབ༌སྟེ༌ བྲི༌ཚུགས༌པ༌ཅིན༌ 
ལེགས༌ཤོམ༌ཨིན། 
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མཇུག་བསྡུ། 
འབྲི་རྩོམ་གྱི་མཇུག་བསྡུ་འདི༌ ལྷག༌མི༌ཚུ༌ འབྲི༌རྩོམ༌ལས༌ ཕྱི༌ཁར༌འཐོན༌འགོྱ༌སའི༌ སྒོ༌བཟུམ༌ཅིག༌ 
ཨིནམ༌ལས༌ སྒོ༌དེ༌ནང༌ལས༌ འཐོན༌པའི༌སྐབས༌ གནད༌དོན༌ངོ༌མའི༌སྐོར༌ལས༌ བཅུད༌དོན༌ 
རྡོག༌རྡོག༌རིལ༌རིལ༌འབད༌ འབག༌ནི༌ཅིག༌དགོཔ༌ཨིན། དེ༌འབདཝ༌ལས༌ མཇུག༌བསྡུ་ནང༌ལུ༌ 

- དོན་ཚན་ངོ་མའི་ནང་དོན་ཚུ་གི་ བཅུད་དོན་བཤད་དེ་ མཇུག་བསྡུ་ནི། 
- འབྲི༌རྩོམ༌གྱི༌གནད་དོན་ཚུ་ལུ་ ཡིད་ཆེས་བསྐྱེད་དགོ་པའི་ ཚི་དོན་བཙུགས་ནི། 
- གནད་དོན་ལུ་ ཞིབ་འཚོལ་དང་གོྲས་སྡུར་ བསམ་དཔྱད་ཚུ་ འཕོྲ་མཐུད་འབད་དགོ་པའི་ 

ཚི་དོན་བཀོད་དེ་མཇུག་བསྡུ་ནི། 
- ནང༌པའི༌ལུགས༌དང༌འཁྲིལ༌ཏེ༌མཇུག་རོྩམ་དང་། བཟོད་གསོལ། བསོྔ་སྨོན། མཛད་བྱང། 

དེ་ལས་ཤིས་བརྗོད་ཀྱི་ཚི་ཚུ་བཙུགས་ཏེ་མཇུག་བསྡུ་སྲོལ་ཚུ་ཡོད། 
 

འབྲི་རྩོམ་གྱི་འབྲི་བཀོད། 
ཁྱིམ་དང་ལྷ་ཁང་རྫོང་གཞིས་ཚུ་གི་ ཕྱིའི་བཀོད་པ་ལེགས་ཤོམ་ཡོད་པ་ཅིན་ ག་ནི་བ་ བྱ་ཆི་ཆི་འབད་
མཐོང་ནི་ཡོད་དོ་བཟུམ་ འབྲི་རྩོམ་གྱི་ནང་ལུ་ཡང་ འབྲི་བཀོད་ལེགས་ཤོམ་དགོཔ་འདི་ཁག་ཆེ། འབྲི་
བཀོད་ལེགས་ཤོམ་ཡོད་པ་ཅིན་ འབྲི་རྩོམ་འདི་ ལྷག་དགོ་མནོ་སི་སི་དང་ ལྷག་གོ་བདེ་ཏོག་ཏོ་འགྱོཝ་
མ་ཚད་ འབྲི་རྩོམ་གྱི་ གོ་བ་འཇམ་ཏོང་ཏོ་འབད་ ལེན་ནི་ལུ་ཡང་  རྒྱབ་སྐྱོར་འབདཝ་ཨིན། 
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འབྲི་རྩོམ་གྱི་འབྲི་བཀོད་ནང་ལུ་ དོན་མཚམས་བཅད་དེ་བྲི་ནི་དང་ ཚི་གི་གཅད་མཚམས་བཞག་སྟེ་བྲི་
ནི། གྱལ་ཕྲང་སྟེ་བྲི་ནི་དང་ ཡི་གུ་སོྙམས་ཏོག་ཏོ་འབད་བྲི་ནི། དེ་ལས་ གཙང་སྦྲ་དང་ལྡནམ་འབད་ བྲི་
ནི་ཚུ་ཚུདཔ་ཨིན། 
དོན་མཚམས་བཅད་དེ་བྲི་ནི་ཟེར་བའི་སྐབས་ སྤྱིར་བཏང་འབྲི་རྩོམ་ལུ་ ངོ་སོྤྲད་ བར་གྱི་གནད་དོན་ 
མཇུག་བསྡུ་ཟེར་ དོན་མཚམས་ཁག་གསུམ་བཅད་དེ་བྲི་དགོཔ་ཨིན། ཨིན་རུང་ བར་གྱི་གནད་དོན་འདི་ 
མང་སུ་ཅིག་འབད་ བྲི་ནི་ཨིན་པ་ཅིན་ དེ་ནང་ལུ་ཡང་ གནད་དོན་མ་འདྲཝ་རེ་ལུ་ དོན་མཚམས་རེ་
བཅད་དེ་ བྲི་ནི་ཡོདཔ་ཨིན། གནད་དོན་གཅིག་རང་ཨིན་རུང་ དེ་ནང་ བཤད་པ་རྐྱབ་དགོཔ་ ལེ་ཤ་ར་
འཐོན་པ་ཅིན་ གནད་དོན་དེ་ལུ་ཡང་ ཡན་ལག་གནད་དོན་དང་འཁྲིལ་  དོན་མཚམས་ཕབས་ཏེ་ བྲི་
དགོ། 
དོན་མཚམས་བཅད་དེ་བྲི་བའི་སྐབས་ དོན་མཚམས་ནང་འདྲེན་འབད་དེ་ འབྲི་ཐངས་གཅིག་དང་། དོན་
མཚམས་ནང་འདྲེན་མ་འབད་བར་ འབྲི་ཐངས་ཅིག་ཡོདཔ་ཨིན། དོན་མཚམས་ནང་འདྲེན་འབད་དེ་འབྲི་
ཐངས་དེ་ འོག་གི་འབྲི་རྩོམ་ དཔེ་༡ པ་གི་ འབྲི་བཀོད་བཟུམ་བྲི་ནི་འདི་ཨིནམ་དང་། དོན་མཚམས་
ནང་འདྲེན་ མ་འབད་བར་འབྲི་ཐངས་འདི་ འོག་གི་འབྲི་རྩོམ་ དཔེ་༢ པ་གི་ འབྲི་བཀོད་བཟུམ་བྲི་ནི་
འདི་ཨིན། འབྲི་བཀོད་དེ་གཉིས་ཆ་ར་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ཡོད་དེ་འབད་རུང་ དར་ཁྱབ་ཆེ་ཤོས་འདི་ 
ནང་འདྲེན་མ་འབད་བར་ བྲི་ནི་དེ་ཨིན། 
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དཔེ་༡པ། ནང་འདྲེན་འབདདེ་འབྲི་ཐངས། 
༉       ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ རང་བཞིན་གྱིས་ཕྱུག་པའི་མཐའ་
འཁོར་ཚུ་ ག་ནི་བ་ཉམས་དགའ་ཏོག་ཏོ་འབད་ཡོདཔ་ལས་ རྒྱལ་ཁབ་འདི་ མཐའ་
འཁོར་མཛེས་པའི་ རྒྱན་ཆ་གིས་བརྒྱན་ཏེ་ འཛམ་གླིང་ནང་ལུ་ དགའ་སྐྱིད་དང་ལྡན་
པའི་ རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ཨིན། དེ་མ་ཚད་ དེང་སང་ རྒྱལ་ཁབ་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་ འགྱུར་བ་
དང་འཁྲིལ་ཏེ་ མི་སྡེའི་དཔལ་འབོྱར་གོང་འཕེལ་གཏང་ཐབས་ལུ་ བཟོ་གྲྭ་འཕྲུལ་ཁང་
ཚུ་ཡང་ གོང་འཕེལ་འགྱོ་དང་འགྱོ་བཞིན་པ་ཡོད། 
       རྒྱལ་ཁབ་འདི་ ཡུན་བརྟན་གོང་འཕེལ་ཐགོ་ལུ་གནས་དགོ་པ་ཅིན་ 
བཟ་ོགྲྭ་འཕྲུལ་ཁང་ལས་ རང་བཞིན་མཐའ་འཁོར་ ཉམས་སྲུང་འབད་དགོཔ་འདི་
གལ་ཆེ། རང་བཞིན་གྱིས་མཛེས་པའི་ མཐའ་འཁོར་ཚུ་ རྒྱུན་སྐྱོང་འཐབ་སྟེ་བཞག་
པ་ཅིན་ རྒྱལ་ཁབ་འདི་ ཇི་སྲིད་བསྐལ་པ་མ་སོྟང་གི་བར་དུ་ དགའ་སྐྱིད་ཀྱི་ཐོག་ལུ་
གནས་ཚུགས། 
       བཟོ་གྲྭ་འཕྲུལ་ཁང་ ལེ་ཤ་གཞི་བཙུགས་འབད་བ་ཅིན་ དེ་ལས་འཐོན་
པའི་བཙགོ་རླུང་གིས་ འགྲོ་བ་མི་དང་ སེམས་ཅན་གྱི་ཚེ་སྲོག་ལུ་ གནོད་པའི་ཁར་ 
གནམ་གཤིས་ཀྱི་ཚ་དྲོད་ཡང་ ཡར་འཕར་འགྱོ་སྟེ་ འབྱུང་བ་བཞི་ ཆ་སྙོམས་མ་
ཚུགསཔ་ལས་ སའི་བཅུད་ཉམས་ནི་དང་ མེའི་འཇིགས་པ་ཡང་འབྱུང་ནིའི་ ཉེན་ཁ་
སྦོམ་ཡོད། 
       རང་བཞིན་མཐའ་འཁོར་ལས་བྱུང་པའི་ བསིལ་བའི་རླུང་གིས་ འགྲོ་བ་
མི་དང་སེམས་ཅན་ག་རའི་ ཚེ་སྲོག་ལུ་ཕན་ཐོགས་ནི་དང་ རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་སྐྱིད་
ཀྱི་གཞི་རྟེན་ཡང་ དེ་ཨིནམ་ལས་ མེད་ཐབས་མེད་པའི་ ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ་བཟུམ་
ཅིག་ཨིན་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།

དཔེ་༡པ། ནང་འདྲེན་མ་འབད་བར་འབྲི་ཐངས།
༉ ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ རང་བཞིན་གྱིས་ཕྱུག་པའི་ མཐའ་འཁོར་ཚུ་ ག་
ནི་བ་ཉམས་དགའ་ཏོག་ཏོ་འབད་ཡོདཔ་ལས་ རྒྱལ་ཁབ་འདི་ མཐའ་འཁོར་མཛེས་པའི་ 
རྒྱན་ཆ་གིས་བརྒྱན་ཏེ་ འཛམ་གླིང་ནང་ལུ་ དགའ་སྐྱིད་དང་ལྡན་པའི་ རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་
ཨིན། དེ་མ་ཚད་ དེང་སང་ རྒྱལ་ཁབ་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་ འགྱུར་བ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ མི་སྡེའི་
དཔལ་འབྱོར་གོང་འཕེལ་གཏང་ཐབས་ལུ་ བཟ་ོགྲྭ་འཕྲུལ་ཁང་ཚུ་ཡང་ གོང་འཕེལ་འགྱོ་
དང་འགྱོ་བཞིན་པ་ཡོད། 
 
རྒྱལ་ཁབ་འདི་ ཡུན་བརྟན་གོང་འཕེལ་ཐགོ་ལུ་གནས་དགོ་པ་ཅིན་ བཟོ་གྲྭ་འཕྲུལ་ཁང་
ལས་ རང་བཞིན་མཐའ་འཁོར་ ཉམས་སྲུང་འབད་དགོཔ་འདི་གལ་ཆེ། རང་བཞིན་
གྱིས་མཛེས་པའི་ མཐའ་འཁོར་ཚུ་ རྒྱུན་སྐྱོང་འཐབ་སྟེ་བཞག་པ་ཅིན་ རྒྱལ་ཁབ་འདི་ 
ཇི་སྲིད་བསྐལ་པ་མ་སོྟང་གི་བར་དུ་ དགའ་སྐྱིད་ཀྱི་ཐགོ་ལུ་གནས་ཚུགས། 
 
བཟ་ོགྲྭ་འཕྲུལ་ཁང་ ལེ་ཤ་གཞི་བཙུགས་འབད་བ་ཅིན་ དེ་ལས་འཐོན་པའི་བཙོག་རླུང་
གིས་ འགྲོ་བ་མི་དང་ སེམས་ཅན་གྱི་ཚེ་སྲོག་ལུ་ གནོད་པའི་ཁར་ གནམ་གཤིས་ཀྱི་
ཚ་དྲདོ་ཡང་ ཡར་འཕར་འགྱོ་སྟེ་ འབྱུང་བ་བཞི་ ཆ་སྙོམས་མ་ཚུགསཔ་ལས་ སའི་
བཅུད་ཉམས་ནི་དང་ མེའི་འཇིགས་པ་ཡང་འབྱུང་ནིའི་ཉེན་ཁ་སོྦམ་ཡོད། 
 
རང་བཞིན་མཐའ་འཁོར་ལས་བྱུང་པའི་ བསིལ་བའི་རླུང་གིས་ འགྲོ་བ་མི་དང་སེམས་
ཅན་ག་རའི་ ཚེ་སྲགོ་ལུ་ཕན་ཐོགས་ནི་དང་ རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་སྐྱིད་ཀྱི་གཞི་རྟེན་ཡང་ 
དེ་ཨིནམ་ལས་ མེད་ཐབས་མེད་པའི་ ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ་བཟུམ་ཅིག་ཨིན་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།
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ནང་འདྲེན་མ་འབད་བར་ བྲི་བའི་སྐབས་ དོན་མཚམས་གོང་འོག་གི་བར་ན་ གྱལ་རེ་ ས་སོྟང་བཞག་
སྟེ་བྲི་དགོཔ་དང་། ནང་འདྲེན་འབད་དེ་བྲི་བའི་སྐབས་ དོན་མཚམས་ གོང་འོག་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ ས་
སྟོང་མ་བཞག་རུང་བཏུབ་ཨིན། 
ཚི་མཚམས་བཅད་དེ་ འབྲི་ཐངས་དེ་ཡང་ ཚི་ག་ར་གཅིག་ཁར་སྦྱར་ཏེ་མེན་པར་ གོང་གི་འབྲི་རྩོམ་
གྱི་དཔེ་ནང་ཡོད་དོ་བཟུམ་ ཁ་ལས་སླབ་པའི་སྐབས་ཀྱི་ ཚི་གི་གཅད་མཚམས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ བྲི་བའི་
སྐབས་ལུ་ གཅད་མཚམས་བཞག་སྟེ་བྲི་བ་ཅིན་ ལྷག་གོ་བདེ་ནི་དང་ གོ་བ་ལེན་གོ་བདེ་ཏོག་ཏོ་འགྱོཝ་
ཨིན། 
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འབྲི་རྩམོ་སྐབས་ སླབོ་དཔོན་ཚུ་གིས་མཛད་གནང་དགོཔ། 
འབྲི་རོྩམ་ སློབ་སྟོན་འབད་བའི་སྐབས་ འབྲི་རོྩམ་གྱི་ནང་དོན་ཚུ་ ཧ་གོཝ་ཙམ་འབད་ མ་བཞག་
པར་ཁོང་གི་རྒྱུད་ལུ་ སྐད་ཡིག་གི་ རིག་རྩལ་བཞི་ ཡར་རྒྱས་གཏང་ཐབས་ལུ་ གཤམ་འཁོད་ཀྱི་
སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོཔ་ཨིན། 
བྲི་ནིའི་རིག་རྩལ་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་དོན་ལུ། 
༡- སྤྱིར་བཏང་འབྲི་རོྩམ་གྱི་ ངོ་སོྤྲད་དང་ དབྱེ་བ་ཚུ་གི་ཐོག་ལུ་ འདྲི་ལན་བྲི་ནི།                
༢- རྩོད་གླེང་འབྲི་རོྩམ་དང་ རྒྱས་བཤད་འབྲི་རོྩམ་ཚུ་ ག་དེ་མང་མང་ལེགས་བཅོས་འབད་ཡི་ར་བྲི་ནི།     
༣- འབྲི་རོྩམ་གྱི་དཔེ་ཚུ་གི་ཐོག་ལུ་ འདྲི་བ་འདྲི་ལན་བྲི་ནི།                          
༤- འབྲི་རོྩམ་ནང་ལས་ཐོན་པའི་ མིང་ཚིག་ཡིག་སྡེབ་ཚུ་གི་ མགྱོགས་ཕབ་དང་ རྗོད་ཚིག་བྲི་ནི།      
༥- འབྲི་རོྩམ་ནང་ལས་ཐོན་པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་གི་ཐོག་ལུ་ རྣམ་གྲངས་དང་འགལ་མིང་ཚུ་བྲི་ནི།  
ལྷག་ནིའི་རིག་རྩལ་ ཡར་རྒྱས་ཀྱི་དོན་ལུ།                              
༡- འབྲི་རོྩམ་གྱི་ ངོ་སོྤྲད་དང་ དབྱེ་བ་ དཔེ་ཚུ་ ག་དེ་མང་མང་ ལྷག་ནི།                  
༢- རང་དང་ ཆ་རོགས་ཚུ་གིས་བྲིས་ཡོད་པའི་འབྲི་རོྩམ་ཚུ་ དམང་ཁར་ལྷག་ནི། 
ཉན་སླབ་ཀྱི་རིག་རྩལ་ ཡར་རྒྱས་ཀྱི་དནོ་ལུ། 
འབྲི་རོྩམ་གྱི་ངོ་སོྤྲད་དང་ དབྱེ་བ་ དཔེ་ཚུ་གི་ཐོག་ལུ་ སློབ་དཔོན་དང་གཅིག་ཁར་ ངག་ཐོག་ལས་
འདྲི་ལན་འབད་ནི་དང་ གནད་དོན་ཚུ་ལུ་ དགག་སྒྲུབ་དང་ གསལ་བཤད་ སྤྱན་འབུལ་ དོགས་
སེལ་ བསམ་འཆར་བཤད་ནིའི་ གོ་སྐབས་གང་མང་བྱིན་དགོཔ་ཨིན།  
 
དབྱེ་ཞིབ། 
སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ འབྲི་ལྷག་ཉན་སླབ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ སྦྱོང་ལཱ་མ་འདྲཝ་ ལེ་ཤ་ཅིག་ འབད་ཡོད་མི་ཚུ་གི་
སྐོར་ལས་ སློབ་དཔོན་གིས་ དུས་རྒྱུན་དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་ སྐུགས་ཐོ་ཚུ་བཞག་དགོ། དེ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ 
སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ ཡར་རྒྱས་འགྱོ་དོ་ཡོད་མེད་ འཕྲལ་འཕྲལ་ར་ བལྟ་དགོ། སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ སློབ་གྲྭ་ནང་
འོང་པའི་དུས་ཚོད་འདི་ འཕོྲ་བརླག་འགྱོ་མ་བཅུག་པར་ ཉིནམ་གཅིག་བ་ཉིནམ་གཅིག་ ཡར་དྲག་
བཟོ་ནིའི་ མནོ་བསམ་བཏང་སྟེ་ སློབ་སྟོན་གནང་དགོཔ་ཨིན།        
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འ ི་ ོམ་གྱི་དོན་ཚན་གདམ་ཁ། 
ཨང་། དོན་ཚན། ད ེ་བ། ོམ་པ་པོ། བ ོད་དོན། 

༡ གཟུགས་ཁམས་བདེ་བའི་ཟས་བཅུད། རྩོད་གླེང་། བས་གཏན་མཐར་ཕྱིན། དགའ་སྐྱིད། 

༢ རྩྭ་དང་ཆུ་ནང་སྡོད་མི་སྦུལ། རྒྱས་བཤད། ཀུན་གསལ། རང་བཞནི་གནསྟངས། 

༣ རང་དགའ་བའི་གཡུས། རྒྱས་བཤད། ཚེདབང་རྡོ་རྗེ། བསོྟད་པ། 

༤ ནད་རིགས་བཀག་ཐབས་རང་གི་ལག་པར། རྩོད་གླེང་། བས་གཏན་མཐར་ཕྱིན། འཕོྲད་བསྟེན། 

ན་ཐབས། 

ཨང་། དོན་ཚན། ད ེ་བ། ོམ་པ་པོ། བ ོད་དོན། 

༡ ནང་པའི་ཆོས་ཀྱི་ཁུངས་དོན། རྒྱས་བཤད། དྲག་ཤོས་སངྱས་རྡོ་རྗེ། ཆོས་ཀྱི་སྐོར། 
༢ ཚེསྔ་ཕྱི། རོྩད་གླེང་། ཚེརིང་ཕུནཚོགས། རྒྱུ་འབྲས། 

 
གཟུགས་ཁམས་བདེ་བའི་ཟས་བཅུད་ཀྱི་སྦྱོང་ལཱ་ལམ་སྟོན། 

དབྱེ་བ།  རྩོད་གླེང་། 
རྩོམ་པ་པོ། བསམ་གཏན་མཐར་ཕྱིན། 

ཁུངས་དོན། 
གཟུགས་ཁམས་བདེ་བའི་ཟས་བཅུད། ཟེར་བའི་འབྲི་རྩོམ་འདི་ནང་ ཚོད་སྲེ་དང་ཤ་གཉིས་ཀྱི་ཕན་གནོད་
ཀྱི་སྐོར་ ཁུངས་དང་རྒྱུ་མཚན་ཚུ་ དགག་སྒྲུབ་འབད་དེ་ བཀོད་ཡོད་པའི་ཁར། འབྲི་རྩོམ་འདི་ནང་ ཤ་
འདི་ ངེས་པར་དུ་བཟའ་དགོཔ་ཅིག་ཨིན་ན་ མེན་ན་ དེ་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ དགག་ཚི་དང་ སྒྲུབ་བྱེད་ཀྱི་
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གཏན་ཚིས་ཚུ་ ལེགས་ཤོམ་འབད་ཚུད་དེ་ཡོདཔ་ལས་ རྩོད་གླེང་འབྲི་རྩོམ་འབད་གདམ་ཁ་ རྐྱབ་
ཡོདཔ་ཨིན།  
འབྲི་རྩོམ་འདི་ལུ་བལྟ་སྟེ་ སོླབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ དཔྱད་པ་གཏང་ནི་གི་རིག་པ་ཡང་ འཐོབ་ནི་ཨིནམ་ལས་ 
རྣམ་དཔྱོད་ཀྱི་རིག་པ་ ཡར་འཕེལ་གྱི་དོན་ལུ་ཡང་ཨིན། གཞན་ཡང་ འབྲི་རྩོམ་འདི་ནང་ལས་ རྩོམ་
པ་པོའི་མནོ་ལུགས་དང་ ད་རེས་ཀྱི་མི་སྡེའི་མནོ་ལུགས་ཀྱི་ ཁྱད་པར་ཚུ་ཧ་གོ་ཚུགས་པའི་ཁར་ གནས་
ཚད་དང་འཁྲིལ་བའི་ མིང་ཚི་གསར་འཐེབ་ལྷབ་ནི་ལུ་ཡང་ ཕན་ཐོགས་ཆེཝ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ དོན་ཚན་
འདི་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་ཡོདཔ་ཨིན།  

 

ལས་དོན། 
 འབྲི་རྩོམ་འདི་ནང་གི དགག་ཚི་དང་སྒྲུབ་བྱེད་ཀྱི་གཏན་ཚིས་ཚུ་ ངོས་འཛི་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 འབྲི་རྩོམ་འདི་ནང་ལས་ མིང་དང་ བྱ་ཚི་ ཁྱད་ཚི་ ལས་ཚི་ལ་སོགས་པའི་ མིང་ཚི་
གསརཔ་ ཤེས་ཚུགས་དགོ། 

 འབྲི་རྩོམ་འདི་ལས་ རིགས་བསྒྲེས་ཏེ་ འབྲི་རྩོམ་གཞན་ཡང་ངོས་འཛི་འབད་ཚུགས་དགོ།  
 མི་དང་མི་གིས་བར་ན་ དགག་སྒྲུབ་ཀྱི་རྩོད་པ་རྐྱབ་ཨིན་པས་ག? ཡངན་རོྩམ་པ་པོའི་མནོ་
ལུགས་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ རྩོད་གླེང་འབྲི་རྩོམ་ཨིན་པས་ག་ དབྱེ་དཔྱད་འབད་ཚུགས་དགོ། 

 རྩོད་གླེང་འབྲི་རྩོམ་གྱི་ ཁྱད་རྣམ་ཚུ་ ཤེས་ཚུགས་དགོ། 
 འབྲི་རྩོམ་ དོན་མཚམས་འབད་ ཚད་གཞི་དང་འཁྲིལ་ གསར་རོྩམ་འབད་ཚུགས་དགོ།   
 རྩོད་གླེང་འབྲི་རྩོམ་ བྲི་ནིའི་ རང་གཤིས་ཚུད་ ཚུགས་དགོ། 
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ོང་ །  
རིག་རྩལ། (ལྷག་ནི་ ཉན་ནི་ བྲི་ནི་) རིག་སྟབོས་དབྱེ་རིམ། (གོ་བ) 

༡. སོླབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ བརྡ་དོན་ལེན་ནིའི་དོན་ལུ་ རོགས་ཀྱིས་ལྷགཔ་ད་ ག་དེ་སྦེ་ཉན་དགོཔ་ཨིན་
ན་ ཉན་ནིའི་རིག་རྩལ་སྟོན་དགོ། དེ་ལས་ སོླབ་དེབ་ནང་གི་འབྲི་རྩོམ་འདི་ དང་པ་ར་ སོླབ་
དཔོན་གྱིས་ རྗོད་སྒྲ་དང་གཅད་མཚམས་དག་ཏོག་ཏོ་འབད་ ལྷག་དགོ། 
དེ་ལས་ སོླབ་ཕྲུག་ཁོང་ར་ རེ་རེ་བཞིན་ལུ་ ལེགས་ཤོམ་འབད་ལྷག་བཅུག་ཞིནམ་ལས་ 
ཚི་ཧ་མ་གོཝ་ ག་ཅི་བཟུམ་ར་ཡོདཔ་ཨིན་ན་ ཐོ་བཏོན་བཅུག་དགོ། ཐོ་བཏོན་ཡོད་མི་འདི་ 
བྱང་ཤིང་གུ་བཀོད་དེ་ འདིའི་གོ་དོན་ སོླབ་ཕྲུག་གཞན་མི་གིས་ ཤེས་ག་མི་ཤེས་དྲིས་ཡི་ར་ 
གོ་དོན་བྲིས་ཏེ་ འདྲ་བཤུས་རྐྱབ་བཅུག་དགོ།  

རིག་རྩལ། (བྲི་ནི་ ལྷག་ནི་) རིག་སྟོབས་དབྱེ་རིམ། (ལག་ལེན་)  
༢. འབྲི་རྩོམ་འདི་ མགུ་ལས་མར་ དོན་མཚམས་རེ་ སོླབ་ཕྲུག་སྐོར་རྒྱབ་འབད་ ལྷག་བཅུག་སྟེ་  

དོན་མཚམས་རེ་བཞིན་ནང་ གནད་དོན་ག་ཅི་ར་བཀོད་ནུག་ག་གོ་བསྡུར་འབད། མཇུག་ལུ་
ལོྷདཔ་ད་ འབྲི་རྩོམ་འདི་ གནད་དོན་གཙོ་བོ་ ག་ཅིའི་སྐོར་ལས་ཨིན་པས། འདི་ནང་ སྤང་
བླང་འབད་དགོཔ་ག་ཅི་ར་འདུག་ག་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ འདྲི་ལན་འབད་ནི།  
 
རིག་རྩལ། (ཉན་སླབ་)རིག་སྟབོས་དབྱེ་རིམ་ (དབྱེ་དཔྱད།) 

༣. འབྲི་རྩོམ་འདི་ དབྱེ་བ་ག་ཅིའི་ནང་ཚུདཔ་ཨིན་ན་དང་། དབྱེ་བ་འདི་ནང་ཚུད་དགོ་པའི་ཁུངས་
དོན་དབྱེ་དཔྱད་འབད་བཅུག། དེ་ལས་ འབྲི་རོྩམ་གྱི་ ངོ་སོྤྲད་དང་ བར་གྱི་གནད་དོན་ 



ོབ་དཔོན་ལམ་ ོན།                                  ོབ་རིམ་༡༢པ། དཔེ་ ན་ལོ་ ༢༠༡༨ ། 
 

རྒྱལ་འཛི་ཤེས་རིག་ཚོགས་སྡེ། 43 

མཇུག་བསྡུ་ཚུ་ ག་དེ་སྦེ་ར་བྲིས་ནུག་ག་ དབྱེ་བ་དཔྱད་བཅུག་སྟེ་ རྩོམ་པ་པོའི་ མནོ་ལུགས་
དང་ འབྲི་ཐངས་ཚུ་ ཧ་གོ་བཅུག་དགོཔ་ཨིན། 

རིག་རྩལ། (སླབ་ནི་ ལྷག་ནི་) རིག་སྟོབས་དབྱེ་རིམ། (དབྱེ་དཔྱད།)  
4. སོླབ་དེབ་ནང་ཡོད་མི་འབྲི་རྩོམ་ ལེགས་ཤོམ་ཨིན་ཟེར་བའི་ དབང་ལུ་བཏང་སྟེ་བཞག་ནི་

མེན་པར། སོླབ་དེབ་ནང་ཡོད་མི་ འབྲི་རྩོམ་འདི་གུ་གཞི་བཞག་ཞིན་ན་ སོླབ་ཕྲུག་རང་རང་
སོ་སོ་ལུ་ ཁྱོད་རའི་ཁ་ཐུག་ལས་འབད་བ་ཅིན་ འབྲི་རྩོམ་འདི་ལུ་བཏུབ་མ་བཏུབ་ག་ཅི་ར་
འདུག་གོ? བཏུབན་ བཏུབ་པའི་ཁུངས་དང་ མ་བཏུབན་ མབཏུབ་པའི་ དབྱེ་བ་དཔྱད་
བཅུག་སྟེ་ ཁུངས་བཀོད་བཅུག་དགོ། 

རིག་རྩལ། (ལྷག་ནི་ བྲི་ནི་) རིག་སྟོབས་དབྱེ་རིམ། (དབྱེ་དཔྱད།)  
༥. སོླབ་དཔོན་གྱིས་ དོན་ཚན་གདམ་ཁ་རྐྱབ་ཞིནམ་ལས་ དགག་ཚི་དང་ སྒྲུབ་བྱེད་ཀྱི་ཚི་ཚུ་ 

བཀོད་དེ་ འབྲི་རྩོམ་བྲི་ནི་གི་སྦྱང་བ་བྱིན་དགོ། འདི་ཡང་ དུས་ཡུན་ཐུང་ཀུ་ཅིག་གི་ནང་ལུ་ 
བྲི་ནི་མེན་པར་ བྲི་ནི་སོླབ་སྦྱོང་ནང་བཀོད་མི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ འཆར་གཞི་ལས་འགོ་བཙུགས་
ཏེ་ ཞུན་དག་ཚུན་ཚོད་ཀྱི་བར་ན་ རིམ་པ་བཞིན་དུ་བྲི་བཅུག་དགོ། དེ་ལས་ སོླབ་དཔོན་གྱིས་ 
སྡེབ་དང་ ཕྲད་ཀྱི་སྦྱོར་བ་དང་བཅས་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ཞིནམ་ལས་ དཔེ་སྣོད་ནང་བཞག་
བཅུག་ནི་དང་ བཅོ་ཁ་རྐྱབ་བྱིན་མི་སྡེབ་དང་སྦྱོར་བ་ཚུ་ ཨ་ལོ་ཚུ་གིས་ཞིབ་འཇུག་འབད་མ་
འབད་ སོླབ་དཔོན་གྱིས་བལྟ་དགོ། 

རིག་རྩལ། (ལྷག་ནི་ བྲི་ནི་) རིག་སྟོབས་དབྱེ་རིམ། (དབྱེ་ཞིབ།)  
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༦. སོླབ་གྲྭ་ནང་ལུ་ཡོད་པའི་ ཀུན་གསལ་དང་དུས་དེབ་ཚུ་ནང་ལུ་ རྩོད་གླེང་གི་ སྐོར་ལས་འབྲི་
མི་ཚུ་ ཞིབ་འཚོལ་འབད་བཅུག་སྟེ་ རྩོད་གླེང་གི་འབྲི་རྩོམ་གྲངས་སུ་ག་དེ་སྦེ་ ཚུདཔ་ཨིན་ན་ 
དེ་གི་ཁུངས་ དམངས་ཁ་ལུ་བཤད་བཅུག་དགོ། འདི་ཆ་འཇོག་གྲུབ་ཞིནམ་ལས་ རང་སོའི་
དཔེ་སྣོད་ནང་བསྡུ་གསོག་འབད་བཞག་དགོ། 

  
རིག་རྩལ། བྲི་ནི། རིག་སྟབོས། (ལག་ལེན། དབྱེ་དཔྱད།) 

༧. འབྲི་རྩོམ་འདི་གི་ཐོག་ལུ་ གོ་བ་ག་དེ་སྦེ་ལེན་ཡོད་ག་ དབྱེ་བ་ག་དེ་སྦེ་ར་ དཔྱད་ཚུགས་ཅི་ག་ 
དེ་ནང་ལས་ ག་ཅི་ར་ལྷབ་ཅི་ག་ ཡིག་ཐོག་ལུ་བྲི་བཅུག་ནིའི་དོན་ལུ་ སོླབ་དེབ་ནང་བཀོད་
ཡོད་པའི་དྲི་བ་ཚུ་བྱིན་ནི་དང་། ཡང་ན་ དྲི་བ་བཞི་ལྔ་ཙམ་ སོླབ་དཔོན་རང་གིས་བཟོ་ཞིནམ་
ལས་ ཁྱིམ་ལཱ་ཚུ་བྱིན་ཏེ་ ཉིནམ་ཤུལ་མའི་ནང་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་ བྲི་ནིའི་རིག་རྩལ་ ཡར་
རྒྱས་འགོྱ་བཅུག་དགོ། 

 
རྩྭ་དང་ཆུ་ནང་སྡདོ་མི་སྦུལ་གྱི་་སྦྱངོ་ལཱ་ལམ་སྟོན། 

འབྱུང་ཁུངས། ཀུན་གསལ་ལས། 
དབྱེ་བ།  རྒྱས་བཤད། 

ཁུངས་དོན། 
འབྲི་རྩོམ་གྱི་དོན་ཚན་ རྩྭ་དང་ཆུ་ནང་འཁྱམས་སོྡད་མི་སྦུལ་གྱི་གནད་ཁུངས་ ཟེར་མི་འདི་ ཀུན་གསལ་
གྱི་ནང་ལས་ བཏོན་ཏེ་བཙུགས་བཙུགསཔ་ཨིན། བཙུགས་དགོ་པའི་དགོས་པ་དེ་ཡང་ རྩོམ་འདི་གི་
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གནད་ཁུངས་དང་འཁྲིལཝ་ད་ སྦུལ་གྱི་སྐོར་ལས་ རང་བཞིན་དང་ སོྤྱད་རྣམ་ གཤིས་ལུགས་ཚུ་ཕྲ་
ཞིང་ཕྲ་བ་ ཁ་གསལ་འབད་ བཀོད་དེ་ཡོདཔ་ལས་ རྒྱས་བཤད་འབྲི་རྩོམ་གྱི་གྲས་སུ་བཙུགས་ཡོད། དེ་
མ་ཚད་ ང་བཅས་རའི་སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གི་རྒྱུད་ལུ་ གནད་ཁུངས་ཚུ་མཐིལ་ཕྱིན་འབད་ ཞིབ་དཔྱོད་འབད་དེ་ 
ཞིབ་འཚོལ་འབད་ནི་གི་ རིག་རྩལ་ཚུ་འཐོབ་ནི་གི་ དགོས་པ་ཡོདཔ་ལས་ བརྟེན་ཏེ་ཨིན།  

ལས་དོན། 
 འབྲི་རྩོམ་འདི་ནང་ ཡོད་པའི་མིང་ཚི་གསརཔ་ཚུ་ སྡེབ་དང་སྦྲགས་ཏེ་ ཤེས་ཚུགས་དགོ། 
 རྒྱས་བཤད་འབྲི་རྩོམ་གྱི་ ཁྱད་རྣམ་ངོས་འཛི་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 དཔེ་འདི་ལས་རིག་བསྒྲེས་ཏེ་ རང་སོྟབས་ཀྱིས་འབད་ རྒྱས་བཤད་འབྲི་རྩོམ་ གསར་རྩོམ་འབད་

ཚུགས་དགོ། 
    
སྐད་ཡིག་རིག་རྩལ་= འབྲི་ལྷག་ཉན་སླབ། རིག་སྟོབས་དབྱེ་རིམ། (གོ་བ།) 
༡. འབྲི་རྩོམ་འདི་ ཆ་དང་ཡང་ན་ ཡ་འབད་ སྐད་མ་བཏོན་པར་ ལྷག་བཅུག་ནི། དེ་ལས་ 

འབྲི་རྩོམ་ནང་གི་ བཅུད་དོན་ག་ཅི་ཨིན་ན་ དག་པ་ཅིག་ལུ་སླབ་བཅུག་ནི། དེ་ལས་ སོླབ་
ཕྲུག་དག་པ་ཅིག་ལུ་ སྐོར་རྒྱབ་འབད་ ཡར་ལོྷང་སྟེ་ དོན་མཚམས་རེ་ལྷག་བཅུག་ནི། དོན་
མཚམས་རེ་ལྷག་ཚརཝ་ད་ དེ་ནང་ མིང་ཚི་གསརཔ་དང་ ཧ་མ་གོཝ་རེ་ཡོད་པ་ཅིན་ བྱང་
ཤིང་གུ་ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་གོ་བ་བཤད་བྱིན་ནི། དོན་མཚམས་རེ་ལྷག་ཚརཝ་ད་ འདི་གིས་ 
གོ་བརྡ་ག་ཅི་སྤྲོདཔ་ཨིན་ན་ སོླབ་ཕྲུག་ཚུ་ གདམ་འཐུ་འབད་ཡི་ར་ སླབ་བཅུག་ནི། མ་
ཤེས་པ་ཅིན་ སོླབ་ཕྲུག་ཤེས་མི་གཞན་གྱིས་ སླབ་བཅུག་སྟེ་ དོན་མཚམས་ག་རའི་ གོ་དོན་ 
ཧ་གོ་ཚུགསཔ་བཟོ་དགོ། མཐའ་མཇུག་ལུ་ འབྲི་རྩོམ་འདི་གིས་ བཅུད་དོན་ག་ཅི་བཏོནམ་
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ཨིན་ན་སླབ་བཅུག་དགོ། དེ་ལས་ མིང་ཚི་ཐོ་བཀོད་འབད་ཡོད་མི་ཚུ་ གོ་དོན་བྲིས་འབག་
འོང་བཅུག་ནིའི་ ཁྱིམ་ལཱ་ཅིག་བྱིན་ཏེ་ མཇུག་བསྡུ་ནི། 

 
སྐད་ཡིག་རིག་རྩལ= འབྲི་ལྷག་ཉན་སླབ། རིག་སོྟབས=  དབྱེ་ཞིབ།  

༢. སྐར་མ་༡༠ གྱི་རིང་ལུ་ རྒྱས་བཤད་འབྲི་རྩོམ་གྱི་ གོ་དོན་དང་ ཁྱད་རྣམ་ཚུ་ འདྲི་ལན་ཐོག་
ལས་བསྐྱར་ཞིབ་འབད།  དེ་ལས་ ཁྱད་རྣམ་ཚུ་ སེམས་ཁར་བཞག་བཅུག་སྟེ་ འབྲི་རྩོམ་
འདི་ རྒྱས་བཤད་འབྲི་རྩོམ་ཨིན་ན་མེན་ན་ བལྟ་ནིའི་དོན་ལུ་ འབྲི་རོྩམ་འདི་ སྐར་མ་༥ གི་
རིང་ལུ་ སོླབ་ཕྲུག་རེ་རེ་བཞིན་ལུ་ ལྷག་བཅུག། དེའི་སྐབས་ ལེགས་ཤོམ་འབད་ ལྷག་དོ་
ཡོད་མེད་དབྱེ་ཞིབ་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་དགོ། 
ག་ར་གིས་ལྷག་ཚརཝ་ད་ སྐར་མ་ ༡༥ དེ་ཅིག་གི་རིང་ ཆ་འབད་རུང་ སྡེ་ཚན་འབད་རུང་ 
སོླབ་ཕྲུག་ཁོང་ར་ནང་རྡོག་ལུ་ འབྲི་རྩོམ་འདི་ རྒྱས་བཤད་འབྲི་རྩོམ་གྱི་གྲངས་སུ་ ཚུད་ནི་
ཨིན་མས་ག་ མེན་མས་ག་ ཁུངས་དང་སྦྲགས་ཏེ་ བསམ་འཆར་བརྗེ་སོར་འབད་བཅུག། 
དེ་ལས་སོླབ་དཔོན་གྱིས་ སྐར་མ་༡༥ དེ་ཅིག་གི་རིང་ སོླབ་ཕྲུག་ཚུ་ གདམ་འཐུ་དང་ ཁས་
བླངས་ཚུ་གི་ཐོག་ལས་ འབྲི་རྩོམ་འདི་ རྒྱས་བཤད་ཨིན་མེན་གྱི་བསམ་འཆར་དང་། འབྲི་
རྩོམ་འདི་ནང་ ངོ་སོྤྲད་དང་ བར་གྱི་གནད་དོན་ མཇུག་བསྡུ་ཚུ་ ག་དེ་སྦེ་ར་ ཚུད་ཡོད་ག? 
དེ་ནང་ལུ་ སྦུལ་དང་འབྲེལ་བའི་ནང་དོན་ཚུད་དགོཔ་ཚུ་ འོས་འབབ་ལྡནམ་འབད་ཡོད་མེད་
དང་། འབྲི་རྩོམ་འདིའི་ ལེགས་པའི་ཆ་དང་ ཉེས་པའི་ཆ་ཚུ་ ག་དེ་སྦེ་ར་འདུག་ག་ དམངས་
ཁར་སླབ་ནིའི་གོ་སྐབས་བྱིན་དགོ། དེའི་སྐབས་ རྟག་བུ་ར་ ཤེས་མི་དང་སྤོབས་པ་ཡོད་མི་
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ཚུ་གིས་ར་ སླབ་བཅུག་ནི་མེན་པར་ གོ་སྐབས་སྤེལ་ཏེ་ སླབ་ནིའི་ནང་ ལོྕགས་གྲུབ་ཞན་སུ་
ཡོད་མི་ཚུ་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོག་ལས་ གོ་སྐབས་མང་སུ་བྱིན་ཏེ་ སྦྱང་བ་ཚུད་བཅུག་དགོ། 
མཇུག་ར་ འབྲི་རོྩམ་གྱི་མཇུག་ལུ་ཡོད་པའི་ དྲི་བ་ཚུ་དང་ ཡང་ན་ སོླབ་དཔོན་རང་གིས་ དྲི་
བ་ཚུ་བཟོ་ཐོག་ལས་ འབྲི་རྩོམ་བསྐཡར་ཞིབ་དང་འབྲེལ་བའི་ ཁྱིམ་ལཱ་ཅིག་བྱིན་ཏེ་ ཉིནམ་
ཤུལ་མའི་ནང་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་ བསམ་ལན་ཚུ་བྱིན་དགོ། 

 
སྐད་ཡིག་རིག་རྩལ= འབྲི་ལྷག་ཉན་སླབ། རིག་སོྟབས=  གཅིག་བསྡུས།  
༣. སོླབ་དཔོན་གྱིས་ རྒྱས་བཤད་འབྲི་རྩོམ་གྱི་ དཔེ་དག་པ་ཅིག་འཚོལ་འབག་འོང་སྟེ་ ལ་ལུ་

སོླབ་དཔོན་རང་གིས་ལྷག་ ལ་ལུ་ཅིག་ སོླབ་ཕྲུག་ཁོང་ར་ལུ་ ལྷག་བཅུག་སྟེ་ འབྲི་ཐངས་ཚུ་ 
ངོས་འཛི་འབད་བཅུག་དགོ།  
དེ་ལས་ ག་ར་གཅིག་ཁ་འབད་ རྒྱས་བཤད་འབྲི་རྩོམ་བྲི་ནིའི་ གནད་དོན་ཅིག་ གདམ་འཐུ་
འབད་དེ་ འདིའི་ཐོག་ལུ་ ངོ་སོྤྲད་ བར་གྱི་གནད་དོན་ མཇུག་བསྡུ་གསུམ་ནང་ ཁྱད་རྣམ་
དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ག་ཅི་ར་བཙུགས་ཏེ་བྲི་ནི་ཨིན་ནའི་ འབྲི་རྩོམ་བྲི་ནིའི་ འཆར་གཞི་ཅིག་ 
བསྟུན་གོྲས་འབད་ནི།  

 
དམངས་ཁར་བསྟུན་གྲོས་འབད་ཡོད་པའི་ འཆར་གཞི་ལུ་ གཞི་བཞག་སྟེ་ རང་ར་སོ་སོ་
གིས་ཡང་ གནད་དོན་རེ་ གདམ་འཐུ་འབད་བཅུག་སྟེ་ འདིའི་ཐོག་ལུ་ དང་པ་འཆར་གཞི་
བཟོ། གཉིས་པ་ འཆར་གཞི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཟིན་བྲིས་དང་པ་དང་གཉིས་པ་ཚུ་ བཟོ་ཐོག་
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ལས་ སོླབ་དཔོན་གྱིས་ རྒྱབ་སྐཡོར་ཚུ་འབད་དེ་ མཐའ་མཇུག་ལུ་ རྒྱས་བཤད་འབྲི་རྩོམ་
ལེགས་ཤོམ་ཅིག་ བྲི་ཚུགསཔ་བཟོ་དགོ། 

 
འབྲི་རྩོམ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་བའི་སྐབས་ འབྲི་རྩོམ་གྱི་འབྲི་བཀོད་དང་ ཁྱད་རྣམ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་
ཡོད་མེད། དེ་ལས་ སྡེབ་དང་སྦྱོར་བ་ཚུ་ ཚུལ་མཐུན་ཡོད་མེད་ཚུ་གི་ཐོག་ལུ་ ལེགས་བཅོས་
འབད་ཡི་ར་ ཐེངས་༢ དང་༣ ཙམ་རེ་བྲི་བཅུག་སྟེ་ མཐའ་མཇུག་ལུ་ གྲུབ་འབྲས་ཀྱི་
སྐུགས་ཚུ་ དུས་རྒྱུན་གཞི་བཟོ་དང་ སྦྱང་རྒྱུགས་དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་ སྐུགས་ཐོ་ནང་བསོྡམ་ནི་ཡོདཔ་
བཟོ་དགོ། 
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རང་དགའ་བའི་གཡུས་ཀྱི་སྦྱོང་ལཱ་ལམ་སྟོན། 

བསྡུ་སྒྲིག་པ། ཚེདབང་རྡོ་རྗེ། 
དབྱེ་བ།  རྒྱས་བཤད།  

ཁུངས་དོན། 
འབྲི་རྩོམ་འདི་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་དགོ་པའི་དགོས་པ་ཡང་ འབྲི་རྩོམ་འདི་གི་དོན་ཚན་ ང་བཅས་རའི་མིག་
མཐོང་ལག་གཟུང་གི་ ལག་ལེན་ནང་ཡོད་ནི་དེ་གིས་ སོླབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ རང་སོའི་མཐའ་འཁོར་དང་
འཁིྲལ་བའི་གནད་དོན་ཚུ་ལུ་ གཞི་རྟེན་གྱི་ཐོག་ལས་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་པའི་དགོས་པ་ཡོད་ནི་དེ་
གིས་ཨིན། འདི་གིས་མ་ཚད་ འབྲི་རྩོམ་འདི་ནང་བཀོད་ཡོད་མི་ དཔེ་དང་དཔེ་ཅན་ཚུ་ཡང་ ག་དེ་
འཇམ་འཇམ་འབད་ བཀོད་ཡོད་ནི་འདི་གིས་ སོླབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ དཔེ་འཇམ་ཏོང་ཏོ་འབད་ལེན་ཚུགས་
ནི་གི་དགོས་པ་ཚུ་ཡོདཔ་ལས་ཨིན། 

ལས་དོན། 
  སོླབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་རྒྱས་བཤད་འབྲི་རྩོམ་གྱི་ ཁྱད་ཆོས་ཚུ་ཧ་གོ་ཚུགས་དགོ། 
  འབྲི་རྩོམ་འདི་ལུ་བལྟ་སྟེ་ དཔེ་དོན་སྦྲགས་ཐངས་དང་ ཚི་གཞི་བཙུགས་ཐངས་ཚུ་ ལག་ལེན་
འཐབ་ཚུགས་དགོ། 

  རྒྱས་བཤད་འབྲི་རྩོམ་ བྲི་ནི་ལུ་གཞི་ཚུད་ཚུགས་དགོ། 
 
ོང་ །  

རིག་རྩལ། (ལྷག་ནི་) རིག་སྟོབས་དབྱེ་རིམ། (གོ་བ་) 
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༡. སོླབ་དེབ་ནང་ལུ་ཡོད་མི་འབྲི་རྩོམ་འདི་ སྐར་མ་༣༠ དེ་ཅིག་གི་རིང་ལྷག་བཅུག་ཞིནམ་ལས་ 
ཧ་མ་གོ་མི་མིང་ཚི་ཚུ་ དོགས་དཔྱོད་འབད་བཅུག་དགོ།  

 རིག་རྩལ། (ལྷག་ནི་) རིག་སྟོབས་དབྱེ་རིམ། (གོ་བ་ ལག་ལེན་) 
༢. སོླབ་ཁང་ནང་ ག་ར་གིས་གོཝ་འབད་ སོླབ་ཕྲུག་རེ་རེ་བཞིན་ལུ་ སྐོར་སོར་ཡི་སོར་ཡི་ ག་

ར་ལུ་ ལྷག་བཅུག་དགོ། དེ་གི་སྐབས་ལུ་ སོླབ་དཔོན་གྱིས་ རྗོད་སྒྲ་དང་ཚི་མཚམས་གཅད་
ཐངས་ཚུ་ ག་དེ་སྦེ་བལྟ་ནི་ཨིན་ན་ དབྱེ་ཚད་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་འབད་དགོ། 

རིག་རྩལ། (ལྷག་ནི་ བྲི་ནི་) རིག་སྟོབས་དབྱེ་རིམ། (གོ་བ་ ལག་ལེན་) 
༣. ཡིག་སྡེབ་སྦྱང་ནི་གི་དོན་ལུ་ ཡིག་སྡེབ་ཀྱི་འགྲན་སྡུར་རེ་འབད་བཅུག་དགོཔ་དང་ མིང་དང་

བྱ་ཚི་ ཁྱད་ཚི་ཚུ་ལོགས་སུ་འབད་བཏོན་ཞིནམ་ལས་ མིང་ཚི་དེ་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་
བཅུག་སྟེ་ འབྲི་རོྩམ་ བྲི་བཅུག་དགོ། 

 རིག་རྩལ། (ལྷག་ནི་ ) རིག་སྟོབས་དབྱེ་རིམ། (དབྱེ་དཔྱད་) 
༤. དོན་ཚན་ འདི་གུ་ར་ སོླབ་ཕྲུག་ཁོང་ར་ བཏུབ་མ་བཏུབ་སྐོར་ལས་ བསམ་འཆར་ཧེང་སྐལ་ 

བཙུགས་བཅུག་སྟེ་ འབྲི་རྩོམ་བྲི་བཅུག་ནི། འདི་གི་སྐབས་ལུ་སློབ་དཔོན་གྱིས་ ཡིག་སྡེབ་
དང་ སྦྱོར་བ་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ གྲོགས་རམ་འབད་བྱིན་དགོ། མིང་ཚི་ལཱ་ཁག་ཚུ་ ཚི་
མཛོད་ལག་ལེན་འཐབ་བཅུག་སྟེ་ མིང་ཚི་ཚུ་སྦྱང་བ་འབད་བཅུག་དགོ། 

 རིག་རྩལ། (ལྷག་ནི་) རིག་སྟོབས་དབྱེ་རིམ། (གོ་བ་ དབྱེ་དཔྱད་ གཅིག་བསྡུས་) 



ོབ་དཔོན་ལམ་ ོན།                                  ོབ་རིམ་༡༢པ། དཔེ་ ན་ལོ་ ༢༠༡༨ ། 
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༥. སོླབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ འབྲི་རྩོམ་འདི་ལྷག་བཅུག་ཞིནམ་ལས་ ཁྱད་རྣམ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ བྲིས་ཡོད་
མེད་དང་ ཚི་དོན་ཚུ་ བཏུབ་དང་མ་བཏུབ་ འཕྲི་སོྣན་གང་ཡོད་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དེ་ 
སོླབ་ཕྲུག་དམངས་ལུ་ སྤྱན་ཞུ་འབད་བཅུག་དགོ། དེའི་སྐབས་ སོླབ་དཔོན་འདི་ གྲོས་
བསྡུར་འགོ་འདྲེན་པ་དང་ ཕན་གོྲགས་འབད་མི་ཅིག་འབད་སྡོད་དེ་ གྲོས་སྡུར་འདི་ ཕན་ནུས་
དང་སོྤྲ་བ་ཡོདཔ་ཅིག་བཟོ་དགོ། 

 
ནད་རིགས་བཀག་ཐབས་འདི་ རང་གི་ལག་པར་ཀྱི་སྦྱོང་ལཱ་ལམ་སྟནོ། 

སྐད་ཡིག་རིག་རྩལ་= འབྲི་ལྷག་ཉན་སླབ། རིག་སྟོབས་= གོ་བ། དབྱེ་དཔྱད། 
༡. འབྲི་རྩོམ་འདི་ སླབོ་དཔོན་གྱིས་ ལེགས་ཤོམ་འབད་ལྷག་ཞིནམ་ལས་ མིང་ཚི་གསརཔ་དང་ ཧ་

མ་གོ་མི་ ག་ཅི་ར་ཡོད་ག་ ལོགས་སུ་བཏོན་བཅུག་སྟེ་ དེའི་གོ་དོན་བྲིས་བྱིན།  
འབྲི་རྩོམ་འདི་ ཨ་ལོ་ཆ་འབད་ སྐར་མ་༡༥ གི་རིང་ལྷག་སྟེ་ དེ་ནང་ལས་ དྲི་བ་༥ རེ་བཟོ་སྟེ་ 
རང་སོའི་ འབྲི་དེབ་ནང་བྲི་བཅུག། དེ་ལས་ ཆ་སོར་ཞིནམ་ལས་ རང་གིས་བྲིས་ཡོད་པའི་དྲི་བ་འདི་ 
རང་གི་ཆ་གསརཔ་འདི་ལུ་ བཀདོ་དེ་ ལན་སླབ་ཚུགས་མི་ཚུགས་བལྟ་ནི་དང་། ཆ་གསརཔ་གིས་
བྲིས་ཡོད་པའི་དྲི་བ་འདི་ལུ་ ལན་རང་གིས་ སླབ་ཚུགས་མི་ཚུགས་བལྟ་ནིའི་ འདྲི་ལན་འགོ་འདྲེན་
འཐབ། དེའི་སྐབས་ ལན་མ་ཤེསཔ་དང་ འདྲི་ལན་འཛོལ་བ་རེ་འབྱུང་པ་ཅིན་ སླབོ་དཔོན་གྱིས་ 
བཅོ་ཁ་རྐྱབ་སྟེ་བྱིན་དགོ། 

སྦྱོང་ལཱ།  
སྐད་ཡིག་རིག་རྩལ= ཉན་སླབ་དང་བྲི་ནི། རིག་སོྟབས་= དབྱེ་དཔྱད། 
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2. རོྩད་གླེང་འབྲི་རྩོམ་གྱི་ ཁྱད་རྣམ་དང་ སྤྱིར་བཏང་འབྲི་རོྩམ་གྱི་ ངོ་སྤྲོད་ བར་གྱི་གནད་དོན་ 
མཇུག་བསྡུ་འབྲི་ཐངས་ཚུ་བསྐྱར་ཞིབ་འབད། དེ་ལས་ འབྲི་རྩོམ་འདི་ རོྩད་གླེང་འབྲི་རྩོམ་ནང་ 
ཚུད་པས་ག་ མི་ཚུད་པས་ག་ དབྱེ་དཔྱད་འབད་བཅུག། དེ་ནང་ལུ་ དགག་སྒྲུབ་ཀྱི་དོན་ཚན་ག་ཅི་
འདུག་ག? བདེན་ཁུངས་དང་སྒྲུབ་བྱེད་ཚུ་ ག་དེ་སྦེ་བཀོད་ནུག་ག་ ངོས་འཛི་འབད་བཅུག།  
ཨ་ལོ་གིས་ དོན་ཚན་གཅིག་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་བཅུག་ཞིནམ་ལས་ ག་ར་གཅིག་ཁ་འབད་ ངོ་སྤྲོད་
དང་བར་གྱི་གནད་དོན་ མཇུག་བསྡུ་ཚུ་ནང་ དགག་སྒྲུབ་ཚི་ཚུ་ ག་དེ་སྦེ་ར་བཀདོ་དེ་བྲི་ནི་ཨིན་ན་ 
འཆར་གཞི་བརྩམས་ཏེ་ འབྲི་རྩོམ་བྲི་ནི་གི་སྦྱང་བ་འབད།  

 
སྦྱོང་ལཱ། 
སྐད་ཡིག་རིག་རྩལ་= འབྲི་ལྷག་ཉན་སླབ། 
རིག་སོྟབས་=  ལག་ལེན་གཅིག་བསྡུས། 
 
3. སློབ་དཔོན་གྱིས་ རོྩད་གླེང་འབྲི་རྩོམ་གྱི་ དཔེ་མ་འདྲཝ་ དག་པ་ཅིག་ འཚོལ་འབག་འོངས་ཏེ་ 

སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ དམངས་ཁར་ལྷག་བཅུག་ཞིནམ་ལས་ རོྩམ་སྒྲིགཔ་གཞན་གྱིས་ དགག་སྒྲུབ་ག་དེ་
སྦེ་ར་འབད་དེ་བྲིས་ནུག་ག་ དབྱེ་དཔྱད་འབད་བཅུག། དེ་ལས་ འབྲི་རྩོམ་དེ་ཚུ་ལུ་ གཞི་བཞག་སྟེ་ 
སློབ་ཕྲུག་ཁོང་ར་གིས་ཡང་ རོྩད་གླེང་འབྲི་རྩོམ་རེ་ བྲི་བཅུག་དགོ། སློབ་དཔོན་གྱིས་ འབྲི་རོྩམ་དེ་
ཚུ་ ཟིན་བྲིས་དང་པ་དང་ གཉིས་པ་གསུམ་པ་ཚུན་ལུ་ ལེགས་བཅོས་དང་ཞུན་དག་འབད་བྱིན་ཚར་
བའི་ཤུལ་ལུ་ ལེགས་ཤོམ་ཡོད་མི་ཚུ་ དམངས་ཁར་ལྷག་བཅུག་སྟེ་ རོྩད་གླེང་འབྲི་རྩོམ་གྱི་ གོ་
དོན་དང་འབྲི་ཐངས་ཚུ་ ག་ར་གིས་ ལེགས་ཤོམ་འབད་ཧ་གོ་བཅུག་དགོ། 
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ན་ ོམ། 
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ན་ ོམ་གྱི་ ིར་བཏང་ངོ་ ོད། 
སྙན་རོྩམ་འདི་ རྩོམ་རིག་གི་ནང་གསེས་ མཁས་པའི་བྱ་བ་ འཆད་རྩོད་རྩོམ་གསུམ་གྱི་སླ་ལས་ རྩོམ་
པ་འདི་ཨིན། སྙན་རོྩམ་འདི་ ཆོས་སྐད་ཀྱི་དཔེ་ཆ་ཚུ་ནང་ལས་འབད་བ་ཅིན་ སྙན་ངག་ཟེར་མི་འདི་
ཨིན། སྙན་ངག་ལུ་ ལུས་ རྒྱན་ སྐྱོན་སེལ་ཟེར་ བརྗོད་དོན་གྱི་དབྱེ་བ་གསུམ་འབད་ཡོད། དེ་གསུམ་
ལས་ དང་པ་ སྙན་ངག་གི་ལུས་ཟེར་མི་འདི་ རང་གི་སེམས་ཁ་ལས་ ང་གིས་ ཚི་འ་ནི་བཟུམ་ཅིག་
བཤད་དགོ་པས་ཟེར་ མནོ་མི་ བརྗོད་དོན་འདི་ལུ་ གོ་ནི་དང་། གཉིས་པ་ སྙན་ངག་གི་རྒྱན་ ཟེར་མི་
འདི་ བརྗོད་བྱའི་དོན་འདི་ བཤད་ནིའི་དོན་ལུ་ ཚི་བཤད་ཐངས་ཀྱི་རྣམ་འགྱུར་ ག་ནི་བ་ བྱ་ཆི་ཆི་དང་ 
ཕུན་སུམ་ཚོགས་ཏོག་ཏོ་བཟོ་མིའི་ ཚི་གི་མཛེ་ཆ་ཚུ་ལུ་ རྒྱན་ཟེར་སླབ་ཨིན། དེ་ཡང་ དཔེ་འབད་
བ་ཅིན་ སྙན་ངག་གི་ལུས་ཟེར་མི་འདི་ རང་གི་གཟུགས་བཟུམ་ཅིག་དང་ སྙན་ངག་གི་རྒྱན་ཟེར་མི་འདི་ 
གཟུགས་བྱ་ཆི་ཆི་མཐོང་ནིའི་དོན་ལུ་ བཏགས་དགོ་པའི་ རྒྱན་ཆ་བཟུམ་ཅིག་ཨིན། གསུམ་པ་ སྐྱོན་
སེལ་ཟེར་མི་འདི་ རྩོམ་རྐྱབ་ད་ལུ་ བཏུབ་དང་མ་བཏུབ་ཀྱི་ ལམ་ལུགས་ཀྱི་སྐོར་ལས་ བཤད་ནི་ཡོད་
མི་ལུ་གོཝ་ཨིན། 

སྙན་ངག་གི་ལུས་འདི་ལུ་ དབྱེ་བ་ཕྱེ་བ་ཅིན་ ཚིས་བཅད་ ཚི་ལྷུག་ སྤེལ་མ་ཟེར་ དབྱེ་བ་གསུམ་
ཡོད། ཚིས་བཅད་ཟེར་མི་འདི་ བཤད་དགོ་པའི་གནད་དོན་འདི་ བཤད་ཐངས་ ཚི་འབྲུ་མང་ཉུང་ 
འདྲ་མཉམ་ཡོད་པའི་ ཚི་རྐང་ནང་ལུ་ གཅད་མཚམས་རེ་བཟོ་སྟེ་ བཤད་མི་ལུ་གོ་ནི་དང་། 
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ཚི་ལྷུག་ཟེར་མི་འདི་ བཤད་དགོ་པའི་གནད་དོན་འདི་ བཤད་ཐངས་ ཚིས་བཅད་འབད་མེན་པར་ 
ཚི་རིངམོ་འབད་ བསྣར་ཏེ་ བཤད་པ་རྐྱབ་མི་ལུ་གོཝ་ཨིན། ཚི་སྤེལ་མ་ཟེར་མི་འདི་ ཚིས་
བཅད་དང་ཚི་ལྷུག་སྤེལ་ཏེ་ བཤད་ནི་ཅིག་ལུ་གོཝ་ཨིན།  

ང་བཅས་རའི་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ བཤད་སྲོལ་ཡོད་པའི་ བློ་ཟེ་ རྩང་མོ་ དཔྱེ་གཏམ་ ཁ་བཤད་ གསལ་
བཤད་ཀྱི་རིགས་ཚུ་ཡང་ བཤད་ཐངས་འདི་ ཨ་རྟག་ང་བཅས་རའི་ བློ་སླབ་ཐངས་དང་ཡང་ མ་འདྲཝ་
འབད་ ཚི་རྣམ་འགྱུར་དང་ མཛེ་ཆ་ དཔེ་དོན་ཚུ་ ག་ནི་བ་ ཕུན་སུམ་ཚོགསཔ་འབད་ བཤད་སྲོལ་
ཡོད། དེ་ཚུ་ ཚི་ཧན་ཏོང་ཏོ་བཤད་ཐངས་ འ་ནི་འབད་ཨིན་ཟེར་ ལམ་ལུགས་ཅིག་ལོགས་སུ་འབད་ 
རྩོམ་སྒྲིག་འབད་འབདཝ་མེདཔ་མ་གཏོགས་ མ་པ་དེ་ཚུ་ག་ར་ ང་བཅས་རའི་འབྲུག་མི་ཚུ་གི་ ངག་
རྒྱུན་ལུ་ དང་ཕུ་ལས་ར་ དར་ཁྱབ་འགྱོ་ཡོད་པའི་ སྙན་ངག་ཅིག་ཨིན། 

སྙན་ངག་གི་ལུས་ལུ་ དབྱེ་བ་༣ཡོད་ས་ལས་ བརྗོད་བྱའི་དོན་ཚུ་ གཞན་ལུ་བརྡ་སྤྲོད་འབད་ནི་ལུ་ 
གཞན་དང་མ་འདྲ་བའི་སླབ་ཐངས་ ཁྱད་པར་ཅན་ ཚིས་བཅད་ནང་བཤད་ནི་འདི་ གཙོ་ཆེ་ཤོས་འབད་
བརིྩཝ་ཨིན། དེ་འབད་ནི་འདི་གིས་ འདི་གི་མིང་ལུ་ཡང་ ཚིས་སུ་བཅད་པ་ ཚི་ལེ་འུར་བྱས་པ་ 
ཚིས་བཅད་ རྩམོ་ ངག་རྩོམ་ སྙན་རོྩམ་ ཟེར་མི་ཚུ་སླབ་ནི་དང་། ཞེ་ས་ལུ་ ཞལ་རྩོམ་དང་ གསུང་
རྩོམ་ ལྗགས་རྩམོ་ ཟེར་སླབ་ཨིན། 

ཚིས་བཅད་ཀྱི་རྩོམ་འདི་ ཚི་ལྷུག་གི་རྩོམ་ལས་ཁྱད་པར་ཅན་འབད་ བརྩི་སོྲལ་ཡོད་འདི་ཡང: 
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དང་པ་ལུ། ཚི་ལྷུག་ནང་གི་ ཕྲད་རྣམ་དབྱེ་དང་ ཚི་གྲོགས་ཚུ་ ཚིས་བཅད་ཀྱི་སྐབས་ལུ་ 
བསྡུ་བཏང་ཞིནམ་ལས་ ཚི་ཉུང་སུ་ཅིག་ནང་ དོན་དོད་རིལ་རི་ སྟོནམ་ཨིན།   

གཉིས་པ་ལུ། སྙན་ངག་གི་གཞུང་ནང་ རྩོམ་རྐྱབ་པའི་སྐབས་ ཚི་འབྲུ་༣ མ་ལས་༣༦ 
འབད་མི་ཚུན་གྱི་ བར་ན་རོྩམ་སྲོལ་ཡོད་རུང་ (ཚི་རྐང་བཞི་རེའི་ནང་ལུ་ 
སྐབས་དོན་ཚར་རེ་ ཆ་ཚངམ་འབད་ སྟོན་དོ་ཡོདཔ་ལས་ གོ་བ་ལེན་ངོ་བདེ།) 
རྫོང་ཁའི་སྐབས་ལུ་ ཁྱབ་ཆེ་ཤོས་ར་ ཚི་འབྲུ་༦ མ་ལས་༩ ཚུན་གྱི་བར་ན་ 
རྩོམ་འབྲི་འབད་ནི་ལུ་ སྟབས་བདེ་ཏོག་ཏོ་དང་ ཧན་ཏོང་ཏོ་ཡོདཔ་ལས་ ལག་ལེན་
འཐབ་ནི་ལུ་ཡང་ སྟབས་བདེ་ཏོག་ཏོ་ཡོདཔ་ཨིན། 

 གསུམ་པ་ལུ། ཚི་རྐང་དུམ་ཚན་འབད་བཅད་དེ་ཡོདཔ་ལས་  སེམས་ཁར་བཞག་ནི་འཇམ་མ་
ཚད་ གཞན་ལུ་ ལུང་འདྲེན་དྲང་དགོ་རུང་ ཁ་ལས་སླབ་ངོ་བདེ།   

བཞི་པ་ལུ། ཚི་རྐང་ཚུ་ ཚི་འབྲུ་མང་ཉུང་འདྲན་འདྲ་ མཉམ་དགོ་ནི་འདི་གིས་དང་ ཧན་ཏོང་
ཏོ་ བཟོ་ནི་གི་དོན་ལུ་ དོན་དག་གཅིག་ལུ་ མིང་ཚི་མ་འདྲཝ་གཞན་ ལེ་ཤ་ཡོད་
མི་ཚུ་ འོས་འབབ་གདམ་ཁ་རྐྱབ་སྟེ་ ག་འོས་འབབ་ལྡན་མི་དེ་ བཙུགས་སྲོལ་
ཡོདཔ་ལས་ ཚི་ཧནམ་མ་ཚད་ བྱ་ཆི་ཆི་འགྱོཝ་ཨིན། 

དེ་འབད་ནི་དེ་གིས་ མཁས་པ་ཚུ་གིས་ བརྩམས་པའི་བསྟན་བཅོས་མང་ཤོས་ར་ སྙན་རོྩམ་ནང་བཀོད་
དེ་བཞགཔ་ཨིན། དེ་མ་ཚད་གཞུང་རིག་གནས་དང་ ཆོ་ག་གཏང་ནིའི་ དཔེ་ཆ་ཡང་ མང་ཤོས་ར་ 
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ཚིས་བཅད་ནང་ འོང་དོ་ཡོདཔ་ལས། བློ་ཟེ་ རྩང་མོ་ ཁ་བཤད་ དཔྱེ་གཏམ་ཚུ་ཡང་ ཚིས་བཅད་
ནང་བཟོ་དགོཔ་ དེ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིན། 

སྙན་རོྩམ་གྱི་དབྱེ་བ་འདི་ སོ་སོའི་ སེམས་ཀྱི་འཆར་སྣང་གི་ རང་རྩལ་  ངག་ཐོག་ལུ་ཐོན་ཏེ་འོང་མི་
ཚུ་ ཚིས་བཅད་ཀྱི་ཐོག་ལུ་ལག་ལེན་འཐབ་པའི་ དགའ་རྩོམ་ སྐྱོ་རྩོམ་/འཁྲུལ་རྩོམ་ དྲན་རོྩམ་ 
བསོྟད་བསྔགས་རྩོམ་ རེ་སོྨན་རྩོམ་ རྩོད་རྩོམ་ བཤད་རྩོམ་ ལ་སོགས་པ་མང་རབས་ཅིག་ཡོད། དེ་
ལུ་ཆོས་ལུགས་ལས་ འབད་བ་ཅིན་ མཆོད་བསྟོད་གསོལ་འདེབས་ བཤགས་པ་ སྨོན་ལམ་ ཞལ་
གདམས་ མགུར་མ་ ཚོགས་གླུ་ལ་སོགས་པ་ ཡོདཔ་ཨིན། འཇིག་རྟེན་སྤྱིར་བཏང་གི་ རྫོང་ཁའི་སྙན་
རྩོམ་འདི་ རྩོམ་ བློ་ཟེ་ བསླབ་བྱ་ ཁ་བཤད་ དཔྱེ་གཏམ་ ཞབས་ཁྲ་རྩང་མོ་ཚུ་ལུ་སླབ་ཨིན། དེ་རེ་རེ་
བཞིན་དུ་གི་བཤད་པ་ འོག་ལུ་རིམ་པ་བཞིན་དུ་རྐྱབ་སྟེ་ཡོདཔ་ལས་ ཁྱོད་ཀྱིས་ཡང་ སྙན་རོྩམ་དེ་ཚུ་གི་ 
འབྲི་ཐངས་ཀྱི་ རིག་རྩལ་ཚུ་ ཤེས་ཚུགསཔ་ འབད་དགོཔ་ཨིན།། 

ོམ་གྱི་ངོ་ ོད། 

རྩོམ་ཟེར་མི་འདི་ སྤྱིར་བཏང་ འབྲི་རྩོམ་འབད་རུང་ སྲུང་འབད་རུང་ ཞབས་ཁྲ་འབད་རུང་ ཧེ་མར་
མེད་མི་ཅིག་ གསརཔ་བརྩམ་ནི་འདི་ལུ་ རྩོམ་ཟེར་སླབ་སྲོལ་ཡོད། ཨིན་རུང་ ཡོངས་གྲགས་ལུ་ 
རྩོམ་ ཟེར་མི་འདི་ གནད་དོན་ག་ཅི་རང་ཨིན་རུང་ ཚིས་བཅད་དང་ ཚི་ལྷུག་ སྤེལ་མ་གསུམ་
ལས་ ཚིས་བཅད་ནང་འབད་ གསར་རོྩམ་འབད་དེ་ བྲིས་ཡོད་མི་ལུ་ རྩོམ་ཟེརཝ་ཨིན། 
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རྩོམ་ཟེར་མི་འདི་ གོང་ལུ་བཤད་དོ་བཟུམ་ ཚི་ལྷུག་དང་ ཚི་སྤེལ་མ་ལས་ཡང་ ལཱ་ཁག་ཤོས་ཅིག་
དང་ ལེགས་ཤོས་ཅིག་འབད་ བརྩི་དོ་ཡོདཔ་ལས་ གཏང་ཡིག་དང་ གསལ་བཤད་ ཁ་བཤད་ དགའ་
སྟོན་རྟེན་འབྲེལ་གྱི་ རས་བྱང་དང་ འབྱར་ཡིག་ཚུ་ ཚིས་བཅད་ནང་བྲི་བ་ཅིན་ དམིགས་བསལ་ཁག་
ཆེ་བའི་ བརྡ་སྟོན་ཅིག་བརྩིས་ཏེ་ མནངས་ཆེཝ་ཨིན།   

དེ་བཟུམ་སྦེ་ རྒྱལ་ཁབ་དང་  གོང་མ་ལུ་ བསོྟད་པའི་རྩོམ་ལ་སོགས་པ་ སེམས་ཀྱི་ཚོར་ཉམས་ ཡིག་
ཐོག་ལུ་བཀོད་པའི་དགའ་རྩོམ། སོྤྲ་རྩོམ། ཕམ་སྤུན་ཆ་ ཆ་རོགས་ཚུ་ སེམས་ཁར་དྲན་ཏེ་ བཟོད་མ་
ཚུགས་པའི་དྲན་རྩོམ། གཅིག་གིས་གཅིག་ལུ་ སེམས་ཤོར་བའི་རྩོམ། སེམས་ཁར་སྡུག་བསྔལ་བཟོད་
མ་ཚུགས་པའི་ སྐྱོ་རྩོམ་དང་ འཁྲུལ་རྩོམ། གཞན་ལུ་སེམས་གསོ་དང་། བསླབ་བྱ། གྲོས་སྟོན་གྱི་
རྩོམ། དབུགས་བགམ་སྟེ་ ཡིད་ཐང་ཆད་པའི་རྩོམ། ལ་སོགས་པ་ མང་རབས་ཅིག་ཡོད། 

དེ་ཚུ་ ཁྱོད་ཀྱི་གནས་སྟངས་ནང་ལེན་ཏེ་ རྩོམ་འབད་རྐྱབ་ནི་གི་ ཉམས་མྱོང་འཐོབ་ནི་གི་དོན་ལུ་ སྦྱང་
བ་འབད་དགོཔ་ཨིན། རྩོམ་རྐྱབ་ད་ རང་གི་བློ་འདོད་དང་བསྟུན་ཏེ་ ཚི་རྐང་གཅིག་ནང་ ཚི་འབྲུ་༣ 
ལས་ཡར་འགོ་བཙུགས་ཏེ་༣༦ ལས་ལྷག་སྟེ་ བྲི་དགོ་རུང་ བྲི་ནི་གི་ལམ་ལུགས་ཡོད། ཨིན་རུང་ 
རྫོང་ཁའི་ལག་ལེན་ནང་ མང་ཤོས་ར་ ཚི་འབྲུ་༣ ལས་༡༢ མ་ཚུན་སྟབས་བདེཝ་ལས་ དེ་སྦེ་
བཀོད་དེ་ཡོད། དེ་ཡང་ སྤྱིར་བཏང་སྟབས་གང་བདེ་ དཔེ་དང་དཔེ་ཅན་སྦྱར་ཏེ་ བྲི་ནི་དང་། དཔེ་
གཟུགས་སུ་བཀོད་དེ་ གཟུགས་ཅན་གྱི་རྒྱན་འབད་བྲི་ནི་ ཡིག་འབྲུ་ཅོག་འཐདཔ་གི་ བྱ་ཚི་འགྲིགས་
ཏེ་ ཟུང་ལྡན་གྱི་རྒྱན་ ཚི་རྐང་གི་ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་ གང་རུང་ལུ་བཀོད་དེ་བྲི་ནི་ ལ་སོགས་པ་
ཚུ་ཡོདཔ་ཨིན།   
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ཀ་རྩོམ་ཟེར་བྲི་ནི་གི་ལམ་ལུགས་ཡང་ཡོད། དེ་ནང་དབྱངས་གསལ་གྱི་འཕྲེང་བ་ ཀ་རིམ་ཚི་འབྲུ་གི་
མགུ་ཏོ་ཁར་དང་ ཡངན་ མཇུག་ལུ་ ཡངན་ བར་ན་བཙུགས་ཏེ་བྲི་ནི་དང་། ཨ་རྩོམ་ཟེར་ ཨ་ལས་
འགོ་བཙུགས་ རིམ་འབད་ འགོ་བཙུགས་ཏེ་བྲི་ནི། ཡངན་ ཚི་རྐང་གཅིག་གི་ མགུ་ཀ་དང་མཇུག་
ཁ་འབད་ འབྲི་སོྲལ་དང་། ཀ་ངོ་མ་ མ་བཀོད་རུང་ ཀའི་སྒྲ་ཙམ་འཐོན་པའི་ ཡིག་འབྲུ་གདམ་ཁ་
རྐྱབ་སྟེ་ བྲི་ནི། ཡངན། གསལ་བྱེད་ལུ་དབྱངས་བཞི་སྦྱར་བའི་ གོ་རིམ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ བྲི་ནི་ལ་
སོགས་པ་མང་རབས་ཅིག་ཡོད།  

རྩོམ་འདི་ ལེགས་ཤོམ་འབད་འཐོན་དགོ་པ་ཅིན་ གོམས་སྦྱང་ལུ་ རག་ལས་ནི་ཨིནམ་ལས་ རྩོམ་རྐྱབ་
ནི་ལུ་ མཁས་པ་འགྱོ་ནིའི་དོན་ལུ་ རྩོམ་ག་དེ་མང་མང་རྐྱབ་ནི་ལུ་ སོྤྲ་བ་བསྐྱེད་དེ་འབད་བ་ཅིན་ 
ཡུདཔ་ཅིག་ཁ་ལས་ རྩོམ་ལུ་རང་དབང་ཐོབ་སྟེ་ ག་ཅི་ར་རྩོམ་དགོ་རུང་ ཐོགས་ཆགས་མེདཔ་འགྱོཝ་
ཨིན། སོླབ་དེབ་འདི་ནང་ རྩོམ་གྱི་རིགས་ དག་པ་ཅིག་དཔེ་འབད་བཀོད་དེ་ཡོད། དེ་ལས་ རིགས་
བསྒྲེས་ཏེ་ རྩོམ་རིག་གཞན་ཚུ་ཡང་ ཁྱོད་རའི་སོླབ་དཔོན་ལས་ལུང་ཉན་ཏེ་ ཉམས་མྱོང་འཐོབ་ཐབས་
འབད་དགོཔ་ཨིན།། 
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སྙན་རྩམོ་དནོ་ཚན་གདམ་ཁ། 
ཨང་། དོན་ཚན། རྩོམ་པ་པོ། རྩོམ་དབྱེ་བ། བརྗོད་དོན། 
༡ ཚིག་འབྲུ་༣ལས་༨ཚུན་གྱི་རོྩམ། བསྡུ་སྒྲིག་ ཕལ་རོྩམ། སྣ་ཚོགས། 
༢ ཀ་ཁ་ལྷབ་གེ་གཅེས་གཅེས།  ཀུན་གསལ། ཀ་རོྩམ། བསླབ་བྱ། 
༣ ཀ་རོྩམ་ཡིད་འོང་དྲན་སྣང་། རྡོ་རྗེ་མཁའ་འགྲོ། ཀ་རོྩམ། བརྩེ་གདུང་། 
༤ སྙིང་གྲོགས་དྲན་པའི་སྐྱོ་རོྩམ། ཚེ་རིང་དབང་ཕྱུག། ཚིགས་བཅད་༦མ། བརྩེ་གདུང་། 
༥ གཏང་ཡིག་གི་རོྩམ། མི་ཕམ་སྒྲོལ་མ། ཚིགས་བཅད་༦མ། བརྩེ་གདུང་། 
༦ གཏང་ཡིག་རོྩམ་ རྩོམ་སྒྲིག་ཞལ་འཛམོས། ཚིག་འབྲུ་དགུ་མ། བརྩེ་གདུང་། 
༧ ཆུང་ཚེ་ལས་འགྲོགས་པའི། མགོན་པོ་བསྟན་འཛིན། བློ་ཟེ། ཤ་ཞེན། 
༨ ཇ་ཕུད། འབྲུག་གི་བོླ་ཟེའི་དཔེ་དེབ། བློ་ཟེ། གུས་བཏུད། 
༩ ཉན་ཞིག་མཉམ་རོགས། བསྡུ་སྒྲིག་ བློ་ཟེ་ཁྱད་བརྗེ་ནི། བློ་རིག 
༡༠ དཔྱེ་གཏམ་སྣ་ཚོགས། བསྡུ་སྒྲིག དཔྱེ་གཏམ། སྤང་བླང་། 
༡༡ གསལ་བཤད་ཀྱི་དཔེ་༣། བསྡུ་སྒྲིག གསལ་བཤད། མཐུན་འབྲེལ། 
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སྙན་རྩོམ་སྐབས་ལུ་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ སློབ་དཔོན་གྱིས་འབད་དགོཔ། 
སྙན༌རོྩམ་ ལྷབ་པའི་སྐབས་ ནང་དོན་ཚུ་ ཧ་གོཝ་ཙམ་འབད་ མ་བཞག་པར་ཁོང་གི་རྒྱུད་ལུ་ སྐད་ཡིག་གི་ 
རིག་རྩལ་བཞི་ ཡར་རྒྱས་གཏང་ཐབས་ལུ་ དམིགས་ཏེ་ གཤམ་འཁོད་ཀྱི་སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོཔ་
ཨིན། 

བྲི་ནིའི་རིག་རྩལ་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་དོན་ལུ། 
༡- སྤྱིར་བཏང་སྙན་རོྩམ་གྱི་ ངོ་སོྤྲད་དང་ དབྱེ་བ་ཚུ་གི་ཐོག་ལུ་ འདྲི་ལན་བྲི་ནི།                
༢- གཏང༌ཡིག༌དང་ཀ༌རོྩམ༌ཕལ༌རོྩམ༌ གསལ༌བཤད༌བོླ༌ཟེ༌ཚུ༌ ཚིགས༌བཅད༌ཀྱི༌ཐོག༌ལུ་ 

གང༌མང༌བརྩམ༌དགོ། 
༣-  སྙན༌རོྩམ་གྱི་དཔེ་ཚུ་གི་ཐོག་ལུ་ འདྲི་བ་འདྲི་ལན་བྲི་ནི།                          
༤-  སྙན༌རོྩམ་ནང་ལས་ཐོན་པའི་ མིང་ཚིག་ཡིག་སྡེབ་ཚུ་གི་ཐོག་ལུ་ མགྱོགས་ཕབ་དང་ རྗོད་ཚིག་བྲི་ནི།      
༥- སྙན༌རོྩམ་ནང་ལས་ཐོན་པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་གི་ཐོག་ལུ་ རྣམ་གྲངས་དང་འགལ་མིང་ཚུ་བྲི་ནི།  

ལྷག་ནིའི་རིག་རྩལ་ ཡར་རྒྱས་ཀྱི་དོན་ལུ།                              
༡- སྙན་རོྩམ་གྱི་ ངོ་སོྤྲད་དང་ དབྱེ་བ་ དཔེ་ཚུ་ ག་དེ་མང་མང་ ལྷག་ནི།                   
༢-  རང་དང་ ཆ་རོགས་ཚུ་གིས་བྲིས་ཡོད་པའི་སྙན༌རོྩམ་ཚུ་ དམང་ཁར་ལྷག་ནི། 

ཉན་སླབ་ཀྱི་རིག་རྩལ་ ཡར་རྒྱས་ཀྱི་དོན་ལུ། 
སྙན་རོྩམ་གྱི་ངོ་སོྤྲད་དང་ དབྱེ་བ་ དཔེ་ཚུ་གི་ཐོག་ལུ་ སློབ་དཔོན་དང་གཅིག་ཁར་ ངག་ཐོག་ལས་འདྲི་ལན་
འབད་ནི་དང་ གནད་དོན་ཚུ་ལུ་ དགག་སྒྲུབ་དང་ གསལ་བཤད་ སྤྱན་འབུལ་ དོགས་སེལ་ བསམ་འཆར་
བཤད་ནིའི་ གོ་སྐབས་གང་མང་བྱིན་དགོཔ་ཨིན།  
དབྱེ་ཞིབ། 
སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ འབྲི་ལྷག་ཉན་སླབ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ སྦྱངོ་ལཱ་མ་འདྲཝ་ ལེ་ཤ་ཅིག་ འབད་ཡོད་མི་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ 
སློབ་དཔོན་གིས་ དུས་རྒྱུན་དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་ སྐུགས་ཐོ་ཚུ་བཞག་དགོ། དེ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ ཡར་རྒྱས་
འགྱོ་དོ་ཡོད་མེད་ འཕྲལ་འཕྲལ་ར་ བལྟ་དགོ། སླབོ་ཕྲུག་ཚུ་ སློབ་གྲྭ་ནང་འོང་པའི་དུས་ཚོད་འདི་ འཕོྲ་
བརླག་འགྱོ་མ་བཅུག་པར་ ཉིནམ་གཅིག་བ་ཉིནམ་གཅིག་ ཡར་དྲག་བཟོ་ནིའི་ མནོ་བསམ་བཏང་སྟེ་ སློབ་
སྟོན་གནང་དགོཔ་ཨིན།        
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སྙན་རྩམོ་སླབོ་སྟནོ་ལམ་སྟནོ། 
ཚིག་འབྲུ་༣ ལས་༨ ཚུན་གྱི་རྩམོ།  
རྩོམ་སྒྲིག་པ། བསྡུ་སྒྲིག་འབད་དེ་བཙུགས་ཡོདཔ། 
དབྱེ་བ།  ཕལ་རྩོམ་ ཚི་འབྲུ་༣ མ་ལས་༨ མ་ཚུན་འབད་མིི།  
ཁུངས་དོན། 

སོླབ་ཕྲུག་ཚུ་ རྩོམ་རྐྱབ་ནིའི་ནང་ གཞི་འགྱམ་བཙུགས་ནིའི་དོན་ལུ་ རྩོམ་ཚུ་ ཚི་འབྲུ་གསུམ་མ་
ལས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ ལྷབ་དགོཔ་འདི་ཁག་ཆེ་བས། ཕལ་རྩོམ་གྱི་དཔེ་འདི་ནང་ ཚི་འབྲུ་༣མ་ལས་
འགོ་བཙུགས་ཏེ་ ཚི་འབྲུ་བརྒྱད་མ་ཚུན་གྱི་ རྩོམ་གྱི་དཔེ་ཚུ་ གོ་བ་འཇམ་སངམ་ཐོག་ལས་ བཀོད་
ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ ཕལ་རྩོམ་འདི་ རྩོམ་རྐྱབ་ནིའི་ གཞི་རྟེན་ཅིག་འབད་བཏུབ་ནི་མས་ཟེར་ གདམ་
འཐུ་འབད་དེ་ བཙུགས་ཡོདཔ་ཨིན། 
ལས་དོན། 

ཕལ་རྩོམ་གྱི་དཔེ་འདི་ སོླབ་སྟོན་འབད་ཚརཝ་ད་ སོླབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ 
 ཚིས་བཅད་དང་ ཚི་རྐང་ ཚི་འབྲུ་ ཚི་ལྷུག་གི་གོ་དོན་ཚུ་ ཧ་གོ་ཚུགས་དགོ། 
 ཚི་འབྲུ་ཆ་དང་ཡ་འབད་ ལྷག་དགོཔ་ཚུ་ ཚུལ་མཐུན་ལྷག་ཚུགས་དགོ། 
 ཚི་འབྲུ་༣མ་ལས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ རྩོམ་རྐྱབ་ཐངས་ཀྱི་གཞི་རྟེན་ཚུད་ཚུགས་དགོ། 
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སྦྱོང་ལཱ། 

རིག་རྩལ། (ཉན་ནི་དང་བྲི་ནི།) རིག་སྟོབས་དབྱེ་རིམ། (ག་ོབ། ལག་ལེན) 
རྩོམ་གྱི་ སྤྱིར་བཏང་ངོ་སོྤྲད་ཚུ་ བཤད་ཚར་ཞིནམ་ལས་ རྩོམ་ངོ་མ་རྐྱབ་ནིའི་ སྦྱང་བ་འཐོབ་ཐབས་
ལུ་ སོླབ་དཔོན་གྱིས་ རྩོམ་དང་འབྲེལ་བའི་ མིང་ཚི་ དཔེར་ན་ ཚིས་བཅད་དང་ ཚི་རྐང་ ཚི་
འབྲུ་ ཚི་ལྷུག་གི་གོ་དོན་ཚུ་ འདྲི་ལན་འབད་ཡི་ར་ བྱང་ཤིང་གུ་བྲིས་ཏེ་ འདྲ་བཤུས་རྐྱབ་བཅུག་སྟེ་ 
ཧ་གོ་ཚུགསཔ་བཟོ་དགོ། 
དེ་ལས་ རྩོམ་རྐྱབ་ད་ ཚི་འབྲུ་ ཆ་འབད་ལྷག་དགོཔ་དང་ ཡ་འབད་ལྷག་དགོཔ་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་དང་ 
ཚིས་བཅད་གཅིག་གི་ ཚི་རྐང་ག་རའི་ནང་ ཚི་འབྲུ་མང་ཉུང་འདྲ་མཉམ་དང་ ཚི་གི་གཅད་
མཚམས་ ཅོག་འཐདཔ་ཡོདཔ་འབད་ རྩོམ་སྒྲིག་འབད་དགོ་པའི་སྐོར་ གོ་བ་ཁ་གསལ་བཤད་བྱིན་
དགོ།  
དེ་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ ཧ་གོ་ཞིནམ་ལས་ རྩོམ་རྐྱབ་ནིའི་ སོྔན་སྦྱང་གི་དོན་ལུ་ དང་པ་ར་ ཚི་འབྲུ་ 
གསུམ་འབད་མི་ རྩོམ་རྐྱབ་བཅུག། དེ་ལས་  ཚི་འབྲུ་ བཞི་འབད་མི་ རྩོམ་རྐྱབ་བཅུག། དེ་ལས་ 
གོ་རིམ་བཞིན་ ཕལ་རྩོམ་གྱི་ཐོག་ལུ་ ཚི་འབྲུ་དྲུག་འབད་མི་ རྩོམ་ཚུ་ རྩང་མོ་དང་ ཞབས་ཁྲ་ 
བསླབ་བྱ་ཚུ་ གང་རུང་གི་ཐོག་ལུ་ གོ་ཡངས་འབད་ རྩོམ་རྐྱབ་བཅུག་སྟེ་ རྩོམ་གྱི་གཞི་འགྱམ་འཐོབ་
བཅུག་དགོ། 
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ཀ་རྩོམ་ཀ་ཁ་ལྷབ་གེ་གཅེས་གཅེས། 

ོམ་ ིག་ པ་ ཀུན་གསལ་བ ་ ིག། 
ད ེ་བ་  ཀ་ ོམ་ ཚིག་འ ་ ག་མ། 
ཁུངས་དོན། 

ཀ་རོྩམ་འདི་ ཚི་གཞི་དང་ གོ་དོན་ ག་ནི་བ་ འཇམ་ཏོང་ཏོ་ཡོད་པའི་ཁར་ བརྗདོ་དོན་ཡང་ ན་གཞོན་ལུ་
ཕན་པའི་ བསླབ་བྱ་འབད་ བཀདོ་དེ་འདུག། དེ་མ་ཚད་ རོྩམ་འདི་ཚི་འབྲུ་ དྲུག་མའི་ཐགོ་ལས་ བཀོད་
ཡོད་ནི་དེ་གིས་ རོྩམ་གྱི་གཞི་རྟེན་ལྷབ་མི་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ དཔེ་ལེགས་ཤོམ་ཅིག་འབད་བཏུབ་ནི་ཨིནམ་ལས་
བརྟེན་ཏེ་ ཀུན་གསལ་ལས་བཏོན་ཏེ་ བཙུགས་ཡོདཔ་ཨིན། 
 
ོང་ ། 

སློབ་དཔོན་གྱིས་ ཀ་རོྩམ་གྱི་སྐོར་ལས་ གོ་བ་དུམ་གྲ་ཅིག་བཤད་ཞིནམ་ལས་ རོྩམ་འདི་ ཚི་འབྲུ་ ཆ་ཆ་
འབད་ལྷག་དགོ་མི་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ དང་པ་ར་ སློབ་དཔོན་གྱིས་ ཚར་གཅིག་ ལྷག་ཐངས་སོྟན་ཏེ་ སློབ་
ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ རྗེས་འདེད་འབད་ སྐད་ཡར་སེང་སྟེ་ ཚར་གསུམ་དེ་ཅིག་ལྷག་བཅུག་ནི། 
དེ་ལས་ རོྩམ་འདི་ནང་གི་ མིང་ཚི་ཧ་མ་གོཝ་ ག་ཅི་ར་འདུག་ག་ ངོས་འཛི་འབད་བཅུག་ཞིནམ་ལས་ 
བྱང་ཤིང་གུ་ མིང་ཚི་སྔོན་སོྟན་འབད་བྱིན་དགོ། 
སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ སྡེ་ཚན་ནང་འབད་ ཚི་བཅད་རེ་ བགོ་བཤའ་རྐྱབ་སྤྲདོ་དེ་ དེའི་གོ་དོན་གོ་བསྡུར་འབད་ནི་དང་ 
འདི་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ ཁོང་ར་གིས་ཡང་ རོྩམ་ ཚིས་བཅད་རེ་རྐྱབ་བཅུག་ཞིནམ་ལས་ དམངས་ཁར་བཤད་
བཅུག་དགོ། 
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དེ་ལས་སློབ་དཔོན་གྱིས་ ཚི་མཛོད་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ ཀ་རྟགས་དང་འཁྲིལ་བའི་ མིང་ཚི་འཚོལ་ཞིནམ་
ལས་ ཀ་རོྩམ་རྐྱབ་ཐངས་ཀྱི་ དཔེ་ ཚིས་བཅད་ གཉིས་གསུམ་ཅིག་ རྐྱབ་ཐངས་སོྟན་དགོ། འདི་ལུ་གཞི་
བཞག་སྟེ་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ཡང་ སྡེ་པ་ ཕྱེད་དང་བརྒྱད་ལས་ སྡེ་པ་གང་རུང་གཉིས་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་སྟེ་ 
རོྩམ་རྐྱབ་ནིའི་ ཁྱིམ་ལཱ་བྱིན་དགོ། སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ རོྩམ་རྐྱབ་འབག་འོངམ་ད་ ཚི་འབྲུ་ ཆ་དང་ཡའི་ 
གཅད་མཚམས་ སྒྲིག་མ་སྒྲིག་དང་། ཚི་འབྲུ་གདམ་ཁ་རྐྱབ་སྟེ་ བཙུགས་ཐངས། དེ་ལས་སྡེབ་དང་སྦྱརོ་བ་
ཚུ་ལུ་ གཞི་བཞག་སྟེ་ ལེགས་བཅོས་འབད་དེ་ བྱིན་དགོ། 
 
ཀ་ ོམ། 
རྩོམ་སྒྲིག་པ། རྡོ་རྗེ་མཁའ་འགྲོ། 
དབྱེ་བ།  ཚིས་བཅད་དགུ་མ།  

ཁུངས་དོན། 
ཀ་རྩོམ་འདི་ཡང་ རྩོམ་གྱི་གྲས་ལས་ རྩོམ་རྐྱབ་ཐངས་ གཞན་དང་མ་འདྲ་བའི་ ཁྱད་ཆོས་ཅིག་ཨིན། 
རྩོམ་འདི་བཟུམ་ ང་བཅས་ར་ད་རེས་ནངས་པའི་ སོླབ་ཕྲུག་ཚུ་རྩོམ་འབྲི་འབད་ནིའི་ རྩོམ་ཁ་ཡངས་ནི་
གི་དོན་ལུ་ ཁོང་གི་གནས་ཚད་དང་ ཤེས་ཚད་ལུ་འོས་འབབ་ཡོད་པའི་རྩོམ་ སྤུ་ན་ཁ་མཐོ་རིམ་སོླབ་གྲྭ་
གོང་མ། ཚན་རིག་སྡེ་ཚན་ལས་ སོླབ་ཕྲུག་རྡོ་རྗེ་མཁའ་འགྲོ་ཟེར་མི་གིས་འབྲི་མི་ རྩོམ་འདི་ཀུན་གསལ་
ནང་ལས་ གདམ་འཐུ་འབད་དེ་བཙུགས་བཙུགསཔ་ཨིན། རྩོམ་འདི་ལུ་དཔེ་བལྟ་སྟེ་ རྩོམ་སྒྲིག་འབད་
ཚུགས་ནི་གི་ འོས་འབབ་ཡོདཔ་ལས། ཤུལ་ལས་ སོླབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ རང་གི་ནང་ནའི་ཚོར་སྣང་ཚུ་ 
ཕྱི་ཁར་སོྟན་ཏེ་ བྲི་ཚུགས་ནི་གི་དོན་ལུ་ཨིན། 
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ལས་དོན། 
  རྩོམ་ནང་གི་དོན་ཚན་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ མི་ཚེདང་འབྲེལ་བ་ འབད་ཚུགས་དགོ། 
  རྩོམ་འདི་ལས་ རིགས་བསྒྲེས་ཏེ་ རྩོམ་སྒྲིག་འབད་ཚུགས་དགོ། 
  རང་གི་མནོ་དོན་ཚུ་ ཡིག་ཐོག་ལུ་བཀོད་དེ་ གཞན་ཡིད་ཆེས་ཚུགས་པའི་ ཚི་གི་ཉམས་ཚུད་
ཚུགས་དགོ། 

  ཚི་གཞི་དང་ ཚི་གི་ཉམས་དང་ལྡནམ་འབད་བྲི་ཚུགས་དགོ། 

ོང་ །  
རིག་རྩལ། (ལྷག་ནི་) རིག་སྟོབས་དབྱེ་རིམ། (གཅིག་བསྡུས་) 

༡. རྩོམ་འདི་སློབ་ཕྲུག་རང་རང་སོ་སོ་ལུ་ ལྷག་བཅུག་ཞིནམ་ལས་ རྩོམ་པ་པོའི་མནོ་ལུགས་དང་ 
ཚོར་སྣང་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ རང་སོྟབས་ཀྱི་བཅུད་དོན་བཏོན་བཅུག་སྟེ་ དམངས་ཁར་བཤད་
བཅུག་དགོ། 

རིག་རྩལ། (བྲི་ནི་) རིག་སྟོབས་དབྱེ་རིམ། (ལག་ལེན་) 
༢. རྩོམ་འདི་བྲི་ནི་གི་དོན་ལུ་ དོན་ཚན་ཅིག་འཐུ་བཅུག་སྟེ་ སོླབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ རྩོམ་རྐྱབ་ནི་གི་

འཆར་གཞི་བཟོ་བཅུག་སྟེ་ རྩོམ་རྐྱབ་བཅུག་དགོ། འདི་གི་སྐབས་ལུ་ རྩོམ་འདི་བྲི་ནི་གི་དོན་
ལུ་ ཅ་ཆས་ག་ཅི་ར་དགོ་ག་ ཚི་འབྲུ་ག་དེ་རེ་འབད་མི་འདི་བྲི་ནི་ཨིན་ན་ ངོས་འཛི་འབད་
བཅུག་དགོ། 

རིག་རྩལ། (ལྷག་ནི་ བྲི་ནི་) རིག་སྟོབས་དབྱེ་རིམ། (དབྱེ་དཔྱད་) 
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༣. རྩོམ་འདི་ རྡོ་རྗེ་མཁའ་འགྲོ་གིས་ ཁྱོད་ཀྱི་དོན་ལུ་བྲིས་བྲིསཝ་ ཨིན་པ་ཅིན་ལན་ག་དེ་སྦེ་ 
འབྲི་འོང་གོ། མནོ་བསམ་བཏང་སྟེ་བྲི་བཅུག་དགོ། 

རིག་རྩལ། (ལྷག་ནི་) རིག་སྟོབས་དབྱེ་རིམ། (དབྱེ་དཔྱད་) 
༤. རྩོམ་འབྲི་མི་འདི་གིས་ རྩོམ་འདི་ནང་བཀོད་མི་བཟུམ་གྱི་ སྐྱོ་སྣང་འདི་ ཁྱོད་ལུ་ཕོག་ཆི་བ་

ཅིན་ ཁྱོད་ཀྱིས་ ག་ཅི་ར་འབད་དཔ་འོང་གོ། བྲི་བཅུག་སྟེ་དམངས་ཁར་བཤད་བཅུག་དགོ། 
དྲན་གསོ། རོྩམ་གྱི་ནང་ལུ་སྡེབ་དང་སྦྱོར་བ་ འཛོལ་མི་ཚུ་སློབ་དཔོན་གྱིས་ སླབ་བྱིན་དགོ། 

 

སྙིང་གྲོགས་དྲན་པའི་སྐྱོ་རྩོམ། 

རྩོམ་སྒྲིག་པ། ཚེརིང་དབང་ཕྱུག། བཀྲིས་གཡང་རྩེ། སྟོང་ཞང་པ། 
དབྱེ་བ།  ཚི་འབྲུ་དྲུག་མ།  

ཁུངས་དོན། 
སྙིང་གོྲགས་དྲན་པའི་རྩོམ་འདི་ལུ་བལྟ་སྟེ་ སོླབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ཡང་ རང་གི་ནང་ན་མནོ་མི་ བསམ་
འཆར་ཚུ་ ཕྱི་ཁར་འཐོན་ཚུགས་པའི་ འོས་འབབ་སྦོམ་མཐོངམ་ལས་ཨིན། དེ་གིས་མ་ཚད་ རྩོམ་འདི་
གོ་ཡངས་པའི་གུ་ ཚི་གཞི་ཚུ་ཡང་ ད་རེས་ནངས་པའི་ན་གཞོན་དང་ འབྲེལ་བ་ཡོདཔ་ལས་གདམ་
འཐུ་འབདཝ་ཨིན། དེ་འབད་ཞིནམ་ལས་ སོླབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ རྩོམ་འདི་ལུ་བལྟ་སྟེ་ རང་གི་མནོ་དོན་ཚུ་
ཡི་གུ་གི་ལམ་ལུ་བཀོད་དེ་ གཞན་ལུ་བརྡ་སྤྲོད་ཚུགས་ནི་གི་དོན་ལུ་ རྩོམ་འདི་ལས་རྟ་དྲངས་ཏེ་ སོླབ་
ཕྲུག་ཚུ་གིས་ ཚིས་བཅད་ཀྱི་རྩོམ་ཡང་ རྩོམ་རིག་གི་སླ་ལུ་ ཆ་ཤས་ཅིག་འབད་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་
གི་དོན་ལུ་ཨིན། 



ོབ་དཔོན་ལམ་ ོན།                                  ོབ་རིམ་༡༢པ། དཔེ་ ན་ལོ་ ༢༠༡༨ ། 
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ལས་དོན། 
  རྩོམ་ནང་གི་དོན་ཚན་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ མི་ཚེདང་འབྲེལ་བ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
  རྩོམ་འདི་ལས་རིགས་བསྒྲེས་ཏེ་ རྩོམ་སྒྲིག་འབད་ཚུགས་དགོ། 
  རང་གི་མནོ་དོན་ཚུ་ ཡིག་ཐོག་ལུ་བཀོད་དེ་ གཞན་ ཡིད་ཆེས་ཚུགས་པའི་ ཚི་གི་ཉམས་ཚུད་ 
ཚུགས་དགོ། 

 

ོང་ །  
རིག་རྩལ། (ལྷག་ནི་) རིག་སྟོབས་དབྱེ་རིམ། (དབྱེ་དཔྱད་) 

༡. ཨ་ལོ་ཚུ་ལུ་ རྩོམ་འདི་ལེགས་ཤོམ་འབད་ ལྷག་བཅུག་ཞིནམ་ལས་ རྩོམ་འདི་གི་ནང་ལུ་ 
གནད་དོན་ ག་ཅི་གི་སྐོར་ལས་ཨིན་ན་ སྤྱི་དོན་འབད་བྲི་བཅུག་དགོ། 

རིག་རྩལ། (ཉན་སླབ་ ལྷག་ནི་) རིག་སྟོབས་དབྱེ་རིམ། (དབྱེ་ཞིབ་) 
༢. སོླབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ རྩོམ་འདི་འབྲི་མི་ མི་འདི་ཁྱོད་ཨིན་པ་ཅིན་ ག་ཅི་བཟུམ་འོང་ནི་མས་གོ་ 

ཟེར་བའི་གནས་སྟངས་ཚུ་ བཟོ་ཞིནམ་ལས་ བསམ་འཆར་ཚུ་ ཐོ་བཀོད་བཅུག་སྟེ་སླབ་
བཅུག་དགོ། 

རིག་རྩལ། (བྲི་ནི་) རིག་སྟོབས་དབྱེ་རིམ། (ལག་ལེན་) 
༣. སོླབ་དཔོན་གྱིས་ རྩོམ་འདི་འབྲི་བཅུགཔ་ད་ སྐྱོ་རྩོམ་གཅིག་ལུ་ གཞི་བཞག་སྟེ་བྲི་བཅུག་ནི་

མེན་པར་ དཔའ་ངོམ་གྱི་རྩོམ་ སེམས་དགའ་བའི་རྩོམ་དང་ ཡིད་ཆེས་ ཧ་ལས་སི་སི་གི་  



ོབ་དཔོན་ལམ་ ོན།                                  ོབ་རིམ་༡༢པ། དཔེ་ ན་ལོ་ ༢༠༡༨ ། 
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རྩོམ་ལ་སོགས་པ་བྲི་བཅུག་དགོ། 

རིག་རྩལ། (བྲི་ནི་) རིག་སྟོབས་དབྱེ་རིམ། (དབྱེ་དཔྱད་) 
༤. རྩོམ་འདི་ལུ་དཔེ་བལྟ་སྟེ་ རང་སོའི་བསམ་བློ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ རྩོམ་རྐྱབ་བཅུག་ཞིནམ་ལས་ 

དབྱེ་དཔྱད་ཐོག་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད། རྒྱུས་ཐོ་བཀོད་དེ། ཤུལ་ལས་རྩོམ་རིག་
ཡར་རྒྱས་བལྟ་ནི་གི་དོན་ལུ་ དཔེ་སོྣད་ནང་བསྡུ་གསོག་འབད་དེ་བཞག་དགོ། 
དྲན་གསོ། རྩོམ་གྱི་ནང་ལུ་སྡེབ་དང་སྦྱོར་བ་ འཛོལ་མི་ཚུ་སློབ་དཔོན་གྱིས་ སླབ་བྱིན་དགོ། 



ོབ་དཔོན་ལམ་ ོན།                                  ོབ་རིམ་༡༢པ། དཔེ་ ན་ལོ་ ༢༠༡༨ ། 
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ོམ་གྱི་ཐོག་ལས་གཏང་ཡིག། 
རྩོམ་སྒྲིག་པ། མི་ཕམ་སྒྲོལ་མ། 
དབྱེ་བ།  ཚིས་བཅད་དྲུག་མ།  

ཁུངས་དོན། 
ཚིས་བཅད་རྩོམ་གྱི་ ཐོག་ལས་ གཏང་ཡིག་གི་བཀོད་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ འབྲི་སྲོལ་ཡོདཔ་ལས་ སོླབ་
ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ཡང་ དེ་བཟུམ་མའི་འབྲི་ཐངས་ལམ་ལུགས་འདི་ ཉམས་མ་བཅུག་པར་ རྒྱུན་སྐྱོང་གི་དོན་ལུ་ 
སོླབ་སྟོན་འབད་དགོཔ་ཨིན། རྩོམ་གི་ཐོག་ལས་ གཏང་ཡིག་འབྲི་ཐངས་ཡང་ རྩོམ་གྱི་གྲས་ལས་ 
རྩོམ་རྐྱབ་ཐངས་ གཞན་དང་མ་འདྲ་བའི་ ཁྱད་ཆོས་ཅིག་ཨིན། རྩོམ་འདི་བཟུམ་ ང་བཅས་ར་ད་རེས་
ནངས་པའི་ སོླབ་ཕྲུག་ཚུ་རྩོམ་འབྲི་འབད་ནིའི་ རྩོམ་ཁ་ཡངས་ནི་གི་དོན་ལུ་དང་ རྩོམ་འདི་ལུ་དཔེ་བལྟ་
སྟེ་ རྩོམ་སྒྲིག་འབད་ཚུགས་ནི་གི་ འོས་འབབ་ཡོདཔ་ལས་ ཤུལ་ལས་སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ རང་གི་ནང་
ནའི་ཚོར་སྣང་ཚུ་ ཕྱི་ཁ་ལུ་སྟོན་ཏེ་ བྲི་ཚུགས་ནི་གི་དོན་ལུ་ཨིན། 

ལས་དོན། 
  རྩོམ་ནང་གི་དོན་ཚན་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ ནང་གི་གནད་དོན་ཚུ་ ཧ་གོ་ཚུགས་དགོ། 
  རྩོམ་འདི་ལས་ རིགས་བསྒྲེས་ཏེ་ རྩོམ་སྒྲིག་འབད་ཚུགས་དགོ། 
  རང་གི་མནོ་དོན་ཚུ་ ཡིག་ཐོག་ལུ་བཀོད་དེ་ གཞན་ཡིད་ཆེས་ཚུགས་པའི་ ཚི་གི་ཉམས་ཚུད་
ཚུགས་དགོ། 

  ཚི་གཞི་དང་ ཚི་གི་ཉམས་དང་ལྡནམ་འབད་ བྲི་ཚུགས་དགོ། 



ོབ་དཔོན་ལམ་ ོན།                                  ོབ་རིམ་༡༢པ། དཔེ་ ན་ལོ་ ༢༠༡༨ ། 
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ོང་ །  
རིག་རྩལ། (ལྷག་ནི་) རིག་སྟབོས་དབྱེ་རིམ། (གཅིག་བསྡུས་) 

༡. སོླབ་ཕྲུག་རེ་རེ་བཞིན་དུ་ལུ་ རྩོམ་འདི་ ལྷག་བཅུག་སྟེ་ ནང་གི་གནད་དོན་ཚུ་ བཅུད་དོན་
བཏོན་བཅུག་དགོ། 

རིག་རྩལ། (བྲི་ནི་) རིག་སྟབོས་དབྱེ་རིམ། (དབྱེ་དཔྱད་) 
༢. རྩོམ་འདི་ལེགས་ཤོམ་འབད་ ལྷག་བཅུག་ཞིནམ་ལས་ སྟབས་བདེཝ་དང་ སྟབས་མ་བདེཝ་ 

དཀའ་ངལ་ཚུ་ ག་ཅི་ར་འདུག་ག། ཐོ་བཏོན་བཅུག། 

རིག་རྩལ། (ལྷག་ན་ི བྲི་ནི་) རིག་སྟོབས་དབྱེ་རིམ། (དབྱེ་དཔྱད་) 
༣. རྩོམ་འདི་ལྷག་བཅུག་ཞིནམ་ལས་ འདི་གི་ལན་འབྲི་བཅུག། དེ་གི་སྐབས་ལུ་ སོླབ་དཔོན་

གྱིས་ ཡིག་སྡེབ་ཚང་དགོཔ་ལ་སོགས་པ་ ག་ཅི་ར་ཨིན་ན་ དབྱེ་དཔྱད་ཀྱི་ཐོ་བཟོ་སྟེ་ལམ་སྟོན་
བྱིན་དགོ། 

རིག་རྩལ། (ཉན་སླབ་ ལྷག་ནི་) རིག་སྟབོས་དབྱེ་རིམ། (དབྱེ་དཔྱད་) 
༤. སློབ་དཔོན་གྱིས་ དཔེ་སྣོད་ནང་ཡོད་མི་རྩོམ་དང་ ཁོང་གིས་ད་ལྟོ་འབྲི་མི་ རོྩམ་གཉིས་ག་སྡུར་

འབད་དེ་ ཡར་དྲག་ག་དེ་ཅིག་འདུག་ག་ དབྱེ་དཔྱད་འབད་དེ་ ཁོང་གི་བསམ་འཆར་བཀདོ་བཅུག་སྟེ་ 
སོྐྱན་ཡོན་སྤང་བླང་ག་ཅི་ར་འདུག་ག་ དང་ལེན་འབད་བཅུག་དགོ། སླབོ་དཔོན་གྱིས་ཡང་ དང་ལེན་
འབད་མི་དེ་གུ་ གཞི་བཞག་སྟེ་ ཞིབ་འཇུག་འབད་དགོ། 
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བློ་ཟེ་ངོ་སྤྲདོ། 

བློ་ཟེ་ཟེར་མི་འདི་  ང་བཅས་ར་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ དུས་དང་ཕུ་ལས་ མི་བློ་རིག་ཅན་ ཁ་མཁས་པ་ 
ལྕེ་ལ་ལོག་སྒྱུར་ཤེས་མི་ ཁ་བདེ་ལྕེ་བདེ་ཚུ་གིས་ ཕར་ལོགས་མའི་བློ་གི་ལན་དང་བསྟུན་པའི་ གཏམ་
ལན་ འདི་འཕྲོ་ལས་ར་ བློ་ཟེ་ནང་བཙུགས་ཏེ་ སླབ་མི་གི་ངག་རྩལ་འདི་ལུ་ སླབ་ཨིན།   

བློ་ཟེ་ངོ་མ་འདི་ གནད་དོན་འདི་གི་སྐོར་ལས་ ཟེར་ངེས་གཏན་བཟོ་དགོཔ་མེན་པར་  ཕར་ལོགས་མའི་
དྲི་བ་དང་བསྟུན་ཏེ་ ལན་རྐྱབ་དགོཔ་འདི་ཨིནམ་ལས་ དེ་ནང་ལུ་དགག་སྒྲུབ་དང་ དྲི་བ་དྲིས་ལན་གྱི་
རིག་རྩལ་ཚུ་ཚུདཔ་ཨིན། དེ་ལས་ དྲི་བ་བཀོད་མི་མེད་རུང་ རྩོམ་གྱི་དབྱེ་བ་བཟུམ་ རང་གི་སེམས་ཀྱི་
ཚོར་ཉམས་ལུ་ཤར་བའི་ བསོྟད་ཚི་དང་ དགའ་སྐྱོ་དང་འབྲེལ་བའི་བློ་ཟེ་ཡང་སྒྱུར་དོ་ཡོདཔ་མ་ཚད། 
ལོ་རྒྱུས་དང་རྒྱལ་རབས་ རང་གི་མི་ཚེི་བྱ་རིམ་ཚུ་ཡང་ བློ་ཟེ་འབད་བསྒྱུར་ནི་ཡོད།  

བློ་ཟེ་དང་རྩོམ་གཉིས་ཀྱི་ཁྱད་པར་འདི་ རྩོམ་འདི་ གཙོ་བོ་ ཆོས་སྐད་ཀྱི་ཐོག་ལུ་ གཞི་རྟེན་འབད་དེ་ 
འབྲི་མི་དང་། བློ་ཟེ་འདི་གཙོ་བོ་ རྫོང་ཁའི་སྐད་ཡིག་ལུ་ གཞི་རྟེན་འབད་དེ་ འབིྲཝ་ཨིན་རུང་ ད་རེས་
ནངས་པ་རོྩམ་ཚུ་ཡང་རྫོང་ཁའི་ནང་ འབྲི་མི་མང་སུ་འཐོན་པའི་བསྒང་ཡོད།  

བློ་ཟེ་འདི་ རྫོང་ཁའི་སྙན་ཚི་གི་གཞི་རྟེན་འབད་དེ་ རྫོང་ཁའི་སྐད་ཡིག་གོང་འཕེལ་གྱི་དོན་ལུ་ སོླབ་
སྦྱོང་འབད་དགོཔ་ཨིན།  དེ་འབད་ནི་འདི་གིས་ དམིགས་དོན་འགྲུབ་དགོཔ་ངོ་མ་འདི་ སོླབ་དེབ་ནང་
བློ་ཟེ་གི་ དཔེ་ཚུལ་ཙམ་རེ་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་ དེ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ སོླབ་སྦྱོང་འབད་མི་ཚུ་གིས་ ལག་ལེན་
སྦྱང་བ་གི་ཐོག་ལས་འབད་ དྲི་བ་བཀོད་ནི་དང་ ལན་སླབ་ནི་ཚུ་ དཔེ་ཆ་ཁོང་ལུ་བཟུང་སྟེ་མིན་པར་ སོ་
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སོའི་བློ་རིག་གི་ བང་མཛོད་ཁ་ཕྱེ་ཞིནམ་ལས་ གནམ་བྱཱར་སྤང་ནང་ཤར་བའི་མེ་ཏོག་བཟུམ་ ཚི་ག་
དེ་སྦེ་ཡང་བཟོ་སྟེ་ སླབ་ཤེས་ནི་གི་རིག་རྩལ་ འཐོབ་དགོཔ་ཨིན།   

འདི་གི་དོན་ལས་ ཁྱོད་ལུ་སོླབ་ཁང་ནང་གི་ སོླབ་དཔོན་རྐྱངམ་གཅིག་གིས་མ་དོ་བར་ ཕམ་དང་ཆ་
རོགས་ཚུ་གིས་ཡང་ གྲོགས་རམ་འབད་ཚུགས་ནི་ཨིནམ་ལས་ གཙོ་བོ་ར་ དང་འདོད་ལུ་ རག་ལསཔ་
ཨིནམ་ ཧ་གོ་དགོཔ་ཨིན།  

དེ་འབད་ཞིནམ་ལས་ ཁྱེད་ཀྱིས་ བློ་ཟེ་གི་རིགས་ ག་དེ་དྲག་དྲག་  གསར་རོྩམ་འབད་དེ་ དཔེ་སྣོད་
ནང་ བསྡུ་གསོག་འབད་དགོ། དེ་གིས་ ཤུལ་ལུ་ འགོ་བཙུགས་པའི་སྐབས་དང་ ཤུལ་མ་ཁྱད་པར་ 
ག་ཅི་ར་འདུག་ག? དབྱེ་དཔྱད་འབད་དེ་ སྐྱོན་ཡོན་གྱི་ཆ་ ལེན་དགོཔ་དང་ སྤང་དགོཔ་ཚུ་ ངོས་
འཛི་ འབད་ཚུགས་ནི་ལུ་ ཕན་ཐོགས་ཚུགས་དགོཔ་ཨིན་ནོ།། 
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ཉིནམ་ག མ་པ་ནང་བ ར་བའི་ ་ོཟ།ེ  

ཆུང་ཚེ་ལས་འགྲོགས་པའི་ལྟ་ོཚང་། 

རྩོམ་པ་པོ། པདྨའི་ཚེདབང་བཀྲིས།  དྲག་ཤོས་ཤེས་རབ་མཐའ་ཡས། 
དབྱེ་བ།  བློ་ཟེ།    བློ་ཟེ། 

ཁུངས་དོན། 
པདྨའི་ཚེདབང་བཀྲ་ཤིས་ཀྱི་བློ་ཟེ་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་དགོ་པའི་ཁུངས་དོན་ བློ་ཟེ་འདི་ནང་གི་ མིང་ཚི་
དང་ཚི་འབྲུ་རིམ་པ་ཚུ་ ལྷབ་མི་སོླབ་ཕྲུག་ཨ་ལོ་ཚུ་གི་ ཤེས་ཡོན་གནས་ཚད་རིམ་པ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ 
ཡོད་པ་མ་ཚད་ དུས་རྒྱུན་ཁ་སླབ་ཀྱི་འབྲེལ་བ་ནང་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་པའི་ ཕལ་སྐད་ཀྱི་ཚིས་
བཅད་ཐོག་ལས་ ཉན་སླབ་གོ་གསུམ་བདེ་བའི་ མིང་ཚི་ཙང་ཙ་ཡོདཔ་ལས་ འདི་གིས་ ཨ་ལོ་ཚུ་གི་ 
བློ་རིག་ འཕེལ་ནི་དང་། རྫོང་ཁའི་མིང་ཚི་ག་དེ་མང་མང་ཤེས་ཚུགས་པའི་ཁར་ མནོ་ལུགས་ འབད་
ལུགས་ཀྱི་ བསམ་སོྤྱད་ཚུ་ལུ་ཡང་ འགྱུར་བ་བྱུང་སྟེ། ལྷབ་ནི་ལུ་སོྤྲ་བ་མ་ཞན་པར་ དང་འདོད་
བསྐྱེད་དེ་ ལྷབ་ཚུགས་པའི་དགོས་པ་འདུག། 

ལས་དོན། 
 མིང་ཚི་ལཱ་ཁག་ཚུ་ དབྱེ་བ་ཕྱེས་ཏེ་ གོ་དོན་སླབ་ཚུགས་དགོ། 
 བློ་ཟེ་བསྒྱུརཝ་ད་ གཅད་མཚམས་ གདངས་ རྣམ་འགྱུར་ཚུ་ ཚུལ་ལྡན་འབད་ལག་ལེན་འཐབ་

ཚུགས་དགོ། 
 མིང་ཚི་གོང་འོག་དཀྲུགས་ཏེ་ཡོད་མི་ཚུ་ གོ་དོན་ལེན་ཞིན་ན་ ཚི་གི་བརྗོད་པ་ནང་ཕབ་སྟེ་བྲི་

ཚུགས་དགོ། 



ོབ་དཔོན་ལམ་ ོན།                                  ོབ་རིམ་༡༢པ། དཔེ་ ན་ལོ་ ༢༠༡༨ ། 
 

རྒྱལ་འཛི་ཤེས་རིག་ཚོགས་སྡེ། 75 

 བློ་ཟེ་ལུ་ དབྱེ་བ་མ་འདྲཝ་ ག་དེ་སྦེ་ར་ཡོདཔ་ཨིན་ན་ སླབ་ཚུགས་དགོ། 
 རང་སོྟབས་ཀྱི་ བློ་ཟེ་གི་རིགས་ གསར་རོྩམ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཨ་ལོ་ཁོང་ར་ ནང་རྡོག་སྐབས་འཐོབ་དང་ བསྟུན་པའི་བློ་ཟེ་ ཐུང་ཀུ་རེ་ཁྱད་འཇལ་ཚུགས་དགོ། 

ོང་ །  
རིག་རྩལ། (སླབ་ན་ི ལྷག་ན་ི བྲི་ནི་) རིག་སྟབོས་དབྱེ་རིམ། (དྲན་ཤེས་) 

༡. དོན་ཚན་འགོ་མ་བཙུགས་པའི་ཧེ་མར་ འཆར་གཞི་ནང་ཚུད་པའི་ བློ་ཟེ་ཚུ་ སྐར་མ་༡༠ གྱི་
རིང་ལུ་ ཁུ་སིམ་སིམ་འབད་ལྷག་བཅུག་ཞིན་ན་ མིང་ཚི་ལཱ་ཁག་ཚུ་ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་ རེ་
རེ་བཞིན་སོླབ་དཔོན་གྱིས་ བྱང་ཤིང་གུ་བྲི་ནི་། དེ་ལས་ གོ་དོན་སླབ་ནིའི་གོ་སྐབས་ ཨ་ལོ་
ལུ་སོྤྲད་དེ་ མ་ཤེསན་སོླབ་དཔོན་གྱིས་ཆ་རོགས་འབད་བྱིན་དགོ། 

རིག་རྩལ། (སླབ་ན་ི ལྷག་ན་ི བྲི་ནི་) རིག་སྟབོས་དབྱེ་རིམ། (དྲན་ཤེས་)  
༢. སྡེ་ཚན་ལས་ འགོ་ཁྲིདཔ་མི་ངོམ་རེ་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་ཞིནམ་ལས་ འདི་ཚུ་ལུ་ བློ་ཟེ་ཤོ་ལོ་ཀ་ 

རེ་ལྷག་བཅུག་ནི་དང་ གཞན་སོླབ་ཕྲུག་ཚུ་ དྲནམ་བཏོན་བཅུག་ཞིནམ་ལས་ ཁོང་གི་ལྷག་ 
ཐངས་ཚུ་ལུ་ ཁྱད་པར་ག་དེ་སྦེ་འདུག་ག་ ཐོ་བཀོད་དང་ལད་སྲོལ་འབད་བཅུག་དགོ། 

རིག་རྩལ། (ཉན་སླབ་ ལྷག་ན་ི བྲི་ནི་) རིག་སྟབོས་དབྱེ་རིམ། (ལག་ལེན་) 
༣. སོླབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ ཁྱེད་ཀྱིས་ བློ་ཟེ་སྒྱུར་ཐངས་ཤེས་ག་ མཐོང་ཡི་ག་ཟེར་ དྲི་བ་བཀོད་དེ་ 

ཤེས་མི་ཚུ་ལུ་གོ་སྐབས་བྱིན་ཏེ་ རིམ་པ་འབད་བསྒྱུར་བཅུག་ནི་དང་ གཞན་མི་ཚུ་ཉན་བཅུག་
སྟེ་ སོླབ་ཕྲུག་གི་སླ་ལས་ ཤེས་མི་མ་འཐོན་པ་ཅིན་ སོླབ་དཔོན་གྱིས་ བློ་ཟེའི་གདངས་དང་ 
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གཟུགས་ཀྱི་རྣམ་འགྱུར་ཚུ་ ག་དེ་སྦེ་བཏོན་ཏེ་ བསྒྱུར་དགོཔ་ཨིན་ན་ དཔེ་སྟོན་ཅིག་འབད་
བྱིན་དགོ། 

རིག་རྩལ། (ཉན་སླབ་ ལྷག་ནི་) རིག་སྟབོས་དབྱེ་རིམ། (དབྱེ་དཔྱད་) 
༤. སོླབ་དཔོན་གྱིས་ ཨ་ལོ་ཚུ་དྲནམ་བཏོན་བཅུག་ཞིནམ་ལས་ བློ་ཟེ་གི་དབྱེ་བ་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ 

བཤད་བྱིན་སྦེ་ བློ་ཟེ་གཉིསཔོ་འདི་ དབྱེ་བ་ག་ཅིའི་ནང་ཚུདཔ་ཨིན་ན་ དྲི་བ་དྲིས་ལན་གྱི་ཐོག་
ལས་ གོ་སྡུར་འབད་དགོ།   

འདི་བཟུམ་སྦེ་ སོླབ་དཔོན་གྱིས་ སྡེ་ཚན་ནང་ བློ་ཟེ་ དགྲ་གླུ་ གཉེན་གླུ་ དགྲ་གཉེན་སྤེལ་
མ་འབད་ ཡོད་མིའི་ དཔྱེ་རེ་སོྤྲད་ཞིན་ན་ སྐར་མ་༡༠ དེ་ཅིག་གི་རིང་ལུ་ གོ་སྡུར་འབད་
བཅུག་སྟེ་ དམངས་ཁར་ར་ཁུངས་དང་སྦྲགས་ཏེ་ གསལ་བཤད་འབད་བཅུག་དགོ། 

རིག་རྩལ། (སླབ་ནི་ ལྷག་ནི་ བྲི་ནི་) རིག་སྟབོས་དབྱེ་རིམ། (གཅིག་བསྡུས་) 
༥. སོླབ་དཔོན་གྱིས་ བློ་ཟེ་ཧ་གོཝ་འཇམ་མི་ དཔྱེ་ཤོ་ལོ་ཀ་གཅིག་ བྱང་ཤིང་གུ་འབྲི་ཞིན་ན་ ཨ་ 

ལོ་ཚུ་ སྡེ་ཚན་ནང་གོ་སྡུར་འབད་དེ་ བློ་ཟེ་ཤོ་ལོ་ཀ་གཅིག་ གསར་རོྩམ་འབད་བཅུག་སྟེ་ 
དམངས་ཁར་གསལ་བཤད་འབད་བཅུག་དགོ། 

རིག་རྩལ། (ཉན་སླབ་ བྲི་ནི་) རིག་སྟོབས་དབྱེ་རིམ། (ལག་ལེན་) 
༦. ཨ་ལོ་ཚུ་ བདུན་ཕྲག་ངལ་གསོའི་ནང་ མཐའ་འཁོར་གྱི་མི་སྡེ་ཚུ་དང་ འབྲེལ་བ་འཐབ་སྟེ་ 

བློ་ཟེ་མང་མང་ཉུང་ཉུང་ཅིག་ བསྡུ་ལེན་འབད་ཞིན་ན་ ཤུལ་ལས་ཀྱི་ཐུན་ཚན་ནང་ སོླབ་ཁང་
ནང་སྤྱན་ཞུ་འབད་བཅུག་དགོ། 
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རིག་རྩལ། (སླབ་ན་ི ལྷག་ན་ི བྲི་ནི་) རིག་སྟབོས་དབྱེ་རིམ། (དབྱེ་དཔྱད་) 
༧. སོླབ་དཔོན་གྱིས་ སོླབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ རང་སོའི་བློ་འདོད་དང་ཚོར་སྣང་དང་བསྟུན་ བློ་ཟེ་རྩོམ་

སྒྲིག་འབད་བཅུག་དགོ། ཨ་ལོ་ཚུ་གིས་རྩོམ་སྒྲིག་འབད་ཡོད་མི་འདི་ དཔེ་སྣོད་ནང་བདག་
འཛི་འབད་བཅུག་སྟེ་ སོླབ་ཕྲུག་ཚུ་ཁོང་ར་ནམ་ཁོམ་ ལེགས་བཅོས་འབད་ནི་གི་ གོ་སྐབས་
ཡོདཔ་འབད་ སོླབ་དཔོན་དང་སོླབ་ཕྲུག་གཉིས་ཆ་ར་གིས་ འཐོབ་ཚུགསཔ་འབད་བཞག་
དགོ། 

རིག་རྩལ། (ལྷག་ན་ི བྲི་ན་ི) རིག་སྟོབས་དབྱེ་རིམ། (དབྱེ་ཞིབ་) 
༨. སོླབ་དེབ་འདི་ནང་ལུ་ བཀོད་ཡོད་མི་བློ་ཟེ་དང་པ་འདི་གི་ གནས་སྟངས་བཟུམ་ཅིག་ ཁྱོད་ལུ་ 

འབྱུང་པ་ཅིན་ ག་དེ་སྦེ་འོང་ནི་མས་གོ། དབྱེ་དཔྱད་འབད་ཞིནམ་ལས་ བཅུད་དོན་བཏོན་བཅུག་དགོ། 
 
ཇ་ཕུད་དང་ བློ་ཟེ་ཁྱད་བརྗེ་ནི། 
ད ེ་བ་   ོ་ཟེ། 
ོམ་པ་པ་ོ གོས་ཤསེ་རབ་མཐའ་ཡས་ཀྱི་བ ་ ིག། 

 
ཁུངས་དོན། 
སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གི་དནོ་ལུ་ བློ་ཟེའི་ངོ་སྤྲོད་དང་ མི་དམངས་འཛོམས་སར་ རང་གཅིག་གིས་བསྒྱུར་བའི་བློ་ཟེ་གིས་
མ་ཚད་པར་ བཤད་པ་དང་འབྲེལ་བའི་བློ་ཟེ་དང་ བླ་ོཟེ་ཁྱད་བརྗེ་ནི་ཚུ་ཤེས་དགོཔ་དེ་ཡང་ཁག་ཆེ་བས། འདི་ལུ་
བརྟེན་ཏེ་ ཇ་ཕུད་དང་འབྲེལ་བའི་བླ་ོཟེ་དང་ བློ་ཁྱད་བརྗེ་ནིའི་དཔེ་གཉིས་ནང་ སྤྱིར་བཏང་རོྩམ་གྱི་ དཔེ་དནོ་
ཕུན་སུམ་ཚོགསཔ་འབད་ཡོད་པའི་ཁར་ རང་སོའི་བློ་རིག་ལས་བྱུང་བའི་ཚི་ཚུ་ དྲི་བ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ འོས་
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འབབ་ཆེ་ཏོག་ཏོ་འབད་བཙུགས་ཡོདཔ་ལས་ བློ་ཟེའི་དཔེ་ ལེགས་ཤོམ་ཅིག་འབད་མཐོང་ཡོད། དེ་གིས་མ་
ཚད་ བླ་ོཟེ་འདི་ནང་ རོྫང་ཁའི་སྙན་འགྱུར་གྱི་མིང་ཚི་ མ་འདྲཝ་ཡང་ལེ་ཤ་ཚུད་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ སློབ་
ཕྲུག་ཚུ་གིས་ སྤྱིར་བཏང་སྙན་རོྩམ་དང་འབྲེལ་བའི་ཤེས་ཡོན་དང་ བཤད་པ་དང་འབྲེལ་བའི་ བློ་ཟེ། དེ་ལས་ 
བློ་ཟེ་ཁྱད་བརྗེ་ཐངས་ཀྱི་ གཞི་རྟེན་རིག་རྩལ་འཐོབ་ཐབས་ལུ་ དོན་ཚན་དེ་གཉིས་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་ཡོདཔ་ཨིན། 
 
སྦྱོང་ལཱ། 

སྐད་ཡིག་རིག་རྩལ་ ཉན་སླབ་དང་འབྲི་ལྷག། རིག་སྟབོས་ ག་ོབ། ལག་ལེན། 
༡. ཇ་ཕུད་དང་འབྲེལ་བའི་ བློ་ཟེའི་ཚི་ཚུ་ དང་པར་ སློབ་ཕྲུག་དག་པ་ཅིག་ལུ་ལྷག་བཅུག། དེ་ལས་ 

སློབ་དཔོན་གྱིས་ ལྷག་ཐངས་ཀྱི་དཔེ་སྟོན་འབད་དེ་ རྗེས་འདེད་འབད་དེ་ ལྷག་བཅུག་དགོ། དེ་ལས་ 
སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ མིང་ཚི་ཧ་མ་གོཝ་ག་ཅི་ར་ཡོད་ག་ སྦྱང་ཤིང་གུ་ ཐོ་བཀདོ་འབད་དེ་ གོ་དོན་
བྲིས་བྱིན་དགོ། 
དེ་ལས་ ཚིས་བཅད་རེའི་གོ་དོན་ག་ཅི་ཨིན་ན་ གེ་ཟ་ལྦ་གའི་ཐོག་ལས་ སླབ་བཅུག་དག།ོ སླབ་མ་
ཚུགས་པ་ཅིན་ སློབ་དཔོན་གྱིས་ བཤད་བྱིན་དག།ོ དེ་ལས་ སླབོ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ བླ་ོཟེ་འདི་ལས་ 
རིགས་བསྒྲེས་ཏེ་ ཁོང་རའི་ལོྟ་མཆོད་དང་ ཇ་མཆདོ་གང་རུང་ཅིག་ གསར་རོྩམ་འབད་ནིའི་ ག་ོ
སྐབས་བྱིན་དགོ། 

༢. སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ ཁྱེད་ཀྱི་གཡུས་ཁར་འབད་རུང་ མཐའ་འཁོར་དང་ གློག་བརྙན་ག་ཏེ་ར་ འབད་
རུང་ བློ་ཟེ་ཁྱད་བརྗེ་ས་ མཐོང་ཡི་ག? ག་དེ་སྦེ་ར་འབད་ནི་འདུག་གོ? ཁྱེད་ཀྱིས་ཡང་ བློ་ཟེ་
ཁྱད་བརྗེ་ནི་འདི་ཤེས་ག? ཤེས་པ་ཅིན་ དུམ་གྲ་ཅིག་ དཔེ་སྟོན་འབད། ཟེར་བའི་དྲི་བ་ཚུ་གི་ཐོག་
ལས་ སྔོན་མའི་ཤེས་ཚད་དབྱེ་ཞིབ་འབད། དེ་ལས་ བློ་ཁྱད་བརྗེ་ཐངས་ཀྱི་ སོྐར་ལས་ སློབ་དཔོན་
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གྱིས་ བཤད་པ་དུམ་གྲ་ཅིག་རྐྱབ་བྱིན་ཞིནམ་ལས་ སློབ་དེབ་ནང་ཡོད་མི་ བློ་ཟེ་ཁྱད་བརྗེ་ཐངས་ཀྱི་
དཔེ་འདི་ལྷག་བྱིན་དགོ། 
དེའི་སྐབས་ དྲི་བ་དང་ལན་ཚུ་ དཔེ་དོན་མ་འདྲཝ་ སྣ་ཚོགས་ལུ་བཀདོ་དེ་ ག་དེ་སྦེ་ བསྒྱུར་ཏེ་ཡོད་
ག? བློ་ཟེ་འདི་ནང་ རིག་པ་ག་དེ་སྦེ་བཏང་ནུག་ག? དབྱེ་དཔྱད་འབད་བཅུག་དགོ། དེའི་སྐབས་ 
མིང་ཚི་ཧ་མ་གོཝ་རེ་ཡོདན་ བཤད་བྱིན་དགོ།  
མཇུག་ར་ ཨ་ལོ་ཁོང་ར་གིས་ཡང་ བློ་ཟེའི་དཔེ་དེབ་དང་ ཤེས་མི་ཚུ་ལུ་ ཁུངས་གཏུགས་འབད་དེ་ 
དྲི་བ་གསུམ་རེ་དང་ལན་༣རེ་འབད་མི་ བློ་ཟེ་ རོྩམ་སྒྲིག་འབད་བཅུག་དགོ། 
བློ་ཟེའི་སྐོར་ལས་ སློབ་དཔོན་རང་གིས་ར་ ལེགས་ཤོམ་འབད་མ་ཤེས་པ་ཅིན་ སློབ་དཔོན་ཆ་
རོགས་གཞན་ ཤེས་མི་ཚུ་ དང་ ཡང་ན་ མཐའ་འཁོར་དང་ མི་སྡེའི་ནང་ བློ་ཟེ་ལེགས་ཤོམ་ཤེས་
མི་རེ་ཡོད་པ་ཅིན་ དེ་ཚུ་ སྐུ་མགོྲན་གསལ་བཤད་པ་འབད་འབོ་སྟེ་ བློ་ཟེ་སྒྱུར་ཐངས་དང་ བློ་ཟེའི་
སོྐར་ལས་ འདྲི་ལན་ལས་རིམ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་སྟེ་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ བློ་ཟེ་ངོ་མ་འབད་ བསྒྱུར་
མ་ཤེས་རུང་ སྤྱིར་བཏང་བོླ་ཟེ་ཟེར་མི་འདི་ འ་ནེམ་ཅིག་ལུ་གོཝ་ཨིན་མས། འདི་ སྒྱུར་ཐངས་འ་
ནེ་སྦེ་ཨིན་མས། འདི་གིས་ སྙན་རྩོམ་སྦྱང་ཐབས་ལུ་ ཕན་ཐོགས་འ་ནེ་སྦེ་འདུག་ཟེར་བའི་ ཤེས་
ཡོན་ཅིག་འཐོབ་བཅུག་དགོ།   
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དཔྱེ་གཏམ་ངོ་སོྤྲད། 

དཔྱེ་གཏམ་ཟེར་མི་འདི་ བློ་སླབ་པའི་སྐབས་ལུ་ བློ་གི་དོན་དག་འདི་ ཕར་ལོགས་མའི་སེམས་ལུ་ དོད་
རིལ་རི་འབད་ཧ་གོ་བཅུག་ནི་དང་ སེམས་ལས་ནམ་ཡང་མ་ཡལ་བར་ བཞག་ཚུགས་ནི་གི་དྲན་གཏམ་
ལུ་ དཔེ་འཇམ་ཏོང་ཏོ་ ཡོངས་གྲགས་ཨིན་མི་ཅིག་ལུ་ སྦྱར་ཏེ་སླབ་མི་གི་གཏམ་ལུ་སླབ་ཨིན།   

དཔྱེ་གཏམ་འདི་ མི་སླབ་ཤེས་ ཉན་ཤེས་ཚུ་གི་ གནས་རིམ་ནང་ བློ་སླབ་ཐངས་ཀྱི་ ཁྱད་ཆོས་ཅིག་
ཡང་ཨིན། ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ བློ་སླབ་ནི་ལུ་མཁས་དྲགས་ཡོད་མི་ཚུ་གིས་ བློ་ཚི་རེ་ལུ་ 
དཔེ་གཏམ་རེ་སྦྱར་ཏེ་ སླབ་སྲོལ་ཡོདཔ་ལས་ མཁས་པ་དང་མཁས་པ་ཕྱད་དེ་ སླབ་པའི་སྐབས་ལུ་ 
ལྟདམོ་ལྟ་མི་ཚུ་ཡང་ བག་ཚིས་འཇོམས་ཏོག་ཏོ་དང་ ངལ་རངས་ཏོག་ཏོ་འོངམ་ཨིན།   

དཔྱེ་གཏམ་གྱི་ ཚི་མང་རབས་ཅིག་ཡོད་རུང་ གོ་དོན་གྱི་དབྱེ་བ་འདི་ སྒྲ་གཏམ་ཟེར་མི་འདི་ ཚི་མ་
ཤོར་བའི་ཐོག་ལས་ ཟུར་བཙུགས་ཏེ་སླབ་ནི་དང་། སྐོར་གཏམ་ཟེར་མི་འདི་ དོན་འཇམ་ཏོང་ཏོ་ ཧ་གོ་
ཚུགས་པའི་ དཔེའི་ཐོག་ལས་སླབ་ནི་དང་ དཔེ་དང་དོན་སྦྱར་ཏེ་ བསླབ་བྱ་དང་གོྲས་སོྟན་འབད་ནི་ཚུ་
ནང་བསྡུཝ་ཨིན།   

དཔྱེ་གཏམ་འདི་ཚི་གཅིག་ནང་ དཔེ་དོན་གཉིས་ཆ་ར་ཡོད་མི་དང་། དཔེ་དང་དོན་ཚི་གཉིས་འབད་
སླབ་མི་དང་ ཚི་གསུམ་དང་བཞི་འབད་ སླབ་མི་ཚུན་ཚོད་ཡང་ཡོད། ལ་ལུ་ཅིག་ནང་དཔེ་མ་སྦྱར་བར་ 
དོན་དག་དོད་རིལ་རི་ ཧ་གོ་ཚུགས་པའི་ཚི་གཅིག་འབད་མི་གི་ དཔྱེ་གཏམ་ཡང་ཡོདཔ་ཨིན། 

དེ་ཚུ་ རྫོང་ཁའི་སྐད་ཡིག་གི་གནས་ཚད་ གོང་འཕེལ་གྱི་དོན་ལུ་ ཁག་ཆེ་ཤོས་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ ད་ལྟོ་
ཚུན་ཚོད་ སླབ་སོྲལ་ཡོད་མི་ཚུ་ལས་ དཔྱེ་དག་པ་ཅིག་ སོླབ་དེབ་ནང་ བཀོད་དེ་ཡོད། འདི་ཚུ་ཁྱོད་ར་
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གིས་ལྷབ་ཞིནམ་ལས་ ལག་ལེན་འཐབ་ཐངས་དང་ གོ་དོན་ཚུ་ སོླབ་དཔོན་ལུ་ཞུ་སྟེ་ ཁྱོད་ཀྱིས་ མི་
གཞན་གྱིས་ དཔྱེ་གཏམ་སླབ་མི་ཚུ་ ཧ་ གོ་ཚུགསཔ་ འབད་དགོཔ་དང་ ཁྱོད་ར་གིས་ བློ་གི་བར་ན་ 
དཔྱེ་གཏམ་ཚུ་བཙུགས་ཏེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཐངས་ ཤེས་ཚུགསཔ་ འབད་དགོཔ་ཁག་ཆེ།། 

ཁྱེད་སློབ་རིམ་༡༢ པ་ཚུ་གིས་ འདི་ནང་བཀོད་ཡོད་མི་ རྐྱངམ་གཅིག་ལྷབ་མི་དེ་གིས་ ལྷབ་ཚར་ཡི་ ཟེར་མ་
མནོ་བར། རང་སོའི་སློབ་གྲྭའི་ཉེ་འདབས་དང་ ཆ་རོགས་སོ་སོ་འི་ཡུལ་སྐད་ལུ་ སླབ་སྲོལ་ཡོད་པའི་ དཔྱེ་
གཏམ་ཚུ་ ཞིབ་འཚོལ་འབད་དེ་ ལྷབ་དགོཔ་དང་ ལེགས་ཤོམ་ཡོད་མི་ཚུ་ བསྡུ་གསོག་འབད་དེ་ ཤུལ་མའི་
དོན་ལུ་ གཞི་རྟེན་འབད་བཏུབ་འབད་ བཞག་དགོཔ་ཨིན་ནོ།། 
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དཔྱེ་གཏམ་སྣ་ཚོགས། 
རྩོམ་པ་པོ། ངག་རྒྱུན་ལས།  
དབྱེ་བ།  དཔྱེ་གཏམ། 

ཁུངས་དོན། 
དཔྱེ་གཏམ་འདི་ རྫོང་ཁའི་ཉམས་འགྱུར་གྱི་ ཁྱད་ཆོས་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ ལམ་སྲོལ་བཟང་པོ་ཅིག་
འབད་ སོྔན་རབས་ཀྱི་ཕམ་ལས་ ད་ལྟོའི་བུ་བརྒྱུད་ཚུན་ཚོད་ལུ་ རྐྱེན་ཆག་དང་ཉམས་པ་ མེདཔ་འབད་
ཡོདཔ་མ་ཚད་ དེང་རབས་ཀྱི་མི་ཚུ་གིས་ཡང་ ལག་ལེན་འཐབ་བཞིན་ཡོད་པའི་ ལམ་ལུགས་ཅིག་
ཨིན། 

ཕར་ལོགས་མ་ལུ་ ཁ་བཀོད་བསླབ་བྱ་དང་ དྲན་གསོ་ལ་སོགས་པའི་ བློ་ག་ཅི་སླབ་རུང་ ག་ཏེ་སླབ་
རུང་ ནམ་སླབ་དགོ་རུང་ ཡུལ་དུས་གནས་སྟངས་གསུམ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ དཔྱེ་གཏམ་རེ་བཙུགས་ཏེ་སླབ་
པ་ཅིན་ ཕར་ལུ་ ཕན་ཐོགས་དང་ངལ་རངས་ ཆ་བཞག་ཚུགས་པའི་བློ་ལུ་ བཅུད་དོན་ཡོདཔ་འབད་
འགོྱཝ་ལས། མི་གི་དགའ་ཚོར་སེམས་ལུ་ཡོད། །ཁྱི་གི་དགའ་ཚོར་མཇུག་མ་ལུ་ཡོད། །ཟེར་དོ་བཟུམ་
འོང་ནི་ཨིནམ་མ་ཚད། མི་ལུ་ཧན་པ་ཁ་ལས་སླབ་ན།། ངོ་ལེགས་པའི་གདོང་ལས་འཛུམ་མདངས་
འཐོན།། ཟེར་དོ་བཟུམ་ཅིག་ཨིན།  

དེ་འབདཝ་ལས་ སོླབ་རིམ་༡༢ པའི་སློབ་དེབ་འདི་ནང་གི་དཔྱེ་གཏམ་ཚུ་གིས་ གཙོ་བོ་ར་ ལས་རྒྱུ་
འབྲས་ ཐ་དམ་ཚི་ མི་གི་ཁྱད་ཆོས་ཁྱད་རྣམ་ འབད་བཏུབ་དང་མ་བཏུབ་ལ་སོགས་པའི་ ཁ་བཀདོ་
དཔྱེ་གཏམ་ཚུ་གལ་ཅན་ཙང་ཙ་ར་ཚུད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན། དཔེར་ན། གནམ་ཁ་ལུ་ འཕུར་བའི་བྱ་དེ་ ཚར་



ོབ་དཔོན་ལམ་ ོན།                                  ོབ་རིམ་༡༢པ། དཔེ་ ན་ལོ་ ༢༠༡༨ ། 
 

རྒྱལ་འཛི་ཤེས་རིག་ཚོགས་སྡེ། 83 

གཅིག་ག་བ་ཡང་མཐོཝ་འབད་ ག་དེ་ཅིག་མཐོ་བའི་དབྱིངས་ལུ་འཕུར་ཚུགས་ཚུགསཔ་ཅིག་ འཕུར་ཏེ་
ར་འབད་རུང་ ལོག་ཆགས་དགོཔ་ད་ ས་ཁ་ར་ཆགས་དགོ་ ཟེར་བའི་དཔེ་བཟུམ་གྱིས་ ང་བཅས་ག་ར་
ཨིན་རུང་ ཚེད་རེས་ནོར་ལོངས་སོྤྱད་དང་ བྱད་ངོ་རིས་ རིགས་རུས་ ཁ་མཁས་དྲགས་ སྤུ་འགྱིར་
དྲགས་ལ་སོགས་པ་ ག་དེ་སྦེ་ར་ཡོད་དེ་འབད་རུང་ ནམ་ཅིག་གི་ཚེ འཆི་བ་མི་རྟག་གི་སྒོ་ཁ་ལས་ 
བཙར་དགོ་ཟེར་སླབ་ནིའི་ དཔྱེ་དང་དོན་ཚུ་ ཁུངས་དག་སྤུས་དག་འབད་ སྟོན་ཚུགས་ནི་འདི་གིས་ཨིན། 
དོན་ཚན་གདམ་ཁ། 
ཨང་ དོན་ཚན། ོམ་པ་པོ་/བ ་ ིག་པ། བ ོད་དོན། 
༡ དཔྱེ་གཏམ་སྣ་ཚོགས། རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་དབང་འཛི་/ཤེས་རབ་མཐའ་ཡས། ལམ་སྲོལ། ལེགས་ཉེས་དཔྱད་པ། 

ལས་དོན།  
 སོླབ་དེབ་ནང་ལུ་བཀོད་ཡོད་མི་ དཔྱེ་གཏམ་ཚུ་གི་དོན་དག་ཚུ་ ལེགས་ཤོམ་འབད་ ཧ་གོ་ཚུགས་

དགོ། 
 གནད་དོན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ བློ་གི་ནང་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་དགོ། 
 རྗོད་སྒྲ་དང་ ཚི་གི་གཅད་མཚམས་ཚུ་ ཚུལ་མཐུན་གྱི་ཐོག་ལས་ སླབ་ཚུགས་དགོ། 
 དཔྱེ་གཏམ་འདི་ལས་ རིགས་བསྒྲེས་ཏེ་ དཔྱེ་གཏམ་ སྒྲ་གཏམ་ སྐོར་གཏམ་ཚུ་ཉན་ཏེ་ ཧ་གོ་

ཚུགས་པའི་ཁར་ དེ་དང་བསྟུན་པའི་ལན་ཚུ་ འོས་འབབ་དང་བསྟུན་ཏེ་ རྒྱས་བཤད་དང་བཅུད་
བསྡུས་ གང་འོས་ཀྱི་ཐོག་ལས་ འབྲི་ལྷག་དང་སླབ་ཉན་འབད་ཚུགས་དགོ། 

 ཆོས་སྐད་ནང་ དབྱིན་སྐད་ཚུ་ལས་གོ་བའི་ སྤྱིར་བཏང་གི་གནད་དོན་ཚུ་ རྫོང་ཁའི་ནང་སྐད་སྒྱུར་
འབད་དེ་ ག་སྡུར་དང་ལེགས་ཉེས་ཀྱི་ དབྱེ་དཔྱད་ཚུ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
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 ཡུལ་དུས་གནས་སྟངས་གསུམ་དང་བསྟུན་པའི་ རྩོད་འགྲན་དང་ གོ་སྡུར་ཚུ་མཐིལ་ཕྱིན་འབད་དེ་ 
ཉན་སླབ་ཀྱི་རིག་རྩལ་ འོས་ལྡན་འཐོབ་ཚུགས་དགོ། 

ོང་ །  
རིག་རྩལ། (བྲི་ནི་ ལྷག་ནི་) རིག་སྟོབས་དབྱེ་རིམ། (དབྱེ་དཔྱད་) 

༡. སོླབ་དཔོན་གྱིས་ ཨ་ལོ་ཚུ་སྡེ་ཚན་འབད་བཟོ་ཞིནམ་ལས་ སྡེ་ཚན་རེ་ནང་ དཔྱེ་གཏམ་རེ་ 
སོྤྲད་དེ་ འོག་གི་ལཱ་འགན་ཚུ་སྤྲོད་སྦེ་ འབད་བཅུག་དགོ།  
 དཔྱེ་གཏམ་ཚུ་ ཁོང་ར་གིས་ལྷག་སྟེ་ གོ་སྡུར་འབད་བཅུག་ཞིནམ་ལས་ དཔྱེ་གཏམ་

གནས་སྟངས་ག་ཅི་བཟུམ་ཅིག་ནང་ བཙུགས་ནི་ཨིན་ན་ དཔྱེ་གཏམ་ཚུ་བཙུགས་ཏེ་ 
དོན་མཚམས་རེ་ བྲི་བཅུག་དགོ། 

 རང་སོའི་སྡེ་ཚན་ནང་གི་ དཔྱེ་གཏམ་དང་དཔྱེ་གཏམ་དེའི་སྐོར་ལས་ བྲིས་ཡོད་མི་དོན་
མཚམས་ཚུ་ དམངས་ཁར་གསལ་ཞུ་འབད་དེ་ སྡེ་ཚན་སོ་སོའི་བར་ན་ བཏུབ་མ་བཏུབ་
ཀྱི་བསམ་འཆར་ བརྗེ་སོར་འབད་དེ་ གོ་སྡུར་ཐོག་གཏན་འབེབས་འབད་དགོ། 

 སོླབ་དེབ་ནང་ བཀོད་དེ་ཡོད་མི་དཔྱེ་གཏམ་ཚུ་ སོླབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ ཁོང་རའི་ཧ་གོ་དོ་
བཟུམ་ འགྲེལ་བཤད་རྐྱབ་བཅུག་ནི་དང་། ཡང་ན། གོ་དོན་བྲི་བཅུག་སྟེ་ དམངས་ལུ་ 
གསལ་བཤད་འབད་བཅུག་ཞིནམ་ལས་ ལེགས་བཅོས་འབད་དེ་ དཔེ་སྣོད་ནང་ལུ་བསྡུ་
གསོག་འབད་དེ་བཞག་དགོ། 

རིག་རྩལ། (བྲི་ནི་ ལྷག་ནི་) རིག་སྟོབས་དབྱེ་རིམ། (གཅིག་བསྡུས་) 
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༢. ཨིང་ལིཤ་དང་ སྐད་ཡིག་གཞན་ནང་ལུ་ སླབ་སྲོལ་ཡོད་པའི་དཔྱེ་གཏམ་ ཁོང་ར་གིས་ཤེས་
མི་ཚུ་ ལོག་རྫོང་ཁའི་ནང་ ཚི་དོན་གྱི་བརྡ་སྒྱུར་འབད་དེ་ རྫོང་ཁའི་ནང་དཔྱེ་གཏམ་གསར་
སྒྱུར་འབད་དེ་ རང་ལུགས་ཀྱི་དཔྱེ་གཏམ་ངོ་མ་བཟུམ་སྦེ་ སླབ་ངོ་བདེ་དང་མ་བདེ་ ཕར་
ལོགས་མ་ལུ་ གོ་བརྡ་འཇམ་ཏོང་ཏོ་འབད་ འཕྲོད་ཚུགསཔ་དང་མ་ཚུགསཔ་ཚུ་ ག་སྡུར་
འབད་དེ་ ལྷག་བལྟ་བཅུག་དགོ། 
  འདི་བཟུམ་སྦེ་ ཆོས་སྐད་ནང་སླབ་སྲོལ་ཡོད་པའི་ འཇིག་རྟེན་པའི་ཁ་གཏམ་དང་ སོྔན་  
  བྱོན་རྒྱལ་བ་གོངམ་ཚུ་གིས་གསུངས་བཞག་མི་ བསླབ་བྱ་ལ་སོགས་པའི་རྩོམ་རིགས་ཚུ་    
  ཡང་ རྫོང་ཁའི་ཐོག་སྐད་སྒྱུར་འབད་དེ་ སླབ་ངོ་བདེ་དང་མ་བདེ་གི་ བརྡ་འཕྲོད་ཐབས་ལུ་    
  དབྱེ་བ་ཕྱེས་བལྟ་བཅུག་དགོ། 
  སྡེ་ཚན་ནང་དང་ ཆ་འབད་ ཡང་ན་ རང་རྐྱང་འབད་དེ་ རང་སོྟབས་ཀྱིས་ དཔྱེ་གཏམ་ 
  གསར་རོྩམ་འབད་བཅུག་ཞིནམ་ལས་ ལེགས་ཉེས་ཀྱི་སྐོར་ལས་གྲོས་བསྟུན་འབད་དེ་ མ་  
  འོངས་པར་ དུས་རྒྱུན་དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་སྐུགས་བྱིན་ནི་གི་དོན་ལུ་ དཔེ་སྣོད་ནང་བསྡུ་གསོག་ 
  འབད་དེ་ བཞག་དགོ། 

རིག་རྩལ། (བྲི་ནི་ ལྷག་ནི་) རིག་སྟོབས་དབྱེ་རིམ། (ལག་ལེན་) 
༣. དཔྱེ་གཏམ་ཚུ་གང་འོས་རེ་བཙུགས་ཏེ་ གསལ་བཤད་ཐུང་ཀུ་རེ་བྲི་བཅུག་ཞིནམ་ལས་ ཆ་ 

རོགས་དམངས་ཁར་ གསལ་ཞུ་འབད་བཅུག་དགོཔ་དང་ གསལབཤད་བྲིས་ཡོད་མི་ག་ར་ 
སོླབ་ཁང་ནང་ འགྲེམ་སྟོན་འབད་དེ་བཞག་བཅུག་ནི། 
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རིག་རྩལ། (ཉན་ནི་ སླབ་ནི་) རིག་སྟོབས་དབྱེ་རིམ། (ལག་ལེན་) 
༤. སོླབ་དཔོན་གྱིས་ ཨ་ལོ་ཚུ་ལུ་དཔྱེ་གཏམ་གྱི་དོན་ཚན་རེ་རེ་ སྡེ་ཚན་ཁག་ནང་སོྤྲད་དེ་ དབྱེ་བ་

དཔྱད་བཅུག་དགོ།  
དཔེར་ན། སྐལ་བ་ཅན་གྱིས་མ་གཏོགས། །རེ་བ་ཅན་གྱིས་མི་འཐོབ། ། 

རང་སེམས་མདའ་འདེ་ཕྲང་། །མི་སེམས་གཞུ་འདེ་བཀུག ། 
དཔྱེ་གཏམ་འདི་ གནས་སྟངས་ག་ཅི་བཟུམ་ཅིག་ནང་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་གི་ འོས་འབབ་
འདུག་ག་ དབྱེ་བ་དཔྱད་བཅུག་སྟེ་ བློ་གི་ནང་བཙུགས་ཏེ་ དཔེ་རེ་བྲི་བཅུག་དགོ། 

རིག་རྩལ། (བྲི་ནི་) རིག་སྟབོས་དབྱེ་རིམ། (གཅིག་བསྡུས་) 
༥. སོླབ་ཕྲུག་ཚུ་ དཔེ་མཛོད་ནང་འཁྱིད་ཞིནམ་ལས་ ལུང་འདྲེན་དང་ དཔྱེ་གཏམ་ཚུ་ཡོད་པའི་ 

སྲུང་དང་གཏམ་རྒྱུད་ འབྲི་རྩོམ་ཚུ་འཚོལ་ཏེ་ལྷག་བཅུག་ཞིནམ་ལས། དེ་ནང་ལུ་ འདྲེན་ཡོད་
པའི་ ལུང་དང་དཔྱེ་གཏམ་ཚུ་ ག་ཅི་གི་རྒྱབ་སྣོན་ལུ་ཨིན་ན་ དབྱེ་དཔྱད་འབད་དེ་ ངོས་འཛི་
འབད་བཅུག་སྟེ་སྙན་ཞུ་བྲི་བཅུག་དགོ། 
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གསལ་བཤད་ང་ོ དོ། 
གསལ་བཤད་ཟེར་མི་འདི་ གནད་དོན་ཅིག་གི་སྐོར་ལས་ གཞན་ ཡིད་ཆེས་ཚུགས་པའི་གོ་བ་བརྡ་སྤྲོད་
འབད་ནི་དང་ གྲོས་སྡུར་འབད་དགོ་པའི་ རྩ་བའི་ བསམ་འཆར་བཤད་ནི་གི་ ངག་རྩོམ་གྱི་རིག་རྩལ་
ཅིག་ཨིན། འདི་ལུ་ལེགས་སྦྱར་དང་ གསལ་བཤད་ཟེར་ སླབ་སྲོལ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ཞེ་ས་ནང་ལུ་ 
གསུང་བཤད་ཟེར་ཡང་ཞུཝ་ཨིན།  

གསལ་བཤད་འདི་ དཔྱེ་གཏམ་ལུ་ཡང་།  གཏམ་ཚིག་ག མ་གྱི་བ ་ལན་མ་ ོད་ན།  །ཕ་དང་ ་ཡང་

ངོ་མི་ཤེས། །ཟེར་དོ་བཟུམ་ ཆུང་ས་ལས་འབདན་ རང་གི་ངོ་སོྤྲད་ གསལ་བཤད་འབད་ནི་ལས་འགོ་
བཙུགས་ཏེ་ ཆེ་ས་ལས་འབདན་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་དང་ ཁྲིམས་ཀྱི་དྲིལ་བསྒྲགས་ཚུ་ རྒྱང་
བསྒྲགས་ནང་ལས་ རྒྱལ་ཡོངས་དང་ འཛམ་གླིང་ལུ་ དངོས་མཐོང་གི་གསལ་བཤད་ འབད་དགོཔ་
ཚུན་ཡོདཔ་ཨིན།  དེ་ཡང་  གསལ་བཤད་ཀྱི་དབྱེ་བ་ནང་ལུ། 
࿇ རང་གི་ངོ་སོྤྲད་གསལ་བཤད།            
࿇ གནས་ཚུལ་གསལ་བཤད། 
࿇ ཞལ་འཛོམས་ཀྱི་རྩ་དོན་གསལ་བཤད།  
࿇ འགོ་བཙུགས་མཇུག་བསྡུའི་རྟེན་འབྲེལ་གསལ་བཤད།  
࿇ དུས་ཆེན་གྱི་དགའ་སྟོན་གསུང་བཤད། 
࿇ ཆེད་བསྟོད་བསྔགས་བརྗོད་ཀྱི་གསལ་བཤད། 
࿇ བཀའ་ཁྲིམས་གསལ་བསྒྲགས་ཀྱི་གསལ་བཤད། 
࿇ དགའ་བསུའི་འབྱོན་པ་ལེགས་སོ།  
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࿇ ཁས་ལེན་དང་ལེན་གྱི་གསལ་བཤད།  
࿇ བརྡ་དོན་གསལ་བསྒྲགས་ཀྱི་གསལ་བཤད། 
࿇ བཀའ་དྲིན་དགའ་ཚོར་གྱི་གསལ་བཤད།  
࿇ གྲོགས་རམ་རྒྱབ་སྐྱོར་སྐུལ་བསྒྲགས་ཀྱི་གསལ་བཤད།  
࿇ ཁ་འབྲལ་ལེགས་སྨོན་གྱི་གསལ་བཤད་ཚུ་ཡོད། དེ་ཚུ་ཡང་ ཧེ་མ་ལས་ གྲ་སྒྲིག་ཡོད་པའི་ 
གསལ་བཤད་དང་ གྲ་སྒྲིག་མེད་པའི་གསལ་བཤད་ ཡིག་ལྷག་གསལ་བཤད་དང་ དོན་ཚན་དབྱེ་བཤད་ 
དྲི་བ་དྲིས་ལན་ གསལ་བཤད་ཚུ་ འབད་ཐངས་མ་འདྲཝ་ལེ་ཤ་ཡོད། འབད་ཐངས་མ་འདྲཝ་དེ་ཚུ་ ག་
དེ་སྦེ་ར་ འབད་དགོ་རུང་ གཙོ་བོ་རང་གིས་ སླབ་དགོ་པའི་དོན་དག་དེ་ མ་འཛོལ་བར་ གཞན་ལུ་བརྡ་
འཕོྲདཔ་འབད་ སླབ་དགོ་པའི་ཁར་ དེ་ཁར་ ལུང་འདྲེན་དང་ གཏན་ཚིས་ཚུ་བཀོད་དེ་ སླབ་དགོ།  
གསལ་བཤད་དེ་ཚུ་རབ་འབྱུང་པ་ཅིན་ ཚི་དོན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་སྒོ་ལས་ གཞན་གྱིས་ ཡིད་ཆེས་
ཚུགསཔ་ཅིག་དང་ རང་གིས་སླབ་པའི་ གཏམ་དང་ལུང་འདྲནེ་ཚུ་ མཇུག་ལས་མཇུག་སུ་ མི་ག་ར་
གིས་བརྗེད་མ་བཏུབ་པར་ དཔྱེ་བཏུབ་པའི་ གཏམ་སླབ་ནི་མཁས་དྲགས་ཀྱི་ མིང་གཏམ་འཐོན་དགོཔ་
ཅིག་ཨིན། 

དེ་གི་དོན་ལས་ གསལ་བཤད་ ལག་ལེན་གྱི་སོླབ་སྦྱོང་དོན་ལུ་ གཙོ་བོ་ རང་གི་རྒྱུད་ལུ་ ཤེས་བྱ་ཡོན་
ཏན་གྱི་གཞི་རྟེན་ སྤུས་ཚད་དགོ་པའི་ཁར་ དེ་གུ་ མཁས་པ་གཞན་གྱི་གསུང་བཤད་ གང་མང་ལྷག་
སྟེ་ ཐོས་པའི་ཡོན་ཏན་ རྒྱུད་ལུ་དགོཔ་ཁག་ཆེ། ལྷག་པར་དུ་ ཨ་རྟག་ར་ སླབ་ནི་གི་སྦྱང་བ་འབད་དེ་ 
གོམས་འདྲིས་ཚུད་ནི་འདི་ ག་ནི་ལས་གལ་ཆེ། 
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འདི་འབད་ནི་འདི་གིས་ འོག་ལུ་མཁས་པ་གཞན་གྱིས་ གསུང་བཤད་གནང་བའི་དཔེ་ཚུ་ བཙུགས་ཏེ་ཡོདཔ་
ལས་ དེ་ལུ་ དབྱེ་དཔྱད་འབད་ཞིནམ་ལས་ འགོ་བཙུགས་ མཇུག་བསྡུ་གི་ཚི་གཞི་ཚུ་ མ་འདྲཝ་ ག་དེ་སྦེ་
འདུག་ག་ དེ་དང་རིགས་བསྒྲེས་ཏེ་ གནད་དོན་གཞན་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ ཁྱོད་ར་གིས་ ཚི་གཞི་གསརཔ་བཙུགས་
ཏེ་ སྦྱང་བ་འབད་དགོཔ་ཨིན།། 

དོན་ཚན་གདམ་ཁ། 
ཨང་ དོན་ཚན། འ ང་ཁུངས། བ ོད་དོན།
༡ སཱག་ལུང་ཕྱོགས་མཐུན་འབྲེལ་ཞལ་འཛོམས་ཐེངས་༥ 

པའི་གསུང་བཤད། 
སཱག་གི་གསལ་བཤད་
བསྡུ་དེབལས།

མཐུན་ལམ་གུས་བཏུད།

༢ ཁ་བྲལ་ལེགས་སོྨན་གྱི་གསལ་བཤད། ཀེབསི། དག་སྣང་།

 ལས་དོན།  
 གསལ་བབཤད་འདི་ལྷག་སྟེ་ འདི་ནང་ཡོད་པའི་གནད་དོན་ཚུ་ཧ་གོ་ཚུགས་དགོ། 
 གསལ་བཤད་ཟེར་མི་འདི་ རང་བཞིན་ ག་ཅི་བཟུམ་ཅིག་ཨིན་ན་ ཧ་གོ་ཚུགས་དགོ། 
 འདི་ནང་ལས་འཐོན་མིའི་ མིང་ཚི་གསརཔ་ཚུ་ སོླབ་ཕྲུག་གིས་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་དགོ། 

གསལ་བཤད་འདི། ག་ ང་ ོགས་མ ན་འ ེལ་ཚོགས་པའི་ཞལ་འཛོམས་ཐེངས་༥ པའི་ག ང་
བཤད། མི་དབང་མངའ་བདག་འཇིགས་མེད་སེང་གེ་དབང་ ག་མཆོག་གིས་ ག་ ང་ ོགས་མ ན་
འ ེལ་ཚོགས་པ་ཐེངས་༥ པའི་ནང་ ི་ཚེས་༢༡.༡༡. ལས་༢༣.༡༡.༡༩༩༠ ་ ག ངས་ཡོད་པའི་
ག ང་བཤད་ ོང་ཁའི་ནང་ ད་ ར་འབད་འབདཝ་ཨིན། 

གསལ་བཤད་གཉིས་པ་འདི། ཁ་ ལ་ལེགས་ ོན་གྱི་གསལ་བཤད་ ོབ་ ག་ ་ ་ ག་ ེ་ད ེ་བ་
ད ད་བ ག་ནི་གི་དོན་ ་ དཔེ་ཅིག་འབད་བཟོ་བཟོཝ་ཨིན། ོབ་དཔོན་གྱིས་ ོབ་ ག་ ་ ་ དོན་
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ཚན་འདི་ངོ་ ོད་ འབད་མ་ ིན་པར་ ོབ་ ག་ ་ ་ད ེ་བ་ད ད་དེ་ བ་བ ག་དགོཔ་ཨིན། དེ་
འབད་ཞིནམ་ལས་ ོབ་ ག་གི་ ོབ་དེབ་ནང་ ་ དོན་ཚན་མ་བཀོད་པར་བཞག་ ེ་ཡོད། 

 
གསལ་བཤད་སླབོ་སྟོན་གྱི་སྦྱོང་ལཱ་ལམ་སྟོན།  

རིག་རྩལ། (ཉན་ནི་ སླབ་ནི་ ལྷག་ནི་) རིག་སྟབོས་དབྱེ་རིམ། (ལག་ལེན་) 
༡. སོླབ་ཕྲུག་ག་ར་ལུ་ གསལ་བཤད་འདི་ལྷག་བཅུག་སྟེ་ གསལ་བཤད་འདི་གིས་ གནད་དོན་

ག་ཅི་ར་འགབས་ནུག་ག་ སོླབ་ཕྲུག་རང་ར་སོ་སོ་ལུ་ ཐོ་བཏོན་བཅུག། དེ་ལས་ སོླབ་དཔོན་
གྱིས་ དམིགས་བསལ་འབད་ ཨ་ལོ་ཚུ་གི་མིང་བཏོན་སྦེ་ གསལ་བཤད་འདི་ གནད་དོན་ག་
ཅི་གི་སྐོར་ལས་ཨིན་ན་ དྲི་བ་དྲིས་ལན་འབད་དགོ། 

རིག་རྩལ། (ཉན་ནི་ སླབ་ནི་ ལྷག་ནི་) རིག་སྟབོས་དབྱེ་རིམ། (གཅིག་བསྡུས་) 
༢. གསལ་བཤད་འདི་ལྷག་བཅུག་སྟེ་ འདི་ནང་གི་གནད་དོན་ཚུ་ སྤྱི་དོན་འབད་བཏོན་བཅུག་སྟེ་ 

ཨ་ལོ་རང་ར་སོ་སོ་ལུ་ ལྷག་བཅུག་དགོ། འདི་ཚུ་སོླ་དཔོན་གྱིས་ ངེས་བདེན་ཨིན་མེན་ དྲི་བ་
དྲིས་ལན་གྱི་ཐོག་ལུ་ གོ་སྡུར་འབད་ནི་གི་ ལམ་སྣ་འཁྱིད་དགོ།  

རིག་རྩལ། (ལྷག་ནི་ བྲི་ནི་) རིག་སྟོབས་དབྱེ་རིམ། (དབྱེ་དཔྱད་) 
༣. སོླབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ སོླབ་གྲྭའི་གནས་སྟངས་ནང་ གནས་ཚུལ་འདི་ཚུ་ ཞིབ་འཚོལ་བྲི་བཅུག་ 

དགོ། གནས་ཚུལ་བསྡུ་ལེན་འབད་དེ་ འབག་འོང་མི་ཚུ་ གསལ་བཤད་འབད་ བྲི་བཅུག་
བཅུག་སྟེ་ཁྱབ་བསྒྲགས་བྱང་ཤིང་ཚུ་ལས་ ཕར་སྦྱར་བཞག་དགོ། 

རིག་རྩལ། (ལྷག་ནི་ བྲི་ནི་) རིག་སྟོབས་དབྱེ་རིམ། (དབྱེ་དཔྱད་) 
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༤. སོླབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ ཁོང་གིས་འབྲི་མི་གསལ་བཤད་འདི་ ཆ་རོགས་གཞན་གྱིས་ ག་དེ་སྦེ་ཧ་གོ་
བས་ག་ སྐྱོན་ཡོན་ཚུ་ སོླབ་ཕྲུག་ཆ་རོགས་ལས་ལེན་ཏེ་ ལོག་ཞུན་དག་འབད་དེ་ སོླབ་ཁང་
ནང་ཉིནམ་དག་པ་ཅིག་གི་དོན་ལུ་བཞག་སྟེ་ ཤུལ་ལས་དུས་རིམ་དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་སྐུགས་ དྭང་
གསལ་གྱི་ཐོག་ལུ་བྱིན་ནི་གི་དོན་ལུ་ དཔེ་སྣོད་ནང་བསྡུ་བཞག་དགོ།  

རིག་རྩལ། (ལྷག་ནི་ བྲི་ནི་) རིག་སྟོབས་དབྱེ་རིམ། (དབྱེ་དཔྱད་) 
༥. སོླབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ སོླབ་དེབ་ནང་ཡོད་མི་ གསལ་བཤད་གཉིསཔོ་འདི་ ག་སྡུར་འབད་བཅུག་

ཞིནམ་ལས་ དྲག་མི་གི་ཁྱད་ཆོས་ ཚི་གི་ཉམས་དང་ མཛེ་ཆ་ཚུ་བལྟ་བཅུག་ནི་དང་། 
དྲག་པའི་གྲངས་སུ་མ་ཚུད་པའི་སྐྱོན་ཚུ་ ངོས་འཛི་འབད་བཅུག་སྟེ་ དྲགཔ་བཟོ་ནི་གི་ 
ཐབས་དང་ གནས་སྐབས་ཚུ་བཏོན་ཏེ་ བཅོ་ཁ་རྐྱབ་ནི་གི་ གོ་སྐབས་བྱིན་དགོ། 
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ང་དང་གཏམ་ ད། 
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སྲུང་གི་ངོ་སྤྲདོ། 

སྲུང་ཐུང་ཟེར་མི་འདི་ཡང་ རྩོམ་རིག་གི་ནང་གསེས་ཅིག་ཨིན། རྩོམ་གཞུང་དང་ཕྱེདཔ་ད་ འགྲེལ་
བཤད་ཐུང་སུ་འབད་རྐྱབ་སྟེ་བྲི་མི་ལུ་ སླབ་ཨིན། 

སྲུང་ཐུང་ཟེར་མི་འདི་ ལྷག་མི་ཚུ་གི་སེམས་ལུ་ དགའ་སྐྱོ་ལ་སོགས་པའི་ཉམས་བརྒྱད་དང་ལྡན་པའི་
ཚོར་སྣང་ཚུ་ འབྱུང་བཅུག་ནི་དང་ ཡང་ཅིན་ བརྗོད་དོན་ཅིག་ སྟོན་ནིའི་དོན་ལུ་ མི་དང་སེམས་ཅན་ 
ལྷ་འདྲེ་ ཅ་དངོས་ ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ དངོས་སུ་བྱུང་འབྱུངམ་དང་ ཡང་ན་ སེམས་ཀྱིས་བཟོ་བཟོཝ་ཚུ་ 
ལྷུག་ཚི་ནང་ཐུང་སུ་ཅིག་ དེ་ལས་ སྲུང་རྩེདཔ་དག་པ་ཅིག་ཡང་ཡོདཔ་འབད་ བྲི་མི་ཅིག་ལུ་སླབ་
ཨིན། 

ཨིན་རུང་ དེ་ཚུ་བཅུད་བསྡུ་བ་ཅིན་ སྲུང་ནང་ལུ་ གཙོ་བོ་ར་ གནས་དུས། སྲུང་རྩེདཔ། རོྙག་གཞི། 
ཚོར་ཤུགས། ཞི་ཐབས། བརྗོད་དོན་དང་། བཅས་པའི་ ཁྱད་ཆོས་ཚུ་ ཚང་དགོཔ་ཨིན།   
བཟོ་བཀོད།(གནས་/དུས) སྲུང་འདི་འབྱུང་སའི་ ཡུལ་དུས་གནས་སྟངས་ཚུ་ལུ་གོ་ནི། དཔེར་ན་ 

ཡུལ་/རྒྱལ་ཁབ/གཡུས་/ཁྱིམ/ས་ཁོངས་དང་། དུས་ཚོད་/དུས་རབས/ལོ་
/ཟླ་/ཞག་/སགོས་པ། དེ་ལས་ གནས་སྟངས་/མི་སྡེ་དང་ གནམ་གཤིས་ 
སྲུང་རྩེད་པའི་ གནས་སྟངས་ཚུ་ ག་ཅི་བཟུམ་ཅིག་ཡོདཔ་ཨིན་ན༌སོྟན༌མི༌ལུ༌གོ༌ནི་
ཨིན། 
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སྲུང༌རྩེདཔ། སྲུང་རྩེདཔ་ཟེར་མི་འདི་ མི་ ཡང་ན་ སྐབས་སྐབས་སེམས་ཅན་དང་ཤིང་ཚུ་གིས་
ཡང་ འབྲེལ་གཏོགས་གཙོ་བོ་ཅིག་འབད་ ལཱ་འབད་མི་ཅིག་ལུ་སླབ་ཨིན། སྲུང་
ཐུང་ཀུ་ནང་ བྱེད་ལས་སྟོན་མི་ཅིག་ལུ་གོ་ནི་ཨིན། 
སྲུང་རྩེདཔ་ལུ་ཡང་ སྲུང་རྩེདཔ་གཙོ་བོ་ཅིག་དང་ འདི་ལུ་འགྲན་སྡུར་འབད་མི་
ལོྡག་ཕྱོགས་ཅིག་འོངམ་ཨིན། 

སྲུང་གི་འགྲོས་ཟེར་མི་འདི་ སྲུང་གི་གཞི་འགྱམ་ཅིག་ཨིན། དེ་ཡང་ སྲུང་འདི་ནང་ལུ་བྱ་རིམ་ཚུ་འགོ་
རིམ་ག་དེ་སྦེ་འབྱུང་དོ་ག་ བཤད་མི་ཅིག་ལུ་གོ་ནི་ཨིན།  
རྙོག༌གཞི། སྲུང་རྩེདཔ་ལུ་ སྟབས་མ་བདེ་བའི་ དོ་འགྲན་འབྱུང་བཅུག་མི་ དཀའ་ངལ་ལུ་ 

གོཝ་ཨིན། 
རོྙག་གཞི་ཟེར་མི་འདི་ སྲུང་ཐུང་ཀུ་ནང་ལུ་ སྲུང་རྩེདཔ་ཚུ་གི་བར་ནང་དཀའ་ངལ་
འབྱུང་མི་ཅིག་ལུ་སླབ་ཨིན། 

ཚོར་ཤུགས་= སྲུང་གི་གནས་སྟངས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ དགའ་བ་དང་སྐྱོ་བ་ འཇིགས་སྣང་ལ་སོགས་
པའི་ སེམས་ཀྱི་ཚོར་བ་ ཤུགས་ཆེ་ཤོས་ ག་ཅི་ར་འབྱུང་དོ་ག་ དེ་ལུ་གོཝ་ཨིན།  

ཞི་ཐབས་= སྲུང་ནང་ལུ་ཡོད་པའི་དཀའ་ངལ་འདི་ མཐའ་མཇུག་ལུ་ སེལ་ཐབས་ག་དེ་སྦེ་
འབད་ཡི་ག་ དེ་ལུ་གོཝ་ཨིན།  

ང་གི་
འགོྲས།
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བརྗདོ་དོན་= སྲུང་གི་དམིགས་དོན་གཙོ་བོ་ ལེགས་ཉེས་ཀྱི་བསླབ་བྱ་དང་ ཡིད་ཆེས་བསྐྱེད་
ཚུགས་པའི་གནད་དོན་ཅིག་ལུ་གོཝ་ཨིན། 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

སྲུང་གི་འབྲི་ཤོག།(སྲུང་འབྲི་ཐངས་ཀྱི་ཆ་ཤས་བཅུ་གཅིག།) 

སྲུང་གི་མིང་:  

བརྗདོ་དོན: སྲུང་གི་ནང་དོན་གཙོ་བོ་ལུ་སླབ་ཨིན། 

སྲུང་གི་འགྲོས་རིས། 

འག་ོཐོག། 
ང དེཔ་ངོ་ དོ་དང་ 
གནས་ ས། 

བཟོ་ནི། 
ང དེཔ་ག་ཏ་ེའགྱོཝ་ 

ཨནི་ན? ག་ཅ་ི ེ ?

མཐར་ ག་ག་ིཚརོ་ གས། དཀའ་ངལ། 
ང་ དེཔ་ང་ོམ་དང་ ང་ ེདཔ་གཞན་ ་ 

ག་ཅ་ི མེ་ གས་འ ག།

ཞི་ཐབས། 
དཀའ་ངལ་སལེ་བ། 

མ ག་བ ། 
ག་ར་གསི་ ག་ད་ེ ་ེཚརོ་བ་ ངོ་
ག་ག་ ག་ད་ེ ་ེའགྱུར་ ག་ག་ ་

་ བ་ཨནི། 
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བཟ་ོབཀོད(གནས་/དུས): སྲུང་འདི་ས་གནས་ག་ཏེ་ལུ་དུས་ཚོད་ནམ་འབྱུང་ཡི་ག་བཤད་པ་རྐྱབ་མི་ལུ་
སླབ་ཨིན། 

སྲུང་རྩེདཔ་/སྲུང་རྩེདཔ་གི་ཁྱད་ཆོས: སྲུང་རྩེདཔ་གི་ཕྱི་གཟུགས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་དང་(བཟོ་རྣམ་
/གཟུགས་གཤིས/རྣམ་འགྱུར) མནོ་བསམ་གཏང་ཐངས་
དང་བློ་སླབ་ཐངས་ཚུ་གསལ་ཏོག་ཏོ་འབད་སྟོན་མི་ལུ་སླབ་ཨིན། 

ཉམས(ཚོར་ཤུགས): སྲུང་འདི་ནང་ལས་འབྱུང་བའི་ཚོར་བ་ དཔྱེ་འབདན་ དགོད་བྲ་སི་སི་
/འདྲོགས་སི་ས/ིའཁྲུལ་སི་སི་ཚུ་བཟུམ་ལུ་སླབ་ཨིན། 

སྔོན་ཚོར:   སྲུང་འདི་ནང་ལུ་ག་ཅི་ར་འཐོན་འོང་ག་ཟུར་བརྡ་སྟོན་མི་ཅིག་ལུ་སླབ་ཨིན། 

རྗེས་དྲན:  ཧེ་མ་སྲུང་འདི་གི་ནང་ག་ཅི་ར་བྱུང་ཡི་ག་ འདི་གི་གནས་སྟངས་ཚུ་ལོག་
སྟོན་མི་ཅིག་ལུ་སླབ་ཨིན། 

རྙོག་གཞི་:  རོྙག་གཞི་ཟེར་མི་འདི་ སྲུང་ཐུང་ཀུ་ནང་ལུ་ སྲུང་རྩེདཔ་ཚུ་གི་བར་ནང་
དཀའ་ངལ་འབྱུང་མི་ཅིག་  ལུ་སླབ་ཨིན། དེ་ཡང་ རང་བཞིན་ཤུགས་
ཀྱིས་བྱུང་མི་དཀའ་ངལ་ལུ་ ལོྡག་ཕྱོགས་འབད་མི་ཅིག་ལུ་གོ་ནི་ཨིན།  

ཁྱད་པར་/ལྡགོ་ཆསོ: སྲུང་རྩེདཔ་ཚུ་གི་བར་ནང་མནོ་ཐངས་དང་འབད་ཐངས་ཚུ་རྒྱབ་འགལ་
འབད་དེ་སྟོན་མི་ཅིག་ ལུ་སླབ་ཨིན། 
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གབ་ཚི(ཟུར་ཟ): གནད་དོན་ཅིག་ལུ་སྒྲ་དཔག་སྟེ་ གནད་དོན་གཞན་མི་ཅིག་ཧ་གོཝ་འབད་སླབ་མི་
ཅིག་ལུ་གོ་ ནི་ཨིན། 

མཐར་ཐུག་གི་ཚོར་ཤུགས:སྲུང་གི་ནང་ལུ་སེམས་ཀྱི་ཚོར་ཤུགས་སྦོམ་འབྱུང་སའི་གནས་སྟངས་ཅིག་ལུ་
སླབ་ཨིན། 

འགྲོས:སྲུང་འདི་འགོ་བཙུགས་ཏེ་མཇུག་ག་དེ་སྦེ་བསྡུ་ནི་ཨིན་ན་གི་རིམ་པ་སྟོན་མི་ཅིག་ལུ་སླབ་ཨིན། 

 

སྲུང་དེ་ཚུ་གི་ནང་དོན་གྱིས་ ང་བཅས་རའི་མི་ཚེལུ་ཁག་ཆེ་བའི་ སྤང་བླང་གི་བསླབ་བྱ་ གང་རུང་ཅིག་ 
སྟོནམ་མ་ཚད། སྲུང་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ འདས་པའི་འབྱུང་རབས་དང་ མི་དང་སེམས་ཅན་ རིགས་མ་འདྲཝ་
ཚུ་གི་ མི་ཚེི་གནས་སྟངས་ཚུ་ཡང་ ཧ་གོ་ཚུགས་པའི་ཁར་ སྲུང་དེབ་ལྷག་མི་འདི་གིས་ མིང་ཚི་
ཡིག་སྡེབ་ མ་འདྲཝ་གསརཔ་ ལེ་ཤ་ཅིག་ར་ ཤེས་ཚུགས་པའི་ དགོས་པ་ཚུ་ཡོད།  

དེ་འབདཝ་ལས་ སོླབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་སློབ་དེབ་ནང་གི་སྲུང་དང་ སྲུང་ལྷན་ཐབས་ཚུ་གི་ཐོག་ཁར་ རྩ་
གཞུང་དང་འབྲེལ་བའི་ ལྷག་དེབ་དང་ དཔེ་མཛོད་ཚུ་ལས་ སྲུང་དེབ་ཚུ་ ག་དེ་མང་མང་ལྷག་སྟེ་འབད་
བ་ཅིན་ རང་གི་ཐོས་རྒྱ་གོང་འཕེལ་འགྱོ་བ་གིས་མ་ཚད་ རྫོང་ཁའི་སྐད་ཡིག་གི་རིག་རྩལ་ཡར་རྒྱས་ལུ་
ཡང་ ཕན་ཐོགས་སྦོམ་ར་འབྱུང་ནི་ཨིནམ་ལས་ སྲུང་དེབ་ག་དེ་མང་མང་ལྷག་དགོཔ་འདི་ཁག་ཆེ། 

སྲུང་ཚུ་གི་བཀོད་ཐངས་འདི་ ལ་ལུ་སེམས་ཤོར་སི་སི་དང་། ངལ་རངས་ཏོག་ཏོ། ལ་ལུ་འདྲོགས་སི་སི། 
ལ་ལུ་དགོད་བྲ་སི་སི། ལ་ལུ་རྔམ་སི་སི།ལ་ལུ་ཐ་རྡུགས་སི་སི། ལ་ལུ་འཁྲུལ་སི་སི།ལ་ལུ་སྐྱོ་སི་སི། ལ་
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ལུ་ཧ་ལས་སི་སི།ལ་ལུ་ཡིད་ཆེས་ཏོག་ཏོ། ལ་ལུ་འབྱུང་རིམ་ངེས་མེད་ཀྱི་རང་བཞིན་འབད་ ཡོདཔ་མ་
ཚད་ ལ་ལུ་ དེ་ཚུ་ག་ར་ སླ་བསྲེས་འབད་འོངམ་ཨིན། 

སོླབ་དེབ་འདི་ནང་ལུ་ སྲུང་གི་རིགས་དག་པ་ཅིག་ བཀོད་དེ་ཡོད་མི་འདི་ གོང་གི་ཁྱད་ཆོས་དང་ བཀོད་
ཐངས་ག་ཅི་གི་གྲངས་སུ་ ཚུདཔ་ཨིན་ན་ ཁྱོད་ཀྱིས་ དབྱེ་དཔྱད་འབད་དེ་བལྟ་བ་ཅིན་ ཤེས་མ་ཚུགསཔ་
མེད། འདི་ནང་ལས་ཁྱོད་ལུ་ཕན་ཐོགས་དགོཔ་འདི་ དང་པ། སྲུང་གི་ནང་དོན་འདི་གིས་ ཁྱོད་རའི་མི་
ཚེི་ བྱ་སོྤྱད་ལུ་འགྱུར་བ་འགྱོ་ནི་ལུ་ཕན་ཐོགས་དང་། གཉིས་པ། འདི་བཟུམ་མའི་ རྩོམ་རིག་མ་འདྲ་
བའི་རིག་རྩལ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ ལྷག་ནི་དང་བྲི་ནི་ལ་སོགས་པའི་ གོ་རྟོགས་ཀྱི་ གནས་ཚད་གོང་འཕེལ་
གཏང་ནི་ལུ་ཕན་ཐོགསཔ་ཨིན། 
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སྲུང་གི་སྐབས་ སླབོ་དཔོན་ཚུ་གིས་ སློབ་སྟནོ་གནང་དགོཔ། 
སྲུང་ སློབ་སྟོན་འབད་བའི་སྐབས་ སྲུང༌གི༌ནང་དོན་ཚུ་ ཧ་གོཝ་ཙམ་འབད་ མ་བཞག་པར་ཁོང་གི་རྒྱུད་ལུ་ 
སྐད་ཡིག་གི་ རིག་རྩལ་བཞི་ ཡར་རྒྱས་གཏང་ཐབས་ལུ་ དམིགས་ཏེ་ གཤམ་འཁོད་ཀྱི་སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་འགོ་འདྲེན་
འཐབ་དགོཔ་ཨིན། 

བྲི་ནིའི་རིག་རྩལ་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་དོན་ལུ། 
༡- སྤྱིར་བཏང་སྲུང༌གི་ ངོ་སོྤྲད་དང་ དབྱེ་བ་ཚུ་གི་ཐོག་ལུ་ འདྲི་ལན་བྲི་ནི།                
༢- སྲུང༌གི༌དཔེ༌ཚུ༌ལུ༌གཞི༌བཞག༌སྟེ༌ རང༌གིས༌ཡང༌ སྲུང༌གསརཔ༌བྲི༌ནིའི༌གོ༌སྐབས༌བྱིན༌དགོ། 
༣- སྲུང༌གི༌དཔེ་ཚུ་གི་ཐོག་ལུ་ འདྲི་བ་འདྲི་ལན་བྲི་ནི།                         
༤- སྲུང༌ནང་ལས་ཐོན་པའི་ མིང་ཚིག་ཡིག་སྡེབ་ཚུ་གི་ཐོག་ལུ་ མགྱོགས་ཕབ་དང་ རྗོད་ཚིག་བྲི་ནི།      
༥- སྲུང༌ནང་ལས་ཐོན་པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་གི་ཐོག་ལུ་ རྣམ་གྲངས་དང་འགལ་མིང་ཚུ་བྲི་ནི།  

ལྷག་ནིའི་རིག་རྩལ་ ཡར་རྒྱས་ཀྱི་དོན་ལུ།                              
༡- སྲུང༌གི་ ངོ་སོྤྲད་དང་ དབྱེ་བ་ དཔེ་ཚུ་ ག་དེ་མང་མང་ ལྷག་ནི།                   
༢- རང་དང་ ཆ་རོགས་ཚུ་གིས་བྲིས་ཡོད་པའི་སྲུང༌ཚུ་ དམང་ཁར་ལྷག་ནི། 

ཉན་སླབ་ཀྱི་རིག་རྩལ་ ཡར་རྒྱས་ཀྱི་དོན་ལུ། 
སྲུང༌གི་ངོ་སོྤྲད་དང་ དབྱེ་བ་ དཔེ་ཚུ་གི་ཐོག་ལུ་ སླབོ་དཔོན་དང་གཅིག་ཁར་ ངག་ཐོག་ལས་འདྲི་ལན་འབད་
ནི་དང་ གནད་དོན་ཚུ་ལུ་ དགག་སྒྲུབ་དང་ གསལ་བཤད་ སྤྱན་འབུལ་ དོགས་སེལ་ བསམ་འཆར་བཤད་
ནིའི་ གོ་སྐབས་གང་མང་བྱིན་དགོཔ་ཨིན།  

དབྱེ་ཞིབ། 
སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ འབྲི་ལྷག་ཉན་སླབ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ སྦྱོང་ལཱ་མ་འདྲཝ་ ལེ་ཤ་ཅིག་ འབད་ཡོད་མི་ཚུ་གི་སྐོར་
ལས་ སློབ་དཔོན་ཚུ་གིས་ དུས་རྒྱུན་དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་ སྐུགས་ཐོ་ཚུ་བཞག་དགོ། དེ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཁོང་ ཡར་
རྒྱས་འགྱོ་དོ་ཡོད་མེད་ འཕྲལ་འཕྲལ་ར་ བལྟ་དགོ། ཁོང་ སློབ་གྲྭ་ནང་འོང་པའི་དུས་ཚོད་འདི་ འཕོྲ་བརླག་
མ་བཏང་པར་ ཉིནམ་གཅིག་བ་ཉིནམ་གཅིག་ ཡར་དྲག་འགྱོ་ནིའི་ མནོ་བསམ་བཏང་སྟེ་སློབ་སྟོན་འབད་
དགོཔ་ཨིན། 
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ང་གི་དོན་ཚན་གདམ་ཁ། 
ཨང་། དནོ་ཚན། ད ེ་བ། མོ་པ་པོ་/བ ་ ིག་པ། བ དོ་དནོ། 
༡ རཱ་གམ་རིན་པོ་ཆེ། དགོད་བྲོ་སི་སི། བཀྲ་ཤིས་སྟོབས་རྒྱས།
༢ ཡཱིད་པ། འདོྲག་སི་སི
༣ ཤིང་གི་ལྷ་མོ། ཡིད་ཆེས། ཚེརིང་། རྩ་གཞུང་འགོ་དཔོན། རང་བཞིན་གནས་སྟངས། 
༤ རྣམ་རྟོག་བསྐྱེདན་ རང་གི་

གྱིབ་མ་ཡང་འདྲེ། 
 

 

ན་ཐབས། 
ཨང་། དནོ་ཚན། ད ེ་བ། མོ་པ་པོ་/བ ་ ིག་པ། བ དོ་དནོ། 
༡ གནམ་བསྐོས། དགའ་སྲུང་། དྲག་ཤོས་ཤེས་རབ་མཐའ་ཡས། ལས་འཕྲོ། 
༢ སེམས་ཀྱི་དོགས་པ། དཔའ་ཉམས། ཤེས་རབ་རོྡ་རྗེ། རྫོང་ཁ་སློབ་དཔོན། ལས་འབྲས། 
༣ རོྡའི་ངལ་འཚོ། དགོད་བྲ། དྲག་ཤོས་ ཤེས་རབ་མཐའ་ཡས། ཕྲག་དོག་གི་རྣམ་སྨིན། 

  

རཱ་གམ་རིན་པོ་ཆེའི་སྦྱངོ་ལཱ་ལམ་སྟནོ། 

ལས་དོན། 
࿌ སྲུང་འདི་གི་ བཅུད་དོན་ག་ཅི་ཨིན་ན་ ཧ་གོ་ཚུགས་དགོ། 
࿌ སྲུང་འདི་གི་ཆ་ཤས་དང་ འབྱུང་རིམ་ཚུ་ལུ་བལྟ་སྟེ་ རིགས་བསྒྲེས་ཏེ་ ཨ་ལོ་ཚུ་གིས་ སྲུང་ཟེར་མི་

འདི་ འབྲི་ལུགས་ག་དེམ་ཅིག་ལུ་ སླབ་ཨིན་ན་ ཧ་གོ་ཚུགས་དགོ། 
࿌ སྲུང་འདི་གི་ ནང་དོན་ཚུ་ལུ་བལྟ་སྟེ་ ཡིད་ཆེས་བསྐྱེད་ཚུགས་དགོ། 
࿌ སྲུང་འདི་རང་གི་ མི་ཚེདང་འབྲེལ་བ་འཐབ་སྟེ་ སྤང་བླང་འབད་ཚུགས་དགོ། 
࿌ སྲུང་འབྲི་ཐངས་ཀྱི་ཆ་ཤས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་སྲུང་ཐུང་ཀུ་རེ་གསར་རྩོམ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
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རིག་རྩལ། (ཉན་ནི་ སླབ་ནི་ ལྷག་ནི་) རིག་སྟབོས་དབྱེ་རིམ། (ག་ོབ་) 
༡. སོླབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ སྲུང་འདི་ལེགས་ཤོམ་འབད་ ལྷག་བཅུག་ཞིནམ་ལས་ གོ་བ་ལེན་བཅུག་

དགོ། ལྷག་ཚར་བའི་ཤུལ་ལུ་ སོླབ་ཕྲུག་རེ་རེ་བཞིན་ལུ་སླབ་བཅུག་དགོ། 

རིག་རྩལ། (ལྷག་ནི་ བྲི་ནི་) རིག་སྟོབས་དབྱེ་རིམ། (གཅིག་བསྡུས་) 
༢. སོླབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ སྲུང་འདི་ག་ཅི་གི་སྐོར་ལས་ཨིན་ན་ ཁོང་གིས་ཧ་གོ་མི་བསམ་འཆར་ བྲི་

བཅུག་དགོ། བསམ་འཆར་བྲིས་ཏེ་ཡོད་མི་འདི་ སོླབ་ཕྲུག་དམངས་ལུ་བཤད་བཅུག་དགོ། 

རིག་རྩལ། (ལྷག་ནི་དང་ཉན་སླབ) རིག་སྟོབས་དབྱེ་རིམ། (དབྱ་ེདཔྱད) 

༣ སོླབ་ཕྲུག་ཚུ་ སྡེ་ཚན་ནང་ བགོ་ཞིནམ་ལས་ སྲུང་དེ་ནང་གི་ སྲུང་རྩེདཔ་དང་ རོྙགས་གཞི་ 
བརྗོད་དོན་ ཞི་ཐབས་ཚུ་ ག་ཅི་ར་ཨིན་ན་ དབྱེ་དཔྱད་འབད་བཅུག། དེ་ལས་ དམངས་ཁར་
གསལ་བཤད་འབད་བཅུག། དེའི་སྐབས་ སོླབ་དཔོན་གྱིས་ མ་བཏུབ་ར་འབྱུང་པ་ཅིན་ 
ལེགས་བཅོས་འབད་དེ་བྱིན་དགོ།  

རིག་རྩལ། (ལྷག་ནི་དང་བྲི་ནི།) རིག་སྟོབས་དབྱེ་རིམ་ ལག་ལེན།  

༤. སོླབ་དཔོན་གྱིས་ སྲུང་དེ་ནང་ གནས་སྟངས་ཚུ་ ངོ་མ་བཟུམ་འབད་ར་ཚོར་བཅུག་ནིའི་དོན་ལུ་ 
སོྤྲས་བཏགས་ཏེ་འབྲི་ཐངས་ཚུ་ ངོས་འཛི་འབད་བཅུག་དགོ། དེ་ལས་ སོླབ་དཔོན་གྱིས་ 
སྲུང་རྐྱང་པ་ཐུང་ཀུ་ཅིག་བྲིས་བྱིན་ཞིནམ་ལས་ སླུང་འདི་ སོྤྲས་བཏགས་ཏེ་ བྲི་བཅུག་སྟེ་ 
མཐའ་མཇུག་ལུ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་ལེགས་བཅོས་འབད་བྱིན་དགོ།  
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(ལྷག་ནི་ བྲི་ནི་) རིག་སྟབོས་དབྱེ་རིམ། (དབྱེ་དཔྱད་) 
༤. སོླབ་ཕྲུག་ཚུ་དཔེ་མཛོད་ནང་ འཁྱིད་ཞིནམ་ལས་ ཨིང་ལིཤ་ནང་ཡོད་མི་སྲུང་ཚུ་ ཞིབ་འཚོལ་

འབད་དེ་ རྫོང་ཁ་ནང་སྐད་སྒྱུར་འབད་དེ་བྲི་བཅུག་དགོ། སོླབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་འབྲི་མི་སྲུང་ཚུ་ 
དཔེ་སྣོད་ནང་ལུ་བསྡུ་གསོག་འབད་དེ་ བཞག་དགོ། 

 
ཡཱིད་པ་ཀྱི་སྦྱངོ་ལཱ་ལམ་སྟནོ།  

ལས་དོན། 
࿌ འཇིགས་སྣང་གི་སྲུང་ཟེར་མི་འདི་ནང་ལུ་ ཁྱད་རྣམ་ག་ཅི་བཟུམ་ར་ ཚང་དགོཔ་ཨིན་ན་ སླབ་

ཚུགས་དགོ། 
࿌ སྲུང་འདི་ནང་ལུ་ཡོད་པའི་ འཇིགས་སྣང་གི་ཁྱད་ཆོས་ཚུ་ སོ་སོར་བཏོན་ བྲི་ཚུགས་དགོ། 
࿌ སྲུང་འདི་གིས་ མི་ལུ་ཕན་གནོད་ག་དེ་སྦེ་འདུག་ག་ དབྱེ་བ་དཔྱད་ཚུགས་དགོ། 
ོང་ །  

རིག་རྩལ། (ལྷག་ནི་ བྲི་ནི་) རིག་སྟོབས་དབྱེ་རིམ། (དབྱེ་ཞིབ་) 
༡. སྲུང་འདི་ སྡེ་ཚན་ནང་ལྷག་བཅུག་ཞིནམ་ལས་ འཇིགས་སྣང་གི་སྲུང་ཨིན་པའི་ཁུངས་ གྲོས་

སྡུར་གྱི་ཐོག་ལས་ ཟིན་བྲིས་བཏབ་བཅུག་དགོ། ཟིན་བྲིས་བཏབ་མི་འདི་ སྡེ་ཚན་རེ་རེ་བཞིན་
གྱིས་ དམངས་ཁར་སྤྱན་ཞུ་འབད་དེ་ བཏུབ་མ་བཏུབ་ཀྱི་རྩོད་འགྲན་འབད་ཐོག་ལས་ གྲོས་
ཐག་གཅད་དགོ། 
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རིག་རྩལ། (ལྷག་ནི་ བྲི་ནི་) རིག་སྟོབས་དབྱེ་རིམ། (ལག་ལེན་) 
༢. སྲུང་འདི་ནང་ འཇིགས་སྣང་དང་འབྲེལ་བའི་ ཁྱད་ཆོས་ཚུ་ སོ་སོར་ཐོ་བཀོད་བཅུག་སྟེ་ ཐོ་

བཀོད་འབད་མི་ རྣམ་འགྱུར་དང་ཚི་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ འཇིགས་སྣང་གི་སྲུང་ཐུང་ཀུ་
རེ་སྡེ་ཚན་ནང་བྲི་བཅུག་ནི། 

རིག་རྩལ། (ལྷག་ནི་ བྲི་ནི་) རིག་སྟོབས་དབྱེ་རིམ། (དབྱེ་དཔྱད་) 
༣. སྲུང་འདི་གིས་ མི་སྡེ་གཞན་ལུ་ཕན་པ་དང་གནོད་པའི་ཁུངས་དོན་ཚུ་ མནོ་བསམ་བཏང་སྟེ་ 

སླབ་བཅུག་ནི། སོླབ་ཕྲུག་གིས་ སླབ་པའི་སྐབས་ སོླབ་དཔོན་གྱིས་ བྱང་ཤིང་གུ་ དབྱེ་ཁག་
གཉིས་ལུ་དབྱེ་སྟེ་ འབྲི་བྱིན་དགོ། དཔེར་ན། 
ཕན་པ་ཡོད་པའི་ཁུངས་དོན། གནོད་པ་ཡོད་པའི་ཁུངས་དོན། 

  

རིག་རྩལ། (ལྷག་ནི་ བྲི་ནི་) རིག་སྟོབས་དབྱེ་རིམ། (ལག་ལེན་) 
༤. སྲུང་འདི་ནང་ལས་ཐོན་མི་ མིང་ཚི་གསརཔ་ཚུ་ ལོགས་སུ་བཏོན་བཅུག་ཞིནམ་ལས་ སོླབ་

ཕྲུག་ཚུ་གི་རྒྱུད་ལུ་མིང་ཚི་རྒྱ་སྐྱེད་འབད་བཅུག་དགོ།   

རིག་རྩལ། (ལྷག་ནི་ བྲི་ནི་) རིག་སྟོབས་དབྱེ་རིམ། (དབྱེ་ཞིབ་) 
༥. སྲུང་འདི་ནང་འཇིགས་སྣང་དང་ ཡིད་ཆེས་ཚུགས་པའི་ཆ་ ག་ཅི་ར་འདུག་ག་ ངོས་འཛི་

འབད་བཅུག། ཨ་ལོ་ཚུ་གིས་ སྐྱོན་འབད་མཐོང་པ་ཅིན་ སྐྱོན་དེ་བསུབ་ནི་གི་དོན་ལུ་ ཐབས་
ཤེས་ག་ཅི་ར་ཡོད་ག་ བྲི་བཅུག་དགོ། 
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ཤིང་གི་ལྷ་མོ་ཀྱི་སྦྱོང་ལཱ་ལམ་སྟོན། 

འབྲི་མི།  ཚེརིང་། 
དབྱེ་བ།  དགའ་སྲུང་། 

ཁུངས་དོན། 
ཤིང་གི་ལྷ་མོའི་སྲུང་གདམ་འཐུ་འབད་དགོ་མི་འདི་ ཨ་ལོ་ཚུ་གིས་ སོྔན་ང་བཅས་རའི་ཕ་མའི་སྐབས་
ལས་ར་ ལྷ་དང་འདྲེ་ཟེར་ དངོས་སུ་མིག་གིས་མཐོང་ནི་མེད་རུང་ ཡོདཔ་འབད་ ཆ་གནས་འབད་མི་
འདི་ལུ་ ཡིད་ཆེས་བསྐྱེད་ཚུགསཔ་མ་ཚད་ སྲུང་གི་བརྗོད་དོན་ལུ་བརྟེན་ ཨ་ལོ་ཚུ་གིས་ ཤིང་དེ་ཚུ་ག་
མནོ་སར་མ་བཏོག་པར་ རང་བཞིན་གནས་སྟངས་བདག་འཛི་འབད་ནི་ལུ་ཡང་ ཕན་ཐོགས་འདུག།  

དེ་མ་ཚད་ སྲུང་འདི་ལྷག་པའི་སྐབས་ལུ་ཡང་ འབྱུང་རིམ་ཚུ་ སོྤྲ་ཆེ་ཏོག་ཏོ་ཡོད་ནི་འདི་གིས་ ལོག་
ལོག་ལྷག་རུང་ ལྷག་དགོ་མནོ་སི་སི་གི་ཁྱད་ཆོས་ཚངམ་འབད་ཡོདཔ་ལས་ གདམ་འཐུ་འབད་ཡི། 

ལས་དོན། 
࿌ སྲུང་འདི་ནང་ ཨ་ལོ་ཚུ་གིས་ཡིད་ཆེས་བསྐྱེད་ཚུགས་པའི་ ལོ་རྒྱུས་ག་ཅི་འདུག་ག་སླབ་ཚུགས་

དགོ། 
࿌ སྲུང་འདི་གིས་ མི་སྡེ་གཞན་ལུ་གོ་བརྡ་ག་ཅི་སྤྲོདཔ་ཨིན་ན་ ཤེས་ཚུགས་དགོ། 
࿌ སྲུང་རྩེདཔ་ཚུ་གི་ བྱ་སོྤྱད་ཀྱི་ལེགས་ཉེས་དབྱེ་བ་ཕྱེ་ཚུགས་དགོ། 
࿌ སྲུང་འདི་ལྷག་སྟེ་ གསལ་བཤད་དང་གསལ་ཞུ་ཚུ་ རྗོད་སྒྲ་དག་ཏོག་ཏོ་དང་ ཚི་གི་གཅད་

མཚམས་ཚུ་ ཚུལ་མཐུན་ཐོག་འབད་ཚུགས་དགོ། 
࿌ སྲུང་འདི་ལྷག་སྟེ་ ཚབ་རྩེད་འབད་ཚུགས་དགོ། 
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࿌  སྲུང་འདི་གིས་ མི་སྡེ་གཞན་ཚུ་ལུ་ བཟང་ངན་གྱི་གོ་བརྡ་ ག་ཅི་སོྤྲདཔ་ཨིན་ན་ ཤེས་ཚུགས་
དགོ། 

ོང་ །  
རིག་རྩལ། (ཉན་ནི་ སླབ་ནི་ ལྷག་ནི་) རིག་སྟབོས་དབྱེ་རིམ། (དབྱེ་དཔྱད་) 

༡. ཨ་ལོ་སྡེ་ཚན་༣-༤ ལུ་ བགོ་བཤའ་རྐྱབ་སྟེ་ སྲུང་འདི་ལྷག་བཅུག་ཞིནམ་ལས་ འདི་
དགའ་སྲུང་ནང་ག་དེ་སྦེ་ཚུདཔ་ཨིན་ན་ གྲོས་སྡུར་འབད་བཅུག་སྟེ་ སྡེ་ཚན་འགྲན་སྡུར་གྱི་
ཐོག་ལུ་ སླབ་བཅུག་ནི། དགའ་སྲུང་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་ སྲུང་ཐུང་ཀུ་གཞན་བཙག་འཐུ་
འབད་དེ་ སྡེ་ཚན་ནང་སོྤྲད་ཞིནམ་ལས་ ལྷག་བཅུགཔ་དང་གཅིག་ཁར་ སྲུང་གི་དབྱེ་བ་ག་ཅི་
ནང་ཚུདཔ་ཨིན་ན་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་ སླབ་བཅུག་དགོ། 

རིག་རྩལ། (ཉན་ནི་ སླབ་ནི་ ལྷག་ནི་) རིག་སྟབོས་དབྱེ་རིམ། (དབྱེ་དཔྱད་) 
༢. ཨ་ལོ་ཚུ་ལུ་ལཱ་ཤོག་སོྤྲད་དེ་ ཨ་ལོ་སྡེ་ཚན་ནང་གོ་སྡུར་འབད་བཅུག་སྟེ་ སྲུང་རྩེདཔ་ཚུ་གི་བྱ་

སོྤྱད་ལེགས་ཉེས་ཀྱི་སྐོར་ དབྱེ་བ་དཔྱད་དེ་ ཐིག་སྒྲོམ་ནང་བྲི་བཅུག་ནི། 
ཨང་ ང་ ེདཔ། ཁྱད་ཆོས་ལེགས་ཤོམ། ོན། 

    

རིག་རྩལ། (ཉན་ནི་ སླབ་ནི་ ལྷག་ནི་) རིག་སྟབོས་དབྱེ་རིམ། (དབྱེ་དཔྱད་) 
༣. སྲུང་འདི་ནང་ལུ་ ང་བཅས་རའི་མི་ཚུ་ལུ་ཕན་པའི་ བསླབ་བྱ་ག་ཅི་འདུག་ག་ སོ་སོར་བཏོན་

བྲི་བཅུག་དགོ། 
- གནོད་པའི་དཔྱེ་ངན་ག་ཅི་ར་ འཐོན་ནི་འདུག་ག་ སོ་སོར་བཏོན་ནི། 
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- བྲིས་ཚར་ཞིནམ་ལས་ དམངས་ཁར་ལྷག་བཅུག་དགོ། 

རིག་རྩལ། (ལྷག་ནི་ བྲི་ནི་) རིག་སྟོབས་དབྱེ་རིམ། (དབྱེ་དཔྱད་) 
༤. སྲུང་འདི་ ཨ་ལོ་སྡེ་ཚན་༤ ལུ་བགོ་བཤའ་རྐྱབ་སྟེ་ ལེགས་ཤོམ་འབད་ ལྷག་བཅུག་

ཞིནམལས་ གྲོས་བསྟུན་འབད་བཅུག་སྟེ་ ཁོང་ར་ཚུ་གིས་ ཡིད་ཆེས་བསྐྱེད་ཚུགས་པའི་ ལོ་
རྒྱུས་ག་ཅི་ཚུད་དེ་འདུག་ག་ གྲོས་བཅུད་བཏོན་བཅུག་ནི། 
- གྲོས་བཅུད་བཏོན་ཚར་མི་འདི་ སྡེ་ཚན་སྐོར་རྒྱབ་འབད་ དམངས་ཁར་གསལ་ཞུ་འབད་

བཅུག་དགོ། 
- སོླབ་དཔོན་གྱིས་ གྲོས་བཅུད་ལེགས་ཤོམ་ཡོད་མི་འདི་ལུ་ ཆ་གནས་འབད་དེ་ འདྲ་

བཤུས་རྐྱབ་བཅུག་སྟེ་ དཔེ་སྣོད་ནང་ལུ་བསྡུ་གསོག་འབད་དེ་ བཞག་དགོ། 

རིག་རྩལ། (ཉན་ནི་ སླབ་ནི་ ལྷག་ནི་) རིག་སྟོབས་དབྱེ་རིམ། (དབྱེ་དཔྱད་) 
༥. སྲུང་འདི་གི་བཅུད་དོན་ ག་ཅི་སྟོནམ་ཨིན་ན་ སྡེ་ཚན་འགྲན་སྡུར་གྱི་ཐོག་ལུ་དམངས་ཁར་སླབ་

བཅུག་དགོ། བཅུད་དོན་ངོ་མ་འདི་སླབོ་དཔོན་གྱིས་ བྱང་ཤིང་གུ་བྲིས་ཏེ་གོ་བརྡ་སྤྲོད་དགོ། 
 

སྤྱིར་བཏང་སྲུང་སྟནོ་ཐངས་ཀྱི་ཐབས་ལམ། 

༡. སོླབ་དཔོན་གྱིས་ སོླབ་ཁང་ནང་ལས་ སོླབ་ཕྲུག་ཅིག་ལུ་ ཁས་བླང་གི་ཐོག་ལས་ སྲུང་ཅིག་
གཏང་བཅུག། དེ་གི་དོན་ལུ་ སོླབ་དཔོན་གྱིས་ གཤམ་གསལ་དྲི་བ་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ། 
༡ ཁྱེད་ཀྱི་གྲས་ལས་ སྲུང་ཤེས་མི་ ག་ཡོད་ག? 
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༢ སྲུང་མ་འདྲཝ་ ག་དེ་སྦེ་ར་ཡོད་གོ? 
༣ ཁྱེད་ཀྱིས་ སྲུང་ ག་ཏེ་ལས་ར་ གོ་ཡི་? ཟེར་དྲིས་ཏེ་ ཨ་ལོ་ཅིག་ལུ་ སྲུང་ཅིག་

གཏང་བཅུག། 

༢. སོླབ་དཔོན་གྱིས་ ཁྱོད་རའི་སོླབ་སྡེ་འདི་ སྡེ་ཚན་བཞི་ལུ་བགོ་ཞིན་ན་ སྲུང་གཅིག་ འདྲ་ 
བཞི་བཟོ་སྦེ་ སྡེ་ཚན་རེ་ལུ་ སྲུང་གི་འདྲ་རེ་སྤྲོད་དེ་ལྷག་བཅུག། དེ་འབདཝ་ད་ སྲུང་འདི་སོ་
སོ་མེན་པར་ སྡེ་ཚན་བཞི་ཆ་ལུ་ སྲུང་གཅིགཔོ་འདི་ར་སོྤྲད་དགོ། ཁོང་ར་ སྡེ་ཚན་ནང་ལས་ 
ཨ་ལོ་ཅིག་གིས་ སྲུང་འདི་ སྡེ་ཚན་ལུ་ ལྷག་བཅུག།  

༣. སྦྱོང་ལཱ་གཉིས་པ་ནང་ལྷག་མི་ སྲུང་དེ་གི་ཐོག་ལུ་ སོླབ་དཔོན་གྱིས་ དྲི་བ་ཚུ་བཀདོ་དེ་ སྲུང་
འདི་ སོླབ་དཔོན་དང་སོླབ་ཕྲུག་ཚུ་ གཅིག་ཁར་འབད་ ལོག་སྟེ་ལྷག་ནི། འདི་ནང་ སོླབ་
དཔོན་གྱི་དམིགས་ཡུལ་གཙོ་བོ་ར་ སོླབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ སྲུང་འདི་ནང་ཚང་དགོ་པའི་ ཁྱད་ཆོས་
ག་ཅི་ར་ཡོད་ག་དང་ ཁྱད་ཆོས་ག་ཅི་ར་ཨིན་ན་ ངོས་འཛི་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ དབྱེ་བ་དཔྱད་
བཅུག་དགོ། འདི་འབདཝ་ལས་ སོླབ་དཔོན་གྱིས་ གཤམ་གསལ་གྱི་དྲི་བ་ཚུ་ ལག་ལེན་
འཐབ། 
༡ སྲུང་འདི་གི་ མིང་ག་ཅི་ཨིན་མས་?(མིང་)  
༢ སྲུང་འདི་ ག་ཅི་གི་སྐོར་ལས་ཨིན་མས་?(བརྗོད་དོན་)  
༣ སྲུང་འདི་ མགོ་ག་དེ་སྦེ་ བཙུགསཔ་མས་? (འག་ོབཙུགས་ཐངས་)  
༤ སྲུང་འདི་གི་ ས་གནས་ག་ཏེ་ལུ་ཨིན་མས་? (ཡུལ་ངསོ་འཛི)  
༥ སྲུང་འདི་ དུས་ཚོད་ག་དེམ་ཅིག་ཁ་གི་ འོང་ནི་མས་?(དུས་ངསོ་འཛི་)  
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༦ སྲུང་འདི་ གནས་སྟངས་ ག་ཅི་བཟུམ་ཅིག་ནང་ བཤད་ནུག་?(གནས་སྟངས་)  
༧ སྲུང་འདི་ནང་ སྲུང་རྩེདཔ་ ག་དེམ་ཅིག་འདུག་? (སྲུང་རྩེདཔ་ངསོ་འཛི་)  
༨ སྲུང་རྩེདཔ་གཙོ་བོ་ ག་དང་ག་/ག་ཅི་དང་ག་ཅི་ ཨིན་པས་? 

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

(ཡན་ལག་སྲུང་རྩེདཔ་གཙོ་བོ་ངསོ་འཛི་)  
༡༠  སྲུང་འདི་གི་ རོྙགས་གཞི་/དཀའ་ངལ་གཙོ་བོ་ ག་ཅི་ལས་བྱུང་ནུག་? 
  (རྙོག་གཞི་ངསོ་འཛི་)  
༡༡ སྲུང་འདི་ནང་འབྱུང་རིམ་མ་འདྲཝ་ ག་དེམ་ཅིག་འདུག་ག་? ག་ཅི་ར་ཨིན་མས་? 

(འབྱུང་རིམ་ངོས་འཛི་)  
༡༢ སྲུང་འདི་ མཇུག་ག་དེ་སྦེ་བསྡུ་ནུག་? (སྲུང་མཇུག་བསྡུ་ཐངས་)  

༤. སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ཆ་འབད་བཟོ་ཞིན་ན་ སྲུང་ཅིག་ལྷག་བཅུག་སྦེ་ སྲུང་དེ་ནང་ལས་ སྲུང་རྩེདཔ་གཙོ་
བོ་ ག་དང་ག་ར་ཨིན་མས་ག་དང་ ཡན་ལག་སྲུང་རྩེདཔ་ག་ར་འདུག་ག་ ངོས་འཛི་འབད་དེ་ 
ཐོ་བཏོན་བཅུག། དེ་ལས་ སྲུང་རྩེདཔ་གཙོ་བོ་ཚུ་གི་ འགན་ཁུར་ངོ་མ་ར་ ག་ཅི་ཨིན་མས་
དང་ ཡན་ལག་སྲུང་རྩེདཔ་ཚུ་གི་ འགན་ཁུར་ ག་ཅི་ར་ཨིན་མས་ག་ སྲུང་ནང་ལས་ བཅུད་
བཏོན་ཏེ་ ཨ་ལོ་ཁོང་རའི་ཚི་ནང་ དོན་མཚམས་༢ རེ་འབྲི་བཅུག། 

༥. སོླབ་དཔོན་གྱིས་ ཨ་ལོ་རེ་རེ་ལུ་ སྲུང་ཅིག་ནང་ལས་ ཁྱོད་ར་གིས་དགའ་མི་ ཡང་ན་ རྩ་
ལས་མ་དགའ་མི་ སྲུང་རྩེདཔ་ཅིག་ངོས་འཛི་འབད་དེ་ སྲུང་རྩེདཔ་འདིའི་གཤིས་རྒྱུད་ག་དེ་
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སྦེ་འདུག་ག་ ཁྱོད་ཀྱིས་འདི་ལུ་ དགའ་/མ་དགའ་བའི་ཁུངས་ ག་ཅི་འབད་ཨིན་ན་ དེའི་
སྐོར་ལས་ ལོ་རྒྱུས་དོན་མཚམས་༣ བྲིས། འདི་འབྲི་བའི་སྐབས་ལུ་ སྲུང་རྩེདཔ་དེ་གི་ ཕྱིའི་
སོྤྱད་པ་ ནང་གི་བསམ་པ་ ལང་ཤོར་ སྲུང་འདི་ནང་ སྲུང་རྩེདཔ་འདི་གིས་ ཁྱད་པར་གྱི་བྱ་
སོྤྱད་ཅིག་ དཔེ་འབད་བཀོད་དེ་ བྲི་དགོ། 

༦. ཨ་ལོ་རང་ར་སོ་སོ་ལུ་ སྲུང་རེ་ཁོང་རའི་བློ་འདོད་དང་འཁྲིལ་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་སྟེ་ལྷག་བཅུག་
ཞིན་ན་ སྲུང་དེ་གི་བརྗོད་དོན་ངོ་མ་ ག་ཅི་ཨིན་མས་ག་? སྲུང་རྩེདཔ་དང་ འབྱུང་རིམ་ཚུ་
གིས་ ཁྱོད་ཀྱི་མི་ཚེི་བྱ་བ་ལུ་ འབྲེལ་བ་ག་དེ་སྦེ་བྱིནམ་མས་? ཨ་ལོ་ཁོང་རའི་བསམ་
འཆར་ དོན་མཚམས་༢ ལས་ མ་ཉུངམ་རེ་འབྲི་བཅུག། 

༧. ཨ་ལོ་༤ རེ་འབད་མི་ སྡེ་ཚན་རེ་བཟོ། སྡེ་ཚན་འདི་བཟོཝ་ད་ ཨ་ལོ་རིག་པ་ཡོད་མི་དང་
མེད་མི་ཚུ་ སླ་བསྲེ་རྐྱབ་སྟེ་བཙུགས། དེ་ལས་ སྡེ་ཚན་རང་ར་སོ་སོ་ལུ་ སོླབ་གྲྭའི་དཔེ་མཛོད་
དང་ གཞན་ཁ་ལས་ སྡེ་ཚན་གྱི་བློ་འདོད་དང་བསྟུན་ སྲུང་དེབ་རེ་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་སྟེ་ ལྷག་
བཅུག། སྡེ་ཚན་འདི་གིས་ སྲུང་འདི་ལྷག་པའི་སྐབས་སུ་ གཤམ་གསལ་གྱི་གནད་དོན་ཚུ་ 
འཚོལ་བཅུག། 
༡ སྲུང་འདི་གི་ བརྗོད་དོན་ག་ཅི་མས་? 
༢ སྲུང་འདི་ གོ་རིམ་ག་དེ་སྦེ་ བསྒྲིགས་ནུག? 
༣ སྲུང་འདི་ནང་ ཚི་གི་ཉམས་དང་ ཚི་གཞི་བཙུགས་ཐངས་ ག་དེ་སྦེ་འདུག་? 
༤ སྐད་ཡིག་གི་ ལག་ལེན་ག་དེ་སྦེ་འདུག་? སོགས་འཚོལ་ཞིནམ་ལས་ སོླབ་སྡེའི་

ཆ་རོགས་གཞན་ཚུ་ལུ་ སྤྱན་ཞུ་འབད་བཅུག། 
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༥ དོན་མཚམས་ཚུ་གི་འབྲེལ་བ་ ག་དེ་སྦེ་འདུག་? 

༨. སོླབ་དཔོན་གྱིས་ སྲུང་ཅིག་ཨ་ལོ་ཆ་འབད་ལྷག་བཅུག། དེ་ལས་ གཅིག་གིས་གཅིག་ལུ་ 
བསྟུན་གོྲས་འབད་བཅུག་ཞིན་ན་ སྲུང་དེ་ལུ་བལྟཝ་ད་ སྲུང་འབྲི་མི་ མི་འདི་གི་བསམ་སྤྱོད་ 
ག་དེ་སྦེ་འོང་ནི་མས་? སྲུང་འདི་གི་ ཚི་གཞི་བཙུགས་ཐངས་དང་ བརྗོད་དོན་སོྤྲས་ཐངས་ 
འབྲི་ཐངས་ཀྱི་ཐབས་ལམ་ཚུ་ལུ་བལྟ་སྟེ་ རྩམོ་འབྲི་པའི་སྐོར་ལས་ བསམ་འཆར་དོན་
མཚམས་ཅིག་འབྲི་བཅུག།  

༩. སོླབ་ཕྲུག་༣ རེ་འབད་མི་ སྡེ་ཚན་འབད་བཟོ་ཞིན་ན་ སྲུང་འདི་ སྲུང་གི་དབྱེ་བ་ནང་ལས་ 
ག་ཅིའི་གྲས་སུ་ཚུད་ནི་མས་? ག་དེ་སྦེ་ཤེས་ཅི་? ག་ཅི་འབད་? ཁུངས་དོན་དང་སྦྲགས་ 
དོན་མཚམས་༢ ལས་ མ་ཉུངམ་བསྟུན་གྲོས་ཀྱི་ཐོག་ལས་འབྲི་བཅུག། 

༡༠. སོླབ་སྡེ་འདི་ སྡེ་ཚན་༥ དེ་ཅིག་ལུ་ བགོ་ཞིནམ་ལས་ སྲུང་གི་དབྱེ་བ་སོ་སོ་ལུ་ འབྲི་ཐངས་
ཀྱི་དབྱེ་བ་ག་དེ་སྦེ་འདུག་ག་ སྲུང་མ་འདྲཝ་དག་པ་ཅིག་ དབྱེ་བ་དཔྱད་དེ་ལྷག་བཅུག་? དེ་
ལས་ འབྲི་ཐངས་མ་འདྲཝ་༣ དེ་ཅིག་གི་ དཔེ་རེ་འབྲི་བཅུག། 

 
༡༡. སོླབ་ཕྲུག་ཚུ་ རང་ར་སོ་སོ་གིས་ སྲུང་དེབ་རེ་གདམ་ཁ་རྐྱབ་སྟེ་ སྲུང་འདི་ནང་ ཁྱོད་ལུ་དགའ་

ཤོས་/ཁྱོད་ཀྱིས་མ་དགའ་མི་ འབྱུང་རིམ་འདི་ ག་འདི་སྨོ་? དེའི་སྐོར་ལས་ ལོ་རྒྱུས་
མདོར་བསྡུས་ཅིག་བྲིས།  



ོབ་དཔོན་ལམ་ ོན།                                  ོབ་རིམ་༡༢པ། དཔེ་ ན་ལོ་ ༢༠༡༨ ། 
 

རྒྱལ་འཛི་ཤེས་རིག་ཚོགས་སྡེ། 112 

༡༢. ཁྱོད་ཀྱིས་ལྷག་མི་སྲུང་འདི་ ཡུལ་ག་ཏེ་ཨིན་མས་? དུས་ཚོད་ ག་དེམ་ཅིག་ཁར་འོང་ནི་ 
མས་? གནས་སྟངས་ག་ཅི་བཟུམ་ཅིག་ལུ་བྲིས་ནུག? ཁྱོད་ཀྱིས་ ག་དེ་སྦེ་ཤེས་ཅི་? སྲུང་
དེ་ནང་ལས་ར་ དཔེ་ཁ་གསལ་སྟོན་ཏེ་ དོན་མཚམས་གཅིག་ནང་ བཅུད་བཏོན་ཏེ་བཀལ་
བཅུག། 

༡༣. སོླབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ ཁོང་ར་གིས་དགའ་མི་ གནད་དོན་ཅིག་གི་ཐོག་ལུ་ སྲུང་ཅིག་འབྲི་བཅུག། 
སྲུང་འདི་ གཅིག་གིས་གཅིག་ལུ་ བློ་སླབ་ བསྟུན་གྲོས་འཚོལ་ཏེ་ བྲི་ནི་འི་དོན་ལུ་ སོླབ་ཕྲུག་
༥ རེ་འབད་མི་ སྡེ་ཚན་ལུ་བགོ། དེ་ལས་ སྡེ་ཚན་རེ་གིས་ གཤམ་གསལ་ སྲུང་གི་ཁྱད་
ཆོས་ཚུ་ ཚུདཔ་འབད་འབྲི་བཅུག། 
༡ སྲུང་གི་མིང་།  
༢ སྲུང་གི་བརྗོད་དོན།  
༤ སྲུང་གི་ཡུལ་/ས་གནས་དང་  དུས་ཚོད་ངོས་འཛི་། 
༦ སྲུང་འདི་གི་གནས་སྟངས་ག་ཅི་བཟུམ་ཅིག་ནང་། 
༧ སྲུང་རྩེདཔ་ག་དེམ་ཅིག་དགོ།   
༨ སྲུང་རྩེདཔ་གཙོ་བོ་ག་དེམ་ཅིག་དགོ། ལཱ་འགན་ག་ཅི་ཨིན་ན་? 
༩ ཡན་ལག་སྲུང་རྩེདཔ་ ག་དེམ་ཅིག་དགོ། ལཱ་འགན་ག་ཅི་ར་ཨིན་ན་? 
༡༠  སྲུང་གི་འཆར་གཞི་ ག་དེ་སྦེ་བཟོ་ནི། སྲུང་སོྤྲ་ཏོག་ཏོ་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་ རོྙགས་

གཞི་ག་ཅི་བཙུགས་ནི། 
ཀ འགོ་བཙུགས་ཐངས། 
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ཁ བར་ན་སྲུང་གི་འབྱུང་རིམ་ག་ཅི་ར་བཙུགས་ནི། ག་དེམ་ཅིག་བཙུགས་ནི། 
ག མཇུག་ ག་དེ་སྦེ་བསྡུ་ནི།  

སྲུང་འདི་འབྲིཝ་ད་ ག་ར་ ཐུན་ཚན་གཅིག་ནང་ བྲིས་ཚརཝ་འབད་བྲི་དགོཔ་མེན། ཉིན་
བསྟར་ དུས་ཡུན་སྐར་མ་༡༠ དེ་རེ་ ཁོང་རའི་སྡེ་ཚན་ནང་ གྲོས་བསྟུན་གྱི་ཐོག་ལས་ སྲུང་
གི་ཁྱད་ཆོས་གཅིག་དང་གཉིས་ ག་རྫོགས་རེ་བྲི་བཅུག་དགོ། དེའི་སྐབས་ལུ་ སོླབ་དཔོན་རང་ 
སྡེ་ཚན་བསྐོར་ར་རྐྱབ་སྟེ་ རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་དགོ། སྲུང་འདི་ མཇུག་བསྡུ་ཞིནམ་ལས་ 
དམངས་ཁར་སྤྱན་ཞུ་འབད་དེ་ སྡེ་ཚན་གྱི་མིང་བྲིས་སྦེ་ སོླབ་ཁང་ནང་བཞག་དགོ། 

༡༤. སོླབ་ཕྲུག་རེ་རེ་བཞིན་གྱིས་ སྲུང་འདི་ ཁྱད་ཆོས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ བྲི་ཚུགས་ནིའི་དོན་ལུ་ ཨ་ལོ་
རེ་ལུ་ སྲུང་རེ་ ལས་འགུལ་འབད་ སོྤྲད་དེ་བྲི་བཅུག། 
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བཤེས་ ིངས། 
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ངོ་ ོད། 

བཤེས་པའི་སྤྲིངས་ཡིག་འདི་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་གསུང་ མདོ་དང་ རྒྱུད་སྡེ་ཚུ་དང་ རྗེས་འཇུག་མཁས་
པའི་བསྟན་བཅོས་ཚུ་གི་ནང་ལས་ འཐོན་མི་ ཆོས་སྲིད་ཟུང་འབྲེལ་གྱི་ སྤང་བླང་ཚུལ་བཞིན་དུ་ སྟོན་
མི་གི་དཔེ་གཞུང་ཅིག་ཨིན། དཔེ་དེབ་འདི་ ཧེ་མ་དུས་རབས་༡ པ་སྐོར་ཆ་ལུ་ དཔལ་མགོན་འཕགས་
པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་ ཁོ་རའི་ གྲགོས་བཤེས་ རྒྱལཔོ་ བདེ་སོྤྱད་བཟང་པོ་ལུ་  འཕྲིན་ཡིག་འབད་
བརྩམས་ཏེ་ གནང་གནངམ་ འབད་ནི་འདི་གིས་ མིང་ལུ་ཡང་ བཤེས་པའི་སྤྲིངས་ཡིག་ ཟེར་ཞུཝ་
ཨིན་མས།   

འདི་གིས་ ང་བཅས་ར་ལུ་ གནས་སྐབས་མངོན་པར་མཐོ་བ་ ལྷ་དང་མིའི་གོ་འཕང་དང་ མཐར་ཐུག་
སངས་རྒྱས་ཀྱི་གོ་འཕང་ འཐོབ་ནིའི་ལམ་སྟོནམ་མ་ཚད་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་སྐྱིད་
དཔལ་འཛོམས་འགྲུབ་ནིའི་ སེམས་ཀྱི་བདེ་སྐྱིད་འགྲུབ་ཐབས་ལུ་ ཕན་པའི་ ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གྱི་ 
སོྤྱད་ལམ་བཟང་པོ་ཚུ་ཡང་ སྟོན་དོ་ཡོདཔ་ལས་ ང་བཅས་ར་ལུ་ བརྩི་མཐོང་དང་ བསམ་སོྤྱད་ཤེས་
ཡོན་འཐོབ་ནི་ལུ་ ཕན་ཐོགས་སྦོམ་འབད་ར་ཡོདཔ་ཨིན།  

དེ་ནང་ལས་ཡང་ འཕྲིན་ཡིག་གནང་ས་འདི་ རྒྱལ་པོ་བདེ་སོྤྱད་བཟང་པོ་ལུ་ འབད་ནི་དེ་གིས་ འཇིག་
རྟེན་སྲིད་ཀྱི་ལམ་ལུགས་ གཙོ་བོར་བཏོན་ཏེ་གསུངས་ཡོདཔ་ལས་ འཇིག་རྟེན་པ་ལུ་མཁོ་ཆེ་བའི་ 
བསླབ་བྱ་མང་རབས་ཅིག་གསུངས་ཏེ་ཡོད། དེ་མ་ཚད་ ལས་རྒྱུ་འབྲས་དང་ དགེ་བའི་ཕན་ཡོན་ སྡིག་
པའི་ཉེས་དམིགས་ ལྷ་ཆོས་དགེ་བ་བཅུ་དང་ འཇིག་རྟེན་ཡང་དག་པའི་ལྟ་བ་དང་ ཐར་པའི་ལམ་བདེན་
པ་བཞི་ཚུ་གི་ སྐོར་ལས་གསུངས་ཏེ་ཡོདཔ་ལས་ ཚེའདི་ཕྱི་གཉིས་ཆ་ར་ལུ་ ཕན་པའི་ཞལ་གདམས་ 
གལ་ཆེ་ཤོས་ཅིག་ཨིན།   
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དེ་དང་གཅིག་ཁར་ རྩ་བའི་ཚི་ཚུ་ ཆོས་སྐད་ནང་ཡོད་ནི་འདི་གིས་ ཆོས་སྐད་ལྷག་ནི་དང་ གོ་དོན་
ལེན་ནི་ལུ་ཡང་ ཕན་ཐབས་ཡོདཔ་ལས་ འདི་གིས་རྫོང་ཁའི་ སྐད་ཡིག་གི་གནས་ཚད་ ཡར་སེང་རྐྱབ་
ནི་ལུ་ཡང་ རྒྱབ་སྐྱོར་སོྦམ་ ཡོདཔ་ཨིན་ནོ།། 
བཤེས་ ིངས་ ོམ་པ་པོའི་ མ་ཐར་བ ད་བ ས། 

༉ སྔོན་མར་ རྒྱ་གར་འཕགས་པའི་ཡུལ་ལུ་ ནང་པའི་བསྟན་པ་དང་ དེའི་གཞུང་ལུགས་ཚུ་ དར་ཁྱབ་སྦོམ་
ར་བྱུང་སྟེ་ འཆད་རོྩད་རོྩམ་པ་ལ་སོགས་པའི་ རིག་པའི་གནས་ལུ་མངའ་བརྙེས་མི་ མ་ཧཱ་པཎ་ཌི་ཏ་ ལེ་ཤ་
ཅིག་ བྱུང་པའི་ནང་ལས་ མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ། ཨརྱ་དེ་བ། འཕགས་པ་ཐོགས་མེད། སློབ་དཔོན་དབྱིག་གཉེན། 
སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་གླང་། དཔལ་ལྡན་ཆོས་གྲགས། ཡོན་ཏན་འོད། ཤཱཀྱ་འོད་དང་བཅས་ ཁོང་བརྒྱདཔོ་དེ་ལུ་ 
འཕགས་ཡུལ་ འཛམ་གླིང་ མཛེ་པར་བྱེད་པའི་ རྒྱན་དྲུག་ མཆོག་གཉིས་ཟེར་ འཕགས་ཡུལ་གྱི་ མཁས་
མཆོག་ཡོངས་ཀྱི་ གཙུག་རྒྱན་བཟུམ་ཅིག་འབད་ སྨྲ་བའི་སེང་གེ་ཆེན་པོ་ བརྒྱད་བྱནོ་ནུག།  

དཔལ་མགོན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་མཆོག་ གཞན་དང་མ་འདྲ་བའི་ སྐྱེས་བུ་དམ་པ་ཅིག་ ཨིན་མི་དེ་ཡང་ 
སངས་རྒྱས་ མྱ་ངན་ལས་འདས་རན་པའི་སྐབས་ འཁོར་ཉན་ཐོས་དགྲ་བཅོམ་པ་ཚུ་ སྡུག་བསྔལ་དཔག་ཏུ་
མེདཔ་མྱོང་ནུག། དེ་བསྒང་ སངས་རྒྱས་ཀྱིས་ ང་ནི་མྱ་ངན་འདས་འགོ་ཏུ། །ལོ་ནི་བཞི་བརྒྱ་ལོན་པ་ན། །ཀླུ་
ཞེས་བྱ་བའི་དགེ་སློང་དུ། །བསྟན་པ་འདི་ལ་དེས་བརྩོན་འགྱུར།། ཟེར་ སངས་རྒྱས་མྱ་ངན་ལས་འདས་ཏེ་ ལོ་
བཞི་བརྒྱ་འགྱོཝ་ད་ ཀླུ་ཟེར་བའི་ མཚན་དང་ལྡན་པའི་ དགེ་སློང་ཅིག་ལུ་སྤྲུལ་ཏེ་འབྱནོ་ནི་ཨིན། ཟེར་བའི་
ལུང་བསྟན་གནང་ནུག། 
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ལུང་བསྟན་དེ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ སྤྱི་ལོ་མ་ཐོན་གོང་གི་ ལོ་༢༢༠་དེ་ཅིག་ཁར་(ལུང་བསྟན་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ 
༡༤༤འོང་དགོཔ་འདུག།) རྒྱ་གར་ལོྷ་ཕྱོགས་ བཻ་དརྦ་ཟེར་ ད་རིས་ནངས་པ་འབད་བ་ཅིན་ རྒྱ་གར་གྱི་མངའ་
སྡེ་ མཧཱ་རཤི་ཏྲ་གི་གཡུས་ ནག་པུར་ ཟེར་ས་ལུ་ མི་ཕྱུགཔོ་གི་བུ་འབད་ སྐུ་འཁྲུངས་ནུག། 

འཁྲུངས་པའི་སྐབས་ སྐྱེ་རྩིས་ནང་ལས་ དགེ་སློང་བརྒྱ་ བྲམ་ཟེ་བརྒྱ་ སྐྱེ་བོ་ཕལ་པ་བརྒྱ་ལུ་ གསོལ་སོྟན་
དྲངས་ཚུགས་པ་ཅིན་ ལོ་བདུན་ ཟླཝ་བདུན་ ཞག་བདུན་གྱི་རིང་ལུ་ མ་བཤགས་པར་ལུས་འོང་། དེ་མེན་ སྐུ་
སྲོག་ལུ་ བར་ཆད་ཡོདཔ་འབད་ཐོན་ནུག། ཡབ་ཡུམ་གཉིས་ཀྱིས་ སྐྱེ་རྩིས་དང་འཁྲིལ་བའི་ བཟོླག་ཐབས་ཚུ་
འབད་དེ་ ལོ་བདུན་འགྱོཝ་ད་ སྐུ་ཚེལུ་བར་ཆད་ཡདོཔ་ལས་ བུ་ཚེལས་འདས་སར་ ཕམ་གིས་ལྟ་མི་ཚུགས་ནི་
མས་ཟེར་ ཟད་སོང་ཚུ་བྱིན་ཏེ་ ག་དགའ་སར་ སྤྱང་འཁྱམས་ཏེ་ སོང་ཟེར་བཏང་ནུག། 

དེ་ལས་ སྤྱང་འཁྱམས་ཏེ་བྱོནམ་ད་ ཁོ་རའི་ལུང་བསྟན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ དཔལ་ན་ལེནྜ་ལུ་ཕེབས་ཏེ་ མཁན་པོ་
སྒྲ་གཅན་འཛནི་དང་ མཇལ་ནུག། མཁན་པོ་གིས་ ཁོ་གི་ལོ་རྒྱུས་ཚུ་མཁྱེན་ཏེ་ ཚེདཔག་མེད་ཀྱི་ སྒྲུབ་ཐབས་
སོྟན་གནང་མི་འདི་ ལེགས་ཤོམ་འབད་ བསྒྲུབས་གནངམ་ལས་ ནམ་ཡང་ མྱ་ངན་ལས་མི་འདའ་བར་
བཞུགས་ཚུགས་པའི་ སྐུ་ཚེལུ་རང་དབང་ཐོབ་ཚུགསཔ་ཡར་སོ་ནུག།  
དེ་མ་ཚད་མཁན་པོ་གིས་ ཁོ་ལུ་ བསྙེན་རོྫགས་ཀྱི་སྡོམ་པ་གནང་སྟེ་ མཚན་ཡང་ དགེ་སློང་དཔལ་ལྡན་ཟེར་
གསོལ་ཏེ་ ཐེག་པ་གསུམ་གྱི་ མདོ་སྔགས་རིག་གཞུང་ ཆ་ཚང་གི་ སྐུ་ཡོན་ལེགས་ཤོམ་འབད་ཕུལ་ཏེ་ 
གསན་བསམ་མཛད་གནང་། བཅུད་ལེན་སྒྲུབ་པ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ རྡོ་རྗེའི་སྐུ་ལུ་གྱུར། རྫུ་འཕྲུལ་དང་ མངོན་ཤེས་
ཐོགས་པ་མེད་པར་མཁྱེན། ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མཁའ་འགྲ་ོམ་ལས་ ཞལ་གདམས་ཐོབ་སྟེ་ སྒྲུབ་ཐབས་མ་འདྲཝ་ 
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བརྒྱ་དང་དྲུག་ཅུ་ སྤྱན་དྲངས་ཡོདཔ་ལས་ ན་ལེནྜའི་ གཙུག་ལག་ཁང་འདི་ནང་ མཁས་པ་དང་གྲུབ་པའི་ 
གཏམ་སྙན་གྲགས་སྦོམ་རང་བྱུང་ནུག། 

ནམ་ཅིག་གི་ཚེ མཁན་པོ་སྒྲ་གཅན་འཛི་ སྒྲུབ་པ་ལུ་བཞུགས་ཡོདཔ་ལས་ དེའི་སྐུ་ཚབ་འབད་ ན་ལེནྜའི་ 
མཁན་པོ་མཛད་པའི་སྐབས་ གཡུས་དེ་ནང་ མུ་གེ་སྦོམ་རང་བྱུང་སྟེ་ གཡུས་ཚན་གྱི་མི་ཚུ་ ས་གཞན་ཁ་ལས་
ཕར་ འཁྱམས་འགོྱ་དགོཔ་ཐོནམ་ལས་ དགེ་སློང་ཚུ་ བཟའ་འཐུང་མ་ཐོབ་པར་ སྡུག་བསྔལ་མྱོང་པའི་
སྐབས་ ཀླུ་སྒྲུབ་མཆོག་གིས་ གསེར་འགྱུར་གྱི་རྩི་བསྒྲུབས་ཏེ་ གསེར་ལེ་ཤ་བཟོ་ཞིནམ་ལས་ གཡུས་གཞན་
ཁ་ལས་ བཟའ་འཐུང་དང་གཅིག་ཁར་ བརྗེ་སོར་དང་ཚོང་སྒྱུར་འབད་དེ་ དགེ་སློང་ཚུ་ལུ་འཚོ་བ་ རྒྱུན་མ་ཆད་
པར་ དྲངས་ནུག། 

ཤུལ་ལས་ མཁན་པོ་སྒྲུབ་པ་ལས་ཐོན་པའི་སྐབས་ གཡུས་སོྟངམ་གཟིགས་ཏེ་ ལོ་རྒྱུས་ཚུ་མཁྱེན་པའི་བསྒང་
ལས་ ཀླུ་སྒྲུབ་ལུ་ དབའེ་ཁྱོད་སེམས་ཅན་ལུ་ སྙིང་རྗེ་ཆུང་པས། ང་ལུ་ཞུ་བ་ཅིན་ འདོད་ཡོན་ལོངས་སོྤྱད་ཀྱི་ 
ཆརཔ་ཕབས་ཚུགས་པའི་ ནུས་པ་ང་ལུ་ཡོདཔ་ལས་ གཡུས་སོྟང་དགོཔ་མེད། དེ་མ་ཚད་ དགེ་སློང་གིས་ 
ཚོང་རྐྱབ་ནི་འདི་ ཆོས་ཁྲིམས་དང་འགལ་བ་ཨིན། ད་ཁྱོད་ཀྱིས་ དེའི་སྡིག་སྒྲིབ་སྦྱང་ཐབས་ལུ་ གཙུག་ལག་
ཁང་ བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་དང་ ལྷ་ཁང་སོྟང་ མཆོད་རྟེན་ཁྲི་ཕྲག་ བཞེངས་དགོ་ཟེར་གསུངས་ནུག།  

དེའི་སྐབས་ ཆོས་གནང་ས་ཅིག་ནང་  གཟུགས་ལས་ དྲིམ་ག་ནི་བ་ཞིམ་ཏོང་ཏོ་མནམ་པའི་ བུ་གཉིས་འོང་
སར་གཟིགས་ཏེ་ རྒྱུ་མཚན་འདྲིཝ་ད་ ཁོང་གཉིས་ཀླུའི་བུ་ཨིནམ་དང་ གཟུགས་ཁ་ལུ་ ཙན་དན་གོ་ར་ཤི་ཤའི་ 
ཁུ་བ་དབུར་ཏེ་ འོངམ་མཁྱེན་ཏེ་ ཙན་དན་འདི་ ང་བཅས་ཀྱིས་འཐབོ་ཚུགས་ག? ཟེར་གསུངམ་ད་ ཀླུའི་
གཡུས་ཁར་འབྱོན་པ་ཅིན་ འཐོབ་ཚུགས་ཟེར་ཞུཝ་ལས་ ཀླུའི་སྒྲུབ་ཐབས་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ ཀླུ་ཡུལ་ལུ་བྱོན་ཏེ་ 
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ཀླུ་ཚུ་ལུ་ ཆོས་གནངམ་ལས་ཀླུ་ཚུ་ཡང་ སློབ་དཔོན་ལུ་ དད་པ་དང་ཡིད་ཆེས་སྦོམ་ར་བྱུང་ནུག། དེའི་ཡོན་ལུ་ 
ཙན་དན་གོ་ར་ཤི་ཤ་གིས་གཙོས་པའི་ འབུལ་བ་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ རྒྱལ་བའི་གསུང་འབུམ་ ཀླུ་ཡུལ་ལས་ 
མི་ཡུལ་ལུ་བསྣམས་འབྱོནམ་ད་ ཀླུ་ཚུ་གིས་ ཀླུ་སྒྲུབ་མཆོག་ ལོག་སྟེ་ར་ ཀླུ་ཡུལ་ལུ་འབྱོན་ཐབས་ལུ་ 
འབུམ་གྱི་མཇུག་ལས་ བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ རྟག་ཏུ་ངུའི་ལེའུ་དང་ ཆོས་འཕགས་ཀྱི་ལེའུ་གཉིས་ བཏོན་
བཞག་མི་འདི་ ཤུལ་ལས་ བརྒྱད་སྟོང་པ་ནང་ལས་བཏོན་ཏེ་ འབུམ་གྱི་མཇུག་ལུ་ བཙུགས་ཡོདཔ་འབད་
བཤད་སྲོལ་འདུག། 

དེ་ལས་ ནོར་ལྷ་འཛམ་བྷ་ལྷ་ལས་ ནོར་བླངས། ཀླུ་ཚུ་ལས་ ཆ་རགོས་ལེན་ཏེ་ གཙུག་ལག་ཁང་དང་ ལྷ་
ཁང་མཆོད་རྟེན་ཚུ་ཡང་ ག་ར་ མཁན་པོའི་བཀའ་བཞིན་བཞེངསམ་མ་ཚད་ རྡོ་རྗེ་གདན་གྱི་ བྱང་ཆུབ་ལོྗན་
ཤིང་གི་མཐའ་སྐོར་ལུ་ རྡོའི་དྲ་མིག་གི་ ར་བ་གིས་བསྐོར། དཔལ་ལྡན་འབྲས་སྤུངས་ཀྱི་ མཆོད་རྟེན་ལུ་ 
ཕྱིའི་ལྕགས་རིས་བསྒྲུབས་གནང་། ནང་ན་ ལྷ་ཁང་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་བཞེངས། བྱང་སྒྲ་མི་སྙན་ལུ་་ འགོྲ་དོན་
མཛད་པར་ བྱོན་པའི་ལམ་ཁར་ ཨ་ལོ་རྩེདམོ་རྩེ་མི་ཚུ་གི་ ལག་རིས་གཟིགསཔ་ད་ ཨ་ལོ་གཅིག་ ཤུལ་ལས་
རྒྱལཔོ་ལུ་འགྱུར་འོང་ ཟེར་ ལུང་བསྟན་གནང་ནུག། ལུང་བསྟན་དང་འཁྲིལ་  ཤུལ་ལས་ རྒྱལཔོ་ལུ་འགྱུར་
མི་འདི་ རྒྱལཔོ་བདེ་སྤྱོད་བཟང་པོ་དེ་ཨིན་ཟེར་ བཤད་སྲོལ་འདུག། 

དེ་ལས་ ཀླུ་སྒྲུབ་མཆོག་གིས་ བསྟན་པ་དང་སེམས་ཅན་གྱི་དོན་ལུ་ དམ་པའི་ཚུལ་དགུའི་ ཡོན་ཏན་གྱི་ཐོག་
ལས་ ཆོས་འཁོར་ རིམ་པ་གསུམ་འབད་བསྐོར། གདུལ་བྱ་ལེ་ཤ་བསྐྱངས། བསྟན་བཅོས་ལེ་ཤ་ བརྩམས་
གནང་ཡོད་མི་གི་གྲས་ལས་ ད་ལྟོ་ང་བཅས་ཀྱིས་ལྷབ་ནི་གི་ གོ་སྐལ་ལུ་ཡོད་མི་འདི་ སྤྱིར་སེམས་ཅན་ཐམས་
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ཅད་དང་ ལྷག་པར་ ཁོ་རའི་གོྲགས་མཛའ་བཤེས་ རྒྱལཔོ་བདེ་སྤྱེད་བཟང་པོའི་དོན་ལུ་ བརྩམས་གནང་ཡོད་
མི་ བཤེས་སྤྲིངས་འདི་ཨིན། 

མཐའ་མཇུག་ཁར་ ལོྷ་ཕྱོགས་དཔལ་གྱི་རི་ལུ་ གསང་སྔགས་ཀྱི་ཉམས་ལེན་མཛད་དེ་ བཞུགས་པའི་སྐབས་ 
རྒྱལཔོ་བདེ་སྤྱོད་ཀྱི་སྲས་ ནུས་ལྡན་ཟེར་མི་འདི་གིས་ རྒྱལཔོ་འབད་དགོ་མནོ་སྟེ་བཞུགསཔ་ད་ ཡུམ་གྱིས་ 
ཁྱོད་ཀྱི་ཡབ་དང་ སློབ་དཔོན་ཀླུ་སྒྲུབ་གཉིས་ ཆ་རོགས་འབདཝ་ལས་ སློབ་དཔོན་ཀླུ་སྒྲུབ་མ་བཤགས་ཚུན་ 
ཡབ་ཡང་མི་བཤགས། དེ་བ་འདི་ ཀླུ་སྒྲུབ་འདི་ བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཨིནམ་ལས་ དབུ་སྦྱིན་པ་ལྷང་བརྫུ་
བཏབ་སྟེ་ བཀོྲངས་ཐབས་འབད་བ་ཅིན་ ཁྱོད་ཀྱི་ཡབ་ཡང་བཤགས་ཏེ་ ཁྱོད་རྒྱལཔོ་འབད་ནིའི་ གོ་སྐབས་
ཡོད་ཟེར་ གསུངས་ནུག། 

དེ་ལས་སྲས་དེ་གིས་ ཡུམ་གྱིས་གསུངས་དོ་བཟུམ་འབད་ དབུ་སྦྱིན་པ་ལྷངམ་ད་ བཏོག་འབག་ཟེར་གསུངས་
ནུག། སྲས་དེ་གིས་ དཔའ་རྟགས་ག་དེམ་ཅིག་བླུགས་རུང་ དབུ་ལུ་གནམ་སྟོང་པའི་ནང་ གཡུག་དོ་བཟུམ་
སྡོདཔ་ལས་ དབུ་བཏོག་མ་ཚུགས་པར་ སྡོདཔ་ད་ ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་ ང་ཧེ་མར་ རྩྭ་རྔ་མི་ཅིག་འབད་ སྡོད་པའི་
སྐབས་ རྩྭའི་བར་ན་ འབུཔ་ཅིག་བསད་ཡོད་པའི་ ལས་སྒྲིབ་ཅིག་མ་དག་པར་ཡོདཔ་ལས་ རྩྭ་ཀུ་ཤ་གིས་ 
བཏོག་སྟེ་འབག་ཟེར་གསུངསམ་བཞིན་དུ་ ཁོ་གིས་ རྩྭ་ཀུ་ཤ་གིས་ དབུ་བཏོག་བཏང་ནུག། དེའི་སྐབས་ ས་
འཛམ་གླིང་འདི་ཡང་ ཚར་ཅིག་སྤར་ཏེ་ གནམ་སྟོང་པའི་ནང་ལས་ ང་ནི་འདི་ནས་བདེ་བ་ཅན་དུ་འགྲོ། ཕྱིས་
ནས་ལུས་འདི་ལ་ཡང་འཇུག་པར་འགྱུར། །ཟེར་སྒྲ་ཚུ་བྱུང་པའི་ཤུལ་ལུ་ དཔལ་མགོན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་
ཟེར་བའི་ སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་འདི་ འཛམ་གླིང་མི་ཡུལ་ལས་ བདེ་བ་ཅན་གྱི་ཞིང་ཁམས་ལུ་ བྱོན་སོཔ་ཨིན་
མས། 
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སླབ་སྲོལ་ཅིག་ལས་འབད་བ་ཅིན་ སྲས་འདི་གིས་ ད་རུང་དབུ་དང་སྐུ་གཟུགས་གཉིས་ མཐུད་འོང་ཟེར་ དེ་
གཉིས་ ས་ཐག་རྒྱང་རིང་སར་ བསྐྱལ་ཡོད་མི་འདི་ རྡོ་ལུ་གྱུར་ཡོདཔ་ད་ ནམ་ཅིག་གི་ཚེ རྡོ་དེ་གཉིས་མཐུད་
པའི་སྐབས་ དཔལ་མགོན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་མཆོག་ ལོག་སྟེ་རང་ སྐུ་གཟུགས་དེའི་ཐོག་ལས་རང་འབྱོན་ཏེ་ 
ལོྷ་ཕྱོགས་དཔལ་གྱི་རི་ལུ་ མཐའ་བྲལ་དབུ་མའི་གཞུང་གི་ ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ བསོྐར་གནང་ནི་ཨིནམ་ལས་ 
ནམ་ཞིག་དཔལ་གྱི་རི་ལ་ཀླུ་ སྒྲུབ་རྗེ། །བསྐལ་ལྡན་འདུས་པའི་ཚོགས་ཀྱིས་ཡོངས་བསོྐར་ནས། །མཐའ་བྲལ་
དབུ་མའི་ལམ་བཟང་འཆད་པ་ན། །བདག་ཀྱང་འཁོར་གྱི་ཐོག་མར་སྐྱེ་བར་ཤོག། ཟེར་བའི་སྨོན་ལམ་ཚུ་ཡང་
གཏང་དགོ་ཟེར་ སླབ་སྲོལ་ཡོདཔ་ཨིན་ནོ།། 
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ོབ་དཔོན་ ་གིས་ ོབ་ ོན་འབད་དགོཔ། 
བཤེས༌འཕྲིན༌སློབ་སྟོན་གནང་པའི་སྐབས་ ཚིགས༌བཅད༌ཀྱི༌གི༌ནང་དོན་ཚུ་ ཧ་གོཝ་ཙམ་འབད་ མ་བཞག་
པར་སློབ་ཕྲུག་གི་རྒྱུད་ལུ་ སྐད་ཡིག་གི་ རིག་རྩལ་བཞི་ ཡར་རྒྱས་གཏང་ཐབས་ལུ་ དམིགས་ཏེ་ གཤམ་
འཁོད་ཀྱི་སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོཔ་ཨིན། 

བྲི་ནིའི་རིག་རྩལ་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་དོན་ལུ། 
༡- ཚིགས༌བཅད༌ཀྱི༌ཐོག༌ལུ༌འདྲི༌བ༌འདྲི༌ལན༌བྲི༌ནི། 
༢- ཚིགས༌བཅད༌ཀྱི༌བརྗོད༌དོན༌ལུ༌གཞི༌བཞག༌སྟེ༌རང༌གིས༌ཡང༌ཚིགས༌བཅད༌གསརཔ༌རེ༌བྲི༌ནི། 
༤- ཆོས༌སྐད༌ཀྱི༌མིང་ཚིག་ཡིག་སྡེབ་ཚུ་གི་ཐོག་ལུ་ མགྱོགས་ཕབ་དང་ རྗོད་ཚིག་བྲི་ནི།      
༥- ཚིགས༌བཅད༌ཀྱི༌ཐོག༌ལུ༌འགྲེལ༌པ༌རང༌གིས༌བརྩམ༌ནི། 

ལྷག་ནིའི་རིག་རྩལ་ ཡར་རྒྱས་ཀྱི་དོན་ལུ།                              
༡- ཚིགས༌བཅད༌ཚུ༌གཅད༌མཚམས༌དང༌འཁྲིལ༌ ག་དེ་མང་མང་ ལྷག་ནི།                   
༢- ཚིགས༌བཅད༌ཀྱི༌འགྲེལ༌པ༌ཚུ༌གང༌མང༌ལྷག༌ནི། 

ཉན་སླབ་ཀྱི་རིག་རྩལ་ ཡར་རྒྱས་ཀྱི་དོན་ལུ། 
ཚིགས༌བཅད༌ཚུ་གི་ཐོག་ལུ་ སློབ་དཔོན་དང་གཅིག་ཁར་ ངག་ཐོག་ལས་འདྲི་ལན་འབད་ནི་དང་ གནད་དོན་
ཚུ་ལུ་ དགག་སྒྲུབ་དང་ གསལ་བཤད་ སྤྱན་འབུལ་ དོགས་སེལ་ བསམ་འཆར་བཤད་ནིའི་ གོ་སྐབས་གང་
མང་བྱིན་དགོཔ་ཨིན།  

དབྱེ་ཞིབ། 
སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ འབྲི་ལྷག་ཉན་སླབ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ སྦྱོང་ལཱ་མ་འདྲཝ་ ལེ་ཤ་ཅིག་ འབད་ཡོད་མི་ཚུ་གི་སྐོར་
ལས་ སློབ་དཔོན་ཚུ་གི་ཕྱག་ལུ་ དུས་རྒྱུན་དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་ སྐུགས་ཐོ་ཚུ་བཞག་དགོ། དེ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ སློབ་
ཕྲུག་ཚུ་ ཡར་རྒྱས་འགྱོ་དོ་ཡོད་མེད་ འཕྲལ་འཕྲལ་ར་ བལྟ་དགོ། སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ སློབ་གྲྭ་ནང་འོང་པའི་དུས་
ཚོད་འདི་ འཕོྲ་བརླག་མ་བཏང་པར་ ཉིནམ་གཅིག་བ་ཉིནམ་གཅིག་ ཡར་དྲག་འགྱོ་ཚུགས་པའི་ མནོ་བསམ་
བཏང་སྟེ་ སློབ་སྟོན་འབད་དགོཔ་ཨིན། 
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དོན་ཚན་གདམ་ཁ།  
ཨང་། དོན་ཚན། ོམ་པ་པོ། འ ི་ ོམ་གྱི་ད ེ་བ། བ ོད་དོན། 
༡ བཤེས་སྤྲིངས། དཔལ་མགོན་ འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ། འཇིག་རྟེན་དོན་མཐུན། ལས་རྒྱུ་འབྲས། 

བཤེས་པའི་སྤྲིངས་ཡིག་གི་ སྦྱངོ་ལཱ་ལམ་སྟནོ། 

མཛད་པ་པོ། སོླབ་དཔོན་ དཔལ་མགོན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ། 
དབྱེབ།  ལས་རྒྱུ་འབྲས་ཀྱི་རྣམ་གཞག། 

ཁུངས་དོན། 
བཤེས་སྤྲིངས་ཟེར་བའི་ དཔེ་དེབ་འདི་ ཆོས་སྐད་ཀྱི་ཐོག་ལུ་ ཚིས་བཅད་འབད་ བྲིས་ཡོད་པའི་རྩོམ་
རིག་ཅིག་འབདཝ་ལས་ དེ་ནང་ལས་ སོླབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ ཚིས་བཅད་ལྷག་ཐངས་དང་ ཆོས་སྐད་ཀྱི་
མིང་ཚི་ཚུ་ ཤེས་ཚུགས་ནི་ཨིནམ་མ་ཚད་ བརྗོད་དོན་ཚིས་བཅད་ནང་བཙུགས་ཏེ་འབྲི་ཐངས་ཀྱི་ 
ལམ་སྟོན་ཚུ་ཡང་ འཐོབ་ཚུགས་ནི་དང་ ཆོས་སྐད་ནང་ཡོད་པའི་ སྐད་ཡིག་གི་སྦྱོར་ཚུལ་ ལག་ལེན་
འཐབ་ཐངས་ཚུ་ཡང་ ཤེས་ནི་ལུ་ ཕན་པ་སྦོམ་ར་འདུག། 

སོླབ་དེབ་འདི་ནང་ བཤད་དགོ་པའི་བརྗོད་དོན་ཚུ་ ཚི་ཉུང་དོན་རྒྱས་ སྙན་ཚི་ སྡེབ་སྦྱོར་ཚུ་ ཕུན་
སུམ་ཚོགས་པའི་སྒོ་ལས་ བྲིས་ཡོད་མི་དེ་ རྩོམ་རིག་འབྲི་ཐངས་ཀྱི་ དཔེ་འབད་བཏུབ་པ་གིས་མ་ཚད་
པར་ སོླབ་དེབ་འདི་ནང་ ཆོས་དང་འཇིག་རྟེན་གཉིས་ཆ་རའི་ཁ་ཐུག་ལས་ བསམ་སོྤྱད་ལེགས་བཅོས་
ཀྱི་ ཡོན་ཏན་སྤེལ་ཐབས་ལུ་ཕན་པའི་ བརྗོད་དོན་ལེ་ཤ་ཅིག་ར་ ཚུད་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ བཤེས་
སྤྲིངས་འདི་ རྩོམ་རིག་ལྷབ་སྟོན་གྱི་གྲས་སུ་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་ཡོདཔ་ཨིན། 
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ལས་དོན། 
࿌ ཆོས་སྐད་ནང་ཡོད་པའི་ དངོས་རོྩམ་དང་འཆར་རྩོམ་གྱི་རིགས་ཚུ་ ལྷག་ཚུགས་དགོ། 
࿌ རྩོམ་རིག་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དེ་ ཁྱད་ཆོས་དང་འབྲི་ཐངས་ཚུ་ དབྱེ་བ་ཕྱེ་ཚུགས་དགོ། 
࿌ ལྷག་སྟེ་འགྲེལ་བཤད་རྐྱབ་ནི་དང་ བཅུད་དོན་བསྡུ་ནི་ཚུ་ འབད་ཚུགས་དགོ། 
࿌ ལྷག་ཐངས་ཀྱི་ཐབས་ཤེས་མ་འདྲཝ་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ ལྷག་ཞིནམ་ལས་ འབྲུ་དོན་དང་

བརྗོད་དོན་གྱི་ གོ་བ་ལེན་ཐངས་ཚུ་ ཤེས་ཚུགས་དགོ། 
࿌ རྩོམ་རིག་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ ཆོས་དང་ལམ་སྲོལ་ལུ་བརྩི་མཐོང་དང་ བསམ་སོྤྱད་ཤེས་ཡོན་འཐོབ་

ཚུགས་དགོ། 

དྲན་གསོ། 
སོླབ་དེབ་ཚུ་ནང་ བཤེས་སྤྲིངས་ཀྱི་རྩ་ཚི་ཧེ་མར་ ལྷན་ཐབས་ནང་བཙུགས་ཡོད་མི་ཚུ་ ད་
ལྟོའི་སོླབ་དེབ་ནང་ གཞུང་ངོ་མའི་གོ་རིམ་ག་ཨིནམ་འབད་ བཀོད་ཡོད། དེ་ཡང་ གོ་རིམ་
ཚངམ་འབད་མ་བཙུགས་པ་ཅིན་ སོྔན་འབྱོན་རྒྱལ་བ་གོང་མའི་གསུང་ མགུ་མེད་མཇུག་མེད་
བཟུམ་ཅིག་འགྱོཝ་མས་ཟེར་ སོླབ་དཔོན་ལེ་ཤ་ཅིག་གིས་ བསམ་འཆར་བཀོད་མི་ལུ་བརྟེན་
ཨིན། ཨིན་རུང་ སོླབ་དཔོན་ཚུ་གིས་ སོླབ་སྟོན་འབད་བའི་སྐབས་ བྱིན་རླབས་འཇུག་པའི་
ཐབས་ལུ་ ཐུན་འབད་གཏང་པའི་སྐབས་ལུ་དང་ སོྤྲ་བ་འཐེབས་ར་སྐྱེད་མི་ཡོད་པ་ཅིན་ 
ལྷན་ཐབས་འབད་ སྟོན་ནི་མ་གཏོགས་ ག་ར་ཨིན་ཅི་མེན་ཅི་སྟོན་མི་དགོ། སྟོན་མ་དགོ་མི་ཚུ་ 
རྒྱབ་ཚོན་གནགཔོ་བཀལ་ཡོད་མི་རྩ་ཚི་རིམ་ ཨང་ [༧༦, 77, 78, 79, 80, 
81, 82, 84, 85, 86, 104, 105, 106,107]  ཚུ་ཨིན། 
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སླབོ་སྟོན་སྦྱོང་ལཱ། 
བཤེས་སྤྲིངས་ཀྱི་དོན་ཚན་ཚུ་ སོླབ་སྟོནའབད་ནི་ལུ་ཕན་པའི་ སོླབ་སྟོན་སྦྱོང་ལཱ་མ་འདྲཝ་ ཁག་
བཅུ་བཞི་དེ་ཅིག་ རྩ་གཞུང་ལག་དེབ་འདི་ནང་ སོླབ་སྟོན་ཐབས་ཤེས་ཀྱི་ ས་བོན་བཟུམ་ཅིག་
འབད་ བཀོད་ཡོདཔ་ཨིན།  

དེ་ནང་བཀོད་ཡོད་མི་བ་ལྷག་པའི་ སོླབ་སྟོན་སྦྱོང་ལཱ་ གཞན་དང་གཞན་ཡང་ སོླབ་དཔོན་ཚུ་གིས་ 
ག་དེ་དྲག་དྲག་ སོྤྲ་བ་དང་ ཕན་ཐོགས་ཆེ་ཏོག་ཏོ་འབད་བཟོ་སྟེ་ སོླབ་སྟོན་འདི་ གྲུབ་འབྲས་ཅན་
ཅིག་བཟོ་ཐབས་ཀྱི་ ཐབས་ལམ་གང་དྲག་བཏོན་དགོཔ་འདི་གལ་ཆེ། 

ོང་ །  
རིག་རྩལ། (ལྷག་ནི་) རིག་སྟོབས་དབྱེ་རིམ། (ལག་ལེན་) 

༡. སོླབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ ཚི་གི་གཅད་མཚམས་དང་ རྗོད་སྒྲ་ ཚིས་བཅད་ལྷག་ཐངས་ཚུ་ དྲནམ་
བཏོན་ཏེ་ ཉན་བཅུག་ཞིནམ་ལས་ སོླབ་དཔོན་གྱིས་ཚིས་བཅད་འདི་ ཚི་གི་གཅད་
མཚམས་དང་ རྗདོ་སྒྲ་ཚུ་ འཛོལ་བ་མེདཔ་འབད་ ཚིས་བཅད་ལྷག་ཐངས་ཀྱི་ ལམ་ལུགས་
དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ལྷག་བྱིན་དགོ། 
࿌ སོླབ་དཔོན་གྱིས་ ལྷགཔ་ད་ སོླབ་ཕྲུག་ཚུ་ ལད་སོྲལ་རྐྱབ་སྟེ་ ལྷག་བཅུག་དགོ། 
࿌ སོླབ་དཔོན་གྱིས་ ཚི་འབྲུ་རེ་རེ་བཞིན་དུ་ ཀྲག་རྐྱབ་སྟེ་ འགོྲས་ཀྱིས་འབད་ གཅད་

མཚམས་ ཡ་འབད་བཅད་དེ་ ཚི་བར་ངལ་གསོ་ འཐོབ་ཐངས་དང་འཁྲིལ་ ལྷག་
ཐངས་སོྟན་ནི།  
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࿌ ཚི་འབྲུ་ཚུ་ གཅད་མཚམས་ ཆ་དང་ཡ་འབད་བཅད་དེ་ ལྷག་ཐངས་ཀྱི་སྐོར་ལས་དབྱེ་
བ་དཔྱད་བཅུག་དགོ། 

࿌ རྗོད་སྒྲ་འཛོལ་ནི་ལུ་ ཉེན་ཁ་ཡོད་པའི་ མིང་ཚི་ དཔེར་ན་ མིང་གཞི་ ཙ་-ས་-ཤ་ 
ཉ་-ན་ ཡོད་པའི་ཚི་ཚུ་ སོ་སོར་བཏོན་ཏེ་ སླབ་ཐངས་སོྟན་ཞིནམ་ལས་ ལྕེ་ཁམས་
དག་ཏོག་ཏོ་མེད་མི་ཚུ་ལུ་ ལོག་ཅི་ར་སླབ་བཅུག་དགོ། 

࿌ སོླབ་ཕྲུག་དག་པ་ཅིག་ ཡར་ལོྷང་སྟེ་ ཚིས་བཅད་དང་ འགྲེལ་བཤད་བྲིས་ཡོད་མི་ཚུ་ 
ལྷག་བཅུག་ནི། དེ་བསྒང་ སོླབ་ཕྲུག་གཞན་ཚུ་དང་ སོླབ་དཔོན་གྱིས་ གཅད་མཚམས་
དང་ རྗོད་སྒྲ་འཛོལ་མི་ཚུ་ བཅོ་ཁ་རྐྱབ་སྟེ་བྱིན་ནི། 

རིག་རྩལ། (ལྷག་ནི་ བྲི་ནི་) རིག་སྟོབས་དབྱེ་རིམ། (ལག་ལེན་) 
༢. སོླབ་དཔོན་གྱིས་ ལྷགཔ་ད་ སོླབ་ཕྲུག་ཚུ་ རྟིང་བདའ་ལད་སྲོལ་རྐྱབ་སྟེ་ ལྷག་བཅུག་དགོ། 

སོླབ་དཔོན་གྱིས་ ཚི་འབྲུ་རེ་རེ་བཞིན་དུ་ ཀྲག་རྐྱབ་སྟེ་ འགོྲས་ཀྱིས་འབད་ གཅིག་ཁར་
ལྷགབཅུག་དགོ། 

རིག་རྩལ། (ལྷག་ནི་ བྲི་ནི་) རིག་སྟོབས་དབྱེ་རིམ། (དབྱེ་དཔྱད་) 
༣. ཚིས་བཅད་འདི་གི་སྐོར་ལས་ སོླབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ ག་དེམ་ཅིག་ཧ་གོ་སྟེ་ཡོད་ག་ མིང་ཚི་

རེ་རེ་ བཞིན་གྱི་དོན་དག་མེན་པར་ སྤྱི་དོན་འབད་བཏོན་བཅུག་དགོ། དེ་ལས་ སོླབ་ཕྲུག་རེ་
རེ་བཞིན་གྱིས་ ཁོང་གི་གནས་ཚད་ལུ་ག་དེམ་ཅིག་ཧ་གོ་ཡི་ག་ ཁངོ་གིས་བྲིས་ཏེ་ཡོད་མི་འདི་ 
དམངས་ལུ་གསལ་བཤད་ འབད་བཅུག་ཞིནམ་ལས་ དོན་ངོ་མ་འདི་གུ་ གཏན་འབེབས་
འབད་དགོ།  
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རིག་རྩལ། (ཉན་ནི་ སླབ་ནི་) རིག་སྟོབས་དབྱེ་རིམ། (དབྱེ་དཔྱད་ནི་) 
༤. འོག་གི་དྲི་བ་ཚུ་བཀོད་ཐོག་ལས་ ཉམས་མྱོང་དང་འབྲེལ་བ་འཐབ་བཅུག་ནི། 

- ཁྱེད་ཀྱིས་ ད་ལྟོ་ཚུན་ཚོན་ དོན་ཚན་འདི་དང་འཁྲིལ་བའི་ ལཱ་འབད་ཡི་ག་མ་འབད་ 
ག་ཅི་འབད? ཉམས་སུ་མོྱང་ཡི་ག་མ་མྱོང་། 

- གཞན་གྱིས་འབད་སར་མཐོང་ཡི་ག? 
- འདི་གི་སྐོར་ལས་ མ་འདྲཝ་ག་དེ་སྦེ་ར་ སླབ་སྲོལ་འདུག་གོ? 
- དོན་ཚན་འདི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ འབད་མི་དང་ ཡང་ཅིན་འདི་ལུ་ མི་སྡེ་གིས་ ལེགས་ཉེས་

ཀྱི་ བསམ་འཆར་ག་དེ་སྦེ་ར་ འདུག་གོ?  

རིག་རྩལ། (ཉན་ནི་ སླབ་ནི་) རིག་སྟོབས་དབྱེ་རིམ། (དབྱེ་ཞིབ་) 
༥. སོླབ་དཔོན་གྱིས་ སོླབ་ཕྲུག་དམངས་ཁ་ལུ་ འོག་གི་དྲི་བ་ཚུ་བཀོད་ཞིནམ་ལས་ ལན་སོླབ་

ཕྲུག་སྐོར་རྒྱབ་འབད་ སླབ་བཅུག་དགོ། 
- དོན་ཚན་འདི་དང་ ང་བཅས་ཀྱིས་འབད་མི་གཉིས་ འབྲེལ་བ་འདུག་ག་མིན་འདུག་

ཁུངས་སླབ་བཅུག་ནི། 
- དོན་ཚན་འདི་དང་འཁྲིལ་ ལཱ་འབད་བ་ཅིན་ འོས་འབབ་ག་དེ་སྦེ་ འོང་ནི་ཨིན་པས་གོ? 
- འདི་ནང་ཡོད་པའི་དོན་ཚན་འདི་ ག་ར་ ང་བཅས་རའི་མི་ཚེནང་ ལག་ལེན་འཐབ་བཏུབ་

པས་ག་ མི་བཏུབ་པས?  
- ད་རེས་ནངས་པར་ དོན་ཚན་འདི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ལཱ་འབད་ནི་གི་དོན་ལུ་ ག་ཅི་ར་དང་

ལེན་འབད་ཚུགས་མས་ག?  



ོབ་དཔོན་ལམ་ ོན།                                  ོབ་རིམ་༡༢པ། དཔེ་ ན་ལོ་ ༢༠༡༨ ། 
 

རྒྱལ་འཛི་ཤེས་རིག་ཚོགས་སྡེ། 129 

- དོན་ཚན་འདི་ ང་བཅས་ཀྱིས་ ལག་ལེན་འཐབ་བཏུབ་ཅིག་ཨིན་པས་ག་ མེན་པས་ག? 
ཁུངས་སླབ་བཅུག་དགོ། ཟེར་བའི་དྲི་བ་ཚུ་ སོླབ་ཕྲུག་རང་རང་སོ་སོ་དང་ ཡང་ཅིན་སྡེ་
ཚན་ནང་བཀོད་དེ་ བསྟུན་གོྲས་འབད་ཞིནམ་ལས་ དོན་ཚན་དང་ མི་ཚེི་གནས་སྟངས་
གཉིས་ཀྱི་ འབྲེལ་བ་ཚུ་ ཧ་གོ་བཅུག་ནི། 

རིག་རྩལ། (ལྷག་ནི་ བྲི་ནི་) རིག་སྟོབས་དབྱེ་རིམ། (དབྱེ་དཔྱད་) 
༦. སོླབ་དཔོན་གྱིས་སོླབ་ཕྲུག་ཚུ་ སྡེ་ཚན་འབད་བཟོ་ཞིནམ་ལས་ འོག་གི་སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་ ཁྱིམ་ལཱ་

འབད་སོྤྲད་དེ་ འབྲི་འབག་འོང་བཅུག་དགོ། ད་ལྟོ་ལྷབ་མི་དོན་ཚན་འདི་ སོླབ་དེབ་གཞན་
༼རྒྱལ་སྲས་ལག་ལེན། བསླབ་བྱ། ལེགས་བཤད། འབྲི་རྩོམ། སྲུང་ཚུ་ལས་ ག་དེ་སྦེ་ར་ 
འཐོན་ནི་ཡོད་ག་བྲི་བཅུག་དགོ། དེ་ལས་བཤེས་སྤྲིངས་ནང་ལས་འཐོན་མི་དང་ དཔེ་ཆ་ 
གཞན་ཚུ་ལས་ འཐོན་མི་ཚི་གཞི་དང་བཙུགས་ཐངས་ཀྱི་ ཁྱད་པར་ག་དེ་སྦེ་ར་འདུག་ག་ 
དབྱེ་དཔྱད་འབད་དེ་བྲི་བཅུག་དགོ། 

 དཔྱེ་གཏམ་དང་ བློ་ཟེ་རྩང་མོ་ཚུ་ནང་ དོན་ཚན་འདི་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་ གནད་དོན་རེ་ 
ཡོད་མེད་ཞིབ་འཚོལ་འབད་བཅུག་དགོ། 

 རང་གི་ཕམ་རྒན་ཤོས་ཚུ་གིས་ གནད་དོན་འདི་གི་སྐོར་ལས་ བསམ་འཆར་ག་ཅི་ར་སླབ་ནི་
ཡོད་ག་ བྲི་བཅུག་དགོ། 

 ན་གཞོན་ཚུ་གིས་ དེ་གི་སྐོར་ལས་ བསམ་འཆར་ག་ཅི་ར་སླབ་ནི་ཡོད་ག་ དྲི་བ་བཀོད་དེ་ 
ལན་བྲིས་འབག་འོང་ བཅུག་དགོ། 
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སྡེ་ཚན་ནང་འབད་མི་ཁྱིམ་ལཱ་ཚུ་ དེའི་ནངས་པར་ དམངས་ཁ་ལུ་ གསལ་ཞུ་འབད་བཅུག་སྟེ་ 
འབྲི་ཐངས་ཀྱི་དབྱེ་བ་དང་ འབྲེལ་བ་ཚུ་ཧ་གོ་བཅུག་དགོ། 

རིག་རྩལ། (ལྷག་ནི་ བྲི་ནི་) རིག་སྟོབས་དབྱེ་རིམ། (དབྱེ་ཞིབ་) 
༧. འོག་གི་དྲི་བ་ཚུ་ སྡེ་ཚན་ནང་བཀོད་ཞིནམ་ལས་ ལན་གོ་སྡུར་འབད་དེ་ འབྲི་ཞིནམ་ལས་

དམངས་ཁར་སླབ་བཅུག་དགོ། 
࿇ སོླབ་དེབ་ནང་གི་བརྗོད་དོན་དེ་ ཁྱེད་ཀྱིས་ ཆ་བཞག་ག་མི་བཞག་ ག་ཅི་འབད་? 
࿇ བརྗོད་དོན་དེ་ ཆོས་ཀྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ འབད་བ་ཅིན་ བདེན་ག་མི་བདེན་ ག་ཅི་འབད? 
࿇ བརྗོད་དོན་དེ་ འཇིག་རྟེན་པའི་ཁ་ཐུག་ལས་ འབད་བ་ཅིན་ བདེན་ག་མི་བདེན་ ག་ཅི་

འབད? 
࿇ ཆོས་དང་འཇིག་རྟེན་གཉིས་ཆ་ར་ལུ་ མ་བཏུབ་མེདཔ་འབད་ ལག་ལེན་འཐབ་དགོ་པ་

ཅིན་ ག་དེ་སྦེ་འཐབ་ནི? 
࿇ རྩོམ་པ་པོ་གིས་ དེ་སྦེ་གསུངས་དགོ་མི་དེ་ ག་ཅི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ཨིན་ན? 
࿇ དོན་ཚན་འདི་འགྲུབ་ཐབས་ལུ་ བརྗོད་དོན་གཞན་ ག་ཅི་ར་འཐེབ་བཀལ་ཏེ་ སླབ་དགོཔ་

འདུག་གོ? 
࿇ སྡེ་ཚན་ནང་འབྲི་མི་དེ་ དམངས་ཁར་ལྷག་བཅུག་སྟེ་ ཁུངས་དོན་བཤད་ཐངས་མ་འདྲཝ་

ཚུ་ ཧ་གོ་བཅུག་ནི།  
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རིག་རྩལ། (ལྷག་ནི་ བྲི་ནི་) རིག་སྟོབས་དབྱེ་རིམ། (དབྱེ་དཔྱད་) 
༨. སོླབ་དཔོན་གྱིས་ མིང་ཚི་ལཱ་ཁག་ཡོད་མི་ཚུ་ ཐོ་བཀོད་འབད་བཅུག་སྟེ་ སོླབ་དཔོན་གྱི་རྒྱབ་

སྐྱོར་གྱི་ཐོག་ལུ་ ཚི་མཛོད་ལག་ལེན་འཐབ་བཅུག་སྟེ་ གོ་དོན་འཚོལ་བཅུག་དགོ། 

སོླབ་ཕྲུག་རང་ར་སོ་སོ་གིས་ ཚི་རྐང་རེ་རེ་བཞིན་གྱི་ འགྲེལ་བཤད་ བྲི་བཅུག་དགོ།  རང་
གི་འབྲི་མི་འགྲེལ་བཤད་འདི་ སྡེ་ཚན་ནང་བལྟ་བཅུག་སྟེ་ གོ་སྡུར་གྱི་ཐོག་ལས་ བསྐྱར་ཞིབ་
འབད་དེ་ ལེགས་ལེགས་བཅོས་འབད་བཅུག་དགོ། སྡེ་ཚན་ནང་བཟོ་མི་འགྲེལ་བཤད་འདི་ 
དམངས་ཁ་ལུ་སྤྱན་ཞུ་འབད་བཅུག་སྟེ་ འགྲེལ་བཤད་རྐྱབ་ཐངས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཚུ་ ངོས་
འཛི་འབད་བཅུག་ནི་དང་ བཏུབ་མ་བཏུབ་ཀྱི་ བསམ་འཆར་ལེན་བཅུག་དགོ། 

རིག་རྩལ། (ལྷག་ནི་ བྲི་ནི་) རིག་སྟོབས་དབྱེ་རིམ། (གཅིག་བསྡུས་) 
༩. སོླབ་དཔོན་གྱིས་ ཕྲང་ཕྲང་ར་ ཚིས་བཅད་འདི་མ་སྟོན་པར་ ཚིས་བཅད་འདི་ ངོ་སོྤྲད་

ལེགས་ཤོམ་འབད་ རྐྱབ་བྱིན་དགོ། 

དོན་ཚན་འདི་ སྡེ་ཚན་ནང་ལུ་སོྤྲད་ཞིནམ་ལས་ སོླབ་ཕྲུག་ཚུ་ གོ་སྡུར་གྱི་ཐོག་ལུ་ ཚིས་
བཅད་འདི་གི་ སྤྱི་དོན་བྲི་བཅུག་དགོ། དེ་གི་སྐབས་ལུ་སློབ་དཔོན་གྱིས་ ལཱ་འདི་ནང་ལུ་ 
བཅའ་མར་ག་དེ་སྦེ་ གཏོགས་མི་གཏོགས་ལེགས་ཤོམ་འབད་ ལྟ་ཞིབ་འབད་དགོ།  

སྡེ་ཚན་ནང་འབྲི་མི་ཚུ་ དམངས་ཁ་ལུ་ ལྷག་བཅུག་སྟེ་ བཏུབ་མ་བཏུབ་ཀྱི་ བསམ་འཆར་
སླབ་བཅུག་ནི། 
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རིག་རྩལ། (ལྷག་ནི་ བྲི་ནི་) རིག་སྟོབས་དབྱེ་རིམ། (གཅིག་བསྡུས་) 
༡༠. སོླབ་ཕྲུག་ཚུ་ དུས་ཡུན་སྐར་མ་༣ དེ་ཅིག་ དོན་ཚན་འདི་གི་སྐོར་ལས་ ཕན་པ་དང་གནོད་པ་ 

འབྱུང་ཁུངས་ གནས་སྟངས་ གནས་ཚུལ་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ ཙང་བཏང་སོྡད་བཅུག་སྟེ་ མནོ་
བསམ་ཞིབ་ཞིབ་འབད་གཏང་བཅུག་དགོ། 

སོླབ་ཕྲུག་དག་པ་ཅིག་ལུ་ མནོ་བསམ་བཏང་མི་དེ་ དམངས་ཁར་སླབ་བཅུག་ནི་དང་ དེ་
བསྒང་སོླབ་ཕྲུག་གཞན་ཚུ་དང་ སོླབ་དཔོན་གྱིས་ བསམ་ཚུལ་གྱི་ཁྱད་པར་ཚུ་ཉན་ཏེ་  བདེན་
མི་བདེན་གྱི་གོ་སྡུར་འབད་ནི། 

དོན་ཚན་འདི་གི་སྐོར་ལས་ ཚིས་བཅད་ནང་མ་ཚུད་པའི་ གནད་དོན་གཞན་ ག་ཅི་ར་འདུག་
ག་ སྡེ་ཚན་ནང་བྲི་བཅུག་ནི། འབྲི་མི་འདི་ དམངས་ཁ་ལུ་སྤྱན་ཞུ་འབད་བཅུག་སྟེ་ གྲོས་
བསྟུན་འབད་ནི། 

རིག་རྩལ། (ལྷག་ནི་ བྲི་ནི་) རིག་སྟོབས་དབྱེ་རིམ། (དབྱེ་དཔྱད་) 
༡༡. སོླབ་དཔོན་གྱིས་ སོླབ་ཕྲུག་ཚུ་ སྡེ་ཚན་ནང་ དོན་ཚན་འདི་གུ་ མནོ་བསམ་གཏང་བཅུག་

ཞིནམ་ལས་ འོག་གི་དོན་ཚན་ཐོག་ལུ་ གོ་སྡུར་འབད་བཅུག་དགོ།  
གཞན་ཡང་ སྡེ་ཚན་ནང་ གནད་དོན་འདི་ལུ་ འཇིག་རྟེན་པའི་ཁ་ཐུག་ལས་ བཏུབ་མ་བཏུབ་
ཀྱི་ བསམ་འཆར་གོ་སྡུར་འབད་བཅུག་ནི། 
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ད་རེས་ནངས་པའི་གནས་སྟངས་ནང་ གནད་དོན་འདི་ ལག་ལེན་འཐབ་བཏུབ་ག་ མི་བཏུབ་
དང་ ཡང་ཅིན་ལག་ལེན་འཐབ་མི་ ཡོད་མེད་ཀྱི་སྐོར་ལས་ བསམ་འཆར་གོ་སྡུར་འབད་
བཅུག་དགོ། 
སྡེ་ཚན་ནང་གོ་སྡུར་འབད་མི་ གནད་དོན་འདི་དམངས་ཁ་ལུ་ སྤྱན་ཞུ་འབད་ནི་དང་ དེ་ནང་
ལུ་ དམངས་ཀྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ཡང་ བསམ་འཆར་རེ་སླབ་ནི་ཡོད་པ་ཅིན་ སླབ་བཅུག་སྟེ་ ཨ་
ལོ་ལུ་ མནོ་ལུགས་རྒྱ་སྐྱེད་ཀྱི་ཐབས་ལམ་སྟོན་དགོ། 

རིག་རྩལ། (ལྷག་ནི་ བྲི་ནི་) རིག་སྟོབས་དབྱེ་རིམ། (གཅིག་བསྡུས་) 
༡༢. སོླབ་དཔོན་གྱིས་ དོན་ཚན་ངོ་སོྤྲད་འབད་ཞིནམ་ལས་ སྡེ་ཚན་ནང་ལུ་ འོག་གི་སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་ 

བགོ་བཤའ་རྐྱབ་བྱིན་དགོ། 
- ཚིས་བཅད་འདི་ནང་ མིང་ཚི་གོ་དོན་ལཱ་ཁག་ཡོད་མི་ཚུ་ ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་ ཚི་

མཛོད་ལག་ལེན་འཐབ་ཐོག་ལས་ མིང་ཚི་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་བཅུག་དགོ།  
- ཚིས་བཅད་ནང་ཡོད་པའི་ མིང་ཚི་གལ་ཅན་ཚུ་གི་ རྣམ་གྲངས་དང་ འགལ་མིང་ དེ་

ལས་ ཚི་གྲོགས་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ གོ་དོན་འགྱུར་འགོྱ་ནི་ཡོད་མི་ཚུ་ བྲི་བཅུག་ནི། 
- ཚིས་བཅད་ནང་ དཔེ་དོན་སྦྱར་ཏེ་ཡོད་མི་ཚུ་ལས་ རིགས་བསྒྲེས་ཏེ་ དཔེ་དོན་སྦྱར་

ཐངས་ སྦྱང་བ་འབད་བཅུག་དགོ། 

རིག་རྩལ། (ལྷག་ནི་ བྲི་ནི་) རིག་སྟོབས་དབྱེ་རིམ། (གཅིག་བསྡུས་) 
༡༣. སོླབ་སྟོན་དོན་ཚན་གྱི་གོ་བ་ རྒྱ་སྐྱེད་ཀྱི་དོན་ལུ་ དོན་ཚན་དང་འབྲེལ་བ་ཡོདཔ་ ཕན་ཐོགས་ཆེ་

བའི་ རྒྱབ་ཁུངས་ དཔེར་ན། སྲུང་དང་ ལུང་འདྲེན་ དཔྱེ་གཏམ་ ལོ་རྒྱུས་ཚུ་བཙུགས་
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དགོཔ་རེ་འཐོན་པ་ཅིན་ དེ་ཚུ་ག་ཏེ་ལས་ཐོན་ནི་ཡོད་ག་ དཔེ་དེབ་ངོ་སོྤྲད་འབད་ཞིནམ་ལས་ 
ཁྱིམ་ལཱ་འབད་ འབྲི་འབག་འོང་བཅུག་དགོཔ་དང་ ཡང་ཅིན་དཔེ་མཛོད་ནང་ལས་འཚོལ་ཏེ་ 
ཚི་ཁོང་ར་གིས་བཙུགས་ཏེ་ བྲི་བཅུག་དགོ། 

རིག་རྩལ། (ལྷག་ནི་ བྲི་ནི་) རིག་སྟོབས་དབྱེ་རིམ། (དབྱེ་དཔྱད་) 
༡༤. སོླབ་དཔོན་གྱིས་ སོླབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ ཁྱོད་ཀྱིས་ཁྱོད་རའི་ཆ་རོགས་ཚུ་ལུ་ ཡི་གུ་བྲིས་ཏེ་

བསྐྱལཝ་ད་ གནད་དོན་གོ་རིམ་ ག་དེ་སྦེ་ར་བཙུགས་ཏེ་བསྐྱལ་ནི་ཡོད་གོ? ཟེར་ དྲི་བ་
བཀོད་དེ་ ལན་སླབ་བཅུག་དགོ།  
བཤེས་སྤྲིངས་འདི་ཡང་ གཏང་ཡིག་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ གཏང་ཡིག་འདི་ འཕགས་པ་ཀླུ་ 
སྒྲུབ་ཀྱིས་ རྒྱལཔོ་བདེ་སོྤྱད་བཟང་པོ་ལུ་འབྲིཝ་ད་ ཚི་བཙུགས་ཐངས་ཀྱི་རིམ་པ་ ག་དེ་སྦེ་ 
ར་འདུག་གོ? ཟེར་དྲིས་ཏེ་ བསམ་འཆར་སླབ་བཅུག་དགོ། 
བཤེས་སྤྲིངས་འབྲི་ཐངས་དང་ ཁྱེད་ཀྱི་གཏང་ཡིག་འབྲི་ཐངས་གཉིས་ལུ་ ཁྱད་པར་ག་ཅི་ར་
འདུག་གོ་ཟེར་དྲིས་ཏེ་ བསམ་འཆར་སླབ་བཅུག་དགོ། 
དེ་ལས་ སོླབ་དཔོན་གྱིས་ ཕྱི་གླིང་པའི་དཔེ་ཆ་དང་ ནང་པའི་བསྟན་བཅོས་ཚུ་གི་བར་ན་ 
མཚན་རྒྱ་སྐད་དང་བོད་སྐད་ མཆོད་བརྗོད་ དམ་བཅའ་ ཁེངས་པ་སྐྱུང་ཚུལ་ བསོྔ་བ་དང་ 
སྨོན་ལམ་ མཛད་བྱང་ ལ་སོགསཔའི་ འབྲི་ཐངས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཚུ་ ཁོང་ར་གིས་ ཤེས་
བཅུག་ནིའི་དོན་ལུ། སོླབ་ཕྲུག་ཚུ་ སྡེ་ཚན་བགོ་ཞིནམ་ལས། འོག་གི་སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་ ཁྱིམ་ལཱ་
འབད་བྱིན་ཏེ་ ཞིབ་འཚོལ་འབད་བཅུག་དགོ། 
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སྤྱིར་བཏང་ཕྱི་གླིང་པའི་དཔེ་དེབ་དང་ ནང་པའི་ཆོས་ཀྱི་དཔེ་ཆ་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ འགོ་
བཙུགས་ཐངས་དང་ མཇུག་བསྡུ་ཐངས་ལུ་ འབྲི་ཐངས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ ག་དེ་སྦེ་ར་འདུག་གོ? 
ནང་པའི་ཆོས་ཀྱི་དཔེ་ཆ་ཚུ་ནང་ ཕྱི་གླིང་པའི་དཔེ་ཆ་ཚུ་ལས་ལྷག་པའི་ འབྲི་ཐངས་ཀྱི་ཁྱད་
ཆོས་ལེགས་ཤོམ་ ག་ཅི་ར་འདུག་གོ?  
ཕྱི་གླིང་པའི་དཔེ་ཆ་ལུ་ ནང་པའི་དཔེ་ཆ་ཚུ་ལས་ལྷག་པའི་ འབྲི་ཐངས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་ལེགས་
ཤོམ་ ག་ཅི་ར་མཐོང་ཡི་གོ? 
ནང་པའི་ཆོས་ཀྱི་དཔེ་ཆ་ལུ་ མིང་བཏགས་ཐངས་ཀྱི་ ཁྱད་ཆོས་ག་ཅི་ར་འདུག་གོ? 
སོླབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ ཞིབ་འཚོལ་འབད་ཡོད་པའི་སྙན་ཞུ་ཚུ་ སོླབ་ཁང་ནང་ལུ་ སྤྱན་ཞུ་འབད་
བཅུག་དགོ། དེ་བསྒང་སྙན་ཞུ་ ཚུ་ འོས་འབབ་ཡོད་མེད་བལྟ་སྟེ་ ག་ར་གིས་ཧ་གོ་ཚུགསཔ་
བཟོ་དགོ། 

རིག་རྩལ། (ལྷག་ནི་ བྲི་ནི་) རིག་སྟོབས་དབྱེ་རིམ། (དབྱེ་དཔྱད་) 
༡༥. སོླབ་དཔོན་གྱིས་ ཚི་རྐང་རེ་རེ་བཞིན་གྱི་དོན་དག་ཚུ་ སོླབ་ཕྲུག་ཚུ་གི་འབྲི་དེབ་ནང་བྲི་བཅུག་

དགོ། ཡིག་སྡེབ་ཀྱི་དཀའ་ངལ་རེ་འཐོན་པ་ཅིན་ སོླབ་ཕྲུག་དང་དྲི་བ་དྲིས་ལན་གྱི་ཐོག་ལས་ 
ཆ་རོགས་འབད་བྱིན་དགོ། སོླབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ ཡིག་སྡེབ་དང་ ལྷག་ནིའི་སྦྱང་བ་ལེགས་ཤོམ་
འཐོབ་བཅུག་ནི་གི་དོན་ལུ་ ག་དེ་མང་མང་ལྷག་བཅུག་དགོ། 

 སོླབ་དཔོན་གྱིས་སོླབ་ཕྲུག་ལུ་ མིང་དང་ཁྱད་ཚི་ ཕྲད་དང་རྣམ་དབྱེ། བྱ་ཚི་དང་ལས་ཚི་
སོགས་ཀྱི་ དབྱེ་བ་ལེགས་ཤོམ་འབད་ དཔྱད་བཅུག་ཞིནམ་ལས་ ཚིས་བཅད་ཚུ་གི་འགྲེལ་
བཤད་རྐྱབ་སྟེ་བྲི་བཅུག་དགོ། 
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སོླབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་འབྲི་མི་ འགྲེལ་བཤད་འདི་གི་སྐོར་ལས་ ཧ་མ་གོཝ་རེ་ཐོན་ཏེ་ དྲི་མི་རེ་
འཐོན་པ་ཅིན་ ག་དེ་སྦེ་བྲིས་ཡི་ག་ འབྲི་མི་ཁོང་ར་ལུ་ དོགས་སེལ་འབད་བཅུག་དགོ། 

 ཁོང་གིས་བྲིས་ཏེ་ཡོད་མི་ འགྲེལ་བཤད་འདི་ བཅུད་བསྡུ་སྟེ་ཚི་ག་དེ་ཉུང་ཉུང་ དོན་གསལ་
ཏོག་ཏོ་འབད་བཏོན་ཚུགསཔ་འབད་བྲི་བཅུག་དགོ། 

 འཕྲལ་འཕྲལ་སློབ་དཔོན་གྱིས་ སོླབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ ཚད་གཞི་ཚུ་སྤྲོད་དེ་ དཔེ་མཛོད་དང་ 
གཞན་ཁ་ལས་ བསླབ་བྱ་དང་ ཆོས་གཏམ་ཚུ་ ཞིབ་འཚོལ་འབད་དེ་ འཚོལ་འབག་འོང་
བཅུག་ཞིནམ་ལས་ སོླབ་ཁང་ནང་ལུ་ བཀྲམ་སྟོན་འབད་བཞག་དགོཔ་ཨིན།  

 
 
 
 
 
 



ོབ་དཔོན་ལམ་ ོན།                                  ོབ་རིམ་༡༢པ། དཔེ་ ན་ལོ་ ༢༠༡༨ ། 
 

རྒྱལ་འཛི་ཤེས་རིག་ཚོགས་སྡེ། 137 

        
གློག་བ ན་ད ེ་ད ད། 
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ངོ་ ོད། 
གློག་བརྙན་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དགོཔ་འདི་ འཕྲུལ་ཆས་དང་ བཟོ་ཐངས་ སྟོན་ཚུལ་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ 
གཙོ་བོར་མ་བཏོན་པར་ གློག་བརྙན་གྱི་ཁྱད་ཆོས་ཚུ་ བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱི་ཐོག་ལས་ རང་གི་མི་ཚེི་ནང་
སྤང་བླང་འབད་དགོཔ་ ཁག་ཆེ་བའི་ རིག་རྩལ་དང་ ཉམས་མྱོང་ཚུ་འཐོབ་ནིའི་ དོན་ལུ་ཨིན། དེ་
ཡང་ ཡར་རྒྱས་ཀྱི་འགྱུར་བ་དང་བསྟུན་ བསམ་སོྤྱད་ཤེས་ཡོན་དང་ བརྩི་མཐོང་ཤེས་ཡོན་ སྐད་
ཡིག་སོླབ་སྦྱོང་དང་ མི་ཚེི་ཤེས་ཡོན་ཚུ་ ག་ར་གློག་བརྙན་གྱི་ཐོག་ལུ་ སྟོན་བཞིན་དུ་ཡོདཔ་ལས་ 
སོླབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ གློག་བརྙན་ལུ་ བསམ་དཔྱད་དང་ དབྱེ་དཔྱད་འབད་དེ་ ལེགས་ཆ་ཚུ་ དང་ལེན་
འབད་དགོཔ་གལ་ཆེ། གློག་བརྙན་གྱི་ཐོག་ལས་འབད་བ་ཅིན་ བསྒུལ་སྐྱོད་ཀྱི་རང་བཞིན་དང་ལྡན་པའི་
རིག་རྩལ་ཚུ་ སོླབ་སྦྱོང་གི་གནས་སྟངས་ནང་ མིག་གི་མཐོང་ཆོས་ལུ་ཡོདཔ་ལས་ སོླབ་ཕྲུག་ཚུ་གི་སྤྲོ་
བའི་ཐོག་སེམས་ལུ་དྲནམ་འཇམ་ལས་བརྟེན་ གློག་བརྙན་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནི་འདི་ སོླབ་ཚན་འདི་ནང་
བཙུགས་ཏེ་ཡོད།  

གློག་བརྙན་འདི་ ང་བཅས་ར་ འགྲོ་བ་མི་དང་ དུད་འགྲོ་སེམས་ཅན་ཚུ་གི་ མི་ཚེི་རིང་ བྱ་བ་དང་སོྤྱད་
ལམ་ ག་ཅི་ར་འབད་ནི་ཡོད་ག་ སོྤྱད་ཚུལ་ཚུ་ བསྒུལ་ཅན་ སྣང་བརྙན་གྱི་གཟུགས་སུ་སྟོན་པའི་ མི་
ཚེི་མེ་ལོང་བཟུམ་ཅིག་ཨིན། གློག་བརྙན་འདི་ ནང་པའི་འདོད་ཚུལ་ལྟར་འབད་རུང་ གནས་ཚུལ་ཇི་ལྟ་
བའི་རང་བཞིན་ སྣང་ལ་རང་བཞིན་གྱིས་སོྟང་པའི་དཔེ་དང་ སྣང་ཚུལ་ཇི་སྙེད་པའི་རང་བཞིན་ ངོ་བོས་
མ་གྲུབ་ཀྱང་ ཆོས་ཐམས་ཅད་ མིག་གི་ཡུལ་དུ་ སྣང་ཚུགས་པའི་ རང་བཞིན་ཚད་མའི་ དཔེ་ཅིག་
ཡང་ཨིན་པས། 
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ལྷག་པར་ མི་ཚེའདིའི་རིང་ མི་རྣམས་སོ་སོའི་བསམ་པ་དང་ སོྤྱད་པའི་རྣམ་པ་ཚུ་ མིག་འཕྲུལ་ 
བཟུམ་མའི་གློག་བརྙན་འདི་ བལྟ་བའི་རིང་ལུ་ ངོ་བོར་བདེན་པ་མེད་རུང་ གནས་སྐབས་ཀྱི་དུས་ཡུན་
ལུ་ སྲུང་གི་བརྗོད་བྱ་དང་ འབྱུང་རིམ་ཚུ་གིས་ གློག་བརྙན་ལྟ་མི་ མི་དེ་གི་རྒྱུད་ལུ་ ཧ་ཅང་གི་འགྱུར་བ་
འབད་ཚུགས་པའི་ ནུས་པ་ཤུགས་ཆེ་དྲགས་ཡོད། འདི་འབདཝ་ལས་ སོླབ་རིམ་འདི་ནང་ གློག་བརྙན་
དབྱེ་དཔྱད་དང་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དགོ་ཟེར་ བཀོད་དེ་ཡོད་མི་གི་ དམིགས་ཡུལ་དང་ལས་དོན་ཚུ་ འོག་
ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་ལྟར་དུ་ཨིན། 

དམིགས་ ལ། 
࿌ སྤྱིར་བཏང་ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་ཡོངས་སྐད་ཡིག་རྫོང་ཁ་དང་ སྔར་སོྲལ་ལམ་ལུགས་ཚུ་ལྟ་རྒྱ་མཐོང་

རྒྱའི་ཐོག་ལས་ ཡར་རྒྱས་གཏང་ཐབས་ལུ། 
࿌ གློག་བརྙན་གྱི་ཐོག་ལས་ སྐད་ཡིག་གི་རིག་རྩལ་དང་རྩོམ་རིག་གི་ རིག་རྩལ་གོང་འཕེལ་གཏང་

ཐབས་ལུ། 
࿌ ན་གཞོན་ཚུ་གིས་ གློག་བརྙན་བལྟ་སྟེ་ མི་སྡེའི་ གནས་སྟངས་ལུ་ མི་འོས་པའི་བསམ་པ་དང་ 

སོྤྱད་པ་ཚུ་ངོས་འཛི་འབད་དེ་ སྤང་ཐབས་ འབད་ཚུགས་ཐབས་ལུ། 
࿌ གློག་བརྙན་བལྟ་ཐོག་ལས་ ཡུལ་དང་གནས་སྟངས་ཚུ་དང་བསྟུན་པའི་ བློ་སླབ་ཐངས་དང་ 

གཟུགས་ཀྱི་རྣམ་འགྱུར་སྟོན་ཐངས་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ཤེས་ཐབས་ལུ། 
࿌ རྒྱལ་ཁབ་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་ འགྱུར་བ་དང་བསྟུནམ་ད་ གཞུང་གི་གཡོག་འཐོབ་པར་ལཱ་ཁག་

ཡོདཔ་ལས་ ན་གཞོན་གློག་བརྙན་ནང་ སོྤྲ་བ་ཡོད་མི་ཚུ་གིས་ གློག་བརྙན་འཁྲབ་སྲུང་བྲི་ནི་དང་ 
ཞབས་ཁྲ་འཐེན་ནི་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་ ལཱ་འགན་ལེན་ནི་ལ་སོགས་པའི་ གློག་བརྙན་རྩེ་ནི་གི་
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གནས་སྐབས་དང་ ཉམས་མྱོང་ཐོབ་སྟེ་གློག་བརྙན་བཟོ་གྲྭའི་ནང་ བཅའ་མར་གཏོགས་ཚུགས་
ནིའི་དོན་ལུ། 

࿌ གློག་བརྙན་ནང་ ལག་ལེན་འཐབ་དོ་བཟུམ་སྦེ་ སྒྲ་གཏམ་ སྐོར་གཏམ་ཚུ་ དཔྱེ་གཏམ་གི་ཐོག་ལུ་ 
སོླབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ཉན་སླབ་འབད་དེ་ མི་ཚེི་ནང་བློ་ག་ཅི་བཟུམ་ཨིན་རུང་ ཐོགས་ཆགས་མེད་པར་
སླབ་ཚུགས་ནི་གི་ ཁ་སླབ་ཀྱི་རིག་རྩལ་འཐོབ་ནི་ལུ། 

࿌ གློག་བརྙན་བརྗོད་དོན་ ལེགས་ཤོམ་ཡོད་མི་ཚུ་གི་ཐོག་ལས་ ན་གཞོན་སོླབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་  རྒྱུད་
སྐུལ་འབད་དེ་ བཟང་པོའི་ལམ་ལུ་བསྒྱུར་ནིའི་དོན་ལུ། 

࿌ གློག་བརྙན་འདི་ ཆོས་ཀྱི་གནད་དོན་དང་འབྲེལ་བ་ ཡོད་མི་ཅིག་ཨིན་པ་ཅིན་ ན་གཞོན་གྱི་སེམས་
ལུ་བྱམས་པ་དང་ སྙིང་རྗེ་མེད་མི་ཅིག་ཨིན་རུང་ བློ་ཁ་བསྒྱུར་ཏེ་ ཆོས་སེམས་དང་ལྡན་མི་ཅིག་ལུ་
འགྱུར་ཚུགས་ཐབས་ལུ།  

࿌ གློག་བརྙན་ནང་ལས་འཐོན་མི་ ལེགས་པའི་ཆ་དང་འབྲེལ་བའི་ གནད་དོན་གཞན་ཚུ་ ཁོང་རའི་
མི་ཚེདང་གཅིག་ཁར་ འབྲེལ་བ་འཐབ་ཚུགས་ཐབས་ལུ། 

࿌ གནས་ཁྱད་པར་ཅན་དང་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་གི་ས་ཆ་ རང་གིས་ལོྷད་མ་མྱོང་མི་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ཡང་ 
གློག་བརྙན་ནང་ལས་ ཤེས་ཚུགསཔ་ལས་ འབྱུང་རབས་སོྟན་ནི་ལུ་ཡང་ རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་ཚུགས་
ནི་ལུ། 

࿌ གློག་བརྙན་ནང་ལས་ འཐོན་པའི་ཞབས་ཁྲ་ཚུ་ ཤེས་ཚུགས་ནི་གི་དོན་ལུ་ཨིན། 
ོང་ །  

རིག་རྩལ། (ཉན་ནི་ བྲི་ནི་) རིག་སྟོབས་དབྱེ་རིམ། (དབྱེ་དཔྱད་) 
༡. སོླབ་གྲྭ་ནང་ གློག་བརྙན་བལྟ་བའི་སྐབས་ སོླབ་ཕྲུག་རེ་རེ་བཞིན་ལུ་ འདི་ནང་ལུ་བཀོད་ཡོད་ 
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མི་བཀོད་ཤོག་ བཟུམ་སོྤྲད་དེ་སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་བཀང་བཅུག་དགོ།  
གློག་བརྙན་བསྐྱར་ཞིབ་ལམ་སྟོན་གྱི་དཔེ། 

བཀོད་ཤོག་དང་པ། གོླག་བ ན་ངོ་ དོ། 
ཨང་། ད ེ་བ།
༡ གློག་བརྙན་གྱི་མིང་།      : 
༢ བརོྗད་དོན།           : 
༣ འཁྲབ་རྩེདཔ་ངོ་མ་ཕོ/མོ།  : 
༤ བཀོད་ཁྱབ་མདོ་ཆེན།     : 
༥ སྲུང་འབྲི་མི།          : 
༦ སྙན་ཆ་སྒྲིག་མི།         :
༧ འོད་མདངས་སྒྲིག་མི།     : 
༨ འཁྲབ་རྩེདཔ་ལས་རོགས་ཕོ/མོ། :
༩ ཞབས་ཁྲ་རྩོམ་མི།       : 
༡༠ པར་བཏབ་མི།         : 
༡༡ ཞུན་དག་པ།          : 
༡༢ ཞབས་ཁྲ་འཐེན་མི་མོ་/ཕོ། : 
༡༣ སྒྲ་བཙུགས་མི།        : 
༡༤ ཆས་སྒྲིག་མི།         : 
༡༥ བཟོ་བཟོ་མི།         : 

འདི་བཀང་ཚར་བའི་ཤུལ་ལུ་ སོླབ་ཕྲུག་ཚུ་སྡེ་ཚན་ནང་འབད་ བརྗོད་དོན་ལ་སོགས་པའི་ དོན་ཚན་ཚུ་
གི་ཐོག་ལུ་གྲོས་སྡུར་འབད་བཅུག་དགོ།  

རིག་རྩལ། (ལྷག་ནི་ བྲི་ནི་)རིག་སྟོབས་དབྱེ་རིམ། (དབྱེ་ཞིབ་) 
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༢. སོླབ་སོླབ་ཕྲུག་སྡེ་ཚན་ནང་འབད་ གློག་བརྙན་འདི་བལྟ་ཚར་བའི་ཤུལ་ལུ་ བཀོད་ཤོག་གཉིས་
པ་དེ་བཀང་བཅུག་དགོ། འདི་ནང་ཡོད་པའི་ དོན་ཚན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཞིབ་ཞིབ་འབད་ གྲོས་
སྡུར་གྱི་ཐོག་ལུ་ ལཱ་འབད་བཅུག་དགོ། དེ་གི་སྐབས་ལུ་ སོླབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ གློག་བརྙན་གྱི་
སྐོར་ལས་ དཔྱད་རིག་རེ་མེད་པ་ཅིན་ ལོག་སྟོན་ཏེ་བྱིན་དགོ། སྡེ་ཚན་གྱིས་ལཱ་འབད་མི་འདི་ 
དམངས་ལུ་སྟོན་ཏེ་ བསམ་ཞིབ་འབད་དགོ། 
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བཀོད་ཤོག གཉིས་པ།  གོླག་བ ན་གྱི་རང་བཞིན། 

 

༡  གློག་བརྙན་འདི་ འགོ་ག་དེ་སྦེ་ བཙུགསཔ་མས་?  
--------------------------------------------------- 

༢  སྲུང་གི་རོྙགས་གཞི་ངོ་མ་ ག་ཅི་ཨིན་མས་?   
--------------------------------------------------- 

༣  གློག་བརྙན་གྱི་ བརྗོད་དོན་ངོ་མ་ ག་ཅི་ཨིན་མས་? སྲུང་གི་འཆར་གཞི་ ག་དེ་སྦེ་འདུག་? 
--------------------------------------------------- 

༤  གློག་བརྙན་དེ་ནང་ འབྱུང་རིམ་ ག་དེམ་ཅིག་འདུག་? 
--------------------------------------------------- 

༥  གློག་བརྙན་གྱི་ ཚོར་སྣང་ཤུགས་ཆེ་ཤོས་ར་ འབྱུང་རིམ་ག་ཅི་ནང་འདུག་? 
--------------------------------------------------- 

༦  རོྙགས་གཞི་ཚུ་ ཞི་ཐབས་ཀྱི་ཐབས་ལམ་ ག་ཅི་ཨིན་མས་? གློག་བརྙན་འདི་ མཇུག་ག་དེ་སྦེ་ བསྡུཝ་མས?  
--------------------------------------------------- 
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རིག་རྩལ། (ཉན་ནི་ སླབ་ནི་ བྲི་ནི་) རིག་སྟོབས་དབྱེ་རིམ། (དབྱེ་དཔྱད་) 
༣. གློག་བརྙན་འདི་ལུ་ སྐྱོན་དང་ཡོན་ཏན་ ག་ཅི་ར་འདུག་ག་ གྲོས་སྡུར་འབད་བཅུག་སྟེ་ ཡོན་

ཏན་ལུ་ འཐེབ་ག་ཅི་བཀལ་བ་ཅིན་ ཧེང་སྐལ་ལེགས་ཤོམ་འོང་ནི་ཨིན་མས་ག། སྐྱོན་འདི་ 
མེདཔ་འབད་བཟོ་ནི་གི་དོན་ལུ་ ལེགས་བཅོས་ག་ཅི་འབད་བ་ཅིན་དྲག་ནི་མས་ག། བསམ་
འཆར་བཀོད་བཅུག་དགོ། དེ་གི་ཤུལ་ལས་ བཀོད་ཤོག་གསུམ་པ་འདི་ ལག་ལེན་འཐབ་
བཅུག་དགོ། 

བཀོད་ཤོག ག མ་པ།  གོླག་བ ན་གྱི་ ེད་ཐངས། 
༡  འཁྲབ་རེྩདཔ་ངོ་མ་ ག་ཨིན་པས་? 
--------------------------------------------------- 

༢  ཁོ/མོ་གི་གཟུགས་ཀྱི་རྣམ་འགྱུར་ ག་དེ་སྦེ་བཏོན་ནི་འདུག་? བཅོས་མ་འབད་མཐོང་མས་ག་? རང་བཞིན་འབད་
མཐོང་མས་ག? 
 --------------------------------------------------- 

༣  བློ་སླབ་ཐངས་ནང་ ཚི་གི་རྒྱན་ རྣམ་འགྱུར་དང་ ཕྱག་རྒྱ་ཚུ་ ག་དེ་སྦེ་འདུག་གོ? 
--------------------------------------------------- 
༤  གློག་བརྙན་གྱི་ བརྗོད་དོན་ བརྡ་འཕོྲད་ཧིང་། 
--------------------------------------------------- 
༥  གློག་བརྙན་གྱི་སྤུས་ཚད། 
--------------------------------------------------- 
༦  དུས་ཡུན་རིང་ཐུང་དང་བཏུབ་མ་བཏུབ། 
--------------------------------------------------- 
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རིག་རྩལ། (ཉན་ནི་ བྲི་ནི་) རིག་སྟོབས་དབྱེ་རིམ། (དབྱེ་ཞིབ་) 
༤. གློག་བརྙན་འདི་ ལེགས་ཤོམ་འབད་ ཞུན་དཔྱད་འབད་ཚར་བའི་མཐའ་མཇུག་ལུ་ འོག་གི་ 

བཀོད་ཤོག་འདི་ ལག་ལེན་འཐབ་བཅུག་ཞིནམ་ལས་ ཞིབ་བཅུད་བཏོན་ཏེ་བྲི་བཅུག་དགོ། 
བཀོད་ཤོག བཞི་པ།  གོླག་བ ན་ཞིབ་བ ད། 

 
༡  གློག་བརྙན་གྱི་ སྲུང་དང་རེྩད་ཐངས་ཀྱི་སྤྱོད་ལམ་ནང་ མ་བཏུབ་པའི་གནད་དོན་ག་ཅི་ར་འདུག་ ? 
--------------------------------------------------- 

༢  དང་ལེན་འབད་བཏུབ་པའི་ མནོ་བསམ་གཏང་ཐངས་དང་ སོྤྱད་ལམ་ལེགས་ཆ་ག་ཅི་ར་འདུག་ ? 
 --------------------------------------------------- 

༣  རེྩད་ཐངས་དེ་ལས་ དྲགཔ་བཟོ་ནི་ལུ་ ལེགས་བཅོས་འབད་དགོཔ་ ག་ཅི་ར་འདུག་ ? 
--------------------------------------------------- 
༤  གློག་བརྙན་ནང་ དེ་ནང་ལས་དཔྱེ་བཏུབ་པའི་ ཁ་སླབ་ཐངས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་༡༠ ངོས་འཛི་འབད་? 
--------------------------------------------------- 
༥  གློག་བརྙན་བལྟ་ཚརཝ་ད་ ཁྱོད་ཀྱི་སེམས་ལུ་ སྣང་བ་འཐེབ་ག་ཅི་ར་ ཐོབ་ཅི་ ? 
--------------------------------------------------- 
༦  གློག་བརྙན་གྱི་སྐོར་ལས་ ཁྱོད་རའི་སྤྱིར་བཏང་གི་བསམ་འཆར་བཀོད་? 
--------------------------------------------------- 
 

རིག་རྩལ། (ལྷག་ནི་ བྲི་ནི་) རིག་སྟོབས་དབྱེ་རིམ། (དབྱེ་ཞིབ་) 
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5. སོླབ་ཕྲུག་ཚུ་ སོླབ་ཁང་ནང་ སྡེ་ཚན་འབད་ བགོ་ཞིནམ་ལས་ བཀོད་ཤོག་འདི་ཚུ་ནང་ 
བཀོད་མི་དང་འཁྲིལཏེ་ བརྗོད་དོན་ལས་ འགོ་བཙུགས་ཏེ་ གོ་རིམ་ག་དེ་སྦེ་ཡོད་ག་ ཐོ་
བཀོད་བཅུག་དགོ། དེ་ལས་ རིམ་པ་བཞིན་དུ་ གློག་བརྙན་འདིནང་ལུ་ སྐྱོན་ཡོན་ག་དེ་སྦེ་
ཡོད་ག། བསམ་ཞིབ་འབད་དེ་ སྲུང་རྩེདཔ་ཚུ་ངོས་འཛི་འབད་བཅུག་སྟེ་ སྡེ་ཚན་ནང་ལུ་ 
གློག་བརྙན་གྱི་ སྲུང་བྲི་བཅུག་ནི་གི་དོན་ལུ་ འཆར་གཞི་ཁ་གསལ་འབད་བཟོ་བཅུག་དགོ། 
སྡེ་ཚན་ནང་ ཨ་ལོ་རེ་རེ་བཞིན་དུ་ལུ་ ལཱ་འགན་བགོ་བཤའ་འབད་སོྤྲད་དེ་ བློ་དང་ཞབས་ཁྲ་
ཚུ་ག་དེ་སྦེ་འཐེན་ན་ ག་དེ་སྦེ་སླབ་ན་ ཁ་གསལ་འབད་ བཀོད་དེ་བརྩམ་བཅུག་དགོ། དཔེར་
ན། སྲུང་རྩེདཔ་ཅིག་གིས་ ཞབས་ཁྲ་འཐེན་དགོཔ་འདྲཝ་ཅིག་འབད་བ་ཅིན་ ག་དེ་སྦེ་འཐེན་
ན། འཐེན་པའི་སྐབས་ ལགཔ་གི་ཕྱག་རྒྱ་དང་ གཟུགས་ཀྱི་རྣམ་འགྱུར་ཚུ་ ག་དེ་སྦེ་འབད་
ནི་ཨིན་ན་ ས་ཁོངས་ག་ཅི་བཟུམ་ཅིག་དགོ་ག་ ཚུ་རེ་རེ་བཞིན་བཀོད་བཅུག་དགོ། 

ལཱ་འབད་ནི་གི་དོན་ལུ་ དུས་ཡུན་ཐུང་ཀུ་ཅིག་གི་ནང་ལུ་མེན་པར་ དུས་ཡུན་ལེ་ཤ་འབད་སྤྲོད་
པའི་ཤུལ་ལུ་ སོླབ་དཔོན་གྱིས་ ཞིབ་འཇུག་འབད་དེ་ར་སྡོད་དགོ། སྲུང་འདི་བྲིས་ཚར་བའི་
ཤུལ་ལུ་ དུས་ཚོད་སོ་སོ་འབད་བཏོན་ཏེ་ ཁོང་ལུ་འཁྲབ་སྟོན་འབད་བཅུག་དགོ། སྲུང་འདི་
ལེགས་ཤོམ་ཅིག་འབད་ ཐོན་སོ་པ་ཅིན་ མ་འོངས་ཨ་ལོ་དང་ སོླབ་རིམ་འོག་མ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་
རྒྱབ་རྟེན་ལྷག་དེབ་འབད་ བཞག་དགོ། 
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ཉན་ནི་དང་ བ་ནི། 
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ཉན་ བ་ཀྱི་ཁུངས་དོན། 

སྐད་ཡིག་སོླབ་སྦྱོང་ནང་ལུ་ ཉན་ནི་དང་སླབ་ནི་གི་རིག་རྩལ་འདི་ རང་སོའི་ཕ་མའི་ཁ་སྐད་ ལྷབ་ནི་
ལས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ མི་ཚེི་རིང་ལུ་ ཆོས་དང་འཇིག་རྟེན་གྱི་བྱ་བ་ ག་ཅི་ར་འབད་དགོ་རུང་ དང་པར་
རྣ་བའི་དབང་པོ་གིས་ཉན་ཏེ་ བརྡ་དོན་ཚུར་ལེན་ཚུགསཔ་ འབད་ནི་འདི་ ག་ནི་ལས་གལ་ཆེ། དེ་ཡང་ 
ཆོས་ཀྱི་ནང་ལས། ཐསོ་པ་མ་རིག་ ན་སེལ་ ོན་མེ་ ེ། །ཟེར་གསུངས་ཡོད་དོ་བཟུམ་ རང་གིས་མ་ཤེས་ 
མ་གོ་བའི་བརྡ་དོན་ཚུ་ ག་ར་རྣ་བའི་དབང་པོ་གིས་ཉན་ཏེ་ གོ་དོན་ཧ་གོ་དགོཔ་ལས་ ཐོས་པའི་ཤེས་
རབ་གོང་འཕེལ་གྱི་དོན་ལུ་ ཉན་ནིའི་རིག་རྩལ་འདི་ མཁས་པའི་ངང་ཚུལ་དགུའི་ནང་གི་དང་པ་ ཨིན། 

གཉིས་པ་ སླབ་ནིའི་རིག་རྩལ་འདི་ཡང་ འཆད་པ་དང་རྩོད་པའི་ རིག་པའི་སྒོ་ངོ་མ་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ 
དང་པ་རང་གི་ སེམས་ཀྱི་མནོ་དོན་ འཆར་སྣང་དང་ཉམས་སྣང་ དངོས་མཐོང་གི་ཉམས་མྱོང་ཚུ་དང་ 
གཉིས་པ་ རང་གིས་ཉན་ཏེ་བརྡ་དོན་ལེན་ཡོད་པའི་ ཤེས་བྱའི་ཡོན་ཏན་དང་ རིག་རྩལ་ཚུ་ག་ར་ 
གཞན་ཕར་ལོགསམ་ལུ་ གོ་བརྡ་འཕྲོདཔ་འབད་ སྤེལ་ནི་དང་བཤད་ནི་ལུ་ མེད་ཐབས་མེད་པའི་ 
ཐབས་ལམ་གཙོ་བོ་ཅིག་ ངག་གི་སྒོ་ སླབ་ནིའི་རིག་རྩལ་འདི་ཨིན།  

འཇིག་རྟེན་པའི་དཔྱེ་གཏམ་ལས་ཡང་། ོ་ བ་ གས་མི་གཙོ་ཉན་ གས་གཙོ། །མདའ་ བ་ གས་མི་

གཙོ་གཏད་ གས་གཙོ། །ཟེར་སླབ་སྲོལ་ཡོད་ད་ོབཟུམ་སྦེ། ཉན་ལུགས་དང་གོ་བ་ ལེན་ལུགས་ཀྱི་རིག་རྩལ་
ཚུ་དང་། དེ་བཟུམ་སྦེ་ སླབ་ནིའི་རིག་རྩལ་འདི་ལུ་ཡང་། གཏམ་ཚགི་ག མ་གྱི་བ ་ལན་མ་བ ེ་ན། །ཕ་དང་

་ཡང་ངོ་མི་ཤེས། །ཟེར་སླབ་སྲོལ་ཡོད་དོ་བཟུམ་ རང་གི་འཇོན་སྟབས་དང་ལྕོགས་གྲུབ་ཚུ་ ག་དེམ་ཅིག་ར་
ཡོད་རུང་ ཁ་ལས་སླབ་སྟེ་ བཤད་མ་ཚུགས་པ་ཅིན་ དོན་དག་མེདཔ་ལས་ སྐད་ཡིག་གི་རིག་རྩལ་ཚུ་ལས་ 
འགོ་ཐོག་ར་ ཉན་ནིའི་རིག་རྩལ་དང་ སླབ་ནིའི་རིག་རྩལ་གཉིས་ལུ་ སྦྱང་བརྩོན་འབད་དགོཔ་འདི་ལས་བརྟེན་
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རྒྱལ་འཛི་ཤེས་རིག་ཚོགས་སྡེ། 149 

ཏེ་ཨིན། དེ་འབད་ནི་འདི་གིས་ རོྫང་ཁའི་ཤེས་ཡོན་གནས་ཚད་འདི་ནང་ལུ་ ཉན་སླབ་ཀྱི་ རིག་རྩལ་འདི་ 
སྐད་ཡིག་གི་རིག་རྩལ་ གཞན་ག་ར་གི་ཧེ་མར་ ཚུདཔ་འབད་བཙུགས་ཏེ་ཡོད།། 
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ཉན་ནི་དང་ བ་ནིའ་ིགནས་ཚད། 
སོླབ་རིམ་༡༢ པ་མཇུག་བསྡུཝ་ད་ སོླབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས། 
༡. འབྲེལ་ཡོད་གནད་དོན་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ མི་ཆེ་འབྲིང་ཆུང་གསུམ་དང་གཅིག་ཁར་ གནས་སྟངས་

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

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

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

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

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

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

༧. ཆོས་སྐད་དང་དབྱིན་སྐད་ལས་ གོ་བའི་སྤྱིར་བཏང་གནད་དོན་ཚུ་ རྫོང་ཁའི་ནང་སྐད་སྒྱུར་འབད་
དེ་ སླབ་ཚུགས་དགོ།  
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ཉན་ བ་ཀྱི་བཀོད་རིས། 
རིག་ ལ་ད ེ་བ། བ ་གཅིག་པ། བ ་གཉིས་པ། 
༡. མིང་ཚི། √ √

༢. དྲི་བ་དྲིས་ལན། √

༣. དོགས་དཔྱོད་བཀདོ་ནི། √

༤. ཞེ་ས། √

༥. གསལ་བཤད། √ 

༦. གོ་སྡུར། √

༧. སྙན་ཞུ། √

༨. རྩོད་སྡུར། √ 

༩. གནས་ཚུལ་ བཀོད་རྒྱ་ གསལ་བསྒྲགས། √

༡༠. དཔྱེ་གཏམ་ལུང་འདྲེན། √ √

༡༡. རྣམ་འགྱུར་དང་ཉམས་འགྱུར་ཁྱད་ཆོས། √ √

༡༢. རོྗད་སྒྲ། √ √

༡༣. དོར་ཁ་བསྒྱུར་ནི། √ √

༡༤. གཞན་གྱི་སླབ་མི་ལུ་ དབྱེ་དཔྱད་དང་ བསམ་འཆར། √

༡༥. སྒྲ་གཏམ་དང་སྐོར་གཏམ། √

༡༦. རྒྱས་བཤད་བཅུད་བསྡུས། √

༡༦. བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དེ་སླབ་ནི། √

 
 
 
 



ོབ་དཔོན་ལམ་ ོན།                                  ོབ་རིམ་༡༢པ། དཔེ་ ན་ལོ་ ༢༠༡༨ ། 
 

རྒྱལ་འཛི་ཤེས་རིག་ཚོགས་སྡེ། 152 

གནས་རིམ་བ ་ ོན།  
༡. འབྲེལ་ཡོད་གནད་དོན་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ མི་ཆེ་འབྲིང་ཆུང་གསུམ་དང་གཅིག་ཁར་ གནས་སྟངས་

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

བསྒྲགས་ཚུ་ཉན་ཏེ་ ཧ་གོ་ཚུགས་དགོ་པའི་ཁར་ གཞན་ལུ་སླབ་ཚུགས།  
༣. བློ་སླབ་པའི་སྐབས་ལུ་ གནད་དོན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ སྐད་ཀྱི་སེང་ཕབ་དང་ གཟུགས་ཀྱི་རྣམ་

འགྱུར་ སླབ་ཐངས་ཀྱི་ཉམས་འགྱུར་ཚུ་གི་ ཁྱད་པར་དང་ལྡན་པའི་སྒོ་ལས་ ཉན་སླབ་འབད་
ཚུགས། 

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

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

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

༧. ཆོས་སྐད་དང་ དབྱིན་སྐད་ལས་གོ་བའི་ སྤྱིར་བཏང་གནད་དོན་ འཇམ་སངམ་ཚུ་ རྫོང་ཁའི་
ནང་ སྐད་སྒྱུར་འབད་དེ་ སླབ་ཚུགས། 
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ོབ་ ོང་ལས་དོན། 
༡. སོླབ་རིམ་བཅུ་གཅིག་པ་ནང་ ལྷབ་མི་ཉན་ནི་དང་སླབ་ནིའི་རིག་རྩལ་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་

ཚུགས་དགོ།  
༢. འབྲེལ་ཡོད་ གནད་དོན་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ མི་ཆེ་འབྲིང་ཆུང་གསུམ་དང་ གཅིག་ཁར་ གནས་

སྟངས་དང་བསྟུན་པའི་ ཞེ་ས་དང་ཕལ་ཚི་ཚུ་ འཐོབ་ལམ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཉན་སླབ་འབད་
ཚུགས་དགོ།  

༣. དུས་མཐུན་གྱི་ མིང་ཚི་གསརཔ་ཚུ་དང་ གྲངས་གནས་ གནས་ཚུལ་དང་ ཁྱབ་བསྒྲགས་ 
གསལ་བསྒྲགས་ ཚོང་བསྒྲགས་ཚུ་ ཉན་ཏེ་ཧ་གོ་ཚུགས་དགོ་པའི་ཁར་ གཞན་ལུ་སླབ་
ཚུགས་དགོ། 

༤. གནད་དོན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ གཟུགས་ཀྱི་རྣམ་འགྱུར་དང་ སྐད་ཀྱི་སེང་ཕབ་ལ་སོགས་པའི་  
སླབ་ཐངས་ཀྱི་ ཉམས་འགྱུར་ཁྱད་པར་དང་ ལྡན་པའི་སྒོ་ལས་ ཉན་སླབ་འབད་ཚུགས་་དགོ། 

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

༦. གསལ་བཤད་དང་ གསལ་ཞུ་ཚུ་འབདཝ་ད་ རྫོང་ཁའི་ རྗོད་སྒྲ་དག་ཏོག་ཏོ་དང་ ཚི་གི་
གཅད་མཚམས་ཚུ་ ཚུལ་མཐུན་གྱི་ཐོག་ལས་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ སླབ་ཚུགས་དགོ། 

༧. འབྲེལ་ཡོད་ གནད་དོན་ཚུ་ནང་ ལུང་འདྲེན་དང་ དཔེ་གཏམ་ བཙུགས་མི་ཚུ་ཉན་ཏེ་ སྒྲ་
གཏམ་ སྐོར་གཏམ་ཚུ་ ཧ་གོ་ཚུགས་དགོ་པའི་ཁར་ དེ་དང་བསྟུན་པའི་ལན་ཚུ་ འོས་འབབ་
དང་བསྟུན་ཏེ་ རྒྱས་བཤད་དང་ བཅུད་བསྡུས་གང་འོས་ཀྱི་ཐོག་ལས་ སླབ་ཚུགས་དགོ། 
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༨. ཆོས་སྐད་དང་ དབྱིན་སྐད་ཚུ་ལས་གོ་བའི་ སྤྱིར་བཏང་གི་གནད་དོན་ཚུ་ རྫོང་ཁའི་ནང་ སྐད་
སྒྱུར་འབད་དེ་ སླབ་ཚུགས་དགོ།  

༩. དཔེ་དེབ་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དེ་ འོས་འབབ་ཡོད་མེད་ཀྱི་ བསམ་འཆར་བཤད་ཚུགས་དགོ། 
༡༠. ཡུལ་ དུས་ གནས་སྟངས་དང་ མཐུན་པའི་ ཉན་སླབ་ཀྱི་རིག་རྩལ་ འོས་ལྡན་འཐོབ་

ཚུགས་དགོ། 
༡༡. རྫོང་ཁ་ ཉན་ནི་དང་སླབ་ནི་ལུ་ སོྤྲ་བ་དང་བརྩོན་ཤུགས་ བསྐྱེད་ཚུགས་དགོ། 
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ོབ་དཔོན་ ་གིས་འབད་གོཔ། 
༡. མི་ཆེ་འབྲིང་ཆུང་གསུམ་དང་ གཅིག་ཁར་ འཐོབ་ལམ་དང་འཁྲིལ་བའི་ ཞེ་ས་དང་ ཕལ་

ཚི་གི་འཐོབ་ལམ་ཚུ་ སྟོན་བྱིན་ཏེ་ལག་ལེན་འཐབ་བཅུག་དགོ། 
༢. དུས་མཐུན་གྱི་ མིང་ཚི་གསརཔ་ཚུ་ རྒྱ་སྐྱེད་འབད་དེ་ ལག་ལེན་འཐབ་བཅུག་དགོ།  
༣. བློ་སླབ་ད་ ཉམས་འགྱུར་གྱི་ཁྱད་པར་དང་ སྐད་ཀྱི་སེང་ཕབ་ཚུ་ ཚུལ་མཐུན་འབད་ ལག་

ལེན་འཐབ་ཚུགས་ནིའི་དོན་ལུ་ ལེགས་སྦྱར་དང་ གསལ་བཤད་འབད་ནིའི་ སྦྱང་བ་བྱིན་
དགོ། 

༤. གནད་དོན་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་  ཡིག་འགྲུལ་དང་ཡིག་ཆ་ལུ་བརྟེན་པའི་ གནད་དོན་ཚུ་ལུ་ གྲོས་
བསྟུན་དང་ གོ་སྡུར་ རྩོད་སྡུར་ འབད་ནི་ཚུ་ནང་ བཅའ་མར་གཏོགས་ནིའི་ དུས་ཚོད་བྱིན་
དགོ།  

༥. གསལ་བཤད་དང་ གསལ་ཞུ་ཚུ་འབདཝ་ད་ རྗདོ་སྒྲ་དང་ ཚི་གི་གཅད་མཚམས་ཚུ་ ཚུལ་
མཐུན་གྱི་ཐོག་ལས་ སླབ་བཅུག་དགོ།  

༦. འབྲེལ་ཡོད་ གནད་དོན་ཚུ་ནང་ ལུང་འདྲེན་དང་ དཔྱེ་གཏམ་ སྒྲ་གཏམ་བཙུགས་ཏེ་ སླབ་
མི་ཚུ་ཉན་ཏེ་ ཧ་གོ་ནི་དང་ དེ་དང་བསྟུན་པའི་ལན་ཚུ་ འོས་འབབ་དང་བསྟུན་ཏེ་ རྒྱས་
བཤད་དང་ བཅུད་བསྡུས་ཏེ་ སླབ་དགོ་པའི་ གོ་སྐབས་གང་མང་བྱིན་ཏེ་ སླབ་བཅུག་དགོ།  

༧. ཆོས་སྐད་དང་ དབྱིན་སྐད་ཚུ་ལས་གོ་བའི་ སྤྱིར་བཏང་གནད་དོན་ཚུ་ རྫོང་ཁའི་ནང་ སྐད་
སྒྱུར་འབད་དེ་ སླབ་ནིའི་གོ་སྐབས་ གང་མང་བྱིན་དགོ།  
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མ ན་ ེན་ཚང་དགོཔ། 
ཉན་སླབ་ཀྱི་རིག་རྩལ་གཉིསཔོ་འདི་ སྐད་ཡིག་གི་རིག་རྩལ་ཚུ་གི་སླ་ལས་ གལ་ཆེ་ཤོས་ཅིག་ཨིན།  
སོླབ་གྲྭ་མཐར་འཁོྱལ་ཚར་བའི་ཤུལ་ལུ་ ལོྕགས་གྲུབ་ཅན་གྱི་ འབྲུག་མི་ཅིག་འབད་ མི་སྡེའི་ནང་
བཅའ་མར་གཏོགས་དགོཔ། དཔེར་ན་ བཟའ་ཚང་གི་འགོ་འཁྲིདཔ། མི་སྡེའི་ལཱ་འགན་འབག་མི། 
ཆོས་སྲིད་དང་འབྲེལ་བའི་ལཱ་འགན་འབག་མི། ཁྱད་རིག་གི་ལཱ་འབད་དགོཔ་ཚུ་ནང་མ་ཚད་ རང་མགོ་
རང་འདྲོང་གི་དོན་ལུ་ཡང་ དཀའ་ངལ་མེད་པར་འབད་ཚུགས་པའི་ ཉན་སླབ་ཀྱི་རིག་རྩལ་ལུ་ སྦྱང་བ་
དང་ གོམས་འདྲིས་ ལེགས་ཤོམ་འབད་འཐོབ་དགོཔ་ཨིན། 

དེ་འབདཝ་ལས་ སོླབ་ཕྲུག་ཚུ་གི་ ཉན་སླབ་ཀྱི་རིག་རྩལ་ ཡར་རྒྱས་གཏང་ཐབས་ལུ་ གལ་ཆེ་བའི་ཆ་
རྐྱེན་ ཁག་ཆེ་དྲགས་ཚུ་ འོག་ལས་མར་བཀོད་དེ་ཡོད། 
༡ མིང་ཚི་དང་ རྗོད་ཚི་གི་ རྗདོ་སྒྲ་ཚུ་ལུ་ དུས་རྒྱུན་ སྦྱང་བ་འབད་ནིའི་ གོ་སྐབས་འཐོབ་

དགོ། 
༢ སོླབ་ཁང་ནང་ བློ་སླབ་ནི་དང་ ཁ་བཤད་ རྩོད་སྡུར་གྱི་རིགས་ཚུ་ དུས་རྒྱུན་ སྦྱང་བ་འབད་

ནིའི་ གོ་སྐབས་འཐོབ་དགོ། 
༣ གཞན་གྱིས་ བསམ་འཆར་ མ་འདྲཝ་བཤད་མི་ཚུ་གི་ གནད་དོན་ ངོས་ལེན་འབད་དེ་ འོས་

འབབ་དང་ ལྡན་པའི་ལན་སླབ་ནི་ལུ་ སྦྱང་བ་འབད་ནིའི་ གོ་སྐབས་འཐོབ་དགོ། 
༤ གཞན་དང་གཅིག་ཁར་ བློ་སླབ་ནིའི་ སྦྱང་བ་འབད་ཞིནམ་ལས་ གནད་དོན་ཚུ་ལུ་ འོས་

འབབ་དང་ལྡན་པའི་ གྲོས་འཆར་ཚུ་བཀོད་ནི་ལུ་ སྦྱང་བ་འབད་ནིའི་ གོ་སྐབས་འཐོབ་དགོ། 
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༥ གཞན་གྱིས་ སླབ་མི་བློ་ཚུ་ལས་ དཔྱེ་ལེན་ཏེ་སླབ་ནི་ལུ་ སྦྱང་བ་འབད་ནིའི་ གོ་སྐབས་
འཐོབ་དགོ། 

༦ གཞན་གྱིས་ སླབ་མི་ལུ་ ཉན་ཞིནམ་ལས་ བཏུབ་མ་བཏུབ་ཀྱི་ བསམ་འཆར་བཀོད་ནི་ལུ་
གོ་སྐབས་འཐོབ་དགོ། 

༧ ཉན་སླབ་ཀྱི་ སྦྱང་བ་ཚུ་ སྡེ་ཚན་ཆུང་ཀུ་དང་ གནད་དོན་འཇམ་ཏོང་ཏོ་ཚུ་ལས་ འགོ་བཟུང་
སྟེ་ རིམ་པ་བཞིན་དུ་འབད་ གནད་དོན་ལཱ་ཁག་ཚུན་ཚོད་ལུ་ སྦྱང་བ་འབད་ནིའི་ གོ་སྐབས་
འཐོབ་དགོ། 

༨ བློ་གི་རྣམ་འགྱུར་དང་ སྐད་ཀྱི་སེང་ཕབ་ལུ་བལྟ་སྟེ་ མནོ་དོན་ཚུ་ཧ་གོ་ནི་ལུ་ སྦྱང་བ་འབད་
ནིའི་ གོ་སྐབས་འཐོབ་དགོ། 

༩ ཡུལ་དང་གནད་དོན་གྱི་ འོས་འབབ་དང་བསྟུན་པའི་ བློ་སླབ་ཐངས་ལུ་ སྦྱང་བ་འབད་ནིའི་ 
གོ་སྐབས་འཐོབ་དགོ། 

༡༠ ཞལ་འཛོམས་ཚུ་ནང་ འཐུས་མི་དང་ འགོ་འདྲེན་པ་འབད་ བཅའ་མར་གཏོགས་པའི་སྐབས་
ལུ་ འོས་འབབ་དང་བསྟུན་པའི་ སླབ་ཐངས་དང་ སོྤྱད་ལམ་ཚུ་ལུ་ སྦྱང་བ་འབད་ནིའི་ གོ་
སྐབས་འཐོབ་དགོ། 

༡༡ གསུང་བཤད་དང་ གསལ་བཤད་ལེགས་སྦྱར་ཚུ་ནང་ བཅའ་མར་གཏོགས་ཞིནམ་ལས་ 
འོས་འབབ་ཡོད་པའི་ གཟུགས་ཀྱི་རྣམ་འགྱུར་ཚུ་ ལྟ་རྟོག་འབད་ནིའི་ གོ་སྐབས་འཐོབ་དགོ། 

༡༢ ཞལ་འཛོམས་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཐངས་དང་ བཅའ་མར་གཏོགས་ཐངས་ལུ་ སྦྱང་བ་འབད་
ནིའི་དོན་ལས་ དུས་ཚོད་དང་མཁོ་ཆས་ཚུ་འཐོབ་དགོ། 
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༡༣ མི་དམངས་ལུ་ གསལ་བཤད་འབད་ནི་གི་ སྦྱང་བ་འཐོབ་ཚུགས་ནིའི་དོན་ལས་ གོ་སྐབས་
དང་ གྲོགས་རམ་འཐོབ་དགོ། 

༡༤ མི་དམངས་འཛོམས་སར་ དཔེར་ན་ རྩོད་སྡུར་དང་ གསལ་བཤད་ སྙན་ཞུ་ གསལ་
བསྒྲགས་ བསྔགས་བརྗོད་ སྨོན་ཚི་ཞུ་ནི་ ངོ་སོྤྲད་འབད་ནི་ དྲི་བ་དྲིས་ལན་འབད་ཐངས་
ཚུ་ལུ་ སྦྱང་བ་འབད་ནིའི་ གོ་སྐབས་འཐོབ་དགོ། 

༡༥ ཆོས་སྐད་དང་ དབྱིན་སྐད་ལས་ སྐད་སྒྱུར་འབད་དེ་སླབ་ནི་ལུ་ སྦྱང་བ་འབད་ནིའི་ གོ་སྐབས་
འཐོབ་དགོ། 
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ོབ་ ོན་མཁོ་ཆས་དང་ ཉན་ བ་ཀྱི་རིག་ ལ་ནང་ ད་དགོ་པའི་ཐོ་ཡིག། 
སོླབ་དཔོན་དང་ སོླབ་ཕྲུག་གཉིས་ཆ་ར་ལུ་ ཉན་སླབ་ཡར་རྒྱས་ གཏང་ཚུགས་ནིའི་དོན་ལུ་ ཐོ་བཀོད་
འབད་ཡོད་པའི་ དཔེ་དེབ་ཚུ་དགོ། གནད་དོན་སྣ་ཚོགས་ཐོག་ལུ་གསལ་བཤད་འབད་ཚུགས་ནིའི་དོན་
ལས་གསུང་བཤད་ཀྱི་དཔྱེ་ལེགས་ཤོམ་ཚུ་དགོ།  

ཉན་སླབ་འབད་བའི་སྐབས་ མནོ་དོན་བཀོད་ནི་དང་ གོ་བརྡ་སྤྲོད་ཐབས་ལུ་ ཁག་ཆེ་བའི་དུས་བསྟུན་
གྱི་ མཁོ་ཆས་ཚུ་དགོཔ་ཨིན།  སྡེ་ཚན་གྱི་འཐུས་མི་འབད་ འགན་ཁུར་འབག་ནི་ལུ་ སྦྱང་བ་འབད་
ཚུགས་ནི་གི་དོན་ལས་ གྲོགས་རམ་ཚུ་དགོ།  དེ་གིས་མ་ཚད་ ཉན་སླབ་ཀྱི་རིག་རྩལ་ཚུ་ ཡར་རྒྱས་
གཏང་ནིའི་དོན་ལས་ དུས་རྒྱུན་སྦྱང་བ་འབད་ནི་དང་ ལས་འགུལ་བྲི་ནི་ལུ་ དུས་ཡུན་ལངམ་འབད་བྱིན་
དགོཔ་ཨིན། 
ཉན་ བ་ཀིྱ་དོན་ ་དགོ་པའི་མཁོ་ཆས། 
࿇ རྗོད་སྒྲའི་སྒྲ་འཛི་འཁོར་ལོ། 
࿇ ཞེ་ས་དང་ཕལ་སྐད་ཡོད་པའི་དཔེ་དེབ།  
࿇ འགལ་མིང་དང་ མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ཀྱི་རྣམ་གཞག། 
࿇ གསལ་བཤད་དང་ གསུང་བཤད་ཀྱི་དཔེ་དེབ། 
࿇ ཕོ་སྐད་མོ་སྐད་ གཉིས་ཆ་ར་ཡོད་པའི་ གློག་བརྙན་སྒྲ་ཐག། 
࿇ ཞབས་ཁྲ་ སོྤྲ་གླུ་ བློ་ཟེ་ རྩང་མོ་ འཁྲབ་སྟོན་གྱི་ སྒྲ་ཐག། 
࿇ དོར་ཁ་བསྒྱུར་ནི་སྦྱང་བའི་དོན་ལུ་ དོར་ཁ་དང་ སྐད་སྒྱུར་འབད་ཡོད་མི་གི་ ཨིང་ལིཤ་རྫོང་ 

ཁའི་སྐད་གཉིས་ ཟུང་འབྲེལ་སྐད་སྒྱུར་གྱི་ སྒྲ་ཐག་བརྙན་ཐག་ཚུ། 
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࿇ རྩོད་འགྲན་གྱི་སྒྲ་ཐག་འཁོར་ལོ་ རིག་རྩལ་འགྲན་སྡུར་དང་ བློ་ཟེ་ཚུ་གི་ སྒྲ་ཐག་འཁོར་ལོ། 
࿇ ཁྱབ་བསྒྲགས་དང་ གསལ་བསྒྲགས་ཀྱི་ དཔེ། 
࿇ མགྱོགས་ཡིག་ བཀལ་ཐངས་རྣམ་གཞག་གི་དཔེ། 
࿇ ཡིག་གཟུགས་དང་རྗོད་སྒྲ་ སྦྲགས་ཏེ་འཐོན་མི་ མཛུབ་གནོན་ འཕྲུལ་ཆས་ཀྱི་དབྱངས་གསལ་

ཡིག་སྒྲོམ། 
࿇ གློག་བརྙན་གྱི་ཐོག་ལུ་ ཡི་གུ་འདྲེན་བཀལ་ཐངས་ སྟོན་མི་གི་བརྙན་ཐག། 
࿇ ཀར་ཀྲུན།  
࿇ གཏམ་དཔེ་གོ་བ་བཤད་ནི།  
࿇ གནས་བཤད་ཀྱི་ཞབས་ཁྲ་འཐེན་ནི།  
࿇ གཏང་ཡིག་ ཞུ་ཡིག་ བཀའ་ཤོག་ ངག་བརྗོད་ ལེགས་ཤོམ་འབད་ཤེས་མི་ཚུ་གིས་ འབྲི་མི་

དཔེ་གང་མང་། 
ཉན་ན།ི བ་ནི། ི་བ་བཀོད་ནི། ིས་ལན་ བ་ནི། མིང་ཚིག་ ་ ེད། 
ོ་བ་བ ེད་ནི། གོ་ ར། གོྲས་བ ན། ོད་ ར། དགག་ བ། 

བཤད་པ་ བ་ནི། ན་ ་འབད་ནི། ཉན་ཏེ་ཧ་གོ་ནི། ཁོང་ ་བ གས་ནི་/ཆོར་ནི། འཐེན་ ེལ་ལནེ། 
ཞེ་ས། བ་མི་ ་ད ེ་ད ད། དོགས་པ་བཀོད་ནི། བཀོད་ ་ ིན་ནི། ཉན་ཏེ་ ས་བཤད་ བ་ནི། 
ཉན་ཏེ་མདོར་བ ས་ནི། བ ད་བཏོན་ཏེ་ བ་ན།ི ་/ རོ་གཏམ་ བ་ནི། བ བ་ ོན་འབད་ན།ི ཁ་གསལ་ བ་ནི། 
ཁུངས་བཀལ་ནི། ད་ ལ་འབད་ནི། ་ནི། གསལ་ཆ་ ་ནི། ཚོ་བ ་གཏང་ནི། 
གོ་བ་བ ག་ནི། བ བ་ ་ ིན་ན།ི ཧད་བཏགས་འཚོལ་ནི། ཚིག་ག ང་ནི། ཁ་བ ་འབད་ནི། 
ཚིག་མཐའ་བ མ་ནི། ོ་གི་མཐའ་བ ལ་ནི། གོྲས་ཐག་གཅད་ནི། ག ང་བཤད་གནང་ནི། ེལ་ ད་ཤོར་ནི། 
ཚར་གཅད་ནི། ཆ་མེད་གཏང་ནི། བ ར་བཞག་ནི། བ ར་ལོག་ བ་ནི། ཉོགས་བཤད་བཀོད་ནི།    
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ི་ནི། 
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ི་ནི་འི་རིག་ ལ་ཁུངས་དོན། 
བྲི་ནི་འི་རིག་རྩལ་འདི་ རྩོམ་རིག་གི་འབྱུང་ཁུངས་ངོ་མ་ཅིག་ཨིན། དེ་འབད་ནི་འདི་གིས་ དེང་རབས་
དང་ སོྔན་འབྱོན་སྐྱེས་བུ་དམ་པ་རྣམས་ཀྱི་མཛད་རྣམ་དང་ རྟོགས་བརྗོད་ རྣམ་ཐར་ཚུ་དང་ ངག་བཤད་
ལུ་མཁས་པའི་སྐྱེས་བུ་ཚུ་གིས་བརྩམས་པའི་ ལོ་རྒྱུས་དང་ གཏམ་རྒྱུད་ཚུ་དང་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཆོས་
ལུགས་དང་ སྲིད་ལུགས་ཀྱི་འབྱུང་རབས་ཚུ་ དུས་ནམ་ཡང་ཡལ་མ་བཅུག་པར་ བཞག་ནིའི་ཐབས་
ལམ་དྲག་ཤོས་ཅིག་ཨིན། དེ་ཡང་ སྙན་ངག་མེ་ལོང་མའི་གཞུང་ལས། ོན་གྱི་ ལ་པོ་གྲགས་པའི་

ག གས། །ངག་གི་རང་བཞིན་མེ་ལོང་ཐོབ། །དེ་དག་ཉེ་བར་མི་གནས་ཀྱང་། །རང་ཉིད་ཉམས་པ་མེད་ལ་

ོས། །ཟེར་གསུངས་ཡོདཔ་བཞིན་ དཔེར་ན། སོྔན་གྱི་རྒྱལ་པོ་ང་ལས་ནུ་དང་ གཟུགས་ཅན་སྙིང་པོ་ལ་
སོགས་པའི་ མཛད་རྣམ་ཚུ་ འབྲི་རྩོམ་ནང་ བཀོད་ཡོད་ནི་དེ་གིས་  ཁོང་ར་དངོས་སུ་ཞལ་བཞུགས་ཏེ་
མེད་རུང་ ཁོང་གི་ མཛད་ཤུལ་ཚུ་ ད་ལྟོ་དངོས་སུ་ཡོད་དོ་བཟུམ་ གསལ་ཚུགས་མི་དེ་ཡང་ བྲི་ནི་འི་
རིག་རྩལ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིན། 

བྲི་ནི་འི་རིག་རྩལ་འདི་ མི་རང་སོའི་བསམ་དོན་བཤད་ནི་དང་ དགའ་སྣང་དང་ སྐྱོ་སྣང་ འཇིགས་སྣང་ 
ལ་སོགས་པའི་ སེམས་ཀྱི་ཚོར་སྣང་ མ་འདྲཝ་ཚུ་ ཕྱིར་བཤད་པའི་ཐབས་ལམ་ དྲག་ཤོས་ཅིག་ཨིན། 
མི་ལ་ལུ་ཅིག་གིས་ རང་གི་སེམས་ཀྱི་ངལ་བ་སངས་པའི་ཕྱིར་དང་ གཞན་ཕར་ལོགསམ་གི་ སེམས་
བཀུག་ནིའི་ཆེད་དུ་ཡང་ བྲི་ནི་འི་རིག་རྩལ་འདི་ ལག་ལེན་འཐབ་ཨིན། དེ་མ་ཚད་ དེང་སང་ཡར་རྒྱས་
གོང་འཕེལ་གྱི་འགྱུར་བ་དང་འཁྲིལ་བའི་ ཡིག་འཕྲིན་དང་ གློག་འཕྲིན་ གསལ་བསྒྲགས་དང་ ཚོང་
བསྒྲགས་ཀྱི་ བརྡ་དོན་སོྤྲད་ལེན་ཚུ་ཡང་ མང་ཤོས་ར་ གློག་རིག་གི་ཐོག་ལས་ བརྡ་སྤྲོད་འབད་བའི་
དུས་ལུ་ལྷོད་དེ་ཡོད་མི་དེ་ཚུ་ཡང་ བྲི་ནི་འི་རིག་རྩལ་ལུ་ བརྟེན་དགོ། སོླབ་དཔོན་ཙནྡྲ་གོ་མིས། གང་
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ིར་མཁས་པའི་ལས་ག མ་ལས། །འཆད་ ོད་ངག་ལ་མ་ངེས་པ། ། ིད་ ིར་མི་བ ་ ོམ་པ་མཆོག །ཟེར་
གསུངས་ཏེ་ཡོད་མི་གི་ མཁས་པའི་བྱ་བ་གསུམ་གྱི་གཙོ་བོ་ བྲི་ནི་འི་རིག་རྩལ་གྱི་ཤེས་ཡོན་འཐོབ་ནིའི་
དོན་ལུ་ མིང་ཚི་སྒྲུབ་ཚུལ་དང་ ཚི་གཞི་བཙུགས་ཐངས་ ཚི་མཚམས་དང་ བརྗོད་མཚམས་གཅད་
ཐངས་ དོན་མཚམས་འབྲི་ཐངས་ འགོ་བཙུགས་ཐངས་དང་ བར་གྱི་གནད་དོན་དང་ ཚི་དོན་བཙུགས་
ཐངས་ མཇུག་བསྡུ་ཐངས་ཚུ་གི་འབྲི་བཀོད་དང་། ཞིབ་འཚོལ་འབད་ནི། འཆར་གཞི་བརྩམ་ནི་ ཟིན་
བྲིས་བཏབ་ནི་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནི་ ཞུན་དག་རྐྱབ་ནིའི་འབྲི་ཐངས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་དང་། འབྲི་ཚུལ་མ་
འདྲ་བའི་རིག་རྩལ་ རང་གི་བསམ་དོན་དང་ འཆར་སྣང་ཚུ་བཤད་པའི་བཤད་རྩོམ་དང་ རྟོགས་བརྗོད་ 
གཏམ་རྒྱུད་ཚུ་དང་། སྙན་ངག་གི་ཉམས་འགྱུར་ལྡན་པའི་ བཅད་ལྷུག་སྤེལ་མའི་སྙན་རྩོམ། གཏང་
ཡིག་ ཞུ་ཡིག་ སྙན་ཞུ་ལ་སོགས་པའི་ ཡིག་བསྐུར་རྣམ་གཞག་དང་།  ཚོང་བསྒྲགས་ གསལ་
བསྒྲགས་ལ་སོགས་པའི་ བརྡ་འབྲེལ་གྱི་དོན་ལུ་ ཡིག་འབྲེལ་གྱི་རྩོམ་རིགས་ཚུ་གི་ བྲི་ནི་འི་རིག་རྩལ་
ཚུ་ག་ར་ བྲི་ནི་འི་ཤེས་ཡོན་གྱི་གནས་ཚད་ནང་ལུ་ ཚུདཔ་འབད་ བཙུགས་ཏེ་ཡོད།། 
 
 
 
 
 
 
 



ོབ་དཔོན་ལམ་ ོན།                                  ོབ་རིམ་༡༢པ། དཔེ་ ན་ལོ་ ༢༠༡༨ ། 
 

རྒྱལ་འཛི་ཤེས་རིག་ཚོགས་སྡེ། 164 

ི་ནི་འི་རིག་ ལ་གནས་ཚད། 
སློབ་རིམ་༡༢ པ་མཇུག་བསྡུཝ་ད་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས། 
༡. ཡིག་བཟོ་ཚུ་ སྙོམས་འགྲིགས་ཀྱི་ཐོག་ལས་ བཀལ་ཐངས་དང་ མགོ་རྒྱན་མ་འདྲཝ་ཚུ་ ཚུལ་མཐུན་འབད་ 

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

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

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

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

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

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

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

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

དགོ། 
༡༠. བྲི་ནི་ལུ་གོམས་འདྲིས་ཚུད་དེ་མི་ཚེའི་ནང་ བྲི་ནི་ལུ་བརྩོན་ཤུགས་དང་ སྤྲོ་བ་བསྐྱེད་ཚུགས་དགོ། 
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ི་ནི་འི་ཤོག་ཁྐྲམ། 
བ ་འ ེལ་ཡིག་རིགས་ཀིྱ་ད ེ་བ། བ ་གཅིག་པ། བ ་གཉིས་པ། 
༡. ཡིག་བཟོ། √ √

༢. འཆར་གཞི། ཟིན་བྲིས། བསྐྱར་ཞིབ། ཞུན་དཔྱད། √

༣. མགོ་རྒྱན། √

༤. གནད་དོན་བཙུགས་ཐངས། √ √

༥. དབྱེ་དཔྱད། √ √

༦. སྐད་སྒྱུར། √ √

༧. འཁྲབ་རྩེད། √

༨. འབྲི་རྩོམ་ཁྱད་ཆོས་ལག་ལེན། √

༩. ཞིབ་འཚོལ། √ √

༡༠. ཚིས་བཅད་ལྷུག་པ་སྤེལ་མ། √
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གནས་རིམ་ ་པ། 
༡. མགྱོགས་ཡིག་གི་ ཡིག་བཟོ་ལེགས་པ་ མགྱོགས་པ་ སྙོམས་པ་ དག་པ་འབད་ བྲི་ཚུགས་

ནིའི་སྦྱང་བ་ཚུ་ འཕོྲ་མཐུད་དེ་བྱིན་དགོ། 
༢. དྲི་བ་དང་བསྟུན་པའི་ལན་ལུ་ ལུང་དང་རིག་པ་ཚུ་བཙུགས་ཏེ་ ལན་ཚུ་ཕོགཔ་འབད་ བྲི་

ཚུགས་ནིའི་རིག་རྩལ་ཚུ་ སྟོན་བྱིན་དགོ།  
༣. འབྲི་རྩོམ་ཚུ་ནང་ལུ་ གནད་དོན་བཙུགས་ཐངས་དང་ བརྗོད་མཚམས་ཚི་མཚམས་ དོན་

མཚམས་ཚུ་ འབིྲ་བཀོད་ལམ་ལུགས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ བྲི་ནི་འི་ཐབས་ལམ་འཕྲོ་མཐུད་དེ་ སྦྱང་
བ་གང་མང་འབད་བཅུག་དགོ།  

༤. རང་གི་མནོ་དོན་དང་ ཉམས་མྱོང་ འཆར་སྣང་ དངོས་མཐོང་ཚུ་ལུ་ གཞི་བཞག་པའི་བཤད་
རྩོམ་དང་ ཚིས་སུ་བཅད་པའི་རྩོམ་ དཔེར་ན། ཞབས་ཁྲ་དང་ རྩང་མོ་ བློ་ཟེ་ལ་སོགས་
པའི་སྙན་རྩོམ་ཚུ་ འབྲི་ཚུལ་གྱི་ཐབས་ལམ་ཚུ་སྟོན་ཏེ་ སྦྱང་བ་གང་མང་འབད་བཅུག་དགོ།   

༥. གཞན་གྱིས་ རྩོམ་སྒྲིག་འབད་ཡོད་པའི་ རྩོམ་རིག་ཁུངས་ལྡན་ཚུ་ལྷག་ཞིནམ་ལས་ དེའི་
ཁྱད་ཆོས་ཚུ་ཁོང་རའི་རྩོམ་འབྲི་ནང་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགསཔ་འབད་ སྦྱང་བ་བྱིན་དགོ། 

༦. རྩོམ་འབྲིའི་སྐབས་ ཞིབ་འཚོལ་འབད་ནི་ འཆར་གཞི་བཟོ་ནི་ ཟིན་བྲིས་བཏབ་ནི་ བསྐྱར་
ཞིབ་འབད་ནི་ ཞུན་དག་རྐྱབ་ཐངས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་ཚུ་ རང་སོྟབས་ཀྱིས་ ལག་ལེན་འཐབ་
ཚུགསཔ་འབད་ སྦྱང་བ་བྱིན་དགོ། 

༧. ཕལ་རྩོམ་དང་ སྙན་རོྩམ་ བརྡ་དོན་ཡིག་འབྲེལ་ཚུ་ ཚིས་བཅད་ ཚི་ལྷུག་ སྤེལ་མ་ 
གསུམ་གྱི་ཐོག་ལས་ འོས་འབབ་ལྡན་ཏོག་ཏོ་འབད་ བྲི་ཚུགས་པའི་ སྦྱང་བ་འཐོབ་བཅུག་
དགོ། 
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༨. རང་གི་ལོྕགས་གྲུབ་ཡར་རྒྱས་ ལྟ་རྟོག་འབད་ནི་དང་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དེ་སྦྱང་བ་འབད་ནིའི་
དོན་ལུ་ རང་གི་འབྲི་རྩོམ་གྱི་རིགས་ཚུ་ དཔེ་སྣོད་ནང་ བསྡུ་གསོག་འབད་ནིའི་ གོམས་
འདྲིས་ཚུད་བཅུག་དགོ། 

༩. རང་གིས་ཤེས་མི་ སྐད་ཡིག་ཚུ་ལས་ རྫོང་ཁའི་ནང་ སྐད་སྒྱུར་འབད་ནིའི་ དུས་ཚོད་དང་
རྒྱབ་སྐྱོར་བྱིན་ཏེ་ སྐད་སྒྱུར་འབད་ཚུགསཔ་བཟོ་དགོ། 

༡༠. དུས་མཐུན་གྱི་ མིང་ཚི་ཚུ་གི་ ཡིག་སྡེབ་མ་འཛོལ་བར་བྲི་ཚུགས་ནི་དང་ མཁོ་ཆེ་བའི་ 
བསྡུ་ཡིག་ཚུ་ བྲི་ནི་འི་སྦྱང་བ་བྱིན་དགོ། 

༡༡.  བྲི་ནི་འི་རིག་རྩལ་འདི་ མི་ཚེི་གནས་སྟངས་ནང་ མནོ་རྒྱ་གོང་འཕེལ་གཏང་ནི་དང་ ཤེས་
ཡོན་འཐོབ་ནིའི་རིག་རྩལ་ཅིག་ཨིནམ་འབད་ ཧ་གོ་སྟེ་ བྲི་ནི་ལུ་ སོྤྲ་བ་དང་ བརྩོན་ཤུགས་
བསྐྱེད་བཅུག་དགོ།  
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ོབ་ ོང་ལས་དོན། 
༡. སོླབ་རིམ་བཅུ་གཅིག་པ་ནང་ལྷབ་མི་ བྲི་ནི་འི་རིག་རྩལ་ཚུ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དེ་ ལག་ལེན་

འཐབ་ཚུགས་དགོ། 
༢. མགོ་རྒྱན་དང་ཡིག་བཟོ་ཚུ་ སྙོམས་འགྲིགས་དང་བཀལ་ཐངས་ཚུ་ ཚུལ་མཐུན་འབད་བྲི་

ཚུགས་དགོ། 
༣. རྩོམ་རིག་ འབྲི་བཀོད་ཀྱི་ལམ་ལུགས་དང་ འབྲི་ཐངས་ལམ་ལུགས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་བྲི་ཚུགས་

དགོ། 
༤. གཞན་གྱིས་ རྩོམ་སྒྲིག་འབད་ཡོད་པའི་ རྩོམ་རིག་ཁུངས་ལྡན་ཚུ་ ལྷག་ཞིནམ་ལས་ དེའི་

ཁྱད་ཆོས་ཚུ་ ཁོང་རའི་རོྩམ་འབྲི་ནང་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་དགོ། 
༥. རྩོམ་སྒྲིག་གི་སྐབས་ལུ་ ཞིབ་འཚོལ་འབད་ནི་ འཆར་གཞི་བཟོ་ནི་ ཟིན་བྲིས་བཏབ་ནི་ 

བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནི་ཞུན་དག་རྐྱབ་ཐངས་ཀྱི་ ལམ་ལུགས་ཚུ་ རང་སོྟབས་ཀྱིས་ ལག་ལེན་
འཐབ་ཚུགས་དགོ། 

༦. ཕལ་རྩོམ་དང་ བཤད་པ་ སྙན་རོྩམ་ ཞབས་ཁྲ་ རྩང་མོ་ བློ་ཟེ་ བརྡ་དོན་ཡིག་འབྲེལ་ཚུ་ 
ཚིས་བཅད་ཚི་ལྷུག་སྤེལ་མ་གསུམ་གྱི་ཐོག་ལས་ འོས་འབབ་ལྡན་ཏོག་ཏོ་འབད་ བྲི་
ཚུགས་དགོ། 

༧. འབྲེལ་ཡོད་ དྲི་བ་དང་བསྟུན་པའི་ ལན་བྲི་ཚུགས་དགོ། 
༨. རང་གིས་ཤེས་མི་ སྐད་ཡིག་ཚུ་གི་ནང་ལས་རྫོང་ཁའི་ནང་ སྐད་སྒྱུར་ འབད་ཚུགས་དགོ། 
༩. དུས་མཐུན་གྱི་མིང་ཚི་གི་སྡེབ་དང་མཁོ་ཆེ་བའི་བསྡུ་ཡིག་གི་རྣམ་གཞག་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་

ཚུགསདགོ། 
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༡༠. སོླབ་རིམ་ བཅུ་གཅིག་པ་ནང་ལྷབ་མི་ མིང་ཚི་གུ་ གསར་འཐེབ་ཉུང་ཤོས་༥༠༠ བཀལ་
ཏེ་བསོྡམས་༣༠༠༠ ཡིག་སྡེབ་ཚངམ་འབད་ བྲི་ཚུགས་དགོ། 

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

༡༢. བྲི་ནི་ལུ་གོམས་འདྲིས་ཚུད་དེ་ མི་ཚེནང་བྲི་ནི་ལུ་ སོྤྲ་བ་དང་བརྩོན་ཤུགས་ བསྐྱེད་ཚུགས་
དགོ། 
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ོབ་དཔོན་ ་གིས་འབད་དགོཔ། 
༡. མགྱོགས་ཡིག་གི་ ཡིག་བཟོ་ལེགས་པ་ མགྱོགས་པ་ སྙོམས་པ་ དག་པ་འབད་ བྲི་ཚུགས་

ནིའི་སྦྱང་བ་ཚུ་ འཕོྲ་མཐུད་དེ་བྱིན་དགོ། 
༢. དྲི་བ་དང་བསྟུན་པའི་ལན་ལུ་ ལུང་དང་རིག་པ་ཚུ་བཙུགས་ཏེ་ ལན་ཚུ་ཕོགཔ་འབད་ བྲི་

ཚུགས་ནིའི་རིག་རྩལ་ཚུ་ སྟོན་བྱིན་དགོ།  
༣. འབྲི་རྩོམ་ཚུ་ནང་ལུ་ གནད་དོན་བཙུགས་ཐངས་དང་ བརྗོད་མཚམས་ཚི་མཚམས་ དོན་

མཚམས་ཚུ་ འབིྲ་བཀོད་ལམ་ལུགས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ བྲི་ནི་འི་ཐབས་ལམ་འཕྲོ་མཐུད་དེ་ སྦྱང་
བ་གང་མང་འབད་བཅུག་དགོ།  

༤. རང་གི་མནོ་དོན་དང་ ཉམས་མྱོང་ འཆར་སྣང་ དངོས་མཐོང་ཚུ་ལུ་ གཞི་བཞག་པའི་བཤད་
རྩོམ་དང་ ཚིས་སུ་བཅད་པའི་རྩོམ་ དཔེར་ན། ཞབས་ཁྲ་དང་ རྩང་མོ་ བློ་ཟེ་ལ་སོགས་
པའི་སྙན་རྩོམ་ཚུ་ འབྲི་ཚུལ་གྱི་ཐབས་ལམ་ཚུ་སྟོན་ཏེ་ སྦྱང་བ་གང་མང་འབད་བཅུག་དགོ།   

༥. གཞན་གྱིས་ རྩོམ་སྒྲིག་འབད་ཡོད་པའི་ རྩོམ་རིག་ཁུངས་ལྡན་ཚུ་ལྷག་ཞིནམ་ལས་ དེའི་
ཁྱད་ཆོས་ཚུ་ ཁོང་རའི་རོྩམ་འབྲི་ནང་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགསཔ་འབད་ སྦྱང་བ་བྱིན་དགོ། 

༦. རྩོམ་འབྲིའི་སྐབས་ ཞིབ་འཚོལ་འབད་ནི་ འཆར་གཞི་བཟོ་ནི་ ཟིན་བྲིས་བཏབ་ནི་ བསྐྱར་
ཞིབ་འབད་ནི་ ཞུན་དག་རྐྱབ་ཐངས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་ཚུ་ རང་སོྟབས་ཀྱིས་ ལག་ལེན་འཐབ་
ཚུགསཔ་འབད་ སྦྱང་བ་བྱིན་དགོ། 

༧. ཕལ་རྩོམ་དང་ སྙན་རོྩམ་ བརྡ་དོན་ཡིག་འབྲེལ་ཚུ་ ཚིས་བཅད་ ཚི་ལྷུག་ སྤེལ་མ་ 
གསུམ་གྱི་ཐོག་ལས་ འོས་འབབ་ལྡན་ཏོག་ཏོ་འབད་ བྲི་ཚུགས་པའི་ སྦྱང་བ་འཐོབ་བཅུག་
དགོ། 
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༨. རང་གི་ལོྕགས་གྲུབ་ཡར་རྒྱས་ ལྟ་རྟོག་འབད་ནི་དང་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དེ་སྦྱང་བ་འབད་ནིའི་
དོན་ལུ་ རང་གི་འབྲི་རྩོམ་གྱི་རིགས་ཚུ་ དཔེ་སྣོད་ནང་ བསྡུ་གསོག་འབད་ནིའི་ གོམས་
འདྲིས་ཚུད་བཅུག་དགོ། 

༩. རང་གིས་ཤེས་མི་ སྐད་ཡིག་ཚུ་ལས་ རྫོང་ཁའི་ནང་ སྐད་སྒྱུར་འབད་ནིའི་ དུས་ཚོད་དང་
རྒྱབ་སྐྱོར་བྱིན་ཏེ་ སྐད་སྒྱུར་འབད་ཚུགསཔ་བཟོ་དགོ། 

༡༠. དུས་མཐུན་གྱི་ མིང་ཚི་ཚུ་གི་ ཡིག་སྡེབ་མ་འཛོལ་བར་བྲི་ཚུགས་ནི་དང་ མཁོ་ཆེ་བའི་ 
བསྡུ་ཡིག་ཚུ་ བྲི་ནི་འི་སྦྱང་བ་བྱིན་དགོ། 

༡༡.  བྲི་ནི་འི་རིག་རྩལ་འདི་ མི་ཚེི་གནས་སྟངས་ནང་ མནོ་མནོ་རྒྱ་གོང་འཕེལ་གཏང་ནི་དང་ 
ཤེས་ཡོན་འཐོབ་ནིའི་རིག་རྩལ་ཅིག་ཨིནམ་འབད་ ཧ་གོ་སྟེ་ བྲི་ནི་ལུ་ སོྤྲ་བ་དང་ བརོྩན་
ཤུགས་བསྐྱེད་བཅུག་དགོ།  
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མ ན་ ེན་ཚང་དགོཔ། 
སོླབ་ཕྲུག་སོ་སོའི་ བྲི་ནི་འི་རིག་རྩལ་འདི་ ག་ཅི་བཟུམ་ཅིག་དགོཔ་སྨོ་ཟེར་བ་ཅིན་ ཡི་གུ་འདི་ མི་ག་
གིས་ལྷག་རུང་ ལེགས་ཤོམ་འབད་ ལྷག་ཚུགསཔ་དང་ དོན་ཧིང་སངས་ས་གོ་ཚུགསཔ་ཅིག་ དགོཔ་
ལས་བརྟེན་ ཡིག་འབྲུ་ སྙོམས་ཏོག་ཏོ་ ཡིག་སྡེབ་དག་ཏོག་ཏོ་ ཁམས་གཙང་ཏོག་ཏོ་ ཡིག་བཟོ་ལྡན་
ཏོག་ཏོ་ སྒྲིག་བཀོད་བྱ་ཆི་ཆི་ཚུ་དགོཔ་འདི་ ག་ནི་བ་ཁག་ཆེ།   

དེ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ གོང་གསལ་གྱི་དམིགས་དོན་ འགྲུབ་ཐབས་ལུ་ སོླབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ གོ་སྐབས་འཐོབ་
དགོཔ་འདི་ཡང་། 
༡ ཡི་གུ་བྲི་ནི་འདི་ སོླབ་དཔོན་གྱིས་དྲི་བ་བཀོད་མི་གིས་མ་དོ་བར་ རང་གིས་ལག་ལེན་འཐབ་

སྟེ་ སྦྱང་བ་ཚུད་ནིའི་གོ་སྐབས་གང་མང་ འཐོབ་དགོ། 
༢ ཡི་གུ་བྲི་ནི་འདི་རང་གིས་ལག་ལེན་ཐོག་ལས་ སྦྱང་བ་འཐོབ་ནིའི་གོ་སྐབས་གང་མང་དགོ།  
༣ སོླབ་དཔོན་གྱིས་འབྲི་མི་ འབྲི་ཐངས་ ཚི་གཞི་བཙུགས་ཐངས་ རྗོད་ཚི་སྒྲིག་ཐངས་ འགོ་

བཙུགས་མཇུག་བསྡུའི་ སྒྲིག་བཀོད་ཚུ་ལུ་དཔེ་བལྟ་སྟེ་ སྦྱང་བ་འབད་ནིའི་གོ་སྐབས་འཐོབ་
དགོ། 

༤ གཞན་གྱིས་འབྲི་མི་ ཡིག་འགྲུལ་དང་གཏང་ཡིག་ སྙན་རོྩམ་ལ་སོགས་པའི་ དངོས་རོྩམ་
དང་འཆར་རོྩམ་ སྣ་ཚོགས་ལུ་ཞིབ་འཇུག་འབད་ཞིནམ་ལས་ དེ་བཟུམ་ བྲི་ནི་ལུ་སྦྱང་བ་
འཐོབ་དགོ། 

༥ སོླབ་ཕྲུག་གིས་ འབྲི་རྩོམ་ཚུ་ སོླབ་དཔོན་དང་ ཕམ་ མཆེད་གྲོགས་ཚུ་ལུ་ དག་དཔྱད་རྐྱབ་
བཅུག་སྟེ་ ལེགས་བཅོས་འབད་ནི་ལུ་ སྦྱང་བ་འཐོབ་དགོ། 
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༦ རང་གི་འབྲི་རྩོམ་ཚུ་ རང་གིས་ལྷག་ཞིནམ་ལས་ དབྱེ་དཔྱད་དང་དག་བཅོས་ འབད་ཚུགས་
དགོཔ་མ་ཚད་ ཆ་རོགས་གཞན་ཚུ་གི་ འབྲི་རྩོམ་ཚུ་ལུ་ཡང་ དབྱེ་དཔྱད་འབད་དེ་ ལེགས་
བཅོས་འབད་ནི་ལུ་ སྦྱང་བ་འཐོབ་དགོ། 

༧ འབྲི་རྩོམ་གྱི་རིགས་ལུ་ སྒྲ་སྦྱོར་དང་ཡིག་སྡེབ་འཛོལ་བ་མེདཔར་ བྲི་ནི་འི་གོམས་འདྲིས་
འཐོབ་བཅུག་དགོ། 

༨ མ་འོངས་པའི་ལཱ་གི་མདུན་ལམ་ གདམ་ཁ་དང་འཁྲིལ་བའི་ ལཱ་གཡོག་ཚུ་ལུ་ཕན་ཐོགས་
ཡོད་པའི་ བྲི་ནི་འི་རིག་རྩལ་ཚུ་ལུ་ གོམས་འདྲིས་ཚུད་དགོ། 

༩ འབྲི་རྩོམ་ལུ་ སྦྱང་བ་འཐོབ་ཐབས་ལུ་ གཞུང་འབྲེལ་ ཚོང་འབྲེལ་ སྒེར་འབྲེལ་གྱི་ ཡིག་
རིགས་ཚུ་དང་ གཞན་ཡང་ དགོད་བྲོའི་རྩོམ་ སྐྱོ་རྩོམ་ དགའ་རྩོམ་ སེམས་གསོ་ ལེགས་
སོ་ བསྔགས་བརྗོད་ ཆ་རོགས་བཟོ་ནི་ རྩོད་རྩོམ་ རྩོད་ལན་ལ་སོགས་པའི་ འཆར་རྩོམ་གྱི་
རིགས་ ལས་འགུལ་དང་ ཁྱིམ་ལཱ་གི་ཐོག་ལས་ སྦྱང་བ་འབད་ནིའི་གོ་སྐབས་འཐོབ་དགོ། 

 
 
 
 
 
 



ོབ་དཔོན་ལམ་ ོན།                                  ོབ་རིམ་༡༢པ། དཔེ་ ན་ལོ་ ༢༠༡༨ ། 
 

རྒྱལ་འཛི་ཤེས་རིག་ཚོགས་སྡེ། 174 

མཁོ་ཆས་དང་ ོང་ ་ ས་ཚོད། 
གནས་ཚད་ཀྱི་དམིགས་དོན་འགྲུབ་ཐབས་ལུ་ ཆ་རྐྱེན་འགྲུབ་དགོཔ་འདི་ནང་ཚུད་པའི་ བྲི་ནི་འི་རིག་
རྩལ་སྦྱང་བ་འབད་ནི་ལུ་མཁོ་བའི་དཔེ་དེབ་ཚུ་ སོླབ་དཔོན་དང་ སོླབ་ཕྲུག་གཉིས་ཆ་ར་ལུ་ ལངམ་
འབད་དགོཔ་མ་ཚད་ གཞན་ཡང་ ལྷག་ནི་དང་རྩོམ་རིག་གི་དོན་ལུ་ ཐོ་བཀོད་འབད་ཡོད་པའི་ དཔེ་
དེབ་ཚུ་ཡང་ག་ར་ཚངམ་འབད་དགོ།  

སོླབ་ཕྲུག་ལུ་ བྲི་ནི་དང་ འབྲི་རྩོམ་སྦྱང་བ་ ཐོབ་མ་འཐོབ་འདི་ སོླབ་དཔོན་དང་སོླབ་ཕྲུག་ལུ་ དུས་
ཡུན་ལངམ་འབད་ཐོབ་མ་འཐོབ་ལུ་ རག་ལསཔ་ལས བྲི་ནི་འི་གནས་ཚད་འཐོབ་ཐབས་ལུ་ སྦྱང་བ་
འབད་ནིའི་དུས་ཡུན་ ལངམ་འབད་འཐོབ་དགོཔ་གལ་ཆེ། 
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ི་ནི་འི་རིག་ ལ་གྱི་དོན་ ་ དོན་ཚན་གདམ་ཁའི་ཚད་གཞི། 
སྤྱིར་བཏང་ དོན་ཚན་གདམ་ཁ་རྐྱབ་ད། 
 ཆོས་དང་ལམ་སྲོལ་ལུ་ཕན་པའི་ནང་དོན་ཡོད་མི། 
 ཨ་ལོའི་ཤེས་ཚད/ལོ་ཚད་དང་འཁྲིལ་བའི་དཔེ་དེབ། 
 སྤྱིར་བཏང་དུས་ཚོད་ནང་ མཇུག་བསྡུ་ཚུགས་མི་དོན་ཚན། 
 དུས་མཐུན་གྱི་འགྱུར་བ་དང་ མཐུན་པར་བཟོ་སྟེ་ཡོད་པའི་དཔེ་དེབ། 
 དངོས་རོྩམ་འཆར་རྩོམ་ སྙན་རོྩམ་གྱི་རིགས་ དཔེ་ལེགས་ཤོམ་ཡོད་མི། 
 རྩོམ་རིག་དཔེར་ན། ཞབས་ཁྲ། རྩང་མོ། བློ་ཟེ། དཔེ་གཏམ། ཁ་བཤད། གནས་ཚུལ་གསར་

ཤོག་ཚུ། 
 ཡི་གུ་འབྲི་ཐངས་སྒྲིག་བཀོད་ རྣམ་གཞག་གི་དཔེ་ལེགས་ཤོམ་ཡོད་མི། 
 ཕོ་མོ་དང་ རྒན་གཞོན་ སོ་སོའི་བསམ་འཆར་བཀོད་ཡོད་མི་ རྩོམ་གྱི་རིགས། 
 ལུང་འདྲེན་ སྒྲ་གཏམ་ སྐོར་གཏམ་ ཕལ་གཏམ་ ཡོད་པའི་རྩོམ་དེབ་དང་ ལོ་ན་དང་འཁྲིལ་

བའི་ འབྲེལ་ཡོད་དང་སོྤྲ་བ་ཡོད་པའི་སྲུང་། 
 ཐ་དམ་ཚི་དང་ ལས་རྒྱུ་འབྲས་ བརྩི་མཐོང་དང་ བསམ་སོྤྱད་ལུ་ཕན་པའི་རིགས། 
 དུས་རྒྱུན་གྱི་ལཱ་དང་ འབྲེལ་བ་ཡོད་མི་ དཔེར་ན། སྟབས་བདེཝ་དང་མ་བདེཝ་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་

ཚུད་དེ་ཡོད་མི། 
 སྲུང་དང་ཚིས་བཅད་ཀྱི་ རྩོམ་གཉིས་གཅིག་གིས་གཅིག་དང་ འབྲེལ་བ་ཡོད་མི། 
 པར་དང་ཡི་གུ་གཉིས་ སོླབ་རིམ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཚད་ལྡན་ཡོད་མི། 
 ཡི་གུའི་སྦྱོར་བ་ཚུ་ ཤེས་ཚད་ཀྱི་རིམ་པ་དང་ འཁྲིལ་ཏེ་ཡོད་མི། 
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 གནས་རིམ་མ་འདྲཝ་ སོླབ་རིམ་༦ པ་༡༠ པ་༡༢ པ་གསུམ་ནང་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་
པའི་ ཚི་མཛོད་ཚུ། 

 མི་ཚེི་ལག་ལེན་ནང་ མཁོ་ཆེ་བའི་ཀི་དེབ་ དཔེར་ན། (འགྲེམ་ཁང་ དངུལ་ཁང་ འཕྲུལ་ཁང་
ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ ཡོད་མི་དེབ་ཚུ་) 

 རྗོད་སྒྲའི་དབྱེ་བ་སྐད་ཡིག་གི་འབྱུང་ཁུངས་ཁྱད་རྣམ་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ཚུད་དེ་ཡོད་པའི་ དཔེ་དེབ། 
 བདག་གཞན་དུས་གསུམ་དང་ བྱ་བྱེད་ལས་གསུམ་གྱི་སྐོར་ལས་ དབྱེ་བ་སྟོན་ཚུགས་པའི་དཔེ་

དེབ། 
 བློ་རྩལ་རྩོམ་རིག་གི་ ལམ་སྟོན། 
 དོན་ཚན་གདམ་ཁ་རྐྱབ་ད་ སྐད་ཡིག་དང་ཡི་གུ་སྦྱོར་བ་ ལམ་སྲོལ་ རང་སོྟབས་གོང་འཕེལ་

གཏང་ཚུགས་པའི་གནས་ལུ་བལྟ་དགོཔ། 
 སོླབ་ཕྲུག་གི་ཤེས་ཚད་དང་ འཁྲིལ་མ་འཁྲིལ་བལྟ་ནི་གི་དོན་ལུ་ གནས་ཚད་དང་སློབ་སྦྱོང་ལས་

དོན་ལུ་བལྟ་དགོ། 
 ཕོ་མོའི་དབྱེ་བ་དང་ རིགས་ ཆོས་ལུགས་ གཡུས་ཕྱོགས་ཚུ་གི་ དྲག་ཞན་དང་ ཉེ་རིང་ཕྱོགས་

རིས་ཀྱི་ དབྱེ་བ་མེད་པའི་དོན་ཚན་ལུ་ གཞི་བཅོལ་དགོ། 
 ཧེ་མ་དང་ ད་རེས་ཀྱི་ རྩོམ་རིག་འབྲི་བཀོད་ཀྱི་ ཁྱད་པར་ཚུ་ ཚད་མཉམ་འབད་ཚུད་དགོཔ། 
 གནས་ཚུལ་དང་རྒྱང་མཐོང་ཚུ་ནང་ ཁྱབ་བསྒྲགས་དང་ གསལ་བསྒྲགས་ གཏང་མི་ཚུ་ ལེགས་

ཤོམ་ཨིན་ཟེར་བའི་ རྣམ་རྟོག་གི་ཐག་བཏོག་སྟེ་ དབྱེ་དཔྱད་འབད་དགོ་པའི་སྐོར། 
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འ ི་ཐངས་ ོབ་ ོང་། 
ང་བཅས་རའི་སོླབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ རྩོམ་འབྲི་གི་ཉམས་མྱོང་བྱིན་ནིའི་དོན་ལུ་ འབྲི་ཐངས་ཀྱི་སྦྱོང་བརྡར་ཚུ་ 
བྱིན་དགོཔ་ཡོད།  ད་ལྟོ་ ང་བཅས་རའི་ འབྲིང་རིམ་སོླབ་གྲྭའི་ སོླབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ འབྲི་ཐངས་ཀྱི་སྦྱོང་
བརྡར་ཚུ་ བྱིན་སྲོལ་མེདཔ་ལས་ སོླབ་ཕྲུག་མང་ཤོས་ཀྱིས་ སོླབ་ཁང་ནང་ལུ་ ག་དེ་སྦེ་ བྲི་ནི་ཨིན་ན? 
འབྲི་ཐངས་ཀྱི་ཐབས་ལམ་ཚུ་ མི་ཤེས་པས།   

སོླབ་ཁང་ནང་ རྩོམ་འབྲི་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ ཨ་ལོ་ཚུ་གི་ལཱ་འགན་དང་ གོ་རིམ་ ཐབས་ལམ་ཚུ་ 
ག་ཅི་ར་ཡོདཔ་ཨིན་ན་ ཧ་གོ་སྟེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་པའི་ བཀོད་རྒྱ་ཚུ་ཁ་གསལ་བྱིན་དགོ།  དེ་
མ་ཚད་ འབྲི་བའི་སྐབས་ལུ་ སོླབ་དཔོན་གྱིས་ རྒྱབ་སྐྱོར་དང་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོཔ་ཚུ་ཡང་ ཚུལ་
མཐུན་ འབད་ཚུགས་པ་ཅིན་ ཨ༌ལོའི་མི་ཚེི་ནང་ རྩོམ་རིག་ག་ཅི་འབྲི་རྩོམ་འབད་རུང་ ཐོགས་
ཆགས་མེད་པར་འབྲི་ཚུགས། 

ངོ་ ོད། 

ཁྱོད་རའི་སོླབ་ཁང་ནང་གི་ སོླབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ འབྲི་ཐངས་ལམ་ལུགས་དང་ གོ་རིམ་ ཐབས་ལམ་ཚུ་གི་
སྐོར་ལས་ ག་ཅི་ཤེས་ག་ གྲོས་བསྟུན་འབད་དེ་ རང་སོའི་ཉམས་མྱོང་ཚུ་བཤད་བཅུག། ཨ་ལོ་ཚུ་གིས་ 
རྩོམ་འབྲི་འབད་མི་ རྩོམ་པ་པོ་འདི་གིས་ འབྲི་བའི་སྐབས་ལུ་ དོན་ཚན་ག་དེ་སྦེ་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་ནི་
ཨིན་ན་? ཚུལ་ག་དེ་སྦེ་བྲི་ནི་ཨིན་ན་? དཔེར་ན། སྲུང་ ཡང་ན་ འབྲི་རྩོམ་ ཡང་ན་ སྙན་རོྩམ་
སོགས་ དངོས་རོྩམ་དང་ འཆར་རོྩམ་གྱི་ཚུལ་འབད་ བྲི་ནི་ཨིན་ན་? ག་གི་དོན་ལུ་འབྲིཝ་ཨིན་ན་? 
ཡང་ན་ ཁོ་/མོ་གིས་འབྲི་མི་རྩོམ་རིག་འདི་ ལྷག་མི་ག་ཨིན་ན་? ལུང་དྲང་དགོཔ་དང་ རིག་པ་
གཏང་དགོཔ་སོགས་ གཞུང་གཞན་ལུ་ ཁུངས་གཏུགས་འབད་ཐངས་ཚུ་ཤེས་བཅུག་དགོ།  
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འབྲི་བའི་གནས་སྐབས་ལུ་ཡང་ དང་པ་ལུ་ ཟིན་བྲིས་བཏབ་ནི། གཉིས་པ་ལུ་ ཞུན་དཔྱད་འབད་ནི། 
གསུམ་པ་ལུ་ ཞུན་དག་རྐྱབ་ནི་ འབྲི་བཀོད་བསྒྲིག་ནི་ དཔེ་སྐྲུན་འབད་ནིའི་ འབྲི་ཐངས་གོ་རིམ་ཚུ་
ཡང་ ཧ་གོ་བཅུག་དགོ། དེ་གི་དོན་ལུ་ སོླབ་དཔོན་གྱིས་ འགོ་འདྲེན་དང་ རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་བའི་ཐོག་
ལས་དང་ མང་ཤོས་ སོླབ་ཕྲུག་ནང་རྡོག་ གོ་སྡུར་དང་ གྲོས་བསྟུན་འབད་ཐོག་ལས་ རང་སོྟབས་ཀྱིས་
བྲི་ནི་འི་ རིག་རྩལ་ཚུ་བྱིན་ལུ་ དམིགས་པ་བསྐྱེད་དགོ།  

ལྷག་པར་དུ་ སོླབ་དཔོན་དང་ སོླབ་ཕྲུག་ཚུ་གི་བར་ན་ ག་ཅི་འབྲི་དོ་ག་? ག་དེ་སྦེ་འབྲི་དོ་ག་ཚུ་གི་སྐོར་
ལས་ གྲོས་བསྟུན་འབད་དེ་ རྒྱབ་སྐྱོར་བྱིན་དགོཔ་འདི་ ག་ཅི་ལས་གལ་ཆེ་ འདི་འབདཝ་ལས་ འབྲི་
ཐངས་སོྦྱང་བརྡར་འདི་ལུ་ ཉུང་ཤོས་ཐུན་ཚན་༡༠ ལས་ མ་ཉུངམ་ཅིག་ ལག་ལེན་འཐབ་དགོ། 

ཉིནམ་དང་པ། 

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

དོན་ཚན་གདམ་ཁ། 
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ང་བཅས་ར་ག་ར་འབད་རུང་ རྩོམ་འབྲི་འདི་ གོ་ཡངས་ཏོག་ཏོ་འབད་འགྱོ་དགོ་པ་ཅིན་ རྩོམ་འབྲི་འབད་
ནིའི་གནད་དོན་འདི་ རྩོམ་པ་པོ་འདི་གི་རྒྱུད་ལུ་ ཉམས་སུ་མྱོང་ཡོད་པའི་ ཉམས་མྱོང་ཅིག་དང་ ཡང་ན་ 
གནད་དོན་འདི་གི་སྐོར་ལས་ དཔེ་དེབ་དང་ སྒྲ་ཐག་ གློག་བརྙན་ལ་སོགས་པ་ ཁུངས་གཏུགས་འབད་
ཆོག་ཆོག་ཡོད་པའི་ འབྱུང་ཁུངས་ཅིག་ཡོད་དགོ། འདི་གིས་འབད་ དུས་ནམ་ར་འབད་རུང་ འགོ་དང་
པ་ རྩོམ་འབྲི་འབད་བཅུག་པའི་སྐབས་ལུ་ རྩོམ་འབྲི་འབད་ནིའི་དོན་ཚན་འདི་ ཨ་ལོ་ཁོང་རའི་ཉམས་
མྱོང་དང་ སོྤྲ་བ་ཡོད་པའི་ དོན་ཚན་ཚུ་གདམ་ཁ་རྐྱབ་བཅུག་དགོ།  

དེ་གི་དོན་ལུ་ སོླབ་དཔོན་རང་གིས་དགའ་བའི་དོན་ཚན་༥ དེ་ཅིག་ བྱང་ཤིང་གུ་བྲིས་ཏེ་ སྟོན་ཞིནམ་
ལས་ ཨ་ལོ་ཚུ་ལུ་ དོན་ཚན་འདི་ཚུའི་སྐོར་ལས་ ག་ཅི་ཤེས་ག་དྲི་བ་དྲིས་ལན་འབད་ཞིན་ན་ ཉམས་
མྱོང་ཚུ་བཤད་བཅུག་དགོ། དེ་ལས་ སོླབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ དོན་ཚན་འདི་ཚུའི་ཐོག་ལུ་ འབྲི་རྩོམ་ ཡང་ན་ 
སྲུང་ཅིག་འབྲི་བ་ཅིན་ དོན་ཚན་༥ ལས་ དོན་ཚན་ག་འདི་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་སྟེ་ བྲི་ནི་ཟེར་ དྲི་བ་བཀོད་
དགོ། དཔེར་ན། 

༡ ཁྱོད་ཀྱིས་ དོན་ཚན་འདི་ ག་ཅི་འབད་གདམ་ཁ་རྐྱབ་དགོཔ་སྨོ་? 
༢ དོན་ཚན་འདི་གི་སྐོར་ལས་ ཁྱོད་ཀྱིས་ ག་ཅི་ཤེས་ག་? 
༣ ཁྱོད་ཀྱིས་ དོན་ཚན་འདི་ནང་ ག་ཅི་གི་སྐོར་ལས་བྲི་ནི་? 
༤ དོན་ཚན་འདི་ལུ་ སོྤྲ་བ་ག་དེ་སྦེ་ཡོདཔ་སྨོ་? སོྤྲ་བ་ག་ཅི་འབད་བསྐྱེདཔ་སྨོ་? 
༥ དོན་ཚན་ལཱ་ཁག་ཅིག་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་པ་ཅིན་ དཀའ་ངལ་ག་ཅི་འཐོན་འོང་། 

དྲི་བ་དྲིས་ལན་འབད་ཚརཝ་ད་ ཨ་ལོ་ཚུ་གིས་ རྩོམ་འབྲི་ག་ཅི་ར་འབད་རུང་ དོན་ཚན་གདམ་ཁ་རྐྱབ་
ཤེས་དགོཔ་འདི་ གལ་ཅན་ཨིནམ་ཧ་གོ་བཅུག་དགོ། ནམ་ར་འབད་རུང་ དོན་ཚན་འདིའི་སྐོར་ལས་ 
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རང་གིས་ བཤད་ཚུགསཔ་དང་ འདིའི་སྐོར་ལས་ དཔེ་དེབ་གཞན་ཁ་ལས་འཚོལ་རུང་ ཐོབ་ཆོག་ཆོག་
ཡོདཔ་ཅིག་ཨིན་པ་ཅིན་ རྩོམ་འབྲི་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ནང་གསེས་གནད་དོན་ཚུ་ ག་དེ་སྦེ་ར་བཙུགས་
དགོ་རུང་ བཙུགས་ཚུགས། 

ཉིནམ་གཉིས་པ། 

འཆར་གཞི་བཟོ་ནི། 

རྩོམ་འབྲི་འདི་ ག་དེ་སྦེ་བྲི་ནི་ཨིན་ན་ སོླབ་དཔོན་གྱིས་དོན་ཚན་ཅིག་དང་ སོླབ་ཕྲུག་ཚུ་ གྲོས་བསྟུན་
འབད་དེ་ རྩོམ་འབྲིའི་བཀོད་རིས་ཅིག་བྲི་ནི་། བཀོད་རིས་འདི་ནང་ ལྷག་མི་ཚུ་ལུ་ རྩོམ་པ་པོ་འདི་གི་ 
སེམས་ལུ་འཆར་བའི་ བརྡ་དོན་དང་ གནས་ཚུལ་ཚུ་ ག་ཅི་ར་བྱིན་ནི་ཨིན་ན་དང་ ག་དེ་སྦེ་བྲི་ནི་ཨིན་ན་
ཚུ་ ཐོ་བཀོད་དགོཔ་ཨིནམ་ ཧ་གོ་བཅུག་ནིའི་དོན་ལུ་ འོག་དྲི་བ་ཚུ་བཀོད་དེ་ དྲིས་ལན་འབད་དགོ།  
དཔེར་ན། རྩོམ་པ་པོ་འདི་གི་ བསམ་དོན་/བརྡ་དོན་དང་གནས་ཚུལ་བྱིན་ནི་ནང་། 

༡ གནད་དོན་ངོ་མ་ ག་ཅི་ཨིན་ན་? 
༢ གནད་དོན་ངོ་མ་ལུ་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་གནད་དོན་ ཡང་ན་ ནང་གསེས་གནད་དོན་ག་ཅི་ར་

བྲི་ནི་ཨིན་ན? 
༣ ནང་གསེས་གནད་དོན་ ག་དེམ་ཅིག་ བྲི་ནི་ཨིན་ན་?  
༤ ནང་གསེས་གནད་དོན་ཚུ་ལས་ དང་པ་ ག་ཅི་བྲི་ནི་ཨིན་ན་? གཉིས་པ་ ག་ཅི་བྲི་

ནི་ ལ་སོགས་པའི་ ནང་གསེས་གནད་དོན་ཚུ་གི་ གོ་རིམ་བསྒྲིག་ཐངས་། 
༥ གནད་དོན་དེ་ཚུ་ ལྷག་མི་ག་ཨིན་ན་ ངོས་འཛི་འབད་དགོ། 
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ག་དེ་སྦེ་བྲི་ནི་ཨིན་ན་གི་ འབྲི་ཚུལ་ཡང་ རྩོམ་འབིྲཔ་འདི་གིས་ བྲི་ནི་ཨིན་མི་རྩོམ་རིག་འདི་ འབྲི་རྩོམ་
འབད་བྲི་ནི་ཨིན་པ་ཅིན།  

༡ འབྲི་རྩོམ་གྱི་དབྱེ་བ་ག་ཅི་ནང་བྲི་ནི་? དཔེར་ན། རྒྱུད་སྐུལ་འབྲི་རྩོམ། རྩོད་གླེང་
འབྲི་རྩོམ། ལོས་རྒྱུས་འབྲི་རྩོམ། འཆར་སྣང་འབྲི་རྩོམ་སོགས། 

༢ དཔེར་ན། རྩོད་གླེང་འབྲི་རྩོམ་འབད་ བྲི་ནི་ཨིན་པ་ཅིན་ རྩོད་གླེང་འབྲི་རྩོམ་འདི་གི་ 
ཁྱད་ཆོས་དང་ རིག་རྩལ་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་དགོཔ། 

༣ སྙན་རོྩམ་གྱི་གཟུགས་སུ་ བྲི་ནི་ཨིན་པ་ཅིན་ཁྱད་ཆོས་དང་ རིག་རྩལ་ཚུ་ ག་དེ་སྦེ་
ལག་ལེན་འཐབ་ནི། 

༤ ལྷག་མི་ ག་ཨིན་ན་ ངོས་འཛི་འབད་དགོ། 

དྲིས་ལན་འབད་ཚརཝ་ད་ ཨ་ལོ་ཚུ་སྡེ་ཚན་ཆུང་ཀུ་ནང་བགོ་བཞག་ཞིན་ན་ སྡེ་ཚན་ནང་རྡོག་བསྟུན་
གྲོས་འབད་བཅུག་སྟེ་ ཁོང་ར་དགའ་མི་ དོན་ཚན་གཅིག་གདམ་ཁ་རྐྱབ་བཅུག་དགོ། དེ་འབདཝ་ད་ 
སྦྱོང་བརྡར་འདི་ འབྲི་ཚུལ་རེ་རེ་ལུ་ དམིགས་པ་བསྐྱེད་དེ་ མཐར་འཁོྱལཝ་འབད་ སྟོན་དགོ། དཔེར་
ན། འབྲི་རྩོམ་བྲི་ནི་སྟོན་པ་ཅིན་ འབྲི་རྩོམ་འདི་ར་ མཇུག་ཚུན་སྟོན་ཞིན་ན་ དེ་ལས་ སྲུང་དང་ སྙན་
རྩོམ་གང་རུང་ཅིག་སྟོན་དགོ། གདམ་ཁ་རྐྱབ་མི་ དོན་ཚན་དེ་གི་ཐོག་ ཁོང་རའི་སྡེ་ཚན་ནང་ གོ་སྡུར་
འབད་ཞིན་ན་ དོན་ཚན་དེ་གི་གནད་དོན་འདི་ཚུ་ ག་དེ་སྦེ་ བརྡ་སྤྲོད་འབད་ནི་ཨིན་ན་དང་ ཚུལ་ག་དེ་སྦེ་
བྲི་ནི་ཨིན་ན་ རྩོམ་འབྲིའི་བཀོད་རིས་བཟོ་བཅུག་དགོ།  
བཀོད་རིས་འབྲི་བའི་སྐབས་ལུ་ལྟག་གི་དྲིས་ལན་ཚུ་ སེམས་ཁར་བཞག་དགོ་པའི་ཁར་ རྩོམ་འབྲི་འདི། 

འ ི་ ོམ་ཅིག་འ ི་བའི་ བས་ ་ཨིན་པ་ཅིན། 
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༡ དོན་ཚན་ངོ་མ་ ག་ཅི་ཨིན་ན་ བཀོད་དགོ། 
༢ ངོ་སོྤྲད་ ག་དེ་སྦེ་འབད་ནི? 
༣ གཙོ་བོའི་གནད་དོན་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་དོན་ལུ་ ནང་གསེས་གནད་དོན་ ག་ཅི་ར་བྲི་ནི་? 
༤ མཇུག་དོན་ག་དེ་སྦེ་བྲི་ནི་? 
༥ འབྲི་རྩོམ་གྱི་དབྱེ་བ་ ག་ཅིའི་ཐོག་ལུ་ བྲི་ནི་།  
༦ དབྱེ་བ་དེའི་ ཁྱད་ཆོས་དང་ རིག་རྩལ་ ག་ཅི་ར་བཀོད་དགོ་ག? 
༧ འབྲི་རྩོམ་འདིའི་ བརྗོད་དོན་ ཡང་ན་ ལྷག་མི་ཚུ་ལུ་ བརྡ་དོན་ག་ཅི་སྤེལ་ནི། 

ན་ ོམ་ཅིག་འ ི་བའི་ བས་ ་ཨིན་པ་ཅིན། 

༡ ཚི་རྐང་རེ་ལུ་ ཚི་འབྲུ་ག་དེ་རེ་འབད་ བྲི་ནི་།  
༢ ཚིས་བཅད་ ག་དེ་རེ་བྲི་ནི་། 
༣ དཔེ་ག་ཅི་ལུ་བཞག་ནི། 
༤ དཔེ་ དཔེ་ཅན་ ག་དེ་སྦེ་བཀོད་ནི། 
༥ བརྗོད་དོན་ ག་དེ་སྦེ་ བཤད་ནི་སོགས། 
 
ང་ཅིག་འ ི་བའི་ བས་ ་ཨིན་པ་ཅིན། 

༡ བརྗོད་དོན་ ཡང་ན་ ལྷག་མི་ཚུ་ལུ་ བརྡ་དོན་ག་ཅི་སྤེལ་ནི། 
༢ ས་གནས་དང་ གནས་སྟངས་ དུས་ཚོད་ག་དེམ་ཅིག་ཁར་།  
༣ སྲུང་རྩེདཔ་ག་དང་ག་? སྲུང་རྩེདཔ་གི་ལཱ་འགན། 
༤ སྲུང་གི་འཆར་གཞིའི་ནང་། 
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ཀ སྲུང་འགོ་བཙུགས་ཐངས། 
ཁ སྲུང་གི་རོྙགས་གཞི་ ག་དེ་སྦེ་འགོ་བཙུགས་ནི། 
ག ལྷག་མི་དེ་ལུ་ དགའ་བ་ སྐྱོ་བ་ ཞེ་ལོག་པ་ འཇིགས་པ་ལ་སོགས་པའི་ ཉམས་

དགུ་ལས་ ག་ཅིའི་ཉམས་ཀྱི་ཚོར་སྣང་ཚུ་བྱིན་ནི། 
ང སྲུང་གི་རོྙགས་གཞིའི་ ཞི་ཐབས་ཡོདཔ་འབད་བཞག་ནི་ཨིན་ན་ ཡང་ན་ སྲུང་

ལྷག་མིའི་ བསམ་དཔྱད་ཀྱི་དོན་ལུ་ ཞི་ཐབས་མེདཔ་འབད་ བཞག་ནི་ཚུ་ཚུད་
དགོ། 

ཉིནམ་ག མ་པ།  

ཟིན་ ིས་དང་པ་བཏབ་ནི།  

སོླབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ ཉིནམ་གཉིས་པ་ནང་ ཁོང་རའི་སྡེ་ཚན་ནང་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་མི་ དོན་ཚན་དེ་དང་ 
བཀོད་རིས་དེ་གི་ཐོག་ ཟིན་བྲིས་དང་པ་འདི་ རྩོམ་འབྲི་འབད་བཅུག་དགོ།  སོླབ་དཔོན་རང་ལུ་ རྒྱབ་
སྐྱོར་བྱིནམ་ད་ འཇམ་ནིའི་དོན་ལུ་ སྡེ་ཚན་རེ་གིས་ རྩོམ་འབྲི་མ་འདྲཝ་རེ་ ཟིན་བྲིས་བཏབ་མ་བཅུག་
པར་ འབྲི་རྩོམ་ཨིན་པ་ཅིན་ སྡེ་ཚན་ག་ར་ འབྲི་རྩོམ་རྐྱངམ་གཅིག་ ི་བ ག་དགོ།    
ཟིན་བྲིས་བཏབ་པའི་སྐབས་ལུ་ སོླབ་དཔོན་རང་ སྡེ་ཚན་སྐོར་ར་རྐྱབ་སྟེ་ འགོྱ་ཞིན་ན་ སྡེ་ཚན་ནང་ 
གོ་སྡུར་དང་ གྲོས་སྡུར་ དེ་ལས་ ཟིན་བྲིས་བཏབ་ཚུལ་ཚུ་ ལྟ་ཞིབ་འབད་དགོ།  དེའི་སྐབས་ལུ་ 
ཁག་ཆེ་ཤོས་ སྡེ་ཚན་དེ་ཚུ་གིས་ ཟིན་བྲིས་དེ་ ཉིནམ་གཉིས་པའི་བཀོད་རིས་དང་ འཁྲིལ་ཏེ་ ི་
གས་ཧིང་ ལྟ་ཞིབ་འབད་དགོ།  སྡེ་ཚན་ག་ར་གིས་ཟིན་བྲིས་བཏབ་ཚརཝ་ད་ ཟིན་བྲིས་དང་པ་འདི་ 

ག་ར་བསྡུ་ལེན་འབད་དེ་ སོླབ་ཁང་ནང་བཞག་ནི། 
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ཉིནམ་བཞི་པ། 

ཟིན་ ིས་དང་པ་ ན་དག་ བ་ ེ་ ཟིན་ ིས་གཉིས་པ་བཏོན་ནི། 

ཉིནམ་གསུམ་པ་ནང་ ཟིན་བྲིས་དང་པ་བཏབ་མི་ རྩོམ་འབྲི་འདི་ སྡེ་ཚན་དེ་ལུ་རང་ ལོག་སྟེ་སོྤྲད་ཞིན་
ན་ ལྷག་སྟེ་ ཞུན་དག་རྐྱབ་བཅུག་དགོ། ཞུན་དག་དེའི་སྐབས་ལུ་ གཙོ་བོ་ར་ ཟིན་བྲིས་གཉིས་པ་ནང་ 
འཆར་གཞི་བཟོ་མི་དང་འཁྲིལ་སྦེ་ བྲིས་ཏེ་ཡོད་མེད་ དབྱེ་དཔྱད་འབད་དེ་ ཞུན་དག་རྐྱབ་ནི། དཔེར་ན། 

༡ ཚུད་དགོ་པའི་གནད་དོན་ཚུ་ ག་ར་ཚུད་ནུག་ག་? 
༢ འགོ་བཙུགས་ཐངས་ ཡང་ན་ ངོ་སོྤྲད་འབད་ཐངས་ཚུ་ སོྤྲ་ཏོག་ཏོ་དང་ འོས་

འབབ་ལྡན་ཏོག་ཏོ་སོང་ནུག་ག་? 
༣ གནད་དོན་དང་ གནས་ཚུལ་ཚུ་ ངེས་བདེན་ཨིན་མས་ག་? 
༤ ནང་གསེས་གནད་དོན་ཚུ་ གོ་རིམ་བསྒྲིགས་ཏེ་ ཚུད་ནུག་ག་? 
༥ ལུང་དྲངས་ཏེ་ཡོད་པ་ཅིན་ ལུང་འདི་ གནད་དོན་གྱི་གནས་སྟངས་དང་ འབྲེལ་བ་

འདུག་ག་? 
༦ བརྗོད་དོན་ལུ་ རང་གི་བསམ་འཆར་དང་ རིག་པ་སྦྱར་ཡོད་མི་ཚུ་ ཚུལ་མཐུན་འགྱོ་

ནུག་ག་? 
༧ གནད་དོན་འོས་འབབ་མེད་མི་ འཕྱི་དགོཔ་དང་ མ་ཚངམ་འཐེབ་བཀལ་དགོཔ་ 

ག་ཅི་ར་འདུག་ག? 
༨ དཔེ་དེབ་གཞན་ལུ་ ཁུངས་གཏུགས་འབད་དེ་ཡོད་པ་ཅིན་ དཔེ་དེབ་དེ་དང་ ག་

སྡུར་ག་དེ་སྦེ་ འབད་ནུག? རིག་པ་ཚུ་ ག་དེ་སྦེ་ལེན་ནུག་?  
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ཉིནམ་ ་པ། 

ཟིན་ ིས་གཉིས་པ་ ན་ད ད་འབད་དེ་ མཐའ་ད ད་འགྲུབ་ནི། 

ཉིནམ་བཞི་པ་ནང་ ཟིན་བྲིས་དང་པ་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་མི་ རྩོམ་འབྲི་འདི་ དོ་རུང་ སྡེ་ཚན་དེ་ལུ་ར་ 
ལོག་སྟེ་སོྤྲད་ཞིན་ན་ ལྷག་སྟེ་ ཡང་ཞུན་རྐྱབ་བཅུག་དགོ། ཞུན་དག་དེའི་སྐབས་ལུ་ གཙོ་བོ་ར་ སྐད་
ཡིག་མཐོ་ཚད་དང་ ཚི་དོན་ཚུ་ ལཱ་ཁག་ཡོད་མེད་ དེ་ལས་ ཡི་གུའི་སྡེབ་ཚུ་ ནོར་འཁྲུལ་ཡོད་མེད་ 
དབྱེ་དཔྱད་འབད་དེ་ ཞུན་དཔྱད་རྐྱབ་ནི། དཔེར་ན། 

༡ སྐད་ཡིག་གི་མཐོ་ཚད་ཚུ་ དམིགས་གཏད་འབད་ཡོད་པའི་ ལྷག་མི་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ 
གོཝ་འཇམ་ཏོང་ཏོ་འདུག་ག་? 

༢ ཧ་མ་གོ་བའི་མིང་ཚི་ གསརཔ་རེ་ ཚུད་དེ་མིན་འདུག་ག་? 
༣ གོ་དོན་ལཱ་ཁག་ཡོད་པའི་ གནད་དོན་རེ་ ཚུད་དེ་མིན་འདུག་ག་? 
༤ ཡི་གུའི་སྡེབ་ཚུ་ལུ་ ནོར་བ་དང་འཁྲུལ་བ་རེ་ མིན་འདུག་ག་? 
༥ མིང་ཚི་ཆད་ལྷག་རེ་ མིན་འདུག་ག་? 
༦ ཚག་དང་ཤད་ཚུ་ ཀྲིག་ཀྲི་འབད་ བཀལ་ནུག་ག་? 
༧ ཚི་མཚམས་དང་ བརྗོད་མཚམས་ དོན་མཚམས་ཚུ་ ཀྲིག་ཀྲི་འབད་བཅད་ནུག་

ག་? 
༨ དཔེ་དེབ་ཀྱི་ ཡིག་འབྲུ་སྦོམ་ཆུང་གི་ ཚད་ ལྡན་ཏོག་ཏོ་བཟོ་ནི། 
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ཉིནམ་ ག་པ། 

ན་དག་གྲུབ་ཡོད་པའི་ ོམ་འ ི་འདི་ པར་རིས་བ གས་ཏེ་ འ ི་བཀོད་བ ིག་ནི། 

ཉིནམ་ལྔ་པའི་སྐབས་ མཐའ་དཔྱད་ཞུན་དག་གྲུབ་ཡོད་མི་རྩོམ་འབྲི་འདི་ནང་ པར་དང་ རི་མོ་ཚུ་
བཙུགས་ཏེ་ སྤར་སྐྲུན་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ མ་དེབ་བཟོ་ནི། དཔེར་ན། 

༡ གནད་དོན་ལཱ་ཁག་ཡོད་པའི་ ནང་གསེས་དོན་ཚན་ཚུ་གི་ གོ་དོན་ཁ་གསལ་བཟོ་
ཐབས་ལུ་ པར་དང་ རི་མོ་ཚུ་འོས་འབབ་བལྟ་སྟེ་བཙུགས་ནི། 

༢ ངེས་དོན་ཚུ་ ངེས་ཏིག་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་ པར་ཁྲམ་དང་ཐིག་ཁྲམ་ཚུ་ བཙུགས་ནི། 
༣ ལྷག་མི་ཚུ་གིས་ ཆགས་པ་དང་ སོྤྲ་སེམས་བསྐྱེད་ནིའི་དོན་ལུ་ དཔེ་དེབ་མིང་

བཏགས་ནི་དང་ ཕྱི་ཤོག་གི་ པར་རིས་ སེམས་ཤོར་སི་སི་བཟོ་ནི། 

འ ི་ཐངས། 
འབྲི་ཐངས་ཐབས་ལམ་ཟེར་མི་འདི་ བྲི་ནི་འི་རིག་རྩལ་ གོང་འཕེལ་གཏང་ནིའི་ གོ་རིམ་ལམ་ལུགས་
ཅིག་ཨིན། འབྲི་ཐངས་ཐབས་ལམ་ལུ་ གཙོ་བོར་བཏོན་པའི་བྲི་ནི་འི་རིག་རྩལ་འདི་ རྩོམ་འབྲིཔ་ཚུ་
གིས་ འབྲི་བའི་སྐབས་ལུ་ ག་ཅི་འབད་ནི་ཨིན་ན་དང་ ག་ཅི་གདམ་ཁ་རྐྱབ་ནི་ཨིན་ན་ ཧ་གོ་བཅུག་ནི་
དང་ ཞིབ་འཚོལ་འབད་ནི་ལུ་ དམིགས་གཏད་འབདཝ་ཨིན། (ཨིང་ལིཤི་སྐད་ཡིག་གི་སྒྱུ་རྩལ་ ཤོག་
གྲངས་༢༣ ལས་)  
ཐབས་ལམ་འདི་གིས་ སོླབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ ཁྱད་རིག་ལྡན་པའི་རྩོམ་འབིྲཔ་བཟུམ། དང་པ་ རང་སོའི་བློ་
འདོད་ཀྱི་ དོན་ཚན་གདམ་ཁ་རྐྱབ་ནི་དང་ དོན་ཚན་དེ་ལུ་དཔྱེ་དཔྱད་འབད་ཞིནམ་ལས་ ཉམས་མྱོང་ཚུ་ 
ཡིག་ཐོག་ལུ་རྩོམ་འབྲི་འབད་ཐངས་ཀྱི་ ཐབས་ལམ་ཚུ་འཐོབ་ཨིན། 



ོབ་དཔོན་ལམ་ ོན།                                  ོབ་རིམ་༡༢པ། དཔེ་ ན་ལོ་ ༢༠༡༨ ། 
 

རྒྱལ་འཛི་ཤེས་རིག་ཚོགས་སྡེ། 187 

ཐབས་ལམ་འདི་ནང་ སོླབ་དཔོན་གྱིས་ སོླབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ འགན་ཁག་འཐེབ་སོྤྲད་ནི་དང་ རང་སོྟབས་
ཀྱིས་སོླབ་སྦྱོང་འབད་ནི་ལུ་ རང་དབང་འབད་ ལཱ་འབད་ཚུགས་ནིའི་ གོ་སྐབས་བྱིནམ་ཨིན། སོླབ་
ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ རྩོམ་རིག་དང་ དོན་ཚན་ཚུ་གདམ་ཁ་རྐྱབ་བཅུག་ནི་དང་ དེ་ལས་ འབྲི་བའི་སྐབས་ལུ་ 
སོླབ་དཔོན་གྱིས་ མཉམ་རུབ་འབད་དེ་ ི་བ ག་དགོཔ་ཨིན། 

འགེྲལ་བཤད་འ ི་ ོམ་ ་གཞི་བཞག་ ེ་འབད་བ་ཅིན།  
འགྲེལ་བཤད་འབྲི་རྩོམ་འདི་ གནད་དོན་ཅིག་གི་སྐོར་ལས་ འགྲེལ་བཤད་རྐྱབ་སྟེ་ རྩོམ་མི་འདི་ཨིན།  
འགྲེལ་བཤད་འདི་ལྷག་པའི་བསྒང་ལས་ ལྷག་མི་གི་སེམས་ལུ་ མིག་ཏོ་གི་གདོང་ཁར་ མངོན་སུམ་ 
ཁྲ་ལྷམ་ལྷམ་གྱི་ སྣང་བ་ཤར་ཚུགས་པའི་ དངོས་གཟུགས་འགྲེལ་བཤད།  བྱ་རིམ་འགྲེལ་བཤད། 
དངོས་དང་དངོས་མེད་གཉིས་ལྡན་གྱི་ འགྲེལ་བཤད་དང་གསུམ་ཡོད།  དེ་ནང་ལས་ དངོས་གཟུགས་ 
འགྲེལ་བཤད་ཟེར་མི་འདི་ མིག་གི་མཐོང་སར་ཡོད་མི་ཚུ་གི་ འགྲེལ་བཤད་ དཔེར་ན།  གནས་
བཤད་བཟུམ་ཨིན།   

བྱ་རིམ་ འགྲེལ་བཤད་ ཟེར་མི་འདི་ གནད་དོན་ཅིག་ ག་དེ་སྦེ་བྱུང་ཡི་ག་ གོ་རིམ་བཞིན་དུ་གི་འགྲེལ་
བཤད། དཔེར་ན།  བཞེས་སྒོ་འབད་ཐངས་ཀྱི་ ཟས་སྦྱོར་དཔེ་དེབ་བཟུམ་  དངོས་དང་དངོས་མེད་ 
གཉིས་ལྡན་གྱི་འགྲེལ་བཤད་ ཟེར་མི་འདི་ མིག་གིས་ མཐོང་སར་ཡོད་མི་དང་ སེམས་ཀྱིས་ ཤེས་
དགོ་པའི་ གནད་དོན་གཉིས་ཆ་ར་ སྟབས་གཅིག་ཁར་བཤད་མི་ལུ་ སླབ་ཨིན། དཔེར་ན། སྒྲིག་ལམ་
རྣམ་གཞག་ནང་ ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གྱི་ སྒྲིག་ལམ་ སྟབས་གཅིག་ཁར་ བཤད་མི་བཟུམ་ཨིན། 

ན་གསོ། 
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འགྲེལ་བཤད་འབྲི་རྩོམ་འདི་འབྲིཝ་ད་ སོླབ་དཔོན་གྱིས་ འབྲི་རྩོམ་མ་འབྲི་བའི་ཧེ་མར་ འོག་གི་དོན་
ཚན་ཚུ་ སོླབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ འབྲི་རོྩམ་གྱི་ཆ་ཤས་ཅིག་འབད་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་གི་དོན་ལུ་ བཅའ་
སྒྲིག་རྐྱབ་འོང་། 
 འགྲེལ་བཤད། (རྐྱབ་དགོ་པའི་གནད་དོན་ ག་ཅི་ཨིན་ན?) 
 འབྲི་རྩོམ་ལྷག་མི། (ནང་རྡོག་ སྤྱིར་བཏང་ གཞོནམ་ ཕྱི་མི་ ག་གི་དོན་ལུ་ཨིན་ན?) 
 སྐད་ཡིག།  (གོ་ཡངས་བ། གོ་དོག་དྲགས། ཞེ་ས་དང་ སྙན་ཚི་གིས་བརྒྱན་པ་ག་དེ་སྦེ་ 

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

ན?) 
 དབྱེ་བ། (འགྲེལ་བཤད་) 
 ཚོར་སྣང་། (རྩུབ་དྲགས་ དགོད་བྲ་ ག་ཅི་བཟུམ་དགོ་ན?) 
 རིམ་པ། (གོ་རིམ་ སླ་སྲེ་ ག་ཅི་བཟུམ་འབྲི་ན?) 

སོླབ་ཕྲུག་དང་གཅིག་ཁར་ གྲོས་བསྟུན་གྱི་ཐོག་ལས་ འབྲི་བཀོད་ ཟིན་བྲིས་ཅིག་བཟོ་དགོ།   སོླབ་
ཕྲུག་ཚུ་དོན་ཚན་འདི་གི་ ཐོག་ལུ་ འབྲི་བཅུགཔ་ད་ འབྲི་རྩོམ་ཞུན་དག་དང་ བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱི་སྐབས་ 
སོླབ་དཔོན་རང་གིས་ དཔེ་སྟོན་འབད་ནི་གི་ འབྲི་རྩོམ་འདི་ ཕྱི་ཁར་འབད་ ི་དགོཔ་ཨིན།  
ོབ་དཔོན་ ་གི་དོན་ ་ཉན་ནི་ བ་ནིའ་ིལམ་ ོན་ཟནི་ སི། 

༡ མི་ཆེ་འབྲིང་ཆུང་གསུམ་དང་ གཅིག་ཁར་ འཐོབ་ལམ་དང་འཁྲིལ་བའི་ ཞེ་ས་དང་ ཕལ་
ཚི་གི་འཐོབ་ལམ་ཚུ་ སྟོན་བྱིན་ཏེ་ལག་ལེན་འཐབ་བཅུག་དགོ། 

༢ དུས་མཐུན་གྱི་ མིང་ཚི་གསརཔ་ཚུ་ རྒྱ་སྐྱེད་འབད་དེ་ ལག་ལེན་འཐབ་བཅུག་དགོ།  
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༣ བློ་སླབ་ད་ ཉམས་འགྱུར་གྱི་ཁྱད་པར་དང་ སྐད་ཀྱི་སེང་ཕབ་ཚུ་ ཚུལ་མཐུན་འབད་ ལག་
ལེན་འཐབ་ཚུགས་ནིའི་དོན་ལུ་ ལེགས་སྦྱར་དང་གསལ་བཤད་འབད་ནིའི་ སྦྱང་བ་བྱིན་དགོ། 

༤ གནད་དོན་ སྣ་ཚོགས་ཀྱི་ཡིག་འགྲུལ་དང་ ཡིག་ཆ་ལུ་བརྟེན་པའི་ གནད་དོན་ཚུ་ལུ་ གྲོས་
བསྟུན་དང་ གོ་སྡུར་ རྩོད་སྡུར་འབད་ནི་ཚུ་ནང་ བཅའ་མར་གཏོགས་ནིའི་དུས་ཚོད་བྱིན་དགོ།  

༥ གསལ་བཤད་དང་ གསལ་ཞུ་ཚུ་འབདཝ་ད་ རྗདོ་སྒྲ་དང་ ཚི་གི་གཅད་མཚམས་ཚུ་ ཚུལ་
མཐུན་གྱི་ཐོག་ལས་ སླབ་བཅུག་དགོ།  

༦ འབྲེལ་ཡོད་ གནད་དོན་ཚུ་ནང་ ལུང་འདྲེན་དང་ དཔྱེ་གཏམ་ སྒྲ་གཏམ་བཙུགས་ཏེ་ སླབ་
མི་ཚུ་ཉན་ཏེ་ ཧ་གོ་ནི་དང་ དེ་དང་བསྟུན་པའི་ལན་ཚུ་ འོས་འབབ་དང་བསྟུན་ཏེ་ རྒྱས་
བཤད་དང་ བཅུད་བསྡུས་ཏེ་ སླབ་དགོ་པའི་ གོ་སྐབས་གང་མང་བྱིན་ཏེ་ སླབ་བཅུག་དགོ།  

༧ ཆོས་སྐད་དང་ དབྱིན་སྐད་ཚུ་ལས་གོ་བའི་ སྤྱིར་བཏང་གནད་དོན་ཚུ་ རྫོང་ཁའི་ནང་ སྐད་
སྒྱུར་འབད་དེ་ སླབ་ནིའི་གོ་སྐབས་ གང་མང་བྱིན་དགོ། 
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ོང་ །  
རིག་རྩལ། (སླབ་ནི་) རིག་སྟོབས་དབྱེ་རིམ། (གཅིག་བསྡུས་) 

༡. སོླབ་ཕྲུག་ཚུ་ སོླབ་གྲྭའི་ལས་རིམ་ནང་ འབྱོན་པ་ལེགས་་སོའི་གསལ་བཤད་ བཀའ་དྲིན་
དགའ་ཚོར་གྱི་གསལ་བཤད་ དུས་སྟོན་དང་དུས་བཟང་ཚུ་གི་གསལ་བཤད་ རིག་རྩལ་འགྲན་
སྡུར/རྩོད་འགྲན་ གྲ་སྒྲིག་མེད་པའི་གསལ་བཤད། ལས་རིམ་གསལ་བཤད་ཚུ་ནང་ བཅའ་
མར་གཏོགས་བཅུག་ནིའི་དོན་ལུ། སོླབ་ཕྲུག་རེ་རེ་བཞིན་ལུ་ གོ་སྐབས་བྱིན་དགོ། དེ་ཡང་། 
དཔེར་ན། གྲ་སྒྲིག་མེད་པའི་གསལ་བཤད་ཀྱི་འགྲན་སྡུར་བཟུམ་ཅིག་འབད་བ་ཅིན། སྐོར་
རྒྱབ་དང་པའི་ནང་ལུ་ ཕྲང་ཕྲང་ར་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་མེན་པ། སོླབ་ཁང་ནང་གི་ ཨ་ལོ་
ག་ར་ལུ་ གོ་སྐབས་འཐོབ་ཚུགསཔ་འབད་བཟོ། དྲག་མི་འདི་ཚུ་འཐུ་སྟེ་ ཨ་ལོ་ལྔ་དེ་ཅིག་ཕྱི་
སེལ་རྐྱབ། 

སྐོར་རྒྱབ་གཉིས་པའི་ནང་ལུ། 
ད་རུང་ དེ་བཟུམ་འབད་དེ་ ཨ་ལོ་ལྔ་དེ་ཅིག་ཕྱི་སེལ་རྐྱབ། 
དཔེ་ནཱི་བཟུམ་འབད་ སྐོར་ཐེངས་གསུམ་པ་ བཞི་པ་འབད་ ལོག་ཅི་ལོག་ཅི་འབད་དེ་ མཐའ་
མཇུག་ལུ་དྲག་མི་ལྔ་དེ་ཅིག་ལུ་ ལོྷདཔ་ད་རྐྱངམ་གཅིག་ མཐའ་དཔྱད་འགྲན་སྡུར་འབད་དགོ། 

དེ་བཟུམ་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ སྐུགས་བྱིན་མི་དྲང་དཔོན་ཡང་ སོླབ་ཕྲུག་གི་སླ་ལས་བཏོན་
ཏེ་ དབྱེ་ཚད་བཟོ་སྟེ་ ཨ་ལོ་ག་ར་ལུ་ སྔ་གོང་ལས་ ཧ་གོ་བཅུག་སྦེ་ བཞག་དགོཔ་ཨིན། 

རིག་རྩལ། (ཉན་ནི་ སླབ་ནི་) རིག་སྟོབས་དབྱེ་རིམ། (དྲན་ཤེས་) 
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༢. སོླབ་ཕྲུག་ཚུ་ སོླབ་ཁང་ནང་འབད་ སྲུང་ བློ་ཟེ་ གནས་བཤད་ཀྱི་ཞབས་བྲོ་ རྣམ་ཐར་ཚུ་གི་ 
སྒྲ་འཛི་འཁོར་ལོ་བཏང་སྟེ་ཉན་བཅུག་ཞིནམ་ལས་ དེ་ནང་གི་བརྗོད་དོན་ ཁྱད་རྣམ་ཚུ་སླབ་
བཅུག་དགོ། 

 རིག་རྩལ། (ཉན་ནི་ སླབནི་ བྲི་ནི་) རིག་སྟོབས་དབྱེ་རིམ། (ལག་ལེན་) 
༣. མི་ཆེ་འབྲིང་ཆུང་གསུམ་ལུ་ བློ་སླབ་ཐངས་ དཔེར་ན། གོངམ་ལུ་ཞུ་ཐངས་ ཆ་རོགས་དང་

ཕམ་སྤུན་འཁོར་ཚུ་ལུ་བློ་སླབ་ཐངས་ ཆུང་ཀུ་ཚུ་ལུ་ཁ་བཀོད། བསླབ་བྱ་ཚུ་ ག་དེ་སྦེ་འབད་
དགོཔ་ཨིན་ན་ སོླབ་ཁང་ནང་དཔྱེ་སྟོན་འབད་བཅུག་སྟེ། འབྲི་དེབ་ནང་ལུ་བྲི་བཅུག་དགོ། 

རིག་རྩལ། (ཉན་ནི་ སླབ་ནི་) རིག་སྟོབས་དབྱེ་རིམ། (གོ་བ་ དབྱེ་དཔྱད་) 
༤. ཆོས་བཤད་ གསོ་བའི་གོ་བརྡ་ སྐུ་མགྲོན་ཚུ་གི་གསལ་བཤད་གནང་སྐབས་ ཉན་ཏེ་ཟིན་བྲིས་

བཏབ་བཅུག་ཞིནམ་ལས་ སོླབ་ཁང་ནང་ སྤྱན་ཞུ་འབད་བཅུག་དགོ། དེ་མིན་སོླབ་ཁང་ནང་
ལུ་ སོླབ་ཕྲུགཔ་ཅིག་ལུ་ གསལ་བཤད་གཏང་བཅུག་སྦེ་ ཡང་ན་ སྒྲ་འཛི་འཁོར་ལོ་ཉན་
བཅུག་སྟེ་ ཟིན་བྲིས་བཏབ་བཅུག་སྟེ་ ལོག་གསལ་བཤད་འབད་བཅུག་དགོ།  

 རིག་རྩལ། (ཉན་ནི་ སླབ་ནི་) རིག་སྟོབས་དབྱེ་རིམ། (དྲན་ཤེས་) 
༥. བསླབ་བྱའི་ཐོག་ལས་ ཨ་ལོའི་ཉན་སླབ་ཀྱི་རིག་རྩལ་ཡར་རྒྱས་གཏང་ཐབས་ལུ་ ཨ་ལོ་ཚུ་

དྲན་པ་བཏོན་བཅུག་ཞིནམ་ལས་ བསླབ་བྱ་ཚུ་བཤད་དེ་ ཁོང་ར་སྡེ་ཚན་ནང་འབད་ ལེགས་ 
ཉེས་ཀྱི་བསམ་འཆར་ཚུ་སླབ་བཅུག་དགོ། 

རིག་རྩལ། (ཉན་ནི་ སླབ་ནི་) རིག་སྟོབས་དབྱེ་རིམ། (གོ་བ་) 
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༦. ཁོང་རའི་སྡེ་ཚན་ནང་ ཁྱབ་བསྒྲགས་དང་གསལ་བསྒྲགས་ཀྱི་དཔེ་ཤོག་རེ་སོྤྲད་དེ་ སྡེ་ཚན་
འགོ་དཔོན་གྱིས་ ལྷག་སྟེ་ཉན་བཅུག་ཞིནམ་ལས་ ལྷག་ཚརཝ་ད་ བཅུད་དོན་ཚུ་སླབ་བཅུག་
དགོ། 

རིག་རྩལ། (ཉན་ནི་ སླབ་ནི་) རིག་སྟོབས་དབྱེ་རིམ། (དྲན་ཤེས་) 
༧. སོླབ་ཕྲུག་རང་རང་སོ་སོ་ལུ་ ལ་ལུ་སློབ་དཔོན་བཟོ་ ལ་ལུ་རྒཔོ་སྤྱི་མི་བཟོ་ ལ་ལུ་རྫོང་བདག་

འདྲཝ་ གོ་གནས་ཅན་གྱི་མི་བཟོ་སྟེ་ དོན་ཚན་ཁོང་རའི་ལཱ་གཡོག་དང་འབྲེལ་བའི་ གསལ་
བཤད་རེ་བཅའ་སྒྲིག་རྐྱབ་བཅུག་སྟེ་ སོླབ་ཁང་ནང་ཨ་ལོ་སྐོར་རྒྱབ་འབད་ སོླབ་ཕྲུག་ཆ་
རོགས་ཚུ་ལུ་ ཉན་སླབ་ཀྱི་ལཱ་ཚུ་འབད་བཅུག་དགོ། 

རིག་རྩལ། (ཉན་ནི་ སླབ་ནི་) རིག་སྟོབས་དབྱེ་རིམ། (ལག་ལེན་) 
༨. ཁོང་ར་སྡེ་ཚན་འབད་ གསལ་བཤད་རེ་ བཅའ་སྒྲིག་རྐྱབ་སྟེ་ རྗོད་སྒྲ་དང་ ཚི་གི་གཅད་

མཚམས་ འོས་འབབ་དང་ལྡན་ཏོག་ཏོ་འབད་ སོླབ་སྡེ་དམངས་ཁར་སྤྱན་ཞུ་འབད་བཅུག་
དགོ། དེ་གི་སྐབས་ལུ་ སོླབ་དཔོན་གྱིས་ སོླབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ གསལ་བཤད་འདི་ དབྱེ་ཞིབ་
འབད་ནི་གི་ དབྱེ་དཔྱད་ཐོ་བཟོ་སྟེ་སོྤྲད་ཞིནམ་ལས་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་བཅུག་དགོ། 

རིག་རྩལ། (ཉན་ནི་ སླབ་ནི་) རིག་སྟོབས་དབྱེ་རིམ། (གོ་བ་ ལག་ལེན་) 
༩. ཆོས་སྐད་ནང་ཡོད་མི་སྲུང་ཐུང་ཀུ་ཅིག་ སོླབ་དཔོན་གྱིས་ལྷག་པའི་སྐབས་ ཨ་ལོ་ཉན་བཅུག་

སྟེ་ སྲུང་དེ་དང་ འདྲཝ་རེ་ཁོང་རའི་སྡེ་ཚན་ནང་བྱིན་ཞིནམ་ལས་ ལོག་རྫོང་ཁའི་ནང་སྐད་
སྒྱུར་འབད་དེ་སླབ་བཅུག་དགོ།  
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རིག་རྩལ། (ཉན་ནི་ སླབ་ནི་) རིག་སྟོབས་དབྱེ་རིམ། (ལག་ལེན་) 
༡༠. སོླབ་ཕྲུག་ཚུ་ དཔེ་མཛོད་ནང་བཏང་ཞིནམ་ལས་  སྲུང་གདམ་ཁ་རྐྱབ་བཅུག་སྟེ་ སྲུང་གི་ནང་

དོན་དང་འཁྲིལཝ་ད་ ག་ཅི་ར་འབད་དགོཔ་འདུག་ག། འཆར་གཞི་བཟོ་བཅུག་སྟེ་ འཁྲབ་
སྟོན་རྩེ་བཅུག་དགོ། འཁྲབ་སྟོན་གྱི་ནང་ལུ་ ཁྱད་ཆོས་ག་ཅི་ར་ཚང་དགོ་ག། སོླབ་དཔོན་གྱིས་ 
ཧེ་མ་ལས་དབྱེ་ཚད་བཟོ་སྟེ་སོྤྲད་དགོ། 
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ད་ཡིག་དང་ཡི་གུ་ ོར་བ། 
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ཁུངས་དོན། 

སྐད་ཡིག་གི་རིག་རྩལ་འདི་ སྨྲ་ཤེས་དོན་གོ་བ་མིའི་མཚན་ཉིད། ཟེར་སླབ་དོ་བཟུམ་ སྤྱིར་མིའི་ལུས་
རྟེན་ཐོབ་རིགས་ཐོབ་ཚད་ ག་ར་རིགས་མཐུན་ ནང་ཚན་སོ་སོའི་ཁ་སྐད་ བརྡ་དོན་སོྤྲད་ལེན་གྱི་ཐོག་
ལས་ ཤེས་བརྗདོ་འཇུག་གསུམ་གྱི་ཐ་སྙད་ མི་ཚེགང་སོྤྱད་ནི་ལུ་ རང་བཞིན་གྱི་རིག་སོྟབས་ཡོདཔ་
ཨིན། དེ་འབདཝ་ད་ འདས་པ་དང་ད་ལྟ་བའི་འབྱུང་རིམ་ཚུ་ མ་འོངས་པའི་དོན་ལུ་ཐོ་བཀོད་འབད་ནི་
དང་ འཛམ་གླིང་སྐད་རིགས་མ་འདྲ་བའི་ མི་རིགས་གཞན་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་  སོ་སོའི་རིག་པ་དང་ 
ཉམས་མྱོང་ཚུ་བརྗེ་སོར་འབད་དེ་ ཤེས་ཡོན་ཁྱད་པར་ཅན་བཟོ་ནི་ལུ་ ཡིག་ཐོག་བརྡ་སྦྱོར་གྱི་སྐད་ཡིག་
འདི་ མེད་ཐབས་མེདཔ་ལས་་ སྐད་ཡིག་འདི་ ཉན་སླབ་དང་ འབྲི་ལྷག་ རིག་རྩལ་གྱི་རྟེན་གཞི་ཨིན།  

དེ་ཡང་། ལུང་སོྟན་པ་རྩ་བ་སུམ་ཅུ་པ་ལས། བ བ་པ་ཀུན་གྱི་གཞི་འཛིན་ཅིང་། །རིག་ ེད་ ་བ་ མས་

ཀིྱ་ ། །མིང་ཚིག་བ ོད་པ་ཀུན་གྱི་གཞི། །ཡི་གེའི་ ོར་བ་བཤད་པར་ ། །ཟེར་གསུངས་ཡོདཔ་བཟུམ་ 
ནང་པའི་གཙུག་ལག་བསླབ་པ་གསུམ་དང་ ཕྱི་རོལ་པའི་རིག་བྱེད་བཞི་ མཐུན་མོང་གི་རིག་གནས་ཚུ་
ག་ར་གི་གཞི་འདི་ ཡི་གེའི་སྦྱོར་བ་ལུ་བརྟེན་དགོཔ་ཨིན། དེ་ཡང་ ངག་ཐོག་གི་བརྗོད་པ་ལུ་ བརྟེན་ཏེ་
འགྲུབ་པའི་སྐད་ཡིག་གི་སྦྱོར་བ་དང་ ཡི་གུའི་སྦྱོར་བ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ རྒྱུན་གནས་ཚུགས་པའི་ངག་ཐོག་གི་
བརྗོད་པ་ དེ་གཉིས་ གཅིག་ལུ་གཅིག་བརྟེན་གྱི་ཐོག་ལས་ འཇིག་རྟེན་བརྡ་སྤྲོད་ཀྱི་རྣམ་གཞག་ ནོར་
འཁྲུལ་མེད་པར་ ཡུན་རིང་གི་བར་ན་བརྡ་དོན་འཕོྲད་ཚུགསཔ་བཟོ་དགོཔ་ཨིན།  

དེའི་དོན་ལུ་ སྐད་ཡིག་གི་ཤེས་ཡོན་འཐོབ་ནི་གི་ རིག་རྩལ་འདི་ཡང་ རྫ་དཔལ་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེས། 
འ ི་ཀློག་ ་དང་རིག་པའི་གཞི་བ ང་ནས། །ཟེར་གསུངས་ཡོདཔ་བཟུམ། བྲི་ནི་དང་ལྷག་ནི་ སྒྲ་སྦྱོར་གྱི་
གཞུང་དང་ སྙན་ངག་ མངོན་བརོྗད་ སྡེབ་སྦྱོར་ལ་སོགས་པའི་ རིག་གནས་ཀྱི་ གཞི་འགྱམ་བཙུགས་
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ཐོག་ལས་ སྐད་ཡིག་ལུ་མཁས་པར་ འགྱུར་དགོཔ་ལས་བརྟེན་ སྐད་ཡིག་ཤེས་ཡོན་གྱི་གནས་ཚད་
ནང་ལུ་ སྦྱར་བྱ་ཡི་གེའི་རྣམ་གཞག་དང་ མིང་ཚི་བརྗོད་པའི་སྒྲུབ་ཚུལ་ལས་བརྩམས་ཏེ་  སྦྱོར་ཚུལ་ 
ཚི་ཕྲད་དང་ རྣམ་དབྱེའི་སྒྲ་སྦྱརོ་དང་ དོན་གྱི་འཇུག་ཚུལ་ཚུ་དང་  དེ་ཁར་སྐད་ཡིག་ལག་ལེན་གྱི་ 
བརྡ་འབྲེལ་ཡིག་རིགས་ རྣམ་གཞག་དང་བཅས་ སྐད་ཡིག་ཤེས་ཡོན་གྱི་གནས་ཚད་ནང་ལུ་ཚུདཔ་
འབད་བཟོ་སྟེ་ཡོད།།  
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ད་ཡིག་དང་ཡི་གུ་ ོར་བའི་གནས་ཚད། 

སོླབ་རིམ་༡༢ པ་མཇུག་བསྡུཝ་ད་ སོླབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས། 
༡. རྫོང་ཁའི་སྐད་ཡིག་གི་ དགོས་པ་དང་ཕན་ཐོགས་ ཁྱད་རྣམ་དང་སྒྲུབ་ཚུལ་ཤེས་ཚུགས་དགོ། 
༢. རྫོང་ཁའི་ མིང་ཚི་བརྗོད་པའི་རྣམ་གཞག་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་དགོ། 
༣. སྦྱར་བྱ་ཡི་གེའི་ རྣམ་གཞག་དང་ ཕྲད་རྣམ་དབྱེ་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་དགོ།   
༤. བདག་གཞན་དུས་གསུམ་དང་ བྱ་བྱེད་ལས་གསུམ་དབྱེ་བ་ཕྱེས་ཏེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས། 
༥. ཆོས་སྐད་དང་ རྫོང་ཁའི་རྗོད་སྒྲ་དང་ ཡིག་སྡེབ་ ཕྲད་དང་རྣམ་དབྱེའི་ ཁྱད་པར་ཚུ་ཕྱེ་ཚུགས་

དགོ། 
༦. ངག་ཐོག་དང་ཡིག་ཐོག་ལུ་ དུས་རྒྱུན་ ལག་ལེན་འཐབ་དགོ་པའི་ མིང་ཚི་གི་རིགས་དང་ 

སྒྲ་གཏམ་དང་ སྐོར་གཏམ་ དཔྱེ་གཏམ་ ཞེ་ས་དང་ཕལ་སྐད་ཚུ་ དབྱེ་བ་ཕྱེས་ཏེ་ ལག་ལེན་
འཐབ་ཚུགས་དགོ། 

༧. རྫོང་ཁ་རོ་མཱན་དང་ ཉེར་མཁོའི་ཨིང་ལིཤ་ རྫོང་ཁ་ནང་འབྲི་ཐངས་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་
དགོ། 

༨. གདམ་ང་ཅན་དང་ རྗོད་སྒྲ་ཕྱོགས་མཚུངས་ཀྱི་ ཡིག་སྡེབ་འཁྲུལ་སྤོང་ཚུ་ ཤེས་ཚུགས་དགོ། 
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ཡི་གུ་ ོར་བའི་བཀོད་རིས།  
           ོབ་རིམ། བ ་གཅིག་པ། བ ་གཉིས་པ། 
༡. ་ཚིག་ ་ ས་ག མ་ད ེ་བ།  √ √
༢. ཚིགས་བཅད་ཀྱི་བ དོ་པའི་ད ེ་བ། √
༣. མ་ད ེ་བ ད་ཀྱི་ད ེ་བ། √ √
༤.ཉེར་མཁོའི་ཨིང་ལིཤ་ ོང་ཁ་ནང་འ ི་ཐངས་ལམ་ གས། √ √
༥. ད་ཡིག་གི་འ ང་ཁུངས། √
༦. ར་བ ། √
༧. ཆོས་ ད་ ོང་ཁའི་ ོད་ ་དང་ ཡིག་ ེབ་ཁྱད་པར། √
༨. ོད་ ་ ོགས་མ ངས་ཀྱི་ཡིག་ ེབ་འཁྲུལ་ ོངས། √
༩. བདག་གཞན་ ས་ག མ་དང་ ་ ེད་ལས་ག མ་ད ེ་ད ད། √ √
༡༠. ཡི་གུ་ཕོ་མོའི་ད ེ་བ་ངོས་འཛིན། √
༡༡. མིང་མཐའ་འ ེན་ ལ། √
༡༢. ད་ཡིག་གི་ཁྱད་ མ་དང་ བ་ ལ། √
༡༣. མ ངས་གསལ། √
༡༤. ཐེ་ཚོམ་གིྱ་ ། √
༡༥. མིང་ཚིག་བ ོད་པའི་ མ་གཞག་ངོས་འཛིན་དང་ལག་ལེན། √
༡༦. ཆོས་ ད་ ོང་ཁའི་ ད་ མ་ཁྱད་པར། √
༡༧. ར་ ་ཡི་གེའི་ མ་གཞག་དང་ ོར་ ལ་ཚིག་ ད་ཀིྱ་ མ་གཞག། √

ཡིག་བ ར་ མ་གཞག་གི་ བཀོད་རིས་ཤོག་ཁྐྲམ།  
ཡིག་བ ར་ མ་གཞག བ ་གཅིག་པ། བ ་གཉིས་པ། 
༡ ་ཡིག། √ √
༢ གཏང་ཡིག། √ √
༣ འ ིན་ཡིག། √
༤ བཀའ་ ། √
༥ ཁྱབ་བ གས་དང་བ ་བ ལ། √
༦ གསལ་བ གས། √
༧ ན་ ། √
༨ ན་གསོལ། √
༩ ཟིན་ ིས། √
༡༠ གོྲས་གཞི། √ √
༡༡ གོྲས་ཆོད། √ √
༡༢ ་ཚིག་/བཤེར་ཡིག། √ √
༡༣ ངག་བ ོད། √
༡༤ འབའ་འགན་ ། √
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གནས་རིམ་བ ་ ོན། 
༡. སྐད་ཡིག་གི་ངོ་སོྤྲད་ ཕན་ཐོགས་དང་དགོས་པ་ཚུ་  འབྱུང་ཁུངས་དང་ ཁྱད་རྣམ་སྒྲུབ་ཚུལ་

ཚུ་ཤེས་ཚུགས། 
༢. མིང་ཚི་བརྗོད་པའི་རྣམ་གཞག་ ཧ་གོ་སྟེ་ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས། 
༣. སྦྱར་བྱ་ཡི་གེའི་ རྣམ་གཞག་དང་ ཕྲད་རྣམ་དབྱེ་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས།   
༤. བདག་གཞན་དུས་གསུམ་དང་ བྱ་བྱེད་ལས་གསུམ་དབྱེ་བ་ཕྱེས་ཏེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས། 
༥. ཆོས་སྐད་དང་ རྫོང་ཁའི་རྗོད་སྒྲ་དང་ ཡིག་སྡེབ་ ཕྲད་དང་ རྣམ་དབྱེའི་ཁྱད་པར་ཚུ་ ཕྱེ་

ཚུགས། 
༦. ངག་ཐོག་དང་ཡིག་ཐོག་ལུ་ དུས་རྒྱུན་ ལག་ལེན་འཐབ་དགོ་པའི་ མིང་ཚི་གི་རིགས་དང་ 

སྒྲ་གཏམ་དང་ སྐོར་གཏམ་ དཔྱེ་གཏམ་ ཞེ་ས་དང་ཕལ་སྐད་ཚུ་ དབྱེ་བ་ཕྱེས་ཏེ་ ལག་ལེན་
འཐབ་ཚུགས། 

༧. ཉེར་མཁོའི་ཨིང་ལིཤ་ རྫོང་ཁ་ནང་འབྲི་ཐངས་ལམ་ལུགས་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས། 
༨. གདམ་ང་ཅན་དང་ རྗོད་སྒྲ་ཕྱོགས་མཚུངས་ཀྱི་ ཡིག་སྡེབ་འཁྲུལ་སྤོང་ཚུ་ ཤེས་ཚུགས། 
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ོབ་ ོང་ལས་དོན། 

༡. སོླབ་རིམ་བཅུ་གཅིག་པ་ནང་ལྷབ་མི་སྐད་ཡིག་གི་རིག་རྩལ་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་དགོ།  
༢. སྐད་ཡིག་གི་ ཁྱད་རྣམ་དང་ སྒྲུབ་ཚུལ་ཚུ་ཤེས་ཚུགས་དགོ། 
༣. མིང་ཚི་བརྗོད་པའི་ རྣམ་གཞག་དབྱེ་དཔྱད་དང་ ཚིས་བཅད་ཀྱི་དབྱེ་བ་ཚུ་ ཚུལ་མཐུན་

འབད་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་དགོ། 
༤. མཚུངས་གསལ་དང་ ཐེ་ཚོམ་གྱི་སྒྲའི་ འཇུག་ཚུལ་ཧ་གོ་སྟེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་དགོ། 
༥. སྦྱར་བྱ་ཡི་གེའི་རྣམ་གཞག་དང་ སྦྱོར་ཚུལ་ཚི་ཕྲད་ཀྱི་ འཇུག་པ་ཤེས་ཚུགས་དགོ།  
༦. བདག་གཞན་དུས་གསུམ་དང་ བྱ་བྱེད་ལས་གསུམ་གྱི་ དབྱེ་བ་ཕྱེས་ཏེ་ ལག་ལེན་འཐབ་

ཚུགས་དགོ།  
༧. ཆོས་སྐད་དང་ རྫོང་ཁའི་ཕྲད་རྣམ་དབྱེའི་ ཁྱད་པར་ཚུ་ ཕྱེ་ཚུགས་དགོ།  
༨. ངག་ཐོག་དང་ ཡིག་ཐོག་ལུ་ དུས་རྒྱུན་ ལག་ལེན་འཐབ་དགོ་པའི་ མིང་ཚི་གི་རིགས་ 

ཡིག་སྡེབ་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་དགོ།  
༩. སྒྲ་གཏམ་དང་ སྐོར་གཏམ་ དཔྱེ་གཏམ་ ཞེ་ས་དང་ཕལ་སྐད་ཚུ་ འོས་འབབ་ལྡན་ཏོག་ཏོ་

འབད་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་དགོ།  
10. སྐད་ཡིག་ སོླབ་སྦྱོང་འབད་ནི་ལུ་ སོྤྲ་བ་དང་བརྩོན་ཤུགས་ བསྐྱེད་ཚུགས་དགོ། 
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ོབ་དཔོན་ ་གིས་འབད་དགོཔ། 
༡. སྐད་ཡིག་གི་འབྱུང་ཁུངས་དང་ ཁྱད་རྣམ་སྒྲུབ་ཚུལ་ཚུ་ ངོ་སོྤྲད་འབད་བྱིན་དགོ། 
༢. མིང་ཚི་བརྗོད་པའི་རྣམ་གཞག་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་པའི་སྦྱང་བ་བྱིན་དགོ། 
༣. སྦྱར་བྱ་ཡི་གེའི་རྣམ་གཞག་དང་ ཕྲད་རྣམ་དབྱེ་ཚུ་ ཚུལ་མཐུན་འབད་ ལག་ལེན་འཐབ་

ཚུགས་པའི་སྦྱང་བ་བྱིན་དགོ། 
༤. བདག་གཞན་དུས་གསུམ་དང་ བྱ་བྱེད་ལས་གསུམ་གྱི་དབྱེ་བ་ ཕྱེ་ཞིནམ་ལས་འཇུག་ཚུལ་

སྟོན་བྱིན་ཏེ་ སྦྱང་བ་བྱིན་དགོ། 
༥. ཆོས་སྐད་དང་ རྫོང་ཁའི་རྗོད་སྒྲ་དང་ ཡིག་སྡེབ་ ཕྲད་རྣམ་དབྱེའི་ ཁྱད་པར་ཚུ་ དབྱེ་བ་ཕྱེས་

ཏེ་ སྟོན་བྱིན་དགོ། 
༦. ངག་ཐོག་དང་ཡིག་ཐོག་ལུ་ དུས་རྒྱུན་ ལག་ལེན་འཐབ་དགོ་པའི་ མིང་ཚི་གི་རིགས་དང་ 

སྒྲ་གཏམ་དང་ སྐོར་གཏམ་ དཔྱེ་གཏམ་ ཞེ་ས་དང་ཕལ་སྐད་ དབྱེ་བ་ཕྱེས་ཏེ་ སྟོན་ཞིནམ་
ལས་ སྦྱང་བ་བྱིན་དགོ། 

༧. མིང་ཚི་རྒྱ་སྐྱེད་དང་ རྗོད་སྒྲ་ཚུ་ སྟོན་བྱིན་ཏེ་ སྦྱང་བ་བྱིན་དགོ། 
༨. ཉེར་མཁོའི་ཨིང་ལིཤ་ རྫོང་ཁ་ནང་འབྲི་ཐངས་ སྟོན་བྱིན་དགོ། 
༩. གདམ་ང་ཅན་དང་ རྗོད་སྒྲ་ཕྱོགས་མཚུངས་ཀྱི་ ཡིག་སྡེབ་འཁྲུལ་སྤོང་ཚུ་ དབྱེ་བ་ཕྱེས་ཏེ་ 

སྟོན་བྱིན་དགོ།  
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མ ན་ ེན་ཚང་དགོཔ། 
འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ གཞི་རིམ་འོག་མའི་ སོླབ་རིམ་ཚུ་ནང་ རྫོང་ཁའི་སྐད་ཡིག་ཉན་སླབ་དང་  
འབྲི་ལྷག་གི་རིག་རྩལ་ སྦྱང་བ་ཁྱད་འཕགས་འཐོབ་ནིའི་དོན་ལུ་ སྦྱང་བ་ལེ་ཤ་བྱིན་དགོཔ་ཡོད། དེ་གི་
ཤུལ་ལས་ སྐད་ཡིག་དང་ བརྡ་སྦྱོར་གྱི་ སོླབ་སྦྱོང་འབད་དེ་ མིང་ཚི་བརྗོད་པ་དང་ ཕྲད་རྣམ་དབྱེ་ 
རྗོད་སྒྲ་དང་ ཐ་སྙད་གསརཔ་ཚུ་ལྷབ་ནི་ལས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ སྐད་ཡིག་གི་དགོས་པ་དང་ འབྱུང་
ཁུངས་ ཚུན་ཚོད་ལྷབ་དགོཔ་ཨིན། རྫོང་ཁའི་སྐད་ཡིག་དང་ ཡིག་སྦྱོར་གྱི་གནས་ཚད་ འཐོབ་ཐབས་
ལུ་ སོླབ་དཔོན་དང་ སོླབ་ཕྲུག་གཉིས་ཆ་ར་ལུ་ གཤམ་གསལ་གྱི་ཆ་རྐྱེན་ཚུ་གིས་ ཕན་ཐབས་སོྦམ་
འབྱུང་ནི་ཨིནམ་ལས་ སོླབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་འཐོབ་དགོ་པའི་ གོ་སྐབས་ཚུ་ཡང་། 

༡ དུས་མཐུན་གཏན་འབེབས་ཀྱི་མིང་ཚི་དང་ མིང་གི་མངོན་བརྗོད་ དཔེ་དེབ་ལ་སོགས་པ་ཚུ་
དང་ ལྷག་པར་དུ་ གནས་རིམ་སོ་སོའི་གནས་ཚད་དང་བསྟུན་པའི་ཚི་མཛོད་ཚུ་གི་ཐོག་ལས་ 
ཡིག་སྡེབ་དང་ གོ་དོན་ མིང་ཚི་གི་ཐ་སྙད་ལུ་ གོམས་འདྲིས་སྦྱང་བ་འབད་ནིའི་ གོ་
སྐབས་འཐོབ་དགོ། 

༢ ཚུལ་མཐུན་གྱི་རྗོད་ཚི་བཟོ་ཐངས་ཀྱི་ འཐོབ་ལམ་དང་བསྟུན་པའི་བརྡ་ཤད་ལམ་ལུགས་དང་ 
རྫོང་ཁའི་ངག་གཤིས་དང་བསྟུན་པའི་ རྗོད་སྒྲ་ལུ་སྦྱང་བ་འབད་ནིའི་ གོ་སྐབས་འཐོབ་དགོ། 

༣ མིང་ཚི་བརྗོད་པ་ཚུ་གི་གོ་དོན་དང་ མིང་གཞིའི་ཡིག་སྡེབ་ སྦྱང་བ་ཚུ་ ལོ་མཐའ་མ་ཚུན་
ཚོད་ལུ་ འཐོབ་ནི་ཡོདཔ་བཟོ་དགོ། 

༤ རྫོང་ཁའི་རྣམ་དབྱེ་དང་ཚི་ཕྲད་ཚུ་གི་ ངོ་སོྤྲད་ལས་ འགོ་བཙུགས་ཏེ་ སྒྲའི་སྦྱོར་ཚུལ་དང་  
དོན་གྱི་འཇུག་ཚུལ་ཚུན་ཚོད་ལུ་ སྦྱང་བ་འབད་ནིའི་གོ་སྐབས་འཐོབ་དགོ། 
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༥ ཡུལ་བསྟུན་ཞེ་ས་དང་ཕལ་སྐད་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ལུ་སྦྱང་བའི་གོ་སྐབས་འཐོབ་དགོ། 
༦ གནད་དོན་དང་བསྟུན་པའི་ སྐད་ཡིག་གི་སྦྱོར་ཚུལ་དང་ སྙན་ངག་གི་ཉམས་འགྱུར་ཚུ་ལུ་ 

སྦྱང་བ་འབད་ནིའི་གོ་སྐབས་འཐོབ་དགོ། 
༧ ལུགས་ཀྱི་བསྟན་བཅོས་ཚུ་ནང་ལས་གསུངས་པའི་ བློ་སླབ་ཐངས་ཀྱི་ ཁྱད་ཆོས་མ་འདྲཝ་ཚུ་ 

ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ལུ་ སྦྱང་བ་འཐོབ་དགོ། 

མཁོ་ཆས་དང་ ོང་ ་ ས་ཚདོ། 
༡ ལས་རིམ་འདི་ནང་བཀོད་མི་ཚུ་ སྐད་ཡིག་དང་ ཡིག་སྦྱོར་རང་མགོ་འདྲོང་ཚུགས་པའི་ 

དམིགས་གཏད་བསྐྱེད་ཡོདཔ་ལས་ དམིགས་དོན་གྲུབ་མི་འགྲུབ་འདི་ སོླབ་དཔོན་གྱི་ སོླབ་
སྟོན་འཆར་གཞི་དང་ སོླབ་སྟོན་ཐབས་ཤེས། ལྟ་ཞིབ་དང་དབྱེ་ཞིབ་ལུ་རག་ལསཔ་ཨིན། དེ་
མ་ཚད་ སོླབ་དཔོན་དང་སོླབ་ཕྲུག་གཉིས་ཆ་ར་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་དང་འགོ་འདྲེན་ དེ་ལས་མཐུན་
རྐྱེན་ཚུ་ ཕུན་སུམ་ཚོགསཔ་འབད་དགོ་པའི་ཁར་ སོླབ་སྦྱོང་ལུ་ ལང་ཚུགས་པའི་དུས་ཡུན་ཚུ་
ཡང་དགོ། 

༢ མཁོ་ཆས་ཚུ་གི་ཐད་ དང་པ་སོླབ་རིམ་སོ་སོའི་ སོླབ་དེབ་དང་། གཉིས་པ་ལྷག་དེབ་ཀྱི་དོན་ལུ་ 
དུས་མཐུན་གྱི་ ཚི་མཛོད། དོན་ཚན་དང་འབྲེལ་བའི་ སྐད་ཡིག་གོང་འཕེལ་ལུ་ཕན་པའི་ 
དཔེ་དེབ་ཚུ་དང་གསུམ་པ་ལུ་ རྒྱབ་རྟེན་དཔེ་དེབ་ཚུ་ རྩ་གཞུང་ནང་ བཀོད་མི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ 
འཐོབ་དགོཔ་ག་ནི་ལས་གལ་ཆེ། 
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ད་ཡིག་གི་ཁྱད་ མ་དང་ བ་ ལ། 

ལས་དོན། 
࿇ སྤྱིར་བཏང་སྐད་ཡིག་དང་ རྫོང་ཁ་གི་ཁྱད་ཆོས་དང་རྣམ་པ་ཚུ་ ག་ཅི་བཟུམ་ར་ཡོད་ག་ཧ་གོ་

ཚུགས་དགོ། 
࿇ སྐད་ཡིག་སྒྲུབ་ཚུལ་དང་ འགྱུར་འགོྲས་ཚུ་ག་དེ་སྦེ་ཡོད་ག་ སླབ་ཚུགས་དགོ། 
࿇ མིང་ཚི་བརྗོད་པའི་ཐ་སྙད་དང་ རྗོད་སྒྲ་ ཕོ་མའོི་རྟགས་ཀྱི་དབྱེ་བ་ཚུ་ ཧ་གོ་ཚུགས་དགོ། 
࿇ ཐ་སྙད་སོ་སོ་ལས་སྒྲུབ་ཚུལ་ཚུ་ཧ་གོ་ཚུགས་དགོ། 
ོང་ ། 

 རིག་རྩལ། (ལྷག་ནི་ བྲི་ནི་) རིག་སྟོབས་དབྱེ་རིམ། (དབྱེ་དཔྱད་) 
༡. སོླབ་དཔོན་གྱིས་ སོླབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ སྐད་ཡིག་གི་ཁྱད་རྣམ་དང་ སྒྲུབ་ཚུལ་གྱི་སྐོར་ལས་ 

ལེགས་ཤོམ་འབད་ ལྷག་བཅུག་ཞིནམ་ལས། སྐད་ཡིག་གཞན་དང་ མ་འདྲ་བའི་ཁྱད་ཆོས་ 
ག་ཅི་ར་ཡོད་ག་ ཐོ་བཀོད་བཅུག་ཞིནམ་ལས། དཔེར་ན། སྒྲ་གདངས་ཟེར་བ་ཅིན། གཞན་
དང་མ་འདྲ་བའི་སྒྲ་གདངས་ག་ཅི་བཟུམ་ར་ཨིན་ན་ དཔེ་ཞིབ་འཚོལ་འབད་དེ་བྲི་བཅུག་དགོ། 

རིག་རྩལ། (ལྷག་ནི་ བྲི་ནི་) རིག་སྟོབས་དབྱེ་རིམ། (དབྱེ་དཔྱད་) 
༢. སོླབ་ཕྲུག་སྡེ་ཚན་ནང་ལུ་འབད་ ལྷག་བཅུག་སྟེ་གོ་སྡུར་འབད་བཅུག་ཞིནམ་ལས་ སྐད་ཡིག་

གི་ འགྱུར་འགོྲས་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ དང་ཕུ་གི་དུས་དང་ ད་རེས་ཀྱི་བར་ན་ ཁྱད་པར་དང་
འགྱུར་བ་ག་ཅི་ར་འདུག་ག་ ལེགས་ཤོམ་འབད་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་བཅུག་ཞིནམ་ལས་ བཅུད་
བཏོན་ཏེ་ སྤྱན་ཞུ་འབད་བཅུག་དགོ།  
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རིག་རྩལ། (ལྷག་ནི་ བྲི་ནི་) རིག་སྟོབས་དབྱེ་རིམ། (དབྱེ་དཔྱད་) 
༣. རྫོང་ཁའི་ སྐད་ཡིག་གི་ཁྱད་རྣམ་འདི་ རྩ་བའི་དོན་ཚན་ལྔ་ ཡོད་མི་རེ་རེ་བཞིན་གྱི་ གནད་

དོན་བཅུད་བཏོན་བཅུག་དགོ། དེ་ལུ་ནང་གསེས་ཀྱི་དབྱེ་བ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཞིབ་འཚོལ་འབད་
བཅུག་སྟེ་ སྤྱན་ཞུ་འབད་བཅུག་དགོ། 

རིག་རྩལ། (ལྷག་ནི་ བྲི་ནི་) རིག་སྟོབས་དབྱེ་རིམ། (དབྱེ་ཞིབ་) 
༤. དཔེར་ན། ༣.༣ གི་ནང་ རྗོད་སྒྲའི་ཁྱད་རྣམ་ལུ། རྐྱང་པ། འདོགས་ཅན། མགོ་ཅན། རྗེས་

འཇུག་ཅན། སོྔན་འཇུག་ཅན། དབྱངས་ལྡན་གྱི་ རྗོད་སྒྲ་དང་དབྱེ་ཁག་དྲུག་འབད་ ཡོད་མི་
ཚུའི་སྒྲུབ་ཚུལ་ སོླབ་ཕྲུག་ཁོང་ར་ལུ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་ འཚོལ་བཅུག་སྟེ་ ཁུངས་བཀལ་
བཅུག་དགོ།  

(དེ་བཟུམ་སྦེ་ རིགས་བསྒྲེས་ཏེ་༣.༤ གི་ནང་གསེས་བཟུམ་སྦེ་ རྫོང་ཁའི་ངག་གཤིས་ལས་
འགྲུབ་པའི་མིང་ཚི་གི་ཐ་སྙད། ཆོས་སྐད་སྒྱུར་བཅོས་ལས་འགྲུབ་པའི་མིང་ཚི་གི་ཐ་སྙད། 
ཁ་གཞན་ལས་འགྲུབ་པའི་མིང་ཚི་གི་ཐ་སྙད། ཚུ་ག་དེ་སྦེ་ཨིན་ན་ སོླབ་དེབ་དང་ ཀུན་
གསལ་ཚུ་ལྷག་བཅུག་སྟེ་ མིང་ཚི་ཚུ་བསྒྱོམས་ཏེ་ སྤྱན་ཞུ་འབད་བཅུག་དགོ།) 

རིག་རྩལ། (ལྷག་ནི་ བྲི་ནི་) རིག་སྟོབས་དབྱེ་རིམ། (དབྱེ་དཔྱད་) 
༥. ཡིག་རྒྱུགས་འདི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ སོླབ་ཕྲུག་ཚུ་གི་རྒྱུད་ལུ་ མིང་ཚི་སྡེབ་དང་སྦྲགས་སྦྱང་བ་

འབད་ནི་གི་དོན་ལུ་ སོླབ་དཔོན་དང་སོླབ་ཕྲུག་གཉིས་ཆ་ར་གིས་ གནད་དོན་རེ་རེ་བཞིན་ཞིབ་
འཚོལ་འབད་ དབྱེ་དཔྱད་འབད་ཞིནམ་ལས་ མིང་ཚི་གི་ཐོ་བསྡུ་གསོག་འབད་སའི་ འབྲི་
དེབ་ཅིག་བཟོ་ཞིནམ་ལས་ དཔེ་སྣོད་ནང་བཞག་དགོ། མིང་ཚི་གི་དེབ་འདི་གིས་ ལས་
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འགུལ་དང་འབྲི་རྩོམ་ཚུ་འབྲི་བའི་སྐབས། རྒྱབ་རྟེན་ ཚི་མཛོད་འབད་ ལག་ལེན་འཐབ་
ཚུགས། 

 དྲན་གསོ།  སོླབ་དཔོན་གྱིས་ ཡི་གུ་སྡེབ་ལུ་དབུ་ཚུགས་བསྐྱེད་དེ་ ཨ་ལོ་ཚུ་ཡིག་སྡེབ་སྒྲིང་
སྒྲིང་བཟོ་དགོཔ་འདི་ ང་བཅས་རའི་དམིགས་ཡུལ་ངོ་མ་ཨིན། 
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མ ངས་པ་གསལ་ ེད་ཀིྱ་ ། 
ལས་དོན། 
 མཚུངས་པ་གསལ་བྱེད་ཀྱི་ སྦྱོར་ཚུལ་ཤེས་ཏེ་ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་དགོ། 
 མཚུངས་པ་གསལ་བྱེད་ཀྱི་བྱེད་ལས་དང་ དགོས་པ་ཚུ་ཧ་གོ་ཚུགས་དགོ། 
 མཚུངས་པ་གསལ་བྱེད་ཀྱི་ ཕྲད་བཙུགས་ཏེ་ རྩོམ་དང་ཞབས་ཁྲ་སོགས་བརྩམ་ཚུགས་དགོ། 
ོང་ ། 
 རིག་རྩལ། (ལྷག་ནི་) རིག་སྟོབས་དབྱེ་རིམ། (དབྱེ་དཔྱད་)  
༡. སོླབ་དཔོན་གྱིས་ སོླབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ ཡིག་རྒྱུགས་འདི་ལེགས་ཤོམ་འབད་ ལྷག་བཅུག་ཞིནམ་

ལས་ དཔེ་དང་དང་དཔེ་ཅན། ཆོས་དང་ཆོས་ཅན། ཁྱད་གཞི་ཁྱད་ཆོས་ཚུ་གི་སྐོར་ གོ་སྡུར་གྱི་
ཐོག་གོ་བརྡ་སྤྲོད་ཞིནམ་ལས་ ཞབས་ཁྲ་དང་རྩང་མོ་ བློ་ཟེ་ལ་སོགས་པའི་ དཔེ་ཆ་ནང་ལས་ 
དབྱེ་དཔྱད་འབད་དེ་ ལོགས་སུ་བཏོན་བཅུག་དགོ། སོླབ་རིམ་འདི་གི་སྐབས་ལུ་ མཚུངས་པ་
གསལ་བྱེད་ཀྱི་སྐོར་ལས་ལྷབ་ད་ སོླབ་རིམ་ཆུང་བ་ལས་མར་ ལྷབ་དོ་བཟུམ་མེན་པར་ དབྱེ་
དཔྱད་འབད་ནི་ལ་སོགས་པ་ རིག་རྩལ་སོྤྲད་དགོཔ་ཨིན། 

སོླབ་དཔོན་གྱིས་ སོླབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ཁྱད་གཞི་ཁྱད་ཆོས་དང་ དཔེ་དང་དཔེ་ཅན་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ 
ངོ་སོྤྲད་འབད་བའི་སྐབས་ དཔེ་དམན་པ་ལུ་སྦྱར་བ་ཅིན་ སྙན་ངག་གི་མཛེ་ཆ་དང་མི་ལྡན་
པའི་རྣམ་གཞག་ཚུ་ཡང་ ངོ་སོྤྲད་འབད་བྱིན་དགོཔ་གལ་ཆེ།  

རིག་རྩལ། (བྲི་ནི་) རིག་སྟོབས་དབྱེ་རིམ། (དབྱེ་དཔྱད་)  
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༢. མཚུངས་པ་གསལ་བྱེད་ཀྱི་ ཕྲད་ཚུ་ངོས་འཛི་འབད་ཞིནམ་ལས་ ཚིས་བཅད་ཀྱི་ རྗོད་ཚི་
ནང་ལུ་ ག་དེ་སྦེ་འཇུགཔ་མས་ག་ དབྱེ་དཔྱད་འབད་བཅུག་སྟེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཐངས་ཧ་གོ་
བཅུག་དགོ།  

རིག་རྩལ། (བྲི་ནི་) རིག་སྟོབས་དབྱེ་རིམ། (ལག་ལེན་)  
༣. སོླབ་དཔོན་གྱིས་ རྩོམ་བཟུམ་ཅིག་ དཔེ་དང་དཔེ་ཅན་ སོགས་ཀྱི་འཇུག་པ་ དཔེ་སྟོན་འབད་

ཞིནམ་ལས་ ཞབས་ཁྲ་དང་རྩོམ་ བློ་ཟེ་ རྩང་མོ་ལ་སོགས་པ་ མཚུངས་པ་གསལ་བྱེད་ཀྱི་སྒྲ་
ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་བཅུག་སྟེ་ བྲི་བཅུག་དགོ། (དེ་བཟུམ་ བསོྟད་སྨད་དགོད་བྲོ་གི་རྩོམ་ལ་
སོགས་པ་ གཞན་ཡང་རིགས་བསྒྲེ་དགོ། དཔེར་ན། གངས་རི་དཀར་དོ་བཟུམ་མའི་ཡོན་ཏན་
ལུ།། ཉིམ་དང་འདྲ་བའི་དོན་གཉེར་མ་འབད་ན།། འབབ་ཆུ་ལྟ་བུའི་རིག་རྩལ་མི་འཐོབ་
པས།། ནམ་རྒྱུན་ལོྷད་མེད་བརྩོན་ཤུགས་བསྐྱེད་ན་དགའ།། བཟུམ། 

རིག་རྩལ། (བྲི་ནི་) རིག་སྟོབས་དབྱེ་རིམ། (ལག་ལེན་)  
༤. སློབ་དཔོན་གྱིས་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ རོྩམ་ཁ་ཡངས་བཅུག་ནི་གི་དོན་ལུ་ ཚི་འབྲུ་༦ མ་༧ མ་༨ 

མ་ ལ་སོགས་པ་དཔེ་སྟོན་འབད་དེ་ ཚིས་བཅད་ལྔ་དྲུག་ གང་འཚམས་བྲི་བཅུག་སྦེ་ ལྷག་སྟེ་སྙན་
ཞུ་འབད་བཅུག་དགོ། 
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ཐ་ེཚམོ་གྱ་ི ། 
ལས་དོན། 
࿇ ཐེ་ཚོམ་ཟེར་མི་འདི་ ག་ཅི་བཟུམ་ཅིག་ཨིན་ན་ སླབ་ཚུགས་དགོ། 
࿇ ཐེ་ཚོམ་གྱི་ཕྲད་ ངོས་འཛི་འབད་དེ་ བྲི་ཚུགས་དགོ། 
࿇ ཐེ་ཚོམ་སྒྲ་གི་བྱེད་ལས་དང་ དགོས་པ་ཚུ་ཧ་གོ་སྟེ་  ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་དགོ། 
ོང་ ། 

 རིག་རྩལ། (ཉན་ནི་ སླབནི་ ལྷག་ནི་) རིག་སྟོབས་དབྱེ་རིམ། (དབྱེ་དཔྱད་)  
༡. སོླབ་དཔོན་གྱིས་ སོླབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ ཡིག་རྒྱུགས་དེ་ ལྷག་བཅུག་ཞིནམ་ལས་ ཐེ་ཚོམ་གྱི་སྒྲ་ 

ཟེར་མི་འདི་ ག་ཅི་བཟུམ་ཅིག་ཨིན་ན་ ངོས་འཛི་འབད་དེ་ བཅུད་དོན་བཏོན་བཅུག་དགོ། 
སོླབ་དཔོན་གྱིས་ ཐེ་ཚོམ་གྱི་གོ་དོན་དང་ སྒྲ་ཚུ་སློབ་ཕྲུག་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་དྲི་བ་དྲིས་ལན་གྱི་
ཐོག་ལས་ གཏན་འབེབས་འབད་དགོ། 

རིག་རྩལ། (ལྷག་ནི་ བྲི་ནི་) རིག་སྟོབས་དབྱེ་རིམ། (དབྱེ་དཔྱད་)  
༢. སོླབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ ཐེ་ཚོམ་གྱི་སྒྲ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་ནི་གི་དོན་ལུ་ སོླབ་དཔོན་གྱིས་དཔེ་

སྟོན་འབད་དགོ། དཔེར་ན། ཐེ་ཚོམ་གྱི་སྒྲ་འདི་ སོླབ་དེབ་ནང་ཡོད་མི་བཟུམ་གྱིས་མ་དོ་བར། 
ཞབས་ཁྲ་ཚུ་ནང་ལས་ཡང་། ནམ་མཁའི་ཟླ་བ་ས་ལུ་འབབ་ཨིན་ན། །མེ་ཏོག་ཡོམ་ཡོམ་
རླུང་གིས་དཀྲོགཔ་ཨིན་ན། །ཟེར་མི་ཚུ་ཡང་ ཐེ་ཚོམ་གྱི་སྒྲ་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ བཟོ་བའི་
ཞབས་ཁྲ་ཨིན།  
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 དེ་འབད་ཞིནམ་ལས་ ང་བཅས་ཀྱིས་ དཔེ་མཛོད་ནང་སོང་སྟེ་ ཞབས་ཁྲ་དང་ བློ་ཟེ་ལ་སོགས་པའི་
དཔེ་དེབ་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ ཐེ་ཚོམ་གྱི་སྒྲ་ལག་ལེན་འཐབ་ཐངས་ལུ་བལྟ་སྟེ་ རོྩམ་རེ་རྐྱབ་ནི་ཨིན་ ཟེར་
ཞིནམ་ལས་ ཞིབ་འཚོལ་འབད་དེ་ ཁོང་རའི་བློ་འདདོ་དང་འཁྲིལ་ རོྩམ་འབྲི་འབད་བཅུག་དགོ། 
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མིང་ཚིག་བ ོད་པའི་ མ་གཞག་ད ེ་ད ད། 
ལས་དོན། 
࿇ མིང་དང་ ཚི་གི་ཁྱད་པར་ ཕྱེ་ཚུགས་དགོ། 
࿇ ཚི་དང་ ཁྱད་ཚི་གི་ཁྱད་པར་ དབྱེ་བ་ཕྱེ་ཚུགས་དགོ། 
࿇ བརྗོད་པའི་ དབྱེ་བ་མ་འདྲཝ་ཚུ་གི་བར་ན་ ཁྱད་པར་ག་ཅི་ཡོད་ག་ཤེས་ཚུགས་དགོ། 
ོང་ ། 

རིག་རྩལ། (ལྷག་ནི་ བྲི་ནི་) རིག་སྟོབས་དབྱེ་རིམ། (དབྱེ་དཔྱད་) 
༡. སོླབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ སོླབ་དེབ་ནང་ལུ་ཡོད་པའི་ ཡིག་རྒྱུགས་དེ་ལེགས་ཤོམ་འབད་ ལྷག་བཅུག་

ཞིནམ་ལས། མིང་ཚི་བརྗོད་པསོ་སོའི་དབྱེ་བ་མ་འདྲཝ་ཚུ་ ག་དེ་མང་མང་འཚོལ་ཏེ་ལྷག་
བཅུག་དགོ། 

རིག་རྩལ། (ལྷག་ནི་ བྲི་ནི་) རིག་སྟོབས་དབྱེ་རིམ། (དབྱེ་དཔྱད་ དབྱེ་ཞིབ་) 
༢. མིང་དང་ཚི་གི་ ནང་གསེས་ཀྱི་དབྱེ་བ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཀུན་གསལ་དང་། ལྷག་དེབ། དུས་

དེབ་ལ་སོགས་པ་གཞན་མི་ནང་ལས་ ཞིབ་འཚོལ་འབད་ནིའི་ འཆར་གཞི་བཅའ་སྒྲིག་རྐྱབ་
བཅུག་སྟེ་ བྱ་ཚི་འགྱུར་མེད་དང་ དུས་གསུམ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ སྡེབ་སོར་འགོྱ་མི་ཚུ་ག་དེ་
མང་མང་ འཚོལ་ཏེ་ལྷབ་བཅུག་དགོ། 

རིག་རྩལ། (ལྷག་ནི་ བྲི་ནི་) རིག་སྟོབས་དབྱེ་རིམ། (དབྱེ་ཞིབ་) 
༣. མིང་ཚི་བརྗོད་པ་ཟེར་མི་འདི་གི་རྣམ་པ་ ག་ཅི་བཟུམ་ཅིག་ཨིན་ན་ ངོས་འཛི་འབད་བཅུག་

སྟེ་ བརྗོད་པའི་དབྱེ་བ་ཚུ་ སོླབ་དེབ་འདི་ནང་ལུ་ ཡོད་མི་དཔེ་ལུ་ དབྱེ་བ་དཔྱད་བཅུག་ཞིནམ་
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ལས་རིགས་བསྒྲེས་ཏེ་ དཔེ་དེབ་ གཞན་ཁ་ལས་ཞིབ་འཚོལ་འབད་དེ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་བཅུག་
དགོ། 

རིག་རྩལ། (ལྷག་ནི་ བྲི་ནི་) རིག་སྟོབས་དབྱེ་རིམ། (དབྱེ་ཞིབ་) 
༤. ཚིས་བཅད་ཀྱི་བརྗོད་པ་ཟེར་མི་འདི་ ག་ཅི་གི་དོན་ལུ་ལག་ལེན་ འཐབ་ཨིན་ན་ ལྷག་བཅུག་

ཞིནམ་ལས་ སོླབ་དེབ་འདི་ནང་ལུ་ཡོད་པའི་ དཔེ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཚིས་བཅད་བཟོ་བཅུག་སྟེ་ 
དམངས་ཁར་ལྷག་སྟེ་ སྙན་ཞུ་འབད་བཅུག་དགོ། སོླབ་དཔོན་གྱིས་ སོླབ་དེབ་འདི་ནང་
བཀོད་མི་ རྐྱངམ་གཅིག་མེན་པར་ གཞན་ཡང་རིགས་བསྒྲེས་ཏེ་ བསོྟད་པ་ དགའབ་ སྐྱོ་
བ་ འཁྲུལ་བ་ དགོད་བྲ་ལ་སོགས་པའི་རྩོམ་ སོླབ་དཔོན་གྱིས་དཔེ་སྟོན་འབད་དེ་ ག་དེ་མང་
མང་ ི་བ ག་དགོ། དེ་བཟུམ་འབྲི་བའི་སྐབས་ལུ་ ཚད་གཞི་དཔེར་ན། སྡེབ་ངེས་པར་ཚང་
དགོཔ་ ཕྲད་དང་རྣམ་དབྱེ་ཚུ་ཕོག་དགོཔ་ དཔེ་དང་དཔེ་ཅན་ ཚུལ་དང་མཐུན་དགོཔ་ ལ་
སོགས་པའི་ཚད་གཞི་ཚུ་ སེམས་ཁར་ངེས་བཅུག་སྟེ་ ི་བ ག་དགོ། 

རིག་རྩལ། (ལྷག་ནི་ བྲི་ནི་) རིག་སྟོབས་དབྱེ་རིམ། (དབྱེ་ཞིབ་) 
༥. འཕྲལ་འཕྲལ་ སོླབ་དཔོན་གྱིས་ སོླབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ རྩོམ་དང་བློ་ཟེ་གི་རིགས་ཚུ་ ལྷག་བཅུག་

སྟེ་ དཔེ་དང་དཔེ་ཅན། ཁྱད་གཞི་ཁྱད་ཆོས། དཔེ་དང་དོན་ངོས་འཛི་འབད་བཅུག་དགོ། དེ་
ལས་སོླབ་དཔོན་གྱིས་ ཨིན་མེན་དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་ དེ་འཕྲོ་ལས་ ངོས་ལེན་བསམ་འཆར་ཚུ་ 
བྱིན་དགོ། 

རིག་རྩལ། (ལྷག་ནི་ བྲི་ནི་) རིག་སྟོབས་དབྱེ་རིམ། (དབྱེ་ཞིབ་) 
༦. སོླབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ རྩོམ་གྱི་རིགས་ཚུ་ལྷག་བཅུག་སྟེ་ ཐོ་བཞག་བཅུག་དགོ། རྩོམ་དེ་ཚུ་གིས་  
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རྒྱལ་འཛི་ཤེས་རིག་ཚོགས་སྡེ། 214 

དོན་དག་ག་ཅི་སྟོན་མས་ག་ ལྷག་དགོ་པའི་གནད་དོན་ག་ཅི་ཨིན་ན་ དེ་ལུ་སྐྱོན་ཡོན་ག་ཅི་
འདུག་ག་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་བཅུག་སྟེ་ སྙན་ཞུ་ ི་བ ག་དགོ། 
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བདག་གཞན་ ས་ག མ་དང་ ་ ེད་ལས་ག མ་ད ེ་ད ད། 

ལས་དོན། 
࿇ དངོས་པོ་བདག་དང་ གཞན་གྱི་ཁྱད་པར་ ཕྱེ་ཚུགས་དགོ། 
࿇ བྱ་བྱེད་ལས་གསུམ་གྱི་ཁྱད་པར་ཕྱེ་ཚུགས་དགོ། 
࿇ དངོས་པོ་བདག་གཞན་དང་བྱ་བྱེད་ལས་གསུམ་སྐོར་ལས་ ཧ་གོ་སྟེ་ དེ་དང་འཁྲིལ་བའི་ཡིག་སྡེབ་

ཁྱད་པར་ཕྱེ་ཚུགས་དགོ། 
࿇ སོྔན་འཇུག་གི་རྟགས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ དུས་གསུམ་གྱི་རྣམ་གཞག་ཧ་གོ་ཚུགས་དགོ། 
ོང་ ། 

རིག་རྩལ། (ལྷག་ནི་ བྲི་ནི་) རིག་སྟོབས་དབྱེ་རིམ། (དབྱེ་དཔྱད་) 
༡. སོླབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ བྱ་བྱེད་ལས་གསུམ་གྱི་སྐོར་ལས་ ཡོད་མི་ཡིག་རྒྱུགས་འདི་ ལེགས་ཤོམ་

འབད་ལྷག་བཅུག་ཞིནམ་ལས་ བྱ་བ་ བྱེད་པ་ ལས་ ཚུ་སོ་སོ་འབད་ ཁག་དབྱེ་སྟེ་ ངོས་
འཛི་འབད་བཅུག་དགོ། དེ་གི་ཤུལ་ལུ་སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ དཔེར་བརྗོད་གཞན་ཡང་ ངོས་
འཛི་འབད་དེ་ སླབ་བཅུག་དགོ། 

རིག་རྩལ། (ལྷག་ནི་ བྲི་ནི་) རིག་སྟོབས་དབྱེ་རིམ། (དབྱེ་དཔྱད་) 
༢. སོླབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ ཚི་མཛོད་ལག་ལེན་འཐབ་བཅུག་ཞིནམ་ལས་ བྱ་བའི་ཡུལ་ བྱེད་པ་པོ་  

བྱ་བའི་ཡུལ་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་ བྱེད་པ་པོ་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་ དོན་ཚན་བཞི་དང་འབྲེལ་
བའི་ཚི་ཚུ་འཚོལ་བཅུག་ འོག་གི་ཐིག་སྒྲོམ་བཟུམ་ནང་བཀོད་དགོ། 
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དཔེར་ན།  
 ་བའི་ ལ། ེད་པ་པོ། ་ ལ་དང་འ ེལ་བའི་ལས། ེད་འ ེལ་གིྱ་ལས། 

གཅད་ནིའི་ཤིང་། གཅད་མི། གཅད་ནི། གཅད་པའི་བ ང་། 
གཏང་ནིའི་ཡི་གུ། གཏང་མི། གཏང་ནི། གཏང་དོ། 
བ ོམ་ནིའི་ཅ་ལ། ོམ་མི། བ ོམ་ནི། ོམ་པའི་བ ང་། 

རིག་རྩལ། (ལྷག་ནི་ བྲི་ནི་) རིག་སྟོབས་དབྱེ་རིམ། (དབྱེ་དཔྱད་) 
༣. ཕོ་ནི་འདས་དང་གཞན་བ བ་ ིར། །མ་ནིང་གཉིས་ཀ་ད་ ར་ཆེད། །མོ་ནི་བདག་ད་མ་འོངས་

ིར། །ཤིན་ ་མོ་ནི་མཉམ་ ིར་རོ། །ཟེར་བའི་ཚི་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ ཕོ་བ་ འདས་པ་དང་
གཞན། མ་ནིང་ག་དང་ད་ བདག་ གཞན། ད་ལྟ་བ། མོ་འ་ བདག་དང་ ད་ལྟ་བ་ གཞན། 
ཤིན་ཏུ་མོ་མ་ གིས། བདག། གཞན། འདས་པ།  མ་འོངས་པ། ད་ལྟ་བ་ལུ་ འཇུག་པའི་
དཔེར་བརྗོད་ཚུ་ ཚི་མཛོད་ནང་ལས་ འཚོལ་ཏེ་ ི་བ ག་དགོ། 

རིག་རྩལ། (ལྷག་ནི་ བྲི་ནི་) རིག་སྟོབས་དབྱེ་རིམ། (དབྱེ་ཞིབ་) 
༤. སོླབ་དཔོན་གྱིས་ སོླབ་དེབ་འདི་ནང་ཡོད་མི་ དཔེ་འབད་བ་ཅིན། འདས་ལ་འ ལ་དང་ཡང་

འ ག་ཡོད། །མ་འོངས་འ ལ་ཡོད་ཡང་འ ག་མེད། །ད་ ་བ་ལ་གཉིས་ཀ་མེད། ། ལ་ཚིག་

འ ལ་མེད་ཡང་འ ག་ཡོད། །ཟེར་མི་ཚི་གི་ལྡེ་མིག་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ ག་དེ་མངམང་
འཚོལ་བཅུག་དགོ།  

དེ་གི་ཞོར་ལུ་ ཡིག་སྡེབ་ག་ར་ལྟག་གི་བཟུམ་ མཐའ་གཅིག་ལུ་མ་འཛི་པར་ ཡི་གུ་ལ་ལུ་
ཅིག་ བཏང་། གཏང་། དུས་གསུམ་དང་སྐུལ་ཚི་ ག་ར་ལུ་ ཡི་གུ་སྡེབ་གཉིས་ལས་
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བརྒལ་མེད་མི་དང་ ལ་ལུ་ དུས་གསུམ་དང་སྐུལ་ཚི་ག་ར་ལུ་ སྡེབ་ཅིག་ལས་བརྒལ་གཞན་
མེདཔ་ འགྱུར་མེད་ཀྱི་ཡི་གུ་ཟེར་ ཡོད་མི་ཚུ་དབྱེ་བ་དཔྱད་དེ་ སྟོན་དགོཔ་ཨིན། 

རིག་རྩལ། (ལྷག་ནི་ བྲི་ནི་) རིག་སྟོབས་དབྱེ་རིམ། (ལག་ལེན་) 
༥. སོླབ་དེབ་དང་ དུས་དེབ་ ཀུན་གསལ་ལ་སོགས་པ་ ལེགས་ཤོམ་འབད་ ལྷག་བཅུག་ཞིནམ་

ལས་ འགྱུར་མེད་ཀྱི་ཡི་གུ་ འཚོལ་བཅུག་སྟེ་ སོླབ་ཁང་ནང་ལུ་ གཞི་རྟེན་འབད་ལག་ལེན་
འཐབ་ནི་གི་དོན་ལུ་ མིང་ཚི་བསྡུ་གསོག་འབད་དགོ།  

དུས་གསུམ་གྱི་རྣམ་གཞག། 
ལས་དོན། 

དོན་ཚན་འདི་ མཇུག་བསྡུཝ་ད་ ཨ་ལོ་ཚུ་གིས་་་ 
 ་ཚིག་ ་ ས་ག མ་གྱི་དབྱེ་བ་ཡོདཔ་ཨིནམ་ བཤད་ཚུགས་དགོ། 
 ཡོངས་གྲགས་ཆེ་བའི་ ་ཚིག་ ་ ས་ག མ་གྱི་ད ེ་བ་ ེས་ཏེ་ ི་ཚུགས་དགོ། 

༡༽ སྦྱངོ་ལཱ།  
རིག་རྩལ། (ཉན་ བ) རིག་སྟབོས་དབྱེ་རིམ། (གོ་བ) 
ོབ་དཔོན་གྱིས་ ་ཚིག་ཟེར་བའི་གོ་དོན་དང་ ་ཚིག་ ་ ས་ག མ་གྱི་ད ེ་བ་
ཡོད་མི་དང་། ས་ག མ་གིྱ་ད ེ་བ་མེད་པར་ ེབ་གཅིག་འབད་འ ག་མི། དེ་ལས་ 
མ་འོངས་པ་དང་ད་ ་བ་འ ་ ང་ འདས་པ་ ་ ཡིག་ ེབ་སོ་སོ་ཡོད་མི། མ་འོངས་པ་
དང་ ལ་ཚིག་འ ་ ང་ ད་ ་བ་དང་ འདས་པ་ ་ ཡིག་ ེབ་སོ་སོ་ཡོད་མི་ ལ་
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སོགས་པའི་ ད ེ་བ་ ་ སོ་སོ་ཡོདཔ་ཨིན་པའི་ ོར་ དཔེ་དང་བཅས་ ཁ་གསལ་
བཤད་ ིན་དགོ། 
 
༢༽ ོང་ །  
རིག་རྩལ། ( ་ིན)ི རིག་སྟབོས་དབྱེ་རིམ། (ལག་ལནེ) 
 
ོབ་དཔོན་གྱིས་ ས་ ན་ལག་ལེན་འཐབ་དགོ་པའི་ ས་ད་ ་བའི་ ་ཚིག་༡༠དེ་
ཅིག་ ང་ཤིང་གུ་ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་ བཞག་ཞིནམ་ལས་ ཨ་ལོ་ ་ ་ ་ཚིག་དེ་ ་
གི་ མ་འོངས་པ་དང་ འདས་པ་ ལ་ཚིག་ ་ ་ ཡིག་ ེབ་མ་འ ཝ་ག་དེ་ ེ་ར་ 
ཡོདཔ་ཨིན་ན་ ས་ག མ་རབ་གསལ་ནང་ལས་བ ་ ེ་ ི་བ ག་དགོ། ོང་ ་
འདི་ལས་རིགས་བ ེས་ཏེ་ ས་མ་འོངས་པ་དང་ འདས་པའི་ཡིག་ ེབ་ ་ཐོ་བཀོད་
འབད་དེ་ ས་གཞན་གྱི་ ་ཚིག་གི་ཡིག་ ེབ་ འཚོལནིའི་ ོང་ ་ ་ཡང་འབད་དགོ། 
 
ོང་ ་༣ པ། རིག་རྩལ། ( ་ིན)ི རིག་སྟབོས་དབྱེ་རིམ། (ལག་ལནེ) 
ོབ་དཔོན་གྱིས་ ་ཚིག་ ་ ཚིག་གོྲགས་དང་འཁིྐྲལ་ཏེ་ འ ི་ཐངས་ཀྱི་དཔེ་ ོན་
འབད་དགོ། དེ་ཡང་ ོབ་དཔོན་གྱིས་ འོག་གི་འ ག་པ་མ་འ ཝ་ ་ གོ་རིམ་བཞིན་
་ དཔེ་ ོན་འབད་ནི་དང་། ོབ་ ག་ ་གིས་ཡང་ དཔེ་ ་གཞི་བཞག་ ེ་ ཚིག་
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གོྲགས་དང་འཁིྐྲལ་ཏེ་ ་ཚིག་གི་འ ག་པ་ ་ ར་ནིའི་ དཔེར་བ ོད་ ་ བ་བ ག་
ེ་ ད ེ་ཞིབ་འབད་དགོ།  

 
འ ག་པ་དེ་ ་གི་ ོར་ལས་ཤེས་དགོཔ་འདི་ ཁག་ཆེཝ་ཅིག་ཨིན་ ང་ ད་ ན་མང་
ཤོས་ཀིྱས་ར་ ད ེ་བ་མ་ད ད་པར་ ག་ ོད་ ོད་ ིས་ཏེ་འགྱོཝ་ཨིན་མས། དེ་
འབདཝ་ལས་ ཤེས་རིག་ཚོགས་ ེ་གིས་ འ ེལ་ཡོད་དབང་འཛིན་དང་གོྲས་བ ར་
ཐོག་ལས་ མ་གཞག་འདི་ བཟོ་བཟོཝ་ཅིག་ཨིན། མ་གཞག་འདི་གསརཔ་ཅིག་
འབདཝ་ལས་ དེ་བ་ཡང་ ག་པའི་ འ ག་པ་གཞན་ཡང་འོང་ ིད་ནི་དང་། དེ་ནང་
འཁོད་ཡོད་པའི་འ ག་པ་ ་ ་ བས་མ་བདེཝ་རེ་གཟིགས་པ་ཅིན་  དེ་འ ལ་ལས་ 
་ག ང་འགོ་དཔོན་དང་འ ེལ་བ་མཛད་གནང་དགོ།  
འ ག་པ་ ་ ལེགས་ཤོམ་འབད་མཁྱེན་ཐབས་མཛད་དེ་ ོབ་དཔོན་རང་ཡང་ ད་ེ
དང་འཁིྐྲལ་ཏེ་ ི་ནི་ ་བ ོན་དགོཔ་དང་། ོབ་ ག་ ་ ་ཡང་ དེ་དང་འཁིྐྲལ་ཏེ་ 
ི་བ ག་དགོ།  
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བྱ་ཚིག་ཚུ་ ཚིག་གྲོགས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ འཇུག་ཐངས་ཀྱི་དཔེ། 
དུས་ད་ལྟ་བའི་བྱ་ཚིག་གིས་ ད་ལྟ་བའི་ཚིག་གྲོགས། དེས། ད།ོ དང་གཅིག་ཁར་འཇུག་ཐངས་དཔེར་
ན། 

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

ད་ལྟ་བའི་བྱ་ཚིག་གིས་ བྱ་བའི་ཚུལ་སྟོན་མི་ཚིག་ ཚུལ། སྟངས། ཐངས། ཐབས། ལུགས། སྲལོ། 
ཚུ་གི་ཧེ་མར་འཇུག་ཚུལ། དཔེར་ན། 

སྒྲུབ་ཚུལ། འབྲི་ཚུལ། ལྟ་ཚུལ། སྒྲུབ་ཐངས་/སྟངས། འབྲི་ཐངས་/སྟངས། ལྟ་ཐངས་/སྟངས། 
སྒྲུབ་ཐབས། འབྲི་ཐབས། ལྟ་ཐབས། ལྟ་ལུགས། འབྲི་ལུགས། སྒྲུབ་ལུགས། ལྟ་སྲོལ། ཟོླག་
ཐབས། སེལ་ཐབས། འབྲི་སྲོལ། སྒྲུབ་སྲོལ། ཚི་དེ་ཚུའི་ནང་ བྱ་ཚི་ཚུ་ ཚུད་དེ་ཡོད་རུང་ བྱ་
བ་བྱེད་པའམ་ ལཱ་འབད་བའི་དོན་ག་ནི་ཡང་མི་སྟོན་ནི་དེ་གིས་ བྱེད་ཚི་ལས་བསྒྲུབས་པའི་ མིང་
ཙམ་ཨིན།  

ད་ལྟ་བའི་བྱ་ཚིག་གིས་ བདག་སྒྲ་/བྱེད་པ།ོ པ། པ།ོ བ། མ། མི། མཁན། ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་
འཇུག་པ། དཔེར་ན། 

རོྩམ་འབྲིཔ། ལྷ་འབིྲཔ། འབྲི་མི། འཇའ་སྒྲིག་མ། གཏང་མི། རོྩད་སྡུརཔ། འགོ་འཁྲིདཔ། 
ལག་འབྲི་མ། ཚུར་སོྟན་མ། འཐག་མཁན། འདྲི་མཁན། བཟུམ་ ལཱ་འབད་མི་འམ་ བྱེད་པ་པོ་ 
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གཙོ་བོར་བཏོན་པའི་ མིང་འབད་ནི་དེ་གིས། ད་ལྟ་བའི་ བྱེད་ཚི་ ཁོ་ན་ལས་ འོང་དག།ོ སོགས་
རིགས་བསྒྲེ་དགོ། 

མ་འངོས་པའི་བྱ་ཚིག་ཚུ་གིས་ འོག་གི་ཚིག་ཚུ་གི་ཧེ་མར་འཇུགཔ་ཨིན། 

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

ཚིག་གྲོགས། ནི། འོང་། གེ། ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་འཇུག་ཐངས་དེ་ཡང་ དཔེར་ན། 

བྲི་ནི། བཟའ་ནི། བསྒྲུབ་ནི། བསྒྲིག་ནི།  བྲི་འོང་། བཟའ་འོང་། བསྒྲུབ་འོང་། བསྒྲིག་
འོང་། བྲི་གེ། བཟའ་གེ། བསྒྲུབ་གེ། བསྒྲིག་གེ། ཟེར་དོ་བ མ་ཨིན། 

 

བྱ་ཡུལ་དགོས་ཆེད། པར། བར། སར།  ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་འཇུག་ཐངས་དེ་ཡང་ དཔེར་ན། 
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བསྒུག་པར་འགྱོ་ནི། གཏང་བར་མི་འགྱོ། ཉལ་བར་འགྱོ་ནི། བརྩི་སར་མིན་འདུག། བྲི་སར་
མིན་འདུག།  

 

ཚིག་གཞན། དགོ། ཆོག། ཚུགས། བཅུག། ཤེས། སྲིད། བཏུབ། ནུམ། རྒྱུ། ཕྱིར། སག་ས། 
རན། ཚུ་དང་ གཅིག་ཁར། ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་འཇུག་ཐངས་དེ་ཡང་ དཔེར་ན། 

བྲི་དགོ། བཟའ་དགོ། བསྒྲུབ་དགོ། བསྒྲིག་དགོ། བྲི་ཆོག། བརྒྱུག་ཆོག། འགྲུབ་ཚུགས། 
བླུག་ཚུགས། བརླག་བཅུག། ལོང་བཅུག། དྲི་ཤེས། གཏང་ཤེས། དྲང་སྲིད། བལྟ་སྲིད། 
འཐོན་བཏུབ། སྤང་ནུམ། བསྐྱལ་བཏུབ། བལྟ་རྒྱུ། གསག་ཕྱིར། འཐོན་སག་ས། 

 

རྫགོས་ཚིག། པས། བས། མས། ཚུ་གི་ཧེ་མར་ མ་འངོས་པའི་ བྱ་ཚིག་འཇུག་ཐངས། དཔེར་ན། 

སེམས་ཅན་ལུ་འདྲོག་པས། ཆ་འགྲིག་པས། འདི་གིས་འགབ་པས། རིང་པས། མགྱོགས་
པས། སྡུག་པས། འདི་འཐོབ་པས། ཁམས་ལོག་པས། འདི་དྲག་པས། ཁག་པས། 
བཟུམ་ མང་ཤོས་ཅིག་  ཁྱད་ཚི་ཚུ་དང་ ལས་ཚི་གཅིག་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ འཇུགཔ་
ཨིན་རུང་། 

སེམས་དགའ་བས། ལུས་བདེ་བས། གདན་དམའ་བས། སེམས་སོྤྲ་བས། སེམས་སྐྱོ་བས། 
ས་ཁ་མཐོ་བས། དགའ་བས། ལྷ་བས། བཟོ་བས། གཡོ་བས། སྤྱིར་བཏང་ ཁྱད་ཚི་
དང་ ལས་ཚི་མཐའ་མེད་དང་ གཅིག་ཁར་ འཇུགཔ་ཨིན།  
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མས་འདི་ བྱ་ཚི་དང་ ལས་ཚི་ཚུ་དང་ གཅིག་ཁར་ ཚི་མཐའ་དང་བཅས་ འཇུག་ནི། 
བྲིཝ་མས། བལྟཝ་མས། བླུགཔ་མས། དྲངམ་མས། བཙོངམ་མས། མཐོངམ་མས། 
བཤལཝ་མས། བསྐྱལཝ་མས། འཚོལཝ་མས། བཀགཔ་མས། སོྡདཔ་མས། འདྲོགཔ་
མས།  

 
དགག་སྒྲ། མི་ གི་ཤུལ་ལས་ མ་འངོས་པའི་བྱ་ཚིག་འཇུག་ཐངས་དེ་ཡང་ དཔེར་ན། 

མི་སླབ། མི་སྐྱེ། མི་བྲི། མི་འཐོན། མ་འགྲང་། མི་འགྲང་། མི་གཏང་། བཟུམ་ཨིན།  
 

ཕྲད། ན་དང་ ནི་ ཧེ་མར མ་འོངས་པའི་བྱ་ཚིག་འཇུག་ཐངས་དེ་ཡང་ དཔེར་ན། 

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

འདི་ལས་རིགས་བ ེས་ཏེ་ འ ག་པ་གཞན་ ་ ་ཡང་ ཞིབ་འཚོལ་འབད་དེ་ ོན་
དགོཔ་ཁག་ཆེ། 
 
འདས་པའི་ བྱ་ཚིག་ཚུ་གི་ འཇུག་པ།  

རྫོགས་ཚིག་དང་ཡང་ན་ འདས་པའི་ཚི་གྲོགས། ཅི། ཡི། ནུག། ཆི། ད། སོ། ་གི་ཧེ་མར་
འ གཔ་ཨིན། དཔེར་ན།  

བསྒུགས་ཅི། བསྒྲུབས་ཅི། བསྡབས་ཅི། བཟུང་ཆི། བ ལ་ཆི་ ག། བསྐངས་ཆི། བྲིས་
ཡི། སྐྱེས་ཡི། བཞོན་ཡི། བསྲེས་ཡི། བླུགས་ནུག། བསྐྱངས་ནུག། དྲངས་ནུག། བྲིས་
ཆི་ཡི། བལྟ་ཆི་ཡི།  ཟེར་དོ་བ མ་ཨིན། 

ལྷག་བཅས། སྟེ། ཏེ། དེ། སྦེ། ཞིནམ། ནས་ཚུ་གི་ ཧེ་མར་འཇུག་པ། དཔེར་ན།  

སྐྱེས་ཏེ་སོྡད་ནུག། ཁ་བྱལ་ཏེ་སོང་ནུག། བྱུ་རུ་བཏགས་ཏེ་འདུག། བཀག་སྟེ་མ་ཐལ། 
བཏང་སྟེ་བཞག་ནུག། མལ་ཆ་བཀབ་སྟེ་ཉལ་ནུག། སྐམ་སྟེ་བཞག་ནུག། དགའ་སྟེ་སོྡད་
ནུག། བལྟ་སྟེ་འདུག། སྦ་སྟེ་བཞག་ནུག། སོྡད་དེ་བྲིས་ནུག། ལྷག་སྦེ་བྱིན་ནུག། བཏགས་
སྦེ་འབག་ནུག། བཙོངས་སྦེ་ཚར་ནུག། དགའ་སྦེ་སོང་ནུག། སྐྱེས་ཞིནམ་ལས་ཤི་འོང་། 
སྟོན་ཞིནམ་ལས་མཐོང་འོང་།  
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ག་ཅི་འཐོབ་ཨིན་ན་ཚུ་ སྦྱར་ཐངས་ཀྱི་ སྦྱང་བ་འབད་བཅུག་དགོ།  
 
ར་ ་ཡི་གེའི་ མ་གཞག་དང་ ོར་ ལ་ཚིག་ ད་ཀིྱ་ མ་གཞག། 

ལས་དོན། 
࿇ དབྱངས་གསལ་དང་ སོྔན་རྗེས་ ཡང་འཇུག་ མགོ་ཅན་ འདོགས་ཅན་ཚུ་ཧ་གོ་ཚུགས། 
࿇ རྗེས་འཇུག་ལུ་ལྟོས་པའི་ ཕྲད་རྣམ་དབྱེ་ཚུ་གི་ཁུངས་དོན་ཧ་གོ་ཚུགས་དགོ། 
࿇ རྗེས་འཇུག་ལུ་ ལྟོས་མ་དགོ་པའི་ ཕྲད་རང་དབང་ཅན་གྱི་ ཁུངས་དོན་ཧ་གོ་ཚུགས་དགོ། 
ོང་ ། 

རིག་རྩལ། (ལྷག་ནི་ བྲི་ནི་) རིག་སྟོབས་དབྱེ་རིམ། (དབྱེ་ཞིབ་) 
༡. སོླབ་དཔོན་གྱིས་སོླབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ དབྱངས་གསལ་ སོྔན་འཇུག་ རྗེས་འཇུག་ ཡང་འཇུག་ 

མགོ་ཅན་ འདོགས་ཅན་ཚུ་ ངོས་འཛི་འབད་བཅུག་ཞིནམ་ལས་ དབྱེ་བ་དཔྱད་བཅུག་སྟེ་ 
ལོགས་སུ་བཏོན་བཅུག་དགོ། 

རིག་རྩལ། (ལྷག་ནི་ བྲི་ནི་) རིག་སྟོབས་དབྱེ་རིམ། (དབྱེ་ཞིབ་) 
༢. སོླབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ སོྔན་འཇུག་གི་ཡི་གུ་ཚུ་གིས་ འཇུག་ཡུལ་མིང་གཞི་ ག་ཅི་ལུ་ར་འཇུགཔ་ 
 ཨིན་ན་ སོ་སོར་བཏོན་བཅུག་ཞིནམ་ལས་ ཨིན་ན་མེན་ན་ དབྱེ་དཔྱད་འབད་བཅུག་དགོ། དེ་

ལས་ སོླབ་ཁང་ནང་གཞི་རྟེན་འབད་ནི་གི་དོན་ལུ་ དཔྱངས་ཏེ་བཞག་པ་ཅིན་ གནམ་མེད་ས་
མེད་ཕན་ཐོགས། 
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རིག་རྩལ། (ལྷག་ནི་ བྲི་ནི་) རིག་སྟོབས་དབྱེ་རིམ། (དབྱེ་ཞིབ་) 
༣. སོླབ་དེབ་ནང་ སྦྱོར་ཚུལ་ཚི་ཕྲད་ཀྱི་འཇུག་པའི་སྐོར་བཙུགས་ཡོད་མི་འདི་ ལྷག་བཅུག་

ཞིནམ་ལས་ ཚི་ཕྲད་ཚུ་ངོས་འཛི་འབད་བཅུག་དགོ། འདི་ནང་ མ་ཚང་མི་ཚུ་བརྡ་གཞུང་
ལ་སོགས་པ་ལྷག་བཅུག་སྟེ་ ཞིབ་འཚོལ་འབད་བཅུག་དགོ། 

རིག་རྩལ། (ལྷག་ནི་ བྲི་ནི་) རིག་སྟོབས་དབྱེ་རིམ། (དབྱེ་ཞིབ་) 
༤. སོྔན་འཇུག་ རྗེས་འཇུག་ ཡང་འཇུག་ མགོ་ཅན་ འདོགས་ཅན་ དབྱངས་ གསལ་བྱེད་ཚུ་

གིས་ མིང་ ཚི་ བརྗོད་པ་འདི་ཚུ་ལུ་ བརྟེན་ཏེ་དོན་མཚམས་ ལེའུ་ གླེགས་བམ་ལ་སོགས་
པ་ སྒྲུབ་པའསིྐརོ་ལས་ ཨ་ལོ་ཚུ་ལུ་མནོ་བསམགཏང་བཅུག་སྟེ་ ཕན་ཡོན་ཚུ་ཧ་གོ་བཅུག་
སྟེ་ མིང་ཚི་བརྗོད་པའི་རྣམ་གཞག་ལུ་ ངེས་ཤེས་འདྲོང་བཅུག་དགོ།  དེ་སྦེ་ཨིན་ན་མེན་ན་ 
སོླབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་བཅུག་སྟེ་  དཔེ་དང་སྦྲགས་ ཁུངས་དོན་མཚམས་༣ དང་
༥ གང་རུང་གི་བར་ན་བཀོད་བཅུག་དགོ། 
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ཆོས་སྐད་དང་རྫོང་ཁའི་ཕྲད་རྣམ་དབྱེའི་ཁྱད་པར། 

ལས་དོན། 
࿇ ཆོས་སྐད་དང་ རྫོང་ཁའི་ རྣམ་དབྱེའི་ཁྱད་པར་ག་ཅི་ཡོད་ག་ ཧ་གོ་ཚུགས་དགོ། 
࿇ ཆོས་སྐད་དང་རྫོང་ཁའི་ ཚི་ཕྲད་ལུ་ཁྱད་པར་ག་ཅི་ཡོད་ག་ ཧ་གོ་ཚུགས་དགོ། 
࿇ ཆོས་སྐད་དང་རྫོང་ཁའི་ཕྲད་རྣམ་དབྱེའི་ དཔེར་བརྗོད་དང་དབྱེ་བ་ཚུ་ ཤེས་ཚུགས་དགོ། 
 

ངོ་ །  
རིག་རྩལ། (ལྷག་ནི་ བྲི་ནི་) རིག་སྟོབས་དབྱེ་རིམ། (དབྱེ་ཞིབ་) 

༡. སོླབ་དཔོན་གྱིས་ ཕྲད་རྣམ་དབྱེ་ཚུ་ ག་སྡུར་འབད་དེ་ བལྟ་བཅུག་ཞིནམ་ལས་ ཆོས་སྐད་ཀྱི་
ནང་ལུ་ ཕྲད་ག་ཅི་ར་ཡོད་ག་དང་ དེ་ཚུ་ རྫོང་ཁའི་སྐབས་ལུ་ འཕྲི་སོྣན་ག་དེ་སྦེ་ར་ཡོད་ག་ 
ལྷག་སྟེ་དབྱེ་བ་དཔྱད་བཅུག་དགོ།  

རིག་རྩལ། (ལྷག་ནི་ བྲི་ནི་) རིག་སྟོབས་དབྱེ་རིམ། (ལག་ལེན་) 
༢. རྫོང་ཁ་དང་ ཆོས་སྐད་གཉིས་ལུ་ མ་འདྲ་བའི་ཁྱད་རྣམ་ཚུ་ སོླབ་ཕྲུག་ཚུ་གི་སེམས་ལུ་ངེས་

བཅུག། དེ་ཚུ་གི་འཇུག་ཚུལ་ཚུ་ ལེགས་ཤོམ་འབད་ ཧ་གོ་བཅུག་ཞིནམ་ལས་ དེ་ཚུ་གི་རྣམ་
གཞག་དཔེར་ན། དགག་སྒྲ་ མ་ མི་ མིན་ མེད་ མེན་ ཚུ་དགག་སྒྲ་ཨིན་རུང་ མ་མི་
གཉིས་མིང་གི་ཐོག་མ་དང་ མིན་མེད་མེན་ གསུམ་མིང་གི་མཐའ་མར་འཇུག་ནི་ཡོདཔ་
བཟུམ།  
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རིག་རྩལ། (ལྷག་ནི་ བྲི་ནི་) རིག་སྟོབས་དབྱེ་རིམ། (ལག་ལེན་) 

རིག་རྩལ། (ལྷག་ནི་ བྲི་ནི་) རིག་སྟོབས་དབྱེ་རིམ། (ལག་ལེན། དབྱེ་དཔྱད) 
༣. དཔེར་བརྗོད་ཀྱི་དབྱེ་བ་དང་ དཔེར་བརྗོད་བཀོད་ཐངས་ཚུ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དགོཔ་དང་ 

ལག་ལེན་དངོས་འཐབ་ཀྱི་དོན་ལུ་ དཔེར་བརྗོད་རྐྱབ་བཅུག། དེ་ལས་ འབྲི་རྩོམ་དང་སྲུང་ 
སྙན་རོྩམ་ཚུ་ནང་ལས་ཕར་ ཕྲད་རྣམ་དབྱེ་ཚུ་ ག་དེ་སྦེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཡོད་ག་དང་། དེ་ཚུ་ 
དཔེར་བརྗོད་དབྱེ་བ་ཚུ་ལས་ ག་ཅིའི་ནང་ཛུདཔ་ཨིན་ན་ དབྱེ་དཔྱད་འབ་བཅུག་དགོ། 

རིག་རྩལ། (བྲི་ནི། ཉན་སླབ) རིག་སྟོབས་དབྱེ་རིམ། (ལག་ལེན། དབྱེ་དཔྱད) 
༤. ཕྲད་རྣམ་དབྱེའི་ དོན་ཚན་ཚུ་ སོླབ་སྟོན་འབད་ཚར་ཞིནམ་ལས་ སོླབ་ཕྲུག་ཁོང་ར་ལུ་ དོན་

ཚན་འདིའི་སྐོར་ལས་ དྲི་བ་དང་ལན་ཚུ་ བཟོ་བཅུག། དེ་ལས་ སོླབ་ཕྲུག་ཚུ་ སྡེ་ཚན་འབད་
བགོ་ཞིནམ་ལས་ ཡིག་ཐོག་དང་ ཡང་ན་ ངག་ཐོག་ལས་ འདྲི་ལན་འགྲན་བསྡུར་ འགོ་
འདྲེན་འཐབ་དགོ།         
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ཡིག་ ར་ མ་གཞག། 
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ངོ་ ོད། 

ཡིག་བསྐུར་རྣམ་གཞག་ཟེར་མི་འདི་ སྤྱིར་བཏང་ཆོས་དང་འཇིག་རྟེན་གྱི་བྱ་སྒོའི་ལམ་ལུགས་ནང་ལུ་ 
ཕྱི་ནང་གི་འབྲེལ་རྒྱུན་ཚུ་ ཡིག་ཐོག་ལུ་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་གི་ཡིག་རིགས་ལུ་སླབ་ཨིན། དེ་ལུ་ གཏང་
ཡིག་དང་ བསྐུར་ཡིག་ ཡིག་འགྲུལ་དང་ བརྡ་འབྲེལ་ཡིག་རིགས་ཟེར་མི་ཚུ་ཡང་ སླབ་སྲོལ་ཡོད།  
ཡིག་འགྲུལ་གྱི་ ལམ་ལུགས་འདི་ འགོ་དང་པ་ར་ སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ བུམོ་མུ་ཏིག་
འཁྲི་ཤིང་ལུ་ སྐྱབས་ནང་པའི་དཀོན་མཆོག་གསུམ་བསྟེན་ཟེར་ གནང་མི་སྤྲིངས་ཡིག་དང་། དཔལ་
མགོན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་ རྒྱལ་པོ་བདེ་སོྤྱད་བཟང་པོ་ལུ་ ཆོས་སྲིད་སྐྱོང་ཐངས་ཀྱི་བསླབ་བྱ་ཚུ་
ཡིག་ཐོག་ལུ་ བཀོད་དེ་གནང་མི་གི་འཕྲིན་ཡིག་ཚུ་ལས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་བྱུང་ནུག། 

ང་བཅས་རའི་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ འདི་ནང་ལུ་ཡང་ སོྔན་མ་ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་ བསྟན་པ་
དང་སེམས་ཅན་ལུ་གནོད་པའི་དངོས་ཅན་མི་དང་ དངོས་མེད་ལྷ་འདྲེ་ཚུ་ལུ་ བཀའ་བསྒོའི་འཕྲིན་ཡིག་
གནང་ཡོད་མི་ཚུ་དང་ གོང་མ་རིམ་འབྱོན་ཚུ་གིས་གནང་མི་ མགོ་བཀའ་ཤོག་དང་ མཇུག་ཕྱག་ཐམ་
ཅན་མ་ཟེར་བའི་རྣམ་གཞག་ཡོདཔ་མ་ཚད་ འོག་མ་ཚུ་གིས་ ཡར་གོང་མ་ལུ་ཕུལ་བའི་ ཞུ་ཡིག་དང་
ཞུ་ཚི་གི་ལམ་ལུགས་ཚུ་ སོྔན་གོང་ལས་ ད་རེས་ཀྱི་བར་ན་ ཁྱུན་མ་ཉམས་པར་གནས་ཏེ་ཡོད།། 

དེ་བཟུམ་མའི་ཡིག་བསྐུར་རྣམ་གཞག་གི་ནང་གསེས་ཀྱི་དབྱེ་བ་ལུ་ ཡི་གུ་བྲིས་ཏེ་གཞན་ལུ་བསྐྱལ་དགོ་
པའི་གཏང་ཡིག་གི་རིགས་ལུ་ ཞུ་ཡིག གཏང་ཡིག་ བཀའ་ཤོག་ བཀའ་རྒྱ་ ཁྱབ་བསྒྲགས་ 
གསལ་བསྒྲགས་ འཕྲིན་ཡིག་ཚུ་དང་། ཞུ་ཚི་/བཤེར་ཡིག་ ངག་བརྗོད་ རྩོད་བཙུགས་/ཉེས་
བཙུགས་ རྩོད་ཡིག་/རྩོད་ལན་ཚུ་དང་ གནད་དོན་གཞན་གྱི་ བརྡ་དོན་སོྤྲད་ལེན་ཡིག་འགྲུལ་ཚུ་ 
ཚུད་ནི་དང་ ཕྱི་ཁར་བསྐྱལ་མ་དགོ་པར་ ནང་ན་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་གི་ཡིག་རིགས་ལུ་ སྙན་ཞུ་ སྙན་
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གསོལ་ ལས་རིམ་ གྲོས་གཞི་ གྲོས་ཆོད་ གན་རྒྱ་ ཟིན་བྲིས་ ལས་འགུལ་ འཆར་གཞི་འབྲི་ཐངས་
ཀྱི་ལམ་ལུགས་ཚུ་ཚུདཔ་ཨིན།  

དབྱེ་བ་དེ་གཉིས་ཆ་ར་ གནད་དོན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ གཞུང་དོན་ལུ་ ི་དགོ་པའི་ ཡིག་རིགས་ལུ་ གཞུང་
འབྲེལ་ཡིག་འགྲུལ་དང་ ཚོང་དོན་ལུ་ ི་དགོ་པའི་རིགས་ལུ་ ཚོང་འབྲེལ་ཡིག་འགྲུལ་ སྒེར་དོན་ལུ་ ི་
དགོ་པའི་རིགས་ལུ་ སྒེར་དོན་ཡིག་འགྲུལ་ཟེར་ ཡི་གུ་འབྲི་ཐངས་ཀྱི་ ལམ་ལུགས་ཁག་གསུམ་
འབད་ཡོད།  

༡ ག ང་འ ེལ་ཡིག་འགྲུལ། 
གཞུང་འབྲེལ་ཡིག་འགྲུལ་ཟེར་མི་འདི་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་གི་ཆབ་སྲིད་འཛི་སྐྱོང་དང་བདག་སྐྱོང་
འཐབ་ནི་དང་ མི་སེར་སྐྱིད་སྡུག་གི་མཐའ་སྐྱོང་ ཕྱིའི་རྒྱལ་ཁབ་དང་མཐུན་འབྲེལ་བཟོ་ནི་དང་ 
རྒྱུན་སྐྱོང་འཐབ་ནི། རྒྱབ་ཁབ་གོང་འཕེལ་གྱི་ཕྱག་ལཱ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་དགོ་
པའི་ཡིག་རིགས་ཚུ་ཨིན། གཞུང་འབྲེལ་ཡི་གུའི་རིགས་ཚུ་ནང་ གུས་ཞབས་དང་ལྡན་པའི་ 
ཚི་དོན་ཚུ་བཙུགས་ཏེ་ འཐོབ་ལམ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ི་དགོཔ་ཨིན། ཡི་གུ་འདི་ སོླབ་
དཔོན་དང་ ཡིག་ཚང་གི་འགོ་དཔོན་ མདོ་ཆེན་ དྲུང་ཆེན་ བློན་པོ་ ལྷན་རྒྱས་ དེ་ལས་ མི་
དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་ཚུན་གྱི་བར་ན་ འབྲེལ་བ་འཐབ་ཨིན། 

༢ ཚོང་འ ེལ་ཡགི་འགྲུལ། 
ཚོང་འབྲེལ་ཡིག་འགྲུལ་ཟེར་མི་འདི་ ཚོང་བསྒྱུར་དང་ ཡང་ན་ ལཱ་གཞན་གྱི་རིགས་དང་
འབྲེལ་བའི་ དྲི་དཔྱད་འབད་དགོཔ་ མཁོ་མངགས་འབད་ནི་ དངུལ་ཕར་ཚུར་སྤོ་བཤུད་
འབད་ནི་ ཞུ་བ་ཕུལ་ནི་ ཐོ་རྐྱབ་ནི་ ཉོགས་བཤད་བཀོད་ནི་དང་ བཟོད་གསོལ་ཞུ་ནི་ལ་
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སོགས་པའི་ ཡིག་རིགས་ལུ་སླབ་ཨིན། ཚོང་འབྲེལ་ཡིག་རིགས་ཀྱི་ རང་བཞིན་དེ་གཞུང་
འབྲེལ་ཡི་གུ་དང་ཅོག་འཐད་ ཚོང་འབྲེལ་ཡིག་རིགས་ནང་ལུ་ཁག་ཆེ་ཤོས་ར་ རང་གི་གནད་
དོན་བཙུགས་དགོཔ་དེ་ཚུ་ དོན་ཐོག་ལུ་ཕོགཔ་ ཧིང་སངས་ས་འབད་ ནོར་འཁྲུལ་མེད་པར་
བཀོད་དགོཔ་གལ་ཆེ། 

༣ ཚོང་འ ེལ་ཡིག་རིགས་ཀིྱ་འ ི་བཀོད། 
༡ ཡི་གུ་འབྲི་ཐངས་དང་ ཟླ་ཚེ་བཀོད་ཐངས་ཚུ་ གཏང་ཡིག་དང་ཅོག་འཐད། 
༢ ཡི་གུ་བསྐྱལ་སའི་ཁ་བྱང་འདི་ ལགཔ་གཡོན་ཕོྱགས་ཀྱི་མགུ་ཏོ་ཁར་བྲི་དགོ། 
༣ རྩ་དོན་དེ་ ཁ་བྱང་གི་འོག་ལུ་ ཡི་གུ་བྲི་ནི་འགོ་མ་བཙུགས་པའི་ཧེ་མར་ ས་སོྟང་

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

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

རུང་ནང་ བཀོད་དགོ། 
༦ ཡི་གུ་འབིྲཝ་ད་ དོན་མཚམས་བཅད་དེ་བྲི་དགོ། དོན་མཚམས་འགོ་བཙུགས་པའི་

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

རང་སོའི་མིང་བྲི་དགོ། 
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༣ ེར་དོན་ཡིག་འགྲུལ། 
ཡིག་འགྲུལ་འདི་ནང་ ཡི་གུའི་ཚི་དོན་ཚུ་ ང་བཅས་རའི་ཆ་རོགས་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ བློ་
རྐྱབ་དོ་བཟུམ་སྦེ་ ི་དགོ། མ་གཞི་སྙན་ངག་གི་ཚི་རྒྱན་འདི་ མཁས་པ་ཐུགས་དགྱེས་པའི་
ཚི་གི་མེ་ཏོག་ཨིན་རུང་ སྙན་ངག་མ་ཤེས་མི་ མི་མང་སྤྱིར་བཏང་ལུ་ གོ་བརྡ་སྤྲོད་ནིའི་
ཡི་གུ་ཚུ་གི་ནང་ ཡུལ་དང་མ་འཁྲིལ་བར་ སྙན་ངག་གི་རྒྱན་ཚི་བཙུགས་ཏེ་འབྲི་བ་ཅིན་ གོ་
བ་ལེན་མི་ཚུགས་པའི་ཉེན་ཁ་ཡོདཔ་ལས་ ཡུལ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་བྲི་དགོ། 

སྒེར་དོན་གྱི་ཡི་གུ་འདི་ གཙོ་བོ་ རང་སོའི་ཕམ་སྤུན་ཆ་དང་ གཉེན་ཉེཝ་ཚུ་ལུ་དང་ རང་གི་
དགའཝ་མཐུནམ་ཚུ་ལུ་ དེ་ལས་ སྒེར་དོན་ལུ་འབྲེལ་བ་ འཐབ་དགོ་པའི་མི་གཞན་ལུ་ ི་
དགོ་མི་འདི་ལུ་སླབ་ཨིན།  དེ་ཡང་ གནས་ཚུལ་བཤད་ནི་ གྲགོས་རམ་ལེན་ནི་ བསླབ་བྱ་
བྱིན་ནི་ སེམས་གསོ་འབད་ནི་ བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་ཞུ་ནི་ མགྲོན་ཞུ་འབད་ནི་ བཀྲིན་ངོ་
གསོ་ཞུ་ནི་ ཧིང་གཏམ་བཤད་ནི་ སྒེར་གྱི་ལཱ་དང་ འབྲེལ་བའི་ཡི་གུ་གཞན་ བྲི་དགོཔ་ཐོན་
མི་ཚུ་ཨིན། 

༤ འ ི་ཤོག་གི་འ ི་བཀོད། 
ཞུ་ཡིག་གི་རིགས་ལུ་ འབྲི་ཤོག་གི་ གཡོན་ཁ་ཐུག་གི་ས་གོ་དང་ མགུ་ཤོག་འདི་ གཞན་ས་
ལུ་ཆ་བཞག་སྟེ་ གུས་ཞབས་དང་ཆེ་བསོྟད་ཀྱི་དོན་ལུ་ ཞིང་ཁམས་སྦོམ་སུ་ཅིག་བཞག་དགོཔ་
དང་། འབྲི་ཤོག་གི་གཡས་ཁ་ཐུག་དང་ མཇུག་ཤོག་འདི་ རང་ས་ལུ་ཆ་བཞག་སྟེ་  དམན་
ས་བཟུང་བའི་དོན་ལུ་ རྒྱ་ཆུང་ཀུ་འབད་བཞག་དགོཔ་ཨིན། བཀའ་ཤོག་དང་ གཞན་སྤྱིར་
བཏང་གི་དོན་ལུ་ ཆེ་བསྟོད་དང་ དམན་སའི་དབྱེ་བ་ཕྱེ་མ་དགོ་པར་ གཡས་གཡོན་གྱི་ཞིང་
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ཁམས་གཉིས་ཀྱི་རྒྱ་ཚད་འདྲ་མཉམ་དང་ མཇུག་ཤོག་ལས་ མགུ་ཤོག་རྒྱ་སྦོམ་འབད་བཞག་
དགོཔ་ཨིན།  

༥ མགུ་ཡིག་གི་འཐོབ་ལམ། 
ནམ་ར་འབད་རུང་ ང་བཅས་ར་ ཡི་གུ་ཐུང་ཀུ་ཅིག་འབྲི་རུང་ ཡི་གུ་འདི་ལུ་མགོ་རྒྱན་དགོ།  
མགོ་རྒྱན་འདི་གིས་ ཡི་གུ་འདི་ག་ལུ་འབྲིཝ་ཨིན་ན་ཤེས་ཚུགས། འདི་ཚུ་འོག་ལུ་ཡོད་དོ་
བཟུམ་ཁག་བཞི་ལུ་ ཕྱེས་ཏེ་ལག་ལེན་འཐབ་དགོ། དེ་ཚུ་ལུ་ མགུ་ཡིག་དང་ མགུ་རྒྱན་ 
མགོ་རྒྱན་ཟེར་ སླབ་སྲོལ་ཡང་ཡོདཔ་ཨིན། 

ཀ་ ཆ་རོགས་དང་ཕམ་སྤུན་ཆ་ལུ་བྲི་ནི་གི་མགོ་རྒྱན། (༈ ) འདི་གཉིས་གང་རུང་ 
བཙུགས་དགོ། ཕན་ཚུན་གྱི་བར་ན་ མཐུན་འབྲེལ་གྱི་འདུ་ཤེས་ ཆུའི་རྒྱུན་བཟུམ་
ཡོད་པའི་བརྡ་ཨིན། 

ཁ་ གོངམ་ལུ་ཞུ་ཡིག་བྲི་ནི་གི་ མགོ་རྒྱན། (༊) སྒོ་གསུམ་གྱིས་གུས་བཏུད་ཞུ་
བའི་བརྡ་ཨིན། 

ག་ ཡིག་རིགས་སྤྱིར་བཏང་གི་ མགོ་རྒྱན། (༉) ག་ར་འདྲ་མཉམ་ཨིན་པའི་བརྡ་
སྟོནམ་ཨིན།     

ང་ བཀའ་ཤོག་གནང་ནི་གི་ མགོ་རྒྱན། () ཆསོ་སྲིད་ལུགས་གཉིས་ཀྱི་ 
བཀའ་དབང་གི་འོག་ལུ་འདུས་པའི་བརྡ་ཨིན།    
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༦ གཏང་ཡིག་གི་གོ་རིམ་ ིག་བཀོད། 
གཏང་ཡིག་གི་རིགས་ལུ་ སྔར་སོྲལ་ལམ་ལུགས་གཅིག་དང་ དེང་རབས་ལམ་ལུགས་གཅིག་
དང་འབད་ འབྲི་ཐངས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་མ་འདྲཝ་ཁག་གཉིས་འབད་ཡོདཔ་ཨིན། སྔར་སོྲལ་
ལམ་ལུགས་འདི་ ཞུ་ཡིག་གི་རིགས་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་སྲོལ་ཡོདཔ་ལས་ འདི་ལུ་དང་པ་
མགུ་ཡིག་ གཉིས་པ་མགུལ་རྒྱན་ གསུམ་པ་གུས་ཕབ་ བཞི་པ་མཚམས་འདྲི་ ལྔ་པ་རང་
གི་གནས་ཚུལ་ དྲུག་པ་མཚམས་གསོལ་ བདུན་པ་བརྟན་བཞུགས་ བརྒྱད་པ་ཞུ་རྟེན་ དགུ་
པ་གནམ་ལོ་ ཟླ་ཚེ་ བཅུ་པ་ཕུལ་ཕབ་ བཅུ་གཅིག་པ་མིང་རྟགས་ས་ཡིག་བཅས་ ཚང་
དགོཔ་ཨིན། 

དེང་རབས་ ལམ་ལུགས་ཀྱི་ཞུ་ཡིག་ནང་ལུ་ མགུལ་རྒྱན་བཙུགས་ཐངས་ལམ་ལུགས་གཉིས་
ཡོད། དེ་ཡང་ སྔ་རབས་ལམ་ལུགས་ཀྱི་ མགུལ་རྒྱན་བསྡུས་པ་བཙུགས་ཏེ་ འབྲི་སྲོལ་
ཅིག་དང་ ཡི་གུ་ཕུལ་སའི་ཡུལ་གྱི་ གོ་གནས་དང་ ཁ་བྱང་ འབྲི་ཤོག་གཡོན་ཁ་ཐུག་ལུ་ 
བརྩེགས་མར་བཀོད་དེ་ འབྲི་སྲོལ་ཅིག་ཡོད། དེ་ལས་ དེང་རབས་ནང་ལུ་ དོན་མཚམས་
ནང་འདྲེན་འབད་དགོཔ་ཅིག་དང་ འབད་མ་དགོ་པའི་ལམ་ལུགས་ཅིག་ཡང་ཡོད། དེ་གཉིས་
ཆ་ར་གི་གོ་རིམ་འདི་ དང་པ་མགོ་ཡིག་ གཉིས་པ་མགུལ་རྒྱན་ གསུམ་པ་གུས་ཕབ་ བཞི་
པ་ རང་གི་ངོ་སོྤྲད་ ལྔ་པ་མཚམས་གསོལ་ དྲུག་པ་གནམ་ལོ་ཟླ་ཚེ་ བདུན་པ་ཕུལ་ཕབ་ 
བརྒྱད་པ་ས་ཡིག་མིང་རྟགས་བཅས་ཚང་དགོཔ་ཨིན།  

སོླབ་རིམ་༡༢ པ་འདི་ནང་ལུ་ གཏང་ཡིག་གི་རིགས་ལས་ ཞུ་ཡིག་དང་ གཏང་ཡིག་ 
བཀའ་ཤོག་དང་ བཀའ་རྒྱ་ གསལ་བསྒྲགས་ ཞུ་ཚི་/བཤེར་ཡིག་ཚུ་དང་ ནང་འབྲེལ་
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ཡིག་རིགས་ལས་ སྙན་ཞུ་ སྙན་གསོལ་ གྲོས་ཆོད་ འབའ་གན་རྒྱ་ འབྲི་ཐངས་ཚུ་ལུ་ སྦྱང་
བ་འབད་དགོཔ་འབད་ཚུད་དེ་ཡོད། དེ་ཚུ་གཞུང་འབྲེལ་ ཚོང་འབྲེལ་ སྒེར་དོན་ཡིག་འགྲུལ་
དང་ སྔ་རབས་ དེང་རབས་ཀྱི་ ལམ་ལུགས་ངོས་འཛི་ཚུ་ དཔེ་རིས་སོ་སོའི་མགུ་ལུ་བཀོད་
དེ་ཡོད མི་ལུ་དབྱེ་དཔྱད་འབད་དེ་ ལག་ལེན་འཐབ་དགོཔ་ཨིན་ནོ།། 
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ཚོང་འ ེལ་ཡི་གུ། 
ལས་དོན། 
1. ཚོང་འབྲེལ་ཡི་གུའི་ ཁྱད་རྣམ་དང་ནམ་ལག་ལེན་འཐབ་ཨིན་ན་ ཧ་གོ་ཚུགས་དགོ། 
2. ཚོང་འབྲེལ་ཡི་གུ་ ལག་ལེན་གྱི་དོན་ལུ་ གོམས་སྦྱང་ཚུད་ཚུགས་དགོ། 
3. ཚོང་འབྲེལ་གྱི་ ཡི་གུ་འདི་ལས་རིགས་བསྒྲེས་ཏེ་ གཞན་ཡང་ ི་ གས་དགོ། 
ོང་ ། 

རིག་རྩལ། (ལྷག་ནི་) རིག་སྟབོས་དབྱེ་རིམ། (དབྱེ་དཔྱད་) 
༡. སོླབ་དེབ་ནང་ཡོད་མི་ ཚོང་འབྲེལ་གྱི་ཡི་གུ་འདི་ ལེགས་ཤོམ་འབད་ལྷག་བཅུག་ཞིནམ་ལས་ 

གོ་རིམ་ཚུ་རེ་རེ་བཞིན་ དབྱེ་དཔྱད་འབད་བཅུག་སྟེ་ཐོ་བཀོད་བཅུག་དགོ། 

རིག་རྩལ། (ལག་ལེན་) རིག་སྟོབས་དབྱེ་རིམ། (གཅིག་བསྡུས་) 
༢. སོླབ་དེབ་ནང་ཡོད་ཡོད་མི་ ཡིག་རྒྱུགས་ཐོག་ལུ་གཞི་རྟེན་འབད་དེ་ དོན་ཚན་གཞན་མི་གི་

ཐོག་ལུ་ རིགས་བསྒྲེས་ཏེ་ ི་བ ག་དགོ། དེ་ལས་ འབྲུག་ཤིང་བཟོ་ཁང་གིས་ རིན་སྡུར་
གསལ་བསྒྲགས་ནང་ལུ་བཀོད་ཡོད་པའི་ སྤུས་ཚད་འདི་ལས་ དམའཝ་ཅིག་བསྐྱལ་གཏང་
པ་ཅིན་ ཅ་ཆས་ཚུ་ལོག་གཏང་ནི་གི་དོན་ལུ་ འབྲུག་ཤིང་བཟོ་ཁང་གི་ འཛི་སྐྱོང་མདོ་ཆེན་ལུ་ 
ཚོང་འབྲེལ་གྱི་ཡི་གུ་འདྲཝ་བྲི་ནི་དང་ ཡངན་  འབྲུག་ཤིང་བཟོ་ཁང་གི་མདོ་ཆེན་གྱིས་ རྒྱལ་
ཡོངས་ཨམསྲུ་ཚོགས་པའི་ཡིག་ཚང་ལུ་ ཅ་ཆས་ཚུ་ད་ལྟོ་མཛོད་ནང་མེད་ཟེར་འབྲི་བཅུག། 

རིག་རྩལ། (ལྷག་ནི་ བྲི་ནི་) རིག་སྟོབས་དབྱེ་རིམ། (ལག་ལེན་) 
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༡. སོླབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ སོླབ་དེབ་ནང་ཡོད་པའི་ གཏང་ཡིག་གི་གོ་དོན་འདི་ ལེགས་ཤོམ་ལྷག་
བཅུག་ཞིནམ་ལས། སྒེར་དོན་དང་། ཚོང་འབྲེལ། གཞུང་འབྲེལ་གྱི་ཡི་གུ་ཚུ་ སྐོར་ལས་ཟིན་
བྲིས་བཀོད་བཅུག་དགོ། 

རིག་རྩལ། (ལྷག་ནི་ བྲི་ནི་) རིག་སྟོབས་དབྱེ་རིམ། (ལག་ལེན་) 
༢. སོླབ་དཔོན་གྱིས་ སོླབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ མགོ་རྒྱན་འཐོབ་ལམ་དང་ འབྲི་ཐངས་ལམ་གསར་རྙིང་གི་

ཐོག་ལུ་ དོན་ཚན་སོླབ་དཔོན་གྱིས་སོྤྲད་ཞིནམ་ལས་ ཡི་གུ་ ི་བ ག་དགོ། 

རིག་རྩལ། (ལྷག་ནི་ བྲི་ནི་) རིག་སྟོབས་དབྱེ་རིམ། (ལག་ལེན་) 
༣. གཏང་ཡིག་རིག་གསར་ལམ་ལུགས་ལས་ ཨ་པ་ལུ་བྲིས་ཏེ་ཡོད་མི་འདི་ ལྷག་བཅུག་ཞིནམ་

ལས་ ལན་འབྲི་བཅུག། 
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གཏང་ཡིག། 
ལས་དོན། 
࿌ གཏང་ཡིག་འདི་ཁག་ཆེ་ཧིང་ ག་དེམ་ཅིག་ཨིན་ན་དང་ ནམ་ འབིྲཝ་ཨིན་ན་ དེ་གི་དགོས་པ་ 

དང་ བྱེད་ལས་ཚུ་ ཧ་གོ་ཚུགས་དགོ། 
࿌ གཏང་ཡིག་གི་ འབྲི་ཐངས་ལམ་ལུགས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ གནད་དོན་ག་ཅི་བཟུམ་ར་འབད་རུང་ 

ི་ གས་དགོ། 
࿌ ཧེ་མ་གི་ལུགས་སྲོལ་འབད་ ཚིས་བཅད་ཀྱི་ནང་ གཏང་ཡིག་གི་ འབྲི་ཐངས་ལམ་ལུགས་ 

ི་ གས་དགོ། 

ོང་ ། 
རིག་རྩལ། (ལྷག་ནི་ བྲི་ནི་) རིག་སྟོབས་དབྱེ་རིམ། (དབྱེ་ཞིབ་) 

༡. གཏང་ཡིག་གི་ དཔེ་དང་པ་འདི་ སོླབ་ཕྲུག་རང་ར་སོ་སོ་ལུ་ ལེགས་ཤོམ་འབད་ ལྷག་
བཅུག་ཞིནམ་ལས་ དེ་ག་ཅི་གི་སྐོར་ལས་ཨིན་ན་ བཅུད་དོན་ ི་བ ག་དགོ། 

རིག་རྩལ། (ལྷག་ནི་ བྲི་ནི་) རིག་སྟོབས་དབྱེ་རིམ། (ལག་ལེན་) 
༢. ཡི་གུ་འདི་ནང་ བཀོད་ཡོད་མིའི་ གནད་དོན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ སོླབ་ཕྲུག་རེ་རེ་བཞིན་ལུ་ ལན་

ི་བ ག་དགོ། དེ་གི་ཤུལ་ལུ་ སོླབ་དཔོན་གྱིས་ ཡི་གུ་གི་ལན་འདི་ཕོག་དང་ མ་ཕོག་དབྱེ་
ཞིབ་འབད་དེ་ ག་ཅི་འབད་མ་ཕོགཔ་ཨིན་ན་ སྐྱོན་ངོས་འཛི་འབད་བཅུག་ཞིནམ་ལས་ 
བསྐྱར་ཟློས་འབད་ ི་བ ག་དགོ།  
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རིག་རྩལ། (ལྷག་ནི་ བྲི་ནི་) རིག་སྟོབས་དབྱེ་རིམ། (དབྱེ་དཔྱད་) 
༣. ཚེརིང་ཕུན་ཚོགས་ཀྱིས་ ཁོ་རའི་ཨ་པ་ལུ་འབྲི་མི་ ཡི་གུ་འདི་ནང་ གནད་དོན་ག་ཅིའི་སྐོར་

ལས་འདུག་ག་ ལྷག་བཅུག་ཞིནམ་ལས་ འོག་གི་དྲི་བ་ཚུ་གི་ལན་ ི་བ ག་དགོ། 
༡ ཡི་གུ་འདི་ བསྐྱལ་དགོ་པའི་ གནད་དོན་ ག་ཅི་ར་འོང་ནི་མས་ ཁྱོད་རའི་བསམ་

འཆར་བྲིས། 
༢ ཡི་གུ་འབྲི་མི་འདི་ ཁྱོད་ཨིན་པ་ཅིན་ གནས་ཚུལ་འཐེབ་ག་ཅི་ར་ བཙུགས་

བཙུགསཔ་འོང་ག། 
༣ སོླབ་གྲྭ་ནང་ལུ་དགའ་དགོ་པའི་ དོན་ཚན་ལེ་ཤ་བཙུགས་ཏེ་འདུག། ཁྱོད་ཀྱི་སེམས་

ལས་འབད་བ་ཅིན་ དགའ་དགོ་པའི་གནད་དོན་ཁག་ཆེ་ཤོས་ག་འདི་འོང་ནི་མས། 
གཙོ་རིམ་སྒྲིགས། 

རིག་རྩལ། (ལྷག་ནི་ བྲི་ནི་) རིག་སྟོབས་དབྱེ་རིམ། (གཅིག་བསྡུས་) 
༤. ཚེརིང་ཕུན་ཚོགས་ཀྱི་ ཨ་པ་འདི་ཁྱོད་ཨིན་པ་ཅིན་ ཡིག་ལན་ག་དེ་སྦེ་འབྲི་འོང་ག་ མནོ་

བསམ་བཏང་སྟེ་ལན་ཅིག་འབྲི་བཅུག། དེ་ལས་སློབ་དཔོན་གྱིས་ ཨ་ལོ་གིས་འབྲི་མི་ཡི་གུ་
འདི་ སོླབ་ཕྲུག་དང་གཅིག་ཁར་ ཁ་སླབ་ཀྱི་ཐོག་ལས་ ལེགས་བཅོས་འབད་ཞིནམ་ལས་ 
དཔེ་སྣོད་ནང་བསྡུ་གསོག་འབད་བཞག་དགོ། 
རིག་རྩལ། (ལྷག་ནི་ བྲི་ནི་) རིག་སྟོབས་དབྱེ་རིམ། (གཅིག་བསྡུས་) 

༥. སོླབ་དཔོན་གྱིས་སོླབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ ཚིས་བཅད་ནང་ཡོད་མི་ གཏང་ཡིག་འདི་ ལེགས་ཤོམ་
འབད་ ལྷག་བཅུག་སྟེ་ ི་ གས་ནི་གི་དོན་ལུ་ འོག་གི་གོ་རིམ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་འབད་དགོ། 

 ༡. ལྷག་བཅུག་སྟེ་ ག་ལུ་བཏང་བཏངམ་ཨིན་ན་ ག་གིས་བཏང་ཡི་ག་ ངོས་འཛི་འབད། 



ོབ་དཔོན་ལམ་ ོན།                                  ོབ་རིམ་༡༢པ། དཔེ་ ན་ལོ་ ༢༠༡༨ ། 
 

རྒྱལ་འཛི་ཤེས་རིག་ཚོགས་སྡེ། 241 

 ༢. ག་ཅི་གི་དོན་ལུ་བཏང་ནུག་ག་ དགོས་པ་ཚུ་ཐོ་བཀོད་བཅུག། 
༣. གནད་དོན་ཧ་མ་གོ་མི་ཚུ་ ག་དེ་དྲགདྲག་ སོླབ་ཕྲུག་ཁོང་ར་ལུ་ ཚི་མཛོད་ལག་ལེན་ 
   འཐབ་སྟེ་འཚོལ་བཅུག། 
༤. དེ་ལས་སོླབ་དཔོན་གྱིས་ མ་ཤེས་མི་ཚུ་གོ་དོན་བཤད་བྱིན་དགོ།  
༥. དེ་གི་ཤུལ་ལས་ སོླབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ གནད་དོན་དེ་གི་བཅུད་དོན་ བཏོན་བཅུག་དགོ། 
༦. ཁོང་རའི་ བློ་འདོད་ལྟར་ གནད་དོན་གདམ་རྐྱབ་བཅུག་ཞིནམ་ལས་ ཚིས་བཅད་ཀྱི་ 
   ཐོག་ལས་ བྲི་ནི་འགོ་བཙུགས་བཅུག་དགོ། 
 

དེ་ལས་ འགོྲས་ཀྱིས་འབད་ སོླབ་དཔོན་གྱི་ལམ་སྟོན་ཐོག་ལུ་ དཔེ་དང་དཔེ་ཅན་ལ་སོགས་པ་ རིམ་
གྱིས་རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་དེ་སྟོན་བྱིན་དགོ། དེ་ཡང་ སྦྱང་བ་ཚར་གཅིག་དང་གཉིས་འབད་མེན་པར་ ལོག་
ལོག་ དུས་ཡུན་ཐུང་གང་འཚམས་ནང་ སྦྱང་བ་འབད་བཅུག། རྩོམ་གྱི་གཏང་ཡིག་གི་ལེགས་ཉེས་ཀྱི་
སྐོར་ལས་ སོླབ་ཕྲུག་དང་གཅིག་ཁར་ ཞལ་ཚོགས་ཀྱི་ཐོག་ལས་ བསམ་འཆར་ལེན་ཏེ་ རྒྱུས་ཐོ་དང་
བཅས་ མ་འོངས་ཡར་དྲག་བལྟ་ནི་གི་དོན་ལུ་ དཔེ་སྣོད་ནང་བསྡུ་གསོག་འབད་བཞག་དགོ། 
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་ཡིག། 
ལས་དོན། 
࿌ ཞུ་ཡིག་ཟེར་མི་འདི་ ག་ཅི་བཟུམ་ཅིག་ཨིན་ན་ ཧ་གོ་ཚུགས་དགོ། 
࿌ ཞུ་ཡིག་ འབྲི་ཐངས་ལམ་ལུགས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ གནད་དོན་སོ་སོ་ནང་ལུ་ ི་ གས་དགོ།  
ོང་ ། 

རིག་རྩལ། (ལྷག་ནི་ བྲི་ནི་) རིག་སྟོབས་དབྱེ་རིམ། (དབྱེ་དཔྱད་) 
༡. སོླབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ ཞུ་ཡིག་འདི་ ལེགས་ཤོམ་འབད་ལྷག་བཅུག་ཞིནམལས་ དོན་ཚན་ག་ཅི་གི་

སྐོར་ལས་ར་ ཚུད་དེ་འདུག་ག་ བཅུད་བཏོན་ཏེ་ ི་བ ག་དགོ  
རིག་རྩལ། (ལྷག་ནི་ བྲི་ནི་) རིག་སྟོབས་དབྱེ་རིམ། (དབྱེ་དཔྱད་) 

༢. ཞུ་ཡིག་འབྲི་ཐངས་ལུ་ སྔར་སོྲལ་དང་ད་རེས་ནངས་པའི་ ལམ་ལུགས་ལུ་ མ་འདྲ་བའི་ཁྱད་
རྣམ་ག་ཅི་ར་འདུག་ག? ཞུ་ཡིག་གཉིས་ ག་སྡུར་འབད་དེ་ དབྱེ་དཔྱད་འབད་ཞིནམ་ལས་ 
བཏུབ་མ་བཏུབ་ཀྱི་ སྐོར་ལས་བཤད་བཅུག་དགོ།   
རིག་རྩལ། (ལྷག་ནི་ བྲི་ནི་) རིག་སྟོབས་དབྱེ་རིམ། (ལག་ལེན་) 

༣. ཞུ་ཡིག་གསར་རྙིང་གི་ དཔེ་ལས་རྟ་དྲངས་ཏེ་ ད་རེས་ནངས་པ་དགོས་མཁོ་ཆེ་བའི་ དོན་ཚན་
ཚུ་གདམ་འཐུ་འབད་དེ་ བྲི་ནི་གི་སྦྱང་བ་འབད་བཅུག་དགོ། 

 
རིག་རྩལ། (ལྷག་ནི་) རིག་སྟབོས་དབྱེ་རིམ། (དབྱེ་ཞིབ་) 
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༤. སོླབ་དཔོན་གྱིས་ སོླབ་ཕྲུག་གི་འབྲི་མི་ཞུ་ཡིག་འདིའི་ ལེགས་ཉེས་ཀྱི་སྐོར་ལས་ བློ་སླབ་སྟེ་
གིས་དཔེ་སྣོད་ནང་ བསྡུ་གསོག་འབད་དེ་བཞག་དགོ། བདུན་ཕྲག་དག་པ་ཅིག་དང་ ཟླཝ་
གཅིག་དེ་ཅིག་གི་ཤུལ་ལས་ ད་ལྟོའི་གནས་སྟངས་དང་འཕྱདཔ་ད་ འགྱུར་བ་ག་ཅི་ར་འདུག་ག་ 
སྤང་བླང་འབད་གོ་པའི་སྐྱོན་ཡོན་ ག་ཅི་ར་འདུག་ག་ ཁོང་རའི་བསམ་འཆར་ ངེས་བདེན་
བཀོད་བཅུག་དགོ།  
རིག་རྩལ། (ལྷག་ནི་) རིག་སྟབོས་དབྱེ་རིམ། (དབྱེ་དཔྱད་) 

༥. སྡེ་ཚན་ལུ་ སྒེར་དོན་གྱི་ཞུ་ཡིག་དང་ གཞུང་འབྲེལ་གྱི་ ཞུ་ཡིག་གཉིས་ཀྱི་ འབྲི་ཐངས་ཚུ་ 
ལེགས་ཤོམ་འབད་ ངོས་འཛི་འབད་བཅུག་ཞིནམ་ལས་ ཡུལ་སོ་སོ་ལུ་ ི་བ ག་དགོ།  
རིག་རྩལ། (ལྷག་ནི་ བྲི་ནི་) རིག་སྟོབས་དབྱེ་རིམ། (ལག་ལེན་) 

༦. ཞུ་ཡིག་ འབྲི་སའི་ཡུལ་དང་ མགུལ་རྒྱན་ཚུ་ཤེས་ནི་དོན་ལུ་ སོླབ་ཕྲུག་ཚུ་དཔེ་མཛོད་ནང་
འཁྱིད་དེ་ ཡིག་བསྐུར་རྣམ་གཞག་ནང་ལས་ མགུལ་རྒྱན་དང་འབྲི་སའི་ཡུལ་གྱི་དབྱེ་བ་ཚུ་ 
ག་དེ་མང་མང་བྲི་བཅུག་ཞིནམ་ལས་ སོླབ་ཁང་ནང་སྤྱན་ཞུ་འབད་བཅུག་དགོ།  
རིག་རྩལ། (ལྷག་ནི་ བྲི་ནི་) རིག་སྟོབས་དབྱེ་རིམ། (གཅིག་བསྡུས་) 

༧. གཞུང་འབྲེལ་དང་ སྒེར་དོན་གྱི་ཞུ་ཡིག་འདི་གི་ ནང་དོན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཞུ་ཡིག་ཕུལ་མི་
འདི་ལུ་ ལོག་གནང་ནི་གི་ ལན་བྲི་བཅུག་དགོ།  
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ན་ ་ངོ་ ོད། 
 

སྙན་ཞུ་ཟེར་མི་འདི་ གཞུང་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་ གནད་དོན་གྱི་སྐོར་ལས་འབད་རུང་། ཡང་ན་ བལྟ་ 
བཤལ་ལུ་སོང་བའི་ གནས་སྟངས་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་འབད་རུང་ ཡང་ན་ གནད་དོན་གཞན་ག་ཅི་གི་སྐོར་ 
ལས་འབད་རུང་ ལཱ་གི་གཞི་ཅིག་ཧེ་མ་ལས་ འབྲེལ་བ་ཡོད་མི་གི་གནད་དོན་ སྙན་སོྒྲན་ཞུ་ནིའི་ཡི་གུ་ 
ལུ་ སླབ་ཨིན། 
 
སྙན་ཞུ་འདི་དོན་ཚན་ལེ་ཤ་མེད་པ་ཅིན་ ཤོག་ལེབ་ཅིག་ནང་སྙན་ཞུ་དང་ ཞུ་ཡིག་འབྲེལ་ཏེ་བཟོ་བ་
བཏུབ་ཨིན་རུང་ དོན་ཚན་ལེ་ཤ་ཡོད་པ་ཅིན་ ལོགས་སུ་བཟོ་སྟེ་ གདོང་ཤོག་ཞུ་ཡིག་དང་བཅསཔ་
འབད་ ཕུལ་དགོ། གདོང་ཤོག་ཞུ་ཡིག་ཡོད་པ་ཅིན་ ལོགས་སུ་བཟོ་མི་གི་སྙན་ཞུ་ལུ་ མགུལ་རྒྱན་དང་ 
ཞུ་དོན་ཟེར་བའི་ཚི་གཞི་ག་ནི་ཡང་མི་དགོ། ཕྲང་ཕྲང་ དགོས་པ་དམིགས་ཡུལ་ཚུ་ལས་ འགོ་
བཙུགས་ཏེ་བྲི་དགོ།  
 
སྙན་ཞུའི་ཡིག་རིགས་ལུ་ སྙན་ཞུའི་ལཱ་འདི་གི་སྐོར་ལས་ ཁུངས་དོན་ནམ་རྒྱབ་ཁུངས་ དགོས་པ་དང་
དམིགས་ཡུལ་ ལཱ་གི་འབད་རིམ་ བཅུད་དོན་གྲུབ་འབྲས་ རང་གི་ངོ་སྦྱོར་གྱི་གོྲས་འཆར་དང་ དོན་ཚན་
ལྔ་ནང་འབད་ཕུལ་དགོ། འོག་ལུ་སྙན་ཞུ་ཟུར་སྦྲགས་འབད་མི་ཅིག་ཕུལ་ནི་གི་  དཔེ་ཅིག་བཀདོ་དེ་
ཡོད། 
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ན་ ། 
 
ལས་དོན།   
࿇ སྙན་ཞུ་གི་ དགོས་པ་དང་ ཁྱད་རྣམ་ཚུ་ ལེགས་ཤོམ་འབད་ཧ་གོ་ཚུགས་དགོ།  
࿇ སྙན་ཞུ་ འབྲི་ཐངས་ལམ་ལུགས་ཚུ་ ཧ་གོ་སྟེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་དགོ། 
 
ོང་ །  

རིག་རྩལ། (ལྷག་ནི་) རིག་སྟབོས་དབྱེ་རིམ། (དབྱེ་དཔྱད་) 
༡. སོླབ་དཔོན་གྱིས་ གཞན་གྱིས་བྲིས་ཏེ་ཡོད་མི་ཅིག་འབད་རུང་ ཡང་ན་ སོླབ་དཔོན་རང་གིས་

བྲིས་བྲིས་བའི་ སྙན་ཞུ་ཅིག་ ཤོག་ཐང་སྦོམ་ཅིག་གུ་བྲིས་ཏེ་ སོླབ་ཁང་ནང་འབག་འོང་སྟེ་ 
བྱང་ཤིང་གུ་ དཔྱང་བཞག་ཞིནམ་ལས། གྱལ་ཟླ་གམ་གྱི་དབྱིབས་ནང་ བཟོ་སྟེ། སོླབ་དཔོན་
གྱིས་ གཤམ་གསལ་གྱི་དྲི་བ་ཚུ་བཀོད་དེ་ དབྱེ་དཔྱད་འབད་བཅུག། 
༡ ཁྱེད་ར་ ག་ར་གིས་ ཡི་གུ་འདི་ ཚར་གཅིག་ཁུ་སིམ་སི་འབད་ལྷག། 
༢ ཡི་གུ་འདི་ ག་ཅི་གི་སྐོར་ལས་ཨིན་མས? 
༣ འདི་ ག་ཅི་འབད་བྲིས་ནུག? 
༤ འབྲི་མི་འདི་གིས་གནད་དོན་གཙོ་བོ་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་གནད་དོན་ག་ཅི་ར་བྲིས་ནུག? 
༧ རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་གནད་དོན་ ག་དེམ་ཅིག་འདུག? རྒྱབ་སྐྱོར་གནད་དོན་ དེ་ཅིག་བྲི་

དགོ་པའི་དགོས་པ་ ག་ཅི་འོང་ནི་མས་? 
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༨ རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་གནད་དོན་དེ་ཚུ་གིས་ རྩ་བའི་གནད་དོན་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་ག་དེ་སྦེ་
འབདཝ་མས་? གནད་དོན་གྱི་འབྲེལ་བ་ ག་དེ་སྦེ་འདུག? 

༩ ཡི་གུ་འདི་ མཇུག་ག་དེ་སྦེ་བསྡུ་ནུག? 
 

རིག་རྩལ། (ལྷག་ནི་) རིག་སྟབོས་དབྱེ་རིམ། (དབྱེ་དཔྱད་) 
༢. ཨ་ལོ་ཚུ་ལུ་ སོླབ་དེབ་ནང་ཡོད་མི་ སྙན་ཞུ་འདི་ ལེགས་ཤོམ་འབད་ ལྷག་བཅུག་ཞིནམ་

ལས་ ག་ཅི་གི་སྐོར་ལས་ཨིན་མས་ག་ དབྱེ་བ་དཔྱད་བཅུག་སྦེ་ བཅུད་དོན་བྲི་བཅུག་དགོ། 
 

རིག་རྩལ། (ལྷག་ནི་ བྲི་ནི་) རིག་སྟོབས་དབྱེ་རིམ། (དབྱེ་ཞིབ་) 
༣. སོླབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ སྙན་ཞུ་འདི་ནང་བཀོད་ཡོད་མི་ གྱངས་ཁ་བརྒྱ་ཆ་ནང་བཀོད་ཡོད་མི་ཚུ་ལུ་

བལྟ་སྟེ་ སྡེ་ཚན་ནང་འབད་ བརྡ་སྒྱུར་འབད་དེ་ཁུངས་དང་སྦྲགས་བྲི་བཅུག་དགོ།  
 

རིག་རྩལ། (ལྷག་ནི་ བྲི་ནི་) རིག་སྟོབས་དབྱེ་རིམ། (དབྱེ་ཞིབ་) 
༤. སྙན་ཞུ་དེ་ནང་བཀོད་ཡོད་མི་ གྲོས་འཆར་ཚུ་ ཞིབ་འཇུག་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ལས་ཁུངས་

དང་ སྡེ་ཚན་ ག་དང་ག་ལུ་ འོས་འབབ་འོང་ནི་མས་གོ། མནོ་བསམ་ གཏང་བཅུག་སྟེ་ བྲི་
བཅུག་དགོ།  
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རིག་རྩལ། (བྲི་ནི་) རིག་སྟོབས་དབྱེ་རིམ། (གཅིག་བསྡུས་) 
༥. སོླབ་ཕྲུག་སྡེ་ཚན་ འབད་བཟོ་ཞིནམ་ལས་ སྡེ་ཚན་གོ་སྡུར་གྱི་ཐོག་ལས་ སྙན་ཞུ་བྲི་བཅུག་

དགོ། གཞན་གྱིས་ དོན་ཚན་ཅིག་གི་ཐོག་ལུ་ བྲིས་ཡོད་པའི་ཡི་གུ་གཉིས་ ག་སྡུར་འབད་དེ་
ལྷག་བཅུག་ནི། དེ་ཡང་ གཙོ་བོ་ཨ་ལོ་ཚུ་གིས་ ཡི་གུ་དེ་གཉིས་ ཁྱད་པར་ག་སྡུར་འབད་
བའི་སྐབས་ལུ་ གཤམ་གསལ་གྱི་འབྲི་ཐངས་ཀྱི་དབྱེ་བ་ཚུ་ ངོས་འཛི་འབད་བཅུག་ནི། 

       ༡.  གཙོ་དོན་ག་ཅི་ཨིན་མས? 
༢.  རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་གནད་དོན་ ག་དེ་སྦེ་ བཀོད་ནུག? ཁོང་གཉིས་ལུ་ བཀོད་

ཐངས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ ག་དེ་སྦེ་འདུག་ དོན་མཚམས་གཅིག་ནང་བཅུད་
བསྡུས་ཏེ་ བྲི་བཅུག་དགོ།  

 
རིག་རྩལ། (བྲི་ནི་) རིག་སྟོབས་དབྱེ་རིམ། (ལག་ལེན་) 

༧. སོླབ་དཔོན་གྱིས་ གནད་དོན་ཁག་ མ་འདྲཝ་ལེ་ཤ་བཏོན་ཞིནམལས་ སོླབ་ཕྲུག་སྡེ་ཚན་སོ་སོ་
ལུ་ སྙན་ཞུ་ཁག་མ་འདྲཝ་ཚུ་ བྲི་ནི་གི་སྦྱང་བ་བྱིན་དགོ། དེ་གི་ཤུལ་ལུ་ རང་ར་སོ་སོ་གིས་
འབྲི་མི་སྙན་ཞུ་འདི་ སོླབ་ཕྲུག་དམངས་ལུ་ ལྷག་བཅུག་སྟེ་ དེ་ལུ་གཞན་གྱི་གྲོས་འཆར་ཚུ་
ཚུད་བཅུག་དགོ། 
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གསལ་བ གས་ངོ་ ོད། 
 
གསལ་བསྒྲགས་ཟེར་མི་འདི་ ལྷན་ཁག་དང་ལས་ཁུངས་ ལས་སྡེ་ཚུ་དང་ སྒེར་སྡེ་རང་སོ་གིས་ མི་
མང་ལུ་ བརྡ་དོན་སོྤྲད་དགོ་པའི་གནད་དོན་གང་རུང་ཅིག་ སོ་སོའི་ དང་འདོད་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ངོས་ལེན་
འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ཁ་གསལ་བཀོད་དེ་ གསལ་བསྒྲགས་འབད་མི་གི་ ཡི་གུ་ཅིག་ལུ་སླབ་ཨིན།  
 
གསལ་བསྒྲགས་འདི་ རང་གི་དོན་དག་འགྲུབ་དགོཔ་ཡོད་མི་ཚུ་ མི་མང་ཡོངས་ཀྱིས་ ཧ་གོ་ཚུགསཔ་
ཅིག་དང་ དང་ལེན་འབད་ཚུགསཔ་ཅིག་ བཟོ་ནི་གི་དོན་ལུ་ཨིནམ་ལས་ གནད་དོན་ཚུ་ ཆ་ཚང་བ་ དོན་
ཁ་གསལ་བ་ ཚི་གོ་བདེ་བ་ ཁུངས་བཙན་པ་ གཞན་གྱི་རྣ་བར་འཛུལ་ཏོག་ཏོ་དང་ གཞན་གྱིས་དེ་ལུ་ 
དང་ལེན་ འབད་ངོ་བདེ་ཏོག་ཏོ་ ཡོདཔ་ཅིག་བྲི་དགོཔ་ཨིན།  
 
དེ་གི་དོན་ལུ་ ལས་ཁུངས་ཁག་སོ་སོ་ལས་ གནང་བའི་གསལ་བསྒྲགས་དཔེ་དག་པ་ཅིག་ འོག་ལུ་
བཀོད་དེ་ཡོད། ཁྱོད་ཀྱིས་འདི་ལས་རིགས་བསྒྲེས་ཏེ་ གནད་དོན་སོ་སོ་ནང་ གསལ་བསྒྲགས་ཡི་གུ་བྲི་
ནི་གི་སྦྱང་བ་འབད་དགོ། 
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གསལ་བ གས།   
ལས་དོན། 
༡. གསལ་བསྒྲགས་ ཟེར་མི་འདི་ ཁྱད་རྣམ་ག་ཅི་བཟུམ་ཅིག་ཨིན་ན་ ཧ་གོ་ཚུགས་དགོ། 
༢.  ཡི་གུ་འདི་ག་ཅི་གི་དོན་ལུ་ཨིན་ན་ ཧ་གོ་སྟེ་ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་དགོ།  
ོང་ །  

རིག་རྩལ། (ལྷག་ནི་) རིག་སྟབོས་དབྱེ་རིམ། (དབྱེ་དཔྱད་) 
༡. སོླབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ ཡི་གུ་འདི་ཚུ་ ལེགས་ཤོམ་འབད་ལྷག་བཅུག་ཞིནམ་ལས་ རིན་སྡུར་

གསལ་བསྒྲགས་དང་ ས་སོྟང་གསལ་བསྒྲགས་ གཉིས་ལུ་ཁྱད་རྣམ་ཚང་དགོཔ་དང་ གོ་རིམ་
མ་འདྲཝ་ག་དེ་སྦེ་ར་འདུག་ག་ ཐོ་བཀོད་བཅུག་དགོ།   
རིག་རྩལ། (བྲི་ནི་) རིག་སྟོབས་དབྱེ་རིམ། (ལག་ལེན་) 

༢. སོླབ་དེབ་ཀྱི་ནང་ལུ་ཡོད་མི་ རིན་སྡུར་གསལ་བསྒྲགས་དང་ ས་སོྟང་གསལ་བསྒྲགས་ལས་
རིགས་བསྒྲེས་ཏེ་ དོན་ཚན་གཞན་ལུ་གཞི་བཅོལ་ཏེ་བྲི་ནི་གི་ སྦྱང་བ་འབད་བཅུག་དགོ།  
རིག་རྩལ། (བྲི་ནི་) རིག་སྟོབས་དབྱེ་རིམ། (ལག་ལེན་) 

3. དཔེར་ན། དོན་ཚན་དེ་གཉིས་ བཀོད་མི་ཚེ་གྲངས་གུ་མེན་པར་ ཕར་འགྱང་དགོཔ་དང་ 
ཡང་ན་ ཚུར་བཀུམ་དགོ་པའི་ གནད་དོན་བཙུགས་ཏེ་ གསལ་བསྒྲགས་བྲི་བཅུག་དགོ།  



ོབ་དཔོན་ལམ་ ོན།                                  ོབ་རིམ་༡༢པ། དཔེ་ ན་ལོ་ ༢༠༡༨ ། 
 

རྒྱལ་འཛི་ཤེས་རིག་ཚོགས་སྡེ། 250 

བཀའ་ ་ངོ་ ོད། 
 
བཀའ་རྒྱ་ཟེར་མི་འདི་ ཡ་གོང་མ་གིས་ འབད་དགོཔ་དང་ བཅའ་དགོཔ་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ འོག་མ་ལུ་ 
བཀོད་རྒྱ་དང་ བརྡ་སྐུལ་ ཡང་ན་ འབད་ཆོགཔ་དང་ མ་ཆོག་པའི་སྐོར་ལས་ གནང་བ་བྱིན་མི་ཡིག་
རིགས་ལུ་སླབ་ཨིན། དེ་ལུ་ཧེ་མ་འབདན་ བཀའ་ཤོག་ཟེར་སླབ་ཨིན་རུང་ བཀའ་ཤོག་དང་བཀའ་
རྒྱའི་དབྱེ་བ་འདི་ དང་པ་འབྲི་ཐངས་ལམ་ལུགས་ གཉིས་པ་ ཚི་གཞི་བཙུགས་ཐངས་ གསུམ་པ་
དབང་ཁྱབ་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཚུ་ཡོདཔ་ཨིན། 
 
དེ་འབད་ནི་དེ་གིས་ བཀའ་ཤོག་ཟེར་མི་འདི་ གོངམ་རྒྱལ་བློན་ཚུ་གིས་ གནང་མི་དང་ དེ་ཚུ་གི་ཁྱད་ཚབ་ལུ་ 
མངགས་ཏེ་གནང་བའི་དབང་ཚད་ཅན་ཚུ་དང་ དེ་ལས་ རྒྱལ་ཁབ་དང་ གཞུང་གི་མཐའ་དོན་ལུ་ གནང་མི་གི་
རིགས་ལུ་ བཀའ་ཤོག་ཟེར་ཞུ་ནི། དེ་མིན་པའི་གཞན་ ཡིག་ཚང་གི་བདག་སྐྱོང་དང་ འཛི་སོྐྱང་གི་ལཱ་རིགས་
དོན་ལུ་ གནང་མི་ལུ་བཀའ་རྒྱ་ཟེར་སླབ་ནི་ཨིནམ་ལས་ དེ་གི་ དཔེ་དག་པ་ཅིག་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་ལུ་
དབྱེ་དཔྱད་འབད་དེ་ སྦྱང་བ་འབད་དགོ།།  
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བཀའ་ །  
 
ལས་དོན། 
༡. བཀའ་རྒྱ་ཟེར་མི་འདི་ ཁྱད་རྣམ་ག་ཅི་བཟུམ་ཅིག་ཨིན་ན་ ཁྱད་པར་ཧ་གོ་ཚུགས་དགོ། 
༢.  བཀའ་རྒྱ་འདི་ག་ཅི་གི་དོན་ལུ་ཨིན་ན་ ཧ་གོ་སྟེ་ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་དགོ། 
༣. བཀའ་རྒྱའི་སྐབས་ལུ་ དེ་གི་ནང་གསེས་ཚུ་ ལེགས་ཤོམ་འབད་ ཧ་གོ་ཚུགས་དགོ། 
 
ོང་ །  

རིག་རྩལ། (ལྷག་ནི་ བྲི་ནི་) རིག་སྟོབས་དབྱེ་རིམ། (དབྱེ་ཞིབ་) 
༡. སོླབ་དེབ་ནང་ལུ་ཡོད་མི་ ཡིག་ཚང་བཀའ་རྒྱ་དང་ བཀའ་ཤགོ་འབད་འབྲི་ཡོད་མི་གཉིས་ 

ལེགས་ཤོམ་འབད་ ལྷག་བཅུག་ཞིནམ་ལས་ འདི་གཉིས་ལུ་ཁྱད་པར་ག་ཅི་ར་འདུག་ག་ དབྱེ་
བ་དཔྱད་དེ་ རང་སོའི་འབྲི་དེབ་ནང་ཐོ་བཀོད་བཅུག་དགོ། ཐོ་བཀོད་ཡོད་མི་འདི་ དམངས་
ཁར་ལྷག་བཅུག་སྟེ་ ག་ར་གིས་བསམ་འཆར་བཀོད་བཅུག་དགོ། 

 
རིག་རྩལ། (ལྷག་ནི་ བྲི་ནི་) རིག་སྟོབས་དབྱེ་རིམ། (ལག་ལེན་) 

༢. དཔེ་དེ་ལས་ རིགས་བསྒྲེས་ཏེ་ སོླབ་གྲྭའི་གནས་སྟངས་ནང་ ཡིག་ཚང་བཀའ་རྒྱ་དང་ 
བཀའ་ཤོག་ཚུ་ག་ཅི་གི་སྐོར་ལས་ གཏང་དགོཔ་འཐོནམ་ཨིན་ན་ གནད་དོན་ཚུ་གི་ཐོག་ལུ་ 
བྲི་བཅུག་དགོ། 
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རིག་རྩལ། (ལྷག་ནི་ བྲི་ནི་) རིག་སྟོབས་དབྱེ་རིམ། (གཅིག་བསྡུས་) 
༣. བཀའ་རྒྱ་ནང་གི་གནད་དོན་དང་ འཁྲིལ་ཏེ་ལོག་ གསོལ་འདེབས་ཞུ་ནི་དང་། ཡངན་བཀའ་

ལན་ འབད་ཞུ་ཡིག་ལ་སོགས་པ་ ཡི་གུ་བྲི་ནི་གི་ སྦྱང་བ་བྱིན་དགོ།  
 
 དཔེར་ན། སླབོ་དེབ་ནང་བཀདོ་ཡོད་མི་ ཚོགས་དཔོན་གྱིས་ སྤྱི་མི་ཚུ་ལུ་ གཏང་ཡོད་མི་ཡི་གུ་ལུ་

གཞི་བཞག་སྟེ་ ཁྱོད་སྤྱི་མི་གི་ ཚབ་བཟོ་སྟེ། ཤུགས་འབད་ན་སྟེ་ཡོདཔ་ལས་ ཚོགས་འདུ་ཆེན་
མོའི་ནང་ བཅར་མི་ཚུགས་པའི་སྐོར་ལས་ ི་དགོ་པ་ཅིན་ ག་དེ་སྦེ་བྲི་ནི་སྨོ་ལ་སོགས་པའི་དྲི་བ་
བཀོད་དེ་ ་ིབ ག་དགོ། དེ་གི་སྐབས་ལུ་སློབ་དཔོན་གྱིས་ བཀའ་ཤོག་གི་ ཡིག་ཨང་ཚུ་ལུ་རྒྱབ་
རྟེན་འབད་དེ་ཡོད་མེད་དང་ འབྲི་ཐངས་ལམ་ལུགས་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ གོྲས་བསྟུན་འབད་དགོ། 
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གོྲས་ཆོད།  
 
ལས་དོན། 
༡. གྲོས་ཆོད་ཟེར་མི་འདི་ ཁྱད་རྣམ་ག་ཅི་བཟུམ་ཅིག་ཨིན་ན་ ཁྱད་པར་ཧ་གོ་ཚུགས་དགོ། 
༢.  གྲོས་འདི་ ནམ་ལག་ལེན་འཐབ་ཨིན་ན་དང་ ག་ཅི་གི་དོན་ལུ་ཨིན་ན་ ཧ་གོ་སྟེ་ལག་ལེན་

འཐབ་ཚུགས་དགོ། 
༣. གྲོས་ཆོད་ཀྱི་དཔེ་དེ་ལས་ རིགས་བསྒྲེས་ཏེ་ གྲསོ་ཆོད་ཚུ་ གནད་དོན་དང་འཁྲིལ་ བཀོད་

ཚུགས་དགོ།  
 
ོང་ །  

རིག་རྩལ། (ཉན་ནི་ སླབ་ནི་ བྲི་ནི་) རིག་སྟོབས་དབྱེ་རིམ། (གོ་བ་) 
༡. གྲོས་ཆོད་འདི་སྦྱང་བ་འབདཝ་ད་ ཧེ་མ་ར་ གྲོས་ཆོད་འདི་ལེགས་ཤོམ་འབད་ ལྷག་བཅུག་སྟེ་ 

གོ་རིམ་གྱི་ཐོ་བཏོན་བཅུག་དགོ། 
 

རིག་རྩལ། (བྲི་ནི་) རིག་སྟོབས་དབྱེ་རིམ། (ལག་ལེན་)  
༢. སློབ་ཕྲུག་དང་སློབ་དཔོན་གཉིས་ མཉམ་རུབ་ཀྱི་ཐོག་ལས་ འཚོལ་ཏེ་འབྲི་ཐངས་ ག་དེ་སྦེ་ར་འདུག་

ག་ དབྱེ་དཔྱད་འབད་དེ་ ཁྱད་རྣམ་ཚུ་ སྤྱན་ཞུ་འབད་བཅུག་དགོ། 
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ན་གསོལ།  
 
ལས་དོན། 
༡. སྙན་གསོལ་ཟེར་མི་འདི་གི་ ཁྱད་རྣམ་ག་ཅི་བཟུམ་ཅིག་ཨིན་ན་ ཧ་གོ་ཚུགས་དགོ། 
༢.  སྙན་གསོལ་གྱི་ ཁེ་ཕན་ཧ་གོ་ཚུགས་དགོ། 
༣. སྙན་གསོལ་བྲི་ནི་ ཚུགས་དགོ།     
ོང་ །  

རིག་རྩལ། (ལྷག་ནི་ བྲི་ནི་) རིག་སྟོབས་དབྱེ་རིམ། (གོ་བ་) 
༡. སོླབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ སྙན་གསོལ་གྱི་ཁུངས་དོན་ ལེགས་ཤོམ་འབད་ ལྷག་བཅུག་ཞིནམལས། 

གཤམ་གསལ་གྱི་ གོ་རིམ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ བཀོད་བཅུག་དགོ། 
 ༡. དགོས་པ་དང་ ཕན་ཐོགས། 
 ༢. ནམ་ལག་ལེན་ འཐབ་ཨིན་ན། 
 ༣. འབྲི་ཐངས་ཀྱི་ གོ་རིམ། 
 ༤. འདི་ནང་ཚུད་མ་དགོ་མི་ཚུ་ ལོགས་སུ་བཏོན་བཅུག་དགོ། 
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རིག་རྩལ། (ཉན་ནི་ ལྷག་ནི་) རིག་སྟོབས་དབྱེ་རིམ། (དབྱེ་དཔྱད་) 
༢. ཁོང་གིས་བཏོན་མི་ ཁྱད་ཆོས་ཚུ་ ཨིན་ན་མེན་ན་ གཏན་འབེབས་འབད་ནི་གི་དོན་ལུ་ 

གཅིག་ལུ་ལྷག་བཅུག་སྟེ་ དེ་གུ་ཨིན་མེན་ དབྱེ་དཔྱད་འབད་དེ་ གཞན་གྱི་བསམ་འཆར་ཚུད་
བཅུག་དགོ། 

 
རིག་རྩལ། (ལྷག་ནི་ བྲི་ནི་) རིག་སྟོབས་དབྱེ་རིམ། (ལག་ལེན་) 

༣. གཏན་འབེབས་ འབད་དེ་ཡོད་མི་ ཁྱད་ཆོས་ལུ་གཞི་རྟེན་འབད་དེ་ དོན་ཚན་ཁག་ སོླབ་
དཔོན་གྱིས་སོྤྲད་དེ་ སྦྱང་བའབད་བཅུག་དགོ། 
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་ཚིག/བཤེར་ཡིག། 
 
ལས་དོན། 
༡. ཞུ་ཚི/བཤེར་ཡིག་ཟར་མི་འདི་ ག་ཅི་ཨིན་ན་  ཧ་གོ་ཚུགས་དགོ། 
༢. ཞུ་ཡིག་དང་ ཞུ་ཚི་གི་ཁྱད་པ་ ཕྱི་ཚུགས་དགོ། 
༣. གནད་དོན་དང འཁྲིལ་ཏེ་བཤེར་ཡིག་ ི་ གས་དགོ། 
 
ོང་ །  

རིག་རྩལ། (ལྷག་ནི་) རིག་སྟབོས་དབྱེ་རིམ། (གོ་བ་) 
༡. སོླབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ བཤེར་ཡིག་གི་དཔེ་ ཞུ་ཡིག་བཟུམ་བྲི་ནི་ཡོད་མི་དང་ བཀོད་ཤོག་འབད་

བཀང་ནི་ཡོད་མི་ཚུ་ ལྷག་བཅུག་ཞིནམལས་ དབྱེ་བ་ཧ་གོ་བཅུག་དགོ། 
 
རིག་རྩལ། (བྲི་ནི་) རིག་སྟོབས་དབྱེ་རིམ། (ལག་ལེན་) 

༢. སོླབ་དཔོན་གྱིས་ སོླབ་སྟོན་མ་འབད་བའི་ སྔ་གོང་ལས་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་ དོན་ཚན་
བཟུམ་སོྤྲད་ཞིནམ་ལས་ སྦྱང་བ་འབད་བཅུག་དགོ། དཔེར་ན། ས་ཚབ། དབང་ཚད་ཀྱི་ཐོག་
ལས་ ས་ཆ་བདག་དབང་འབད་ཡོདཔ་ ས་མཚམས་ཀྱི་སྐོར་ལས་ མ་འགྲིགསཔ་སོགས་ 

 དང་། དེ་ལས་ སོླབ་དཔོན་གྱིས་གྱལ་བཤལ་ཏེ་ ཨ་ལོ་རེ་རེ་བཞིན་གྱིས་འབྲི་མི་ལུ་ ཁྱད་ 
 ཆོས་ སེམས་ཁར་བཞག་སྟེ་འབྲི་དོ་ག་ བལྟ་སྟེ་དྲན་སྐུལ་འབད་བྱིན་དགོ། 

རིག་རྩལ། (ལྷག་ནི་ བྲི་ནི་) རིག་སྟོབས་དབྱེ་རིམ། (གཅིག་བསྡུས་) 
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༣. སོླབ་དཔོན་གྱིས་ སོླབ་དེབ་ནང་ལུ་ཡོད་མི་ བཀོད་ཤོག་ལས་རིགས་བསྒྲེས་ཏེ་ བཟོ་ནི་ཡང་
ན་ དཔར་ལོག་རྐྱབ་ཞིནམ་ལས་ སོླབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་སྤྲོད་དེ་ སྦྱང་བ་འབད་བཅུག་དགོ། 

 
རིག་རྩལ། (ལྷག་ནི་ བྲི་ནི་) རིག་སྟོབས་དབྱེ་རིམ། (གཅིག་བསྡུས་) 

༤. སོླབ་དཔོན་གྱིས་ གནད་སོ་སོ་གི་ཐོག་ལུ་ བཀོད་ཤོག་དཔེ་འདི་ནང་ ཡོད་མི་བཟུམ་ བཟོ་སྦེ་
སྦྱང་བ་འབད་བཅུག་དགོཔ་དང་། སོླབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ཡང་ དོན་ཚན་ཁོྲམ་ཁར་ཁམས་སངས་ལུ་
འགོྱ་ནི་ ནཝ་ད་བཀང་ནི་གི་ཞུ་ཡིག་བཀོད་ཤོག་འདྲཝ་བཟོ་བཅུག་དགོ། 
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གན་ ། 
 
ལས་དོན། 
༡. གན་རྒྱ་གི་ ཁྱད་རྣམ་ཚུ་ ཧ་གོ་ཚུགས་དགོ། 
༢. གན་རྒྱ་གི་དགོས་པ་ ཤེས་ཚུགས་དགོ། 
༣. གན་རྒྱ་ཚུལ་མཐུན་འབད་ ི་ གས་དགོ། 
 
ོང་ །  

རིག་རྩལ། (སླབ་ནི་ ལྷག་ནི་) རིག་སྟོབས་དབྱེ་རིམ། (གོ་བ་) 
༡. སོླབ་དཔོན་གྱིས་ སོླབ་ཕྲུག་གཉིས་གཉིས་འབད་ གྲོས་སྡུར་འབད་བཅུག་སྟེ་ གོ་རིམ་དང་

ཁྱད་ཆོས་ཚུ་ཐོ་བཏོན་བཅུག་དགོ། 
 

རིག་རྩལ། (ལྷག་ནི་ བྲི་ནི་) རིག་སྟོབས་དབྱེ་རིམ། (གཅིག་བསྡུས་) 
༢. ཚང་དགོ་པའི་གནད་དོན་ཚུ་ ལེགས་ཤོམ་འབད་ ཧགོ་བཅུག་ཞིནམ་ལས་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་

ཡོད་མི་དོན་ཚན་བཟུམ་ འཇམ་ཤོས་ལས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ ཏོ་སོླབ་དཔོན་གྱིས་ སོླབ་ཕྲུག་
གཉིས་གཉིས་འབད་ གྲོས་སྡུར་འབད་བཅུག་སྟེ་ གོ་རིམ་དང་ཁྱད་ཆོས་ཚུ་ ཐོ་བཏོན་བཅུག་
དགོ། 
- སོླབ་གྲྭ་ནང་ སོླབ་ཕྲུག་ཨ་ལོ་གཅིག་གིས་ ཨ་ལོ་གཅིག་ལུ་ སྦོ་རྐྱབ་དཔ་ལས་ 

ཤུལ་མ་ནཱི་བཟུམ་མི་འབད་ནི་གི་ གན་ཚི་བཙུགས་ཏེ་བཟོ་ནི། 
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- གཡུས་ཚན་ཅིག་ནང་ ཕོ་སྐྱེས་ཅིག་གིས་ཟས་ངན་ལུ་ བརྟེན་ཏེ་ དབང་བཙོང་གི་
ཐོག་ལས་ ཅ་ལ་འཐུ་འབག་འགྱོ་བའི་སྐོར། 

- མི་གཉིས་ འཐུང་ཆུ་གི་སྐོར་ལས་ མ་འགྲིགས་པའི་ གནད་དོན་བཟོ་སྟེ་ གན་རྒྱ་
ཚུ་བཟོ་ནི་གི་ སྦྱང་བ་བྱིན་དགོ། 
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ར་ གས། 
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ིར་བཏང་ ག་ནིའི་ཐབས་ལམ། 
 
སྤྱིར་བཏང་ལྷག་ནི་ཟེརཝ་ད་ གསལ་བྱེད་དང་ དབྱངས་ མགོ་ཅན་ འདོགས་ཅན་ལས་འགོ་བཟུང་སྟེ་ 
སྦྱོར་ཀློག་དང་ ཚི་སྡུད་རྐྱབ་སྟེ་ ལྷག་ནི་ལ་སོགས་པ་ ཆ་མཉམ་ཚུདཔ་ཨིན།  ང་བཅས་ར་གིས་ 
ལྷག་ནི་ཟེར་མི་འདི་ འཇམ་ཏོང་ཏོ་ཅིག་འབད་བརྩིཝ་ཨིན་པས། དེ་འབདཝ་ད་ ལྷག་ནི་ཟེར་མི་འདི་ 
མ་གཞི་གིས་ ཡི་གུ་ག་ཨིནམ་འབད་ རྗོད་སྒྲ་འཐོན་ཚུགསཔ་ཙམ་ཅིག་འབད་ ལྷག་ནི་མེན་པར་ གཙོ་
བོ་ར་ གོ་དོན་དཔྱད་པའི་ཐོག་ལས་ ལྷག་དགོཔ་འདི་ གནམ་མེད་ས་མེད་གལ་ཆེ་དྲགས་ཅིག་ཨིན། 
 
མ་གཞི་ལྷག་ནི་ཟེར་མི་འདི་ ལྷག་མི་དང་ དཔེ་དེབ་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ ཕན་ཚུན་འབྲེལ་བ་འཐབ་སྟེ་ 
ལྷག་མིའི་རྒྱུད་ལུ་ཡོད་པའི་ ཡོན་ཏན་དང་ ཡིག་ཐོག་གི་བརྡ་དོན་ ལྷག་པའི་སྐབས་ཀྱི་ སྐབས་དནོ་
གྱི་གོ་དོན་ཚུ་ གཅིག་ཁར་བསྡུ་བའི་ཐབས་ལམ་ཅིག་ལུ་ སླབ་ཨིནམ་ད་ སྤྱིར་བཏང་ལྷག་དགོ་པའི་ 
དགོས་པ་བཞི་ཡོད་མི་ཚུ་ཡང་ 
 

1. བརྡ་དོན་ལེན་ནིའི་དོན་ལུ། 
2. ལཱ་ཅིག་འབད་ནིའི་དོན་ལུ། 
3. ཐོས་རྒྱའི་ཉམས་མྱོང་འཐོབ་ནི་དང་ རྩོམ་རིག་ལུ་སྤྲོ་བ་བསྐྱེད་ནི་དོན་ལུ། 
4. བསམ་འཆར་བསྡུ་ལེན་གྱི་དོན་ལུ།  
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ད ད་པའི་ཐོག་ལས་ ག་ནིའི་རིག་ ལ་ ཡར་ ས་གཏང་ཐབས། 
 
གོང་གི་གནད་དོན་ཚུ་ ག་ཅིའི་དོན་ལུ་ལྷག་རུང་ ལྷག་ནིའི་ཐབས་ལམ་ལེ་ཤ་ཡོད་པའི་ནང་ལས་ དཔྱད་
པའི་ཐོག་ལས་ལྷག་ནི་འདི་ ཧ་ཅང་གིས་གལ་ཆེ།  དཔྱད་པའི་ཐོག་ལས་ལྷག་ནི་ཟེར་མི་འདི་ ཡི་གུ་
ཚུ་གི་ རྗོད་སྒྲ་དང་ གཅད་མཚམས་ཚུ་ ཚུལ་དང་མཐུནམ་འབད་ ལྷག་བཞག་ནི་རྐྱངམ་གཅིག་མེན། 
ཚི་དོན་རེ་རེ་བཞིན་དབྱེ་བ་དཔྱད་དེ་ ཚི་དོན་དང་ གནད་དོན་ཚུ་གི་གོ་བ་ཚུ་ ནེམ་ཅིག་ཨིནམ་པས་
ཟེར་མནོ་སྟེ་ ལྷག་པ་གིས་མ་ཚད་པར་ ཟབ་པ་དང་རྒྱ་ཆེ་བའི་ གོ་དོན་ཚུ་ རྩད་དཔྱད་དང་ ཐབས་ལམ་
མ་འདྲཝ་ཚུ་གི་ཐོག་ལས་ གོ་དོན་ལེན་ནི་དང་། ཚི་དོན་དེ་ཚུ་གིས་ ལཱ་ག་དེ་སྦེ་འབདཝ་ཨིན་ན་དང་ 
གོ་དོན་ ག་དེ་སྦེ་སྟོནམ་ཨིན་ན་ ལྷག་མི་ལུ་ ཚོར་སྣང་དང་ རིག་པ་ག་དེ་སྦེ་བྱིནམ་ཨིན་ན་ གནད་དོན་
གྱི་གཏིང་ཟབ་ཧིང་དང་ རྒྱ་ཆེ་ཧིང་ ག་དེ་སྦེ་ཡོདཔ་ཨིན་ན་ ལྷག་མི་གི་རྒྱུད་ལུ་ འགྱུར་བ་འབད་བའི་
ཁུངས་དོན་ ག་དེ་སྦེ་ཡོདཔ་ཨིན་ན་ཚུ་ དཔྱད་པ་གཏང་མི་འདི་ལུ་སླབ་ཨིན། 
 
དཔྱད་པའི་ཐོག་ལས་ལྷག་པའི་སྐབས་ རྩོམ་འབྲི་པའི་བརྡ་དོན་ཚུ་ལུ་ སྐྱོན་བརྗོད་འབད་ནི་མེན་པར་ 
རྩོམ་འབྲིཔ་གིས་ བྲིས་ཏེ་ཡོད་པའི་དཔེ་དེབ་ནང་གི་ བརྗོད་དོན་ཚུ་ ཁུངས་དག་ཏོག་ཏོ་ཡོད་མེད་དང་
ངེས་བདེན་ཡོད་མེད་སོགས་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དགོཔ་ཨིན། དཔྱད་པ་བཏང་སྟེ་ལྷག་མི་ཚུ་གིས་ཡང་ 
ཁོང་རའི་མནོ་ཚུལ་དང་ ཉམས་མྱོང་ ཡོན་ཏན་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ལྷག་འོང་། དེ་མ་ཚད་ ལྷག་
པའི་སྐབས་སུ་ ཁོང་ར་དང་ རྩོམ་འབྲིཔ་ དེ་ལས་ རྩོམ་རིགས་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ དྲིས་དཔྱད་ཀྱི་ཐོག་
ལས་ ལྷག་འོང་། འདི་འབདཝ་ལས་ དཔེ་དེབ་ལྷག་པའི་སྐབས་ལུ་ གཤམ་གསལ་གྱི་ དྲི་བ་ཚུ་ལག་
ལེན་འཐབ་སྟེ་ལྷག།  
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༡ ལྷག་མིའི་ཉམས་མྱོང་དང་ མནོ་ཚུལ། 
 ཀ ང་གིས་ དོན་ཚན་འདིའི་སྐོར་ལས་ ག་ཅི་ཤེས་ག་? 
 ཁ ང་གིས་ དོན་ཚན་འདིའི་སྐོར་ལས་ མནོ་བསམ་ག་དེ་སྦེ་ གཏང་དོ་ག་? 
 ག ང་གིས་ རྩོམ་རིག་འདི་ ལྷག་དགོ་པའི་ དགོས་པ་ག་ཅི་ཨིན་ན་? 
 
༢ རྩོམ་འབྲི་པའི་ཉམས་མྱོང་དང་ མནོ་ཚུལ། 
 ཀ རྩོམ་འབྲི་པའི་ ཉམས་མྱོང་/ཡོན་ཏན་ ག་ཅི་ཨིན་ན་? 

ཁ རྩོམ་འབྲི་པའི་ འབྲི་ཐངས་འདི་གིས་ དོན་ཚན་གདམ་ཁ་རྐྱབ་ནི་དང་ ར་ཁུངས་
བཀལ་ཐངས་ཀྱི་ཐབས་ལམ་ཚུ་ལུ་ འགྱུར་བ་ག་དེ་སྦེ་བྱུང་ནུག་ག་? 

 ག རྩོམ་འབྲིཔ་གིས་དོན་ཚན་འདིའི་སོྐར་ལས་མནོ་བསམ་ག་དེ་སྦེ་ར་བཏང་ནུག་ག་? 
 
༣ རྩོམ་འབྲི་པའི་ རྩོད་གླེང་དང་ བཅུད་དོན་ ར་ཁུངས་སྦྲགས་ཐངས། 
 ཀ རྩོམ་འབྲི་པའི་ རྩོད་གླེང་གི་ དོན་ཚན་ག་ཅི་ཨིན་མས? 
 ཁ རྩོམ་འབྲི་པའི་ བརྗོད་དོན་ ག་ཅི་ཨིན་ན་? 

ག རྩོམ་འབྲི་པ་གིས་ རྩོད་གླེང་གི་སྐབས་དོན་ ཚི་དང་ན་ཚི་ཚུ་ག་དེ་སྦེ་བཀོད་ 
ནུག་ག? 

 
༤ རྩོམ་འབྲི་པ་གིས་ བརྗོད་དོན་གྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་ལུ་ ར་ཁུངས་བཀལ་ཐངས། 
 ཀ རྩོད་གླེང་འདི་ནང་ འཁོྱགས་ཚི་དང་ མ་བདེན་པའི་གཏམ་ ག་ཅི་ཡོད་ག་? 
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 ཁ རྩོམ་འབྲི་པ་གིས་ བཅུད་དོན་གྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་ལུ་ ར་ཁུངས་ག་དེ་སྦེ་ར་ བཀལ་ཡི་ག། 
 ག ར་ཁུངས་དེ་ཚུ་གིས་བཅུད་དོན་ལུ་རྒྱབ་སྐྱོར་ནོནམ་འབད་བྱིན་ཚུགས་ནུག་ག། 
 ང ཁུངས་གཏུགས་ཚུ་ ཆ་བཞག་ཚུགསཔ་འདུག་ག་? 

ཅ རྩོམ་འབྲི་པའི་བཅུད་དོན་འདི་ ར་ཁུངས་མ་འཐུས་འཐུསཔ་འབད་ བཀལ་ཏེ་
འདུག་ག? 

ཆ རྩོམ་འབྲིཔ་འདི་གིས་ ར་ཁུངས་ཞིབ་འཚོལ་ཅིག་ལུ་ གཞི་བཅོལ་འབད་འབདཝ་ 
ཨིན་པ་ཅིན་ ཞིབ་འཚོལ་འདི་: 

  ༡ དུས་མཐུན་འདུག་ག་? 
༢ དཔེ་འདི་གིས་ དམིགས་དོན་བསྐྱེད་མི་ ཡུལ་སྤྱིར་བཏང་གི་ཁྱད་ ཆོད་

ཚུགསཔ་འདུག་ག་? 
༣ ཞིབ་འཚོལ་འདི་ ག་གིས་འབད་ནུག་? ཞིབ་འཚོལ་གི་ དགོས་དོན་ག་

ཅི་ཨིན་མས་? 
  ༤ ཞིབ་འཚོལ་ནང་ ཡོད་མི་འདི་ ག་ཨིནམ་འབད་ བཀོད་ནུག་ག་? 

༥ རྩོམ་འབྲི་པའི་བཅུད་དོན་དང་ ཞིབ་འཚོལ་ནང་གི་ གྲངས་རྩིས་ཞིབ་
བཅུད་ཚུ་རྟགས་མཐུནམ་འདུག་ག་? 

༦ པར་ཁྲམ་དེ་ཚུ་གིས་ བརྡ་དོན་ཚུ་ དྲང་བདེན་སྟོན་མས་ག་? 
༧ པར་ཁྲམ་ཚུ་ གྲངས་རྩིས་དང་ འབྲེལ་བ་འདུག་ག་?  

  ༨ གནས་ཚུལ་གྱི་གཞི་ཁུངས་ཚུ་ ག་ཏེ་ལས་ཨིན་མས་? 
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༩ ཞིབ་འཚོལ་གྱི་ཞིབ་བཅུད་དང་ རྩོམ་འབྲི་པའི་བཅུད་དོན་ཚུ་ དོན་ཚན་དེ་
གི་ཐོག་ལུ་ར་ བཀོད་ནུག་ག་? 

 
༥ དཔེ་དེབ་ལུ་ ལྷག་མི་གི་ངོས་ལེན། 

ཀ ང་གིས་ རྩོམ་འབྲི་པའི་ ར་ཁུངས་བཀལ་མི་དེ་ལུ་ བློ་གཏད་དང་ བཅུད་དོན་གྱི་རྒྱབ་
སྐྱོར་འབད་ཡོད་མི་ཚུ་ལུ་ ཆ་གནས་བཞགཔ་ཨིན་ན་? 

ཁ བཅུད་དོན་དེ་ལུ་ ང་གིས་ ཆ་གནས་ག་དེམ་ཅིག་ བཞག་ཚུགས་ག། 
ག དོན་ཚན་འདི་གི་ཐོག་ལུ་ ང་གིས་ཤེས་མི་དང་ ངེ་གི་མནོ་ཚུལ་འདི་ རྩོམ་འབྲི་པའི་

བཅུད་དོན་དང་ འབྲེལ་བ་ག་དེ་སྦེ་འདུག་? 
ང དོན་ཚན་འདི་ནང་རྩོམ་འབྲི་པའི་རྩོད་གླེང་འདི་གིས་ ངེ་གི་བསམ་འཆར་ལུ་ག་ཅི་སྒྱུར་

བཅོས་འབད་ཡི་? 
 

ག་ཐངས། 
༡ རང་གིས་ ལྷག་མི་འདི་ ཐོ་བཞག་ནི། 

ལྷག་ནི་ཨིན་མི་ དོན་ཚན་འདི་གི་སྐོར་ལས་ རང་གིས་ག་ཅི་ཤེས་ག་ མནོ་བསམ་བཏང་སྟེ་ 
དེའི་སྐོར་ལས་ རང་གིས་ མནོ་བསམ་བཏང་མི་ཚུ་གི་ ཟིན་ཐོ་རེ་བཀོད་དགོ། རང་གིས་ 
ལྷག་ནི་ཨིན་མི་ ཡིག་ཆ་འདི་ནང་ གཙོ་ཚི་དང་ གཙོ་དོན་ པར་ཁྲམ་ མགོ་ཡིག་ པར་
ཚུ་ ག་ཅི་ར་འདུག་ག་བལྟ་དགོ། གཞན་ཡང་ མཇུག་ལུ་བཅུད་དོན་དང་ གོ་བ་ལེན་ནིའི་དྲི་བ་
རེ་ཡོད་རུང་ བལྟ་དགོ།  
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ནམ་ཅིག་ར་འབད་རུང་ བརྗོད་དོན་ངོ་མ་འདི་ ཞིབ་ཞིབ་འབད་མ་ལྷག་པའི་ཧེ་མར་ བཅུད་
དོན་དང་ དྲི་བ་ཚུ་ལྷག་པ་ཅིན་ དཔེ་དེབ་འདི་ནང་ལྷག་དགོཔ་ ངོ་མ་འདི་ ག་ཅི་ཨིན་ན་ ཧ་
གོ་ཚུགས། དཔེ་དེབ་ནང་ཡོད་པའི་ ཚི་དོན་ག་ར་ ལྷག་དགོཔ་མེདཔ་ལས་ གཙོ་བོ་ དོན་
དག་ངོ་མ་འདི་ ངོས་འཛི་འབད་དེ་ ལྷག་དགོཔ་ཨིན། 
 

༢ ཚི་གི་གོ་དོན་མེན་པར་ གཞི་དོན་གྱི་རིག་པ་ལེན་དགོཔ། 
ང་བཅས་ར་ ནམ་ཅིག་ར་འབད་རུང་ རྩོམ་རིག་ལྷག་པའི་གནས་སྐབས་ནང་ བརྗོད་དོན་ནང་
ཡོད་པའི་ མིང་ཚི་རེ་རེ་བཞིན་དུ་གི་ གོ་དོན་ལེན་ཏེ་ ལྷག་ནི་མེན་པར་ བརྗདོ་དོན་འདི་
ནང་ཡོད་པའི་ གཞི་དོན་གྱི་རིག་པ་ངོ་མ་འདི་ ག་ཅི་ཨིན་ན་ ཧ་གོ་དགོཔ་གལ་ཆེ། 
  

༣ ལྷག་ནི་རྐྱངམ་གཅིག་འབད་ མ་བཞག་པར་ བྲི་དགོཔ། 
ང་བཅས་ར་ ལྷག་པའི་སྐབས་སུ་ ཟིན་བྲིས་རེ་ཡང་འཐབ་པ་ཅིན་ ཟིན་བྲིས་འདི་གིས་ 
བརྗོད་བྱའི་གནད་དོན་ངོ་མ་འདི་ ཧ་གོ་ནི་ལུ་ གྲོགས་རམ་འབདཝ་ཨིན། ཟིན་བྲིས་འདི་ 
པར་དང་པར་ཁྲམ་ ཐིག་ཁྲམ་ཚུ་གི་ཐོག་ལས་ འབྲེལ་ཡོད་གནད་དོན་ཚུ་ གཅིག་ཁར་མཐུད་
དེ་ བཞག་པ་ཅིན་ གོ་དོན་ལེན་ནི་ལུ་ ཕན་ཐབས་ཡོད། 

 
༤ ལོག་ཅི་ལོག་ཅི་ལྷག་དགོཔ། 

ག་དེམ་ཅིག་འབད་ གནད་དོན་དང་ རིག་པ་ཚུ་ཧ་མ་གོ་བ་ཅིན་ ལོག་ཅི་ལོག་ཅི་ལྷག་དགོ། 
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༥ ཕོ་ཚོད་དཔག་ནི། 
བརྗོད་དོན་གྱི་གོ་དོན་ཚུ་ འཕྲལ་འཕྲལ་སྐབས་སུ་ རྗོད་ཚི་དང་ མིང་ཚི་གི་ཧེ་མ་དང་ 
ཡང་ན་ ཤུལ་མའི་ཚི་གྲོགས་ ཡང་ན་ རྗོད་ཚི་གི་གནས་སྟངས་ཚུ་ལུ་ བལྟ་སྟེ་ཡང་ གོ་
དོན་ལེན་དགོ།  

 
༦ དབྱེ་བ་དཔྱད་ནི། 

བརྗོད་དོན་གྱི་ངོ་སོྤྲད་དང་ མཇུག་བསྡུ་ཚུ་ལུ་བལྟ་སྟེ་དང་ རྗོད་ཚི་གཙོ་བོ་དང་ དོན་
མཚམས་རེ་རེ་བཞིན་དུ་ དབྱེ་བ་དཔྱད་དེ་ལྷག་དགོ། 

 
༧ འབྲེལ་བ་བཟོ་ནི། 

རྩོམ་འབྲིཔ་ལེགས་ཤོམ་ཅིག་གིས་ བྲིས་བྲིསཝ་ཨིན་པ་ཅིན་ ནང་དོན་ཚུ་ གོ་རིམ་ལྡན་ཏོག་
ཏོ་འབད་ འབྲེལ་བ་འབད་དེ་འོངམ་ཨིན། འདི་འབདཝ་ལས་ བརྗོད་དོན་ནང་གི་ ནང་ 
གསེས་དོན་ཚན་ཚུ་གིས་ གཙོ་དོན་ཚུ་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་དང་ འབྲེལ་བ་བཟོ་སྟེ་ལྷག་དགོ། 

 
༨ བཅུད་བསྡུ་ནི་དང་ ཚི་འགྲེལ་རྐྱབ་ནི། 

དཔེ་དེབ་ཀྱི་དོན་མཚམས་རེ་དང་ ཡང་ན་ ལེའུ་ཚན་རེ་ལྷག་ཚརཝ་ད་ ཨ་ཙིམནོ་བསམ་
བཏང་སྟེ་ དོན་མཚམས་ ཡང་ན་ ལེའུ་ཚན་འདི་གི་ བཅུད་དོན་ག་ཅི་ཨིན་ན་ རང་སྟོབས་ཀྱི་
ཚི་ནང་ ཚི་འགྲེལ་རྐྱབ་སྟེ་བལྟ་དགོ། ཚི་འགྲེལ་འདི་ རང་གི་ཟིན་དེབ་ནང་འབྲི་རུང་ 
ཡང་ན་ ཆ་རོགས་ཅིག་ལུ་ ངག་ཐོག་ལས་སླབ་རུང་བཏུབ། 
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༩ ཆ་རོགས་དང་ གྲོས་གླེང་འབད་ནི། 
ཁྱོད་ཀྱིས་ལྷག་མི་ དཔེ་དེབ་འདི་ ཆ་རོགས་གཞན་མི་ཅིག་གིས་ཡང་ ལྷག་སྟེ་ཡོད་པ་ཅིན་ 
དེ་དང་ཅིག་ཁར་ དཔེ་དེབ་འདིའི་སྐོར་ལས་ གྲོས་གླེང་འབད། 

 
༡༠ ལྷག་ནིའི་འཆར་གཞི་ནང་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་ནི། དྲི་བ་བཀོད་དེ་ལྷག་ནི། དེ་སྦེ་ར་ལྷག་ནི། བློ་

ལས་སྐྱོར་ནི། བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནིའི་ ཐབས་ལམ་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ལྷག་དགོ། ང་
བཅས་ར་ ལྷག་པའི་སྐབས་སུ་ ག་དེ་སྦེ་ལྷག་ནི་ཨིན་ན་ ལྷག་ནིའི་ཐབས་ལམ་ཅིག་དང་ 
ཡང་ན་ འཆར་གཞི་ཅིག་བཟོ་སྟེ་ལྷག་དགོ། འཆར་གཞི་དང་ ཐབས་ལམ་ཅིག་མེདཔ་འདྲཝ་
ཅིག་འབད་བ་ཅིན་ ལྷག་པའི་གནས་སྐབས་ནང་ དཔེ་དེབ་ནང་གི་དོན་ཚན་ག་ཅི་ལུ་ 
དམིགས་གཏད་འབད་དེ་ ལྷགཔ་ཨིན་ན་ མ་ཤེས་པར་ ལྷག་དགོ་མ་མནོཝ་འགོྱཝ་ཨིན།  

 
དེ་མ་ཚད་ ལྷག་ཚརཝ་ད་ཡང་ ག་ཅི་ལྷག་ཅི་ག་ ཧ་མ་གོ་བར་ལུས་ནི་དང་ རྫོང་ཁ་ལྷག་
ནིའི་རིག་རྩལ་ཡང་ གོང་འཕེལ་འགྱོ་མི་ཚུགས། འདི་འབདཝ་ལས་ ལྷག་མི་འདི་ ཧ་ག་ོ
ཏོག་ཏོ་འབད་ ལྷག་དགོ་པ་ཅིན་ ལྷག་པའི་གནས་སྐབས་ནང་ ལྷག་ཐངས་ཀྱི་ཐབས་ལམ་
ཚུ་ ལེགས་ཤོམ་འབད་ ལག་ལེན་འཐབ་དགོ།  

 
 གདམ་འཐུ་རྐྱབ་སྟེ་ལྷག་ནི། 
 གདམ་འཐུ་རྐྱབ་སྟེ་ ལྷག་ནི་ཟེར་མི་འདི་ རང་གིས་ ལྷག་མི་དཔེ་དེབ་ནང་གི་ ཚི་དོན་ག་

ར་ རིམ་པ་བཞིན་དུ་མ་ལྷག་པར་ གཙོ་ཚི་དང་ གཙོ་དོན་ཚུ་གདམ་ཁ་རྐྱབ་སྟེ་ ལྷག་མི་
འདི་ལུ་སླབ་ཨིན། དེ་ཡང་ དཔེ་དེབ་དང་ ཡིག་ཆ་ ག་ཅི་ར་ལྷག་རུང་ དང་པ་ར་ མགོ་
ཡིག་/མཚན་དོན་ དོན་མཚམས་དང་པ་ ངོ་སོྤྲད་ མཇུག་བསྡུ་དང་ དེ་ལས་ དོན་མཚམས་
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ཀྱི་རྗོད་ཚི་དང་པ་ཚུ་དང་ ཡང་ན་ སྒྲོམ་ནང་བཙུགས་ཏེ་དང་ ཡི་གུའི་བཟོ་རྣམ་སོ་སོར་བཟོ་
སྦེ་ དམིགས་བསལ་ལོགས་སུ་བཀར་ཏེ་ ཁྱད་པར་ཕྱེས་ཡོད་པའི་བརྡ་དོན་ཚུ་ ལྷག་པ་ཅིན་ 
གཙོ་བོའི་བརྗོད་དོན་ ག་ཅི་ཨིན་ན་ཧ་གོ་ཚུགསཔ་ཨིན།  

 
དྲི་བ་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ལྷག་ནི། 
དཔེ་དེབ་ལྷག་པའི་སྐབས་ལུ་ དྲི་བ་ཚུ་ཡོད་པ་ཅིན་ སྟབས་བདེ་ཏོག་ཏོ་འོངམ་ཨིན། ཨིན་ 
རུང་ ང་བཅས་ར་མང་ཤོས་ཀྱིས་ཧེ་མར་དཔེ་དེབ་ལྷག་ཞིན་ན་ མཇུག་ལུ་དྲི་བ་ཚུ་ལྟཝ་ཨིན།  

 
དེ་འབདཝ་ད་ ཐབས་ལམ་འདི་ ལེགས་ཤོམ་ཅིག་མེན། རབ་འབྱུང་པ་ཅིན་ དཔེ་དེབ་འདི་ 
མ་ལྷག་པའི་སྔ་གོང་ལས་ རང་ལུ་ གནད་དོན་ག་ཅི་དགོཔ་ཨིན་ན་ རང་གིས་རང་ལུ་ དྲི་བ་
བཀོད་དེ་འབད་བ་ཅིན་ དཔེ་དེབ་འདི་ནང་ལས་ གནས་ཚུལ་ག་ཅི་དགོ་མི་འདི་ འཐོབ་
ཚུགསཔ་ཨིན།   
འདི་འབདཝ་ལས་ དྲི་བ་དང་བསྟུན་པའི་ རང་གིས་མནོ་མི་འདི་ འཚོལ་དགོ་པ་ཅིན་ འཐོབ་
ཚུགསཔ་ལས་ མ་ལྷག་པའི་ཧེ་མ་ལས་ དྲི་བ་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་འདི་ ལེགས་ཤོམ་ཨིན། 

 
དེ་སྦེ་ར་ལྷག་ནི། 
དཔེ་དེབ་ཚུ་ ལྷག་པའི་སྐབས་ལུ་ དཔེ་དེབ་འདི་ནང་གི་ བརྗོད་དོན་དང་ ཚི་དོན་ཚུ་ ག་ཅི་
ཡོདཔ་ཨིན་ན་ རག་ཙམ་ཅིག་ཧ་གོ་བ་ཅིན་ དཔེ་དེབ་འདི་ལྷག་དགོ། དེ་འབདཝ་ད་ དཔེ་
དེབ་འདི་ནང་ཡོད་པའི་ ཚི་འབྲུ་རེ་རེ་བཞིན་གྱི་གོ་དོན་ཚུ་ ཧ་གོ་དགོཔ་མེདཔ་ལས་ དཔེ་
དེབ་ཚུ་ ལྷག་ཅི་ར་བལྟ་དགོ། 
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དཔེ་དེབ་ལྷག་པའི་སྐབས་ལུ་ གཤམ་གསལ་གྱི་ གྲོས་འཆར་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ། 
 དཔེ་དེབ་ནང་ ཚི་དོན་གཅིག་མ་ཤེསཔ་ཅིག་ དེ་འཕྲོ་ལས་ ཚི་མཛོད་ལག་ 

ལེན་འཐབ་ནི་མི་འོང་། 
 དང་པར་ཚར་གཅིག་ ག་དེ་དྲག་དྲག་ ཚི་གྲོགས་དང་ གནས་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ལས་  

ཧ་གོ་ཐབས་འབད་དགོ། 
 ལྷག་པའི་སྐབས་ལུ་ ཟིན་ཐོ་བཀོད་དགོ། 
 རང་ལུ་ ཧ་གོ་ཏོག་ཏོ་མེད་མི་ ཚི་དོན་ཚུ་ རྟགས་བཀལ་ཏེ་བཞག་དགོ། 
 དཔེ་དེབ་འདི་ ལོག་སྟེ་ཐེངས་གཉིས་རེ་ ལྷག་ཚུགས་པ་ཅིན་ ལེགས་ཤོམ་ཨིན། 
 དྲི་བ་ཚུ་བཀོད་དེ་ ལན་འཚོལ་བ་ཅིན་ ལེགས་ཤོམ་ཨིན། 

  
ཁོང་ལས་སྐྱོར་ནི། 
ཁོང་ལས་སྐྱོར་ནི་ཟེརཝ་ད་ མཐའ་གཅིག་ཏུ་ དཔེ་ཆ་ཁོང་ལུ་བཟུང་སྟེ་ ཁ་ལས་སྐྱོར་ནི་འདི་ 
མེན་པར་ ཧེ་མ་ལྷབ་མི་ཚུ་ ངག་ཐོག་ལུ་དང་ ཡིག་ཐོག་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་མི་ཚུ་ལུ་ཡང་ 
གོ་དགོཔ་ཨིན། ཞིབ་འཚོལ་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ ཨ་ལོ་ཚུ་གིས་ ཁོང་ར་ལྷབ་མི་ཚུ་ ངག་
ཐོག་ལས་ལག་ལེན་འཐབ་པ་ཅིན་ བརྒྱ་ཆ་༨༠ སེམས་ཁར་དྲན་ཚུགསཔ་དང་ ཁོང་གིས་ 
ངག་ཐོག་ལུ་ ལག་ལེན་མ་འཐབ་པ་ཅིན་ བརྒྱ་ཆ་༨༠ བརྗེད་དེ་འགྱོཝ་ཨིན་ཟེར་ བཀོད་
ནུག། བརྗོད་དོན་དེའི་སྐོར་ལས་ ཡིག་ཐོག་ལས་ དྲི་བའི་ལན་བཀོད་དེ་འབད་རུང་ཡང་ བརྡ་
དོན་ཚུ་སེམས་ཁར་དྲན་ནི་ལུ་ ཕན་ཐོགས་ཡོད། དེ་གི་ ཐབས་ལམ་དྲག་ཤོས་ཅིག་ སོླབ་
ཁང་གི་ཆོས་གོྲགས་དང་ སོླབ་དཔོན་དང་གཅིག་ཁར་ གྲོས་བསྟུན་འབད་ནི་འདི་ཨིན།  
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བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནི། 
རང་གིས་ལྷག་མི་དོན་ཚན་ཚུ་ སེམས་ཁ་ལུ་ དྲན་ནིའི་དོན་ལུ་ འཕྲལ་འཕྲལ་ལོག་ལྷག་མི་
ཅིག་ལུ་ སླབ་ཨིན། དེ་ཡང་ ང་བཅས་ར་ལུ་ མི་བརྗེད་པའི་གཟུངས་མེདཔ་ལས་ དཔེ་དེབ་
ནང་གི་ དོན་ཚན་གལ་ཅན་ རྟགས་བཀལ་ཡོད་མི་ཚུ་དང་ ཡང་ན་ ཟིན་བྲིས་བཀོད་དེ་ཡོད་
པའི་ གཙོ་དོན་ཚུ་ འཕྲལ་འཕྲལ་ལོག་སྟེ་ ལྷག་ཚུགས་པ་ཅིན་ དྲན་གསོ་འབད་དེ་ སེམས་
ཁ་ལས་མ་བརྗེད་པར་སྡོད་ཚུགསཔ་ཨིན། འདི་འབདཝ་ལས་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནི་ཡང་ 
ལྷག་ཐངས་ཀྱི་ཐབས་ལམ་ ལེགས་ཤོམ་ཅིག་ཨིན། 

 
ལྷག་ཚུལ། 
སོླབ་དཔོན་གྱིས་ སྐད་སེང་སྟེ་ ལྷག་ཐངས་སོྟན་ནི་ལས་འགོ་བཙུགས་ སོླབ་ཕྲུག་རང་ར་སོ་
སོའི ཁུ་སིམ་སིམ་འབད་ལྷག་ནིའི་ལམ་ལུགས་ཀྱིས་ ཨ་ལོ་ལུ་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱིནམ་ཨིན། 
འཕྲལ་འཕྲལ་སྐབས་ ལྷག་ཚུལ་སོར་ཏེ་སོྟན་ནི་འདི་ སོླབ་ཕྲུག་ཚུ་ ལྷག་ནི་ལུ་ མཁས་པ་
བཟོ་ནིའི་ འགན་ཁག་ཨ་ལོ་ཁོང་ར་ལུ་ བཀལཝ་ཨིན། ལྷག་ཚུལ་མ་འདྲཝ་ ལག་ལེན་
འཐབ་དགོ་མི་དེ་ཡང་ ལྷག་མི་འདི་ ཨ་ལོ་སོ་སོའི་དགོས་མཁོ་དང་མཐུནམ་འབད་ བཟོ་
ཚུགསཔ་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ཨིན།  

 
སྐད་བཏོན་ཏེ་ལྷག་ནི། 
ཨ་ལོ་རང་ར་སོ་སོ་གིས་ ལྷག་སྟེ་ཧ་གོ་མ་ཚུགས་མི་དང་ ལྷག་མ་ཚུགས་མི་ཚུ་ སོླབ་དཔོན་
གྱིས་ སྐད་སེང་སྟེ་ ལྷག་བྱིན་ནི། དེའི་སྐབས་ལུ་ སྤྱིར་བཏང་ དཔེ་དེབ་ཚུ་ ཨ་ལོའི་གདོང་
ཁར་མ་བཞག་པར་ རྣམ་ཅགོ་གིས་ཉན་དགོཔ་ཨིན། བརྗོད་དོན་དེ་ཡང་ སོླབ་དཔོན་གྱིས་ 
ཚར་གཅིག་ལུ་ མཇུག་བཏོན་ཏེ་ལྷག་མི་ཅིག་དང་ ཡང་ན་ ལྷག་ཐངས་ཀྱི་དཔེ་སྟོན་གྱི་དོན་



ོབ་དཔོན་ལམ་ ོན།                                  ོབ་རིམ་༡༢པ། དཔེ་ ན་ལོ་ ༢༠༡༨ ། 
 

རྒྱལ་འཛི་ཤེས་རིག་ཚོགས་སྡེ། 273 

ལུ་ བརྗོད་དོན་རིངམོ་ཅིག་ དུས་ཚོད་བཟོ་ཞིན་ན་ འཕྲལ་འཕྲལ་ འཕོྲ་མཐུད་དེ་ ལྷག་མི་
ཅིག་ཡང་ཡོད། སྐད་སེང་སྟེ་ལྷག་ནི་འདི་ ལྷག་ཐངས་ཀྱི་དཔེ་སྟོན་འབད་ནི་དང་ མི་ཚེདང་ 
དཔེ་དེབ་ དཔེ་དེབ་དང་དཔེ་དེབ་ཀྱི་བར་ན་ འབྲེལ་བ་བཟོ་ཐབས་དང་ ཡང་ན་ ལྷག་ནི་ལུ་ 
སོྤྲ་བ་ཡོདཔ་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་ཨིན།  

 
སོླབ་དཔོན་གྱི་བཀོད་རྒྱའི་ཐོག་ལུ་ལྷག་ནི། 
སོླབ་དཔོན་གྱིས་ སྡེ་རིམ་དང་འཁྲིལ་བའི་ དུས་དེབ་ གསར་ཤོག་ སྙན་རོྩམ་ ཤོག་ཁྲམ་
དང་ ཡིག་རིགས་གཞན་ཚུ་ སོླབ་ཁང་ནང་ འབག་འོང་ཞིན་ན་ རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་ཐོག་ལས་
ལྷག་བཅུག་དགོ། དེ་ཡང་ འོག་གི་ ལྷག་ཚུལ་མའདྲཝ་ཚུ་གི་ ཐོག་ལས་ལྷག་བཅུག་དགོ། 

 
* སོླབ་དཔོན་གྱིས་ བརྗོད་དོན་ཅིག་ངོ་སོྤྲད་འབད་ཞིན་ན་ སོླབ་ཕྲུག་རང་ར་སོ་སོ་

གིས་ ལྷག་དགོ་པའི་ དགོས་དོན་ཅིག་བཟོ་སྟེ་ བརྗོད་དོན་ཆ་ཚང་ ཡང་ན་ ཆ་ 
ཤས་ཅིག་ལྷག་བཅུག་ནི། 

* སོླབ་དཔོན་གྱིས་ བརྗོད་དོན་ཅིག་ཆ་ཚང་དང་ ཡང་ན་ ཆ་ཤས་ཅིག་ སྐད་བཏོན་
ལྷགཔ་ད་ ཨ་ལོ་ཚུ་གིས་ རང་སོའི་དཔེ་དེབ་ནང་ བལྟ་སྟེ་ཉན་ནི། འཕྲལ་འཕྲལ་ 
དོན་མཚམས་བར་ན་ལས་ སོླབ་དཔོན་གྱིས་ ཕོ་ཚོད་དཔག་བཅུག་སྟེ་དང་ དོགས་
སེལ་དང་ དྲི་བ་རེ་བཀོད་དེ་ ལྷག་མི་འདི་གི་ སོླབ་སྡེ་དམངས་དང་གཅིག་ཁར་ 
ངག་ཐོག་དང་ ཡང་ན་ ཡིག་ཐོག་ལས་ བཅུད་དོན་བཏོན་བཅུག་དགོ། 

* ཆ་རོགས་བསོྡམས་ཏེ་ ཆ་འབད་ལྷག་བཅུག་ནི། 
* སྡེ་ཚན་གཞན་མི་ཚུ་ རང་སོའི་ལཱ་འབད་དེ་སྡོད་པའི་སྐབས་ལུ་ སོླབ་དཔོན་གྱིས་ 

སྡེ་ཚན་ཆུང་ཀུ་ཅིག་ ཡང་ན་ ཨ་ལོ་ཆ་འབད་མི་ཅིག་ལུ་ སྐད་བཏོན་ཏེ་ལྷག་ནི། 



ོབ་དཔོན་ལམ་ ོན།                                  ོབ་རིམ་༡༢པ། དཔེ་ ན་ལོ་ ༢༠༡༨ ། 
 

རྒྱལ་འཛི་ཤེས་རིག་ཚོགས་སྡེ། 274 

* སྡེ་ཚན་ ཡང་ན་ སོླབ་སྡེ་དམངས་དང་གཅིག་ཁར་འབད་ སྐད་བཏོན་ཏེ་ ལྷག་
བཅུག་ནི། 

 
རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་ཐོག་ལས་ལྷག་ནི། 
སོླབ་དཔོན་གྱིས་ སྡེ་རིམ་གྱི་ཤེས་ཚད་དང་འཁྲིལ་བའི་ མཁོ་ཆས་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ སྡེ་ཚན་ནང་
ལྷག་བཅུག་ནི། དེའི་སྐབས་ལུ་ སོླབ་དཔོན་གྱིས་ ལྷག་ཐངས་ཀྱི་ཐབས་ལམ་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་
ཐོག་ལས་ བརྗོད་དོན་ལཱ་ཁག་ཡོད་མི་ཚུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་བྱིན་ཏེ་ ལྷག་ཚུགསཔ་བཟོ་སྟེ་ རྫོང་ཁ་ལྷག་ནི་ལུ་ 
སོྤྲ་བ་བསྐྱེད་བཅུག་དགོ། འདི་འབདཝ་ལས་ རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་ཐོག་ལས་ལྷག་ནིའི་ ལྷག་དེབ་ཚུ་ གོ་རིམ་
བསྒྲིགས་ཏེ་ བཟོ་ཡོད་པའི་ དཔེ་དེབ་ཚུ་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་སྟེ་ ལྷག་བཅུག་པ་ཅིན་ འོས་འབབ་ཆེ་ཏོག་
ཏོ་འོངམ་ཨིན།  
 
རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་ཐོག་ལས་ ལྷག་ནི་སྟོན་པའི་སྐབས་ལུ་ སོླབ་དཔོན་འདི་ ལྷག་ནིའི་རིག་རྩལ་འདྲ་མཉམ་
ཡོད་པའི་ སོླབ་ཕྲུག་སྡེ་ཚན་ཆུང་ཀུ་ཅིག་དང་གཅིག་ཁར་སྡོད་ཞིན་ན་ སྡེ་ཚན་ལུ་འོས་འབབ་ཡོད་པའི་ 
བརྗོད་དོན་ཅིག་ངོ་སོྤྲད་འབད། དེ་ལས་ སྡེ་ཚན་གྱི་ ཨ་ལོ་རེ་རེ་ལུ་ ལྷག་བཅུག་དགོ། སོླབ་དཔོན་
གྱིས་ ལྷག་ཐངས་ཀྱི་ཐབས་ལམ་གཅིག་འབད་རུང་ གཉིས་འབད་རུང་ཅིག་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་ཞིནམ་
ལས་ སྡེ་ཚན་ལུ་སོྤྲད་དེ་ དེ་དང་འཁྲིལ་ལྷག་བཅུག་ནི། རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་ཐོག་ལུ་ ལྷག་ནི་འདི་གིས་ 
ལྷག་མི་འདི་ལུ་ བརྗོད་དོན་གསརཔ་རེ་ལྷགཔ་ད་ གོ་དོན་གསརཔ་རེ་ འཐོབ་ཐབས་འབད་དགོཔ་
ཨིནམ་ལས་ སོླབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ ཁོང་ར་ཤེས་མི་ཐབས་ལམ་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ གསར་འཐེབ་
ལྷབ་ནིའི་ གོ་སྐབས་ལེན་བཅུག་དགོཔ་ཨིན། 
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རང་སོྟབས་ཀྱིས་ ལྷག་ནིའི་ལས་རིམ། 
སོླབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ ལྷག་ཐངས་ཀྱི་རིག་རྩལ་དང་ མགྱོགས་པར་ལྷག་ནིའི་ ཀློག་སྦྱང་འཐོབ་ཚུགས་ནི་ 
དེ་ལས་ མིང་ཚི་ཚུ་རྒྱ་སྐྱེད་འབད་ཚུགས་ནིའི་དོན་ལུ་ སོླབ་ཁང་ནང་ རང་སོྟབས་ཀྱིས་ལྷག་ནིའི་ 
དུས་ཡུན་བྱིན་ཏེ་ལྷག་བཅུག་དགོ། དེ་གི་དོན་ལུ་ ལྷག་ནིའི་དཔེ་དེབ་ཚུ་ ཨ་ལོ་ཁོང་ར་ལུ་ གདམ་ཁ་
རྐྱབ་བཅུག་དགོཔ་དང་ སོླབ་དཔོན་གྱིས་སོྤྲད་པ་ཅིན་ ཨ་ལོ་ཁོང་ར་ རང་སོྟབས་ཀྱིས་ ལྷག་ཚུགས་
པའི་དཔེ་དེབ་ཚུ་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་སྤྲོད་དགོཔ་ཨིན། ཀློག་སྦྱང་འཐོབ་ནིའི་ཐབས་ལུ་ ཉིན་བསྟར་སོླབ་
ཁང་ནང་ སྦྱང་བ་འབད་བཅུག་དགོཔ་དང་ ལྷག་ནིའི་ཁྱིམ་ལཱ་ཡང་ རྟག་བུ་ར་བྱིན་དགོ།  
 
བློ་གསར་སོླབ་རིམ་ནང་ཨིན་པ་ཅིན་ ཉིནམ་རེ་ལུ་ ཉུང་ཤོས་ར་ དུས་ཡུན་སྐར་མ་༡༥ རེ་ གནས་རིམ་
དང་མཉམ་པའི་དཔེ་དེབ་ཚུ་སྤྲོད་དེ་ ལྷག་ནིའི་སྦྱང་བ་འཐོབ་བཅུག་དགོ། སོླབ་རིམ་༡ པ་ལས་༡༢ 
པ་ཚུན་གྱི་ སོླབ་ཁང་ནང་ ཨིན་པ་ཅིན་ ཉིན་བསྟར་བཞིན་དུ་ སྐར་མ་༡༥ རེ་དང་ ཁྱིམ་ལཱ་འབད་དུས་
ཡུན་སྐར་མ་༣༠ རེ་ རང་སོྟབས་ཀྱིས་ལྷག་ནིའི་དུས་ཡུན་བྱིན་དགོ། རང་སོྟབས་ཀྱིས་ལྷག་ནིའི་སྦྱོང་
ལཱ་ཚུ་ཡང་། 
 

࿌ དཔེ་དེབ་ནང་ལས་རང་གིས་དགའ་མི་ ནང་གསེས་དོན་ཚན་ཅིག་གདམ་ཁ་རྐྱབ་སྟེ་ བཤད་ནི། 
࿌ རང་གི་ཆ་རོགས་ ཡང་ན་ སྡེ་ཚན་ཆུང་ཀུ་ནང་ དཔེ་དེབ་ཀྱི་སྐརོ་ལས་བསྟུན་གྲོས་རྐྱབ་ནི་

དང་ གཅིག་ཁར་ལྷག་ནི། 
࿌ ལྷག་མི་དཔེ་དེབ་ཚུ་གི་ ཐོ་བཀོད་དེ་བཞག་ནི། 
࿌ རྩ་དོན་གྱི་སྐོར་ལས་ བཅུད་དོན་ཐུང་ཀུ་འབད་བཏོན་ཏེ་ བྲི་ནི་། 
࿌ རང་གིས་ལྷག་མི་ དཔེ་དེབ་ཚུ་ལུ་ རང་གི་བསམ་འཆར་ཚུ་བཀོད་དེ་ དུས་དེབ་བཟོ་ཞིན་ན་ 

སོླབ་དཔོན་ལུ་ཕུལ་ནི་དང་ ཡང་ན་ ཀློག་སྦྱང་གི་ རྒྱུགས་བཀལ་ནི། 
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གཅིག་ཁར་ལྷག་སྟེ་ གྲོགས་རམ་འབད་ནི། 
སོླབ་ཕྲུག་ཚུ་ སོླབ་དཔོན་དང་ འགོ་འདྲེན་པ་ ཡང་ན་ རང་གི་ཆ་རོགས་དང་གཅིག་ཁར་ གྲོས་བསྟུན་
དང་ དྲི་བ་དྲིས་ལན་འབད་དེ་ ལྷག་ནིའི་གོམས་སྦྱང་བྱིན་དགོ། དེ་བཟུམ་སྦེ་ སྡེ་ཚན་ནང་ དྲིས་ལན་
འབད་དེ་ལྷག་པ་ཅིན་ གཤམ་གསལ་གྱི་དཔྱད་པའི་ཐོག་ལས་ལྷག་ནིའི་ ཐབས་ལམ་ཚུ་འཐོབ་ཚུགས། 
 

࿌ དཔེ་དེབ་ཀྱི་མིང་དང་ མགོ་ཡིག་ པར་ རང་གི་ཉམས་མྱོང་ལུ་ གཞི་བཞག་སྟེ་ དཔེ་དེབ་
འདི་ ག་ཅིའི་སྐོར་ལས་ཨིན་ན་ ཕོ་ཚོད་དཔག་ནི། 

࿌ བརྗོད་དོན་ལུ་བལྟ་སྟེ་ དྲི་བ་ཚུ་བཟོ་ནི། 
࿌ མིང་ཚི་དང་ གོ་དོན་ལཱ་ཁག་ཡོད་མི་ཚུ་གི་ དོགས་དཔྱོད་འབད་ནི། 
࿌ བཅུད་དོན་བསྡུ་སྟེ་ བརྗོད་དོན་ངོ་མ་ ག་ཅི་ཨིན་ན་ ངོས་འཛི་འབད་ནི། 
 

དྲི་བ་དང་ གྲོས་བསྟུན་འབད་ནི། 
གོ་དོན་ལེན་ནི་ནང་ དཔྱད་པ་གཏང་ནི་འདི་ བརྗོད་དོན་གྱི་ཐོག་ མནོ་བསམ་རྒྱ་ཆེ་དྲགས་འབད་གཏང་
དགོ་པའི་ དྲི་བ་དང་ ལན་ཚུ་ བཀོད་ཚུགས་དགོཔ་དང་ བརྗོད་དོན་ནང་ལས་ གནས་ཚུལ་དང་བརྡ་དོན་ 
ཚུ་ལེན་ཏེ་ གནས་སྟངས་ལུ་ དགག་སྒྲུབ་ཀྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱིན་ཚུགས། གནས་རིམ་ག་ཅི་ནང་ལུ་ཡང་ སྡེ་
ཚན་གོྲས་སྡུར་འབདཝ་ད་ བརྗོད་དོན་གྱི་སྐོར་ལས་ ནམ་ར་འབད་རུང་ དྲི་བ་འདྲི་ནིའི་གོ་སྐབས་བྱིན་
དགོ། སོླབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ བཟོ་མི་དྲི་བ་ཚུ་ སོླབ་དཔོན་གྱི་ རྒྱུགས་ལེན་ནིའི་ དྲི་བ་འབད་སྒྱུར་བཅོས་
འབད་དེ་ལག་ལེན་འཐབ་དགོ། 
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ལྷག་སྟེ་ ལོག་བཤད་ནི། 
དབྱེ་ཞིབ་དང་ བཀོད་རྒྱ་བྱིན་ནིའི་དོན་ལུ་ ལོག་སྟེ་བཤད་ནི་འདི་ ནུས་ཤུགས་ཅན་གྱི་ ལག་ཆ་ཅིག་
ཨིན། སོླབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ ངག་ཐོག་ལས་འབད་རུང་ ཡིག་ཐོག་ལུ་འབད་རུང་ ཡང་ན་ བཤད་རྩོམ་
འབད་རུང་ རྒྱས་བཤད་རྩོམ་གྱི་ཐོག་ལས་ ལོག་སྟེ་བཤད་ཚུགསཔ་ཨིན། ལོག་སྟེ་བཤད་ནི་ནང་ དེ་ཚུ་
གི་ འབྲི་བཀོད་དང་ འབྲི་ཚུལ་ སྐད་ཡིག་ཚུ་ བརྗོད་དོན་ངོ་མ་ནང་ ག་ཨིནམ་འབད་ ལག་ལེན་
འཐབ་འོང་།  
 
ཐབས་ལམ་འདི་གིས་ བརྗོད་དོན་གྱི་གོ་དོན་རྟོགས་ནི་དང་ མིང་ཚི་རྒྱ་སྐྱེད་འབད་ནི་ དེ་གིས་ རང་
སོའི་རྩོམ་འབྲི་འབད་ནི་ནང་ལུ་ དཔེ་ལེགས་ཤོམ་ཅིག་ཡང་ཨིན། ལོག་སྟེ་བཤད་ནི་འདི་གིས་ ཨ་ལོ་
ལུ་ མནོ་བསམ་གཏང་ནི་ གོ་རིམ་བསྒྲིག་ནི་ གོ་དོན་ལེན་ནི་ཚུ་ནང་ རིག་པ་འཐེབ་བྱིནམ་ཨིན། གཞི་
རིམ་སོླབ་གྲྭ་ཚུ་ནང་ ལོག་སྟེ་བཤད་ནི་དང་གཅིག་ཁར་ པར་རིས་བྲི་ནི་ཡང་ ལག་ལེན་འཐབ་ཨིན། 
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ག་ནི་དང་ མོ་རིག་གི་དཔེ་དེབ་གདམ་ཁའ་ིཚད་གཞི། 
 
ལྷག་ནི་དང་རྩོམ་རིག་གི་ གནས་ཚད་གོང་འཕེལ་གྱི་དོན་ལུ་ ལྷག་བཏུབ་པའི་མཁོ་ཆས་མ་འདྲཝ་ འོས་
འབབ་ཅན་ཚུ་གདམ་ཁ་རྐྱབ་དགོཔ་གལ་ཆེ། སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གི་ མནོ་རིག་དང་ བསམ་སྤྱོད་ དེ་ལས་ལྕགོས་
གྲུབ་ཚུ་ རྒྱ་སྐྱེད་འབད་ཚུགས་པའི་དཔེ་དེབ་ཚུ་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་ཐངས་ཀྱི་ཚད་གཞི་དང་ ལམ་སྟོན་ཚུ་ཡང་། 
 
 ལས་དོན་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་དཔེ་དེབ་ཚུ། 
 སྡེབ་དང་སྦྱོར་བ་དག་ཏོག་ཏོ་ ཡོད་པའི་དཔེ་དེབ་ཚུ། 
 རོྩམ་རིག་ འབྲི་བཀོད་ཚུལ་མཐུན་ཡོད་པའི་དཔེ་དེབ་ཚུ། 
 དོན་ཚན་སྤྲོ་བ་ཆེ་ཏོག་ཏོ་ཡོད་པའི་ དཔེ་དེབ་ཚུ། 
 ལྷབ་མིའི་གནས་སྟངས་(ཉམས་མྱོང་དང་)དང་ འབྲེལ་བ་ཡོདཔ་དང་ ལམ་ལུགས་སྲོལ་དང་མཐུན་པའི་ 

དཔེ་དེབ། 
 ཚི་དོན་ཁ་གསལ་འབད་ ཧ་གོ་ཚུགས་པའི་དོན་ཚན་དང་ལྡན་པའི་དཔེ་དེབ་ཚུ། 
 སྐད་ཡིག་གི་རིག་རྩལ་ ཡར་རྒྱས་གཏང་ནི་ལུ་ཕན་ཐགོས་ཡོད་པའི་དཔེ་དེབ་ཚུ། 
 དཔེ་དེབ་ནང་གི་ སྲུང་རྩེདཔ་དང་ གནད་དོན་ཚུ་ ཧ་གོ་ཚུགསཔ་འབད་ཡོད་མི་ཚུ། 
 ཤེས་ཚད་དང་འཁྲིལ་བའི་ དཔེ་དེབ་ཚུ། 
 མི་སྡེའི་གནས་སྟངས་དང་འབྲེལ་བ་ཡོདཔ་དང་ དངོས་སུ་འབད་བྱུང་ཡོད་པའི་ གནད་དནོ་ཚུའི་སྐོར་ལས་ 

ཡོད་པའི་གསར་ཤོག་དང་དུས་དེབ་ སྲིད་བྱུས་དང་འཆར་གཞིའི་ ཡིག་ཆས་ཚུ། 
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ཤེས་ཚད་དམའ་རིམ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ རོྩམ་རིག་གི་དཔེ་དེབ་གདམ་ཁ་རྐྱབ་ཐངས། 
༡ འཆར་རོྩམ་ (དངོས་འབྱུང་མེན་པར་ བློ་རིག་གི་ཐགོ་ལས་བཟོ་སྟེ་བྲིས་ཡོད་པའི་) སྲུང་དང་རོྩམ་

སྤྲོ་བ་ཆེ་ཏོག་ཏ་ོཚུ། 
༢ ཨ་ལོའི་དཔེ་དེབ་འབྲི་མི་ མིང་གཏམ་ཅན་ཚུ་གིས་བྲིས་ཡོད་པའི་ དཔེ་དེབ་དང་རྩོམ་ཚུ། 
༣ རང་བཞིན་གནས་སྟངས་ཀྱི་སོྐར་ལས་ཡོད་པའི་ དངོས་རོྩམ་དཔེར་ན། ནང་མི་ཉེ་ཚན། མི་སྡེ། 

སེམས་ཅན།  ཉི་ཟླ་སྐར་གསུམ་ ལ་སོགས་པའི་སྐོར་ལས་ཡོད་མི། 
༤ ཧེ་མ་ལས་དར་ཏེ་ཡོད་པའི་ ལྷ་དང་འདྲེ་ མི་མ་ཡིན་པའི་སྲུང་ཚུ། 
༥ སྐད་ཡིག་གི་མིང་ཚི་དང་ རྗདོ་སྒྲ་ ཅོག་འཐདཔ་ ལེ་ཤ་ཚུད་དེ་ཡདོ་པའི་དཔེ་དེབ་ཚུ། 
༦ ཉིན་བསྟར་ལག་ལེན་འཐབ་དགོ་པའི་ མིང་ཚི་རྒྱ་སྐྱེད་འབད་ཚུགས་པའི་ རོྩམ་རིག་ཚུ་། 
 
 
ཤེས་ཚད་མཐོ་རིམ་ཚུ་ནང་ རོྩམ་རིག་དང་ལྷག་ནིའི་མཁོ་ཆས་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་ནིའི་ཚད་གཞི། 
 
 མི་སྡེའི་ནང་ཉེ་བར་མཁོ་བའི་ བརྩི་མཐོང་ དཔེར་ན། མི་ཆོས་གཙང་མ་བཅུ་དྲུག་ ལྷ་ཆསོ་དགེ་བ་བཅུ་

དང་ལས་རྒྱུ་འབྲས་ ཕར་ཕྱིན་དྲུག་དང་ ཚད་མེད་བཞི་ལ་སོགས་པའི་སྐོར་ལས་ ཡོད་པའི་དཔེ་དེབ་ཚུ། 
 དེང་སང་དང་ དང་ཕུ་གི་རྩོམ་སྒྲིག་པ་ཚུ་གིས་ བྲིས་ཡོད་པའི་རྩོམ་རིག་ སྙན་གྲགས་ཅན་ཚུ། 
 ལེགས་བཤད། བསླབ་བྱ་ཚུ་དང་། དུས་རྒྱུན་ལག་ལེན་ འཐབ་དགོ་པའི་ཁ་བཤད་ དཔྱེ་གཏམ་ སོྐར་

གཏམ་ཚུ་ ཚུད་དེ་ཡོད་པའི་དཔེ་དེབ་ཀྱི་རིགས། 
 ཧེ་མ་ལས་དར་ཏེ་ཡོད་པའི་ རྩང་མོ་ བློ་ཟེ་ཚུ་ཡོད་པའི་དཔེ་དེབ་ཚུ། 
 ཆོས་དང་ལམ་སྲལོ་དང་ མཐུན་པའི་གནད་དོན་དང་ལྡན་པའི་དཔེ་དེབ་ཚུ། 
 སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་བྲིས་ཡོད་མི་ རོྩམ་དང་སྲུང་ ལེགས་ཤོམ་ཚུ། 
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 གཏང་ཡིག་ ཉིན་དེབ་ འབྲི་རྩོམ་ རྣམ་ཐར་ རྟོགས་བརྗོད་ གཏམ་རྒྱུད་ ལོ་རྒྱུས་ གནས་ཚུལ་ གསལ་
བཤད་ སྙན་ཞུ་ལ་སོགས་པའི་ དཔེ་དེབ་ཚུ། 

 འཛམ་གླིང་ནང་གི་ མཁས་པ་མིང་གཏམ་ཅན་ཚུ་གི་ རྣམ་ཐར་དང་སྲུང་རོྩམ་ དཔེ་བཞག་བཏུབ་མི་ཚུ། 
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ི་ནིའི་རིག་ ལ་དོན་ཚན་གདམ་ཁའི་ཚད་གཞི། 
 
སྤྱིར་བཏང་ དོན་ཚན་གདམ་ཁ་རྐྱབ་ད། 
 ཆོས་དང་ལམ་སྲོལ་ལུ་ཕན་པའི་ནང་དོན་ཡོད་མི། 
 ཨ་ལོའི་ཤེས་ཚད/ལོ་ཚད་དང་འཁྲིལ་བའི་དཔེ་དེབ། 
 སྤྱིར་བཏང་དུས་ཚོད་ནང་ མཇུག་བསྡུ་ཚུགས་མི་དོན་ཚན། 
 དུས་མཐུན་གྱི་འགྱུར་བ་དང་ མཐུན་པར་བཟོ་སྟེ་ཡོད་པའི་དཔེ་དེབ། 
 དངོས་རོྩམ་འཆར་རྩོམ་ སྙན་རོྩམ་གྱི་རིགས་ དཔེ་ལེགས་ཤོམ་ཡོད་མི། 
 རྩོམ་རིག་དཔེར་ན། ཞབས་ཁྲ། རྩང་མོ། བློ་ཟེ། དཔེ་གཏམ། ཁ་བཤད། གནས་ཚུལ་གསར་

ཤོག་ཚུ། 
 ཡི་གུ་འབྲི་ཐངས་སྒྲིག་བཀོད་ རྣམ་གཞག་གི་དཔེ་ལེགས་ཤོམ་ཡོད་མི། 
 ཕོ་མོ་དང་ རྒན་གཞོན་ སོ་སོའི་བསམ་འཆར་བཀོད་ཡོད་མི་ རྩོམ་གྱི་རིགས། 
 ལུང་འདྲེན་ སྒྲ་གཏམ་ སྐོར་གཏམ་ ཕལ་གཏམ་ ཡོད་པའི་རྩོམ་དེབ་དང་ ལོ་ན་དང་འཁྲིལ་བའི་ 

འབྲེལ་ཡོད་དང་སོྤྲ་བ་ཡོད་པའི་སྲུང་། 
 ཐ་དམ་ཚི་དང་ ལས་རྒྱུ་འབྲས་ བརྩི་མཐོང་དང་ བསམ་སོྤྱད་ལུ་ཕན་པའི་རིགས། 
 དུས་རྒྱུན་གྱི་ལཱ་དང་ འབྲེལ་བ་ཡོད་མི་ དཔེར་ན། སྟབས་བདེཝ་དང་མ་བདེཝ་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ཚུད་

དེ་ཡོད་མི། 
 སྲུང་དང་ཚིས་བཅད་ཀྱི་ རྩོམ་གཉིས་གཅིག་གིས་གཅིག་དང་ འབྲེལ་བ་ཡོད་མི། 
 པར་དང་ཡི་གུ་གཉིས་ སོླབ་རིམ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཚད་ལྡན་ཡོད་མི། 
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 ཡི་གུའི་སྦྱོར་བ་ཚུ་ ཤེས་ཚད་ཀྱི་རིམ་པ་དང་ འཁྲིལ་ཏེ་ཡོད་མི། 
 གནས་རིམ་མ་འདྲཝ་ སོླབ་རིམ་༦ པ་༡༠ པ་༡༢ པ་གསུམ་ནང་ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་པའི་ 

ཚི་མཛོད་ཚུ། 
 མི་ཚེི་ལག་ལེན་ནང་ མཁོ་ཆེ་བའི་ཀི་དེབ་ དཔེར་ན། (འགྲེམ་ཁང་ དངུལ་ཁང་ འཕྲུལ་ཁང་

ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ ཡོད་མི་དེབ་ཚུ་) 
 རྗོད་སྒྲའི་དབྱེ་བ་ སྐད་ཡིག་གི་འབྱུང་ཁུངས་ ཁྱད་རྣམ་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ གནད་དོད་ཚུད་ཡོད་པའི་ 

དཔེ་དེབ། 
 བདག་གཞན་དུས་གསུམ་དང་ བྱ་བྱེད་ལས་གསུམ་གྱི་སྐོར་ལས་ དབྱེ་བ་སྟོན་ཚུགས་པའི་དཔེ་དེབ། 
 བློ་རྩལ་རྩོམ་རིག་གི་ ལམ་སྟོན། 
 དོན་ཚན་གདམ་ཁ་རྐྱབ་ད་ སྐད་ཡིག་དང་ཡི་གུ་སྦྱོར་བ་ ལམ་སྲོལ་ རང་སོྟབས་གོང་འཕེལ་གཏང་

ཚུགས་པའི་གནས་ལུ་བལྟ་དགོཔ། 
 སོླབ་ཕྲུག་གི་ཤེས་ཚད་དང་ འཁྲིལ་མ་འཁྲིལ་བལྟ་ནི་གི་དོན་ལུ་ གནས་ཚད་དང་སློབ་སྦྱོང་ལས་དོན་

ལུ་བལྟ་དགོ། 
 ཕོ་མོའི་དབྱེ་བ་དང་ རིགས་ ཆོས་ལུགས་ གཡུས་ཕྱོགས་ཚུ་གི་ དྲག་ཞན་དང་ ཉེ་རིང་ཕྱོགས་

རིས་ཀྱི་ དབྱེ་བ་མེད་པའི་དོན་ཚན་ལུ་ གཞི་བཅོལ་དགོ། 
 ཧེ་མ་དང་ ད་རེས་ཀྱི་ རྩོམ་རིག་འབྲི་བཀོད་ཀྱི་ ཁྱད་པར་ཚུ་ཚད་མཉམ་འབད་ཚུད་དགོཔ། 
 གནས་ཚུལ་དང་རྒྱང་མཐོང་ཚུ་ནང་ ཁྱབ་བསྒྲགས་དང་ གསལ་བསྒྲགས་ བཏང་མི་ཚུ་ ལེགས་

ཤོམ་ཨིན་ཟེར་བའི་ རྣམ་རྟོག་གི་ཐག་བཏོག་སྟེ་ དབྱེ་དཔྱད་འབད་དགོ་པའི་སྐོར། 
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ད ེ་ཞིབ་ལམ་ གས། (༡༡ པ་དང་ ༡༢ པ།)           
ངོ་ ོད། 
རོྫང་ཁའི་ ཆོས་ཚན་རྩ་གཞུང་2007 ཅན་མ་འདི་ ཨ་ལོ་ཚུ་གི་རྒྱུད་ལུ་ སྐད་ཡིག་ ལྷག་ནི་དང་བྲི་ནི་ སླབ་ནི་དང་ ཉན་ནིའི་
རིག་རྩལ་ཚུ་ ཡར་རྒྱས་གཏང་ནིའི་དོན་ལུ་ཨིན། སོླབ་དེབ་འདི་ནང་ ལོ་ཕྱེད་དང་ ལོ་འཁོར་ཆོས་རྒྱུགས་ རྐྱངམ་ཅིག་གིས་མ་
ཚད་པར་དུས་རིམ་དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་ལམ་ལུགས་ཚུ་ཡང་བཙུགས་ཏེ་བཟོ་ཡོདཔ་ཨིན། དུས་རིམ་དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་ དམིགས་དོན་ཚུ་ཡང་། 
 ཨ་ལོ་ཚུ་ ཤེས་ཡོན་སྦྱང་རྩལ་ནང་ ཡར་རྒྱས་ག་དེ་སྦེ་འགྱོ་དོ་ག་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི། 
 ཨ་ལོ་ཚུ་གི་ཤེས་ཚད་ཚུ་ གནས་རིམ་བརྡ་སོྟན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ སོླབ་རིམ་ཡར་སེང་ག་དེ་སྦེ་གཏང་དགོཔ་ཨིན་ན་ དབྱེ་ཞིབ་

འབད་ནི། 
 ཨ་ལོ་ཚུ་གི་སྤྱིར་བཏང་ གྲུབ་འབྲས་ བརྟག་ཞིབ་འབད་ནི་ཚུ་ཨིན། 
ཤེས་ཚད་ཀིྱ་གཞི་བཞག་ས། 
རོྫང་ཁའི་སྐད་ཡིག་གི་ ཤེས་ཡནོ་གནས་ཚད་བཟོ་ཡོད་མི་འདི་ ཨ་ལོ་ཚུ་སོླབ་རིམ་༡༢ པ་ མཐར་འཁྱོལཝ་ད་ ཁོང་གི་རྒྱུད་ལུ་ 
ཤེས་ཡོན་ག་ཅི་བཟུམ་དགོ་ག་ ཞིབ་འཚོལ་དང་ དབྱེ་དཔྱད་འབད་དེ་ བཟོ་བཟོཝ་ཨིན། དེ་མ་ཚད་ ཨིང་ལིཤ་གི་ཤེས་ཡོན་
གནས་ཚད་ དཱ་སིལ་ཀཱན་ནོཌ་ (The silken Knot) ལུ་ ཡང་གཞི་བཅོལ་འབད་ཡི། 
ད ེ་ཞིབ་ཀིྱ་ལས་དོན། 
སོླབ་སྦྱོང་ལས་དོན་འདི་གིས་ སྡེ་རིམ་རེ་རེ་བཞིན་ནང་ གནས་ཚད་བཟོ་ཡོད་མི་འདི་ ག་དེ་སྦེ་འགྲུབ་ཚུགས་ག་ བརྡ་སོྟན་
འབདཝ་ཨིན། དེ་འབདཝ་ལས་དབྱེ་ཞིབ་ལམ་ལུགས་འདི་སློབ་སྦྱོང་ལས་དོན་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་བཞགཔ་ཨིན། 
ད ེ་ཞིབ་མ་འ ཝ། 
ལོ་གཅིག་ནང་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དགོ་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད། 
༡. དུས་རྒྱུན་དུས་རིམ་དབྱེ་ཞིབ།  
༢. དུས་རྒྱུན་སྦྱང་རྒྱུགས་དབྱེ་ཞིབ། 
༣. ཆོས་རྒྱུགས། 
   ༣.༡ ལོ་ཕྱེད་ཆོས་རྒྱུགས། 
   ༣.༢ ལོ་འཁོར་ཆོས་རྒྱུགས། 
ས་ ན་ ས་རམི་ད ེ་ཞིབ། 
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དུས་རྒྱུན་དུས་རིམ་དབྱེ་ཞིབ་འདི་གིས་ ཨ་ལོ་ཚུ་གིས་ ལོ་གཅིག་ནང་ ཤེས་ཡོན་ག་ཅི་ར་ལྷབ་སྟེ་འབད་རུང་ འདི་གི་གྲུབ་འབྲས་
དང་ ལོྕགས་གྲུབ་ཚུ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་བ་གིས་མ་ཚད་པར་ སོླབ་དཔོན་གྱི་ སོླབ་སོྟན་འབད་ཐངས་ཚུ་ཡང་ དབྱེ་ཞིབ་འབདཝ་
ཨིན། དུས་རྒྱུན་དུས་རིམ་དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་ དམིགས་ཡུལ་གཙོ་བོ་ར། 
 སོླབ་དཔོན་དང་སློབ་ཕྲུག་གཉིས་ཀྱི་ སོླབ་སོྟན་དང་གྲུབ་འབྲས་ག་དེ་སྦེ་བྱུང་ཡི་ག་བལྟ་ཚུགས་ནི། 
 སོླབ་དཔོན་ལུ་ སོླབ་སོྟན་ཐབས་ཤེས་དང་མཁོ་ཆས་ཚུ་ ག་དེ་སྦེ་འབད་དགོཔ་ཨིན་ན་ གོྲགས་རམ་འབདཝ་ཨིན། 
 སོླབ་དཔོན་གྱིས་ ཨ་ལོ་རེ་རེ་བཞིན་དུ་གི་ ལྷབ་ཐངས་ག་དེ་སྦེ་ཨིན་ན་ ཧ་གོ་ཚུགས། 
 ཨ་ལོ་ཚུ་གིས་ ཁོང་རའི་ལཱ་ ག་དེ་སྦེ་འབད་ཡི་ག་དང་ ག་ཅི་ཡར་རྒྱས་གཏང་དགོཔ་ཡོད་ག་ཚུ་ཧ་གོ་ཚུགས། 
 ཨ་ལོ་ཚུ་གིས་ ཁོང་རའི་བརོྩན་ཤུགས་དང་ གྲུབ་འབྲས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ ཧ་གོ་ཚུགས། 
 ཨ་ལོ་ཚུ་གིས་རང་གིས་རང་དང་ ཆ་རོགས་ནང་རྡོག་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི་ལུ་གོ་སྐབས་བྱིན་ཚུགས། 
 ཨ་ལོ་ཚུ་གིས་ དཔེ་ཆ་ལྷབ་ནི་དང་ ཆ་རོགས་འབད་ནི་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི་ ལྷབ་སོྟན་ལམ་ལུགས་ཚུ་ནང་ བཅའ་མར་

གཏོགས་ཚུགས། 
 ཨ་ལོ་ཚུ་གིས་ ཁོང་ར་གཅིག་གཅིག་གི་ ལོྕགས་གྲུབ་དང་སྐྱོན་ཚུ་ དང་ལེན་འབད་ཚུགས། 
 ཨ་ལོ་ཚུ་གིས་ མནོ་བསམ་འཐེབ་གཏང་ནི་དང་ དཀའ་ངལ་བསལ་ནིའི་རིག་རྩལ་ཚུ་ ཡར་རྒྱས་འགོྱ་ཚུགས།  
འོག་གི་ ་ ས་ ་ ས་རིམ་ད ེ་ཞིབ་ཀིྱ་གོྲས་འཆར་ ོང་ ་ཨིན། 
 དཔེ་ཆ་སློབ་སོྟན་འབད་བའི་བསྒང་ ངག་ཐོག་ལུ་དྲི་བ་ཚུ་བཀོད་དགོ། 
 ཨ་ལོ་ནང་རྡོག་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནིའི་ གོ་སྐབས་བྱིན་དགོ། 
 རང་གིས་རང་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནིའི་ གོ་སྐབས་བྱིན་དགོ། 
 ཨ་ལོ་ཚུ་ སྡེ་ཚན་ནང་འབད་རུང་ ཆ་འབད་རུང་ ལྟ་རྟོག་འབད་དེ་ ཐོ་བཞག་དགོ། 
 བྲི་ནི་འི་སྦྱོང་ལཱ་འབདཝ་ད་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནིའི་ དུས་ཚོད་མང་སུ་ བཞག་དགོ། 
 ཨ་ལོ་ཚུ་ བཅའ་མར་གཏོགས་ནི་དང་ཉན་སླབ་ ལྷག་ནིའི་རིག་རྩལ་ཚུ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ དབྱེ་ཚད་ལག་ལེན་

འཐབ་དགོ། 
 བྲི་ནི་དང་ ལྷག་ནི་གི་སྦྱོང་ལཱའི་དོན་ལུ་ དཔེ་སྣོད་བཟོ་བཞག་དགོ། 
 དུས་རིམ་དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་ལམ་ལུགས་དང་འཁྲིལ་སློབ་དཔོན་ཚུ་གིས་ཨ་ལོ་རེ་རེ་བཞིན་དུ་ལྟ་རྟོག་འབད་དེ་རྒྱུས་ཐོ་བཞག་དགོ། 
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ས་ ན་ ང་ གས་ད ེ་ཞིབ། 
དུས་རྒྱུན་སྦྱང་རྒྱུགས་དབྱེ་ཞིབ་འདི་ནང་ སོླབ་གྲྭའི་ནང་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ཡོད་མི་ ཉན་སླབ་དང་ལྷག་ནི་བྲི་ནི་འི་སྦྱང་རྒྱུགས་ཚུ་
དང་ ཆོས་རྒྱུགས་ཁག་གཉིས་ཡོད་མི་ཚུ་ ཚུདཔ་ཨིན།   
ཆོས་ གས། བྲི་ནི་འི་ཆོས་རྒྱུགས་ནང་ རོྫང་ཁ་དང་པ་དང་གཉིས་པ་ཟེར་ དྲི་ཤོག་ཁག་གཉིས་འབད་ཡོད། 
 
ི་ཤོག་དང་པ། ི་ནི་འི་རིག་ ལ་དང་ ད་ཡིག་ཡི་གུའི་ ོར་བ།  

དྲི་ཤོག་དང་པ་འདི་ནང་ བྲི་ནི་གི་རིགརྩལ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི་དང་ སྐད་ཡིག་ཡི་གུའི་སྦྱོར་བ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི་ཚུ་ ཚུདཔ་ཨིན། 
འདི་གི་དོན་ལུ་ འཐོབ་ལམ་ཚུ་ཡང་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད།  
ས་ ན། དྲི་ཤོག་ལྷག་ནི་གི་དོན་ལུ་ དུས་ཡུན་སྐར་མ་༡༥ དང་ བྲི་ནི་འི་དོན་ལུ་ ཆུ་ཚོད་༣ ཨིན།  
གས་ཀིྱ་ ིད་ཚད།  

བྲི་ནི་འི་རིགརྩལ་དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་དོན་ལུ་ སྐུགས་༦༠ དང་ སྐད་ཡིག་ཡི་གུའི་སྦྱོར་བ་ དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་དོན་ལུ་༤༠ འབད་ ཡོངས་
བསྡོམས་༡༠༠ ཨིན།  
ི་བའི་བཟོ་བཀོད། དྲི་བ་ལུ་སྡེ་ཚན་ ཀ་དང་ ཁ་༢ འབད་ཡོད།   
ེ་ཚན་ཀ།   

སྡེ་ཚན་ཀ་འདི་ བྲི་ནི་འི་རིག་རྩལ་ དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་དོན་ལུ་ཨིན། འདི་ལུ་སྐུགས་བརྒྱ་ཆ་༦༠ ཡོད། འདི་གིས་ ཨ་ལོའི་བྲི་ནི་གི་
རིག་རྩལ་ཚུ་ དབྱེ་ཞིབ་འབདཝ་ཨིན།  
ེ་ཚན་ ཀ་ ་ཡང་ ི་བ་ཁག་༢ ་ད ེ་ ེ་ཡོད།  

ཁག་དང་པ། 
འབྲི་རོྩམ་དང་གཏང་ཡིག་གི་དྲི་བ་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་ནང་ལས་དྲི་བ་གདམ་ཁ་རྐྱབ་སྟེ་ ལན་བྲི་དགོ། དེ་ལུ་ སྐུགས་༣༠ ཨིན། 
ཁག་གཉིས་པ། 
ཡིག་རྒྱུགས་ལྷག་སྟེ་དྲི་བ་གི་ལན་ཚུ་བྲི་དགོ། དེ་ལུ་སྐུགས་༣༠ ཨིན། དེ་གིས་ ལྷག་ནི་གི་རིག་རྩལ་ དབྱེ་ཞིབ་འབདཝ་ཨིན།  
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ེ་ཚན་ཁ། 
སྡེ་ཚན་ཁ་འདི་སྐད་ཡིག་ཡི་གུའི་སྦྱོར་བ་གི་ རིག་རྩལ་དབྱེ་ཞིབ་ འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ཨིན། འདི་ལུ་སྐུགས་༤༠ ཡོད།   
ེ་ཚན་ ཁ་ ་ཡང་ ི་བ་ཁག་༢ ་ད ེ་ ེ་ཡོད།  

ཁག་དང་པ། གས་༡༠ ། 
འདི་ནང་ལུ་ སྐད་ཡིག་གི་ཁྱད་ཆོས་དང་ཁྱད་རྣམ་ཚུ་ ཧ་གོ་ག་མ་གོ་ དབྱེ་ཞིབ་འབདཝ་ཨིན།  
ཁག་གཉིས་པ། གས་༣༠ ། 
འདི་ནང་ལུ་སོླབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ཡི་གུའི་སྡེབ་དང་སྦྱོར་བ་ཚུ་ ག་དེ་སྦེ་ཤེས་དོ་ག་ དབྱེ་ཞིབ་འབདཝ་ཨིན།  
ཆོས་ གས་ཀྱི་ གས་ཀྱི་ ིད་ཚད། 
བྲི་ནི་འི་རིག་རྩལ། 
 འབྲི་རོྩམ་ལུ་ སྐུགས་བརྒྱ་ཆ་༢༠ །  
 གཏང་ཡིག་ལུ་ སྐུགས་བརྒྱ་ཆ་༡༠ །  
ད་ཡིག་ཡི་གུའི་ ོར་བ། 
 སྐད་ཡིག་གི་ཁྱད་རྣམ་དང་ཁྱད་ཆོས་ལུ་ སྐུགས་བརྒྱ་ཆ་༡༠ ། 
 ཡི་གུའི་སྡེབ་དང་ སྦྱོར་བ་ལུ་ སྐུགས་བརྒྱ་ཆ་60 །  

སྐུགས་ཡོངས་བསྡོམས་༡༠༠ ཨིན།  
ས་ ན་ ས་རམི་ད ེ་ཞིབ་ཀིྱ་ གས། 

དུས་རྒྱུན་དུས་རིམ་དབྱེ་ཞིབ་ དེ་ནང་ལུ་ཡང་ ཉན་སླབ་ཀྱི་དོན་ལུ་ སྐུགས་༢༠ ཨིན། 
 
གས་བགོ་བཤའ་གི་ད ེ། ི་ཤོག་དང་པ། 
ོབ་ ས་དང་པ། ོབ་ ས་གཉིས་པ།  
ས་ ན་ ས་རིམ་ད ེ་ཞིབ། ཆོས་ གས། ས་ ན་ ས་རིམ་ད ེ་ཞིབ། ཆོས་ གས། བ ོམས། 
ཉན་ནི་དང་ བ་ནི། ༡༠% ༣༠% ཉན་ནི་དང་ བ་ནི། ༡༠% ༥༠% ༡༠༠%  
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ི་ཤོག་གཉིས་པ། ག་རིག་དང་ ོམ་རིག། 
དྲི་ཤོག་གཉིས་པ་འདི་ནང་ སྦྱང་རྒྱུགས་དབྱེ་ཞིབ་འབདཝ་ད་ ག་ཅི་ར་ཚུདཔ་སྨོ་ཟེར་བ་ཅིན། རོྩམ་རིག་གི་ དཔེ་སྣོད་བཞག་ནི་
དང་ བྲི་ནི་འི་ཆོས་རྒྱུགས་ཚུ་ཚུདཔ་ཨིན། རོྩམ་རིག་གི་ དཔེ་སྣོད་བཞག་ནི་ནང་ལུ་ ལྷག་ནི་གི་ཐོ་བཞག་ནི་དང་ ཀི་དེབ་ དབྱེ་
དཔྱད་འབད་ཡོད་པའི་སྙན་ཞུ་ ཨ་ལོ་གིས་བྲིས་ཡོད་མི་ནང་ལས་ ལེགས་ཤོམ་ཚུ་ གདམ་འཐུ་འབད་དེ་ བཞག་དགོཔ་ཚུ་ཨིན། 
རོྩམ་རིག་གི་དཔེ་སྣོད་འདི་ ཨ་ལོ་རེ་རེ་བཞིན་དུ་ལུ་ ནང་འཁོད་དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་ སྐུགས་ཀྱི་དོན་ལུ་ བཞག་དགོཔ་ཨིན།  
ས་ ན། དྲི་ཤོག་ལྷག་ནི་གི་དོན་ལུ་ དུས་ཡུན་སྐར་མ་༡༥ དང་ བྲི་ནི་གི་དོན་ལུ་ ཆུ་ཚོད་༣ ཨིན།  
གས་ཀིྱ་ ིད་ཚད། 

སྡེ་ཚན་ ཀ་ཁ་ག་ང་ རེ་རེ་བཞིན་དུ་ལུ་ སྐུགས་༢༥ རེ་འབད་ སྐུགས་ཡོངས་བསྡོམས་༡༠༠ ཨིན།  
ི་བའི་བཟོ་བཀོད། 

དྲི་བ་སྡེ་ཚན་༤ ལུ་ དབྱེ་སྟེ་ཡོད། སྡེ་ཚན་ ཀ་ འབྲི་རོྩམ། སྡེ་ཚན་ ཁ་ སྙན་རོྩམ། སྡེ་ཚན་ ག་ སྲུང་ཐུང་ཀུ། སྡེ་ཚན་ ང་ 
རྟོགས་བརྗོད་/བཤེས་སྤྲིངས། སྡེ་ཚན་རེ་རེ་བཞིན་དུ་ལུ་ཡང་ ནང་གསེས་དྲི་བ་བཞི་རེ་བཀོད་དགོཔ་ཡོད་མི་ཚུ་ ག་ར་གནད་དོན་
སོ་སོ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་བཟོ་དགོཔ་ཨིན། སྡེ་ཚན་རེའི་ནང་ ལན་རིང་དང་ ལན་ཐུང་ཟེར་ དྲི་བ་ཚན་གཉིས་རེ་བཀོད་ཡོད། དེ་
གཉིས་ཆ་རའི་ནང་ལས་ ལན་ཚུ་གདམ་ཁ་རྐྱབ་སྟེ་ བྲི་དགོཔ་ཨིན། ཨ་ལོ་ཚུ་གིས་ སྲུང་དེབ་ཚུ་ ལྷག་བཅུག་ནིའི་དོན་ལུ་ སྲུང་
གི་དྲི་བ་ཚུ་བཟོཝ་ད་ དྲི་བ་ཨ་ཙིརེ་ འབྲེལ་ཡོད་སོླབ་རིམ་གྱི་ ལྷག་དེབ་ནང་ལས་བཟོ་དགོཔ་ཨིན།  
ཚན་དང་པ། [ གས་༢༥] 
 ལན་གདམ་ཁ་ཅན་གྱི་ དྲི་བའི་ལན་རྐྱབ་ནི་ལུ་ སྐུགས་༥ ། 
 དྲི་བའི་ལན་ ཐུང་ཀུ་རེ་བྲི་ནི་ལུ་ སྐུགས་༡༠། 
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ཚན་གཉིས་པ། [ གས་༡༠] 
བསྡོམས་ཏེ་ སྡེ་ཚན་རེ་ལུ་ སྐུགས་༢༥། སྡེ་ཚན་བཞི་བསྡོམས་ཏེ་ སྐུགས་༡༠༠ གི་དྲི་བ་བཟོ་དགོཔ་ཨིན།  
 
ི་བ་ ེ་ཚན་ཀ་པ་ནང་ལས་ ཧེ་མ་ལས་མ་ བ་པའི་ ཡིག་ གས་དང་ ི་བ་ ེ་ཚན་ཁ་པ་ནང་ལས་ ཧེ་མ་
ལས་ མ་ བ་པའི་ ན་ ོམ་ ་ཡང་འཐོན་འོང་།   
ཆོས་ གས་ཀྱི་ གས་ཀྱི་ ིད་ཚད། 
 སྡེ་ཚན་ ཀ་ འབྲི་རོྩམ་ལུ་ སྐུགས་༢༥ ། 
 སྡེ་ཚན་ ཁ་ སྙན་རོྩམ་ལུ་ སྐུགས་༢༥ ། 
 སྡེ་ཚན་ ག་ སྲུང་ཐུང་ཀུ་ལུ་ སྐུགས་༢༥ ། 
 སྡེ་ཚན་ ང་ རྟོགས་བརྗོད་/བཤེས་སྤྲིངས་ལུ་སྐུགས་༢༥ ། 
 སྐུགས་ཡོངས་བསྡོམས་༡༠༠ །   
ས་ ན་ ས་རམི་ད ེ་ཞིབ་ཀིྱ་ གས། 

དུས་རྒྱུན་དུས་རིམ་དབྱེ་ཞིབ་ དེ་ནང་ལུ་ཡང་ རོྩམ་རིག་དཔེ་སྣོད་བཞག་ནི་ལུ་ སྐུགས་༢༠ ཨིན། 

གས་བགོ་བཤའ་གི་ད ེ། ི་ཤོག་གཉིས་པ། 
ོབ་ ས་དང་པ། ོབ་ ས་གཉིས་པ།  
ས་ ན་ ས་རིམ་ད ེ་ཞིབ། ཆོས་ གས། ས་ ན་ ས་རིམ་ད ེ་ཞིབ། ཆོས་ གས། བ ོམས། 
ོམ་རིག་དཔེ་ ོད།༡༠% ༣༠% ོམ་རིག་དཔེ་ ོད། ༡༠% ༥༠% ༡༠༠%  
ན་གསོ། 

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

3. དུས་རྒྱུན་དུས་རིམ་དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་སྐུགས་ཚུ་ ཨ་ལོའི་ཡར་རྒྱས་ཤོག་བྱང་ནང་ བཀོད་དེ་བཞག་དགོ། 
4. སོླབ་རིམ་༡༢ པ་གཞུང་གི་ཆོས་རྒྱུགས་ཀྱི་དྲི་བ་འདི་ སྐུགས་བརྒྱ་ཆ་༡༠༠ གི་ཐགོ་ལུ་ཨིན། 
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མ་གྱི་རིག་ ོབས་ད ེ་རིམ། 

བྷུལུམ་གྱི་ རིག་སོྟབས་དབྱེ་རིམ་ ཟེར་མི་འདི་ག་ཅི་སྨོ? 
སྤྱི་ལོ་༡༩༥༦ ལུ་སྦེན་ཇ་མིན་བྷུལུམ་གྱི་ འགོ་ཁྲིད་ཐོག་ལུ་ རྣམ་རིག་ལུ་མཁས་པའི་ ཤེས་རིག་མཁས་མཆོག་སྡེ་ཚན་ཅིག་
གིས་ ལྷབ་སྦྱང་སྐབས་ལུ་གལ་ཆེ་བའི་ བློ་རིག་རྣམ་དཔྱོད་རིམ་པ་ཚུ་ དབྱེ་བ་ཕྱེས་ནུག། ཁོང་གིས་ བློ་རིག་གི་ རིམ་པ་ཚུ་ 
ཁག་དྲུག་ལུ་དབྱེ་ནུག། བློ་རིག་གི་རིམ་པ་ཚུ་གི་མིང་ཡང་ བྷུལུམ་གྱི་ རིག་སོྟབས་དབྱེ་རིམ་ ‘Bloom’s Taxonomy’ ཟེར་
བའི་ཐ་སྙད་དར་ནུག། བྷུལུམ་དང་ ཁོ་གི་ཆ་རོགས་ཚུ་གིས་བལྟཝ་ད་ དྲི་བ་བརྒྱ་ཆ་༩༥ དེ་ཅིག་ སོླབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་མནོ་བསམ་
གཏང་དགོ་པའི་རིག་རྩལ་ དྲན་ཤེས་ འདི་རིག་རྩལ་ཚུ་གི་གྲས་ལས་ དམའ་ཤོས་ར་དེ་ཨིནམ་འབད་མཐོང་ནུག། 

བྷུལུམ་གྱིས་ རིག་རྩལ་རིམ་པ་དམའ་ཤོས་ དྲན་ཤེས་སམ་ ངོ་ཕྱེ་ནི་ལས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ ཡར་ཡར་འབད་ རིག་རྩལ་ལཱ་ཁག་
ཤོས་ མགུ་རོྙག་དྲགས་ དབྱེ་ཞིབ་ཚུན་ ཁག་དྲུག་འབད་ ངོས་འཛི་འབད་ནུག། རིག་རྩལ་དེ་ཚུ་འཇམ་ཤོས་ལས་ འགོ་
བཙུགས་ཏེ་ ལཱ་ཁག་ཤོས་ཚུན་གཤམ་གསལ་བཟུམ་གོ་རིམ་བསྒྲིགས་ནུག།   
 
 
 
    གཅིག་བསྡུས། 
                          དབྱེ་ཞིབ། 
       དབྱེ་དཔྱད། 

ལག་ལེན། 
                  གོ་བ།       
                          དྲན་ཤེས། 
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མ་གྱི་ རིག་ ོབས་ད ེ་བ་ རེ་རེ་བཞིན་གྱི་ འགེྲལ་བཤད། 

དབྱེ་རིམ་དང་པ། དྲན་ཤེས། དྲན་ཤེས་ཟེར་མི་འདི་ ཧེ་མ་ལྷབ་མི་ཚུ་ སེམས་ལུ་དྲན་ནི་ ཡངན་ ངོ་ཕྱེ་ཚུགས་ནི་ཅིག་ལུ་སླབ་
ཨིན། དྲན་ཤེས་འདི་ལྷབ་སྦྱང་ལུ་ཁག་ཆེ་བའི་ བློ་རིག་གི་གྲས་ལས་ དམའ་ཤོས་ར་འདི་ཨིན། འདི་གི་སྐབས་ལུ་ སོླབ་ཕྲུག་ཚུ་
གིས་ ཧེ་མ་ལྷབ་མི་ཚུ་ སེམས་ལུ་དྲན་ཚུགས་མི་ཚུགས་བལྟ་ནིའི་དོན་ལུ་ལ་ལུ་ཅིག་ངོས་འཛི་འབད་ནི་དང་ལ་ལུ་ཅིག་བཤད་པ་
རྐྱབ་བཅུག་ནི་འདི་ཨིན། 

དྲན་ཤེས་བལྟ་ནི་གི་དོན་ལུ་ འོག་གི་དྲི་ཚི/ སྐུལ་ཚི་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་ཨིན། 
ཐོ་བཀོད། སླབ། བཤད་པ་རྐྱབ། ངོས་འཛི། སོྟན། ཁ་བྱང་བཏགས། བསྡུ་ལེན་འབད། མིང་བྲིས། གནམ་ལོ་བྲིས། 
དབྱིན་ཚེ་བྲིས། ག། ནམ། གདམ་ཁ་རྐྱབ། མཐུན་སྒྲིག་འབད། ག་ཏེ་ལུ༌ སོགས།

དབྱེ་རིམ་གཉིས་པ། གོ་བ།  སོླབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ གནད་དོན་ཚུ་ གཞན་ལུ་བཤད་ཚུགས་ག? 
གོ་བ་ལེན་ནི་ ཟེར་མི་འདི་ གནས་ཚུལ་གྱི་ དོན་དག་ཧ་གོ་ནི་ ཅིག་ལུ་སླབ་ཨིན།  འདི་ནང་ལུ་ ཡིག་ཐོག་ལུ་ཡོད་པའི་གནད་
དོན་ཚུ་ པར་རིས་དང་ ཐིག་ཁྲམ་ལ་སོགས་པ་གཞན་ལུ་ བསྒྱུར་ནི་དང་ སྐད་སྒྱུར་རྐྱབ་ནི་ དེ་ལས་ཐབས་ཤེས་ རྒྱ་སྐྱེད་འབད་ནི་
ཚུ་ འབད་ཚུགས་དགོཔ་ཨིན། 

འདི་གི་སྐབས་ལུ་ སོླབ་ཕྲུག་རང་གིས་ ཧེ་མ་ཤེས་མི་ཚུ་ དཔྱད་རིག་གཏང་ཞིནམ་ལས་ གནས་སྟངས་གཞན་ལུ་ འབྲེལ་བ་
བཀོད་ཚུགས་དགོ།  ཁོང་ར་གིས་ ཤེས་མི་ཚུ་གོ་བ་བཤད་བཅུག་ནི།  ཁྱད་པར་ཕྱེ་བཅུག་ནི། སྔོན་དཔྱད་འབད་ནི་དང་། 
བཅུད་དོན་བཏོན་ནི་ཚུ་འབད་བཅུག་འོང་། 

གོ་བ་གི་རིག་རྩལ་བལྟ་ནི་གི་དོན་ལུ་ འོག་གི་དྲི་ཚི/ སྐུལ་ཚི་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་ཨིན། 
བཅུད་དོན་བཏོན། བཤད་པ་རྐྱབ། ཁྱད་པར་ཕྱེ། སྔོན་རྩིས་བཏོན། རྒྱ་སྐྱེད་འབད། ངོས་འཛི། བསྐྱར་ཞིབ་འབད། དཔེ་
སོྟན། ཚོད་དཔག། ལོག་སྟེ་བྲིས། ལ་སོགས་པ།

དབྱེ་རིམ་གསུམ་པ། ལག་ལེན། ལག་ལེན་ ཟེར་མི་འདི་ ཧེ་མ་ལས་ ཤེས་མི་རིག་པ་གཡོག་བཀོལ་ཏེ་ འབད་དགོ་པའི་
དཀའ་ངལ་ སེལ་ཚུགས་ནི་ཅིག་ལུ་ སླབ་ཨིན། འདི་ནང་ལུ་ གཅིག་ཤེས་ཀུན་ལུ་ རིགས་བསྒྲེ་ཟེར་སླབ་དོ་བཟུམ་ རིག་པ་འདི་
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གནས་སྟངས་གཞན་ལུ་ གཡོག་བཀོལ་ཚུགས་དགོཔ་ཨིན།  ལག་ལེན་འདི་ནང་ལུ་ དྲན་ཤེས་དང་ གོ་བ་ལེན་ནི་ལས་ལྷག་
པའི་ རིག་རྩལ་དགོཔ་ཨིན། 

འདི་གི་སྐབས་ལུ་ སོླབ་ཕྲུག་རང་གིས་ ཤེས་མི་རིག་པ་དང་ ཡོན་ཏན་ཚུ་ དངོས་བསྟར་ ལག་ལེན་འཐབ་དགོཔ་ཨིན།  སོླབ་
ཕྲུག་ཚུ་གིས་ རང་གི་རིག་རྩལ་སོྟན་ནི་གི་དོན་ལུ་ བརྟག་དཔྱད་འབད་ནི་ པར་རིས་བྲི་ནི་ ཐབས་ཤེས་དང་དཔྱེ་བཟོ་ནི་ཚུ་འབད་
དགོཔ་ཨིན། 

ལག་ལེན་གྱི་རིག་རྩལ་བལྟ་ནི་གི་དོན་ལུ་ འོག་གི་དྲི་ཚི/ སྐུལ་ཚི་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་ཨིན། 
དཔྱེ་སོྟན་འབད། པར་རིས་ཀྱི་ཐོག་ལུ་དཔྱེ་སོྟན། སྒྱུར་བཅོས་འབད། སོར་སྡེབ་རྐྱབ། བརྟག་དཔྱད་འབད། འབྲེལ་བ་
བཀོད། ལེགས་བཅོས་འབད། སྐད་སྒྱུར་རྐྱབ། འཁྲབ་སོྟན་འབད། ལག་ལེན་འཐབ། 

དབྱེ་རིམབཞི་པ། དབྱེ་དཔྱད།  སོླབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ འབྲེལ་བ་ཡོད་མེད་ ཕྱེ་ཚུགས་པས་ག?  
དབྱེ་དཔྱད་ ཟེར་མི་འདི་ ཡིག་རྒྱུགས་ལ་སོགས་པའི་ གནད་དོན་ཚུ་ ནང་གསེས་ཁ་དབྱེ་སྟེ་ བལྟ་ཐོག་ལས་ སྡེ་སྒྲིག་བཀོད་དེ་ 
ཧ་གོ་ཚུགས་ནི་ཅིག་ལུ་སླབ་ཨིན།  དབྱེ་དཔྱད་འདི་ལུ་ གོ་བ་ལེན་ནི་དང་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ལས་ལྷག་པའི་ རིག་རྩལ་དགོཔ་
ཨིན་མི་དེ་ཡང་ འདི་ནང་ལུ་ སྒྲིག་བཀོད་དང་ནང་དོན་གཉིས་ཆ་ར་ ཧ་གོ་ཚུགས་དགོཔ་ཨིན།  

འདི་གི་སྐབས་ལུ་ སོླབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ ནང་གསེས་སམ་ ཡན་ལག་ཕན་ཚུན་གྱི་བར་ན་ འབྲེལ་བ་ཡོད་མེད་ཕྱེ་ཚུགས་དགོཔ་ཨིན།  
ཁོང་ཚུ་གིས་ བརྡ་དོན་ཚུ་སྡེ་ཚན་དང་ ཡང་ན་ དབྱེ་ཁག་སོ་སོར་ཕྱེ་ནི།  ག་སྡུར་རྐྱབ་ཞིནམ་ལས་ ཁྱད་པར་ཕྱེ་ནི། དེ་ལས་དབྱེ་
དཔྱད་དང་ ཞིབ་འཚོལ་འབད་ཚུགས།  ད་རུང་ཁོང་ཚུ་གིས་ ཕན་པ་དང་གནོད་པ།  ཁུངས་ལེགས་ཤོམ་དང་ ཟོགཔ་ དེ་ལས་ 
དངོས་ཅན་དང་ བསམ་འཆར་ཚུ་གི་ཁྱད་པར་ ཕྱེ་ནིའི་རིག་རྩལ་ཚུ་ ཡར་རྒྱས་གཏང་ཚུགས།   

དབྱེ་དཔྱད་ཀྱི་རིག་རྩལ་བལྟ་ནི་གི་དོན་ལུ་ འོག་གི་དྲི་ཚི/ སྐུལ་ཚི་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་ཨིན། 
དབྱེ་བ་དཔྱད། ཁག་དབྱེ། གོ་རིམ་སྒྲིགས། འགྲེལ་བཤད་རྐྱབ། བཙག་ འཐུ་རྐྱབ། ག་སྡུར་རྐྱབ། སྐྱོན་བརྗོད། གལ་ཆེ་
ཧིང་ཕྱེ། དབྱེ་བ་ཕྱེ། ལ་སོགས་པ། 

དབྱེ་རིམ་ལྔ་པ། དབྱེ་ཞིབ།  དབྱེ་ཞིབ་ ཟེར་མི་འདི་ ཚད་ལྡན་གྱི་འགོྲ་ལུགས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ འོས་འབབ་དང་ལྡན་པའི་ 
མཐའ་དཔྱད་ཀྱི་ གོྲས་ཐག་གཅད་ཚུགས་ནི་ལུ་སླབ་ཨིན།  འདི་ནང་ལུ་ ཚད་གཞི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ རྒྱུ་དངོས་སམ་ བརྡ་དོན་ཚུ་གི་ 
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བརྩི་ཁུངས་ཚུ་ མཐའ་དཔྱད་ཀྱི་ གོྲས་ཐག་བཅད་ཚུགས་དགོཔ་ཨིན།  འདི་ནང་ལུ་ དྲན་ཤེས་ལས་ གཅིག་བསྡུས་ཀྱི་རིག་པ་
ཚུན་ ག་ར་ཚུདཔ་ལས་ སོླབ་སྦྱོང་གྲུབ་འབྲས་དང་ རིག་རྩལ་ག་ར་ལས་ མཐོ་ཤོས་ཨིན། 
 
འདི་གི་སྐབས་ལུ་ སོླབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ གནད་འགག་ཆེ་བའི་སྒོ་ལས་ མནོ་བསམ་གཏང་ནི་དང་ བརྡ་དོན་ཚུ་སྐབས་འཐོབ་ཀྱི་
འབྲེལ་བ་ ཡོད་ཧིང་དང་ ཁུངས་བརྟན་ཧིང་ བདེན་ཧིང་ ཀྲིག་ཀྲི་ཡོད་ཧིང་ཚུ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནིའི་ རིག་པ་ཡར་རྒྱས་བཏང་
ཚུགསཔ་ཨིན། 

དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་རིག་རྩལ་བལྟ་ནི་གི་དོན་ལུ་ འོག་གི་དྲི་ཚི/ སྐུལ་ཚི་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་ཨིན། 
བརྟག་དཔྱད་འབད། ཐག་བཅད། གོང་འོག་སྒྲིགས། སྡེ་རིམ་བཀོད། གོྲས་འཆར་བཀོད། བཙག་འཐུ་རྐྱབ། གདམ་ཁ་
རྐྱབ། འགྲེལ་བཤད་རྐྱབ། དབྱེ་བ་ཕྱེས། རྒྱབ་སྐྱོར་བཀོད། མཇུག་བསྡུ། ག་སྡུར་རྐྱབ། ཁྱད་པར་ཕྱེ། ཁུངས་བཀལ། 
རྩིས་མཐོང་བཀོད། སྔོན་དཔྱད་འབད། བཅུད་བསྡུ། སྔོན་རྩིས་བཏོན། ལ་སོགས་པ།

དབྱེ་རིམ་དྲུག་པ། གཅིག་བསྡུས། གཅིག་བསྡུས་ ཟེར་མི་འདི་ རང་སོྟབས་ཀྱིས་ གནད་དོན་དང་ཐབས་ཤེས་ཚུ་ གཅིག་བསྡུས་
ཐོག་ལས་ དཀའ་ངལ་སེལ་ཚུགས་ནི་ཅིག་ལུ་སླབ་ཨིན། འདི་ནང་ལུ་ རིག་པའམ་ ཁྱད་ཆོས་ཀྱི་ཡན་ལག་ མ་འདྲཝ་ཚུ་ 
གཅིག་ཁར་བསྡོམས་ཞིནམ་ལས་ ཧྲིལ་ཧྲིལ་ རྡོག་རྡོག་ཅིག་ གསར་བཏོད་འབད་ཚུགས་པའི་ ལོྕགས་གྲུབ་དང་ གཞན་གྱི་རིག་
པ་དང་ ཐབས་ཤེས་ཚུ་ ཟུང་འབྲེལ་བཀོད་ཞིནམ་ལས་ བརྗོད་དོན་གཅིག་ ཡང་ན་ གསལ་བཤད་དང་ འཆར་གཞི་ལ་སོགས་པ་ 
འགྲུབ་ཚུགས་དགོཔ་ཨིན། 

འདི་གི་སྐབས་ལུ་ སོླབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ རིག་པ་གསར་བཏོད་འབད་ནི་ལུ་ བརོྩན་ཤུགས་བསྐྱེད་བཅུགཔ་མ་ཚད་ འབད་ཐངས་ཀྱི་
ཐབས་ལམ་གསརཔ་སོྟན་ནི་དང་རང་སོྟབས་ཀྱིས་གསར་བཏོད་འབད་ནིའི་སེམས་ཤུགས་བསྐྱེད་བཅུགཔ་ཨིན། 

གཅིག་བསྡུས་ཀྱི་རིག་རྩལ་བལྟ་ནི་གི་དོན་ལུ་ འོག་གི་དྲི་ཚི/ སྐུལ་ཚི་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་ཨིན། 
གཅིག་ཁར་བསྡོམས། ལེགས་བཅོས་འབད། ལོག་སྟེ་སྒྲིགས། ཚབ་བཙུགས། འཆར་གཞི་བརྩམ། གསརཔ་བཟོ། 
གསར་སོྤྲས་འབད། རོྩམས། གྲ་སྒྲིག་འབད། བསྡུ་སྒྲིག་འབད། བསྐྱར་ཞིབ་འབད། གོ་རིམ་སྒྲིགས། གྱལ་རིམ་ཕྱེས། 
ལོག་སྟེ་བྲིས། ལ་སོགས་པ། 
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མ་གྱི་ རིག་ ོབས་ད ེ་རིམ་ བ ད་བ ས། 
 
རིག་ ོབས་ད ེ་རིམ། ག་ཅི་ ་ བ་ཨིན་ན? ང་བཅས་ཀྱིས་ ག་ཅི་ བ་ཨིན་ན? 
ན་ཤེས། ཧེ་མ་གི་ ་ ན་ནི་དང་ ད ད་རིག་གཏང་ནི། ག་ཨིནམ་འདི་ ོན་ གས་ནི།
གོ་བ། གནས་ ལ་བཀོད་དེ་ཡདོ་མི་ ་ཧ་གོ་ནི། ག་ཅི་གི་ ོར་ལས་ཨིན་ན?ཤེས་ གས་ནི། 
ལག་ལེན། རང་གིས་ཤེས་མི་འདི་ ་བཀོལ་ གས་ནི། ་བཀོལ་ནི་དང་ བཤལོ་བཞག་ནི། 
ད ེ་ད ད། ཤེས་མི་འདི་ཁུངས་བཀལ་ནི། ཁག་ད ེ་ ེ་བ ་ནི། ཁག་སོ་སོར་ད ེ་ནི།
ད ེ་ཞིབ། གྲུབ་འ ས་དང་ གནས་ ལ་གྱི་ཁེ་ཕན་དང་ བ ི་

ཁུངས་ ་ ེ་ནི། 
འོས་འབབ་བ ་ ེ་ ཐག་བཅད་ གས་ནི། 

གཅིག་བ ས། ཤེས་མི་ཡོན་ཏན་དང་རིག་པ་ ་གཅིག་ཁར་བ གས་
ཞིནམ་ལས་གསར་བཏོད་འབད་ནི། 

གསར་ ོམ་དང་ གསར་བ ན་འབད་ན།ི 
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འཇོན་ ངས་ རིག་ ལ་དཔེ་ ོན། 

༡. 
ན་ཤེ

ས། 

 གནས་ ལ་ ་ ད ད་རིག་གཏང་ནི་དང་ བ ག་ད ད་འབད་ནི།
 ས་གནས་དང་ ཚེས་གྲངས་ ས་ བས་ འ ང་རིམ་ ་ ན་ནི། 
 ་གལ་ཅན་ ་ ན་ནི། 
 དོན་ཚན་གྱི་ ོར་ལས་ གོམས་ ང་ ད་ནི། 
ི་ཚིག། 

ཐོ་བཀོད། བ། བཤད་པ་ བ། ངོས་འཛིན། ོན། ཁ་ ང་བཏགས། བ ་ལེན་འབད། མིང་ ིས། གནམ་
ལོ་ ིས། ད ིན་ཚེས་ ིས། ག། ནམ། གདམ་ཁ་ བ། མ ན་ ིག་འབད། ག་ཏེ་ ། ཟེར་མི་ ། 

༢. 
གོ་བ

། 

 གནས་ ལ་ཧ་གོ་ནི། 
 གོ་དོན་ལེན་ནི། 
 རིག་པ་འདི་ གནས་ ངས་གསར་པའི་ནང་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི། 
 ་ ར་བ ་ ར་འབད་ནི། ག་ ར་ བ་ནི། ཁྱད་པར་ ེ་ནི། 
 གོ་རིམ་བ ིག་ནི། ེ་ཚན་བཟོ་ནི། 
 ཕན་ཐོགས་དང་ འ ས་ ་ ག་ཅི་བ མ་འ ང་འོང་ག་? ོན་ཤེས་བ ་ནི། 
ི་ཚིག། 
བ ད་དོན་བཏོན། བཤད་པ་ བ། ཁྱད་པར་ ེ། ོན་ ིས་བཏོན། ་ ེད་འབད། ངོས་འཛིན། 
བ ར་ཞིབ་འབད། དཔེ་ ོན། ཚོད་དཔག། ལོག་ ེ་ ིས། ཟེར་མི་ ། 

༣. 
ལག

་ལེན
། 

 གནས་ ལ་ ་ལག་ལེན་འཐབ་ནི།
 ཐབས་ཤེས་དང་ གོ་བ་ དོན་ཁིྐྲད་ཀིྱ་རིགས་ ་ གནས་ ངས་གསར་པའི་ནང་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི། 
 རིག་ ོབས་ཀྱི་ཐོག་ལས་ དཀའ་ངལ་སེལ་ནི། 
ི་ཚིག། 

ད ེ་ ོན་འབད། པར་རིས་ཀིྱ་ཐོག་ ་ད ེ་ ོན། ར་བཅོས་འབད། སོར་ ེབ་ བ། བ ག་ད ད་འབད། 
འ ེལ་བ་བཀོད། ལེགས་བཅོས་འབད། ད་ ར་ བ། འཁྐྲབ་ ོན་འབད། ལག་ལེན་འཐབ། ཟེར་མི་ ། 
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༤.
 ད

ེ་ད
ད། 

 དཔེ་བ ་ནི། 
 ཁྱད་ཆོས་ ཡན་ལག་ ་བ ིག་ནི། 
 གོ་དོན་ཐད་ཀར་ མ་ ོན་མི་ ་ ངོས་འཛིན་ གས་ནི། 
 ཁྱད་ཆོས་ཡན་ལག་སོ་སོ་ ་ ངོས་འཛིན་འབད་ གས་ནི། 
ི་ཚིག། 

ད ེ་བ་ད ད། ཁག་ད ེ། གོ་རིམ་ ིགས། འགེྲལ་བཤད་ བ། བཙག་འ ་ བ། ག་ ར་ བ། ོན་བ ོད། 
གལ་ཆེ་ཧིང་ ེས། ད ེ་བ་ ེ། ཟེར་མི་ ། 

༥. 
ད
ེ་ཞིབ

། 

 ཐབས་ཤེས་སོ་སོའི་བར་ན་ ག་ ག་བ ་ཞིནམ་ལས་ ད ེ་བ་ ེ་ནི།
 དོན་ཁིྐྲད་དང་ གསལ་བཤད་ ་གི་ བ ི་ཁུངས་བ ག་ད ད་འབད་ནི།  
 ཁུངས་དང་ འཁིྐྲལ་ཏེ་ གདམ་ཁ་ བ་ནི། 
 དཔང་པོ་དང་ ར་ཁུངས་ཀིྱ་བ ི་མཐོང་ བདེན་གསལ་བཀོད་ནི། 
 རང་བཞིན་ ་ ངོས་འཛིན་འབད་ནི། 
ི་ཚིག། 

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

༦. 
གཅ
ིག་བ

ས། 

 ཐབས་ཤེས་ ིངམ་གཡོག་བཀོལ་ཏེ་ ཐབས་ཤེས་གསརཔ་ལག་ལེན་འཐབ་ནི།
 རིག་པ་ མ་འ ཝ་ཐོབ་མི་ ་ ཕན་ ན་ནང་འ ེལ་བཟོ་ནི། 
 ོན་ད ད་འབད་ནི་དང་ མཐའ་ཚིག་བཀོད་ནི། 
ི་ཚིག། 
གཅིག་ཁར་བ ོམས། ལེགས་བཅོས་འབད། ལོག་ ེ་ ིགས། ཚབ་བ གས། འཆར་གཞི་བ མ། 
གསརཔ་བཟོ། གསར་ ོས་འབད། ོམས། གྲ་ ིག་འབད། བ ་ ིག་འབད། བ ར་ཞིབ་འབད། གོ་རིམ་
ིགས། གྱལ་རིམ་ ེས། ལོག་ ེ་ ིས། ཟེར་མི་ ། 
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དཔེ་ ོད། 

ངོ་ ོད། 
དཔེ་སྣོད་ཟེར་མི་འདི་ སོླབ་ཕྲུག་ཚུ་ དཔེ་ཆ་ལྷབ་པའི་གནས་སྐབས་ནང་ རང་སོའི་སྐྱོན་དང་ཡོན་ཏན་ 
དེ་འཕྲོ་ལས་ཧ་གོ་ཚུགས་པའི་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི་གི་མཁོ་ཆས་ མེད་ཐབས་མེདཔ་ཅིག་ཨིན།  འདི་
གིས་གཙོ་བོ་ར་ ག་ཅི་ལུ་ཕནམ་སྨོ་ཟེར་བ་ཅིན་ ཨ་ལོ་ཚུ་ལུ་རང་གི་རིག་པའི་ལྕོགས་གྲུབ་དང་ རང་གི་
རྒྱུད་ལུ་ཡོན་ཏན་ཡར་རྒྱས་ ག་དེམ་ཅིག་འགྱོ་ཡི་ག? རིག་རྩལ་ག་ཅི་འདི་ ཡར་རྒྱས་གཏང་དགོཔ་
འདུག་ག་? ལེགས་ཤོམ་འབད་ཧ་གོ་ཚུགསཔ་ཨིན།   

དེ་གིས་མ་ཚད་ སོླབ་ཕྲུག་དང་སློབ་ཕྲུག་ སོླབ་དཔོན་དང་སོླབ་དཔོན་ སོླབ་དཔོན་དང་ཕམ་ སོླབ་དཔོན་
དང་སོླབ་ཕྲུག་གི་བར་ན་ ལྷབ་སོྟན་གྱི་སྐོར་ལས་ དྭངས་གསལ་འབད་གོ་བརྡ་སྤྲོད་ཚུགས་ནི་དེ་གིས་ 
དུས་རྒྱུན་དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་ སྐུགས་ཚུ་བྱིན་པའི་སྐབས་ སོླབ་དཔོན་དང་སོླབ་ཕྲུག་གཉིས་ ཞལ་ཚོགས་ཀྱི་
ཐོག་ལས་ སྐུགས་བྱིན་ནི་གི་ལམ་ལུགས་ཡོད་ནི་དེ་གིས་ ཉེ་རིང་གི་དབང་ལུ་མི་ཐལ། དེ་འབད་ནི་དེ་
གིས་ དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་མཁོ་ཆས་འདི་ དཔེ་ཆ་ལྷབ་པའི་གནས་སྐབས་ནང་ རང་གི་སྐྱོན་ཡོན་མཐོང་ཚུགས་
པའི་ མེ་ལོང་བཟུམ་ཅིག་འབད་ལག་ལེན་འཐབ་ཨིན། 

དཔེ་ ོད་ཟེར་བའི་དོན་དག། 
དཔེ་སྣོད་ཟེར་མི་འདི་ ཨ་ལོ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི་དང་ ཨ་ལོའི་སྐོར་ལས་ གནས་ཚུལ་ལེན་ནི་ དེ་ལས་ 
ཁོང་རའི་ལཱ་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ བསྡུ་ལེན་འབད་དེ་བཞག་པའི་ ཨ་ལོའི་ལཱ་གི་དཔེ་ཅིག་ཨིན། 
(North Carolina Department of Public Instruction, 1992) དཔེ་སྣོད་ཟེར་མི་འདི་ ཨ་
ལོའི་ལཱ་གི་སྐོར་ལས་བལྟ་ནི་དང་ ལཱ་དེ་ལུ་ ཁོང་ར་གིས་ མནོ་བསམ་བཏང་བཅུག་ནིའི་ ཡིག་ཆའི་ཐོ་
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ཅིག་ཨིན། (Seidel and Walters, 1992) དཔེ་སྣོད་འདི་ ཨ་ལོ་ཁོང་ར་གིས་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་
ཡོདཔ་དང་ ཡང་ན་ སོླབ་དཔོན་གྱིས་ དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་དོན་ལུ་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་ཡོད་པའི་ ཨ་ལོའི་ཡར་
བསྐྱེད་དང་ ཡར་རྒྱས་ཀྱི་ལཱ་ཤུལ་ཚུ་ རྒྱུན་མ་ཆད་པར་ བསྡུ་ལེན་འབད་དེ་ བཞག་བཞག་པའི་ལཱ་
ཤུལ་གྱི་ སྐོར་ལས་ བདེན་ཁུངས་ཟང་ཚུགས་པའི་དཔེ་ཅིག་ཨིན། 

དཔེ་ ོད་ཡོངས་གྲགས་ཆེ་བའི་ བདེན་ཁུངས་དང་ ཕན་ཐོགས། 
 འཕྲལ་འཕྲལ་ར་ ཨ་ལོའི་གྲུབ་འབྲས་ཡར་དྲག་བཟོ་ནི་ལུ་ ལམ་སྟོན་ཚུགསཔ་ཨིན། 
 ཨ་ལོ་གི་ལཱ་ཤུལ་ཁ་གསལ་དང་ རྒྱ་ཆེ་དྲགས་འབད་བསྡུ་སྟེ་ཡོད་མི་དེ་ འཕྲལ་འཕྲལ་ བཅུད་

བསྡུ་སྟེ་ སྙན་ཞུ་ཚུ་ནང་བཀོདཔ་ད་ ཚངམ་འབད་ཚུད་ཚུགསཔ་ཨིན། 
 ཨ་ལོ་ཚུ་གིས་ དཔེ་སྣོད་ཐོ་བཞག་ནིའི་འགན་ཁུར་འབག་ནི་དང་ དེ་ལས་ཁོང་རའི་ གྲུབ་

འབྲས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ འབད་ཚུགས་ཧིང་ཧ་གོ་ནི། 
 ཨ་ལོ་ཚུ་ལུ་ མནོ་བསམ་བཏང་སྟེ་ལྷབ་ནི་དང་ གྲུབ་འབྲས་ཡར་དྲག་བཟོ་ནི་ལུ་ གྲོགས་རམ་

འབདཝ་ཨིན། 
 སོླབ་ཕྲུག་གི་ གྲུབ་འབྲས་ཡོངས་རོྫགས་འབད་ སླབ་ཚུགས་ནིའི་དོན་ལུ་ གནས་ཚུལ་ཚུ་ 

ཁ་གསལ་བཞགཔ་ཨིན། 
 ཨ་ལོ་ཚུ་ལུ་ག་ཅི་དགོཔ་ཨིན་ན་དང་ཡར་དྲག་བཟོ་དགོཔ་ཚུ་སོྔན་དཔྱད་འབད་ཚུགསཔ་ཨིན། 

དཔེ་ ོད་བཟོ་བའི་ བས་ཀྱི་ དཀའ་ངལ་དང་ལེན་འབད་དགོཔ། 
 སོླབ་ཕྲུག་གཞིར་བཞག་གི་ དབྱེ་ཞིབ་འདི་མེད་པ་ཅིན་ དཔེ་སྣོད་འདི་ ཁུངས་ལྡན་མི་འོང༌། 
 འཇམ་ཏོང་ཏོ་འབད་ འབད་མི་ཚུགས། 
 འཆར་གཞི་ཚུལ་དང་ལྡན་ཏོག་ཏོ་དང་ བརོྩན་འགྲུས་བསྐྱེད་དེ་འབད་དགོ། 
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དཔེ་ ོད་བཟོ་ཐངས། 
༡. བསྡུ་ལེན་འབད་ནི། 
༢. གདམ་ཁ་རྐྱབ་ནི། 
༣. དཔྱད་པ་གཏང་ནི། 
༤. སོྔན་དཔྱད་འབད་ནི། 

དཔེ་ ོད་བཟོཝ་ད་ གནད་དོན་སེམས་ཁར་བཞག་དགོཔ།    
༡ དཔེ་སྣོད་ཚུ་གནད་དོན་དང་ གནས་ཚུལ་ཉུང་སུ་ལས་ འགོ་བཙུགས་ཏེ་ བཟོ། 
༢ ལོ་འཁོར་ནང་དཔེ་སོྣད་འདི་ ལེགས་བཅོས་དང་སྒྱུར་བཅོས་འབད་ཡི་ར་ སོྡད་དགོ། 
༣ ཡིག་ཐོག་ སྒྲ་ཐག་ གློག་བརྙན་ པར་ རི་མོ་ འཇིམ་བཟོ་ ལས་འགུལ་ལ་སོགས་པའི་ 

དཔེ་ མ་འདྲཝ་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་དགོ། 
༤ ཨ་ལོ་ཚུ་ལུ་ ཁོང་རའི་ལཱ་ཚུ་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་ནི་དང་ དཔྱད་པ་གཏང་ནིའི་ གོ་སྐབས་བྱིན་

དགོ། གདམ་ཁ་རྐྱབ་མི་ལཱ་རེ་རེ་ལུ་ དཔྱད་པ་གཏང་ནིའི་ ལག་ཤོག་རེ་སོྤྲད་དེ་དེ་གུ་གཙོ་བོ་
བཏོན་དགོ། 

༥ ཁོ་རའི་དཔེ་སོྣད་འདི་ ཨ་ལོ་ཁོང་ར་གིས་ ཐོབ་ཆོག་ཆོག་འབད་བཞག་དགོ། 
༦ ཨ་ལོ་ཚུ་ལུ་ ལྷབ་ལུགས་ཡར་དྲག་གི་ དཔེ་སྟོན་ཚུགསཔ་དང་ ཁོང་རའི་དཔེ་སོྣད་བདག་

འཛི་གྱི་ འགན་ཁུར་འབག་ཚུགས་དགོ། 
༧ སོླབ་ཕྲུག་དང་སློབ་དཔོན་ སོླབ་ཕྲུག་ནང་རྡོག་ ཡང་ན་ སོླབ་ཕྲུག་དང་ཕམ་ཚུ་གི་ བར་ན་ 

ཞལ་ཚོགས་འབད་ནིའི་ སེམས་ཤུགས་བསྐྱེད་བཅུག་དགོ། 
༨ ཧེ་མ་བསྡུ་ལེན་འབད་ནི་ འགོ་བཙུགས་ཞིན་ན་ དེ་ལས་འགྲོས་ཀྱིས་བཏང་ ཨ་ལོའི་ཡར་
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རྒྱས་སོྟན་པའི་ དཔེ་སྣོད་གདམ་ཁ་རྐྱབ་དགོ། 
༩ ལཱ་གཅིག་ཁར་འབད་དེ་ཐབས་ཤེས་དང་ རིག་པ་ལེགས་ཤོམ་ཡོད་མི་ཚུ་བརྗེ་སོར་འབད་དགོ། 

དཔེ་ ོད་ མ་པ་མ་འ ཝ།  

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

ཐབས་ཤེས། 
 ཨ་ལོ་ཚུ་གིས་ བལྟ་ཞིབ་ཀྱི་ཐོག་ལུ་འབད་དེ་ཡོད་པའི་ ལཱ་འབད་ཐངས་ཀྱི་གོ་རིམ་

ཚུ་ ག་ར་ཐོ་བཞག་དགོ། 
 ཨ་ལོ་ཚུ་གིས་ ཁོང་རའི་ཡར་རྒྱས་དང་ ལཱ་ཤུལ་གྲུབ་གྲུབ་འབྲས་ཀྱི་སྐོར་ལས་ མནོ་

བསམ་བཏང་སྟེ་ ཡིག་ཐོག་ལུ་བཀོད་དགོཔ་ཨིན། 
 དཔེ་སྣོད་འདི་ནང་ འགོ་ལས་མཇུག་ཚུན་གྱི་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ འཇམ་ཏོག་ཏོ་འབད་

མཐོང་ཚུགས་ནིའི་དོན་ལུ་གྲུབ་འབྲས་ཀྱི་དཔེ་གོ་རིམ་བཞིན་དུ་བཞག་དགོ། 

ཁ༽ དམིགས་བསལ་ ལས་འགུལ་ དཔེ་སྣོད། 
ལས་འགུལ་སྦོམ་ཅིག་བཅའ་སྒྲིག་རྐྱབ་ད་ལུ་ ཨ་ལོ་འདི་གིས་ འགོ་ལས་མཇུག་
ཚུན་གྱི་ ལས་འགུལ་དང་འབྲེལ་བའི་ལཱ་གི་དཔེ་ཚུ་ བསྡུ་ལེན་འབད་དེ་ ཡིག་ཆ་
འབད་བཟོ་དགོཔ་ཨིན།  འདི་གིས་ མ་འོངས་ཡུན་རིང་གི་འཆར་གཞི་ཚུ་ མནོ་
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བསམ་བཏང་མ་དགོ་པར་ འབད་ཚུགས། འདི་འབདཝ་ལས་ ལས་འགུལ་འདི་ 
དཔེ་སྣོད་བཟོ་ནིའི་ འགོ་བཙུགས་ཐངས་ ལེགས་ཤོམ་ཅིག་ཨིན།  

ཐབས་ཤེས། 
࿌ ཡུན་རིང་གི་ལས་འགུལ་ཚུ་ལུ་ རྒྱ་ཆེ་བའི་ མནོ་ཐངས་དང་རིག་རྩལ་ཚུ་དགོ་པའི་ཁར་ 

གོ་སྐབས་དང་ དོན་ཚན་ཚུ་ཡང་ གདམ་ཁ་ཡོདཔ་དགོ། 
࿌ སྤུས་ཚད་ཅན་གྱི་ལཱ་ བཏོན་ཚུགས་ནིའི་དོན་ལུ་ ཨ་ལོ་ཆ་དང་ སྡེ་ཚན་ནང་ལཱ་འབད་

དགོ། (འདི་གིས་ ཆ་རོགས་ནང་རྡོག་གི་ བསམ་འཆར་ཚུ་ཡང་ ཡིག་ཆ་ནང་བཙུགས་
ཚུགས་) 

ག༽ བཀྲམ་སྟོན་གྱི་དཔེ་སོྣད། 
དུས་ཚོད་བྱིན་ཏེ་འབད་ཡོད་པའི་ སོླབ་ཕྲུག་གི་ལཱ་ཤུལ་ལེགས་ཤོམ་ཅིག་ སྟོནམ་ཨིན། ཨ་
ལོ་ཚུ་གིས་ ཁོང་རའི་ལཱ་ཤུལ་དྲག་ཤོས་ཅིག་ཨིན་ཟེར་མནོ་སྟེ་ གདམ་འཐུ་རྐྱབ་མི་དེ་ ག་ཅི་
འབད་ དྲག་ཤོ་གི་གྱལ་ཁར་བརྩིཝ་ཨིན་ན་ མནོ་བསམ་བཏང་ཚུགས།  ཁོང་གི་ གདམ་
འཐུ་འབད་ཚུགས་ནི་དང་ དེ་ཡར་དྲག་བཟོ་སྟེ་ དཔེ་སྣོད་ལེགས་ཤོམ་བཟོ་ནི།  འདི་གིས་ 
ཨ་ལོ་ཚུ་ལུ་ དཔེ་སྣོད་ལེགས་ཤོམ་བཟོ་ནི་ལུ་ སེམས་ཤུགས་བསྐྱེད་བཅུགཔ་ཨིན།  

ཐབས་ཤེས། 
࿌ ཁྱད་རིག་དཔེ་སོྣད་ལུ་བལྟ་སྟེ་ ཁོང་རའི་དཔེ་སོྣད་ཀྱི་ ཚད་གཞི་བཟོ་ནི་ལུ་ གྲོགས་རམ་ 

འབདཝ་ཨིན། 
࿌ ཨ་ལོའི་ལཱ་འདི་ འགོ་བཙུགས་པའི་སྐབས་ལུ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི་དང་ ཡར་དྲག་བཟོ་
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བཅུགཔ་ཨིན། ཨ་ལོ་གིས་ འབད་བཞིན་དུ་ཡོད་པའི་ལཱ་ལས་ དཔེ་ཅིག་གདམ་ཁ་རྐྱབ་
སྟེ་ ག་ཅི་འབད་གདམ་ཁ་རྐྱབ་ཅི་ག? མནོ་བསམ་གཏང་བཅུགཔ་ཨིན། 

 
ོབ་རིམ་དང་འཁིྐྲལ་ཏེ་ ད་ཡིག་རིག་ ལ་བཞིའི་ ས་ཚོད་ད ་བགོ། 
ོབ་རིམ། ཉན་ བ། ག་རིག་དང་ ོམ་

རིག། 
ི་ནི། ད་ཡིག་ 

ོ་གསར། ༥༠ ༣༠ ༢༠ ཡིག་ ོར་ ་མ་ ོན་པར་ ད་

ཡིག་ཉན་ བ་ཐོག་ལས་བ ་

དོན་ ོད་ལེན་གོམས་འ ིས་

ད་བ ག་ནི། 

དང་པ། ༥༠ ༣༠ ༢༠
གཉིས་པ། ༤༠ ༣༠ ༣༠
ག མ་པ། ༤༠ ༣༠ ༣༠
བཞི་པ། ༢༥ ༣༠ ༣༠ ༡༥
་པ། ༢༥ ༣༠ ༣༠ ༡༥
ག་པ། ༢༥ ༣༠ ༣༠ ༡༥
བ ན་པ། ༢༠ ༢༥ ༣༥ ༢༠
བ ད་པ། ༢༠ ༢༥ ༣༥ ༢༠
དགུ་པ། ༡༥ ༢༥ ༣༥ ༢༥
བ ་པ། ༡༥ ༢༥ ༣༥ ༢༥
བ ་གཅིག་པ། ༡༠ ༣༠ ༣༥ ༢༥
བ ་གཉིས་པ། ༡༠ ༣༠ ༣༥ ༢༥
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ོབ་རིམ་༡༢ པའི་ ོང་ཁའི་ཆོས་ཚན་གྱི་དོན་ ་ འཐོབ་དགོ་པའི་ ས་ཚོད་རེ ་མིག། 

ཤེས་ཡོན་རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་རྒྱབ་སྐྱོར་སྡེ་ཚན་གྱི་ ལམ་སྟོན་འདི་དང་འཁྲིལཝ་ད་ སོླབ་གྲྭ་ཁག་
གིས་ ཆོས་རྒྱུགས་དང་དུས་ཆེན་ངལ་གསོ་ཚུ་ མ་བརྩི་བར་སོླབ་རིམ་༡༡ པ་དང་༡༢ པའི་རྫོང་ཁའི་
ཆོས་ཚན་གྱི་དོན་ལུ་ ལོ་གཅིག་ནང་ ལྷབ་སོྟན་འབད་ནི་གི་དུས་ཚོད་ཉིན་གྲངས་༡༥༠ དང་།  ཡང་ན་ 
ལོ་གཅིག་ལུ་ལྷབ་སྟོན་འབད་ནི་གི་ བདུན་ཕྲག་༣༠ ཡོད་ས་ལས་ བདུན་ཕྲག་རེའི་ནང་སྐར་མ་༥༠ 
རེ་འབད་མི་ ཐུན་ཚན་༥ རེ་ཐོབ་པའི་དབང་དུ་བཏང་སྟེ་ ལོ་གཅིག་གི་ནང་ ཆུ་ཚོད་༡༢༥ ངེས་བདེན་
འཐོབ་དགོཔ་ཨིན།   

ན་ཚན་བགོ་བཤའ། 
ཉན་སླབ།    ༡༥   
ལྷག་རིག་དང་རྩོམ་རིག།  ༤༥  
བྲི་ནི་།    ༥༢  
སྐད་ཡིག།   ༣༨ 
 
ན་ཚན་བ ོམས།   ༡༥༠ 
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ོབ་ ས་དང་པའི་ ོབ་ ོན་འཆར་བཀོད། 
བ ན་ ག། མིག་དམར། ག་པ། ར་ ། པ་སངས། ེན་པ། ཉི་མ། 
གཅིག། ག་ ོམ། ག་ ོམ། ི་ན།ི ད་ཡིག ད་ཡིག - 
གཉིས། ག་ ོམ། ི་ནི་། ག་ ོམ། ད་ཡིག ད་ཡིག - 
ག མ། ི་ནི་། ག་ ོམ། ག་ ོམ། ད་ཡིག ད་ཡིག - 
བཞི། ག་ ོམ། ད་ཡིག ི་ནི་། ག་ ོམ། ད་ཡིག - 
་། ག་ ོམ། ག་ ོམ། ི་ནི་། ད་ཡིག ག་ ོམ། - 
ག། ད་ཡིག ི་ནི་། ག་ ོམ། ག་ ོམ། ད་ཡིག - 
བ ན། ག་ ོམ། ག་ ོམ། ི་ནི་། ད་ཡིག ི་ནི་། - 
བ ད། ག་ ོམ། ག་ ོམ། ི་ནི་། ད་ཡིག ད་ཡིག - 
དགུ། ི་ནི་། ི་ནི་། ག་ ོམ། ཉན་ བ། ི་ནི་། - 
བ ། ག་ ོམ། ག་ ོམ། ི་ནི་། ཉན་ བ། ད་ཡིག - 
བ ་གཅིག། ག་ ོམ།  ག་ ོམ། ཉན་ བ། ག་ ོམ། ད་ཡིག - 
བ ་གཉིས། ད་ཡིག ག་ ོམ། ི་ནི་། ཉན་ བ། ད་ཡིག - 
བ ་ག མ། ག་ ོམ། ག་ ོམ། ི་ནི་། ཉན་ བ། ད་ཡིག - 
བ ་བཞི། ག་ ོམ། ག་ ོམ། ི་ནི་། ཉན་ བ། ད་ཡིག - 
བཅོ་ ། ག་ ོམ། ག་ ོམ། ི་ནི་། ཉན་ བ། ད་ཡིག - 
ོབ་ ས་གཉིས་པའི་ ོབ་ ོན་འཆར་བཀོད། 
བ ན་ ག། མིག་དམར། ག་པ། ར་ ། པ་སངས། ེན་པ། ཉི་མ། 
གཅིག། ག་ ོམ། ི་ནི་། ི་ནི་། ི་ནི་། ད་ཡིག - 
གཉིས། ི་ནི་། ག་ ོམ། ི་ནི་། ི་ནི་། ི་ནི་། - 
ག མ། ག་ ོམ། ི་ནི་། ི་ནི་། ད་ཡིག ད་ཡིག - 
བཞི། ད་ཡིག ག་ ོམ། ི་ནི་། ཉན་ བ། ི་ནི་། - 
་། ག་ ོམ། ི་ནི་། ི་ནི་། ི་ནི་། ད་ཡིག - 
ག། ག་ ོམ། ག་ ོམ། ད་ཡིག ཉན་ བ། ད་ཡིག - 
བ ན། ི་ནི་། ི་ནི་། ི་ནི་། ད་ཡིག ི་ནི་། - 
བ ད། ག་ ོམ། ི་ནི་། ད་ཡིག ད་ཡིག ི་ནི་། - 
དགུ། ཉན་ བ། ི་ནི་། ི་ནི་། ད་ཡིག ད་ཡིག - 
བ ། ག་ ོམ། ི་ནི་། ི་ནི་། ག་ ོམ། ཉན་ བ། - 
བ ་གཅིག། ི་ནི་། ག་ ོམ། ད་ཡིག ི་ནི་། ཉན་ བ། - 
བ ་གཉིས། ག་ ོམ། ི་ནི་། ི་ནི་། ཉན་ བ། ད་ཡིག - 
བ ་ག མ། ི་ནི་། ི་ནི་། ད་ཡིག ད་ཡིག ི་ནི་། - 
བ ་བཞི། ག་ ོམ། ི་ནི་། ི་ནི་། ཉན་ བ། ག་ ོམ། - 
བཅོ་ ་། ག་ ོམ། ི་ནི་། ི་ནི་། ཉན་ བ། ད་ཡིག - 

 



 

 i
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དཔེ་སྐྲུན་ཐེངས་དང་པ། ༢༠༠༦ 
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རྫོང་ཁ་འདི་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་ ཆོས་སྲིད་གཉིས་ལྡན་གྱི་གཞུང་འགོ་དང་པ་ དབུ་བརྙེས་པའི་བསྒང་ལས་ར་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གཞུང་སྐད་འབད་ ལག་
ལེན་འཐབ་པའི་སྐད་ཡིག་ཅིག་ཨིན། དུས་རབས་༢༠ པ་ཕྱེད་མཚམས་ལས་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ དེང་རབས་ཀྱི་དཔལ་འབྱོར་གོང་འཕེལ་འཆར་གཞི་ འགོ་དང་པ་བཙུགས་
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འབད་དགོཔ་འབྱུངམ་མ་གཏོགས་ ཕྱིའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གྲོས་སྟོན་པ་དང་ ཁུངས་གཏུགས་འབད་ས་ག་ནི་ཡང་ འཐོབ་སར་མེདཔ་ཨིན། དེ་ལས་བརྟེན་ རྫོང་ཁའི་ཆོས་ཚན་འགོ་དང་
པ་ བཟོཝ་ད་གི་གཞི་བཞག་ས་འདི་ཡང་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལོ་བརྒྱ་ཕྲག་མང་རབས་ཀྱི་སྔ་གོང་ལས་ གཞིས་བཙུགས་འབད་དེ་ཡོད་པའི་ གྲྭ་ཚང་དགོན་སྡེ་དང་ བཤད་གྲྭ་སྒྲུབ་གྲྭ་ཚུ་
ནང་ སློབ་སྦྱོང་འབད་སྲོལ་ཡོད་མི་གི་ རྩ་གཞུང་ཚུ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་བཟོ་དགོཔ་བྱུང་ནུག། དེ་གུ་ དུས་ཚོད་རིམ་འགྱུར་གྱི་ མཁོ་འདོད་དུམ་གྲ་རེ་གིས་ཟུར་བརྒྱན་ཏེ་ བཟོཝ་མ་གཏོགས་ 
ད་ལྟོ་ཚུན་ཚོད་བར་ན་ རྫོང་ཁའི་དཔེ་དེབ་དང་ སློབ་སྟོན་འབད་ཐངས་འདི་ལུ་ སྒྱུར་བཅོས་སྦོམ་ཅིག་ག་ནི་ཡང་མ་འབྱུང་པས།  
 
ད་རེས་ནངས་པར་ རྒྱལ་ཁབ་གོང་འཕེལ་གྱི་འགྱུར་བ་དང་བསྟུན་པའི་ རྫོང་ཁའི་ཤེས་ཡོན་གྱི་དགོས་མཁོ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ རྫོང་ཁའི་ཤེས་ཚད་ཀྱི་ལྕོགས་གྲུབ་རེ་འདོད་ལུ་ཡང་ སྒྱུར་
བཅོས་འགོྱཝ་ཨིན་མས། དེ་དང་བསྟུན་ཏེ་ ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག་གི་ཁོངས་ལས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༠༥ ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་གནས་རིམ་ནང་ རྫོང་ཁའི་རིག་རྩལ་དགོས་མཁོའི་བརྟག་ཞིབ་
ཅིག་འབད་ཡི། བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་ཞིབ་བཅུད་དང་ རྒྱབ་སྣོན་བསམ་འཆར་ཚུ་ནང་ རྫོང་ཁ་ཡར་དྲག་གི་དོན་ལུ་ འབད་དགོཔ་གཞན་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ སློབ་གྲྭའི་རྫོང་ཁའི་སློབ་སྦྱོང་
འདི་ བརྡ་དོན་སྤྲོད་ལེན་གྱི་ལྕོགས་གྲུབ་ ཧེ་མ་ལས་ལྷག་སྟེ་བཟོ་ནི་ལུ་ གཙོ་བོར་བཏོན་དགོཔ་ཁག་ཆེཝ་འབད་ཐོན་ཏེ་ཡོད། དེའི་ནང་ལས་ འབྲི་ལྷག་གི་རིག་རྩལ་གཉིས་ ཡར་
དྲག་གཏང་དགོཔ་གི་ ཞིབ་བཅུད་མངོན་གསལ་ཆེ་ཏོག་ཏོག་འབད་ ཐོན་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ ད་རེས་ བློ་གསར་ལས་སློབ་རིམ་༡༢ པ་ཚུན་གྱི་ 
རྫོང་ཁའི་རྩ་གཞུང་དང་ ཆོས་ཚན་ཚུ་ཡོངས་རྫོགས་ལེགས་སྒྱུར་འབད་ནི་གུ་ཐག་བཅད་ཅི། 
 
ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག་གི་ འཆར་གཞི་དང་བཀོད་རྒྱ་ཚུ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཤེས་རིག་སློབ་གྲྭའི་ཤེས་ཡོན་ལས་ཁུངས་ཁ་ཐུག་ལས་ རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་རྒྱབ་སྐྱོར་སྡེ་ཚན་གྱིས་འགོ་
འདྲེན་ཐོག་ རྫོང་ཁའི་ཆོས་ཚན་ཡོངས་རྫོགས་ལེགས་སྒྱུར་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ རྫོང་ཁའི་རྩ་གཞུང་དང་ ཆོས་ཚན་འདི་ཚུ་ཡང་ སློབ་གྲྭའི་གནས་རིམ་ནང་ དམིགས་ཡུལ་གཙོ་བོ་ 
རྫོང་ཁའི་བརྡ་དོན་སྤྲོད་ལེན་གྱི་ལྕོགས་གྲུབ་ཡར་སེང་གི་དོན་ལུ་ སྐད་ཡིག་གི་རིག་རྩལ་བཞི་གི་ཤེས་ཚད་ ལེགས་ཤོམ་འཐོབ་ཐབས་ལུ་ འཛམ་གླིང་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཨིང་ལིཤ་གི་ སྐད་
ཡིག་སློབ་སྦྱོང་ཐབས་ལམ་ལུ་ གཞི་རྟེན་འབད་དེ་བཟོ་གནང་ཡོད། དེ་གུ་ ཕན་ཐབས་ཆེ་བའི་རང་ལུགས་ སྔར་སྲོལ་སློབ་སྦྱོང་འབད་ཐངས་ཀྱི་ ལམ་ལུགས་ཚུ་ཡང་ འོས་འབབ་
དང་འཁྲིལ་ཏེ་བཙུགས་ཡོད་པའི་ཁར་ སྐད་ཡིག་གི་རིག་རྩལ་བཞི་ནང་ལས་ཡང་ འབྲི་ལྷག་གི་རིག་རྩལ་ལྕོགས་གྲུབ་ཡར་སེང་ལུ་ དམིགས་བསལ་གྱི་དམིགས་གཏད་འབད་དེ་
བཟོ་བཟོཝ་ཨིན།  
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ད་རེས་ལེགས་སྒྱུར་འབད་མི་གི་ རྫོང་ཁའི་ཆོས་ཚན་དེ་གིས་ ན་གཞོན་བུ་དང་བུམོ་ཚུ་ གིས་ རྫོང་ཁའི་སློབ་སྦྱོང་འདི་འཇམ་ཏོང་ཏོ་དང་ སྤྲོ་བ་ཆེ་ཏོག་ཏོ་གི་ཐོག་ལས་ རྫོང་
ཁའི་བརྡ་དོན་སྤྲོད་ལེན་གྱི་ ཤེས་ཚད་ལྕོགས་གྲུབ་ཡར་སེང་ ངེས་གཏན་འཐོབ་ཚུགས་ནི་དང་གཅིག་ཁར་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ག་ནི་ལས་ཁག་ཆེ་བའི་ བསམ་སྤྱོད་ཤེས་ཡོན་དང་ རང་
གི་ ལམ་སྲོལ་བཟང་པོ་ཉམས་སྲུང་དང་ ཡར་སྤེལ་གྱི་དམིགས་དོན་ཚུ་ཡང་ ལེགས་ཤོམ་འབད་ འགྲུབ་ཚུགས་པའི་དམིགས་གཏད་བསྐྱེད་དེ་བཟོ་གནང་ནུག།  
 
རྩ་གཞུང་འདི་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་འགོ་བཙུགས་ཞིནམ་ལས་ཚུར་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ ཚུན་གྱི་རིང་ལུ་ སླབོ་སོྟན་ལག་ལེན་གྱི་གནས་སྟངས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ 
ལེགས་བཅོས་དུམ་གྲ་རེ་འབད་ཡོད་པའི་ཁར་ དུས་ཅི་སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ལོ་ལུ་ བསྐྱར་ཞིབ་ཡང་བསྐྱར་འབད་དེ་ སྡེབ་དང་སྦྱོར་བ་ཚུ་དུས་མཐུན་དང་་དོན་

ཚན་འཕྲི་སོྣན། དེ་ལས་ སོྦྱང་ལཱ་ལེགས་བཅོས་དང་ཁ་སྐོང་བཅས་ པར་རིས་ཚུ་ཡང་བཙུགས་ཐོག་ལས་ ཚོན་ཁྲ་ཅན་འབད་བཟོ་བཀོད་འབད་ཡོད།  

བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ཡོད་པའི་ སློབ་དེབ་འདི་གིས་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གི་རྒྱུད་ལུ་ སྐད་ཡིག་རིག་རྩལ་དང་ ལྷག་རིག་དང་རྩོམ་རིག་གི་ རིག་རྩལ། དེ་ལས་ 
བརྩི་མཐོང་ཤེས་ཡོན་ཚུ་ གོང་འཕེལ་འགྱོ་བ་གིས་མ་ཚད། ལྷབ་སྟོན་གྱི་གནས་སྟངས་ཚུ་ཡང་ སྤྲོ་ཉམས་ཆེ་བའི་སྒོ་ལས་ སྤྱིར་བཏང་རོྫང་ཁའི་སྐད་

ཡིག་ཡར་རྒྱས་ལུ་ཡང་ ཕན་ཐོགས་སོྦམ་ར་འབྱུང་ཚུགས་པའི་ ཡིད་ཆེས་བཅས་ མཇུག་ར་ རྩོམ་སྒྲིག་གི་ལཱ་འདི་གིས་ འབྲུག་གི་སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ རྫོང་ཁ་
ལེགས་ཤོམ་འབད་ཤེས་པའི་ འཇོན་ཐངས་ཅན་གྱི་་མི་ཁུངས་ཅིག་ལུ་འགྱུར་ཚུགས་པའི་ རེ་སོྨན་ཞུཝ་ཨིན། 

 

བཀྲིས་བདེ་ལེགས། 

 

   ཀུན་དགའ་དྲག་པ།  
      མདོ་ཆེན། 

རྒྱལ་འཛི་ཤེས་རིག་ཚོགས་སྡེ། 
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                                       ོནབ ོད། 
 

ༀ་ ་ ི། གདོད་ནས་ལེགས་གྲུབ་རི་ ན་ ལ་ཁབ་འདིར། །ཕན་བདེའི་འ ང་གནས་གསང་ གས་ཐེག་པའི་ཆོས། །ཐོག་མར་འ ེན་
མཛད་མ ངས་མེད་ཨོ་ ན་ ེ། །བཀའ་ ིན་ ིད་མཐའི་བར་ ་གུས་པས་ ན། །འཇིག་ ེན་དབང་ ག་མི་ཡི་བ ར་ གས་ནས། །ཆོས་
ིད་ གས་གཉིས་དཔལ་གིྱ་དགའ་ ོན་གྱིས། །དཔལ་ ན་འ ག་པའི་ ལ་ཁབ་གཞིར་བཞེངས་པའི། །མ ་ཆེན་ ་མའི་ཞབས་ལ་དད་
ག་བ ེགས། ། ་ཆེན་ཤེས་ འི་མཛོད་ལ་མངའ་བ ེས་ནས། །གཞན་ལམ་འ ེན་མཛད་ཡོངས་ལ་གུས་བ ད་ནས། །ངོ་མཚར་འ མ་
ན་ ོན་མེད་རིག་ལམ་གཏེར། །གང་འདོད་ཡོངས་ལ་མཆོད་ཡོན་འགེྱད་ལ་ ོ། ། 

 
སོླབ་རིམ་༡༢ པའི་རྫོང་ཁའི་སློབ་དཔོན་ལམ་སོྟན་འདི་ ཤེས་རིག་ལམ་ལུགས་ནང་ ད་རེས་འགོ་དང་པ་བཏོནམ་ཨིན། དེ་བཟུམ་མའི་ལག་དེབ་འདི་ 
ཧེ་མ་གཞི་རིམ་སློབ་གྲྭ་འོག་མ་ཚུ་ནང་མ་གཏོགས་མེདཔ་ཨིན། ཨིན་རུང་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ སོླབ་གྲྭའི་ཤེས་ཡོན་གནས་ཚད་ ཡར་སེང་གི་དོན་ལུ་ གལ་
ཆེ་ཤོས་ངོ་མ་ཅིག་ སོླབ་དཔོན་ལུ་རྒྱབ་སོྐྱར་བྱིན་ནི་ངོས་འཛི་འབད་དེ་ ད་རེས་ སོླབ་གྲྭ་ནང་སོླབ་སོྟན་འབད་མི་ སོླབ་དཔོན་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ སློབ་རིམ་
ག་ར་གི་ ལམ་སྟོན་རེ་བཟོ་སྟེ་ཡོད།  
 
དེ་འབདཝ་ད་ སོླབ་དཔོན་གྱི་ལམ་སྟོན་འདི་ ཧེ་མ་གི་སློབ་དཔོན་ལག་དེབ་ཚུ་བཟུམ་མིན་པར་ སོླབ་དཔོན་ཚུ་གིས་སོྟན་དགོ་པའི་སློབ་དེབ་ནང་གི་ 
རིག་རྩལ་སོ་སོའི་ཤེས་ཡོན་ སོླབ་སོྟན་འབད་ཐངས་ཀྱི་དམིགས་བསལ་དོན་ལུ་ཨིན། དཔེ་སྟོན་དེ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ སོླབ་དེབ་ནང་གི་དོན་ཚན་ག་ར་རེ་རེ་
བཞིན་དུ་ སོྟན་ནི་འདི་ སོླབ་དཔོན་སོ་སོའི་འགན་ཁུར་ཨིན། 
 
སོླབ་དཔོན་གྱི་ལམ་སྟོན་ལག་དེབ་འདི་ནང་ སོླབ་རིམ་འདི་གི་ལྷག་རིག་དང་རྩོམ་རིག་ སོླབ་དེབ་དང་ སྐད་ཡིག་ཡི་གུའི་སྦྱོར་བའི་སོླབ་དེབ་གཉིས་
ནང་གི་ རིག་རྩལ་རེ་རེ་བཞིན་དུ་གི་ལས་དོན་ འགྲུབ་དགོ་པའི་སོྦྱང་ལཱ་ཚུ་ ག་ར་ཚངམ་འབད་བཀོད་དེ་ཡོད། དེ་མ་ཚད་སྦྱོང་ལཱ་རེ་རེ་བཞིན་དུ་གིས་ 
བྷུལུམ་གི་རིག་སྟོབས་ག་ཅི་སོྟནམ་ཨིན་ན་ཡང་ བཀོད་དེ་ཡོད་པའི་ཁ་ལུ་ མཇུག་ལུ་ དཔྱེ་ཞིབ་འབད་ཐངས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་ཡང་བཀོད་དེ་ཡོད། 
སོླབ་རིམ་འདི་གི་དོན་ལུ་ ཁག་ཆེ་བའི་རྒྱབ་རྟེན་དཔེ་དེབ་ཀྱི་ཐོ་དང་ དཔེ་དེབ་ཚད་ཀྱི་གཞི་ ཨ་ལོ་རང་སོ་གིས་འབྲི་ནིའི་རིག་རྩལ་ཡར་རྒྱས་བརྟག་ཞིབ་
ཡིག་སོྣད་དང་ དཔེ་དེབ་བཙག་འཐུའི་ཚད་གཞི་ བྷུལུམ་གྱི་རིག་སྟོབས་དབྱེ་བ་དང་ ལྷག་རིག་ཐབས་ལམ་ འབྲི་སོྦྱར་ལམ་ལུགས་དང་ཚི་མཛོད་
ལག་ལེན་ སོླབ་སོྟན་དུས་ཚད་ཚུ་ཡང་ག་ར་ ཚངམ་འབད་བཀོད་དེ་ཡོད།  
 
སོླབ་དཔོན་གྱིས་ སེམས་ཁར་བཞག་དགོཔ་འདི་ སློབ་རིམ་༡༢ པ་དེ་ཅིག་ཁར་ལོྷདཔ་ད་ ཨ་ལོ་ཚུ་གིས་ ག་དེམ་ཅིག་ཡང་མནོ་ཚད་ལང་སྟེ་ཡོདཔ་
ལས་ དཔེ་ཆ་སྟོནམ་ད་ སོླབ་དཔོན་ཁོྱད་ར་གིས་ ག་ཤེས་མི་འདི་རྐྱངམ་གཅིག་ ཨ་ལོ་ཚུ་ལུ་སོྟན་ཞིནམ་ལས་ འདི་གིས་ཚད་བཟོ་སྟེ་ བསྡམས་ཏེ་མ་
བཞག་པར་ དོན་ཚན་རེ་རེ་བཞིན་དུ་ལུ་ དང་པ་ར་ཨ་ལོ་ཚུ་གི་ཁོང་རའི་རིག་པ་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ རིག་པ་རྒྱ་སྐྱེད་འབད་བཅུག་དགོཔ་ཁག་ཆེ། 
དཔེར་ན་ རྒྱལ་སྲས་ལག་ལེན་ཚུ་ཡང་ ད་རེས་སློབ་དེབ་ནང་རྩ་བ་གཅིག་ལས་ མ་བཞག་མི་འདི་ གནད་དོན་དེ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིན། སོླབ་དེབ་ནང་
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ཡོད་མི་གི་ཡིག་རྒྱུགས་དབྱེ་བ་ཚུ་ཡང་ དཔེ་རེ་ར་ཨིནམ་ལས་ དེ་ལས་རིགས་བསྒྲེས་ཏེ་ དཔེ་དེབ་གཞན་ཚུ་ཞིབ་འཚོལ་ཐོག་ལས་ ཨ་ལོ་ཁོ་ར་ལུ་
མནོ་བསམ་བཏང་སྟེ་ ལག་ལེན་འཐབ་བཅུག་ནི་འདི་ ཁག་ཆེ་ཤོས་ཅིག་ཨིན།  
 
ཨ་ལོ་ཚུ་ ལས་དོན་དང་འཁྲིལ་བའི་ཤེས་ཚད་གྲུབ་འབྲས་ཐོབ་ཚུགས་མི་ཚུགས་འདི་ ཁོང་ར་གིས་ལྷག་ ཁོང་ར་གིས་བྲིས་ཏེ་ ཉམས་མོྱང་གང་མང་
ཐོབ་མ་འཐོབ་འདི་ལུ་ རག་ལསཔ་ཨིན། འདི་འབདཝ་ལས་ སོླབ་དཔོན་གྱིས་ ལོ་གཅིག་གི་སློབ་སོྟན་འཆར་གཞི་བཟོ་བའི་བསྒང་ལས་ར་ དེ་བསྟུན་
གྱི་ལས་རིམ་བཟོ་དགོཔ་མ་ཚད་ འོག་ལུ་སློབ་སོྟན་དུས་ཚད་ནང་གི་དགོས་དོན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ རིག་རྩལ་གཞན་ཚུ་ལས་ཡང་ ལྷག་ནི་དང་འབྲི་ནི་
གཉིས་ལུ་ གཙོ་བོར་བཏོན་དགོཔ་ཨིན། 
 
 
ོན་འདེབས།  

ོན་ལམ་གཅིག་མ ན་ ལ་མཉམ་རང་རིགས་ཀུན། །ཀུན་ཕན་འདོད་ འི་འ ང་གནས་ཤེས་རིག་ལམ། །  
ལམ་བཟང་ཅི་དགར་ ེལ་བའི་དགེ་མཚན་མཆོག །མཆོག་ ན་ལེགས་ཚོགས་འཕེལ་བའི་ ར་གྱུར་ཅིག །  
 
དགེ་ལེགས་འཕེལ། 

 
      
 
 
     ཁྲི་འཛི། 
རོྫང་ཁའི་ཆོས་ཚན་ཚོགས་ཆུང་། 
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སློབ་དཔོན་ལམ་སློན་ངོ་སློད། 

སློབ་དཔློན་གྱི་ལམ་སློན་དཔ་དབ་འད་ནང་ སློབ་གྲྭའ་ཤེས་ཡློན་གྱི་གཞི་རྩའ་ ཆློས་ཚན་ཚུ་ལས་ རློང་
ཁའ་སྐད་ཡག་ག་ རྩློམ་རིག་དང་སྐད་ཡག་ག་རིག་རྩལ་ སློན་ཐངས་ཀྱི་ཐབས་ལམ་དྲག་ཤེློས་ཚུ་ 
བཀློད་ད་ཡློད།  སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ སྐད་ཡག་ག་རིག་རྩལ་དང་འདྲན་འདྲ་རི་ རྩློམ་རིག་དང་ལྷག་རིག་
ནང་དམགས་གཏད་བསྐྱེད་ཡློད་པའ་ བརློད་དློན་ཚུ་ སློབ་ཕྲུག་སློ་སློའ་རྒྱུད་ལུ་ འབློརི་ཚུགསཔ་བཟློ་ན་
འད་ཡང་ གལ་ཆ་དྲགས་ཅིག་ཨིན། དམགས་དློན་ད་ འགྲུབ་ན་ག་དློན་ལུ་ ལམ་སློན་འད་ནང་བཀློད་ད་
ཡློད་མ་ག་ ཐབས་ལམ་ཚུ་ སློབ་དཔློན་ལུ་མད་ཐབས་མད་པརི་ མཁློ་ཆ་བའ་ལག་ཆས་ཨིན།  

ལགས་བཅིློས་གྲུབ་པའི་ རྩ་གཞུང་དང་འཁྲིལ་བའ་སློབ་དབ་ཚུ་ནང་ སློབ་ཕྲུག་ག་ལློ་ནའ་ ཤེས་ཚད་ཀྱི་
ལློགས་གྲུབ་དང་མཐུན་པའ་ སློབ་རིམ་སློ་སློའ་དཔ་དབ་ནང་ལུ་ ལྷག་རིག་རྩློམ་རིག་དང་ སྐད་ཡག་
དང་ ཡ་གུ་སློརི་བའ་ ཡག་རྒྱུགས་ཚུ་སློ་སློརི་བཀློད་ད་ཡློད། ཨིན་རུང་ ད་གཉིས་ གཅིག་ཕན་གཅིག་
གློགས་ཀྱི་ཐློག་ལས་ སློབ་སློན་འབད་ཐངས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་འད་ འགྲུབ་ཐབས་འབད་དགློཔ་ཨིན། ད་
ག་དློན་ལུ་ དང་རིབས་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཤེས་ཡློན་ སློབ་སློན་ཐབས་ལམ་དང་འཁྲིལ་ཏ་ བཀློད་ད་ཡློདཔ་ལས་ 
ད་གས་སློབ་དཔློན་ལུ་ཕན་ཐློགས་སློམ་ འབྱུང་ཚུགས་པའ་ཡད་ཆས་ཡློད། ཨིན་རུང་ སློབ་དཔློན་ཚུ་
གས་ ལམ་སློན་གྱི་ཐབས་ལམ་འད་ལས་ ལྷག་པའ་བློ་རིག་བཏློན་ཏ་ སློབ་སློན་འབད་དགློཔ་གལ་ཆ། 
ག་ཅི་སློ་ཟར་བ་ཅིན་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ ཚས་རྐྱབ་ན་ག་རིས་གཞི་ དཀརིཔློ་བཟུམ་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ ཚས་
ཟུན་ན་འད་ རིས་གཞི་འད་རི་ལུ་ རིག་ལསཔ་ཨིན་རུང་ ཚས་གཞི་ལགས་ཤེློམ་ཟུན་ཚུགསཔ་ཅིག་ 
འབད་ནའི་ཐབས་ཤེས་གནས་སྐབས་ གང་ཡློད་བཏློན་ན་འད་ སློབ་དཔློན་གྱི་འགན་ཁུརི་ངློ་མ་ཅིག་ 
འབད་ན་འད་གས་ཨིན། དེ་མ་ཚདེ་ སློབ་ཕྲུག་སློ་སློ་ལུ་ རིག་པའ་ལློགས་གྲུབ་ཡང་ མ་འདྲཝ་འློང་
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སྲིད་ནི་ཨིནམ་ལས་ ས་གློ་གཅིག་ནིང་ བཏུབ་མ་དེང་ ཨི་ལློ་གཅིག་ལུ་བཏུབ་པའ་ཐབས་ཤེས་འདེ་
གས་ ས་གློ་གཞནི་དེང་ ཨི་ལློ་གཞནི་ལུ་འགློ་བཏུབ་པརི་ ལཱ་ཁག་འློང་ནི་ཨིནམ་ལས་ སློབ་ཕྲུག་ག་
ལློགས་གྲུབ་དེང་བསྟུནི་པའ་ ཐབས་ལམ་སྣ་ཚགས་བཏློནི་ཏ་ སློབ་སློནི་གནིང་དེགློཔ་འདེ་ཁག་ཆེ། 

མཐརི་ཐུག་ལུ་ སངས་སློབས་ཀྱི་ཤེས་ཡློན་འད་དང་ སློབ་ཕྲུག་ཁློང་རིའ་ རྒྱུད་ལུ་ཡློད་པའ་སྐྱེས་
སློབས་ཀྱི་ རིག་སློབས་གཉིས་ཟུང་འབྲེལ་ཐློག་ལས་ ནི་གཞློནི་ཚུ་འཇློནི་ཐངས་ཅིནི་ག་ མ་ཁུངས་ཅིག་
ལུ་བཟློ་དགློཔ་ད་ ལམ་སློན་འད་ག་དགློས་དློན་ངློ་མ་ཨིན་ནློ།། 

སློབ་དེབ་ནིང་ག་ དེློནི་ཚནི་ཚུ་ མང་ཆེ་བ་ རློང་ཉག་རྐྱང་ཐློག་ལུ་ཡློདེཔ་ལས་ ཧ་གློ་བརི་འཇམ་ཏློང་ཏློ་
ཡློདེ། དེ་འབདེཝ་ལས་ སློབ་སློནི་གནིང་པའ་སྐབས་ལུ་ མང་ཚག་དེང་དེློནི་ཚནི་ག་ བཤེདེ་པ་ལུ་གཙོ་
བློ་མ་བཏློནི་པརི་ འབྲི་ལྷག་ཉནི་སབ་ཀྱི་ སྐདེ་ཡག་རིག་རྩལ་ཡརི་རྒྱས་ལུ་ཕནི་པའ་ སློང་ལཱ་གང་མང་ 
འགློ་འདྲན་འཐབ་ཐློག་ལས་  སློབ་སློནི་འབདེ་དེགློཔ་ཨིན། 
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ལྷག་རིག་དང་རློམ་རིག། 
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རློམ་རིག་གི་ཁུངས་དོན།   

མ་ཚའི་ནིང་ ལཱ་དེང་བྱ་བ་ག་ཅི་ག་ནིང་ལུ་ཡང་ འཇློནི་ཐངས་ཆེ་ཏློག་ཏློ་ཅིག་ལུ་འགྱུརི་ན་ག་ ཐློས་རྒྱ་
དེང་ ཉམས་མློང་ འཐློབ་ནིའི་དེློནི་ལུ་ཁག་ཆེ་བའ་ གནིས་ཚུལ་དེང་བརྡ་དེློནི་ཚུ་ རྩློམ་རིག་ཚུ་ལྷག་ཐློག་
ལས་ལན་དེགློཔ་ཨིན། རྩློམ་རིག་ཟེར་མ་འདེ་ རྒྱལ་བའ་བཀའ་དེང་ རྗེས་འཇུག་མཁས་པའ་བསནི་
བཅིློས་དེང་ སློནི་འབྱློནི་སྐྱེས་བུ་དེམ་པ་ཚུ་ག་མཛདེ་ཤུལ་དེང་། གཞནི་ཡང་ འབྱུང་རིབས་ རྣམ་ཐརི་
དེང་རློགས་བརྗེློདེ་ སྲུང་དེང་གཏམ་རྒྱུདེ་ ཡག་འགྲུལ་དེང་ཡག་ཆེ་ གསརི་ཤེློག་དེང་དུས་དེབ་ལ་སློགས་
པའ་ དེངློས་འབྱུང་ག་རྩློམ་རིག་དེང་ རིང་ག་རིག་པ་གས་བཟེློ་བའ་ སྲུང་དེང་དེགློདེ་བྲི་ འཆེརི་རྩློམ་
དེང་ སྙནི་རྩློམ་ལ་སློགས་པའ་ འཆེརི་སྣང་ག་རྩློམ་རིག་ཚུ་ ག་རི་ལུ་སབ་ཨིན།  

དེ་ཡང་ ལུགས་ཀྱི་བསནི་བཅིློས་ལས། འབི་ཀློག་ཡོན་ཏན་ཀུན་གི་གཞི། །ཟེར་སབ་དེློ་བཟུམ་ དེངློས་
རྩློམ་དེང་འཆེརི་རྩློམ་ག་རིགས་ག་རི་ལུ་ ལྷག་སང་འབདེ་དེ་ དེ་ཚུ་ནིང་ཡློདེ་པའ་ནིང་དེློནི་ཚུ་ རིང་རྒྱུདེ་
ལུ་འཐློབ་ཚུགསཔ་འབདེ་ནིའི་དེློནི་ལུ་ ཐབས་ལམ་དྲག་ཤེློས་འདེ་རི་ ལྷག་ནིའི་རིག་རྩལ་འདེ་ཨིན། 
རྩློམ་རིག་ལུ་ལྷག་སང་འབདེ་བའ་ གྲུབ་འབྲིས་འདེ་གས་ རིང་ག་མ་ཚའི་རིང་ལུ་ མཁས་པའ་བྱ་བ་
འཆེདེ་རྩློདེ་རྩློམ་གསུམ་གས་མ་ཚདེ་པརི་ ཆེློས་དེང་ལམ་སྲིློལ་ལུ་བརྩ་མཐློང་ག་བསམ་སློདེ་ཤེས་ཡློནི་
དེང་། སྲིད་ཀྱི་བྱ་གཞག་ག་ཅི་རི་འབདེ་དེགློ་རུང་ ཐློས་རྒྱ་ཆེ་བའ་ཉམས་མློང་ལུ་བརན་ཏ་ གདེམ་ཁ་མ་
ནིློརི་བརི་འཇུག་ཤེས་པའ་རྣམ་དེཔློདེ་ཀྱི་ཤེས་རིབ་འཐློབ་ཚུགསཔ་ཨིན། 

དེ་འབདེ་ནི་འདེ་གས་ ལྷག་ནིའི་རིག་རྩལ་འདེ་ མ་ཚའི་ལཱ་གཡློག་ག་ཤེས་ཡློནི་འཐློབ་ནིའི་དེློནི་ལུ་
ལྷག་ནི་དེང་། ཐློས་པའ་ཤེས་རིབ་འཐློབ་ནིའི་དེློནི་ལུ་ལྷག་ནི། གློ་དེློནི་ལན་ནིའི་དེློནི་ལུ་ལྷག་ནི། རིང་
སློ་བ་འཕལ་བའ་དེློནི་ལུ་ལྷག་ནི་ག་རིག་རྩལ་ཚུ་དེང་། དེ་བཟུམ་ཅིག་འབདེ་ ཞབ་ཞབ་འབད་ལྷག་ནི་
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སློབ་གྲྭའི་རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་གོང་འཕེལ་ལས་ཁུངས།         ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག། 9 

དེང་། གདེམ་ཁ་དེང་བཙོག་འཐུ་རྐྱབ་ས་ལྷག་ནི། སློརི་ཀློག་དེང་ཚག་སྡུདེ་རྐྱབ་ས་ལྷག་ནི། ལྷག་ས་
བློརི་བཟུང་འབདེ་ནིའི་ཐབས་ལམ་ཚུ་ ལྷག་ནི་དེང་རྩློམ་རིག་ག་ ཤེས་ཡློནི་གནིས་ཚདེ་འདེ་ནིང་ཚུདེཔ་
འབདེ་ བཙུགས་ཏ་ཡློདེ།།  
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སློབ་གྲྭའི་རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་གོང་འཕེལ་ལས་ཁུངས།         ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག། 10 

ལྷག་རིག་དང་རློམ་རིག་གི་གནས་ཚད། 

སློབ་རིམ་༡༢ པ་མཇུག་བསྡུཝ་དེ་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གས། 
1. རྫོང་ཁའི་དཔེ་དེབ་དང་ ཡིག་རིགས་ག་ཅི་ར་ཨིན་རུང་ རྗོད་སྒྲ་དང་གཅད་མཚམས་ ཚིག་མཚམས་ཚུ་ 

ཚུལ་དང་མཐུན་ཏོག་ཏོ་འབད་ ལྷག་ཐངས།  
2. རྫོང་ཁའི་ དངོས་རྩོམ་དང་འཆར་རྩོམ་གྱི་དཔེ་དེབ་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ རང་སྟོབས་ཀྱིས་གོ་དོན་ལེན་ནིའི་དོན་ལུ་ 

ལྷག་ཐངས་ཀྱི་ཐབས་ཤེས་མ་འདྲཝ་ཚུ་ ལག་ལེན་ འཐབ་ནི། 
3. རྫོང་ཁའི་ དཔེ་དེབ་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ བསྐྱར་ཞིབ་དེ་ འབྲི་ཐངས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཚུ་ ངོས་འཛིན་དང་ ཆོས་

དང་ལམ་སྲོལ་ལུ་ རྩིས་མཐོང་དང་ ཆོས་སྲིད་ཀྱི་བྱ་གཞག་ཚུ་ལུ་ རྣམ་དཔྱོད་ཀྱི་ཤེས་རབ་ འཐོབ་
ནི། 

ལྷག་རིག་དང་རློམ་རིག་གི་བཀོད་རིས།  
རློམ་རིག་དབྱེ་བ། བཅུ་གཅིག་པ། བཅུ་གཉིས་པ། 
༡. འབྲེ་རྩློམ། √ √ 
༢. སྙན་རྩློམ། √ √ 
༣. སྲུང་དང་གཏམ་རྒྱུད། √ √ 
༤. རྣམ་ཐརི་དང་རློགས་བརློད།  བཤེས་སྤྲིངས། 
༥. འཁྲིབ་སློན་དང་ གློག་བརྙན། (གློག་བརྙན་དབ་ཞིབ་) གློག་བརྙན། 

འབྲེ་རྩློམ་བཀློད་རིས།  
འབི་རློམ་དབྱེ་བ། བཅུ་གཅིག་པ། བཅུ་གཉིས་པ། 
༡.༡ འགལ་བཤེད་འབྲེ་རྩློམ། √  
༡.༢ ལློ་རྒྱུས་འབྲེ་རྩློམ། √  
༡.༣ རྒྱུད་སྐུལ་འབྲེ་རྩློམ། √  
༡.༤ རྩློད་གང་འབྲེ་རྩློམ། √ √ 
༡.༥ རྒྱས་བཤེད་འབྲེ་རྩློམ། √ √ 
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སློབ་གྲྭའི་རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་གོང་འཕེལ་ལས་ཁུངས།         ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག། 11 

སྙན་རྩློམ་བཀློད་རིས།  
འབི་རློམ་དབྱེ་བ། བཅུ་གཅིག་པ། བཅུ་གཉིས་པ། 
༢.༡ རྩློམ།  √ 
༢.༢ ཞིབས་ཁྲི། √  
༢.༣ བློ་ཟ།  √ 
༢.༤ རྩང་མློ། √  
༢.༥ བསབ་བ། √  
༢.༦ དཔྱེ་གཏམ།  √ 
༢.༧ ཁ་བཤེད། √  
༢.༨ གསལ་བཤེད།  √ 
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སློབ་གྲྭའི་རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་གོང་འཕེལ་ལས་ཁུངས།         ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག། 12 

ལྷག་རིག་དང་རྩོམ་རིག་གི་ལྕོགས་གྲུབ། 
སློབ་རིམ་༤ པ་ཚུན་ལྷབ་མི་ ལྷག་ནིའི་རིག་རྩལ་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་པའི་
ཁར། 
1. སྲུང་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ སྲུང་རྩེདཔ་གི་ ཁྱད་ཆོས་དང་ཉམས་ཚུ་ གོ་རྟོགས་འབད་

ཚུགས།  
2. དཔེ་དེབ་དང་ འབྲི་རྩོམ་ ཞབས་ཁྲ་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ ནང་དོན་དབྱེ་དཔྱད་དང་ 

བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དེ་ བཅུད་དོན་བཏོན་ཚུགས།  
3. གཏང་ཡིག་ ཞུ་ཡིག་ཚུ་ ལྷག་སྟེ་ ནང་དོན་ཚུ་མ་ནོར་བར་ བརྡ་སྤྲོད་ 

འབད་ཚུགས། 
4. ལྷག་ཐངས་ཀྱི་སྦྱང་བ་འབད་དེ་ གསལ་བཤད་ ཞབས་ཁྲ་རྩང་མོ་བློ་ཟེ་དང་

འབྲེལ་བའི་ཚིགས་བཅད་ཚུ་ ལྷག་ཐངས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཕྱེས་ཏེ་ ལྷག་ཚུགས།  
5. ཚིག་མཛོད་ ལག་ལེན་འཐབ་ཐངས་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ མིང་ཚིག་གི་གོ་དོན་དང་ 

ཡིག་སྡེབ་ཚུ་ དབྱེ་བ་ཚུ་ འཚོལ་ཚུགས། 
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སློབ་སློང་ལས་དོན། 
༡. རྫོང་ཁའི་དཔེ་དེབ་དང་ཡིག་རིགས་ ག་ཅི་ར་ཨིན་རུང་ རྗོད་སྒྲ་ གཅད་མཚམས་ ཚིག་མཚམས་ཚུ་ ཚུལ་

དང་མཐུན་ཏོག་ཏོ་འབད་ ལྷག་ཚུགས་དགོ།  
1. ལྷག་ཐངས་ཀྱི་ ཐབས་ཤེས་མ་འདྲཝ་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ ཚིག་འབྲུ་གི་གོ་དོན་དང་ བརྗོད་དོན་གྱི་ 

གོ་བ་ལེན་ཚུགས་དགོ།  
2. གཞན་གྱིས་བྲིས་ཡོད་པའི་ རྒྱས་བཤད་འབྲི་རྩོམ་དང་ རྩོད་གླེང་འབྲི་རྩོམ་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ འབྲི་ཐངས་ཀྱི་

རིག་པ་ལེན་ཞིནམ་ལས་ གནས་སྟངས་གཞན་ནང་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་དགོ། 
3. དངོས་སྲུང་དང་འཆར་སྲུང་གི་རིགས་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ རང་གིས་ཡང་ གནས་སྟངས་དང་འཁྲིལ་བའི་སྲུང་རིགས་

བརྩམ་ཚུགས་དགོ།  
4. བློ་ཟེ་ དཔྱེ་གཏམ་ ལ་སོགས་པའི་ ངག་ཐོག་གི་རྩོམ་རིག་ལམ་སྲོལ་ཤེས་ཡོན་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ རང་གིས་

ཡང་ གནས་སྟངས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་དགོ། 
5. ཚེ་འདི་ཕྱི་གཉིས་ཀྱི་ ཞི་བདེའི་ལམ་སྒྲུབ་ཐབས་ལུ་ ནང་པའི་ཆོས་ཀྱི་རྩིས་མཐོང་དང་ ལྟ་སྒོམ་སྤྱོད་

གསུམ་གྱི་ རྣམ་གཞག་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ཧ་གོ་ཚུགས་དགོ།  
6. རྩོམ་རིག་ མ་འདྲཝ་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ འབྲི་ཐངས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཚུ་ ངོས་འཛིན་འབད་ཚུགས་དགོ།  
7. སློབ་རིམ་བཅུ་གཅིག་པ་ནང་ལྷབ་མི་ མིང་ཚིག་གུ་ གསར་འཐེབ་ཉུང་ཤོས་༥༠༠ བཀལ་ཏེ་ སྡོམ་༣༠༠༠ 

ལྷག་སྟེ་ ཧ་གོ་ཚུགས་དགོ། 
8. ལྷག་ནི་གི་ དཔེ་དེབ་ཉུང་ཤོས་༣༠ ལྷག་ཚར་དགོ། 
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སློབ་དཔློན་ཚུ་གས་འབད་དགློཔ། 

༡. དངློས་རྩློམ་དང་ འཆརི་རྩློམ་མ་འདྲཝ་ཚུ་ ལྷག་ནའི་དུས་ཚད་བན་ཏ་ ག་ད་མང་མང་ལྷག་
བཅུག་ན་དང་འཆརི་རྩློམ་དང་ དངློས་རྩློམ་གྱི་གློ་དེློནི་དེང་ རྩློམ་རིག་ག་ཁྱད་པརི་དང་ དེབྱ་བ་
ཚུ་ ཕྱེ་བཅུག་དགློ། 

༢. ཚག་མཛོད་ ལག་ལན་འཐབ་ས་ མང་ཚག་ག་ གློ་དློན་འཚལ་ན་དང་ དུས་མཐུནི་ག་ མང་
ཚག་གསརི་འཐབ་ གང་མང་ལྷག་ལྟེ་ མང་ཚག་རྒྱ་སྐྱེད་ འབད་བཅུག་དགློ། 

༣. རྩློམ་རིག་ཚུ་ལྷག་ས་ རྩློམ་པ་པློའ་མནིློ་ལུགས་དེང་ འབྲི་ཐངས་ཀྱི་ཐབས་རིག་ འབྱུང་རིམ་
ག་ཚར་སྣང་ སྲུང་རྩད་པའ་ སློདེ་རྣམ་ཚུ་ དེབྱ་དེཔདེ་འབདེ་ད་ ཨིན་མན་དང་ སྐྱེློན་ཡློན་གྱི་ 
བསམ་འཆརི་ཚུ་ བཀློད་བཅུག་དགློ། 

༤. སྲུང་ གསུང་བཤེདེ་ ཡག་འགྲུལ་ འབྲི་རྩློམ་ སྙནི་ཞུ་ཚུ་ལྷག་ས་ རྩློམ་རིག་ག་ འབྲི་
ཐངས་མ་འདྲ་བའ་རིག་རྩལ་ཚུ་ དེབྱ་བ་ཕྱེས་ཏ་ེངློས་འཛོན་འབད་བཅུག་ཞིན་ན་ ལག་ལན་
འཐབ་བཅུག་དགློ།  

༥. དངློས་རྩློམ་དང་ འཆརི་རྩློམ་མ་འདྲཝ་ཚུ་ ལྷག་ས་ སྲུང་ག་བརློད་དློན་དང་ འབྱུང་རིམ་ 
སྲུང་རྩདཔ་ག་ཁྱདེ་ཆེློས་ཚུ་དང་ སྤང་བང་ག་གནིས་ཚུ་ ངློས་འཛན་འབདེ་དེ་ མ་ཚའི་སློདེ་
རྣམ་དེང་ འབྲིལ་བ་འཐབ་ས་ ལག་ལན་འཐབ་བཅུག་དགློ།  

༦. རྩློམ་རིག་ནིང་ག་ ལགས་པའ་ཆེ་ མཛས་པའ་ཆེ་ བདན་པའ་ཆ་ཚུ་ ངློས་འཛོན་འབད་ད་ 
ཚག་དློན་བཙུགས་ཐངས་ཀྱི་ ཉིམས་འགྱུརི་ཚུ་ག་སྐློརི་ལས་ བཤེད་པ་རྐྱབ་བཅུག་དགློ། 
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༧. རྩློམ་རིག་ཚུ་ནང་ རྩློམ་འབྲེྲིཔ་ཚུ་གས་བཀློད་པའ་ གནད་དློན་ཚུ་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱེློརི་དང་ རྩློད་
གང་ རྩློད་ཚག་དང་ སྒྲ་གཏམ་ལ་སློགས་པའ་ ཚག་གཞི་བཙུགས་ཐངས་ཀྱི་ རིག་རྩལ་ཚུ་ 
དབ་བ་དཔྱེད་ད་ ལག་ལན་འཐབ་བཅུག་དགློ། 

8. ཁློང་རི་གས་དགའ་མ་ རྩློམ་འབྲེྲིཔ་ག་ཨིན་ན་དང་ དའི་རྩློམ་རིག་ཚུ་ག་སྐློརི་ལས་ ལློ་རྒྱུས་
ཚུ་སབ་བཅུག་དགློ། 

9. དཔ་དློན་སརི་ཏ་ཡློད་པའ་ ཚག་དློན་ཚུ་ལྷག་ས་ ཚག་དློན་ དགློས་དློན་ བསྡུས་དློན་ སྤྱི་དློན་
ཚུ་ དབ་བ་ཕྱེས་ཏ་ ཧ་གློ་བཅུག་དགློ། 

10.  ཆློས་སྐད་དང་ རློང་ཁའ་ནང་ཡློད་པའ་ རྩློམ་རིག་ཚུ་ལྷག་ས་ ཆེློས་དེང་ལམ་སྲིློལ་ལུ་ བརྩ་
མཐློང་བསྐྱེད་ནི་དེང་ ཆེློས་དང་སྲིད་ཀྱི་བྱ་གཞག་ཚུ་ལུ་ རྣམ་པརི་དེཔློདེ་པའ་ཤེས་རིབ་ འཐློབ་
བཅུག་དེགློ།  

11. ཆློས་སྐད་དང་ རློང་ཁའ་ནང་ཡློད་པའ་ རྩློམ་རིག་ག་དེཔ་དེབ་ མང་སུ་ལྷག་ནི་ལུ་ སློ་བ་
བསྐྱེད་བཅུག་ནའི་ཐབས་ལམ་ཚུ་སློན་ཏ་ ཨི་རག་རི་ལྷག་ན་ལུ་ དེག་སྣང་དང་ གློམས་སང་
ཚུདེ་བཅུག་དགློ། 

 
 
 
 
 
 



སློབ་དཔོན་ལམ་སློན།                                  སློབ་རིམ་༡༢པ། དཔེ་སྐྲུན་ལོ་ ༢༠༢༡ ལུ། 
 

སློབ་གྲྭའི་རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་གོང་འཕེལ་ལས་ཁུངས།         ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག། 16 

མཐུན་རྱེན་ཚང་དགོཔ། 

དཔྱེ་གཏམ་ལས། སློན་འབློན་གློང་མའ་རྣམ་ཐརི། །རས་འཇུག་གདུལ་བའ་ཉིམས་ལན། །ཟར་སབ་
སློལ་ཡློད་དློ་བཟུམ་ས་ ཧ་མ་ལས་བློན་ཡློད་པའ་ ཡུལ་གློང་མ་ཚུ་དང་ ཕམ་བཟངཔློ་ཚུ་ག་མཛོད་སྤྱིློད་
བཟང་པློ་ཚུ་ ཧ་གློ་ཐབས་དང་། དམ་པའ་ཆློས་ཀྱི་གནད་དློན་ཚུ་ ཧ་གློ་ས་ རིང་ག་བསམ་སྤྱིློད་བཅིློ་ཁ་
རྐྱབ་ནའི་དློན་ལུ་ཆློས་དང་འཇིག་རན་གྱི་སྐློརི་ལས་ སྤང་བང་ཚུལ་བཞིན་སློན་པའ་ དཔ་དབ་ཚུ་ལྷག་
དགློཔ་འད་ཁག་ཆ། 

ད་མ་ཚད་ གཞུང་དང་ སྒེར་གྱི་ལཱ་འགན་ ག་ཅི་རི་འབད་རུང་ ད་ཚུའ་སྐློརི་ལས་བྲེས་ཡློད་པའ་དཔ་དབ་
ཚུ་ ལྷག་ཞིནམ་ལས་ རིག་རྩལ་དང་ ཐབས་ཤེས་མ་འདྲཝ་ཚུ་ ཧ་གློ་དགློ། ད་འབདཝ་ལས་ སློབ་
ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ ལྷག་ནའི་རིག་རྩལ་འད་ ཐབས་ལམ་རྣམ་པ་སྣ་ཚགས་ཀྱི་ཐློག་ལས་ སང་བ་བན་ཏ་ཉིམས་
མློང་མ་བཏུབ་བཏུབ་འབད་ཚུད་དགློཔ་ཨིན། 

༡ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ག་ མནློ་རིག་དང་ བསམ་སྤྱིློད་བཅིློ་ཁ་རྐྱབ་ནའི་དློན་ལུ་ ཆློས་དང་ལམ་སློལ་
དང་འབྲེལ་བའ་ དཔ་དབ་ཚུ་ལྷག་ནའི་གློ་སྐབས་འཐློབ་དགློ། 

༢ ཚགས་བཅིད་ ཚག་ལྷུག་ སྤལ་མ་གསུམ་གྱི་ ལྷག་ཐངས་ཚུ་སང་བ་འབད་ནའི་ གློ་སྐབས་
འཐློབ་དགློ། 

༣ མ་སྡེ་དང་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྐློརི་ལས་ ཧ་གློ་ནའི་དློན་ལས་ སློན་རིབས་དང་ དང་སང་ག་རྩློམ་
རིག་དང་ གནས་ཚུལ་ཚུ་ ལྷག་ན་ལུ་ སང་བ་དང་ གློམས་འདྲས་ཚུད་ནའི་ གློ་སྐབས་
འཐློབ་དགློ། 
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༤ རློད་སྒྲ་དང་ གཅིདེ་མཚམས་ཚུ་ ཚུལ་མཐུན་འབད་ ལག་ལན་འཐབ་ས་ ལྷག་ན་ལུ་ སང་
བ་འབད་ནའི་གློ་སྐབས་ འཐློབ་དགློ། 

༥ ལྷག་ཐངས་ཀྱི་ཐབས་ལམ་ དཔར་ན་ ཁུ་སམ་སམ་འབད་ལྷག་ན་ མག་བཤེལ་རྐྱབ་ས་
ལྷག་ན་ ཞིབ་ཞིབ་འབད་ལྷག་ན་ལུ་ སང་བ་འབད་ནའི་ གློ་སྐབས་འཐློབ་དགློ། 

༦ ལཱ་དང་ གཡློག་ག་སྐློརི་ལས་ ཧ་གློ་ནའི་དློན་ལུ་ ལྷན་ཁག་དང་ ལས་ཁུངས་ཁག་ག་ 
ཡག་རིགས་དང་ དཔ་དབ་ཚུ་ ལྷག་ནའི་ གློ་སྐབས་འཐློབ་དགློ། 

༧ ལྷག་ཞིནམ་ལས་ གནད་དློན་བཅུད་བསྡུས་ཏེ་སབ་ན་དང་ རྒྱས་བཤེད་རྐྱབ་ན་ག་ སང་བ་
འབད་ནའི་ གློ་སྐབས་འཐློབ་དགློ། 

༨ མ་ཚའི་གནས་སངས་ནང་ མཁློ་གལ་ཆ་བའ་ ཤེས་ཡློན་ཚུ་ འཐློབ་ནའི་དློན་ལུ་ དངློས་རྩློམ་
དང་ འཆརི་རྩློམ་གྱི་རིགས་ཚུ་ གང་མང་ལྷག་ན་ག་གློ་སྐབས་ འཐློབ་དགློ། 

༩ པརི་རིས་དང་ ཤེློག་ཁྲིམ་གྱི་རིགས་ གནད་དློན་དང་གློ་བ་ བརྡ་སྒྱུརི་འབད་ཚུགས་ནའི་ དློན་
ལུ་ སང་བ་འབད་ནའི་ གློ་སྐབས་འཐློབ་དགློ། 
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སློབ་རིམ་བཅུ་གཅིག་པ་དང་བཅུ་གཉིས་པའི་ལྷག་དེབ། 

སློབ་རིམ་བཅུ་གཅིག་པ་དང་བཅུ་གཉིས་པའ་དློན་ལུ་ ལྷག་རིག་དང་རྩློམ་རིག་ག་རྒྱབ་རན་ལྷག་དབ་
འབད་ སྲུང་དབ་དག་པ་ཅིག་ གདམ་འཐུ་འབད་ཡློད། ད་ཡང་ གཙོ་བློ་ད་རིས་ནངས་པ་ག་དུས་ཚད་
དང་འཁྲིལ་ཏ་ འཁྲིབ་སྲུང་དང་ གློག་བརྙན་གྱི་སྲུང་། པརི་རིསཀྱི་སྲུང་། དུས་ཚད་ཅིག་ག་ནང་ག་ 
ཉིམས་མློང་ངློ་མ་བྱུང་ཡློད་པའ་སྲུང་ཐུང་ཀུ། རིང་སམས་ཀྱི་འཆརི་སྣང་འདྲ་མན་ཚུ་ ཡ་གུའ་ལམ་དུ་
བཀློད་ཚུགས་པའ་ རིག་རྩལ་འཐློབ་ཐབས་ཀྱི་དློན་ལུ་ དམགས་ཏ་བཙུགས་བཙུགསཔ་ཨིན། 

ད་འབདཝ་ལས་ འློག་ལུ་ཐློ་བཏློན་ཡློད་པའ་སྲུང་ད་ཚུ་ སློབ་དཔློན་ཚུ་གས་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ བསྐྱེརི་
ཞིབ་དང་དབ་དཔྱེད་འབད་ད་ལགས་བཅིློས་འབད་བཅུག་ན་དང་། སྲུང་འད་ཚུ་འཁྲིབ་སྲུང་འབད་བྲེ་བཅུག་
ས་ འཁྲིབ་རྩད་འབད་བཅུག་ན། འཁྲིབ་སྲུང་འབད་ཡློད་མ་ཚུ་ སྲུང་འབད་བྲེ་བཅུག་ན། འཕྲལ་
འཕྲལ་པརི་རིས་ཀྱི་སྲུང་བཟློ་བཅུག་ས་ སྲུང་ག་ཉིམས་ཚུ་ལག་ལན་ནང་ལན་བཅུག་ས་ ཨི་ལློའ་བློ་
འབུརི་གྱི་ཐློག་ལས་ སྲུང་དང་འབྲེ་རྩློམ་ཚུ་བྲི་བཅུག་དགློཔ་ཨིན། 

 
 
 
                                                                      
 

ཨིང་ དེཔ་དེབ་ཀྱི་མང་ རྩློམ་པ་པློ་ དེཔ་སྐྲུནི་ ISBN དེཔ་སྐྲུནི་ལློ 
༡ ཤེ་བའ་འཁྲུལ་སྣང་ བསློདེ་ནིམས་བསནི་འཛན་ ཀ་ཨིམ་ཀྲི། ༩༩༩༣༦-༢༤-༠༣-༦ ༢༠༠༨ 
༢ གསར་རམ་གང་། བསློད་ནམས་ཀུན་དགའ། ཀ་ཨིམ་ཀྲི། ༩༩༩༣༦-༢༤-༠༠-༤  
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འབྲི་རྩོམ་ལྷབ་དགོ་པའི་དགོས་དྩོན། 

སར་བཏང་འབྲི་རྩློམ་ལྷབ་དེགློ་པའ་ དེགློས་པ་འདེ་ཡང་ བྲི་ནིའི་རིག་རྩལ་འདེ་ ག་ནི་བ་ ཁག་ཆེེཝ་
ལས་བརན་ཏ་ འབྲི་རྩལ་ཤེས་ཡློནི་གང་མང་འཐློབ་ཐབས་ལུ་དེམགས་ཏ་ ཨིན་པའ་ཁརི་ འབྲི་རྩློམ་བྲི་
ནི་ལྷབ་མ་ལུ་བརན་ཏ་ རྩློམ་སྒྲིག་པ་གཞནི་ག་བསམ་དེློནི་དེང་ འབྲི་རྩློམ་འབྲི་ཐངས་ཀྱི་རིག་རྩལ་ཚུ་ 
རིང་གས་ལན་ཚུགས་པའ་ཁརི་ རྩློམ་སྒྲིག་ག་ལཱ་ཚུ་ནིང་ འགློ་བཙུགས་དེང་ བརི་ག་གནིདེ་དེློནི་ 
མཇུག་བསྡུ་ཚུ་ག་ ཚག་གཞ་བཀློདེ་ཐངས་ཀྱི་ རིག་རྩལ་འཐློབ་ནི་དེང་། ཚག་མཚམས་ བརྗེློདེ་
མཚམས་ དེློནི་མཚམས་ཚུ་ སློ་སློརི་ཕྱེ་ནིའི་ སྒྲིག་བཀློདེ་ཀྱི་རིག་རྩལ་ཚུ་འཐློབ་ཚུགསཔ་ཨིན།  
དེ་མ་ཚདེ་ འབྲི་རྩློམ་ག་དེབྱ་བ་ སློ་སློརི་ཕྱེས་ཏ་ ལྷབ་མ་འདེ་གས་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ག་མ་ཚའི་ནིང་ལུ་  
གནིདེ་དེློནི་མ་འདྲཝ་ སྣ་ཚགས་ཀྱི་ཐློག་ལུ་ བཤེདེ་པ་རྐྱབ་དེགློཔ་དེང་ ཁུངས་བཀལ་དེགློཔ་ དེབྱ་བ་
དེཔདེ་དེགློཔ། ལློ་རྒྱུས་བཤེདེ་དེགློཔ། རྩློདེ་འགྲནི་འབདེ་དེགློཔ། འཆེརི་སྣང་བཀློདེ་དེགློཔ་ལ་སློགས་
པའ་ དུས་སྐབས་ཚུ་འབྱུངམ་དེ་ དེ་ཚུ་ག་དེབྱ་བ་དེང་བསྟུནི་པའ་ འབྲི་ཐངས་ཀྱི་རིག་རྩལ་ཚུ་ཡང་ སློ་
སློ་འབདེ་རི་ འཐློབ་ཚུགས་པའ་དེགློས་པ་ཚུ་ཡློདེཔ་ཨིན། 

འབྲི་རྩློམ་སར་བཏང་ག་ངློ་སློདེ། 
༉ འབྲི་རྩློམ་ཟེར་མ་འདེ་ སར་བཏང་གནིདེ་དེློནི་ཅིག་ལུ་ གཞ་བཞག་ཞནམ་ལས་ བཤེདེ་པ་རྐྱབ་
ཡློདེ་མ་ཅིག་ལུ་སབ་ཨིན། དེ་ཡང་ དེློནི་མཚམས་སློ་སློརི་བཅིདེ་དེ་ ངློ་སློདེ་དེང་ བརི་ག་གནིདེ་དེློནི་ 
མཇུག་བསྡུ་ཚུ་ཡློདེ་པའ་ འབྲི་བཀློདེ་ཅིག་ག་ཐློག་ལས་ ལྷག་མ་ཚུ་ ཡད་ཆེས་བསྐྱེད་ཚུགས་པའ་ 
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ཁུངས་དེང་རྒྱུ་མཚནི་ དེཔ་ལུང་ཚུ་བཀློདེ་དེ་ བྲི་དེགློཔ་ཨིན། འབྲི་རྩློམ་འདེ་ རྩློམ་རིག་ག་ནིང་གསས་
ཅིག་ཨིནམ་ལས་ རློང་ཁའ་རྩློམ་རིག་ག་ ཤེས་ཡློནི་ལགས་ཤེློམ་འཐློབ་ནིའི་དེློནི་ལུ་ འབྲི་རྩློམ་འདེ་ 
ལྷབ་དེགློ་པའ་དེློནི་ཚནི་འབདེ་བཙུགས་ཏ་ཡློདེཔ་ཨིན། 

དེ་རིས་ནིངས་པརི་ འཛམ་གླིང་གཅིག་འགྱུརི་ག་དུས་ལུ་ ལྷློདེཔ་ལས་ ང་བཅིས་རིའ་ཧ་མ་ག་ ལམ་
ལུགས་གུ་ དེང་རིབས་ཀྱི་ འབྲི་རྩློམ་ལམ་ལུགས་ཚུ་ ཤེས་དེགློཔ་འདེ་ཡང་ གལ་ཆེ་བའ་ དུས་སྐབས་
ཅིག་ནིང་ ལྷློདེ་དེ་ཡློདེ།  དེང་རིབས་ཀྱི་འབྲི་རྩློམ་ ལམ་ལུགས་ཚུ་ ཨིང་ལིཤེ་ ལ་སློགས་པའ་ རྒྱལ་
ཁབ་གཞནི་ག་སྐདེ་ཡག་ཚུ་ནིང་ ཡློངས་གྲགས་ཡློདེ་ནི་དེ་གས་ སྐདེ་ཡག་མ་འདྲ་རུང་ རིག་ལམ་
གཅིག་འབདེ་ནི་འདེ་གས་ དེ་ཚུ་ཤེས་པ་ཅིན་ རིང་ག་ཤེས་ཡློནི་རྒྱ་སྐྱེད་གཏང་ནི་ལུ་ ཕནི་ནི་ཨིན་མས། 

དེ་བཟུམ་ཅིག་འབདེ་ ཡྩོདཔ་རང་ལས་བཏྩོན།། མེདཔ་རྩོགས་ལས་འཚྩོལ།། ཟེར་སབ་སྲིློལ་ཡློདེ་པའ་ 
དེཔ་བཟུམ། ང་བཅིས་རིའ་ རྒྱལ་ཡློངས་སྐདེ་ཡག་འདེ་ཡང་ སརི་སྲིློལ་ལམ་ལུགས་ཀྱིས་ གཞ་
བཟུང་། དེང་རིབས་ ལམ་ལུགས་ཀྱིས་ ཟུརི་བརྒྱནི་ཏ། རློང་ཁའ་རྩློམ་རིག་ སརི་ལས་ལྷག་ས་ 
གློང་འཕལ་གཏང་ནི་ག་ དུས་ཚད་ཁརི་ལྷློདེ་དེ་ཡློདེ། དེ་གས་འབདེ་ དེ་ལས་ཕརི་ རློང་ཁའ་འབྲི་རྩློམ་
འབྲི་ཐངས་འདེ་ཡང་ དེང་རིབས་ཀྱི་འབྲི་རྩློམ་ ལམ་ལུགས་ཐློག་ལས་ སློབ་སློང་འབདེ་ནི་ག་ལམ་སྲིློལ་ 
འགློ་བཙུགསཔ་ཨིན། 
སྤྱིར་བཏང་འབྲི་རྩོམ་ལུ་ཚང་དགོ་པའི་ཁྱད་རྣམ། 

   - ངློ་སློདེ་ བརི་ག་གནིདེ་དེློནི་ མཇུག་བསྡུ་གསུམ་ཚང་ཡློདེཔ། 
   - གནིདེ་དེློནི་རི་རི་བཞན་ དེློནི་མཚམས་སློ་སློརི་བཅིདེ་དེ་བྲིས་ཡློདེཔ། 
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   - ཚག་མཚམས་བཅིདེ་དེ་བྲིས་ཡློདེཔ། 
འབྲི་རྩོམ་གྱི་དབྱེ་བ། 

སར་བཏང་འབྲི་རྩློམ་ལུ་ ནིང་གསས་ཀྱི་ དེབྱ་བ་ཕྱེ་བ་ཅིན་ རྩློམ་སྒྲིག་པ་རིང་སློའ་ རིག་པའ་ལློགས་
གྲུབ་དེང་བསྟུནི་ དེབྱ་བ་མ་འདྲཝ་ ལ་ཤེ་རི་ བཤེདེ་སྲིློལ་ཡློདེ་རུང་ དེ་ལློ་ནཱ་ལུ་འབྲི་རྩློམ་ག་དེབྱ་བ་འདེ་ 
༦ འབདེ་བཞག་ས་ཡློདེ། འབྲི་རྩློམ་ག་དེབྱ་བ་དེ་ཚུ་ཡང་ ༡) འགྲལ་བཤེདེ་འབྲི་རྩློམ། ༢) རྒྱུདེ་
སྐུལ་ འབྲི་རྩློམ། ༣) ལློ་རྒྱུས་འབྲི་རྩློམ། ༤) རྩློདེ་གླིང་འབྲི་རྩློམ། ༥) རྒྱས་བཤེདེ་འབྲི་རྩློམ། 
༦) འཆེརི་སྣང་འབྲི་རྩློམ་ ཚུ་ཨིན། དེ་ཚུ་རི་རི་བཞན་ག་གློ་དེློནི་དེང་ ཁྱདེ་རྣམ་ཚུ་ ཁ་གསལ་འློག་
ལས་མརི་བཀློདེ་དེ་ཡློདེཔ་ཨིན།   

༡. འཆེརི་སྣང་འབྲི་རྩློམ། 
འཆེརི་སྣང་འབྲི་རྩློམ་ཟེར་མ་འདེ་ དེངློས་སུ་མ་བྱུང་མ་ཅིག་དེང་ ཡང་ནི་ མ་འློངས་པའ་འཆེརི་བཀློདེ་
ཚུ་ རིང་ག་སམས་ཀྱིིས་བཟེློ་ས་ བློ་རིག་ག་ཐློག་ལས་ བྲིས་ཡློདེ་མ་ཚུ་ལུ་སབ་ཨིན། 

འཆེརི་སྣང་འབྲི་རྩློམ་ག་ཁྱདེ་རྣམ། 
སར་བཏང་འབྲི་རྩློམ་ག་ ཁྱདེ་ཆེློས་ག་རི་ ཚང་ཐློག་ལུ་ བཤེདེ་དེགློ་པའ་ གནིདེ་དེློནི་འདེ་ བཤེདེ་
ཐངས་ཀྱི་ཁྱདེ་པརི་ ཚག་གཙོ་བློ་རི་ 

- དེངློས་སུ་འབདེ་མ་བྱུང་པའ་ དེློནི་ཚནི་ཅིག་ལུ་ གཞ་བཞག་ས་བྲིས་ཡློདེཔ། 
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- སམས་ཀྱིས་བཟེློ་ས་བྲིས་ཡློདེཔ།  
 

༢. འགྲལ་བཤེདེ་འབྲི་རྩློམ།  
འགྲལ་བཤེདེ་འབྲི་རྩློམ་འདེ་ གནིདེ་དེློནི་ཅིག་ག་སྐློརི་ལས་ བཤེདེ་པ་རྐྱབ་ས་ བྲིས་ཡློདེ་མ་འདེ་ཨིན།  
འབྲི་རྩློམ་འདེ་ལྷག་པའ་བསྒང་ལས་ ལྷག་མ་ག་སམས་ལུ་ དེློནི་ཚནི་འདེ་ག་སྐློརི་ལས་ མངློནི་སུམ་ 
ཁྲ་ལམ་ལམ་ག་ སྣང་བ་ཤེརི་ཚུགསཔ་འབདེ་ བྲི་དེགློཔ་ཨིན། དེཔར་ནི་ བུམ་ཐང་ཁྲློམ་བཟུམ་ཅིག་
ག་སྐློརི་ལས་ འགྲལ་བཤེདེ་འབྲི་རྩློམ་ཅིག་འབདེ་བ་ཅིན་ འབྲི་རྩློམ་འདེ་ ལྷག་ཚརི་བའ་ཤུལ་ལུ་ 
ལྷག་མ་འདེ་གས་ བུམ་ཐང་ཁྲློམ་ག་སྐློརི་ལས་ པརི་རིས་བྲི་དེགློ་རུང་ བྲི་ཚུགས་པའ་བློ་སྤློབས་འཐློབ་
ཚུགས་དེགློཔ་ཨིན། 

དེ་ལུ་ཡང་ དེངློས་གཟུགས་འགྲལ་བཤེདེ། བྱ་རིམ་འགྲལ་བཤེདེ། དེངློས་དེང་དེངློས་མད་ གཉས་ལྡནི་
ག་འགྲལ་བཤེདེ་དེང་བཅིས་གསུམ་ཡློདེ།  དེ་ནིང་ལས་ དེངློས་གཟུགས་ འགྲལ་བཤེདེ་ཟེར་མ་འདེ་ 
དེཔར་ནི། མག་མཐློང་ལག་ཟུནི་ལུ་ཡློདེ་པའ་ ཅི་དེངློས་དེང་སམས་ཅིནི་ཚུ་ག་སྐློརི་ལས་ བཤེདེ་པ་རྐྱབ་
ས་བྲི་ནི་ཅིག་ལུ་སབ་ཨིན།   

བྱ་རིམ་འགྲལ་བཤེདེ་ཟེར་མ་འདེ་ གནིདེ་དེློནི་ཅིག་ ག་དེ་སྦེ་འབདེ་ནི་ཨིན་ནི་ གློ་རིམ་བཞན་དུ་ག་ 
འགྲལ་བཤེདེ་ དེཔར་ནི། བཞས་སྒློ་འབདེ་ཐངས་ཀྱི་ ཟེས་སློརི་དེཔ་དེབ་བཟུམ་ལུ་སབ་ཨིན།   

དེངློས་དེང་དེངློས་མད་གཉས་ལྡནི་ ཟེར་མ་འདེ་ མག་མཐློང་ལུ་དེངློས་སུ་ཡློདེ་པའ་ ཅི་དེངློས་ཅིག་ག་
སྐློརི་ལས་ བཤེདེ་པ་རྐྱབ་ནི་དེང་ དེ་དེང་འབྲིལ་བའ་ དེངློས་མད་ལློག་འགྱུརི་ག་ལློ་རྒྱུས་ཚུ་ བཤེདེ་པ་
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རྐྱབ་ས་ བྲི་ནི་ཅིག་ལུ་སབ་ཨིན། དེཔར་ནི། གནིས་བཤེདེ་ འབྲི་དེློ་བཟུམ་ གནིས་འདེ་ནིང་ མག་
གས་མཐློང་སརི་ཡློདེ་པའ་ ཅི་དེངློས་ཀྱི་བཤེདེ་པ་རྐྱབ་ནི་དེང་ གནིས་དེ་དེང་འབྲིལ་བའ་ ཕནི་ཡློནི་ལློ་
རྒྱུས་ཚུ་ བཤེདེ་པ་རྐྱབ་དེློ་བཟུམ་ཅིག་ཨིན། 
 

འགྲལ་བཤེདེ་འབྲི་རྩློམ་ག་ཁྱདེ་རྣམ།  
སར་བཏང་འབྲི་རྩློམ་ག་ ཁྱདེ་ཆེློས་ག་རི་ ཚང་པའ་ཐློག་ལུ་ བཤེདེ་དེགློ་པའ་ གནིདེ་དེློནི་འདེ་ བཤེདེ་
ཐངས་ཀྱི་ཐདེ་ཁརི་ ཚག་གཙོ་བློ་རི་ 

- བཤེདེ་པ་ལུ་བརན་ཏ་ ལྷག་མ་ཚུ་གས་ གནིདེ་དེློནི་འདེའི་སྐློརི་ལས་ པརི་རིས་དེང་། པརི་
སྲུང་། དེ་ལས་འཁྲབ་སྲུང་ལ་སློགས་པ་ཚུ་ གསལ་ཏློག་ཏློ་འབདེ་ བྲི་ཚུགས་པའ་བློ་སྤློབས་
འཐློབ་ཚུགསཔ་འབདེ་བྲིསི་ཡློདེཔ། 

- བཤེདེ་པ་ལུ་བརན་ཏ་ དེློནི་ཚནི་འདེ་ དེངློས་སུ་མ་མཐློང་རུང་ སམས་ཁརི་ ཁྲ་ལམ་ལམ་ 
ཤེརི་ཚུགསཔ་འབདེ་བྲིས་ཡློདེཔ། 

- གནིདེ་དེློནི་ག་སྐློརི་ལས་ སྒློ་ལྔའ་དེབང་ཤེས་ལུ་ ངློ་མ་བཟུམ་ག་ ཚར་ཉམས་འབྱུང་ཚུགས་
པའ་བཤེདེ་པ་ཡློདེཔ། 

 
བྱ་རིམ་འགྲལ་བཤེདེ་ཨིན་པ་ཅིན་  

-  བཤེདེ་པ་ སློས་མ་བཏགས་པརི་ རིང་བཞན་ག་ཨིནམ་འབདེ་བྲིས་ཡློདེཔ། 
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སློབ་གྲྭའི་རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་གོང་འཕེལ་ལས་ཁུངས།         ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག། 24 

-  ལཱ་འབདེ་ཐངས་ཀྱི་གློ་རིམ་ མ་འཛལ་བརི་ བཤེདེ་པ་རྐྱབ་ཡློདེཔ། 
-  ལྷག་མ་གས་ བཤེདེ་པ་ག་གློ་རིམ་དེང་འཁྲལ་ཏ་ ལག་ལན་འཐབ་ཚུགསཔ་འབདེ་བྲིས་ 

ཡློདེཔ། 
     
༣. ལློ་རྒྱུས་འབྲི་རྩློམ། 
ལློ་རྒྱུས་འབྲི་རྩློམ་ཟེར་མ་འདེ་ སློནི་མརི་འབདེ་འབདེཝ་དེང་ ཡང་ཅིན་བྱུང་བྱུངམ་ཅིག་ག་སྐློརི་ལས་ 
གློ་རིམ་མ་འཛལ་བརི་ རིམ་པ་བཞན་དུ་བཀློདེ་དེ་ འབྲི་རྩློམ་ག་འབྲི་བཀློདེ་ནིང་ལུ་ བྲིས་ཏ་ཡློདེ་མ་ཅིག་
ལུ་གློ་ནི་ཨིན།  
 
ལློ་རྒྱུས་འབྲི་རྩློམ་ག་ཁྱདེ་རྣམ། 

སར་བཏང་འབྲི་རྩློམ་ག་ ཁྱདེ་ཆེློས་ག་རི་ ཚང་པའ་ཐློག་ལུ་ བཤེདེ་དེགློ་པའ་གནིདེ་དེློནི་འདེ་ བཤེདེ་
ཐངས་ཀྱི་ཁྱདེ་པརི་ ཚག་གཙོ་བློ་རི་ 

- སློནི་མ་འབདེ་འབདེཝ་དེང་ བྱུང་བྱུངམ་ཅིག་ལུ་གཞ་བཞག་ཡློདེཔ། 
- ལློ་རྒྱུས་ཀྱི་འབྱུང་རིམ་ཚུ་ གློ་རིམ་དེང་འཁྲལ་ཏ་ བྲིས་བྲིིཝ། 
- གནིམ་ལློ་ ཟླ་ཚས་ ཆུ་ཚད་ ལ་སློགས་པའ་དུས་ཚད་ཚུ་ གློ་རིམ་བཞན་བྲིས་ཡློདེཔ། 
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- འབྲི་རྩློམ་འདེ་ རིང་ག་སྐློརི་ལས་ཨིན་པ་ཅིན་ གང་ཟེག་དེང་པ་དེང་། དེ་མན་པརི་ མ་གཞནི་
ག་སྐློརི་ལས་ཨིན་པ་ཅིན་ གང་ཟེག་གཉས་པ་དེང་གསུམ་པ་ག་མང་ཚབ་ཚུ་ ལག་ལན་འཐབ་
ཡློདེཔ། 

༤. རྩློདེ་གླིང་འབྲི་རྩློམ། 
རྩློདེ་བསྡུརི་འབདེ་བཏུབ་པའ་ དེློནི་ཚནི་གཅིག་ལུ་ ཁུངས་ལྡནི་ག་དེགག་སྒྲུབ་ གང་རུང་ཐློག་ལས་ 
གཞནི་ཚུ་ཡད་ཆེས་ཀྱི་གནིས་ལུ་ བཀློདེ་ཚུགས་པའ་ལུང་རིག་ཚུ་བཙུགས་ཏ་ ཕནི་གནིློདེ་དེང་འློས་
འབབ་ཡློདེ་མད་སློགས་ཀྱི་ རི་ཁུངས་དེང་ བདེན་ཁུངས་གཟེང་ས་ བཀློདེ་པའ་འབྲི་རྩློམ་ཅིག་ལུ་སབ་
ཨིན། དེཔར་ནི། གྲློང་གསབ་ནིང་ཞང་ལམ་བཏློནི་པ་ཅིན་ མ་སར་ལུ་གནིློདེ་པ་བ་ཡང་ ཕནི་པ་འདེ་
ཤུགས་ཆེ། ཟེར་ གནིློདེ་པ་ཡློདེ་ཟེར་བའ་བསམ་འཆེརི་ཚུ་ལུ་  གནིློདེ་པ་ལས་ཕནི་པ་རི་ཤུགས་ཆེ་
བའ་རྩློདེ་བསྡུརི་ སྒྲུབ་བྱད་དེང་བདེན་ཁུངས་གཟེང་ས་ འབྲི་དེློ་བཟུམ་ཨིན། 

 

རྩློདེ་གླིང་འབྲི་རྩློམ་ག་ཁྱདེ་རྣམ། 

སར་བཏང་འབྲི་རྩློམ་ག་ ཁྱདེ་ཆེློས་ག་རི་ ཚང་པའ་ཐློག་ལུ་ བཤེདེ་དེགློ་པའ་ གནིདེ་དེློནི་འདེ་ བཤེདེ་
ཐངས་ཐདེ་ཁརི་ ཚག་གཙོ་བློ་རི་ 

- དེློནི་ཚནི་འདེ་ མ་སྡེའི་ནིང་ལུ་ རྩློདེ་སྡུརི་ག་གཞ་ཅིག་འབདེ་ རྩ་དེློ་ཡློདེ་མ་ཅིག་དེགློཔ།    
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- ལྷག་མ་ཚུ་གས་ ཆེ་བཞག་ཚུགས་ནིའི་དེློནི་ལུ་ རྩློདེ་སྡུརི་འདེ་ འློས་འབབ་ཡློདེ་པའ་ཁུངས་
དེང་སྒྲུབ་བྱད་ དེཔ་ཚུ་གློ་རིམ་འབདེ་བཙུགས་ཏ་ བཀློདེ་ཡློདེཔ། 

   - གཞནི་གས་ བདེན་འཛན་རི་ཐབས་ལུ་ ཚར་ཤུགས་ཅིནི་ག་ཚག་ཚུ་ ཚུདེ་ཡློདེཔ། 

- རྩློདེ་སྡུརི་འདེ་ དེགག་སྒྲུབ་གཉས་ འདྲ་མཉམ་འབདེ་མན་པརི་ ཕྱེློགས་གཅིག་ལུ་ གཙོ་བློ་
བཟུང་ས་བྲིས་ཡློདེཔ། 

༥. རྒྱས་བཤེདེ་འབྲི་རྩློམ།  
རྒྱས་བཤེདེ་འབྲི་རྩློམ་ཟེར་མ་འདེ་ དེློནི་ཚནི་གང་རུང་ཅིག་ག་སྐློརི་ལས་ རྩློམ་སྒྲིག་པའ་བསམ་འཆེརི་
དེང་ སྒྲིློ་བཏགས་ཚུ་སྤངས་ཏ་ དྲང་བདེན་ག་ཐློག་ལས་ ཁུངས་དེང་སྒྲུབ་བྱད་ཚུ་བཀློདེ་དེ་ གསལ་ཏློག་
ཏློ་འབདེ་ བཤེདེ་པ་རྐྱབ་ཡློདེ་མ་ཅིག་ལུ་སབ་ཨིན། དེཔར་ནི། སྤ་རིློ་ཁྲློམ་ག་མཐློང་སྣང་ག་ཨིིནི་
མ་དེ་ གསལ་རིལ་རི་འབདེ་བཤེདེ་པ་རྐྱབཡློདེཔ། སློབ་གྲྭའ་ལ་རློག་སྙནི་ཞུ་དེང་། གནིས་སངས་ཅིག་
ག་སྐློརི་ལས་ གནིས་ཚུལ་བྲི་ནི་བཟུམ་ཅིག་ཨིན། 
 
རྒྱས་བཤེདེ་འབྲི་རྩློམ་ག་ཁྱདེ་རྣམ། 
སར་བཏང་འབྲི་རྩློམ་ག་ ཁྱདེ་ཆེློས་ག་རི་ ཚང་པའ་ཐློག་ལུ་ བཤེདེ་དེགློ་པའ་ གནིདེ་དེློནི་འདེ་ བཤེདེ་
ཐངས་ཀྱི་ཁྱདེ་པརི་ ཚག་གཙོ་བློ་རི་ 

- བཤེདེ་པ་ཚུ་ ཆེགས་སྡེང་དེང་བསམ་འཆེརི་ག་ཐློག་ལས་མན་པརི་ རིང་བཞན་ག་ཨིནམ་
འབདེ་བཀློདེ་ཡློདེཔ། 
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- བཤེདེ་པ་ཚུ་ བརྡ་དེློནི་འཕློདེ་ཐབས་ལུ་ ཁ་གསལ་འབདེ་བྲིས་ཡློདེཔ།  
- ལྷག་མ་གས་ གནིདེ་དེློནི་ག་སྐློརི་ལས་ ག་ནི་ཡང་ཧ་མ་གློ་བརི་ཡློདེ་མ་འདེ་ ཧ་གློཝ་བཟེློ་

ཚུགསཔ། 

- མང་ཚབ་ གང་ཟེག་དེང་པ་དེང་གཉས་པ་ཚུ་ ལག་ལན་མ་འཐབ་པརི་ བྲིས་ཏ་ཡློདེཔ། 
- གཞནི་གས་ཆེ་བཞག་ཚུགས་པའ་ཁུངས་དེང་  སྒྲུབ་བྱད་ རྒྱུ་མཚནི་ཚུ་ གློ་རིམ་ལྡནི་ཏློག་ཏློ་

འབདེ་བཙུགས་ཏ་ཡློདེཔ། 
 

༦. རྒྱུདེ་སྐུལ་འབྲི་རྩློམ། 
རྒྱུདེ་སྐུལ་འབྲི་རྩློམ་ཟེར་མ་འདེ་ གནིདེ་དེློནི་ཅིག་ལུ་ ལྷག་མ་ཚུ་ རྒྱུདེ་སྐུལ་འབདེ་ཚུགས་པའ་སྒྲུབ་བྱད་
དེང་རྒྱུ་མཚནི་ཚུ་བཀློདེ་དེ་ བཤེདེ་པ་རྐྱབ་ཡློདེ་མ་འདེ་ལུ་སབ་ཨིན། དེཔར་ནི། ཆེང་སྤངས་པའ་ཕནི་
ཐློགས་ཚུ་བཤེདེ་དེ་ ཆེང་སྤང་དེགློ་པའ་སྐློརི་ལས་  འབྲི་དེློ་བཟུམ་ཨིན།  
  
 
རྒྱུདེ་སྐུལ་འབྲི་རྩློམ་ག་ཁྱདེ་རྣམ། 
སར་བཏང་འབྲི་རྩློམ་ག་ ཁྱདེ་ཆེློས་ག་རི་ ཚང་པའ་ཐློག་ལུ་ བཤེདེ་དེགློ་པའ་ གནིདེ་དེློནི་འདེ་ བཤེདེ་
ཐངས་ཀྱི་ཁྱདེ་པརི་ ཚག་གཙོ་བློ་རི་ 
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- ལྷག་མ་ཚུ་ ཡད་ཆེས་སྐྱེད་ཐབས་ལུ་ གནིདེ་དེློནི་དེང་འབྲིལ་བ་ཡློདེ་པའ་ཁུངས་ རྒྱུ་མཚནི་ 
སྒྲུབ་བྱད་ དེཔ་ཚུ་ འློས་འབབ་ལྡནི་ཏློག་ཏློ་འབདེ་ཡློདེཔ། 

- ཁ་ཕནི་མང་སུ་འབདེ་བཤེདེ་དེ་ རྒྱུདེ་སྐུལ་འབདེ་ཡློདེཔ། 
- གཞནི་ག་ཆེ་གནིས་དེང་ཡད་ཆེས་བསྐྱེད་ཐབས་ལུ་ ཚར་ཤུགས་བྱན་ཚུགས་པའ་ཚག་ཚུ་ ཚུདེ་

ཡློདེཔ། 

- རྒྱུདེ་སྐུལ་ག་ཚག་ཚུ་ ཟུརི་གས་མན་པརི་ ངློ་མ་འབདེ་རི་བཀློདེ་དེ་ཡློདེཔ། 
 
འབྲི་རྩོམ་འབྲི་ཐངས་ཀྱི་ལམ་ལུགས། 

འབྲི་རྩློམ་ག་འཆེརི་གཞ། 
ལཱ་ག་ཅི་རི་འབདེ་རུང་ དེང་པ་འཆེརི་གཞ་ལགས་ཤེློམ་སྦེ་ བརྩམ་དེགློཔ་འདེ་ ག་ནི་བ་ ཁག་ཆེ་དེློ་
བཟུམ་ འབྲི་རྩློམ་ག་སྐབས་ལུ་ཡང་ དེང་པ་རི་ འཆེརི་གཞའི་ཟེན་བྲིས་ ལགས་ཤེློམ་བཟེློ་ས་བྲི་བ་
ཅིན་ དེ་གས་འབྲི་རྩློམ་བྲི་ནི་ལུ་ ལམ་སློནི་ལགས་ཤེློམ་བྱན་ཚུགསཔ་ཨིན། 
འབྲི་རྩློམ་ག་འཆེརི་གཞའི་ནིང་ལུ་ དེློནི་ཚནི་གདེམ་ཁ་རྐྱབ་ནི་དེང་ ངློ་སློདེ་ བརི་ག་གནིདེ་དེློནི་ མཇུག་
བསྡུ་ཚུ་ ག་དེ་སྦེ་བྲི་ནི་ཨིན་ནི་དེང་། བརི་ག་གནིདེ་དེློནི་ནིང་ ག་ཅི་རི་བཙུགས་ཏ་བྲི་ནི་ཨིན་ནིའ་ འཆེརི་
གཞ་ཚུ་ཚུདེཔ་ཨིན།  
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དེློནི་ཚནི་གདེམ་ཁ། 
དེ་ཡང་ འབྲི་རྩློམ་ག་དེློནི་ཚནི་ཚུ་ རིང་ག་ཉམས་མློང་དེང་ ཡློནི་ཏནི་ག་ཐློག་ལས་ བྲི་ཚུགསཔ་དེང་། 
གནིདེ་དེློནི་ལུ་ ཞབ་འཚལ་ག་གློ་སྐབས་ཡློདེཔ། རྒྱབ་རན་ག་རིགས་ཚུ་འཐློབ་ཚུགསཔ། གནིས་སངས་
དེང་འཁྲལ་བའ་དེགློས་མཁློ་ཡློདེཔ། ལྷག་མ་ག་ སློ་བ་ལུ་ གཞ་བཞག་ཐློག་ལས་  བྲི་བ་ཅིན་ འབྲི་
རྩློམ་འདེ་ ལགས་ཤེློམ་ཅིག་འབདེ་འཐློནི་ཚུགས་ནི་ཨིན། 

ངློ་སློདེ་འབྲི་ཐངས། 
འབྲི༌རྩློམ༌ག༌ངློ༌སློདེ༌འདེ༌ ལྷག༌མ༌ཚུ༌ འབྲི༌རྩློམ༌ནིང༌འཛུལ༌བཅུག༌ནིའི༌  སྒློ༌བཟུམ༌ཅིག༌ཨིནམ༌དེང༌། 
མཇུག༌བསྡུ༌འདེ༌ འབྲི༌རྩློམ༌ལས༌ཕྱེ༌ཁརི༌འཐློནི༌ནིའི་ སྒློ༌བཟུམ༌ཅིག༌ཨིནམ༌ལས༌ ངློ༌སློདེ༌ཀྱི༌སྒློ༌འདེ༌ 
ཕྱེ༌དེགློ༌མནིློ༌ས༌ས༌བཟེློ༌དེགློཔ༌འདེ༌གལ༌ཆེ། འབྲི་རྩློམ་ག་ ངློ་སློདེ་འདེ་ རྩློམ་སྒྲིག་པ་རིང་སློའ་ རིག་
པའ་ ལློགས་གྲུབ་དེང་འཁྲལ་ཏ་ འབྲི་ཐངས་མ་འདྲཝ་ ལ་ཤེ་ཅིག་རི་འློངམ་ཨིན། ཨིན་རུང་
ཁྱབ༌ཆེ༌ཤེློས༌ཀྱིས༌འབདེ༌བ༌ཅིན༌ ངློ༌སློདེ༌ནིང༌ལུ༌ འློག༌ག༌གནིདེ༌དེློནི༌ཚུ༌ བཀློདེ༌དེ༌འབྲིིཝ༌ཨིན། 
- གནིདེ༌དེློནི༌ ག༌ཅིའི༌སྐློརི༌ལས༌ཨིན༌ནི༌དེང༌། ག༌ཅི༌འབདེ༌བྲི༌དེགློཔ༌ཨིན༌ནི། ག༌དེ༌འབདེ༌ 

བྲིས༌ཡློདེ༌ག༌དེང༌། དེ༌ནིང༌ ག༌ཅི༌རི༌ཚུདེ༌ཡློདེ༌ག༌ཚུ༌ བཀློདེ༌དེ༌བྲི༌ནི།   
- ངློ་སློདེ་ལྷག་པའ་བསྒང་ལས་ བརི་ག་གནིདེ་དེློནི་འདེ་ བཀློ་མ་བཞག་པརི་ ལྷག་དེགློ་མནིློ་

ས་ས་འློང་ཚུགས་པའ་ ཚག་དེློནི་ཚུ་བཙུགས་ཏ་ བྲི་ནི་ཡློདེ། 
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- ནིང་པའ་ཆེློས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་ལརི་དུ་ མཆེློདེ་བརྗེློདེ་དེང་ དེམ་བཅིའ་ ཁངས་པ་བསྐྱུང་བའ་
ཚག་དེློནི་ཚུ་བཀློདེ་དེ་བྲི་ནི་ཚུ་ཡློདེ། 

ངློ་སློདེ་བྲི་བའ་སྐབས་ལུ་ ངློ་སློདེ་འདེ་ དེློནི་མཚམས་གཅིག་ནིང་ བྲི་ནི་ཡང་ཡློདེ། དེློནི་མཚམས་
གཉས་ནིང་ བྲི་ནི་ཡང་ཡློདེ། འབྲི་རྩློམ་རྒྱས་ཤེང་རྒྱསཔ་རི་ ཨིན་པ་ཅིན་ དེློནི་མཚམས་གཅིག་ལས་
ལྷག་ས་ མང་ཉུང་ག་དེ་སྦེ་ཡང་ འབྲི་སྲིློལ་ཡློདེ། 
 
བརི་ག་གནིདེ་དེློནི་འབྲི་ཐངས། 
བརི༌ག༌གནིདེ༌དེློནི༌ནིང༌ལུ༌ འཆེརི༌གཞའི༌ནིང༌ལུ༌ བཀློདེ༌ཡློདེ༌པའ༌ དེློནི༌ཚནི༌ག༌ ཟེན༌བྲིས༌ཚུ༌ 
རྗེློདེ༌ཚག༌ག༌ཐློག༌ལས༌ འབྲི༌རྩློམ༌ག༌རིང༌བཞན༌དེང༌འཁྲལ༌ཏ༌ བཤེདེ༌པ༌རྐྱབ༌ནི༌དེང༌། ཁུངས༌དེློནི༌སྦྲག༌ནི༌ 
རྩློདེ༌སྡུརི༌འབདེ༌ནི༌ཚུ༌ བཀློདེ༌དེགློཔ༌ཨིན། ཁྱློདེ༌ཀྱིས༌འཆེརི༌གཞའི༌ཟེན༌བྲིས༌ནིང༌ བཀློདེ༌ཡློདེ༌པའ༌ 
ནིང༌གསས༌དེློནི༌ཚནི༌རི༌གས༌ ཉུང༌ཤེློས༌ དེློནི༌མཚམས༌རི༌འཐློནིམ༌འབདེ༌ བྲི༌དེགློཔ༌ཨིན། 
བརི༌ག༌གནིདེ༌དེློནི༌ བྲི༌བའ༌སྐབས༌ ཚག་མཚམས་དེང་ དེློནི་མཚམས་བཅིདེ་དེ་ བྲི་ནི༌དེང༌། དེློནི་ཚནི་གློང་
འློག་ག༌བརི༌ནི༌ འབྲིལ་བ་ཡློདེཔ་འབདེ་བཙུགས་ནི། དེ༌ལས༌ དེློནི༌ཚནི༌ག༌རྒྱབ༌རན༌འབདེ༌ འློས་འབབ་
ཡློདེ་པའ་དེཔ་དེང་ དེཔ་གཏམ༌ ལུང༌འདྲན༌ཚུ་ཡང༌ ལག་ལན་འཐབ༌ས༌ བྲི༌ཚུགས༌པ༌ཅིན༌ 
ལགས༌ཤེློམ༌ཨིན། 
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མཇུག་བསྡུ། 
འབྲི་རྩློམ་ག་མཇུག་བསྡུ་འདེ༌ ལྷག༌མ༌ཚུ༌ འབྲི༌རྩློམ༌ལས༌ ཕྱེ༌ཁརི༌འཐློནི༌འགློ༌སའ༌ སྒློ༌བཟུམ༌ཅིག༌ 
ཨིནམ༌ལས༌ སྒློ༌དེ༌ནིང༌ལས༌ འཐློནི༌པའ༌སྐབས༌ གནིདེ༌དེློནི༌ངློ༌མའ༌སྐློརི༌ལས༌ བཅུདེ༌དེློནི༌ 
རྡློག༌རྡློག༌རིལ༌རིལ༌འབདེ༌ འབག༌ནི༌ཅིག༌དེགློཔ༌ཨིན། དེ༌འབདེཝ༌ལས༌ མཇུག༌བསྡུ་ནིང༌ལུ༌ 

- དེློནི་ཚནི་ངློ་མའ་ནིང་དེློནི་ཚུ་ག་ བཅུདེ་དེློནི་བཤེདེ་དེ་ མཇུག་བསྡུ་ནི། 
- འབྲི༌རྩློམ༌ག༌གནིདེ་དེློནི་ཚུ་ལུ་ ཡད་ཆེས་བསྐྱེད་དེགློ་པའ་ ཚག་དེློནི་བཙུགས་ནི། 
- གནིདེ་དེློནི་ལུ་ ཞབ་འཚལ་དེང་གྲློས་སྡུརི་ བསམ་དེཔདེ་ཚུ་ འཕློ་མཐུདེ་འབདེ་དེགློ་པའ་ 

ཚག་དེློནི་བཀློདེ་དེ་མཇུག་བསྡུ་ནི། 
- ནིང༌པའ༌ལུགས༌དེང༌འཁྲལ༌ཏ༌མཇུག་རྩློམ་དེང་། བཟེློདེ་གསློལ། བསློ་སློནི། མཛདེ་བྱང། 

དེ་ལས་ཤེས་བརྗེློདེ་ཀྱི་ཚག་ཚུ་བཙུགས་ཏ་མཇུག་བསྡུ་སྲིློལ་ཚུ་ཡློདེ། 
 

འབྲི་རྩློམ་ག་འབྲི་བཀློདེ། 
ཁྱམ་དེང་ལྷ་ཁང་རློང་གཞས་ཚུ་ག་ ཕྱེའི་བཀློདེ་པ་ལགས་ཤེློམ་ཡློདེ་པ་ཅིན་ ག་ནི་བ་ བྱ་ཆེ་ཆེ་འབདེ་
མཐློང་ནི་ཡློདེ་དེློ་བཟུམ་ འབྲི་རྩློམ་ག་ནིང་ལུ་ཡང་ འབྲི་བཀློདེ་ལགས་ཤེློམ་དེགློཔ་འདེ་ཁག་ཆེ། འབྲི་
བཀློདེ་ལགས་ཤེློམ་ཡློདེ་པ་ཅིན་ འབྲི་རྩློམ་འདེ་ ལྷག་དེགློ་མནིློ་ས་ས་དེང་ ལྷག་གློ་བདེ་ཏློག་ཏློ་འགློཝ་
མ་ཚདེ་ འབྲི་རྩློམ་ག་ གློ་བ་འཇམ་ཏློང་ཏློ་འབདེ་ ལན་ནི་ལུ་ཡང་  རྒྱབ་སྐྱེློརི་འབདེཝ་ཨིན། 



སློབ་དཔོན་ལམ་སློན།                                  སློབ་རིམ་༡༢པ། དཔེ་སྐྲུན་ལོ་ ༢༠༢༡ ལུ། 
 

སློབ་གྲྭའི་རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་གོང་འཕེལ་ལས་ཁུངས།         ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག། 32 

འབྲི་རྩློམ་ག་འབྲི་བཀློདེ་ནིང་ལུ་ དེློནི་མཚམས་བཅིདེ་དེ་བྲི་ནི་དེང་ ཚག་ག་གཅིདེ་མཚམས་བཞག་ས་བྲི་
ནི། གལ་ཕང་ས་བྲི་ནི་དེང་ ཡ་གུ་སྙློམས་ཏློག་ཏློ་འབདེ་བྲི་ནི། དེ་ལས་ གཙོང་སྦྲ་དེང་ལྡནིམ་འབདེ་ བྲི་
ནི་ཚུ་ཚུདེཔ་ཨིན། 
དེློནི་མཚམས་བཅིདེ་དེ་བྲི་ནི་ཟེར་བའ་སྐབས་ སར་བཏང་འབྲི་རྩློམ་ལུ་ ངློ་སློདེ་ བརི་ག་གནིདེ་དེློནི་ 
མཇུག་བསྡུ་ཟེར་ དེློནི་མཚམས་ཁག་གསུམ་བཅིདེ་དེ་བྲི་དེགློཔ་ཨིན། ཨིན་རུང་ བརི་ག་གནིདེ་དེློནི་འདེ་ 
མང་སུ་ཅིག་འབདེ་ བྲི་ནི་ཨིན་པ་ཅིན་ དེ་ནིང་ལུ་ཡང་ གནིདེ་དེློནི་མ་འདྲཝ་རི་ལུ་ དེློནི་མཚམས་རི་
བཅིདེ་དེ་ བྲི་ནི་ཡློདེཔ་ཨིན། གནིདེ་དེློནི་གཅིག་རིང་ཨིན་རུང་ དེ་ནིང་ བཤེདེ་པ་རྐྱབ་དེགློཔ་ ལ་ཤེ་རི་
འཐློནི་པ་ཅིན་ གནིདེ་དེློནི་དེ་ལུ་ཡང་ ཡནི་ལག་གནིདེ་དེློནི་དེང་འཁྲལ་  དེློནི་མཚམས་ཕབས་ཏ་ བྲི་
དེགློ། 
དེློནི་མཚམས་བཅིདེ་དེ་བྲི་བའ་སྐབས་ དེློནི་མཚམས་ནིང་འདྲན་འབདེ་དེ་ འབྲི་ཐངས་གཅིག་དེང་། དེློནི་
མཚམས་ནིང་འདྲན་མ་འབདེ་བརི་ འབྲི་ཐངས་ཅིག་ཡློདེཔ་ཨིན། དེློནི་མཚམས་ནིང་འདྲན་འབདེ་དེ་འབྲི་
ཐངས་དེ་ འློག་ག་འབྲི་རྩློམ་ དེཔ་༡ པ་ག་ འབྲི་བཀློདེ་བཟུམ་བྲི་ནི་འདེ་ཨིནམ་དེང་། དེློནི་མཚམས་
ནིང་འདྲན་ མ་འབདེ་བརི་འབྲི་ཐངས་འདེ་ འློག་ག་འབྲི་རྩློམ་ དེཔ་༢ པ་ག་ འབྲི་བཀློདེ་བཟུམ་བྲི་ནི་
འདེ་ཨིན། འབྲི་བཀློདེ་དེ་གཉས་ཆེ་རི་ ལག་ལན་འཐབ་ནི་ཡློདེ་དེ་འབདེ་རུང་ དེརི་ཁྱབ་ཆེ་ཤེློས་འདེ་ 
ནིང་འདྲན་མ་འབདེ་བརི་ བྲི་ནི་དེ་ཨིན། 
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དཔེ་༡པ། ནང་འདྲེན་འབདདེ་འབྲི་ཐངས། 
༉       ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ རང་བཞིན་གྱིས་ཕྱུག་པའི་མཐའ་
འཁོར་ཚུ་ ག་ནི་བ་ཉམས་དགའ་ཏྩོག་ཏྩོ་འབད་ཡྩོདཔ་ལས་ རྒྱལ་ཁབ་འདི་ མཐའ་
འཁོར་མཛེས་པའི་ རྒྱན་ཆ་གིས་བརྒྱན་ཏེ་ འཛམ་གླིང་ནང་ལུ་ དགའ་སྐྱིད་དང་ལྡན་
པའི་ རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ཨིན། དེ་མ་ཚད་ དེང་སང་ རྒྱལ་ཁབ་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་ འགྱུར་བ་
དང་འཁྲིལ་ཏེ་ མི་སྡེའི་དཔལ་འབྩོར་གོང་འཕེལ་གཏང་ཐབས་ལུ་ བཟྩོ་གྲྭ་འཕྲུལ་ཁང་
ཚུ་ཡང་ གོང་འཕེལ་འགྱོ་དང་འགྱོ་བཞིན་པ་ཡྩོད། 
       རྒྱལ་ཁབ་འདི་ ཡུན་བརྟན་གོང་འཕེལ་ཐྩོག་ལུ་གནས་དགོ་པ་ཅིན་ 
བཟྩོ་གྲྭ་འཕྲུལ་ཁང་ལས་ རང་བཞིན་མཐའ་འཁོར་ ཉམས་སྲུང་འབད་དགོཔ་འདི་
གལ་ཆེ། རང་བཞིན་གྱིས་མཛེས་པའི་ མཐའ་འཁོར་ཚུ་ རྒྱུན་སྐྱོང་འཐབ་སྟེ་བཞག་
པ་ཅིན་ རྒྱལ་ཁབ་འདི་ ཇི་སྲིད་བསྐལ་པ་མ་སྩོང་གི་བར་དུ་ དགའ་སྐྱིད་ཀྱི་ཐྩོག་ལུ་
གནས་ཚུགས། 
       བཟྩོ་གྲྭ་འཕྲུལ་ཁང་ ལེ་ཤ་གཞི་བཙུགས་འབད་བ་ཅིན་ དེ་ལས་འཐྩོན་
པའི་བཙྩོག་རླུང་གིས་ འགྲོ་བ་མི་དང་ སེམས་ཅན་གྱི་ཚེ་སྩོག་ལུ་ གནྩོད་པའི་ཁར་ 
གནམ་གཤིས་ཀྱི་ཚ་དྩོད་ཡང་ ཡར་འཕར་འགྱོ་སྟེ་ འབྱུང་བ་བཞི་ ཆ་སྙོམས་མ་
ཚུགསཔ་ལས་ སའི་བཅུད་ཉམས་ནི་དང་ མེའི་འཇིགས་པ་ཡང་འབྱུང་ནིའི་ ཉེན་ཁ་
སྩོམ་ཡྩོད། 
       རང་བཞིན་མཐའ་འཁོར་ལས་བྱུང་པའི་ བསིལ་བའི་རླུང་གིས་ འགྲོ་བ་
མི་དང་སེམས་ཅན་ག་རའི་ ཚེ་སྩོག་ལུ་ཕན་ཐྩོགས་ནི་དང་ རྒྱལ་ཡྩོངས་དགའ་སྐྱིད་
ཀྱི་གཞི་རྟེན་ཡང་ དེ་ཨིནམ་ལས་ མེད་ཐབས་མེད་པའི་ ནྩོར་བུ་རིན་པྩོ་ཆེ་བཟུམ་
ཅིག་ཨིན་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན། 

དཔེ་༡པ། ནང་འདྲེན་མ་འབད་བར་འབྲི་ཐངས། 
༉ ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ རང་བཞིན་གྱིས་ཕྱུག་པའི་ མཐའ་འཁོར་ཚུ་ ག་
ནི་བ་ཉམས་དགའ་ཏྩོག་ཏྩོ་འབད་ཡྩོདཔ་ལས་ རྒྱལ་ཁབ་འདི་ མཐའ་འཁོར་མཛེས་པའི་ 
རྒྱན་ཆ་གིས་བརྒྱན་ཏེ་ འཛམ་གླིང་ནང་ལུ་ དགའ་སྐྱིད་དང་ལྡན་པའི་ རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་
ཨིན། དེ་མ་ཚད་ དེང་སང་ རྒྱལ་ཁབ་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་ འགྱུར་བ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ མི་སྡེའི་
དཔལ་འབྩོར་གོང་འཕེལ་གཏང་ཐབས་ལུ་ བཟྩོ་གྲྭ་འཕྲུལ་ཁང་ཚུ་ཡང་ གོང་འཕེལ་འགྱོ་
དང་འགྱོ་བཞིན་པ་ཡྩོད། 
 
རྒྱལ་ཁབ་འདི་ ཡུན་བརྟན་གོང་འཕེལ་ཐྩོག་ལུ་གནས་དགོ་པ་ཅིན་ བཟྩོ་གྲྭ་འཕྲུལ་ཁང་
ལས་ རང་བཞིན་མཐའ་འཁོར་ ཉམས་སྲུང་འབད་དགོཔ་འདི་གལ་ཆེ། རང་བཞིན་
གྱིས་མཛེས་པའི་ མཐའ་འཁོར་ཚུ་ རྒྱུན་སྐྱོང་འཐབ་སྟེ་བཞག་པ་ཅིན་ རྒྱལ་ཁབ་འདི་ 
ཇི་སྲིད་བསྐལ་པ་མ་སྩོང་གི་བར་དུ་ དགའ་སྐྱིད་ཀྱི་ཐྩོག་ལུ་གནས་ཚུགས། 
 
བཟྩོ་གྲྭ་འཕྲུལ་ཁང་ ལེ་ཤ་གཞི་བཙུགས་འབད་བ་ཅིན་ དེ་ལས་འཐྩོན་པའི་བཙྩོག་རླུང་
གིས་ འགྲོ་བ་མི་དང་ སེམས་ཅན་གྱི་ཚེ་སྩོག་ལུ་ གནྩོད་པའི་ཁར་ གནམ་གཤིས་ཀྱི་
ཚ་དྩོད་ཡང་ ཡར་འཕར་འགྱོ་སྟེ་ འབྱུང་བ་བཞི་ ཆ་སྙོམས་མ་ཚུགསཔ་ལས་ སའི་
བཅུད་ཉམས་ནི་དང་ མེའི་འཇིགས་པ་ཡང་འབྱུང་ནིའི་ཉེན་ཁ་སྩོམ་ཡྩོད། 
 
རང་བཞིན་མཐའ་འཁོར་ལས་བྱུང་པའི་ བསིལ་བའི་རླུང་གིས་ འགྲོ་བ་མི་དང་སེམས་
ཅན་ག་རའི་ ཚེ་སྩོག་ལུ་ཕན་ཐྩོགས་ནི་དང་ རྒྱལ་ཡྩོངས་དགའ་སྐྱིད་ཀྱི་གཞི་རྟེན་ཡང་ 
དེ་ཨིནམ་ལས་ མེད་ཐབས་མེད་པའི་ ནྩོར་བུ་རིན་པྩོ་ཆེ་བཟུམ་ཅིག་ཨིན་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན། 
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ནིང་འདྲན་མ་འབདེ་བརི་ བྲི་བའ་སྐབས་ དེློནི་མཚམས་གློང་འློག་ག་བརི་ནི་ གལ་རི་ ས་སློང་བཞག་
ས་བྲི་དེགློཔ་དེང་། ནིང་འདྲན་འབདེ་དེ་བྲི་བའ་སྐབས་ དེློནི་མཚམས་ གློང་འློག་གཉས་ཀྱི་བརི་ནི་ ས་
སློང་མ་བཞག་རུང་བཏུབ་ཨིན། 
ཚག་མཚམས་བཅིདེ་དེ་ འབྲི་ཐངས་དེ་ཡང་ ཚག་ག་རི་གཅིག་ཁརི་སརི་ཏ་མན་པརི་ གློང་ག་འབྲི་རྩློམ་
ག་དེཔ་ནིང་ཡློདེ་དེློ་བཟུམ་ ཁ་ལས་སབ་པའ་སྐབས་ཀྱི་ ཚག་ག་གཅིདེ་མཚམས་དེང་འཁྲལ་ཏ་ བྲི་བའ་
སྐབས་ལུ་ གཅིདེ་མཚམས་བཞག་ས་བྲི་བ་ཅིན་ ལྷག་གློ་བདེ་ནི་དེང་ གློ་བ་ལན་གློ་བདེ་ཏློག་ཏློ་འགློཝ་
ཨིན། 
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འབྲི་རྩོམ་སྐབས་ སྩོབ་དཔྩོན་ཚུ་གིས་མཛད་གནང་དགོཔ། 
འབྲི་རློམ་ སློབ་སློན་འབད་བའི་སྐབས་ འབྲི་རློམ་གྱི་ནང་དློན་ཚུ་ ཧ་གོཝ་ཙམ་འབད་ མ་བཞག་
པར་ཁོང་གི་རྒྱུད་ལུ་ སྐད་ཡིག་གི་ རིག་རལ་བཞི་ ཡར་རྒྱས་གཏང་ཐབས་ལུ་ གཤམ་འཁོད་ཀྱི་
སློང་ལཱ་ཚུ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོཔ་ཨིན། 
བྲི་ནིའི་རིག་རལ་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་དློན་ལུ། 
༡- སྤྱིར་བཏང་འབྲི་རློམ་གྱི་ ངོ་སློད་དང་ དབྱེ་བ་ཚུ་གི་ཐློག་ལུ་ འདྲི་ལན་བྲི་ནི།                
༢- རློད་གླེང་འབྲི་རློམ་དང་ རྒྱས་བཤད་འབྲི་རློམ་ཚུ་ ག་དེ་མང་མང་ལེགས་བཅོས་འབད་ཡི་ར་བྲི་ནི།     
༣- འབྲི་རློམ་གྱི་དཔེ་ཚུ་གི་ཐློག་ལུ་ འདྲི་བ་འདྲི་ལན་བྲི་ནི།                          
༤- འབྲི་རློམ་ནང་ལས་ཐློན་པའི་ མིང་ཚིག་ཡིག་སྡེབ་ཚུ་གི་ མགྱོགས་ཕབ་དང་ རྗོད་ཚིག་བྲི་ནི།      
༥- འབྲི་རློམ་ནང་ལས་ཐློན་པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་གི་ཐློག་ལུ་ རྣམ་གྲངས་དང་འགལ་མིང་ཚུ་བྲི་ནི།  
ལྷག་ནིའི་རིག་རལ་ ཡར་རྒྱས་ཀྱི་དློན་ལུ།                              
༡- འབྲི་རློམ་གྱི་ ངོ་སློད་དང་ དབྱེ་བ་ དཔེ་ཚུ་ ག་དེ་མང་མང་ ལྷག་ནི།                  
༢- རང་དང་ ཆ་རློགས་ཚུ་གིས་བྲིས་ཡློད་པའི་འབྲི་རློམ་ཚུ་ དམང་ཁར་ལྷག་ནི། 
ཉན་སབ་ཀྱི་རིག་རལ་ ཡར་རྒྱས་ཀྱི་དློན་ལུ། 
འབྲི་རློམ་གྱི་ངོ་སློད་དང་ དབྱེ་བ་ དཔེ་ཚུ་གི་ཐློག་ལུ་ སློབ་དཔློན་དང་གཅིག་ཁར་ ངག་ཐློག་ལས་
འདྲི་ལན་འབད་ནི་དང་ གནད་དློན་ཚུ་ལུ་ དགག་སྒྲུབ་དང་ གསལ་བཤད་ སྤྱན་འབུལ་ དློགས་
སེལ་ བསམ་འཆར་བཤད་ནིའི་ གོ་སྐབས་གང་མང་བྱིན་དགོཔ་ཨིན།  
 
དབྱེ་ཞིབ། 
སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ འབྲི་ལྷག་ཉན་སབ་ཚུ་གི་དློན་ལུ་ སློང་ལཱ་མ་འདྲཝ་ ལེ་ཤ་ཅིག་ འབད་ཡློད་མི་ཚུ་གི་
སྐོར་ལས་ སློབ་དཔློན་གིས་ དུས་རྒྱུན་དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་ སྐུགས་ཐློ་ཚུ་བཞག་དགོ། དེ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ 
སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ ཡར་རྒྱས་འགྱོ་དློ་ཡློད་མེད་ འཕྲལ་འཕྲལ་ར་ བལྟ་དགོ། སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ སློབ་གྲྭ་ནང་
འློང་པའི་དུས་ཚློད་འདི་ འཕྲློ་བརླག་འགྱོ་མ་བཅུག་པར་ ཉིནམ་གཅིག་བ་ཉིནམ་གཅིག་ ཡར་དྲག་
བཟློ་ནིའི་ མནློ་བསམ་བཏང་སྟེ་ སློབ་སློན་གནང་དགོཔ་ཨིན།        
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འབི་རློམ་གི་དོན་ཚན་གདམ་ཁ། 

ཨང་། དོན་ཚན། དབྱེ་བ། རྩློམ་པ་པོ། བརློད་དོན། 

༡ གཟུགས་ཁམས་བདེ་བའ་ཟེས་བཅུདེ། རྩློདེ་གླིང་། བས་གཏནི་མཐརི་ཕྱེན། དེགའ་སྐྱེད། 

༢ རྩྭ་དང་ཆུ་ནང་སྡེློད་མ་སྦུལ། རྒྱས་བཤེད། ཀུན་གསལ། རིང་བཞིྲིནི་གནསངས། 

༣ རིང་དེགའ་བའ་གཡུས། རྒྱས་བཤེད། ཚ་དེབང་རྡློ་རྗེ། བསློདེ་པ། 

༤ ནིདེ་རིགས་བཀག་ཐབས་རིང་ག་ལག་པརི། རྩློདེ་གླིང་། བས་གཏནི་མཐརི་ཕྱེན། འཕློདེ་བསན། 

ལྷན་ཐབས། 

ཨང་། དོན་ཚན། དབྱེ་བ། རྩློམ་པ་པོ། བརློད་དོན། 

༡ ནིང་པའ་ཆེློས་ཀྱི་ཁུངས་དེློནི། རྒྱས་བཤེདེ། དྲག་ཤེློས་སངྱས་རྡློ་ར། ཆེློས་ཀྱི་སྐློརི། 
༢ ཚ་ས་ཕྱེ། རྩློད་གང་། ཚ་རིང་ཕུནཚགས། རྒྱུ་འབྲེས། 

 
གཟུགས་ཁམས་བདེ་བའི་ཟས་བཅུད་ཀྱི་སྩོང་ལཱ་ལམ་སྩོན། 

དེབྱ་བ།  རྩློདེ་གླིང་། 
རྩློམ་པ་པློ། བསམ་གཏནི་མཐརི་ཕྱེན། 

ཁུངས་དོན། 
གཟུགས་ཁམས་བདེ་བའ་ཟེས་བཅུདེ། ཟེར་བའ་འབྲི་རྩློམ་འདེ་ནིང་ ཚད་སྲི་དེང་ཤེ་གཉས་ཀྱི་ཕནི་གནིློདེ་
ཀྱི་སྐློརི་ ཁུངས་དེང་རྒྱུ་མཚནི་ཚུ་ དེགག་སྒྲུབ་འབདེ་དེ་ བཀློདེ་ཡློདེ་པའ་ཁརི། འབྲི་རྩློམ་འདེ་ནིང་ ཤེ་
འདེ་ ངས་པརི་དུ་བཟེའ་དེགློཔ་ཅིག་ཨིན་ནི་ མན་ནི་ དེ་ཚུ་ག་སྐློརི་ལས་ དེགག་ཚག་དེང་ སྒྲུབ་བྱད་ཀྱི་
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གཏནི་ཚགས་ཚུ་ ལགས་ཤེློམ་སྦེ་ཚུདེ་དེ་ཡློདེཔ་ལས་ རྩློདེ་གླིང་འབྲི་རྩློམ་འབདེ་གདེམ་ཁ་ རྐྱབ་ཡློདེཔ་
ཨིན།  
འབྲི་རྩློམ་འདེ་ལུ་བལ་ས་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ དེཔདེ་པ་གཏང་ནི་ག་རིག་པ་ཡང་ འཐློབ་ནི་ཨིནམ་ལས་ 
རྣམ་དེཔློདེ་ཀྱི་རིག་པ་ ཡརི་འཕལ་ག་དེློནི་ལུ་ཡང་ཨིན། གཞནི་ཡང་ འབྲི་རྩློམ་འདེ་ནིང་ལས་ རྩློམ་
པ་པློའ་མནིློ་ལུགས་དེང་ དེ་རིས་ཀྱི་མ་སྡེའི་མནིློ་ལུགས་ཀྱི་ ཁྱདེ་པརི་ཚུ་ཧ་གློ་ཚུགས་པའ་ཁརི་ གནིས་
ཚདེ་དེང་འཁྲལ་བའ་ མང་ཚག་གསརི་འཐབ་ལྷབ་ནི་ལུ་ཡང་ ཕནི་ཐློགས་ཆེེཝ་ལས་བརན་ཏ་ དེློནི་ཚནི་
འདེ་ གདེམ་ཁ་རྐྱབ་ཡློདེཔ་ཨིན།  

 

ལས་དོན། 
 འབྲི་རྩློམ་འདེ་ནིང་གི དེགག་ཚག་དེང་སྒྲུབ་བྱད་ཀྱི་གཏནི་ཚགས་ཚུ་ ངློས་འཛན་འབདེ་ཚུགས་དེགློ། 
 འབྲི་རྩློམ་འདེ་ནིང་ལས་ མང་དེང་ བྱ་ཚག་ ཁྱདེ་ཚག་ ལས་ཚག་ལ་སློགས་པའ་ མང་ཚག་
གསརིཔ་ ཤེས་ཚུགས་དེགློ། 

 འབྲི་རྩློམ་འདེ་ལས་ རིགས་བསྒྲིས་ཏ་ འབྲི་རྩློམ་གཞནི་ཡང་ངློས་འཛན་འབདེ་ཚུགས་དེགློ།  
 མ་དེང་མ་གས་བརི་ནི་ དེགག་སྒྲུབ་ཀྱི་རྩློདེ་པ་རྐྱབ་ཨིན་པས་ག? ཡངནི་རྩློམ་པ་པློའ་མནིློ་
ལུགས་ལུ་གཞ་བཞག་ས་ རྩློད་གླིང་འབྲི་རྩློམ་ཨིན་པས་ག་ དེབྱ་དེཔདེ་འབདེ་ཚུགས་དེགློ། 

 རྩློདེ་གླིང་འབྲི་རྩློམ་ག་ ཁྱདེ་རྣམ་ཚུ་ ཤེས་ཚུགས་དེགློ། 
 འབྲི་རྩློམ་ དེློནི་མཚམས་འབདེ་ ཚདེ་གཞ་དེང་འཁྲལ་ གསརི་རྩློམ་འབདེ་ཚུགས་དེགློ།   
 རྩློདེ་གླིང་འབྲི་རྩློམ་ བྲི་ནིའི་ རིང་གཤེས་ཚུདེ་ ཚུགས་དེགློ། 
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སློང་ལཱ།  
རིག་རྩལ། (ལྷག་ནི་ ཉནི་ནི་ བྲི་ནི་) རིག་སློབས་དེབྱ་རིམ། (གློ་བ) 

༡. སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ བརྡ་དེློནི་ལན་ནིའི་དེློནི་ལུ་ རིློགས་ཀྱིས་ལྷགཔ་དེ་ ག་དེ་སྦེ་ཉནི་དེགློཔ་ཨིན་
ནི་ ཉནི་ནིའི་རིག་རྩལ་སློནི་དེགློ། དེ་ལས་ སློབ་དེབ་ནིང་ག་འབྲི་རྩློམ་འདེ་ དེང་པ་རི་ སློབ་
དེཔློནི་གས་ རྗེློདེ་སྒྲི་དེང་གཅིདེ་མཚམས་དེག་ཏློག་ཏློ་འབདེ་ ལྷག་དེགློ། 
དེ་ལས་ སློབ་ཕྲུག་ཁློང་རི་ རི་རི་བཞན་ལུ་ ལགས་ཤེློམ་སྦེ་ལྷག་བཅུག་ཞནམ་ལས་ ཚག་ཧ་
མ་གློཝ་ ག་ཅི་བཟུམ་རི་ཡློདེཔ་ཨིན་ནི་ ཐློ་བཏློནི་བཅུག་དེགློ། ཐློ་བཏློནི་ཡློདེ་མ་འདེ་ བྱང་
ཤེང་གུ་བཀློདེ་དེ་ འདེའི་གློ་དེློནི་ སློབ་ཕྲུག་གཞནི་མ་གས་ ཤེས་ག་མ་ཤེས་དྲས་ཡ་རི་ གློ་
དེློནི་བྲིས་ཏ་ འདྲ་བཤུས་རྐྱབ་བཅུག་དེགློ།  

རིག་རྩལ། (བྲི་ནི་ ལྷག་ནི་) རིག་སློབས་དེབྱ་རིམ། (ལག་ལན་)  
༢. འབྲི་རྩློམ་འདེ་ མགུ་ལས་མརི་ དེློནི་མཚམས་རི་ སློབ་ཕྲུག་སྐློརི་རྒྱབ་འབདེ་ ལྷག་བཅུག་ས་  

དེློནི་མཚམས་རི་བཞན་ནིང་ གནིདེ་དེློནི་ག་ཅི་རི་བཀློདེ་ནུག་ག་གློ་བསྡུརི་འབདེ། མཇུག་ལུ་
ལྷློདེཔ་དེ་ འབྲི་རྩློམ་འདེ་ གནིདེ་དེློནི་གཙོ་བློ་ ག་ཅིའི་སྐློརི་ལས་ཨིན་པས། འདེ་ནིང་ སྤང་
བང་འབདེ་དེགློཔ་ག་ཅི་རི་འདུག་ག་ཚུ་ག་སྐློརི་ལས་ འདྲ་ལནི་འབདེ་ནི།  
 
རིག་རྩལ། (ཉནི་སབ་)རིག་སློབས་དེབྱ་རིམ་ (དེབྱ་དེཔདེ།) 

༣. འབྲི་རྩློམ་འདེ་ དེབྱ་བ་ག་ཅིའི་ནིང་ཚུདེཔ་ཨིན་ནི་དེང་། དེབྱ་བ་འདེ་ནིང་ཚུདེ་དེགློ་པའ་ཁུངས་
དེློནི་དེབྱ་དེཔདེ་འབདེ་བཅུག། དེ་ལས་ འབྲི་རྩློམ་ག་ ངློ་སློདེ་དེང་ བརི་ག་གནིདེ་དེློནི་ 
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མཇུག་བསྡུ་ཚུ་ ག་དེ་སྦེ་རི་བྲིས་ནུག་ག་ དེབྱ་བ་དེཔདེ་བཅུག་ས་ རྩློམ་པ་པློའ་ མནིློ་ལུགས་
དེང་ འབྲི་ཐངས་ཚུ་ ཧ་གློ་བཅུག་དེགློཔ་ཨིན། 

རིག་རྩལ། (སབ་ནི་ ལྷག་ནི་) རིག་སློབས་དེབྱ་རིམ། (དེབྱ་དེཔདེ།)  
4. སློབ་དེབ་ནིང་ཡློདེ་མ་འབྲི་རྩློམ་ ལགས་ཤེློམ་ཨིན་ཟེར་བའ་ དེབང་ལུ་བཏང་ས་བཞག་ནི་

མན་པརི། སློབ་དེབ་ནིང་ཡློདེ་མ་ འབྲི་རྩློམ་འདེ་གུ་གཞ་བཞག་ཞན་ནི་ སློབ་ཕྲུག་རིང་རིང་
སློ་སློ་ལུ་ ཁྱློདེ་རིའ་ཁ་ཐུག་ལས་འབདེ་བ་ཅིན་ འབྲི་རྩློམ་འདེ་ལུ་བཏུབ་མ་བཏུབ་ག་ཅི་རི་
འདུག་གློ? བཏུབནི་ བཏུབ་པའ་ཁུངས་དེང་ མ་བཏུབནི་ མབཏུབ་པའ་ དེབྱ་བ་དེཔདེ་
བཅུག་ས་ ཁུངས་བཀློདེ་བཅུག་དེགློ། 

རིག་རྩལ། (ལྷག་ནི་ བྲི་ནི་) རིག་སློབས་དེབྱ་རིམ། (དེབྱ་དེཔདེ།)  
༥. སློབ་དེཔློནི་གས་ དེློནི་ཚནི་གདེམ་ཁ་རྐྱབ་ཞནམ་ལས་ དེགག་ཚག་དེང་ སྒྲུབ་བྱད་ཀྱི་ཚག་ཚུ་ 

བཀློདེ་དེ་ འབྲི་རྩློམ་བྲི་ནི་ག་སང་བ་བྱན་དེགློ། འདེ་ཡང་ དུས་ཡུནི་ཐུང་ཀུ་ཅིག་ག་ནིང་ལུ་ 
བྲི་ནི་མན་པརི་ བྲི་ནི་སློབ་སློང་ནིང་བཀློདེ་མ་དེང་འཁྲལ་ཏ་ འཆེརི་གཞ་ལས་འགློ་བཙུགས་
ཏ་ ཞུནི་དེག་ཚུནི་ཚད་ཀྱི་བརི་ནི་ རིམ་པ་བཞན་དུ་བྲི་བཅུག་དེགློ། དེ་ལས་ སློབ་དེཔློནི་གས་ 
སྡེབ་དེང་ ཕདེ་ཀྱི་སློརི་བ་དེང་བཅིས་ དེབྱ་ཞབ་འབདེ་ཞནམ་ལས་ དེཔ་སྣློདེ་ནིང་བཞག་
བཅུག་ནི་དེང་ བཅིློ་ཁ་རྐྱབ་བྱན་མ་སྡེབ་དེང་སློརི་བ་ཚུ་ ཨི་ལློ་ཚུ་གས་ཞབ་འཇུག་འབདེ་མ་
འབདེ་ སློབ་དེཔློནི་གས་བལ་དེགློ། 

རིག་རྩལ། (ལྷག་ནི་ བྲི་ནི་) རིག་སློབས་དེབྱ་རིམ། (དེབྱ་ཞབ།)  
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༦. སློབ་གྲྭ་ནང་ལུ་ཡློད་པའ་ ཀུན་གསལ་དང་དུས་དབ་ཚུ་ནང་ལུ་ རྩློད་གང་ག་ སྐློརི་ལས་འབྲེ་
མ་ཚུ་ ཞིབ་འཚལ་འབད་བཅུག་ས་ རྩློད་གང་ག་འབྲེ་རྩློམ་གངས་སུ་ག་ད་ས་ ཚུདཔ་ཨིན་ན་ 
ད་ག་ཁུངས་ དམངས་ཁ་ལུ་བཤེད་བཅུག་དགློ། འད་ཆ་འཇིློག་གྲུབ་ཞིནམ་ལས་ རིང་སློའ་
དཔ་སྣློད་ནང་བསྡུ་གསློག་འབད་བཞིག་དགློ། 

  
རིག་རྩལ། བྲི་ནི། རིག་སློབས། (ལག་ལན། དེབྱ་དེཔདེ།) 

༧. འབྲི་རྩློམ་འདེ་ག་ཐློག་ལུ་ གློ་བ་ག་དེ་སྦེ་ལན་ཡློདེ་ག་ དེབྱ་བ་ག་དེ་སྦེ་རི་ དེཔདེ་ཚུགས་ཅི་ག་ 
དེ་ནིང་ལས་ ག་ཅི་རི་ལྷབ་ཅི་ག་ ཡག་ཐློག་ལུ་བྲི་བཅུག་ནིའི་དེློནི་ལུ་ སློབ་དེབ་ནིང་བཀློདེ་
ཡློདེ་པའ་དྲ་བ་ཚུ་བྱན་ནི་དེང་། ཡང་ནི་ དྲ་བ་བཞ་ལྔ་ཙོམ་ སློབ་དེཔློནི་རིང་གས་བཟེློ་ཞནམ་
ལས་ ཁྱམ་ལཱ་ཚུ་བྱན་ཏ་ ཉནམ་ཤུལ་མའ་ནིང་ དེབྱ་ཞབ་འབདེ་དེ་ བྲི་ནིའི་རིག་རྩལ་ ཡརི་
རྒྱས་འགློ་བཅུག་དེགློ། 

 
རྩྭ་དང་ཆུ་ནང་སློད་མི་སྦུལ་གྱི་་སྩོང་ལཱ་ལམ་སྩོན། 

འབྱུང་ཁུངས། ཀུནི་གསལ་ལས། 
དེབྱ་བ།  རྒྱས་བཤེདེ། 

ཁུངས་དོན། 
འབྲི་རྩློམ་ག་དེློནི་ཚནི་ རྩྭ་དེང་ཆུ་ནིང་འཁྱམས་སྡེློདེ་མ་སྦུལ་ག་གནིདེ་ཁུངས་ ཟེར་མ་འདེ་ ཀུནི་གསལ་
ག་ནིང་ལས་ བཏློནི་ཏ་བཙུགས་བཙུགསཔ་ཨིན། བཙུགས་དེགློ་པའ་དེགློས་པ་དེ་ཡང་ རྩློམ་འདེ་ག་
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གནིདེ་ཁུངས་དེང་འཁྲལཝ་དེ་ སྦུལ་ག་སྐློརི་ལས་ རིང་བཞན་དེང་ སློདེ་རྣམ་ གཤེས་ལུགས་ཚུ་ཕ་
ཞང་ཕ་བ་ ཁ་གསལ་འབདེ་ བཀློདེ་དེ་ཡློདེཔ་ལས་ རྒྱས་བཤེདེ་འབྲི་རྩློམ་ག་གྲས་སུ་བཙུགས་ཡློདེ། དེ་
མ་ཚདེ་ ང་བཅིས་རིའ་སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ག་རྒྱུདེ་ལུ་ གནིདེ་ཁུངས་ཚུ་མཐལ་ཕྱེན་འབདེ་ ཞིབ་དེཔློདེ་འབདེ་དེ་ 
ཞབ་འཚལ་འབདེ་ནི་ག་ རིག་རྩལ་ཚུ་འཐློབ་ནི་ག་ དེགློས་པ་ཡློདེཔ་ལས་ བརན་ཏ་ཨིན།  

ལས་དོན། 
 འབྲི་རྩློམ་འདེ་ནིང་ ཡློདེ་པའ་མང་ཚག་གསརིཔ་ཚུ་ སྡེབ་དེང་སྦྲགས་ཏ་ ཤེས་ཚུགས་དེགློ། 
 རྒྱས་བཤེདེ་འབྲི་རྩློམ་ག་ ཁྱད་རྣམ་ངློས་འཛན་འབདེ་ཚུགས་དེགློ། 
 དེཔ་འདེ་ལས་རིག་བསྒྲིས་ཏ་ རིང་སློབས་ཀྱིས་འབདེ་ རྒྱས་བཤེདེ་འབྲི་རྩློམ་ གསརི་རྩློམ་འབདེ་

ཚུགས་དེགློ། 
    
སྐདེ་ཡག་རིག་རྩལ་= འབྲི་ལྷག་ཉནི་སབ། རིག་སློབས་དབ་རིམ། (གློ་བ།) 
༡. འབྲི་རྩློམ་འདེ་ ཆེ་དེང་ཡང་ནི་ ཡ་འབདེ་ སྐདེ་མ་བཏློནི་པརི་ ལྷག་བཅུག་ནི། དེ་ལས་ 

འབྲི་རྩློམ་ནིང་ག་ བཅུདེ་དེློནི་ག་ཅི་ཨིན་ནི་ དེག་པ་ཅིག་ལུ་སབ་བཅུག་ནི། དེ་ལས་ སློབ་
ཕྲུག་དེག་པ་ཅིག་ལུ་ སྐློརི་རྒྱབ་འབདེ་ ཡརི་ལྷློང་ས་ དེློནི་མཚམས་རི་ལྷག་བཅུག་ནི། དེློནི་
མཚམས་རི་ལྷག་ཚརིཝ་དེ་ དེ་ནིང་ མང་ཚག་གསརིཔ་དེང་ ཧ་མ་གློཝ་རི་ཡློདེ་པ་ཅིན་ བྱང་
ཤེང་གུ་ཐློ་བཀློདེ་འབདེ་དེ་གློ་བ་བཤེདེ་བྱན་ནི། དེློནི་མཚམས་རི་ལྷག་ཚརིཝ་དེ་ འདེ་གས་ 
གློ་བརྡ་ག་ཅི་སློདེཔ་ཨིན་ནི་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ གདེམ་འཐུ་འབདེ་ཡ་རི་ སབ་བཅུག་ནི། མ་
ཤེས་པ་ཅིན་ སློབ་ཕྲུག་ཤེས་མ་གཞནི་གས་ སབ་བཅུག་ས་ དེློནི་མཚམས་ག་རིའ་ གློ་དེློནི་ 
ཧ་གློ་ཚུགསཔ་བཟེློ་དེགློ། མཐའ་མཇུག་ལུ་ འབྲི་རྩློམ་འདེ་གས་ བཅུདེ་དེློནི་ག་ཅི་བཏློནིམ་
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ཨིན་ནི་སབ་བཅུག་དེགློ། དེ་ལས་ མང་ཚག་ཐློ་བཀློདེ་འབདེ་ཡློདེ་མ་ཚུ་ གློ་དེློནི་བྲིས་འབག་
འློང་བཅུག་ནིའི་ ཁྱམ་ལཱ་ཅིག་བྱན་ཏ་ མཇུག་བསྡུ་ནི། 

 
སྐདེ་ཡག་རིག་རྩལ= འབྲི་ལྷག་ཉནི་སབ། རིག་སློབས=  དེབྱ་ཞབ།  

༢. སྐརི་མ་༡༠ ག་རིང་ལུ་ རྒྱས་བཤེདེ་འབྲི་རྩློམ་ག་ གློ་དེློནི་དེང་ ཁྱདེ་རྣམ་ཚུ་ འདྲ་ལནི་ཐློག་
ལས་བསྐྱེརི་ཞབ་འབདེ།  དེ་ལས་ ཁྱདེ་རྣམ་ཚུ་ སམས་ཁརི་བཞག་བཅུག་ས་ འབྲི་རྩློམ་
འདེ་ རྒྱས་བཤེདེ་འབྲི་རྩློམ་ཨིན་ནི་མན་ནི་ བལ་ནིའི་དེློནི་ལུ་ འབྲི་རྩློམ་འདེི་ སྐརི་མ་༥ ག་
རིང་ལུ་ སློབ་ཕྲུག་རི་རི་བཞན་ལུ་ ལྷག་བཅུག། དེའི་སྐབས་ ལགས་ཤེློམ་སྦེ་ ལྷག་དེློ་ཡློདེ་
མད་དེབྱ་ཞབ་དེང་རྒྱབ་སྐྱེློརི་འབདེ་དེགློ། 
ག་རི་གས་ལྷག་ཚརིཝ་དེ་ སྐརི་མ་ ༡༥ དེ་ཅིག་ག་རིང་ ཆེ་འབདེ་རུང་ སྡེ་ཚནི་འབདེ་རུང་ 
སློབ་ཕྲུག་ཁློང་རི་ནིང་རྡློག་ལུ་ འབྲི་རྩློམ་འདེ་ རྒྱས་བཤེདེ་འབྲི་རྩློམ་ག་གྲངས་སུ་ ཚུདེ་ནི་
ཨིན་མས་ག་ མན་མས་ག་ ཁུངས་དེང་སྦྲགས་ཏ་ བསམ་འཆེརི་བརྗེ་སློརི་འབདེ་བཅུག། 
དེ་ལས་སློབ་དེཔློནི་གས་ སྐརི་མ་༡༥ དེ་ཅིག་ག་རིང་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ གདེམ་འཐུ་དེང་ ཁས་
བངས་ཚུ་ག་ཐློག་ལས་ འབྲི་རྩློམ་འདེ་ རྒྱས་བཤེདེ་ཨིན་མན་ག་བསམ་འཆེརི་དེང་། འབྲི་
རྩློམ་འདེ་ནིང་ ངློ་སློདེ་དེང་ བརི་ག་གནིདེ་དེློནི་ མཇུག་བསྡུ་ཚུ་ ག་དེ་སྦེ་རི་ ཚུདེ་ཡློདེ་ག? 
དེ་ནིང་ལུ་ སྦུལ་དེང་འབྲིལ་བའ་ནིང་དེློནི་ཚུདེ་དེགློཔ་ཚུ་ འློས་འབབ་ལྡནིམ་འབདེ་ཡློདེ་མད་
དེང་། འབྲི་རྩློམ་འདེའི་ ལགས་པའ་ཆེ་དེང་ ཉས་པའ་ཆེ་ཚུ་ ག་དེ་སྦེ་རི་འདུག་ག་ དེམངས་
ཁརི་སབ་ནིའི་གློ་སྐབས་བྱན་དེགློ། དེའི་སྐབས་ རག་བུ་རི་ ཤེས་མ་དེང་སྤློབས་པ་ཡློདེ་མ་
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ཚུ་གས་རི་ སབ་བཅུག་ནི་མན་པརི་ གློ་སྐབས་སྤལ་ཏ་ སབ་ནིའི་ནིང་ ལློགས་གྲུབ་ཞནི་སུ་
ཡློདེ་མ་ཚུ་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱེློརི་ཐློག་ལས་ གློ་སྐབས་མང་སུ་བྱན་ཏ་ སང་བ་ཚུདེ་བཅུག་དེགློ། 
མཇུག་རི་ འབྲི་རྩློམ་ག་མཇུག་ལུ་ཡློདེ་པའ་ དྲ་བ་ཚུ་དེང་ ཡང་ནི་ སློབ་དེཔློནི་རིང་གས་ དྲ་
བ་ཚུ་བཟེློ་ཐློག་ལས་ འབྲི་རྩློམ་བསྐཡརི་ཞབ་དེང་འབྲིལ་བའ་ ཁྱམ་ལཱ་ཅིག་བྱན་ཏ་ ཉནམ་
ཤུལ་མའ་ནིང་ དེབྱ་ཞབ་འབདེ་དེ་ བསམ་ལནི་ཚུ་བྱན་དེགློ། 

 
སྐདེ་ཡག་རིག་རྩལ= འབྲི་ལྷག་ཉནི་སབ། རིག་སློབས=  གཅིག་བསྡུས།  
༣. སློབ་དེཔློནི་གས་ རྒྱས་བཤེདེ་འབྲི་རྩློམ་ག་ དེཔ་དེག་པ་ཅིག་འཚལ་འབག་འློང་ས་ ལ་ལུ་

སློབ་དེཔློནི་རིང་གས་ལྷག་ ལ་ལུ་ཅིག་ སློབ་ཕྲུག་ཁློང་རི་ལུ་ ལྷག་བཅུག་ས་ འབྲི་ཐངས་ཚུ་ 
ངློས་འཛན་འབདེ་བཅུག་དེགློ།  
དེ་ལས་ ག་རི་གཅིག་ཁ་འབདེ་ རྒྱས་བཤེདེ་འབྲི་རྩློམ་བྲི་ནིའི་ གནིདེ་དེློནི་ཅིག་ གདེམ་འཐུ་
འབདེ་དེ་ འདེའི་ཐློག་ལུ་ ངློ་སློདེ་ བརི་ག་གནིདེ་དེློནི་ མཇུག་བསྡུ་གསུམ་ནིང་ ཁྱདེ་རྣམ་
དེང་འཁྲལ་ཏ་ ག་ཅི་རི་བཙུགས་ཏ་བྲི་ནི་ཨིན་ནིའ་ འབྲི་རྩློམ་བྲི་ནིའི་ འཆེརི་གཞ་ཅིག་ 
བསྟུནི་གྲློས་འབདེ་ནི།  

 
དེམངས་ཁརི་བསྟུནི་གྲློས་འབདེ་ཡློདེ་པའ་ འཆེརི་གཞ་ལུ་ གཞ་བཞག་ས་ རིང་རི་སློ་སློ་
གས་ཡང་ གནིདེ་དེློནི་རི་ གདེམ་འཐུ་འབདེ་བཅུག་ས་ འདེའི་ཐློག་ལུ་ དེང་པ་འཆེརི་གཞ་
བཟེློ། གཉས་པ་ འཆེརི་གཞ་དེང་འཁྲལ་ཏ་ ཟེན་བྲིས་དེང་པ་དེང་གཉས་པ་ཚུ་ བཟེློ་ཐློག་



སློབ་དཔོན་ལམ་སློན།                                  སློབ་རིམ་༡༢པ། དཔེ་སྐྲུན་ལོ་ ༢༠༢༡ ལུ། 
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ལས་ སློབ་དེཔློནི་གས་ རྒྱབ་སྐཡློརི་ཚུ་འབདེ་དེ་ མཐའ་མཇུག་ལུ་ རྒྱས་བཤེདེ་འབྲི་རྩློམ་
ལགས་ཤེློམ་ཅིག་ བྲི་ཚུགསཔ་བཟེློ་དེགློ། 

 
འབྲི་རྩློམ་དེབྱ་ཞབ་འབདེ་བའ་སྐབས་ འབྲི་རྩློམ་ག་འབྲི་བཀློདེ་དེང་ ཁྱདེ་རྣམ་དེང་འཁྲལ་ཏ་
ཡློདེ་མད། དེ་ལས་ སྡེབ་དེང་སློརི་བ་ཚུ་ ཚུལ་མཐུནི་ཡློདེ་མད་ཚུ་ག་ཐློག་ལུ་ ལགས་བཅིློས་
འབདེ་ཡ་རི་ ཐངས་༢ དེང་༣ ཙོམ་རི་བྲི་བཅུག་ས་ མཐའ་མཇུག་ལུ་ གྲུབ་འབྲིས་ཀྱི་
སྐུགས་ཚུ་ དུས་རྒྱུནི་གཞ་བཟེློ་དེང་ སང་རྒྱུགས་དེབྱ་ཞབ་ཀྱི་ སྐུགས་ཐློ་ནིང་བསྡེློམ་ནི་ཡློདེཔ་
བཟེློ་དེགློ། 
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རང་དགའ་བའི་གཡུས་ཀྱི་སྩོང་ལཱ་ལམ་སྩོན། 

བསྡུ་སྒྲིག་པ། ཚ་དེབང་རྡློ་རྗེ། 
དེབྱ་བ།  རྒྱས་བཤེདེ།  

ཁུངས་དོན། 
འབྲི་རྩློམ་འདེ་ གདེམ་ཁ་རྐྱབ་དེགློ་པའ་དེགློས་པ་ཡང་ འབྲི་རྩློམ་འདེ་ག་དེློནི་ཚནི་ ང་བཅིས་རིའ་མག་
མཐློང་ལག་གཟུང་ག་ ལག་ལན་ནིང་ཡློདེ་ནི་དེ་གས་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གས་ རིང་སློའ་མཐའ་འཁློརི་དེང་
འཁྲིྲིལ་བའ་གནིདེ་དེློནི་ཚུ་ལུ་ གཞ་རན་ག་ཐློག་ལས་ ལག་ལན་འཐབ་ཚུགས་པའ་དེགློས་པ་ཡློདེ་ནི་དེ་
གས་ཨིན། འདེ་གས་མ་ཚདེ་ འབྲི་རྩློམ་འདེ་ནིང་བཀློདེ་ཡློདེ་མ་ དེཔ་དེང་དེཔ་ཅིནི་ཚུ་ཡང་ ག་དེ་
འཇམ་འཇམ་འབདེ་ བཀློདེ་ཡློདེ་ནི་འདེ་གས་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གས་ དེཔ་འཇམ་ཏློང་ཏློ་འབདེ་ལན་ཚུགས་
ནི་ག་དེགློས་པ་ཚུ་ཡློདེཔ་ལས་ཨིན། 

ལས་དོན། 
  སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གས་རྒྱས་བཤེད་འབྲེ་རྩློམ་གྱི་ ཁྱད་ཆློས་ཚུ་ཧ་གློ་ཚུགས་དགློ། 
  འབྲེ་རྩློམ་འད་ལུ་བལྟེ་ས་ དཔ་དློན་སྦྲགས་ཐངས་དང་ ཚག་གཞི་བཙུགས་ཐངས་ཚུ་ ལག་ལན་
འཐབ་ཚུགས་དགློ། 

  རྒྱས་བཤེད་འབྲེ་རྩློམ་ བྲེ་ན་ལུ་གཞི་ཚུད་ཚུགས་དགློ། 
 
སློང་ལཱ།  

རིག་རྩལ། (ལྷག་ནི་) རིག་སློབས་དེབྱ་རིམ། (གློ་བ་) 



སློབ་དཔོན་ལམ་སློན།                                  སློབ་རིམ་༡༢པ། དཔེ་སྐྲུན་ལོ་ ༢༠༢༡ ལུ། 
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༡. སློབ་དེབ་ནིང་ལུ་ཡློདེ་མ་འབྲི་རྩློམ་འདེ་ སྐརི་མ་༣༠ དེ་ཅིག་ག་རིང་ལྷག་བཅུག་ཞནམ་ལས་ 
ཧ་མ་གློ་མ་མང་ཚག་ཚུ་ དེློགས་དེཔློདེ་འབདེ་བཅུག་དེགློ།  

 རིག་རྩལ། (ལྷག་ནི་) རིག་སློབས་དེབྱ་རིམ། (གློ་བ་ ལག་ལན་) 
༢. སློབ་ཁང་ནིང་ ག་རི་གས་གློཝ་འབདེ་ སློབ་ཕྲུག་རི་རི་བཞན་ལུ་ སྐློརི་སློརི་ཡ་སློརི་ཡ་ ག་

རི་ལུ་ ལྷག་བཅུག་དེགློ། དེ་ག་སྐབས་ལུ་ སློབ་དེཔློནི་གས་ རྗེློདེ་སྒྲི་དེང་ཚག་མཚམས་གཅིདེ་
ཐངས་ཚུ་ ག་དེ་སྦེ་བལ་ནི་ཨིན་ནི་ དེབྱ་ཚདེ་ལག་ལན་འཐབ་ས་འབདེ་དེགློ། 

རིག་རྩལ། (ལྷག་ནི་ བྲི་ནི་) རིག་སློབས་དེབྱ་རིམ། (གློ་བ་ ལག་ལན་) 
༣. ཡག་སྡེབ་སང་ནི་ག་དེློནི་ལུ་ ཡག་སྡེབ་ཀྱི་འགྲནི་སྡུརི་རི་འབདེ་བཅུག་དེགློཔ་དེང་ མང་དེང་

བྱ་ཚག་ ཁྱདེ་ཚག་ཚུ་ལློགས་སུ་འབདེ་བཏློནི་ཞནམ་ལས་ མང་ཚག་དེ་ཚུ་ལག་ལན་འཐབ་
བཅུག་ས་ འབྲི་རྩློམ་ བྲི་བཅུག་དེགློ། 

 རིག་རྩལ། (ལྷག་ནི་ ) རིག་སློབས་དེབྱ་རིམ། (དེབྱ་དེཔདེ་) 
༤. དེློནི་ཚནི་ འདེ་གུ་རི་ སློབ་ཕྲུག་ཁློང་རི་ བཏུབ་མ་བཏུབ་སྐློརི་ལས་ བསམ་འཆེརི་ཧང་སྐལ་ 

བཙུགས་བཅུག་ས་ འབྲི་རྩློམ་བྲི་བཅུག་ནིི། འདེ་ག་སྐབས་ལུ་སློབ་དེཔློནི་གས་ ཡག་སྡེབ་
དེང་ སློརི་བ་ཚུ་ག་སྐློརི་ལས་ གྲློགས་རིམ་འབདེ་བྱན་དེགློ། མང་ཚག་ལཱ་ཁག་ཚུ་ ཚག་
མཛད་ལག་ལན་འཐབ་བཅུག་ས་ མང་ཚག་ཚུ་སང་བ་འབདེ་བཅུག་དེགློ། 

 རིག་རྩལ། (ལྷག་ནི་) རིག་སློབས་དེབྱ་རིམ། (གློ་བ་ དེབྱ་དེཔདེ་ གཅིག་བསྡུས་) 



སློབ་དཔོན་ལམ་སློན།                                  སློབ་རིམ་༡༢པ། དཔེ་སྐྲུན་ལོ་ ༢༠༢༡ ལུ། 
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༥. སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ འབྲི་རྩློམ་འདེ་ལྷག་བཅུག་ཞནམ་ལས་ ཁྱདེ་རྣམ་དེང་འཁྲལ་ཏ་ བྲིས་ཡློདེ་
མད་དེང་ ཚག་དེློནི་ཚུ་ བཏུབ་དེང་མ་བཏུབ་ འཕ་སྣློནི་གང་ཡློདེ་ བསྐྱེརི་ཞབ་འབདེ་དེ་ 
སློབ་ཕྲུག་དེམངས་ལུ་ སནི་ཞུ་འབདེ་བཅུག་དེགློ། དེའི་སྐབས་ སློབ་དེཔློནི་འདེ་ གྲློས་
བསྡུརི་འགློ་འདྲན་པ་དེང་ ཕནི་གྲློགས་འབདེ་མ་ཅིག་འབདེ་སྡེློདེ་དེ་ གྲློས་སྡུརི་འདེ་ ཕནི་ནུས་
དེང་སློ་བ་ཡློདེཔ་ཅིག་བཟེློ་དེགློ། 

 
ནད་རིགས་བཀག་ཐབས་འདི་ རང་གི་ལག་པར་ཀྱི་སྩོང་ལཱ་ལམ་སྩོན། 

སྐདེ་ཡག་རིག་རྩལ་= འབྲི་ལྷག་ཉནི་སབ། རིག་སློབས་= གློ་བ། དེབྱ་དེཔདེ། 
༡. འབྲི་རྩློམ་འདེ་ སློབ་དེཔློནི་གས་ ལགས་ཤེློམ་སྦེ་ལྷག་ཞནམ་ལས་ མང་ཚག་གསརིཔ་དེང་ ཧ་མ་

གློ་མ་ ག་ཅི་རི་ཡློདེ་ག་ ལློགས་སུ་བཏློནི་བཅུག་ས་ དེའི་གློ་དེློནི་བྲིས་བྱན།  
འབྲི་རྩློམ་འདེ་ ཨི་ལློ་ཆེ་འབདེ་ སྐརི་མ་༡༥ ག་རིང་ལྷག་ས་ དེ་ནིང་ལས་ དྲ་བ་༥ རི་བཟེློ་ས་ 
རིང་སློའ་ འབྲི་དེབ་ནིང་བྲི་བཅུག། དེ་ལས་ ཆེ་སློརི་ཞནམ་ལས་ རིང་གས་བྲིས་ཡློདེ་པའ་དྲ་བ་འདེ་ 
རིང་ག་ཆེ་གསརིཔ་འདེ་ལུ་ བཀློདེ་དེ་ ལནི་སབ་ཚུགས་མ་ཚུགས་བལ་ནི་དེང་། ཆེ་གསརིཔ་གས་
བྲིས་ཡློདེ་པའ་དྲ་བ་འདེ་ལུ་ ལནི་རིང་གས་ སབ་ཚུགས་མ་ཚུགས་བལ་ནིའི་ འདྲ་ལནི་འགློ་འདྲན་
འཐབ། དེའི་སྐབས་ ལནི་མ་ཤེསཔ་དེང་ འདྲ་ལནི་འཛལ་བ་རི་འབྱུང་པ་ཅིན་ སློབ་དེཔློནི་གས་ 
བཅིློ་ཁ་རྐྱབ་ས་བྱན་དེགློ། 

སློང་ལཱ།  
སྐདེ་ཡག་རིག་རྩལ= ཉནི་སབ་དེང་བྲི་ནི། རིག་སློབས་= དེབྱ་དེཔདེ། 



སློབ་དཔོན་ལམ་སློན།                                  སློབ་རིམ་༡༢པ། དཔེ་སྐྲུན་ལོ་ ༢༠༢༡ ལུ། 
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2. རྩློདེ་གླིང་འབྲི་རྩློམ་ག་ ཁྱདེ་རྣམ་དེང་ སར་བཏང་འབྲི་རྩློམ་ག་ ངློ་སློདེ་ བརི་ག་གནིདེ་དེློནི་ 
མཇུག་བསྡུ་འབྲི་ཐངས་ཚུ་བསྐྱེརི་ཞབ་འབདེ། དེ་ལས་ འབྲི་རྩློམ་འདེ་ རྩློདེ་གླིང་འབྲི་རྩློམ་ནིང་ 
ཚུདེ་པས་ག་ མ་ཚུདེ་པས་ག་ དེབྱ་དེཔདེ་འབདེ་བཅུག། དེ་ནིང་ལུ་ དེགག་སྒྲུབ་ཀྱི་དེློནི་ཚནི་ག་ཅི་
འདུག་ག? བདེན་ཁུངས་དེང་སྒྲུབ་བྱད་ཚུ་ ག་དེ་སྦེ་བཀློདེ་ནུག་ག་ ངློས་འཛན་འབདེ་བཅུག།  
ཨི་ལློ་གས་ དེློནི་ཚནི་གཅིག་ གདེམ་ཁ་རྐྱབ་བཅུག་ཞནམ་ལས་ ག་རི་གཅིག་ཁ་འབདེ་ ངློ་སློདེ་
དེང་བརི་ག་གནིདེ་དེློནི་ མཇུག་བསྡུ་ཚུ་ནིང་ དེགག་སྒྲུབ་ཚག་ཚུ་ ག་དེ་སྦེ་རི་བཀློདེ་དེ་བྲི་ནི་ཨིན་ནི་ 
འཆེརི་གཞ་བརྩམས་ཏ་ འབྲི་རྩློམ་བྲི་ནི་ག་སང་བ་འབདེ།  

 
སློང་ལཱ། 
སྐདེ་ཡག་རིག་རྩལ་= འབྲི་ལྷག་ཉནི་སབ། 
རིག་སློབས་=  ལག་ལན་གཅིག་བསྡུས། 
 
3. སློབ་དེཔློནི་གས་ རྩློདེ་གླིང་འབྲི་རྩློམ་ག་ དེཔ་མ་འདྲཝ་ དེག་པ་ཅིག་ འཚལ་འབག་འློངས་ཏ་ 

སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ དེམངས་ཁརི་ལྷག་བཅུག་ཞནམ་ལས་ རྩློམ་སྒྲིགཔ་གཞནི་གས་ དེགག་སྒྲུབ་ག་དེ་
སྦེ་རི་འབདེ་དེ་བྲིས་ནུག་ག་ དེབྱ་དེཔདེ་འབདེ་བཅུག། དེ་ལས་ འབྲི་རྩློམ་དེ་ཚུ་ལུ་ གཞ་བཞག་ས་ 
སློབ་ཕྲུག་ཁློང་རི་གས་ཡང་ རྩློདེ་གླིང་འབྲི་རྩློམ་རི་ བྲི་བཅུག་དེགློ། སློབ་དེཔློནི་གས་ འབྲི་རྩློམ་དེ་
ཚུ་ ཟེན་བྲིས་དེང་པ་དེང་ གཉས་པ་གསུམ་པ་ཚུནི་ལུ་ ལགས་བཅིློས་དེང་ཞུནི་དེག་འབདེ་བྱན་ཚརི་
བའ་ཤུལ་ལུ་ ལགས་ཤེློམ་ཡློདེ་མ་ཚུ་ དེམངས་ཁརི་ལྷག་བཅུག་ས་ རྩློདེ་གླིང་འབྲི་རྩློམ་ག་ གློ་
དེློནི་དེང་འབྲི་ཐངས་ཚུ་ ག་རི་གས་ ལགས་ཤེློམ་སྦེ་ཧ་གློ་བཅུག་དེགློ། 



སློབ་དཔོན་ལམ་སློན།                                  སློབ་རིམ་༡༢པ། དཔེ་སྐྲུན་ལོ་ ༢༠༢༡ ལུ། 
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སྙན་རློམ། 
        



སློབ་དཔོན་ལམ་སློན།                                  སློབ་རིམ་༡༢པ། དཔེ་སྐྲུན་ལོ་ ༢༠༢༡ ལུ། 
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སྙན་རློམ་གི་སིར་བཏང་ངོ་སློད། 
སྙན་རྩློམ་འད་ རྩློམ་རིག་ག་ནང་གསས་ མཁས་པའ་བ་བ་ འཆད་རྩློད་རྩློམ་གསུམ་གྱི་ས་ལས་ རྩློམ་
པ་འད་ཨིན། སྙན་རྩློམ་འད་ ཆློས་སྐད་ཀྱི་དཔ་ཆ་ཚུ་ནང་ལས་འབད་བ་ཅིན་ སྙན་ངག་ཟར་མ་འད་
ཨིན། སྙན་ངག་ལུ་ ལུས་ རྒྱན་ སྐྱེློན་སལ་ཟར་ བརློད་དློན་གྱི་དབ་བ་གསུམ་འབད་ཡློད། ད་གསུམ་
ལས་ དང་པ་ སྙན་ངག་ག་ལུས་ཟར་མ་འད་ རིང་ག་སམས་ཁ་ལས་ ང་གས་ ཚག་འ་ན་བཟུམ་ཅིག་
བཤེད་དགློ་པས་ཟར་ མནློ་མ་ བརློད་དློན་འད་ལུ་ གློ་ན་དང་། གཉིས་པ་ སྙན་ངག་ག་རྒྱན་ ཟར་མ་
འད་ བརློད་བའ་དློན་འད་ བཤེད་ནའི་དློན་ལུ་ ཚག་བཤེད་ཐངས་ཀྱི་རྣམ་འགྱུརི་ ག་ན་བ་ བ་ཆ་ཆ་དང་ 
ཕུན་སུམ་ཚགས་ཏློག་ཏློ་བཟློ་མའི་ ཚག་ག་མཛོས་ཆ་ཚུ་ལུ་ རྒྱན་ཟར་སབ་ཨིན། ད་ཡང་ དཔ་འབད་
བ་ཅིན་ སྙན་ངག་ག་ལུས་ཟར་མ་འད་ རིང་ག་གཟུགས་བཟུམ་ཅིག་དང་ སྙན་ངག་ག་རྒྱན་ཟར་མ་འད་ 
གཟུགས་བ་ཆ་ཆ་མཐློང་ནའི་དློན་ལུ་ བཏགས་དགློ་པའ་ རྒྱན་ཆ་བཟུམ་ཅིག་ཨིན། གསུམ་པ་ སྐྱེློན་
སལ་ཟར་མ་འད་ རྩློམ་རྐྱབ་ད་ལུ་ བཏུབ་དང་མ་བཏུབ་ཀྱི་ ལམ་ལུགས་ཀྱི་སྐློརི་ལས་ བཤེད་ན་ཡློད་
མ་ལུ་གློཝ་ཨིན། 

སྙན་ངག་ག་ལུས་འད་ལུ་ དབ་བ་ཕྱེ་བ་ཅིན་ ཚགས་བཅིད་ ཚག་ལྷུག་ སྤལ་མ་ཟར་ དབ་བ་གསུམ་
ཡློད། ཚགས་བཅིད་ཟར་མ་འད་ བཤེད་དགློ་པའ་གནད་དློན་འད་ བཤེད་ཐངས་ ཚག་འབྲུ་མང་ཉུང་ 
འདྲ་མཉིམ་ཡློད་པའ་ ཚག་རྐང་ནང་ལུ་ གཅིད་མཚམས་རི་བཟློ་ས་ བཤེད་མ་ལུ་གློ་ན་དང་། 



སློབ་དཔོན་ལམ་སློན།                                  སློབ་རིམ་༡༢པ། དཔེ་སྐྲུན་ལོ་ ༢༠༢༡ ལུ། 
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ཚག་ལྷུག་ཟར་མ་འད་ བཤེད་དགློ་པའ་གནད་དློན་འད་ བཤེད་ཐངས་ ཚགས་བཅིད་འབད་མན་པརི་ 
ཚག་རིངམློ་འབད་ བསྣརི་ཏ་ བཤེད་པ་རྐྱབ་མ་ལུ་གློཝ་ཨིན། ཚག་སྤལ་མ་ཟར་མ་འད་ ཚགས་
བཅིད་དང་ཚག་ལྷུག་སྤལ་ཏ་ བཤེད་ན་ཅིག་ལུ་གློཝ་ཨིན།  

ང་བཅིས་རིའ་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ བཤེད་སློལ་ཡློད་པའ་ བློ་ཟ་ རྩང་མློ་ དཔྱེ་གཏམ་ ཁ་བཤེད་ གསལ་
བཤེད་ཀྱི་རིགས་ཚུ་ཡང་ བཤེད་ཐངས་འད་ ཨི་རག་ང་བཅིས་རིའ་ བློ་སབ་ཐངས་དང་ཡང་ མ་འདྲཝ་
འབད་ ཚག་རྣམ་འགྱུརི་དང་ མཛོས་ཆ་ དཔ་དློན་ཚུ་ ག་ན་བ་ ཕུན་སུམ་ཚགསཔ་འབད་ བཤེད་སློལ་
ཡློད། ད་ཚུ་ ཚག་ཧན་ཏློང་ཏློ་བཤེད་ཐངས་ འ་ན་འབད་ཨིན་ཟར་ ལམ་ལུགས་ཅིག་ལློགས་སུ་འབད་ 
རྩློམ་སྒྲག་འབད་འབདཝ་མདཔ་མ་གཏློགས་ མ་པ་ད་ཚུ་ག་རི་ ང་བཅིས་རིའ་འབྲུག་མ་ཚུ་ག་ ངག་
རྒྱུན་ལུ་ དང་ཕུ་ལས་རི་ དརི་ཁྱབ་འགྱིློ་ཡློད་པའ་ སྙན་ངག་ཅིག་ཨིན། 

སྙན་ངག་ག་ལུས་ལུ་ དབ་བ་༣ཡློད་ས་ལས་ བརློད་བའ་དློན་ཚུ་ གཞིན་ལུ་བརྡ་སྤྲིློད་འབད་ན་ལུ་ 
གཞིན་དང་མ་འདྲ་བའ་སབ་ཐངས་ ཁྱད་པརི་ཅིན་ ཚགས་བཅིད་ནང་བཤེད་ན་འད་ གཙོ་ཆ་ཤེློས་འབད་
བརྩྲིཝ་ཨིན། ད་འབད་ན་འད་གས་ འད་ག་མང་ལུ་ཡང་ ཚགས་སུ་བཅིད་པ་ ཚག་ལ་འུརི་བས་པ་ 
ཚགས་བཅིད་ རྩློམ་ ངག་རྩློམ་ སྙན་རྩློམ་ ཟར་མ་ཚུ་སབ་ན་དང་། ཞི་ས་ལུ་ ཞིལ་རྩློམ་དང་ གསུང་
རྩློམ་ ལྗགས་རྩློམ་ ཟར་སབ་ཨིན། 

ཚགས་བཅིད་ཀྱི་རྩློམ་འད་ ཚག་ལྷུག་ག་རྩློམ་ལས་ཁྱད་པརི་ཅིན་འབད་ བརྩ་སློལ་ཡློད་འད་ཡང: 



སློབ་དཔོན་ལམ་སློན།                                  སློབ་རིམ་༡༢པ། དཔེ་སྐྲུན་ལོ་ ༢༠༢༡ ལུ། 
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དང་པ་ལུ། ཚག་ལྷུག་ནང་ག་ ཕྲད་རྣམ་དབ་དང་ ཚག་གློགས་ཚུ་ ཚགས་བཅིད་ཀྱི་སྐབས་ལུ་ 
བསྡུ་བཏང་ཞིནམ་ལས་ ཚག་ཉུང་སུ་ཅིག་ནང་ དློན་དློད་རིལ་རི་ སློནམ་ཨིན།   

གཉིས་པ་ལུ། སྙན་ངག་ག་གཞུང་ནང་ རྩློམ་རྐྱབ་པའ་སྐབས་ ཚག་འབྲུ་༣ མ་ལས་༣༦ 
འབད་མ་ཚུན་གྱི་ བརི་ན་རྩློམ་སློལ་ཡློད་རུང་ (ཚག་རྐང་བཞི་རིའི་ནང་ལུ་ 
སྐབས་དློན་ཚརི་རི་ ཆ་ཚངམ་འབད་ སློན་དློ་ཡློདཔ་ལས་ གློ་བ་ལན་ངློ་བད།) 
རློང་ཁའ་སྐབས་ལུ་ ཁྱབ་ཆ་ཤེློས་རི་ ཚག་འབྲུ་༦ མ་ལས་༩ ཚུན་གྱི་བརི་ན་ 
རྩློམ་འབྲེ་འབད་ན་ལུ་ སབས་བད་ཏློག་ཏློ་དང་ ཧན་ཏློང་ཏློ་ཡློདཔ་ལས་ ལག་ལན་
འཐབ་ན་ལུ་ཡང་ སབས་བད་ཏློག་ཏློ་ཡློདཔ་ཨིན། 

 གསུམ་པ་ལུ། ཚག་རྐང་དུམ་ཚན་འབད་བཅིད་ད་ཡློདཔ་ལས་  སམས་ཁརི་བཞིག་ན་འཇིམ་མ་
ཚད་ གཞིན་ལུ་ ལུང་འདྲན་དྲང་དགློ་རུང་ ཁ་ལས་སབ་ངློ་བད།   

བཞི་པ་ལུ། ཚག་རྐང་ཚུ་ ཚག་འབྲུ་མང་ཉུང་འདྲན་འདྲ་ མཉིམ་དགློ་ན་འད་གས་དང་ ཧན་ཏློང་
ཏློ་ བཟློ་ན་ག་དློན་ལུ་ དློན་དག་གཅིག་ལུ་ མང་ཚག་མ་འདྲཝ་གཞིན་ ལ་ཤེ་ཡློད་
མ་ཚུ་ འློས་འབབ་གདམ་ཁ་རྐྱབ་ས་ ག་འློས་འབབ་ལྡན་མ་ད་ བཙུགས་སློལ་
ཡློདཔ་ལས་ ཚག་ཧནམ་མ་ཚད་ བ་ཆ་ཆ་འགྱིློཝ་ཨིན། 

ད་འབད་ན་ད་གས་ མཁས་པ་ཚུ་གས་ བརྩམས་པའ་བསན་བཅིློས་མང་ཤེློས་རི་ སྙན་རྩློམ་ནང་བཀློད་
ད་བཞིགཔ་ཨིན། ད་མ་ཚད་གཞུང་རིག་གནས་དང་ ཆློ་ག་གཏང་ནའི་ དཔ་ཆ་ཡང་ མང་ཤེློས་རི་ 



སློབ་དཔོན་ལམ་སློན།                                  སློབ་རིམ་༡༢པ། དཔེ་སྐྲུན་ལོ་ ༢༠༢༡ ལུ། 
 

སློབ་གྲྭའི་རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་གོང་འཕེལ་ལས་ཁུངས།         ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག། 53 

ཚགས་བཅིད་ནང་ འློང་དློ་ཡློདཔ་ལས། བློ་ཟ་ རྩང་མློ་ ཁ་བཤེད་ དཔྱེ་གཏམ་ཚུ་ཡང་ ཚགས་བཅིད་
ནང་བཟློ་དགློཔ་ ད་ལས་བརན་ཏ་ཨིན། 

སྙན་རྩློམ་གྱི་དབ་བ་འད་ སློ་སློའ་ སམས་ཀྱི་འཆརི་སྣང་ག་ རིང་རྩལ་  ངག་ཐློག་ལུ་ཐློན་ཏ་འློང་མ་
ཚུ་ ཚགས་བཅིད་ཀྱི་ཐློག་ལུ་ལག་ལན་འཐབ་པའ་ དགའ་རྩློམ་ སྐྱེློ་རྩློམ་/འཁྲུལ་རྩློམ་ དྲན་རྩློམ་ 
བསློད་བསགས་རྩློམ་ རི་སློན་རྩློམ་ རྩློད་རྩློམ་ བཤེད་རྩློམ་ ལ་སློགས་པ་མང་རིབས་ཅིག་ཡློད། ད་
ལུ་ཆློས་ལུགས་ལས་ འབད་བ་ཅིན་ མཆློད་བསློད་གསློལ་འདབས་ བཤེགས་པ་ སློན་ལམ་ ཞིལ་
གདམས་ མགུརི་མ་ ཚགས་གླུ་ལ་སློགས་པ་ ཡློདཔ་ཨིན། འཇིག་རན་སྤྱིར་བཏང་ག་ རློང་ཁའ་སྙན་
རྩློམ་འད་ རྩློམ་ བློ་ཟ་ བསབ་བ་ ཁ་བཤེད་ དཔྱེ་གཏམ་ ཞིབས་ཁྲི་རྩང་མློ་ཚུ་ལུ་སབ་ཨིན། ད་རི་རི་
བཞིན་དུ་ག་བཤེད་པ་ འློག་ལུ་རིམ་པ་བཞིན་དུ་རྐྱབ་ས་ཡློདཔ་ལས་ ཁྱློད་ཀྱིས་ཡང་ སྙན་རྩློམ་ད་ཚུ་ག་ 
འབྲེ་ཐངས་ཀྱི་ རིག་རྩལ་ཚུ་ ཤེས་ཚུགསཔ་ འབད་དགློཔ་ཨིན།། 

རློམ་གི་ངོ་སློད། 

རྩློམ་ཟེར་མ་འདེ་ སར་བཏང་ འབྲི་རྩློམ་འབདེ་རུང་ སྲུང་འབདེ་རུང་ ཞབས་ཁྲ་འབདེ་རུང་ ཧ་མརི་
མད་མ་ཅིག་ གསརིཔ་བརྩམ་ནི་འདེ་ལུ་ རྩློམ་ཟེར་སབ་སྲིློལ་ཡློདེ། ཨིན་རུང་ ཡློངས་གྲགས་ལུ་ 
རྩློམ་ ཟེར་མ་འདེ་ གནིདེ་དེློནི་ག་ཅི་རིང་ཨིན་རུང་ ཚགས་བཅིདེ་དེང་ ཚག་ལྷུག་ སྤལ་མ་གསུམ་
ལས་ ཚགས་བཅིདེ་ནིང་འབདེ་ གསརི་རྩློམ་འབདེ་དེ་ བྲིས་ཡློདེ་མ་ལུ་ རྩློམ་ཟེརཝ་ཨིན། 



སློབ་དཔོན་ལམ་སློན།                                  སློབ་རིམ་༡༢པ། དཔེ་སྐྲུན་ལོ་ ༢༠༢༡ ལུ། 
 

སློབ་གྲྭའི་རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་གོང་འཕེལ་ལས་ཁུངས།         ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག། 54 

རྩློམ་ཟེར་མ་འདེ་ གློང་ལུ་བཤེདེ་དེློ་བཟུམ་ ཚག་ལྷུག་དེང་ ཚག་སྤལ་མ་ལས་ཡང་ ལཱ་ཁག་ཤེློས་ཅིག་
དེང་ ལགས་ཤེློས་ཅིག་འབདེ་ བརྩ་དེློ་ཡློདེཔ་ལས་ གཏང་ཡག་དང་ གསལ་བཤེད་ ཁ་བཤེད་ དགའ་
སློན་རན་འབྲེལ་གྱི་ རིས་བང་དང་ འབརི་ཡག་ཚུ་ ཚགས་བཅིད་ནང་བྲེ་བ་ཅིན་ དེམགས་བསལ་ཁག་
ཆེ་བའ་ བརྡ་སློནི་ཅིག་བརྩས་ཏ་ མནིངས་ཆེེཝ་ཨིན།   

དེ་བཟུམ་སྦེ་ རྒྱལ་ཁབ་དེང་  གློང་མ་ལུ་ བསློདེ་པའ་རྩློམ་ལ་སློགས་པ་ སམས་ཀྱི་ཚར་ཉམས་ ཡག་
ཐློག་ལུ་བཀློདེ་པའ་དེགའ་རྩློམ། སློ་རྩློམ། ཕམ་སྤུནི་ཆེ་ ཆེ་རིློགས་ཚུ་ སམས་ཁརི་དྲནི་ཏ་ བཟེློདེ་མ་
ཚུགས་པའ་དྲནི་རྩློམ། གཅིག་གས་གཅིག་ལུ་ སམས་ཤེློརི་བའ་རྩློམ། སམས་ཁརི་སྡུག་བསལ་བཟེློདེ་
མ་ཚུགས་པའ་ སྐྱེློ་རྩློམ་དེང་ འཁྲུལ་རྩློམ། གཞནི་ལུ་སམས་གསློ་དེང་། བསབ་བྱ། གྲློས་སློནི་ག་
རྩློམ། དེབུགས་བགམ་ས་ ཡད་ཐང་ཆེདེ་པའ་རྩློམ། ལ་སློགས་པ་ མང་རིབས་ཅིག་ཡློདེ། 

དེ་ཚུ་ ཁྱློདེ་ཀྱི་གནིས་སངས་ནིང་ལན་ཏ་ རྩློམ་འབདེ་རྐྱབ་ནི་ག་ ཉམས་མློང་འཐློབ་ནི་ག་དེློནི་ལུ་ སང་
བ་འབདེ་དེགློཔ་ཨིན། རྩློམ་རྐྱབ་དེ་ རིང་ག་བློ་འདེློདེ་དེང་བསྟུནི་ཏ་ ཚག་རྐང་གཅིག་ནིང་ ཚག་འབྲུ་༣ 
ལས་ཡརི་འགློ་བཙུགས་ཏ་༣༦ ལས་ལྷག་ས་ བྲི་དེགློ་རུང་ བྲི་ནི་ག་ལམ་ལུགས་ཡློདེ། ཨིན་རུང་ 
རློང་ཁའ་ལག་ལན་ནིང་ མང་ཤེློས་རི་ ཚག་འབྲུ་༣ ལས་༡༢ མ་ཚུནི་སབས་བདེེཝ་ལས་ དེ་སྦེ་
བཀློདེ་དེ་ཡློདེ། དེ་ཡང་ སར་བཏང་སབས་གང་བདེ་ དེཔ་དེང་དེཔ་ཅིནི་སརི་ཏ་ བྲི་ནི་དེང་། དེཔ་
གཟུགས་སུ་བཀློདེ་དེ་ གཟུགས་ཅིནི་ག་རྒྱནི་འབདེ་བྲི་ནི་ ཡག་འབྲུ་ཅིློག་འཐདེཔ་ག་ བྱ་ཚག་འགྲགས་
ཏ་ ཟུང་ལྡནི་ག་རྒྱནི་ ཚག་རྐང་ག་ཐློག་མཐའ་བརི་གསུམ་ གང་རུང་ལུ་བཀློདེ་དེ་བྲི་ནི་ ལ་སློགས་པ་
ཚུ་ཡློདེཔ་ཨིན།   
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ཀ་རྩློམ་ཟེར་བྲི་ནི་ག་ལམ་ལུགས་ཡང་ཡློདེ། དེ་ནིང་དེབྱངས་གསལ་ག་འཕང་བ་ ཀ་རིམ་ཚག་འབྲུ་ག་
མགུ་ཏློ་ཁརི་དེང་ ཡངནི་ མཇུག་ལུ་ ཡངནི་ བརི་ནི་བཙུགས་ཏ་བྲི་ནི་དེང་། ཨི་རྩློམ་ཟེར་ ཨི་ལས་
འགློ་བཙུགས་ རིམ་འབདེ་ འགློ་བཙུགས་ཏ་བྲི་ནི། ཡངནི་ ཚག་རྐང་གཅིག་ག་ མགུ་ཀ་དེང་མཇུག་
ཁ་འབདེ་ འབྲི་སྲིློལ་དེང་། ཀ་ངློ་མ་ མ་བཀློདེ་རུང་ ཀའ་སྒྲི་ཙོམ་འཐློནི་པའ་ ཡག་འབྲུ་གདེམ་ཁ་
རྐྱབ་ས་ བྲི་ནི། ཡངནི། གསལ་བྱད་ལུ་དེབྱངས་བཞ་སརི་བའ་ གློ་རིམ་དེང་འཁྲལ་ཏ་ བྲི་ནི་ལ་
སློགས་པ་མང་རིབས་ཅིག་ཡློདེ།  

རྩློམ་འདེ་ ལགས་ཤེློམ་སྦེ་འཐློནི་དེགློ་པ་ཅིན་ གློམས་སང་ལུ་ རིག་ལས་ནི་ཨིནམ་ལས་ རྩློམ་རྐྱབ་ནི་
ལུ་ མཁས་པ་འགློ་ནིའི་དེློནི་ལུ་ རྩློམ་ག་དེ་མང་མང་རྐྱབ་ནི་ལུ་ སློ་བ་བསྐྱེད་དེ་འབདེ་བ་ཅིན་ ཡུདེཔ་
ཅིག་ཁ་ལས་ རྩློམ་ལུ་རིང་དེབང་ཐློབ་ས་ ག་ཅི་རི་རྩློམ་དེགློ་རུང་ ཐློགས་ཆེགས་མདཔ་འགློཝ་ཨིན། 
སློབ་དེབ་འདེ་ནིང་ རྩློམ་ག་རིགས་ དེག་པ་ཅིག་དེཔ་འབདེ་བཀློདེ་དེ་ཡློདེ། དེ་ལས་ རིགས་བསྒྲིས་ཏ་ 
རྩློམ་རིག་གཞནི་ཚུ་ཡང་ ཁྱློདེ་རིའ་སློབ་དེཔློནི་ལས་ལུང་ཉནི་ཏ་ ཉམས་མློང་འཐློབ་ཐབས་འབདེ་དེགློཔ་
ཨིན།། 
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སྙན་རློམ་དློན་ཚན་གདམ་ཁ། 
ཨང་། དློན་ཚན། རློམ་པ་པློ། རློམ་དབྱེ་བ། བརྗོད་དློན། 
༡ ཚིག་འབྲུ་༣ལས་༨ཚུན་གྱི་རྩོམ། བསྡུ་སྒྲིག་ ཕལ་རྩོམ། སྣ་ཚྩོགས། 
༢ ཀ་ཁ་ལྷབ་གེ་གཅེས་གཅེས།  ཀུན་གསལ། ཀ་རྩོམ། བསབ་བ། 
༣ ཀ་རྩོམ་ཡིད་འྩོང་དན་སྣང་། རྩོ་རྗེ་མཁའ་འགྲོ། ཀ་རྩོམ། བརྩེ་གདུང་། 
༤ སྙིང་གྲོགས་དྲན་པའི་སྐྱོ་རློམ། ཚེ་རིང་དབང་ཕྱུག།  ཚིགས་བཅད་༦མ། བརྩེ་གདུང་། 
༥ གཏང་ཡིག་གི་རློམ། མི་ཕམ་སྒྲོལ་མ། ཚིགས་བཅད་༦མ། བརྩེ་གདུང་། 
༦ གཏང་ཡིག་རྩོམ་ རྩོམ་སྒྲིག་ཞལ་འཛྩོམས། ཚིག་འབྲུ་དགུ་མ། བརྩེ་གདུང་། 
༧ ཆུང་ཚེ་ལས་འགྲོགས་པའི། མགོན་པྩོ་བསན་འཛིན། བྩོ་ཟེ། ཤ་ཞེན། 
༨ ཇ་ཕུད། འབྲུག་གི་བྩོ་ཟེའི་དཔེ་དེབ། བྩོ་ཟེ། གུས་བཏུད། 
༩ ཉན་ཞིག་མཉམ་རྩོགས། བསྡུ་སྒྲིག་ བྩོ་ཟེ་ཁྱད་བརྗེ་ནི། བྩོ་རིག 
༡༠ དཔྱེ་གཏམ་སྣ་ཚྩོགས། བསྡུ་སྒྲིག དཔྱེ་གཏམ། སྤང་བང་། 
༡༡ གསལ་བཤད་ཀྱི་དཔེ་༣། བསྡུ་སྒྲིག གསལ་བཤད། མཐུན་འབྲེལ། 
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སྙན་རྩོམ་སྐབས་ལུ་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ སློབ་དཔྩོན་གྱིས་འབད་དགོཔ། 
སྙན༌རློམ་ ལྷབ་པའི་སྐབས་ ནང་དློན་ཚུ་ ཧ་གོཝ་ཙམ་འབད་ མ་བཞག་པར་ཁོང་གི་རྒྱུད་ལུ་ སྐད་ཡིག་གི་ 
རིག་རལ་བཞི་ ཡར་རྒྱས་གཏང་ཐབས་ལུ་ དམིགས་ཏེ་ གཤམ་འཁོད་ཀྱི་སློང་ལཱ་ཚུ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོཔ་
ཨིན། 

བྲི་ནིའི་རིག་རལ་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་དློན་ལུ། 
༡- སྤྱིར་བཏང་སྙན་རློམ་གྱི་ ངོ་སློད་དང་ དབྱེ་བ་ཚུ་གི་ཐློག་ལུ་ འདྲི་ལན་བྲི་ནི།                
༢- གཏང༌ཡིག༌དང་ཀ༌རློམ༌ཕལ༌རློམ༌ གསལ༌བཤད༌བློ༌ཟེ༌ཚུ༌ ཚིགས༌བཅད༌ཀྱི༌ཐློག༌ལུ་ 

གང༌མང༌བརམ༌དགོ། 
༣-  སྙན༌རློམ་གྱི་དཔེ་ཚུ་གི་ཐློག་ལུ་ འདྲི་བ་འདྲི་ལན་བྲི་ནི།                          
༤-  སྙན༌རློམ་ནང་ལས་ཐློན་པའི་ མིང་ཚིག་ཡིག་སྡེབ་ཚུ་གི་ཐློག་ལུ་ མགྱོགས་ཕབ་དང་ རྗོད་ཚིག་བྲི་ནི།      
༥- སྙན༌རློམ་ནང་ལས་ཐློན་པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་གི་ཐློག་ལུ་ རྣམ་གྲངས་དང་འགལ་མིང་ཚུ་བྲི་ནི།  

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

ཉན་སབ་ཀྱི་རིག་རལ་ ཡར་རྒྱས་ཀྱི་དློན་ལུ། 
སྙན་རློམ་གྱི་ངོ་སློད་དང་ དབྱེ་བ་ དཔེ་ཚུ་གི་ཐློག་ལུ་ སློབ་དཔློན་དང་གཅིག་ཁར་ ངག་ཐློག་ལས་འདྲི་ལན་
འབད་ནི་དང་ གནད་དློན་ཚུ་ལུ་ དགག་སྒྲུབ་དང་ གསལ་བཤད་ སྤྱན་འབུལ་ དློགས་སེལ་ བསམ་འཆར་
བཤད་ནིའི་ གོ་སྐབས་གང་མང་བྱིན་དགོཔ་ཨིན།  
དབྱེ་ཞིབ། 
སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ འབྲི་ལྷག་ཉན་སབ་ཚུ་གི་དློན་ལུ་ སློང་ལཱ་མ་འདྲཝ་ ལེ་ཤ་ཅིག་ འབད་ཡློད་མི་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ 
སློབ་དཔློན་གིས་ དུས་རྒྱུན་དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་ སྐུགས་ཐློ་ཚུ་བཞག་དགོ། དེ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ ཡར་རྒྱས་
འགྱོ་དློ་ཡློད་མེད་ འཕྲལ་འཕྲལ་ར་ བལྟ་དགོ། སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ སློབ་གྲྭ་ནང་འློང་པའི་དུས་ཚློད་འདི་ འཕྲློ་
བརླག་འགྱོ་མ་བཅུག་པར་ ཉིནམ་གཅིག་བ་ཉིནམ་གཅིག་ ཡར་དྲག་བཟློ་ནིའི་ མནློ་བསམ་བཏང་སྟེ་ སློབ་
སློན་གནང་དགོཔ་ཨིན།        
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སྙན་རྩོམ་སྩོབ་སྩོན་ལམ་སྩོན། 
ཚིག་འབྲུ་༣ ལས་༨ ཚུན་གྱི་རྩོམ།  
རྩློམ་སྒྲིག་པ། བསྡུ་སྒྲིག་འབདེ་དེ་བཙུགས་ཡློདེཔ། 
དེབྱ་བ།  ཕལ་རྩློམ་ ཚག་འབྲུ་༣ མ་ལས་༨ མ་ཚུནི་འབདེ་མི།  
ཁུངས་དོན། 

སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ རྩློམ་རྐྱབ་ནིའི་ནིང་ གཞ་འགམ་བཙུགས་ནིའི་དེློནི་ལུ་ རྩློམ་ཚུ་ ཚག་འབྲུ་གསུམ་མ་
ལས་འགློ་བཙུགས་ཏ་ ལྷབ་དེགློཔ་འདེ་ཁག་ཆེ་བས། ཕལ་རྩློམ་ག་དེཔ་འདེ་ནིང་ ཚག་འབྲུ་༣མ་ལས་
འགློ་བཙུགས་ཏ་ ཚག་འབྲུ་བརྒྱདེ་མ་ཚུནི་ག་ རྩློམ་ག་དེཔ་ཚུ་ གློ་བ་འཇམ་སངམ་ཐློག་ལས་ བཀློདེ་
ཡློདེཔ་ལས་བརན་ཏ་ ཕལ་རྩློམ་འདེ་ རྩློམ་རྐྱབ་ནིའི་ གཞ་རན་ཅིག་འབདེ་བཏུབ་ནི་མས་ཟེར་ གདེམ་
འཐུ་འབདེ་དེ་ བཙུགས་ཡློདེཔ་ཨིན། 
ལས་དྩོན། 

ཕལ་རྩློམ་ག་དེཔ་འདེ་ སློབ་སློནི་འབདེ་ཚརིཝ་དེ་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གས་ 
 ཚགས་བཅིདེ་དེང་ ཚག་རྐང་ ཚག་འབྲུ་ ཚག་ལྷུག་ག་གློ་དེློནི་ཚུ་ ཧ་གློ་ཚུགས་དེགློ། 
 ཚག་འབྲུ་ཆེ་དེང་ཡ་འབདེ་ ལྷག་དེགློཔ་ཚུ་ ཚུལ་མཐུནི་ལྷག་ཚུགས་དེགློ། 
 ཚག་འབྲུ་༣མ་ལས་འགློ་བཙུགས་ཏ་ རྩློམ་རྐྱབ་ཐངས་ཀྱི་གཞ་རན་ཚུདེ་ཚུགས་དེགློ། 
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སྩོང་ལཱ། 

རིག་རྩལ། (ཉནི་ནི་དེང་བྲི་ནི།) རིག་སློབས་དེབྱ་རིམ། (གློ་བ། ལག་ལན) 
རྩློམ་ག་ སར་བཏང་ངློ་སློདེ་ཚུ་ བཤེདེ་ཚརི་ཞནམ་ལས་ རྩློམ་ངློ་མ་རྐྱབ་ནིའི་ སང་བ་འཐློབ་ཐབས་
ལུ་ སློབ་དེཔློནི་གས་ རྩློམ་དེང་འབྲིལ་བའ་ མང་ཚག་ དེཔར་ནི་ ཚགས་བཅིདེ་དེང་ ཚག་རྐང་ ཚག་
འབྲུ་ ཚག་ལྷུག་ག་གློ་དེློནི་ཚུ་ འདྲ་ལནི་འབདེ་ཡ་རི་ བྱང་ཤེང་གུ་བྲིས་ཏ་ འདྲ་བཤུས་རྐྱབ་བཅུག་ས་ 
ཧ་གློ་ཚུགསཔ་བཟེློ་དེགློ། 
དེ་ལས་ རྩློམ་རྐྱབ་དེ་ ཚག་འབྲུ་ ཆེ་འབདེ་ལྷག་དེགློཔ་དེང་ ཡ་འབདེ་ལྷག་དེགློཔ་ཚུ་ག་སྐློརི་ལས་དེང་ 
ཚགས་བཅིདེ་གཅིག་ག་ ཚག་རྐང་ག་རིའ་ནིང་ ཚག་འབྲུ་མང་ཉུང་འདྲ་མཉམ་དེང་ ཚག་ག་གཅིདེ་
མཚམས་ ཅིློག་འཐདེཔ་ཡློདེཔ་འབདེ་ རྩློམ་སྒྲིག་འབདེ་དེགློ་པའ་སྐློརི་ གློ་བ་ཁ་གསལ་བཤེདེ་བྱན་
དེགློ།  
དེ་ཚུ་ག་སྐློརི་ལས་ ཧ་གློ་ཞནམ་ལས་ རྩློམ་རྐྱབ་ནིའི་ སློནི་སང་ག་དེློནི་ལུ་ དེང་པ་རི་ ཚག་འབྲུ་ 
གསུམ་འབདེ་མ་ རྩློམ་རྐྱབ་བཅུག། དེ་ལས་  ཚག་འབྲུ་ བཞ་འབདེ་མ་ རྩློམ་རྐྱབ་བཅུག། དེ་ལས་ 
གློ་རིམ་བཞན་ ཕལ་རྩློམ་ག་ཐློག་ལུ་ ཚག་འབྲུ་དྲུག་འབདེ་མ་ རྩློམ་ཚུ་ རྩང་མློ་དེང་ ཞབས་ཁྲ་ 
བསབ་བྱ་ཚུ་ གང་རུང་ག་ཐློག་ལུ་ གློ་ཡངས་འབདེ་ རྩློམ་རྐྱབ་བཅུག་ས་ རྩློམ་ག་གཞ་འགམ་འཐློབ་
བཅུག་དེགློ། 
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ཀ་རྩོམ་ཀ་ཁ་ལྷབ་གེ་གཅེས་གཅེས། 

རྩློམ་སིག་ པ་ ཀུན་གསལ་བསྡུ་སིག། 
དབྱེ་བ་  ཀ་རྩློམ་ ཚིག་འབྲུ་དྲུག་མ། 
ཁུངས་དྩོན། 

ཀ་རྩློམ་འདེ་ ཚག་གཞ་དེང་ གློ་དེློནི་ ག་ནི་བ་ འཇམ་ཏློང་ཏློ་ཡློདེ་པའ་ཁརི་ བརྗེློདེ་དེློནི་ཡང་ ནི་གཞློནི་ལུ་
ཕནི་པའ་ བསབ་བྱ་འབདེ་ བཀློདེ་དེ་འདུག། དེ་མ་ཚདེ་ རྩློམ་འདེ་ཚག་འབྲུ་ དྲུག་མའ་ཐློག་ལས་ བཀློདེ་
ཡློདེ་ནི་དེ་གས་ རྩློམ་ག་གཞ་རན་ལྷབ་མ་ཚུ་ག་དེློནི་ལུ་ དེཔ་ལགས་ཤེློམ་ཅིག་འབདེ་བཏུབ་ནི་ཨིནམ་ལས་
བརན་ཏ་ ཀུནི་གསལ་ལས་བཏློནི་ཏ་ བཙུགས་ཡློདེཔ་ཨིན། 
 
སློང་ལཱ། 
སློབ་དེཔློནི་གས་ ཀ་རྩློམ་ག་སྐློརི་ལས་ གློ་བ་དུམ་གྲ་ཅིག་བཤེདེ་ཞནམ་ལས་ རྩློམ་འདེ་ ཚག་འབྲུ་ ཆེ་ཆེ་
འབདེ་ལྷག་དེགློ་མ་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ དེང་པ་རི་ སློབ་དེཔློནི་གས་ ཚརི་གཅིག་ ལྷག་ཐངས་སློནི་ཏ་ སློབ་
ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ རྗེས་འདེད་འབདེ་ སྐདེ་ཡརི་སང་ས་ ཚརི་གསུམ་དེ་ཅིག་ལྷག་བཅུག་ནི། 
དེ་ལས་ རྩློམ་འདེ་ནིང་ག་ མང་ཚག་ཧ་མ་གློཝ་ ག་ཅི་རི་འདུག་ག་ ངློས་འཛན་འབདེ་བཅུག་ཞནམ་ལས་ 
བྱང་ཤེང་གུ་ མང་ཚག་སློནི་སློནི་འབདེ་བྱན་དེགློ། 
སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ སྡེ་ཚནི་ནིང་འབདེ་ ཚག་བཅིདེ་རི་ བགློ་བཤེའ་རྐྱབ་སློདེ་དེ་ དེའི་གློ་དེློནི་གློ་བསྡུརི་འབདེ་ནི་དེང་ 
འདེ་ལུ་གཞ་བཞག་ས་ ཁློང་རི་གས་ཡང་ རྩློམ་ ཚགས་བཅིདེ་རི་རྐྱབ་བཅུག་ཞནམ་ལས་ དེམངས་ཁརི་བཤེདེ་
བཅུག་དེགློ། 
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དེ་ལས་སློབ་དེཔློནི་གས་ ཚག་མཛད་ལག་ལན་འཐབ་ས་ ཀ་རགས་དེང་འཁྲལ་བའ་ མང་ཚག་འཚལ་ཞནམ་
ལས་ ཀ་རྩློམ་རྐྱབ་ཐངས་ཀྱི་ དེཔ་ ཚགས་བཅིདེ་ གཉས་གསུམ་ཅིག་ རྐྱབ་ཐངས་སློནི་དེགློ། འདེ་ལུ་གཞ་
བཞག་ས་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གས་ཡང་ སྡེ་པ་ ཕྱེད་དེང་བརྒྱདེ་ལས་ སྡེ་པ་གང་རུང་གཉས་ གདེམ་ཁ་རྐྱབ་ས་ 
རྩློམ་རྐྱབ་ནིའི་ ཁྱམ་ལཱ་བྱན་དེགློ། སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གས་ རྩློམ་རྐྱབ་འབག་འློངམ་དེ་ ཚག་འབྲུ་ ཆེ་དེང་ཡའ་ 
གཅིདེ་མཚམས་ སྒྲིག་མ་སྒྲིག་དེང་། ཚག་འབྲུ་གདེམ་ཁ་རྐྱབ་ས་ བཙུགས་ཐངས། དེ་ལས་སྡེབ་དེང་སློརི་བ་
ཚུ་ལུ་ གཞ་བཞག་ས་ ལགས་བཅིློས་འབདེ་དེ་ བྱན་དེགློ། 
 
ཀ་རློམ། 
རྩློམ་སྒྲིག་པ། རྡློ་རྗེ་མཁའ་འགྲློ། 
དེབྱ་བ།  ཚགས་བཅིདེ་དེགུ་མ།  

ཁུངས་དོན། 
ཀ་རྩློམ་འདེ་ཡང་ རྩློམ་ག་གྲས་ལས་ རྩློམ་རྐྱབ་ཐངས་ གཞནི་དེང་མ་འདྲ་བའ་ ཁྱདེ་ཆེློས་ཅིག་ཨིན། 
རྩློམ་འདེ་བཟུམ་ ང་བཅིས་རི་དེ་རིས་ནིངས་པའ་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་རྩློམ་འབྲི་འབདེ་ནིའི་ རྩློམ་ཁ་ཡངས་ནི་
ག་དེློནི་ལུ་ ཁློང་ག་གནིས་ཚདེ་དེང་ ཤེས་ཚདེ་ལུ་འློས་འབབ་ཡློདེ་པའ་རྩློམ་ སྤུ་ནི་ཁ་མཐློ་རིམ་སློབ་གྲྭ་
གློང་མ། ཚནི་རིག་སྡེ་ཚནི་ལས་ སློབ་ཕྲུག་རྡློ་རྗེ་མཁའ་འགྲློ་ཟེར་མ་གས་འབྲི་མ་ རྩློམ་འདེ་ཀུནི་གསལ་
ནིང་ལས་ གདེམ་འཐུ་འབདེ་དེ་བཙུགས་བཙུགསཔ་ཨིན། རྩློམ་འདེ་ལུ་དེཔ་བལ་ས་ རྩློམ་སྒྲིག་འབདེ་
ཚུགས་ནི་ག་ འློས་འབབ་ཡློདེཔ་ལས། ཤུལ་ལས་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གས་ རིང་ག་ནིང་ནིའ་ཚར་སྣང་ཚུ་ 
ཕྱེ་ཁརི་སློན་ཏ་ བྲི་ཚུགས་ནི་ག་དེློནི་ལུ་ཨིན། 
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ལས་དོན། 
  རྩློམ་ནང་ག་དློན་ཚན་ཚུ་ལྷག་ས་ མ་ཚ་དང་འབྲེལ་བ་ འབད་ཚུགས་དགློ། 
  རྩློམ་འད་ལས་ རིགས་བསྒྲས་ཏ་ རྩློམ་སྒྲག་འབད་ཚུགས་དགློ། 
  རིང་ག་མནློ་དློན་ཚུ་ ཡག་ཐློག་ལུ་བཀློད་ད་ གཞིན་ཡད་ཆས་ཚུགས་པའ་ ཚག་ག་ཉིམས་ཚུད་
ཚུགས་དགློ། 

  ཚག་གཞི་དང་ ཚག་ག་ཉིམས་དང་ལྡནམ་འབད་བྲི་ཚུགས་དགློ། 

སློང་ལཱ།  
རིག་རྩལ། (ལྷག་ནི་) རིག་སློབས་དེབྱ་རིམ། (གཅིག་བསྡུས་) 

༡. རྩློམ་འདེ་སློབ་ཕྲུག་རིང་རིང་སློ་སློ་ལུ་ ལྷག་བཅུག་ཞནམ་ལས་ རྩློམ་པ་པློའ་མནིློ་ལུགས་དེང་ 
ཚར་སྣང་ཚུ་ག་སྐློརི་ལས་ རིང་སློབས་ཀྱི་བཅུདེ་དེློནི་བཏློནི་བཅུག་ས་ དེམངས་ཁརི་བཤེདེ་
བཅུག་དེགློ། 

རིག་རྩལ། (བྲི་ནི་) རིག་སློབས་དེབྱ་རིམ། (ལག་ལན་) 
༢. རྩློམ་འདེ་བྲི་ནི་ག་དེློནི་ལུ་ དེློནི་ཚནི་ཅིག་འཐུ་བཅུག་ས་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ རྩློམ་རྐྱབ་ནི་ག་

འཆེརི་གཞ་བཟེློ་བཅུག་ས་ རྩློམ་རྐྱབ་བཅུག་དེགློ། འདེ་ག་སྐབས་ལུ་ རྩློམ་འདེ་བྲི་ནི་ག་དེློནི་
ལུ་ ཅི་ཆེས་ག་ཅི་རི་དེགློ་ག་ ཚག་འབྲུ་ག་དེ་རི་འབདེ་མ་འདེ་བྲི་ནི་ཨིན་ནི་ ངློས་འཛན་འབདེ་
བཅུག་དེགློ། 

རིག་རྩལ། (ལྷག་ནི་ བྲི་ནི་) རིག་སློབས་དེབྱ་རིམ། (དེབྱ་དེཔདེ་) 
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༣. རྩློམ་འདེ་ རྡློ་རྗེ་མཁའ་འགྲློ་གས་ ཁྱློདེ་ཀྱི་དེློནི་ལུ་བྲིས་བྲིསཝ་ ཨིན་པ་ཅིན་ལནི་ག་དེ་སྦེ་ 
འབྲི་འློང་གློ། མནིློ་བསམ་བཏང་ས་བྲི་བཅུག་དེགློ། 

རིག་རྩལ། (ལྷག་ནི་) རིག་སློབས་དེབྱ་རིམ། (དེབྱ་དེཔདེ་) 
༤. རྩློམ་འབྲི་མ་འདེ་གས་ རྩློམ་འདེ་ནིང་བཀློདེ་མ་བཟུམ་ག་ སྐྱེློ་སྣང་འདེ་ ཁྱློདེ་ལུ་ཕློག་ཆེ་བ་

ཅིན་ ཁྱློདེ་ཀྱིས་ ག་ཅི་རི་འབདེ་དེཔ་འློང་གློ། བྲི་བཅུག་ས་དེམངས་ཁརི་བཤེདེ་བཅུག་དེགློ། 
དྲནི་གསློ། རྩློམ་ག་ནིང་ལུ་སྡེབ་དེང་སློརི་བ་ འཛལ་མ་ཚུ་སློབ་དེཔློནི་གས་ སབ་བྱན་དེགློ། 

 

སྙིང་གྲོགས་དྲན་པའི་སྐྱོ་རློམ། 

རྩློམ་སྒྲིག་པ། ཚ་རིང་དེབང་ཕྱུག། བཀྲིས་གཡང་རྩ། སློང་ཞང་པ། 
དེབྱ་བ།  ཚག་འབྲུ་དྲུག་མ།  

ཁུངས་དོན། 
སྙང་གྲློགས་དྲནི་པའ་རྩློམ་འདེ་ལུ་བལ་ས་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གས་ཡང་ རིང་ག་ནིང་ནི་མནིློ་མ་ བསམ་
འཆེརི་ཚུ་ ཕྱེ་ཁརི་འཐློནི་ཚུགས་པའ་ འློས་འབབ་སྦེློམ་མཐློངམ་ལས་ཨིན། དེ་གས་མ་ཚདེ་ རྩློམ་འདེ་
གློ་ཡངས་པའ་གུ་ ཚག་གཞ་ཚུ་ཡང་ དེ་རིས་ནིངས་པའ་ནི་གཞློནི་དེང་ འབྲིལ་བ་ཡློདེཔ་ལས་གདམ་
འཐུ་འབདཝ་ཨིན། དེ་འབདེ་ཞནམ་ལས་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གས་ རྩློམ་འདེ་ལུ་བལ་ས་ རིང་ག་མནིློ་དེློནི་ཚུ་
ཡ་གུ་ག་ལམ་ལུ་བཀློདེ་དེ་ གཞནི་ལུ་བརྡ་སློདེ་ཚུགས་ནི་ག་དེློནི་ལུ་ རྩློམ་འདེ་ལས་ར་དྲངས་ཏ་ སློབ་
ཕྲུག་ཚུ་གས་ ཚགས་བཅིདེ་ཀྱི་རྩློམ་ཡང་ རྩློམ་རིག་ག་ས་ལུ་ ཆེ་ཤེས་ཅིག་འབདེ་ ལག་ལན་འཐབ་ནི་
ག་དེློནི་ལུ་ཨིན། 
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ལས་དོན། 
  རྩློམ་ནང་ག་དློན་ཚན་ཚུ་ལྷག་ས་ མ་ཚ་དང་འབྲེལ་བ་འབད་ཚུགས་དགློ། 
  རྩློམ་འད་ལས་རིགས་བསྒྲས་ཏ་ རྩློམ་སྒྲག་འབད་ཚུགས་དགློ། 
  རིང་ག་མནློ་དློན་ཚུ་ ཡག་ཐློག་ལུ་བཀློད་ད་ གཞིན་ ཡད་ཆས་ཚུགས་པའ་ ཚག་ག་ཉིམས་ཚུད་ 
ཚུགས་དགློ། 

 

སློང་ལཱ།  
རིག་རྩལ། (ལྷག་ནི་) རིག་སློབས་དེབྱ་རིམ། (དེབྱ་དེཔདེ་) 

༡. ཨི་ལློ་ཚུ་ལུ་ རྩློམ་འདེ་ལགས་ཤེློམ་སྦེ་ ལྷག་བཅུག་ཞནམ་ལས་ རྩློམ་འདེ་ག་ནིང་ལུ་ 
གནིདེ་དེློནི་ ག་ཅི་ག་སྐློརི་ལས་ཨིན་ནི་ ས་དེློནི་འབདེ་བྲི་བཅུག་དེགློ། 

རིག་རྩལ། (ཉིན་སབ་ ལྷག་ནི་) རིག་སློབས་དེབྱ་རིམ། (དེབྱ་ཞབ་) 
༢. སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ རྩློམ་འདེ་འབྲི་མ་ མ་འདེ་ཁྱློདེ་ཨིན་པ་ཅིན་ ག་ཅི་བཟུམ་འློང་ནི་མས་གློ་ 

ཟེར་བའ་གནིས་སངས་ཚུ་ བཟེློ་ཞནམ་ལས་ བསམ་འཆེརི་ཚུ་ ཐློ་བཀློདེ་བཅུག་ས་སབ་
བཅུག་དེགློ། 

རིག་རྩལ། (བྲི་ནི་) རིག་སློབས་དེབྱ་རིམ། (ལག་ལན་) 
༣. སློབ་དེཔློནི་གས་ རྩློམ་འདེ་འབྲི་བཅུགཔ་དེ་ སྐྱེློ་རྩློམ་གཅིག་ལུ་ གཞ་བཞག་ས་བྲི་བཅུག་ནི་

མན་པརི་ དེཔའ་ངློམ་ག་རྩློམ་ སམས་དེགའ་བའ་རྩློམ་དེང་ ཡད་ཆེས་ ཧ་ལས་ས་ས་ག་  



སློབ་དཔོན་ལམ་སློན།                                  སློབ་རིམ་༡༢པ། དཔེ་སྐྲུན་ལོ་ ༢༠༢༡ ལུ། 
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རྩློམ་ལ་སློགས་པ་བྲི་བཅུག་དེགློ། 

རིག་རྩལ། (བྲི་ནི་) རིག་སློབས་དེབྱ་རིམ། (དེབྱ་དེཔདེ་) 
༤. རྩློམ་འདེ་ལུ་དེཔ་བལ་ས་ རིང་སློའ་བསམ་བློ་དེང་འཁྲལ་ཏ་ རྩློམ་རྐྱབ་བཅུག་ཞནམ་ལས་ 

དེབྱ་དེཔདེ་ཐློག་ལག་ལན་འཐབ་ས་ དེབྱ་ཞབ་འབདེ། རྒྱུས་ཐློ་བཀློདེ་དེ། ཤུལ་ལས་རྩློམ་རིག་
ཡརི་རྒྱས་བལ་ནི་ག་དེློནི་ལུ་ དེཔ་སྣློདེ་ནིང་བསྡུ་གསློག་འབདེ་དེ་བཞག་དེགློ། 
དྲནི་གསློ། རྩློམ་ག་ནིང་ལུ་སྡེབ་དེང་སློརི་བ་ འཛལ་མ་ཚུ་སློབ་དེཔློནི་གས་ སབ་བྱན་དེགློ། 



སློབ་དཔོན་ལམ་སློན།                                  སློབ་རིམ་༡༢པ། དཔེ་སྐྲུན་ལོ་ ༢༠༢༡ ལུ། 
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རློམ་གི་ཐོག་ལས་གཏང་ཡིག། 
རྩློམ་སྒྲིག་པ། མ་ཕམ་སྒྲིློལ་མ། 
དེབྱ་བ།  ཚགས་བཅིདེ་དྲུག་མ།  

ཁུངས་དོན། 
ཚགས་བཅིདེ་རྩློམ་ག་ ཐློག་ལས་ གཏང་ཡག་ག་བཀློདེ་དེང་འཁྲལ་ཏ་ འབྲི་སྲིློལ་ཡློདེཔ་ལས་ སློབ་
ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ཡང་ དེ་བཟུམ་མའ་འབྲི་ཐངས་ལམ་ལུགས་འདེ་ ཉམས་མ་བཅུག་པརི་ རྒྱུནི་སྐྱེློང་ག་དེློནི་ལུ་ 
སློབ་སློན་འབད་དགློཔ་ཨིན། རྩློམ་ག་ཐློག་ལས་ གཏང་ཡག་འབྲི་ཐངས་ཡང་ རྩློམ་ག་གྲས་ལས་ 
རྩློམ་རྐྱབ་ཐངས་ གཞནི་དེང་མ་འདྲ་བའ་ ཁྱདེ་ཆེློས་ཅིག་ཨིན། རྩློམ་འདེ་བཟུམ་ ང་བཅིས་རི་དེ་རིས་
ནིངས་པའ་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་རྩློམ་འབྲི་འབདེ་ནིའི་ རྩློམ་ཁ་ཡངས་ནི་ག་དེློནི་ལུ་དེང་ རྩློམ་འདེ་ལུ་དེཔ་བལ་
ས་ རྩློམ་སྒྲིག་འབདེ་ཚུགས་ནི་ག་ འློས་འབབ་ཡློདེཔ་ལས་ ཤུལ་ལས་སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གས་ རིང་ག་ནིང་
ནིའ་ཚར་སྣང་ཚུ་ ཕྱེ་ཁ་ལུ་སློན་ཏ་ བྲི་ཚུགས་ནི་ག་དེློནི་ལུ་ཨིན། 

ལས་དོན། 
  རྩློམ་ནང་ག་དློན་ཚན་ཚུ་ལྷག་ས་ ནང་ག་གནད་དློན་ཚུ་ ཧ་གློ་ཚུགས་དགློ། 
  རྩློམ་འད་ལས་ རིགས་བསྒྲས་ཏ་ རྩློམ་སྒྲག་འབད་ཚུགས་དགློ། 
  རིང་ག་མནློ་དློན་ཚུ་ ཡག་ཐློག་ལུ་བཀློད་ད་ གཞིན་ཡད་ཆས་ཚུགས་པའ་ ཚག་ག་ཉིམས་ཚུད་
ཚུགས་དགློ། 

  ཚག་གཞི་དང་ ཚག་ག་ཉིམས་དང་ལྡནམ་འབད་ བྲི་ཚུགས་དགློ། 



སློབ་དཔོན་ལམ་སློན།                                  སློབ་རིམ་༡༢པ། དཔེ་སྐྲུན་ལོ་ ༢༠༢༡ ལུ། 
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སློང་ལཱ།  
རིག་རྩལ། (ལྷག་ནི་) རིག་སློབས་དེབྱ་རིམ། (གཅིག་བསྡུས་) 

༡. སློབ་ཕྲུག་རི་རི་བཞན་དུ་ལུ་ རྩློམ་འདེ་ ལྷག་བཅུག་ས་ ནིང་ག་གནིདེ་དེློནི་ཚུ་ བཅུདེ་དེློནི་
བཏློནི་བཅུག་དེགློ། 

རིག་རྩལ། (བྲི་ནི་) རིག་སློབས་དེབྱ་རིམ། (དེབྱ་དེཔདེ་) 
༢. རྩློམ་འདེ་ལགས་ཤེློམ་སྦེ་ ལྷག་བཅུག་ཞནམ་ལས་ སབས་བདེེཝ་དེང་ སབས་མ་བདེེཝ་ 

དེཀའ་ངལ་ཚུ་ ག་ཅི་རི་འདུག་ག། ཐློ་བཏློནི་བཅུག། 

རིག་རྩལ། (ལྷག་ན་ བྲི་ནི་) རིག་སློབས་དེབྱ་རིམ། (དེབྱ་དེཔདེ་) 
༣. རྩློམ་འདེ་ལྷག་བཅུག་ཞནམ་ལས་ འདེ་ག་ལནི་འབྲི་བཅུག། དེ་ག་སྐབས་ལུ་ སློབ་དེཔློནི་

གས་ ཡག་སྡེབ་ཚང་དེགློཔ་ལ་སློགས་པ་ ག་ཅི་རི་ཨིན་ནི་ དེབྱ་དེཔདེ་ཀྱི་ཐློ་བཟེློ་ས་ལམ་སློནི་
བྱན་དེགློ། 

རིག་རྩལ། (ཉིན་སབ་ ལྷག་ན་) རིག་སློབས་དེབྱ་རིམ། (དེབྱ་དེཔདེ་) 
༤. སློབ་དེཔློནི་གས་ དེཔ་སྣློདེ་ནིང་ཡློདེ་མ་རྩློམ་དེང་ ཁློང་གས་དེ་ལློ་འབྲི་མ་ རྩློམ་གཉས་ག་སྡུརི་

འབདེ་དེ་ ཡརི་དྲག་ག་དེ་ཅིག་འདུག་ག་ དེབྱ་དེཔདེ་འབདེ་དེ་ ཁློང་ག་བསམ་འཆེརི་བཀློདེ་བཅུག་ས་ 
སྐྱེློནི་ཡློནི་སྤང་བང་ག་ཅི་རི་འདུག་ག་ དེང་ལན་འབདེ་བཅུག་དེགློ། སློབ་དེཔློནི་གས་ཡང་ དེང་ལན་
འབདེ་མ་དེ་གུ་ གཞ་བཞག་ས་ ཞབ་འཇུག་འབདེ་དེགློ། 

 



སློབ་དཔོན་ལམ་སློན།                                  སློབ་རིམ་༡༢པ། དཔེ་སྐྲུན་ལོ་ ༢༠༢༡ ལུ། 
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བྩོ་ཟེ་ངོ་སྩོད། 

བློ་ཟེ་ཟེར་མ་འདེ་  ང་བཅིས་རི་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནིང་ དུས་དེང་ཕུ་ལས་ མ་བློ་རིག་ཅིནི་ ཁ་མཁས་པ་ 
ལ་ལ་ལློག་སྒྱུརི་ཤེས་མ་ ཁ་བདེ་ལ་བདེ་ཚུ་གས་ ཕརི་ལློགས་མའ་བློ་ག་ལནི་དེང་བསྟུནི་པའ་ གཏམ་
ལནི་ འདེ་འཕློ་ལས་རི་ བློ་ཟེ་ནིང་བཙུགས་ཏ་ སབ་མ་ག་ངག་རྩལ་འདེ་ལུ་ སབ་ཨིན།   

བློ་ཟེ་ངློ་མ་འདེ་ གནིདེ་དེློནི་འདེ་ག་སྐློརི་ལས་ ཟེར་ངས་གཏནི་བཟེློ་དེགློཔ་མན་པརི་  ཕརི་ལློགས་མའ་
དྲ་བ་དེང་བསྟུནི་ཏ་ ལནི་རྐྱབ་དེགློཔ་འདེ་ཨིནམ་ལས་ དེ་ནིང་ལུ་དེགག་སྒྲུབ་དེང་ དྲ་བ་དྲས་ལནི་ག་
རིག་རྩལ་ཚུ་ཚུདེཔ་ཨིན། དེ་ལས་ དྲ་བ་བཀློདེ་མ་མད་རུང་ རྩློམ་ག་དེབྱ་བ་བཟུམ་ རིང་ག་སམས་ཀྱི་
ཚར་ཉམས་ལུ་ཤེརི་བའ་ བསློདེ་ཚག་དེང་ དེགའ་སྐྱེློ་དེང་འབྲིལ་བའ་བློ་ཟེ་ཡང་སྒྱུརི་དེློ་ཡློདེཔ་མ་ཚདེ། 
ལློ་རྒྱུས་དེང་རྒྱལ་རིབས་ རིང་ག་མ་ཚའི་བྱ་རིམ་ཚུ་ཡང་ བློ་ཟེ་འབདེ་བསྒྱུརི་ནི་ཡློདེ།  

བློ་ཟེ་དེང་རྩློམ་གཉས་ཀྱི་ཁྱདེ་པརི་འདེ་ རྩློམ་འདེ་ གཙོ་བློ་ ཆེློས་སྐདེ་ཀྱི་ཐློག་ལུ་ གཞ་རན་འབདེ་དེ་ 
འབྲི་མ་དེང་། བློ་ཟེ་འདེ་གཙོ་བློ་ རློང་ཁའ་སྐདེ་ཡག་ལུ་ གཞ་རན་འབདེ་དེ་ འབྲིིཝ་ཨིན་རུང་ དེ་རིས་
ནིངས་པ་རྩློམ་ཚུ་ཡང་རློང་ཁའ་ནིང་ འབྲི་མ་མང་སུ་འཐློནི་པའ་བསྒང་ཡློདེ།  

བློ་ཟེ་འདེ་ རློང་ཁའ་སྙནི་ཚག་ག་གཞ་རན་འབདེ་དེ་ རློང་ཁའ་སྐདེ་ཡག་གློང་འཕལ་ག་དེློནི་ལུ་ སློབ་
སློང་འབདེ་དེགློཔ་ཨིན།  དེ་འབདེ་ནི་འདེ་གས་ དེམགས་དེློནི་འགྲུབ་དེགློཔ་ངློ་མ་འདེ་ སློབ་དེབ་ནིང་
བློ་ཟེ་ག་ དེཔ་ཚུལ་ཙོམ་རི་བཀློདེ་དེ་ཡློདེ་མ་ དེ་ལུ་བརན་ཏ་ སློབ་སློང་འབདེ་མ་ཚུ་གས་ ལག་ལན་
སང་བ་ག་ཐློག་ལས་འབདེ་ དྲ་བ་བཀློདེ་ནི་དེང་ ལནི་སབ་ནི་ཚུ་ དེཔ་ཆེ་ཁློང་ལུ་བཟུང་ས་མན་པརི་ སློ་
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སློའ་བློ་རིག་ག་ བང་མཛད་ཁ་ཕྱེ་ཞནམ་ལས་ གནིམ་བྱཱརི་སྤང་ནིང་ཤེརི་བའ་མ་ཏློག་བཟུམ་ ཚག་ག་
དེ་སྦེ་ཡང་བཟེློ་ས་ སབ་ཤེས་ནི་ག་རིག་རྩལ་ འཐློབ་དེགློཔ་ཨིན།   

འདེ་ག་དེློནི་ལས་ ཁྱློདེ་ལུ་སློབ་ཁང་ནིང་ག་ སློབ་དེཔློནི་རྐྱངམ་གཅིག་གས་མ་དེློ་བརི་ ཕམ་དེང་ཆེ་
རིློགས་ཚུ་གས་ཡང་ གྲློགས་རིམ་འབདེ་ཚུགས་ནི་ཨིནམ་ལས་ གཙོ་བློ་རི་ དེང་འདེློདེ་ལུ་ རིག་ལསཔ་
ཨིནམ་ ཧ་གློ་དེགློཔ་ཨིན།  

དེ་འབདེ་ཞནམ་ལས་ ཁྱད་ཀྱིས་ བློ་ཟེ་ག་རིགས་ ག་དེ་དྲག་དྲག་  གསརི་རྩློམ་འབདེ་དེ་ དེཔ་སྣློདེ་
ནིང་ བསྡུ་གསློག་འབདེ་དེགློ། དེ་གས་ ཤུལ་ལུ་ འགློ་བཙུགས་པའ་སྐབས་དེང་ ཤུལ་མ་ཁྱདེ་པརི་ 
ག་ཅི་རི་འདུག་ག? དེབྱ་དེཔདེ་འབདེ་དེ་ སྐྱེློནི་ཡློནི་ག་ཆེ་ ལན་དེགློཔ་དེང་ སྤང་དེགློཔ་ཚུ་ ངློས་
འཛན་ འབདེ་ཚུགས་ནི་ལུ་ ཕནི་ཐློགས་ཚུགས་དེགློཔ་ཨིན་ནིློ།། 
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ཉིནམ་གསུམ་པ་ནང་བསྒྱུར་བའི་བློ་ཟྱེ།  

ཆུང་ཚེ་ལས་འགྲོགས་པའི་ལྩོ་ཚང་། 

རྩློམ་པ་པློ། པདྨའ་ཚ་དེབང་བཀྲིས།  དྲག་ཤེློས་ཤེས་རིབ་མཐའ་ཡས། 
དེབྱ་བ།  བློ་ཟེ།    བློ་ཟེ། 

ཁུངས་དོན། 
པདྨའ་ཚ་དེབང་བཀྲི་ཤེས་ཀྱི་བློ་ཟེ་ གདེམ་ཁ་རྐྱབ་དེགློ་པའ་ཁུངས་དེློནི་ བློ་ཟེ་འདེ་ནིང་ག་ མང་ཚག་
དེང་ཚག་འབྲུ་རིམ་པ་ཚུ་ ལྷབ་མ་སློབ་ཕྲུག་ཨི་ལློ་ཚུ་ག་ ཤེས་ཡློནི་གནིས་ཚདེ་རིམ་པ་དེང་འཁྲལ་ཏ་ 
ཡློདེ་པ་མ་ཚདེ་ དུས་རྒྱུནི་ཁ་སབ་ཀྱི་འབྲིལ་བ་ནིང་ ལག་ལན་འཐབ་ཚུགས་པའ་ ཕལ་སྐདེ་ཀྱི་ཚགས་
བཅིདེ་ཐློག་ལས་ ཉནི་སབ་གློ་གསུམ་བདེ་བའ་ མང་ཚག་ཙོང་ཙོ་ཡློདེཔ་ལས་ འདེ་གས་ ཨི་ལློ་ཚུ་ག་ 
བློ་རིག་ འཕལ་ནི་དེང་། རློང་ཁའ་མང་ཚག་ག་དེ་མང་མང་ཤེས་ཚུགས་པའ་ཁརི་ མནིློ་ལུགས་ འབདེ་
ལུགས་ཀྱི་ བསམ་སློདེ་ཚུ་ལུ་ཡང་ འགྱུརི་བ་བྱུང་ས། ལྷབ་ནི་ལུ་སློ་བ་མ་ཞནི་པརི་ དེང་འདེློདེ་
བསྐྱེད་དེ་ ལྷབ་ཚུགས་པའ་དེགློས་པ་འདུག། 

ལས་དོན། 
 མང་ཚག་ལཱ་ཁག་ཚུ་ དེབྱ་བ་ཕྱེས་ཏ་ གློ་དེློནི་སབ་ཚུགས་དེགློ། 
 བློ་ཟེ་བསྒྱུརིཝ་དེ་ གཅིདེ་མཚམས་ གདེངས་ རྣམ་འགྱུརི་ཚུ་ ཚུལ་ལྡནི་འབདེ་ལག་ལན་འཐབ་

ཚུགས་དེགློ། 
 མང་ཚག་གློང་འློག་དེཀྲུགས་ཏ་ཡློདེ་མ་ཚུ་ གློ་དེློནི་ལན་ཞན་ནི་ ཚག་ག་བརྗེློདེ་པ་ནིང་ཕབ་ས་བྲི་

ཚུགས་དེགློ། 
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 བློ་ཟེ་ལུ་ དེབྱ་བ་མ་འདྲཝ་ ག་དེ་སྦེ་རི་ཡློདེཔ་ཨིན་ནི་ སབ་ཚུགས་དེགློ། 
 རིང་སློབས་ཀྱི་ བློ་ཟེ་ག་རིགས་ གསརི་རྩློམ་འབདེ་ཚུགས་དེགློ། 
 ཨི་ལློ་ཁློང་རི་ ནང་རྡློག་སྐབས་འཐློབ་དེང་ བསྟུནི་པའ་བློ་ཟེ་ ཐུང་ཀུ་རི་ཁྱདེ་འཇལ་ཚུགས་དེགློ། 

སློང་ལཱ།  
རིག་རྩལ། (སབ་ན་ ལྷག་ན་ བྲེ་ན་) རིག་སློབས་དབ་རིམ། (དྲན་ཤེས་) 

༡. དེློནི་ཚནི་འགློ་མ་བཙུགས་པའ་ཧ་མརི་ འཆེརི་གཞ་ནིང་ཚུདེ་པའ་ བློ་ཟེ་ཚུ་ སྐརི་མ་༡༠ ག་
རིང་ལུ་ ཁུ་སམ་སམ་འབདེ་ལྷག་བཅུག་ཞན་ནི་ མང་ཚག་ལཱ་ཁག་ཚུ་ཐློ་བཀློདེ་འབདེ་དེ་ རི་
རི་བཞན་སློབ་དེཔློནི་གས་ བྱང་ཤེང་གུ་བྲི་ནི་། དེ་ལས་ གློ་དེློནི་སབ་ནིའི་གློ་སྐབས་ ཨི་ལློ་
ལུ་སློདེ་དེ་ མ་ཤེསནི་སློབ་དེཔློནི་གས་ཆེ་རིློགས་འབདེ་བྱན་དེགློ། 

རིག་རྩལ། (སབ་ན་ ལྷག་ན་ བྲེ་ན་) རིག་སློབས་དབ་རིམ། (དྲན་ཤེས་)  
༢. སྡེ་ཚནི་ལས་ འགློ་ཁྲདཔ་མ་ངློམ་རི་ གདེམ་ཁ་རྐྱབ་ཞནམ་ལས་ འདེ་ཚུ་ལུ་ བློ་ཟེ་ཤེློ་ལློ་ཀ་ 

རི་ལྷག་བཅུག་ནི་དེང་ གཞནི་སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ དྲནིམ་བཏློནི་བཅུག་ཞནམ་ལས་ ཁློང་ག་ལྷག་ 
ཐངས་ཚུ་ལུ་ ཁྱདེ་པརི་ག་དེ་སྦེ་འདུག་ག་ ཐློ་བཀློདེ་དེང་ལདེ་སྲིློལ་འབདེ་བཅུག་དེགློ། 

རིག་རྩལ། (ཉིན་སབ་ ལྷག་ན་ བྲེ་ན་) རིག་སློབས་དབ་རིམ། (ལག་ལན་) 
༣. སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ ཁྱད་ཀྱིས་ བློ་ཟེ་སྒྱུརི་ཐངས་ཤེས་ག་ མཐློང་ཡ་ག་ཟེར་ དྲ་བ་བཀློདེ་དེ་ 

ཤེས་མ་ཚུ་ལུ་གློ་སྐབས་བྱན་ཏ་ རིམ་པ་འབད་བསྒྱུརི་བཅུག་ནི་དེང་ གཞནི་མ་ཚུ་ཉནི་བཅུག་
ས་ སློབ་ཕྲུག་ག་ས་ལས་ ཤེས་མ་མ་འཐློནི་པ་ཅིན་ སློབ་དེཔློནི་གས་ བློ་ཟེའི་གདེངས་དེང་ 



སློབ་དཔོན་ལམ་སློན།                                  སློབ་རིམ་༡༢པ། དཔེ་སྐྲུན་ལོ་ ༢༠༢༡ ལུ། 
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གཟུགས་ཀྱི་རྣམ་འགྱུརི་ཚུ་ ག་དེ་སྦེ་བཏློནི་ཏ་ བསྒྱུརི་དེགློཔ་ཨིན་ནི་ དེཔ་སློནི་ཅིག་འབདེ་
བྱན་དེགློ། 

རིག་རྩལ། (ཉིན་སབ་ ལྷག་ན་) རིག་སློབས་དབ་རིམ། (དབ་དཔྱེད་) 
༤. སློབ་དེཔློནི་གས་ ཨི་ལློ་ཚུ་དྲནིམ་བཏློནི་བཅུག་ཞནམ་ལས་ བློ་ཟེ་ག་དེབྱ་བ་ཚུ་ག་སྐློརི་ལས་ 

བཤེདེ་བྱན་སྦེ་ བློ་ཟེ་གཉསཔློ་འདེ་ དེབྱ་བ་ག་ཅིའི་ནིང་ཚུདེཔ་ཨིན་ནི་ དྲ་བ་དྲས་ལན་གྱི་ཐློག་
ལས་ གློ་སྡུརི་འབད་དགློ།   

འདེ་བཟུམ་སྦེ་ སློབ་དཔློན་གྱིས་ སྡེ་ཚནི་ནིང་ བློ་ཟེ་ དེགྲ་གླུ་ གཉན་གླུ་ དེགྲ་གཉན་སྤལ་
མ་འབདེ་ ཡློདེ་མའི་ དེཔ་རི་སློདེ་ཞན་ནི་ སྐརི་མ་༡༠ དེ་ཅིག་ག་རིང་ལུ་ གློ་སྡུརི་འབདེ་
བཅུག་ས་ དེམངས་ཁརི་རི་ཁུངས་དེང་སྦྲགས་ཏ་ གསལ་བཤེདེ་འབདེ་བཅུག་དེགློ། 

རིག་རྩལ། (སབ་ན་ ལྷག་ན་ བྲེ་ན་) རིག་སློབས་དབ་རིམ། (གཅིག་བསྡུས་) 
༥. སློབ་དེཔློནི་གས་ བློ་ཟེ་ཧ་གློཝ་འཇམ་མ་ དེཔ་ཤེློ་ལློ་ཀ་གཅིག་ བྱང་ཤེང་གུ་འབྲི་ཞན་ནི་ ཨི་ 

ལློ་ཚུ་ སྡེ་ཚནི་ནིང་གློ་སྡུརི་འབདེ་དེ་ བློ་ཟེ་ཤེློ་ལློ་ཀ་གཅིག་ གསརི་རྩློམ་འབདེ་བཅུག་ས་ 
དེམངས་ཁརི་གསལ་བཤེདེ་འབདེ་བཅུག་དེགློ། 

རིག་རྩལ། (ཉིན་སབ་ བྲེ་ན་) རིག་སློབས་དབ་རིམ། (ལག་ལན་) 
༦. ཨི་ལློ་ཚུ་ བདུནི་ཕག་ངལ་གསློའ་ནིང་ མཐའ་འཁློརི་ག་མ་སྡེ་ཚུ་དེང་ འབྲིལ་བ་འཐབ་ས་ 

བློ་ཟེ་མང་མང་ཉུང་ཉུང་ཅིག་ བསྡུ་ལན་འབདེ་ཞན་ནི་ ཤུལ་ལས་ཀྱི་ཐུནི་ཚནི་ནིང་ སློབ་ཁང་
ནིང་སནི་ཞུ་འབདེ་བཅུག་དེགློ། 



སློབ་དཔོན་ལམ་སློན།                                  སློབ་རིམ་༡༢པ། དཔེ་སྐྲུན་ལོ་ ༢༠༢༡ ལུ། 
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རིག་རྩལ། (སབ་ན་ ལྷག་ན་ བྲེ་ན་) རིག་སློབས་དབ་རིམ། (དབ་དཔྱེད་) 
༧. སློབ་དེཔློནི་གས་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ རིང་སློའ་བློ་འདློད་དང་ཚར་སྣང་དང་བསྟུན་ བློ་ཟ་རྩློམ་

སྒྲག་འབད་བཅུག་དགློ། ཨི་ལློ་ཚུ་གས་རྩློམ་སྒྲག་འབད་ཡློད་མ་འད་ དཔ་སྣློད་ནང་བདག་
འཛོན་འབད་བཅུག་ས་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ཁློང་རི་ནམ་ཁློམ་ ལགས་བཅིློས་འབད་ན་ག་ གློ་སྐབས་
ཡློདཔ་འབད་ སློབ་དཔློན་དང་སློབ་ཕྲུག་གཉིས་ཆ་རི་གས་ འཐློབ་ཚུགསཔ་འབད་བཞིག་
དགློ། 

རིག་རྩལ། (ལྷག་ན་ བྲེ་ན་) རིག་སློབས་དབ་རིམ། (དབ་ཞིབ་) 
༨. སློབ་དབ་འད་ནང་ལུ་ བཀློད་ཡློད་མ་བློ་ཟ་དང་པ་འད་ག་ གནས་སངས་བཟུམ་ཅིག་ ཁྱློད་ལུ་ 

འབྱུང་པ་ཅིན་ ག་ད་ས་འློང་ན་མས་གློ། དབ་དཔྱེད་འབད་ཞིནམ་ལས་ བཅུད་དློན་བཏློན་བཅུག་དགློ། 
 
ཇ་ཕུད་དང་ བྩོ་ཟེ་ཁྱད་བརྗེ་ནི། 
དབྱེ་བ་   བློ་ཟྱེ། 
རྩློམ་པ་པོ་ དྲགོས་ཤེས་རབ་མཐའ་ཡས་ཀི་བསྡུ་སིག། 
 
ཁུངས་དོན། 
སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ག་དེློནི་ལུ་ བློ་ཟེའི་ངློ་སློདེ་དེང་ མ་དེམངས་འཛམས་སརི་ རིང་གཅིག་གས་བསྒྱུརི་བའ་བློ་ཟེ་གས་
མ་ཚདེ་པརི་ བཤེདེ་པ་དེང་འབྲིལ་བའ་བློ་ཟེ་དེང་ བློ་ཟེ་ཁྱདེ་བརྗེ་ནི་ཚུ་ཤེས་དེགློཔ་དེ་ཡང་ཁག་ཆེ་བས། འདེ་ལུ་
བརན་ཏ་ ཇ་ཕུདེ་དེང་འབྲིལ་བའ་བློ་ཟེ་དེང་ བློ་ཁྱདེ་བརྗེ་ནིའི་དེཔ་གཉས་ནིང་ སར་བཏང་རྩློམ་ག་ དེཔ་དེློནི་
ཕུནི་སུམ་ཚགསཔ་འབདེ་ཡློདེ་པའ་ཁརི་ རིང་སློའ་བློ་རིག་ལས་བྱུང་བའ་ཚག་ཚུ་ དྲ་བ་དེང་འཁྲལ་ཏ་ འློས་
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འབབ་ཆེ་ཏློག་ཏློ་འབདེ་བཙུགས་ཡློདེཔ་ལས་ བློ་ཟེའི་དེཔ་ ལགས་ཤེློམ་ཅིག་འབདེ་མཐློང་ཡློདེ། དེ་གས་མ་
ཚདེ་ བློ་ཟེ་འདེ་ནིང་ རློང་ཁའ་སྙནི་འགྱུརི་ག་མང་ཚག་ མ་འདྲཝ་ཡང་ལ་ཤེ་ཚུདེ་ཡློདེཔ་ལས་བརན་ཏ་ སློབ་
ཕྲུག་ཚུ་གས་ སར་བཏང་སྙནི་རྩློམ་དེང་འབྲིལ་བའ་ཤེས་ཡློནི་དེང་ བཤེདེ་པ་དེང་འབྲིལ་བའ་ བློ་ཟེ། དེ་ལས་ 
བློ་ཟེ་ཁྱདེ་བརྗེ་ཐངས་ཀྱི་ གཞ་རན་རིག་རྩལ་འཐློབ་ཐབས་ལུ་ དེློནི་ཚནི་དེ་གཉས་ གདེམ་ཁ་རྐྱབ་ཡློདེཔ་ཨིན། 
 
སློང་ལཱ། 

སྐདེ་ཡག་རིག་རྩལ་ ཉནི་སབ་དེང་འབྲི་ལྷག། རིག་སློབས་ གློ་བ། ལག་ལན། 
༡. ཇ་ཕུདེ་དེང་འབྲིལ་བའ་ བློ་ཟེའི་ཚག་ཚུ་ དེང་པརི་ སློབ་ཕྲུག་དེག་པ་ཅིག་ལུ་ལྷག་བཅུག། དེ་ལས་ 

སློབ་དེཔློནི་གས་ ལྷག་ཐངས་ཀྱི་དེཔ་སློནི་འབདེ་དེ་ རྗེས་འདེད་འབདེ་དེ་ ལྷག་བཅུག་དེགློ། དེ་ལས་ 
སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ མང་ཚག་ཧ་མ་གློཝ་ག་ཅི་རི་ཡློདེ་ག་ སང་ཤེང་གུ་ ཐློ་བཀློདེ་འབདེ་དེ་ གློ་དེློནི་
བྲིས་བྱན་དེགློ། 
དེ་ལས་ ཚགས་བཅིདེ་རིའི་གློ་དེློནི་ག་ཅི་ཨིན་ནི་ ག་ཟེ་ལྦ་གའ་ཐློག་ལས་ སབ་བཅུག་དེགློ། སབ་མ་
ཚུགས་པ་ཅིན་ སློབ་དེཔློནི་གས་ བཤེདེ་བྱན་དེགློ། དེ་ལས་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ བློ་ཟེ་འདེ་ལས་ 
རིགས་བསྒྲིས་ཏ་ ཁློང་རིའ་ལློ་མཆེློདེ་དེང་ ཇ་མཆེློདེ་གང་རུང་ཅིག་ གསརི་རྩློམ་འབདེ་ནིའི་ གློ་
སྐབས་བྱན་དེགློ། 

༢. སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ ཁྱད་ཀྱི་གཡུས་ཁརི་འབདེ་རུང་ མཐའ་འཁློརི་དེང་ གླིློག་བརྙནི་ག་ཏ་རི་ འབདེ་
རུང་ བློ་ཟེ་ཁྱདེ་བརྗེ་ས་ མཐློང་ཡ་ག? ག་དེ་སྦེ་རི་འབདེ་ནི་འདུག་གློ? ཁྱད་ཀྱིས་ཡང་ བློ་ཟེ་
ཁྱདེ་བརྗེ་ནི་འདེ་ཤེས་ག? ཤེས་པ་ཅིན་ དུམ་གྲ་ཅིག་ དེཔ་སློནི་འབདེ། ཟེར་བའ་དྲ་བ་ཚུ་ག་ཐློག་
ལས་ སློནི་མའ་ཤེས་ཚདེ་དེབྱ་ཞབ་འབདེ། དེ་ལས་ བློ་ཁྱདེ་བརྗེ་ཐངས་ཀྱི་ སྐློརི་ལས་ སློབ་དེཔློནི་
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གས་ བཤེདེ་པ་དུམ་གྲ་ཅིག་རྐྱབ་བྱན་ཞནམ་ལས་ སློབ་དེབ་ནིང་ཡློདེ་མ་ བློ་ཟེ་ཁྱདེ་བརྗེ་ཐངས་ཀྱི་
དེཔ་འདེ་ལྷག་བྱན་དེགློ། 
དེའི་སྐབས་ དྲ་བ་དེང་ལནི་ཚུ་ དེཔ་དེློནི་མ་འདྲཝ་ སྣ་ཚགས་ལུ་བཀློདེ་དེ་ ག་དེ་སྦེ་ བསྒྱུརི་ཏ་ཡློདེ་
ག? བློ་ཟེ་འདེ་ནིང་ རིག་པ་ག་དེ་སྦེ་བཏང་ནུག་ག? དེབྱ་དེཔདེ་འབདེ་བཅུག་དེགློ། དེའི་སྐབས་ 
མང་ཚག་ཧ་མ་གློཝ་རི་ཡློདེནི་ བཤེདེ་བྱན་དེགློ།  
མཇུག་རི་ ཨི་ལློ་ཁློང་རི་གས་ཡང་ བློ་ཟེའི་དེཔ་དེབ་དེང་ ཤེས་མ་ཚུ་ལུ་ ཁུངས་གཏུགས་འབདེ་དེ་ 
དྲ་བ་གསུམ་རི་དེང་ལནི་༣རི་འབདེ་མ་ བློ་ཟེ་ རྩློམ་སྒྲིག་འབདེ་བཅུག་དེགློ། 
བློ་ཟེའི་སྐློརི་ལས་ སློབ་དེཔློནི་རིང་གས་རི་ ལགས་ཤེློམ་སྦེ་མ་ཤེས་པ་ཅིན་ སློབ་དེཔློནི་ཆེ་རིློགས་
གཞནི་ ཤེས་མ་ཚུ་ དེང་ ཡང་ནི་ མཐའ་འཁློརི་དེང་ མ་སྡེའི་ནིང་ བློ་ཟེ་ལགས་ཤེློམ་ཤེས་མ་རི་
ཡློདེ་པ་ཅིན་ དེ་ཚུ་ སྐུ་མགྲློནི་གསལ་བཤེདེ་པ་འབདེ་འབློ་ས་ བློ་ཟེ་སྒྱུརི་ཐངས་དེང་ བློ་ཟེའི་སྐློརི་
ལས་ འདྲ་ལནི་ལས་རིམ་འགློ་འདྲན་འཐབ་ས་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གས་ བློ་ཟེ་ངློ་མ་འབདེ་ བསྒྱུརི་མ་
ཤེས་རུང་ སར་བཏང་བློ་ཟེ་ཟེར་མ་འདེ་ འ་ནིམ་ཅིག་ལུ་གློཝ་ཨིན་མས། འདེ་ སྒྱུརི་ཐངས་འ་ནི་སྦེ་
ཨིན་མས། འདེ་གས་ སྙནི་རྩློམ་སང་ཐབས་ལུ་ ཕནི་ཐློགས་འ་ནི་སྦེ་འདུག་ཟེར་བའ་ ཤེས་ཡློནི་
ཅིག་འཐློབ་བཅུག་དེགློ།   
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དཔྱེ་གཏམ་ངོ་སློད། 

དེཔ་གཏམ་ཟེར་མ་འདེ་ བློ་སབ་པའ་སྐབས་ལུ་ བློ་ག་དེློནི་དེག་འདེ་ ཕརི་ལློགས་མའ་སམས་ལུ་ དེློདེ་
རིལ་རི་འབདེ་ཧ་གློ་བཅུག་ནི་དེང་ སམས་ལས་ནིམ་ཡང་མ་ཡལ་བརི་ བཞག་ཚུགས་ནི་ག་དྲནི་གཏམ་
ལུ་ དེཔ་འཇམ་ཏློང་ཏློ་ ཡློངས་གྲགས་ཨིན་མ་ཅིག་ལུ་ སརི་ཏ་སབ་མ་ག་གཏམ་ལུ་སབ་ཨིན།   

དེཔ་གཏམ་འདེ་ མ་སབ་ཤེས་ ཉནི་ཤེས་ཚུ་ག་ གནིས་རིམ་ནིང་ བློ་སབ་ཐངས་ཀྱི་ ཁྱདེ་ཆེློས་ཅིག་
ཡང་ཨིན། ང་བཅིས་རིའ་རྒྱལ་ཁབ་ནིང་ བློ་སབ་ནི་ལུ་མཁས་དྲགས་ཡློདེ་མ་ཚུ་གས་ བློ་ཚག་རི་ལུ་ 
དེཔ་གཏམ་རི་སརི་ཏ་ སབ་སྲིློལ་ཡློདེཔ་ལས་ མཁས་པ་དེང་མཁས་པ་ཕྱེདེ་དེ་ སབ་པའ་སྐབས་ལུ་ 
ལདེམློ་ལ་མ་ཚུ་ཡང་ བག་ཚམས་འཇློམས་ཏློག་ཏློ་དེང་ ངལ་རིངས་ཏློག་ཏློ་འློངམ་ཨིན།   

དེཔ་གཏམ་ག་ ཚག་མང་རིབས་ཅིག་ཡློདེ་རུང་ གློ་དེློནི་ག་དེབྱ་བ་འདེ་ སྒྲི་གཏམ་ཟེར་མ་འདེ་ ཚག་མ་
ཤེློརི་བའ་ཐློག་ལས་ ཟུརི་བཙུགས་ཏ་སབ་ནི་དེང་། སྐློརི་གཏམ་ཟེར་མ་འདེ་ དེློནི་འཇམ་ཏློང་ཏློ་ ཧ་གློ་
ཚུགས་པའ་ དེཔའི་ཐློག་ལས་སབ་ནི་དེང་ དེཔ་དེང་དེློནི་སརི་ཏ་ བསབ་བྱ་དེང་གྲློས་སློནི་འབདེ་ནི་ཚུ་
ནིང་བསྡུཝ་ཨིན།   

དེཔ་གཏམ་འདེ་ཚག་གཅིག་ནིང་ དེཔ་དེློནི་གཉས་ཆེ་རི་ཡློདེ་མ་དེང་། དེཔ་དེང་དེློནི་ཚག་གཉས་འབདེ་
སབ་མ་དེང་ ཚག་གསུམ་དེང་བཞ་འབདེ་ སབ་མ་ཚུནི་ཚད་ཡང་ཡློདེ། ལ་ལུ་ཅིག་ནིང་དེཔ་མ་སརི་བརི་ 
དེློནི་དེག་དེློདེ་རིལ་རི་ ཧ་གློ་ཚུགས་པའ་ཚག་གཅིག་འབདེ་མ་ག་ དེཔ་གཏམ་ཡང་ཡློདེཔ་ཨིན། 

དེ་ཚུ་ རློང་ཁའ་སྐདེ་ཡག་ག་གནིས་ཚདེ་ གློང་འཕལ་ག་དེློནི་ལུ་ ཁག་ཆེ་ཤེློས་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ དེ་ལློ་
ཚུནི་ཚད་ སབ་སྲིློལ་ཡློདེ་མ་ཚུ་ལས་ དེཔ་དེག་པ་ཅིག་ སློབ་དེབ་ནིང་ བཀློདེ་དེ་ཡློདེ། འདེ་ཚུ་ཁྱློདེ་རི་
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གས་ལྷབ་ཞནམ་ལས་ ལག་ལན་འཐབ་ཐངས་དེང་ གློ་དེློནི་ཚུ་ སློབ་དེཔློནི་ལུ་ཞུ་ས་ ཁྱློདེ་ཀྱིས་ མ་
གཞནི་གས་ དེཔ་གཏམ་སབ་མ་ཚུ་ ཧ་ གློ་ཚུགསཔ་ འབདེ་དེགློཔ་དེང་ ཁྱློདེ་རི་གས་ བློ་ག་བརི་ནི་ 
དེཔ་གཏམ་ཚུ་བཙུགས་ཏ་ ལག་ལན་འཐབ་ཐངས་ ཤེས་ཚུགསཔ་ འབདེ་དེགློཔ་ཁག་ཆེ།། 

ཁྱད་སློབ་རིམ་༡༢ པ་ཚུ་གས་ འདེ་ནིང་བཀློདེ་ཡློདེ་མ་ རྐྱངམ་གཅིག་ལྷབ་མ་དེ་གས་ ལྷབ་ཚརི་ཡ་ ཟེར་མ་
མནིློ་བརི། རིང་སློའ་སློབ་གྲྭའ་ཉ་འདེབས་དེང་ ཆེ་རིློགས་སློ་སློ་འ་ཡུལ་སྐདེ་ལུ་ སབ་སྲིློལ་ཡློདེ་པའ་ དེཔ་
གཏམ་ཚུ་ ཞབ་འཚལ་འབདེ་དེ་ ལྷབ་དེགློཔ་དེང་ ལགས་ཤེློམ་ཡློདེ་མ་ཚུ་ བསྡུ་གསློག་འབདེ་དེ་ ཤུལ་མའ་
དེློནི་ལུ་ གཞ་རན་འབདེ་བཏུབ་འབདེ་ བཞག་དེགློཔ་ཨིན་ནིློ།། 
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དཔྱེ་གཏམ་སྣ་ཚྩོགས། 
རྩློམ་པ་པློ། ངག་རྒྱུནི་ལས།  
དེབྱ་བ།  དེཔ་གཏམ། 

ཁུངས་དོན། 
དེཔ་གཏམ་འདེ་ རློང་ཁའ་ཉིམས་འགྱུརི་གྱི་ ཁྱདེ་ཆེློས་ཐུནི་མློང་མ་ཡན་པའ་ ལམ་སྲིློལ་བཟེང་པློ་ཅིག་
འབདེ་ སློནི་རིབས་ཀྱི་ཕམ་ལས་ དེ་ལློའ་བུ་བརྒྱུདེ་ཚུནི་ཚད་ལུ་ རྐྱན་ཆེག་དེང་ཉམས་པ་ མདཔ་འབདེ་
ཡློདེཔ་མ་ཚདེ་ དེང་རིབས་ཀྱི་མ་ཚུ་གས་ཡང་ ལག་ལན་འཐབ་བཞན་ཡློདེ་པའ་ ལམ་ལུགས་ཅིག་
ཨིན། 

ཕརི་ལློགས་མ་ལུ་ ཁ་བཀློདེ་བསབ་བྱ་དེང་ དྲནི་གསློ་ལ་སློགས་པའ་ བློ་ག་ཅི་སབ་རུང་ ག་ཏ་སབ་
རུང་ ནིམ་སབ་དེགློ་རུང་ ཡུལ་དུས་གནིས་སངས་གསུམ་དེང་འཁྲལ་ཏ་ དེཔ་གཏམ་རི་བཙུགས་ཏ་སབ་
པ་ཅིན་ ཕརི་ལུ་ ཕནི་ཐློགས་དེང་ངལ་རིངས་ ཆེ་བཞག་ཚུགས་པའ་བློ་ལུ་ བཅུདེ་དེློནི་ཡློདེཔ་འབདེ་
འགློཝ་ལས། མ་ག་དེགའ་ཚར་སམས་ལུ་ཡློདེ། །ཁྱ་ག་དེགའ་ཚར་མཇུག་མ་ལུ་ཡློདེ། །ཟེར་དེློ་བཟུམ་
འློང་ནི་ཨིནམ་མ་ཚདེ། མ་ལུ་ཧནི་པ་ཁ་ལས་སབ་ནི།། ངློ་ལགས་པའ་གདེློང་ལས་འཛུམ་མདེངས་
འཐློནི།། ཟེར་དེློ་བཟུམ་ཅིག་ཨིན།  

དེ་འབདེཝ་ལས་ སློབ་རིམ་༡༢ པའ་སློབ་དབ་འདེ་ནིང་ག་དེཔ་གཏམ་ཚུ་གས་ གཙོ་བློ་རི་ ལས་རྒྱུ་
འབྲིས་ ཐ་དེམ་ཚག་ མ་ག་ཁྱདེ་ཆེློས་ཁྱདེ་རྣམ་ འབདེ་བཏུབ་དེང་མ་བཏུབ་ལ་སློགས་པའ་ ཁ་བཀློདེ་
དེཔ་གཏམ་ཚུ་གལ་ཅིནི་ཙོང་ཙོ་རི་ཚུདེ་དེ་ཡློདེཔ་ཨིན། དེཔར་ནི། གནིམ་ཁ་ལུ་ འཕུརི་བའ་བྱ་དེ་ ཚརི་
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སློབ་གྲྭའི་རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་གོང་འཕེལ་ལས་ཁུངས།         ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག། 79 

གཅིག་ག་བ་ཡང་མཐློཝ་འབདེ་ ག་དེ་ཅིག་མཐློ་བའ་དེབྱངས་ལུ་འཕུརི་ཚུགས་ཚུགསཔ་ཅིག་ འཕུརི་ཏ་
རི་འབདེ་རུང་ ལློག་ཆེགས་དེགློཔ་དེ་ ས་ཁ་རི་ཆེགས་དེགློ་ ཟར་བའ་དཔ་བཟུམ་གྱིས་ ང་བཅིས་ག་རི་
ཨིན་རུང་ ཚ་དེ་རིས་ནིློརི་ལློངས་སློདེ་དེང་ བྱདེ་ངློ་རིས་ རིགས་རུས་ ཁ་མཁས་དྲགས་ སྤུ་འགར་
དྲགས་ལ་སློགས་པ་ ག་དེ་སྦེ་རི་ཡློདེ་དེ་འབདེ་རུང་ ནིམ་ཅིག་ག་ཚ་ འཆེ་བ་མ་རག་ག་སྒློ་ཁ་ལས་ 
བཙོརི་དེགློ་ཟེར་སབ་ནིའི་ དེཔ་དེང་དེློནི་ཚུ་ ཁུངས་དེག་སྤུས་དེག་འབདེ་ སློནི་ཚུགས་ནི་འདེ་གས་ཨིན། 
དོན་ཚན་གདམ་ཁ། 
ཨང་ དོན་ཚན། རྩློམ་པ་པོ་/བསྡུ་སིག་པ། བརློད་དོན། 
༡ དེཔ་གཏམ་སྣ་ཚགས། རློང་ཁ་གློང་འཕལ་དེབང་འཛན་/ཤེས་རིབ་མཐའ་ཡས། ལམ་སྲིློལ། ལགས་ཉས་དེཔདེ་པ། 

ལས་དོན།  
 སློབ་དེབ་ནིང་ལུ་བཀློདེ་ཡློདེ་མ་ དེཔ་གཏམ་ཚུ་ག་དེློནི་དེག་ཚུ་ ལགས་ཤེློམ་སྦེ་ ཧ་གློ་ཚུགས་དེགློ། 
 གནིདེ་དེློནི་དེང་འཁྲལ་ཏ་ བློ་ག་ནིང་ལུ་ ལག་ལན་འཐབ་ཚུགས་དེགློ། 
 རྗེློདེ་སྒྲི་དེང་ ཚག་ག་གཅིདེ་མཚམས་ཚུ་ ཚུལ་མཐུནི་ག་ཐློག་ལས་ སབ་ཚུགས་དེགློ། 
 དེཔ་གཏམ་འདེ་ལས་ རིགས་བསྒྲིས་ཏ་ དེཔ་གཏམ་ སྒྲི་གཏམ་ སྐློརི་གཏམ་ཚུ་ཉནི་ཏ་ ཧ་གློ་

ཚུགས་པའ་ཁརི་ དེ་དེང་བསྟུནི་པའ་ལནི་ཚུ་ འློས་འབབ་དེང་བསྟུནི་ཏ་ རྒྱས་བཤེདེ་དེང་བཅུདེ་
བསྡུས་ གང་འློས་ཀྱི་ཐློག་ལས་ འབྲི་ལྷག་དེང་སབ་ཉནི་འབདེ་ཚུགས་དེགློ། 

 ཆེློས་སྐདེ་ནིང་ དེབྱན་སྐདེ་ཚུ་ལས་གློ་བའ་ སར་བཏང་ག་གནིདེ་དེློནི་ཚུ་ རློང་ཁའ་ནིང་སྐདེ་སྒྱུརི་
འབདེ་དེ་ ག་སྡུརི་དེང་ལགས་ཉས་ཀྱི་ དེབྱ་དེཔདེ་ཚུ་འབདེ་ཚུགས་དེགློ། 

 ཡུལ་དུས་གནིས་སངས་གསུམ་དེང་བསྟུནི་པའ་ རྩློདེ་འགྲནི་དེང་ གློ་སྡུརི་ཚུ་མཐལ་ཕྱེན་འབདེ་དེ་ 
ཉནི་སབ་ཀྱི་རིག་རྩལ་ འློས་ལྡནི་འཐློབ་ཚུགས་དེགློ། 
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སློང་ལཱ།  
རིག་རྩལ། (བྲི་ནི་ ལྷག་ནི་) རིག་སློབས་དེབྱ་རིམ། (དེབྱ་དེཔདེ་) 

༡. སློབ་དེཔློནི་གས་ ཨི་ལློ་ཚུ་སྡེ་ཚནི་འབདེ་བཟེློ་ཞནམ་ལས་ སྡེ་ཚནི་རི་ནིང་ དེཔ་གཏམ་རི་ 
སློདེ་དེ་ འློག་ག་ལཱ་འགནི་ཚུ་སློདེ་སྦེ་ འབདེ་བཅུག་དེགློ།  
 དེཔ་གཏམ་ཚུ་ ཁློང་རི་གས་ལྷག་ས་ གློ་སྡུརི་འབདེ་བཅུག་ཞནམ་ལས་ དེཔ་གཏམ་

གནིས་སངས་ག་ཅི་བཟུམ་ཅིག་ནིང་ བཙུགས་ནི་ཨིན་ནི་ དེཔ་གཏམ་ཚུ་བཙུགས་ཏ་ 
དེློནི་མཚམས་རི་ བྲི་བཅུག་དེགློ། 

 རིང་སློའ་སྡེ་ཚནི་ནིང་ག་ དེཔ་གཏམ་དེང་དེཔ་གཏམ་དེའི་སྐློརི་ལས་ བྲིས་ཡློདེ་མ་དེློནི་
མཚམས་ཚུ་ དེམངས་ཁརི་གསལ་ཞུ་འབདེ་དེ་ སྡེ་ཚནི་སློ་སློའ་བརི་ནི་ བཏུབ་མ་བཏུབ་
ཀྱི་བསམ་འཆེརི་ བརྗེ་སློརི་འབདེ་དེ་ གློ་སྡུརི་ཐློག་གཏནི་འབབས་འབདེ་དེགློ། 

 སློབ་དེབ་ནིང་ བཀློདེ་དེ་ཡློདེ་མ་དེཔ་གཏམ་ཚུ་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ ཁློང་རིའ་ཧ་གློ་དེློ་
བཟུམ་ འགྲལ་བཤེདེ་རྐྱབ་བཅུག་ནི་དེང་། ཡང་ནི། གློ་དེློནི་བྲི་བཅུག་ས་ དེམངས་ལུ་ 
གསལ་བཤེདེ་འབདེ་བཅུག་ཞནམ་ལས་ ལགས་བཅིློས་འབདེ་དེ་ དེཔ་སྣློདེ་ནིང་ལུ་བསྡུ་
གསློག་འབདེ་དེ་བཞག་དེགློ། 

རིག་རྩལ། (བྲི་ནི་ ལྷག་ནི་) རིག་སློབས་དེབྱ་རིམ། (གཅིག་བསྡུས་) 
༢. ཨིང་ལིཤེ་དེང་ སྐདེ་ཡག་གཞནི་ནིང་ལུ་ སབ་སྲིློལ་ཡློདེ་པའ་དེཔ་གཏམ་ ཁློང་རི་གས་ཤེས་

མ་ཚུ་ ལློག་རློང་ཁའ་ནིང་ ཚག་དེློནི་ག་བརྡ་སྒྱུརི་འབདེ་དེ་ རློང་ཁའ་ནིང་དེཔ་གཏམ་གསརི་
སྒྱུརི་འབདེ་དེ་ རིང་ལུགས་ཀྱི་དེཔ་གཏམ་ངློ་མ་བཟུམ་སྦེ་ སབ་ངློ་བདེ་དེང་མ་བདེ་ ཕརི་
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ལློགས་མ་ལུ་ གློ་བརྡ་འཇམ་ཏློང་ཏློ་འབདེ་ འཕློདེ་ཚུགསཔ་དེང་མ་ཚུགསཔ་ཚུ་ ག་སྡུརི་
འབདེ་དེ་ ལྷག་བལ་བཅུག་དེགློ། 
  འདེ་བཟུམ་སྦེ་ ཆེློས་སྐདེ་ནིང་སབ་སྲིློལ་ཡློདེ་པའ་ འཇག་རན་པའ་ཁ་གཏམ་དེང་ སློནི་  
  བྱློནི་རྒྱལ་བ་གློངམ་ཚུ་གས་གསུངས་བཞག་མ་ བསབ་བྱ་ལ་སློགས་པའ་རྩློམ་རིགས་ཚུ་    
  ཡང་ རློང་ཁའ་ཐློག་སྐདེ་སྒྱུརི་འབདེ་དེ་ སབ་ངློ་བདེ་དེང་མ་བདེ་ག་ བརྡ་འཕློདེ་ཐབས་ལུ་    
  དེབྱ་བ་ཕྱེས་བལ་བཅུག་དེགློ། 
  སྡེ་ཚནི་ནིང་དེང་ ཆེ་འབདེ་ ཡང་ནི་ རིང་རྐྱང་འབདེ་དེ་ རིང་སློབས་ཀྱིས་ དེཔ་གཏམ་ 
  གསརི་རྩློམ་འབདེ་བཅུག་ཞནམ་ལས་ ལགས་ཉས་ཀྱི་སྐློརི་ལས་གྲློས་བསྟུནི་འབདེ་དེ་ མ་  
  འློངས་པརི་ དུས་རྒྱུནི་དེབྱ་ཞབ་ཀྱི་སྐུགས་བྱན་ནི་ག་དེློནི་ལུ་ དེཔ་སྣློདེ་ནིང་བསྡུ་གསློག་ 
  འབདེ་དེ་ བཞག་དེགློ། 

རིག་རྩལ། (བྲི་ནི་ ལྷག་ནི་) རིག་སློབས་དེབྱ་རིམ། (ལག་ལན་) 
༣. དེཔ་གཏམ་ཚུ་གང་འློས་རི་བཙུགས་ཏ་ གསལ་བཤེདེ་ཐུང་ཀུ་རི་བྲི་བཅུག་ཞནམ་ལས་ ཆེ་ 

རིློགས་དེམངས་ཁརི་ གསལ་ཞུ་འབདེ་བཅུག་དེགློཔ་དེང་ གསལབཤེདེ་བྲིས་ཡློདེ་མ་ག་རི་ 
སློབ་ཁང་ནིང་ འགྲམ་སློནི་འབདེ་དེ་བཞག་བཅུག་ནི། 

རིག་རྩལ། (ཉནི་ནི་ སབ་ནི་) རིག་སློབས་དེབྱ་རིམ། (ལག་ལན་) 
༤. སློབ་དེཔློནི་གས་ ཨི་ལློ་ཚུ་ལུ་དེཔ་གཏམ་ག་དེློནི་ཚནི་རི་རི་ སྡེ་ཚནི་ཁག་ནིང་སློདེ་དེ་ དེབྱ་བ་

དེཔདེ་བཅུག་དེགློ།  
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དེཔར་ནི། སྐལ་བ་ཅིནི་གས་མ་གཏློགས། །རི་བ་ཅིནི་གས་མ་འཐློབ། ། 
རིང་སམས་མདེའ་འདེ་ཕང་། །མ་སམས་གཞུ་འདེ་བཀུག ། 

དེཔ་གཏམ་འདེ་ གནིས་སངས་ག་ཅི་བཟུམ་ཅིག་ནིང་ ལག་ལན་འཐབ་ནི་ག་ འློས་འབབ་
འདུག་ག་ དེབྱ་བ་དེཔདེ་བཅུག་ས་ བློ་ག་ནིང་བཙུགས་ཏ་ དེཔ་རི་བྲི་བཅུག་དེགློ། 

རིག་རྩལ། (བྲི་ནི་) རིག་སློབས་དེབྱ་རིམ། (གཅིག་བསྡུས་) 
༥. སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ དེཔ་མཛད་ནིང་འཁྱད་ཞནམ་ལས་ ལུང་འདྲན་དེང་ དེཔ་གཏམ་ཚུ་ཡློདེ་པའ་ 

སྲུང་དེང་གཏམ་རྒྱུདེ་ འབྲི་རྩློམ་ཚུ་འཚལ་ཏ་ལྷག་བཅུག་ཞནམ་ལས། དེ་ནིང་ལུ་ འདྲན་ཡློདེ་
པའ་ ལུང་དེང་དེཔ་གཏམ་ཚུ་ ག་ཅི་ག་རྒྱབ་སྣློནི་ལུ་ཨིན་ནི་ དེབྱ་དེཔདེ་འབདེ་དེ་ ངློས་འཛན་
འབདེ་བཅུག་ས་སྙནི་ཞུ་བྲི་བཅུག་དེགློ། 
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གསལ་བཤད་ངོ་སློད། 
གསལ་བཤེད་ཟར་མ་འད་ གནད་དློན་ཅིག་ག་སྐློརི་ལས་ གཞིན་ ཡད་ཆས་ཚུགས་པའ་གློ་བ་བརྡ་སྤྲིློད་
འབད་ན་དང་ གློས་སྡུརི་འབད་དགློ་པའ་ རྩ་བའ་ བསམ་འཆརི་བཤེད་ན་ག་ ངག་རྩློམ་གྱི་རིག་རྩལ་
ཅིག་ཨིན། འད་ལུ་ལགས་སརི་དང་ གསལ་བཤེད་ཟར་ སབ་སློལ་ཡློདཔ་མ་ཚད་ ཞི་ས་ནང་ལུ་ 
གསུང་བཤེད་ཟར་ཡང་ཞུཝ་ཨིན།  

གསལ་བཤེད་འད་ དཔྱེ་གཏམ་ལུ་ཡང་།  གཏམ་ཚིག་གསུམ་གི་བརྡ་ལན་མ་སློད་ན།  །ཕ་དང་བུ་ཡང་
ངོ་མི་ཤེས། །ཟར་དློ་བཟུམ་ ཆུང་ས་ལས་འབདན་ རིང་ག་ངློ་སྤྲིློད་ གསལ་བཤེད་འབད་ན་ལས་འགློ་
བཙུགས་ཏ་ ཆ་ས་ལས་འབདན་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སད་བྱུས་དང་ ཁྲིམས་ཀྱི་དྲལ་བསྒྲགས་ཚུ་ རྒྱང་
བསྒྲགས་ནང་ལས་ རྒྱལ་ཡློངས་དང་ འཛོམ་གང་ལུ་ དངློས་མཐློང་ག་གསལ་བཤེད་ འབད་དགློཔ་
ཚུན་ཡློདཔ་ཨིན།  ད་ཡང་  གསལ་བཤེད་ཀྱི་དབ་བ་ནང་ལུ། 
࿇ རིང་ག་ངློ་སྤྲིློད་གསལ་བཤེད།            
࿇ གནས་ཚུལ་གསལ་བཤེད། 
࿇ ཞིལ་འཛོམས་ཀྱི་རྩ་དློན་གསལ་བཤེད།  
࿇ འགློ་བཙུགས་མཇུག་བསྡུའ་རན་འབྲེལ་གསལ་བཤེད།  
࿇ དུས་ཆན་གྱི་དགའ་སློན་གསུང་བཤེད། 
࿇ ཆད་བསློད་བསགས་བརློད་ཀྱི་གསལ་བཤེད། 
࿇ བཀའ་ཁྲིམས་གསལ་བསྒྲགས་ཀྱི་གསལ་བཤེད། 
࿇ དགའ་བསུའ་འབློན་པ་ལགས་སློ།  
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࿇ ཁས་ལན་དང་ལན་གྱི་གསལ་བཤེད།  
࿇ བརྡ་དློན་གསལ་བསྒྲགས་ཀྱི་གསལ་བཤེད། 
࿇ བཀའ་དྲན་དགའ་ཚར་གྱི་གསལ་བཤེད།  
࿇ གློགས་རིམ་རྒྱབ་སྐྱེློརི་སྐུལ་བསྒྲགས་ཀྱི་གསལ་བཤེད།  
࿇ ཁ་འབྲེལ་ལགས་སློན་གྱི་གསལ་བཤེད་ཚུ་ཡློད། ད་ཚུ་ཡང་ ཧ་མ་ལས་ ག་སྒྲག་ཡློད་པའ་ 
གསལ་བཤེད་དང་ ག་སྒྲག་མད་པའ་གསལ་བཤེད་ ཡག་ལྷག་གསལ་བཤེད་དང་ དློན་ཚན་དབ་བཤེད་ 
དྲ་བ་དྲས་ལན་ གསལ་བཤེད་ཚུ་ འབད་ཐངས་མ་འདྲཝ་ལ་ཤེ་ཡློད། འབད་ཐངས་མ་འདྲཝ་ད་ཚུ་ ག་
ད་ས་རི་ འབད་དགློ་རུང་ གཙོ་བློ་རིང་གས་ སབ་དགློ་པའ་དློན་དག་ད་ མ་འཛོལ་བརི་ གཞིན་ལུ་བརྡ་
འཕྲློདཔ་འབད་ སབ་དགློ་པའ་ཁརི་ ད་ཁརི་ ལུང་འདྲན་དང་ གཏན་ཚགས་ཚུ་བཀློད་ད་ སབ་དགློ།  
གསལ་བཤེད་ད་ཚུ་རིབ་འབྱུང་པ་ཅིན་ ཚག་དློན་ཕུན་སུམ་ཚགས་པའ་སྒེློ་ལས་ གཞིན་གྱིས་ ཡད་ཆས་
ཚུགསཔ་ཅིག་དང་ རིང་གས་སབ་པའ་ གཏམ་དང་ལུང་འདྲན་ཚུ་ མཇུག་ལས་མཇུག་སུ་ མ་ག་རི་
གས་བརད་མ་བཏུབ་པརི་ དཔྱེ་བཏུབ་པའ་ གཏམ་སབ་ན་མཁས་དྲགས་ཀྱི་ མང་གཏམ་འཐློན་དགློཔ་
ཅིག་ཨིན། 

ད་ག་དློན་ལས་ གསལ་བཤེད་ ལག་ལན་གྱི་སློབ་སློང་དློན་ལུ་ གཙོ་བློ་ རིང་ག་རྒྱུད་ལུ་ ཤེས་བ་ཡློན་
ཏན་གྱི་གཞི་རན་ སྤུས་ཚད་དགློ་པའ་ཁརི་ ད་གུ་ མཁས་པ་གཞིན་གྱི་གསུང་བཤེད་ གང་མང་ལྷག་
ས་ ཐློས་པའ་ཡློན་ཏན་ རྒྱུད་ལུ་དགློཔ་ཁག་ཆ། ལྷག་པརི་དུ་ ཨི་རག་རི་ སབ་ན་ག་སང་བ་འབད་ད་ 
གློམས་འདྲས་ཚུད་ན་འད་ ག་ན་ལས་གལ་ཆ། 



སློབ་དཔོན་ལམ་སློན།                                  སློབ་རིམ་༡༢པ། དཔེ་སྐྲུན་ལོ་ ༢༠༢༡ ལུ། 
 

སློབ་གྲྭའི་རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་གོང་འཕེལ་ལས་ཁུངས།         ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག། 85 

འད་འབད་ན་འད་གས་ འློག་ལུ་མཁས་པ་གཞིན་གྱིས་ གསུང་བཤེད་གནང་བའ་དཔ་ཚུ་ བཙུགས་ཏ་ཡློདཔ་
ལས་ ད་ལུ་ དབ་དཔྱེད་འབད་ཞིནམ་ལས་ འགློ་བཙུགས་ མཇུག་བསྡུ་ག་ཚག་གཞི་ཚུ་ མ་འདྲཝ་ ག་ད་ས་
འདུག་ག་ ད་དང་རིགས་བསྒྲས་ཏ་ གནད་དློན་གཞིན་ཚུ་ག་དློན་ལུ་ ཁྱློད་རི་གས་ ཚག་གཞི་གསརིཔ་བཙུགས་
ཏ་ སང་བ་འབད་དགློཔ་ཨིན།། 

དོན་ཚན་གདམ་ཁ། 
ཨང་ དོན་ཚན། འབྱུང་ཁུངས། བརློད་དོན། 
༡ སཱག་ལུང་ཕྱེློགས་མཐུནི་འབྲིལ་ཞལ་འཛམས་ཐངས་༥ 

པའ་གསུང་བཤེདེ། 
སཱག་ག་གསལ་བཤེདེ་
བསྡུ་དེབལས། 

མཐུནི་ལམ་གུས་བཏུདེ། 

༢ ཁ་བྲེལ་ལགས་སློན་གྱི་གསལ་བཤེད། ཀབས། དག་སྣང་། 

 ལས་དོན།  
 གསལ་བབཤེདེ་འདེ་ལྷག་ས་ འདེ་ནིང་ཡློདེ་པའ་གནིདེ་དེློནི་ཚུ་ཧ་གློ་ཚུགས་དེགློ། 
 གསལ་བཤེདེ་ཟེར་མ་འདེ་ རིང་བཞན་ ག་ཅི་བཟུམ་ཅིག་ཨིན་ན་ ཧ་གློ་ཚུགས་དེགློ། 
 འདེ་ནིང་ལས་འཐློནི་མའི་ མང་ཚག་གསརིཔ་ཚུ་ སློབ་ཕྲུག་གས་ ལག་ལན་འཐབ་ཚུགས་དེགློ། 

གསལ་བཤད་འདི། སཱག་ལུང་ཕློགས་མཐུན་འབྱེལ་ཚོགས་པའི་ཞལ་འཛོམས་ཐེངས་༥ པའི་གསུང་
བཤད། མི་དབང་མངའ་བདག་འཇིགས་མྱེད་སེང་གེ་དབང་ཕྱུག་མཆོག་གིས་ སཱག་ལུང་ཕློགས་མཐུན་
འབྱེལ་ཚོགས་པ་ཐེངས་༥ པའི་ནང་ སི་ཚེས་༢༡.༡༡. ལས་༢༣.༡༡.༡༩༩༠ ལུ་ གསུངས་ཡོད་པའི་
གསུང་བཤད་ རློང་ཁའི་ནང་སྐད་སྒྱུར་འབད་འབདཝ་ཨིན། 

གསལ་བཤད་གཉིས་པ་འདི། ཁ་བལ་ལེགས་སློན་གི་གསལ་བཤད་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ ལྷག་སྱེ་དབྱེ་བ་
དཔྱད་བཅུག་ནི་གི་དོན་ལུ་ དཔེ་ཅིག་འབད་བཟློ་བཟློཝ་ཨིན། སློབ་དཔོན་གིས་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ དོན་
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ཚན་འདི་ངོ་སློད་ འབད་མ་བིན་པར་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་དབྱེ་བ་དཔྱད་དེ་ ལྷབ་བཅུག་དགོཔ་ཨིན། དེ་
འབད་ཞིནམ་ལས་ སློབ་ཕྲུག་གི་ སློབ་དེབ་ནང་ལུ་ དོན་ཚན་མ་བཀོད་པར་བཞག་སྱེ་ཡོད། 

 
གསལ་བཤད་སྩོབ་སྩོན་གྱི་སྩོང་ལཱ་ལམ་སྩོན།  

རིག་རྩལ། (ཉནི་ནི་ སབ་ནི་ ལྷག་ནི་) རིག་སློབས་དེབྱ་རིམ། (ལག་ལན་) 
༡. སློབ་ཕྲུག་ག་རི་ལུ་ གསལ་བཤེད་འད་ལྷག་བཅུག་ས་ གསལ་བཤེད་འད་གས་ གནད་དློན་

ག་ཅི་རི་འགབས་ནུག་ག་ སློབ་ཕྲུག་རིང་རི་སློ་སློ་ལུ་ ཐློ་བཏློན་བཅུག། ད་ལས་ སློབ་དཔློན་
གྱིས་ དམགས་བསལ་འབད་ ཨི་ལློ་ཚུ་ག་མང་བཏློན་ས་ གསལ་བཤེད་འད་ གནད་དློན་ག་
ཅི་ག་སྐློརི་ལས་ཨིན་ན་ དྲ་བ་དྲས་ལན་འབད་དགློ། 

རིག་རྩལ། (ཉནི་ནི་ སབ་ནི་ ལྷག་ནི་) རིག་སློབས་དེབྱ་རིམ། (གཅིག་བསྡུས་) 
༢. གསལ་བཤེད་འད་ལྷག་བཅུག་ས་ འད་ནང་ག་གནད་དློན་ཚུ་ སྤྱི་དློན་འབད་བཏློན་བཅུག་ས་ 

ཨི་ལློ་རིང་རི་སློ་སློ་ལུ་ ལྷག་བཅུག་དགློ། འད་ཚུ་སློ་དཔློན་གྱིས་ ངས་བདན་ཨིན་མན་ དྲ་བ་
དྲས་ལན་གྱི་ཐློག་ལུ་ གློ་སྡུརི་འབད་ན་ག་ ལམ་སྣ་འཁྱད་དགློ།  

རིག་རྩལ། (ལྷག་ནི་ བྲི་ནི་) རིག་སློབས་དེབྱ་རིམ། (དེབྱ་དེཔདེ་) 
༣. སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ སློབ་གྲྭའ་གནས་སངས་ནང་ གནས་ཚུལ་འད་ཚུ་ ཞིབ་འཚལ་བྲི་བཅུག་ 

དགློ། གནས་ཚུལ་བསྡུ་ལན་འབད་ད་ འབག་འློང་མ་ཚུ་ གསལ་བཤེད་འབད་ བྲི་བཅུག་
བཅུག་ས་ཁྱབ་བསྒྲགས་བང་ཤེང་ཚུ་ལས་ ཕརི་སརི་བཞིག་དགློ། 

རིག་རྩལ། (ལྷག་ནི་ བྲི་ནི་) རིག་སློབས་དེབྱ་རིམ། (དེབྱ་དེཔདེ་) 
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༤. སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ ཁློང་གས་འབྲེ་མ་གསལ་བཤེད་འད་ ཆ་རིློགས་གཞིན་གྱིས་ ག་ད་ས་ཧ་གློ་
བས་ག་ སྐྱེློན་ཡློན་ཚུ་ སློབ་ཕྲུག་ཆ་རིློགས་ལས་ལན་ཏ་ ལློག་ཞུན་དག་འབད་ད་ སློབ་ཁང་
ནང་ཉིནམ་དག་པ་ཅིག་ག་དློན་ལུ་བཞིག་ས་ ཤུལ་ལས་དུས་རིམ་དབ་ཞིབ་ཀྱི་སྐུགས་ དྭང་
གསལ་གྱི་ཐློག་ལུ་བན་ན་ག་དློན་ལུ་ དཔ་སྣློད་ནང་བསྡུ་བཞིག་དགློ།  

རིག་རྩལ། (ལྷག་ནི་ བྲི་ནི་) རིག་སློབས་དེབྱ་རིམ། (དེབྱ་དེཔདེ་) 
༥. སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ སློབ་དབ་ནང་ཡློད་མ་ གསལ་བཤེད་གཉིསཔློ་འད་ ག་སྡུརི་འབད་བཅུག་

ཞིནམ་ལས་ དྲག་མ་ག་ཁྱད་ཆློས་ ཚག་ག་ཉིམས་དང་ མཛོས་ཆ་ཚུ་བལྟེ་བཅུག་ན་དང་། 
དྲག་པའ་གངས་སུ་མ་ཚུད་པའ་སྐྱེློན་ཚུ་ ངློས་འཛོན་འབད་བཅུག་ས་ དྲགཔ་བཟློ་ན་ག་ 
ཐབས་དང་ གནས་སྐབས་ཚུ་བཏློན་ཏ་ བཅིློ་ཁ་རྐྱབ་ན་ག་ གློ་སྐབས་བན་དགློ། 
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སྲུང་དང་གཏམ་རྒྱུད། 

        



སློབ་དཔོན་ལམ་སློན།                                  སློབ་རིམ་༡༢པ། དཔེ་སྐྲུན་ལོ་ ༢༠༢༡ ལུ། 
 

སློབ་གྲྭའི་རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་གོང་འཕེལ་ལས་ཁུངས།         ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག། 90 

སྲུང་གི་ངོ་སློད། 

སྲུང་ཐུང་ཟེར་མ་འདེ་ཡང་ རྩློམ་རིག་ག་ནིང་གསས་ཅིག་ཨིན། རྩློམ་གཞུང་དེང་ཕྱེདཔ་དེ་ འགྲལ་
བཤེདེ་ཐུང་སུ་འབདེ་རྐྱབ་ས་བྲི་མ་ལུ་ སབ་ཨིན། 

སྲུང་ཐུང་ཟེར་མ་འདེ་ ལྷག་མ་ཚུ་ག་སམས་ལུ་ དེགའ་སྐྱེློ་ལ་སློགས་པའ་ཉམས་བརྒྱདེ་དེང་ལྡནི་པའ་
ཚར་སྣང་ཚུ་ འབྱུང་བཅུག་ནི་དེང་ ཡང་ཅིན་ བརྗེློདེ་དེློནི་ཅིག་ སློནི་ནིའི་དེློནི་ལུ་ མ་དེང་སམས་ཅིནི་ 
ལྷ་འདྲ་ ཅི་དེངློས་ ཚུ་ག་སྐློརི་ལས་ དེངློས་སུ་བྱུང་འབྱུངམ་དེང་ ཡང་ནི་ སམས་ཀྱིས་བཟེློ་བཟེློཝ་ཚུ་ 
ལྷུག་ཚག་ནིང་ཐུང་སུ་ཅིག་ དེ་ལས་ སྲུང་རྩདཔ་དེག་པ་ཅིག་ཡང་ཡློདེཔ་འབདེ་ བྲི་མ་ཅིག་ལུ་སབ་
ཨིན། 

ཨིན་རུང་ དེ་ཚུ་བཅུདེ་བསྡུ་བ་ཅིན་ སྲུང་ནིང་ལུ་ གཙོ་བློ་རི་ གནིས་དུས། སྲུང་རྩདཔ། རྙློག་གཞ། 
ཚར་ཤུགས། ཞ་ཐབས། བརྗེློདེ་དེློནི་དེང་། བཅིས་པའ་ ཁྱདེ་ཆེློས་ཚུ་ ཚང་དེགློཔ་ཨིན།   
བཟེློ་བཀློདེ།(གནིས་/དུས) སྲུང་འདེ་འབྱུང་སའ་ ཡུལ་དུས་གནིས་སངས་ཚུ་ལུ་གློ་ནི། དེཔར་ནི་ 

ཡུལ་/རྒྱལ་ཁབ/གཡུས་/ཁྱམ/ས་ཁློངས་དེང་། དུས་ཚད་/དུས་རིབས/ལློ་
/ཟླ་/ཞག་/སློགས་པ། དེ་ལས་ གནིས་སངས་/མ་སྡེ་དེང་ གནིམ་གཤེས་ 
སྲུང་རྩད་པའ་ གནིས་སངས་ཚུ་ ག་ཅི་བཟུམ་ཅིག་ཡློདེཔ་ཨིན་ནི༌སློནི༌མ༌ལུ༌གློ༌ནི་
ཨིན། 
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སྲུང༌རྩདཔ། སྲུང་རྩདཔ་ཟེར་མ་འདེ་ མ་ ཡང་ནི་ སྐབས་སྐབས་སམས་ཅིནི་དེང་ཤེང་ཚུ་གས་
ཡང་ འབྲིལ་གཏློགས་གཙོ་བློ་ཅིག་འབདེ་ ལཱ་འབདེ་མ་ཅིག་ལུ་སབ་ཨིན། སྲུང་
ཐུང་ཀུ་ནིང་ བྱད་ལས་སློནི་མ་ཅིག་ལུ་གློ་ནི་ཨིན། 
སྲུང་རྩདཔ་ལུ་ཡང་ སྲུང་རྩདཔ་གཙོ་བློ་ཅིག་དེང་ འདེ་ལུ་འགྲནི་སྡུརི་འབདེ་མ་
ལྡློག་ཕྱེློགས་ཅིག་འློངམ་ཨིན། 

སྲུང་ག་འགྲློས་ཟེར་མ་འདེ་ སྲུང་ག་གཞ་འགམ་ཅིག་ཨིན། དེ་ཡང་ སྲུང་འདེ་ནིང་ལུ་བྱ་རིམ་ཚུ་འགློ་
རིམ་ག་དེ་སྦེ་འབྱུང་དེློ་ག་ བཤེདེ་མ་ཅིག་ལུ་གློ་ནི་ཨིན།  
རྙློག༌གཞ། སྲུང་རྩདཔ་ལུ་ སབས་མ་བདེ་བའ་ དེློ་འགྲནི་འབྱུང་བཅུག་མ་ དེཀའ་ངལ་ལུ་ 

གློཝ་ཨིན། 
རྙློག་གཞ་ཟེར་མ་འདེ་ སྲུང་ཐུང་ཀུ་ནིང་ལུ་ སྲུང་རྩདཔ་ཚུ་ག་བརི་ནིང་དེཀའ་ངལ་
འབྱུང་མ་ཅིག་ལུ་སབ་ཨིན། 

ཚར་ཤུགས་= སྲུང་ག་གནིས་སངས་དེང་འཁྲལ་ཏ་ དེགའ་བ་དེང་སྐྱེློ་བ་ འཇགས་སྣང་ལ་སློགས་
པའ་ སམས་ཀྱི་ཚར་བ་ ཤུགས་ཆེ་ཤེློས་ ག་ཅི་རི་འབྱུང་དེློ་ག་ དེ་ལུ་གློཝ་ཨིན།  

ཞ་ཐབས་= སྲུང་ནིང་ལུ་ཡློདེ་པའ་དེཀའ་ངལ་འདེ་ མཐའ་མཇུག་ལུ་ སལ་ཐབས་ག་དེ་སྦེ་
འབདེ་ཡ་ག་ དེ་ལུ་གློཝ་ཨིན།  

སྲུང་གི་
འགློས། 



སློབ་དཔོན་ལམ་སློན།                                  སློབ་རིམ་༡༢པ། དཔེ་སྐྲུན་ལོ་ ༢༠༢༡ ལུ། 
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བརྗེློདེ་དེློནི་= སྲུང་ག་དེམགས་དེློནི་གཙོ་བློ་ ལགས་ཉས་ཀྱི་བསབ་བྱ་དེང་ ཡད་ཆེས་བསྐྱེད་
ཚུགས་པའ་གནིདེ་དེློནི་ཅིག་ལུ་གློཝ་ཨིན། 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

སྲུང་ག་འབྲི་ཤེློག།(སྲུང་འབྲི་ཐངས་ཀྱི་ཆེ་ཤེས་བཅུ་གཅིག།) 

སྲུང་ག་མང་:  

བརྗེློདེ་དེློནི: སྲུང་ག་ནིང་དེློནི་གཙོ་བློ་ལུ་སབ་ཨིན། 

སྲུང་གི་འགྲོས་རིས། 

འག་ོཐོག། 
སྲུངརྩྱེདཔ་ངོ་སློད་དང་ 

གནས་དུས། 
 

བཟློ་ནི། 
སྲུངརྩྱེདཔ་ག་ཏ་ེའགློཝ་ 
ཨནི་ན? ག་ཅི་སྱེ ? 

 

མཐར་ཐུག་གི་ཚརོ་ཤུགས། དཀའ་ངལ། 
སྲུང་རྩྱེདཔ་ང་ོམ་དང་སྲུང་རྩྱེདཔ་གཞན་ལུ་ 

ག་ཅ་ིབྱེམ་ཤུགས་འདུག། 
 

ཞི་ཐབས། 
དཀའ་ངལ་སེལ་བ། 

 
མཇུག་བསྡུ། 

ག་ར་གསི་ ག་ད་ེསྱེ་ཚརོ་བ་མློང་
ནུག་ག་ ག་ད་ེསྱེ་འགྱུར་ནུག་ག་ཚུ་

ལུ་སབ་ཨནི། 
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བཟེློ་བཀློདེ(གནིས་/དུས): སྲུང་འདེ་ས་གནིས་ག་ཏ་ལུ་དུས་ཚད་ནིམ་འབྱུང་ཡ་ག་བཤེདེ་པ་རྐྱབ་མ་ལུ་
སབ་ཨིན། 

སྲུང་རྩདཔ་/སྲུང་རྩདཔ་ག་ཁྱདེ་ཆེློས: སྲུང་རྩདཔ་ག་ཕྱེ་གཟུགས་ཀྱི་ཁྱདེ་ཆེློས་དེང་(བཟེློ་རྣམ་
/གཟུགས་གཤེས/རྣམ་འགྱུརི) མནིློ་བསམ་གཏང་ཐངས་
དེང་བློ་སབ་ཐངས་ཚུ་གསལ་ཏློག་ཏློ་འབདེ་སློནི་མ་ལུ་སབ་ཨིན། 

ཉམས(ཚར་ཤུགས): སྲུང་འདེ་ནིང་ལས་འབྱུང་བའ་ཚར་བ་ དེཔ་འབདེནི་ དེགློདེ་བྲི་ས་ས་
/འདྲློགས་ས་སི/འཁྲུལ་ས་ས་ཚུ་བཟུམ་ལུ་སབ་ཨིན། 

སློནི་ཚར:   སྲུང་འདེ་ནིང་ལུ་ག་ཅི་རི་འཐློནི་འློང་ག་ཟུརི་བརྡ་སློནི་མ་ཅིག་ལུ་སབ་ཨིན། 

རྗེས་དྲནི:  ཧ་མ་སྲུང་འདེ་ག་ནིང་ག་ཅི་རི་བྱུང་ཡ་ག་ འདེ་ག་གནིས་སངས་ཚུ་ལློག་
སློནི་མ་ཅིག་ལུ་སབ་ཨིན། 

རྙློག་གཞ་:  རྙློག་གཞ་ཟེར་མ་འདེ་ སྲུང་ཐུང་ཀུ་ནིང་ལུ་ སྲུང་རྩདཔ་ཚུ་ག་བརི་ནིང་
དེཀའ་ངལ་འབྱུང་མ་ཅིག་  ལུ་སབ་ཨིན། དེ་ཡང་ རིང་བཞན་ཤུགས་
ཀྱིས་བྱུང་མ་དེཀའ་ངལ་ལུ་ ལྡློག་ཕྱེློགས་འབདེ་མ་ཅིག་ལུ་གློ་ནི་ཨིན།  

ཁྱདེ་པརི་/ལྡློག་ཆེློས: སྲུང་རྩདཔ་ཚུ་ག་བརི་ནིང་མནིློ་ཐངས་དེང་འབདེ་ཐངས་ཚུ་རྒྱབ་འགལ་
འབདེ་དེ་སློནི་མ་ཅིག་ ལུ་སབ་ཨིན། 



སློབ་དཔོན་ལམ་སློན།                                  སློབ་རིམ་༡༢པ། དཔེ་སྐྲུན་ལོ་ ༢༠༢༡ ལུ། 
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གབ་ཚག(ཟུརི་ཟེ): གནིདེ་དེློནི་ཅིག་ལུ་སྒྲི་དེཔག་ས་ གནིདེ་དེློནི་གཞནི་མ་ཅིག་ཧ་གློཝ་འབདེ་སབ་མ་
ཅིག་ལུ་གློ་ ནི་ཨིན། 

མཐརི་ཐུག་ག་ཚར་ཤུགས:སྲུང་ག་ནིང་ལུ་སམས་ཀྱི་ཚར་ཤུགས་སྦེློམ་འབྱུང་སའ་གནིས་སངས་ཅིག་ལུ་
སབ་ཨིན། 

འགྲློས:སྲུང་འདེ་འགློ་བཙུགས་ཏ་མཇུག་ག་དེ་སྦེ་བསྡུ་ནི་ཨིན་ནི་ག་རིམ་པ་སློནི་མ་ཅིག་ལུ་སབ་ཨིན། 

 

སྲུང་དེ་ཚུ་ག་ནིང་དེློནི་གས་ ང་བཅིས་རིའ་མ་ཚ་ལུ་ཁག་ཆེ་བའ་ སྤང་བང་ག་བསབ་བྱ་ གང་རུང་ཅིག་ 
སློནིམ་མ་ཚདེ། སྲུང་ལུ་བརན་ཏ་ འདེས་པའ་འབྱུང་རིབས་དེང་ མ་དེང་སམས་ཅིནི་ རིགས་མ་འདྲཝ་
ཚུ་ག་ མ་ཚའི་གནིས་སངས་ཚུ་ཡང་ ཧ་གློ་ཚུགས་པའ་ཁརི་ སྲུང་དེབ་ལྷག་མ་འདེ་གས་ མང་ཚག་
ཡག་སྡེབ་ མ་འདྲཝ་གསརིཔ་ ལ་ཤེ་ཅིག་རི་ ཤེས་ཚུགས་པའ་ དེགློས་པ་ཚུ་ཡློདེ།  

དེ་འབདེཝ་ལས་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གས་སློབ་དེབ་ནིང་ག་སྲུང་དེང་ སྲུང་ལྷནི་ཐབས་ཚུ་ག་ཐློག་ཁརི་ རྩ་
གཞུང་དེང་འབྲིལ་བའ་ ལྷག་དེབ་དེང་ དེཔ་མཛད་ཚུ་ལས་ སྲུང་དེབ་ཚུ་ ག་དེ་མང་མང་ལྷག་ས་འབདེ་
བ་ཅིན་ རིང་ག་ཐློས་རྒྱ་གློང་འཕལ་འགློ་བ་གས་མ་ཚདེ་ རློང་ཁའ་སྐདེ་ཡག་ག་རིག་རྩལ་ཡརི་རྒྱས་ལུ་
ཡང་ ཕནི་ཐློགས་སྦེློམ་རི་འབྱུང་ནི་ཨིནམ་ལས་ སྲུང་དེབ་ག་དེ་མང་མང་ལྷག་དེགློཔ་འདེ་ཁག་ཆེ། 

སྲུང་ཚུ་ག་བཀློདེ་ཐངས་འདེ་ ལ་ལུ་སམས་ཤེློརི་ས་ས་དེང་། ངལ་རིངས་ཏློག་ཏློ། ལ་ལུ་འདྲློགས་ས་ས། 
ལ་ལུ་དེགློདེ་བྲི་ས་ས། ལ་ལུ་རྔམ་ས་ས།ལ་ལུ་ཐ་རྡུགས་ས་ས། ལ་ལུ་འཁྲུལ་ས་ས།ལ་ལུ་སྐྱེློ་ས་ས། ལ་
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ལུ་ཧ་ལས་ས་ས།ལ་ལུ་ཡད་ཆེས་ཏློག་ཏློ། ལ་ལུ་འབྱུང་རིམ་ངས་མད་ཀྱི་རིང་བཞན་འབདེ་ ཡློདེཔ་མ་
ཚདེ་ ལ་ལུ་ དེ་ཚུ་ག་རི་ ས་བསྲིས་འབདེ་འློངམ་ཨིན། 

སློབ་དེབ་འདེ་ནིང་ལུ་ སྲུང་ག་རིགས་དེག་པ་ཅིག་ བཀློདེ་དེ་ཡློདེ་མ་འདེ་ གློང་ག་ཁྱདེ་ཆེློས་དེང་ བཀློདེ་
ཐངས་ག་ཅི་ག་གྲངས་སུ་ ཚུདེཔ་ཨིན་ནི་ ཁྱློདེ་ཀྱིས་ དེབྱ་དེཔདེ་འབདེ་དེ་བལ་བ་ཅིན་ ཤེས་མ་ཚུགསཔ་
མད། འདེ་ནིང་ལས་ཁྱློདེ་ལུ་ཕནི་ཐློགས་དེགློཔ་འདེ་ དེང་པ། སྲུང་ག་ནིང་དེློནི་འདེ་གས་ ཁྱློདེ་རིའ་མ་
ཚའི་ བྱ་སློདེ་ལུ་འགྱུརི་བ་འགློ་ནི་ལུ་ཕནི་ཐློགས་དེང་། གཉས་པ། འདེ་བཟུམ་མའ་ རྩློམ་རིག་མ་འདྲ་
བའ་རིག་རྩལ་ལུ་བརན་ཏ་ ལྷག་ནི་དེང་བྲི་ནི་ལ་སློགས་པའ་ གློ་རློགས་ཀྱི་ གནིས་ཚདེ་གློང་འཕལ་
གཏང་ནི་ལུ་ཕནི་ཐློགསཔ་ཨིན། 
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སྲུང་གི་སྐབས་ སློབ་དཔློན་ཚུ་གིས་ སློབ་སློན་གནང་དགོཔ། 
སྲུང་ སློབ་སློན་འབད་བའི་སྐབས་ སྲུང༌གི༌ནང་དློན་ཚུ་ ཧ་གོཝ་ཙམ་འབད་ མ་བཞག་པར་ཁོང་གི་རྒྱུད་ལུ་ 
སྐད་ཡིག་གི་ རིག་རལ་བཞི་ ཡར་རྒྱས་གཏང་ཐབས་ལུ་ དམིགས་ཏེ་ གཤམ་འཁོད་ཀྱི་སློང་ལཱ་ཚུ་འགོ་འདྲེན་
འཐབ་དགོཔ་ཨིན། 

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

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

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

དབྱེ་ཞིབ། 
སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ འབྲི་ལྷག་ཉན་སབ་ཚུ་གི་དློན་ལུ་ སློང་ལཱ་མ་འདྲཝ་ ལེ་ཤ་ཅིག་ འབད་ཡློད་མི་ཚུ་གི་སྐོར་
ལས་ སློབ་དཔློན་ཚུ་གིས་ དུས་རྒྱུན་དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་ སྐུགས་ཐློ་ཚུ་བཞག་དགོ། དེ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཁོང་ ཡར་
རྒྱས་འགྱོ་དློ་ཡློད་མེད་ འཕྲལ་འཕྲལ་ར་ བལྟ་དགོ། ཁོང་ སློབ་གྲྭ་ནང་འློང་པའི་དུས་ཚློད་འདི་ འཕྲློ་བརླག་
མ་བཏང་པར་ ཉིནམ་གཅིག་བ་ཉིནམ་གཅིག་ ཡར་དྲག་འགྱོ་ནིའི་ མནློ་བསམ་བཏང་སྟེ་སློབ་སློན་འབད་
དགོཔ་ཨིན། 
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སྲུང་གི་དོན་ཚན་གདམ་ཁ། 
ཨང་། དནོ་ཚན། དབྱེ་བ། རློམ་པ་པོ་/བསྡུ་སིག་པ། བརློད་དོན། 
༡ རཱ་གམ་རིན་པློ་ཆེ། དེགློདེ་བྲིློ་ས་ས།  བཀྲི་ཤེས་སློབས་རྒྱས།  
༢ ཡཱིད་པ། འདྲློག་ས་སི   
༣ ཤེང་ག་ལྷ་མློ། ཡད་ཆས། ཚ་རིང་། རྩ་གཞུང་འགློ་དཔློན། རིང་བཞིན་གནས་སངས། 
༤ རྣམ་རློག་བསྐྱེདན་ རིང་ག་

གྱིབ་མ་ཡང་འདྲ། 
 

   

ལྷན་ཐབས། 
ཨང་། དནོ་ཚན། དབྱེ་བ། རློམ་པ་པོ་/བསྡུ་སིག་པ། བརློད་དོན། 
༡ གནམ་བསྐློས། དགའ་སྲུང་། དྲག་ཤེློས་ཤེས་རིབ་མཐའ་ཡས། ལས་འཕྲློ། 
༢ སམས་ཀྱི་དློགས་པ། དཔའ་ཉིམས། ཤེས་རིབ་རྡློ་ར། རློང་ཁ་སློབ་དཔློན། ལས་འབྲེས། 
༣ རྡློའ་ངལ་འཚ། དེགློདེ་བྲི། དྲག་ཤེློས་ ཤེས་རིབ་མཐའ་ཡས། ཕག་དེློག་ག་རྣམ་སན། 
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ལས་དོན། 
࿌ སྲུང་འདེ་ག་ བཅུདེ་དེློནི་ག་ཅི་ཨིན་ནི་ ཧ་གློ་ཚུགས་དེགློ། 
࿌ སྲུང་འདེ་ག་ཆེ་ཤེས་དེང་ འབྱུང་རིམ་ཚུ་ལུ་བལ་ས་ རིགས་བསྒྲིས་ཏ་ ཨི་ལློ་ཚུ་གས་ སྲུང་ཟེར་མ་

འདེ་ འབྲི་ལུགས་ག་དེམ་ཅིག་ལུ་ སབ་ཨིན་ནི་ ཧ་གློ་ཚུགས་དགློ། 
࿌ སྲུང་འད་ག་ ནང་དློན་ཚུ་ལུ་བལྟེ་ས་ ཡད་ཆས་བསྐྱེད་ཚུགས་དགློ། 
࿌ སྲུང་འད་རིང་ག་ མ་ཚ་དང་འབྲེལ་བ་འཐབ་ས་ སྤང་བང་འབད་ཚུགས་དགློ། 
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࿌ སྲུང་འབྲེ་ཐངས་ཀྱི་ཆ་ཤེས་དང་འཁྲིལ་ཏ་སྲུང་ཐུང་ཀུ་རི་གསརི་རྩློམ་འབད་ཚུགས་དགློ། 
རིག་རྩལ། (ཉིན་ན་ སབ་ན་ ལྷག་ན་) རིག་སློབས་དབ་རིམ། (གློ་བ་) 

༡. སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ སྲུང་འད་ལགས་ཤེློམ་སྦེ་ ལྷག་བཅུག་ཞིནམ་ལས་ གློ་བ་ལན་བཅུག་དགློ། 
ལྷག་ཚརི་བའ་ཤུལ་ལུ་ སློབ་ཕྲུག་རི་རི་བཞིན་ལུ་སབ་བཅུག་དགློ། 

རིག་རྩལ། (ལྷག་ན་ བྲེ་ན་) རིག་སློབས་དབ་རིམ། (གཅིག་བསྡུས་) 
༢. སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ སྲུང་འད་ག་ཅི་ག་སྐློརི་ལས་ཨིན་ན་ ཁློང་གས་ཧ་གློ་མ་བསམ་འཆརི་ བྲི་

བཅུག་དགློ། བསམ་འཆརི་བྲེས་ཏ་ཡློད་མ་འད་ སློབ་ཕྲུག་དམངས་ལུ་བཤེད་བཅུག་དགློ། 

རིག་རྩལ། (ལྷག་ན་དེང་ཉནི་སབ) རིག་སློབས་དབ་རིམ། (དབྱེ་དེཔདེ) 

༣ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ སྡེ་ཚནི་ནིང་ བགློ་ཞནམ་ལས་ སྲུང་དེ་ནིང་ག་ སྲུང་རྩདཔ་དེང་ རྙློགས་གཞ་ 
བརྗེློདེ་དེློནི་ ཞ་ཐབས་ཚུ་ ག་ཅི་རི་ཨིན་ནི་ དེབྱ་དེཔདེ་འབདེ་བཅུག། དེ་ལས་ དེམངས་ཁརི་
གསལ་བཤེདེ་འབདེ་བཅུག། དེའི་སྐབས་ སློབ་དེཔློནི་གས་ མ་བཏུབ་རི་འབྱུང་པ་ཅིན་ 
ལགས་བཅིློས་འབདེ་དེ་བྱན་དེགློ།  

རིག་རྩལ། (ལྷག་ནི་དེང་བྲི་ནི།) རིག་སློབས་དེབྱ་རིམ་ ལག་ལན།  

༤. སློབ་དེཔློནི་གས་ སྲུང་དེ་ནིང་ གནིས་སངས་ཚུ་ ངློ་མ་བཟུམ་འབདེ་རི་ཚར་བཅུག་ནིའི་དེློནི་ལུ་ 
སློས་བཏགས་ཏ་འབྲི་ཐངས་ཚུ་ ངློས་འཛན་འབདེ་བཅུག་དེགློ། དེ་ལས་ སློབ་དེཔློནི་གས་ 
སྲུང་རྐྱང་པ་ཐུང་ཀུ་ཅིག་བྲིས་བྱན་ཞནམ་ལས་ སླུང་འདེ་ སློས་བཏགས་ཏ་ བྲི་བཅུག་ས་ 
མཐའ་མཇུག་ལུ་ དེབྱ་ཞབ་འབདེ་དེ་ལགས་བཅིློས་འབདེ་བྱན་དེགློ།  
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(ལྷག་ན་ བྲེ་ན་) རིག་སློབས་དབ་རིམ། (དབ་དཔྱེད་) 
༤. སློབ་ཕྲུག་ཚུ་དཔ་མཛོད་ནང་ འཁྱད་ཞིནམ་ལས་ ཨིང་ལྲིཤེ་ནང་ཡློད་མ་སྲུང་ཚུ་ ཞིབ་འཚལ་

འབད་ད་ རློང་ཁ་ནང་སྐད་སྒྱུརི་འབད་ད་བྲི་བཅུག་དགློ། སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གས་འབྲེ་མ་སྲུང་ཚུ་ 
དཔ་སྣློད་ནང་ལུ་བསྡུ་གསློག་འབད་ད་ བཞིག་དགློ། 
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ལས་དློན། 
࿌ འཇགས་སྣང་ག་སྲུང་ཟེར་མ་འདེ་ནིང་ལུ་ ཁྱདེ་རྣམ་ག་ཅི་བཟུམ་རི་ ཚང་དེགློཔ་ཨིན་ནི་ སབ་

ཚུགས་དེགློ། 
࿌ སྲུང་འདེ་ནིང་ལུ་ཡློདེ་པའ་ འཇགས་སྣང་ག་ཁྱདེ་ཆེློས་ཚུ་ སློ་སློརི་བཏློནི་ བྲི་ཚུགས་དེགློ། 
࿌ སྲུང་འདེ་གས་ མ་ལུ་ཕནི་གནིློདེ་ག་དེ་སྦེ་འདུག་ག་ དེབྱ་བ་དེཔདེ་ཚུགས་དེགློ། 
སློང་ལཱ།  

རིག་རྩལ། (ལྷག་ནི་ བྲི་ནི་) རིག་སློབས་དེབྱ་རིམ། (དེབྱ་ཞབ་) 
༡. སྲུང་འདེ་ སྡེ་ཚནི་ནིང་ལྷག་བཅུག་ཞནམ་ལས་ འཇགས་སྣང་ག་སྲུང་ཨིན་པའ་ཁུངས་ གྲློས་

སྡུརི་ག་ཐློག་ལས་ ཟེན་བྲིས་བཏབ་བཅུག་དེགློ། ཟེན་བྲིས་བཏབ་མ་འདེ་ སྡེ་ཚནི་རི་རི་བཞན་
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གས་ དེམངས་ཁརི་སནི་ཞུ་འབདེ་དེ་ བཏུབ་མ་བཏུབ་ཀྱི་རྩློདེ་འགྲནི་འབདེ་ཐློག་ལས་ གྲློས་
ཐག་གཅིདེ་དེགློ། 

 

རིག་རྩལ། (ལྷག་ནི་ བྲི་ནི་) རིག་སློབས་དེབྱ་རིམ། (ལག་ལན་) 
༢. སྲུང་འདེ་ནིང་ འཇགས་སྣང་དེང་འབྲིལ་བའ་ ཁྱདེ་ཆེློས་ཚུ་ སློ་སློརི་ཐློ་བཀློདེ་བཅུག་ས་ ཐློ་

བཀློདེ་འབདེ་མ་ རྣམ་འགྱུརི་དེང་ཚག་ཚུ་ ལག་ལན་འཐབ་ས་ འཇགས་སྣང་ག་སྲུང་ཐུང་ཀུ་
རི་སྡེ་ཚནི་ནིང་བྲི་བཅུག་ནི། 

རིག་རྩལ། (ལྷག་ནི་ བྲི་ནི་) རིག་སློབས་དེབྱ་རིམ། (དེབྱ་དེཔདེ་) 
༣. སྲུང་འདེ་གས་ མ་སྡེ་གཞནི་ལུ་ཕནི་པ་དེང་གནིློདེ་པའ་ཁུངས་དེློནི་ཚུ་ མནིློ་བསམ་བཏང་ས་ 

སབ་བཅུག་ནི། སློབ་ཕྲུག་གས་ སབ་པའ་སྐབས་ སློབ་དེཔློནི་གས་ བྱང་ཤེང་གུ་ དེབྱ་ཁག་
གཉས་ལུ་དེབྱ་ས་ འབྲི་བྱན་དེགློ། དེཔར་ནི། 
ཕན་པ་ཡོད་པའི་ཁུངས་དོན། གནོད་པ་ཡོད་པའི་ཁུངས་དོན། 

  

རིག་རྩལ། (ལྷག་ནི་ བྲི་ནི་) རིག་སློབས་དེབྱ་རིམ། (ལག་ལན་) 
༤. སྲུང་འདེ་ནིང་ལས་ཐློནི་མ་ མང་ཚག་གསརིཔ་ཚུ་ ལློགས་སུ་བཏློནི་བཅུག་ཞནམ་ལས་ སློབ་

ཕྲུག་ཚུ་ག་རྒྱུདེ་ལུ་མང་ཚག་རྒྱ་སྐྱེད་འབདེ་བཅུག་དེགློ།   

རིག་རྩལ། (ལྷག་ནི་ བྲི་ནི་) རིག་སློབས་དེབྱ་རིམ། (དེབྱ་ཞབ་) 
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༥. སྲུང་འདེ་ནིང་འཇགས་སྣང་དེང་ ཡད་ཆེས་ཚུགས་པའ་ཆེ་ ག་ཅི་རི་འདུག་ག་ ངློས་འཛན་
འབདེ་བཅུག། ཨི་ལློ་ཚུ་གས་ སྐྱེློནི་འབདེ་མཐློང་པ་ཅིན་ སྐྱེློནི་དེ་བསུབ་ནི་ག་དེློནི་ལུ་ ཐབས་
ཤེས་ག་ཅི་རི་ཡློདེ་ག་ བྲི་བཅུག་དེགློ། 

 
ཤིང་གི་ལྷ་མྩོ་ཀྱི་སྩོང་ལཱ་ལམ་སྩོན། 

འབྲི་མ།  ཚ་རིང་། 
དེབྱ་བ།  དེགའ་སྲུང་། 

ཁུངས་དློན། 
ཤེང་ག་ལྷ་མློའ་སྲུང་གདེམ་འཐུ་འབདེ་དེགློ་མ་འདེ་ ཨི་ལློ་ཚུ་གས་ སློནི་ང་བཅིས་རིའ་ཕ་མའ་སྐབས་
ལས་རི་ ལྷ་དེང་འདྲ་ཟེར་ དེངློས་སུ་མག་གས་མཐློང་ནི་མད་རུང་ ཡློདེཔ་འབདེ་ ཆེ་གནིས་འབདེ་མ་
འདེ་ལུ་ ཡད་ཆེས་བསྐྱེད་ཚུགསཔ་མ་ཚདེ་ སྲུང་ག་བརྗེློདེ་དེློནི་ལུ་བརན་ ཨི་ལློ་ཚུ་གས་ ཤེང་དེ་ཚུ་ག་
མནིློ་སརི་མ་བཏློག་པརི་ རིང་བཞན་གནིས་སངས་བདེག་འཛན་འབདེ་ནི་ལུ་ཡང་ ཕནི་ཐློགས་འདུག།  

དེ་མ་ཚདེ་ སྲུང་འདེ་ལྷག་པའ་སྐབས་ལུ་ཡང་ འབྱུང་རིམ་ཚུ་ སློ་ཆེ་ཏློག་ཏློ་ཡློདེ་ནི་འདེ་གས་ ལློག་
ལློག་ལྷག་རུང་ ལྷག་དེགློ་མནིློ་ས་ས་ག་ཁྱདེ་ཆེློས་ཚངམ་འབདེ་ཡློདེཔ་ལས་ གདེམ་འཐུ་འབདེ་ཡ། 

ལས་དློན། 
࿌ སྲུང་འདེ་ནིང་ ཨི་ལློ་ཚུ་གས་ཡད་ཆེས་བསྐྱེད་ཚུགས་པའ་ ལློ་རྒྱུས་ག་ཅི་འདུག་ག་སབ་ཚུགས་

དེགློ། 
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࿌ སྲུང་འདེ་གས་ མ་སྡེ་གཞནི་ལུ་གློ་བརྡ་ག་ཅི་སློདེཔ་ཨིན་ནི་ ཤེས་ཚུགས་དེགློ། 
࿌ སྲུང་རྩདཔ་ཚུ་ག་ བྱ་སློདེ་ཀྱི་ལགས་ཉས་དེབྱ་བ་ཕྱེ་ཚུགས་དེགློ། 
࿌ སྲུང་འདེ་ལྷག་ས་ གསལ་བཤེདེ་དེང་གསལ་ཞུ་ཚུ་ རྗེློདེ་སྒྲི་དེག་ཏློག་ཏློ་དེང་ ཚག་ག་གཅིདེ་

མཚམས་ཚུ་ ཚུལ་མཐུནི་ཐློག་འབདེ་ཚུགས་དེགློ། 
࿌ སྲུང་འདེ་ལྷག་ས་ ཚབ་རྩད་འབདེ་ཚུགས་དེགློ། 
࿌  སྲུང་འདེ་གས་ མ་སྡེ་གཞནི་ཚུ་ལུ་ བཟེང་ངནི་ག་གློ་བརྡ་ ག་ཅི་སློདེཔ་ཨིན་ནི་ ཤེས་ཚུགས་

དེགློ། 

སློང་ལཱ།  
རིག་རྩལ། (ཉིན་ན་ སབ་ན་ ལྷག་ན་) རིག་སློབས་དབ་རིམ། (དབ་དཔྱེད་) 

༡. ཨི་ལློ་སྡེ་ཚནི་༣-༤ ལུ་ བགློ་བཤེའ་རྐྱབ་ས་ སྲུང་འདེ་ལྷག་བཅུག་ཞནམ་ལས་ འདེ་
དེགའ་སྲུང་ནིང་ག་དེ་སྦེ་ཚུདེཔ་ཨིན་ནི་ གྲློས་སྡུརི་འབདེ་བཅུག་ས་ སྡེ་ཚནི་འགྲནི་སྡུརི་ག་
ཐློག་ལུ་ སབ་བཅུག་ནི། དེགའ་སྲུང་དེང་འབྲིལ་བ་ཡློདེ་པའ་ སྲུང་ཐུང་ཀུ་གཞནི་བཙོག་འཐུ་
འབདེ་དེ་ སྡེ་ཚནི་ནིང་སློདེ་ཞནམ་ལས་ ལྷག་བཅུགཔ་དེང་གཅིག་ཁརི་ སྲུང་ག་དེབྱ་བ་ག་ཅི་
ནིང་ཚུདེཔ་ཨིན་ནི་ དེབྱ་ཞབ་འབདེ་དེ་ སབ་བཅུག་དེགློ། 

རིག་རྩལ། (ཉིན་ན་ སབ་ན་ ལྷག་ན་) རིག་སློབས་དབ་རིམ། (དབ་དཔྱེད་) 
༢. ཨི་ལློ་ཚུ་ལུ་ལཱ་ཤེློག་སློདེ་དེ་ ཨི་ལློ་སྡེ་ཚནི་ནིང་གློ་སྡུརི་འབདེ་བཅུག་ས་ སྲུང་རྩདཔ་ཚུ་ག་བྱ་

སློདེ་ལགས་ཉས་ཀྱི་སྐློརི་ དེབྱ་བ་དེཔདེ་དེ་ ཐག་སྒྲིློམ་ནིང་བྲི་བཅུག་ནི། 
ཨང་ སྲུང་རྱེདཔ། ཁྱད་ཆོས་ལེགས་ཤོམ། སློན། 
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རིག་རྩལ། (ཉིན་ན་ སབ་ན་ ལྷག་ན་) རིག་སློབས་དབ་རིམ། (དབ་དཔྱེད་) 
༣. སྲུང་འདེ་ནིང་ལུ་ ང་བཅིས་རིའ་མ་ཚུ་ལུ་ཕནི་པའ་ བསབ་བྱ་ག་ཅི་འདུག་ག་ སློ་སློརི་བཏློནི་

བྲི་བཅུག་དེགློ། 
- གནིློདེ་པའ་དེཔ་ངནི་ག་ཅི་རི་ འཐློནི་ནི་འདུག་ག་ སློ་སློརི་བཏློནི་ནི། 
- བྲིས་ཚརི་ཞནམ་ལས་ དེམངས་ཁརི་ལྷག་བཅུག་དེགློ། 

རིག་རྩལ། (ལྷག་ན་ བྲེ་ན་) རིག་སློབས་དབ་རིམ། (དབ་དཔྱེད་) 
༤. སྲུང་འདེ་ ཨི་ལློ་སྡེ་ཚནི་༤ ལུ་བགློ་བཤེའ་རྐྱབ་ས་ ལགས་ཤེློམ་སྦེ་ ལྷག་བཅུག་

ཞནམལས་ གྲློས་བསྟུནི་འབདེ་བཅུག་ས་ ཁློང་རི་ཚུ་གས་ ཡད་ཆེས་བསྐྱེད་ཚུགས་པའ་ ལློ་
རྒྱུས་ག་ཅི་ཚུདེ་དེ་འདུག་ག་ གྲློས་བཅུདེ་བཏློནི་བཅུག་ནི། 
- གྲློས་བཅུདེ་བཏློནི་ཚརི་མ་འདེ་ སྡེ་ཚནི་སྐློརི་རྒྱབ་འབདེ་ དེམངས་ཁརི་གསལ་ཞུ་འབདེ་

བཅུག་དེགློ། 
- སློབ་དེཔློནི་གས་ གྲློས་བཅུདེ་ལགས་ཤེློམ་ཡློདེ་མ་འདེ་ལུ་ ཆེ་གནིས་འབདེ་དེ་ འདྲ་

བཤུས་རྐྱབ་བཅུག་ས་ དེཔ་སྣློདེ་ནིང་ལུ་བསྡུ་གསློག་འབདེ་དེ་ བཞག་དེགློ། 

རིག་རྩལ། (ཉིན་ན་ སབ་ན་ ལྷག་ན་) རིག་སློབས་དབ་རིམ། (དབ་དཔྱེད་) 
༥. སྲུང་འདེ་ག་བཅུདེ་དེློནི་ ག་ཅི་སློནིམ་ཨིན་ནི་ སྡེ་ཚནི་འགྲནི་སྡུརི་ག་ཐློག་ལུ་དེམངས་ཁརི་སབ་

བཅུག་དེགློ། བཅུདེ་དེློནི་ངློ་མ་འདེ་སློབ་དེཔློནི་གས་ བྱང་ཤེང་གུ་བྲིས་ཏ་གློ་བརྡ་སློདེ་དེགློ། 
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སྤྱིར་བཏང་སྲུང་སྩོན་ཐངས་ཀྱི་ཐབས་ལམ། 

༡. སློབ་དེཔློནི་གས་ སློབ་ཁང་ནིང་ལས་ སློབ་ཕྲུག་ཅིག་ལུ་ ཁས་བང་ག་ཐློག་ལས་ སྲུང་ཅིག་
གཏང་བཅུག། དེ་ག་དེློནི་ལུ་ སློབ་དེཔློནི་གས་ གཤེམ་གསལ་དྲ་བ་ཚུ་ ལག་ལན་འཐབ། 
༡ ཁྱད་ཀྱི་གྲས་ལས་ སྲུང་ཤེས་མ་ ག་ཡློདེ་ག? 
༢ སྲུང་མ་འདྲཝ་ ག་དེ་སྦེ་རི་ཡློདེ་གློ? 
༣ ཁྱད་ཀྱིས་ སྲུང་ ག་ཏ་ལས་རི་ གློ་ཡ་? ཟེར་དྲས་ཏ་ ཨི་ལློ་ཅིག་ལུ་ སྲུང་ཅིག་

གཏང་བཅུག། 

༢. སློབ་དེཔློནི་གས་ ཁྱློདེ་རིའ་སློབ་སྡེ་འདེ་ སྡེ་ཚནི་བཞ་ལུ་བགློ་ཞན་ནི་ སྲུང་གཅིག་ འདྲ་ 
བཞ་བཟེློ་སྦེ་ སྡེ་ཚནི་རི་ལུ་ སྲུང་ག་འདྲ་རི་སློདེ་དེ་ལྷག་བཅུག། དེ་འབདེཝ་དེ་ སྲུང་འདེ་སློ་
སློ་མན་པརི་ སྡེ་ཚནི་བཞ་ཆེ་ལུ་ སྲུང་གཅིགཔློ་འདེ་རི་སློདེ་དེགློ། ཁློང་རི་ སྡེ་ཚནི་ནིང་ལས་ 
ཨི་ལློ་ཅིག་གས་ སྲུང་འདེ་ སྡེ་ཚནི་ལུ་ ལྷག་བཅུག།  

༣. སློང་ལཱ་གཉས་པ་ནིང་ལྷག་མ་ སྲུང་དེ་ག་ཐློག་ལུ་ སློབ་དེཔློནི་གས་ དྲ་བ་ཚུ་བཀློདེ་དེ་ སྲུང་
འདེ་ སློབ་དེཔློནི་དེང་སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ གཅིག་ཁརི་འབདེ་ ལློག་ས་ལྷག་ནི། འདེ་ནིང་ སློབ་
དེཔློནི་ག་དེམགས་ཡུལ་གཙོ་བློ་རི་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གས་ སྲུང་འདྲི་ནིང་ཚང་དེགློ་པའ་ ཁྱདེ་ཆེློས་
ག་ཅི་རི་ཡློདེ་ག་དེང་ ཁྱདེ་ཆེློས་ག་ཅི་རི་ཨིན་ནི་ ངློས་འཛན་འབདེ་ནིའི་དེློནི་ལུ་ དེབྱ་བ་དེཔདེ་
བཅུག་དེགློ། འདེ་འབདེཝ་ལས་ སློབ་དེཔློནི་གས་ གཤེམ་གསལ་ག་དྲ་བ་ཚུ་ ལག་ལན་
འཐབ། 
༡ སྲུང་འདེ་ག་ མང་ག་ཅི་ཨིན་མས་?(མང་)  
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༢ སྲུང་འདེ་ ག་ཅི་ག་སྐློརི་ལས་ཨིན་མས་?(བརྗེློདེ་དེློནི་)  
༣ སྲུང་འདེ་ མགློ་ག་དེ་སྦེ་ བཙུགསཔ་མས་? (འགློ་བཙུགས་ཐངས་)  
༤ སྲུང་འདེ་ག་ ས་གནིས་ག་ཏ་ལུ་ཨིན་མས་? (ཡུལ་ངློས་འཛན)  
༥ སྲུང་འདེ་ དུས་ཚད་ག་དེམ་ཅིག་ཁ་ག་ འློང་ནི་མས་?(དུས་ངློས་འཛན་)  
༦ སྲུང་འདེ་ གནིས་སངས་ ག་ཅི་བཟུམ་ཅིག་ནིང་ བཤེདེ་ནུག་?(གནིས་སངས་)  
༧ སྲུང་འདེ་ནིང་ སྲུང་རྩདཔ་ ག་དེམ་ཅིག་འདུག་? (སྲུང་རྩདཔ་ངློས་འཛན་)  
༨ སྲུང་རྩདཔ་གཙོ་བློ་ ག་དེང་ག་/ག་ཅི་དེང་ག་ཅི་ ཨིན་པས་? 

(སྲུང་རྩདཔ་གཙོ་བློ་ངློས་འཛན་)  
༩ ཡནི་ལག་སྲུང་རྩདཔ་ ག་དེང་ག་/ག་ཅི་དེང་ག་ཅི་རི་ ཨིན་མས་?  

(ཡནི་ལག་སྲུང་རྩདཔ་གཙོ་བློ་ངློས་འཛན་)  
༡༠  སྲུང་འདེ་ག་ རྙློགས་གཞ་/དེཀའ་ངལ་གཙོ་བློ་ ག་ཅི་ལས་བྱུང་ནུག་? 
  (རྙློག་གཞ་ངློས་འཛན་)  
༡༡ སྲུང་འདེ་ནིང་འབྱུང་རིམ་མ་འདྲཝ་ ག་དེམ་ཅིག་འདུག་ག་? ག་ཅི་རི་ཨིན་མས་? 

(འབྱུང་རིམ་ངློས་འཛན་)  
༡༢ སྲུང་འདེ་ མཇུག་ག་དེ་སྦེ་བསྡུ་ནུག་? (སྲུང་མཇུག་བསྡུ་ཐངས་)  

༤. སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ཆེ་འབདེ་བཟེློ་ཞན་ནི་ སྲུང་ཅིག་ལྷག་བཅུག་སྦེ་ སྲུང་དེ་ནིང་ལས་ སྲུང་རྩདཔ་གཙོ་
བློ་ ག་དེང་ག་རི་ཨིན་མས་ག་དེང་ ཡནི་ལག་སྲུང་རྩདཔ་ག་རི་འདུག་ག་ ངློས་འཛན་འབདེ་དེ་ 
ཐློ་བཏློནི་བཅུག། དེ་ལས་ སྲུང་རྩདཔ་གཙོ་བློ་ཚུ་ག་ འགནི་ཁུརི་ངློ་མ་རི་ ག་ཅི་ཨིན་མས་
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དེང་ ཡནི་ལག་སྲུང་རྩདཔ་ཚུ་ག་ འགནི་ཁུརི་ ག་ཅི་རི་ཨིན་མས་ག་ སྲུང་ནིང་ལས་ བཅུདེ་
བཏློནི་ཏ་ ཨི་ལློ་ཁློང་རིའ་ཚག་ནིང་ དེློནི་མཚམས་༢ རི་འབྲི་བཅུག། 

༥. སློབ་དེཔློནི་གས་ ཨི་ལློ་རི་རི་ལུ་ སྲུང་ཅིག་ནིང་ལས་ ཁྱློདེ་རི་གས་དེགའ་མ་ ཡང་ནི་ རྩ་
ལས་མ་དེགའ་མ་ སྲུང་རྩདཔ་ཅིག་ངློས་འཛན་འབདེ་དེ་ སྲུང་རྩདཔ་འདེའི་གཤེྲིས་རྒྱུདེ་ག་དེ་
སྦེ་འདུག་ག་ ཁྱློདེ་ཀྱིས་འདེ་ལུ་ དེགའ་/མ་དེགའ་བའ་ཁུངས་ ག་ཅི་འབདེ་ཨིན་ནི་ དེའི་
སྐློརི་ལས་ ལློ་རྒྱུས་དེློནི་མཚམས་༣ བྲིས། འདེ་འབྲི་བའ་སྐབས་ལུ་ སྲུང་རྩདཔ་དེ་ག་ ཕྱེའི་
སློདེ་པ་ ནིང་ག་བསམ་པ་ ལང་ཤེློརི་ སྲུང་འདེ་ནིང་ སྲུང་རྩདཔ་འདེ་གས་ ཁྱདེ་པརི་ག་བྱ་
སློདེ་ཅིག་ དེཔ་འབདེ་བཀློདེ་དེ་ བྲི་དེགློ། 

༦. ཨི་ལློ་རིང་རི་སློ་སློ་ལུ་ སྲུང་རི་ཁློང་རིའ་བློ་འདེློདེ་དེང་འཁྲལ་ གདེམ་ཁ་རྐྱབ་ས་ལྷག་བཅུག་
ཞན་ནི་ སྲུང་དེ་ག་བརྗེློདེ་དེློནི་ངློ་མ་ ག་ཅི་ཨིན་མས་ག་? སྲུང་རྩདཔ་དེང་ འབྱུང་རིམ་ཚུ་
གས་ ཁྱློདེ་ཀྱི་མ་ཚའི་བྱ་བ་ལུ་ འབྲིལ་བ་ག་དེ་སྦེ་བྱནམ་མས་? ཨི་ལློ་ཁློང་རིའ་བསམ་
འཆེརི་ དེློནི་མཚམས་༢ ལས་ མ་ཉུངམ་རི་འབྲི་བཅུག། 

༧. ཨི་ལློ་༤ རི་འབདེ་མ་ སྡེ་ཚནི་རི་བཟེློ། སྡེ་ཚནི་འདེ་བཟེློཝ་དེ་ ཨི་ལློ་རིག་པ་ཡློདེ་མ་དེང་
མད་མ་ཚུ་ ས་བསྲི་རྐྱབ་ས་བཙུགས། དེ་ལས་ སྡེ་ཚནི་རིང་རི་སློ་སློ་ལུ་ སློབ་གྲྭའ་དེཔ་མཛད་
དེང་ གཞནི་ཁ་ལས་ སྡེ་ཚནི་ག་བློ་འདེློདེ་དེང་བསྟུནི་ སྲུང་དེབ་རི་ གདེམ་ཁ་རྐྱབ་ས་ ལྷག་
བཅུག། སྡེ་ཚནི་འདེ་གས་ སྲུང་འདེ་ལྷག་པའ་སྐབས་སུ་ གཤེམ་གསལ་ག་གནིདེ་དེློནི་ཚུ་ 
འཚལ་བཅུག། 
༡ སྲུང་འདེ་ག་ བརྗེློདེ་དེློནི་ག་ཅི་མས་? 
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༢ སྲུང་འདེ་ གློ་རིམ་ག་དེ་སྦེ་ བསྒྲིགས་ནུག? 
༣ སྲུང་འདེ་ནིང་ ཚག་ག་ཉམས་དེང་ ཚག་གཞ་བཙུགས་ཐངས་ ག་དེ་སྦེ་འདུག་? 
༤ སྐདེ་ཡག་ག་ ལག་ལན་ག་དེ་སྦེ་འདུག་? སློགས་འཚལ་ཞནམ་ལས་ སློབ་སྡེའི་

ཆེ་རིློགས་གཞནི་ཚུ་ལུ་ སནི་ཞུ་འབདེ་བཅུག། 
༥ དེློནི་མཚམས་ཚུ་ག་འབྲིལ་བ་ ག་དེ་སྦེ་འདུག་? 

༨. སློབ་དེཔློནི་གས་ སྲུང་ཅིག་ཨི་ལློ་ཆེ་འབདེ་ལྷག་བཅུག། དེ་ལས་ གཅིག་གས་གཅིག་ལུ་ 
བསྟུནི་གྲློས་འབདེ་བཅུག་ཞན་ནི་ སྲུང་དེ་ལུ་བལཝ་དེ་ སྲུང་འབྲི་མ་ མ་འདེ་ག་བསམ་སློདེ་ 
ག་དེ་སྦེ་འློང་ནི་མས་? སྲུང་འདེ་ག་ ཚག་གཞ་བཙུགས་ཐངས་དེང་ བརྗེློདེ་དེློནི་སློས་ཐངས་ 
འབྲི་ཐངས་ཀྱི་ཐབས་ལམ་ཚུ་ལུ་བལ་ས་ རྩློམ་འབྲི་པའ་སྐློརི་ལས་ བསམ་འཆེརི་དེློནི་
མཚམས་ཅིག་འབྲི་བཅུག།  

༩. སློབ་ཕྲུག་༣ རི་འབདེ་མ་ སྡེ་ཚནི་འབདེ་བཟེློ་ཞན་ནི་ སྲུང་འདེ་ སྲུང་ག་དེབྱ་བ་ནིང་ལས་ 
ག་ཅིའི་གྲས་སུ་ཚུདེ་ནི་མས་? ག་དེ་སྦེ་ཤེས་ཅི་? ག་ཅི་འབདེ་? ཁུངས་དེློནི་དེང་སྦྲགས་ 
དེློནི་མཚམས་༢ ལས་ མ་ཉུངམ་བསྟུནི་གྲློས་ཀྱི་ཐློག་ལས་འབྲི་བཅུག། 

༡༠. སློབ་སྡེ་འདེ་ སྡེ་ཚནི་༥ དེ་ཅིག་ལུ་ བགློ་ཞནམ་ལས་ སྲུང་ག་དེབྱ་བ་སློ་སློ་ལུ་ འབྲི་ཐངས་
ཀྱི་དེབྱ་བ་ག་དེ་སྦེ་འདུག་ག་ སྲུང་མ་འདྲཝ་དེག་པ་ཅིག་ དེབྱ་བ་དེཔདེ་དེ་ལྷག་བཅུག་? དེ་
ལས་ འབྲི་ཐངས་མ་འདྲཝ་༣ དེ་ཅིག་ག་ དེཔ་རི་འབྲི་བཅུག། 
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༡༡. སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ རིང་རི་སློ་སློ་གས་ སྲུང་དེབ་རི་གདེམ་ཁ་རྐྱབ་ས་ སྲུང་འདེ་ནིང་ ཁྱློདེ་ལུ་དེགའ་
ཤེློས་/ཁྱློདེ་ཀྱིས་མ་དེགའ་མ་ འབྱུང་རིམ་འདེ་ ག་འདེ་སློ་? དེའི་སྐློརི་ལས་ ལློ་རྒྱུས་
མདེློརི་བསྡུས་ཅིག་བྲིས།  

༡༢. ཁྱློདེ་ཀྱིས་ལྷག་མ་སྲུང་འདེ་ ཡུལ་ག་ཏ་ཨིན་མས་? དུས་ཚད་ ག་དེམ་ཅིག་ཁརི་འློང་ནི་ 
མས་? གནིས་སངས་ག་ཅི་བཟུམ་ཅིག་ལུ་བྲིས་ནུག? ཁྱློདེ་ཀྱིས་ ག་དེ་སྦེ་ཤེས་ཅི་? སྲུང་
དེ་ནིང་ལས་རི་ དེཔ་ཁ་གསལ་སློནི་ཏ་ དེློནི་མཚམས་གཅིག་ནིང་ བཅུདེ་བཏློནི་ཏ་བཀལ་
བཅུག། 

༡༣. སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ ཁློང་རི་གས་དེགའ་མ་ གནིདེ་དེློནི་ཅིག་ག་ཐློག་ལུ་ སྲུང་ཅིག་འབྲི་བཅུག། 
སྲུང་འདེ་ གཅིག་གས་གཅིག་ལུ་ བློ་སབ་ བསྟུནི་གྲློས་འཚལ་ཏ་ བྲི་ནི་འ་དེློནི་ལུ་ སློབ་ཕྲུག་
༥ རི་འབདེ་མ་ སྡེ་ཚནི་ལུ་བགློ། དེ་ལས་ སྡེ་ཚནི་རི་གས་ གཤེམ་གསལ་ སྲུང་ག་ཁྱདེ་
ཆེློས་ཚུ་ ཚུདེཔ་འབདེ་འབྲི་བཅུག། 
༡ སྲུང་ག་མང་།  
༢ སྲུང་ག་བརྗེློདེ་དེློནི།  
༤ སྲུང་ག་ཡུལ་/ས་གནིས་དེང་  དུས་ཚད་ངློས་འཛན་། 
༦ སྲུང་འདེ་ག་གནིས་སངས་ག་ཅི་བཟུམ་ཅིག་ནིང་། 
༧ སྲུང་རྩདཔ་ག་དེམ་ཅིག་དེགློ།   
༨ སྲུང་རྩདཔ་གཙོ་བློ་ག་དེམ་ཅིག་དེགློ། ལཱ་འགནི་ག་ཅི་ཨིན་ནི་? 
༩ ཡནི་ལག་སྲུང་རྩདཔ་ ག་དེམ་ཅིག་དེགློ། ལཱ་འགནི་ག་ཅི་རི་ཨིན་ནི་? 
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༡༠  སྲུང་ག་འཆེརི་གཞ་ ག་དེ་སྦེ་བཟེློ་ནི། སྲུང་སློ་ཏློག་ཏློ་བཟེློ་ནིའི་དེློནི་ལུ་ རྙློགས་
གཞ་ག་ཅི་བཙུགས་ནི། 
ཀ འགློ་བཙུགས་ཐངས། 
ཁ བརི་ནི་སྲུང་ག་འབྱུང་རིམ་ག་ཅི་རི་བཙུགས་ནི། ག་དེམ་ཅིག་བཙུགས་ནི། 
ག མཇུག་ ག་དེ་སྦེ་བསྡུ་ནི།  

སྲུང་འདེ་འབྲིིཝ་དེ་ ག་རི་ ཐུནི་ཚནི་གཅིག་ནིང་ བྲིིས་ཚརིཝ་འབདེ་བྲི་དེགློཔ་མན། ཉན་
བསརི་ དུས་ཡུནི་སྐརི་མ་༡༠ དེ་རི་ ཁློང་རིའ་སྡེ་ཚནི་ནིང་ གྲློས་བསྟུནི་ག་ཐློག་ལས་ སྲུང་
ག་ཁྱདེ་ཆེློས་གཅིག་དེང་གཉས་ ག་རློགས་རི་བྲི་བཅུག་དེགློ། དེའི་སྐབས་ལུ་ སློབ་དེཔློནི་རིང་ 
སྡེ་ཚནི་བསྐློརི་རི་རྐྱབ་ས་ རྒྱབ་སྐྱེློརི་འབདེ་དེགློ། སྲུང་འདེ་ མཇུག་བསྡུ་ཞནམ་ལས་ 
དེམངས་ཁརི་སནི་ཞུ་འབདེ་དེ་ སྡེ་ཚནི་ག་མང་བྲིས་སྦེ་ སློབ་ཁང་ནིང་བཞག་དེགློ། 

༡༤. སློབ་ཕྲུག་རི་རི་བཞན་གས་ སྲུང་འདེ་ ཁྱདེ་ཆེློས་དེང་འཁྲལ་ཏ་ བྲི་ཚུགས་ནིའི་དེློནི་ལུ་ ཨི་ལློ་
རི་ལུ་ སྲུང་རི་ ལས་འགུལ་འབདེ་ སྤྲིློད་ད་བྲི་བཅུག། 
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བཤེས་སིངས། 
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ངོ་སློད། 

བཤེས་པའ་སྤྲིངས་ཡག་འད་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་གསུང་ མདེློ་དེང་ རྒྱུདེ་སྡེ་ཚུ་དེང་ རྗེས་འཇུག་མཁས་
པའ་བསནི་བཅིློས་ཚུ་ག་ནིང་ལས་ འཐློནི་མ་ ཆློས་སད་ཟུང་འབྲེལ་གྱི་ སྤང་བང་ཚུལ་བཞིན་དུ་ སློན་
མ་ག་དཔ་གཞུང་ཅིག་ཨིན། དེཔ་དེབ་འདེ་ ཧ་མ་དུས་རིབས་༡ པ་སྐློརི་ཆ་ལུ་ དཔལ་མགློན་འཕགས་
པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་ ཁློ་རིའ་ གློགས་བཤེས་ རྒྱལཔློ་ བད་སྤྱིློད་བཟང་པློ་ལུ་  འཕྲན་ཡག་འབད་
བརྩམས་ཏ་ གནང་གནངམ་ འབད་ན་འད་གས་ མང་ལུ་ཡང་ བཤེས་པའ་སྤྲིངས་ཡག་ ཟར་ཞུཝ་
ཨིན་མས།   

འདེ་གས་ ང་བཅིས་རི་ལུ་ གནས་སྐབས་མངློན་པརི་མཐློ་བ་ ལྷ་དང་མའི་གློ་འཕང་དང་ མཐརི་ཐུག་
སངས་རྒྱས་ཀྱི་གློ་འཕང་ འཐློབ་ནིའི་ལམ་སློནིམ་མ་ཚདེ་ རྒྱལ་ཁབ་ནིང་ རྒྱལ་ཡློངས་དེགའ་སྐྱེད་
དེཔལ་འཛམས་འགྲུབ་ནིའི་ སམས་ཀྱི་བདེ་སྐྱེད་འགྲུབ་ཐབས་ལུ་ ཕན་པའ་ ལུས་ངག་ཡད་གསུམ་གྱི་ 
སློདེ་ལམ་བཟང་པློ་ཚུ་ཡང་ སློནི་དེློ་ཡློདེཔ་ལས་ ང་བཅིས་རི་ལུ་ བརྩ་མཐློང་དེང་ བསམ་སློདེ་ཤེས་
ཡློནི་འཐློབ་ནི་ལུ་ ཕནི་ཐློགས་སྦེློམ་འབདེ་རི་ཡློདེཔ་ཨིན།  

དེ་ནིང་ལས་ཡང་ འཕན་ཡག་གནིང་ས་འདེ་ རྒྱལ་པློ་བདེ་སློདེ་བཟེང་པློ་ལུ་ འབདེ་ནི་དེ་གས་ འཇག་
རན་སྲིད་ཀྱི་ལམ་ལུགས་ གཙོ་བློརི་བཏློནི་ཏ་གསུངས་ཡློདེཔ་ལས་ འཇག་རན་པ་ལུ་མཁློ་ཆེ་བའ་ 
བསབ་བྱ་མང་རིབས་ཅིག་གསུངས་ཏ་ཡློདེ། དེ་མ་ཚདེ་ ལས་རྒྱུ་འབྲིས་དེང་ དེག་བའ་ཕནི་ཡློནི་ སྡེག་
པའ་ཉས་དེམགས་ ལྷ་ཆེློས་དེག་བ་བཅུ་དེང་ འཇག་རན་ཡང་དེག་པའ་ལ་བ་དེང་ ཐརི་པའ་ལམ་བདེན་
པ་བཞ་ཚུ་ག་ སྐློརི་ལས་གསུངས་ཏ་ཡློདེཔ་ལས་ ཚ་འདེ་ཕྱེ་གཉས་ཆེ་རི་ལུ་ ཕནི་པའ་ཞལ་གདེམས་ 
གལ་ཆེ་ཤེློས་ཅིག་ཨིན།   



སློབ་དཔོན་ལམ་སློན།                                  སློབ་རིམ་༡༢པ། དཔེ་སྐྲུན་ལོ་ ༢༠༢༡ ལུ། 
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དེ་དེང་གཅིག་ཁརི་ རྩ་བའ་ཚག་ཚུ་ ཆེློས་སྐདེ་ནིང་ཡློདེ་ནི་འདེ་གས་ ཆེློས་སྐདེ་ལྷག་ནི་དེང་ གློ་དེློནི་
ལན་ནི་ལུ་ཡང་ ཕནི་ཐབས་ཡློདེཔ་ལས་ འདེ་གས་རློང་ཁའ་ སྐདེ་ཡག་ག་གནིས་ཚདེ་ ཡརི་སང་རྐྱབ་
ནི་ལུ་ཡང་ རྒྱབ་སྐྱེློརི་སྦེློམ་ ཡློདེཔ་ཨིན་ནིློ།། 
བཤེས་སིངས་ རློམ་པ་པོའི་རྣམ་ཐར་བཅུད་བསྡུས། 

༉ སློནི་མརི་ རྒྱ་གརི་འཕགས་པའ་ཡུལ་ལུ་ ནིང་པའ་བསནི་པ་དེང་ དེའི་གཞུང་ལུགས་ཚུ་ དེརི་ཁྱབ་སྦེློམ་
རི་བྱུང་ས་ འཆེདེ་རྩློདེ་རྩློམ་པ་ལ་སློགས་པའ་ རིག་པའ་གནིས་ལུ་མངའ་བརྙས་མ་ མ་ཧཱ་པཎ་ཌི་ཏ་ ལ་ཤེ་
ཅིག་ བྱུང་པའ་ནིང་ལས་ མགློནི་པློ་ཀླུ་སྒྲུབ། ཨིརྱ་དེ་བ། འཕགས་པ་ཐློགས་མད། སློབ་དེཔློནི་དེབྱག་གཉན། 
སློབ་དེཔློནི་ཕྱེློགས་གླིང་། དེཔལ་ལྡནི་ཆེློས་གྲགས། ཡློནི་ཏནི་འློདེ། ཤཱཀྱི་འློདེ་དེང་བཅིས་ ཁློང་བརྒྱདེཔློ་དེ་ལུ་ 
འཕགས་ཡུལ་ འཛམ་གླིང་ མཛས་པརི་བྱད་པའ་ རྒྱནི་དྲུག་ མཆེློག་གཉས་ཟེར་ འཕགས་ཡུལ་ག་ མཁས་
མཆེློག་ཡློངས་ཀྱི་ གཙུག་རྒྱནི་བཟུམ་ཅིག་འབདེ་ སྨྲ་བའ་སང་ག་ཆེན་པློ་ བརྒྱདེ་བྱློནི་ནུག།  

དཔལ་མགློན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་མཆློག་ གཞིན་དང་མ་འདྲ་བའ་ སྐྱེས་བུ་དམ་པ་ཅིག་ ཨིན་མ་ད་ཡང་ 
སངས་རྒྱས་ མ་ངན་ལས་འདས་རིན་པའ་སྐབས་ འཁློརི་ཉིན་ཐློས་དག་བཅིློམ་པ་ཚུ་ སྡུག་བསལ་དཔག་ཏུ་
མདཔ་མློང་ནུག། ད་བསྒེང་ སངས་རྒྱས་ཀྱིས་ ང་ན་མ་ངན་འདས་འློག་ཏུ། །ལློ་ན་བཞི་བརྒྱ་ལློན་པ་ན། །ཀླུ་
ཞིས་བ་བའ་དག་སློང་དུ། །བསན་པ་འད་ལ་དས་བརྩློན་འགྱུརི།། ཟར་ སངས་རྒྱས་མ་ངན་ལས་འདས་ཏ་ ལློ་
བཞི་བརྒྱ་འགྱིློཝ་ད་ ཀླུ་ཟར་བའ་ མཚན་དང་ལྡན་པའ་ དག་སློང་ཅིག་ལུ་སྤྲུལ་ཏ་འབློན་ན་ཨིན། ཟར་བའ་
ལུང་བསན་གནང་ནུག། 



སློབ་དཔོན་ལམ་སློན།                                  སློབ་རིམ་༡༢པ། དཔེ་སྐྲུན་ལོ་ ༢༠༢༡ ལུ། 
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ལུང་བསན་ད་དང་འཁྲིལ་ཏ་ སྤྱི་ལློ་མ་ཐློན་གློང་ག་ ལློ་༢༢༠་ད་ཅིག་ཁརི་(ལུང་བསན་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ 
༡༤༤འློང་དགློཔ་འདུག།) རྒྱ་གརི་ལྷློ་ཕྱེློགས་ བཻ་དརྦ་ཟར་ ད་རིས་ནངས་པ་འབད་བ་ཅིན་ རྒྱ་གརི་གྱི་མངའ་
སྡེ་ མཧཱ་རིཤེ་ཏྲ་ག་གཡུས་ ནག་པུརི་ ཟར་ས་ལུ་ མ་ཕྱུགཔློ་ག་བུ་འབད་ སྐུ་འཁྲུངས་ནུག། 

འཁྲུངས་པའ་སྐབས་ སྐྱེ་རྩས་ནང་ལས་ དག་སློང་བརྒྱ་ བྲེམ་ཟ་བརྒྱ་ སྐྱེ་བློ་ཕལ་པ་བརྒྱ་ལུ་ གསློལ་སློན་
དྲངས་ཚུགས་པ་ཅིན་ ལློ་བདུན་ ཟླཝ་བདུན་ ཞིག་བདུན་གྱི་རིང་ལུ་ མ་བཤེགས་པརི་ལུས་འློང་། ད་མན་ སྐུ་
སློག་ལུ་ བརི་ཆད་ཡློདཔ་འབད་ཐློན་ནུག། ཡབ་ཡུམ་གཉིས་ཀྱིས་ སྐྱེ་རྩས་དང་འཁྲིལ་བའ་ བཟླློག་ཐབས་ཚུ་
འབད་ད་ ལློ་བདུན་འགྱིློཝ་ད་ སྐུ་ཚ་ལུ་བརི་ཆད་ཡློདཔ་ལས་ བུ་ཚ་ལས་འདས་སརི་ ཕམ་གས་ལྟེ་མ་ཚུགས་ན་
མས་ཟར་ ཟད་སློང་ཚུ་བན་ཏ་ ག་དགའ་སརི་ སྤྱིང་འཁྱམས་ཏ་ སློང་ཟར་བཏང་ནུག། 

ད་ལས་ སྤྱིང་འཁྱམས་ཏ་བློནམ་ད་ ཁློ་རིའ་ལུང་བསན་དང་འཁྲིལ་ཏ་ དཔལ་ན་ལྱེནྜ་ལུ་ཕབས་ཏ་ མཁན་པློ་
སྒྲ་གཅིན་འཛོན་དང་ མཇིལ་ནུག། མཁན་པློ་གས་ ཁློ་ག་ལློ་རྒྱུས་ཚུ་མཁྱན་ཏ་ ཚ་དཔག་མད་ཀྱི་ སྒྲུབ་ཐབས་
སློན་གནང་མ་འད་ ལགས་ཤེློམ་སྦེ་ བསྒྲུབས་གནངམ་ལས་ ནམ་ཡང་ མ་ངན་ལས་མ་འདའ་བརི་བཞུགས་
ཚུགས་པའ་ སྐུ་ཚ་ལུ་རིང་དབང་ཐློབ་ཚུགསཔ་ཡརི་སློ་ནུག།  
ད་མ་ཚད་མཁན་པློ་གས་ ཁློ་ལུ་ བསྙན་རློགས་ཀྱི་སྡེློམ་པ་གནང་ས་ མཚན་ཡང་ དག་སློང་དཔལ་ལྡན་ཟར་
གསློལ་ཏ་ ཐག་པ་གསུམ་གྱི་ མདློ་སགས་རིག་གཞུང་ ཆ་ཚང་ག་ སྐུ་ཡློན་ལགས་ཤེློམ་སྦེ་ཕུལ་ཏ་ གསན་
བསམ་མཛོད་གནང་། བཅུད་ལན་སྒྲུབ་པ་ལུ་བརན་ཏ་ རྡློ་རའི་སྐུ་ལུ་གྱུརི། རྫུ་འཕྲུལ་དང་ མངློན་ཤེས་ཐློགས་
པ་མད་པརི་མཁྱན། ཡ་ཤེས་ཀྱི་མཁའ་འགློ་མ་ལས་ ཞིལ་གདམས་ཐློབ་ས་ སྒྲུབ་ཐབས་མ་འདྲཝ་ བརྒྱ་དང་
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དྲུག་ཅུ་ སྤྱིན་དྲངས་ཡློདཔ་ལས་ ན་ལྱེནྜའ་ གཙུག་ལག་ཁང་འད་ནང་ མཁས་པ་དང་གྲུབ་པའ་ གཏམ་སྙན་
གགས་སློམ་རིང་བྱུང་ནུག། 

ནམ་ཅིག་ག་ཚ་ མཁན་པློ་སྒྲ་གཅིན་འཛོན་ སྒྲུབ་པ་ལུ་བཞུགས་ཡློདཔ་ལས་ དའི་སྐུ་ཚབ་འབད་ ན་ལྱེནྜའ་ 
མཁན་པློ་མཛོད་པའ་སྐབས་ གཡུས་ད་ནང་ མུ་ག་སློམ་རིང་བྱུང་ས་ གཡུས་ཚན་གྱི་མ་ཚུ་ ས་གཞིན་ཁ་ལས་
ཕརི་ འཁྱམས་འགྱིློ་དགློཔ་ཐློནམ་ལས་ དག་སློང་ཚུ་ བཟའ་འཐུང་མ་ཐློབ་པརི་ སྡུག་བསལ་མློང་པའ་
སྐབས་ ཀླུ་སྒྲུབ་མཆློག་གས་ གསར་འགྱུརི་གྱི་རྩ་བསྒྲུབས་ཏ་ གསར་ལ་ཤེ་བཟློ་ཞིནམ་ལས་ གཡུས་གཞིན་
ཁ་ལས་ བཟའ་འཐུང་དང་གཅིག་ཁརི་ བར་སློརི་དང་ཚང་སྒྱུརི་འབད་ད་ དག་སློང་ཚུ་ལུ་འཚ་བ་ རྒྱུན་མ་ཆད་
པརི་ དྲངས་ནུག། 

ཤུལ་ལས་ མཁན་པློ་སྒྲུབ་པ་ལས་ཐློན་པའ་སྐབས་ གཡུས་སློངམ་གཟགས་ཏ་ ལློ་རྒྱུས་ཚུ་མཁྱན་པའ་བསྒེང་
ལས་ ཀླུ་སྒྲུབ་ལུ་ དབའ་ཁྱློད་སམས་ཅིན་ལུ་ སྙང་ར་ཆུང་པས། ང་ལུ་ཞུ་བ་ཅིན་ འདློད་ཡློན་ལློངས་སྤྱིློད་ཀྱི་ 
ཆརིཔ་ཕབས་ཚུགས་པའ་ ནུས་པ་ང་ལུ་ཡློདཔ་ལས་ གཡུས་སློང་དགློཔ་མད། ད་མ་ཚད་ དག་སློང་གས་ 
ཚང་རྐྱབ་ན་འད་ ཆློས་ཁྲིམས་དང་འགལ་བ་ཨིན། ད་ཁྱློད་ཀྱིས་ དའི་སྡེག་སྒྲབ་སང་ཐབས་ལུ་ གཙུག་ལག་
ཁང་ བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་དང་ ལྷ་ཁང་སློང་ མཆློད་རན་ཁྲི་ཕྲག་ བཞིངས་དགློ་ཟར་གསུངས་ནུག།  

དའི་སྐབས་ ཆློས་གནང་ས་ཅིག་ནང་  གཟུགས་ལས་ དྲམ་ག་ན་བ་ཞིམ་ཏློང་ཏློ་མནམ་པའ་ བུ་གཉིས་འློང་
སརི་གཟགས་ཏ་ རྒྱུ་མཚན་འདྲྲིཝ་ད་ ཁློང་གཉིས་ཀླུའ་བུ་ཨིནམ་དང་ གཟུགས་ཁ་ལུ་ ཙོན་དན་གློ་རི་ཤེ་ཤེའ་ 
ཁུ་བ་དབུརི་ཏ་ འློངམ་མཁྱན་ཏ་ ཙོན་དན་འད་ ང་བཅིས་ཀྱིས་འཐློབ་ཚུགས་ག? ཟར་གསུངམ་ད་ ཀླུའ་
གཡུས་ཁརི་འབློན་པ་ཅིན་ འཐློབ་ཚུགས་ཟར་ཞུཝ་ལས་ ཀླུའ་སྒྲུབ་ཐབས་ལུ་བརན་ཏ་ ཀླུ་ཡུལ་ལུ་བློན་ཏ་ 
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ཀླུ་ཚུ་ལུ་ ཆློས་གནངམ་ལས་ཀླུ་ཚུ་ཡང་ སློབ་དཔློན་ལུ་ དད་པ་དང་ཡད་ཆས་སློམ་རི་བྱུང་ནུག། དའི་ཡློན་ལུ་ 
ཙོན་དན་གློ་རི་ཤེ་ཤེ་གས་གཙོས་པའ་ འབུལ་བ་ཚུ་དང་གཅིག་ཁརི་ རྒྱལ་བའ་གསུང་འབུམ་ ཀླུ་ཡུལ་ལས་ 
མ་ཡུལ་ལུ་བསྣམས་འབློནམ་ད་ ཀླུ་ཚུ་གས་ ཀླུ་སྒྲུབ་མཆློག་ ལློག་ས་རི་ ཀླུ་ཡུལ་ལུ་འབློན་ཐབས་ལུ་ 
འབུམ་གྱི་མཇུག་ལས་ བང་ཆུབ་སམས་དཔའ་ རག་ཏུ་ངུའ་ལའུ་དང་ ཆློས་འཕགས་ཀྱི་ལའུ་གཉིས་ བཏློན་
བཞིག་མ་འད་ ཤུལ་ལས་ བརྒྱད་སློང་པ་ནང་ལས་བཏློན་ཏ་ འབུམ་གྱི་མཇུག་ལུ་ བཙུགས་ཡློདཔ་འབད་
བཤེད་སློལ་འདུག། 

ད་ལས་ ནློརི་ལྷ་འཛོམ་བྷ་ལྷ་ལས་ ནློརི་བངས། ཀླུ་ཚུ་ལས་ ཆ་རིློགས་ལན་ཏ་ གཙུག་ལག་ཁང་དང་ ལྷ་
ཁང་མཆློད་རན་ཚུ་ཡང་ ག་རི་ མཁན་པློའ་བཀའ་བཞིན་བཞིངསམ་མ་ཚད་ རྡློ་རྗེ་གདེནི་ག་ བྱང་ཆུབ་ལློནི་
ཤེང་ག་མཐའ་སྐློརི་ལུ་ རྡློའ་དྲ་མག་ག་ རི་བ་གས་བསྐློརི། དེཔལ་ལྡནི་འབྲིས་སྤུངས་ཀྱི་ མཆེློདེ་རན་ལུ་ 
ཕྱེའི་ལགས་རིས་བསྒྲུབས་གནིང་། ནིང་ནི་ ལྷ་ཁང་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱདེ་བཞངས། བྱང་སྒྲི་མ་སྙནི་ལུ་་ འགྲློ་དེློནི་
མཛདེ་པརི་ བྱློནི་པའ་ལམ་ཁརི་ ཨི་ལློ་རྩདམློ་རྩ་མ་ཚུ་ག་ ལག་རིས་གཟེགསཔ་དེ་ ཨི་ལློ་གཅིག་ ཤུལ་ལས་
རྒྱལཔློ་ལུ་འགྱུརི་འློང་ ཟེར་ ལུང་བསནི་གནང་ནུག། ལུང་བསན་དང་འཁྲིལ་  ཤུལ་ལས་ རྒྱལཔློ་ལུ་འགྱུརི་
མ་འད་ རྒྱལཔློ་བད་སྤྱིློད་བཟང་པློ་ད་ཨིན་ཟར་ བཤེད་སློལ་འདུག། 

ད་ལས་ ཀླུ་སྒྲུབ་མཆློག་གས་ བསན་པ་དང་སམས་ཅིན་གྱི་དློན་ལུ་ དམ་པའ་ཚུལ་དགུའ་ ཡློན་ཏན་གྱི་ཐློག་
ལས་ ཆློས་འཁློརི་ རིམ་པ་གསུམ་འབད་བསྐློརི། གདུལ་བ་ལ་ཤེ་བསྐྱེངས། བསན་བཅིློས་ལ་ཤེ་ བརྩམས་
གནང་ཡློད་མ་ག་གས་ལས་ ད་ལྟེློ་ང་བཅིས་ཀྱིས་ལྷབ་ན་ག་ གློ་སྐལ་ལུ་ཡློད་མ་འད་ སྤྱིར་སམས་ཅིན་ཐམས་
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ཅིད་དང་ ལྷག་པརི་ ཁློ་རིའ་གློགས་མཛོའ་བཤེས་ རྒྱལཔློ་བད་སྤྱིད་བཟང་པློའ་དློན་ལུ་ བརྩམས་གནང་ཡློད་
མ་ བཤེས་སྤྲིངས་འད་ཨིན། 

མཐའ་མཇུག་ཁརི་ ལྷློ་ཕྱེློགས་དཔལ་གྱི་རི་ལུ་ གསང་སགས་ཀྱི་ཉིམས་ལན་མཛོད་ད་ བཞུགས་པའ་སྐབས་ 
རྒྱལཔློ་བད་སྤྱིློད་ཀྱི་སས་ ནུས་ལྡན་ཟར་མ་འད་གས་ རྒྱལཔློ་འབད་དགློ་མནློ་ས་བཞུགསཔ་ད་ ཡུམ་གྱིས་ 
ཁྱློད་ཀྱི་ཡབ་དང་ སློབ་དཔློན་ཀླུ་སྒྲུབ་གཉིས་ ཆ་རིློགས་འབདཝ་ལས་ སློབ་དཔློན་ཀླུ་སྒྲུབ་མ་བཤེགས་ཚུན་ 
ཡབ་ཡང་མ་བཤེགས། ད་བ་འད་ ཀླུ་སྒྲུབ་འད་ བང་ཆུབ་སམས་དཔའ་ཨིནམ་ལས་ དབུ་སན་པ་ལྷང་བརྫུ་
བཏབ་ས་ བཀློངས་ཐབས་འབད་བ་ཅིན་ ཁྱློད་ཀྱི་ཡབ་ཡང་བཤེགས་ཏ་ ཁྱློད་རྒྱལཔློ་འབད་ནའི་ གློ་སྐབས་
ཡློད་ཟར་ གསུངས་ནུག། 

ད་ལས་སས་ད་གས་ ཡུམ་གྱིས་གསུངས་དློ་བཟུམ་འབད་ དབུ་སན་པ་ལྷངམ་ད་ བཏློག་འབག་ཟར་གསུངས་
ནུག། སས་ད་གས་ དཔའ་རགས་ག་དམ་ཅིག་བླུགས་རུང་ དབུ་ལུ་གནམ་སློང་པའ་ནང་ གཡུག་དློ་བཟུམ་
སྡེློདཔ་ལས་ དབུ་བཏློག་མ་ཚུགས་པརི་ སྡེློདཔ་ད་ ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་ ང་ཧ་མརི་ རྩྭ་རྔ་མ་ཅིག་འབད་ སྡེློད་པའ་
སྐབས་ རྩྭའ་བརི་ན་ འབུཔ་ཅིག་བསད་ཡློད་པའ་ ལས་སྒྲབ་ཅིག་མ་དག་པརི་ཡློདཔ་ལས་ རྩྭ་ཀུ་ཤེ་གས་ 
བཏློག་ས་འབག་ཟར་གསུངསམ་བཞིན་དུ་ ཁློ་གས་ རྩྭ་ཀུ་ཤེ་གས་ དབུ་བཏློག་བཏང་ནུག། དའི་སྐབས་ ས་
འཛོམ་གང་འད་ཡང་ ཚརི་ཅིག་སྤརི་ཏ་ གནམ་སློང་པའ་ནང་ལས་ ང་ན་འད་ནས་བད་བ་ཅིན་དུ་འགློ། ཕྱེས་
ནས་ལུས་འད་ལ་ཡང་འཇུག་པརི་འགྱུརི། །ཟར་སྒྲ་ཚུ་བྱུང་པའ་ཤུལ་ལུ་ དཔལ་མགློན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་
ཟར་བའ་ སྐྱེས་ཆན་དམ་པ་འད་ འཛོམ་གང་མ་ཡུལ་ལས་ བད་བ་ཅིན་གྱི་ཞིང་ཁམས་ལུ་ བློན་སློཔ་ཨིན་
མས། 
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སབ་སློལ་ཅིག་ལས་འབད་བ་ཅིན་ སས་འད་གས་ ད་རུང་དབུ་དང་སྐུ་གཟུགས་གཉིས་ མཐུད་འློང་ཟར་ ད་
གཉིས་ ས་ཐག་རྒྱང་རིང་སརི་ བསྐྱེལ་ཡློད་མ་འད་ རྡློ་ལུ་གྱུརི་ཡློདཔ་ད་ ནམ་ཅིག་ག་ཚ་ རྡློ་ད་གཉིས་མཐུད་
པའ་སྐབས་ དཔལ་མགློན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་མཆློག་ ལློག་ས་རིང་ སྐུ་གཟུགས་དའི་ཐློག་ལས་རིང་འབློན་ཏ་ 
ལྷློ་ཕྱེློགས་དཔལ་གྱི་རི་ལུ་ མཐའ་བྲེལ་དབུ་མའ་གཞུང་ག་ ཆློས་ཀྱི་འཁློརི་ལློ་ བསྐློརི་གནང་ན་ཨིནམ་ལས་ 
ནམ་ཞིག་དཔལ་གྱི་རི་ལ་ཀླུ་ སྒྲུབ་ར། །བསྐལ་ལྡན་འདུས་པའ་ཚགས་ཀྱིས་ཡློངས་བསྐློརི་ནས། །མཐའ་བྲེལ་
དབུ་མའ་ལམ་བཟང་འཆད་པ་ན། །བདག་ཀྱིང་འཁློརི་གྱི་ཐློག་མརི་སྐྱེ་བརི་ཤེློག། ཟར་བའ་སློན་ལམ་ཚུ་ཡང་
གཏང་དགློ་ཟར་ སབ་སློལ་ཡློདཔ་ཨིན་ནློ།། 
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སློབ་དཔོན་ཚུ་གིས་ སློབ་སློན་འབད་དགོཔ། 
བཤེས༌འཕྲིན༌སློབ་སློན་གནང་པའི་སྐབས་ ཚིགས༌བཅད༌ཀྱི༌གི༌ནང་དློན་ཚུ་ ཧ་གོཝ་ཙམ་འབད་ མ་བཞག་
པར་སློབ་ཕྲུག་གི་རྒྱུད་ལུ་ སྐད་ཡིག་གི་ རིག་རལ་བཞི་ ཡར་རྒྱས་གཏང་ཐབས་ལུ་ དམིགས་ཏེ་ གཤམ་
འཁོད་ཀྱི་སློང་ལཱ་ཚུ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོཔ་ཨིན། 

བྲི་ནིའི་རིག་རལ་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་དློན་ལུ། 
༡- ཚིགས༌བཅད༌ཀྱི༌ཐློག༌ལུ༌འདྲི༌བ༌འདྲི༌ལན༌བྲི༌ནི། 
༢- ཚིགས༌བཅད༌ཀྱི༌བརྗོད༌དློན༌ལུ༌གཞི༌བཞག༌སྟེ༌རང༌གིས༌ཡང༌ཚིགས༌བཅད༌གསརཔ༌རེ༌བྲི༌ནི། 
༤- ཆོས༌སྐད༌ཀྱི༌མིང་ཚིག་ཡིག་སྡེབ་ཚུ་གི་ཐློག་ལུ་ མགྱོགས་ཕབ་དང་ རྗོད་ཚིག་བྲི་ནི།      
༥- ཚིགས༌བཅད༌ཀྱི༌ཐློག༌ལུ༌འགྲེལ༌པ༌རང༌གིས༌བརམ༌ནི། 

ལྷག་ནིའི་རིག་རལ་ ཡར་རྒྱས་ཀྱི་དློན་ལུ།                              
༡- ཚིགས༌བཅད༌ཚུ༌གཅད༌མཚམས༌དང༌འཁྲིལ༌ ག་དེ་མང་མང་ ལྷག་ནི།                   
༢- ཚིགས༌བཅད༌ཀྱི༌འགྲེལ༌པ༌ཚུ༌གང༌མང༌ལྷག༌ནི། 

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

དབྱེ་ཞིབ། 
སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ འབྲི་ལྷག་ཉན་སབ་ཚུ་གི་དློན་ལུ་ སློང་ལཱ་མ་འདྲཝ་ ལེ་ཤ་ཅིག་ འབད་ཡློད་མི་ཚུ་གི་སྐོར་
ལས་ སློབ་དཔློན་ཚུ་གི་ཕྱག་ལུ་ དུས་རྒྱུན་དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་ སྐུགས་ཐློ་ཚུ་བཞག་དགོ། དེ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ སློབ་
ཕྲུག་ཚུ་ ཡར་རྒྱས་འགྱོ་དློ་ཡློད་མེད་ འཕྲལ་འཕྲལ་ར་ བལྟ་དགོ། སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ སློབ་གྲྭ་ནང་འློང་པའི་དུས་
ཚློད་འདི་ འཕྲློ་བརླག་མ་བཏང་པར་ ཉིནམ་གཅིག་བ་ཉིནམ་གཅིག་ ཡར་དྲག་འགྱོ་ཚུགས་པའི་ མནློ་བསམ་
བཏང་སྟེ་ སློབ་སློན་འབད་དགོཔ་ཨིན། 
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དོན་ཚན་གདམ་ཁ།  
ཨང་། དོན་ཚན། རློམ་པ་པོ། འབི་རློམ་གི་དབྱེ་བ། བརློད་དོན། 
༡ བཤེས་སྤྲིངས། དཔལ་མགློན་ འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ། འཇིག་རན་དློན་མཐུན། ལས་རྒྱུ་འབྲེས། 

བཤེས་པའི་སྤྲིངས་ཡིག་གི་ སྩོང་ལཱ་ལམ་སྩོན། 

མཛོད་པ་པློ། སློབ་དཔློན་ དཔལ་མགློན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ། 
དབབ།  ལས་རྒྱུ་འབྲེས་ཀྱི་རྣམ་གཞིག། 

ཁུངས་དོན། 
བཤེས་སངས་ཟེར་བའ་ དེཔ་དེབ་འདེ་ ཆེློས་སྐདེ་ཀྱི་ཐློག་ལུ་ ཚགས་བཅིདེ་འབདེ་ བྲིས་ཡློདེ་པའ་རྩློམ་
རིག་ཅིག་འབདེཝ་ལས་ དེ་ནིང་ལས་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གས་ ཚགས་བཅིདེ་ལྷག་ཐངས་དེང་ ཆེློས་སྐདེ་ཀྱི་
མང་ཚག་ཚུ་ ཤེས་ཚུགས་ནི་ཨིནམ་མ་ཚདེ་ བརྗེློདེ་དེློནི་ཚགས་བཅིདེ་ནིང་བཙུགས་ཏ་འབྲི་ཐངས་ཀྱི་ 
ལམ་སློནི་ཚུ་ཡང་ འཐློབ་ཚུགས་ནི་དེང་ ཆེློས་སྐདེ་ནིང་ཡློདེ་པའ་ སྐདེ་ཡག་ག་སློརི་ཚུལ་ ལག་ལན་
འཐབ་ཐངས་ཚུ་ཡང་ ཤེས་ནི་ལུ་ ཕནི་པ་སྦེློམ་རི་འདུག། 

སློབ་དེབ་འདེ་ནིང་ བཤེདེ་དེགློ་པའ་བརྗེློདེ་དེློནི་ཚུ་ ཚག་ཉུང་དེློནི་རྒྱས་ སྙནི་ཚག་ སྡེབ་སློརི་ཚུ་ ཕུནི་
སུམ་ཚགས་པའ་སྒློ་ལས་ བྲིས་ཡློདེ་མ་དེ་ རྩློམ་རིག་འབྲི་ཐངས་ཀྱི་ དེཔ་འབདེ་བཏུབ་པ་གས་མ་ཚདེ་
པརི་ སློབ་དེབ་འདེ་ནིང་ ཆེློས་དེང་འཇག་རན་གཉས་ཆེ་རིའ་ཁ་ཐུག་ལས་ བསམ་སློདེ་ལགས་བཅིློས་
ཀྱི་ ཡློནི་ཏནི་སྤལ་ཐབས་ལུ་ཕནི་པའ་ བརྗེློདེ་དེློནི་ལ་ཤེ་ཅིག་རི་ ཚུདེ་ཡློདེཔ་ལས་བརན་ཏ་ བཤེས་
སངས་འདེ་ རྩློམ་རིག་ལྷབ་སློནི་ག་གྲས་སུ་ གདེམ་ཁ་རྐྱབ་ཡློདེཔ་ཨིན། 
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ལས་དོན། 
࿌ ཆེློས་སྐདེ་ནིང་ཡློདེ་པའ་ དེངློས་རྩློམ་དེང་འཆེརི་རྩློམ་ག་རིགས་ཚུ་ ལྷག་ཚུགས་དེགློ། 
࿌ རྩློམ་རིག་ཚུ་ལྷག་ས་ བསྐྱེརི་ཞབ་འབདེ་དེ་ ཁྱདེ་ཆེློས་དེང་འབྲི་ཐངས་ཚུ་ དེབྱ་བ་ཕྱེ་ཚུགས་དེགློ། 
࿌ ལྷག་ས་འགྲལ་བཤེདེ་རྐྱབ་ནི་དེང་ བཅུདེ་དེློནི་བསྡུ་ནི་ཚུ་ འབདེ་ཚུགས་དེགློ། 
࿌ ལྷག་ཐངས་ཀྱི་ཐབས་ཤེས་མ་འདྲཝ་ཚུ་ ལག་ལན་འཐབ་ས་ ལྷག་ཞནམ་ལས་ འབྲུ་དེློནི་དེང་

བརྗེློདེ་དེློནི་ག་ གློ་བ་ལན་ཐངས་ཚུ་ ཤེས་ཚུགས་དེགློ། 
࿌ རྩློམ་རིག་ཚུ་ལྷག་ས་ ཆེློས་དེང་ལམ་སྲིློལ་ལུ་བརྩ་མཐློང་དེང་ བསམ་སློདེ་ཤེས་ཡློནི་འཐློབ་

ཚུགས་དེགློ། 

དྲན་གསློ། 
སློབ་དབ་ཚུ་ནང་ བཤེས་སྤྲིངས་ཀྱི་རྩ་ཚག་ཧ་མརི་ ལྷན་ཐབས་ནང་བཙུགས་ཡློད་མ་ཚུ་ ད་
ལྟེློའ་སློབ་དབ་ནང་ གཞུང་ངློ་མའ་གློ་རིམ་ག་ཨིནམ་འབད་ བཀློད་ཡློད། ད་ཡང་ གློ་རིམ་
ཚངམ་འབད་མ་བཙུགས་པ་ཅིན་ སློན་འབློན་རྒྱལ་བ་གློང་མའ་གསུང་ མགུ་མད་མཇུག་མད་
བཟུམ་ཅིག་འགྱིློཝ་མས་ཟར་ སློབ་དཔློན་ལ་ཤེ་ཅིག་གས་ བསམ་འཆརི་བཀློད་མ་ལུ་བརན་
ཨིན། ཨིན་རུང་ སློབ་དཔློན་ཚུ་གས་ སློབ་སློན་འབད་བའ་སྐབས་ བན་རླབས་འཇུག་པའ་
ཐབས་ལུ་ ཐུན་འབད་གཏང་པའ་སྐབས་ལུ་དང་ སྤྲིློ་བ་འཐབས་རི་སྐྱེད་མ་ཡློད་པ་ཅིན་ 
ལྷན་ཐབས་འབད་ སློན་ན་མ་གཏློགས་ ག་རི་ཨིན་ཅི་མན་ཅི་སློན་མ་དགློ། སློན་མ་དགློ་མ་ཚུ་ 
རྒྱབ་ཚན་གནགཔློ་བཀལ་ཡློད་མ་རྩ་ཚག་རིམ་ ཨིང་ [༧༦, 77, 78, 79, 80, 
81, 82, 84, 85, 86, 104, 105, 106,107]  ཚུ་ཨིན། 
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སྩོབ་སྩོན་སྩོང་ལཱ། 
བཤེས་སངས་ཀྱི་དེློནི་ཚནི་ཚུ་ སློབ་སློནིའབདེ་ནི་ལུ་ཕནི་པའ་ སློབ་སློནི་སློང་ལཱ་མ་འདྲཝ་ ཁག་
བཅུ་བཞ་དེ་ཅིག་ རྩ་གཞུང་ལག་དེབ་འདེ་ནིང་ སློབ་སློནི་ཐབས་ཤེས་ཀྱི་ ས་བློནི་བཟུམ་ཅིག་
འབདེ་ བཀློདེ་ཡློདེཔ་ཨིན།  

དེ་ནིང་བཀློདེ་ཡློདེ་མ་བ་ལྷག་པའ་ སློབ་སློནི་སློང་ལཱ་ གཞནི་དེང་གཞནི་ཡང་ སློབ་དེཔློནི་ཚུ་གས་ 
ག་དེ་དྲག་དྲག་ སློ་བ་དེང་ ཕནི་ཐློགས་ཆེ་ཏློག་ཏློ་འབདེ་བཟེློ་ས་ སློབ་སློནི་འདེ་ གྲུབ་འབྲིས་ཅིནི་
ཅིག་བཟེློ་ཐབས་ཀྱི་ ཐབས་ལམ་གང་དྲག་བཏློནི་དེགློཔ་འདེ་གལ་ཆེ། 

སློང་ལཱ།  
རིག་རྩལ། (ལྷག་ནི་) རིག་སློབས་དེབྱ་རིམ། (ལག་ལན་) 

༡. སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ ཚག་ག་གཅིདེ་མཚམས་དེང་ རྗེློདེ་སྒྲི་ ཚགས་བཅིདེ་ལྷག་ཐངས་ཚུ་ དྲནིམ་
བཏློནི་ཏ་ ཉནི་བཅུག་ཞིནམ་ལས་ སློབ་དེཔློནི་གས་ཚགས་བཅིདེ་འདེ་ ཚག་ག་གཅིདེ་
མཚམས་དེང་ རྗེློདེ་སྒྲི་ཚུ་ འཛལ་བ་མདཔ་འབདེ་ ཚགས་བཅིད་ལྷག་ཐངས་ཀྱི་ ལམ་ལུགས་
དང་འཁྲིལ་ཏ་ ལྷག་བྱན་དེགློ། 
࿌ སློབ་དེཔློནི་གས་ ལྷགཔ་དེ་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ ལདེ་སྲིློལ་རྐྱབ་ས་ ལྷག་བཅུག་དེགློ། 
࿌ སློབ་དེཔློནི་གས་ ཚག་འབྲུ་རི་རི་བཞན་དུ་ ཀྲིག་རྐྱབ་ས་ འགྲློས་ཀྱིས་སྦེ་ གཅིདེ་

མཚམས་ ཡ་འབདེ་བཅིདེ་དེ་ ཚག་བརི་ངལ་གསློ་ འཐློབ་ཐངས་དང་འཁྲིལ་ ལྷག་
ཐངས་སློནི་ནི།  
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࿌ ཚག་འབྲུ་ཚུ་ གཅིདེ་མཚམས་ ཆེ་དེང་ཡ་འབདེ་བཅིདེ་དེ་ ལྷག་ཐངས་ཀྱི་སྐློརི་ལས་དེབྱ་
བ་དེཔདེ་བཅུག་དེགློ། 

࿌ རྗེློདེ་སྒྲི་འཛལ་ནི་ལུ་ ཉན་ཁ་ཡློདེ་པའ་ མང་ཚག་ དེཔར་ནི་ མང་གཞ་ ཙོ་-ས་-ཤེ་ 
ཉ་-ནི་ ཡློདེ་པའ་ཚག་ཚུ་ སློ་སློརི་བཏློནི་ཏ་ སབ་ཐངས་སློནི་ཞནམ་ལས་ ལ་ཁམས་
དེག་ཏློག་ཏློ་མད་མ་ཚུ་ལུ་ ལློག་ཅི་རི་སབ་བཅུག་དེགློ། 

࿌ སློབ་ཕྲུག་དེག་པ་ཅིག་ ཡརི་ལྷློང་ས་ ཚགས་བཅིདེ་དེང་ འགྲལ་བཤེདེ་བྲིས་ཡློདེ་མ་ཚུ་ 
ལྷག་བཅུག་ནི། དེ་བསྒང་ སློབ་ཕྲུག་གཞནི་ཚུ་དེང་ སློབ་དེཔློནི་གས་ གཅིདེ་མཚམས་
དེང་ རྗེློདེ་སྒྲི་འཛལ་མ་ཚུ་ བཅིློ་ཁ་རྐྱབ་ས་བྱན་ནི། 

རིག་རྩལ། (ལྷག་ནི་ བྲི་ནི་) རིག་སློབས་དེབྱ་རིམ། (ལག་ལན་) 
༢. སློབ་དེཔློནི་གས་ ལྷགཔ་དེ་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ རང་བདེའ་ལདེ་སྲིློལ་རྐྱབ་ས་ ལྷག་བཅུག་དེགློ། 

སློབ་དེཔློནི་གས་ ཚག་འབྲུ་རི་རི་བཞན་དུ་ ཀྲིག་རྐྱབ་ས་ འགྲློས་ཀྱིས་སྦེ་ གཅིག་ཁརི་
ལྷགབཅུག་དགློ། 

རིག་རྩལ། (ལྷག་ནི་ བྲི་ནི་) རིག་སློབས་དེབྱ་རིམ། (དེབྱ་དེཔདེ་) 
༣. ཚགས་བཅིདེ་འདེ་ག་སྐློརི་ལས་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གས་ ག་དེམ་ཅིག་ཧ་གློ་ས་ཡློདེ་ག་ མང་ཚག་

རི་རི་ བཞན་ག་དེློནི་དེག་མན་པརི་ ས་དེློནི་འབདེ་བཏློནི་བཅུག་དེགློ། དེ་ལས་ སློབ་ཕྲུག་རི་
རི་བཞིན་གྱིས་ ཁློང་ག་གནས་ཚད་ལུ་ག་དམ་ཅིག་ཧ་གློ་ཡ་ག་ ཁློང་གས་བྲེས་ཏ་ཡློད་མ་འད་ 
དེམངས་ལུ་གསལ་བཤེདེ་ འབདེ་བཅུག་ཞནམ་ལས་ དློན་ངློ་མ་འད་གུ་ གཏན་འབབས་
འབད་དགློ།  
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རིག་རྩལ། (ཉནི་ནི་ སབ་ནི་) རིག་སློབས་དེབྱ་རིམ། (དེབྱ་དེཔདེ་ནི་) 
༤. འློག་ག་དྲ་བ་ཚུ་བཀློདེ་ཐློག་ལས་ ཉམས་མློང་དེང་འབྲིལ་བ་འཐབ་བཅུག་ནི། 

- ཁྱད་ཀྱིས་ དེ་ལློ་ཚུནི་ཚན་ དེློནི་ཚནི་འདེ་དེང་འཁྲལ་བའ་ ལཱ་འབདེ་ཡ་ག་མ་འབདེ་ 
ག་ཅི་འབདེ? ཉམས་སུ་མློང་ཡ་ག་མ་མློང་། 

- གཞནི་གས་འབདེ་སརི་མཐློང་ཡ་ག? 
- འདེ་ག་སྐློརི་ལས་ མ་འདྲཝ་ག་དེ་སྦེ་རི་ སབ་སྲིློལ་འདུག་གློ? 
- དེློནི་ཚནི་འདེ་དེང་འཁྲལ་ཏ་ འབདེ་མ་དེང་ ཡང་ཅིན་འདེ་ལུ་ མ་སྡེ་གས་ ལགས་ཉས་

ཀྱི་ བསམ་འཆེརི་ག་དེ་སྦེ་རི་ འདུག་གློ?  

རིག་རྩལ། (ཉནི་ནི་ སབ་ནི་) རིག་སློབས་དེབྱ་རིམ། (དེབྱ་ཞབ་) 
༥. སློབ་དེཔློནི་གས་ སློབ་ཕྲུག་དེམངས་ཁ་ལུ་ འློག་ག་དྲ་བ་ཚུ་བཀློདེ་ཞནམ་ལས་ ལནི་སློབ་

ཕྲུག་སྐློརི་རྒྱབ་འབདེ་ སབ་བཅུག་དེགློ། 
- དེློནི་ཚནི་འདེ་དེང་ ང་བཅིས་ཀྱིས་འབདེ་མ་གཉས་ འབྲིལ་བ་འདུག་ག་མན་འདུག་

ཁུངས་སབ་བཅུག་ནི། 
- དེློནི་ཚནི་འདེ་དེང་འཁྲལ་ ལཱ་འབདེ་བ་ཅིན་ འློས་འབབ་ག་དེ་སྦེ་ འློང་ནི་ཨིན་པས་གློ? 
- འདེ་ནིང་ཡློདེ་པའ་དེློནི་ཚནི་འདེ་ ག་རི་ ང་བཅིས་རིའ་མ་ཚ་ནིང་ ལག་ལན་འཐབ་བཏུབ་

པས་ག་ མ་བཏུབ་པས?  
- དེ་རིས་ནིངས་པརི་ དེློནི་ཚནི་འདེ་དེང་འཁྲལ་ཏ་ ལཱ་འབདེ་ནི་ག་དེློནི་ལུ་ ག་ཅི་རི་དེང་

ལན་འབདེ་ཚུགས་མས་ག?  
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- དེློནི་ཚནི་འདེ་ ང་བཅིས་ཀྱིས་ ལག་ལན་འཐབ་བཏུབ་ཅིག་ཨིན་པས་ག་ མན་པས་ག? 
ཁུངས་སབ་བཅུག་དེགློ། ཟེར་བའ་དྲ་བ་ཚུ་ སློབ་ཕྲུག་རིང་རིང་སློ་སློ་དེང་ ཡང་ཅིན་སྡེ་
ཚནི་ནིང་བཀློདེ་དེ་ བསྟུནི་གྲློས་འབདེ་ཞནམ་ལས་ དེློནི་ཚནི་དེང་ མ་ཚའི་གནིས་སངས་
གཉས་ཀྱི་ འབྲིལ་བ་ཚུ་ ཧ་གློ་བཅུག་ནི། 

རིག་རྩལ། (ལྷག་ནི་ བྲི་ནི་) རིག་སློབས་དེབྱ་རིམ། (དེབྱ་དེཔདེ་) 
༦. སློབ་དེཔློནི་གས་སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ སྡེ་ཚནི་འབདེ་བཟེློ་ཞནམ་ལས་ འློག་ག་སློང་ལཱ་ཚུ་ ཁྱམ་ལཱ་

འབདེ་སློདེ་དེ་ འབྲི་འབག་འློང་བཅུག་དེགློ། དེ་ལློ་ལྷབ་མ་དེློནི་ཚནི་འདེ་ སློབ་དེབ་གཞནི་
༼རྒྱལ་སྲིས་ལག་ལན། བསབ་བྱ། ལགས་བཤེདེ། འབྲི་རྩློམ། སྲུང་ཚུ་ལས་ ག་དེ་སྦེ་རི་ 
འཐློནི་ནི་ཡློདེ་ག་བྲི་བཅུག་དེགློ། དེ་ལས་བཤེས་སངས་ནིང་ལས་འཐློནི་མ་དེང་ དེཔ་ཆེ་ 
གཞནི་ཚུ་ལས་ འཐློནི་མ་ཚག་གཞ་དེང་བཙུགས་ཐངས་ཀྱི་ ཁྱདེ་པརི་ག་དེ་སྦེ་རི་འདུག་ག་ 
དེབྱ་དེཔདེ་འབདེ་དེ་བྲི་བཅུག་དེགློ། 

 དེཔ་གཏམ་དེང་ བློ་ཟེ་རྩང་མློ་ཚུ་ནིང་ དེློནི་ཚནི་འདེ་དེང་འབྲིལ་བ་ཡློདེ་པའ་ གནིདེ་དེློནི་རི་ 
ཡློདེ་མད་ཞབ་འཚལ་འབདེ་བཅུག་དེགློ། 

 རིང་ག་ཕམ་རྒནི་ཤེློས་ཚུ་གས་ གནིདེ་དེློནི་འདེ་ག་སྐློརི་ལས་ བསམ་འཆེརི་ག་ཅི་རི་སབ་ནི་
ཡློདེ་ག་ བྲི་བཅུག་དགློ། 

 ནི་གཞློནི་ཚུ་གས་ དེ་ག་སྐློརི་ལས་ བསམ་འཆེརི་ག་ཅི་རི་སབ་ནི་ཡློདེ་ག་ དྲ་བ་བཀློདེ་དེ་ 
ལནི་བྲིིས་འབག་འློང་ བཅུག་དེགློ། 



སློབ་དཔོན་ལམ་སློན།                                  སློབ་རིམ་༡༢པ། དཔེ་སྐྲུན་ལོ་ ༢༠༢༡ ལུ། 
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སྡེ་ཚནི་ནིང་འབདེ་མ་ཁྱམ་ལཱ་ཚུ་ དེའི་ནིངས་པརི་ དེམངས་ཁ་ལུ་ གསལ་ཞུ་འབདེ་བཅུག་ས་ 
འབྲི་ཐངས་ཀྱི་དེབྱ་བ་དེང་ འབྲིལ་བ་ཚུ་ཧ་གློ་བཅུག་དེགློ། 

རིག་རྩལ། (ལྷག་ནི་ བྲི་ནི་) རིག་སློབས་དེབྱ་རིམ། (དེབྱ་ཞབ་) 
༧. འློག་ག་དྲ་བ་ཚུ་ སྡེ་ཚནི་ནིང་བཀློདེ་ཞནམ་ལས་ ལནི་གློ་སྡུརི་འབདེ་དེ་ འབྲེ་ཞིནམ་ལས་

དེམངས་ཁརི་སབ་བཅུག་དེགློ། 
࿇ སློབ་དེབ་ནིང་ག་བརྗེློདེ་དེློནི་དེ་ ཁྱད་ཀྱིས་ ཆེ་བཞག་ག་མ་བཞག་ ག་ཅི་འབདེ་? 
࿇ བརྗེློདེ་དེློནི་དེ་ ཆེློས་ཀྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ འབདེ་བ་ཅིན་ བདེན་ག་མ་བདེན་ ག་ཅི་འབདེ? 
࿇ བརྗེློདེ་དེློནི་དེ་ འཇག་རན་པའ་ཁ་ཐུག་ལས་ འབདེ་བ་ཅིན་ བདེན་ག་མ་བདེན་ ག་ཅི་

འབདེ? 
࿇ ཆེློས་དེང་འཇག་རན་གཉས་ཆེ་རི་ལུ་ མ་བཏུབ་མདཔ་འབདེ་ ལག་ལན་འཐབ་དེགློ་པ་

ཅིན་ ག་དེ་སྦེ་འཐབ་ནི?ི 
࿇ རྩློམ་པ་པློ་གས་ དེ་སྦེ་གསུངས་དེགློ་མ་དེ་ ག་ཅི་ལུ་བརན་ཏ་ཨིན་ནི? 
࿇ དེློནི་ཚནི་འདེ་འགྲུབ་ཐབས་ལུ་ བརྗེློདེ་དེློནི་གཞནི་ ག་ཅི་རི་འཐབ་བཀལ་ཏ་ སབ་དེགློཔ་

འདུག་གློ? 
࿇ སྡེ་ཚནི་ནིང་འབྲི་མ་དེ་ དེམངས་ཁརི་ལྷག་བཅུག་ས་ ཁུངས་དེློནི་བཤེདེ་ཐངས་མ་འདྲཝ་

ཚུ་ ཧ་གློ་བཅུག་ནི།  
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རིག་རྩལ། (ལྷག་ནི་ བྲི་ནི་) རིག་སློབས་དེབྱ་རིམ། (དེབྱ་དེཔདེ་) 
༨. སློབ་དེཔློནི་གས་ མང་ཚག་ལཱ་ཁག་ཡློདེ་མ་ཚུ་ ཐློ་བཀློདེ་འབདེ་བཅུག་ས་ སློབ་དཔློན་གྱི་རྒྱབ་

སྐྱེློརི་གྱི་ཐློག་ལུ་ ཚག་མཛོད་ལག་ལན་འཐབ་བཅུག་ས་ གློ་དེློནི་འཚལ་བཅུག་དེགློ། 

སློབ་ཕྲུག་རིང་རི་སློ་སློ་གས་ ཚག་རྐང་རི་རི་བཞན་ག་ འགྲལ་བཤེདེ་ བྲི་བཅུག་དེགློ།  རིང་
ག་འབྲི་མ་འགྲལ་བཤེདེ་འདེ་ སྡེ་ཚནི་ནིང་བལ་བཅུག་ས་ གློ་སྡུརི་ག་ཐློག་ལས་ བསྐྱེརི་ཞིབ་
འབད་ད་ ལགས་ལགས་བཅིློས་འབདེ་བཅུག་དེགློ། སྡེ་ཚནི་ནིང་བཟེློ་མ་འགྲལ་བཤེདེ་འདེ་ 
དེམངས་ཁ་ལུ་སནི་ཞུ་འབདེ་བཅུག་ས་ འགྲལ་བཤེདེ་རྐྱབ་ཐངས་ཀྱི་ཁྱདེ་པརི་ཚུ་ ངློས་
འཛན་འབདེ་བཅུག་ནི་དེང་ བཏུབ་མ་བཏུབ་ཀྱི་ བསམ་འཆེརི་ལན་བཅུག་དེགློ། 

རིག་རྩལ། (ལྷག་ནི་ བྲི་ནི་) རིག་སློབས་དེབྱ་རིམ། (གཅིག་བསྡུས་) 
༩. སློབ་དེཔློནི་གས་ ཕྲང་ཕྲང་རི་ ཚགས་བཅིདེ་འདེ་མ་སློནི་པརི་ ཚགས་བཅིདེ་འདེ་ ངློ་སློདེ་

ལགས་ཤེློམ་སྦེ་ རྐྱབ་བྱན་དེགློ། 

དེློནི་ཚནི་འདེ་ སྡེ་ཚནི་ནིང་ལུ་སློདེ་ཞནམ་ལས་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ གློ་སྡུརི་གྱི་ཐློག་ལུ་ ཚགས་
བཅིདེ་འདེ་ག་ ས་དེློནི་བྲི་བཅུག་དེགློ། དེ་ག་སྐབས་ལུ་སློབ་དེཔློནི་གས་ ལཱ་འདེ་ནིང་ལུ་ 
བཅིའ་མརི་ག་དེ་སྦེ་ གཏློགས་མ་གཏློགས་ལགས་ཤེློམ་སྦེ་ ལ་ཞབ་འབདེ་དེགློ།  

སྡེ་ཚནི་ནིང་འབྲི་མ་ཚུ་ དེམངས་ཁ་ལུ་ ལྷག་བཅུག་ས་ བཏུབ་མ་བཏུབ་ཀྱི་ བསམ་འཆེརི་
སབ་བཅུག་ནི། 
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རིག་རྩལ། (ལྷག་ནི་ བྲི་ནི་) རིག་སློབས་དེབྱ་རིམ། (གཅིག་བསྡུས་) 
༡༠. སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ དུས་ཡུནི་སྐརི་མ་༣ དེ་ཅིག་ དེློནི་ཚནི་འདེ་ག་སྐློརི་ལས་ ཕནི་པ་དེང་གནིློདེ་པ་ 

འབྱུང་ཁུངས་ གནིས་སངས་ གནིས་ཚུལ་ཚུ་ག་སྐློརི་ལས་ ཙོང་བཏང་སྡེློདེ་བཅུག་ས་ མནིློ་
བསམ་ཞབ་ཞབ་འབདེ་གཏང་བཅུག་དེགློ། 

སློབ་ཕྲུག་དེག་པ་ཅིག་ལུ་ མནིློ་བསམ་བཏང་མ་དེ་ དེམངས་ཁརི་སབ་བཅུག་ནི་དེང་ དེ་
བསྒང་སློབ་ཕྲུག་གཞནི་ཚུ་དེང་ སློབ་དེཔློནི་གས་ བསམ་ཚུལ་ག་ཁྱདེ་པརི་ཚུ་ཉནི་ཏ་  བདེན་
མ་བདེན་ག་གློ་སྡུརི་འབདེ་ནི། 

དེློནི་ཚནི་འདེ་ག་སྐློརི་ལས་ ཚགས་བཅིདེ་ནིང་མ་ཚུདེ་པའ་ གནིདེ་དེློནི་གཞནི་ ག་ཅི་རི་འདུག་
ག་ སྡེ་ཚནི་ནིང་བྲི་བཅུག་ནི། འབྲི་མ་འདེ་ དེམངས་ཁ་ལུ་སནི་ཞུ་འབདེ་བཅུག་ས་ གྲློས་
བསྟུནི་འབདེ་ནི། 

རིག་རྩལ། (ལྷག་ནི་ བྲི་ནི་) རིག་སློབས་དེབྱ་རིམ། (དེབྱ་དེཔདེ་) 
༡༡. སློབ་དེཔློནི་གས་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ སྡེ་ཚནི་ནིང་ དློན་ཚན་འད་གུ་ མནིློ་བསམ་གཏང་བཅུག་

ཞནམ་ལས་ འློག་ག་དེློནི་ཚནི་ཐློག་ལུ་ གློ་སྡུརི་འབད་བཅུག་དགློ།  
གཞནི་ཡང་ སྡེ་ཚནི་ནིང་ གནིདེ་དེློནི་འདེ་ལུ་ འཇག་རན་པའ་ཁ་ཐུག་ལས་ བཏུབ་མ་བཏུབ་
ཀྱི་ བསམ་འཆེརི་གློ་སྡུརི་འབདེ་བཅུག་ནི། 
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དེ་རིས་ནིངས་པའ་གནིས་སངས་ནིང་ གནིདེ་དེློནི་འདེ་ ལག་ལན་འཐབ་བཏུབ་ག་ མ་བཏུབ་
དེང་ ཡང་ཅིན་ལག་ལན་འཐབ་མ་ ཡློདེ་མད་ཀྱི་སྐློརི་ལས་ བསམ་འཆེརི་གློ་སྡུརི་འབདེ་
བཅུག་དེགློ། 
སྡེ་ཚནི་ནིང་གློ་སྡུརི་འབདེ་མ་ གནིདེ་དེློནི་འདེ་དེམངས་ཁ་ལུ་ སནི་ཞུ་འབདེ་ནི་དེང་ དེ་ནིང་
ལུ་ དེམངས་ཀྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ཡང་ བསམ་འཆེརི་རི་སབ་ནི་ཡློདེ་པ་ཅིན་ སབ་བཅུག་ས་ ཨི་
ལློ་ལུ་ མནིློ་ལུགས་རྒྱ་སྐྱེད་ཀྱི་ཐབས་ལམ་སློནི་དེགློ། 

རིག་རྩལ། (ལྷག་ནི་ བྲི་ནི་) རིག་སློབས་དེབྱ་རིམ། (གཅིག་བསྡུས་) 
༡༢. སློབ་དེཔློནི་གས་ དེློནི་ཚནི་ངློ་སློདེ་འབདེ་ཞནམ་ལས་ སྡེ་ཚནི་ནིང་ལུ་ འློག་ག་སློང་ལཱ་ཚུ་ 

བགློ་བཤེའ་རྐྱབ་བྱན་དེགློ། 
- ཚགས་བཅིདེ་འདེ་ནིང་ མང་ཚག་གློ་དེློནི་ལཱ་ཁག་ཡློདེ་མ་ཚུ་ ཐློ་བཀློདེ་འབདེ་དེ་ ཚག་

མཛད་ལག་ལན་འཐབ་ཐློག་ལས་ མང་ཚག་ཚུ་ལག་ལན་འཐབ་བཅུག་དེགློ།  
- ཚགས་བཅིདེ་ནིང་ཡློདེ་པའ་ མང་ཚག་གལ་ཅིནི་ཚུ་ག་ རྣམ་གྲངས་དེང་ འགལ་མང་ དེ་

ལས་ ཚག་གྲློགས་ལུ་བརན་ཏ་ གློ་དེློནི་འགྱུརི་འགློ་ནི་ཡློདེ་མ་ཚུ་ བྲི་བཅུག་ནི། 
- ཚགས་བཅིདེ་ནིང་ དེཔ་དེློནི་སརི་ཏ་ཡློདེ་མ་ཚུ་ལས་ རིགས་བསྒྲིས་ཏ་ དེཔ་དེློནི་སརི་

ཐངས་ སང་བ་འབདེ་བཅུག་དེགློ། 

རིག་རྩལ། (ལྷག་ནི་ བྲི་ནི་) རིག་སློབས་དེབྱ་རིམ། (གཅིག་བསྡུས་) 
༡༣. སློབ་སློནི་དེློནི་ཚནི་ག་གློ་བ་ རྒྱ་སྐྱེད་ཀྱི་དེློནི་ལུ་ དེློནི་ཚནི་དེང་འབྲིལ་བ་ཡློདེཔ་ ཕནི་ཐློགས་ཆེ་

བའ་ རྒྱབ་ཁུངས་ དེཔར་ནི། སྲུང་དེང་ ལུང་འདྲན་ དེཔ་གཏམ་ ལློ་རྒྱུས་ཚུ་བཙུགས་



སློབ་དཔོན་ལམ་སློན།                                  སློབ་རིམ་༡༢པ། དཔེ་སྐྲུན་ལོ་ ༢༠༢༡ ལུ། 
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དེགློཔ་རི་འཐློནི་པ་ཅིན་ དེ་ཚུ་ག་ཏ་ལས་ཐློནི་ནི་ཡློདེ་ག་ དེཔ་དེབ་ངློ་སློདེ་འབདེ་ཞནམ་ལས་ 
ཁྱམ་ལཱ་འབདེ་ འབྲི་འབག་འློང་བཅུག་དེགློཔ་དེང་ ཡང་ཅིན་དེཔ་མཛད་ནིང་ལས་འཚལ་ཏ་ 
ཚག་ཁློང་རི་གས་བཙུགས་ཏ་ བྲི་བཅུག་དེགློ། 

རིག་རྩལ། (ལྷག་ནི་ བྲི་ནི་) རིག་སློབས་དེབྱ་རིམ། (དེབྱ་དེཔདེ་) 
༡༤. སློབ་དེཔློནི་གས་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ ཁྱློདེ་ཀྱིས་ཁྱློདེ་རིའ་ཆེ་རིློགས་ཚུ་ལུ་ ཡ་གུ་བྲིས་ཏ་

བསྐྱེལཝ་དེ་ གནིདེ་དེློནི་གློ་རིམ་ ག་དེ་སྦེ་རི་བཙུགས་ཏ་བསྐྱེལ་ནི་ཡློདེ་གློ? ཟེར་ དྲ་བ་
བཀློདེ་དེ་ ལནི་སབ་བཅུག་དེགློ།  
བཤེས་སངས་འདེ་ཡང་ གཏང་ཡག་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ གཏང་ཡག་འདེ་ འཕགས་པ་ཀླུ་ 
སྒྲུབ་ཀྱིས་ རྒྱལཔློ་བདེ་སློདེ་བཟེང་པློ་ལུ་འབྲིིཝ་དེ་ ཚག་བཙུགས་ཐངས་ཀྱི་རིམ་པ་ ག་དེ་སྦེ་ 
རི་འདུག་གློ? ཟེར་དྲས་ཏ་ བསམ་འཆེརི་སབ་བཅུག་དེགློ། 
བཤེས་སངས་འབྲི་ཐངས་དེང་ ཁྱད་ཀྱི་གཏང་ཡག་འབྲི་ཐངས་གཉས་ལུ་ ཁྱདེ་པརི་ག་ཅི་རི་
འདུག་གློ་ཟེར་དྲས་ཏ་ བསམ་འཆེརི་སབ་བཅུག་དེགློ། 
དེ་ལས་ སློབ་དེཔློནི་གས་ ཕྱེ་གང་པའ་དེཔ་ཆེ་དེང་ ནིང་པའ་བསནི་བཅིློས་ཚུ་ག་བརི་ནི་ 
མཚནི་རྒྱ་སྐདེ་དེང་བློདེ་སྐདེ་ མཆེློདེ་བརྗེློདེ་ དེམ་བཅིའ་ ཁངས་པ་སྐྱུང་ཚུལ་ བསློ་བ་དེང་ 
སློནི་ལམ་ མཛདེ་བྱང་ ལ་སློགསཔའ་ འབྲི་ཐངས་ཀྱི་ཁྱདེ་པརི་ཚུ་ ཁློང་རི་གས་ ཤེས་
བཅུག་ནིའི་དེློནི་ལུ། སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ སྡེ་ཚནི་བགློ་ཞནམ་ལས། འློག་ག་སློང་ལཱ་ཚུ་ ཁྱམ་ལཱ་
འབདེ་བྱན་ཏ་ ཞབ་འཚལ་འབདེ་བཅུག་དེགློ། 
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སར་བཏང་ཕྱེ་གང་པའ་དེཔ་དེབ་དེང་ ནིང་པའ་ཆེློས་ཀྱི་དེཔ་ཆེ་གཉས་ཀྱི་བརི་ནི་ འགློ་
བཙུགས་ཐངས་དེང་ མཇུག་བསྡུ་ཐངས་ལུ་ འབྲི་ཐངས་ཀྱི་ཁྱདེ་པརི་ ག་དེ་སྦེ་རི་འདུག་གློ? 
ནིང་པའ་ཆེློས་ཀྱི་དེཔ་ཆེ་ཚུ་ནིང་ ཕྱེ་གང་པའ་དེཔ་ཆེ་ཚུ་ལས་ལྷག་པའ་ འབྲི་ཐངས་ཀྱི་ཁྱདེ་
ཆེློས་ལགས་ཤེློམ་ ག་ཅི་རི་འདུག་གློ?  
ཕྱེ་གང་པའ་དེཔ་ཆེ་ལུ་ ནིང་པའ་དེཔ་ཆེ་ཚུ་ལས་ལྷག་པའ་ འབྲི་ཐངས་ཀྱི་ཁྱདེ་ཆེློས་ལགས་
ཤེློམ་ ག་ཅི་རི་མཐློང་ཡ་གློ? 
ནིང་པའ་ཆེློས་ཀྱི་དེཔ་ཆེ་ལུ་ མང་བཏགས་ཐངས་ཀྱི་ ཁྱདེ་ཆེློས་ག་ཅི་རི་འདུག་གློ? 
སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གས་ ཞབ་འཚལ་འབདེ་ཡློདེ་པའ་སྙནི་ཞུ་ཚུ་ སློབ་ཁང་ནིང་ལུ་ སནི་ཞུ་འབདེ་
བཅུག་དེགློ། དེ་བསྒང་སྙནི་ཞུ་ ཚུ་ འློས་འབབ་ཡློདེ་མད་བལ་ས་ ག་རི་གས་ཧ་གློ་ཚུགསཔ་
བཟེློ་དེགློ། 

རིག་རྩལ། (ལྷག་ནི་ བྲི་ནི་) རིག་སློབས་དེབྱ་རིམ། (དེབྱ་དེཔདེ་) 
༡༥. སློབ་དེཔློནི་གས་ ཚག་རྐང་རི་རི་བཞན་ག་དེློནི་དེག་ཚུ་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ག་འབྲི་དྱེབ་ནིང་བྲི་བཅུག་

དེགློ། ཡག་སྡེབ་ཀྱི་དེཀའ་ངལ་རི་འཐློནི་པ་ཅིན་ སློབ་ཕྲུག་དེང་དྲ་བ་དྲས་ལནི་ག་ཐློག་ལས་ 
ཆེ་རིློགས་འབདེ་བྱན་དེགློ། སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ ཡག་སྡེབ་དེང་ ལྷག་ནིའི་སང་བ་ལགས་ཤེློམ་
འཐློབ་བཅུག་ནི་ག་དེློནི་ལུ་ ག་དེ་མང་མང་ལྷག་བཅུག་དེགློ། 

 སློབ་དེཔློནི་གས་སློབ་ཕྲུག་ལུ་ མང་དེང་ཁྱདེ་ཚག་ ཕདེ་དེང་རྣམ་དེབྱ། བྱ་ཚག་དེང་ལས་ཚག་
སློགས་ཀྱི་ དེབྱ་བ་ལགས་ཤེློམ་སྦེ་ དེཔདེ་བཅུག་ཞནམ་ལས་ ཚགས་བཅིདེ་ཚུ་ག་འགྲལ་
བཤེདེ་རྐྱབ་ས་བྲི་བཅུག་དེགློ། 



སློབ་དཔོན་ལམ་སློན།                                  སློབ་རིམ་༡༢པ། དཔེ་སྐྲུན་ལོ་ ༢༠༢༡ ལུ། 
 

སློབ་གྲྭའི་རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་གོང་འཕེལ་ལས་ཁུངས།         ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག། 132 

སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གས་འབྲི་མ་ འགྲལ་བཤེདེ་འདེ་ག་སྐློརི་ལས་ ཧ་མ་གློཝ་རི་ཐློནི་ཏ་ དྲ་མ་རི་
འཐློནི་པ་ཅིན་ ག་དེ་སྦེ་བྲིས་ཡ་ག་ འབྲི་མ་ཁློང་རི་ལུ་ དེློགས་སལ་འབདེ་བཅུག་དེགློ། 

 ཁློང་གས་བྲེས་ཏ་ཡློད་མ་ འགལ་བཤེད་འད་ བཅུད་བསྡུ་ས་ཚག་ག་ད་ཉུང་ཉུང་ དློན་གསལ་
ཏློག་ཏློ་འབད་བཏློན་ཚུགསཔ་འབད་བྲི་བཅུག་དགློ། 

 འཕྲལ་འཕྲལ་སློབ་དཔློན་གྱིས་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ ཚད་གཞི་ཚུ་སྤྲིློད་ད་ དཔ་མཛོད་དང་ 
གཞིན་ཁ་ལས་ བསབ་བ་དང་ ཆློས་གཏམ་ཚུ་ ཞིབ་འཚལ་འབད་ད་ འཚལ་འབག་འློང་
བཅུག་ཞིནམ་ལས་ སློབ་ཁང་ནང་ལུ་ བཀམ་སློན་འབད་བཞིག་དགློཔ་ཨིན།  
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གློག་བརྙན་དབྱེ་དཔྱད། 
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ངོ་སློད། 
གློག་བརྙན་བསྐྱེརི་ཞིབ་འབད་དགློཔ་འད་ འཕྲུལ་ཆས་དང་ བཟློ་ཐངས་ སློན་ཚུལ་ཚུ་ག་སྐློརི་ལས་ 
གཙོ་བློརི་མ་བཏློན་པརི་ གློག་བརྙན་གྱི་ཁྱད་ཆློས་ཚུ་ བསྐྱེརི་ཞིབ་ཀྱི་ཐློག་ལས་ རིང་ག་མ་ཚའི་ནང་
སྤང་བང་འབད་དགློཔ་ ཁག་ཆ་བའ་ རིག་རྩལ་དང་ ཉིམས་མློང་ཚུ་འཐློབ་ནའི་ དློན་ལུ་ཨིན། ད་
ཡང་ ཡརི་རྒྱས་ཀྱི་འགྱུརི་བ་དང་བསྟུན་ བསམ་སྤྱིློད་ཤེས་ཡློན་དང་ བརྩ་མཐློང་ཤེས་ཡློན་ སྐད་
ཡག་སློབ་སློང་དང་ མ་ཚའི་ཤེས་ཡློན་ཚུ་ ག་རི་གློག་བརྙན་གྱི་ཐློག་ལུ་ སློན་བཞིན་དུ་ཡློདཔ་ལས་ 
སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གས་ གློག་བརྙན་ལུ་ བསམ་དཔྱེད་དང་ དབ་དཔྱེད་འབད་ད་ ལགས་ཆ་ཚུ་ དང་ལན་
འབད་དགློཔ་གལ་ཆ། གློག་བརྙན་གྱི་ཐློག་ལས་འབད་བ་ཅིན་ བསྒུལ་སྐྱེློད་ཀྱི་རིང་བཞིན་དང་ལྡན་པའ་
རིག་རྩལ་ཚུ་ སློབ་སློང་ག་གནས་སངས་ནང་ མག་ག་མཐློང་ཆློས་ལུ་ཡློདཔ་ལས་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ག་སྤྲིློ་
བའ་ཐློག་སམས་ལུ་དྲནམ་འཇིམ་ལས་བརན་ གློག་བརྙན་བསྐྱེརི་ཞིབ་འབད་ན་འད་ སློབ་ཚན་འད་ནང་
བཙུགས་ཏ་ཡློད།  

གློག་བརྙན་འད་ ང་བཅིས་རི་ འགློ་བ་མ་དང་ དུད་འགློ་སམས་ཅིན་ཚུ་ག་ མ་ཚའི་རིང་ བ་བ་དང་སྤྱིློད་
ལམ་ ག་ཅི་རི་འབད་ན་ཡློད་ག་ སྤྱིློད་ཚུལ་ཚུ་ བསྒུལ་ཅིན་ སྣང་བརྙན་གྱི་གཟུགས་སུ་སློན་པའ་ མ་
ཚའི་མ་ལློང་བཟུམ་ཅིག་ཨིན། གློག་བརྙན་འད་ ནང་པའ་འདློད་ཚུལ་ལྟེརི་འབད་རུང་ གནས་ཚུལ་ཇི་ལྟེ་
བའ་རིང་བཞིན་ སྣང་ལ་རིང་བཞིན་གྱིས་སློང་པའ་དཔ་དང་ སྣང་ཚུལ་ཇི་སྙད་པའ་རིང་བཞིན་ ངློ་བློས་
མ་གྲུབ་ཀྱིང་ ཆློས་ཐམས་ཅིད་ མག་ག་ཡུལ་དུ་ སྣང་ཚུགས་པའ་ རིང་བཞིན་ཚད་མའ་ དཔ་ཅིག་
ཡང་ཨིན་པས། 
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ལྷག་པརི་ མ་ཚ་འདའི་རིང་ མ་རྣམས་སློ་སློའ་བསམ་པ་དང་ སྤྱིློད་པའ་རྣམ་པ་ཚུ་ མག་འཕྲུལ་ 
བཟུམ་མའ་གློག་བརྙན་འད་ བལྟེ་བའ་རིང་ལུ་ ངློ་བློརི་བདན་པ་མད་རུང་ གནས་སྐབས་ཀྱི་དུས་ཡུན་
ལུ་ སྲུང་ག་བརློད་བ་དང་ འབྱུང་རིམ་ཚུ་གས་ གློག་བརྙན་ལྟེ་མ་ མ་ད་ག་རྒྱུད་ལུ་ ཧ་ཅིང་ག་འགྱུརི་བ་
འབད་ཚུགས་པའ་ ནུས་པ་ཤུགས་ཆ་དྲགས་ཡློད། འད་འབདཝ་ལས་ སློབ་རིམ་འད་ནང་ གློག་བརྙན་
དབ་དཔྱེད་དང་ བསྐྱེརི་ཞིབ་འབད་དགློ་ཟར་ བཀློད་ད་ཡློད་མ་ག་ དམགས་ཡུལ་དང་ལས་དློན་ཚུ་ འློག་
ལུ་བཀློད་ད་ཡློད་མ་ལྟེརི་དུ་ཨིན། 

དམིགས་ཡུལ། 
࿌ སྤྱིར་བཏང་ང་བཅིས་རིའ་རྒྱལ་ཡློངས་སྐད་ཡག་རློང་ཁ་དང་ སརི་སློལ་ལམ་ལུགས་ཚུ་ལྟེ་རྒྱ་མཐློང་

རྒྱའ་ཐློག་ལས་ ཡརི་རྒྱས་གཏང་ཐབས་ལུ། 
࿌ གློག་བརྙན་གྱི་ཐློག་ལས་ སྐད་ཡག་ག་རིག་རྩལ་དང་རྩློམ་རིག་ག་ རིག་རྩལ་གློང་འཕལ་གཏང་

ཐབས་ལུ། 
࿌ ན་གཞིློན་ཚུ་གས་ གློག་བརྙན་བལྟེ་ས་ མ་སྡེའི་ གནས་སངས་ལུ་ མ་འློས་པའ་བསམ་པ་དང་ 

སྤྱིློད་པ་ཚུ་ངློས་འཛོན་འབད་ད་ སྤང་ཐབས་ འབད་ཚུགས་ཐབས་ལུ། 
࿌ གློག་བརྙན་བལྟེ་ཐློག་ལས་ ཡུལ་དང་གནས་སངས་ཚུ་དང་བསྟུན་པའ་ བློ་སབ་ཐངས་དང་ 

གཟུགས་ཀྱི་རྣམ་འགྱུརི་སློན་ཐངས་ཚུ་ག་སྐློརི་ལས་ཤེས་ཐབས་ལུ། 
࿌ རྒྱལ་ཁབ་ཡརི་རྒྱས་ཀྱི་ འགྱུརི་བ་དང་བསྟུནམ་ད་ གཞུང་ག་གཡློག་འཐློབ་པརི་ལཱ་ཁག་

ཡློདཔ་ལས་ ན་གཞིློན་གློག་བརྙན་ནང་ སྤྲིློ་བ་ཡློད་མ་ཚུ་གས་ གློག་བརྙན་འཁྲིབ་སྲུང་བྲེ་ན་དང་ 
ཞིབས་ཁྲི་འཐན་ན་ འགློ་འདྲན་འཐབ་ན་ ལཱ་འགན་ལན་ན་ལ་སློགས་པའ་ གློག་བརྙན་རྩ་ན་ག་
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གནས་སྐབས་དང་ ཉིམས་མློང་ཐློབ་ས་གློག་བརྙན་བཟློ་གྲྭའ་ནང་ བཅིའ་མརི་གཏློགས་ཚུགས་
ནའི་དློན་ལུ། 

࿌ གློག་བརྙན་ནང་ ལག་ལན་འཐབ་དློ་བཟུམ་ས་ སྒྲ་གཏམ་ སྐློརི་གཏམ་ཚུ་ དཔྱེ་གཏམ་ག་ཐློག་ལུ་ 
སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གས་ཉིན་སབ་འབད་ད་ མ་ཚའི་ནང་བློ་ག་ཅི་བཟུམ་ཨིན་རུང་ ཐློགས་ཆགས་མད་པརི་
སབ་ཚུགས་ན་ག་ ཁ་སབ་ཀྱི་རིག་རྩལ་འཐློབ་ན་ལུ། 

࿌ གློག་བརྙན་བརློད་དློན་ ལགས་ཤེློམ་ཡློད་མ་ཚུ་ག་ཐློག་ལས་ ན་གཞིློན་སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་  རྒྱུད་
སྐུལ་འབད་ད་ བཟང་པློའ་ལམ་ལུ་བསྒྱུརི་ནའི་དློན་ལུ། 

࿌ གློག་བརྙན་འད་ ཆློས་ཀྱི་གནད་དློན་དང་འབྲེལ་བ་ ཡློད་མ་ཅིག་ཨིན་པ་ཅིན་ ན་གཞིློན་གྱི་སམས་
ལུ་བམས་པ་དང་ སྙང་ར་མད་མ་ཅིག་ཨིན་རུང་ བློ་ཁ་བསྒྱུརི་ཏ་ ཆློས་སམས་དང་ལྡན་མ་ཅིག་ལུ་
འགྱུརི་ཚུགས་ཐབས་ལུ།  

࿌ གློག་བརྙན་ནང་ལས་འཐློན་མ་ ལགས་པའ་ཆ་དང་འབྲེལ་བའ་ གནད་དློན་གཞིན་ཚུ་ ཁློང་རིའ་
མ་ཚ་དང་གཅིག་ཁརི་ འབྲེལ་བ་འཐབ་ཚུགས་ཐབས་ལུ། 

࿌ གནས་ཁྱད་པརི་ཅིན་དང་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ག་ས་ཆ་ རིང་གས་ལྷློད་མ་མློང་མ་ཚུ་ག་སྐློརི་ལས་ཡང་ 
གློག་བརྙན་ནང་ལས་ ཤེས་ཚུགསཔ་ལས་ འབྱུང་རིབས་སློན་ན་ལུ་ཡང་ རྒྱབ་སྐྱེློརི་འབད་ཚུགས་
ན་ལུ། 

࿌ གློག་བརྙན་ནང་ལས་ འཐློན་པའ་ཞིབས་ཁྲི་ཚུ་ ཤེས་ཚུགས་ན་ག་དློན་ལུ་ཨིན། 
སློང་ལཱ།  

རིག་རྩལ། (ཉནི་ནི་ བྲི་ནི་) རིག་སློབས་དེབྱ་རིམ། (དེབྱ་དེཔདེ་) 
༡. སློབ་གྲྭ་ནིང་ གླིློག་བརྙནི་བལ་བའ་སྐབས་ སློབ་ཕྲུག་རི་རི་བཞན་ལུ་ འདེ་ནིང་ལུ་བཀློདེ་ཡློདེ་ 
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མ་བཀློདེ་ཤེློག་ བཟུམ་སློདེ་དེ་སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་བཀང་བཅུག་དེགློ།  
གློག་བརྙན་བསྐྱེརི་ཞིབ་ལམ་སློན་གྱི་དཔ། 

བཀོད་ཤོག་དང་པ། གློག་བརྙན་ངོ་སློད། 
ཨང་། དབྱེ་བ། 
༡ གློག་བརྙན་གྱི་མང་།      : 
༢ བརློད་དློན།           : 
༣ འཁྲིབ་རྩདཔ་ངློ་མ་ཕློ/མློ།  : 
༤ བཀློད་ཁྱབ་མདློ་ཆན།     : 
༥ སྲུང་འབྲེ་མ།          : 
༦ སྙན་ཆ་སྒྲག་མ།         : 
༧ འློད་མདངས་སྒྲག་མ།     : 
༨ འཁྲིབ་རྩདཔ་ལས་རིློགས་ཕློ/མློ། : 
༩ ཞིབས་ཁྲི་རྩློམ་མ།       : 
༡༠ པརི་བཏབ་མ།         : 
༡༡ ཞུན་དག་པ།          : 
༡༢ ཞིབས་ཁྲི་འཐན་མ་མློ་/ཕློ། : 
༡༣ སྒྲ་བཙུགས་མ།        : 
༡༤ ཆས་སྒྲག་མ།         : 
༡༥ བཟློ་བཟློ་མ།         : 

འད་བཀང་ཚརི་བའ་ཤུལ་ལུ་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་སྡེ་ཚན་ནང་འབད་ བརློད་དློན་ལ་སློགས་པའ་ དློན་ཚན་ཚུ་
ག་ཐློག་ལུ་གློས་སྡུརི་འབད་བཅུག་དགློ།  

རིག་རྩལ། (ལྷག་ནི་ བྲི་ནི་)རིག་སློབས་དེབྱ་རིམ། (དེབྱ་ཞབ་) 
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༢. སློབ་སློབ་ཕྲུག་སྡེ་ཚནི་ནིང་འབདེ་ གླིློག་བརྙནི་འདེ་བལ་ཚརི་བའ་ཤུལ་ལུ་ བཀློདེ་ཤེློག་གཉས་
པ་དེ་བཀང་བཅུག་དེགློ། འདེ་ནིང་ཡློདེ་པའ་ དེློནི་ཚནི་དེང་འཁྲལ་ཏ་ ཞབ་ཞབ་འབདེ་ གྲློས་
སྡུརི་ག་ཐློག་ལུ་ ལཱ་འབདེ་བཅུག་དེགློ། དེ་ག་སྐབས་ལུ་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གས་ གླིློག་བརྙནི་ག་
སྐློརི་ལས་ དེཔདེ་རིག་རི་མད་པ་ཅིན་ ལློག་སློནི་ཏ་བྱན་དེགློ། སྡེ་ཚནི་གས་ལཱ་འབདེ་མ་འདེ་ 
དེམངས་ལུ་སློནི་ཏ་ བསམ་ཞབ་འབདེ་དེགློ། 
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བཀོད་ཤོག གཉིས་པ།  གློག་བརྙན་གི་རང་བཞིན། 

 

༡  གློག་བརྙན་འད་ འགློ་ག་ད་ས་ བཙུགསཔ་མས་?  
--------------------------------------------------- 

༢  སྲུང་ག་རྙློགས་གཞི་ངློ་མ་ ག་ཅི་ཨིན་མས་?   
--------------------------------------------------- 

༣  གློག་བརྙན་གྱི་ བརློད་དློན་ངློ་མ་ ག་ཅི་ཨིན་མས་? སྲུང་ག་འཆརི་གཞི་ ག་ད་ས་འདུག་? 
--------------------------------------------------- 

༤  གློག་བརྙན་ད་ནང་ འབྱུང་རིམ་ ག་དམ་ཅིག་འདུག་? 
--------------------------------------------------- 

༥  གློག་བརྙན་གྱི་ ཚར་སྣང་ཤུགས་ཆ་ཤེློས་རི་ འབྱུང་རིམ་ག་ཅི་ནང་འདུག་? 
--------------------------------------------------- 

༦  རྙློགས་གཞི་ཚུ་ ཞི་ཐབས་ཀྱི་ཐབས་ལམ་ ག་ཅི་ཨིན་མས་? གློག་བརྙན་འད་ མཇུག་ག་ད་ས་ བསྡུཝ་མས?  
--------------------------------------------------- 
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རིག་རྩལ། (ཉནི་ནི་ སབ་ནི་ བྲི་ནི་) རིག་སློབས་དེབྱ་རིམ། (དེབྱ་དེཔདེ་) 
༣. གླིློག་བརྙནི་འདེ་ལུ་ སྐྱེློནི་དེང་ཡློནི་ཏནི་ ག་ཅི་རི་འདུག་ག་ གྲློས་སྡུརི་འབདེ་བཅུག་ས་ ཡློནི་

ཏནི་ལུ་ འཐབ་ག་ཅི་བཀལ་བ་ཅིན་ ཧང་སྐལ་ལགས་ཤེློམ་འློང་ནི་ཨིན་མས་ག། སྐྱེློནི་འདེ་ 
མདཔ་འབདེ་བཟེློ་ནི་ག་དེློནི་ལུ་ ལགས་བཅིློས་ག་ཅི་འབདེ་བ་ཅིན་དྲག་ནི་མས་ག། བསམ་
འཆེརི་བཀློདེ་བཅུག་དེགློ། དེ་ག་ཤུལ་ལས་ བཀློདེ་ཤེློག་གསུམ་པ་འདེ་ ལག་ལན་འཐབ་
བཅུག་དེགློ། 

བཀོད་ཤོག གསུམ་པ།  གློག་བརྙན་གི་རྱེད་ཐངས། 
༡  འཁྲིབ་རྩདཔ་ངློ་མ་ ག་ཨིན་པས་? 
--------------------------------------------------- 

༢  ཁློ/མློ་ག་གཟུགས་ཀྱི་རྣམ་འགྱུརི་ ག་ད་ས་བཏློན་ན་འདུག་? བཅིློས་མ་འབད་མཐློང་མས་ག་? རིང་བཞིན་འབད་
མཐློང་མས་ག? 
 --------------------------------------------------- 

༣  བློ་སབ་ཐངས་ནང་ ཚག་ག་རྒྱན་ རྣམ་འགྱུརི་དང་ ཕྱེག་རྒྱ་ཚུ་ ག་ད་ས་འདུག་གློ? 
--------------------------------------------------- 
༤  གློག་བརྙན་གྱི་ བརློད་དློན་ བརྡ་འཕྲློད་ཧང་། 
--------------------------------------------------- 
༥  གློག་བརྙན་གྱི་སྤུས་ཚད། 
--------------------------------------------------- 
༦  དུས་ཡུན་རིང་ཐུང་དང་བཏུབ་མ་བཏུབ། 
--------------------------------------------------- 
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རིག་རྩལ། (ཉནི་ནི་ བྲི་ནི་) རིག་སློབས་དེབྱ་རིམ། (དེབྱ་ཞབ་) 
༤. གློག་བརྙན་འད་ ལགས་ཤེློམ་སྦེ་ ཞུན་དཔྱེད་འབད་ཚརི་བའ་མཐའ་མཇུག་ལུ་ འློག་ག་ 

བཀློདེ་ཤེློག་འདེ་ ལག་ལན་འཐབ་བཅུག་ཞནམ་ལས་ ཞབ་བཅུདེ་བཏློནི་ཏ་བྲི་བཅུག་དེགློ། 
བཀོད་ཤོག བཞི་པ།  གློག་བརྙན་ཞིབ་བཅུད། 

 
༡  གློག་བརྙན་གྱི་ སྲུང་དང་རྩད་ཐངས་ཀྱི་སྤྱིློད་ལམ་ནང་ མ་བཏུབ་པའ་གནད་དློན་ག་ཅི་རི་འདུག་ ? 
--------------------------------------------------- 

༢  དང་ལན་འབད་བཏུབ་པའ་ མནློ་བསམ་གཏང་ཐངས་དང་ སྤྱིློད་ལམ་ལགས་ཆ་ག་ཅི་རི་འདུག་ ? 
 --------------------------------------------------- 

༣  རྩད་ཐངས་ད་ལས་ དྲགཔ་བཟློ་ན་ལུ་ ལགས་བཅིློས་འབད་དགློཔ་ ག་ཅི་རི་འདུག་ ? 
--------------------------------------------------- 
༤  གློག་བརྙན་ནང་ ད་ནང་ལས་དཔྱེ་བཏུབ་པའ་ ཁ་སབ་ཐངས་ཀྱི་ཁྱད་ཆློས་༡༠ ངློས་འཛོན་འབད་? 
--------------------------------------------------- 
༥  གློག་བརྙན་བལྟེ་ཚརིཝ་ད་ ཁྱློད་ཀྱི་སམས་ལུ་ སྣང་བ་འཐབ་ག་ཅི་རི་ ཐློབ་ཅི་ ? 
--------------------------------------------------- 
༦  གློག་བརྙན་གྱི་སྐློརི་ལས་ ཁྱློད་རིའ་སྤྱིར་བཏང་ག་བསམ་འཆརི་བཀློད་? 
--------------------------------------------------- 
 

རིག་རྩལ། (ལྷག་ནི་ བྲི་ནི་) རིག་སློབས་དེབྱ་རིམ། (དབ་ཞིབ་) 
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5. སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ སློབ་ཁང་ནང་ སྡེ་ཚན་འབད་ བགློ་ཞིནམ་ལས་ བཀློད་ཤེློག་འད་ཚུ་ནང་ 
བཀློད་མ་དང་འཁྲིལཏ་ བརློད་དློན་ལས་ འགློ་བཙུགས་ཏ་ གློ་རིམ་ག་ད་ས་ཡློད་ག་ ཐློ་
བཀློད་བཅུག་དགློ། ད་ལས་ རིམ་པ་བཞིན་དུ་ གློག་བརྙན་འདནང་ལུ་ སྐྱེློན་ཡློན་ག་ད་ས་
ཡློད་ག། བསམ་ཞིབ་འབད་ད་ སྲུང་རྩདཔ་ཚུ་ངློས་འཛོན་འབད་བཅུག་ས་ སྡེ་ཚན་ནང་ལུ་ 
གློག་བརྙན་གྱི་ སྲུང་བྲི་བཅུག་ན་ག་དློན་ལུ་ འཆརི་གཞི་ཁ་གསལ་འབད་བཟློ་བཅུག་དགློ། 
སྡེ་ཚན་ནང་ ཨི་ལློ་རི་རི་བཞིན་དུ་ལུ་ ལཱ་འགན་བགློ་བཤེའ་འབད་སྤྲིློད་ད་ བློ་དང་ཞིབས་ཁྲི་
ཚུ་ག་ད་ས་འཐན་ན་ ག་ད་ས་སབ་ན་ ཁ་གསལ་འབད་ བཀློད་ད་བརྩམ་བཅུག་དགློ། དཔར་
ན། སྲུང་རྩདཔ་ཅིག་གས་ ཞིབས་ཁྲི་འཐན་དགློཔ་འདྲཝ་ཅིག་འབད་བ་ཅིན་ ག་ད་ས་འཐན་
ན། འཐན་པའ་སྐབས་ ལགཔ་ག་ཕྱེག་རྒྱ་དང་ གཟུགས་ཀྱི་རྣམ་འགྱུརི་ཚུ་ ག་ད་ས་འབད་
ན་ཨིན་ན་ ས་ཁློངས་ག་ཅི་བཟུམ་ཅིག་དགློ་ག་ ཚུ་རི་རི་བཞིན་བཀློད་བཅུག་དགློ། 

ལཱ་འབད་ན་ག་དློན་ལུ་ དུས་ཡུན་ཐུང་ཀུ་ཅིག་ག་ནང་ལུ་མན་པརི་ དུས་ཡུན་ལ་ཤེ་འབད་སྤྲིློད་
པའ་ཤུལ་ལུ་ སློབ་དཔློན་གྱིས་ ཞིབ་འཇུག་འབད་ད་རི་སྡེློད་དགློ། སྲུང་འད་བྲེས་ཚརི་བའ་
ཤུལ་ལུ་ དུས་ཚད་སློ་སློ་འབད་བཏློན་ཏ་ ཁློང་ལུ་འཁྲིབ་སློན་འབད་བཅུག་དགློ། སྲུང་འད་
ལགས་ཤེློམ་ཅིག་འབད་ ཐློན་སློ་པ་ཅིན་ མ་འློངས་ཨི་ལློ་དང་ སློབ་རིམ་འློག་མ་ཚུ་ག་དློན་ལུ་
རྒྱབ་རན་ལྷག་དབ་འབད་ བཞིག་དགློ། 
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ཉན་ནི་དང་སབ་ནི། 
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ཉན་སབ་ཀི་ཁུངས་དོན། 

སྐདེ་ཡག་སློབ་སློང་ནིང་ལུ་ ཉིན་ན་དང་སབ་ན་ག་རིག་རྩལ་འད་ རིང་སློའ་ཕ་མའ་ཁ་སྐདེ་ ལྷབ་ནི་
ལས་འགློ་བཙུགས་ཏ་ མ་ཚའི་རིང་ལུ་ ཆེློས་དེང་འཇག་རན་ག་བྱ་བ་ ག་ཅི་རི་འབདེ་དེགློ་རུང་ དེང་པརི་
རྣ་བའ་དེབང་པློ་གས་ཉནི་ཏ་ བརྡ་དེློནི་ཚུརི་ལན་ཚུགསཔ་ འབད་ན་འད་ ག་ན་ལས་གལ་ཆ། ད་ཡང་ 
ཆེློས་ཀྱི་ནིང་ལས། ཐོས་པ་མ་རིག་མུན་སེལ་སློན་མྱེ་སྱེ། །ཟེར་གསུངས་ཡློདེ་དེློ་བཟུམ་ རིང་གས་མ་ཤེས་ 
མ་གློ་བའ་བརྡ་དེློནི་ཚུ་ ག་རི་རྣ་བའ་དེབང་པློ་གས་ཉནི་ཏ་ གློ་དློན་ཧ་གློ་དགློཔ་ལས་ ཐློས་པའ་ཤེས་
རིབ་གློང་འཕལ་ག་དེློནི་ལུ་ ཉནི་ནིའི་རིག་རྩལ་འདེ་ མཁས་པའ་ངང་ཚུལ་དེགུའ་ནིང་ག་དེང་པ་ ཨིན། 

གཉས་པ་ སབ་ནིའི་རིག་རྩལ་འདེ་ཡང་ འཆེདེ་པ་དེང་རྩློདེ་པའ་ རིག་པའ་སྒློ་ངློ་མ་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ 
དང་པ་རིང་ག་ སམས་ཀྱི་མནིློ་དེློནི་ འཆེརི་སྣང་དེང་ཉམས་སྣང་ དེངློས་མཐློང་ག་ཉམས་མློང་ཚུ་དང་ 
གཉིས་པ་ རིང་གས་ཉནི་ཏ་བརྡ་དེློནི་ལན་ཡློདེ་པའ་ ཤེས་བྱའ་ཡློནི་ཏནི་དེང་ རིག་རྩལ་ཚུ་ག་རི་ 
གཞནི་ཕརི་ལློགསམ་ལུ་ གློ་བརྡ་འཕློདེཔ་འབད་ སྤལ་ནི་དེང་བཤེདེ་ནི་ལུ་ མད་ཐབས་མད་པའ་ 
ཐབས་ལམ་གཙོ་བློ་ཅིག་ ངག་ག་སྒློ་ སབ་ནིའི་རིག་རྩལ་འདེ་ཨིན།  

འཇིག་རན་པའ་དཔྱེ་གཏམ་ལས་ཡང་། བློ་སབ་ལུགས་མི་གཙོ་ཉན་ལུགས་གཙོ། །མདའ་རྐྱབ་ལུགས་མི་

གཙོ་གཏད་ལུགས་གཙོ། །ཟེར་སབ་སྲིློལ་ཡློདེ་དེློ་བཟུམ་སྦེ། ཉནི་ལུགས་དེང་གློ་བ་ ལན་ལུགས་ཀྱི་རིག་རྩལ་
ཚུ་དེང་། དེ་བཟུམ་སྦེ་ སབ་ནིའི་རིག་རྩལ་འདེ་ལུ་ཡང་། གཏམ་ཚིག་གསུམ་གི་བརྡ་ལན་མ་བརྱེ་ན། །ཕ་དང་
བུ་ཡང་ངོ་མི་ཤེས། །ཟེར་སབ་སྲིློལ་ཡློདེ་དེློ་བཟུམ་ རིང་ག་འཇློནི་སབས་དེང་ལློགས་གྲུབ་ཚུ་ ག་དེམ་ཅིག་རི་
ཡློདེ་རུང་ ཁ་ལས་སབ་ས་ བཤེདེ་མ་ཚུགས་པ་ཅིན་ དློན་དག་མདཔ་ལས་ སྐདེ་ཡག་ག་རིག་རྩལ་ཚུ་ལས་ 
འགློ་ཐློག་རི་ ཉནི་ནིའི་རིག་རྩལ་དེང་ སབ་ནིའི་རིག་རྩལ་གཉས་ལུ་ སང་བརྩློནི་འབདེ་དེགློཔ་འད་ལས་བརན་
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ཏ་ཨིན། ད་འབད་ན་འད་གས་ རློང་ཁའ་ཤེས་ཡློནི་གནིས་ཚདེ་འདེ་ནིང་ལུ་ ཉནི་སབ་ཀྱི་ རིག་རྩལ་འད་ 
སྐད་ཡག་ག་རིག་རྩལ་ གཞིན་ག་རི་ག་ཧ་མརི་ ཚུདེཔ་འབད་བཙུགས་ཏ་ཡློདེ།། 
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ཉན་ནི་དང་སབ་ནིའི་གནས་ཚད། 
སློབ་རིམ་༡༢ པ་མཇུག་བསྡུཝ་དེ་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གས། 
༡. འབྲིལ་ཡློདེ་གནིདེ་དེློནི་ཚུ་ག་སྐློརི་ལས་ མ་ཆེ་འབྲིང་ཆུང་གསུམ་དེང་གཅིག་ཁརི་ གནིས་སངས་

དེང་བསྟུན་པའ་ཞི་ས་དང་ ཕལ་ཚག་ཚུ་འཐློབ་ལམ་དེང་འཁྲལ་ཏ་ ཉནི་སབ་འབདེ་ཚུགས་དེགློ། 
༢. དུས་མཐུནི་ག་ མང་ཚག་གསརིཔ་ཚུ་དེང་ གངས་གནས་ གནིས་ཚུལ་དེང་ ཁྱབ་བསྒྲིགས་ 

གསལ་བསྒྲིགས་ ཚང་བསྒྲིགས་ཚུ་ཉནི་ཏ་ ཧ་གློ་ཚུགས་དེགློ་པའ་ཁརི་ གཞནི་ལུ་ཡང་སབ་
ཚུགས་དེགློ།  

༣. བློ་སབ་པའ་སྐབས་ལུ་ གནིདེ་དེློནི་དེང་འཁྲལ་ཏ་ སྐདེ་ཀྱི་སང་ཕབ་དང་ གཟུགས་ཀྱི་རྣམ་
འགྱུརི་ སབ་ཐངས་ཀྱི་ཉམས་འགྱུརི་ཚུ་ག་ ཁྱད་པརི་དང་ལྡན་པའ་སྒེློ་ལས་ ཉིན་སབ་འབད་
ཚུགས་དེགློ།  

༤.  རིང་ག་ལཱ་འགནི་དེང་འཁྲལ་བའ་ ཡག་འགྲུལ་དེང་ ཡག་ཆེ་ལུ་བརན་པའ་གནིདེ་དེློནི་ཚུ་ནིང་ 
གྲློས་བསྟུནི་དེང་གསལ་བཤེདེ་ གློ་སྡུརི་ རྩློདེ་སྡུརི་ཚུ་ འབདེ་ཚུགས་དེགློ། 

༥.  གསལ་བཤེདེ་དེང་གསལ་ཞུ་ཚུ་འབདཝ་ད་ རྗེློདེ་སྒྲི་དེང་ ཚག་ག་གཅིདེ་མཚམས་ཚུ་ ཚུལ་
མཐུནི་འབད་ ལག་ལན་འཐབ་ས་ སབ་ཚུགས་དེགློ། 

༦. འབྲིལ་ཡློདེ་གནིདེ་དེློནི་ཚུ་ནིང་ ལུང་འདྲན་དེང་ དེཔྱེྱེ་གཏམ་ སྒྲི་གཏམ་བཙུགས་ཏ་ སབ་མ་ཚུ་ 
ཉནི་ཏ་ ཧ་གློ་ཚུགས་དགློ་པའ་ཁརི་ དེ་དེང་བསྟུནི་པའ་ལནི་ཚུ་ འློས་འབབ་དེང་བསྟུནི་ཏ་ 
རྒྱས་བཤེདེ་དེང་ བཅུདེ་བསྡུས་གང་འློས་ཀྱི་ཐློག་ལས་ སབ་ཚུགས་དེགློ།   

༧. ཆེློས་སྐདེ་དེང་དེབྱན་སྐདེ་ལས་ གློ་བའ་སར་བཏང་གནིདེ་དེློནི་ཚུ་ རློང་ཁའ་ནང་སྐདེ་སྒྱུརི་འབདེ་
དེ་ སབ་ཚུགས་དེགློ།  
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ཉན་སབ་ཀི་བཀོད་རིས། 
རིག་རལ་དབྱེ་བ། བཅུ་གཅིག་པ། བཅུ་གཉིས་པ། 
༡. མང་ཚག། √ √ 
༢. དྲ་བ་དྲས་ལན། √  
༣. དློགས་དཔྱེློད་བཀློད་ན། √  
༤. ཞི་ས།  √ 
༥. གསལ་བཤེད།  √ 

༦. གློ་སྡུརི།  √ 
༧. སྙན་ཞུ།  √ 
༨. རྩློད་སྡུརི།  √ 

༩. གནས་ཚུལ་ བཀློད་རྒྱ་ གསལ་བསྒྲགས།  √ 
༡༠. དཔྱེ་གཏམ་ལུང་འདྲན། √ √ 
༡༡. རྣམ་འགྱུརི་དང་ཉིམས་འགྱུརི་ཁྱད་ཆློས། √ √ 
༡༢. རློད་སྒྲ། √ √ 
༡༣. དློརི་ཁ་བསྒྱུརི་ན། √ √ 
༡༤. གཞིན་གྱི་སབ་མ་ལུ་ དབ་དཔྱེད་དང་ བསམ་འཆརི། √  
༡༥. སྒྲ་གཏམ་དང་སྐློརི་གཏམ།  √ 
༡༦. རྒྱས་བཤེད་བཅུད་བསྡུས།  √ 
༡༦. བསྐྱེརི་ཞིབ་འབད་ད་སབ་ན།  √ 
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སྩོབ་རིམ་༡༢ པ། ཉན་སབ་ཀྱི་ལྕོགས་གྲུབ། 
སློབ་རིམ་༡༡ པ་ཚུན་ལྷབ་མི་ ཉན་སླབ་ཀྱི་རིག་རྩལ་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་པའི་ཁར།  
1 ཞེ་ས་དང་ཕལ་ཚིག་གི་ འཐོབ་ལམ་ཚུ་སྦྱང་བ་འབད་དེ་ མི་ཆེ་འབྲིང་ཆུང་གསུམ་དང་གཅིག་ཁར་ གནས་

སྟངས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཕལ་སྐད་དང་ཞེ་ས་ གནད་དོན་དང་འཁྲིལ་བའི་ ལུས་ཀྱི་རྣམ་འགྱུར་དང་ སྐད་
ཀྱི་སེང་ཕབ་ལ་སོགས་པའི་ སླབ་ཐངས་ཀྱི་ ཉམས་འགྱུར་ཚུ་ ཁྱད་པར་དང་ ལྡན་པའི་སྒོ་ལས་ ཉན་
སླབ་འབད་ཚུགས།  

2 བརྡ་འབྲེལ་གྱི་ཡིག་རིགས་ཚུ་ ཉན་སླབ་འབད་དེ་ གསལ་བཤད་དང་ གསལ་ཞུ་ གནས་ཚུལ་ ཁྱབ་
བསྒྲགས་ གསལ་བསྒྲགས་དང་ ཚོང་བསྒྲགས་ཚུ་གི་སྐོར་ རྗོད་སྒྲ་དག་ཏོག་ཏོ་དང་ ཚིག་གི་གཅད་
མཚམས་ཚུ་ ཚུལ་མཐུན་འབད་ གཞན་ལུ་བརྡ་དོན་གསལ་ཏོག་ཏོ་འབད་ གོ་བརྡ་སྤྲོད་ཚུགས། 

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

4 ནང་ཆོས་ཀྱི་རྩོམ་རིག་ཚུལྷབ་སྦྱང་འབད་དེ་ ལས་རྒྱུ་འབྲས་ཀྱི་ཁུངས་དོན་དང་ ཡོངས་གྲགས་ཆེ་བའི་ ཆོས་
སྐད་ཀྱི་ཚིག་དོན་ཚུ་གི་ གོ་དོན་ཉན་སླབ་འབད་ཚུགས། 
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སྩོབ་རིམ་༡༢ པ། ཉན་སབ་ཀྱི་སྩོབ་སྩོང་ལས་དྩོན། 
 
1. འབྲེལ་ཡོད་ གནད་དོན་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ ཞེ་ས་དང་ཕལ་ཚིག་ཚུ་ འཐོབ་ལམ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཉན་སླབ་

འབད་ཚུགས་དགོ།  
2. དུས་མཐུན་གྱི་ མིང་ཚིག་གསརཔ་ཚུ་དང་ གྲངས་གནས་ གནས་ཚུལ་དང་ ཁྱབ་བསྒྲགས་ གསལ་

བསྒྲགས་ ཚོང་བསྒྲགས་ཚུ་ ཉན་ཏེ་ཧ་གོ་ཚུགས་དགོ། 
3. གནད་དོན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ལུས་ཀྱི་རྣམ་འགྱུར་དང་ སྐད་ཀྱི་སེང་ཕབ་ལ་སོགས་པའི་སླབ་ཐངས་ཀྱི་ 

ཉམས་འགྱུར་ཁྱད་པར་དང་ལྡན་པའི་སྒོ་ལས་ ཉན་སླབ་ འབད་ཚུགས་དགོ། 
4. རང་གི་ལཱ་འགན་དངའཁྲིལ་བའི་ ཡིག་འགྲུལ་དང་ ཡིག་ཆ་ལུ་བརྟེན་པའི་ གནད་དོན་ཚུ་ནང་ གྲོས་

སྟུན་དང་ གསལ་བཤད་ གོ་སྡུར་ རྩོད་སྡུར་ཚུ་ འབད་ཚུགས་དགོ། 
5. གསལ་བཤད་དང་ གསལ་ཞུ་ཚུ་འབདཝ་ད་ རྫོང་ཁའི་རྗོད་སྒྲ་དག་ཏོག་ཏོ་དང་ ཚིག་གི་གཅད་མཚམས་

ཚུ་ ཚུལ་མཐུན་གྱི་ཐོག་ལས་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་དགོ། 
6. འབྲེལ་ཡོད་གནད་དོན་ཚུ་ནང་ ལུང་འདྲེན་དང་ དཔེ་གཏམ་ སྒྲ་གཏམ་བཙུགས་ཏེ་སླབ་མི་ཚུ་ཉན་ཏེ་ དེ་

བསྟུན་གྱི་ལན་ སླབ་ཚུགས་དགོ། 
7. ཆོས་སྐད་དང་དབྱིན་སྐད་ཚུ་ལས་གོ་བའི་ སྤྱིར་བཏང་གི་གནད་དོན་ཚུ་ རྫོང་ཁའི་ནང་ དོར་ཁ་བསྒྱུར་ཚུགས་

དགོ།  
8. དཔེ་དེབ་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དེ་ འོས་འབབ་ཡོད་མེད་ཀྱི་ བསམ་འཆར་ བཤད་ཚུགས་དགོ། 
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སློབ་དཔོན་ཚུ་གིས་འབད་གོཔ། 
༡. མ་ཆེ་འབྲིང་ཆུང་གསུམ་དེང་ གཅིག་ཁརི་ འཐློབ་ལམ་དང་འཁྲིལ་བའ་ ཞ་ས་དེང་ ཕལ་

ཚག་ག་འཐློབ་ལམ་ཚུ་ སློན་བན་ཏ་ལག་ལན་འཐབ་བཅུག་དགློ། 
༢. དུས་མཐུནི་ག་ མང་ཚག་གསརིཔ་ཚུ་ རྒྱ་སྐྱེད་འབད་ད་ ལག་ལན་འཐབ་བཅུག་དགློ།  
༣. བློ་སབ་ད་ ཉམས་འགྱུརི་ག་ཁྱདེ་པརི་དང་ སྐད་ཀྱི་སང་ཕབ་ཚུ་ ཚུལ་མཐུན་འབད་ ལག་

ལན་འཐབ་ཚུགས་ནའི་དློན་ལུ་ ལགས་སརི་དང་ གསལ་བཤེད་འབད་ནའི་ སང་བ་བན་
དགློ། 

༤. གནད་དློན་སྣ་ཚགས་ཀྱི་  ཡག་འགྲུལ་དེང་ཡག་ཆེ་ལུ་བརན་པའ་ གནིདེ་དེློནི་ཚུ་ལུ་ གྲློས་
བསྟུནི་དེང་ གློ་སྡུརི་ རྩློདེ་སྡུརི་ འབད་ན་ཚུ་ནང་ བཅིའ་མརི་གཏློགས་ནའི་ དུས་ཚད་བན་
དགློ།  

༥. གསལ་བཤེདེ་དེང་ གསལ་ཞུ་ཚུ་འབདཝ་ད་ རྗེློདེ་སྒྲི་དེང་ ཚག་ག་གཅིདེ་མཚམས་ཚུ་ ཚུལ་
མཐུནི་ག་ཐློག་ལས་ སབ་བཅུག་དགློ།  

༦. འབྲིལ་ཡློདེ་ གནིདེ་དེློནི་ཚུ་ནིང་ ལུང་འདྲན་དེང་ དེཔྱེྱེ་གཏམ་ སྒྲི་གཏམ་བཙུགས་ཏ་ སབ་
མ་ཚུ་ཉིན་ཏ་ ཧ་གློ་ན་དང་ དེ་དེང་བསྟུནི་པའ་ལན་ཚུ་ འློས་འབབ་དེང་བསྟུནི་ཏ་ རྒྱས་
བཤེདེ་དེང་ བཅུདེ་བསྡུས་ཏ་ སབ་དགློ་པའ་ གློ་སྐབས་གང་མང་བན་ཏ་ སབ་བཅུག་དགློ།  

༧. ཆེློས་སྐདེ་དེང་ དེབྱན་སྐདེ་ཚུ་ལས་གློ་བའ་ སར་བཏང་གནིདེ་དེློནི་ཚུ་ རློང་ཁའ་ནང་ སྐདེ་
སྒྱུརི་འབདེ་དེ་ སབ་ནའི་གློ་སྐབས་ གང་མང་བན་དགློ།  
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མཐུན་རྱེན་ཚང་དགོཔ། 
ཉིན་སབ་ཀྱི་རིག་རྩལ་གཉིསཔློ་འད་ སྐད་ཡག་ག་རིག་རྩལ་ཚུ་ག་ས་ལས་ གལ་ཆ་ཤེློས་ཅིག་ཨིན།  
སློབ་གྲྭ་མཐརི་འཁྱློལ་ཚརི་བའ་ཤུལ་ལུ་ ལློགས་གྲུབ་ཅིན་གྱི་ འབྲུག་མ་ཅིག་འབད་ མ་སྡེའི་ནང་
བཅིའ་མརི་གཏློགས་དགློཔ། དཔར་ན་ བཟའ་ཚང་ག་འགློ་འཁྲིདཔ། མ་སྡེའི་ལཱ་འགན་འབག་མ། 
ཆློས་སད་དང་འབྲེལ་བའ་ལཱ་འགན་འབག་མ། ཁྱད་རིག་ག་ལཱ་འབད་དགློཔ་ཚུ་ནང་མ་ཚད་ རིང་མགློ་
རིང་འདྲློང་ག་དློན་ལུ་ཡང་ དཀའ་ངལ་མད་པརི་འབད་ཚུགས་པའ་ ཉིན་སབ་ཀྱི་རིག་རྩལ་ལུ་ སང་བ་
དང་ གློམས་འདྲས་ ལགས་ཤེློམ་སྦེ་འཐློབ་དགློཔ་ཨིན། 

ད་འབདཝ་ལས་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ག་ ཉིན་སབ་ཀྱི་རིག་རྩལ་ ཡརི་རྒྱས་གཏང་ཐབས་ལུ་ གལ་ཆ་བའ་ཆ་
རྐྱན་ ཁག་ཆ་དྲགས་ཚུ་ འློག་ལས་མརི་བཀློད་ད་ཡློད། 
༡ མང་ཚག་དང་ རློད་ཚག་ག་ རློད་སྒྲ་ཚུ་ལུ་ དུས་རྒྱུན་ སང་བ་འབད་ནའི་ གློ་སྐབས་འཐློབ་

དགློ། 
༢ སློབ་ཁང་ནང་ བློ་སབ་ན་དང་ ཁ་བཤེད་ རྩློད་སྡུརི་གྱི་རིགས་ཚུ་ དུས་རྒྱུན་ སང་བ་འབད་

ནའི་ གློ་སྐབས་འཐློབ་དགློ། 
༣ གཞིན་གྱིས་ བསམ་འཆརི་ མ་འདྲཝ་བཤེད་མ་ཚུ་ག་ གནད་དློན་ ངློས་ལན་འབད་ད་ འློས་

འབབ་དང་ ལྡན་པའ་ལན་སབ་ན་ལུ་ སང་བ་འབད་ནའི་ གློ་སྐབས་འཐློབ་དགློ། 
༤ གཞིན་དང་གཅིག་ཁརི་ བློ་སབ་ནའི་ སང་བ་འབད་ཞིནམ་ལས་ གནད་དློན་ཚུ་ལུ་ འློས་

འབབ་དང་ལྡན་པའ་ གློས་འཆརི་ཚུ་བཀློད་ན་ལུ་ སང་བ་འབད་ནའི་ གློ་སྐབས་འཐློབ་དགློ། 



སློབ་དཔོན་ལམ་སློན།                                  སློབ་རིམ་༡༢པ། དཔེ་སྐྲུན་ལོ་ ༢༠༢༡ ལུ། 
 

སློབ་གྲྭའི་རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་གོང་འཕེལ་ལས་ཁུངས།         ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག། 152 

༥ གཞིན་གྱིས་ སབ་མ་བློ་ཚུ་ལས་ དཔྱེ་ལན་ཏ་སབ་ན་ལུ་ སང་བ་འབད་ནའི་ གློ་སྐབས་
འཐློབ་དགློ། 

༦ གཞིན་གྱིས་ སབ་མ་ལུ་ ཉིན་ཞིནམ་ལས་ བཏུབ་མ་བཏུབ་ཀྱི་ བསམ་འཆརི་བཀློད་ན་ལུ་
གློ་སྐབས་འཐློབ་དགློ། 

༧ ཉིན་སབ་ཀྱི་ སང་བ་ཚུ་ སྡེ་ཚན་ཆུང་ཀུ་དང་ གནད་དློན་འཇིམ་ཏློང་ཏློ་ཚུ་ལས་ འགློ་བཟུང་
ས་ རིམ་པ་བཞིན་དུ་འབད་ གནད་དློན་ལཱ་ཁག་ཚུན་ཚད་ལུ་ སང་བ་འབད་ནའི་ གློ་སྐབས་
འཐློབ་དགློ། 

༨ བློ་ག་རྣམ་འགྱུརི་དང་ སྐད་ཀྱི་སང་ཕབ་ལུ་བལྟེ་ས་ མནློ་དློན་ཚུ་ཧ་གློ་ན་ལུ་ སང་བ་འབད་
ནའི་ གློ་སྐབས་འཐློབ་དགློ། 

༩ ཡུལ་དང་གནད་དློན་གྱི་ འློས་འབབ་དང་བསྟུན་པའ་ བློ་སབ་ཐངས་ལུ་ སང་བ་འབད་ནའི་ 
གློ་སྐབས་འཐློབ་དགློ། 

༡༠ ཞིལ་འཛོམས་ཚུ་ནང་ འཐུས་མ་དང་ འགློ་འདྲན་པ་འབད་ བཅིའ་མརི་གཏློགས་པའ་སྐབས་
ལུ་ འློས་འབབ་དང་བསྟུན་པའ་ སབ་ཐངས་དང་ སྤྱིློད་ལམ་ཚུ་ལུ་ སང་བ་འབད་ནའི་ གློ་
སྐབས་འཐློབ་དགློ། 

༡༡ གསུང་བཤེད་དང་ གསལ་བཤེད་ལགས་སརི་ཚུ་ནང་ བཅིའ་མརི་གཏློགས་ཞིནམ་ལས་ 
འློས་འབབ་ཡློད་པའ་ གཟུགས་ཀྱི་རྣམ་འགྱུརི་ཚུ་ ལྟེ་རློག་འབད་ནའི་ གློ་སྐབས་འཐློབ་དགློ། 

༡༢ ཞིལ་འཛོམས་ འགློ་འདྲན་འཐབ་ཐངས་དང་ བཅིའ་མརི་གཏློགས་ཐངས་ལུ་ སང་བ་འབད་
ནའི་དློན་ལས་ དུས་ཚད་དང་མཁློ་ཆས་ཚུ་འཐློབ་དགློ། 
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༡༣ མ་དམངས་ལུ་ གསལ་བཤེད་འབད་ན་ག་ སང་བ་འཐློབ་ཚུགས་ནའི་དློན་ལས་ གློ་སྐབས་
དང་ གློགས་རིམ་འཐློབ་དགློ། 

༡༤ མ་དམངས་འཛོམས་སརི་ དཔར་ན་ རྩློད་སྡུརི་དང་ གསལ་བཤེད་ སྙན་ཞུ་ གསལ་
བསྒྲགས་ བསགས་བརློད་ སློན་ཚག་ཞུ་ན་ ངློ་སྤྲིློད་འབད་ན་ དྲ་བ་དྲས་ལན་འབད་ཐངས་
ཚུ་ལུ་ སང་བ་འབད་ནའི་ གློ་སྐབས་འཐློབ་དགློ། 

༡༥ ཆློས་སྐད་དང་ དབན་སྐད་ལས་ སྐད་སྒྱུརི་འབད་ད་སབ་ན་ལུ་ སང་བ་འབད་ནའི་ གློ་སྐབས་
འཐློབ་དགློ། 
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སློབ་སློན་མཁོ་ཆས་དང་ ཉན་སབ་ཀི་རིག་རལ་ནང་ཚུད་དགོ་པའི་ཐོ་ཡིག། 
སློབ་དཔློན་དང་ སློབ་ཕྲུག་གཉིས་ཆ་རི་ལུ་ ཉིན་སབ་ཡརི་རྒྱས་ གཏང་ཚུགས་ནའི་དློན་ལུ་ ཐློ་བཀློད་
འབད་ཡློད་པའ་ དཔ་དབ་ཚུ་དགློ། གནད་དློན་སྣ་ཚགས་ཐློག་ལུ་གསལ་བཤེད་འབད་ཚུགས་ནའི་དློན་
ལས་གསུང་བཤེད་ཀྱི་དཔྱེ་ལགས་ཤེློམ་ཚུ་དགློ།  

ཉིན་སབ་འབད་བའ་སྐབས་ མནློ་དློན་བཀློད་ན་དང་ གློ་བརྡ་སྤྲིློད་ཐབས་ལུ་ ཁག་ཆ་བའ་དུས་བསྟུན་
གྱི་ མཁློ་ཆས་ཚུ་དགློཔ་ཨིན།  སྡེ་ཚན་གྱི་འཐུས་མ་འབད་ འགན་ཁུརི་འབག་ན་ལུ་ སང་བ་འབད་
ཚུགས་ན་ག་དློན་ལས་ གློགས་རིམ་ཚུ་དགློ།  ད་གས་མ་ཚད་ ཉིན་སབ་ཀྱི་རིག་རྩལ་ཚུ་ ཡརི་རྒྱས་
གཏང་ནའི་དློན་ལས་ དུས་རྒྱུན་སང་བ་འབད་ན་དང་ ལས་འགུལ་བྲེ་ན་ལུ་ དུས་ཡུན་ལངམ་འབད་བན་
དགློཔ་ཨིན། 
ཉན་སབ་ཀི་དོན་ལུ་དགོ་པའི་མཁོ་ཆས། 
࿇ རློད་སྒྲའ་སྒྲ་འཛོན་འཁློརི་ལློ། 
࿇ ཞི་ས་དང་ཕལ་སྐད་ཡློད་པའ་དཔ་དབ།  
࿇ འགལ་མང་དང་ མང་ག་རྣམ་གངས་ཀྱི་རྣམ་གཞིག། 
࿇ གསལ་བཤེད་དང་ གསུང་བཤེད་ཀྱི་དཔ་དབ། 
࿇ ཕློ་སྐད་མློ་སྐད་ གཉིས་ཆ་རི་ཡློད་པའ་ གློག་བརྙན་སྒྲ་ཐག། 
࿇ ཞིབས་ཁྲི་ སྤྲིློ་གླུ་ བློ་ཟ་ རྩང་མློ་ འཁྲིབ་སློན་གྱི་ སྒྲ་ཐག། 
࿇ དློརི་ཁ་བསྒྱུརི་ན་སང་བའ་དློན་ལུ་ དློརི་ཁ་དང་ སྐད་སྒྱུརི་འབད་ཡློད་མ་ག་ ཨིང་ལྲིཤེ་རློང་ 

ཁའ་སྐད་གཉིས་ ཟུང་འབྲེལ་སྐད་སྒྱུརི་གྱི་ སྒྲ་ཐག་བརྙན་ཐག་ཚུ། 
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࿇ རྩློད་འགན་གྱི་སྒྲ་ཐག་འཁློརི་ལློ་ རིག་རྩལ་འགན་སྡུརི་དང་ བློ་ཟ་ཚུ་ག་ སྒྲ་ཐག་འཁློརི་ལློ། 
࿇ ཁྱབ་བསྒྲགས་དང་ གསལ་བསྒྲགས་ཀྱི་ དཔ། 
࿇ མགྱིློགས་ཡག་ བཀལ་ཐངས་རྣམ་གཞིག་ག་དཔ། 
࿇ ཡག་གཟུགས་དང་རློད་སྒྲ་ སྦྲགས་ཏ་འཐློན་མ་ མཛུབ་གནློན་ འཕྲུལ་ཆས་ཀྱི་དབངས་གསལ་

ཡག་སྒྲློམ། 
࿇ གློག་བརྙན་གྱི་ཐློག་ལུ་ ཡ་གུ་འདྲན་བཀལ་ཐངས་ སློན་མ་ག་བརྙན་ཐག། 
࿇ ཀརི་ཀྲུན།  
࿇ གཏམ་དཔ་གློ་བ་བཤེད་ན།  
࿇ གནས་བཤེད་ཀྱི་ཞིབས་ཁྲི་འཐན་ན།  
࿇ གཏང་ཡག་ ཞུ་ཡག་ བཀའ་ཤེློག་ ངག་བརློད་ ལགས་ཤེློམ་སྦེ་ཤེས་མ་ཚུ་གས་ འབྲེ་མ་དཔ་

གང་མང་། 
ཉན་ནི། སབ་ནི།  དི་བ་བཀོད་ནི། དིས་ལན་རབ་ནི། མིང་ཚིག་རྒྱ་སྱེད། 
སློ་བ་བསྱེད་ནི། གོ་སྡུར། གློས་བསྟུན།  རློད་སྡུར།  དགག་སྒྲུབ། 
བཤད་པ་རབ་ནི། སྙན་ཞུ་འབད་ནི། ཉན་ཏེ་ཧ་གོ་ནི། ཁོང་ལུ་བཙུགས་ནི་/ཆོར་ནི། འཐེན་སྱེལ་ལེན། 
ཞྱེ་ས། སབ་མི་ཚུ་དབྱེ་དཔྱད། དོགས་པ་བཀོད་ནི། བཀོད་རྒྱ་བིན་ནི། ཉན་ཏེ་རྒྱས་བཤད་རབ་ནི། 
ཉན་ཏེ་མདོར་བསྡུས་ནི། བཅུད་བཏོན་ཏེ་སབ་ན།ི ས་/སྐློར་གཏམ་སབ་ནི། བསབ་སློན་འབད་ན།ི ཁ་གསལ་རབ་ནི། 
ཁུངས་བཀལ་ནི། རྒྱུད་སྐུལ་འབད་ནི། ལྷུ་ནི། གསལ་ཆ་ཞུ་ནི། ཚོ་བརྡ་གཏང་ནི། 
གོ་བ་བཙུག་ནི། བསབ་བ་བིན་ན།ི ཧད་བཏགས་འཚོལ་ནི། ཚིག་གཟུང་ནི། ཁ་བརྡ་འབད་ནི། 
ཚིག་མཐའ་བསྡམ་ནི། བློ་གི་མཐའ་བསལ་ནི། གློས་ཐག་གཅད་ནི། གསུང་བཤད་གནང་ནི། བྱེལ་སྐད་ཤོར་ནི། 
ཚར་གཅད་ནི། ཆ་མྱེད་གཏང་ནི། བསྣར་བཞག་ནི། བསར་ལོག་སབ་ནི། ཉོགས་བཤད་བཀོད་ནི།    
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བི་ནི། 
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བི་ནི་འི་རིག་རལ་ཁུངས་དོན། 
བྲི་ནི་འ་རིག་རྩལ་འདེ་ རྩློམ་རིག་ག་འབྱུང་ཁུངས་ངློ་མ་ཅིག་ཨིན། དེ་འབདེ་ནི་འདེ་གས་ དེང་རིབས་
དེང་ སློནི་འབྱློནི་སྐྱེས་བུ་དེམ་པ་རྣམས་ཀྱི་མཛདེ་རྣམ་དེང་ རློགས་བརྗེློདེ་ རྣམ་ཐརི་ཚུ་དེང་ ངག་བཤེདེ་
ལུ་མཁས་པའ་སྐྱེས་བུ་ཚུ་གིས་བརྩམས་པའ་ ལློ་རྒྱུས་དེང་ གཏམ་རྒྱུདེ་ཚུ་དེང་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཆེློས་
ལུགས་དེང་ སྲིད་ལུགས་ཀྱི་འབྱུང་རིབས་ཚུ་ དུས་ནིམ་ཡང་ཡལ་མ་བཅུག་པརི་ བཞག་ནིའི་ཐབས་
ལམ་དྲག་ཤེློས་ཅིག་ཨིན། དེ་ཡང་ སྙནི་ངག་མ་ལློང་མའ་གཞུང་ལས། སློན་གི་རྒྱལ་པོ་གགས་པའི་

གཟུགས། །ངག་གི་རང་བཞིན་མྱེ་ལོང་ཐོབ། །དེ་དག་ཉེ་བར་མི་གནས་ཀང་། །རང་ཉིད་ཉམས་པ་མྱེད་ལ་

ལློས། །ཟེར་གསུངས་ཡློདེཔ་བཞན་ དེཔར་ནི། སློནི་ག་རྒྱལ་པློ་ང་ལས་ནུ་དེང་ གཟུགས་ཅིནི་སྙང་པློ་ལ་
སློགས་པའ་ མཛོད་རྣམ་ཚུ་ འབྲེ་རྩློམ་ནང་ བཀློད་ཡློད་ན་ད་གས་  ཁློང་རི་དེངློས་སུ་ཞལ་བཞུགས་ཏ་
མད་རུང་ ཁློང་ག་ མཛདེ་ཤུལ་ཚུ་ དེ་ལློ་དེངློས་སུ་ཡློདེ་དེློ་བཟུམ་ གསལ་ཚུགས་མ་དེ་ཡང་ བྲི་ནི་འ་
རིག་རྩལ་ལས་བརན་ཏ་ཨིན། 

བྲི་ནི་འ་རིག་རྩལ་འདེ་ མ་རིང་སློའ་བསམ་དེློནི་བཤེདེ་ནི་དེང་ དེགའ་སྣང་དེང་ སྐྱེློ་སྣང་ འཇགས་སྣང་ 
ལ་སློགས་པའ་ སམས་ཀྱི་ཚར་སྣང་ མ་འདྲཝ་ཚུ་ ཕྱེར་བཤེདེ་པའ་ཐབས་ལམ་ དྲག་ཤེློས་ཅིག་ཨིན། 
མ་ལ་ལུ་ཅིག་གས་ རིང་ག་སམས་ཀྱི་ངལ་བ་སངས་པའ་ཕྱེར་དེང་ གཞནི་ཕརི་ལློགསམ་ག་ སམས་
བཀུག་ནིའི་ཆེད་དུ་ཡང་ བྲི་ནི་འ་རིག་རྩལ་འདེ་ ལག་ལན་འཐབ་ཨིན། ད་མ་ཚད་ དེང་སང་ཡརི་རྒྱས་
གློང་འཕལ་ག་འགྱུརི་བ་དེང་འཁྲལ་བའ་ ཡག་འཕན་དེང་ གླིློག་འཕན་ གསལ་བསྒྲིགས་དེང་ ཚང་
བསྒྲིགས་ཀྱི་ བརྡ་དློན་སྤྲིློད་ལན་ཚུ་ཡང་ མང་ཤེློས་རི་ གླིློག་རིག་ག་ཐློག་ལས་ བརྡ་སློདེ་འབདེ་བའ་
དུས་ལུ་ལྷློདེ་དེ་ཡློདེ་མ་དེ་ཚུ་ཡང་ བྲི་ནི་འ་རིག་རྩལ་ལུ་ བརན་དེགློ། སློབ་དཔློན་ཙོནྡྲ་གློ་མས། གང་
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ཕིར་མཁས་པའི་ལས་གསུམ་ལས། །འཆད་རློད་ངག་ལ་མ་ངེས་པ། །སིད་ཕིར་མི་བསླུ་རློམ་པ་མཆོག །ཟར་
གསུངས་ཏ་ཡློད་མ་ག་ མཁས་པའ་བ་བ་གསུམ་གྱི་གཙོ་བློ་ བྲི་ནི་འ་རིག་རྩལ་ག་ཤེས་ཡློནི་འཐློབ་ནིའི་
དེློནི་ལུ་ མང་ཚག་སྒྲུབ་ཚུལ་དེང་ ཚག་གཞི་བཙུགས་ཐངས་ ཚག་མཚམས་དེང་ བརྗེློདེ་མཚམས་གཅིདེ་
ཐངས་ དེློནི་མཚམས་འབྲི་ཐངས་ འགློ་བཙུགས་ཐངས་དེང་ བརི་ག་གནིདེ་དེློནི་དེང་ ཚག་དེློནི་བཙུགས་
ཐངས་ མཇུག་བསྡུ་ཐངས་ཚུ་ག་འབྲི་བཀློདེ་དེང་། ཞབ་འཚལ་འབདེ་ནི། འཆེརི་གཞ་བརྩམ་ནི་ ཟེན་
བྲིས་བཏབ་ནི་ བསྐྱེརི་ཞབ་འབདེ་ནི་ ཞུནི་དེག་རྐྱབ་ནིའི་འབྲི་ཐངས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་དེང་། འབྲི་ཚུལ་མ་
འདྲ་བའ་རིག་རྩལ་ རིང་ག་བསམ་དེློནི་དེང་ འཆེརི་སྣང་ཚུ་བཤེདེ་པའ་བཤེདེ་རྩློམ་དེང་ རློགས་བརྗེློདེ་ 
གཏམ་རྒྱུདེ་ཚུ་དེང་། སྙནི་ངག་ག་ཉམས་འགྱུརི་ལྡནི་པའ་ བཅིདེ་ལྷུག་སྤལ་མའ་སྙནི་རྩློམ། གཏང་
ཡག་ ཞུ་ཡག་ སྙནི་ཞུ་ལ་སློགས་པའ་ ཡག་བསྐུརི་རྣམ་གཞག་དེང་།  ཚང་བསྒྲིགས་ གསལ་
བསྒྲིགས་ལ་སློགས་པའ་ བརྡ་འབྲིལ་ག་དེློནི་ལུ་ ཡག་འབྲིལ་ག་རྩློམ་རིགས་ཚུ་ག་ བྲི་ནི་འ་རིག་རྩལ་
ཚུ་ག་རི་ བྲི་ནི་འ་ཤེས་ཡློནི་ག་གནིས་ཚདེ་ནིང་ལུ་ ཚུདེཔ་འབད་ བཙུགས་ཏ་ཡློདེ།། 
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བི་ནི་འི་རིག་རལ་གནས་ཚད། 
སློབ་རིམ་༡༢ པ་མཇུག་བསྡུཝ་དེ་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གས། སྩོབ་རིམ་༡༡ པ་ལས་༡༢པ་ཚུན་གྱི་བྲི་ནིའི་རིག་
རལ་གྱི་གནས་ཚད། 
1. ཡིག་འགྲུལ་གྱི་རིགས་ འབྲི་བཀོད་དང་འཁྲིལ་ གོ་དྩོན་གསལ་བ་ སྡེབ་སྩོར་ཕུན་སུམ་

ཚྩོགས་པ་ ཚིག་རྒྱས་སྡུད་རན་པ་འབད་ བྲི་ནི།   
2. རྩོམ་རིག་ འབྲི་བཀོད་ཁྱད་རྣམ་དང་འཁྲིལ་ རྩོམ་སྒྲིག་དང་ རྩོམ་རིག་གཞན་ཚུ་ བསྐྱར་

ཞིབ་འབད་དེ་ ལེགས་ཉེས་ཀྱི་ སྐྱོན་ཡྩོན་དབྱེ་བ་ཕྱེས་ཏེ་ རྣམ་དཔྩོད་ཀྱིས་སྩོས་བཏགས་སྦེ་ 
བྲི་ནི།  

3. རྩོམ་གྱི་སྐབས་ལུ་ ཞིབ་འཚྩོལ་འབད་ནི་ འཆར་གཞི་བཟྩོ་ནི་ ཟིན་འབྲི་བཏབ་ནི་ བསྐྱར་
ཞིབ་འབད་ནི་ ཞུན་དག་རྐྱབ་ཐངས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་ཚུ་ རང་སྩོབས་ཀྱིས་ ལག་ལེན་འཐབ་
སྟེ་ ལས་འགུལ་དང་ སྲུང་དང་ འབྲི་རྩོམ་གྱི་རིགས་ནང་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི། 

4. རང་གིས་ཤེས་མི་སྐད་ཡིག་ཚུའི་ནང་ལས་ རྩོང་ཁའི་ནང་སྐད་སྒྱུར་འབད་དེ་ གཞན་གྱིས་
གོ་ཚུགསཔ་བཟྩོ་ནི།  
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བྲེ་ནའི་ཤེློག་ཁྲིམ། 
བརྡ་འབྱེལ་ཡིག་རིགས་ཀི་དབྱེ་བ། བཅུ་གཅིག་པ། བཅུ་གཉིས་པ། 
༡. ཡག་བཟློ། √ √ 
༢. འཆརི་གཞི། ཟན་བྲེས། བསྐྱེརི་ཞིབ། ཞུན་དཔྱེད། √  
༣. མགློ་རྒྱན།  √ 
༤. གནད་དློན་བཙུགས་ཐངས། √ √ 
༥. དབ་དཔྱེད། √ √ 
༦. སྐད་སྒྱུརི། √ √ 
༧. འཁྲིབ་རྩད། √  
༨. འབྲེ་རྩློམ་ཁྱད་ཆློས་ལག་ལན།  √ 
༩. ཞིབ་འཚལ། √ √ 
༡༠. ཚགས་བཅིད་ལྷུག་པ་སྤལ་མ།  √ 
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སྩོབ་རིམ་༡༢པའི་ བྲི་ནིའི་ལྕོགས་གྲུབ། 
སློབ་རིམ་༤ པ་ཚུན་ལྷབ་མི་ བྲི་ནིའི་རིག་རྩལ་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་པའི་
ཁར། 
1. བཤད་པ་རྐྱབ་ཐངས་ཀྱི་ རིག་རྩལ་ཚུ་ལྷབ་སྟེ་ པར་དང་ ཅ་དངོས་ཚུ་གི་

ཐོག་ལུ་ བཟོ་རྣམ་དང་རྣམ་འགྱུར་ཚུ་ བྲི་ཚུགས། 
2. འབྲི་ཐངས་ཀྱི་ཁྱད་རྣམ་ཚུ་ལྷབ་སྟེ་ འགྲེལ་བཤད་དང་ ལོ་རྒྱུས་འབྲི་རྩོམ་ 

ཞུ་ཡིག་དང་གཏང་ཡིག་ཚུ་ བྲི་ཚུགས།  
3. ཡི་གུའི་འབྲི་ཐངས་ཚུ་སྦྱང་བ་འབད་དེ་ ཚིག་མཚམས་ བརྗོད་མཚམས་ དོན་

མཚམས་ཚུ་ ལམ་ལུགས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ བྲི་ཚུགས། 
4. སློབ་རིམ་ བཞི་པ་ནང་ལྷབ་མི་ མིང་ཚིག་གུ་ གསར་འཐེབ་ཉུང་ཤོས་༢༠༠ 

བཀལ་ཏེ་སྡོམ་༤༠༠ ཡིག་སྡེབ་ཚངམ་འབད་ བྲི་ཚུགས། 
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སློབ་རིམ་༡༢པའི་ བི་ནིའི་སློབ་སློང་ལས་དོན། 
1. མགོ་རྒྱན་དང་ ཡིག་བཟོ་ཚུ་སྙོམས་སྒྲིག་དང་ བཀལ་ཐངས་ཚུ་ ཚུལ་མཐུན་འབད་ བྲི་ཚུགས་

དགོ། 
2. གཞན་གྱིས་རྩོམ་སྒྲིག་འབད་མི་ རྩོམ་རིག་ཚུ་ དབྱེ་བ་ དཔྱད་དེ་ རང་གི་བློ་འདོད་ལྟར་ གོ་

རིམ་བསྒྲིགས་ཏེ་ རྩོམ་རིག་ཚུ་ བྲི་ཚུགས་དགོ། 
3. གནད་དོན་འཇམ་ཏོང་ཏོ་ཚུ་ དབྱིན་སྐད་ནང་ལས་རྫོང་ཁའི་ནང་ སྐད་སྒྱུར་འབད་དེ་ བྲི་ཚུགས་

དགོ། 
4. ཞུ་ཡིག་ གཏང་ཡིག་ གན་རྒྱ་ བཀོད་རྒྱ་ སྙན་ཞུ་དང་ ཁྱབ་བསྒྲགས་ གསལ་བསྒྲགས་ 

གསལ་བཤད་ འཕྲིན་ཡིག་ བརྡ་འབྲེལ་གྱི་ཡིག་རིགས་ཚུ་  བྲི་ཚུགས་དགོ། 
5. ཕལ་རྩོམ་དང་ སྙན་རྩོམ་ བཤད་རྩོམ་ འཇམ་ཏོང་ཏོ་རེ་ ཚིགས་བཅད་ ཚིག་ལྷུག་ སྤེལ་

མ་ གསུམ་གྱི་ཐོག་ལས་ བྲི་ཚུགས་དགོ། 
6. འབྲེལ་ཡོད་ དྲི་བ་དང་བསྟུན་པའི་ལན་ཚུ་ བྲི་ཚུགས་དགོ། 
7. ལས་འགུལ་རྩོམ་སྒྲིག་གི་ སྐབས་ལུ་ ཞིབ་འཚོལ་འབད་ནི་ འཆར་གཞི་བཟོ་ནི་ ཟིན་བྲིས་

བཀོད་ནི་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནི་ ཞུན་དག་འབད་ཐངས་ཀྱི་ ལམ་ལུགས་ཚུ་ རང་སྟོབས་ཀྱིས་ 
འབད་ཚུགས་དགོ། 

8. སྲུང་དེབ་དང་ རྣམ་ཐར་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ འཁྲབ་སྲུང་འཇམ་ཏོང་ཏོ་རེ་བྲི་ཚུགས་དགོ། 
9. སློབ་རིམ་ བཅུ་པ་ནང་ལྷབ་མི་ མིང་ཚིག་གུ་ གསར་འཐེབ་ཉུང་ཤོས་༥༠༠ བཀལ་ཏེ་སྡོམ་

༢༥༠༠ ཡིག་སྡེབ་ཚངམ་འབད་ བྲི་ཚུགས་དགོ། 
10. རྩོད་གླེང་ རྒྱུད་སྐུལ་ རྒྱས་བཤད་འབྲི་རྩོམ་ཚུ་ དབྱེ་བ་ཕྱེས་ཏེ་ བྲི་ཚུགས་དགོ། 
11. ལོ་གཅིག་གི་ནང་ལུ་ རང་གི་སྦྱོང་ལཱ་དྲག་ཤོས་༥ ལས་མ་ཉུངམ་ཅིག་ དཔེ་སྣོད་ནང་བསྡུ་

གསོག་ འབད་ཚུགས་དགོ། 
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སློབ་དཔོན་ཚུ་གིས་འབད་དགོཔ། 
༡. མགློགས་ཡག་ག་ ཡག་བཟེློ་ལགས་པ་ མགྱིློགས་པ་ སྙློམས་པ་ དག་པ་འབད་ བྲི་ཚུགས་

ནའི་སང་བ་ཚུ་ འཕྲློ་མཐུད་ད་བན་དགློ། 
༢. དྲ་བ་དེང་བསྟུནི་པའ་ལན་ལུ་ ལུང་དང་རིག་པ་ཚུ་བཙུགས་ཏ་ ལནི་ཚུ་ཕློགཔ་འབདེ་ བྲི་

ཚུགས་ནའི་རིྲིག་རྩལ་ཚུ་ སློན་བན་དགློ།  
༣. འབྲི་རྩློམ་ཚུ་ནིང་ལུ་ གནིདེ་དེློནི་བཙུགས་ཐངས་དེང་ བརྗེློདེ་མཚམས་ཚག་མཚམས་ དེློནི་

མཚམས་ཚུ་ འབྲིི་བཀློདེ་ལམ་ལུགས་དེང་འཁྲལ་ཏ་ བྲི་ནི་འ་ཐབས་ལམ་འཕྲློ་མཐུད་ད་ སང་
བ་གང་མང་འབད་བཅུག་དགློ།  

༤. རིང་ག་མནིློ་དེློནི་དེང་ ཉམས་མློང་ འཆེརི་སྣང་ དེངློས་མཐློང་ཚུ་ལུ་ གཞ་བཞག་པའ་བཤེདེ་
རྩློམ་དེང་ ཚགས་སུ་བཅིདེ་པའ་རྩློམ་ དེཔར་ནི། ཞབས་ཁྲ་དེང་ རྩང་མློ་ བློ་ཟེ་ལ་སློགས་
པའ་སྙནི་རྩློམ་ཚུ་ འབྲི་ཚུལ་གྱི་ཐབས་ལམ་ཚུ་སློན་ཏ་ སང་བ་གང་མང་འབད་བཅུག་དགློ།   

༥. གཞནི་གས་ རྩློམ་སྒྲིག་འབདེ་ཡློདེ་པའ་ རྩློམ་རིག་ཁུངས་ལྡནི་ཚུ་ལྷག་ཞནམ་ལས་ དེའི་
ཁྱདེ་ཆེློས་ཚུ་ ཁློང་རིའ་རྩློམ་འབྲི་ནིང་ལུ་ ལག་ལན་འཐབ་ཚུགསཔ་འབད་ སང་བ་བན་དགློ། 

༦. རྩློམ་འབྲིའི་སྐབས་ ཞབ་འཚལ་འབདེ་ནི་ འཆེརི་གཞ་བཟེློ་ནི་ ཟེན་བྲིས་བཏབ་ནི་ བསྐྱེརི་
ཞབ་འབདེ་ནི་ ཞུནི་དེག་རྐྱབ་ཐངས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་ཚུ་ རིང་སློབས་ཀྱིས་ ལག་ལན་འཐབ་
ཚུགསཔ་འབད་ སང་བ་བན་དགློ། 

༧. ཕལ་རྩློམ་དེང་ སྙནི་རྩློམ་ བརྡ་དེློནི་ཡག་འབྲིལ་ཚུ་ ཚགས་བཅིདེ་ ཚག་ལྷུག་ སྤལ་མ་ 
གསུམ་ག་ཐློག་ལས་ འློས་འབབ་ལྡནི་ཏློག་ཏློ་འབདེ་ བྲི་ཚུགས་པའ་ སང་བ་འཐློབ་བཅུག་
དགློ། 
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༨. རིང་ག་ལློགས་གྲུབ་ཡརི་རྒྱས་ ལ་རློག་འབདེ་ན་དང་ བསྐྱེརི་ཞིབ་འབད་ད་སང་བ་འབད་ནའི་
དློན་ལུ་ རིང་ག་འབྲི་རྩློམ་ག་རིགས་ཚུ་ དེཔ་སྣློདེ་ནིང་ བསྡུ་གསློག་འབདེ་ནའི་ གློམས་
འདྲས་ཚུད་བཅུག་དགློ། 

༩. རིང་གས་ཤེས་མ་ སྐདེ་ཡག་ཚུ་ལས་ རློང་ཁའ་ནིང་ སྐདེ་སྒྱུརི་འབདེ་ནིའི་ དུས་ཚད་དང་
རྒྱབ་སྐྱེློརི་བན་ཏ་ སྐད་སྒྱུརི་འབད་ཚུགསཔ་བཟློ་དགློ། 

༡༠. དུས་མཐུན་གྱི་ མང་ཚག་ཚུ་ག་ ཡག་སྡེབ་མ་འཛོལ་བརི་བྲི་ཚུགས་ན་དང་ མཁློ་ཆེ་བའ་ 
བསྡུ་ཡག་ཚུ་ བྲེ་ན་འ་སང་བ་བན་དགློ། 

༡༡.  བྲེ་ན་འ་རིག་རྩལ་འད་ མ་ཚའི་གནས་སངས་ནང་ མནློ་མནློ་རྒྱ་གློང་འཕལ་གཏང་ན་དང་ 
ཤེས་ཡློན་འཐློབ་ནའི་རིག་རྩལ་ཅིག་ཨིནམ་འབད་ ཧ་གློ་ས་ བྲེ་ན་ལུ་ སྤྲིློ་བ་དང་ བརྩློནི་
ཤུགས་བསྐྱེད་བཅུག་དགློ།  
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མཐུན་རྱེན་ཚང་དགོཔ། 
སློབ་ཕྲུག་སློ་སློའ་ བྲེ་ན་འ་རིག་རྩལ་འད་ ག་ཅི་བཟུམ་ཅིག་དགློཔ་སློ་ཟར་བ་ཅིན་ ཡ་གུ་འད་ མ་ག་
གས་ལྷག་རུང་ ལགས་ཤེློམ་སྦེ་ ལྷག་ཚུགསཔ་དང་ དློན་ཧང་སངས་ས་གློ་ཚུགསཔ་ཅིག་ དགློཔ་ལས་
བརན་ ཡག་འབྲུ་ སྙློམས་ཏློག་ཏློ་ ཡག་སྡེབ་དག་ཏློག་ཏློ་ ཁམས་གཙོང་ཏློག་ཏློ་ ཡག་བཟློ་ལྡན་ཏློག་
ཏློ་ སྒྲག་བཀློད་བ་ཆ་ཆ་ཚུ་དགློཔ་འད་ ག་ན་བ་ཁག་ཆ།   

ད་ལས་བརན་ཏ་ གློང་གསལ་གྱི་དམགས་དློན་ འགྲུབ་ཐབས་ལུ་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ གློ་སྐབས་འཐློབ་
དགློཔ་འད་ཡང་། 
༡ ཡ་གུ་བྲེ་ན་འད་ སློབ་དཔློན་གྱིས་དྲ་བ་བཀློད་མ་གས་མ་དློ་བརི་ རིང་གས་ལག་ལན་འཐབ་

ས་ སང་བ་ཚུད་ནའི་གློ་སྐབས་གང་མང་ འཐློབ་དགློ། 
༢ ཡ་གུ་བྲེ་ན་འད་རིང་གས་ལག་ལན་ཐློག་ལས་ སང་བ་འཐློབ་ནའི་གློ་སྐབས་གང་མང་དགློ།  
༣ སློབ་དཔློན་གྱིས་འབྲེ་མ་ འབྲེ་ཐངས་ ཚག་གཞི་བཙུགས་ཐངས་ རློད་ཚག་སྒྲག་ཐངས་ འགློ་

བཙུགས་མཇུག་བསྡུའ་ སྒྲག་བཀློད་ཚུ་ལུ་དཔ་བལྟེ་ས་ སང་བ་འབད་ནའི་གློ་སྐབས་འཐློབ་
དགློ། 

༤ གཞིན་གྱིས་འབྲེ་མ་ ཡག་འགྲུལ་དང་གཏང་ཡག་ སྙན་རྩློམ་ལ་སློགས་པའ་ དངློས་རྩློམ་
དང་འཆརི་རྩློམ་ སྣ་ཚགས་ལུ་ཞིབ་འཇུག་འབད་ཞིནམ་ལས་ ད་བཟུམ་ བྲེ་ན་ལུ་སང་བ་
འཐློབ་དགློ། 

༥ སློབ་ཕྲུག་གས་ འབྲེ་རྩློམ་ཚུ་ སློབ་དཔློན་དང་ ཕམ་ མཆད་གློགས་ཚུ་ལུ་ དག་དཔྱེད་རྐྱབ་
བཅུག་ས་ ལགས་བཅིློས་འབད་ན་ལུ་ སང་བ་འཐློབ་དགློ། 
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༦ རིང་ག་འབྲེ་རྩློམ་ཚུ་ རིང་གས་ལྷག་ཞིནམ་ལས་ དབ་དཔྱེད་དང་དག་བཅིློས་ འབད་ཚུགས་
དགློཔ་མ་ཚད་ ཆ་རིློགས་གཞིན་ཚུ་ག་ འབྲེ་རྩློམ་ཚུ་ལུ་ཡང་ དབ་དཔྱེད་འབད་ད་ ལགས་
བཅིློས་འབད་ན་ལུ་ སང་བ་འཐློབ་དགློ། 

༧ འབྲེ་རྩློམ་གྱི་རིགས་ལུ་ སྒྲ་སློརི་དང་ཡག་སྡེབ་འཛོལ་བ་མདཔརི་ བྲེ་ན་འ་གློམས་འདྲས་
འཐློབ་བཅུག་དགློ། 

༨ མ་འློངས་པའ་ལཱ་ག་མདུན་ལམ་ གདམ་ཁ་དང་འཁྲིལ་བའ་ ལཱ་གཡློག་ཚུ་ལུ་ཕན་ཐློགས་
ཡློད་པའ་ བྲེ་ན་འ་རིག་རྩལ་ཚུ་ལུ་ གློམས་འདྲས་ཚུད་དགློ། 

༩ འབྲེ་རྩློམ་ལུ་ སང་བ་འཐློབ་ཐབས་ལུ་ གཞུང་འབྲེལ་ ཚང་འབྲེལ་ སྒེར་འབྲེལ་གྱི་ ཡག་
རིགས་ཚུ་དང་ གཞིན་ཡང་ དགློད་བྲེློའ་རྩློམ་ སྐྱེློ་རྩློམ་ དགའ་རྩློམ་ སམས་གསློ་ ལགས་
སློ་ བསགས་བརློད་ ཆ་རིློགས་བཟློ་ན་ རྩློད་རྩློམ་ རྩློད་ལན་ལ་སློགས་པའ་ འཆརི་རྩློམ་གྱི་
རིགས་ ལས་འགུལ་དང་ ཁྱམ་ལཱ་ག་ཐློག་ལས་ སང་བ་འབད་ནའི་གློ་སྐབས་འཐློབ་དགློ། 
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མཁོ་ཆས་དང་ སློང་ལཱ་ དུས་ཚོད། 
གནས་ཚད་ཀྱི་དམགས་དློན་འགྲུབ་ཐབས་ལུ་ ཆ་རྐྱན་འགྲུབ་དགློཔ་འད་ནང་ཚུད་པའ་ བྲེ་ན་འ་རིག་
རྩལ་སང་བ་འབད་ན་ལུ་མཁློ་བའ་དཔ་དབ་ཚུ་ སློབ་དཔློན་དང་ སློབ་ཕྲུག་གཉིས་ཆ་རི་ལུ་ ལངམ་
འབད་དགློཔ་མ་ཚད་ གཞིན་ཡང་ ལྷག་ན་དང་རྩློམ་རིག་ག་དློན་ལུ་ ཐློ་བཀློད་འབད་ཡློད་པའ་ དཔ་
དབ་ཚུ་ཡང་ག་རི་ཚངམ་འབད་དགློ།  

སློབ་ཕྲུག་ལུ་ བྲེ་ན་དང་ འབྲེ་རྩློམ་སང་བ་ ཐློབ་མ་འཐློབ་འད་ སློབ་དཔློན་དང་སློབ་ཕྲུག་ལུ་ དུས་
ཡུན་ལངམ་འབད་ཐློབ་མ་འཐློབ་ལུ་ རིག་ལསཔ་ལས བྲེ་ན་འ་གནས་ཚད་འཐློབ་ཐབས་ལུ་ སང་བ་
འབད་ནའི་དུས་ཡུན་ ལངམ་འབད་འཐློབ་དགློཔ་གལ་ཆ། 
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བི་ནི་འི་རིག་རལ་གི་དོན་ལུ་ དོན་ཚན་གདམ་ཁའི་ཚད་གཞི། 
སྤྱིར་བཏང་ དློན་ཚན་གདམ་ཁ་རྐྱབ་ད། 
 ཆློས་དང་ལམ་སློལ་ལུ་ཕན་པའ་ནང་དློན་ཡློད་མ། 
 ཨི་ལློའ་ཤེས་ཚད/ལློ་ཚད་དང་འཁྲིལ་བའ་དཔ་དབ། 
 སྤྱིར་བཏང་དུས་ཚད་ནང་ མཇུག་བསྡུ་ཚུགས་མ་དློན་ཚན། 
 དུས་མཐུན་གྱི་འགྱུརི་བ་དང་ མཐུན་པརི་བཟློ་ས་ཡློད་པའ་དཔ་དབ། 
 དངློས་རྩློམ་འཆརི་རྩློམ་ སྙན་རྩློམ་གྱི་རིགས་ དཔ་ལགས་ཤེློམ་ཡློད་མ། 
 རྩློམ་རིག་དཔར་ན། ཞིབས་ཁྲི། རྩང་མློ། བློ་ཟ། དཔ་གཏམ། ཁ་བཤེད། གནས་ཚུལ་གསརི་

ཤེློག་ཚུ། 
 ཡ་གུ་འབྲེ་ཐངས་སྒྲག་བཀློད་ རྣམ་གཞིག་ག་དཔ་ལགས་ཤེློམ་ཡློད་མ། 
 ཕློ་མློ་དང་ རྒན་གཞིློན་ སློ་སློའ་བསམ་འཆརི་བཀློད་ཡློད་མ་ རྩློམ་གྱི་རིགས། 
 ལུང་འདྲན་ སྒྲ་གཏམ་ སྐློརི་གཏམ་ ཕལ་གཏམ་ ཡློད་པའ་རྩློམ་དབ་དང་ ལློ་ན་དང་འཁྲིལ་

བའ་ འབྲེལ་ཡློད་དང་སྤྲིློ་བ་ཡློད་པའ་སྲུང་། 
 ཐ་དམ་ཚག་དང་ ལས་རྒྱུ་འབྲེས་ བརྩ་མཐློང་དང་ བསམ་སྤྱིློད་ལུ་ཕན་པའ་རིགས། 
 དུས་རྒྱུན་གྱི་ལཱ་དང་ འབྲེལ་བ་ཡློད་མ་ དཔར་ན། སབས་བདྱེཝ་དང་མ་བདྱེཝ་ཚུ་ག་སྐློརི་ལས་

ཚུད་ད་ཡློད་མ། 
 སྲུང་དང་ཚགས་བཅིད་ཀྱི་ རྩློམ་གཉིས་གཅིག་གས་གཅིག་དང་ འབྲེལ་བ་ཡློད་མ། 
 པརི་དང་ཡ་གུ་གཉིས་ སློབ་རིམ་དང་འཁྲིལ་ཏ་ ཚད་ལྡན་ཡློད་མ། 
 ཡ་གུའ་སློརི་བ་ཚུ་ ཤེས་ཚད་ཀྱི་རིམ་པ་དང་ འཁྲིལ་ཏ་ཡློད་མ། 
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 གནས་རིམ་མ་འདྲཝ་ སློབ་རིམ་༦ པ་༡༠ པ་༡༢ པ་གསུམ་ནང་ ལག་ལན་འཐབ་ཚུགས་
པའ་ ཚག་མཛོད་ཚུ། 

 མ་ཚའི་ལག་ལན་ནང་ མཁློ་ཆ་བའ་ཀ་དབ་ དཔར་ན། (འགམ་ཁང་ དངུལ་ཁང་ འཕྲུལ་ཁང་
ཚུ་ག་སྐློརི་ལས་ ཡློད་མ་དབ་ཚུ་) 

 རློད་སྒྲའ་དབ་བ་སྐད་ཡག་ག་འབྱུང་ཁུངས་ཁྱད་རྣམ་ཚུ་ག་སྐློརི་ལས་ཚུད་ད་ཡློད་པའ་ དཔ་དབ། 
 བདག་གཞིན་དུས་གསུམ་དང་ བ་བད་ལས་གསུམ་གྱི་སྐློརི་ལས་ དབ་བ་སློན་ཚུགས་པའ་དཔ་

དབ། 
 བློ་རྩལ་རྩློམ་རིག་ག་ ལམ་སློན། 
 དློན་ཚན་གདམ་ཁ་རྐྱབ་ད་ སྐད་ཡག་དང་ཡ་གུ་སློརི་བ་ ལམ་སློལ་ རིང་སློབས་གློང་འཕལ་

གཏང་ཚུགས་པའ་གནས་ལུ་བལྟེ་དགློཔ། 
 སློབ་ཕྲུག་ག་ཤེས་ཚད་དང་ འཁྲིལ་མ་འཁྲིལ་བལྟེ་ན་ག་དློན་ལུ་ གནས་ཚད་དང་སློབ་སློང་ལས་

དློན་ལུ་བལྟེ་དགློ། 
 ཕློ་མློའ་དབ་བ་དང་ རིགས་ ཆློས་ལུགས་ གཡུས་ཕྱེློགས་ཚུ་ག་ དྲག་ཞིན་དང་ ཉི་རིང་ཕྱེློགས་

རིས་ཀྱི་ དབ་བ་མད་པའ་དློན་ཚན་ལུ་ གཞི་བཅིློལ་དགློ། 
 ཧ་མ་དང་ ད་རིས་ཀྱི་ རྩློམ་རིག་འབྲེ་བཀློད་ཀྱི་ ཁྱད་པརི་ཚུ་ ཚད་མཉིམ་འབད་ཚུད་དགློཔ། 
 གནས་ཚུལ་དང་རྒྱང་མཐློང་ཚུ་ནང་ ཁྱབ་བསྒྲགས་དང་ གསལ་བསྒྲགས་ གཏང་མ་ཚུ་ ལགས་

ཤེློམ་ཨིན་ཟར་བའ་ རྣམ་རློག་ག་ཐག་བཏློག་ས་ དབ་དཔྱེད་འབད་དགློ་པའ་སྐློརི། 
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འབི་ཐངས་སློབ་སློང་། 
ང་བཅིས་རིའ་སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ རྩློམ་འབྲེ་ག་ཉིམས་མློང་བན་ནའི་དློན་ལུ་ འབྲེ་ཐངས་ཀྱི་སློང་བརྡརི་ཚུ་ 
བན་དགློཔ་ཡློད།  ད་ལྟེློ་ ང་བཅིས་རིའ་ འབྲེང་རིམ་སློབ་གྲྭའ་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ འབྲེ་ཐངས་ཀྱི་སློང་
བརྡརི་ཚུ་ བན་སློལ་མདཔ་ལས་ སློབ་ཕྲུག་མང་ཤེློས་ཀྱིས་ སློབ་ཁང་ནང་ལུ་ ག་ད་ས་ བྲེ་ན་ཨིན་ན? 
འབྲེ་ཐངས་ཀྱི་ཐབས་ལམ་ཚུ་ མ་ཤེས་པས།   

སློབ་ཁང་ནང་ རྩློམ་འབྲེ་འབད་བའ་སྐབས་ལུ་ ཨི་ལློ་ཚུ་ག་ལཱ་འགན་དང་ གློ་རིམ་ ཐབས་ལམ་ཚུ་ 
ག་ཅི་རི་ཡློདཔ་ཨིན་ན་ ཧ་གློ་ས་ ལག་ལན་འཐབ་ཚུགས་པའ་ བཀློད་རྒྱ་ཚུ་ཁ་གསལ་བན་དགློ།  ད་
མ་ཚད་ འབྲེ་བའ་སྐབས་ལུ་ སློབ་དཔློན་གྱིས་ རྒྱབ་སྐྱེློརི་དང་ འགློ་འདྲན་འཐབ་དགློཔ་ཚུ་ཡང་ ཚུལ་
མཐུན་ འབད་ཚུགས་པ་ཅིན་ ཨི༌ལློའ་མ་ཚའི་ནང་ རྩློམ་རིག་ག་ཅི་འབྲེ་རྩློམ་འབད་རུང་ ཐློགས་
ཆགས་མད་པརི་འབྲེ་ཚུགས། 

ངོ་སློད། 

ཁྱློད་རིའ་སློབ་ཁང་ནང་ག་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གས་ འབྲེ་ཐངས་ལམ་ལུགས་དང་ གློ་རིམ་ ཐབས་ལམ་ཚུ་ག་
སྐློརི་ལས་ ག་ཅི་ཤེས་ག་ གློས་བསྟུན་འབད་ད་ རིང་སློའ་ཉིམས་མློང་ཚུ་བཤེད་བཅུག། ཨི་ལློ་ཚུ་གས་ 
རྩློམ་འབྲེ་འབད་མ་ རྩློམ་པ་པློ་འད་གས་ འབྲེ་བའ་སྐབས་ལུ་ དློན་ཚན་ག་ད་ས་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་ན་
ཨིན་ན་? ཚུལ་ག་ད་ས་བྲེ་ན་ཨིན་ན་? དཔར་ན། སྲུང་ ཡང་ན་ འབྲེ་རྩློམ་ ཡང་ན་ སྙན་རྩློམ་
སློགས་ དངློས་རྩློམ་དང་ འཆརི་རྩློམ་གྱི་ཚུལ་འབད་ བྲེ་ན་ཨིན་ན་? ག་ག་དློན་ལུ་འབྲེྲིཝ་ཨིན་ན་? 
ཡང་ན་ ཁློ་/མློ་གས་འབྲེ་མ་རྩློམ་རིག་འད་ ལྷག་མ་ག་ཨིན་ན་? ལུང་དྲང་དགློཔ་དང་ རིག་པ་
གཏང་དགློཔ་སློགས་ གཞུང་གཞིན་ལུ་ ཁུངས་གཏུགས་འབད་ཐངས་ཚུ་ཤེས་བཅུག་དགློ།  
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འབྲེ་བའ་གནས་སྐབས་ལུ་ཡང་ དང་པ་ལུ་ ཟན་བྲེས་བཏབ་ན། གཉིས་པ་ལུ་ ཞུན་དཔྱེད་འབད་ན། 
གསུམ་པ་ལུ་ ཞུན་དག་རྐྱབ་ན་ འབྲེ་བཀློད་བསྒྲག་ན་ དཔ་སྐྲུན་འབད་ནའི་ འབྲེ་ཐངས་གློ་རིམ་ཚུ་
ཡང་ ཧ་གློ་བཅུག་དགློ། ད་ག་དློན་ལུ་ སློབ་དཔློན་གྱིས་ འགློ་འདྲན་དང་ རྒྱབ་སྐྱེློརི་འབད་བའ་ཐློག་
ལས་དང་ མང་ཤེློས་ སློབ་ཕྲུག་ནང་རྡློག་ གློ་སྡུརི་དང་ གློས་བསྟུན་འབད་ཐློག་ལས་ རིང་སློབས་ཀྱིས་
བྲེ་ན་འ་ རིག་རྩལ་ཚུ་བན་ལུ་ དམགས་པ་བསྐྱེད་དགློ།  

ལྷག་པརི་དུ་ སློབ་དཔློན་དང་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ག་བརི་ན་ ག་ཅི་འབྲེ་དློ་ག་? ག་ད་ས་འབྲེ་དློ་ག་ཚུ་ག་སྐློརི་
ལས་ གློས་བསྟུན་འབད་ད་ རྒྱབ་སྐྱེློརི་བན་དགློཔ་འད་ ག་ཅི་ལས་གལ་ཆ་ འད་འབདཝ་ལས་ འབྲེ་
ཐངས་སློང་བརྡརི་འད་ལུ་ ཉུང་ཤེློས་ཐུན་ཚན་༡༠ ལས་ མ་ཉུངམ་ཅིག་ ལག་ལན་འཐབ་དགློ། 

ཉིནམ་དང་པ། 

ཐོས་རྒྱ། 
སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ བྲེ་ན་འ་རིག་རྩལ་ནང་ལུ་ ཐློས་པའ་ཤེས་རིབ་འད་ གལ་ཅིན་ཨིནམ་ཤེས་བཅུག་དགློ། 
ཐློས་པའ་ཤེས་རིབ་ཟར་མ་འད་ རྒྱང་བསྒྲགས་དང་ སྒྲ་ཐག་ཚུ་ནང་ལས་ ཤེས་ཡློན་དང་བརྡ་དློན་ཚུ་ 
རྣམ་ཅིློ་གས་ཉིན་ཏ་ ཡློན་ཏན་འཐློབ་ན་དང་། གློག་བརྙན་དང་ དཔ་དབ་ཚུ་ལྷག་པའ་ཐློག་ལས་ ཤེས་
ཡློན་དང་བརྡ་དློན་ཚུ་ ལན་ན་འད་ལུ་ ཐློས་པའ་ཤེས་རིབ་ཟར་སབ་ཨིན། ཉིན་ན་དང་ལྷག་ནའི་རིག་
རྩལ་འད་གཉིས་ཀྱིས་ ཐློས་རྒྱ་གློང་འཕལ་གཏངམ་ཨིནམ་ལས་ སློབ་དཔློན་གྱིས་ བྲེ་ན་འ་སློན་སང་
ག་ སློང་ལཱ་གཙོ་ཅིན་ཅིག་འབད་ འབད་བཅུག་དགློ། 

དོན་ཚན་གདམ་ཁ། 
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ང་བཅིས་རི་ག་རི་འབད་རུང་ རྩློམ་འབྲེ་འད་ གློ་ཡངས་ཏློག་ཏློ་འབད་འགྱིློ་དགློ་པ་ཅིན་ རྩློམ་འབྲེ་འབད་
ནའི་གནད་དློན་འད་ རྩློམ་པ་པློ་འད་ག་རྒྱུད་ལུ་ ཉིམས་སུ་མློང་ཡློད་པའ་ ཉིམས་མློང་ཅིག་དང་ ཡང་ན་ 
གནད་དློན་འད་ག་སྐློརི་ལས་ དཔ་དབ་དང་ སྒྲ་ཐག་ གློག་བརྙན་ལ་སློགས་པ་ ཁུངས་གཏུགས་འབད་
ཆློག་ཆློག་ཡློད་པའ་ འབྱུང་ཁུངས་ཅིག་ཡློད་དགློ། འད་གས་འབད་ དུས་ནམ་རི་འབད་རུང་ འགློ་དང་
པ་ རྩློམ་འབྲེ་འབད་བཅུག་པའ་སྐབས་ལུ་ རྩློམ་འབྲེ་འབད་ནའི་དློན་ཚན་འད་ ཨི་ལློ་ཁློང་རིའ་ཉིམས་
མློང་དང་ སྤྲིློ་བ་ཡློད་པའ་ དློན་ཚན་ཚུ་གདམ་ཁ་རྐྱབ་བཅུག་དགློ།  

ད་ག་དློན་ལུ་ སློབ་དཔློན་རིང་གས་དགའ་བའ་དློན་ཚན་༥ ད་ཅིག་ བང་ཤེང་གུ་བྲེས་ཏ་ སློན་ཞིནམ་
ལས་ ཨི་ལློ་ཚུ་ལུ་ དློན་ཚན་འད་ཚུའ་སྐློརི་ལས་ ག་ཅི་ཤེས་ག་དྲ་བ་དྲས་ལན་འབད་ཞིན་ན་ ཉིམས་
མློང་ཚུ་བཤེད་བཅུག་དགློ། ད་ལས་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ དློན་ཚན་འད་ཚུའ་ཐློག་ལུ་ འབྲེ་རྩློམ་ ཡང་ན་ 
སྲུང་ཅིག་འབྲེ་བ་ཅིན་ དློན་ཚན་༥ ལས་ དློན་ཚན་ག་འད་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་ས་ བྲེ་ན་ཟར་ དྲ་བ་བཀློད་
དགློ། དཔར་ན། 

༡ ཁྱློད་ཀྱིས་ དློན་ཚན་འད་ ག་ཅི་འབད་གདམ་ཁ་རྐྱབ་དགློཔ་སློ་? 
༢ དློན་ཚན་འད་ག་སྐློརི་ལས་ ཁྱློད་ཀྱིས་ ག་ཅི་ཤེས་ག་? 
༣ ཁྱློད་ཀྱིས་ དློན་ཚན་འད་ནང་ ག་ཅི་ག་སྐློརི་ལས་བྲེ་ན་? 
༤ དློན་ཚན་འད་ལུ་ སྤྲིློ་བ་ག་ད་ས་ཡློདཔ་སློ་? སྤྲིློ་བ་ག་ཅི་འབད་བསྐྱེདཔ་སློ་? 
༥ དློན་ཚན་ལཱ་ཁག་ཅིག་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་པ་ཅིན་ དཀའ་ངལ་ག་ཅི་འཐློན་འློང་། 

དྲ་བ་དྲས་ལན་འབད་ཚརིཝ་ད་ ཨི་ལློ་ཚུ་གས་ རྩློམ་འབྲེ་ག་ཅི་རི་འབད་རུང་ དློན་ཚན་གདམ་ཁ་རྐྱབ་
ཤེས་དགློཔ་འད་ གལ་ཅིན་ཨིནམ་ཧ་གློ་བཅུག་དགློ། ནམ་རི་འབད་རུང་ དློན་ཚན་འདའི་སྐློརི་ལས་ 
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རིང་གས་ བཤེད་ཚུགསཔ་དང་ འདའི་སྐློརི་ལས་ དཔ་དབ་གཞིན་ཁ་ལས་འཚལ་རུང་ ཐློབ་ཆློག་ཆློག་
ཡློདཔ་ཅིག་ཨིན་པ་ཅིན་ རྩློམ་འབྲེ་འབད་བའ་སྐབས་ལུ་ནང་གསས་གནད་དློན་ཚུ་ ག་ད་ས་རི་བཙུགས་
དགློ་རུང་ བཙུགས་ཚུགས། 

ཉིནམ་གཉིས་པ། 

འཆར་གཞི་བཟློ་ནི། 

རྩློམ་འབྲེ་འད་ ག་ད་ས་བྲེ་ན་ཨིན་ན་ སློབ་དཔློན་གྱིས་དློན་ཚན་ཅིག་དང་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ གློས་བསྟུན་
འབད་ད་ རྩློམ་འབྲེའི་བཀློད་རིས་ཅིག་བྲེ་ན་། བཀློད་རིས་འད་ནང་ ལྷག་མ་ཚུ་ལུ་ རྩློམ་པ་པློ་འད་ག་ 
སམས་ལུ་འཆརི་བའ་ བརྡ་དློན་དང་ གནས་ཚུལ་ཚུ་ ག་ཅི་རི་བན་ན་ཨིན་ན་དང་ ག་ད་ས་བྲེ་ན་ཨིན་ན་
ཚུ་ ཐློ་བཀློད་དགློཔ་ཨིནམ་ ཧ་གློ་བཅུག་ནའི་དློན་ལུ་ འློག་དྲ་བ་ཚུ་བཀློད་ད་ དྲས་ལན་འབད་དགློ།  
དཔར་ན། རྩློམ་པ་པློ་འད་ག་ བསམ་དློན་/བརྡ་དློན་དང་གནས་ཚུལ་བན་ན་ནང་། 

༡ གནད་དློན་ངློ་མ་ ག་ཅི་ཨིན་ན་? 
༢ གནད་དློན་ངློ་མ་ལུ་རྒྱབ་སྐྱེློརི་གྱི་གནད་དློན་ ཡང་ན་ ནང་གསས་གནད་དློན་ག་ཅི་རི་

བྲེ་ན་ཨིན་ན? 
༣ ནང་གསས་གནད་དློན་ ག་དམ་ཅིག་ བྲེ་ན་ཨིན་ན་?  
༤ ནང་གསས་གནད་དློན་ཚུ་ལས་ དང་པ་ ག་ཅི་བྲེ་ན་ཨིན་ན་? གཉིས་པ་ ག་ཅི་བྲེ་

ན་ ལ་སློགས་པའ་ ནང་གསས་གནད་དློན་ཚུ་ག་ གློ་རིམ་བསྒྲག་ཐངས་། 
༥ གནད་དློན་ད་ཚུ་ ལྷག་མ་ག་ཨིན་ན་ ངློས་འཛོན་འབད་དགློ། 
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ག་ད་ས་བྲེ་ན་ཨིན་ན་ག་ འབྲེ་ཚུལ་ཡང་ རྩློམ་འབྲེྲིཔ་འད་གས་ བྲེ་ན་ཨིན་མ་རྩློམ་རིག་འད་ འབྲེ་རྩློམ་
འབད་བྲེ་ན་ཨིན་པ་ཅིན།  

༡ འབྲེ་རྩློམ་གྱི་དབ་བ་ག་ཅི་ནང་བྲེ་ན་? དཔར་ན། རྒྱུད་སྐུལ་འབྲེ་རྩློམ། རྩློད་གང་
འབྲེ་རྩློམ། ལློས་རྒྱུས་འབྲེ་རྩློམ། འཆརི་སྣང་འབྲེ་རྩློམ་སློགས། 

༢ དཔར་ན། རྩློད་གང་འབྲེ་རྩློམ་འབད་ བྲེ་ན་ཨིན་པ་ཅིན་ རྩློད་གང་འབྲེ་རྩློམ་འད་ག་ 
ཁྱད་ཆློས་དང་ རིག་རྩལ་ཚུ་ ལག་ལན་འཐབ་དགློཔ། 

༣ སྙན་རྩློམ་གྱི་གཟུགས་སུ་ བྲེ་ན་ཨིན་པ་ཅིན་ཁྱད་ཆློས་དང་ རིག་རྩལ་ཚུ་ ག་ད་ས་
ལག་ལན་འཐབ་ན། 

༤ ལྷག་མ་ ག་ཨིན་ན་ ངློས་འཛོན་འབད་དགློ། 

དྲས་ལན་འབད་ཚརིཝ་ད་ ཨི་ལློ་ཚུ་སྡེ་ཚན་ཆུང་ཀུ་ནང་བགློ་བཞིག་ཞིན་ན་ སྡེ་ཚན་ནང་རྡློག་བསྟུན་
གློས་འབད་བཅུག་ས་ ཁློང་རི་དགའ་མ་ དློན་ཚན་གཅིག་གདམ་ཁ་རྐྱབ་བཅུག་དགློ། ད་འབདཝ་ད་ 
སློང་བརྡརི་འད་ འབྲེ་ཚུལ་རི་རི་ལུ་ དམགས་པ་བསྐྱེད་ད་ མཐརི་འཁྱློལཝ་འབད་ སློན་དགློ། དཔར་
ན། འབྲེ་རྩློམ་བྲེ་ན་སློན་པ་ཅིན་ འབྲེ་རྩློམ་འད་རི་ མཇུག་ཚུན་སློན་ཞིན་ན་ ད་ལས་ སྲུང་དང་ སྙན་
རྩློམ་གང་རུང་ཅིག་སློན་དགློ། གདམ་ཁ་རྐྱབ་མ་ དློན་ཚན་ད་ག་ཐློག་ ཁློང་རིའ་སྡེ་ཚན་ནང་ གློ་སྡུརི་
འབད་ཞིན་ན་ དློན་ཚན་ད་ག་གནད་དློན་འད་ཚུ་ ག་ད་ས་ བརྡ་སྤྲིློད་འབད་ན་ཨིན་ན་དང་ ཚུལ་ག་ད་ས་
བྲེ་ན་ཨིན་ན་ རྩློམ་འབྲེའི་བཀློད་རིས་བཟློ་བཅུག་དགློ།  
བཀློད་རིས་འབྲེ་བའ་སྐབས་ལུ་ལྟེག་ག་དྲས་ལན་ཚུ་ སམས་ཁརི་བཞིག་དགློ་པའ་ཁརི་ རྩློམ་འབྲེ་འད། 

འབི་རློམ་ཅིག་འབི་བའི་སྐབས་ལུ་ཨིན་པ་ཅིན། 
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༡ དློན་ཚན་ངློ་མ་ ག་ཅི་ཨིན་ན་ བཀློད་དགློ། 
༢ ངློ་སྤྲིློད་ ག་ད་ས་འབད་ནྲི? 
༣ གཙོ་བློའ་གནད་དློན་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱེློརི་གྱི་དློན་ལུ་ ནང་གསས་གནད་དློན་ ག་ཅི་རི་བྲེ་ན་? 
༤ མཇུག་དློན་ག་ད་ས་བྲེ་ན་? 
༥ འབྲེ་རྩློམ་གྱི་དབ་བ་ ག་ཅིའི་ཐློག་ལུ་ བྲེ་ན་།  
༦ དབ་བ་དའི་ ཁྱད་ཆློས་དང་ རིག་རྩལ་ ག་ཅི་རི་བཀློད་དགློ་ག? 
༧ འབྲེ་རྩློམ་འདའི་ བརློད་དློན་ ཡང་ན་ ལྷག་མ་ཚུ་ལུ་ བརྡ་དློན་ག་ཅི་སྤལ་ན། 

སྙན་རློམ་ཅིག་འབི་བའི་སྐབས་ལུ་ཨིན་པ་ཅིན། 

༡ ཚག་རྐང་རི་ལུ་ ཚག་འབྲུ་ག་ད་རི་འབད་ བྲེ་ན་།  
༢ ཚགས་བཅིད་ ག་ད་རི་བྲེ་ན་། 
༣ དཔ་ག་ཅི་ལུ་བཞིག་ན། 
༤ དཔ་ དཔ་ཅིན་ ག་ད་ས་བཀློད་ན། 
༥ བརློད་དློན་ ག་ད་ས་ བཤེད་ན་སློགས། 
 
སྲུང་ཅིག་འབི་བའི་སྐབས་ལུ་ཨིན་པ་ཅིན། 

༡ བརློད་དློན་ ཡང་ན་ ལྷག་མ་ཚུ་ལུ་ བརྡ་དློན་ག་ཅི་སྤལ་ན། 
༢ ས་གནས་དང་ གནས་སངས་ དུས་ཚད་ག་དམ་ཅིག་ཁརི་།  
༣ སྲུང་རྩདཔ་ག་དང་ག་? སྲུང་རྩདཔ་ག་ལཱ་འགན། 
༤ སྲུང་ག་འཆརི་གཞིའི་ནང་། 
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ཀ སྲུང་འགློ་བཙུགས་ཐངས། 
ཁ སྲུང་ག་རྙློགས་གཞི་ ག་ད་ས་འགློ་བཙུགས་ན། 
ག ལྷག་མ་ད་ལུ་ དགའ་བ་ སྐྱེློ་བ་ ཞི་ལློག་པ་ འཇིགས་པ་ལ་སློགས་པའ་ ཉིམས་

དགུ་ལས་ ག་ཅིའི་ཉིམས་ཀྱི་ཚར་སྣང་ཚུ་བན་ན། 
ང སྲུང་ག་རྙློགས་གཞིའི་ ཞི་ཐབས་ཡློདཔ་འབད་བཞིག་ན་ཨིན་ན་ ཡང་ན་ སྲུང་

ལྷག་མའི་ བསམ་དཔྱེད་ཀྱི་དློན་ལུ་ ཞི་ཐབས་མདཔ་འབད་ བཞིག་ན་ཚུ་ཚུད་
དགློ། 

ཉིནམ་གསུམ་པ།  

ཟིན་བིས་དང་པ་བཏབ་ནི།  

སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གས་ ཉིནམ་གཉིས་པ་ནང་ ཁློང་རིའ་སྡེ་ཚན་ནང་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་མ་ དློན་ཚན་ད་དང་ 
བཀློད་རིས་ད་ག་ཐློག་ ཟན་བྲེས་དང་པ་འད་ རྩློམ་འབྲེ་འབད་བཅུག་དགློ།  སློབ་དཔློན་རིང་ལུ་ རྒྱབ་
སྐྱེློརི་བནམ་ད་ འཇིམ་ནའི་དློན་ལུ་ སྡེ་ཚན་རི་གས་ རྩློམ་འབྲེ་མ་འདྲཝ་རི་ ཟན་བྲེས་བཏབ་མ་བཅུག་
པརི་ འབྲེ་རྩློམ་ཨིན་པ་ཅིན་ སྡེ་ཚན་ག་རི་ འབྲེ་རྩློམ་རྐྱངམ་གཅིག་བི་བཅུག་དགློ།    
ཟན་བྲེས་བཏབ་པའ་སྐབས་ལུ་ སློབ་དཔློན་རིང་ སྡེ་ཚན་སྐློརི་རི་རྐྱབ་ས་ འགྱིློ་ཞིན་ན་ སྡེ་ཚན་ནང་ 
གློ་སྡུརི་དང་ གློས་སྡུརི་ ད་ལས་ ཟན་བྲེས་བཏབ་ཚུལ་ཚུ་ ལྟེ་ཞིབ་འབད་དགློ།  དའི་སྐབས་ལུ་ 
ཁག་ཆ་ཤེློས་ སྡེ་ཚན་ད་ཚུ་གས་ ཟན་བྲེས་ད་ ཉིནམ་གཉིས་པའ་བཀློད་རིས་དང་ འཁྲིལ་ཏ་བི་
ཚུགས་ཧང་ ལྟེ་ཞིབ་འབད་དགློ།  སྡེ་ཚན་ག་རི་གས་ཟན་བྲེས་བཏབ་ཚརིཝ་ད་ ཟན་བྲེས་དང་པ་འད་ 
ག་རི་བསྡུ་ལན་འབད་ད་ སློབ་ཁང་ནང་བཞིག་ན། 
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ཉིནམ་བཞི་པ། 

ཟིན་བིས་དང་པ་ཞུན་དག་རབ་སྱེ་ ཟིན་བིས་གཉིས་པ་བཏོན་ནི། 

ཉིནམ་གསུམ་པ་ནང་ ཟན་བྲེས་དང་པ་བཏབ་མ་ རྩློམ་འབྲེ་འད་ སྡེ་ཚན་ད་ལུ་རིང་ ལློག་ས་སྤྲིློད་ཞིན་
ན་ ལྷག་ས་ ཞུན་དག་རྐྱབ་བཅུག་དགློ། ཞུན་དག་དའི་སྐབས་ལུ་ གཙོ་བློ་རི་ ཟན་བྲེས་གཉིས་པ་ནང་ 
འཆརི་གཞི་བཟློ་མ་དང་འཁྲིལ་ས་ བྲེས་ཏ་ཡློད་མད་ དབ་དཔྱེད་འབད་ད་ ཞུན་དག་རྐྱབ་ན། དཔར་ན། 

༡ ཚུད་དགློ་པའ་གནད་དློན་ཚུ་ ག་རི་ཚུད་ནུག་ག་? 
༢ འགློ་བཙུགས་ཐངས་ ཡང་ན་ ངློ་སྤྲིློད་འབད་ཐངས་ཚུ་ སྤྲིློ་ཏློག་ཏློ་དང་ འློས་

འབབ་ལྡན་ཏློག་ཏློ་སློང་ནུག་ག་? 
༣ གནད་དློན་དང་ གནས་ཚུལ་ཚུ་ ངས་བདན་ཨིན་མས་ག་? 
༤ ནང་གསས་གནད་དློན་ཚུ་ གློ་རིམ་བསྒྲགས་ཏ་ ཚུད་ནུག་ག་? 
༥ ལུང་དྲངས་ཏ་ཡློད་པ་ཅིན་ ལུང་འད་ གནད་དློན་གྱི་གནས་སངས་དང་ འབྲེལ་བ་

འདུག་ག་? 
༦ བརློད་དློན་ལུ་ རིང་ག་བསམ་འཆརི་དང་ རིག་པ་སརི་ཡློད་མ་ཚུ་ ཚུལ་མཐུན་འགྱིློ་

ནུག་ག་? 
༧ གནད་དློན་འློས་འབབ་མད་མ་ འཕྱེ་དགློཔ་དང་ མ་ཚངམ་འཐབ་བཀལ་དགློཔ་ 

ག་ཅི་རི་འདུག་ག? 
༨ དཔ་དབ་གཞིན་ལུ་ ཁུངས་གཏུགས་འབད་ད་ཡློད་པ་ཅིན་ དཔ་དབ་ད་དང་ ག་

སྡུརི་ག་ད་ས་ འབད་ནུག? རིག་པ་ཚུ་ ག་ད་ས་ལན་ནུག་?  
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ཉིནམ་ལྔ་པ། 

ཟིན་བིས་གཉིས་པ་ཞུན་དཔྱད་འབད་དེ་ མཐའ་དཔྱད་འགྲུབ་ནི། 

ཉིནམ་བཞི་པ་ནང་ ཟན་བྲེས་དང་པ་བསྐྱེརི་ཞིབ་འབད་མ་ རྩློམ་འབྲེ་འད་ དློ་རུང་ སྡེ་ཚན་ད་ལུ་རི་ 
ལློག་ས་སྤྲིློད་ཞིན་ན་ ལྷག་ས་ ཡང་ཞུན་རྐྱབ་བཅུག་དགློ། ཞུན་དག་དའི་སྐབས་ལུ་ གཙོ་བློ་རི་ སྐད་
ཡག་མཐློ་ཚད་དང་ ཚག་དློན་ཚུ་ ལཱ་ཁག་ཡློད་མད་ ད་ལས་ ཡ་གུའ་སྡེབ་ཚུ་ ནློརི་འཁྲུལ་ཡློད་མད་ 
དབ་དཔྱེད་འབད་ད་ ཞུན་དཔྱེད་རྐྱབ་ན། དཔར་ན། 

༡ སྐད་ཡག་ག་མཐློ་ཚད་ཚུ་ དམགས་གཏད་འབད་ཡློད་པའ་ ལྷག་མ་ཚུ་ག་དློན་ལུ་ 
གློཝ་འཇིམ་ཏློང་ཏློ་འདུག་ག་? 

༢ ཧ་མ་གློ་བའ་མང་ཚག་ གསརིཔ་རི་ ཚུད་ད་མན་འདུག་ག་? 
༣ གློ་དློན་ལཱ་ཁག་ཡློད་པའ་ གནད་དློན་རི་ ཚུད་ད་མན་འདུག་ག་? 
༤ ཡ་གུའ་སྡེབ་ཚུ་ལུ་ ནློརི་བ་དང་འཁྲུལ་བ་རི་ མན་འདུག་ག་? 
༥ མང་ཚག་ཆད་ལྷག་རི་ མན་འདུག་ག་? 
༦ ཚག་དང་ཤེད་ཚུ་ ཀག་ཀ་འབད་ བཀལ་ནུག་ག་? 
༧ ཚག་མཚམས་དང་ བརློད་མཚམས་ དློན་མཚམས་ཚུ་ ཀག་ཀ་འབད་བཅིད་ནུག་

ག་? 
༨ དཔ་དབ་ཀྱི་ ཡག་འབྲུ་སློམ་ཆུང་ག་ ཚད་ ལྡན་ཏློག་ཏློ་བཟློ་ན། 
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ཉིནམ་དྲུག་པ། 

ཞུན་དག་གྲུབ་ཡོད་པའི་ རློམ་འབི་འདི་ པར་རིས་བཙུགས་ཏེ་ འབི་བཀོད་བསིག་ནི། 

ཉིནམ་ལྔ་པའ་སྐབས་ མཐའ་དཔྱེད་ཞུན་དག་གྲུབ་ཡློད་མ་རྩློམ་འབྲེ་འད་ནང་ པརི་དང་ རི་མློ་ཚུ་
བཙུགས་ཏ་ སྤརི་སྐྲུན་འབད་ནའི་དློན་ལུ་ མ་དབ་བཟློ་ན། དཔར་ན། 

༡ གནད་དློན་ལཱ་ཁག་ཡློད་པའ་ ནང་གསས་དློན་ཚན་ཚུ་ག་ གློ་དློན་ཁ་གསལ་བཟློ་
ཐབས་ལུ་ པརི་དང་ རི་མློ་ཚུ་འློས་འབབ་བལྟེ་ས་བཙུགས་ན། 

༢ ངས་དློན་ཚུ་ ངས་ཏག་བཟློ་ནའི་དློན་ལུ་ པརི་ཁྲིམ་དང་ཐག་ཁྲིམ་ཚུ་ བཙུགས་ན། 
༣ ལྷག་མ་ཚུ་གས་ ཆགས་པ་དང་ སྤྲིློ་སམས་བསྐྱེད་ནའི་དློན་ལུ་ དཔ་དབ་མང་

བཏགས་ན་དང་ ཕྱེ་ཤེློག་ག་ པརི་རིས་ སམས་ཤེློརི་ས་ས་བཟློ་ན། 

འབི་ཐངས། 
འབྲེ་ཐངས་ཐབས་ལམ་ཟར་མ་འད་ བྲེ་ན་འ་རིག་རྩལ་ གློང་འཕལ་གཏང་ནའི་ གློ་རིམ་ལམ་ལུགས་
ཅིག་ཨིན། འབྲེ་ཐངས་ཐབས་ལམ་ལུ་ གཙོ་བློརི་བཏློན་པའ་བྲེ་ན་འ་རིག་རྩལ་འད་ རྩློམ་འབྲེྲིཔ་ཚུ་
གས་ འབྲེ་བའ་སྐབས་ལུ་ ག་ཅི་འབད་ན་ཨིན་ན་དང་ ག་ཅི་གདམ་ཁ་རྐྱབ་ན་ཨིན་ན་ ཧ་གློ་བཅུག་ན་
དང་ ཞིབ་འཚལ་འབད་ན་ལུ་ དམགས་གཏད་འབདཝ་ཨིན། (ཨིང་ལྲིཤེ་སྐད་ཡག་ག་སྒྱུ་རྩལ་ ཤེློག་
གངས་༢༣ ལས་)  
ཐབས་ལམ་འད་གས་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ ཁྱད་རིག་ལྡན་པའ་རྩློམ་འབྲེྲིཔ་བཟུམ། དང་པ་ རིང་སློའ་བློ་
འདློད་ཀྱི་ དློན་ཚན་གདམ་ཁ་རྐྱབ་ན་དང་ དློན་ཚན་ད་ལུ་དཔྱེ་དཔྱེད་འབད་ཞིནམ་ལས་ ཉིམས་མློང་ཚུ་ 
ཡག་ཐློག་ལུ་རྩློམ་འབྲེ་འབད་ཐངས་ཀྱི་ ཐབས་ལམ་ཚུ་འཐློབ་ཨིན། 
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ཐབས་ལམ་འད་ནང་ སློབ་དཔློན་གྱིས་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ འགན་ཁག་འཐབ་སྤྲིློད་ན་དང་ རིང་སློབས་
ཀྱིས་སློབ་སློང་འབད་ན་ལུ་ རིང་དབང་འབད་ ལཱ་འབད་ཚུགས་ནའི་ གློ་སྐབས་བནམ་ཨིན། སློབ་
ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ རྩློམ་རིག་དང་ དློན་ཚན་ཚུ་གདམ་ཁ་རྐྱབ་བཅུག་ན་དང་ ད་ལས་ འབྲེ་བའ་སྐབས་ལུ་ 
སློབ་དཔློན་གྱིས་ མཉིམ་རུབ་འབད་ད་ བི་བཅུག་དགློཔ་ཨིན། 

འགྱེལ་བཤད་འབི་རློམ་ལུ་གཞི་བཞག་སྱེ་འབད་བ་ཅིན།  
འགལ་བཤེད་འབྲེ་རྩློམ་འད་ གནད་དློན་ཅིག་ག་སྐློརི་ལས་ འགལ་བཤེད་རྐྱབ་ས་ རྩློམ་མ་འད་ཨིན།  
འགལ་བཤེད་འད་ལྷག་པའ་བསྒེང་ལས་ ལྷག་མ་ག་སམས་ལུ་ མག་ཏློ་ག་གདློང་ཁརི་ མངློན་སུམ་ 
ཁྲི་ལྷམ་ལྷམ་གྱི་ སྣང་བ་ཤེརི་ཚུགས་པའ་ དངློས་གཟུགས་འགལ་བཤེད།  བ་རིམ་འགལ་བཤེད། 
དངློས་དང་དངློས་མད་གཉིས་ལྡན་གྱི་ འགལ་བཤེད་དང་གསུམ་ཡློད།  ད་ནང་ལས་ དངློས་གཟུགས་ 
འགལ་བཤེད་ཟར་མ་འད་ མག་ག་མཐློང་སརི་ཡློད་མ་ཚུ་ག་ འགལ་བཤེད་ དཔར་ན།  གནས་
བཤེད་བཟུམ་ཨིན།   

བ་རིམ་ འགལ་བཤེད་ ཟར་མ་འད་ གནད་དློན་ཅིག་ ག་ད་ས་བྱུང་ཡ་ག་ གློ་རིམ་བཞིན་དུ་ག་འགལ་
བཤེད། དཔར་ན།  བཞིས་སྒེློ་འབད་ཐངས་ཀྱི་ ཟས་སློརི་དཔ་དབ་བཟུམ་  དངློས་དང་དངློས་མད་ 
གཉིས་ལྡན་གྱི་འགལ་བཤེད་ ཟར་མ་འད་ མག་གས་ མཐློང་སརི་ཡློད་མ་དང་ སམས་ཀྱིས་ ཤེས་
དགློ་པའ་ གནད་དློན་གཉིས་ཆ་རི་ སབས་གཅིག་ཁརི་བཤེད་མ་ལུ་ སབ་ཨིན། དཔར་ན། སྒྲག་ལམ་
རྣམ་གཞིག་ནང་ ལུས་ངག་ཡད་གསུམ་གྱི་ སྒྲག་ལམ་ སབས་གཅིག་ཁརི་ བཤེད་མ་བཟུམ་ཨིན། 

དན་གསོ། 
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འགལ་བཤེད་འབྲེ་རྩློམ་འད་འབྲེྲིཝ་ད་ སློབ་དཔློན་གྱིས་ འབྲེ་རྩློམ་མ་འབྲེ་བའ་ཧ་མརི་ འློག་ག་དློན་
ཚན་ཚུ་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གས་ འབྲེ་རྩློམ་གྱི་ཆ་ཤེས་ཅིག་འབད་ ལག་ལན་འཐབ་ན་ག་དློན་ལུ་ བཅིའ་
སྒྲག་རྐྱབ་འློང་། 
 འགལ་བཤེད། (རྐྱབ་དགློ་པའ་གནད་དློན་ ག་ཅི་ཨིན་ན?) 
 འབྲེ་རྩློམ་ལྷག་མ། (ནང་རྡློག་ སྤྱིར་བཏང་ གཞིློནམ་ ཕྱེ་མ་ ག་ག་དློན་ལུ་ཨིན་ན?) 
 སྐད་ཡག།  (གློ་ཡངས་བ། གློ་དློག་དྲགས། ཞི་ས་དང་ སྙན་ཚག་གས་བརྒྱན་པ་ག་ད་ས་ 

འབྲེ་ན་?)  
 གནས་ཚུལ་འབྱུང་ཁུངས། (ལྟེ་སྐློརི་ ཉིམས་མློང་ ཞིབ་འཚལ་ ག་ཅི་ཐློག་ལས་ཨིན་ 

ན?) 
 དབ་བ། (འགལ་བཤེད་) 
 ཚར་སྣང་། (རྩུབ་དྲགས་ དགློད་བྲེ་ ག་ཅི་བཟུམ་དགློ་ན?) 
 རིམ་པ། (གློ་རིམ་ ས་ས་ ག་ཅི་བཟུམ་འབྲེ་ན?) 

སློབ་ཕྲུག་དང་གཅིག་ཁརི་ གློས་བསྟུན་གྱི་ཐློག་ལས་ འབྲེ་བཀློད་ ཟན་བྲེས་ཅིག་བཟློ་དགློ།   སློབ་
ཕྲུག་ཚུ་དློན་ཚན་འད་ག་ ཐློག་ལུ་ འབྲེ་བཅུགཔ་ད་ འབྲེ་རྩློམ་ཞུན་དག་དང་ བསྐྱེརི་ཞིབ་ཀྱི་སྐབས་ 
སློབ་དཔློན་རིང་གས་ དཔ་སློན་འབད་ན་ག་ འབྲེ་རྩློམ་འད་ ཕྱེ་ཁརི་འབད་ བི་དགོཔ་ཨིན།  
སློབ་དཔོན་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ཉན་ནི་སབ་ནིའི་ལམ་སློན་ཟིན་བིས། 

༡ མ་ཆེ་འབྲིང་ཆུང་གསུམ་དེང་ གཅིག་ཁརི་ འཐློབ་ལམ་དེང་འཁྲལ་བའ་ ཞ་ས་དེང་ ཕལ་
ཚག་ག་འཐློབ་ལམ་ཚུ་ སློནི་བྱན་ཏ་ལག་ལན་འཐབ་བཅུག་དེགློ། 

༢ དུས་མཐུནི་ག་ མང་ཚག་གསརིཔ་ཚུ་ རྒྱ་སྐྱེད་འབདེ་དེ་ ལག་ལན་འཐབ་བཅུག་དེགློ།  
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༣ བློ་སབ་དེ་ ཉམས་འགྱུརི་ག་ཁྱདེ་པརི་དེང་ སྐདེ་ཀྱི་སང་ཕབ་ཚུ་ ཚུལ་མཐུནི་འབདེ་ ལག་
ལན་འཐབ་ཚུགས་ནིའི་དེློནི་ལུ་ ལགས་སརི་དེང་གསལ་བཤེདེ་འབདེ་ནིའི་ སང་བ་བྱན་དེགློ། 

༤ གནིདེ་དེློནི་ སྣ་ཚགས་ཀྱི་ཡག་འགྲུལ་དེང་ ཡག་ཆེ་ལུ་བརན་པའ་ གནིདེ་དེློནི་ཚུ་ལུ་ གྲློས་
བསྟུནི་དེང་ གློ་སྡུརི་ རྩློདེ་སྡུརི་འབདེ་ནི་ཚུ་ནིང་ བཅིའ་མརི་གཏློགས་ནིའི་དུས་ཚད་བྱན་དེགློ།  

༥ གསལ་བཤེདེ་དེང་ གསལ་ཞུ་ཚུ་འབདེཝ་དེ་ རྗེློདེ་སྒྲི་དེང་ ཚག་ག་གཅིདེ་མཚམས་ཚུ་ ཚུལ་
མཐུནི་ག་ཐློག་ལས་ སབ་བཅུག་དེགློ།  

༦ འབྲིལ་ཡློདེ་ གནིདེ་དེློནི་ཚུ་ནིང་ ལུང་འདྲན་དེང་ དེཔ་གཏམ་ སྒྲི་གཏམ་བཙུགས་ཏ་ སབ་
མ་ཚུ་ཉནི་ཏ་ ཧ་གློ་ནི་དེང་ དེ་དེང་བསྟུནི་པའ་ལནི་ཚུ་ འློས་འབབ་དེང་བསྟུནི་ཏ་ རྒྱས་
བཤེདེ་དེང་ བཅུདེ་བསྡུས་ཏ་ སབ་དེགློ་པའ་ གློ་སྐབས་གང་མང་བྱན་ཏ་ སབ་བཅུག་དེགློ།  

༧ ཆེློས་སྐདེ་དེང་ དེབྱན་སྐདེ་ཚུ་ལས་གློ་བའ་ སར་བཏང་གནིདེ་དེློནི་ཚུ་ རློང་ཁའ་ནིང་ སྐདེ་
སྒྱུརི་འབདེ་དེ་ སབ་ནིའི་གློ་སྐབས་ གང་མང་བྱན་དེགློ། 
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སློང་ལཱ།  
རིག་རྩལ། (སབ་ན་) རིག་སློབས་དབ་རིམ། (གཅིག་བསྡུས་) 

༡. སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ སློབ་གྲྭའ་ལས་རིམ་ནིང་ འབྱློནི་པ་ལགས་་སློའ་གསལ་བཤེདེ་ བཀའ་དྲན་
དེགའ་ཚར་ག་གསལ་བཤེདེ་ དུས་སློནི་དེང་དུས་བཟེང་ཚུ་ག་གསལ་བཤེདེ་ རིག་རྩལ་འགྲནི་
སྡུརི/རྩློདེ་འགྲནི་ གྲ་སྒྲག་མད་པའ་གསལ་བཤེདེ། ལས་རིམ་གསལ་བཤེདེ་ཚུ་ནིང་ བཅིའ་
མརི་གཏློགས་བཅུག་ནིའི་དེློནི་ལུ། སློབ་ཕྲུག་རི་རི་བཞན་ལུ་ གློ་སྐབས་བྱན་དེགློ། དེ་ཡང་། 
དེཔར་ནི། གྲ་སྒྲག་མད་པའ་གསལ་བཤེདེ་ཀྱི་འགྲནི་སྡུརི་བཟུམ་ཅིག་འབདེ་བ་ཅིན། སྐློརི་
རྒྱབ་དེང་པའ་ནིང་ལུ་ ཕང་ཕང་རི་ འགློ་འདྲན་འཐབ་ནི་མན་པ། སློབ་ཁང་ནིང་ག་ ཨི་ལློ་
ག་རི་ལུ་ གློ་སྐབས་འཐློབ་ཚུགསཔ་འབདེ་བཟེློ། དྲག་མ་འདེ་ཚུ་འཐུ་ས་ ཨི་ལློ་ལྔ་དེ་ཅིག་ཕྱེ་
སལ་རྐྱབ། 

སྐློརི་རྒྱབ་གཉས་པའ་ནིང་ལུ། 
དེ་རུང་ དེ་བཟུམ་འབདེ་དེ་ ཨི་ལློ་ལྔ་དེ་ཅིག་ཕྱེ་སལ་རྐྱབ། 
དེཔ་ནཱ་བཟུམ་འབདེ་ སྐློརི་ཐངས་གསུམ་པ་ བཞི་པ་འབད་ ལློག་ཅི་ལློག་ཅི་འབདེ་དེ་ མཐའ་
མཇུག་ལུ་དྲག་མ་ལྔ་དེ་ཅིག་ལུ་ ལྷློདེཔ་དེ་རྐྱངམ་གཅིག་ མཐའ་དེཔདེ་འགྲནི་སྡུརི་འབདེ་དེགློ། 

དེ་བཟུམ་འབདེ་བའ་སྐབས་ལུ་ སྐུགས་བྱན་མ་དྲང་དེཔློནི་ཡང་ སློབ་ཕྲུག་ག་ས་ལས་བཏློནི་
ཏ་ དེབྱ་ཚདེ་བཟེློ་ས་ ཨི་ལློ་ག་རི་ལུ་ ས་གློང་ལས་ ཧ་གློ་བཅུག་སྦེ་ བཞག་དེགློཔ་ཨིན། 

རིག་རྩལ། (ཉནི་ནི་ སབ་ནི་) རིག་སློབས་དབ་རིམ། (དྲནི་ཤེས་) 



སློབ་དཔོན་ལམ་སློན།                                  སློབ་རིམ་༡༢པ། དཔེ་སྐྲུན་ལོ་ ༢༠༢༡ ལུ། 
 

སློབ་གྲྭའི་རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་གོང་འཕེལ་ལས་ཁུངས།         ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག། 185 

༢. སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ སློབ་ཁང་ནིང་འབདེ་ སྲུང་ བློ་ཟེེ་ གནིས་བཤེདེ་ཀྱི་ཞབས་བྲིློ་ རྣམ་ཐརི་ཚུ་ག་ 
སྒྲི་འཛན་འཁློརི་ལློ་བཏང་ས་ཉནི་བཅུག་ཞནམ་ལས་ དེ་ནིང་ག་བརྗེློདེ་དེློནི་ ཁྱདེ་རྣམ་ཚུ་སབ་
བཅུག་དེགློ། 

 རིག་རྩལ། (ཉནི་ནི་ སབནི་ བྲི་ནི་) རིག་སློབས་དབ་རིམ། (ལག་ལན་) 
༣. མ་ཆེ་འབྲིང་ཆུང་གསུམ་ལུ་ བློ་སབ་ཐངས་ དེཔར་ནི། གློངམ་ལུ་ཞུ་ཐངས་ ཆེ་རིློགས་དེང་

ཕམ་སྤུནི་འཁློརི་ཚུ་ལུ་བློ་སབ་ཐངས་ ཆུང་ཀུ་ཚུ་ལུ་ཁ་བཀློདེ། བསབ་བྱ་ཚུ་ ག་དེ་སྦེ་འབདེ་
དེགློཔ་ཨིན་ནི་ སློབ་ཁང་ནིང་དེཔ་སློནི་འབདེ་བཅུག་ས། འབྲི་དེབ་ནིང་ལུ་བྲི་བཅུག་དེགློ། 

རིག་རྩལ། (ཉནི་ནི་ སབ་ནི་) རིག་སློབས་དབ་རིམ། (གློ་བ་ དེབྱ་དེཔདེ་) 
༤. ཆེློས་བཤེདེ་ གསློ་བའ་གློ་བརྡ་ སྐུ་མགྲློནི་ཚུ་ག་གསལ་བཤེདེ་གནིང་སྐབས་ ཉནི་ཏ་ཟེན་བྲིས་

བཏབ་བཅུག་ཞནམ་ལས་ སློབ་ཁང་ནིང་ སནི་ཞུ་འབདེ་བཅུག་དེགློ། དེ་མན་སློབ་ཁང་ནིང་
ལུ་ སློབ་ཕྲུགཔ་ཅིག་ལུ་ གསལ་བཤེདེ་གཏང་བཅུག་སྦེ་ ཡང་ནི་ སྒྲི་འཛན་འཁློརི་ལློ་ཉནི་
བཅུག་ས་ ཟེན་བྲིས་བཏབ་བཅུག་ས་ ལློག་གསལ་བཤེདེ་འབདེ་བཅུག་དེགློ།  

 རིག་རྩལ། (ཉནི་ནི་ སབ་ནི་) རིག་སློབས་དབ་རིམ། (དྲནི་ཤེས་) 
༥. བསབ་བྱའ་ཐློག་ལས་ ཨི་ལློའ་ཉནི་སབ་ཀྱི་རིག་རྩལ་ཡརི་རྒྱས་གཏང་ཐབས་ལུ་ ཨི་ལློ་ཚུ་

དྲནི་པ་བཏློནི་བཅུག་ཞནམ་ལས་ བསབ་བྱ་ཚུ་བཤེདེ་དེ་ ཁློང་རི་སྡེ་ཚནི་ནིང་འབདེ་ ལགས་ 
ཉས་ཀྱི་བསམ་འཆེརི་ཚུ་སབ་བཅུག་དེགློ། 

རིག་རྩལ། (ཉནི་ནི་ སབ་ནི་) རིག་སློབས་དབ་རིམ། (གློ་བ་) 
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༦. ཁློང་རིའ་སྡེ་ཚནི་ནིང་ ཁྱབ་བསྒྲིགས་དེང་གསལ་བསྒྲིགས་ཀྱི་དེཔ་ཤེློག་རི་སློདེ་དེ་ སྡེ་ཚནི་
འགློ་དེཔློནི་གས་ ལྷག་ས་ཉནི་བཅུག་ཞནམ་ལས་ ལྷག་ཚརིཝ་དེ་ བཅུདེ་དེློནི་ཚུ་སབ་བཅུག་
དེགློ། 

རིག་རྩལ། (ཉནི་ནི་ སབ་ནི་) རིག་སློབས་དབ་རིམ། (དྲནི་ཤེས་) 
༧. སློབ་ཕྲུག་རིང་རིང་སློ་སློ་ལུ་ ལ་ལུ་སློབ་དེཔློནི་བཟེློ་ ལ་ལུ་རྒཔློ་ས་མ་བཟེློ་ ལ་ལུ་རློང་བདེག་

འདྲཝ་ གློ་གནིས་ཅིནི་ག་མ་བཟེློ་ས་ དེློནི་ཚནི་ཁློང་རིའ་ལཱ་གཡློག་དེང་འབྲིལ་བའ་ གསལ་
བཤེདེ་རི་བཅིའ་སྒྲིག་རྐྱབ་བཅུག་ས་ སློབ་ཁང་ནིང་ཨི་ལློ་སྐློརི་རྒྱབ་འབདེ་ སློབ་ཕྲུག་ཆེ་
རིློགས་ཚུ་ལུ་ ཉནི་སབ་ཀྱི་ལཱ་ཚུ་འབདེ་བཅུག་དེགློ། 

རིག་རྩལ། (ཉནི་ནི་ སབ་ནི་) རིག་སློབས་དབ་རིམ། (ལག་ལན་) 
༨. ཁློང་རི་སྡེ་ཚནི་འབདེ་ གསལ་བཤེདེ་རི་ བཅིའ་སྒྲིག་རྐྱབ་ས་ རྗེློདེ་སྒྲི་དེང་ ཚག་ག་གཅིདེ་

མཚམས་ འློས་འབབ་དེང་ལྡནི་ཏློག་ཏློ་འབདེ་ སློབ་སྡེ་དེམངས་ཁརི་སནི་ཞུ་འབདེ་བཅུག་
དེགློ། དེ་ག་སྐབས་ལུ་ སློབ་དེཔློནི་གས་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ གསལ་བཤེདེ་འདེ་ དེབྱ་ཞབ་
འབདེ་ནི་ག་ དེབྱ་དེཔདེ་ཐློ་བཟློ་ས་སློདེ་ཞནམ་ལས་ དེབྱ་ཞབ་འབདེ་བཅུག་དེགློ། 

རིག་རྩལ། (ཉནི་ནི་ སབ་ནི་) རིག་སློབས་དབ་རིམ། (གློ་བ་ ལག་ལན་) 
༩. ཆེློས་སྐདེ་ནིང་ཡློདེ་མ་སྲུང་ཐུང་ཀུ་ཅིག་ སློབ་དེཔློནི་གས་ལྷག་པའ་སྐབས་ ཨི་ལློ་ཉནི་བཅུག་

ས་ སྲུང་དེ་དང་ འདྲཝ་རི་ཁློང་རིའ་སྡེ་ཚནི་ནིང་བྱན་ཞིནམ་ལས་ ལློག་རློང་ཁའ་ནང་སྐདེ་
སྒྱུརི་འབདེ་དེ་སབ་བཅུག་དེགློ།  
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རིག་རྩལ། (ཉིན་ན་ སབ་ན་) རིག་སློབས་དབ་རིམ། (ལག་ལན་) 
༡༠. སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ དཔ་མཛོད་ནང་བཏང་ཞིནམ་ལས་  སྲུང་གདམ་ཁ་རྐྱབ་བཅུག་ས་ སྲུང་ག་ནང་

དློན་དང་འཁྲིལཝ་ད་ ག་ཅི་རི་འབད་དགློཔ་འདུག་ག། འཆརི་གཞི་བཟློ་བཅུག་ས་ འཁྲིབ་
སློན་རྩ་བཅུག་དགློ། འཁྲིབ་སློན་གྱི་ནང་ལུ་ ཁྱད་ཆློས་ག་ཅི་རི་ཚང་དགློ་ག། སློབ་དཔློན་གྱིས་ 
ཧ་མ་ལས་དབ་ཚད་བཟློ་ས་སྤྲིློད་དགློ། 
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སྐད་ཡིག་དང་ཡ་ིགུ་སློར་བ། 
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ཁུངས་དོན། 

སྐདེ་ཡག་ག་རིག་རྩལ་འདེ་ སྨྲ་ཤེས་དེློནི་གློ་བ་མིའྲི་མཚནི་ཉད། ཟེར་སབ་དེློ་བཟུམ་ སར་མའི་ལུས་
རན་ཐློབ་རིགས་ཐློབ་ཚདེ་ ག་རི་རིགས་མཐུནི་ ནིང་ཚནི་སློ་སློའ་ཁ་སྐདེ་ བརྡ་དེློནི་སློདེ་ལན་ག་ཐློག་
ལས་ ཤེས་བརྗེློདེ་འཇུག་གསུམ་ག་ཐ་སྙདེ་ མ་ཚ་གང་སློདེ་ནི་ལུ་ རིང་བཞན་ག་རིག་སློབས་ཡློདེཔ་
ཨིན། དེ་འབདེཝ་དེ་ འདེས་པ་དེང་དེ་ལ་བའ་འབྱུང་རིམ་ཚུ་ མ་འློངས་པའ་དེློནི་ལུ་ཐློ་བཀློདེ་འབདེ་ནི་
དེང་ འཛམ་གླིང་སྐདེ་རིགས་མ་འདྲ་བའ་ མ་རིགས་གཞནི་ཚུ་དེང་གཅིག་ཁརི་  སློ་སློའ་རིག་པ་དེང་ 
ཉམས་མློང་ཚུ་བརྗེ་སློརི་འབདེ་དེ་ ཤེས་ཡློནི་ཁྱདེ་པརི་ཅིནི་བཟེློ་ནི་ལུ་ ཡག་ཐློག་བརྡ་སློརི་ག་སྐདེ་ཡག་
འདེ་ མད་ཐབས་མདཔ་ལས་་ སྐདེ་ཡག་འདེ་ ཉནི་སབ་དང་ འབྲེ་ལྷག་ རིག་རྩལ་གྱི་རན་གཞ་ཨིན།  

དེ་ཡང་། ལུང་སློནི་པ་རྩ་བ་སུམ་ཅུ་པ་ལས། བསབ་པ་ཀུན་གི་གཞི་འཛིན་ཅིང་། །རིག་བྱེད་སྨྲ་བ་རྣམས་
ཀི་རྒྱུ། །མིང་ཚིག་བརློད་པ་ཀུན་གི་གཞི། །ཡི་གེའི་སློར་བ་བཤད་པར་བ། །ཟེར་གསུངས་ཡློདེཔ་བཟུམ་ 
ནིང་པའ་གཙུག་ལག་བསབ་པ་གསུམ་དེང་ ཕྱེ་རིློལ་པའ་རིག་བྱད་བཞ་ མཐུནི་མློང་ག་རིག་གནིས་ཚུ་
ག་རི་ག་གཞ་འདེ་ ཡ་གའི་སློརི་བ་ལུ་བརན་དེགློཔ་ཨིན། དེ་ཡང་ ངག་ཐློག་ག་བརྗེློདེ་པ་ལུ་ བརན་ཏ་
འགྲུབ་པའ་སྐདེ་ཡག་ག་སློརི་བ་དེང་ ཡ་གུའ་སློརི་བ་ལུ་བརན་ཏ་ རྒྱུནི་གནིས་ཚུགས་པའ་ངག་ཐློག་ག་
བརྗེློདེ་པ་ དེ་གཉས་ གཅིག་ལུ་གཅིག་བརན་ག་ཐློག་ལས་ འཇག་རན་བརྡ་སློདེ་ཀྱི་རྣམ་གཞག་ ནིློརི་
འཁྲུལ་མད་པརི་ ཡུནི་རིང་ག་བརི་ནི་བརྡ་དེློནི་འཕློདེ་ཚུགསཔ་བཟེློ་དེགློཔ་ཨིན།  

དེའི་དེློནི་ལུ་ སྐདེ་ཡག་ག་ཤེས་ཡློནི་འཐློབ་ནི་ག་ རིག་རྩལ་འདེ་ཡང་ ར་དེཔལ་སྤྲུལ་རིན་པློ་ཆེས། 
འབི་ཀློག་ས་དང་རིག་པའི་གཞི་བཟུང་ནས། །ཟེར་གསུངས་ཡློདེཔ་བཟུམ། བྲི་ནི་དེང་ལྷག་ནི་ སྒྲི་སློརི་ག་
གཞུང་དེང་ སྙནི་ངག་ མངློནི་བརྗེློདེ་ སྡེབ་སློརི་ལ་སློགས་པའ་ རིག་གནིས་ཀྱི་ གཞ་འགམ་བཙུགས་
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ཐློག་ལས་ སྐདེ་ཡག་ལུ་མཁས་པརི་ འགྱུརི་དེགློཔ་ལས་བརན་ སྐདེ་ཡག་ཤེས་ཡློནི་ག་གནིས་ཚདེ་
ནིང་ལུ་ སརི་བྱ་ཡ་གའི་རྣམ་གཞག་དེང་ མང་ཚག་བརྗེློདེ་པའ་སྒྲུབ་ཚུལ་ལས་བརྩམས་ཏ་  སློརི་ཚུལ་ 
ཚག་ཕདེ་དེང་ རྣམ་དེབྱའི་སྒྲི་སློརི་དེང་ དེློནི་ག་འཇུག་ཚུལ་ཚུ་དེང་  དེ་ཁརི་སྐདེ་ཡག་ལག་ལན་ག་ 
བརྡ་འབྲིལ་ཡག་རིགས་ རྣམ་གཞག་དེང་བཅིས་ སྐདེ་ཡག་ཤེས་ཡློནི་ག་གནིས་ཚདེ་ནིང་ལུ་ཚུདེཔ་
འབདེ་བཟེློ་ས་ཡློདེ།།  
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སྐད་ཡིག་དང་ཡི་གུ་སློར་བའི་གནས་ཚད། 

སྩོབ་རིམ་༡༢ པ་མཇུག་བསྡུཝ་ད་ སྩོབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས། 
1. སྐད་ཡིག་གི་ངོ་སྩོད་ ཕན་ཐྩོགས་དང་ དགོས་པ་ འབྱུང་ཁུངས་དང་ ཁྱད་རྣམ་སྒྲུབ་ཚུལ། 

2. སར་བ་ཡི་གེའི་ རྣམ་གཞག་དང་ མིང་ཚིག་ བརྗོད་པ་ ཕྲད་རྣམ་དབྱེ་གི་ བསྐྱར་ཞིབ།  

3. དུས་གསུམ་དང་འཁྲིལ་ སྡེབ་འགྱུར་ཅན་གྱི་བ་ཚིག་དང་ སྩོར་ཚུལ། 

4. ཆོས་སྐད་དང་ རྩོང་ཁའི་རྗོད་སྒྲ་དང་ ཡིག་སྡེབ་ ཕྲད་དང་རྣམ་དབྱེའི་ ཁྱད་པར། 

5. ཉེར་མཁོའི་ཨིང་ལིཤ་ རྩོང་ཁའི་ནང་འབྲི་ཐངས་ ལག་ལེན། 
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སློབ་གྲྭའི་རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་གོང་འཕེལ་ལས་ཁུངས།         ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག། 193 

ཡི་གུ་སློར་བའི་བཀོད་རིས། 
 
           སློབ་རིམ། བཅུ་གཅིག་པ། བཅུ་གཉིས་པ། 

༡. བྱ་ཚིག་ལུ་དུས་གསུམ་དབྱེ་བ།  √ √ 

༢. ཚིགས་བཅད་ཀྱི་བརྗོད་པའི་དབྱེ་བ།  √ 

༣. རྣམ་དབྱེ་བརྒྱད་ཀྱི་དབྱེ་བ། √ √ 

༤.ཉེར་མཁོའི་ཨིང་ལིཤ་རློང་ཁ་ནང་འབྲི་ཐངས་ལམ་ལུགས། √ √ 

༥. སྐད་ཡིག་གི་འབྱུང་ཁུངས། √  

༦. སར་བསྡུ། √  

༧. ཆོས་སྐད་རློང་ཁའི་རྗོད་སྒྲ་དང་ ཡིག་སྡེབ་ཁྱད་པར། √  

༨. རྗོད་སྒྲ་ཕྱློགས་མཚུངས་ཀྱི་ཡིག་སྡེབ་འཁྲུལ་ སློངས། √  

༩. བདག་གཞན་དུས་གསུམ་དང་ བྱ་བྱེད་ལས་གསུམ་དབྱེ་
དཔྱད། 

√ √ 

༡༠. ཡི་གུ་ཕློ་མློའི་དབྱེ་བ་ངོས་འཛིན། √  

༡༡. མིང་མཐའ་འདྲེན་ཚུལ། √  

༡༢. སྐད་ཡིག་གི་ཁྱད་རྣམ་དང་སྒྲུབ་ཚུལ།  √ 

༡༣. མཚུངས་གསལ།  √ 

༡༤. ཐེ་ཚློམ་གྱི་སྒྲ།  √ 

༡༥. མིང་ཚིག་བརྗོད་པའི་རྣམ་གཞག་ངོས་འཛིན་དང་ལག་ལེན།  √ 

༡༦. ཆོས་སྐད་རློང་ཁའི་ཕྲད་རྣམ་ཁྱད་པར།  √ 

༡༧. སར་བྱ་ཡི་གེའི་རྣམ་གཞག་དང་ སློར་ཚུལ་ཚིག་ཕྲད་ཀྱི་
རྣམ་གཞག། 

 √ 
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ཡིག་བསྐུར་རྣམ་གཞག་གི་ བཀོད་རིས་ཤློག་ཁྲམ།  
 
ཡིག་བསྐུར་རྣམ་གཞག བཅུ་གཅིག་

པ། 
བཅུ་གཉིས་པ། 

༡ ཞུ་ཡིག། √ √ 
༢ གཏང་ཡིག། √ √ 
༣ འཕྲིན་ཡིག། √  
༤ བཀའ་རྒྱ།  √ 
༥ ཁྱབ་བསྒྲགས་དང་བརྡ་བསྐུལ། √  
༦ གསལ་བསྒྲགས།  √ 
༧ སྙན་ཞུ།  √ 
༨ སྙན་གསློལ།  √ 
༩ ཟིན་བྲིས། √  
༡༠ གྲོས་གཞི། √ √ 
༡༡ གྲོས་ཆོད། √ √ 
༡༢ ཞུ་ཚིག་/བཤེར་ཡིག། √ √ 
༡༣ ངག་བརྗོད། √  
༡༤ འབའ་འགན་རྒྱ།  √ 
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སྐད་ཡིག་གི་ལྕོགས་གྲུབ། 
1. སྐད་ཡིག་གི་རྒྱབ་ཁུངས་ཚུ་ཧ་གོ་སྟེ་ དེའི་སྐོར་ཁུངས་དོན་ཚུ་ བཤད་པ་རྐྱབ་ཚུགས། 
2. ཡི་གུའི་སྐྱེ་གནས་དང་བྱེད་རྩོལ་ཚུ་ ཧ་གོ་སྟེ་ དེ་དང་འཁྲིལ་བའི་རྗོད་སྒྲ་ ཚུལ་མཐུན་

བཏོན་ཚུགས། 
3. གཞན་དབང་ཅན་གྱི་ཕྲད་ཚུ་གི་ འཇུག་པ་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ཐོག་ལས་  ཕྲད་ཚུ་ བྱ་

ཚིག་དུས་གསུམ་གྱི་འཐོབ་ལམ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས།  
4. དུས་རྒྱུན་ལག་ལེན་འཐབ་དགོ་པའི་ མིང་ཚིག་གི་རིགས་ཚུ་ལུ་ གོམས་སྦྱང་ཚུད་དེ་ 

ཡིག་སྡེབ་དང་སྦྱོར་བ་ཚུ་ འཛོལ་བ་མེད་པར་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ བརྡ་དོན་སྤྲོད་ལེན་
འབད་ཚུགས།  

5. མིང་དང་བྱ་ཚིག་ལུ་ ཞེ་ས་སྦྱར་དགོ་པའི་རིགས་ཚུ་ འཐོབ་ལམ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་སྦྱར་
ཚུགས། 

6. བྱ་ཚིག་ཚུ་ དུས་གསུམ་གྱི་འཐོབ་ལམ་དང་འཁྲིལ་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ བརྡ་དོན་ཚུལ་
བཞིན་སྤྲོད་ཚུགས། 

7. རྫོང་ཁ་ལག་ལེན་འཐབ་པའི་སྐབས་ ཚིག་ཚུ་ བརྗིད་ཆགས་ཏོག་ཏོ་འོང་ནིའི་དོན་ལུ་ སླབ་
ཐངས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་མ་འདྲཝ་ཚུ་  ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ སླབ་ཚུགས། 
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སློབ་སློང་ལས་དོན། 
1. འབྲུག་གི་སྐད་ཡིག་གི་ འབྱུང་ཁུངསདང་ འདི་གི་ཁེ་ཕན་དང་ དགོས་པ་ཚུ་ བཤད་པ་

རྐྱབ་ཚུགས་དགོ། 
2. ད་སྒྲ། དང་སྒྲ། དེ་སྒྲ། འདི་སྒྲ། སྤྱི་སྒྲ། ཚུ་གི་འཇུག་པ་ཚུ་ མ་འཛོལ་བར་ ལག་

ལེན་འཐབ་ཚུགས་དགོ། 
3. མིང་མཐའ་དང་ཚིག་མཐའི་ཁྱད་པར་ཚུ་ དབྱེ་བ་དཔྱད་དེ་ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་དགོ། 
4. བྱ་ཚིག་དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ཚུ་ ཕྲད་རྣམ་དབྱེ་དང་ ཚིག་གྲོགས་ཀྱི་འཐོབ་ཐངས་དང་

འཁྲིལ་ཏེ་ བྲི་ཚུགས་དགོ། 
5. ངག་ཐོག་དང་ ཡིག་ཐོག་ལུ་ དུས་རྒྱུན་ལག་ལེན་འཐབ་དགོ་པའི་ མིང་ཚིག་གི་རིགས་ཚུ་

ལུ་ གོམས་སྦྱང་ཚུད་དེ་ ཡིག་སྡེབ་དང་སྦྱོར་བ་ཚུ་ འཛོལ་བ་མེད་པར་ ལག་ལེན་འཐབ་
ཚུགས། 

6. རྗོད་སྒྲ་རིང་ཐུང་དང་ དྲག་ཞན་སོ་སོར་འགྱུར་བའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ རྗོད་སྒྲའི་སྒྲ་ཁྱད་མ་འཛོལ་བར་ 
ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་དགོ། 

7. རྗོད་སྒྲ་འདྲ་རུང་ ཡིག་སྡེབ་མ་འདྲ ཝ་ཡོད་མི་ཚུ་ ཁྱད་པར་ཕྱེས་ཏེ་ལག་ལེན་འཐབ་
ཚུགས་དགོ། 

8. ཡིག་སྡེབ་འདྲ་རུང་ ཚིག་གྲོགས་ཀྱི་དབང་གིས་ གོ་དོན་སོ་སོ་ཡོད་མི་ཚུ་ ཁྱད་པར་ཕྱེས་ཏེ་ 
ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་དགོ། 

9. ཚིག་གི་རྒྱབ་རྟེན་ལུ་ སྒྲ་གཏམ་དང་ སྐོར་གཏམ་ དཔྱེ་གཏམ་ ལུང་འདྲེན་ཚུ་ འོས་
འབབ་ལྡན་ཏོག་ཏོ་འབད་ ལག་ལེན་ འཐབ་ཚུགས་དགོ། 
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སློབ་དཔོན་ཚུ་གིས་འབད་དགོཔ། 
༡. སྐདེ་ཡག་ག་འབྱུང་ཁུངས་དེང་ ཁྱདེ་རྣམ་སྒྲུབ་ཚུལ་ཚུ་ ངློ་སྤྲིློད་འབད་བན་དགློ། 
༢. མང་ཚག་བརྗེློདེ་པའ་རྣམ་གཞག་ ལག་ལན་འཐབ་ཚུགས་པའ་སང་བ་བན་དགློ། 
༣. སརི་བྱ་ཡ་གའི་རྣམ་གཞག་དེང་ ཕདེ་རྣམ་དེབྱ་ཚུ་ ཚུལ་མཐུན་འབད་ ལག་ལན་འཐབ་

ཚུགས་པའ་སང་བ་བན་དགློ། 
༤. བདེག་གཞནི་དུས་གསུམ་དེང་ བྱ་བྱད་ལས་གསུམ་གྱི་དེབྱ་བ་ ཕྱེ་ཞིནམ་ལས་འཇུག་ཚུལ་

སློན་བན་ཏ་ སང་བ་བན་དགློ། 
༥. ཆེློས་སྐདེ་དེང་ རློང་ཁའ་རློད་སྒྲ་དང་ ཡག་སྡེབ་ ཕདེ་རྣམ་དེབྱའི་ ཁྱདེ་པརི་ཚུ་ དབ་བ་ཕྱེས་

ཏེ་ སློན་བན་དགློ། 
༦. ངག་ཐློག་དེང་ཡག་ཐློག་ལུ་ དུས་རྒྱུནི་ ལག་ལན་འཐབ་དེགློ་པའ་ མང་ཚག་ག་རིགས་དེང་ 

སྒྲི་གཏམ་དེང་ སྐློརི་གཏམ་ དེཔ་གཏམ་ ཞ་ས་དེང་ཕལ་སྐདེ་ དེབྱ་བ་ཕྱེས་ཏ་ སློན་ཞིནམ་
ལས་ སང་བ་བན་དགློ། 

༧. མང་ཚག་རྒྱ་སྐྱེད་དང་ རློད་སྒྲ་ཚུ་ སློན་བན་ཏ་ སང་བ་བན་དགློ། 
༨. ཉིར་མཁློའ་ཨིང་ལྲིཤེ་ རློང་ཁ་ནང་འབྲེ་ཐངས་ སློན་བན་དགློ། 
༩. གདམ་ང་ཅིན་དང་ རློད་སྒྲ་ཕྱེློགས་མཚུངས་ཀྱི་ ཡག་སྡེབ་འཁྲུལ་སྤློང་ཚུ་ དབ་བ་ཕྱེས་ཏ་ 

སློན་བན་དགློ།  
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མཐུན་རྱེན་ཚང་དགོཔ། 
འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ གཞི་རིམ་འློག་མའ་ སློབ་རིམ་ཚུ་ནང་ རློང་ཁའ་སྐད་ཡག་ཉིན་སབ་དང་  
འབྲེ་ལྷག་ག་རིག་རྩལ་ སང་བ་ཁྱད་འཕགས་འཐློབ་ནའི་དློན་ལུ་ སང་བ་ལ་ཤེ་བན་དགློཔ་ཡློད། ད་ག་
ཤུལ་ལས་ སྐད་ཡག་དང་ བརྡ་སློརི་གྱི་ སློབ་སློང་འབད་ད་ མང་ཚག་བརློད་པ་དང་ ཕྲད་རྣམ་དབ་ 
རློད་སྒྲ་དང་ ཐ་སྙད་གསརིཔ་ཚུ་ལྷབ་ན་ལས་འགློ་བཙུགས་ཏ་ སྐད་ཡག་ག་དགློས་པ་དང་ འབྱུང་
ཁུངས་ ཚུན་ཚད་ལྷབ་དགློཔ་ཨིན། རློང་ཁའ་སྐད་ཡག་དང་ ཡག་སློརི་གྱི་གནས་ཚད་ འཐློབ་ཐབས་
ལུ་ སློབ་དཔློན་དང་ སློབ་ཕྲུག་གཉིས་ཆ་རི་ལུ་ གཤེམ་གསལ་གྱི་ཆ་རྐྱན་ཚུ་གས་ ཕན་ཐབས་སློམ་
འབྱུང་ན་ཨིནམ་ལས་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་འཐློབ་དགློ་པའ་ གློ་སྐབས་ཚུ་ཡང་། 

༡ དུས་མཐུན་གཏན་འབབས་ཀྱི་མང་ཚག་དང་ མང་ག་མངློན་བརློད་ དཔ་དབ་ལ་སློགས་པ་ཚུ་
དང་ ལྷག་པརི་དུ་ གནས་རིམ་སློ་སློའ་གནས་ཚད་དང་བསྟུན་པའ་ཚག་མཛོད་ཚུ་ག་ཐློག་ལས་ 
ཡག་སྡེབ་དང་ གློ་དློན་ མང་ཚག་ག་ཐ་སྙད་ལུ་ གློམས་འདྲས་སང་བ་འབད་ནའི་ གློ་
སྐབས་འཐློབ་དགློ། 

༢ ཚུལ་མཐུན་གྱི་རློད་ཚག་བཟློ་ཐངས་ཀྱི་ འཐློབ་ལམ་དང་བསྟུན་པའ་བརྡ་ཤེད་ལམ་ལུགས་དང་ 
རློང་ཁའ་ངག་གཤེས་དང་བསྟུན་པའ་ རློད་སྒྲ་ལུ་སང་བ་འབད་ནའི་ གློ་སྐབས་འཐློབ་དགློ། 

༣ མང་ཚག་བརློད་པ་ཚུ་ག་གློ་དློན་དང་ མང་གཞིའི་ཡག་སྡེབ་ སང་བ་ཚུ་ ལློ་མཐའ་མ་ཚུན་
ཚད་ལུ་ འཐློབ་ན་ཡློདཔ་བཟློ་དགློ། 

༤ རློང་ཁའ་རྣམ་དབ་དང་ཚག་ཕྲད་ཚུ་ག་ ངློ་སྤྲིློད་ལས་ འགློ་བཙུགས་ཏ་ སྒྲའ་སློརི་ཚུལ་དང་  
དློན་གྱི་འཇུག་ཚུལ་ཚུན་ཚད་ལུ་ སང་བ་འབད་ནའི་གློ་སྐབས་འཐློབ་དགློ། 
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༥ ཡུལ་བསྟུན་ཞི་ས་དང་ཕལ་སྐད་ལག་ལན་འཐབ་ན་ལུ་སང་བའ་གློ་སྐབས་འཐློབ་དགློ། 
༦ གནད་དློན་དང་བསྟུན་པའ་ སྐད་ཡག་ག་སློརི་ཚུལ་དང་ སྙན་ངག་ག་ཉིམས་འགྱུརི་ཚུ་ལུ་ 

སང་བ་འབད་ནའི་གློ་སྐབས་འཐློབ་དགློ། 
༧ ལུགས་ཀྱི་བསན་བཅིློས་ཚུ་ནང་ལས་གསུངས་པའ་ བློ་སབ་ཐངས་ཀྱི་ ཁྱད་ཆློས་མ་འདྲཝ་ཚུ་ 

ལག་ལན་འཐབ་ན་ལུ་ སང་བ་འཐློབ་དགློ། 

མཁོ་ཆས་དང་ སློང་ལཱ་ དུས་ཚོད། 
༡ ལས་རིམ་འད་ནང་བཀློད་མ་ཚུ་ སྐད་ཡག་དང་ ཡག་སློརི་རིང་མགློ་འདྲློང་ཚུགས་པའ་ 

དམགས་གཏད་བསྐྱེད་ཡློདཔ་ལས་ དམགས་དློན་གྲུབ་མ་འགྲུབ་འད་ སློབ་དཔློན་གྱི་ སློབ་
སློན་འཆརི་གཞི་དང་ སློབ་སློན་ཐབས་ཤེས། ལྟེ་ཞིབ་དང་དབ་ཞིབ་ལུ་རིག་ལསཔ་ཨིན། ད་
མ་ཚད་ སློབ་དཔློན་དང་སློབ་ཕྲུག་གཉིས་ཆ་རི་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱེློརི་དང་འགློ་འདྲན་ ད་ལས་མཐུན་
རྐྱན་ཚུ་ ཕུན་སུམ་ཚགསཔ་འབད་དགློ་པའ་ཁརི་ སློབ་སློང་ལུ་ ལང་ཚུགས་པའ་དུས་ཡུན་ཚུ་
ཡང་དགློ། 

༢ མཁློ་ཆས་ཚུ་ག་ཐད་ དང་པ་སློབ་རིམ་སློ་སློའ་ སློབ་དབ་དང་། གཉིས་པ་ལྷག་དབ་ཀྱི་དློན་ལུ་ 
དུས་མཐུན་གྱི་ ཚག་མཛོད། དློན་ཚན་དང་འབྲེལ་བའ་ སྐད་ཡག་གློང་འཕལ་ལུ་ཕན་པའ་ 
དཔ་དབ་ཚུ་དང་གསུམ་པ་ལུ་ རྒྱབ་རན་དཔ་དབ་ཚུ་ རྩ་གཞུང་ནང་ བཀློད་མ་དང་འཁྲིལ་ཏ་ 
འཐློབ་དགློཔ་ག་ན་ལས་གལ་ཆ། 
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སྐད་ཡིག་གི་ཁྱད་རྣམ་དང་སྒྲུབ་ཚུལ། 

ལས་དོན། 
࿇ སྤྱིར་བཏང་སྐད་ཡག་དང་ རློང་ཁ་ག་ཁྱད་ཆློས་དང་རྣམ་པ་ཚུ་ ག་ཅི་བཟུམ་རི་ཡློད་ག་ཧ་གློ་

ཚུགས་དགློ། 
࿇ སྐད་ཡག་སྒྲུབ་ཚུལ་དང་ འགྱུརི་འགློས་ཚུ་ག་ད་ས་ཡློད་ག་ སབ་ཚུགས་དགློ། 
࿇ མང་ཚག་བརློད་པའ་ཐ་སྙད་དང་ རློད་སྒྲ་ ཕློ་མློའ་རགས་ཀྱི་དབ་བ་ཚུ་ ཧ་གློ་ཚུགས་དགློ། 
࿇ ཐ་སྙད་སློ་སློ་ལས་སྒྲུབ་ཚུལ་ཚུ་ཧ་གློ་ཚུགས་དགློ། 
སློང་ལཱ། 
 རིག་རྩལ། (ལྷག་ན་ བྲེ་ན་) རིག་སློབས་དབ་རིམ། (དབ་དཔྱེད་) 
༡. སློབ་དཔློན་གྱིས་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ སྐད་ཡག་ག་ཁྱད་རྣམ་དང་ སྒྲུབ་ཚུལ་གྱི་སྐློརི་ལས་ 

ལགས་ཤེློམ་སྦེ་ ལྷག་བཅུག་ཞིནམ་ལས། སྐད་ཡག་གཞིན་དང་ མ་འདྲ་བའ་ཁྱད་ཆློས་ ག་
ཅི་རི་ཡློད་ག་ ཐློ་བཀློད་བཅུག་ཞིནམ་ལས། དཔར་ན། སྒྲ་གདངས་ཟར་བ་ཅིན། གཞིན་དང་
མ་འདྲ་བའ་སྒྲ་གདངས་ག་ཅི་བཟུམ་རི་ཨིན་ན་ དཔ་ཞིབ་འཚལ་འབད་ད་བྲི་བཅུག་དགློ། 

རིག་རྩལ། (ལྷག་ན་ བྲེ་ན་) རིག་སློབས་དབ་རིམ། (དབ་དཔྱེད་) 
༢. སློབ་ཕྲུག་སྡེ་ཚན་ནང་ལུ་འབད་ ལྷག་བཅུག་ས་གློ་སྡུརི་འབད་བཅུག་ཞིནམ་ལས་ སྐད་ཡག་

ག་ འགྱུརི་འགློས་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ དང་ཕུ་ག་དུས་དང་ ད་རིས་ཀྱི་བརི་ན་ ཁྱད་པརི་དང་
འགྱུརི་བ་ག་ཅི་རི་འདུག་ག་ ལགས་ཤེློམ་སྦེ་ དབ་ཞིབ་འབད་བཅུག་ཞིནམ་ལས་ བཅུད་
བཏློན་ཏ་ སྤྱིན་ཞུ་འབད་བཅུག་དགློ།  
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རིག་རྩལ། (ལྷག་ན་ བྲེ་ན་) རིག་སློབས་དབ་རིམ། (དབ་དཔྱེད་) 
༣. རློང་ཁའ་ སྐད་ཡག་ག་ཁྱད་རྣམ་འད་ རྩ་བའ་དློན་ཚན་ལྔ་ ཡློད་མ་རི་རི་བཞིན་གྱི་ གནད་

དློན་བཅུད་བཏློན་བཅུག་དགློ། ད་ལུ་ནང་གསས་ཀྱི་དབ་བ་དང་འཁྲིལ་ཏ་ ཞིབ་འཚལ་འབད་
བཅུག་ས་ སྤྱིན་ཞུ་འབད་བཅུག་དགློ། 

རིག་རྩལ། (ལྷག་ན་ བྲེ་ན་) རིག་སློབས་དབ་རིམ། (དབ་ཞིབ་) 
༤. དཔར་ན། ༣.༣ ག་ནང་ རློད་སྒྲའ་ཁྱད་རྣམ་ལུ། རྐྱང་པ། འདློགས་ཅིན། མགློ་ཅིན། རས་

འཇུག་ཅིན། སློན་འཇུག་ཅིན། དབངས་ལྡན་གྱི་ རློད་སྒྲ་དང་དབ་ཁག་དྲུག་འབད་ ཡློད་མ་
ཚུའ་སྒྲུབ་ཚུལ་ སློབ་ཕྲུག་ཁློང་རི་ལུ་ དབ་ཞིབ་འབད་ད་ འཚལ་བཅུག་ས་ ཁུངས་བཀལ་
བཅུག་དགློ།  

(ད་བཟུམ་ས་ རིགས་བསྒྲས་ཏ་༣.༤ ག་ནང་གསས་བཟུམ་ས་ རློང་ཁའ་ངག་གཤེས་ལས་
འགྲུབ་པའི་མང་ཚག་ག་ཐ་སྙད། ཆློས་སྐད་སྒྱུརི་བཅིློས་ལས་འགྲུབ་པའི་མང་ཚག་ག་ཐ་སྙད། 
ཁ་གཞིན་ལས་འགྲུབ་པའི་མང་ཚག་ག་ཐ་སྙད། ཚུ་ག་ད་ས་ཨིན་ན་ སློབ་དབ་དང་ ཀུན་
གསལ་ཚུ་ལྷག་བཅུག་ས་ མང་ཚག་ཚུ་བསློམས་ཏ་ སྤྱིན་ཞུ་འབད་བཅུག་དགློ།) 

རིག་རྩལ། (ལྷག་ན་ བྲེ་ན་) རིག་སློབས་དབ་རིམ། (དབ་དཔྱེད་) 
༥. ཡག་རྒྱུགས་འད་ལུ་བརན་ཏ་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ག་རྒྱུད་ལུ་ མང་ཚག་སྡེབ་དང་སྦྲགས་སང་བ་

འབད་ན་ག་དློན་ལུ་ སློབ་དཔློན་དང་སློབ་ཕྲུག་གཉིས་ཆ་རི་གས་ གནད་དློན་རི་རི་བཞིན་ཞིབ་
འཚལ་འབད་ དབ་དཔྱེད་འབད་ཞིནམ་ལས་ མང་ཚག་ག་ཐློ་བསྡུ་གསློག་འབད་སའ་ འབྲེ་
དབ་ཅིག་བཟློ་ཞིནམ་ལས་ དཔ་སྣློད་ནང་བཞིག་དགློ། མང་ཚག་ག་དབ་འད་གས་ ལས་
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འགུལ་དང་འབྲེ་རྩློམ་ཚུ་འབྲེ་བའ་སྐབས། རྒྱབ་རན་ ཚག་མཛོད་འབད་ ལག་ལན་འཐབ་
ཚུགས། 

 དྲན་གསློ།  སློབ་དཔློན་གྱིས་ ཡ་གུ་སྡེབ་ལུ་དབུ་ཚུགས་བསྐྱེད་ད་ ཨི་ལློ་ཚུ་ཡག་སྡེབ་སྒྲང་
སྒྲང་བཟློ་དགློཔ་འད་ ང་བཅིས་རིའ་དམགས་ཡུལ་ངློ་མ་ཨིན། 
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མཚུངས་པ་གསལ་བྱེད་ཀི་ས། 
ལས་དོན། 
 མཚུངས་པ་གསལ་བྱད་ཀྱི་ སློརི་ཚུལ་ཤེས་ཏ་ལག་ལན་འཐབ་ཚུགས་དེགློ། 
 མཚུངས་པ་གསལ་བྱད་ཀྱི་བྱད་ལས་དེང་ དེགློས་པ་ཚུ་ཧ་གློ་ཚུགས་དེགློ། 
 མཚུངས་པ་གསལ་བྱད་ཀྱི་ ཕདེ་བཙུགས་ཏ་ རྩློམ་དེང་ཞབས་ཁྲ་སློགས་བརྩམ་ཚུགས་དེགློ། 

སློང་ལཱ། 
 རིག་རྩལ། (ལྷག་ནི་) རིག་སློབས་དབ་རིམ། (དེབྱ་དེཔདེ་)  
༡. སློབ་དེཔློནི་གས་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ ཡག་རྒྱུགས་འདེ་ལགས་ཤེློམ་སྦེ་ ལྷག་བཅུག་ཞནམ་

ལས་ དེཔ་དེང་དེང་དེཔ་ཅིནི། ཆེློས་དེང་ཆེློས་ཅིནི། ཁྱདེ་གཞ་ཁྱདེ་ཆེློས་ཚུ་ག་སྐློརི་ གློ་སྡུརི་ག་
ཐློག་གློ་བརྡ་སློདེ་ཞནམ་ལས་ ཞབས་ཁྲ་དེང་རྩང་མློ་ བློ་ཟེ་ལ་སློགས་པའ་ དེཔ་ཆེ་ནིང་ལས་ 
དེབྱ་དེཔདེ་འབདེ་དེ་ ལློགས་སུ་བཏློནི་བཅུག་དེགློ། སློབ་རིམ་འད་ག་སྐབས་ལུ་ མཚུངས་པ་
གསལ་བད་ཀྱི་སྐློརི་ལས་ལྷབ་ད་ སློབ་རིམ་ཆུང་བ་ལས་མརི་ ལྷབ་དློ་བཟུམ་མན་པརི་ དབ་
དཔྱེད་འབད་ན་ལ་སློགས་པ་ རིག་རྩལ་སྤྲིློད་དགློཔ་ཨིན། 

སློབ་དཔློན་གྱིས་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ཁྱད་གཞི་ཁྱད་ཆློས་དང་ དཔ་དང་དཔ་ཅིན་ཚུ་ག་སྐློརི་ལས་ 
ངློ་སྤྲིློད་འབད་བའ་སྐབས་ དཔ་དམན་པ་ལུ་སརི་བ་ཅིན་ སྙན་ངག་ག་མཛོས་ཆ་དང་མ་ལྡན་
པའ་རྣམ་གཞིག་ཚུ་ཡང་ ངློ་སྤྲིློད་འབད་བན་དགློཔ་གལ་ཆ།  

རིག་རྩལ། (བྲི་ནི་) རིག་སློབས་དབ་རིམ། (དེབྱ་དེཔདེ་)  
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༢. མཚུངས་པ་གསལ་བྱད་ཀྱི་ ཕདེ་ཚུ་ངློས་འཛན་འབདེ་ཞནམ་ལས་ ཚགས་བཅིད་ཀྱི་ རྗེློདེ་ཚག་
ནིང་ལུ་ ག་དེ་སྦེ་འཇུགཔ་མས་ག་ དེབྱ་དེཔདེ་འབདེ་བཅུག་ས་ ལག་ལན་འཐབ་ཐངས་ཧ་གློ་
བཅུག་དེགློ།  

རིག་རྩལ། (བྲི་ནི་) རིག་སློབས་དབ་རིམ། (ལག་ལན་)  
༣. སློབ་དེཔློནི་གས་ རྩློམ་བཟུམ་ཅིག་ དེཔ་དེང་དེཔ་ཅིནི་ སློགས་ཀྱི་འཇུག་པ་ དེཔ་སློནི་འབདེ་

ཞནམ་ལས་ ཞབས་ཁྲ་དེང་རྩློམ་ བློ་ཟེ་ རྩང་མློ་ལ་སློགས་པ་ མཚུངས་པ་གསལ་བད་ཀྱི་སྒྲ་
ཚུ་ ལག་ལན་འཐབ་བཅུག་ས་ བྲི་བཅུག་དེགློ། (དེ་བཟུམ་ བསློདེ་སདེ་དེགློདེ་བྲིློ་ག་རྩློམ་ལ་
སློགས་པ་ གཞནི་ཡང་རིགས་བསྒྲི་དེགློ། དེཔར་ནི། གངས་རི་དཀརི་དློ་བཟུམ་མའ་ཡློན་ཏན་
ལུ།། ཉིམ་དང་འདྲ་བའ་དློན་གཉིར་མ་འབད་ན།། འབབ་ཆུ་ལྟེ་བུའ་རིག་རྩལ་མ་འཐློབ་
པས།། ནམ་རྒྱུན་ལྷློད་མད་བརྩློན་ཤུགས་བསྐྱེད་ན་དགའ།། བཟུམ། 

རིག་རྩལ། (བྲི་ནི་) རིག་སློབས་དབ་རིམ། (ལག་ལན་)  
༤. སློབ་དེཔློནི་གས་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ རྩློམ་ཁ་ཡངས་བཅུག་ན་ག་དློན་ལུ་ ཚག་འབྲུ་༦ མ་༧ མ་༨ 

མ་ ལ་སློགས་པ་དཔ་སློན་འབད་ད་ ཚགས་བཅིད་ལྔ་དྲུག་ གང་འཚམས་བྲི་བཅུག་ས་ ལྷག་ས་སྙན་
ཞུ་འབད་བཅུག་དགློ། 
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ཐེ་ཚོམ་གི་ས། 
ལས་དོན། 
࿇ ཐ་ཚམ་ཟེར་མ་འདེ་ ག་ཅི་བཟུམ་ཅིག་ཨིན་ནི་ སབ་ཚུགས་དེགློ། 
࿇ ཐ་ཚམ་ག་ཕདེ་ ངློས་འཛན་འབདེ་དེ་ བྲི་ཚུགས་དེགློ། 
࿇ ཐ་ཚམ་སྒྲི་ག་བྱད་ལས་དེང་ དེགློས་པ་ཚུ་ཧ་གློ་ས་  ལག་ལན་འཐབ་ཚུགས་དེགློ། 
སློང་ལཱ། 
 རིག་རྩལ། (ཉནི་ནི་ སབནི་ ལྷག་ནི་) རིག་སློབས་དེབྱ་རིམ། (དེབྱ་དེཔདེ་)  
༡. སློབ་དེཔློནི་གས་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ ཡག་རྒྱུགས་དེ་ ལྷག་བཅུག་ཞནམ་ལས་ ཐ་ཚམ་ག་སྒྲི་ 

ཟེར་མ་འདེ་ ག་ཅི་བཟུམ་ཅིག་ཨིན་ནི་ ངློས་འཛན་འབདེ་དེ་ བཅུདེ་དེློནི་བཏློནི་བཅུག་དེགློ། 
སློབ་དེཔློནི་གས་ ཐ་ཚམ་ག་གློ་དེློནི་དེང་ སྒྲི་ཚུ་སློབ་ཕྲུག་ཚུ་དེང་གཅིག་ཁརི་དྲ་བ་དྲས་ལནི་ག་
ཐློག་ལས་ གཏནི་འབབས་འབདེ་དེགློ། 

རིག་རྩལ། (ལྷག་ནི་ བྲི་ནི་) རིག་སློབས་དེབྱ་རིམ། (དེབྱ་དེཔདེ་)  
༢. སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ ཐ་ཚམ་ག་སྒྲི་ ལག་ལན་འཐབ་ཚུགས་ནི་ག་དེློནི་ལུ་ སློབ་དེཔློནི་གས་དེཔ་

སློནི་འབདེ་དེགློ། དེཔར་ནི། ཐ་ཚམ་ག་སྒྲི་འདེ་ སློབ་དེབ་ནིང་ཡློདེ་མ་བཟུམ་གས་མ་དེློ་བརི། 
ཞབས་ཁྲ་ཚུ་ནིང་ལས་ཡང་། ནིམ་མཁའ་ཟླ་བ་ས་ལུ་འབབ་ཨིན་ནི། །མ་ཏློག་ཡློམ་ཡློམ་
རླུང་གས་དེཀྲིློགཔ་ཨིན་ནི། །ཟེར་མ་ཚུ་ཡང་ ཐ་ཚམ་ག་སྒྲི་ལག་ལན་འཐབ་ས་ བཟེློ་བའ་
ཞབས་ཁྲ་ཨིན།  



སློབ་དཔོན་ལམ་སློན།                                  སློབ་རིམ་༡༢པ། དཔེ་སྐྲུན་ལོ་ ༢༠༢༡ ལུ། 
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 དེ་འབདེ་ཞནམ་ལས་ ང་བཅིས་ཀྱིས་ དེཔ་མཛད་ནིང་སློང་ས་ ཞབས་ཁྲ་དེང་ བློ་ཟེ་ལ་སློགས་པའ་
དེཔ་དེབ་ཚུ་ལྷག་ས་ ཐ་ཚམ་ག་སྒྲི་ལག་ལན་འཐབ་ཐངས་ལུ་བལ་ས་ རྩློམ་རི་རྐྱབ་ནི་ཨིན་ ཟེར་
ཞནམ་ལས་ ཞབ་འཚལ་འབདེ་དེ་ ཁློང་རིའ་བློ་འདེློདེ་དེང་འཁྲལ་ རྩློམ་འབྲི་འབད་བཅུག་དེགློ། 



སློབ་དཔོན་ལམ་སློན།                                  སློབ་རིམ་༡༢པ། དཔེ་སྐྲུན་ལོ་ ༢༠༢༡ ལུ། 
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མིང་ཚིག་བརློད་པའི་རྣམ་གཞག་དབྱེ་དཔྱད། 
ལས་དོན། 
࿇ མང་དང་ ཚག་ག་ཁྱད་པརི་ ཕྱེ་ཚུགས་དགློ། 
࿇ ཚག་དང་ ཁྱད་ཚག་ག་ཁྱད་པརི་ དབ་བ་ཕྱེ་ཚུགས་དགློ། 
࿇ བརློད་པའ་ དབ་བ་མ་འདྲཝ་ཚུ་ག་བརི་ན་ ཁྱད་པརི་ག་ཅི་ཡློད་ག་ཤེས་ཚུགས་དགློ། 
སློང་ལཱ། 

རིག་རྩལ། (ལྷག་ན་ བྲེ་ན་) རིག་སློབས་དབ་རིམ། (དབ་དཔྱེད་) 
༡. སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ སློབ་དབ་ནང་ལུ་ཡློད་པའ་ ཡག་རྒྱུགས་ད་ལེགས་ཤོམ་སྱེ་ ལྷག་བཅུག་

ཞིནམ་ལས། མང་ཚག་བརློད་པསློ་སློའ་དབ་བ་མ་འདྲཝ་ཚུ་ ག་ད་མང་མང་འཚལ་ཏ་ལྷག་
བཅུག་དགློ། 

རིག་རྩལ། (ལྷག་ན་ བྲེ་ན་) རིག་སློབས་དབ་རིམ། (དབ་དཔྱེད་ དབ་ཞིབ་) 
༢. མང་དང་ཚག་ག་ ནང་གསས་ཀྱི་དབ་བ་དང་འཁྲིལ་ཏ་ ཀུན་གསལ་དང་། ལྷག་དབ། དུས་

དབ་ལ་སློགས་པ་གཞིན་མ་ནང་ལས་ ཞིབ་འཚལ་འབད་ནའི་ འཆརི་གཞི་བཅིའ་སྒྲག་རྐྱབ་
བཅུག་ས་ བ་ཚག་འགྱུརི་མད་དང་ དུས་གསུམ་དང་འཁྲིལ་ཏ་ སྡེབ་སློརི་འགྱིློ་མ་ཚུ་ག་ད་
མང་མང་ འཚལ་ཏ་ལྷབ་བཅུག་དགློ། 

རིག་རྩལ། (ལྷག་ན་ བྲེ་ན་) རིག་སློབས་དབ་རིམ། (དབ་ཞིབ་) 
༣. མང་ཚག་བརློད་པ་ཟར་མ་འད་ག་རྣམ་པ་ ག་ཅི་བཟུམ་ཅིག་ཨིན་ན་ ངློས་འཛོན་འབད་བཅུག་

ས་ བརློད་པའ་དབ་བ་ཚུ་ སློབ་དབ་འད་ནང་ལུ་ ཡློད་མ་དཔ་ལུ་ དབ་བ་དཔྱེད་བཅུག་ཞིནམ་



སློབ་དཔོན་ལམ་སློན།                                  སློབ་རིམ་༡༢པ། དཔེ་སྐྲུན་ལོ་ ༢༠༢༡ ལུ། 
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ལས་རིགས་བསྒྲས་ཏ་ དཔ་དབ་ གཞིན་ཁ་ལས་ཞིབ་འཚལ་འབད་ད་ དབ་ཞིབ་འབད་བཅུག་
དགློ། 

རིག་རྩལ། (ལྷག་ན་ བྲེ་ན་) རིག་སློབས་དབ་རིམ། (དབ་ཞིབ་) 
༤. ཚགས་བཅིད་ཀྱི་བརློད་པ་ཟར་མ་འད་ ག་ཅི་ག་དློན་ལུ་ལག་ལན་ འཐབ་ཨིན་ན་ ལྷག་བཅུག་

ཞིནམ་ལས་ སློབ་དབ་འད་ནང་ལུ་ཡློད་པའ་ དཔ་དང་འཁྲིལ་ཏ་ ཚགས་བཅིད་བཟློ་བཅུག་ས་ 
དམངས་ཁརི་ལྷག་ས་ སྙན་ཞུ་འབད་བཅུག་དགློ། སློབ་དཔློན་གྱིས་ སློབ་དབ་འད་ནང་
བཀློད་མ་ རྐྱངམ་གཅིག་མན་པརི་ གཞིན་ཡང་རིགས་བསྒྲས་ཏ་ བསློད་པ་ དགའབ་ སྐྱེློ་
བ་ འཁྲུལ་བ་ དགློད་བྲེ་ལ་སློགས་པའ་རྩློམ་ སློབ་དཔློན་གྱིས་དཔ་སློན་འབད་ད་ ག་ད་མང་
མང་བི་བཅུག་དགློ། ད་བཟུམ་འབྲེ་བའ་སྐབས་ལུ་ ཚད་གཞི་དཔར་ན། སྡེབ་ངས་པརི་ཚང་
དགློཔ་ ཕྲད་དང་རྣམ་དབ་ཚུ་ཕློག་དགློཔ་ དཔ་དང་དཔ་ཅིན་ ཚུལ་དང་མཐུན་དགློཔ་ ལ་
སློགས་པའ་ཚད་གཞི་ཚུ་ སམས་ཁརི་ངས་བཅུག་ས་ བི་བཅུག་དགློ། 

རིག་རྩལ། (ལྷག་ན་ བྲེ་ན་) རིག་སློབས་དབ་རིམ། (དབ་ཞིབ་) 
༥. འཕྲལ་འཕྲལ་ སློབ་དཔློན་གྱིས་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ རྩློམ་དང་བློ་ཟ་ག་རིགས་ཚུ་ ལྷག་བཅུག་

ས་ དཔ་དང་དཔ་ཅིན། ཁྱད་གཞི་ཁྱད་ཆློས། དཔ་དང་དློན་ངློས་འཛོན་འབད་བཅུག་དགློ། ད་
ལས་སློབ་དཔློན་གྱིས་ ཨིན་མན་དབ་ཞིབ་འབད་ད་ ད་འཕྲློ་ལས་ ངློས་ལན་བསམ་འཆརི་ཚུ་ 
བན་དགློ། 

རིག་རྩལ། (ལྷག་ན་ བྲེ་ན་) རིག་སློབས་དབ་རིམ། (དབ་ཞིབ་) 
༦. སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ རྩློམ་གྱི་རིགས་ཚུ་ལྷག་བཅུག་ས་ ཐློ་བཞིག་བཅུག་དགློ། རྩློམ་ད་ཚུ་གས་  



སློབ་དཔོན་ལམ་སློན།                                  སློབ་རིམ་༡༢པ། དཔེ་སྐྲུན་ལོ་ ༢༠༢༡ ལུ། 
 

སློབ་གྲྭའི་རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་གོང་འཕེལ་ལས་ཁུངས།         ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག། 209 

དློན་དག་ག་ཅི་སློན་མས་ག་ ལྷག་དགློ་པའ་གནད་དློན་ག་ཅི་ཨིན་ན་ ད་ལུ་སྐྱེློན་ཡློན་ག་ཅི་
འདུག་ག་ དབ་ཞིབ་འབད་བཅུག་ས་ སྙན་ཞུ་བི་བཅུག་དགློ། 

 



སློབ་དཔོན་ལམ་སློན།                                  སློབ་རིམ་༡༢པ། དཔེ་སྐྲུན་ལོ་ ༢༠༢༡ ལུ། 
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བདག་གཞན་དུས་གསུམ་དང་བ་བྱེད་ལས་གསུམ་དབྱེ་དཔྱད། 

ལས་དོན། 
࿇ དེངློས་པློ་བདེག་དེང་ གཞནི་ག་ཁྱདེ་པརི་ ཕྱེ་ཚུགས་དེགློ། 
࿇ བྱ་བྱད་ལས་གསུམ་ག་ཁྱདེ་པརི་ཕྱེ་ཚུགས་དེགློ། 
࿇ དེངློས་པློ་བདེག་གཞནི་དེང་བྱ་བྱད་ལས་གསུམ་སྐློརི་ལས་ ཧ་གློ་ས་ དེ་དེང་འཁྲལ་བའ་ཡིག་སྡེབ་

ཁྱདེ་པརི་ཕྱེ་ཚུགས་དེགློ། 
࿇ སློན་འཇུག་ག་རགས་དང་འཁྲིལ་ཏ་ དུས་གསུམ་གྱི་རྣམ་གཞིག་ཧ་གློ་ཚུགས་དགློ། 
སློང་ལཱ། 

རིག་རྩལ། (ལྷག་ན་ བྲེ་ན་) རིག་སློབས་དབ་རིམ། (དེབྱ་དེཔདེ་) 
༡. སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ བྱ་བྱད་ལས་གསུམ་ག་སྐློརི་ལས་ ཡློདེ་མ་ཡག་རྒྱུགས་འདེ་ ལགས་ཤེློམ་སྦེ་

ལྷག་བཅུག་ཞནམ་ལས་ བྱ་བ་ བྱད་པ་ ལས་ ཚུ་སློ་སློ་འབདེ་ ཁག་དེབྱ་ས་ ངློས་འཛན་
འབདེ་བཅུག་དེགློ། དེ་ག་ཤུལ་ལུ་སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ དེཔར་བརྗེློདེ་གཞནི་ཡང་ ངློས་འཛན་
འབདེ་དེ་ སབ་བཅུག་དེགློ། 

རིག་རྩལ། (ལྷག་ན་ བྲེ་ན་) རིག་སློབས་དབ་རིམ། (དེབྱ་དེཔདེ་) 
༢. སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ ཚག་མཛད་ལག་ལན་འཐབ་བཅུག་ཞནམ་ལས་ བྱ་བའ་ཡུལ་ བྱད་པ་པློ་  

བྱ་བའ་ཡུལ་དེང་འབྲིལ་བའ་ལས་ བྱད་པ་པློ་དེང་འབྲིལ་བའ་ལས་ དེློནི་ཚནི་བཞ་དེང་འབྲིལ་
བའ་ཚག་ཚུ་འཚལ་བཅུག་ འློག་ག་ཐག་སྒྲིློམ་བཟུམ་ནིང་བཀློདེ་དེགློ། 
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དཔེར་ན།  
 བ་བའི་ཡུལ། བྱེད་པ་པོ། བ་ཡུལ་དང་འབྱེལ་བའི་ལས། བྱེད་འབྱེལ་གི་ལས། 

གཅད་ནིའི་ཤིང་། གཅད་མི། གཅད་ནི། གཅད་པའི་བསྒང་། 
གཏང་ནིའི་ཡི་གུ། གཏང་མི། གཏང་ནི། གཏང་དོ། 
བསློམ་ནིའི་ཅ་ལ། སློམ་མི། བསློམ་ནི། སློམ་པའི་བསྒང་། 

རིག་རྩལ། (ལྷག་ན་ བྲེ་ན་) རིག་སློབས་དབ་རིམ། (དེབྱ་དེཔདེ་) 
༣. ཕོ་ནི་འདས་དང་གཞན་བསྒྲུབ་ཕིར། །མ་ནིང་གཉིས་ཀ་ད་ལྟར་ཆེད། །མློ་ནི་བདག་ད་མ་འློངས་

ཕིར། །ཤིན་ཏུ་མློ་ནི་མཉམ་ཕིར་རློ། །ཟར་བའ་ཚག་ལུ་གཞི་བཞིག་ས་ ཕློ་བ་ འདས་པ་དང་
གཞིན། མ་ནང་ག་དང་ད་ བདག་ གཞིན། ད་ལྟེ་བ། མློ་འ་ བདག་དང་ ད་ལྟེ་བ་ གཞིན། 
ཤེན་ཏུ་མློ་མ་ གས། བདག། གཞིན། འདས་པ།  མ་འློངས་པ། ད་ལྟེ་བ་ལུ་ འཇུག་པའ་
དཔར་བརློད་ཚུ་ ཚག་མཛོད་ནང་ལས་ འཚལ་ཏ་བི་བཅུག་དགློ། 

རིག་རྩལ། (ལྷག་ན་ བྲེ་ན་) རིག་སློབས་དབ་རིམ། (དེབྱ་ཞབ་) 
༤. སློབ་དེཔློནི་གས་ སློབ་དེབ་འདེ་ནིང་ཡློདེ་མ་ དེཔ་འབདེ་བ་ཅིན། འདས་ལ་འཕུལ་དང་ཡང་

འཇུག་ཡོད། །མ་འློངས་འཕུལ་ཡོད་ཡང་འཇུག་མྱེད། །ད་ལྟ་བ་ལ་གཉིས་ཀ་མྱེད། །སྐུལ་ཚགི་

འཕུལ་མྱེད་ཡང་འཇུག་ཡོད། །ཟེར་མ་ཚག་ག་ལྡ་མག་ལག་ལན་འཐབ་ས་ ག་དེ་མངམང་
འཚལ་བཅུག་དེགློ།  

དེ་ག་ཞློརི་ལུ་ ཡག་སྡེབ་ག་རི་ལག་ག་བཟུམ་ མཐའ་གཅིག་ལུ་མ་འཛན་པརི་ ཡ་གུ་ལ་ལུ་
ཅིག་ བཏང་། གཏང་། དུས་གསུམ་དེང་སྐུལ་ཚག་ ག་རི་ལུ་ ཡ་གུ་སྡེབ་གཉས་ལས་
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བརྒལ་མད་མ་དེང་ ལ་ལུ་ དུས་གསུམ་དེང་སྐུལ་ཚག་ག་རི་ལུ་ སྡེབ་ཅིག་ལས་བརྒལ་གཞནི་
མདཔ་ འགྱུརི་མད་ཀྱི་ཡ་གུ་ཟེར་ ཡློདེ་མ་ཚུ་དེབྱ་བ་དེཔདེ་དེ་ སློནི་དེགློཔ་ཨིན། 

རིག་རྩལ། (ལྷག་ན་ བྲེ་ན་) རིག་སློབས་དབ་རིམ། (ལག་ལན་) 
༥. སློབ་དེབ་དེང་ དུས་དྱེབ་ ཀུནི་གསལ་ལ་སློགས་པ་ ལགས་ཤེློམ་སྦེ་ ལྷག་བཅུག་ཞནམ་

ལས་ འགྱུརི་མད་ཀྱི་ཡ་གུ་ འཚལ་བཅུག་ས་ སློབ་ཁང་ནིང་ལུ་ གཞ་རན་འབདེ་ལག་ལན་
འཐབ་ནི་ག་དེློནི་ལུ་ མང་ཚག་བསྡུ་གསློག་འབདེ་དེགློ།  

དུས་གསུམ་གྱི་རྣམ་གཞག། 
ལས་དློན། 

དློན་ཚན་འད་ མཇུག་བསྡུཝ་ད་ ཨི་ལློ་ཚུ་གས་་་ 
 བ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་གི་དབ་བ་ཡོདཔ་ཨིནམ་ བཤད་ཚུགས་དགློ། 
 ཡོངས་གགས་ཆེ་བའི་བ་ཚིག་ཚུ་ དུས་གསུམ་གི་དབྱེ་བ་ཕྱེས་ཏེ་བི་ཚུགས་དགློ། 

༡༽ སློང་ལཱ།  
རིག་རྩལ། (ཉན་སབ) རིག་སློབས་དབ་རིམ། (གོ་བ) 
སློབ་དཔོན་གིས་ བ་ཚིག་ཟྱེར་བའི་གོ་དོན་དང་ བ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་གི་དབྱེ་བ་
ཡོད་མི་དང་། དུས་གསུམ་གི་དབྱེ་བ་མྱེད་པར་ སྱེབ་གཅིག་འབད་འཇུག་མི། དེ་ལས་ 
མ་འློངས་པ་དང་ད་ལ་བ་འདྲ་རུང་ འདས་པ་ལུ་ ཡིག་སྱེབ་སོ་སོ་ཡོད་མི། མ་འློངས་པ་
དང་སྐུལ་ཚིག་འདྲ་རུང་ ད་ལ་བ་དང་ འདས་པ་ལུ་ ཡིག་སྱེབ་སོ་སོ་ཡོད་མི་ ལ་
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སོགས་པའི་ དབྱེ་བ་ཚུ་ སོ་སོ་ཡོདཔ་ཨིན་པའི་སློར་ དཔེ་དང་བཅས་ ཁ་གསལ་
བཤད་བིན་དགོ། 
 
༢༽ སློང་ལཱ།  
རིག་རྩལ། (བི་ན)ི རིག་སློབས་དབ་རིམ། (ལག་ལེན) 
 
སློབ་དཔོན་གིས་ དུས་རྒྱུན་ལག་ལེན་འཐབ་དགོ་པའི་ དུས་ད་ལ་བའི་བ་ཚིག་༡༠དེ་
ཅིག་ བང་ཤིང་གུ་ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་ བཞག་ཞིནམ་ལས་ ཨ་ལོ་ཚུ་ལུ་ བ་ཚིག་དེ་ཚུ་
གི་ མ་འློངས་པ་དང་ འདས་པ་ སྐུལ་ཚིག་ཚུ་ལུ་ ཡིག་སྱེབ་མ་འདྲཝ་ག་དེ་སྱེ་ར་ 
ཡོདཔ་ཨིན་ན་ དུས་གསུམ་རབ་གསལ་ནང་ལས་བལ་སྱེ་ བི་བཅུག་དགོ། སློང་ལཱ་
འདི་ལས་རིགས་བསྱེས་ཏེ་ དུས་མ་འློངས་པ་དང་ འདས་པའི་ཡིག་སྱེབ་ཚུ་ཐོ་བཀོད་
འབད་དེ་ དུས་གཞན་གི་ བ་ཚིག་གི་ཡིག་སྱེབ་ འཚོལནིའི་སློང་ལཱ་ཚུ་ཡང་འབད་དགོ། 
 
སློང་ལཱ་༣ པ། རིག་རྩལ། (བི་ན)ི རིག་སློབས་དབ་རིམ། (ལག་ལེན) 
སློབ་དཔོན་གིས་ བ་ཚིག་ཚུ་ ཚིག་གློགས་དང་འཁིལ་ཏེ་ འབི་ཐངས་ཀི་དཔེ་སློན་
འབད་དགོ། དེ་ཡང་ སློབ་དཔོན་གིས་ འློག་གི་འཇུག་པ་མ་འདྲཝ་ཚུ་ གོ་རིམ་བཞིན་
དུ་ དཔེ་སློན་འབད་ནི་དང་། སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ཡང་ དཔེ་ལུ་གཞི་བཞག་སྱེ་ ཚིག་
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གློགས་དང་འཁིལ་ཏེ་ བ་ཚིག་གི་འཇུག་པ་ཚུ་ སར་ནིའི་ དཔེར་བརློད་ཚུ་རྐྱབ་བཅུག་
སྱེ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དགོ།  
 
འཇུག་པ་དེ་ཚུ་གི་སློར་ལས་ཤེས་དགོཔ་འདི་ ཁག་ཆེཝ་ཅིག་ཨིན་རུང་ ད་ཚུན་མང་
ཤོས་ཀིས་ར་ དབྱེ་བ་མ་དཔྱད་པར་ ག་ལྷློད་ལྷློད་བིས་ཏེ་འགློཝ་ཨིན་མས། དེ་
འབདཝ་ལས་ ཤེས་རིག་ཚོགས་སྱེ་གིས་ འབྱེལ་ཡོད་དབང་འཛིན་དང་གློས་བསྡུར་
ཐོག་ལས་ རྣམ་གཞག་འདི་ བཟློ་བཟློཝ་ཅིག་ཨིན། རྣམ་གཞག་འད་ིགསརཔ་ཅིག་
འབདཝ་ལས་ དེ་བ་ཡང་ལྷག་པའི་ འཇུག་པ་གཞན་ཡང་འློང་སིད་ནི་དང་། དེ་ནང་
འཁོད་ཡོད་པའི་འཇུག་པ་ཚུ་ལུ་ སབས་མ་བདེཝ་རྱེ་གཟིགས་པ་ཅིན་  དེ་འཕྲལ་ལས་ 
རྩ་གཞུང་འགོ་དཔོན་དང་འབྱེལ་བ་མཛད་གནང་དགོ།  
འཇུག་པ་ཚུ་ ལེགས་ཤོམ་སྱེ་མཁྱྱེན་ཐབས་མཛད་དེ་ སློབ་དཔོན་རང་ཡང་ དེ་དང་
འཁིལ་ཏེ་ བི་ནི་ལུ་བརྩློན་དགོཔ་དང་། སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ཡང་ དེ་དང་འཁིལ་ཏེ་ བི་
བཅུག་དགོ།  
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བ་ཚིག་ཚུ་ ཚིག་གྲོགས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ འཇུག་ཐངས་ཀྱི་དཔེ། 
དུས་ད་ལ་བའི་བ་ཚིག་གིས་ ད་ལ་བའི་ཚིག་གྲོགས། དེས། དློ། དང་གཅིག་ཁར་འཇུག་ཐངས་དཔེར་
ན། 

དཔར་ན། འབྲེ་དས། འབྲེ་དློ། སྒུག་དས། སྒུག་དློ། ཟར་དས། སྐྱེལ་དློ། སྐྱེལ་དས། སྐྱེ་དློ། སྐྱེ་
དས། འཐློན་དློ། འབློན་དས། འདྲ་དས། སྒྲལ་དློ། གདློན་དས། འཁྱད་དློ། ཟར་དློ། རྐུ་དས། 
སྐྱུག་དློ། དཀྲུམ་དློ། དཀྱིློག་དློ། སར་དློ། སམ་དློ། སྒྲློན་དས། སློམ་དློ། སག་དས། སྐུ་འཁྲུང་དློ། 
བཟུམ། 

ད་ལ་བའི་བ་ཚིག་གིས་ བྱ་བའི་ཚུལ་སློན་མི་ཚིག་ ཚུལ། སངས། ཐངས། ཐབས། ལུགས། སློལ། 
ཚུ་གི་ཧེ་མར་འཇུག་ཚུལ། དཔེར་ན། 

སྒྲུབ་ཚུལ། འབྲེ་ཚུལ། ལྟེ་ཚུལ། སྒྲུབ་ཐངས་/སངས། འབྲེ་ཐངས་/སངས། ལྟེ་ཐངས་/སངས། 
སྒྲུབ་ཐབས། འབྲེ་ཐབས། ལྟེ་ཐབས། ལྟེ་ལུགས། འབྲེ་ལུགས། སྒྲུབ་ལུགས། ལྟེ་སློལ། ཟླློག་
ཐབས། སལ་ཐབས། འབྲེ་སློལ། སྒྲུབ་སློལ། ཚག་ད་ཚུའ་ནང་ བ་ཚག་ཚུ་ ཚུད་ད་ཡློད་རུང་ བ་
བ་བད་པའམ་ ལཱ་འབད་བའ་དློན་ག་ན་ཡང་མ་སློན་ན་ད་གས་ བད་ཚག་ལས་བསྒྲུབས་པའ་ མང་
ཙོམ་ཨིན།  

ད་ལ་བའི་བ་ཚིག་གིས་ བདག་སྒྲ་/བྱེད་པློ། པ། པློ། བ། མ། མི། མཁན། ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་
འཇུག་པ། དཔེར་ན། 

རྩློམ་འབྲེྲིཔ། ལྷ་འབྲེྲིཔ། འབྲེ་མ། འཇིའ་སྒྲག་མ། གཏང་མ། རྩློད་སྡུརིཔ། འགློ་འཁྲིདཔ། 
ལག་འབྲེ་མ། ཚུརི་སློན་མ། འཐག་མཁན། འདྲ་མཁན། བཟུམ་ ལཱ་འབད་མ་འམ་ བད་པ་པློ་ 
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གཙོ་བློརི་བཏློན་པའ་ མང་འབད་ན་ད་གས། ད་ལྟེ་བའ་ བད་ཚག་ ཁློ་ན་ལས་ འློང་དགློ། སློགས་
རིགས་བསྒྲ་དགློ། 

མ་འྩོངས་པའི་བ་ཚིག་ཚུ་གིས་ འྩོག་གི་ཚིག་ཚུ་གི་ཧེ་མར་འཇུགཔ་ཨིན། 

ཚག་གློགས་ ན། འློང་། ག། ཚུ་གི་ཧྱེ་མར་འཇུགཔ་ཨིན། 
དགློས་ཆད་ པརི། བརི། སརི། ཚུ་གི་ཧྱེ་མར་འཇུགཔ་ཨིན། 
ཚག་གཞིན་ དགློ། ཆློག།  ཚུགས། བཅུག། ཤེས། སད། བཏུབ། ནུམ། རྒྱུ། ཕྱེར། 
སག་ས། རིན། ཚུ་གི་ཧྱེ་མར་འཇུགཔ་ཨིན། 
རློགས་ཚག། པས། མས། བས། ཚུ་གི་ཧྱེ་མར་འཇུགཔ་ཨིན། 
དགག་སྒྲ། མ། མ། ཚུ་གི་ཧྱེ་མར་འཇུགཔ་ཨིན། 
ཕྲད། ན། ན། ཚུ་གི་ཧྱེ་མར་འཇུགཔ་ཨིན། 
མང་/ཚག་མཐའ། པ། མ། བ/ཝ། ཚུ་དང་གཅིག་ཁརི་ འཇུགཔ་ཨིན། 

ཚིག་གྲོགས། ནི། འློང་། གེ། ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་འཇུག་ཐངས་དེ་ཡང་ དཔེར་ན། 

བྲེ་ན། བཟའ་ན། བསྒྲུབ་ན། བསྒྲག་ན།  བྲེ་འློང་། བཟའ་འློང་། བསྒྲུབ་འློང་། བསྒྲག་
འློང་། བྲེ་ག། བཟའ་ག། བསྒྲུབ་ག། བསྒྲག་ག། ཟྱེར་དོ་བཟུམ་ཨིན། 

 

བྱ་ཡུལ་དགོས་ཆེད། པར། བར། སར།  ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་འཇུག་ཐངས་དེ་ཡང་ དཔེར་ན། 
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བསྒུག་པརི་འགྱིློ་ན། གཏང་བརི་མ་འགྱིློ། ཉིལ་བརི་འགྱིློ་ན། བརྩ་སརི་མན་འདུག། བྲེ་སརི་
མན་འདུག།  

 

ཚིག་གཞན། དགོ། ཆོག། ཚུགས། བཅུག། ཤེས། སྲིད། བཏུབ། ནུམ། རྒྱུ། ཕྱིར། སག་ས། 
རན། ཚུ་དང་ གཅིག་ཁར། ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་འཇུག་ཐངས་དེ་ཡང་ དཔེར་ན། 

བྲེ་དགློ། བཟའ་དགློ། བསྒྲུབ་དགློ། བསྒྲག་དགློ། བྲེ་ཆློག། བརྒྱུག་ཆློག། འགྲུབ་ཚུགས། 
བླུག་ཚུགས། བརླག་བཅུག། ལློང་བཅུག། དྲ་ཤེས། གཏང་ཤེས། དྲང་སད། བལྟེ་སད། 
འཐློན་བཏུབ། སྤང་ནུམ། བསྐྱེལ་བཏུབ། བལྟེ་རྒྱུ། གསག་ཕྱེར། འཐློན་སག་ས། 

 

རློགས་ཚིག། པས། བས། མས། ཚུ་གི་ཧེ་མར་ མ་འྩོངས་པའི་ བ་ཚིག་འཇུག་ཐངས། དཔེར་ན། 

སམས་ཅིན་ལུ་འདྲློག་པས། ཆ་འགག་པས། འད་གས་འགབ་པས། རིང་པས། མགྱིློགས་
པས། སྡུག་པས། འད་འཐློབ་པས། ཁམས་ལློག་པས། འད་དྲག་པས། ཁག་པས། 
བཟུམ་ མང་ཤེློས་ཅིག་  ཁྱད་ཚག་ཚུ་དང་ ལས་ཚག་གཅིག་ཚུ་དང་གཅིག་ཁརི་ འཇུགཔ་
ཨིན་རུང་། 

སམས་དགའ་བས། ལུས་བད་བས། གདན་དམའ་བས། སམས་སྤྲིློ་བས། སམས་སྐྱེློ་བས། 
ས་ཁ་མཐློ་བས། དགའ་བས། ལྷ་བས། བཟློ་བས། གཡློ་བས། སྤྱིར་བཏང་ ཁྱད་ཚག་
དང་ ལས་ཚག་མཐའ་མད་དང་ གཅིག་ཁརི་ འཇུགཔ་ཨིན།  
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མས་འད་ བ་ཚག་དང་ ལས་ཚག་ཚུ་དང་ གཅིག་ཁརི་ ཚག་མཐའ་དང་བཅིས་ འཇུག་ན། 
བྲེྲིཝ་མས། བལྟེཝ་མས། བླུགཔ་མས། དྲངམ་མས། བཙོངམ་མས། མཐློངམ་མས། 
བཤེལཝ་མས། བསྐྱེལཝ་མས། འཚལཝ་མས། བཀགཔ་མས། སྡེློདཔ་མས། འདྲློགཔ་
མས།  

 
དགག་སྒྲ། མི་ གི་ཤུལ་ལས་ མ་འྩོངས་པའི་བ་ཚིག་འཇུག་ཐངས་དེ་ཡང་ དཔེར་ན། 

མ་སབ། མ་སྐྱེ། མི་བྲེ། མི་འཐློན། མ་འགང་། མ་འགང་། མ་ིགཏང་། བཟུམ་ཨིན།  
 

ཕྲད། ན་དང་ ནི་ ཧེ་མར མ་འྩོངས་པའི་བ་ཚིག་འཇུག་ཐངས་དེ་ཡང་ དཔེར་ན། 

བྲེན་བྲེས་ཡ། བཟའན་བཟའ་ཡ། བསྒྲུབ་ན་བསྒྲུབས་ཅི། བསྒྲུབན་སྒྲུབ་དློ། བསྒྲགན་
བསྒྲག་ན་རི་ཨིན། བསྒྲགན་སྒྲག་དློ། ཟར་མ་བཟུམ་ བྲེ་ན་འདན་ བྲེས་ཡ་/འབྲེ་དློ། བྲེ་
དགློཔ་འདན་ བྲེ་ན་ཨིན། ཟར་བའ་སྡུད་ཚག་ཨིནམ་ལས། ཕྲད་ཀྱི་ ཧ་མའ་ བ་ཚག་ད་ 
མ་འློངས་པ་ཨིནམ་ལས། མ་འློངས་པའ་ཚག་རི་ བྲེ་དགློཔ་ཨིནམ་དང་། ཕྲད་ཀྱི་ཚག་ཤུལ་
མམ་ད་ ཚག་གློགས་དང་འཁྲིལ་ཏ་ ག་འཐད་མ་འད་བྲེ་དགློཔ་ཨིན། བྲེ་ན་བྲེ། ལློང་ན་ལློང་། 
བཟའ་ན་བཟའ། བཟུམ། བཟའན་བཟའ། ལློངན་ལློང་། ཟར་མ་ཚུ་ ཅིན་སྒྲ་ག་ཚབ་ ན་
སྒྲ་འབད་ འཇུག་ན་ད་གས། དློན་གྱིས་ བཟའ་བ་ཅིན་བཟའ་ག། བྲེ་བ་ཅིན་བྲེ་ག། ཟར་
བའ་ ཚག་ཅིག་འབད་ན་ད་གས་ བ་ཚག་ཧ་མམ་ད་ མ་འློངས་པའ་ཚག་དང་། ཤུལ་མམ་
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འད་ ཚག་གློགས་ཀྱི་སྐབས་དང་བསྟུན་ འཕྲལ་འཕྲལ་འློག་ག་ བཟུམ་གནས་སངས་དང་
བསྟུན་དགློ།  

འདི་ལས་རིགས་བསྱེས་ཏེ་ འཇུག་པ་གཞན་ཚུ་ལུ་ཡང་ ཞིབ་འཚོལ་འབད་དེ་ སློན་
དགོཔ་ཁག་ཆེ། 
 
འདས་པའི་ བ་ཚིག་ཚུ་གི་ འཇུག་པ།  

རློགས་ཚགི་དང་ཡང་ན་ འདས་པའ་ཚག་གློགས། ཅི། ཡ། ནུག། ཆ། ད། སློ། ཚུ་གི་ཧྱེ་མར་
འཇུགཔ་ཨིན། དཔེར་ན།  

བསྒུགས་ཅི། བསྒྲུབས་ཅི། བསྡེབས་ཅི། བཟུང་ཆ། བསྐྱལ་ཆྲི་ནུག། བསྐངས་ཆ། བྲེས་
ཡ། སྐྱེས་ཡ། བཞིློན་ཡ། བསས་ཡ། བླུགས་ནུག། བསྐྱེངས་ནུག། དྲངས་ནུག། བྲེས་
ཆ་ཡ། བལྟེ་ཆ་ཡ།  ཟྱེར་དོ་བཟུམ་ཨིན། 

ལྷག་བཅས། སྟེ། ཏེ། དེ། སྦེ། ཞིནམ། ནས་ཚུ་གི་ ཧེ་མར་འཇུག་པ། དཔེར་ན།  

སྐྱེས་ཏ་སྡེློད་ནུག། ཁ་བལ་ཏ་སློང་ནུག། བྱུ་རུ་བཏགས་ཏ་འདུག། བཀག་ས་མ་ཐལ། 
བཏང་ས་བཞིག་ནུག། མལ་ཆ་བཀབ་ས་ཉིལ་ནུག། སྐམ་ས་བཞིག་ནུག། དགའ་ས་སྡེློད་
ནུག། བལྟེ་ས་འདུག། ས་ས་བཞིག་ནུག། སྡེློད་ད་བྲེས་ནུག། ལྷག་ས་བན་ནུག། བཏགས་
ས་འབག་ནུག། བཙོངས་ས་ཚརི་ནུག། དགའ་ས་སློང་ནུག། སྐྱེས་ཞིནམ་ལས་ཤེ་འློང་། 
སློན་ཞིནམ་ལས་མཐློང་འློང་།  
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ག་ཅི་འཐློབ་ཨིན་ནི་ཚུ་ སརི་ཐངས་ཀྱི་ སང་བ་འབདེ་བཅུག་དེགློ།  
 
སར་བ་ཡི་གེའི་རྣམ་གཞག་དང་ སློར་ཚུལ་ཚིག་ཕྲད་ཀི་རྣམ་གཞག། 

ལས་དོན། 
࿇ དེབྱངས་གསལ་དེང་ སློནི་རྗེས་ ཡང་འཇུག་ མགློ་ཅིནི་ འདེློགས་ཅིནི་ཚུ་ཧ་གློ་ཚུགས། 
࿇ རས་འཇུག་ལུ་ལྟེློས་པའ་ ཕྲད་རྣམ་དབ་ཚུ་ག་ཁུངས་དློན་ཧ་གློ་ཚུགས་དགློ། 
࿇ རས་འཇུག་ལུ་ ལྟེློས་མ་དགློ་པའ་ ཕྲད་རིང་དབང་ཅིན་གྱི་ ཁུངས་དློན་ཧ་གློ་ཚུགས་དགློ། 
སློང་ལཱ། 

རིག་རྩལ། (ལྷག་ན་ བྲེ་ན་) རིག་སློབས་དབ་རིམ། (དེབྱ་ཞབ་) 
༡. སློབ་དེཔློནི་གས་སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ དེབྱངས་གསལ་ སློནི་འཇུག་ རྗེས་འཇུག་ ཡང་འཇུག་ 

མགློ་ཅིནི་ འདེློགས་ཅིནི་ཚུ་ ངློས་འཛན་འབདེ་བཅུག་ཞནམ་ལས་ དེབྱ་བ་དེཔདེ་བཅུག་ས་ 
ལློགས་སུ་བཏློནི་བཅུག་དེགློ། 

རིག་རྩལ། (ལྷག་ན་ བྲེ་ན་) རིག་སློབས་དབ་རིམ། (དེབྱ་ཞབ་) 
༢. སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ སློནི་འཇུག་ག་ཡ་གུ་ཚུ་གས་ འཇུག་ཡུལ་མང་གཞ་ ག་ཅི་ལུ་རི་འཇུགཔ་ 
 ཨིན་ནི་ སློ་སློརི་བཏློནི་བཅུག་ཞནམ་ལས་ ཨིན་ནི་མན་ནི་ དེབྱ་དེཔདེ་འབདེ་བཅུག་དེགློ། དེ་

ལས་ སློབ་ཁང་ནིང་གཞ་རན་འབདེ་ནི་ག་དེློནི་ལུ་ དེཔངས་ཏ་བཞག་པ་ཅིན་ གནིམ་མད་ས་
མད་ཕནི་ཐློགས། 
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རིག་རྩལ། (ལྷག་ན་ བྲེ་ན་) རིག་སློབས་དབ་རིམ། (དེབྱ་ཞབ་) 
༣. སློབ་དེབ་ནིང་ སློརི་ཚུལ་ཚག་ཕདེ་ཀྱི་འཇུག་པའ་སྐློརི་བཙུགས་ཡློདེ་མ་འདེ་ ལྷག་བཅུག་

ཞནམ་ལས་ ཚག་ཕདེ་ཚུ་ངློས་འཛན་འབདེ་བཅུག་དེགློ། འདེ་ནིང་ མ་ཚང་མ་ཚུ་བརྡ་གཞུང་
ལ་སློགས་པ་ལྷག་བཅུག་ས་ ཞབ་འཚལ་འབདེ་བཅུག་དེགློ། 

རིག་རྩལ། (ལྷག་ན་ བྲེ་ན་) རིག་སློབས་དབ་རིམ། (དེབྱ་ཞབ་) 
༤. སློན་འཇུག་ རས་འཇུག་ ཡང་འཇུག་ མགློ་ཅིན་ འདློགས་ཅིན་ དབངས་ གསལ་བད་ཚུ་

གས་ མང་ ཚག་ བརྗེློདེ་པ་འདེ་ཚུ་ལུ་ བརན་ཏ་དེློནི་མཚམས་ ལའུ་ གླིགས་བམ་ལ་སློགས་
པ་ སྒྲུབ་པའིསྐློརི་ལས་ ཨི་ལློ་ཚུ་ལུ་མནིློ་བསམགཏང་བཅུག་ས་ ཕནི་ཡློནི་ཚུ་ཧ་གློ་བཅུག་
ས་ མང་ཚག་བརྗེློདེ་པའ་རྣམ་གཞག་ལུ་ ངས་ཤེས་འདྲློང་བཅུག་དེགློ།  དེ་སྦེ་ཨིན་ནི་མན་ནི་ 
སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ དེབྱ་ཞབ་འབདེ་བཅུག་ས་  དེཔ་དེང་སྦྲགས་ ཁུངས་དེློནི་མཚམས་༣ དེང་
༥ གང་རུང་ག་བརི་ནི་བཀློདེ་བཅུག་དེགློ། 
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ཆོས་སྐད་དང་རློང་ཁའི་ཕྲད་རྣམ་དབྱེའི་ཁྱད་པར། 

ལས་དོན། 
࿇ ཆེློས་སྐདེ་དེང་ རློང་ཁའ་ རྣམ་དེབྱའི་ཁྱདེ་པརི་ག་ཅི་ཡློད་ག་ ཧ་གློ་ཚུགས་དེགློ། 
࿇ ཆེློས་སྐདེ་དེང་རློང་ཁའ་ ཚག་ཕདེ་ལུ་ཁྱད་པརི་ག་ཅི་ཡློད་ག་ ཧ་གློ་ཚུགས་དེགློ། 
࿇ ཆློས་སྐད་དང་རློང་ཁའ་ཕྲད་རྣམ་དབའི་ དཔར་བརློད་དང་དབ་བ་ཚུ་ ཤེས་ཚུགས་དགློ། 
 

སློང་ལཱ།  
རིག་རྩལ། (ལྷག་ན་ བྲེ་ན་) རིག་སློབས་དབ་རིམ། (དེབྱ་ཞབ་) 

༡. སློབ་དེཔློནི་གས་ ཕདེ་རྣམ་དེབྱ་ཚུ་ ག་སྡུརི་འབདེ་དེ་ བལྟེ་བཅུག་ཞནམ་ལས་ ཆེློས་སྐདེ་ཀྱི་
ནིང་ལུ་ ཕདེ་ག་ཅི་རི་ཡློདེ་ག་དེང་ དེ་ཚུ་ རློང་ཁའ་སྐབས་ལུ་ འཕ་སྣློནི་ག་དེ་སྦེ་རི་ཡློདེ་ག་ 
ལྷག་ས་དེབྱ་བ་དེཔདེ་བཅུག་དེགློ།  

རིག་རྩལ། (ལྷག་ན་ བྲེ་ན་) རིག་སློབས་དབ་རིམ། (ལག་ལན་) 
༢. རློང་ཁ་དེང་ ཆེློས་སྐདེ་གཉས་ལུ་ མ་འདྲ་བའ་ཁྱདེ་རྣམ་ཚུ་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ག་སམས་ལུ་ངས་

བཅུག། དེ་ཚུ་ག་འཇུག་ཚུལ་ཚུ་ ལགས་ཤེློམ་སྦེ་ ཧ་གློ་བཅུག་ཞནམ་ལས་ དེ་ཚུ་ག་རྣམ་
གཞག་དེཔར་ནི། དེགག་སྒྲི་ མ་ མ་ མན་ མད་ མན་ ཚུ་དེགག་སྒྲི་ཨིན་རུང་ མ་མ་
གཉས་མང་ག་ཐློག་མ་དེང་ མན་མད་མན་ གསུམ་མང་ག་མཐའ་མརི་འཇུག་ནི་ཡློདེཔ་
བཟུམ།  
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རིག་རྩལ། (ལྷག་ན་ བྲེ་ན་) རིག་སློབས་དབ་རིམ། (ལག་ལན། དེབྱ་དེཔདེ) 
༣. དེཔར་བརྗེློདེ་ཀྱི་དེབྱ་བ་དེང་ དེཔར་བརྗེློདེ་བཀློདེ་ཐངས་ཚུ་ བསྐྱེརི་ཞབ་འབདེ་དེགློཔ་དེང་ 

ལག་ལན་དེངློས་འཐབ་ཀྱི་དེློནི་ལུ་ དེཔར་བརྗེློདེ་རྐྱབ་བཅུག། དེ་ལས་ འབྲི་རྩློམ་དེང་སྲུང་ 
སྙནི་རྩློམ་ཚུ་ནིང་ལས་ཕརི་ ཕདེ་རྣམ་དེབྱ་ཚུ་ ག་དེ་སྦེ་ ལག་ལན་འཐབ་ཡློདེ་ག་དེང་། དེ་ཚུ་ 
དེཔར་བརྗེློདེ་དེབྱ་བ་ཚུ་ལས་ ག་ཅིའི་ནིང་ཛུདེཔ་ཨིན་ནི་ དེབྱ་དེཔདེ་འབ་བཅུག་དེགློ། 

རིག་རྩལ། (བྲེ་ནྲི། ཉནི་སབ) རིག་སློབས་དབ་རིམ། (ལག་ལན། དེབྱ་དེཔདེ) 
༤. ཕདེ་རྣམ་དེབྱའི་ དེློནི་ཚནི་ཚུ་ སློབ་སློནི་འབདེ་ཚརི་ཞནམ་ལས་ སློབ་ཕྲུག་ཁློང་རི་ལུ་ དེློནི་

ཚནི་འདེའི་སྐློརི་ལས་ དྲ་བ་དེང་ལནི་ཚུ་ བཟེློ་བཅུག། དེ་ལས་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ སྡེ་ཚནི་འབདེ་
བགློ་ཞནམ་ལས་ ཡག་ཐློག་དེང་ ཡང་ནི་ ངག་ཐློག་ལས་ འདྲ་ལནི་འགྲནི་བསྡུརི་ འགློ་
འདྲན་འཐབ་དེགློ།         
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ཡིག་སྐུར་རྣམ་གཞག། 
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ངོ་སློད། 

ཡག་བསྐུརི་རྣམ་གཞིག་ཟར་མ་འད་ སྤྱིར་བཏང་ཆློས་དང་འཇིག་རན་གྱི་བ་སྒེློའ་ལམ་ལུགས་ནང་ལུ་ 
ཕྱེ་ནང་ག་འབྲེལ་རྒྱུན་ཚུ་ ཡག་ཐློག་ལུ་ལག་ལན་འཐབ་ན་ག་ཡག་རིགས་ལུ་སབ་ཨིན། ད་ལུ་ གཏང་
ཡག་དང་ བསྐུརི་ཡག་ ཡག་འགྲུལ་དང་ བརྡ་འབྲེལ་ཡག་རིགས་ཟར་མ་ཚུ་ཡང་ སབ་སློལ་ཡློད།  
ཡག་འགྲུལ་གྱི་ ལམ་ལུགས་འད་ འགློ་དང་པ་རི་ སངས་རྒྱས་བཅིློམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ བུམློ་མུ་ཏག་
འཁྲི་ཤེང་ལུ་ སྐྱེབས་ནང་པའ་དཀློན་མཆློག་གསུམ་བསན་ཟར་ གནང་མ་སྤྲིངས་ཡག་དང་། དཔལ་
མགློན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་ རྒྱལ་པློ་བད་སྤྱིློད་བཟང་པློ་ལུ་ ཆློས་སད་སྐྱེློང་ཐངས་ཀྱི་བསབ་བ་ཚུ་
ཡག་ཐློག་ལུ་ བཀློད་ད་གནང་མ་ག་འཕྲན་ཡག་ཚུ་ལས་འགློ་བཙུགས་ཏ་བྱུང་ནུག། 

ང་བཅིས་རིའ་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ འད་ནང་ལུ་ཡང་ སློན་མ་ཞིབས་དྲུང་རིན་པློ་ཆ་མཆློག་གས་ བསན་པ་
དང་སམས་ཅིན་ལུ་གནློད་པའ་དངློས་ཅིན་མ་དང་ དངློས་མད་ལྷ་འདྲ་ཚུ་ལུ་ བཀའ་བསྒེློའ་འཕྲན་ཡག་
གནང་ཡློད་མ་ཚུ་དང་ གློང་མ་རིམ་འབློན་ཚུ་གས་གནང་མ་ མགློ་བཀའ་ཤེློག་དང་ མཇུག་ཕྱེག་ཐམ་
ཅིན་མ་ཟར་བའ་རྣམ་གཞིག་ཡློདཔ་མ་ཚད་ འློག་མ་ཚུ་གས་ ཡརི་གློང་མ་ལུ་ཕུལ་བའ་ ཞུ་ཡག་དང་
ཞུ་ཚག་ག་ལམ་ལུགས་ཚུ་ སློན་གློང་ལས་ ད་རིས་ཀྱི་བརི་ན་ ཁྱུན་མ་ཉིམས་པརི་གནས་ཏ་ཡློད།། 

ད་བཟུམ་མའ་ཡག་བསྐུརི་རྣམ་གཞིག་ག་ནང་གསས་ཀྱི་དབ་བ་ལུ་ ཡ་གུ་བྲེས་ཏ་གཞིན་ལུ་བསྐྱེལ་དགློ་
པའ་གཏང་ཡག་ག་རིགས་ལུ་ ཞུ་ཡག གཏང་ཡག་ བཀའ་ཤེློག་ བཀའ་རྒྱ་ ཁྱབ་བསྒྲགས་ 
གསལ་བསྒྲགས་ འཕྲན་ཡག་ཚུ་དང་། ཞུ་ཚག་/བཤེར་ཡག་ ངག་བརློད་ རྩློད་བཙུགས་/ཉིས་
བཙུགས་ རྩློད་ཡག་/རྩློད་ལན་ཚུ་དང་ གནད་དློན་གཞིན་གྱི་ བརྡ་དློན་སྤྲིློད་ལན་ཡག་འགྲུལ་ཚུ་ 
ཚུད་ན་དང་ ཕྱེ་ཁརི་བསྐྱེལ་མ་དགློ་པརི་ ནང་ན་ལག་ལན་འཐབ་ན་ག་ཡག་རིགས་ལུ་ སྙན་ཞུ་ སྙན་
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གསློལ་ ལས་རིམ་ གློས་གཞི་ གློས་ཆློད་ གན་རྒྱ་ ཟན་བྲེས་ ལས་འགུལ་ འཆརི་གཞི་འབྲེ་ཐངས་
ཀྱི་ལམ་ལུགས་ཚུ་ཚུདཔ་ཨིན།  

དབ་བ་ད་གཉིས་ཆ་རི་ གནད་དློན་དང་འཁྲིལ་ཏ་ གཞུང་དློན་ལུ་བི་དག་ོཔའ་ ཡག་རིགས་ལུ་ གཞུང་
འབྲེལ་ཡག་འགྲུལ་དང་ ཚང་དློན་ལུ་བི་དག་ོཔའ་རིགས་ལུ་ ཚང་འབྲེལ་ཡག་འགྲུལ་ སྒེར་དློན་ལུ་བི་
དག་ོཔའ་རིགས་ལུ་ སྒེར་དློན་ཡག་འགྲུལ་ཟར་ ཡ་གུ་འབྲེ་ཐངས་ཀྱི་ ལམ་ལུགས་ཁག་གསུམ་
འབད་ཡློད།  

༡ གཞུང་འབྱེལ་ཡིག་འགྲུལ། 
གཞུང་འབྲེལ་ཡག་འགྲུལ་ཟར་མ་འད་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ག་ཆབ་སད་འཛོན་སྐྱེློང་དང་བདག་སྐྱེློང་
འཐབ་ན་དང་ མ་སར་སྐྱེད་སྡུག་ག་མཐའ་སྐྱེློང་ ཕྱེའི་རྒྱལ་ཁབ་དང་མཐུན་འབྲེལ་བཟློ་ན་དང་ 
རྒྱུན་སྐྱེློང་འཐབ་ན། རྒྱབ་ཁབ་གློང་འཕལ་གྱི་ཕྱེག་ལཱ་ཚུ་ག་དློན་ལུ་ ལག་ལན་འཐབ་དགློ་
པའ་ཡག་རིགས་ཚུ་ཨིན། གཞུང་འབྲེལ་ཡ་གུའ་རིགས་ཚུ་ནང་ གུས་ཞིབས་དང་ལྡན་པའ་ 
ཚག་དློན་ཚུ་བཙུགས་ཏ་ འཐློབ་ལམ་དང་འཁྲིལ་ཏ་བྲི་དགོཔ་ཨིན། ཡ་གུ་འད་ སློབ་
དཔློན་དང་ ཡག་ཚང་ག་འགློ་དཔློན་ མདློ་ཆན་ དྲུང་ཆན་ བློན་པློ་ ལྷན་རྒྱས་ ད་ལས་ མ་
དབང་མངའ་བདག་རིན་པློ་ཆ་ཚུན་གྱི་བརི་ན་ འབྲེལ་བ་འཐབ་ཨིན། 

༢ ཚོང་འབྱེལ་ཡིག་འགྲུལ། 
ཚང་འབྲེལ་ཡག་འགྲུལ་ཟར་མ་འད་ ཚང་བསྒྱུརི་དང་ ཡང་ན་ ལཱ་གཞིན་གྱི་རིགས་དང་
འབྲེལ་བའ་ དྲ་དཔྱེད་འབད་དགློཔ་ མཁློ་མངགས་འབད་ན་ དངུལ་ཕརི་ཚུརི་སྤློ་བཤུད་
འབད་ན་ ཞུ་བ་ཕུལ་ན་ ཐློ་རྐྱབ་ན་ ཉིློགས་བཤེད་བཀློད་ན་དང་ བཟློད་གསློལ་ཞུ་ན་ལ་
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སློགས་པའ་ ཡག་རིགས་ལུ་སབ་ཨིན། ཚང་འབྲེལ་ཡག་རིགས་ཀྱི་ རིང་བཞིན་ད་གཞུང་
འབྲེལ་ཡ་གུ་དང་ཅིློག་འཐད་ ཚང་འབྲེལ་ཡག་རིགས་ནང་ལུ་ཁག་ཆ་ཤེློས་རི་ རིང་ག་གནད་
དློན་བཙུགས་དགློཔ་ད་ཚུ་ དློན་ཐློག་ལུ་ཕློགཔ་ ཧང་སངས་ས་འབད་ ནློརི་འཁྲུལ་མད་པརི་
བཀློད་དགློཔ་གལ་ཆ། 

༣ ཚོང་འབྱེལ་ཡིག་རིགས་ཀི་འབི་བཀོད། 
༡ ཡ་གུ་འབྲེ་ཐངས་དང་ ཟླ་ཚས་བཀློད་ཐངས་ཚུ་ གཏང་ཡག་དང་ཅིློག་འཐད། 
༢ ཡ་གུ་བསྐྱེལ་སའ་ཁ་བང་འད་ ལགཔ་གཡློན་ཕྱེློགས་ཀྱི་མགུ་ཏློ་ཁརི་བྲི་དེགློ། 
༣ རྩ་དློན་ད་ ཁ་བང་ག་འློག་ལུ་ ཡ་གུ་བྲེ་ན་འགློ་མ་བཙུགས་པའ་ཧ་མརི་ ས་སློང་

ནང་ ཤེློག་གུ་ཕརི་ཕྱེད་ཚུརི་ཕྱེད་ལུ་ བྲི་དེགློ། 
༤ རྩ་དློན་གྱི་འློག་ལས་ཕརི་ འློག་ཐག་འཐན་ན་དང་ ཡང་ན་ གནག་ཡག་ནང་བྲི་

དེགློ། རྩ་དློན་འབྲེ་བ་ཅིན་ ཡག་སྣློད་ནང་བཙུགས་པའ་སྐབས་སུ་འཇིམ། 
༥ ཁུངས་གཏུགས་བཀློད་དགློཔ་རི་ཡློད་པ་ཅིན་ ད་ཚུ་དློན་ཚན་ད་ག་ མགློ་མཇུག་གང་

རུང་ནང་ བཀློད་དགློ། 
༦ ཡ་གུ་འབྲེྲིཝ་ད་ དློན་མཚམས་བཅིད་ད་བྲི་དེགློ། དློན་མཚམས་འགློ་བཙུགས་པའ་

སྐབས་ དུས་རྒྱུན་ཡ་གུ་གཞིན་འབྲེྲིཝ་ད་ ཅིློག་འཐདཔ་འབད་འགློ་བཙུགས་དགློ། 
༧ མཇུག་དློན་འད་ དློན་ཚན་ངློ་མ་ལུ་གཙོ་བློརི་ བཏློན་ཐློག་ལས་མཇུག་བསྡུ་དགློ། 
༨ ཡ་གུ་བྲེས་ཚརི་བའ་མཇུག་ལུ་ རིང་སློའ་ས་ཡག་བཀློད་དགློ། ས་ཡག་ག་འློག་ལུ་

རིང་སློའ་མང་བྲེ་དགློ། 
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༣ སྒྱེར་དོན་ཡིག་འགྲུལ། 
ཡག་འགྲུལ་འད་ནང་ ཡ་གུའ་ཚག་དློན་ཚུ་ ང་བཅིས་རིའ་ཆ་རིློགས་ཚུ་དང་གཅིག་ཁརི་ བློ་
རྐྱབ་དློ་བཟུམ་ས་བི་དགོ། མ་གཞི་སྙན་ངག་ག་ཚག་རྒྱན་འད་ མཁས་པ་ཐུགས་དགྱིས་པའ་
ཚག་ག་མ་ཏློག་ཨིན་རུང་ སྙན་ངག་མ་ཤེས་མ་ མ་མང་སྤྱིར་བཏང་ལུ་ གློ་བརྡ་སྤྲིློད་ནའི་
ཡ་གུ་ཚུ་ག་ནང་ ཡུལ་དང་མ་འཁྲིལ་བརི་ སྙན་ངག་ག་རྒྱན་ཚག་བཙུགས་ཏ་འབྲེ་བ་ཅིན་ གློ་
བ་ལན་མ་ཚུགས་པའ་ཉིན་ཁ་ཡློདཔ་ལས་ ཡུལ་དང་འཁྲིལ་ཏ་བྲེ་དགློ། 

སྒེར་དློན་གྱི་ཡ་གུ་འད་ གཙོ་བློ་ རིང་སློའ་ཕམ་སྤུན་ཆ་དང་ གཉིན་ཉིྱེཝ་ཚུ་ལུ་དང་ རིང་ག་
དགའཝ་མཐུནམ་ཚུ་ལུ་ ད་ལས་ སྒེར་དློན་ལུ་འབྲེལ་བ་ འཐབ་དགློ་པའ་མ་གཞིན་ལུ་ བི་
དག་ོམ་འད་ལུ་སབ་ཨིན།  ད་ཡང་ གནས་ཚུལ་བཤེད་ན་ གློགས་རིམ་ལན་ན་ བསབ་བ་
བན་ན་ སམས་གསློ་འབད་ན་ བཀ་ཤེས་བད་ལགས་ཞུ་ན་ མགློན་ཞུ་འབད་ན་ བཀན་ངློ་
གསློ་ཞུ་ན་ ཧང་གཏམ་བཤེད་ན་ སྒེར་གྱི་ལཱ་དང་ འབྲེལ་བའ་ཡ་གུ་གཞིན་ བྲི་དེགློཔ་ཐློན་
མ་ཚུ་ཨིན། 

༤ འབི་ཤོག་གི་འབི་བཀོད། 
ཞུ་ཡག་ག་རིགས་ལུ་ འབྲེ་ཤེློག་ག་ གཡློན་ཁ་ཐུག་ག་ས་གློ་དང་ མགུ་ཤེློག་འད་ གཞིན་ས་
ལུ་ཆ་བཞིག་ས་ གུས་ཞིབས་དང་ཆ་བསློད་ཀྱི་དློན་ལུ་ ཞིང་ཁམས་སློམ་སུ་ཅིག་བཞིག་དགློཔ་
དང་། འབྲེ་ཤེློག་ག་གཡས་ཁ་ཐུག་དང་ མཇུག་ཤེློག་འད་ རིང་ས་ལུ་ཆ་བཞིག་ས་  དམན་
ས་བཟུང་བའ་དློན་ལུ་ རྒྱ་ཆུང་ཀུ་འབད་བཞིག་དགློཔ་ཨིན། བཀའ་ཤེློག་དང་ གཞིན་སྤྱིར་
བཏང་ག་དློན་ལུ་ ཆ་བསློད་དང་ དམན་སའ་དབ་བ་ཕྱེ་མ་དགློ་པརི་ གཡས་གཡློན་གྱི་ཞིང་
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ཁམས་གཉིས་ཀྱི་རྒྱ་ཚད་འདྲ་མཉིམ་དང་ མཇུག་ཤེློག་ལས་ མགུ་ཤེློག་རྒྱ་སློམ་འབད་བཞིག་
དགློཔ་ཨིན།  

༥ མགུ་ཡིག་གི་འཐོབ་ལམ། 
ནམ་རི་འབད་རུང་ ང་བཅིས་རི་ ཡ་གུ་ཐུང་ཀུ་ཅིག་འབྲེ་རུང་ ཡ་གུ་འད་ལུ་མགློ་རྒྱན་དགློ།  
མགློ་རྒྱན་འད་གས་ ཡ་གུ་འད་ག་ལུ་འབྲེྲིཝ་ཨིན་ན་ཤེས་ཚུགས། འད་ཚུ་འློག་ལུ་ཡློད་དློ་
བཟུམ་ཁག་བཞི་ལུ་ ཕྱེས་ཏ་ལག་ལན་འཐབ་དགློ། ད་ཚུ་ལུ་ མགུ་ཡག་དང་ མགུ་རྒྱན་ 
མགློ་རྒྱན་ཟར་ སབ་སློལ་ཡང་ཡློདཔ་ཨིན། 

ཀ་ ཆ་རིློགས་དང་ཕམ་སྤུན་ཆ་ལུ་བྲེ་ན་ག་མགློ་རྒྱན། (༈ ) འད་གཉིས་གང་རུང་ 
བཙུགས་དགློ། ཕན་ཚུན་གྱི་བརི་ན་ མཐུན་འབྲེལ་གྱི་འདུ་ཤེས་ ཆུའ་རྒྱུན་བཟུམ་
ཡློད་པའ་བརྡ་ཨིན། 

ཁ་ གློངམ་ལུ་ཞུ་ཡག་བྲེ་ན་ག་ མགློ་རྒྱན། (༊) སྒེློ་གསུམ་གྱིས་གུས་བཏུད་ཞུ་
བའ་བརྡ་ཨིན། 

ག་ ཡག་རིགས་སྤྱིར་བཏང་ག་ མགློ་རྒྱན། (༉) ག་རི་འདྲ་མཉིམ་ཨིན་པའ་བརྡ་
སློནམ་ཨིན།     

ང་ བཀའ་ཤེློག་གནང་ན་ག་ མགློ་རྒྱན། ( ) ཆློས་སད་ལུགས་གཉིས་ཀྱི་ 
བཀའ་དབང་ག་འློག་ལུ་འདུས་པའ་བརྡ་ཨིན།    
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༦ གཏང་ཡིག་གི་གོ་རིམ་སིག་བཀོད། 
གཏང་ཡག་ག་རིགས་ལུ་ སརི་སློལ་ལམ་ལུགས་གཅིག་དང་ དང་རིབས་ལམ་ལུགས་གཅིག་
དང་འབད་ འབྲེ་ཐངས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་མ་འདྲཝ་ཁག་གཉིས་འབད་ཡློདཔ་ཨིན། སརི་སློལ་
ལམ་ལུགས་འད་ ཞུ་ཡག་ག་རིགས་ལུ་ ལག་ལན་འཐབ་སློལ་ཡློདཔ་ལས་ འད་ལུ་དང་པ་
མགུ་ཡག་ གཉིས་པ་མགུལ་རྒྱན་ གསུམ་པ་གུས་ཕབ་ བཞི་པ་མཚམས་འདྲ་ ལྔ་པ་རིང་
ག་གནས་ཚུལ་ དྲུག་པ་མཚམས་གསློལ་ བདུན་པ་བརན་བཞུགས་ བརྒྱད་པ་ཞུ་རན་ དགུ་
པ་གནམ་ལློ་ ཟླ་ཚས་ བཅུ་པ་ཕུལ་ཕབ་ བཅུ་གཅིག་པ་མང་རགས་ས་ཡག་བཅིས་ ཚང་
དགློཔ་ཨིན། 

དང་རིབས་ ལམ་ལུགས་ཀྱི་ཞུ་ཡག་ནང་ལུ་ མགུལ་རྒྱན་བཙུགས་ཐངས་ལམ་ལུགས་གཉིས་
ཡློད། ད་ཡང་ ས་རིབས་ལམ་ལུགས་ཀྱི་ མགུལ་རྒྱན་བསྡུས་པ་བཙུགས་ཏ་ འབྲེ་སློལ་
ཅིག་དང་ ཡ་གུ་ཕུལ་སའ་ཡུལ་གྱི་ གློ་གནས་དང་ ཁ་བང་ འབྲེ་ཤེློག་གཡློན་ཁ་ཐུག་ལུ་ 
བརྩགས་མརི་བཀློད་ད་ འབྲེ་སློལ་ཅིག་ཡློད། ད་ལས་ དང་རིབས་ནང་ལུ་ དློན་མཚམས་
ནང་འདྲན་འབད་དགློཔ་ཅིག་དང་ འབད་མ་དགློ་པའ་ལམ་ལུགས་ཅིག་ཡང་ཡློད། ད་གཉིས་
ཆ་རི་ག་གློ་རིམ་འད་ དང་པ་མགློ་ཡག་ གཉིས་པ་མགུལ་རྒྱན་ གསུམ་པ་གུས་ཕབ་ བཞི་
པ་ རིང་ག་ངློ་སྤྲིློད་ ལྔ་པ་མཚམས་གསློལ་ དྲུག་པ་གནམ་ལློ་ཟླ་ཚས་ བདུན་པ་ཕུལ་ཕབ་ 
བརྒྱད་པ་ས་ཡག་མང་རགས་བཅིས་ཚང་དགློཔ་ཨིན།  

སློབ་རིམ་༡༢ པ་འད་ནང་ལུ་ གཏང་ཡག་ག་རིགས་ལས་ ཞུ་ཡག་དང་ གཏང་ཡག་ 
བཀའ་ཤེློག་དང་ བཀའ་རྒྱ་ གསལ་བསྒྲགས་ ཞུ་ཚག་/བཤེར་ཡག་ཚུ་དང་ ནང་འབྲེལ་
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ཡག་རིགས་ལས་ སྙན་ཞུ་ སྙན་གསློལ་ གློས་ཆློད་ འབའ་གན་རྒྱ་ འབྲེ་ཐངས་ཚུ་ལུ་ སང་
བ་འབད་དགློཔ་འབད་ཚུད་ད་ཡློད། ད་ཚུ་གཞུང་འབྲེལ་ ཚང་འབྲེལ་ སྒེར་དློན་ཡག་འགྲུལ་
དང་ ས་རིབས་ དང་རིབས་ཀྱི་ ལམ་ལུགས་ངློས་འཛོན་ཚུ་ དཔ་རིས་སློ་སློའ་མགུ་ལུ་བཀློད་
ད་ཡློད མ་ལུ་དབ་དཔྱེད་འབད་ད་ ལག་ལན་འཐབ་དགློཔ་ཨིན་ནློ།། 
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ཚོང་འབྱེལ་ཡི་གུ། 
ལས་དོན། 
1. ཚང་འབྲེལ་ཡ་གུའ་ ཁྱད་རྣམ་དང་ནམ་ལག་ལན་འཐབ་ཨིན་ན་ ཧ་གློ་ཚུགས་དགློ། 
2. ཚང་འབྲེལ་ཡ་གུ་ ལག་ལན་གྱི་དློན་ལུ་ གློམས་སང་ཚུད་ཚུགས་དགློ། 
3. ཚང་འབྲེལ་གྱི་ ཡ་གུ་འད་ལས་རིགས་བསྒྲས་ཏ་ གཞིན་ཡང་བི་ཚུགས་དགློ། 
སློང་ལཱ། 

རིག་རྩལ། (ལྷག་ན་) རིག་སློབས་དབ་རིམ། (དབ་དཔྱེད་) 
༡. སློབ་དབ་ནང་ཡློད་མ་ ཚང་འབྲེལ་གྱི་ཡ་གུ་འད་ ལེགས་ཤོམ་སྱེ་ལྷག་བཅུག་ཞིནམ་ལས་ 

གློ་རིམ་ཚུ་རི་རི་བཞིན་ དབ་དཔྱེད་འབད་བཅུག་ས་ཐློ་བཀློད་བཅུག་དགློ། 

རིག་རྩལ། (ལག་ལན་) རིག་སློབས་དབ་རིམ། (གཅིག་བསྡུས་) 
༢. སློབ་དབ་ནང་ཡློད་ཡློད་མ་ ཡག་རྒྱུགས་ཐློག་ལུ་གཞི་རན་འབད་ད་ དློན་ཚན་གཞིན་མ་ག་

ཐློག་ལུ་ རིགས་བསྒྲས་ཏ་བི་བཅུག་དགློ། ད་ལས་ འབྲུག་ཤེང་བཟློ་ཁང་གས་ རིན་སྡུརི་
གསལ་བསྒྲགས་ནང་ལུ་བཀློད་ཡློད་པའ་ སྤུས་ཚད་འད་ལས་ དམའཝ་ཅིག་བསྐྱེལ་གཏང་
པ་ཅིན་ ཅི་ཆས་ཚུ་ལློག་གཏང་ན་ག་དློན་ལུ་ འབྲུག་ཤེང་བཟློ་ཁང་ག་ འཛོན་སྐྱེློང་མདློ་ཆན་ལུ་ 
ཚང་འབྲེལ་གྱི་ཡ་གུ་འདྲཝ་བྲེ་ན་དང་ ཡངན་ འབྲུག་ཤེང་བཟློ་ཁང་ག་མདློ་ཆན་གྱིས་ རྒྱལ་
ཡློངས་ཨིམསྲུ་ཚགས་པའ་ཡག་ཚང་ལུ་ ཅི་ཆས་ཚུ་ད་ལྟེློ་མཛོད་ནང་མད་ཟར་འབྲེ་བཅུག། 

རིག་རྩལ། (ལྷག་ན་ བྲེ་ན་) རིག་སློབས་དབ་རིམ། (ལག་ལན་) 
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༡. སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ སློབ་དབ་ནང་ཡློད་པའ་ གཏང་ཡག་ག་གློ་དློན་འད་ ལགས་ཤེློམ་ལྷག་
བཅུག་ཞིནམ་ལས། སྒེར་དློན་དང་། ཚང་འབྲེལ། གཞུང་འབྲེལ་གྱི་ཡ་གུ་ཚུ་ སྐློརི་ལས་ཟན་
བྲེས་བཀློད་བཅུག་དགློ། 

རིག་རྩལ། (ལྷག་ན་ བྲེ་ན་) རིག་སློབས་དབ་རིམ། (ལག་ལན་) 
༢. སློབ་དཔློན་གྱིས་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ མགློ་རྒྱན་འཐློབ་ལམ་དང་ འབྲེ་ཐངས་ལམ་གསརི་རྙང་ག་

ཐློག་ལུ་ དློན་ཚན་སློབ་དཔློན་གྱིས་སྤྲིློད་ཞིནམ་ལས་ ཡ་གུ་བི་བཅུག་དགློ། 

རིག་རྩལ། (ལྷག་ན་ བྲེ་ན་) རིག་སློབས་དབ་རིམ། (ལག་ལན་) 
༣. གཏང་ཡག་རིག་གསརི་ལམ་ལུགས་ལས་ ཨི་པ་ལུ་བྲེས་ཏ་ཡློད་མ་འད་ ལྷག་བཅུག་ཞིནམ་

ལས་ ལན་འབྲེ་བཅུག། 
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གཏང་ཡིག། 
ལས་དོན། 
࿌ གཏང་ཡག་འད་ཁག་ཆ་ཧང་ ག་དམ་ཅིག་ཨིན་ན་དང་ ནམ་ འབྲེྲིཝ་ཨིན་ན་ ད་ག་དགློས་པ་ 

དང་ བད་ལས་ཚུ་ ཧ་གློ་ཚུགས་དགློ། 
࿌ གཏང་ཡག་ག་ འབྲེ་ཐངས་ལམ་ལུགས་དང་འཁྲིལ་ཏ་ གནད་དློན་ག་ཅི་བཟུམ་རི་འབད་རུང་ 

བི་ཚུགས་དགློ། 
࿌ ཧ་མ་ག་ལུགས་སློལ་འབད་ ཚགས་བཅིད་ཀྱི་ནང་ གཏང་ཡག་ག་ འབྲེ་ཐངས་ལམ་ལུགས་ 

བི་ཚུགས་དགློ། 

སློང་ལཱ། 
རིག་རྩལ། (ལྷག་ན་ བྲེ་ན་) རིག་སློབས་དབ་རིམ། (དབ་ཞིབ་) 

༡. གཏང་ཡག་ག་ དཔ་དང་པ་འད་ སློབ་ཕྲུག་རིང་རི་སློ་སློ་ལུ་ ལེགས་ཤོམ་སྱེ་ ལྷག་བཅུག་
ཞིནམ་ལས་ ད་ག་ཅི་ག་སྐློརི་ལས་ཨིན་ན་ བཅུད་དློན་བི་བཅུག་དགློ། 

རིག་རྩལ། (ལྷག་ན་ བྲེ་ན་) རིག་སློབས་དབ་རིམ། (ལག་ལན་) 
༢. ཡ་གུ་འད་ནང་ བཀློད་ཡློད་མའི་ གནད་དློན་དང་འཁྲིལ་ཏ་ སློབ་ཕྲུག་རི་རི་བཞིན་ལུ་ ལན་

བི་བཅུག་དགློ། ད་ག་ཤུལ་ལུ་ སློབ་དཔློན་གྱིས་ ཡ་གུ་ག་ལན་འད་ཕློག་དང་ མ་ཕློག་དབ་
ཞིབ་འབད་ད་ ག་ཅི་འབད་མ་ཕློགཔ་ཨིན་ན་ སྐྱེློན་ངློས་འཛོན་འབད་བཅུག་ཞིནམ་ལས་ 
བསྐྱེརི་ཟླློས་འབད་བི་བཅུག་དགློ།  
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རིག་རྩལ། (ལྷག་ན་ བྲེ་ན་) རིག་སློབས་དབ་རིམ། (དབ་དཔྱེད་) 
༣. ཚ་རིང་ཕུན་ཚགས་ཀྱིས་ ཁློ་རིའ་ཨི་པ་ལུ་འབྲེ་མ་ ཡ་གུ་འད་ནང་ གནད་དློན་ག་ཅིའི་སྐློརི་

ལས་འདུག་ག་ ལྷག་བཅུག་ཞིནམ་ལས་ འློག་ག་དྲ་བ་ཚུ་ག་ལན་བི་བཅུག་དགློ། 
༡ ཡ་གུ་འད་ བསྐྱེལ་དགློ་པའ་ གནད་དློན་ ག་ཅི་རི་འློང་ན་མས་ ཁྱློད་རིའ་བསམ་

འཆརི་བྲེས། 
༢ ཡ་གུ་འབྲེ་མ་འད་ ཁྱློད་ཨིན་པ་ཅིན་ གནས་ཚུལ་འཐབ་ག་ཅི་རི་ བཙུགས་

བཙུགསཔ་འློང་ག། 
༣ སློབ་གྲྭ་ནང་ལུ་དགའ་དགློ་པའ་ དློན་ཚན་ལ་ཤེ་བཙུགས་ཏ་འདུག། ཁྱློད་ཀྱི་སམས་

ལས་འབད་བ་ཅིན་ དགའ་དགློ་པའ་གནད་དློན་ཁག་ཆ་ཤེློས་ག་འད་འློང་ན་མས། 
གཙོ་རིམ་སྒྲགས། 

རིག་རྩལ། (ལྷག་ན་ བྲེ་ན་) རིག་སློབས་དབ་རིམ། (གཅིག་བསྡུས་) 
༤. ཚ་རིང་ཕུན་ཚགས་ཀྱི་ ཨི་པ་འད་ཁྱློད་ཨིན་པ་ཅིན་ ཡག་ལན་ག་ད་ས་འབྲེ་འློང་ག་ མནློ་

བསམ་བཏང་ས་ལན་ཅིག་འབྲེ་བཅུག། ད་ལས་སློབ་དཔློན་གྱིས་ ཨི་ལློ་གས་འབྲེ་མ་ཡ་གུ་
འད་ སློབ་ཕྲུག་དང་གཅིག་ཁརི་ ཁ་སབ་ཀྱི་ཐློག་ལས་ ལགས་བཅིློས་འབད་ཞིནམ་ལས་ 
དཔ་སྣློད་ནང་བསྡུ་གསློག་འབད་བཞིག་དགློ། 
རིག་རྩལ། (ལྷག་ན་ བྲེ་ན་) རིག་སློབས་དབ་རིམ། (གཅིག་བསྡུས་) 

༥. སློབ་དཔློན་གྱིས་སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ ཚགས་བཅིད་ནང་ཡློད་མ་ གཏང་ཡག་འད་ ལེགས་ཤོམ་
སྱེ་ ལྷག་བཅུག་ས་ བི་ཚུགས་ན་ག་དློན་ལུ་ འློག་ག་གློ་རིམ་དང་འཁྲིལ་ཏ་འབད་དགློ། 

 ༡. ལྷག་བཅུག་ས་ ག་ལུ་བཏང་བཏངམ་ཨིན་ན་ ག་གས་བཏང་ཡ་ག་ ངློས་འཛོན་འབད། 
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 ༢. ག་ཅི་ག་དློན་ལུ་བཏང་ནུག་ག་ དགློས་པ་ཚུ་ཐློ་བཀློད་བཅུག། 
༣. གནད་དློན་ཧ་མ་གློ་མ་ཚུ་ ག་ད་དྲགདྲག་ སློབ་ཕྲུག་ཁློང་རི་ལུ་ ཚག་མཛོད་ལག་ལན་ 
   འཐབ་ས་འཚལ་བཅུག། 
༤. ད་ལས་སློབ་དཔློན་གྱིས་ མ་ཤེས་མ་ཚུ་གློ་དློན་བཤེད་བན་དགློ།  
༥. ད་ག་ཤུལ་ལས་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ གནད་དློན་ད་ག་བཅུད་དློན་ བཏློན་བཅུག་དགློ། 
༦. ཁློང་རིའ་ བློ་འདློད་ལྟེརི་ གནད་དློན་གདམ་རྐྱབ་བཅུག་ཞིནམ་ལས་ ཚགས་བཅིད་ཀྱི་ 
   ཐློག་ལས་ བྲེ་ན་འགློ་བཙུགས་བཅུག་དགློ། 
 

ད་ལས་ འགློས་ཀིས་སྱེ་ སློབ་དཔློན་གྱི་ལམ་སློན་ཐློག་ལུ་ དཔ་དང་དཔ་ཅིན་ལ་སློགས་པ་ རིམ་གྱིས་
རྒྱབ་སྐྱེློརི་འབད་ད་སློན་བན་དགློ། ད་ཡང་ སང་བ་ཚརི་གཅིག་དང་གཉིས་འབད་མན་པརི་ ལློག་ལློག་ 
དུས་ཡུན་ཐུང་གང་འཚམས་ནང་ སང་བ་འབད་བཅུག། རྩློམ་གྱི་གཏང་ཡག་ག་ལགས་ཉིས་ཀྱི་སྐློརི་
ལས་ སློབ་ཕྲུག་དང་གཅིག་ཁརི་ ཞིལ་ཚགས་ཀྱི་ཐློག་ལས་ བསམ་འཆརི་ལན་ཏ་ རྒྱུས་ཐློ་དང་བཅིས་ 
མ་འློངས་ཡརི་དྲག་བལྟེ་ན་ག་དློན་ལུ་ དཔ་སྣློད་ནང་བསྡུ་གསློག་འབད་བཞིག་དགློ། 
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ཞུ་ཡིག། 
ལས་དོན། 
࿌ ཞུ་ཡག་ཟར་མ་འད་ ག་ཅི་བཟུམ་ཅིག་ཨིན་ན་ ཧ་གློ་ཚུགས་དགློ། 
࿌ ཞུ་ཡག་ འབྲེ་ཐངས་ལམ་ལུགས་དང་འཁྲིལ་ཏ་ གནད་དློན་སློ་སློ་ནང་ལུ་བི་ཚུགས་དགློ།  
སློང་ལཱ། 

རིག་རྩལ། (ལྷག་ན་ བྲེ་ན་) རིག་སློབས་དབ་རིམ། (དབ་དཔྱེད་) 
༡. སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ ཞུ་ཡག་འད་ ལེགས་ཤོམ་སྱེ་ལྷག་བཅུག་ཞིནམལས་ དློན་ཚན་ག་ཅི་ག་

སྐློརི་ལས་རི་ ཚུད་ད་འདུག་ག་ བཅུད་བཏློན་ཏ་བི་བཅུག་དགློ  
རིག་རྩལ། (ལྷག་ན་ བྲེ་ན་) རིག་སློབས་དབ་རིམ། (དབ་དཔྱེད་) 

༢. ཞུ་ཡག་འབྲེ་ཐངས་ལུ་ སརི་སློལ་དང་ད་རིས་ནངས་པའ་ ལམ་ལུགས་ལུ་ མ་འདྲ་བའ་ཁྱད་
རྣམ་ག་ཅི་རི་འདུག་ག? ཞུ་ཡག་གཉིས་ ག་སྡུརི་འབད་ད་ དབ་དཔྱེད་འབད་ཞིནམ་ལས་ 
བཏུབ་མ་བཏུབ་ཀྱི་ སྐློརི་ལས་བཤེད་བཅུག་དགློ།   
རིག་རྩལ། (ལྷག་ན་ བྲེ་ན་) རིག་སློབས་དབ་རིམ། (ལག་ལན་) 

༣. ཞུ་ཡག་གསརི་རྙང་ག་ དཔ་ལས་ར་དྲངས་ཏ་ ད་རིས་ནངས་པ་དགློས་མཁློ་ཆ་བའ་ དློན་ཚན་
ཚུ་གདམ་འཐུ་འབད་ད་ བྲེ་ན་ག་སང་བ་འབད་བཅུག་དགློ། 

 
རིག་རྩལ། (ལྷག་ན་) རིག་སློབས་དབ་རིམ། (དབ་ཞིབ་) 
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༤. སློབ་དཔློན་གྱིས་ སློབ་ཕྲུག་ག་འབྲེ་མ་ཞུ་ཡག་འདའི་ ལགས་ཉིས་ཀྱི་སྐློརི་ལས་ བློ་སབ་ས་
གས་དཔ་སྣློད་ནང་ བསྡུ་གསློག་འབད་ད་བཞིག་དགློ། བདུན་ཕྲག་དག་པ་ཅིག་དང་ ཟླཝ་
གཅིག་ད་ཅིག་ག་ཤུལ་ལས་ ད་ལྟེློའ་གནས་སངས་དང་འཕྱེདཔ་ད་ འགྱུརི་བ་ག་ཅི་རི་འདུག་ག་ 
སྤང་བང་འབད་གློ་པའ་སྐྱེློན་ཡློན་ ག་ཅི་རི་འདུག་ག་ ཁློང་རིའ་བསམ་འཆརི་ ངས་བདན་
བཀློད་བཅུག་དགློ།  
རིག་རྩལ། (ལྷག་ན་) རིག་སློབས་དབ་རིམ། (དབ་དཔྱེད་) 

༥. སྡེ་ཚན་ལུ་ སྒེར་དློན་གྱི་ཞུ་ཡག་དང་ གཞུང་འབྲེལ་གྱི་ ཞུ་ཡག་གཉིས་ཀྱི་ འབྲེ་ཐངས་ཚུ་ 
ལེགས་ཤོམ་སྱེ་ ངློས་འཛོན་འབད་བཅུག་ཞིནམ་ལས་ ཡུལ་སློ་སློ་ལུ་བི་བཅུག་དགློ།  
རིག་རྩལ། (ལྷག་ནི་ བྲི་ནི་) རིག་སློབས་དབ་རིམ། (ལག་ལན་) 

༦. ཞུ་ཡག་ འབྲི་སའ་ཡུལ་དེང་ མགུལ་རྒྱནི་ཚུ་ཤེས་ནི་དེློནི་ལུ་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་དེཔ་མཛད་ནིང་
འཁྱད་དེ་ ཡག་བསྐུརི་རྣམ་གཞག་ནིང་ལས་ མགུལ་རྒྱནི་དེང་འབྲི་སའ་ཡུལ་ག་དེབྱ་བ་ཚུ་ 
ག་དེ་མང་མང་བྲི་བཅུག་ཞནམ་ལས་ སློབ་ཁང་ནིང་སནི་ཞུ་འབདེ་བཅུག་དེགློ།  
རིག་རྩལ། (ལྷག་ནི་ བྲི་ནི་) རིག་སློབས་དབ་རིམ། (གཅིག་བསྡུས་) 

༧. གཞུང་འབྲིལ་དེང་ སྒར་དེློནི་ག་ཞུ་ཡག་འདེ་ག་ ནིང་དེློནི་དེང་འཁྲལ་ཏ་ ཞུ་ཡག་ཕུལ་མ་
འདེ་ལུ་ ལློག་གནིང་ནི་ག་ ལནི་བྲི་བཅུག་དེགློ།  

 
 



སློབ་དཔོན་ལམ་སློན།                                  སློབ་རིམ་༡༢པ། དཔེ་སྐྲུན་ལོ་ ༢༠༢༡ ལུ། 
 

སློབ་གྲྭའི་རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་གོང་འཕེལ་ལས་ཁུངས།         ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག། 240 

སྙན་ཞུ་ངོ་སློད། 
 

སྙན་ཞུ་ཟར་མ་འད་ གཞུང་དློན་དང་འབྲེལ་བའ་ གནད་དློན་གྱི་སྐློརི་ལས་འབད་རུང་། ཡང་ན་ བལྟེ་ 
བཤེལ་ལུ་སློང་བའ་ གནས་སངས་ཚུ་ག་སྐློརི་ལས་འབད་རུང་ ཡང་ན་ གནད་དློན་གཞིན་ག་ཅི་ག་སྐློརི་ 
ལས་འབད་རུང་ ལཱ་ག་གཞི་ཅིག་ཧ་མ་ལས་ འབྲེལ་བ་ཡློད་མ་ག་གནད་དློན་ སྙན་སྒྲློན་ཞུ་ནའི་ཡ་གུ་ 
ལུ་ སབ་ཨིན། 
 
སྙན་ཞུ་འད་དློན་ཚན་ལ་ཤེ་མད་པ་ཅིན་ ཤེློག་ལབ་ཅིག་ནང་སྙན་ཞུ་དང་ ཞུ་ཡག་འབྲེལ་ཏ་བཟློ་བ་
བཏུབ་ཨིན་རུང་ དློན་ཚན་ལ་ཤེ་ཡློད་པ་ཅིན་ ལློགས་སུ་བཟློ་ས་ གདློང་ཤེློག་ཞུ་ཡག་དང་བཅིསཔ་
འབད་ ཕུལ་དགློ། གདློང་ཤེློག་ཞུ་ཡག་ཡློད་པ་ཅིན་ ལློགས་སུ་བཟློ་མ་ག་སྙན་ཞུ་ལུ་ མགུལ་རྒྱན་དང་ 
ཞུ་དློན་ཟར་བའ་ཚག་གཞི་ག་ན་ཡང་མ་དགློ། ཕྲང་ཕྲང་ དགློས་པ་དམགས་ཡུལ་ཚུ་ལས་ འགློ་
བཙུགས་ཏ་བྲི་དེགློ།  
 
སྙན་ཞུའ་ཡག་རིགས་ལུ་ སྙན་ཞུའ་ལཱ་འད་ག་སྐློརི་ལས་ ཁུངས་དློན་ནམ་རྒྱབ་ཁུངས་ དགློས་པ་དང་
དམགས་ཡུལ་ ལཱ་ག་འབད་རིམ་ བཅུད་དློན་གྲུབ་འབྲེས་ རིང་ག་ངློ་སློརི་གྱི་གློས་འཆརི་དང་ དློན་ཚན་
ལྔ་ནང་འབད་ཕུལ་དགློ། འློག་ལུ་སྙན་ཞུ་ཟུརི་སྦྲགས་འབད་མ་ཅིག་ཕུལ་ན་ག་  དཔ་ཅིག་བཀློད་ད་
ཡློད། 
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སྙན་ཞུ། 
 
ལས་དོན།   
࿇ སྙན་ཞུ་ག་ དགློས་པ་དང་ ཁྱད་རྣམ་ཚུ་ ལེགས་ཤོམ་སྱེ་ཧ་གློ་ཚུགས་དགློ།  
࿇ སྙན་ཞུ་ འབྲེ་ཐངས་ལམ་ལུགས་ཚུ་ ཧ་གློ་ས་ ལག་ལན་འཐབ་ཚུགས་དགློ། 
 
སློང་ལཱ།  

རིག་རྩལ། (ལྷག་ན་) རིག་སློབས་དབ་རིམ། (དབ་དཔྱེད་) 
༡. སློབ་དེཔློནི་གས་ གཞནི་གས་བྲིས་ཏ་ཡློདེ་མ་ཅིག་འབདེ་རུང་ ཡང་ནི་ སློབ་དེཔློནི་རིང་གས་

བྲིས་བྲིས་བའ་ སྙན་ཞུ་ཅིག་ ཤེློག་ཐང་སྦེློམ་ཅིག་གུ་བྲིས་ཏ་ སློབ་ཁང་ནིང་འབག་འློང་ས་ 
བྱང་ཤེང་གུ་ དེཔང་བཞག་ཞིནམ་ལས། གལ་ཟླ་གམ་གྱི་དབབས་ནང་ བཟློ་ས། སློབ་དེཔློནི་
གས་ གཤེམ་གསལ་ག་དྲ་བ་ཚུ་བཀློདེ་དེ་ དེབྱ་དེཔདེ་འབདེ་བཅུག། 
༡ ཁྱད་རི་ ག་རི་གས་ ཡ་གུ་འདེ་ ཚརི་གཅིག་ཁུ་སམ་ས་འབདེ་ལྷག། 
༢ ཡ་གུ་འདེ་ ག་ཅི་ག་སྐློརི་ལས་ཨིན་མས? 
༣ འདེ་ ག་ཅི་འབདེ་བྲིས་ནུག? 
༤ འབྲི་མ་འདེ་གས་གནིདེ་དེློནི་གཙོ་བློ་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱེློརི་ག་གནིདེ་དེློནི་ག་ཅི་རི་བྲིས་ནུག? 
༧ རྒྱབ་སྐྱེློརི་ག་གནིདེ་དེློནི་ ག་དེམ་ཅིག་འདུག? རྒྱབ་སྐྱེློརི་གནིདེ་དེློནི་ དེ་ཅིག་བྲི་

དེགློ་པའ་དེགློས་པ་ ག་ཅི་འློང་ནི་མས་? 
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༨ རྒྱབ་སྐྱེློརི་ག་གནིདེ་དེློནི་དེ་ཚུ་གས་ རྩ་བའ་གནིདེ་དེློནི་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱེློརི་ག་དེ་སྦེ་
འབདེཝ་མས་? གནིདེ་དེློནི་ག་འབྲིལ་བ་ ག་དེ་སྦེ་འདུག? 

༩ ཡ་གུ་འདེ་ མཇུག་ག་དེ་སྦེ་བསྡུ་ནུག? 
 

རིག་རྩལ། (ལྷག་ན་) རིག་སློབས་དབ་རིམ། (དབ་དཔྱེད་) 
༢. ཨི་ལློ་ཚུ་ལུ་ སློབ་དེབ་ནིང་ཡློདེ་མ་ སྙནི་ཞུ་འདེ་ ལགས་ཤེློམ་སྦེ་ ལྷག་བཅུག་ཞནམ་ལས་ 

ག་ཅི་ག་སྐློརི་ལས་ཨིན་མས་ག་ དེབྱ་བ་དེཔདེ་བཅུག་སྦེ་ བཅུདེ་དེློནི་བྲི་བཅུག་དེགློ། 
 

རིག་རྩལ། (ལྷག་ན་ བྲེ་ན་) རིག་སློབས་དབ་རིམ། (དབ་ཞིབ་) 
༣. སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ སྙནི་ཞུ་འདེ་ནིང་བཀློདེ་ཡློདེ་མ་ གངས་ཁ་བརྒྱ་ཆེ་ནིང་བཀློདེ་ཡློདེ་མ་ཚུ་ལུ་

བལ་ས་ སྡེ་ཚནི་ནིང་འབདེ་ བརྡ་སྒྱུརི་འབདེ་དེ་ཁུངས་དེང་སྦྲགས་བྲི་བཅུག་དེགློ།  
 

རིག་རྩལ། (ལྷག་ན་ བྲེ་ན་) རིག་སློབས་དབ་རིམ། (དབ་ཞིབ་) 
༤. སྙནི་ཞུ་དེ་ནིང་བཀློདེ་ཡློདེ་མ་ གྲློས་འཆེརི་ཚུ་ ཞབ་འཇུག་འབདེ་ནིའི་དེློནི་ལུ་ ལས་ཁུངས་

དེང་ སྡེ་ཚནི་ ག་དེང་ག་ལུ་ འློས་འབབ་འློང་ནི་མས་གློ། མནིློ་བསམ་ གཏང་བཅུག་ས་ བྲི་
བཅུག་དེགློ།  
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རིག་རྩལ། (བྲེ་ན་) རིག་སློབས་དབ་རིམ། (གཅིག་བསྡུས་) 
༥. སློབ་ཕྲུག་སྡེ་ཚནི་ འབདེ་བཟེློ་ཞནམ་ལས་ སྡེ་ཚནི་གློ་སྡུརི་ག་ཐློག་ལས་ སྙནི་ཞུ་བྲི་བཅུག་

དེགློ། གཞནི་གས་ དེློནི་ཚནི་ཅིག་ག་ཐློག་ལུ་ བྲིས་ཡློདེ་པའ་ཡ་གུ་གཉས་ ག་སྡུརི་འབདེ་དེ་
ལྷག་བཅུག་ནི། དེ་ཡང་ གཙོ་བློ་ཨི་ལློ་ཚུ་གས་ ཡ་གུ་དེ་གཉས་ ཁྱདེ་པརི་ག་སྡུརི་འབདེ་
བའ་སྐབས་ལུ་ གཤེམ་གསལ་ག་འབྲི་ཐངས་ཀྱི་དེབྱ་བ་ཚུ་ ངློས་འཛན་འབདེ་བཅུག་ནི། 

       ༡.  གཙོ་དེློནི་ག་ཅི་ཨིན་མས? 
༢.  རྒྱབ་སྐྱེློརི་ག་གནིདེ་དེློནི་ ག་དེ་སྦེ་ བཀློདེ་ནུག? ཁློང་གཉས་ལུ་ བཀློདེ་

ཐངས་ཀྱི་ཁྱདེ་པརི་ ག་དེ་སྦེ་འདུག་ དེློནི་མཚམས་གཅིག་ནིང་བཅུདེ་
བསྡུས་ཏ་ བྲི་བཅུག་དགློ།  

 
རིག་རྩལ། (བྲེ་ན་) རིག་སློབས་དབ་རིམ། (ལག་ལན་) 

༧. སློབ་དཔློན་གྱིས་ གནད་དློན་ཁག་ མ་འདྲཝ་ལ་ཤེ་བཏློན་ཞིནམལས་ སློབ་ཕྲུག་སྡེ་ཚན་སློ་སློ་
ལུ་ སྙན་ཞུ་ཁག་མ་འདྲཝ་ཚུ་ བྲེ་ན་ག་སང་བ་བན་དགློ། ད་ག་ཤུལ་ལུ་ རིང་རི་སློ་སློ་གས་
འབྲེ་མ་སྙན་ཞུ་འད་ སློབ་ཕྲུག་དམངས་ལུ་ ལྷག་བཅུག་ས་ ད་ལུ་གཞིན་གྱི་གློས་འཆརི་ཚུ་
ཚུད་བཅུག་དགློ། 
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གསལ་བསགས་ངོ་སློད། 
 
གསལ་བསྒྲགས་ཟར་མ་འད་ ལྷན་ཁག་དང་ལས་ཁུངས་ ལས་སྡེ་ཚུ་དང་ སྒེར་སྡེ་རིང་སློ་གས་ མ་
མང་ལུ་ བརྡ་དློན་སྤྲིློད་དགློ་པའ་གནད་དློན་གང་རུང་ཅིག་ སློ་སློའ་ དང་འདློད་དང་འཁྲིལ་ཏ་ ངློས་ལན་
འབད་ནའི་དློན་ལུ་ ཁ་གསལ་བཀློད་ད་ གསལ་བསྒྲགས་འབད་མ་ག་ ཡ་གུ་ཅིག་ལུ་སབ་ཨིན།  
 
གསལ་བསྒྲགས་འད་ རིང་ག་དློན་དག་འགྲུབ་དགློཔ་ཡློད་མ་ཚུ་ མ་མང་ཡློངས་ཀྱིས་ ཧ་གློ་ཚུགསཔ་
ཅིག་དང་ དང་ལན་འབད་ཚུགསཔ་ཅིག་ བཟློ་ན་ག་དློན་ལུ་ཨིནམ་ལས་ གནད་དློན་ཚུ་ ཆ་ཚང་བ་ དློན་
ཁ་གསལ་བ་ ཚག་གློ་བད་བ་ ཁུངས་བཙོན་པ་ གཞིན་གྱི་རྣ་བརི་འཛུལ་ཏློག་ཏློ་དང་ གཞིན་གྱིས་ད་ལུ་ 
དང་ལན་ འབད་ངློ་བད་ཏློག་ཏློ་ ཡློདཔ་ཅིག་བྲི་དེགློཔ་ཨིན།  
 
ད་ག་དློན་ལུ་ ལས་ཁུངས་ཁག་སློ་སློ་ལས་ གནང་བའ་གསལ་བསྒྲགས་དཔ་དག་པ་ཅིག་ འློག་ལུ་
བཀློད་ད་ཡློད། ཁྱློད་ཀྱིས་འད་ལས་རིགས་བསྒྲས་ཏ་ གནད་དློན་སློ་སློ་ནང་ གསལ་བསྒྲགས་ཡ་གུ་བྲེ་
ན་ག་སང་བ་འབད་དགློ། 
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གསལ་བསགས།   
ལས་དོན། 
༡. གསལ་བསྒྲགས་ ཟར་མ་འད་ ཁྱད་རྣམ་ག་ཅི་བཟུམ་ཅིག་ཨིན་ན་ ཧ་གློ་ཚུགས་དགློ། 
༢.  ཡ་གུ་འད་ག་ཅི་ག་དློན་ལུ་ཨིན་ན་ ཧ་གློ་ས་ལག་ལན་འཐབ་ཚུགས་དགློ།  
སློང་ལཱ།  

རིག་རྩལ། (ལྷག་ན་) རིག་སློབས་དབ་རིམ། (དབ་དཔྱེད་) 
༡. སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ ཡ་གུ་འདེ་ཚུ་ ལགས་ཤེློམ་སྦེ་ལྷག་བཅུག་ཞནམ་ལས་ རིན་སྡུརི་གསལ་

བསྒྲིགས་དེང་ ས་སློང་གསལ་བསྒྲིགས་ གཉས་ལུ་ཁྱདེ་རྣམ་ཚང་དེགློཔ་དེང་ གློ་རིམ་མ་
འདྲཝ་ག་དེ་སྦེ་རི་འདུག་ག་ ཐློ་བཀློདེ་བཅུག་དེགློ།   
རིག་རྩལ། (བྲེ་ན་) རིག་སློབས་དབ་རིམ། (ལག་ལན་) 

༢. སློབ་དེབ་ཀྱི་ནིང་ལུ་ཡློདེ་མ་ རིན་སྡུརི་གསལ་བསྒྲིགས་དེང་ ས་སློང་གསལ་བསྒྲིགས་ལས་
རིགས་བསྒྲིས་ཏ་ དེློནི་ཚནི་གཞནི་ལུ་གཞ་བཅིློལ་ཏ་བྲི་ནི་ག་ སང་བ་འབདེ་བཅུག་དེགློ།  
རིག་རྩལ། (བྲེ་ན་) རིག་སློབས་དབ་རིམ། (ལག་ལན་) 

3. དེཔར་ནི། དེློནི་ཚནི་དེ་གཉས་ བཀློདེ་མ་ཚས་གྲངས་གུ་མན་པརི་ ཕརི་འགང་དེགློཔ་དེང་ 
ཡང་ནི་ ཚུརི་བཀུམ་དེགློ་པའ་ གནིདེ་དེློནི་བཙུགས་ཏ་ གསལ་བསྒྲིགས་བྲི་བཅུག་དེགློ།  
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བཀའ་རྒྱ་ངོ་སློད། 
 
བཀའ་རྒྱ་ཟར་མ་འད་ ཡ་གློང་མ་གས་ འབད་དགློཔ་དང་ བཅིའ་དགློཔ་ཚུ་ག་སྐློརི་ལས་ འློག་མ་ལུ་ 
བཀློད་རྒྱ་དང་ བརྡ་སྐུལ་ ཡང་ན་ འབད་ཆློགཔ་དང་ མ་ཆློག་པའ་སྐློརི་ལས་ གནང་བ་བན་མ་ཡག་
རིགས་ལུ་སབ་ཨིན། ད་ལུ་ཧ་མ་འབདན་ བཀའ་ཤེློག་ཟར་སབ་ཨིན་རུང་ བཀའ་ཤེློག་དང་བཀའ་
རྒྱའ་དབ་བ་འད་ དང་པ་འབྲེ་ཐངས་ལམ་ལུགས་ གཉིས་པ་ ཚག་གཞི་བཙུགས་ཐངས་ གསུམ་པ་
དབང་ཁྱབ་ཀྱི་ཁྱད་པརི་ཚུ་ཡློདཔ་ཨིན། 
 
ད་འབད་ན་ད་གས་ བཀའ་ཤེློག་ཟར་མ་འད་ གློངམ་རྒྱལ་བློན་ཚུ་གས་ གནང་མ་དང་ ད་ཚུ་ག་ཁྱད་ཚབ་ལུ་ 
མངགས་ཏ་གནང་བའ་དབང་ཚད་ཅིན་ཚུ་དང་ ད་ལས་ རྒྱལ་ཁབ་དང་ གཞུང་ག་མཐའ་དློན་ལུ་ གནང་མ་ག་
རིགས་ལུ་ བཀའ་ཤེློག་ཟར་ཞུ་ན། ད་མན་པའ་གཞིན་ ཡག་ཚང་ག་བདག་སྐྱེློང་དང་ འཛོན་སྐྱེློང་ག་ལཱ་རིགས་
དློན་ལུ་ གནང་མ་ལུ་བཀའ་རྒྱ་ཟར་སབ་ན་ཨིནམ་ལས་ ད་ག་ དཔ་དག་པ་ཅིག་ འློག་ལུ་བཀློད་ད་ཡློད་མ་ལུ་
དབ་དཔྱེད་འབད་ད་ སང་བ་འབད་དགློ།།  
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བཀའ་རྒྱ།  
 
ལས་དོན། 
༡. བཀའ་རྒྱ་ཟར་མ་འད་ ཁྱད་རྣམ་ག་ཅི་བཟུམ་ཅིག་ཨིན་ན་ ཁྱད་པརི་ཧ་གློ་ཚུགས་དགློ། 
༢.  བཀའ་རྒྱ་འད་ག་ཅི་ག་དློན་ལུ་ཨིན་ན་ ཧ་གློ་ས་ལག་ལན་འཐབ་ཚུགས་དགློ། 
༣. བཀའ་རྒྱའ་སྐབས་ལུ་ ད་ག་ནང་གསས་ཚུ་ ལགས་ཤེློམ་སྦེ་ ཧ་གློ་ཚུགས་དགློ། 
 
སློང་ལཱ།  

རིག་རྩལ། (ལྷག་ན་ བྲེ་ན་) རིག་སློབས་དབ་རིམ། (དབ་ཞིབ་) 
༡. སློབ་དེབ་ནིང་ལུ་ཡློདེ་མ་ ཡག་ཚང་བཀའ་རྒྱ་དེང་ བཀའ་ཤེློག་འབདེ་འབྲི་ཡློདེ་མ་གཉས་ 

ལགས་ཤེློམ་སྦེ་ ལྷག་བཅུག་ཞནམ་ལས་ འདེ་གཉས་ལུ་ཁྱདེ་པརི་ག་ཅི་རི་འདུག་ག་ དེབྱ་བ་
དེཔདེ་དེ་ རིང་སློའ་འབྲི་དེབ་ནིང་ཐློ་བཀློདེ་བཅུག་དེགློ། ཐློ་བཀློདེ་ཡློདེ་མ་འདེ་ དེམངས་ཁརི་
ལྷག་བཅུག་ས་ ག་རི་གས་བསམ་འཆེརི་བཀློདེ་བཅུག་དེགློ། 

 
རིག་རྩལ། (ལྷག་ན་ བྲེ་ན་) རིག་སློབས་དབ་རིམ། (ལག་ལན་) 

༢. དེཔ་དེ་ལས་ རིགས་བསྒྲིས་ཏ་ སློབ་གྲྭའ་གནིས་སངས་ནིང་ ཡག་ཚང་བཀའ་རྒྱ་དེང་ 
བཀའ་ཤེློག་ཚུ་ག་ཅི་ག་སྐློརི་ལས་ གཏང་དེགློཔ་འཐློནིམ་ཨིན་ནི་ གནིདེ་དེློནི་ཚུ་ག་ཐློག་ལུ་ 
བྲི་བཅུག་དེགློ། 

 



སློབ་དཔོན་ལམ་སློན།                                  སློབ་རིམ་༡༢པ། དཔེ་སྐྲུན་ལོ་ ༢༠༢༡ ལུ། 
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རིག་རྩལ། (ལྷག་ན་ བྲེ་ན་) རིག་སློབས་དབ་རིམ། (གཅིག་བསྡུས་) 
༣. བཀའ་རྒྱ་ནང་ག་གནད་དློན་དང་ འཁྲིལ་ཏ་ལློག་ གསློལ་འདབས་ཞུ་ན་དང་། ཡངན་བཀའ་

ལན་ འབད་ཞུ་ཡག་ལ་སློགས་པ་ ཡ་གུ་བྲེ་ན་ག་ སང་བ་བན་དགློ།  
 
 དཔར་ན། སློབ་དབ་ནང་བཀློད་ཡློད་མ་ ཚགས་དཔློན་གྱིས་ སྤྱི་མ་ཚུ་ལུ་ གཏང་ཡློད་མ་ཡ་གུ་ལུ་

གཞི་བཞིག་ས་ ཁྱློད་སྤྱི་མ་ག་ ཚབ་བཟློ་ས། ཤུགས་འབད་ན་ས་ཡློདཔ་ལས་ ཚགས་འདུ་ཆན་
མློའ་ནང་ བཅིརི་མ་ཚུགས་པའ་སྐློརི་ལས་ བི་དག་ོཔ་ཅིན་ ག་ད་ས་བྲེ་ན་སློ་ལ་སློགས་པའ་དྲ་བ་
བཀློད་ད་ བི་བཅུག་དགློ། ད་ག་སྐབས་ལུ་སློབ་དཔློན་གྱིས་ བཀའ་ཤེློག་ག་ ཡག་ཨིང་ཚུ་ལུ་རྒྱབ་
རན་འབད་ད་ཡློད་མད་དང་ འབྲེ་ཐངས་ལམ་ལུགས་ཚུ་ག་སྐློརི་ལས་ གློས་བསྟུན་འབད་དགློ། 

 
 
 
 
 
 
 



སློབ་དཔོན་ལམ་སློན།                                  སློབ་རིམ་༡༢པ། དཔེ་སྐྲུན་ལོ་ ༢༠༢༡ ལུ། 
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གློས་ཆོད།  
 
ལས་དོན། 
༡. གློས་ཆློད་ཟར་མ་འད་ ཁྱད་རྣམ་ག་ཅི་བཟུམ་ཅིག་ཨིན་ན་ ཁྱད་པརི་ཧ་གློ་ཚུགས་དགློ། 
༢.  གློས་འད་ ནམ་ལག་ལན་འཐབ་ཨིན་ན་དང་ ག་ཅི་ག་དློན་ལུ་ཨིན་ན་ ཧ་གློ་ས་ལག་ལན་

འཐབ་ཚུགས་དགློ། 
༣. གློས་ཆློད་ཀྱི་དཔ་ད་ལས་ རིགས་བསྒྲས་ཏ་ གློས་ཆློད་ཚུ་ གནད་དློན་དང་འཁྲིལ་ བཀློད་

ཚུགས་དགློ།  
 
སློང་ལཱ།  

རིག་རྩལ། (ཉིན་ན་ སབ་ན་ བྲེ་ན་) རིག་སློབས་དབ་རིམ། (གློ་བ་) 
༡. གྲློས་ཆེློདེ་འདེ་སང་བ་འབདེཝ་དེ་ ཧ་མ་རི་ གྲློས་ཆེློདེ་འདེ་ལགས་ཤེློམ་སྦེ་ ལྷག་བཅུག་ས་ 

གློ་རིམ་ག་ཐློ་བཏློནི་བཅུག་དེགློ། 
 

རིག་རྩལ། (བྲེ་ན་) རིག་སློབས་དབ་རིམ། (ལག་ལན་)  
༢. སློབ་ཕྲུག་དེང་སློབ་དེཔློནི་གཉས་ མཉམ་རུབ་ཀྱི་ཐློག་ལས་ འཚལ་ཏ་འབྲི་ཐངས་ ག་དེ་སྦེ་རི་འདུག་

ག་ དེབྱ་དེཔདེ་འབདེ་དེ་ ཁྱདེ་རྣམ་ཚུ་ སནི་ཞུ་འབདེ་བཅུག་དེགློ། 



སློབ་དཔོན་ལམ་སློན།                                  སློབ་རིམ་༡༢པ། དཔེ་སྐྲུན་ལོ་ ༢༠༢༡ ལུ། 
 

སློབ་གྲྭའི་རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་གོང་འཕེལ་ལས་ཁུངས།         ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག། 250 

སྙན་གསོལ།  
 
ལས་དོན། 
༡. སྙན་གསློལ་ཟར་མ་འད་ག་ ཁྱད་རྣམ་ག་ཅི་བཟུམ་ཅིག་ཨིན་ན་ ཧ་གློ་ཚུགས་དགློ། 
༢.  སྙན་གསློལ་གྱི་ ཁ་ཕན་ཧ་གློ་ཚུགས་དགློ། 
༣. སྙན་གསློལ་བྲེ་ན་ ཚུགས་དགློ།     
སློང་ལཱ།  

རིག་རྩལ། (ལྷག་ན་ བྲེ་ན་) རིག་སློབས་དབ་རིམ། (གློ་བ་) 
༡. སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ སྙན་གསློལ་གྱི་ཁུངས་དློན་ ལེགས་ཤོམ་སྱེ་ ལྷག་བཅུག་ཞིནམལས། 

གཤེམ་གསལ་གྱི་ གློ་རིམ་དང་འཁྲིལ་ཏ་ བཀློད་བཅུག་དགློ། 
 ༡. དགློས་པ་དང་ ཕན་ཐློགས། 
 ༢. ནམ་ལག་ལན་ འཐབ་ཨིན་ན། 
 ༣. འབྲེ་ཐངས་ཀྱི་ གློ་རིམ། 
 ༤. འད་ནང་ཚུད་མ་དགློ་མ་ཚུ་ ལློགས་སུ་བཏློན་བཅུག་དགློ། 
 



སློབ་དཔོན་ལམ་སློན།                                  སློབ་རིམ་༡༢པ། དཔེ་སྐྲུན་ལོ་ ༢༠༢༡ ལུ། 
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རིག་རྩལ། (ཉིན་ན་ ལྷག་ན་) རིག་སློབས་དབ་རིམ། (དབ་དཔྱེད་) 
༢. ཁློང་གས་བཏློན་མ་ ཁྱད་ཆློས་ཚུ་ ཨིན་ན་མན་ན་ གཏན་འབབས་འབད་ན་ག་དློན་ལུ་ 

གཅིག་ལུ་ལྷག་བཅུག་ས་ ད་གུ་ཨིན་མན་ དབ་དཔྱེད་འབད་ད་ གཞིན་གྱི་བསམ་འཆརི་ཚུད་
བཅུག་དགློ། 

 
རིག་རྩལ། (ལྷག་ན་ བྲེ་ན་) རིག་སློབས་དབ་རིམ། (ལག་ལན་) 

༣. གཏན་འབབས་ འབད་ད་ཡློད་མ་ ཁྱད་ཆློས་ལུ་གཞི་རན་འབད་ད་ དློན་ཚན་ཁག་ སློབ་
དཔློན་གྱིས་སྤྲིློད་ད་ སང་བའབད་བཅུག་དགློ། 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



སློབ་དཔོན་ལམ་སློན།                                  སློབ་རིམ་༡༢པ། དཔེ་སྐྲུན་ལོ་ ༢༠༢༡ ལུ། 
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ཞུ་ཚིག/བཤེར་ཡིག། 
 
ལས་དོན། 
༡. ཞུ་ཚག/བཤེར་ཡག་ཟརི་མ་འད་ ག་ཅི་ཨིན་ན་  ཧ་གློ་ཚུགས་དགློ། 
༢. ཞུ་ཡག་དང་ ཞུ་ཚག་ག་ཁྱད་པ་ ཕྱེ་ཚུགས་དགློ། 
༣. གནད་དློན་དང འཁྲིལ་ཏ་བཤེར་ཡག་ བི་ཚུགས་དགློ། 
 
སློང་ལཱ།  

རིག་རྩལ། (ལྷག་ན་) རིག་སློབས་དབ་རིམ། (གློ་བ་) 
༡. སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ བཤེར་ཡག་ག་དཔ་ ཞུ་ཡག་བཟུམ་བྲེ་ན་ཡློད་མ་དང་ བཀློད་ཤེློག་འབད་

བཀང་ན་ཡློད་མ་ཚུ་ ལྷག་བཅུག་ཞིནམལས་ དབ་བ་ཧ་གློ་བཅུག་དགློ། 
 
རིག་རྩལ། (བྲེ་ན་) རིག་སློབས་དབ་རིམ། (ལག་ལན་) 

༢. སློབ་དཔློན་གྱིས་ སློབ་སློན་མ་འབད་བའ་ ས་གློང་ལས་ འློག་ལུ་བཀློད་ད་ཡློད་མ་ དློན་ཚན་
བཟུམ་སྤྲིློད་ཞིནམ་ལས་ སང་བ་འབད་བཅུག་དགློ། དཔར་ན། ས་ཚབ། དབང་ཚད་ཀྱི་ཐློག་
ལས་ ས་ཆ་བདག་དབང་འབད་ཡློདཔ་ ས་མཚམས་ཀྱི་སྐློརི་ལས་ མ་འགགསཔ་སློགས་ 

 དང་། ད་ལས་ སློབ་དཔློན་གྱིས་གྱིལ་བཤེལ་ཏ་ ཨི་ལློ་རི་རི་བཞིན་གྱིས་འབྲེ་མ་ལུ་ ཁྱད་ 
 ཆློས་ སམས་ཁརི་བཞིག་ས་འབྲེ་དློ་ག་ བལྟེ་ས་དྲན་སྐུལ་འབད་བན་དགློ། 

རིག་རྩལ། (ལྷག་ན་ བྲེ་ན་) རིག་སློབས་དབ་རིམ། (གཅིག་བསྡུས་) 
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༣. སློབ་དཔློན་གྱིས་ སློབ་དབ་ནང་ལུ་ཡློད་མ་ བཀློད་ཤེློག་ལས་རིགས་བསྒྲས་ཏ་ བཟློ་ན་ཡང་
ན་ དཔརི་ལློག་རྐྱབ་ཞིནམ་ལས་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་སྤྲིློད་ད་ སང་བ་འབད་བཅུག་དགློ། 

 
རིག་རྩལ། (ལྷག་ན་ བྲེ་ན་) རིག་སློབས་དབ་རིམ། (གཅིག་བསྡུས་) 

༤. སློབ་དཔློན་གྱིས་ གནད་སློ་སློ་ག་ཐློག་ལུ་ བཀློད་ཤེློག་དཔ་འད་ནང་ ཡློད་མ་བཟུམ་ བཟློ་ས་
སང་བ་འབད་བཅུག་དགློཔ་དང་། སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ཡང་ དློན་ཚན་ཁྲིློམ་ཁརི་ཁམས་སངས་ལུ་
འགྱིློ་ན་ ནཝ་ད་བཀང་ན་ག་ཞུ་ཡག་བཀློད་ཤེློག་འདྲཝ་བཟློ་བཅུག་དགློ། 
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གན་རྒྱ། 
 
ལས་དོན། 
༡. གན་རྒྱ་ག་ ཁྱད་རྣམ་ཚུ་ ཧ་གློ་ཚུགས་དགློ། 
༢. གན་རྒྱ་ག་དགློས་པ་ ཤེས་ཚུགས་དགློ། 
༣. གན་རྒྱ་ཚུལ་མཐུན་འབད་བི་ཚུགས་དགློ། 
 
སློང་ལཱ།  

རིག་རྩལ། (སབ་ན་ ལྷག་ན་) རིག་སློབས་དབ་རིམ། (གློ་བ་) 
༡. སློབ་དཔློན་གྱིས་ སློབ་ཕྲུག་གཉིས་གཉིས་འབད་ གློས་སྡུརི་འབད་བཅུག་ས་ གློ་རིམ་དང་

ཁྱད་ཆློས་ཚུ་ཐློ་བཏློན་བཅུག་དགློ། 
 

རིག་རྩལ། (ལྷག་ན་ བྲེ་ན་) རིག་སློབས་དབ་རིམ། (གཅིག་བསྡུས་) 
༢. ཚང་དགློ་པའ་གནད་དློན་ཚུ་ ལེགས་ཤོམ་སྱེ་ ཧགློ་བཅུག་ཞིནམ་ལས་ འློག་ལུ་བཀློད་ད་

ཡློད་མ་དློན་ཚན་བཟུམ་ འཇིམ་ཤེློས་ལས་འགློ་བཙུགས་ཏ་ ཏློ་སློབ་དཔློན་གྱིས་ སློབ་ཕྲུག་
གཉིས་གཉིས་འབད་ གློས་སྡུརི་འབད་བཅུག་ས་ གློ་རིམ་དང་ཁྱད་ཆློས་ཚུ་ ཐློ་བཏློན་བཅུག་
དགློ། 
- སློབ་གྲྭ་ནང་ སློབ་ཕྲུག་ཨི་ལློ་གཅིག་གས་ ཨི་ལློ་གཅིག་ལུ་ སློ་རྐྱབ་དཔ་ལས་ 

ཤུལ་མ་ནཱི་བཟུམ་མ་འབད་ན་ག་ གན་ཚག་བཙུགས་ཏ་བཟློ་ན། 



སློབ་དཔོན་ལམ་སློན།                                  སློབ་རིམ་༡༢པ། དཔེ་སྐྲུན་ལོ་ ༢༠༢༡ ལུ། 
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- གཡུས་ཚན་ཅིག་ནང་ ཕློ་སྐྱེས་ཅིག་གས་ཟས་ངན་ལུ་ བརན་ཏ་ དབང་བཙོང་ག་
ཐློག་ལས་ ཅི་ལ་འཐུ་འབག་འགྱིློ་བའ་སྐློརི། 

- མ་གཉིས་ འཐུང་ཆུ་ག་སྐློརི་ལས་ མ་འགགས་པའ་ གནད་དློན་བཟློ་ས་ གན་རྒྱ་
ཚུ་བཟློ་ན་ག་ སང་བ་བན་དགློ། 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



སློབ་དཔོན་ལམ་སློན།                                  སློབ་རིམ་༡༢པ། དཔེ་སྐྲུན་ལོ་ ༢༠༢༡ ལུ། 
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ཟུར་སྦྲགས། 
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སིར་བཏང་ལྷག་ནིའི་ཐབས་ལམ། 
 
སྤྱིར་བཏང་ལྷག་ན་ཟརཝ་ད་ གསལ་བད་དང་ དབངས་ མགློ་ཅིན་ འདློགས་ཅིན་ལས་འགློ་བཟུང་ས་ 
སློརི་ཀློག་དང་ ཚག་སྡུད་རྐྱབ་ས་ ལྷག་ན་ལ་སློགས་པ་ ཆ་མཉིམ་ཚུདཔ་ཨིན།  ང་བཅིས་རི་གས་ 
ལྷག་ན་ཟར་མ་འད་ འཇིམ་ཏློང་ཏློ་ཅིག་འབད་བརྩྲིཝ་ཨིན་པས། ད་འབདཝ་ད་ ལྷག་ན་ཟར་མ་འད་ 
མ་གཞི་གས་ ཡ་གུ་ག་ཨིནམ་འབད་ རློད་སྒྲ་འཐློན་ཚུགསཔ་ཙོམ་ཅིག་འབད་ ལྷག་ན་མན་པརི་ གཙོ་
བློ་རི་ གློ་དློན་དཔྱེད་པའ་ཐློག་ལས་ ལྷག་དགློཔ་འད་ གནམ་མད་ས་མད་གལ་ཆ་དྲགས་ཅིག་ཨིན། 
 
མ་གཞི་ལྷག་ན་ཟར་མ་འད་ ལྷག་མ་དང་ དཔ་དབ་གཉིས་ཀྱི་བརི་ན་ ཕན་ཚུན་འབྲེལ་བ་འཐབ་ས་ 
ལྷག་མའི་རྒྱུད་ལུ་ཡློད་པའ་ ཡློན་ཏན་དང་ ཡག་ཐློག་ག་བརྡ་དློན་ ལྷག་པའ་སྐབས་ཀྱི་ སྐབས་དློན་
གྱི་གློ་དློན་ཚུ་ གཅིག་ཁརི་བསྡུ་བའ་ཐབས་ལམ་ཅིག་ལུ་ སབ་ཨིནམ་ད་ སྤྱིར་བཏང་ལྷག་དགློ་པའ་ 
དགློས་པ་བཞི་ཡློད་མ་ཚུ་ཡང་ 
 

1. བརྡ་དློན་ལན་ནའི་དློན་ལུ། 
2. ལཱ་ཅིག་འབད་ནའི་དློན་ལུ། 
3. ཐློས་རྒྱའ་ཉིམས་མློང་འཐློབ་ན་དང་ རྩློམ་རིག་ལུ་སྤྲིློ་བ་བསྐྱེད་ན་དློན་ལུ། 
4. བསམ་འཆརི་བསྡུ་ལན་གྱི་དློན་ལུ།  
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དཔྱད་པའི་ཐོག་ལས་ ལྷག་ནིའི་རིག་རལ་ ཡར་རྒྱས་གཏང་ཐབས། 
 
གློང་ག་གནད་དློན་ཚུ་ ག་ཅིའི་དློན་ལུ་ལྷག་རུང་ ལྷག་ནའི་ཐབས་ལམ་ལ་ཤེ་ཡློད་པའ་ནང་ལས་ དཔྱེད་
པའ་ཐློག་ལས་ལྷག་ན་འད་ ཧ་ཅིང་གས་གལ་ཆ།  དཔྱེད་པའ་ཐློག་ལས་ལྷག་ན་ཟར་མ་འད་ ཡ་གུ་
ཚུ་ག་ རློད་སྒྲ་དང་ གཅིད་མཚམས་ཚུ་ ཚུལ་དང་མཐུནམ་འབད་ ལྷག་བཞིག་ན་རྐྱངམ་གཅིག་མན། 
ཚག་དློན་རི་རི་བཞིན་དབ་བ་དཔྱེད་ད་ ཚག་དློན་དང་ གནད་དློན་ཚུ་ག་གློ་བ་ཚུ་ ནམ་ཅིག་ཨིནམ་པས་
ཟར་མནློ་ས་ ལྷག་པ་གས་མ་ཚད་པརི་ ཟབ་པ་དང་རྒྱ་ཆ་བའ་ གློ་དློན་ཚུ་ རྩད་དཔྱེད་དང་ ཐབས་ལམ་
མ་འདྲཝ་ཚུ་ག་ཐློག་ལས་ གློ་དློན་ལན་ན་དང་། ཚག་དློན་ད་ཚུ་གས་ ལཱ་ག་ད་ས་འབདཝ་ཨིན་ན་དང་ 
གློ་དློན་ ག་ད་ས་སློནམ་ཨིན་ན་ ལྷག་མ་ལུ་ ཚར་སྣང་དང་ རིག་པ་ག་ད་ས་བནམ་ཨིན་ན་ གནད་དློན་
གྱི་གཏང་ཟབ་ཧང་དང་ རྒྱ་ཆ་ཧང་ ག་ད་ས་ཡློདཔ་ཨིན་ན་ ལྷག་མ་ག་རྒྱུད་ལུ་ འགྱུརི་བ་འབད་བའ་
ཁུངས་དློན་ ག་ད་ས་ཡློདཔ་ཨིན་ན་ཚུ་ དཔྱེད་པ་གཏང་མ་འད་ལུ་སབ་ཨིན། 
 
དཔྱེད་པའ་ཐློག་ལས་ལྷག་པའ་སྐབས་ རྩློམ་འབྲེ་པའ་བརྡ་དློན་ཚུ་ལུ་ སྐྱེློན་བརློད་འབད་ན་མན་པརི་ 
རྩློམ་འབྲེྲིཔ་གས་ བྲེས་ཏ་ཡློད་པའ་དཔ་དབ་ནང་ག་ བརློད་དློན་ཚུ་ ཁུངས་དག་ཏློག་ཏློ་ཡློད་མད་དང་
ངས་བདན་ཡློད་མད་སློགས་ དབ་ཞིབ་འབད་དགློཔ་ཨིན། དཔྱེད་པ་བཏང་ས་ལྷག་མ་ཚུ་གས་ཡང་ 
ཁློང་རིའ་མནློ་ཚུལ་དང་ ཉིམས་མློང་ ཡློན་ཏན་ཚུ་ ལག་ལན་འཐབ་ས་ལྷག་འློང་། ད་མ་ཚད་ ལྷག་
པའ་སྐབས་སུ་ ཁློང་རི་དང་ རྩློམ་འབྲེྲིཔ་ ད་ལས་ རྩློམ་རིགས་ཚུ་ག་སྐློརི་ལས་ དྲས་དཔྱེད་ཀྱི་ཐློག་
ལས་ ལྷག་འློང་། འད་འབདཝ་ལས་ དཔ་དབ་ལྷག་པའ་སྐབས་ལུ་ གཤེམ་གསལ་གྱི་ དྲ་བ་ཚུ་ལག་
ལན་འཐབ་ས་ལྷག།  
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༡ ལྷག་མའི་ཉིམས་མློང་དང་ མནློ་ཚུལ། 
 ཀ ང་གས་ དློན་ཚན་འདའི་སྐློརི་ལས་ ག་ཅི་ཤེས་ག་? 
 ཁ ང་གས་ དློན་ཚན་འདའི་སྐློརི་ལས་ མནློ་བསམ་ག་ད་ས་ གཏང་དློ་ག་? 
 ག ང་གས་ རྩློམ་རིག་འད་ ལྷག་དགློ་པའ་ དགློས་པ་ག་ཅི་ཨིན་ན་? 
 
༢ རྩློམ་འབྲེ་པའ་ཉིམས་མློང་དང་ མནློ་ཚུལ། 
 ཀ རྩློམ་འབྲེ་པའ་ ཉིམས་མློང་/ཡློན་ཏན་ ག་ཅི་ཨིན་ན་? 

ཁ རྩློམ་འབྲེ་པའ་ འབྲེ་ཐངས་འད་གས་ དློན་ཚན་གདམ་ཁ་རྐྱབ་ན་དང་ རི་ཁུངས་
བཀལ་ཐངས་ཀྱི་ཐབས་ལམ་ཚུ་ལུ་ འགྱུརི་བ་ག་ད་ས་བྱུང་ནུག་ག་? 

 ག རྩློམ་འབྲེྲིཔ་གས་དློན་ཚན་འདའི་སྐློརི་ལས་མནློ་བསམ་ག་ད་ས་རི་བཏང་ནུག་ག་? 
 
༣ རྩློམ་འབྲེ་པའ་ རྩློད་གང་དང་ བཅུད་དློན་ རི་ཁུངས་སྦྲགས་ཐངས། 
 ཀ རྩློམ་འབྲེ་པའ་ རྩློད་གང་ག་ དློན་ཚན་ག་ཅི་ཨིན་མས? 
 ཁ རྩློམ་འབྲེ་པའ་ བརློད་དློན་ ག་ཅི་ཨིན་ན་? 

ག རྩློམ་འབྲེ་པ་གས་ རྩློད་གང་ག་སྐབས་དློན་ ཚག་དང་ན་ཚག་ཚུ་ག་ད་ས་བཀློད་ 
ནུག་ག? 

 
༤ རྩློམ་འབྲེ་པ་གས་ བརློད་དློན་གྱི་རྒྱབ་སྐྱེློརི་ལུ་ རི་ཁུངས་བཀལ་ཐངས། 
 ཀ རྩློད་གང་འད་ནང་ འཁྱློགས་ཚག་དང་ མ་བདན་པའ་གཏམ་ ག་ཅི་ཡློད་ག་? 
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 ཁ རྩློམ་འབྲེ་པ་གས་ བཅུད་དློན་གྱི་རྒྱབ་སྐྱེློརི་ལུ་ རི་ཁུངས་ག་ད་ས་རི་ བཀལ་ཡ་ག། 
 ག རི་ཁུངས་ད་ཚུ་གས་བཅུད་དློན་ལུ་རྒྱབ་སྐྱེློརི་ནློནམ་འབད་བན་ཚུགས་ནུག་ག། 
 ང ཁུངས་གཏུགས་ཚུ་ ཆ་བཞིག་ཚུགསཔ་འདུག་ག་? 

ཅི རྩློམ་འབྲེ་པའ་བཅུད་དློན་འད་ རི་ཁུངས་མ་འཐུས་འཐུསཔ་འབད་ བཀལ་ཏ་
འདུག་ག? 

ཆ རྩློམ་འབྲེྲིཔ་འད་གས་ རི་ཁུངས་ཞིབ་འཚལ་ཅིག་ལུ་ གཞི་བཅིློལ་འབད་འབདཝ་ 
ཨིན་པ་ཅིན་ ཞིབ་འཚལ་འད་: 

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

ཚུགསཔ་འདུག་ག་? 
༣ ཞིབ་འཚལ་འད་ ག་གས་འབད་ནུག་? ཞིབ་འཚལ་ག་ དགློས་དློན་ག་

ཅི་ཨིན་མས་? 
  ༤ ཞིབ་འཚལ་ནང་ ཡློད་མ་འད་ ག་ཨིནམ་འབད་ བཀློད་ནུག་ག་? 

༥ རྩློམ་འབྲེ་པའ་བཅུད་དློན་དང་ ཞིབ་འཚལ་ནང་ག་ གངས་རྩས་ཞིབ་
བཅུད་ཚུ་རགས་མཐུནམ་འདུག་ག་? 

༦ པརི་ཁྲིམ་ད་ཚུ་གས་ བརྡ་དློན་ཚུ་ དྲང་བདན་སློན་མས་ག་? 
༧ པརི་ཁྲིམ་ཚུ་ གངས་རྩས་དང་ འབྲེལ་བ་འདུག་ག་?  

  ༨ གནས་ཚུལ་གྱི་གཞི་ཁུངས་ཚུ་ ག་ཏ་ལས་ཨིན་མས་? 
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༩ ཞིབ་འཚལ་གྱི་ཞིབ་བཅུད་དང་ རྩློམ་འབྲེ་པའ་བཅུད་དློན་ཚུ་ དློན་ཚན་ད་
ག་ཐློག་ལུ་རི་ བཀློད་ནུག་ག་? 

 
༥ དཔ་དབ་ལུ་ ལྷག་མ་ག་ངློས་ལན། 

ཀ ང་གས་ རྩློམ་འབྲེ་པའ་ རི་ཁུངས་བཀལ་མ་ད་ལུ་ བློ་གཏད་དང་ བཅུད་དློན་གྱི་རྒྱབ་
སྐྱེློརི་འབད་ཡློད་མ་ཚུ་ལུ་ ཆ་གནས་བཞིགཔ་ཨིན་ན་? 

ཁ བཅུད་དློན་ད་ལུ་ ང་གས་ ཆ་གནས་ག་དམ་ཅིག་ བཞིག་ཚུགས་ག། 
ག དློན་ཚན་འད་ག་ཐློག་ལུ་ ང་གས་ཤེས་མ་དང་ ང་ག་མནློ་ཚུལ་འད་ རྩློམ་འབྲེ་པའ་

བཅུད་དློན་དང་ འབྲེལ་བ་ག་ད་ས་འདུག་? 
ང དློན་ཚན་འད་ནང་རྩློམ་འབྲེ་པའ་རྩློད་གང་འད་གས་ ང་ག་བསམ་འཆརི་ལུ་ག་ཅི་སྒྱུརི་

བཅིློས་འབད་ཡ་? 
 

ལྷག་ཐངས། 
༡ རིང་གས་ ལྷག་མ་འད་ ཐློ་བཞིག་ན། 

ལྷག་ན་ཨིན་མ་ དློན་ཚན་འད་ག་སྐློརི་ལས་ རིང་གས་ག་ཅི་ཤེས་ག་ མནློ་བསམ་བཏང་ས་ 
དའི་སྐློརི་ལས་ རིང་གས་ མནློ་བསམ་བཏང་མ་ཚུ་ག་ ཟན་ཐློ་རི་བཀློད་དགློ། རིང་གས་ 
ལྷག་ན་ཨིན་མ་ ཡག་ཆ་འད་ནང་ གཙོ་ཚག་དང་ གཙོ་དློན་ པརི་ཁྲིམ་ མགློ་ཡག་ པརི་
ཚུ་ ག་ཅི་རི་འདུག་ག་བལྟེ་དགློ། གཞིན་ཡང་ མཇུག་ལུ་བཅུད་དློན་དང་ གློ་བ་ལན་ནའི་དྲ་བ་
རི་ཡློད་རུང་ བལྟེ་དགློ།  
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ནམ་ཅིག་རི་འབད་རུང་ བརློད་དློན་ངློ་མ་འད་ ཞིབ་ཞིབ་འབད་མ་ལྷག་པའ་ཧ་མརི་ བཅུད་
དློན་དང་ དྲ་བ་ཚུ་ལྷག་པ་ཅིན་ དཔ་དབ་འད་ནང་ལྷག་དགློཔ་ ངློ་མ་འད་ ག་ཅི་ཨིན་ན་ ཧ་
གློ་ཚུགས། དཔ་དབ་ནང་ཡློད་པའ་ ཚག་དློན་ག་རི་ ལྷག་དགློཔ་མདཔ་ལས་ གཙོ་བློ་ དློན་
དག་ངློ་མ་འད་ ངློས་འཛོན་འབད་ད་ ལྷག་དགློཔ་ཨིན། 
 

༢ ཚག་ག་གློ་དློན་མན་པརི་ གཞི་དློན་གྱི་རིག་པ་ལན་དགློཔ། 
ང་བཅིས་རི་ ནམ་ཅིག་རི་འབད་རུང་ རྩློམ་རིག་ལྷག་པའ་གནས་སྐབས་ནང་ བརློད་དློན་ནང་
ཡློད་པའ་ མང་ཚག་རི་རི་བཞིན་དུ་ག་ གློ་དློན་ལན་ཏ་ ལྷག་ན་མན་པརི་ བརློད་དློན་འད་
ནང་ཡློད་པའ་ གཞི་དློན་གྱི་རིག་པ་ངློ་མ་འད་ ག་ཅི་ཨིན་ན་ ཧ་གློ་དགློཔ་གལ་ཆ། 
  

༣ ལྷག་ན་རྐྱངམ་གཅིག་འབད་ མ་བཞིག་པརི་ བྲི་དེགློཔ། 
ང་བཅིས་རི་ ལྷག་པའ་སྐབས་སུ་ ཟན་བྲེས་རི་ཡང་འཐབ་པ་ཅིན་ ཟན་བྲེས་འད་གས་ 
བརློད་བའ་གནད་དློན་ངློ་མ་འད་ ཧ་གློ་ན་ལུ་ གློགས་རིམ་འབདཝ་ཨིན། ཟན་བྲེས་འད་ 
པརི་དང་པརི་ཁྲིམ་ ཐག་ཁྲིམ་ཚུ་ག་ཐློག་ལས་ འབྲེལ་ཡློད་གནད་དློན་ཚུ་ གཅིག་ཁརི་མཐུད་
ད་ བཞིག་པ་ཅིན་ གློ་དློན་ལན་ན་ལུ་ ཕན་ཐབས་ཡློད། 

 
༤ ལློག་ཅི་ལློག་ཅི་ལྷག་དགློཔ། 

ག་དམ་ཅིག་འབད་ གནད་དློན་དང་ རིག་པ་ཚུ་ཧ་མ་གློ་བ་ཅིན་ ལློག་ཅི་ལློག་ཅི་ལྷག་དགློ། 



སློབ་དཔོན་ལམ་སློན།                                  སློབ་རིམ་༡༢པ། དཔེ་སྐྲུན་ལོ་ ༢༠༢༡ ལུ། 
 

སློབ་གྲྭའི་རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་གོང་འཕེལ་ལས་ཁུངས།         ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག། 264 

༥ ཕློ་ཚད་དཔག་ན། 
བརློད་དློན་གྱི་གློ་དློན་ཚུ་ འཕྲལ་འཕྲལ་སྐབས་སུ་ རློད་ཚག་དང་ མང་ཚག་ག་ཧ་མ་དང་ 
ཡང་ན་ ཤུལ་མའ་ཚག་གློགས་ ཡང་ན་ རློད་ཚག་ག་གནས་སངས་ཚུ་ལུ་ བལྟེ་ས་ཡང་ གློ་
དློན་ལན་དགློ།  

 
༦ དབ་བ་དཔྱེད་ན། 

བརློད་དློན་གྱི་ངློ་སྤྲིློད་དང་ མཇུག་བསྡུ་ཚུ་ལུ་བལྟེ་ས་དང་ རློད་ཚག་གཙོ་བློ་དང་ དློན་
མཚམས་རི་རི་བཞིན་དུ་ དབ་བ་དཔྱེད་ད་ལྷག་དགློ། 

 
༧ འབྲེལ་བ་བཟློ་ན། 

རྩློམ་འབྲེྲིཔ་ལགས་ཤེློམ་ཅིག་གས་ བྲེས་བྲེསཝ་ཨིན་པ་ཅིན་ ནང་དློན་ཚུ་ གློ་རིམ་ལྡན་ཏློག་
ཏློ་འབད་ འབྲེལ་བ་འབད་ད་འློངམ་ཨིན། འད་འབདཝ་ལས་ བརློད་དློན་ནང་ག་ ནང་ 
གསས་དློན་ཚན་ཚུ་གས་ གཙོ་དློན་ཚུ་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱེློརི་དང་ འབྲེལ་བ་བཟློ་ས་ལྷག་དགློ། 

 
༨ བཅུད་བསྡུ་ན་དང་ ཚག་འགལ་རྐྱབ་ན། 

དཔ་དབ་ཀྱི་དློན་མཚམས་རི་དང་ ཡང་ན་ ལའུ་ཚན་རི་ལྷག་ཚརིཝ་ད་ ཨི་ཙོ་མནློ་བསམ་
བཏང་ས་ དློན་མཚམས་ ཡང་ན་ ལའུ་ཚན་འད་ག་ བཅུད་དློན་ག་ཅི་ཨིན་ན་ རིང་སློབས་ཀྱི་
ཚག་ནང་ ཚག་འགལ་རྐྱབ་ས་བལྟེ་དགློ། ཚག་འགལ་འད་ རིང་ག་ཟན་དབ་ནང་འབྲེ་རུང་ 
ཡང་ན་ ཆ་རིློགས་ཅིག་ལུ་ ངག་ཐློག་ལས་སབ་རུང་བཏུབ། 
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༩ ཆ་རིློགས་དང་ གློས་གང་འབད་ན། 
ཁྱློད་ཀྱིས་ལྷག་མ་ དཔ་དབ་འད་ ཆ་རིློགས་གཞིན་མ་ཅིག་གས་ཡང་ ལྷག་ས་ཡློད་པ་ཅིན་ 
ད་དང་ཅིག་ཁརི་ དཔ་དབ་འདའི་སྐློརི་ལས་ གློས་གང་འབད། 

 
༡༠ ལྷག་ནའི་འཆརི་གཞི་ནང་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་ན། དྲ་བ་བཀློད་ད་ལྷག་ན། ད་ས་རི་ལྷག་ན། བློ་

ལས་སྐྱེློརི་ན། བསྐྱེརི་ཞིབ་འབད་ནའི་ ཐབས་ལམ་ཚུ་ ལག་ལན་འཐབ་ས་ལྷག་དགློ། ང་
བཅིས་རི་ ལྷག་པའ་སྐབས་སུ་ ག་ད་ས་ལྷག་ན་ཨིན་ན་ ལྷག་ནའི་ཐབས་ལམ་ཅིག་དང་ 
ཡང་ན་ འཆརི་གཞི་ཅིག་བཟློ་ས་ལྷག་དགློ། འཆརི་གཞི་དང་ ཐབས་ལམ་ཅིག་མདཔ་འདྲཝ་
ཅིག་འབད་བ་ཅིན་ ལྷག་པའ་གནས་སྐབས་ནང་ དཔ་དབ་ནང་ག་དློན་ཚན་ག་ཅི་ལུ་ 
དམགས་གཏད་འབད་ད་ ལྷགཔ་ཨིན་ན་ མ་ཤེས་པརི་ ལྷག་དགློ་མ་མནློཝ་འགྱིློཝ་ཨིན།  

 
ད་མ་ཚད་ ལྷག་ཚརིཝ་ད་ཡང་ ག་ཅི་ལྷག་ཅི་ག་ ཧ་མ་གློ་བརི་ལུས་ན་དང་ རློང་ཁ་ལྷག་
ནའི་རིག་རྩལ་ཡང་ གློང་འཕལ་འགྱིློ་མ་ཚུགས། འད་འབདཝ་ལས་ ལྷག་མ་འད་ ཧ་གློ་
ཏློག་ཏློ་འབད་ ལྷག་དགློ་པ་ཅིན་ ལྷག་པའ་གནས་སྐབས་ནང་ ལྷག་ཐངས་ཀྱི་ཐབས་ལམ་
ཚུ་ ལགས་ཤེློམ་སྦེ་ ལག་ལན་འཐབ་དགློ།  

 
 གདམ་འཐུ་རྐྱབ་ས་ལྷག་ན། 
 གདམ་འཐུ་རྐྱབ་ས་ ལྷག་ན་ཟར་མ་འད་ རིང་གས་ ལྷག་མ་དཔ་དབ་ནང་ག་ ཚག་དློན་ག་

རི་ རིམ་པ་བཞིན་དུ་མ་ལྷག་པརི་ གཙོ་ཚག་དང་ གཙོ་དློན་ཚུ་གདམ་ཁ་རྐྱབ་ས་ ལྷག་མ་
འད་ལུ་སབ་ཨིན། ད་ཡང་ དཔ་དབ་དང་ ཡག་ཆ་ ག་ཅི་རི་ལྷག་རུང་ དང་པ་རི་ མགློ་
ཡག་/མཚན་དློན་ དློན་མཚམས་དང་པ་ ངློ་སྤྲིློད་ མཇུག་བསྡུ་དང་ ད་ལས་ དློན་མཚམས་
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ཀྱི་རློད་ཚག་དང་པ་ཚུ་དང་ ཡང་ན་ སྒྲློམ་ནང་བཙུགས་ཏ་དང་ ཡ་གུའ་བཟློ་རྣམ་སློ་སློརི་བཟློ་
ས་ དམགས་བསལ་ལློགས་སུ་བཀརི་ཏ་ ཁྱད་པརི་ཕྱེས་ཡློད་པའ་བརྡ་དློན་ཚུ་ ལྷག་པ་ཅིན་ 
གཙོ་བློའ་བརློད་དློན་ ག་ཅི་ཨིན་ན་ཧ་གློ་ཚུགསཔ་ཨིན།  

 
དྲ་བ་ལག་ལན་འཐབ་ས་ལྷག་ན། 
དཔ་དབ་ལྷག་པའ་སྐབས་ལུ་ དྲ་བ་ཚུ་ཡློད་པ་ཅིན་ སབས་བད་ཏློག་ཏློ་འློངམ་ཨིན། ཨིན་ 
རུང་ ང་བཅིས་རི་མང་ཤེློས་ཀྱིས་ཧ་མརི་དཔ་དབ་ལྷག་ཞིན་ན་ མཇུག་ལུ་དྲ་བ་ཚུ་ལྟེཝ་ཨིན།  

 
ད་འབདཝ་ད་ ཐབས་ལམ་འད་ ལགས་ཤེློམ་ཅིག་མན། རིབ་འབྱུང་པ་ཅིན་ དཔ་དབ་འད་ 
མ་ལྷག་པའ་ས་གློང་ལས་ རིང་ལུ་ གནད་དློན་ག་ཅི་དགློཔ་ཨིན་ན་ རིང་གས་རིང་ལུ་ དྲ་བ་
བཀློད་ད་འབད་བ་ཅིན་ དཔ་དབ་འད་ནང་ལས་ གནས་ཚུལ་ག་ཅི་དགློ་མ་འད་ འཐློབ་
ཚུགསཔ་ཨིན།   
འད་འབདཝ་ལས་ དྲ་བ་དང་བསྟུན་པའ་ རིང་གས་མནློ་མ་འད་ འཚལ་དགློ་པ་ཅིན་ འཐློབ་
ཚུགསཔ་ལས་ མ་ལྷག་པའ་ཧ་མ་ལས་ དྲ་བ་ལག་ལན་འཐབ་ན་འད་ ལགས་ཤེློམ་ཨིན། 

 
ད་ས་རི་ལྷག་ན། 
དཔ་དབ་ཚུ་ ལྷག་པའ་སྐབས་ལུ་ དཔ་དབ་འད་ནང་ག་ བརློད་དློན་དང་ ཚག་དློན་ཚུ་ ག་ཅི་
ཡློདཔ་ཨིན་ན་ རིག་ཙོམ་ཅིག་ཧ་གློ་བ་ཅིན་ དཔ་དབ་འད་ལྷག་དགློ། ད་འབདཝ་ད་ དཔ་
དབ་འད་ནང་ཡློད་པའ་ ཚག་འབྲུ་རི་རི་བཞིན་གྱི་གློ་དློན་ཚུ་ ཧ་གློ་དགློཔ་མདཔ་ལས་ དཔ་
དབ་ཚུ་ ལྷག་ཅི་རི་བལྟེ་དགློ། 
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དཔ་དབ་ལྷག་པའ་སྐབས་ལུ་ གཤེམ་གསལ་གྱི་ གློས་འཆརི་ཚུ་ ལག་ལན་འཐབ། 
 དཔ་དབ་ནང་ ཚག་དློན་གཅིག་མ་ཤེསཔ་ཅིག་ ད་འཕྲློ་ལས་ ཚག་མཛོད་ལག་ 

ལན་འཐབ་ན་མ་འློང་། 
 དང་པརི་ཚརི་གཅིག་ ག་ད་དྲག་དྲག་ ཚག་གློགས་དང་ གནས་སངས་ཀྱི་ཐློག་ལས་  

ཧ་གློ་ཐབས་འབད་དགློ། 
 ལྷག་པའ་སྐབས་ལུ་ ཟན་ཐློ་བཀློད་དགློ། 
 རིང་ལུ་ ཧ་གློ་ཏློག་ཏློ་མད་མ་ ཚག་དློན་ཚུ་ རགས་བཀལ་ཏ་བཞིག་དགློ། 
 དཔ་དབ་འད་ ལློག་ས་ཐངས་གཉིས་རི་ ལྷག་ཚུགས་པ་ཅིན་ ལགས་ཤེློམ་ཨིན། 
 དྲ་བ་ཚུ་བཀློད་ད་ ལན་འཚལ་བ་ཅིན་ ལགས་ཤེློམ་ཨིན། 

  
ཁློང་ལས་སྐྱེློརི་ན། 
ཁློང་ལས་སྐྱེློརི་ན་ཟརཝ་ད་ མཐའ་གཅིག་ཏུ་ དཔ་ཆ་ཁློང་ལུ་བཟུང་ས་ ཁ་ལས་སྐྱེློརི་ན་འད་ 
མན་པརི་ ཧ་མ་ལྷབ་མ་ཚུ་ ངག་ཐློག་ལུ་དང་ ཡག་ཐློག་ལུ་ ལག་ལན་འཐབ་མ་ཚུ་ལུ་ཡང་ 
གློ་དགློཔ་ཨིན། ཞིབ་འཚལ་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ ཨི་ལློ་ཚུ་གས་ ཁློང་རི་ལྷབ་མ་ཚུ་ ངག་
ཐློག་ལས་ལག་ལན་འཐབ་པ་ཅིན་ བརྒྱ་ཆ་༨༠ སམས་ཁརི་དྲན་ཚུགསཔ་དང་ ཁློང་གས་ 
ངག་ཐློག་ལུ་ ལག་ལན་མ་འཐབ་པ་ཅིན་ བརྒྱ་ཆ་༨༠ བརད་ད་འགྱིློཝ་ཨིན་ཟར་ བཀློད་
ནུག། བརློད་དློན་དའི་སྐློརི་ལས་ ཡག་ཐློག་ལས་ དྲ་བའ་ལན་བཀློད་ད་འབད་རུང་ཡང་ བརྡ་
དློན་ཚུ་སམས་ཁརི་དྲན་ན་ལུ་ ཕན་ཐློགས་ཡློད། ད་ག་ ཐབས་ལམ་དྲག་ཤེློས་ཅིག་ སློབ་
ཁང་ག་ཆློས་གློགས་དང་ སློབ་དཔློན་དང་གཅིག་ཁརི་ གློས་བསྟུན་འབད་ན་འད་ཨིན།  
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བསྐྱེརི་ཞིབ་འབད་ན། 
རིང་གས་ལྷག་མ་དློན་ཚན་ཚུ་ སམས་ཁ་ལུ་ དྲན་ནའི་དློན་ལུ་ འཕྲལ་འཕྲལ་ལློག་ལྷག་མ་
ཅིག་ལུ་ སབ་ཨིན། ད་ཡང་ ང་བཅིས་རི་ལུ་ མ་བརད་པའ་གཟུངས་མདཔ་ལས་ དཔ་དབ་
ནང་ག་ དློན་ཚན་གལ་ཅིན་ རགས་བཀལ་ཡློད་མ་ཚུ་དང་ ཡང་ན་ ཟན་བྲེས་བཀློད་ད་ཡློད་
པའ་ གཙོ་དློན་ཚུ་ འཕྲལ་འཕྲལ་ལློག་ས་ ལྷག་ཚུགས་པ་ཅིན་ དྲན་གསློ་འབད་ད་ སམས་
ཁ་ལས་མ་བརད་པརི་སྡེློད་ཚུགསཔ་ཨིན། འད་འབདཝ་ལས་ བསྐྱེརི་ཞིབ་འབད་ན་ཡང་ 
ལྷག་ཐངས་ཀྱི་ཐབས་ལམ་ ལགས་ཤེློམ་ཅིག་ཨིན། 

 
ལྷག་ཚུལ། 
སློབ་དཔློན་གྱིས་ སྐད་སང་ས་ ལྷག་ཐངས་སློན་ན་ལས་འགློ་བཙུགས་ སློབ་ཕྲུག་རིང་རི་སློ་
སློའྲི ཁུ་སམ་སམ་འབད་ལྷག་ནའི་ལམ་ལུགས་ཀྱིས་ ཨི་ལློ་ལུ་རྒྱབ་སྐྱེློརི་བནམ་ཨིན། 
འཕྲལ་འཕྲལ་སྐབས་ ལྷག་ཚུལ་སློརི་ཏ་སློན་ན་འད་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ ལྷག་ན་ལུ་ མཁས་པ་
བཟློ་ནའི་ འགན་ཁག་ཨི་ལློ་ཁློང་རི་ལུ་ བཀལཝ་ཨིན། ལྷག་ཚུལ་མ་འདྲཝ་ ལག་ལན་
འཐབ་དགློ་མ་ད་ཡང་ ལྷག་མ་འད་ ཨི་ལློ་སློ་སློའ་དགློས་མཁློ་དང་མཐུནམ་འབད་ བཟློ་
ཚུགསཔ་འབད་ནའི་དློན་ལུ་ཨིན།  

 
སྐད་བཏློན་ཏ་ལྷག་ན། 
ཨི་ལློ་རིང་རི་སློ་སློ་གས་ ལྷག་ས་ཧ་གློ་མ་ཚུགས་མ་དང་ ལྷག་མ་ཚུགས་མ་ཚུ་ སློབ་དཔློན་
གྱིས་ སྐད་སང་ས་ ལྷག་བན་ན། དའི་སྐབས་ལུ་ སྤྱིར་བཏང་ དཔ་དབ་ཚུ་ ཨི་ལློའ་གདློང་
ཁརི་མ་བཞིག་པརི་ རྣམ་ཅིློག་གས་ཉིན་དགློཔ་ཨིན། བརློད་དློན་ད་ཡང་ སློབ་དཔློན་གྱིས་ 
ཚརི་གཅིག་ལུ་ མཇུག་བཏློན་ཏ་ལྷག་མ་ཅིག་དང་ ཡང་ན་ ལྷག་ཐངས་ཀྱི་དཔ་སློན་གྱི་དློན་
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ལུ་ བརློད་དློན་རིངམློ་ཅིག་ དུས་ཚད་བཟློ་ཞིན་ན་ འཕྲལ་འཕྲལ་ འཕྲློ་མཐུད་ད་ ལྷག་མ་
ཅིག་ཡང་ཡློད། སྐད་སང་ས་ལྷག་ན་འད་ ལྷག་ཐངས་ཀྱི་དཔ་སློན་འབད་ན་དང་ མ་ཚ་དང་ 
དཔ་དབ་ དཔ་དབ་དང་དཔ་དབ་ཀྱི་བརི་ན་ འབྲེལ་བ་བཟློ་ཐབས་དང་ ཡང་ན་ ལྷག་ན་ལུ་ 
སྤྲིློ་བ་ཡློདཔ་བཟློ་ནའི་དློན་ལུ་ཨིན།  

 
སློབ་དཔློན་གྱི་བཀློད་རྒྱའ་ཐློག་ལུ་ལྷག་ན། 
སློབ་དཔློན་གྱིས་ སྡེ་རིམ་དང་འཁྲིལ་བའ་ དུས་དབ་ གསརི་ཤེློག་ སྙན་རྩློམ་ ཤེློག་ཁྲིམ་
དང་ ཡག་རིགས་གཞིན་ཚུ་ སློབ་ཁང་ནང་ འབག་འློང་ཞིན་ན་ རྒྱབ་སྐྱེློརི་གྱི་ཐློག་ལས་
ལྷག་བཅུག་དགློ། ད་ཡང་ འློག་ག་ ལྷག་ཚུལ་མའདྲཝ་ཚུ་ག་ ཐློག་ལས་ལྷག་བཅུག་དགློ། 

 
* སློབ་དཔློན་གྱིས་ བརློད་དློན་ཅིག་ངློ་སྤྲིློད་འབད་ཞིན་ན་ སློབ་ཕྲུག་རིང་རི་སློ་སློ་

གས་ ལྷག་དགློ་པའ་ དགློས་དློན་ཅིག་བཟློ་ས་ བརློད་དློན་ཆ་ཚང་ ཡང་ན་ ཆ་ 
ཤེས་ཅིག་ལྷག་བཅུག་ན། 

* སློབ་དཔློན་གྱིས་ བརློད་དློན་ཅིག་ཆ་ཚང་དང་ ཡང་ན་ ཆ་ཤེས་ཅིག་ སྐད་བཏློན་
ལྷགཔ་ད་ ཨི་ལློ་ཚུ་གས་ རིང་སློའ་དཔ་དབ་ནང་ བལྟེ་ས་ཉིན་ན། འཕྲལ་འཕྲལ་ 
དློན་མཚམས་བརི་ན་ལས་ སློབ་དཔློན་གྱིས་ ཕློ་ཚད་དཔག་བཅུག་ས་དང་ དློགས་
སལ་དང་ དྲ་བ་རི་བཀློད་ད་ ལྷག་མ་འད་ག་ སློབ་སྡེ་དམངས་དང་གཅིག་ཁརི་ 
ངག་ཐློག་དང་ ཡང་ན་ ཡག་ཐློག་ལས་ བཅུད་དློན་བཏློན་བཅུག་དགློ། 

* ཆ་རིློགས་བསྡེློམས་ཏ་ ཆ་འབད་ལྷག་བཅུག་ན། 
* སྡེ་ཚན་གཞིན་མ་ཚུ་ རིང་སློའ་ལཱ་འབད་ད་སྡེློད་པའ་སྐབས་ལུ་ སློབ་དཔློན་གྱིས་ 

སྡེ་ཚན་ཆུང་ཀུ་ཅིག་ ཡང་ན་ ཨི་ལློ་ཆ་འབད་མ་ཅིག་ལུ་ སྐད་བཏློན་ཏ་ལྷག་ན། 
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* སྡེ་ཚན་ ཡང་ན་ སློབ་སྡེ་དམངས་དང་གཅིག་ཁརི་འབད་ སྐད་བཏློན་ཏ་ ལྷག་
བཅུག་ན། 

 
རྒྱབ་སྐྱེློརི་གྱི་ཐློག་ལས་ལྷག་ན། 
སློབ་དཔློན་གྱིས་ སྡེ་རིམ་གྱི་ཤེས་ཚད་དང་འཁྲིལ་བའ་ མཁློ་ཆས་ཚུ་ ལག་ལན་འཐབ་ས་ སྡེ་ཚན་ནང་
ལྷག་བཅུག་ན། དའི་སྐབས་ལུ་ སློབ་དཔློན་གྱིས་ ལྷག་ཐངས་ཀྱི་ཐབས་ལམ་ཚུ་ ལག་ལན་འཐབ་
ཐློག་ལས་ བརློད་དློན་ལཱ་ཁག་ཡློད་མ་ཚུ་ རྒྱབ་སྐྱེློརི་བན་ཏ་ ལྷག་ཚུགསཔ་བཟློ་ས་ རློང་ཁ་ལྷག་ན་ལུ་ 
སྤྲིློ་བ་བསྐྱེད་བཅུག་དགློ། འད་འབདཝ་ལས་ རྒྱབ་སྐྱེློརི་གྱི་ཐློག་ལས་ལྷག་ནའི་ ལྷག་དབ་ཚུ་ གློ་རིམ་
བསྒྲགས་ཏ་ བཟློ་ཡློད་པའ་ དཔ་དབ་ཚུ་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་ས་ ལྷག་བཅུག་པ་ཅིན་ འློས་འབབ་ཆ་ཏློག་
ཏློ་འློངམ་ཨིན།  
 
རྒྱབ་སྐྱེློརི་གྱི་ཐློག་ལས་ ལྷག་ན་སློན་པའ་སྐབས་ལུ་ སློབ་དཔློན་འད་ ལྷག་ནའི་རིག་རྩལ་འདྲ་མཉིམ་
ཡློད་པའ་ སློབ་ཕྲུག་སྡེ་ཚན་ཆུང་ཀུ་ཅིག་དང་གཅིག་ཁརི་སྡེློད་ཞིན་ན་ སྡེ་ཚན་ལུ་འློས་འབབ་ཡློད་པའ་ 
བརློད་དློན་ཅིག་ངློ་སྤྲིློད་འབད། ད་ལས་ སྡེ་ཚན་གྱི་ ཨི་ལློ་རི་རི་ལུ་ ལྷག་བཅུག་དགློ། སློབ་དཔློན་
གྱིས་ ལྷག་ཐངས་ཀྱི་ཐབས་ལམ་གཅིག་འབད་རུང་ གཉིས་འབད་རུང་ཅིག་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་ཞིནམ་
ལས་ སྡེ་ཚན་ལུ་སྤྲིློད་ད་ ད་དང་འཁྲིལ་ལྷག་བཅུག་ན། རྒྱབ་སྐྱེློརི་གྱི་ཐློག་ལུ་ ལྷག་ན་འད་གས་ 
ལྷག་མ་འད་ལུ་ བརློད་དློན་གསརིཔ་རི་ལྷགཔ་ད་ གློ་དློན་གསརིཔ་རི་ འཐློབ་ཐབས་འབད་དགློཔ་
ཨིནམ་ལས་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གས་ ཁློང་རི་ཤེས་མ་ཐབས་ལམ་ཚུ་ ལག་ལན་འཐབ་ས་ གསརི་འཐབ་
ལྷབ་ནའི་ གློ་སྐབས་ལན་བཅུག་དགློཔ་ཨིན། 
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རིང་སློབས་ཀྱིས་ ལྷག་ནའི་ལས་རིམ། 
སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ ལྷག་ཐངས་ཀྱི་རིག་རྩལ་དང་ མགྱིློགས་པརི་ལྷག་ནའི་ ཀློག་སང་འཐློབ་ཚུགས་ན་ 
ད་ལས་ མང་ཚག་ཚུ་རྒྱ་སྐྱེད་འབད་ཚུགས་ནའི་དློན་ལུ་ སློབ་ཁང་ནང་ རིང་སློབས་ཀྱིས་ལྷག་ནའི་ 
དུས་ཡུན་བན་ཏ་ལྷག་བཅུག་དགློ། ད་ག་དློན་ལུ་ ལྷག་ནའི་དཔ་དབ་ཚུ་ ཨི་ལློ་ཁློང་རི་ལུ་ གདམ་ཁ་
རྐྱབ་བཅུག་དགློཔ་དང་ སློབ་དཔློན་གྱིས་སྤྲིློད་པ་ཅིན་ ཨི་ལློ་ཁློང་རི་ རིང་སློབས་ཀྱིས་ ལྷག་ཚུགས་
པའ་དཔ་དབ་ཚུ་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་སྤྲིློད་དགློཔ་ཨིན། ཀློག་སང་འཐློབ་ནའི་ཐབས་ལུ་ ཉིན་བསརི་སློབ་
ཁང་ནང་ སང་བ་འབད་བཅུག་དགློཔ་དང་ ལྷག་ནའི་ཁྱམ་ལཱ་ཡང་ རག་བུ་རི་བན་དགློ།  
 
བློ་གསརི་སློབ་རིམ་ནང་ཨིན་པ་ཅིན་ ཉིནམ་རི་ལུ་ ཉུང་ཤེློས་རི་ དུས་ཡུན་སྐརི་མ་༡༥ རི་ གནས་རིམ་
དང་མཉིམ་པའ་དཔ་དབ་ཚུ་སྤྲིློད་ད་ ལྷག་ནའི་སང་བ་འཐློབ་བཅུག་དགློ། སློབ་རིམ་༡ པ་ལས་༡༢ 
པ་ཚུན་གྱི་ སློབ་ཁང་ནང་ ཨིན་པ་ཅིན་ ཉིན་བསརི་བཞིན་དུ་ སྐརི་མ་༡༥ རི་དང་ ཁྱམ་ལཱ་འབད་དུས་
ཡུན་སྐརི་མ་༣༠ རི་ རིང་སློབས་ཀྱིས་ལྷག་ནའི་དུས་ཡུན་བན་དགློ། རིང་སློབས་ཀྱིས་ལྷག་ནའི་སློང་
ལཱ་ཚུ་ཡང་། 
 

࿌ དཔ་དབ་ནང་ལས་རིང་གས་དགའ་མ་ ནང་གསས་དློན་ཚན་ཅིག་གདམ་ཁ་རྐྱབ་ས་ བཤེད་ན། 
࿌ རིང་ག་ཆ་རིློགས་ ཡང་ན་ སྡེ་ཚན་ཆུང་ཀུ་ནང་ དཔ་དབ་ཀྱི་སྐློརི་ལས་བསྟུན་གློས་རྐྱབ་ན་

དང་ གཅིག་ཁརི་ལྷག་ན། 
࿌ ལྷག་མ་དཔ་དབ་ཚུ་ག་ ཐློ་བཀློད་ད་བཞིག་ན། 
࿌ རྩ་དློན་གྱི་སྐློརི་ལས་ བཅུད་དློན་ཐུང་ཀུ་འབད་བཏློན་ཏ་ བྲེ་ན་། 
࿌ རིང་གས་ལྷག་མ་ དཔ་དབ་ཚུ་ལུ་ རིང་ག་བསམ་འཆརི་ཚུ་བཀློད་ད་ དུས་དབ་བཟློ་ཞིན་ན་ 

སློབ་དཔློན་ལུ་ཕུལ་ན་དང་ ཡང་ན་ ཀློག་སང་ག་ རྒྱུགས་བཀལ་ན། 
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གཅིག་ཁརི་ལྷག་ས་ གློགས་རིམ་འབད་ན། 
སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ སློབ་དཔློན་དང་ འགློ་འདྲན་པ་ ཡང་ན་ རིང་ག་ཆ་རིློགས་དང་གཅིག་ཁརི་ གློས་བསྟུན་
དང་ དྲ་བ་དྲས་ལན་འབད་ད་ ལྷག་ནའི་གློམས་སང་བན་དགློ། ད་བཟུམ་ས་ སྡེ་ཚན་ནང་ དྲས་ལན་
འབད་ད་ལྷག་པ་ཅིན་ གཤེམ་གསལ་གྱི་དཔྱེད་པའ་ཐློག་ལས་ལྷག་ནའི་ ཐབས་ལམ་ཚུ་འཐློབ་ཚུགས། 
 

࿌ དཔ་དབ་ཀྱི་མང་དང་ མགློ་ཡག་ པརི་ རིང་ག་ཉིམས་མློང་ལུ་ གཞི་བཞིག་ས་ དཔ་དབ་
འད་ ག་ཅིའི་སྐློརི་ལས་ཨིན་ན་ ཕློ་ཚད་དཔག་ན། 

࿌ བརློད་དློན་ལུ་བལྟེ་ས་ དྲ་བ་ཚུ་བཟློ་ན། 
࿌ མང་ཚག་དང་ གློ་དློན་ལཱ་ཁག་ཡློད་མ་ཚུ་ག་ དློགས་དཔྱེློད་འབད་ན། 
࿌ བཅུད་དློན་བསྡུ་ས་ བརློད་དློན་ངློ་མ་ ག་ཅི་ཨིན་ན་ ངློས་འཛོན་འབད་ན། 
 

དྲ་བ་དང་ གློས་བསྟུན་འབད་ན། 
གློ་དློན་ལན་ན་ནང་ དཔྱེད་པ་གཏང་ན་འད་ བརློད་དློན་གྱི་ཐློག་ མནློ་བསམ་རྒྱ་ཆ་དྲགས་འབད་གཏང་
དགློ་པའ་ དྲ་བ་དང་ ལན་ཚུ་ བཀློད་ཚུགས་དགློཔ་དང་ བརློད་དློན་ནང་ལས་ གནས་ཚུལ་དང་བརྡ་དློན་ 
ཚུ་ལན་ཏ་ གནས་སངས་ལུ་ དགག་སྒྲུབ་ཀྱི་རྒྱབ་སྐྱེློརི་བན་ཚུགས། གནས་རིམ་ག་ཅི་ནང་ལུ་ཡང་ སྡེ་
ཚན་གློས་སྡུརི་འབདཝ་ད་ བརློད་དློན་གྱི་སྐློརི་ལས་ ནམ་རི་འབད་རུང་ དྲ་བ་འདྲ་ནའི་གློ་སྐབས་བན་
དགློ། སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གས་ བཟློ་མ་དྲ་བ་ཚུ་ སློབ་དཔློན་གྱི་ རྒྱུགས་ལན་ནའི་ དྲ་བ་འབད་སྒྱུརི་བཅིློས་
འབད་ད་ལག་ལན་འཐབ་དགློ། 
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ལྷག་ས་ ལློག་བཤེད་ན། 
དབ་ཞིབ་དང་ བཀློད་རྒྱ་བན་ནའི་དློན་ལུ་ ལློག་ས་བཤེད་ན་འད་ ནུས་ཤུགས་ཅིན་གྱི་ ལག་ཆ་ཅིག་
ཨིན། སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གས་ ངག་ཐློག་ལས་འབད་རུང་ ཡག་ཐློག་ལུ་འབད་རུང་ ཡང་ན་ བཤེད་རྩློམ་
འབད་རུང་ རྒྱས་བཤེད་རྩློམ་གྱི་ཐློག་ལས་ ལློག་ས་བཤེད་ཚུགསཔ་ཨིན། ལློག་ས་བཤེད་ན་ནང་ ད་ཚུ་
ག་ འབྲེ་བཀློད་དང་ འབྲེ་ཚུལ་ སྐད་ཡག་ཚུ་ བརློད་དློན་ངློ་མ་ནང་ ག་ཨིནམ་འབད་ ལག་ལན་
འཐབ་འློང་།  
 
ཐབས་ལམ་འད་གས་ བརློད་དློན་གྱི་གློ་དློན་རློགས་ན་དང་ མང་ཚག་རྒྱ་སྐྱེད་འབད་ན་ ད་གས་ རིང་
སློའ་རྩློམ་འབྲེ་འབད་ན་ནང་ལུ་ དཔ་ལགས་ཤེློམ་ཅིག་ཡང་ཨིན། ལློག་ས་བཤེད་ན་འད་གས་ ཨི་ལློ་
ལུ་ མནློ་བསམ་གཏང་ན་ གློ་རིམ་བསྒྲག་ན་ གློ་དློན་ལན་ན་ཚུ་ནང་ རིག་པ་འཐབ་བནམ་ཨིན། གཞི་
རིམ་སློབ་གྲྭ་ཚུ་ནང་ ལློག་ས་བཤེད་ན་དང་གཅིག་ཁརི་ པརི་རིས་བྲེ་ན་ཡང་ ལག་ལན་འཐབ་ཨིན། 
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ལྷག་ནི་དང་རློམ་རིག་གི་དཔེ་དེབ་གདམ་ཁའི་ཚད་གཞི། 
 
ལྷག་ན་དང་རྩློམ་རིག་ག་ གནས་ཚད་གློང་འཕལ་གྱི་དློན་ལུ་ ལྷག་བཏུབ་པའ་མཁློ་ཆས་མ་འདྲཝ་ འློས་
འབབ་ཅིན་ཚུ་གདམ་ཁ་རྐྱབ་དགློཔ་གལ་ཆ། སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ག་ མནློ་རིག་དང་ བསམ་སྤྱིློད་ ད་ལས་ལློགས་
གྲུབ་ཚུ་ རྒྱ་སྐྱེད་འབད་ཚུགས་པའ་དཔ་དབ་ཚུ་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་ཐངས་ཀྱི་ཚད་གཞི་དང་ ལམ་སློན་ཚུ་ཡང་། 
 
 ལས་དློན་དང་འབྲེལ་བ་ཡློད་པའ་དཔ་དབ་ཚུ། 
 སྡེབ་དང་སློརི་བ་དག་ཏློག་ཏློ་ ཡློད་པའ་དཔ་དབ་ཚུ། 
 རྩློམ་རིག་ འབྲེ་བཀློད་ཚུལ་མཐུན་ཡློད་པའ་དཔ་དབ་ཚུ། 
 དློན་ཚན་སྤྲིློ་བ་ཆ་ཏློག་ཏློ་ཡློད་པའ་ དཔ་དབ་ཚུ། 
 ལྷབ་མའི་གནས་སངས་(ཉིམས་མློང་དང་)དང་ འབྲེལ་བ་ཡློདཔ་དང་ ལམ་ལུགས་སློལ་དང་མཐུན་པའ་ 

དཔ་དབ། 
 ཚག་དློན་ཁ་གསལ་འབད་ ཧ་གློ་ཚུགས་པའ་དློན་ཚན་དང་ལྡན་པའ་དཔ་དབ་ཚུ། 
 སྐད་ཡག་ག་རིག་རྩལ་ ཡརི་རྒྱས་གཏང་ན་ལུ་ཕན་ཐློགས་ཡློད་པའ་དཔ་དབ་ཚུ། 
 དཔ་དབ་ནང་ག་ སྲུང་རྩདཔ་དང་ གནད་དློན་ཚུ་ ཧ་གློ་ཚུགསཔ་འབད་ཡློད་མ་ཚུ། 
 ཤེས་ཚད་དང་འཁྲིལ་བའ་ དཔ་དབ་ཚུ། 
 མ་སྡེའི་གནས་སངས་དང་འབྲེལ་བ་ཡློདཔ་དང་ དངློས་སུ་འབད་བྱུང་ཡློད་པའ་ གནད་དློན་ཚུའ་སྐློརི་ལས་ 

ཡློད་པའ་གསརི་ཤེློག་དང་དུས་དབ་ སད་བྱུས་དང་འཆརི་གཞིའི་ ཡག་ཆས་ཚུ། 
 
 



སློབ་དཔོན་ལམ་སློན།                                  སློབ་རིམ་༡༢པ། དཔེ་སྐྲུན་ལོ་ ༢༠༢༡ ལུ། 
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ཤེས་ཚད་དམའ་རིམ་ཚུ་ག་དློན་ལུ་ རྩློམ་རིག་ག་དཔ་དབ་གདམ་ཁ་རྐྱབ་ཐངས། 
༡ འཆརི་རྩློམ་ (དངློས་འབྱུང་མན་པརི་ བློ་རིག་ག་ཐློག་ལས་བཟློ་ས་བྲེས་ཡློད་པའ་) སྲུང་དང་རྩློམ་

སྤྲིློ་བ་ཆ་ཏློག་ཏློ་ཚུ། 
༢ ཨི་ལློའ་དཔ་དབ་འབྲེ་མ་ མང་གཏམ་ཅིན་ཚུ་གས་བྲེས་ཡློད་པའ་ དཔ་དབ་དང་རྩློམ་ཚུ། 
༣ རིང་བཞིན་གནས་སངས་ཀྱི་སྐློརི་ལས་ཡློད་པའ་ དངློས་རྩློམ་དཔར་ན། ནང་མ་ཉི་ཚན། མ་སྡེ། 

སམས་ཅིན།  ཉི་ཟླ་སྐརི་གསུམ་ ལ་སློགས་པའ་སྐློརི་ལས་ཡློད་མ། 
༤ ཧ་མ་ལས་དརི་ཏ་ཡློད་པའ་ ལྷ་དང་འདྲ་ མ་མ་ཡན་པའ་སྲུང་ཚུ། 
༥ སྐད་ཡག་ག་མང་ཚག་དང་ རློད་སྒྲ་ ཅིློག་འཐདཔ་ ལ་ཤེ་ཚུད་ད་ཡློད་པའ་དཔ་དབ་ཚུ། 
༦ ཉིན་བསརི་ལག་ལན་འཐབ་དགློ་པའ་ མང་ཚག་རྒྱ་སྐྱེད་འབད་ཚུགས་པའ་ རྩློམ་རིག་ཚུ་། 
 
 
ཤེས་ཚད་མཐློ་རིམ་ཚུ་ནང་ རྩློམ་རིག་དང་ལྷག་ནའི་མཁློ་ཆས་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་ནའི་ཚད་གཞི། 
 
 མ་སྡེའི་ནང་ཉི་བརི་མཁློ་བའ་ བརྩ་མཐློང་ དཔར་ན། མ་ཆློས་གཙོང་མ་བཅུ་དྲུག་ ལྷ་ཆློས་དག་བ་བཅུ་

དང་ལས་རྒྱུ་འབྲེས་ ཕརི་ཕྱེན་དྲུག་དང་ ཚད་མད་བཞི་ལ་སློགས་པའ་སྐློརི་ལས་ ཡློད་པའ་དཔ་དབ་ཚུ། 
 དང་སང་དང་ དང་ཕུ་ག་རྩློམ་སྒྲག་པ་ཚུ་གས་ བྲེས་ཡློད་པའ་རྩློམ་རིག་ སྙན་གགས་ཅིན་ཚུ། 
 ལགས་བཤེད། བསབ་བ་ཚུ་དང་། དུས་རྒྱུན་ལག་ལན་ འཐབ་དགློ་པའ་ཁ་བཤེད་ དཔྱེ་གཏམ་ སྐློརི་

གཏམ་ཚུ་ ཚུད་ད་ཡློད་པའ་དཔ་དབ་ཀྱི་རིགས། 
 ཧ་མ་ལས་དརི་ཏ་ཡློད་པའ་ རྩང་མློ་ བློ་ཟ་ཚུ་ཡློད་པའ་དཔ་དབ་ཚུ། 
 ཆློས་དང་ལམ་སློལ་དང་ མཐུན་པའ་གནད་དློན་དང་ལྡན་པའ་དཔ་དབ་ཚུ། 
 སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གས་བྲེས་ཡློད་མ་ རྩློམ་དང་སྲུང་ ལགས་ཤེློམ་ཚུ། 



སློབ་དཔོན་ལམ་སློན།                                  སློབ་རིམ་༡༢པ། དཔེ་སྐྲུན་ལོ་ ༢༠༢༡ ལུ། 
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 གཏང་ཡག་ ཉིན་དབ་ འབྲེ་རྩློམ་ རྣམ་ཐརི་ རློགས་བརློད་ གཏམ་རྒྱུད་ ལློ་རྒྱུས་ གནས་ཚུལ་ གསལ་
བཤེད་ སྙན་ཞུ་ལ་སློགས་པའ་ དཔ་དབ་ཚུ། 

 འཛོམ་གང་ནང་ག་ མཁས་པ་མང་གཏམ་ཅིན་ཚུ་ག་ རྣམ་ཐརི་དང་སྲུང་རྩློམ་ དཔ་བཞིག་བཏུབ་མ་ཚུ། 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



སློབ་དཔོན་ལམ་སློན།                                  སློབ་རིམ་༡༢པ། དཔེ་སྐྲུན་ལོ་ ༢༠༢༡ ལུ། 
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བི་ནིའི་རིག་རལ་དོན་ཚན་གདམ་ཁའི་ཚད་གཞི། 
 
སྤྱིར་བཏང་ དློན་ཚན་གདམ་ཁ་རྐྱབ་ད། 
 ཆློས་དང་ལམ་སློལ་ལུ་ཕན་པའ་ནང་དློན་ཡློད་མ། 
 ཨི་ལློའ་ཤེས་ཚད/ལློ་ཚད་དང་འཁྲིལ་བའ་དཔ་དབ། 
 སྤྱིར་བཏང་དུས་ཚད་ནང་ མཇུག་བསྡུ་ཚུགས་མ་དློན་ཚན། 
 དུས་མཐུན་གྱི་འགྱུརི་བ་དང་ མཐུན་པརི་བཟློ་ས་ཡློད་པའ་དཔ་དབ། 
 དངློས་རྩློམ་འཆརི་རྩློམ་ སྙན་རྩློམ་གྱི་རིགས་ དཔ་ལགས་ཤེློམ་ཡློད་མ། 
 རྩློམ་རིག་དཔར་ན། ཞིབས་ཁྲི། རྩང་མློ། བློ་ཟ། དཔ་གཏམ། ཁ་བཤེད། གནས་ཚུལ་གསརི་

ཤེློག་ཚུ། 
 ཡ་གུ་འབྲེ་ཐངས་སྒྲག་བཀློད་ རྣམ་གཞིག་ག་དཔ་ལགས་ཤེློམ་ཡློད་མ། 
 ཕློ་མློ་དང་ རྒན་གཞིློན་ སློ་སློའ་བསམ་འཆརི་བཀློད་ཡློད་མ་ རྩློམ་གྱི་རིགས། 
 ལུང་འདྲན་ སྒྲ་གཏམ་ སྐློརི་གཏམ་ ཕལ་གཏམ་ ཡློད་པའ་རྩློམ་དབ་དང་ ལློ་ན་དང་འཁྲིལ་བའ་ 

འབྲེལ་ཡློད་དང་སྤྲིློ་བ་ཡློད་པའ་སྲུང་། 
 ཐ་དམ་ཚག་དང་ ལས་རྒྱུ་འབྲེས་ བརྩ་མཐློང་དང་ བསམ་སྤྱིློད་ལུ་ཕན་པའ་རིགས། 
 དུས་རྒྱུན་གྱི་ལཱ་དང་ འབྲེལ་བ་ཡློད་མ་ དཔར་ན། སབས་བདྱེཝ་དང་མ་བདྱེཝ་ཚུ་ག་སྐློརི་ལས་ཚུད་

ད་ཡློད་མ། 
 སྲུང་དང་ཚགས་བཅིད་ཀྱི་ རྩློམ་གཉིས་གཅིག་གས་གཅིག་དང་ འབྲེལ་བ་ཡློད་མ། 
 པརི་དང་ཡ་གུ་གཉིས་ སློབ་རིམ་དང་འཁྲིལ་ཏ་ ཚད་ལྡན་ཡློད་མ། 
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 ཡ་གུའ་སློརི་བ་ཚུ་ ཤེས་ཚད་ཀྱི་རིམ་པ་དང་ འཁྲིལ་ཏ་ཡློད་མ། 
 གནས་རིམ་མ་འདྲཝ་ སློབ་རིམ་༦ པ་༡༠ པ་༡༢ པ་གསུམ་ནང་ལག་ལན་འཐབ་ཚུགས་པའ་ 

ཚག་མཛོད་ཚུ། 
 མ་ཚའི་ལག་ལན་ནང་ མཁློ་ཆ་བའ་ཀ་དབ་ དཔར་ན། (འགམ་ཁང་ དངུལ་ཁང་ འཕྲུལ་ཁང་

ཚུ་ག་སྐློརི་ལས་ ཡློད་མ་དབ་ཚུ་) 
 རློད་སྒྲའ་དབ་བ་ སྐད་ཡག་ག་འབྱུང་ཁུངས་ ཁྱད་རྣམ་ཚུ་ག་སྐློརི་ལས་ གནད་དློད་ཚུད་ཡློད་པའ་ 

དཔ་དབ། 
 བདག་གཞིན་དུས་གསུམ་དང་ བ་བད་ལས་གསུམ་གྱི་སྐློརི་ལས་ དབ་བ་སློན་ཚུགས་པའ་དཔ་དབ། 
 བློ་རྩལ་རྩློམ་རིག་ག་ ལམ་སློན། 
 དློན་ཚན་གདམ་ཁ་རྐྱབ་ད་ སྐད་ཡག་དང་ཡ་གུ་སློརི་བ་ ལམ་སློལ་ རིང་སློབས་གློང་འཕལ་གཏང་

ཚུགས་པའ་གནས་ལུ་བལྟེ་དགློཔ། 
 སློབ་ཕྲུག་ག་ཤེས་ཚད་དང་ འཁྲིལ་མ་འཁྲིལ་བལྟེ་ན་ག་དློན་ལུ་ གནས་ཚད་དང་སློབ་སློང་ལས་དློན་

ལུ་བལྟེ་དགློ། 
 ཕློ་མློའ་དབ་བ་དང་ རིགས་ ཆློས་ལུགས་ གཡུས་ཕྱེློགས་ཚུ་ག་ དྲག་ཞིན་དང་ ཉི་རིང་ཕྱེློགས་

རིས་ཀྱི་ དབ་བ་མད་པའ་དློན་ཚན་ལུ་ གཞི་བཅིློལ་དགློ། 
 ཧ་མ་དང་ ད་རིས་ཀྱི་ རྩློམ་རིག་འབྲེ་བཀློད་ཀྱི་ ཁྱད་པརི་ཚུ་ཚད་མཉིམ་འབད་ཚུད་དགློཔ། 
 གནས་ཚུལ་དང་རྒྱང་མཐློང་ཚུ་ནང་ ཁྱབ་བསྒྲགས་དང་ གསལ་བསྒྲགས་ བཏང་མ་ཚུ་ ལགས་

ཤེློམ་ཨིན་ཟར་བའ་ རྣམ་རློག་ག་ཐག་བཏློག་ས་ དབ་དཔྱེད་འབད་དགློ་པའ་སྐློརི། 
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དབྱེ་ཞིབ་ལམ་ལུགས། (༡༡ པ་དང་ ༡༢ པ།)           
ངོ་སློད། 
རློང་ཁའ་ ཆེློས་ཚནི་རྩ་གཞུང་2007 ཅིན་མ་འདེ་ ཨི་ལློ་ཚུ་ག་རྒྱུདེ་ལུ་ སྐདེ་ཡག་ ལྷག་ནི་དེང་བྲི་ནི་ སབ་ནི་དེང་ ཉནི་ནིའི་
རིག་རྩལ་ཚུ་ ཡརི་རྒྱས་གཏང་ནིའི་དེློནི་ལུ་ཨིན། སློབ་དབ་འདེ་ནིང་ ལློ་ཕྱེད་དེང་ ལློ་འཁློརི་ཆེློས་རྒྱུགས་ རྐྱངམ་ཅིག་གས་མ་
ཚདེ་པརི་དུས་རིམ་དེབྱ་ཞབ་ཀྱི་ལམ་ལུགས་ཚུ་ཡང་བཙུགས་ཏ་བཟེློ་ཡློདེཔ་ཨིན། དུས་རིམ་དེབྱ་ཞབ་ཀྱི་ དེམགས་དློན་ཚུ་ཡང་། 
 ཨི་ལློ་ཚུ་ ཤེས་ཡློནི་སང་རྩལ་ནིང་ ཡརི་རྒྱས་ག་དེ་སྦེ་འགློ་དེློ་ག་ དེབྱ་ཞབ་འབདེ་ནི། 
 ཨི་ལློ་ཚུ་ག་ཤེས་ཚདེ་ཚུ་ གནིས་རིམ་བརྡ་སློནི་དེང་འཁྲལ་ཏ་ སློབ་རིམ་ཡརི་སང་ག་དེ་སྦེ་གཏང་དེགློཔ་ཨིན་ནི་ དེབྱ་ཞབ་

འབདེ་ནི། 
 ཨི་ལློ་ཚུ་ག་སར་བཏང་ གྲུབ་འབྲིས་ བརག་ཞབ་འབདེ་ནི་ཚུ་ཨིན། 
ཤེས་ཚད་ཀི་གཞི་བཞག་ས། 
རློང་ཁའ་སྐད་ཡག་ག་ ཤེས་ཡློན་གནས་ཚདེ་བཟེློ་ཡློད་མ་འདེ་ ཨི་ལློ་ཚུ་སློབ་རིམ་༡༢ པ་ མཐརི་འཁྱློལཝ་ད་ ཁློང་ག་རྒྱུད་ལུ་ 
ཤེས་ཡློནི་ག་ཅི་བཟུམ་དེགློ་ག་ ཞབ་འཚལ་དེང་ དེབྱ་དེཔདེ་འབདེ་དེ་ བཟེློ་བཟེློཝ་ཨིན། ད་མ་ཚད་ ཨིང་ལིཤེ་ག་ཤེས་ཡློན་
གནས་ཚད་ དཱ་སལ་ཀཱནི་ནིློཌི་ (The silken Knot) ལུ་ ཡང་གཞི་བཅིློལ་འབད་ཡ། 
དབྱེ་ཞིབ་ཀི་ལས་དོན། 
སློབ་སློང་ལས་དློན་འདེ་གས་ སྡེ་རིམ་རི་རི་བཞན་ནིང་ གནིས་ཚདེ་བཟེློ་ཡློདེ་མ་འདེ་ ག་དེ་སྦེ་འགྲུབ་ཚུགས་ག་ བརྡ་སློནི་
འབདེཝ་ཨིན། དེ་འབདེཝ་ལས་དེབྱ་ཞབ་ལམ་ལུགས་འདེ་སློབ་སློང་ལས་དེློནི་ཚུ་ལུ་གཞ་བཞག་བཞགཔ་ཨིན། 
དབྱེ་ཞིབ་མ་འདཝ། 
ལློ་གཅིག་ནིང་ དེབྱ་ཞབ་འབདེ་དེགློ་མ་ཚུ་ འློག་ལུ་བཀློདེ་དེ་ཡློདེ། 
༡. དུས་རྒྱུན་དུས་རིམ་དེབྱ་ཞབ།  
༢. དུས་རྒྱུན་སང་རྒྱུགས་དེབྱ་ཞབ། 
༣. ཆེློས་རྒྱུགས། 
   ༣.༡ ལློ་ཕྱེད་ཆེློས་རྒྱུགས། 
   ༣.༢ ལློ་འཁློརི་ཆེློས་རྒྱུགས། 
དུས་རྒྱུན་དུས་རིམ་དབྱེ་ཞིབ། 
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དུས་རྒྱུནི་དུས་རིམ་དེབྱ་ཞབ་འདེ་གས་ ཨི་ལློ་ཚུ་གས་ ལློ་གཅིག་ནིང་ ཤེས་ཡློནི་ག་ཅི་རི་ལྷབ་ས་འབདེ་རུང་ འདེ་ག་གྲུབ་འབྲིས་
དེང་ ལློགས་གྲུབ་ཚུ་ དེབྱ་ཞབ་འབདེ་བ་གས་མ་ཚདེ་པརི་ སློབ་དེཔློནི་ག་ སློབ་སློནི་འབདེ་ཐངས་ཚུ་ཡང་ དེབྱ་ཞབ་འབདེཝ་
ཨིན། དུས་རྒྱུན་དུས་རིམ་དེབྱ་ཞབ་ཀྱི་ དེམགས་ཡུལ་གཙོ་བློ་རི། 
 སློབ་དེཔློནི་དེང་སློབ་ཕྲུག་གཉས་ཀྱི་ སློབ་སློནི་དང་གྲུབ་འབྲིས་ག་དེ་སྦེ་བྱུང་ཡ་ག་བལ་ཚུགས་ནི། 
 སློབ་དེཔློནི་ལུ་ སློབ་སློནི་ཐབས་ཤེས་དེང་མཁློ་ཆེས་ཚུ་ ག་དེ་སྦེ་འབདེ་དེགློཔ་ཨིན་ནི་ གྲློགས་རིམ་འབདེཝ་ཨིན། 
 སློབ་དེཔློནི་གས་ ཨི་ལློ་རི་རི་བཞན་དུ་ག་ ལྷབ་ཐངས་ག་དེ་སྦེ་ཨིན་ནི་ ཧ་གློ་ཚུགས། 
 ཨི་ལློ་ཚུ་གས་ ཁློང་རིའ་ལཱ་ ག་དེ་སྦེ་འབདེ་ཡ་ག་དེང་ ག་ཅི་ཡརི་རྒྱས་གཏང་དེགློཔ་ཡློདེ་ག་ཚུ་ཧ་གློ་ཚུགས། 
 ཨི་ལློ་ཚུ་གས་ ཁློང་རིའ་བརྩློནི་ཤུགས་དེང་ གྲུབ་འབྲིས་ཀྱི་ཁྱདེ་པརི་ ཧ་གློ་ཚུགས། 
 ཨི་ལློ་ཚུ་གས་རིང་གས་རིང་དེང་ ཆེ་རིློགས་ནིང་རྡློག་ དེབྱ་ཞབ་འབདེ་ནི་ལུ་གློ་སྐབས་བྱན་ཚུགས། 
 ཨི་ལློ་ཚུ་གས་ དེཔ་ཆེ་ལྷབ་ནི་དེང་ ཆེ་རིློགས་འབདེ་ནི་ དེབྱ་ཞབ་འབདེ་ནི་ ལྷབ་སློནི་ལམ་ལུགས་ཚུ་ནིང་ བཅིའ་མརི་

གཏློགས་ཚུགས། 
 ཨི་ལློ་ཚུ་གས་ ཁློང་རི་གཅིག་གཅིག་ག་ ལློགས་གྲུབ་དེང་སྐྱེློནི་ཚུ་ དེང་ལན་འབདེ་ཚུགས། 
 ཨི་ལློ་ཚུ་གས་ མནིློ་བསམ་འཐབ་གཏང་ནི་དེང་ དེཀའ་ངལ་བསལ་ནིའི་རིག་རྩལ་ཚུ་ ཡརི་རྒྱས་འགློ་ཚུགས།  
འློག་གི་ཚུ་ དུས་རྒྱུ་དུས་རིམ་དབྱེ་ཞིབ་ཀི་གློས་འཆར་སློང་ལཱ་ཨིན། 
 དེཔ་ཆེ་སློབ་སློནི་འབདེ་བའ་བསྒང་ ངག་ཐློག་ལུ་དྲ་བ་ཚུ་བཀློདེ་དེགློ། 
 ཨི་ལློ་ནིང་རྡློག་ དེབྱ་ཞབ་འབདེ་ནིའི་ གློ་སྐབས་བྱན་དེགློ། 
 རིང་གས་རིང་ དེབྱ་ཞབ་འབདེ་ནིའི་ གློ་སྐབས་བྱན་དེགློ། 
 ཨི་ལློ་ཚུ་ སྡེ་ཚནི་ནིང་འབདེ་རུང་ ཆེ་འབདེ་རུང་ ལ་རློག་འབདེ་དེ་ ཐློ་བཞག་དེགློ། 
 བྲི་ནི་འ་སློང་ལཱ་འབདེཝ་དེ་ དེབྱ་ཞབ་འབདེ་ནིའི་ དུས་ཚད་མང་སུ་ བཞག་དེགློ། 
 ཨི་ལློ་ཚུ་ བཅིའ་མརི་གཏློགས་ནི་དེང་ཉནི་སབ་ ལྷག་ནིའི་རིག་རྩལ་ཚུ་ དེབྱ་ཞབ་འབདེ་ནིའི་དེློནི་ལུ་ དེབྱ་ཚདེ་ལག་ལན་

འཐབ་དེགློ། 
 བྲི་ནི་དེང་ ལྷག་ནི་ག་སློང་ལཱའ་དེློནི་ལུ་ དེཔ་སྣློདེ་བཟེློ་བཞག་དེགློ། 
 དུས་རིམ་དེབྱ་ཞབ་ཀྱི་ལམ་ལུགས་དེང་འཁྲལ་སློབ་དེཔློནི་ཚུ་གས་ཨི་ལློ་རི་རི་བཞན་དུ་ལ་རློག་འབདེ་དེ་རྒྱུས་ཐློ་བཞག་དེགློ། 
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དུས་རྒྱུན་སང་རྒྱུགས་དབྱེ་ཞིབ། 
དུས་རྒྱུནི་སང་རྒྱུགས་དེབྱ་ཞབ་འདེ་ནིང་ སློབ་གྲྭའ་ནིང་ ལག་ལན་འཐབ་ནི་ཡློདེ་མ་ ཉནི་སབ་དེང་ལྷག་ནི་བྲི་ནི་འ་སང་རྒྱུགས་ཚུ་
དེང་ ཆེློས་རྒྱུགས་ཁག་གཉས་ཡློདེ་མ་ཚུ་ ཚུདེཔ་ཨིན།   
ཆོས་རྒྱུགས། བྲི་ནི་འ་ཆེློས་རྒྱུགས་ནིང་ རློང་ཁ་དེང་པ་དེང་གཉས་པ་ཟེར་ དྲ་ཤེློག་ཁག་གཉས་འབདེ་ཡློདེ། 
 
དི་ཤོག་དང་པ། བི་ནི་འི་རིག་རལ་དང་སྐད་ཡིག་ཡི་གུའི་སློར་བ།  
དྲ་ཤེློག་དེང་པ་འདེ་ནིང་ བྲི་ནི་ག་རིགརྩལ་དེབྱ་ཞབ་འབདེ་ནི་དེང་ སྐདེ་ཡག་ཡ་གུའ་སློརི་བ་དེབྱ་ཞབ་འབདེ་ནི་ཚུ་ ཚུདེཔ་ཨིན། 
འདེ་ག་དེློནི་ལུ་ འཐློབ་ལམ་ཚུ་ཡང་ འློག་ལུ་བཀློདེ་དེ་ཡློདེ།  
དུས་ཡུན། དྲ་ཤེློག་ལྷག་ནི་ག་དེློནི་ལུ་ དུས་ཡུནི་སྐརི་མ་༡༥ དེང་ བྲི་ནི་འ་དེློནི་ལུ་ ཆུ་ཚད་༣ ཨིན།  
སྐུགས་ཀི་ལིད་ཚད།  
བྲི་ནི་འ་རིགརྩལ་དེབྱ་ཞབ་ཀྱི་དེློནི་ལུ་ སྐུགས་༦༠ དེང་ སྐདེ་ཡག་ཡ་གུའ་སློརི་བ་ དེབྱ་ཞབ་ཀྱི་དློན་ལུ་༤༠ འབདེ་ ཡློངས་
བསྡེློམས་༡༠༠ ཨིན།  
དི་བའི་བཟློ་བཀོད། དྲ་བ་ལུ་སྡེ་ཚནི་ ཀ་དེང་ ཁ་༢ འབད་ཡློདེ།   
སྡྱེ་ཚན་ཀ།   
སྡེ་ཚནི་ཀ་འདེ་ བྲི་ནི་འ་རིག་རྩལ་ དེབྱ་ཞབ་ཀྱི་དེློནི་ལུ་ཨིན། འདེ་ལུ་སྐུགས་བརྒྱ་ཆེ་༦༠ ཡློདེ། འདེ་གས་ ཨི་ལློའ་བྲི་ནི་ག་
རིག་རྩལ་ཚུ་ དེབྱ་ཞབ་འབདེཝ་ཨིན།  
སྡྱེ་ཚན་ ཀ་ ལུ་ཡང་ དི་བ་ཁག་༢ ལུ་དབྱེ་སྱེ་ཡོད།  
ཁག་དང་པ། 
འབྲི་རྩློམ་དེང་གཏང་ཡག་གི་དྲ་བ་བཀློདེ་དེ་ཡློདེ་མ་ནིང་ལས་དྲ་བ་གདེམ་ཁ་རྐྱབ་ས་ ལནི་བྲི་དེགློ། དེ་ལུ་ སྐུགས་༣༠ ཨིན། 
ཁག་གཉིས་པ། 
ཡག་རྒྱུགས་ལྷག་ས་དྲ་བ་ག་ལནི་ཚུ་བྲི་དེགློ། དེ་ལུ་སྐུགས་༣༠ ཨིན། དེ་གས་ ལྷག་ནི་ག་རིག་རྩལ་ དེབྱ་ཞབ་འབདེཝ་ཨིན།  
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སྡྱེ་ཚན་ཁ། 
སྡེ་ཚནི་ཁ་འདེ་སྐདེ་ཡག་ཡ་གུའ་སློརི་བ་ག་ རིག་རྩལ་དེབྱ་ཞབ་ འབདེ་ནིའི་དེློནི་ལུ་ཨིན། འདེ་ལུ་སྐུགས་༤༠ ཡློདེ།   
སྡྱེ་ཚན་ ཁ་ ལུ་ཡང་ དི་བ་ཁག་༢ ལུ་དབྱེ་སྱེ་ཡོད།  
ཁག་དང་པ། སྐུགས་༡༠ ། 
འདེ་ནིང་ལུ་ སྐདེ་ཡག་ག་ཁྱདེ་ཆེློས་དེང་ཁྱདེ་རྣམ་ཚུ་ ཧ་གློ་ག་མ་གློ་ དེབྱ་ཞབ་འབདེཝ་ཨིན།  
ཁག་གཉིས་པ། སྐུགས་༣༠ ། 
འདེ་ནིང་ལུ་སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གས་ཡ་གུའ་སྡེབ་དེང་སློརི་བ་ཚུ་ ག་དེ་སྦེ་ཤེས་དེློ་ག་ དེབྱ་ཞབ་འབདེཝ་ཨིན།  
ཆོས་རྒྱུགས་ཀི་སྐུགས་ཀི་ལིད་ཚད། 
བྲི་ནི་འ་རིག་རྩལ། 
 འབྲི་རྩློམ་ལུ་ སྐུགས་བརྒྱ་ཆེ་༢༠ །  
 གཏང་ཡག་ལུ་ སྐུགས་བརྒྱ་ཆེ་༡༠ །  
སྐད་ཡིག་ཡི་གུའི་སློར་བ། 
 སྐདེ་ཡག་ག་ཁྱད་རྣམ་དང་ཁྱད་ཆློས་ལུ་ སྐུགས་བརྒྱ་ཆེ་༡༠ ། 
 ཡ་གུའ་སྡེབ་དང་ སློརི་བ་ལུ་ སྐུགས་བརྒྱ་ཆེ་60 །  

སྐུགས་ཡློངས་བསྡེློམས་༡༠༠ ཨིན།  
དུས་རྒྱུན་དུས་རིམ་དབྱེ་ཞིབ་ཀི་སྐུགས། 
དུས་རྒྱུན་དུས་རིམ་དབ་ཞིབ་ ད་ནང་ལུ་ཡང་ ཉིན་སབ་ཀྱི་དློན་ལུ་ སྐུགས་༢༠ ཨིན། 
 
སྐུགས་བགོ་བཤའ་གི་དཔྱྱེ། དི་ཤོག་དང་པ། 
སློབ་དུས་དང་པ། སློབ་དུས་གཉིས་པ།  
དུས་རྒྱུན་དུས་རིམ་དབྱེ་ཞིབ། ཆོས་རྒྱུགས། དུས་རྒྱུན་དུས་རིམ་དབྱེ་ཞིབ། ཆོས་རྒྱུགས། བསློམས། 
ཉན་ནི་དང་སབ་ནི། ༡༠% ༣༠% ཉན་ནི་དང་སབ་ནི། ༡༠% ༥༠% ༡༠༠%  
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དི་ཤོག་གཉིས་པ། ལྷག་རིག་དང་རློམ་རིག། 
དྲ་ཤེློག་གཉས་པ་འདེ་ནིང་ སང་རྒྱུགས་དེབྱ་ཞབ་འབདེཝ་དེ་ ག་ཅི་རི་ཚུདེཔ་སློ་ཟེར་བ་ཅིན། རྩློམ་རིག་ག་ དེཔ་སྣློདེ་བཞག་ནི་
དེང་ བྲི་ནི་འ་ཆེློས་རྒྱུགས་ཚུ་ཚུདེཔ་ཨིན། རྩློམ་རིག་ག་ དེཔ་སྣློདེ་བཞག་ནི་ནིང་ལུ་ ལྷག་ནི་ག་ཐློ་བཞག་ནི་དེང་ ཀ་དེབ་ དེབྱ་
དེཔདེ་འབདེ་ཡློདེ་པའ་སྙནི་ཞུ་ ཨི་ལློ་གས་བྲིས་ཡློདེ་མ་ནིང་ལས་ ལགས་ཤེློམ་ཚུ་ གདེམ་འཐུ་འབདེ་དེ་ བཞག་དེགློཔ་ཚུ་ཨིན། 
རྩློམ་རིག་ག་དེཔ་སྣློདེ་འདེ་ ཨི་ལློ་རི་རི་བཞན་དུ་ལུ་ ནིང་འཁློདེ་དེབྱ་ཞབ་ཀྱི་ སྐུགས་ཀྱི་དེློནི་ལུ་ བཞག་དེགློཔ་ཨིན།  
དུས་ཡུན། དྲ་ཤེློག་ལྷག་ན་ག་དློན་ལུ་ དུས་ཡུན་སྐརི་མ་༡༥ དང་ བྲེ་ན་ག་དེློནི་ལུ་ ཆུ་ཚད་༣ ཨིན།  
སྐུགས་ཀི་ལིད་ཚད། 
སྡེ་ཚནི་ ཀ་ཁ་ག་ང་ རི་རི་བཞན་དུ་ལུ་ སྐུགས་༢༥ རི་འབདེ་ སྐུགས་ཡློངས་བསྡེློམས་༡༠༠ ཨིན།  
དི་བའི་བཟློ་བཀོད། 
དྲ་བ་སྡེ་ཚནི་༤ ལུ་ དེབྱ་ས་ཡློདེ། སྡེ་ཚནི་ ཀ་ འབྲི་རྩློམ། སྡེ་ཚནི་ ཁ་ སྙན་རྩློམ། སྡེ་ཚནི་ ག་ སྲུང་ཐུང་ཀུ། སྡེ་ཚནི་ ང་ 
རློགས་བརྗེློདེ་/བཤེས་སྤྲིངས། སྡེ་ཚནི་རི་རི་བཞན་དུ་ལུ་ཡང་ ནིང་གསས་དྲ་བ་བཞ་རི་བཀློདེ་དེགློཔ་ཡློདེ་མ་ཚུ་ ག་རི་གནིདེ་དེློནི་
སློ་སློ་ལུ་གཞ་བཞག་ས་བཟེློ་དེགློཔ་ཨིན། སྡེ་ཚན་རིའི་ནིང་ ལནི་རིང་དེང་ ལནི་ཐུང་ཟེར་ དྲ་བ་ཚན་གཉིས་རི་བཀློད་ཡློད། དེ་
གཉས་ཆེ་རིའ་ནིང་ལས་ ལནི་ཚུ་གདེམ་ཁ་རྐྱབ་ས་ བྲི་དེགློཔ་ཨིན། ཨི་ལློ་ཚུ་གས་ སྲུང་དེབ་ཚུ་ ལྷག་བཅུག་ནིའི་དེློནི་ལུ་ སྲུང་
ག་དྲ་བ་ཚུ་བཟེློཝ་དེ་ དྲ་བ་ཨི་ཙོ་རི་ འབྲིལ་ཡློདེ་སློབ་རིམ་ག་ ལྷག་དེབ་ནིང་ལས་བཟེློ་དེགློཔ་ཨིན།  
ཚན་དང་པ། [སྐུགས་༢༥] 
 ལནི་གདེམ་ཁ་ཅིནི་ག་ དྲ་བའ་ལནི་རྐྱབ་ནི་ལུ་ སྐུགས་༥ ། 
 དྲ་བའ་ལནི་ ཐུང་ཀུ་རི་བྲི་ནི་ལུ་ སྐུགས་༡༠། 
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ཚན་གཉིས་པ། [སྐུགས་༡༠] 
བསྡེློམས་ཏ་ སྡེ་ཚནི་རི་ལུ་ སྐུགས་༢༥། སྡེ་ཚནི་བཞ་བསྡེློམས་ཏ་ སྐུགས་༡༠༠ ག་དྲ་བ་བཟེློ་དེགློཔ་ཨིན།  
 
དི་བ་སྡྱེ་ཚན་ཀ་པ་ནང་ལས་ ཧྱེ་མ་ལས་མ་ལྷབ་པའི་ ཡིག་རྒྱུགས་དང་ ད་ིབ་སྡྱེ་ཚན་ཁ་པ་ནང་ལས་ ཧྱེ་མ་
ལས་ མ་ལྷབ་པའི་ སྙན་རློམ་ཚུ་ཡང་འཐོན་འློང་།   
ཆོས་རྒྱུགས་ཀི་སྐུགས་ཀི་ལིད་ཚད། 
 སྡེ་ཚནི་ ཀ་ འབྲི་རྩློམ་ལུ་ སྐུགས་༢༥ ། 
 སྡེ་ཚནི་ ཁ་ སྙན་རྩློམ་ལུ་ སྐུགས་༢༥ ། 
 སྡེ་ཚནི་ ག་ སྲུང་ཐུང་ཀུ་ལུ་ སྐུགས་༢༥ ། 
 སྡེ་ཚནི་ ང་ རློགས་བརྗེློདེ་/བཤེས་སྤྲིངས་ལུ་སྐུགས་༢༥ ། 
 སྐུགས་ཡློངས་བསྡེློམས་༡༠༠ །   
དུས་རྒྱུན་དུས་རིམ་དབྱེ་ཞིབ་ཀི་སྐུགས། 
དུས་རྒྱུན་དུས་རིམ་དབ་ཞིབ་ ད་ནང་ལུ་ཡང་ རྩློམ་རིག་དེཔ་སྣློདེ་བཞིག་ན་ལུ་ སྐུགས་༢༠ ཨིན། 

སྐུགས་བགོ་བཤའ་གི་དཔྱྱེ། དི་ཤོག་གཉིས་པ། 
སློབ་དུས་དང་པ། སློབ་དུས་གཉིས་པ།  
དུས་རྒྱུན་དུས་རིམ་དབྱེ་ཞིབ། ཆོས་རྒྱུགས། དུས་རྒྱུན་དུས་རིམ་དབྱེ་ཞིབ། ཆོས་རྒྱུགས། བསློམས། 
རྩློམ་རིག་དཔེ་སློད།༡༠% ༣༠% རྩློམ་རིག་དཔེ་སློད། ༡༠% ༥༠% ༡༠༠%  

དན་གསོ། 
1. སློབ་གྲྭའ་ནིང་འཁློདེ་ལུ་ འབད་བ་ཅིན་ སློབ་དུས་དེང་པ་ག་ཆེློས་རྒྱུགས་འདེ་ སྐུགས་༡༠༠ ག་དེློནི་ལུ་ རྐྱབ་ཞནམ་ལས་ 

འདེ་ལློག་བརྒྱ་ཆེ་༣༠ ནིང་ཕབ་དེགློ། དེ་བཟུམ་སྦེ་ ལློ་འཁློརི་ཆེློས་རྒྱུགས་འདེ་ཡང་ སྐུགས་༡༠༠ ག་དེློནི་ལུ་ལན་ཞནམ་
ལས་ ལློག་བརྒྱ་ཆེ་༥༠ ནིང་ཕབ་དེགློ། འདེ་གུ་ དུས་རྒྱུན་དུས་རིམ་དེབྱ་ཞབ་ཀྱི་སྐུགས་བརྒྱ་ཆེ་༢༠ པློ་བཀལ་ཏ་ སྐུགས་
ཚདེ་༡༠༠ བཟེློ་དེགློཔ་ཨིན། 
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2. དུས་རྒྱུན་དུས་རིམ་དབ་ཞིབ་སྐབས་ ཨི་ལློ་ཚུ་ རྩློམ་རིག་དེཔ་སྣློདེ་དེང་ ཉནི་ནི་དེང་སབ་ནིའི་ནང་ལས་ མཐརི་འཁྱློལ་ནིའི་
དེློནི་ལུ་ སྐུགས་ཀྱི་ཐློབ་ཚདེ་འདེ་ སྐུགས་༢༠ ལས་༨ འཐློབ་དེགློ། ག་དེམ་ཅིག་འབདེ་ཨི་ལློ་ཚུ་གས་ སྐུགས་༨ འཐློབ་
མ་ཚུགས་པརི་ མཐརི་མ་འཁྱློལ་བ་ཅིན་ སློབ་གྲྭ་ནིང་འཁློདེ་ཀྱི་ཆེློས་རྒྱུགས་ནིང་ བཅིའ་མརི་གཏློགས་མ་ཆེློག། 

3. དུས་རྒྱུན་དུས་རིམ་དབ་ཞིབ་ཀྱི་སྐུགས་ཚུ་ ཨི་ལློའ་ཡརི་རྒྱས་ཤེློག་བྱང་ནིང་ བཀློདེ་དེ་བཞག་དེགློ། 
4. སློབ་རིམ་༡༢ པ་གཞུང་ག་ཆེློས་རྒྱུགས་ཀྱི་དྲ་བ་འདེ་ སྐུགས་བརྒྱ་ཆེ་༡༠༠ ག་ཐློག་ལུ་ཨིན། 
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བྷུལུམ་གི་རིག་སློབས་དབྱེ་རིམ། 

བྷུལུམ་གྱི་ རིག་སློབས་དབ་རིམ་ ཟར་མ་འད་ག་ཅི་སློ? 
སྤྱི་ལློ་༡༩༥༦ ལུ་སན་ཇི་མན་བྷུལུམ་གྱི་ འགློ་ཁྲིད་ཐློག་ལུ་ རྣམ་རིག་ལུ་མཁས་པའ་ ཤེས་རིག་མཁས་མཆློག་སྡེ་ཚན་ཅིག་
གས་ ལྷབ་སང་སྐབས་ལུ་གལ་ཆ་བའ་ བློ་རིག་རྣམ་དཔྱེློད་རིམ་པ་ཚུ་ དབ་བ་ཕྱེས་ནུག། ཁློང་གས་ བློ་རིག་ག་ རིམ་པ་ཚུ་ 
ཁག་དྲུག་ལུ་དབ་ནུག། བློ་རིག་ག་རིམ་པ་ཚུ་ག་མང་ཡང་ བྷུལུམ་གྱི་ རིག་སློབས་དབ་རིམ་ ‘Bloom’s Taxonomy’ ཟར་
བའ་ཐ་སྙད་དརི་ནུག། བྷུལུམ་དང་ ཁློ་ག་ཆ་རིློགས་ཚུ་གས་བལྟེཝ་ད་ དྲ་བ་བརྒྱ་ཆ་༩༥ ད་ཅིག་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གས་མནློ་བསམ་
གཏང་དགློ་པའ་རིག་རྩལ་ དྲན་ཤེས་ འད་རིག་རྩལ་ཚུ་ག་གས་ལས་ དམའ་ཤེློས་རི་ད་ཨིནམ་འབད་མཐློང་ནུག། 

བྷུལུམ་གྱིས་ རིག་རྩལ་རིམ་པ་དམའ་ཤེློས་ དྲན་ཤེས་སམ་ ངློ་ཕྱེ་ན་ལས་འགློ་བཙུགས་ཏ་ ཡརི་ཡརི་འབད་ རིག་རྩལ་ལཱ་ཁག་
ཤེློས་ མགུ་རྙློག་དྲགས་ དབ་ཞིབ་ཚུན་ ཁག་དྲུག་འབད་ ངློས་འཛོན་འབད་ནུག། རིག་རྩལ་ད་ཚུ་འཇིམ་ཤེློས་ལས་ འགློ་
བཙུགས་ཏ་ ལཱ་ཁག་ཤེློས་ཚུན་གཤེམ་གསལ་བཟུམ་གློ་རིམ་བསྒྲགས་ནུག།   
 
 
 
    གསརི་རྩློམ། 
                          དབ་ཞིབ། 
       དབ་དཔྱེད། 

ལག་ལན། 
                  གློ་བ།       
                          དྲན་ཤེས། 
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བྷུལུམ་གི་ རིག་སློབས་དབྱེ་བ་ རྱེ་རྱེ་བཞིན་གི་ འགྱེལ་བཤད། 

དབ་རིམ་དང་པ། དྲན་ཤེས། དྲན་ཤེས་ཟར་མ་འད་ ཧ་མ་ལྷབ་མ་ཚུ་ སམས་ལུ་དྲན་ན་ ཡངན་ ངློ་ཕྱེ་ཚུགས་ན་ཅིག་ལུ་སབ་
ཨིན། དྲན་ཤེས་འད་ལྷབ་སང་ལུ་ཁག་ཆ་བའ་ བློ་རིག་ག་གས་ལས་ དམའ་ཤེློས་རི་འད་ཨིན། འད་ག་སྐབས་ལུ་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་
གས་ ཧ་མ་ལྷབ་མ་ཚུ་ སམས་ལུ་དྲན་ཚུགས་མ་ཚུགས་བལྟེ་ནའི་དློན་ལུ་ལ་ལུ་ཅིག་ངློས་འཛོན་འབད་ན་དང་ལ་ལུ་ཅིག་བཤེད་པ་
རྐྱབ་བཅུག་ན་འད་ཨིན། 

དྲན་ཤེས་བལྟེ་ན་ག་དློན་ལུ་ འློག་ག་དྲ་ཚག/ སྐུལ་ཚག་ཚུ་ལག་ལན་འཐབ་ཨིན། 
ཐློ་བཀློད། སབ། བཤེད་པ་རྐྱབ། ངློས་འཛོན། སློན། ཁ་བང་བཏགས། བསྡུ་ལན་འབད། མང་བྲེས། གནམ་ལློ་བྲེས། 
དབན་ཚས་བྲེས། ག། ནམ། གདམ་ཁ་རྐྱབ། མཐུན་སྒྲག་འབད། ག་ཏ་ལུ༌ སློགས། 

དབ་རིམ་གཉིས་པ། གློ་བ།  སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གས་ གནད་དློན་ཚུ་ གཞིན་ལུ་བཤེད་ཚུགས་ག? 
གློ་བ་ལན་ན་ ཟར་མ་འད་ གནས་ཚུལ་གྱི་ དློན་དག་ཧ་གློ་ན་ ཅིག་ལུ་སབ་ཨིན།  འད་ནང་ལུ་ ཡག་ཐློག་ལུ་ཡློད་པའ་གནད་
དློན་ཚུ་ པརི་རིས་དང་ ཐག་ཁྲིམ་ལ་སློགས་པ་གཞིན་ལུ་ བསྒྱུརི་ན་དང་ སྐད་སྒྱུརི་རྐྱབ་ན་ ད་ལས་ཐབས་ཤེས་ རྒྱ་སྐྱེད་འབད་ན་
ཚུ་ འབད་ཚུགས་དགློཔ་ཨིན། 

འད་ག་སྐབས་ལུ་ སློབ་ཕྲུག་རིང་གས་ ཧ་མ་ཤེས་མ་ཚུ་ དཔྱེད་རིག་གཏང་ཞིནམ་ལས་ གནས་སངས་གཞིན་ལུ་ འབྲེལ་བ་
བཀློད་ཚུགས་དགློ།  ཁློང་རི་གས་ ཤེས་མ་ཚུ་གློ་བ་བཤེད་བཅུག་ན།  ཁྱད་པརི་ཕྱེ་བཅུག་ན། སློན་དཔྱེད་འབད་ན་དང་། 
བཅུད་དློན་བཏློན་ན་ཚུ་འབད་བཅུག་འློང་། 

གློ་བ་ག་རིག་རྩལ་བལྟེ་ན་ག་དློན་ལུ་ འློག་ག་དྲ་ཚག/ སྐུལ་ཚག་ཚུ་ལག་ལན་འཐབ་ཨིན། 
བཅུད་དློན་བཏློན། བཤེད་པ་རྐྱབ། ཁྱད་པརི་ཕྱེ། སློན་རྩས་བཏློན། རྒྱ་སྐྱེད་འབད། ངློས་འཛོན། བསྐྱེརི་ཞིབ་འབད། དཔ་
སློན། ཚད་དཔག། ལློག་ས་བྲེས། ལ་སློགས་པ། 

དབ་རིམ་གསུམ་པ། ལག་ལན། ལག་ལན་ ཟར་མ་འད་ ཧ་མ་ལས་ ཤེས་མ་རིག་པ་གཡློག་བཀློལ་ཏ་ འབད་དགློ་པའ་
དཀའ་ངལ་ སལ་ཚུགས་ན་ཅིག་ལུ་ སབ་ཨིན། འད་ནང་ལུ་ གཅིག་ཤེས་ཀུན་ལུ་ རིགས་བསྒྲ་ཟར་སབ་དློ་བཟུམ་ རིག་པ་འད་
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གནས་སངས་གཞིན་ལུ་ གཡློག་བཀློལ་ཚུགས་དགློཔ་ཨིན།  ལག་ལན་འད་ནང་ལུ་ དྲན་ཤེས་དང་ གློ་བ་ལན་ན་ལས་ལྷག་
པའ་ རིག་རྩལ་དགློཔ་ཨིན། 

འད་ག་སྐབས་ལུ་ སློབ་ཕྲུག་རིང་གས་ ཤེས་མ་རིག་པ་དང་ ཡློན་ཏན་ཚུ་ དངློས་བསརི་ ལག་ལན་འཐབ་དགློཔ་ཨིན།  སློབ་
ཕྲུག་ཚུ་གས་ རིང་ག་རིག་རྩལ་སློན་ན་ག་དློན་ལུ་ བརག་དཔྱེད་འབད་ན་ པརི་རིས་བྲེ་ན་ ཐབས་ཤེས་དང་དཔྱེ་བཟློ་ན་ཚུ་འབད་
དགློཔ་ཨིན། 

ལག་ལན་གྱི་རིག་རྩལ་བལྟེ་ན་ག་དློན་ལུ་ འློག་ག་དྲ་ཚག/ སྐུལ་ཚག་ཚུ་ལག་ལན་འཐབ་ཨིན། 
དཔྱེ་སློན་འབད། པརི་རིས་ཀྱི་ཐློག་ལུ་དཔྱེ་སློན། སྒྱུརི་བཅིློས་འབད། སློརི་སྡེབ་རྐྱབ། བརག་དཔྱེད་འབད། འབྲེལ་བ་
བཀློད། ལགས་བཅིློས་འབད། སྐད་སྒྱུརི་རྐྱབ། འཁྲིབ་སློན་འབད། ལག་ལན་འཐབ།  

དབ་རིམབཞི་པ། དབ་དཔྱེད།  སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གས་ འབྲེལ་བ་ཡློད་མད་ ཕྱེ་ཚུགས་པས་ག?  
དབ་དཔྱེད་ ཟར་མ་འད་ ཡག་རྒྱུགས་ལ་སློགས་པའ་ གནད་དློན་ཚུ་ ནང་གསས་ཁ་དབ་ས་ བལྟེ་ཐློག་ལས་ སྡེ་སྒྲག་བཀློད་ད་ 
ཧ་གློ་ཚུགས་ན་ཅིག་ལུ་སབ་ཨིན།  དབ་དཔྱེད་འད་ལུ་ གློ་བ་ལན་ན་དང་ ལག་ལན་འཐབ་ན་ལས་ལྷག་པའ་ རིག་རྩལ་དགློཔ་
ཨིན་མ་ད་ཡང་ འད་ནང་ལུ་ སྒྲག་བཀློད་དང་ནང་དློན་གཉིས་ཆ་རི་ ཧ་གློ་ཚུགས་དགློཔ་ཨིན།  

འད་ག་སྐབས་ལུ་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གས་ ནང་གསས་སམ་ ཡན་ལག་ཕན་ཚུན་གྱི་བརི་ན་ འབྲེལ་བ་ཡློད་མད་ཕྱེ་ཚུགས་དགློཔ་ཨིན།  
ཁློང་ཚུ་གས་ བརྡ་དློན་ཚུ་སྡེ་ཚན་དང་ ཡང་ན་ དབ་ཁག་སློ་སློརི་ཕྱེ་ན།  ག་སྡུརི་རྐྱབ་ཞིནམ་ལས་ ཁྱད་པརི་ཕྱེ་ན། ད་ལས་དབ་
དཔྱེད་དང་ ཞིབ་འཚལ་འབད་ཚུགས།  ད་རུང་ཁློང་ཚུ་གས་ ཕན་པ་དང་གནློད་པ།  ཁུངས་ལགས་ཤེློམ་དང་ ཟློགཔ་ ད་ལས་ 
དངློས་ཅིན་དང་ བསམ་འཆརི་ཚུ་ག་ཁྱད་པརི་ ཕྱེ་ནའི་རིག་རྩལ་ཚུ་ ཡརི་རྒྱས་གཏང་ཚུགས།   

དབ་དཔྱེད་ཀྱི་རིག་རྩལ་བལྟེ་ན་ག་དློན་ལུ་ འློག་ག་དྲ་ཚག/ སྐུལ་ཚག་ཚུ་ལག་ལན་འཐབ་ཨིན། 
དབ་བ་དཔྱེད། ཁག་དབ། གློ་རིམ་སྒྲགས། འགལ་བཤེད་རྐྱབ། བཙོག་འཐུ་རྐྱབ། ག་སྡུརི་རྐྱབ། སྐྱེློན་བརློད། གལ་ཆ་
ཧང་ཕྱེ། དབ་བ་ཕྱེ། ལ་སློགས་པ། 

དབ་རིམ་ལྔ་པ། དབ་ཞིབ།  དབ་ཞིབ་ ཟར་མ་འད་ ཚད་ལྡན་གྱི་འགློ་ལུགས་དང་འཁྲིལ་ཏ་ འློས་འབབ་དང་ལྡན་པའ་ 
མཐའ་དཔྱེད་ཀྱི་ གློས་ཐག་གཅིད་ཚུགས་ན་ལུ་སབ་ཨིན།  འད་ནང་ལུ་ ཚད་གཞི་དང་འཁྲིལ་ཏ་ རྒྱུ་དངློས་སམ་ བརྡ་དློན་ཚུ་ག་ 
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བརྩ་ཁུངས་ཚུ་ མཐའ་དཔྱེད་ཀྱི་ གློས་ཐག་བཅིད་ཚུགས་དགློཔ་ཨིན།  འད་ནང་ལུ་ དྲན་ཤེས་ལས་ གཅིག་བསྡུས་ཀྱི་རིག་པ་
ཚུན་ ག་རི་ཚུདཔ་ལས་ སློབ་སློང་གྲུབ་འབྲེས་དང་ རིག་རྩལ་ག་རི་ལས་ མཐློ་ཤེློས་ཨིན། 
 
འད་ག་སྐབས་ལུ་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གས་ གནད་འགག་ཆ་བའ་སྒེློ་ལས་ མནློ་བསམ་གཏང་ན་དང་ བརྡ་དློན་ཚུ་སྐབས་འཐློབ་ཀྱི་
འབྲེལ་བ་ ཡློད་ཧང་དང་ ཁུངས་བརན་ཧང་ བདན་ཧང་ ཀག་ཀ་ཡློད་ཧང་ཚུ་ དབ་ཞིབ་འབད་ནའི་ རིག་པ་ཡརི་རྒྱས་བཏང་
ཚུགསཔ་ཨིན། 

དབ་ཞིབ་ཀྱི་རིག་རྩལ་བལྟེ་ན་ག་དློན་ལུ་ འློག་ག་དྲ་ཚག/ སྐུལ་ཚག་ཚུ་ལག་ལན་འཐབ་ཨིན། 
བརག་དཔྱེད་འབད། ཐག་བཅིད། གློང་འློག་སྒྲགས། སྡེ་རིམ་བཀློད། གློས་འཆརི་བཀློད། བཙོག་འཐུ་རྐྱབ། གདམ་ཁ་
རྐྱབ། འགལ་བཤེད་རྐྱབ། དབ་བ་ཕྱེས། རྒྱབ་སྐྱེློརི་བཀློད། མཇུག་བསྡུ། ག་སྡུརི་རྐྱབ། ཁྱད་པརི་ཕྱེ། ཁུངས་བཀལ། 
རྩས་མཐློང་བཀློད། སློན་དཔྱེད་འབད། བཅུད་བསྡུ། སློན་རྩས་བཏློན། ལ་སློགས་པ། 

དབ་རིམ་དྲུག་པ། གཅིག་བསྡུས། གཅིག་བསྡུས་ ཟར་མ་འད་ རིང་སློབས་ཀྱིས་ གནད་དློན་དང་ཐབས་ཤེས་ཚུ་ གཅིག་བསྡུས་
ཐློག་ལས་ དཀའ་ངལ་སལ་ཚུགས་ན་ཅིག་ལུ་སབ་ཨིན། འད་ནང་ལུ་ རིག་པའམ་ ཁྱད་ཆློས་ཀྱི་ཡན་ལག་ མ་འདྲཝ་ཚུ་ 
གཅིག་ཁརི་བསྡེློམས་ཞིནམ་ལས་ ཧྲིལ་ཧྲིལ་ རྡློག་རྡློག་ཅིག་ གསརི་བཏློད་འབད་ཚུགས་པའ་ ལློགས་གྲུབ་དང་ གཞིན་གྱི་རིག་
པ་དང་ ཐབས་ཤེས་ཚུ་ ཟུང་འབྲེལ་བཀློད་ཞིནམ་ལས་ བརློད་དློན་གཅིག་ ཡང་ན་ གསལ་བཤེད་དང་ འཆརི་གཞི་ལ་སློགས་པ་ 
འགྲུབ་ཚུགས་དགློཔ་ཨིན། 

འད་ག་སྐབས་ལུ་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གས་ རིག་པ་གསརི་བཏློད་འབད་ན་ལུ་ བརྩློན་ཤུགས་བསྐྱེད་བཅུགཔ་མ་ཚད་ འབད་ཐངས་ཀྱི་
ཐབས་ལམ་གསརིཔ་སློན་ན་དང་རིང་སློབས་ཀྱིས་གསརི་བཏློད་འབད་ནའི་སམས་ཤུགས་བསྐྱེད་བཅུགཔ་ཨིན། 

གཅིག་བསྡུས་ཀྱི་རིག་རྩལ་བལྟེ་ན་ག་དློན་ལུ་ འློག་ག་དྲ་ཚག/ སྐུལ་ཚག་ཚུ་ལག་ལན་འཐབ་ཨིན། 
གཅིག་ཁརི་བསྡེློམས། ལགས་བཅིློས་འབད། ལློག་ས་སྒྲགས། ཚབ་བཙུགས། འཆརི་གཞི་བརྩམ། གསརིཔ་བཟློ། 
གསརི་སྤྲིློས་འབད། རྩློམས། ག་སྒྲག་འབད། བསྡུ་སྒྲག་འབད། བསྐྱེརི་ཞིབ་འབད། གློ་རིམ་སྒྲགས། གྱིལ་རིམ་ཕྱེས། 
ལློག་ས་བྲེས། ལ་སློགས་པ། 
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བྷུལུམ་གི་ རིག་སློབས་དབྱེ་རིམ་ བཅུད་བསྡུས། 
 
རིག་སློབས་དབྱེ་རིམ། ག་ཅི་ལུ་སབ་ཨིན་ན? ང་བཅས་ཀིས་ ག་ཅི་སབ་ཨིན་ན? 
དན་ཤེས། ཧྱེ་མ་གི་ཚུ་དན་ནི་དང་ དཔྱད་རིག་གཏང་ནི། ག་ཨིནམ་འདི་སློན་ཚུགས་ནི། 
གོ་བ། གནས་ཚུལ་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་ཚུ་ཧ་གོ་ནི། ག་ཅི་གི་སྐློར་ལས་ཨིན་ན?ཤེས་ཚུགས་ནི། 
ལག་ལེན། རང་གིས་ཤེས་མི་འདི་ ལཱ་བཀོལ་ཚུགས་ནི། ལཱ་བཀོལ་ནི་དང་ བཤོལ་བཞག་ནི། 
དབྱེ་དཔྱད། ཤེས་མི་འདི་ཁུངས་བཀལ་ནི། ཁག་དབྱེ་སྱེ་བལྟ་ནི། ཁག་སོ་སོར་དབྱེ་ནི། 
དབྱེ་ཞིབ། གྲུབ་འབས་དང་ གནས་ཚུལ་གི་ཁེ་ཕན་དང་ བརི་

ཁུངས་ཚུ་ཕྱེ་ནི། 
འློས་འབབ་བལྟ་སྱེ་ ཐག་བཅད་ཚུགས་ནི། 

གཅིག་བསྡུས། ཤེས་མི་ཡོན་ཏན་དང་རགི་པ་ཚུ་གཅིག་ཁར་བཙུགས་
ཞིནམ་ལས་གསར་བཏོད་འབད་ནི། 

གསར་རློམ་དང་ གསར་བསྐྲུན་འབད་ནི། 
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འཇོན་སངས་ རིག་རལ་དཔེ་སློན། 

༡. 
དན
་ཤེས

། 

 གནས་ཚུལ་ཚུ་ དཔྱད་རིག་གཏང་ནི་དང་ བརྟག་དཔྱད་འབད་ནི། 
 ས་གནས་དང་ ཚེས་གངས་ དུས་སྐབས་ འབྱུང་རིམ་ཚུ་ དན་ནི། 
 ལཱ་གལ་ཅན་ཚུ་ དན་ནི། 
 དོན་ཚན་གི་སྐློར་ལས་ གོམས་སང་ཚུད་ནི། 
དི་ཚིག། 
ཐོ་བཀོད། སབ། བཤད་པ་རབ། ངོས་འཛིན། སློན། ཁ་བང་བཏགས། བསྡུ་ལེན་འབད། མིང་བིས། གནམ་
ལོ་བིས། དབིན་ཚེས་བིས། ག། ནམ། གདམ་ཁ་རབ། མཐུན་སིག་འབད། ག་ཏེ་ལུ། ཟྱེར་མི་ཚུ། 

༢. 
གོ་བ

། 

 གནས་ཚུལ་ཧ་གོ་ནི། 
 གོ་དོན་ལེན་ནི། 
 རིག་པ་འདི་ གནས་སངས་གསར་པའི་ནང་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི། 
 ས་སྒྱུར་བརྡ་སྒྱུར་འབད་ནི། ག་སྡུར་རབ་ནི། ཁྱད་པར་ཕྱེ་ནི། 
 གོ་རིམ་བསིག་ནི། སྡྱེ་ཚན་བཟློ་ནི། 
 ཕན་ཐོགས་དང་ འབས་བུ་ ག་ཅི་བཟུམ་འབྱུང་འློང་ག་? སློན་ཤེས་བལྟ་ནི། 
དི་ཚིག། 
བཅུད་དོན་བཏོན། བཤད་པ་རབ། ཁྱད་པར་ཕྱེ། སློན་རིས་བཏོན། རྒྱ་སྱེད་འབད། ངོས་འཛིན།    
བསར་ཞིབ་འབད། དཔེ་སློན། ཚོད་དཔག། ལོག་སྱེ་བིས། ཟྱེར་མི་ཚུ། 

༣. 
ལག

་ལེན
། 

 གནས་ཚུལ་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་ནི། 
 ཐབས་ཤེས་དང་ གོ་བ་ དོན་ཁིད་ཀི་རིགས་ཚུ་ གནས་སངས་གསར་པའི་ནང་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི། 
 རིག་སློབས་ཀི་ཐོག་ལས་ དཀའ་ངལ་སེལ་ནི། 
དི་ཚིག། 
དཔྱྱེ་སློན་འབད། པར་རིས་ཀི་ཐོག་ལུ་དཔྱྱེ་སློན། སྒྱུར་བཅོས་འབད། སོར་སྡྱེབ་རབ། བརྟག་དཔྱད་འབད། 
འབྱེལ་བ་བཀོད། ལེགས་བཅོས་འབད། སྐད་སྒྱུར་རབ། འཁབ་སློན་འབད། ལག་ལེན་འཐབ། ཟྱེར་མི་ཚུ། 
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༤.
 ད
བྱེ་ད

པྱད
། 

 དཔེ་བལྟ་ནི། 
 ཁྱད་ཆོས་ ཡན་ལག་ཚུ་བསིག་ནི། 
 གོ་དོན་ཐད་ཀར་ མ་སློན་མི་ཚུ་ ངོས་འཛིན་ཚུགས་ནི། 
 ཁྱད་ཆོས་ཡན་ལག་སོ་སོ་ཚུ་ ངོས་འཛིན་འབད་ཚུགས་ནི། 
དི་ཚིག། 
དབྱེ་བ་དཔྱད། ཁག་དབྱེ། གོ་རིམ་སིགས། འགྱེལ་བཤད་རབ། བཙག་འཐུ་རབ། ག་སྡུར་རབ། སློན་བརློད། 
གལ་ཆེ་ཧིང་ཕྱེས། དབྱེ་བ་ཕྱེ། ཟྱེར་མི་ཚུ། 

༥. 
དབ
ྱེ་ཞིབ

། 

 ཐབས་ཤེས་སོ་སོའི་བར་ན་ ག་དག་བལྟ་ཞིནམ་ལས་ དབྱེ་བ་ཕྱེ་ནི། 
 དོན་ཁིད་དང་ གསལ་བཤད་ཚུ་གི་ བརི་ཁུངས་བརྟག་དཔྱད་འབད་ནི།  
 ཁུངས་དང་ འཁིལ་ཏེ་ གདམ་ཁ་རབ་ནི། 
 དཔང་པོ་དང་ ར་ཁུངས་ཀི་བརི་མཐོང་ བདེན་གསལ་བཀོད་ནི། 
 རང་བཞིན་ཚུ་ ངོས་འཛིན་འབད་ནི། 
དི་ཚིག། 
བརྟག་དཔྱད་འབད། ཐག་བཅད། གོང་འློག་སིགས། སྡྱེ་རིམ་བཀོད། གློས་འཆར་བཀོད། གདམ་འཐུ་རབ། 
གདམ་ཁ་རབ། འགྱེལ་བཤད་རབ། དབྱེ་བ་ཕྱེ། རྒྱབ་སློར་བཀོད། མཇུག་བསྡུ། ག་སྡུར་རབ།      
ཁྱད་པར་ཕྱེས། ཁུངས་བཀལ། རིས་མཐོང་བཀོད། སློན་དཔྱད་འབད། བཅུད་བསྡུ། སློན་རིས་བཏོན། ཟྱེར་
མི་ཚུ། 

༦. 
གཅ
ིག་བ

སྡུས
། 

 ཐབས་ཤེས་རྙིངམ་གཡོག་བཀོལ་ཏེ་ ཐབས་ཤེས་གསརཔ་ལག་ལེན་འཐབ་ནི། 
 རིག་པ་ མ་འདཝ་ཐོབ་མི་ཚུ་ ཕན་ཚུན་ནང་འབྱེལ་བཟློ་ནི། 
 སློན་དཔྱད་འབད་ནི་དང་ མཐའ་ཚིག་བཀོད་ནི། 
དི་ཚིག། 
གཅིག་ཁར་བསྡློམས། ལེགས་བཅོས་འབད། ལོག་སྱེ་སིགས། ཚབ་བཙུགས། འཆར་གཞི་བརམ།  
གསརཔ་བཟློ། གསར་སློས་འབད། རློམས། ག་སིག་འབད། བསྡུ་སིག་འབད། བསར་ཞིབ་འབད། གོ་རིམ་
སིགས། གལ་རིམ་ཕྱེས། ལོག་སྱེ་བིས། ཟྱེར་མི་ཚུ། 
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དཔེ་སྣློད། 

ངོ་སློད། 
དཔ་སྣློད་ཟར་མ་འད་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ དཔ་ཆ་ལྷབ་པའ་གནས་སྐབས་ནང་ རིང་སློའ་སྐྱེློན་དང་ཡློན་ཏན་ 
ད་འཕྲློ་ལས་ཧ་གློ་ཚུགས་པའ་ དབ་ཞིབ་འབད་ན་ག་མཁློ་ཆས་ མད་ཐབས་མདཔ་ཅིག་ཨིན།  འད་
གས་གཙོ་བློ་རི་ ག་ཅི་ལུ་ཕནམ་སློ་ཟར་བ་ཅིན་ ཨི་ལློ་ཚུ་ལུ་རིང་ག་རིག་པའ་ལློགས་གྲུབ་དང་ རིང་ག་
རྒྱུད་ལུ་ཡློན་ཏན་ཡརི་རྒྱས་ ག་དམ་ཅིག་འགྱིློ་ཡ་ག? རིག་རྩལ་ག་ཅི་འད་ ཡརི་རྒྱས་གཏང་དགློཔ་
འདུག་ག་? ལགས་ཤེློམ་སྦེ་ཧ་གློ་ཚུགསཔ་ཨིན།   

ད་གས་མ་ཚད་ སློབ་ཕྲུག་དང་སློབ་ཕྲུག་ སློབ་དཔློན་དང་སློབ་དཔློན་ སློབ་དཔློན་དང་ཕམ་ སློབ་དཔློན་
དང་སློབ་ཕྲུག་ག་བརི་ན་ ལྷབ་སློན་གྱི་སྐློརི་ལས་ དྭངས་གསལ་འབད་གློ་བརྡ་སྤྲིློད་ཚུགས་ན་ད་གས་ 
དུས་རྒྱུན་དབ་ཞིབ་ཀྱི་ སྐུགས་ཚུ་བན་པའ་སྐབས་ སློབ་དཔློན་དང་སློབ་ཕྲུག་གཉིས་ ཞིལ་ཚགས་ཀྱི་
ཐློག་ལས་ སྐུགས་བན་ན་ག་ལམ་ལུགས་ཡློད་ན་ད་གས་ ཉི་རིང་ག་དབང་ལུ་མ་ཐལ། ད་འབད་ན་ད་
གས་ དབ་ཞིབ་ཀྱི་མཁློ་ཆས་འད་ དཔ་ཆ་ལྷབ་པའ་གནས་སྐབས་ནང་ རིང་ག་སྐྱེློན་ཡློན་མཐློང་ཚུགས་
པའ་ མ་ལློང་བཟུམ་ཅིག་འབད་ལག་ལན་འཐབ་ཨིན། 

དཔེ་སྣློད་ཟྱེར་བའི་དོན་དག། 
དཔ་སྣློད་ཟར་མ་འད་ ཨི་ལློ་དབ་ཞིབ་འབད་ན་དང་ ཨི་ལློའ་སྐློརི་ལས་ གནས་ཚུལ་ལན་ན་ ད་ལས་ 
ཁློང་རིའ་ལཱ་འབད་ནའི་དློན་ལུ་ བསྡུ་ལན་འབད་ད་བཞིག་པའ་ ཨི་ལློའ་ལཱ་ག་དཔ་ཅིག་ཨིན། 
(North Carolina Department of Public Instruction, 1992) དཔ་སྣློད་ཟར་མ་འད་ ཨི་
ལློའ་ལཱ་ག་སྐློརི་ལས་བལྟེ་ན་དང་ ལཱ་ད་ལུ་ ཁློང་རི་གས་ མནློ་བསམ་བཏང་བཅུག་ནའི་ ཡག་ཆའ་ཐློ་
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ཅིག་ཨིན། (Seidel and Walters, 1992) དཔ་སྣློད་འད་ ཨི་ལློ་ཁློང་རི་གས་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་
ཡློདཔ་དང་ ཡང་ན་ སློབ་དཔློན་གྱིས་ དབ་ཞིབ་ཀྱི་དློན་ལུ་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་ཡློད་པའ་ ཨི་ལློའ་ཡརི་
བསྐྱེད་དང་ ཡརི་རྒྱས་ཀྱི་ལཱ་ཤུལ་ཚུ་ རྒྱུན་མ་ཆད་པརི་ བསྡུ་ལན་འབད་ད་ བཞིག་བཞིག་པའ་ལཱ་
ཤུལ་གྱི་ སྐློརི་ལས་ བདན་ཁུངས་ཟང་ཚུགས་པའ་དཔ་ཅིག་ཨིན། 

དཔེ་སྣློད་ཡོངས་གགས་ཆེ་བའི་ བདེན་ཁུངས་དང་ ཕན་ཐོགས། 
 འཕྲལ་འཕྲལ་རི་ ཨི་ལློའ་གྲུབ་འབྲེས་ཡརི་དྲག་བཟློ་ན་ལུ་ ལམ་སློན་ཚུགསཔ་ཨིན། 
 ཨི་ལློ་ག་ལཱ་ཤུལ་ཁ་གསལ་དང་ རྒྱ་ཆ་དྲགས་འབད་བསྡུ་ས་ཡློད་མ་ད་ འཕྲལ་འཕྲལ་ བཅུད་

བསྡུ་ས་ སྙན་ཞུ་ཚུ་ནང་བཀློདཔ་ད་ ཚངམ་འབད་ཚུད་ཚུགསཔ་ཨིན། 
 ཨི་ལློ་ཚུ་གས་ དཔ་སྣློད་ཐློ་བཞིག་ནའི་འགན་ཁུརི་འབག་ན་དང་ ད་ལས་ཁློང་རིའ་ གྲུབ་

འབྲེས་དང་འཁྲིལ་ཏ་ འབད་ཚུགས་ཧང་ཧ་གློ་ན། 
 ཨི་ལློ་ཚུ་ལུ་ མནློ་བསམ་བཏང་ས་ལྷབ་ན་དང་ གྲུབ་འབྲེས་ཡརི་དྲག་བཟློ་ན་ལུ་ གློགས་རིམ་

འབདཝ་ཨིན། 
 སློབ་ཕྲུག་ག་ གྲུབ་འབྲེས་ཡློངས་རློགས་འབད་ སབ་ཚུགས་ནའི་དློན་ལུ་ གནས་ཚུལ་ཚུ་ 

ཁ་གསལ་བཞིགཔ་ཨིན། 
 ཨི་ལློ་ཚུ་ལུ་ག་ཅི་དགློཔ་ཨིན་ན་དང་ཡརི་དྲག་བཟློ་དགློཔ་ཚུ་སློན་དཔྱེད་འབད་ཚུགསཔ་ཨིན། 

དཔེ་སྣློད་བཟློ་བའི་སྐབས་ཀི་ དཀའ་ངལ་དང་ལེན་འབད་དགོཔ། 
 སློབ་ཕྲུག་གཞིར་བཞིག་ག་ དབ་ཞིབ་འད་མད་པ་ཅིན་ དཔ་སྣློད་འད་ ཁུངས་ལྡན་མ་འློང༌། 
 འཇིམ་ཏློང་ཏློ་འབད་ འབད་མ་ཚུགས། 
 འཆརི་གཞི་ཚུལ་དང་ལྡན་ཏློག་ཏློ་དང་ བརྩློན་འགྲུས་བསྐྱེད་ད་འབད་དགློ། 
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དཔེ་སྣློད་བཟློ་ཐངས། 
༡. བསྡུ་ལན་འབད་ན། 
༢. གདམ་ཁ་རྐྱབ་ན། 
༣. དཔྱེད་པ་གཏང་ན། 
༤. སློན་དཔྱེད་འབད་ན། 

དཔེ་སྣློད་བཟློཝ་ད་ གནད་དོན་སེམས་ཁར་བཞག་དགོཔ།    
༡ དཔ་སྣློད་ཚུ་གནད་དློན་དང་ གནས་ཚུལ་ཉུང་སུ་ལས་ འགློ་བཙུགས་ཏ་ བཟློ། 
༢ ལློ་འཁློརི་ནང་དཔ་སྣློད་འད་ ལགས་བཅིློས་དང་སྒྱུརི་བཅིློས་འབད་ཡ་རི་ སྡེློད་དགློ། 
༣ ཡག་ཐློག་ སྒྲ་ཐག་ གློག་བརྙན་ པརི་ རི་མློ་ འཇིམ་བཟློ་ ལས་འགུལ་ལ་སློགས་པའ་ 

དཔ་ མ་འདྲཝ་ཚུ་ལག་ལན་འཐབ་དགློ། 
༤ ཨི་ལློ་ཚུ་ལུ་ ཁློང་རིའ་ལཱ་ཚུ་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་ན་དང་ དཔྱེད་པ་གཏང་ནའི་ གློ་སྐབས་བན་

དགློ། གདམ་ཁ་རྐྱབ་མ་ལཱ་རི་རི་ལུ་ དཔྱེད་པ་གཏང་ནའི་ ལག་ཤེློག་རི་སྤྲིློད་ད་ད་གུ་གཙོ་བློ་
བཏློན་དགློ། 

༥ ཁློ་རིའ་དཔ་སྣློད་འད་ ཨི་ལློ་ཁློང་རི་གས་ ཐློབ་ཆློག་ཆློག་འབད་བཞིག་དགློ། 
༦ ཨི་ལློ་ཚུ་ལུ་ ལྷབ་ལུགས་ཡརི་དྲག་ག་ དཔ་སློན་ཚུགསཔ་དང་ ཁློང་རིའ་དཔ་སྣློད་བདག་

འཛོན་གྱི་ འགན་ཁུརི་འབག་ཚུགས་དགློ། 
༧ སློབ་ཕྲུག་དང་སློབ་དཔློན་ སློབ་ཕྲུག་ནང་རྡློག་ ཡང་ན་ སློབ་ཕྲུག་དང་ཕམ་ཚུ་ག་ བརི་ན་ 

ཞིལ་ཚགས་འབད་ནའི་ སམས་ཤུགས་བསྐྱེད་བཅུག་དགློ། 
༨ ཧ་མ་བསྡུ་ལན་འབད་ན་ འགློ་བཙུགས་ཞིན་ན་ ད་ལས་འགློས་ཀྱིས་བཏང་ ཨི་ལློའ་ཡརི་
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རྒྱས་སློན་པའ་ དཔ་སྣློད་གདམ་ཁ་རྐྱབ་དགློ། 
༩ ལཱ་གཅིག་ཁརི་འབད་ད་ཐབས་ཤེས་དང་ རིག་པ་ལགས་ཤེློམ་ཡློད་མ་ཚུ་བར་སློརི་འབད་དགློ། 

དཔེ་སྣློད་རྣམ་པ་མ་འདཝ།  

ཀ༽ ཡརི་སྐྱེད་ཀྱི་/ དཔ་སྣློད་བཟློ་ན། 
དམགས་བསལ་དུས་ཚད་ཅིག་ལུ་ ཡང་ན་ རིག་རྩལ་གཅིག་ག་ཐློག་ལས་ ཨི་ལློ་གཅིག་ག་ 
ཡརི་རྒྱས་འད་སློན་དགློ། ཨི་ལློ་འད་གས་ རིག་རྩལ་ཞུན་དག་ འབད་ཚུགས་པའ་ ལཱ་ཚུ་ག་
རི་བསྡུ་ལན་འབད་ད་ བཞིག་མ་ཅིག་ལུ་ སབ་ཨིན། 

ཐབས་ཤེས། 
 ཨི་ལློ་ཚུ་གས་ བལྟེ་ཞིབ་ཀྱི་ཐློག་ལུ་འབད་ད་ཡློད་པའ་ ལཱ་འབད་ཐངས་ཀྱི་གློ་རིམ་

ཚུ་ ག་རི་ཐློ་བཞིག་དགློ། 
 ཨི་ལློ་ཚུ་གས་ ཁློང་རིའ་ཡརི་རྒྱས་དང་ ལཱ་ཤུལ་གྲུབ་གྲུབ་འབྲེས་ཀྱི་སྐློརི་ལས་ མནློ་

བསམ་བཏང་ས་ ཡག་ཐློག་ལུ་བཀློད་དགློཔ་ཨིན། 
 དཔ་སྣློད་འད་ནང་ འགློ་ལས་མཇུག་ཚུན་གྱི་གྲུབ་འབྲེས་ཚུ་ འཇིམ་ཏློག་ཏློ་འབད་

མཐློང་ཚུགས་ནའི་དློན་ལུ་གྲུབ་འབྲེས་ཀྱི་དཔ་གློ་རིམ་བཞིན་དུ་བཞིག་དགློ། 

ཁ༽ དམགས་བསལ་ ལས་འགུལ་ དཔ་སྣློད། 
ལས་འགུལ་སློམ་ཅིག་བཅིའ་སྒྲག་རྐྱབ་ད་ལུ་ ཨི་ལློ་འད་གས་ འགློ་ལས་མཇུག་
ཚུན་གྱི་ ལས་འགུལ་དང་འབྲེལ་བའ་ལཱ་ག་དཔ་ཚུ་ བསྡུ་ལན་འབད་ད་ ཡག་ཆ་
འབད་བཟློ་དགློཔ་ཨིན།  འད་གས་ མ་འློངས་ཡུན་རིང་ག་འཆརི་གཞི་ཚུ་ མནློ་
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སློབ་གྲྭའི་རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་གོང་འཕེལ་ལས་ཁུངས།         ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག། 297 

བསམ་བཏང་མ་དགློ་པརི་ འབད་ཚུགས། འད་འབདཝ་ལས་ ལས་འགུལ་འད་ 
དཔ་སྣློད་བཟློ་ནའི་ འགློ་བཙུགས་ཐངས་ ལགས་ཤེློམ་ཅིག་ཨིན།  

ཐབས་ཤེས། 
࿌ ཡུན་རིང་ག་ལས་འགུལ་ཚུ་ལུ་ རྒྱ་ཆ་བའ་ མནློ་ཐངས་དང་རིག་རྩལ་ཚུ་དགློ་པའ་ཁརི་ 

གློ་སྐབས་དང་ དློན་ཚན་ཚུ་ཡང་ གདམ་ཁ་ཡློདཔ་དགློ། 
࿌ སྤུས་ཚད་ཅིན་གྱི་ལཱ་ བཏློན་ཚུགས་ནའི་དློན་ལུ་ ཨི་ལློ་ཆ་དང་ སྡེ་ཚན་ནང་ལཱ་འབད་

དགློ། (འད་གས་ ཆ་རིློགས་ནང་རྡློག་ག་ བསམ་འཆརི་ཚུ་ཡང་ ཡག་ཆ་ནང་བཙུགས་
ཚུགས་) 

ག༽ བཀམ་སློན་གྱི་དཔ་སྣློད། 
དུས་ཚད་བན་ཏ་འབད་ཡློད་པའ་ སློབ་ཕྲུག་ག་ལཱ་ཤུལ་ལགས་ཤེློམ་ཅིག་ སློནམ་ཨིན། ཨི་
ལློ་ཚུ་གས་ ཁློང་རིའ་ལཱ་ཤུལ་དྲག་ཤེློས་ཅིག་ཨིན་ཟར་མནློ་ས་ གདམ་འཐུ་རྐྱབ་མ་ད་ ག་ཅི་
འབད་ དྲག་ཤེློ་ག་གྱིལ་ཁརི་བརྩྲིཝ་ཨིན་ན་ མནློ་བསམ་བཏང་ཚུགས།  ཁློང་ག་ གདམ་
འཐུ་འབད་ཚུགས་ན་དང་ ད་ཡརི་དྲག་བཟློ་ས་ དཔ་སྣློད་ལགས་ཤེློམ་བཟློ་ན།  འད་གས་ 
ཨི་ལློ་ཚུ་ལུ་ དཔ་སྣློད་ལགས་ཤེློམ་བཟློ་ན་ལུ་ སམས་ཤུགས་བསྐྱེད་བཅུགཔ་ཨིན།  

ཐབས་ཤེས། 
࿌ ཁྱད་རིག་དཔ་སྣློད་ལུ་བལྟེ་ས་ ཁློང་རིའ་དཔ་སྣློད་ཀྱི་ ཚད་གཞི་བཟློ་ན་ལུ་ གློགས་རིམ་ 

འབདཝ་ཨིན། 
࿌ ཨི་ལློའ་ལཱ་འད་ འགློ་བཙུགས་པའ་སྐབས་ལུ་ དབ་ཞིབ་འབད་ན་དང་ ཡརི་དྲག་བཟློ་
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བཅུགཔ་ཨིན། ཨི་ལློ་གས་ འབད་བཞིན་དུ་ཡློད་པའ་ལཱ་ལས་ དཔ་ཅིག་གདམ་ཁ་རྐྱབ་
ས་ ག་ཅི་འབད་གདམ་ཁ་རྐྱབ་ཅི་ག? མནློ་བསམ་གཏང་བཅུགཔ་ཨིན། 

 
སློབ་རིམ་དང་འཁིལ་ཏེ་ སྐད་ཡིག་རིག་རལ་བཞིའི་ དུས་ཚོད་དཔྱ་བགོ། 
སློབ་རིམ། ཉན་སབ། ལྷག་རིག་དང་རློམ་

རིག། 
བི་ནི། སྐད་ཡིག་ 

བློ་གསར། ༥༠ ༣༠ ༢༠ ཡིག་སློར་ཚུ་མ་སློན་པར་སྐད་

ཡིག་ཉན་སབ་ཐོག་ལས་བརྡ་

དོན་སློད་ལེན་གོམས་འདིས་

ཚུད་བཅུག་ནི། 

དང་པ། ༥༠ ༣༠ ༢༠ 
གཉིས་པ། ༤༠ ༣༠ ༣༠ 
གསུམ་པ། ༤༠ ༣༠ ༣༠ 
བཞི་པ། ༢༥ ༣༠ ༣༠ ༡༥ 
ལྔ་པ། ༢༥ ༣༠ ༣༠ ༡༥ 
དྲུག་པ། ༢༥ ༣༠ ༣༠ ༡༥ 
བདུན་པ། ༢༠ ༢༥ ༣༥ ༢༠ 
བརྒྱད་པ། ༢༠ ༢༥ ༣༥ ༢༠ 
དགུ་པ། ༡༥ ༢༥ ༣༥ ༢༥ 
བཅུ་པ། ༡༥ ༢༥ ༣༥ ༢༥ 
བཅུ་གཅིག་པ། ༡༠ ༣༠ ༣༥ ༢༥ 
བཅུ་གཉིས་པ། ༡༠ ༣༠ ༣༥ ༢༥ 
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སློབ་རིམ་༡༢ པའི་རློང་ཁའི་ཆོས་ཚན་གི་དོན་ལུ་ འཐོབ་དགོ་པའི་དུས་ཚོད་རྱེའུ་མིག། 

ཤེས་ཡློན་རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་རྒྱབ་སྐྱེློརི་སྡེ་ཚན་གྱི་ ལམ་སློན་འད་དང་འཁྲིལཝ་ད་ སློབ་གྲྭ་ཁག་
གས་ ཆློས་རྒྱུགས་དང་དུས་ཆན་ངལ་གསློ་ཚུ་ མ་བརྩ་བརི་སློབ་རིམ་༡༡ པ་དང་༡༢ པའ་རློང་ཁའ་
ཆློས་ཚན་གྱི་དློན་ལུ་ ལློ་གཅིག་ནང་ ལྷབ་སློན་འབད་ན་ག་དུས་ཚད་ཉིན་གངས་༡༥༠ དང་།  ཡང་ན་ 
ལློ་གཅིག་ལུ་ལྷབ་སློན་འབད་ན་ག་ བདུན་ཕྲག་༣༠ ཡློད་ས་ལས་ བདུན་ཕྲག་རིའི་ནང་སྐརི་མ་༥༠ 
རི་འབད་མ་ ཐུན་ཚན་༥ རི་ཐློབ་པའ་དབང་དུ་བཏང་ས་ ལློ་གཅིག་ག་ནང་ ཆུ་ཚད་༡༢༥ ངས་བདན་
འཐློབ་དགློཔ་ཨིན།   

ཐུན་ཚན་བགོ་བཤའ། 
ཉིན་སབ།    ༡༥   
ལྷག་རིག་དང་རྩློམ་རིག།  ༤༥  
བྲེ་ན་།    ༥༢  
སྐད་ཡག།   ༣༨ 
 
ཐུན་ཚན་བསྡློམས།   ༡༥༠ 
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སློབ་དུས་དང་པའི་ སློབ་སློན་འཆར་བཀོད། 
བདུན་ཕྲག། མིག་དམར། ལྷག་པ། ཕུར་བུ། པ་སངས། སྱེན་པ། ཉི་མ། 
གཅིག། ལྷག་རློམ། ལྷག་རློམ། བི་ནི། སྐད་ཡིག སྐད་ཡིག - 
གཉིས། ལྷག་རློམ། བི་ནི་།  ལྷག་རློམ། སྐད་ཡིག སྐད་ཡིག - 
གསུམ། བི་ནི་། ལྷག་རློམ། ལྷག་རློམ། སྐད་ཡིག སྐད་ཡིག - 
བཞི། ལྷག་རློམ། སྐད་ཡིག བི་ནི་། ལྷག་རློམ། སྐད་ཡིག - 
ལྔ་། ལྷག་རློམ། ལྷག་རློམ། བི་ནི་། སྐད་ཡིག ལྷག་རློམ། - 
དྲུག། སྐད་ཡིག བི་ནི་། ལྷག་རློམ། ལྷག་རློམ། སྐད་ཡིག - 
བདུན། ལྷག་རློམ། ལྷག་རློམ། བི་ནི་། སྐད་ཡིག བི་ནི་།  - 
བརྒྱད། ལྷག་རློམ། ལྷག་རློམ། བི་ནི་། སྐད་ཡིག སྐད་ཡིག - 
དགུ། བི་ནི་། བི་ནི་།  ལྷག་རློམ། ཉན་སབ། བི་ནི་། - 
བཅུ། ལྷག་རློམ། ལྷག་རློམ། བི་ནི་། ཉན་སབ། སྐད་ཡིག - 
བཅུ་གཅིག། ལྷག་རློམ།  ལྷག་རློམ། ཉན་སབ། ལྷག་རློམ། སྐད་ཡིག - 
བཅུ་གཉིས། སྐད་ཡིག ལྷག་རློམ། བི་ནི་། ཉན་སབ། སྐད་ཡིག - 
བཅུ་གསུམ། ལྷག་རློམ། ལྷག་རློམ། བི་ནི་། ཉན་སབ། སྐད་ཡིག - 
བཅུ་བཞི། ལྷག་རློམ། ལྷག་རློམ། བི་ནི་། ཉན་སབ། སྐད་ཡིག - 
བཅོ་ལྔ། ལྷག་རློམ། ལྷག་རློམ། བི་ནི་། ཉན་སབ། སྐད་ཡིག - 

 
སློབ་དུས་གཉིས་པའི་ སློབ་སློན་འཆར་བཀོད། 
བདུན་ཕྲག། མིག་དམར། ལྷག་པ། ཕུར་བུ། པ་སངས། སྱེན་པ། ཉི་མ། 
གཅིག། ལྷག་རློམ། བི་ནི་། བི་ནི་། བ་ིནི་། སྐད་ཡིག - 
གཉིས། བི་ནི་། ལྷག་རློམ། བི་ནི་། བི་ནི་། བི་ནི་། - 
གསུམ། ལྷག་རློམ། བི་ནི་། བི་ནི་། སྐད་ཡིག སྐད་ཡིག - 
བཞི། སྐད་ཡིག ལྷག་རློམ། བི་ནི་། ཉན་སབ། བི་ནི་། - 
ལྔ་། ལྷག་རློམ། བི་ནི་། བི་ནི་། བི་ནི་། སྐད་ཡིག - 
དྲུག། ལྷག་རློམ། ལྷག་རློམ། སྐད་ཡིག ཉན་སབ། སྐད་ཡིག - 
བདུན། བི་ནི་། བི་ནི་། བི་ནི་། སྐད་ཡིག བི་ནི་། - 
བརྒྱད། ལྷག་རློམ། བི་ནི་། སྐད་ཡིག སྐད་ཡིག བི་ནི་། - 
དགུ། ཉན་སབ། བི་ནི་། བི་ནི་། སྐད་ཡིག སྐད་ཡིག - 
བཅུ། ལྷག་རློམ། བི་ནི་། བི་ནི་། ལྷག་རློམ། ཉན་སབ། - 
བཅུ་གཅིག། བི་ནི་། ལྷག་རློམ། སྐད་ཡིག བི་ནི་། ཉན་སབ། - 
བཅུ་གཉིས། ལྷག་རློམ། བི་ནི་། བི་ནི་། ཉན་སབ། སྐད་ཡིག - 
བཅུ་གསུམ། བི་ནི་། བི་ནི་། སྐད་ཡིག སྐད་ཡིག བི་ནི་། - 
བཅུ་བཞི། ལྷག་རློམ། བི་ནི་། བི་ནི་། ཉན་སབ། ལྷག་རློམ། - 
བཅོ་ལྔ་། ལྷག་རློམ། བི་ནི་། བི་ནི་། ཉན་སབ། སྐད་ཡིག - 

 


