
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

འབྲུག་གི་ཡིག་བསྐུར་རྣམ་གཞག། 

རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས། 
༢༠༢༢ 



 

i 
 

 

པར་དབང་། © ༢༠༢༢ རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས།  
པར་ཐེངས་དང་པ། སྤྱི་ལཱུ་ ༢༠༡༤ 
པར་ཐེངས་དང་པའི་རྩོམ་སྒྲིག་འབད་མི། 

1. ལམ་སྟོན་བཀོད་ཁྱབ། དྲགོས་དྲུང་ཆེན་ཤེས་རབ་རྒྱལ་མཚན། རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས།  
2. ལམ་སྟོན་དང་འབྲི་རྩོམ་འགོ་འཛིན། དྲགོས་སངས་རྒྱས་རྡོ་རྗེ། རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས། 
3. འབྲི་རྩོམ་ཚོགས་ཆུང་འཐུས་མི། སློབ་ཡོན་ཏན་ཕུན་ཚོགས། འབྲུག་རྒྱལ་བཞི་པའི་ཡིག་ཚང་། 
4. འབྲི་རྩོམ་ཚོགས་ཆུང་འཐུས་མི། སློབ་དཔལ་འབྱོར། རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས།  
5. འབྲི་རྩོམ་ཚོགས་ཆུང་འཐུས་མི། དྲང་རབ་རིག་འཛིན་དབང་འདུས། ཆེ་མཐོ་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས།  
6. འབྲི་རྩོམ་ཚོགས་ཆུང་འཐུས་མི། ཀུན་བཟང་ཕྲིན་ལས། ཀེ་ཨེམ་ཀྲི།  
7. འབྲི་རྩོམ་ཚོགས་ཆུང་འཐུས་མི། ཕན་བདེ་ལུགས་བཤད་དབང་ཕྱུག། སྲོལ་འཛིན་ལས་ཁུངས། 
8. འབྲི་རྩོམ་ཚོགས་ཆུང་འཐུས་མི། སློབ་དབང་ཕྱུག་རྣམ་རྒྱལ། རྒྱལ་གཞུང་འཛིན་སྐྱོང་སློབ་སྡེ།  
9. འབྲི་རྩོམ་ཚོགས་ཆུང་འཐུས་མི། སློབ་བསྟན་འཛིན་རྡོ་རྗེ། ཤེས་རིག་ཆོས་ཚན་རྩ་གཞུང་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་སྡེ་ཚན། 
10. འབྲི་རྩོམ་ཚོགས་ཆུང་འཐུས་མི། སློབ་བློ་གྲོས་རྒྱལ་མཚན། རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའི་ལྷན་ཁག་ཡིག་ཚང་།  
11. འབྲི་རྩོམ་ཚོགས་ཆུང་འཐུས་མི། ཨམ་ངག་དབང་དཔལ་མོ། ནང་སྲིད་དང་སྲོལ་འཛིན་ལྷན་ཁག། 
12. འབྲི་རྩོམ་ཚོགས་ཆུང་འཐུས་མི། སློབ་ཆོས་སྐྱིད་དོན་གྲུབ། ཀུན་གསལ་རང་སྐྱོང་ལས་འཛིན།  
13. འབྲི་རྩོམ་ཚོགས་ཆུང་འཐུས་མི། དགེ་བཤེས་བསྟན་འཛིན་དབང་ཕྱུག། རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས།  
14. ཞིབ་འཚོལ་དང་རྩོམ་སྒྲིག་འགོ་འདྲེན་པ། རྟ་མགྲིན་རྡོ་རྗེ། རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས།  
15. འགོ་འདྲེན་མཉམ་རཱུགསཔ། བསྟན་འཛིན་རྡོ་རྗེ། རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས།  

ཞུན་དག། རྫོང་ཁ་མཁས་མཆོག་ དྲགོས་སངས་རྒྱས་རྡོ་རྗེ། ཞིབ་འཚོལ་འགོ་དཔོན་ དགེ་བཤེས་བསྟན་འཛིན་དབང་ཕྱུག།  
སྐད་ཡིག་གོང་འཕེལ་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན་འོགམ་ དབང་ཕྱུག་རིག་འཛིན། ལས་རིམ་འགོ་འཛིན་ རྟ་མགྲིན་རྡོ་རྗེ། 

པར་ཐེངས་གཉིས་པ། སྤྱི་ལཱུ་ ༢༠༢༢ 
བསྐྱར་ཞིབ་འབད་མི། ཀརྨ་འབྲུག་དཀར། ཚེ་དབང་བཀྲ་ཤིས། 
ཞུན་དག་འབད་མི། གོང་འཕེལ་སྡེ་ཚན། རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས། 
ལུགས་བཅོས་དང་གྲོས་བསྟུན། རྫོང་ཁའི་མཁས་ཚོགས་ཞལ་འཛོམས། རྒྱལ་འཛིན་ཤེས་རིག་ཚོགས་སྡེ།  
དཔེ་སྐྲུན། རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས། འགྲེམས་སྒྲོམ་ཨང་ ༡༢༢ བརྒྱུད་འཕྲིན་ཨང་ ༣༢༢༦༦༣ ཐིམ་ཕུག།  
 
རྒྱལ་སྤྱིའི་དེབ་ཨང་།  



 

ii 
 

 

བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དགོ་པའི་རྒྱབ་ཁུངས། 
 

༉ དེ་ཡང་ རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ སྤྱི་ལཱུ་ ༢༠༡༤ ལཱི་ འབྲུག་གི་ཡིག་བསྐུར་རྣམ་གཞག་གི་དཔེ་དེབ་ཅིག་པར་སྐྲུན་
འབད་དེ་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་འཁོད་ལཱི་བཀྲམ་སྤེལ་འབད་དེ་ཡོད། 
 
 ཨིན་རཱིང་ འདས་པའི་ལཱུ་ངོ་ལྔ་དེ་ཅིག་ནང་ རྫོང་ཁ་ལག་ལུན་འཐབ་མི་ཚུ་ལཱི་ དེང་སང་གི་ལམ་ལཱིགས་ནང་ཞུ་ཡིག་ཚུ་འབྲི་བའི་
སྐབས་ ཁྱད་རྣམ་དང་སྒྲིག་བཀོད་ལ་ལཱི་ཅིག་ལུགས་བཅོས་འབད་དགོ་པའི་གྲོས་འཆར་ཡིག་ཚང་ལཱི་འབྱོར་ཡོད་མི་དང་ སྤྱིར་བཏང་ཤེས་རིག་གི་
ལམ་ལཱིགས་ནང་ལཱི་ ལག་ལུན་ཡོངས་གྲགས་སྦེ་ཡོད་མི་ལཱི་ མང་ཤོས་ཀྱིས་ར་དེ་ལཱི་བྱ་སྟབས་བདེ་བའི་བསམ་འཆར་བཀོད་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ 
སྤྱི་ལཱུ་ ༢༠༢༠ ལཱི་རྒྱལ་འཛིན་ཤེས་རིག་ཚོགས་སྡེ་དང་གཅིག་ཁར་ ཞལ་འཛོམས་འཚོགས་ཡོད་པའི་གྲོས་ཆོད་ལྟར་ མཁས་ཚོགས་ཞལ་
འཛོམས་ནང་ལཱི་གསུང་གྲོས་ཞིབ་ཞིབ་སྦེ་གནང་སྟེ་ གྲོས་ཐག་བཅད་གནང་ཡོདཔ་ཨིན། 
 
 དེ་གིས་སྦེ་ ད་རུས་གོང་འཕེལ་སྡེ་ཚན་གྱི་འགོ་འདྲེན་ཐོག་ལས་ མཁས་ཚོགས་ཞལ་འཛོམས་ཀྱི་གྲོས་ཆོད་ལྟར་དུ་ དཔེ་དེབ་འདི་
ནང་གི་ཞུ་ཡིག་དང་ གཏང་ཡིག་གི་ཁྱད་རྣམ་ཚུ་ལཱི་ལུགས་བཅོས་དུམ་གྲ་རུ་འབད་ཡོདཔ་མ་ཚད་ བརྡ་སྦྱོར་དང་ཡིག་སྡེབ་ཚུ་ཡང་དུས་མཐུན་བཟོ་
ཡོདཔ་ཨིན། དཔེ་དེབ་ཀྱི་ནང་དོན་གྱི་ཐད་ཁར་ པར་ཐེངས་དང་པའི་སྐབས་ལཱི་ མཁས་མཆོག་ལུ་ཤ་ཅིག་གྲོས་བསྡུར་འབད་དེ་བཟོ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ 
སྤྱིར་བཏང་ལག་ལུན་པ་ཡོངས་ལས་ཡང་ དེ་ལཱི་དཀའ་ངལ་དང་ཉོག་བཤད་ག་ནི་ཡང་མེདཔ་ལས་བརྟེན་ སྔར་ག་ཨིནམ་སྦེ་བཞག་སྟེ་ཡོད། 
ཨིན་རཱིང་ ད་རུས་ཁ་སྐོང་དུམ་གྲ་རུ་འཕྲི་སྣོན་འབད་མི་འདི་གིས་ རང་གི་རྒྱལ་ཡོངས་སྐད་ཡིག་ལཱི་ དག་སྣང་དང་ཤ་ཞེན་ག་ནི་བ་ཆེཝ་སྦེ་ 
བསྐྱེད་གནང་མི་འབྲུག་པའི་མི་སེར་ཡོངས་ལཱི་ ཕན་ཐོགས་བརྒྱ་ཆེ་དྲགས་སྦེ་འབྱུང་ཚུགས་པའི་ལུགས་སྨོན་དང་ བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལུགས་ཡོད། 
         

 
 

གོང་འཕེལ་སྡེ་ཚན། 
 
རང་ལཱིགས་གནམ་ལཱུ་ཆུ་ཕོ་སྟག་ལཱུ་ ཟླ་ ༨ པའི་ཚེས་ ༡༦ ལཱི། 
རྒྱལ་ས་ཐིམ་ཕུག། 
 
 
 
 
 



 

iii 
 

 

ཆེད་བརྗོད། 
༉ ད་རུས་རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ འབྲུག་གི་ཡིག་བསྐུར་རྣམ་གཞག་གི་དཔེ་དེབ་འདི་ མཐའ་དཔྱད་བསྒྲུབས་ཏེ་ 
དཔེ་སྐྲུན་འབད་ཚུགས་མི་འདི་ འབྲུག་གཞུང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ རང་ལཱིགས་ཀྱི་ཡིག་འགྲུལ་ལམ་ལཱིགས་གསལ་སྟོན་འབད་ཚུགསཔ་མ་ཚད་ 
རྫོང་ཁའི་རྩོམ་རིག་གོང་འཕེལ་གྱི་དམིགས་དོན་ཅིག་ཡང་གྲུབ་ཚུགསཔ་ཨིན་མས། དེ་མ་ཚད་ རྫོང་ཁ་ལག་ལུན་འཐབ་མི་ཚུ་ལཱི་ རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་
མཐུན་རྐྱེན་ཅིག་ཡང་གྲུབ་ཚུགསཔ་ལས་ ངལ་རངས་ཀྱི་སྤྲོ་བ་སྦོམ་སྦེ་ར་བྱུང་ཡི།  
 
 འབྲུག་གི་ཡིག་བསྐུར་རྣམ་གཞག་འདི་ནང་ རང་ལཱིགས་སྔར་སྲོལ་བཟང་པོའི་ལམ་སྲོལ་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ དེང་དུས་ཀྱི་གནས་སྟངས་
དང་བསྟུན་པའི་ ཡིག་བསྐུར་ལག་ལུན་འཐབ་ཚུལ་གྱི་ལམ་ལཱིགས་ འོས་འབབ་ཡོད་མི་ཚུ་བཙུགས་ཏེ་ ལག་ལུན་འཐབ་ངོ་བདེ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་བཟོ་
སྟེ་ཡོད། འདི་གིས་ རྒྱལ་ཡོངས་ནང་ ཡིག་འགྲུལ་ལམ་ལཱིགས་གཅིག་མཚུངས་ལག་ལུན་འཐབ་ནི་ལཱི་ ལམ་སྟོན་གྱི་ཕན་ཐབས་འབྱུང་
ཚུགསཔ་མ་ཚད་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ལམ་སྲོལ་ཉམས་སྲུང་ལཱི་ཡང་ ཕན་པའི་ཞབས་ཏོག་སྦོམ་ཅིག་ཨིན་མས།  
 
 དཔེ་དེབ་འདི་ རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ལས་རིམ་དང་དར་ཁྱབ་སྡེ་ཚན་གྱིས་འགོ་འདྲེན་ཐོག་ རྫོང་ཁའི་མཁས་མཆོག་དྲགོས་
སངས་རྒྱས་རྡོ་རྗེ་གིས་གཙོས་པའི་ རྩོམ་སྒྲིག་ཚོགས་ཆུང་འཐུས་མི་ལྷན་རྒྱས་ཀྱི་ཤེས་ཡོན་དང་ཉམས་མྱོང་ འབད་བརྩོན་གསུམ་གྱི་གྲུབ་འབྲས་
ཨིན་མི་འདི་ལཱི་ རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས་ཡིག་ཚང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ གཟེངས་བསྟོད་དང་བཅས་པའི་བཀའ་དྲིན་དགའ་ཚོར་དང་གཅིག་ཁར་ 
དཔེ་དེབ་ལག་ལུན་འཐབ་མི་ཡོངས་ལཱི་ ལུགས་སྨོན་གྱི་བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལུགས་ཡོད།  
 
 
 
 
 
 

ཤེས་རབ་རྒྱལ་མཚན། 
དྲུང་ཆེན། 
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སྔོན་བརྗོད།  
 

༄༅། །ཨོཾ་སྭསྟི། བསྐལ་མང་གོང་ནས་མངོན་པར་བྱང་ཆུབ་ཀྱང་། །ལྔ་བདོའི་འགྲོ་ལ་བདེ་བའི་ཐུགས་བསྐྱེད་ཀྱིས། །བཅུ་གཉིས་མཛད་པས་
འགྲོ་དོན་ཡོངས་རྫོགས་པའི། །ཉོན་མཆོག་ཤཱཀྱའི་རྒྱལ་པོར་གུས་ཕྱག་འཚལ། །གང་གི་ལཱིང་བསྟན་འཁྲུལ་མེད་དགོངས་དོན་བཞིན། །བདེ་ལྡན་
ཞིང་མགོན་ཐུགས་ཀའི་ས་བོན་ལས། །མ་འཁྲུངས་གསང་སྔགས་བསྟན་པའི་བདག་པོ་མཆོག། །པདྨ་ཀཱ་རའི་ཞབས་པད་སྤྱི་བོས་
བསྙེན། །འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་གང་འདུལ་སྤྲུལ་པའི་སྐུ། །ཞིང་འདིའི་ལྷག་པའི་ལྷ་རཱི་ཡོངས་ཤར་བ། །མཐུ་ཆེན་བདུད་འཇོམས་རྡོ་རྗེའི་བཀའ་
དྲིན་ནི། །བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོའི་བར་དུ་སྙིང་ནས་དྲན། །འདི་ན་མཐའ་མེད་རྣམ་པར་རྟོག་པའི་རྒྱུན། །རྣམ་མང་རྗོད་བྱེད་ཚིག་གི་འབབ་སྒོ་ནས། །ཀུན་
ཡིད་འཇོ་བའི་སྔོན་མེད་ཆུ་གཏེར་ཆེ། །འབྲུག་གི་ཡིག་བསྐུར་རྣམ་གཞག་འདི་ན་སྤྲོ།།  
 
 དེ་ཡང་ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ དང་ཕུ་ལཱུ་ངོ་སྟོང་ཕྲག་ལུ་ཤ་གི་སྔོན་གོང་ལས་ར་ རྒྱལ་ཁབ་གཞན་གྱི་མངའ་འོག་
ལཱི་ ཉིནམ་གཅིག་ཡང་ཚུད་མ་མྱོངས་བའི་ རང་དབང་རང་བཙན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ཨིན། དེ་འབདཝ་ལས་ དེ་དང་བསྟུན་པའི་བརྡ་དོན་སྤྲོད་ལན་
གྱི་ཡིག་འགྲུལ་ལམ་ལཱིགས་ཡང་ མ་འདྲཝ་མང་རབས་ཅིག་དར་ཁྱབ་བྱུང་སྟེ་འདུག། ལྷག་པར་དུ་ དུས་རབས་ ༡༧ པ་ལས་ དཔལ་ལྡན་
འབྲུག་པ་རིན་པོ་ཆེ་ ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་གྱིས་ ཆོས་སྲིད་གཉིས་ལྡན་གྱི་གཞུང་དབུ་བརྙེས་ཏེ་ རྒྱལ་ཁབ་གཞན་དང་མ་འདྲ་བའི་ཁྱད་
ཆོས་ཀྱི་ངོ་རྟགས་མང་རབས་ཅིག་ གཞི་བཙུགས་མཛད་གནང་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན། དེ་ཚུ་གི་གྲས་ལས་ ཡིག་འགྲུལ་གྱི་ལམ་ལཱིགས་ལཱི་ཡང་ ཞུ་
ཡིག་ གཏང་ཡིག་ བཀའ་ཤོག་ལ་སོགས་པའི་ འབྲི་ཐངས་ཀྱི་རྣམ་བཤད་བརྩམས་ཏེ་གནང་མི་འདི་ལཱི་ ཡིག་བསྐུར་རྣམ་གཞག་ཟེར་བའི་ཐ་
སྙད་དར་ཁྱབ་བྱུང་སྟེ་ཡོད། 
  
 དེ་གི་ཤུལ་ལས་ མི་དབང་ས་ཡི་ཚངས་པ་ ༧ གོང་ས་ཨོ་རྒྱན་དབང་ཕྱུག་མཆོག་གིས་ འབྲུག་རྒྱལ་བརྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་དབུ་
བརྙེས་ཞིནམ་ལས་ཚུར་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་བཙན་ཐབས་དང་མི་སེར་གྱི་སྐྱིད་སྡུག་ དེ་ལས་ ཆོས་སྲིད་ཀྱི་དཔལ་ཡོན་ཡར་རྒྱས་ཚུ་ མིག་འཕྲུལ་བཟུམ་
མའི་གོང་འཕེལ་ཡར་དྲག་སོང་སྟེ་ཡོད་མི་འདི་ འབྲུག་པའི་མི་སེར་དམངས་ལཱི་ ཁ་རྗེ་དང་སྐལ་བ་ག་ནི་བ་བཟང་བའི་གཞི་ཅིག་ཨིན་མས། དེ་
ལས་ཚུར་ རྒྱལ་ཁབ་གོང་འཕེལ་གྱི་འགྱུར་བ་དང་བསྟུན་ཏེ་ ཡིག་འགྲུལ་གྱི་མཛད་སྒོ་ཚུ་ཡང་ རྒྱ་ཆེཝ་སྦེ་ལག་ལུན་འཐབ་དགོཔ་འཐོནམ་
ལས་བརྟེན་ སྔར་སྲོལ་ལམ་ལཱིགས་དང་ དེང་སང་ལམ་ལཱིགས་ཟུང་འབྲེལ་གྱི་ལག་ལུན་འཐབ་སྲོལ་ཚུ་ཡང་ རིམ་པ་བཞིན་དུ་དར་ཁྱབ་བྱུང་
ཡོདཔ་ཨིན།  
 
 ད་རུས་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ ཐུགས་བསྐྱེད་དང་མཛད་བྱ་འགྲན་ཟླ་དང་བྲལ་བའི་ འབྲུག་བརྒྱུད་འཛིན་གྱི་རྒྱལ་རབས་བཞི་པ་ དཔལ་
མི་དབང་མངའ་བདག་ འཇིགས་མེད་སེངྒེ་དབང་ཕྱུག་མཆོག་དང་ རྒྱལ་རབས་ལྔ་པ་ མི་དབང་འཇིགས་མེད་གེ་སར་རྣམ་རྒྱལ་དབང་ཕྱུག་ ཡབ་
སྲས་རྣམ་གཉིས་ཀྱིས་ མ་འོངས་པའི་རྒྱལ་ཁབ་དང་མི་དམངས་ཀྱི་མཐའ་དོན་ལཱི་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་དམངས་གཙོའི་རིང་ལཱིགས་གསར་བཙུགས་གནང་
ཞིནམ་ལས་ རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མོ་ཆ་འཇོག་གྲུབ་ཡོད་མི་དང་བསྟུན་ཏེ་ ཡིག་བསྐུར་གྱི་རྣམ་གཞག་ཚུ་ལཱི་ཡང་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་གཞི་རྩ་དང་
འཁྲིལ་ཏེ་ ལུགས་སྒྱུར་གནང་དགོཔ་རུ་ཡང་ཐོན་ཏེ་ཡོད། དེ་ཚུ་གི་ནང་ལཱི་ཡང་ གཙོ་བོ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རང་དབང་རང་གིས་བཟུང་སྟེ་སྡོད་དགོ་པ་
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ཅིན་ གཞན་དང་མ་འདྲ་བའི་རང་གི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ངོ་རྟགས་དང་ ཁྱད་ཆོས་ཀྱི་ལམ་སྲོལ་བཟང་པོ་ཚུ་ རང་གི་གཅེས་པའི་སྲོག་ལས་ཡང་ལྷག་སྟེ་ 
བདག་འཛིན་འཐབ་ནི་འདི་ ག་ནི་བ་གལ་ཆེཝ་ཨིན་པའི་གཞི་རྩ་ཚུ་ ནན་བསྐྱར་གཙོ་བོར་བཏོན་གནང་སྟེ་ཡོད།  
 
 དེ་འབདཝ་ལས་བརྟེན་ ད་རུས་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་ལམ་ལཱིགས་སྲོལ་ སྒྲིག་ལམ་ཆོས་གསུམ་གྱི་རྣམ་གཞག་ ཟབ་ཅིང་རྒྱ་ཆེ་བ་
མང་རབས་ཅིག་ཡོད་པའི་ནང་ལས་ ང་བཅས་རའི་ཡིག་བསྐུར་རྣམ་གཞག་འདི་ལཱི་ ལག་ལུན་འཐབ་ངོ་བདེ་བའི དེང་རབས་རྣམ་གཞག་གིས་ཟུར་
བརྒྱན་ཏེ་ འབྲུག་གི་ཡིག་བསྐུར་རྣམ་གཞག་ ལུའུ་བདུན་མའི་བདག་ཉིད་ཅན་ལཱི་གཏན་འབེབས་མཛད་གནང་ཡི། དེ་གི་དོན་ལཱི་ མི་དབང་
མངའ་བདག་རྒྱལ་པོའི་ཡིག་ཚང་ལས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའི་ལྷན་ཁག་ཡིག་ཚང་། རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས། 
ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག། ཆེ་མཐོའི་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས། ནང་སྲིད་དང་སྲོལ་འཛིན་ལྷན་ཁག། རྒྱལ་གཞུང་འཛིན་སྐྱོང་སློབ་སྡེ། བརྡ་རྒྱུད་ལས་སྡེ་
ཚུ་དང་སྒེར་སྡེ་ཚུན་ཚོད་ཀྱི་ སྐུ་ཚབ་དང་མཁས་དབང་ཚུ་གི་མཚན་ཐོ་ གོང་ལཱི་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་ཚུ་གིས་ སྤྱི་ལཱུ་ ༢༠༡༠ ལཱི་ ས་གནས་ཕུན་
ཚོགས་གླིང་ལཱི་གཞི་བཀོད་ཀྱི་ཟིན་བྲིས་གནང་། སྤྱི་ལཱུ་ ༢༠༡༡ ལཱི་ ས་གནས་སྤ་རཱུ་ལཱི་རྩོམ་སྒྲིག་འབད། དེ་གི་ཤུལ་ལས་ཡིག་ཚང་ནང་ 
ལས་རིམ་སྡེ་ཚན་གྱིས་སྔོན་འགྲོའི་ཞུན་དག་ཐོག་ལས་ ཡིག་བསྐུར་རྣམ་གཞག་འདི་བཟོ་གནང་ཡི།  
 
 དེ་ཡང་ གཞི་ངོ་མ་འདི་ སྔོན་བྱོན་རྒྱལ་བ་གོངམ་ཚུ་དང་ ལྷག་པར་དུ་ རྒྱལཔོ་རིམ་བྱོན་ཚུ་གི་སྐུ་ཐོག་ལཱི་ གཞུང་གི་ཡིག་ཚང་
ནང་ ཡི་གུ་བྲི་ནི་གི་ལམ་ལཱིགས་ག་དེ་སྦེ་ཡོདཔ་ཨིན་ན་ དེ་གི་ལམ་སྲོལ་ལཱི་གཞི་བཟུང་སྟེ་ ད་རུས་ནངས་པ་ རྒྱལ་ཁབ་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་
འགྱུར་བ་དང་བསྟུན་པའི་ ལམ་ལཱིགས་འོས་འབྲེལ་ཡོད་མི་ཚུ་གིས་ ཁ་སྐོང་བཀལ་ཏེ་བཟོ་བཟོཝ་ཨིན། དེ་སྦེ་བཟོ་དགོ་མི་འདི་ཡང་ ལུགས་
བཤད་ལས། ལཱིགས་ངན་ཕ་མས་བསྟན་ཀྱང་སྤོངས། །ལཱིགས་བཟང་དགྲ་ལ་ཡོད་ཀྱང་ལུན།། ཟེར་གསུངས་ཡོདཔ་བཟུམ་ འཛམ་གླིང'སྤྱི་
འགྲོས་དང་མཐུན་པའི སྲོལ་བཟང་གིས་ཟུར་བརྒྱན་ཏེ་བཟོ་མི་འདི་ སྐད་ཡིག་གོང་འཕེལ་གྱི་ཆ་རྐྱེན་མེད་ཐབས་མེདཔ་ཅིག་ཨིནམ་མ་ཚད་ སྤྱི་
སྲོལ་དང་མཐུན་པའི་ལམ་ལཱིགས་འདི་ལཱི་བརྟེན་ཏེ་ སྔར་སྲོལ་ལས་ལྷག་པའི་བརྗོན་དོན་ཧ་གོ་ཚུགས་པའི་ཆ་རྐྱེན་དང་ ལག་ལུན་འཐབ་ངོ་བདེ་ཁྱད་
ཚུ་ལཱི་ ཕན་ཐབས་ལྷག་པར་དུ་འབྱུང་ཚུགས་པའི་དོན་ལཱི་ཨིན། 
  
 གྲུབ་འབྲས་དེ་ཅིག་བྱུང་ཚུགས་མི་འདི་ དང་པ་ རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ དྲགོས་དྲུང་ཆེན་ཤེས་རབ་རྒྱལ་མཚན་མཆོག་གི་ 
མཁྱེན་རྒྱ་ཆེ་བའི་ལམ་སྟོན་དང་ གཉིས་པ་ལཱི་ གོང་གསལ་མཁས་མཆོག་འཐུས་མི་ཚུ་གི་ལྷག་བསམ་བཟང་པའི མཉམ་འབྲེལ་ཟབ་མོ་ལཱི་
བརྟེན་ཏེ་ཨིནམ་མ་ཚད་ ལྷག་པར་དུ་ གཞི་བཀོད་ཀྱི་ཟིན་བྲིས་ལས་འགོ་བཟུང་སྟེ་ མཐའ་དཔྱད་ཞུན་དག་ཚུན་གྱི་གཙོ་ཁྲིད་མཛད་གནང་མི་ 
རྫོང་ཁ་མཁས་མཆོག་དྲགོས་སངས་རྒྱས་རྡོ་རྗེ་ལཱི་ བཀའ་དྲིན་དགའ་ཚོར་སྦོམ་སྦེ་ཞུ་ནི་དང་གཅིག་ཁར་ ལས་དོན་འདི་གི་དོན་ལཱི་ གྲོགས་རམ་དང་
རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མི་ གཞན་ཚུ་ལཱི་ཡང་ བཀའ་དྲིན་དགའ་ཚོར་ཡོད།  
 
 འབྲུག་གི་ཡིག་བསྐུར་རྣམ་གཞག་འདི་གི་ དམིགས་ཡུལ་ངོ་མ་ཅིག་ ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ སྔོན་གོང་ལས་ཡོད་པའི་སྔར་
སྲོལ་ཡིག་བསྐུར་རྣམ་གཞག་ཉམས་སྲུང་གི་ཐོག་ལས་ ང་བཅས་རའི་ལམ་སྲོལ་བདག་འཛིན་དང་གཅིག་ཁར་ གཞུང་འབྲེལ་ཡིག་འགྲུལ་གྱི་
ལྕོགས་གྲུབ་གོང་འཕེལ་ཐོག་ལས་ གཞུང་སྐྱོང་ལུགས་ལྡན་ཡར་དྲག་བཏང་སྟེ་ རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛོམས་ཀྱི་ ཀ་ཆེན་གསུམ་པ་
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དང་བཞི་པ་འགྲུབ་ཐབས་ལཱི་ཨིན། དེ་འབད་ནི་འདི་གིས་ དཔེ་དེབ་འདི་ནང་ ཞུ་ཕབ་ཕུལ་ཕབ་ཚུ་དང་ ཚིག་མཚམས་ བརྗོད་མཚམས་ དོན་
མཚམས་གཅད་ཐངས་ཚུ་ དངོས་སུ་ལག་ལུན་འཐབ་མི་ཚུ་གིས་ དཔེ་བཀོད་ཚུ་ནང་གི་ལམ་སྟོན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ མཛད་གནང་དགོཔ་ཨིན།  
འབྲུག་གི་ཡིག་བསྐུར་རྣམ་གཞག་གི་དཔེ་དེབ་འདི་ནང་ རང་ལཱིགས་སྔར་སྲོལ་ལམ་ལཱིགས་ཀྱི་དོན་ཚན་མ་ཚང་མི་དང་ ཚུལ་ལྡན་སྦེ་མ་འགྱོ་མི་ 
འབྲི་རྩོམ་གྱི་ཚིག་དོན་ཚད་ལྡན་མེད་པའི་སྐྱོན་ལ་སོགས་པ་ ག་ཅི་ར་ཡོད་རཱིང་ མཁྱེན་ལྡན་ཡོངས་ལཱི་བཟོད་གསོལ་ཞུ་ནི་དང་འབྲེལ་ ཐུགས་
བརྩེས་མི་འདོར་བའི་དགོངས་འཆར་གྱི་བཀའ་སློབ་ ཐད་ཀར་དུ་གནང་ཐབས་ཡོད་པར་ཞུ་ནི་དང་ ཕན་ཐབས་ཆེ་བའི་ལམ་སྟོན་གྱི་བཀའ་སློབ་ག་ཅི་
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འབྲུག་གི་ཡིག་བསྐུར་རྣམ་གཞག། 
   

༡༽ འབྲུག་གི་ཡིག་བསྐུར་རྣམ་གཞག་གི་ངོ་སྤྲོད། 
འབྲུག་གི་ཡིག་བསྐུར་རྣམ་གཞག་ཟེར་མི་འདི་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་གཞུང་འབྲེལ་གྱིས་གཙོས་པའི་ཚོང་འབྲེལ་དང་ སྒེར་འབྲེལ་ཚུ་གི་དོན་ལཱི་ 
ཡིག་འགྲུལ་ལག་ལུན་འཐབ་ཐངས་ཀྱི་ལམ་ལཱིགས་རིམ་པ་འདི་ལཱི་སླབ་ཨིན། སྤྱིར་བཏང་ཡིག་བསྐུར་ཟེར་མི་གི་གོ་དོན་འདི་ ཕར་དང་ཚུར་
གཏང་ནི་གི་གཏང་ཡིག་རིགས་ལཱི་གོཝ་ཨིན་རཱིང་ རྣམ་གཞག་འདི་ནང་ལཱི་ ཕར་དང་ཚུར་གཏང་ནི་གི་ཡི་གུ་གིས་མ་དོ་བར་ ནང་འབྲེལ་གྱི་ཡིག་
རིགས་དཔེར་ན། འབའ་གན་རྒྱ་དང་ ཡུལ་གོང་མ་ལཱི་ སྙན་གསོལ་དང་སྙན་ཞུ་ལ་སོགས་པའི་རིགས་ བཟོ་ཐངས་ཚུ་ཡང་ཚུད་དེ་ཡོད། དེ་མ་
ཚད་ ཁྲིམས་འབྲེལ་དང་ཚོང་འབྲེལ་ཡིག་རིགས་ གཞན་ཡང་གསུང་འཕྲིན་དང་ མགྲོན་ཞུ་ལ་སོགས་པའི་ཡིག་རིགས་འབྲི་ལཱིགས་ཚུ་ཡང་ 
ཡིག་བསྐུར་རྣམ་གཞག་འདི་ནང་ཚུདཔ་སྦེ་བཟོ་སྟེ་ཡོད།  
 
དེ་ཡང་ འབྲུག་གི་ཡིག་བསྐུར་རྣམ་གཞག་འདི་ རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ རྒྱལ་ཡོངས་ཡིག་རིགས་འབྲི་བཀོད་ཀྱི་ལམ་
སྟོན་ཅིག་སྦེ་བཟོ་དགོཔ་ད་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་རྫོང་ཁའི་ཡིག་རིགས་འབྲི་བཀོད་འབད་ཐངས་ཀྱི་དཔེ་ཚུ་ ག་དེམ་ཅིག་ཚང་ཚུགས་ཚུགས་བཀོད་དགོཔ་
ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིན། དཔེ་དེབ་འདི་ལཱི་ མིང་བཏགས་ཐངས་འདི་ཡང་ སྤྱིར་བཏང་གི་ལམ་ལཱིགས་ནང་ལཱི་ སྒེར་མིང་སྤྱི་མིང་ལཱི་
བཏགས་སྲོལ་ཡོད་མི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ སྔོན་གོང་ལས་གཏང་ཡིག་གི་རིགས་ལཱི་ ཐ་སྙད་སླབ་སྲོལ་ཡོངས་གྲགས་ཡོད་མི་གི་ ཡིག་བསྐུར་རྣམ་
གཞག་ཟེར་བའི་མིང་དེ་ར་ རང་འཇགས་སྦེ་བཞག་སྟེ་ཡོད། 
 
ཡིག་བསྐུར་རྣམ་གཞག་འདི་ ཀུན་མཁྱེན་རིག་འཛིན་འཇིགས་མེད་གླིང་པ་གིས། རིན་ཆེན་རྣམ་གསུམ་གྲགས་པའི་སྤྲིངས་ཡིག་གིས། །མུ་ཏིག་
འཁྲི་ཤིང་རབ་ཏུ་དགའ་བྱས་ནས། །བདུད་ཀྱི་བུ་མོའི་བཞིན་རས་ཀུན་དའི་ཚལ། །སྐལ་ངན་བགྱིད་ལ་མངོན་ཕྱོགས་སངས་རྒྱས་མཐུ།། ཟེར་
གསུངས་ཡོདཔ་བཟུམ་ སྔོན་རྒྱ་གར་འཕགས་པའི་ཡུལ་ལཱི་ སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཞལ་བཞུགས་པའི་བསྒང་སིང་ག་ལའི་རྒྱལ་པོའི་
སྲསམོ་ མུ་ཏིག་འཁྲི་ཤིང་གིས། མཁའ་མཉམ་འགྲོ་ལ་མཁྱེན་བརྩེས་རབ་དགོངས་ནས། །གྲངས་མེད་གསུམ་དུ་ཚོགས་གཉིས་རབ་རྫོགས་
ཏེ། །སྟོང་གསུམ་མི་མཇེད་ཞིང་གི་དཔལ་གྱུར་པ། །འདྲེན་མཆོག་ཤཱཀྱའི་ཏོག་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལཱུ། །ཟླ་ཟེར་ཕོག་པའི་ཆུ་སྐྱེས་གཞོན་ནུ་
བཞིན། །ལག་པའི་པདྨྨོ་སྙིང་གའི་ངོས་སུ་ཟུམ། །རྩེ་གཅིག་ཡིད་ཀྱིས་ཁྱོད་སྐུར་མངོན་ཕྱོགས་ཏེ། །ཅུང་ཟད་བསྟོད་ལ་ཐུགས་རྗེ་ཅན་ཁྱོད་དགོངས།། 
ཞེས་པ་ལ་སོགས་པ་ལྟ་བུའི་ཞུ་འཕྲིན་དང་། ཞུ་བ་ཕུལ་མི་གི་ལན་ལཱི་ བདག་ཅག་གི་སྟོན་པ་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ སངས་རྒྱས་
ཀྱི་སྐུ་ཐང་ཅིག་དང་ དེའི་གཤམ་ལཱི་ སྐྱབས་འགྲོ་དང་བསླབ་པའི་གནས་ལྔ་ལ་སོགས་པའི་དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་དོན་ཟབ་མོའི་གསུང་འཕྲིན་སྦེ་གཉིས་
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བྲིས་གནང་བ་ལཱི་བརྟེན་ཏེ་ བུ་མོ་མུ་ཏིག་འཁྲི་ཤིང་གིས་ བདེན་པ་མཐོང་བའི་འབྲས་བུ་ཐོབ་ནུག། དེ་ལས་ཚུར་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་འདི་
ལཱི་ ཡིག་བསྐུར་རྣམ་གཞག་གི་ལམ་ལཱིགས་བྱུང་ནུག། 
 
དེ་ལས་ ང་བཅས་རའི་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པ་རིན་པོ་ཆེ་ སྐྱབས་མགོན་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་མཆོག་གིས་ ལྷ་སྲིན་དམ་
བསྒྲགས་ཀྱི་བཀའ་ཤོག་གནང་ཡོད་མི་འདི་དང་། གྲོགས་པོ་རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱལ་པོ་ རཱ་ཛ་པདྨ་ནཱ་ར་ཡཱན་ལཱི་ ཚེ་སྔོན་སྨོན་ལམ་བཏབ་པའི་གྲོགས་
པོ་ཁྱོད། །སྐྱེ་གནས་ཡུལ་གྱིས་བསྐལ་ཡང་ཐུགས་ཡིད་འདྲེས། །འབུལ་བཟང་གསུང་འཕྲིན་འབྱོར་བས་བདག་ཀྱང་སྤྲོ། །བསྔོ་སྨོན་དཔག་མེད་
བཏབ་པས་འདི་ཕྱིར་བདེ།། ཞེས་པ་ལ་སོགས་པའི་གསུང་འཕྲིན་ཡིག་རིགས་དང་། བོད་ཀྱི་སྡེ་སྲིད་གཙང་པ་ཀརྨ་བསྟན་སྐྱོང་དབང་པོ་ལཱི་ 
འབྲུག་པ་ཕན་ཚུན་གྱི་རྩོད་གཞིའི་ཁྲ་ཐོ་གནང་བ་ལ་སོགས་པའི་ཁྲིམས་འབྲེལ་ཡིག་རིགས། མགར་ས་ཕྱུགཔོ་ལྷ་དབང་ཚེ་རིང་དང་ གཟར་ཆེན་ཆོས་
རྗེ་རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་པོ་ཚུ་གིས་ ཞབས་ཏོག་ལུགས་འབྱོར་གྱི་བརྩི་མཐོང་ངོས་ལུན་ལཱི་ གནང་བའི་གཟེངས་བསྟོད་ཀྱི་ལུགས་སོའི་ཡིག་རིགས།  

 
འབྲུག་པ་ཀུན་མཁྱེན་སངས་རྒྱས་རྡོ་རྗེ་གིས་ མཐུ་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་ལཱི་ དྲང་གཏམ་ཞུ་མཆིད་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་ལྷ་ཡི་
མཆོད་ཡོན་ཕུལ་བའི་ལན་ལཱི་གནང་བའི་ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པ་རིན་པོ་ཆེ་ངག་དབང་བདུད་འཇོམས་རྡོ་རྗེའི་བཀའ་མཆིད་གསེར་གྱི་ཅོད་པན་ལ་སོགས་
པའི་རྩོད་ཡིག་གནང་མི་ཚུ་ལས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ འབྲུག་གི་ཡིག་བསྐུར་རྣམ་གཞག་འདི་ རིམ་པ་བཞིན་དུ་དར་ཁྱབ་བྱུང་ནུག། 

 
སྲོལ་ཁྱུན་དེ་ཚུ་ཡང་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ནང་ གཞུང་དགེ་འདུན་གྲྭ་ཚང་གི་དྲུང་ཡིག་རྟ་མགྲིན་དབང་རྒྱལ། བུམ་ཐང་ཆོས་རྗེ་ངག་དབང་བསོད་
ནམས། སྡེ་པ་དགེ་བཤེས་ངག་དབང་རྒྱ་མཚོ། འབྲུག་པ་ལཱུ་ཙཱ་བ་ངག་དབང་དཔལ་བཟང་ཚུ་གིས་ སྔར་སྲོལ་གྱི་ཁྱུན་རིམ་པར་བཟུང་གནང་བའི་
ཁར་ ཤུལ་མ་ མི་རྗེ་འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་དང་ འབྲུག་རྒྱལ་དང་པ་གོང་ས་ཨོ་རྒྱན་དབང་ཕྱུག་ཡབ་སྲས་ཚུ་གི་སྐབས་ལས་ སློབ་དཔོན་
མཁས་པ་འགངས་ཆེན་དང་ ཚངས་ཁ་སློབ་དཔོན་རིན་པོ་ཆེ་ནོར་བུ་དབང་ཕྱུག། རྒྱལ་མགྲོན་དྲག་ཤོས་ཕྲིན་ལས་རྡོ་རྗེ། རྒྱལ་དྲུང་སྦོམ་ཤོསམ་དྲག་
ཤོས་སྐལ་བཟང་ཟླ་བ། རྒྱལ་དྲུང་ཆེན་མོ་དྲག་ཤོས་ཤིང་མཁར་བླམ་ལ་སོགས་པའི་རྒྱལཔོ་རིམ་བྱོན་གྱི་དྲུང་ཆེན་ཚུ་གིས་ འབྲུག་གི་ཡིག་བསྐུར་
རྣམ་གཞག་གི་ལམ་སྲོལ་འདི་ ལུགས་སྒྱུར་དང་བཅས་རིམ་པ་བཞིན་དུ་དར་ཁྱབ་བྱུང་ནུག། 
 

༢ ཡིག་བསྐུར་རྣམ་གཞག་འདི་གི་ཁྱད་ཆོས།  
འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ དུས་ཡུན་རིངམོ་གི་བར་ན་ བཀའ་ཤོག་དང་ཞུ་ཡིག་སྒེར་དོན་ཡིག་འགྲུལ་ལ་སོགས་པའི་ ཡིག་རིགས་འབྲི་སྲོལ་འདི་  
སྔར་སྲོལ་ལམ་ལཱིགས་རྐྱངམ་གཅིག་ལག་ལུན་འཐབ་སྟེ་གནང་ནུག། ཤུལ་མ་རྒྱལ་ཁབ་གོང་འཕེལ་གྱི་འགྱུར་བ་འགོ་བཙུགས་ཞིནམ་ལས་ 
རྒྱལ་ཁབ་གསར་བརྗེའི་མེས་པོ་དམ་པ་ འབྲུག་བརྒྱུད་འཛིན་གྱི་རྒྱལ་རབས་གསུམ་པ་ མི་དབང་འཇིགས་མེད་རྡོ་རྗེ་དབང་ཕྱུག་མཆོག་གི་སྐུ་རིང་
ལས་ བཀའ་ཤོག། ཞུ་ཡིག། སྒེར་འབྲེལ་ཡིག་འགྲུལ་གྱིས་མ་ཚད་པའི་གཞུང་འབྲེལ་དང་ཚོང་འབྲེལ། ཁྲིམས་འབྲེལ་གྱི་ཡིག་རིགས་བྲི་
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དགོཔ་ཡང་ རྒྱ་ཆེ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་ཐོན་ནུག། དེ་འབདཝ་ལས་ རྒྱལ་མགྲོན་དྲག་ཤོས་ཕྲིན་ལས་རྡོ་རྗེ་དང་ རྒྱལ་དྲུང་ཆེན་མོ་དྲག་ཤོས་ཤིང་མཁར་
བླམ་ཚུ་གི་སྐབས་ལས་ དེང་རབས་ཀྱི་ཡིག་རིགས་འབྲི་སྲོལ་ལག་ལུན་འཐབ་ནི་འདི་ཡང་ འགོ་བཙུགས་གནང་ནུག།  

 
ད་རུས་ནངས་པ་རྒྱལ་ཁབ་གོང་འཕེལ་གྱི་མགྱོགས་ཤུགས་ལས་བརྟེན་ གཞུང་སྒེར་གྱི་ཕྱག་ལཱ་ཚུ་ ཡིག་ཐོག་ལཱི་ལག་ལུན་འཐབ་དགོཔ་རྒྱ་ཆེ་
དྲགས་སྦེ་འཐོནམ་ད་ འབྲི་སྲོལ་གྱི་ལམ་ལཱིགས་ཡང་ ཅི་རིགས་སྣ་ཚོགས་བྱུང་སྟེ་ཡོད་མི་ཚུ་ ད་ལས་ཕར་ སྔར་སྲོལ་ཡིག་རིགས་ཀྱི་ལག་
ལུན་དང་ ད་སྲོལ་ཡིག་རིགས་ཀྱི་ལག་ལུན་ཟུང་འབྲེལ་གྱི་ཐོག་ལས་ ལག་ལུན་འཐབ་ཆོག་ཆོ་གི་ གཞུང་འབྲེལ་ལམ་སྟོན་ཅིག་དགོཔ་གལ་ཆེ་
བའི་དུས་ལཱི་ལྷོད་དེ་ཡོད། དེ་གི་དོན་ལཱི་ སྔོན་གྱི་མཁས་པ་ཚུ་གིས་མཛད་དེ་གནང་བའི་ཡིག་བསྐུར་རྣམ་གཞག་ཚུ་ལས་ ཀུན་མཁྱེན་མི་ཕམ་
རིན་པོ་ཆེའི་ཡིག་བསྐུར་རྣམ་གཞག་མདོ་ཙམ་བརྗོད་པ་མེ་ཏོག་ནོར་བུའི་འཕྲེང་བ། རྒྱལ་བ་གོང་ས་ལྔ་པའི་དྲུང་ཆེན་གྱིས་མཛད་པའི་ འཕྲིན་ཡིག་གི་
རྣམ་པར་གཞག་པ་ལུགས་བཤད་ནོར་བུ་འདྲེན་པའི་གྲུ་གཟིངས། འབྲུག་གི་རྗེ་མཁན་ཁྲི་རབས་ ༩ པ་ཐུབ་དབང་ཤཱཀྱ་རིན་ཆེན་གྱི་ཆབ་ཤོག་ 
སེངྒེའི་རྒྱུད་ཀྱི་སྒྲ་དབྱངས། འབྲུག་གི་སློབ་དཔོན་མཁས་པ་འགངས་ཆེན་གྱིས་མཛད་པའི་ཡིག་བསྐུར་རྣམ་གཞག་ལ་སོགས་པ་མང་རབས་ཅིག་
འདུག། དེ་ཚུ་ལཱི་གཞི་བཞག་སྟེ་ ད་རུས་ནངས་པ་ མཁས་དབང་ཚུ་གིས་རྩོམ་སྒྲིག་གནང་བའི་ ཡིག་བསྐུར་རྣམ་གཞག་མང་རབས་ཅིག་ཐོན་
ཏེ་ཡོད་མི་ཚུ་ནང་ སྔར་སྲོལ་དང་ད་སྲོལ་གཉིས་ཆ་ར་ལུགས་ཤོམ་སྦེ་བཀོད་དེ་ཡོད་རཱིང་ དཔེ་དེབ་དེ་ཚུ་ནང་ ལམ་ལཱིགས་གཅིག་མཚུངས་ཅིག་
མེདཔ་ལས་ ལག་ལུན་འཐབ་པའི་སྐབས་ལཱི་ལམ་ལཱིགས་གཅིག་སྦེ་འགྱོ་མ་བཏུབ་པའི་དཀའ་ངལ་ཐོནམ་ལས་བརྟེན་ ད་རུས་རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་
ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ སྔོན་གྱི་ཡིག་བསྐུར་རྣམ་གཞག་ཁུངས་ལྡན་ཚུ་གི་ལུགས་ཆ་ལཱི་གཞི་བཟུང་ ད་རུས་ནངས་པ་གི་ལམ་སྲོལ་བྱ་
སྟབས་བདེ་མི་ཚུ་གིས་ཟུར་བརྒྱན་པའི་ འབྲུག་གི་ཡིག་བསྐུར་རྣམ་གཞག་འདི་ མཁས་མཆོག་འཐུས་མི་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ ཡང་བསྐྱར་གོ་
བསྡུར་གྱི་ཐོག་ལས་ གཏན་འཁེལ་གྲུབ་ཡོད་པའི་དཔེ་དེབ་འདི་ དུས་མཐུན་གྱི་ལག་ལུན་འཐབ་ནི་ལཱི་ མཁོ་བའི་ཆ་རྐྱེན་ཅིག་དང་ རྒྱལ་
ཡོངས་སྐད་ཡིག་རྫོང་ཁ་ལག་ལུན་གཅིག་མཚུངས་འཐབ་ནི་གི་མཐུན་རྐྱེན་གྱི་ཞབས་ཏོག་ལུགས་ཤོམ་སྦེ་གྲུབ་སྟེ་ མི་མང་ཡོངས་ལཱི་ཕན་ཐོགས་
ཚུགས་པའི་ཁྱད་ཆོས་དང་ལྡནམ་སྦེ་ཡོད། 
 
༣ ཡིག་བསྐུར་རྣམ་གཞག་འདི་གི་གོ་རིམ་སྒྲིག་ཐངས། 
འབྲུག་གི་ཡིག་བསྐུར་རྣམ་གཞག་འདི་ནང་ དང་པ་གཞུང་འབྲེལ་ཡིག་རིགས། གཉིས་པ་ཚོང་འབྲེལ་ཡིག་རིགས། གསུམ་པ་སྒེར་འབྲེལ་ཡིག་
རིགས།  བཞི་པ་ཡིག་རིགས་ལམ་སྟོན་གཞན་དང་བཅས་ སྤྱིར་བཏང་བམ་ཚན་ཁག་བཞི་ལཱི་དབྱེ་བ་ཕྱེས་ཏེ་ཡོད། དེའི་ནང་གསེས་ཀྱི་དབྱེ་བ་
ལཱི་ བམ་ཚན་དང་པ་གཞུང་འབྲེལ་ཡིག་རིགས་ནང་ ལུའུ་དང་པ་གཞུང་འབྲེལ་ཞུ་ཡིག། ལུའུ་གཉིས་པ་བཀའ་ཤོག། ལུའུ་གསུམ་པ་ཁྲིམས་
འབྲེལ་ཡིག་རིགས། ལུའུ་བཞི་པ་གཞུང་འབྲེལ་ཡིག་འགྲུལ་ཚུ་བགོ་སྟེ་ཡོད་པའི་ཁར་ བམ་ཚན་གཉིས་པའི་ནང་ ལུའུ་ལྔ་པ་ཚོང་འབྲེལ་ཡིག་
འགྲུལ། བམ་ཚན་གསུམ་པའི་ནང་ ལུའུ་དྲུག་པ་ སྒེར་འབྲེལ་གྱི་ཡིག་འགྲུལ་རིགས་དང་། བམ་ཚན་བཞི་པ་ ཡིག་རིགས་ལམ་སྟོན་གཞན་
གྱི་ནང་ལཱི་ ལུའུ་བདུན་པ་ གོང་གི་དབྱེ་ཁག་ཚུ་ནང་མ་ཚུད་པའི་ཡིག་རིགས་ལམ་སྟོན་སྣ་ཚོགས་བཅས་བཀོད་དེ་ཡོད།  
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སྔོན་གྱི་ཡིག་བསྐུར་རྣམ་གཞག་གི་དཔེ་དེབ་ཚུ་ནང་ མང་ཤོས་ར་ཡུལ་སོ་སོ་ལཱི་ཆེ་བསྟོད་མང་བའི་བཀོད་པ་དང་ བརྗོད་དོན་དང་བསྟུན་པའི་ཚིག་
སྦྱོར་འབྲི་ཐངས་ཀྱི་དཔེ་བཀོད་ལཱི་ གཙོ་བོར་བཏོན་ཏེ་འདུག། ཨིན་རཱིང་ འབྲུག་གི་ཡིག་བསྐུར་རྣམ་གཞག་འདི་ནང་ ལག་ལུན་འཐབ་མི་ཚུ་
ལཱི་མཁོ་ཆེ་བའི་ཡིག་རིགས་ཀྱི་དབྱེ་བ་རུ་རུ་བཞིན་གྱི་ངོ་སྤྲོད་དང་དབྱེ་བ་ སྒྲིག་བཀོད་དང་མཚན་ཉིད་ གོ་དོན་དང་དཔེ་བཀོད་བཅས་པ་ལཱི་གཙོ་བོར་
བཏོན་ཏེ་ཡོད། 
 
དེ་འབད་ནི་འདི་གིས་ འབྲུག་གི་ཡིག་བསྐུར་རྣམ་གཞག་འདི་གིས་ རང་ལཱིགས་ཡིག་བསྐུར་རྣམ་གཞག་གི་ཁྱད་ཆོས་གསལ་སྟོན་འབདཝ་མ་ཚད་ 
སྔར་སྲོལ་དང་ད་སྲོལ་ལག་ལུན་འཐབ་དགོ་པའི་རིགས་ཀྱི་དཔེ་བཀོད་དང་ གཞན་བྱ་སྟབས་བདེ་བའི་དོན་ལཱི་ གཞུང་འབྲེལ་ཡིག་འགྲུལ་རིགས་
ལཱི་ བཀོད་ཤོག་དང་བཅསཔ་སྦེ་ཡོད་ནི་འདི་གིས་ ལག་ལུན་འཐབ་མི་ཚུ་ལཱི་ ཡིག་བསྐུར་རྣམ་གཞག་གཞན་ཚུ་ལས་ལྷག་པའི་དོན་སྨིན་གྱི་
ཕན་ཐོགས་འབྱུང་ཚུགསཔ་ཨིན་ནོ།། 
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བམ་ཚན་དང་པ། གཞུང་འབྲེལ་ཡིག་རིགས། 

 
1. ལེའུ་དང་པ།  གཞུང་འབྲེལ་ཞུ་ཡིག། 
2. ལེའུ་གཉིས་པ།  བཀའ་ཤགོ། 
3. ལེའུ་གསུམ་པ།  ཁྲིམས་འབྲེལ་ཡིག་རིགས། 
4. ལེའུ་བཞི་པ།  གཞུང་འབྲེལ་ཡིག་འགྲུལ། 
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ལེའུ་དང་པ། གཞུང་འབྲེལ་ཞུ་ཡིག། 
 

༡ ངོ་སྤྲོད། 
ཞུ་ཡིག་ཟེར་མི་འདི་ སྤྱིར་བཏང་ཡུལ་གོང་མ་དང་ རང་ལས་མཐོ་བའི་གོ་གནས་ཅན་གྱི་རིགས་ལཱི་ ཞུ་བ་ཡིག་ཐོག་ལཱི་བཀོད་དེ་ ཕུལ་མི་
ཅིག་ལཱི་སླབ་ཨིན། ཡུལ་གོང་མ་དང་རྒན་རབས་ལཱི་ གུས་ཞབས་ཀྱི་ཐོག་ལས་ཞུ་ཡིག་སྦེ་ཕུལ་དགོ་མི་འདི་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྔར་སྲོལ་ལམ་
ལཱིགས་ཀྱི་གཞི་རྩ་གལ་ཆེ་ཤོས་ཅིག་ཨིན།  
 
གཞུང་འབྲེལ་ཞུ་ཡིག་ཟེར་མི་འདི་ ཡིག་ཚང་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་ཅིག་གི་སྐོར་ལས་ གཞུང་གི་ཡིག་ཚང་ནང་ལཱ་འགན་ཡོད་མི་ཅིག་གིས་ 
རང་ལས་མཐོ་བའི་གོ་གནས་ཅན་ཅིག་དང་ ཡངན་ ལཱ་གི་གནས་རིམ་ལཱི་བརྟེན་ཏེ་ ཞུ་ཡིག་སྦེ་བྲི་དགོ་མི་གི་ཡིག་རིགས་ཚུ་ལཱི་སླབ་ཨིན། 
 
འདི་གི་སྐབས་ལཱི་ གཞུང་གི་ཡིག་ཚང་ཟེར་མི་འདི་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྤྱི་ནོར་དམ་པ་མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་དང་ སྐུ་འཁོར་
ལྷན་རྒྱས་ འབྲུག་གཞུང་ལྷན་སྡེ་རྣམ་གསུམ་གྱི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་མི་དང་ ཞི་དྲག་གཞུང་གི་ལས་སྡེའི་རིགས་ རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མོའི་དགོངས་
དོན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མཐའ་དོན་ལཱི་གཞི་བཙུགས་འབད་ཡོད་པའི་ ཡིག་ཚང་གི་རིགས་ལཱི་སླབ་ཨིན། དེ་མ་ཚད་ གཞུང་ལས་ངོས་
འཛིན་གྲུབ་པའི་ ཆོས་སྡེ་དང་མི་དམངས་ཀྱི་སྡེ་ཚན་སོ་སོའི་སྤྱི་དོན་ལཱི་བཙུགས་པའི་ སྒེར་སྡེའི་ཡིག་ཚང་ཚུ་ཡང་ གཞུང་གི་ཡིག་ཚང་ཟེར་བའི་
ཐ་སྙད་ཀྱི་གྲངས་སུ་ཚུདཔ་སྦེ་རྩིཝ་ཨིན།  

 
༢ དབྱེ་བ། 
དེ་བཟུམ་མའི་གཞུང་འབྲེལ་ཞུ་ཡིག་རིགས་ལཱི་ ནང་གསེས་ཀྱི་དབྱེ་བ་གཞུང་འབྲེལ་ཞུ་ཡིག་དང་ གཞུང་འབྲེལ་སྒེར་དོན་ཞུ་ཡིག་སྦེ་ཁག་བདུན་
ཡོད་མི་ཚུ་ཡང་། 

 ཀ གྲོས་འབུལ་ཞུ་ཡིག། 

 ཁ ཞུ་བཀོད་ཞུ་ཡིག། 

 ག བཀའ་དྲིན་དྲིན་ཕུལ་གྱི་ཞུ་ཡིག། 

 ང ཞུ་ལན་ཞུ་ཡིག། 

 ཅ མགྲོན་བརྡའི་ཞུ་ཡིག། 
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 ཆ སྔར་སྲོལ་དང་ད་སྲོལ་གང་རཱིང་བྲི་ཆོག་པའི་ཞུ་ཡིག་སྣ་ཚོགས། 

 ཇ གཞུང་འབྲེལ་སྒེར་དོན་ཞུ་ཡིག། 

 

༣ སྒྲིག་བཀོད། 
ཞུ་ཡིག་གི་སྒྲིག་བཀོད་ཟེར་མི་འདི་ ཉེ་བར་མཁོ་བའི་འབྲི་ཆས་ལས་བཟུང་སྟེ་སྔར་སྲོལ་གྱི་སྒྲིག་བཀོད་དང་ ད་སྲོལ་གྱི་སྒྲིག་བཀོད་དབྱེ་བ་ཁ་
གསལ་བཀོད་མི་ལཱི་སླབ་ཨིན། དེ་ཚུ་འབྲེལ་ཡོད་གནད་དོན་སོ་སོའི་དྲན་གསོ་དང་བཅས་པ་འོག་ལཱི་བཀོད་དེ་ཡོད།  

 
ཀ ཉེར་མཁོའི་འབྲི་ཆས། 

ཉེར་མཁོའི་འབྲི་ཆས་ཟེར་མི་འདི་ ཡི་གུ་བྲི་ནི་གི་འབྲི་ཤོག་དང་ སྣག་རྩི་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་དང་ དེ་ཁར་འབྲི་ཤོག་གི་ཞིང་ཁམས་ཐོབ་ཐང་དང་ 
ཡིག་གཟུགས་ཀྱི་དབྱེ་བ་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་ལཱི་སླབཨིན། 

 
འབྲི་ཤོག། 

གཞུང་འབྲེལ་འབྲི་ཤོག་འདི་ དང་པ་ར་མགུ་ལས་ཕར་ ལས་ཁུངས་ཀྱི་མིང་དང་ཁ་བྱང་ རྫོང་ཁའི་ནང་བཀོད་དགོ། ཨིང་ལིཤ་ནང་བཀོད་དགོཔ་
ཡོད་པ་ཅིན་ རྫོང་ཁ་ལྟག་ལས་དང་ ཨིང་ལིཤ་འོག་ལས་སྦེ་འབྲི་ཤོག་གི་སྦུག་ལཱི་ཚུདཔ་སྦེ་བཀོད་དགོ། གཞུང་གི་ལས་རྟགས་འདི་ སྤྱིར་
བཏང་འབྲི་ཤོག་གི་གཡས་ཁ་ཐུག་བཀོདཔ་ཨིན་རཱིང་ བདེ་སྟབས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཁ་བྱང་གི་གཡས་གཡོན་སྦུག་གསུམ་གང་རཱིང་ནང་བཀོད་པ་ལཱི་
མ་བཏུབ་མེད།  
 
དེ་ལས་ ལྷན་ཁག་གི་དབུ་འཛིན་བློན་པོ་དང་དྲུང་ཆེན་ དེ་དང་དོ་མཉམ་གྱི་གོ་གནས་ཅན་གྱི་འགོ་དཔོན་ཚུ་གིས་ གཞུང་འབྲེལ་འབྲི་ཤོག་གི་
གཞུང་རྟགས་འོག་ལཱི་ རང་གི་གོ་གནས་ཀྱི་མིང་ཡང་བཀོད་སྲོལ་ཡོད། གལ་སྲིད་འབྲི་ཤོག་གུར་ ཡི་གུ་སྐྱེལ་མི་གི་མིང་གསལ་བྲིས་ཏེ་ཡོད་པ་
ཅིན་ འོག་ལཱི་སྔར་སྲོལ་སྒྲིག་བཀོད་ནང་ མགུལ་རྒྱན་འོག་གི་དྲན་གསོ་ནང་བཀོད་དེ་ཡོད་པའི་ མཐོ་བའི་རབ་འབྲིང་ཐ་གསུམ་མ་བརྩིས་པའི་
གཞན་ཚུ་གིས་ དེ་བཟུམ་མའི་འབྲི་ཤོག་འདི་ སྒེར་དོན་ཡང་ན་ གཞུང་འབྲེལ་སྒེར་དོན་ལཱི་མ་གཏོགས་ གཞུང་དོན་ངོ་མ་ལཱི་ལག་ལུན་མི་
འཐབ། གཞུང་འབྲེལ་གྱི་ཞུ་ཡིག་རིགས་ ལས་སྡེ་རང་སོའི་ལས་རྟགས་དང་ ཁ་བྱང་ཡོད་པའི་འབྲི་ཤོག་ལག་ལུན་འཐབ་དགོཔ་དང་ ཞུ་
ཡིག་གི་ཡི་གུའི་རིགས་ སྣག་རྩི་དམརཔོ་གིས་འབྲི་སྲོལ་མེད། 
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འབྲི་ཤོག་གི་ཞིང་ཁམས། 
ཞུ་ཡིག་གི་རིགས་ འབྲི་ཤོག་གི་གཡས་དང་མགུ་ཤོག་ཕུལ་སའི་ཕྱོགས་སྦེ་བརྩིས་ཏེ་ ཆེ་བསྟོད་ཀྱི་དོན་ལཱི་ཞིང་ཁམས་རྒྱ་ཆེ་སུ་སྦེ་བཞག་དགོ། 
འབྲི་ཤོག་གི་གཡོན་དང་མཇུག་ཤོག་ཕུལ་མིའི་ཕྱོགས་སྦེ་བརྩིས་ཏེ་ དམན་ས་བཟུང་བའི་དོན་ལཱི་ ཞིང་ཁམས་ཀྱི་རྒྱ་ཆུང་སུ་སྦེ་བཞག་དགོ། 
 
དྲན་གསོ། འབྲི་ཤོག་གི་གཡས་ཟེར་མི་འདི་ ཡི་གུ་འབྲི་མི་གི་གཡོན་ཁ་ཐུག་ལཱི་རྩིཝ་ཨིན། ཞིང་ཁམས་ཟེར་མི་འདི་ འབྲི་ཤོག་གི་ས་སྟོང་
ལཱི་སླབ་ཨིན། 
 
སྣག་རྩི། 
གཞུང་འབྲེལ་ཞུ་ཡིག་རིགས་སྣག་རྩི་གནགཔོ་དང་ཧོནམོ་གིས་མ་གཏོགས་ ལྕང་ཁ་དང་དམརཔོ་ཚུ་གིས་བྲི་ནི་མི་འོང་། སྣག་རྩི་དམརཔོ་འདི་ 
ཧེ་མ་ དམག་གི་བརྡ་སྐུལ་ཡིག་རིགས་ལཱི་ ལག་ལུན་འཐབ་ཨིན་མས། ད་རུས་ནངས་པ་ གལ་ཅན་ཟེར་བའི་བརྡ་སྟོན་ཡི་གུ་དང་ གཞན་
དམིགས་བསལ་ཉེན་ཅན་གྱི་མཆན་ཡིག་བཀོད་ནི་ལཱི་ལག་ལུན་འཐབ་ཨིན། 
 
ཡིག་གཟུགས། 
རྫོང་ཁའི་གཞུང་འབྲེལ་ཞུ་ཡིག་རིགས་ཀྱི་ཡིག་གཟུགས་འདི་ གཙོ་བོ་འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཡོངས་ཡི་གུ་ མགྱོགས་ཡིག་འདི་ལག་ལུན་འཐབ་དགོཔ་
ཨིན། མགུ་ཡིག་གཙོ་བོ་ཚུ་ དབུ་ཅན་ནང་ལག་ལུན་འཐབ་དགོ་རཱིང་ འཐབ་ཆོགཔ་ཨིན། ཡིག་གཟུགས་ཀྱི་ཚད་གཞིའི་ཐད་ རྩོམ་རིག་
གཞན་ནང་ རང་སོའི་མཁོ་འདོད་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ལག་ལུན་འཐབ་ཆོགཔ་ཨིན་རཱིང་ ཡིག་བསྐུར་གྱི་སྐབས་ལཱི་ མགྱོགས་ཡིག་རིགས་ ཌི་ཌི་
སི་ མགྱོགས་ཡིག་སྦོམ་ཚད་ ༡༢ དང་ དབང་འདུས་ ༢༩ སྦོམ་ཚད་ ༣༢ འབད་མི་ དེ་བཟུམ་སྦེ་ དབུ་ཅན་གྱི་རིགས་ ཌི་ཌི་སི་
དབུ་ཅན་ སྦོམ་ཚད་ ༡༢ འབད་མི་འདི་ ལག་ལུན་འཐབ་དགོཔ་ཨིན། ཡིག་གཟུགས་ཀྱི་ཚད་གཞིའི་ལམ་ལཱིགས་འདི་ ཡིག་འགྲུལ་ཆ་
མཉམ་ལཱི་དེ་གིས་རིགས་བསྒྲེས་ཏེ་ ལག་ལུན་འཐབ་པ་གིས་འཐུས།  
 
ཁ སྔར་སྲོལ་ལམ་ལཱིགས་ཀྱི་སྒྲིག་བཀོད། 
སྔར་སྲོལ་ལམ་ལཱིགས་ཀྱི་སྤྱིར་བཏང་སྒྲིག་བཀོད་ལཱི་ མཚམས་ཞུའི་གནད་དོན་ངོ་མ་མ་བརྩིས་པར་ ཆེ་བརྗོད། གུས་ཞུ། ཁམས་འདྲི། གནས་
ཚུལ་ཞུ་བ། བརྟན་བཞུགས། ཟླ་ཚེས། མིང་རྟགས་ལག་བྲིས་བཅས་ མཚན་ཉིད་བདུན་ལྡན་སྦེ་བརྩི་ནི་ཡོད། དེ་ཡང་ མགུ་ཡིག་མགུལ་
རྒྱན་ཆེ་རྟགས་ཀྱི་ཨང་ཡིག་ མཁྱེན་གསོལ་དང་བཞི་ ཡུལ་གྱི་ཆེ་བསྟོད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་མཚན་ཉིད་དང་། ཞུ་ཕབ་དང་ཕུལ་ཕབ་གཉིས་རང་གི་གུས་
ཞབས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་ཀྱི་མཚན་ཉིད། ཡིག་ཨང་ གནམ་ལཱུ་ཟླ་ཚེས་ མིང་ཡིག་ལག་བྲིས་གསུམ་ཁུངས་གཏུགས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་མཚན་ཉིད་སྦེ་
མཚན་ཉིད་གསུམ་དང་ཁྱད་ཆོས་དགུ་ལྡན་སྦེ་རྩིཝ་ཨིན།  
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དེ་འབདཝ་ད་ ཡིག་ཚང་ལཱ་གི་སྟབས་བདེ་དོག་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ གཞུང་འབྲེལ་ཡིག་རིགས་དཔེ་བཀོད་ཚུ་ སྔར་སྲོལ་གྱི་མཚན་ཉིད་བདུན་ལྡན་ཆ་
ཚང་མེད་དེ་འབད་རཱིང་ རང་ལཱིགས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་ གང་འོས་ཉམས་སྲུང་འབད་དེ་ཡོདཔ་ལས་ སྔར་སྲོལ་ལམ་ལཱིགས་ཀྱི་གྲངས་སུ་ཆ་བཞག་སྟེ་
ཡོད། སྔར་སྲོལ་ལམ་ལཱིགས་ག་ཨིན་མི་འདི་ མཁྱེན་འདོད་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལཱི་སྒེར་འབྲེལ་ཡིག་འགྲུལ་ལམ་ལཱིགས་ནང་གཟིགས་གནང་།  
 
མགུ་ཡིག། 
གཞུང་སྒེར་གྱི་ཞུ་ཡིག་རིགས་ག་ཅི་ར་ཨིན་རཱིང་ འགོ་བཙུགསཔ་ད་མགུ་ཡིག་ ༊ འདི་བྲིས་ཏེ་འགོ་བཙུགས་དགོ། དེ་གུས་ཞབས་ཀྱི་དོན་ལཱི་ 
པུས་མོ་སར་བཙུགས་ཏེ་ཕྱག་ཕུལ་བའི་བརྡ་དོན་ཨིན། དེ་ཡང་ ལྟག་གི་ཨང་ཡིག་ ༢ ཀྱི་གཟུགས་རྣམ་འདི་ ལཱིས་ངག་གཉིས་དང་ འོག་
གི་ - འོག་ཐིག་འདི་སེམས། འོག་གི་བརྡ་རྟགས་ ུ  འདི་སྒོ་གསུམ་གུས་བཏུད་མཚོན་པའི་དོན་ཨིན། འདི་གི་མིང་ལཱི་ དབུ་འཁྱུད་ 
དབུ་འཛུགས་ དབུ་འཛིན་ཟེར་ཡང་སླབ་སྲོལ་ཡོད། 
 
མགུལ་རྒྱན། 
ཞུ་ཡིག་ཕུལ་སའི་ཡུལ་གྱི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ལཱི་ ཆེ་བསྟོད་ཀྱི་སྙན་ཚིག་འོས་འབབ་ལྡན་ཏོག་ཏོ་ཅིག་བཀོད་མི་འདི་ལཱི་ མགུལ་རྒྱན་
ཟེར་སླབ་ཨིན། དེ་ཡང་ ཆེ་བསྟོད་ཀྱི་ཚིག་གི་མཇུག་ལཱི་་་་། 
1. གུས་ཞབས་ཐོབ་ལམ་བླ་མེད་ལཱི་ རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་ཀྱི་པདྨྨོའི་དྲུང་དུ། ཡངན་ ཞབས་པད་གསེར་ཁྲི་མངོན་མཐོའི་དྲུང་དུ།  
2. གུས་ཞབས་ཐོབ་ལམ་དང་པའི་རིགས་ལཱི་ རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་དྲུང་དུ། ཡངན་ མཆོག་གི་ཞབས་དྲུང་དུ། 
3. གུས་ཞབས་ཐོབ་ལམ་ གཉིས་པའི་རིགས་ལཱི་ མཆོག་གི་སྐུ་དྲུང་དུ། ཡངན་ སྐུ་དྲུང་དུ།  
4. གུས་ཞབས་ཐོབ་ལམ་གསུམ་པའི་རིགས་ལཱི་ མཆོག་ལཱི། ཡངན་ དྲུང་དུ། ཟེར་བྲི་དགོ། 

མགུལ་རྒྱན་གྱི་ཆེ་བསྟོད་ཚིག་གཞི་དེ་ཡང་ སྔར་སྲོལ་ངོ་མ་ལཱི་ ག་ནི་ལས་རྒྱསཔ་སྦེ་བཀོད་དེ་ཡི་གུ་གྱལ་ཐིག་གཉིས་གསུམ་རུ་གངམ་ཨིན། 
ཡུལ་གོང་མ་ལཱི་མཆོད་པར་བརྗོད་པ་ཚོགས་བསག་ནི་གི་རྒྱུ་ཨིན་རཱིང་ ད་རུས་ནངས་པ་ གོ་བདེ་བའི་ཁྱད་པར་དང་མགྱོགས་ཐབས་ལཱི་ གཙོ་བོར་
བཏོན་ཏེ་ གྱལ་ཐིག་གཅིག་དང་ ག་དེམ་ཅིག་རྒྱས་རཱིང་གྱལ་ཐིག་ཕྱེད་དང་གཉིས་དེ་ཅིག་ནང་ ཤོང་ཚུགས་པའི་མགུལ་རྒྱན་སྦེ་འབྲིཝ་ཨིན། 
 
མགུལ་རྒྱན་གྱི་ཚིག་གཞི་རིང་ཐུང་ག་དེམ་ཅིག་ཡོད་དེ་འབད་རཱིང་ བར་ན་ལས་ ཚིག་མཚམས་མ་བཅད་པར་ འཕྲོ་མཐུད་དེ་བྲི་དགོ། དེ་འབདཝ་
ད་ མགུལ་རྒྱན་གྱི་གྱལ་གཉིས་པ་ནང་ལཱི་ཉུང༌ཤོས༌ཡིག༌འབྲུ༌ ༡༡ དགོ། 
 
1. བླ་ན་མེད་པའི་གུས་ཞབས་ཐོབ་ལམ། 



 

10 
 

 

དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ནང་ བརྒྱུད་འཛིན་གྱི་རྒྱལཔོ་མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་འདི་ ཆོས་སྲིད་གཉིས་ཀའི་དབུ་
ཁྲིད་དང་ དྲག་པོའི་གུང་རྗེ་ཨིནམ་མ་ཚད་ འཛམ་གླིང་གཞན་གྱི་རྒྱལ་པོ་ཚུ་ལས་ཁྱད་དུ་འཕགས་པའི་ ཆོས་ལྡན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཆོས་
ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ངོ་མ་ཅིག་ཨིནམ་ལས་བརྟེན་ ག་བ་ཡང་ལྷག་པའི་གུས་ཞབས་ཕུལ་དགོཔ་གལ་ཆེ། དེ་འབད་ནི་འདི་གིས་ འབྲུག་གི་
ཡིག་བསྐུར་རྣམ་གཞག་འདི་ནང་ ཆེ་བསྟོད་དང་གུས་ཞབས་ཚུ་ དམིགས་བསལ་གྱིས་ཕུལ་ཏེ་ཡོད་མི་འདི་ ག་ར་གིས་ལག་ལུན་
ཚུལ་མཐུན་འཐབ་དགོཔ་དང་ དམིགས་བསལ་གྱི་ཆེ་བསྟོད་དང་གུས་ཞབས་འདི་ གཞན་ག་ལཱི་ཡང་ལག་ལུན་འཐབ་མི་ཆོག། ཨིན་
རཱིང་ སྐྱབས་རྗེ་རྗེ་མཁན་རིན་པོ་ཆེ་ཡང་ འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཡོངས་ཆོས་ཀྱི་དབུ་ཁྲིད་གཙོ་བོ་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ ཆེ་བསྟོད་དང་གུས་ཞབས་
ཚུ་ དམིགས་བསལ་གྱིས་ཕུལ་ཏེ་ཡོད་མི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ལག་ལུན་འཐབ་དགོ། 
 
རང་ལས་མཐོ་བ་ལཱི་གུས་ཞབས་འདི་ ཞུ་ཡིག་ཕུལ་མི་རང་དང་འཁྲིལ་ཏེ་འགྱོཝ་ལས་ འདི་ནང་ལཱི་ ཞུ་ཡིག་ཕུལ་མི་འདི་ ཞི་
གཡོག་གོ་རིམ་རྒྱབ་སྐྱོར་སྡེ་ཚན་མན་ཆད་ལཱི་ཆ་བཞག་སྟེ་ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་དང་ རྗེ་
མཁན་རྣམ་གཉིས་བླ་ན་མེད་པའི་གུས་ཞབས་ཐོབ་ལམ་ཡོད་པའི་འོག་ལས་ གཞན་ཚུ་ལཱི་གུས་ཞབས་ཀྱི་ཐོབ་ལམ་འདི། 
 

2. གུས་ཞབས་ཐོབ་ལམ་དང་པའི་དང་པ་རྒྱལ་པོའི་ཡབ་དང་རྒྱལ་བཙུན་ རྒྱལ་ཡུམ་དང་ བརྒྱུད་འཛིན་རྒྱལ་སྲས་དཔོན་སློབ་ རྒྱལ་ཁབ་
གཞན་གྱི་དབུ་ཁྲིདཔ་ རྒྱལཔོ་དང་ཆོས་ཀྱི་དབུ་འཛིན་ཚུ། 
 

3. གུས་ཞབས་ཐོབ་ལམ་དང་པའི་གཉིས་པ་རྒྱལ་པོའི་སྲས་སྲོས་ རྒྱལ་པོའི་སྐུ་མཆེད་གཞན་དགེ་འདུན་འདུས་དམངས་དང་ སྤྱི་ཚོགས་
ལྷན་བཞུགས་ ལྷན་སྡེ་རྣམ་གསུམ་གྱི་དབུ་ཁྲིད་ དེ་དང་དོ་མཉམ་གྱི་ཕྱིའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྐུ་ཆེནམོ་ཚུ་ཨིན། 
 

4. གུས་ཞབས་ཐོབ་ལམ་དང་པའི་གསུམ་པ་ གྲྭ་ཚང་གི་སློབ་ལྔ་དང་ བླ་ཆེན་དང་སྤྲུལ་སྐུ་ཚུ་ གཞན་ཆོས་སྡེ་དམངས། གཞུང་འཛིན་
བློན་པོ་ལྷན་རྒྱས་ དམག་སྡེའི་འགོ་འཛིན་གུང་བློན་ དེ་དང་དོ་མཉམ་གྱི་གནས་རིམ་ཅན་ཚུ་ཨིན། 
 

5. གུས་ཞབས་ཐོབ་ལམ་གཉིས་པའི་དང་པ་འདི་ རབ་སྡེའི་གནས་བརྟན་ གྲྭ་ཚང་གི་འཇིམ་ཐོབ་བླ་སློབ་ཚུ་དང་ དཔོན་ཁག་གཉིས་
སྐལམ་ རྩ་ཁྲིམས་ཅན་གྱི་འདུས་ཚོགས་ཀྱི་དབུ་ཁྲིད་ སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཆེ་བསྟོད་ཅན་གྱི་འཐུས་མི་ ལྷན་ཁག་གི་དྲུང་ཆེན་ མངོན་
མཐོའི་ཁྲིམས་འདུན་གྱི་དྲང་དཔོན་ ཁྲིམས་ཁང་གོང་མའི་ཁྲིམས་སྤྱི་ དམག་སྡེའི་མདོ་འཛིན་ དེ་དང་དོ་མཉམ་གྱི་གནས་རིམ་ཅན་ཚུ་
ཨིན། 
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6. གུས་ཞབས་ཐོབ་ལམ་གཉིས་པའི་གཉིས་པ་འདི་ ཆེ་མཐོའི་ཁྲིམས་འདུན་གྱི་དྲང་དཔོན་དང་ ལྷན་འཛིན་ཚུ་དང་ ཡོངས་ཁྱབ་མདོ་ཆེན་ 
དམག་སྡེའི་དམག་སྲིད་ དེ་དང་དོ་མཉམ་གྱི་གནས་རིམ་ཅན་ཚུ་ཨིན། 
 

7. གུས་ཞབས་ཐོབ་ལམ་གཉིས་པའི་གསུམ་པ་འདི་ རྫོང་བདག་དང་རྫོང་ཁག་ཁྲིམས་འདུན་གྱི་དྲང་དཔོན་ ལས་ཁུངས་ཀྱི་མདོ་ཆེན་ 
དམག་སྡེའི་དམག་སྲིད་འོགམ་ དེ་དང་དོ་མཉམ་གྱི་རིགས་ཚུ་ལཱི་ཆ་བཞག་ནི་ཨིན། 
 

8. གུས་ཞབས་ཐོབ་ལམ་གསུམ་པའི་དང་པ་འདི་ འགུཔ། གཟིམ་དཔོན་འོགམ། དྲུང་པ། རྫོང་རབ། དྲང་རབ་ ལ་སོགས་པ་ཆིབས་
བཞོན་པའི་དཔོན་ཁག་ཚུ་དང་ དམག་སྡེའི་ལིང་དཔོན་ སྡེ་ཚན་གཙོ་འཛིན་ རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུའི་ཁྲི་འཛིན་ འབྲིང་རིམ་སློབ་གྲྭ་
གོང་མའི་དབུ་འཛིན་ དེ་དང་དོ་མཉམ་གྱི་རིགས་ཚུ་ལཱི་ཆ་བཞག་ནི་ཨིན། 
 

9. གུས་ཞབས་ཐོབ་ལམ་གསུམ་པའི་གཉིས་པ་འདི་ དམག་སྡེའི་སྤྱི་དཔོན་དང་སྡེ་བདག་ འབྲིང་རིམ་སློབ་གྲྭ་བར་མའི་དབུ་འཛིན་ 
རིག་པའི་གནས་ལ་མཁས་པའི་མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭའི་ལུགས་བཤད་པ་ཚུ་དང་ རྒེད་འོག་གི་མི་སྡེའི་འགོ་ཁྲིདཔ་ དེ་ལས་ ཡིག་ཚང་གི་
ལས་ཚན་འགོ་དཔོན་གྱི་རིགས་ལཱི་ཆ་བཞགཔ་ཨིན། 
 

10.གུས་ཞབས་ཐོབ་ལམ་གསུམ་པའི་གསུམ་པ་འདི་ ཞི་གཡོག་འགོ་དཔོན་གཞན་ཚུ་དང་ འབྲིང་རིམ་སློབ་གྲྭ་འོག་མའི་དབུ་འཛིན་ 
གཞི་རིམ་སློབ་གྲྭའི་དབུ་འཛིན་ དམག་སྡེའི་འགྲིམ་གོང་ རྒེད་འོག་གི་དམངས་མི་ཚུ་ལཱི་ཆ་བཞགཔ་ཨིན། 
 
དེ་ལས་རིགས་འགྲེས་ཏེ་ གཞན་ཚུ་ལཱི་ཡང་ ཞུ་ཡིག་ཕུལ་མི་རང་གི་གནས་རིམ་དང་བསྟུན་ཏེ་ དབྱེ་བ་ཕྱེ་ཤེསཔ་འབད་ཞིནམ་
ལས་ སྤྱིར་བཏང་རང་ལས་མཐོ་བའི་རིགས་ལཱི་ ཞུ་ཡིག་དང་ རང་དང་མཉམ་པ་དང་ རང་ལས་དམའ་བའི་རིགས་ལཱི་ གཏང་ཡིག་
གི་ཐོབ་ལམ་ཚུ་ ཚུལ་མཐུན་ལག་ལུན་འཐབ་ཤེསཔ་འབད་དགོ། 
 

ཆེ་རྟགས་ཀྱི་ཨང་ཡིག། 
སྔོན་མ་ རྒྱལ་སྲིད་སྣ་བདུན་གྱི་འཁོར་ལཱུ་བསྒྱུར་བའི་རྒྱལ་པོ་ཚུ་ལཱི་ ཆེ་རྟགས་ཀྱི་དོན་ལཱི་ ཞབས་ཀྱི་ཧེ་མ་ཨང་ཡིག་ ༧ འབྲི་སྲོལ་ཡོད་མི་
འདི་ ད་རུས་ནངས་པ་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་དབུ་འཛིན་དཔེར་ན་ འབྲུག་གི་མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ལཱི་དང་ ཆོས་ཀྱི་དབུ་ཁྲིད་ སྐྱབས་
རྗེ་རྗེ་མཁན་རིན་པོ་ཆེ་ལཱི་ བྱང་ཆུབ་ཡན་ལག་བདུན་གྱི་བརྡ་མཚོན་ལཱི་འཐོབ་ཨིན། 
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ཧེ་མ་འབད་བ་ཅིན་ བློན་པོ་ལྷན་རྒྱས་ཡན་ཆད་ལཱི་ ལཱིགས་གཉིས་ཀྱི་ཆབ་སྲིད་འཁོར་ལཱུ་བསྒྱུར་བའི་ཆེ་རྟགས་ཀྱི་དོན་ལཱི་ ཞབས་ཀྱི་ཧེ་མ་ཨང་
ཡིག་ ༢ འབྲི་སྲོལ་ཡོད། ད་རུས་ནངས་པ་ འབྲུག་གཞུང་ལྷན་སྡེ་རྣམ་གསུམ་གྱི་དབུ་འཛིན་དང་ དེ་དང་དོ་མཉམ་གྱི་གོ་གནས་ཅན་ གོང་
གསལ་དང་པའི་གཉིས་པ་དང་ དང་པའི་གསུམ་པ་ཡན་ཆད་ལཱི་ ཨང་ཡིག་ ༢ འཐོབ་ནི་དང་། དེ་ལས་དམའ་བའི་རིགས་ལཱི་ ཨང་རྟགས་
ཀྱི་ཆེ་བསྟོད་མི་འཐོབ། ཕྱིའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གོ་གནས་ཅན་གཞན་ལཱི་ཡང་ དེ་ལས་རིགས་བསྒྲེས་ཏེ་ལག་ལུན་འཐབ་དགོ། 
 
ཞུ་ཕབ། 
མགུལ་རྒྱན་གྱི་འོག་ལས་ ཞུ་གསོལ་ཟེར་མི་ཚིག་གཞི་བཙུགས་པའི་སྐབས་ལཱི་ ཞུ་ཡིག་ཕུལ་མི་ལས་ ཕུལ་ཡུལ་ཧ་ཅང་གིས་མཐོ་བར་བརྩི་
བའི་ཆེ་བསྟོད་དང་ ཕུལ་མི་དམན་ས་བཟུང་སྟེ་ གུས་ཞབས་ཞུ་བའི་བརྡ་མཚོན་ལཱི་ ཞུ་ཡིག་ཕུལ་མི་གི་མིང་དང་ཁ་བྱང་བཙུགས་ཏེ་ ཞུ་
གསོལ་ཟེར་འབྲི་མི་ཚིག་གཞི་འདི་ ཞབས་དྲུང་དུ་གི་ཞབས་ཟེར་བའི་ཚིག་གི་འོག་ལཱི་ཚུདཔ་སྦེ་འབྲིཝ་ཨིན། དེ་ཡང་ ཆེ་བསྟོད་རབ་འབྲིང་ཐ་
གསུམ་གྱི་དབྱེ་བ་དང་བསྟུན། 
1. གུས་ཞབས་ཐོབ་ལམ་བླ་མེད་ལཱི་ ཁྲི་ཟེར་བའི་ཚིག་གི་འོག་ལཱི་དང་། 
2. གུས་ཞབས་ཐོབ་ལམ་དང་པའི་དང་པ་ལས་གསུམ་པ་ཚུན་ལཱི་ ཞབས་ཟེར་བའི་ཚིག་གི་འོག་ལཱི་དང་། 
3. གུས་ཞབས་ཐོབ་ལམ་གཉིས་པའི་དང་པ་ལས་གསུམ་པ་ཚུན་ལཱི་ དྲུང་གི་འོག་ལཱི་དང་། 
4. གུས་ཞབས་ཐོབ་ལམ་གསུམ་པའི་དང་པ་ལས་གསུམ་པ་ཚུན་ལཱི་ དུ་ཟེར་བའི་ཚིག་གི་འོག་ལཱི་ཚུདཔ་སྦེ་བྲི་དགོ། 
5. རང་མཉམ་གྱི་གོ་གནས་ཅན་ལཱི་ ཕུལ་ནིའི་ཞུ་ཡིག་རིགས་ལཱི་ ཞུ་གསོལ་ཟེར་མི་འདི་གྱལ་ཐིག་གཅིག་ཕབ་སྟེ་ དུ་གི་འོག་ལཱི་

ཚུདཔ་སྦེ་བྲི་ནི།  

 
ཞུ་ཕབ་ས་སྟོང་། 
མགུལ་རྒྱན་གྱི་ཚིག་མཇུག་ཞབས་དྲུང་དུ་དང་ འོག་གི་ཞུ་གསོལ་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ ཧེ་མ་འབདན་གོ་ས་མཐོ་ཤོས་ཚུ་ལཱི་ ས་སྟོང་ཆུང་ཤོས་མཐོ་
གང་དང་སོར་ ༣ རུ་བཞག་སྲོལ་ཡོད་རཱིང་ ད་རུས་ནངས་པ་ འབྲི་ཤོག་ཆེ་ཆུང་གི་འོས་འབབ་དང་བསྟུན། 
1. གུས་ཞབས་ཐོབ་ལམ་བླ་མེད་ཀྱི་རིགས་ལཱི་ གྱལ་ཐིག་བཞི་དང་། 
2. གུས་ཞབས་ཐོབ་ལམ་དང་པའི་རིགས་ལཱི་ གྱལ་ཐིག་གསུམ། 
3. གུས་ཞབས་ཐོབ་ལམ་གཉིས་པའི་རིགས་ལཱི་ གྱལ་ཐིག་གཉིས། 
4. གུས་ཞབས་ཐོབ་ལམ་གསུམ་པའི་རིགས་ལཱི་ གྱལ་ཐིག་གཅིག་གི་ས་སྟོང་བཞག་དགོ། 
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5. རང་མཉམ་གྱི་ཕུལ་ཕབ་ས་སྟོང་དེ་ཡང་ བླ་མེད་དང་ དང་པའི་དང་པ་ལཱི་ གྱལ་ཐིག་ ༣ དང་། དང་པའི་གཉིས་པ་དང་གསུམ་པ་
ལཱི་ ༢ རུ། གཉིས་པ་དང་གསུམ་པའི་རིགས་ལཱི་ གྱལ་ཐིག་ ༡ རུ་བཞག་དགོ། 

 
ཞུ་གསོལ། 
ཕུལ་མི་གི་མིང་དང་ཞུ་གསོལ་མ་བྲིས་བའི་ཧེ་མ་ མི་དབང་མངའ་བདག་རྒྱལཔོ་དང་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་དབུ་འཛིན་ཚུ་ལཱི་ གུས་འབངས་དང་ བླམ་ཚུ་
ལཱི་དད་འབངས་ ཟེར་འཐོབ་མི་འདི་བྲིས་ཞིནམ་ལས་ ཕུལ་མི་གི་ཁ་བྱང་དང་མིང་གསལ་བཀོད་དགོ། 
1. གུས་ཞབས་ཐོབ་ལམ་བླ་མེད་ལཱི་ སྒོ་ ༣ རབ་གུས་དད་པའི་ལྷ་ཕྱག་བཅས་ཞུ་གསོལ། 
2. དང་པའི་རིགས་ལཱི་ སྒོ་ ༣ གུས་པའི་ཕྱག་བཅས་ཞུ་གསོལ། 
3. གཉིས་པའི་རིགས་ལཱི་ གུས་ཕྱག་བཅས་ཞུ་གསོལ། 
4. གསུམ་པའི་རིགས་ལཱི་ གུས་པས་ཞུ་གསོལ་ཚུ་ལག་ལུན་འཐབ་དགོ། 

 
དྲན་གསོ། 
གོང༌གསལ༌གྱི༌ཞུ༌གསོལ༌ག༌ཅི༌ར༌ལག༌ལུན༌འཐབ༌སྟེ༌འབད༌རཱིང༌ ཞུ༌གསོལ༌གྱི༌མཐའ༌མར༌ཤད༌གཅིག༌ངེས༌པར༌འཐོབ༌དགོ། 
 
མཁྱེན་གསོལ། 
ཞུ་ཡིག་གི་ཚིག་མཇུག་བསྡུཝ་ད་གི་ མཁྱེན་གསོལ་འདི་ཡང་། 
1. གུས་ཞབས་ཐོབ་ལམ་བླ་མེད་རིགས་ལས་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ལཱི་ སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡོན་ཏན་ཕྲིན་ལས་དང་ ཆོས་

སྲིད་ལཱིགས་གཉིས་ལཱི་ མངའ་བརྙེས་པའི་དོན་ལཱི་མཁྱེན་བདུན། སྐྱབས་རྗེ་རྗེ་མཁན་རིན་པོ་ཆེ་ལཱི་ སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡོན་ཏན་ཕྲིན་
ལས་དང་ མཁྱེན་པའི་ཡེ་ཤེས་གཉིས་ལཱི་ མངའ་བརྙེས་པའི་དོན་ལཱི་མཁྱེན་བདུན་ཕུལཝ་ཨིན།༼མཁྱྱཻན་མཁྱྱཻན་མཁྱྱཻན་མཁྱེན།༽ 

2. དང་པའི་རིགས་ལཱི་ སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡོན་ཏན་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་བརྡ་མཚོན་ལཱི་ མཁྱེན་ལྔ།༼མཁྱྱཻན་མཁྱྱཻན་མཁྱེན།༽ 
3. གཉིས་པའི་རིགས་ལཱི་ སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་བརྡ་མཚོན་ལཱི་ མཁྱེན་གསུམ།༼མཁྱྱཻན་མཁྱེན།༽ 
4. གསུམ་པའི་རིགས་ལཱི་ ཐུགས་ཀྱི་བརྡ་མཚོན་ལཱི་ མཁྱེན་གཅིག་བཀོད་དགོ།༼མཁྱེན།༽ 

 
གནམ་ལཱུ་ཟླ་ཚེས། 
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གནད་དོན་ཚུ་ཞུ་ཚརཝ་ད་ རང་གི་ཁ་བྱང་གོང་ལཱི་བཀོད་དེ་ཡོད་པ་ཅིན་ ཞེས་ གུས་འབངས་ཡངན་ དད་འབངས་ གོང་མིང་པས་ གནམ་ལཱུ་
ཟླ་ཚེས་ ག་ཨིན་མི་འདི་བཀོད་དགོ། དཔེར་ན་ རང་ལཱིགས་གནམ་ལཱུ་ལྕགས་ཡོས་ ཟླ་ ༤ པའི་ཚེས་ ༡༧ དང་ སྤྱི་ལཱུ་ ༢༠༡༡ 
ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡༧ ལཱི་ ཟེར་བཀོད་དགོཔ་ཨིན། དེ་ཡང་ གནམ་ལཱུ་ཟླ་ཚེས་འདི་ རང་སྲོལ་ཉམས་སྲུང་འབད་ནིའི་དོན་ལཱི་དང་ སྤྱི་ཚེས་
བཀོད་དགོ་མི་འདི་ རྒྱལ་སྤྱིའི་ལམ་ལཱིགས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ དུས་ཚོད་ཀྱི་ངེས་པ་འཇམ་ཏོང་ཏོ་སྦེ་ བརྩི་ཚུགས་པའི་དོན་ལཱི་ཨིན། 
 
ཕུལ་ཕབ། 
གནམ་ལཱུ་ཟླ་ཚེས་བཀོད་ཚར་བའི་མཇུག་ལཱི་ ཕུལ་ཕབ་ཀྱི་ཐོབ་ལམ་གྱི་རིམ་པ་འདི་ཡང་། 

1. གུས་ཞབས་ཐོབ་ལམ་བླ་མེད་ལཱི་ སྒོ་ ༣ གུས་པས་ རབ་ཏུ་དྭངས་པའི་ ཕྱག་བཅས་ཕུལ་ཟེར་བཞི་ཕབ། 
2. དང་པའི་རིགས་ལཱི་ སྒོ་ ༣ གུས་པས་ ཕྱག་བཅས་ ཕུལ་ཟེར་གསུམ་ཕབ། 
3. གཉིས་པའི་རིགས་ལཱི་ ཕྱག་བཅས་ ཕུལ་ཟེར་བའི་གཉིས་ཕབ། 
4. གསུམ་པའི་རིགས་ལཱི་ གུས་པས་ ཟེར་བའི་མཐའ་མ་ལས་མར་ ཕུལ་ཟེར་གཅིག་ཕབ། 
5. དམིགས་བསལ་གྱིས་ རང་མཉམ་གྱི་རིགས་ལས་ གུས་ཞབས་ཐོབ་ལམ་བླ་མེད་ལཱི་ ཕུལ་ཕབ་ ༣ དང་། དང་པའི་རིགས་

ལཱི་ ཕུལ་ཕབ་ ༢ རུ་དང་། གཉིས་པའི་རིགས་དང་གསུམ་པའི་རིགས་ལཱི་ ཕུལ་ཕབ་ ༡ རུ་བཞག་དགོ། 
6. རང་མཉམ་གཞན་ཚུ་ལཱི་ གུས་པས་ཟེར་བའི་ཚིག་གཞི་མེད་པར་ ཕུལ་ཟེར་གཅིག་ཕབ་སྦེ་བྲི་དགོ། 

 
དྲན་གསོ། 
1. ཕུལ་ཕབ་ཀྱི་སྐབས༌ལཱི༌ མཇུག་གི་གྱལ༌ཐིག༌ནང༌ཉུང༌ཤོས༌ཡིག༌འབྲུ༌ལྔ་འོང༌དགོཔ༌ཨིན། 
2. ཡིག་བསྐུར་གྱི་རིགས་ལཱི་ ཤོག༌ལུབ༌དང༌པ༌ནང༌མ༌ཤོང༌པར༌ ཤོག༌ལུབ༌གཉིས༌པ༌ནང༌བྲི༌དགོ༌པ༌ཅིན༌ ཉུང༌ཤོས༌གྱལ༌ཐིག༌ལྔ་དགོ། 
 

མིང་རྟགས། 
ཕུལ་གྱི་མཇུག་ལཱི་ མིང་རྟགས་བཀོད་སར་ ཡུལ་འབྲིང་རིམ་ཚུ་ལཱི་ རང་མིང་གོང་ལཱི་མ་ཚུདན་ རང་གི་མིང་དང་གོ་གནས་སྦྲགས་ཏེ་བཀོད་སྲོལ་
ཡོད་རཱིང་ ཡུལ་གོང་མ་ཚུ་ལཱི་ ཕུལ་ཕབ་སྐབས་ལས་ར་ གོ་གནས་དང་རང་མིང་སྦྲགས་ཏེ་བྲི་ནི་མ་གཏོགས་ ཕུལ་གྱི་འོག་ལཱི་མིང་རྟགས་
བཀོད་སར་མིང་དང་གོ་གནས་མི་བྲི། ཁག་ཆེ་བ་ཅིན་ རང་གི་མིང་རྐྱངམ་གཅིག་འབྲི་སྲོལ་ཡོད། 
མིང༌རྟགས༌བཀོད༌སར༌ མིང༌དང༌གོ༌གནས༌གཉིས༌ཆ༌ར༌བྲི༌དགོ་པ་ཅིན༌ མིང༌འདི༌གུག༌ཤད༌ནང༌བཙུགས༌དགོ། 
རང༌གི༌མིང༌གུག༌ཤད༌ནང༌བཙུགས༌དགོ༌མི༌འདི༌ མིང༌དང༌མིང་རྟགས་གཉིས༌ གོ༌དོན༌གཅིག༌ཨིནམ༌ལས༌བརྟེན༌ཏེ༌ཨིན། 
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མིང་རྟགས་ས་སྟོང་། 
1. མིང་རྟགས་བཀོད་ས་དང་ ཡིག་གཞུང་བར་ནའི་ས་སྟོང་ཐོབ་ལམ་འདི་ གྱལ་ཐིག་བཞི་རུ་ཕབ་དགོཔ་ཨིན། 
2. མིང༌རྟགས༌བཀོད༌ས༌འདི༌ གཞན༌གྱི༌རིགས༌རྣམས༌ འབྲི༌ཤོག༌གི༌གཡོན༌ཁ༌ཐུག༌ལཱི་བཞག༌དགོཔ༌ཨིན༌རཱིང༌ 

མི༌དབང༌མངའ༌བདག༌རིན༌པོ༌ཆེ་དང༌ སྐྱབས༌རྗེ༌རྗེ༌མཁན༌རིན༌པོ༌ཆེ་རྣམ༌གཉིས༌ཀྱི༌མཚན༌རྟགས༌བཀོད༌ས༌འདི༌ 
ཡིག༌གཞུང༌གི༌མཇུག༌ལཱི༌འབྲི་ཤོག༌གི༌སྦུག༌དྲང༌པོ༌ལཱི༌བཞག༌དགོ། 

 
དྲན་གསོ། 
1. སྒེར་འབྲེལ་ཡིག་འགྲུལ་གྱི་རིགས་ལཱི་ གནད་དོན་ངོ་མ་མ་ཞུ་བའི་ཧེ་མ་ འཚམས་འདྲིའི་ཞུ་བ་དང་ རང་གི་གནས་སྟངས་ཞུ་བའི་

རིམ་པ་ཚུ་དང་ སྐབས་དོན་ངོ་མ་ཞུ་ཚར་བའི་མཇུག་ལཱི་ ཞབས་བརྟན་སྨོན་ཚིག་ཚུ་བཙུགས་ནི་ཡོད་རཱིང་ གཞུང་འབྲེལ་ཞུ་ཡིག་གི་
ཐད་ཁར་ལྷོདཔ་ད་ ཞུ་གསོལ་གྱི་མཇུག་ལས་ སྐབས་ཐོབ་ཀྱི་གནད་དོན་ག་ཨིན་མི་དེ་ར་བཀོད་ནི་མ་གཏོགས་ འཚམས་འདྲི་དང་ 
རང་གི་གནས་སྟངས་ མཇུག་གི་སྨོན་ཚིག་ཚུ་བཙུགས་ནི་མེད། 

2. གཞུང་འབྲེལ་ཡིག་འགྲུལ་སྐབས་ལཱི་ ད་སྲོལ་ལམ་ལཱིགས་ནང་ བྲི་ཆོག་པའི་ཡིག་རིགས་མ་བརྩིས་པར་ གཞུང་འབྲེལ་ཞུ་ཡིག་གི་
རིགས་གཞན་ག་ར་ སྔར་སྲོལ་ལམ་ལཱིགས་ཐོག་ལས་བྲི་དགོ། 
 

ག ད་སྲོལ་ལམ་ལཱིགས་ཀྱི་སྒྲིག་བཀོད། 
ད་སྲོལ་ལམ་ལཱིགས་ཀྱི་སྒྲིག་བཀོད་ཟེར་མི་འདི་ མགོ་རྒྱན་དང་ མགུལ་རྒྱན་ ཞུ་ཕབ་དང་ཕུལ་ཕབ་ཚུ་སྔར་སྲོལ་བཟུམ་བཙུགས་མ་དགོ་པའི་
ཁར་ ཕུལ་སའི་མིང་དང་ གོ་གནས་ ཁ་བྱང་དང་ ཡིག་ཨང་ གནམ་ལཱུ་ ཟླ་ཚེས་ཚུ་ག་ར་ ད་རུས་ནངས་པ་རྒྱལ་སྤྱིའི་ལམ་ལཱིགས་ནང་
འབྲི་སྲོལ་ཡོད་མི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ འབྲི་མི་འདི་ལཱི་སླབ་ཨིན། གོང་ལཱི་གུས་ཞབས་ཐོབ་ལམ་གྱི་དབྱེ་བ་གཉིས་པའི་དང་པ་མན་ཆད་ལཱི་ གཞུང་
འབྲེལ་ཡིག་འགྲུལ་གྱི་སྐབས་ ད་སྲོལ་ལམ་ལཱིགས་ཀྱི་སྒྲིག་བཀོད་ལག་ལུན་འཐབ་ཆོགཔ་ཨིན། 
 
འབྲི་ཆས། 
འབྲི་ཤོག་གི་ཞིང་ཁམས་བཞག་ལཱིགས་ཀྱི་ཚད་གཞི་དང་ སྣག་རྩི་གི་ཐོབ་ལམ་ ཡིག་གཟུགས་ཀྱི་ཐོབ་ལམ་ཚུ་ ད་སྲོལ་ལམ་ལཱིགས་ཀྱི་
སྐབས་ལཱི་ཡང་ གོང་གསལ་སྔར་སྲོལ་ལམ་ལཱིགས་ནང་ བཤད་མི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ལག་ལུན་འཐབ་དགོ། 
 
ཡིག་ཨང་དང་ཟླ་ཚེས། 
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ཡིག་ཨང་འདི་ འབྲི་ཤོག་མགུ་ཏོ་གཡས་ཁ་ཐུག་གི་ལས་རྟགས་འོག་ལཱི་བཀོད་ནི་དང་ གལ་སྲིད་ལས་རྟགས་འོག་ལཱི་ ཡི་གུ་སྐྱེལ་མིའི་གོ་
གནས་ཀྱི་མིང་ཡོད་པ་ཅིན་ དེའི་འོག་ལཱི་བཀོད་ནི། གནམ་ལཱུ་ཟླ་ཚེས་འདི་ ཡིག་ཨང་དེ་གི་ཐད་ཕྲང་སྟེ་ འབྲི་ཤོག་གི་གཡོན་ཁ་ཐུག་ལཱི་
བཀོད་དགོ། 
 
ཕུལ་སའི་ཁ་བྱང་། 
སྙན་གསོལ་མིན་པའི་ཡིག་རིགས་ག་ཅི་ར་བྲིས་རཱིང་ གཞུང་འབྲེལ་ཞུ་ཡིག་གི་རིགས་ལཱི་ ཕུལ་ཡུལ་གྱི་གོ་གནས་དང་ཁ་བྱང་ཚུ་ འབྲི་ཤོག་གི་
གཡས་ཁ་ཐུག་ ཡིག་ཨང་གི་འོག་ལས་བཀོད་དགོ། གལ་སྲིད་གཞུང་འབྲེལ་སྒེར་དོན་གྱི་ཞུ་ཡིག་ཨིན་པ་ཅིན་ གོ་གནས་ཀྱི་ལྟག་ལཱི་ཕུལ་སའི་
ཡུལ་གྱི་མཚན་ཡང་བཀོད་སྲོལ་ཡོད། 
 
རྩ་དོན། 
རྩ་དོན་ཟེར་མི་འདི་ ཞུ་དོན་གྱི་གནད་དོན་ངོ་མ་བཅུད་བསྡུ་ཞིནམ་ལས་ ཕུལ་ཡུལ་གྱི་ཁ་བྱང་གི་འོག་ལཱི་ཐད་ཕྲང་སྟེ་ བཀོད་མི་འདི་ལཱི་སླབ་
ཨིན། དེ་སྦེ་བཀོད་དགོ་མི་འདི་ ཞུ་ཡིག་གི་གོ་དོན་ འདི་འཕྲོ་ལས་ལུན་ཚུགས་ནི་གི་ཕན་ཐབས་ལཱི་ཨིན། རྩ་དོན་གྱི་ཚིག་འདི་གི་ཤུལ་ལས་ 
ཤད་གཅིག་ངེས་པར་དུ་རྐྱབ་དགོ་པའི་ཁར་ རྩ་བའི་གནད་དོན་འདི་ཡང་ཡིག་སྣག་བཟོ་དགོཔ་མ་ཚད་ གལ་སྲིད་ལགཔ་གིས་བྲི་དགོ་པ་ཅིན་ འོག་
ཐིག་འཐེན་དགོ། 
 
ཡིག་གཞུང་།  
ཡིག་གཞུང་ཟེར་མི་འདི་ ཞུ་ཡིག་འདི་ནང་བཀོད་ནི་གི་གནད་དོན་ངོ་མའི་ཡི་གུ་འདི་ལཱི་སླབ་ཨིན། ཡིག་གཞུང་འགོ་བཙུགསཔ་ད་ གལ་སྲིད་ 
ཡིག་ལན་ཨིན་པ་ཅིན་ དང་པ་འབྲེལ་གཏུགས་རྒྱབ་ཁུངས་ཀྱི་ཡིག་ཨང་དང་ ཚེས་གྲངས་བཀོད་ཞིནམ་ལས་ སྐབས་ཐོབ་ཀྱི་གནད་དོན་ངོ་མ་
འབྲིཝ་ཨིན། 
 
མཇུག་ལཱི་མིང་རྟགས་བཀོད་ཐངས། 
མཇུག་ལཱི་ ཕུལ་མི་གི་མིང་དང་གོ་གནས་ མིང་རྟགས་བཀོད་ནི་ཚུ་ གཞུང་འབྲེལ་དང་སྒེར་འབྲེལ་ག་ཅི་གི་སྐབས་ལཱི་ར་ཨིན་རཱིང་ ཞུ་ཡིག་གི་
རིགས་ལཱི་ འབྲི་ཤོག་གི་གཡོན་ཁ་ཐུག་རྐྱངམ་གཅིག་བཀོད་དགོ།  
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༤ མཚན་ཉིད། 
གཞུང་འབྲེལ་ཞུ་ཡིག་གི་མཚན་ཉིད་ཟེར་མི་འདི་ གཞུང་འབྲེལ་ཞུ་ཡིག་ནང་ ངེས་པར་དུ་ཚང་དགོ་པའི་ཁྱད་ཆོས་ཀྱི་རིགས་ལཱི་སླབ་ཨིན། འདི་
ལཱི་ཞུ་ཡིག་གི་ཁྱད་རྣམ་ཟེར་ཡང་སླབ་སྲོལ་ཡོད། གཞུང་འབྲེལ་ཞུ་ཡིག་གི་མཚན་ཉིད་གྲངས་སུ་ རང་གི་ཞུ་བའི་གནད་དོན་དང་གཅིག་ཁར་ 
འོག་གི་ཁྱད་ཆོས་ཚུ་ཚང་དགོ།  

 ཀ འབྲི་ཤོག་གི་མགུ་ལཱི་ ཡིག་ཨང་དང་ སྤྱི་ལཱུའི་ཟླ་ཚེས།  
 ཁ ཕུལ་སའི་ཁ་བྱང་། 
 ག ཕུལ་མིའི་ཁ་བྱང་། 
 ང མཇུག་ལཱི་ རང་ལཱིགས་གནམ་ལཱུ་ཟླ་ཚེས། 
 ཅ མིང་དང་མིང་རྟགས། 
 ཆ འབྲེལ་ཡོད་ཚུ་ལཱི་འདྲ་བཤུས། 
 ཇ ད་སྲོལ་ལམ་ལཱིགས་ནང་བྲིས་བ་ཅིན་རྩ་དོན་ཡང་བཀོད་དགོ།  
 

༥ གཞུང་འབྲེལ་ཞུ་ཡིག་གི་དཔེ་བཀོད། 
གཞུང་འབྲེལ་ཞུ་ཡིག་ལཱི་ སྔར་སྲོལ་ལམ་ལཱིགས་ཀྱི་ཐོག་ལས་དང་ ད་སྲོལ་ལམ་ལཱིགས་ཀྱི་ཐོག་ལས་ འབྲི་ཐངས་མ་འདྲཝ་ཁག་གཉིས་
ཡོད་མི་གི་དཔེ་བཀོད་ རིམ་པ་བཞིན་དུ་འོག་ལཱི་བཀོད་དེ་ཡོད། དེ་འབདཝ་ད་ གུས་ཞབས་ཐོབ་ལམ་གྱི་རིམ་པ་དང་པའི་གསུམ་པ་ཚུན་ག་ར་ལཱི་ 
སྔར་སྲོལ་ལམ་ལཱིགས་ཐོག་ལས་མ་གཏོགས་ ད་སྲོལ་ལམ་ལཱིགས་ནང་བྲི་མི་ཆོག། 
 
ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་ རྩོད་བཤེར་གྱི་དོན་ལཱི་ ཕུལ་དགོ་པའི་ཞུ་ཚིག་གི་རིགས་ཚུ་ སྔར་སྲོལ་ལམ་ལཱིགས་ནང་བྲི་དགོཔ་ཨིན། དེ་འབད་ནི་འདི་
གིས་ འོག་ལཱི་གཞུང་འབྲེལ་ཞུ་ཡིག་གི་དཔེ་བཀོད་སྐབས་ ད་སྲོལ་ལམ་ལཱིགས་ནང་བྲི་མ་ཆོག་པའི་རིགས་ལཱི་ སྔར་སྲོལ་ལམ་ལཱིགས་ཀྱི་དཔེ་
བཀོད་རྐྱངམ་གཅིག་དང་ བྲི་ཆོག་མི་ཚུ་ལཱི་ སྔར་སྲོལ་ལམ་ལཱིགས་དང་ ད་སྲོལ་ལམ་ལཱིགས་ཀྱི་འབྲི་ཐངས་གཉིས་ཆ་ར་ཟུང་འབྲེལ་སྦེ་བཀོད་དེ་
ཡོད།  
 ཀ གྲོས་འབུལ་ཞུ་ཡིག། 

གོ་དོན།  

ལས་དོན་ཅིག་གི་སྐོར་ལས་ བསམ་འཆར་གྱི་གྲོས་བསྟུན་ཕུལ་མི་འདི་ཨིན།   
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དཔེ་བཀོད་ ༡ པ། མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ལཱི་བཀའ་འགྱུར་གསར་བཞེངས་ཀྱི་གྲོས་འབུལ་ཞུ་ཡིག། 
 

ཡིག་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་་་            སྤྱི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལཱི། 

 
༊ སྨན་ལྗོངས་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་ཆོས་སྲིད་ལཱིགས་གཉིས་ཀྱི་ཆབ་སྲིད་འཁོར་ལཱུ་བསྒྱུར་བའི་མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེའི་ ༧ 
ཞབས་པད་གསེར་ཁྲི་མངོན་པར་མཐོ་བའི་དྲུང་དུ། 
 
 
 
      གུས་འབངས་ཀྲོང་གསར་ཆ་འདུས་ ཚངས་མཁར་བཤད་གྲྭའི་འདུས་ཚོགས་ མགྲིན་མཐུན་ཐོག་ལས་ སྒོ་ ༣ རབ་གུས་དད་
པའི་ལྷ་ཕྱག་བཅས་ཞུ་གསོལ། དེ་ཡང་ ང་བཅས་རའི་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ས་ཡི་ལྟེ་བ་ ཤར་ཕྱོགས་འཁོར་ལཱུ་རྩིབས་བརྒྱད་ཀྱི་སྲོག་ཤིང་ 
ཆོས་འཁོར་རབ་བརྟན་རྩེའི་རྫོང་གཞིས་འདི་ ཆོས་སྲིད་ལཱིགས་གཉིས་ཀྱི་མངའ་བདག་ རྒྱལ་བརྒྱུད་ཀྱི་འབྱུང་གནས་ངོ་མ་ཅིག་ཨིནམ་ལས་བརྟེན་ 
སྔོན་བྱོན་གོངམ་རིམ་བྱོན་ཚུ་གིས་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་བསྟན་སྤྱིའི་སྐུ་རིམ་གལ་ཅན་ཚུ་ རྫོང་གཞིས་འདི་ནང་བསྒྲུབས་གནང་སྲོལ་ཡོད་པ་མཁྱེན་
གསལ་ཆེ་བ་བཞིན་ ད་རུས་མི་དབང་འབྲུག་རྒྱལ་ལྔ་པ་མཆོག་ རྒྱལ་བཙུན་ཁབ་ཏུ་བཞེས་པའི་རྟེན་འབྲེལ་འདི་ཁར་ ང་བཅས་རའི་འབྲུག་གི་
རྒྱལ་བརྒྱུད་རིང་ལཱིགས་འདི་ ཇི་སྲིད་བསྐལ་པ་ནམ་གནས་ཀྱི་བར་ན་ ཆུ་བོའི་རྒྱུན་བཞིན་གནས་ཏེ་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཞི་བདེ་དང་དགའ་སྐྱིད་ 
འགྱུར་བ་མེད་པར་གནས་ཐབས་ལཱི་ རྒྱལ་བའི་བཀའ་འགྱུར་ཆེན་མོ་ཆ་ཚང་ རིན་ཆེན་དང་པའི་ཡང་ཞུན་ལས་ བཞེངས་ནི་གི་དམིགས་གཏད་
བསྐྱེད་དེ་ཡོད་ཟེར་ཞུ་ནི། 
 
 དེ་གི་དོན་ལཱི་ གནས་ཚད་ལྡན་པའི་ཚུགས་ཡིག་འབྲི་མི་ དགེ་སློང་ཞལ་གྲངས་ ༡༢༥ ཡོདཔ་ལས་ དུས་ཡུན་ཟླ་ངོ་གསུམ་གྱི་
ནང་འཁོད་ བཀའ་འགྱུར་ཆ་ཚང་བཞེངས་ཚར་ནི་ཨིནམ་མ་ཚད་ འབྲི་གཞིའི་ཐིང་ཤོག་སྤུས་ལྡན་ཚུ་ཡང་ བཟོ་སྐྲུན་འབད་དེ་ཡོད་རཱིང་ བཤད་
གྲྭའི་སྤྱི་རྫས་ནང་ལཱི་ གསེར་ཏོ་ལ་ལྔ་ཙམ་ལས་མེདཔ་ལས་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་སུ་ སྐྱིད་སྡུག་མ་ཞུ་ཐབས་མེད་བྱུང་ཡོད་
ཞུ། མི་དབང་མངའ་ཞབས་ལས་ ཐུགས་ཀྱི་བརྩེ་བས་གཟིགས་ཏེ་ གསེར་ཏོ་ལ་ ༥༠༠ བཀའ་དྲིན་བསྐྱངས་གནང་པ་ཅིན་ དུས་རྒྱུན་ཤེས་
ཡོན་སློབ་སྟོན་གྱི་ཐུན་ཚན་ལཱི་ གནོད་པ་མེད་པའི་བར་མཚམས་ཀྱི་ས་སྟོང་ནང་དང་ དགུན་ཟླ་ངོ་གསུམ་གྱི་ངལ་གསོའི་སྐབས་ལཱི་ རྒྱལ་བའི་
གསུང་རབ་བཀའ་འགྱུར་ཆ་ཚང་ཅིག་བཞེངས་ཏེ་ ཆོས་རྩེ་རྫོང་གི་ནང་རྟེན་སྦེ་ ཕུལ་ནིའི་ཁས་བླངས་ཞུ་བ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་དམ་པ་མཁྱྱཻན་མཁྱྱཻན་
མཁྱྱཻན་མཁྱེན་ལགས། ཞེས་གནམ་ལཱུ་ལྕགས་ཕོ་སྟག་ལཱུ་ཟླ་ ༠༩ པའི་ཚེས་ ༢༢ ལཱི་ 
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        སྒོ་ ༣ གུས་པས་ 
         རབ་ཏུ་དྭངས་པའི་ 

           ཕྱག་བཅས་ 
            ཕུལ། 
 
 
 
 

  (་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་) 
  བཤད་གྲྭའི་དབུ་འཛིན། 
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དཔེ་བཀོད་ ༢ པ། མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་ལྷོ་ཨེ་ཤི་ཡའི་ལཱིང་ཕྱོགས་སོ་སོའི་རྒྱལ་ཚབ་ཚུ་ལཱི་གྲོས་འབུལ་ཞུ་ཡིག། 
ཡིག་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་་་         སྤྱི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལཱི། 
 
༊ ཕུན་ཚོགས་སྡེ་བཞིའི་དཔལ་གྱིས་མངོན་པར་མཐོ་བ་ཤྲཱི་ལངའྐི་ ༢ སྲིད་འཛིན་མཆོག་ལཱི། 
          ཞུ་གསོལ། དེ་ནི་ ད་རུས་སྲིད་འཛིན་མཆོག་
ལས་གནང་བའི་ཆབ་ཤོག་ནང་གསལ་ འཛམ་གླིང་རྒྱལ་ཁབ་སྤྱི་དང་ ལྷག་པར་དུ་ ང་བཅས་ར་ ནང་པ་ཆོས་ལྡན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་ནང་ སྔོན་
ལས་ད་ཚུན་བར་ བདེ་སྐྱིད་ངང་ལཱི་གནས་ཚུགས་མི་འདི་ དཀོན་མཆོག་གི་ཐུགས་རྗེ་ཁོ་ན་ལཱི་བརྟེན་ཏེ་ཨིནམ་ལས་ དེ་གི་རྗེས་དྲན་ལཱི་ སྤྱིར་
འཛམ་གླིང་དང་ ལྷག་པར་དུ་ ང་བཅས་ར་ལྷོ་ཨེ་ཤི་ཡའི་ལཱིང་ཕྱོགས་ཀྱི་བསྟན་པ་དང་ སེམས་ཅན་ལཱི་ཕན་རྲྀབས་ཆེ་བའི་རྣམ་དཀར་གྱི་མཛད་སྒོ་ 
ག་ཅི་བཟུམ་ཅིག་བརྩམས་པ་ཅིན་དྲག་ག་གི་བཀའ་འདྲི་གསུངས་གནང་མི་ལཱི་ བསམ་ཡུལ་ལས་འདས་པའི་ཡིད་སྤྲོ་བྱུང་ཡོད་ཞུ། 
 

འདི་ལཱི་ ང་རའི་ཐད་ལས་ཞུ་བ་ཅིན་ རྒྱལ་ཁབ་རང་སོའི་ནང་ལཱི་ ཕྱག་མཆོད་ཀྱི་རྟེན་སྐལ་ རྩ་ཅན་མང་རབས་ཅིག་བཞུགས་ཡོད་རཱིང་ 
ལཱིང་ཕྱོགས་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་མཉམ་རཱིབ་ཐོག་ དཀོན་མཆོག་གི་རྟེན་ཁྱད་པར་ཅན་ཅིག་ ད་ཚུན་ལཱུགས་སུ་སྦེ་བཞེངས་མ་ཚུགས་པར་ཡོདཔ་ལས་ ང་
བཅས་ར་ ཨེ་ཤི་ཡའི་ལཱིང་ཕྱོགས་ནང་གི་དབུ་ཁྲིདཔ་ཚུ་ སྟབས་བདེཝ་ཅིག་ལཱི་ ས་གནས་དང་དུས་ཚེས་གཏན་འཁེལ་བཟོ་ཞིནམ་ལས་ 
དམིགས་བསལ་གྱི་ཞལ་འཛོམས་ཅིག་འཚོགས་སྦེ་ འདི་གི་མཛད་རིམ་གྲོས་ཆོད་ཅིག་བཏོན་གནང་གེ་ཟེར་ཞུ་ནི། 

 
དེ་ཡང་འོས་འབབ་ལྡན་པའི་ རྒྱལ་ཁབ་ཕན་ཚུན་གང་རཱིང་ཅིག་ནང་ ས་གནས་གཅིག་ངོས་ཛིན་མཛད་དེ་ དེ་ཁར་ འཛམ་གླིང་སྤྱི་དང་ 

སྒོས་སུ་ལཱིང་ཕྱོགས་ཀྱི་ཞི་བདེའི་དོན་ལཱི་ རྒྱུ་རིན་ཆེན་སྣ་ཚོགས་ལས་ སྟོན་པ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པའི་སྐུ་བརྙན་མཐོ་ཚད་ ཕིཊི་ ༡༠༠༠ འབད་མི་ཅིག་ 
བཞེངས་ཏེ་ སྔོན་རྒྱ་གར་འཕགས་པའི་ཡུལ་ལཱི་ ཆོས་རྒྱལ་མྱང་ངན་མེད་ཀྱི་མཛད་པ་དང་འདྲཝ་ཅིག་མཛད་ཚུགས་པའི་གྲོས་འབུལ་ སེམས་ཀྱི་
གདིང་ལས་ཞུ་བ་མཁྱེན། ཞེས་གནམ་ལཱུ་ལྕགས་སྟག་ཟླ་ ༠༩ ཚེས་ ༢༢ ལཱི་ ཞུ་རྟེན་སྟོན་པ་གཙོ་འཁོར་གསུམ་གྱི་ཐང་ཀ་གསེར་བྲིས་
མ་ ༡ བཅས་ འབྲུག་བརྒྱུད་འཛིན་གྱི་རྒྱལ་རབས་ལྔ་པས་ རྒྱལ་ས་ཐིམ་ཕུག་བཀྲ་ཤིས་ཆོས་རྫོང་ལས་ 

          ཕུལ། 
 
 
 
 

འབྲུག་མངའ་བདག་རྒྱལ་པོ། 
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དཔེ་བཀོད་ ༣ པ། མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་དགེ་འདུན་འདུས་དམངས་ལཱི་གྲོས་འབུལ་ཞུ་ཡིག། 
ཡིག་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་་་        སྤྱི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལཱི། 
 
༊ སྨན་ལྗོངས་ཕན་བདེའི་འབྱུང་གནས་འཕགས་ཚོགས་འདུས་སྡེའི་དྲུང་དུ། 
         ཞུ་གསོལ། དེ་ནི་ ད་རུས་ང་བཅས་རའི་རྗེ་མཁན་རིན་པོ་ཆེ་ཁྲི་
རབས་ ་་་་་་་་་་་་་་་་དེ་ཉིད་ ད་ཚུན་ལཱུ་ངོ་མང་རབས་ཅིག་ རྗེ་མཁན་པོའི་ཁྲི་ཁར་བཞུགས་རིང་ལཱི་ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་བསྟན་པ་འཛིན་སྐྱོང་
གནང་སྟེ་ བསྟན་པ་དང་སེམས་ཅན་ལཱི་ཕན་པའི་ ཕྱག་ལཱ་རྒྱ་ཆེར་མཛད་གནང་མི་འདི་ལཱི་ ག་ཅི་དེ་བཀའ་དྲིན་ཆེ་ཡི། ད་རུས་དགུང་ལཱུའི་བབས་
དང་བསྟུན་ཏེ་ དགོངས་ཞུ་མཛདཔ་ད་ རྗེ་མཁན་ཁྲི་ཐོག་ལཱི་་་་་་་་་་་་་་་སྤྲུལ་སྐུ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་དེ་ རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མོའི་དགོངས་དོན་དང་འཁྲིལ་
བའི་ འོས་འབབ་ལྡན་པར་བརྟེན་ རྗེ་མཁན་པོ་སྦེ་མངའ་གསོལ་མཛད་གནང་པ་ཅིན་ ང་བཅས་ར་ལཱི་ ཁོ་ཅིག་དྲག་འོང་མནོ་བའི་རུ་བ་སྦོམ་ཡོད། 
མ་པ་གནད་དོན་འདི་གི་སྐོར་ལས་ ང་རའི་ཁ་ཐུག་ལས་ དགེ་འདུན་དམངས་ཁ་ལཱི་ ལཱུགས་སུ་ཞུ་དགོཔ་ཅིག་ག་ནི་ཡང་མེད་རཱིང་ ད་རུས་གྲྭ་ཚང་
ལྷན་ཚོགས་ལས་ བཀའ་ཤོག་ཅིག་ར་དགོཔ་སྦེ་ ཐོན་འོངམ་ལས་བརྟེན་ ཞུ་བཏང་མི་འདི་ལཱི་ དགེ་འདུན་དམངས་ཁ་ལས་ཡང་ འདི་དང་
བསྟུན་པའི་ཐུགས་བཞེད་གནང་སྟེ་  མཛད་གནང་ཡོད་པར་ཞུ་བ་མཁྱེན། ཞེས་གནམ་ལཱུ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་ལཱི་ 
ཐིམ་ཕུག་བཀྲ་ཤིས་ཆོས་རྫོང་ལས་ 
     ཕུལ། 

 
 
 
 

འབྲུག་མངའ་བདག་རྒྱལ་པོ།  
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དཔེ་བཀོད་ ༤ པ། སྐྱབས་རྗེ་རྗེ་མཁན་རིན་པོ་ཆེ་ལཱི་བཤད་གྲྭ་གསར་གཙུགས་གནང་དགོ་པའི་གྲོས་འབུལ་ཞུ་ཡིག། 
ཡིག་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་་་         སྤྱི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལཱི། 
 
༊ འགྲོ་བ་ལྷ་མི་ཡོངས་ཀྱི་འདྲེན་མཆོག་སྐྱབས་རྗེ་རྗེ་མཁན་རིན་པོ་ཆེའི་ ༧ ཞབས་པད་གསེར་ཁྲི་མངོན་པར་མཐོ་བའི་དྲུང་དུ། 
 
 
 
         གུས་དད་འབངས་དབང་འདུས་རྫོང་ཁག་
གི་མི་སེར་དང་ ཆོས་སྡེ་ཞི་དྲག་ལས་ཁུངས་ཐུན་མོང་ནས་ སྒོ་ ༣ རབ་གུས་དད་པས་ལྷ་ཕྱག་བཅས་གསོལ་བ་སྙིང་ནས་འདེབས་དོན། དེ་ནི་ 
སྤྱིར་འགྲོ་བ་ཡོངས་དང་ སྒོས་སུ་ཤར་དར་བརྒྱད་པོའི་གདུལ་བྱ་ཚུ་ལཱི་ སྙིང་རྗེས་ལྷག་པར་གཟིགས་ཏེ་ སྒང་སྟེང་རྒེད་འོག་ སྒང་ལ་ཁའི་རི་རྩེ་
དེ་ཁར་ བརྗིད་ཉམས་དང་མཐོང་གསལ་ཆེ་བའི་ས་ཐང་ཅིག་ཡོད་མི་དེ་ནང་ བཤད་གྲྭ་ཅིག་གསར་བཙུགས་མཛད་གནང་པ་ཅིན་ སྒང་སྟེང་གི་མི་སེར་
ཡོངས་ལཱི་ ཕན་རྲྀབས་ཆེ་ནི་མས་ཟེར་ དབང་འདུས་རྫོང་ཁག་དང་ཁྲིམས་འདུན་ རབ་སྡེ་དང་མི་སེར་ཐུན་མོང་ནས་ གསོལ་བ་རྩེ་གཅིག་ཏུ་བཏབ་
པ་ལགས་ན་ དེ་དོན་ཞལ་བཞེས་ཀྱི་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན་བཟང་ འབེབས་གནང་འོང་བའི་རུ་བ་བཅས་ཞུ་བ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་དམ་པ་མཁྱྱཻན་མཁྱྱཻན་མཁྱྱཻན་
མཁྱེན་ལགས། ཞེས་དམངས་ཀྱི་ངོ་ཚབ་ འཐུས་མི་ཚུའི་མིང་ཐོ་དང་ མིང་རྟགས་ཟུར་སྦྲགས་ཡོངས་ནས་ རང་ལཱིགས་གནམ་ལཱུ་་་་་་་་་་་་་་་ཟླ་
་་་་་་་་ཚེས་་་་་་་་་ལཱི་ 

   སྒོ་ ༣ གུས་པས༌ 
    རབ་ཏུ་དྭངས་པའི་ 
    ཕྱག་བཅས་ 
     ཕུལ། 
 

 
 
 
 
 
  



 

23 
 

 

དཔེ་བཀོད་ ༥ པ། བལ་ཡུལ་སྲིད་འཛིན་མཆོག་ལཱི་གྲོས་འབུལ་ཞུ་ཡིག། 
ཡིག་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་་་        སྤྱི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལཱི། 

 
༊ ཕུན་ཚོགས་སྡེ་བཞིའི་དཔལ་གྱིས་ཕྱུག་པའི་བལ་ཡུལ་སྲིད་འཛིན་མཆོག་ལཱི། 
        ཞུ་གསོལ། དེ་ནི་ བལ་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ཡོད་པའི་ 
མཆོད་རྟེན་རྣམ་གསུམ་གྱི་གྲས་ལས་ འཕགས་པ་ཤིང་ཀུན་གྱི་མཆོད་རྟེན་ལཱི་ སྔོན་མ་འབྲུག་གི་གྲྭ་ཚང་ལྟེ་བ་ལས་ བླམ་ཅིག་བསྐོས་སྲོལ་
ཡོདཔ་ཨིན་རཱིང་ བར་སྐབས་ཅིག་ལས་རྒྱུན་ཆད་ཡོདཔ་ གྲོགས་བཤེས་མཆོག་གིས་མཁྱེན་གསལ་ཆེ་ཞུ། ད་རུས་ནངས་པ་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་དང་ 
བལ་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ མཐུན་འབྲེལ་གོང་འཕེལ་དང་བསྟུན་ ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་ཀྱི་འབྲེལ་རྒྱུན་ ལཱུག་བཙུགས་ནིའི་
དོན་ལཱི་ འབྲུག་ལས་བླམ་ཅིག་སྔར་བཞིན་བསྐོ་བཞག་འབད་ནིའི་རུ་བ་ཡོད། 
 

དེ་གི་དོན་ལཱི་ འབྲུག་གཞུང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ བལ་བཞུགས་འབྲུག་གི་གཞུང་ཚབ་ཀྱིས་ བལ་གཞུང་ཕྱི་འབྲེལ་ལྷན་ཁག་དང་
གཅིག་ཁར་ གྲོས་བསྡུར་འབད་ནིའི་དབང་ཚད་ཧྲིལ་བུམ་སྤྲོད་དེ་ ཞབས་བཅར་བཏང་ཡོད་ཞུ་ན་ གྲོགས་བཤེས་མི་རྗེ་མཆོག་གིས་ དེ་ལཱིགས་
དོན་སྨིན་གྱི་དགོངས་བཞེད་ ངེས་པར་གནང་ཐུབ་ཡོད་པར་ཞུ་བ་མཁྱེན། ཞེས་འབྲུག་རྒྱལ་འཛིན་ནས་ རང་ལཱིགས་གནམ་ལཱུ་་་་་་་་ཟླ་་་་་ཚེས་་་་
་་ལཱི་ 
  ཕུལ། 
 
 
 
 

འབྲུག་མངའ་བདག་རྒྱལ་པོ། 
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དཔེ་བཀོད་ ༦ པ། འབྲུག་བཞུགས་བང་ལ་དེཤ་གི་གཞུང་ཚབ་ལཱི་ལྟ་སྐོར་བརྗེ་སོར་གྱི་གྲོས་འབུལ་ཞུ་ཡིག། 
ཡིག་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་་་         སྤྱི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལཱི། 
 
༊ མཁྱེན་སྤྱན་པདྨའི་འདབ་རྒྱས་འབྲུག་བཞུགས་བང་ལ་དེཤ་གི་གཞུང་ཚབ་མཆོག་གི་དྲུང་དུ། 
           ནང་སྲིད་བློན་པོ་ནས་ཞུ་གསོལ། དེ་ནི་ 
མཛའ་བརྩེ་མཐུན་འབྲེལ་ཅན་གྱི་ འབྲུག་དང་བང་ལ་དེཤ་རྒྱལ་ཁབ་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ ཧེ་མ་ལས་ ཆོས་དང་ལམ་སྲོལ་གྱི་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་
ཁར་ ལྷག་པར་དུ་ མི་དབང་འབྲུག་རྒྱལ་ ༣ པའི་སྐུ་ཐོག་ལས་ རྒྱལ་ཁབ་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ སྲིད་དོན་གྱི་མཐུན་འབྲེལ་གསར་བཙུགས་
གནང་ཞིནམ་ལས་ སྲིད་དང་ཚོང་གི་འབྲེལ་བ་གོང་འཕེལ་འགྱོ་བཞིན་དུ་ཡོད་མི་འདི་ངལ་རངས་ཆེ་བའི་གཞི་ཅིག་ཨིན་མས།  
 

ད་རུས་ འབྲུག་གི་ཆོས་སྡེ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི་ཚུ་གིས་ ཡང་བསྐྱར་གྱི་ཞུ་བ་བཀོད་མི་དང་འཁྲིལ་ བང་ལ་དེཤ་ནང་ཡོད་པའི་ 
ནང་པའི་དགོན་སྡེ་དང་གནས་ཆེན་ཚུ་ནང་ གནས་མཇལ་དང་ རང་སོའི་ལམ་སྲོལ་རྒྱུན་སྐྱོང་དང་ ཡར་རྒྱས་གཏང་ནིའི་ཐབས་ལམ་གྱི་ཉམས་མྱོང་
བརྗེ་སོར་འབད་ནིའི་དོན་ལཱི་ འཐུས་མི་མི་གྲངས་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལྟ་སྐོར་ལཱི་གཏང་ནིའི་རུ་བ་ཡོདཔ་ལས་ གཞུང་ཚབ་མཆོག་གིས་ དུས་ཚོད་གཏན་
འབེབས་ཅིག་བཟོ་སྟེ་ དེ་ལཱིགས་ཀྱི་ལན་གསལ་གང་མགྱོགས་གནང་ཐབས་ཡོད་པར་ཞུ་བ་དགོངས་མངའ་མཁྱེན། ཞེས་གནམ་ལཱུ་ ་་་་་་་་་་་་ 
ཟླ་་་་་ ཚེས་་་་་་་་་ལཱི་གོང་མིང་པས་ 
    ཕུལ། 
 
 
 
 

(་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་) 
ནང་སྲིད་བློན་པོ། 
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ཁ༽ ཞུ་བཀོད་ཞུ་ཡིག། 

དཔེ་བཀོད་ ༡ པ། མི་དབང་བདག་རིན་པོ་ཆེ་གིས་ཐའི་ལུནཌ་རྒྱལཔོ་མཆོག་ལཱི་བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལུགས་ཞུ་འཕྲིན། 
ཡིག་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་་་         སྤྱི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལཱི། 
 
༊ བསོད་ནམས་སྟོབས་ཀྱིས་འཁོར་ལཱུ་སྒྱུར་བའི་ས་སྐྱོང་མི་དབང་རྒྱལཔོ་མཆོག་གི་ ༧ ཞབས་དྲུང་དུ། 
 
 
        གུས་པས་ཞུ་གསོལ། དེ་ནི་ ད་རུས་མི་དབང་
རྒྱལཔོ་མཆོག་སྐུ་འཁྲུངས་ཏེ་དགུང་ལཱུ་་་་་་་་་་་བཞེས་པའི་འཁྲུངས་སྐར་དུས་ཆེན་ལཱི་ ང་ར་དང་སྐུ་འཁོར་ འབྲུག་གི་གཞུང་དང་འབངས་མི་སེར་
ཡོངས་ཀྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ དགའ་མགུ་ཡི་རངས་ཀྱི་ མཛའ་བརྩེའི་བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལུགས་ཞུ་བ་དང་གཅིག་ཁར་ མི་དབང་མཆོག་ སྐུ་ཚེ་མགོན་པོ་
ཚེ་དཔག་མེད་དང་མཉམ་སྟེ་ ཐའི་ལུནཌ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མི་སེར་ཡོངས་ལཱི་ ཞི་བདེ་དང་དགའ་སྐྱིད་སྔར་ལས་ལྷག་སྟེ་ འབྱུང་ཚུགས་པའི་ལུགས་
སྨོན་རྟེན་འབྲེལ་གྱི་ཚུལ་ལཱི་ ཚེ་ལྷ་རྣམ་གསུམ་གྱི་ཐང་ཀ་གསེར་བྲིས་མ་གཅིག། ཚེ་མདོ་གསེར་བྲིས་མ་པོ་ཏི་གཅིག། དངུལ་གྱི་བདུད་འདུལ་
མཆོད་རྟེན་གསེར་སྒྲོན་མ་གཅིག་བཅས་ བཀྲ་ཤིས་ཁ་དར་གྱིས་བརྒྱན་ཏེ་ འབྲུག་བརྒྱུད་འཛིན་གྱི་རྒྱལ་རབས་ལྔ་པ་གིས་ རྒྱལ་ས་ལྟེ་བ་ཐིམ་
ཕུག་བཀྲ་ཤིས་ཆོས་རྫོང་ལས་ གནམ་ལཱུ་་་་་་་་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་ཚེས་་་་་་ལཱི་ 
        རབ་ཏུ་དྭངས་པའི་ 
        གུས་པས་ 
            ཕུལ། 
 

 
 
 

འཇིགས་མེད་གེ་སར་རྣམ་རྒྱལ་དབང་ཕྱུག། 
འབྲུག་རྒྱལ་པོ། 
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དཔེ་བཀོད་ ༢ པ། མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་གིས་སྐྱབས་རྗེ་རྗེ་མཁན་རིན་པོ་ཆེར་ཞུ་བཀོད་ཞུ་ཡིག། 
ཡིག་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་་་         སྤྱི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལཱི། 
 
༊ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་ཆོས་ཀྱི་དབུ་ཁྲིད་སྐྱབས་རྗེ་རྗེ་མཁན་རིན་པོ་ཆེའི་ ༧ ཞབས་དྲུང་དུ། 
 
 
        གུས་པས་ཞུ་གསོལ། དེ་ནི་ ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་ཁབ་འདི་
ནང་ འབྱུང་བཞི་འཁྲུགས་པའི་རྐྱེན་ངན་དང་ དེ་གུར་ནད་རིམས་རུ་ཡང་ མང་སུ་ར་འཐོནམ་ཨིན་མས། དེ་ཚུ་གི་ རྐྱེན་ངན་བར་ཆད་ཟློག་ཐབས་
ལཱི་ ཧེ་མ་ལས་ལཱུ་ངོ་ ༡༢ རུའི་བར་ན་ གནམ་ལཱུ་འབྲུག་ལཱུ་ནམ་ཐོན་ བསྟན་སྤྱིའི་སྐུ་རིམ་སྦེ་གནང་སྲོལ་ཡོད་མིའི་སྲིད་པ་སྤྱི་མདོས་འདི་ 
དུས་ཅི་སྤུངས་ཐིམ་རྫོང་ཁག་གཉིས་ག་ཏེ་འབད་རཱིང་ སྟབས་བདེ་ས་ཅིག་ཁར་གནང་པ་ཅིན་ ལུགས་ཤོམ་འོང་ནི་མས། 
 

འདི་གི་དོན་ལཱི་ འགྲོ་སོང་གི་མ་དངུལ་ཐད་ དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་ལས་ཕུལ་ཆོག་ཆོ་ཡོདཔ་བཞིན་དུ་ བསྟན་སྤྱིའི་སྐུ་རིམ་འདི་ 
སྔར་ལས་རྒྱས་སུ་ཅིག་སྦེ་ ག་དེ་མགྱོགས་མགྱོགས་ གནང་ཐབས་མཛད་དགོ་པའི་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་བ་མཁྱྱཻན་མཁྱྱཻན་མཁྱེན། ཞེས་ཐིམ་ཕུག་བཀྲ་
ཤིས་ཆོས་རྫོང་ལས་ གནམ་ལཱུ་ཆུ་འབྲུག་ཟླ་ ༡ པའི་ཚེས་ ༢༥ ལཱི་ 

      རབ་ཏུ་དྭངས་པའི་ 
         གུས་པས་    

           ཕུལ། 
 
 
 

 
འབྲུག་མངའ་བདག་རྒྱལ་པོ། 
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དཔེ་བཀོད་ ༣ པ། སྐྱབས་རྗེ་རྗེ་མཁན་རིན་པོ་ཆེ་གིས་མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་ལཱི་ཞུ་བཀོད་ཞུ་ཡིག། 
ཡིག་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་་་         སྤྱི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལཱི། 
 
༊ ལཱིགས་གཉིས་འཁོར་ལཱུས་བསྒྱུར་བའི་མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེའི་ ༧ ཞབས་ཀྱི་པདྨྨོའི་དྲུང་དུ། 

 
 
        གུས་མཁན་རབས་་་་་་་་་་་ནས་གུས་པས་ཞུ་གསོལ། དེ་ནི་ 
འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་སྲིད་དོན་གྱི་འགྱུར་བ་དང་བསྟུན་ གཞུང་ལས་འོང་འབབ་ཀྱིས་འགྲོ་སོང་བདའ་མ་ཟུན་པར་ དཀའ་ངལ་ཡོདཔ་ངེས་བདེན་ཨིན་
རཱིང་ སྔོན་མའི་འབྲུག་རྒྱལ་རིམ་བྱོན་ཚུ་གི་སྐུ་ཐོག་རུ་ལཱི་ ཆོས་ཕྱོགས་ཀྱི་བྱ་བ་རྲྀབས་ཆེན་རུ་བསྒྲུབས་འདུག་པར་བརྟེན་ རང་གི་བསམ་འཆར་
ཅིག་ཕུལ་མི་འདི་ལཱི་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་ལས་ དགོངས་འགལ་མི་བཞེས་པའི་རུ་བ་ཡོད་ཞུ། 
 

དེ་ཡང་ ང་བཅས་རའི་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ནང་ བཀའ་དྲིན་ཆེ་ཤོས་སྐྱབས་མགོན་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་མཆོག་ཨིན་པར་བརྟེན་ གདན་
ས་སྤུངས་ཐང་བདེ་ཆེན་ཕོ་བྲང་གི་རི་ གླང་པོ་ཆེའི་སྣ་ཞགས་བརྐྱངས་པ་ལྟ་བུའི་མགུ་ཏོ་དང་འདྲ་བའི་སྒང་ཏོ་གུར་ འཛམ་གླིང་ནང་མེད་པའི་ 
ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་གི་སྐུ་འདྲ་ ཐོག་ཚད་ ༥༠ འབད་མི་ཅིག་བཞེངས་ཚུགས་པ་ཅིན་ ཇི་སྲིད་བསྐལ་པའི་བར་དུ་ མཐའ་དམག་ཟློག་ཐབས་
དང་ ཕྱོགས་བཞི་དབང་དུ་བསྡུ་སྟེ་ མངའ་འབངས་བདེ་སྐྱིད་ཀྱི་ངང་ལཱི་ གནས་ཐུབ་པ་ལ་སོགས་པའི་དགེ་མཚན་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བ་འོང་ནི་ཨིན་མས། 
དེ་འབདཝ་ལས་བརྟེན་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་ གྲོས་འཆར་འདི་ཐུགས་ལཱི་བསྣམས་ཏེ་ འཆར་གཞི་རྩམ་ཐབས་ མཛད་
གནང་དགོ་པའི་གསོལ་འདེབས་ཀྱི་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་བ་ སྐུ་གསུང་ཐུགས་དམ་པ་མཁྱྱཻན་མཁྱྱཻན་མཁྱེན། ཞེས་གནམ་ལཱུ་ལྕགས་ཡོས་ཟླ་ ༤ པའི་
ཚེས་ ༡༥ ལཱི་ 

  རབ་ཏུ་དྭངས་པའི་ 
      གུས་པས་ 
      ཕུལ། 
   
 
 

རྗེ་མཁན་པོ། 
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དཔེ་བཀོད་ ༤ པ། དགེ་འདུན་འདུས་དམངས་ཀྱིས་མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེར་ཞུ་བཀོད་ཞུ་ཡིག། 
ཡིག་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་་་         སྤྱི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལཱི། 
 
༊ དཔལ་ལྡན་ས་ཡི་ཚངས་པ་མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེའི་ ༧ ཞབས་པད་གསེར་ཁྲིའི་དྲུང་དུ། 
 
 
 
       གུས་སྤུངས་ཐིམ་དགེ་འདུན་འདུས་དམངས་ནས་ སྒོ་ ༣ གུས་པས་
ཞུ་གསོལ། དེ་ནི་ སྐྱབས་རྗེ་མཁན་ཆེན་ཁྲི་རབས་་་་་་་་་་་་་་་མཆོག་ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་ཆོས་ཀྱི་དབུ་ཁྲིད་མཛད་དེ་ ལཱུ་ངོ་་་་་་་་་་་་་་ལངས་
ཡོད་རཱིང་ རྒྱལ་ས་ལྟེ་བ་ ཐིམ་ཕུག་ལཱི་ ད་ཚུན་བཀའ་ཁྲིད་མ་གནང་བར་ཡོད་ཞུ། 
 

མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་ལས་ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་བསྟན་པ་རྒྱས་ཐབས་དང་ ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་ཚོགས་ཀྱི་མི་མང་
ཡོངས་ལཱི་ དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་འབྲེལ་བ་འཐོབ་ཚུགས་པའི་དོན་ལཱི་ དུས་ཅི་རང་ཟླ་་་་་་པའི་ནང་ བཀྲ་ཤིས་ཆོས་རྫོང་གི་རྟེན་འབྲེལ་ཐང་ནང་སྦེ་ 
སྐྱབས་རྗེ་རྗེ་མཁན་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་རིང་ལཱིགས་ཀྱི་ བཀའ་ཁྲིད་གནང་ནིའི་རྩ་བའི་སྦྱིན་བདག་མཛད་དེ་ བཀའ་དྲིན་
བསྐྱངས་གནང་དགོ་པའི་གསོལ་འདེབས་ཞུ་བ་ སྐུ་གསུང་ཐུགས་དམ་པ་མཁྱྱཻན་མཁྱྱཻན་མཁྱྱཻན་མཁྱེན་ལགས། ཞེས་མཁན་སློབ་འདུས་སྤྱིའི་མགྲིན་
ཚབ་ཏུ་ སློབ་ལྔ་དང་ ཆོས་ཁྲིམས་བཞི་ནས་ གནམ་ལཱུ་་་་་་ཟླ་་་་་ཚེས་་་་ལཱི་ 

      སྒོ་ ༣ གུས་པས་ 
    རབ་ཏུ་དྭངས་པའི་ 

   ཕྱག་བཅས་ 
    ཕུལ། 
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དཔེ༌བཀོད་ ༥ པ། སྐྱབས་རྗེ་རྗེ་མཁན་མཆོག་གིས་དགེ་འདུན་འདུས་དམངས་ལཱི་ཞུ་བཀོད་ཞུ་ཡིག། 
ཡིག་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་་་         སྤྱི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལཱི། 
 
༊ འཇིག་རྟེན་ཕན་བདེའི་འབྱུང་གནས་དགེ་འདུན་འདུས་པ་རྒྱ་མཚོའི་དྲུང་དུ། 
       གུས་མཁན་རབས་་་་་་་་་་པ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་མིང་པས་ ཞུ་
གསོལ། དེ་ནི་ ད་རུས་ནངས་པ་ གསོ་བའི་ལྷན་ཁག་གིས་ རྒྱང་མཐོང་དང་གནས་ཚུལ་གསར་ཤོག་ཚུ་གི་ཐོག་ལས་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་
ས་གནས་ལ་ལཱི་ཅིག་གི་ནང་ ཚབས་ཆེན་གྱི་ནད་རིམས་ཐོན་ཡོད་ལཱིགས་ཀྱི་བརྡ་འཕྲིན་སྤེལ་བཞིན་ཡོདཔ་ འདུས་དམངས་ཀྱིས་མཁྱེན་གསལ་ཆེ། 
 

རང་སོའི་ཚེ་སྲོག་ལཱི་གནོད་པའི་ནད་རིམས་ སྔོན་འགོག་གི་དོན་ལཱི་ ད་རུས་ གནས་སྐབས་ཅིག་ མི་མང་འཛོམ་སར་ དགེ་སློང་
ཞལ་གྲངས་གཅིག་ཡང་ འབྱོན་བཞུད་མཛད་ནི་ལཱི་འཛེམ་དགོ་པའི་ བརྡ་སྐུལ་ནན་ཁྱབ་ཞུ་དགོ་པའི་ཁར་ ཨ་རྟག་ར་ གསོལ་འདེབས་འཇིག་
རྟེན་དབང་ཕྱུག་དང་ དཔལ་ལྡན་རི་ཁྲོད་ལཱུ་མ་གྱོན་པའི་ གཟུངས་སྔགས་གང་མང་བསག་ཐབས་མཛད་དགོ་པའི་ སྙན་སྒྲོན་ཞུ་བ་དགོངས་མངའ་
མཁྱེན། ཞེས་རང་ལཱིགས་གནམ་ལཱུ་་་་་་་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་་ཚེས་་་་་་་་་་་ལཱི་  

       ཕུལ། 
 
 
 
 

རྗེ་མཁན་པོ། 
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དཔེ་བཀོད་ ༦ པ། དགེ་འདུན་དམངས་ཀྱིས་སྐྱབས་རྗེ་རྗེ་མཁན་རིན་པོ་ཆེར་ཞུ་བཀོད་ཞུ་ཡིག། 
ཡིག་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་་་         སྤྱི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལཱི། 
 
༊ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་སེང་ཁྲིའི་མངའ་བདག་སྐྱབས་རྗེ་རྡོ་རྗེ་འཆང་རིན་པོ་ཆེའི་ ༧ ཞབས་པད་དྲུང་དུ། 
 
 
 
        གུས་དད་འབངས་འདུས་ཚོགས་དམངས་ལས་ གུས་
པས་ཕྱག་དང་བཅས་ཏེ་ཞུ་གསོལ། དེ་ནི་ སྐྱབས་རྗེ་རྗེ་མཁན་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ འདུས་པ་རྒྱ་མཚོ་འདི་གི་དབུ་འཛིན་མཛད་དེ་ ལཱུ་ངོ་མང་རབས་
ཅིག་གི་རིང་ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་བསྟན་པ་ འཛིན་སྐྱོང་སྤེལ་གསུམ་གྱི་བདག་འགན་བཞེས་ཏེ་བཞུགས་གནང་མི་འདི་ལཱི་བཀའ་དྲིན་ཆེ། 
 

ད་རུས་སྐྱབས་རྗེ་མཆོག་ མཁན་པོའི་ཁྲི་ལས་དགོངས་ཞུ་མཛད་ནིའི་ཐུགས་བཞེད་ཡོད་ཚུལ་ ཐོས་པ་ཙམ་གྱིས་ ཡིད་ཕམ་ག་ནི་ལས་
ཆེ་བར་བྱུང་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ སྐྱབས་རྗེ་མཆོག་བསྟན་པ་སྤྱི་དང་བྱེ་བྲག་ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་བསྟན་རྩར་ དགོངས་བཞེད་རྒྱ་ཆེ་ས་ལས་
བཞེས་ཏེ་ ད་རཱིང་ཉུང་མཐའ་ལཱུ་ངོ་་་་་་་་་རིང་ རྡོ་རྗེ་འཆང་གི་ཆོས་ཁྲི་བདག་གིར་བཞེས་ཏེ་ རང་འཇགས་འཕྲོ་མཐུད་བཞུགས་གནང་དགོ་པའི་ 
གསོལ་བཏབ་ལན་བརྒྱར་ཞུ་ནི་དང་། སྐྱབས་རྗེ་མཆོག་གི་ ཞབས་པད་མི་ཤིགས་རྡོ་རྗེའི་ཁམས་སུ་ བརྟན་བཞུགས་ཀྱི་ཞུ་རྟེན་ ཟོང་སྣ་་་་་་་་
དང་ དངུལ་ཀྲམ་་་་་་་་་་བཅས་ ཀུན་བཟང་མཆོད་སྤྲིན་དུ་ཕུལ་བ་ དགྱེས་བཞེས་གནང་བར་ཞུ་བ་ སྐུ་གསུང་ཐུགས་དམ་པ་མཁྱྱཻྱཻན་མཁྱྱཻན་
མཁྱྱཻྱཻན་མཁྱེན་ལགས། ཞེས་འདུས་སྤྱིའི་མགྲིན་ཚབ་ཏུ་ སློབ་ལྔ་དང་ ཆོས་ཁྲིམས་བཞི་གི་མིང་རྟགས་དང་བཅས་ གནམ་ལཱུ་་་་་་་་ཟླ་་་་་་ཚེས་་
་་་་་ལཱི་ 
  སྒོ་ ༣ གུས་པས་ 

  རབ་ཏུ་དྭངས་པའི་ 
      ཕྱག་བཅས་ 
        ཕུལ། 
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དཔེ་བཀོད་ ༧ པ། མི་དབང་རྒྱལ་བཙུན་མཆོག་ལཱི་ཞུ་བཀོད་ཞུ་ཡིག། 
ཡིག་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་་་         སྤྱི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལཱི། 
 
༊ མངོན་མཐོའི་དཔལ་ཡོན་འབུམ་གྱིས་ཕྱུག་པའི་མི་དབང་རྒྱལ་བཙུན་རིན་པོ་ཆེའི་ ༢ ཞབས་དྲུང་དུ། 
 
 
          གུས་འབངས་ལྷུན་རྩེ་རྫོང་བདག་ནས་ སྒོ་ ༣ 
གུས་ཕྱག་བཅས་ཞུ་གསོལ། དེ་ནི་ ང་བཅས་མཁོ་མའི་བུམོ་ཚུ་ དང་ཕུ་ཕ་མེས་སྐབས་ཀྱི་གོམས་གཤིས་ རང་ལཱིགས་སྐུད་ཤུད་ཐགས་རས་
འཐག་སྟེ་ འཚོ་སྐྱོང་འཐབ་སྡོད་མི་ཅིག་ཨིན་རཱིང་ ད་རུས་ཀྱི་བར་ན་ རང་སོའི་ཁྱིམ་ནང་ལཱ་འབད་སྡོདཔ་མ་གཏོགས་ དམངས་སྤྱི་མཐུན་གྱི་
ཐགས་ཁྱིམ་གཅིག་རྐྱབ་སྟེ་ རང་སོའི་རིག་རྩལ་གྱི་ཁྱད་ཆོས་དང་ལག་རྩལ་ཚུ་ དོ་འགྲན་ཐོག་ལས་འབད་ནི་མིན་འདུག། དེ་མ་ཚད་ སྐུད་ཤུད་
ཐགས་རས་འཐག་ནིའི་ལག་བཟོའི་རིག་རྩལ་འདི་ ཀུ་རི་མདོ་བཞིའི་ཨམ་སྲུ་ག་ར་གི་ལཱ་སྐལ་བཟུམ་ཅིག་སྦེ་ དར་ཁྱབ་སོང་ཡོདཔ་ལས་ ད་
ལས་ཕར་ མཁོ་མ་གིས་གཙོས་པའི་ ཀུ་རི་མདོ་བཞིའི་ཨམ་སྲུ་ཡོངས་ཀྱི་ཐགས་ལཱའི་རིག་རྩལ་གོང་འཕེལ་དང་ ཚོང་འབྲེལ་གྱི་ལམ་སྟོན་ཐོག་
ལས་ འཚོ་བའི་གནས་སྟངས་གོང་འཕེལ་གཏང་ནི་གི་དོན་ལཱི་ ཐགས་ལཱ་གི་ལམ་སྟོན་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་མི་ཚོགས་པ་ཅིག་གསར་བཙུགས་
འབད་ནི་ལཱི་ ཨམ་སྲུ་ག་ར་གྲོས་མཐུན་བྱུང་སྟེ་ཡོད་ཟེར་ཞུ་ནི། 
 
 ཚོགས་པ་འདི་གིས་ མིང་གཏམ་དང་རྒྱ་ཆེ་བའི་ངོས་ལུན་འཐོབ་ནི་གི་དོན་ལཱི་ ཚོགས་པའི་དབུ་འཛིན་གྱི་མཚན་གནས་འདི་ མི་དབང་
རྒྱལ་བཙུན་རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་ལཱི་ གསོལ་བཏབ་མ་ཞུ་ཐབས་མེད་སོང་ཡོདཔ་ལས་ ཀུ་རི་མདོ་བཞིའི་ཨམ་སྲུ་ཚུ་ལཱི་ དམིགས་བསལ་གྱི་སྐྱིད་
སྡུག་གཟིགས་ཏེ་ ཚོགས་པའི་དབུ་འཛིན་གྱི་མཚན་གནས་བཞེས་བཀའ་དྲིན་བསྐྱངས་གནང་ཞུ་བ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་དམ་པ་མཁྱྱཻན་མཁྱྱཻན་མཁྱེན། 
ཞེས་ཚོགས་དམངས་ཀྱི་ངོ་ཚབ་འཐུས་མི་ཚུའི་མིང་ཐོ་དང་ མིང་རྟགས་བཅས་གནམ་ལཱུ་་་་་ཟླ་་་་་ཚེས་་་་ལཱི་ 

 རབ་ཏུ་དྭངས་པའི་ 
     གུས་ཕྱག་བཅས་ 
     ཕུལ། 
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དཔེ་བཀོད་ ༨ པ། མི་དབང་རྒྱལ་སྲས་མཆོག་ལཱི་ཞུ་བཀོད་ཞུ་ཡིག། 
ཡིག་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་་་        སྤྱི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལཱི། 
 
༊ མངོན་མཐོའི་དཔལ་ཡོན་འབུམ་ལྡན་མི་དབང་རྒྱལ་སྲས་རིན་པོ་ཆེའི་ ༢ ཞབས་དྲུང་དུ། 
 
 
         གུས་ནང་སྲིད་དང་སྲོལ་འཛིན་དྲུང་ཆེན་ནས་སྒོ་ ༣ གུས་
པས་ཞུ་གསོལ། དེ་ནི་ མི་དབང་རྒྱལ་ཡུམ་རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་ལས་ ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་ས་ལྟེ་བར་ རང་ལཱིགས་ཕལ་ཆས་སྟོན་ཁྱིམ་ཅིག་ནང་ 
ང་བཅས་རའི་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ སྔོན་གྱི་མི་རབས་རིམ་པའི་སྡོད་ཐངས་ཚུ་ ག་དེ་སྦེ་སྡོད་སྡོདཔ་ཨིན་ན་ མ་འོངས་ཇི་སྲིད་བསྐལ་པ་ནམ་
གནས་ཀྱི་བུ་བརྒྱུད་རིམ་པ་དང་ ལྷག་པར་དུ་ རང་ལཱིགས་སྔར་སྲོལ་རྒྱུན་འཛིན་འབད་དེ་ ཕྱིའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མི་ཚུ་ལཱི མངོན་གསལ་ཆེ་ཏོག་ཏོ་
སྦེ་སྟོན་ནིའི་འགྲེམས་སྟོན་ཁང་ཅིག་ གཞི་བཙུགས་གནང་མི་འདི་གིས་ རང་ལཱིགས་རྒྱུན་སྐྱོང་འཐབ་ཚུགསཔ་མ་ཚད་ གཞུང་གི་འོང་འབབ་ཡང་
འབོར་ཆེ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་བཟོ་ཚུགསཔ་ལས་ གང་བས་བཀའ་དྲིན་ཆེ་ཡི།  
 

རྒྱལ་ཡུམ་རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་ལས་ ད་ལས་ཕར་ དེ་གི་འགོ་འདྲེན་ཚུ་ སྲོལ་འཛིན་ལྷན་ཁག་གིས་འབད་བར་འཐུས་པའི་བཀའ་རྒྱ་
ཕེབས་ཡོད་རཱིང་ ང་བཅས་ལྷན་ཁག་གི་ཁོངས་ལས་ དེ་གི་ཁྲི་འཛིན་འདི་ མི་དབང་རྒྱལ་སྲས་་་་་་་་་་་་་་་་་མཆོག་གིས་མཛད་གནང་པ་ཅིན་ ག་
ཅི་གི་ཐད་ལས་ཡང་ མ་འདྲ་བའི་ཁྱད་པར་སྦོམ་ཡོདཔ་ལས་ མི་དབང་རྒྱལ་སྲས་མཆོག་གིས་ངེས་པར་དུ་ མཛད་གནང་དགོ་པའི་གསོལ་འདེབས་
ཞུ་བ་མཁྱྱཻན་མཁྱྱཻན་མཁྱེན་ལགས། གནམ་ལཱུ་་་་་་ཟླ་་་་ཚེས་་་་་ལཱི་  

      སྒོ་ ༣ གུས་པས་ 
        ཕྱག་བཅས་ 
    ཕུལ། 

 
 
 
 

(་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་) 
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དཔེ་བཀོད་ ༩ པ། སྤྱི་ཚོགས་ལྷན་བཞུགས་ལཱི་ཞུ་བཀོད་ཞུ་ཡིག། 
ཡིག་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་་་        སྤྱི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལཱི། 
 
༊ ཕན་བདེའི་ལུགས་ཚོགས་བྱེ་བའི་འབྱུང་གནས་སྤྱི་ཚོགས་ལྷན་བཞུགས་ཀྱི་ཞབས་དྲུང་དུ། 
 
 
          གུས་འབྲུག་གི་བཙག་འཐུ་སྤྱི་ཁྱབ་ནས་ སྒོ་ ༣ 
གུས་པས་ཕྱག་བཅས་ཞུ་གསོལ། དེ་ནི་ ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ དམངས་གཙོའི་རིང་ལཱིགས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ ལཱུ་ངོ་གཉིས་ལྷག་ཙམ་སོང་
ཡོད་རཱིང་ ས་གནས་གཞུང་སྐྱོང་གི་དོན་ལཱི་ མི་སྡེའི་འགོ་ཁྲིདཔ་ཚུ་ བཙག་འཐུ་འབད་མ་ཚུགས་པར་ལཱིས་ཡོད་མི་དེ་གིས་ འབྲེལ་ཡོད་ཆ་
མཉམ་མི་སྡེའི་དཔལ་འབྱོར་གོང་འཕེལ་ དུས་ཐོག་ལཱི་གཏང་ནིའི་དམིགས་དོན་འགྲུབ་ནི་ལཱི་ ཐོ་སྦོམ་སྦེ་ར་ ཕོག་ནི་ཨིན་མས་མནོ་བའི་ཚ་གྱང་
ལངས་ཏེ་ཡོད། 
 

ད་རུས་ ང་བཅས་བཙག་འཐུ་ལྷན་ཚོགས་ཁ་ཐུག་ལས་ ས་གནས་གཞུང་སྐྱོང་གི་མི་སྡེའི་འགོ་ཁྲིད་པ་ཚུ་ བཙག་འཐུ་འབད་ནིའི་གྲ་
སྒྲིག་ཚུ་ལུགས་ཤོམ་སྦེ་ར་ཚུད་ཡོདཔ་བཞིན་དུ་ སྤྱི་ཚོགས་ལྷན་བཞུགས་ཀྱིས་ ད་རུས་ཀྱི་ཚོགས་ཐེངས་འདི་ནང་ལས་ ས་གནས་གཞུང་སྐྱོང་
གི་བཅའ་ཁྲིམས་ཆ་འཇོག་མཛད་དེ་ བཀའ་དྲིན་བསྐྱངས་གནང་ཐུབ་ཞུ་བ་མཁྱྱཻན་མཁྱྱཻན་མཁྱེན་ལགས། ཞེས་གནམ་ལཱུ་་་་་་་་་་་ཟླ་་་་་ཚེས་་་་་་་་་
ལཱི་ 
སྒོ་ ༣ གུས་པས་ 
  ཕྱག་བཅས་ 
   ཕུལ། 
 
 
 
 

(་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་) 
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དཔེ་བཀོད་ ༡༠ པ།  མི་དབང་དཔོན་སློབ་མཆོག་ལཱི་ཞུ་བཀོད་ཞུ་ཡིག། 
ཡིག་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་་་       སྤྱི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལཱི། 
 
༊ ལཱིགས་གཉིས་མཁྱེན་པའི་དཔལ་མངའ་མི་དབང་སྤ་རཱུ་དཔོན་སློབ་མཆོག་གི་ ༢ ཞབས་དྲུང་དུ། 
 
 
         གུས་ཧཱ་རྫོང་བདག་ལས་སྒོ་ ༣ གུས་པས་ཞུ་
གསོལ། དེ་ནི་ འབྲུག་གི་རྫོང་ཁག་ ༢༠ གི་ནང་ལས་ཧཱ་རྫོང་ཁག་འདི་ ནུབ་ཕྱོགས་ས་མཚམས་རྫོང་ཁག་ཅིག་ཨིན་པའི་ཁར་ ཧེ་མ་ལས་
རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་བསྟན་སྲུང་རྡོ་རྗེ་ཁྱུང་བདུད་རྩལ་གྱིས་སྐྱོང་བའི་ལཱིང་ཕྱོགས་ཅིག་ཨིན་མི་འདི་ མི་དབང་མཆོག་གིས་མཁྱེན་གསལ་ཆེ།  
 

ཨིན་རཱིང་ ཁྱུང་བདུད་བཙན་མཁར་ཅིག་ལཱུགས་སུ་མེད་པར་ ལཱུ་བསྟར་གྱི་གསོལ་མཆོད་ཚུ་ཡང་ སྤང་ནང་སྦེ་ཕུལ་དོ་ཡོདཔ་ལས་ 
ད་ལས་ཕར་ བསྟན་སྲུང་གི་ཕྲིན་ལས་ སྔར་ལས་ལྷག་པར་འགྲུབ་ཐབས་རྟེན་འབྲེལ་གྱི་དོན་ལཱི་ གསོལ་མཆོད་ཕུལ་སའི་སྤང་ནང་ བཙན་
མཁར་དམརཔོ་ཐོག་ ༣ པ་ བརྗིད་ཆགས་ཏོག་ཏོ་ཅིག་དང་ དེ་ནང་ཁྱུང་བདུད་ཀྱི་སྐུ་རྟེན་བཅས་གསར་བཞེངས་འབད་ཆོག་པའི་གནང་བ་ཅིག་དང་ 
དེ་གི་དོན་ལཱི་ ཟད་འགྲོ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༣༠ རྫོང་ཁག་གི་འཆར་དངུལ་ཐོག་ལས་འགྲོ་སོང་གཏང་ཆོག་པའི་གནང་བ་ཅིག་ བཀའ་དྲིན་བསྐྱངས་
གནང་ཞུ་བ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་དམ་པ་མཁྱྱཻན་མཁྱྱཻན་མཁྱེན་ལགས། ཞེས་གནམ་ལཱུ་་་་་་་་ཟླ་་་་་་ཚེས་་་་ལཱི་ 

                       སྒོ་ ༣ གུས་པས་ 
          ཕྱག་བཅས་ 
         ཕུལ། 

 
 
 
 

(་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་) 
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དཔེ་བཀོད་ ༡༡ པ། དྲང་ཁྲིམས་ལྷན་སྡེའི་དབུ་འཛིན་མི་རྗེ་ཁྲིམས་སྤྱི་བློན་པོ་མཆོག་ལཱི་ཞུ་བཀོད་ཞུ་ཡིག།  
ཡིག་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་་་         སྤྱི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལཱི། 
 
༊ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་དྲང་ཁྲིམས་ལྷན་སྡེའི་དབུ་འཛིན་མི་རྗེ་ཁྲིམས་སྤྱི་བློན་པོ་རིན་པོ་ཆེའི་ ༢ ཞབས་དྲུང་དུ། 
 
 
            གུས་ཞབས་འོག་པ་ནས་ཕྱག་
བཅས་ཞུ་གསོལ། དེ་ནི་ མི་རྗེ་བློན་པོ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་མཁྱེན་གསལ་ལྟར་ རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས་ནང་ དྲང་ཁྲིམས་ལྷན་སྡེའི་སྐུ་
ཚབ་འཐུས་མི་འདི་ ཧེ་མ་གུས་པ་རང་གིས་ཕྱག་ཕྱིད་ཞུ་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན་རཱིང་ ད་རུས་གུས་པ་རང་གི་ལཱ་འགན་སོར་ཏེ་ རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་
ཚོགས་ཀྱི་དྲུང་ཆེན་སྦེ་ བསྐོ་བཞག་གནང་ཡོདཔ་ལས་ རྫོང་གོང་ལྷན་ཚོགས་ནང་ དྲང་ཁྲིམས་ལྷན་སྡེའི་སྐུ་ཚབ་འཐུས་མིའི་ས་སྟོང་ཐོན་ཏེ་ཡོད་
ཞུ།  
 

འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཡོངས་སྐད་ཡིག་རྫོང་ཁ་འདི་ ཚུལ་མཐུན་གྱི་གོང་འཕེལ་དང་དར་ཁྱབ་གཏང་ནིའི་རྒྱབ་སྐྱོར་དོན་ལཱི་ མི་རྗེ་བློན་པོ་རིན་པོ་
ཆེ་གིས་ དྲང་ཁྲིམས་ལྷན་སྡེའི་སྐུ་ཚབ་འཐུས་མི་ཅིག་ འོས་འབབ་གཟིགས་ཏེ་གནང་ཐབས་བཀའ་དྲིན་བསྐྱང་བར་ཞུ་ནི་དང་། མི་རྗེ་བློན་པོ་རིན་པོ་
ཆེ་མཆོག་གིས་ ཐུགས་ཀྱི་འོས་འབབ་གཟིགས་སྟབས་བདེ་བའི་དོན་ལཱི་ རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མིའི་མཚན་ཐོ་དང་ ལྷན་
ཚོགས་ཀྱི་རྒྱབ་རྟེན་གནད་དོན་འདྲ་ཅིག་ཡང་ ཟུར་སྦྲགས་སྤྱན་འབུལ་ཕུལ་ཡོད་པ་བཅས་ཞུ་བ་མཁྱྱཻན་མཁྱྱཻན་མཁྱེན། ཞེས་གནམ་ལཱུ་་་་་་་་་ཟླ་་་
་་་་་་་ཚེས་་་་་་་ལཱི་ 

  སྒོ་ ༣ གུས་པས་ 
  ཕྱག་བཅས་ 
   ཕུལ། 
 

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

འདྲ། 
༡༽ ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཁྲི་འཛིན་མི་རྗེ་བློན་ཆེན་མཆོག་ལཱི། སྤྱན་འབུལ་ཆེད།  
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དཔེ་བཀོད་ ༡༢ པ། གཞུང་སྐྱོང་ལྷན་སྡེའི་དབུ་འཛིན་མི་རྗེ་བློན་ཆེན་མཆོག་ལཱི་ཞུ་བཀོད་ཞུ་ཡིག། 
ཡིག་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་་་          སྤྱི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལཱི། 
 
༊ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་ཆབ་སྲིད་ཁ་ལཱུ་སྒྱུར་བའི་མི་རྗེ་བློན་ཆེན་ ༢ མཆོག་གི་ཞབས་དྲུང་དུ།  
 
 

       གུས་འབངས་་་་་་་་་་་་རྫོང་ཁག་་་་་་་་རྒེད་འོག་གི་ 
མི་སེར་ཟུར་སྦྲགས་མིང་འཁོད་ཐུན་མོང་ནས་ སྒོ་ ༣ གུས་པའི་ཕྱག་བཅས་ཞུ་གསོལ། དེ་ནི་ ས་གནས་་་་་་་་་་་་་་ནང་ རྒེད་འོག་ལྟེ་བ་
ཆགས་ནིའི་འཆར་གཞི་ཡོད་མི་འདི་ལཱི་ ང་བཅས་མི་སེར་མང་ཤོས་ར་ ས་ཐག་རིངམོ་ལས་བརྟེན་ བྱ་སྟབས་མ་བདེ་བར་ ས་ཁོངས་གཞན་ཅིག་
ནང་ཆགས་དགོ་པའི་སྐོར་ལས་ འཛོམས་འདུ་ཐེངས་ ༣ རུ་རྐྱབ་སྟེ་འབད་རཱིང་ ཐག་ཆོད་མ་ཚུགས་ཞུ། གནད་དོན་འདི་གི་སྐོར་ལས་ རྫོང་
ཁག་བདག་སྐྱོང་བརྒྱུད་དེ་ སྲོལ་འཛིན་དང་ནང་སྲིད་ལྷན་ཁག་ལཱི་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཏེ་ ཟླ་ངོ་ ༡ ལྷག་ཙམ་སོང་སྟེ་འབད་རཱིང་ ད་ལྟོ་ཚུན་ཚོད་བར་ན་ 
བཀའ་ལན་ཅིག་ག་ནི་ཡང་གནང་ནི་མིན་འདུག་ཟེར་ཞུ་ནི།  

 
རྒེད་འོག་གཞན་ཚུ་ འཆར་གཞི་དང་བསྟུན་པའི་ ལཱ་ཚུ་འབད་ཡི་ར་འགྱོཝ་ད་ ང་བཅས་་་་་་་་་་་་་་རྒེད་འོག་ལྟེ་བ་ཆགས་སའི་ས་གོ་ 

ཐག་ཆོད་མ་ཚུགས་པར་ལཱིས་ཡོདཔ་ལས་ མི་རྗེ་བློན་ཆེན་རིན་པོ་ཆེར་མ་ཞུ་ཐབས་མེད་སོང་ཡོད་ཞུ། མི་རྗེ་མཆོག་གིས་ གུས་་་་་་་་་་་གི་མི་སེར་
ཚུ་གི་སྐྱིད་སྡུག་ལཱི་ ཐུགས་རྒྱ་ཆེ་ས་ལས་གཟིགས་ཏེ་ རྒེད་འོག་ལྟེ་བ་འདི་ མི་སེར་ཡོངས་ལཱི་ཁེ་ཕན་འདྲ་མཉམ་ཡོད་པའི་ ས་གོ་ཅིག་ནང་
ཆགས་ནི་ཡོད་པའི་ བཀའ་རྒྱ་ཟབ་མོ་ཞིག་གནང་ཐུབ་ཞུ་བ་ སྐུ་གསུང་ཐུགས་དམ་པ་མཁྱྱཻན་མཁྱྱཻན་མཁྱེན་ལགས། ཞེས་རང་ལཱིགས་གནམ་ལཱུ་
་་་་་ ཟླ་་་་་ པའི་ཚེས་་་་་་ལཱི་ 

    སྒོ་ ༣ གུས་པས་ 
    ཕྱག་བཅས་ 
     ཕུལ། 
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དཔེ་བཀོད་ ༡༣ པ། མི་རྗེ་ཞབས་ཏོག་བློན་པོ་ལཱི་ཞུ་བཀོད་ཞུ་ཡིག། 
ཡིག་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་་་         སྤྱི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལཱི། 
 
༊ མཁྱེན་བརྩེའི་དཔལ་མངའ་མི་རྗེ་ཞབས་ཏོག་བློན་པོ་ ༢ མཆོག་གི་ཞབས་དྲུང་དུ། 
 
 
       གུས་གཞལམ་སྒང་རྫོང་ཁག་ཤིང་མཁར་རྒེད་འོག་ཚོགས་སྡེའི་ཁྲི་
འཛིན་ནས་ གུས་ཕྱག་བཅས་ཞུ་གསོལ། དེ་ནི་ ང་བཅས་ཤིང་མཁར་རྒེད་འོག་ནང་ དངུལ་ཐོག་གི་ཐོན་སྐྱེད་འབོར་ཆེ་ཏོག་ཏོ་ཡོད་རཱིང་ སྣུམ་
འཁོར་གྱི་ལམ་མེདཔ་ལས་བརྟེན་ ཚོང་འབྲེལ་འཐབ་མ་ཚུགས་པར་ དངུལ་གྱི་འོང་འབབ་བཟོ་ནི་ལཱི་ཐོ་སྦོམ་ཕོག་སྟེ་ཡོད་ཞུ། 
 
 མི་རྗེ་བློན་པོ་མཆོག་གིས་ ཤིང་མཁར་རྒེད་འོག་མི་མང་གི་འཚོ་བའི་གནས་སྟངས་ཡར་དྲག་བཟོ་ནིའི་དོན་ལཱི་ ལཱུ་ལྔ་འཆར་གཞི་ ༡༠ 
པའི་ནང་འཁོད་ལཱི་ ས་གནས་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ལས་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་ ཚུན་ སྣུམ་འཁོར་ལམ་རིང་ཚད་ཀི་ལཱུ་མི་ཊར་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
འབད་མི་འདི་ག་དེ་འབད་རཱིང་ བསལ་གནང་སྟེ་བཀའ་དྲིན་བསྐྱང་དགོ་པའི་གསོལ་འདེབས་ཞུ་བ་མཁྱྱཻན་མཁྱྱཻན་མཁྱེན། ཞེས་གནམ་ལཱུ་་་་་་་་་་་་་ 
ཟླ་་་་་་་ ཚེས་་་་་་་་ལཱི་གོང་མིང་པས་ 
            སྒོ་ ༣ གུས་པས་ 
     ཕྱག་བཅས་ 
      ཕུལ། 
 
 
 
 

         (་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་) 
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དཔེ་བཀོད་ ༡༤ པ། གྲྭ་ཚང་ལྷན་ཚོགས་དྲུང་ཆེན་གྱིས་ཆོས་སྡེ་ཅིག་གི་འདུས་དམངས་ལཱི་ཞུ་བཀོད་ཞུ་ཡིག། 
ཡིག་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་་་        སྤྱི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལཱི། 
 
༊ བསྟན་པའི་རྩ་ལག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཆོས་སྡེའི་འདུས་དམངས་ལྷན་རྒྱས་ཀྱི་ཞབས་དྲུང་དུ། 
 
 
         གུས་ཕྱག་བཅས་ཞུ་གསོལ། དེ་ནི་ དུས་ཅི་འབྲུག་རྒྱལ་
ཁབ་ནང་ སྤྱིར་དུས་ངན་སྙིགས་མ་ལྔ་བདོའི་དབང་གིས་ ཕྱིའི་འབྱུང་ཁམས་འཁྲུགས་པའི་རྐྱེན་ངན་དང་ ལྷག་པར་དུ་ བཀའ་སྲུང་ཆོས་སྲུང་ཚུ་དང་ 
ཡུལ་ལྷ་གཞི་བདག་ཚུ་འཁྲུགས་པའི་རྐྱེན་ལས་ འགྲོ་བ་མིའི་ཚེ་སྲོག་ལཱི་གནོད་པའི་ནད་རིམས་ ཚབས་ཆེན་ཐོན་དང་འཐོན་བཞིན་དུ་ཡོདཔ་ ག་
ར་གིས་མཁྱེན་གསལ་ཆེ་ཞུ། 
 
 དེ་གི་ཟློག་ཐབས་དང་རྐྱེན་ངན་ཞི་ཐབས་ལཱི་ ཉེན་ཁ་སྔོན་འགོག་གི་ཐབས་ལམ་དང་ སྨན་བཅོས་ཀྱི་རིམ་པ་ཚུ་ འབྲུག་གཞུང་གི་ཁ་
ཐུག་ལས་ གང་དྲག་མཛད་གནང་ཡོད་མི་དང་གཅིག་ཁར་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཆོས་སྡེ་ཡོངས་ཀྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ཡང་ རྐྱེན་ངན་འདི་ཚུ་ཟློག་ཐབས་
ཀྱི་སྐུ་རིམ་ལཱི་ ཆོས་ཕྱོགས་ཀྱི་མཛད་སྒོ་རི་བོ་བསང་མཆོད་དང་ ལྷ་མོའི་ཚོགས་བརྒྱ་ དེ་ལས་མ་མོ་འཁྲུགས་སྐོང་དང་ ཡུལ་ལྷ་གཞི་བདག་གི་
གསོལ་མཆོད་ཚུ་ ཆོས་སྡེའི་གཙོ་འཛིན་ཚུ་གིས་འགོ་འདྲེན་ཐོག་ ད་རིས་ལས་འགོ་བཟུང་སྟེ་ ཟླ་ངོ་ ༡ གི་རིང་བསྒྲུབས་གནང་ཞིནམ་ལས་ 
དེ་ལཱིགས་ཀྱི་སྙན་ཞུ་རུ་ཡང་ ཟླཝ་ཤུལ་མམ་གི་ནང་འཁོད་ལཱི་ གཤམ་འཁོད་མིང་རྟགས་ཅན་མའི་ཡིག་ཚང་མིང་ཐོག་ གནང་དགོ་པར་ཞུ་བ་
དགོངས་མངའ་མཁྱྱཻན་མཁྱྱཻན་མཁྱེན། ཞེས་གནམ་ལཱུ་་་་་་་་ ཟླ་་་་་་་ ཚེས་་་་་་་ལཱི་གོང་མིང་པས་ 
                              སྒོ་ ༣ གུས་པས་ 
           ཕྱག་བཅས་ 
            ཕུལ། 
 
 
 
 

(སངས་རྒྱས་དབང་ཕྱུག།) 
དྲུང་ཆེན།  
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དཔེ་བཀོད་ ༡༥ པ། སྤྲུལ་སྐུ་ཅིག་ལཱི་རབ་གནས་དང་ཚེ་དབང་གསོལ་བཏབ་ཀྱི་ཞུ་བཀོད་ཞུ་ཡིག། 
ཡིག་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་་་         སྤྱི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལཱི། 
 
༊ འདི་ཕྱིའི་སྐྱབས་གནས་མཚུངས་མེད་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་སྤྲུལ་སྐུ་རིན་པོ་ཆེའི་ ༢ ཞབས་དྲུང་དུ། 
 
 
          གུས་སྐྱབས་འོག་པ་་་་་་་་་་རྫོང་བདག་ནས་ཕྱག་
བཅས་ཞུ་གསོལ། དེ་ནི་ སྤྱིར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་དང་སེམས་ཅན་གྱི་ཕན་བདེ་ སྒོས་སུ་མཁོ་ཐང་ཁའི་གསོན་གཤིན་གཉིས་ཀྱི་སྐྱབས་རྟེན་
ལཱི་དམིགས་ཏེ་ མཁོ་ཐང་སྐྱིད་པའི་འབྱུང་གནས་ལཱི་ མི་དམངས་སྤྱི་རཱིབ་ཀྱིས་ ཟངས་མདོག་དཔལ་རིའི་ཞིང་བཀོད་གཙུག་ལག་ཁང་ཅིག་
བཞེངས་ཏེ་ ད་རུས་རྟེན་དང་བརྟེན་པར་བཅས་པ་བསྒྲུབས་ཡོད་ཞུ། འདི་གི་བཀྲ་ཤིས་རབ་གནས་ གནམ་ལཱུ་་་་་་ཟླ་་་་་་་་ཚེས་་་་་་་་ལས་ 
ཉིན་གྲངས་་་་་་དང་ མཇུག་ལཱི་མི་མང་ལཱི་ཚེ་དབང་ཅིག་བཅས་ སྤྲུལ་སྐུ་རིན་པོ་ཆེ་ལཱི་གསོལ་བཏབ་མ་ཞུ་ཐབས་མེད་སོང་ཡོད་ན་ སྐུ་འོ་བརྒྱལ་བ་
ལཱི་མ་གཟིགས་པར་ ཐུགས་བརྩེས་དགོངས་ཏེ་ གནམ་ལཱུ་་་་ ཟླ་་་་་་ ཚེས་་་་ལཱི་ ཆིབས་སྐྱོད་མཛད་གནང་བཀའ་དྲིན་བསྐྱང་བར་ཞུ་བ་མཁྱྱཻན་
མཁྱྱཻན་མཁྱེན་ལགས། ཞེས་གནམ་ལཱུ་་་་་ཟླ་་་་་་ ཚེས་་་་་་ ལཱི་གོང་མིང་པས་  

    སྒོ་ ༣ གུས་པས་ 
        ཕྱག་བཅས་ 
         ཕུལ། 

 
 
 
 

(བདེ་ཆེན་དབང་མོ་རྡོ་རྗེ།) 
རྫོང་བདག། 
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དཔེ་བཀོད་ ༡༦ པ། དགོན་སྡེའི་བླམ་ཅིག་ལཱི་ཞུ་བཀོད་ཞུ་ཡིག། 
ཡིག་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་་་        སྤྱི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལཱི། 
 
༊ འགྲོ་བའི་འདྲེན་མཆོག་དམ་པ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་བླ་མ་མཆོག་གི་ཞབས་དྲུང་དུ། 

 
     གུས་་་་་་་་་་་་་་་་་དྲུང་ཆེན་ནས་ གུས་ཕྱག་བཅས་ཞུ་

གསོལ། དེ་ནི་ ད་རུས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཆ་འོག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་རྒེད་འོག་ནང་ གསོ་བའི་སྨན་ཁང་གསརཔ་ཅིག་བསྒྲུབས་ཡོདཔ་ལས་ 
གནམ་ལཱུ་་་་་་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་ཚེས་་་་་་ལཱི་ གཟའ་སྐར་དགེ་བའི་འཕྲོད་སྦྱོར་བཟང་པོ་དང་བསྟུན་ཏེ་ བཀྲ་ཤིས་རབ་གནས་མཛད་ནི་གི་ལས་རིམ་
བརྩམས་ཏེ་ཡོད་ཞུ།  
 

དེ་གི་དོན་ལཱི་ དྲོ་པ་ལྷ་བསང་ཁྲུས་གསོལ་དང་ ཉིན་མ་ཆུ་ཚོད་ ༡༠ ལཱི་ སྐུ་མགྲོན་གཙོ་བོ་གིས་འགོ་འབྱེད་རྟེན་འབྲེལ་གནངམ་ད་ 
བགེགས་བསྐྲད་ཁྲུས་གསོལ་དང་ བཀྲ་ཤིས་ཕྱག་འབྲུ་གནང་ནི་འདི་ བླམ་མཆོག་ལཱི་གསོལ་བཏབ་ཞུ་དགོཔ་བྱུང་ཡོདཔ་བཞིན་ བླམ་མཆོག་
གིས་དབུ་ཁྲིད་འོག་ ཆོསཔ་ཞལ་གྲངས་ ༡༥ དེ་ཅིག་དང་བཅས་ བྱོན་གནང་དགོ་པའི་གསོལ་བཏབ་ཞུ་ནི་དང་གཅིག་ཁར་ གོང་ཚེས་ཀྱི་དྲོ་པ་ཆུ་
ཚོད་་་་་་་་་ ལཱི་གདན་འདྲེན་ཞུ་བར་གཅར་ནི་ཨིནམ་ལས་ ཞལ་བཞེས་གནང་ཐབས་ཡོད་པར་ཞུ་བ་མཁྱྱཻན་མཁྱེན། ཞེས་གནམ་ལཱུ་་་་་་་་་ཟླ་་་་་
་་ཚེས་་་་་་་ལཱི་  
 ཕྱག་བཅས་ 

 ཕུལ། 
 
 
 
 

(རྡོ་རྗེ་དབང་གྲགས།) 
དྲུང་ཆེན། 
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དཔེ་བཀོད་ ༡༧ པ། བླམ་གནས་བརྟན་ཅིག་ལཱི་ཞུ་བཀོད་ཞུ་ཡིག། 
ཡིག་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་་་       སྤྱི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལཱི། 
 
༊ བསླབ་གསུམ་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་མཚུངས་མེད་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་བླམ་གནས་བརྟན་མཆོག་གི་ཞབས་དྲུང་དུ། 

 
            གུས་སོ་ནམ་ལྷན་ཁག་
གི་མདོ་ཆེན་ནས་ཞུ་གསོལ། དེ་ནི་བླམ་མཆོག་ཐུགས་བསུན་ཆེ་བའི་གཞི་ལས་མེད་རཱིང་ ད་རུས་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་རྫོང་ཁག་ལྟེ་བའི་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་
ས་གནས་ནང་འབྲུག་གཞུང་གི་སྲིད་བྱུས་ རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛོམས་ཀྱི་དམིགས་དོན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ རང་བཞིན་མཐའ་འཁོར་གནས་
སྟངས་ མི་ཉམས་གོང་འཕེལ་གྱི་དོན་ལཱི་ རང་བཞིན་སླར་འབྱུང་ལྟེ་བའི་ཡིག་ཚང་ཅིག་ གསརཔ་རྐྱབ་ནི་གི་གྲ་སྒྲིག་ཚུད་དེ་ཡོད།  
 

དེ་གི་ས་བསླང་རྟེན་འབྲེལ་འདི་གནམ་ལཱུ་་་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་་་་་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་ལཱི་གཟའ་སྐར་བསྒྲིགས་ཏེ་ཡོད་མི་འདི་ནང་ བླམ་གནས་
བརྟན་མཆོག་སྐུ་འོ་བརྒྱལ་བ་ལཱི་མ་གཟིགས་པར་ ལས་རིམ་ཟུར་སྦྲགས་ཕུལ་ཏེ་ཡོད་མི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ བྱོན་གནང་དགོ་པའི་གསོལ་བཏབ་ཞུ་ནི་
དང་གཅིག་ཁར་ ས་གནས་འདི་ཁར་ ས་བཅུད་བུམ་གཏེར་བྱིན་ཅན་ཅིག་ཡང་ གྲྭ་ཚང་གི་ཕྱག་མཛོད་ནང་ལས་བསྣམས་ཏེ་བཀའ་དྲིན་བསྐྱངས་
གནང་། དེ་གི་ཡོན་གང་གནས་ ནཱ་ལས་ཕུལ་ཆོག་པར་ཡོད་པ་བཅས་ཞུ་བ་མཁྱྱཻན་མཁྱེན་ལགས། ཞེས་གནམ་ལཱུ་་་་་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་་ཚེས་་་་་་་
ལཱི་གུས་པས་ 
 ཕྱག་བཅས་           
  ཕུལ། 
 
 
 

 
(ཀརྨ་རྡོ་རྗེ།) 
མདོ་ཆེན། 
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དཔེ་བཀོད་ ༡༨ པ། དགེ་འདུན་འདུས་དམངས་ལཱི་ཞུ་བཀོད་ཞུ་ཡིག། 
ཡིག་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་་་        སྤྱི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལཱི། 
 
༊ ཐུབ་བསྟན་མཛེས་པའི་རྒྱན་མཆོག་དགེ་འདུན་འདུས་པ་རྒྱ་མཚོའི་ཞབས་དྲུང་དུ། 
 
        འབྲུག་གཞུང་བློན་ཆེན་མིང་འཛིན་པས་ གུས་སྒོ་ ༣ གུས་
པས་ཕྱག་བཅས་ཞུ་གསོལ། དེ་ནི་ དུས་ཅི་སྤྱི་ལཱུ་ ༢༠༠༩ གི་ལཱུ་ལཱི་ ལྷོ་ཨེ་ཤི་ཡ་ལཱིང་ཕྱོགས་མཐུན་འབྲེལ་ཚོགས་པའི་ དབུ་ཁྲིད་ལྷན་
ཚོགས་ཀྱི་ཞལ་འཛོམས་ ཐེངས་ ༡༦ པ་འདི་ ང་བཅས་རའི་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ འཚོགས་གནང་ནི་གི་ཁས་བླངས་འབད་དེ་ཡོད། དེ་
བཟུམ་མའི་ཞལ་འཛོམས་འདི་ འཛམ་གླིང་རྒྱལ་སྤྱིའི་གནས་རིམ་ནང་ལཱི་ གལ་ཆེ་ཤོས་ཅིག་དང་ ཉེན་ཁ་ཆེ་ཤོས་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ འབྲུག་
གཞུང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ འཐུས་ཤོར་མེད་པའི་ འགོ་འདྲེན་མཐར་འཁྱོལ་ཅན་ཅིག་སྦེ་མཛད་གནང་དགོཔ་ཡོད།  
 

དེ་གི་དོན་ལཱི་ བཅའ་སྒྲིག་རྐྱབ་དགོཔ་གཞན་ཚུ་ ཧ་ལམ་ཅིག་གྲ་སྒྲིག་ཚུད་དེ་ཡོད་རཱིང་ ཁག་ཆེ་ཤོས་ཅིག་ རྒྱལ་ཁབ་སོ་སོའི་དབུ་
ཁྲིད་ལྷན་རྒྱས་དང་ དེ་དང་བསྟུན་པའི་ལས་ཚོགས་འཐུས་མི་མང་རབས་ཅིག་ ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལས་ ལཱུག་སྟེ་ཁོང་རའི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་
མ་ཕེབས་ཚུན་གྱི་བར་ན་ ཕྱི་ནང་གསང་གསུམ་གྱི་འགལ་རྐྱེན་བར་ཆད་ཆུང་ཀུ་ཅིག་ཡང་ མི་འབྱུང་ནིའི་སྐྱབས་དང་རུ་ས་ ང་བཅས་རའི་བཀའ་སྲུང་
དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོ་ལས་ལྷག་སྟེ་གཞན་མེདཔ་ལས་ གནམ་ལཱུ་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་ཚེས་་་ལས་འགོ་བཟུང་སྟེ་ ཉིནམ་་་་་་་་་་་རིང་ལཱི་ དགེ་སློང་ཞལ་
གྲངས་ ༡༠༠ གིས་ བཀའ་སྲུང་དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོ་ལཱི་ གསོལ་མཆོད་སྟོང་ཚོགས་ཕུལ་ཏེ་ གསོལ་བཏབ་ག་དེ་དྲག་དྲག་ཞུ་དགོ་པའི་སྐྱབས་
འཇུག་ བཀའ་དྲིན་བསྐྱངས་གནང་ཞུ་བ་མཁྱྱཻན་མཁྱེན། ཞེས་གནམ་ལཱུ་་་་་་་་་ཟླ་་་་་ཚེས་་་་་་་་ལཱི་  

               སྒོ་ ༣ གུས་པས་ 
        ཕུལ། 

 
 
 
 

(་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་) 
འབྲུག་གཞུང་བློན་ཆེན། 
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དཔེ་བཀོད་ ༡༩ པ། དགོན་སྡེ་དམངས་ཁར་ཞུ་བཀོད་ཞུ་ཡིག། 
ཡིག་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་་་       སྤྱི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལཱི། 
 
༊ རིམ་གཉིས་ལམ་ལ་བརྩོན་བཞུགས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་དགོན་སྡེའི་འདུས་དམངས་ལྷན་རྒྱས་ཀྱི་ཞབས་དྲུང་དུ། 
 
 
          རྒྱལ་པོའི་སྐུ་སྒེར་ཚོགས་
སྡེའི་ཁྲི་འཛིན་ནས་གུས་པས་ཞུ་གསོལ། དེ་ནི་ སང་ཕོད་གནམ་ལཱུ་་་་་་་་་་་གི་ལཱུ་འདི་ ང་བཅས་རའི་སྤྱི་ནོར་དམ་པ་ མི་དབང་མངའ་བདག་
རིན་པོ་ཆེའི་དགུང་ལཱུའི་ཀག་ཕོགཔ་ལས་བརྟེན་ ཆུ་མ་འོངས་གོང་གི་གཡུར་བ་དང་ ནད་མ་འོངས་གོང་གི་རིམ་གྲོའི་དཔེ་བཟུམ་ མི་དབང་མངའ་
བདག་རྒྱལ་པོའི་སྐུ་རིམ་གཞན་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ ཁག་ཆེ་ཤོས་ཅིག་ རྒྱལ་བའི་བཀའ་འགྱུར་ཆེན་མོ་ ཚར་ ༡༠༠ དག་ཚར་ལྷག་གནང་
དགོཔ་ཡོད།  
 

དེ་གི་ཐུགས་འགན་འདི་ ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ གཞན་ག་བ་ཡང་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་ ཆོས་སྡེ་ཁྱེད་ར་ལས་ལྷག་སྟེ་ གཞན་
མེདཔ་ལས་བརྟེན་ ང་བཅས་གཞུང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ ཡིད་ཆེས་དང་བློ་གཏད་ཧྲིལ་བུམ་གྱི་ཐོག་ལས་ ཡོན་དངུལ་ཀྲམ་འབུམ་་་་་་་་་་་་་་་ཕུལ་
གཏང་དོ་ཡོདཔ་ལས་ སྐུ་རིམ་འདི་ ད་རུས་ཀྱི་ཟླཝ་འདི་ནང་ར་ འགོ་བཙུགས་གནང་དགོ་པའི་ཁར་ འགོ་བཙུགས་ཀྱི་སྐབས་ལཱི་ སྨོན་
འདེབས་ཞུ་ནིའི་དོན་ལཱི་ སྐུ་འཁོར་འཐུས་མི་ཅིག་ ཆིབས་སྐྱོད་གནང་ནི་ཨིནམ་ལས་ དེ་ལཱིགས་ཀྱི་གསུང་ལན་ཅིག་ཡང་ སྔ་གོང་ལས་གུས་རང་
ལཱི་གནང་སྟེ་བཀའ་དྲིན་བསྐྱང་བར་ཞུ་བ་མཁྱྱཻན་མཁྱྱཻན་མཁྱེན། ཞེས་གནམ་ལཱུ་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་ཚེས་་་་ལཱི་ 

སྒོ་ ༣ གུས་པས་ 
    ཕྱག་བཅས་ 
   ཕུལ། 

 
 
 
 

(་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་) 
སྐུ་སྒེར་ཚོགས་སྡེའི་ཁྲི་འཛིན།  
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དཔེ་བཀོད་ ༢༠ པ། བཤད་གྲྭའི་དབུ་འཛིན་ཅིག་ལཱི་ཞུ་བཀོད་ཞུ་ཡིག། 
ཡིག་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་་་        སྤྱི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལཱི། 
 
༊ ལུགས་བཤད་མཁས་པའི་འབྱུང་གནས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་བཤད་གྲྭའི་དབུ་འཛིན་མཆོག་གི་སྐུ་དྲུང་དུ། 
          ལཱ་གཡོག་ལྷན་ཁག་དྲུང་ཆེན་ནས་ཞུ་
གསོལ། དེ་ནི་ ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ ནང་པ་ཆོས་ལྡན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ཨིནམ་མ་ཚད་ གཞུང་གི་སྲིད་བྱུས་ རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་སྐྱིད་
དཔལ་འཛོམས་ཀྱི་དམིགས་དོན་འགྲུབ་ནི་ལཱི་ཡང་ ཁག་ཆེ་ཤོས་ཅིག་ སེམས་ཀྱི་བདེ་སྐྱིད་འགྲུབ་ནི་ལཱི་ ལས་རྒྱུ་འབྲས་དང་ ཐ་དམ་ཚིག་ 
གཞན་ཕན་གྱི་ལྷག་བསམ་བསྐྱེད་ནི་གི་ཐབས་ལམ་ཚུ་ ནང་པའི་ཆོས་ཀྱི་ནང་ལཱི་གསུངས་ཏེ་ཡོད་མི་ལས་ལྷག་སྟེ་གཞན་མིན་འདུག། དེ་འབདཝ་
ལས་དུས་ཅི་ སྤྱི་ལཱུ་་་་་་་་་་་་་ མཐོ་རིམ་སློབ་སྦྱོང་མཐར་འཁྱོལ་བ་ མི་གྲངས་་་་་་་ཡོད་མི་ཚུ་གི་ གོམས་འདྲིས་སློབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་ནང་ལཱི་ 
ཁག་ཆེ་ཤོས་ཅིག་ ནང་པའི་ཆོས་བཤད་ལས་རིམ་འདི་བཞག་སྟེ་ཡོད།  
 

དེ་གི་དོན་ལཱི་ སློབ་དབུ་འཛིན་མཆོག་ ཐུགས་འཚེར་ཆེ་བའི་གཞི་ལས་མེད་རཱིང་ ལས་རིམ་ཟུར་སྦྲགས་ཕུལ་ཏེ་ཡོད་མི་དང་འཁྲིལ་ 
སྤྱི་ཚེས་་་་་་་་་་ དྲོ་པ་ཆུ་ཚོད་་་་་་་་་་ལས་ ་་་་་་་་་་་ཚུན་ ས་གནས་་་་་་་་་གི་ཞལ་འཛོམས་ཁང་ནང་ ཆོས་བཤད་གནང་པར་བྱོན་ཏེ་བཀའ་
དྲིནབསྐྱང་དགོ་པའི་གསོལ་བཏབ་ཞུ་བ་མཁྱེན། ཞེས་གནམ་ལཱུ་་་་་་་་ཟླ་་་་ཚེས་་་་ལཱི་ 
         ཕུལ། 

 
 
 
 

(དཔལ་ལྡན་དབང་ཕྱུག།) 
དྲུང་ཆེན། 
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དཔེ་བཀོད་ ༢༡ པ། གཟུངས་པའི་སློབ་དཔོན་ལཱི་ཞུ་བཀོད་ཞུ་ཡིག། 
ཡིག་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་་་        སྤྱི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལཱི། 
 
༊ རྒྱལ་བའི་སྣང་བརྙན་གསང་གསུམ་ཡེ་ཤེས་ལཱི་སྒྱུར་མཛད་གཟུངས་པའི་སློབ་དཔོན་མཆོག་གི་དྲུང་དུ། 
 
         གུས་པས་ཞུ་གསོལ། དེ་ནི་ ང་བཅས་
རའི་རྒྱལ་ཁབ་ གསར་བརྗེའི་མེས་པོ་དམ་པ་ འབྲུག་བརྒྱུད་འཛིན་གྱི་རྒྱལ་རབས་ ༣ པ་ མངའ་བདག་འཇིགས་མེད་རྡོ་རྗེ་དབང་ཕྱུག་གི་དྲན་
རྟེན་ལཱི་ ཞིང་ཕེབས་ཁོ་ར་གིས་གསར་བཙུགས་མཛད་གནང་མི་ འབྲིང་རིམ་གོང་མའི་སློབ་གྲྭ་ ༦༠ ཐམ་པ་ཡོད་མི་ག་ར་གི་དོན་ལཱི་ ཞིང་
ཕེབས་རྗེས་དྲན་ཚོགས་པའི་ཁ་ཐུག་ལས་ འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ཀྱི་གསེར་སྐུ་ མི་ཚད་མ་རུ་རུ་གསར་སྒྲུབ་གནང་སྟེ་ཡོད།  
 

སྐུ་རྟེན་དེ་ཚུ་ འབྲུག་རྒྱལ་ ༣ པ་ཞིང་ལཱི་ཕེབས་པའི་དུས་དྲན་གྱི་ཉིནམ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ སློབ་གྲྭ་ཁག་སོ་སོར་ཞུ་ཚུགསཔ་འབད་ནི་
དང་ དེ་གི་ཧེ་མ་ གཟུངས་གཞུག་ཕུལ་ནི་དང་ རབ་གནས་གནང་དགོཔ་ཚུ་ མཇུག་བསྡུ་དགོཔ་ཡོདཔ་ལས་ ཧེ་མ་ལས་བསྟུན་གྲོས་ཞུ་སྟེ་
ཡོདཔ་བཞིན་དུ་ རང་ཟླ་་་་་་་་་་་ཚེས་་་་་་་་་་ནང་འཁོད་ལཱི་ སློབ་དཔོན་མཆོག་གིས་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་གིས་གཙོས་པའི་ གཟུངས་གཞུག་
ཕུལ་ནི་གི་ཕྱག་ལཱ་ཚུ་ག་ར་མཇུག་བསྡུ་ཚུགསཔ་སྦེ་ མཛད་དེ་བཀའ་དྲིན་བསྐྱངས་གནང་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན། གཟུངས་རིན་དང་གླ་ཡོན་ག་གནས་མི་
འདི་  ཚོགས་པའི་ཁ་ཐུག་ལས་ ང་ར་གིས་འགོ་འདྲེན་ཐོག་ལས་ ཕུལ་ནི་ཨིན་པའི་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་བ་མཁྱྱཻན་མཁྱེན། ཞེས་གནམ་ལཱུ་་་་་་་་་་་་
ཟླ་་་་་་་་་་ཚེས་་་་་་་་ལཱི་ 

 གུས་པས་ 
    ཕུལ། 
 
 
 
 

(་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་) 
ཚོགས་པའི་ཁྲི་འཛིན། 
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ག༽ བཀའ་དྲིན་དྲིན་ཕུལ་གྱི་ཞུ་ཡིག། 

དཔེ་བཀོད་ ༡ པ། མི་དབང་རྒྱལ་ཡུམ་མཆོག་ལཱི་བཀའ་དྲིན་དྲིན་ཕུལ་གྱི་ཞུ་ཡིག། 
ཡིག་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་་་        སྤྱི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལཱི། 
 
༊ ལྷོ་ལྗོངས་སྐྱེ་དགུའི་བདག་མོ་མི་དབང་རྒྱལ་ཡུམ་རིན་པོ་ཆེའི་ ༢ ཞབས་དྲུང་དུ། 
 
 
       གུས་འབངས་བུམ་ཐང་རྫོང་བདག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་མིང་པས་སྒོ་ 
༣ གུས་པས་ཞུ་གསོལ། དེ་ནི་ མི་དབང་རྒྱལ་ཡུམ་རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་ལས་ ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ ཞི་བདེ་དང་དགའ་སྐྱིད་རྒྱུན་མི་ཆད་
པར་འབྱུང་ནིའི་དོན་ལཱི་ འགྲོ་སོང་ཚུ་སྐུ་སྒེར་ལས་ འབོར་ཆེ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་གནང་སྟེ་ ལཱུ་བསྟར་བཞིན་དུ་ བཀྲ་ཤིས་ཆོས་རྫོང་གི་སྡེ་པའི་སྲུང་
འཁོར་ལྷ་ཁང་ནང་ མ་གཟའ་དམ་གསུམ་གྱི་གསོལ་ཁ་ཟབ་རྒྱས་དང་ སྤ་རཱུ་སྐྱིད་ཆུ་དང་ བུམ་ཐང་སྐུ་རྗེས་གཉིས་ལཱི་ བཀའ་བརྒྱད་བདེ་
གཤེགས་འདུས་པའི་སྒྲུབ་ཆེན་གྱིས་གཙོས་ བསྟན་སྤྱིའི་སྐུ་རིམ་ཚུ་ གནད་སྨིན་རྒྱ་ཆེར་བསྒྲུབས་གནང་མི་འདི་ལཱི་ བཀའ་དྲིན་བསམ་ཡུལ་ལས་
འདས་ཡོད་ཞུ།  
 

དེ་མ་ཚད་ སྐུ་རྗེས་ལཱི་དཔལ་རིའི་ཞིང་བཀོད་གཙུག་ལག་ཁང་ རྟེན་དང་བརྟེན་པར་བཅས་པ་ འགྲན་ཟླ་དང་བྲལ་བ་གསར་བཞེངས་
གནང་མི་འདི་གིས་ རྒྱལ་ཁབ་སྤྱི་དང་ ལྷག་པར་ ང་བཅས་བུམ་ཐང་སྡེ་བཞིའི་ མི་སེར་ཚུ་གི་བསོད་ནམས་བསག་ནིའི་རྟེན་སྐལ་འདི་བཟུམ་
བསྒྲུབས་གནང་མི་འདི་ལཱི་ ནཱ་གི་མི་སེར་ཡོངས་ཀྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ རྒྱལ་ཡུམ་རིན་པོ་ཆེའི་བཀའ་དྲིན་རྗེས་དྲན་ཞུ་ནི་དང་ བསྟན་པའི་སྦྱིན་བདག་
ཡོངས་ཀྱི་གཙོ་བོར་ སྐུ་ཚེ་ཞབས་པད་བསྐལ་བརྒྱར་བརྟན་པའི་ ཐབས་དང་རྟེན་འབྲེལ་ལཱི་ དུས་ཅིའི་ལཱུ་བསྟར་སྒྲུབ་ཆེན་སྐབས་ མཎྜལ་སྐུ་
གསུང་ཐུགས་རྟེན་ཕུལ་ནིའི་ལས་རིམ་ཅིག་ བརྩམས་ཡོད་པའི་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་བ་ སྐུ་གསུང་ཐུགས་དམ་པ་མཁྱྱཻན་མཁྱྱཻན་མཁྱེན། ཞེས་གནམ་ལཱུ་་་
་་ཟླ་་་་ཚེས་་་ལཱི་ 
  སྒོ་ ༣ གུས་པས་ 
   ཕྱག་བཅས་ 
    ཕུལ། 
 

(་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་)  
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ང༽ ཞུ་ལན་གྱི་ཞུ་ཡིག། 

དཔེ་བཀོད་ ༡ པ། མི་དབང་རྒྱལ་པོའི་སྲསམོ་མཆོག་ལཱི་ཞུ་ལན་ཞུ་ཡིག། 
ཡིག་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་་་       སྤྱི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལཱི། 
 
༊ དབང་ཕྱུག་ལྷའི་གདུང་རིགས་རྒྱལ་པོའི་སྲསམོ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༢ མཆོག་གི་ཞབས་དྲུང་དུ། 
 
 
          གུས་འབངས་མོང་སྒར་རྫོང་བདག་ནས་
སྒོ་ ༣ གུས་བཅས་ཞུ་གསོལ། དེ་ནི་ མདང་ཞག་རྒྱལ་པོའི་སྲསམོ་མཆོག་ སྐྱེངས་མཁར་རྒེད་འོག་ནང་གཟིགས་སྐོར་ཆིབས་སྐྱོད་གནང་བའི་
སྐབས་ མི་སེར་ཚུ་སྨན་ཁང་དང་ལམ་ཐག་རིང་བའི་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་ལཱི་ གཡུས་སྒོ་འདི་ནང་སྨན་སྤྲོད་ཁང་ཆུང་ཀུ་ཅིག་ མི་དབང་མཆོག་
གིས་བཙུགས་གནང་ནིའི་དོན་ལཱི་ འགྲོ་སོང་གང་གནས་ཀྱི་སྔོན་རྩིས་ཅིག་བཏོན་ཏེ་ ཕུལ་དགོ་པའི་བཀའ་རྒྱ་གནངམ་བཞིན་དུ་ རྫོང་ཁག་བདག་
སྐྱོང་དང་ རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གཉིས་མཉམ་འབྲེལ་གྱི་ཐོག་ལས་བརྟག་ཞིབ་མཐིལ་ཕྱིན་སྦེ་འབད་ཡོད་ཞུ།  
 

གཡུས་སྒོ་དེ་ནང་ སྨན་སྤྲོད་ཁང་ ༡ དང་ ནདཔ་བརྟག་དཔྱད་འབད་ས་ ཚབས་ཆེན་གྱི་ནད་པ་བཞག་སའི་ཁང་མིག་གཅིག་དང་ 
དེ་ལས་ སྨན་ཆས་བཞག་ས་གཅིག་བཅས་ཡོད་པའི་སྨན་སྤྲོད་ཁང་ཅིག་རྐྱབ་ནི་གི་དོན་ལཱི་ མ་དངུལ་སྔོན་རྩིས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༡༠ དང་ 
དེ་ལས་ ད་ལྟོ་སྣུམ་འཁོར་ལམ་མ་ལྷོད་ནི་འདི་གིས་ སྐྱེལ་འདྲེན་འགྲོ་སོང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༢ བཅས་གནས་ནི་ཨིན་པའི་རྩིས་ཁྲ་ཁ་གསལ་
ཟུར་སྦྲགས་སྤྱན་འབུལ་ཕུལ་ཏེ་ཡོད། དེ་གི་དོན་ལཱི་ ལཱ་འབད་དགོ་མི་ཚུ་ག་ར་ ཁོང་ར་མི་སེར་ལས་སྟོང་པར་ཕྱག་ཕྱིད་ཞུ་ནིའི་ཁས་བླངས་ཞུ་
དོ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ལཱ་གི་འགོ་འདྲེན་ཚུ་ཡང་ རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ཕྱག་ཕྱིད་ཞུ་ནིའི་ ཁས་བླངས་འབད་ཡོད་པའི་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་བ་ 
སྐུ་གསུང་ཐུགས་དམ་པ་མཁྱྱཻན་མཁྱྱཻན་མཁྱེན། ཞེས་གནམ་ལཱུ་་་་་་ཟླ་་་་་ཚེས་་་་ལཱི་ 

       སྒོ་ ༣ གུས་པས་ 
       ཕྱག་བཅས་ 

          ཕུལ། 
 
 

(་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་)  
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ཅ༽ མགྲོན་བརྡའི་ཞུ་ཡིག་རིགས། 

དཔེ་བཀོད་ ༡ པ། རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མི་རྗེ་བློན་ཆེན་མཆོག་ལཱི་མགྲོན་ཞུའི་ཞུ་ཡིག། 
 
ཡིག་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་་་        སྤྱི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལཱི། 
 
༊ ལུགས་བྱས་ཀྱི་དཔལ་མངའ་མཚུངས་མེད་རྒྱ་གཞུང་གི་མི་རྗེ་བློན་ཆེན་ ༢ མཆོག་གི་ཞབས་དྲུང་དུ། 
 
          རབ་ཏུ་དྭངས་པའི་གུས་པ་དང་བཅས་ཏེ་ཞུ་
གསོལ། དེ་ནི་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་དང་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཁབ་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ མཛའ་བརྩེའི་མཐུན་ལམ་གྱི་འབྲེལ་བ་ སྔོན་མ་ལས་དམ་ཟབ་ཡོད་
པའི་ཁར་ ད་རུས་འཕྲལ་ཁམས་མི་རྗེ་བློན་ཆེན་མཆོག་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ གཞུང་འབྲེལ་གྱི་གཟིགས་སྐོར་ལཱི་འབྱོནམ་ད་ གྲོང་གསེབ་ཁག་
གི་མི་སྡེའི་དཔལ་འབྱོར་ཡར་རྒྱས་གོང་འཕེལ་གཏང་ནིའི་དོན་ལཱི་ དངུལ་ཀྲམ་དུང་ཕྱུར་ ་་་་་་་་་་་་་་་ གྲོགས་རམ་སྦེ་གནང་མི་འདི་ལཱི་ 
འབྲུག་གཞུང་དང་མི་སེར་ཡོངས་ཀྱི་ཧོངས་ལས་སྦེ་ ང་གིས་བསམ་ཡུལ་ལས་འདས་པའི་བཀའ་དྲིན་དགའ་ཚོར་ཞུཝ་ཨིན། 
 
 ད་རུས་ གདུང་བསམ་ངང་ལམ་རྩི་ས་བཟོ་གྲྭ་འཕྲུལ་ཁང་ གསར་སྐྲུན་འབད་དེ་ ཆ་མཉམ་བསྒྲུབས་ཡོདཔ་ལས་ སྤྱི་ཚེས་ ་་་་་་་་་
་་་་་་་་་་་ལཱི་ གཟའ་སྐར་དགེ་བའི་འཕྲོད་སྦྱོར་དང་བསྟུན་ཏེ་ སྒོ་འབྱེད་མཛད་གནང་ནིའི་དོན་ལཱི་ མི་རྗེ་བློན་ཆེན་མཆོག་ སྐུ་མགྲོན་གཙོ་བོ་སྦེ་
བྱོན་ཏེ་བཀའ་དྲིན་བསྐྱངས་གནང་དགོ་པའི་ མགྲོན་བརྡ་ཞུ་བ་དགོངས་མངའ་མཁྱྱཻན་མཁྱེན་ལགས། འབྲུག་གཞུང་བློན་ཆེན་ནས་ གནམ་ལཱུ་་་་་་་་་
་་་ཟླ་་་་་་་་ཚེས་་་་་་་ལཱི་ 
  གུས་པས་ 
      ཕུལ། 
 
 
 
 

(་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་) 
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དཔེ་བཀོད་ ༢ པ། མི་རྗེ་བློན་ཆེན་མཆོག་ལཱི་མགྲོན་ཞུའི་ཞུ་ཡིག། 
ཡིག་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་་་        སྤྱི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལཱི། 
 
༊ མངོན་མཐོའི་དཔལ་གྱིས་ཕྱུག་པའི་མི་རྗེ་བློན་ཆེན་རིན་པོ་ཆེའི་ ༢ ཞབས་དྲུང་དུ། 
 
 
        སྒོ་ ༣ གུས་པས་ཕྱག་བཅས་ཞུ་གསོལ། དེ་ནི་ དུས་ཅི་
འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཡོངས་དུས་ཆེན་ཐེངས་་་་་་་་་་་་འདི་ སྤྱི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལཱི་ ས་གནས་་་་་་་་་་་་་་་་་ལཱི་སྦེ་ བརྩི་སྲུང་ཞུ་ནི་ཨིནམ་ལས་ 
མི་རྗེ་བློན་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ དུས་ཆེན་བརྩི་སྲུང་གི་དགའ་སྟོན་རྟེན་འབྲེལ་མཛད་སྒོའི་སྐུ་མགྲོན་གཙོ་བོ་སྦེ་ བྱོན་གནང་དགོ་པའི་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་ནི་
དང་གཅིག་ཁར་ རྒྱལ་ཡོངས་དུས་ཆེན་བརྩི་སྲུང་ཞུ་དགོ་པའི་དགོས་པ་དང་ དམིགས་ཡུལ་གྱི་སྐོར་ལས་ རྒྱལ་ཡོངས་ལཱི་གསུང་བཤད་ཅིག་ཡང་
གནང་སྟེ་ བཀའ་དྲིན་བསྐྱངས་གནང་བར་ཞུ་བ་མཁྱྱཻན་མཁྱྱཻན་མཁྱེན། ཞེས་གནམ་ལཱུ་་་་་ཟླ་་་་ཚེས་་་་ལཱི་ 
          སྒོ་ ༣ གུས་པས་ 
           ཕྱག་བཅས་ 
            ཕུལ། 
 
 
 
 

(་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་) 
ནང་སྲིད་དྲུང་ཆེན། 
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ཆ༽ སྔར་སྲོལ་དང་ད་སྲོལ་གང་རཱིང་བྲི་ཆོག་པའི་ཞུ་ཡིག་སྣ་ཚོགས། 

དཔེ་བཀོད་ ༡ པ། ལྷན་ཁག་གི་དྲུང་ཆེན་ལཱི་སྔར་སྲོལ་ལམ་ལཱིགས་ཀྱི་ཞུ་ཡིག། 
 
ཡིག་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་་་       སྤྱི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལཱི། 
 
༊ མཁྱེན་པའི་འོད་སྣང་རབ་རྒྱས་ཤེས་རིག་དྲུང་ཆེན་མཆོག་གི་སྐུ་དྲུང་དུ། 
 
      གུས་པས་ཞུ་གསོལ། དེ་ནི་ མགར་ས་རྫོང་ཁག་ལ་ཡག་རྒེད་འོག་གི་་་་་་
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་སློབ་གྲྭ་འདི་ནང་ སློབ་རིམ་དྲུག་པ་ཚུན་ཚོད་ཡོད་རཱིང་ རྫོང་ཁའི་སློབ་དཔོན་གཅིག་ལས་བརྒལ་ཏེ་མེད་ནི་འདི་གིས་ རྩ་གཞུང་
དང་འཁྲིལ་ཏེ་ སློབ་སྟོན་འབད་མ་ཚར་བའི་རྒྱུ་རྐྱེན་གྱིས་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གི་རྒྱུད་ལཱི་ རྫོང་ཁའི་ཆོས་ཚན་གྱི་སྤུས་ཚད་ ལུགས་ཤོམ་མི་འཐོབ་
ནིའི་ཉེན་ཁ་སྦོམ་འདུག། 
 

དེ་འབདཝ་ལས་ ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གི་རྒྱུད་ལཱི་ཤེས་ཡོན་ཚད་ལྡན་འཐོབ་ཐབས་ལཱི་ ཐུགས་བརྩེས་
གཟིགས་ཏེ་ རྫོང་ཁའི་སློབ་དཔོན་ཅིག་ འཕྲལ་མགྱོགས་བཏང་གནང་ཐབས་ཡོད་པར་ཞུ་བ་མཁྱྱཻན་མཁྱེན། ཞེས་གནམ་ལཱུ་་་་་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་ 
ཚེས་་་་་་་་་ལཱི་གོང་མིང་པས་ 
   ཕྱག་བཅས་ 
       ཕུལ། 
 
 
 
 

(་་་་་་་་་་་་་་་་་་) 
ཤེས་རིག་འགོ་དཔོན། 
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དཔེ་བཀོད་ ༢ པ། ལྷན་ཁག་གི་དྲུང་ཆེན་ལཱི་ད་སྲོལ་ལམ་ལཱིགས་ཀྱི་ཞུ་ཡིག། 
ཡིག་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་       སྤྱི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལཱི། 
 
ཤེས་རིག་དྲུང་ཆེན་མཆོག་ལཱི། 
ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག། 
ཐིམ་ཕུག། 
 
རྩ་དོན། རྫོང་སློབ་ཞུ་དགོ་པའི་སྐོར། 
 

ཞུ་གསོལ། དེ་ནི་ མགར་ས་རྫོང་ཁག་ལ་ཡག་རྒེད་འོག་གི་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་སློབ་གྲྭ་འདི་ནང་ སློབ་རིམ་དྲུག་པ་ཚུན་ཚོད་ཡོད་
རཱིང་ རྫོང་ཁའི་སློབ་དཔོན་གཅིག་ལས་བརྒལ་མེད་ནི་འདི་གིས་ རྩ་གཞུང་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ སློབ་སྟོན་འབད་མ་ཚར་བའི་རྒྱུ་རྐྱེན་གྱིས་ སློབ་ཕྲུག་
ཚུ་གི་རྒྱུད་ལཱི་ རྫོང་ཁའི་ཆོས་ཚན་གྱི་སྤུས་ཚད་ ལུགས་ཤོམ་མི་འཐོབ་ནིའི་ཉེན་ཁ་སྦོམ་འདུག། 
 

དེ་འབདཝ་ལས་ ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གི་རྒྱུད་ལཱི་ཤེས་ཡོན་ཚད་ལྡན་འཐོབ་ཐབས་ལཱི་ ཐུགས་བརྩེས་
གཟིགས་ཏེ་ རྫོང་ཁའི་སློབ་དཔོན་ཅིག་ འཕྲལ་མགྱོགས་བཏང་གནང་ཐབས་ཡོད་པར་ཞུ།  
 
 
 
 
 

(་་་་་་་་་་་་་་་་་་) 
ཤེས་རིག་འགོ་དཔོན། 
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དཔེ་བཀོད་ ༣ པ། དྲག་ཤོས་རྒྱལ་མགྲོན་མཆོག་ལཱི་སྔར་སྲོལ་ཞུ་ཡིག། 
ཡིག་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་་་       སྤྱི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལཱི། 
 
༊ མཁྱེན་གཟིགས་མཚུངས་མེད་དྲག་ཤོས་རྒྱལ་མགྲོན་མཆོག་གི་ཞབས་དྲུང་དུ། 
        གུས་པས་ཞུ་གསོལ། དེ་ནི་རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་སྟོན་ལྷན་
ཚོགས་ཀྱིས་བཀོད་རྒྱ་ལྟར་དུ་རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་མི་དབང་འབྲུག་རྒྱལ་ལྔ་པའི་གསེར་ཁྲི་མངའ་གསོལ་བྱུང་རིམ་དེབ་ཐེར་ཅིག་བཟོ་
བའི་བསྒང་ཡོད། འདི་ནང་པར་རིས་བཙུགས་དགོཔ་ལུ་ཤ་ཡོད་མི་ཚུ་གི་ནང་ལས་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་པར་གྱིས་གཙོས་པའི་པར་
ཁག་ཆེ་ཏོག་ཏོ་གྲངས་་་་་་་་་་་་་་དེ་ཅིག་གཞན་ཁ་ལས་མ་ཐོབ་ལས་ དྲག་ཤོས་མཆོག་ལཱི་མ་ཞུ་ཐབས་མེད་སོང་ཡོད་ཞུ། དེ་གི་དོན་ལཱི་དགོ་པའི་
སྐུ་པར་གྱི་ཐོ་ ཁ་གསལ་ཟུར་སྦྲགས་ཕུལ་ཡོདཔ་བཞིན་དུ་ དྲག་ཤོས་མཆོག་གིས་མཉམ་འབྲེལ་གྱི་གྲོགས་རམ་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་གང་དྲག་མཛད་
གནང་དགོ་པར་ཞུ་བ་དགོངས་མངའ་མཁྱེན། ཞེས་གནམ་ལཱུ་་་་་་་་་་་་་ ཟླ་་་་་ཚེས་་་་་་་་་ལཱི་ 
         ཕུལ། 
 
 
 
 

(་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་) 
དྲུང་ཆེན། 
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དཔེ་བཀོད་ ༤ པ། དྲག་ཤོས་རྒྱལ་མགྲོན་མཆོག་ལཱི་ད་སྲོལ་གྱི་ཞུ་ཡིག། 
ཡིག་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་་་       སྤྱི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལཱི། 
 
དྲག་ཤོས་རྒྱལ་མགྲོན་མཆོག་ལཱི། 
མངའ་བདག་རྒྱལ་པོའི་ཡིག་ཚང་། 
བཀྲ་ཤིས་ཆོས་རྫོང་། 
 
རྩ་དོན། སྐུ་པར་ཞུ་དགོ་པའི་སྐོར། 
 
ཞུ་དོན་དེ་ནི་རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་སྟོན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་བཀོད་རྒྱ་ལྟར་དུ་རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་མི་དབང་འབྲུག་རྒྱལ་ལྔ་པའི་གསེར་ཁྲི་
མངའ་གསོལ་བྱུང་རིམ་དེབ་ཐེར་ཅིག་བཟོ་བའི་བསྒང་ཡོད། འདི་ནང་པར་རིས་བཙུགས་དགོཔ་ལུ་ཤ་ཡོད་མི་ཚུ་ནང་ལས་མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་
ཆེའི་སྐུ་པར་གྱིས་གཙོས་པའི་པར་ཁག་ཆེ་ཏོག་ཏོ་གྲངས་་་་་་་་་་་་་དེ་ཅིག་གཞན་ཁ་ལས་མ་ཐོབ་ལས་ དྲག་ཤོས་མཆོག་ལཱི་མ་ཞུ་ཐབས་མེད་སོང་
ཡོད་ཞུ། དེ་གི་དོན་ལཱི་དགོ་པའི་སྐུ་པར་གྱི་ཐོ་ཁ་གསལ་ཟུར་སྦྲགས་ཕུལ་ཡོདཔ་བཞིན་དུ་ དྲག་ཤོས་མཆོག་གིས་མཉམ་འབྲེལ་གྱི་གྲོགས་རམ་
དང་རྒྱབ་སྐྱོར་གང་དྲག་མཛད་གནང་དགོ་པར་ཞུ་བ་དགོངས་མངའ་ཞུ། 
 
 
 
 
(་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་) 
   དྲུང་ཆེན། 
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དཔེ་བཀོད་ ༥ པ། གསོ་བའི་ལྷན་ཁག་མདོ་ཆེན་ལཱི་སྔར་སྲོལ་ཞུ་ཡིག། 
ཡིག་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་་་        སྤྱི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལཱི། 
 
༊ འཆི་མེད་བདེ་བའི་དཔལ་སྟེར་གསོ་བའི་ལྷན་ཁག་གི་མདོ་ཆེན་དྲུང་འཚོ་མཆོག་གི་དྲུང་དུ། 
 
        ཞུ་གསོལ། དེ་ནི་ དུས་ཅི་གསར་སྤང་རྫོང་ཁག་ 
རྒེད་འོག་སོ་སོའི་ནང་ ཧེ་མ་དང་མ་འདྲ་བའི་ཚད་པའི་ནད་གཞི་འདི་གིས་ མི་མང་གི་ཚེ་སྲོག་ལཱི་གནོད་ནིའི་ཉེན་ཁ་སྦོམ་འདུག། ནད་རིམས་སྔོན་
འགོག་གི་དོན་ལཱི་ གཡུས་ཚན་ཁག་གི་ཁྱིམ་གྱི་མཐའ་འཁོར་ལཱི་གཏོར་ནིའི་སྨན་དང་ མི་མང་ལཱི་བཀྲམ་ནིའི་སྨན་འབྲེལ་གྱི་ཉལ་ཁྲི་གུར་བསིལ་
རས་གྲངས་བསྡོམས་་་་་་་་་་་་་་དགོ་ནི་ཨིན་མས། མཁོ་ཆས་དེ་ཚུ་ མི་མང་གསོ་བའི་ལས་ཁུངས་ཁ་ཐུག་ལས་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་གསོ་བའི་ 
མཛོད་ཁང་ལྟེ་བ་གིས་ གང་མགྱོགས་མཁོ་མངག་མཛད་དེ་ སྤྱི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཀྱི་ནང་འཁོད་ རྫོང་ཁག་ནང་ལྷོདཔ་སྦེ་ བསྐྱལ་དགོ་
པའི་བཀོད་རྒྱ་གནང་ཐབས་མཛད་གནང་ཡོད་པར་ཞུ་བ་མཁྱྱཻན་མཁྱེན། ཞེས་གནམ་ལཱུ་ ་་་་་་་་་ ཟླ་ ་་་་་ ཚེས་་་་་་་ལཱི་ 
           གུས་པས་ 
            ཕུལ། 
 
 
 
 

(་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་) 
རྫོང་ཁག་གསོ་བའི་འགོ་དཔོན། 
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དཔེ་བཀོད་ ༦ པ། གསོ་བའི་ལྷན་ཁག་གི་མདོ་ཆེན་ལཱི་ད་སྲོལ་གྱི་ཞུ་ཡིག། 
ཡིག་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་་་       སྤྱི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལཱི། 
 
གསོ་བའི་མདོ་ཆེན་མཆོག་ལཱི། 
གསོ་བའི་ལྷན་ཁག། 
ཐིམ་ཕུག། 
 
རྩ་དོན། ཚད་ནད་སྨན་ཆས་བཀྲམ་སྤེལ་སྐོར། 
 
 ཞུ་དོན། དེ་ནི་ དུས་ཅི་གསར་སྤང་རྫོང་ཁག་ རྒེད་འོག་སོ་སོའི་ནང་ ཧེ་མ་དང་མ་འདྲ་བའི་ཚད་པའི་ནད་གཞི་འདི་གིས་ མི་མང་གི་
ཚེ་སྲོག་ལཱི་གནོད་ནིའི་ཉེན་ཁ་སྦོམ་འདུག། ནད་རིམས་སྔོན་འགོག་གི་དོན་ལཱི་ གཡུས་ཚན་ཁག་གི་ཁྱིམ་གྱི་མཐའ་འཁོར་ལཱི་གཏོར་ནིའི་སྨན་དང་ 
མི་མང་ལཱི་བཀྲམ་ནིའི་སྨན་འབྲེལ་གྱི་ཉལ་ཁྲི་གུར་ བསིལ་རས་གྲངས་བསྡོམས་་་་་་་་་་་་་་དགོ་ནི་ཨིན་མས། མཁོ་ཆས་དེ་ཚུ་ མི་མང་གསོ་
བའི་ལས་ཁུངས་ཁ་ཐུག་ལས་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་གསོ་བའི་མཛོད་ཁང་ལྟེ་བ་གིས་ གང་མགྱོགས་མཁོ་མངག་མཛད་དེ་ སྤྱི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་
ཀྱི་ནང་འཁོད་ རྫོང་ཁག་ནང་ལྷོདཔ་སྦེ་ བསྐྱལ་དགོ་པའི་བཀོད་རྒྱ་གནང་ཐབས་མཛད་གནང་ཡོད་པར་ཞུ། 
 
 
 
 

(་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་) 
རྫོང་ཁག་གསོ་བའི་འགོ་དཔོན། 
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དཔེ་བཀོད་ ༧ པ། མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭའི་གཙོ་འཛིན་ལཱི་སྔར་སྲོལ་ཞུ་ཡིག། 
ཡིག་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་་་       སྤྱི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལཱི། 
 
༊ ཕུན་ཚོགས་ཡོན་ཏན་འབྱུང་གནས་རིག་གཞུང་མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭའི་གཙོ་འཛིན་མཆོག་གི་དྲུང་དུ། 
        ཞུ་གསོལ། དེ་ནི་ ད་རུས་ནངས་པ་ འཛམ་གླིང་
གཅིག་འགྱུར་གྱི་གནས་སྟངས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ང་བཅས་རའི་སྔར་སྲོལ་ལམ་ལཱིགས་བཟང་པོའི་རིག་གཞུང་ཤེས་ཡོན་ཚུ་ འབྲུག་མི་རྐྱངམ་གཅིག་
གིས་མ་དོ་བར་ འཛམ་གླིང་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ལཱི་སྤེལ་ཚུགསཔ་འབད་ནི་འདི་ཁག་ཆེཝ་སྦེ་མཐོངམ་ཨིན་མས། དེ་གི་དོན་ལཱི་ རིག་གཞུང་མཐོ་
རིམ་སློབ་གྲྭ་དེ་ནང་ ད་ཚུན་སློབ་སྟོན་འབད་བཞིན་དུ་ཡོད་མི་ཆོས་ཚན་ཚུ་ ད་ལས་ཕར་ ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་མི་ཚུ་ལས་ ང་བཅས་རའི་རིག་གཞུང་ཤེས་
ཡོན་ལཱི་ དང་འདོད་བསྐྱེད་དེ་སློབ་སྦྱོང་འབད་བར་འོང་མི་ཚུ་ལཱི་ དག་སྣང་ཆེ་ཏོག་ཏོ་འོང་ཐབས་དང་ བྱ་སྟབས་བདེ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་ སློབ་སྟོན་འབད་
ཚུགས་ནིའི་དོན་ལཱི་ ཆོས་ཚན་ཚུ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དགོཔ་འདུག།  
 

དེ་འབདཝ་ལས་ འོས་འབབ་ཡོད་པའི་དུས་ཚོད་ཅིག་ནང་ རིག་གཞུང་མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭ་གིས་འགོ་འདྲེན་ཐོག་ལཱི་ རིག་གཞུང་མཁས་
མཆོག་ལྷན་འཛོམས་ཀྱི་ཞལ་འཛོམས་ཅིག་ འཚོགས་གནང་པ་ཅིན་ དེ་ནང་ལཱི་ ང་བཅས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཁ་ཐུག་ལས་ཡང་ ང་བཅས་རའི་
ལམ་ལཱིགས་བཟང་པོ་ཚུ་ འཛམ་གླིང་ཡོངས་ལཱི་སྤེལ་ནིའི་དོན་ལཱི་ ཞིབ་འཚོལ་གྱི་ཐོག་ལས་ ཐབས་ལམ་དག་པ་ཅིག་བཟོ་སྟེ་ཡོད་མི་འདི་ཡང་ 
སྤྱན་ཞུ་དང་གྲོས་བསྡུར་འབད་ནི་གི་དོན་ལཱི་ བཅའ་མར་གཏོགས་ཆོགཔ་སྦེ་ཡོད་ཟེར་ཞུ་ནི། དེ་གི་སྐོར་ལས་ དུས་ཚོད་ནམ་ཅིག་ལཱི་ སྟབས་
བསྒྲིག་ཚུགས་མི་ཚུགས་ཀྱི་ གསུང་ལན་ཅིག་གནང་སྟེ་བཀའ་དྲིན་བསྐྱངས་གནང་ཟེར་ཞུ་བ་མཁྱེན། ཞེས་གནམ་ལཱུ་་་་་་་་་ཟླ་་་་་ ཚེས་་་་་་་་་
ལཱི་ 
 ཕུལ། 
 
 
 
 

(་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་) 
མདོ་ཆེན། 
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དཔེ་བཀོད་ ༨ པ། མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭའི་གཙོ་འཛིན་ལཱི་ད་སྲོལ་ཞུ་ཡིག། 
ཡིག་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་་་         སྤྱི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལཱི། 
 
མཐོ་རིམ་གཙོ་འཛིན་མཆོག་ལཱི། 
རིག་གཞུང་མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭ། 
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
 
རྩ་དོན། ཆོས་ཚན་བསྐྱར་ཞིབ་སྐོར། 
 

ཞུ་དོན། དེ་ནི་ ད་རུས་ནངས་པ་ འཛམ་གླིང་གཅིག་འགྱུར་གྱི་གནས་སྟངསས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ང་བཅས་རའི་ སྔར་སྲོལ་ལམ་
ལཱིགས་བཟང་པོའི་རིག་གཞུང་ཤེས་ཡོན་ཚུ་ འབྲུག་མི་རྐྱངམ་གཅིག་གིས་མ་དོ་བར་ འཛམ་གླིང་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ལཱི་སྤེལ་ཚུགསཔ་འབད་ནི་འདི་
ཁག་ཆེཝ་སྦེ་མཐོངམ་ཨིན་མས། དེ་གི་དོན་ལཱི་ རིག་གཞུང་མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭ་དེ་ནང་ ད་ཚུན་སློབ་སྟོན་འབད་བཞིན་དུ་ཡོད་མི་ཆོས་ཚན་ཚུ་ ད་
ལས་ཕར་ ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་མི་ཚུ་ལས་ ང་བཅས་རའི་རིག་གཞུང་ཤེས་ཡོན་ལཱི་ དང་འདོད་བསྐྱེད་དེ་སློབ་སྦྱོང་འབད་བར་འོང་མི་ཚུ་ལཱི་ དག་སྣང་ཆེ་
ཏོག་ཏོ་འོང་ཐབས་དང་ བྱ་སྟབས་བདེ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་ སློབ་སྟོན་འབད་ཚུགས་ནིའི་དོན་ལཱི་ ཆོས་ཚན་ཚུ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དགོཔ་འདུག།  
 

དེ་འབདཝ་ལས་ འོས་འབབ་ཡོད་པའི་དུས་ཚོད་ཅིག་ནང་ རིག་གཞུང་མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭའི་འགོ་འདྲེན་ཐོག་ལཱི་ རིག་གཞུང་མཁས་
མཆོག་ལྷན་འཛོམས་ཀྱི་ཞལ་འཛོམས་ཅིག་ འཚོགས་གནང་པ་ཅིན་ དེ་ནང་ལཱི་ ང་བཅས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཁ་ཐུག་ལས་ཡང་ ང་བཅས་རའི་
ལམ་ལཱིགས་བཟང་པོ་ཚུ་ འཛམ་གླིང་ཡོངས་ལཱི་སྤེལ་ནིའི་དོན་ལཱི་ ཞིབ་འཚོལ་གྱི་ཐོག་ལས་ ཐབས་ལམ་དག་པ་ཅིག་ བཟོ་སྟེ་ཡོད་མི་འདི་
ཡང་ སྤྱན་ཞུ་དང་གྲོས་བསྡུར་འབད་ནི་གི་དོན་ལཱི་བཅའ་མར་གཏོགས་ཆོགཔ་སྦེ་ཡོད་ཟེར་ཞུ་ནི། དེ་གི་སྐོར་ལས་ དུས་ཚོད་ནམ་ཅིག་ལཱི་ 
སྟབས་བསྒྲིག་ཚུགས་མི་ཚུགས་ཀྱི་ གསུང་ལན་ཅིག་གནང་སྟེ་བཀའ་དྲིན་བསྐྱངས་གནང་ཞུ།  
 
 
 
 

(་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་) 
མདོ་ཆེན།  
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དཔེ་བཀོད་ ༩ པ། དཀོན་གཉེར་ཅིག་ལཱི་སྔར་སྲོལ་ཞུ་ཡིག། 
ཡིག་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་་་       སྤྱི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལཱི། 
 
༊ མཁྱེན་ཡངས་སློབ་དཀོན་གཉེར་མཆོག་ལཱི། 
     གུས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་སློབ་གྲྭའི་ སློབ་ཁང་དོ་དམ་ངོ་མིང་་་་་་་་་་་་་་་པས་ཞུ་དོན། དེ་ཡང་ རང་
ཟླ་ ༥ པའི་ཚེས་ ༡༠ ལཱི་གུ་རཱི་རིན་པོ་ཆེའི་འཁྲུངས་སྐར་དུས་ཆེན་གྱི་ ཉིནམ་འདི་ཁར་ ང་བཅས་ཀྱི་ སློབ་གྲྭ་ནང་ལཱི་སྦེ་སློབ་རིམ་ ༡༠ 
པ་ཚུ་གིས་ རྩ་བོ་འབད་དེ་ ཚོགས་འཁོར་ཅིག་བསྐོར་ནི་ཨིན། 
 
ང་བཅས་ཀྱི་སློབ་གྲྭ་ནང་ལཱི་ མཆོད་ཆས་རིགས་ག་ནི་ཡང་མེདཔ་ལས་བརྟེན་ སློབ་དཀོན་གཉེར་མཆོག་གིས་ གཤམ་གསལ་གྱི་མཆོད་ཆས་ཚུ་ 
ཉིནམ་གཅིག་གི་དོན་ལཱི་བརྙ་བར་གནང་སྟེ་བཀའ་དྲིན་བསྐྱངས་གནང་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན། 
1. རྒྱ་གླིང་ཆ་གཅིག། 
2. དུང་ཆ་གཅིག། 
3. རྔ་ཆ་གཅིག། 
4. བལ་རཱུལ་དང་ སིལ་སྙན་ཆ་རུ། 
5. མཆོད་ཏིང་བདུན་ཚར་གཉིས། 
6. དཀར་མེ་ཀོངམ་མཚན་སྤར་ ༣༠ དང་བརྒྱ་མཆོད་ཀོངམ་ཆ་ཚང་གཅིག། 
7. པད་སྡེར་བདུན་ཚར་གསུམ་བཅས། 

གོང་གི་མཆོད་ཆས་ཚུ་ ཚོགས་འཁོར་གྲོལཝ་ཅིག་རང་ ཚང་འགྲིག་ཕུལ་བར་འོང་ནི་ཨིན་པའི་ཁས་བླངས་ཞུ་བ་མཁྱེན། གནམ་ལཱུ་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་
ཚེས་་་་་་་ལཱི་  
 ཕུལ། 
 
 

(་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་) 
སློབ་ཁང་དོ་དམ། 
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དཔེ་བཀོད་ ༡༠ པ། དཀོན་གཉེར་ཅིག་ལཱི་ད་སྲོལ་ཞུ་ཡིག། 
ཡིག་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་་་       སྤྱི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལཱི། 
 
སློབ་དཀོན་གཉེར་མཆོག་ལཱི། 
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
 
རྩ་དོན། མཆོད་ཆས་བརྙ་བར་ཞུ་ནིའི་སྐོར། 
 

་་་་་་་་་་་་་་་་་་སློབ་གྲྭའི་ སློབ་ཁང་དོ་དམ་ངོ་མིང་་་་་་་་་་་་་་་པས་ཞུ་དོན། དེ་ཡང་ རང་ཟླ་ ༥ པའི་ཚེས་ ༡༠ ལཱི་གུ་རཱི་རིན་པོ་
ཆེའི་འཁྲུངས་སྐར་དུས་ཆེན་གྱི་ཉིནམ་འདི་ཁར་ ང་བཅས་ཀྱི་ སློབ་གྲྭ་ནང་ལཱི་སྦེ་སློབ་རིམ་ ༡༠ པ་ཚུ་གིས་ རྩ་བོ་འབད་དེ་ ཚོགས་འཁོར་
ཅིག་བསྐོར་ནི་ཨིན། 
 
 ང་བཅས་ཀྱི་སློབ་གྲྭ་ནང་ལཱི་ མཆོད་ཆས་རིགས་ག་ནི་ཡང་མེདཔ་ལས་བརྟེན་ སློབ་དཀོན་གཉེར་མཆོག་གིས་ གཤམ་གསལ་གྱི་མཆོད་
ཆས་ཚུ་ ཉིནམ་གཅིག་གི་དོན་ལཱི་བརྙ་བར་གནང་སྟེ་བཀའ་དྲིན་བསྐྱངས་གནང་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན། 
1. རྒྱ་གླིང་ཆ་གཅིག། 
2. དུང་ཆ་གཅིག། 
3. རྔ་ཆ་གཅིག། 
4. བལ་རཱུལ་དང་ སིལ་སྙན་ཆ་རུ། 
5. མཆོད་ཏིང་བདུན་ཚར་གཉིས། 
6. དཀར་མེ་ཀོངམ་མཚན་སྤར་ ༣༠ དང་བརྒྱ་མཆོད་ཀོངམ་ཆ་ཚང་གཅིག། 
7. པད་སྡེར་བདུན་ཚར་གསུམ་བཅས། 

གོང་གི་མཆོད་ཆས་ཚུ་ ཚོགས་འཁོར་གྲོལཝ་ཅིག་ར་ ཚང་འགྲིག་ཕུལ་བར་འོང་ནི་ཨིན་པའི་ཁས་བླངས་ཡོད་ཞུ།  
 

(་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་) 
སློབ་ཁང་དོ་དམ།  
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དཔེ་བཀོད་ ༡༡ པ། ལྷ་བྲིས་སློབ་དཔོན་ཅིག་ལཱི་སྔར་སྲོལ་ཞུ་ཡིག། 
ཡིག་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་་་       སྤྱི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལཱི། 
 
༊ ཕྱག་རིས་ལྷ་ཡི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་རྫོགས་པའི་མཁས་དབང་སློབ་དཔོན་མཆོག་གི་དྲུང་དུ། 
           གུས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་རྫོང་ཁག་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་
ནས་ཞུ་གསོལ། དེ་ནི་ ད་རུས་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་ཁྲིམས་ཀྱི་རིང་ལཱིགས་ གོང་འཕེལ་ལཱ་གི་འཆར་གཞི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ དུས་ཅི་ རྫོང་
ཁག་འདི་ནང་གི་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སའི་ཁྲིམས་ཁང་ གསར་བཞེངས་བསྒྲུབས་ཡོད་པ་བཞིན་ ཁྲིམས་ཁང་འདི་གི་ཡང་ཐོག་འདི་ སྐུ་གསུང་ཐུགས་
ཀྱི་རྟེན་ཁང་སྦེ་བཞེངས་ཡོད་མི་འདི་ནང་ གྱང་གི་ལཱུགས་གསུམ་ལཱི་ སྟོན་པའི་མཛད་པ་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་ལྡེབས་རིས་བྲི་ནི་སྦེ་ཨིན། 
 

ཨིན་རཱིང་ རྫོང་ཁག་འདི་ནང་ དེ་བཟུམ་མའི་ལྡེབས་རིས་འབྲི་ཤེས་མི་མེདཔ་ལས་ སློབ་དཔོན་མཆོག་ལཱི་ མ་ཞུ་ཐབས་མེད་སོང་
ཡོད་ན་ སློབ་མཆོག་གིས་མཛད་པ་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་ལྡེབས་རིས་འདི་ ཟླ་ངོ་ ༣ དེ་ཅིག་གི་ནང་འཁོད་ བྲིས་ཚརཝ་འབད་ནི་གི་རྩིས་རྐྱབ་སྟེ་ 
རང་ཟླ་ ༨ པའི་ཚེས་ཤར་ལཱི་ ག་དེ་འབད་རཱིང་འབྱོན་ནི་ཡོདཔ་ཅིག་མཛད་གནང་ཟེར་ཞུ་ནི། དེ་དང་གཅིག་ཁར་ ལཱ་འདི་གི་དོན་ལཱི་དགོ་པའི་
ཚོན་རྩི་དང་ཅ་ཆས་མཁོ་སྒྲུབ་འབད་དགོཔ་དང་ ལཱ་རཱིབ་འབད་མི་ཚུ་གི་ དགོས་མཁོ་གང་ཡོད་ཀྱི་ཕྱག་ཡིག་ཅིག་ཡང་ སྔ་གོང་ལས་གནང་སྟེ་ 
བཀའ་དྲིན་བསྐྱངས་གནང་དགོ་པར་ཞུ་བ་མཁྱེན། ཞེས་གནམ་ལཱུ་་་་་་་ ཟླ་་་་་་ ཚེས་་་་་་་་་་ལཱི་ 
           ཕུལ། 
 
 
 
 

(་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་) 
དྲང་དཔོན། 
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དཔེ་བཀོད་ ༡༢ པ། ལྷ་བྲིས་སློབ་དཔོན་ལཱི་ད་སྲོལ་ཞུ་ཡིག། 
ཡིག་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་་་       སྤྱི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལཱི། 
 
ལྷ་བྲིས་སློབ་དཔོན་མཆོག་ལཱི། 
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
 
རྩ་དོན། ལྷ་ཁང་ལྡེབས་རིས་རྐྱབ་པར་འབྱོན་དགོ་པའི་སྐོར། 
 

་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་རྫོང་ཁག་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་ནས་ཞུ་དོན། དེ་ནི་ ད་རུས་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་ཁྲིམས་ཀྱི་རིང་ལཱིགས་ གོང་
འཕེལ་ལཱ་གི་འཆར་གཞི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ དུས་ཅི་ རྫོང་ཁག་འདི་ནང་གི་ ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སའི་ཁྲིམས་ཁང་ གསར་བཞེངས་བསྒྲུབས་ཡོད་པ་
བཞིན་ ཁྲིམས་ཁང་འདི་གི་ཡང་ཐོག་འདི་ སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་རྟེན་ཁང་སྦེ་བཞེངས་ཡོད་མི་འདི་ནང་ གྱང་གི་ལཱུགས་གསུམ་ལཱི་ སྟོན་པའི་
མཛད་པ་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་ལྡེབས་རིས་བྲི་ནི་སྦེ་ཨིན། 
 

 ཨིན་རཱིང་ རྫོང་ཁག་འདི་ནང་ དེ་བཟུམ་མའི་ལྡེབས་རིས་འབྲི་ཤེས་མི་མེདཔ་ལས་ སློབ་དཔོན་མཆོག་ལཱི་ མ་ཞུ་ཐབས་མེད་སོང་
ཡོད་ན་ སློབ་མཆོག་གིས་མཛད་པ་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་ལྡེབས་རིས་འདི་ ཟླ་ངོ་ ༣ དེ་ཅིག་གི་ནང་འཁོད་ བྲིས་ཚརཝ་འབད་ནི་གི་རྩིས་རྐྱབ་སྟེ་ 
རང་ཟླ་ ༨ པའི་ཚེས་ཤར་ལཱི་ ག་དེ་འབད་རཱིང་འབྱོན་ནི་ཡོདཔ་ཅིག་མཛད་གནང་ཟེར་ཞུ་ནི། དེ་དང་གཅིག་ཁར་ ལཱ་འདི་གི་དོན་ལཱི་དགོ་པའི་
ཚོན་རྩི་དང་ ཅ་ཆས་མཁོ་སྒྲུབ་འབད་དགོཔ་དང་ ལཱ་རཱིབ་མི་ཚུ་གི་དགོས་མཁོ་གང་ཡོད་ཀྱི་ཕྱག་ཡིག་ཅིག་ཡང་ སྔ་གོང་ལས་གནང་སྟེ་ བཀའ་
དྲིན་བསྐྱངས་གནང་ཡོད་པར་ཞུ།  
 
 
 
 

(་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་) 
དྲང་དཔོན། 
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དཔེ་བཀོད་ ༡༣ པ། བཟོ་རིག་སློབ་དཔོན་ཅིག་ལཱི་སྔར་སྲོལ་ཞུ་ཡིག། 
ཡིག་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་་་       སྤྱི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལཱི། 
 
༊ བཟོ་རིག་ཕུལ་དུ་ཕྱིན་པའི་བཟོ་དཔོན་མཆོག་གི་དྲུང་དུ། 
       གུས་པས་ཞུ་གསོལ། དེ་ནི་ ད་རུས་ནངས་པ་རྒྱལ་ཁབ་གོང་འཕེལ་གྱི་ལུགས་
འགྱུར་དང་བསྟུན་ ནཱ་རྒྱལ་ས་ཐིམ་ཕུག་ལཱི་ སྡོད་ཁྱིམ་གྱི་བཟོ་བཀོད་འདྲ་མིན་སྣ་ཚོགས་ དར་ཁྱབ་འགྱོ་བཞིན་ཡོདཔ་ལས་ ནམ་ཕུགས་ལཱི་
རང་ལཱིགས་ཀྱི་སྡོད་ཁྱིམ་བཟོ་བཀོད་དཔེ་ཙམ་ཅིག་ཡང་ མ་ལཱིས་པར་ཡལ་ཏེ་འགྱོ་ནིའི་ཉེན་ཁ་འདུག། དེ་འབདཝ་ལས་ ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་གྱི་
སྦུག་ལཱི་ རང་ལཱིགས་ཁྱིམ་གྱི་བཟོ་བཀོད་ ཚུལ་མཐུན་ཆ་ཚང་ཡོད་པའི་ རྣམ་རྒྱལ་ཁང་བཟང་ཐོག་ ༥ མ་ཅིག་ ཁྲོམ་གྱི་རྒྱན་ཆ་དང་འདྲ་བར་ 
གསར་བཞེངས་འབད་ནིའི་འཆར་གཞི་བརྩམས་ཏེ་ཡོད། 
 

དེ་ཡང་ ཕྱིའི་བཟོ་བཀོད་ཚུ་ རང་ལཱིགས་སྔར་སྲོལ་བཟང་པོའི་ལམ་ལཱིགས་དང་མཐུནམ་སྦེ་དགོ་པའི་ཁར་ ནང་ན་ལཱི་ རྒྱལ་བརྒྱུད་
རིམ་བྱོན་ ༥ པའི་མཛད་རྣམ་འབུར་གཟུགས་སུ་བཀོད་དེ་ མ་འོངས་མི་རབས་རིམ་པའི་དྲན་རྟེན་སྦེ་བཞེངས་ནི་ཨིནམ་ལས་ དེ་གི་བཀོད་རྒྱ་
དང་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་འདི་ ད་རུས་ནངས་པ་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ཤེས་ཡོན་དང་ཉམས་མྱོང་ཅན་གཞན་ག་ཡང་མེདཔ་ལས་ ང་བཅས་ཁྲོམ་སྡེའི་ལས་
འཛིན་ཁ་ཐུག་ལས་ ཁྱོད་ལཱི་བློ་གཏད་ཡོདཔ་བཞིན་དུ་ ཁྱོད་ཀྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ཡང་ ང་བཅས་ཀྱི་མནོ་དོན་ཚུ་འགྲུབ་ཚུགསཔ་ཅིག་ མཛད་ནི་གི་
ཐུགས་བཞེད་གནང་སྟེ་ འགན་ཁག་བཞེས་གནང་འོང་མནོ་བའི་རུ་བ་བརྒྱ་ཆ་ལས་བརྒྱ་སྦེ་སྐྱེད་བཞིན་དུ་ཡོདཔ་ལས་ རུ་སྨོན་དོན་ལྡན་འབྱུང་འོང་
བའི་གསོལ་འདེབས་བཅས་ཞུ་བ་མཁྱེན། ཞེས་ གནམ་ལཱུ་་་་་་་ ཟླ་་་་་་ ཚེས་་་་་་་་་་ ལཱི་གུས་པས་ 
           ཕུལ། 
 
 
 
 

(་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་) 
ཁྲོམ་དཔོན། 
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དཔེ་བཀོད་ ༡༤ པ། བཟོ་རིག་སློབ་དཔོན་ཅིག་ལཱི་ད་སྲོལ་ཞུ་ཡིག། 
ཡིག་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་་་       སྤྱི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལཱི། 
 
བཟོ་རིག་སྤྱི་ཁྱབ་མཆོག་ལཱི། 
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
 
རྩ་དོན། རྣམ་རྒྱལ་ཁང་བཟང་བཞེངས་དགོ་པའི་སྐོར། 
 
ཞུ་དོན། དེ་ནི་ ད་རུས་ནངས་པ་རྒྱལ་ཁབ་གོང་འཕེལ་གྱི་ལུགས་འགྱུར་དང་བསྟུན་ ནཱ་རྒྱལ་ས་ཐིམ་ཕུག་ལཱི་ སྡོད་ཁྱིམ་གྱི་བཟོ་བཀོད་འདྲ་
མིན་སྣ་ཚོགས་ དར་ཁྱབ་འགྱོ་བཞིན་ཡོདཔ་ལས་ ནམ་ཕུགས་ལཱི་རང་ལཱིགས་ཀྱི་སྡོད་ཁྱིམ་བཟོ་བཀོད་དཔེ་ཙམ་ཅིག་ཡང་ མ་ལཱིས་པར་ཡལ་
ཏེ་འགྱོ་ནིའི་ཉེན་ཁ་འདུག། དེ་འབདཝ་ལས་ ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་གྱི་སྦུག་ལཱི་ རང་ལཱིགས་ཁྱིམ་གྱི་བཟོ་བཀོད་ ཚུལ་མཐུན་ཆ་ཚང་ཡོད་པའི་ 
རྣམ་རྒྱལ་ཁང་བཟང་ཐོག་ ༥ མ་ཅིག་ ཁྲོམ་གྱི་རྒྱན་ཆ་དང་འདྲ་བར་ གསར་བཞེངས་འབད་ནིའི་འཆར་གཞི་བརྩམས་ཏེ་ཡོད། 
 
དེ་ཡང་ ཕྱིའི་བཟོ་བཀོད་ཚུ་ རང་ལཱིགས་སྔར་སྲོལ་བཟང་པོའི་ལམ་ལཱིགས་དང་ཚུལ་མཐུན་གྱི་དཔེ་བཏུབ་སྦེ་དགོ་པའི་ཁར་ ནང་ན་ལཱི་ རྒྱལ་
བརྒྱུད་རིམ་བྱོན་ ༥ པའི་མཛད་རྣམ་འབུར་གཟུགས་སུ་བཀོད་དེ་ མ་འོངས་མི་རབས་རིམ་པའི་དྲན་རྟེན་སྦེ་བཞེངས་ནི་ཨིནམ་ལས་ དེ་གི་
བཀོད་རྒྱ་དང་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་འདི་ ད་རུས་ནངས་པ་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ ཤེས་ཡོན་དང་ཉམས་མྱོང་ཅན་གཞན་ག་ཡང་མེདཔ་ལས་ ང་བཅས་
ཁྲོམ་སྡེའི་ལས་འཛིན་ཁ་ཐུག་ལས་ ཁྱོད་ལཱི་བློ་གཏད་ཡོདཔ་བཞིན་དུ་ ཁྱོད་ཀྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ཡང་ ང་བཅས་ཀྱི་མནོ་དོན་འགྲུབ་ཚུགསཔ་ཅིག་ 
འབད་ནི་གི་ཐུགས་བཞེད་གནང་སྟེ་ འགན་ཁག་བཞེས་གནང་འོང་མནོ་བའི་རུ་བ་བརྒྱ་ཆ་ལས་བརྒྱ་སྦེ་སྐྱེད་བཞིན་དུ་ཡོདཔ་ལས་ རུ་སྨོན་དོན་
ལྡན་འབྱུང་འོང་བའི་ གསོལ་འདེབས་ཡོད་པར་ཞུ།  
 
 
 
 
(་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་) 
  ཁྲོམ་དཔོན།  
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དཔེ་བཀོད་ ༡༥ པ། རྒྱལ་གཞུང་འཆམ་དང་ཟློས་གར་སློབ་སྦྱོང་སྤེལ་ཁང་གི་དབུ་འཛིན་ལཱི་སྔར་སྲོལ་ཞུ་ཡིག། 
ཡིག་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་་་       སྤྱི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལཱི། 
 
༊ རང་ལཱིགས་ཟློས་གར་སྒྱུ་རྩལ་གྱི་བདག་ཉིད་དབུ་འཛིན་མཆོག་ལཱི། 
       ཞུ་དོན། དེ་ནི་ ད་རུས་ང་བཅས་རའི་སྤྱི་ཚོགས་དང་པའི་ཚོགས་དུས་
ཐེངས་་་་་་་་་་་གྲོལ་བའི་དགའ་སྟོན་འདི་ སྤྱི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་གི་ཆུ་ཚོད་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལཱི་ རྒྱལ་པོའི་མགྲོན་ཁང་ནང་ འགོ་
འདྲེན་འཐབ་ནི་ཨིནམ་ལས་ དེ་ནང་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་དབུ་གཙོས་པའི་སྐུ་མགྲོན་མང་རབས་ཅིག་ མགྲོན་ཞུ་ཕུལ་ཏེ་
ཡོད། 
 
 དེ་གི་དོན་ལཱི་ འཆམ་དང་ཞབས་ཁྲ་ འཁྲབ་སྟོན་དང་དགོད་བྲའི་སྤྲོ་སྟོན་གྱི་ དམིགས་བསལ་དགའ་སྟོན་ལས་རིམ་ཅིག་ ཆུ་ཚོད་་་་་
་་་་་་་་་་་་རིང་ལཱི་འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོཔ་ཡོདཔ་ལས་ དབུ་འཛིན་གྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ འཆམ་རྐྱབ་མི་་་་་་་་་་་་་་་་་དང་ ཞབས་ཁྲ་རྐྱབ་མི་ཕོ་་་་་་་
་་་་་་་་མོ་་་་་་་་་་་་་་་་་སྙན་ཆ་སྐྲོག་མི་དང་བཅས་ བཏང་གནང་ཡོད་པར་ཞུ་བ་མཁྱེན། ཞེས་གནམ་ལཱུ་་་་་་་ཟླ་་་་་་ཚེས་་་་ལཱི་ 
           ཕུལ། 
 
 
 
 

(་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་) 
ལས་རིམ་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན། 
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དཔེ་བཀོད་ ༡༦ པ། རྒྱལ་གཞུང་འཆམ་དང་ཟློས་གར་སློབ་སྦྱོང་སྤེལ་ཁང་གི་དབུ་འཛིན་ལཱི་ད་སྲོལ་ཞུ་ཡིག། 
ཡིག་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་་་       སྤྱི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལཱི། 
 
སློབ་དབུ་འཛིན་མཆོག་ལཱི། 
རྒྱལ་གཞུང་འཆམ་དང་ཟློས་གར་སློབ་སྦྱོང་སྤེལ་ཁང། 
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
 
རྩ་དོན། འཆམ་དང་ཞབས་ཁྲའི་ལས་རིམ་སྐོར། 
 
ཞུ་དོན། དེ་ནི་ ད་རུས་ང་བཅས་རའི་སྤྱི་ཚོགས་དང་པའི་ཚོགས་དུས་ཐེངས་་་་་་་་་་་གྲོལ་བའི་དགའ་སྟོན་འདི་ སྤྱི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་
གི་ཆུ་ཚོད་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལཱི་ རྒྱལ་པོའི་མགྲོན་ཁང་ནང་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་ཨིནམ་ལས་ དེ་ནང་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་
གིས་དབུ་གཙོས་པའི་སྐུ་མགྲོན་མང་རབས་ཅིག་ མགྲོན་ཞུ་ཕུལ་ཏེ་ཡོད།  
 
དེ་གི་དོན་ལཱི་ འཆམ་དང་ཞབས་ཁྲ་ འཁྲབ་སྟོན་དང་དགོད་བྲའི་སྤྲོ་སྟོན་གྱི་ དམིགས་བསལ་དགའ་སྟོན་ལས་རིམ་ཅིག་ ཆུ་ཚོད་་་་་་་་་་་་་་་་་
རིང་ལཱི་འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོཔ་ཡོདཔ་ལས་ དབུ་འཛིན་གྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ འཆམ་རྐྱབ་མི་་་་་་་་་་་་་་་་་དང་ ཞབས་ཁྲ་རྐྱབ་མི་ཕོ་་་་་་་་་་་་་་་མོ་
་་་་་་་་་་་་་་་་སྙན་ཆ་སྐྲོག་མི་དང་བཅས་ བཏང་གནང་ཡོད་པར་ཞུ།  
 
 
 
 
 (་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་) 
ལས་རིམ་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན། 
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དཔེ་བཀོད་ ༡༧ པ། མི་སྟོབས་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན་ཅིག་ལཱི་སྔར་སྲོལ་ཞུ་ཡིག། 
ཡིག་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་་་        སྤྱི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལཱི། 
 
༊ མཁྱེན་ཡངས་ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག་གི་མི་སྟོབས་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན་མཆོག་གི་དྲུང་དུ། 
         ཞུ་དོན། དེ་ནི་་་་་་རྫོང་ཁག་་་་་་་་སློབ་གྲྭ་ནང་ 
ཆོས་ཚན་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་སྟོན་མི་སློབ་དཔོན་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་འདི་ སློབ་གྲྭ་འདི་ནང་གནས་སོར་ལྷོད་དེ་ ལཱུ་ངོ་་་་་་་་་་་་་སོང་
ནུག་ཟེར་ཞུ་ནི། ད་རུས་མོ་ར་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་རྫོང་ཁག་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་མི་སྡེ་སློབ་གྲྭ་ནང་ ཆོས་ཚན་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ སྟོན་མི་སློབ་
དཔོན་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་དང་ གཅིག་ཁར་གཉེན་རྐྱབ་སྟེ་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་ལས་ གཉེན་ཐམ་བཏོགས་ཡོད་པའི་འདྲ་
བཤུས་དང་བཅས་སློབ་དཔོན་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་འདི་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་རྫོང་ཁག་ནང་གནས་སོར་འགྱོ་དགོ་པའི་ཞུ་བ་ལྷོད་མི་འདི་ ཟུར་
སྦྲགས་སྤྱན་འབུལ་ཕུལ་དོ། དེ་མ་ཚད་ ད་རུས་མོ་ལཱི་ ཨ་ལཱི་སྐྱེ་ནི་ཡང་ཡོདཔ་ལས་ ག་ཅི་གི་ཐད་ལས་ཡང་ བྱ་སྟབས་མ་བདེ་བའི་དཀའ་
ངལ་སྦོམ་ཡོད་ལཱིགས་ ཡང་བསྐྱར་སླབ་སྟེ་འོངསམ་ལས་ རྫོང་ཁག་ནང་ལས་ཡང་ མོ་གི་བདེ་སྡུག་ལཱི་བལྟ་སྟེ་ གནས་སོར་འགྱོ་ཆོག་པའི་ 
རྒྱབ་སྣོན་ངོ་སྦྱོར་ཞུཝ་ཨིན། དེ་ལཱི་ ལྷན་ཁག་ནང་ལས་ཡང་ དམིགས་བསལ་གྱི་སྐྱིད་སྡུག་ལཱི་གཟིགས་ཏེ་ གནས་སོར་གྱི་གནང་བ་གནང་
སྟེ་ བཀའ་དྲིན་བསྐྱང་དགོ་པར་ཞུ་ནི་དང་གཅིག་ཁར་ དུས་ཅི་གི་ སློབ་དཔོན་གསརཔ་ཚུ་བགོ་བཀྲམ་གནངམ་ད་ ཆོས་ཚན་་་་་་་སྟོན་མིའི་སློབ་
དཔོན་ཅིག་ མོ་གི་ཚབ་ལཱི་གནང་ཐབས་ཡོད་པར་ཞུ་བ་མཁྱེན། ཞེས་གནམ་ལཱུ་་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་ཚེས་་་་་་ལཱི་གུས་པས་ 
           ཕུལ། 
 
 
 
 

(་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་) 
རྫོང་ཁག་ཤེས་རིག་འགོ་དཔོན། 
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དཔེ་བཀོད་ ༡༨ པ། མི་སྟོབས་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན་ཅིག་ལཱི་ད་སྲོལ་ཞུ་ཡིག། 
ཡིག་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་་་       སྤྱི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལཱི། 
 
མི་སྟོབས་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན་ལཱི། 
ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག། 
ཐིམ་ཕུག། 
 
རྩ་དོན། སློབ་དཔོན་གནས་སོར་སྐོར། 
 
ཞུ་དོན། དེ་ནི་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་རྫོང་ཁག་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་སློབ་གྲྭ་ནང་ཆོས་ཚན་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་སྟོན་མི་སློབ་དཔོན་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་འདི་ 
སློབ་གྲྭ་འདི་ནང་གནས་སོར་ལྷོད་དེ་ ལཱུ་ངོ་་་་་་་་་་་་་་་ སོང་ནུག་ཟེར་ཞུ་ནི། ད་རུས་མོ་ར་་་་་་་་་་་་་་་་རྫོང་ཁག་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་མི་སྡེ་སློབ་
གྲྭ་ནང་ ཆོས་ཚན་་་་་་་་་་་་་་་་་ སྟོན་མི་སློབ་དཔོན་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་དང་ གཅིག་ཁར་གཉེན་རྐྱབ་སྟེ་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་
ལས་ གཉེན་ཐམ་བཏོགས་ཡོད་པའི་འདྲ་བཤུས་དང་བཅས་སློབ་དཔོན་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་འདི་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་རྫོང་ཁག་ནང་གནས་སོར་འགྱོ་
དགོ་པའི་ཞུ་བ་ལྷོད་མི་འདི་  ཟུར་སྦྲགས་སྤྱན་འབུལ་ཕུལ་དོ། དེ་མ་ཚད་ ད་རུས་མོ་ལཱི་ ཨ་ལཱི་སྐྱེ་ནི་ཡང་ཡོདཔ་ལས་ ག་ཅི་གི་ཐད་
ལས་ཡང་ བྱ་སྟབས་མ་བདེ་བའི་དཀའ་ངལ་སྦོམ་ཡོད་ལཱིགས་ ཡང་བསྐྱར་སླབ་སྟེ་འོངམ་ལས་ རྫོང་ཁག་ནང་ལས་ཡང་ མོ་གི་བདེ་སྡུག་ལཱི་
བལྟ་སྟེ་ གནས་སོར་འགྱོ་ཆོག་པའི་ རྒྱབ་སྣོན་ངོ་སྦྱོར་ཞུཝ་ཨིན། དེ་ལཱི་ ལྷན་ཁག་ནང་ལས་ཡང་ དམིགས་བསལ་གྱི་སྐྱིད་སྡུག་ལཱི་
གཟིགས་ཏེ་ གནས་སོར་གྱི་གནང་བ་གནང་སྟེ་ བཀའ་དྲིན་བསྐྱང་དགོ་པར་ཞུ་ནི་དང་གཅིག་ཁར་ དུས་ཅི་གི་ སློབ་དཔོན་གསརཔ་ཚུ་བགོ་
བཀྲམ་གནངམ་ད་ ཆོས་ཚན་་་་་་་་་སྟོན་མི་སློབ་དཔོན་ཅིག་ མོ་གི་ཚབ་ལཱི་གནང་ཐབས་ཡོད་པར་ཞུ། 
 
 
 
 
 (་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་) 
རྫོང་ཁག་ཤེས་རིག་འགོ་དཔོན། 
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དཔེ་བཀོད་ ༡༩ པ། རྫོང་བདག་ཅིག་ལཱི་སྔར་སྲོལ་ཞུ་ཡིག། 
ཡིག་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་་་       སྤྱི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལཱི། 
 
༊ མཁྱེན་གཟིགས་མཚུངས་མེད་དམ་པ་དྲག་ཤོས་བྱ་དཀར་རྫོང་བདག་མཆོག་གི་དྲུང་དུ། 
 
            ཞུ་གསོལ། དེ་ནི་ བུམ་ཐང་སྡེ་བཞི་ལཱི་སྔོན་གྱི་དུས་
ལཱི་ འབྲུ་སྣའི་རིགས་ལས་ བྱཱ་འཚོ་སྲོལ་མེད་རཱིང་ བར་སྐབས་ཅིག་ལས་ འབྲུག་གཞུང་བཀའ་དྲིན་ཆེ་སྟེ་ ལཱུ་ངོ་དག་པ་ཅིག་གི་ཧེ་མ་ལས་ 
བྱ་དཀར་དང་སྟང་གི་གཡུས་སྒོ་གཉིས་ལཱི་ བྱཱ་ལུགས་ཤོམ་སྦེ་འཚོ་ཚུགས་པའི་ རུད་སོན་བཀྲམ་སྤེལ་མཛད་གནང་མི་དེ་གིས་ གཡུས་སྒོ་དེ་
གཉིས་ནང་ འཚོ་བའི་གནས་སྟངས་ རྫོང་ཁག་གཞན་གྱི་མི་སེར་དང་ འདྲ་མཉམ་ལཱི་ལྷོད་ཚུགས་པའི་དཔའ་ཉམས་སྦོམ་བྱུང་སྟེ་འདུག། ཨིན་
རཱིང་ ང་བཅས་ཆུ་སྨད་རྒེད་འོག་ནང་ ས་ཆ་གསེར་གྱི་གཞོངཔ་བཟུམ་དང་ ཞིང་ཆུ་ལྷའི་བདུད་རྩི་དལ་འབབ་བཟུམ་ཡོད་རཱིང་ བྱཱ་འཚོ་ཐབས་འབད་
མ་ཚུགས་པར་ ང་བཅས་ཆུ་སྨད་རྒེད་འོག་གི་ མི་སེར་ཚུ་སེམས་ཕམ་བྱུང་སྟེ་ཡོདཔ་ལས་ དྲག་ཤོས་མཆོག་གི་ཐུགས་དང་ལྡནམ་ཅིག་ཡོདན་ 
དེའི་ཐབས་དང་གནས་སྐབས་གང་དྲག་བཏོན་བཀའ་དྲིན་བསྐྱངས་གནང་ཞུ་བ་མཁྱྱཻན་མཁྱེན། ཞེས་གནམ་ལཱུ་་་་་་ཟླ་་་་་ཚེས་་་ལཱི་ 
           གུས་པས་ 
            ཕུལ། 
 
 
 
 

(་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་) 
ཆུ་སྨད་རྒཔོ། 
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དཔེ་བཀོད་ ༢༠ པ། རྫོང་བདག་ཅིག་ལཱི་ད་སྲོལ་ཞུ་ཡིག། 
ཡིག་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་་་       སྤྱི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལཱི། 
 
དྲག་ཤོས་རྫོང་བདག་མཆོག་ལཱི། 
རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་། 
བུམ་ཐང་། 
 
རྩ་དོན། བྱཱ་ཞིང་གཅད་དགོ་པའི་སྐོར། 
 
ཞུ་དོན། དེ་ནི་ བུམ་ཐང་སྡེ་བཞི་ལཱི་སྔོན་གྱི་དུས་ལཱི་ འབྲུ་སྣའི་རིགས་ལས་ བྱཱ་འཚོ་སྲོལ་མེད་རཱིང་ བར་སྐབས་ཅིག་ལས་ འབྲུག་གཞུང་
བཀའ་དྲིན་ཆེ་སྟེ་ ལཱུ་ངོ་དག་པ་ཅིག་གི་ཧེ་མ་ལས་ བྱ་དཀར་དང་སྟང་གི་གཡུས་སྒོ་གཉིས་ལཱི་ བྱཱ་ལུགས་ཤོམ་སྦེ་འཚོ་ཚུགས་པའི་ བྱཱ་སོན་
བཀྲམ་སྤེལ་མཛད་གནང་མི་དེ་གིས་ གཡུས་སྒོ་དེ་གཉིས་ནང་ འཚོ་བའི་གནས་སྟངས་ རྫོང་ཁག་གཞན་གྱི་མི་སེར་དང་ འདྲ་མཉམ་ལཱི་ལྷོད་
ཚུགས་པའི་དཔའ་ཉམས་སྦོམ་བྱུང་སྟེ་འདུག། ཨིན་རཱིང་ ང་བཅས་ཆུ་སྨད་རྒེད་འོག་ནང་ ས་ཆ་གསེར་གྱི་གཞོངཔ་བཟུམ་དང་ ཞིང་ཆུ་ལྷའི་བདུད་
རྩི་དལ་འབབ་བཟུམ་ཡོད་རཱིང་ བྱཱ་འཚོ་ཐབས་འབད་མ་ཚུགས་པར་ ང་བཅས་ཆུ་སྨད་རྒེད་འོག་གི་ མི་སེར་ཚུ་སེམས་ཕམ་བྱུང་སྟེ་ཡོདཔ་ལས་ 
དྲག་ཤོས་མཆོག་གི་ཐུགས་དང་ལྡནམ་ཅིག་ཡོདན་ དེའི་ཐབས་དང་གནས་སྐབས་གང་དྲག་བཏོན་ཏེ་ བཀའ་དྲིན་བསྐྱངས་གནང་ཞུ། 
 
 
 
 
(་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་) 
 ཆུ་སྨད་རྒཔོ། 
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དཔེ་བཀོད་ ༢༡ པ། ས་ཁྲམ་མདོ་ཆེན་ལཱི་སྔར་སྲོལ་ཞུ་ཡིག། 
ཡིག་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་་་        སྤྱི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལཱི། 
 
༊ མཁྱེན་ཡངས་དམ་པ་རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ས་ཁྲམ་མདོ་ཆེན་མཆོག་གི་དྲུང་དུ། 
 
          ཞུ་དོན། དེ་ནི་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་རྫོང་ཁག་་་་་་་་་་་་་་་་་
་་་རྒེད་འོག་་་་་་་་་་་་་་་་་ལཱི་ དུས་ཅི་སྤྱི་ལཱུ་ ༢༠༡༠ གྱི་ལཱུ་ལཱི་ རྩ་བོ་ངོ་གྲངས་ ༡༠ གྱི་ས་ཆ་ཚུ་ སྐལ་བ་བགོ་བཤའ་སྦེ་བྱིན་བྱིནམ་དང་ 
ཉོ་བཙོང་འཐབ་འཐབ་ཚུ་གི་ ཐོ་ཡིག་ཟུར་སྦྲགས་ཕུལ་ཡོད། ས་ཆ་འདི་ཚུ་ རྫོང་ཁག་ལས་ས་འཇལ་པ་བཏང་སྟེ་ ཁྲམ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ཞིབ་
ཞིབ་སྦེ་འཇལ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ རྫོང་ཁག་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ ཚུལ་མཐུན་གྱི་བདེན་སྦྱོར་བཀོད་དེ་ཕུལ་ཡོད། ས་ཆའི་ཇོ་བདག་ཚུ་གིས་ ལག་ཁྲམ་
དགོཔ་སྦེ་ ཡང་བསྐྱར་གྱི་ཞུ་བ་ རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ལྟེ་བ་ནང་ལྷོད་དེ་ཡོདཔ་ལས་ རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་ལས་ གཞུང་གི་ཕྱག་
བཞག་ཁྲམ་ནང་བཀོད་གནང་ཞིནམ་ལས་ རྩ་བོ་སོ་སོར་སྤྲོད་ནིའི་ལག་ཁྲམ་བཟོ་སྟེ་ གང་མགྱོགས་གནང་ཐབས་ཅིག་མཛད་གནང་ཡོད་པར་ཞུ་བ་
མཁྱྱཻན་མཁྱེན། ཞེས་གནམ་ལཱུ་་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་་ ཚེས་་་་་་་ལ་ 
        གུས་པས་ 

        ཕུལ། 
 
 
 
 

(་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་) 
རྫོང་རབ། 
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དཔེ་བཀོད་ ༢༢ པ། ས་ཁྲམ་མདོ་ཆེན་ལཱི་ད་སྲོལ་ཞུ་ཡིག། 
ཡིག་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་་་          སྤྱི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལཱི། 
 
མདོ་ཆེན་མཆོག་ལཱི། 
རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས། 
ཐིམ་ཕུག། 
 
རྩ་དོན། ལག་ཁྲམ་ཞུ་དགོ་པའི་སྐོར། 
 
ཞུ་དོན། དེ་ནི་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་རྫོང་ཁག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་རྒེད་འོག་་་་་་་་་་་་་་་ལཱི་དུས་ཅི་གནམ་ལཱུ་ ༢༠༡༠ གྱི་ལཱུ་ལཱི་ རྩ་བོ་ངོ་གྲངས་ ༡༠ 
གྱི་ས་ཆ་ཚུ་ སྐལ་བ་བགོ་བཤའ་སྦེ་བྱིན་བྱིནམ་དང་ ཉོ་བཙོང་འཐབ་འཐབ་ཚུ་གི་ ཐོ་ཡིག་ཟུར་སྦྲགས་ཕུལ་ཡོད། ས་ཆ་འདི་ཚུ་ རྫོང་ཁག་
ལས་ས་འཇལ་པ་བཏང་སྟེ་ ཁྲམ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ཞིབ་ཞིབ་སྦེ་འཇལ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ རྫོང་ཁག་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ ཚུལ་མཐུན་གྱི་བདེན་སྦྱོར་བཀོད་
དེ་ཕུལ་ཡོད་མི་ཚུ་ ས་ཆའི་ཇོ་བདག་ཚུ་གིས་ ལག་ཁྲམ་དགོཔ་སྦེ་ ཡང་བསྐྱར་གྱི་ཞུ་བ་ རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ལྟེ་བ་ནང་ལྷོད་དེ་ཡོདཔ་ལས་ 
རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་ལས་ གཞུང་གི་ཕྱག་བཞག་ཁྲམ་ནང་བཀོད་གནང་ཞིནམ་ལས་ རྩ་བོ་སོ་སོར་སྤྲོད་ནིའི་ལག་ཁྲམ་བཟོ་སྟེ་ གང་
མགྱོགས་གནང་ཐབས་ཅིག་མཛད་གནང་ཡོད་པར་ཞུ། 
 
 
 
 
(་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་) 
  རྫོང་རབ། 
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དཔེ་བཀོད་ ༢༣ པ། སློབ་གྲྭའི་དབུ་འཛིན་ཅིག་ལཱི་སྔར་སྲོལ་ཞུ་ཡིག། 
ཡིག་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་་་          སྤྱི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལཱི། 

 
༊ ཤེས་བྱར་གཟིགས་པའི་སྤྱན་ཡངས་སློབ་དབུ་འཛིན་མཆོག་གི་དྲུང་དུ། 
         གུས་་་་་་་་་་་་་་་་་སློབ་གྲྭའི་ལས་རིམ་འགན་འཛིན་པ་ ་་་་་་་་་་་་
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ནས་ཞུ་དོན། དེ་ནི་ དུས་ཅི་གི་ རྒྱལ་ཡོངས་ཨ་ལཱིའི་ཉིནམ་དང་བསྟུན་ སྤྱི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལཱི་་་་་་་་་་་་་་་སློབ་གྲྭ་
དང་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་སློབ་གྲྭ་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ རྫོང་ཁའི་རིག་རྩལ་འགྲན་བསྡུར་ཅིག་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་པ་ཅིན་ གང་འཚམས་ཀྱི་གྲོས་བསྟུན་
ཞུཝ་ཨིན། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་སློབ་གྲྭ་ལཱི་ བྱ་སྟབས་མ་བདེཝ་མེད་པ་ཅིན་ རིག་རྩལ་འགྲན་བསྡུར་གྱི་བརྗོད་དོན་འདི་ཡང་ ་་་་་་་་་་་་་་་་
་་་་་་་་བཞག་ནི་གི་གྲོས་འཆར་དང་གཅིག་ཁར་ འགྲན་བསྡུར་འབད་མི་ བུ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་བུམོ་་་་་་་་་་་་་་་་་ལཱི་ སྦྱང་བ་འབད་བཅུག་ནི་ཅིག་དང་ 
དེ་ལཱིགས་ཀྱི་གསུང་ལན་ཅིག་ཡང་གནང་སྟེ་ བཀའ་དྲིན་བསྐྱངས་གནང་ཞུ་བ་མཁྱེན། ཞེས་གནམ་ལཱུ་་་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་་་་་་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་ལཱི་
གོང་མིང་པས་གུས་པས་ 
  ཕུལ། 
 
 
 
 

(་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་) 
རྫོང་སློབ། 
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དཔེ་བཀོད་ ༢༤ པ། སློབ་གྲྭའི་དབུ་འཛིན་ཅིག་ལཱི་ད་སྲོལ་ཞུ་ཡིག། 
ཡིག་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་་་          སྤྱི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལཱི། 
 
སློབ་དབུ་འཛིན་མཆོག་ལཱི། 
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
 
རྩ་དོན། རིག་རྩལ་འགྲན་བསྡུར་སྐོར། 
 

་་་་་་་་་་་་་་་་སློབ་གྲྭའི་ལས་རིམ་འགན་འཛིན་པ་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ནས་ཞུ་དོན། དེ་ནི་ དུས་ཅི་གི་ རྒྱལ་ཡོངས་ཨ་ལཱིའི་
ཉིནམ་དང་བསྟུན་ སྤྱི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལཱི་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་སློབ་གྲྭ་དང་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་སློབ་གྲྭ་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ རྫོང་ཁའི་རིག་
རྩལ་འགྲན་བསྡུར་ཅིག་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་པ་ཅིན་ གང་འཚམས་ཀྱི་གྲོས་བསྟུན་ཞུཝ་ཨིན། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་སློབ་གྲྭ་ལཱི་ བྱ་སྟབས་
མ་བདེཝ་མེད་པ་ཅིན་ རིག་རྩལ་འགྲན་བསྡུར་གྱི་བརྗོད་དོན་འདི་ཡང་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་བཞག་ནི་གི་གྲོས་འཆར་དང་གཅིག་ཁར་ འགྲན་བསྡུར་
འབད་མི་ བུ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་བུམོ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལཱི་ སྦྱང་བ་འབད་བཅུག་ནི་ཅིག་དང་ དེ་ལཱིགས་ཀྱི་གསུང་ལན་ཅིག་ཡང་གནང་སྟེ་ བཀའ་
དྲིན་བསྐྱངས་གནང་ཞུ། 
 
 
 
 

(་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་) 
རྫོང་སློབ། 
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དཔེ་བཀོད་ ༢༥ པ། རྒེད་འོག་མི་སྡེའི་འགོ་ཁྲིདཔ་ཅིག་ལཱི་སྔར་སྲོལ་ཞུ་ཡིག། 
ཡིག་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་་་          སྤྱི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལཱི། 
 
༊ མཁྱེན་ལྡན་ཡངས་པ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་གི་མི་སྡེའི་འགོ་ཁྲིདཔ་རྒཔོ་མཆོག་ལཱི། 
         ཞུ་དོན། དེ་ནི་ སློབ་གྲྭ་འདི་ནང་ལཱི་ འཐུང་ཆུའི་ཆུ་དུང་
ཚུ་མེདཔ་ཐལ་ཏེ་ སློབ་གྲྭ་ནང་འཐུང་ཆུ་མེད་པར་ ཟླཝ་གཅིག་ཡང་ལྷག་སོཔ་ལས་བརྟེན་ སློབ་དཔོན་དང་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལཱི་ དཀའ་ངལ་སྦོམ་
ར་བྱུང་སྟེ་ཡོད། ད་ཚུན་འཐུང་ཆུ་འདི་ སློབ་གྲྭའི་མཐའ་མར་ཡོད་མི་ རཱུང་ཆུ་ལས་དབོགཔ་ཨིན་རཱིང་། གནམ་བྱཱར་ ཆར་ཆུ་འབོལ་བའི་དུས་ཚོད་
ལཱི་ རཱུང་ཆུ་དེ་ལས་དབོག་ནི་འདི་ ཉེན་ཁ་ཅན་ཅིག་ལཱི་གྱུར་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ཆུ་ལས་བརྟེན་པའི་ནད་གཞི་ཚུ་ཡང་འཐོབ་ནི་ཨིན་མས། གནད་དོན་
དེ་ཚུ་ལཱི་དགོངས་ཏེ་ རྒཔོ་མཆོག་གིས་ དཀའ་ངལ་འདི་འཕྲལ་མགྱོགས་ར་སེལ་ཐབས་མཛད་དེ་ བཀའ་དྲིན་བསྐྱངས་གནང་བར་མཁྱེན། ཞེས་
གནམ་ལཱུ་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་ཚེས་་་་ལཱི་ 
   ཕུལ། 
 
 
 
 

(་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་) 
དབུ་འཛིན། 
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དཔེ་བཀོད་ ༢༦ པ། རྒེད་འོག་མི་སྡེའི་འགོ་ཁྲིདཔ་ཅིག་ལཱི་ད་སྲོལ་ཞུ་ཡིག། 
ཡིག་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་་་          སྤྱི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལཱི། 
 
་་་་་་་་་་་་་་་་་རྒཔོ་མཆོག་ལཱི། 
་་་་་་་་་་་་་་་་་་མི་སྡེའི་འགོ་ཁྲིདཔ། 
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
 
རྩ་དོན། འཐུང་ཆུའི་དཀའ་ངལ་བསལ་དགོ་པའི་སྐོར། 
 

ཞུ་དོན། དེ་ནི་ སློབ་གྲྭ་འདི་ནང་ལཱི་ འཐུང་ཆུའི་ཆུ་དུང་ཚུ་མེདཔ་ཐལ་ཏེ་སློབ་གྲྭ་ནང་འཐུང་ཆུ་མེད་པར་ ཟླཝ་གཅིག་ཡང་ལྷག་སོཔ་
ལས་བརྟེན་ སློབ་དཔོན་དང་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལཱི་ དཀའ་ངལ་སྦོམ་ར་བྱུང་སྟེ་ཡོད། ད་ཚུན་འཐུང་ཆུ་འདི་ སློབ་གྲྭའི་མཐའ་མར་ཡོད་མི་ རཱུང་ཆུ་
ལས་དབོགཔ་ཨིན་རཱིང་། གནམ་བྱཱར་ ཆར་ཆུ་འབོལ་བའི་དུས་ཚོད་ལཱི་ རཱུང་ཆུ་དེ་ལས་དབོག་ནི་འདི་ ཉེན་ཁ་ཅན་ཅིག་ལཱི་གྱུར་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ཆུ་
ལས་བརྟེན་པའི་ནད་གཞི་ཚུ་ཡང་འཐོབ་ནི་ཨིན་མས། གནད་དོན་དེ་ཚུ་ལཱི་དགོངས་ཏེ་ རྒཔོ་མཆོག་གིས་ དཀའ་ངལ་འདི་འཕྲལ་མགྱོགས་ར་ 
སེལ་ཐབས་མཛད་དེ་ བཀའ་དྲིན་བསྐྱངས་གནང་ཞུ། 
 
 
 
 

(་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་) 
དབུ་འཛིན། 
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དཔེ་བཀོད་ ༢༧ པ། རྫོང་བདག་ཅིག་ལཱི་སྔར་སྲོལ་ཞུ་ཡིག། 
ཡིག་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་་་        སྤྱི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལཱི། 
 
༊ མཁྱེན་མངའ་མཚུངས་མེད་དམ་པ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་རྫོང་བདག་མཆོག་གི་དྲུང་དུ། 
 
           གུས་པས་ཞུ་གསོལ། དེ་ནི་ ལཱིང་ནག་ན་ལཱི་ གློག་མེ་
མེད་པའི་དཀའ་ངལ་ཡོདཔ་ག་ར་གིས་མཁྱེན་གསལ་ཆེ་བ་བཞིན་དུ་ སློབ་གྲྭ་ཆུང་བའི་སློབ་ཁྱིམ་ནང་སྡོད་མིའི་སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ ཕྱི་རཱི་ཤེས་ཡོན་སྦྱང་
བརྩོན་འབད་མ་ཚུགས་པར་སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གི་རྒྱུད་ལཱི་ འབྲུག་རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་སློབ་ཕྲུག་གཞན་དང་ ཤོ་མཚུངས་ཀྱི་ ཤེས་ཡོན་སྤུས་ཚད་ཅན་ 
འཐོབ་མ་ཚུགས་པའི་དཀའ་ངལ་སྦོམ་ཐོན་ཏེ་ཡོད། རྫོང་བདག་མཆོག་གིས་ དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་ལཱི་ ཐུགས་བརྩེས་གཟིགས་ཏེ་ ཉི་དྲོད་
ཀྱི་གློག་མེ་ཅིག་ག་དེ་འབད་རཱིང་ འཕྲལ་མགྱོགས་ར་གསར་བཙུགས་གནང་ཐབས་མཛད་དེ་ བཀའ་དྲིན་བསྐྱངས་གནང་ཞུ་བར་མཁྱྱཻན་མཁྱེན། 
ཞེས་གནམ་ལཱུ་་་་་་་ཟླ་་་་་་་ཚེས་་་་་་ལཱི་ 
     གུས་པས་ 
      ཕུལ། 
 
 
 
 

(་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་) 
དབུ་འཛིན། 
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དཔེ་བཀོད་ ༢༨ པ། རྫོང་བདག་ཅིག་ལཱི་ད་སྲོལ་ཞུ་ཡིག། 
ཡིག་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་་་          སྤྱི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལཱི། 
 
རྫོང་བདག་མཆོག་ལཱི། 
རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་། 
མགར་ས་རྫོང་ཁག། 
 
རྩ་དོན། གློག་མེའི་མཐུན་རྐྱེན་གནང་དགོཔ། 
 
ཞུ་དོན། དེ་ནི་ ལཱིང་ནག་ན་ལཱི་ གློག་མེ་མེད་པའི་དཀའ་ངལ་ཡོདཔ་ག་ར་གིས་མཁྱེན་གསལ་ཆེ་བ་བཞིན་དུ་ སློབ་གྲྭ་ཆུང་བའི་སློབ་ཁྱིམ་ནང་
སྡོད་མིའི་སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ ཕྱི་རཱི་ཤེས་ཡོན་སྦྱང་བརྩོན་འབད་མ་ཚུགས་པར་སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གི་རྒྱུད་ལཱི་ འབྲུག་རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་སློབ་ཕྲུག་གཞན་དང་ 
ཤོ་མཚུངས་ཀྱི་ཤེས་ཡོན་སྤུས་ཚད་ཅན་ འཐོབ་མ་ཚུགས་པའི་དཀའ་ངལ་སྦོམ་ཐོན་ཏེ་ཡོད། རྫོང་བདག་མཆོག་གིས་ དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་
ལཱི་ ཐུགས་བརྩེས་གཟིགས་ཏེ་ ཉི་དྲོད་ཀྱི་གློག་མེ་ཅིག་ག་དེ་འབད་རཱིང་ འཕྲལ་མགྱོགས་ར་གསར་བཙུགས་གནང་ཐབས་མཛད་དེ་བཀའ་དྲིན་
བསྐྱང་བར་ཞུ། 

 
 
 
 

(་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་) 
  དབུ་འཛིན། 
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དཔེ་བཀོད་ ༢༩ པ། ཅ་ཆས་དགོས་མཁོའི་ཞུ་ཡིག་བཀོད་ཤོག། 
 
གོ་དོན། 
ཡིག་ཚང་ནང་ལས་གཞུང་དོན་ལཱི་ ཅ་ཆས་ཞུ་དགོཔ་ད་ དབང་ཚད་ཅན་གྱི་འགོ་དཔོན་ལཱི་ཕུལ་ནི་གི་འབྲི་ཤོག་ལཱི་སླབ་ཨིན། 
 
ཡིག་ཚང་གི་མིང་། 
ཅ་ཆས་དགོས་མཁོའི་ཞུ་ཡིག་འབྲི་ཤོག། 
 
གནད་དོན། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་          ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
            ཚེས་གྲངས་་་་་་་་་་་་་་ 

དགོས་མཁོ་བཀོད་ཐོ། སྤྲོད་ཐོ་ཁ་གསལ། 
ཨང་། ཅ་ཆས་ཀྱི་མིང་དང་བཤད་པ། ཚན་པ། གྲངས། ལཱ་གི་མིང་། སྤྲོད་པའི་གྱངས་ཁ། ཅ་དངོས་ངོས་འཛིན་ཤོག་བྱང་། ཇི་ཨའི་ཨེན། ཨང་། སྤྲོད་ཚེས། དྲན་གསོ། 

          
 
ངོས་ལུན་གྲུབ་ཚརཝ་ད་ ང་བཅས་རའི་ལས་སྡེའི་ནང་འཁོད་ སྙོམ་སྒྲིག་གི་དོན་ལཱི་ སྔོན་བྱིན་རྩིས་ཐོའི་ཟིན་བྲིས་སྟོན་གནང་། 
ཅ་དངོས་ཚུ་ཡིག་ཚང་གི་དོན་ལཱི་དགོཔ་ཨིན། 
 
 
 
 

       མིང་རྟགས།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
       མིང་དང་གོ་གནས།་་་་་་་་་་་་་་་་ 

 
དགོས་མཁོའི་ཞུ་བ་ལཱི་གནང་བ་སྤྲོད་ཡོད། 
མིང་རྟགས། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
ཚེས་གྲངས། ་་་་་་་་་་་་་་་     མིང་དང་གོ་གནས།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་  
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ཇ༽ གཞུང་འབྲེལ་སྒེར་དོན་ཡིག་རིགས། 
 

ཀ ངོ་སྤྲོད། 
གཞུང་གཡོགཔ་ཅིག་གིས་ གཞུང་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་ཁོ་རའི་སྒེར་དོན་ལཱི་ ཡིག་འགྲུལ་འབད་མི་ལཱི་སླབ་ཨིན། 

ཁ དབྱེ་བ།  
1. ངལ་གསོའི་ཞུ་ཡིག། 
2. གསལ་བཤད་ཞུ་ཡིག། 
3. གནས་སོར་ཞུ་ཡིག། 
4. སྔོན་བྱིན་ཞུ་ཡིག། 
5. མཐུན་རྐྱེན་གནང་དགོ་པའི་ཞུ་ཡིག། 
 

ག སྒྲིག་བཀོད་དང་མཚན་ཉིད། 
གཞུང་འབྲེལ་སྒེར་དོན་ཞུ་ཡིག་འདི་ ཁོང་རའི་སྒེར་དོན་ལཱི་འབྲིཝ་ཨིན་རཱིང་ ཞུ་ཡིག་འབྲི་མི་ཁོ་ར་/མོ་ར་ གཞུང་གི་ལཱ་འགན་ཡོད་མི་ཅིག་
ཨིནམ་ལས་ དེ་བཟུམ་མའི་ཡིག་རིགས་ལཱི་ གཞུང་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་སྒེར་དོན་གྱི་ཡིག་རིགས་ཟེར་སླབ་ཨིན། དེ་ཚུ་ ཡིག་ཚང་གི་འབྲི་
ཤོག་གུར་བྲི་མི་ཆོག་པའི་ཁར་ ཡིག་སྣོད་དང་ཡིག་ཨང་ཚུ་ཡང་སོ་སོར་བཞག་དགོཔ་ཨིནམ་ལས་ ཡིག་ཚང་གི་ཡིག་སྣོད་ཀྱི་རྟགས་གྲངས་ཚུ་
བཀོད་མི་ཆོག། 
 
ཨིན་རཱིང་ ཞུ་ཡིག་ཕུལ་མི་འདི་ ད་ལྟོ་ལཱ་འགན་ནང་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ གཞུང་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་ནི་འདི་གིས་ ཡིག་རིགས་ཚུ་གུར་ཁོ་རའི་
མིང་གནས་དང་གཅིག་ཁར་ ལཱ་འགན་གྱི་གོ་གནས་ཚུ་བཀོད་ཆོགཔ་ཨིན། གཞན་ གཞུང་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་སྒེར་དོན་ཡིག་རིགས་ཀྱི་སྒྲིག་
བཀོད་དང་མཚན་ཉིད་འདི་ གཞུང་འབྲེལ་ཞུ་ཡིག་དང་ཅོག་འཐད་རཱིང་ ཡིག་ཚང་གི་ལས་རྟགས་དང་ཕྱག་ཐམ་ཚུ་རྐྱབ་མི་ཆོག། 

 
དྲན་གསོ།  
དེ་བཟུམ་མའི་གཞུང་འབྲེལ་སྒེར་དོན་ཞུ་ཡིག་འདི་ གུས་ཞབས་ཐོབ་ལམ་གཉིས་པའི་དང་པ་མན་ཆད་ཀྱིས་ལག་ལུན་འཐབ་སྲོལ་ཡོདཔ་ཨིན།  
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དཔེ་བཀོད་ ༡ པ། སྔར་སྲོལ་ལམ་ལཱིགས་ངལ་གསོའི་ཞུ་ཡིག། 
ཡིག་ཨང་ རྫོང་གོང/གཞུང་སྒེར/༠༡/༢༠༡༠/        སྤྱི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལཱི། 
 
༊ བཀྲ་ཤིས་སྒང་ཁྲིམས་སྲུང་འགག་སྡེའི་འགུཔ་བདག་མཆོག་གི་དྲུང་དུ། 
         གུས་པས་ཞུ་གསོལ། དེ་ནི་ ད་རུས་ གུས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཆུབ་
ཨང་་་་་་་་་་་་་་་ཅན་མ་ང་ར་ ཁྲིམས་སྲུང་འགག་སྡེ་ལྟེ་བའི་ སྦྱོང་བརྡར་འགོ་དཔོན་གྱི་ཡིག་ཚང་བཀའ་རྒྱ་དང་འཁྲིལ་ རྫོང་ཁའི་དྲུང་གཡོག་ཁ་
གསོའི་སློབ་སྦྱོང་འབད་བའི་བསྒང་ཨིན་རཱིང་ ང་རའི་གཡུས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལཱི་ཨའི་གཟུགས་མ་བདེ་བར་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་
་་་་་་་་་་སྨན་ཁང་ནང་བསྐྱལ་དགོཔ་ཐོན་སོ་ནུག། 
 

ཁྱིམ་ནང་ལཱི་ གོ་ཆོད་པའི་མི་ག་ཡང་མེད་པར་ཨའི་དང་ཆ་སྟེ་ ནད་གཡོག་རྒྱུག་མི་མེདཔ་ལས་ ང་ར་ཚ་ངེར་བཏོན་ཏེ་འོང་དགོཔ་སྦེ་ 
རྒཔོ་གི་ཡིག་ཚང་ནང་ལས་ བརྒྱུད་འཕྲིན་ལཱུག་ཅི་ར་ལྷོདཔ་ཨིན་མས། དེ་འབདཝ་ལས་ དྲག་ཤོས་འགུཔ་བདག་མཆོག་ལཱི་མ་ཞུ་ཐབས་མེད་
སོང་ཡོདཔ་ལས་ དྲག་ཤོས་མཆོག་གིས་ སྤྱི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལས་བཟུང་ བདུན་ཕྲག་གཅིག་གི་རིང་ སྨན་ཁང་ནང་ཨའི་གི་ནད་གཡོག་
བརྒྱུག་པར་འགྱོ་ཆོག་པའི་གནང་བ་ ག་དེ་འབད་རཱིང་གནང་སྟེ་ བཀའ་དྲིན་བསྐྱངས་གནང་ཞུ། ཞེས་གོང་མིང་པས་ གནམ་ལཱུ་་་་་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་
་་་་་་ཚེས་་་་་་་་ལཱི་ 
   ཕུལ། 
 
 
 
 

(་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་) 
སྡེ་འགྲིམ། 
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དཔེ་བཀོད་ ༢ པ། ད་སྲོལ་ལམ་ལཱིགས་ངལ་གསོའི་ཞུ་ཡིག། 
ཡིག་ཨང་ རྫོང་གོང/གཞུང་སྒེར/༠༡/༢༠༡༠/         སྤྱི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལཱི། 
 
འགུཔ་བདག་མཆོག་ལཱི། 
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
 
རྩ་དོན། ངལ་གསོ་ཞུ་དགོ་པའི་སྐོར། 
 
 ཞུ་དོན། དེ་ནི་ ད་རུས་ གུས་་་་་་་་་་་་་་་་་ཆུབ་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་ཅན་མ་ང་ར་ ཁྲིམས་སྲུང་འགག་སྡེ་ལྟེ་བའི་ སྦྱོང་བརྡར་འགོ་
དཔོན་གྱི་ཡིག་ཚང་བཀའ་རྒྱ་དང་འཁྲིལ་ རྫོང་ཁའི་དྲུང་གཡོག་ཁ་གསོའི་སློབ་སྦྱོང་འབད་བའི་བསྒང་ཨིན་རཱིང་ ང་རའི་གཡུས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་
་་་་་་་ལཱི་ཨའི་གཟུགས་མ་བདེ་བར་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་སྨན་ཁང་ནང་བསྐྱལ་དགོཔ་ཐོན་སོ་ནུག། 
 

ཁྱིམ་ནང་ལཱི་ གོ་ཆོད་པའི་མི་ག་ཡང་མེད་པར་ ཨའི་དང་ཆ་སྟེ་ ནད་གཡོག་རྒྱུག་མི་མེདཔ་ལས་ ང་ར་ཚ་ངེར་བཏོན་ཏེ་འོང་དགོཔ་སྦེ་ 
རྒཔོ་གི་ཡིག་ཚང་ནང་ལས་ བརྒྱུད་འཕྲིན་ལཱུག་ཅི་ར་ལྷོདཔ་ཨིན་མས། དེ་འབདཝ་ལས་ དྲག་ཤོས་འགུཔ་བདག་མཆོག་ལཱི་མ་ཞུ་ཐབས་མེད་
སོང་ཡོད་ན་ དྲག་ཤོས་མཆོག་གིས་ སྤྱི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལས་བཟུང་ བདུན་ཕྲག་གཅིག་གི་རིང་ སྨན་ཁང་ནང་ཨའི་གི་ནད་གཡོག་བརྒྱུག་
པར་འགྱོ་ཆོག་པའི་གནང་བ་ ག་དེ་འབད་རཱིང་གནང་སྟེ་ བཀའ་དྲིན་བསྐྱངས་གནང་ཞུ།  
 
 
 
 

(་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་) 
སྡེ་འགྲིམ། 
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དཔེ་བཀོད་ ༣ པ། སྔར་སྲོལ་ལམ་ལཱིགས་གསལ་བཤད་ཞུ་ཡིག། 
ཡིག་ཨང་ རྫོང་གོང/གཞུང་སྒེར/༠༡/༢༠༡༠/       སྤྱི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལཱི། 
 
༊ མཁྱེན་གཟིགས་མཚུངས་མེད་དམ་པ་དྲུང་ཆེན་མཆོག་གི་ཞབས་དྲུང་དུ། 
 
       གུས་པས་ཞུ་གསོལ། དེ་ནི་ གཤམ་འཁོད་རང་ཉིད་ ཁ་ཙ་ཡིག་ཚང་
གི་སྒྲིག་གཡོག་ནང་ བཅར་མ་ཚུགས་མི་འདི་ལཱི་ དྲག་ཤོས་མཆོག་གིས་རང་ལཱི་ གསལ་བཤད་ཞུ་ཡིག་ཅིག་ཕུལ་དགོཔ་སྦེ་བཀའ་གནང་མི་འདི་ 
ཐུགས་བདེན་ཟེར་ཞུ་ནི།  

 
གུས་ང་ར་ ཁ་ཙ་ཡིག་ཚང་གི་སྒྲིག་གཡོག་ནང་ལྷོད་མ་ཚུགས་མི་འདི་ ཁ་ཉིནམ་ཕྱི་རཱི་ལས་ ངེ་གི་ཨམ་སྲུ་འདི་ རྣམ་རྟོག་དཔྱད་

རིག་མེད་པར་ ཤུགས་སྦེ་ན་སྟེ་ ནུབ་མོ་ར་ སྨན་ཁང་ནང་བསྐྱལ་དགོཔ་ཐོན་སོཔ་ལས་ ཁྱིམ་ནང་མི་སྡོད་མི་ག་ཡང་མེདཔ་ལས་ བཞེས་སྒོ་
འབད་ནི་དང་སྨན་ཁང་ནང་ ནད་གཡོག་བརྒྱུག་དགོཔ་ཚུ་གི་འུར་བྱེལ་གྱིས་ ངལ་གསོའི་ཞུ་ཡིག་ཕུལ་ནི་ཕར་བཞག་ སྙན་ཞུ་ཙམ་ཡང་ཕུལ་མ་
ཚུགས་པར་ལཱིས་མི་འདི་ ང་ར་ལཱི་འཛོལ་བ་སྦོམ་ཡོད་ཟེར་ཞུ་ནི། ད་ལས་ཕར་ དེ་བཟུམ་མའི་འཛོལ་བ་མི་འབྱུང་ནི་གི་ཁས་ལུན་ཞུ་ནི་ཨིནམ་
ལས་ དྲུང་ཆེན་མཆོག་གིས་ ད་རུས་ཀྱི་འཛོལ་བ་འདི་ལཱི་ དགོངས་ཁྲེལ་མེད་པའི་སྐྱིད་སྡུག་གཟིགས་གནང་ཞུ་བ་མཁྱྱཻན་མཁྱེན། ཞེས་གནམ་
ལཱུ་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་ཚེས་་་་་་་ལཱི་ 
    གུས་པས་ 

 ཕུལ། 
 
 
 
 

(་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་) 
སྐད་ཡིག་འགོ་དཔོན། 
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དཔེ་བཀོད་ ༤ པ། ད་སྲོལ་ལམ་ལཱིགས་གསལ་བཤད་ཞུ་ཡིག། 
ཡིག་ཨང་ རྫོང་གོང/གཞུང་སྒེར/༠༡/༢༠༡༠/         སྤྱི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལཱི། 
 
དྲུང་ཆེན་མཆོག་ལཱི། 
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
 
རྩ་དོན། གསལ་བཤད་ཞུ་བ། 
 
ཞུ་དོན། དེ་ནི་ གུས་གཤམ་འཁོད་རང་ཉིད་ ཁ་ཙ་ཡིག་ཚང་གི་སྒྲིག་གཡོག་ནང་ གཅར་མ་ཚུགས་མི་འདི་ལཱི་ དྲག་ཤོས་མཆོག་གིས་རང་ལཱི་ 
གསལ་བཤད་ཞུ་ཡིག་ཅིག་ཕུལ་དགོཔ་སྦེ་བཀའ་གནང་མི་འདི་ ཐུགས་བདེན་ཟེར་ཞུ་ནི། 
 
གུས་ ང་ར་ ཁ་ཙ་ཡིག་ཚང་གི་སྒྲིག་གཡོག་ནང་ལྷོད་མ་ཚུགས་མི་འདི་ ཁ་ཉིནམ་ཕྱི་རཱི་ལས་ ངེ་གི་ཨམ་སྲུ་འདི་ རྣམ་རྟོག་དཔྱད་རིག་མེད་
པར་ ཤུགས་སྦེ་ན་སྟེ་ ནུབ་མོ་ར་ སྨན་ཁང་ནང་བསྐྱལ་དགོཔ་ཐོན་སོཔ་ལས་ ཁྱིམ་ནང་མི་སྡོད་མི་ག་ཡང་མེདཔ་ལས་ བཞེས་སྒོ་འབད་ནི་
དང་སྨན་ཁང་ནང་ ནད་གཡོག་བརྒྱུག་དགོཔ་ཚུ་གི་འུར་བྱེལ་གྱིས་ ངལ་གསོའི་ཞུ་ཡིག་ཕུལ་ནི་ཕར་བཞག་ སྙན་ཞུ་ཙམ་ཡང་ཕུལ་མ་ཚུགས་
པར་ལཱིས་མི་འདི་ ང་ར་ལཱི་འཛོལ་བ་སྦོམ་ཡོད་ཟེར་ཞུ་ནི། ད་ལས་ཕར་ དེ་བཟུམ་མའི་འཛོལ་བ་མི་འབྱུང་ནི་གི་ཁས་ལུན་ཞུ་ནི་ཨིནམ་ལས་ 
དྲུང་ཆེན་མཆོག་གིས་ ད་རུས་ཀྱི་འཛོལ་བ་འདི་ལཱི་ དགོངས་ཁྲེལ་མེད་པའི་སྐྱིད་སྡུག་གཟིགས་གནང་ཞུ། 
 
 
 
 
(་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་) 
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
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དཔེ་བཀོད་ ༥ པ། སྔར་སྲོལ་ལམ་ལཱིགས་དགོངས་ཞུའི་ཞུ་ཡིག། 
ཡིག་ཨང་ རྫོང་གོང/གཞུང་སྒེར/༠༡/༢༠༡༠/          སྤྱི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལཱི། 
 
༊ མཁྱེན་གཟིགས་མཚུངས་མེད་དམ་པ་དྲུང་ཆེན་མཆོག་གི་ཞབས་དྲུང་དུ། 
 
       གུས་པས་ཞུ་གསོལ། དེ་ནི་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ང་ར་ སྤྱི་ལཱུ་་་
་་་་་་་་་་་་་་་་ལས་འགོ་བཟུང་ ཞི་གཡོག་ནང་འགོ་དང་པ་འཛུལ་ཞིནམ་ལས་ ད་རུས་ ལྷན་ཚོགས་ཡིག་ཚང་འདི་ནང་ཞིབ་འཚོལ་འགོ་དཔོན་
གྱི་ལཱ་འགན་ནང་ཕྱག་ཞུ་སྟེ་ལཱུ་གྲངས་ ༡༠ ལངས་ཡོད་ཟེར་ཞུ་ནི། དུས་ཡུན་འདིའི་རིང་ལཱི་ དྲུང་ཆེན་མཆོག་གི་མཁྱེན་རྒྱ་ཆེ་བའི་དབུ་ཁྲིད་འོག་ 
རང་ལཱི་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་ལམ་སྟོན་ སྐྱིད་སྡུག་གི་འགོ་འདྲེན་ ཅི་དང་མ་འདྲ་བར་མཛད་གནང་ཡོད་མི་ལཱི་ བཀའ་དྲིན་དགའ་ཚོར་སྦོམ་སྦེ་ར་ཡོད་ཟེར་
ཞུ་ནི།  
 

ད་ལས་ཕར་ཡང་ ཅི་ལྕོགས་གང་ཤེས་ཀྱི་སྒོ་ལས་སྒྲིག་ལཱུ་མ་ཚང་ཚུན་ ཞི་གཡོག་ནང་ཕྱག་ཞུ་ནིའི་རུ་འདོད་སྦོམ་ཡོད་རཱིང་ ཚེ་སྔོན་
ལས་ངན་དབང་གིས་ གཟུགས་ཁམས་ནད་གཞི་གིས་མནར་ཏེ་ ལྕོགས་གྲུབ་རྩ་ལས་ར་མེདཔ་ཐལ་མི་འདི་ དྲུང་ཆེན་མཆོག་གིས་གཟིགས་སར་
ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ སྤྱི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལས་ཞི་གཡོག་ནང་ལས་ དགོངསམ་རྩ་གྲོལ་ཞུ་ནིའི་སེམས་ཐག་ཆོད་ཡོད་ཞུ་ན་ དྲུང་ཆེན་མཆོག་
གིས་ཡང་ བཀའ་ཡི་གནང་བ་གྲོལ་ཐབས་མཛད་གནང་དགོ་པའི་གསོལ་འདེབས་ཞུ་བ་མཁྱྱཻན་མཁྱེན། ཞེས་གནམ་ལཱུ་་་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་ཚེས་་་་་་
ལཱི་ཞིབ་འཚོལ་འགོ་དཔོན་རྡོ་རྗེ་རྣམ་རྒྱལ་གྱིས་ 
    གུས་པས་ 
       ཕུལ། 
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དཔེ་བཀོད་ ༦ པ། ད་སྲོལ་ལམ་ལཱིགས་དགོངས་ཞུའི་ཞུ་ཡིག། 
ཡིག་ཨང་ རྫོང་གོང/གཞུང་སྒེར/༠༡/༢༠༡༠/       སྤྱི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལཱི། 
 
དྲུང་ཆེན་མཆོག་ལཱི། 
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
 
རྩ་དོན། དགོངས་ཞུའི་ཞུ་ཡིག། 
 
 ཞུ་དོན། དེ་ནི་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ང་ར་ སྤྱི་ལཱུ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལས་འགོ་བཟུང་ ཞི་གཡོག་ནང་འགོ་དང་པ་འཛུལ་ཞིནམ་
ལས་ ད་རུས་ ལྷན་ཚོགས་ཡིག་ཚང་འདི་ནང་ཞིབ་འཚོལ་འགོ་དཔོན་གྱི་ལཱ་འགན་ནང་ ཕྱག་ཞུ་སྟེ་ལཱུ་གྲངས་ ༡༠ ལངས་ཡོད་ཟེར་ཞུ་ནི། 
དུས་ཡུན་འདིའི་རིང་ལཱི་ དྲུང་ཆེན་མཆོག་གི་མཁྱེན་རྒྱ་ཆེ་བའི་དབུ་ཁྲིད་འོག་ རྒྱབ་སྐྱོར་དང་ལམ་སྟོན་ སྐྱིད་སྡུག་གི་འགོ་འདྲེན་ ཅི་དང་མ་འདྲ་
བར་མཛད་གནང་ཡོད་མི་ལཱི་ བཀའ་དྲིན་དགའ་ཚོར་སྦོམ་སྦེ་ར་ཡོད་ཟེར་ཞུ་ནི།  
 

ད་ལས་ཕར་ཡང་ ཅི་ལྕོགས་གང་ཤེས་ཀྱི་སྒོ་ལས་སྒྲིག་ལཱུ་མ་ཚང་ཚུན་ ཞི་གཡོག་ནང་ཕྱག་ཞུ་ནིའི་རུ་འདོད་སྦོམ་ཡོད་རཱིང་ ཚེ་སྔོན་
ལས་ངན་དབང་གིས་ གཟུགས་ཁམས་ནད་གཞི་གིས་མནར་ཏེ་ ལྕོགས་གྲུབ་རྩ་བ་ལས་ར་མེདཔ་ཐལ་མི་འདི་ དྲུང་ཆེན་མཆོག་གིས་གཟིགས་
སར་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ སྤྱི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལས་ཞི་གཡོག་ནང་ལས་ དགོངསམ་ཞུ་ནིའི་སེམས་ཐག་ཆོད་ཡོད་ཞུ་ན་ དྲུང་ཆེན་མཆོག་
གིས་ཡང་ བཀའ་ཡི་གནང་བ་གྲོལ་ཐབས་མཛད་གནང་ཡོད་པར་ཞུ།  
 
 
 
 

(་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་) 
ཞིབ་འཚོལ་འགོ་དཔོན། 
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དཔེ་བཀོད་ ༧ པ། སྔར་སྲོལ་ལམ་ལཱིགས་གནས་སོར་ཞུ་ཡིག། 
ཡིག་ཨང་ རྫོང་གོང/གཞུང་སྒེར/༠༡/༢༠༡༠/         སྤྱི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལཱི། 
 
༊ ཤེས་བྱའི་མཁྱེན་སྤྱན་ཡངས་པ་ཤེས་རིག་འགོ་དཔོན་མཆོག་ལཱི། 
       ཞུ་དོན། དེ་ནི་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་འབྲིང་རིམ་སློབ་གྲྭ་གོང་མའི་ནང་ རྫོང་
ཁ་སློབ་སྟོན་པ་གུས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་རང་ཉིད་ སློབ་གྲྭ་འདི་ནང་ ལཱུ་ངོ་་་་་་་ལངས་ཡོད་པའི་ཁར་ གུས་ཕྲན་རང་གི་གནས་ཚང་ངོམ་་་་་་་་་་་་
་་་་་་་་་་འདི་ ་་་་་་་་་་་་་་་སློབ་གྲྭ་ནང་འབད་བ་ལས་བརྟེན་ ག་ཅིའི་ཐད་ལས་ཡང་ བྱ་སྟབས་མ་བདེཝ་ཡོདཔ་ལས་ ང་བཅས་བཟའ་ཚང་
གཉིས་ཀྱི་བདེ་ཐབས་ལཱི་དགོངས་ཏེ་ སང་ཕོད་སྤྱི་ལཱུ་་་་་་་་་་་་སློབ་གྲྭ་ལཱུག་འགོ་བཙུགསཔ་ད་ གུས་ཕྲན་རང་ཡང་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་སློབ་གྲྭ་
ནང་གནས་སོར་གནང་ཐབས་ཀྱི་གྲོགས་རམ་མཛད་དེ་ བཀའ་དྲིན་བསྐྱངས་གནང་ཞུ། ཞེས་གནམ་ལཱུ་་་་་་་ཟླ་་་་་ཚེས་་་་་ལཱི་ 
           ཕུལ། 
 
 
 
 

(་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་) 
རྫོང་སློབ། 
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དཔེ་བཀོད་ ༨ པ། ད་སྲོལ་ལམ་ལཱིགས་གནས་སོར་ཞུ་ཡིག། 
ཡིག་ཨང་ རྫོང་གོང/གཞུང་སྒེར/༠༡/༢༠༡༠/         སྤྱི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལཱི། 
 
ཤེས་རིག་འགོ་དཔོན་མཆོག་ལཱི། 
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
 
རྩ་དོན། གནས་སོར་ཞུ་དགོ་པའི་སྐོར། 
 
ཞུ་དོན། དེ་ནི་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་འབྲིང་རིམ་སློབ་གྲྭ་གོང་མའི་ནང་ རྫོང་ཁ་སློབ་སྟོན་པ་གུས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་རང་ཉིད་ སློབ་གྲྭ་འདི་ནང་ 
ལཱུ་ངོ་་་་་་་་་་་་་་་་་ལངས་ཡོད་པའི་ཁར་ གུས་ཕྲན་རང་གི་གནས་ཚང་ངོམ་་་་་་་་་་་་་་་་འདི་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་སློབ་གྲྭ་ནང་འབད་བ་ལས་བརྟེན་ ག་
ཅིའི་ཐད་ལས་ཡང་ བྱ་སྟབས་མ་བདེཝ་ཡོདཔ་ལས་ ང་བཅས་བཟའ་ཚང་གཉིས་ཀྱི་བདེ་ཐབས་ལཱི་དགོངས་ཏེ་ སང་ཕོད་སྤྱི་ལཱུ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་
གི་སློབ་གྲྭ་ལཱུག་འགོ་བཙུགསཔ་ད་ གུས་ཕྲན་རང་ཡང་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་སློབ་གྲྭ་ནང་གནས་སོར་གནང་ཐབས་ཀྱི་གྲོགས་རམ་མཛད་དེ་
བཀའ་དྲིན་བསྐྱངས་གནང་ཞུ། 
 
 
 
 
(་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་) 
  རྫོང་སློབ། 
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དཔེ་བཀོད་ ༩ པ། སྔར་སྲོལ་ལམ་ལཱིགས་མཐུན་རྐྱེན་གནང་དགོ་པའི་ཞུ་ཡིག། 
ཡིག་ཨང་ རྫོང་གོང/གཞུང་སྒེར/༠༡/༢༠༡༠/         སྤྱི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལཱི། 
 
༊ ཐུགས་བརྩེ་མཚུངས་མེད་དམ་པ་རྫོང་བདག་མཆོག་གི་དྲུང་དུ། 
 
       གུས་པས་ཞུ་གསོལ། དེ་ནི་ རྩིས་དང་བདག་སྐྱོང་སྡེ་ཚན་ནང་ ཕྱག་ཞུ་སྡོད་མི་ 
བདག་སྐྱོང་ལས་རཱུགས་ངོམ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་རང་གི་ཁྱིམ་ནང་གི་ལཱུ་མཆོད་འདི་ བདུན་ཕྲག་འདི་གི་རུས་གཟའ་ཟླ་བའི་ཉིན་མར་གཟའ་སྐར་
བསྒྲིགས་ཏེ་ཡོད་ཞུ། 
 

དེ་གི་དོན་ལཱི་འགྲོ་སོང་གཏང་དགོཔ་མང་རབས་ཅིག་ཡོད་མི་གི་འགན་ཁག་ ང་ར་རྐྱངམ་གཅིག་ལཱི་ཕོགཔ་ལས་བརྟེན་ ཡིག་ཚང་ནང་
ལས་སྔོན་བྱིན་མ་ཞུ་ཐབས་མེད་སོང་ཡོདཔ་བཞིན་དུ་ ང་ལཱི་ ཟླཝ་ཤུལ་མམ་སྤྱི་ཟླ་་་་་་་་་/་་་་་་་་་་་་གི་དངུལ་ཕོགས་སྔོན་བྱིན་གནང་སྟེ་བཀའ་
དྲིན་བསྐྱངས་གནང་ཞུ་བ་མཁྱྱཻན་མཁྱེན། ཞེས་གནམ་ལཱུ་་་་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་ཚེས་་་་་་་ལཱི་ 

        གུས་པས་ 
         ཕུལ། 
 
 
 
 

(་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་) 
བདག་སྐྱོང་ལས་རཱུགས། 
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དཔེ་བཀོད་ ༡༠ པ། ད་སྲོལ་ལམ་ལཱིགས་མཐུན་རྐྱེན་གནང་དགོ་པའི་ཞུ་ཡིག། 
ཡིག་ཨང་ རྫོང་གོང/གཞུང་སྒེར/༠༡/༢༠༡༠/         སྤྱི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལཱི། 
 
རྫོང་བདག་མཆོག་ལཱི། 
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
 
རྩ་དོན། དངུལ་ཕོགས་སྔོན་བྱིན་ཞུ་ནི། 
 
 ཞུ་དོན། དེ་ནི་ རྩིས་དང་བདག་སྐྱོང་སྡེ་ཚན་ནང་ ཕྱག་ཞུ་སྡོད་མི་ བདག་སྐྱོང་ལས་རཱུགས་ ངོམ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་རང་གི་ཁྱིམ་
ནང་གི་ལཱུ་མཆོད་འདི་ བདུན་ཕྲག་འདི་གི་རུས་གཟའ་ཟླ་བའི་ཉིན་མར་གཟའ་སྐར་བསྒྲིགས་ཏེ་ཡོད་ཞུ། 
 
 དེ་གི་དོན་ལཱི་འགྲོ་སོང་གཏང་དགོཔ་མང་རབས་ཅིག་ཡོད་མི་གི་འགན་ཁག་ ང་ར་རྐྱངམ་གཅིག་ལཱི་ཕོགཔ་ལས་བརྟེན་ ཡིག་ཚང་ནང་
ལས་སྔོན་བྱིན་མ་ཞུ་ཐབས་མེད་སོང་ཡོདཔ་བཞིན་དུ་ ང་ལཱི་ ཟླཝ་ཤུལ་མམ་སྤྱི་ཟླ་་་་་་་་་་་་/་་་་་་་་་་་་་དངུལ་ཕོགས་སྔོན་བྱིན་གནང་སྟེ་ 
བཀའ་དྲིན་བསྐྱང་བར་ཞུ། 
 
 
 
 

(་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་) 
བདག་སྐྱོང་ལས་རཱུགས། 
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ལེའུ་གཉིས་པ། བཀའ་ཤགོ། 
 

༡ ངོ་སྤྲོད། 
བཀའ་ཤོག་ཟེར་མི་འདི་ གོང་མའི་བཀའ་འབགན་རི་བ་ལྕི། །བོརན་གསེར་བ་ཕངས།། ཟེར་དོ་བཟུམ་ ལཱིགས་གཉིས་འཁོར་ལཱུས་བསྒྱུར་བའི་
མངའ་བདག་ མི་དབང་རྒྱལ་པོ་རིམ་བྱོན་ཚུ་གི་བཀའ་དོན་ ཡིག་ཐོག་ལཱི་བཀོད་དེ་གནང་མི་འདི་ལཱི་སླབ་ཨིན། དེ་ཡང་ བསོད་ནམས་སྟོབས་
ཀྱིས་འཁོར་ལཱུ་བསྒྱུར་ཏེ་ ལྷའི་ལཱིང་གིས་བསྐོས་པའི་མི་དབང་རྒྱལ་པོ་རིམ་བྱོན་ཚུ་ལཱི་ ལྷ་དང་དབྱེ་བ་མེད་པའི་གུས་ཞབས་ཞུ་ནི་གི་དོན་ལཱི་ 
གཞན་དང་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཞེ་ས་ དཔེར་ན། གཟིམ་ཅུང་ལཱི་ཕོ་བྲང་། གསང་ཡུམ་ལཱི་བཙུནམོ། ཕྱག་ཡིག་ལཱི་བཀའ་ཤོག་ལ་སོགས་པའི་ 
ཐ་སྙད་དག་པ་ཅིག་ཡོདཔ་ཨིན། 
 
དེ་འབད་ནི་འདི་གིས་ བཀའ་ཤོག་ཟེར་མི་འདི་ མི་དབང་རྒྱལ་པོ་རིམ་བྱོན་གྱིས་གནང་མིའི་ཕྱག་ཡིག་རིགས་ལཱི་མ་གཏོགས་ ཐོབ་ལམ་མེདཔ་
ཨིན་རཱིང་ ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ ད་རུས་ཚུན་ཚོད་ཀྱི་བར་ན་ སྐུ་འཁོར་གྱིས་གཙོས་ བློན་པོའི་གོ་གནས་ཅན་ཚུ་དང་ དབང་ཚད་ཅན་གཞན་
དང་གཞན་གྱིས་གནང་མིའི་ཕྱག་ཡིག་ཚུ་ལཱི་ཡང་ བཀའ་ཤོག་ཟེར་ཞུ་ནིའི་ལམ་སྲོལ་ཚུད་དེ་འདུག། 
 
ཨིན་རཱིང་ད་ལས་ཕར་ ཐ་སྙད་ཀྱི་ཐོབ་ལམ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ གཙོ་བོ་མི་དབང་མངའ་བདག་རྒྱལ་པོ་རིམ་བྱོན་གྱི་ཞབས་ལས་གནང་མི་དང་ སྐྱབས་རྗེ་
རྗེ་མཁན་རིན་པོ་ཆེ། རྒྱལ་པོའི་ཡབ་ཡུམ་དང་རྒྱལ་བཙུན། ལྷན་སྡེ་རྣམ་གསུམ་གྱི་དབུ་ཁྲིད། བརྒྱུད་འཛིན་གྱི་རྒྱལ་སྲས་དང་དཔོན་སློབ། དགེ་
འདུན་དམངས་དང་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱིས་གནང་མིའི་ཕྱག་ཡིག་ཚུ་ལཱི་ བཀའ་ཤོག་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན། དེ་མིན་པའི་གཞན་གྱིས་གནང་མི་ཚུ་ལཱི་ ཞེ་ས་ཞུ་
དགོཔ་ད་ བཀའ་ཆབ། ཆབ་ཤོག། བཀའ་འཕྲིན། གསུང་འཕྲིན། གསུང་ཤོག། ཕྱག་ཡིག་ཟེར་ཞུ་དགོཔ་ཨིན།  
 

༢ དབྱེ་བ། 
བཀའ་ཤོག་ཟེར་མི་འདི་ སྤྱིར་བཏང་ཕྱག་ཡིག་གནང་མི་གི་གནས་རིམ་དང་འཁྲིལ་བའི་ ཞེ་སའི་ཐ་སྙད་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ དེ་ལཱི་བརྗོད་དོན་དང་
འཁྲིལ་བའི་དབྱེ་བ་ལཱུགས་སུ་ཕྱེ་ནི་མེད་པར་ གནད་དོན་ག་ཅི་གི་སྐོར་ལས་ཨིན་རཱིང་ བཀའ་ཤོག་ཟེར་ཞུཝ་ཨིན་མས། ཨིན་རཱིང་ འབྲུག་གི་
ཡིག་བསྐུར་རྣམ་གཞག་འདི་ནང་ལཱི་ བཀའ་ཤོག་འབྲི་ཐངས་ཀྱི་དཔེ་བཀོད་བཙུགས་དགོཔ་ད་ གནད་དོན་ཅིག་ལཱི་གཞི་བཞག་སྟེ་བཀོད་དགོཔ་
ལས་བརྟེན་ འོག་ལཱི་བཀོད་མི་གནད་དོན་ཚུ་ བཀའ་ཤོག་འབྲི་ཐངས་ཀྱི་དཔེ་བཀོད་དབྱེ་བ་སྦེ་བཞག་སྟེ་ཡོད།  

1. བཀོད་ཁྱབ་བཀའ་ཤོག། 
2. སྐྱིད་སྡུག་གི་བཀའ་ཤོག། 
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3. དྲིལ་བསྒྲགས་ཀྱི་བཀའ་ཤོག། 
4. བདག་འགན་བསྐོ་བཞག་གི་བཀའ་ཤོག། 
5. རྟགས་མ་དང་གཟེངས་བསྟོད་ཀྱི་བཀའ་ཤོག། 

 

༣ སྒྲིག་བཀོད། 
འབྲི་གཞིའི་རྒྱུ་ཆ། 
དང་ཕུ་འབད་བ་ཅིན་ རྒྱལ་པོའི་བཀའ་ཤོག་གི་འབྲི་གཞི་ རབ་གསེར་དངུལ་ཟངས་ལྕགས་སོགས་རིན་པོ་ཆེའི་རིགས་དང་ འབྲིང་གོས་ཆེན་དང་
རས་གཞི་སོགས་ དགོས་གནད་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ འབྲི་སྲོལ་ཡོད་མི་ཚུ་ ད་རུས་ཡང་ མངའ་ཞབས་སྐུ་ཉིད་ཀྱི་དགོངས་བཞེད་དང་འཁྲིལ་དགོ། 
དེ་མིན་མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་དང་ སྐུ་འཁོར་གྱི་རིགས་ལཱི་ རྒྱལ་བརྒྱུད་རིང་ལཱིགས་ཀྱི་མཚན་གནས་མཚོན་པའི་འབྲི་ཤོག་ཚད་ལྡན་དང་ 
གཞན་ཚུ་ལཱི་གཞུང་འབྲེལ་ཡིག་འགྲུལ་སྐབས་ལཱི་བཤད་དེ་ཡོད་པའི་ འབྲི་ཤོག་ཚུལ་མཐུན་དགོཔ་ཨིན། དམིགས་བསལ་གཟེངས་བསྟོད་ཀྱི་
བཀའ་ཤོག་ཚུ་ མཐིང་ཤོག་གུར་གསེར་གྱིས་འབྲི་སྲོལ་ཡང་ཡོདཔ་ཨིན། 
 
ཚོན་མདོག། 
དམིགས་བསལ་བཀའ་ཤོག་གི་རིགས་ གསེར་དངུལ་གྱིས་འབྲི་སྲོལ་ཡང་ཡོད་རཱིང་ སྤྱིར་བཏང་སྣག་རྩི་གནགཔོ་དང་ ཧོནམོ་གིས་མ་གཏོགས་ 
ལྗང་ཁུ་དང་དམརཔོ་ཚུ་གིས་བྲི་ནི་མི་འོང་། སྣག་རྩི་དམརཔོ་འདི་ ཧེ་མ་ དམག་གི་བརྡ་བསྐུལ་ཡི་གུ་གཏངམ་ད་ ལག་ལུན་འཐབ་དོ་ཡོདཔ་དང་ 
ད་རུས་ནངས་པ་ ཉེན་བརྡའི་ཡི་གུ་དང་ གལ་ཅན་གྱི་གནད་དོན་བཀོད་ནི་ཚུ་ལཱི་ ལག་ལུན་འཐབ་ཨིན། 
 
འབྲི་ལཱིགས། 
བཀའ་ཤོག་འབྲིཝ་ད་ སྔར་སྲོལ་ལཱི་ མགོ་མཇུག་དང་ གཡས་གཡོན་ གྱལ་ཐིག་གི་ས་སྟོང་བཞག་ཐངས་ཀྱི་རིམ་པ་ མ་འདྲཝ་ཅིག་སྦེ་ར་
ཡོད་རཱིང་ ད་རུས་ནངས་པ་ བདེ་སྟབས་ལཱི་གཙོ་བོར་བཏོན་ཏེ་ འབྲི་ཤོག་གི་གཡས་གཡོན་གྱི་ས་སྟོང་འདྲན་འདྲ་བཞག་སྟེ་བྲི་དགོཔ་དང་ 
མགུ་ཤོག་བ་མཇུག་ཤོག་གི་ས་སྟོང་གོ་ཡངས་སུ་སྦེ་བཞག་དགོཔ་ཨིན། 
 
ཡིག་གཟུགས། 
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བཀའ་ཤོག་གི་ཡིག་གཟུགས་ཐད་ བཀའ་ཤོག་གནང་མི་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ བཀའ་རྒྱ་ལཱུགས་སུ་ཡོདན་མ་གཏོགས་ དེ་མིན་འབྲུག་གི་རྒྱལ་
ཡོངས་ཡི་གུ་མགྱོགས་ཡིག་ནང་བྲི་དགོཔ་ཨིན། དེ་ཡང་ སྤྱིར་བཏང་ཞུ་ཡིག་གི་རིགས་ ཡིག་གཟུགས་ཆུང་སུ་དང་ བཀའ་ཤོག་གི་རིགས་ 
ཡིག་གཟུགས་སྦོམ་སུ་ཅིག་སྦེ་བྲི་དགོ་པའི་ཞལ་རྒྱུན་ཡོད། 
ཕྱག་ཐམ་དང་ཕྱག་རྟགས། 
དམིགས་བསལ་བཀའ་ཤོག་གུར་ སྔར་སྲོལ་ལམ་ལཱིགས་དང་འཁྲིལ་བའི་ ཕྱག་ཐམ་གནང་དགོཔ་འཐོནམ་ད་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་
མཆོག་དང་ སྐྱབས་རྗེ་རྗེ་མཁན་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ དགེ་འདུན་གྲྭ་ཚང་དམངས་ཀྱི་བཀའ་ཤོག་ཚུ་ལཱི་ ངོས་འཛིན་ཡོད་པའི་མཚལ་གྱི་ཕྱག་ཐམ་རྐྱབ་
དགོ། དེ་ཡང་ མགུ་བཀའ་ཤོག་དང་མཇུག་ཕྱག་ཐམ་ཟེར་སླབ་སྲོལ་ཡོདཔ་བཟུམ་ ཕྱག་ཐམ་གྱིས་བཀའ་ཤོག་གི་གྱལ་ཐིག་མཐའ་མའི་ཡིག་
མཇུག་འདི་ ཨེབ་ཚུགསཔ་སྦེ་རྐྱབ་དགོཔ་ཨིན། དེ་མིན་པའི་ད་རུས་ནངས་པ་གི་ལམ་ལཱིགས་ལཱི་ ཕྱག་རྟགས་དང་གཅིག་ཁར་ དམིགས་
བསལ་གྱི་བཀའ་ཤོག་ཚུ་ལཱི་ ལས་ཐམ་ཡོད་མི་ཚུ་གིས་ལས་ཐམ་རྐྱབ་སྲོལ་ཡང་ཡོདཔ་ལས་ ལས་ཐམ་འདི་ མང་ཤོས་ར་སྣག་རྩི་ཧོནམོ་དང་
གནགཔོ་གིས་རྐྱབ་ཨིན། 
 
གུས་ཞབས་བླ་མེད་ཐོབ་ལམ་ཡོད་མི་ཚུ་གི་བཀའ་ཤོག་ལཱི་ མཚན་རྟགས་བཀོད་ནི་འདི་ བཀའ་ཤོག་མཇུག་གི་སྦུག་དྲང་པོ་ལཱི་གནང་དགོ། དེ་
མིན་པའི་བཀའ་ཤོག་གཞན་ཚུ་ལཱི་ མཚན་རྟགས་བཀོད་ནི་འདི་ བཀའ་ཤོག་གི་གཡོན་ཟུར་ལཱི་མ་གཏོགས་ སྦུག་དྲང་པོ་ལཱི་བཀོད་མི་ཆོག། 
ཕྱག་རྟགས་ཀྱི་འོག་ལཱི་ ཕྱག་རྟགས་གནང་མི་གི་མཚན་བཙུགས་ཐངས་ཡང་ གཞུང་འབྲེལ་ལཱི་ གོ་གནས་རྐྱངམ་གཅིག་དང་ སྒེར་འབྲེལ་ལཱི་
མཚན་དང་གོ་གནས་གཉིས་ཆ་ར་བཙུགས་སྲོལ་ཡོད། 
 
ལྟབ་ལཱིགས། 
སྤྱིར་བཏང་བཀའ་ཤོག་གི་རིགས་ ཡིག་ཤུབས་ཀྱི་རྒྱ་ཚད་དང་འཁྲིལ་ཏེ་བལྟབས་ཞིནམ་ལས་ བཙུགས་དགོཔ་ཨིན་རཱིང་ མི་དབང་རྒྱལ་པོའི་
བཀའ་ཤོག་གི་རིགས་ལཱི་བལྟབ་ནི་མེད། བཀའ་ཤོག་གི་རྒྱ་ཚད་དང་འཁྲིལ་བའི་ དམིགས་བསལ་ཡིག་ཤུབས་ལཱུགས་སུ་བཟོ་ཞིནམ་ལས་ 
བཀའ་ཤོག་བལྟབ་མ་དགོཔ་སྦེ་བཙུགས་དགོ། 
 

༤ མཚན་ཉིད།  
བཀའ་ཤོག་གི་རིགས་ ག་གིས་ར་གནང་རཱིང་ དེ་ནང་ལཱི་གནད་དོན་དང་གཅིག་ཁར་ ངེས་པར་དུ་ཚང་དགོ་པའི་ཁྱད་ཆོས་ཀྱི་རིགས་ འོག་ལཱི་བཀོད་
དེ་ཡོད། དེ་མ་ཚད་ གཟེངས་བསྟོད་རྟགས་མ་སོགས་ཀྱི་བཀའ་ཤོག་ཚུ་ འཐོབ་མིའི་བུ་རྒྱུད་ཚུ་གི་མ་འོངས་པའི་ཤུལ་སྐལ་ཡང་ཨིནམ་ལས་ 
དེ་བཟུམ་མའི་བཀའ་ཤོག་ཚུ་ནང་ བཀའ་ཤོག་གནང་མི་གི་མཚན་དང་གོ་གནས་ཚུ་ཡང་ ངེས་པར་དུ་བཀོད་དགོཔ་ཁག་ཆེ། 
1. བཀའ་ཤོག་གནང་སའི་ཡུལ་གྱི་མིང་དང་ཁ་བྱང་། 



 

93 
 

 

2. དགོས་དོན་དང་འཁྲིལ་བའི་དམིགས་བསལ་གྱི་དུས་ཚོད། 
3. ཚེས་གྲངས་དང་བཀའ་ཤོག་གནང་སའི་ས་གནས་ཀྱི་མིང་། 
4. དགོས་དོན་དང་འཁྲིལ་བའི་ཕྱག་ཐམ་དང་ ལས་ཐམ་གང་རཱིང་དང་ དེ་ཁར་གོ་གནས་མཚན་དང་ ཕྱག་རྟགས་བཅས་ཚང་དགོ།  
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༥ བཀའ་ཤོག་གི་དཔེ་བཀོད། 
ཀ བཀོད་ཁྱབ་བཀའ་ཤོག། 
གོ་དོན། 

བཀོད་ཁྱབ་བཀའ་ཤོག་ཟེར་མི་འདི་ ལྷན་ཁག་དང་ལས་ཁུངས་ སྒེར་སྡེའི་འགན་འཛིན་པ་ཚུ་དང་ ཡངན་ སྒེར་པ་གང་རཱིང་ཅིག་ལཱི་ སྤྱིར་
བཏང་དང་དམིགས་བསལ་ལཱི་ཕན་པའི་ལཱ་རིགས་ དང་ལུན་འབད་དགོ་པའི་ལམ་སྟོན་གྱི་བཀའ་སློབ་དང་ཞལ་བཀོད་ ཁ་གསལ་ཡིག་ཐོག་ལཱི་
བཀོད་དེ་ཡོད་མི་ལཱི་གོ། 

 

དཔེ་བཀོད་ ༡ པ། མངའ་བདག་རྒྱལ་པོའི་ཞབས་ལས་བློན་ཆེན་ལཱི་བཀོད་ཁྱབ་བཀའ་ཤོག། 
 
࿐ ཤེས་བྱའི་བློ་གྲོས་ཡངས་པ་བློན་ཆེན་ལཱི། དོན་འབྲས། དེ་ནི་ རྩ་ཁྲིམས་ཅན་གྱི་རྒྱལ་བརྒྱུད་ཀྱི་དམངས་གཙོའི་རིང་ལཱིགས་འདི་ མི་
དབང་འབྲུག་རྒྱལ་བཞི་པའི་ཞབས་ལས་ ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་ཁབ་དང་ མི་སེར་གྱི་ཕན་བདེ་ཁོ་ནའི་དོན་ལཱི་ཐུགས་བཞེད་གནང་སྟེ་ འགོ་བཙུགས་
གནང་ཡོད། འདི་ལཱི་ བློན་ཆེན་ཁྱོད་ར་གིས་གཙོས་པའི་ གཞུང་སྐྱོང་བློན་པོ་ཚུ་གིས་ཡང་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཕྱག་ལཱ་ཚུ་ནང་ ག་དེ་དྲག་དྲག་རྩ་
འགེངས་ཏེ་ དམངས་གཙོའི་རིང་ལཱིགས་ཀྱི་གཞི་འགྱམ་ སྒྲིང་སྒྲི་སྦེ་བཙུགས་ཐབས་འབད་མི་འདི་ལཱི་ ངལ་རངས་སྦོམ་བྱུང་ཡི། 
 
 ད་ ནཱ་ལས་ཕར་ཁག་ཆེ་ཤོས་གཅིགཔོ་འདི་ ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་ཁབ་ཆུང་ཀུ་ཅིག་ལས་མེད་མི་འདི་ནང་ ག་ནི་ལས་གལ་ཆེ་བའི་ 
གཞན་དང་མ་འདྲ་བའི་ཁྱད་ཆོས་ཀྱི་ངོ་རྟགས་ཚུ་ དུས་ནམ་ཡང་ཉམས་ཆག་མེད་པར་ མངོན་གསལ་ཆེ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་བཞག་དགོཔ་འདི་ཨིན། དེ་
འབདཝ་ལས་ ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་ཁབ་གོང་འཕེལ་གྱི་ལྟ་བ་ རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛོམས་ཀྱི་ཀ་ཆེན་བཞིཔོ་ཆ་ར་ དབྱེ་བ་མེད་པར་
འདྲན་འདྲ་ མི་ཉམས་གོང་འཕེལ་དང་ ཉམས་པ་སོར་ཆུད་བཟོ་ནིའི་དོན་ལཱི་ ད་རུས་ལས་ལྷག་པའི་བརྩོན་ཤུགས་གང་དྲག་བསྐྱེད་དགོཔ་འདི་ ཧ་
ཅང་གིས་གལ་ཆེ་བ་བཅས་ གནམ་ལཱུ་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་ཚེས་་་་་་་་་་ལཱི་ བཀྲ་ཤིས་ཆོས་རྫོང་ལས་གནང་བ་དགེ། 
 
 
 
 

འབྲུག་མངའ་བདག་རྒྱལ་པོ། 
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དཔེ་བཀོད་ ༢ པ། མངའ་བདག་རྒྱལ་པོའི་ཞབས་ལས་ཀྲོང་གསར་དཔོན་སློབ་ལཱི་བཀོད་ཁྱབ་བཀའ་ཤོག། 
 
࿐ ཆོས་སྲིད་ཀྱི་དཔལ་ཡོན་རྒྱས་པ་ཀྲོང་གསར་དཔོན་སློབ་ལཱི། དོན་འབྲས། དེ་ནི་ ང་བཅས་རའི་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་དང་ རྒྱ་ནག་
རྒྱལ་ཁབ་གཉིས་བར་གྱི་ས་མཚམས་སྐོར་ ད་ཚུན་ གསུང་གྲོས་ལན་ཐེངས་མང་རབས་ཅིག་གནང་ཡོདཔ་བཞིན་དུ་ གྲོས་བཅུད་ཡང་ཚར་གཅིག་
ལས་ཚར་གཅིག་ལུགས་ཕྱོགས་སུ་འགྱོ་བཞིན་དུ་ཡོད། ཨིན་རཱིང་གསུང་གྲོས་མཇུག་མ་བསྡུ་ནི་འདི་གིས་ ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་བློན་འབངས་འཁོར་ཆ་
མཉམ་ ཚ་གྱང་ཆེ་བའི་གཞི་གནད་སྦོམ་ཅིག་ལཱི་གྱུར་ཏེ་ཡོད། 
 
 དེ་གི་ཐད་ ད་རུས་ཁྱོད་ཀྱིས་ གྲོས་འཆར་བཀོད་དེ་ཕུལ་བཏང་མི་འདི་ ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་འཕྲལ་ཕུགས་གཉིས་ལཱི་ ཕན་
ཐབས་ཆེ་བའི་ཐབས་ལམ་ངོ་མ་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ ངལ་རངས་སྦོམ་བྱུང་ཡི། དེ་འབདཝ་ལས་ འཕྲལ་ར་ཁྱོད་ར་གིས་འགོ་ཁྲིད་དང་ལམ་སྟོན་
ཐོག་ གྲོས་འཆར་འདི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཁོང་དང་གཅིག་ཁར་ གསུང་གྲོས་ཞིབ་པར་གནང་ཐབས་བསྒྲིགས་ཏེ་ འཕྲལ་ར་ས་རྟགས་རྡོ་རྟགས་
བཀལ་ནི་གི་ ས་མཚམས་ཐག་བཅད་ཚུགས་པ་ཅིན་ ག་ཅི་དེ་ལུགས་ལམ་ཆེ་ནི་ཨིནམ་ལས་ དེ་དོན་དང་བླང་ཚུལ་མཐུན་འབད་དགོ་པའི་སེམས་
ངེས་བགྱི། ཞེས་གནམ་ལཱུ་་་་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་་་ཚེས་་་་་་་་་ལཱི་ བཀྲ་ཤིས་ཆོས་རྫོང་ལས། 

 
 
 
 

འབྲུག་མངའ་བདག་རྒྱལ་པོ། 
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དཔེ་བཀོད་ ༣ པ། མངའ་བདག་རྒྱལ་པོའི་ཞབས་ལས་རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་དཔོན་ལཱི་བཀོད་ཁྱབ་བཀའ་ཤོག། 
 
࿐ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའི་ཚོགས་དཔོན་བློ་ཡངས་ལཱི། དོན་འབྲས། དེ་ནི་ ད་ཚུན་གྱི་ཉམས་མྱོང་ལཱི་བལྟ་བ་ཅིན་ ང་བཅས་རའི་སྤྱི་
ཚོགས་ལྷན་བཞུགས་འཚོག་ནི་འདི་ དཔྱད་ཡིག་གུར་ཞལ་འཆམ་མ་ཚུགསཔ་ད་རྐྱངམ་གཅིག་འཚོག་ནི་འདི་ དུམ་གྲ་ཅིག་འོས་འབབ་མི་མཐོང་
པས། སྤྱི་ཚོགས་ལྷན་བཞུགས་འཚོག་ནི་འདི་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མཐའ་དོན་དེ་ལས་ལྷག་སྟེ་མཛད་ནི་གི་ཕྱག་ལཱ་ལུ་ཤ་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ ད་
ལས་ཕར་ སྤྱི་ཚོགས་ལྷན་བཞུགས་འཚོག་ཐངས་ཀྱི་བྱ་སྒོའི་ལམ་ལཱིགས་ཅིག་དང་ དཔྱད་ཡིག་ཆ་འཇོག་འགྲུབ་ཐངས་ཀྱི་ལམ་ལཱིགས་སྒྲིང་སྒྲི་
ཅིག་བཟོ་དགོཔ་ག་ནི་བ་གལ་ཆེ་ནི་ཨིན་མས། དེ་འབདཝ་ལས་ད་རུས་སྔ་གོང་ལས་ ཁྱོད་ཀྱིས་འགོ་འདྲེན་ཐོག་ལས་ སྤྱི་ཚོགས་འཚོག་ཐངས་
ཀྱི་ལམ་ལཱིགས་ཅིག་ ག་དེ་མགྱོགས་མགྱོགས་བཟོ་ཐབས་བསྒྲིགས་ཏེ་ ཞབས་སར་ཕུལ་དགོ་པའི་སེམས་ངེས་བགྱི།  ཞེས་གནམ་ལཱུ་་་་་ཟླ་་
་་་ཚེས་་་་་་་་་་་ལཱི་ བཀྲ་ཤིས་ཆོས་རྫོང་ལས། 
 
 
 
 

འབྲུག་མངའ་བདག་རྒྱལ་པོ། 
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དཔེ་བཀོད་ ༤ པ། མི་དབང་རྒྱལ་བཙུན་མཆོག་གི་བཀོད་ཁྱབ་བཀའ་ཤོག། 
 
࿐ མོང་སྒར་རྫོང་བདག་བློ་ཡངས་ལཱི། དོན་འབྲས། དེ་ནི་ མདང་ཞག་ང་ར་ མོང་སྒར་ན་སྒོར་རྒེད་འོག་ནང་ ལྟ་སྐོར་ལཱི་འོངམ་ད་ སི་
ལམ་སྦིས་གཡུས་སྒོ་དེ་ནང་ ཁག་ཆེ་ཤོས་ར་ ཕྱག་མཆོད་ཀྱི་རྟེན་ དམངས་ཀྱི་ལྷ་ཁང་ཅིག་མེད་པའི་ དཀའ་ངལ་སྦོམ་བྱུང་སྟེ་འདུག། དེ་
འབདཝ་ལས་ ནཱ་ང་ར་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ རང་ལཱིགས་སྔར་སྲོལ་བཟོ་བཀོད་ལྡན་པའི་ ལྷ་ཁང་ཐོག་གཅིག་མ་ཅིག་ རྐྱབ་བྱིན་ནི་གི་ཁས་བླངས་
འབད་ཡོདཔ་བཞིན་དུ་ ད་རུས་ དཔེ་རིས་ཅིག་ཡང་ ཟུར་སྦྲགས་བསྐྱལ་བཏང་སྟེ་ཡོད། 
 

དཔེ་རིས་འདི་དང་འཁྲིལ་བའི་ལྷ་ཁང་ཅིག་ བཞེངས་ནི་གི་འགོ་འདྲེན་ རྫོང་བདག་ཁྱོད་ཀྱིས་འཐབ་དགོཔ་དང་ དེ་གི་དོན་ལཱི་ བཟོ་
བོ་དང་སྦུངས་སྒུལ་གྱི་ལཱ་ཚུ་ ཁོང་ར་གཡུས་ཁའི་མི་སེར་ཚུ་གིས་ཕྱག་ཞུ་ནི་ལཱི་ གྲོས་མཐུན་བྱུང་སྟེ་ཡོད་མི་གི་ ཉིན་བསྟར་གླ་ཆ་ཚུ་ ང་ར་
ལས་རྩིས་རྐྱབ་སྟེ་གནང་གཏང་འོང་། ལྷ་ཁང་གི་ནང་རྟེན་ཚུ་ཡང་ སྤུས་ཚད་དང་ལྡནམ་སྦེ་བཞེངས་ཏེ་ རབ་གནས་འབད་ཞིནམ་ལས་ 
དམངས་ཁར་རྩིས་སྤྲོད་ནི་ཨིནམ་ལས་ དེ་གི་སྐོར་ལས་ ཁོང་ར་མི་སེར་དང་གཅིག་ཁར་བསྟུན་གྲོས་ཀྱི་ཐོག་ལས་ ལཱ་གི་འཆར་གཞི་བཟོ་སྟེ་ 
འཕྲལ་ར་ང་ལཱི་བརྡ་ལན་འབད་དགོ་པའི་སེམས་ངེས་བགྱི། གནམ་ལཱུ་་་་་ཟླ་་་་་་ཚེས་་་་་ལཱི། 

 
 
 
 

(་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་) 
འབྲུག་རྒྱལ་བཙུན། 
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དཔེ་བཀོད་ ༥ པ། མི་དབང་དཔོན་སློབ་མཆོག་གི་བཀོད་ཁྱབ་བཀའ་ཤོག། 
 
࿐ བསྟན་རྒྱས་བློན་པོ་བློ་ཡངས་ལཱི། དོན་འབྲས། དེ་ནི་ ང་བཅས་ར་ ཀྲོང་གསར་རྫོང་གི་ཐད་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རྫོང་གཞིས་ཚུ་གི་
གྲས་ལས་ རྒྱལ་རབས་དང་ལྡན་པའི་ འབྲུག་ཤར་ཕྱོགས་ཀྱི་སྲོག་རྫོང་རྩ་ཅན་ཅིག་ཨིན་མི་འདི་ ཆ་མཉམ་གྱིས་མ་ཤེསཔ་མེད།  རྫོང་གཞིས་
འདི་ནང་ ལྷ་ཁང་ ༢༥ ཡོད་མི་ཚུ་གི་ནང་ སྔོན་བྱོན་གོངམ་ཡབ་མེས་ཚུ་གིས་ རང་སོའི་བཀའ་བབ་ལཱིང་བསྟན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ རིན་ཐང་དང་
བྲལ་བའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟེན་རྩ་ཅན་མང་རབས་ཅིག་བཞེངས་གནང་མི་ཚུ་ ད་ཚུན་གྱི་རྒྱལ་རབས་ནང་ འབྱུང་བཞིའི་གནོད་པ་ཁབ་རྩེ་ཙམ་ཡང་མ་
བྱུང་པར་ བྱིན་རྲྀབས་ཆེ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་བཞུགས་ཡོདཔ་ཨིན།  
 
 ནང་རྟེན་དེ་ཚུ་ དོ་རཱིང་ ནཱ་ལས་ཕར་ཡང་ མ་འོངས་འབྲུག་གི་བསྟན་སྲིད་ ནམ་གནས་བར་ན་བཞུགས་ཐབས་ལཱི་ རྫོང་ནང་གློག་
ཐག་གིས་གཙོས་གློག་ཆས་ཚུ་ སྤུས་ཚད་ཅན་དང་ ཉེན་སྲུང་ཅན་ཚུ་བཙུགས་ཏེ་ རྐྱེན་ངན་བཀག་ཐབས་གང་དྲག་བསྒྲིག་དགོཔ་འདི་ ག་ཅི་དེ་
གལ་ཆེཝ་ལས་ དེ་དོན་དང་བླང་ཚུལ་མཐུན་འབད་དགོ་པའི་སེམས་ངེས་བགྱི། ཞེས་གནམ་ལཱུ་་་་་་་་་་་ཟླ་་་་་ཚེས་་་་་་ལཱི་ཆོས་རྩེ་རྫོང་ལས་སྤེལ། 
 
 
 
 

(་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་) 
ཀྲོང་གསར་དཔོན་སློབ། 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

99 
 

 

དཔེ་བཀོད་ ༦ པ། མི་དབང་རྒྱལ་སྲས་མཆོག་གི་བཀོད་ཁྱབ་བཀའ་ཤོག། 
 
࿐ བསྟན་སྲུང་དྲག་པོའི་གཙོ་འཛིན་གུང་བློན་མཁྱེན་ཡངས་ལཱི། དོན་འབྲས། དེ་ནི་ ད་རུས་ཞབས་ལས་ ང་ར་འཕྲལ་ར་ མ་ནཱསི་རྒྱལ་
ཡོངས་རི་དྭགས་སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་ས་ཁོངས་ནང་ རི་དྭགས་སེམས་ཅན་ཚུ་གི་གནས་སྟངས་དང་ སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཚུ་ བལྟ་བར་འགྱོ་དགོཔ་
སྦེ་ བཀའ་རྒྱ་ལཱུགས་སུ་གནང་སྟེ་ཡོད། དེ་གི་དོན་ལཱི་ ནཱ་ལས་ བརྡ་ལན་ནམ་འབདཝ་ཅིག་ ང་དང་གཅིག་ཁར་ དམག་མི་ལྕོགས་གྲུབ་
ཡོད་མི་ མི་གྲངས་ ༡༠ རང་སོའི་ལག་ཆ་གྲ་སྒྲིག་རྐྱབ་སྟེ་ གཏང་ཆོག་ཆོ་སྦེ་བཞག་དགོ་པའི་ཐུགས་མངའ་མཛོད། གནམ་ལཱུ་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་
ཚེས་་་་་་ལཱི། 
 
 
 
 

(་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་) 
མི་དབང་རྒྱལ་སྲས། 
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དཔེ་བཀོད་ ༧ པ། མི་རྗེ་བློན་ཆེན་མཆོག་གི་བཀོད་ཁྱབ་བཀའ་ཤོག། 
 
࿐ ཞབས་ཏོག་བློན་པོ་མཁྱེན་ཡངས་ལཱི། དོན་འབྲས། དེ་ནི་ མ་གཞི་ལྷན་ཁག་གི་ཕྱག་ལཱ་འགན་ཅན་ཚུ་ ག་དེམ་ཅིག་ཡང་ཁྱོད་རའི་
ཐུགས་ལཱི་ངེས་ཏེ་ མཛད་དང་མཛད་བཞིན་དུ་ཡོདཔ་ལས་ ལཱུགས་སུ་ཞུ་དགོཔ་མིན་ནུག། ཨིན་རཱིང་ ད་རུས་ དམིགས་བསལ་གྱིས་ཞུ་དགོཔ་
བྱུང་མི་འདི་ ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ དེང་དུས་དང་བསྟུན་པའི་དཔལ་འབྱོར་གོང་འཕེལ་གྱི་འགྱུར་བ་དང་འཁྲིལ་ ས་གནས་སོ་སོའི་ཁྲོམ་
ཚོགས་ཆེ་ཆུང་ག་ཅི་གི་འཆར་གཞི་བརྩམས་རཱིང་ མ་འོངས་པའི་གནས་སྟངས་སེམས་ཁར་བཞག་སྟེ་ བརྩམ་དགོཔ་འདི་ཁག་ཆེ་ནི་ཨིན་མས། 
ལྷག་པར་དུ་ ཁྲོམ་གྱི་ཞབས་ཏོག་མཐུན་རྐྱེན་ཚུ་ལས་ ཁག་ཆེ་ཤོས་ར་ སྣུམ་འཁོར་གྱི་ལམ་རྒྱ་སྦོམ་སྦེ་བཞག་ནི་དང་ རྒྱ་སྐྱེད་ཀྱི་འཆར་
གཞི་ཚུ་གཙོ་རིམ་བཟུང་སྟེ་ མཛད་དགོཔ་འདུག། 
 
 དེ་ཡང་ ད་རུས་དམངས་གཙོའི་གཞུང་འགོ་ཐོག་སྐྱོང་མི་ བློན་པོ་ལྷན་རྒྱས་ཚུ་གི་མཛད་འབྲས་ལཱི་ སྐྱོན་བརྗོད་ཀྱི་གཞི་དང་ མ་འོངས་
མི་སེར་གྱི་གནས་སྟངས་ སྐྱོ་དྲགས་ལཱི་ཐུག་མི་བཅུག་ནིའི་དམིགས་ཡུལ་ཨིན། དེ་འབདཝ་ལས་ ཕྱག་ལཱ་ག་དེ་ཅིག་ར་མང་རཱིང་ ཁྲོམ་གྱི་
འཆར་གཞིའི་ལས་རིམ་བརྩམས་མི་ཚུ་ལཱི་ སྔ་གོང་ལས་ རྩིས་བདག་དམ་དམ་གྱི་ཐོག་ལས་ མཛད་གནང་དགོཔ་འདི་ ག་ཅི་དེ་ཁག་ཆེཝ་
མཐོངམ་ལས་ དེ་ཚུ་ཐུགས་ལཱི་བསྣམས་ཏེ་མཛད་དགོ་པའི་ཐུགས་མངའ་མཛོད། ཞེས་གནམ་ལཱུ་་་་་་ཟླ་་་་་་་ཚེས་་་་་་་ལཱི། 
 
 
 
 

(་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་) 
འབྲུག་གི་བློན་ཆེན། 
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དཔེ་བཀོད་ ༨ པ། འབྲུག་གི་ཁྲིམས་སྤྱི་བློན་པོ་མཆོག་གི་བཀོད་ཁྱབ་བཀའ་ཤོག། 
 
࿐ རྫོང་ཁག་སོ་སོའི་ཁྲིམས་འདུན་གྱི་དྲང་དཔོན་སྤྱི་མཐུན་ལཱི། དོན་འབྲས། དེ་ནི་ ང་བཅས་རའི་སྤྱི་ནོར་དམ་པ་ མི་དབང་མངའ་བདག་
རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་ལས་ འབངས་མི་སེར་ཚུ་ལཱི་ ཐུགས་ཀྱི་བྱམས་བརྩེ་སྦོམ་སྦེ་ མཛད་དང་མཛད་བཞིན་དུ་ཡོད་མི་འདི་ ང་བཅས་ག་ར་གིས་མ་
ཤེསཔ་མེད། དེ་འབདཝ་ལས་བརྟེན་ ང་བཅས་ར་ཁྲིམས་འདུན་གྱི་དྲང་དཔོན་ཚུ་གིས་ཡང་ ཐུགས་བག་ཡེངས་ཀྱི་དབང་ལཱི་མ་ཤོར་བར་ ཁྲིམས་
འདུན་ལཱི་རྩོད་གཞིར་ཐུག་མི་ཚུ་ ཡུན་འགྱངས་དང་ དྲང་ཁྲིམས་མ་ཐོབ་པའི་གནས་ལཱི་ཐུག་མ་བཅུག་པར་ རྩོད་གཞི་ཚུ་དབྱེ་བཤེར་གང་མགྱོགས་
འབད་དེ་མཇུག་བསྡུ་དགོཔ་ཨིན། གལ་སྲིད་ རྩ་ངོ་ག་བཟུམ་ཅིག་གིས་ ཆེ་མཐོ་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་ ཉོག་གཞི་བཀོད་མི་རུ་ཐོན་པ་ཅིན་ དེ་
ལཱི་ ངོས་ལུན་དམ་དམ་འབད་ནི་ཨིནམ་ལས་ ད་རུས་ སྔ་གོང་ལས་ཐུགས་ལཱི་ངེས་ཏེ་མཛད་དགོཔ་གལ་ཆེ་བའི་དྲན་སྐུལ་ལཱི། གནམ་ལཱུ་་་་་་ཟླ་
་་་་་ཚེས་་་་་་་་་་་་་ལཱི། 
 
 
 
 

(་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་) 
འབྲུག་གི་ཁྲིམས་སྤྱི་བློན་པོ། 
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ཁ སྐྱིད་སྡུག་གི་བཀའ་ཤོག། 
གོ་དོན། 
སྐྱིད་སྡུག་གི་བཀའ་ཤོག་ཟེར་མི་འདི་ ཁྲིམས་ལཱིགས་ཀྱི་ཐོག་ལས་ཐོབ་ལམ་མེད་དེ་འབད་རཱིང་ མི་དམངས་དང་སྡེ་ཚོགས་ ཡངན་ སྒེར་པ་གང་
རཱིང་ཅིག་གི་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་ལཱི་ སྒུལ་ཅན་དང་སྒུལ་མེད་རྒྱུ་དངོས་ཀྱི་རྒུད་གསོ་གནང་བྱིན་དང་ དཀའ་ངལ་གྱི་གནས་སྟངས་ཡངས་ཆག་དང་ 
ཡངན་ དགོངས་ཡངས་གནང་བའི་བཀའ་རྒྱ་ཡིག་ཐོག་ལཱི་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་ལཱི་གོ། 
 

དཔེ་བཀོད་ ༡ པ། ས་རིན་དགོངས་ཡངས་བཀའ་ཤོག། 
 
࿐ སོ་ནམ་བློན་པོ་བློ་ཡངས་ལཱི། དོན་འབྲས། དེ་ནི་ ང་བཅས་རའི་སྤུངས་ཐིམ་དགེ་འདུན་གྲྭ་ཚང་གིས་གཙོས་ ཕྱོགས་ཀྱི་རབ་སྡེ་དང་ 
གཞུང་དབང་ལྷ་ཁང་དགོན་སྡེ་བཅས་ཀྱི་ཁྲ་མོར་བཀོད་དེ་ཡོད་པའི་མཆོད་གཞིས་ཀྱི་རིགས་ རྫོང་ཁག་བཅུ་ཐམ་དང་ ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་རྒྱ་སྐྱེད་ཀྱི་ 
ས་ཁོངས་ནང་ཚུད་མི་ས་ཆ་ཚུ་ བསྐྱར་འཇལ་འབདཝ་ད་ས་འཐེབ་ཐོན་མི་ཚུ་ མ་གཞི་ སའི་ཁྲིམས་ཡིག་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ གཞུང་ལཱི་ས་རིན་
ཕུལ་དགོཔ་ཨིན། ཨིན་རཱིང་ ང་བཅས་རའི་ཆོས་སྡེ་ཚུ་གི་ཐད་ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་བསྟན་སྲིད་ཀྱི་ཕན་བདེའི་གཞི་རྩ་ཨིནམ་ལས་ ཞབས་
ལས་ འཕགས་ཚོགས་དགེ་འདུན་འདུས་པའི་ཞབས་ཏོག་ལཱི་དགོངས་ཏེ་ ཟུར་སྦྲགས་ཐོ་ཡིག་ནང་གསལ་གྱི་ས་འཐེབ་ ཨེ་ཀར་བསྡོམས་ 
༢༦༥.༡༡༥༧ འབད་མི་འདི་ ས་རིན་དངུལ་ཀྲམ་ ས་ཡ་བཅུ་གཉིས་དེ་ཅིག་གནས་མི་འདི་ དགོངས་ཡངས་གནང་ཡོདཔ་ལས་ གྲྭ་ཚང་དགོན་
སྡེ་རང་སོའི་མཚན་ཐོག་ཁར་ ས་ཁྲམ་རྐྱབ་དགོ་པའི་སེམས་ངེས་བགྱི། ཞེས་གནམ་ལཱུ་་་་་་ཟླ་་་་་་་ཚེས་་་་་་ལཱི། 
 
 
 
 

འབྲུག་མངའ་བདག་རྒྱལ་པོ། 
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དཔེ་བཀོད་ ༢ པ། མི་སེར་ལཱི་ས་ཆའི་སྐྱིད་སྡུག་བཀའ་ཤོག། 
 
࿐ རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་དྲུང་ཆེན་བློ་ཡངས་ལཱི། དོན་འབྲས། དེ་ནི་ ་་་་་་་་་་་་་་རྫོང་ཁག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་རྒེད་འོག་ལས་ ངོ་
མིང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་མི་ཁུངས་ངོ་སྤྲོད་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཅན་མ་ལཱི་ བུ་གཞི་ཁ་ཕྲ་འཚོ་སྐྱོང་འཐབ་དགོཔ་མང་རབས་ཅིག་ཡོད་རཱིང་ 
ཁོ་ལཱི་ཟ་སྤྱོད་ཀྱི་ས་ཞིང་ཟེརཝ་ ཏོག་ལུབ་གང་ར་མེད་པའི་སྐྱིད་སྡུག་ལཱི་གཟིགས་ཏེ་ རྩི་རང་རྫོང་ཁག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་རྒེད་འོག་ 
གཡུས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལས་ཟ་སྤྱོད་བཏུབ་པའི་ས་ཆ་ཨེ་ཀར་ ༥ གནང་མི་དེ་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་མིང་ཐོག་ཁར་ཁྲམ་རྐྱབ་སྟེ་བྱིན་དགོ་པའི་སེམས་
ངེས་བགྱི། གནམ་ལཱུ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་་་ཚེས་་་་་་་་་་་ལཱི། 
 
 
 
 

འབྲུག་མངའ་བདག་རྒྱལ་པོ། 
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དཔེ་བཀོད་ ༣ པ། ཕྱག་ཕྱིད་འབྱོར་མི་ལཱི་ས་ཆའི་སྐྱིད་སྡུག་བཀའ་ཤོག། 
 
࿐ རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་དྲུང་ཆེན་བློ་ཡངས་ལཱི། དོན་འབྲས། དེ་ནི་ ་་་་་་་་་་་་་་་རྫོང་ཁག་་་་་་་་་་་་་་་་རྒེད་འོག་ ངོ་མིང་་་་་་
་་་་་་་་་་་་་་་་་་མི་ཁུངས་ངོ་སྤྲོད་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཅན་མ་དེ་གིས་ བསྟན་སྲུང་དམག་སྡེ་ནང་འཛུལ་ཏེ་ མི་ལཱུ་་་་་་་་རིང་ རྒྱལ་ཁབ་
ཀྱི་སྲུང་སྐྱོབ་ལཱི་ ཐ་དང་དམ་ཚིག་བསྟེན་ཏེ་ ཕྱག་ཕྱིད་གང་དྲག་ཞུ་ཡོད་མི་ལཱི་ ཞབས་ལས་ ཐུགས་བརྩེས་གཟིགས་ཏེ་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་རྫོང་
ཁག་་་་་་་་་་་་་་་རྒེད་འོག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ གཡུས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལས་ ས་ཆ་ཨེ་ཀར་ ༥ སྐྱིད་སྡུག་གནང་ཡོད་མི་དེ་་་་་་་་་་་་་་་གི་མིང་
ཐོག་ཁར་ཁྲམ་རྐྱབ་སྟེ་བྱིན་དགོ་པའི་སེམས་ངེས་བགྱི། གནམ་ལཱུ་་་་་་་་ཟླ་་་་་་ཚེས་་་་་་ལཱི། 
 
 
 
 

འབྲུག་མངའ་བདག་རྒྱལ་པོ། 
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དཔེ་བཀོད་ ༤ པ། མི་སེར་མཉམ་ཆུང་ལཱི་ལྟོ་ཕོགས་སྐྱིད་སྡུག་བཀའ་ཤོག། 
 
࿐ དངུལ་རྩིས་བློན་པོ་བློ་ཡངས་ལཱི། དོན་འབྲས། དེ་ནི་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་རྫོང་ཁག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་རྒེད་འོག་་་་་་་་་་་་་་་་་གཡུས་་་
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལས་ངོ་མིང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་མི་ཁུངས་ངོ་སྤྲོད་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་སྐྱེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལང་མི་
དེ་ གཟུགས་ཀྱིས་ལྕོགས་གྲུབ་མེད་པའི་ཁར་ ཁོ་ ཡངན་ མོ་ལཱི་ བདག་འཛིན་འཐབ་སྟེ་སྐྱིད་སྡུག་ལྟ་མི་ ནང་མི་ཉེ་ཚན་ག་ཡང་མེད་མི་
ལཱི་ ཞབས་ལས་ཐུགས་བརྩེས་གཟིགས་ཏེ་ ཁོ་ ཡངན་ མོ་རའི་ མི་ཚེའི་རིང་ མ་ཎི་བགྱངས་སྡོད་ནི་གི་དོན་ལཱི་ ཕོགས་འཐུས་ཟླ་རིམ་
དངུལ་ཀྲམ་ ༡༠༠༠ (གཅིག་སྟོང་) རུ་ གནང་ཡོད་མི་འདི་ འབྲེལ་ཡོད་རྫོང་ཁག་ལས་ ཟླ་རིམ་བཞིན་སྤྲོད་དགོ་པའི་བཀའ་ཐམ། ཞེས་
གནམ་ལཱུ་་་་་་ཟླ་་་་་་་ཚེས་་་་་་ལཱི། 
 
 
 
 

འབྲུག་མངའ་བདག་རྒྱལ་པོ། 
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དཔེ་བཀོད་ ༥ པ། མི་ཁུངས་སྐྱིད་སྡུག་བཀའ་ཤོག། 
 
࿐ ད་ལན༑ དེ་ནི་ ཐིམ་ཕུག་ཆ་འདུས་ ཐིམ་ཁྲོམ་ལས་ འཆི་མེད་བསོད་ནམས་ཀྱིས་ ཁོ་ར་དང་ ཁོ་གི་བུ་གཞི་ཚུ་ འབྲུག་གི་མི་
ཁུངས་ཞུ་ནིའི་གསལ་ཞུའི་ཐད་ ཁོ་གི་ཕ་མ་ཚེ་འདས་གཉིས་ སྤྱི་ལཱུ་ ༡༩༥༩ ལཱི་ བོད་ལས་ འབྲུག་ལཱི་སྐྱབས་བཅོལ་པ་སྦེ་ལྷོད་དེ་ 
ཁོ་ར་སྐྱེ་ས་སྦོམ་ས་ར་འབྲུག་ལཱི་ཨིན་པའི་ཁར་ གཉེན་ཡང་འབྲུག་མི་དང་གཅིག་ཁར་རྐྱབ་སྟེ་ བར་ན་བུ་གཞི་ལྔ་རུ་ཚུད་དེ་ཡོད་མི་ལཱི་ མངའ་
ཞབས་ལས་ ཐུགས་བརྩེས་གཟིགས་ཏེ་ ད་རུས་ལས་བཟུང་ འཆི་མེད་བསོད་ནམས་སྐྱེས་ལཱུ་ ༤༠ འབད་མི་དང་ བུམོ་བསྟན་འཛིན་ལྷ་མོ་
སྐྱེས་ལཱུ་ ༡༧ བུ་ཚེ་རིང་རྣམ་རྒྱལ་སྐྱེས་ལཱུ་ ༡༥ འབད་མི་ངོ་གྲངས་གསུམ་ འབྲུག་གི་མི་ཁུངས་ངོ་མའི་གྲངས་སུ་ཆ་འཇོག་མཛད་གནང་གྲུབ་
པའི་བཀའ་ཐམ། གནམ་ལཱུ་་་་་་་་་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་་པའི་ཚེས་་་་་་་་ལཱི། 
 
 
 
 

འབྲུག་མངའ་བདག་རྒྱལ་པོ། 
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ག དྲིལ་བསྒྲགས་བཀའ་ཤོག། 
གོ་དོན། 
དྲིལ་བསྒྲགས་ཀྱི་བཀའ་ཤོག་ཟེར་མི་འདི་ རྒྱལ་ཁབ་སྤྱིར་བཏང་ལཱི་དང་ ཡངན་ མི་སྡེའི་སྡེ་ཚན་ཅིག་ལཱི་ རྒྱལ་ཁབ་དང་མི་མང་གི་སྤྱིར་
བཏང་མཐའ་དོན་ལཱི་ འབད་ཆོགཔ་དང་མ་ཆོགཔ་ རཱིངམ་དང་མ་རཱིངམ་གི་གནད་དོན་ཅིག་གི་སྐོར་ལས་ དང་ལུན་འབད་དགོ་པའི་བཀའ་ཁྲིམས་ཡིག་
ཐོག་ལཱི་བཀོད་དེ་གནང་མི་ལཱི་གོ།  
 

དཔེ་བཀོད་ ༡ པ། མི་མང་ལཱི་དྲིལ་བསྒྲགས་བཀའ་ཤོག། 
 
࿐ སྨན་ལྗོངས་འབྲུག་གི་མངའ་འབངས་སུ་གཏོགས་པའི་མི་མང་ཆེ་འབྲིང་ཆུང་གསུམ་ཡོངས་ལཱི། དོན་འབྲས། དེ་ནི་ ང་བཅས་ར་དཔལ་
ལྡན་འབྲུག་པའི་རྒྱལ་ཁབ་འདི་གི་སྔར་སྲོལ་ཁྱད་ཆོས་བཟང་པོ་ སྒྲིག་ལམ་ཆོས་གསུམ་དང་ བཟའ་བཅའ་འགྲོ་གསུམ་ ལྷག་པར་དུ་ ཆོས་དང་
ལམ་སྲོལ་གྱི་སྲོག་ཤིང་ རྒྱལ་ཡོངས་སྐད་ཡིག་རྫོང་ཁ་འདི་གིས་གཙོས་པའི་ རང་ལཱིགས་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ངོ་རྟགས་ཚུ་ བདག་འཛིན་དང་ 
རྒྱུན་སྐྱོང་འཐབ་དགོཔ་འདི་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རང་དབང་ཡུན་བརྟན་གྱི་དོན་ལཱི་ མེད་ཐབས་མེད་པའི་གལ་ཅན་ཅིག་ཨིན།  
 
 ཨིན་རཱིང་ ད་རུས་ནངས་པ་ འཛམ་གླིང་གཅིག་འགྱུར་དང་ རྒྱལ་ཁབ་གོང་འཕེལ་གྱི་འགྱུར་ཤུགས་ལས་བརྟེན་ ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་
ཁབ་ནང་ ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་ལམ་སྲོལ་དང་སྐད་ཡིག་ཚུ་གིས་ རང་བཞིན་མེད་པར་དབང་སྟེ་འོང་བའི་སྐབས་ལཱི་ འབྲུག་མི་ཚུ་གིས་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་འཕྲལ་
ཕུགས་གཉིས་ཀྱི་མཐའ་དོན་ལཱི་ མནོ་བསམ་འཐེབ་ཅིག་ར་བཏང་སྟེ་ རང་གི་ཆོས་དང་ལམ་སྲོལ་ སྐད་ཡིག་གི་ཁྱད་ཆོས་བཟང་པོ་ཚུ་ལཱི་ 
གཞན་ལས་ལྷག་པའི་དག་སྣང་བསྐྱེད་དེ་ རང་སྲོལ་རང་གིས་གཟུང་ནི་ལཱི་ ནམ་ཡང་འགྱུར་བ་མེད་པའི་བརྩོན་ཤུགས་བསྐྱེད་དེ་ ཚུལ་མཐུན་གྱི་
དང་ལུན་དུས་དང་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་ འབད་དགོཔ་སེམས་མངའ་འཚལ། གནམ་ལཱུ་་་་་་་་ཟླ་་་་་་ཚེས་་་་་་ལཱི་ བཀྲ་ཤིས་ཆོས་རྫོང་ལས། 

 
 
 
 

འབྲུག་མངའ་བདག་རྒྱལ་པོ། 
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དཔེ་བཀོད་ ༢ པ། ཚོགས་དཔོན་མཆོག་གི་ཁྱབ་བསྒྲགས་བཀའ་ཤོག། 
 
࿐ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའི་ཆེ་བསྟོད་ཅན་གྱི་འཐུས་མི་ཡོངས་ཀྱི་གསེར་སྙན་དུ། དོན་འབྲས། དེ་ནི་ འབྲུག་གི་སྤྱི་ཚོགས་དང་པའི་
འཚོག་ཐེངས་ ༥ པ་འདི་ གཟའ་སྐར་འཕྲོད་སྦྱོར་དང་བསྟུན་ཏེ་ གནམ་ལཱུ་་་་་་་་ཟླ་་་་་་ཚེས་་་་ལཱི་དང་ སྤྱི་ལཱུ་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་ཚེས་་་་་་་་ལཱི་ 
འཚོག་ནི་ཨིནམ་ལས་བརྟེན་ འཐུས་མི་རང་སོའི་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་མཐའ་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་ཞུ་བ་དང་ གཞན་ཡང་ རྒྱལ་ཁབ་སྤྱི་ཕན་གྱི་
གྲོས་གཞི་རུ་ཕུལ་ནི་ཡོད་པ་ཅིན་ གོང་འཁོད་ཚེས་གྲངས་མ་རན་པའི་ཟླ་ངོ་ ༡ གི་སྔ་གོང་ལས་ ཚོགས་འདུའི་ལྷན་ཁག་ཡིག་ཚང་ནང་ལྷོདཔ་
སྦེ་ ཕུལ་ཐབས་བསྒྲིག་དགོཔ་ཐུགས་ལཱི་མངའ་བར་འཚལ། གནམ་ལཱུ་་་་་་་ཟླ་་་་་་་ཚེས་་་་་་་་ལཱི། 
 
 
 
 

ཚོགས་དཔོན། 
འབྲུག་རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུ་ཆེན་མོ། 
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ང བདག་རྐྱེན་གསར་བསྐོས་ཀྱི་བཀའ་ཤོག། 
གོ་དོན། 
བདག་རྐྱེན་གསར་བསྐོས་ཀྱི་བཀའ་ཤོག་ཟེར་མི་འདི་ གཞུང་སྐྱོང་ལྷན་སྡེ་རྣམ་གསུམ་གྱི་ནང་འཁོད་ལཱི་ ཕྱག་ཞུ་མི་གང་རཱིང་ཅིག་ལཱི་ ཤེས་ཡོན་
དང་ཉམས་མྱོང་ བརྩོན་ཤུགས་དང་ལཱ་ཤུལ་གྱི་ལྕོགས་གྲུབ་དང་ ཐུགས་གཏད་འོས་པའི་ཁྱད་ཆོས་དང་ལྡན་མི་འདི་ ད་རུས་ཀྱི་གནས་རིམ་ལས་
མཐོ་བའི་གོ་གནས་ལཱི་ བསྐོ་བཞག་གནང་བའི་བཀའ་རྒྱ་ཡིག་ཐོག་ལཱི་བཀོད་དེ་གནང་མི་ལཱི་གོ། 
 

དཔེ་བཀོད་ ༡ པ། གནས་རིམ་ཡར་སེང་ཐོག་ལས་བདག་རྐྱེན་གསར་བསྐོས་ཀྱི་བཀའ་ཤོག། 
 
࿐ ད་ལན༑ དེ་ནི་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་དང་ ལྷན་རྒྱས་གཞུང་ཚོགས་ལས་ གྲོས་འདེབས་འབྱོར་ཡོད་མི་ལཱི་གཞི་
བཞག་སྟེ་ ནཱ་ཞབས་ལས་ཡང་ རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛོམས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་འཆར་བཀོད་ལས་རིམ་གཙོ་འཛིན་ ངོམ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་
་་་་་་་་་་་་་དེ་གིས་ འབྲུག་གི་རྩ་བ་གསུམ་ལཱི་ ཐ་དམ་ཚིག་བསྟེན་ཏེ་ ཕྱག་ཕྱིད་གང་དྲག་ཞུ་ཡོད་པའི་ལུགས་བསྟོད་ལཱི་ ད་རུས་ཀྱི་གོ་གནས་
ལས་ གནས་རིམ་གཅིག་ཡར་སེང་འབད་དེ་ སྤྱི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་ལས་ གཞལམ་སྒང་རྫོང་བདག་སྦེ་གསར་བསྐོས་ཀྱི་བདག་རྐྱེན་གནང་ཡོད་
པའི་བཀའ་ཐམ། གནམ་ལཱུ་་་་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་ཚེས་་་་་་་་ལཱི་ བཀྲ་ཤིས་ཆོས་རྫོང་ལས་དགེ།  
 
 
 
 

འབྲུག་མངའ་བདག་རྒྱལ་པོ། 
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ཅ གཟེངས་བསྟོད་ཀྱི་བཀའ་ཤོག། 
གོ་དོན། 
གཟེངས་བསྟོད་ཀྱི་བཀའ་ཤོག་ཟེར་མི་འདི་ ལྷན་ཁག་དང་ལས་ཁུངས་ སྒེར་སྡེ་དང་ཚོགས་པ་ ཡངན་ མི་ངོ་གང་རཱིང་ཅིག་གིས་ རྒྱལ་ཁབ་
དང་མི་དམངས་སྤྱིར་བཏང་གི་དོན་ལཱི་ བཀའ་དགོངས་དང་འཁྲིལ་བའི་ཕྱག་ཕྱིད་ཞབས་ཏོག་ ལུགས་ཤོམ་སྦེ་འབྱོར་མི་དང་ ཡངན་ གཞན་དང་
མ་འདྲ་བའི་ལཱ་ཤུལ་སྦོམ་ཅིག་བཞག་མི་ལཱི་ ངོས་འཛིན་དང་བསྟོད་བསྔགས་ཀྱི་རྟགས་མ་དང་ གསོལ་ར་གི་གནང་ཆ་གནང་ཡོད་པའི་གསལ་
བཤད་ཡིག་ཐོག་ལཱི་བཀོད་དེ་གནང་མི་ལཱི་གོ། 
 

དཔེ་བཀོད་ ༡ པ། འབྲུག་ཐུགས་སྲས་ཀྱི་རྟགས་མའི་བཀའ་ཤོག། 
 
࿐ ད་ལན༑ དེ་ནི་ ལྷན་ཁག་ ཡངན་ལས་ཁུངས་ལས་ ངོ་མིང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ང་བཅས་རའི་སྨན་ལྗོངས་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ 
རང་དབང་རང་བཙན་གྱི་རྟགས་མཚན་ ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་ རྒྱལ་ཡོངས་གཞུང་སྐད་རྫོང་ཁ་དང་ གཞན་ཡང་ སྔར་སྲོལ་ཡ་རབས་བཟང་པོའི་
ལམ་སྲོལ་ཚུ་ མི་ཉམས་གོང་འཕེལ་གྱི་དོན་ལཱི་ ཧིང་དྭངས་མའི་དཀྱིལ་ལས་ར་ འབྲུག་གི་རྩ་བ་གསུམ་ལཱི་ ཐ་དམ་ཚིག་བསྟེན་ཏེ་ མི་ལཱུ་་་་
་་་་་་་གི་རིང་ ཅི་ཤེས་གང་ལྕོགས་ཀྱི་སྒོ་ལས་ ཕྱག་ཕྱིད་ཞུ་བ་གིས་མ་ཚད་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་འཕྲལ་ཕུགས་གཉིས་ལཱི་ཕན་པའི་ལཱ་ཤུལ་ཡང་ 
མང་རབས་ཅིག་བཞག་ཡོད་མི་འདི་ལཱི་ གཞུང་ཞབས་ལས་ ལུགས་སོའི་གཟེངས་བསྟོད་ཀྱི་ངོས་འཛིན་ལཱི་ འབྲུག་ཐུགས་སྲས་ཀྱི་རྟགས་མ་
འདི་ སྤྱི་ལཱུ་་་་་་་་ཟླ་་་་་ཚེས་་་་་་ལཱིའམ་ གནམ་ལཱུ་་་་་་ཟླ་་་་་ཚེས་་་་་་་ལཱི་ འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཡོངས་དུས་ཆེན་ཐེངས་་་་་་་་་་་་་་་པ་གི་ཕུན་སུམ་
ཚོགས་པའི་དགའ་སྟོན་རྟེན་འབྲེལ་གྱི་ཉིན་མར་གནང་བ་དགེ། 
 
 
 
 

འབྲུག་མངའ་བདག་རྒྱལ་པོ། 
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དཔེ་བཀོད་ ༢ པ། དོན་གཅོད་སྐུ་ཚབ་ལཱི་གནང་ནིའི་རྟགས་མའི་བཀའ་ཤོག། 
 
࿐ ད་ལན༑ དེ་ནི་ ངོ་མིང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་རྩ་བ་གསུམ་ལཱི་ དད་དམ་འགྱུར་བ་མེད་པའི་ལྷག་བསམ་
རྣམ་དག་གི་སྒོ་ལས་ གཞུང་གི་ཕྱི་འབྲེལ་གྱི་སྲིད་བྱུས་གོང་ལཱི་བཀུར་ཏེ་ འདས་པའི་ལཱུ་ངོ་་་་་་་་་་་རིང་ ཕྱིའི་རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་ནང་ འབྲུག་གཞུང་
གི་དོན་གཅོད་ སྐུ་ཚབ་སྦེ་སྡོད་རིང་ འགྲན་ཟླ་མེད་པའི་ཐབས་ཤེས་སྣ་ཚོགས་དང་ འབད་རྩོལ་སྦོམ་བསྐྱེད་དེ་ འབྲུག་གཞུང་དང་ ཕྱིའི་རྒྱལ་
ཁབ་ཚུ་གི་བར་ནའི་མཐུན་ལམ་དེ་ སྔར་བ་ལྷགཔ་སྦེ་ ཡར་སྐྱེད་བཏང་བ་གིས་མ་ཚད་ འབྲུག་དང་འཛམ་གླིང་རྒྱལ་སྤྱིའི་ལས་སྡེ་ཚུ་གི་བར་ན་ 
གོ་རྟོགས་དང་མཉམ་འབྲེལ་ཚུ་ཡང་ ག་ཅི་དེ་ཅིག་གོང་འཕེལ་བཏང་ཡོད། 
 
 ཁོ་གིས་ དེ་བཟུམ་མའི་ཁྱད་དུ་འཕགས་པའི་ཐབས་རིག་ལས་བརྟེན་ འབྲུག་གཞུང་དང་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཐུགས་འདོད་ཚུ་ ངལ་རངས་
ཏོག་ཏོ་སྦེ་བསྒྲུབས་ཡོད་པའི་ཁར་ འབྲུག་གཞུང་གིས་བསྟོད་པར་འོས་པའི་ཆབ་སྲིད་སྐྱོང་བཞག་གི་སྙན་གྲགས་དེ་ སྔར་ལས་ལྷགཔ་སྦེ་དར་
ཁྱབ་གཏང་ནི་ལཱི་ ཕན་ཐོགས་བྱུང་ཡོད་པའི་གཟེངས་བསྟོད་ཀྱི་ལུགས་སོ་ལཱི་ འབྲུག་ཐུགས་སྲས་ཀྱི་རྟགས་མ་འདི་ གནམ་ལཱུ་་་་་་་་་་་་་ཟླ་་་་་
་་་ཚེས་་་་་་་་་་་ལཱི་གནང་བ་དགེ། 
 
 
 
 

འབྲུག་མངའ་བདག་རྒྱལ་པོ། 
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དཔེ་བཀོད་ ༣ པ། ལཱ་ཤུལ་གྲུབ་འབྲས་ཀྱི་རྟགས་མའི་བཀའ་ཤོག། 
 
࿐ ད་ལན༑ དེ་ནི་ འཇིམ་བཟོ་སློབ་དཔོན་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་སྤྱི་ལཱུ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལཱི་གཞུང་གཡོག་ནང་འཛུལ་ཞིནམ་ལས་ཚུར་ 
འཇིམ་བཟོ་དང་ལྷ་བྲིས་ཀྱི་ལཱ་ལཱི་བརྩོན་ཏེ་ རྒྱལ་ཁབ་ཕྱི་ནང་གཉིས་ལཱི་ ལྷ་ཁང་དགོན་སྡེ་རྩ་ཅན་མང་རབས་ཅིག་གི་སྐུ་རྟེན་ཚུ་ ཉམས་གསོ་དང་
གསར་བཞེངས་སྤུས་དག་བསྒྲུབས་པ་གིས་མ་ཚད་ འཇིམ་བཟོའི་ན་གཞོན་སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལཱི་ འཇིམ་བཟོ་དང་ལྷ་བྲིས་ཀྱི་རིག་རྩལ་ མངོན་སུམ་དུ་
བསླབ་སྟོན་དང་སྦྱོང་བརྡར་བྱིན་ཏེ་ རི་མོ་དང་ལྷ་བཟོའི་ཤེས་ཡོན་དང་རིག་རྩལ་ཚུ་ དར་ཁྱབ་གཏང་ནི་ལཱི་ཕན་ཐོགས་སྦོམ་སྦེ་ར་བྱུང་ཡོད། 
 
 ཁོ་གིས་ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་རྩ་བ་གསུམ་ལཱི་ དད་དམ་འགྱུར་བ་མེད་པའི་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གི་སྒོ་ལས་ ཕུལ་དུ་ཕྱིན་པའི་ 
ཕྱག་ཕྱིད་ཞབས་ཏོག་འབྱོར་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ ཆོས་དང་ལམ་སྲོལ་མི་ཉམས་རྒྱུན་སྐྱོང་གོང་འཕེལ་གཏང་ནི་ནང་ ཕན་རྲྀབས་རྒྱ་ཆེར་བྱུང་ཡོད་པའི་
ལཱ་ཤུལ་གྲུབ་འབྲས་བཏོན་མི་ལཱི་ གཟེངས་བསྟོད་ཀྱི་ལུགས་སོའི་རྟགས་མ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་འདི་གནམ་ལཱུ་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་ཚེས་་་་་་་་ལཱི་
གནང་བ་དགེ། 
 
 
 
 

འབྲུག་མངའ་བདག་རྒྱལ་པོ། 
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དཔེ་བཀོད་ ༤ པ། གཡུལ་རྒྱལ་རྟགས་མའི་བཀའ་ཤོག། 
 
࿐ ད་ལན༑ དེ་ནི་ གུང་བློན་གོངམ་་་་་་་་་་་་གིས་ མི་ལཱུ་་་་་་་་་་གི་རིང་ དྲག་པོའི་ལས་ཁུངས་ནང་ སེམས་ཀྱི་གདིང་ལས་ར་ ཤ་
ཚ་བློས་ཕོག་གི་སྒོ་ལས་ གཞུང་ཞབས་ཀྱི་བཀའི་དགོངས་དོན་ཚུ་ སྤྱི་བོར་བཀལ་ཏེ་ ཅི་ཤེས་གང་ལྕོགས་ཀྱི་སྒོ་ལས་ ཕྱག་ཕྱིད་ཞུ་བའི་ཁར་ 
འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ནང་ རྒྱལ་བློན་འབངས་གསུམ་ ཞི་བདེའི་དཔལ་ལཱི་སྤྱོད་བཞིན་ཡོད་པའི་བར་ན་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་རྐྱེན་
ངན་ཐོན་ཏེ་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རང་དབང་རང་བཙན་ལཱི་ གནོད་ཉེན་སྦོམ་འཐོན་པའི་སྐབས་ དྲག་པོའི་ལས་ཁུངས་ལས་ འཐུས་ཤོར་མེད་པར་ 
ཕྱག་ཕྱིད་ཞུ་བའི་ངོས་འཛིན་དང་ལུགས་སོ་ལཱི་ ཞབས་ལས་ ཐུགས་ངལ་རངས་དང་བཅསཔ་སྦེ་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལཱི་ འབྲུག་
གཡུལ་རྒྱལ་ ཡངན་ དྲག་པོའི་དབང་རྒྱལ་རྟགས་མ་འདི་ ད་རུས་ སྤྱི་ལཱུ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་པའི་ཚེས་་་་་་་་་་་འབྲུག་རྒྱལ་ཡོངས་དུས་
ཆེན་ཐེངས་་་་་་་་་་་་་པའི་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་དགའ་སྟོན་རྟེན་འབྲེལ་གྱི་ཉིན་མར་གནང་བ་དགེ། 
 
 
 
 

འབྲུག་མངའ་བདག་རྒྱལ་པོ། 
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དཔེ་བཀོད་ ༥ པ། ཆོས་དོན་རྟགས་མའི་བཀའ་ཤོག། 
 
࿐ ད་ལན༑ དེ་ནི་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་རང་གི་མི་རིགས་ལས་ རིག་གཞུང་མཐའ་དག་ལཱི་མཁས་མི་ ་་་་་་་་་་་་་་འདི་གིས་ རྒྱལ་
བསྟན་ལཱིང་རྟོགས་ཀྱི་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེ་སྤྱི་དང་ ལྷག་པར་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་རིང་ལཱིགས་ འཛིན་སྐྱོང་སྤེལ་བའི་ཕྲིན་ལས་བདག་གིར་བྱས་
ཏེ་ རྒྱལ་ཁབ་དང་བསྟན་སྲིད་ལཱི་ ཕན་པའི་ལག་རྗེས་བཟང་པོ་བཞག་པ་ལས་བརྟེན་ ང་ལས་ རྗེས་སུ་ཡི་རངས་ཀྱི་བསྔགས་བརྗོད་དང་འབྲེལ་
བའི་གཟེངས་བསྟོད་ལཱི་ བསྟན་པའི་གསལ་བྱེད་བླ་མའི་བདག་རྐྱེན་གནངམ་ཨིནམ་ལས་ དེ་དོན་འབྲེལ་ཡོད་ཀུན་གྱིས་སེམས་ངེས་བགྱི། ཞེས་
གནམ་ལཱུ་་་་་་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་ཚེས་་་་་་ལཱི་ བཀྲ་ཤིས་ཆོས་རྫོང་ལས་གནང་བ་དགེ། 
 
 
 
 

རྗེ་མཁན་པོ། 
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དཔེ་བཀོད་ ༦ པ། གནང་སྦྱིན་བཀའ་ཤོག། 
 
࿐ བསྟན་གསོ་ལཱ་དཔོན་བློ་ཡངས་ལཱི། དོན་འབྲས། དེ་ནི་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་ལས་ ཁྱོད་ལཱི་ཐུགས་གཏད་དེ་
གནངམ་བཞིན་དུ་ ཁྱོད་རའི་ཁ་ཐུག་ལས་ཡང་ རང་ལཱི་ཕོག་པའི་ལཱ་འགན་ཚུ་འཐུས་ཤོར་མེད་པར་ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་སྲོག་རྫོང་ སྤུངས་
ཐང་བདེ་ཆེན་ཕོ་བྲང་ཉམས་གསོ་གིས་གཙོས་པའི་སྤ་གྲོ་སྟག་ཚང་དཔལ་ཕུག་ རྟ་མགོ་ཆོས་དབྱིངས་རྫོང་ བུམ་ཐང་སྐུ་རྗེས་ཟངས་མདོག་དཔལ་རིའི་
ལྷ་ཁང་ ཐིམ་ཕུག་ལྕང་སྒང་ཁའི་ལྷ་ཁང་ གཞན་ཡང་ གུ་རཱིའི་སྒྲུབ་གནས་ཚེ་ལཱིང་ན་དང་ རླུང་ཅུ་ཟེ་ཁ་ རྡོ་ཀྱོང་ལའི་འབྲུག་དབང་རྒྱལ་ལྷ་
ཁང་ལ་སོགས་པ་ གསར་བཞེངས་དང་ཉམས་གསོའི་ལཱ་ཤུལ་མང་རབས་ཅིག་བཞག་ཡོད་མི་འདི་གིས་ ང་ལཱི་ངལ་རངས་སྦོམ་བྱུང་ཡོདཔ་ལས་ 
ད་རུས་ ཁྱོད་ལཱི་ངེ་གི་ནང་ལས་ དམིགས་བསལ་གྱི་ལུགས་སོར་ དངུལ་ཀྲམ་འབུམ་གཅིག་ བཀྲ་ཤིས་ལུགས་དར་གྱིས་བརྒྱན་ཏེ་ གནང་
ཡོད་པ་བཅས་ གནམ་ལཱུ་་་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་་་་ཚེས་་་་་་་་ལཱི། 
 
 
 
 

(་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་) 
རྒྱལ་ཡུམ། 
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དཔེ་བཀོད་ ༧ པ། ལུགས་སོའི་གཟེངས་བསྟོད་བཀའ་ཤོག། 
 
࿐ ད་ལན༑ དེ་ནི་ སྤྱི་ལཱུ་་་་་་་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་་་་པའི་ནང་ ཨེ་མི་རི་ཀའི་རྒྱལ་ས་ཝ་ཤིང་ཊྨོན་ལཱི་ སྔར་སྲོལ་དུས་སྟོན་བརྩི་སྲུང་
ཐེངས་་་་་་་་་་་་་་་པའི་ནང་ ལྷན་ཁག་ ཡངན་ ལས་ཁུངས་ལས་ ངོམ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ བཟོ་རིགས་ ༡༣ གྱི་གྲས་ལས་ ཐགས་བཟོ་
འགྲེམས་སྟོན་ལས་རིམ་ནང་ བཅའ་མར་གཏོགས་ཏེ་ ང་བཅས་ར་ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་སྔར་སྲོལ་ལམ་ལཱིགས་བཟང་པོ་ གསལ་སྟོན་ངལ་
རངས་ཏོག་ཏོ་འབད་དེ་ རང་གི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མིང་གཏམ་སྟོན་ཚུགསཔ་མ་ཚད་ རྒྱལ་ཁབ་ཕན་ཚུན་གྱི་མཐུན་འབྲེལ་ སྲ་བརྟན་ལཱི་འགྱུར་ཚུགས་
མི་འདི་ལཱི་ ངལ་རངས་ཀྱི་དགའ་ཚོར་དང་བཅས་པའི་ལུགས་སོའི་བསྔགས་བརྗོད་ཡོད། གནམ་ལཱུ་་་་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་ཚེས་་་་་་་་་ལཱི། 
 
 
 
 

(བསོད་ནམས་བདེ་ཆེན་དབང་ཕྱུག།) 
རྒྱལ་པོའི་སྲསམོ། 
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ལེའུ་གསུམ་པ། ཁྲིམས་འབྲེལ་ཡིག་རིགས། 
 

༡ ངོ་སྤྲོད། 
ཁྲིམས་འབྲེལ་ཡིག་རིགས་ཟེར་མི་འདི་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཁྲིམས་ཀྱི་གནད་དོན་དང་ འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་ཡིག་རིགས་ཅིག་ལཱི་སླབ་ཨིན། ཁྲིམས་
འབྲེལ་ཡིག་འགྲུལ་ནང་ལཱི་ གཞུང་འབྲེལ་དང་གཞུང་འབྲེལ་མིན་པའི་ཡིག་རིགས་ཚུ་ཡང་ ལག་ལུན་འཐབ་དགོཔ་ཡོད་རཱིང་ དེ་ཚུ་གི་རྒྱབ་
ཁུངས་ངོ་མ་ འབྲུག་གཞུང་དྲང་ཁྲིམས་ལྷན་སྡེའི་རིང་ལཱིགས་ལཱི་བརྟེན་དགོཔ་ལས་ འབྲུག་གི་ཡིག་བསྐུར་རྣམ་གཞག་འདི་ནང་ལཱི་ གཞུང་
འབྲེལ་ཡིག་རིགས་ཀྱི་གྲངས་སུ་བཀོད་དེ་ཡོད། 
 

༢ དབྱེ་བ། 
ཁྲིམས་འབྲེལ་ཡིག་རིགས་ལཱི་ ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་ནང་ལྷོདཔ་ད་ ལག་ལུན་འཐབ་དགོ་པའི་ཡིག་རིགས་གཅིག་དང་ ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་མ་
ལྷོད་པའི་ཧེ་མ་ལས་ ཁྲིམས་ཀྱི་རིང་ལཱིགས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ལག་ལུན་འཐབ་དགོ་པའི་ཡིག་རིགས་དང་ཁག་གཉིས་ཡོད། 
ཀ ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་མ་ལྷོད་པའི་ཧེ་མ་ ལག་ལུན་འཐབ་དགོ་པའི་རིགས། 
1. ནང་འགྲིག་གན་རྒྱའི་ཡིག་རིགས། 
2. ཉོ་བཙོང་གན་རྒྱའི་ཡིག་རིགས། 
3. རྩོད་རྩའི་ཞུ་ཚིག་ ཡངན་ བཤེར་ཡིག། 
4. རྩོད་ཟླའི་ཞུ་ཚིག། 
5. ནང་འགྲིག་ཞུ་ཚིག། 
6. ཕྱིར་བཏོན་ཞུ་ཚིག། 
7. མཐོ་གཏུགས་ཞུ་ཚིག། 

ཁ ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་ལྷོད་ཞིནམ་ལས་ ཡིག་འགྲུལ་འཐབ་དགོ་པའི་རིགས། 
1. ཉེས་བཙུགས་ཞུ་ཚིག་ ཡངན་ བཤེར་ཡིག། 
2. གཉེན་ཐམ་གྱི་བཤེར་ཡིག། 
3. འདེམས་ངོའི་བཤེར་ཡིག། 
4. རྒྱབ་མི་ ཡངན་ ངོ་ཚབ་ དབང་ཚད་ཞུ་ཚིག། 
5. འདུམ་འགྲིག་ཞུ་ཚིག། 
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6. ངག་བརྗོད། 
7. མཚམས་འཇོག་ཞུ་ཚིག། 
8. རྒྱབ་མི་ ཡངན་ ངོ་ཚབ་མ་དགོ་པའི་ཞུ་ཚིག། 
9. བཤེར་འདོད་མེད་པའི་ཞུ་ཚིག། 
8. དཔང་པོ་འདུན་བདར་ཞུ་ཚིག། 
9. དཔང་པོ་མ་དགོ་པའི་ཞུ་ཚིག། 
10.མངོན་སྟོན་གྱི་ཞུ་ཚིག། 
11.གདོང་བཤེར་གྱི་ཞུ་ཚིག། 
12.ཁྲིམས་སྡེའི་ཞིབ་དཔྱད་ཞུ་ཚིག། 
13.བཀག་འཛིན་གྱི་ཞུ་ཚིག། 
14.མཐའ་བསྡོམས་ཞུ་ཚིག། 
15.ཉེས་འཛུགས་ཞུ་ཚིག། 

 

༣ སྒྲིག་བཀོད། 
ཀ ཁྲིམས་འབྲེལ་ཡིག་རིགས་ལས་ ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་ལས་འབྲི་ཤོག་བཟོ་སྟེ་ཡོད་མི་ཚུ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ལག་ལུན་འཐབ་དགོཔ་དང་
 གཞན་ཚུ་ ཤོག་དཀར་ནང་བྲི་དགོ། 

ཁ ཕུལ་ཡུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སའི་ཁ་བྱང་། 

ག ཕུལ་མི་གི་ངོ་སྤྲོད་ཁ་གསལ། 

ང གནད་དོན་ཁ་གསལ། 

ཅ གནམ་ལཱུ་ཟླ་ཚེས་དང་སྤྱི་ལཱུའི་ཟླ་ཚེས། 

ཆ ཕུལ་མི་དང་རྒྱབ་མི་ཚུ་གི་མིང་དང་མིང་རྟགས། 
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༤ མཚན་ཉིད། 
ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་ཕུལ་ནིའི་ཁྲིམས་འབྲེལ་ཡིག་རིགས་ སྤྱིར་བཏང་གི་མཚན་ཉིད་འདི་ སོ་སོའི་གནད་དོན་དང་གཅིག་ཁར་ གཤམ་གསལ་
གྱི་ཁྱད་ཆོས་ཚུ་ཚང་དགོཔ་ཨིན། 

 
ཀ རྩ་ཕན་གཉིས་ཀྱི་ངོ་སྤྲོད་ཁ་གསལ། 
ཁ རང་ལཱིགས་གནམ་ལཱུ་ཟླ་ཚེས་དང་ སྤྱི་ལཱུ་་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་་་ཚེས་་་་་་་ 
ག ཁྲིམས་འབྲེལ་གྱི་ཡིག་རིགས་ཚུ་ནང་ ཁྲིམས་ཀྱི་དབུ་འཕང་ལཱི་ ཆེ་བསྟོད་ཀྱི་གུས་ཚིག་བཙུགས་དགོཔ་ཁག་ཆེ། 
ང འབྲུག་གཞུང་དཔང་པོར་བཙུགས་ཏེ་ གཡོ་མེད་དྲང་བདེན་ཐོག་ལཱི་ཕུལ་བའི་བརྡ་མཚོན་ལཱི་ བཤེར་ཡིག་དང་ཞུ་ཚིག་ ཉེས་འཛུགས་
 མཇུག་ལཱི་ ཁྲིམས་རྟགས་སྦྱར་དགོ། 
ཅ ཕུལ་མིའི་མིང་དང་ཁྲིམས་རྟགས་གུར་ མིང་རྟགས་བཀོད་དགོཔ་ཨིན། 
ཆ ཁྲིམས་འབྲེལ་གྱི་ཡིག་རིགས་ཚུ་ འབྲུག་རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་ཡི་གུ་མགྱོགས་ཡིག་ནང་གཙོ་བོར་བཏོན་ཏེ་བྲི་དགོ། 
ཇ ཁྲིམས་འབྲེལ་གྱི་ཞུ་ཚིག་ ཡངན་ བཤེར་ཡིག་ཚུ་ སྔར་སྲོལ་ལམ་ལཱིགས་ནང་མ་གཏོགས་ ད་སྲོལ་ལམ་ལཱིགས་ནང་བྲི་མི་ཆོག། 
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༥ ཁྲིམས་འབྲེལ་ཡིག་རིགས་ཀྱི་དཔེ་བཀོད། 
ཀ ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་མ་ལྷོད་པའི་ཧེ་མ་ལག་ལུན་འཐབ་དགོ་པའི་ཁྲིམས་འབྲེལ་ཡིག་རིགས། 
 
ནང་འགྲིགས་གན་རྒྱ། 

 
གོ་དོན། 

ནང་འཁོད་བདེ་སྒྲིག་གི་གན་རྒྱ་ཡིག་རིགས་ཟེར་མི་འདི་ ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་མ་ལྷོད་པའི་ཧེ་མ་ མ་འགྲིགས་མི་རྩ་ཕན་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ བར་
མི་ཚུ་གིས་འགྲིགས་ཆ་བཟོ་བའི་གན་རྒྱའི་ཡིག་རིགས་ལཱི་སླབ་ཨིན། 
 
མཚན་ཉིད། 
1. མ་འགྲིགས་མི་རྩ་ཕན་གཉིས་དང་ རྒྱབ་མི་འཛོམས་དཔང་ཚུ་གི་མིང་དང་ཁ་བྱང་། 
2. མ་འགྲིགས་པའི་རྒྱུ་རྐྱེན་ཁ་གསལ། 
3. ནང་འགྲིག་གི་ཁ་ཚིག་གནད་དོན། 
4. ཁ་ཚིག་ལས་འགལན་ འབའ་དང་ཉེས་བྱ། 
5. དང་ལུན་འབད་དགོ་པའི་དུས་ཚད། 
6. མོས་མཐུན་གྲུབ་པའི་གནམ་ལཱུ་ཟླ་ཚེས། 
7. རྒྱབ་མི་འཛོམས་དཔང་། 
8. ཁྲིམས་རྟགས་དང་མིང་རྟགས། 
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དཔེ་བཀོད་ ༡ པ། བཟའ་ཚང་ནང་འགྲིག་གི་གན་རྒྱ། 
 
༉ ད་ལན༑ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་རྫོང་ཁག་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་རྒེད༌འོག༌ གཡུས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལས་ ངོ་མིང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་
་་་་་་་་་་་་་་་་དང་ ་་་་་་་་་་་་་་་རྫོང་ཁག་ ་་་་་་་་་་་་་རྒེད༌འོག༌ གཡུས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལས་ ངོ་མིང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་བཟའ་ཚང་གཉིས་ 
ཚེ་སྔ་མའི་ལས་དང་སྨོན་ལམ་ལས་བརྟེན་གཉེན་གྲོགས་ལཱི་བསྡོམས་ཏེ་ལཱུ་ངོ་་་་་་་་་་ཙམ་སོངམ་མ་ཚད་ བར་ན་བུ་གཞི་་་་་་་་་་་ཡང་ཚུད་དེ་ཡོད་
རཱིང་ ་་་་་་་་་་་་་་་་དེ་གིས་ ཨ་རྟག་ར་སྨྱོ་ཆང་ཚོད་མེད་འཐུངས་ཏེ་ ཁོ་རའི་ཨམ་སྲུ་ལཱི་རྡུང་རྫོབ་འབད་དོ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ད་རུས་སྤྱི་ཚེས་་་་་་་་་་
་་་་་ལཱི་རྡུང་རྫོབ་འབད་མི་འདི་གིས་ རྨ་བཏོན་དང་ཁྲག་བཏོན་སྦོམ་ར་བྱུང་ཡོདཔ་ལས་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཁ་ཐུག་ལས་  བློ་ཐག་གདིང་ལས་
རྫོགས་ཏེ་ཨིན་ཅི་མིན་ཅི་ཁ་བྱལ་ནི་སྦེ་ བར་ན་མི་བཙུགས་ཏེ་བློ་སླབ་པའི་སྐབས་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཁ་ཐུག་ལས་ ཧེ་མ་འབད་མི་ལཱི་བློ་འགྱོད་
དང་ ཤུལ་ལས་འདི་བཟུམ་མི་འབད་ནི་དང་ སྨྱོ་ཆང་ཡང་གཅད་ནི་ཨིན་ཟེར་ ཁས་བླངས་དམ་བཅའ་འབད་དེ་ གཉེན་གྲོགས་སྔར་ག་ཨིནམ་ 
གཅིག་ཁར་འཆམས་ཏེ་སྡོད་དགོ་པའི་བྱེལ་སྐད་ཤོར་ཏེ་འོངས་མི་འདི་ལཱི་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་ཁ་ཐུག་ལས་འབད་རཱིང་ བུ་གཞི་གི་ཕམ་གཅིག་ཨིན་པའི་
འདུ་ཤེས་བསྐྱེད་དེ་ འདི་གུར་བཏུབ་སྦེ་ངོས་ལུན་འབད་དེ་གྲུབ་པའི་བདེན་རྟགས་ལཱི་ བཟའ་ཚང་ནང་འགྲིག་གི་གན་རྒྱ་འདི་གུར་ རྩ་ཕན་རྒྱབ་མི་
དང་བཅས་པའི་མིང་ཡིག་ལག་བྲིས་བཀོད་གྲུབ་ཅི། ཕྱིན་ཆད་ད་ལས་ཕར་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཁ་ཐུག་ལས་ གོང་དོན་ལས་འགལ་བའི་བྱ་བ་འབྱུང་
ཚེ་ འབའ་དངུལ་ཀྲམ་ ༥༠༠/- དང་ ཉེས་བྱ་ཁྲིམས་ཀྱི་དགོངས་དོན་ལྟར་དུ་ཕྱག་ཕྱིད་ཞུ་ཆོག་པར་ཁས་བླངས་གྲུབ་པའི་གན་འཛིན་ལཱི། 
གནམ་ལཱུ་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་་ཚེས་་་་་་་་་་ལཱི་དང་ སྤྱི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལཱི། 
 

1. ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་རྟགས། 
2. རྒྱབ་མི་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་རྟགས། 
3. ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་རྟགས། 
4. རྒྱབ་མི་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་རྟགས། 
5. འཛོམས་དཔང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་རྟགས། 
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དཔེ་བཀོད་ ༢ པ། ཉོ་ཚོང་གི་གན་རྒྱ། 
 
༉ ད་ལན༑ དེ་ནི་ ་་་་་་་་་་་་་རྫོང་ཁག་ ་་་་་་་་་་རྒེད༌འོག༌ ་་་་་་་་་་་གཡུས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལས་ ངོ་མིང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་མི་
ཁུངས་ངོ་སྤྲོད་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་གི་མིང་ཐོག་ཁར་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་རྒེད་འོག་གི་ཁྲམ་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཅན་མའི་ནང་
གསལ་གྱི་ སྐམ་ཞིང་་་་་་་་་་་་་་་ཨེ་ཀར་་་་་་་་་་་་་་་ཌིསི་་་་་་་་་་་་་་་་་ཅན་མ་འདི་ ་་་་་་་་་་་་་་་རྫོང་ཁག་ ་་་་་་་་་་་རྒེད༌འོག༌ ་་་་་་་་་་་་
གཡུས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལས་ ངོ་མིང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་མི་ཁུངས་ངོ་སྤྲོད་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཅན་མ་ལཱི་ས་རིན་དངུལ་ཀྲམ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་
་་་་་སྤྲོད་ནི་གུར་ཁ་ཚིག་གྲུབ་ཡོད་པའི་ཐོག་ལས་དངུལ་ཀྲམ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལག་སྤྲོད་གྲུབ་པའི་ལྷག་ལཱིས་ དངུལ་ཀྲམ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་
འདི་ ཁྲམ་སྤོ་སོར་འབད་དེ་གྲུབ་པའི་ཉིན་མར་ ཚང་སྒྲིག་སྦེ་སྤྲོད་ནི་གུར་ རྩ་ཕན་བློ་སེམས་གཅིག་མཐུན་གྱི་སྒོ་ལས་གྲོས་ཐག་བཅད་དེ་གྲུབ་ཅི། 
གལ་སྲིད་ད་ལས་ཕར་ གོང་གི་གནད་དོན་ལས་འགལ་བའི་རིམ་པ་ རྩ་ཕན་ག་གི་ཧོངས་ལས་བྱུང་རཱིང་ འབའ་དངུལ་ཀྲམ་ ༥༠༠/- དང་ 
ཉེས་བྱ་ཁྲིམས་ཀྱི་དགོངས་དོན་ལྟར་དུ་ཕྱག་ཕྱིད་ཞུ་ཆོག་པར་ཁས་བླངས་གྲུབ་པའི་ རྩ་ཕན་རྒྱབ་མི་འཛོམས་དཔང་དང་བཅས་པའི་ མིང་ཡིག་ལག་
བྲིས་བཀོད་གྲུབ་པའི་གན་འཛིན་ལཱི། གནམ་ལཱུ་་་་་་་་ཟླ་་་་་ཚེས་་་་་་་་་་ལཱིའམ་སྤྱི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལཱི། 

 
1. ས་ཆ་བཙོང་མི་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་རྟགས། 
2. རྒྱབ་མི་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་རྟགས། 
3. ས་ཆ་ཉོ་མི་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་རྟགས། 
4. རྒྱབ་མི་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་རྟགས། 
5. འཛོམས་དཔང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་རྟགས། 
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ཞུ་ཚིག་/བཤེར་ཡིག། 
གོ་དོན། 
1. ཞུ་ཚིག་ ཡངན་ བཤེར་ཡིག་ཟེར་མི་འདི་ ཞི་རྩོད་དང་ཉེས་རྩོད་ཀྱི་རིགས་ རྩོད་དོན་ག་ཅིའི་སྐོར་ལས་ཨིན་རཱིང་ རྩོད་རྩའི་ཁ་ཐུག་

ལས་ རྩོད་བཤེར་གྱི་དོན་ལཱི་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་ཕུལ་བའི་རིགས་ལཱི་བཤེར་ཡིག་ཟེར་སླབ་ཨིན། 
 

2. རྩོད་བཤེར་གྱི་དོན་ལཱི་མེན་པར་ མཚམས་འཇོག་ཞུ་ནི་དང་ ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་ལས་ ངོས་སྦྱོར་བཀའ་རྒྱ་ལ་སོགས་པ་ཞུ་ནིའི་དོན་
ལཱི་ གནད་དོན་སྤྱིར་བཏང་གི་ཞུ་བ་ཕུལ་བའི་རིགས་ལཱི་ ཞུ་ཚིག་ཟེར་སླབ་ཨིན། 

 

དཔེ་བཀོད་ ༣ པ། རྩོད་རྩའི་བཤེར་ཡིག། 
 
༊ བདེན་རྫུན་དྲང་པོའི་ཐིག་གི་ཤན་འབྱེད་རྫོང་ཁག་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སའི་ཁྲིམས་ཁྲིའི་དྲུང་དུ། 
 
        གུས་པ་་་་་་་་་་་་་་རྫོང་ཁག་་་་་་་་་་་་་་་་་རྒེད༌འོག༌ 
གཡུས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལས་ མི་ཁུངས་ངོ་སྤྲོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ཅན་མ་ནས་ཞུ་གསོལ། གུས་པའི་ཕ་མ་གཉིས་ལཱི་ ང་བཅས་
སྤུན་ཆ་ ༣ ཡོད་དེ་འབད་རཱིང་ ཕམ་གཉིས་ཆ་ར་མི་རྟག་ལྔ་ལམ་དུ་ཐལ་ཚར་བའི་ཤུལ་ལཱི་ ཕོ་རྒནམ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་དང་ ཨ་ཞེམོ་་་་་་་་་་་
་་་་་་་་་་་་་་་གཉིས་ཀྱིས་ ཕ་མའི་རྒྱུ་ཆ་དང་སམ་ས་ཞིང་ལཱི་དབང་ཚད་ཧྲིལ་བུམ་བཟུང་སྟེ་ ང་ལཱི་ ཕ་མའི་ཤུལ་གྱི་སྐལ་བར་ག་ནི་ཡང་རུ་མ་སྟེར་
བར་ ཁེ་རྒུད་མ་བཏུབ་པར་བརྟེན་ ཁྲིམས་སར་ཞུ་གཏུགས་མ་འབད་ཐབས་མེད་བྱུང་ཡོད་ཞུ་ན་ ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་ལས་ རང་གི་ཕ་མའི་
ཤུལ་གྱི་སྐལ་བ་བགོ་བཤའ་ཚུ་ བུ་གཞི་ག་ར་ལཱི་འདྲན་འདྲ་འཐོབ་ནི་ཡོད་པའི་ དྲང་ཁྲིམས་བཀའ་ཁྱབ་ཀྱི་སྐྱིད་སྡུག་གནང་སྟེ་བཀའ་དྲིན་བསྐྱངས་
གནང་ཞུ་བ་མཁྱྱཻན་མཁྱེན། ཞེས་གནམ་ལཱུ་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་ཚེས་་་་་ལཱིའམ་ སྤྱི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལཱི་གོང་མིང་པས་ 
           གུས་བཅས་ 
            ཕུལ། 
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དཔེ་བཀོད་ ༤ པ། རྩོད་ཟླའི་བཤེར་ཡིག། 
 
༊ བདེན་རྫུན་སོམ་ཉིའི་དྲྭ་བ་གཅོད་པའི་རྫོང་ཁག་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སའི་ཁྲིམས་ཁྲིའི་དྲུང་དུ། 
 
          གུས་པ་་་་་་་་་་་་་་རྫོང་ཁག་ ་་་་་་་་་རྒེད༌འོག༌ 
གཡུས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལས་ངོ་མིང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ མི་ཁུངས་ངོ་སྤྲོད་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ཅན་མ་དང་ ངོ་མིང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་མི་
ཁུངས་ངོ་སྤྲོད་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཅན་མ་གཉིས་ནས་ཞུ་གསོལ། དེ་ནི་ གནམ་ལཱུ་་་་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་་་་ཚེས་་་་་་་་་་་ཉིན་ ཁྲིམས་ཀྱི་
འདུན་ས་ལས་ ང་བཅས་་གཉིས་ལཱི་ རྩོད་རྩ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་གིས་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་ཞུ་ཚིག་ཕུལ་ཏེ་ཡོད་མི་གི་ རྩོད་ལན་ཕུལ་དགོཔ་
སྦེ་བཀའ་གནང་མི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ང་བཅས་སྤུན་ཆ་ཚུ་གི་ཕ་མའི་ཤུལ་གྱི་ཐོབ་ལམ་སྐོར་ལས་ ཁ་གསལ་རྐྱབ་སྟེ་ཞུ་ནི་ཨིན། 
 
 དལ་གཞིར་ ཕ་མའི་ཤུལ་ཚུ་ བུ་གཞི་ག་ར་ལཱི་ཐོབ་ལམ་ཡོད་དེ་འབད་རཱིང་ ང་བཅས་ཀྱི་ནུ་གཅུང་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཐད་ ཁོ་ར་རང་
མགོ་འདྲོངས་མ་འདྲོངས་ཅིག་ལས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་གྱི་ཁྱིམ་ནང་རྨགཔ་སྦེ་འཛུལ་ཏེ་ ཕ་གཞི་ཁར་དྲོ་ལྟོ་གཅིག་གི་ཕན་ཐོགས་པའི་ཤུལ་ཡང་
མེདཔ་མ་ཚད་ ཧེ་མ་ཕམ་གཉིས་ཡོད་པའི་སྐབས་ལཱི་ཡང་ ཕ་མ་ལཱི་ཕྱག་ཕྱིད་ཞབས་ཏོག་ག་ནི་ཡང་ཞུ་ཞུཝ་མེདཔ་ལས་བརྟེན་ ད་རུས་ཕ་
ཤུལ་ལས་ཐོབ་ལམ་ག་ནི་ཡང་སྤྲོད་མི་ཚུགས་ཟེར་ཞུ་ནི། དེ་མ་ཚད་ཕ་མའི་མི་རྟག་ལམ་འཇུག་ཚུ་ཡང་ག་ར་ ང་བཅས་སྤུན་ཆ་རྒན་ཤོས་གཉིས་
ཀྱི་ཁ་ཐུག་ལས་འབད་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ ཕ་མའི་ཤུལ་ཚུ་ ང་བཅས་གཉིས་ལཱི་ར་འཐོབ་ནི་ཡོད་པའི་དྲང་ཁྲིམས་གནང་སྟེ་ བཀའ་དྲིན་བསྐྱངས་
གནང་ཞུ་བ་མཁྱྱཻན་མཁྱེན། ཞེས་གནམ་ལཱུ་་་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་ཚེས་་་་་་་ལཱིའམ་ སྤྱི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལཱི་གོང་མིང་པས་ 
             གུས་བཅས་ 
            ཕུལ། 
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དཔེ་བཀོད་ ༥ པ། ནང་འགྲིག་ཞུ་ཚིག། 
 
༊ ལཱིགས་གཉིས་ཁྲིམས་ཀྱི་བདག་ཉིད་རྫོང་ཁག་ཁྲིམས་འདུན་གྱི་ཁྲིམས་ཁྲིའི་དྲུང་དུ། 
 
           གུས་པ་་་་་་་་་་་་་་རྫོང་ཁག་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་རྒེད༌འོག༌ 
གཡུས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལས་་ངོ་མིང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ མི་ཁུངས་ངོ་སྤྲོད་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ཅན་མ་དང་ ངོ་མིང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་མི་
ཁུངས་ངོ་སྤྲོད་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཅན་མ་དང་ ངོ་མིང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་མི་ཁུངས་ངོ་སྤྲོད་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཅན་མ་གསུམ་ཐུན་མོང་
ནས་ཞུ་གསོལ། དེ་ནི་ ང་བཅས་གསུམ་ ཕ་མའི་ཤུལ་གྱི་སྐོར་ལས་མ་འགྲིགས་པར་ ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་ལཱི་ཞུ་གཏུགས་འབད་བའི་མཐའ་
མར་ ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་ལས་ ནང་འགྲིག་འབད་དགོ་པའི་བཀའ་རྒྱ་གནངམ་བཞིན་དུ་ ང་བཅས་རའི་རྒྱབ་མི་ཚུ་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ཡང་ གྲོས་
འཆར་གྱི་ལམ་སྟོན་འབད་མི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ནང་འགྲིག་གྲུབ་པའི་ཞུ་ཚིག་ཕུལ་ནི་ཨིན། 
 
 དེ་ཡང་ ཕ་ཁྱིམ་དང་གཅིག་ཁར་ ནང་གི་ཅ་ཆས་ཚུ་ཁྱིམ་ནང་སྡོད་མི་གཉིས་ལཱི་ཐོབ་པའི་ཁ་ལཱི་ ཕ་གཞིས་ ཨེ་ཀར་ ༦ ཡོད་མི་
ལས་ སྐམ་ཞིང་ཨེ་ཀར་ ༡ ནུ་གཅུང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལཱི་ཕ་མའི་ཤུལ་སྦེ་བྱིན་ནི་དང་ གཞན་ཆུ་ཞིང་དང་ སྐམ་ཞིང་ཚོད་ས་ག་ར་ཆ་སྟེ་ ཨེ་
ཀར་ ༥ ཁྱིམ་ནང་སྡོད་མི་ལཱི་ཐོབ་སྦེ་བཟོ་མི་ལཱི་ མོས་མཐུན་བྱུང་སྟེ་ནང་འགྲིག་གྲུབ་ཡོདཔ་བཞིན་དུ་ ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་ལས་ཡང་ དེ་
ལཱིགས་ཀྱི་ཆ་འཇོག་གནང་སྟེ་ འཁྲུན་ཆོད་བཏོན་ཏེ་བཀའ་དྲིན་བསྐྱངས་གནང་ཞུ་བ་མཁྱྱཻན་མཁྱེན། ཞེས་གནམ་ལཱུ་་་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་་་་ཚེས་་་་་་་་་
་་ལཱིའམ་ སྤྱི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལཱི་ 
      གུས་བཅས 
       ཕུལ། 
 
 
1. རྩོད་རྩ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་རྟགས། 
2. རྩོད་རྩའི་རྒྱབ་མི་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་རྟགས། 
3. རྩོད་ཟླ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་རྟགས། 
4. རྩོད་ཟླའི་རྒྱབ་མི་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་རྟགས། 
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དཔེ་བཀོད་ ༦ པ། ཕྱིར་བཏོན་ཞུ་ཚིག། 
 
༊ དྲང་པོའི་ཁྲིམས་ཀྱི་བདག་ཉིད་རྫོང་ཁག་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སའི་དྲང་དཔོན་མཆོག་གི་དྲུང་དུ། 
 
        གུས་རྩོད་རྩ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་མིང་ནས་ཞུ་
གསོལ། སྤྱི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་གྱི་ཉིན་མར་ ཕ་མའི་ཤུལ་གྱི་སྐལ་བ་བགོ་བཤའི་སྐོར་ལས་ སྤུན་ཆ་རྒས་ཤོས་གཉིས་དང་གཅིག་
ཁར་ རྩོད་བཤེར་འབད་དགོ་པའི་བཤེར་ཡིག་ རྫོང་ཁག་ཁྲིམས་འདུན་ལཱི་ ཕུལ་ཡོདཔ་ཨིན་རཱིང་ ཕམ་ས་འོག་འགྱོཝ་ད་ གཏམ་ས་སྟེང་ལཱི་
བཏོན་ནི་འདི་ ཕ་མའི་ཞབས་འདྲེན་ཨིནམ་ལས་བརྟེན་ སྤུན་ཆ་རྒན་ཤོས་གཉིས་དང་གཅིག་ཁར་ རྩོད་བཤེར་མི་འབད་ནི་གི་རུ་ཐག་བཅད་ཡོདཔ་
ལས་ ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་ལས་ཡང་ཆ་མེད་གནང་སྟེ་ ང་གིས་ཕུལ་མི་བཤེར་ཡིག་ལཱུག་སྟེ་གནང་ཐབས་ཡོད་པར་ཞུ་བ་མཁྱྱཻན་མཁྱེན། ཞེས་
གནམ་ལཱུ་་་་་་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་ཚེས་་་་་་་་སྤྱི་ཚེས་་་་་་་་་་་ལཱི་ 
     གུས་བཅས་ 
      ཕུལ། 
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དཔེ་བཀོད་ ༧ པ། མཐོ་གཏུགས་ཞུ་ཚིག། 
 
༊ བདེན་རྫུན་སོམ་ཉིའི་དྲྭ་བ་གཅོད་མཛད་རྫོང་ཁག་ཁྲིམས་འདུན་དྲང་དཔོན་མཆོག་གི་དྲུང་དུ། 
 
          གུས་པ་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ནས་ཞུ་གསོལ། 
མདང་ཞག་ ས་གནས་ལཱིང་བསྟན་ཕུག་ གནམ་ཐང་གི་ཉེ་འདབས་ལཱི་ ས་ཚན་ཨང་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཅན་མ་དང་ ་་་་་་
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ཅན་མ་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་མ་འགྲིགསཔ་ཐོན་མི་ལཱི་ རྫོང་ཁག་ཁྲིམས་འདུན་ལས་གནང་བའི་འཁྲུན་ཆོད་ཀྱིས་ རྩོད་
རྩ་རང་ལཱི་ དྲང་ཁྲིམས་མ་ཐོབ་པར་ཁེ་རྒུད་མ་བཏུབ་པའི་སྐྱིད་སྡུག་སྦོམ་ཕོག་སྟེ་ཡོད་མི་དེ་ ཆེ་མཐོ་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་མཐོ་གཏུགས་འབད་
ཆོག་པའི་བཀའ་རྒྱ་ཅིག་ འཕྲལ་མགྱོགས་སུ་གནང་ཐབས་ཞུ་བ་མཁྱྱཻན་མཁྱེན། ཞེས་གནམ་ལཱུ་་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་ཚེས་་་་་་ལཱིའམ་ སྤྱི་ཚེས་་་་་་
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལཱི་ 
   གུས་བཅས་ 
    ཕུལ། 
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ཁ ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་ལྷོད་ཞིནམ་ལས་ལག་ལུན་འཐབ་དགོ་པའི་ཁྲིམས་འབྲེལ་ཡིག་རིགས། 
གོ་དོན། 
ཀ ཉེས་འཛུགས་ཞུ་ཚིག། 
ཉེས་འཛུགས་ཟེར་མི་འདི་ ཉེས་ལས་ལག་ལུན་འཐབ་མི་དེ་ སྒེར་པའི་མི་ངོ་ཅིག་ཨིན་པ་ཅིན་ ཉེས་ལས་སྙན་ཞུ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ འབྲུག་གི་
རྒྱལ་གཞུང་འགག་སྡེའི་ཁ་ཐུག་ལས་བཀོད་ནི་གི་ལམ་ལཱིགས་ཅིག་དང་ གནོད་འགེལ་གྱི་ལག་ལུན་འཐབ་མི་དེ་ སྤྱི་གཡོགཔ་ཅིག་ཨིན་པ་ཅིན་ 
ཁྲིམས་དང་རྒྱབ་འགལ་གྱི་གནས་ལཱིགས་སྐོར་ འབྲུག་གི་རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་གི་འགོ་འདྲེན་ཐོག་ལཱི་ ཁྲིམས་དོན་ཀ་རྟགས་དང་
བཅསཔ་སྦེ་ ཉེས་པ་ར་སྤྲོད་འབད་མིའི་ཡི་གུ་དེ་ལཱི་སླབ་ཨིན། 
 
ཁ གཉེན་ཐམ་གྱི་བཤེར་ཡིག། 
བཟའ་ཚང་ཕོ་མོ་གཉིས་གཉེན་སྦེ་བསྡོམས་ཞིནམ་ལས་ བུ་གཞི་ག་དེམ་ཅིག་ར་ཚུད་ཡོད་རཱིང་ ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་ལས་གཉེན་ཐམ་ལཱུགས་སུ་ཞུ་
ཞུཝ་མེད་པ་ཅིན་ གཉེན་གྱི་གྲངས་སུ་མ་ཚུདཔ་ལས་བརྟེན་ ཕོ་མོའི་བར་ན་གཉེན་ལམ་དར་གྱིས་སྦྲེལ་ཏེ་ དར་ཆད་རཱིང་མདུད་པ་མི་ཞིག །མི་
ཚེ་ཡོལ་རཱིང་དམ་ཚིག་མི་འཁྲུལ།། ཟེར་བའི་དཔེ་དོན་ལྟར་ ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་རྟགས་དང་རྟེན་འབྲེལ་གྱི་དོན་ལཱི་ གཉེན་སྦྱོར་ངོ་མར་ཆ་འཇོག་
གྲུབ་པའི་ཁྲིམས་ཀྱི་བཀའ་རྒྱ་ཞུ་ནིའི་རིམ་པ་དེ་ལཱི་ གཉེན་ཐམ་གྱི་བཤེར་ཡིག་ཟེར་སླབ་ཨིན། 
 
ག འདེམས་ངོའི་བཤེར་ཡིག། 
དམངས་གཙོའི་རིང་ལཱིགས་ཀྱི་ལྟ་བ་གཟུང་མི་སྲིད་དོན་ཚོགས་པ་དང་ ས་གནས་གཞུང་སྐྱོང་གི་འགོ་ཁྲིདཔ་ཚུ་ བཙག་འཐུའི་རིམ་པ་ནང་བཅའ་མར་
གཏོགས་ནི་གི་དོན་ལཱི་ འདེམས་ངོ་དེ་གིས་ དེའི་ཧེ་མར་ཉེས་ཅན་གྱི་གནོད་འགེལ་གང་རཱིང་ཅིག་ལཱི་བརྟེན་ བཙོན་ཁྲིམས་སྨིན་པའི་འཛིན་ཐོ་ཡོད་
མེད་སྐོར་ལས་ ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་ལས་ རྒྱབ་སྣོན་བཀའ་རྒྱ་ཞུ་ནིའི་རིམ་པ་དེ་ལཱི་ འདེམས་ངོའི་བཤེར་ཡིག་ཟེར་སླབ་ཨིན། 
 
ང རྒྱབ་མི་ ཡངན་ ངོ་ཚབ་དབང་ཚད་ཞུ་ཚིག། 
རྩོད་གཞིའི་དོན་ལཱི་ རྩ་བོ་རང་སོའི་བློ་འདོད་དང་འཁྲིལ་ཏེ་གདམ་ཁ་རྐྱབ་ཞིནམ་ལས་ འབྲུག་པའི་མི་ཁུངས་ཨིན་པའི་རྒྱབ་མི་ཅིག་ལཱི་འདྲི་བསྟུན་
འབད་ནི་དང་ ངོ་ཚབ་སྦེ་བཙུགས་ཆོག་པའི་རྩ་ཕན་ཚུ་ལཱི་ཐོབ་དབང་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ དེའི་དོན་ལཱི་རིམ་པ་སྒྲིག་མི་འདི་ལཱི་ ངོ་ཚབ་དབང་ཚད་ཀྱི་
ཞུ་ཚིག་ཟེར་སླབ་ཨིན། 
 
ཅ རྒྱབ་མི་ ཡངན་ ངོ་ཚབ་མ་དགོ་པའི་ཞུ་ཚིག། 
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རྩོད་རྩ་དང་རྩོད་ཟླ་ཚུ་ལཱི་ ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་ལས་ རྒྱབ་མིའི་ཐོབ་དབང་དགོ་དང་མི་དགོའི་གདམ་ཁ་རྐྱབ་ནིའི་དོན་ལཱི་ ལག་ཁྱེར་འཆང་མི་འབྲུག་
པའི་རྒྱབ་མི་ཚུ་གི་མིང་ཐོ་དང་བཅསཔ་སྦེ་ འབྲི་ཤོག་གཉིས་རུ་གནང་བའི་སྐབས་ལཱི་ རྩ་བོ་རང་སོའི་བློ་འདོད་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ འབད་ཆོག་པའི་གོ་
སྐབས་ཡོད་མི་རིམ་པ་དེ་ལཱི་ ངོ་ཚབ་མ་དགོ་པའི་ཞུ་ཚིག་ཟེར་སླབ་ཨིན། 
 
ཆ བཤེར་འདོད་མེད་པའི་ཞུ་ཚིག། 
རྩོད་ཟླའི་སྐོར་ལས་ ཁྲིམས་མཐུན་དང་ དོན་ཁུངས་ཅན་གྱི་ཉོག་འཛིང་ངེས་བདེན་གང་ཡང་མེད་པ་ཅིན་ རྩོད་བཤེར་མཛད་འཕྲོའི་བར་ན་ལཱི་ ཉེས་
ལན་གསལ་ཞུའམ་ བཤེར་འདོད་མེད་པའི་གསལ་ཞུའི་ཐོག་ལཱི་ རྩོད་གཞི་མཇུག་སྒྲིལ་གྱི་དོན་ལཱི་ རྩ་ཕན་གྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ཞུ་བ་ཕུལ་ཐབས་
ཀྱི་རིམ་པ་དེ་ལཱི་ བཤེར་འདོད་མེད་པའི་ཞུ་ཚིག་ཟེར་སླབ་ཨིན། 
 
ཇ དཔང་པོ་མདུན་བདར་མཛད་དགོ་པའི་ཞུ་ཚིག། 
རྩོད་རྩ་དང་རྩོད་ཟླ་ག་འབད་རཱིང་ཅིག་གིས་ ཁོང་རའི་ཉེན་སྲུང་དང་སྒྲུབ་བྱེད་སྟོན་ཐབས་ཀྱི་དོན་ལཱི་ འབྲུག་ནང་འཁོད་ལས་ཨིན་པའི་འབྲེལ་ཡོད་
དཔང་པོ་ཚུ་ འབོ་ཆོག་པའི་ཐོབ་དབང་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ དེ་ལཱིགས་ཀྱི་རིམ་པ་སྒྲིག་ཐབས་ཀྱི་ཞུ་བ་དེ་ལཱི་ དཔང་པོ་མདུན་བདར་གྱི་ཞུ་ཚིག་ཟེར་སླབ་
ཨིན། 
 
ཉ དཔང་པོ་མ་དགོ་པའི་ཞུ་ཚིག། 
རྩོད་རྩ་དང་རྩོད་ཟླ་ག་འབད་རཱིང་ཅིག་གིས་ ཁོང་རའི་ཉེན་སྲུང་དང་སྒྲུབ་བྱེད་སྟོན་ཐབས་ལཱི་ འབྲུག་ནང་འཁོད་ལས་ཨིན་པའི་འབྲེལ་ཡོད་དཔང་པོ་ཚུ་ 
འབོ་ཆོག་པའི་ཐོབ་དབང་བཤོལ་བཞག་སྟེ་ རང་སོའི་བློ་འདོད་དང་འཁྲིལ་ཏེ་དཔང་པོ་མདུན་བདར་འབད་མ་དགོ་པའི་ཞུ་བ་ཕུལ་ནིའི་རིམ་པ་དེ་ལཱི་
སླབ་ཨིན། 
 
ཏ མངོན་སྟོན་གྱི་ཞུ་ཚིག། 
རྩོད་གཞི་ལས་བརྟེན་པའི་དཔང་པོ་དང་ རྒྱུ་དངོས་སྒྲུབ་བྱེད་ཀྱི་ཡིག་རིགས་ག་ཅི་ཨིན་རཱིང་ ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་སྙན་གསན་རིམ་པའི་ཐོག་ལཱི་ རྩ་
ཕན་འཛོམས་ཐོག་མངོན་སྟོན་མཛད་ཞིནམ་ལས་ དེ་དང་བསྟུན་པའི་བདེན་ཁུངས་ངོས་ལུན་གྱི་རིམ་པ་དེ་ལཱི་ མངོན་སྟོན་གྱི་ཞུ་ཚིག་ཟེར་སླབ་ཨིན། 
 
ཐ གདོང་བཤེར་མཛད་དགོ་པའི་ཞུ་ཚིག། 
ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་ལས་ འགུགས་བརྡ་མཛད་པའི་དཔང་པོ་དང་གཅིག་ཁར་ རྩོད་ཉོག་རུ་རུ་བཞིན་དུ་ རྩ་ཕན་གཅིག་གིས་གཅིག་ལཱི་ གདོང་
བཤེར་རྐྱབ་སྟེ་ དབྱེ་བ་དཔྱད་ནིའི་དོན་ལཱི་ཞུ་བ་ཕུལ་ཐབས་ཀྱི་རིམ་པ་དེ་ལཱི་ གདོང་བཤེར་གྱི་ཞུ་ཚིག་ཟེར་སླབ་ཨིན། 
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ད ཁྲིམས་སྡེའི་ཞིབ་དཔྱད་ཞུ་ཚིག། 
ཞི་རྩོད་དང་ཉེས་རྩོད་ཀྱི་གནད་དོན་ག་ཅི་ནང་ཨིན་རཱིང་ རྩ་ཕན་རང་སོའི་རུ་འདོད་དང་བསྟུན་ ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་ལས་ཞིབ་དཔྱད་མཛད་དགོ་པའི་ཞུ་
བ་ཕུལ་ཐབས་ཀྱི་རིམ་པ་དེ་ལཱི་སླབ་ཨིན། 
 
ན བཀག་འཛིན་མཛད་དགོ་པའི་ཞུ་ཚིག། 
ཞི་རྩོད་དང་ཉེས་རྩོད་ཀྱི་གནད་དོན་གང་རཱིང་ཅིག་ལཱི་བརྟེན་ རྩོད་གཞི་དབྱེ་འཕྲོའི་བར་ན་ གཞིས་གནས་ཁང་གསུམ་ལ་སོགས་པ་ ཁྲིམས་ཀྱི་
འདུན་ས་ལས་ བཀག་འཛིན་མཛད་དགོ་པའི་ཞུ་བ་ཕུལ་ཐབས་ཀྱི་རིམ་པ་དེ་ལཱི་སླབ་ཨིན། 
 
པ མཚམས་འཇོག་ཞུ་ཚིག། 
ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་རྩོད་གཞི་དབྱེ་འཕྲོ་ལཱི་ རྩ་ཕན་གྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ངལ་གསོ་ཞུ་ནིའི་རིམ་པ་དེ་ལཱི་ མཚམས་འཇོག་ཞུ་ཚིག་ཟེར་སླབ་ཨིན། 
 
ཕ ངག་བརྗོད། 
རྩོད་རྩ་དང་རྩོད་ཟླ་དཔང་པོ་ག་འབད་རཱིང་ཅིག་གིས་ ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་ངག་ཐོག་ཞུ་ཞིནམ་ལས་ ཡིག་ཐོག་བཀོད་དེ་ཕུལ་ཚར་བའི་མཇུག་ལཱི་
ཕྱིན་ཆད་གོང་ཞུ་དེ་ལཱི་ ཧེ་བག་རྫུན་ཞུའི་རིམ་པ་རུ་ཐོན་པ་ཅིན་ ཉེས་ཁྲིམས་ཕྱག་ཕྱིད་ཞུ་ནི་ཨིན་ཟེར་ཕུལ་མི་དེ་ལཱི་སླབ་ཨིན། 
 
བ འདུམ་འགྲིག་གྲུབ་པའི་ཞུ་ཚིག། 
ཞི་རྩོད་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་ཚུ་ནང་ རྒྱབ་མིའི་གྲོགས་རམ་ཡོད་མེད་ཇི་ལྟར་ཡང་ རྩ་ཕན་རང་སོའི་བློ་འདོད་དང་བསྟུན་ ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་
ལས་ ནང་འཁོད་འདུམ་འགྲིག་གི་གོ་སྐབས་དང་བཅསཔ་སྦེ་ དེའི་དོན་ལཱི་ཞུ་བ་ཕུལ་ནིའི་རིམ་པ་དེ་ལཱི་སླབ་ཨིན། 
 
མ མཐའ་བསྡོམས་གྲུབ་པའི་ཞུ་ཚིག། 
རྩ་ཕན་རང་སོའི་ཁ་ཐུག་ལས་ རྩོད་གཞི་དང་སྒྲུབ་བྱེད་ བཤེར་བཅུད་བསྡུ་ནིའི་གོ་སྐབས་དང་བསྟུན་ རྩོད་ཉོག་གི་བརྒལ་ལན་དང་ སྒྲུབ་བྱེད་ཕུལ་
ནི་ ཞིབ་དཔྱད་དང་ དཔང་པོ་མདུན་བདར་མཛད་དགོཔ་ གདོང་བཤེར་ལ་སོགས་པ་ག་ཅིའི་ཐད་ལས་འབད་རཱིང་ སྙན་གསན་རིམ་པའི་སྐབས་ལཱི་ 
ཁྲིམས་འདུན་ལས་གོ་སྐབས་ཧྲིལ་བུམ་གནང་ཡོདཔ་ལས་ ཕྱིན་ཆད་དེ་ལས་འགལ་བའི་གནད་དོན་ ལྷག་འཐེབ་གང་ཡང་མེད་ཟེར་བའི་ཞུ་བ་ཕུལ་
ནིའི་རིམ་པ་དེ་ལཱི་སླབ་ཨིན། 
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དཔེ་བཀོད་ ༡ པ། ཉེས་བཙུགས་ཞུ་ཚིག། 
 

རྟོགས་བརྗོད། 
ངོ་མིང་། : ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 
གོ་གནས། : ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 
ལཱུ་གྲངས། : ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 
གཡུས། : ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 
རྒེད་འོག། : ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 
རྫོང་ཁག། : ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 
གུང་ཨང་། : ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 
ཁྲམ་ཨང་། : ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 
མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་། : ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 
བརྒྱུད་འཕྲིན་ཨང་། : ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 
ད་ལྟོའི་ཁ་བྱང་། : ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 
 
རྩོད་ཉོག་རྒྱབ་ཁུངས། 
 ཉེས་ཅན་ཁོ་ར་ སློབ་རིམ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་པ་ཚུན་ཤེས་ཡོན་ལྷབ་ཞིནམ་ལས་ སྤྱི་ལཱུ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལས་་་་་་་་་་་
་་་་་་་་་་་ཚུན་ལཱུ་ངོ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་རིང་ ལྷན་ཁག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་མངའ་འོག་གི་ལས་ཁུངས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་
་་་་་ནང་ དངུལ་རྩིས་འགོ་དཔོན་སྦེ་ཕྱག་ཞུ་སྡོད་མི་ཅིག་ཨིནམ་མ་ཚད་ ཁོ་རའི་ཨམ་སྲུ་དེ་ཡང་ཚོང་འབྲེལ་འཐབ་སྟེ་སྡོད་མི་ཅིག་ཨིན་པས། 
 
 དེ་བཞིན་དུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ ཡངན་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ དམིགས་བསལ་གྱིས་འགོ་
འདྲེན་ཐོག་ལཱི་ ཞིབ་དཔྱད་མཐིལ་ཕྱིན་འབད་ཞིནམ་ལས་ འབྲེལ་གནད་དེའི་སྐོར་ལས་ ཉེས་འཛུགས་བཀོད་དེ་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་ཕུལ་
གྲབས་འབད་ནིའི་དོན་ལཱི་ ཡིག་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་སྤྱི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཅན་མ་དང་མཉམ་སྦྲགས་ རྩོད་དཔོན་ཡོངས་
ཁྱབ་ཡིག་ཚང་འདི་ནང་ལྷོད་ཅི། 
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ཉེས་འཛུགས། 
 གོང་གསལ་མི་ངོ་དེ་གིས་ སྤྱི་ལཱུ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལཱུའི་འཆར་དངུལ་ཐོག་ལས་ སྒེར་སྤྱོད་འབད་བའི་གནད་ཁུངས་ཐོནམ་ལས་
བརྟེན་ འབྲེལ་གནད་ཡོད་པའི་ཁྲིམས་ཡིག་དོན་ཚན་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཅན་མ་ལས་འགལ་བའི་ཉེས་ལས་འཐབ་ཡོདཔ་ ངེས་བདེན་
ཨིན་པ་བཅས་ཞུ་བ་མཁྱེན། 
 
 
 
 

(་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་) 
རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ། 
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དཔེ་བཀོད་ ༢ པ། གཉེན་ཐམ་བཤེར་ཡིག།       འབྲི་ཤོག་དྲུག་པ།(ཇི-༦) 
 
༊ བདེན་རྫུན་སོམ་ཉིའི་དྲྭ་བ་གཅོད་པའི་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སའི་ཁྲིམས་ཁྲིའི་དྲུང་དུ། 
 
          སྒོ་གསུམ་གུས་ གཉེན་
ཐམ་ཞུ་མི་ཕོ་མོ་གཉིས་ནས་ཕྱག་བཅས་ཞུ་གསོལ། དེ་ནི་ རང་སོའི་གནམ་བསྐོས་ལས་དབང་བཙན་པས་གཉེན་དུ་བསྡོམས་ཡོདཔ་ལས་ ཁྲིམས་
ཀྱི་འདུན་ས་ལས་ གཉེན་སྦྱོར་ཆ་འཇོག་གི་གཉེན་ཐམ་གནང་ཐབས་ཀྱི་བཤེར་ཡིག་ཕུལ་དོན། 
1. ཕོའི་མིང་གསལ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་སྐྱེས་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་

་་་་་་་་་་་་་ཕ་མིང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་མ་མིང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ཁྲམ་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་ གུང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་གཡུས་་་
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་རྒེད་འོག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་རྫོང་ཁག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་དྲུང་ཁག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 

2. མོའི་མིང་གསལ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་སྐྱེས་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་
་་་་་་་་་་་་ཕ་མིང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་མ་མིང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ཁྲམ་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་ གུང་ཨང་་་་་་་་་་་་་་གཡུས་་་་་
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་རྒེད་འོག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་རྫོང་ཁག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་དྲུང་ཁག་་་་་་་་་་་་་་་་་། 

3. ཡིག་ཆ། 
 ཀ༽ ཕོ་མོ་གཉིས་ཀྱི་མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་འདྲ། 
 ཁ༽ འབྲི་ཤོག་ ༨ པ་ འབའ་གན། 
 
མཚམས་ཞུ། 
 གོང་གསལ་ཞུ་བའི་རིགས་ དྲང་བདེན་སྒོ་ལས་ཞུཝ་ཨིནམ་ལས་ ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་ལས་ གཉེན་ཁྲིམས་ཁ༽༡-༥ པ་ལྟར་ 
གཉེན་སྦྱོར་ཆ་འཇོག་གི་གཉེན་ཐམ་གནང་སྟེ་ བཀའ་དྲིན་བསྐྱངས་གནང་ཞུ་བ་མཁྱྱཻན་མཁྱེན།  ཞེས་གནམ་ལཱུ་་་་་་་་ཟླ་་་་་ཚེས་་་་་་ལཱི་
དང་ སྤྱི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལཱི་ 
     ཕྱག་བཅས་ 
      ཕུལ། 
 
༡༽ གཉེན་སྦྱོར་པ་ ཕོ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་རྟགས། 
༢༽ གཉེན་སྦྱོར་པ་ མོ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་རྟགས། 
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དཔེ་བཀོད་ ༣ པ།  འདེམས་ངོའི་བཤེར་ཡིག།      འབྲི་ཤོག་དགུ་པ།(ཇི་-༩) 
 
༊  བདེན་རྫུན་སོམ་ཉིའི་དྲྭ་བ་གཅོད་པའི་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སའི་ཁྲིམས་ཁྲིའི་དྲུང་དུ། 
 
           སྒོ་གསུམ་གུས་ ངོ་མིང་་་་་་་་་་་་་
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཕོ་ ཡངན་ མོ། སྐྱེས་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཕ་
ཡངན་ མ་མིང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཁྲམ་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་གུང་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་གཡུས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་རྒེད་འོག་་་་་་་་་་་་
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་རྫོང་ཁག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་དྲུང་ཁག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཁྲོམ་སྡེ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་
་་་་་་་་་་་་་་་སྡོད་གནས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལས་འགན་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཅན་མས་ དྲང་བདེན་སྒོ་ལས་
ཕྱག་བཅས་ཞུ་གསོལ། 
 
མཚམས་ཞུ། 
 གོང་མིང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་རང་ཉིད་ བཙག་འཐུའི་ནང་ བཅའ་མར་གཏོགས་ནིའི་དོན་ལཱི་ དྲང་བདེན་སྒོ་ལས་ཟུར་
སྦྲགས་འབའ་གན་ཕུལ་མི་དེ་ ཞི་རྩོད་དང་ཉེས་རྩོད་བྱ་བའི་གནད་སྤྱོད་ཀྱི་ཁྲིམས་དེབ་དོན་ཚན་ ༤༩ པ་ལྟར་ ངོས་ལུན་མཛད་དེ་བཀའ་དྲིན་
བསྐྱངས་གནང་ཐུབ་ཞུ་བ་མཁྱྱཻན་མཁྱེན། ཞེས་གནམ་ལཱུ་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་ཚེས་་་་་ལཱི་དང་ སྤྱི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལཱི་ 
           ཕྱག་བཅས་ 
            ཕུལ། 
 
 
 
 

(ཁྲིམས་རྟགས།) 
ཁག་དཔང་ངོ་མིང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 
མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 
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དཔེ་བཀོད་ ༤ པ། རྒྱབ་མི་ ཡངན་ ངོ་ཚབ་དབང་ཚད་ཞུ་ཚིག།     འབྲི་ཤོག་བཅུ་གཉིས་པ།(ཨེཆ་-༡༢) 
        
༊ བདེན་རྫུན་སོམ་ཉིའི་དྲྭ་བ་གཅོད་པའི་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སའི་ཁྲིམས་ཁྲིའི་དྲུང་དུ། 
 
           སྒོ་གསུམ་གུས་ ངོ་མིང་་་་་་་་་་་་་
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཕོ་ ཡངན་ མོ། སྐྱེས་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་
་་་་་་་་་་་་་ ཕ་ ཡངན་ མ་མིང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ཁྲམ་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ གུང་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་
་་་་་ གཡུས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ རྒེད་འོག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ རྫོང་ཁག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
དྲུང་ཁག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ སྡོད་གནས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ལས་འགན་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཅན་མས་ 
དྲང་བདེན་སྒོ་ལས་ཕྱག་བཅས་ཞུ་གསོལ། 
 
གུས་པ་རང་ཉིད་ གནད་དོན་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་
ལཱི་བརྟེན་ རྩོད་བཤེར་གྱི་དོན་ལཱི་ གུས་པའི་རྒྱབ་མི་ཡངན་ ངོ་ཚབ་ངོ་མིང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཕོ་ཡངན་ མོ། 
སྐྱེས་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ཕ་ཡངན་ མ་མིང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
ཁྲམ་ཨང་་་་་་་་་་་་་ གུང་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ གཡུས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ རྒེད་འོག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ རྫོང་
ཁག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ དྲུང་ཁག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ སྡོད་གནས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ རྒྱབ་མིའི་ལག་
ཁྱེར་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ལས་འགན་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ བརྒྱུད་འཕྲིན་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཅན་མ་
དེ་ དཔང་པོ་ངོ་མིང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཅན་མ་འཛོམས་ཐོག་ 
རྒྱབ་མི་ཡངན་ ངོ་ཚབ་ལཱི་ རྩོད་གཞིའི་དབང་ཚད་ཧྲིལ་བུམ་སྤྲོད་ཚརཝ་ཨིན། 
 
མཚམས་ཞུ། 
 ཕྱིན་ཆད་ རྩོད་གཞིར་བརྟེན་པའི་གསལ་ཞུ་དང་ལན་འདེབས་ གྲོས་ཆོད་སྐོར་ཐག་གཅད་ཞུ་ནི་ ཉེས་ཁྲིམས་གང་ཞིག་ཨིན་རཱིང་ རྒྱབ་
མི་ཡངན་ ངོ་ཚབ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་རང་གིས་ ཞི་རྩོད་དང་ཉེས་རྩོད་བྱ་བའི་གནད་སྤྱོད་ཀྱི་ཁྲིམས་དེབ་དོན་ཚན་ ༣༣ པ་
ལྟར་ རྩོད་གཞིའི་དབང་ཚད་ལུན་པའི་ཉིནམ་ལས་ རྩོད་བཤེར་ལཱི་བརྟེན་པའི་ངོས་ལུན་དང་ ཞི་རྩོད་དང་ཉེས་རྩོད་བྱ་བའི་གནད་སྤྱོད་ཀྱི་ཁྲིམས་དེབ་
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དོན་ཚན་ ༡༠༡ པ་ལས་ ༡༠༣ ཚུན་གྱི་དགོངས་དོན་ལྟར་ ཕྱག་ཕྱིད་ཞུ་ནིའི་རྒྱབ་མིའི་བཅའ་ཁྲིམས་དོན་ཚན་ ༢༥ པ་ལྟར་ དམ་བཅའ་ཞུ་
བ་མཁྱྱཻན་མཁྱེན། ཞེས་གནམ་ལཱུ་་་་་་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་ཚེས་་་་་ལཱི་དང་ སྤྱི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལཱི་ 

   ཕྱག་བཅས་ 
    ཕུལ། 

 
 
 
 
 
༡༽  རྩ་བོ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་རྟགས། 
༢༽  རྒྱབ་མི་ཡངན་ ངོ་ཚབ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་རྟགས། 
༣༽  དཔང་པོ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་རྟགས། 
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དཔེ་བཀོད་ ༥ པ། རྒྱབ་མི་ ཡངན་ ངོ་ཚབ་མ་དགོ་པའི་ཞུ་ཚིག།   འབྲི་ཤོག་བཅུ་གསུམཔ།(ཨེཆ་-༡༣) 
 
༊ བདེན་རྫུན་སོམ་ཉིའི་དྲྭ་བ་གཅོད་པའི་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སའི་ཁྲིམས་ཁྲིའི་དྲུང་དུ། 

 
         སྒོ་གསུམ་གུས་ ངོ་མིང་་་་་་་་་་་་་་་་་

་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཕོ་ཡངན་ མོ། སྐྱེས་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ཕ་ 
ཡངན་ མ་མིང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ཁྲམ་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་་ གུང་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ གཡུས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ རྒེད་འོག་་་
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ རྫོང་ཁག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ དྲུང་ཁག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ སྡོད་གནས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་
་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ལས་འགན་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཅན་མས་ དྲང་བདེན་སྒོ་ལས་ཕྱག་བཅས་ཞུ་གསོལ། 
 
མཚམས་ཞུ། 
 ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་ རྩོད་བཤེར་གྱི་དོན་ལཱི་ ཞི་རྩོད་དང་ཉེས་རྩོད་བྱ་བའི་གནད་སྤྱོད་ཀྱི་ཁྲིམས་དེབ་དོན་ཚན་ ༣༣ པ་ལྟར་ གུས་
པའི་རྒྱབ་མི་ཡངན་ ངོ་ཚབ་བཙུགས་ཆོག་པའི་བཀའ་རྒྱ་གནང་མི་འདི་ལཱི་བཀའ་དྲིན་ཆེ་རཱིང་ ལྕོགས་གྲུབ་དང་རིག་རྩལ་གྱི་སྒོ་ལས་ རང་ཉིད་ཀྱིས་
གཏོགས་ནི་ཨིནམ་ལས་ རྒྱབ་མི་ཡངན་ ངོ་ཚབ་མ་དགོ་པའི་ཞུ་བ་ལཱི་ ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་ལས་ཆ་འཇོག་མཛད་དེ་བཀའ་དྲིན་བསྐྱངས་གནང་ཞུ་
བ་མཁྱྱཻན་མཁྱེན། ཞེས་གནམ་ལཱུ་་་་་་་་་ཟླ་་་་ཚེས་་་་་ལཱི་དང་ སྤྱི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལཱི་ 
        ཕྱག་བཅས་ 
         ཕུལ། 

 
 
 
 

(ཁྲིམས་རྟགས་དང་ལག་བྲིས།) 
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དཔེ་བཀོད་ ༦ པ། བཤེར་འདོད་མེད་པའི་ཞུ་ཚིག།     འབྲི་ཤོག་བཅོ་ལྔ་པ།(ཨེཆ་-༡༥) 
 
༊ བདེན་རྫུན་སོམ་ཉིའི་དྲྭ་བ་གཅོད་པའི་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སའི་ཁྲིམས་ཁྲིའི་དྲུང་དུ།  
 
            སྒོ་གསུམ་གུས་ 
རྩོད་ཟླ་ངོ་མིང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཕོ་ཡངན་ མོ། སྐྱེས་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་
་་་་་་་་་་་་་་་ ཕ་ ཡངན་ མ་མིང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ཁྲམ་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་་ གུང་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ གཡུས་་
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ རྒེད་འོག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ རྫོང་ཁག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ དྲུང་ཁག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
སྡོད་གནས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ལས་འགན་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཅན་མས་དྲང་བདེན་སྒོ་ལས་ཕྱག་བཅས་ཞུ་གསོལ། 
 
༡༽ རྩོད་ཉོག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་སྐོར་ རང་ལཱི་ཉེས་འཛུགས་བཀོད་མི་འདི་ངེས་
 བདེན་ཡིན་པར་ རང་གིས་ཉེས་ལུན་གསལ་ཞུ་ཕུལཝ་ཨིན། 
༢༽ རྩོད་ཉོག་སྐོར་ གནོད་འགེལ་སྐབས་ ཉེས་འབྲེལ་པ་ངོ་མིང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཡོདཔ་ཡངན་ མེདཔ་ བདེན། 
༣༽ གནོད་འགེལ་སྐབས་ཀྱི་བྱ་སྤྱོད་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 
༤༽ གནད་དོན་སྐོར་ སྒྲུབ་བྱེད་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 
 
མཚམས་ཞུ། 
 གོང་གསལ་རྩོད་དོན་སྐོར་ ཞི་རྩོད་དང་ཉེས་རྩོད་བྱ་བའི་གནད་སྤྱོད་ཀྱི་ཁྲིམས་དེབ་དོན་ཚན་ ༡༩༥ པའི་ནང་གསེས་ལྟར་ རང་
སོའི་དང་བླངས་དང་བསྟུན་ དྲང་བདེན་སྒོ་ལས་ ཉེས་ལུན་གསལ་ཞུ་ཕུལ་གྲུབ་པ་ལས་ བཤེར་འདོད་མེད་པའི་ཞུ་བ་མཁྱྱཻན་མཁྱེན།  
ཞེས་གནམ་ལཱུ་་་་་་་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་་་ཚེས་་་་་་་ལཱི་དང་ སྤྱི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལཱི་     
          ཕྱག་བཅས་ 
            ཕུལ། 
 
 

        (ཁྲིམས་རྟགས་དང་ལག་བྲིས།)  
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དཔེ་བཀོད་ ༧ པ། དཔང་པོ་མདུན་བདར་མཛད་དགོ་པའི་ཞུ་ཚིག།      འབྲི་ཤོག་བཅུ་དྲུག་པ།(ཨེཆ་-༡༦) 
 
༊ བདེན་རྫུན་སོམ་ཉིའི་དྲྭ་བ་གཅོད་པའི་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སའི་ཁྲིམས་ཁྲིའི་དྲུང་དུ། 
 
          སྒོ་གསུམ་གུས་ རྩ་ཕན་ངོ་མིང་་་་་་་་
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཕོ་ཡངན་ མོ། སྐྱེས་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
ཕ་ ཡངན་ མ་མིང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ཁྲམ་ཨང་་་་་་་་་་་་་ གུང་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ གཡུས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
རྒེད་འོག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ རྫོང་ཁག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ དྲུང་ཁག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ སྡོད་གནས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་
་་་་་་་་་་་་་་་་་ ལས་འགན་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཅན་མས་ དྲང་བདེན་སྒོ་ལས་ཕྱག་བཅས་ཞུ་གསོལ། 
 
1. ངོ་མིང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ཕོ་ ཡངན་ མོ། སྐྱེས་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་

་་་་་་་་་་་་་ ཕ་ ཡངན་ མ་མིང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ཁྲམ་ཨང་་་་་་་་་་་་ གུང་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ གཡུས་་་་་་་་་་་
་་་་་་་་་་་་་་་ རྒེད་འོག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ རྫོང་ཁག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ དྲུང་ཁག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ སྡོད་གནས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
ལས་འགན་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 

2. ངོ་མིང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ཕོ་ ཡངན་ མོ། སྐྱེས་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་
་་་་་་་་་་་་་་་་ ཕ་ ཡངན་ མ་མིང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ཁྲམ་ཨང་་་་་་་་་་་ གུང་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ གཡུས་་་་་་་་་་་་་་
་་་་་་་་་་་་་་་་ རྒེད་འོག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ རྫོང་ཁག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ དྲུང་ཁག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ སྡོད་གནས་་་་་་་་་་་་་་་་ 
ལས་འགན་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 

3. ངོ་མིང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ཕོ་ ཡངན་ མོ། སྐྱེས་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ཕ་ ཡངན་ མ་མིང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ཁྲམ་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་་་ གུང་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ གཡུས་་
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ རྒེད་འོག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ རྫོང་ཁག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ དྲུང་ཁག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ སྡོད་གནས་་་་་་་
་་་་ ལས་འགན་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 

 
མཚམས་ཞུ། 
རྩོད་དོན་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་སྐོར་ ཞི་རྩོད་དང་ཉེས་རྩོད་བྱ་བའི་གནད་སྤྱོད་ཀྱི་ཁྲིམས་དེབ་དོན་ཚན་ ༣༦ 
པའི་ནང་གསེས་ལྟར་ གོང་གསལ་ཡངན་ ཟུར་གསལ་གྱི་དཔང་པོ་འདུན་བདར་མཛད་དགོས་པའི་ཞུ་བ་དེ་ཁར་ ཞི་རྩོད་དང་ཉེས་རྩོད་བྱ་བའི་གནད་
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སྤྱོད་ཀྱི་ཁྲིམས་དེབ་དོན་ཚན་ ༤༢ པའི་ནང་གསེས་ཀྱི་འགྲུལ་གླ་དང་ ཟད་འཐུས་ཡང་ གུས་རང་གིས་སྤྲོད་ནི་ཨིན་པའི་ངོས་ལུན་ཞུ་བ་མཁྱྱཻན་
མཁྱེན། ཞེས་གནམ་ལཱུ་་་་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་ཚེས་་་་་་་་ལཱིའམ་་ སྤྱི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལཱི་ 

  ཕྱག་བཅས་ 
   ཕུལ། 

 
 
 
 
        (ཁྲིམས་རྟགས་དང་ལག་བྲིས།) 
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དཔེ་བཀོད་ ༨ པ། དཔང་པོ་མ་དགོ་པའི་ཞུ་ཚིག།      འབྲི་ཤོག་བཅུ་བདུན་པ།(ཨེཆ་-༡༧) 
 
༊ བདེན་རྫུན་སོམ་ཉིའི་དྲྭ་བ་གཅོད་པའི་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སའི་ཁྲིམས་ཁྲིའི་དྲུང་དུ། 
 
          སྒོ་གསུམ་གུས་ རྩ་ཕན་ངོ་མིང་་་་་་་་
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ཕོ་ ཡངན་ མོ། སྐྱེས་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
ཕ་ ཡངན་ མ་མིང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ཁྲམ་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ གུང་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ གཡུས་་་་་་་་་་་་་་་་་
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ རྒེད་འོག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ རྫོང་ཁག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ དྲུང་ཁག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
སྡོད་གནས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ལས་འགན་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཅན་མས་དྲང་བདེན་སྒོ་ལས་ཕྱག་བཅས་ཞུ་གསོལ། 
 
མཚམས་ཞུ། 
རྩ་ཕན་གྱི་རྩོད་དོན་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་སྐོར་ ཁྲིམས་འདུན་ལས་ ཞི་རྩོད་དང་ཉེས་རྩོད་བྱ་བའི་
གནད་སྤྱོད་ཀྱི་ཁྲིམས་དེབ་དོན་ཚན་ ༣༦ པ་ལྟར་ དཔང་པོ་འགུགས་བརྡ་མཛད་དགོཔ་ཡོད་མེད་ཀྱི་ གོ་སྐབས་ཧྲིལ་བུམ་གནང་ཡོད་རཱིང་ རྩོད་
གཞི་དེ་གི་དོན་ལཱི་ དཔང་པོ་འབོ་དགོཔ་མེད་པའི་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་བ་མཁྱྱཻན་མཁྱེན། ཞེས་གནམ་ལཱུ་་་་་་་་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་ཚེས་་་་་་ལཱིའམ་ སྤྱི་ཚེས་་
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལཱི་ 

   ཕྱག་བཅས་ 
    ཕུལ། 
 
 
 
 

(ཁྲིམས་རྟགས་དང་ལག་བྲིས།) 
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དཔེ་བཀོད་ ༩ པ། མངོན་སྟོན་གྱི་ཞུ་ཚིག།      འབྲི་ཤོག་བཅོ་བརྒྱད་པ།(ཨེཆ་-༡༨) 
 
༊ བདེན་རྫུན་སོམ་ཉིའི་དྲྭ་བ་གཅོད་པའི་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སའི་ཁྲིམས་ཁྲིའི་དྲུང་དུ། 
 

     སྒོ་གསུམ་གུས་རྩ་ཕན་ངོ་
མིང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ཕོ་ ཡངན་ མོ། སྐྱེས་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་
་ ཕ་ ཡངན་ མ་མིང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ཁྲམ་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ གུང་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ གཡུས་་་་་་་་་་་་
་་་་་་་་་་་་་་་་་་ རྒེད་འོག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ རྫོང་ཁག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ དྲུང་་ཁག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ སྡོད་
གནས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ལས་འགན་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཅན་མས་ དྲང་བདེན་སྒོ་ལས་ཕྱག་བཅས་ཞུ་གསོལ། 
མངོན་སྟོན་གྱི་རྒྱུ་དངོས་སམ་ ཡིག་རིགས་ཀྱི་ཐོ་གཤམ་གསལ། 
1. ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 
2. ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 
3. ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 
4. ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 

 

མཚམས་ཞུ། 
 གོང་གི་རྒྱུ་དངོས་སམ་ ཡིག་རིགས་ཚུ་ ཞི་རྩོད་དང་ཉེས་རྩོད་བྱ་བའི་གནད་སྤྱོད་ཀྱི་ཁྲིམས་དེབ་དོན་ཚན་ ༨༧ པ་ལྟར་ ཁྲིམས་ཀྱི་
འདུན་ས་ལཱི་ མངོན་སྟོན་ཞུས་གྲུབ་པ་ལས་ལྷག་པའི་གནད་དོན་གཞན་གང་ཡང་ཞུ་ནི་མེད་པ་མཁྱྱཻན་མཁྱེན། ཞེས་གནམ་ལཱུ་་་་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་
ཚེས་་་་་་་ལཱི་དང་་ སྤྱི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་ལཱི་ 
      ཕྱག་བཅས་ 
       ཕུལ། 
 
 

(ཁྲིམས་རྟགས་དང་ལག་བྲིས།) 
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དཔེ་བཀོད་ ༡༠ པ། གདོང་བཤེར་མཛད་དགོ་པའི་ཞུ་ཡིག།      འབྲི་ཤོག་བཅུ་དགུ་པ།(ཨེཆ་-༡༩) 
 
༊ བདེན་རྫུན་སོམ་ཉིའི་དྲྭ་བ་གཅོད་པའི་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སའི་ཁྲིམས་ཁྲིའི་དྲུང་དུ། 
 

         སྒོ་གསུམ་གུས་ རྩ་
ཕན་ངོ་མིང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ཕོ་ ཡངན་ མོ། སྐྱེས་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་
་་་་་ཕ་ ཡངན་ མ་མིང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ཁྲམ་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་་ གུང་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ གཡུས་
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ རྒེད་འོག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ རྫོང་ཁག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ དྲུང་ཁག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་
་་་་་་་་་་་ སྡོད་གནས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ལས་འགན་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཅན་མས་ དྲང་བདེན་སྒོ་ལས་ཕྱག་བཅས་ཞུ་
གསོལ། 
 
མཚམས་ཞུ། 
 ཞི་རྩོད་དང་ཉེས་རྩོད་བྱ་བའི་གནད་སྤྱོད་ཀྱི་ཁྲིམས་དེབ་དོན་ཚན་ ༩༠ པའི་ནང་གསེས་ལྟར་ ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་ལས་ འགུགས་
བརྡ་མཛད་པའི་དཔང་པོ་དང་ལྷན་ཅིག་ རྩ་ཕན་རང་སོས་རྩོད་ཉོག་རུ་རུ་བཞིན་དུ་ གདོང་བཤེར་གྱི་ཐོབ་ལམ་དང་ ལྡོག་ཕྱོགས་དཔང་པོ་དེ་ལཱི་ 
དབྱེ་བ་དཔྱད་ཆོག་པའི་གོ་སྐབས་གནང་སྟེ་བཀའ་དྲིན་བསྐྱང་དགོ་པའི་ཁར་ དཔང་པོས་ངག་ཐོག་ཞིབ་གསལ་ཞུ་རིགས་ ཡིག་ཐོག་བཀོད་དེ་
ཕུལ་མི་དེ་ཡང་ རང་སོས་ཧ་གོ་བའི་སྐད་ཀྱི་ཐོག་ལཱི་གསལ་བཤད་གནང་ཐབས་ཡོད་པར་ཞུ་བ་མཁྱྱཻན་མཁྱེན། ཞེས་གནམ་ལཱུ་་་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་་
ཚེས་་་་་་ལཱིའམ་ སྤྱི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལཱི་ 
      ཕྱག་བཅས་ 

       ཕུལ། 
 
 
 
 
 

        (ཁྲིམས་རྟགས་དང་ལག་བྲིས།) 
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དཔེ་བཀོད་ ༡༡ པ། ཁྲིམས་སྡེའི་ཞིབ་དཔྱད་མཛད་དགོ་པའི་ཞུ་ཚིག།      འབྲི་ཤོག་ཉི་ཤུ་པ།(ཨེཆ་-༢༠) 
 
༊ བདེན་རྫུན་སོམ་ཉིའི་དྲྭ་བ་གཅོད་པའི་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སའི་ཁྲིམས་ཁྲིའི་དྲུང་དུ། 
 
            སྒོ་གསུམ་གུས་རྩ་ཕན་ངོ་མིང་་་་་
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ཕོ་ ཡངན་ མོ། སྐྱེས་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་
་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ཕ་ ཡངན་ མ་མིང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ཁྲམ་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་་ གུང་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
གཡུས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ རྒེད་འོག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ རྫོང་ཁག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ དྲུང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་
་་་་་་་་་་་་་ སྡོད་གནས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ལས་འགན་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཅན་མས་ དྲང་བདེན་སྒོ་ལས་
ཕྱག་བཅས་ཞུ་གསོལ། 
རྩོད་དོན་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་སྐོར་ ཁྲིམས་སྡེ་ལས་ཞིབ་དཔྱད་གནང་དགོ་པའི་ཞུ་བ་གཤམ་གསལ། 
༡༽ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 
༢༽ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 
༣༽ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 
༤༽ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 
 
མཚམས་ཞུ། 
 གོང་གསལ་རང་སོའི་རུ་སྨོན་ལྟར་ བཀོད་དེ་ཕུལ་བ་ཨིནམ་ལས་ ཞི་རྩོད་དང་ཉེས་རྩོད་བྱ་བའི་གནད་སྤྱོད་ཀྱི་ཁྲིམས་དེབ་དོན་ཚན་ 
༨༨ པའི་ནང་གསེས་ལྟར་ ཞིབ་དཔྱད་མཛད་གནང་ཞུ་བ་མཁྱྱཻན་མཁྱེན། ཞེས་གནམ་ལཱུ་་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་ཚེས་་་་་་་་ལཱིའམ་ སྤྱི་ཚེས་་་་་་་་་་་་
་་་་་་་་ལཱི་ 
   ཕྱག་བཅས་ 
    ཕུལ། 

 
 

(ཁྲིམས་རྟགས་དང་ལག་བྲིས།) 
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དཔེ་བཀོད་ ༡༢ པ། བཀག་འཛིན་མཛད་དགོ་པའི་ཞུ་ཚིག།      འབྲི་ཤོག་ཉེར་གཅིག་པ།(ཇི་-༢༡) 
          
༊ བདེན་རྫུན་སོམ་ཉིའི་དྲྭ་བ་གཅོད་པའི་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སའི་ཁྲིམས་ཁྲིའི་དྲུང་དུ། 
 
          སྒོ་གསུམ་གུས་ རྩ་ཕན་ངོ་མིང་་་་་་་་
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ཕོ་ ཡངན་ མོ། སྐྱེས་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ཕ་ ཡངན་ མ་མིང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ཁྲམ་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ གུང་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་་
་་་་་་་ གཡུས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ རྒེད་འོག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ རྫོང་ཁག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ དྲུང་ཁག་་་་་་་
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ སྡོད་གནས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ལས་འགན་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཅན་མས་ དྲང་བདེན་སྒོ་
ལས་ཕྱག་བཅས་ཞུ་གསོལ། 
 
གནད་དོན། 
༡༽ ཞི་རྩོད་དང་ཉེས་རྩོད་བྱ་བའི་གནད་སྤྱོད་ཀྱི་ཁྲིམས་དེབ་དོན་ཚན་ ༣༡.༢ པ་ལྟར་ གྲལ་གཏོགས་ཡོད་པའི་ཁུངས། ཡངན། 
༢༽ ཞི་རྩོད་དང་ཉེས་རྩོད་བྱ་བའི་གནད་སྤྱོད་ཀྱི་ཁྲིམས་དེབ་དོན་ཚན་ ༥༩.༢ ཁ༽ པ་ལྟར་ རྒྱུ་དངོས་ཧྲིལ་བུམ་ཡངན་ ཆ་ཤས་ཅིག་ 

འཕྲོ་བརྲྀག་གམ་ ཉམས་ཆག་ གཞན་ལཱི་བཙོང་བ་ རིན་གོང་ཉམས་ཞན་འགྱུར་འགོག། 
༣༽ ཞི་རྩོད་དང་ཉེས་རྩོད་བྱ་བའི་གནད་སྤྱོད་ཀྱི་ཁྲིམས་དེབ་དོན་ཚན་ ༥༩.༢ ག༽ པ་ལྟར་ རྒྱུ་དངོས་ཧྲིལ་བུམ་ཡངན་ ཆ་ཤས་ཅིག་

གཞན་ཁར་སྤོ་ནི་ལས་བཀག་ཐབས། 
༤༽ ཞི་རྩོད་དང་ཉེས་རྩོད་བྱ་བའི་གནད་སྤྱོད་ཀྱི་ཁྲིམས་དེབ་དོན་ཚན་ ༥༩.༢ ང༽ པ་ལྟར་ གཡོ་ཁྲམ་དང་ ཞི་ཆད་ལས་ ཆེད་

དམིགས་ཀྱིས་འགལ་བའི་འབྲེལ་གནད། 
༥༽ ཞི་རྩོད་དང་ཉེས་རྩོད་བྱ་བའི་གནད་སྤྱོད་ཀྱི་ཁྲིམས་དེབ་དོན་ཚན་ ༦༠.༢ པ་ལྟར་ རན་ཚད་ལྡན་པའི་གཞི་གནད། 
 
མཚམས་ཞུ། 
 རྩོད་དོན་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལཱི་བརྟེན་ གཞིས་གནས་ ཡངན་ རྒྱུ་དངོས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་
དེ་ ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་ལས་ ཞི་རྩོད་དང་ཉེས་རྩོད་བྱ་བའི་གནད་སྤྱོད་ཀྱི་ཁྲིམས་དེབ་དོན་ཚན་ ༦༣ པ་ལྟར་ བཀག་འཛིན་མཛད་དེ་བཀའ་དྲིན་
བསྐྱངས་གནང་ཞུ་བ་མཁྱྱཻན་མཁྱེན། གནམ་ལཱུ་་་་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་ཚེས་་་་་་ལཱི་དང་ སྤྱི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལཱི་ 
           ཕྱག་བཅས་ 
            ཕུལ། 
 

        (ཁྲིམས་རྟགས་དང་ལག་བྲིས།)  
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དཔེ་བཀོད་ ༡༣ པ། མཚམས་འཇོག་ཞུ་ཚིག།      འབྲི་ཤོག་ཉེར་གཉིས་པ།(ཨེཆ་-༢༢) 
 
༊ བདེན་རྫུན་སོམ་ཉིའི་དྲྭ་བ་གཅོད་པའི་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སའི་ཁྲིམས་ཁྲིའི་དྲུང་དུ། 
 

  སྒོ་གསུམ་གུས་ དྲང་བདེན་
སྒོ་ལས་ཕྱག་བཅས་ཞུ་གསོལ། མཚམས་འཇོག་ཞུ་མིའི་རྩོད་རྩ་ ཡངན་ མཐོ་གཏུགས་པ་ ཡངན་ རྩོད་ཟླ་ངོ་མིང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ཕོ་ ཡངན་ མོ། སྐྱེས་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ཕ་ ཡངན་ 
མ་མིང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ཁྲམ་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ གུང་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ གཡུས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་
་་་་་་་་་་་་་་་་་ རྒེད་འོག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ རྫོང་ཁག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ དྲུང་ཁག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ སྡོད་
གནས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ལས་འགན་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 
 
མཚམས་ཞུ། 
 གནད་དོན་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་སྐོར་ སྤྱི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལས་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཚུན་ ཞག་གྲངས་་་་་་
ཞི་རྩོད་དང་ཉེས་རྩོད་བྱ་བའི་གནད་སྤྱོད་ཀྱི་ཁྲིམས་དེབ་དོན་ཚན་ ༧༦ པའི་ནང་གསེས་ལྟར་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་མཚམས་
འཇོག་གནང་ཡོདཔ་ལས་ སྤྱི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་ལཱི་ སླར་ལཱུག་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་གཅར་ནི་མེད་ན་ ཞི་རྩོད་དང་ཉེས་རྩོད་བྱ་བའི་གནད་སྤྱོད་ཀྱི་
ཁྲིམས་དེབ་དོན་ཚན་ ༡༠༥ པ་ལྟར་ ངོས་ལུན་ཞུ་རྒྱུ་ཨིན་པ་བཅས་ཞུ་བ་མཁྱྱཻན་མཁྱེན། ཞེས་གནམ་ལཱུ་་་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་་ཚེས་་་་་་་ལཱི་དང་ 
སྤྱི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་ལཱི་ 
    ཕྱག་བཅས་ 
     ཕུལ། 
 
 
 
       མཚམས་འཇོག་ཞུ་མིའི་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་རྟགས། 

གནང་བ་གནང་ ཡངན་ མ་གནང་། 
 

(དྲང་དཔོན་གྱི་མཚན་བསྡུས།)  
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དཔེ་བཀོད་ ༡༤ པ། ངག་བརྗོད།       འབྲི་ཤོག་ཉེར་བཞི་པ།(ཨེཆ་-༢༤) 
 
༊ བདེན་རྫུན་སོམ་ཉིའི་དྲྭ་བ་གཅོད་པའི་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སའི་ཁྲིམས་ཁྲིའི་དྲུང་དུ། 
 
          སྒོ་གསུམ་གུས་ངོ་མིང་་་་་་་་་་
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ཕོ་ཡངན་ མོ། སྐྱེས་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་
་་་་་ ཕ་ ཡངན་ མ་མིང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ཁྲམ་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ གུང་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་གཡུས་་་་་་་་
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་རྒེད་འོག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་རྫོང་ཁག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་དྲུང་ཁག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
ལས་འགན་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཅན་མའི་ངག་བརྗོད་ལུན་མི་ངོ་མིང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་་་་་་་
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ཁ་སྐད་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཐོག་ལཱི་ སྐད་སྒྱུར་པ་ངོ་མིང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་སྡོད་གནས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཅན་མ་བརྒྱུད་དེ་ དྲང་བདེན་གྱི་སྒོ་ལས་ངག་བརྗོད་ཞུ་གསོལ། 
 
ཕྱིན་ཆད་གོང་ཞུ་དེ་ལཱི་རྫུན་ཞུའི་རིམ་པ་རུ་འཐོན་ཚེ་ ཉེས་ཁྲིམས་ཕྱག་ཕྱིད་ཞུ་ནི་ཨིན་པ་མཁྱྱཻན་མཁྱེན། ཞེས་གནམ་ལཱུ་་་་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་ཚེས་་་་་་
ལཱི་དང་ སྤྱི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལཱི་ 
    ཕྱག་བཅས་ 
     ཕུལ། 
 
 
 
 

  (ཁྲིམས་རྟགས་དང་ལག་བྲིས།) 
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དཔེ་བཀོད་ ༡༥ པ། འདུམ་འགྲིག་གྲུབ་པའི་ཞུ་ཚིག།       འབྲི་ཤོག་ཉེར་ལྔ་པ།(ཨེཆ-༢༥) 
 
༊ བདེན་རྫུན་སོམ་ཉིའི་དྲྭ་བ་གཅོད་པའི་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སའི་ཁྲིམས་ཁྲིའི་དྲུང་དུ། 
 
            སྒོ་གསུམ་གུས་རྩོད་རྩ་ཡངན་ 
མཐོ་གཏུགས་པ་ངོ་མིང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ཕོ་ ཡངན་ མོ། སྐྱེས་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་
ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ཕ་ ཡངན་ མ་མིང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ཁྲམ་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ གུང་ཨང་་་་་་་་
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ གཡུས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ རྒེད་འོག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ རྫོང་ཁག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
དྲུང་ཁག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ སྡོད་གནས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ལས་འགན་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། རྩོད་ཟླ་ངོ་མིང་་་་་་་
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ཕོ་ ཡངན་ མོ། སྐྱེས་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ཕ་ ཡངན་ མ་མིང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ཁྲམ་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ གུང་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་
་་་་་་་་་་་་་་་་ གཡུས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ རྒེད་འོག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ རྫོང་ཁག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
དྲུང་ཁག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ སྡོད་གནས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ལས་འགན་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཅན་མས་ 
དྲང་བདེན་སྒོ་ལས་ཕྱག་བཅས་ཞུ་གསོལ། 
 
མཚམས་ཞུ། 
 རྩོད་དོན་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་དེ་སྐོར་ ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་བཤེར་ཡིག་ཕུལ་ཏེ་ཡོད་མི་
འདི་ ད་རུས་ཁྲིམས་ལྟར་དབྱེ་བཤེར་མཛད་མི་དགོ་པར་རྩ་བོ་དང་འདུམ་འགྲིག་པ་ཡངན་ རྒྱབ་མི་བཅས་ནས་ ནང་འཁོད་འདུམ་འགྲིག་གི་ཞུ་
གན་ཕུལ་མི་དེ་ རྩ་ཕན་གཉིས་ཀའི་ཁ་ཐུག་ལས་ དང་བླངས་དང་བསྟུན་ཏེ་ཕུལ་བ་ཨིནམ་ལས་བརྟེན་ ཁྲིམས་ཞབས་ལས་ ཞི་རྩོད་དང་ཉེས་
རྩོད་བྱ་བའི་གནད་སྤྱོད་ཀྱི་ཁྲིམས་དེབ་དོན་ཚན་ ༡༥༠ པའི་ནང་གསེས་ལྟར་ བཤེར་མེད་འདུམ་དཔྱད་ཀྱི་འཁྲུན་ཆོད་གནང་སྟེ་བཀའ་དྲིན་བསྐྱངས་
གནང་ཞུ་བ་མཁྱྱཻན་མཁྱེན། ཞེས་གནམ་ལཱུ་་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་ཚེས་་་་་་ལཱིའམ་ སྤྱི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལཱི་ 

          ཕྱག་བཅས་ 
         ཕུལ། 

༡༽ རྩོད་རྩ་ཡངན་ མཐོ་གཏུགས་པ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་རྟགས། 
༢༽ རྩོད་ཟླ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་རྟགས། 
༣༽ འདུམ་འགྲིག་པ་ཡངན་ རྒྱབ་མི་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་རྟགས། 
༤༽ འདུམ་འགྲིག་པ་ཡངན་ རྒྱབ་མི་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་རྟགས། 
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དཔེ་བཀོད་ ༡༦ པ། མཐའ་བསྡོམས་གྲུབ་པའི་ཞུ་ཚིག།      འབྲི་ཤོག་ཉེར་དྲུག་པ།(ཨེཆ་-༢༦) 
 
༊ བདེན་རྫུན་སོམ་ཉིའི་དྲྭ་བ་གཅོད་པའི་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སའི་ཁྲིམས་ཁྲིའི་དྲུང་དུ། 
 
          སྒོ་གསུམ་གུས་ རྩ་ཕན་ངོ་མིང་་་་་་་་
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ཕོ་ ཡངན་ མོ། སྐྱེས་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་
་་ཕ་ ཡངན་ མ་མིང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ཁྲམ་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་་་ གུང་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
གཡུས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ རྒེད་འོག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ རྫོང་ཁག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ དྲུང་ཁག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་
་་་་་་་ སྡོད་གནས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ལས་འགན་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཅན་མས་ དྲང་
བདེན་སྒོ་ལས་ཕྱག་བཅས་ཞུ་གསོལ། 
 
མཚམས་ཞུ། 
 རྩོད་ཉོག་སྐོར་ རྩ་ཕན་ནམ་ རང་སོའི་རྒྱབ་མི་ཡངན་ ངོ་ཚབ་ལཱི་ ཞི་རྩོད་དང་ཉེས་རྩོད་བྱ་བའི་གནད་སྤྱོད་ཀྱི་ཁྲིམས་དེབ་དོན་ཚན་ 
༩༢ པ་ལྟར་རྩོད་གཞི་དང་སྒྲུབ་བྱེད་ བཤེར་བཅུད་བསྡུ་ནིའི་གོ་སྐབས་གནངམ་བཞིན་དུ་ རྩོད་ཉོག་གི་བརྒལ་ལན་དང་ སྒྲུབ་བྱེད་ཕུལ་ནི་ ཞིབ་
དཔྱད་དང་ དཔང་པོ་མདུན་བདར་མཛད་དགོཔ་ གདོང་བཤེར་ལ་སོགས་པ་ ཞི་རྩོད་དང་ཉེས་རྩོད་བྱ་བའི་གནད་སྤྱོད་ཀྱི་ཁྲིམས་དེབ་ལྟར་ སྙན་
གསན་རིམ་པའི་སྐབས་ ཁྲིམས་འདུན་ལས་གོ་སྐབས་ཧྲིལ་བུམ་གནང་ཡོདཔ་ལས་ ཕྱིན་ཆད་ དེ་ལས་འགལ་བའི་གནད་དོན་གང་ཡང་ཞུ་ནི་མེད་
པ་མཁྱྱཻན་མཁྱེན། ཞེས་གནམ་ལཱུ་་་་་་་་ཟླ་་་་་་ཚེས་་་་་་ལཱི་དང་ སྤྱི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་ལཱི་ 
         ཕྱག་བཅས་ 
          ཕུལ། 
 
 
 
 

        (ཁྲིམས་རྟགས་དང་ལག་བྲིས།) 
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ལེའུ་བཞི་པ། གཞུང་འབྲེལ་ཡིག་འགྲུལ། 
 
༡ ངོ་སྤྲོད། 
གཞུང་འབྲེལ་ཡིག་འགྲུལ་ཟེར་མི་འདི་ སོ་སོའི་སྒེར་དོན་ལཱི་མེན་པར་ ཡིག་ཚང་གི་གནད་དོན་དང་འབྲེལ་བ་ཅན་གྱི་ཡིག་འགྲུལ་རིགས་ལཱི་སླབ་
ཨིན། དེ་ཡང་ ཡི་གུ་སྐྱེལ་མི་དང་ ཕུལ་སའི་ཡུལ་གྱི་དབྱེ་བ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་མེན་པར་ ཡི་གུའི་གནད་དོན་གྱི་དབྱེ་བ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ བྱུང་བའི་
ཐ་སྙད་ཅིག་ལཱི་སླབ་ཨིན། འོག་གི་དབྱེ་བ་ནང་ཚུད་དེ་ཡོད་མི་ སྙན་ཞུ་དང་སྙན་གསོལ་ཚུ་ ཕར་ཚུར་གཏང་དགོ་པའི་ཡིག་རིགས་ཅིག་མེན་ཏེ་
འབད་རཱིང་ གཞུང་འབྲེལ་ཡིག་རིགས་འབྲི་ཐངས་ཀྱི་ལམ་ལཱིགས་ནང་ཚུད་དགོཔ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ གཞུང་འབྲེལ་ཡིག་འགྲུལ་གྱི་གྲངས་སུ་བཀོད་
དེ་ཡོད། 
 
སྤྱིར་བཏང་གཞུང་སྒེར་གཉིས་ཀྱི་དབྱེ་བ་ཕྱེ་བའི་སྐབས་ གཞུང་ཟེར་མི་འདི་ གཞུང་སྐྱོང་ལྷན་སྡེ་རྣམ་གསུམ་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་ཁང་ཚུ་དང་ 
རྒྱལ་གཞུང་དྲག་ཁག་རྣམ་གསུམ་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་ཁང་ཚུ་ལཱི་གོཝ་ཨིན། ཨིན་རཱིང་ འབྲུག་གི་ཡིག་བསྐུར་རྣམ་གཞག་ལུའུ་བཞི་པ་འདི་ནང་
གི་གཞུང་འབྲེལ་ཟེར་བའི་གཞུང་འདི་ གོང་གསལ་རྒྱལ་གཞུང་གིས་མ་དོ་བར་ སྒེར་སྡེ་ཚུ་ཨིན་རཱིང་ མི་ངོ་རང་རྐྱང་རུ་རུ་བཞིན་དུ་གི་མཐའ་དོན་
མེན་པར་ མི་སྡེ་སྤྱིའི་དོན་ལཱི་ གཞི་བཙུགས་འབད་ཡོད་པའི་ཚོགས་པ་དང་ ཚོང་སྡེ་ སྒེར་སྡེའི་སྤྱི་དོན་གྱི་རིགས་ཚུ་ཡང་ གཞུང་འབྲེལ་གྱི་
གྲངས་སུ་ངོས་འཛིན་འབད་དེ་ཡོད། དེ་འབདཝ་ལས་ ཡིག་ཚང་གི་གནད་དོན་དང་འབྲེལ་བ་ཅན་གྱི་གཞུང་འབྲེལ་ཡིག་འགྲུལ་ལམ་ལཱིགས་འདི་
གིས་ འབྲུག་རྒྱལ་གཞུང་གི་ཡིག་ཚང་དང་ སྒེར་སྡེའི་ཡིག་ཚང་ག་ར་ལཱི་ཁྱབ་ཚུགསཔ་ཨིན། 
 

༢ དབྱེ་བ། 
གཞུང་འབྲེལ་ཡིག་འགྲུལ་ལཱི་ཡང་ སྤྱིར་བཏང་ཞུ་ཡིག་དང་བཀའ་ཤོག་ གཏང་ཡིག་སྦེ་ ལག་ལུན་འཐབ་དགོཔ་ཚུ་ཡང་ཡོད་རཱིང་ བཀའ་
ཤོག་དང་ཞུ་ཡིག་གི་ཐད་ དེ་རང་གི་ལུའུ་སོ་སོ་ཡོད་མི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ལག་ལུན་འཐབ་དགོ། སྐབས་སུ་བབས་པའི་གཞུང་འབྲེལ་ཡིག་འགྲུལ་གྱི་
དབྱེ་བ་འདི་ འོག་ལཱི་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་བཟུམ་སྦེ་ ཡིག་ཚང་བཀའ་རྒྱའི་རིགས་དང་ ཁྱབ་བསྒྲགས་དང་གསལ་བསྒྲགས་ སྙན་ཞུ་དང་སྙན་
གསོལ་ ཅ་ཆས་དགོས་མཁོའི་ཞུ་ཡིག་བཀོད་ཤོག་ལ་སོགས་པའི་ཡིག་རིགས་ཚུ་ལཱི་ ངོས་འཛིན་འབདཝ་ཨིན། 
 
ཡིག་ཚང་བཀའ་རྒྱའི་རིགས། 
ཀ གསར་བསྐོས་བཀའ་རྒྱ། 
ཁ གནས་སོར་བཀའ་རྒྱ། 
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ག གོ་གནས་ཡར་སེང་བཀའ་རྒྱ། 
ང དགོངས་གྲོལ་བཀའ་རྒྱ། 
ཅ སྐབས་གཡོག་བཀའ་རྒྱ། 
ཆ ལས་ཚབ་བཀའ་རྒྱ། 
ཇ གནས་གྲོལ་བཀའ་རྒྱ། 
ཉ ཉེན་བརྡའི་ཡི་གུ།  
ཏ ཉེས་ཆད་བཀའ་རྒྱ། 
ཐ ཉེས་འཛུགས་བཀའ་རྒྱ། 
ད ལཱ་གཡོག་ལས་བཏོན་བཏང་བའི་བཀའ་རྒྱ། 
ན དགོངས་ཕོག་བཀའ་རྒྱ། 
པ དགོངས་ཕོག་གྲུབ་པའི་བཀའ་རྒྱ། 
ཕ ལཱུ་བསྟར་དངུལ་ཕོགས་ཡར་སེང་བཀའ་རྒྱ། 
བ ལྟ་སྐོར་བཀའ་རྒྱ། 
མ ངལ་གསོའི་གནང་བ།  
ཙ མཁོ་སྒྲུབ་མངག་ཆའི་བཀའ་རྒྱ། 
ཚ ལཱ་བཀོད་བཀའ་རྒྱ། 
ཛ དངུལ་སྤྲོད་གནང་བ། 
 

༣ སྒྲིག་བཀོད། 
གཞུང་འབྲེལ་ཡིག་འགྲུལ་འདི་ ད་སྲོལ་ལམ་ལཱིགས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ལག་ལུན་འཐབ་དགོཔ་ཨིནམ་ལས་ གོང་ལཱི་ལུའུ་དང་པ་གཞུང་འབྲེལ་
ཞུ་ཡིག་གི་སྐབས་ལཱི་བཀོད་དེ་ཡོད་པའི་ ད་སྲོལ་ལམ་ལཱིགས་ཀྱི་ཞུ་ཡིག་སྒྲིག་བཀོད་དང་འཁྲིལ༌ཏེ་ལག་ལུན་འཐབ་དགོཔ་ཨིན། 
 
ལས་ཐམ་དང་གོ་གནས་ཀྱི་མཚན་ཐམ། 
གཞུང་འབྲེལ་ཡིག་འགྲུལ་གྱི་ཡིག་རིགས་ཚུ་གུར་ ཡིག་ཚང་གི་གཞུང་འབྲེལ་ཡི་གུ་ངེས་བདེན་ཨིན་པའི་བདེན་སྦྱོར་གྱི་དོན་ལཱི་ ཡིག་ཚང་གི་
ལས་ཐམ་དང་ ཕྱག་རྟགས་གནང་མི་གི་གོ་གནས་ཀྱི་མཚན་ཐམ་བཀོད་སྲོལ་ཡོད། དེ་ཡང་ ཡི་གུ་སྤྱིར་བཏང་གི་རིགས་ལཱི་ ཕྱག་རྟགས་
གནང་མི་གི་གོ་གནས་ཀྱི་མཚན་ཐམ་ངེས་པར་དགོ་པའི་ཁར་ ངོ་སྦྱོར་ཡིག་རིགས་ལཱི་ ལས་ཐམ་དང་མཚན་ཐམ་གཉིས་ཆ་ར་བཀོད་དགོཔ་ཨིན། 
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ཡིག་ཚང་གི་ངོ་རྟགས་ལས་ཐམ་འདི་ ལག་ཁྱེར་དང་ཆོག་ཐམ་གྱི་རིགས་ ངོ་སྦྱོར་དང་རྟགས་མའི་བཀའ་ཤོག་ ཉོག་མེད་ཡིག་རིགས་དང་གན་རྒྱ་ 
རྩིས་གྲུབ་ཡིག་ཆ་དང་འབྱོར་རྟགས་ཡིག་རིགས་ཚུ་ལཱི་ མིང་ཡིག་མཚན་རྟགས་དང་གཅིག་ཁར་རྐྱབ་དགོཔ་ཡོད། དེ་ཡང་ ཡི་གུའི་མཇུག་གི་
ཡིག་འབྲུ་གཅིག་དང་གཉིས་ གང་རཱིང་ཨེབ་སྟེ་རྐྱབ་སྲོལ་ཡོད་པའི་ཁར་ ལྡི་གུ་གི་སྣག་རྩི་འདི་ཡང་ སྤྱིར་བཏང་གནགཔོ་དང་ ཧོནམོ་ ལྕང་
ཁ་ཚུ་ལག་ལུན་འཐབ་ཨིན། 
 
དྲན་གསོ། 
གོ་གནས་ཀྱི་མཚན་ཐམ་ཟེར་མི་འདི་ ཕྱག་རྟགས་གནང་མི་གི་གོ་གནས་དང་ ཁ་བྱང་གི་ཕྱག་ཐམ་ལཱུགས་སུ་བཟོ་སྟེ་ཡོད་མི་འདི་ལཱི་གོ་ནི་དང་། 
ལས་ཐམ་ཟེར་མི་འདི་ ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་རྟགས་ཕྱག་ཐམ་མང་ཤོས་ཀྱིས་ར་ སྒོར་ཐིའུ་སྦེ་བཟོ་སྟེ་ཡོད་མི་འདི་ལཱི་སླབ་ཨིན། 
 

༤ གོ་དོན་དང་མཚན་ཉིད། 
གོ་དོན་དང་མཚན་ཉིད་འདི་ ཡིག་འགྲུལ་དབྱེ་བ་སོ་སོའི་འོག་ལཱི་བཀོད་དེ་ཡོད། 
 
༥ གཞུང་འབྲེལ་ཡིག་འགྲུལ་གྱི་དཔེ་བཀོད། 
 

ཀ གསར་བསྐོས་བཀའ་རྒྱ། 
གོ་དོན། 
གསར་བསྐོས་བཀའ་རྒྱ་ཟེར་མི་འདི་ མི་ངོ་ཅིག་ལཱ་གཡོག་ནང་ལཱི་ འགོ་ཐོག་གསར་བཙུགས་འབདཝ་ད་དང་ འགན་ཁག་གསརཔ་ཅིག་ནང་ 
གསར་བསྐོས་འབད་བའི་སྐབས་ གནང་བའི་བཀའ་རྒྱ་འདི་ལཱི་སླབ་ཨིན། 
 
མཚན་ཉིད། 
༡ བཀའ་རྒྱའི་ཡིག་ཨང་དང་སྤྱི་ཚེས། 
༢ འབྲེལ་གཏུགས་ཀྱི་རྒྱབ་ཁུངས། 
༣ བཀའ་རྒྱའི་གནད་དོན། 
༤ རང་ལཱིགས་གནམ་ལཱུ་ཟླ་ཚེས། 
༥ གནང་བ་བཀོད་མིའི་གོ་གནས་དང་མཚན་རྟགས། 
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༦ འབྲེལ་ཡོད་ཚུ་ལཱི་འདྲ་བཤུས། 
འབྲི་ཤོག་མགུ་ཏོ་ཁར་ གོ་གནས་ཀྱི་མིང་བཀོད་དེ་ཡོད་པ་ཅིན་ མཇུག་ལཱི་ས་ཡིག་བཀོད་སར་ མཚན་རྐྱངམ་གཅིག་གུག་ཤད་ནང་བཙུགས་ནི་དང་ 
གོ་གནས་ཀྱི་མིང་ལྟག་ལཱི་མེད་པ་ཅིན་ ས་ཡིག་བཀོད་ས་ལཱི་མཚན་དང་གཅིག་ཁར་གོ་གནས་ཀྱི་མིང་ཡང་བཙུགས་དགོ། གསར་བསྐོས་བཀའ་རྒྱའི་
འདྲ་བཤུས་གོ་རིམ་སྒྲིག་ཐངས་འདི་ ཐོབ་ལམ་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ དང་པ་དང་ལུན་ངོ་མ་ ག་གིས་འབད་དགོ་པའི་མི་ངོམ་འདི་དང་ འདི་གི་ཤུལ་
ལས་སྙན་ཞུ་ཙམ་ཕུལ་དགོ་མི་ཚུ་ བཀོད་དགོཔ་ཨིན་རཱིང་ དཔེ་བཀོད་འདི་ནང་ལཱི་ གུས་ཞབས་གཙོ་བོར་བཟུང་སྟེ་ གོ་གནས་མཐོ་དམའི་གོ་
རིམ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ བཀོད་དགོཔ་སྦེ་བཟོ་བཞག་སྟེ་ཡོད། 
 
དྲན་གསོ། 
གཞུང་འབྲེལ་ཡིག་འགྲུལ་རིགས་ཀྱི་དཔེ་བཀོད་ནང་ ཡིག་བཀོད་ངོ་མ་རུ་ལཱི་ བཀོད་ཤོག་རུ་ཡང་བཟོ་སྟེ་ཡོདཔ་ལས་ ལག་ལུན་འཐབ་མི་ཚུ་
གིས་བཀོད་ཤོག་དེ་ནང་ འབྲེལ་ཡོད་ཀྱི་བརྡ་དོན་ཚུ་བཙུགས་ཏེ་ གཞུང་འབྲེལ་ཡིག་འགྲུལ་འདི་ འཇམ་ཏོང་ཏོ་སྦེ་ལག་ལུན་འཐབ་ཆོགཔ་སྦེ་
ཡོད།  
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དཔེ་བཀོད་ ༡ པ། རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ལས་ཞི་གཡོགཔ་གསར་བསྐོས་ཀྱི་གནང་བ། 
ཡིག་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་       སྤྱི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལཱི། 
 

གསར་བསྐོས་བཀའ་རྒྱ། 
 ཐིམ་ཕུག་རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ནང་ ལམ་སྲོལ་འགོ་དཔོན་གྱི་གོ་གནས་ཅིག་ས་སྟོང་ཡོད་མི་ནང་ དགོས་མཁོའི་ཚད་གཞི་ལཱི་འོས་
འབབ་ཆེ་བའི་མིང་གསལ་འོག་ལཱི་བཀོད་མི་འདི་ སྤྱི་ཚེས་ ༡༥/༠༥/༢༠༠༩ ལཱི་འཚོགས་པའི་རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཐེངས་ ༧༥ 
པའི་གྲོས་ཆོད་ཨང་ ༠༩ པའི་དགོངས་དོན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་གདམ་འཐུ་གྲུབ་ཅི། མི་ངོམ་འདི་ ཐིམ་ཕུག་རྫོང་ཁག་གི་ལམ་སྲོལ་འགོ་དཔོན་ལཱི་ 
གཤམ་གསལ་ལྟར་དུ་ གསར་བསྐོས་ཀྱི་གནང་བ་གནང་ཡོདཔ་ལས་ གཡོག་བཙུགས༌ཀྱི་བཀའ་རྒྱ་ངོ་མ་ རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གི་ཧོངས་ལས་
བཏོན་དགོཔ་ཨིན།  

 
མིང་གསལ།   : ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 
ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་།  : ༣༠༠༥༦༧ 
མི་ཁུངས་ངོ་སྤྲོད་ཨང་།   : ༡༠༠༥༤༣༢༦༨ 
གོ་གནས་ཀྱི་དབྱེ་བ།   : ལམ་སྲོལ་འགོ་དཔོན། 
གོ་གནས་ཀྱི་གནས་རིམ།  : ཁྱད་འཛིན་ ༤ པ། 
གོ་གནས་ནང་གསེས་གནས་རིམ།  : ཀ། 
ལཱ་རིགས་གཙོ་བོའི་སྡེ་ཚན།  : ལམ་སྲོལ་དང་སྐད་ཡིག་སྡེ་ཚན། 
ནང་གསེས་སྡེ་ཚན།   : ལམ་སྲོལ་སྡེ་ཚན། 
དངུལ་ཕོགས་ཐོབ་ཚད།   : ༡༠༣༣༥-༢༠༠-༡༦༣༠༠ 
གསར་བསྐོས་ཟླ་ཚེས།   : ༠༡/༠༧/༢༠༠༩ 

 
 མི་ངོམ་འདི་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞིའི་ཁྲིམས་ལཱིགས་དགོངས་དོན་ལྟར་ ལཱུ་ངོ་གཅིག་ཉམས་ཚོད་ལུན་ནིའི་དུས་ཚོད་
སྦེ་བཞག་དགོཔ་ཨིནམ་ལས་ དེའི་རིང་ལཱི་ ཁོ་རའི་ལཱ་འགན་ལཱི་འཐུས་ཤོར་མེད་པའི་འགན་ཁུར་འདྲོང་ཚུགས་པ་ཅིན་ གཏན་གཡོག་གི་ཡིག་
ཚང་བཀའ་རྒྱ་ ལཱུགས་སུ་བཏོན་དགོ། ཞི་གཡོགཔ་དེའི་དྲན་ཐོའི་དོན་ལཱི་ ཡིག་ཚང་བཀའ་རྒྱའི་འདྲ་གཅིག་ ནཱ་ལཱི་ཕུལ་དགོ་པའི་རྒྱལ་གཞུང་
ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་བཀའ་རྒྱ། གནམ་ལཱུ་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་ཚེས་་་་་་་་་་ལཱི། 
 

(སངས་རྒྱས་ཕུན་ཚོགས།) 
ལྷན་འཛིན། 

(ཡི་གུའི་འདྲ་ འབྲེལ་ཡོད་ཚུ་ལཱི་གོ་གནས་མཐོ་དམའི་གོ་རིམ་བཞིན་དུ་བཟོ་སྟེ་གཏང་དགོཔ་ཨིན།)  
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དཔེ་བཀོད་ ༢ པ། རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ལས་ཞི་གཡོགཔ་གསར་བསྐོས་ཀྱི་གནང་བའི་བཀོད་ཤོག། 
ཡིག་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་       སྤྱི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལཱི། 
 

གསར་བསྐོས་བཀའ་རྒྱ། 
 ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་གྱི་གོ་གནས་ཅིག་ས་སྟོང་ཡོད་མི་ནང་ དགོས་མཁོའི་ཚད་གཞི་ལཱི་འོས་འབབ་ཆེ་བའི་མིང་
གསལ་འོག་ལཱི་བཀོད་མི་འདི་ སྤྱི་ཚེས་ ༡༥/༠༥/༢༠༠༩ ལཱི་འཚོགས་པའི་རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཐེངས་ ༧༥ པའི་གྲོས་ཆོད་
ཨང་ ༠༩ པའི་དགོངས་དོན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་གདམ་འཐུ་གྲུབ་ཅི། མི་ངོམ་འདི་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལཱི་ གཤམ་གསལ་ལྟར་
དུ་ གསར་བསྐོས་ཀྱི་གནང་བ་གནང་ཡོདཔ་ལས་ གཡོག་བཙུགས༌ཀྱི་བཀའ་རྒྱ་ངོ་མ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་གི་ཧོངས་ལས་བཏོན་དགོཔ་ཨིན།  
 
མིང་གསལ།   :  
ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་།  :  
མི་ཁུངས་ངོ་སྤྲོད་ཨང་།   :  
གོ་གནས་ཀྱི་དབྱེ་བ།   :  
གོ་གནས་ཀྱི་གནས་རིམ།  :  
གོ་གནས་ནང་གསེས་གནས་རིམ།  :  
ལཱ་རིགས་གཙོ་བོའི་སྡེ་ཚན།  :  
ནང་གསེས་སྡེ་ཚན།   :  
དངུལ་ཕོགས་ཐོབ་ཚད།   :  
གསར་བསྐོས་ཟླ་ཚེས།   :  
 

མི་ངོམ་འདི་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞིའི་ཁྲིམས་ལཱིགས་དགོངས་དོན་ལྟར་ ལཱུ་ངོ་གཅིག་ཉམས་ཚོད་ལུན་ནིའི་དུས་ཚོད་
སྦེ་བཞག་དགོཔ་ཨིནམ་ལས་ དེའི་རིང་ལཱི་ ཁོ་རའི་ལཱ་འགན་ལཱི་འཐུས་ཤོར་མེད་པའི་འགན་ཁུར་འདྲོང་ཚུགས་པ་ཅིན་ གཏན་གཡོག་གི་ཡིག་
ཚང་བཀའ་རྒྱ་ལཱུགས་སུ་བཏོན་དགོ། ཞི་གཡོགཔ་དེའི་དྲན་ཐོའི་དོན་ལཱི་ ཡིག་ཚང་བཀའ་རྒྱའི་འདྲ་གཅིག་ ནཱ་ལཱི་ཕུལ་དགོ་པའི་རྒྱལ་གཞུང་ཞི་
གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་བཀའ་རྒྱ། གནམ་ལཱུ་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་ཚེས་་་་་་་་་་ལཱི། 

 
(་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་) 

་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
(ཡི་གུའི་འདྲ་ འབྲེལ་ཡོད་ཚུ་ལཱི་གོ་གནས་མཐོ་དམའི་གོ་རིམ་བཞིན་དུ་བཟོ་སྟེ་གཏང་དགོཔ་ཨིན།)  



 

156 
 

 

དཔེ་བཀོད་ ༣ པ། ཞི་ལྷན་གྱི་གནང་བའི་ཐོག་ལཱི་ཡིག་ཚང་ཅིག་གིས་གནང་བའི་ཞི་གཡོགཔ་གསར་བསྐོས་བཀའ་རྒྱ། 
ཡིག་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་       སྤྱི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལཱི། 

 
གསར་བསྐོས་བཀའ་རྒྱ། 

རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གནང་བའི་ཡིག་ཨང་ ཞི་ལྷན་/ཐིམ་རྫོང་/གསར་བསྐོས་/༢༠༠༩/༡༥སྤྱི་ཚེས་༥/༩/༢༠༡༣ ཅན་མ་དང་
འཁྲིལ་ མིང་གསལ་འོག་ལཱི་འཁོད་མི་གི་མི་ངོམ་འདི་ ཐིམ་ཕུག་རྫོང་ཁག་གི་ལམ་སྲོལ་འགོ་དཔོན་ལཱི་ གཤམ་གསལ་ལྟར་དུ་ གསར་བསྐོས་
འགྲུབ་ཨིན།  

 
མིང་གསལ།   : ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 
ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་།  : ༣༠༠༥༦༧ 
མི་ཁུངས་ངོ་སྤྲོད་ཨང་།   : ༡༠༠༥༤༣༢༦༨ 
གོ་གནས་ཀྱི་དབྱེ་བ།   : ལམ་སྲོལ་འགོ་དཔོན། 
གོ་གནས་ཀྱི་གནས་རིམ།  : ཁྱད་འཛིན་ ༤ པ། 
གོ་གནས་ནང་གསེས་གནས་རིམ།  : ཀ། 
ལཱ་རིགས་གཙོ་བོའི་སྡེ་ཚན།  : ལམ་སྲོལ་དང་སྐད་ཡིག་སྡེ་ཚན། 
ནང་གསེས་སྡེ་ཚན།   : ལམ་སྲོལ་སྡེ་ཚན། 
དངུལ་ཕོགས་ཐོབ་ཚད།   : ༡༠༣༣༥-༢༠༠-༡༦༣༠༠ 
གསར་བསྐོས་ཟླ་ཚེས་།   : ༠༡/༠༧/༢༠༠༩ 
 

མི་ངོམ་འདི་ ལཱུ་ངོ་གཅིག་ཉམས་ཚོད་ལུན་ནིའི་དུས་ཚོད་སྦེ་བཞག་ཡོདཔ་ལས་ དེའི་རིང་ལཱི་ ཁོ་རའི་ལཱ་འགན་ལཱི་འཐུས་ཤོར་མེད་
པའི་ངོས་འཛིན་ཐོབ་ཞིནམ་ལས་རྐྱངམ་གཅིག་ གཏན་གཡོག་ལཱི་ཆ་འཇོག་འབད་ནི་ཨིན། དེ་ལས་བརྟེན་ མི་ངོམ་རང་ལཱི་ཕོག་པའི་ལཱ་འགན་ལཱི་ 
ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གི་ དྲང་བདེན་དང་དྭངས་གསལ་ ཀུན་སྤྱོད་ཚུལ་མཐུན་གྱི་ཐོག་ལས་ བརྩོན་ཤུགས་བསྐྱེད་དེ་ ཞི་གཡོག་གི་བཅའ་ཡིག་
དང་སྒྲིག་གཞིའི་ཁྲིམས་ལཱིགས་ཚུ་ལས་མ་འགལ་བར་ ཕྱག་ཕྱིད་ལུགས་ཤོམ་སྦེ་ཞུ་དགོ་པའི་ཡིག་ཚང་བཀའ་རྒྱ། གནམ་ལཱུ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་
ཟླ་་་་་་་་་་་་་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་ལཱི། 

 
(དབང་ཕྱུག་རིག་འཛིན།) 

རྫོང་བདག། 
(ཡི་གུའི་འདྲ་ འབྲེལ་ཡོད་ཚུ་ལཱི་གོ་གནས་མཐོ་དམའི་གོ་རིམ་བཞིན་དུ་བཟོ་སྟེ་གཏང་དགོཔ་ཨིན།)  
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དཔེ་བཀོད་ ༤ པ། ཞི་ལྷན་གྱི་གནང་མི་གུ་ལཱི་ཡིག་ཚང་ཅིག་གིས་གནང་བའི་ཞི་གཡོགཔ་གསར་བསྐོས་བཀའ་རྒྱའི་བཀོད་ཤོག། 
ཡིག་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་       སྤྱི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལཱི། 
 

གསར་བསྐོས་བཀའ་རྒྱ། 
རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གནང་བའི་ཡིག་ཨང་ ཞི་ལྷན་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་སྤྱི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་ཅན་མ་

དང་འཁྲིལ་ མིང་གསལ་འོག་ལཱི་བཀོད་མི་གི་ མི་ངོམ་འདི་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལཱི་ གཤམ་
གསལ་ལྟར་དུ་ གསར་བསྐོས་འགྲུབ་ཨིན།  

 
མིང་གསལ།   :  
ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་།  :  
མི་ཁུངས་ངོ་སྤྲོད་ཨང་།   : 
གོ་གནས་ཀྱི་དབྱེ་བ།   :  
གོ་གནས་ཀྱི་གནས་རིམ།  :  
གོ་གནས་ནང་གསེས་གནས་རིམ།  :  
ལཱ་རིགས་གཙོ་བོའི་སྡེ་ཚན།  :  
ནང་གསེས་སྡེ་ཚན།   :  
དངུལ་ཕོགས་ཐོབ་ཚད།   :  
གསར་བསྐོས་ཟླ་ཚེས་།   : 
 

མི་ངོམ་འདི་ ལཱུ་ངོ་གཅིག་ཉམས་ཚོད་ལུན་ནིའི་དུས་ཚོད་སྦེ་བཞག་ཡོདཔ་ལས་ དེའི་རིང་ལཱི་ ཁོ་རའི་ལཱ་འགན་ལཱི་འཐུས་ཤོར་མེད་
པའི་ངོས་འཛིན་ཐོབ་ཞིནམ་ལས་རྐྱངམ་གཅིག་ གཏན་གཡོག་གུར་ཆ་འཇོག་འབད་ནི་ཨིན། དེ་ལས་བརྟེན་ མི་ངོམ་རང་ལཱི་ཕོག་པའི་ལཱ་འགན་
ལཱི་ ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གི་ དྲང་བདེན་དང་དྭངས་གསལ་ ཀུན་སྤྱོད་ཚུལ་མཐུན་གྱི་ཐོག་ལས་ བརྩོན་ཤུགས་བསྐྱེད་དེ་ ཞི་གཡོག་གི་བཅའ་
ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞིའི་ཁྲིམས་ལཱིགས་ལས་མ་འགལ་བར་ ཕྱག་ཕྱིད་ལུགས་ཤོམ་སྦེ་ཞུ་དགོ་པའི་ ཡིག་ཚང་བཀའ་རྒྱ། གནམ་ལཱུ་་་་་་་་་་་་་་་་་
ཟླ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལཱི། 

 
 

         (་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་) 
་་་་་་་་་་་་་་་་་ 

(ཡི་གུའི་འདྲ་ འབྲེལ་ཡོད་ཚུ་ལཱི་གོ་གནས་མཐོ་དམའི་གོ་རིམ་བཞིན་དུ་བཟོ་སྟེ་གཏང་དགོཔ་ཨིན།)  
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དཔེ་བཀོད་ ༥ པ། ཡིག་ཚང་རང་ལཱི་དབང་ཚད་ཡོད་པའི་ཞི་གཡོགཔ་གསར་བསྐོས་བཀའ་རྒྱ། 
ཡིག་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་       སྤྱི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལཱི། 
 

གསར་བསྐོས་བཀའ་རྒྱ། 
ཐིམ་ཕུག་རྫོང་ཁག་གི་རྩིས་དང་བདག་སྐྱོང་སྡེ་ཚན་གྱི་དོན་ལཱི་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་གནང་བ་གྲུབ་སྟེ་ཡོད་མི་ལས་ 

དེད་གཡོགཔ་ཅིག་གི་ལཱ་གཡོག་ས་སྟོང་ཡོད་མི་ནང་ མིང་གསལ་འོག་ལཱི་བཀོད་མི་གི་མི་ངོམ་འདི་ སྤྱི་ཚེས་༠༡/༠༦/༢༠༠༩ ལཱི་འཚོགས་པའི་ 
ཡིག་ཚང་གི་མི་སྟོབས་ཞལ་འཛོམས་ ཐེངས་ ༣༥ པའི་ གྲོས་ཆོད་ཨང་ ༠༩ པའི་དགོངས་དོན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་གདམ་འཐུ་གྲུབ་ཅི། མི་
ངོམ་འདི་ ཐིམ་ཕུག་རྫོང་ཁག་གི་བདག་སྐྱོང་དང་དངུལ་རྩིས་སྡེ་ཚན་ནང་ གཤམ་གསལ་ལྟར་དུ་ གསར་བསྐོས་འགྲུབ་ཨིན།  

 
མིང་གསལ།   : ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 
ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་།  : ༣༠༠༥༦༧ 
མི་ཁུངས་ངོ་སྤྲོད་ཨང་།   : ༡༠༠༥༤༣༢༦༨ 
གོ་གནས་ཀྱི་དབྱེ་བ།   : དེད་གཡོགཔ། 
གོ་གནས་ཀྱི་གནས་རིམ།  : རྒྱབ་སྐྱོར་ ༢ པ། 
གོ་གནས་ནང་གསེས་གནས་རིམ།  : ཀ། 
ལཱ་རིགས་གཙོ་བོའི་སྡེ་ཚན།  : སྤྱིར་བཏང་བདག་སྐྱོང་སྡེ་ཚན། 
ནང་གསེས་སྡེ་ཚན།   : སྤྱི་གཡོག། 
དངུལ་ཕོགས་ཐོབ་ཚད།   : ༦༥༠༠-༡༥༠-༡༠༣༠༠ 
གསར་བསྐོས་ཟླ་ཚེས།   : ༠༡/༠༧/༢༠༠༩ 
 

མི་ངོམ་འདི་ ལཱུ་ངོ་གཅིག་ཉམས་ཚོད་ལུན་ནིའི་དུས་ཚོད་སྦེ་བཞག་ཡོདཔ་ལས་ དེའི་རིང་ལཱི་ ཁོ་རའི་ལཱ་འགན་ལཱི་འཐུས་ཤོར་མེད་
པའི་ངོས་འཛིན་ཐོབ་ཞིནམ་ལས་རྐྱངམ་གཅིག་ གཏན་གཡོག་ལཱི་ཆ་འཇོག་འབད་ནི་ཨིན། དེ་ལས་བརྟེན་མི་ངོམ་རང་ལཱི་ཕོག་པའི་ལཱ་འགན་ལཱི་ 
ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གི་དྲང་བདེན་དང་དྭངས་གསལ་ ཀུན་སྤྱོད་ཚུལ་མཐུན་གྱི་ཐོག་ལས་ བརྩོན་ཤུགས་བསྐྱེད་དེ་ ཕྱག་ཕྱིད་ལུགས་ཤོམ་སྦེ་ཞུ་
དགོ་པའི་ཡིག་ཚང་བཀའ་རྒྱ། གནམ་ལཱུ་་་་་་་་་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་་་་་་་་ཚེས་་་་་་་་་་ལཱི། 

 
(རྟ་མགྲིན་རྡོ་རྗེ།) 
རྫོང་བདག། 

(ཡི་གུའི་འདྲ་ འབྲེལ་ཡོད་ཚུ་ལཱི་གོ་གནས་མཐོ་དམའི་གོ་རིམ་བཞིན་དུ་བཟོ་སྟེ་གཏང་དགོཔ་ཨིན།)  
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དཔེ་བཀོད་ ༦ པ། ཡིག་ཚང་རང་ལཱི་དབང་ཚད་ཡོད་པའི་ཞི་གཡོགཔ་གསར་བསྐོས་བཀའ་རྒྱའི་བཀོད་ཤོག། 
ཡིག་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་       སྤྱི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལཱི། 
 

གསར་བསྐོས་བཀའ་རྒྱ། 
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་གྱི་དོན་ལཱི་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་གནང་བ་གྲུབ་སྟེ་ཡོད་མི་ལས་ ་་་་

་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལཱ་གཡོག་ས་སྟོང་ཡོད་མི་ནང་ མིང་གསལ་འོག་ལཱི་བཀོད་མི་གི་ མི་ངོམ་འདི་ སྤྱི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལཱི་
འཚོགས་པའི་ ཡིག་ཚང་གི་མི་སྟོབས་ཞལ་འཛོམས་ ཐེངས་་་་་་་ པའི་ གྲོས་ཆོད་ཨང་་་་་་་་་་་་་ པའི་དགོངས་དོན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་གདམ་
འཐུ་གྲུབ་ཅི། མི་ངོམ་འདི་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་གི་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ནང་ གཤམ་གསལ་ལྟར་དུ་ གསར་བསྐོས་འགྲུབ་ཨིན། 

 
མིང་གསལ།   : ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 
ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་།  : 
མི་ཁུངས་ངོ་སྤྲོད་ཨང་།   : 
གོ་གནས་ཀྱི་དབྱེ་བ།   : 
གོ་གནས་ཀྱི་གནས་རིམ།  : 
གོ་གནས་ནང་གསེས་གནས་རིམ།  : 
ལཱ་རིགས་གཙོ་བོའི་སྡེ་ཚན།  : 
ནང་གསེས་སྡེ་ཚན།   : 
དངུལ་ཕོགས་ཐོབ་ཚད།   : 
གསར་བསྐོས་ཟླ་ཚེས་།   : 
 

མི་ངོམ་འདི་ ལཱུ་ངོ་གཅིག་ཉམས་ཚོད་ལུན་ནིའི་དུས་ཚོད་སྦེ་བཞག་ཡོདཔ་ལས་ དེའི་རིང་ལཱི་ ཁོ་རའི་ལཱ་འགན་ལཱི་འཐུས་ཤོར་མེད་
པའི་ངོས་འཛིན་ཐོབ་ཞིནམ་ལས་རྐྱངམ་གཅིག་ གཏན་གཡོག་ལཱི་ཆ་འཇོག་འབད་ནི་ཨིན། དེ་ལས་བརྟེན་ མི་ངོམ་རང་ལཱི་ཕོག་པའི་ལཱ་འགན་ལཱི་ 
ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གི་ དྲང་བདེན་དང་དྭངས་གསལ་ ཀུན་སྤྱོད་ཚུལ་མཐུན་གྱི་ཐོག་ལས་ བརྩོན་ཤུགས་བསྐྱེད་དེ་ ཕྱག་ཕྱིད་ལུགས་ཤོམ་སྦེ་
ཞུ་དགོ་པའི་ཡིག་ཚང་བཀའ་རྒྱ། གནམ་ལཱུ་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་ཚེས་་་་་་་་་་ལཱི། 

(རྡོ་རྗེ།) 
རྫོང་བདག། 

(ཡི་གུའི་འདྲ་ འབྲེལ་ཡོད་ཚུ་ལཱི་གོ་གནས་མཐོ་དམའི་གོ་རིམ་བཞིན་དུ་བཟོ་སྟེ་གཏང་དགོཔ་ཨིན།)  
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དཔེ་བཀོད་ ༧ པ། ཡིག་ཚང་ཅིག་གིས་གཏན་གཡོག་ལཱི་ཆ་འཇོག་ཡིག་ཚང་བཀའ་རྒྱ། 
ཡིག་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་       སྤྱི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལཱི། 
 

གཏན་གཡོག་ཡིག་ཚང་བཀའ་རྒྱ། 
རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་གནང་བའི་ཡིག་ཨང་ ཞི་ལྷན་/ཐིམ་རྫོང་/གསར་བསྐོས་/༢༠༠༩/༡༥ སྤྱི་ཚེས་ 

༠༡/༠༦/༢༠༠༩ ཅན་མ་དང་ ཐིམ་ཕུག་རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གི་ཡིག་ཨང་ ཐིམ་རྫོང་/མི་སྟོབས་-༠༣/༢༠༠༩/༠༧༦ སྤྱི་ཚེས་ 
༠༡/༠༧/༢༠༠༩ ཅན་མའི་དགོངས་དོན་ལྟར་ མིང་གསལ་འོག་ལཱི་བཀོད་མི་གི་མི་ངོམ་འདི་གིས་ སྤྱི་ཚེས་ ༡/༠༧/༢༠༠༩ ལས་ 
༣༠/༠༦/༢༠༡༠ ཚུན་ ལཱུ་ངོ་གཅིག་གི་ཉམས་ཚོད་ལུན་ནི་དུས་ཚོད་ནང་ ཁོ་རའི་ལཱ་འགན་ལཱི་འཐུས་ཤོར་མེད་པར་ཕྱག་ཕྱིད་ཞུ་ཡོད་པའི་ངེས་ཤེས་
ཧྲིལ་བུམ་འདྲོངས་ཅི། དེ་ལས་བརྟེན་མི་ངོམ་འདི་ ད་རུས་ལས་གཤམ་གསལ་ལྟར་དུ་ ཐིམ་ཕུག་རྫོང་ཁག་གི་ལམ་སྲོལ་འགོ་དཔོན་སྦེ་གཏན་
གཡོག་ལཱི་ཆ་འཇོག་འགྲུབ་ཨིན། 

 
མིང་གསལ།   : ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 
ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་།  : ༣༠༠༥༦༧ 
མི་ཁུངས་ངོ་སྤྲོད་ཨང་།   : ༡༠༠༥༤༣༢༦༨ 
གོ་གནས་ཀྱི་དབྱེ་བ།   : ལམ་སྲོལ་འགོ་དཔོན། 
གོ་གནས་ཀྱི་གནས་རིམ།  : ཁྱད་འཛིན་ ༤ པ། 
གོ་གནས་ནང་གསེས་གནས་རིམ།  : ཀ། 
ལཱ་རིགས་གཙོ་བོའི་སྡེ་ཚན།  : ལམ་སྲོལ་དང་སྐད་ཡིག་སྡེ་ཚན། 
ནང་གསེས་སྡེ་ཚན།   : ལམ་སྲོལ་སྡེ་ཚན། 
དངུལ་ཕོགས་ཐོབ་ཚད།   : ༡༠༣༣༥-༢༠༠-༡༦༣༠༠ 
གཏན་གཡོག་ཆ་འཇོག་ཟླ་ཚེས།  : ༠༡/༠༧/༢༠༡༠ 

 
མི་ངོམ་འདི་གི་ཤུལ་མམ་གྱི་དངུལ་ཕོགས་ཡར་སེང་འདི་ སྤྱི་ལཱུ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༠༧ པའི་ཚེས་ ༠༡ ལཱི་འཐོབ་ནི་ཨིན་པའི་

ཡིག་ཚང་བཀའ་རྒྱ། གནམ་ལཱུ་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་ཚེས་་་་་་་་་་ལཱི། 
 

(བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར།) 
རྫོང་བདག། 

(ཡི་གུའི་འདྲ་ འབྲེལ་ཡོད་ཚུ་ལཱི་གོ་གནས་མཐོ་དམའི་གོ་རིམ་བཞིན་དུ་བཟོ་སྟེ་གཏང་དགོཔ་ཨིན།)  
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དཔེ་བཀོད་ ༨ པ། ཡིག་ཚང་ཅིག་གིས་གཏན་གཡོག་ལཱི་ཆ་འཇོག་ཡིག་ཚང་བཀའ་རྒྱའི་བཀོད་ཤོག། 
ཡིག་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་       སྤྱི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལཱི། 

 
གཏན་གཡོག་ཡིག་ཚང་བཀའ་རྒྱ། 

རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་གནང་བའི་ཡིག་ཨང་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཅན་མ་དང་་་
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་གི་ ཡིག་ཨང་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཅན་མའི་དགོངས་དོན་ལྟར་ 
མིང་གསལ་འོག་ལཱི་བཀོད་མི་གི་ མི་ངོམ་འདི་གིས་ སྤྱི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ལས་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ཚུན་ ལཱུ་ངོ་གཅིག་གི་ཉམས་
ཚོད་ལུན་ནི་དུས་ཚོད་ནང་ ཁོ་རའི་ལཱ་འགན་ལཱི་འཐུས་ཤོར་མེད་པར་ཕྱག་ཕྱིད་ཞུ་ཡོད་པའི་ ངེས་ཤེས་ཧྲིལ་བུམ་འདྲོངས་ཡི། དེ་ལས་བརྟེན་ མི་
ངོམ་འདི་ ད་རུས་ལས་གཤམ་གསལ་ལྟར་དུ་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་གི་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་སྦེ་གཏན་གཡོག་ལཱི་ཆ་འཇོག་འགྲུབ་ཨིན། 
 
མིང་གསལ།   :  
ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་།  :  
མི་ཁུངས་ངོ་སྤྲོད་ཨང་།   :  
གོ་གནས་ཀྱི་དབྱེ་བ།   :  
གོ་གནས་ཀྱི་གནས་རིམ།  :  
གོ་གནས་ནང་གསེས་གནས་རིམ།  :  
ལཱ་རིགས་གཙོ་བོའི་སྡེ་ཚན།  :  
ནང་གསེས་སྡེ་ཚན།   :  
དངུལ་ཕོགས་ཐོབ་ཚད།   :  
གཏན་གཡོག་ཆ་འཇོག་ཟླ་ཚེས།  :  
 

མི་ངོམ་འདི་གི་ཤུལ་མམ་གྱི་དངུལ་ཕོགས་ཡར་སེང་འདི་ སྤྱི་ལཱུ་ ་་་་་་་་་་་་་་ ཟླ་ ་་་་་་་་་་་པའི་ཚེས་ ་་་་་་་ ལཱི་འཐོབ་ནི་
ཨིན་པའི་ཡིག་ཚང་བཀའ་རྒྱ། གནམ་ལཱུ་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་ཚེས་་་་་་་་་་ལཱི། 

 
(་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་) 

་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
(ཡི་གུའི་འདྲ་ འབྲེལ་ཡོད་ཚུ་ལཱི་གོ་གནས་མཐོ་དམའི་གོ་རིམ་བཞིན་དུ་བཟོ་སྟེ་གཏང་དགོཔ་ཨིན།)  
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ཁ གནས་སོར་བཀའ་རྒྱ། 
གོ་དོན། 

གནས་སོར་བཀའ་རྒྱ་ཟེར་མི་འདི་ རང་གི་ད་རུས་ལཱ་འབད་སའི་ས་ཁོངས་ཅིག་ནང་ལས་ ས་ཁོངས་གཞན་ཅིག་ནང་ གནས་སོར་གཏང་ནིའི་བཀའ་
རྒྱའི་ཡི་གུ་འདི་ཨིན། 

 

མཚན་ཉིད། 

1. བཀའ་རྒྱའི་ཡིག་ཨང་དང་སྤྱི་ཚེས། 
2. འབྲེལ་གཏུགས་ཀྱི་རྒྱབ་ཁུངས། 
3. བཀའ་རྒྱའི་གནད་དོན། 
4. རང་ལཱིགས་གནམ་ལཱུ་ཟླ་ཚེས། 
5. གནང་བ་བཀོད་མིའི་གོ་གནས་དང་མཚན་རྟགས། 
6. འབྲེལ་ཡོད་ཚུ་ལཱི་འདྲ་བཤུས། 

 
དྲན་གསོ། 
སྔར་སྲོལ་ལམ་ལཱིགས་ནང་འབད་བ་ཅིན་ ཡིག་འགྲུལ་གྱི་རིགས་ག་ར་ལཱི་ རང་ལཱིགས་གནམ་ལཱུ་ཟླ་ཚེས་བཙུགས་དགོཔ་ཡོད་རཱིང་ ད་རུས་ནངས་
པ་ རྒྱལ་སྤྱི་དང་གཅིག་ཁར་འབྲེལ་བ་འཐབ་ནི་གི་བྱ་སྟབས་བདེ་ནིའི་དོན་ལཱི་ སྤྱི་ཚེས་ངེས་པར་དུ་བཀོད་དགོཔ་འཐོནམ་ཨིན་མས། ས་གོ་
གཅིག་གི་ནང་ལཱི་ རང་ལཱིགས་གནམ་ལཱུ་ཟླ་ཚེས་དང་ སྤྱི་ཚེས་གཉིས་གཅིག་ཁར་བཀོད་ནི་གི་བྱ་སྟབས་མ་བདེཝ་ལས་བརྟེན་ སྤྱི་ཚེས་འདི་ 
འབྲི་ཤོག་གི་མགུ་ཕྱོགས་ལཱི་བཀོད་ནི་དང་ རང་ལཱིགས་གནམ་ལཱུ་ཟླ་ཚེས་ ཡིག་གཞུང་གི་མཇུག་ལཱི་བཀོད་དགོཔ་ཨིན། དེ་ཡང་ རང་ལཱིགས་
གནམ་ལཱུ་ཟླ་ཚེས་འདི་ ཡིག་རིགས་ག་ར་ལཱི་མེན་པར་དམིགས་བསལ་གྱི་ཡི་གུ་ དཔེར་ན། བཀའ་ཤོག་དང་ལག་ཁྱེར་ ཆིངས་ཡིག་དང་གན་
རྒྱ་ལ་སོགས་པ་ཚུ་ལཱི་བཀོད་དགོཔ་ཨིན། 
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དཔེ་བཀོད་ ༡ པ། ལྷན་ཁག་ཅིག་གི་ནང་འཁོད་གནས་སོར་བཀའ་རྒྱ། 
ཡིག་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་       སྤྱི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལཱི། 

 
གནས་སོར་བཀའ་རྒྱ། 

ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག་གི་མི་སྟོབས་ཚོགས་ཆུང་གི་ཞལ་འཛོམས་ཐེངས་ ༡༢ པ་སྤྱི་ཚེས་ ༢༠/༡༢/༢༠༠༩ ལཱི་གནང་བའི་གྲོས་ཆོད་
ཨང་ ༡༠ པ་དང་འཁྲིལ་འོག་ལཱི་མིང་གསལ་བཀོད་མི་གི་མི་ངོམ་འདི་ ཁྱད་རིག་ཉམས་མྱོང་དང་ལྕོགས་གྲུབ་ དགོས་གནད་ཀྱི་འབྲེལ་བ་དང་
བསྟུན་ཏེ་ གཤམ་གསལ་ལྟར་དུ་ གནས་སོར་གཏངམ་ཨིན། ཁྱོད་རའི་ཁ་ཐུག་ལས་འབད་རཱིང་ རྩ་བ་གསུམ་གྱི་མཐའ་དོན་ལཱི་ ལས་རྒྱུ་
འབྲས་དཔང་བཙུགས་ཐོག་ལས་ བྱ་སྒོ་ཡར་ལྡན་གྱི་ཕྱག་ཕྱིད་ཞུ་དགོཔ་གལ་ཆེ། 
 
མིང་གསལ།   : ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 
ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་།  : ༢༠༡༠༣༣༤ 
ད་ལྟོའི་གོ་གནས།   : སློབ་དཔོན ༣ པ། 
གོ་གནས་ཀྱི་གནས་རིམ།  : ཁྱད་འཛིན་ ༤ པ། 
གོ་གནས་ནང་གསེས་གནས་རིམ།  : ཀ། 
གནས་སོར་གྱི་གོ་གནས།  : ལུགས་བཤད་པ། 
གནས་སོར་འོང་ས།   : ཤར་པ་འབྲིང་རིམ་སློབ་གྲྭ་སྤ་རཱུ། 
གནས་སོར་འགྱོ་ས།   : སྤུ་ན་ཁ་མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭ། 
ལཱ་གཡོག་རྩིས་ལུན་ཚེས་གྲངས།  : ༠༡/༠༢/༢༠༡༠ 
 
 ད་ལྟོ་ལཱ་འབད་ས་ལས་ གནས་གྲོལ་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ འབྲུག་གི་ཞི་གཡོག་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་ནང་གསལ་གྱི་དོན་ཚན་ཚུ་
དང་འཁྲིལ་ཏེ་ རྩིས་སྤྲོད་ལུན་འབད་དགོཔ་ཚུ་ མཇུག་བསྡུ་དགོཔ་ཨིན། གནམ་ལཱུ་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་ཚེས་་་་་་་་་་ལཱི། 
 
 

(དངོས་གྲུབ་ཚེ་རིང་།) 
མི་སྟོབས་གཙོ་འཛིན། 

(ཡི་གུའི་འདྲ་ འབྲེལ་ཡོད་ཚུ་ལཱི་གོ་གནས་མཐོ་དམའི་གོ་རིམ་བཞིན་དུ་བཟོ་སྟེ་གཏང་དགོཔ་ཨིན།)  
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དཔེ་བཀོད་ ༢ པ། ལྷན་ཁག་ཅིག་གི་ནང་འཁོད་གནས་སོར་བཀའ་རྒྱའི་བཀོད་ཤོག། 
ཡིག་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་       སྤྱི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལཱི། 
 

གནས་སོར་བཀའ་རྒྱ། 
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་མི་སྟོབས་ཚོགས་ཆུང་གི་ཞལ་འཛོམས་ཐེངས་ ་་་་་་་་་་་་་་ པ་སྤྱི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལཱི་

གནང་བའི་གྲོས་ཆོད་ཨང་ ་་་་་་་་་་་་་་་ པ་དང་འཁྲིལ་འོག་ལཱི་མིང་གསལ་འཁོད་མི་གི་མི་ངོམ་འདི་ ཁྱད་རིག་ཉམས་མྱོང་དང་ལྕོགས་གྲུབ་ 
དགོས་གནད་ཀྱི་འབྲེལ་བ་དང་བསྟུན་ཏེ་ གཤམ་གསལ་གནས་དོན་ལྟར་དུ་ གནས་སོར་གཏངམ་ཨིན། ཁྱོད་རའི་ཁ་ཐུག་ལས་འབད་རཱིང་ རྩ་བ་
གསུམ་གྱི་མཐའ་དོན་ལཱི་ ལས་རྒྱུ་འབྲས་དཔང་བཙུགས་ཐོག་ལས་ བྱ་སྒོ་ཡར་ལྡན་གྱི་ཕྱག་ཕྱིད་ཞུ་དགོཔ་གལ་ཆེ།  
 
མིང་གསལ།   :  
ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་།  :  
ད་ལྟོའི་གོ་གནས།   :  
གོ་གནས་ཀྱི་གནས་རིམ།  :  
གོ་གནས་ནང་གསེས་གནས་རིམ།  :  
གནས་སོར་གྱི་གོ་གནས།  :  
གནས་སོར་འོང་ས།   :  
གནས་སོར་འགྱོ་ས།   :  
ལཱ་གཡོག་རྩིས་ལུན་ཚེས་གྲངས།  :  

 
ད་ལྟོ་ལཱ་འབད་ས་ལས་ གནས་གྲོལ་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ འབྲུག་གི་ཞི་གཡོག་བཅའ་ཡིག་དང་ སྒྲིག་གཞི་ནང་གསལ་གྱི་ དོན་

ཚན་ཚུ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ རྩིས་སྤྲོད་ལུན་འབད་དགོཔ་ཚུ་ མཇུག་བསྡུ་དགོཔ་ཨིན། གནམ་ལཱུ་་་་་་་ཟླ་་་་་་ཚེས་་་་་་་་ལཱི། 
 
 

(་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་) 
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 

(ཡི་གུའི་འདྲ་ འབྲེལ་ཡོད་ཚུ་ལཱི་གོ་གནས་མཐོ་དམའི་གོ་རིམ་བཞིན་དུ་བཟོ་སྟེ་གཏང་དགོཔ་ཨིན།)  
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ག གོ་གནས་ཡར་སེང་བཀའ་རྒྱ། 
གོ་དོན། 

ལཱ་འགན་ལཱི་བརྩོན་ཤུགས་ཐོག་ལས་ ཕྱག་ཕྱིད་ཞུ་བའི་མཐར་འཁྱོལ་གྲུབ་འབྲས་ ལུགས་ཤོམ་སྦེ་ཐོན་མི་ཅིག་ལཱི་ ངོས་འཛིན་དང་མཐུན་རྐྱེན་
གྱི་ཐོབ་ལམ་ འཐེབ་ཅིག་གནང་བའི་བཀའ་རྒྱ་འདི་ཨིན། 

 

མཚན་ཉིད། 

1. བཀའ་རྒྱའི་ཡིག་ཨང་དང་སྤྱི་ཚེས། 
2. འབྲེལ་གཏུགས་ཀྱི་རྒྱབ་ཁུངས། 
3. བཀའ་རྒྱའི་གནད་དོན། 
4. རང་ལཱིགས་གནམ་ལཱུ་ཟླ་ཚེས། 
5. གནང་བ་བཀོད་མིའི་གོ་གནས་དང་མཚན་རྟགས། 
6. འབྲེལ་ཡོད་ཚུ་ལཱི་འདྲ་བཤུས། 
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དཔེ་བཀོད་ ༡ པ། ལྷན་ཁག་ནང་འཁོད་ཀྱི་འགོ་དཔོན་ཅིག་ལཱི་གོ་གནས་ཡར་སེང་གི་བཀའ་རྒྱ། 
ཡིག་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་       སྤྱི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལཱི། 
 

གོ་གནས་ཡར་སེང་བཀའ་རྒྱ། 
 འབྲུག་གཞུང་ལས་གཡོག་ལྷན་ཁག་མངའ་འོག་གི་གཤམ་གསལ་མིང་འཁོད་འགོ་དཔོན་ཁ་ཐུག་ལས་ རྒྱལ་གཞུང་གི་ལས་དོན་མང་
རབས་ཅིག་ནང་ ཐ་དམ་ཚིག་བསྟེན་ཏེ་ ཕྱག་ཕྱིད་ལུགས་ཤོམ་སྦེ་ཞུ་ཡོད་པའི་ངོས་འཛིན་དང་ ད་ལས་ཕར་ཡང་ དེ་བ་ལྷག་པའི་འགན་ཁུར་
འབག་སྟེ་ ཕྱག་ཞུ་ནི་གི་དོན་ལཱི་ ལུགས་སྨོན་དང་བཅས་པའི་གཤམ་གསལ་ལྟར་གྱི་གོ་གནས་ཡར་སེང་གནངམ་ཨིན། 
 
ངོ་མིང་།    : ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 
ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་།  : ༩༥༠༨༠༣༣ 
གོ་གནས།    : མི་སྟོབས་འགོ་དཔོན། 
གོ་གནས་གནས་རིམ།   : ཁྱད་འཛིན་ ༤ པ་ ཀ། 
གོ་གནས་གསརཔ།   : མི་སྟོབས་འགོ་དཔོན་གོངམ། 
གོ་གནས་ཡར་སེང་གི་གནས་རིམ།  : ཁྱད་འཛིན་ ༣ པ་ ཀ། 
དངུལ་ཕོགས་ཐོབ་ཚད།   : ༡༦༣༤༠-༢༥༥༠༠ 
གོ་གནས་ཡར་སེང་ཚེས་གྲངས།  : ༠༡/༠༡/༢༠༡༠ 
 
 བཀའ་རྒྱ་འདི་ སྤྱི་ཚེས་ ༢༣/༡༢/༢༠༠༩ ལཱི་གནང་བའི་ལས་གཡོག་ལྷན་ཁག་གི་མི་སྟོབས་ཚོགས་ཆུང་ཞལ་འཛོམས་ཐེངས་ 
༣༢ པའི་གྲོས་ཆོད་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ཨིན། གནམ་ལཱུ་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་ཚེས་་་་་་་་་་ལཱི། 
 
 
 

(བསྟན་འཛིན་དབང་འདུས།) 
དྲུང་ཆེན། 

(ཡི་གུའི་འདྲ་ འབྲེལ་ཡོད་ཚུ་ལཱི་གོ་གནས་མཐོ་དམའི་གོ་རིམ་བཞིན་དུ་བཟོ་སྟེ་གཏང་དགོཔ་ཨིན།)  



 

167 
 

 

དཔེ་བཀོད་ ༢ པ། ལྷན་ཁག་ནང་འཁོད་ཀྱི་འགོ་དཔོན་ཅིག་ལཱི་གོ་གནས་ཡར་སེང་གི་བཀའ་རྒྱའི་བཀོད་ཤོག། 
ཡིག་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་       སྤྱི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལཱི། 
 

གོ་གནས་ཡར་སེང་བཀའ་རྒྱ། 
 འབྲུག་གཞུང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ མངའ་འོག་གི་གཤམ་གསལ་མིང་འཁོད་འགོ་དཔོན་ཁ་ཐུག་ལས་ རྒྱལ་གཞུང་གི་ལས་དོན་མང་
རབས་ཅིག་ནང་ ཐ་དམ་ཚིག་བསྟེན་ཏེ་ ཕྱག་ཕྱིད་ལུགས་ཤོམ་སྦེ་ཞུ་ཡོད་པའི་ངོས་འཛིན་དང་ ད་ལས་ཕར་ཡང་ དེ་བ་ལྷག་པའི་འགན་ཁུར་
འབག་སྟེ་ ཕྱག་ཞུ་ནི་གི་དོན་ལཱི་ ལུགས་སྨོན་དང་བཅས་པའི་གཤམ་གསལ་ལྟར་གྱི་གོ་གནས་ཡར་སེང་གནངམ་ཨིན། 
 
ངོ་མིང་།    :  
ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་།  :  
གོ་གནས།    :  
གོ་གནས་གནས་རིམ།   :  
གོ་གནས་གསརཔ།   :  
གོ་གནས་ཡར་སེང་གི་གནས་རིམ།  :  
དངུལ་ཕོགས་ཐོབ་ཚད།   :  
གོ་གནས་ཡར་སེང་ཚེས་གྲངས།  :  
 
 བཀའ་རྒྱ་འདི་ སྤྱི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལཱི་ གནང་བའི་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ མི་སྟོབས་ཚོགས་ཆུང་ཞལ་
འཛོམས་ཐེངས་་་་་་་་་་་པའི་གྲོས་ཆོད་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ཨིན། གནམ་ལཱུ་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་ཚེས་་་་་་་་་་ལཱི། 
 
 

(་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་) 
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 

(ཡི་གུའི་འདྲ་ འབྲེལ་ཡོད་ཚུ་ལཱི་གོ་གནས་མཐོ་དམའི་གོ་རིམ་བཞིན་དུ་བཟོ་སྟེ་གཏང་དགོཔ་ཨིན།)  
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ང དགོངས་གྲོལ་བཀའ་རྒྱ། 
གོ་དོན། 

མི་ངོམ་ཅིག་ ཁོང་རའི་ཞི་གཡོག་གི་ལཱུ་གྲངས་ཚང་བ་ ཡངན་ བློ་འདོད་ལྟར་ སྐྱིད་སྡུག་ཚུ་གི་གནད་དོན་ཐོག་ལཱི་ ལཱ་གཡོག་ནང་ལས་ 
དགོངས་གྲོལ་གནང་བའི་བཀའ་རྒྱ་ལཱི་སླབ་ཨིན། 

 

མཚན་ཉིད། 

1. བཀའ་རྒྱའི་ཡིག་ཨང་དང་སྤྱི་ཚེས། 
2. འབྲེལ་གཏུགས་ཀྱི་རྒྱབ་ཁུངས། 
3. བཀའ་རྒྱའི་གནད་དོན། 
4. རང་ལཱིགས་གནམ་ལཱུ་ཟླ་ཚེས། 
5. གནང་བ་བཀོད་མིའི༌གོ་གནས་དང་མཚན་རྟགས། 
6. འབྲེལ་ཡོད་ཚུ་ལཱི་འདྲ་བཤུས། 
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དཔེ་བཀོད་ ༡ པ། ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་བཀའ་རྒྱ་ལྟར་དུ་དགོངས་གྲོལ་བཀའ་རྒྱ། 
ཡིག་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་       སྤྱི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལཱི། 
 

དགོངས་གྲོལ་བཀའ་རྒྱ། 
རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཡིག་ཨང་ ཞི་ལྷན་/དགོངས་གྲོལ་/༡༩/༠༩/༥༧༠ སྤྱི་ཚེས་ ༢༤/༠༤/༢༠༠༩ ཅན་མ་

དང་ ནང་སྲིད་ལྷན་ཁག་གི་མི་སྟོབས་ཚོགས་ཆུང་ཞལ་འཛོམས་ཐེངས་ ༠༥ པ་སྤྱི་ཚེས་ ༣༠/༠༤/༢༠༠༩ ལཱི་གནང་བའི་གྲོས་ཆོད་ཨང་ ༠༨ 
པ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ འོག་ལཱི་མིང་གསལ་འཁོད་མིའི༌མི་ངོམ་འདི་ སྤྱི་ཚེས་ ༠༡/༠༦/༢༠༠༩ ལཱི་ ཞི་གཡོག་གི་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞིའི་
ཁྲིམས་ལཱིགས་དོན་ཚན་ཨང་་་་་་་་་་་་ དགོངས་དོན་བཞིན་ སྒྲིག་ལཱུ་ཧྲིལ་བུམ་ཚངམ་ཨིནམ་ལས་གཤམ་གསལ་ལྟར་དུ་ ཁོ་རའི་ལས་འགན་ནང་
ལས་དགོངས་ཞུ་གཏངམ་ཨིན། 

 
ངོ་མིང་།    : གནས་་བརྟན། 
ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་།  : ༡༦༦༧༩ 
མི་ཁུངས་ངོ་སྤྲོད་ཨང་།   : ༡༠༠༦༥༧༠༡ 
གོ་གནས།    : ལས་རིམ་འགོ་དཔོན།  
གོ་གནས་གནས་རིམ།   : ཁྱད་འཛིན་ ༢ པ། 
ནང་གསེས་སྡེ་ཚན།   : ཀ། 
གསར་བསྐོས་སྤྱི་ཚེས།   : ༠༡/༠༦/༡༩༥༡ 
དགོངས་ཞུའི་སྤྱི་ཚེས།   : ༠༡/༠༦/༢༠༠༩ 

 
མི་ངོམ་གནས་བརྟན་གྱིས་ གཞུང་གཡོག་ནང་སྡོད་རིང་ ཁོ་རའི་ལཱ་འགན་ལཱི་འཐུས་ཤོར་མེད་པའི་ཕྱག་ཕྱིད་འབྱོར་ཡོདཔ་ལས་ 

དགོངས་ཞུའི་ཐོབ་ལམ་ཚུ་ འབྲུག་གི་ཞི་གཡོག་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་ཁྲིམས་དོན་ཚན་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་དང་འཁྲིལ་བའི་ལཱུ་ཚང་དགོངས་ཞུའི་ཐོབ་
ལམ་ ཧྲིལ་བུམ་འཐོབ་ནི་ཨིནམ་མ་ཚད་ ད་ལས་ཕར་ཡང་ མི་ཚེ་དགའ་སྐྱིད་ཀྱི་ངང་ལཱི་སྐྱོང་ཚུགས་པའི་ ལུགས་སྨོན་དང་བཅས་པའི་ཡིག་ཚང་
བཀའ་རྒྱ། གནམ་ལཱུ་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་ཚེས་་་་་་་་་་ལཱི། 

 
(ཟླ་བ་གཞོན་ནུ།) 

དྲུང་ཆེན། 
 
(ཡི་གུའི་འདྲ་ འབྲེལ་ཡོད་ཚུ་ལཱི་གོ་གནས་མཐོ་དམའི་གོ་རིམ་བཞིན་དུ་བཟོ་སྟེ་གཏང་དགོཔ་ཨིན།)  
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དཔེ་བཀོད་ ༢ པ། ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་བཀའ་རྒྱ་ལྟར་དུ་དགོངས་གྲོལ་བཀའ་རྒྱའི་བཀོད་ཤོག། 
ཡིག་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་       སྤྱི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལཱི། 
 

དགོངས་གྲོལ་བཀའ་རྒྱ། 
རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཡིག་ཨང་ ཞི་ལྷན་/དགོངས་གྲོལ་་་་་་་་་་་་་་་ སྤྱི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཅན་མ་དང་ ་་་་་་་་

་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་མི་སྟོབས་ཚོགས་ཆུང་ཞལ་འཛོམས་ཐེངས་་་་་་་་་་་པ་ སྤྱི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལཱི་གནང་བའི་གྲོས་ཆོད་ཨང་་་་་་་་་་་་་ 
པ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ འོག་ལཱི་མིང་གསལ་བཀོད་མི་ མི་ངོམ་འདི་སྤྱི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལཱི་ ཞི་གཡོག་གི་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞིའི་
ཁྲིམས་ལཱིགས་དོན་ཚན་ཨང་་་་་་་་་་་་་དགོངས་དོན་བཞིན་ སྒྲིག་ལཱུ་ཧྲིལ་བུམ་ཚངམ་ཨིན་མས། དེ་འབདཝ་ལས་ གཤམ་གསལ་ལྟར་དུ་ ཁོ་
རའི་ལས་འགན་ནང་ལས་དགོངས་ཞུ་གཏངམ་ཨིན། 

 
ངོ་མིང་།    :  
ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་།  :  
མི་ཁུངས་ངོ་སྤྲོད་ཨང་།   :  
གོ་གནས།    :  
གོ་གནས་གནས་རིམ།   :  
ནང་གསེས་སྡེ་ཚན།   :  
གསར་བསྐོས་སྤྱི་ཚེས།   :  
དགོངས་ཞུའི་སྤྱི་ཚེས།   : 
 

མི་ངོམ་་་་་་་་་་་་་་་་་༌་་༌༌༌༌༌༌༌འདི༌གིས༌ གཞུང་གཡོག་ནང་སྡོད་པའི་རིང་ལཱི་ ཁོ་རའི་ལཱ་འགན་ལཱི་འཐུས་ཤོར་མེད་པའི་ཕྱག་ཕྱིད་
འབྱོར་ཡོདཔ་ལས་ དགོངས་ཞུའི་ཐོབ་ལམ་ཚུ་ འབྲུག་གི་ཞི་གཡོག་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་ཁྲིམས་དོན་ཚན་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་དང་འཁྲིལ་བའི་ལཱུ་
ཚང་དགོངས་ཞུའི་ཐོབ་ལམ་ ཧྲིལ་བུམ་འཐོབ་ནི་ཨིནམ་མ་ཚད་ ད་ལས་ཕར་ཡང་ མི་ཚེ་དགའ་སྐྱིད་ཀྱི་ངང་ལཱི་སྐྱོང་ཚུགས་པའི་ལུགས་སྨོན་དང་
བཅས་པའི་ཡིག་ཚང་བཀའ་རྒྱ། གནམ་ལཱུ་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་ཚེས་་་་་་་་་་ལཱི། 
 
 

(་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་) 
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 

(ཡི་གུའི་འདྲ་ འབྲེལ་ཡོད་ཚུ་ལཱི་གོ་གནས་མཐོ་དམའི་གོ་རིམ་བཞིན་དུ་བཟོ་སྟེ་གཏང་དགོཔ་ཨིན།)  
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དཔེ་བཀོད་ ༣ པ། ཡིག་ཚང་རང་གི་དབང་ཚད་ཐོག་ལས་ཞི་གཡོགཔ་སྒྲིག་ལཱུ་ཚང་མི་དགོངས་གྲོལ་བཀའ་རྒྱ། 
ཡིག་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་          སྤྱི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལཱི། 
 

དགོངས་གྲོལ་བཀའ་རྒྱ། 
ནང་སྲིད་ལྷན་ཁག་གི་མི་སྟོབས་ཚོགས་ཆུང་ཞལ་འཛོམས་ཐེངས་ ༠༥ པ་སྤྱི་ཚེས་ ༣༠/༠༤/༢༠༠༩ ལཱི་གནང་བའི་གྲོས་ཆོད་ཨང་ 

༠༨ པ་ནང་གསལ་ལྟར་དུ་འོག་ལཱི་མིང་གསལ་འཁོད་མི་ མི་ངོམ་ཁོ་རང་གིས་སྤྱི་ཚེས་ ༠༡/༠༦/༢༠༠༩ ལཱི་ སྒྲིག་ལཱུ་ཚང་བའི་དགོངས་ཞུའི་
ཞུ་ཡིག་ཕུལ་མི་ལཱི་ངོས་ལུན་མཛད་གྲུབ་ཅི། མི་ངོམ་འདི་ ཞི་གཡོག་གི་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞིའི་ཁྲིམས་ལཱིགས་དོན་ཚན་ཨང་་་་་་་་་༌༌༌དགོངས་
དོན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ གཤམ་གསལ་ལྟར་དུ་ ཁོ་རའི་ལས་འགན་ནང་ལས་དགོངས་ཞུ་གཏངམ་ཨིན། 

 
ངོ་མིང་།    : ཐུབ་བསྟན། 
ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་།  : ༡༦༦༧༩ 
མི་ཁུངས་ངོ་སྤྲོད་ཨང་།   : ༡༠༠༦༥༧༠༡ 
གོ་གནས།    : ལས་རིམ་འགོ་དཔོན།  
གོ་གནས་གནས་རིམ།   : ཁྱད་འཛིན་ ༢ པ། 
ནང་གསེས་སྡེ་ཚན།   : ཀ། 
གསར་བསྐོས་སྤྱི་ཚེས།   : ༠༡/༠༦/༡༩༥༡ 
དགོངས་ཞུའི་སྤྱི་ཚེས།   : ༠༡/༠༦/༢༠༠༩ 
 

མི་ངོམ་ཐུབ་བསྟན་གྱིས་ གཞུང་གཡོག་ནང་སྡོད་རིང་ ཁོ་རའི་ལཱ་འགན་ལཱི་འཐུས་ཤོར་མེད་པའི་ཕྱག་ཕྱིད་འབྱོར་ཡོདཔ་ལས་ 
དགོངས་ཞུའི་ཐོབ་ལམ་ཚུ་ འབྲུག་གི་ཞི་གཡོག་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་ཁྲིམས་དོན་ཚན་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་དང་འཁྲིལ་ལཱུ་ཚང་བའི་དགོངས་ཞུའི་ཐོབ་
ལམ་ ཧྲིལ་བུམ་འཐོབ་ནི་ཨིནམ་མ་ཚད་ ད་ལས་ཕར་ཡང་ མི་ཚེ་དགའ་སྐྱིད་ཀྱི་ངང་ལཱི་སྐྱོང་ཚུགས་པའི་ལུགས་སྨོན་དང་བཅས་པའི་ཡིག་ཚང་
བཀའ་རྒྱ། གནམ་ལཱུ་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་ཚེས་་་་་་་་་་ལཱི། 

 
(བསྟན་འཛིན་དཔལ་བཟང་།) 

དྲུང་ཆེན། 
(ཡི་གུའི་འདྲ་ འབྲེལ་ཡོད་ཚུ་ལཱི་གོ་གནས་མཐོ་དམའི་གོ་རིམ་བཞིན་དུ་བཟོ་སྟེ་གཏང་དགོཔ་ཨིན།)  
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དཔེ་བཀོད་ ༤ པ། ཞི་གཡོགཔ་སྒྲིག་ལཱུ་ཚང་མི་ཅིག་ལཱི་ཡིག་ཚང་གི་དབང་ཚད་ཐོག་ལས་དགོངས་གྲོལ་བཀའ་རྒྱའི་བཀོད་ཤོག། 
ཡིག་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་       སྤྱི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལཱི། 
 

དགོངས་གྲོལ་བཀའ་རྒྱ། 
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་མི་སྟོབས་ཚོགས་ཆུང་ཞལ་འཛོམས་ཐེངས་་་་་་་་་་་་་་པ་ སྤྱི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་ལཱི་གནང་བའི་གྲོས་ཆོད་ཨང་ 

་་་་་་་་་་་་་་་་་ པ་ནང་གསལ་ལྟར་དུ་འོག་ལཱི་འཁོད་མིའི༌མི་ངོམ་ཁོ་རང་གིས་སྤྱི་ཚེས་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལཱི་ སྒྲིག་ལཱུ་ཚང་བའི་དགོངས་
ཞུའི་ཞུ་ཡིག་ཕུལ་མི་ལཱི་ ངོས་ལུན་མཛད་གྲུབ་ཅི། དེ་འབདཝ་ལས་ མི་ངོམ་འདི་ ཞི་གཡོག་གི་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞིའི་ཁྲིམས་ལཱིགས་
དོན་ཚན་ཨང་ ་་་་་་་་་་་དགོངས་དོན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ གཤམ་གསལ་ལྟར་དུ་ ཁོ་རའི་ལས་འགན་ནང་ལས་དགོངས་ཞུ་གཏངམ་ཨིན། 
 
ངོ་མིང་།    :  
ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་།  :  
མི་ཁུངས་ངོ་སྤྲོད་ཨང་།   :  
གོ་གནས།    :  
གོ་གནས་གནས་རིམ།   :  
ནང་གསེས་སྡེ་ཚན།   :  
གསར་བསྐོས་སྤྱི་ཚེས།   :  
དགོངས་ཞུའི་སྤྱི་ཚེས།   :  

 
མི་ངོམ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་གྱིས་ གཞུང་གཡོག་ནང་སྡོད་རིང་ ཁོ་རའི་ལཱ་འགན་ལཱི་འཐུས་ཤོར་མེད་པའི་ཕྱག་ཕྱིད་འབྱོར་ཡོདཔ་ལས་ 

དགོངས་ཞུའི་ཐོབ་ལམ་ཚུ་ འབྲུག་གི་ཞི་གཡོག་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་ཁྲིམས་དོན་ཚན་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་་དང་འཁྲིལ་བའི་ལཱུ་ཚང་དགོངས་ཞུའི་ཐོབ་
ལམ་ ཧྲིལ་བུམ་འཐོབ་ནི་ཨིནམ་མ་ཚད་ ད་ལས་ཕར་ཡང་ མི་ཚེ་དགའ་སྐྱིད་ཀྱི་ངང་ལཱི་སྐྱོང་ཚུགས་པའི་ ལུགས་སྨོན་དང་བཅས་པའི་ཡིག་ཚང་
བཀའ་རྒྱ། གནམ་ལཱུ་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་ཚེས་་་་་་་་་་ལཱི། 
 

(་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་) 
་་་་་་་་་་་་་ 

(ཡི་གུའི་འདྲ་ འབྲེལ་ཡོད་ཚུ་ལཱི་གོ་གནས་མཐོ་དམའི་གོ་རིམ་བཞིན་དུ་བཟོ་སྟེ་གཏང་དགོཔ་ཨིན།)  
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དཔེ་བཀོད་ ༥ པ། སྒྲིག་ལཱུ་མ་ཚང་པའི་དགོངས་གྲོལ་བཀའ་རྒྱ། 
ཡིག་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་       སྤྱི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལཱི། 
 

དགོངས་གྲོལ་བཀའ་རྒྱ། 
ནང་སྲིད་ལྷན་ཁག་གི་མི་སྟོབས་ཚོགས་ཆུང་ཞལ་འཛོམས་ཐེངས་ ༠༥ པ་ སྤྱི་ཚེས་ ༣༠/༠༤/༢༠༠༩ ལཱི་གནང་བའི་གྲོས་ཆོད་

ཨང་ ༠༨ པ་ནང་འོག་ལཱི་མིང་གསལ་འཁོད་མི་འདི་སྒྲིག་ལཱུ་མ་ཚང་རཱིང་ ཁྱིམ་ནང་གི་དཀའ་ངལ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ དགོངས་ཞུ་འབད་ནི་གི་ཞུ་
ཡིག་ཕུལ་མི་ལཱི་ ངོས་ལུན་མཛད་གྲུབ་ཅི། དེ་འབདཝ་ལས་ མི་ངོམ་འདི་གིས་ ད་ཚུན་བློ་གཏད་ཡིད་ཆེས་འདྲོངས་བའི་ཕྱག་ཕྱིད་ཞུ་བཞིན་དུ་
ཡོད་རཱིང་ ཁོ་རའི་དང་འདོད་དང་བསྟུན་ དགོངས་ཞུའི་ཞུ་བ་ཕུལ་མི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ གཤམ་གསལ་ལྟར་དུ་ལཱ་འགན་ནང་ལས་དགོངས་ཞུ་གཏངམ་
ཨིན། 

 
ངོ་མིང་།    : མཁའ་འགྲོ། 
ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་།  : ༡༦༦༧༩ 
མི་ཁུངས་ངོ་སྤྲོད་ཨང་།   : ༡༠༠༦༥༧༠༡ 
གོ་གནས།    : ལས་རིམ་འགོ་དཔོན།  
གོ་གནས་གནས་རིམ།   : ཁྱད་འཛིན་ ༢ པ། 
ནང་གསེས་སྡེ་ཚན།   : ཀ། 
གསར་བསྐོས་སྤྱི་ཚེས།   : ༠༡/༠༦/༡༩༧༡ 
དགོངས་ཞུའི་སྤྱི་ཚེས།   : ༠༡/༠༦/༢༠༠༩ 
 
 མི་ངོམ་མཁའ་འགྲོ་གིས་ གཞུང་གཡོག་ནང་སྡོད་རིང་ ཁོ་རའི་ལཱ་འགན་ལཱི་འཐུས་ཤོར་མེད་པར་ཕྱག་ཕྱིད་འབྱོར་ཡོདཔ་ལས་ 
དགོངས་ཞུའི་ཐོབ་ལམ་ཚུ་ འབྲུག་གི་ཞི་གཡོག་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་ཁྲིམས་དོན་ཚན་ཨང་་་་་་་་་་་་་་དང་འཁྲིལ་ཏེ་འཐོབ་ནི་ཨིནམ་མ་ཚད་ ད་
ལས་ཕར་ཡང་ མི་ཚེའི་རིང་ལཱི་བྱ་བ་ལམ་འགྲོ་ཚུ་ གོང་ལས་གོང་འཕེལ་འོང་བའི་ལུགས་སྨོན་དང་བཅས་པའི་ཡིག་ཚང་བཀའ་རྒྱ། གནམ་ལཱུ་་་་་
་་་་ཟླ་་་་་་་་ཚེས་་་་་་་་་་ལཱི། 
 

(འཇམ་དབྱངས་དགེ་ལུགས།) 
དྲུང་ཆེན། 

(ཡི་གུའི་འདྲ་ འབྲེལ་ཡོད་ཚུ་ལཱི་གོ་གནས་མཐོ་དམའི་གོ་རིམ་བཞིན་དུ་བཟོ་སྟེ་གཏང་དགོཔ་ཨིན།)  
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དཔེ་བཀོད་ ༦ པ། སྒྲིག་ལཱུ་མ་ཚང་བའི་དགོངས་གྲོལ་བཀའ་རྒྱའི་བཀོད་ཤོག། 
ཡིག་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་       སྤྱི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལཱི། 
 

དགོངས་གྲོལ་བཀའ་རྒྱ། 
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་མི་སྟོབས་ཚོགས་ཆུང་ཞལ་འཛོམས་ཐེངས་་་་་་་་་་་་་་པ་ སྤྱི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལཱི་གནང་བའི་གྲོས་ཆོད་ཨང་་་་་

་་་་་་་་་ པ་ནང་གསལ་ལྟར་དུ་འོག་ལཱི་མིང་གསལ་བཀོད་མི་འདི་ སྒྲིག་ལཱུ་མ་ཚང་རཱིང་ ཁྱིམ་ནང་གི་དཀའ་ངལ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ དགོངས་ཞུ་
འབད་ནི་གི་ཞུ་ཡིག་ཕུལ་མི་ལཱི་ ངོས་ལུན་མཛད་གྲུབ་ཅི། མི་ངོམ་འདི་གིས་ ད་ཚུན་བློ་གཏད་ཡིད་ཆེས་འདྲོངས་པའི་ཕྱག་ཕྱིད་ཞུ་བཞིན་དུ་ཡོད་
རཱིང་ཁོ་རའི་དང་འདོད་དང་བསྟུན་ དགོངས་ཞུའི་ཞུ་བ་ཕུལ་མི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་གཤམ་གསལ་ལྟར་ལཱ་འགན་ལས་དགོངས་ཞུ་གཏངམ་ཨིན། 

 
༡ ངོ་མིང་།    : 
༢ ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་།  : 
༣ མི་ཁུངས་ངོ་སྤྲོད་ཨང་།   : 
༤ གོ་གནས།    : 
༥ གོ་གནས་གནས་རིམ།   : 
༦ ནང་གསེས་སྡེ་ཚན།   : 
༧ གསར་བསྐོས་སྤྱི་ཚེས།   : 
༨ དགོངས་ཞུའི་སྤྱི་ཚེས།   : 
 
 མི་ངོམ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ གཞུང་གཡོག་ནང་སྡོད་རིང་ ཁོ་རའི་ལཱ་འགན་ལཱི་འཐུས་ཤོར་མེད་པར་ཕྱག་ཕྱིད་འབྱོར་ཡོདཔ་ལས་ 
དགོངས་ཞུའི་ཐོབ་ལམ་ཚུ་ འབྲུག་གི་ཞི་གཡོག་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་ཁྲིམས་དོན་ཚན་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་དང་འཁྲིལ་ཏེ་འཐོབ་ནི་ཨིནམ་མ་ཚད་ 
ད་ལས་ཕར་ཡང་ མི་ཚེའི་རིང་ལཱི་བྱ་བ་ལམ་འགྲོ་ཚུ་ གོང་ལས་གོང་འཕེལ་འོང་བའི་ ལུགས་སྨོན་དང་བཅས་པའི་ཡིག་ཚང་བཀའ་རྒྱ། གནམ་
ལཱུ་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་ཚེས་་་་་་་་་་ལཱི། 
 

(་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་) 
་་་་་་་་་་་་་་་ 

(ཡི་གུའི་འདྲ་ འབྲེལ་ཡོད་ཚུ་ལཱི་གོ་གནས་མཐོ་དམའི་གོ་རིམ་བཞིན་དུ་བཟོ་སྟེ་གཏང་དགོཔ་ཨིན།)  
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ཅ སྐབས་གཡོག་བཀའ་རྒྱ། 
གོ་དོན། 
མི་ངོམ་ཅིག་ ལཱུ་དང་ཟླ་ངོ་དག་པ་ཅིག་གི་རིང་ལཱི་ ཡིག་ཚང་གཞན་ཅིག་ནང་ ལཱ་འབད་བར་གཏང་ནི་གི་བཀའ་རྒྱ་འདི་ཨིན། 
 
མཚན་ཉིད། 
1. བཀའ་རྒྱའི་ཡིག་ཨང་དང་ སྤྱི་ཚེས། 
2. འབྲེལ་གཏུགས་ཀྱི་རྒྱབ་ཁུངས། 
3. བཀའ་རྒྱའི་གནད་དོན། 
4. རང་ལཱིགས་གནམ་ལཱུ་ཟླ་ཚེས། 
5. གནང་བ་བཀོད་མིའི་གོ་གནས་དང་མཚན་རྟགས། 
6. འབྲེལ་ཡོད་ཚུ་ལཱི་འདྲ་བཤུས། 
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དཔེ་བཀོད་ ༡ པ། ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་ལས་ཁུངས་ཅིག་ནང་གནས་སྐབས་ཀྱི་དོན་ལཱི་ལཱ་འབད་བར་གཏང་བའི་སྐབས་གཡོག་བཀའ་རྒྱ། 
ཡིག་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་       སྤྱི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལཱི། 
 

སྐབས་གཡོག་བཀའ་རྒྱ། 
 རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཡིག་ཨང་ ཞི་ལྷན་/ཁྲིམས་དོན་-༡༠/༢༠༡༠/༣༣༤༥ སྤྱི་ཚེས་༠༡/༠༣/༢༠༡༠ ཅན་མ་དང་
འཁྲིལ་ཏེ་ འོག་ལཱི་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་མི་ངོམ་འདི་སྤྱི་ཚེས་ ༢༢/༠༣/༢༠༡༠ ལས་ རྒྱལ་གཞུང་ཤེས་རིག་ཚོགས་སྡེ་ཡིག་ཚང་ནང་ དུས་
ཡུན་ལཱུ་ངོ་གཉིས་ཀྱི་དོན་ལཱི་ སྐབས་གཡོག་གི་དོན་ལཱི་བཏང་ཡོདཔ་ཨིན། 

 
མིང་གསལ།   : ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 
ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་།  : ༢༠༠༡༠༡༠༠༠ 
གོ་གནས་ཀྱི་དབྱེ་བ།   : རྩ་གཞུང་འགོ་དཔོན། 
གོ་གནས་གནས་རིམ།   : ཁྱད་འཛིན་ ༣ པ། 
ནང་གསེས་སྡེ་ཚན།   : ཀ། 
ད་ལྟོའི་ལས་བྱེད་ས་གནས།  : ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག། 
སྐབས་གཡོག་གི་ལཱ་འབད་ས།  : རྒྱལ་གཞུང་ཤེས་རིག་ཚོགས་སྡེ། 
སྐབས་གཡོག་གི་དུས་ཡུན།  : སྤྱི་ཚེས་ ༣༠/༠༣/༢༠༡༠ ཚུན། 
སྐབས་གཡོག་གི་ལཱ་འགན།  : རྩ་གཞུང་ཞིབ་འཚོལ་འགོ་དཔོན་གོངམ། 
 
 མི་ངོམ་འདི་ སྐབས་གཡོག་གི་ཐོག་ལཱི་ ལཱ་འབད་དགོ་པའི་དུས་ཡུན་ལཱུ་ངོ་ ༢ ཀྱི་རིང་ལཱི་ དངུལ་ཕོགས་དང་ཟད་འཐུས་ཚུ་ 
རྒྱལ་གཞུང་ཤེས་རིག་ཚོགས་སྡེ་ལས་འཐོབ་ནི་དང་ དེ་གི་རྒྱབ་ལས་ལཱུག་སྟེ་ར་ ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག་ནང་སྙན་ཞུ་འབད་དགོ་པའི་ཡིག་ཚང་བཀའ་
རྒྱ། གནམ་ལཱུ་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་ཚེས་་་་་་་་་་ལཱི། 

 
(འཇིགས་མེད།) 

མི་སྟོབས་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན། 
(ཡི་གུའི་འདྲ་ འབྲེལ་ཡོད་ཚུ་ལཱི་གོ་གནས་མཐོ་དམའི་གོ་རིམ་བཞིན་དུ་བཟོ་སྟེ་གཏང་དགོཔ་ཨིན།)  
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དཔེ་བཀོད་ ༢ པ། ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་གནས་སྐབས་ཀྱི་དོན་ལཱི་ལཱ་འབད་བར་གཏང་བའི་སྐབས་གཡོག་བཀའ་རྒྱའི་བཀོད་ཤོག། 
ཡིག་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་       སྤྱི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལཱི། 
 

སྐབས་གཡོག་བཀའ་རྒྱ། 
 རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཡིག་ཨང་ ཞི་ལྷན་/ཁྲིམས་དོན་་་་་་་་་/་་་་་་་་་་་་་/་་་་་་་་་་་་་་ སྤྱི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་
་་་་ཅན་མ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ འོག་ལཱི་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་ མི་ངོམ་འདི་སྤྱི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལས་ རྒྱལ་གཞུང་ཤེས་རིག་ཚོགས་སྡེ་
ཡིག་ཚང་ནང་ དུས་ཡུན་ལཱུ་ངོ་གཉིས་ཀྱི་དོན་ལཱི་ སྐབས་གཡོག་གི་དོན་ལཱི་བཏང་ཡོདཔ་ཨིན། 

 
མིང་གསལ།    :  
ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་།   :  
གོ་གནས་ཀྱི་དབྱེ་བ།    :  
གོ་གནས་གནས་རིམ།    :  
ནང་གསེས་སྡེ་ཚན།    :  
ད་ལྟོའི་ལས་བྱེད་ས་གནས།   :  
སྐབས་གཡོག་གི་ལཱ་འབད་ས།   :  
སྐབས་གཡོག་གི་དུས་ཡུན།   :  
སྐབས་གཡོག་གི་ལཱ་འགན།   :  
 

མི་ངོམ་འདི་ སྐབས་གཡོག་གི་ཐོག་ལཱི་ ལཱ་འབད་དགོ་པའི་དུས་ཡུན་ལཱུ་ངོ་ ༢ ཀྱི་རིང་ལཱི་ དངུལ་ཕོགས་དང་ཟད་འཐུས་ཚུ་ 
རྒྱལ་གཞུང་ཤེས་རིག་ཚོགས་སྡེ་ལས་འཐོབ་ནི་དང་ དེ་གི་རྒྱབ་ལས་ལཱུག་སྟེ་ར་ ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག་ནང་སྙན་ཞུ་འབད་དགོ་པའི་ཡིག་ཚང་བཀའ་
རྒྱ། གནམ་ལཱུ་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་ཚེས་་་་་་་་་་ལཱི། 
 
 

(་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་) 
་་་་་་་་་་ 

(ཡི་གུའི་འདྲ་ འབྲེལ་ཡོད་ཚུ་ལཱི་གོ་གནས་མཐོ་དམའི་གོ་རིམ་བཞིན་དུ་བཟོ་སྟེ་གཏང་དགོཔ་ཨིན།)  
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ཆ ལས་ཚབ་བཀའ་རྒྱ། 
གོ་དོན། 

གཙོ་ཅན་དང་དབང་ཆ་ཆེ་བའི་མི་ངོ་ཅིག་ ཡིག་ཚང་ལས་དུས་ཡུན་རིང་སུ་ཅིག་སྦེ་ ཕྱི་ཁར་འགྱོ་དགོ་པའི་སྐབས་ མི་ངོ་ཅིག་ལཱི་ངོ་ཚབ་སྦེ་ འགན་
དབང་སྤྲོད་མི་ལཱི་སླབ་ཨིན། 

 

མཚན་ཉིད། 

1. བཀའ་རྒྱའི་ཡིག་ཨང་དང་སྤྱི་ཚེས། 
2. འབྲེལ་གཏུགས་ཀྱི་རྒྱབ་ཁུངས། 
3. བཀའ་རྒྱའི་གནད་དོན། 
4. རང་ལཱིགས་གནམ་ལཱུ་ཟླ་ཚེས། 
5. གནང་བ་བཀོད་མིའི་གོ་གནས་དང་མཚན་རྟགས། 
6. འབྲེལ་ཡོད་ཚུ་ལཱི་འདྲ་བཤུས།  

 
དྲན་གསོ། 
ལས་ཚབ་བཏོན་ནི་འདི་ ཡིག་ཚང་གི་འགོ་འཛིན་ཡན་ཆད་འབད་མི་ཚུ་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གནང་བ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ བསྐོ་
བཞག་གནང་དགོ། 
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དཔེ་བཀོད་ ༡ པ། འགོ་དཔོན་ཅིག་ཡིག་ཚང་ནང་མ་བཞུགསཔ་ད་གནས་སྐབས་ཅིག་འགན་ཁག་གཞན་ཅིག་ལཱི་སྤྲོད་པའི་ལས་ཚབ་བཀའ་རྒྱ། 
ཡིག་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་       སྤྱི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལཱི། 
 

ལས་ཚབ་བཀའ་རྒྱ། 
གཤམ་གསལ་ས་ཡིག་ཅན་མ་ང་ར་ སྤྱི་ཚེས་ ༢༢/༠༢/༢༠༡༠ ལས་ ༢༨/༠༢/༢༠༡༠ ཚུན་ ཉིན་གྲངས་ ༧ གྱི་རིང་ རྒྱ་

གར་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ གཞུང་དོན་ལྟ་སྐོར་ལཱི་འགྱོ་ནི་ཨིནམ་ལས་ དུས་ཡུན་དེ་གི་རིང་ལཱི་ ངེ་གི་ལས་ཚབ་སྦེ་ མི་སྟོབས་ལས་ཁུངས་ཀྱི་མདོ་ཆེན་
བཀྲ་ཤིས་ཚེ་རིང་བཏོན་ཏེ་བཞག་ཡོད། དེ་འབདཝ་ལས་ ཡིག་ཚང་འདི་ནང་ཉིན་བསྟར་འབད་དགོ་པའི་ལཱ་ཚུ་ ཁོ་གིས་འབད་ནི་ཨིནམ་ལས་ 
འབྲེལ་ཡོད་ག་ར་འབད་རཱིང་ ཁོ་དང་གཅིག་ཁར་འབྲེལ་བ་མཛད་གནང་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན། གནམ་ལཱུ་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་ཚེས་་་་་་་་་་ལཱི། 

 
 
 
 

(ཆོས་བཟང་།) 
དྲུང་ཆེན། 

 
(ཡི་གུའི་འདྲ་ འབྲེལ་ཡོད་ཚུ་ལཱི་གོ་གནས་མཐོ་དམའི་གོ་རིམ་བཞིན་དུ་བཟོ་སྟེ་གཏང་དགོཔ་ཨིན།) 
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དཔེ་བཀོད་ ༢ པ། འགོ་དཔོན་ཅིག་ཡིག་ཚང་ནང་མ་བཞུགསཔ་ད་གནས་སྐབས་ཅིག་འགན་ཁག་གཞན་ཅིག་ལཱི་སྤྲོད་པའི་ལས་ཚབ་བཀའ་
རྒྱའི་བཀོད་ཤོག། 
ཡིག་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་       སྤྱི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལཱི། 
 

ལས་ཚབ་བཀའ་རྒྱ། 
གཤམ་གསལ་ས་ཡིག་ཅན་མ་ང་ར་ སྤྱི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཚུན་ ཉིན་གྲངས་་་་་་་་་་་་་་ རིང་ 

་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་གཞུང་དོན་ལྟ་སྐོར་ལཱི་འགྱོ་ནི་ཨིནམ་ལས་ དུས་ཡུན་དེ་གི་རིང་ལཱི་ ངེ་གི་ལས་ཚབ་སྦེ་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ བཏོན་ཏེ་བཞག་ཡོད། དེ་འབདཝ་ལས་ ཡིག་ཚང་འདི་ནང་ཉིན་བསྟར་འབད་དགོ་པའི་ལཱ་ཚུ་ ཁོ་
གིས་འབད་ནི་ཨིནམ་ལས་ འབྲེལ་ཡོད་ག་ར་འབད་རཱིང་ ཁོ་དང་གཅིག་ཁར་འབྲེལ་བ་མཛད་གནང་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན། གནམ་ལཱུ་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་
ཚེས་་་་་་་་་་ལཱི། 
 
 
 
 

(་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་) 
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 

 
(ཡི་གུའི་འདྲ་ འབྲེལ་ཡོད་ཚུ་ལཱི་གོ་གནས་མཐོ་དམའི་གོ་རིམ་བཞིན་དུ་བཟོ་སྟེ་གཏང་དགོཔ་ཨིན།) 
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ཇ གནས་གྲོལ་བཀའ་རྒྱ། 
གོ་དོན། 

མི་ངོམ་ཅིག་ ཡིག་ཚང་ཅིག་ནང་ལས་ ལཱ་གི་འབྲེལ་བ་ཅིག་ལཱི་བརྟེན་ཏེ་དང་ ཡངན་ དགོངས་གྲོལ་ཐོབ་སྟེ་འགྱོ་ཆོག་པའི་གནང་བ་ སྤྲོད་མི་
འདི་ཨིན། 

 

མཚན་ཉིད། 

1. བཀའ་རྒྱའི་ཡིག་ཨང་དང་སྤྱི་ཚེས། 
2. འབྲེལ་གཏུགས་ཀྱི་རྒྱབ་ཁུངས། 
3. བཀའ་རྒྱའི་གནད་དོན། 
4. རང་ལཱིགས་གནམ་ལཱུ་ཟླ་ཚེས། 
5. གནང་བ་བཀོད་མིའི་གོ་གནས་དང་མཚན་རྟགས། 
6. འབྲེལ་ཡོད་ཚུ་ལཱི་འདྲ་བཤུས། 
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དཔེ་བཀོད་ ༡ པ། ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་ཡིག་ཚང་གཞན་གྱི་ལཱ་གི་དོན་ལཱི་གཏངམ་ད་གི་གནས་གྲོལ་བཀའ་རྒྱ། 
ཡིག་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་       སྤྱི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལཱི། 
 

གནས་གྲོལ་བཀའ་རྒྱ། 
རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཡིག་ཨང་ རྫོང་གོང་/བདག་སྐྱོང་/༠༡/༢༠༡༠/༣༣༢༣ སྤྱི་ཚེས་ ༡༥/༠༡/༢༠༡༠ ཅན་མའི་ནང་ 

སྤྱི་ཚེས་ ༢༡/༠༡/༢༠༡༠ ལས་ ༡༥/༠༢/༢༠༡༠ ཚུན་ ས་གནས་དགེ་ལུགས་ཕུག་ལཱི་ རྫོང་ཁའི་གྲོས་བསྡུར་ཞལ་འཛོམས་འགོ་འདྲེན་
འཐབ་ནི་ཨིན་མི་འདི་ནང་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུ་ཆེན་མོའི་ཡིག་ཚང་ལས་ ལས་རིམ་འགོ་དཔོན་དབང་ཕྱུག་འདི་ འཐུས་མི་འབད་བར་འོང་
དགོཔ་སྦེ་ཨིན་མས། དེ་འབདཝ་ལས་ དབང་ཕྱུག་ཁྱོད་ར་ སྤྱི་ཚེས་ ༢༠/༠༡/༢༠༡༠ ཕྱི་རཱི་ ཆུ་ཚོད་ ༠༣ ལཱི་ གོང་གི་ས་གནས་ཁར་
འབྲེལ་ཡོད་འགོ་དཔོན་ལཱི་སྙན་ཞུ་འབད་བར་ལྷོདཔ་སྦེ་འགྱོ་དགོ་པའི་གནང་བ་སྤྲོདཔ་ཨིན། དེ་གི་དོན་ལཱི་ ལམ་གླ་དང་འགྲུལ་ཕོགས་ཟད་
འཐུས་ཚུ་ཡང་ གཞུང་སྲོལ་ཐོབ་ལམ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས་ཡིག་ཚང་ལས་གནང་ནི་ཨིནམ་ལས་ ཁྱོད་རའི་ཁ་ཐུག་
ལས་ཞལ་འཛོམས་དེ་ནང་ ལུགས་ཤོམ་སྦེ་བཅའ་མར་གཏོགས་དགོ་པའི་གནས་གྲོལ་བཀའ་རྒྱ། གནམ་ལཱུ་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་ཚེས་་་་་་་་་་ལཱི། 

 
 
 
 

(ཆོས༌གྲགས་རྒྱ་མཚོ།) 
མི་སྟོབས་འགོ་དཔོན། 

 
(ཡི་གུའི་འདྲ་ འབྲེལ་ཡོད་ཚུ་ལཱི་གོ་གནས་མཐོ་དམའི་གོ་རིམ་བཞིན་དུ་བཟོ་སྟེ་གཏང་དགོཔ་ཨིན།) 
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དཔེ་བཀོད་ ༢ པ། ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་ཡིག་ཚང་གཞན་གྱི་ལཱ་དོན་ལཱི་གཏངམ་ད་གི་གནས་གྲོལ་བཀའ་རྒྱའི་བཀོད་ཤོག། 
ཡིག་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་       སྤྱི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལཱི། 
 

གནས་གྲོལ་བཀའ་རྒྱ། 
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཡིག་ཨང་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་/བདག་སྐྱོང་/་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་སྤྱི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 

ཅན་མའི་ནང་ སྤྱི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལས་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཚུན་ ས་གནས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལཱི་་་་་་་་་་་་
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ཞལ་འཛོམས་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་ཨིན་མི་འདི་ནང་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཡིག་ཚང་ལས་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་
་་་་འདི་ འཐུས་མི་འབད་བར་འོང་དགོཔ་སྦེ་ཨིན་མས། དེ་འབདཝ་ལས་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཁྱོད་ར་ སྤྱི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་གི་ཕྱི་རཱི་ ཆུ་ཚོད་ 
་་་་་་་་་་ ལཱི་ གོང་གི་ས་གནས་ཁར་འབྲེལ་ཡོད་འགོ་དཔོན་ལཱི་ སྙན་ཞུ་འབད་བར་ལྷོདཔ་སྦེ་འགྱོ་དགོ་པའི་གནང་བ་སྤྲོདཔ་ཨིན། དེ་གི་དོན་
ལཱི་ ལམ་གླ་དང་འགྲུལ་ཕོགས་ཟད་འཐུས་ཚུ་ཡང་ གཞུང་སྲོལ་ཐོབ་ལམ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཡིག་ཚང་ལས་གནང་ནི་
ཨིནམ་ལས་ ཁྱོད་རའི་ཁ་ཐུག་ལས་ཞལ་འཛོམས་དེ་ནང་ ལུགས་ཤོམ་སྦེ་བཅའ་མར་གཏོགས་དགོ་པའི་གནས་གྲོལ་བཀའ་རྒྱ། གནམ་ལཱུ་་་་་་
་་་ཟླ་་་་་་་་ཚེས་་་་་་་་་་ལཱི། 
 
 
 
 

(་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་) 
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 

 
(ཡི་གུའི་འདྲ་ འབྲེལ་ཡོད་ཚུ་ལཱི་གོ་གནས་མཐོ་དམའི་གོ་རིམ་བཞིན་དུ་བཟོ་སྟེ་གཏང་དགོཔ་ཨིན།) 
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དཔེ་བཀོད་ ༣ པ། དགོངསམ་ཞུ་སྟེ་འགྱོ་མི་གི་གནས་གྲོལ་བཀའ་རྒྱ། 
ཡིག་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་         སྤྱི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལཱི། 
 

གནས་གྲོལ་བཀའ་རྒྱ། 
 ནང་སྲིད་ལྷན་ཁག་གི་མི་སྟོབས་ཚོགས་ཆུང་ཞལ་འཛོམས་ཐེངས་ ༠༥ པ་ སྤྱི་ཚེས་ ༣༠/༠༤/༢༠༠༩ ལཱི་གནང་བའི་གྲོས་ཆོད་
ཨང་ ༠༨ པ་ནང་གསལ་ལྟར་དུ་འོག་ལཱི་བཀོད་མིའི་མི་ངོམ་འདི་སྒྲིག་ལཱུ་ཚང་སྟེ་ དགོངས་གྲོལ་གནང་གྲུབ་པའི་ཡིག་ཨང་ ནང་ལྷན་/དགོངས་
གྲོལ་ ༤/༢༠༡༠/༠༨༨༩ སྤྱི་ཚེས་ ༥/༠༥/༢༠༠༩ ཅན་མ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ གཤམ་གསལ་ལྟར་དུ་ ཡིག་ཚང་ནང་ལས་གནས་གྲོལ་གཏངམ་
ཨིན། 
 
ངོ་མིང་།    : བཀྲ་ཤིས། 
ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་།  : ༡༦༦༧༩ 
མི་ཁུངས་ངོ་སྤྲོད་ཨང་།   : ༡༠༠༦༥༧༠༡ 
གོ་གནས།    : བདག་སྐྱོང་ལས་རཱུགས།  
གོ་གནས་གནས་རིམ།   : རྒྱབ་སྐྱོར་ ༡ པ། 
ནང་གསེས་སྡེ་ཚན།   : ཀ། 
གནས་གྲོལ་འགྱོ་དགོ་པའི་སྤྱི་ཚེས། : ༠༡/༠༦/༢༠༠༩ 
 

མི་ངོམ་བཀྲ་ཤིས་ཀྱིས་ ད་ཚུན་ལཱུ་ངོ་མང་རབས་ཅིག་ ཡིག་ཚང་འདི་ནང་ ཁོ་རའི་ལཱ་འགན་ལཱི་འཐུས་ཤོར་མེད་པའི་ཕྱག་ཕྱིད་ཞུ་ཡོད་
མི་འདི་ལཱི་ དགའ་ཚོར་གྱི་ངོས་ལུན་དང་གཅིག་ཁར་ ད་ལས་ཕར་ཡང་ ཁྱོད་རའི་མི་ཚེ་དགའ་སྐྱིད་ཀྱི་ངང་ལཱི་སྐྱོང་ཚུགས་པའི་ ལུགས་སྨོན་དང་
བཅས་པའི་གནས་གྲོལ་ཡིག་ཚང་བཀའ་རྒྱ། གནམ་ལཱུ་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་ཚེས་་་་་་་་་་ལཱི། 

 
 

(ཀརྨ་དབང་རྒྱལ།) 
དྲུང་ཆེན། 

(ཡི་གུའི་འདྲ་ འབྲེལ་ཡོད་ཚུ་ལཱི་གོ་གནས་མཐོ་དམའི་གོ་རིམ་བཞིན་དུ་བཟོ་སྟེ་གཏང་དགོཔ་ཨིན།)  
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དཔེ་བཀོད་ ༤ པ། དགོངསམ་ཞུ་སྟེ་འགྱོ་མི་གི་གནས་གྲོལ་བཀའ་རྒྱའི་བཀོད་ཤོག། 
ཡིག་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་       སྤྱི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལཱི། 
 

གནས་གྲོལ་བཀའ་རྒྱ། 
 ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་མི་སྟོབས་ཚོགས་ཆུང་ཞལ་འཛོམས་ཐེངས་་་་་་་་་་་་་་་པ་ སྤྱི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལཱི་གནང་བའི་གྲོས་ཆོད་
ཨང་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་ པ་ནང་གསལ་ལྟར་དུ་འོག་ལཱི་བཀོད་མིའི་མི་ངོམ་འདི་སྒྲིག་ལཱུ་ཚང་སྟེ་ དགོངས་གྲོལ་གནང་གྲུབ་པའི་ཡིག་ཨང་་་་་་་་་་་་་་
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ སྤྱི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཅན་མ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ གཤམ་གསལ་ལྟར་དུ་ ཡིག་ཚང་ནང་ལས་གནས་གྲོལ་གཏངམ་ཨིན། 
 
ངོ་མིང་།    :  
ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་།  :  
མི་ཁུངས་ངོ་སྤྲོད་ཨང་།   :  
གོ་གནས།    :  
གོ་གནས་གནས་རིམ།   :  
ནང་གསེས་སྡེ་ཚན།   :  
གནས་གྲོལ་འགྱོ་དགོ་པའི་སྤྱི་ཚེས། :  
 

མི་ངོམ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་འདི་གིས་ ད་ཚུན་ལཱུ་ངོ་མང་རབས་ཅིག་ ཡིག་ཚང་འདི་ནང་ ཁོ་རའི་ལཱ་འགན་ལཱི་འཐུས་ཤོར་མེད་པའི་
ཕྱག་ཕྱིད་ཞུ་ཡོད་མི་འདི་ལཱི་ དགའ་ཚོར་གྱི་ངོས་ལུན་དང་གཅིག་ཁར་ ད་ལས་ཕར་ཡང་ ཁྱོད་རའི་མི་ཚེ་དགའ་སྐྱིད་ཀྱི་ངང་ལཱི་སྐྱོང་ཚུགས་པའི་ 
ལུགས་སྨོན་དང་བཅས་པའི་གནས་གྲོལ་ཡིག་ཚང་བཀའ་རྒྱ། གནམ་ལཱུ་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་ཚེས་་་་་་་་་་ལཱི། 

 
 

(་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་) 
་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 

(ཡི་གུའི་འདྲ་ འབྲེལ་ཡོད་ཚུ་ལཱི་གོ་གནས་མཐོ་དམའི་གོ་རིམ་བཞིན་དུ་བཟོ་སྟེ་གཏང་དགོཔ་ཨིན།)  
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དཔེ་བཀོད་ ༥ པ། གནས་སོར་བཀའ་རྒྱ་འཐོབ་མི་ཅིག་གི་དོན་ལཱི་བཏོན་དགོ་པའི་གནས་གྲོལ་བཀའ་རྒྱ། 
ཡིག་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་       སྤྱི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལཱི། 
 

གནས་གྲོལ་བཀའ་རྒྱ། 
 ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག་གི་གནས་སོར་བཀའ་རྒྱ་ཨང་ ཤེར་ལྷན་/མི་སྟོབས་-༣/༢༠༡༠/༩༠༡༡ སྤྱི་ཚེས་ ༢༥/༠༡/ ༢༠༡༠ ཅན་
མའི་དགོངས་དོན་དང་འཁྲིལ་ འོག་ལཱི་འཁོད་མི་གི་མི་ངོམ་འདི་ གཤམ་གསལ་ལྟར་དུ་ གནས་གྲོལ་གཏངམ་ཨིན།  
 
མིང་གསལ།   : བསོད་ནམས། 
ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་།  : ༢༠༡༠༣༣༤ 
ད་ལྟོའི་གོ་གནས།   : སློབ་དཔོན ༣ པ། 
ད་ལྟོ་ལཱ་འབད་ས།   : ཤར་པ་འབྲིང་རིམ་སློབ་གྲྭ་བར་མ་སྤ་རཱུ། 
གནས་སོར་གཏང་ས།   : སྤུ་ན་ཁ་མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭ། 
གནས་གྲོལ་ཚེས་གྲངས།  : ༠༡/༠༢/༢༠༡༠ 
 

མི་ངོམ་བསོད་ནམས་ཀྱིས་ ད་ཚུན་ལཱུ་ངོ་མང་རབས་ཅིག་ སློབ་གྲྭ་འདི་ནང་ ཀུན་དང་མཐུན་ལམ་གང་ཟབ་ཀྱི་ཐོག་ལས་ ཁོ་རའི་ལཱ་
འགན་ལཱི་འཐུས་ཤོར་མེད་པའི་ཕྱག་ཕྱིད་ཞུ་ཡོད་མི་འདི་ལཱི་དགའ་ཚོར་ཡོད། ད་ལས་ཕར་ཡང་ གནས་སོར་འགྱོ་སའི་ས་ཁོངས་ནང་ལཱི་ དེ་
བཟུམ་སྦེ་ར་ ཕྱག་ཕྱིད་ཞུ་ཚུགས་པའི་རུ་སྨོན་དང་བཅས་པའི་གནས་གྲོལ་ཡིག་ཚང་བཀའ་རྒྱ། གནམ་ལཱུ་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་ཚེས་་་་་་་་་་ལཱི། 

 
 
 
 

(དངོས་གྲུབ་ཚེ་རིང་།) 
དབུ་འཛིན། 

(ཡི་གུའི་འདྲ་ འབྲེལ་ཡོད་ཚུ་ལཱི་གོ་གནས་མཐོ་དམའི་གོ་རིམ་བཞིན་དུ་བཟོ་སྟེ་གཏང་དགོཔ་ཨིན།) 
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དཔེ་བཀོད་ ༦ པ། གནས་སོར་བཀའ་རྒྱ་འཐོབ་མི་ཅིག་གི་དོན་ལཱི་བཏོན་དགོ་པའི་གནས་གྲོལ་བཀའ་རྒྱའི་བཀོད་ཤོག། 
ཡིག་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་       སྤྱི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལཱི། 
 

གནས་གྲོལ་བཀའ་རྒྱ། 
 ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་གནས་སོར་བཀའ་རྒྱ་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་/མི་སྟོབས་/་་་་་་་་་་་་་་་/་་་་་་་་་་་་་་་་་་སྤྱི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་

་་་་་་་་་་ཅན་མའི་ དགོངས་དོན་དང་འཁྲིལ་ འོག་ལཱི་བཀོད་མི་གི་མི་ངོམ་འདི་ གཤམ་གསལ་ལྟར་དུ་ གནས་གྲོལ་གཏངམ་ཨིན།  
 
མིང་གསལ།   :  
ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་།  :  
ད་ལྟོའི་གོ་གནས།   :  
ད་ལྟོ་ལཱ་འབད་ས།   :  
གནས་སོར་གཏང་ས།   :  
གནས་གྲོལ་ཚེས་གྲངས།  :  
 

མི་ངོམ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་འདི་གིས་ ད་ཚུན་ལཱུ་ངོ་མང་རབས་ཅིག་ སློབ་གྲྭ་འདི་ནང་ ཀུན་དང་མཐུན་ལམ་གང་ཟབ་ཀྱི་ཐོག་
ལས་ ཁོ་རའི་ལཱ་འགན་ལཱི་འཐུས་ཤོར་མེད་པའི་ ཕྱག་ཕྱིད་ཞུ་ཡོད་མི་འདི་ལཱི་དགའ་ཚོར་ཡོད། ད་ལས་ཕར་ཡང་ གནས་སོར་འགྱོ་སའི་ས་
ཁོངས་ནང་ལཱི་ དེ་བཟུམ་སྦེ་ར་ ཕྱག་ཕྱིད་ཞུ་ཚུགས་པའི་རུ་སྨོན་དང་བཅས་པའི་གནས་གྲོལ་ཡིག་ཚང་བཀའ་རྒྱ། གནམ་ལཱུ་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་
ཚེས་་་་་་་་་་ལཱི། 

 
 
 

(་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་) 
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 

(ཡི་གུའི་འདྲ་ འབྲེལ་ཡོད་ཚུ་ལཱི་གོ་གནས་མཐོ་དམའི་གོ་རིམ་བཞིན་དུ་བཟོ་སྟེ་གཏང་དགོཔ་ཨིན།)  
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ཉ ཉེན་བརྡའི་ཡི་གུ། 
གོ་དོན། 

གཞུང་འབྲེལ་ལཱ་ནང་ སྒྲིག་ཁྲིམས་དང་འགལ་བ་ ལམ་ལཱིགས་ལཱི་མ་གནས་པར་འཐུས་ཤོར་བྱུང་མི་ཅིག་ལཱི་ ལུགས་བཅོས་ཀྱི་གནད་དོན་ 
སེམས་ཁར་ངེས་ནི་གི་བསླབ་སྐུལ་དོན་ལཱི་དང་། གལ་སྲིད་ལུགས་སྒྱུར་མེད་པ་ཅིན་ གནོད་ཉེན་ཡོད་ལཱིགས་ཀྱི་གནད་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་ཡིག་
རིགས་ལཱི་སླབ་ཨིན། 

 

མཚན་ཉིད། 

1. བཀའ་རྒྱའི་ཡིག་ཨང་དང་སྤྱི་ཚེས། 
2. འབྲེལ་གཏུགས་ཀྱི་རྒྱབ་ཁུངས། 
3. བཀའ་རྒྱའི་གནད་དོན། 
4. རང་ལཱིགས་གནམ་ལཱུ་ཟླ་ཚེས། 
5. གནང་བ་བཀོད་མིའི་གོ་གནས་དང་མཚན་རྟགས། 
6. འབྲེལ་ཡོད་ཚུ་ལཱི་འདྲ་བཤུས། 

 
དྲན་གསོ། 
ཉེན་བརྡའི་ཡི་གུ་འོག་ལཱི་བཀོད་མི་འདི་ཐེངས་དང་པ་གི་དཔེ་ཨིན། ཐེངས་གཉིས་པ་ལཱི་ཡང་མ་གནས་པ་ཅིན་ ཉེས་བྱ་ཕོགཔ་ལས་ ཐེངས་
གཉིས་པའི་ཉེན་བརྡའི་ཡི་གུ་ནང་ ཐེངས་དང་པའི་ཉེན་བརྡ་ཡི་གུ་ལཱི་མ་གནས་པའི་སྐོར་ལས་དང་ ཐེངས་གཉིས་པའི་ཉེན་བརྡ་ཡི་གུ་འདི་ལཱི་ཡང་
མ་གནས་པ་ཅིན་ ཉེས་བྱ་ཡངས་ཆག་མེད་པར་ ཕོག་ནི་ཨིན་པའི་སྐོར་ལས་ཁ་གསལ་བཙུགས་དགོ། 
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དཔེ་བཀོད་ ༡ པ། ཡིག་ཚང་གི་དུས་ཚོད་ལཱི་མ་གནས་མི་ཅིག་ལཱི་གནང་ནི་གི་ཉེན་བརྡའི་ཡི་གུ། 
ཡིག་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་       སྤྱི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལཱི། 
 

ཉེན་བརྡའི་ཡི་གུ། 
 ནང་སྲིད་ལྷན་ཁག་ མི་སྟོབས་ཚོགས་ཆུང་གི་ཞལ་འཛོམས་ཐེངས་ ༥༡ པ་སྤྱི་ཚེས་ ༢༠/༠༥/༢༠༠༩ ལཱི་ འཚོགས་པའི་གྲོས་
ཆོད་ནང་ འོག་ལཱི་བཀོད་མིའི་མི་ངོམ་ཁྱོད་ཀྱིས་ ཨ་རྟག་ར་དྲོ་པ་ཡིག་ཚང་གི་དུས་ཚོད་ལཱི་མ་ལྷོདཔ་མ་ཚད་ ཉིན་མ་ཡང་འགོ་དཔོན་ལས་གནང་བ་
མ་ཞུ་བར་ཕར་ཚུར་འགྱོ་ནི་མང་བའི་ཁར་ ཕྱི་རཱི་གཞན་ག་ཡང་མ་འགྱོ་བའི་ཧེ་མ་ལས་འགྱོ་མི་འདི་ ཡིག་ཚང་གི་སྒྲིག་ཁྲིམས་དང་ ལམ་ལཱིགས་
ཚུ་དང་འགལ་བའི་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡི།  དེ་ལས་བརྟེན་ ཉེན་བརྡའི་ཡི་གུ་འདི་བཏོན་པའི་ཚེས་གྲངས་ལས་འགོ་བཙུགས༌ཏེ་ ཁྱོད་ཀྱིས་ ལས་
གཡོགཔ་གཞན་གྱི་ཤོ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཡིག་ཚང་གི་དུས་ཚོད་ལཱི་ ཀྲིག་ཀྲི་སྦེ་གནས་དགོ་པའི་ཉེན་བརྡའི་ཡི་གུ་ཐེངས་དང་པ་འདི་བཏོནམ་ཨིན། 
 
ངོ་མིང་།    : ་་་་་་་་་་་་་་་ 
ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་།  : ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
གོ་གནས།    : བརྒྱུད་འཕྲིན་ལག་ལུན་པ་། 
གོ་གནས་གནས་རིམ།   : རྒྱབ་སྐྱོར་ ༥ པ། 
ནང་གསེས་སྡེ་ཚན།   : ཁ། 
སྒྲིག་ཁྲིམས་ལཱི་གནས་དགོ་པའི་སྤྱི་ཚེས། : ༠༡/༠༦/༢༠༠༨ 
 
 གལ་སྲིད་ བཀའ་རྒྱ་འདི་ལཱི་མ་གནས་པ་ཅིན་ ཞི་གཡོག་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞིའི་ཁྲིམས་ལཱིགས་དང་འཁྲིལ་བའི་ཉེས་བྱ་ཚུ་ཕོག་
ནི་ཨིནམ་ལས་ དེ་དང་འཁྲིལ་བའི་མནོ་བསམ་ ད་ལྟོ་སྔ་གོང་ལས་གཏང་ཤེསཔ་འབད་དགོ་པའི་ཉེན་བརྡའི་བཀའ་རྒྱ། གནམ་ལཱུ་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་
་ཚེས་་་་་་་་་་ལཱི། 
 
 
 

(སངས་རྒྱས་ཆོས་འཕེལ།) 
དྲུང་ཆེན། 

(ཡི་གུའི་འདྲ་ འབྲེལ་ཡོད་ཚུ་ལཱི་གོ་གནས་མཐོ་དམའི་གོ་རིམ་བཞིན་དུ་བཟོ་སྟེ་གཏང་དགོཔ་ཨིན།)  
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དཔེ་བཀོད་ ༢ པ། ཡིག་ཚང་གི་དུས་ཚོད་ལཱི་མ་གནས་མི་ཅིག་ལཱི་གནང་ནི་གི་ཉེན་བརྡའི་ཡི་གུའི༌བཀོད༌ཤོག། 
ཡིག་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་       སྤྱི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལཱི། 
 

ཉེན་བརྡའི་ཡི་གུ། 
 ༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌མི་སྟོབས་ཚོགས་ཆུང་གི་ཞལ་འཛོམས་ཐེངས་ ༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌ པ་སྤྱི་ཚེས་༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌ལཱི་ འཚོགས་
པའི་གྲོས་ཆོད་ནང་ འོག་ལཱི་བཀོད་མིའི་མི་ངོམ་ཁྱོད་ཀྱིས་ ཨ་རྟག་ར་དྲོ་པ་ཡིག་ཚང་གི་དུས་ཚོད་ལཱི་མ་ལྷོདཔ་མ་ཚད་ ཉིན་མ་ཡང་འགོ་དཔོན་
ལས་གནང་བ་མ་ཞུ་བར་ཕར་ཚུར་འགྱོ་ནི་མང་བའི་ཁར་ ཕྱི་རཱི་གཞན་ག་ཡང་མ་འགྱོ་བའི་ཧེ་མ་ལས་འགྱོ་མི་འདི་ ཡིག་ཚང་གི་སྒྲིག་ཁྲིམས་དང་ 
ལམ་ལཱིགས་ཚུ་དང་འགལ་བའི་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡི། དེ་ལས་བརྟེན་ ཉེན་བརྡའི་ཡི་གུ་འདི་བཏོན་པའི་ཚེས་གྲངས་ལས་འགོ་བཙུགས༌ཏེ་ ཁྱོད་
ཀྱིས་ ལས་གཡོགཔ་གཞན་གྱི་ཤོ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཡིག་ཚང་གི་དུས་ཚོད་ལཱི་ ཀྲིག་ཀྲི་སྦེ་གནས་དགོ་པའི་ཉེན་བརྡའི་ཡི་གུ་ཐེངས་དང་པ་འདི་
བཏོནམ་ཨིན།  
 
ངོ་མིང་།     :  
ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་།   :  
གོ་གནས།     :  
གོ་གནས་གནས་རིམ།    :  
ནང་གསེས་སྡེ་ཚན།    :  
སྒྲིག་ཁྲིམས་ལཱི་གནས་དགོ་པའི་སྤྱི་ཚེས།  :  
 
 གལ་སྲིད་ བཀའ་རྒྱ་འདི་ལཱི་མ་གནས་པ་ཅིན་ ཞི་གཡོག་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞིའི་ཁྲིམས་ལཱིགས་དང་འཁྲིལ་བའི་ཉེས་བྱ་ཚུ་ཕོག་
ནི་ཨིནམ་ལས་ དེ་དང་འཁྲིལ་བའི་མནོ་བསམ་ ད་ལྟོ་སྔ་གོང་ལས་གཏང་ཤེསཔ་འབད་དགོ་པའི་ཉེན་བརྡའི་བཀའ་རྒྱ། གནམ་ལཱུ་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་
་ཚེས་་་་་་་་་་ལཱི། 
 
 

(༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌་་་་་་་་་་༌༌༌) 
༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌་་་་་་་་་་་་་་་་ 

(ཡི་གུའི་འདྲ་ འབྲེལ་ཡོད་ཚུ་ལཱི་གོ་གནས་མཐོ་དམའི་གོ་རིམ་བཞིན་དུ་བཟོ་སྟེ་གཏང་དགོཔ་ཨིན།)  
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ཏ ཉེས་ཆད་བཀའ་རྒྱ། 
གོ་དོན། 

མི་ངོམ་ཅིག་གིས་ ཁྲིམས་འགལ་མེན་རཱིང་ ཞི་གཡོག་བཅའ་ཁྲིམས་དང་སྒྲིག་ཁྲིམས་ལས་འགལ་བའི་ལཱ་འབད་མི་ལཱི་ བདག་སྐྱོང་གི་དང་ལུན་
དོན་ལཱི་ ཉེས་ཆད་བཀལ་མི་གི་བཀའ་རྒྱ་ལཱི་སླབ་ཨིན། 

 

མཚན་ཉིད། 

1. བཀའ་རྒྱའི་ཡིག་ཨང་དང་སྤྱི་ཚེས། 
2. འབྲེལ་གཏུགས་ཀྱི་རྒྱབ་ཁུངས། 
3. བཀའ་རྒྱའི་གནད་དོན། 
4. རང་ལཱིགས་གནམ་ལཱུ་ཟླ་ཚེས། 
5. གནང་བ་བཀོད་མིའི་གོ་གནས་དང་མཚན་རྟགས། 
6. འབྲེལ་ཡོད་ཚུ་ལཱི་འདྲ་བཤུས། 

 
དྲན་གསོ། 
ཉེས་ཆད་བཀའ་རྒྱ་འདི་ ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་གིས་ཁྲིམས་འགལ་གྱི་ལཱ་མེན་པར་ བདག་སྐྱོང་གི་བཅའ་ཁྲིམས་ལས་འགལ་བའི་ལཱ་འབདཝ་ད་ 
བདག་སྐྱོང་གི་དང་ལུན་ལཱི་ ཉེས་སྤྱོད་ཀྱི་ཚབས་ཆེ་ཆུང་དང་བསྟུན་ཏེ་ གཤམ་གསལ་གྱི་ཚིག་གཞི་ཚུ་བཙུགས་དགོཔ་ཨིན། 
1. གནས་རིམ་གཅིག་གི་གོ་གནས་མར་ཕབ་འབདཝ་ཨིན། 
2. གནས་རིམ་གཅིག་གི་གོ་གནས་ཡར་སེང་བཀགཔ་ཨིན། 
3. ལཱུ་ ༡ ལས་ ༣ ཚུན་གྱི་དངུལ་ཕོགས་ཡར་སེང་བཀགཔ་ཨིན། 
4. ངེས་པར་དུ་འགྱོ་དགོ་པའི་གནས་སོར་གཏངམ་ཨིན། 

ཟེར་བའི་ཚིག་གཞི་ཚུ་ ཕོག་ལམ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཉེས་ཆད་བཀའ་རྒྱ་ནང་བཙུགས་དགོཔ་ལས་ དེ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་བཀའ་རྒྱ་ངོ་མ་དང་ སྐབས་
ཐོབ་ག་ཨིན་མི་དང་འཁྲིལ་བའི་གནད་དོན་ཁ་གསལ་བཙུགས་དགོ། 
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དཔེ་བཀོད་ ༡ པ། བདག་སྐྱོང་གི་ཁྲིམས་ལཱིགས་ལས་འགལ་བའི་ཉེས་ཆད་བཀའ་རྒྱ། 
ཡིག་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་       སྤྱི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལཱི། 
 

ཉེས་ཆད་བཀའ་རྒྱ། 
 ཞབས་ཏོག་ལྷན་ཁག་གི་མི་སྟོབས་ཚོགས་ཆུང་ཞལ་འཛོམས་ཐེངས་ ༠༨ པ་ སྤྱི་ཚེས་ ༣༠/༠༤/༢༠༠༩ ལཱི་གནང་བའི་གྲོས་
ཆོད་ཨང་ ༠༨ པ་ནང་འོག་ལཱི་མིང་གསལ་བཀོད་མི་འདི་གིས་ ཞི་གཡོག་བཅའ་ཁྲིམས་དང་སྒྲིག་གཞི་ཁྲིམས་དོན་ལས་འགལ་བ་ལས་བརྟེན་ 
བདག་སྐྱོང་གི་དང་ལུན་ལཱི་ མི་ངོམ་འདི་གིས་ ལཱུ་ངོ་ ༢ ཀྱི་དངུལ་ཕོགས་ཡར་སེང་བཀག་དགོ་པའི་གྲོས་ཆོད་དང་འཁྲིལ་ གཤམ་གསལ་ལྟར་
དུ་ དངུལ་ཕོགས་ཡར་སེང་བཀག་ཆ་འབདཝ་ཨིན།  

 
ངོ་མིང་།    : ་་་་་་་་་་་་་་ 
ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་།  : ་་་་་་་་་་་་་་ 
མི་ཁུངས་ངོ་སྤྲོད་ཨང་།   : ་་་་་་་་་་་་་་་་ 
གོ་གནས།    : བདག་སྐྱོང་ལས་རཱུགསཔ། 
གོ་གནས་གནས་རིམ།   : རྒྱབ་སྐྱོར་ ༡༣ པ། 
ཡར་སེང་བཀག་པའི་དུས་ཡུན།  : ༠༡/༠༧/༢༠༠༩ ལས་ ༣༠/༠༦/༢༠༡༡ ཚུན། 
 
 མི་ངོམ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་འདི་གིས་ ད་ལས་ཕར་ སེམས་ཁར་དྲན་པ་འཐེབ་ཅིག་ར་བཏོན་ཏེ་ འབྲུག་གི་ཞི་གཡོག་བཅའ་ཡིག་དང་
སྒྲིག་ཁྲིམས་ལས་ སྤུ་ལས་མ་འགལ་བའི་སྤྱོད་ལམ་ཚུལ་མཐུན་འབད་དགོ་པའི་ཡིག་ཚང་བཀའ་རྒྱ། གནམ་ལཱུ་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་ཚེས་་་་་་་་་་ལཱི། 

 
 
 

(བསོད་ནམས་དབང་རྒྱལ།) 
དྲུང་ཆེན། 

(ཡི་གུའི་འདྲ་ འབྲེལ་ཡོད་ཚུ་ལཱི་གོ་གནས་མཐོ་དམའི་གོ་རིམ་བཞིན་དུ་བཟོ་སྟེ་གཏང་དགོཔ་ཨིན།)  
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དཔེ་བཀོད་ ༢ པ། བདག་སྐྱོང་གི་ཁྲིམས་ལཱིགས་ལས་འགལ་བའི་ཉེས་ཆད་བཀའ་རྒྱའི་བཀོད་ཤོག། 
ཡིག་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་       སྤྱི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལཱི། 
 

ཉེས་ཆད་བཀའ་རྒྱ། 
 ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་མི་སྟོབས་ཚོགས་ཆུང་ཞལ་འཛོམས་ཐེངས་་་་་་་་་་་་་་་པ་ སྤྱི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལཱི་གནང་བའི་གྲོས་ཆོད་ཨང་་་་་་་
པ་ནང་འོག་ལཱི་བཀོད་མི་འདི་གིས་ ཞི་གཡོག་བཅའ་ཁྲིམས་དང་སྒྲིག་གཞི་ཁྲིམས་དོན་ལས་འགལ་བ་ལས་བརྟེན་ བདག་སྐྱོང་གི་དང་ལུན་ལཱི་ 
མི་ངོམ་འདི་གིས་ ལཱུ་ངོ་ ༢ ཀྱི་དངུལ་ཕོགས་ཡར་སེང་བཀག་དགོ་པའི་གྲོས་ཆོད་དང་འཁྲིལ་ གཤམ་གསལ་ལྟར་དུ་ དངུལ་ཕོགས་ཡར་སེང་
བཀག་ཆ་འབདཝ་ཨིན། 

 
ངོ་མིང་།    :  
ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་།  :  
མི་ཁུངས་ངོ་སྤྲོད་ཨང་།   :  
གོ་གནས།    :  
གོ་གནས་གནས་རིམ།   :  
ཡར་སེང་བཀག་པའི་དུས་ཡུན།  :  
 

མི་ངོམ་་་་་་་་་་་་་་་་་འདི་གིས་ ད་ལས་ཕར་ སེམས་ཁར་དྲན་པ་འཐེབ་ཅིག་ར་བཏོན་ཏེ་ འབྲུག་གི་ཞི་གཡོག་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་
ཁྲིམས་ལས་སྤུ་ལས་མ་འགལ་བའི་སྤྱོད་ལམ་ཚུལ་མཐུན་འབད་དགོ་པའི་ཡིག་ཚང་བཀའ་རྒྱ། གནམ་ལཱུ་་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་ཚེས་་་་་་་་་་ལཱི། 
 

 
 

(་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་) 
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 

(ཡི་གུའི་འདྲ་ འབྲེལ་ཡོད་ཚུ་ལཱི་གོ་གནས་མཐོ་དམའི་གོ་རིམ་བཞིན་དུ་བཟོ་སྟེ་གཏང་དགོཔ་ཨིན།)  
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ཐ དགོངས་ཕོག་བཀའ་རྒྱ། 
གོ་དོན། 

མི་ངོམ་ཅིག་ འགན་ཁག་ལཱི་འཐུས་ཤོར་དང་ ལམ་ལཱིགས་ལས་འགལ་བའི་ཚུལ་མིན་གྱི་ལཱ་ཅིག་ལཱི་ ངོས་ལུན་ཐོག་ལཱི་ གནས་སྐབས་ལཱ་
གཡོག་མཚམས་འཇོག་གི་དགོངས་ཕོག་བཀའ་རྒྱ་འདི་ཨིན། 

 

མཚན་ཉིད། 

1. བཀའ་རྒྱའི་ཡིག་ཨང་དང་སྤྱི་ཚེས། 
2. འབྲེལ་གཏུགས་ཀྱི་རྒྱབ་ཁུངས། 
3. བཀའ་རྒྱའི་གནད་དོན། 
4. རང་ལཱིགས་གནམ་ལཱུ་ཟླ་ཚེས། 
5. གནང་བ་བཀོད་མིའི་གོ་གནས་དང་མཚན་རྟགས། 
6. འབྲེལ་ཡོད་ཚུ་ལཱི་འདྲ་བཤུས། 
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དཔེ་བཀོད་ ༡ པ། ཉེས་སྤྱོད་ཅིག་ལས་བརྟེན་ལཱ་གཡོག་མཚམས་འཇོག་གི་དགོངས་ཕོག་བཀའ་རྒྱ། 
ཡིག་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་       སྤྱི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལཱི། 
 

དགོངས་ཕོག་བཀའ་རྒྱ། 
 ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཡིག་ཨང་ ངན་ལྷད་/ནང་ལྷན་/༣༩/༢༠༠༩/༣༡ སྤྱི་ཚེས་ ༣༠/༠༤/༢༠༠༩ ཅན་མའི་ནང་
དོན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་བསྟན་རྒྱས་ལྷན་ཁག་གི་མི་སྟོབས་ཚོགས་ཆུང་ཞལ་འཛོམས་ཐེངས་ ༠༥ པ་ སྤྱི་ཚེས་ ༣༠/༠༤/༢༠༠༩ ལཱི་གནང་བའི་
གྲོས་ཆོད་ཨང་ ༠༨ པའི་ནང་ འོག་ལཱི་བཀོད་མི་འདི་གིས་ ལཱ་ངན་ཚབས་ཆེན་འབད་ཡོད་པའི་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོདཔ་ལས་ མི་ངོམ་འདི་ ཞི་
གཡོག་གི་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞིའི་ཁྲིམས་ལཱིགས་དོན་ཚན་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་གི་དགོངས་དོན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ གཤམ་གསལ་ལྟར་དུ་ ལཱ་
གཡོག་མཚམས་འཇོག་གི་དགོངས་ཕོག་གཏངམ་ཨིན། ལཱ་འགན་མཚམས་འཇོག་གི་དོན་ལཱི་ ཐོབ་ལམ་མར་ཕབ་ཀྱི་རིམ་པ་ཚུ་ འབྲུག་གི་ཞི་
གཡོག་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞིའི་ཁྲིམས་ཀྱི་དགོངས་དོན་དང་འཁྲིལ་ནི་ཨིན། 
 
ངོ་མིང་།     : ་་་་་་་་་་་་་་་་ 
ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་།   : ་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
གོ་གནས།     : མཁོ་སྒྲུབ་འགོ་དཔོན། 
གོ་གནས་གནས་རིམ།    : ཁྱད་འཛིན་ ༤ པ། 
ནང་གསེས་སྡེ་ཚན།    : ཀ། 
ལཱ་གཡོག་མཚམས་འཇོག་གི་སྤྱི་ཚེས།  : ༠༡/༠༦/༢༠༠༩ 
 

དུས་ཡུན་ལཱུ་ངོ་ ༡ གི་ནང་འཁོད་ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་ཅིག་ལས་ ཉེས་མེད་ཀྱི་འཁྲུན་ཆོད་ཐོག་ལས་ 
དགོངས་ཕོག་འགྲུབ་མ་ཚུགས་པ་ཅིན་ ལཱ་གཡོག་ལས་དགོངས་ཞུ་གཏང་ནི་ཨིན་པའི་དགོངས་ཕོག་གི་ཡིག་ཚང་བཀའ་རྒྱ། གནམ་ལཱུ་་་་་་་་་ཟླ་་་
་་་་་ཚེས་་་་་་་་་་ལཱི། 

 
 

(ཚེ་དབང་བཀྲ་ཤིས།) 
དྲུང་ཆེན། 

(ཡི་གུའི་འདྲ་ འབྲེལ་ཡོད་ཚུ་ལཱི་གོ་གནས་མཐོ་དམའི་གོ་རིམ་བཞིན་དུ་བཟོ་སྟེ་གཏང་དགོཔ་ཨིན།)  
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དཔེ་བཀོད་ ༢ པ། ཉེས་སྤྱོད་ཅིག་ལས་བརྟེན་ལཱ་གཡོག་མཚམས་འཇོག་གི་དགོངས་ཕོག་བཀའ་རྒྱའི་བཀོད་ཤོག། 
ཡིག་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་       སྤྱི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལཱི། 
 

དགོངས་ཕོག་བཀའ་རྒྱ། 
 ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཡིག་ཨང་ ངན་ལྷད་/ ་་་་་་་་་་་་་་་་་/ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་སྤྱི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་
་ཅན་མའི་ནང་དོན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་མི་སྟོབས་ཚོགས་ཆུང་ཞལ་འཛོམས་ཐེངས་་་་་་་་་་་་པ་ སྤྱི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་
་་་་་་་་་་་་་ལཱི་གནང་བའི་གྲོས་ཆོད་ཨང་ ་་་་་་་་་་་་་་་ པའི་ནང་ འོག་ལཱི་བཀོད་མི་འདི་གིས་ ལཱ་ངན་ཚབས་ཆེན་འབད་ཡོད་པའི་ངོས་འཛིན་བྱུང་
ཡོདཔ་ལས་ མི་ངོམ་འདི་ ཞི་གཡོག་གི་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞིའི་ཁྲིམས་ལཱིགས་དོན་ཚན་ཨང་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ གི་དགོངས་དོན་དང་
འཁྲིལ་ཏེ་ གཤམ་གསལ་ལྟར་དུ་ ལཱ་གཡོག་མཚམས་འཇོག་གི་དགོངས་ཕོག་གཏངམ་ཨིན། ལཱ་འགན་མཚམས་འཇོག་གི་དོན་ལཱི་ ཐོབ་
ལམ་མར་ཕབ་ཀྱི་རིམ་པ་ཚུ་ འབྲུག་གི་ཞི་གཡོག་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞིའི་ཁྲིམས་ཀྱི་དགོངས་དོན་དང་འཁྲིལ་ནི་ཨིན། 
 
ངོ་མིང་།     : 
ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་།   : 
གོ་གནས།     : 
གོ་གནས་གནས་རིམ།    : 
ནང་གསེས་སྡེ་ཚན།    : 
ལཱ་གཡོག་མཚམས་འཇོག་གི་སྤྱི་ཚེས།  : 
 
 དུས་ཡུན་ལཱུ་ངོ་ ་་་་་་་་་་ གི་ནང་འཁོད་ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་ཅིག་ལས་ ཉེས་མེད་ཀྱི་འཁྲུན་ཆོད་ཐོག་ལས་ 
དགོངས་ཕོག་འགྲུབ་མ་ཚུགས་པ་ཅིན་ ལཱ་གཡོག་ལས་དགོངས་ཞུ་གཏང་ནི་ཨིན་པའི་དགོངས་ཕོག་གི་ཡིག་ཚང་བཀའ་རྒྱ། གནམ་ལཱུ་་་་་་་་་ཟླ་་་
་་་་་ཚེས་་་་་་་་་་ལཱི། 

 
 

(་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་) 
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 

(ཡི་གུའི་འདྲ་ འབྲེལ་ཡོད་ཚུ་ལཱི་གོ་གནས་མཐོ་དམའི་གོ་རིམ་བཞིན་དུ་བཟོ་སྟེ་གཏང་དགོཔ་ཨིན།)  
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ད ཉེས་འཛུགས་བཀའ་རྒྱ། 
གོ་དོན། 

གཞུང་འབྲེལ་ལཱ་ནང་ ཁྲིམས་འགལ་གྱི་ལཱ་འབད་བའི་ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཅིག་ལཱི་ ཉེས་པ་ཕོག་ལཱིགས་ཁ་གསལ་བཀོད་དེ་ བཏོན་ནི་གི་བཀའ་
རྒྱ་ལཱི་སླབ་ཨིན། 

 

མཚན་ཉིད། 

1. བཀའ་རྒྱའི་ཡིག་ཨང་དང་སྤྱི་ཚེས། 
2. འབྲེལ་གཏུགས་ཀྱི་རྒྱབ་ཁུངས། 
3. བཀའ་རྒྱའི་གནད་དོན། 
4. རང་ལཱིགས་གནམ་ལཱུ་ཟླ་ཚེས། 
5. གནང་བ་བཀོད་མིའི་གོ་གནས་དང་མཚན་རྟགས། 
6. འབྲེལ་ཡོད་ཚུ་ལཱི་འདྲ་བཤུས། 
7.  

དྲན་གསོ། 
ཉེས་འཛུགས་བཀའ་རྒྱ་འདི་ ཡིག་ཚང་སོ་སོའི་ཁ་ཐུག་ལས་ ཉེས་འཛུགས་བཀལ་ཏེ་ རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་ནང་ལཱི་དང་ ཡངན་ 
ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་ཅིག་ནང་གཏང་ནི་ཅིག་དང་། ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་དང་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་གང་རཱིང་གིས་ ཡིག་
ཚང་གཞན་གྱི་ལས་གཡོགཔ་ཅིག་ལཱི་ ཉེས་འཛུགས་བཀལ་ཏེ་ དགོངས་ཕོག་བཏོན་དགོ་པའི་ཉེས་བཙུགས་བཀའ་རྒྱ་གནང་ནི་ཅིག་དང་བཅས་
ཡོདཔ་ཨིན། ཡིག་ཚང་སོ་སོའི་ཁ་ཐུག་ལས་བཀའ་རྒྱ་བཏོན་དགོ་པ་ཅིན་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་དང་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་
ཚོགས་གང་རཱིང་ལས་ལྷོད་པའི་བཀའ་རྒྱ་དང་ ཡངན་ ཡིག་ཚང་རང་གི་མི་སྟོབས་ཚོགས་ཆུང་ཞལ་འཛོམས་ཀྱི་གྲོས་ཆོད་ འབྲེལ་གཏུགས་རྒྱབ་
ཁུངས་བཀོད་དགོ། 
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དཔེ་བཀོད་ ༡ པ། ཡིག་ཚང་གི་མ་དངུལ་ལཱུག་སྤྱོད་འབད་མི་ལཱི་ཉེས་འཛུགས་བཀའ་རྒྱ། 
ཡིག་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་       སྤྱི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལཱི། 
 

ཉེས་འཛུགས་བཀའ་རྒྱ། 
 ཕྱི་འབྲེལ་ལྷན་ཁག་ མི་སྟོབས་ཚོགས་ཆུང་གི་ཞལ་འཛོམས་ཐེངས་ ༥༡ པ་སྤྱི་ཚེས་ ༡༥/༠༥/༢༠༡༠ ལཱི་འཚོགས་པའི་གྲོས་
ཆོད་ནང་ འོག་ལཱི་བཀོད་མིའི་མི་ངོམ་ཁྱོད་ཀྱིས་ རྩིས་ལཱུ་ ༢༠༠༨-༢༠༠༩ གི་ཡིག་ཚང་གི་གློག་རིག་མཁོ་སྒྲུབ་མ་དངུལ་ལཱུག་སྤྱོད་འབད་ཡོདཔ་
ལས་བརྟེན་ སྤྱི་ཚེས་ ༢༣/༠༥/༢༠༡༠ ལས་ ལཱ་གཡོག་མཚམས་འཇོག་གི་བཀའ་རྒྱ་བཏོན་ཡོད་མི་དང་འཁྲིལ་ ད་རིས་ལས་ རྩོད་རྙོག་
བསལ་ནི་གི་དོན་ལཱི་ རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་ནང་སྙན་ཞུ་འབད་བར་གཏངམ་ཨིན།  
 
ངོ་མིང་།    : ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་།  : ་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
གོ་གནས།    : མཁོ་སྒྲུབ་འགོ་དཔོན།  
གོ་གནས་གནས་རིམ།   : ཁྱད་འཛིན་ ༤ པ། 
ནང་གསེས་སྡེ་ཚན།   : ཁ། 
ལས་སྡེ།    : ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
སྙན་ཞུ་འབད་དགོ་པའི་སྤྱི་ཚེས།  : ༢༥/༠༥/༢༠༡༠ ། 
 
 ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་ཅིག་ལས་ ཉེས་གྲོལ་གྱི་འཁྲུན་ཆོད་མ་ཐོན་ཚུན་དང་ ཡངན་ ཡིག་ཚང་ལས་བཀའ་རྒྱ་ལཱུགས་སུ་མ་ཐོན་ཚུན་ 
ཡིག་ཚང་གི་ལཱ་གཡོག་ནང་ བཅའ་མར་གཏོགས་མ་ཆོགཔ་ཨིན་པའི་ཉེས་འཛུགས་བཀའ་རྒྱ། གནམ་ལཱུ་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་ཚེས་་་་་་་་་་ལཱི། 
 
 
 

(བསོད་ནམས་དབང་ཆེན།) 
དྲུང་ཆེན། 

(ཡི་གུའི་འདྲ་ འབྲེལ་ཡོད་ཚུ་ལཱི་གོ་གནས་མཐོ་དམའི་གོ་རིམ་བཞིན་དུ་བཟོ་སྟེ་གཏང་དགོཔ་ཨིན།)  
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དཔེ་བཀོད་ ༢ པ། ཡིག་ཚང་གི་མ་དངུལ་ལཱུག་སྤྱོད་འབད་མི་ལཱི་ཉེས་འཛུགས་བཀའ་རྒྱའི་བཀོད་ཤོག། 
ཡིག་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་       སྤྱི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལཱི། 
 

ཉེས་འཛུགས་བཀའ་རྒྱ། 
 ཕྱི་འབྲེལ་ལྷན་ཁག་ མི་སྟོབས་ཚོགས་ཆུང་གི་ཞལ་འཛོམས་ཐེངས་ ་་་་་་་་་་་པ་སྤྱི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལཱི་འཚོགས་པའི་
གྲོས་ཆོད་ནང་ འོག་ལཱི་བཀོད་མིའི་མི་ངོམ་ཁྱོད་ཀྱིས་ རྩིས་ལཱུ་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ཡིག་ཚང་གི་གློག་རིག་མཁོ་སྒྲུབ་མ་དངུལ་ལཱུག་
སྤྱོད་འབད་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ སྤྱི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ལས་ ལཱ་གཡོག་མཚམས་འཇོག་གི་བཀའ་རྒྱ་བཏོན་ཡོད་མི་དང་
འཁྲིལ་ ད་རིས་ལས་ རྩོད་རྙོག་བསལ་ནི་གི་དོན་ལཱི་ རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་ནང་ སྙན་ཞུ་འབད་བར་གཏངམ་ཨིན། 
 
ངོ་མིང་།    :  
ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་།  :  
གོ་གནས།    :  
གོ་གནས་གནས་རིམ།   :  
ནང་གསེས་སྡེ་ཚན།   :  
ལས་སྡེ།    :  
སྙན་ཞུ་འབད་དགོ་པའི་སྤྱི་ཚེས།  :  
 
 ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་ཅིག་ལས་ ཉེས་གྲོལ་གྱི་འཁྲུན་ཆོད་མ་ཐོན་ཚུན་དང་ ཡངན་ ཡིག་ཚང་ལས་བཀའ་རྒྱ་ལཱུགས་སུ་མ་ཐོན་ཚུན་ 
ཡིག་ཚང་གི་ལཱ་གཡོག་ནང་ བཅའ་མར་གཏོགས་མ་ཆོགཔ་ཨིན་པའི་ཉེས་བཙུགས་བཀའ་རྒྱ། གནམ་ལཱུ་་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་ཚེས་་་་་་་་་་ལཱི། 
 
 
 
 

(་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་) 
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 

(ཡི་གུའི་འདྲ་ འབྲེལ་ཡོད་ཚུ་ལཱི་གོ་གནས་མཐོ་དམའི་གོ་རིམ་བཞིན་དུ་བཟོ་སྟེ་གཏང་དགོཔ་ཨིན།)  
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ན ལཱ་གཡོག་ལས་བཏོན་བཏང་བའི་བཀའ་རྒྱ། 

དཔེ་བཀོད་ ༡ པ། ལཱ་གཡོག་ལས་བཏོན་བཏང་བའི་ཡིག་ཚང་བཀའ་རྒྱ། 
ཡིག་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་       སྤྱི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལཱི། 
 

ལཱ་གཡོག་ལས་བཏོན་བཏང་བའི་ཡིག་ཚང་བཀའ་རྒྱ། 
 བརྒྱུད་འབྲེལ་ལྷན་ཁག་གི་མི་སྟོབས་ཚོགས་ཆུང་ཞལ་འཛོམས་ཐེངས་ ༠༥ པ་ སྤྱི་ཚེས་ ༣༠/༠༤/༢༠༠༩ ལཱི་གནང་བའི་གྲོས་
ཆོད་ཨང་ ༠༨ པ་ནང་འོག་ལཱི་བཀོད་མི་འདི་གིས་ ལཱ་ངན་ཚབས་ཆེན་འབད་ཡོད་པའི་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སའི་འཁྲུན་ཆོད་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ལཱ་
གཡོག་ནང་ལས་བཏོན་གཏང་དགོ་པའི་གྲོས་ཆོད་དང་འཁྲིལ་ མི་ངོམ་འདི་ ཞི་གཡོག་གི་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞིའི་ཁྲིམས་ལཱིགས་དོན་ཚན་ཨང་་
་་་་་་་་་་་ཅན་མའི་དགོངས་དོན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ སེམས་ཕམ་དང་བཅས་པའི་སྒོ་ལས་ ཁོ་རའི་ལཱ་འགན་ནང་ལས་བཏོན་གཏངམ་ཨིན། 
 
ངོ་མིང་།    : ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་།  : ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
མི་ཁུངས་ངོ་སྤྲོད་ཨང་།   : ༡༠༠༦༥༧༠༡ 
གོ་གནས།    : མཁོ་སྒྲུབ་འགོ་དཔོན། 
གོ་གནས་གནས་རིམ།   : ཁྱད་འཛིན་ ༤ པ། 
ནང་གསེས་སྡེ་ཚན།   : ཀ། 
གཡོག་ནང་འཛུལ་ལཱུ།   : ༠༡/༠༦/༡༩༨༡ 
བཏོན་བཏང་བའི་སྤྱི་ཚེས།  : ༠༡/༠༦/༢༠༠༩ 
 
 མི་ངོམ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་འདི་གིས་ འབྲུག་གི་ཞི་གཡོག་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་ཁྲིམས་དོན་ཚན་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་ལས་འགལ་བའི་
ལཱ་འབདཝ་ལས་བརྟེན་ ཐུགས་བརྩེའི་གསོལ་ར་དང་ དགོངས་ཞུའི་ཐོབ་ལམ་ཚུ་ག་ནི་ཡང་མ་ཐོབ་སྦེ་ བཏོན་བཏང་ཡོད་པའི་ཡིག་ཚང་བཀའ་
རྒྱ། གནམ་ལཱུ་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་ཚེས་་་་་་་་་་ལཱི། 

 
(ཀརྨ་འབྲུག་དཀར།) 

དྲུང་ཆེན། 
(ཡི་གུའི་འདྲ་ འབྲེལ་ཡོད་ཚུ་ལཱི་གོ་གནས་མཐོ་དམའི་གོ་རིམ་བཞིན་དུ་བཟོ་སྟེ་གཏང་དགོཔ་ཨིན།)  
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དཔེ་བཀོད་ ༢ པ། ལཱ་གཡོག་ལས་བཏོན་བཏང་བའི་ཡིག་ཚང་བཀའ་རྒྱའི་བཀོད་ཤོག། 
ཡིག་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་       སྤྱི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལཱི། 
 

ལཱ་གཡོག་ལས་བཏོན་བཏང་བའི་ཡིག་ཚང་བཀའ་རྒྱ། 
 ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་མི་སྟོབས་ཚོགས་ཆུང་ཞལ་འཛོམས་ཐེངས་་་་་་་་་་་་པ་ སྤྱི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལཱི་གནང་བའི་གྲོས་ཆོད་ཨང་་་་་་་
་་་་ པ་ནང་འོག་ལཱི་བཀོད་མི་འདི་གིས་ ལཱ་ངན་ཚབས་ཆེན་འབད་ཡོད་པའི་ ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སའི་འཁྲུན་ཆོད་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ལཱ་གཡོག་ནང་
ལས་བཏོན་གཏང་དགོ་པའི་གྲོས་ཆོད་དང་འཁྲིལ་ མི་ངོམ་འདི་ ཞི་གཡོག་གི་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞིའི་ཁྲིམས་ལཱིགས་དོན་ཚན་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་
ཅན་མའི་དགོངས་དོན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ སེམས་ཕམ་དང་བཅས་པའི་སྒོ་ལས་ ཁོ་རའི་ལཱ་འགན་ནང་ལས་བཏོན་གཏངམ་ཨིན། 
 
ངོ་མིང་།    : 
ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་།  : 
མི་ཁུངས་ངོ་སྤྲོད་ཨང་།   : 
གོ་གནས།    : 
གོ་གནས་གནས་རིམ།   : 
ནང་གསེས་སྡེ་ཚན།   : 
གཡོག་ནང་འཛུལ་ལཱུ།   : 
བཏོན་བཏང་བའི་སྤྱི་ཚེས།  : 
 
 མི་ངོམ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་འདི་གིས་ འབྲུག་གི་ཞི་གཡོག་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་ཁྲིམས་དོན་ཚན་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་ལས་འགལ་བའི་ལཱ་
འབདཝ་ལས་བརྟེན་ ཐུགས་བརྩེའི་གསོལ་ར་དང་ དགོངས་ཞུའི་ཐོབ་ལམ་ཚུ་ག་ནི་ཡང་མ་ཐོབ་སྦེ་ བཏོན་བཏང་ཡོད་པའི་ཡིག་ཚང་བཀའ་རྒྱ། 
གནམ་ལཱུ་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་ཚེས་་་་་་་་་་ལཱི། 

 
 

(་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་) 
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 

(ཡི་གུའི་འདྲ་ འབྲེལ་ཡོད་ཚུ་ལཱི་གོ་གནས་མཐོ་དམའི་གོ་རིམ་བཞིན་དུ་བཟོ་སྟེ་གཏང་དགོཔ་ཨིན།)  
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པ དགོངས་ཕོག་གྲུབ་པའི་བཀའ་རྒྱ། 
གོ་དོན། 

མི་ངོམ་ཅིག་ ལཱ་གཡོག་མཚམས་འཇོག་གི་དགོངས་ཕོག་གཏང་ས་ལས་ ཉེས་མེད་ཀྱི་འཁྲུན་ཆོད་གྲུབ་སྟེ་ ལཱ་གཡོག་འཕྲོ་མཐུད་འབད་ཆོག་
པའི་དགོངས་ཕོག་གྲུབ་པའི་བཀའ་རྒྱ་ལཱི་སླབ་ཨིན། 

 

མཚན་ཉིད། 

1. བཀའ་རྒྱའི་ཡིག་ཨང་དང་སྤྱི་ཚེས། 
2. འབྲེལ་གཏུགས་ཀྱི་རྒྱབ་ཁུངས། 
3. བཀའ་རྒྱའི་གནད་དོན། 
4. རང་ལཱིགས་གནམ་ལཱུ་ཟླ་ཚེས། 
5. གནང་བ་བཀོད་མིའི་གོ་གནས་དང་མཚན་རྟགས། 
6. འབྲེལ་ཡོད་ཚུ་ལཱི་འདྲ་བཤུས། 
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དཔེ་བཀོད་ ༡ པ། དགོངས་ཕོག་གཏང་ས་ལས་ཉེས་མེད་ཀྱི་འཁྲུན་ཆོད་གྲུབ་སྟེ་དགོངས་ཕོག་གྲུབ་པའི་བཀའ་རྒྱ། 
ཡིག་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་       སྤྱི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལཱི། 
 

དགོངས་ཕོག་གྲུབ་པའི་བཀའ་རྒྱ། 
 རྒྱལ་ས་ཐིམ་ཕུག་རྫོང་ཁག་ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སའི་འཁྲུན་ཆོད་ཨང་ ༣༢༥ སྤྱི་ཚེས་ ༠༡/༥/༢༠༠༨ ཅན་
མའི་ནང་ འོག་ལཱི་བཀོད་མིའི་མི་ངོམ་འདི་ལཱི་ ཉེས་མེད་ཀྱི་ངོས་ལུན་གྲུབ་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ ཞི་གཡོག་གི་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞིའི་ཁྲིམས་
ལཱིགས་དོན་ཚན་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཅན་མའི་དགོངས་དོན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ མི་ངོམ་འདི་ དགོངས་ཕོག་གྲུབ་ཨིན། དེ་ལས་བརྟེན་ བཀའ་རྒྱ་འདི་
ནང་བཀོད་པའི་ཚེས་གྲངས་ལས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ ཁོ་རའི་ལཱ་འགན་ཨ་རྟག་ཧ་ལཱིགས་ འཕྲོ་མཐུད་ཀྱི་འགན་ཁག་ལུན་ཏེ་འབད་དགོ། 
 
ངོ་མིང་།    : ་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་།  : ་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
གོ་གནས།    : མཁོ་སྒྲུབ་འགོ་དཔོན། 
གོ་གནས་གནས་རིམ།   : ཁྱད་འཛིན་ ༤ པ། 
ནང་གསེས་སྡེ་ཚན།   : ཀ། 
དགོངས་ཕོག་གྲུབ་པའི་སྤྱི་ཚེས།   : ༠༡/༠༦/༢༠༠༨ 
 
 ཧེ་མ་ལཱ་གཡོག་མཚམས་འཇོག་སྦེ་སྡོད་པའི་རིང་གི་ཐོབ་ལམ་གྱི་རིམ་པ་ཚུ་ འབྲུག་གི་ཞི་གཡོག་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞིའི་ཁྲིམས་
ཀྱི་དགོངས་དོན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་འཐོབ་ནི་དང་ ད་ལས་ཕར་ སེམས་ཁར་དྲན་པ་འཐེབ་ཅིག་ར་བཏོན་ཏེ་ དེ་བཟུམ་མའི་ལཱ་ངན་གྱི་རིགས་ནང་ རུག་
གཏོགས་མེད་པར་ ཐ་དམ་ཚིག་བསྟེན་ཏེ་ཕྱག་ཞུ་དགོ་པའི་དགོངས་ཕོག་གྲུབ་པའི་ཡིག་ཚང་བཀའ་རྒྱ། གནམ་ལཱུ་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་ཚེས་་་་་་་་་་ལཱི། 

 
 
 

(ཡོན་ཏན་ནོར་བཟང་།) 
དྲང་དཔོན། 

(ཡི་གུའི་འདྲ་ འབྲེལ་ཡོད་ཚུ་ལཱི་གོ་གནས་མཐོ་དམའི་གོ་རིམ་བཞིན་དུ་བཟོ་སྟེ་གཏང་དགོཔ་ཨིན།)  
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དཔེ་བཀོད་ ༢ པ། དགོངས་ཕོག་གཏང་ས་ལས་ཉེས་མེད་ཀྱི་འཁྲུན་ཆོད་གྲུབ་སྟེ་དགོངས་ཕོག་གྲུབ་པའི་བཀའ་རྒྱའི་བཀོད་ཤོག། 
ཡིག་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་       སྤྱི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལཱི། 
 

དགོངས་ཕོག་གྲུབ་པའི་བཀའ་རྒྱ། 
 ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སའི་འཁྲུན་ཆོད་ཨང་་་་་་་་་་་་་ སྤྱི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ཅན་
མའི་ནང་ འོག་ལཱི་མིང་གསལ་བཀོད་མིའི་མི་ངོམ་འདི་ལཱི་ ཉེས་མེད་ཀྱི་ངོས་ལུན་གྲུབ་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ ཞི་གཡོག་གི་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་
གཞིའི་ཁྲིམས་ལཱིགས་དོན་ཚན་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་ཅན་མའི་དགོངས་དོན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ མི་ངོམ་འདི་ལཱི་ དགོངས་ཕོག་གྲུབ་ཨིན། དེ་ལས་བརྟེན་ 
བཀའ་རྒྱ་འདི་ནང་བཀོད་པའི་ཚེས་གྲངས་ལས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ ཁོ་རའི་ལཱ་འགན་ཨ་རྟག་ཧ་ལཱིགས་ འཕྲོ་མཐུད་ཀྱི་འགན་ཁག་ལུན་ཏེ་འབད་
དགོ། 
 
ངོ་མིང་།    :  
ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་།  :  
གོ་གནས།    :  
གོ་གནས་གནས་རིམ།   :  
ནང་གསེས་སྡེ་ཚན།   :  
དགོངས་ཕོག་གྲུབ་པའི་སྤྱི་ཚེས།  :  
 
 ཧེ་མ་ལཱ་གཡོག་མཚམས་འཇོག་སྦེ་སྡོད་པའི་རིང་གི་ཐོབ་ལམ་གྱི་རིམ་པ་ཚུ་ འབྲུག་གི་ཞི་གཡོག་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞིའི་ཁྲིམས་
ཀྱི་དགོངས་དོན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་འཐོབ་ནི་དང་ ད་ལས་ཕར་ སེམས་ཁར་དྲན་པ་འཐེབ་ཅིག་ར་བཏོན་ཏེ་ དེ་བཟུམ་མའི་ལཱ་ངན་གྱི་རིགས་ནང་ རུག་
གཏོགས་མེད་པར་ ཐ་དམ་ཚིག་བསྟེན་ཏེ་ཕྱག་ཞུ་དགོ་པའི་དགོངས་ཕོག་གྲུབ་པའི་ཡིག་ཚང་བཀའ་རྒྱ། གནམ་ལཱུ་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་ཚེས་་་་་་་་་་ལཱི། 
 
 
 

(་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་) 
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 

(ཡི་གུའི་འདྲ་ འབྲེལ་ཡོད་ཚུ་ལཱི་གོ་གནས་མཐོ་དམའི་གོ་རིམ་བཞིན་དུ་བཟོ་སྟེ་གཏང་དགོཔ་ཨིན།)  
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ཕ ལཱུ་བསྟར་དངུལ་ཕོགས་ཡར་སེང་བཀའ་རྒྱ། 
གོ་དོན། 

ཡིག་ཚང་གི་ལས་གཡོགཔ་ཚུ་ལཱི་ ལཱུ་བསྟར་སྒྲིག་གི་དངུལ་ཕོགས་ ཡར་སེང་འཐོབ་ནི་གི་གནང་བའི་བཀའ་རྒྱ་འདི་ལཱི་སླབ་ཨིན། 

 

མཚན་ཉིད། 

1. བཀའ་རྒྱའི་ཡིག་ཨང་དང་སྤྱི་ཚེས། 
2. འབྲེལ་གཏུགས་ཀྱི་རྒྱབ་ཁུངས། 
3. བཀའ་རྒྱའི་གནད་དོན། 
4. རང་ལཱིགས་གནམ་ལཱུ་ཟླ་ཚེས། 
5. གནང་བ་བཀོད་མིའི་གོ་གནས་དང་མཚན་རྟགས། 
6. འབྲེལ་ཡོད་ཚུ་ལཱི་འདྲ་བཤུས། 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

206 
 

 

དཔེ་བཀོད་ ༡ པ། ལཱུ་བསྟར་གྱི་དངུལ་ཕོགས་ཡར་སེང་བཀའ་རྒྱ། 
ཡིག་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་       སྤྱི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལཱི། 
 

ཡིག་ཚང་བཀའ་རྒྱ། 
 བཙག་འཐུ་ལྷན་ཚོགས་ཡིག་ཚང་འདི་ནང་གི་ གཤམ་འཁོད་ལས་གཡོགཔ་ཚུ་ལཱི་ ཞི་གཡོགཔ་གི་བཅའ་ཁྲིམས་དང་སྒྲིག་ཁྲིམས་ཀྱི་
དོན་ཚན་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཅན་མའི་དགོངས་དོན་ལྟར་དུ་ ཁོང་རའི་ཐོབ་ལམ་དང་འཁྲིལ་ ལཱུ་བསྟར་དངུལ་ཕོགས་ཡར་སེང་འདི་ སྤྱི་ཚེས་ 
༡/༧/༢༠༡༢ ལས་ འགོ་བཙུགས་ཏེ་འཐོབ་ཨིན། 
 
ཨང་། མིང་། གོ་གནས། ཐོབ་ཚད། ཧེ་མ་གི་དངུལ་ཕོགས། ཡར་སེང་ཐོབ་པའི་དངུལ་ཕོགས། 
༡ བདེ་ཆེན། འཛིན་སྐྱོང་ལས་རཱུགས། ༡༢༠༠༠-༣༥༠-༡༨༠༠༠ ༡༩༠༠༠ ༡༩,༣༥༠/- 

      
 
གོང་གསལ་མི་ངོ་ཚུ་ལཱི་ ལཱུ་བསྟར་ཡར་སེང་ཤུལ་མམ་འདི་ སྤྱི་ལཱུ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༠༧ པའི་ཚེས་ ༡ ལཱི་འཐོབ་ནི་ཨིན་པའི་ཡིག་ཚང་
བཀའ་རྒྱ། གནམ་ལཱུ་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་ཚེས་་་་་་་་་་ལཱི། 

 
 
 
 
 

བདག་སྐྱོང་གཙོ་འཛིན། 
བདག་སྐྱོང་དང་དངུལ་རྩིས་སྡེ་ཚན། 

 
(ཡི་གུའི་འདྲ་ འབྲེལ་ཡོད་ཚུ་ལཱི་གོ་གནས་མཐོ་དམའི་གོ་རིམ་བཞིན་དུ་བཟོ་སྟེ་གཏང་དགོཔ་ཨིན།) 
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དཔེ་བཀོད་ ༢ པ། ལཱུ་བསྟར་དངུལ་ཕོགས་ཡར་སེང་བཀའ་རྒྱའི་བཀོད་ཤོག། 
ཡིག་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་       སྤྱི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལཱི། 
 

ལཱུ་བསྟར་ཡར་སེང་བཀའ་རྒྱ། 
 ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཡིག་ཚང་འདི་ནང་གི་གཤམ་འཁོད་ལས་གཡོགཔ་ཚུ་ལཱི་ ཞི་གཡོགཔ་གི་བཅའ་ཁྲིམས་དང་སྒྲིག་ཁྲིམས་
ཀྱི་དོན་ཚན་ཨང་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ཅན་མའི་དགོངས་དོན་ལྟར་དུ་ ཁོང་རའི་ཐོབ་ལམ་དང་འཁྲིལ་ ལཱུ་བསྟར་ཡར་སེང་འདི་ སྤྱི་ཚེས་་་་་་་་་་་
ལས་ འགོ་བཙུགས་ཏེ་འཐོབ་ཨིན། 

 
ཨང་། མིང་། གོ་གནས། ཐོབ་ཚད། ཧེ་མ་གི་དངུལ་ཕོགས། ཡར་སེང་ཐོབ་པའི་དངུལ་ཕོགས། 
      
      
 
གོང་གསལ་མི་ངོམ་ཚུ་ལཱི་ ལཱུ་བསྟར་ཡར་སེང་ཤུལ་མམ་འདི་ སྤྱི་ལཱུ་ ་་་་་་་་་་ ཟླ་ ་་་་་་་་་་་་་་པའི་ཚེས་ ་་་་་་་་་ ལཱི་འཐོབ་ནི་ཨིན་
པའི་ཡིག་ཚང་བཀའ་རྒྱ། གནམ་ལཱུ་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་ཚེས་་་་་་་་་་ལཱི། 
 
 
 
 

་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 

(ཡི་གུའི་འདྲ་ འབྲེལ་ཡོད་ཚུ་ལཱི་གོ་གནས་མཐོ་དམའི་གོ་རིམ་བཞིན་དུ་བཟོ་སྟེ་གཏང་དགོཔ་ཨིན།) 
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བ ལྟ་སྐོར་ཡིག་ཚང་བཀའ་རྒྱ། 
གོ་དོན།  

ཡིག་ཚང་ལཱ་ཅིག་གི་དོན་ལཱི་ ལྟ་སྐོར་ལཱི་འགྱོ་དགོཔ་འཐོནམ་ད་ གནང་བའི་བཀའ་རྒྱ་ལཱི་སླབ་ཨིན། 

 

མཚན་ཉིད། 

1. བཀའ་རྒྱའི་ཡིག་ཨང་། 
2. སྤྱི་ཚེས། 
3. འབྲེལ་གཏུགས་རྒྱབ་ཁུངས། 
4. གནད་དོན། 
5. ལྟ་སྐོར་འགྱོ་མིའི་ངོ་བཤད། 
6. ལྟ་སྐོར་གྱི་ཡུན་ཚད། 
7. གོ་གནས་དང་མཚན་རྟགས། 
8. འབྲེལ་ཡོད་ཚུ་ལཱི་གནས་ཚུལ་དང་ དང་ལུན་གྱི་དོན་ལཱི་འདྲ། 
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དཔེ་བཀོད་ ༡ པ། ལྟ་སྐོར་དོན་ལཱི་གནང་དགོ་པའི་ཡིག་ཚང་བཀའ་རྒྱ། 
 
ཡིག་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་       སྤྱི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལཱི། 
 

ཡིག་ཚང་བཀའ་རྒྱ། 
 ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག་དྲུང་ཆེན་མཆོག་གིས་གནང་བ་གྲུབ་པའི་སྙན་གསོལ་ཡིག་ཨང་ ཤེར་ལྷན་/མི་སྟོབས་-༣/༢༠༡༠/༩༠༠ སྤྱི་ཚེས་ 
༢༠/༠༡/༢༠༡༠- ཅན་མ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ གཤམ་གསལ་མི་ངོམ་ལྔཔོ་ ཤར་ཕྱོགས་རྫོང་ཁག་གི་མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭ་ཆ་མཉམ་ནང་ ལས་ཁུངས་
ལྟེ་བ་ལས་བཀྲམ་སྤེལ་འབད་མིའི་ཚན་རིག་གི་འཕྲུལ་ཆས་ཚུ་ སློབ་དཔོན་དང་སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ ལག་ལུན་ག་དེ་སྦེ་འཐབ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་ན་དང་ 
བསླབ་སྟོན་གྱི་གྲོས་སྟོན་འབད་ནིའི་དོན་ལཱི་ སྤྱི་ཚེས་ ༢༥/༠༡/༢༠༡༠ ལས་ ༢༠/༠༢/༢༠༡༠ ཚུན་ ཉིན་གྲངས་ ༢༧ གྱི་རིང་ ལྟ་
སྐོར་ལཱི་གཏངམ་ཨིན། 
 
 དེ་གི་དོན་ལཱི་ གཞི་རྟེན་ཤེས་ཡོན་གྱི་སྣུམ་འཁོར་ཧའི་ལགསི་ གཞུང་འཁོར་ ༡-ཨེ༌-༨༥༠ ཅན་མ་དང་ ཤེས་རིག་ལྟ་ཞིབ་དང་
རྒྱབ་སྐྱོར་སྡེ་ཚན་གྱི་ཧའི་ལགསི་ གཞུང་འཁོར་ ༡-༨༠༥ གཉིས་གཏང་དགོཔ་དང་ ཉིན་འཐུས་འགྲོ་སོང་ཚུ་ སློབ་གྲྭའི་ཤེས་ཡོན་ལས་
ཁུངས་ཀྱི་ལྟ་སྐོར་ལས་རིམ་གྱི་མ་དངུལ་ལས་སྤྲོད་དགོཔ་ཨིན། 
ཨང་། མིང་། གོ་གནས། སྡེ་ཚན། དྲན་གསོ། 
1.  པདྨ་བློ་གྲོས། གཙོ་འཛིན། ཤེས་རིག་ལྟ་ཞིབ་སྡེ་ཚན།  

2.  དབང་ཆེན། གཙོ་འཛིན། ཆོས་ཚན་རྩ་གཞུང་།  

3.  ཀརྨ། ཆོས་ཚན་འགོ་དཔོན། ཚན་རིག། ཆོས་ཚན་རྩ་གཞུང་།  

 
ལྟ་སྐོར་ལས་ལཱུགཔ་ད་ ལས་ཁུངས་ལྟེ་བ་ལས་བཀྲམ་སྤེལ་འབད་མིའི་ཚན་རིག་གི་སློབ་སྟོན་ཅ་ཆས་ཚུ་ སློབ་གྲྭ་རུ་རུ་བཞིན་གྱི་ནང་ལཱི་ ལག་
ལུན་ག་དེ་སྦེ་འཐབ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་ན་དང་ ཕན་ཐོགས་ག་དེ་སྦེ་ཡོད་ག་གི་སྐོར་ལས་ སྙན་ཞུ་ཁ་གསལ་བཟོ་སྟེ་འབག་འོང་དགོ་པའི་ཡིག་ཚང་
བཀའ་རྒྱ། གནམ་ལཱུ་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་ཚེས་་་་་་་་་་ལཱི། 

 
ཡོངས་ཁྱབ་མདོ་ཆེན། 

སློབ་གྲྭའི་ཤེས་ཡོན་ལས་ཁུངས། 
(ཡི་གུའི་འདྲ་ འབྲེལ་ཡོད་ཚུ་ལཱི་གོ་གནས་མཐོ་དམའི་གོ་རིམ་བཞིན་དུ་བཟོ་སྟེ་གཏང་དགོཔ་ཨིན།)  
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དཔེ་བཀོད་ ༢ པ། ལྟ་སྐོར་དོན་ལཱི་གནང་དགོ་པའི་ཡིག་ཚང་བཀའ་རྒྱའི་བཀོད་ཤོག། 
 
ཡིག་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་       སྤྱི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལཱི། 
 

ཡིག་ཚང་བཀའ་རྒྱ། 
 ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ གིས་ གནང་བ་གྲུབ་པའི་སྙན་གསོལ་ཡིག་ཨང་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་/མི་སྟོབས་/་་་་་་་་་་
་་་་་་/་་་་་་་་་་་་་་་་་སྤྱི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཅན་མ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ གཤམ་གསལ་མི་ངོ་་་་་་་་་་་་་་་་་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་རྫོང་ཁག་ནང་ 
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་དོན་ལཱི་ སྤྱི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཚུན་ ཉིན་གྲངས་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་ གྱི་རིང་ ལྟ་
སྐོར་ལཱི་གཏངམ་ཨིན། དེ་གི་དོན་ལཱི་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་གི་སྣུམ་འཁོར་ཧའི་ལགསི་ བི་ཇི་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ཅན་མ་དང་ ་་་་་་
་གི་་་་་་་་ ཧའི་ལགསི་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་གཉིས་གཏང་དགོཔ་དང་ ཉིན་འཐུས་འགྲོ་སོང་ཚུ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་གྱི་མ་དངུལ་
ལས་སྤྲོད་དགོཔ་ཨིན། 
 
ཨང་། མིང་། གོ་གནས། སྡེ་ཚན། དྲན་གསོ། 
1.      
2.      
3.      

 
 ལྟ་སྐོར་ལས་ལཱུགཔ་ད་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་སྐོར་ལས་ སྙན་ཞུ་ཁ་གསལ་བཟོ་སྟེ་འབག་འོང་དགོ་པའི་
ཡིག་ཚང་བཀའ་རྒྱ། གནམ་ལཱུ་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་ཚེས་་་་་་་་་་ལཱི། 

 
 

་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་) 
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 

(ཡི་གུའི་འདྲ་ འབྲེལ་ཡོད་ཚུ་ལཱི་གོ་གནས་མཐོ་དམའི་གོ་རིམ་བཞིན་དུ་བཟོ་སྟེ་གཏང་དགོཔ་ཨིན།)  
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མ ངལ་གསོའི་བཀའ་རྒྱ། 
གོ་དོན། 

ངལ་གསོའི་བཀའ་རྒྱ་ཟེར་མི་འདི་ སྒེར་གྱི་གནད་དོན་ལཱི་བརྟེན་ ངལ་གསོ་ཞུ་དགོཔ་བྱུང་མི་ལཱི་གནང་བ་གནང་མི་གི་བཀའ་རྒྱ་ལཱི་སླབ་ཨིན། 

 

མཚན་ཉིད། 

1. བཀའ་རྒྱའི་ཡིག་ཨང་དང་སྤྱི་ཚེས། 
2. འབྲེལ་གཏུགས་རྒྱབ་ཁུངས། 
3. ངལ་གསོའི་གནད་དོན། 
4. ངོ་བཤད་དང་དང་ལུན་འབད་དགོཔ། 
5. གོ་གནས་དང་མཚན་རྟགས། 
6. འབྲེལ་ཡོད་ཚུ་ལཱི་གནས་ཚུལ་དང་ དང་ལུན་གྱི་དོན་ལཱི་འདྲ། 

 
དྲན་གསོ། 
འོག་གི་དཔེ་བཀོད་འདི་གློ་བུར་ངལ་གསོའི་དོན་ལཱི་ཨིན་རཱིང་ གཞན་གསོག་འཇོག་ངལ་གསོ་དང་ སྐྱེ་མའི་ངལ་གསོ་ཚུ་གི་གནང་བའི་ཡིག་ཚང་
བཀའ་རྒྱ་ཡང་ འདི་དང་ཆ་འདྲཝ་ལས་ དེ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་བཟོ་བ་གིས་འཐུསཔ་ཨིན།  
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དཔེ་བཀོད་ ༡ པ། སྨན་བཅོས་དོན་ལཱི་ངལ་གསོ་གནང་བའི་ཡིག་ཚང་བཀའ་རྒྱ། 
 
ཡིག་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་       སྤྱི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལཱི། 
 

ཡིག་ཚང་བཀའ་རྒྱ། 
 ནང་སྲིད་ལྷན་ཁག་ མི་རྩིས་ལས་ཁུངས་ལས་ འོག་ལཱི་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་ལས་འབྱོར་བའི་སྤྱི་ཚེས་ ༠༡/༠༡/༢༠༡༠ ཅན་མའི་ཞུ་
ཡིག་ནང་གསལ་ ཁོ་ར་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ སྨན་བཅོས་འབད་བར་འགྱོ་ནིའི་དོན་ལཱི་ ཉིནམ་ ༡༤ གི་རིང་ གློ་བུར་ངལ་གསོ་དགོཔ་སྦེ་
ཨིན་མས། ཁོ་རའི་ངལ་གསོའི་རྩིས་ཐོ་ནང་ལཱི་ལྟཝ་ད་ དུས་ཅི་ ༢༠༡༢ ལཱུའི་གློ་བུར་ངལ་གསོ་ལྷག་ལཱིས་ཉིནམ་ ༡༠ ལས་བརྒལ་ཏེ་
མེདཔ་ལས་ མི་ངོམ་འདི་ གཤམ་གསལ་ལྟར་དུ་ཉིནམ་ ༡༠ གྱི་གློ་བུར་ངལ་གསོའི་གནང་བ་གྲུབ་པའི་ཡིག་ཚང་བཀའ་རྒྱ། 

 
ངོ་མིང་།    : ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་།  : ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
གོ་གནས།    : ཐོ་བཀོད་འགོ་དཔོན། 
གོ་གནས་གནས་རིམ།   : ཁྱད་འཛིན་ ༥ པ། 
ནང་གསེས་སྡེ་ཚན།   : ཁ། 
ངལ་གསོའི་དུས་ཡུན།   : ༡༣/༠༡/༢༠༡༢ ལས་ ༢༢/༠༡/༢༠༡༢ ཚུན། 
 
 
 
 

(ཆོས་གྲགས།) 
མི་རྩིས་མདོ་ཆེན། 

 
(ཡི་གུའི་འདྲ་ འབྲེལ་ཡོད་ཚུ་ལཱི་གོ་གནས་མཐོ་དམའི་གོ་རིམ་བཞིན་དུ་བཟོ་སྟེ་གཏང་དགོཔ་ཨིན།)  
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དཔེ་བཀོད་ ༢ པ། སྨན་བཅོས་དོན་ལཱི་ངལ་གསོ་གནང་བའི་ཡིག་ཚང་བཀའ་རྒྱའི་བཀོད་ཤོག། 
ཡིག་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་       སྤྱི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལཱི། 
 

ཡིག་ཚང་བཀའ་རྒྱ། 
 ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལས་ འོག་ལཱི་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་ལས་འབྱོར་བའི་སྤྱི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་
་་་་ཅན་མའི་ཞུ་ཡིག་ནང་གསལ་ ཁོ་ ཡངན་ མོ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་དོན་ལཱི་ ཉིནམ་་་་་་་་་་་་་་་་་གི་
རིང་ གློ་བུར་ངལ་གསོ་དགོཔ་སྦེ་ཨིན་མས། ཁོ་ ཡངན་ མོ་རའི་ངལ་གསོའི་རྩིས་ཐོ་ནང་ལཱི་ལྟཝ་ད་ དུས་ཅི་ ་་་་་་་་་་་་་་་་ ལཱུའི་ གློ་
བུར་ངལ་གསོ་ལྷག་ལཱིས་ཉིནམ་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་ ལས་བརྒལ་ཏེ་མེདཔ་ལས་ མི་ངོམ་འདི་ གཤམ་གསལ་ལྟར་དུ་ཉིནམ་ ་་་་་་་་་་་་་་་་ 
གྱི་གློ་བུར་ངལ་གསོའི་གནང་བ་གྲུབ་པའི་ཡིག་ཚང་བཀའ་རྒྱ། གནམ་ལཱུ་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་ཚེས་་་་་་་་་་ལཱི། 

 
ངོ་མིང་།    : 
ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་།  : 
གོ་གནས།    : 
གོ་གནས་གནས་རིམ་།   : 
ནང་གསེས་སྡེ་ཚན།   : 
ངལ་གསོའི་དུས་ཡུན།   : 
 
 
 
 

(་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་) 
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 

(ཡི་གུའི་འདྲ་ འབྲེལ་ཡོད་ཚུ་ལཱི་གོ་གནས་མཐོ་དམའི་གོ་རིམ་བཞིན་དུ་བཟོ་སྟེ་གཏང་དགོཔ་ཨིན།)  



 

214 
 

 

ཙ མཁོ་སྒྲུབ་མངག་ཆའི་བཀའ་རྒྱ། 
གོ་དོན། 

ཡིག་ཚང་གི་ཅ་ཆས་ཚུ་ མཁོ་སྒྲུབ་འབད་ནི་གི་དོན་ལཱི་ མངག་ཆ་འབད་བའི་བཀའ་རྒྱ་ལཱི་ཨིན། 

མཚན་ཉིད། 

1. བཀའ་རྒྱའི་ཡིག་ཨང་དང་སྤྱི་ཚེས། 
2. མངག་ཆ་འབད་སའི་ཁ་བྱང་། 
3. འབྲེལ་གཏུགས་རྒྱབ་ཁུངས། 
4. བཀའ་རྒྱའི་གནད་དོན། 
5. གོ་གནས་དང་མཚན་རྟགས། 
6. འབྲེལ་ཡོད་ཚུ་ལཱི་གནས་ཚུལ་དང་ དང་ལུན་གྱི་དོན་ལཱི་འདྲ། 
 

དྲན་གསོ། 
འོག་གི་མངག་ཆའི་དཔེ་བཀོད་འདི་ ཅ་ཆས་རྣམ་གྲངས་ ༡ མངག་ཆ་འབད་ནིའི་དོན་ལཱི་བཀོད་དེ་ཡོད། གལ་སྲིད་ཚོང་སྡེ་ཅིག་ལས་ ཅ་ཆས་
རྣམ་གྲངས་ལུ་ཤ་མཁོ་མངག་འབད་དགོཔ་ཡོད་པ་ཅིན་ དང་ལུན་འབད་དགོ་པའི་ཐིག་ཁྲམ་ནང་ལཱི་ ཨང་གྲངས་ ༡ ལས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ 
ཁྱོད་རའི་དགོས་མཁོ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ལག་ལུན་འཐབ་བཏུབ་ཨིན། 
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དཔེ་བཀོད་ ༡ པ། མཁོ་སྒྲུབ་མངག་ཆའི་ཡིག་ཚང་བཀའ་རྒྱ། 
ཡིག་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་       སྤྱི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལཱི། 
 
འཛིན་སྐྱོང་པ། 
ཀརྨ་ཚོང་འབྲེལ་ལས་སྡེ། 
ཐིམ་ཁྲོམ། གྲལ་ཨང་ ༡༣ པ། 
 
རྩ་དོན། མཁོ་སྒྲུབ་མངག་ཆའི་བཀའ་རྒྱ། 

 
 ནང་སྲིད་ལྷན་ཁག་གི་རིན་བསྡུར་ཚོགས་ཆུང་ཞལ་འཛོམས་ སྤྱི་ཚེས་ ༡༡/༠༡/༢༠༡༠ ལཱི་འཚོགས་པའི་གྲོས་ཆོད་ལྟར་དུ་ ལྷན་
ཁག་གི་དོན་ལཱི་དགོ་པའི་འོག་ལཱི་ཁ་གསལ་བཀོད་ཡོད་པའི་ཐོ་བཀོད་ཅ་ཆས་ཚུ་ རིན་གོང་འགྲན་བསྡུར་ནང་ལས་ ཁྱོད་ཀྱི་ཚོང་འབྲེལ་ལས་སྡེ་གིས་
ཐོབ་ཡོདཔ་ལས་ གཤམ་གསལ་ལྟར་དུ་ དུས་ཡུན་ཟླ་ངོ་གཅིག་གི་ནང་འཁོད་ བཀྲམ་སྤེལ་འབད་དགོ་པའི་མཁོ་མངག་འབདཝ་ཨིན། 
 
ཨང་། ཅ་ཆས་ཀྱི་མིང་། རྒྱུ་སྤུས། གོང་ཚད། གྱངས་ཁ། དུས་ཚོད། 

༡ ལྕགས་ཀྱི་བང་སྒྲོམ། ངར་ལྕགས། ༦༠༥༠ རུ། ༢༠ ༡༠/༢/༢༠༡༠  

 
 གལ་སྲིད་ དུས་ཚོད་ནང་འཁོད་བཀྲམ་སྤེལ་འབད་མ་ཚུགས་པ་ཅིན་ མངག་ཆའི་བཀའ་རྒྱ་འདི་ཆ་མེད་འགྱོཝ་ཨིནམ་ལས་ ཚོང་སྡེ་
གཞན་ལཱི་མངག་ཆ་འབད་ནི་ཨིནམ་མ་ཚད་ ཁྱོད་རའི་བློ་གཏད་མ་དངུལ་བཙུགས་ཏེ་ཡོད་མི་འདི་ཡང་ གཞུང་བཞེས་འགྱོ་ནི་ཨིན་པའི་ཡིག་ཚང་
བཀའ་རྒྱ། གནམ་ལཱུ་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་ཚེས་་་་་་་་་་ལཱི། 

 
 
 
 

(ཕྲིན་ལས་དབང་མོ།) 
མཁོ་སྒྲུབ་འགོ་དཔོན། 

(ཡི་གུའི་འདྲ་ འབྲེལ་ཡོད་ཚུ་ལཱི་གོ་གནས་མཐོ་དམའི་གོ་རིམ་བཞིན་དུ་བཟོ་སྟེ་གཏང་དགོཔ་ཨིན།)  
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དཔེ་བཀོད་ ༢ པ། མཁོ་སྒྲུབ་མངག་ཆའི་ཡིག་ཚང་བཀའ་རྒྱའི་བཀོད་ཤོག། 
ཡིག་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་       སྤྱི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལཱི། 
 
འཛིན་སྐྱོང་པ། 
་་་་་་་་་་་་་་་་འབྲེལ་ལས་སྡེ། 
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 
 
རྩ་དོན། མཁོ་སྒྲུབ་མངག་ཆའི་བཀའ་རྒྱ། 
 
 ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ རིན་བསྡུར་ཚོགས་ཆུང་ཞལ་འཛོམས་ སྤྱི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལཱི་འཚོགས་པའི་གྲོས་ཆོད་ལྟར་
དུ་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་དོན་ལཱི་ འོག་ལཱི་ཁ་གསལ་བཀོད་ཡོད་པའི་ཐོ་བཀོད་ཅ་ཆས་ཚུ་ རིན་གོང་འགྲན་བསྡུར་ནང་ལས་ ཁྱོད་ཀྱི་ཚོང་འབྲེལ་
ལས་སྡེ་གིས་ཐོབ་ཡོདཔ་ལས་ གཤམ་གསལ་ལྟར་དུ་ དུས་ཡུན་ཟླ་ངོ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་གི་ནང་འཁོད་ བཀྲམ་སྤེལ་འབད་དགོ་པའི་མཁོ་
མངག་འབདཝ་ཨིན། 
 

ཨང་། ཅ་ཆས་ཀྱི་མིང་། རྒྱུ་སྤུས། གོང་ཚད། གྱངས་ཁ། དུས་ཚོད། 
༡      
༢      

 
 གལ་སྲིད་ དུས་ཚོད་ནང་འཁོད་བཀྲམ་སྤེལ་འབད་མ་ཚུགས་པ་ཅིན་ མངག་ཆའི་བཀའ་རྒྱ་འདི་ཆ་མེད་འགྱོཝ་ཨིནམ་ལས་ ཚོང་སྡེ་
གཞན་ལཱི་མངག་ཆ་འབད་ནི་ཨིནམ་མ་ཚད་ ཁྱོད་རའི་བློ་གཏད་མ་དངུལ་བཙུགས་ཏེ་ཡོད་མི་འདི་ཡང་ གཞུང་བཞེས་འགྱོ་ནི་ཨིན་པའི་ཡིག་ཚང་
བཀའ་རྒྱ། གནམ་ལཱུ་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་ཚེས་་་་་་་་་་ལཱི། 

 
 
 

(་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་) 
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 

(ཡི་གུའི་འདྲ་ འབྲེལ་ཡོད་ཚུ་ལཱི་གོ་གནས་མཐོ་དམའི་གོ་རིམ་བཞིན་དུ་བཟོ་སྟེ་གཏང་དགོཔ་ཨིན།)  
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ཚ ལཱ་བཀོད་བཀའ་རྒྱ། 
གོ་དོན། 

གྲོས་འཆར་ལཱི་གནང་བ་གྲུབ་པའི་ལཱ་ཅིག་དང་ ཡངན་ ལཱ་གི་འགྲོ་སོང་གནས་གོང་ སྔ་གོང་ལས་རིན་བསྡུར་གྲུབ་པའི་ལཱ་ཅིག་འབད་དགོ་པའི་
བཀའ་རྒྱ་ ཡིག་ཐོག་ལཱི་བཏོན་མི་འདི་ཨིན། 

 

མཚན་ཉིད། 

1. བཀའ་རྒྱའི་ཡིག་ཨང་དང་སྤྱི་ཚེས། 
2. འབྲེལ་གཏུགས་ཀྱི་རྒྱབ་ཁུངས། 
3. བཀའ་རྒྱའི་གནད་དོན། 
4. རང་ལཱིགས་གནམ་ལཱུ་ཟླ་ཚེས། 
5. གནང་བ་བཀོད་མིའི་གོ་གནས་དང་མཚན་རྟགས། 
6. འབྲེལ་ཡོད་ཚུ་ལཱི་འདྲ་བཤུས། 

 
དྲན་གསོ། 
འོག་ལཱི་ཡོད་མིའི་ལཱ་བཀོད་བཀའ་རྒྱ་འདི་ སྣུམ་འཁོར་བཅོ་བར་གཏང་ནིའི་བཀོད་རྒྱའི་དཔེ་ཨིན། བཀོད་རྒྱ་ནང་ལཱི་ གྲོས་འཆར་འཐོབ་མི་ཅིག་
ལཱི་ཆ་འཇོག་གྲུབ་སྟེ་ ལཱ་འབད་དགོཔ་ཡོད་མི་ཚུ་ལཱི་ གནང་བ་སྤྲོད་ནི་དང་ ཡངན་ སྙན་ཞུ་དང་སྙན་གསོལ་གྱི་གནད་དོན་ལཱི་བརྟེན་ཏེ་ 
དམིགས་བསལ་གྱི་བཀའ་རྒྱ་ལཱུགས་སུ་བཏོན་དགོཔ་ དཔེར་ན། པར་སྐྲུན་བཀའ་རྒྱ། བཟོ་སྐྲུན་བཀའ་རྒྱ་བཏོན་དགོཔ་ཡོད་མི་ཚུ་ཡང་ གཤམ་
གསལ་གྱི་དཔེ་ལས་རིགས་བསྒྲེས་ཏེ་བཟོ་དགོཔ་ཨིན། 
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དཔེ་བཀོད་ ༡ པ། སྣུམ་འཁོར་བཅོ་བར་གཏང་ནིའི་ལཱ་བཀོད་བཀའ་རྒྱ། 
ཡིག་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་       སྤྱི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལཱི། 
 
འཛིན་སྐྱོང་པ། 
དབྱངས་སྐྱིད་སྣུམ་འཁོར་བཅོ་ཁང་། 
ཨོ་ལ་རཱུང་ཆུ། ཐིམ་ཕུག། 
 
རྩ་དོན། སྣུམ་འཁོར་བཅོ་དགོཔ། 
 
 རྩིས་ལཱུ་ ༢༠༡༢-༢༠༡༣ ལཱུའི་ ནང་སྲིད་ལྷན་ཁག་གི་སྣུམ་འཁོར་ཅ་ཆས་མཁོ་སྤྲོད་དང་ སྣུམ་འཁོར་བཅོ་དགོཔ་ཚུ་གི་ལཱ་འདི་ 
གོང་ཚད་འགྲན་བསྡུར་གྱི་ཐོག་ལས་ ཁྱོད་ཀྱིས་ཐོབ་ཡོད་མི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ད་རིས་གཤམ་གསལ་ལྟར་དུ་ ཡིག་ཚང་གི་སྣུམ་འཁོར་བཅོ་ཁ་རྐྱབ་
ནིའི་དོན་ལཱི་ ཁྱོད་འབད་སར་བཏང་ཡོདཔ་ལས་ དུས་ཡུན་ག་དེ་མགྱོགས་མགྱོགས་ཀྱི་ནང་འཁོད་ ལུགས་ཤོམ་སྦེ་བཟོ་དགོཔ་ཨིན།  
 
སྣུམ་འཁོར་དབྱེ་བ།  གཞུང་འཁོར་ ཧའི་ལུགསི། 
ཨང་གྲངས།  བི་ཇི་ -༡- ༨༥༠ 
དེད་གཡོགཔ།  ་་་་་་་་་་་་་་་ 
མི་ཁུངས་ངོ་སྤྲོད་ཨང་།  ༡༠༠༤༥༠༠༦༥ 
ལཱ་གི་དབྱེ་བ།  ཀཱལཆ་པེལུཊ་དང་ བཀག་ཆས་སོར་ནི། 
 
 དེ་ལཱི་དགོ་པའི་ཡན་ལག་ཅ་ཆས་ཀྱི་རིན་འབབ་དང་ བཅོ་གླ་གང་གནས་ ཧེ་མ་ལས་ཁས་ལུན་གྲུབ་པའི་ཚད་གཞི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ རྩིས་
ཐོ་ཁ་གསལ་བཟོ་ཞིནམ་ལས་ དེད་གཡོག་པའི་ལག་པར་བསྐྱལ་གཏང་དགོ་པའི་བཀའ་རྒྱ། གནམ་ལཱུ་་་་་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་ཚེས་་་་་་་་་་ལཱི། 
 
 

(བསོད་ནམས་ཕྲིན་ལས།) 
བདག་སྐྱོང་འགོ་དཔོན། 

(ཡི་གུའི་འདྲ་ འབྲེལ་ཡོད་ཚུ་ལཱི་གོ་གནས་མཐོ་དམའི་གོ་རིམ་བཞིན་དུ་བཟོ་སྟེ་གཏང་དགོཔ་ཨིན།)  
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དཔེ་བཀོད་ ༢ པ། སྣུམ་འཁོར་བཅོ་བར་གཏང་ནིའི་ལཱ་བཀོད་བཀའ་རྒྱའི་བཀོད་ཤོག། 
ཡིག་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་       སྤྱི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལཱི། 
 
འཛིན་སྐྱོང་པ། 
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་སྣུམ་འཁོར་བཅོ་ཁང་། 
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 
 
རྩ་དོན། སྣུམ་འཁོར་བཅོ་དགོཔ། 
 
 རྩིས་ལཱུ་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལཱུའི་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་སྣུམ་འཁོར་ཅ་ཆས་མཁོ་སྤྲོད་དང་ སྣུམ་འཁོར་བཅོ་དགོཔ་
ཚུ་གི་ལཱ་འདི་ གོང་ཚད་འགྲན་བསྡུར་གྱི་ཐོག་ལས་ ཁྱོད་ཀྱིས་ཐོབ་ཡོད་མི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ད་རིས་གཤམ་གསལ་ལྟར་དུ་ ཡིག་ཚང་གི་སྣུམ་
འཁོར་བཅོ་ཁ་རྐྱབ་ནིའི་དོན་ལཱི་ ཁྱོད་འབད་སར་བཏང་ཡོདཔ་ལས་ དུས་ཡུན་ག་དེ་མགྱོགས་མགྱོགས་ཀྱི་ནང་འཁོད་ ལུགས་ཤོམ་སྦེ་བཟོ་
དགོཔ་ཨིན། 
 
སྣུམ་འཁོར་དབྱེ་བ།   གཞུང་འཁོར་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 
ཨངས་གྲངས།   བི་ཇི་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 
དེད་གཡོགཔ།   ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 
མི་ཁུངས་ངོ་སྤྲོད་ཨང་།   ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 
ལཱ་གི་དབྱེ་བ།   ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 
 
 དེ་ལཱི་དགོ་པའི་ཡན་ལག་ཅ་ཆས་ཀྱི་རིན་འབབ་དང་ བཅོ་གླ་གང་གནས་ ཧེ་མ་ལས་ཁས་ལུན་གྲུབ་པའི་ཚད་གཞི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ རྩིས་
ཐོ་ཁ་གསལ་བཟོ་ཞིནམ་ལས་ དེད་གཡོག་པའི་ལག་པར་ བསྐྱལ་གཏང་དགོ་པའི་བཀའ་རྒྱ། གནམ་ལཱུ་་་་་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་ཚེས་་་་་་་་་་ལཱི། 
 
 

(་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་) 
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 

(ཡི་གུའི་འདྲ་ འབྲེལ་ཡོད་ཚུ་ལཱི་གོ་གནས་མཐོ་དམའི་གོ་རིམ་བཞིན་དུ་བཟོ་སྟེ་གཏང་དགོཔ་ཨིན།)  
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ཛ དངུལ་སྤྲོད་གནང་བའི་བཀའ་རྒྱ། 
གོ་དོན། 
ཡིག་ཚང་ཅིག་ནང་ལས་ མཁོ་སྒྲུབ་འབད་བའི་རིན་དང་ ལཱ་འབད་ཚར་མི་ཅིག་གི་དོན་ལཱི་ དངུལ་སྤྲོད་དགོ་མི་ལཱི་ གནང་བ་སྤྲོད་པའི་ཡིག་ཚང་
བཀའ་རྒྱ་ཅིག་ལཱི་སླབ་ཨིན། 
 
མཚན་ཉིད། 
1. བཀའ་རྒྱའི་ཡིག་ཨང་དང་སྤྱི་ཚེས། 
2. འབྲེལ་གཏུགས་ཀྱི་རྒྱབ་ཁུངས། 
3. བཀའ་རྒྱའི་གནད་དོན། 
4. རང་ལཱིགས་གནམ་ལཱུ་ཟླ་ཚེས། 
5. གནང་བ་བཀོད་མིའི་གོ་གནས་དང་མཚན་རྟགས། 
6. འབྲེལ་ཡོད་ཚུ་ལཱི་འདྲ་བཤུས། 
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དཔེ་བཀོད་ ༡ པ། སྣུམ་འཁོར་བཅོ་གླ་སྤྲོད་ནི་གི་དངུལ་སྤྲོད་གནང་བའི་བཀའ་རྒྱ། 
ཡིག་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་       སྤྱི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལཱི། 
 
འཛིན་སྐྱོང་པ། 
དབྱངས་སྐྱིད་སྣུམ་འཁོར་བཅོ་ཁང་། 
ཨོ་ལ་རཱུང་ཆུ། ཐིམ་ཕུག། 
 
རྩ་དོན། དངུལ་སྤྲོད་གནང་བའི་བཀའ་རྒྱ། 
 
 ཡིག་ཚང་འདི་ནང་གི་ ལཱ་བཀོད་བཀའ་རྒྱ་ ནང་ལྷན་/བདག་སྐྱོང་༤/༢༠༡༢/༠༨༧༩ སྤྱི་ཚེས་ ༡/༡༡/༢༠༡༢ ཅན་མའི་ནང་དོན་
དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ནང་སྲིད་ལྷན་ཁག་གི་གཞུང་འཁོར་ཧའི་ལགསི་ ཨང་གྲངས་ བི་ཇི་ -༡-༨༥༠ ཅན་མ་བཅོ་ཁ་རྐྱབ་ནི་གི་དོན་ལཱི་གནས་པའི་
ཅ་ཆས་རིན་དང་བཅོ་གླ་ཁྱོད་ར་ལས་འབྱོར་བའི་རྩིས་ཐོ་ལཱི་ཞིབ་དཔྱད་གྲུབ་སྟེ་ གཤམ་གསལ་ལྟར་དུ་ བསྡོམས་དངུལ་ཀྲམ་ ༡༠༨༠༠/- གནང་
བ་སྤྲོདཔ་ཨིན། དེ་གུ་ལས་ གཞུང་གི་འོང་འབབ་ཁྲལ་ བརྒྱ་དཔྱ་ ༢ ལཱི་ དངུལ་ཀྲམ་ ༢༡༦/- བཏོགས་པའི་ལྷག་ལཱིས་དངུལ་ཀྲམ་ 
༡༠,༥༨༤/- ཐམ་པ་ གཞུང་རྩིས་ཁར་བཀལ་ཏེ་སྤྲོད་དགོ་པའི་ཡིག་ཚང་བཀའ་རྒྱ། 
 

རྩིས་ཐོ་ཨང་། ཚེས་གྲངས། རྣམ་གྲངས། གྱངས་ཁ། གོང་ཚད། བསྡོམས། 
༡༠༥༦ ༡༠/༡༡/༢༠༡༠ ཀཱལཆ་པེལུཊ།  ༡ ༧༠༠༠/- ༧,༠༠༠/- 
 ༡༠/༡༡/༢༠༡༠ བཀག་འཕྲུལ་ཅ་ཆས། ༢ ༡༠༠༠/-རུ་ ༢,༠༠༠/- 
 ༡༠/༡༡/༢༠༡༠ གླ་ཆ། - ༡༨༠༠/- ༡,༨༠༠/- 

ཡོངས་བསྡོམས། ༡༠,༨༠༠/- 

 
 གཞུང་གི་འོང་འབབ་ཁྲལ་བརྒྱ་དཔྱ་ ༢ ལཱི་ ༢༡༦/- བཏོགས་པའི་ལྷག་ལཱིས་ངེས་ཏིག་སྤྲོད་དགོཔ་བསྡོམས་དངུལ་ཀྲམ་ 
༡༠,༥༨༤/- ཨིན། གནམ་ལཱུ་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་ཚེས་་་་་་་་་་ལཱི། 
 
 

(བསོད་ནམས་ཕྲིན་ལས།) 
བདག་སྐྱོང་འགོ་དཔོན། 

(ཡི་གུའི་འདྲ་ འབྲེལ་ཡོད་ཚུ་ལཱི་གོ་གནས་མཐོ་དམའི་གོ་རིམ་བཞིན་དུ་བཟོ་སྟེ་གཏང་དགོཔ་ཨིན།)  



 

222 
 

 

དཔེ་བཀོད་ ༢ པ། སྣུམ་འཁོར་བཅོ་གླ་སྤྲོད་ནི་གི་དངུལ་སྤྲོད་གནང་བའི་བཀའ་རྒྱའི་བཀོད་ཤོག། 
ཡིག་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་       སྤྱི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལཱི། 
 
འཛིན་སྐྱོང་པ། 
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་སྣུམ་འཁོར་བཅོ་ཁང་། 
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 
 
རྩ་དོན། དངུལ་སྤྲོད་གནང་བའི་བཀའ་རྒྱ། 
 
 ཡིག་ཚང་འདི་ནང་གི་ལཱ་བཀོད་བཀའ་རྒྱ་ ་་་་་་་་་་་་་་/བདག་སྐྱོང་/་་་་་་་་་་་་་་་/་་་་་་་་་་་་་་་་སྤྱི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་
ཅན་མའི་ནང་དོན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་གི་སྣུམ་འཁོར་གཞུང་འཁོར་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ བི་ཇི་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཅན་
མ་བཅོ་ཁ་རྐྱབ་ནི་གི་དོན་ལཱི་གནས་པའི་ཅ་ཆས་ཀྱི་རིན་དང་ བཅོ་གླ་ཁྱོད་ར་ལས་འབྱོར་བའི་རྩིས་ཐོ་ལཱི་ཞིབ་དཔྱད་གྲུབ་སྟེ་ གཤམ་གསལ་ལྟར་དུ་ 
བསྡོམས་དངུལ་ཀྲམ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ གནང་བ་སྤྲོདཔ་ཨིན། དེ་གུ་ལས་ གཞུང་གི་འོང་འབབ་ཁྲལ་ བརྒྱ་དཔྱ་་་་་་་་་་་་་་་ ལཱི་ དངུལ་
ཀྲམ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་བཏོག་པའི་ལྷག་ལཱིས་དངུལ་ཀྲམ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཐམ་པ་ གཞུང་རྩིས་ཁར་བཀལ་ཏེ་སྤྲོད་དགོ་པའི་ཡིག་ཚང་བཀའ་རྒྱ། 
 
རྩིས་ཐོ་ཨང་། ཚེས་གྲངས། རྣམ་གྲངས། གྱངས་ཁ། གོང་ཚད། བསྡོམས། 
      
      

ཡོངས་བསྡོམས།  

 
 གཞུང་གི་འོང་འབབ་ཁྲལ་བརྒྱ་དཔྱ་་་་་་་་་་ ལཱི་ ་་་་་་་་་་་་་་བཏོགས་པའི་ལྷག་ལཱིས་ངེས་ཏིག་སྤྲོད་དགོཔ་བསྡོམས་དངུལ་ཀྲམ་་་་་་
་་་་་ཨིན། གནམ་ལཱུ་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་ཚེས་་་་་་་་་་ལཱི། 
 
 

(་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་) 
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 

(ཡི་གུའི་འདྲ་ འབྲེལ་ཡོད་ཚུ་ལཱི་གོ་གནས་མཐོ་དམའི་གོ་རིམ་བཞིན་དུ་བཟོ་སྟེ་གཏང་དགོཔ་ཨིན།)  
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ཝ ཁྱབ་བསྒྲགས་དང་གསལ་བསྒྲགས། 
གོ་དོན། 

སྤྱིར་བཏང་མི་མང་གིས་ གཞུང་འབྲེལ་གྱི་གནད་དོན་ཅིག་ཧ་གོ་དགོཔ་དང ཨིན་ཅི་མིན་ཅི་དང་ལུན་བརྩི་འཇོག་ཞུ་དགོ་མིའི་ཡི་གུ་ཅིག་ལཱི་སླབ་ཨིན། 

 

དབྱེ་བ། 

1. ཁྱབ་བསྒྲགས། 
2. ཆོས་ཕྱོགས་གསལ་བསྒྲགས། 
3. རིན་བསྡུར་གསལ་བསྒྲགས། 
4. ས་སྟོང་གསལ་བསྒྲགས། 
5. གསུང་འཕྲིན། 

 
མཚན་ཉིད། 
1. ཁྱབ་བསྒྲགས་དང་གསལ་བསྒྲགས་ཡིག་ཨང་དང་སྤྱི་ཚེས། 
2. འབྲེལ་གཏུགས་ཀྱི་རྒྱབ་ཁུངས། 
3. བཀའ་རྒྱའི་གནད་དོན། 
4. རང་ལཱིགས་གནམ་ལཱུ་ཟླ་ཚེས། 
5. ངོས་ལུན་འབད་དགོ་པའི་ཟླ་ཚེས། 
6. གནང་བ་བཀོད་མིའི་གོ་གནས་དང་མཚན་རྟགས། 
7. འབྲེལ་ཡོད་ཚུ་ལཱི་འདྲ་བཤུས། 
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དཔེ་བཀོད་ ༡ པ། རང་ལཱིགས་གྱོན་ཆས་བསྒྲིག་དགོ་པའི་ཁྱབ་བསྒྲགས། 
ཡིག་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་       སྤྱི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལཱི། 
 

ཁྱབ་བསྒྲགས། 
 ང་བཅས་ར་ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ ཆོས་ལྡན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ ཆོས་དང་འབྲེལ་བའི་མཛད་སྒོ་ཚུ་ནང་ 
སྔོན་བྱོན་ཕ་མེས་རིམ་བྱོན་གྱི་མཛད་ཁྱུན་ལྟར་དུ་ རང་ལཱིགས་ཀྱི་ལམ་སྲོལ་བསྒྲིག་དགོཔ་ག་ནི་ལས་གལ་ཆེཝ་ཨིན་རཱིང་ ད་རུས་ནངས་པ་རྒྱལ་ཁབ་
གོང་འཕེལ་དང་བསྟུན་ཏེ་ འབྲུག་མི་ཚུ་གིས་ ལྷ་ཁང་མགོན་ཁང་ཚུ་ནང་ གནས་མཇལ་བར་འགྱོ་རཱིང་ ཕྱི་ཆས་བསྒྲིགས་ཏེ་འགྱོ་མི་རུ་ཡང་ཐོན་
མི་འདི་ གུས་ཞབས་མེད་པའི་ལཱ་ཅིག་ཨིན་མས། དེ་མ་ཚད་ རང་གི་གྱོན་ཆས་འདི་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ངོ་རྟགས་གལ་ཆེ་ཤོས་ཅིག་ཨིན་པའི་ཁར་ 
མི་མང་གི་མཐོང་སྣང་ལཱི་ཡང་ མཛེས་ཆའི་ཁྱད་པར་དང་བསྟུན་ ད་ལས་ཕར་ ང་བཅས་རའི་ལྷ་ཁང་དགོན་སྡེ་ཚུ་ནང་ གནས་མཇལ་དང་ སྐུ་
གསུང་ཐུགས་རྟེན་གྱི་མཇལ་ཁ་ཞུ་ནི་ མཆོད་མེ་ཕུལ་ནི་ལ་སོགས་པའི་དོན་ལཱི་ འགྱོ་དགོཔ་འཐོནམ་ད། འབྲུག་མི་ག་ར་འབད་རཱིང་ རང་
ལཱིགས་ཀྱི་གྱོན་ཆས་བསྒྲིགས་ཏེ་འགྱོ་དགོ། ལྷ་ཁང་མགོན་ཁང་གི་རྫོང་དཔོན་དང་དཀོན་གཉེར་ཚུ་གིས་འབད་རཱིང་ ཚུལ་དང་མ་མཐུན་པའི་ཆས་
བསྒྲིགས་ཏེ་འོངས་མི་ཚུ་ ནང་ན་བཙུགས་ནི་མེད་པའི་བཀག་ཆ་འབད་དགོཔ་ཨིན། ཁྱབ་བསྒྲགས་འདི་ སྤྱི་ཚེས་ ༡/༡/༢༠༡༢ ལས་ ལག་
ལུན་འཐབ་ནི་འགོ་བཙུགས་དགོཔ་ཨིནམ་ལས་ འབྲེལ་ཡོད་ཡོངས་ཀྱིས་ དེ་ཚུ་ཐུགས་ཁར་ངེས་དགོཔ་ཨིན། གནམ་ལཱུ་་་་་་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་
ཚེས་་་་་་་་་་ལཱི། 
 
 
 
 

(་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་) 
ནང་སྲིད་བློན་པོ། 

(ཡི་གུའི་འདྲ་ འབྲེལ་ཡོད་ཚུ་ལཱི་གོ་གནས་མཐོ་དམའི་གོ་རིམ་བཞིན་དུ་བཟོ་སྟེ་གཏང་དགོཔ་ཨིན།) 
 
 
 
 
  



 

225 
 

 

དཔེ་བཀོད་ ༢ པ། ཆོས་ཕྱོགས་གསལ་བསྒྲགས། 
ཡིག་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་       སྤྱི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལཱི། 
 

གསལ་བསྒྲགས། 
 སྤྱི་ལཱུ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡ པའི་ཚེས་ ༡ ལས་ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་གདན་ས་ སྤུངས་ཐང་བདེ་ཆེན་ཕོ་བྲང་གི་ཉེ་འདབས་
ཐང་རྫོང་ནང་ སྐྱབས་རྗེ་རྗེ་མཁན་མཆོག་གིས་ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་གདམས་ངག་སྡོང་པོ་གསུམ་སྒྲིལ་གྱི་ བཀའ་ཁྲིད་གནང་ནི་ཨིནམ་ལས་ 
དང་འདོད་ཡོད་མི་ཚུ་ དྲོ་པ་ཆུ་ཚོད་ ༦ ལས་ཐང་རྫོང་ཆོས་སྒར་ནང་ལཱི་ བྱོན་གནང་དགོ་པའི་གསལ་བསྒྲགས་ཞུཝ་ཨིན། གནད་དོན་འདི་གི་སྐོར་
ལས་ཁ་གསལ་གྱི་དོན་ལཱི་ བརྒྱུད་འཕྲིན་ ༡༧༧༦༨༠༨༠ དང་ ཡངན་ ༧༧༨༠༦༧༩༩ ཐོག་ལས་ འབྲེལ་བ་མཛད་གནང་ཞུ། གནམ་ལཱུ་་་
་་་་་་ཟླ་་་་་་་་ཚེས་་་་་་་་་་ལཱི། 
 
 
 

(སྨོན་ལམ་རབ་བཟང་།) 
དྲུང་ཆེན། 

(ཡི་གུའི་འདྲ་ འབྲེལ་ཡོད་ཚུ་ལཱི་གོ་གནས་མཐོ་དམའི་གོ་རིམ་བཞིན་དུ་བཟོ་སྟེ་གཏང་དགོཔ་ཨིན།) 
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དཔེ་བཀོད་ ༣ པ། ཆོས་ཕྱོགས་གསལ་བསྒྲགས་ཀྱི་བཀོད་ཤོག། 
ཡིག་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་       སྤྱི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལཱི། 
 

གསལ་བསྒྲགས། 
 སྤྱི་ལཱུ་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་པའི་ཚེས་་་་་ལས་ ས་གནས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལཱི་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་བཀའ་ཁྲིད་གནང་ནི་
ཨིནམ་ལས་ དང་འདོད་ཡོད་མི་ཚུ་ དྲོ་པ་ཆུ་ཚོད་་་་་་་་ལཱི་་་་་་་་་་་་་ཆོས་སྒར་ནང་ལཱི་བྱོན་གནང་དགོ་པའི་གསལ་བསྒྲགས་ཞུཝ་ཨིན། གནད་དོན་
འདི་གི་སྐོར་ལས་ཁ་གསལ་གྱི་དོན་ལཱི་ བརྒྱུད་འཕྲིན་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་དང་ ཡངན་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ཐོག་ལས་ འབྲེལ་
བ་མཛད་གནང་ཞུ། གནམ་ལཱུ་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་ཚེས་་་་་་་་་་ལཱི། 
 
 
 
 

(་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་) 
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 

(ཡི་གུའི་འདྲ་ འབྲེལ་ཡོད་ཚུ་ལཱི་གོ་གནས་མཐོ་དམའི་གོ་རིམ་བཞིན་དུ་བཟོ་སྟེ་གཏང་དགོཔ་ཨིན།) 
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དཔེ་བཀོད་ ༤ པ། འབྲུག་རྒྱང་མཐོང་ཐོག་ལས་ཆོས་དོན་གསལ་བསྒྲགས་འབད་ཐངས་བཀོད་ཤོག། 
ཡིག་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་       སྤྱི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལཱི། 
 

གྲྭ་ཚང་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གསལ་བསྒྲགས། 
གནད་དོན།   སྐྱབས་རྗེ་རྗེ་མཁན་རིན་པོ་ཆེ་གིས་བཀའ་ཁྲིད་གནང་ནི། 
ས་གནས།   སྤུངས་ཐང་ཁ་ ཐང་རྫོང་ནང་། 
ཚེས་གྲངས།  སྤྱི་ལཱུ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༢ པའི་ཚེས་ ༡ ལས་ ༡༥ ཚུན། 
འབྲེལ་གཏུགས་འབད་ས། འགྲུལ་འཕྲིན་ཨང་ ༡༧༧༨༧༩༠༠ དང་ ༧༧༨༧༩༠༠༡ ལཱི། 
 
 
 
 

(་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་) 
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 

(ཡི་གུའི་འདྲ་ འབྲེལ་ཡོད་ཚུ་ལཱི་གོ་གནས་མཐོ་དམའི་གོ་རིམ་བཞིན་དུ་བཟོ་སྟེ་གཏང་དགོཔ་ཨིན།) 
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དཔེ་བཀོད་ ༥ པ། ས་སྟོང་གསལ་བསྒྲགས། 
ཡིག་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་       སྤྱི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལཱི། 
 

ས་སྟོང་གསལ་བསྒྲགས། 
 ནགས་ཚལ་གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་ནང་ འདི་འཕྲོ་ལས་བཙུགས་ནིའི་དོན་ལཱི་ གཤམ་གསལ་གཡོག་གི་ས་སྟོང་ཚུ་ཡོདཔ་ལས་ 
དང་འདོད་ཡོད་མིའི་འབྲུག་མི་ཚུ་གིས་ འོག་ལཱི་བཀོད་མི་གནད་དོན་ཚུ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ནགས་ཚལ་གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་གྱི་མི་སྟོབས་འགོ་དཔོན་
ཡིག་ཚང་ནང་ལཱི་ ཞུ་ཡིག་བཙུགས་གནང་། 
 
ཨང་། གོ་གནས། དགོ་གྲངས། ཤེས་ཚད་དང་ཉམས་མྱོང་། 

༡ འཕྲུལ་རིགཔ། ༡ རྒྱལ་གཞུང་འཕྲུལ་རིག་སློབ་ཁང་ལས་ མཐར་འཁྱོལ་བའི་ཁར་ ལཱུ་ངོ་ ༣ གྱི་ཉམས་མྱོང་
ཡོད་མི། 

༢ ནགས་ཚལ་འགོ་དཔོན། ༡ ནགས་ཚལ་འཛིན་སྐྱོང་སློབ་ཁང་ལས་མཐར་འཁྱོལ་བའི་ཁར་ ལཱུ་ངོ་ ༣ གྱི་ཉམས་མྱོང་ཡོད་མི། 

 
 ཞུ་ཡིག་ཚུ་ གཤམ་གསལ་གྱི་ཡིག་ཆ་ཚུ་དང་སྦྲགས་ སྤྱི་ཚེས་ ༣༠/༡༢/༢༠༡༢ ནང་འཁོད་ ནགས་ཚལ་གོང་འཕེལ་ལས་
འཛིན་གྱི་མི་སྟོབས་འགོ་དཔོན་ཡིག་ཚང་ནང་ལཱི་ལྷོདཔ་སྦེ་བཙུགས་དགོཔ་ཨིན། 
 ཀ)  ཁྲིམས་སྲུང་འགག་པའི་ཉོག་མེད་ཡི་གུ། 
 ཁ)  མི་ཁུངས་ངོ་སྤྲོད་ལག་ཁྱེར། 
 ག)  ཤེས་ཚད་ལག་ཁྱེར། 
 ང)  གསོ་བའི་ལག་ཁྱེར། 
 ཅ)  སྦྱོང་བརྡར་ལག་ཁྱེར། 
 ཆ)  གཡོག་ནང་ཡོད་མི་ཚུ་ཨིན་པ་ཅིན་ རང་སོའི་ལས་སྡེ་ལས་ཉོག་མེད་ཡི་གུ། 
 
 གདམ་འཐུ་གྲུབ་པའི་མིང་གསལ་ཚུ་  སྤྱི་ཚེས་ ༥/༡/༢༠༠༡ ལཱི་ གསར་ཤོག་ཐོག་ལས་གསལ་བསྒྲགས་འབད་ནི་དང་གདམ་
ཁའི་ཐོ་བཀོད་ནང་ཚུད་མི་ཚུ་གི་དོན་ལཱི་ བཙག་འཐུའི་དྲི་བ་དྲིས་ལན་འདི་ སྤྱི་ཚེས་ ༡༠/༡/༢༠༡༢ ཀྱི་དྲོ་པ་ཆུ་ཚོད་ ༡༠ ལཱི་ཐིམ་ཕུ་ནགས་
ཚལ་གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་གྱི་ཡིག་ཚང་གོང་མ་ལཱི་སྦེ་ལུན་ནི་ཨིན། 
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 གནད་དོན་ཁ་གསལ་གྱི་དོན་ལཱི་ བརྒྱུད་འཕྲིན་ཨང་ ༣༢༢༧༨༩ དང་ ཡངན་ ༣༢༣༤༨༠ གི་ཐོག་ལས་ འབྲེལ་བ་འཐབ་
གནང་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན། གནམ་ལཱུ་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་ཚེས་་་་་་་་་་ལཱི། 

 
 
 
 

(ཨྨོན་རྡོ་རྗེ།) 
འཛིན་སྐྱོང་མདོ་ཆེན། 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  



 

230 
 

 

དཔེ་བཀོད་ ༦ པ། ས་སྟོང་གསལ་བསྒྲགས༌ཀྱི༌བཀོད༌ཤོག། 
ཡིག་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་       སྤྱི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལཱི། 
 

ས་སྟོང་གསལ་བསྒྲགས། 
 ༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌ནང་ འདི་འཕྲོ་ལས་བཙུགས་ནིའི་དོན་ལཱི་ གཤམ་གསལ་གཡོག་གི་ས་སྟོང་ཚུ་ཡོདཔ་ལས་ དང་འདོད་
ཡོད་མི་འབྲུག་མི་ཚུ་གིས་འོག་ལཱི་བཀོད་མིའི་གནད་དོན་ཚུ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་་་་་་་་་་་་་་༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌ཡིག༌ཚང༌ནང་ལཱི་ ཞུ་ཡིག་བཙུགས་
གནང་། 

 
ཨང་། གོ་གནས། དགོ་གྲངས། ཤེས་ཚད་དང་ཉམས་མྱོང་། 
༡    
༢    

 
 ཞུ་ཡིག་ཚུ་ གཤམ་གསལ་གྱི་ཡིག་ཆ་ཚུ་དང་སྦྲགས་ སྤྱི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ནང་འཁོད་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་
་་་གྱི་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཡིག་ཚང་ནང་ལཱི་ལྷོདཔ་སྦེ་བཙུགས་དགོཔ་ཨིན། 
 ཀ)  ཁྲིམས་སྲུང་འགག་པའི་ཉོག་མེད་ཡི་གུ། 
 ཁ)  མི་ཁུངས་ངོ་སྤྲོད་ལག་ཁྱེར། 
 ག)  ཤེས་ཚད་ལག་ཁྱེར། 
 ང)  གསོ་བའི་ལག་ཁྱེར། 
 ཅ)  སྦྱོང་བརྡར་ལག་ཁྱེར། 
 ཆ)  གཡོག་ནང་ཡོད་མི་ཚུ་ཨིན་པ་ཅིན་ རང་སོའི་ལས་སྡེ་ལས་ཉོག་མེད་ཡི་གུ། 
 
 གདམ་འཐུ་གྲུབ་པའི་མིང་གསལ་ཚུ་ སྤྱི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལཱི་ གསར་ཤོག་ཐོག་ལས་གསལ་བསྒྲགས་འབད་ 
ནི་དང་གདམ་ཁའི་ཐོ་བཀོད་ནང་ཚུད་མི་ཚུ་གི་དོན་ལཱི་ བཙག་འཐུའི་དྲི་བ་དྲིས་ལན་འདི་ སྤྱི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ གི་དྲོ་པའི་ཆུ་ཚོད་་་་་་་་་་་ 
ལཱི་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ཡིག་ཚང་གོང་མ་ལཱི་སྦེ་ལུན་ནི་ཨིན། གནད་དོན་ཁ་གསལ་གྱི་དོན་ལཱི་ བརྒྱུད་འཕྲིན་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་
དང་ ཡངན་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཐོག་ལས་ འབྲེལ་བ་འཐབ་གནང་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན། གནམ་ལཱུ་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་ཚེས་་་་་་་་་་ལཱི། 
 
           (་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་) 

་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་  
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དཔེ་བཀོད་ ༧ པ། གསུང་འཕྲིན་གསལ་བསྒྲགས། 
སྤྱི་ལཱུ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༢ ལཱི་ འཛམ་གླིང་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་དྲུང་ཆེན་སྤྱི་ཁྱབ་ལས་ འཛམ་གླིང་ཆུའི་ཉིནམ་ལཱི་གནང་བའི་གསུང་
འཕྲིན། 
 
 ཆུ་འདི་ སྲོག་འཚོ་བའི་རྩ་བ་ཅིག་ཨིནམ་མ་ཚད་ ས་སྟེང་འདི་ནང་གནས་པའི་སྲོག་ཆགས་ཡོངས་རྫོགས་ འབྲེལ་བ་གཅིག་ཁར་
འཐབ་བཅུག་མི་ཅིག་ཨིན། དེ་འབདཝ་ལས་ ཆུ་འདི་རྒྱལ་སྤྱིའི་དམིགས་ཡུལ་གྱི་སྐྱེ་རྒྱུན་དང་ཨ་ལཱིའི་འཕྲོད་བསྟེན་ མི་ཚེ་ཡུན་བསྲིང་ ཨམ་
སྲུའི་ཆ་བཞག་དང་ལྕོགས་གྲུབ་བཟའ་བཏུང་རང་ལང་ ཡུན་བརྟན་གོང་འཕེལ་ གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགྲོད་ཉེན་སྲུང་ཚུ་གི་གནད་དོན་ག་ར་དང་
འབྲེལ་བ་ཐད་ཀར་དུ་ཡོད་པའི་མཁོ་ཅན་ཅིག་ཨིན། འདི་གི་ངོས་འཛིན་ལཱི་ སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ སྤྱི་ལཱུ་ ༢༠༠༥ ལས་ ༢༠༡༠ 
ཚུན་གྱི་བཅུ་ཕྲག་ལཱུ་འཁོར་འདི་ “སྲོག་གི་དོན་ལཱི་ཆུ་” ཟེར་བའི་བརྗོད་དོན་ལཱི་གསལ་བསྒྲགས་འབད་དེ་ཡོད། 
 
 ང་བཅས་ར་ལཱི་ མེད་ཐབས་མེད་པའི་ཆུའི་ཐོན་ཁུངས་ཚུ་ རང་བཞིན་གྱིས་ ཨ་རྟག་ཧ་ལཱིགས་སྦེ་གནས་ཚུགས་ནི་ཅིག་ཨིན་རཱིང་ དེ་
ཚུ་ཚར་གཅིག་ལས་ཚར་གཅིག་ ཉེན་ཁ་ཅན་གྱི་གནས་སྟངས་ལཱི་འགྱུརཝ་ཨིན་མས། ཡར་འཕེལ་འགྱོ་བཞིན་དུ་ཡོད་པའི་མི་རློབས་ལཱི་ མཁོ་
བའི་འཐུང་ཆུ་དང་ལཱ་གི་རྒྱུ་ཆས་ལཱི་མཁོ་བའི་ཆུ་འདི་ ང་བཅས་ར་བརྟེན་ཏེ་སྡོད་དགོ་པའི་རང་བཞིན་གནས་སྟངས་ཡུན་བརྟན་ལཱི་མཁོ་བའི་ཆུ་དང་ དོ་
འགྲན་སྦོམ་འབྱུང་དོ་ཡོདཔ་ལས་ ཆུ་གིས་ལང་མ་ཚུགས་པར་སྣོད་བཅུད་ཉམས་ཆག་གི་ཉེན་ཁ་ལཱི་ཐུག་སྟེ་ཡོད། དེ་མ་ཚད་ ལུགས་བཅོས་མ་
འབད་བའི་ཕྱགས་སྙིགས་དང་ སོ་ནམ་ལཱི་བརྟེན་པའི་རག་རཱུ་ཚུ་ ཉིནམ་གཅིག་ལས་ཉིནམ་གཅིག་མངམ་སྦེ་ཐོན་ཏེ་ ཊན་ས་ཡ་ལས་བཅད་དེ་ཆུ་
ནང་བཀོ་དོ་ཡོདཔ་ལས་ འདི་གིས་ ཆུ་གཙང་ཏོག་ཏོ་མེདཔ་བཟོཝ་མ་ཚད་ གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགྲོད་ཀྱིས་སྦེ་ ལྷག་པར་དུ་ཆུ་དཀོན་དྲགས་
འགྱོཝ་ཨིན་མས། དེ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ བཙོག་ལྷད་དང་ཆུ་གིས་མ་ལངམ་ གཙང་སྦྲ་ཚུལ་མཐུན་མེད་པའི་དཀའ་ངལ་ཚུ་གིས་ མི་མཉམ་ཆུང་ཚུ་
ལཱི་ལྷག་པར་དུ་ གནོད་པ་འབྱུངམ་ཨིན་མས། 

 
 དུས་ཅི་འཛམ་གླིང་ཆུའི་ཉིནམ་གི་བརྗོད་དོན་འདི་ “འཛམ་གླིང་འཕྲོད་བསྟེན་གྱི་དོན་ལཱི་ ཆུ་གཙང་ཏོག་ཏོ་” ཟེར་བཞག་མི་འདི་གིས་ 
ཆུའི་ཐོན་ཁུངས་འདི་ སྤུས་ཚད་དང་མང་ཧིང་གཉིས་ཆ་ར་ ཉེན་ཁ་ལཱི་ཐུག་སྟེ་ཡོད་མི་གི་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་ འབད་དགོ་པའི་བརྡ་སྟོན་
འབདཝ་ཨིན། འཛམ་གླིང་ནང་ཆུ་གཙང་ཏོག་ཏོ་མེད་མི་ལཱི་བརྟེན་ཏེ་ ཤི་རྐྱེན་བྱུང་མི་འདི་ དམག་འཁྲུག་དང་འཐབ་འཛིང་ལཱི་བརྟེན་པའི་ཤི་རྐྱེན་ 
ག་ར་ལས་མངམ་སྦེ་ཐོན་ཏེ་ཡོད། དེ་སྦེ་ཤི་རྐྱེན་བྱུང་མི་དེ་ཚུ་ ང་བཅས་རའི་སྤྱིར་བཏང་གི་མི་མང་ལཱི་ འགྲོ་བ་མིའི་འདུ་ཤེས་མེད་པར་བཞག་
པའི་སྐྱོན་དང་ རྒྱལ་ཁབ་མང་རབས་ཅིག་གི་སོ་སོའི་གོང་འཕེལ་གྱི་ལཱ་ལཱི་ རྩ་འགེངས་ཏེ་ཕྱག་ཞུ་མི་ཚུ་ སྣང་མེད་སྦེ་བཞག་པའི་སྐྱོན་ཨིན་
མས། 
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 འཛམ་གླིང་གིས་ དཀའ་ངལ་འདི་ལཱི་གདོང་ལུན་ག་དེ་སྦེ་འབད་དགོཔ་ཨིན་ན་དང་ ཆུའི་ཐོན་ཁུངས་ད་རུས་ལས་དྲགཔ་བཟོ་ནིའི་ཐབས་
ལམ་ ག་དེ་སྦེ་བསྒྲིག་དགོཔ་ཨིན་ན་ཚུ་ཧ་གོ་སྟེ་ཡོདཔ་ལས་ ཆུ་འདི་ང་བཅས་རའི་གོང་འཕེལ་གྱི་དམིགས་དོན་ག་ར་ལས་ གཙོ་བོ་སྦེ་ཆ་བཞག་
སྟེ་ དང་ལུན་འབད་དགོཔ་ཨིན། འཛམ་གླིང་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱིས་ ཆུ་གི་དོན་ལཱི་གསལ་བསྒྲགས་འབད་མིའིབཅུ་ཕྲག་ལཱུ་གི་ཕྱེད་མཚམས་ཡང་ དུས་
ཅི་ལྷོད་ཡོདཔ་བཞིན་དུ་ དུས་ཅི་འཚོགས་གནང་ནི་སྦེ་ཡོད་པའི་ལཱུ་སྟོང་གོང་འཕེལ་གྱི་དམིགས་ཡུལ་འདི་ རྒྱལ་སྤྱིའི་ཞལ་འཛོམས་ནང་ལས་ 
གྲོས་བཅུད་ལུགས་ཤོམ་བཏོན་འོང་མནོ་བའི་རུ་བ་ཡོད། ང་བཅས་ག་ར་རཱིབ་སྟེ་ ཉེན་ཁ་ཅན་གྱི་གནས་སྟངས་བསྐྱར་གསོ་དང་ མི་མཉམ་ཆུང་ཚུ་དང་ 
ས་སྟེང་སྲོག་ཆགས་ཡོངས་ཀྱི་སྲོག་འཚོ་ནིའི་དོན་ལཱི་ ང་བཅས་རའི་ཆུ་འདི་སྲུང་སྐྱོབ་དང་ ཡུན་བརྟན་གྱི་འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་གེ་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན། 
 
 
 
 

དྲུང་ཆེན་སྤྱི་ཁྱབ། 
འཛམ་གླིང་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི། 

 
 
 
 

  



 

233 
 

 

རིན་བསྡུར་གསལ་བསྒྲགས། 
གོ་དོན། 

རིན་བསྡུར་གསལ་བསྒྲགས་ཟེར་མི་འདི་ ལྷན་ཁག་དང་ལས་ཁུངས་ ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་ ཞབས་ཏོག་གི་ལཱ་ ཡངན་ མཁོ་སྒྲུབ་ཅིག་འབད་
ནིའི་དོན་ལཱི་ རིན་གོང་འགྲན་བསྡུར་འབད་ནི་གི་ཡི་གུ་བཙུགས་དགོ་པའི་གསལ་བསྒྲགས་ཀྱི་ཡི་གུ་ཅིག་ལཱི་སླབ་ཨིན། 

 

མཚན་ཉིད། 

1. གསལ་བསྒྲགས་ཡིག་ཨང་དང་སྤྱི་ཚེས། 
2. གསལ་བསྒྲགས་འབད་དགོ་པའི་གནད་དོན། 
3. དང་ལུན་འབད་དགོ་པའི་དབྱེ་བ། 
4. ངོས་ལུན་འབད་དགོཔ་གཞན། 
5. གོ་གནས་དང་མཚན་རྟགས། 
6. འབྲེལ་ཡོད་ཚུ་ལཱི་གནས་ཚུལ་དང་ དང་ལུན་གྱི་དོན་ལཱི་འདྲ། 
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དཔེ་བཀོད་ ༡ པ། ཅ་ཆས་མཁོ་སྒྲུབ་འབད་ནིའི་རིན་བསྡུར་གསལ་བསྒྲགས། 
ཡིག་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་       སྤྱི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལཱི། 
 

རིན་བསྡུར་གསལ་བསྒྲགས། 
 གྲྭ་ཚང་ལྷན་ཚོགས་ཡིག་ཚང་གི་དོན་ལཱི་ གཤམ་གསལ་གྱི་ཅ་ཆས་ཚུ་ མཁོ་སྒྲུབ་འབད་དགོཔ་ཡོདཔ་ལས་ གནང་བ་ཅན་ ཡངན་ 
ཚོང་འབྲེལ་ཆོག་ཐམ་ཆ་གནས་ཅན་ ཡངན་ དང་འདོད་ཅན་གྱི་བཀྲམ་སྤེལ་བ་ཚུ་གིས་ གོང་ཚད་ཡི་གུ་ཐིའུ་ཅན་མ་ཚུ་ བློ་གཏད་མ་དངུལ་བརྒྱ་
དཔྱ་གཉིས་དང་གཅིག་ཁར་ གྲྭ་ཚང་ལྷན་ཚོགས་བདག་སྐྱོང་ཡིག་ཚང་ནང་ ཡིག་ཚང་གི་དུས་ཚོད་ཁར་བཙུགས་གནང་། དེ་གི་དོན་ལཱི་ ལག་ལུན་
ལམ་ལཱིགས་ཁ་གསལ་ཡོད་པའི་ རིན་བསྡུར་ཡིག་ཆ་ཚུ་ སྤྱི་ཚེས་ ༢/༣/༡༢ ལས་ ༣/༤/༡༢ ཚུན་ ཡོན་འཐུས་དངུལ་ཀྲམ་ ༥༠༠/- 
༼ལཱུག་མི་འཐོབ་༽ བཙུགས་ཐོག་ལས་ ཐིམ་ཕུག་བཀྲ་ཤིས་ཆོས་རྫོང་ གྲྭ་ཚང་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་བདག་སྐྱོང་སྡེ་ཚན་ལས་ཉོ་ནི་འཐོབ། 
 
༡ ཡིག་འབྲི་མཁོ་ཆས། 
༢ ཁང་ཆས། 
༣ བཟོ་སྐྲུན་མཁོ་ཆས་བཀྲམ་སྤེལ། 
༤ ཤིང་ཆས་དྲ་དྲཝ་བཀྲམ་སྤེལ། 
༥ གློག་རིག་དང་ཡན་ལག་མཁོ་ཆས། 
 
 གོང་ཚད་འགྲན་བསྡུར་ཡི་གུ་ཚུ་ ༨/༥/༡༢ ཉིན་མའི་ཆུ་ཚོད་ ༢ ཀྱི་ནང་འཁོད་བཙུགས་དགོཔ་ཨིནམ་དང་། དེ་ཚེས་ ཉིན་མའི་ཆུ་
ཚོད་ ༢.༣༠ ལཱི་ཁ་ཕྱེ་ནི་ཨིན། འབྲུག་གཞུང་མཁོ་སྒྲུབ་བཅའ་ཡིག་གི་དགོངས་དོན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ རིན་བསྡུར་ཚོགས་ཆུང་གིས་གྲོས་ཐག་བཅད་
མི་དེ་ མཐའ་དཔྱད་སྦེ་ཆ་བཞག་ནི་ཨིན། གནམ་ལཱུ་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་ཚེས་་་་་་་་་་ལཱི། 
 
 
 

(གནག་མདོག།) 
བདག་སྐྱོང་འགོ་དཔོན། 

(ཡི་གུའི་འདྲ་ འབྲེལ་ཡོད་ཚུ་ལཱི་གོ་གནས་མཐོ་དམའི་གོ་རིམ་བཞིན་དུ་བཟོ་སྟེ་གཏང་དགོཔ་ཨིན།)  
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དཔེ་བཀོད ༢ པ། ཅ་ཆས་མཁོ་སྒྲུབ་འབད་ནིའི་རིན་བསྡུར་གསལ་བསྒྲགསབཀོད་ཤོག། 
ཡིག་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་       སྤྱི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལཱི། 
 

རིན་བསྡུར་གསལ་བསྒྲགས། 
 གཞུང་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་གི་དོན་ལཱི་ གཤམ་གསལ་གྱི་ཅ་ཆས་ཚུ་ མཁོ་སྒྲུབ་འབད་དགོཔ་ཡོདཔ་ལས་ གནང་བ་
ཅན་ ཡངན་ ཚོང་འབྲེལ་ཆོག་ཐམ་ཆ་གནས་ཅན་ ཡངན་ དང་འདོད་ཅན་གྱི་བཀྲམ་སྤེལ་བ་ཚུ་གིས་ གོང་ཚད་ཡི་གུ་ཐིའུ་ཅན་མ་ཚུ་ བློ་གཏད་
མ་དངུལ་བརྒྱ་དཔྱ་གཉིས་དང་གཅིག་ཁར་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་བདག་སྐྱོང་ཡིག་ཚང་ནང་ ཡིག་ཚང་གི་དུས་ཚོད་ཁར་བཙུགས་གནང་། དེ་གི་
དོན་ལཱི་ ལག་ལུན་ལམ་ལཱིགས་ཁ་གསལ་བཀོད་པའི་ རིན་བསྡུར་ཡིག་ཆ་ཚུ་ སྤྱི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ཚུན་ རིན་
འཐུས་དངུལ་ཀྲམ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་/- ༼ལཱུག་མི་འཐོབ་༽ བཙུགས་ཐོག་ལས་ ཐིམ་ཕུག་བཀྲ་ཤིས་ཆོས་རྫོང་ གྲྭ་ཚང་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་བདག་
སྐྱོང་སྡེ་ཚན་ལས་ཉོ་ནི་འཐོབ། 
 
༡ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 
༢ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 
༣ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 
༤ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 
༥ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 
 
 གོང་ཚད་འགྲན་བསྡུར་ཡི་གུ་ཚུ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཉིན་མའི་ཆུ་ཚོད་་་་་་་་་་་་་་ ནང་འཁོད་བཙུགས་དགོཔ་ཨིནམ་དང་། དེ་ཚེས་ ཉིན་
མའི་ཆུ་ཚོད་་་་་་་་་་་་་་་་་ ལཱི་ཁ་ཕྱེ་ནི་ཨིན། འབྲུག་གཞུང་མཁོ་སྒྲུབ་བཅའ་ཡིག་གི་དགོངས་དོན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ རིན་བསྡུར་ཚོགས་ཆུང་གིས་གྲོས་
ཐག་བཅད་མི་དེ་ མཐའ་དཔྱད་སྦེ་ཆ་བཞག་ནི་ཨིན། གནམ་ལཱུ་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་ཚེས་་་་་་་་་་ལཱི། 
 
 
 

(་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་) 
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 

(ཡི་གུའི་འདྲ་ འབྲེལ་ཡོད་ཚུ་ལཱི་གོ་གནས་མཐོ་དམའི་གོ་རིམ་བཞིན་དུ་བཟོ་སྟེ་གཏང་དགོཔ་ཨིན།)  
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དཔེ་བཀོད་ ༣ པ། གོང་ཚད་རིན་བསྡུར། 
ཡིག་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་       སྤྱི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལཱི། 
 

རྩ་དོན་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
 དུས་མཐུན་གྱི་ཆོག་ཐམ་ཡོད་མི་དང་ གཤམ་གསལ་གྱི་ཁྱད་ཆོས་ཚང་མི་ བཀྲམ་སྤེལ་བ་ཚུ་གིས་ གཤམ་འཁོད་ཅ་ཆས་ཚུ་གི་གོང་
ཚད་ ཡི་གུ་ཐིའུ་ཅནམ་བཙུགས་གནང་། གོང་ཚད་ཡི་གུ་དང་གཅིག་ཁར་ གོང་ཚད་ངོ་མའི་ བརྒྱ་ཆ་ ༢ ཀྱི་བློ་གཏད་མ་དངུལ་ དངུལ་ཁང་
ཤོག་འཛིན་གྱི་ཐོག་ལཱི་ བདག་སྐྱོང་འགོ་དཔོན་གྱི་ མིང་ཐོག་ལཱི་བཟོ་སྟེ་བཙུགས་དགོཔ་ཨིན།  
 
1. དུས་མཐུན་ཚོང་འབྲེལ་ཆོག་ཐམ། 
2. འོང་འབབ་ཁྲལ་བཏབ་པའི་ལག་ཁྱེར། 

 
ཨང་ ཅ་ཆས། རྒྱུ་སྤུས། གོང་ཚད། བཀྲམ་སྤེལ་ཟླ་ཚེས། 
༡ ཤོག་ཀུ། པ་ཝར།  ༣༠.༡.༡༠ 
༢ གློག་རིག། ཌེལ།  ༣༠.༡.༡༠ 
༣ ཧི་ཊར། བ་ཇཆ།  ༣༠.༡.༡༠ 

 
གནད་དོན་ཁ་གསལ་གྱི་དོན་ལཱི་ བརྒྱུད་འཕྲིན་ཨང་ ༠༢-༣༢༥༡༤༡ གི་ཐོག་ལཱི་འབྲེལ་བ་འཐབ་གནང་། 
 
 
 
 

(་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་) 
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་རྫོང་ཁག། 

༡ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་སྡེ་ཚན་ལཱི། 
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དཔེ་བཀོད་ ༤ པ། གསོལ་ཚོགས་གོང་ཚད་རིན་བསྡུར། 
ཡིག་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་       སྤྱི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལཱི། 
 

རྩ་དོན་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
 ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་རྫོང་ཁག་གིས་ མི་མང་གསོ་བའི་འཕྲོད་བསྟེན་གོ་བརྡའི་དོན་ལཱི་ སྤྱི་ཚེས་ ༡༢-༡༧.༡༢.༡༢ ཚུན་ བདུན་ཕྲག་
གཅིག་གི་རིང་ གསོ་བའི་ཞལ་འཛོམས་ཅིག་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་ཨིནམ་ལས་ མི་གྲངས་ ༣༡ གི་དོན་ལཱི་ ཉིན་མའི་གསོལཝ་དང་ ཕྱི་
རཱིའི་གསོལ་ཚོགས་ དྲོ་པ་དང་ཕྱི་རཱི་ ཇ་ཐེངས་གཉིས་ཀྱི་དོན་ལཱི་ གོང་ཚད་འགྲན་བསྡུར་ཡི་གུ་བཙུགས་གནང་། 
 
 ནོར་ཤ་དང་ཕག་ཤ་གི་སྤགས་ལྷམ་པ་གཉིས། ཚོདམ་ལྷམ་གཅིག། ཨེ་མ་དར་ཚི་ལྷམ་གཅིག། དཱལ། གསོལ་ཆུ། མངར་ཇ་དང་
ཁ་ཟས་ཚུ་གི་གོང་ཚད་ ཁ་གསལ་སྦེ་བཙུགས་གནང་། ཁ་གསལ་གྱི་དོན་ལཱི་ གཤམ་འཁོད་ཁ་བྱང་གི་ཐོག་ལཱི་ འབྲེལ་བ་འཐབ་གནང་། 
 
 
 
 

(་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་) 
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་རྫོང་ཁག། 

༡ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་སྡེ་ཚན་ལཱི། 
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དཔེ་བཀོད་ ༥ པ།  ཚོང་སྒྱུར། 
གོ་དོན། 
ཚོང་སྒྱུར་ཟེར་མི་འདི་ དོ་འགྲན་གྱི་ཐོག་ལས་ རིན་གོང་མཐོ་ཤོས་སྦེ་ བཙོང་ཚུགསཔ་བཟོ་ནི་གི་གསལ་བསྒྲགས་ཡི་གུ་འདི་ཨིན། 
 
ཡིག་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་       སྤྱི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལཱི། 
 

རྩ་དོན་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
 རྩི་རང་རྫོང་ཁག་ རྒྱལ་ཡོངས་དངུལ་ཁང་ནང་གི་ ཁང་ཆས་ རྐང་ཁྲི་ ༥༠ དང་ འབྲི་ཁྲི་ ༡༥ གྲམ་ཙེ་གདན་ཁྱུ་བཞི་ གྲུ་
བཞིམ་ཆ་ ༡༠ ཚོང་སྒྱུར་གྱི་ཐོག་ལཱི་ དངུལ་ཁང་གི་ཡིག་ཚང་གདོང་ཁར་བཙོང་ནི་ཨིན། ཉོ་ནི་གི་དང་འདོད་ཡོད་མི་ ག་ར་ཨིན་རཱིང་ བཅའ་
མར་གཏོགས་ནི་གི་དོན་ལས་ སྤྱི་ཚེས་ ༡༠.༡.༡༢ གི་ དྲོ་པ་ཆུ་ཚོད་ ༡༠.༣༠ ལཱི་ གོང་གི་ས་གནས་ཁར་བྱོན་གནང་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན། 
 
འབྲེལ་བ་འཐབ་ས། 
འགྲུལ་འཕྲིན་ཨང་། ༡༧༤༩༣༩༣༧༣༧ 
པར་འཕྲིན་ཨང་། ༠༢-༦༧༢༦༡༩༢ 
ཡོངས་འབྲེལ་ཨང་། vp@druknet.bt 
 
 
 
 
 

(་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་) 
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 

 
 
 
  

mailto:vp@druknet.bt
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དཔེ་བཀོད་ ༦ པ། མི་མང་ཚོང་སྒྱུར། 
 
༉ འབྲུག་རྒྱལ་ཉེན་སྲུང་ཚད་འཛིན་གྱིས་ གཤམ་གསལ་ཅ་དངོས་ཚུ་མི་མང་ཚོང་སྒྱུར་གྱི་ཐོག་ལཱི་ ཅ་ཆས་ཚུ་ག་ཏེ་ཡོད་ས་ལས་བཙོང་ནི་
ཨིན། ཚོང་སྒྱུར་གྱི་ས་གནས་འདི་ རང་སོའི་ཉེན་སྲུང་ཡིག་ཚང་ལྟེ་བའི་གདོང་ཁར་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་ཨིནམ་ལས་ དང་འདོད་ཡོད་མི་ཚུ་གིས་ 
བཅའ་མར་གཏོགས་གནང་། གནད་དོན་འདི་གི་སྐོར་ལས་ ལག་ལུན་ལམ་ལཱིགས་དང་ ཁ་གསལ་གྱི་དོན་ལཱི་ གཤམ་གསལ་གྱི་མི་ངོམ་དང་
གཅིག་ཁར་ འབྲེལ་བ་མཛད་གནང་ཞུ།  
 
༡. གློག་རིག་ སྤྱོད་མ་བཏུབ་མི། གྱངས་ཁ་ ༡༥༠  
༢. ཁང་ཆས་མ་འདྲཝ་ ལྷམ་པ་ ༧ སྤྱོད་བཏུབ་མི། 
༣. སྣུམ་འཁོར་ཇིབ་སི་ ༣  སྤྱོད་མ་བཏུབ་མི། 
༤. འཁོར་ལཱུ་རྙིངམ་ ཆ་ ༡༥  
༥. གུར་འབྲུག་རིས་ཅནམ་རྙིངམ་ སྤྱོད་བཏུབ་མི་ ༤  
 
 
 
 
 

(་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་) 
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
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ཞ སྙན་ཞུ་དང་སྙན་གསོལ། 
ངོ་སྤྲོད། 
སྙན་ཞུའི་ཡིག་རིགས་ཟེར་མི་འདི་ དབང་ཚད་ཅན་གྱི་འགོ་དཔོན་ལས་ གནང་བ་ཞུ་ནི་གི་ཡིག་རིགས་ཅིག་ལཱི་སླབ་ཨིན། སྙན་གསོལ་ཟེར་མི་
འདི་ རང་ལཱི་ཕོག་པའི་ལཱ་ཅིག་ དང་ལུན་འབད་ནི་གི་དོན་ལཱི་ རང་ལས་མཐོ་བའི་འགོ་དཔོན་ཅིག་ལས་ གནང་བ་ཞུ་ནིའི་ཡི་གུ་འདི་ཨིན། 
 
དབྱེ་བ། 
1. སྒྲིག་འཛུལ་སྙན་ཞུ། 
2. ལྟ་བཤལ་སྙན་ཞུ། 
3. ཞིབ་དཔྱད་སྙན་ཞུ། 
4. ལཱ་ཤུལ་སྙན་ཞུ། 
5. དབྱེ་ཞིབ་སྙན་ཞུ། 
6. སྙན་གསོལ། 

 
སྒྲིག་བཀོད། 
སྙན་ཞུའི་སྒྲིག་བཀོད་འདི་ལཱི་ གནད་དོན་དང་བསྟུན་པའི་སྙན་ཞུ་ རྒྱས་འབྲིང་བསྡུས་ ༣ བཀོད་སྲོལ་ཡོད། དེ་འབད་རཱིང་ སྐབས་འདི་ནང་
ལཱི་ གནད་དོན་ཅིག་གི་སྐོར་ལས་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་བར་སོང་སྟེ་ དེ་ལཱིགས་ཀྱི་སྙན་ཞུ་ཅིག་བཟོ་སྟེ་ཕུལ་དགོ་མི་ལཱི་ གཞི་བཞག་སྟེ་བཀོད་དེ་
ཡོད། དེའི་གོ་རིམ་སྒྲིག་བཀོད་ཀྱི་དཔེ་གཤམ་གསལ་ལྟར། 
1. སྙན་ཞུའི་ངོ་སྤྲོད། 
2. རྒྱབ་རྟེན་ཁུངས་གཏུགས། 
3. དབྱེ་ཞིབ་འབད་དགོ་པའི་གནད་དོན། 
4. གནད་དོན་དང་བསམ་འཆར། 
5. ཐག་གཅད་དགོ་པའི་རྒྱབ་སྣོན་ངོ་སྦྱོར། 
6. སྙན་ཞུ་ཕུལ་སའི་ཁ་བྱང་། 
7. སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་གི་མིང་རྟགས་བཅས་བཀོད་དགོ། 
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མཚན་ཉིད། 
སྙན་ཞུ་གི་རིགས་ རྒྱས་འབྲིང་བསྡུས་གསུམ་ཡོད་དེ་འབད་རཱིང་ སྤྱིར་བཏང་གི་དབང་དུ་བཏང་པ་ཅིན་ སྙན་ཞུ་དེ་ནང་ འོག་གི་ཁྱད་ཆོས་ཚུ་ཚང་
དགོ། 
1. སྙན་ཞུའི་ངོ་སྤྲོད། 
2. སྙན་ཞུའི་དཀར་ཆག། 
3. སྟབས་མ་བདེཝ་དང་ དཀའ་ངལ་ག་ཅི་ཡོདཔ་ཨིན་ན། 
4. གནད་དོན་དང་བསམ་འཆར། 
5. ལཱ་འབད་དགོཔ་དང་ ཐག་གཅད་དགོ་པའི་རྒྱབ་སྣོན་ངོ་སྦྱོར། 
6. འབྲེལ་གཏུགས་རྒྱབ་ཁུངས། 
7. སྙན་ཞུ་ཕུལ་སའི་ཁ་བྱང་། 
8. སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་གི་མིང་རྟགས། 
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དཔེ་བཀོད་ ༡ པ། ངལ་གསོ་ལས་ལཱུག་སྟེ་སྒྲིག་གཡོག་ནང་འཛུལཝ་ད་གི་སྒྲིག་འཛུལ་སྙན་ཞུ། 
 
         སྤྱི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལཱི། 
 
བདག་སྐྱོང་འགོ་དཔོན། 
རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་། 
ཐིམ་ཕུག། 
 
 ཞུ་དོན། དེ་ནི་ ཡིག་ཚང་གི་བཀའ་རྒྱ་ཨང་ ཐིམ་རྫོང་/བདག་སྐྱོང་/༢༠༡༠/༡༣༥ ཚེས་ ༡༣/༠༦/ ༢༠༡༠ ཅན་མ་ལྟར་ སྤྱི་
ཚེས་ ༡/༧/༢༠༡༠ ལས་ ༣༠/༠༧/༢༠༡༠ ཚུན་ ལཱུ་འཁོར་ངལ་གསོ་ལཱི་སོང་ཡོད་ས་ལས་ ད་རུས་ སྤྱི་ཚེས་ ༣༡/༠༧/༢༠༡༠ ལས་
ལཱུག་ལྷོད་དེ་ ཡིག་ཚང་གི་སྒྲིག་གཡོག་ནང་འཛུལ་ཡོད་པའི་སྙན་འབུལ་ཞུ་བ་མཁྱེན། 
 
 
 
 

(བསོད་ནམས་ཚེ་རིང་།) 
བདག་སྐྱོང་ལས་རཱུགསཔ། 
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དཔེ་བཀོད་ ༢ པ། ངལ་གསོ་ལས་ལཱུག་སྟེ་སྒྲིག་གཡོག་ནང་འཛུལཝ་ད་གི་སྒྲིག་འཛུལ་སྙན་ཞུའི་བཀོད་ཤོག། 
 

      སྤྱི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལཱི། 
 

བདག་སྐྱོང་འགོ་དཔོན། 
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
 
 ཞུ་དོན། དེ་ནི་ ཡིག་ཚང་གི་བཀའ་རྒྱ་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་/བདག་སྐྱོང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ཚེས་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
ཅན་མ་ལྟར་ སྤྱི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ལས་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ཚུན་ ལཱུ་འཁོར་ངལ་གསོ་ལཱི་སོང་ཡོད་ས་ལས་ ད་རུས་ སྤྱི་
ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ལས་ལཱུག་ལྷོད་དེ་ ཡིག་ཚང་གི་་སྒྲིག་གཡོག་ནང་འཛུལ་ཡོད་པའི་སྙན་འབུལ་ཞུ་བ་མཁྱེན། 
 
 
 
 

(་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་) 
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
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དཔེ་བཀོད་ ༣ པ། གནས་ཀྱི་ཆགས་ཚུལ་ལྟ་སྐོར་གྱི་སྙན་ཞུ། 
གོ་དོན།  
ཡིག་ཚང་ལཱ་གི་གནད་དོན་ཅིག་ལཱི་བརྟེན་ ལྟ་སྐོར་གྱི་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་འདི་ཨིན། 
 
ཡིག་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་       སྤྱི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལཱི། 
 
ཡོངས་ཁྱབ་མདོ་ཆེན་མཆོག་ལཱི། 
སྲོལ་འཛིན་ལས་ཁུངས། 
ཐིམ་ཕུག། 
 
རྩ་དོན། ལྟ་སྐོར་སྙན་ཞུ། 
 
 ཞུ་དོན། དེ་ནི་ ཡིག་ཚང་བཀའ་རྒྱ་ཨང་ སྲོལ་འཛིན/ལྟ་སྐོར་/༢༠༡༠/༩༥ ཚེས་ ༡༧/༠༩/ ༢༠༡༠ ཅན་མ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ 
གུས་པ་ང་ར་ སྤྱི་ཚེས་ ༢༡/༠༩/༢༠༡༠ ལཱི་ སྤ་རཱུ་དོས་སྟེང་རྒེད་འོག་ནང་ཡོད་པའི་ ར་རྒོད་གནས་ཀྱི་ཆགས་ཚུལ་གྱི་ལྟ་སྐོར་ལཱི་སོང་ཡོད་
ཞུ། ར་རྒོད་གནས་འདི་ ཀུན་དགའ་འབྲིང་རིམ་སློབ་གྲྭ་གོང་མ་ལས་ རྐང་ཐང་སྦེ་དུས་ཡུན་ ཆུ་ཚོད་ ༣ དང་ཕྱེད་འགྱོཝ་ད་ ལྷོདཔ་ཨིན་
མས། 
 ལམ་བདའ་སྟེ་ཡོད་པའི་གནས་ཚུ་ལས་ དང་པ་ར་ རྡོ་སྦུལམོ་ཆེ་འདི་མཇལཝ་ཨིན་པས། འདི་ལས་ཡར་ དུར་ཁྲོད་ ར་དང་རྒོད་ 
རང་བྱོན་གྱི་གནས་རྡོ་ཚུ་ རིམ་པ་བཞིན་དུ་མཇལ་སྦེ་ བྱག་གི་རྩ་བ་ལས་གཡས་སྐོར་རྐྱབ་སྟེ་འགྱོཝ་ད་ གནས་ནང་གི་ལྷ་ཁང་ཡོད་སར་ལྷོདཔ་
ཨིན་མས། ལྷ་ཁང་ནང་ལཱི་ རྟེན་གྱི་གཙོ་བོ་གུ་རཱི་གསུང་བྱོནམ་ བྱིན་རྲྀབས་ཆེ་ཏོག་ཏོ་ཅིག་བཞུགས་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ལྷ་ཁང་གི་ཉེ་འདབས་ལཱི་ 
མཁའ་འགྲོའི་གསང་ཕུག་དང་ གུ་རཱིའི་སྒྲུབ་ཕུག་ གུ་རཱིའི་ཆིབས་རྗེས་ མཁའ་འགྲོ་འབུམ་གྱི་ཞབས་རྗེས་གྲུབ་ཆུ་ཚུ་ ག་ནི་བ་ཡ་མཚན་ཆེ་ཏོག་
ཏོ་དང་ གནས་ཀྱི་མཇུག་ར་ བྱག་གི་ལཱུགས་ལཱི་ རྔ་དང་རྔས་ཏོ་གི་པར་ཡང་མཇལ་ནི་འདུག། 
 གནས་འདི་ དུས་རབས་བརྒྱད་པའི་ནང་ གུ་རཱི་རིན་པོ་ཆེ་སྐུ་དངོས་ཀྱི་ཞབས་ཀྱིས་ བཅགས་པའི་གནས་ཆེན་ཁྱད་པར་ཅན་ཅིག་ཨིནམ་
ལས་ གནས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་རུ་རུ་བཞིན་དུ་གི་ཁུངས་དོན་ཁ་གསལ་གྱི་གནས་ཡིག་ ཟུར་སྦགས་དང་བཅས་པའི་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་བ་དགོངས་མངའ་
མཁྱེན། གནམ་ལཱུ་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་ཚེས་་་་་་་་་་ལཱི། 
 

(ཚེ་དབང་།) 
ལམ་སྲོལ་འགོ་དཔོན།  
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དཔེ་བཀོད་ ༤ པ། ལྷ་ཁང་གི་ཅ་ཆས་དབྱེ་ཞིབ་སྙན་ཞུ། 
གོ་དོན། 
གནད་དོན་ག་ཅི་ཨིན་རཱིང་ གྲུབ་འབྲས་ཚུལ་མཐུན་ཡོད་མེད་བརྟག་ཞིབ་འབད་བའི་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་འདི་ཨིན། 
 
ཡིག་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་       སྤྱི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལཱི། 
 
ཅ་རྙིང་གཙོ་འཛིན་ལཱི། 
ཅ་རྙིང་འཛིན་སྐྱོང་སྡེ་ཚན། 
སྲོལ་འཛིན་ལས་ཁུངས། ཐིམ་ཕུག། 
 
རྩ་དོན། དབྱེ་ཞིབ་སྙན་ཞུ། 
 
 ཞུ་དོན། དེ་ནི་ ང་བཅས་རའི་རྫོང་གཞིས་དང་ ལྷ་ཁང་དགོན་སྡེ་ཚུ་ནང་ཡོད་པའི་རྟེན་གསུམ་དང་ཅ་རྙིང་འགངས་ཅན་ཚུ་ ལས་ཁུངས་
ཀྱི་ལམ་ལཱིགས་དང་འཁྲིལཝ་ད་ ལཱུ་ངོ་ ༣ རུའི་བར་ན་ གཞུང་གི་ཁྲ་དེབ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཚང་འགྲིག་ཡོད་མེད་ཞིབ་དཔྱད་རྐྱབ་དགོཔ་སྦེ་ཡོད་
དོ་བཟུམ་ ད་རུས་ཕྲན་རང་ གཙོ་འཛིན་གྱི་བཀའ་རྒྱ་ཨང་སྲོལ་འཛིན་/ཞིབ་དཔྱད་/ ༢༠༡༠/༩༥ སྤྱི་ཚེས་ ༣༠/༠༩/༢༠༡༠ ཅན་མ་དང་
འཁྲིལ་ཏེ་ སྤྱི་ཚེས་ ༠༣/༡༠/༢༠༡༠ ལཱི་ སྤ་རཱུ་གྱང་གསར་བུ་གི་ ཕ་དྲུང་དྲུང་གི་གདན་སའི་གཙུག་ལག་ཁང་ནང་སོང་སྟེ་ རྟེན་ ༣ 
གྱིས་གཙོས་པའི་མཆོད་ཆས་ཀྱི་རིགས་ག་ར་ དབྱེ་ཞིབ་མཐིལ་ཕྱིན་འབདཝ་ད་ ཅ་དངོས་ཀྱི་རིགས་ ཕུད་རྡོག་ ༡ ར་བརྲྀག་སྟོར་མ་ཤོར་བར་ 
གཞུང་གི་ཁྲ་དེབ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཚང་འགྲིག་ཡོད་པའི་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་བ་མཁྱེན། 
 
 
 
 

(བཀྲ་ཤིས་ཚེ་རིང་།) 
ཅ་རྙིང་ཁྲ་དེབ་འགོ་དཔོན་གོངམ། 
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དཔེ་བཀོད་ ༥ པ། ལྷ་ཁང་གི་ཅ་ཆས་དབྱེ་ཞིབ་སྙན་ཞུའི་བཀོད་ཤོག། 
 
ཡིག་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་       སྤྱི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལཱི། 
 
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
 
རྩ་དོན་ དབྱེ་ཞིབ་སྙན་ཞུ། 
 
 ཞུ་དོན། དེ་ནི་ ང་བཅས་རའི་རྫོང་གཞིས་དང་ ལྷ་ཁང་དགོན་སྡེ་ཚུ་ནང་ཡོད་པའི་རྟེན་གསུམ་དང་ཅ་རྙིང་འགངས་ཅན་ཚུ་ ལས་ཁུངས་
ཀྱི་ལམ་ལཱིགས་དང་འཁྲིལཝ་ད་ ལཱུ་ངོ་ ༣ རུའི་བར་ན་ གཞུང་གི་ཁྲ་དེབ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཚང་འགྲིག་ཡོད་མེད་ཞིབ་དཔྱད་རྐྱབ་དགོཔ་སྦེ་ཡོད་
དོ་བཟུམ་ ད་རུས་ཕྲན་རང་ གཙོ་འཛིན་གྱི་བཀའ་རྒྱ་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་་་/་་་་་་་་་་་་་་་་་/ ་་་་་་་་་་/་་་་་་་་་་་་་་་་ སྤྱི་ཚེས་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་
ཅན་མ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ སྤྱི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལཱི་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་གི་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་གཙུག་ལག་ཁང་ནང་སོང་སྟེ་ རྟེན་ ༣ གྱིས་
གཙོས་པའི་མཆོད་ཆས་ཀྱི་རིགས་ག་ར་ དབྱེ་ཞིབ་མཐིལ་ཕྱིན་འབདཝ་ད་ ཅ་དངོས་ཀྱི་རིགས་ ཕུད་རྡོག་ ༡ རང་བརྲྀག་སྟོར་མ་ཤོར་བར་ 
གཞུང་གི་ཁྲ་དེབ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཚང་འགྲིག་ཡོད་པའི་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་བ་མཁྱེན། 
 
 
 
 

(་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་) 
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
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དཔེ་བཀོད་ ༦ པ། ལྟོ་འཐོབ་སློབ་ཕྲུག་འོས་འབབ་ལྟ་ཞིབ་སྙན་ཞུ། 
གོ་དོན། 
གནས་སྟངས་ཚུལ་མཐུན་ཡོད་མེད་ལྟ་རྟོག་འབད་དེ་ཕུལ་མི་ལཱི་སླབ་ཨིན། 
 
ཡིག་ཨང་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་      སྤྱི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལཱི། 
 
༊ སློབ་གྲྭའི་ཤེས་ཡོན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་མདོ་ཆེན་མཆོག་ལཱི། 
 
     ཞུ་དོན། དེ་ནི་ མདང་ཞག་ མདོ་ཆེན་མཆོག་གིས་གནང་བའི་བཀའ་རྒྱ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ 
ང་བཅས་ཀྱི་སློབ་གྲྭ་ནང་ལྟོ་འཐོབ་གྲངས་སུ་ འོས་འབབ་ཡོད་མི་སློབ་ཕྲུག་ཞིབ་འཚོལ་འབད་དེ་ བཅུད་བསྡུས་སྙན་ཞུ་ཟུར་སྦྲགས་ཕུལ་ཡོད་ཞུ། 
 
 
 
 

(སངས་རྒྱས་དབང་ཕྱུག།) 
དབུ་འཛིན། 

གཤོང་ཕུག་མི་སྡེ་སློབ་གྲྭ། 
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༉ ཤེས་རིག་མདོ་ཆེན་གྱི་བཀོད་རྒྱ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ང་བཅས་གཤོང་ཕུག་མི་སྡེ་སློབ་གྲྭ་ནང་ ཨ་ལཱི་ག་དང་ག་ར་ ལྟོ་འཐོབ་སློབ་གྲྭའི་
གྲངས་སུ་ བཙུགས་ནི་གི་འོས་འབབ་ཡོད་མེད་ སྤྱི་ཚེས་ ༢༥/༠༩/༢༠༡༠ ཉིན་ ལྟ་ཞིབ་འབད་ཡོད་པའི་ སྙན་ཞུ་གཤམ་གསལ་ལྟར། 
ལྟ་ཞིབ་འབད་དགོ་པའི་གནད་དོན། 

ཀ ཨ་ལཱི་ཚུ་གི་ལམ་ཐག་རིང་ཐུང་།  
ཁ ལམ་གྱི་དཀའ་ངལ་/ཉེན་སྲུང་། 
ག གཟུགས་ཀྱི་ལྕོགས་གྲུབ། 
ང ཕ་མའི་ཐོན་ཁུངས། 

༡ སློབ་ཕྲུག་བུམོ་ ༢༠ དང་ བུཚ་ ༡༥ གཡུས་ར་དྷི་ལས་ ཉིནམ་རུ་ལཱི་ ཕར་དང་ཚུར་འབདཝ་ད་ ཀི་ལཱུ་མི་ཊར་ ༦ དེ་རུ་
ལམ་འགྱོ་དགོཔ་ད་ དྲོ་པ་ཕྱི་རཱི་དཔེ་ཆ་ལྷབ་ནི་གི་དུས་ཚོད་ལཱི་ དཀའ་ངལ་བྱུང་མི་ལཱི་བརྟེན་ཏེ་ ལྟོ་འཐོབ་ཀྱི་གྲངས་སུ་བཙུགས་ཅི། 

༢ གཡུས་སྐྱ་གླིང་འདི་ སློབ་གྲྭ་དང་ཐག་ཉེ་ས་ ཀི་ལཱུ་མི་ཊར་ ༠༣ དེ་ཅིག་ལས་བརྒལ་ ལམ་འགྱོ་མ་དགོ་སྟེ་འབད་རཱིང་ བུམོ་ 
༡༠ དང་ བུཚ་ ༠༨ ལཱི་ གནམ་བྱཱར་ཟླཝ་ ༠༥ དེ་ཅིག་གི་རིང་ལཱི་ ས་རཱིད་དང་ཆུ་བྲེས་ཏེ་ལམ་མ་ཐལ་ནི་དེ་གིས་ ཚེ་སྲོག་
ལཱི་ཉེན་ཁ་ཡོདཔ་ལས་ ལྟོ་འཐོབ་ཀྱི་གྲངས་སུ་བཀོད་ཡོད། 

༣ གཡུས་ སྤག་ཀ་གླིང་ལས་འབད་མི་ བུམོ་ ༠༥ དང་བུཚ་ ༠༣ གྱི་ཕམ་གིས་ཨ་ལཱི་ལཱི་ རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་ནི་གི་ ཐོན་ཁུངས་
མེདཔ་ལས་ ལྟོ་འཐོབ་ཀྱི་གྲངས་སུ་བཙུགས་ཡོད། 

༤ སློབ་གྲྭ་ནང་ སློབ་ཕྲུག་བུཚུ་ ༢༠༠ དང་ བུམོ་ ༡༥༠ ཡོངས་བསྡོམས་ སློབ་ཕྲུག་ ༣༥༠ ལས་ སློབ་ཕྲུག་ ༢༨༩ 
འདི་ སློབ་གྲྭའི་ཉེ་འདབས་ལས་ འབད་ནི་འདི་གིས་སྟབས་མ་བདེཝ་མིན་འདུག། དེ་མིན་པའི་ཨ་ལཱི་ བསྡོམས་ ༦༡ ལཱི་ 
གོང་གསལ་ལྟར་གྱི་དཀའ་ངལ་བྱུང་སྟེ་ཡོད་མི་འདི་ལཱི་ མདོ་ཆེན་མཆོག་གིས་སྐྱིད་སྡུག་གཟིགས་གནང་ཞུ་བ་ དགོངས་མངའ་མཁྱེན། 

 
 
 
 

(་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་) 
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
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དཔེ་བཀོད་ ༧ པ། ལྟོ་འཐོབ་སློབ་ཕྲུག་འོས་འབབ་ལྟ་ཞིབ་སྙན་ཞུའི་བཀོད་ཤོག། 
 
༉ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་བཀོད་རྒྱ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ང་བཅས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་མི་སྡེ་སློབ་གྲྭ་ནང་ ཨ་ལཱི་ག་དང་ག་ར་ ལྟོ་འཐོབ་
སློབ་གྲྭའི་གྲངས་སུ་ བཙུགས་ནི་གི་འོས་འབབ་ཡོད་མེད་ སྤྱི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཉིན་ལྟ་ཞིབ་འབད་ཡོད་པའི་ སྙན་ཞུ་
གཤམ་གསལ་ལྟར། 
ལྟ་ཞིབ་འབད་དགོ་པའི་གནད་དོན། 

ཀ ཨ་ལཱི་ཚུ་གི་ལམ་ཐག་རིང་ཐུང་། 
ཁ ལམ་གྱི་དཀའ་ངལ་/ཉེན་སྲུང་། 
ག གཟུགས་ཀྱི་ལྕོགས་གྲུབ། 
ང ཕ་མའི་ཐོན་ཁུངས། 

༡ སློབ་ཕྲུག་བུམོ་་་་་་་་་་་་་་་་ དང་བུཚ་་་་་་་་་་་་ གཡུས་་་་་་་་་་་་་་་་་ལས་ ཉིནམ་རུ་ལཱི་ ཕར་དང་ཚུར་འབདཝ་ད་ ཀི་ལཱུ་མི་ཊར་
་་་་་་་་་་་་་ དེ་རུ་ལམ་འགྱོ་དགོཔ་ད་ དྲོ་པ་ཕྱི་རཱི་དཔེ་ཆ་ལྷབ་ནི་གི་དུས་ཚོད་ལཱི་ དཀའ་ངལ་བྱུང་མི་ལཱི་བརྟེན་ཏེ་ ལྟོ་འཐོབ་ཀྱི་
གྲངས་སུ་བཙུགས་ཅི། 

༢ གཡུས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་འདི་ སློབ་གྲྭ་དང་ཐག་ཉེ་ས། ཀི་ལཱུ་མི་ཊར་་་་་་་་་་ དེ་ཅིག་ལས་བརྒལ་ ལམ་འགྱོ་མ་དགོ་སྟེ་འབད་རཱིང་ 
བུམོ་་་་་་་་་་ དང་ བུཚ་་་་་་་་་་་་་ ལཱི་ གནམ་བྱཱར་ཟླཝ་་་་་་་་་ དེ་ཅིག་གི་རིང་ལཱི་ས་རཱིད་དང་ཆུ་བྲེས་ཏེ་ ལམ་མ་ཐལ་ནི་དེ་
གིས་ ཚེ་སྲོག་ལཱི་ཉེན་ཁ་ཡོདཔ་ལས་ ལྟོ་འཐོབ་ཀྱི་གྲངས་སུ་བཀོད་ཡོད། 

༣ གཡུས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ལས་འབད་མི་ བུམོ་་་་་་་་་་ དང་བུཚ་་་་་་ ལཱི་ ཕམ་གིས་ཨ་ལཱི་ལཱི་ རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་ནི་གི་ཐོན་
ཁུངས་མེདཔ་ལས་ ལྟོ་འཐོབ་ཀྱི་གྲངས་སུ་བཙུགས་ཡོད། 

༤ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ སློབ་གྲྭ་ནང་ སློབ་ཕྲུག་བུཚུ་་་་་་་་་་་་ དང་ བུམོ་་་་་་་་་་ཡོངས་བསྡོམས་སློབ་ཕྲུག་་་་་་་་་་་ ལས་ སློབ་
ཕྲུག་་་་་་་་་་་་་་་་་ འདི་ སློབ་གྲྭའི་ཉེ་འདབས་ལས་འབད་ནི་འདི་གིས་ སྟབས་མ་བདེཝ་མིན་འདུག། དེ་མིན་པའི་ཨ་ལཱི་ 
བསྡོམས་་་་་་་་་་་ ལཱི་ གོང་གསལ་ལྟར་གྱི་དཀའ་ངལ་བྱུང་སྟེ་ཡོད་མི་འདི་ལཱི་ མདོ་ཆེན་མཆོག་གིས་སྐྱིད་སྡུག་གཟིགས་གནང་ཞུ་བ་ 
དགོངས་མངའ་མཁྱེན། 

 
 

(་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་) 
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་  
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དཔེ་བཀོད་ ༨ པ། དགོན་སྡེ་ཅིག་ལཱི་གློག་མེ་བཙུགས་ནིའི་གྲ་སྒྲིག་འབད་ཚར་བའི་སྙན་ཞུ། 
གོ་དོན། 
འགན་འཁྲི་ཕོག་པའི་ལཱ་ཤུལ་གྱི་གྲུབ་འབྲས་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་འདི་ཨིན། 
 
ཡིག་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་      སྤྱི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལཱི། 
 
རྫོང་བདག་མཆོག་ལཱི། 
རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་། 
སྤ་རཱུ། 
 
རྩ་དོན། ལཱ་ཤུལ་གྱི་སྙན་ཞུ་ཕུལ་བ། 
 
 ཞུ་གསོལ། དེ་ནི་ ཡིག་ཚང་བཀའ་རྒྱ་ཨང་ རིན་སྤུངས་/གློག་མེ/ ༢༠༡༠/༩༥ སྤྱི་ཚེས་ ༣༠/༠༨/༢༠༡༠ ཅན་མ་ལྟར་ 
གུས་པ་རང་དོས་སྟེང་རྒེད་འོག་གི་རི་མགོ་ལཱི་ཡོད་པའི་གུ་རཱི་རིན་པོ་ཆེས་ཞབས་བཅགས་གནང་བའི་ར་རྒོད་གནས་རྩ་ཅན་གྱི་གཙུག་ལག་ཁང་གིས་
གཙོས་པའི་ཆོས་སྡེ་དེ་ཁར་ གློག་མེ་བཙུགས་ནིའི་གྲ་སྒྲིག་རྐྱབ་དགོཔ་སྦེ་ བཀའ་གནངམ་བཞིན་དུ་ གློག་མེ་ལས་ཁུངས་ལས་བཟོ་རིག་པ་ ༡ 
དང་ ནགས་ཚལ་འགོ་དཔོན་ ས་གནས་ཀྱི་རྒཔོ་བཅས་ང་བཅས་བཞི་ ས་གནས་དེ་ཁར་སོང་ཡི། ལྟ་ཞིབ་ལུགས་ཤོམ་འབདཝ་ད་ དགོན་པ་
དེ་ཁར་གློག་ཐག་སྤྲིང་ནིའི་ལམ་ཁར་ ནགས་ཚལ་སྟུག་དྲགས་སྦེ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ རིང་ཐུང་ཡང་ཀི་ལཱུ་མི་ཊར་ ༥ དཔག་མ་ལངསམ་ཙམ་ཅིག་
འདུག། གློག་ཐག་སྤྲིང་ས་ལས་ཕར་ ཤིང་ལུ་ཤ་ཡོད་མི་ཚུ་ནགས་ཚལ་འགོ་དཔོན་གྱིས་ཐོཝ་རྐྱབ་ཞིན་ན་ ག་ར་བརྡབས་ཏེ་བསལ་ཚར་ཡོདཔ་
ལས་ གློག་ཐག་སྤྲིང་ནིའི་ཀཝ་བཙུགས་ནིའི་ལཱ་ཚུ་ འབད་ཆོགཔ་སྦེ་སོང་ཡོད་པའི་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་བ་མཁྱེན། 
 
 
 
 

(དབང་ཕྱུག།) 
འཆར་གཞི་འགོ་དཔོན།  
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དཔེ་བཀོད་ ༩ པ། དགོན་སྡེ་ཅིག་ལཱི་གློག་མེ་བཙུགས་ནིའི་གྲ་སྒྲིག་འབད་ཚར་བའི་སྙན་ཞུའི་བཀོད་ཤོག། 
ཡིག་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་       སྤྱི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལཱི། 
 
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་མཆོག་ལཱི། 
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
 
རྩ་དོན། ལཱ་ཤུལ་གྱི་སྙན་ཞུ་ཕུལ་བ། 
 
 ཞུ་གསོལ། དེ་ནི་ ཡིག་ཚང་བཀའ་རྒྱ་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་/གློག་མེ་/ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་/་་་་་་་་་་་་་ སྤྱི་ཚེས་ ་་་་་་་་་་་་་
་་་་་་་་་་་་་་ཅན་མ་ལྟར་ གུས་པ་རང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་གི་རི་མགོ་ལཱི་ཡོད་པའི་གུ་རཱི་རིན་པོ་ཆེས་ཞབས་བཅགས་གནང་བའི་་་་་་་་་་་་་་་གནས་རྩ་
ཅན་གྱི་གཙུག་ལག་ཁང་གིས་གཙོས་པའི་ཆོས་སྡེ་དེ་ཁར་ གློག་མེ་བཙུགས་ནིའི་གྲ་སྒྲིག་རྐྱབ་དགོཔ་སྦེ་ བཀའ་གནངམ་བཞིན་དུ་ གློག་མེ་ལས་
ཁུངས་ལས་བཟོ་རིག་པ་ ་་་་་་་་་ དང་ ནགས་ཚལ་འགོ་དཔོན་ ས་གནས་ཀྱི་རྒཔོ་བཅས་ང་བཅས་བཞི་ ས་གནས་དེ་ཁར་སོང་ཡི། ལྟ་
ཞིབ་ལུགས་ཤོམ་འབདཝ་ད་ དགོན་པ་དེ་ཁར་གློག་ཐག་སྤྲིང་ནིའི་ལམ་ཁར་ ནགས་ཚལ་སྟུགཔ་དྲགས་སྦེ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ རིང་ཚད་ཡང་ཀི་ལཱུ་
མི་ཊར་ ༥ དཔག་མ་ལང་ཙམ་ཅིག་འདུག། གློག་ཐག་སྤྲིང་ས་ལས་ཕར་ ཤིང་ལུ་ཤ་ཡོད་མི་ཚུ་ནགས་ཚལ་འགོ་དཔོན་གྱིས་ཐོཝ་རྐྱབ་ཞིན་ན་ 
ག་ར་བརྡབས་ཏེ་བསལ་ཚར་ཡོདཔ་ལས་ གློག་ཐག་སྤྲིང་ནིའི་ཀཝ་བཙུགས་ནིའི་ལཱ་ཚུ་ འབད་ཆོགཔ་སྦེ་སོང་ཡོད་པའི་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་བ་མཁྱེན། 
 
 
 
 

(་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་) 
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
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དཔེ་བཀོད་ ༡༠ པ། ཆུ་རཱིད་ཀྱི་གནོད་སྐྱོན་ཞིབ་དཔྱད་སྙན་ཞུ། 
གོ་དོན། 
གནས་སྟངས་ལྟ་རྟོག་འབད་དེ་ཕུལ་མི་འདི་ཨིན། 
 
ཡིག་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་      སྤྱི་ལཱུ་་་་་་་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་ཚེས་་་་་་་་་་་ལཱི། 
 
༊ བསྟན་སྲུང་དྲག་པོའི་གཙོ་འཛིན་མི་རྗེ་གུང་བློན་མཆོག་གི་ཞབས་དྲུང་དུ། 
 
 
        གུས་ཕྱག་བཅས་ཞུ་གསོལ། དེ་ནི་ ཁ་ཙ་མི་རྗེ་གུང་བློན་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་
གིས་ སྤུ་ན་ཁ་ལཱི་ཆུ་རཱིད་ཐོན་མི་འདི་གིས་ རྫོང་གཞིས་ལཱི་ གནོདཔ་རྐྱབ་ག་མ་རྐྱབ་བལྟ་བར་འགྱོ་དགོཔ་སྦེ་ བཀའ་གནངམ་བཞིན་དུ་ ང་
གིས་བཟོ་རིག་སྡེ་ཚན་ལས་ བཟོ་རིག་མཁས་པ་ ༡ དང་ ལག་ཤེས་བཟོ་བོ་མི་ ༣ ཁྱིད་སོང་ཞིནམ་ལས་ རྫོང་གཞིས་གཡས་གཡོན་དང་ 
མགོ་མཇུག་ཕྱི་ནང་མེདཔ་ག་ར་ལཱི་ ཞིབ་དཔྱད་ལུགས་ཤོམ་སྦེ་རྐྱབ་སྟེ་བལྟ་ཡི། རྫོང་གཞིས་ངོ་མ་ལཱི་ ཆུ་རཱིད་ཀྱིས་གནོད་སྐྱོན་སྦོམ་མ་ཕོག་སྟེ་
འབད་རཱིང་ རྫོང་ཅུང་ལྷ་ཁང་དེ་ལཱི་ ཐོ་ཕོག་པའི་རྐྱེན་གྱིས་ ལྷ་ཁང་གི་རྩིག་པའི་འགྱམ་ཚུ་རམ་སོང་ནུག། 
 
 ཆུ་རཱིད་ཀྱིས་འབག་འོངས་མི་ཤིང་དུམ་ཚུ་ ལྷ་ཁང་གི་རྩིགཔ་གུར་ཕོག་སྟེ་ རྩིགཔ་ཁག་གཉིས་སྦེ་གག་སོངམ་ལས་ ལྷ་ཁང་རམ་
འགྱོ་ནིའི་ཉེན་ཁ་སྦོམ་སྦེ་ར་འདུག། ཆུ་འདི་ད་ལྟོ་ཡང་ ཤུགས་མ་བབས་པར་གནམ་མེད་ས་མེད་རྦ་རྲྀབས་འཁྲུགས་ཏེ་ འོངམ་འོང་སར་ཨིན་
པས། འདི་འཕྲོ་ལས་མི་བཏང་སྟེ་ ཉེན་སྐྱོབ་ཀྱི་ལཱ་ཚུ་ཚ་ངེར་བཏོན་ཏེ་མ་འབད་བ་ཅིན་ ལྷ་ཁང་ལཱི་ཉེན་ཁ་སྦོམ་སྦེ་ར་འབྱུང་ནི་ཨིན་པའི་ སྙན་
སྒྲོན་ཞུ་བ་མཁྱྱཻན་མཁྱྱཻན་མཁྱེན། གནམ་ལཱུ་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་ཚེས་་་་་་་་་་ལཱི་ 

       གུས་པས་ 
        ཕྱག་བཅས་ 
         ཕུལ། 

 
(དཔལ་ལྡན།) 

སྡེ་ཁག་འགྲིམ་དཔོན།  
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དཔེ་བཀོད་ ༡༡ པ། ཆུ་རཱིད་ཀྱི་གནོད་སྐྱོན་ཞིབ་དཔྱད་སྙན་ཞུའི་བཀོད་ཤོག། 
ཡིག་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་      སྤྱི་ལཱུ་་་་་་་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་ཚེས་་་་་་་་་་་ལཱི། 
 
༊ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་མཆོག་གི་ཞབས་དྲུང་དུ། 
 
 
         གུས་ཕྱག་བཅས་ཞུ་གསོལ། དེ་ནི་ཁ་ཙ་་་་་་་་་་་
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ མཆོག་གིས་་་་་་་་་་་་་་ ཆུ་རཱིད་ཐོན་མི་འདི་གིས་ རྫོང་གཞིས་ལཱི་གནོདཔ་རྐྱབ་ག་མ་རྐྱབ་བལྟ་བར་འགྱོ་དགོཔ་སྦེ་ 
བཀའ་གནངམ་བཞིན་དུ་ ང་གིས་བཟོ་རིག་སྡེ་ཚན་ལས་ བཟོ་རིག་མཁས་པ་་་་་་་་་་་ དང་ ལག་ཤེས་བཟོ་བོ་མི་་་་་་་་་་་ ཁྱིད་སོང་ཞིནམ་
ལས་ རྫོང་གཞིས་གཡས་གཡོན་དང་ མགོ་མཇུག་ཕྱི་ནང་མེད་པ་ག་ར་ལཱི་ ཞིབ་དཔྱད་ལུགས་ཤོམ་སྦེ་རྐྱབ་སྟེ་བལྟ་ཡི། རྫོང་གཞིས་ངོ་མ་ལཱི་ 
ཆུ་རཱིད་ཀྱིས་གནོད་སྐྱོན་སྦོམ་མ་ཕོག་སྟེ་འབད་རཱིང་ ་་་་་་་་་་་ལྷ་ཁང་དེ་ལཱི་ ཐོ་ཕོག་པའི་རྐྱེན་གྱིས་ ལྷ་ཁང་གི་རྩིགཔ་འགྱམ་ཚུ་རམ་སོང་ནུག། 
 
 ཆུ་རཱིད་ཀྱིས་འབག་འོངས་མི་ཤིང་དུམ་ཚུ་ ལྷ་ཁང་གི་་་་་་་་་་་་གུར་ཕོག་སྟེ་གག་སོངམ་ལས་ ལྷ་ཁང་རམ་འགྱོ་ནིའི་ཉེན་ཁ་སྦོམ་སྦེ་
ར་འདུག། ཆུ་འདི་ད་ལྟོ་ཡང་ཤུགས་མ་བབས་པར་ གནམ་མེད་ས་མེད་རྦ་རྲྀབས་འཁྲུགས་ཏེ་ འོངམ་འོང་སར་ཨིན་པས། འདི་འཕྲོ་ལས་མི་
བཏང་སྟེ་ ཉེན་སྐྱོབ་ཀྱི་ལཱ་ཚུ་ཚ་ངེར་བཏོན་ཏེ་མ་འབད་བ་ཅིན་ ལྷ་ཁང་ལཱི་ཉེན་ཁ་སྦོམ་སྦེ་ར་འབྱུང་ནི་ཨིན་པའི་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་བ་མཁྱྱཻན་མཁྱྱཻན་
མཁྱེན། གནམ་ལཱུ་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་ཚེས་་་་་་་་་་ལཱི་ 

     གུས་པས་ 
     ཕྱག་བཅས་ 
      ཕུལ། 
 

 
 
 

(་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་) 
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་  
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སྙན་གསོལ། 
 
སྒྲིག་བཀོད། 
སྙན་གསོལ་ཡིག་རིགས་འབྲི་ཐངས་འདི་ཡང་ གོང་གསལ་ད་སྲོལ་ལམ་ལཱིགས་དང་ཅོག་འཐད་རཱིང་ ཕུལ་སའི་ཁ་བྱང་འདི་ ཡིག་གཞུང་གཡོན་
ཁ་ཐུག་གི་མཇུག་ལཱི་ ཕུལ་མི་གི་མིང་རྟགས་བཀོད་པའི་གྱལ་ཐིག་གཅིག་གི་འོག་ཐད་ཕྲང་སྟེ་ འབྲི་ཤོག་གཡས་ཁ་ཐུག་ལཱི་བཀོདཔ་ཨིན། དེ་
ཡང་ འགོ་དཔོན་འོགམ་ཚུ་བརྒྱུད་དེ་ཕུལ་དགོ་མི་ཚུ་ འགོ་དཔོན་གོངམ་ཚུ་གི་ཁ་བྱང་གཅིག་ལས་མ་དོ་བར་བཀོད་དགོཔ་ཡོད་པ་ཅིན་ གོ་གནས་
ག་མཐོ་མི་འདི་ རིམ་པ་བཞིན་དུ་ འབྲི་ཤོག་གི་གཡོན་ཐུག་ལས་གཡས་ཁ་ཐུག་ལཱི་གསེག་དྲ་སྦེ་གཅིག་བ་གཅིག་ གྱལ་ཐིག་རུ་རུ་གིས་
དམའཝ་སྦེ་ འགོ་དཔོན་གོང་མའི་མཚན་དང་ཁ་བྱང་ཚུ་བཀོད་དགོཔ་ཨིན། དེ་སྦེ་བཀོད་དགོ་མི་འདི་ འགོ་དཔོན་འོག་མམ་ཚུ་གི་ངོ་སྦྱོར་རིམ་པ་
དང་བསྟུན་ཏེ་ འགོ་དཔོན་གོངམ་ཚུ་གིས་གནང་བ་བཀོད་ནིའི་དོན་ལཱི་ཨིན། 
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དཔེ་བཀོད་ ༡ པ། ཡིག་ཚང་ལཱ་གི་དོན་ལཱི་འགྲོ་སོང་བཏང་ཡོད་པའི་སྐྱིན་ཚབ་ཞུ་ནི་གི་སྙན་གསོལ།  
 
ཡིག་ཨང་ རྫོང་གོང་/རྩོམ་རིག་/༢༠༠༩/༩༥        སྤྱི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལཱི། 
 

སྙན་གསོལ། 
 ཞུ་གསོལ། དེ་ནི་གསེར་ཁྲི་མངའ་གསོལ་གྱི་བྱུང་རིམ་དེབ་ཐེར་འདི་ སྤྱི་ཚེས་ ༢༡/༢/༠༩ ལཱི་མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེའི་
འཁྲུངས་སྐར་དུས་ཆེན་དང་བསྟུན་ཏེ་གསར་བཏོན་འབད་དགོ་པའི་གཞུང་གི་བཀའ་རྒྱ་དང་འཁྲིལ་སྤྱི་ཚེས་ ༢/༢/༠༩-༠༧/༢/༠༩ ཚུན་བསྡོམས་
ཉིན་གྲངས་ ༧ དུས་འཐེབ་ལཱ་འབད་བའི་སྐབས་ལཱི་ ཉིན་མའི་ལྟོ་བྱིན་པའི་འགྲོ་སོང་དང་དཔེ་དེབ་ཤོག་གྲངས་ ༣༥༠ ཟིན་བྲིས་ཐེངས་ ༣ 
ངོ་བཤུས་འཕྲུལ་པར་བཟོ་གླ། དེབ་བཙེམ་གླ་དང་གློག་རིག་གི་སྣག་རྩི་ཉོ་རིན། མཐའ་བཅད་ཚོན་ཁྲ་དཔེ་དེབ་ ༣ བཟོ་གླ་བཅས་ཀྱི་འགྲོ་སོང་
གནས་པའི་རྩིས་ཁྲ་ཁ་གསལ་ ཟུར་སྦྲགས་ལྟར་དངུལ་ཀྲམ་ ༡༣,༧༨༩/- ཐམ་པ་ ཕྲན་རང་ནས་སོང་བའི་སྐྱིན་ཚབ་ ཡིག་ཚང་ལས་ལས་
འགུལ་དེ་གི་དོན་ལཱི་ འཆར་དངུལ་ལཱུགས་སུ་ཡོད་མི་ལས་ གཞུང་རྩིས་ཁར་བཀལ་ཆོག་པའི་གནང་བ་གནང་སྟེ་བཀའ་དྲིན་བསྐྱང་བར་ཞུ། 
 
 
 
 

(ཕྲིན་ལས།) 
ལཱ་བདག་འཛིན་པ། 

བདག་སྐྱོང་འགོ་དཔོན། 
རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས། 

  དྲག་ཤོས་དྲུང་ཆེན། 
རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས། 
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བམ་ཚན་གཉིས་པ། ཚངོ་འབྲེལ་གྱི་ཡིག་རིགས། 
༡ ཚོང་འབྲེལ་གསལ་བསྒྲགས། 

༢ གོང་ཚད་རིན་བསྡུར་བཀོད་ཡིག། 

༣ ཚོང་ཆས་མཁོ་མངགས་མཁོ་སོད། 

༤ འདྲི་དཔྱད་དང་ཉོག་བཤད་དྲན་སྐུལ། 
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ལེའུ་ལྔ་པ། ཚངོ་འབྲེལ་གྱི་ཡིག་འགྲུལ། 
༡ ངོ་སྤྲོད། 
ཚོང་འབྲེལ་ཡིག་འགྲུལ་ཟེར་མི་འདི་ དཔལ་འབྱོར་གོང་འཕེལ་གྱི་ལཱ་དང་འབྲེལ་བའི་སོ་སོའི་མི་ཚེའི་འཚོ་ཐབས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ ཡར་དྲག་བཟོ་
ནིའི་དོན་ལཱི་ ཡིག་འགྲུལ་འབད་དགོ་པའི་རིགས་ཅིག་ལཱི་སླབ་ཨིན། འདི་གི་ཡི་གུ་འབྲི་ཐངས་འདི་ཡང་ སྤྱིར་བཏང་གཞུང་འབྲེལ་དང་སྒེར་
འབྲེལ་གྱི་ཡིག་རིགས་དང་མ་འདྲཝ་སོ་སོ་ཅིག་མེད་དེ་འབད་རཱིང་ ཁེ་སྒྱུར་གྱི་སྲིད་བྱུས་དང་བསྟུན་ཏེ་ དུས་ཡུན་གང་མགྱོགས་ཀྱི་ནང་ལཱི་ ཡིག་
འགྲུལ་འཐབ་ཚུགས་དགོཔ་ད་ ཚོང་འབྲེལ་གྱི་ཡིག་རིགས་ཚུ་ ག་དེ་དྲག་དྲག་ཚིག་ཉུང་གི་ཐོག་ལས་ གཞན་སེམས་བཀུག་ཚུགསཔ་ཅིག་དང་ 
རང་དོན་འགྲུབ་ཚུགསཔ་ཅིག་སྦེ་བྲི་དགོཔ་ཨིན། 
 

༢ དབྱེ་བ། 
ཚོང་འབྲེལ་ཟེར་མི་འདི་ གཙོ་བོ་ཁེ་འབབ་བཟོ་ནི་དང་འབྲེལ་བའི་ལཱ་རིགས་ཅིག་ཨིན། དེ་འབད་ནི་འདི་གིས་ སྤྱིར་བཏང་ཡིག་ཚང་གི་ལཱ་དང་ 
རང་གི་མི་ཚེའི་ནང་འབད་དགོ་པའི་ལཱ་ཚུ་གི་དོན་ལཱི་ ཡིག་འགྲུལ་ལག་ལུན་འཐབ་ཐངས་དང་ ཨ་ཙི་མ་འདྲཝ་ཅིག་སྦེ་ལག་ལུན་འཐབ་ཨིན།  
སྐབས་འདི་ནང་ལཱི་ དམིགས་བསལ་ཁེ་འབབ་བཟོ་ནི་གི་དོན་ལཱི་ གཞུང་ལས་ཚོང་གི་ལག་ཁྱེར་ཞུ་སྟེ་ ཚོང་ལཱ་འཐབ་མི་ཚུ་ལཱི་ ངོས་འཛིན་
འབད་ཡོདཔ་ལས་ ཚོང་འབྲེལ་གྱི་ཡིག་འགྲུལ་དབྱེ་བ་འདི་ གཤམ་གསལ་གནད་དོན་ཚུ་ལཱི་ཆ་བཞག་སྟེ་ཡོད། 
1. ཚོང་བསྒྲགས། 
2. གསལ་བསྒྲགས། 
3. རིན་བསྡུར། 
4. མཁོ་མངག། 
5. མཁོ་སྤྲོད། 
6. འདྲི་དཔྱད། 
7. ཞུ་ལན། 
8. ཉོག་བཤད། 
9. དྲན་སྐུལ། 
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༣ སྒྲིག་བཀོད། 
ཚོང་འབྲེལ་ཡིག་རིགས་ཀྱི་སྒྲིག་བཀོད་འདི་ཡང་ ཚོང་འབྲེལ་ཡིག་འགྲུལ་གྱི་དབྱེ་བ་སོ་སོ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ མ་འདྲཝ་འོང་དགོཔ་ཨིན་རཱིང་ སྤྱིར་
བཏང་གི་སྒྲིག་བཀོད་འདི་གཤམ་གསལ་ལྟར་དུ་འོང་དགོ། 
1. ཚོང་ལཱ་སོ་སོའི་ངོ་རྟགས་ཀྱི་ལས་རྟགས་དང་ ཁ་བྱང་ཁ་གསལ་ཡོད་པའི་འབྲི་ཤོག། 
2. འབྲི་ཤོག་གི་གཡས་ཁ་ཐུག་ལཱི་ ཡིག་ཨང་བཀོད་དགོ། 
3. འབྲི་ཤོག་གི་གཡོན་ཁ་ཐུག་ལཱི་ སྤྱི་ལཱུའི་ཟླ་ཚེས་བཀོད་དགོ། 
4. ཡིག་ཨང་གི་འོག་ལཱི་ ཡི་གུ་གཏང་དགོ་པའི་ཡུལ་གྱི་ཁ་བྱང་། 
5. ཡིག་གཞུང་གི་མགོ་ལཱི་ རྩ་དོན་བཀོད་དགོ། 
6. ཡིག་གཞུང་གི་འོག་གཡོན་ཁ་ཐུག་ལཱི་ གཏང་མི་གི་མིང་དང་མིང་རྟགས། 
7. འབྲེལ་ཡོད་ཚུ་ལཱི་ འདྲ་བཤུས་འབྲི་ཤོག་གཡས་ཁ་ཐུག་ལས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་བཀོད་དགོ། 

 
༤ མཚན་ཉིད། 
ཚོང་འབྲེལ་ཡིག་རིགས་ལཱི་ གནད་དོན་སོ་སོ་དང་འཁྲིལ་བའི་མཚན་ཉིད་སོ་སོར་འོང་དགོཔ་ཨིན་རཱིང་ སྤྱིར་བཏང་གི་མཚན་ཉིད་གཤམ་གསལ་ལྟར་
དུ་ཚང་དགོཔ་གལ་ཆེ། 
1. ཡི་གུ་གཏང་སའི་ཁ་བྱང་། 
2. ཡི་གུ་གཏང་མིའི་ཁ་བྱང་། 
3. སྤྱི་ལཱུ་ཟླ་ཚེས། 
4. འབྲེལ་གཏུགས་རྒྱབ་ཁུངས་། 
5. གནད་དོན་ཁ་གསལ། (ཁ་ཚིག་གནད་དོན། ལག་ལུན་ལམ་ལཱིགས།) 
6. འབྲེལ་བ་འཐབ་ས། 
7. ལཱ་འགན་དང་ མིང་དང་མིང་རྟགས། 
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༥ ཚོང་འབྲེལ་ཡིག་འགྲུལ་གྱི་དཔེ་བཀོད། 
ཀ ཚོང་འབྲེལ་གསལ་བསྒྲགས། 
གོ་དོན། 

ཚོང་འབྲེལ་གསལ་བསྒྲགས་ཟེར་མི་འདི་ ཚོང་བཙོང་ནི་གི་དངོས་པོ་ག་ཅི་ར་ཨིན་རཱིང་ ཏི་རཱི་ཁར་བཙོང་ནི་དང་ ཡངན་ དངོས་པོ་གཞན་དང་བརྗེ་
སོར་འབད་ནི་གི་དོན་ལཱི་ ཚོང་བསྒྲགས་འབད་མི་གི་ཡིག་རིགས་ཅིག་ལཱི་སླབ་ཨིན། དེ་མ་ཚད་ ཅ་ཆས་དང་ཞབས་ཏོག་དགོ་འདོད་ཡོད་མི་དང་ 
མཁོ་སྤྲོད་འབད་འདོད་ཡོད་མི་ཚུ་གིས་ རང་དོན་གསལ་བསྒྲགས་འབད་མི་ཡིག་རིགས་ཚུ་ལཱི་སླབ་ཨིན། 

དཔེ་བཀོད་ ༡ པ། དཔེ་དེབ་བཙོང་ནི་གི་ཚོང་བསྒྲགས། 
 
ཁྱོད་ལཱི་རྫོང་ཁ་ལག་ལུན་འཐབ་ནི་ལཱི་དཀའ་ངལ་ཡོད་མི་དེ་ ད་ལས་ཕར་དཀའ་ངལ་མེད། 
 ད་ལྟོ་ཚུན་ཚོད་ རྫོང་ཁའི་ཐོག་ལཱི་ གཞུང་འབྲེལ་གྱི་ཡིག་འགྲུལ་ལག་ལུན་འཐབ་ནི་ནང་ རྫོང་ཁའི་ཡིག་སྡེབ་དང་ འབྲི་ཐངས་
ལམ་ལཱིགས་ཚུ་ནང་ དཀའ་ངལ་ཡོད་མི་འདི་ ད་ལས་ཕར་ འཇམ་ཏོང་ཏོ་སྦེ་ལག་ལུན་འཐབ་དགོ་མནོ་བ་ཅིན་ རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས་
ཀྱིས་ རྩོམ་འབྲི་འབད་དེ་གསར་བཏོན་འབད་ཡོད་མི་ འབྲུག་གི་ཡིག་བསྐུར་རྣམ་གཞག་ སྤྱི་ལཱུ་ ༢༠༡4 ཅན་མ་འདི་ ཐིམ་ཁྲོམ་ལཱི་ཡོད་
པའི་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་དཔེ་ཚོང་ཁང་ནང་ལས་ གོང་ཚད་ཁེ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་བཙོང་ནི་ཡོད་མི་འདི་བཞེས་གནང་། 
 
 
 
 

་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 
་་་་་་་་་་་དཔེ་ཚོང་ཁང་། 

ཐིམ་ཕུག། 
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དཔེ་བཀོད་ ༢ པ། ཁང་ཆས་ཚོང་བསྒྲགས། 
 
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཁང་ཆས་བཟོ་ཁང་ནང་རྒྱུ་སྤུས་ཚད་ལྡན་ ཡུན་ཐུབ་ འགན་ལུན་ཡོད་པའི་ཁང་ཆས་ཚུ་ ཁྱོད་ལས་མཁོ་མངག་གི་བཀའ་
རྒྱ་ལཱི་བསྒུགས་ཏེ་ཡོད། 
 
 ཡིག་ཚང་ནང་ སྡོད་ངོ་བདེ་ཏོག་ཏོ་གི་རྐང་ཁྲི་དང་ ལཱ་འབད་ངོ་བདེ་ཏོག་ཏོ་གི་འབྲི་ཁྲི་ དེ་ལས་ཡིག་སྣོད་བཞག་ས་གོ་ཡངས་ཏོག་
ཏོ་ཚུ་ བཞེས་ནི་གི་ཐུགས་འདོད་ཡོད་པ་ཅིན་ ང་བཅས་ ་་་་་་་་་་་་་ཁང་ཆས་བཟོ་ཁང་དང་གཅིག་ཁར་ གཤམ་གསལ་གྱི་ཁ་བྱང་ཐོག་ལཱི་འབྲེལ་
བ་མཛད་གནང་། 
 
 
 
 
 

་་་་་་་་་་་་་་་་་ཁང་ཆས་བཟོ་ཁང་། 
ལྕང་ལམ། འགྲེམས་སྒྲོམ་ཨང་། ༠༠༡ 

ཐིམ་ཕུག། 
བརྒྱུད་འཕྲིན་ཨང་། ༣༣༢༣༢༢༣/༣༣༢༣༢༢༤/༣༣༢༣༢༢༥  

པར་འཕྲིན་ ༣༣༢༣༢༢༦ 
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དཔེ་བཀོད་ ༣ པ། གོང་ཚད་མར་བཅག་ཚོང་བསྒྲགས། 
༉ ལཱུ་གསར་གྱི་དུས་སྟོན་དང་འབྲེལ་ སྤྱི་ཚེས་ ༢༠.༢.༡༠ ལས་ ༢༨.༢.༡༠ གྱི་རིང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ཚོང་ལས་སྡེ་ཚན་གྱིས་ 
ཌ་ཀ་དང་ནེ་པཱལ་ལས་ནང་འདྲེན་འབད་ཡོད་པའི་གནམ་བྱཱར་གྱི་གྱོན་ཆས་རིགས་ གོང་ཚད་བརྒྱ་ཆ་ ༣༥-༥༠ གི་བར་ན་ མར་ཕབ་ཀྱི་ཐོག་ལཱི་
བཙོང་ནི་ཡོདཔ་ལས། བཞེས་འདོད་ཡོད་མི་ཚུ་གིས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ཟ་ཁང་གི་སྦོ་ལཱུགས་ཁར་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ཚོང་ལས་སྡེ་ཚན་ནང་བྱོན་
གནང་ཟེར་ཞུ་ནི་དང་ འགྲུལ་འཕྲིན་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཐོག་ལས་ འབྲེལ་བ་འཐབ་གནང་། 
 
 
 

(རྡོ་རྗེ་དབང་གྲགས།) 
འཛིན་སྐྱོང་པ། 
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དཔེ་བཀོད་ ༤ པ། ཞབས་ཏོག་མཐུན་རྐྱེན། 
 
སྒྲིག་བཀོད། 
ད་རུས་ནངས་པ་གི་ལམ་ལཱིགས་དང་འཁྲིལ་ གསར་ཤོག་དང་ རྒྱང་མཐོང་གི་ཐོག་ལས་ གསལ་བསྒྲགས་འབད་ཐངས་ཀྱི་དཔེ་དག་པ་ཅིག་འོག་
ལཱི་བཀོད་དེ་ཡོད། དེ་བཟུམ་མའི་ཡིག་རིགས་ཚུ་ལཱི་ ཟད་འགྲོ་ག་དེ་ཉུང་ཉུང་གནས་ཐབས་ལཱི་ རྗོད་ཚིག་ཐུང་ཀུ་སྦེ་བྲི་དགོཔ་ཨིན། 
 
 ཁྱེད་རའི་ཨ་ལཱི་ཚུ་ལཱི་ཤེས་ཡོན་ལུགས་ཤོམ་དང་ མཐུན་རྐྱེན་གྱི་ཞབས་ཏོག་ལུགས་ཤོམ་བྱིན་ནི་གི་ཐུགས་འདོད་ཡོད་པ་ཅིན་་་་་་་་་་་ 
ཉེ་འདབས་ལཱི་ མཛེས་ཏོག་ཏོ་དང་སྤྲོ་ཉམས་ལྡན་ཏོག་ཏོ་སྦེ་ཆགས་ཏེ་ཡོད་མི་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭ་འདི་ ཐུགས་ཁར་དྲན་གནང་། 
ང་བཅས་ཀྱི་སློབ་གྲྭ་འདི་ནང་ གཤམ་གསལ་ཁྱད་ཆོས་ལྡན་པའི་ ཞབས་ཏོག་གི་མཐུན་རྐྱེན་ཚུ་ཡོད། 
1. ཤེས་ཚད་ཅན་དང་ ཉམས་མྱོང་ཅན་གྱི་སློབ་དཔོན་དང་ སློབ་སྟོན་གྱི་ཐབས་ཤེས་ཁྱད་པར་ཅན། 
2. མཐུན་རྐྱེན་ཆ་ཚང་ཡོད་པའི་སློབ་ཕྲུག་བུ་དང་བུམོ་གི་སྡོད་ཁྱིམ། 
3. གློག་རིག་དང་རྩེད་རིགས་ཀྱི་མཐུན་རྐྱེན། 
4. གཞན་ཡང་སློབ་གྲྭ་ནང་ཉེ་བར་མཁོ་བའི་མཐུན་རྐྱེན་ཚུ་ཚངམ་སྦེ་ཡོད། 

 
 
 
 
 

(་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་) 
དབུ་འཛིན། 

་་་་་་་་་་་་་་་སློབ་གྲྭ། 
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དཔེ་བཀོད་ ༥ པ། རང་དོན་གསལ་བསྒྲགས། 
 
༡. ཁང་གླ། འཐུང་ཆུའི་དཀའ་ངལ་མེད་པའི་ཁར་ སྣུམ་འཁོར་བཞག་ས་ཡོདཔ། ཉེན་སྲུང་གི་མཐའ་སྐོར་ལྕགས་རི་དང་ སྲུང་རྒྱབ་ཡོད་

མི། ཉལ་ཁང་ ༣ ཆབ་གསང་དང་ཐབ་ཚང་སྦྲགས་ཏེ་ཡོད་མི་ སྒྲིང་ཁྱིམ་ཅིག་ སྤྱི་ཚེས་ ༠.༠.༠༠ ལས་ གླ་ཁར་གཏང་ནི་
གི་གྲ་སྒྲིག་ཡོད། འགྲུལ་འཕྲིན་ ༧༧༧྾྾྾྾྾ ནང་འབྲེལ་བ་འཐབ་གནང་། 

 
༢. བཙོང་ནི། སྣུམ་འཁོར་ཧའི་ལུཀསི་སྤྱི་ལཱུ་ ༢༠༠༠ ལཱི་བཟོ་སྐྲུན་འབད་མི་ ཀི་ལཱུ་མི་ཊར་ ༣༠༠༠ ལས་མ་ཐོན་མི་ གནས་

སྟངས་ལུགས་ཤོམ་ཡོད་མི་ཅིག་ འདི་འཕྲོ་ལས་བཙོང་ནི་ཡོད། ངེས་བདེན་ཉོ་འདོད་ཡོད་མི་ཚུ་གིས་ འགྲུལ་འཕྲིན་ 
༡༦༧྾྾྾྾྾ ནང་འབྲེལ་བ་འཐབ། གོང་ཚད་འགྲིག་ཆ་ཡོད། 

 
༣. གླ་ཁར། པི་ལ་བཟོ་སྐྲུན་གྱིས་ སྡོད་ཁྲི་ ༢༥ འབད་མི་ སྣུམ་འཁོར་བཱསི་ཅིག་ གླ་ཁར་ལུན་ནི་ཨིནམ་ལས་ དང་འདོད་ཡོད་

མི་ཚུ་གིས་ འགྲུལ་འཕྲིན་ ༧༧྾྾྾྾྾ ནང་འབྲེལ་བ་འཐབ་གནང་། ལག་ལུན་ལམ་ལཱིགས་འབྲི་ཤོག་ཚུ་ ལཱུག་འཐོབ་
ནི་མེད་པའི་གླ་ཡོན་ དངུལ་ཀྲམ་ ༡༠༠ སྦེ་ཡིག་ཚང་ནང་ལས་ཉོ་ནི་འཐོབ། 
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དཔེ་བཀོད་ ༦ པ། བཅའ་སྒྲིག་གི་ཞབས་ཏོག། 
 

་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལས་སྡེ། 
 
 དུས་སྟོན་བརྩི་སྲུང་དང་རྟེན་འབྲེལ་ སྤྲོ་སྟོན་ལས་རིམ་ཚུ་གི་དོན་ལཱི་ བཅའ་སྒྲིག་རྒྱས་འབྲིང་བསྡུས་གསུམ་གྱི་ཐུགས་མཁོ་དང་འཁྲིལ་
ཏེ་ དུས་ཚོད་ནམ་ར་འབད་རཱིང་ བཀའ་གནངམ་ཅིག་ ཞབས་ཏོག་ཞུ་ནི་ལཱི་གྲ་སྒྲིག་ཡོད། ཁ་གསལ་གྱི་དོན་ལཱི་ འགྲུལ་འཕྲིན་ཨང་ 
༡༧༧༡༠༠༠༠ ནང་འབྲེལ་བ་མཛད་གནང་། 
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དཔེ་བཀོད་ ༧ པ། ཟ་ཁང་གི་ཞབས་ཏོག། 
 

བཞེས་སྒོ་གི་བྲོཝ་གཞན་དང་མ་འདྲཝ། 
 ཨེ་མ་དར་ཚི་དང་ ཕག་ཤ་སྤགས་འདི་ ཁྱོད་རའི་གཟིམ་ཅུང་ནང་ག་དེམ་ཅིག་ཡང་ བཞེས་དོ་འོང་། འདི་ར་བཞེས་ནི་མེན་པར་ 
རྒྱ་གར་དང་ རྒྱ་ནག་ ཐའི་དང་ཀོ་རི་ཡ་གི་བཞེས་སྒོ་ཚུ་གི་བྲོཝ་གཟིགས་དགོ་པ་ཅིན་ ང་བཅས་ཀྱི་་་་་་་་་་་ ཟ་ཁང་འདི་ འཕྲལ་འཕྲལ་
ཐུགས་ཁར་དྲན་གནང་། 
 
 ཡིག་ཚང་གི་དུས་ཚོད་ལཱི་ ཐོ་མ་ཕོགཔ་སྦེ་ བཅུད་ལྡན་གྱི་བཞེས་སྒོ་ བྲོཝ་གཞན་དང་མ་འདྲཝ་ཚུ་ བཀོད་རྒྱ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ས་
གནས་ག་ཏེ་ར་འབད་རཱིང་ ང་བཅས་ཀྱིས་དྲང་ཆོག་ཆོ་ཡོད། 
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དཔེ་བཀོད་ ༨ པ། དངུལ་ཁང་གི་ཞབས་ཏོག། 
 
འབྲུག་བློ་གཏད་དངུལ་ཁང་གི་ཞབས་ཏོག་ལུན་གནང་། 
ང་བཅས་ཀྱི་དངུལ་ཁང་ནང་ དངུལ་ཁང་གཞན་བཟུམ་སྦེ་ བདོག་གཏད་མ་དགོ་པའི་སྐྱིན་འགྲུལ་གྱི་ཞབས་ཏོག་ལུ་ཤ་ཡོད། 
1. གཞུང་གཡོག་པའི་ཁང་ཆས་དོན་ལཱི། 
2. ཤེས་ཡོན་བྱིན་ནི་གི་དོན་ལཱི། 
3. ཁྱིམ་རྐྱབ་ནི་གི་དོན་ལཱི། 
4. ཁྱིམ་ནང་མཁོ་སྤྱོད་ཀྱི་དོན་ལཱི། 
5. སོ་ནམ་ཐོན་ཁུངས་རྒྱ་སྐྱེད་ཀྱི་དོན་ལཱི། 
6. ཚོང་འབྲེལ་གྱི་དོན་ལཱི་ སྐྱིན་འགྲུལ་ཚུ། 

 
 གཞུང་གཡོག་པའི་ཁང་ཆས་དོན་ལཱི་ སྐྱེད་བརྒྱ་ཆ་ ༨ དུས་ཡུན་ལཱུ་ངོ་ ༧ ཤེས་ཡོན་བྱིན་ནི་གི་དོན་ལཱི་སྐྱེད་བརྒྱ་ཆ་ ༡༠ དུས་
ཡུན་ལཱུ་ངོ་ ༡༠ ཁྱིམ་རྐྱབ་ནི་གི་དོན་ལཱི་སྐྱེད་བརྒྱ་ཆ་ ༡༢ དུས་ཡུན་ལཱུ་ངོ་ ༡༥ ཁྱིམ་ནང་མཁོ་སྤྱོད་ཀྱི་དོན་ལཱི་སྐྱེད་བརྒྱ་ཆ ༡༢ དུས་ཡུན་
ལཱུ་ངོ་ ༧ སོ་ནམ་ཐོན་ཁུངས་རྒྱ་སྐྱེད་དོན་ལཱི་ སྐྱེད་བརྒྱ་ཆ་ ༩ དུས་ཡུན་ལཱུ་ངོ་ ༥ ཚོང་འབྲེལ་གྱི་དོན་ལཱི་སྐྱེད་བརྒྱ་ཆ ༡༥ དུས་ཡུན་ལཱུ་
ངོ་ ༡༠  

 གོང་གི་སྐྱིན་འགྲུལ་ཚུ་གི་དོན་ལཱི་ དུས་ཚོད་ག་དེ་ཉུང་ཉུང་ལས་བརྒལ་ཏེ་མི་འགོར། ཁ་གསལ་གྱི་དོན་ལཱི་ གཤམ་གསལ་ཁ་བྱང་
ཐོག་ལཱི་ འབྲེལ་བ་འཐབ་གནང་། 

 
 
 
 
 

འབྲུག་བློ་གཏད་དངུལ་ཁང་། 
ཐིམ་ཕུག། 

བརྒྱུད་འཕྲིན་ཨང་ ༣༢༢༣༣༢༢  



 

267 
 

 

དཔེ་བཀོད་ ༩ པ། ལས་འཆར་བཟོ་བཀོད་གསལ་བསྒྲགས། 
ཡིག་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་       སྤྱི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལཱི། 
 

རྩ་དོན་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
 
 ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཚོང་སྡེ་གིས་ ས་གནས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལཱི་ ཤིང་དྲ་འཕྲུལ་ཁང་ཅིག་ གསར་བཙུགས་
འབད་ནི་ཨིན། འདི་གི་ལས་འཆར་བཟོ་བཀོད་ཀྱི་དོན་ལཱི་ བཟོ་སྐྲུན་གོང་འཕེལ་བཀོད་ཚོགས་ནང་ ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་ཡོད་མི་ གྲོས་སྟོན་
ཞབས་ཏོག་གི་ལཱ་འབད་མིའི་ཁྱད་རིག་དང་ཉམས་མྱོང་ཡོད་མི་ཚུ་གིས་ རིན་བསྡུར་ཡི་གུ་བཙུགས་དགོ་པའི་ཞུ་བ་འབདཝ་ཨིན། གནད་དོན་ཁ་
གསལ་གྱི་དོན་ལཱི་ སྤྱི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཚུན་གྱི་ནང་འཁོད་ལཱི་ གཤམ་གསལ་ཁ་བྱང་ཐོག་ལཱི་འབྲེལ་བ་མཛད་
གནང་། 
 
 
 
 

(་་་་་་་་་་་་་་་་་་) 
འགྲུལ་འཕྲིན་ཨང་། ༡༧༠༩༣༩༣༧༣༧ 
པར་འཕྲིན་ཨང་། ༠༢-༣༢༢༦༡༩༢ 

ཡོངས་འབྲེལ་ཨང་། xxx@druknet.bt 
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ཁ གོང་ཚད་རིན་བསྡུར་བཀོད་ཡིག། 
གོ་དོན།  
གོང་ཚད་རིན་བསྡུར་བཀོད་ཡིག་ཟེར་མི་འདི་ གཞུང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ ཅ་ཆས་དང་ཞབས་ཏོག་གི་འདྲི་དཔྱད་གནང་མི་ལཱི་ ཚོང་སྡེ་སོ་སོའི་ཁ་ཐུག་
ལས་ གོང་ཚད་བཀོད་དེ་ཕུལ་མི་གི་ཡི་གུ་ལཱི་སླབ་ཨིན། 
 

དཔེ་བཀོད་ ༡ པ།  གོང་ཚད་རིན་བསྡུར་བཀོད་ཤོག། 
ཡིག་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་་་          སྤྱི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལཱི། 
 
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
 
རྩ་དོན་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
 
 ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལས་ ཡིག་ཨང་་་་་་་་་་་་་སྤྱི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཅན་མའི་ནང་གསལ་ བསམ་གཏན་
སྒང་ལཱི་ སློབ་གྲྭའི་སྒྲིང་ཁྱིམ་ཐོག་བཞི་མ་ཅིག་རྐྱབ་ནི་གི་གོང་ཚད་ སྔོན་རྩིས་བཏོན་ཏེ་ཕུལ་དགོ་པའི་དོན་ལཱི་ ས་ཁྲ་དང་བཅས་གནང་མི་འདི་ལཱི་ 
ཟད་གྲོན་ངོ་མའི་གནས་རྩིས་ ཟུར་སྦྲགས་རྩིས་ཐོ་ནང་གསལ་ལྟར་དངུལ་ཀྲམ་་་་་་་་་་་་་་་་དང་། ལཱ་འབད་སའི་ས་གོ་དེ་ནང་ སྣུམ་འཁོར་ལམ་
ལས་ དུས་ཡུན་ཆུ་ཚོད་ ༡ རྐང་སྟོང་འགྱོ་དགོཔ་མ་ཚད་ ལཱ་གི་དུས་ཡུན་འདི་ཡང་ ལཱ་གི་རྒྱ་ཚད་དང་འཁྲིལཝ་ད་ ཐུང་སུ་ཅིག་ལས་མེད་
པའི་ཁར་ ལས་མི་འཐོབ་ནི་གི་དཀའ་ངལ་ཚུ་ལས་བརྟེན་ ལཱ་གི་མ་གནས་ངོ་མའི་ཁ་ལཱི་ བརྒྱ་དཔྱ་ ༣༠ ཡར་སེང་རྐྱབ་སྟེ་ཕུལ་ཡོད་མི་
འདི་ལཱི་ ངོས་ལུན་གནང་ཐབས་ཡོད་པ་ཅིན་ ག་ནི་ལས་བཀའ་དྲིན་ཆེ་ནི་མས། 
 

 
(་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་) 
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་བཟོ་སྐྲུན་ལས་སྡེ། 
འགྲུལ་འཕྲིན་ཨང་། ༡༧༤༩༣༩༣༧༣༧ 
པར་འཕྲིན་ཨང་། ༠༢-༦༧༢༦༡༩༢ 

ཡོངས་འབྲེལ་ཨང་། pp@druknet.bt  
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ག ཚོང་ཆས་མཁོ་མངག་དང་མཁོ་སྤྲོད། 
གོ་དོན། 
མཁོ་མངག་ཡི་གུ་ཟེར་མི་འདི་ མཁོ་ཆས་རིགས་ མངག་ཆ་འབད་མི་འདི་ཨིན། 

དཔེ་བཀོད་ ༡ པ། ཚོང་ཆས་མཁོ་མངག། 
ཡིག་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་       སྤྱི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལཱི། 
 
འཛིན་སྐྱོང་པ། 
ཀརྨ་ཚོང་འབྲེལ་ལས་སྡེ།  
ཕུན་ཚོགས་གླིང་། 
 
རྩ་དོན། ཚོང་ཆས་མཁོ་མངག། 
 
 འོག་ལཱི་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་ ཚོང་ཆས་ཚུ་ སྤྱི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་ཉིན་མར་ ཁྱོད་ར་གི་ཚོང་ཁང་ནང་ལཱི་ ང་བཅས་གཉིས་གྲོས་བསྡུར་ཐོག་
ལས་ ཐག་གཅད་གྲུབ་མི་གི་ཚོང་ཆས་ཐོ་ཡིག་ནང་བཀོད་ཡོད་མི་ གོང་ཚད་ཀྱི་ཐོག་ལཱི་ མཁོ་སྤྲོད་འབད་གནང་། 
 

ཚོང་ཆས་ཐོ་ཡིགཨང་། ཅ་ཆས། གྱངས་ཁ། གོང་ཚད། དངུལ་ཀྲམ། བསྡོམས་དངུལ་ཀྲམ། 
༥༦༡ ཆུམ་དོ། ༡༠༠  ༨༥༠/- ༨༥,༠༠༠/- 
༥༦༥ གུ་རམ་དོ། ༥༠ ༣,༥༠༠/- ༡,༧༥,༠༠༠/- 
༥༧༠ ཀར་དོ། ༡༠༠ ༧༥༠/- ༧༥,༠༠༠/- 

བསྡོམས། ༣,༣༥,༠༠༠/- 

 
 ཅ་ཆས་ཚུ་དོས་འཁོར་གཅིག་གླ་ཁར་ལུན་ཏེ་ཉིནམ་ ༣ གྱི་ནང་འཁོད་ གཤམ་གསལ་ཁ་བྱང་ཐོག་ཐིམ་ཕུག་ངེ་གི་ཚོང་ཁང་ནང་ལྷོདཔ་
སྦེ་གཏང་གནང་ཟེར་ཞུ་ནི་དང་ དེ་དང་གཅིག་ཁར་ཅ་ཆས་གཏང་ཐོ་གི་དོས་ཤོག་དང་རིན་གོང་རྩིས་ཐོ་གི་རྩིས་ཤོག་ཁ་གསལ་བཟོ་སྟེ་གཏང་གནང་། 
རིན་དངུལ་གྱི་ཐད་ ཅ་ཆས་ཚང་འགྲིག་ལག་པར་ལྷོད་ཞིནམ་ལས་ ཕུལ་གཏང་འོང་ཟེར་ཞུ་ནི། 

 
        (་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་) 
        ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཚོང་ཁང་། 
        ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ནོར་འཛིན་ལམ།  
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དཔེ་བཀོད་ ༢ པ། ཚོང་ཆས་མཁོ་སྤྲོད། 
ཡིག་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་       སྤྱི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལཱི། 
 
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཚོང་ཁང་། ནོར་འཛིན་ལམ། 
ཐིམ་ཕུག། 
 
རྩ་དོན། ཚོང་ཆས་མཁོ་སྤྲོད། 
 
 འོག་ལཱི་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་ ཚོང་ཆས་ཚུ་ སྤྱི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་ཉིན་མར་ དོས་འཁོར་ཨང་ ་་་་་་་་་་་་་་་ནང་ དེད་གཡོགཔ་་་་་་་་་་་་་་
གི་ལག་པར་ཚོང་ཆས་ཀྱི་རྩིས་ཤོག་དང་ རིན་གོང་རྩིས་ཤོག་སྦྲགས་ཏེ་ རྩིས་སྤྲོད་དེ་བཏང་ཡོདཔ་ལས་ ཁྱོད་ཀྱི་ལག་པར་སྐྱོན་མེད་ཚང་འགྲིག་
འབྱོར་འོང་མནོ་བའི་རུ་བ་ཡོད། ཚོང་ཆས་ཀྱི་རིན་དངུལ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་པོ་དེ་ ནངས་པ་ལས་མ་འགྱངས་པར་ ཐིམ་ཕུག་དངུལ་ཁང་ནང་ ངེ་གི་
རྩིས་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ནང་ ག་དེ་འབད་རཱིང་བཙུགས་གནང་ཟེར་ཞུ་ནི། 
 

ཚོང་ཆས་ཐོ་ཡིགཨང་། ཅ་ཆས། གྱངས་ཁ། གོང་ཚད། དངུལ་ཀྲམ། བསྡོམས་དངུལ་ཀྲམ། 
༥༦༡ ཆུམ་དོ། ༡༠༠  ༨༥༠/- ༨༥,༠༠༠/- 
༥༦༥ གུ་རམ་དོ། ༥༠ ༣,༥༠༠/- ༡,༧༥,༠༠༠/- 
༥༧༠ ཀར་དོ། ༡༠༠  ༧༥༠/- ༧༥,༠༠༠/- 

བསྡོམས། ༣,༣༥,༠༠༠/- 

 
 
 
 

འཛིན་སྐྱོང་པ། 
ཀརྨ་ཚོང་འབྲེལ་ལས་སྡེ། 

ཕུན་ཚོགས་གླིང་།  
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ང འདྲི་དཔྱད་དང་ཉོག་བཤད་དྲན་སྐུལ་ཡིག་རིགས། 
གོ་དོན། 

འདྲི་དཔྱད་ཡིག་རིགས་ཟེར་མི་འདི་ ཅ་ཆས་དང་ཞབས་ཏོག་གི་གོང་ཚད་དང་ གནས་ཚུལ་འདྲི་དཔྱད་འབད་མི་གི་ཡི་གུ་ལཱི་སླབ་ཨིན། 

 

དཔེ་བཀོད་ ༡ པ། གོང་ཚད་འདྲི་དཔྱད། 
ཡིག་ཨང་-------------       སྤྱི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལཱི། 
 
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་བཟོ་སྐྲུན་ལས་སྡེ། 
ཐིམ་ཕུག། 
 
རྩ་དོན་ བཟོ་སྐྲུན་གོང་ཚད་འདྲི་དཔྱད། 
 
 ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལས་སྡེའི་ཡན་ལག་ཅིག་ ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་ཁར་ སྒྲིང་ཁྱིམ་ཐོག་བཞི་མ་ཅིག་རྐྱབ་ནི་གི་དོན་ལཱི་ 
གོང་ཚད་སྔོན་རྩིས་བཏོན་ནི་གི་ལཱ་འདི་ ཁྱོད་ལཱི་སྤྲོད་དོ་ཡོདཔ་ལས་ ཟུར་སྦྲགས་ ས་ཁྲ་དང་འཁྲིལ་བའི་ བཟོ་སྐྲུན་ལཱི་ཟད་གྲོན་ངོ་མའི་གནས་
རྩིས་བཏོན་ཏེ་ ཟླ་ངོ་ ༡ གི་ནང་འཁོད་ གཤམ་གསལ་མིང་བཀོད་པོ་ལཱི་ བསྐྱལ་གནང་ཟེར་ཞུ་ནི། སྔོན་རྩིས་བཏོན་ནི་ལཱི་གླ་ཡོན་གང་
གནས་ཀྱི་རྩིས་ཐོ་འདི་ སྔོན་རྩིས་མ་བཏོན་པའི་ཧེ་མ་ ང་ལཱི་བསྐྱལ་གནང་དགོཔ་ཨིན། ངེའི་ལཱ་འདི་ཁག་ཆེ་ཏོག་ཏོ་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ སེམས་
ཁར་བཀལ་ཏེ་དུས་ཐོག་ལཱི་ འབད་བྱིན་འོང་མནོ་བའི་རུ་བ་བཅས་དགོངས་མངའ་ཞུ། 

 
 

(་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་) 
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་བཟོ་སྐྲུན་ལས་སྡེ། 
འགྲུལ་འཕྲིན་ཨང་། ༡༧༤༩༣༩༣༧༣༧ 
པར་འཕྲིན་ཨང་། ༠༢-༦༧༢༦༡༩༢ 

ཡོངས་འབྲེལ་ཨང་། pp@druknet.bt  

mailto:pp@druknet.bt
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དཔེ་བཀོད་ ༢ པ། འདྲི་དཔྱད་ཞུ་ལན། 
 
གོ་དོན། 
འདྲི་དཔྱད་ཞུ་ལན་ཟེར་མི་འདི་ ཅ་ཆས་དང་ཞབས་ཏོག་གི་གོང་ཚད་དང་ གནས་ཚུལ་འདྲི་དཔྱད་འབད་མི་ལཱི་ ལན་གསལ་སྐྱེལ་མི་གི་ཡི་གུ་ལཱི་
སླབ་ཨིན།  
 
ཡིག་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་་་       སྤྱི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལཱི། 
 
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་བཟོ་སྐྲུན་ལས་སྡེ། 
ཐིམ་ཕུག། 
 
རྩ་དོན། བཟོ་སྐྲུན་གོང་ཚད་འདྲི་དཔྱད་ཞུ་ལན། 
 
 སྤྱི་ཚེས་་་་་་་་་་་་ལཱི་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལས་སྡེ་ལས་ གནང་མི་གི་ཡིག་དོན་ནང་གསལ་ལྟར་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་ལས་སྡེའི་ཡན་ལག་
ཅིག་ ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་ཁར་ སྒྲིང་ཁྱིམ་ཐོག་བཞི་མ་ཅིག་རྐྱབ་ནི་གི་དོན་ལཱི་ གོང་ཚད་སྔོན་རྩིས་བཏོན་ནི་གི་ལཱ་ང་ལཱི་གནང་མི་འདི་ལཱི་ བཀའ་དྲིན་
དགའ་ཚོར་ཡོད། ལཱ་འདི་ང་ར་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ས་ཁྲ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ བཟོ་སྐྲུན་འབད་ནི་ལཱི་ ཟད་གྲོན་ངོ་མ་གང་གནས་ ཟླ་ངོ་ ༡ གི་ནང་
འཁོད་ བཏོན་ཏེ་ཕུལ་ནི་ལཱི་ཁས་ལུན་ཡོད། སྔོན་རྩིས་བཏོན་ནི་གི་གླ་ཡོན་འདི་ ཉུང་ཤོས་ར་ བཟོ་སྐྲུན་ངོ་མའི་མ་དངུལ་གང་གནས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་ 
༥ གི་རྩིས་ཕོག་ནི་ཨིནམ་ལས་ གླ་ཡོན་འདི་ལཱི་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལས་སྡེའི་ཁ་ཐུག་ལས་ ངོས་ལུན་མཛད་གནང་འོང་མནོ་བའི་རུ་བ་ཡོདཔ་ལས་ 
དེ་ལཱིགས་ཀྱི་ལན་གསལ་གཤམ་མིང་ཅན་མ་ལཱི་གནང་ཐུབ་ཞུ། 

 
 
 

(་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་) 
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་བཟོ་སྐྲུན་ལས་སྡེ། 

ཐིམ་ཕུག།  
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དཔེ་བཀོད་ ༣ པ། ཚོང་ཆས་ཚང་འགྲིག་མ་འབྱོར་བའི་ཉོག་བཤད། 
 
གོ་དོན། 
ཉོག་བཤད་ཡིག་རིགས་ཟེར་མི་འདི་ ཅ་ཆས་མཁོ་སྤྲོད་འབད་མི་གི་ ཅ་ཆས་ཚུ་དོས་ཤོག་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ མ་འབྱོར་བའི་སྐབས་ལཱི་ ཅ་ཆས་མཁོ་
སྤྲོད་འབད་མི་ལཱི་ དེ་ལཱིགས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་བཀོད་དེ་བསྐྱལ་མིའི་ཡི་གུ་ལཱི་སླབ་ཨིན། 
 
ཡིག་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་         སྤྱི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལཱི། 
 
འཛིན་སྐྱོང་པ། 
ཀརྨ་ཚོང་འབྲེལ་ལས་སྡེ། 
ཕུན་ཚོགས་གླིང་། 
 
རྩ་དོན། ཚོང་ཆས་དོ་ཤོག་དང་འཁྲིལ་ཏེ་མ་འབྱོར་བའི་སྐོར། 
 
 ཁྱོད་ལཱི་མངག་ཆ་འབད་མི་གི་ཚོང་ཆས་ཚུ་ དུས་ཐོག་ལཱི་གནང་བཏང་མི་ལཱི་ བཀའ་དྲིན་དགའ་ཚོར་ཡོད། ཨིན་རཱིང་ ཁྱོད་ཀྱི་དོ་ཤོག་
ནང་ལཱི་བཀོད་མི་གི་ཚོང་ཆས་ཐོ་ཡིག་དང་འཁྲིལཝ་ད་ ཆུམ་དོ་ ༢ དང་ གུ་རམ་དོ་ ༡ མ་ཚངམ་ལས་ ཁྱོད་ལཱི་ཕུལ་དགོ་མི་ཏི་རཱི་འདི་ཡང་ 
ད་ལྟོ་དངུལ་ཁང་ནང་བཙུགས་མ་ཚུགས། ཆུམ་དང་གུ་རམ་ཆད་མི་དེ་ ཁྱོད་ར་གིས་བཏང་མི་དེད་གཡོགཔ་གིས་ཡང་ ཤེས་སར་ཨིནམ་ལས་ དོ་ 
༣ པོ་འདི་ ག་དེ་འབད་རཱིང་ ནངས་པ་ལྷོདཔ་ཅིག་སྦེ་བཏང་གནང་ཟེར་ཞུ་ནི་དང་ དེ་ལྷོད་ཞིནམ་ལས་ ཁྱོད་ལཱི་ཐོབ་མི་ཏི་རཱི་འདི་ཡང་ ཚང་
འགྲིག་དངུལ་ཁང་ནང་ བཙུགས་ཆོག་ཆོ་ཡོད་ཟེར་ཞུ་ནི། 

 
 
 
 

(་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་) 
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཚོང་ཁང་། 
ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ནོར་འཛིན་ལམ།  
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དཔེ་བཀོད་ ༤ པ། ཚོང་ཆས་རིན་དངུལ་ཚང་འགྲིག་སྤྲོད་དགོ་པའི་དྲན་སྐུལ། 
 
གོ་དོན། 
དྲན་སྐུལ་ཡིག་རིགས་ཟེར་མི་འདི་ ཚོང་ཆས་བསྐྱལ་གཏང་དགོཔ་དང་ དངུལ་སྤྲོད་ལུན་འབད་དགོཔ་ཚུ་ ཁས་བླངས་འབད་མི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ 
འབད་མ་ཚུགས་པར་ལཱིས་པའི་སྐབས་ལཱི་འཐོབ་དགོ་མི་འདི་གིས་དྲན་གསོ་འབད་མི་ཡིག་རིགས་ལཱི་སླབ་ཨིན། 
 
ཡིག་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་       སྤྱི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལཱི། 
 
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཚོང་ཁང་། ནོར་འཛིན་ལམ། 
ཐིམ་ཕུག། 
 
རྩ་དོན། ཚོང་རིན་དྲན་སྐུལ། 
 
 སྤྱི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཉིན་མར་ ཁྱོད་ཀྱིས་བསྐྱལ་མི་ཡིག་དོན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཆུམ་དོ་ ༢ དང་གུ་རམ་དོ་ ༡ པོ་དེ་ 
སྤྱི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལཱི་ དོས་འཁོར་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ནང་ དེད་གཡོགཔ་་་་་་་་་་་་་་་་་ ལག་པར་ རྩིས་སྤྲོད་དེ་བཏང་ཡོདམི་
འདི་ ཁྱོད་ར་གི་ལག་པར་འབྱོར་ཡོད་པའི་འབྱོར་འཛིན་ཡང་ ངེ་གི་ལག་པར་ཐོབ་སྟེ་ཡོད། དེ་འབདཝ་ད་ ང་ལཱི་འཐོབ་དགོ་མི་ཚོང་རིན་ཐོག་
ལས་ དངུལ་ཀྲམ་་་་་་་་་་་་་ ད་ལྟོ་བར་ན་ཡང་ ངེ་གི་དངུལ་ཁང་རྩིས་ཐོག་ལཱི་མ་བཙུགས་པས། ང་ཡང་ ཁྱོད་ལཱི་བསྐྱལ་མི་ཚོང་ཆས་ཀྱི་རིན་
དངུལ་ཚུ་ རྒྱ་གར་གྱི་ཚོང་རཱུགསཔ་ལཱི་ སྤྲོད་དགོཔ་ཡོད་ནི་འདི་གིས་ ཁྱོད་ལཱི་དྲན་སྐུལ་མ་འབད་ཐབས་མེད་སོང་ཡོདཔ་ལས་ ཆད་དངུལ་འདི་ 
སྤྱི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལས་མ་འགྱངས་པར་ ཐིམ་ཕུག་དངུལ་ཁང་ནང་ ངེ་གི་རྩིས་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ནང་ ག་དེ་འབད་རཱིང་བཙུགས་
གནང་། གལ་སྲིད་དེ་ལས་འགྱངས་པ་ཅིན་ ཉིནམ་གང་སོང་གི་སྐྱེད་རྩིས་ ཁྱོད་ར་གིས་བཏབ་གནང་དགོཔ་ཨིནམ་ཐུགས་ལཱི་ངེས་གནང་། 
 

 
འཛིན་སྐྱོང་པ། 

ཀརྨ་ཚོང་འབྲེལ་ལས་སྡེ། 
ཕུན་ཚོགས་གླིང་།  
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བམ་ཚན་གསུམ་པ། སྒེར་འབྲེལ་ཡིག་རིགས། 
༡ ཆོས་སྡེ་དང་འབྲེལ་བའི་ཞུ་ཡིག་རིགས། 

༢ སྲིད་སྡེ་དང་འབྲེལ་བའི་ཞུ་ཡིག་རིགས། 

༣ གཉེན་འབྲེལ་དང་ ཆ་རོགས་ལུ་བསྐྱལ་ནིའི་གཏང་ཡིག་རིགས། 
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ལེའུ་དྲུག་པ། སྒེར་འབྲེལ་ཡིག་འགྲུལ། 
༡ ངོ་སྤྲོད། 
སྒེར་འབྲེལ་ཡིག་འགྲུལ་ཟེར་མི་འདི་ ཡིག་ཚང་གི་གནད་དོན་དང་འབྲེལ་བ་མེད་པར་ སྒེར་གྱི་གནད་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་ཡིག་རིགས་ཅིག་ལཱི་སླབ་
ཨིན། དེ་འབདཝ་ལས་བརྟེན་ གཞུང་གཡོགཔ་ཚུ་ཨིན་རཱིང་ གཞུང་འབྲེལ་མིན་པའི་ལཱ་དང་འབྲེལ་བའི་ཡིག་འགྲུལ་ཚུ་ ལམ་ལཱིགས་འདི་དང་
འཁྲིལ་ཏེ་ལག་ལུན་འཐབ་དགོཔ་ཨིན། 

 

ཧེ་མ་འབད་བ་ཅིན་ ང་བཅས་རའི་ཡིག་བསྐུར་རྣམ་གཞག་ཟེར་མི་འདི་ གཞུང་འབྲེལ་དང་ཚོང་འབྲེལ་གྱི་ཡིག་རིགས་རྣམ་གཞག་ཚུ་མེད་པར་ 
སྒེར་འབྲེལ་གྱི་ཡིག་འགྲུལ་ལཱི་གཙོ་བོར་བཏོན་ཏེ་ བཀོད་མི་འདི་ལཱི་སླབ་ཨིན་མས། ད་རུས་ནངས་པ་ ལཱ་རིགས་མང་ཤོས་ ཡིག་འགྲུལ་ལཱི་
བརྟེན་དགོཔ་ཡོདཔ་ལས་ གཞུང་འབྲེལ་དང་ཚོང་འབྲེལ་གྱི་དབྱེ་བ་ ལཱུགས་སུ་བཀོད་དེ་ཡོད། དེ་ལས་ སྒེར་འབྲེལ་ཡིག་འགྲུལ་གྱི་ལམ་
ལཱིགས་འདི་ འོག་ལཱི་བཀོད་དེ་ཡོད་མིའི་རྣམ་གཞག་འདི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ལག་ལུན་འཐབ་དགོཔ་ཨིན། 

 

༢ དབྱེ་བ། 
སྒེར་འབྲེལ་ཡིག་འགྲུལ་འདི་ནང་ སོ་སོའི་སྒེར་གྱི་མི་ཚེའི་ལཱ་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་ག་ར་ཚུདཔ་ལས་ ཆོས་སྡེ་དང་འབྲེལ་བའི་ཞུ་ཡིག་རིགས་
དང་ སྲིད་སྡེ་དང་འབྲེལ་བའི་ཞུ་ཡིག་རིགས་ དེ་ལས་ གཉེན་ཉེ་ཚན་དང་ཆ་རཱུགས་ཚུ་དང་འབྲེལ་བའི་གཏང་ཡིག་རིགས་དང་བཅས་དབྱེ་བ་གསུམ་
ལཱི་ཕྱེས་ཏེ་ཡོད། 

 

སྒེར་འགྲུལ་ཡིག་འགྲུལ་ཚུ་ སྔར་སྲོལ་ལམ་ལཱིགས་ལག་ལུན་འཐབ་དགོཔ་ཨིན་རཱིང་ ད་རུས་ནངས་པ་ དུས་ཚོད་དང་ལཱ་གི་བྲེལ་ཟིང་ལས་བརྟེན་ 
ག་ར་གིས་མགྱོགས་སྟབས་བདེ་བའི་ལམ་ལཱིགས་ལཱི་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་དོ་ཡོདཔ་ལས་ འདི་ནང་ལཱི་སྔར་སྲོལ་ལམ་ལཱིགས་མཚོན་པ་བདུན་ལྡན་དེ་ 
དཔེ་ཙམ་རུ་བཀོད་དེ་ མང་ཤོས་ར་ ད་རུས་ནངས་པ་གི་དུས་དང་བསྟུན་པའི་འབྲི་སྲོལ་ལམ་ལཱིགས་ལཱི་གཙོ་བོར་བཏོན་ཏེ་ཡོད།  

1. ཆོས་སྡེ་དང་འབྲེལ་བའི་ཞུ་ཡིག་རིགས། 
2. སྲིད་སྡེ་དང་འབྲེལ་བའི་ཞུ་ཡིག་རིགས། 
3. གཉེན་ཚན་དང་ཆ་རཱུགས་ཚུ་དང་འབྲེལ་བའི་གཏང་ཡིག་རིགས། 
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༣ སྒྲིག་བཀོད། 
སྒེར་འབྲེལ་ཡིག་འགྲུལ་གྱི་སྒྲིག་བཀོད་འདི་ སྤྱིར་བཏང་གོང་ལཱི་གཞུང་འབྲེལ་ཞུ་ཡིག་གི་སྒྲིག་བཀོད་དང་རིགས་བསྒྲེས་ཏེ་ ལག་ལུན་འཐབ་
དགོཔ་ཨིན་རཱིང་ སྒེར་འབྲེལ་ཡིག་རིགས་དོན་ལཱི་ ལག་ལུན་འཐབ་སྲོལ་ཡོད་པའི་སྔར་སྲོལ་ལམ་ལཱིགས་ཚུ་ འོག་ལཱི་བཀོད་དེ་ཡོད། 

 

འབྲི་ཤོག། 

འབྲི་ཤོག་འདི་ སོ་སོའི་སྒེར་གྱི་ལས་རྟགས་དང་ མིང་གནས་དང་བཅས་པའི་སྒེར་གྱི་ཁ་བྱང་ཡོད་པའི་འབྲི་ཤོག་ཚུ་ ལཱུགས་སུ་བཟོ་སྟེ་ཡོད་པ་
ཅིན་དེ་དང་ དེ་མིན་ཤོག་ཀུ་དཀར་རྐྱང་ལག་ལུན་འཐབ་ཨིན། 

 

སྔར་སྲོལ། 

སྒེར་འབྲེལ་གྱི་ཡིག་རིགས་ སྔར་སྲོལ་ལམ་ལཱིགས་ནང་བྲི་དགོ་པའི་རིགས་ལཱི་ མཚམས་ཞུའི་སྐབས་ཀྱི་གནད་དོན་ངོ་མ་མ་བརྩིས་པར་ ཆེ་བརྗོད། 
གུས་ཞུ། ཁམས་འདྲི། གནས་ཚུལ་ཞུ་བ། བརྟན་བཞུགས། ཟླ་ཚེས། མིང་དང་མིང་རྟགས་བཅས་མཚོན་པ་བདུན་ལྡན་ཆ་ཚང་བྲི་དགོཔ་ཨིན། 
དེ་ཡང་ ཆེ་བརྗོད་ཀྱི་ནང་ལཱི་ མགོ་རྒྱན་ མགུལ་རྒྱན་ ཨང་ཡིག་གི་ཆེ་རྟགས་བཅས་ཚུད་ནི་དང་ གུས་ཞུའི་ནང་ལཱི་ ཞུ་ཕབ་དང་ཕུལ་ཕབ་ཀྱི་
རིམ་པ་ཚུ་ཚུདཔ་ཨིན། 

 

ལག་ལུན་འཐབ་ཐངས། 

ཞུ་ཡིག་གི་མགོ་རྒྱན་ གོང་ལཱི་གཞུང་འབྲེལ་ཞུ་ཡིག་སྒྲིག་བཀོད་ནང་ བཀོད་མི་ལས་རིགས་བསྒྲེས་ཏེ་ལག་ལུན་འཐབ་དགོ། ཚིག་གཞི་
བཙུགས་ཐངས་འདི་ སྔར་སྲོལ་མཚོན་པ་བདུན་ལྡན་གྱི་ཐོག་ལས་ ཁམས་འདྲི། གནས་ཚུལ་ཞུ་བ། བརྟན་བཞུགས་གསུམ་བྲི་མ་དགོ་པར་ 
རང་གི་ངོ་སྤྲོད་བཙུགས་ཏེ་ མཚོན་པ་ལྔ་ལྡན་སྦེ་འབྲིཝ་ཨིན། དེ་ཨིན་རཱིང་ ཞུ་ཡིག་གི་བརྗོད་དོན་ རང་གི་གནས་ཚུལ་དང་འབྲེལ་བའི་རིགས་
ལཱི་ ཁམས་འདྲི་དང་ རང་གི་གནས་ཚུལ་བཀོད་ནི་ཚུ་ཡང་ སྐབས་ཐོབ་དང་བསྟུན་ཏེ་ལག་ལུན་འཐབ་དགོཔ་ཨིན། 

 

གཏང་ཡིག་གི་རིགས་ལཱི་ མགོ་རྒྱན་ ༆ ༉ དེ་གཉིས་གང་རཱིང་ལག་ལུན་འཐབ་དགོ། དེ་ཡང་ མགོ་རྒྱན༌ ༆ འདི་ ཕམ་སྤུན་ཆ་
དང་ཆ་རཱུགས་ཚུ་གི་བར་ན་ མཐུན་འབྲེལ་གྱི་འདུ་ཤེས་ཆུའི་རྒྱུན་བཟུམ་ཡོད་པའི་དོན་སྟོནམ་ཨིན། དེ་ལས་ མགོ་རྒྱན་ ༉ འདི་ མང་ཤོས་
ར་ ཡིག་རིགས་སྤྱིར་བཏང་གི་དོན་ལཱི་ལག་ལུན་འཐབ་དོ་ཡོདཔ་ལས་ ག་ར་འདྲ་མཉམ་ཨིན་པའི་བརྡ་མཚོན་སྟོནམ་ཨིན། 



 

278 
 

 

སྒེར་འབྲེལ་གྱི་ཡིག་རིགས་ལཱི་ སོ་སོའི་སྒེར་གྱི་ཡིག་ཨང་ལག་ལུན་འཐབ་དགོཔ་རུ་ཡོད་པ་ཅིན་ གོང་གསལ་གཞུང་འབྲེལ་ཡིག་འགྲུལ་ 
ལམ་ལཱིགས་ལས་རིགས་བསྒྲེ་དགོ། 

 

ཡི་གུ་མཇུག་བསྡུཝ་ད་ གནམ་ལཱུ་ཟླ་ཚེས་བཀོད་པའི་མཇུག་ལཱི་ སྐྱེལ་མི་གི་མིང་དང་ས་གནས་ ཕུལ་ཕབ་བཀོད་དེ་ མིང་རྟགས་བཀོད་ནི་དང་ 
ཡངན་ གནམ་ལཱུ་ཟླ་ཚེས་ཀྱི་མཇུག་ལཱི་ ཕུལ་ཕབ་བཀོད་པའི་འོག་ལཱི་ སྐྱེལ་མི་རང་གི་མིང་དང་མིང་རྟགས་བཀོད་ནི་གཉིས་གང་རཱིང་ལག་ལུན་
འཐབ་དགོཔ་ཨིན། 

 
དྲན་གསོ། 
གཞུང་འབྲེལ་ཡིག་རིགས་ནང་ དྲག་ཤོས་ལ་སོགས་པའི་ཆེ་བསྟོད་ཐོབ་ལམ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ལག་ལུན་འཐབ་དགོཔ་ཨིན་རཱིང་ རང་གི་སྒེར་དོན་
ཡིག་འགྲུལ་སྐབས་ལཱི་ ཆེ་བསྟོད་ཚུ་སྐབས་ཐོབ་ཀྱི་དགོས་མཁོ་དང་བསྟུན་ཏེ་ ལག་ལུན་འཐབ་རཱིང་མ་འཐུསཔ་མེད། 
 

༤ མཚན་ཉིད། 
སྒེར་འབྲེལ་ཡིག་འགྲུལ་རིགས་ལས་ཞུ་ཡིག་དང་ གཏང་ཡིག་ག་ཅི་ར་ཨིན་རཱིང་ བརྗོད་དོན་ངོ་མ་དང་གཅིག་ཁར་ མཚན་ཉིད་ཚང་དགོཔ་འདི། 

1. སྐྱེལ་མི་རང་གི་ཁ་བྱང་། 
2. ཟླ་ཚེས། 
3. བསྐྱལ་སའི་ཡུལ་གྱི་མིང་དང་ཁ་བྱང་། 
4. དགོས་གནད་དང་འཁྲིལ་བའི་འབྲེལ་གཏུགས་རྒྱབ་ཁུངས། 
5. རང་གི་མིང་དང་མིང་རྟགས། 

 
དྲན་གསོ། 
སྒེར་འབྲེལ་ཡིག་འགྲུལ་གྱི་ཚིག་གཞི་ནང་ གུས་ཚིག་དང་སྙན་ཚིག་ མཇུག་ལཱི་བརྩེ་སེམས་ཀྱི་སྨོན་ཚིག་དང་བཅས་པའི་ཁྱད་ཆོས་དང་ལྡན་དགོཔ་
འདི་ཡང་ ཁག་ཆེ་ཤོས་ཅིག་ཨིན། 
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༥ སྒེར་འབྲེལ་ཡིག་འགྲུལ་གྱི་དཔེ་བཀོད། 
 

ཀ ཆོས་སྡེ་དང་འབྲེལ་བའི་ཞུ་ཡིག་རིགས། 
གོ་དོན། 

ཆོས་སྡེ་དང་འབྲེལ་བའི་ཞུ་ཡིག་རིགས་ཟེར་མི་འདི་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཆོས་སྡེའི་དབུ་འཛིན་གྱིས་གཙོས་པའི་བླ་སྤྲུལ་དང་ སློབ་དཔོན་ལ་སོགས་པ་ཚུ་
དང་གཅིག་ཁར་ སྒེར་དོན་གྱི་ཆོས་སྡེ་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་ལཱི་བརྟེན་པའི་ཡིག་འགྲུལ་གྱི་རིགས་ལཱི་སླབ་ཨིན། 

 

དཔེ་བཀོད་ ༡ པ། སྐྱབས་རྗེ་རྗེ་མཁན་རིན་པོ་ཆེ་ལཱི་ཕུལ་ནིའི་ཞུ་ཡིག། 
 
༊ རིགས་དང་དཀྱིལ་འཁོར་རྒྱ་མཚོའི་ཁྱབ་བདག་རྡོ་རྗེ་འཆང་དབང་སྐྱབས་རྗེ་རྗེ་མཁན་རིན་པོ་ཆེའི་ ༧ ཞབས་པད་གདོང་ལྔས་བཏེགས་པའི་
ཁྲི་དྲུང་དུ། 
 
 
 
         སྒོ་ ༣ རབ་ཏུ་གུས་པའི་ལག་པའི་
ཐལ་མོ་བདེ་ཆེན་རྒྱན་དུ་བཀོད་པའི་ལྷ་ཕྱག་དང་བཅས་ཏེ་གསོལ་བ་འདེབས་དོན། ད་རུས་རང་བཞིན་གྱིས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་རྒྱལ་རྔ་ཆེན་པོ་ སྲིད་
པའི་རྩེ་མོ་ལཱི་བརྡུངས་པའི་དུས་ཀྱི་ཆར་ཡང་ ཕྱོགས་དུས་ཀུན་གྱི་རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས་པའི་མཁྱེན་བརྩེའི་ནུས་གསུམ་ གཅིག་ཏུ་བསྡུས་པའི་
སྐྱབས་རྗེ་མཆོག་གི་གསང་གསུམ་མཚན་དང་དཔེ་བྱད་ཀྱི་བཀོད་པ་མཛེས་པའི་གཟུགས་སྐུ་ རི་རབ་ལྷུན་པོ་འབུམ་གྱིས་འགྲན་དུ་མི་བཟོད་པའི་ལྷར་
བཅས་འགྲོ་བ་ཡོངས་ཀྱི་བསོད་ནམས་ཀྱི་ས་གཞིའི་ལྟེ་བ་ལཱི་ བརྗིད་ཆགས་ཏོག་ཏོ་སྦེ་ཞབས་པད་བརྟན་ཏེ་ མཛད་པ་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་ཉི་ཟླའི་འོད་
ཀྱིས་ འཛམ་གླིང་རྒུད་པའི་མུན་པ་རྩ་མེད་དུ་བཅོམ་སྟེ་ བདེ་སྐྱིད་སྣང་བའི་ལམ་ལཱི་འགོད་བཞིན་པར་ འཚོ་ཞིང་གཞེས་བཞུགས་པའི་བཀའ་དྲིན་
དེ་ ས་གསུམ་གྱི་རྒྱ་ཁྱོན་ལས་ཡང་འདས་ནི་ཨིན་པས་ཟེར་ཞུ་ནི་དང་འབྲེལ། 
 
 སྐྱབས་རྗེ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གི་ཐུགས་བརྩེས་ཉེ་བར་འཚོ་བའི་གུས་དམན་རང་ཡང་ རྐྱེན་ངན་གསརཔ་གང་ཡང་མེད་ཐོག་ལས་ ཆོས་ཀྱི་བྱ་
བ་ལཱི་ གུས་རྟག་གི་བརྩོན་འགྲུས་སྐྱེད་བཞིན་པར་ཡོད་ལགས། མཚམས་དོན། ལྷ་ཕྱག་འབུམ་དང་བཅས་པའི་སྒོ་ལས་ ཞུ་དོན་དེ་ཡང་ ་་་་་་
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 
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 ད་ལས་ཕར་ཡང་ སྟོབས་བཅུ་དང་མི་འཇིགས་པ་བཞིའི་རང་བཞིན་དུ་ ཆོས་ཀྱི་ཁྲི་འཕང་མཐོན་པོའི་གུར་ འོད་ཆགས་ནོར་བུའི་ཞབས་
སེན་རྟག་ཁྱབ་ཏུ་འགོད་ནས་ བཤད་སྒྲུབ་འཁོར་ལཱུ་གསུམ་གྱི་སྣང་བས་ སྲིད་ཞིའི་རབ་རིབ་ག་ར་འཕྱོག་པའི་འཕྲིན་ལས་ཕྱོགས་བརྒྱར་འཕྲོ་
བཞིན་པའི་ངང་ནས་ དད་འབངས་རང་ཡང་སྐྱེ་ཕྲེང་ཀུན་ཏུ་རྗེས་སུ་བཟུང་ཞིནམ་ལས་ གསུང་གི་གསང་བ་ཟབ་མོའི་ཟིལ་མངར་ལཱི་ སྤྱོད་ཆོག་
པའི་ཐུགས་བརྩེ་དུས་དང་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་ལྷད་མེད་ཀྱི་སྐྱབས་འཇུག་ཞུ་བ་མཁྱྱཻན་མཁྱྱཻན་མཁྱྱཻན་མཁྱེན་ལགས། ཞེས་གནམ་ལཱུ་་་་་་་ཟླ་་་་་ཚེས་་་་་
ལཱི་དད་འབངས་་་་་་་་་་་་་་་མིང་པས་ ཞུ་རྟེན་གོས་ཆེན་སྟོང་རིལ་དང་བཅས་ 
           རབ་ཏུ་དྭངས་པའི་ 

       སྒོ་ ༣ གུས་པས་ 
          ཕྱག་བཅས་ 
            ཕུལ། 
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དཔེ་བཀོད་ ༢ པ། སྐྱབས་རྗེ་རྗེ་མཁན་རིན་པོ་ཆེ་ལཱི་དགེ་སློང་གསར་བཙུགས་ཀྱི་ཞུ་ཡིག། 
 
༊ བཀའ་བརྒྱུད་བསྟན་པའི་སྤྱི་དཔལ་སྐྱབས་རྗེ་རྗེ་མཁན་རིན་པོ་ཆེའི་ ༧ ཞབས་དྲུང་དུ། 
 
 
 
       དད་འབངས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་རྫོང་ཁག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལས་ 
གུས་པ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ནས་ སྒོ་ ༣ གུས་པས་ཕྱག་བཅས་ཞུ་གསོལ། དེ་ནི། གུས་པ་རང་ལཱི་ བུཚ་ ༤ ཡོད་རཱིང་ ཆ་མཉམ་སློབ་
གྲྭ་ནང་མ་གཏོགས་ ཚེ་འདི་ཕྱི་གཉིས་ཀྱི་སྐྱབས་གནས་ཞུ་ས་ གྲྭ་ཚང་ནང་ལཱི་ ཨ་ལཱི་གཅིག་ཡང་བཙུགས་མ་ཚུགས་པར་ཡོདཔ་ལས་ ད་རུས་ 
སྐྱབས་རྗེ་རིན་པོ་ཆེ་ལཱི་ སྐྱབས་འཇུག་མ་ཞུ་ཐབས་མེད་བྱུང་ཡོད་ཞུ། 
 
 སྐྱབས་རྗེ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་ཐུགས་བརྩེས་གཟིགས་ཏེ་ གུས་པའི་བུ་ངོ་མིང་ ་་་་་་་ ལཱུ་གྲངས་་་་་་་་ལང་མི་འདི་ ད་རུས་་་་་་་་་་
་སློབ་གྲྭར་ སློབ་རིམ་ ༦ པ་ནང་ལྷབ་པའི་བསྒང་ཡོད་མི་འདི་ ད་རུས་ ཟླཝ་དང་པའི་དུས་ཆེན་དང་བསྟུན་ཏེ་ སྐྱབས་རྗེ་རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་
སར་བཅར་ཏེ་ ཐུགས་སྨོན་གྱི་བྱིན་རྲྀབས་ཞུ་བར་གཅར་ཆོག་པའི་གནང་བ་ཅིག་དང་། བུཚ་འདི་ གཞུང་གྲྭ་ཚང་གི་དགེ་འདུན་འདུས་པའི་སྡེ་ནང་ 
མཚན་འཛིན་བཀོད་ཐོག་ལས་ དགེ་སློང་ནང་བཙུགས་གནང་ནི་གི་སྐྱབས་འཇུག་ཞུ་བ་མཁྱྱཻན་མཁྱྱཻན་མཁྱྱཻན་མཁྱེན། ཞེས་ས་འབྲུག་ཟླ་་་་་ཚེས་་་་་
ལཱི་གོང་མིང་པས་ 

 རབ་ཏུ་དྭངས་པའི་ 
   སྒོ་ ༣ གུས་པས་ 

     ཕྱག་བཅས་ 
      ཕུལ། 
 
 
 
 
  



 

282 
 

 

དཔེ་བཀོད་ ༣ པ། དགེ་འདུན་འདུས་དམངས་ལཱི་ཟློག་ཚེ་སྒྲུབ་གནང་དགོ་པའི་ཞུ་ཡིག། 
 
༊ ལཱིང་རྟོགས་བསྟན་པའི་འབྱུང་གནས་དགེ་འདུན་འདུས་པ་རྒྱ་མཚོའི་ཞབས་དྲུང་དུ། 
 
 
       གུས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་རྫོང་ཁག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་
་རྒེད་འོག་་་་་་་་་་་་་་་་གཡུས་ཚན་ལས་ ངོ་མིང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལཱུ་རྟགས་་་་་་་་་་་་འབད་མིའི་དོན་ལཱི་ ཟློག་ཚེ་སྒྲུབ་གནང་ནིའི་འབུལ་རྟེན་ཏི་རཱི་་་
་་་་་་་ཕུལ་ཡོདཔ་བཞིན་དུ་ སྔོན་གྱི་ལས་དང་ འཕྲལ་གྱི་རྐྱེན་ངན་ཚུ་ ཟློག་ཐབས་ཀྱི་ཐུགས་སྨོན་ སྐྱབས་འཇུག་གང་དྲག་གནང་སྟེ་ བཀའ་
དྲིན་བསྐྱངས་གནང་ཞུ་བ་མཁྱྱཻན་མཁྱྱཻན་མཁྱེན། ཞེས་གནམ་ལཱུ་་་་་ཟླ་་་་ཚེས་་་་ལཱི་ 
        སྒོ་ ༣ གུས་པས་ 
         ཕྱག་བཅས་ 
          ཕུལ། 
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དཔེ་བཀོད་ ༤ པ། དགོན་སྡེའི་འདུས་དམངས་ལཱི་བཀའ་འགྱུར་དག་ཚར་གནང་དགོ་པའི་ཞུ་ཡིག། 
 
༊ རིམ་གཉིས་ལམ་ལ་བརྩོན་བཞུགས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་དགོན་སྡེའི་འདུས་དམངས་ལྷན་རྒྱས་ཀྱི་ཞབས་དྲུང་དུ། 
 
 
         གུས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་རྫོང་ཁག་་་
་་་་་་་་་་་་་་་་་་རྒེད་འོག་་་་་་་་་་་་་གཡུས་ཚན་ལས་ ངོ་མིང་་་་་་་་་་་་་པས་ཕྱག་བཅས་ཞུ་གསོལ། དེ་ནི་ སྤྱིར་འཛམ་གླིང་གི་ཞི་བདེ་དང་ 
ལྷག་པར་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རྒྱལ་བློན་འབངས་གསུམ་གྱི་བསྟན་སྤྱིའི་སྐུ་རིམ་ལཱི་དམིགས་ཏེ་ ་་་་་་་་་་་་དགོན་སྡེའི་གཙུག་ལག་ཁང་ནང་སྦེ་ 
རང་ཟླ་་་་་་་་་་་་པ་ཆོ་འཕྲུལ་ཟླ་བའི་ཚེས་་་་་་་་་་་་ལས་འགོ་བཙུགས་ བཀའ་འགྱུར་དག་ཚར་གནང་ནི་གི་སྐྱབས་འཇུག་ཞུ་ནི་ཨིན། དེ་གི་དོན་ལཱི་ 
སྔ་ཕྱིའི་གསོལ་ཚོགས་དང་གསོལ་ཇའི་རྒྱུ་དངོས་ཚུ་ ང་བཅས་རའི་ཁ་ཐུག་ལས་ ཆ་མཉམ་མཁོ་སྒྲུབ་རྐྱབ་སྟེ་ཕུལ་ནི་ཨིནམ་ལས་ གསོལ་ཐབ་
ནང་གི་འགོ་འདྲེན་ཚུ་ དགོན་སྡེ་ལས་གྲོགས་རམ་མཛད་དེ་ བཀའ་དྲིན་བསྐྱངས་གནང་དགོ་པའི་སྐྱབས་འཇུག་ཞུ་བ་མཁྱྱཻན་མཁྱྱཻན་མཁྱེན།  
ཞེས་གནམ་ལཱུ་་་་་་ཟླ་་་་་ཚེས་་་་་་ལཱི་ 
    སྒོ་ ༣ གུས་པས་ 
     ཕྱག་བཅས་ 

     ཕུལ། 
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དཔེ་བཀོད་ ༥ པ།  རྩ་བའི་བླ་མ་ལཱི་ཕུལ་ནིའི་ཞུ་ཡིག། 
 
༊ རིགས་དང་དཀྱིལ་འཁོར་རྒྱ་མཚོའི་ཁྱབ་བདག་འཁོར་ལཱུའི་མགོན་པོ་བཀའ་དྲིན་མཚུངས་མེད་དྲིན་ཅན་རྩ་བའི་བླ་མ་རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་
སྟེགས་ཆུ་སྐྱེས་ཉི་ཟླ་བརྩེགས་པའི་དྲུང་དུ། 
 
 
            སྒོ་ 
༣ མི་ཕྱེད་གུས་པ་ཆེན་པོའི་ཕྱག་བཅས་ཞུ་གསོལ་འདེབས་སྙིང་། དེ་ནི་ རང་ལཱི་བཀའ་དྲིན་སངས་རྒྱས་དངོས་ལས་ལྷག་པའི་སྐྱབས་གནས་ཀུན་
འདུས་ རྗེ་བཙུན་བླ་མ་དམ་པ་མཆོག་གི་གསང་བ་གསུམ་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ ལྷར་བཅས་འགྲོ་བའི་བསོད་ནམས་ཀྱི་ཞིང་མཆོག་དམ་པར་འཚོ་ཞིང་
གཞེས་ཏེ་ རིས་སུ་མ་ཆད་པའི་གདུལ་བྱ་ཀུན་ལཱི་ཐོག་མར་ངེས་འབྱུང་ལས་བརྩམས་ཏེ་ ལམ་གྱི་གཙོ་བོ་རྣམ་གསུམ་དང་ རྒྱས་སྲས་ཀྱི་སྤྱོད་པ་
ཕར་ཕྱིན་དྲུག་རྣམ་པར་དག་པས་ ཐུན་མོང་གི་ལམ་ལཱི་སྦྱང་བ་འབད་བཅུག་ཞིནམ་ལས་ སྐལ་ལྡན་མ་ལཱིས་ཡང་གསང་བླ་ན་མེད་པའི་དཀྱིལ་
འཁོར་དུ་ སྨིན་གྲོལ་རིམ་པ་གཉིས་ཀྱི་ལམ་ལས་ བསྒྲུབ་བྱ་བདེ་ཆེན་ཆོས་སྐུའི་འབྲས་བུ་སྤར་བཅངས་སུ་ བཏང་དང་གཏང་བཞིན་པའི་བཀའ་
དྲིན་ནི་ སྟོང་གསུམ་རིན་ཆེན་སྣ་བདུན་གྱིས་བཀང་སྟེ་ བདག་གཞན་གྱི་ལཱིས་དང་ལཱུངས་སྤྱོད་ དུས་གསུམ་གྱི་དགེ་རྩ་དང་བཅསཔ་སྦེ་ལན་བརྒྱར་
ཕུལ་རཱིང་ ཆ་ཤས་ཙམ་ཡང་འཇལ་མི་ཚུགས། སྐྱབས་མགོན་ཐུགས་རྗེ་ཅན་གྱི་བཀའ་དྲིན་ཉག་གཅིག་ལཱི་བརྟེན་པའི་གུས་རང་ཡང་ གཡར་པོའི་སྒྱུ་
ལཱིས་གསར་འཚེ་དང་བྲལ་ཞིང་ ཆོས་སྤྱོད་ཀྱི་བྱ་བ་ལ་ཅི་ལྕོགས་བརྩོན་ཁུལ་དུ་མཆིས། མཚམས་ཞུ་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་།་ 
 
 ད་ལས་ཕར་ཡང་ ལྷར་བཅས་འགྲོ་བའི་མགོན་པོ་རིས་མེད་བསྟན་པའི་མངའ་བདག་ཆེན་པོར་འཚོ་ཞིང་གཞེས་ཏེ་ གདུལ་བྱ་སེམས་ཅན་
མ་ལཱིས་བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོ་ལ་མ་རུག་གི་བར་དུ་ ཐེག་པ་གསུམ་གྱི་ཆོས་འཁོར་སྐོར་བཞིན་པར་ ཞབས་པད་བརྟན་ཏེ་བཞུགས་དགོ་པའི་གསོལ་
འདེབས་ཞུ་ནི་དང་། གུས་དད་འབངས་རང་ཡང་ སྐྱེ་བ་དང་ཚེ་རབས་ཀུན་ཏུ་མགོན་ཁྱོད་གང་དུ་མངོན་པར་འཚང་རྒྱ་བའི་འཁོར་གྱི་ཐོག་མར་སྐྱེ་བར་
གྱུར་ཞིནམ་ལས་ ཟབ་གསང་ཆོས་ཀྱི་བདུད་རྩི་ལཱི་ལཱུངས་སྤྱོད་པའི་སྐལ་བ་དང་ལྡན་པར་བྱིན་གྱིས་བརྲྀབ་པར་ཞུ་གསོལ་འདེབས་པ་ སྐུ་གསུང་
ཐུགས་དམ་པ་མཁྱྱཻན་མཁྱྱཻན་མཁྱེན་ལགས། ཞེས་གནམ་ལཱུ་་་་ཟླ་་་་ཚེས་་་་ལཱི་གུས་་་་་་མིང་པས་ཞུ་རྟེན་དངུལ་ཀྲམ་ ༡༠༠༠ ལྷ་རྫས་དར་
དཀར་དང་བཅས་ 
  སྒོ་ ༣ གུས་པས་ 
   ཕྱག་བཅས་ 
    ཕུལ།  
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དཔེ་བཀོད་ ༦ པ། བླ་སྤྲུལ་ཅིག་ལཱི་སྙུང་གནས་དང་ཚེ་དབང་གསོལ་བཏབ་ཞུ་ཡིག། 
 
༊ འདི་ཕྱིའི་སྐྱབས་གནས་དམ་པ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་སྤྲུལ་སྐུ་རིན་པོ་ཆེའི༌ཞབས༌དྲུང་དུ། 
 
 
        གུས་སྐྱབས་འོག་པ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་རྫོང་ཁག་་་་་་་
་་་་་་་་་་རྒེད་འོག་་་་་་་་་་གཡུས་་་་་་་་་་་་་་་་་ལས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་མི་དམངས་ཀྱི་མགྲིན་ཚབ་ལཱི་་་་་་་་་་་་་་་་་་་མིང་པས་ཕྱག་བཅས་ཞུ་གསོལ། 
དེ་ནི་ སྤྱིར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་དང་སེམས་ཅན་གྱི་ཕན་བདེ་ སྒོས་སུ་ལཱིང་ཕྱོགས་ཀྱི་རྐྱེན་སེལ་རིམ་གྲོ་དང་ ལྷག་པར་དུ་ དྲིན་ཅན་མི་དབང་
མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་ཡབ་སྲས་ཚུ་གི་སྐུ་རིམ་ཞབས་བརྟན་དོན་ལཱི་དམིགས་ཏེ་་་་་་་་་་་་་་མི་དམངས་སྤྱི་རཱིབ་ཀྱིས་་་་་་་་་་་་་་་་་་གཙུག་ལག་ཁང་
ནང་ གནམ་ལཱུ་་་་་་ཟླ་་་་་་་ཚེས་་་་་ལས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ སྨྱུང་གནས་ཆ་གཉིས་བཙུགས་ནི་དང་ མཇུག་རྒྱབ་ཆོས་དང་འབྲེལ་ཏེ་ ཚོགས་
འཁོར་བསྐོར་ནི་དང་གཅིག་ཁར་ མི་མང་ལཱི་ཚེ་དབང་ཅིག་ཡང་གསོལཝ་བཏབ་ནི་ཨིན། འདི་ལཱི་ སྤྲུལ་སྐུ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ སྐུ་འོ་བརྒྱལ་བ་ལཱི་
མ་གཟིགས་པར་ ཐུགས་བརྩེས་དགོངས་ཏེ་ གནམ་ལཱུ་་་་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་ཚེས་་་་་་ལཱི་ ཆིབས་སྐྱོད་མཛད་གནང་སྟེ་བཀའ་དྲིན་བསྐྱངས་གནང་ཞུ་བ་
མཁྱྱཻན་མཁྱྱཻན་མཁྱེན་ལགས། ཞེས་གནམ་ལཱུ་་་་་་་་ཟླ་་་་་ཚེས་་་་་ལཱི་གོང་མིང་པས་ 
        སྒོ་ ༣ རབ་ཏུ་དད་པས་ 
          ཕྱག་བཅས་ 
           ཕུལ། 
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དཔེ་བཀོད་ ༧ པ། སྤྲུལ་སྐུ་ཅིག་ལཱི་རབ་གནས་དང་ཚེ་དབང་གསོལ་བཏབ་ཞུ་ཡིག། 
 
༊ འདི་ཕྱིའི་སྐྱབས་གནས་མཚུངས་མེད་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་སྤྲུལ་སྐུ་རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་དྲུང་དུ། 
 
 
        གུས་སྐྱབས་འོག་པ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ནས་
ཕྱག་བཅས་ཞུ་གསོལ། དེ་ནི་ སྤྱིར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་དང་སེམས་ཅན་གྱི་ཕན་བདེ་ སྒོས་སུ་ས་གནས་འདི་ཁའི་གསོན་གཤིན་གཉིས་ཀྱི་
སྐྱབས་རྟེན་ལཱི་དམིགས་ཏེ་ ང་བཅས་་་་་་་་་་་་་་་ཀྱི་གཡུས་ཁའི་མི་དམངས་སྤྱི་རཱིབ་ཀྱིས་ ཟངས་མདོག་དཔལ་རིའི་ཞིང་བཀོད་གཙུག་ལག་ཁང་
ཅིག་བཞེངས་ཏེ་ ད་རུས་རྟེན་དང་བརྟེན་པར་བཅས་པ་བསྒྲུབས་ཡོད་ཞུ། འདི་གི་བཀྲ་ཤིས་རབ་གནས་ གནམ་ལཱུ་་་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་་་་་ཚེས་་་་་་་་
་་་་་་་ལས་ ཉིན་གྲངས་་་་་་་་་་དང་ མཇུག་ལཱི་མི་མང་ལཱི་ཁྲོམ་དབང་ཚེ་དབང་ཅིག་བཅས་ མི་མང་གི་དད་མོས་དང་བསྟུན་ཏེ་ སྤྲུལ་སྐུ་རིན་པོ་ཆེ་
ལཱི་གསོལ་བཏབ་མ་ཞུ་ཐབས་མེད་སོང་ཡོད་ན་ སྐུ་འོ་བརྒྱལ་བ་ལཱི་མ་གཟིགས་པར་ ཐུགས་བརྩེས་དགོངས་ཏེ་ གནམ་ལཱུ་་་་་་ཟླ་་་་་་་ ཚེས་་་
་་ལཱི་ ཆིབས་སྐྱོད་མཛད་དེ་བཀའ་དྲིན་བསྐྱངས་གནང་ཐུབ་ཞུ་བ་མཁྱྱཻན་མཁྱྱཻན་མཁྱེན་ལགས། ཞེས་གནམ་ལཱུ་་་་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་ཚེས་་་་་་་ལཱི་གོང་
མིང་པས་ 
  སྒོ་ ༣ གུས་པས་ 
   ཕྱག་བཅས་ 
    ཕུལ། 
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དཔེ་བཀོད་ ༨ པ།  བླམ་ཅིག་ལཱི་རིམ་གྲོ་མཛད་གནང་དགོ་པའི་ཞུ་ཡིག། 
 
༊ ཚེ་རབས་གཏན་གྱི་སྐྱབས་གནས་བླ་མ་རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་དྲུང་དུ། 
 
         གུས་ཕྱག་དང་བཅས་ཞུ་གསོལ། དེ་ནི་ ང་བཅས་ནང་མི་ཉེ་ཚན་ཚུ་ལཱི་ 
གནས་སྐབས་ཀྱི་རྐྱེན་བར་ཆད་བསལ་ནི་དང་། བསམ་དོན་ཚུ་ཡིད་བཞིན་འགྲུབ་ནི་གི་དོན་ལཱི་ ཐུགས་བརྟག་ཅིག་ཞུ་སྟེ་འབདཝ་ད་ རིམ་གྲོ་
འབད་དགོཔ་ལུ་ཤ་ཐོན་མི་ཚུ་ ང་བཅས་རའི་ཁྱིམ་ནང་འབད་ནི་ལཱི་ ག་ཅི་གི་ཐད་ལས་ཡང་ སྟབས་མ་འགྲིགས་པ་ལཱི་བརྟེན་ བླ་མ་རིན་པོ་ཆེའི་
ཞབས་ལཱི་ཞུ་དགོཔ་བྱུང་ཡི། ང་བཅས་ཀྱི་དོན་ལཱི་ བླ་མ་རིན་པོ་ཆེ་གིས་ ཧེ་མ་ལས་ཡང་ མཛད་དང་མཛད་བཞིན་པའི་བཀའ་དྲིན་རྗེས༌དྲན་དང་
གཅིག་ཁར་ དོ་རཱིང་ཡང་ གསོལ་བཏབ་ཞུ་མི་ལཱི་ ཐུགས་བརྩེས་གཟིགས་ཏེ་ ཟུར་སྦྲགས་རིམ་གྲོའི་ཐོ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ འཕྲལ་མགྱོགས་
མཛད་གནང་ནི་གི་སྐྱབས་འཇུག་ཞུ་བ་དང་གཅིག་ཁར་ དམིགས་ཡོན་དངུལ་ཀྲམ་་་་་་་་་་ཕུལ་ཡོད་ན་ རིམ་འགྲོ་མཇུག་བསྡུཝ་ད་ ང་ར་ཞབས་
སར་བཅར་ཏེ་ སྨོན་འདེབས་དང་རྩིས་ཁ་འཐབ་སྟེ་ཕུལ་ཆོག་པར་ཞུ་བ་མཁྱྱཻན་མཁྱེན། ཞེས་གནམ་ལཱུ་་་་་་་་ཟླ་་་་ཚེས་་་་ལཱི་ སྐྱབས་འོག་པ་་་་་
་་་མིང་པས་  
   ཕྱག་བཅས་ 
    ཕུལ། 
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དཔེ་བཀོད་ ༩ པ། དགོན་སྡེའི་བླམ་ཅིག་ལཱི་ས་བསླང་རྟེན་འབྲེལ་མཛད་པར་བྱོན་གནང་དགོ་པའི་ཞུ་ཡིག། 
 
༊ བསྟན་པའི་གསལ་བྱེད་དམ་པ་མཚུངས་མེད་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་བླམ་མཆོག་གི་སྐུ༌དྲུང་དུ། 
 
         གུས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ནས་ཕྱག་བཅས་
ཞུ་གསོལ། དེ་ནི་ བླ་མ་མཆོག་ཐུགས་སུན་ཆེ་བའི་གཞི་ལས་མེད་རཱིང་ ད་རུས་ གུས་པའི་བུམོ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་དོན་ལཱི་ ས་གནས་་་་་་་་་་་་་་་
་་་་་ནང་ སྒྲིང་ཁྱིམ་ཐོག་གཉིས་མ་ཅིག་ གསར་རྐྱབ་འབད་ནི་གི་ གྲ་སྒྲིག་ཚུད་དེ་ཡོད། 
 
 དེ་གི་ས་བསླང་རྟེན་འབྲེལ་འདི་ གནམ་ལཱུ་་་་་་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་་་་་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་ལཱི་གཟའ་སྐར་བསྒྲིགས་ཏེ་ཡོད་མི་འདི་ནང་ བླམ་
མཆོག་སྐུ་འོ་བརྒྱལ་བ་ལཱི་མ་གཟིགས་པར་ བྱོན་གནང་དགོ་པའི་གསོལ་བཏབ་ཞུ་ནི་དང་གཅིག་ཁར་ ས་བཅུད་བུམ་གཏེར་བྱིན་ཅན་གཅིག་ཡང་ 
བསྣམས་ཏེ་བཀའ་དྲིན་བསྐྱངས་གནང་། དེ་གི་ཡོན་གང་གནས་ ནཱ་ལས་ཕུལ་ཆོག་པར་ཡོད་པ་བཅས་ཞུ་བ་མཁྱྱཻན་མཁྱེན་ལགས། ཞེས་གནམ་
ལཱུ་་་་་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་་ཚེས་་་་་་་ལཱི་ 

   གུས་བཅས་ 
   ཕུལ། 
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དཔེ་བཀོད་ ༡༠ པ། བླམ་ཅིག་ལཱི་ཚོགས་འཁོར་བསྐོར་བར་བྱོན་གནང་དགོ་པའི་ཞུ་ཡིག། 
 
༊ འདྲེན་མཆོག་མཚུངས་མེད་བླ་མ་མཆོག་གི་སྐུ༌དྲུང་དུ། 

 
       གུས་དད་ཅན་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་མིང་པས་སྒོ་ ༣ གུས་
ཕྱག་བཅས་ཞུ་གསོལ། དེ་ནི་ ད་རུས་གནས་ཆེན་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལཱི་ གུས་ཕྲན་རང་གིས་རྩ་བོ་འབད་དེ་ གནམ་ལཱུ་་་་་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་་་
ཚེས་་་་་་་་་་་་་་ལཱི་ ས་ག་ཟླ་བའི་དུས་ཆེན་དང་བསྟུན་ ཚོགས་འཁོར་ཅིག་བསྐོར་ནིའི་གྲ་སྒྲིག་རྐྱབ་སྟེ་ཡོད། ང་བཅས་ནང་མི་ཚུ་གི་བློ་གཏད་ཀྱི་
དད་པ་ བླ་མ་ཁྱོད་ར་ལཱི་ཡོདཔ་ལས་ བླམ་མཆོག་གིས་དབུ་ཁྲིད་ཐོག་ལཱི་ ཆོསཔ་ཞལ་གྲངས་ ༢༥ དེ་ཅིག་ ག་དེ་འབད་རཱིང་བྱོན་གནང་དགོ་
པའི་གསོལ་བཏབ་ཞུ་མི་འདི་ལཱི་ ཞལ་གྱིས་བཞེས་ཏེ་བཀའ་དྲིན་བསྐྱངས་གནང་ཟེར་ཞུ་ནི་དང་ ཟླ་་་་་་་་་་ཚེས་་་་་་་་་་་་་དྲོ་པ་ཆུ་ཚོད་་་་་་་་་་་་
ལཱི་གདན་འདྲེན་ཞུ་བར་གཅར་འོང་ཟེར་ཞུ་བ་མཁྱྱཻན་མཁྱེན། ཞེས་གནམ་ལཱུ་་་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་ཚེས་་་་་་་ལཱི་གོང་མིང་པས་ 
           ཕྱག་བཅས་ 
            ཕུལ། 
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དཔེ་བཀོད་ ༡༡ པ། བླམ་གནས་བརྟན་ལཱི་འདས་ཆོག་གནང་པར་བྱོན་དགོ་པའི་ཞུ་ཡིག། 
 
༊ བསླབ་གསུམ་བསྟན་པའི་མཛེས་རྒྱན་བླམ་གནས་བརྟན་མཆོག་གི་སྐུ༌དྲུང་དུ། 

 
       གུས་པས་ཞུ་གསོལ། དེ་ནི་ བླམ་མཆོག་ཐུགས་སུན་ཆེ་བའི་
གཞི་ལས་མེད་རཱིང་ སྐྱབས་དང་རུ་ས་ཞུ་ཡུལ་གཞན་ཁར་མེདཔ་ལས་ མ་ཞུ་ཐབས་མེད་སོང་དོན་དེ་ཡང་ གུས་པའི་ཨང་རྒས་ལཱུ་ན་རྒས་པའི་
ཁར་ ནད་ཚབས་ཆེ་བའི་རྐྱེན་ལཱི་བརྟེན་ཏེ་ ད་ས་དྲོ་པ་ཆུ་ཚོད་ ༣.༣༠ ཙམ་ལཱི་ འཇིག་རྟེན་ཕྱི་མའི་ལམ་ལཱི་ཐལ་སོ་ཡི། མོ་ར་ ཧེ་མ་ལས་
ར་ བླམ་ཁྱོད་ར་ལཱི་ དད་དང་མོས་གུས་སྦོམ་ཡོད་མི་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ ཐུགས་བརྩེས་དགོངས་ཏེ་ ཚེ་འདས་དེ་ འཁོར་བ་དང་ངན་སོང་གི་སྡུག་
བསྔལ་ལས་གྲོལ་ཏེ་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་གོ་འཕང་ལཱི་བཀོད་ནིའི་དོན་ལཱི་ སྤྱི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་ལས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ ཆོ་ག་ཉིན་གྲངས་་་་་་་་་་་་
གནང་མི་བླམ་མཆོག་གིས་དབུ་གཙོས་ཞལ་གྲངས་་་་་་་་དེ་ཅིག་ག་དེ་འབད་རཱིང་ བྱོན་གནང་དགོ་པའི་གསོལ་བཏབ་ཞུ་བ་མཁྱྱཻན་མཁྱེན་ལགས། 
ཞེས་གནམ་ལཱུ་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་ཚེས་་་་་ལཱི་གུས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་མིང་པས་ 
       ཕྱག་བཅས་ 
        ཕུལ། 
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དཔེ་བཀོད་ ༡༢ པ། བཤད་གྲྭའི་དབུ་འཛིན་ཅིག་ལཱི་ཆོས་བཤད་གནང་བར་བྱོན་དགོ་པའི་ཞུ་ཡིག། 
 
༊ ལུགས་བཤད་མཁས་པའི་འབྱུང་གནས་བཤད་གྲྭའི་དབུ་འཛིན་མཆོག་གི་སྐུ་དྲུང་དུ། 
 
         གུས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་རྫོང་ཁག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་རྒེད་
འོག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་གཡུས་ཚན་ལས་ ངོ་མིང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་པས་ཞུ་གསོལ། དེ་ཡང་ ང་བཅས་་་་་་་་་་་་་་་་་སློབ་གྲྭ་འདི་ནང་ དུས་རྒྱུན་
དགེ་བའི་ལཱ་ལཱི་དད་པ་དང་ དག་སྣང་སྐྱེད་མི་ཙང་ཙ་ཨིནམ་མ་ཚད་ དམ་པའི་ཆོས་ཉན་ནི་ལཱི་ཡང་ སྤྲོ་བ་དང་ དང་འདོད་སྦོམ་ར་ཡོད་ཟེར་ཞུ་ནི་
ཨིན། དེ་འབདཝ་ལས་ དྲུག་པ་ཚེས་ ༤ ལཱི་ཆོས་འཁོར་བསྐོར་བའི་དུས་ཆེན་དང་འབྲེལ་ ས་གནས་་་་་་་་་་་་་་ལཱི་ ཆོས་བཤད་ལས་རིམ་
ཅིག་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་སྦེ་ གཏན་འཁེལ་བཟོ་ཡོདཔ་བཞིན་དུ་ དབུ་འཛིན་མཆོག་གིས་ ཐུགས་བརྩེས་དགོངས་ཏེ་ ངེས་པར་དུ་བྱོན་ཞིནམ་
ལས་ སྨིན་གྲོལ་དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་བདུད་རྩི་གནང་ཐུབ་པའི་གསོལ་བཏབ་ཞུ་བ་མཁྱྱཻན་མཁྱེན་ལགས། ཞེས་གནམ་ལཱུ་་་་་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་ཚེས་་་་་་
ལཱི་ གོང་མིང་པས་ 
   གུས་བཅས་ 
   ཕུལ། 
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དཔེ་བཀོད་ ༡༣ པ། ཨ་ཎེའི་དབུ་འཛིན་ཅིག་ལཱི་ཕུལ་ནིའི་ཞུ་ཡིག། 
 
༊ བསྟན་པའི་རྩ་ལག་ཨ་ཎེའི་དབུ་འཛིན་མཆོག་གི་དྲུང་དུ། 
 
      གུས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་རྫོང་ཁག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་རྒེད་འོག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་གཡུས་
ཚན་ལས་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་མིང་པས་ ཞུ་དོན། དེ་ནི་ བསགས་པའི་ནོར་ལཱི་སྙིང་པོ་མེད་པའི་ཀུན་སློང་གི་མཚམས་སྦྱོར་ཐོག་ རང་ཟླ་ 
༤ ཚེས་ ༡༥ ས་ག་ཟླ་བའི་དུས་ཆེན་དང་འབྲེལ་ཏེ་ ས་གནས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལཱི་ སྨྱུང་གནས་དཀརཔོ་ཆ་བརྒྱད་བཙུགས་ནིའི་གྲ་སྒྲིག་
རྐྱབ་སྟེ་ཡོད། དེ་གི་དོན་ལཱི་ ཨ་ཎེའི་དབུ་འཛིན་མཆོག་གིས་འགོ་འདྲེན་ཐོག་ལཱི་ ཞལ་གྲངས་་་་་་་་་་་དེ་ཅིག་ ག་དེ་འབད་རཱིང་འབྱོན་ནི་
ཡོདཔ་ཅིག་ ཐུགས་རྗེ་གཟིགས་ཏེ་བཀའ་དྲིན་བསྐྱངས་གནང་ཞུ་བ་དགོངས་མངའ་མཁྱྱཻན་མཁྱེན། ཞེས་གནམ་ལཱུ་་་་་་་་ཟླ་་་་་་ཚེས་་་་་ལཱི་ གོང་
མིང་པས་ 
  གུས་བཅས་ 
   ཕུལ། 
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དཔེ་བཀོད་ ༡༤ པ། གཟུངས་པའི་སློབ་དཔོན་ལཱི་གཟུངས་གཞུག་ཕུལ་དགོ་པའི་ཞུ་ཡིག། 
 
༊ མཁྱེན་སྤྱན་མཆོག་ཏུ་ཡངས་པའི་གཟུངས་པའི་སློབ་དཔོན་མཆོག་གི་དྲུང་དུ། 
 
       གུས་པས་ཞུ་གསོལ། དེ་ནི་ ད་རུས་ང་བཅས་ནང་མི་ཚུ་ལཱི་ 
རྐྱེན་ངན་བར་ཆད་ཀྱི་འཚུབ་ཆ་ཚུ་ཟློག་ཐབས་དང་ བསམ་དོན་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་ཐབས་ལཱི་ བལ་ཡུལ་ལས་སྒྲོལ་མ་ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག་གི་སྐུ་བརྙན་
མཐོ་དམའ་མཐོ་གང་ལྷགཔ་རུ་འབད་མི་ མཁོ་སྒྲུབ་རྐྱབ་སྟེ་ཡོད་རཱིང་ ད་ཚུན་བར་ན་ གཟུངས་གཞུག་ཕུལ་མ་ཚུགས་པར་ཡོད། སློབ་མཆོག་
ལཱི་ ཧེ་མ་ལས་བསྟུན་གྲོས་ཞུ་སྟེ་ཡོདཔ་བཞིན་དུ་ རང་ཟླ་་་་་་་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་ནང་འཁོད་ལཱི་ སློབ་དཔོན་མཆོག་གིས་ ཡེ་ཤེས་སེམས་
དཔའ་གིས་གཙོས་པའི་གཟུངས་གཞུག་ཕུལ་ནི་གི་ཕྱག་ལཱ་ཚུ་ག་ར་ མཇུག་བསྡུ་ཚུགསཔ་སྦེ་མཛད་དེ་ བཀའ་དྲིན་བསྐྱངས་གནང་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན། 
གཟུངས་རིན་དང་གླ་ཡོན་ག་དེམ་ཅིག་གནས་མི་འདི་ ང་ར་གིས་ཕུལ་ཆོག་ཆོ་ཡོདཔ་ལས་ སློབ་དཔོན་གྱིས་ གོང་གསལ་དུས་ཚོད་ཁར་ ག་དེ་
འབད་རཱིང་ཚུདཔ་ཅིག་མཛད་གནང་ཞུ་བ་མཁྱྱཻན་མཁྱེན། ཞེས་གནམ་ལཱུ་་་་་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་ཚེས་་་་་་་ལཱི་ 
         གུས་བཅས་ 

        ཕུལ། 
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དཔེ་བཀོད་ ༡༥ པ། རྩིས་པའི་སློབ་དཔོན་ཅིག་ལཱི་ཕུལ་ནིའི་ཞུ་ཡིག། 
 
༊ གཙུག་ལག་རྩིས་རིག་རྒྱ་མཚོའི་བདག་ཉིད་སློབ་དཔོན་མཆོག་གི་དྲུང་དུ། 
 
        གུས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་རྫོང་ཁག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་རྒེད་འོག་་་་་་་་་་་་་
་་་་་་་་་་གཡུས་སྒོ་ལས་ ངོ་མིང་་་་་་་་་་་་་པས་ ཞུ་དོན། དུས་ཅི་ ང་བཅས་ནང་མི་ཚུ་ལཱི་ ལཱུ་སྐག་དང་མཐུན་གསུམ་བདུན་ཟུར་ཕོག་མི་ལུ་ཤ་
ཡོདཔ་མ་ཚད་ ངེའི་བུ་རྒན་ཤོས་འདི་ཡང་འཕྲལ་ར་ ཕྱི་རྒྱལ་ལཱི་སློབ་སྦྱོང་འབད་བར་འགྱོ་རན་ཏེ་ཡོདཔ་ལས་ དུས་ཅི་གནམ་ལཱུ་གསར་ཚེས་ལཱི་ 
དོག་ཆག་ཕོག་མི་ཚུ་གི་དོན་ལཱི་ རིམ་གྲོ་འབད་དགོཔ་ ལུ་ཤ་ཅིག་ར་ཐོན་ཏེ་ཡོད། དེ་གི་དོན་ལཱི་ གཟའ་སྐར་ཅིག་ ཟླཝ་འདི་གི་ ཚེས་ ༢༥ 
ལས་ ༢༩ ཚུན་ལཱི་བསྒྲིགས་ཏེ་ཡོདཔ་ལས་ སློབ་མཆོག་ཐུགས་འཚེར་ཏེ་འབད་རཱིང་ ཚེས་གྲངས་དེ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ང་བཅས་ཀྱི་རིམ་གྲོ་གནང་
ནི་གི་དོན་ལཱི་ འབྱོན་གནང་ཟེར་ཞུ་ནི་དང་། སློབ་དཔོན་དང་གཅིག་ཁར་ གསུང་ཆོགཔ་དུང་ཆ་འདྲོངསམ་ཅིག་ཡང་ ཁྱིད་དེ་བྱོན་གནང་ཞུ་བ་མཁྱྱཻན་
མཁྱེན། ཞེས་གནམ་ལཱུ་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་ཚེས་་་་་་ལཱི་ གོང་མིང་པས་ 
        གུས་བཅས་ 

        ཕུལ། 
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དཔེ་བཀོད་ ༡༦ པ། དཀོན་གཉེར་ཅིག་ལས་མཆོད་ཆས་བརྙ་ནིའི་ཞུ་ཡིག། 
 
༊  མཁྱེན་ཡངས་སློབ་དཀོན་གཉེར་མཆོག་ལཱི། 
     གུས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་སློབ་གྲྭའི་སློབ་ཁང་དོ་དམ་ངོ་མིང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ནས་
ཞུ་དོན། དེ་ཡང་ རང་ཟླ་ ༥ པའི་ཚེས་ ༡༠ འདི་ གུ་རཱི་རིན་པོ་ཆེའི་འཁྲུངས་སྐར་དུས་ཆེན་ཨིནམ་ལས་ ཉིནམ་དེ་ཁར་ ང་བཅས་ཀྱི་
སློབ་གྲྭ་ནང་ལཱི་སྦེ་ སློབ་རིམ་ ༡༠ པ་ཚུ་གིས་ རྩ་བོ་འབད་དེ་ ཚོགས་འཁོར་ཅིག་བསྐོར་ནི་ཨིན། ང་བཅས་སློབ་གྲྭ་ནང་ མཆོད་ཆས་རིགས་
ག་ནི་ཡང་མེདཔ་ལས་བརྟེན་ སློབ་དཀོན་གཉེར་མཆོག་གིས་ གཤམ་གསལ་གྱི་མཆོད་ཆས་ཚུ་ བརྙ་བར་གནང་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན་ལགས། 

1. རྒྱ་གླིང་ཆ་གཅིག། 
2. དུང་ཆ་གཅིག། 
3. རྔ་ཆ་གཅིག། 
4. བལ་རཱུལ་དང་ སིལ་སྙན་ཆ་རུ། 
5. མཆོད་ཏིང་བདུན་ཚར་གཉིས། 
6. དཀར་མེ་ཀོངམ་ཆེ་བ་ ༣༠ དང་བརྒྱ་མཆོད་ཀོངམ་ཆ་ཚང་གཅིག། 
7. པད་སྡེར་བདུན་ཚར་གསུམ་བཅས། 

 གོང་གི་མཆོད་ཆས་ཚུ་ ཚོགས་འཁོར་གྲོལཝ་ཅིག་ར་ ཚང་འགྲིག་སྦེ་ རྩིས་སྤྲོད་ཕུལ་བར་འོང་ནི་ཨིན་པའི་ཁས་བླངས་ཞུ་བ་མཁྱེན། 
གནམ་ལཱུ་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་ཚེས་་་་་་་ལཱི་གོང་མིང་པས་ 
      ཕུལ། 
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ཁ སྲིད་སྡེ་དང་འབྲེལ་བའི་ཞུ་ཡིག་རིགས། 
གོ་དོན། 

སྲིད་སྡེ་དང་འབྲེལ་བའི་ཡིག་རིགས་ཟེར་མི་འདི་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་ལས་དབུ་གཙོས་ཏེ་ ལྷན་ཁག་དང་ལས་ཁུངས་ལ་སོགས་པའི་
འགོ་དཔོན་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ རང་གི་སྒེར་དོན་ལཱི་བརྟེན་པའི་གནད་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་ཞུ་ཡིག་ཕུལ་ནི་གི་ཡིག་རིགས་ལཱི་སླབ་ཨིན། 

 

དཔེ་བཀོད་ ༡ པ། མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ལཱི་ཕུལ་ནིའི་ཞུ་ཡིག། 
༊ སྨན་ལྗོངས་བསྟན་དང་འགྲོ་བའི་སྤྱི་ནོར་དམ་པ་དཔལ་མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེའི་ ༧ ཞབས་པད་གསེར་ཁྲི་མངོན་པར་མཐོ་བའི་
དྲུང་དུ། 
 
 
 
            སྒོ་ ༣ གུས་པ་ཆེན་
པོའི་ལྷ་ཕྱག་འབུམ་དང་བཅས་ཏེ་ཞུ་གསོལ། དེང་གི་ཆར་ སྔོན་བསགས་ལུགས་བྱས་རྒྱ་མཚོའི་དཔལ་གྱིས་མངོན་པར་མཐོ་བའི་ཕུན་ཚོགས་ཉིན་
བྱེད་དབང་པོའི་དཀྱིལ་འཁོར་ བར་ཆད་ཉེས་པའི་ཆ་ཕྲས་འགོས་པ་མེད་པར་ མངའ་འབངས་ཡོངས་ཀྱི་དཔལ་དུ་ ཕན་བདེའི་འོད་སྟོང་མངོན་པར་
འཕྲོ་བཞིན་དུ་བཞུགས་པ་ནི་བཀའ་དྲིན་སྙིང་ནས་ཆྱཻ་ཆེ། གུས་འབངས་རང་ཉིད་ཀྱང་ སྤྱི་ནོར་དམ་པ་གང་གི་སྐུ་དང་གྲིབ་མ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ འདུ་
ཕུང་སྙོམས་ཞིང་བགྱི་བ་རིམ་སེལ་དུ་མཆིས་ལགས་ཞུ། མཚམས་ཞུ། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 
 
་་་་་་་་་་་་་་་་་མཁྱྱཻན་མཁྱྱཻན་མཁྱྱཻན་མཁྱེན། སླད་མའི་ཆར་ཡང་ གང་གི་ཞབས་པད་མི་འགྱུར་རྡོ་རྗེའི་ཁམས་སུ་བརྟན་ཅིང་ མཛད་པ་དང་ཕྲིན་ལས་ 
ཡར་ངོའི་ཟླ་བ་ལྟར་འཕེལ་བའི་ཞུ་རྟེན་ དམར་ཟོང་གསུམ་ཚན་ ༡ བཅས་ གུས་འབངས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་མིང་པས་རང་ལཱིགས་
གནམ་ལཱུ་་་་་་ཟླ་་་་་་་་་་་ཚེས་་་་་་ལཱི་ 

   རབ་ཏུ་དྭངས་པའི་ 
      སྒོ་ ༣ གུས་པས་ 
       ཕྱག་བཅས་ 
        ཕུལ།  
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དཔེ་བཀོད་ ༢ པ། མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ལཱི་སྐྱིད་སྡུག་ཞུ་ཡིག། 
 
༊ སྨན་ལྗོངས་སྐྱེ་དགུ་ཡོངས་ཀྱི་སྐྱིད་སྡུག་གི་གོང་མ་མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེའི་ ༧ ཞབས་པད་གེ་སར་འདབ་སྟོང་
རྒྱས༌པའི༌གསེར་ཁྲི་མངོན་མཐོའི་དྲུང་དུ། 
 
 
 
 གུས་འབངས་་་་་་་་་་་་་་་་་རྫོང་ཁག་་་་་་་་་་་་་་་་་རྒེད་འོག་་་་་་་་་་་་་་་་གཡུས་་་་་་་་་་་་་་་་ལས་ མི་ཁུངས་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་
ཅན་མ་ངོ་མིང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ནས་སྒོ་ ༣ གུས་པས་ཕྱག་བཅས་ཞུ་གསོལ། དེ་ནི་ གུས་ང་ར་ ལཱུ་ན་ཆུང་ཀུའི་བསྒང་ལས་བསྟན་སྲུང་
དམག་སྡེའི་ནང་ཕྱག་ཞུ་སྟེ་ ད་རུས་སྒྲིག་ལཱུ་ཡང་ཚང་རན་ཏེ་ཡོད་རཱིང་ ཁྱིམ་ནང་ལཱི་སྤུན་ཆ་མང་བའི་སྟབས་ཀྱིས་ གཡུས་ཁ་ལཱི་ཡོད་མིའི་ཕ་
མའི་ས་ཆ་ལས་སྐལ་བ་བགོ་བཤའ་ག་ནི་ཡང་མ་ཐོབ་པའི་ཁར་ ང་ར་ལཱི་ ཚེ་སྔ་མའི་ལས་ཀྱིས་འཁོར་བའི་ བུ་དང་བུམོ་ ༤ ཡོད་མི་ཚུ་ག་ར་
ད་ལྟོ་ རྐང་ཐང་མ་འདྲོངས་བར་ དཔེ་ཆ་ལྷབ་སྟེ་སྡོད་མི་ཙང་ཙ་ཨིནམ་ལས་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་སར་སྐྱིད་སྡུག་མ་ཞུ་ཐབས་
མེད་སོང་ཡོད་ཞུ།  
 
 མི་དབང་ཞབས་ཀྱི་ཐུགས་དང་ལྡནམ་ཅིག་ཡོད་པ་ཅིན་ ང་ར་སྒྲིག་གཡོག་ལས་དགོངསམ་ཞུ་སྟེ་གཡུས་ཁར་འགྱོ་བའི་སྐབས་ལཱི་ ང་
བཅས་ནང་མི་ ༦ གི་འཚོ་རྟེན་ལཱི་ གུས་རང་གི་རྫོང་ཁག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཆ་འོག་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་རྒེད་འོག་ལཱི་ སྒེར་དང་དམངས་ཀྱི་
བདག་དབང་མིན་པའི་གཞུང་ས་སྟོངམ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལས་ཨེ་ཀར་ ༥ དེ་ཅིག་ གུས་གཞུང་གཡོགཔ་མཉམ་ཆུང་གི་སྐྱིད་སྡུག་ལཱི་གཟིགས་ཏེ་ 
ན་བཟའི་མཐའ་མ་ལས་མ་དོར་བའི་ཐུགས་ཀྱི་བརྩེ་བས་གཟིགས་ཏེ་ གནང་ཐུབ་བཀའ་དྲིན་བསྐྱང་བར་ཞུ་བ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་དམ་པ་མཁྱྱཻན་
མཁྱྱཻན༌མཁྱྱཻན་མཁྱེན། ཞེས་གུས་འབངས་གོང་མིང་པས་ གནམ་ལཱུ་་་་་་་་་་་ཟླ་་་་་ཚེས་་་་ལཱི་ 

རབ༌ཏུ༌དྭངས༌པའི༌ 
 གུས་པས་ 

    ཕྱག་བཅས་ 
     ཕུལ།  
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དཔེ་བཀོད་ ༣ པ། མི་དབང་རྒྱལ་བཙུན་མཆོག་ལཱི་བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལུགས་ཞུ་ཡིག། 
 
༊ མངོན་མཐོའི་དཔལ་ཡོན་འབུམ་གྱིས་ཕྱུག་པའི་མི་དབང་རྒྱལ་བཙུན་རིན་པོ་ཆེའི་ ༢ ཞབས་པད་མངོན་མཐོའི་དྲུང་དུ། 
 
 
           རབ་ཏུ་གུས་པས་ཕྱག་བཅས་ཞུ་གསོལ། དེ་ནི་ 
ད་རུས་མི་དབང་རྒྱལ་བཙུན་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ སྐུ་འཁྲུངས་ཏེ་དགུང་ལཱུ་་་་་་་་་་་་་བཞེས་པའི་འཁྲུངས་སྐར་དུས་ཆེན་ལཱི་ དགའ་མགུ་ཡི་རངས་ཀྱི་
བཀྲིས་བདེ་ལུགས་ཞུཝ་དང་འབྲེལ་ མི་དབང་རྒྱལ་བཙུན་མཆོག་གི་སྐུ་ཚེ་མགོན་པོ་ཚེ་དཔག་མེད་དང་མཉམ་སྟེ་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མི་སེར་ཡོངས་ལཱི་ 
ཕན་བདེའི་དཔལ་ཡོན་ཡར་ངོའི་ཟླཝ་བཟུམ་སྦེ་ འབྱུང་ཚུགས་པའི་ལུགས་སྨོན་རྟེན་འབྲེལ་གྱི་ཚུལ་ལཱི་ ཚེ་ལྷ་རྣམ་གསུམ་གྱི་ཐང་ཀ་གསེར་
བྲིས་མ་གཅིག། ཚེ་མདོ་གསེར་བྲིས་མ་པོ་ཏི་གཅིག། དངུལ་གྱི་བདུད་འདུལ་མཆོད་རྟེན་གསེར་སྒྲོན་མ་གཅིག་བཅས་ བཀྲ་ཤིས་ཁ་དར་གྱིས་བརྒྱན་
ཏེ་ཕུལ༌ཡོད༌ཞུ༌བ༌མཁྱྱཻན༌མཁྱྱཻན༌མཁྱེན། གུས་འབངས་བློན་ཆེན་མིང་འཛིན་ནས་གནམ་ལཱུ་་་་་ཟླ་་་་་ཚེས་་་་ལཱི་ 
           རབ་ཏུ་དྭངས༌པའི༌ 

 གུས་པས་ 
            ཕུལ། 
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དཔེ་བཀོད་ ༤ པ། མི་དབང་རྒྱལ་བཙུན་མཆོག་ལཱི་ཞུ་ཡིག། 
 
༊ སྲིད་ཞིའི་མཛེས་སྡུག་མ་ལཱིས་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་པའི་རང་གཟུགས་ཟླ་གཞོན་འབུམ་ཕྲག་བརྩེགས་པའི་ལང་ཚོའི་དཔལ་ལྡན་མི་དབང་རྒྱལ་
བཙུན་རིན་པོ་ཆེའི་ ༢ ཞབས་དྲུང་དུ། 
 
 
  གུས་འབངས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་མིང་པས་སྒོ་ ༣ གུས་པའི་ཕྱག་དང་བཅས་པས་གསོལ་བ་འདེབས་དོན། དེང་འདིར་
འགྲོ་ཀུན་རྫོགས་ལྡན་གསར་པའི་དཔལ་ལཱི་ སྤྱོད་པའི་བཀྲ་ཤིས་དགེ་མཚན་འབར་བའི་དུས་ཀྱི་ཆར་ཡང་ སྔོན་བསགས་རྣམ་དཀར་ཚོགས་གཉིས་
ཀྱི་བདུད་རྩིའི་རྒྱ་མཚོ་ལས་འཁྲུངས་པའི་རབ་མཛེས་སྐུ་མཆོག་ མཚན་དཔེ་བཟང་པོའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཡོངས་སུ་དྭངས་ཏེ་ ཀུན་ལཱི་ཉེ་རིང་མེད་པའི་
བྱམས་དང་སྙིང་རྗེའི་འོད་དཀར་འབུམ་གྱིས་ བསྟན་འགྲོའི་ཕན་བདེའི་ཀུན་ད་ ཅིར་ཡང་བཞད་པའི་དཔལ་ཡོན་ལཱི་ བཅོམ་ལྡན་ཡིད་བཞིན་འཁོར་
ལཱུའི་ངོ་བོར་བཞུགས་པ་ནི་ བཀའ་དྲིན་བླ་ན་མ་མཆིས་པའི་གནས་སུ་ཆེ་ལགས། ནཱ་ལཱི་གུས་འབངས་ངོ་འཁོར་ཚུ་ཡང་ གོང་མ་ཁྱེད་ར་ཚུ་གི་
བཀའ་དྲིན་ལས་མི་རྟག་སྒྱུ་མའི་མགྲོན་ཁང་ལཱི་ ཉེར་འཚེའི་བར་རྐྱེན་གྱིས་མ་གོས་པར་ ཧེ་མ་བཟུམ་ར་ཡོད་ལགས། མཚམས་ཞུ་་་་་་་་་་་་་། 
 
 ཕྱིན་ཆད་ཡང་ སྐུ་མཆོག་དཔག་བསམ་ལྗོན་ཤིང་མཛད་འཕྲིན་བཟང་པོའི་ལཱུ་འདབ་ཕྱོགས་བརྒྱར་རྒྱས་པའི་ངང་ལས་ གུས་འབངས་ངོ་
འཁོར་ཚུ་ཡང་ ཐུགས་བརྩེའི་ར་བ་ལས་མི་དོར་བའི་ཕེབས་ཚོགས་དལ་འགྲོའི་རྒྱུན་བཞིན་ ལྷུག་སྩོལ་མི་དོར་བ་མཁྱྱཻན་མཁྱྱཻན༌མཁྱེན། ཞེས་
གཟིགས་འབེབས་གཅེར་མིན་ཙམ་ལཱི་ ཟོང་སྣ་རིགས་ལྔའི་གྲངས་ལྡན་ དར་དཀར་ལྷ་རུག་གིས་བརྒྱན་ཏེ་ གུས་འབངས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་གིས་
གནམ་ལཱུ་་་་་་་་ཟླ་་་་་ཚེས་་་་་་ལཱི་ 
     རབ༌ཏུ༌དྭངས༌པའི༌ 
     སྒོ་ ༣ གུས་པས་ 
      ཕུལ། 
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དཔེ་བཀོད་ ༥ པ། མི་དབང་རྒྱལ་ཡུམ་མཆོག་ལཱི་བཀའ་དྲིན་དྲིན་ཕུལ་གྱི་ཞུ་ཡིག། 
 
༊ ལྷོ་ལྗོངས་སྐྱེ་རྒུའི་བདག་མོ་མི་དབང་རྒྱལ་ཡུམ་རིན་པོ་ཆེའི་ ༢ ཞབས་དྲུང་དུ། 
 
 
       གུས་འབངས་་་་་་་་་་་་་་་་་མིང་པས་སྒོ་ ༣ གུས་པས་ཞུ་
གསོལ། དེ་ནི་ མི་དབང་རྒྱལ་ཡུམ་རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་ལས་ མི་ངོམ་རྐང་བཙུགས་མདུན་ ང་ར་ལཱུ་གསུམ་ཕྱོགས་གསུམ་གྱི་མཚམས་ནང་སྡོད་
ནིའི་མཐུན་རྐྱེན་གྱི་དོན་ལཱི་མཁོ་བའི་གཉེར་ཚང་དང་མཆོད་འབུལ་ཡོ་བྱད་ རང་གི་མཁོ་བྱད་གྱོན་ཆས་དང་བཅས་པ་ གསོལ་ར་གནང་བཏང་མི་འདི་ལཱི་ 
དུས་ནམ་ཡང་བརྗེད་པར་ཕངས་པའི་བཀའ་དྲིན་དགའ་ཚོར་ཞུ་ནི། གུས་པ་རང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ ད་རུས་ དངོས་པོའི་འབུལ་བ་གཞན་ག་ནི་ཡང་
ཕུལ་ནི་མེད་རཱིང་ རྒྱལ་ཡུམ་མཆོག་གི་བཀའ་དྲིན་འདི་ དངོས་མེད་སེམས་ཀྱི་ཐོག་ལཱི་མ་བརྗེད་པར་བཞག་ཞིནམ་ལས་ ལཱུ་གསུམ་གྱི་མཚམས་
ནང་སྡོད་རིང་ དཀོན་མཆོག་ལཱི་གསོལ་འདེབས་དང་ སྲུང་མ་ལཱི་འཕྲིན་བཅོལ་སོགས་ མི་དབང་མཆོག་གི་སྐུ་ཚེ་ལཱི་ འགལ་རྐྱེན་བར་ཆད་ཞི་
ཐབས་དང་ ཐུགས་དོན་ཆོས་བཞིན་དུ་འགྲུབ་པའི་སྨོན་འདེབས་ རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་བཏབ་སྟེ་ ལཱུ་གསུམ་གྱི་ཤུལ་ལས་ གསེར་ཞལ་དངོས་སུ་
མཇལ་བའི་རུ་སྨོན་ཞུ་བ་མཁྱྱཻན་མཁྱྱཻན་མཁྱེན། ཞེས་གནམ་ལཱུ་་་་་་་་ཟླ་་་་་་ཚེས་་་་ལཱི་གོང་མིང་པས་ 

   རབ༌ཏུ༌དྭངས༌པའི༌ 
          གུས་ཕྱག་བཅས་ 
             ཕུལ། 
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དཔེ་བཀོད་ ༦ པ། མི་དབང་རྒྱལ་སྲས་དཔོན་སློབ་མཆོག་ལཱི་ཕུལ་ནིའི་ཞུ་ཡིག། 
 
༊ ལུགས་བྱས་རྒྱ་མཚོའི་སྟོབས་ཤུགས་ཀྱིས་མངོན་པར་འཕགས་པ་མི་དབང་རྒྱལ་སྲས་ཆོས་རྩེ་དཔོན་སློབ་རིན་པོ་ཆེའི་ ༢ ཞབས་དྲུང་དུ། 
 
 
            གུས་ཕྱག་
བཅས་ཞུ་གསོལ། དེང་གི་ཆར་ རྣམ་པར་དཀར་བའི་དལ་འགྲོ་འབུམ་ཕྲག་གཅིག་ལཱི་འཁྱིལ་བའི་སྐུ་འཚོ་ཡིད་བཞིན་ཟླ་བའི་མ་མ་ རྙོག་མའི་དྲི་
མ་དང་ཡོངས་སུ་བྲལ་ཏེ་ སྲིད་འབངས་ཕན་བདེའི་དཔལ་ལ་འབྱོར་བའི་རྲྀབས་འཕྲེང་འཛུམ་བཞིན་བཞུགས་པ་ནི་ བཀའ་དྲིན་སྙིང་དཀྱིལ་ནས་ཆེ། 
མི་དབང་རྒྱལ་སྲས་མཆོག་གི་ཐུགས་རྗེ་ལས་ གུས་པ་རང་ཡང་འདུ་བ་སྙོམས་ཤིང་ བཀའ་འབྲེལ་ལས་དོན་ལ་བརྩོན་པ་ལྷོད་མེད་དུ་མཆིས་ལགས། 
མཚམས་ཞུ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 
 
 ཕྱིན་ཆད་ཡང་ མཐོ་རིས་ཡོན་ཏན་བདུན་གྱི་མངོན་པར་མཐོ་བའི་སྐུ་མཆོག་ ཡུན་དུ་བརཷང་བའི་རྣམ་དཀར་ལུགས་ཚོགས་ཀྱི་འཁོར་ལཱུ་
འགོག་པ་མེདཔ་ལས་ རྗེས་བརྩེའི་གསུང་མཆིད་ཡང་སྔར་རྒྱུན་ནང་ལཱིགས་སུ་ དལ་འགྲོའི་རྒྱུན་བཞིན་ཡོད་པ་མཁྱྱཻན་མཁྱྱཻན་མཁྱེན། ཞེས་གནམ་
ལཱུ་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་ཚེས་་་་་་་ལཱི་གུས་གཞོང་རྫོང་པ་་་་་་་་་་་མིང་པས་ 
       རབ༌ཏུ༌དྭངས༌པའི༌ 
       ཕྱག་བཅས་ 
        ཕུལ། 
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དཔེ་བཀོད་ ༧ པ། མི་རྗེ་བློན་ཆེན་མཆོག་ལཱི་མགྲོན་ཞུའི་ཞུ་ཡིག། 
 
༊ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ཁ་ལཱུ་གྱེན་དུ་བསྒྱུར་བའི་མི་རྗེ་བློན་ཆེན་རིན་པོ་ཆེའི་ ༢ ཞབས་དྲུང་དུ། 
 
 
         གུས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་མིང་པས་ཕྱག་བཅས་
ཞུ་གསོལ། དེ་ནི་ དུས་ཅི་འབྲུག་གི་རྒྱལ་བརྒྱུད་རིང་ལཱིགས་ ལཱུ་ངོ་བརྒྱ་འཁོར་གྱི་དུས་ཆེན་དང་བསྟུན་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཀུན་མཁྱེན་ཀློང་ཆེན་གྱི་
གདན་ས་ བུམ་ཐང་ཐར་པ་གླིང་ལཱི་ བཤད་གྲྭའི་གཙུག་ལག་ཁང་ཅིག་ གསར་བཞེངས་བསྒྲུབས་ཏེ་ སྤྱི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་ལཱི་ སྒྲུབ་སྟོན་རབ་
གནས་དང་འབྲེལ་ཏེ་ སྒོ་འབྱེད་རྟེན་འབྲེལ་བརྩི་སྲུང་ཞུ་ནི་ཨིན། དེ་གི་སྐབས་ལཱི་ མི་རྗེ་བློན་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ སྐུ་མགྲོན་གཙོ་བོ་སྦེ་བྱོན་
གནང་དགོ་པའི་གསོལ་བཏབ་ཞུ་ནི་དང་གཅིག་ཁར་ གཙུག་ལག་ཁང་གི་དགོས་པ་དང་དམིགས་ཡུལ་གྱི་སྐོར་ལས་ གསུང་བཤད་ཅིག་ཡང་གནང་
སྟེ་བཀའ་དྲིན་བསྐྱངས་ཐུབ་ཞུ་བ་མཁྱྱཻན་མཁྱྱཻན་མཁྱེན། ཞེས་གནམ་ལཱུ་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་ཚེས་་་་ལཱི་ 

      རབ༌དྭངས༌པའི༌ 
        གུས་བཅས་ 

           ཕུལ། 
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དཔེ་བཀོད་ ༨ པ། མི་རྗེ་ཞབས་ཏོག་བློན་པོ་ལཱི་སྣུམ་འཁོར་ལམ་བསལ་གནང་དགོ་པའི་ཞུ་ཡིག། 
 
༊ མཁྱེན་བརྩེའི་དཔལ་མངའ་མི་རྗེ་ཞབས་ཏོག་བློན་པོ་རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་དྲུང་དུ། 
 
 
        གུས་བསམ་རྩེ་རྫོང་ཁག་ འོད་གསལ་རྩེ་རྒེད་འོག་ཚོགས་སྡེའི་ཁྲི་
འཛིན་ནས་ཞུ་གསོལ། དེ་ནི་ ང་བཅས་འོད་གསལ་རྩེ་རྒེད་འོག་ནང་ དངུལ་ཐོག་གི་ཐོན་སྐྱེད་འབོར་ཆེ་ཏོག་ཏོ་ཡོད་རཱིང་ སྣུམ་འཁོར་གྱི་ལམ་
མེདཔ་ལས་བརྟེན་ ཚོང་འབྲེལ་འཐབ་མ་ཚུགས་པར་ དངུལ་གྱི་འོང་འབབ་བཟོ་ནི་ལཱི་ཐོ་སྦོམ་ཕོག་སྟེ་ཡོད་ཞུ། 
 
 མི་རྗེ་བློན་པོ་མཆོག་གིས་ འོད་གསལ་རྩེ་རྒེད་འོག་མི་མང་གི་འཚོ་བའི་གནས་སྟངས་ཡར་དྲག་བཟོ་ནིའི་དོན་ལཱི་ ལཱུ་ངོ་ ༥ གི་
འཆར་གཞི་ ༡༠ པའི་ནང་འཁོད་ལཱི་ ས་གནས་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ལས་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་ ཚུན་ སྣུམ་འཁོར་ལམ་རིང་ཚད་ ཀི་ལཱུ་མི་
ཊར་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ འབད་མི་འདི་ག་དེ་འབད་རཱིང་ བསལ་སྟེ་བཀའ་དྲིན་བསྐྱང་དགོ་པའི་གསོལ་འདེབས་ཞུ་བ་མཁྱྱཻན་མཁྱྱཻན་མཁྱེན་ལགས། 
ཞེས་གནམ་ལཱུ་ ་་་་་་་་་་་་ ཟླ་་་་་་ ཚེས་་་་་་་་་ལཱི་ 
       རབ༌ཏུ༌དྭངས༌པའི༌ 
       གུས་བཅས་ 
        ཕུལ། 
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དཔེ་བཀོད་ ༩ པ། དྲག་པོའི་སྤྱི་ཁྱབ་གུང་བློན་ལཱི་ཕུལ་ནིའི་ཞུ་ཡིག། 
 
༊ དྲག་པོའི་སྟོབས་ཀྱིས་གཡུལ་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་མི་རྗེ་གུང་བློན་རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་དྲུང་དུ། 
 
 
        གུས་ཞབས་འོག་ལཱི་ཕྱག་ཕྱིད་ཞུ་སྟེ་སྡོད་མི་ སྡེ་
ཁག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་མིང་པས་ ཞུ་གསོལ། དེ་ནི་ཆོས་ལྡན་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ནང་ སྐྱེས་པ་ཕོ་ལཱིས་ཐོབ་ཞིནམ་ལས་ 
གོང་མ་ཁྱོད་ར་བཟུམ་མའི་འོག་ལཱི་ཕྱག་ཕྱིད་ཞུ་སྟེ་སྡོད་ནི་གོ་སྐབས་ཐོབ་མི་འདི་ སྐལ་བ་བཟང་ཤོས་ཅིག་ཨིན་རཱིང་ གུས་པ་རང་ལཱི་ མདང་ཞག་
ཟླཝ་ ༢ པའི་ཚེས་ ༡༥ ལས་དྲན་མེད་བརྒྱལ་ནིའི་ནད་གཞི་ཅིག་ཐོབ་སྟེ་ ཡུདཔ་ཅིག་སྐར་མ་ ༡༠ དེ་རུ་ ག་ཅི་འབད་འབདཝ་ཨིན་ན་
ར་མ་ཤེས་པར་འགྱོ་སྟེ་ ལཱུག་སྟེ་དྲན་པ་འོང་པའི་བསྒང་ལས་ ན་ནི་དང་གཟུགས་མ་བདེཝ་ཟེར་བ་ག་ནི་ཡང་མེད་པ་ སྔར་ག་ཨིནམ་སྦེ་འགྱོཝ་
ཨིན་མས། གནས་སྟངས་འདི་བཟུམ་མའི་ནང་ ས་བཤལ་ལཱི་འགྱོཝ་ད་ ནད་གཞི་ལཱུངམ་ཁ་ཐུག་རྐྱབ་པ་ཅིན་ ཆུ་དང་བྱག་ལཱི་འགྱོ་བའི་ཉེན་ཁ་
ཡང་འདུག། དེ་འབདཝ་ལས་ མི་རྗེ་མཆོག་གིས་ཐུགས་དང་ལྡནམ་ཅིག་ཡོད་པ་ཅིན་ ད་ལས་ཕར་ དམག་ཁང་ནང་སྡོད་ནི་མ་གཏོགས་ ཕྱི་
ཁར་ས་བཤལ་ལཱི་འགྱོ་མ་དགོ་པའི་བཀའ་ཤོག་ཅིག་ བཀའ་དྲིན་བསྐྱངས་གནང་ཞུ་བ་མཁྱྱཻན་མཁྱྱཻན་མཁྱེན། ཞེས་གནམ་ལཱུ་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་ཚེས་་་
་་་་་་ལཱི་ 
  རབ༌ཏུ༌དྭངས༌པའི༌ 
  གུས་བཅས་ 
   ཕུལ། 
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དཔེ་བཀོད་ ༡༠ པ། ཁྲིམས་སྲུང་འགག་པའི་སྤྱི་ཁྱབ་ལཱི་ཕུལ་ནིའི་ཞུ་ཡིག། 
 
༊ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་ཁྲིམས་སྲུང་འགག་སྡེའི་སྤྱི་ཁྱབ་མཆོག་གི་ཞབས་དྲུང་དུ། 
 
        གུས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལཱི་སྡོད་མི་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་མིང་པས་
གུས་བཏུད་བཅས་ཞུ་གསོལ། དེ་ནི་ ང་བཅས་ཐིམ་ཕུག་ཕ་ཇོ་སྡིངས་འོག་མིན་ཁང་བཟང་དང་ འོག་མིན་གཉིས་པའི་གཙུག་ལག་ཁང་ཚུ་ནང་ 
རྟེན་བྱིན་རྲྀབས་ཅན་རིན་ཐང་མེདཔ་ལུ་ཤ་བཞུགས་ཡོད་རཱིང་ འདི་ནང་སྡོད་མི་ ང་བཅས་མི་དག་པ་ཅིག་མ་གཏོགས་མེདཔ་ལས་ ཉེན་ཁ་སྦོམ་སྦེ་
འདུག་ཟེར་ཞུ་ནི། དེ་ཡང་ དུས་ཀྱི་འཕོ་འགྱུར་དང་བསྟུནམ་ད་ མི་ངན་ནོར་འདོད་ཅན་ཚུ་གིས་ ཐོབ་པ་ཅིན་ཨརཝ་བརྐུ་སྟེ་འབག་ མ་ཐོབ་པ་
ཅིན་ ལག་ཆ་དང་སྦྲགས་འོང་ཞིནམ་ལས་ ང་བཅས་བསད་བཞག་སྦེ་ ནང་གི་རྟེན་ཚུ་ཆ་མཉམ་བཟང་བཅོམ་སྦེ་ཕྱག་བདའ་ཆི་བ་ཅིན་ ང་བཅས་
ཀྱི་ཚེ་སྲོག་ལཱི་ཉེན་ཁ་ཡོད་པ་མ་ཚད་ གཞུང་ལཱི་ཏི་རཱི་འབུམ་བརྒྱ་ཡང་མ་ཚད་པའི་གྱོང་རྒུད་ཕོག་ནི་ཨིན་པས། དེ་འབདཝ་ལས་ བསྟན་པ་དང་
རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མཐའ་དོན་ལཱི་ཐུགས་བཞེད་གནང་སྟེ་ ལག་ཆ་དང་སྦྲགས་མིའི་སྲུང་རྒྱབ་འགག་པ་ ༢ དེ་ཅིག་ ག་དེ་འབད་རཱིང་ གནང་ཐབས་
ཡོདཔ་ཅིག་བཀའ་དྲིན་བསྐྱངས་གནང་ཞུ་བ་མཁྱྱཻན༌མཁྱེན། ཞེས་གནམ་ལཱུ་་་་་་་་་ཟླ་་་་་ཚེས་་་་་་ལཱི་ 

     གུས་བཅས་ 
            ཕུལ། 
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དཔེ་བཀོད་ ༡༡ པ། གོ་གནས་ཡར་སེང་གི་རྟེན་འབྲེལ་ལཱི་བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལུགས་ཀྱི་ཞུ་ཡིག། 
 
༊ མཁྱེན་བརྒྱའི་དཔལ་འཛིན་དྲུང་ཆེན་མཆོག་གི་དྲུང་དུ། 
 
     རབ་ཏུ་དྭངས་བའི་གུས་བཏུད་བཅས་ཞུ་གསོལ། གང་གི་མཁྱེན་པའི་ནམ་མཁའ་ལཱི་ 
བརྩེ་བའི་རྟ་བདུན་འགོག་མེད་དུ་ཤར་བའི་སྐུ་མཆོག་དམ་པ་གང་ཉིད་ཀྱི་སྐུ་དང་ མཛད་བཟང་ཡར་ངོའི་ཟླ་འོད་ཅོག་འཐདཔ་ གོང་འཕེལ་ལཱི་
བཞུགས་པའི་གུར་ གཞུང་ཞབས་ལས་ མཛད་ཤུལ་ངོས་འཛིན་གྱི་གཟེངས་བསྟོད་ལཱི་ དྲུང་ཆེན་གྱི་གོ་གནས་ཁར་ཡར་སེང་གནང་ཡོད་མི་ལཱི་ 
སྤྲོ་བ་སྦོམ་ཐོབ་པའི་བཀྲིས་བདེ་ལུགས་ཀྱི་རྟེན་འབྱུང་ཁྲི་དར་གྱི་ཞུ་རྟེན་ཡ་ཁྲ་བུབས་ ༡ བཀྲ་ཤིས་ཁ་དར་གྱིས་བརྒྱན་ཏེ་ འབུལ་ལམ་ཞུ་
ཡོད་པ་མཉེས་བཞེས་བཀའ་དྲིན་བསྐྱངས་གནང་ཞུ། ཕྱིན་ཆད་ ད་ལས་ཕར་ཡང་ སྐུ་ཚེ་སྲིད་མཐར་བརྟན་ཞིནམ་ལས་ མཛད་ཕྲིན་གོང་དུ་
འཕེལ་བའི་ལུགས་སྨོན་སྙིང་དཀྱིལ་ནས་ཞུ་བ་མཁྱྱཻན༌མཁྱེན། ཞེས༌རང་ལཱིགས་གནམ་ལཱུ་་་་་་་་ཟླ་་་་་ཚེས་་་་ལཱི་ 

    གུས་བཅས་ 
           ཕུལ། 
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དཔེ་བཀོད་ ༡༢ པ། ལྷན་ཁག་དྲུང་ཆེན་ཅིག་ལཱི་གཡོག་འཚོལ་ཞུ་ཡིག། 
 
༊ བཀའ་དྲིན་མཚུངས་མེད་དམ་པ་ལཱ་གཡོག་ལྷན་ཁག་དྲུང་ཆེན་མཆོག་གི་དྲུང་དུ། 
 
       གུས་པས་ཞུ་གསོལ། དེ་ནི་ ད་རུས་གུས་་་་་་་་་་་་་་་་་ང་ར་་་་
་་་་་་་་་་་་་་་་སློབ་གྲྭ་ཆེ་བའི་ནང་ལས་སློབ་རིམ་ ༡༢ པ་ལྷབ་ཚར་ཏེ་འབད་རཱིང་ ད་རུས་ཆོས་རྒྱུགས་ཀྱི་སྐུགས་ཤོག་ལྷོད་མི་ནང་ སྐུགས་དུམ་
གྲ་ཅིག་གིས་ འབྲུག་གཞུང་གི་མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭ་ནང་ ལྷབ་ནིའི་སྐུགས་ཚད་བདའ་མ་ཟུནམ་ལས་ གཙུག་ལག་སློབ་གྲྭ་ནང་འགྱོ་ནི་གི་གོ་
སྐབས་མ་ཐོབ་ཞུ། ད་རུས་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་གི་སྒེར་གྱི་སློབ་གྲྭ་ཚུ་ནང་ སློབ་རིམ་ ༡༢ པ་ཚུན་ཚོད་མ་གཏོགས་ལྷབ་ནི་མེད་པའི་ཁར་ ཕྱིའི་
རྒྱལ་ཁབ་ནང་ ཤེས་ཡོན་འཕྲོ་མཐུད་སྦྱང་པར་འགྱོ་ནིའི་ རྒྱུ་སྟོབས་ཀྱི་ལྕོགས་གྲུབ་མེདཔ་ལས་བརྟེན་ ལཱ་གཡོག་ལྷན་ཁག་ལཱི་ སྐྱིད་སྡུག་
མ་ཞུ་ཐབས་མེད་སོང་ཡོད་ཞུ།  
 
 ལྷན་ཁག་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ཐུགས་བརྩེས་གཟིགས་ཏེ་ ང་ར་ད་ཚུན་ ལྷབ་སྟེ་ཤེས་མི་ཡོན་ཏན་ཚུ་ འཕྲོ་བརྲྀག་མི་འགྱོ་ནི་ཅིག་དང་ 
ང་ར་གི་མི་ཚེའི་མདུན་ལམ་ རང་འདྲོང་བཟོ་ཚུགས་ཐབས་ལཱི་ ང་རའི་ཤེས་ཡོན་དང་བསྟུན་པའི་གཞུང་གཡོག་ག་ཅི་འབད་རཱིང་ཅིག་གནང་སྟེ་བཀའ་
དྲིན་སྐྱང་ཐབས་ཡོད་པར་ཞུ་བ་མཁྱྱཻན་མཁྱེན། ཞེས་རང་ལཱིགས་གནམ་ལཱུ་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་ཚེས་་་་་་་ལཱི་གོང་མིང་པས་ 

          གུས་བཅས་ 
             ཕུལ། 
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དཔེ་བཀོད་ ༡༣ པ། ཤེས་རིག་དྲུང་ཆེན་ལཱི་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་གྲོགས་རམ་ཞུ་ནིའི་ཞུ་ཡིག། 
 
༊ མཁྱེན་བརྩེའི་བདག་ཉིད་ཤེས་རིག་དྲུང་ཆེན་མཆོག་གི་དྲུང་དུ། 
 
       གུས་པས་ཞུ་གསོལ། དེ་ནི་ གུས་པ་་་་་་་་་་་་་་་ང་ར་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་རྫོང་
ཁག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་རྒེད་འོག་གི་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་སློབ་གྲྭ་ནང་ སློབ་རིམ་ ༡༠ པ་ཚུན་ལྷབ་ཡོད་རཱིང་ སློབ་རིམ་ ༡༡ པའི་ནང་ 
ལྷབ་ནི་གི་སྐུགས་ཚད་ཀྱིས་བདའ་མ་ཟུན་པར་ ཤེས་ཡོན་འཕྲོ་མཐུད་ལྷབ་ནི་གི་གོ་སྐབས་མ་ཐོབ་པར་སྡོད་ཡོད་ཞུ། ངེ་གི་ཁྱིམ་ནང་ལས་ དཔེ་
ཆ་ལྷབ་པར་འགྱོ་མི་ ང་ར་རྐྱངམ་གཅིག་ལས་བརྒལ་ཏེ་མེད་རཱིང་ ཁྱིམ་ནང་རྒྱུ་སྟོབས་ཀྱི་ལྕོགས་གྲུབ་མེད་པར་ འགྲོ་སོང་གཏང་མ་ཚུགས་པར་
ལཱིས་ཏེ་ཡོདཔ་ལས་ དྲུང་ཆེན་མཆོག་གིས་ མཉམ་ཆུང་གི་ཨ་ལཱི་ཚུ་ལཱི་ གཞུང་ལས་དཔེ་ཆ་འཕྲོ་མཐུད་ལྷབ་ནི་གི་གྲོགས་རམ་གནང་སྲོལ་ཡོད་
མི་གི་གྱལ་ཁར་ སང་ཕོད་ཀྱི་སློབ་དུས་ལས་ ང་ཡང་ཚུད་ཐབས་ཡོདཔ་ཅིག་གི་རྒྱབ་སྐྱོར་གྲོགས་རམ་ མཛད་གནང་བཀའ་དྲིན་བསྐྱང་བར་ཞུ་བ་
མཁྱྱཻན་མཁྱེན། ཞེས་གནམ་ལཱུ་་་་་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་ཚེས་་་་་་་ལཱི་གོང་མིང་པས་ 

        གུས་བཅས་ 
          ཕུལ། 
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དཔེ་བཀོད་ ༡༤ པ། དྲག་ཤོས་རྒྱལ་གཟིམ་ལཱི་ཕུལ་ནིའི་ཞུ་ཡིག། 
 
༊ ཕུལ་བྱུང་དཔལ་ཡོན་རྒྱ་མཚོས་མངོན་པར་ཕྱུག་པའི་མཚུངས་མེད་དྲག་ཤོས་རྒྱལ་གཟིམ་མཆོག་གི་ཞབས་དྲུང་དུ། 

 
          གུས་བཅས་ཞུ་གསོལ། དེ་
ཡང་ ཚོགས་ཟུང་འཛིན་མའི་ལྟེ་བར་བལྟམས་པའི་སྐུ་འཚོ་ལྗོན་པ་བཟང་པོའི་འཁྲི་ཤིང་རྩ་བ་བརྟན་ཏེ་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེའི་མཛད་
བཟང་མི་ཉམས་རྣམ་པར་དཀར་བའི་ལཱུ་འབྲས་ཡངས་པོར་འགྲོལ་བཞིན་པའི་ངང་ལས་ ད་ལམ་ཕྲན་རང་ཉིད་གཞུང་ཞབས་ཀྱི་བཀའ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ 
གདུང་བསམ་མདོ་ ༣ ཕྱོགས་ལཱི་ ས་མཚམས་ལྟ་སྐོར་ལཱི་འགྱོཝ་ད་ བཀའ་དགོངས་གེགས་མེད་འགྲུབ་ཐབས་ལཱི་ མི་སྣ་ངོ་བོ་རིག་འཛིན་རྣམ་
སྣང་རྡོ་རྗེ་ཅན་གྱི་གདོང་ཁར་ བཀའ་སློབ་ཀྱི་གསུང་བྲིས་རྟེན་བཅས་ཉམས་མེད་འབྱོར་བ་ཡིད་སྤྲོའི་དཔལ་ལཱི་འཁྱིལ། ནཱ་ལཱི་ཡང་ འབྱུང་ཁམས་
བདེ་ལྡན་གྱི་ངོས་ནས་ རྒྱལ་ཐབས་ཀྱི་ཞབས་འདེགས་ལཱི་ ཅི་ལྕོགས་བརྩོན་ཁུལ་ལཱི་ཡོད། མཚམས་ཞུ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 

 
 ཕྱིན་ཆད་ཡང་ ཕན་བདེའི་གཞི་རྟེན་སྐུ་མཚོ་ཡུན་ལཱི་བརྟན་པའི་འཕྲོད་གཞེས་དང་། རྣམ་དཀར་ལུགས་ཚོགས་ཀྱི་གསུང་ཁྱབ་ དུས་
ཀུན་ལཱི་འགོག་མེད་འཕྲོ་བའི་བརྩོན་པ་ལྷུར་བཞེས་ཅི་ནས་ཡོད་པ་མཁྱྱཻན་མཁྱེན། ཞེས་གནམ་ལཱུ་་་་་་་་་་་་་་ཟླ་་་་་ཚེས་་་་་་་་ལཱི་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་
མིང་པས་ 
  གུས་བཅས་ 
   ཕུལ། 
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དཔེ་བཀོད་ ༡༥ པ། དྲག་ཤོས་གཉིས་སྐལམ་ཅིག་ལཱི་ཕུལ་ནིའི་ཞུ་ཡིག། 
 
༊ མཁྱེན་པའི་འོད་སྟོང་བཞད་པའི་དྲག་ཤོས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་མཆོག་གི་སྐུ་དྲུང་དུ། 
 
         གུས་བཅས་ཞུ་གསོལ། དེང་ཟབ་སྐུ་མཛད་བཟང་ཡར་ཚེས་
ཟླཝ་བཟུམ་ གོང་ལས་གོང་འཕེལ་རྒྱས་བཞུགས་པ་ནི་བཀའ་དྲིན་མཆོག་ཏུ་ཆེ། ཡང་ཅིན་ ད་རུས་ངོམ་མདུན་ཕྱག་བྲིས་རྟེན་བཟང་བཅས་གནང་
མི་ ཉམསམེད་ཕེབས་འབྱོར་དངོས་མཇལ་བཟུམ་མའི་དགའ་སྤྲོ་བྱུང་ཡི་ལགས། ནཱ་ལཱི་གུས་པ་ཡང་ འདུ་བྱེད་ཕུང་པོའི་འབྱུང་བཞི་མ་ཞིག་ཙམ་
ལཱི་ཡོད་ལགས། མཚམས་དོན་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 

 
 གུས་ཕྲན་རང་གིས་གནས་སྐབས་ ཕྱག་ཕྱིད་འབྱོར་ཐབས་ག་ནི་ཡང་མ་བྱུང་རཱིང་ མ་བྱམས་བུ་ལཱི་བརྩེ་བའི་ངང་ཚུལ་ མི་གཡེལ་བར་
ཞུ་ནི་དང་འབྲེལ་ ཕྱིན་ཆད་ཡང་ ཕན་བདེའི་རྩ་ལག་དམ་པའི་སྐུ་འཚོ་འཕྲོད་སྐྱོང་ལཱི་ཟབ་བཞེས་ཐོག་ གུས་ཕྲན་པར་བརྩེ་བས་མི་བསྐྱུད་པའི་
ཕེབས་ཚོགས་ཡང་ ཛ་ཧུ་བུ་མོའི་རྒྱུན་བཟུམ་གནང་ཐུབ་ཡོད་པ་མཁྱྱཻན་མཁྱེན། ཞེས་གནམ་ལཱུ་་་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་ཚེས་་་་་་་་་ལཱི་་་་་་་་་་་་་་་་་་མིང་
པས་ 
 གུས་བཅས་ 
  ཕུལ། 
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དཔེ་བཀོད་ ༡༦ པ། ས་ཁྲམ་མདོ་ཆེན་ལཱི་ས་འཇལ་པ་ཞུ་དགོ་པའི་ཞུ་ཡིག། 
 
༊ མཁྱེན་ཡངས་རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་དྲག་ཤོས་ས་ཁྲམ་མདོ་ཆེན་མཆོག་གི་སྐུ་དྲུང་དུ། 
 
          གུས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་རྫོང་
ཁག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་རྒེད་འོག་་་་་་་་་་་་་་་ལས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་མིང་པས་ཞུ་གསོལ། དེ་ནི་ ང་ར་གི་ལཱུ་ནའི་བབས་དང་བསྟུན་ ང་ར་གི་མིང་ཐོག་
ཁར་ཡོད་མི་ས་ཆ་ཚུ་ བུ་དང་བུམོ་གིས་གཙོས་པའི་ནང་མི་ཚུ་ལཱི་ སྐལ་བ་བགོ་བཤའ་སྦེ་བྱིན་ཏེ་ སའི་བཅའ་ཁྲིམས་དང་མཐུན་པའི་གན་རྒྱ་ཡིག་
རིགས་ཚུ་ཡང་ ག་ར་བཟོ་ཚར་ཏེ་ཡོད། ཨིན་རཱིང་ ས་ཆ་ཚུ་འཇལ་མ་ཚུགས་པར་བརྟེན་ སྐལ་བ་བགོ་བཤའ་ལུན་མི་གི་མིང་ཐོག་ཁར་ ས་
ཁྲམ་སྤོ་མ་ཚུགས་པར་ཡོདཔ་ལས་ དྲག་ཤོས་མཆོག་གིས་ ས་འཇལ་མི་ཅིག་ག་དེ་མགྱོགས་མགྱོགས་བཏང་སྟེ་བཀའ་དྲིན་བསྐྱངས་གནང་ཟེར་
ཞུ་ནི། དེ་གི་དོན་ལཱི་འགྲོ་སོང་ག་གནས་མི་འདི་ ང་ར་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ཕུལ་ཆོག་ཆོ་ཡོདཔ་ལས་ དྲག་ཤོས་མཆོག་གིས་ ས་ཆ་འཇལ་ཞིནམ་
ལས་ གཞུང་གི་ཕྱག་བཞག་ཁྲམ་ནང་ རྩ་བ་སོ་སོའི་མིང་ཐོག་ཁར་ གང་མགྱོགས་བཀོད་གནང་ཐབས་ཅིག་མཛད་གནང་ཡོད་པར་ཞུ་བ་མཁྱྱཻན་
མཁྱེན། ཞེས་གནམ་ལཱུ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་་་་་་་ ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལཱི་གོང་མིང་པས་ 

          གུས་པས་ 
          ཕུལ། 
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དཔེ་བཀོད་ ༡༧ པ། རྫོང་བདག་ཅིག་ལཱི་གློག་མེའི་མཐུན་རྐྱེན་ཞུ་ནིའི་ཞུ་ཡིག། 
 
༊ མཁྱེན་མངའ་མཚུངས་མེད་དམ་པ་དྲག་ཤོས་རྫོང་བདག་མཆོག་གི་སྐུ་དྲུང་དུ། 
 
         གུས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་རྒེད་འོག་གི་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་དགོན་སྡེའི་
དབུ་འཛིན་མིང་པས་ཞུ་གསོལ། དེ་ནི་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་གཡུས་ཚན་ནང་ གློག་མེ་མེད་པའི་དཀའ་ངལ་ཡོདཔ་ག་ར་གིས་མཁྱེན་གསལ་ཆེ་བ་
བཞིན་དུ་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་དགོན་སྡེའི་ནང་སྡོད་མི་སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ ཕྱི་རཱི་ཤེས་ཡོན་སྦྱང་བརྩོན་འབད་མ་ཚུགས་པར་སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གི་རྒྱུད་ལཱི་ 
དགོན་སྡེ་གཞན་གྱི་སློབ་ཕྲུག་ཚུ་དང་ ཤོ་མཚུངས་ཀྱི་ཤེས་ཡོན་འཐོབ་མ་ཚུགས་པའི་དཀའ་ངལ་བྱུང་སྟེ་ཡོད། དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་ལཱི་ རྫོང་
བདག་མཆོག་གིས་ ཐུགས་བརྩེས་གཟིགས་ཏེ་ ཉི་དྲོད་ཀྱི་གློག་མེ་ཅིག་ག་དེ་འབད་རཱིང་ འཕྲལ་མགྱོགས་ཅིག་གསར་བཙུགས་གནང་ཐབས་
བཀའ་དྲིན་བསྐྱང་བར་ཞུ་བ་མཁྱྱཻན་མཁྱེན། ཞེས་གནམ་ལཱུ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་་ཚེས་་་་་་་ལཱི་གོང་མིང་པས་ 

           གུས་པས་ 
        ཕུལ། 
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དཔེ་བཀོད་ ༡༨ པ། དྲུང་པ་ཅིག་ལཱི་ཕུལ་ནིའི་ཞུ་ཡིག། 
 
༊ རྣམ་ཀུན་བཀའ་དྲིན་མཆོག་ཏུ་བརྩེ་བའི་བདག་ཉིད་དྲག་ཤོས་དྲུང་པ་མཆོག་གི་དྲུང་དུ། 
        གུས་གསོལ། དེ་ནི་ དེར་ཡང་སྐུ་དང་མཛད་འཕྲིན་
བཟང་པོ་ཡར་ཟླའི་དཔལ་ལཱི་སྤྱོད་བཞུགས་ཐོག་ལས་ ཕྱག་གཡོག་གདོང་ཁར་ཐུགས་བརྩེའི་གསུང་བྲིས་ རྟེན་ཇ་བག་ཅུང་དང་ཟོང་སྣ་བཅས་གནང་
བ་ཉམས་མེད་རང་གི་ལག་པར་འབྱོར་བས་ དངོས་མཇལ་བཟུམ་མའི་བཀའ་དྲིན་ཆེ། ཕྲན་རང་ཡང་ རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོའི་བྱིན་མཐུ་ལས་ ཧེ་མ་
བཟུམ་སྦེ་ར་ཡོད་ལགས། མཚམས་ཞུ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ང་ར་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ ལྷག་བསམ་ག་དེ་སྦེ་ར་ཡོད་རཱིང་ སྔོན་བསགས་ཆུང་བའི་
དབང་གིས་ ག་ནི་ཡང་ཕུལ་ནི་མེད་རཱིང་ དད་དམ་འགྱུར་བ་མེད་པའི་བརྡ་མཚོན་ ཞུ་རྟེན་སྟོང་མིན་ཙམ་ལཱི་ ཆུམ་དོ་ ༡ བཅས་ གནམ་ལཱུ་ 
་་་་་་་་་་་་ ཟླ་ ་་་ ཚེས་་་་་་་་་ལཱི་་་་་་་་་་་་་་་་མིང་པས་གུས་བཅས་ 
       ཕུལ། 
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དཔེ་བཀོད་ ༡༩ པ། རིག་གཞུང་མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭའི་དབུ་འཛིན་ལཱི་ཕུལ་ནིའི་ཞུ་ཡིག། 
 
༊ ཚུལ་དགུའི་ཡོན་ཏན་འབྱུང་གནས་རིག་གཞུང་མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭའི་གཙོ་འཛིན་མཆོག་གི་དྲུང་དུ། 
 
          གུས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་མཐོ་རིམ་
སློབ་གྲྭའི་་་་་་་་་་་་་སྡེ་ཚན་ལས་ སློབ་ཕྲུག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་མིང་པས་ཞུ་དོན། དེ་ནི་ ད་རུས་ མཐོ་རིམ་གཙོ་འཛིན་མཆོག་གིས་གཙོས་
པའི་སྐུ་འཁོར་ཚུ་ ག་ར་ལུགས་ཤོམ་སྦེ་ཡོད་པའི་རུ་བ་དང་། ང་ཡང་ ད་རུས་སྐབས་ཅིག་ ལཱིས་སེམས་བདེ་སྐྱིད་ཀྱི་ངང་ལཱི་ཡོད་ཞུ། 
 
 སློབ་ཕྲུག་རང་ ད་ཚུན་ མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭ་ནང་ལྷོད་དེ་ དཔེ་ཆ་ལྷབ་ནི་གི་གོ་སྐབས་ཐོབ་ཚུགས་མི་འདི་ཡང་ གཙོ་འཛིན་ཁྱོད་ར་གི་
བཀའ་དྲིན་ངོ་མ་ཨིན་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན། ཨིན་རཱིང་ ད་རུས་ནངས་པར་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གནས་སྟངས་དང་བསྟུན་ཏེ་ སྤུས་ཚད་དང་ལྡན་པའི་ཤེས་ཡོན་ 
རང་མགོ་རང་གིས་འདྲོངས་ཚུགསཔ་ བཟོ་ནིའི་དོན་ལཱི་ དགུན་གྱི་ངལ་གསོའི་སྐབས་ལཱི་ ང་དང་ངེའི་ཆ་རཱུགས་དག་པ་ཅིག་ གཙོ་འཛིན་མཆོག་
ལས་ དཔེ་ཆ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཟུར་སྦྱོང་སྦེ་ལྷབ་ནི་གི་རུ་བ་སྦོམ་ཡོད་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན། དེ་གི་དོན་ལཱི་ དགུན་གྱི་ངལ་གསོའི་སྐབས་ ཐུགས་
དལ་ཁོམ་ཡོད་མེད་ཀྱི་བཀའ་ལན་ཁ་གསལ་ཅིག་ ཡིག་ཐོག་ལཱི་གནང་སྟེ་ བཀའ་དྲིན་བསྐྱངས་གནང་ཞུ་བ་ཐུགས་མངའ་མཁྱྱཻན་མཁྱེན། ཞེས་
གནམ་ལཱུ་་་་་་་་་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་ཚེས་་་་ལཱི་གོང་མིང་པས་  
       གུས་བཅས་ 
        ཕུལ། 
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དཔེ་བཀོད་ ༢༠ པ། ཟློས་གར་སྤེལ་ཁང་གི་དབུ་འཛིན་ལཱི་གྲོགས་རམ་ཞུ་ནིའི་ཞུ་ཡིག། 
 
༊ རྒྱལ་གཞུང་འཆམ་དང་ཟློས་གར་སློབ་སྦྱོང་སྤེལ་ཁང་གི་དབུ་འཛིན་མཆོག་གི་དྲུང་དུ། 

     གུས་སློབ་ཕྲུག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་མིང་པས་ཞུ་
གསོལ། དེ་ནི་ ད་རུས་སློབ་སྐུ་ཉིད་མཆོག་ལུགས་ཤོམ་སྦེ་ བཞུགས་ཡོདཔ་འོང་མནོ་བའི་རུ་བ་སྦོམ་ཡོད། ང་ཡང་སྐབས་ཅིག་བདེ་ཏོག་ཏོ་
ཡོད་ཞུ། ད་རུས་གུས་རང་ མི་གི་སྦུག་ལཱི་དེ་སྦེ་ སྡོད་ཚུགས་མི་འདི་ཡང་ སློབ་དཔོན་ཁྱོད་ར་གི་བཀའ་དྲིན་ཨིན་ཟེར་ཞུ་ནི། དུས་དང་
བསྟུནམ་ད་ ཡོན་ཏན་སྣ་གཅིག་གིས་ རང་མགོ་འདྲོང་ཚུགས་པར་ དཀའ་ངལ་སྦོམ་འདུག། དེ་འབདཝ་ལས་ གཞན་བཟོ་རིག་ལྷབ་དགོཔ་
ཚུ་ཡང་ གལ་ཆེཝ་སྦེ་མཐོངམ་ལས་ ལྷ་བྲིས་དང་འཇིམ་བཟོ་ཚུ་ཡང་ལྷབ་ནིའི་མནོ་བསམ་གཏང་དོ་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན། 

 
 འདི་གི་དོན་ལཱི་ སློབ་མཆོག་གིས་ཡང་ ལྷ་བྲིས་དང་འཇིམ་བཟོའི་སློབ་དཔོན་ངོ་ཤེསཔ་རུ་ཡོདན་ ང་ལཱི་གསུངས་ཏེ་བཀའ་དྲིན་
བསྐྱངས་གནང་ཞུ་བ་མཁྱེན། ཞེས་གནམ་ལཱུ་་་་་་་ ཟླ་་་་་་ ཚེས་་་་་་་་་་ ལཱི་གོང་མིང་པས་གུས་བཅས་ 
           ཕུལ། 
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དཔེ་བཀོད་ ༢༡ པ།  སློབ་གྲྭའི་དབུ་འཛིན་ཅིག་ལཱི་སློབ་ཕྲུག་བཙུགས་ནིའི་ཞུ་ཡིག། 
 
༊ ཤེས་བྱར་གཟིགས་པའི་སྤྱན་ཡངས་་་་་་་་་་་་་་་་་སློབ་གྲྭའི་སློབ་དབུ་འཛིན་མཆོག་གི་དྲུང་དུ། 
           གུས་མོ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་གིས་ཞུ་
དོན། ངེ་གི་བུ་བར་ན་སྐོརམ་འདི་ ད་ལྟོ་ཚུན་ཚོད་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་སློབ་གྲྭ་ནང་ལཱི་ སློབ་རིམ་ ༩ པའི་ནང་ དཔེ་ཆ་ལྷབ་པའི་བསྒང་
ཡོདཔ་མ་ཚད་ སློབ་གྲྭ་དེ་ནང་སྟབས་མ་བདེཝ་གཞན་ག་ནི་ཡང་མེད་དེ་འབད་རཱིང་། བུ་ཁོ་ར་ལཱི་ ནད་གཞི་ཅིག་ཡོད་མི་དེ་གིས་ ཨ་རྟག་ར་ 
སྨན་ཁང་བསྟེན་དགོཔ་མ་ཚད་ བཞེས་སྒོ་ཡང་ཁ་སྲུང་དམ་དམ་འབད་དགོཔ་ལས་ ང་ར་དང་མཉམ་གཅིག་བཞག་དགོཔ་བྱུང་ཡི་ཟེར་ཞུ་ནི། 
 
 དབུ་འཛིན་མཆོག་གིས་ དུས་ཅི་སློབ་དུས་འགོ་བཙུགསཔ་ད་ ངེ་གི་བུ་འདི་ནཱ་གི་སློབ་གྲྭ་ནང་ བཙུགས་ནི་ཡོདཔ་ཅིག་གྲོགས་རམ་
མཛད་གནང་པ་ཅིན་ ག་ནི་ལས་བཀའ་དྲིན་ཆེ་ནི་མས་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན། ཞེས་གནམ་ལཱུ་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་ཚེས་་་་་་་་ལཱི་གོང་མིང་པས་
གུས་པས་ 
   ཕུལ། 
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དཔེ་བཀོད་ ༢༢ པ། མི་སྡེའི་འགོ་ཁྲིདཔ་ལཱི་འཐུང་ཆུའི་དཀའ་ངལ་སེལ་དགོ་པའི་ཞུ་ཡིག། 
 
༊ མཁྱེན་ལྡན་ཡངས་པ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་གི་མི་སྡེའི་འགོ་ཁྲིདཔ་རྒཔོ་མཆོག་ལཱི། 
           གུས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལས་ཚོགས་
པ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་མིང་པས་ཞུ་དོན། དེ་ནི་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་གཡུས་ཚན་འདི་ནང་ལཱི་འཐུང་ཆུའི་ཆུ་དུང་ཚུ་མེདཔ་ཐལ་ཏེ་ གཡུས་ཁར་
འཐུང་ཆུ་མེད་པར་ ཟླཝ་གཅིག་ཡང་ལྷག་སོཔ་ལས་བརྟེན་ མི་དམངས་ལཱི་དཀའ་ངལ་སྦོམ་སྦེ་ར་བྱུང་སྟེ་ཡོད། ད་ཚུན་འཐུང་ཆུ་འདི་ གཡུས་
ཚན་གྱི་སྦོ་ལཱུགས་ཁའི་རཱུང་ཆུ་ལས་དབོག་དགོཔ་ད་ གནམ་བྱཱར་ ཆར་ཆུ་འབོལ་བའི་དུས་ཚོད་ལཱི་ ཉེན་ཁ་ཅན་ཅིག་ལཱི་གྱུར་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ཆུ་
ལས་བརྟེན་པའི་ནད་གཞི་ཚུ་ཡང་འཐོབ་ནི་ཨིན་མས། གནད་དོན་དེ་ཚུ་ལཱི་དགོངས་ཏེ་ རྒཔོ་མཆོག་གིས་ དཀའ་ངལ་འདི་འཕྲལ་མགྱོགས་ར་
སེལ་ཐབས་མཛད་དེ་ བཀའ་དྲིན་བསྐྱངས་གནང་ཞུ། ཞེས་གནམ་ལཱུ་་་་་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་་ཚེས་་་་་་་ལཱི་གུས་གོང་མིང་པས་ 
             ཕུལ། 
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དཔེ་བཀོད་ ༢༣ པ།  མི་སྡེའི་འགོ་ཁྲིདཔ་རྒཔོ་ཅིག་ལཱི་ཕུལ་ནིའི་ཞུ་ཡིག། 
 
༊ མཁྱེན་ལྡན་སྟོད་ཝང་རྒཔོ་མཆོག་ལཱི། 
      ཞུ་དོན། ད་རུས་རྒཔོ་མཆོག་གིས་ ལཱུ་བསྟར་མི་རྩིས་རྐྱབ་ནི་གི་དོན་ལཱི་ མི་ངོམ་ས་གནས་ལཱི་འོང་
དགོ་པའི་བརྡ་ལན་གནང་མི་དེ་ ནཱ་ལཱི་ཐོབ་ཅི། ཨིན་རཱིང་ ང་ར་གཞུང་གི་ལཱ་གལ་ཅན་ཅིག་ལཱི་བརྟེན་ ལྷོད་མ་ཚུགས་མི་ལཱི་ རྒཔོ་མཆོག་གིས་
དགོངས་ཁྲེལ་མེད་པར་ ངེ་གི་མི་རྩིས་འདི་ བདུན་ཕྲག་གཅིག་གི་རྒྱབ་ལས་ ང་ར་ལྟ་བཤལ་ལས་ལཱུག་ལྷོད་ཞིནམ་ལས་ རྐྱབ་ནི་ཡོདཔ་ཅིག་
བཀའ་དྲིན་བསྐྱངས་གནང་ཞུ། ཞེས་གནམ་ལཱུ་་་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་་ཚེས་་་་་་་ལཱི་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་མིང་པས་ 
          ཕུལ། 
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དཔེ་བཀོད་ ༢༤ པ། བཟོ་དཔོན་ཅིག་ལཱི་ཕུལ་ནིའི་ཞུ་ཡིག། 
 
༊ བི་ཤྭའི་རྣམ་སྤྲུལ་བཟོ་ཆེན་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་མཆོག་གི་དྲུང་དུ། 
           གུས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཁྲོམ་ཁར་སྡོད་
མི་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་མིང་པས་ ཞུ་དོན། དེ་ནི་ ད་རུས་ནངས་པ་ རྒྱལ་ཁབ་གོང་འཕེལ་གྱི་ལུགས་འགྱུར་དང་བསྟུན་ མི་ག་ར་སྡོད་ཁྱིམ་
རྐྱབ་ནི་ལཱི་ བརྩོན་ཤུགས་སྐྱེད་བཞིན་དུ་ཡོདཔ་ལས་ ཕྲན་རང་ཡང་ ཁྱིམ་ཅིག་མ་རྐྱབ་ཐབས་མེདཔ་ཡར་སོང་ཡི། དེ་ལས་བརྟེན་ ས་གནས་་་
་་་་་་་་་་་་་་ལཱི་ རང་ལཱིགས་ཀྱི་བཟོ་བཀོད་ལྡན་པའི་ཁྱིམ་ཐོག་ཚད་གཉིས་མ་ཅིག་རྐྱབ་ནི་གི་དོན་ལཱི་ ཤིང་དང་རྡོ་ཚུ་གི་རིགས་གྲ་སྒྲིག་ཚུད་དེ་ཡོདཔ་
ལས་ གནམ་ལཱུ་་་་་་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་་ཚེས་་་་་་་་་་་་ལཱི་ གཟའ་སྐར་འཕྲོད་སྦྱོར་ལུགས་ཤོམ་ཡོད་པའི་ཉིན་མར་ ལཱ་འགོ་བཙུགས་ནི་གི་རྩིས་
རྐྱབ་སྟེ་ཡོད། དེ་གི་དོན་ལཱི་ ཧེ་མ་ལས་ཁྱོད་ར་དང་གཅིག་ཁར་བསྟུན་གྲོས་འབད་དེ་ཡོདཔ་བཞིན་དུ་ ངེ་གི་ཁྱིམ་འདི་འགོ་བཙུགས་ཞིནམ་ལས་ 
མ་བསྒྲུབས་ཚུན་གྱི་བར་ བློ་གཏད་རུ་ས་གཞན་ཁར་མེདཔ་ལས་ བཟོ་བོ་ཁྱོད་རང་གིས་ མགུ་འཁྱུ་བར་གདོང་དགཔ་མཛད་ནི་ཡོདཔ་ཅིག་ 
བཀའ་དྲིན་བསྐྱང་དགོཔ་དང་ ཁྱིམ་ལཱ་འགོ་མ་བཙུགས་པའི་ཉིནམ་དག་པ་ཅིག་གི་ཧེ་མ་ལས་ ནཱ་ལཱི་འབྱོན་ཏེ་བཀའ་དྲིན་བསྐྱངས་གནང་ཞུ། 
ཞེས་གོང་མིང་གིས་ གནམ་ལཱུ་་་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་ཚེས་་་་་་ལཱི་ 
      ཕུལ། 
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དཔེ་བཀོད་ ༢༥ པ། ལྷ་བྲིས་སློབ་དཔོན་ཅིག་ལཱི་བཀའ་དྲིན་དགའ་ཚོར་ཞུ་ཡིག། 
 
༊ ལྷ་བཟོ་རིག་པའི་གནས་ལ་ཕུལ་དུ་ཕྱིན་པའི་མཁས་དབང་སློབ་དཔོན་་་་་་་་་་་་་་་་མཆོག་གི་དྲུང་དུ། 
          གུས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་མཐོ་རིམ་
སློབ་གྲྭ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་སྡེ་ཚན་ལས་ སློབ་ཕྲུག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་མིང་པས་ཞུ་གསོལ། དེ་ནི་ ད་རུས་སྐབས་ཅིག་སློབ་མཆོག་གིས་གཙོས་ སྐུ་
འཁོར་ཚུ་ག་ར་ ལུགས་ཤོམ་སྦེ་བཞུགས་ཡོད་པའི་རུ་བ་དང་ མ་འོངས་བུ་རྒྱུད་ཚུ་གི་མཐའ་དོན་ལཱི་དམིགས་ཏེ་ ཉིན་མཚན་མེད་པར་ ལྷ་
བཟོའི་སློབ་སྟོན་མཛད་བཞིན་ བཞུགས་ཡོདཔ་འོང་མནོ་བའི་རུ་བ་སྦོམ་ཡོད། གུས་ཕྲན་རང་ཡང་སྐབས་ཅིག་བདེ་ཏོག་ཏོ་ཡོད་པའི་ཁར་ ནམ་
ཕུགས་རྫོགས་ནི་མེད་པའི་རྒྱུ་ནོར་ངོ་མ་ ཆོས་ཡོན་ཏན་ཨིནམ་ཧ་གོ་སྟེ་དཔེ་ཆ་རྩ་འགེངས་ཏེ་ལྷབ་དོ་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན། 
 
 ཧེ་མ་ སློབ་དཔོན་ཁྱོད་རའི་འོག་ལཱི་ བྲིས་འབུར་གྱིབཟོ་རིག་ཟུར་སྦྱོང་ཐོག་ལས་ལྷབ་མི་འདི་གིས་ ངེའི་མི་ཚེའི་གནས་སྟངས་བདེ་
སྐྱིད་དང་ འཚོ་བ་སྐྱོང་ཚུགས་མི་འདི་ སློབ་དཔོན་ཁྱོད་ར་གི་བཀའ་དྲིན་ངོ་མ་ཨིནམ་ སེམས་ཁར་དྲན་དང་དྲན་བཞིན་ཡོད་པའི་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་བ་
མཁྱེན། ཞེས་གུས་གོང་མིང་པས་ གནམ་ལཱུ་་་་་་་ཟླ་་་་་་ཚེས་་་་་་་་་་ལཱི་ 
         ཕུལ། 
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ག གཉེན་འབྲེལ་དང་ཆ་རཱུགས་ལཱི་བསྐྱལ་ནིའི་གཏང་ཡིག་རིགས། 
གོ་དོན། 

གཉེན་འབྲེལ་དང་ཆ་རཱུགས་དང་འབྲེལ་བའི་ གཏང་ཡིག་རིགས་ཟེར་མི་འདི་ རང་གི་ཕམ་དང་བུ་གཞི་ གཉེན་ཉེཝ་ ཆ་རཱུགས་འཆམ་ཏོག་ཏོ་ཚུ་
དང་ ལྟ་ལྟོ་ཚང་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ ཡིག་འགྲུལ་འབད་ནི་གི་ཡིག་རིགས་ལཱི་སླབ་ཨིན། 

 

དྲན༌གསོ།  

བུ༌གཞི༌གིས༌ཕམ༌ལཱི༌སྐྱེལཝ་ད་ ཞུ་ཕབ་གྱལ་ཐིག་ ༢ དང་། བཟའ་ཚང་ནང་རྡོག་དང་ཆ་རཱུགས་གཅིག་གིས་གཅིག་ལཱི་གྱལ་ཐིག་རུ་རུ། ཕམ་
གིས་བུ་གཞི་ལཱི་དང་ རང་གི་ལཱ་རཱིབ་འབད་མི་ཚུ་ལཱི་ ཕབ་ནི་མེད། 

 

དཔེ་བཀོད་ ༡ པ། རང་གི་ཨ་པ་ལཱི་བསྐྱལ་ནིའི་གཏང་ཡིག། 
༊ བྱམས་སྐྱོང་བཀའ་དྲིན་མཚུངས་མེད་དྲིན་ཅན་ཕ་རྒན་མཆོག་གི་དྲུང་དུ། 
 
       གུས་པས་གསོལ་དོན། དེ་ནི་ ད་རུས་ཕར་ལཱི་བཞུགས་པའི་ཕ་རྒན་
མཆོག་གི་སྐུ་གཟུགས་ཀྱི་མེ་ཏོག་ལཱི་ རྐྱེན་ངན་བ་མོས་མ་གཙེས་པར་བྱམས་བརྩེའི་ཐུགས་ཀྱིས་སྤུན་འཁོར་ནང་མི་ཚུ་ བདེ་བར་སྐྱོང་སྟེ་ཡོད་པའི་
གནས་ཚུལ་གྱི་ཕྱག་བྲིས་དང་ ལག་རྟགས་བཅས་ ངོམ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་གི་ལག་བརྒྱུད་གནང་བཏང་མི་དེ་ རང་གི་ལག་པར་ཉམས་མེད་
ཐོབ་སྟེ་ དངོས་མཇལ་ལས་ལྷག་པའི་དགའ་སྤྲོ་བྱུངམ་ལས་ བཀའ་དྲིན་ཆེ་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན། ནཱ་ལཱི་བུ་ཆུང་རང་ཡང་ དཀོན་མཆོག་གི་ཐུགས་རྗེ་
དང་ ཕ་རྒན་ཁྱེད་ར་གི་ཐུགས་སྨོན་ལས་ རྐྱེན་ངན་བར་ཆད་མེད་པར་ སློབ་སྦྱོང་ལཱི་བརྩོན་ངང་ཡོདཔ་ལས་ ཐུགས་མ་བདེཝ་ག་ནི་ཡང་མཛད་མི་
དགོ། མཚམས་དོན་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 
 
 ད་ལས་ཕར་ཡང་ ཕ་རྒན་གྱིས་གཙོས་པའི་ནང་མི་ཚུ་ལཱི་ འགལ་རྐྱེན་བར་ཆད་མེད་པར་ འཕྲལ་མགྱོགས་མཇལ་ཚུགས་པའི་རུ་འདོད་
བཅས། གནམ་ལཱུ་་་་་་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་ཚེས་་་་་་་་་་ལཱི་ བུ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་མིང་པས་ ས་གནས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་སློབ་གྲྭ་ནས་དྲན་
པའི་ངང་ལས་ 
 གུས་པས་ 
    ཕུལ།  
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དཔེ་བཀོད་ ༢ པ། རང་གི་ཨའི་ལཱི་བསྐྱལ་ནིའི་གཏང་ཡིག། 
 
༊ སྲིད་འདིར་བཀའ་དྲིན་འཁོར་མེད་དྲིན་ཅན་མ་རྒན་མཆོག་གི་དྲུང་དུ། 
 
      གུས་ཞུ་དེ་ནི་ ད་རུས་ དེ་ཁར་བཞུགས་ཡོད་པའི་དྲིན་ཅན་ཨའི་མཆོག་གི་
སྐུ་གཟུགས་དཀར་གསལ་ཟླ་བ་ལཱི་ གནོད་རྐྱེན་སྒྲ་གཅན་གྱིས་འཚེ་བ་མེད་པར་ བྱམས་བརྩེའི་འོད་ཀྱིས་ ཚེ་འདིར་གཅིག་ཁར་འབྲེལ་བའི་སྤུན་
འཁོར་ནང་མི་ཚུ་ བརྩེ་བས་སྐྱོང་བཞིན་པར་བཞུགས་ཡོད་པའི་རུ་འདོད་སྦོམ་ཡོད་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན། ནཱ་ལཱི་སྡོད་མི་ཕྲན་རང་ཡང་ གོང་མའི་སྐུ་
བསོད་དང་ དྲིན་ཅན་ཨ་མའི་ཐུགས་སྨོན་ལས་བརྟེན་ བདེ་ཞིང་སྐྱིད་པའི་ངང་ལཱི་གནས་ཏེ་ཡོད་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན། མཚམས་དོན་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 
 

ད་ལས་ཕར་ཡང་ དྲིན་ཅན་ཨའི་མཆོག་ལཱི་ བར་རྐྱེན་གྱིས་མ་གོས་པར་བཞུགས་ཐོག་ལས་  ཁྱིམ་ནང་གི་བདེ་སྡུག་གི་གནས་ཚུལ་
དང་ ནང་མའི་བཀའ་སློབ་ཀྱི་ཕྱག་བྲིས་ཆུ་བོའི་རྒྱུན་བཞིན་གནང་བར་ཞུ། ཞེས་གནམ་ལཱུ་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་་་་་་་ཚེས་་་་་་་་་ལཱི་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་
་་་་་མིང་པས་ 
 གུས་པས་ 
    ཕུལ། 
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དཔེ་བཀོད་ ༣ པ། བུམོ་གིས་ཨའི་ལཱི་བསྐྱལ་ནིའི་གཏང་ཡིག། 
 
༊ འཚོ་བའི་ལཱིས་རྟེན་སྐྱེས་པའི་དྲིན་ཅན་ཨའི་མཆོག་ལཱི། 
 
     ཁྱོད་རའི་བུམོ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་གིས་ཞུ་དོན། དེ་ནི་ ད་རུས་ཨའི་
ཁྱོད་ཡང་ སྐུ་ཁམས་བཟང་ཏོག་ཏོ་སྦེ་བཞུགས་ཡོད་པའི་རུ་བ་ཡོད། ནཱ་ལཱི་བུམོ་ང་ཡང་ གཟུགས་ཁམས་བདེ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་ དཔེ་ཆ་ཚུ་རྩ་
འགེངས་ཏེ་ལྷབ་དོ་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།  
 
 ད་རུས་ཨའི་ལཱི་ཞུ་ནི་གི་དོན་དག་ངོ་མ་འདི་ ང་བཅས་ཀྱི་སློབ་གྲྭ་ནང་ལཱི་ དུས་ཅི་ལས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ ཏའི་ཀཱྨོན་ཌོ་དང་ ཀ་ར་ཏི་
ཚུ་ཡང་སྟོན་ནི་གི་ལས་རིམ་ཡོད། འདི་གི་དོན་ལཱི་དགོ་པའི་གྱོན་ཆས་དང་ཅ་ཆས་ཚུ་ རང་གིས་བཅའ་སྒྲིག་རྐྱབ་དགོཔ་ལས་ དེ་ཉོ་ནི་གི་དོན་ལཱི་
ཨའི་གིས་ང་ལཱི་ཏི་རཱི་སྟོང་ཕྲག་ ༣ དེ་ཅིག་བསྐྱལ་གནང་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན་ལགས། ཞེས་སྤྱི་ལཱུ་་་་་་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་ཚེས་་་་་་་ལཱི་ ཁྱོད་རའི་བུམོ་
གོང་མིང་གིས་ 
 གུས་བཅས་ 
  ཕུལ། 
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དཔེ་བཀོད་ ༤ པ། ཨའི་གིས་བུ་ལཱི་བསྐྱལ་ནིའི་གཏང་ཡིག། 
 
༆ ཧིང་ལས་གཅེས་པའི་བུ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཁམས་བཟང་ལཱི། དོན་འབྲས་ དེ་ནི་ ཁྱོད་ཡང་དཀོན་མཆོག་གི་ཐུགས་རྗེ་ལས་ 
ཧེ་མ་བཟུམ་སྦེ་ར་ཡོདཔ་འོང་མནོ་བའི་རུ་བ་དང་ ནཱ་ང་བཅས་ཡང་ ལུགས་ཤོམ་སྦེ་ཡོད། 
 
 ང་གིས་གོ་དོ་བཟུམ་འབད་བ་ཅིན་ ཁྱོད་ཀྱི་སློབ་གྲྭ་ནང་ལཱི་ སློབ་ཕྲུག་ལ་ལཱི་ཅིག་གིས་ ཆ་རཱུགས་བཀྲ་མ་ཤིསཔ་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ 
ཁ་བསྡོམས་ཏེ་ མི་གཞན་དང་གཅིག་ཁར་འཐབ་འཛིང་རུ་ཡང་ འབད་བའི་ལཱུ་རྒྱུས་གོཝ་མས། འདི་ཚུ་བདེན་པ་ཅིན་ ལུགས་ཤོམ་སྤུ་ལས་ར་
མེནམ་ཨིནམ་ ཁྱོད་ར་གིས་ཧ་གོ་དགོ། 

 
 རཱུགས་ག་དེ་སྦེ་འབད་རཱིང་ རང་ཟེར་མི་འདི་ ཕམ་ཉམ་ཆུང་གི་ཨ་ལཱི་ཨིན་པའི་མནོ་བསམ་བཏང་སྟེ་ ཆ་རཱུགས་བྱང་ཉེས་དང་གཅིག་
ཁར་ ཁ་བསྡོམ་ནི་ཚུ་ལུགས་ཤོམ་མེན་ཟེར་ ཁ་བཀོད་བྱིན་མི་འདི་ལཱི་ བུ་ཁྱོད་ཀྱིས་ཡང་ ཉན་ཁུག་བཏབ་འོང་མནོ་བའི་རུ་བ་ཡོད། 

 
 བདུན་ཕྲག་ཤུལ་མའི་ངལ་གསོ་ལཱི་ ནུམོ་ཆུང་ཤོས་ང་བཅས་གཉིས་ ཁྱོད་ཕྱད་པར་འཐོན་འོང་། ད་རིས་སླབ་ནི་དེ་ཅིག་ར་ཨིན། ཞེས་
གནམ་ལཱུ་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་ཚེས་་་་་་་ལཱི་ ཁྱོད་རའི་ཨའི་གིས་ ཐིམ་ཕུག་ལས་བསྲིངས། 
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དཔེ་བཀོད་ ༥ པ། རང་གི་ཨམ་སྲུ་ལཱི་བསྐྱལ་ནིའི་གཏང་ཡིག། 
 
༆ བརྩེ་གདུང་ཡིད་ཀྱི་འཁྲི་ཤིང་ཚེ་གང་གཏན་གྱི་སྙིང་གྲོགས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལཱི། 
          ད་རུས་སྙིང་གྲོགས་ཁྱོད་གཟུགས་མཛེས་པའི་འཁྲི་ཤིང་
གསར་པའི་ལཱུ་འདབ་རྒྱས་བཞིན་པའི་ངང་ལས་ མཛད་སྤྱོད་ཡ་རབས་བཟང་པོའི་དགེ་མཚན་གྱི་དྲི་བཟང་འཐུལ་བཞིན་དུ་ཡོད་པའི་རུ་བ་ཡོད། འདི་
ཁར་ཕྲན་རང་ཡང་ མཆོག་གསུམ་དམ་པའི་བྱིན་མཐུ་ལས་ སྔར་བཞིན་བདེ་བར་ཡོད། མཚམས་དོན་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 
 
 ཕྱིན་ཆད་ད་ལས་ཕར་ཡང་ ཐ་དམ་ཚིག་འགྱུར་བ་མེད་པའི་ དག་སྣང་སེམས་ལས་མ་ཡོལ་བའི་ཐོག་ནས་ བརྩེ་བའི་གསུང་འཕྲིན་ཡང་ 
དལ་འགྲོའི་རྒྱུན་བཞིན་ལྷུག་སྩོལ་ཡོད་པར་ཞུ། ཞེས་གནམ་ལཱུ་་་་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་་་་་་་ཚེས་ལཱི་་་་་་་་་་་་་་་་་བརྩེ་གྲོགས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་མིང་
པས་རྟེན་སྟོང་མིན་ཙམ་དུ་དཀྱི་ར་ཁྲ་གསར་བུབས་ ༡ བཅས་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་ནས་ 

     སྤེལ། 
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དཔེ་བཀོད་ ༦ པ། རང་གི་རྨགཔ་ལཱི་བསྐྱལ་ནིའི་ཡི་གུ། 
 
༆ བརྩེ་གདུང་འགྱུར་བ་མེད་པའི་སྙིང་གྲོགས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལཱི། 

    ད་རུས་སྐབས་ ཁྱོད་ཡང་ གཟུགས་ཁམས་བདེ་བའི་ 
ཐོག་ལཱི་ ལཱ་འདི་ཚུ་ལུགས་ཤོམ་སྦེ་ར་ འགྱོ་དོ་ཡོདཔ་འོང་མནོ་བའི་རུ་བ་ཡོད། ང་ཡང་ ཨ་ལཱི་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ གཡུས་ཁ་ལཱི་ ལུགས་
ཤོམ་སྦེ་ཡོད་པའི་གུར་ ཁ་ཙ་ཁ་ཉིནམ་ཅིག་ཁར་ བྱཱ་ལཱ་ཚུ་མཇུག་བསྡུཝ་ཅིག་ར་ཨིན། 
 
 ད་རུས་ནངས་པར་ རཱུགས་ཁྱིམ་ཚང་ཚུ་ག་ར་ སེར་ཆོག་གཏང་བའི་བསྒང་ཡོད། ང་བཅས་ཡང་ སེར་ཆོག་གི་དོན་ལཱི་ གྲ་སྒྲིག་འབད་
དོ་ཡོདཔ་ལས་ དེ་བསྒང་ཁྱོད་ར་ག་དེ་འབད་རཱིང་ལྷོདཔ་སྦེ་འོང་དགོཔ་མ་ཚད་ ཕྱག་འགྱེདཔ་ཕུལ་ནི་གི་དོནལཱི་ དངུལ་ཁང་ནང་ལས་དངུལ་ལཱུར་
གསརཔ་དང་ ཕྱི་མ་ཡང་སོར་ཏེ་འབག་འོང་གནང་ཟེར་སླབ་ནི་ཨིན། སྤྱི་ལཱུ་་་་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་ཚེས་་་་་་་ལཱི་ ཁྱོད་རའི་གནས་ཚང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་
གིས་ 
 ཕུལ། 
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དཔེ་བཀོད་ ༧ པ། ལྟ་ལྟོ་ཚང་ཅིག་ལཱི་བསྐྱལ་ནིའི་གཏང་ཡིག། 
 
༆ ཤེས་ལྡན་ལྟོ་ཚང་བཀྲ་ཤིས་དབང་ཆེན་སྐུ་འཚོ་གཙང་བའི་ཕྱག་ལཱི།  
       ཞུ་འབྲས་དེ་ནི་ ཚེ་རབས་ལུ་ཤ་ལས་བསགས་པའི་བསོད་ནམས་ཀྱི་
དངོས་པོ་གངས་རིའི་ཕུང་པོ་དེའི་དཀར་བའི་ལཱུགས་ལས་ ལུགས་བྱས་ཀྱི་ཆུ་ཀླུང་བར་མེད་ལཱི་འབབ་སྟེ་ འདོད་ཡོན་གྱི་ལཱུངས་སྤྱོད་དང་ལྡན་པར་
ཡོད་པ་ནི་ཡིད་སྤྲོ་ཆེ། ནཱ་ལཱི་ཡང་ དཀོན་མཆོག་གི་ཐུགས་རྗེ་ལས་ འབྱུང་ཁམས་ལཱི་ཉེར་འཚེ་མེད་པར་སྔར་བཞིན་དུ་ཡོད། མཚམས་དོན་་་་་་། 
 

ཕྱིན་ཆད་ཡང་། སྐུ་དང་མཛད་པ་ཡར་ལྡན་གྱི་ངོས་ནས་ ཐུགས་སྣང་དཀར་བའི་འཕྲིན་ཡིག་ཡང་གསེར་ལྡན་དགའ་མའི་རྒྱུན་བཞིན་
ཡོད་པར་ཞུ།  ཞེས་གནམ་ལཱུ་་་་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་་་་ཚེས་་་་་་ལཱི་་་་་་་མིང་པས་ 
        ཕུལ། 
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དཔེ་བཀོད་ ༨ པ།  རང་གི་མཐུན་བཤེས་ཅིག་ལཱི་བསྐྱལ་ནིའི་རྩོམ། 
 
༆ ལུགས་བྱས་ཡོངས་སུ་འཁྱིལ་བའི་ཆུ་གཏེར་ལས། །ཉེར་འཁྲུངས་དགེ་མཚན་འབུམ་ལྡན་བསིལ་ཟེར་འོད། །རིས་མེད་ཀུན་ལ་ཕན་
བདེའི་དཔལ་སྟེར་བའི། །གྲོགས་མཆོག་ཟླ་བ་གཞོན་ནུའི་ཞབས་དྲུང་དུ།། 
      རྙེད་དཀའི་དལ་རྟེན་འཁྲི་ཤིང་ཐོབ་ན་ཡང་། །མཐུན་རྐྱེན་འཁོར་ལཱུའི་ཆ་ཤས་
རབ་དམན་པས། །ལང་ཚོའི་ཆ་ཤས་ངོམས་པར་མ་ནུས་པའི། །གྲོགས་དམན་ཡལ་འདབ་དུད་བཞིན་མཆིད་འདི་ཞུ། །གྲངས་མེད་ཚེ་རབས་སྔོན་
ནས་ཚོགས་གཉིས་ཀྱི། །འབྲས་བུའི་དགེ་མཚན་མངོན་མཐོའི་དཔལ་ཡོན་ལས། །དགེ་ལུགས་སྟོང་ལྡན་སྐུ་མཛད་གོང་འཕེལ་ངོས། །བདག་
གཞན་དོན་གཉིས་འགྲུབ་འདི་བཀའ་དྲིན་དཔལ། །འདི་ན་བདག་ཀྱང་མཆོག་གསུམ་བྱིན་མཐུ་ཡིས། །ལང་ཚོའི་འཁྲི་ཤིང་ཉེས་པའི་སྐྱོན་བྲལ་
ཡང་། །མནོག་ཆུང་བྱ་བ་ཕྲ་མོའི་རླུང་གསེབ་ཏུ། །རྣམ་གཡེང་ཡ་ཡོའི་ངང་དུ་འདའ་བཞིན་གནས།། མཚམས་དོན་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 
 
 སླད་མའི་ཆར་ཡང་ཁྱོད་སྐུ་ཀུ་མུད་གཉེན། །མི་མཐུན་སྒྲ་གཅན་གནོད་པ་རིང་འབྲལ་ཞིང་། །མཛད་བཟང་གླིང་བཞིའི་མུན་པ་རབ་བསལ་
ནས། །རྣམ་མང་སྐྱེ་དགུའི་དཔལ་དུ་བཞུགས་པར་སྨོན། །དེ་སྐད་ཞུ་མཆིད་སྙན་འཇེབས་བྲལ་ན་ཡང་། །དག་སྣང་མཐུན་པའི་གནས་ཚུལ་གདུང་
བའི་དབྱངས། །ལྷག་བསམ་དྲི་མེད་དར་དཀར་རྟེན་བརྒྱུད་དེ། །བརྩེ་སེམས་རླུང་གིས་མཁའ་ལམ་ཕྱོགས་སུ་འཕུར།། གནམ་ལཱུ་་་་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་
ཚེས་་་་་་ལཱི་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་མིང་པས་ 
      ཕུལ། 
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དཔེ་བཀོད་ ༩ པ། རང་གི་ལཱ་རཱིབ་འབད་མི་རྒན་ཤོསམ་ཅིག་ལཱི་བསྐྱལ་ནིའི་གཏང་ཡིག། 
 
༆ ཤེས་རིག་རྣམ་པར་བཀྲ་བའི་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་བློ་ཡངས་ལཱི། དོན་འབྲས་དེ་ནི་ ཁྱོད་ཡང་ལང་ཚོའི་མེ་ཏོག་ལཱི་ བ་མོའི་རུག་བྱ་
དང་བྲལ་ཏེ་ ཕྱི་ནང་བྱ་འོས་ཀྱི་དྲི་བསུང་འཐུལ་བཞིན་དུ་ཡོད་པ་ཡིད་དགའ་ཆེ། ནཱ་ལཱི་ང་ཡང་ ལཱིས་སེམས་ཧེ་མ་བཟུམ་བདེ་བའི་ངང་ལས་ དུས་
རྒྱུན་གྱི་ལཱ་ལཱི་བརྩོན་བཞིན་ཡོད། མཚམས་དོན་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 
 
 ད་ལས་ཕར་ཡང་ ལང་ཚོའི་མེ་ཏོག་ལཱི་གཅེས་སྐྱོང་གང་གཟབ་གལ་ཆེ་བ་ཡིད་འཇགས་ཡོད་པ་དང་། རིང་མིན་འཕྲལ་དུ་ངོ་འཕྲད་འོང་
བའི་རུ་བ་བཅས།  གནམ་ལཱུ་་་་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་ཚེས་་་་་་་་ལཱི་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ནས་སྤེལ། 
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དཔེ་བཀོད་ ༡༠ པ། རང་གི་ལཱ་རཱིབ་འབད་མི་གཞོན་ཤོསམ་ཅིག་ལཱི་བསྐྱལ་ནིའི་གཏང་ཡིག། 
 
༆ ཚེ་དབང་དར་རྒྱས་ཁམས་བཟང་ལྡན་པ་ལཱི། ད་རུས་ཁྱོད་ཡང་བླ་མ་དཀོན་མཆོག་གི་ཐུགས་རྗེ་ལས་ ཧེ་མ་བཟུམ་ར་སྡོད་ཡོདཔ་འོང་མནོ་
བའི་རུ་བ་ཡོད། ང་ཡང་ད་ལྟོ་གཟུགས་ཕུང་ལཱི་ཉེར་འཚེ་མེད་པར་བདེ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་ར་ཡོད། མཚམས་དོན་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 
 
 ད་ལས་ཕར་ཡང་ ནམ་ར་འབད་རཱིང་ རང་གི་དཀོན་མཆོག་སེམས་དང་མ་བྲལ་བར་དྲན་ཐོག་ལས་ ཁྱོད་ར་གིས་འབད་དགོ་པའི་ལཱ་ཚུ་ 
འཐུས་ཤོར་མེད་པར་ འབད་ནི་གི་མནོ་བསམ་གཏང་དགོཔ་སེམས་ལཱི་ངེས། ཞེས་གནམ་ལཱུ་་་་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་་་་ཚེས་་་་ལཱི་་་་་་་་་་་་གིས་སྤེལ། 
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དཔེ་བཀོད་ ༡༡ པ། རང་གིས་དགའ་བའི་བུམོ་ཅིག་ལཱི་བསྐྱལ་ནིའི་ཡི་གུ། 
 
༆ ཧིང་ལས་དགའ་བའི་བུམོ་་་་་་་་་་་་་་་་ལཱི། 
     ཞུ་འབྲས། དེ་ནི་ ཁྱོད་ཡང་ཕ་ལཱི་ལུགས་ཤོམ་སྦེ་ ཡོད་པའི་རུ་བ་ཡོད། ང་ཡང་ ནཱ་ལཱི་
ཕྱིའི་གཟུགས་ལཱི་ ན་ཚ་ག་ནི་ཡང་མེད་རཱིང་ ནང་སེམས་ལཱི་ སྡུག་བསྔལ་སྦོམ་ཅིག་ཕོག་སྟེ་ ཟ་རཱིང་བཅུད་མེད་ ཉལ་རཱིང་གཉིད་མེདཔ་སྦེ་
སྡོད་ཡོད། དེ་ཡང་ མདང་ཞག་ཁྱོད་དང་ང་ ཁ་འབྱལ་བའི་ཉིནམ་ལས་ཚུར་ ཉིན་མ་ལཱ་འབད་བའི་སྐབས་ལཱི་ཡང་ སེམས་ཁར་ཁྱོད་ར་དྲན། 
ནུབ་མོ་ཉལ་བའི་གཉིད་ལམ་ནང་ཡང་ ཁྱོད་ར་མཐོང་དོ་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན། 
 
 ཁྱོད་ཀྱིས་ཡང་ མདང་ཞག་སླབ་དོ་བཟུམ་སྦེ་ར་ སེམས་ལཱི་འགྱུར་བ་མེད་ དམ་ཚིག་ལཱི་འཁྲུལ་བ་མ་ཞུགས་པར་ ཁ་ཚིག་དང་
འཁྲིལ་ཏེ་ར་འབད་འོང་མནོ་བའི་རུ་བ་ཡོད། འཕྲལ་ར་གཅིག་ཁར་ཕྱད་ནི་གི་སྨོན་ལམ་དང་བཅསཔ་སྦེ་ སྤྱི་ལཱུ་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་ཚེས་་་་་་་ལཱི་ 
ཁྱོད་ལཱི་དགའ་མི་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་གིས་ཐིམ་ཕུག་ལས་ 
       སྤེལ། 
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དཔེ་བཀོད་ ༡༢ པ། རང་གིས་དགའ་བའི་བུ་ཅིག་ལཱི་བསྐྱལ་ནིའི་ཡི་གུ། 
 
༆ ཧིང་གི་ཆ་རཱུགས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཁམས་བཟང་ལཱི། 
         ཞུ་འབྲས། དེ་ནི་ ད་རུས་ཁྱོད་ཡང་ཕ་ལཱི་ བདེ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་ཡོད་པའི་གུར་ ཁྱོད་
རའི་ཡིག་ཚང་གི་ལཱ་འདི་ཚུ་ ལུགས་ཤོམ་སྦེ་ར་ འགྱོ་དོ་ཡོདཔ་འོང་མནོ་བའི་རུ་བ་ཡོད། ང་ཡང་ནཱ་ལཱི་ བདེ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་ར་ ཡོདཔ་མ་ཚད་ 
ཨའི་དང་གཅིག་ཁར་ ཁྱིམ་ནང་གི་གཡོག་ལཱ་ཚུ་ རིམ་པ་བཞིན་དུ་འབད་དེ་ཡོད། 
 
 ད་རིས་ང་གིས་ ཁྱོད་ལཱི་སླབ་དགོཔ་ ངོ་མ་འདི་ར་ མདང་ཞག་ཁྱོད་ར་གིས་ སླབ་དོ་བཟུམ་ ཚེས་བཅུ་གི་ངལ་གསོ་སྐབས་ལཱི་ ང་
ལུན་པར་འོང་ནི་གི་རུ་བ་སྦོམ་སྐྱེད་དོ།ག་དེམ་ཅིག་སྦེ་ དེ་བསྒང་འོང་མ་ཚུགས་པ་ཅིན་ སྐྱེས་པའི་ཁ་ཚིག་དང་ ཟ་མའི་གཏམ་ཚིག་ ཟེར་མི་འདི་
ཡང་ ཁུངས་མེདཔ་འགྱོ་ནི་བཟུམ་མཐོངམ་ལས་ ཁྱོད་ཀྱིས་འབད་རཱིང་ དེ་ཚུ་སེམས་ཁར་བཞག་སྟེ་འབད་གནང་ཟེར་སླབ་ནི་དང་གཅིག་ཁར་ 
སྤྱི་ལཱུ་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་ཚེས་་་་་་་ལཱི་ ཉིན་ནུབ་མེད་པར་ ཁྱོད་དྲན་ཏེ་སྡོད་མི་བུམོ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་གིས་ ཐིམ་ཕུག་ལས་ 
           ཕུལ། 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

333 
 

 

དཔེ་བཀོད་ ༡༣ པ། ཨ་རཱུགས་དགའ་རཱུགས་བུམོ་ཅིག་ལཱི་བསྐྱལ་ནིའི་གཏང་ཡིག། 
 
༆ ངེའི་མཛེས་ལྡན་ཡིད་འཕྲོག་ལྷ་མོ་ལཱི། 
    ཆེད་ཞུ། དེ་ནི་ སྔོན་བསགས་བསོད་ནམས་ཀྱི་མཐུ་ལས་བསྐྲུན་པའི་ མཛེས་པའི་སྐུ་གཟུགས་
པདྨ་དཀར་པོའི་སྡོང་པོ་ལཱི་ ཞལ་རས་འདབ་བརྒྱའི་མེ་ཏོག་རྒྱས་པའི་ངོས་ལས་ དྲི་ཞིམ་གུར་གུམ་གྱི་དྲི་ངད་འཐུལ་བའི་ཁར་ གསུང་སྙན་ཚངས་
པའི་དབྱངས་ཀྱི་སྙིང་གཏམ་སྦྲང་རྩིའི་ཐིགས་པ་ དཀར་པོའི་རྒྱ་ཤོག་གི་ལཱུགས་ལཱི་ འཇམ་པའི་ཕྱག་གིས་བཀོད་དེ་གནང་མི་དེ་ ཉམས་མེད་
ལག་པར་འབྱོར་བའི་དགའ་ཚོར་སྙིང་གི་བདུད་རྩིར་གྱུརཝ་ལས་ཡིད་འཕྲོག་དངོས་སུ་མཇལ་བ་ལས་ལྷག་པའི་དགའ་སྤྲོ་བྱུང་ཡི། ནཱ་ལཱི་ ད་རུས་ལཱ་
སྣ་མང་བའི་སྟབས་ཀྱིས་ དངོས་ཅན་སྒྱུ་མའི་ལཱིས་ལཱི་ དལ་ཁོམ་མ་ཐོབ་སྟེ་འབད་རཱིང་ དངོས་མེད་སེམས་ཀྱི་ནང་ལཱི་ ཨ་རྟག་ར་ཁྱོད་ཀྱི་
གཟུགས་སྣང་ཡལ་མེད་སེམས་ཁར་དྲན་བཞིན་དུ་ཡོད། ད་རུས་སེམས་ཀྱི་དག་སྣང་གི་རྟེན་དུ་ རིན་ཆེན་དང་པའི་རྒྱུ་ལས་གྲུབ་པའི་ གཡུ་ཕྲ་ཅན་
གྱི་མཛུབ་དཀྱི་ ༡ དང་བཅས་ གནམ་ལཱུ་་་་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་ཚེས་་་་་་་ལཱི་ ཁྱོད་ཀྱི་བརྩེ་གྲོགས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་མིང་པས་རང་སེམས་
གདུང་བའི་ངང་ནས་ 
   བསྲིངས། 
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བམ་ཚན་བཞི་པ། ཡིག་རིགས་ལམ་སནོ་གཞན། 
1. གྲོས་གཞི་དང་ལས་རིམ་ གྲོས་ཆོད་ཡིག་རིགས། 
2. ཆེད་བརྗོད་དང་ངོ་སརོ་ རྒྱབ་སོན་ཡིག་རིགས། 
3. ཉོག་མེད་དང་ལག་ཁྱེར་ དབང་ཚད་ཡིག་རིགས། 
4. འབྲེལ་ཞུ་དང་འབརོ་འཛིན་ཡིག་རིགས། 
5. མགྲོན་ཞུ་དང་མགྲོན་བརྡ་ བཀྲ་ཤིས་ལེགས་སོན་ཡིག་རིགས། 
6. ཡིག་རིགས་ལམ་སོན་ལྷན་ཐབས། 
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ལེའུ་བདུན་པ། ཡིག་རིགས་ལམ་སནོ་གཞན། 
༡ ངོ་སྤྲོད། 
ཡིག་རིགས་ལམ་སྟོན་གཞན་ཟེར་མི་འདི་ གོང་ལཱི་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་ གཞུང་འབྲེལ་དང་ཚོང་འབྲེལ་ སྒེར་འབྲེལ་ཚུ་གི་ཡིག་འགྲུལ་ལམ་
ལཱིགས་ནང་མ་ཚུད་པའི་ཡིག་རིགས་ཚུ་ཨིན། དེ་འབདཝ་ད་ འོག་ལཱི་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་གི་ཡིག་རིགས་ལམ་སྟོན་ཚུ་ གཞུང་འབྲེལ་དང་ཚོང་
འབྲེལ་ སྒེར་འབྲེལ་གྱི་གནད་དོན་གཞན་ཚུ་ནང་ལཱི་ཡང་ ལག་ལུན་འཐབ་དགོཔ་ཡོད། དེ་མ་ཚད་ཡིག་རིགས་ཀྱི་ལམ་སྟོན་ལྷན་ཐབས་ཚུ་ཡང་ 
ཡིག་རིགས་ག་ར་དང་གཅིག་ཁར་ལག་ལུན་འཐབ་དགོཔ་ཨིན། 

 

༢ དབྱེ་བ། 
ཡིག་རིགས་ལམ་སྟོན་གཞན་གྱི་ལུའུ་འདི་ནང་ལཱི་གཞུང་འབྲེལ་དང་ཚོང་འབྲེལ་ སྒེར་འབྲེལ་ཚུ་གི་དབྱེ་བ་ནང་མ་ཚུད་པའི་ཡིག་རིགས་དང་ དེ་
ལས་ ཡིག་རིགས་ཀྱི་དབྱེ་བ་གཞན་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ ལག་ལུན་འཐབ་དགོ་པའི་ཡིག་རིགས་ཀྱི་ལམ་སྟོན་ལྷན་ཐབས་དང་ཁག་གཉིས་སྦེ་ཡོད། 
 

ཡིག་རིགས་ལམ་སྟོན་གཞན། 

1. གྲོས་གཞི། 
2. ལས་རིམ། 
3. གྲོས་ཆོད། 
4. ཆེད་བརྗོད། 
5. ངོ་སྦྱོར་ཡི་གུ། 
6. རྒྱབ་སྣོན་ངོ་སྦྱོར། 
7. ཉོག་མེད་ཡིག་རིགས། 
8. ལག་ཁྱེར་ཡིག་རིགས། 
9. དབང་ཚད་ཡིག་རིགས། 
10.འབྲེལ་ཞུའི་ཡིག་རིགས། 
11.འབྱོར་འཛིན་ཡིག་རིགས། 
12.མགྲོན་ཞུ་དང་མགྲོན་བརྡའི་ཡིག་རིགས། 
13.བཀྲ་ཤིས་ལུགས་སྨོན་གྱི་ཡིག་རིགས།  
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༣ སྒྲིག་བཀོད་དང་མཚན་ཉིད། 
ཡིག་རིགས་ལམ་སྟོན་གཞན་གྱི་རིགས་འདི་ནང་ སྒྲིག་བཀོད་དང་མཚན་ཉིད་གཅིག་གིས་འགབ་མ་ཚུགསཔ་ལས་ གནད་དོན་རུ་རུ་བཞིན་གྱི་སྒྲིག་
བཀོད་དང་མཚན་ཉིད་མ་འདྲཝ་ཚུ་ འོག་ལཱི་གནད་དོན་རུ་རུ་བཞིན་གྱི་ནང་ལཱི་བཀོད་དེ་ཡོད། 
 

༤ ཡིག་རིགས་ལམ་སྟོན་གཞན་གྱི་དཔེ་བཀོད། 
ཀ གྲོས་གཞི་དང་ལས་རིམ་ གྲོས་ཆོད་ཡིག་རིགས། 
གོ་དོན། 

གྲོས་གཞི་ཟེར་མི་འདི་ གཞུང་སྒེར་ལས་སྡེ་ག་ཏེ་ར་འབད་རཱིང་ ཞལ་འཛོམས་ནང་ གསུང་གྲོས་གནང་ནི་གི་གྲོས་ཐོ་བཀོད་མི་གི་ཡི་གུ་ལཱི་སླབ་
ཨིན། 

 

སྒྲིག་བཀོད། 

གྲོས་གཞི་ག་ཅི་ར་བཙུགས་རཱིང་ གནད་དོན་ཆེ་ཆུང་གི་རིམ་པ་དང་བསྟུན་ཏེ་ ནང་གསེས་ཀྱི་དབྱེ་བ་ཚུ་ ཀ་རྟགས་བསྒྲིག་སྟེ་བཙུགས་དགོ། དེ་
ཡང་ གནད་དོན་གལ་ཆེ་ཆུང་དང་བསྟུན་ཏེ་ དེབ་ཆུང་སྦེ་བཟོ་ནི་དང་ དོན་ཚན་ཡིག་ཐོག་ལཱི་བཀོད་དེ་བཟོ་ནི་ལ་སོགས་པ་ རྒྱས་བསྡུས་སྣ་
ཚོགས་སྦེ་བཟོ་ནི་ཡོད། 

 

དེ་ནང་ལཱི་ གསུང་གྲོས་གནང་དགོ་པའི་དོན་ཚན་ཚུ་ གལ་གནད་ཆེ་ཆུང་གི་གོ་རིམ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ བཙུགས་དགོཔ་དང་། དེ་ཡང་དང་པ་ གྲོས་
གཞི་གཏན་འབེབས་འབད་ནིའི་གསུང་གྲོས་དང་ གཉིས་པ་ལཱི་ ལཱུ་འཁོར་དང་ཟླ་འཁོར་གྱི་དུས་རིམ་བཞིན་འཛོམས་མི་ཞལ་འཛོམས་ཅིག་ཨིན་པ་
ཅིན་ འདས་པའི་ཞལ་འཛོམས་ཀྱི་གྲོས་ཆོད་དང་ལུན་གྱི་གསུང་གྲོས་བཀོད་དགོ། དེ་ལས་ གསུང་གྲོས་གཞན་ཚུ་རིམ་པ་བཞིན་དུ་བཀོད་ནི་དང་ 
དུས་རིམ་གྱི་ཞལ་འཛོམས་ཨིན་པ་ཅིན་ མཇུག་ལཱི་ར་ རྗེས་མའི་ཞལ་འཛོམས་ནམ་འཚོག་ནི་ཨིན་ན་གི་དུས་ཚོད་བཀག་ནི་དང་ གྲོས་གཞི་
བཀོད་དགོ། 

 

མཚན་ཉིད། 

1. གྲོས་གཞི་ནང་ལཱི་གསུང་གྲོས་གནང་དགོ་པའི་གནད་དོན་ག་ར་ཚང་དགོ། 
2. གནད་དོན་དེ་ཚུ་གི་འབྲེལ་གཏུགས་རྒྱབ་ཁུངས་ཚུད་དགོ། 
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3. གནད་དོན་རུ་རུ་བཞིན་དུ་གསལ་བཤད་ཞུ་མིའི་ངོ་སྤྲོད་འབད་དགོ། 
4. སྐབས་ཐོབ་དང་བསྟུན་ཏེ་ གྲོས་གཞིའི་ལན་རྐྱབ་དགོ་མི་ག་ཨིན་ན་གི་ལཱ་འགན་ཡང་བཀོད་སྲོལ་ཡོད། 
5. ཐུན་ཚད་དང་དུས་ཚོད་ཀྱི་རིམ་པ་བཀོད་དགོཔ་དང་ བཀོད་མ་དགོཔ་ཁག་གཉིས་ཡོད། 
 

དྲན་གསོ། 
གྲོས་གཞི་དེ་ ཞལ་འཛོམས་དངོས་གཞི་འགོ་བཙུགས་མ་རན་པའི་ཉུང་ཤོས་བདུན་ཕྲག་གཅིག་གི་སྔ་གོང་ལས་ འཐུས་མིའི་ཚུ་ལཱི་ཕུལ་དགོ། 
 

དཔེ་བཀོད་ ༡ པ།  ལམ་བསལ་དགོ་པའི་གྲོས་གཞི། 
 
1. སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་བཏོན་དགོ་པའི་ཞུ་བ། (གྲོས་གཞི་ནང་གསེས་གནད་དོན་དབྱེ་བ་གཅིག་འབད་བ་ཅིན་དང་ སྤྱི་འོག་ལས་རྒེད་འོག་

ཚོགས་སྡེ་ནང་ཕུལ་བ་ཅིན) 
 
དར་དཀར་ན་རྫོང་ཁག་ དེའུ་ར་ལི་སྤྱི་འོག་གི་མི་སེར་ལས་ དེའུ་ར་ལི་རྒེད་འོག་ཚོགས་སྡེ་ཐེངས་ ༡༣ པའི་ནང་གྲོས་གཞི་ཕུལ་
དོན། 
 
སྤྱིར་རྒེད་འོག་འདི་དང་ སྒོས་སུ་ སྤྱི་འོག་འདི་ནང་གི་མི་སེར་ཚུ་གི་ནང་འཁོད་ཐོན་སྐྱེད་ཚུ་ ཚོང་སྒྱུར་འཐབ་ངོ་བདེ་ནི་གི་དོན་ལཱི་ ལྷ་
མོའི་རྫིང་ཁ་ལས་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་ཚུན་ སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་ཅིག་ སེལ་ཐབས་མཛད་གནང་དགོ་པའི་ཞུ་བ། 

 
2. གཞུང་ལམ་གྱི་སྐོར། 

 
(གྲོས་གཞི་ནང་གསེས་གནད་དོན་དབྱེ་བ་ཁག་གཉིས་ཡོད་པ་ཅིན་དང་ དེ་ཡང་ རྒེད་འོག་ཚོགས་སྡེ་ལས་རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུའི་ནང་
ཕུལ་བ་ཅིན) བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་ ཇོ་མོ་གཙང་མཁར་དང་མར་ཚ་ལ་རྒེད་འོག་གི་མི་སེར་ཚུ་ལས་ རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་ 
༥༠ པའི་ནང་གྲོས་གཞི་ཕུལ་དོན། 
 
ཀ ཇོ་མོ་གཙང་མཁར་དང་མར་ཚ་ལ་རྒེད་འོག་གི་མི་སེར་ཚུ་ རྫོང་ཁག་གཞན་དང་འབྲེལ་བ་འཐབ་དགོཔ་ཐོནམ་ད་ རྒྱལ་ཁབ་

ནང་འཁོད་ལས་ འགྲོ་འགྲུལ་འབད་སའི་གཞུང་ལམ་ཅིག་མེད་ནི་དེ་གིས་ མི་སེར་ཚུ་ ཕར་ཚུར་འགྲོ་འགྲུལ་འབདཝ་ད་ 



 

338 
 

 

དཀའ་ངལ་སྦོམ་ར་འབྱུང་བཞིན་ཡོད་མི་དེ་ སེལ་ཐབས་ཀྱི་དོན་ལཱི་ གཞུང་ལམ་གསར་བཏོན་གྱི་འཆར་གཞི་དང་འཁྲིལ་ 
ཕྱག་ལཱ་གང་མགྱོགས་འགོ་བཙུག་གནང་དགོ་པའི་ཞུ་བ་དང་། 

 
ཁ ད་ལྟོ་དཔག་ཚད་བཀལ་ཡོད་མི་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ གཞུང་ལམ་དེ་གིས་ ཇོ་མོ་གཙང་མཁར་གྱི་གཡུས་ཚན་ཁག་གཉིས་ལཱི་

མ་གཏོགས་ གཞན་ལཱི་ཕན་ཐོགས་མི་འབྱུང་ནི་ཨིནམ་ལས་ རབ་བྱུང་པ་ཅིན་ ཧེ་མ་བཀལ་བའི་དཔག་ཚད་འདི་ 
བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དེ་ ས་གནས་ སྒང་ལ་སྤོང་ཟེར་ས་ལས་སྦེ་ བཏོན་ཐབས་ཅིག་ཡོད་པ་ཅིན་ ཇོ་མོ་གཙང་མཁར་གྱི་
གཡུས་ཚན་གེ་ར་ལཱི་ ཕན་ཐོགས་འབྱུང་ནི་ཨིན་པའི་ཞུ་བ། 

 
3. གྲོང་གསེབ་ཤིང་ཆས་སྐོར། (གྲོས་གཞིའི་ནང་གསེས་གནད་དོན་དབྱེ་བ་ཁག་གསུམ་སྦེ་ཡོད་པ་ཅིན་དང་ རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུ་ལས་

རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའི་ནང་ཕུལ་བ་ཅིན།) 
སྤུ་ན་ཁ་རྫོང་ཁག་ ཆུ་སྦུག་རྒེད་འོག་གི་མི་སེར་ལས་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་ ༥ པའི་ནང་གྲོས་གཞི་ཕུལ་དོན། 

ཀ གྲོང་གསེབ་མི་སེར་ཚུ་ རང་གི་གཏན་ཁྱིམ་ཉམས་བཅོས་འབད་ནི་གི་དོན་ལཱི་ ཤིང་གི་རྩ་བོ་ཐོབ་ལམ་འདི་ ཚད་བཟུང་མེད་
པར་ ཁྱིམ་ཅིག་གི་དོན་ལཱི་ ལང་པའི་ཤིང་ཆས་མཁོ་འདོད་དང་བསྟུན་ཞུ་ཆོགཔ་ཅིག་མཛད་གནང་དགོ་པའི་ཞུ་བ་དང་། 

 
ཁ ཤིང་ཆས་ཚུ་ཡང་ཤིང་དྲ་ཁང་ནང་ལས་ མི་སེར་གྱི་གོང་ཚད་ཁར་ཉོ་ཆོག་པའི་སྐྱིད་སྡུག་ཞུ་ནི། 

 
ག ཤིང་གི་ཆོག་ཐམ་ཞུ་བར་ རྫོང་ཁག་ཡིག་ཚང་ལྟེ་བ་ནང་འགྱོ་མ་དགོ་པར་ རྒེད་འོག་ལྟེ་བའི་ཡིག་ཚང་ནང་ལས་འཐོབ་

ཐབས་ཡོདཔ་ཅིག་ མཛད་གནང་དགོ་པའི་གྲོས་འབུལ་ཞུ་ནི། 
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དཔེ་བཀོད་ ༢ པ། ལཱུ་བསྟར་གྲོས་ཚོགས་ཐེངས་ ༡༠ པའི་ལམ་རིམ། 
 
གོ་དོན། 
ལས་རིམ་ཟེར་མི་འདི་ ཞལ་འཛོམས་ཅིག་གནང་ནིའི་དོན་ལཱི་ གནད་དོན་མ་འདྲཝ་ཚུ་ ཆུ་ཚོད་དང་འཁྲིལ་ཏེ་དང་ལུན་འབད་ནི་གི་གོ་རིམ་བཀོད་དེ་
ཡོད་པའི་ཡིག་རིགས་ཅིག་ལཱི་སླབ་ཨིན། 

 
རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ལཱུ་བསྟར་གྲོས་ཚོགས་ ཐེངས་ ༡༠ པའི་ལམ་རིམ། 

ས་གནས། འབྲུག་ཚོང་དང་བཟོ་གྲྭ་ཚོགས་སྡེའི་ཞལ་འཛོམས་ཁང་ནང་། 
སྤྱི་ཚེས་ ༡༡-༡༢/༠༡/༢༠༡༠ ཚུན། 

 
ཟླ་ཚེས། ཐུན་དང་པ། གསོལ་ཇ། ཐུན་གཉིས་པ། གསོལཝ། ཐུན་གསུམ་པ། གསོལ་ཇ། ཐུན་བཞི་པ། 
 ༡༠༣༠-༠༩༠༠ ༡༠༣༠-༡༠༤༥ ༡༠༤༥-༡༢༠༠ ༡༢༠༠-༡༣༠༠ ༡༣༠༠- 

༡༤༡༥ 
༡༤༡༥-༡༤༣༠ 

 
༡༤༣༠-༡༦༠༠ 

༡༡-༡-༡༠ 
རུས་གཟའ་ 
མིག་དམར། 

འགོ་བཙུགས་
རྟེན་འབྲེལ། 

 ལས་རིམ་ 
བསྐྱར་ཞིབ། 

 སྡེ་ཚན་ ༣ གྱི་ 
ལཱ་འགན་ངོས་འཛིན་

དང་ 
བགོ་བཤའ། 

 སྡེ་ཚན་ནང་ 
ལམ་སྟོན་དང་གྲོས་ 

བསྡུར། 

༡༢.༡.༡༠ 
ལྷག་པ། 

སྡེ་ཚན་ནང་
གསུང་གྲོས། 

 མཉམ་འཛོམས་ 
སྙན་ཞུ། 

 སྙན་ཞུ་འཕྲོ་མཐུད།  མཇུག་བསྡུ་ནི། 
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དཔེ་བཀོད་ ༣ པ། ཞལ་འཛོམས་འགོ་བཙུགས་མཛད་སྒོའི་ལས་རིམ། 
 

རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ལཱུ་བསྟར་གྲོས་ཚོགས་ ཐེངས་ ༡༠ པ་འགོ་བཙུགས་མཛད་སྒོའི་ལས་རིམ། 
 
ས་གནས།  ཐིམ་ཕུག་ འབྲུག་ཚོང་དང་བཟོ་གྲྭ་ཚོགས་སྡེའི་ཞལ་འཛོམས་ཁང་། 
ཚེས་གྲངས། སྤྱི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་ལཱི། 
 
ཆུ་ཚོད།   ལས་རིམ། 

༠༩.༠༠ ལཱི་  སྐུ་མགྲོན་ཚུ་འཛོམས་ནི། 

༠༩.༡༥ ལཱི་  སྐུ་མགྲོན་གཙོ་བོ་འབྱོན་ནི། 

༠༩.༢༠ ལཱི་  བྱོན་པ་ལུགས་སོ་ཞུ་ནི། 

༠༩.༢༥ ལཱི་  སྐུ་མགྲོན་གཙོ་བོའི་གསུང་བཤད། 

༠༩.༤༥ ལཱི་  བཀའ་དྲིན་ལུགས་སོ་ཞུ་ནི། 

༡༠.༠༠ ལཱི་  གསོལ་ཇ་དྲངས་ཏེ་འགོ་བཙུགས་རྟེན་འབྲེལ་གྱི་ལས་རིམ་གྲོལ་ནི། 
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དཔེ་བཀོད་ ༤ པ། ཞལ་འཛོམས་མཇུག་བསྡུའི་མཛད་སྒོའི་ལས་རིམ། 
 

རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ལཱུ་བསྟར་གྲོས་ཚོགས་ ཐེངས་ ༡༠ པ་མཇུག་བསྡུའི་ལས་རིམ། 
 
ས་གནས།  ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
ཚེས་གྲངས། སྤྱི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལཱི། 

 
ཚུྨོད།   ལས་རིམ། 

༠༢.༠༠ ལཱི་  སྐུ་མགྲོན་ཚུ་འཛོམ་ནི། 

༠༢.༡༥ ལཱི་  སྐུ་མགྲོན་གཙོ་བོ་འབྱོན་ནི། 

༠༢.༢༠ ལཱི་  བྱོན་པ་ལུགས་སོ་ཞུ་ནི། 

༠༢.༢༥ ལཱི་  གྲོས་ཆོད་གསལ་བཤད་ཞུ་ནི། 

༠༢.༣༠ ལཱི་  རྒྱབ་སྣོན་དང་ཆ་འཇོག་གནང་ནི། 

༠༢.༤༥ ལཱི་  སྐུ་མགྲོན་གཙོ་བོའི་གསུང་བཤད།  

༠༣.༠༠ ལཱི་  བཅའ་མར་གཏོགས་མི་གི་བསམ་འཆར་ཞུ་ནི། 

༠༣.༡༥ ལཱི་  བཀའ་དྲིན་ལུགས་སོ་ཞུ་ནི། 

༠༣.༣༠ ལཱི་  གསོལ་ཇ་དྲངས་ཏེ་ལས་རིམ་གྲོལ་ནི། 
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དཔེ་བཀོད་ ༥ པ། ཞལ་འཛོམས་གྲོས་ཆོད་འབྲི་ཐངས། 
 
གོ་དོན། 
གྲོས་ཆོད་ཟེར་མི་འདི་ གྲོས་གཞི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ གསུང་གྲོས་གནང་མི་ཚུ་གི་གྲོས་བཅུད་ངོ་མ་བཏོན་ཏེ་བཀོད་མི་འདི་ལཱི་ གྲོས་ཆོད་ཟེར་སླབ་
ཨིན། 
 
སྒྲིག་བཀོད། 
1. འགོ་བཙུགས་རྟེན་འབྲེལ་གྱི་ལས་རིམ་བཙུགས་དགོ། 
2. སྐུ་མགྲོན་གཙོ་བོའི་གསུང་བཤད་བཙུགས་དགོ། 
3. དུས་ཚོད་རུའུ་མིག་བཙུགས་དགོ། 
4. གྲོས་ཆོད་ངོ་མ་བཙུགས་དགོ། 
5. མཇུག་བསྡུའི་ལས་རིམ་བཙུགས་དགོ། 
6. མཇུག་གི་གསུང་བཤད་བཙུགས་དགོ། 
7. འཐུས་མིའི་མིང་ཐོ་བཙུགས་དགོ། 

 
དྲན་གསོ། 
ཀ འཐུས་མི་དམངས་ཁ་འཆམ་ཐོག་ལས་ གྲོས་ཆོད་གྲུབ་པའི་གུར་ ཁྲི་འཛིན་གྱི་ངོ་སྦྱོར་མཚན་རྟགས་བཀོད་ནི་དེ་ རང་སོའི་ལམ་

ལཱིགས་དང་བསྟུན་ འབད་བ་གིས་འཐུསཔ་ཨིན། དེ་འབདཝ་ད་ གྲོས་ཆོད་ཟིན་བྲིས་བཏབ་མི་གི་མིང་དང་མིང་རྟགས་བཀོད་དགོ། 
 
ཁ འཐུས་མི་གྲངས་ཉུང་སུ་ལས་མེདན་གྲོས་ཆོད་ནང་བཙུགས་ནི་དང་ དེ་མིན་འཐུས་མིའི་ཐོ་ཟུར་སྦྲགས་སྦེ་བཙུགས་དགོ།  དེ་བཟུམ་

སྦེ་ གོང་གསལ་ ༡ ལས་ ༣ ཚུན་དང་ ༥ དང་ ༦ གཉིས་ཡང་ གྲོས་ཆོད་ནང་ གནད་དོན་གྱི་བཅུད་དོན་བཀོད་ཞིན་ན་ 
ཁ་གསལ་ངོ་མ་ཟུར་སྦྲགས་ནང་ གོ་རིམ་ལྟར་བཀོད་སྲོལ་ཡོད། 

 
ག གྲོས་ཆོད་ཀྱི་མགུ་ཡིག་ནང་ ཞལ་འཛོམས་ཀྱི་ཚེས་གྲངས་ ས་གནས་དང་བཅསཔ་བཀོད་དགོ། 
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ང་ གྲོས་ཆོད་ ཟིན་བྲིས་སྦེ་བཀྲམ་པ་ཅིན་ ཆ་གནས་འགྲུབ་ནིའི་དོན་ལཱི་ གྲོས་ཆོད་ཕུལ་གཏང་ནི་གི་གདོང་ཤོག་ཡི་གུ་ནང་ལཱི་ ཚེས་
གྲངས་བཀག་པའི་དུས་ཚོད་ནང་འཁོད་ལཱི་ བཏུབ་མ་བཏུབ་ཀྱི་བསམ་འཆར་བཀོད་དགོ་པའི་ཐ་ཚིག་ཚུད་དགོ། 

 
ཅ གྲོས་ཆོད་ཕུལ་གཏང་ནིའི་གདོང་ཤོག་ཡི་གུ་ལཱི་ འཐུས་མི་དྲུང་ཆེན་གྱིས་ མིང་རྟགས་བཀོད་དགོ། 
 
ས་གནས་གཞུང་གི་ཞལ་འཛོམས་གྲོས་ཆོད། 
1. སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་བཏོན་དགོ་པའི་ཞུ་བ། (རྒེད་འོག་ཚོགས་སྡེ་ལས་ རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུའི་ནང་ཕུལ་ནི་གི་གྲོས་ཆོད) དར་དཀར་ན་

རྫོང་ཁག་ ལྷ་མོ་རྫིང་ཁའི་དྲུང་ཁག་ དེའུ་ར་ལི་རྒེད་འོག་གི་མི་སེར་ཚུ་གིས་ རྒེད་འོག་ཚོགས་སྡེ་ཐེངས་ ༡༨ པའི་ནང་ གྲོས་
འཆར་ཕུལ་མི་ནང་གསལ་ སྤྱིར་རྒེད་འོག་འདི་དང་ སྒོས་སུ་ སྤྱི་འོག་འདི་ནང་གི་མི་སེར་ཚུ་གི་ནང་འཁོད་ཐོན་སྐྱེད་ཚུ་ ཚོང་སྒྱུར་
འཐབ་ངོ་བདེ་ནི་གི་དོན་ལཱི་ ལྷ་མོའི་རྫིང་ཁ་ལས་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་ཚུན་ སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་ཅིག་ སེལ་ཐབས་མཛད་གནང་དགོ་པའི་
ཞུ་བ་ཕུལ་མི་དེ་གུར་ ཚོགས་དམངས་ཀྱིས་ ངོས་ལུན་དང་བཅས་ རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུའི་ནང་ཕུལ་ནི་སྦེ་ཞལ་འཆམ་གྱི་ཐོག་ལས་
ཐག་བཅད་གྲུབ། 
 

2. གཞུང་ལམ་གྱི་སྐོར། (རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུ་ལས་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའི་ནང་ཕུལ་ནི་གི་གྲོས་ཆོད) 
ཀ ཇོ་མོ་གཙང་མཁར་དང་མར་ཚ་ལ་རྒེད་འོག་གི་མི་སེར་ཚུ་གིས་ རྒེད་འོག་ཁག་གཉིས་ནང་ གཞུང་ལམ་གསར་བཏོན་གྱི་

འཆར་གཞི་དང་འཁྲིལ་ ཕྱག་ལཱ་ག་དེ་མགྱོགས་མགྱོགས་ འགོ་བཙུག་གནང་དགོ་པའི་ཞུ་བ་ཕུལ་མི་འདི་དང་། 
 
ཁ གཞུང་ལམ་དཔག་ཚད་ བསྒྱུར་བཅོས་འབད་དགོ་པའི་ཞུ་བ་ཁག་གཉིས་སྦེ་ ཕུལ་མིའི་ཐད་ རྫོང་ཁག་ཚོགས་སྡེའི་ནང་

གསུང་གྲོས་གནངམ་ད་ འཐུས་མི་ཡོངས་ཀྱིས་ གནད་དོན་གཉིས་ཆ་ར་ མི་སྡེ་ལཱི་ འོས་འབབ་ཡོདཔ་སྦེ་རྒྱབ་སྐྱོར་
ཞུཝ་བཞིན་དུ་ གནད་དོན་ཁག་གཉིསཔོ་འདི་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུ་ཆེན་མོའི་ནང་ གྲོས་གཞི་ཕུལ་ནི་སྦེ་ གྲོས་ཆོད་
གྲུབ། 

 
3. གྲོང་གསེབ་ཤིང་ཆས་སྐོར། (རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུ་གིས་ གྲོས་ཆོད་གནང་པ་ཅིན) 
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ཀ སྤུ་ན་ཁ་རྫོང་ཁག་ ཆུ་སྦུག་རྒེད་འོག་གི་མི་སེར་ལས་ གྲོང་གསེབ་མི་སེར་ཚུ་གི་གཏན་ཁྱིམ་ཉམས་བཅོས་ཀྱི་དོན་ལཱི་ 
ཤིང་ཆས་ཀྱི་དོན་ལཱི་ ཤིང་གི་རྩ་བོའི་ཐོབ་ལམ་འདི་ ཚད་བཟུང་མེད་པར་ ཁྱིམ་ཅིག་གི་དོན་ལཱི་ ལང་པའི་ཤིང་ཆས་མཁོ་
འདོད་དང་བསྟུན་ཞུ་ཆོག་པའི་ཞུ་བ་འདི་དང་། 

 
ཁ ཤིང་ཆས་ཚུ་ཡང་ ཤིང་དྲ་ཁང་ནང་ལས་ མི་སེར་གྱི་གོང་ཚད་ཁར་ཉོ་ཆོག་པའི་སྐྱིད་སྡུག་གནང་དགོཔ་དང། 
 
ག ཤིང་གི་ཆོག་ཐམ་དེ་ཡང་ རྫོང་ཁག་ལྟེ་བ་ལས་མེན་པར་ རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་ཡིག་ཚང་ལས་འཐོབ་ཐབས་མཛད་དགོ་པའི་ 

གྲོས་འབུལ་ཞུ་མི་དེ་ལཱི་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུ་གིས་གསུང་གྲོས་གནངམ་ད་ གནད་དོན་འདི་ཚུ་ མི་སྡེ་ལཱི་ཕན་ཐབས་
སྦོམ་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ སོ་ནམ་ལྷན་ཁག་གིས་ དེ་ལཱི་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་ གཞུང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ རྒྱབ་སྐྱོར་ག་དེ་
སྦེ་གནང་ཚུགས་མི་ཚུགས་ སྤྱི་ཚོགས་དང་པའི་ཚོགས་ཐེངས་ ༥ པའི་ནང་ དེ་ལཱིགས་ཀྱི་ སྙན་ཞུ་ཕུལ་དགོ་པའི་
གྲོས་ཆོད་མཛད་གྲུབ། 
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དཔེ་བཀོད་ ༦ པ། ཡིག་ཚང་གི་དུས་རིམ་ཞལ་འཛོམས་ཀྱི་གྲོས་ཆོད་འབྲི་ཐངས། 
 
(ལྷན་ཁག་ ལྷན་ཚོགས་ ལས་ཁུངས་ནང་འཁོད་ དུས་རིམ་གྱི་ཞལ་འཛོམས་གནང་པ་ཅིན།) 
 
སྤྱི་ཚེས་ ༡༡-༡༢/༠༡/༢༠༡༠ ཚུན་ ལས་ཁུངས་ཀྱི་དུས་རིམ་ ལས་གཡོག་པའི་ཞལ་འཛོམས་གྲོས་བཅུད། 
 
༉ དང་པ་ར་ དྲག་ཤོས་དྲུང་ཆེན་གྱིས་ ལས་གཡོག་པའི་ཞལ་འཛོམས་འཚོགས་དགོ་པའི་གནད་དོན་དང་ དེ་ཡང་ ཟླཝ་ ༣ རུའི་
བར་ན་ ཚར་རུ་འཚོག་ཚུགས་པ་ཅིན་ ཁེ་ཕན་ཡོད་ལཱིགས་ཀྱི་སྐོར་ལས་གསུངས་ཏེ་ ཞལ་འཛོམས་དངོས་གཞི་འགོ་བཙུགས་ཅི། 

 
༡. ད་ལྟོ་ཡོད་མིའི་ཞལ་འཛོམས་ཁང་འདི་ ལས་གཡོག་པ་མང་ཉུང་དང་འཁྲིལཝ་ད་ ཤོང་མ་ཚུགས་པའི་དཀའ་ངལ་སྦོམ་ར་

ཡོདཔ་ལས་ ཉམས་བཅོས་ཀྱི་མ་དངུལ་ཐོག་ལས་ རྒྱ་སྐྱེད་འབད་དགོཔ་སྦེ་གྲོས་ཆོད་གྲུབ། 
 
༢. ད་ལྟོ་ལས་རིམ་སྡེ་ཚན་ནང་ཡོད་པའི་ལས་གཡོག་པ་ དབང་མོ་འདི་ རྩོམ་སྒྲིག་སྡེ་ཚན་ནང་གློག་རིག་ལག་ལུན་པ་སྦེ་ 

ནང་འཁོད་གནས་སོར་གཏང་དགོཔ་སྦེ་གྲོས་ཆོད་གྲུབ། 
 
༣. སྣུམ་འཁོར་ཧའི་ལགསི་རྟགས་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་ཅན་མ་རྙིངམ་འདི་ དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་ལཱི་ རྩིས་སྤྲོད་འབད་ཞིནམ་

ལས་ འདི་གི་ཚབ་ལཱི་ ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་ཧའི་ལགསི་གསརཔ་ཅིག་ བདག་སྐྱོང་གིས་ འགོ་འདྲེན་ཐོག་ལས་ འཕྲལ་རང་ 
ཞུ་ཐབས་འབད་དགོཔ་སྦེ་གྲོས་ཆོད་གྲུབ། 

 
 

 
 

ཟིན་བྲིས་བཏབ་མི། 
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 

ངོ་སྦྱོར་གནང་མི། 
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་  
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ཁ ཆེད་བརྗོད་དང་ངོ་སྦྱོར་ རྒྱབ་སྣོན་ཡིག་རིགས། 

དཔེ་བཀོད་ ༡ པ། དཔེ་དེབ་ཀྱི་ཆེད་བརྗོད་འབྲི་ཐངས། 
 
གོ་དོན། 
ཆེད་བརྗོད་ཟེར་མི་འདི་ རྩོམ་པ་པོ་དང་དཔེ་དེབ་འདི་གི་ཕན་ཐོགས་དང་ དཔེ་དེབ་དེ་ལག་ལུན་འཐབ་དགོ་པའི་སྐོར་ལས་ གསལ་བཀོད་འབད་མི་
གི་ཡིག་རིགས་ལཱི་སླབ་ཨིན། 
 
མཚན་ཉིད། 
1. དཔེ་དེབ་རྩོམ་པ་པོའི་ངོ་སྤྲོད་ཁ་གསལ། 
2. དཔེ་དེབ་ཀྱི་ཁུངས་དོན། 
3. དཔེ་དེབ་ཀྱི་ཕན་ཐབས། 
4. གནམ་ལཱུ་ཟླ་ཚེས། 
5. འབྲི་ཤོག་གཡོན་ཟུར་གྱི་མཇུག་ལཱི་ ཆེད་བརྗོད་གནང་མིའི་ཕྱག་རྟགས་དང་ཕྱག་ཐམ་བཅས་བཀོད་དགོ། 
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ཆེད་བརྗོད། 
 

༢ དེ་ཡང་ མཁས་དབང་ནོར་བུ་རྒྱ་མཚོ་གིས་ རྫོང་ཁའི་བརྡ་སྦྱོར་ཐོབ་ལམ་གྱི་རྣམ་གཞག་ ཉི་མའི་སྙིང་པོ་ཟེར་མིའི་དཔེ་དེབ་ཅིག་ 
རྩོམ་སྒྲིག་འབད་མི་འདི་ལཱི་ ངལ་རངས་དང་ཡིད་ཆེས་སྦོམ་ར་ཡོད། 
 
 དཔེ་དེབ་འདི་ནང་ འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཡོངས་སྐད་ཡིག་ རྫོང་ཁའི་བྱུང་རབས་ལས་འགོ་བཟུང་སྟེ་ སྐད་ཡིག་གི་རྣམ་གཞག་ག་ར་ 
གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོདཔ་ལས་ འདི་གིས་ ང་བཅས་འབྲུག་པའི་ན་གཞོན་ཕོ་མོ་ཡོངས་ལཱི་ རྫོང་ཁའི་སྐད་ཡིག་ཁུངས་ལྡན་སྦེ་ཤེས་ནི་ལཱི་ 
ཕན་ཐོགསཔ་མ་ཚད་ ད་ལས་ཕར་སྐད་ཡིག་རིག་པ་ ཞིབ་འཚོལ་མཐིལ་ཕྱིན་འབད་ནི་གི་གཞི་རྟེན་དཔེ་དེབ་ཅིག་ཡང་བཏུབ་ནི་ཨིན་མས། 
 
 དཔེ་དེབ་འདི་གིས་ ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་ཡོངས་སྐད་ཡིག་ རྫོང་ཁའི་རྩོམ་རིག་གོང་འཕེལ་ལཱི་ ལྷན་ཐབས་འབདཝ་མ་ཚད་ སློབ་
ཕྲུག་ཚུ་གི་རྒྱབ་རྟེན་དཔེ་དེབ་ལཱི་ཡང་ ཕན་ཐོགས་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས་ཁ་ཐུག་ལས་ དགའ་ཚོར་དང་བཅས་པའི་
ལུགས་སོ་དང་གཅིག་ཁར་ དཔེ་དེབ་ལྷག་མི་ཚུ་ལཱི་ཡང་ ལུགས་སྨོན་གྱི་བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལུགས་ཡོད། ཞེས་རང་ལཱིགས་གནམ་ལཱུ་་་་་་་་་་་་་
ཟླ་་་་་ཚེས་་་་་་ལཱི། 

 
 
 
 

(་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་) 
དྲུང་ཆེན 
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དཔེ་བཀོད་ ༢ པ། ལས་གཡོག་པའི་བདེན་ཁུངས་ངོ་སྦྱོར་ཡི་གུ། 
 
གོ་དོན། 
ངོ་སྦྱོར་ཡི་གུ་ཟེར་མི་འདི་ མི་ངོ་དང་ སྡེ་ཚན་ག་ལཱི་འབད་རཱིང་ མི་ངོམ་དང་སྡེ་ཚན་འདི་གི་སྐོར་ལས་ བདེན་ཁུངས་ཁ་གསལ་བཀོད་ཡོད་པའི་ 
ཡིག་རིགས་ལཱི་སླབ་ཨིན།  
 
༉ ད་ལན༑ ་་་་་་་་་་རྫོང་ཁག་་་་་་་་་་རྒེད་འོག་་་་་་་་་་་་གཡུས་་་་་་་་་་་ལས་ ངོ་སྤྲོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་་་་་་་་་་་་་འཆང་མི་ ངོ་མིང་་་་་་
འདི་ འབྲུག་གཞུང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལྷན་ཁག་ཡངན་ ལས་ཁུངས་ཡངན་ ལས་འཛིན་་་་་་་་་་་་་་་འདི་ནང་ གོ་གནས་་་་་་་་་་་་་་་ཐོག་ 
གཏན་གཡོག་གི་ལས་གཡོགཔ་སྦེ་ ཕྱག་ཕྱིད་ཞུ་སྟེ་ཡོདཔ་ངེས་བདེན་ཨིན་པའི་ངོ་སྦྱོར། གནམ་ལཱུ་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་་ཚེས་་་་་་་་་ལཱི། 
 
 
 
 

       ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
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དཔེ་བཀོད་ ༣ པ། མི་ཁུངས་བདེན་ཁུངས་ཀྱི་ངོ་སྦྱོར་ཡི་གུ། 
 
ཡིག་ཨང་ རྫོང་གོང་/བདག་སྐྱོང་/ / ༢༠༡༡/      སྤྱི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལཱི། 
 

ངོ་སྦྱོར་ཡི་གུ། 
༉ ལྷུན་རྩེ་རྫོང་ཁག་ ཀུར་སྟོད་རྒེད་འོག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལས་ངོ་མིང་་་་་་་་་་་་་་་འདི་ ཐིམ་ཕུག་རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས་ནང་ 
རྩོམ་སྒྲིག་ལས་རཱུགས་འགོ་དཔོན་སྦེ་ཕྱག་ཕྱིད་ཞུ་མི་ངོ་མིང་བསྟན་འཛིན་ ངོ་སྤྲོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཅན་མ་འཆང་མི་
གི་བུ་ ངེས་བདེན་ཨིནམ་མ་ཚད་ ད་རུས་སྡོད་ས་ཡང་ ཁོ་ར་དང་མཉམ་གཅིག་ཨིན་པའི་ངོ་སྦྱོར་ལཱི།  
 
 
 
 

(མིང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་) 
གོ་གནས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
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དཔེ་བཀོད་ ༤ པ། མི་ངོ་ཅིག་ལཱི་གནང་ནིའི་རྒྱབ་སྣོན་ངོ་སྦྱོར་ཡི་གུའི་དཔེ་བཀོད། 
 
གོ་དོན། 
རྒྱབ་སྣོན་གྱི་ངོ་སྦྱོར་ཟེར་མི་འདི་ གཞུང་སྒེར་ག་ཅི་ནང་འབད་རཱིང་ མི་ངོམ་ཅིག་ལཱི་དང་ ཡངན་ ལས་སྡེ་ཅིག་ལཱི་ ལྕོགས་གྲུབ་ཡོད་པའི་སྐོར་
ལས་ དབང་ཚད་ཅན་གྱི་འགོ་དཔོན་ཅིག་གིས་ རྒྱབ་སྣོན་གྱི་ངོ་སྦྱོར་གནང་མི་ཡིག་རིགས་ལཱི་སླབ་ཨིན། 
 
ཡིག་ཨང་ རྫོང་གོང་/བདག་སྐྱོང་/ / ༢༠༡༡/      སྤྱི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལཱི། 
 

རྒྱབ་སྣོན་ངོ་སྦྱོར། 
༉ ད་ལན༑ ལྷན་ཁག་ཡངན་ ལས་ཁུངས་ཡངན་ལས་འཛིན་ཡངན་ལས་སྡེ་ཡངན་ སྒེར་སྡེ་ནང་ ལཱ་འབད་མི་ངོ་མིང་ ་་་་་་་་་་་་་་་་
་་་་་་འདི་ ཤེས་ཚད་ཀྱི་ལྕོགས་གྲུབ་དང་ཉམས་མྱོང་གི་ཐོག་ལས་ གཞུང་ལཱི་ཐ་དམ་ཚིག་བསྟེན་ཏེ་ གཞན་དང་མ་འདྲ་བའི་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་
གི་སྒོ་ལས་ བརྩོན་ཤུགས་བསྐྱེད་དེ་ འཐུས་ཤོར་མེད་པར་ ཕྱག་ཕྱིད་ཞུ་མི་ཅིག་ངེས་བདེན་ཨིནམ་ལས་ ད་རུས་ ཁོ་ཡངན་མོ་ལཱི་ དམིགས་
བསལ་གྱི་གོ་གནས་ཡངན་ཟླ་རིམ་དངུལ་ཕོགས་ཡར་སེང་འདི་ ཐོབ་དགོཔ་ངེས་བདེན་ཨིན་པའི་རྒྱབ་སྣོན་ངོ་སྦྱོར་ལཱི། 
 
 
 
 

(མིང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་) 
གོ་གནས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
ལྷན་ཁག་ཡངན་ ལས་ཁུངས། 
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ག ཉོག་མེད་ཡི་གུ་དང་ལག་ཁྱེར་དབང་ཚད་ཡིག་རིགས། 
 

དཔེ་བཀོད་ ༡ པ། རྩིས་ཆད་ཀྱི་ཉོག་མེད་ཡི་གུ། 
 
གོ་དོན། 
ཉོག་མེད་ཡི་གུ་ཟེར་མི་འདི་ གནད་དོན་ཅིག་གི་སྐོར་ལས་ གནད་དོན་དེ་དང་འབྲེལ་ཡོད་ཀྱི་ཇོ་བདག་ཡངན་ དབང་ཚད་ཅན་ཅིག་གི་ཁ་ཐུག་ལས་  
གནད་དོན་འདི་གི་སྐོར་ལས་ ཉོག་བཤད་མེད་ལཱིགས་བཀོད་པའི་ཡིག་རིགས་ཅིག་ལཱི་སླབ་ཨིན། 
 
ཡིག་ཨང་ རྫོང་གོང་/བདག་སྐྱོང་/ / ༢༠༡༡/      སྤྱི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལཱི། 
 
༉ ད་ལན༑ དེ་ནི ་་་་་་་་་་་་་རྫོང་ཁག་་་་་་་་་་སློབ་གྲྭའི་སློབ་རིམ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ནང་ལྷབ་མི་མི་ཁུངས་ངོ་སྤྲོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་་་་་་་་་་་་་
འཆང་མི་ ངོ་མིང་་་་་་་་་་་་་་་་་གི་མིང་ཐོག་ལཱི་ སློབ་གྲྭ་ནང་བཙུགས་དགོ་པའི་རྩིས་ཆད་དང་ དཔེ་མཛོད་ཀྱི་དཔེ་དེབ་ཆད་ལཱིས་ལ་སོགས་པ་ ག་
ནི་ཡང་མེདཔ་ལས་ ཁོ་ཡངན་ མོ་ལཱི་ སློབ་གྲྭའི་འཛིན་སྐྱོང་ཁ་ཐུག་ལས་ ཉོག་བཤད་གཏན་ནས་མེད་པའི་ངོ་སྦྱོར་ལཱི། 
 
 
 
 

་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
དབུ་འཛིན། 

་་་་་་་་་་་་་་་་་་སློབ་གྲྭ། 
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དཔེ་བཀོད་ ༢ པ། གདམ་འཐུའི་ཆོས་རྒྱུགས་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་ཆོག་པའི་ཉོག་མེད་ཡི་གུ། 
 
ཡིག་ཨང་ རྫོང་གོང་/བདག་སྐྱོང་/ / ༢༠༡༡/      སྤྱི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལཱི། 
 
༉ ད་ལན༑ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ སྤྱི་ལཱུ་་་་་་་་་་་་ལཱུའི་ གཙུག་ལག་མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭའི་ལཱུ་བསྟར་ཞི་གཡོག་འགོ་
དཔོན་ བཙག་འཐུའི་ཆོས་རྒྱུགས་ཀྱི་གསལ་བསྒྲགས་ཨང་ RCSC /PD/3/2003/1354 ཅན་མ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་
ལྷན་ཚོགས་ཡིག་ཚང་ནང་ ན་ཧིང་འཛུལ་ཞུགས་འབད་ཡོད་མི་ སྐད་སྒྱུར་ལས་རཱུགས་འགོ་དཔོན་ ངོ་མིང་་་་་་་་་་་་་་་་་འདི་ ཆོས་རྒྱུགས་ནང་ 
བཅའ་མར་གཏོགས་པ་ལཱི་ ཉོག་བཤད་མེད་པའི་ངོས་ལུན་ལཱི། 
 
 
 
 

(མིང་་་་་་་་་་་་་་་་་་) 
གོ་གནས་་་་་་་་་་་ 
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དཔེ་བཀོད་ ༣ པ། ནང་མི་ལས་ཉོག་མེད་ཡི་གུ། 
 
༉ ད་ལན༑ ཐིམ་ཕུ་ཆ་འདུས་ ཀ་ཝང་རྒེད་འོག་ གཡུས་འབྱུང་བཞི་ནང་ལས་ ཨཔ་རྒྱ་མཚོ་གིས་ ཁོ་རའི་ས་ཆ་ཁྲམ་ཨང་ ༧༧༠ 
པར་ཡོད་པའི་ སྐམ་ཞིང་ དྲིས་ ༥༠ པོ་ བཀྲ་ཤིས་སྒང་བར་མཚམས་རྒེད་འོག་ གཡུས་བདེ་སྐྱིད་གླིང་ལས་ ངོ་མིང་རྡོ་རྗེ་ལཱི་ བཙོང་
ཐེངས་གཉིས་ནང་ ཆ་ཚང་བཙོངས་ཡོད་མི་འདི་ལཱི་ ང་བཅས་མི་རྩིས་གཅིག་ཁར་ཨིན་མི་ནང་མི་ བུམོ་སྤུན་ཆ་གསུམ་གྱི་ཁོངས་ལས་ དྲན་པ་
གསར་འཐེབ་ཀྱི་ཉོག་བཤད་སྤུ་ཙམ་ཡང་ སླབ་ནི་མེད་པའི་ངོ་སྦྱོར་ལཱི། གནམ་ལཱུ་་་་་་་་་་་ཟླ་ ་་་་་་་་་་་ཚེས་་་་་་་་་་་ལཱི། 
 
 
 
 
1. པདྨའི་རྟགས། 

2. རྒྱལ་མོའི་རྟགས། 

3. དབང་མོའི་རྟགས། 

4. རྒྱབ་མི་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་གི་རྟགས། 
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དཔེ་བཀོད་ ༤ པ། སྦྱོང་བརྡར་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་མི་གི་ལག་ཁྱེར། 
 
གོ་དོན། 
ལག་ཁྱེར་གྱི་ཡིག་རིགས་ཟེར་མི་འདི་ སྦྱོང་བརྡར་དང་ སློབ་སྦྱོང་ལ་སོགས་པའི་ཤེས་ཡོན་དང་ རིག་རྩལ་ཚུ་མཐར་འཁྱོལ་བའི་ངོ་སྦྱོར་ལཱི་ 
གནང་ནིའི་ཡིག་རིགས་ཚུ་ལཱི་སླབ་ཨིན། 
 
ལམ་སྟོན། 
ལག་ཁྱེར་དང་ཆོག་ཐམ་གྱི་ཡིག་རིགས་འབྲི་ཤོག་འདི་ གཞུང་རྟགས་ཡོད་མི་འབྲི་ཤོག་གུར་བྲི་ནི་དང་ གཞན་ཡང་ སོ་སོའི་རིག་རྩལ་གྱིས་
མཛེས་ཆ་སྣ་ཚོགས་སྟོན་ཏེ་བཟོ་སྲོལ་ཡོད། གཞན་ལག་ཁྱེར་ནང་གི་སྒྲིག་བཀོད་ཚུ་ བཀའ་ཤོག་སྐབས་ཀྱི་སྒྲིག་བཀོད་ ཁ་ ལས་ ཆ་ 
ཚུན་གྱི་ནང་གསལ་དང་ རིགས་བསྒྲེ་དགོ། ལག་ཁྱེར་གྱི་རིགས་སྐབས་ཐོབ་དང་བསྟུན་ རྫོང་ཁ་དང་ཨིང་ལིཤ་གཉིས་ཆ་ར་ ཟུང་འབྲེལ་ཡོདཔ་
སྦེ་བཟོ་སྲོལ་ཡང་ཡོད། 
 
ལག་ཁྱེར་གྱི་རིགས་ལཱི་ རང་ལཱིགས་ཀྱི་གནམ་ལཱུ་ཟླ་ཚེས་དང་ སྤྱི་ལཱུ་ཟླ་ཚེས་ཡིག་ཚང་ ལས་ཐམ་ཚུ་ག་ར་ཚང་དགོ། འགོ་འདྲེན་འཐབ་མི་ 
ལས་ཁུངས་འགོ་དཔོན་དང་ སློབ་སྦྱོང་མདོ་ཆེན་ ༢ ཆ་ར་གིས་ཕྱག་རྟགས་བཀོད་དགོཔ་དང་ དེ་ཡང་ འབྲི་ཤོག་གཡས་ཁ་ཐུག་ ལས་
ཁུངས་འགོ་དཔོན་དང་ གཡོན་ཁ་ཐུག་སློབ་སྦྱོང་མདོ་ཆེན་གྱིས་ ཕྱག་རྟགས་བཀོད་དགོ། 
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ངོ་སྦྱོར་ལག་ཁྱེར། 
 
༉ ངོ་མིང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་མི་ཁུངས་ངོ་སྤྲོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཅན་མ་འདི་གིས་ འབྲུག་གཞུང་རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་
ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ སྤྱི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཚུན་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་མི་ དྲུང་ཡིག་ཁ་གསོའི་སྦྱོང་བརྡར་ཐེངས་་་་་་་་་་་་
པའི་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་ཏེ་ མཐར་འཁྱོལ་ཡོད་པའི་ངོ་སྦྱོར་ལག་ཁྱེར་ལཱི། གནམ་ལཱུ་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་ཚེས་་་་་་་ལཱིའམ་སྤྱི་ཚེས་་་་་་་་་་་ལཱི། 
 
 
 
 
 
 དྲུང་ཆེན།         སློབ་སྦྱོང་མདོ་ཆེན། 
རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས།       ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་སྤེལ་ཁང་། 
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དཔེ་བཀོད་ ༥ པ། འགྲན་བསྡུར་ནང་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་པའི་ལག་ཁྱེར། 
 

ངོ་སྦྱོར་ལག་ཁྱེར། 
 
༉ རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་འགོ་འདྲེན་འཐབ་མི་ སྤྱི་ལཱུ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལཱུའི་ རྒྱལ་ཡོངས་རྫོང་ཁའི་རྩོམ་རིག་འགྲན་སྡུར་
ནང་ ངོ་མིང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་མི་ཁུངས་ངོ་སྤྲོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཅན་མ་འདི་གིས་རྩོམ་སྒྲིག་འབད་མི་དཔེ་དེབ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་
འདི་གིས་ ཨང་དང་པའི་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་ཡོད་པའི་ངོ་སྦྱོར་ལག་ཁྱེར། གནམ་ལཱུ་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་ཚེས་་་་་་་་་ལཱིའམ་ སྤྱི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལཱི། 
 
 
 
 
 

         དྲུང་ཆེན། 
        རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས། 
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དཔེ་བཀོད་ ༦ པ། དབང་ཚད་ངོ་སྦྱོར་ཡི་གུ་འབྲི་ཐངས། 
 
གོ་དོན། 
དབང་ཚད་ཡི་གུ་ཟེར་མི་འདི་ རང་ལཱི་རང་དབང་ཡོད་པའི་གནད་དོན་ཅིག་ རང་གི་ཚབ་ལཱི་ གཞན་གྱིས་འབད་ཆོག་པའི་དབང་ཚད་སྤྲོད་པའི་ཡིག་
རིགས་ཅིག་ལཱི་སླབ་ཨིན། 
 

དབང་ཚད་ངོ་སྦྱོར། 
 
༉ ད་ལན༑ ངོ་མིང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ མི་ཁུངས་ངོ་སྤྲོད་ཨང་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཅན་མ་འདི་ཉིད་ ངེའི་ཚ་བོ་ངོ་མ་ཨིནམ་མ་ཚད་ 
ཆུང་ཀུའི་བསྒང་ལས་རང་ ང་དང་གཅིག་ཁར་སྡོད་མི་ནང་མི་ངོ་མ་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ ད་རུས་ སྣུམ་འཁོར་གཏང་ནི་གི་སྦྱང་བ་འབད་ནི་འདི་ ངེ་གི་
སྒེར་འཁོར་ཨང་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཅན་མ་འདི་གུར་ ལྷབ་སྦྱང་འབད་ནིའི་དབང་ཚད་སྤྲོད་ཡོད་པའི་ངོ་སྦྱོར། སྤྱི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་
་་་་་་་་་་་ལཱི། 
 
 
 
 
 

(མིང་་་་་་་་་་་་) 
ཁ་བྱང་་་་་་་་་་་་ 
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ང འབྲེལ་ཞུ་དང་འབྱོར་འཛིན་ཡིག་རིགས། 

དཔེ་བཀོད་ ༡ པ། ལྷ་ཁང་ཉམས་གསོའི་འབྲེལ་ཞུའི་ཡི་གུ་འབྲི་ཐངས། 
 
གོ་དོན། 
འབྲེལ་ཞུའི་ཡི་གུ་ཟེར་མི་འདི་ དགེ་བའི་ལཱ་གི་གནད་དོན་ཅིག་གི་དོན་ལཱི་ དད་ཅན་གྱི་སྦྱིན་བདག་དང་གཏོང་ཕོད་ཅན་ཚུ་ལས་ མ་དངུལ་གྱི་
གྲོགས་རམ་ཞུ་ནིའི་ཡིག་རིགས་ལཱི་སླབ་ཨིན། 

 
༉ སྲོལ་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གནང་བ་ཨང་་་་་་་སྤྱི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་ཅན་མ་ལྟར་་་་་་་་་་་་་་་་་་་རྫོང་ཁག་་་་་་་་་་་་་་་་་རྒེད་འོག་ གཡུས་་་
་་་་་་་་་་་་་་་་་གི་ལྷ་ཁང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་འདི་ སྔོན་ཨོ་རྒྱན་གུ་རཱི་རིན་པོ་ཆེ་གིས་ ཞབས་བཅགས་གནང་པའི་གཙུག་ལག་ཁང་བྱིན་ཅན་
ཅིག་ཨིན་རཱིང་ ལཱུ་ཡུན་རིང་བའི་དབང་གིས་ ཉམས་ཆག་ཤོར་ཏེ་ཡོད་མི་འདི་ ད་རུས་དགོན་སྡེའི་བླམ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་འགོ་འདྲེན་ཐོག་ རྩ་
བ་ལས་ཉམས་གསོ་ཞུ་ནིའི་ལས་རིམ་བརྩམས་ཏེ་ཡོད། གཙུག་ལག་ཁང་རྟེན་དང་བརྟེན་པར་བཅས་པ་ ཉམས་གསོ་ཞུ་ནི་ལཱི་ མ་དངུལ་འབོར་
ཆེར་གནསཔ་ལས་བརྟེན་ བསྟན་པའི་སྦྱིན་བདག་འབྱོར་ལྡན་ཚུ་ལཱི་ འབྲེལ་ཞུ་ཞལ་འདེབས་རུ་མ་ཞུ་ཐབས་མེད་བྱུང་ཡོད། 
 

གཙུག་ལག་ཁང་འགངས་ཅན་འདི་གི་དོན་ལཱི་ འབྲེལ་བ་ཐོབ་ཚད་ ཕན་ཡོན་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པར་ཡོད་མི་ལཱི་དགོངས་ཏེ་ སོ་སོའི་
དད་མོས་དང་བསྟུན་པའི་འབྲེལ་ཞུ་ཞལ་འདེབས་རུ་གནང་པ་ཅིན་ རྒྱ་མཚོ་ཆུ་ཐིགས་གི་དཔེ་བཞིན་ རྒྱུ་གང་སོང་གི་འབྲས་བུ་ཆུད་ཟོས་མེད་པར་ 
སོ་སོའི་ཚེ་འདིའི་འགལ་རྐྱེན་བར་ཆད་སེལ་ཐབས་དང་ ཕྱི་མ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་གོ་འཕང་འཐོབ་ནི་ལཱི་ ཐེ་ཚོམ་མེད་པའི་བསྔོ་སྨོན་གྱི་མཚམས་སྦྱོར་ཞུ་
བ་དང་འབྲེལ་ ཞལ་འདེབས་ཀྱི་རྒྱུ་དངོས་ཚུ་ཡང་ ཆུད་ཟོས་དང་འཕྲོ་བརྲྀག་མེད་པར་ དམིགས་ཡུལ་ཐོག་ཏུ་ངེས་སྨིན་ཞུ་ནིའི་ཁས་བླངས་ཡོད་པ་
བཅས་ཞུ་བ་མཁྱེན། 
 
 
 
 

(མིང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་) 
ལཱ་འགན་་་་་་་་་་་་་་་་  
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དཔེ་བཀོད་ ༢ པ། སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟེན་གསར་སྒྲུབ་ཀྱི་འབྲེལ་ཞུའི་ཡི་གུ། 
 
༉ སྲོལ་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གནང་བ་ཨང་་་་་་་སྤྱི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཅན་མ་ལྟར་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་རྫོང་ཁག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་རྒེད་འོག་ 
གཡུས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་འདི་ནང་ གཤིན་གསོན་གཉིས་ཀྱི་སྐྱབས་འཇུག་ཞུ་ས་དང་ ཚོགས་བསགས་སྒྲིབ་བྱང་གི་དགེ་བའི་ལཱ་འབད་སའི་
ལྷ་ཁང་ཅིག་རྩ་བ་ལས་མེད་པར་བརྟེན་ ད་རུས་་་་་་་་་་་་་་་་་འགོ་འདྲེན་ཐོག་ ལྷ་ཁང་གསར་བཞེངས་དང་ དེ་ནང་ སྐུ་རྟེན་ཡངན་ གསུང་རྟེན་
ཡངན་ ལྡེབས་རིས་བཅས་གསར་སྒྲུབ་ཀྱི་དོན་ལཱི་ མ་དངུལ་འབོར་ཆེར་གནས་མི་འདི་གི་གྲོགས་རམ་ལཱི་ བསྟན་པའི་སྦྱིན་བདག་འབྱོར་ལྡན་ཚུ་
ལས་སོ་སོའི་དད་མོས་དང་ འབྱོར་པ་ཆེ་ཆུང་དང་བསྟུན་པའི་འབྲེལ་ཞུ་ཞལ་འདེབས་གང་འོས་རུ་གནང་སྟེ་ བཀའ་དྲིན་བསྐྱངས་གནང་དགོ་པའི་
གསོལ་བཏབ་ཞུཝ་ཨིན། ཞལ་འདེབས་ཀྱི་རྒྱུ་དངོས་ཚུ་ ཆུད་ཟོས་དང་འཕྲོ་བརྲྀག་མེད་པར་ དམིགས་ཡུལ་ཐོག་ ངེས་སྨིན་ཞུ་ནི་ཨིནམ་ལས་ 
དེ་དོན་ཐུགས་བརྩེའི་ཡུལ་ལཱི་དགོངས་ཏེ་ བཀའ་དྲིན་བསྐྱངས་གནང་ཞུ། 
 
 
 
 
 

(མིང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་) 
ལཱ་འགན་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
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དཔེ་བཀོད་ ༣ པ། ཞལ་འདེབས་ཕུལ་ནིའི་ཡི་གུ། 
 
༊ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་མཆོག་གི་དྲུང་དུ། 
       ཞུ་གསོལ། ད་རུས་ སྐུ་ཉིད་མཆོག་གིས་འགོ་འདྲེན་ཐོག་བསྟན༌འགྲོའི་
ཕན་བདེ་ལཱི་དགོངས་ཏེ་ ས་གནས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་དེ་ཁར་ ཟངས་མདོག་དཔལ་རིའི་ལྷ་ཁང་ཡངན་ གུ་རཱིའི་སྐུ་ཡངན་སྒྲུབ་སྡེ་ཡངན་སྨྱུང་
གནས་ཡངན་སྐུ་མཆོད་གནང་མི་འདི་ལཱི་ ཕྲན་རང་ནས་ རྗེས་སུ་ཡི་རངས་ཀྱི་སྒོ་ལས་ རྒྱ་མཚོར་ཆུ་ཐིགས་ཀྱི་དཔེ་བཞིན་ མ་དངུལ་ཞལ་
འདེབས་དངུལ་ཀྲམ་་་་་་་་་་་ཕུལ་ཡོད་པ་ དགྱེས་རཱུལ་ཡོད་པར་ཞུ་བ་དང་གཅིག་ཁར་ དེ་ལཱིགས་ཀྱི་བསྔོ་སྨོན་གང་ཟབ་ ཐུགས་བརྩེས་རྗེས་
འཛིན་ཡོད་པར་ཞུ་བ་མཁྱེན། གནམ་ལཱུ་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་ཚེས་་་་་་་་་ལཱི་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་མིང་པས་ 
          ཕུལ། 
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དཔེ་བཀོད་ ༤ པ། འབྲེལ་ཞུའི་འབྱོར་འཛིན་འབྲི་ཐངས། 
 
གོ་དོན། 
འབྱོར་འཛིན་ཡི་གུ་ཟེར་མི་འདི་ ཅ་དངོས་ཅིག་ རང་གི་ལག་པར་ཐོབ་ཡོད་པའི་བདེན་རྟགས་ལཱི་ སྤྲོད་ལུན་འབད་བའི་ཡིག་རིགས་ཅིག་ལཱི་སླབ་
ཨིན། 
 
ལག་ལུན་ལམ་སྟོན། 
འབྱོར་འཛིན་གཤམ་གསལ་བཟུམ་བྲིས་བ་ཅིན་ ཟུར་ཁ་ལས་མར་ཡོད་མི་འདི་ རང་གི་ལག་པར་བཞག་སྟེ་ ཤུལ་མར་རྩིས་རྐྱབ་ནི་གི་དོན་ལཱི་
ཨིན། དེ་སྦེ་མ་བཟོ་བ་ཅིན་ འབྱོར་འཛིན་ཡིག་རིགས་འབྲི་ཤོག་བར་ན་ ཤོག་ནག་བཙུགས་ཏེ་བྲིས་ཞིན་ན་ ཤོག་ནག་གི་འདྲ་དེ་ ཤུལ་མར་
རྩིས་རྐྱབ་ད་ལག་ལུན་འཐབ་དགོ། ཞལ་འདེབས་འབྱོར་འཛིན་གྱི་རིགས་ལ་ལཱི་ཅིག་ ཟུར་ཁའི་འདྲ་གུར་ཞལ་འདེབས་བྱིན་མི་གི་མིང་རྟགས་ལུན་
སྲོལ་ཡང་ཡོད། 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
  

མིང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
ཁ་བྱང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
དངུལ་ཀྲམ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
གནམ་ལཱུ་་་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་་ཚེས་་་་་་་ལཱི། 

༈ དད་ལྡན་སྦྱིན་བདག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་མཆོག་ནས་ཞལ་འདེབས་
དངུལ་ཀྲམ་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཡངན་རྒྱུ་དངོས་་་་་་་་་་་་་་་་་གནང་འབྱོར་བྱུང་ཡོད་པ་ དེ་གིས་སྦྱིན་པའི་
བདག་པོའི་གནས་སྐབས་མི་འདོད་རྐྱེན་ངན་ཚུ་ཞི་སྟེ་ ཐུགས་ཀྱི་རུ་འདོད་ཚུ་ རང་བཞིན་ལྷུན་
གྱིས་འགྲུབ་པ་དང་ མཐར་ཐུག་ངེས་པར་ལུགས་པའི་གོ་འཕང་ཐོབ་པའི་བསྔོ་སྨོན་གྱི་མཚམས་
སྦྱོར་བཅས། གནམ་ལཱུ་་་་་་་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་་་ཚེས་་་་་་་་་་་ལཱི། 
 

་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
་་་་་་་་་་་་་་་ཆོས་སྡེའི་འགན་འཛིན། 

འབྱོར་འཛིན། འབྱོར་འཛིན། 
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དཔེ་བཀོད་ ༥ པ། འབྲེལ་ཞུ་ཞལ་འདེབས་ཀྱི་འབྱོར་འཛིན་ཡི་གུ། 
 
འབྱོར་འཛིན་ཨང་་་          སྤྱི་ཚེས་་༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌་་་་ལཱི། 

 
དཔལ་ཕུག་སྒྲུབ་སྡེ། 

༉ གཏོང་ཕོད་ཆེ་བའི་དད་སྦྱིན་་་་་་་༌༌༌༌༌༌༌༌༌་་མཆོག་ནས་ གུ་རཱིའི་གནས་ཆེན་ སྤ་རཱུ་སྟག་ཚང་དཔལ་ཕུག་སྒྲུབ་སྡེའི་ཡོ་བྱད་དོན་ལཱི་ དངུལ་
ཀྲམ་་་་་༌༌༌༌༌་ཟོང་་་་་་༌༌༌༌ཚན་བཅས་ གནང་མི་དེ་གིས་ སྤྱིར་རྒྱལ་བའི་ལཱིང་རྟོགས་ཀྱི་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེ་ འཛམ་གླིང་ས་སྟེང་ཡོངས་ལཱི་ དར་
ཞིང་རྒྱས་ནི་དང་ ལྷག་པར་སྦྱིན་པའི་བདག་པོའི་རྐྱེན་ངན་བར་ཆད་ཞི་ཞིང་ འཕྲལ་ཡུན་གྱི་བཞེད་དོན་རྣམས་ རང་བཞིན་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་སྟེ་ 
མཐར་ཐུག་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གོ་འཕང་འཐོབ་ཚུགས་པའི་སྐྱབས་འཇུག་ཞུ་ཆོག་པ་བཅས། གནམ་ལཱུ་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་ཚེས་་་་་་་ལཱི་ 

          ཕུལ།  
 

 
 
 

དངུལ་གཉེར་གྱི་རྟགས། 
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དཔེ་བཀོད་ ༦ པ། ཅ་དངོས་འབྱོར་འཛིན་ཡི་གུ། 
 
ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་         སྤྱི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལཱི། 
 

འབྱོར་འཛིན། 
གཤམ་འཁོད་ཐོ་ཡིག་ནང་གསལ་གྱི་ཅ་དངོས་ཚུ་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་བརྙ་འབག་མི་ཡངན༌བསྐྱལ་བཏང་མི་ཚུ་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ད་རུས་མི་ངོམ་
་་་་་་་་་་་་་་་གི་ལག་ཐོག་ལས་བརྒྱུད་དེ་ གཤམ་གསལ་ཁ་བྱང་ཅན་མའི་མིང་ཐོག་ལཱི་ ཚང་སྒྲིག་བྱུང་གྲུབ་པའི་འབྱོར་འཛིན་ལཱི། 
1.  
2.  
3.  
4.  

 
 
 
 

(མིང་་༌༌༌༌༌༌༌་་་་་་་་་་་་་་) 
གོ་གནས་་་་་་་་་་་་་ 

ལྷན་ཁག་ཡངན༌ལས་ཁུངས། 
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དཔེ་བཀོད་ ༧ པ། དངུལ་སྤྲོད་ལུན་གྱི་འབྱོར་འཛིན་ཡི་གུ། 
 

འབྱོར་འཛིན། 
 
༉ སྤྱི་ཚེས་ ༡༨-༣-༢༠༠༢ ཀྱི་ཉིན་མར་བཟོ་གྲུབ་པའི་གན་ཡིག་ནང་དོན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ངོ་མིང་བདེ་སྐྱིད་ཕུན་ཚོགས་ལཱི་ ཚེ་འདས་
བཀྲ་ཤིས་ཀྱི་བུ་ཀུན་ལུགས་ཚེ་རིང་གིས་ ཅང་ལས་ས་ཆ་དྲིས་མེལ་ ༤༥ བཙོངས་པའི་ས་རིན་བསྡོམས་དངུལ་ཀྲམ་ ༡༣,༠༥,༠༠༠/- 
(འབུམ་བཅུ་གསུམ་དང་སྟོང་ཕྲག་ལྔ་) གནས་ཐོག་ལས་ ད་རིས་ སྔོན་བྱིན་དངུལ་ཀྲམ་ ༢,༠༠,༠༠༠/- (ཉིས་འབུམ།) ཐམ་པ་ བདེ་
སྐྱིད་ཕུན་ཚོགས་ལས་ ཕྲན་ཀུན་ལུགས་ཚེ་རིང་གི་ལག་པར་ བྱུང་གྲུབ་པའི་འབྱོར་འཛིན་ལཱི། སྤྱི་ཚེས་༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌་་་་་ལཱི། 
 
 
 
 
 

(ཀུན་ལུགས་ཚེ་རིང་།) 
ཅང་ཨོ་ལ་ཁ་ཐིམ་ཕུག། 
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ཅ མགྲོན་ཞུ་དང་མགྲོན་བརྡ་ བཀྲ་ཤིས་ལུགས་སྨོན་ཡིག་རིགས། 
 

གོ་དོན། 

མགྲོན་ཞུ་དང་མགྲོན་བརྡ་ཟེར་མི་འདི་ དགའ་སྤྲོ་དང་རྟེན་འབྲེལ་ལ་སོགས་པ་ བརྩི་སྲུང་འབད་ས་ཅིག་ནང་ལཱི་ འབྱོན་དགོ་པའི་ཞུ་བ་ཕུལ་ནི་གི་
ཡི༌གུ་ལཱི་སླབ་ཨིན། 

 

སྒྲིག་བཀོད། 

1. གཞུང་འབྲེལ་ཨིན༌པ་ཅིན་ ལས་རྟགས་ཅན་གྱི་འབྲི་ཤོག་དང་ ཡངན་ ལས་རྟགས་ཅན་གྱི་ཤོག་བྱང་དགོ། 
2. ས་གནས་དང་ ཟླ་ཚེས་ དུས་ཚོད་ཁ་གསལ། 
3. མཛད་སྒོའི་ལས་རིམ། 
4. གཞུང་འབྲེལ་ཨིན༌པ་ཅིན་ མགྲོན་ཞུ་འབད་མི་གི་གོ་གནས་དང་ སྒེར་དོན་ལཱི་མིང་གསལ། 
5. བརྡ་ལན་གནང་ས། 
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དཔེ་བཀོད་ ༡ པ། སྒྲིང་ཁྱིམ་བཀྲ་ཤིས་རབ་གནས་ཀྱི་མགྲོན་ཤོག། 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 

བཀྲ་ཤིས་རབ་གནས། 
 

༈ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡༥ གཟའ་སྐར་འཕྲོད་སྦྱོར་དགེ་བའི་ཉིནམ་དང་བསྟུན་ ལྷན་ཁག་གི་སྒྲིང་ཁྱིམ་གསར་
བསྒྲུབས་ཀྱི་ བཀྲ་ཤིས་རབ་གནས་ཀྱི་རྟེན་འབྲེལ་མཛད་སྒོ་ནང་ ------------ མཆོག་ སྐུ་མགྲོན་སྦེ་འབྱོན་དགོ་པའི་ཞུ་

བ་ཕུལཝ་ཨིན། 
 

ས་གནས།  ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
ཚེས་གངས། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
དུས་ཚོད། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 

 
# རྒྱལ་ཡོངས་གྱོན་ཆས་ཐོག་འབྱོན་དགོ། 

བརྡ་ལན་གནང་ས། འགྲུལ་འཕྲིན།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཡོངས་འབྲེལ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
 

ལས་རིམ་རྒྱབ་ཁར་གཟིགས། 
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དཔེ་བཀོད་ ༢ པ། གསོལ་སྟོན་མགྲོན་ཤོག། 
 
༉ རང་ལཱིགས་གནམ་ལཱུ་་་་་་་་་་་ ཟླ་་་་་་་་་་་་་་་་ཚེས་་་་་་་་ལཱི༌དང་ སྤྱི་ལཱུ་་་་་་་་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་་་་་་་་་ཚེས་་་་་་་་་་་་ལཱི་འབྲུག་གི་
རྒྱལ་ཡོངས་དུས་ཆེན་ཐེངས་་་་་་་་་་པ་འདི་ ས་གནས་ལྕང་གླིང་མའི་ཐང་ནང་ལཱི་སྦེ་ བརྩི་སྲུང་ཞུ་ནི་ཨིན་མི་ནང་ སྐུ་མགྲོན་གཙོ་བོ་ཡང་ མི་རྗེ་
འབྲུག་གི་བློན་ཆེན་མཆོག་ འབྱོན་གནང་ནི་ཨིནམ་ལས་ དེ་སྐབས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་མཆོག་ཡང་གོང་ཚེས་ཀྱི་དྲོ་པ་ཆུ་ཚོད་ 
༨.༣༠ ལཱི་འབྱོན་གནང་ཞུ། 
 
 
གྱོན་ཆས།  སྒྲིག་ཅན་མ། 
བརྡ་ལན་གནང་ས། བརྒྱུད་འཕྲིན་ཨང་།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
 
ལས་རིམ་རྒྱབ་ཤོག་ནང་གཟིགས། 
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དཔེ་བཀོད་ ༣ པ། མགྲོན་བརྡའི་དཔེ་གཞན། 
 
༊ འདུས་སྡེའི་གཙུག་རྒྱན་དམ་པ་་་་་་་་་་་་་རབ་སྡེའི་བླམ་གནས་བརྟན་མཆོག་གི་ཞབས་དྲུང་དུ། 
 
          ཞུ་གསོལ། དེ་ནི་ཆོས་ལྡན་འབྲུག་གི་རྒྱལ་
ཁབ་འདི་ནང་ སྔོན་བྱོན་རྒྱལ་བ་གོངམ་དང་ ཕམ་བཟང་པོ་འབྱོར་ལྡན་ཚུ་གིས་དད་པའི་ཞིང་ལཱི་ ལྷ་ཁང་དང་དགོན་སྡེ་ མཆོད་རྟེན་ལ་སོགས་པ་
བཞེངས་ཏེ་ དེ་ནང་ལཱི་ རྒྱུ་དངོས་མང་རབས་ཅིག་བསྒྲུབས་བཞག་ཡོད་མི་དེ་ཚུ་ བསྟན་པའི་དགྲ་བོ་མི་ངན་བསམ་སྦྱོར་ངན་པ་ཚུ་གིས་ དགོན་
སྡེ་ཚུ་ནང་ལས་ཨར་རྐུན་འབད་མི་དང་ མཆོད་རྟེན་སློང་བ་ལ་སོགས་པའི་གནོད་པ་ རྒྱ་ཆེ་དྲགས་སྦེ་བྱུང་ཡོད་མི་ཚུ་གི་བཀག་ཐབས་དང་ བདག་
ཉེར་སྲུང་སྐྱོབ་ ལྷ་ཁང་ཕྱི་ནང་གི་གཙང་སྦྲ་ཚུ་ལུགས་ཤོམ་སྦེ་བཞག་ཚུགས་ནིའི་དོན་ལཱི་ རྫོང་ཁག་འདི་འོག་གི་ལྷ་ཁང་དང་ དགོན་སྡེ་བདག་
འཛིན་པ་དཀོན་གཉེར་ག་ར་ལཱི་ ཅ་རྙིང་འཛིན་སྐྱོང་སྡེ་ཚན་གྱིས་འགོ་འདྲེན་ཐོག་ཞལ་འཛོམས་ཅིག་ སྤྱི་ཚེས ༢༣-༣-༢༠༠༧ ལཱི་ཉིནམ་གཅིག་
གི་རིང་འཚོག་ནི་ཨིན།  
 
 དེ་གི་ལས་རིམ་ཅིག་ཡང་ཟུར་སྦྲགས་ཕུལ་ཡོད་ན་ དེ་ཚུ་ཡང་ག་ར་ཆོས་ཕྱོགས་ཀྱི་བྱ་བ་ཁོ་ན་ཨིནམ་ལས་ ཞལ་འཛོམས་དེའི་སྐབས་
བླམ་མཆོག་སྐུ་མགྲོན་གཙོ་བོ་སྦེ་བྱོན་གནང་དགོ་པའི་གསོལ་བཏབ་ཞུ་ནི་དང་གཅིག་ཁར་ འགོ་འབྱེད་རྟེན་འབྲེལ་ནང་བླམ་མཆོག་གིས་ བཀའ་
སློབ་གསུང་བཤད་ཟབ་མོ་ཅིག་ཡང་གནང་སྟེ་བཀའ་དྲིན་བསྐྱངས་གནང་ཞུ། ཞེས་གནམ་ལཱུ་་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་ཚེས་་་་་་་ལཱི་ 
            གུས་པས་ 
             ཕུལ། 
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དཔེ་བཀོད་ ༤ པ། གཉེན་སྟོན་མགྲོན་ཤོག། 
 
༉ དྲག་ཤོས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་དང་ཨམ་མཆོག་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་བུ་ངོ་མིང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་དང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་བུམོ་ངོ་མིང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་
གཉིས་ཀྱི་གཉེན་སྦྱོར་རྟེན་འབྲེལ་གྱི་དགའ་སྟོན་འདི གནམ་ལཱུ་་་་་་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་པའི་ཚེས་་་་་་་་་་་ལཱིའམ་ སྤྱི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་ལཱི་ གཟའ་
སྐར་འཕྲོད་སྦྱོར་ཕུན་སུམ་ཚོགསཔའི་ཉིནམ་དང་འབྲེལ་ ས་གནས་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལཱི་ ཕྱི་རཱི་ཆུ་ཚོད་་་་་་་་་་ལས་བརྩི་ནི་ཨིན་མི་དེ་ཁར་སྐུ་མགྲོན་
སྦེ་བྱོན་གནང་ཞུ། 
 
གྱོན་ཆས།  སྒྲིག་ཅན། རྒྱལ་ཡོངས་གྱོན་ཆས། སྒྲིག་ཡངས། 
 
བརྡ་ལན་གནང་ས། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 
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ཆ བཀྲ་ཤིས་ལུགས་སྨོན་གྱི་ཡིག་རིགས། 
 
གོ་དོན། 
བཀྲ་ཤིས་ལུགས་སྨོན་གྱི་ཡིག་རིགས་ཟེར་མི་འདི་ ལཱུ་གསར་དང་ གོ་གནས་ཡར་སེང་ལ་སོགས་པའི་སྐབས་ལུགས་པའི་སྨོན་ཚིག་ཚུ་ སྙན་
རྩོམ་དང་ ཚིག་ལྷུག་གང་རཱིང་གི་ཐོག་ལས་བཀོད་དེ་ཕུལ་བའི་རིགས་ལཱི་སླབ་ཨིན། 
 
སྒྲིག་བཀོད། 
ལཱུ་གསར་བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལུགས་ཤོག་བྱང་ཡངན་ སྤྱིར་བཏང་ལུགས་སྨོན་ཤོག་བྱང་ནང་ཚང་དགོཔ། 
1. ལཱུ་གསར་ལཱི་ བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལུགས་ཀྱི་ཤོག་བྱང་བཟོ་སྦེ་ པར་བཏབ་སྟེ་གནང་དགོ་པ་ཅིན་ བཀྲ་ཤིས་པའི་རྟགས་ཀྱི་རི་མོའི་

རིགས་དང་ གནམ་ལཱུའི་མིང་དང་བཅས་པའི་ ལུགས་སྨོན་གྱི་གསུང་འཕྲིན་ཚུ་ ཚིགས་བཅད་དང་ ཚིག་ལྷུག་གང་རཱིང་ནང་བཀོད་
སྲོལ་ཡོད། 

2. ཤོག་བྱང་གི་བཀོད་རིས་ཀྱི་སྒྲིག༌བཀོད༌འདི་ རང་སོའི་རིག་རྩལ་དང་བསྟུན་ཏེ་ གང་ལུགས་བཟོ་བ་གིས་འཐུས། 
3. གནས་སྟངས་དང་བསྟུན་ཏེ་ རྫོང་ཨིང་ཤན་སྦྱར་སྦེ་བཟོ་སྲོལ་ཡང༌ཡོད། 
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དཔེ་བཀོད་ ༡ པ། ལཱུ་གསར་བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལུགས་ཚིགས་བཅད་སྦེ་བཀོད་ཐངས། 
 
 

༆ བཀྲ་ཤིས་གནམ་ལཱུ་ལྕགས་སྟག་གསར་པའི་ཞལ།། 
བདེ་ལུགས་འོད་ཟེར་འབུམ་ལྡན་ཤར་བ་ན།། 
ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་དགེ་མཚན་དཔལ་ཡོན་འདི།། 
རྒྱལ་ཁམས་ཡོངས་ལཱི་ཁྱབ་པའི་སྨོན་ལམ་ཞུ།། 

 
 
                     ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་བཟའ་ཚང་ནས། 
 

     
ཡངན། 

༆བཀྲ་ཤིས་འཆི་མེད་གྲུབ་པའི་དགའ་ཚལ་ནས།། 
ལུགས་ཚེས་ཤིང་བྱི་གནམ་ལཱུའི་དགུང་གསར་འདིར།། 
ཕན་བདེའི་ལུགས་ཚོགས་རྒྱ་མཚོའི་དཔལ་ཡོན་གྱིས།། 
ཕུན་ཚོགས་དགའ་སྟོན་འགྱུར་མེད་ཡུན་གནས་ཤོག། 

 
ཡངན།  

༆གནམ་ལཱུ་གསར་ཚེས་ལྕགས་མོ་ཡོས་ལཱུ་འདིར།། 
བཀྲ་ཤིས་ཕན་བདེའི་དགེ་མཚན་འབུམ་ཕྲག་གིས།། 
སྐྱེ་དགུའི་ལུགས་ཚོགས་དབྱར་མཚོ་བཟུམ་འཕེལ་ཏེ།། 
ཕུན་ཚོགས་དཔལ་གྱིས་འཛམ་གླིང་ཁྱབ་གྱུར་ཅིག། 
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དཔེ་བཀོད་ ༢ པ། ལྷུག་ཚིག་སྦེ་བཀོད་ཐངས། 
 

༆ གནམ་ལཱུ་ལྕགས་ཕོ་སྟག་ལཱུ་གསར་ཚེས་ཀྱི་དུས་སྟོན་རྟེན་འབྲེལ་བཟང་པོའི་ཉིནམ་ལཱི་བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལུགས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་ཞུ། 

 

དཔེ་བཀོད་ ༣ པ། གཉེན་སྟོན་ལཱི་ལུགས་སྨོན་གྱི་བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལུགས་འབྲི་ཐངས། 
 

༆ སྔོན་བསགས་ལས་སྨོན་འབུམ་གྱི་ཆུ་གཏེར་ལས།། 
ལུགས་འཛོམས་ཕུན་ཚོགས་ཉི་ཟླའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཟུང་།། 
གཅིག་མཐུན་གཉེན་སྦྱོར་དགའ་སྟོན་དཔལ་ཡོན་འདིས།། 
མི་ཚེའི་མདུན་ལམ་བདེ་སྐྱིད་གསལ་གྱུར་ཅིག། 
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དཔེ་བཀོད་ ༤ པ། ཨ་ལཱི་གསར་སྐྱེས་ཀྱི་བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལུགས་ཡི་གུ་འབྲི་ཐངས། 
 
༊ ཕུན་ཚོགས་དཔལ་གྱིས་མཛེས་པའི་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་དྲག་ཤོས་དང་ཨམ་གཉིས་ཀྱི་སྐུ་དྲུང་དུ། 
 
           རབ་ཏུ་དྭངས་པའི་སེམས་ཀྱིས་ཞུ་གསོལ། 
དེ་ནི་ ད་རུས་དྲག་ཤོས་དང་ཨམ་གཉིས་ལཱི་རིགས་རྒྱུད་འཛིན་པའི་ སྲས་གཞན་དང་མ་འདྲཝ་ཅིག་འཁྲུངས་ནི་འདི་གིས་ ང་བཅས་བཟའ་ཚང་
གཉིས་ཡང་ སེམས་ལཱི་དགའ་བ་དང་སྤྲོ་བ་ག་ཅི་དེ་སྦོམ་ཐོབ་ཅི། གསར་དུ་འཁྲུངས་པའི་སྲས་འདི་ལཱི་ འགལ་རྐྱེན་བར་ཆད་ག་ནི་ཡང་མེད་པར་ 
སྐུ་ཡི་ལང་ཚོ་མེ་ཏོག་པདྨའི་སྡོང་པོ་ལྟར་གྱི་ཡར་སྐྱེད་བཟང་ཞིང་ ཐུགས་འདུན་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པའི་རྟེན་འབྲེལ་བཟང་པོའི་ལུགས་སྨོན་གྱི་བཀྲ་
ཤིས་བདེ་ལུགས་ཞུ་རྟེན་ལཱི་ ལྷག་བསམ་གཙང་མའི་དར་དཀར་གྱིས་གཙོས་ ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་ཨ་ལཱུའི་གྱོན་ཆས་ཆ་ཚང་ ༥ དང་ དངུལ་ཀྲམ་་་་་་་་
་་་་་་་བཅས་ ཕུལ་བཏང་ཡོད། མེ་ཏོག་ཆུང་རཱིང་དམ་ཚིག་གི་རྫས་ལཱི་ཐུགས་བཞེད་གནང་སྟེ་ དགྱེས་བཞེས་མཛད་དེ་བཀའ་དྲིན་བསྐྱང་། ཞེས་
གནམ་ལཱུ་་་་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་ཚེས་་་་་་ལཱི་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་བཟའ་ཚང་གཉིས་ནས་ 
               གུས་པས་ 
         ཕུལ། 
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ཇ ཡིག་རིགས་ལམ་སྟོན་ལྷན་ཐབས། 
ངོ་སྤྲོད། 

ཡིག་རིགས་ཀྱི་ལམ་སྟོན་ལྷན་ཐབས་ཟེར་མི་འདི་ གོང་གསལ་གྱི་ཡིག་རིགས་ག་ར་དང་གཅིག་ཁར་ ལག་ལུན་འཐབ་དགོ་པའི་ལྷན་ཐབས་ཀྱི་
ལམ་སྟོན་རིགས་ལཱི་སླབ་ཨིན། 

 

དབྱེ་བ། 

ཡིག་རིགས་ཀྱི་ལམ་སྟོན་ལྷན་ཐབས་ནང་ གཤམ་གསལ་གྱི་རྣམ་གྲངས་ཚུ་བཀོད་དེ་ཡོད། 

1. འབྲི་ཤོག། 
2. ཚིག་མཚམས། བརྗོད་མཚམས། དོན་མཚམས། 
3. ཡི་གུ་ལྟབ་ལཱིགས། 
4. ཁ་བྱང་ཡངན༌ཁ་ཡིག་འབྲི་ཐངས། 
5. བྱོན་པ་ལུགས་སོ་འབྲི་ཐངས། 
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དཔེ་བཀོད་ ༡ པ། འབྲི་ཤོག། 
 

གོ་དོན། 

འབྲི་ཤོག་ཟེར་མི་འདི་ སྤྱིར་བཏང་ཡི་གུ་བྲི་ནི་གི་ཤོག་ཀུ་གི་རིགས་ག་ར་ལཱི་གོཝ་ཨིན་རཱིང་ སྐབས་དོན་འདི་ནང་ གཞུང་འབྲེལ་དང་སྒེར་འབྲེལ་
གྱི་ཡིག་འགྲུལ་ག་ཅི་ར་ཨིན་རཱིང་ ཡི་གུ་སྐྱེལ་མི་གི་ཡིག་ཚང་ ངོ་སྤྲོད་འབད་ཚུགས་པའི་འབྲི་གཞིའི་ཤོག་ཀུ་ལཱུགས་སུ་བཟོ་སྟེ་ཡོད་མི་འདི་ལཱི་
སླབ་ཨིན། 

 

ལག་ལུན་ལམ་སྟོན། 

 ཀ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གཞུང་རྟགས་འདི་ རང་གི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ངོ་རྟགས་ཅིག་ཨིན། འདི་གོང་ལཱི་བཀུར་བའི་ཚུལ་ལཱི་ གཞུང་
  འབྲེལ་འབྲི་ཤོག་གི་ནང༌ན༌ ཆེ༌བསྟོད༌དང༌ལྡནམ༌སྦེ༌བཀོད་དགོ། 
 ཁ ཡིག་ཚང་རང་སོའི་ཁ་བྱང་འདི་ རྫོང་ཁ་ལྟག་ལས་དང་ ཨིང་ལིཤ་འོག་ལས་སྦེ་བཀོད་དགོ། 
 ག ཡིག་ཚང་རང་སོའི་ལས་རྟགས་སོ་སོར་ཡོདན་ གཞུང་རྟགས་འདི་འབྲི་ཤོག་གི་གཡས་ཁ་ཐུག་དང་ རང་སོའི་ལས་རྟགས་

 འདི་གཡོན་ཁ་ཐུག་བཙུགས་དགོ།  
 ང༌ ཡིག་ཚང་རང་སོའི་བརྒྱུད་འཕྲིན་ཨང་སོགས་ འབྲི་ཤོག་གི་གཤམ་ལཱི་འོག་ཐིག་གི་འོག་ལཱི་བཙུགས་དགོ། 
 ཅ སྒེར་འབྲེལ་གྱི་འབྲི་ཤོག་ཚུ་ལཱི་ གཞུང་རྟགས་བཀོད་མ་དགོཔ་མ་གཏོགས་ གཞན་ཚུ་གོང་གི་ལམ་ལཱིགས་ 
  ལས་རིགས་བསྒྲེ། 
 ཆ འབྲི་ཤོག་གཡོན་ཁ་ཐུག་ ཁ་བྱང་ཡང་བཀོད་སྲོལ་ཡོད།  
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གཞུང་འབྲེལ་འབྲི་ཤོག་གི་དཔེ་བཀོད། 
 

རངོ་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚགོས། དཔལ་ལྡན་འབྲུག་གཞུང ་། 
DZONGKHA DEVELOPMENT COMMISSION 

ROYAL GOVERNMENT OF BHUTAN 
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དཔེ་བཀོད་ ༢ པ། ཚིག་མཚམས། བརྗོད་མཚམས། དོན་མཚམས། 
 
གོ་དོན། 
ཚིག་མཚམས་ བརྗོད་མཚམས་ དོན་མཚམས་ཟེར་མི་འདི་ ཡིག་འགྲུལ་གྱི་རིགས་འབྲི་བའི་སྐབས་ ཚིག་གཅིག་ཁར་སླབ་དགོ་མི་ཚུ་གི་བར་ན་ 
ས་སྟོང་བཞག་དགོ་མི་འདི་ཚིག་མཚམས་དང་། བརྗོད་པ་རུ་གི་བར་ན་ ཤད་རྐྱབ་དགོ་མི་འདི་ བརྗོད་མཚམས་དང་། དོན་ཚན་རུ་གི་བར་ན་ གྲལ་
ཕབ་འབད་དགོ་མི་འདི་ལཱི་ དོན་མཚམས་ཟེར་སླབ་ཨིན། 
 
ལག་ལུན་ལམ་སྟོན། 

ཀ ཚིག་མཚམས་གཅད་ཐངས་འདི་ རྫོང་ཁའི་མིང་ཚིག་ཚུ་མང་ཤོས་ར་ ཚིག་གཉིས་གསུམ་རུ་གཅིག་ཁ་སྦེ་སླབ་སྲོལ་ཡོད་མི་
འདི་དང་ དེ་གུར་ཕྲད་རྣམ་དབྱེ་ཚུ་གིས་ ཚིག་གི་སྡེ་ཚན་རུ་ནང་ ཚིག་ལྔ་དང་དྲུག་ཚུན་ཚོད་གཅིག་ཁ་སྦེ་སླབ་དགོཔ་
འཐོནམ་ཨིན། དེ་ཚུ་གི་བར་ན་ ས་སྟོང་བཞག་སྟེ་ཚིག་མཚམས་བཅད་པ་ཅིན་ ལྷག་ནི་དང་གོ་བ་ལུན་ནི་གཉིས་ཆ་ར་ལཱི་ 
བྱ་སྟབས་བདེ་བའི་ཕན་ཐབས་ཡོད།  

 
ཁ བརྗོད་མཚམས་གཅད་ཐངས་འདི་ རྫོང་ཁའི་རྗོད་ཚིག་ལཱི་ བརྗོད་པ་རྐྱང་པ་དང་ བརྗོད་པ་ཆ་ཚང་བ་ བརྗོད་པ་སྣ་བསྡུས་སྦེ་

ཡོད་མི་ཚུ་ག་ཅི་ར་ཨིན་རཱིང་ བརྗོད་པ་རུ་མཇུག་བསྡུཝ་ད་ ཤད་རུ་འཐེན་ཏེ་ བརྗོད་མཚམས་གཅད་དགོཔ་ཨིན། དེ་མེན་
པར་ བརྗོད་པ་གཅིག་མཇུག་བསྡུ་སྟེ་འབད་རཱིང་ འབྲེལ་ཚིག་བཙུགས་ཏེ་ བརྗོད་པ་འཕྲོ་མཐུད་དེ་བྲིས་བ་ཅིན་ གོ་དོན་
ལཱི་ནོར་འཁྲུལ་བཞུགས་ནིའི་ཉེན་ཁ་ཡོད།  

 
ག དོན་མཚམས་གཅད་ཐངས་འདི་ སྐབས་བབས་ཀྱི་དོན་ཚན་རུ་གི་མཚམས་ལཱི་ གྲལ་འབེབས་རུ་ཕབ་སྟེ་ དོན་མཚམས་

གཅད་དགོ། དེ་ཡང་ དོན་མཚམས་རུ་གི་ནང་ལཱི་ ཉུང་ཤོས་བརྗོད་པ་གཉིས་རུ་ལས་ལྷག་སྟེ་དགོཔ་ལས་ དོན་མཚམས་
གཅིག་ལཱི་ བརྗོད་པ་གཅིག་སྦེ་བཞག་མི་འདི་ ཆིངས་ཡིག་གན་རྒྱ་ཚུ་ལཱི་དམིགས༌བསལ་ཡོདཔ༌མ་གཏོགས་ གཞན་ལཱི་
ཚུལ་དང་མ་མཐུནམ་སྦེ་རྩིཝ་ཨིན།  

 
ང དོན་མཚམས་ནང་ན་བཙུགས་མི་དང་ མ་བཙུགས་མི་གཉིས་ཆ་ར་ལཱི་ གྲལ་ཕབ་འབད་དགོ།  
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ཅ གྲལ་འབེབས་ཀྱི་སྐབས་ལཱི་ འབྲི་རྩོམ་གཞན་ལཱི་ དོན་མཚམས་ཀྱི་གྱལ་འགོ་ཡིག་འབྲུ་ ༤ ཡངན་ ༥ དེ་ཅིག་གི་
ས་སྟོང་ནང་ན་བཤུད་དེ་བྲི་ནི་གི་ལམ་ལཱིགས་ཅིག་དང་། དེ་ལས་ དོན་མཚམས་ཀྱི་གྱལ་འགོ་ནང་ན་མ་བཙུགས་པར་ 
གྱལ་གཞན་དང་འདྲན་འདྲ་བཞག་སྟེ་ འབྲི་སྲོལ་ཅིག་དང་ལམ་ལཱིགས་གཉིས་ཡོདཔ་ལས་ འབྲུག་གི་ཡིག་བསྐུར་རྣམ་
གཞག་འདི་ནང་ལཱི་ཡང་ ཡིག་འགྲུལ་གྱི་རིགས་ཚུ་ལཱི་ དོན་མཚམས་ནང་འདྲེན་དང་ཕྱི་འདྲེན་གཉིས་ཆ་ར་སྤེལ་ཏེ་
བཙུགས་ཡོད། 

 
ཆ མགུ་ཡིག་གཙོ་བོ་དང་ཡིག་གཞུང་གི་བར་ན་ གྱལ་ཐིག་གཅིག་གི་ས་སྟོང་བཞག་དགོཔ་དང་། ཡན་ལག་མགུ་ཡིག་དང་ 

ཡིག་གཞུང་གི་བར་ན་ས་སྟོང་བཞག་ནི་མེད། 
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དཔེ་བཀོད་ ༣ པ། ཡི་གུ་ལྟབ་ལཱིགས། 
 

གོ་དོན། 

ཡི་གུ་ལྟབ་ལཱིགས་ཟེར་མི་འདི་ ཕར་དང་ཚུར་བསྐྱལ་དགོ་པའི་ཡིག་རིགས་ ལྟབ་ཐངས་ཀྱི་རིམ་པ་འདི་ལཱི་སླབ་ཨིན། 

ལག་ལུན་ལམ་སྟོན། 

ཀ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེའི་བཀའ་ཤོག་གི་རིགས་ག་ཅི་ར་ཨིན་རཱིང་ འབྲི་ཤོག་གི་རྒྱ་ཆེ་ཆུང་དང་འཁྲིལ་བའི་ཡིག་
ཤུབས་ ལཱུགས་སུ་བཟོ་ཞིན་ན་ བཙུགས་ནི་མ་གཏོགས་བལྟབ་མི་ཆོག། དེ་ལས་གཞན་ གོང་ལཱི་སྔར་སྲོལ་གཞུང་
འབྲེལ་ཞུ་ཡིག་གི་གུས་ཕབ་སྐབས་ལཱི་ གསལ་བཀོད་འབད་དེ་ཡོད་པའི་རབ་ཀྱི་འབྲིང་གི་གོ་གནས་ཅན་ ཡན་ཆད་ཀྱི་
གཞུང་འབྲེལ་བཀའ་ཤོག་རིགས་དང་ གཞན་ལག་ཁྱེར་གྱི་རིགས་ཚུ་ཡང་ དེ་བཞིན་དུ་ལག་ལུན་འཐབ་སྲོལ་ཡོད། 

 
ཁ ཞུ་ཡིག་གི་རིགས་ གུས་ཞབས་ཀྱི་དོན་ལཱི་ དང་པ་ མཇུག་ཤོག་གི་མཐའ་མ་ དྲུང་དུ་ཟེར་བའི་འོག་ལཱི་ལྷོདཔ་སྦེ་

བལྟབས་ཞིན་ན་ དེ་གཉིས་ལྟབ་རྐྱབ་སྟེ་ ཡིག་ཤུབས་ནང་བཙུགས་དགོཔ་ཨིན། 
 
ག གཏང་ཡིག་གི་རིགས་ དང་པ་གཉིས་ལྟབ་འདྲན་འདྲ་རྐྱབ་ཞིན་ན་ དེ་ལས་ཡིག་ཤུབས་ཀྱི་རྒྱ་ཆེ་ཆུང་དང་འཁྲིལ་ཏེ་

བལྟབས་ཏེ་བཙུགསཔ་ཨིན། 
 
ང་ ཞུ་ཡིག་གི་རིགས་ གོང་གསལ་བཞིན་དུ་ བལྟབས་ཏེ་ཡིག་ཤུབས་རིང་ཐུང་དང་འཁྲིལཝ་ད་ མ་ཤོང་པ་ཅིན་ ཡི་གུའི་

གྲལ་མཇུག་ཁ་ཐུག་ལས་ཡར་ ཡིག་ཤུབས་རིང་ཐུང་དང་འཁྲིལ་ཏེ་བལྟབ་ནི་མ་གཏོགས་ ཡི་གུའི་གྲལ་མགུ་ལས་མར་
བལྟབ་མི་ཆོག། 

 
ཅ གཏང་ཡིག་གི་ཐད་ ཡིག་ཤུབས་རིང་ཐུང་དང་བྱ་སྟབས་གང་བདེ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ལག་ལུན་འཐབ་ཨིན། 
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དཔེ་བཀོད་ ༤ པ། ཡིག་ཤུབས་གུར་ཁ་བྱང་བཀོད་ཐངས། 
 

གོ་དོན། 

ཡིག་ཤུབས་གུར་ཁ་བྱང་བཀོད་ཐངས་ཟེར་མི་འདི་ ཡི་གུ་ཕར་ཚུར་སྐྱེལཝ་ད་ ཡིག་ཤུབས་གུར་ ཡུལ་མཐོ་དམན་གྱི་དབྱེ་བ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ 
བཀོད་དགོ་པའི་ཁ་བྱང་འབྲི་ཐངས་ཀྱི་རིམ་པ་འདི་ལཱི་སླབ་ཨིན། 

 

ལག་ལུན་ལམ་སྟོན། 
 
སྔར་སྲོལ་ཡིག་ཤུབས་ཁ་བྱང་བཀོད་ཐངས། 
 
༊ འདི་ཕྱི་གཏན་གྱི་སྐྱབས་གནས་ སྐྱབས་རྗེ་རྗེ་མཁན་རིན་པོ་ཆེའི་ ༧ ཞབས་དྲུང་དུ། 
གུས་འབངས་དད་ཅན་བསོད་ནམས་མིང་པས་ 

  ཐིམ་ཕུག་ལས་ 
   གུས་པས་ 

  ཕྱག་བཅས་ 
  ཕུལ། 

 
 

 

 
༊ མཁྱེན་བརྩེ་མཚུངས་མེད་མི་རྗེ་ནང་སྲིད་དང་སྲོལ་འཛིན་བློན་པོ་རིན་པོ་ཆེའི་ ༢ ཞབས་དྲུང་དུ། 
གུས་འབངས་གླིང་བཞི་རྒཔོ་རྡོ་ཏིག་གིས་ 

 གུས་པས་ 
    ཕྱག་བཅས་ 

 ཕུལ། 
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༊ ཡི་གུ་འདི་ གཡང་རྩེ་ཆ་འདུས་བཙན་མཁར་ལ་ལཱི་ ཕ་རྒན་རྡོ་རྗེ་གྲགས་པ་ལཱི་ཕུལ་གནང་ཞུ། 
གཅེས་བུ་རབ་བརྟན་གྱིས་ལྷུན་རྩེ་ལས་ 

 ཕུལ། 

 
 
 

༉ ཡི་གུ་འདི་སྟོང་ཞང་རྒཔོ་ལཱི་སྤྲོད། གཡང་རྩེ་རྫོང་ཁག་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་ལས་སྤྲིངས། 

 
 
 

༉ ཡི་གུ་འདི་སྤ་རཱུ་ཚོང་འདུས་ལཱི་བུ་རྡོ་རྗེ་ལཱི་སྤྲོད། ཐིམ་ཕུག་ལས་ཕ་རྒན་དབང་འདུས་ཀྱིས་བསྲིངས། 
 

 
 
 

࿐   སོ་ནམ་བློན་པོ་ལཱི།        བཀྲ་ཤིས་ཆོས་རྫོང་ནས། 
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༉  མི་རྗེ་སོ་ནམ་བློན་པོ་ལཱི།      བློན་ཆེན་ནས། 

 
 
 

དཔེ་བཀོད་ ༥ པ། ད་སྲོལ་ཡིག་ཤུབས་ཁ་བྱང་བཀོད་ཐངས། 
 
 

མི་རྗེ་བློན་པོ་རིན་པོ་ཆེར། 
སོ་ནམ་ལྷན་ཁག། 
ཐིམ་ཕུག། 

 
 
 

དཔེ་བཀོད་ ༦ པ། ཡིག་ཤུབས་གུ་ལས་སྡེ་སོ་སོའི་ངོ་རྟགས་བཀོད་ལཱིགས། 
 
 

དཔལ་ལྡན་འབྲུག་གཞུང་། རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས། 
 
 
 
 
རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས་ཡིག་ཚང་། ཀ་ཝང་བྱང་ས། ཐིམ་ཕུག། 
འགྲེམས་སྒྲོམ་ཨང་། ༡༢༢ 

  



 

383 
 

 

དཔེ་བཀོད་ ༧ པ། བྱོན་པ་ལུགས་སོའི་འབྲི་ལཱིགས། 
 

གོ་དོན། 

བྱོན་པ་ལུགས་སོའི་འབྲི་ལཱིགས་ཟེར་མི་འདི་ རྟེན་འབྲེལ་དང་དགའ་སྟོན་ལ་སོགས་པ་བརྩི་སྲུང་གི་སྐབས་ལཱི་ མགྲོན་བསུའི་དོན་ལཱི་ རྒྱལ་སྒོ་
དང་ ཡངན་ རས་བྱང་ཚུ་གུར་འབྲི་བའི་ཡིག་རིགས་ཚུ་ལཱི་སླབ་ཨིན། 

 

ལག་ལུན་ལམ་སྟོན། བྱོན་པ་ལུགས་སོ་འབྲི་ལཱིགས་དཔེ། 

རྟེན་འབྲེལ་ག་ཅི་གི་སྐབས་ལཱི་ཨིན་རཱིང་ སྒོ་ར་སྒོ་བཟོ་སྟེ་ གུས་ཞབས་ཀྱི་བསུ་བ་ཞུ་བའི་དོན་ལཱི་ བྱོན་པ་ལུགས་སོ་ཟེར་འབྲི་བའི་སྐབས་ ལ་
ལཱི་གིས་ བྱོན་ལཱི་སྔོན་འཇུག་འ་བཙུགས་ཏེ་བྲིས་མི་དེ་ འཛོལ་བ་ཨིནམ་ལས་ ནམ་ར་འབད་རཱིང་ སྔོན་འཇུག་འ་མེདཔ་སྦེ་ དཔེར་ན་ 
༄༅། །བྱོན་པ་ལུགས་སོ་ཟེར་བྲི་དགོཔ་ཨིན། དེ་ཡང་ བཅོམ་ལྡན་འདིར་ནི་བྱོན་པ་ལུགས། །བདག་ཅག་བསོད་ནམས་སྐལ་བར་ལྡན།། 
ཟེར་གསུངས་ཏེ་ཡོདཔ་ལས་ དེ་གིས་རིགས་བསྒྲེ་དགོ། 

 

སྒོ་ར་ཁའི་ནང་ཁ་ཐུག་གི་མགུ་ལས་ཕར་གྱི་ཡི་གུ་འདི་ རྟེན་འབྲེལ་བརྩི་སྲུང་ཞུ་ཚར་ཏེ་སྐུ་མགྲོན་ཚུ་ལཱུག་བྱོན་པའི་སྐབས་སུ་ བཀའ་དྲིན་དགའ་
ཚོར་ཞུ་ནི་གི་དོན་ལཱི་ བཀའ་དྲིན་ཆེ་ཟེར་བྲི་དགོཔ་དང་། བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལུགས་ཡང་འབྲི་སྲོལ་ཡོད། རུ་ཚེ་སྐབས་ ག་ནི་ཡང་མ་བྲིས་པབར་
བཞག་ནི་ཡང་ཡོདཔ་ལས་ སྟབས་གང་བདེ་འབད་བ་གིས་འཐུས། 

 

ཚིགས་བཅད་སྦེ་འབྲི་སྲོལ་ཡོད་མི་འདི་ གཙོ་བོ་ར་རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་དུས་སྟོན་ཁྱད་པར་ཅན་ དཔེར་ན། གསེར་ཁྲི་མངའ་གསོལ་དང་ རྒྱལ་ཡོངས་
དུས་ཆེན་བཟུམ་ལཱི་ སྐུ་མགྲོན་གཙོ་བོ་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་འབྱོན་པའི་སྐབས་འབྲིཝ་ཨིན། གཞན་ཡང་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྐུ་མགྲོན་
གལ་ཅན་ཚུ་འབྱོན་པའི་སྐབས་དང་ རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་དུས་སྟོན་ལཱུ་ངོ་བརྒྱ་འཁོར་ལ་སོགས་པའི་སྐབས་ཡང་འབྲི་སྲོལ་ཡོད། དེ་ཚུ་ག་ཅི་ར་ཨིན་རཱིང་ 
གནད་དོན་སོ་སོ་དང་བསྟུན་པའི་བཀྲ་ཤིས་ལུགས་སྨོན་གྱི་ཚིག་བརྩམས་ཏེ་བྲི་དགོཔ་ཨིན། 

༡ སྒོ་ར་ཁ་གི་གདོང་ཕྱོགས་ཀྱི་མགུ་ལས་ཕར་འབྲི་ཐངས། 

 ༄༅། །བྱོན་པ་ལུགས་སོ།། 
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༢ བྱོན་པ་ལུགས་སོ་རྒྱས་སུ་ཅིག་སྦེ་ཚིགས་བཅད་ནང་འབྲི་ལཱིགས། 
 ༄༅། །རྒྱལ་བའི་གདུལ་ཞིང་འཇིག་རྟེན་འཛམ་གླིང་འདིའི། །དམ་ཚིག་གཅིག་མཐུན་མཛའ་བཤེས་སྐྱེ་དགུ་ཀུན།། 
 རྒྱལ་སྤྱིའི་ཡོངས་ཚོགས་རྟེན་འབྲེལ་སྤྲོ་གླིང་འདིར། །རབ་བརྩེ་དགའ་བསུའི་་བྱོན་པ་ལུགས་སོ་ཞུ།། ཟེར་དོ་བཟུམ་ཚུ་དང་། 

 
༣ སྒོ་ར་ཁ་གི་ནང་ཕྱོགས་ཀྱི་མགུ་ལས་ཕར་འབྲི་ལཱིགས། 
 བཀའ་དྲིན་ཆེ། ཡངན། བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལུགས། 
 
༤ རྒྱས་སུ་ཅིག་སྦེ་ཚིགས་བཅད་ནང་འབྲི་ལཱིགས། 
 
 སྐུ་ཡི་ལྗོན་བཟང་གཟི་བརྗིད་དཔལ་འབར་ཞིང་། །གསུང་གསང་འགག་མེད་གཞན་སྣང་དབང་འདུས་ནས།། 
 ཐུགས་ཀྱི་བཞེད་དོན་འབད་མེད་ལྷུན་འགྲུབ་སྟེ། །སྐུ་ཚེ་བསྐལ་བརྒྱའི་བར་དུ་བརྟན་གྱུར་ཅིག། ཟེར་དོ་བཟུམ་མའི་སྨོན་ཚིག་ཚུ་བྲི་
 དགོཔ་ཨིན་ནོ།། །། 
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སྨོན་ཚིག་ཤིས་བརྗོད། 
 

དེ་ལྟར་འབྲུག་གི་ཡིག་བསྐུར་རྣམ་གཞག་ལཱིགས། །སྔར་སྲོལ་བཟང་པོའི་གསེར་གྱི་དཔལ་བེའུ་ལ།། 
ད་སྲོལ་སྟབས་བདེའི་གཡུ་ཕྲས་ལུགས་བརྒྱན་པ། །ཁྱུན་བཟང་རྒྱུན་ལྡན་སྤེལ་བའི་སྣོད་དུ་མཁོ།། 

 
གང་འདིར་དད་གུས་སྤྲོ་བའི་འབད་བརྩོན་གྱིས། །ཡོངས་སུ་བསྒྲུབས་པའི་ལུགས་བྱས་དལ་འགྲོའི་རྒྱུན།། 
རང་སྲོལ་ཞིང་ས་གཤིན་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཏེ། །ཕན་བདེའི་ལཱུ་ཏོག་འདོད་དགུ་འཁྲུངས་བར་སྨོན།། 

 
འདི་ལ་མངོན་པར་སྤྱོད་པའི་སྐྱེ་དགུ་རྣམས། །ཉེར་མཁོའི་ལམ་སྟོན་མཆོག་ཏུ་ལུགས་གྱུར་ཏེ།། 
སོ་སོའི་ལས་སྐལ་སྲི་ཞུའི་སྦྱོར་བ་ལ། །མ་རྨོངས་རིག་རྩལ་འབྲས་བུར་སྨིན་གྱུར་ཅིག། 

 
ཡོངས་ཀྱི་སྤྱི་ནོར་མངའ་བདག་རྒྱལ་མཆོག་གི། །མཚན་དཔེའི་དཀྱིལ་འཁོར་བསྐལ་བརྒྱར་རབ་བརྟན་ནས།། 
ཕུན་ཚོགས་སྡེ་བཞིའི་ཕན་བདེའི་དགའ་སྟོན་གྱི། །དཔལ་ཡོན་གོང་འཕེལ་ཡུན་གནས་བཀྲ་ཤིས་ཤོག།   །། 

 
 

རྫོགས༌སོ།། 
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ཁུངས་གཏུགས་ཀྱི་རྒྱབ་རྟེན་དཔེ་དེབ་ཐོ། 
 
༠༡ ཡིག་བསྐུར་རྣམ་གཞག་མདོ་ཙམ་བརྗོད་པ་མེ་ཏོག་ནོར་བུའི་འཕྲེང་བ།   ཀུན་མཁྱེན་མི་ཕམ་རིན་པོ་ཆེ། 
༠༢ འཕྲིན་ཡིག་གི་རྣམ་པར་གཞག་པ་ ལུགས་བཤད་ནོར་བུ་འདྲེན་པའི་གྲུ་གཟིངས།  རྒྱལ་བ་གོང་ས་ལྔ་པའི་དྲུང་ཆེན། 
༠༣ ཁྱབ་ཤོག་སེངྒེའི་རྒྱུད་ཀྱི་སྒྲ་དབྱངས།     གྲུབ་དབང་ཤཱཀྱ་རིན་ཆེན། 
༠༤ རྫོང་ཁའི་ཡིག་བསྐུར་རྣམ་གཞག་ བློ་གསར་དགྱེས་པའི་མགུལ་རྒྱན་པདྨའི་ཕྲེང་བ། 
༠༥ རྫོང་ཁའི་བརྡ་གཞུང་གསརཔ།      རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས། 
༠༦ ཡིག་བསྐུར་རྣམ་གཞག།      སློབ་དཔོན་འགངས་ཆེན། 
༠༧ སྒྲིག་ལམ་རྣམ་གཞག་གི་དེབ་ཐེར་ནོར་བུའི་འཕྲེང་བ།    དྲག་ཤོས་རྒྱལ་གཟིམ་རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན། 
༠༨ དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྗེ་འབྲུག་པའི་བཟའ་བཅའ་འགྲོ་གསུམ་སྐོར།   དྲག་ཤོས་རྒྱལ་མགྲོན་ཕྲིན་ལས་རྡོ་རྗེ། 
༠༩ བསམ་སྤྱོད་ཤེས་ཡོན།       ཀེ་ཨེམ་ཀྲི། 
༡༠ ཉེར་མཁོའི་སྒྲིག་ལམ་རྣམ་གཞག།      སྲོལ་འཛིན་ལས་ཁུངས། 
༡༡ ཁྲིམས་ཀྱི་ལྷན་སྡེའི་སྒྲིག་ལམ་རྣམ་གཞག།     དྲག་ཤོས་མཁའ་འགྲོ། 
༡༢ བཀའ་དྲུང་ནང་པའི་ཡིག་བསྐུར་རྣམ་གཞག། 
༡༣ བོད་ཀྱི་ཡིག་བསྐུར་རྣམ་གཞག། 
 
 

࿉ 
࿉ ࿉ ࿉ 
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