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གཏོད་དང་གཏན་འབེབས་འབད་ནིའི་ཐབས་ལམ་ཅིག་ལཱི་སླབ་ཨིན། དེ་ཡང་ ཤེས་ཡོན་གསརཔ་འཐོབ་ནི་དང་ དྲི་བའི་ལན་འཚོལ་ནིའི་དོན་
ལཱི་ གནས་སྡུད་བསྡུ་ལུན་འབད་ཞིནམ་ལས་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་དེའི་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ བདེན་ཁུངས་ཐོག་ལས་ བརྡ་སྤྲོད་འབད་ནིའི་ཁྱད་
རིག་དང་ལྡན་པའི་དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་ལམ་ལཱིགས་ཅིག་ཨིན། 
 
༢. ཞིབ་འཚོལ་གྱི་དམིགས་ཡུལ། 
སྤྱིར་བཏང་ཞིབ་འཚོལ་གྱི་དམིགས་ཡུལ་འདི་ ཞིབ་འཚོལ་གྱི་དོན་ཚན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ དམིགས་ཡུལ་སོ་སོ་སྦེ་འོངམ་ཨིན། དེ་ཡང་ 

❀ གནས་ཚུལ་གསར་འཚོལ། 
❀ ཁག་ཆེ་བའི་གནད་དོན་ཚུ་བདེན་དཔྱད་དང་བརྟག་དཔྱད། 
❀ གནས་སྟངས་ ཡངན་ བྱ་རིམ་ ཡངན་ འབྱུང་རིམ་ཚུ་དབྱེ་དཔྱད། 
❀ རྒྱུ་འབྲས་ཀྱི་འབྲེལ་བ་ངོས་འཛིན། 
❀ གོ་རྟོགས་དང་རྣམ་གཞག་གསར་གཏོད། 
❀ དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས། 
 

༣. ཞིབ་འཚོལ་གྱི་ཁེ་ཕན། 
ཞིབ་འཚོལ་གྱི་ཁེ་ཕན་འདི་ ཞིབ་འཚོལ་གྱི་དོན་ཚན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ སོ་སོ་འོངམ་ཨིན། ཨིན་རུང་ ཞིབ་འཚོལ་གྱི་ཁེ་ཕན་འདི་
མང་ཆེ་ཤོས་ཅིག་ ཤེས་ཡོན། རིག་རྩལ། ལམ་ལཱིགས་དང་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་ལ་སོགས་པའི་ ཁེ་ཕན་དང་རྒྱབ་སྣོན་ཚུ་
ཨིན། 

 
༤. ཞིབ་འཚོལ་གྱི་དབྱེ་བ། 

ཞིབ་འཚོལ་ལཱི་དབྱེ་བ་ཕྱེ་ཚུལ་ལུ་ཤ་ཡོདཔ་ཨིན། དེ་ཡང་ ལག་ལུན་གྱི་ཐོག་ལས་དབྱེ་བ་ཅིན་ གཞི་རྟེན་གྱི་གནས་ཚད་དང་ 
དང་ལུན་གྱི་གནས་ཚད་གཉིས། དམིགས་ཡུལ་གྱི་ཐོག་ལས་དབྱེ་བ་ཅིན་ འགྲེལ་བཤད་དང་དབྱེ་དཔྱད་གཉིས། དྲི་དཔྱད་ཀྱི་
ཐོག་ལས་དབྱེ་བ་ཅིན་ ཁུངས་བཙན་དང་གྲངས་བཙན་གཉིས་ཡོད། 
གཞི་རྟེན་ཞིབ་འཚོལ་ཟེར་མི་འདི་ དོན་ཚན་དང་གནས་སྟངས་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ གོ་བ་མཐིལ་ཕྱིན་སྦེ་ལུན་ནི་ལཱི་དམིགས་གཏད་
བསྐྱེད་མི་ཞིབ་འཚོལ་ཐབས་ལམ་ཅིག་ལཱི་སླབ་ཨིན། དེ་བཟུམ་མའི་ཞིབ་འཚོལ་འདི་ དམིགས་བསལ་གྱི་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་
ལཱི་མེན་པར་ གཙོ་བོ་ཤེས་ཡོན་རྒྱ་སྐྱེད་གཏང་ནི་ལཱི་ དམིགས་གཏད་སྐྱེད་མི་ཅིག་ཨིན། ངེས་འཐབ་ཞིབ་འཚོལ་ཟེར་མི་འདི་ 
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དམིགས་བསལ་གྱི་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་ ཡངན་ གསར་གཏོད་ཀྱི་ཐབས་ལམ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནིའི་ ཞིབ་འཚོལ་ཐབས་ལམ་
ཅིག་ཨིན། 

 
༤.༡ ཞིབ་འཚོལ་གྱི་ནང་གསེས་དབྱེ་བ། 
སྤྱིར་བཏང་ཞིབ་འཚོལ་གྱི་ནང་གསེས་དབྱེ་བ་ལཱི་ གཞི་རྟེན་ཞིབ་འཚོལ་དང་ ངེས་འཐབ་ཞིབ་འཚོལ་ཟེར་དབྱེ་བ་གཉིས་ཡོད་རུང་ ཁ་
གསལ་སྦེ་དབྱེ་བ་ཅིན་ ལག་ལུན། དམིགས་གཏད། གནས་ཚུལ་འཚོལ་ཞིབ་དང་ གནས་སྡུད་འབྱུང་ཁུངས་ཀྱི་ཐབས་ལམ་བཞི་ལཱི་གཞི་
བཞག་སྟེ་ གཤམ་གསལ་པར་རིས་ལྟར་དབྱེ་ཚུལ་ཡོདཔ་ཨིན། 

 
 
 
 
 
 
 

 
དྲན་གསོ། ཞིབ་འཚོལ་གྱི་དབྱེ་བ་ཚུ་ཁ་གསལ་སྦེ་ ཐབས་ལམ་གྱི་སྐབས་ལཱི་བཤད་དེ་ཡོད། 
 

༥. ཞིབ་འཚོལ་གྱི་དོན་ཚན། 
ཞིབ་འཚོལ་གྱི་དོན་ཚན་ཟེར་མི་འདི་ བརྟག་ཞིབ་འབད་ནི་ཨིན་མིའི་གནད་དོན་ ཡངན་ ཞིབ་འཚོལ་པ་གིས་ཞིབ་དཔྱད་ཀྱི་དོན་
ལཱི་ ངོས་འཛིན་འབད་ཡོད་པའི་གནད་དོན་ཅིག་ལཱི་སླབ་ཨིན། 

༥.༡ དོན་ཚན་གདམ་ཁ་རྐྱབ་ཐངས། 
❀ དོན་ཚན་རིག་བསྡུར། 
❀ དོན་ཚན་ལུགས་བཅོས། 
❀ དོན་ཚན་གྲོས་བསྡུར། 
❀ འབྱུང་ཁུངས་འཚོལ་ནི་དང་ལྷག་ནི། 
❀ དོན་ཚན་རྩོད་རྩོམ། 

༥.༢ ཞིབ་འཚོལ་གྱི་དོན་ཚན་ལཱི་ཚང་དགོ་པའི་ཁྱད་ཆོས། 
❀ སྤྲོ་བ་དང་དོན་ཚན་གྱི་ཤེས་ཡོན་ཡོད་མི། 

ཞིབ་འཚོལ་གྱི་ནང་གསེས་དབྱེ་བ། 

ལག་ལུན། དམིགས་ཡུལ། འདྲི་དཔྱད། 

དང་ལུན། གཞི་རྟེན། འགྲེལ་བཤད། དབྱེ་དཔྱད། ཁུངས་བཙན། གྲངས་བཙན། 
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❀ ཞིབ་འཚོལ་དུས་མཐུན་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་མི། 
❀ དམིགས་བསལ་གྱིས་ཕན་ཐོགས་ཡོདཔ། 
❀ དུས་ཡུན་ནང་འཁོད་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཚུགསཔ། 
 

༦. དཀའ་ངལ་གསལ་བརྗོད། 
དཀའ་ངལ་གསལ་བརྗོད་ཟེར་མི་འདི་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་པའི་དོན་ཚན་དེ་ ཞིབ་འཚོལ་འབད་དགོ་པའི་རྒྱབ་ཁུངས་ག་ཅི་ལཱི་བརྟེན་ཏེ་
ཨིན་ན་ ཁ་གསལ་བཀོད་མི་ཅིག་ལཱི་སླབ་ཨིན། དཀའ་ངལ་གསལ་བརྗོད་ནང་ ཞིབ་འཚོལ་གྱི་དཀའ་ངལ། རྒྱབ་ཁུངས། 
དམིགས་ཡུལ་དང་ཁེ་ཕན་ཚུ་ཁ་གསལ་སྦེ་དགོ། 
 

༧. ཞིབ་འཚོལ་གྱི་དྲི་བ། 
ཞིབ་འཚོལ་གྱི་དྲི་བ་ཟེར་མི་འདི་ ཞིབ་འཚོལ་གྱི་དཀའ་ངལ་དེ་བསལ་ནིའི་དོན་ལཱི་ ཞིབ་འཚོལ་དཀའ་ངལ་གསལ་བརྗོད་གུར་
གཞི་བཞག་སྟེ་ གནད་དོན་ཞིབ་དཔྱད་ཀྱི་དོན་ལཱི་ དྲི་བཀོད་འབད་མི་ཅིག་ལཱི་སླབ་ཨིན། ཞིབ་འཚོལ་དྲི་བ་དེ་ཞིབ་འཚོལ་
དམིགས་གཏད་དང་ ཚུལ་མཐུན་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་ལཱི་མེད་ཐབས་མེདཔ་ཅིག་ཨིན། 

༧.༡ ཞིབ་འཚོལ་གྱི་དྲི་བའི་ཁྱད་ཆོས། 
ཞིབ་འཚོལ་གྱི་དྲི་བའི་ནང་ འོག་གི་ཁྱད་ཆོས་ཚུ་ཚང་དགོཔ་ཨིན། 
❀ ཞིབ་འཚོལ་དཀའ་ངལ་དང་འབྲེལ་མཐུན་ཡོདཔ། 
❀ གནད་དོན་གཅིག་ལཱི་དམིགས་གཏད་ཡོདཔ། 
❀ ཞིབ་འཚོལ་གྱི་དུས་ཚོད་ཁར་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཚུགསཔ། 
❀ གོ་ཡངས་དང་གཏིང་ཟབ་ཀྱི་ལན་འཐོབ་ཚུགསཔ། 
❀ ཁ་གསལ་དང་འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་ཚུགསཔ།  
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ལུའུ་གཉིས་པ། རྩོམ་རིག་བསྐྱར་ཞིབ། 

༡. རྩོམ་རིག་བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱི་གོ་དོན། 
རྩོམ་རིག་བསྐྱར་ཞིབ་ཟེར་མི་འདི་ ཞིབ་འཚོལ་གྱི་དོན་ཚན་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་རྩོམ་རིག་ཚུ་ གྲོས་བསྡུར་དང་ག་བསྡུར་འབད་མི་དེ་ལཱི་སླབ་
ཨིན། བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱི་དམིགས་ཡུལ་དེ་ གཙོ་བོ་དོན་ཚན་གྱི་གོ་རྟོགས་དང་རྣམ་གཞག་ཧ་གོ་ནིའི་དོན་ལཱི་ཨིན། དེ་མ་ཚད་ ཧེ་མ་ལས་ཞིབ་
འཚོལ་འབད་དེ་ཡོད་པའི་རྣམ་གཞག་དང་ཐབས་ལམ། ཞིབ་འཚོལ་འབད་ནིའི་གོ་སྐབས་ཚུ་ ག་དེ་སྦེ་ར་ཡོདཔ་ཨིན་ན་ གསལ་སྟོན་
འབདཝ་ཨིན། 

༢. རྩོམ་རིག་བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱི་དགོས་པ། 
ཞིབ་འཚོལ་པ་ཅིག་གིས་ དོན་ཚན་ཅིག་གི་སྐོར་ལས་ ཞིབ་འཚོལ་འབད་དགོ་པ་ཅིན་ དེ་དང་འབྲེལ་བའི་ཤེས་ཡོན་ཚུ་ཤེས་དགོཔ་ཡོདཔ་
ལས་ རྩོམ་རིག་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དགོཔ་ཨིན། རྩོམ་རིག་བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱི་ཁེ་ཕན་ཡང་། 
❀ དོན་ཚན་དེ་གི་སྐོར་ལས་ གོ་རྟོགས་དང་རྣམ་གཞག་ག་དེ་ཅིག་ཡོདཔ་ཨིན་ན་ཤེས་ཚུགས། 
❀ ཞིབ་འཚོལ་གྱི་གཞི་བཀོད་དང་ཐབས་ལམ་བཟོ་ནི་ལཱི་ཕན་ཐོགས། 
❀ རང་གི་ཞིབ་འཚོལ་གྱི་བདེན་ཁུངས་གཟང་ཚུགས། 
❀ ཞིབ་འཚོལ་གྱི་དཀའ་ངལ་གསརཔ་ངོས་འཛིན་འབད་ཚུགས། 
❀ དོན་ཚན་དེ་གུར་ རྩོད་བསྡུར་འབད་ནིའི་ལམ་སྟོན་འཐོབ་ཚུགས།  
 

༣. རྩོམ་རིག་བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ། 
རྩོམ་རིག་བསྐྱར་ཞིབ་ལཱི་དབྱེ་བ་ཅིན་དྲུག་ཡོད། དེ་ཡང་། 
༣.༡ རྩོད་གླེང་བསྐྱར་ཞིབ། 

རྩོམ་རིག་ཚུ་དགག་སྒྲུབ་ཀྱི་ཐོག་ལས་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་མི་ལཱི་སླབ་ཨིན། 
༣.༢ གཅིག་བསྡོམས་བསྐྱར་ཞིབ། 

དོན་ཚན་གཅིག་གི་ཐོག་ལཱི་རྩོམ་རིག་ཚུ་གི་ནང་འཁོད་བསྐྱར་ཞིབ། དཔྱད་བརྗོད་དང་མཉམ་སྡེབ་འབད་མི་ལཱི་སླབ་ཨིན།  
༣.༣ འབྱུང་རིམ་བསྐྱར་ཞིབ། 

ཞིབ་འཚོལ་གྱི་གནད་དོན་དེ་ འབྱུང་རིམ་ ཡངན་ དུས་རིམ་གྱི་གོ་རིམ་དང་འཁྲིལ་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་མི་ལཱི་སླབ་ཨིན། 
༣.༤ ཐབས་ལམ་བསྐྱར་ཞིབ། 
 རྩོམ་རིག་ཚུ་ནང་ ཞིབ་འཚོལ་ཐབས་ལམ་ ག་ཅི་ལག་ལུན་འཐབ་ཡོདཔ་ཨིན་ན་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་མི་ལཱི་སླབ་ཨིན། 
༣.༥ ལཱིགས་མཐུན་བསྐྱར་ཞིབ། 

ཞིབ་འཚོལ་གྱི་དྲི་བ་དང་འབྲེལ་བའི་སྒྲུབ་བྱེད་ཡོད་མི་ཚུ་ ལཱིགས་མཐུན་གྱི་སྒོ་ལས་ཡོད་མེད་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་མི་ལཱི་སླབ་ཨིན། 
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༣.༦ རྣམ་གཞག་བསྐྱར་ཞིབ། 
ཞིབ་འཚོལ་གྱི་གནད་དོན། གོ་རྟོགས། གནས་སྟངས་དང་འབྲེལ་བའི་ རྣམ་གཞག་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་མི་ལཱི་སླབ་ཨིན། 

  

༤. རྩོམ་རིག་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ཐངས།  
རྩོམ་རིག་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་བའི་སྐབས་ དོན་ཚན་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་རྩོམ་རིག་ དཔེར་ན་ དཔེ་དེབ། དུས་དེབ། གནས་
དེབ། རྩོམ་འབྲི་དང་ཡིག་ཆའི་རིགས་ཚུ་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དགོ། རྩོམ་རིག་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་བའི་སྐབས་ བྱ་རིམ་བདུན་ལཱི་གཞི་
བཞག་སྟེ་འབད་སྲོལ་ཡོད།  

❀ བྱ་རིམ་དང་པ། འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་རྩོམ་རིག་ཚུ་འཚོལ་ནི། 
❀ བྱ་རིམ་གཉིས་པ། རྩོམ་རིག་ཚུ་དགོས་མཁོ་དང་འཁྲིལ་ཕྱི་སེལ་རྐྱབ་ནི། 
❀ བྱ་རིམ་གསུམ་པ། རྩོམ་རིག་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནི། 
❀ བྱ་རིམ་བཞི་པ། གདམ་ཁ་རྐྱབ་ཡོད་པའི་ རྩོམ་རིག་ཚུ་ལྷག་ཞིནམ་ལས་ ནང་གསེས་ཀྱི་དོན་ཚན་ཚུ་གོ་རིམ་བསྒྲིག་
ནི། 
❀ བྱ་རིམ་ལྔ་པ། ནང་གསེས་དོན་ཚན་ངེས་བརྟན་བཟོ་ནི།  
❀ བྱ་རིམ་དྲུག་པ། ནང་གསེས་དོན་ཚན་ཚུ་གོ་རིམ་བསྒྲིགས་ཏེ་བཀོད་རིས་བཟོ་ནི། 
❀ བྱ་རིམ་བདུན་པ། རྩོམ་རིག་བསྐྱར་ཞིབ་བྲི་ནི། 

༤.༡ བྱ་རིམ་འགྲེལ་བཤད། 

བྱ་རིམ་དང་པ། འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་རྩོམ་རིག་ཚུ་འཚོལ་ནི།  
རྩོམ་རིག་མ་འཚོལ་བའི་ཧེ་མ་ ཞིབ་འཚོལ་དོན་ཚན་གྱི་གོ་དོན་གསལ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་འགྲེལ་བཤད་རྐྱབ་དགོ། རྩོམ་རིག་བསྐྱར་ཞིབ་དེ་ རྩོད་
རྩོམ་ ཡངན་ ཞིབ་འཚོལ་པར་སྐྲུན་གྱི་དོན་ལཱི་ཨིན་པ་ཅིན་ ཞིབ་འཚོལ་དེ་གི་དཀའ་ངལ་དང་དྲི་བ་དང་འབྲེལ་བའི་རྩོམ་རིག་འཚོལ་དགོ། 
དོན་ཚན་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་གཙོ་ཚིག་ཚུ་ལག་ལུན་འཐབ་སྟེ་འཚོལ་དགོ། རྩོམ་འབྲི་དེ་ ཞིབ་འཚོལ་གྱི་དྲི་བ་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་མེད་ཤེས་
ནིའི་དོན་ལཱི་ ཡིག་ཆ་དེ་གི་བཅུད་དོན། ངོ་སྤྲོད་དང་ མཇུག་བསྡུ་ཚུ་ལྷག་དགོཔ་ཨིན། གལ་སྲིད་ ཞིབ་འཚོལ་པ་གིས་ དཔེ་དེབ་ 
ཡངན་ རྩོམ་འབྲི་དེ་ཁག་ཆེཝ་སྦེ་མཐོང་པ་ཅིན་ རྩོམ་རིག་གཞན་འཚོལ་ནིའི་དོན་ལཱི་ རྒྱབ་རྟེན་དཔེ་ཐོ་ནང་བལྟ་དགོ།  
 
བྱ་རིམ་གཉིས་པ།  རྩོམ་རིག་ཚུ་དགོས་མཁོ་དང་འཁྲིལ་ཕྱི་སེལ་རྐྱབ་ནི། 
བསྡུ་སྒྲིག་འབད་དེ་ཡོད་པའི་ དཔེ་དེབ་དང་ཡོངས་འབྲེལ་ཚུ་ནང་ལས་ ཞིབ་འཚོལ་གྱི་དུས་ཡུན་དང་བསྟུན་པའི་ ཞིབ་འཚོལ་གྱི་དོན་ཚན་
དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་རྩོམ་རིག་ཚུ་ ཕྱི་སེལ་རྐྱབ་སྟེ་གདམ་ཁ་རྐྱབ་དགོ། 
རྩོམ་རིག་ཚུ་བསྐྱར་ཞིབ་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ རྩོམ་རིག་འོས་འབབ་ཡོད་མེད་ འོག་གི་དྲི་བ་ཚུ་བཀོད་དེ་དབྱེ་དཔྱད་འབད་དགོ། 
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ཀ༽ འབྲེལ་བ་ཡོད་མེད་ཀྱི་དབྱེ་ཞིབ། 

❀ དུས་ཐོག་ཡོད་མེད། 
❀ ཞིབ་འཚོལ་གྱི་དཀའ་ངལ། དམིགས་གཏད། དགོས་པ་ཚུ་དང་འབྲེལ་བ། 

 
ཁ༽ ཆ་གནས་དབྱེ་ཞིབ། 

❀ ཡོངས་འབྲེལ་ནང་ཡོངས་གྲགས་ཡོད་མེད། 
❀ རྩོམ་པ་པོ་དང་དཔེ་སྐྲུན་པའི་རྒྱབ་ཁུངས། 
❀ ཕྱོགས་ལྷུང་གི་ཚད། 
❀ གཞན་གྱི་ངོ་སྦྱོར་དང་ངོས་ལུན། 
❀ ནང་དོན་གཏིང་ཟབ། 

 
བྱ་རིམ་གསུམ་པ། རྩོམ་རིག་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནི། 

རྩོམ་རིག་ཚུ་ནང་ གཙོ་བོ་ཞིབ་འཚོལ་གྱི་ཐབས་ལམ། གནས་སྡུད་བསྡུ་ལུན། གནས་སྡུད་དབྱེ་དཔྱད། གྲུབ་འབྲས་དང་ཞིབ་
འཚོལ་པ་ཚུ་གི་བར་ནའི་རྩོད་རྙོག་ཚུ་ ག་ཅི་ར་འདུག་ག་ དེའི་སྐྱོན་དང་ཡོན་ཏན་ཚུ་དབྱེ་དཔྱད་འབད་དགོ། 

 
བྱ་རིམ་བཞི་པ། གདམ་ཁ་རྐྱབ་ཡོད་པའི་ རྩོམ་རིག་ཚུ་ལྷག་ཞིནམ་ལས་ ནང་གསེས་ཀྱི་དོན་ཚན་ཚུ་གོ་རིམ་བསྒྲིག་ནི། 

རྩོམ་རིག་བསྐྱར་ཞིབ་དེ་ལཱི་ གོ་རིམ་སྒྲིག་ཐངས་ལུ་ཤ་ཡོད། རྩོམ་རིག་བསྐྱར་ཞིབ་དེ་བྲི་ནི་འགོ་མ་བཙུགས་པའི་ཧེ་མ་ལས་ གོ་
རིམ་གྱི་མནོ་བསམ་བཏང་སྟེ་ གྲུབ་འབྲས་གཅིག་མཚུངས་ཡོད་མི་དང་ གྲུབ་འབྲས་ནང་འགལ་ཡོད་མི་ཚུ་བཀོད་དགོ། དེ་ཡང་ 
བརྗོད་དོན། འབྱུང་རིམ་དང་ ཐབས་ལམ་གྱི་ཐོག་ལས་གོ་རིམ་བསྒྲིག་བཏུབ།  
 
༡. བརྗོད་དོན་གྱི་གོ་རིམ། 

རྩོམ་རིག་གི་བརྗོད་དོན་ཚུ་གོ་རྟོགས་དང་འཁྲིལ་ གོ་རིམ་སྒྲིག་མི་ལཱི་སླབ་ཨིན། 
༢. འབྱུང་རིམ་གྱི་གོ་རིམ། 

གནད་དོན་གྱི་འབྱུང་རིམ་དང་ ཡངན་ དཔེ་སྐྲུན་གྱི་ལཱུ་རིམ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ གོ་རིམ་སྒྲིག་མི་ལཱི་སླབ་ཨིན། 
༣. ཐབས་ལམ་གྱི་གོ་རིམ།  

ཞིབ་འཚོལ་གྱི་ཐབས་ལམ་ལག་ལུན་ལཱི་དམིགས་གཏད་བསྐྱེད་དེ་ སྒྲིག་བཀོད་འབད་མི་ལཱི་སླབ་ཨིན། 
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བྱ་རིམ་ལྔ་པ། ནང་གསེས་དོན་ཚན་ངེས་བརྟན་བཟོ་ནི། 

ཞིབ་འཚོལ་དོན་ཚན་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་ རྩོམ་རིག་ཚུ་ལྷག་ཞིནམ་ལས་ ཞིབ་འཚོལ་གྱི་དོན་ཚན་ངེས་བརྟན་བཟོ་ནི་ལཱི་སླབ་
ཨིན། 

 
བྱ་རིམ་དྲུག་པ། ནང་གསེས་དོན་ཚན་ཚུ་གོ་རིམ་བསྒྲིགས་ཏེ་བཀོད་རིས་བཟོ་ནི། 

ཞིབ་འཚོལ་གྱི་དོན་ཚན་གཙོ་བོ་ལས་ ནང་གསེས་ཀྱི་དོན་ཚན་ཚུ་ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་ བཀོད་རིས་བཟོ་ནི་ལཱི་སླབ་ཨིན། དེ་གི་
སྐབས་ལཱི་ རྩོམ་རིག་བསྐྱར་ཞིབ་ནང་ལས་ཐོན་མི་གནད་དོན་ཚུ་གིས་ ནང་གསེས་དོན་ཚན་ཚུ་ལཱི་ཁྱབ་ཚུགས་དང་མི་ཚུགས་བལྟ་ནི་
དང་ མ་ཚུགས་པ་ཅིན་ནང་གསེས་ཀྱི་དོན་ཚན་གསརཔ་བཀོད་དགོ། 

 
བྱ་རིམ་བདུན་པ། རྩོམ་རིག་བསྐྱར་ཞིབ་བྲི་ནི། 

ལུའུ་ཚན་དང་ ནང་གསེས་དོན་ཚན་ཚུ་ བརྗོད་དོན་ལཱི་གཞི་བཞག་སྟེ་ གོ་རིམ་དང་འབྲེལ་བ་ཚུ་ འོས་འབབ་ཡོདཔ་སྦེ་བཟོ་
ཞིནམ་ལས་ ནང་གསེས་དོན་ཚན་ཚུ་གི་བཤད་པ་རྐྱབ་སྟེ་བྲི་དགོ། 
བསྐྱར་ཞིབ་འབད་མིའི་གནད་དོན་ཚུ་ བཤད་པ་རྐྱངམ་གཅིག་མེན་པར་ གྲོས་བསྡུར་དང་དབྱེ་དཔྱད་ཀྱི་ཐོག་ལས་བྲིས་ཏེ་ཡོད་མེད་
བལྟ་དགོ། 
ལུའུ་ཚན་དང་ ནང་གསེས་དོན་ཚན་ཚུ་ནང་ གནས་ཚུལ་གསརཔ་དང་ཚིག་ཚུ་ ཆད་ལྷག་ཡོད་མེད་བལྟ་དགོ། ཡི་གུའི་སྦྱོར་བ་
དང་ རྗོད་ཚིག་ཚུ་ལུགས་བཅོས་འབད་དེ་ ལྷག་ངོ་བདེ་ཏོག་ཏོ་བཟོ་དགོ། 

༤.༢ རྩོམ་རིག་བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱི་གཞི་བཀོད། 
རྩོམ་རིག་བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱི་གཞི་བཀོད་ནང་ལཱི་ ངོ་སྤྲོད། གཞུང་དོན། མཇུག་བསྡུ། གསུམ་ཚང་དགོཔ་ཨིན། 

❀ ངོ་སྤྲོད་ནང་ རྩོམ་རིག་བསྐྱར་ཞིབ་དོན་ཚན་གྱི་སྤྱིར་བཏང་ངོ་སྤྲོད་དང་ རྩོམ་རིག་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ཐངས་ཀྱི་གོ་རིམ་ངོ་སྤྲོད་
འབད་དགོ། 

❀ གཞུང་དོན་ནང་ རྩོམ་རིག་ཚུ་ འབྱུང་རིམ། བརྗོད་དོན། ཐབས་ལམ་ཚུ་གང་རུང་གི་ཐོག་ལཱི་ གྲོས་བསྡུར་དང་དབྱེ་དཔྱད་འབད་
དགོ། 

❀ མཇུག་བསྡུ་ནང་ རྩོམ་རིག་བསྐྱར་ཞིབ་ལས་ གནད་དོན་ཁག་ཆེ་ཏོག་ཏོ་ཚུ་ གཙོ་བོར་བཏོན་ཏེ་གྲོས་བསྡུར་འབད་དགོ། 
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ལུའུ་གསུམ་པ། ཞིབ་འཚོལ་ཐབས་ལམ། 

༡. ཞིབ་འཚོལ་ཐབས་ལམ་གྱི་གོ་དོན། 
སྤྱིར་བཏང་ཞིབ་འཚོལ་ཐབས་ལམ་ཟེར་མི་འདི་ ཞིབ་འཚོལ་དང་འབྲེལ་བའི་སྤྱིར་བཏང་གི་ཐབས་ལམ་དང་ དགོས་དོན་ཚུ་གི་
གནད་དོན་ཅིག་ལཱི་སླབ་ཨིན། ཞིབ་འཚོལ་ཐབས་ལམ་ཟེར་མི་འདི་ ཞིབ་འཚོལ་ནང་ གནས་སྡུད་བསྡུ་ལུན། གནས་སྡུད་དབྱེ་
དཔྱད་ལ་སོགས་པའི་དམིགས་བསལ་གྱི་བྱ་རིམ་ནང་ ལག་ལུན་འཐབ་དགོ་པའི་མཁོ་ཆས་དང་བྱ་རིམ་ཚུ་ལཱི་སླབ་ཨིན། 

༢. ཞིབ་འཚོལ་ཐབས་ལམ་གྱི་དབྱེ་བ། 
ཞིབ་འཚོལ་ཐབས་ལམ་ལཱི་གྲངས་བཙན་ཐབས་ལམ། ཁུངས་བཙན་ཐབས་ལམ་དང་ ཐབས་ལམ་སྤེལ་མ་ཟེར་གསུམ་ཡོད། 
༢.༡ གྲངས་བཙན་ཐབས་ལམ། 
༢.༡.༡ གྲངས་བཙན་ཐབས་ལམ་གྱི་གོ་དོན། 
གྲངས་བཙན་ཐབས་ལམ་ཟེར་མི་འདི་ གཙོ་བོ་གྱངས་ཁ་ལཱི་གཞི་བཞག་སྟེ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་མིའི་ཞིབ་འཚོལ་ཐབས་ལམ་ཅིག་ལཱི་
སླབ་ཨིན། དེ་ཡང་ བརྟག་ཞིབ། འོས་ཤོག་དང་དྲི་ཤོག་ལ་སོགས་པའི་ གྲངས་རྩིས་གནས་སྡུད་ཀྱི་མཁོ་ཆས་ལག་ལུན་འཐབ་
སྟེ་ གྱངས་ཁ་དང་འབྲེལ་བའི་གནས་སྡུད་བསྡུ་ལུན་དང་དབྱེ་ཞིབ་འབད་མི་ལཱི་སླབ་ཨིན། གྲངས་བཙན་ཐབས་ལམ་དེ་ ཚན་རིག། 
ཚོང་འབྲེལ། དཔལ་འབྱོར་དང་གསོ་བ་ལ་སོགས་པ་ གཙོ་བོ་ཚན་རིག་དང་འབྲེལ་བའི་ཞིབ་འཚོལ་ནང་ལག་ལུན་འཐབ་ཨིན། 
༢.༡.༢ གྲངས་བཙན་ཐབས་ལམ་གྱི་ཁྱད་རྣམ། 

❀ གནད་དོན་གྱི་མང་ཉུང་། འབྱུང་གྲངས། འབྱུང་ཚད་ཚུ་འཚོལ་ནི། 
❀ གྲུབ་འབྲས་དངོས་ཐོག་ལཱི་ཡོདཔ། 
❀ རྒྱུ་མཚན་ཁུངས་ལྡན་གྱི་ཐབས་ལམ། 
❀ ཚོད་དཔག་བརྟག་དཔྱད་ཅན། 
❀ གྱངས་ཁ་དང་འབྱུང་གྲངས་ཚད་འཇལ། 
❀ རྒྱུ་རྐྱེན་གྱི་འབྲེལ་བ་ངོས་འཛིན། 

༢.༡.༣ གྲངས་བཙན་ཐབས་ལམ་གྱི་དབྱེ་བ། 
གྲངས་བཙན་ཐབས་ལམ་ལཱི་དབྱེ་བ་ཅིན་ འགྲེལ་བཤད་ཅན། ཕན་ཚུན་གྱི་འབྲེལ་བ། རྒྱུ་རྐྱེན་ག་བསྡུར། བརྟག་ཞིབ། བརྟག་
དཔྱད་ཐབས་ལམ་ཟེར་ལྔ་ཡོད། 
འགྲེལ་བཤད་ཅན། ད་ལྟོ་ཡོད་པའི་འགྱུར་བའི་རྣམ་གྲངས་ ཡངན་ གནས་སྟངས་ཀྱི་གནས་ཚད་བཤད་པ་རྐྱབ་མི་ལཱི་སླབ་ཨིན། 
ཕན་ཚུན་གྱི་འབྲེལ་བ། རྩིས་དཔྱད་ཀྱི་དབྱེ་དཔྱད་ཐབས་ལམ་ལག་ལུན་འཐབ་ཞིན་ན་ འགྱུར་བའི་རྣམ་གྲངས་ཀྱི་བར་ན་ འབྲེལ་
བ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་མི་ལཱི་སླབ་ཨིན། 
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རྒྱུ་རྐྱེན་ག་བསྡུར། སྡེ་ཚན་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ ཁྱད་པར་ཡོད་མི་ཧ་གོ་ནིའི་དོན་ལཱི་ དེའི་རྒྱུ་མཚན་དང་རྒྱུ་རྐྱེན་ག་བསྡུར་འབད་མི་
ལཱི་སླབ་ཨིན། 
བརྟག་ཞིབ། དཔེ་ཚད་ཅིག་གུར་གཞི་བཞག་ཞིན་ན་ དྲི་ཤོག་ ཡངན་ དྲིས་ལན་ལག་ལུན་འཐབ་སྟེ་ དམིགས་གཏད་མང་
ཚོགས་ཀྱི་གནས་སྟངས་བརྟག་ཞིབ་འབད་མི་ལཱི་སླབ་ཨིན། 
བརྟག་དཔྱད། གནད་དོན་ ཡངན་ སྡེ་ཚན་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ ཐབས་བྱུས་མ་འདྲཝ་ལག་ལུན་འཐབ་ཞིནམ་ལས་ ག་བསྡུར་
འབད་དེ་བརྟག་དཔྱད་འབད་མི་ལཱི་སླབ་ཨིན། 

 
༢.༢ ཁུངས་བཙན་ཐབས་ལམ། 

༢.༢.༡ ཁུངས་བཙན་ཐབས་ལམ་གྱི་གོ་དོན། 
ཁུངས་བཙན་ཐབས་ལམ་ཟེར་མི་འདི་ གཙོ་བོ་ཁུངས་བཙན་གྱི་གནས་ཚུལ་ལཱི་གཞི་བཞག་སྟེ་ གཏིང་ཟབ་ཀྱི་དབྱེ་དཔྱད་འབད་ནིའི་ཞིབ་
འཚོལ་ཐབས་ལམ་ཅིག་ལཱི་སླབ་ཨིན། དེ་ཡང་ དྲི་བ་དྲིས་ལན། ཡིག་ཆ་དབྱེ་དཔྱད་ལ་སོགས་པའི་ ཁུངས་བཙན་གནས་སྡུད་ཀྱི་མཁོ་ཆས་
ལག་ལུན་འཐབ་སྟེ་ རྒྱུ་མཚན་དང་འབྲེལ་བའི་གནས་སྡུད་བསྡུ་ལུན་དང་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་མི་ལཱི་སླབ་ཨིན། ཁུངས་བཙན་ཐབས་ལམ་འདི་ 
མི་རྒྱུད་རིག་པ། སྤྱི་སྙོམས་རིག་པ། ཤེས་རིག་སློབ་སྦྱོང༌། སྐད་ཡིག་རིག་པ། ཁྲིམས། འཕྲོད་བསྟེན་ཚན་རིག། བྱུང་རབས་དང་རྒྱལ་
རབས་ལ་སོགས་པ་ སྐྱེ་བོ་རིག་པ་དང་མི་སྡེ་ཚན་རིག་དང་འབྲེལ་བའི་ཞིབ་འཚོལ་ནང་ ལག་ལུན་འཐབ་ཨིན། 
༢.༢.༢ ཁུངས་བཙན་ཐབས་ལམ་གྱི་ཁྱད་རྣམ། 

❀ བསམ་ཚུལ། འཆར་སྣང་། གོ་བ། བྱ་སྤྱོད་ཚུ་དབྱེ་ཞིབ། 
❀ གྲུབ་འབྲས་དངོས་ཐོག་ལཱི་མེདཔ། 
❀ ཚོད་དཔག་གསར་གཏོད་ཐབས་ལམ། 
❀ ཁུངས་བཙན་གནས་སྡུད་ལག་ལུན། 

༢.༢.༣ ཁུངས་བཙན་ཐབས་ལམ་གྱི་དབྱེ་བ། 
ཁུངས་བཙན་ཐབས་ལམ་ལཱི་དབྱེ་བ་ཅིན་ འགྲེལ་བཤད་ཞིབ་འཚོལ། ཚོར་སྣང་ཞིབ་འཚོལ། གནད་དོན་ཞིབ་འཇུག། མི་རྒྱུད་ཞིབ་འཚོལ་
དང་ གཞི་རྟེན་རྣམ་གཞག་ཚུ་ཨིན། 

 

ཀ༽ འགྲེལ་བཤད་ཞིབ་འཚོལ། 
འགྲེལ་བཤད་ཞིབ་འཚོལ་ཟེར་མི་འདི་ གནད་དོན་གཅིག་གི་སྐོར་ལས་ སླབ་སྲོལ་མ་འདྲཝ་ཚུ་ ག་བསྡུར་འབད་ཞིནམ་ལས་ འབྲེལ་
མཐུན་ཡོད་པའི་ལཱུ་རྒྱུས་བཟུམ་སྦེ་འགྲེལ་བཤད་རྐྱབ་མི་ལཱི་སླབ་ཨིན། 
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ཁ༽ ཚོར་སྣང་ཞིབ་འཚོལ། 
ཚོར་སྣང་ཞིབ་འཚོལ་ཟེར་མི་འདི་ གནས་སྟངས་ཅིག་ལཱི་ མི་ལུ་ཤ་གི་ཚོར་སྣང་ཅོག་འཐདཔ་ཐོབ་ཡོད་པའི་གནད་དོན་ཅིག་ལཱི་ ཞིབ་འཚོལ་
འབད་མི་ལཱི་སླབ་ཨིན། གནད་དོན་ལ་ལཱི་ཅིག་ནང་ གནད་དོན་དེ་གཏིང་ཟབ་དྲགས་སྦེ་ཧ་གོ་ནིའི་དོན་ལཱི་ མི་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་དང་མཐོང་
སྣང་ཚུ་ཡང་ བསྡུ་ལུན་འབད་དེ་ཞིབ་འཚོལ་འབདཝ་ཨིན། 
 

ག༽ གནད་དོན་ཞིབ་འཇུག། 
གནད་དོན་ཞིབ་འཇུག་ཟེར་མི་འདི་ མི་ངོམ། བཟའ་ཚང་། ཚོང་ལཱ། ལས་སྡེ། དུས་སྟོན་ལ་སོགས་པའི་ དམིགས་བསལ་གྱི་གནད་དོན་
གཅིག་ལཱི་གཞི་བཞག་སྟེ་ རྒྱས་ཤིང་རྒྱསཔ་སྦེ་ ཞིབ་འཚོལ་འབད་མི་ལཱི་སླབ་ཨིན། གནད་དོན་ཞིབ་འཚོལ་དེ་ ཁྱབ་ཆེ་ཤོས་ཅིག་ མི་
སྡེ། ཤེས་རིག། གསོ་བ་དང་ཚོང་ལཱ་ཚུ་གི་དོན་ལཱི་ལག་ལུན་འཐབ་ཨིན། 

 

ང་༽ མི་རྒྱུད་ཞིབ་འཚོལ། 
མི་རྒྱུད་ཞིབ་འཚོལ་ཟེར་མི་འདི་ དམིགས་བསལ་གྱི་མི་སྡེ་ཅིག་གི་སྐད་ཡིག། ལམ་སྲོལ། མི་རྒྱུད་ཀྱི་འབྱུང་རིམ་ལ་སོགས་པའི་སྐོར་ལས་
ཞིབ་འཚོལ་འབད་མི་ལཱི་སླབ་ཨིན། 

ཅ༽ གཞི་རྟེན་རྣམ་གཞག།  
གཞི་རྟེན་རྣམ་གཞག་ཟེར་མི་འདི་ གནས་སྡུད་ལཱི་གཞི་བཞག་སྟེ་ རྣམ་གཞག་གསར་གཏོད་འབད་མིའི་ཞིབ་འཚོལ་ཐབས་ལམ་ཅིག་ལཱི་
སླབ་ཨིན། 

༢.༣ ཐབས་ལམ་སྤེལ་མ། 
ཐབས་ལམ་སྤེལ་མ་ཟེར་མི་འདི་ ཞིབ་འཚོལ་གྱི་དགོས་པ། རང་བཞིན། གནས་སྟངས་དང་བསྟུན་ཏེ་ ཁུངས་བཙན་དང་གྲངས་བཙན་གྱི་
ཐབས་ལམ་ཟུང་འབྲེལ་སྦེ་ལག་ལུན་འཐབ་མི་དེ་ལཱི་སླབ་ཨིན། སྤྱིར་བཏང་ཐབས་ལམ་སྤེལ་མ་དེ་ ཁུངས་བཙན་དང་གྲངས་བཙན་ཐབས་
ལམ་ཟུང་འབྲེལ་སྦེ་ལག་ལུན་འཐབ་མི་ཅིག་ཨིན་རུང་ ཞིབ་འཚོལ་པ་ཚུ་གིས་ ཟུང་འབྲེལ་ཞིབ་འཚོལ། རྒྱུན་མཐུད་ཞིབ་འཚོལ་དང་ 
རྣམ་གཞག་གཞི་གཟུང་ཞིབ་འཚོལ་ཟེར་གསུམ་སྦེ་དབྱེ་ཚུལ་འདུག། 
 
ཟུང་འབྲེལ་ཞིབ་འཚོལ་ཟེར་མི་འདི་ ཐབས་ལམ་སྤེལ་མའི་ཐོག་ལཱི་གནས་ཚུལ་བསྡུ་ལུན་འབད་ཚར་བའི་ཤུལ་ལཱི་ གནས་སྡུད་ཚུ་ག་བསྡུར་
འབད་དེ་ ཐབས་ལམ་གཉིས་ཆ་རའི་གྲུབ་འབྲས་བཅུད་བསྡུས་ཏེ་ སྟོན་མི་ལཱི་སླབ་ཨིན། 
རྒྱུན་མཐུད་ཞིབ་འཚོལ་ཟེར་མི་འདི་ ཁུངས་བཙན་ཐབས་ལམ་ཐོག་ལས་ གནས་སྡུད་བསྡུ་ལུན་འབད་ཚར་བའི་ཤུལ་ལཱི་ གྲུབ་འབྲས་སྤུས་
ཚད་ཅན་བཟོ་ནིའི་དོན་ལཱི་ ད་རུང་གྲངས་བཙན་ཐབས་ཤེས་ལག་ལུན་འཐབ་ཐོག་ལས་ དོན་ཚན་དེའི་གུར་གནས་སྡུད་བསྡུ་ལུན་འབད་དེ་ 
ཞིབ་འཚོལ་འབད་མི་ལཱི་སླབ་ཨིན། 
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རྣམ་གཞག་གཞི་གཟུང་ཞིབ་འཚོལ་ཟེར་མི་འདི་ ཡིད་ཆེས་དང་མནོ་ཚུལ་གྱི་རིང་ལཱིགས་ཚུ་གི་ཐོག་ལཱི་ ཁུངས་བཀལ་ཚུགས་པའི་སྒྲུབ་བྱེད་
འཚོལ་ཏེ་ ཞིབ་འཚོལ་འབད་མི་ལཱི་སླབ་ཨིན། 

ལུའུ་བཞི་པ། གནས་སྡུད་བསྡུ་ལུན། 

༡. གནས་སྡུད་ཀྱི་གོ་དོན།  
གནས་སྡུད་ཟེར་མི་འདི་ཞིབ་འཚོལ་གྲུབ་འབྲས་བཏོན་ནིའི་དོན་ལཱི་ གནས་སྡུད་བསྡུ་ལུན་གྱི་ཐབས་ལམ་སྣ་ཚོགས་ལག་ལུན་འཐབ་ཐོག་ལས་
བསྡུ་ལུན་འབད་བའི་གནས་ཚུལ་ལཱི་གནས་སྡུད་ཟེར་སླབ་ཨིན། གནས་སྡུད་དེ་ཡང་ རྩོམ་འབྲི། ཞིབ་འཚོལ་དུས་དེབ། ཡིག་ཆ། པར། 
རྩིས༌ཐོ། གྲངས་རྩིས། ཨང༌ཡིག། ཟིན་ཐོ། ཉིན་དེབ། དྲི་བ་དྲིས་ལན་དང་ལྟ་རྟོག་ལ་སོགས་པའི་ཐོག་ལས་ བསྡུ་ལུན་འབད་བའི་
གནས་སྡུད་ཚུ་ལཱི་སླབ༌ཨིན། 

༢. གནས་སྡུད་བསྡུ་ལུན་གྱི་གོ་དོན། 
གནས་སྡུད་བསྡུ་ལུན་ཟེར་མི་འདི་ ཞིབ་འཚོལ་འབད་ནི་སྦེ་ཐག་བཅད་ཚར་བའི་དོན་ཚན་དང་འབྲེལ་བའི་གནས་སྡུད་ཚུ་ འབྱུང་ཁུངས་སོ་སོ་
ལས་བསྡུ་ལུན་འབད་བའི་བྱ་རིམ་ཅིག་ལཱི་སླབ་ཨིན། 

༣. གནས་སྡུད་ཀྱི་དབྱེ་བ། 
གནས་སྡུད་ལཱི་དབྱེ་བ་ཅིན་ སྤྱིར་བཏང་ལཱི་ ཉེ་བརྒྱུད་གནས་སྡུད་དང་ བརྒྱུད་པའི་གནས་སྡུད་ཟེར་གཉིས་ཡོད། དེ་རེ་རེ་ལཱི་ཡང་ ནང་
གསེས་ཀྱི་དབྱེ་བ་ ཁུངས་བཙན་གནས་སྡུད་དང་ གྲངས་བཙན་གནས་སྡུད་ཟེར་གཉིས་རེ་ཡོད། 

༣.༡ ཉེ་བརྒྱུད་གནས་སྡུད། 
ཉེ་བརྒྱུད་གནས་སྡུད་ཟེར་མི་འདི་ ཞིབ་འཚོལ་པ་གིས་གནས་ཚུལ་འབྱུང་ཁུངས་ལས་ཐད་ཀར་དུ་ དྲི་བ་དྲིས་ལན། བརྟག་ཞིབ། ལྟ་རྟོག། 
བརྟག་དཔྱད་ལ་སོགས་པའི་ཐོག་ལས་ བསྡུ་ལུན་འབད་བའི་གནས་སྡུད་ལཱི་སླབ་ཨིན།   

༣.༢ བརྒྱུད་པའི་གནས་སྡུད། 
བརྒྱུད་པའི་གནས་སྡུད་ཟེར་མི་འདི་ དཔེ་དེབ། གནས་ཚུལ་གསར་ཤོག། ཞལ་འཛོམས་གྲོས་ཆོད། དུས་དེབ། ཐོ་དེབ་ལ་སོགས་པའི་
འབྱུང་ཁུངས་ནང་ ཧེ་མ་ལས་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ་ལག་ལུན་འཐབ་མི་དེ་ལཱི་སླབ་ཨིན། 

༤. གནས་སྡུད་བསྡུ་ལུན་འབད་ཐངས། 
གནས་སྡུད་བསྡུ་ལུན་འབད་ཐངས་ལཱི་ ཁུངས་བཙན་གནས་སྡུད་བསྡུ་ལུན་དང་གྲངས་བཙན་གནས་སྡུད་བསྡུ་ལུན་ཟེར་དབྱེ་བ་གཉིས་ཡོད།  

༤.༡ ཁུངས་བཙན་གནས་སྡུད་བསྡུ་ལུན་འབད་ཐངས། 
ཞིབ་འཚོལ་གྱི་གནས་སྡུད་བསྡུ་ལུན་གྱི་དོན་ལཱི་ ཐབས་ལམ་གདམ་ཁ་རྐྱབ་ཐངས་དེ་ཡང་ གཙོ་བོ་ཞིབ་འཚོལ་གྱི་དགོས་པ། རང་བཞིན། 
མཐུན་རྐྱེན་དང་རིག་རྩལ་ལཱི་རག་ལསཔ་ཨིན། ད་རེས་ནངས་པ་ཞིབ་འཚོལ་པ་མང་ཤོས་ཅིག་གིས་ ཁུངས་བཙན་ཞིབ་འཚོལ་གྱི་དོན་ལཱི་ 
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གནས་སྡུད་བསྡུ་ལུན་གྱི་ཐབས་ལམ་ལུ་ཤ་ཅིག་ཡོད་པའི་གྲས་ལས། དྲི་བ་དྲིས་ལན། ལྟ་རྟོག། ཡིག་ཆ་དབྱེ་དཔྱད་ཚུ་ལག་ལུན་འཐབ་
ཨིན། 

༤.༡.༡ དང་པ་དྲིས་ལན་གྱི་མཁོ་ཆས།  
དྲི་བ་དྲིས་ལན་ཟེར་མི་འདི་ ཞིབ་འཚོལ་པ་དང་གནས་ཚུལ་བྱིན་མི་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ དྲིས་ལན་གྱི་བྱ་རིམ་ཅིག་ལཱི་སླབ་ཨིན། དྲི་བ་དྲིས་ལན་
འདི་ནང་ ཁུངས་བཙན་དང་གྲངས་བཙན་གྱི་ཞིབ་འཚོལ་གཉིས་ཆ་རའི་དོན་ལཱི་ ལག་ལུན་འཐབ་མི་ཐབས་ལམ་ཁྱབ་ཆེ་ཤོས་ཅིག་ཨིན། ཁུངས་
བཙན་གནས་སྡུད་སྐབས་ལཱི་ དྲི་བ་དྲིས་ལན་གྱི་ཐབས་ལམ་འདི་ ཞིབ་འཚོལ་པ་མང་ཤོས་ཅིག་གིས་ མི་ཚུ་གི་ཡིད་ཆེས། མཐོང་ཚུལ། 
ལྟ་ཚུལ། འདོད་ཚུལ། བསམ་འཆར། གྲོས་འཆར། མནོ་ལཱིགས་ཚུ་ཧ་གོ་ནིའི་དོན་ལཱི་ལག་ལུན་འཐབ་ཨིན། 

༤.༡.༡.༡ དྲི་བ་དྲིས་ལན་འབད་ཐངས། 
ཞིབ་འཚོལ་བརྗོད་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་གནས་སྡུད་ཚུ་མི་ངོ་རྐྱང་དང་། ཡང་ཅིན་ དམིགས་གཏད་སྡེ་ཚན་དང་གཅིག་ཁར་ དྲི་བ་དྲིས་ལན་
འབད་དེ་གནས་ཚུལ་བསྡུ་ལུན་འབད་ནི་ཡོད། དྲི་བ་དྲིས་ལན་དེ་ཡང་ མི་ངོམ་དང་དངོས་འབྲེལ། བརྒྱུད་འཕྲིན། ཡོངས་ཐོག་གི་སྒོ་ལས་དྲི་
བ་དྲིས་ལན་འབད་བཏུབ། 
དྲི་བ་དྲིས་ལན་ལཱི་ རིམ་སྒྲིག་གི་དྲི་བ་དྲིས་ལན། རིམ་སྒྲིག་ཆ་ཙམ་གྱི་དྲི་བ་དྲིས་ལན། རིམ་སྒྲིག་མེད་པའི་དྲི་བ་དྲིས་ལན་བཅས་གསུམ་ཡོད། 
 
ཀ༽ དང་པ་རིམ་སྒྲིག་གི་དྲི་བ་དྲིས་ལན་འབད་ཐངས། 
རིམ་སྒྲིག་གི་དྲི་བ་དྲིས་ལན་ཟེར་མི་འདི་ ཞིབ་འཚོལ་པ་གིས་ རང་གི་དོན་ཚན་དང་འབྲེལ་བའི་དྲི་བ་ཚུ་ཧེ་མ་ལས་གྲ་སྒྲིག་རྐྱབ་སྟེ་ དྲི་བ་ཚུ་
གོ་རིམ་བཞིན་ ཡིག་ཐོག་བཀོད་ཞིནམ་ལས། དྲི་བ་དྲིས་ལན་འབད་བའི་སྐབས་ དྲི་བ་དེ་ལཱི་འཕྲི་སྣོན་ག་ཅི་ཡང་མ་འབད་བར་ ག་ཨིནམ་
སྦེ་ལག་ལུན་འཐབ་སྟེ་ དྲི་བ་དྲིས་ལན་འབད་མི་དེ་ལཱི་སླབ་ཨིན། 
 
ཁ༽ གཉིས་པ་རིམ་སྒྲིག་ཆ་ཙམ་གྱི་དྲི་བ་དྲིས་ལན་འབད་ཐངས། 
རིམ་སྒྲིག་ཆ་ཙམ་གྱི་དྲི་བ་དྲིས་ལན་ཟེར་མི་འདི་ ཞིབ་འཚོལ་པ་གིས་ཞིབ་འཚོལ་དོན་ཚན་དང་འབྲེལ་བའི་ དྲི་བ་ཧེ་མ་ལས་གོ་རིམ་བཞིན་
ཡིག་ཐོག་བཀོད་དེ་བཟོ་ཡོད་རུང་ དྲི་བ་དྲིས་ལན་འབད་བའི་སྐབས་ ལན་སླབ་མི་གི་གནས་སྟངས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཧེ་མ་ལས་བཟོ་ཡོད་
པའི་དྲི་བ་གུར་ཁ་སྐོང་བཀལ། ལ་ལཱི་བསྒྱུར་བཅོས་རྐྱབ་སྟེ་ལན་སླབ་མིའི་གནས་སྟངས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ དྲི་བ་ཚུ་འཕྲི་སྣོན་རྐྱབ་སྟེ་དྲི་བ་དྲིས་
ལན་འབད་མི་དེ་ལཱི་སླབ་ཨིན། 
 
ག༽ གསུམ་པ་རིམ་སྒྲིག་མེད་པའི་དྲི་བ་དྲིས་ལན་འབད་ཐངས། 
རིམ་སྒྲིག་མེད་པའི་དྲི་བ་དྲིས་ལན་ཟེར་མི་འདི་ ཞིབ་འཚོལ་པ་གིས་ ཞིབ་འཚོལ་དོན་ཚན་དང་འབྲེལ་བའི་དྲི་བ་ཚུ་ སྔ་གོང་ལས་ག་ནི་ཡང་
གྲ་སྒྲིག་མ་རྐྱབ་པར། ཞིབ་འཚོལ་གྱི་དམིགས་ཡུལ་སེམས་ཁར་ཡོད་མི་དེ་ལཱི་གཞི་བཞག་སྟེ་ དྲི་བ་དྲིས་ལན་འབད་སའི་ས་ཁོངས་ནང་ལྷོད་
ཞིནམ་ལས་ ལན་སླབ་མིའི་གནས་སྟངས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ དྲི་བ་སྣ་ཚོགས་བཀོད་དེ་དྲི་བ་དྲིས་ལན་འབད་མི་དེ་ལཱི་སླབ་ཨིན། 
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༤.༡.༡.༢ དྲི་བ་བཀོད་ཐངས། 
དྲི་བ་དྲིས་ལན་གྱི་དོན་ལཱི་ དྲི་བ་བཀོད་ཐངས་དང་དྲི་བའི་ནང་འོས་འབབ་ཡོད་པའི་ མིང་ཚིག་ལག་ལུན་འཐབ་ཐངས་ཤེས་དགོཔ་གལ་ཆེ་ཤོས་
ཅིག་ཨིན། དྲི་བའི་སྒྲིག་བཀོད་དང་དྲི་བ་ཚུ་ མི་ཚུ་གིས་འཇམ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་ཧ་གོ་ཚུགསཔ་བཟོ་དགོ། དྲི་བའི་ནང་ མི་ཚུ་གིས་ཧ་གོ་མ་ཚུགས་
པའི་མིང་ཚིག་དང་རྗོད་ཚིག་ལག་ལུན་འཐབ་ནི་སྤང་དགོཔ་ཨིན། དྲི་བ་དེ་ཡང་གཏིང་ཟབ་ཀྱི་ལན་ཐོབ་པའི་དྲི་བ་དང་། སྤྱིར་བཏང་གི་གནས་
ཚུལ་ཙམ་འཐོབ་ཚུགས་པའི་དྲི་བ་བཀོད་ནི་ཡོད། དྲི་བ་བཀོད་ཐངས་ལཱི་ གོ་ཡངས་ཀྱི་དྲི་བ་བཀོད་ཐངས་དང་ སྒོ་གཅིག་གི་དྲི་བ་བཀོད་ཐངས་
བཅས་དབྱེ་བ་གཉིས་ཡོད། 
 
ཀ༽ དང་པ་གོ་ཡངས་ཀྱི་དྲི་བ་བཀོད་ཐངས། 
གོ་ཡངས་ཀྱི་དྲི་བ་ཟེར་མི་འདི་ ལན་ཐུང་ཀུ་མེན་པར་གཏིང་ཟབ་ཀྱི་ལན་རིང་འཐོབ་ཚུགས་པའི་དྲི་བ་བཀོད་མི་དེ་ལཱི་སླབ་ཨིན། དཔྱེ་འབད་བ་
ཅིན། ག་ཅི་སྦེ། ག་དེ་སྦེ། ཟེར་བའི་དྲི་ཚིག་གཉིས་ཀྱི་ལན་ཟབ་རྒྱས་འཐོབ་ཚུགས་པའི་དྲི་བ་གོ་ཡངས་ཏོག་ཏོ་བཀོད་མི་དེ་ལཱི་སླབ་ཨིན། 
དེ་མ་ཚད་ ལན་རིང་གི་དྲི་བ་དེ་མང་ཤོས་ཅིག་ཁུངས་བཙན་ཞིབ་འཚོལ་གྱི་དོན་ལཱི་ལག་ལུན་འཐབ་ཨིན། 
 
ཁ༽ གཉིས་པ་སྒོ་གཅིག་གི་དྲི་བ་བཀོད་ཐངས། 
སྒོ་གཅིག་གི་དྲི་བ་ཟེར་མི་འདི་ དྲི་བའི་ལན་འགྲེལ་བཤད་དང་གནས་ཚུལ་ཁ་གསལ་ག་ནི་ཡང་མེད་པའི་རྗོད་ཚིག་ཐུང་ཀུ་དང་། ཡང་ཅིན་དྲི་
བའི་ལན་ཨིན་དང་མེན་ལ་སོགས་པ་གནས་ཚུལ་ཐུང་ཀུ་འཐོབ་ཚུགས་པའི་དྲི་བ་བཀོད་མི་དེ་ལཱི་སླབ་ཨིན། སྒོ་གཅིག་གི་དྲི་བ་འདི་ དོན་ཚན་
གཅིག་གི་སྐོར་ལས་ངེས་ཏིག་གི་ལན་འཐོབ་ནིའི་དོན་ལཱི་ལག་ལུན་འཐབ་ཨིན། 

༤.༡.༡.༣ ཕན་ནུས་ཅན་གྱི་དྲི་བ་བཟོ་ཐངས། 
དྲི་བའི་ནང་ཚིག་སྦྱོར་དང་ཁ་སྐད་ཚུལ་མཐུན་ལག་ལུན་འཐབ་སྟེ་ དྲི་བ་བཟོ་ནི་དེ་གལ་ཅན་ཅིག་ཨིན། ཕན་ནུས་ཅན་གྱི་དྲི་བ་བཟོ་ནིའི་དོན་ལཱི་ 
གཤམ་འཁོད་ཀྱི་གནད་དོན་ཚུ་སེམས་ཁར་ངེས་དགོཔ་ཨིན། 

❀ མིང་ཚིག་དང་ཁ་སྐད་འཇམ་ཏོག་ཏོ་ཚུ་ལག་ལུན་འཐབ་དགོ། 
❀ ཁ་གསལ་མེད་པའི་ཚིག་དང་གོ་དོན་རྙོག་དྲགས་ཀྱི་དྲི་བ་བཟོ་ནི་མི་འོང་། 
❀ དྲི་བ་གོ་གཉིསམ་བཀོད་ནི་མི་འོང་། དཔྱེ་འབད་བ་ཅིན། ཁྱོད་ཁ་ཙ་ཁྲོམ་ཁར་ཚར་ག་དེ་ཅིག་ག་ཅི་འབད་བར་འགྱོ་འགྱོཝ་སྨོ། 
❀ ཁུངས་བཙན་གྱི་དྲི་བ་ཚུ་ གོ་ཡངས་སྦེ་བཟོ་དགོ། 
❀ གྲངས་བཙན་གྱི་དྲི་བ་ཨིན་པ་ཅིན་ སྒོ་གཅིག་སྦེ་བཟོ་དགོ། 
❀ ལག་ལུན་མ་འཐབ་པའི་ཧེ་མ་ མོ་བཏབ་ཀྱི་བརྟག་དཔྱད་འབད་དགོ། 
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༤.༡.༢ གཉིས་པ་ ལྟ་རྟོག་གི་མཁོ་ཆས། 
ལྟ་རྟོག་ཟེར་མི་འདི་ ཞིབ་འཚོལ་གྱི་དོན་ཚན་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ་འཐོབ་ནིའི་དོན་ལཱི་ ལྟ་རྟོག་གི་སྒོ་ལས་ གནས་ཚུལ་བསྡུ་
ལུན་འབད་མི་ཅིག་ལཱི་སླབ་ཨིན། ལྟ་རྟོག་ལཱི་ཐད་ཀར་གྱི་ལྟ་རྟོག་དང་ གྲལ་གཏོགས་ཀྱི་ལྟ་རྟོག་བཅས་གཉིས་ཡོད། 
 
དང་པ་ ཐད་ཀར་ལྟ་རྟོག་ཟེར་མི་འདི་ ཞིབ་འཚོལ་པ་རང་ ལས་རིམ་ནང་ཐད་ཀར་གྲལ་གཏོགས་མ་འབད་བར་ སྤྱིར་བཏང་ལྟ་རྟོག་
འབད་ཞིནམ་ལས་ གནད་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་གནས་ཚུལ་བསྡུ་ལུན་འབད་མི་ལཱི་སླབ་ཨིན།  
གཉིས་པ་ གྲལ་གཏོགས་ལྟ་རྟོག་ཟེར་མི་འདི་ ཞིབ་འཚོལ་པ་དེ་ ལས་རིམ་ནང་དངོས་སུ་གྲལ་གཏོགས་འབད་ཞིནམ་ལས་ གནད་དོན་
དང་འབྲེལ་བའི་གནས་ཚུལ་བསྡུ་ལུན་འབད་མི་ལཱི་སླབ་ཨིན།  
 

༤.༡.༣ གསུམ་པ་ ཡིག་ཆ་དབྱེ་དཔྱད། 
ཡིག་ཆ་དབྱེ་དཔྱད་ཟེར་མི་འདི་ རང་གི་ཞིབ་འཚོལ་དོན་ཚན་དང་ཐད་ཀར་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་དཔེ་དེབ། གྲོས་ཆོད། གསར་ཤོག། འཆར་
གཞི། སྲིད་བྱུས་དང་ཁྲིམས་ཡིག་ལ་སོགས་པའི་ཡིག་ཆ་ དཔེ་སྐྲུན་འབད་དེ་ཡོད་མི་དང་མེད་པའི་རིགས། གཞན་ཡང་ མཐོང་ཐོས་དྲན་
རེག་གི་མཁོ་ཆས་ལས་གནས་ཚུལ་བསྡུ་ལུན་འབད་མི་དེ་ལཱི་སླབ་ཨིན། 

༤.༢ གྲངས་བཙན་གནས་སྡུད་བསྡུ་ལུན་འབད་ཐངས། 
གྲངས་བཙན་གྱི་གནས་སྡུད་བསྡུ་ལུན་འབད་ནིའི་དོན་ལཱི་ ཐབས་ལམ་གཙོ་བོ་དྲི་བ་དྲིས་ལན། བརྟག་ཞིབ། བརྟག་དཔྱད་དང་ལྟ་རྟོག་ཚུ་ཁྱབ་
ཆེ་དྲགས་སྦེ་ལག་ལུན་འཐབ་ནི་ཡོད། 
གྲངས་བཙན་གནས་སྡུད་ཀྱི་སྐབས་ལཱི་ དྲི་བ་ཚུ་རིམ་སྒྲིག་དང་སྒོ་གཅིག་གི་དྲི་བ་ཚུ་ལག་ལུན་འཐབ་སྟེ་གནས་ཚུལ་བསྡུ་ལུན་འབད་དགོ།  
བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་གནས་སྡུད་ཚུ་ ཞིབ་འཚོལ་ནང་གྲལ་གཏོགས་ཡོད་མི་གྱངས་ཁ་ ཡངན་ སྡེ་ཚན་ཅིག་ལཱི་དྲི་བ་ཅོག་འཐདཔ་ ཡངན་ 
འབྱུང་གྲངས་གཅིག་ལག་ལུན་འཐབ་སྟེ་ གྱངས་ཁའི་ཐོག་ལས་གནས་ཚུལ་བསྡུ་ལུན་འབད་དགོ།  
བརྟག་དཔྱད་ཀྱི་གནས་སྡུད་ཚུ་ བརྟག་དཔྱད་ཁང་ནང་སྦེ་ ཚོད་དཔག་བརྟག་དཔྱད་འབད་དེ་ གནས་ཚུལ་བསྡུ་ལུན་འབད་དགོ།  
ལྟ་རྟོག་གི་གནས་སྡུད་ཚུ་ གྱངས་ཁའི་ཚད་འཇལ་གྱི་མཁོ་ཆས་ལག་ལུན་འཐབ་སྟེ་ གནད་དོན་དེ་འབྱུང་རིམ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་གྱངས་ཁ་རྐྱབ་ནི་ 
ཡངན་ ལྟ་རྟོག་གི་གནས་སྡུད་དེ་ གྱངས་ཁའི་ནང་ཕབ་ནིའི་དོན་ལཱི་ རྟགས་བཀོད་དེ་གནས་སྡུད་བསྡུ་ལུན་འབད་དགོ། 
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༥. ཞིབ་འཚོལ་དཔེ་ཚད། 
༥.༡ ཞིབ་འཚོལ་དཔེ་ཚད་ཀྱི་ངོ་སྤྲོད། 
སྤྱིར་བཏང་དཔེ་ཚོད་ཀྱི་ནང་ལཱི་ མང་ཚོགས།(ཞིབ་འཚོལ་འབད་ནིའི་དམིགས་གཏད་སྡེ་ཕྲན་ལཱི་སླབ་ཨིན།) སྡེ་ཕྲན།(དམིགས་གཏད་མང་
ཚོགས་ནང་འཁོད་ནང་ཚུད་པའི་ སྡེ་ཚན་ཚུ་ལཱི་སླབ་ཨིན།) དཔེ་ཚད་བཅད་མཚམས། (དཔེ་ཚད་ལུན་ནི་ཨིན་པའི་དམིགས་གཏད་མང་
ཚོགས་ལཱི་སླབ་ཨིན།) དཔེ་ཚད། (དམིགས་གཏད་མང་ཚོགས་ལས་གདམ་ཁ་རྐྱབ་ཡོད་པའི་སྡེ་ཚན་ལཱི་སླབ་ཨིན།) དཔེ་ཚད་ཀྱི་
ཚད།(དཔེ་ཚད་ནང་འཁོད་ཀྱི་ སྡེ་ཚན་མང་ཉུང་གི་ཚད་ལཱི་སླབ་ཨིན།) དཔེ་ཚད་ཀྱི་ཕྱོགས་ལྷུང་།(དཔེ་ཚད་གདམ་འཐུ་དང་ལག་ལུན་ནང་ 
ཚུལ་མཐུན་མེད་པའི་རིགས་ལཱི་སླབ་ཨིན།) ཟེར་མི་ཚིག་ཚུ་ལག་ལུན་འཐབ་ནི་ཡོད། 

༥.༢ ཞིབ་འཚོལ་དཔེ་ཚད་ཀྱི་གོ་དོན། 
ཞིབ་འཚོལ་དཔེ་ཚད་ཟེར་མི་འདི་ མང་ཚོགས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོད་པའི་མི་གི་སྡེ་ཚན་ ཅ་དངོས་ཀྱི་དཔེ་ཚད་ བྱེ་བྲག་པ་དེ་ཚུ་གིས་ སྤྱིར་བཏང་ལཱི་
ཁྱབ་སྦེ་ བརྟག་ཞིབ་འབད་ནིའི་དོན་ལཱི་ ལག་ལུན་འཐབ་པའི་དཔེ་ཚད་ལཱི་སླབ་ཨིན། དཔེ་ཚད་ལཱི་བརྟེན་ཏེ་ མང་ཚོགས་ཀྱི་གནད་དོན་དེ་
ཚུ་ཐག་གཅད་ནི་ལཱི་ཁེ་ཕན་ཡོད། དཔྱེ་འབདན་ དཔེ་ཚད་སྦེ་ལག་ལུན་འཐབ་མི་ཅ་དངོས་བྱེ་བྲག་པ་ཅིག་ལཱི་ ཞིབ་འཚོལ་འབད་མིའི་གྲུབ་
འབྲས་དེ་གིས་ མང་ཚོགས་སྤྱིར་བཏང་ལཱི་ཁྱབ་སྦེ་ལག་ལུན་འཐབ་བཏུབ་པའི་ཁྱད་ཆོས་ཡོད་མི་ལཱི་སླབ་ཨིན། 
དཔེ་ཚད་དེ་ ལག་ལུན་འཐབ་དགོ་མི་དེ་ཡང་ ཁྲིམས་ལཱིགས། རྒྱུན་འབྲེལ། མ་དངུལ་དང་ དུས་ཚོད་ཀྱི་སྟབས་བདེ་སྡུག་ཚུ་གི་གནད་ལཱི་
བརྟེན་ཏེ་ མང་ཚོགས་དང་འབྲེལ་བ་འཐབ་མ་ཚུགས་པའི་སྐབས་ལཱི་ དཔེ་ཚད་དེ་ལག་ལུན་འཐབ་ཨིན། 

༥.༣ དཔེ་ཚད་ཀྱི་བཅད་མཚམས། 
དཔེ་ཚད་ཀྱི་བཅད་མཚམས་ཟེར་མི་འདི་ དཔེ་ཚད་ལུན་ནི་ཨིན་པའི་དམིགས་གཏད་མང་ཚོགས་ལཱི་སླབ་ཨིན། དཔེ་ཚད་བཅད་
མཚམས་བཟོ་བའི་སྐབས་ལཱི་ དམིགས་གཏད་མང་ཚོགས་ནང་ཚུད་མི་མ་གཏོགས་ གཞན་བཙུགས་ནི་མི་འོང་། 

༥.༤ དཔེ་ཚད་ཀྱི་ཚད། 
དཔེ་ཚད་ཀྱི་ཚད་དེ་ དམིགས་གཏད་མང་ཚོགས་དང་འཁྲིལ་དགོཔ་དང་ དེ་བཟུམ་སྦེ་ ཞིབ་འཚོལ་འབད་ནི་ཨིན་མི་ མང་
ཚོགས་ཀྱི་གྱངས་ཁ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་བཟོ་དགོཔ་ཨིན། མང་ཚོགས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ དཔེ་ཚད་ ག་དེ་མང་མང་ལུན་ཚུགས་པ་ཅིན་ 
ཞིབ་འཚོལ་གྱི་གྲུབ་འབྲས་ ཆ་གནས་དང་ཡིད་ཆེས་བསྐྱེད་ཚུགསཔ་ཨིན། དེ་མ་ཚད་ དཔེ་ཚད་མང་ཉུང་ ག་དེ་ཅིག་ ལག་
ལུན་འཐབ་ནི་ཨིན་ན་དེ་ གཙོ་བོ་ར་ ཞིབ་འཚོལ་གྱི་དམིགས་ཡུལ་དང་འཁྲིལ་ནི་དང་ དེ་ལས་ མ་དངུལ། དུས་ཚོད། 
ཁྲིམས་ལཱིགས་དང་རྒྱུན་འབྲེལ་གྱི་སྟབས་བདེ་སྡུག་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ལག་ལུན་འཐབ་དགོཔ་ཨིན། 
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མང་ཚོགས། 

 
 

 
དཔེ་ཚད། 

 

 

༥.༥ དཔེ་ཚད་ཀྱི་དབྱེ་བ། 
སྤྱིར་བཏང་ཞིབ་འཚོལ་དཔེ་ཚད་ལག་ལུན་འཐབ་ཐངས་ཀྱི་དབྱེ་བ་མ་འདྲཝ་ཡོད། དེ་ཡང་ རྒྱུ་མཚན་ལྡན་པའི་དཔེ་ཚད་དང་ངེས་
མེད་ཀྱི་དཔེ་ཚད་ཟེར་ གཉིས་ལཱི་དབྱེ་ཚུལ་དང་ གཞན་ཡང་ ཡོངས་གྲགས་ལཱི་ འོས་ལྡན་དཔེ་ཚད་དང་ འོས་མིན་དཔེ་ཚད་
ཟེར་གཉིས་ཡོད།  
རྒྱུ་མཚན་ལྡན་པའི་དཔེ་ཚད་ཟེར་མི་འདི་ ཞིབ་འཚོལ་གྱི་དོན་ལཱི་ མཁོ་བའི་གནས་ཚུལ་ཚུ་བྱིན་ཚུགས་པའི་དཔེ་ཚད་གཅིག་ 
ལཱུགས་སུ་སྦེ་གདམ་ཁ་རྐྱབ་མི་ཅིག་ལཱི་སླབ་ཨིན། དཔེ་ཚད་དེ་གཙོ་བོ་ར་ ཁུངས་བཙན་ཐབས་ལམ་ནང་ལཱི་ལག་ལུན་འཐབ་ཨིན། 
དཔེ་ཚད་དེ་གིས་ དོན་ཚན་མཐིལ་ཕྱིན་སྦེ་བརྟག་ཞིབ་འབད་ནི་ལཱི་ སྟབས་བདེ་དྲགས་ཡོད་རུང་ གྲུབ་འབྲས་དེ་གིས་ག་ར་ལཱི་
འགབ་མ་ཚུགས་པའི་སྐྱོན་ཡོད། 
ངེས་མེད་ཀྱི་དཔེ་ཚད་ཟེར་མི་འདི་ ཞིབ་འཚོལ་གྱི་དོན་ཚན་ལཱི་མཁོ་བའི་ གནས་ཚུལ་བྱིན་ཚུགས་པའི་དཔེ་ཚད་གཅིག་ལཱུགས་སུ་
སྦེ་མེན་པར་ ག་ཐོབ་སྦེ་གདམ་ཁ་རྐྱབ་མི་ལཱི་སླབ་ཨིན། དཔེ་ཚད་དེ་གིས་ ག་ར་ལཱི་འགབ་ཚུགས་ཏེ་འབད་རུང་ དོན་ཚན་
མཐིལ་ཕྱིན་སྦེ་བརྟག་ཞིབ་འབད་ནི་ལཱི་དཀའ་ངལ་ཡོདཔ་ཨིན། དཔེ་ཚད་དེ་གཙོ་བོ་ར་གྲངས་བཙན་ཐབས་ལམ་ནང་ལཱི་ལག་ལུན་
འཐབ་ཨིན། 

༥.༥.༡ འོས་ལྡན་དཔེ་ཚད། 
འོས་ལྡན་དཔེ་ཚད་ཟེར་མི་འདི་ ཞིབ་འཚོལ་གྱི་དོན་ཚན་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་ མང་ཚོགས་ག་ར་ དཔེ་ཚད་ཀྱི་གྲས་ཁར་ཚུད་
ནིའི་གོ་སྐབས་ཡོདཔ་ལས་ འོས་ལྡན་དཔེ་ཚད་ཟེར་སླབ་ཨིན། དཔེ་ཚད་དེ་ཡང་ ཞིབ་འཚོལ་དམིགས་ཡུལ་གྱི་ཚད་གཞི་དང་
འཁྲིལ་ཏེ་ ངོས་འཛིན་འབད་འོང་། དཔེ་ཚད་འདི་ དམིགས་གཏད་ཀྱི་མང་ཚོགས་ངོས་འཛིན་འབད་ཚུགས་པའི་སྐབས་དང་ 
ཞིབ་འཚོལ་གྲུབ་འབྲས་འདི་ དམིགས་གཏད་མང་ཚོགས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ ཁྱད་ཆོདཔ་སྦེ་དགོ་པའི་སྐབས་ལཱི་ལག་ལུན་འཐབ་
ཨིན།  

༥.༥.༡.༡ འོས་ལྡན་དཔེ་ཚད་ཀྱི་དབྱེ་བ། 
འོས་ལྡན་དཔེ་ཚད་ལཱི་དབྱེ་བ་ཅིན་ ངེས་མེད་དཔེ་ཚད། གོ་རིམ་ཅན་གྱི་དཔེ་ཚད། དབྱེ་རིམ་ཅན་གྱི་དཔེ་ཚད། ཕྱོགས་སྡེབ་ཀྱི་
དཔེ་ཚད་དང་གོ་རིམ་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་དཔེ་ཚད་ཟེར་ལྔ་ཡོད། 
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༥.༥.༡.༡.༡ ངེས་མེད་དཔེ་ཚད། 
ངེས་མེད་དཔེ་ཚད་ཟེར་མི་འདི་ དམིགས་གཏད་མང་ཚོགས་ནང་ལས་ དཔེ་ཚད་གདམ་ཁ་རྐྱབ་པའི་སྐབས་ལཱི་ གོ་རིམ་མེད་པར་
ག་ཐོབ་སྦེ་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་པའི་དཔེ་ཚད་ལཱི་སླབ་ཨིན། དཔེ་ཚད་འདི་ སྤྱིར་བཏང་གི་དཔེ་ཚད་གདམ་ཁ་རྐྱབ་ཐངས་ཅིག་དང་ 
དཔེ་ཚད་གཞན་གྱི་ཆ་ཤས་སྦེ་ཡང་ལག་ལུན་འཐབ་བཏུབ། དཔེ་ཚད་འདི་གདམ་འཐུ་འཕྲུལ་ཆས་དང་ ཁ་རྗེ་གདམ་འཐུ་ཚུ་ལག་
ལུན་འཐབ་སྟེ་གདམ་ཁ་རྐྱབ་བཏུབ། 
 

༥.༥.༡.༡.༢ གོ་རིམ་ཅན་གྱི་དཔེ་ཚད།  
གོ་རིམ་ཅན་གྱི་དཔེ་ཚད་ཟེར་མི་འདི་ དམིགས་གཏད་མང་ཚོགས་ལས་དཔེ་ཚད་གདམ་ཁ་རྐྱབ་པའི་སྐབས་ལཱི་འགོ་བཙུགས་དང་ 
དུས་མཚམས་ངེས་གཏན་གྱི་ཐོག་ལས་ དཔེ་ཚད་ངེས་བརྟན་སྦེ་གདམ་ཁ་རྐྱབ་མི་ཅིག་ལཱི་སླབ་ཨིན།  
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༥.༥.༡.༡.༣ དབྱེ་རིམ་ཅན་གྱི་དཔེ་ཚད། 
དབྱེ་རིམ་ཅན་གྱི་དཔེ་ཚད་འདི་ དམིགས་གཏད་མང་ཚོགས་ལས་ དཔེ་ཚད་གདམ་ཁ་རྐྱབ་པའི་སྐབས་ལཱི་ མང་ཚོགས་དེ་སྡེ་ཚན་
ཆུང་བ་སོ་སོ་ལཱི་དབྱེ་བ་ཕྱེས་ཞིནམ་ལས་ གདམ་ཁའི་ཐབས་ལམ་གང་རུང་ཅིག་ལག་ལུན་འཐབ་སྟེ་ དཔེ་ཚད་གདམ་ཁ་རྐྱབ་མི་དེ་
ལཱི་སླབ་ཨིན།  
   

༥.༥.༡.༡.༤ ཕྱོགས་སྡེབ་དཔེ་ཚད། 
ཕྱོགས་སྡེབ་དཔེ་ཚད་ཟེར་མི་འདི་ དམིགས་གཏད་མང་ཚོགས་ལས་དཔེ་ཚད་གདམ་ཁ་རྐྱབ་པའི་སྐབས་ལཱི་ མང་ཚོགས་དེ་སྡེ་རིམ་
སོ་སོ་ལཱི་བགོ་སྟེ་ སྡེ་རིམ་ནང་ལས་དཔེ་ཚད་ག་ཐོབ་སྦེ་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་མི་ལཱི་སླབ་ཨིན།  
    

༥.༥.༡.༡.༥ གོ་རིམ་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་དཔེ་ཚད། 
གོ་རིམ་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་དཔེ་ཚད་ཟེར་མི་འདི་ དམིགས་གཏད་མང་ཚོགས་ལས་ དཔེ་ཚད་གདམ་ཁ་རྐྱབ་པའི་སྐབས་ལཱི་ གོང་གི་
དཔེ་ཚད་གདམ་ཁའི་ཐབས་ལམ་སྣ་བསྡུས་སྦེ་ལག་ལུན་འཐབ་སྟེ་ དཔེ་ཚད་གདམ་ཁ་རྐྱབ་མི་ལཱི་སླབ་ཨིན། 
    

༥.༥.༢ འོས་མིན་དཔེ་ཚད།  
འོས་མིན་དཔེ་ཚད་ཟེར་མི་འདི་ ཞིབ་འཚོལ་གྱི་དོན་ཚན་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་ བཅའ་མར་གཏོགས་མི་ག་ར་ དཔེ་ཚད་ཀྱི་
གྲས་ཁར་ཚུད་ནིའི་འོས་འབབ་མེདཔ་ལས་ འོས་མིན་དཔེ་ཚད་ཟེར་སླབ་ཨིན། དེ་ཡང་ ཞིབ་འཚོལ་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་མི་ 
དམིགས་གཏད་མང་ཚོགས་ག་ར་ངོས་འཛིན་འབད་མ་ཚུགས་པའི་སྐབས་ལཱི་ལག་ལུན་འཐབ་ཨིན།  

༥.༥.༢.༡ འོས་མིན་དཔེ་ཚད་ཀྱི་དབྱེ་བ། 
འོས་མིན་དཔེ་ཚད་ལཱི་དབྱེ་བ་ཅིན་ ཐོབ་སྐལ་དཔེ་ཚད། སྟབས་བདེ་དཔེ་ཚད། རྒྱུ་མཚན་ལྡན་པའི་དཔེ་ཚད། བརྒྱུད་པའི་དཔེ་
ཚད་དང་ཁས་བླངས་དཔེ་ཚད་ཟེར་ལྔ་ཡོད། 
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༥.༥.༢.༡.༡ ཐོབ་སྐལ་དཔེ་ཚད། 
ཐོབ་སྐལ་དཔེ་ཚད་ཟེར་མི་འདི་ དམིགས་གཏད་སྡེ་ཚན་ལས་ དཔེ་ཚད་བསྡུ་ལུན་འབད་བའི་སྐབས་ལཱི་ དམིགས་བསལ་གྱིས་ཐོབ་སྐལ་
བཞག་སྟེ་དཔེ་ཚད་གདམ་ཁ་རྐྱབ་མི་དེ་ལཱི་སླབ་ཨིན། 
 

༥.༥.༢.༡.༢ སྟབས་བདེ་དཔེ་ཚད། 
སྟབས་བདེ་དཔེ་ཚད་ཟེར་མི་འདི་ དཔེ་ཚད་ཚུ་ཞིབ་འཚོལ་པའི་སྟབས་བདེ་ཧིང་དང་བསྟུན་དཔེ་ཚད་གདམ་ཁ་རྐྱབ་མི་ལཱི་སླབ་ཨིན། དཔེ་ཚད་
འདི་ གནས་སྡུད་བསྡུ་ལུན་འབད་ནི་ལཱི་ ཁེ་ཤོས་ཅིག་དང་འཇམ་ཤོས་ཅིག་སྦེ་རྩིཝ་ཨིན། དཔེ་ཚད་འདི་གིས་ མང་ཚོགས་ཀྱི་ཁྱད་མི་ཆོད། 
  

༥.༥.༢.༡.༣ རྒྱུ་མཚན་ལྡན་པའི་དཔེ་ཚད། 
རྒྱུ་མཚན་ལྡན་པའི་དཔེ་ཚད་ཟེར་མི་འདི་ ཞིབ་འཚོལ་གྱི་དགོས་མཁོ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ གནད་དོན་བརྩི་འཇོག་དང་རྒྱ་སྐྱེད་འབད་ནིའི་དོན་ལཱི་ 
འོས་འབབ་ཡོད་པའི་དཔེ་ཚད་རྐྱངམ་གཅིག་གདམ་ཁ་རྐྱབ་མི་ལཱི་སླབ་ཨིན།  
 

༥.༥.༢.༡.༤ བརྒྱུད་པའི་དཔེ་ཚད། 
བརྒྱུད་པའི་དཔེ་ཚད་ཟེར་མི་འདི་ ཞིབ་འཚོལ་གྱི་དགོས་མཁོ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ད་ལྟོ་ཡོད་པའི་དཔེ་ཚད་ཀྱི་མི་ངོམ་དེ་གིས་ གཞན་ངོ་ཤེས་
དང་རྒྱུ་ཆ་ཡོད་མི་གཅིག་གིས་གཅིག་གྲལ་གཏོགས་འབད་བཅུག་སྟེ་ དཔེ་ཚད་རྒྱ་སྐྱེད་གཏང་མི་ལཱི་སླབ་ཨིན། 
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༥.༥.༢.༡.༥ ཁས་བླངས་དཔེ་ཚད། 
ཁས་བླངས་དཔེ་ཚད་ཟེར་མི་འདི་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་སྟེ་མེན་པར་ མི་ངོམ་ ཡངན་ ལས་སྡེ་ཚུ་ རང་མོས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཞིབ་འཚོལ་ནང་
བཅའ་མར་གཏོགས་ནིའི་གོ་སྐབས་བྱིན་ཏེ་ དཔེ་ཚད་བསྡུ་མི་ལཱི་སླབ་ཨིན། 
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༥.༦ དཔེ་ཚད་ཕྱོགས་ལྷུང་། 

༥.༦.༡ དཔེ་ཚད་ཕྱོགས་ལྷུང་གི་གོ་དོན། 
ཞིབ་འཚོལ་བཀོད་རིས་དང་ གནས་སྡུད་བསྡུ་ལུན་གྱི་ཐབས་ལམ་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་ཐངས་ལཱི་བརྟེན་ཏེ་ དཔེ་ཚད་ནང་ཕྱོགས་ལྷུང་
འབྱུང་སྲིད། དཔེ་ཚད་ཀྱི་ཕྱོགས་ལྷུང་དེ་ འོས་ལྡན་དཔེ་ཚད་དང་། འོས་མིན་དཔེ་ཚད་གཉིས་ཆ་རའི་ནང་འོང་སྲིད། དེ་གི་དོན་ལཱི་ 
ཞིབ་འཚོལ་གྱི་བཀོད་རིས་དང་ དཔེ་ཚད་གདམ་ཁ་གི་བྱ་རིམ་ཚུ་ ཞིབ་ཞིབ་སྦེ་ལག་ལུན་འཐབ་པ་ཅིན་ དཔེ་ཚད་ཀྱི་ཕྱོགས་
ལྷུང་ལས་འཛེམ་ཚུགས། དེ་ཡང་། 
❀ ཞིབ་འཚོལ་དམིགས་གཏད་ཀྱི་མང་ཚོགས་དང་ དཔེ་ཚད་ཀྱི་བཅད་མཚམས་ཚུ་ གསལ་རི་རི་སྦེ་བཀོད་དགོ། 
❀ དཔེ་ཚད་ཀྱི་བཅད་མཚམས་དང་ མང་ཚོགས་ཀྱི་དཔེ་ཚད་ཚུ་ ག་དེ་དྲག་དྲག་ མཐུན་སྒྲིག་བཟོ་དགོ། 
❀ སྟབས་བདེ་དཔེ་ཚད་ལག་ལུན་འཐབ་ནི་ལས་འཛེམས་དགོ། 
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ལུའུ་ལྔ་པ། གནས་སྡུད་དབྱེ་དཔྱད། 

༡. གནས་སྡུད་དབྱེ་དཔྱད་ཀྱི་གོ་དོན། 
གནས་སྡུད་དབྱེ་དཔྱད་ཟེར་མི་འདི་ ཞིབ་འཚོལ་པ་གིས་ ཞིབ་འཚོལ་གྱི་གནས་ཚུལ་བསྡུ་ལུན་འབད་མི་ཚུ་གི་ གྲུབ་འབྲས་གསལ་སྟོན་
འབད་ནིའི་དོན་ལཱི་ གྲངས་བཙན་ ཡངན་ ཁུངས་བཙན་གྱི་དབྱེ་དཔྱད་མཁོ་ཆས་ལག་ལུན་འཐབ་སྟེ་ གནས་སྡུད་ཕྱི་སེལ་དང་དབྱེ་དཔྱད་
འབད་ནིའི་བྱ་རིམ་ཅིག་ལཱི་སླབ་ཨིན། གནས་སྡུད་དབྱེ་དཔྱད་ཀྱི་དགོས་པ་གཙོ་བོ་འདི་ གནས་སྡུད་ལས་གནས་ཚུལ་འོས་འབབ་དང་གལ་ཅན་
ཚུ་ ཕྱིར་བཏོན་འབད་ནི་དང་ གནས་སྡུད་དབྱེ་དཔྱད་ལཱི་གཞི་བཞག་སྟེ་ མཐའ་དོན་གྱི་གྲུབ་འབྲས་གསལ་སྟོན་འབད་ནིའི་དོན་ལཱི་ཨིན། 
  

༢. གནས་སྡུད་དབྱེ་དཔྱད་དང་བྱ་རིམ་གྱི་དབྱེ་བ།  
སྤྱིར་བཏང་ གནས་སྡུད་དབྱེ་དཔྱད་འདི་ལཱི་ གནས་སྡུད་ཀྱི་རྣམ་པ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཁུངས་བཙན་གྱི་གནས་སྡུད་དབྱེ་དཔྱད་དང་ གྲངས་
བཙན་གྱི་གནས་སྡུད་དབྱེ་དཔྱད་ཟེར་ཐབས་ལམ་གཉིས་ཡོད། གནས་སྡུད་དབྱེ་དཔྱད་ཀྱི་བྱ་རིམ་ལཱི་ཡང་ ཁུངས་བཙན་དང་གྲངས་བཙན་གྱི་
དབྱེ་བ་དང་ དེ་བཟུམ་སྦེ་ཞིབ་འཚོལ་གྱི་གནས་སྟངས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ དབྱེ་དཔྱད་འབད་ཐངས་ཚུ་འོག་ལཱི་སྡེ་ཚན་སོ་སོ་ནང་བཀོད་དེ་ཡོད། 
 

༢.༡ ཁུངས་བཙན་གནས་སྡུད་དབྱེ་དཔྱད།  
ཁུངས་བཙན་གནས་སྡུད་དབྱེ་དཔྱད་ཟེར་མི་འདི་ ཞིབ་འཚོལ་གྱི་གནད་དོན་ག་ཅི་ཨིན་རུང་ ཁུངས་བཙན་གྱི་གནས་ཚུལ་བསྡུ་ལུན་འབད་དེ་
ཡོད་མི་ཚུ་གི་ དབྱེ་དཔྱད་དང་བཅུད་དོན་བཏོན་ནིའི་ཐབས་ལམ་དང་བྱ་རིམ་ལཱི་སླབ་ཨིན། ཁུངས་བཙན་གྱི་དབྱེ་དཔྱད་འདི་ ནམ་རྒྱུན་གོ་དོན་
འགྲེལ་བཤད་ཀྱི་རྣམ་གཞག་ཅིག་ལཱི་གཞི་བཞག་དོ་ཡོདཔ་དང་ ཁུངས་བཙན་གྱི་དབྱེ་དཔྱད་འདི་གཙོ་བོ་ མིང་ཚིག། བརྗོད་ཕྲན། གནས་
སྐབས་དང་ ཉམས་མྱོང་གི་གནད་དོན་ཚུ་ཧ་གོ་ནིའི་དོན་ལཱི་ལག་ལུན་འཐབ་ཨིན། དེ་ཡང་ ཐབས་ལམ་འདི་ གོ་ཡངས་ཀྱི་བརྟག་དཔྱད་
དང་ དྲི་བ་དྲིས་ལན་གྱི་དྲི་བ། རྩོམ་རིག་བསྐྱར་ཞིབ། གནད་དོན་ཞིབ་འཚོལ་དང་ དེ་བཟུམ་སྦེ་ འབྱུང་ཁུངས་གཞན་གྱི་གནས་ཚུལ་ 
ཡིག་ཐོག་ལཱི་ཡོད་མི་ཚུ་ དབྱེ་དཔྱད་འབད་ནིའི་དོན་ལཱི་ལག་ལུན་འཐབ་ཨིན།  
 

༢.༡.༡ ཁུངས་བཙན་གནས་སྡུད་དབྱེ་དཔྱད་ཀྱི་དབྱེ་བ་དང་བྱ་རིམ།  
སྤྱིར་བཏང་ ཁུངས་བཙན་ཞིབ་འཚོལ་གྱི་གནས་སྡུད་དབྱེ་དཔྱད་འབད་ནི་ལཱི་ ཐབས་ལམ་མ་འདྲཝ་ལུ་ཤ་ཡོད་རུང་ སྤྱི་སྙོམས་ལཱི་ ཞིབ་
འཚོལ་གྱི་དམིགས་གཏད་དང་འཁྲིལ་ ནང་དོན་དབྱེ་དཔྱད། སྐད་ཡིག་དབྱེ་དཔྱད། ཡིག་ཆ་དབྱེ་དཔྱད། འགྲེལ་བཤད་དབྱེ་དཔྱད། བརྗོད་
དོན་དབྱེ་དཔྱད་དང་ རྣམ་གཞག་གཞི་གཟུང་གི་དབྱེ་དཔྱད་ཀྱི་ཐབས་ལམ་ཚུ་ལག་ལུན་འཐབ་ཨིན། ཐབས་ལམ་དེ་ཚུ་གི་དབྱེ་དཔྱད་བྱ་རིམ་
ཆ་མཚུངས་སྦེ་ཡོད་རུང་ དམིགས་གཏད་སོ་སོ་སྦེ་ཡོདཔ་ཨིན།  
དབྱེ་དཔྱད་འབད་བའི་སྐབས་ལཱི་ གནས་སྡུད་དབྱེ་དཔྱད་ཀྱི་བྱ་རིམ་དང་བྱ་བའི་ལམ་ལཱིགས་དང་འཁྲིལ་ གནས་སྡུད་ནང་གི་ བརྗོད་དོན་དང་
རྣམ་པ་ཚུ་གི་ གོ་རྟོགས། བཤད་པ་དང་ གོ་དོན་འགྲེལ་བཤད་ཚུ་ཡོདཔ་སྦེ་དགོ།  
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གནས་སྡུད་དབྱེ་དཔྱད་ག་ཅི་ཨིན་རུང་ གཙོ་བོ་གནས་སྡུད་གྲ་སྒྲིག། དབྱེ་རྟགས་བཀོད་ནི། གནས་སྡུད་དབྱེ་དཔྱད་དངོས་དང་ གནས་སྡུད་
གོ་དོན་འགྲེལ་བཤད་ཚུ་ཚང་དགོ།  

༢.༡.༡.༡ ནང་དོན་དབྱེ་དཔྱད།  
ནང་དོན་དབྱེ་དཔྱད་འདི་ ཞིབ་འཚོལ་ནང་ཡོངས་གྲགས་སྦེ་ལག་ལུན་འཐབ་སྲོལ་ཡོད་པའི་ཐབས་ལམ་ཅིག་ཨིན། དབྱེ་དཔྱད་འདི་ གནས་
སྡུད་ནང་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ་ཚུ་ ནང་དོན་དང་འཁྲིལ་ངོས་འཛིན་འབད་དེ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནིའི་ཐབས་ལམ་ཅིག་ལཱི་སླབ་ཨིན། ཐབས་ལམ་
འདི་ ཡིག་ཆ། ཟིན་བྲིས། པར། གློག་བརྙན་དང་ ཅ་དངོས་ཚུ་ལས་བྱུང་བའི་ ཡིག་ཐོག་གི་གནས་ཚུལ་ཚུ་ དབྱེ་དཔྱད་འབད་ནི་ལཱི་
ཡང་ ལག་ལུན་འཐབ་བཏུབ། དབྱེ་དཔྱད་འདི་ ནམ་དང་ག་ཏེ་ལཱི་ལག་ལུན་འཐབ་ནི་ཨིན་ན་འདི་ ཞིབ་འཚོལ་གྱི་དྲི་བ་ལཱི་རག་ལས། 
ནང་དོན་དབྱེ་དཔྱད་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནིའི་དོན་ལཱི་ཡིག་ཐོག། ངག་རྒྱུན། ཡངན་ པར་བརྙན་ལ་སོགས་པའི་གནས་སྡུད་ཚུ་ རིམ་སྒྲིག་ཅན་
སྦེ་བསྡུ་ལུན་འབད་དགོ། དབྱེ་དཔྱད་འདི་ ཁུངས་བཙན་དང་གྲངས་བཙན་གཉིས་ཆ་ར་ཡོད། དབྱེ་བ་གཉིས་ཆ་རའི་ནང་ ཡིག་ཆ་ནང་ཡོད་
པའི་ གནས་ཚུལ་ཚུ་ མིང་ཚིག། བརྗོད་དོན་དང་ གོ་དོན་གྱི་དགོས་པ་དང་འཁྲིལ་སྡེ་ཚན་ ཡངན་ དབྱེ་རྟགས་བཀོད་ཞིནམ་ལས་ 
དབྱེ་དཔྱད་འབད་དགོ། 
སྤྱིར་བཏང་ གནས་སྡུད་བསྡུ་ལུན་དང་དབྱེ་དཔྱད་འབད་དེ་ ཁུངས་ལྡན་གྱི་བཅུད་དོན་བཏོན་ནིའི་དོན་ལཱི་ བྱ་བའི་རིམ་པ་ཚུ་ལག་ལུན་འཐབ་
དགོ། ནང་དོན་དབྱེ་དཔྱད་ཀྱི་བྱ་རིམ་ལཱི་ རིམ་པ་ལྔ་ཡོད། དེ་ཡང་། 

❀ བྱ་རིམ་དང་པ། གནས་ཚུལ་ངོས་འཛིན་དང་བསྡུ་ལུན། 
❀ བྱ་རིམ་གཉིས་པ། དབྱེ་རྟགས་ཀྱི་དབྱེ་ཁག་གཏན་འབེབས་འབད་ནི། 
❀ བྱ་རིམ་གསུམ་པ། དབྱེ་རྟགས་བཀོད་ནི། 
❀ བྱ་རིམ་བཞི་པ། ཆ་གནས་དང་བློ་གཏད་ཞིབ་དཔྱད། 
❀ བྱ་རིམ་ལྔ་པ། དབྱེ་དཔྱད་དང་གྲུབ་འབྲས་གསལ་སྟོན། 

༢.༡.༡.༢ སྐད་ཡིག་དབྱེ་དཔྱད། 
སྐད་ཡིག་དབྱེ་དཔྱད་ཟེར་མི་འདི་ མི་རིགས་དང་འབྲེལ་བའི་སྐད་ཡིག་དབྱེ་དཔྱད་འབད་ནིའི་ཞིབ་འཚོལ་ཐབས་ལམ་ཅིག་ཨིན། སྐད་ཡིག་
དབྱེ་དཔྱད་ཀྱི་དམིགས་དོན་གཙོ་བོ་དེ་ ཁ་སྐད་ཚུ་མི་ཚེའི་གནས་སྟངས་ངོ་མ་ནང་ ག་དེ་སྦེ་ལག་ལུན་འཐབ་ཨིན་ན་ ཧ་གོ་ནིའི་དོན་ལཱི་
དམིགས་གཏད་སྐྱེདཔ་ཨིན། དབྱེ་དཔྱད་དེ་ མི་དང་འབྲེལ་བའི་རིག་པའི་ནང་ ཁ་སྐད། སྤྱི་སྙོམས་རིག་པ། མི་རིགས་རིག་པ། སེམས་
ཁམས་རིག་པ་དང་ ལམ་སྲོལ་ཞིབ་འཚོལ་ཚུ་ནང་ ལག་ལུན་འཐབ་སྲོལ་ཡོད། སྐད་ཡིག་དབྱེ་དཔྱད་དེ་ ཞིབ་འཚོལ་པ་ཚུ་གིས་ ཡིག་
ཆ་དབྱེ་དཔྱད་འབད་ནིའི་ ཁུངས་བཙན་དང་གོ་དོན་འགྲེལ་བཤད་ཅན་གྱི་ཐབས་ལམ་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ ཡིག་ཆ་དང་དགོངས་དོན་གྱི་ཁྱད་ཚད་
ལཱི་གཞི་བཞག་སྟེ་ གོ་དོན་འགྲེལ་བཤད་རྐྱབ་དགོཔ་ཨིན། དེ་ལཱི་བྱ་རིམ་རྣམ་པ་བཞི་ཡོད། དེ་ཡང་། 
❀ བྱ་རིམ་དང་པ། ཞིབ་འཚོལ་དྲི་བ་ངོས་འཛིན་དང་ནང་དོན་གདམ་ཁ། 
❀ བྱ་རིམ་གཉིས་པ། གནས་ཚུལ་བསྡུ་ལུན་དང་གོ་རྟོགས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་བཟོ་ནི། 
❀ བྱ་རིམ་གསུམ་པ། བརྗོད་དོན་དང་རྣམ་པ་དབྱེ་དཔྱད། 
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❀ བྱ་རིམ་བཞི་པ། གྲུབ་འབྲས་བསྐྱར་ཞིབ་དང་བཅུད་བསྡུས། 
 

༢.༡.༡.༣ ཡིག་ཆ་དབྱེ་དཔྱད།  
ཡིག་ཆ་དབྱེ་དཔྱད་འདི་ ཡིག་ཆའི་རིགས་ལཱི་གཞི་བཞག་སྟེ་ ཞིབ་འཚོལ་གྱི་གནད་དོན་དབྱེ་དཔྱད་འབད་ནིའི་ཐབས་ལམ་ཅིག་ཨིན། 
ཁུངས་བཙན་གྱི་ཐབས་ལམ་གཞན་ཚུ་བཟུམ་སྦེ་ ཡིག་ཆ་དབྱེ་དཔྱད་འདི་ ཞིབ་འཚོལ་གནད་དོན་དེ་གི་ གོ་དོན་གསལ་སྟོན་འབད་ནི། གོ་
བ་ལུན་ནི་དང་ ལག་ལུན་གྱི་ཤེས་ཡོན་གསར་གཏོད་འབད་ནིའི་དོན་ལཱི་ ཡིག་ཆ་ཚུ་བསྐྱར་ཞིབ་དང་དབྱེ་ཞིབ་འབད་དགོཔ་ཨིན། ཡིག་ཆ་
དབྱེ་དཔྱད་འབད་ཐངས་ལཱི་ བྱ་རིམ་མ་འདྲཝ་ལུ་ཤ་ཡོད་རུང་ སྤྱིར་བཏང་ བྱ་རིམ་རྣམ་པ་ལྔ་ལག་ལུན་འཐབ་ཨིན། དེ་ཡང་། 

❀ བྱ་རིམ་དང་པ། གནས་སྡུད་གྲ་སྒྲིག་དང་རིམ་སྒྲིག་འབད་ནི།  
❀ བྱ་རིམ་གཉིས་པ། གནས་སྡུད་བསྐྱར་ཞིབ་དང་དབྱེ་རྟགས་བཀོད་ནི།  
❀ བྱ་རིམ་གསུམ་པ། གནས་སྡུད་ཀྱི་འགྲེལ་བཤད་དང་བརྗོད་དོན་བཟོ་ནི། 
❀ བྱ་རིམ་བཞི་པ། གནས་སྡུད་བརྡ་མཚོན་བཀོད་ནི།  
❀ བྱ་རིམ་ལྔ་པ། གནས་སྡུད་ཀྱི་དོན་འགྲེལ་རྐྱབ་ནི།  
 

༢.༡.༡.༤ བརྗོད་དོན་དབྱེ་དཔྱད། 
བརྗོད་དོན་དབྱེ་དཔྱད་འདི་ ཁུངས་བཙན་གྱི་གནས་སྡུད་དབྱེ་དཔྱད་ཐབས་ལམ་ཅིག་ཨིན། དབྱེ་དཔྱད་ཐབས་ལམ་འདི་ དྲིས་ལན་ལ་སོགས་
པའི་ཡིག་ཆ་ཚུ་དབྱེ་དཔྱད་འབད་ནི་ལཱི་ལག་ལུན་འཐབ་ཨིན། དེ་གི་ནང་ ཞིབ་འཚོལ་པ་གིས་ གནས་སྡུད་ནང་ལཱི་ དོན་ཚན། བསམ་
ཚུལ་དང་གོ་དོན་ལ་སོགས་པའི་ སྤྱིར་བཏང་གི་བརྗོད་དོན་ལཱུག་ཅི་ར་བྱུང་མི་ཚུ་ དབྱེ་ཞིབ་འབདཝ་ཨིན། དབྱེ་དཔྱད་ཐབས་ལམ་འདི་ དྲི་བ་
དྲིས་ལན་གྱི་ཡིག་ཆ། མི་སྡེ་བརྡ་བརྒྱུད་ཀྱི་གནད་དོན་དང་ བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་ལན་གསལ་ལ་སོགས་པའི་ཡིག་ཆ་ཚུ་ནང་ མི་ཚུ་གི་ བསམ་
འཆར། མནོ་ལཱིགས། ཤེས་ཡོན། ཉམས་མྱོང་དང་ བརྩི་མཐོང་ལ་སོགས་པའི་གནད་དོན་ ཧ་གོ་ནིའི་དོན་ལཱི་འོས་འབབ་ཡོད། བརྗོད་དོན་
དབྱེ་དཔྱད་འབད་ཐངས་ལཱི་ བྱ་རིམ་དྲུག་ཡོད། དེ་ཡང་། 

❀ བྱ་རིམ་དང་པ། གནས་ཚུལ་གྱི་རྒྱུས་ཆ་ལུན་ནི། 
❀ བྱ་རིམ་གཉིས་པ། དབྱེ་རྟགས་བཀོད་ནི། 
❀ བྱ་རིམ་གསུམ་པ། བརྗོད་དོན་བཟོ་ནི། 
❀ བྱ་རིམ་བཞི་པ། བརྗོད་དོན་བསྐྱར་ཞིབ། 
❀ བྱ་རིམ་ལྔ་པ། བརྗོད་དོན་གྱི་མིང་དང་ངེས་ཚིག་འགྲེལ་ནི། 
❀ བྱ་རིམ་དྲུག་པ། གྲུབ་འབྲས་བྲི་ནི། 
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༢.༡.༡.༥ འགྲེལ་བཤད་ཅན་གྱི་དབྱེ་དཔྱད།  
འབྱུང་ཁུངས་སྣ་ཚོགས་ལས་བསྡུ་ལུན་འབད་ཡོད་པའི་ ནང་དོན་དབྱེ་དཔྱད་འབད་ནིའི་ ཁུངས་བཙན་གྱི་ཐབས་ལམ་ཅིག་ཨིན། དེ་ཡང་ 
ཞིབ་འཚོལ་གནད་དོན་དེ་གི་སྐོར་ལས་ མི་ཚུ་གིས་བཤད་པའི་ ལཱུ་རྒྱུས་དང་བསམ་འཆར་ཚུ་དབྱེ་དཔྱད་འབད་ནི་ལཱི་ལག་ལུན་འཐབ་ཨིན། 
འབྱུང་ཁུངས་འདི་ ངོ་རྐྱང་གྱི་དྲི་བ་དྲིས་ལན། ས་ཁོངས་ལྟ་རྟོག། སྒྲ་གཟུང་དང་ བརྟག་དཔྱད་ཚུ་འོང་དགོ། 
 

༢.༡.༡.༦ རྣམ་གཞག་གཞི་གཟུང་གི་དབྱེ་དཔྱད།  
རྣམ་གཞག་གཞི་གཟུང་གི་དབྱེ་དཔྱད་འདི་ གནས་ཚུལ་བསྡུ་ལུན་འབད་མི་ཚུ་ ག་བསྡུར་གྱི་ཐོག་ལས་དབྱེ་དཔྱད་འབད་མི་དེ་ལཱི་གཞི་བཟུང་
སྟེ་ རྣམ་གཞག་གསར་བཏོན་འབད་ནིའི་ཐབས་ལམ་ཅིག་ཨིན། དབྱེ་དཔྱད་འདི་ གནས་སྟངས་སོ་སོ་ནང་ ཆ་མཚུངས་ཀྱི་གནད་དོན་བྱུང་
མི་ཚུ་གི་ གནས་སྡུད་དབྱེ་དཔྱད་འབད་ནི་ལཱི་ལག་ལུན་འཐབ་ཨིན། དེ་བཟུམ་སྦེ་ དམིགས་བསལ་གྱི་གནད་དོན་དེ་ འབྱུང་དགོ་པའི་
འགྲེལ་བཤད་རྐྱབ་དགོ་པ་ཅིན་ ཁུངས་བཙན་གྱི་གནས་སྡུད་དབྱེ་དཔྱད་འབད་ནི་ལཱི་ ཐབས་ལམ་འདི་ལུགས་ཤོམ་ཡོད། དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་བྱ་
རིམ་འདི་ འོས་འབབ་དང་བསྟུན་གོང་གི་བྱ་རིམ་ཚུ་ལག་ལུན་འཐབ་བཏུབ། 

༢.༢ གྲངས་བཙན་གནས་སྡུད་དབྱེ་དཔྱད།  
གྲངས་བཙན་གནས་སྡུད་དབྱེ་དཔྱད་ཟེར་མི་འདི་ ཞིབ་འཚོལ་གྱི་གནད་དོན་ག་ཅི་ཨིན་རུང་  གྱངས་ཁ་ཐོག་ལཱི་ཡོད་པའི་གནས་སྡུད་ 
ཡངན་ དོན་དག་ལཱི་འགྱུར་བ་མེད་པར་ གྱངས་ཁ་ནང་བསྒྱུར་བཏུབ་པའི་གནས་སྡུད་དབྱེ་དཔྱད་དང་བཅུད་དོན་བཏོན་ནིའི་ བྱ་རིམ་དང་ཐབས་
ལམ་ལཱི་སླབ་ཨིན།  
 

༢.༢.༡ གྲངས་བཙན་དབྱེ་དཔྱད་ཀྱི་དབྱེ་བ། 
སྤྱིར་བཏང་ གྲངས་བཙན་གནས་སྡུད་དབྱེ་དཔྱད་འབད་ཐངས་ལཱི་ རྩ་བའི་དབྱེ་བ་འགྲེལ་བཤད་ཅན་གྱི་གནས་སྡུད་དབྱེ་དཔྱད་དང་ ཚོད་
དཔག་ཅན་གྱི་དབྱེ་དཔྱད་ཟེར་གཉིས་ཡོད། ལག་ལུན་གྱི་ཐད་ཁར་ ཞིབ་འཚོལ་གྱི་དྲི་བ་དང་དམིགས་ཡུལ་དང་འཁྲིལ་ གང་རུང་ཅིག་དང་ 
ཡངན་ གཉིས་ཆ་ར་ལག་ལུན་འཐབ་སྲོལ་ཡོད། དབྱེ་དཔྱད་ཐབས་ལམ་ལག་ལུན་འཐབ་ནིའི་ཐད་ཁར་ དང་པ་ གྲངས་ཚད་གནས་སྡུད་
འཇལ་ནིའི་རྣམ་པ་དང་ གཉིས་པ་ ཞིབ་འཚོལ་གྱི་དྲི་བ་དང་ཚོད་དཔག་གི་གནས་སྟངས་ལཱི་གཞི་བཞག་སྟེ་ལག་ལུན་འཐབ་དགོཔ་ཨིན།  
གྲངས་བཙན་དབྱེ་དཔྱད་འདི་ སྤྱིར་བཏང་ དགོས་དོན་གསུམ་གྱི་དོན་ལཱི་ལག་ལུན་འཐབ་ཨིན། དེ་ཡང་ དང་པ་ སྡེ་ཚན་གྱི་བར་ན་ཁྱད་
པར་འཇལ་ནི། གཉིས་པ་ རྣམ་པ་སོ་སོའི་བར་ན་འབྲེལ་བ་འཇལ་ནི། གསུམ་པ་ ཚོད་དཔག་གི་རྣམ་གཞག་དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི་ལཱི་ལག་
ལུན་འཐབ་ཨིན། དབྱེ་དཔྱད་འབད་བའི་སྐབས་ལཱི་ གནས་སྡུད་དབྱེ་དཔྱད་ཀྱི་བྱ་རིམ་དང་བྱ་བའི་ལམ་ལཱིགས་དང་འཁྲིལ་ གནས་སྡུད་ནང་
གི་ བརྗོད་དོན་དང་རྣམ་པ་ཚུ་གི་ གོ་རྟོགས། བཤད་པ་དང་ གོ་དོན་འགྲེལ་བཤད་ཚུ་ཡོདཔ་སྦེ་དགོ།  
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༢.༢.༡.༡ འགྲེལ་བཤད་ཅན་གྱི་གྲངས་རྩིས་དབྱེ་དཔྱད། 
འགྲེལ་བཤད་ཅན་གྱི་གནས་སྡུད་ཞིབ་འཇུག་ནང་འབད་བ་ཅིན་ འབྱུང་གྲངས། དཔྱ་སྙོམས་དང་ ཕན་ཚུན་གྱི་འབྲེལ་བ་ཧ་གོ་ནིའི་དོན་ལཱི་
ལག་ལུན་འཐབ་ཨིན། དེ་བཟུམ་སྦེ་ འགྲེལ་བཤད་ཅན་གྱི་གནས་སྡུད་ཀྱིས་ དཔེ་ཚད་ཀྱི་འགྲེལ་བཤད་ལཱི་གཙོ་བོར་བཏོནམ་ཨིན། 
འགྲེལ་བཤད་ཅན་གྱི་དབྱེ་དཔྱད་འདི་ གྲངས་ཚད་ཅན་གྱི་གནས་སྡུད་ཀྱི་གནད་དོན་དེ་ ཁེ་ཕན་ཅན་དང་ཕན་ཐོགས་ཡོད་པའི་སྒོ་ལས་ 
གནས་སྡུད་ཀྱི་འགྲེལ་བཤད་དང་ ཡངན་ བཅུད་དོན་བཏོན་ནིའི་དོན་ལཱི་ལག་ལུན་འཐབ་ཨིན། དབྱེ་དཔྱད་འདི་གིས་ དཔེ་ཚད་ལུན་ཡོད་
མི་དེ་གི་གནད་དོན་ཧ་གོ་ནིའི་དོན་ལཱི་ལག་ལུན་འཐབ་མ་གཏོགས་ དཔེ་ཚད་ལུན་ཡོད་པའི་ སྡེ་ཚན་ཡོངས་རྫོགས་ལཱི་ གནད་དོན་དེ་རྗེས་
དཔག་ ཡངན་ སྔོན་དཔག་མི་འབད།  
དབྱེ་དཔྱད་འདི་ནང་ ཡོངས་གྲགས་ལཱི་ འབྱུང་གྲངས།(གྲངས་རྩིས། བརྒྱ་ཆ། འབྱུང་གྲངས།) བར་གཤིས།(སྙོམས་གྲངས། བར་ཆ། 
བསྐྱར་གྲངས་) དང་ འགྱུར་ཆའི་ཚད་འཇལ།(ཡས་མས་བར་ཚད། དབྱེ་ཁྱད་། ཉེ་འགྱུར་ཐོབ་གྲངས།) གསུམ་ཡོད། 

༢.༢.༡.༢ གྲངས་རྩིས་རྗེས་དཔག་དབྱེ་དཔྱད།  
རྗེས་དཔག་དབྱེ་དཔྱད་འདི་ དཔེ་ཚད་ལཱི་བརྟེན་ཏེ་ དཔེ་ཚད་དེ་གི་མང་ཚོགས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ རྗེས་དཔག་ ཡངན་ སྔོན་དཔག་འབད་
ནིའི་ཐབས་ལམ་ཅིག་ཨིན། རྗེས་དཔག་དབྱེ་དཔྱད་འབད་ནིའི་ཐབས་ལམ་ལུ་ཤ་ཅིག་ཡོད་རུང་ ཡོངས་གྲགས་ལཱི་ ཞིབ་འཚོལ་དབྱེ་དཔྱད་ཀྱི་
དགོས་མཁོ་དང་འཁྲིལ་ཐབས་ལམ་བཞི་ཡོད། དེ་ཡང་། 

༢.༢.༡.༢.༡ ཊི་ཊེསི། (T-Test) 
ཐབས་ལམ་འདི་ གནས་སྡུད་སྡེ་ཚན་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ གལ་ཅན་གྱི་དཔྱ་སྙོམས། ཚད་ལྡན་གྱི་གནས་ཚད་དང་ གནས་རིས་
ཁྱད་པར་ཡོད་མེད་དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནིའི་འཐབ་ལམ་ཅིག་ཨིན། ཐབས་ལམ་འདི་ གནས་སྡུད་སྡེ་ཚན་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ ཆ་
མཚུངས་དང་ཁྱད་པར་ཧ་གོ་ནིའི་དོན་ལཱི་ཕན་ཐོགས་ཡོད།  

༢.༢.༡.༢.༢ ཨེ་ནོ་ཝ། (ANOVA) 
ཐབས་ལམ་འདི་ ཊི་ཊེསི་དང་ཆ་མཚུངས་རུང་ དེ་གིས་ སྡེ་ཚན་གཉིས་ལས་ལྷག་སྟེ་དབྱེ་དཔྱད་འབད་ནིའི་ཐབས་ལམ་ཅིག་ཨིན། 

༢.༢.༡.༢.༣ ཕན་ཚུན་འབྲེལ་བ། 
ཐབས་ལམ་འདི་ འགྱུར་བའི་རྣམ་གྲངས་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ ཕན་ཚུན་གྱི་འབྲེལ་བ་(གལ་སྲིད་ རྣམ་པ་གཅིག་ཡར་འཕར་བ་ཅིན་ 
རྣམ་པ་གཞན་མི་འདི་ཡང་ ཡར་འཕར། མར་འབབ་དང་ འགྱུར་བ་མེད་པར་གནས།) དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནིའི་ཐབས་ལམ་ཅིག་
ཨིན། 
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༢.༢.༡.༢.༤ འགྱུར་བའི་འབྲེལ་བ། 
ཐབས་ལམ་འདི་ ཕན་ཚུན་ཐབས་ལམ་དང་ཆ་མཚུངས་ཅིག་ཨིན་རུང་ ཐབས་ལམ་དེ་གིས་ ཕན་ཚུན་གྱི་འབྲེལ་བ་དབྱེ་ཞིབ་ལས་
ལྷག་སྟེ་ འགྱུར་བའི་རྣམ་གྲངས་ཚུ་གི་བར་ན་ རྒྱུ་འབྲས་ཧ་གོ་ནིའི་དབྱེ་ཞིབ་ཐབས་ལམ་ཅིག་ཨིན།  
 

༢.༢.༢ གྲངས་བཙན་གནས་སྡུད་དབྱེ་དཔྱད་ཀྱི་བྱ་རིམ།  
གྲངས་བཙན་གནས་སྡུད་དབྱེ་དཔྱད་འདི་ གྱངས་ཁའི་ཐོག་ལཱི་ཡོད་པའི་གནས་སྡུད་དབྱེ་དཔྱད་འབད་ནིའི་བྱ་རིམ་ལཱི་སླབ་ཨིན། གྲངས་བཙན་
གནས་སྡུད་དབྱེ་དཔྱད་འབད་ནི་ལཱི་ བྱ་རིམ་མ་འདྲཝ་ལུ་ཤ་ཡོད་རུང་ སྤྱིར་བཏང་ལཱི་ གནས་སྡུད་གྲ་སྒྲིག་དང་ གནས་སྡུད་དབྱེ་དཔྱད་
གཉིས་ཡོད། དེ་ཡང་།  
བྱ་རིམ་དང་པ་ གནས་སྡུད་གྲ་སྒྲིག། 
གནས་སྡུད་དབྱེ་དཔྱད་ཀྱི་བྱ་རིམ་དང་པ་གནས་སྡུད་གྲ་སྒྲིག་འབད་ནི་དེ་ཨིན། གྲ་སྒྲིག་གི་དམིགས་ཡུལ་འདི་ གནས་སྡུད་ཚུ་ཕན་ཐོགས་
དང་ ལྷག་ཚུགསཔ་བཟོ་ནི་དེ་ཨིན། དེ་གི་ནང་ལཱི་བྱ་རིམ་གསུམ་ཡོད། དེ་ཡང་།  
༡. གནས་སྡུད་ཆ་འཇོག། 

གནས་སྡུད་ཆ་འཇོག་འདི་ གནས་སྡུད་བསྡུ་ལུན་འབད་མི་ཚུ་ ཕྱོགས་རིས་མེད་པར་ཚད་གཞི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཡོད་མེད་བལྟ་ནིའི་དོན་
ལཱི་ཨིན། དེ་གི་དོན་ལཱི་རིམ་པ་བཞིན་དུ་ 
❀ བདེན་རྫུན། ལན་རྐྱབ་མི་ག་ར་ དྲི་བ་དྲིས་ལན་འབད་མ་འབད་བལྟ་དགོ། 
❀ ཕྱི་སེལ། ལན་རྐྱབ་མི་ཚུ་ཞིབ་འཚོལ་གྱི་ཚད་གཞི་དང་འཁྲིལ་གདམ་ཁ་རྐྱབ་མ་རྐྱབ་བལྟ་དགོ། 
❀ བྱ་རིམ། གནས་སྡུད་བསྡུ་ལུན་གྱི་བྱ་རིམ་ཚུལ་མཐུན་ལག་ལུན་འཐབ་མ་འཐབ་བལྟ་དགོ། 
❀ ཆ་ཚང་། དྲིས་ལན་འབད་མི་གིས་ ལན་གསལ་བྱིན་མི་ཚུ་ལཱི་ དྲི་བ་ག་ར་དྲིས་མ་དྲིས་ངེས་བརྟན་བཟོ་དགོ། 

 
༢. གནས་སྡུད་ཞུན་དག། 

གནས་སྡུད་ཚུ་ བརྟག་དཔྱད་འབད་དེ་ ནོར་འཁྲུལ་མེད་པར་ངོས་འཛིན་དང་ཕྱི་སེལ་འབད་དེ་ཞུན་དག་རྐྱབ་དགོ། 
༣. དབྱེ་རྟགས་བཀལ་ནི། 

གནས་སྡུད་ཚུ་ཕྱི་སེལ་འབད་ཚར་བའི་ཤུལ་ལཱི་ ཞིབ་འཚོལ་གྱི་དགོས་མཁོ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ གནས་སྡུད་སྡེ་ཚན་སོ་སོ་ལཱི་ ཨང་
གྲངས་ ཡངན་ མཚན་རྟགས་ཚུ་བཀལ་དགོ། 

བྱ་རིམ་གཉིས་པ་ གནས་སྡུད་དབྱེ་དཔྱད། 
གནས་སྡུད་དབྱེ་དཔྱད་ནང་ གནས་སྡུད་དབྱེ་དཔྱད་དང་ གྲུབ་འབྲས་གསལ་སྟོན་གྱི་བྱ་རིམ་གཉིས་ཡོད། དེ་ཡང་།  
༡. གནས་སྡུད་དབྱེ་དཔྱད། 

གནས་སྡུད་གྲ་སྒྲིག་འབད་ཚར་བའི་ཤུལ་ལཱི་ གནས་སྡུད་ཀྱི་གནས་སྟངས་དང་འཁྲིལ་ གྲངས་རྩིས་འགྲེལ་བཤད་དབྱེ་དཔྱད་ 
ཡངན་ གྲངས་རྩིས་རྗེས་དཔག་དབྱེ་དཔྱད་ཐབས་ལམ་ལག་ལུན་འཐབ་སྟེ་ དབྱེ་དཔྱད་འབད་དགོ། 
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༢. གནས་སྡུད་འགྲེལ་བཤད་དང་གྲོས་བསྡུར་འབད་ནི།  
གནས་སྡུད་དབྱེ་དཔྱད་འབད་ཚར་བའི་ཤུལ་ལཱི་ གནས་སྡུད་ཀྱི་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ ཞིབ་འཚོལ་གྱི་དགོངས་དོན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་  
འགྲེལ་བཤད་དང་གྲོས་བསྡུར་འབད་དེ་གསལ་སྟོན་འབད་དགོ། 
 

༣. ཞིབ་འཚོལ་གྱི་སྤུས་ཚད་དང་ཆ་གནས། 
ཞིབ་འཚོལ་སྤུས་ཚད་ཅན་བཟོ་ནིའི་དོན་ལཱི་ ཁུངས་བཙན་དང་གྲངས་བཙན་ཞིབ་འཚོལ་ནང་ལཱི་ ཐབས་ལམ་སོ་སོ་སྦེ་ལག་ལུན་
འཐབ་ནི་ཡོད། ཁུངས་བཙན་ཞིབ་འཚོལ་ནང་ ཐབས་ལམ་བཞི་ལག་ལུན་འཐབ་སྲོལ་ཡོད། དེ་ཡང་། 
 
༣.༡ ཆ་གནས་དང་ངེས་བདེན། 
ཆ་གནས་དང་ངེས་བདེན་གྱི་དོན་ལཱི་ ཞིབ་འཚོལ་ནང་གྲལ་གཏོགས་ཡོད་མི་ཚུ་དང་འབྱུང་ཁུངས་ཚུ་ལཱི་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དེ་ 
གནས་ཚུལ་ཚུ་ངེས་བདེན་བཟོ་དགོ། 
 
༣.༢ བདེན་ཁུངས།  
ཞིབ་འཚོལ་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ གནས་སྟངས་གཞན་ལཱི་ཡང་ ལག་ལུན་དང་གོ་བསྡུར་གྱི་དོན་ལཱི་ གནད་དོན་དང་འགྲེལ་བའི་
འགྲེལ་བཤད་ཅན་གྱི་གནས་སྡུད་ལུ་ཤ་སྦེ་བསྡུ་ལུན་དང་ བདེན་ཁུངས་ཅན་གྱི་འགྲེལ་བཤད་ཁ་གསལ་བཀོད་དགོ། 
  
༣.༣ བློ་གཏད། 
བློ་གཏད་ཀྱི་དོན་ལཱི་ གནས་སྡུད་ཐབས་ལམ་ཚུ་ གཅིག་མཚུངས་སྦེ་ལག་ལུན་འཐབ་དགོ། 
 
༣.༤ གཏན་འཁེལ།  
གཏན་འཁེལ་གྱི་དོན་ལཱི་ ཞིབ་འཚོལ་གྱི་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ བཅའ་མར་གཏོགས་མི་ཚུ་གི་རྗོད་ཚིག་དང་བཤད་པ་ལཱི་གཞི་བཞག་སྟེ་ 
འགྲེལ་བཤད་རྐྱབ་དགོ། དེ་བཟུམ་སྦེ་ གནས་ཚུལ་བསྡུ་ལུན་གྱི་མཁོ་ཆས་གང་མང་ལག་ལུན་འཐབ་ཞིནམ་ལས་ གནས་སྡུད་
ཚུ་ཕྱོགས་གསུམ་ག་བསྡུར་འབད་དགོ། 
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ལུའུ་དྲུག་པ། ཞིབ་འཚོལ་ཀུན་སྤྱོད་རྣམ་གཞག། 
 

༡. ཞིབ་འཚོལ་ཀུན་སྤྱོད་རྣམ་གཞག་གི་གོ་དོན།  
ཞིབ་འཚོལ་ཀུན་སྤྱོད་རྣམ་གཞག་ཟེར་མི་འདི་ ཞིབ་འཚོལ་ནང་ལཱི་ འགྲོ་བ་མི་དང་སེམས་ཅན་ཚུ་ བཅའ་མར་གཏོགས་མི་སྦེ་ 
ལག་ལུན་འཐབ་པའི་སྐབས་ལཱི་ ཁྲིམས་དང་མི་སྡེའི་ལམ་ལཱིགས་ སྲིད་བྱུས་དང་འབྲེལ་བའི་འབད་ཆོགཔ་དང་མ་ཆོག་པའི་རྣམ་
གཞག་ལཱི་སླབ་ཨིན།  
ཀུན་སྤྱོད་རྣམ་གཞག་འདི་ ཞིབ་འཚོལ་ནང་ལཱི་ མེད་ཐབས་མེད་པའི་གཞི་རྟེན་གཙོ་བོ་ཅིག་ཨིན། དེ་ཡང་ དང་པ་ ཞིབ་
འཚོལ་ནང་ལཱི་ བཅའ་མར་གཏོགས་མི་ཚུ་ ཉེན་སྲུང་འབད་ཐབས་ལཱི་ཨིན། གཉིས་པ་ ཞིབ་འཚོལ་དེ་གིས་ མི་ངོ་སྤྱི་དང་བྱེ་
བྲག་ག་ར་གི་རེ་དོན་ཚུ་འགྲུབ་ཐབས་ལཱི་ཨིན། གསུམ་པ་ དམིགས་བསལ་ཞིབ་འཚོལ་གྱི་ལས་སྣ་དེ་གིས་ ཀུན་སྤྱོད་ཚུལ་
མཐུན་དང་། ཉེན་ཁ་འཛིན་སྐྱོང་། གསང་བ་བཞག་ནི་དང་། ཁས་ལུན་གྱི་གནང་བ་ལུན་ནི། བཅའ་མར་གཏོགས་མི་ཚུ་གི་ཐོབ་
དབང་ཚུ་ ངོས་ལུན་འབད་ཐབས་ལཱི་ཨིན། དེ་འབདཝ་ལས་ ཞིབ་འཚོལ་འགོ་བཙུགས་ཏེ་མཇུག་མ་བསྡུ་ཚུན་ཚོད་ ཀུན་སྤྱོད་
རྣམ་གཞག་དང་འཁྲིལ་ཏེ་འབད་དགོཔ་ཨིན།  
 

༢. ཀུན་སྤྱོད་རྣམ་གཞག་གི་རྩ་དོན།  
ཞིབ་འཚོལ་འབད་བའི་སྐབས་ལཱི་ ཀུན་སྤྱོད་རྣམ་གཞག་དང་ལུན་འབད་དགོ་པའི་རྩ་དོན་ལྔ་ཡོད། དེ་ཡང་ གནོད་ཉེན་མར་
ཕབ། ངོས་ལུན་གྱི་གནང་བ། གསང་མིང་དང་གསང་བ་སྲུང་སྐྱོབ། གཡོ་སྒྱུ་སྤང་ཐབས། ཕྱིར་ཐོན་གྱི་ཐོབ་དབང་ཚུ་ཨིན། 

 
༢.༡ རྩ་དོན་དང་པ། གནོད་ཉེན་མར་ཕབ།  

ཞིབ་འཚོལ་ནང་ བཅའ་མར་གཏོགས་མི་ཚུ་ ཉེན་ཁ་ཅན་གྱི་ས་ཁོངས་ནང་ལཱི་བཙུགས་ནི་མི་འོང་། དེ་ཡང་ བཅའ་མར་གཏོགས་
མི་ཚུ་ལཱི་ ཕྱིའི་གཟུགས། ནང་གི་སེམས། ཐོབ་དབང་དང་ཁེ་ཕན་ལ་སོགས་པ་ལཱི་གནོད་ཉེན་མེདཔ་སྦེ་བཟོ་དགོ། གནོད་ཉེན་
ཉེན་སྲུང་གི་དོན་ལཱི་གྲ་སྒྲིག་འབད་དགོཔ་མ་ཚད་ མི་སྡེའི་གནས་སྟངས་ནང་ལཱི་གནོད་པ་དང་། དངུལ་འབྲེལ་གྱི་གནོད་པ་ཚུ་ཕོག་
བཅུག་ནི་མི་འོང་། བཅའ་མར་གཏོགས་མི་ཚུ་གི་ སྒེར་གྱི་གསང་བ་དང་རང་དབང་ལཱི་ བཙན་འཛུལ་འབད་ནི་ཚུ་ སྤང་དགོཔ་
ཨིན།  

  
༢.༢ རྩ་དོན་གཉིས་པ། ངོས་ལུན་གྱི་གནང་བ། 

ངོས་ལུན་གྱི་གནང་བ་ལུན་ནི་འདི་ ཞིབ་འཚོལ་ཀུན་སྤྱོད་རྣམ་གཞག་གི་ གཞི་རྟེན་གཙོ་བོ་ཅིག་ཨིན། ངོས་ལུན་གྱི་གནང་བ་
ཟེར་མི་དེ་ བཅའ་མར་གཏོགས་མི་ཚུ་གིས་ ཞིབ་འཚོལ་ནང་ལཱི་ བཅའ་མར་གཏོགསཔ་ཨིནམ་ཤེས་དགོ་པའི་ཁར་ ཁོང་གིས་
ཞིབ་འཚོལ་ནང་ལཱི་ འབད་དགོཔ་ག་ཅི་ཡོདཔ་ཨིན་ན་ཚུ་ཡང་ཤེས་དགོཔ་ཨིན། དེ་འབད་ནི་འདི་གིས་ ཞིབ་འཚོལ་ནང་ལཱི་
བཅའ་མར་གཏོགས་མི་ཚུ་ལཱི་ སྔ་གོང་ལས་ ཞིབ་འཚོལ་གྱི་དོན་ཚན། ལས་དོན། དགོས་པ་དང་དམིགས་ཡུལ་ལ་སོགས་པའི་
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ཞིབ་འཚོལ་གྱི་སྒྲིག་གཞི་དང་ གསང་བ་བཞག་ཐངས་ཚུ་ཁ་གསལ་སྦེ་བཤད་དེ་བྱིན་དགོ། ཞིབ་འཚོལ་ནང་ལཱི་ བཅའ་མར་
གཏོགས་མི་ཚུ་གི་ཉེན་སྲུང་དང་། བཅའ་མར་གཏོགས་མི་གི་གྲས་ལས་ ནམ་ར་འབད་རུང་ ཕྱིར་ཐོན་འབད་ཆོག་པའི་ཐོབ་དབང་
ཚུ་བཀོད་དེ་ བཅའ་མར་གཏོགས་ནི་ལཱི་ ངོས་ལུན་ཡོད་པའི་ཡི་གུ་ཚུ་ སྤྲོད་ལུན་འབད་དགོ། 

 
༢.༣ རྩ་དོན་གསུམ་པ། གསང་མིང་དང་གསང་བ་སྲུང་སྐྱོབ། 

ཞིབ་འཚོལ་ནང་ལཱི་ བཅའ་མར་གཏོགས་མི་ཚུ་གི་མི་ངོ་དང་ ས་གནས་ཚུ་གསལ་སྟོན་མ་འབད་བར་ གསང་བ་སྦེ་བཞག་དགོ། 
དེ་གི་ནང་ལས་ཡང་ སྒེར་གྱི་གནས་ཚུལ་དང་ གསང་བའི་གནས་ཚུལ་ཚུ་ ཞིབ་འཚོལ་པ་གིས་ གསང་བ་སྦེ་བཞག་ནིའི་ཁས་
ལུན་འབད་བ་ཅིན་རྐྱངམ་གཅིག་ གནས་ཚུལ་ཚུ་ངེས་བདེན་འཐོབ་ཚུགས་ནི་ཨིནམ་ལས་ གསང་མིང་དང་གསང་བ་སྲུང་སྐྱོབ་འབད་
དགོཔ་འདི་གལ་ཆེ་དྲགས་ཅིག་ཨིན། 
ཨིན་རུང་ བཅའ་མར་གཏོགས་མི་ཚུ་གི་ མི་ངོ་དང་ གསང་བའི་གནས་ཚུལ་ཚུ་གསལ་སྟོན་འབད་ནིའི་གནང་བ་བྱིན་པ་ཅིན་ དེ་
དང་བསྟུན་པའི་ཕན་གནོད་ཚུ་བཤད་དགོ། བསྡུ་ལུན་འབད་དེ་ཡོད་པའི་གནས་སྡུད་ཚུ་ ལཱུ་ལྔའི་རིང་བདག་འཛིན་འཐབ་སྟེ་ དེ་
གི་ཤུལ་ལས་གནས་སྡུད་ཚུ་ གཞན་གྱི་ལག་པར་ཚུད་མ་བཅུག་པར་ མེདཔ་གཏང་དགོ། 

 
༢.༤ རྩ་དོན་བཞི་པ། གཡོ་སྒྱུ་སྤང་ཐབས། 

ཞིབ་འཚོལ་གྱི་བྱ་རིམ་ནང་ ནམ་ར་འབད་རུང་ གཡོ་སྒྱུ་དང་འབྲེལ་བའི་ཀུན་སྤྱོད་ཚུ་སྤང་དགོཔ་ཨིན། དེ་ཡང་། 
❀ ཞིབ་འཚོལ་གྱི་དོན་ཚན་ངོས་འཛིན་འབདཝ་ད་ ཞིབ་འཚོལ་པ་རང་རྐྱངམ་གཅིག་ལཱི་ ཕན་ཐོགས་ཀྱི་དམིགས་པ་མ་བསྐྱེད་པར་ 

ཞིབ་འཚོལ་གནད་དོན་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་དོན་ཚན་དེ་ལཱི་ ཕན་ཐོགས་ཡོདཔ་ཅིག་དགོ།  
❀ ཞིབ་འཚོལ་གྱི་གྲུབ་འབྲས་ལཱི་བརྟེན་ཏེ་ གཞན་གྱི་ཐོབ་ལམ་དང་ དབང་ཚད་འཕྱོག་ནི་གི་དམིགས་པ་བསྐྱེད་དེ་ ཞིབ་འཚོལ་

གནད་དོན་གདམ་ཁ་རྐྱབ་ནི་མི་འོང་།  
❀ ཞིབ་འཚོལ་པ་ཚུ་གིས་ རང་གི་དགོས་དོན་ངོ་མ་ཚུ་གསང་བཞག་སྟེ་ བཅའ་མར་གཏོགས་མི་ཚུ་ལཱི་ དགོས་དོན་སོ་སོ་ཅིག་སླབ་

སྟེ་ མགུ་སྐོར་རྐྱབ་ནི་མི་འོང་། གལ་སྲིད་ ཞིབ་འཚོལ་གྱི་དམིགས་ཡུལ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ དེ་བཟུམ་འབད་དགོཔ་ཐོན་པ་ཅིན་ 
དམིགས་ཡུལ་དང་དགོས་པ་ཚུ་ ཁ་གསལ་སྦེ་བཀོད་དེ་ཡོད་པའི་ཤོག་ཁྲམ་སོ་སོ་ཅིག་བཀང་དགོ།  

❀ གནས་སྡུད་ཚུ་འགྲེལ་བཤད་རྐྱབ་པའི་སྐབས་ སྙན་ཞུ་ཚུ་ངེས་བདེན་སྦེ་བཀོད་དགོ། གནས་ཚུལ་ཚུ་ ངེས་བདེན་ཚུད་མ་ཚུད་བལྟ་
ནིའི་དོན་ལཱི་ བཅའ་མར་གཏོགས་མི་ཚུ་དང་ ལཱུག་སྟེ་འབྲེལ་བ་འཐབ་ཞིནམ་ལས་ བསམ་འཆར་ལུན་དགོ།  

❀ ཞིབ་འཚོལ་སྙན་ཞུ་འབྲི་བའི་སྐབས་ལཱི་ ཕྱོགས་ཞེན་དང་ཉེ་རིང་གི་མིང་ཚིག་ཚུ་ལག་ལུན་འཐབ་མ་བཏུབ་པའི་ཁར་ ཞིབ་འཚོལ་
པ་དང་མི་དག་པ་ཅིག་གི་ཕན་ཐོགས་ལཱི་དམིགས་ཏེ་ ཞིབ་འཚོལ་གྱི་གྲུབ་འབྲས་བསྒྱུར་བཅོས་འབད་ནི་དང་ གྲུབ་འབྲས་ཀྱི་སྙན་
ཞུ་དང་མ་འཁྲིལ་བར་ སྤྲོས་བཏགས་ཏེ་གསར་བཅོས་འབད་ནི་མི་འོང་།  

❀ ཞིབ་འཚོལ་གྱི་སྙན་ཞུ་ནང་ལཱི་ ཞིབ་འཚོལ་པ་དང་ཞིབ་འཚོལ་མཉམ་རོགས་སྤྱི་མཐུན་ལཱི་འབད་མིའི་ལཱ་ཚུ་ དཔེ་སྐྲུན་འབད་བའི་
སྐབས་ལཱི་ ཞིབ་འཚོལ་པ་གཙོ་བོའི་མིང་འདི་ དང་པ་བཀོད་དགོཔ་དང་། གལ་སྲིད་ ཞིབ་འཚོལ་པ་ག་ར་གིས་འདྲན་འདྲ་སྦེ་
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འབད་བའི་ཞིབ་འཚོལ་ནང་ཨིན་པ་ཅིན་ མིང་འདི་ཀ་རྟགས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་བཀོད་ཞིནམ་ལས་ བདག་དབང་ཡང་ ཞིབ་འཚོལ་
པ་ག་ར་ལཱི་བྱིན་དགོ། 

❀ ཞིབ་འཚོལ་སྙན་ཞུ་འདི་ ཚར་གཅིག་དཔེ་སྐྲུན་འབད་ཞིནམ་ལས་ ལཱུག་སྟེ་ (ཆ་ཤས་དང་ཡོངས་རྫོགས་) དཔེ་སྐྲུན་འབད་མ་
ཆོགཔ་ཨིན། 

❀ སློབ་རིག་དང་འབྲེལ་བའི་རྩོམ་རིག་ནང་ རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་སྒྲིག་བཀོད་འབད་དེ་ཡོད་པའི་ རྫོང་ཁ་ལཱིང་འདྲེན་
དང་རྒྱབ་རྟེན་གྱི་ལམ་ལཱིགས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་དང་ལུན་འབད་དགོཔ་ཨིན། 

 
༢.༥ རྩ་དོན་ལྔ་པ། ཕྱིར་ཐོན་གྱི་ཐོབ་དབང་།  

ཞིབ་འཚོལ་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་ནི་ལས་ ནམ་ར་འབད་རུང་ ཕྱིར་ཐོན་འབད་ཆོག་པའི་ཐོབ་དབང་བྱིན་དགོ།  བཅའ་མར་
གཏོགས་མི་ཚུ་ལཱི་ དངོས་ཤུགས་ག་ཅི་གི་ཐོག་ལས་ཡང་ ཕྱིར་ཐོན་འབད་ནི་ལས་བཀག་ཐབས་འབད་ནི་མི་འོང་།  
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ལུའུ་བདུན་པ། ཞིབ་འཚོལ་གྲུབ་འབྲས་དང་གྲོས་བསྡུར། 

༡. ཞིབ་འཚོལ་གྲུབ་འབྲས་ཀྱི་གོ་དོན། 
ཞིབ་འཚོལ་གྲུབ་འབྲས་ཟེར་མི་འདི་ གནས་སྡུད་དབྱེ་དཔྱད་ལས་བྱུང་བའི་གྲུབ་འབྲས་ལཱི་སླབ་ཨིན།  
 

༡.༡ ཞིབ་འཚོལ་གྲུབ་འབྲས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས།  
❀ ཞིབ་འཚོལ་གྲུབ་འབྲས་ཀྱི་སྐོར་ལས་སྟོནམ་ཨིན། 
❀ གནས་སྡུད་ཡོངས་རྫོགས་གསལ་སྟོན་འབདཝ་ཨིན། 
❀ འདས་ཚིག་ལག་ལུན་འཐབ་སྟེ་བྲི་དགོ། 
❀ གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ གནས་སྡུད་ལག་ལུན་འཐབ་སྟེ་བཤད་པ་རྐྱབ་དགོ། 
❀ གྱངས་ཁ་དང་ ཐིག་ཁྲམ་ཚུ་ཞིབ་འཚོལ་གྱི་གྲུབ་འབྲས་ནང་བཀོད་དགོ། 

 

༢. ཞིབ་འཚོལ་གྲོས་བསྡུར་གྱི་གོ་དོན། 
ཞིབ་འཚོལ་གྲོས་བསྡུར་ཟེར་མི་འདི་ ཞིབ་འཚོལ་གྱི་གྲུབ་འབྲས་བྱུང་མི་གུར་ འགྲེལ་བཤད་ཁ་གསལ་རྐྱབ་ཞིནམ་ལས་ སྔར་
གྱི་ཞིབ་འཇུག་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ག་བསྡུར་འབད་དེ་བྲིས་མི་ལཱི་སླབ་ཨིན། 
 
༢.༡ ཞིབ་འཚོལ་གྲོས་བསྡུར་གྱི་ཁྱད་ཆོས། 

❀ གལ་ཅན་གྱི་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ གྲོས་བསྡུར་འབད་དེ་བྲི་དགོ། 
❀ གཞན་གྱིས་དཔེ་སྐྲུན་འབད་དེ་ཡོད་པའི་ཞིབ་འཚོལ་ཚུ་དང་ ག་བསྡུར་འབད་དེ་བྲི་དགོ། 
❀ ཞིབ་འཚོལ་གྱི་ཕན་གནོད་དང་དགོས་པ་ཚུ་བྲི་དགོ། 
❀ དྲི་བ་བཀོད་མི་ཚུ་གི་ལན་བཤད་པ་རྐྱབ་དགོ། 

 

མཇུག་དོན། 
ཞིབ་འཚོལ་གྱི་མཇུག་དོན་ཟེར་མི་འདི་ ཞིབ་འཚོལ་གྱི་མཐའ་དོན་གྱི་གནད་དོན་བཀོད་མི་ཅིག་ལཱི་སླབ་ཨིན། ཞིབ་འཚོལ་མཇུག་དོན་ནང་ལཱི་ 
ཞིབ་འཚོལ་གྱི་བསྡུས་དོན། ཞིབ་འཚོལ་གདོང་ལུན་དང་མ་འོངས་པའི་གྲོས་འདེབས་ཚུ་ཚུདཔ་ཨིན།  
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ཞིབ་འཚོལ་གྱི་བསྡུས་དོན། 
ཞིབ་འཚོལ་བསྡུས་དོན་ནང་ལཱི་ གོང་གི་ཞིབ་འཚོལ་ནང་གྲོས་བསྡུར་འབད་དེ་ཡོད་པའི་གནད་དོན་གཙོ་བོ་ཚུ་ བཅུད་བསྡུས་ཏེ་བཀོད་དགོ། 
དེའི་ནང་ལཱི་ གྲོས་བསྡུར་འབད་ཡོད་པའི་གནད་དོན་མ་གཏོགས་ གནད་དོན་གསརཔ་ ཐིག་ཁྲམ་དང་གྱངས་ཁའི་རིགས་ཚུ་བཙུགས་ནི་མི་
འོང་། 
 

ཞིབ་འཚོལ་གདོང་ལུན་གྱི་གོ་དོན། 
ཞིབ་འཚོལ་གདོང་ལུན་ཟེར་མི་འདི་  ཞིབ་འཚོལ་འབད་བའི་སྐབས་ལཱི་དགོ་པའི་མཐུན་རྐྱེན་ དཔེ་ཚད་ཀྱི་ཚད། ཐབས་ལམ། 
གནས་སྡུད་བསྡུ་ལུན། ཅ་ཆས། དུས་ཚོད། མ་དངུལ་ལ་སོགས་པའི་གདོང་ལུན་འབྱུང་མི་ལཱི་སླབ་ཨིན། ཞིབ་འཚོལ་ཚད་འཛིན་ནང་ལཱི་ 
གདོང་ལུན་འབྱུང་མི་ཚུ་ རྒྱུ་མཚན་དང་བཅསཔ་སྦེ་བཀོད་དགོ། 
 

ཞིབ་འཚོལ་གྲོས་འདེབས་ཀྱི་གོ་དོན། 
ཞིབ་འཚོལ་གྲོས་འདེབས་འདི་གིས་ རང་གི་ཞིབ་འཚོལ་དང་འཁྲིལ་བའི་སྲིད་བྱུས། ལག་ལུན། རྣམ་གཞག་དང་ ཡངན་འབྲེལ་བ་ཡོད་
པའི་ཤུལ་མའི་ཞིབ་འཚོལ་ནང་ ག་ཅི་ར་འབད་དགོཔ་འདུག་ག་བཤདཔ་ཨིན། དེ་ཡང་ གནད་དོན་གང་རུང་གི་ཐོག་ལཱི་ ད་རུང་མ་འོངས་
པའི་ཞིབ་འཚོལ་གྱི་ལམ་སྟོན་དང་ དམིགས་བསལ་གྱི་བསམ་འཆར་བཀོད་མི་ལཱི་སླབ་ཨིན། 
 
ཞིབ་འཚོལ་གྲོས་འདེབས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས། 

❀ ཞིབ་འཚོལ་དང་འབྲེལ་བ་ཡོདཔ་སྦེ་ གྲོས་འདེབས་བཀོད་དགོ། 
❀ བདེན་ཁུངས་ཡོད་པའི་གྲོས་འདེབས་བཀོད་དགོ། 
❀ ལག་ལུན་འཐབ་ཚུགས་པའི་གྲོས་འདེབས་བཀོད་དགོ། 

 

ཞིབ་འཚོལ་བཅུད་དོན། 
ཞིབ་འཚོལ་བཅུད་དོན་ཟེར་མི་འདི་ ཞིབ་འཚོལ་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་གལ་ཅན་ཚུ་བཅུད་བསྡུས་ཏེ་བཀོད་མི་ལཱི་སླབ་ཨིན། དེ་ནང་ལཱི་ 
ཞིབ་འཚོལ་གྱི་དོན་ཚན་ངོ་སྤྲོད། དཀའ་ངལ་གསལ་བརྗོད། དམིགས་གཏད། ཐབས་ལམ། གྲུབ་འབྲས་དང་ མཇུག་དོན་ཚུ་ བཅུད་
བསྡུས་ཏེ་བཙུགས་དགོཔ་ཨིན། དེ་གི་མཇུག་ལཱི་ གཙོ་ཚིག་ཚུ་ཐོ་བཀོད་འབད་དགོ། 
 

གཙོ་ཚིག་གི་གོ་དོན། 
གཙོ་ཚིག་ཟེར་མི་འདི་ ཞིབ་འཚོལ་རྩོམ་ཡིག་ནང་ མིང་ཚིག་གཙོ་བོ་སྦེ་ལག་ལུན་འཐབ་མི་ལཱི་སླབ་ཨིན། གཙོ་ཚིག་བཀོད་དགོ་མི་དེ་ཡང་ 
གནད་དོན་དང་གནས་ཚུལ་ཚུ་འཇམ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་འཚོལ་འཐོབ་ནི་གི་དོན་ལཱི་ཨིན། 
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ཞིབ་འཚོལ་དང་འབྲེལ་བའི་མིང་ཚིག་གི་ཐ་སྙད། 
 

རིམ་ཨང་། ཨིང་ལིཤ། རྫོང་ཁ། 
1  Abstract བཅུད་དོན།  
2  Action Research དང་ལུན་ཞིབ་འཚོལ། 
3  Actual Data Analysis གནད་སྡུད་དབྱེ་དཔྱད་དངོས། 
4  Aim དམིགས་གཏད། 
5  Analysis དབྱེ་དཔྱད། 
6  Anonymity གསང་རྒྱ། 
7  Appendix ཟུར་སྦྲགས།  
8  Application ལག་ལུན། 
9  Applied Action Research ངེས་འཐབ་དང་ལུན་ཞིབ་འཚོལ། 
10  Applied Research ངེས་འཐབ་ཞིབ་འཚོལ། 
11  Argumentative Review རྩོད་གླེང་བསྐྱར་ཞིབ། 
12  Article རྩོམ་འབྲི། 
13  Audio Visual མཐོང་ཐོས། 
14  Author རྩོམ་པ་པོ། 
15  Average དཔྱ་སྙོམས། 
16  Bibliography འབྲེལ་ཡོད་དཔེ་ཐོ། 
17  Body གཞུང་དོན། 
18  Brainstorm རིག་བསྡུར། 
19  Case Study གནད་དོན་ཞིབ་འཇུག། 
20  Cause-Effect རྒྱུ་འབྲས།  
21  Central Tendency བར་གཤིས། 
22  Challenge གདོང་ལུན། 
23  Chronological Review འབྱུང་རིམ་བསྐྱར་ཞིབ། 
24  Citation ལཱིང་འདྲེན། 
25  Close-ended Question སྒོ་གཅིག་དྲི་བ། 
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26  Cluster Sampling ཕྱོགས་སྡེབ་དཔེ་ཚད། 
27  Clustered Sampling ཕྱོགས་སྡེབ་དཔེ་ཚད། 
28  Conclusion མཇུག་དོན། 
29  Confidential གསང་བ། 
30  Consent Form གནང་ལུན་འབྲི་ཤོག། 
31  Content Analysis ནང་དོན་དབྱེ་དཔྱད། 
32  Contrast ཁྱད་པར། 
33  Convenience Sampling སྟབས་བདེ་དཔེ་ཚད། 
34  Correlation ཕན་ཚུན་འབྲེལ་བ། 
35  Credibility ཆ་གནས། 
36  Critique དཔྱད་བརྗོད། 
37  Data གནས་སྡུད། 
38  Data Analysis གནས་སྡུད་དབྱེ་དཔྱད། 
39  Data Coding གནས་སྡུད་དབྱེ་རྟགས། 
40  Data Collection གནས་སྡུད་བསྡུ་ལུན། 
41  Data Description གནས་སྡུད་འགྲེལ་བཤད། 
42  Data Interpretation གནས་སྡུད་དོན་འགྲེལ། 
43  Data Presentation གནས་སྡུད་གསལ་སྟོན། 
44  Degree འབྱུང་ཚད། 
45  Descriptive Statistics གྲངས་རྩིས་འགྲེལ་བཤད། 
46  Descriptive Study འགྲེལ་བཤད་ཞིབ་འཇུག། 
47  Direct Quotation ཚིག་ལཱིང་། 
48  Discourse Analysis སྐད་ཡིག་དབྱེ་དཔྱད། 
49  Discussion གྲོས་བསྡུར། 
50  Document Analysis ཡིག་ཆ་དབྱེ་དཔྱད། 
51  Empirical Research མྱོང་འདྲིས་ཞིབ་འཚོལ། 
52  Endnote མཇུག་མཆན།  
53  Evaluation Research དབྱེ་ཞིབ་ཞིབ་འཚོལ། 
54  Experiment ཚོད་བརྟག།  
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55  Explanatory རྒྱས་བཤད། 
56  Exploratory གསར་འཚོལ།  
57  Factual དྲང་བདེན། 
58  Feature ཁྱད་རྣམ། 
59  Finding གྲུབ་འབྲས། 
60  Focus Group དམིགས་གཏད་སྡེ་ཚན། 
61  Footnote ཞབས་མཆན།  
62  Frequency འབྱུང་གྲངས། 
63  Generalize སྤྱི་ཁྱབ་བཟོ་ནི།  
64  Glossary མིང་ཚིག་ཐོ་ཡིག།  
65  Grounded Theory རྣམ་གཞག་གཞི་གཟུང་། 
66  Historical Review བྱུང་རབས་བསྐྱར་ཞིབ། 
67  Hypothesis རྒྱུ་མཚན་ཚོད་དཔག།  
68  Index ཀ་རིམ་ཟུར་ཤོག།  
69  Indirect Quotation/ Paraphrase དོན་ལཱིང་། 
70  Inferential Statistics གྲངས་རྩིས་རྗེས་དཔག། 
71  Informant གནས་ཚུལ་བྱིན་མི། 
72  Integrative Review གཅིག་བསྡོམས་བསྐྱར་ཞིབ། 
73  Interpretation དོན་འགྲེལ། 
74  Interpretative philosophy གོ་དོན་འགྲེལ་བཤད་ཀྱི་གྲུབ་མཐའ། དོན་འགྲེལ་གྱི་

གྲུབ་མཐའ། 
75  Interview དྲི་བ་དྲིས་ལན། 
76  Keyword གཙོ་ཚིག། 
77  Limitation གདོང་ལུན། 
78  Literature Review རྩོམ་རིག་བསྐྱར་ཞིབ། 
79  Map སབ་ཁྲ། 
80  Master Dissertation གཙུག་ལག་མཐོ་རིམ་རྩོམ་ཡིག།  

81  Mean སྙོམས་གྲངས། 
82  Median བར་ཆ། 
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83  Method ཐབས་ལམ།  
84  Methodological Review ཐབས་ལམ་བསྐྱར་ཞིབ། 
85  Methodology སྤྱིར་བཏང་ཞིབ་འཚོལ་ཐབས་ལམ།  
86  Mixed Method ཐབས་ལམ་སྤེལ་མ། 
87  Mode བསྐྱར་གྲངས། 
88  Monitoring ལྟ་རྟོག། 
89  Narrative Analysis འགྲེལ་བཤད་དབྱེ་དཔྱད། 
90  Narrative Research འགྲེལ་བཤད་ཞིབ་འཚོལ། 
91  Non-Probability Sampling འོས་མིན་དཔེ་ཚད། 
92  Observation ལྟ་རྟོག། 
93  Open-ended Question གོ་ཡངས་དྲི་བ། 
94  Outcome གྲུབ་འབྲས། 
95  Pattern གནད་དོན་མང་ཉུང་། 
96  PhD Thesis མཁས་དབང་རྩོམ་ཡིག། 
97  Phenomenological Research 

Method 
ཚོར་སྣང་ཞིབ་འཚོལ་ཐབས་ལམ། 

98  Population མང་ཚོགས།  
99  Primary Data ཉེ་བརྒྱུད་གནས་སྡུད། 
100  Primary Source ཉེ་བརྒྱུད་འབྱུང་ཁུངས། 
101  Probability Sampling འོས་ལྡན་དཔེ་ཚད། 
102  Problem Statement དཀའ་ངལ་གསལ་བརྗོད། 
103  Process བྱ་རིམ། 
104  Purposive Sampling དགོས་ལྡན་དཔེ་ཚད།  
105  Qualitative Data ཁུངས་བཙན་གནས་སྡུད། 
106  Qualitative Method ཁུངས་བཙན་ཐབས་ལམ།  
107  Quantitative Data གྲངས་བཙན་གནས་སྡུད། 
108  Quantitative Data གྲངས་བཙན་གནས་སྡུད། 
109  Quantitative Method གྲངས་བཙན་ཐབས་ལམ།  
110  Questionnaire དྲི་ཤོག། 
111  Quota Sampling ཐོབ་སྐལ་དཔེ་ཚད། 
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112  Range ཡས་མས་བར་ཚད། 
113  Recommendation གྲོས་འདེབས། 
114  Regression འགྱུར་བའི་འབྲེལ་བ། 
115  Reliability བློ་གཏད། 
116  Research Design ཞིབ་འཚོལ་གཞི་བཀོད། 
117  Research Ethics ཞིབ་འཚོལ་ཀུན་སྤྱོད་རྣམ་གཞག། 
118  Research Proposal ཞིབ་འཚོལ་གྲོས་འཆར། 
119  Research Report ཞིབ་འཚོལ་སྙན་ཞུ། 
120  Research Scope ཞིབ་འཚོལ་གོ་སྐབས། 
121  Researcher ཞིབ་འཚོལ་པ། 
122  Respondents དང་ལུན་འབད་མི། 
123  Sample དཔེ་ཚད། 
124  Sample Size དཔེ་ཚད་ཀྱི་ཚད། 
125  Sampling དཔེ་ཚད། 
126  Sampling Bias དཔེ་ཚད་ཀྱི་ཕྱོགས་ལྷུང་། 
127  Sampling Frame དཔེ་ཚད་ཀྱི་བཅད་མཚམས། 
128  Scientific རྒྱུ་མཚན་ཁུངས་ལྡན། 
129  Secondary Data བརྒྱུད་པའི་གནས་སྡུད།  
130  Secondary Source བརྒྱུད་པའི་འབྱུང་ཁུངས། 
131  Semi-Structured Question རིམ་སྒྲིག་ཆ་ཙམ་གྱི་དྲི་བ། 
132  Significance of Research ཞིབ་འཚོལ་གྱི་ཁེ་ཕན། 
133  Simple Random Sampling སྤྱིར་བཏང་ངེས་མེད་ཀྱི་དཔེ་ཚད།  
134  Snowball Sampling བརྒྱུད་པའི་དཔེ་ཚད། 
135  Sources འབྱུང་ཁུངས། 
136  Standard Deviation ཉེ་འགྱུར་ཐོབ་གྲངས། 
137  Statistics Analysis གྲངས་རྩིས་དབྱེ་དཔྱད། 
138  Stratified Sampling དབྱེ་རིམ་ཅན་གྱི་དཔེ་ཚད།  
139  Structure སྒྲིག་བཀོད།  
140  Structured Question རིམ་སྒྲིག་དྲི་བ།  
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141  Summary བསྡུས་དོན། 
142  Survey བརྟག་ཞིབ། 
143  Synthesize མཉམ་སྡེབ། 
144  Systematic Review ལཱིགས་མཐུན་བསྐྱར་ཞིབ། 
145  Systematic Sampling གོ་རིམ་ཅན་གྱི་དཔེ་ཚད། 
146  Table ཐིག་ཁྲམ། 
147  Target Population དམིགས་གཏད་མང་ཚོགས། 
148  Tertiary Data ཡང་བརྒྱུད་གནས་སྡུད། 
149  Tertiary Source ཡང་བརྒྱུད་འབྱུང་ཁུངས། 
150  Thematic Analysis བརྗོད་དོན་དབྱེ་དཔྱད། 
151  Theoretical Research རྣམ་གཞག་ཞིབ་འཚོལ། 
152  Theoretical Review རྣམ་གཞག་བསྐྱར་ཞིབ། 
153  Theory རྣམ་གཞག།  
154  Thesis རྩོད་རྩོམ། 
155  Thesis Statement རྩོད་རྩོམ་གསལ་བཤད། 
156  Title མཚན་བྱང་། 
157  Tools མཁོ་ཆས། 
158  Topic དོན་ཚན། 
159  Triangulation ཕྱོགས་གསུམ་ག་བསྡུར། 
160  Unit སྡེ་ཕྲན། 
161  Un-structured Question རིམ་མེད་དྲི་བ། 
162  Variable འགྱུར་བའི་རྣམ་གྲངས།  
163  Variance དབྱེ་ཁྱད། 
164  Variation འགྱུར་ཆ། 
165  Voluntary Response Sampling ཁས་བླངས་དཔེ་ཚད། 
166  Conceptual གོ་རྟོགས། 

 


