
སློབ་གྲྭའི་སྒྲིག་གཞི་དགོས་མཁོ་ཆེ་བའི་རྒྱབ་ཁུངས། 
བཤེས་སྤྲིངས་ལས། ཁྲིམས་ནི་རྒྱུ་དང་མི་རྒྱུ་ས་བཞིན་དུ།། ཡློན་ཏན་ཀུན་གྱི་གཞི་རྟེན་ལགས་པར་གསུངས།། ཞེས་གསུངས་
པ༌བཞིན༌ཁྲིམས་འདི་ཁ༌སབ༌མ༌ཤེས༌པའི༌དུད༌འགྲོ༌སེམས༌ཅན༌དང༌ཁ༌སབ༌ཤེས༌མི༌འགྲོ༌བ༌མི་རིགས་ལུ༌ངེས༌པར༌དུ༌དགོ༌པའི༌ཁར་ཞི་
བདེ་དང་་དགའ་དད་འངང་བའི་གཞི་རྩ་ངོ་མ་ཅིག་ཡང་ཨིན། འདི་མ་ཚད་རང་གི་རྒྱུད་ལུ་ལེགས་པའི་ཡློན་ཏན་ཚུ་འངང་སའི་ས་གཞི་
བཟུམ་ཅིག་ཡང་ཁྲིམས་འདི་ཨིན་་རར་སྔོན་བློན་རྒྱལ་བ་གོངམ་ཚུ་གིས་གསུངས་ཏེ་ཡློདཔ་ཨིན། ས་ཞིང་འདི་ལེགས་ཤློམ་འབད་བདག་
འཛིན་འཐབ་སྟེ་སློད་པ་ཅིན་ས་ཞིང་འདི་ལས་འཚློ་བའི་ལློ་ཐློག་འབྲུ་སྣ་དགུ་དང་ཤིང་འབྲས། དེ་ལས་ཚློད་བསྲེ་དང་སྔོ་ལྗང་གི་སྐྱེད་ཚལ་
ག་ཅི་ཨིན་རུང་ནམ་ཟླ་དུས་བཞི་གི་འགྱུར་རིམ་དང་འཁྲིལ་ལེགས་ཤློམ་སྐྱེ་དློ་བཟུམ་སྦེ་ལུང་པའི་མི་ཚུ་གིས་རང་སློའི་ལུང་ཕློགས་དང་་
རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཁྲིམས་དེ་ཚུ་ཚུལ་བཞིན་སྲུང་པ་ཅིན་ཞིང་གི་ལློ་ཐློག་བཟུམ་སྦེ་རང་སློད་སའི་རྒྱལ་ཁབ་དང་མི་སྡེ་ནང་ཞི་བདེ་དང་དགའ་
དད་འདི་རང་བཞིན་གྱིས་འངང་ནི་ཨིན།  
 
འཇིག་རྟེན་པའི་དཔྱེ་གཏམ་ལས། ངན་པ་ཚར་གཅོད།། བཟང་པློ་གྱེན་དུ་སྟེགས།། རར་སབ་སློལ་ཡློད་དློ་བཟུམ་སྦེ་ཁྲིམས་འདི་ངན་
པའི་ལམ་ལས་ཉེན་སྲུང་འབད་དེ་བཟང་པློའི་ལམ་ལུ་ཁ་འགྱུར་གཏང་མི་ནུས་པ་ཅན་གྱི་སྲུང་མ་བཟུམ་ཅིག་དང་ལམ་སློན་པ་བཟུམ་
ཅིག་ཡང་ཨིན། འཛམ་གླིང་རྒྱབ་ཁབ་ག་ཏེ་འབད་རུང་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ནང་གནས་པའི་མི་སེར་ཚུ་གིས་རང་སློའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཁྲིམས་ཚུ་
བརྩི་འཇོག་འབད་དེ་དུས་རྒྱུན་སྲུང་དློ་བཟུམ་སྦེ་འབྲུག་པའི་མི་སེར་ཚུ་གིས་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་ཆོས་ཁྲིམས་དར་གྱི་མདུད་ཕློད་དང་
རྒྱལ་ཁྲིམས་གསེར་གྱི་གཉའ་ཤིང་འདི་དུས་ནམ་རང་འབད་རུངརང་སློའི་་སློག་ལས་ལྷག་སྟེ་གཅེས་སྤྲས་འབད་དགོཔ་ཨིན། འཇིག་
རྟེན་པའི་དཔྱེ་གཏམ་ལས། རྒྱལཔློ་ལུ་གཅེས་པ་འབངས།། འབངས་ལུ་དགོཔ་བདེ་དད།། བདེ་དད་ཀྱི་རྩ་བ་ཁྲིམས།། རར་སབ་སློལ་
ཡློད་དློ་བཟུམ་སྦེ་ལུང་པའི་ཁྲིམས་འདི་རང་དང་གཞན་ག་ར་ཞི་བདེ་དང་བདེ་དད་འངང་བའི་་གཞི་རྩ་ངོ་མ་ཅིག་ཨིན། ཡུལ་ཆུ་འཐུང་ན།། 
ཡུལ་ཁྲིམས་སྲུང་།། རར་སབ་དློ་བཟུམ་སྦེ་འབྲུག་ཆོས་ལྡན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུས་རྟེན་ཐློབ་མི་ཚུ་གིས་འབྲུག་གི་བཟའ་བཅའ་འགྲོ་
གསུམ་དང་སྒྲིག་ལམ་ཆོས་གསུམ་ཚུ་ཞི་བདེ་དང་དགའ་་དད་ཀྱི་གཞི་རྩ་མེད་ཐབས་མེདཔ་ཅིག་ལུ་ངོས་ལེན་འབད་དེ་ལུང་པའི་ཁྲིམས་
འདི་ཚུལ་བཞིན་སྲུང་དགོཔ་ཨིན།   
 
ཆོས་དང་འཇིག་རྟེན་གྱི་ལཱ་ག་ཅི་འབད་རུང་རྒྱལ་ཁབ་དང་ལུང་པའི་ཁྲིམས་ལུ་མ་བརྟེན་པར་་རང་མློས་བཞིན་སྒྲུབ་ཐབས་མེདཔ་ལས་
ལུང་པའི་ཁྲིམས་འདི་རང་གི་རེ་འདློད་དང་དམིགས་གཏད་སྒྲུབ་ཚུགས་པའི་ལག་ཆ་བཟུམ་ཅིག་ཡང་ཨིན། རང་སློད་སའི་རྒྱལ་ཁབ་དང་
གཡུས་སྒོ་འདི་ནང་ཞི་བདེ་དང་དགའ་དད་རྒྱུན་མ་ཆད་པར་འངང་དགོ་པ་ཅིན་ལུང་པའི་ཁྲིམས་ལུ་མ་བརྟེན་པར་་འངང་བའི་ཐབས་
གཞན་ག་ནི་ཡང་མེད། འདི་འབདཝ་ལས་ཁྲིམས་འདི་རྒྱལ་ཁབ་དང་རྒྱལ་ཁབ། མི་སྡེ་དང་མི་སྡེ། བཟང་ཚང་དང་བཟའ་ཚང་ཚུ་གི་
བར་ན་མཐུན་ལམ་དང་ཞི་བདེ་རྒྱུན་མ་ཆད་པར་འངང་བའི་ཆུའི་རྐ་བཟུམ་ཅིག་དང་མཐུན་སྒྲིག་འབད་མི་ཆུའི་ཟམ་བཟུམ་ཅིག་ཡང་
ཨིན།  



དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་སྒྲིག་ལམ་ཆོས་གསུམ་འདི་ལྷ་ཆོས་དགེ་བ་བཅུ་དང་མི་ཆོས་གཙང་མ་བཅུ་དྲུག་གི་ཁྱད་གཞི་དང་ཁྱད་ཆོས་
གཉིས་ཆ་རང་ཚང་བའི་ཕྱི་བསར་་རྒྱལ་ཁྲིམས་དང་ནང་བསར་་ཆོས་ཁྲིམས་བཟུམ་ཅིག་ཨིན། འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་རྒྱ་དང་བློད་ཀྱི་སྦུག་
ལུ་ལག་མཐིལ་ཙམ་ལས་མེད་རུང་ད་ལློ་བར་ཡང་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་སྔར་ག་ཨིནམ་སློབས་ཅན་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་གྱི་མངའ་འློག་ལུ་
མ་ཚུད་པར་རང་དབང་རང་བཙན་འབད་གནས་ཚུགས་མི་དེ། དང་པ་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ལུ་རྒྱབ་ཁབ་གཞན་ལས་ལྷག་པའི་རྒྱལ་ཁྲིམས་
དང་ཆོས་ཁྲིམས་བཙན་ཏློག་ཏློ་ཡློད་་པའི་ཁར། ལྷག་པར་དུ་ཁྲིམས་ཚུ་གོངམ་རིམ་བློན་ཚུ་དང་འབངས་མི་སེར་ག་ར་གིས་མློས་མཐུན་
ཐློག་ལས་གོང་ལུ་བཀུར་ཏེ་ཆབ་སྲིད་ཆོས་བཞིན་བསྐྱང་གནང་བའི་བཀྲིན་ལས་བརྟེན་ཨིན།  ད་ལློ་བར་ཡང་འབྲུག་གི་རློང་ཁག་ཁལ་
གཅིག་ རྒེད་འློག་ཉིས་བརྒྱ་ལྔའི་མི་སེར་ཚུ་གིས་ཆོས་དང་འཇིག་རྟེན་གྱི་ལཱ་ཆེ་ཆུང་ག་ཅི་ཨིན་རུང་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་ཁྲིམས་དང་
འཁྲིལ་ཏེ་འབད་དང་འབད་བཞིན་དུ་ཡློད།  
 
དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་སྒྲིག་ལམ་ཆོས་གསུམ་དང་ལམ་ལུགས་སློལ་འདི་རྒྱལ་ཁབ་རང་དབང་གི་ངོ་རྟགས་གསལ་བཏློན་འབད་ཚུགས་
པའི་ཁྱད་ཆོས་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པ་ཅིག་ཨིན། འདི་འབདཝ་ལས་སྤྱིར་འབྲུག་གི་སྒྲིག་ལམ་ཆོས་གསུམ་དང་ལྷག་པར་དུ་འབྲུག་གི་སྐད་
ཡིག་རློང་ཁ་འདི་མི་ཉམས་གོང་འཕེལ་གཏང་ཐབས་ལུ་དམིགས་གཏད་བསྐྱེད་དེ་མཁྱེན་རྒྱ་ཡངས་པའི་མི་དབང་བརྒྱུད་འཛིན་གསུམ་པ་
ཞིང་གཤེགས་འཇིགས་མེད་རློ་རྗེ་དབང་ཕྱུག་ཞབས་ཀྱིས་སྤྱི་ལློ་༡༩༦༡ལློ་ལུ་རིག་གཞུང་མཐློ་རིམ་སློབ་གྲྭ་འདི་གཞི་བཙུགས་གནང་
ནུག ད་ལློ་ཚུན་ཚློད་རིག་གཞུང་ལེགས་བཤད་པ་དང་ཡིག་ཚང་ལས་བྱེད། སློབ་སློང་པ་ཚུ་གིས་མི་དབང་མངའ་བདག་ཡབ་སས་ཚུ་
གིས་ཐུགས་དགོངས་དང་གཞུང་གི་དམིགས་གཏད་སྒྲུབ་ཐབས་ལུ་འབྲུག་གི་སྒྲིག་ལམ་ཆོས་གསུམ་ཚུ་ཉམས་མ་བཅུག་པར་རྒྱུན་སྐྱོང་
གནང་་ནུག 
 
ད་ལས་ཕར་འབད་རུང་རིག་གཞུང་སློབ་གྲྭ་འདི་ནང་གནས་པའི་ལེགས་བཤད་པ་དང་ཡིག་ཚང་ལས་བྱེད། སློབ་སློང་འབད་མི་སློབ་
ཕྲུག་ཚུ་གིས་དང་པ་མི་དབང་མངའ་བདག་ཡབ་སས་རིམ་བློན་ཚུ་གི་ཐུགས་འདློད་སྒྲུབ་ཐབས་དང་། ལྷག་པར་དུ་རྒྱལ་ཁབ་རང་དབང་
གི་ངོ་རྟགས་ལམ་སློལ་དང་སྒྲིག་ལམ་ཆོས་གསུམ་མི་ཉམས་ཡུན་བརྟན་བཞག་ཐབས་ལུ་གཙློ་བློར་བཏློན་ཏེ་ནམ་རང་འབད་རུང་ཁ་དང་
ལགཔ་རྟགས་མཐུནམ་སྦེ་འབད་དགོ་པའི་་འགན་ཁག་དང་འགན་ཁྲིད་འབག་སྟེ་བཟང་པློའི་དཔྱེ་ག་དེ་དྲག་དྲག་སློན་དགོ་པའི་འགན་
ཁག་ཕློག་སྟེ་ཡློད། ད་རེས་ཀྱི་ན་གཞློན་འདི་མ་འློངས་པའི་དཔློན་ཁག་དང་མི་སེར་ཨིནམ་ལས། རིག་གཞུང་སློབ་གྲྭ་འདི་ནང་སློབ་སློང་
འབད་མི་སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་འབྲུག་གི་སྒྲིག་ལམ་ཆོས་གསུམ་དང་བཟའ་བཅའ་འགྲོ་གསུམ་ཚུ་མི་གཞན་ལུ་སློན་ཚུགས་པའི་སློབ་སློང་
མཐིལ་ཕྱིན་འབད་དགོཔ་ཨིན།  
 
རིག་གཞུང་སློབ་གྲྭ་འདི་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་བསམ་འཕེལ་དབང་གི་ནློར་བུ་དང་མེ་ཏློག་ཨུ་དུམ་ཝ་ར་བཟུམ་སྦེ་གཅིག་ལས་མེད། 
འདི་བཟུམ་གྱི་རིག་གཞུང་སློབ་གྲྭ་འདི་མི་དབང་མངའ་བདག་རིམ་བློན་ཚུ་གིས་ཐུགས་གཏད་ས། འབྲུག་གཞུང་དཔློན་ཁག་ཚུ་གིས་བློ་
གཏད་ས། མི་སེར་ཡློངས་ཀྱིས་དཔེ་བལ་ས། ཕྱི་མི་ཚུ་གིས་ཆ་བཞག་ས། ཕྱི་བསར་་འབྲུག་གི་ལམ་སློལ་དང་སྐད་ཡིག་སློབ་སློང་འབད་



ས། ནང་བསར་་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བཀའ་ཐློག་ཐ་བར་གསུམ་དང་རྗེས་འཇུག་མཁས་པ་ཚུ་གིས་མཛད་པའི་བསན་བཅོས་ཀྱི་ཆོས་འཁོར་
ཉིན་ནུབ་མེད་པར་བསྐོར་ས། རྒྱལ་ཁབ་རང་དབང་གི་ངོ་རྟགས་མི་ཉམས་འཛིན་སྐྱོང་འབད་མི། ཡློད་ན་དེས་ཆོག་པ། མེད་ན་ཐབས་
ཆག་པ། མིའི་ལུས་རྟེན་གྱི་སློག་དང་དློན་ཧིང་འདྲ་བའི་རིག་གཞུང་སློབ་གྲྭ་འདི་འབྲུག་མི་ཡློངས་ཀྱིས་དཔེ་བལ་ས་དང་ཆ་བཞག་ས་
ཅིག་ཨིན། འདི་ནང་འཛློམས་པའི་ལེགས་བཤད་པ་དང་སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ཚེ་རབས་སྔ་མའི་ཆོས་ཀྱི་ལས་འཕློའི་བག་ཆགས་ཡློད་པ་ལས་
བརྟེན་འཛློམས་མི་ཙང་ཙང་ཨིནམ་ལས། ལེགས་བཤད་པ་དང་སློབ་སློང་པ་ག་ར་གིས་དུས་ནམ་རང་འབད་རུང་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་
གྱི་མཛད་བ་དེ་ཚུ་མི་གཞན་གྱིས་དཔེ་བལ་བཏུབ་དང་ཆ་བཞག་ཚུགས་པའི་མཛད་བ་བཟང་པློ་ཚུ་མཛད་དང་མཛད་བཞིན་དུ་ཡློད།  
 
དཔལ་ཁང་ཆོས་མཛད་ལློ་ཙཱ་བས། ཆོས་ཕྱིར་དཀའ་བ་སད་པ་ལ།། བསློད་ནམས་དཔག་ཏུ་མེད་པར་དགོས།། ཞེས་གསུངས་དློ་བཟུམ་
སྦེ་རིག་གཞུང་སློབ་གྲྭ་འདི་ནང་སློབ་སློང་འབད་ནིའི་གོ་སྐབས་ཐློབ་མི་སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ཚེ་རབས་ཧེ་མ་དགེ་བའི་བསློད་ནམས་རྒྱ་སློམ་སྦེ་
བསགས་པ་ལས་བརྟེན་་ཚེ་ད་་རེས་སློབ་དཔློན་བཟང་པློའི་སྐུ་མདུན་ལས་ཆོས་ཞུ་ནིའི་གོ་སྐབས་ཐློབ་ཐློབ་ཨིན་མས། ད་རེས་འདི་བཟུམ་
གྱི་དུས་སྐལ་བཟང་པློ་རང་གིས་ཐློབ་པའི་སྐབས་རྣམ་གཡེང་གི་ངང་ལུ་མ་སློང་པར་ནང་པའི་རིག་གཞུང་དང་འབྲུག་པའི་ལམ་ལུགས་
སློལ། གཞན་ཡང་སྒྲིག་ལམ་ཆོས་གསུམ་ཚུ་སློབ་སློང་ལེགས་ཤློམ་འབད་དེ་ད་རེས་ཀྱི་མི་ཚེ་འདི་དློན་དང་ལྡན་པ་ཅིག་བཟློ་དགོཔ་ཨིན།  
སློལ་ངན་ཕ་ལ་ཡློད་ཀྱང་སློངས།། ཡློན་ཏན་དགྲ་ལ་ཡློད་ཀྱང་ལེན།། ཞེས་གསུངས་དློ་བཟུམ་སྦེ་རང་གི་རྒྱུད་ལུ་ཡློད་པའི་ཉེས་ཆ་ཚུ་རྩ་
བ་ལས་ཟད་དེ་མི་གཞན་གྱི་རྒྱུད་ལུ་ཡློད་པའི་བཟང་པློའི་ཡློན་ཏན་ཚུ་རང་གི་རྒྱུད་ལུ་ཐློབ་དགོ་པ་ཅིན་རྒྱུ་རྒྱལ་ཁྲིམས་དང་ཆོས་ཁྲིམས་
གཉིས་ལུ་མ་བརྟེན་པར་འབྲས་བུ་བཟང་པློའི་ཡློན་ཏན་ཚུ་ཐློབ་པའི་ཐབས་མེད།  
 
རིག་གཞུང་སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ད་ལློ་ཆོས་ལྷབ་པའི་བསྒང་དང་ཤུལ་ལས་ཆོས་ལྷབ་ཚར་ཞིནམ་ལས་ནམ་རང་འབད་རུང་དཔལ་ལྡན་
འབྲུག་པའི་སྒྲིག་ལམ་ཆོས་གསུམ་དང་མཐུནམ་སྦེ་འབད་དགོཔ་ཨིན། ལྷག་པར་དུ་རིག་གཞུང་སློབ་གྲྭའི་ས་ཁོངས་ནང་སློད་པའི་རིང་
སློབ་གྲྭའི་སྒྲིག་གཞི་དང་མ་མཐུན་པའི་བ་སློད་ཚུ་དུག་བཟུམ་རྩ་བ་ལས་སངས་ཏེ་ལེགས་པའི་ཡློན་ཏན་ཚུ་རང་གི་རྒྱུད་ལུ་ཐློབ་ཐབས་
ལུ་དམིགས་ཡུལ་བཟུང་སྟེ་སློབ་གྲྭའི་བདག་སྐྱོང་གིས་གཏན་འབེབས་གནང་མི་གཤམ་གསལ་གྱི་སྒྲིག་གཞི་ཚུ་ཚུལ་བཞིན་སྲུང་དགོཔ་
ཨིན།  
 
 
སྒྲིག་གཞི་གི་མིགས་ཡུལ་དང་ཁེ་ཕན། 

 སྒྲིག་གཞི་འདི་གིས་སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ངན་པའི་ལམ་ལས་སྲུང་སྐྱོབ་འབད་དེ་བཟང་པློའི་ལམ་ལུ་བཙུག་སྟེ་ཀུན་སློང་དང་ཀུན་སློད་
དམ་པའི་ཆོས་དང་མཐུནམ་སྦེ་འབད་ཚུགས། 

 སྒྲིག་གཞི་འདི་ལས་བརྟེན་དུས་ནམ་རང་འབད་རུང་མི་གཞན་ལུ་གནློད་པའི་བ་ངན་ཚུ་འབད་ནི་ལས་འཛེམ་སྟེ་ཡ་རབས་ཀྱི་
མཛངས་སློད་དང་མཐུན་པའི་བ་སློད་ཚུ་གསལ་སློན་འབད་ཚུགས། 



 སློབ་གྲྭའི་ལམ་ལུགས་དང་མ་འགལ་བར་གནས་ཚུགས། 
 སློབ་ཕྲུག་ཚུ་དྲག་ཞན་གྱི་དབྱེ་བ་མེད་པར་ལམ་ལུགས་གཅིག་མཚུངས་ཀྱི་ཐློག་ལས་འཛིན་སྐྱོང་འབད་ཚུགས། 
 སློབ་གྲྭའི་མཐུན་རྐྱེན་དང་ཞབས་ཏློག་ཚུ་ག་ར་གིས་ལམ་ལུགས་གཅིག་མཚུངས་ཐློག་ལས་སློད་ཚུགས། 
 བདག་སྐྱོང་གིས་སློབ་གྲྭ་འདི་དྭངས་གསལ་གྱི་ལམ་ལུགས་ཐློག་ལས་འཛིན་སྐྱོང་འབད་དེ་ག་ར་ལུ་ཞབས་ཏློག་འདྲ་མཉམ་

འབྱིན་ཚུགས། 
 སློབ་གྲྭའི་ས་ཁོངས་ནང་སློད་མི་བཟའ་ཚང་དང་ལྷག་པར་དུ་སློབ་དཔློན་དང་སློབ་ཕྲུག་གི་བར་ན་དམ་ཚིག་བསྲེས་ལྷད་མ་

ཞུགས་པར་ཐུགས་མཐུན་ཁྲིམས་གཙང་གི་ཐློག་ལས་སློབ་སློན་དང་ལྷབ་སང་གི་ལས་རིམ་ཚུ་དྲང་བདེན་དང་དྭངས་གསལ་
ལམ་ལུགས་ཐློག་ལས་འབད་ཚུགས། 

 ལེགས་བཤད་པ་དང་ཡིག་ཚང་ལས་བྱེད། སློབ་ཕྲུག་ཕློ་མློ་ཆ་མཉམ་ལུ་ཞི་བདེ་དང་དགའ་དད་འདྲ་མཉམ་འབྱིན་ཚུགས། 
 
 
སློབ་གྲྭའི་སྒྲིག་གཞི་གི་ངོ་སྤྲློད། 
སྒྲིག་གཞི་རར་མི་འདི་ནམ་རང་འབད་རུང་སློབ་ཕྲུག་རེ་རེ་བཞིན་གྱིས་དུས་རྒྱུན་ཚུལ་བཞིན་ལག་ལེན་འཐབ་དགོ་པའི་ལམ་ལུགས་
ཅིག་ལུ་སབ་ཨིན།་སྒྲིག་གཞི་འདི་ནང་སྤྱིར་བཏང་གི་སྒྲིག་གཞི།་སློབ་ཁང་གི་སྒྲིག་གཞི།་ཉལ་ཁང་གི་སྒྲིག་གཞི། བུམློ་གི་ཉལ་ཁང་
སྒྲིག་གཞི།་སྔ་ཕྱི་ཐུན་གྱི་སྒྲིག་གཞི།་བཟའ་ཁང་གི་སྒྲིག་གཞི།་སྒེར་པའི་སྒྲིག་གཞི་ཚུ་བཀོད་དེ་ཡློདཔ་ཨིན། རིག་གཞུང་སློབ་གྲྭ་ནང་
འཛུལ་ཞུགས་འབད་བའི་ཉིན་མ་ལས་འགོ་བཟུང་སྟེ་གཙུག་ལག་གཞི་རིམ་མཐར་མ་འཁྱོལ་གྱི་རིང་སློབ་གྲྭའི་་བདག་སྐྱོང་གིས་གཏན་
འབེབས་གྲུབ་པའི་གཤམ་གསལ་སྒྲིག་གཞི་ཚུ་ཚུལ་མཐུན་སྲུང་དགོཔ་ཨིན།་ 
 
༡་ སློབ་གྲྭའི་སྤྱིར་བཏང་སྒྲིག་གཞི། 
༡.༡ སྐད་ཡིག་དང་ལམ་སློལ་གྱི་སློབ་གྲྭ་འབད་ནི་འདི་་གིས་དུས་ནམ་རང་འབད་རུང་སློབ་གྲྭའི་ས་ཁོངས་ནང་རང་ལུགས་གཙློ་བློ་
 བཏློན་དགོ་པའི་ཁར། ལྷག་པར་དུ་དུས་ནམ་རང་འབད་རུང་རང་ལུགས་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པའི་གྱོན་ཆོས་གོ་དང་དཀྱི་ར་ཚུ་
 རང་སློའི་ཐློབ་ཐངས་དང་འཁྲིལ་གྱོན་དགོཔ་ཨིན། 
༡.༢ མགུ་ཏློ་གི་སྐྱ་བཞག་ཐངས་དང་གོ་ལ་གྱོན་ཐངས་ཚུ་ཡ་རབས་བཟང་པློའི་ཆ་ལུགས་སྒྲིག་ནི་མ་གཏློགས་ཕྱི་པའི་ལུགས་ལུ་
 དཔེ་བལ་སྟེ་སྐྱ་གཟང་གཟིངས་གཏང་སྟེ་ཡར་ལློང་སྟེ་བཞག་ནི་དང་། སྐྱ་ལུ་ཚློན་དཀར་སེར་མར་ལྗང་སྣ་ཚློགས་དབུར་ཏེ་
 བཟློ་མ་འདྲཝ་བཟློ་ནི་ཚུ་རྩ་བ་ལས་འབད་མི་ཆོག 
༡.༣ སློབ་གྲྭའི་ས་ཁོངས་ནང་ཚེ་སློག་ལུ་གནློད་ཉེན་ཆེ་བའི་མཚློན་ཆའི་རིགས་ག་ཅི་ཨིན་རུང་འཆང་མ་ཆོག་པའི་ཁར། གཟུགས་
 ཁམས་ལུ་གནློད་པའི་སློ་རས་ཀྱི་རིགས་ཆང་དང་ཏམ་ཁུ།་རློག་མ་དང་སྨན་རས་སྣ་ཚློགས་ཟ་སློད་འབད་མི་ཆོག 



༡.༤ ཆ་རློགས་ངན་པ་དང་ཁ་བསློམ་སྟེ་གཞན་ལུ་གནློད་པ་བཀལ་ནི་དང་ཧད་བཏགས་འཚློལ་ནི། སློབ་གྲྭའི་ས་ཁོངས་ནང་མ་
 ཚད་པར་ཕྱི་ཁ་འབད་རུང་ཆ་རློགས་སྡེ་ཚན་བཟློ་སྟེ་འཐབ་འཛིང་འབད་ནི་ཚུ་རྩ་བ་ལས་སངས་དགོཔ་ཨིན། 
༡.༥ བུཚ་དང་བུམློ་ག་ཨིན་རུང་ཚུལ་མིན་གྱི་རྒྱན་ཆ་རྣམ་ཅོ་་ཁར་ནན་ཅུང་བཏགས་ནི།་ མགུ་ཏློག་ཁར་ལློ་རས་དཀྱིས་ནི། ལག་
 པར་གདུབ་ཅུང་བཙུག་ནི། གཟུགས་དང་ཡན་ལག་ཚུ་ལུ་ངོ་རྟགས་ཀྱི་པར་རིས་མ་འདྲཝ་ཚུ་འབྲི་མི་ཆོག 
༡.༦ སློབ་གྲྭའི་ས་ཁོངས་ནང་གཅིག་གིས་གཅིག་ལུ་བཙློག་ཁ་སབ་ནི་དང་སྐྱོན་བཤད་བརྐྱབ་ནི། མ་གུས་པའི་རྣམ་འགྱུར་ཚུ་
 བཏློན་ཏེ་དམའ་ཕབ་རྐྱབ་ནི་ལ་སློགས་པ་མི་གཞན་གྱི་སེམས་ཁར་མ་འབབ་པའི་གཏམ་ངན་དང་བ་སློད་ཚུ་བཏློན་་མི་ཆོག 
༡.༧ སློབ་ཕྲུག་རྒན་གཞློན་ག་ཨིན་རུང་གཅིག་གིས་གཅིག་ལུ་བརྩེ་གདུང་དང་བམས་བརྩེ་སྐྱེད་ཐློག་ལས་འཆམ་ཏློག་ཏློ་སློད་ནི་མ་
 གཏློགས་སློབ་རིམ་གོང་མ་གིས་འློག་མ་ལུ་ཉེན་བར་འབྱིན་ནི་དང་དབང་བཙློང་ནི། འློག་མ་གིས་གོང་མ་ལུ་རྒོལ་ནི་ལ་སློགས་
 པའི་བ་ངན་ཚུ་བཏློན་ཏེ་འཐབ་འཛིང་འབད་མི་ཆོག 
༡.༨ སློབ་གྲྭའི་ས་ཁོངས་འདི་གཙང་སྦྲ་དང་ལྡནམ་འབད་བཞག་ནི་ལུ་རྒྱུ་སྦུང་གི་རྒྱབ་སྐྱོར་གང་དྲག་འབད་ནི་མ་གཏློགས་རློག་
 མའི་ཨམ་སྐྱ་དང་ཚིལ་མ། དེ་ལས་ཤློག་ཀོ་དང་ཕགས་སྙིགས་ཚུ་ག་ཧློད་བཀོ་སྟེ་མཐའ་འཁོར་མཛེས་རྒྱན་དང་གཙང་སྦྲ་
 ལུ་གནློད་པའི་བ་ངན་ཚུ་འབད་མི་ཆོག 
༡.༩ སློབ་གྲྭའི་ས་ཁོངས་ནང་སློ་རས་ཆང་དང་ཏམ་ཁུ་འཐུང་ནི་དང་སློད་ནི། ཤློ་ཏ་རའི་རིགས་དུས་ནམ་རང་འབད་རུང་རང་གིས་
 འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་དང་། གཞན་གྱིས་འགོ་འདྲེན་འཐབ་མི་ནང་འཛུལ་ཏེ་རྩ་ལས་རྩེད་མི་ཆོག 
༡.༡༠ ཤེས་ཡློན་སང་པའི་གནས་ཡུན་ནང་ཕློ་དང་མློ་འབྲེལ་མཐུན་བཟློ་སྟེ་ཉིན་ནུབ་མེད་པར་གཅིག་ཁར་སློད་ནི་དང་། འདི་མ་ཚད་
 སློབ་དཔློན་དང་ཡིག་ཚང་ལས་བྱེད་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་འབྲེལ་མཐུན་བཟློ་སྟེ་སློབ་དཔློན་དང་སློབ་ཕྲུག་གི་ཀུན་སློད་རྣམ་
 གཞག་ལས་འགལ་བའི་བ་སློད་ཚུ་མ་གཞི་ལས་འབད་མི་ཆོག 
༡.༡༡ སློབ་ཁང་ནང་འགྲུལ་འཕྲིན་འབག་འློང་ནི་དང་མི་གཞན་དང་གཅིག་ཁར་འགྲུལ་འཕྲིན་གཏློང་ལན་འབད་ནི་ཚུ་སློབ་ཁང་་གི་
 དུས་ཚློད་གྲོལ་ཞིནམ་ལས་མ་གཏློགས་སློབ་སློན་གྱི་དུས་ཚློད་ཁར་འབད་མི་ཆོག 
༡.༡༢ དུས་ནམ་རང་འབད་རུང་འབྲེལ་ཡློད་འགོ་འཛིན་དང་བལ་རྟློག་པ། སློབ་ཕྲུག་འཐུས་དཔློན་ཚུ་ལས་ཚུལ་མཐུན་གྱི་གནང་བ་ 
་་་་་མ་ལེན་པར་ཐག་རང་བཅད་འབད་དེ་སློབ་གྲྭའི་ས་ཁོངས་བརྒལ་ཏེ་ཕྱི་ཁར་་འགྱོ་མི་ཆོག 
༡.༡༣ ཆོས་རྒྱུགས་ཕུལ་བའི་སྐབས་ཆོས་རྒྱུགས་ཁང་མིག་ནང་དཔེ་འབག་ནི་དང་དཔེ་བལ་ནི། གཞན་ལས་རྒྱབ་སྐྱོར་ལེན་ནི་དང་
 རློགས་ལུ་རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་ནི་ལ་སློགས་པ་ཆོས་རྒྱུགས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་ལས་འགལ་བའི་བ་ངན་ཚུ་རྩ་ལས་འབད་་མི་ཆོག 
༡.༡༤ རང་ལུ་བདག་དབང་མེད་པའི་གཞུང་དང་མི་གཞན་གྱི་ཅ་ཆས་ཚུ་རང་དབང་བཟུང་སྟེ་ཨརཝ་རྐུ་སྟེ་འབག་ནི་དང་། དབང་
 བཙློང་གི་ཐློག་ལས་འཐུ་འབག་ནི་ཚུ་དུས་ནམ་རང་འབད་རུང་འབད་མི་ཆོག 
༡.༡༥ གཞུང་དང་སྒེར་གྱི་དློན་ལུ་ཕྱིར་སྐྱོད་འབད་དགོ་པ་ཅིན་འབྲེལ་ཡློད་འགོ་འཛིན་དང་བལ་རྟློག་པ། འདི་ལས་སློབ་གྲྭའི་བདག་
 སྐྱོང་ལས་ཡིག་ཐློག་གི་གནང་བ་ལེན་ཏེ་འགྱོ་ནི་མ་གཏློགས་གནང་བ་མེད་པར་ཐག་བཅད་དེ་འགྱོ་མི་ཆོག 



༡.༡༦ བདག་སྐྱོང་ལུ་སྙན་ཞུ་མ་འབད་བར་ཉིན་གྲངས་བདུན་འཕློ་མཐུད་དེ་སློབ་གྲྭ་ནང་མ་འློངས་པ་ཅིན་བདག་སྐྱོང་གིས་སློབ་
 ཕྲུག་གི་ཕམ་ལུ་སྙན་ཞུ་འབད་ནི་དང་། སྙན་ཞུ་འབད་བའི་རྗེས་སུ་འབྲེལ་ཡློད་ཕམ་དང་སློབ་ཕྲུག་ལས་བར་ལན་ག་ནི་ཡང་
 མེད་པ་ཅིན་ཞག་གྲངས་བདུན་གྱི་རྒྱབ་ལས་སློབ་གྲྭ་ནང་ལས་ལློ་གཅིག་གི་རིང་ཕྱིར་ཕུད་གཏང་ནི་ཨིན། 
༡.༡༧ སློབ་ཕྲུག་གི་བུམློ་ལུ་མངལ་ལྡན་གྱི་རྐྱེན་་ངན་རེ་ཡློད་པའི་ཤེས་རྟློགས་འངང་པ་ཅིན་ཉེས་སྐྱོན་བུམློ་གི་གཟུགས་ཁམས་དང་
 ཨ་ལློ་གསློ་སྐྱོང་གི་མཐའ་དློན་ལུ་བལ་སྟེ་ལློ་ངོ་་གཅིག་གི་རིང་སློབ་གྲྭ་ལས་ཕྱིར་ཕུད་གཏང་ནི་ཨིན།་ 
༡.༡༨ དྲློ་པ་ཆུ་ཚློད་ལྔ་ལས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ཕྱི་རུ་ཚུ་ཚློད་བཅུ་ཐམ་ཚུན་ཚློད་ཤེས་ཡློན་སང་ནིའི་དློན་ལུ་དུས་ཚློད་འཕློ་བརླག་མ་
 གཏང་པར་སློབ་གྲྭའི་ས་ཁོངས་ནང་སློད་དེ་དུས་ཚློད་འདི་ལེགས་ཤློམ་འབད་སློད་དགོཔ་ཨིན། 
༡.༡༩ སློབ་སློན་དང་གཞུང་་འབྲེལ་ལས་རིམ། དུས་སློན་དང་གལ་ཅན་གྱི་ལས་རིམ་རྒྱལ་པློའི་བརྟན་བཞུགས་ལས་འགོ་བཙུགས་
 ཏེ་་ཤེས་ཡློན་དང་རིག་རྩལ་ཡར་འཕར་གྱི་དློན་ལུ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་པའི་ལཱ་དང་ལས་རིམ་ཚུ་ནང་གཞུང་པ་དང་སྒེར་པ་ག་ར་
 གིས་དུས་ཚློད་ཕྱི་རྒྱང་མེད་པར་འབྲེལ་གཏློགས་འབད་དགོཔ་ཨིན། 
༡.༢༠ སློབ་ཁང་དང་ཉལ་ཁང་།་ ཟ་ཁང་དང་འཁྲབ་སློན་ཁང་།་ གློག་རིག་ཁང་དང་དཔེ་མཛློད་ཁང་།་ གཞན་ཡང་ཤེས་ཡློན་ལས་
 རིམ་གྱི་དློན་ལུ་གཞི་བཙུགས་འབད་ཡློད་པའི་ཁང་མིག་ནང་གི་ཅ་ཆས་དང་མཐུན་རྐྱེན་ག་ཅི་ཨིན་རུང་བཅག་དཀྲུམ་མ་
 འབད་བར་བདག་འཛིན་ལེགས་ཤློམ་འཐབ་སྟེ་སློད་དགོཔ་ཨིན།་ 
༡.༢༡ རིག་གཞུང་སློབ་གྲྭའི་སློབ་ཕྲུག་ཅིག་འབདཝ་ལས་སློབ་ཕྲུག་ཕློ་མློ་ག་ཨིན་རུང་ནང་པའི་ལུགས་ཀྱི་ཁ་ཐུན་དགེ་སློར་གཏང་
 ཐངས་དང་དེའི་ཁེ་ཕན་སྐོར་ཤེས་དགོཔ་གལ་ཆེ་བ་ལས་བརྟེན་གཙུག་ལག་གཞི་རིམ་ལློ་ངོ་དང་པ་ལས་གཙུག་ལག་གཞི་་ 
་་་་་མཆོག་ཚུན་ཁ་ཐུན་དགེ་སློར་གྱི་ལས་རིམ་ནང་འབྲེལ་གཏློགས་འབད་དགོཔ་ཨིན། 
༡་༢༢་་ དུས་ནམ་རང་འབད་རུང་སློབ་གྲྭའི་ས་ཁོངས་ནང་མ་ཚད་པར་ཕྱི་ཁ་འབད་རུང་སྤྱིར་རིག་གཞུང་མཐློ་རིམ་སློབ་གྲྭའི་མཚན་
 སྙན་དང་། ལྷག་པར་དུ་རང་གི་སློབ་སློང་དང་མི་ཚེ་ལུ་གནློད་པའི་བ་ངན་ཚུ་རང་གིས་འབད་ནི་དང་། གཞན་ལུ་རྒྱུད་སྐུལ་
 འབད་ནི་ཚུ་དུག་བཟུམ་རྩ་བ་ལས་སངས་ཏེ་ཤེས་ཡློན་ལུ་བརྩློན་དགོཔ་ཨིན། 
 
ཉེས་ཁྲིམས། 
གོང་གི་སྒྲིག་གཞི་ཚུ་དང་འགལ་བ་ཅིན་ཉེས་རྒྱ་དང་ཉེས་ཁྲིམས་ཚུ་འབྲེལ་ཡློད་འགོ་འཛིན་དང་སློབ་ཕྲུག་འཐུས་དཔློན། དེ་ལས་ལ་
རྟློག་པ་དང་སློབ་གྲྭའི་སྒྲིག་ཁྲིམས་ཚློགས་པའི་གྲོས་ཆོད་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ཕན་པའི་བསབ་བ་འབྱིན་ནི་ལས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་སློབ་གྲྭ་ནང་
ལས་གཏན་འཇགས་རྩ་དགོངས་གཏང་ནི་ཚུན་ཚློད་བཀལ་ནི་ཨིནམ་ལས། སློབ་ཕྲུག་ག་ར་གིས་ཀུན་སློང་དང་ཀུན་སློད་ག་ཅི་ཨིན་རུང་
ཆོས་ཁྲིམས་དང་རྒྱལ་ཁྲིམས་གཉིས་ཀྱི་དགོངས་དློན་དང་འཁྲིལ་འབད་དགོཔ་ཨིནམ་སྔ་གོང་ལས་སེམས་ཁར་ངེས་དགོཔ་ཨིན། 
 
 



དྲན་གསློ།་དུས་སློན་དང་གལ་ཅན་གྱི་ལས་རིམ་རྒྱལ་པློའི་བརྟན་བཞུགས་ལས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་་ཤེས་ཡློན་དང་རིག་རྩལ་ཡར་འཕར་
གྱི་དློན་ལུ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་པའི་ལཱ་དང་ལས་རིམ་ཚུ་ནང་གཞུང་པ་དང་སྒེར་པ་ག་ར་གིས་དུས་ཚློད་ཕྱི་རྒྱང་མེད་པར་འབྲེལ་གཏློགས་
འབད་དགོཔ་ཨིན།་གལ་སྲིད་འདི་ནང་ལུ་མ་འློང་པར་ཆད་སློད་པ་ཅིན་ཟླ་རིམ་ལློ་ཕློགས་ཀྱི་ནང་ལས་རུབ་གཅིག་བརྒྱ་རེ་བཏློག་ནི་
ཨིན།་དངུལ་འདི་སློབ་ཕྲུག་ཕན་བདེ་མ་དངུལ་ནང་ལུ་བཙུགས་ཏེ་བཞག་ནི་ཨིན། 
 
༢་༡ སློབ་ཁང་གི་སྒྲིག་གཞིའི་ངོ་སྤྲོད། 
 
སྤྲོབ་ཁང་སྒྲིག་གཞི་ཟེར་མི་འདི་ ནམ་རྒྱུན་དྤྲོ་པ་བརྟན་བཞུགས་ལས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ཕྱི་རུ་སྤྲོབ་སྤྲོན་གྱི་དུས་ཡུན་མ་རྤྲོགས་ཚུན་ཚྤྲོད་
ཀྱི་ནང་འཁོད་ལུ་རྒྱུགས་དགོ་པའི་སྒྲིག་ཁྲིམས་ཅིག་ལུ་སབ་ཨིན། སྒྲིག་གཞི་འདི་ནང་ལུ་ ངལ་གསྤྲོའི་སྒྲིག་གཞི་དང་ སྤྲོབ་ཁང་ནང་
གི་སྒྲིག་གཞི་ སྤྲོབ་ཁང་མཐའ་འཁོར་གྱི་སྒྲིག་གཞི་ཟེར་དབྱེ་བ་ཁག་གསུམསྦེ་བཀོད་དེ་ཡྤྲོདཔ་ལས་ འདི་ཚུ་སྤྲོབ་ཕྲུག་ག་ར་གིས 
འཐུས་ཤྤྲོར་མེད་པར་ ལག་ལེན་ཚུལ་བཞིན་དུ་འཐབ་དགོཔ་འདི་ རང་རང་སྤྲོ་སྤྲོ་ལུ་འཁྲིལ་བའི་ལཱ་འགན་ངོ་མ་ཅིག་ཨིནམ་ཧ་གོ་
དགོཔ་ཨིན། 
༢་༢  ངལ་གསྤྲོའི་སྒྲིག་གཞི་སྐོར། 
༢་༢་༡ གཞུང་པ་སྦེ་སྤྲོད་མི་སྤྲོབ་ཕྲུག་ཕྤྲོ་མྤྲོ་ག་ཨིན་འདི་འབད་རུང་སྤྲོབ་གྲྭ་གི་ས་ཁོངས་ལས་ཕྱི་ཁ་ངལ་གསྤྲོ་འགྱོ་སྟེ་ཞག་སྤྲོད་དགོཔ་  
    འཐྤྲོན་པ་ཅིན་ ངལ་གསྤྲོ་འགྱོ་དགོ་པའི་གནད་དྤྲོན་ཁ་གསལ་དང་འགྱོ་ས་གི་ས་སྒོ་ ངལ་གསྤྲོ་ཉིནམ་ག་དེམ་ཅིག་སྤྲོད་ནི་  
    ཨིན་ན་དེ་ལས་ རང་སྤྲོའི་འགྲུལ་འཕྲིན་ཨང་གྲངས་ཚུ་ཁ་གསལ་བཀོད་དེ་རང་སྤྲོའི་ཉལ་ཁྱིམ་འཐུས་དཔྤྲོན་་དང་་་རྟྤྲོག་སྤྲོབ་  
    དཔྤྲོན་ལས་བརྒྱུད་དེ་སྙན་ཞུ་ཡི་གུ་སྤྲོབ་ཕྲུག་ལས་འབྲེལ་སྒྲིག་འཛིན་ལུ་བཙུག་དགོཔ་ཨིན། དེ་ལས་སྒྲིག་འཛིན་གྱི་ཁ་ཐུག་ 
    ལས་ངལ་གསྤྲོ་འགྱོ་དགོ་པའི་གནད་དྤྲོན་ ངེས་ཏིག་ཨིན་མིན་ལེགས་ཤྤྲོམ་སྦེ་དབྱེ་དཔྱད་འབད་དེ་་གནང་བ་ལལ་བ་ཅིན་  
    དེ་ལས་རྐྱངམ་ཅི་ངལ་གསྤྲོ་འགྱོ་ཆོག། 
༢་༢་༢ གཞུང་པ་ནང་སྤྲོད་མི་སྤྲོབ་ཕྲུག་ཕྤྲོ་མྤྲོ་ག་ར་ཨིན་རུང་ སྤྲོབ་གྲྭ་གི་ས་མཚམས་བརྒལ་ཏེ་ཉིནམ་གཅིག་དྤྲོ་པ་ངལ་གསྤྲོ་ཞུ་སྟེ་ཕྱི་ 
    རུ་ལྤྲོག་སྟེ་ལྤྲོག་ནི་ཨིན་པ་ཅིན་ཉལ་ཁྱིམ་འཐུས་དཔྤྲོན་་ལས་བརྒྱུད་དེ་་་རྟྤྲོག་སྤྲོབ་དཔྤྲོན་ལས་གནང་བ་ཞུ་སྟེ་མ་གོྤྲོགས་འགྱོ་ 
    མ་ཆོགཔ་ཨིན། ཨིན་རུང་བྱ་སབས་མ་བདེཝ་མི་འཐྤྲོན་ནི་གི་དྤྲོན་ལུ་་་རྟྤྲོག་སྤྲོབ་དཔྤྲོན་གིས་ངལ་གསྤྲོ་འགྱོ་ཡྤྲོད་མི་སྤྲོབ་ 
    ཕྲུག་གི་སྙན་ཞུ་འདི་སྤྲོབ་ཕྲུག་ལས་འབྲེལ་སྒྲིག་འཛིན་ལུ་ཕུལ་དགོཔ་ཨིན།  
༢་༢་༣ སྒེར་པ་འབད་་སྤྲོད་མི་སྤྲོབ་ཕྲུག་ཕྤྲོ་མྤྲོ་ག་ར་འབད་རུང་ངལ་གསྤྲོ་ཉིནམ་གཅིག་སྤྲོབ་གྲྭ་གི་ས་མཚམས་ལས་བརྒལ་ཏེ་འགྱོ་ 
    དགོཔ་འཐྤྲོན་པ་ཅིན་རང་སྤྲོའི་ཆ་རྤྲོགས་ལས་བརྒྱུད་དེ་ཞུ་ཡིག་འདི་སྤྲོབ་ཕྲུག་ལས་འབྲེལ་སྒྲིག་འཛིན་ལུ་ཕུལ་དགོཔ་ཨིན།   
    གལ་སྲིད་གནང་བ་མེད་པར་ངལ་གསྤྲོ་འགྱོ་སྟེ་འདི་ནང་ལུ་སབས་མ་བདེཝ་འཐྤྲོན་པ་ཅིན་སྤྲོབ་ཕྲུག་རང་སྤྲོ་གི་ཉེན་ཁ་འབག་   
    དགོཔ་ཨིན། 



༢་༢་༤ སྒེར་པའི་སྤྲོབ་ཕྲུག་ཕྤྲོ་མྤྲོ་ག་ར་ཨིན་རུང་སྤྲོབ་གྲྭ་གི་ས་ཁོངས་ལས་ཕྱི་ཁར་ངལ་གསྤྲོ་འགྱོ་སྟེ་ཞག་སྤྲོད་དགོཔ་འཐྤྲོན་པ་ཅིན་ 
    ངལ་གསྤྲོ་འགྱོ་དགོ་པའི་གནད་དྤྲོན་ཁ་གསལ་དང་འགྱོ་ས་གི་ས་སྒོ་ ངལ་གསྤྲོ་ཉིནམ་ག་དེམ་ཅིག་སྤྲོད་ནི་ཨིན་ན་དེ་ལས་  
    རང་སྤྲོའི་འགྲུལ་འཕྲིན་ཨང་གྲངས་ཚུ་ཁ་གསལ་སྦེ་ཞུ་ཡིག་ནང་བཀོད་ཞིནམ་ལས་ སྒེར་པའི་སྤྲོབ་ཕྲུག་འཐུས་དཔྤྲོན་པ་ལས་ 
    བརྒྱུད་དེ་སྤྲོབ་ཕྲུག་ལས་འབྲེལ་སྒྲིག་འཛིན་ལུ་ཕུལ་ནི་མ་གོྤྲོགས་རང་སྤྲོའི་ཆ་རྤྲོགས་ཚུ་ལས་བརྒྱུད་དེ་ཞུ་་ཡིག་འདི་འབག་ 
    འྤྲོང་མ་ཆོགཔ་ཨིན། སྒེར་པའི་དྤྲོ་དམ་གྱི་སྤྲོབ་ཕྲུག་ངལ་གསྤྲོ་འགྱོ་དགོ་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཚུ་ལེགས་ཤྤྲོམ་སྦེ་བཤད་དགོཔ་འདི་ག་   
    ནི་ལས་གལ་ཆེ། གལ་སྲིད་གནང་བ་མེད་པར་ངལ་གསྤྲོ་འགྱོ་བའི་རིང་ལུ་སྤྲོབ་ཕྲུག་འདི་ལུ་བྱ་སབས་མ་བདེཝ་འཐྤྲོན་པ་ཅིན་   
    སྤྲོབ་ཕྲུག་རང་སྤྲོ་གི་ཉེན་ཁ་འབག་དགོ། 
༢་༢་༥ སྤྲོབ་ཕྲུག་ཕྤྲོ་མྤྲོ་ག་ཨིན་རུང་སྤྲོབ་ཁང་དུས་ཚྤྲོད་ནང་ལུ་ངལ་གསྤྲོ་ཞུ་སྟེ་སྨན་ཁང་ནང་ལུ་འགྱོ་དགོཔ་འཐྤྲོན་པ་ཅིན་སྤྲོབ་ཕྲུག་ 
    ལས་འབྲེལ་སྒྲིག་འཛིན་ལས་གནང་བ་ཚུལ་མཐུན་ལེན་ཞིནམ་ལས་སྤྲོབ་ཁང་སྤྲོབ་དཔྤྲོན་ལས་བརྒྱུད་དེ་འགྱོ་དགོཔ་ཨིན།  
    སྨན་ཁང་ནང་ལས་ལྤྲོག་སྤྲོབ་གྲྭ་ནང་ལུ་ལྤྲོད་པའི་སྐབས་སྨན་ཁང་ལག་དེབ་ནང་ལུ་དྲུང་འཚྤྲོ་གིས་བཀོད་དེ་ཡྤྲོད་མི་ཡིག་ཆ་ཚུ་ 
    སྤྲོབ་ཕྲུག་ལས་འབྲེལ་སྒྲིག་འཛིན་ལུ་བོྤྲོན་དགོཔ་ཨིན། 
 
༢་༣  སྤྲོབ་ཁང་སྤྲོབ་སྤྲོན་དང་འབྲེལ་བའི་སྒྲིག་གཞིའི་སྐོར། 
ནམ་རང་འབད་རུང་དུས་ཚྤྲོད་ཚངམ་ཅིག་སྤྲོབ་ཁང་ནང་ལྤྲོད་དགོ། དུས་ཚྤྲོད་ཚང་སྟེ་སྐར་མ་༥་འཕྱིས་སྤྲོང་པ་ཅིན་ དེའི་སྐབས་ཀྱི་ཐུན་ 
ཚན་དེ་ཆད་ཀྱི་གྲངས་སུ་བརྩི་ནི་ཨིནམ་ལས་ གལ་སྲིད་ཁག་ཆེ་བའི་གནད་དྤྲོན་རེ་འཐྤྲོན་པ་ཅིན་ ཆོས་ཚན་སྤྲོབ་དཔྤྲོན་ལས་གནང་བ་
ཞུ་དགོ 
༢་༣་༡ སྤྲོབ་ཁང་ནང་སྤྲོབ་དཔྤྲོན་མ་བཞུགས་པའི་སྐབས་ དྤྲོན་དག་ཡྤྲོད་རུང་མེད་རུང་ཤུགས་སྐད་རྐྱབ་ནི་དང་རྩེདམ་རྩེ་ནི་རྐང་ 
     བརྐྱངས་ལག་བརྐྱངས་འབད་ཉལ་སྤྲོད་ནི་ཚུ་འབད་མི་ཆོག་ སྤྲོབ་དཔྤྲོན་སྤྲོབ་ཁང་ནང་མ་བྱྤྲོན་པའི་སྐབས་ལུ་ དཔེ་མཛྤྲོད་ 
     ཁང་དང་གློག་རིག་ཁང་དེ་ལ་གཞན་ཡང་ཁྱིམ་ལཱ་དང་གཞན་སྤྲོང་ལཱ་ཚུ་འབད་དེ་དུས་ཚྤྲོད་འཕྤྲོ་བརླག་མ་གོང་པར་འབད་  
     སྤྲོད་གོང་དགོ། 
༢་༣་༢ སྤྲོབ་སྤྲོན་གྱི་དུས་ཚྤྲོད་ནང་ལུ་ གཞུང་འབྲེལ་གྱི་གནད་དྤྲོན་གལ་ཅན་རེ་འབྱུང་ན་མ་གོྤྲོགས་དེ་མིན་སྤྲོབ་སྤྲོན་འབད་འཕྤྲོ་  
     ལུ་ཕྱི་ཁར་འཐྤྲོན་ནི་དང་ཕྱི་ཁར་ལས་ནང་ན་ལུ་བརྡ་བསྐུལ་གྱི་རིགས་ཚུ་ག་ནི་ཡང་འབད་མི་ཆོག། 
༢་༣་༣ གལ་སྲིད་གནད་དྤྲོན་གལ་ཅན་རེ་འཐྤྲོན་པ་ཅིན་ཐུན་མཚམས་སྤྲོར་མཚམས་ལུ་སྤྲོབ་དཔྤྲོན་ལས་གནང་བ་ཞུ་སྟེ་འབྲེལ་བ་ 
     འཐབ་དགོ། 
༢་༣་༤ སྤྲོབ་ཁང་ནང་གི་བྱ་ཤིང་ རྐང་ཁྲི་ འབྲི་ཁྲི་དང་གྱང་གི་ལྤྲོགས་ལུ་པར་དང་ཡི་གུ་གི་རིགས་ག་ལྤྲོད་ལྤྲོད་འབྲི་མི་ཆོག་ འདི་

མ་ཚད་ སྤྲོབ་གྲྭ་གི་ཁ་ཐུག་ལས་སྤྲོབ་ཁང་ནང་ལུ་བཙུག་སྟེ་ཡྤྲོད་པའི་ཅ་ཆས་ཚུ་ལེགས་ཤྤྲོམ་སྦེ་བདག་འཛིན་འཐབ་ཏེ་
འབད་སྤྲོད་གོང་དགོཔ་དང་གཞུང་གི་དཔེ་དེབ་ཚུ་གུ་ལུ་ཟིན་བྲིས་ག་ལྤྲོད་ལྤྲོད་བོབ་མ་ཆོགཔ་ཨིན། 



༢་༣་༥ སྤྲོབ་ཁང་འདི་ཚེ་དེ་ཕྱི་གཉིས་ཀྱི་ཆོས་ཞུ་སའི་ཁང་མིག་ཨིནམ་ལས་དུས་ནམ་རང་འབད་རུང་སྤྲོབ་ཁང་གི་ཕྱི་ནང་གཉིས་ལུ་
གཙང་ སྦྲ་ལེགས་ཤྤྲོམ་འབད་བཞག་དགོ། 

༢་༣་༦ སྤྲོབ་ཁང་ནང་ལུ་རྡྤྲོག་མ་དང་མངར་རས་ཀྱི་རིགས་ལྤྲོངས་སྤྲོད་མི་ཆོག་པའི་ཁར་ཤྤྲོག་གུ་རགས་རྤྲོགས་ལ་སྤྲོགས་པའི་ཕྱག་ 
སྙིགས་དང་རྣབ་དང་ཚིལ་མ་ཚུ་ག་ལྤྲོད་ལྤྲོད་བཀོ་མི་ཆོག། 

༢་༣་༧ གནང་བ་མེད་པར་ཐུན་ཚན་གཅིག་ཡང་ཐག་རང་དཔྱད་ཀྱིས་སྤྲོབ་ཁང་ནང་མ་འྤྲོང་པར་སྤྲོད་མི་ཆོག། 
༢་༣་༨ སྤྲོབ་ཁང་ནང་ལུ་སྤྲོབ་དཔྤྲོན་གྱི་ཆོས་ཡྤྲོན་ོན་གནང་པའི་སྐབས་དུས་ནམ་རང་འབད་རུང་འགྲུལ་འཕྲིན་མྤྲོབེལ་ལག་ལེན་ 
     འཐབ་མི་ཆོག  
༢་༣་༩  སྤྲོབ་ཁང་ནང་ལུ་འྤྲོང་པའི་སྐབས་ ཆང་ སྤྲོ་རས་དང་ོ མ་ཁུའི་རིགས་ལྤྲོངས་སྤྲོད་དེ་འྤྲོང་མི་ཆོག 
༢་༣་༡༠ སྤྲོབ་ཁང་གི་དུས་ཚྤྲོད་རེ་གཟའ་མིག་དམར་ལས་རེ་གཟའ་སྤེནམ་ཚུན་དུས་རྒྱུན་སྤྲོབ་ཁང་་གི་ཉིན་བསར་ཐྤྲོ་དེབ་བཞག་ནི་

འདི་ ཡང་ཁག་ཆེཝ་ལས་ འདི་བདག་འཛིན་འཐབ་ནིའི་འགན་ཁུར་འདི་སྤྲོབ་ཁང་དྤྲོ་དམ་ལུ་ཕྤྲོགཔ་ལས་བརྟེན་དུས་རྒྱུན་
སྤྲོབ་དཔྤྲོན་ཚུ་གིས་ ཐུན་ཚན་ནང་ལུ་སྤྲོབ་ཕྲུག་ཆད་ཡྤྲོད་མེད་ཐྤྲོ་བཞག་ཞིནམ་ལས་ཐུན་ཚན་གྱི་སྤྲོབ་དཔྤྲོན་ལས་ཕྱག་
རྟགས་ལེན་ཏེ་བཞག་དགོ། སྤྲོབ་ཁང་དུས་ཚྤྲོད་མཇུག་བསྡུ་ཞིནམ་ལས་ཉི་བསར་བཞིན་དུ་ཐྤྲོ་དེབ་འདི་སྤྲོབ་ཁང་དྤྲོ་དམ་
གིས་ལས་རིམ་འགོ་འཛིན་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཏེ་ཕྱག་རྟགས་ལེན་དགོཔ་ཨིན། ལས་རིམ་འགོ་འཛིན་གྱི་ཡང་ཉིན་བསར་ཆད་ཐྤྲོ་
ཡྤྲོད་པའི་སྤྲོབ་ཕྲུག་ཚུ་ཟིན་བྲིས་བོབ་བཞག་དགོཔ་དང་ཉེས་བྱ་ཚུ་ཡང་འྤྲོས་འབབ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་བཀལ་ནི་ཨིན། 

༢་༤  སྤྲོབ་ཁང་མཐའ་འཁོར་གྱི་སྒྲིག་གཞི་སྐོར། 
༢་༤་༡ དྤྲོ་པའི་བརྟན་བཞུགས་རན་པ་སྐར་མ་༡༠གྱི་ཧེ་མ་འཛྤྲོམས་དགོ། 
༢་༤་༢ བརྟན་བཞུགས་ལུ་མ་འྤྲོང་པར་སྤྲོབ་ཁང་ནང་འཛུལ་སྤྲོད་ནི་དང་ ཕྱི་ཁ་ལས་ཕར་སྤྲོད་ནི་ཚུ་མི་ཆོག 
༢་༤་༣ སྤྲོབ་ཁང་དུས་ཚྤྲོད་ལུ་སྤྲོབ་ཁང་ས་ཁོངས་བརྒལ་ཏེ་འགྱོ་དགོ་པ་ཅིན་འབྲེལ་ཡྤྲོད་སྤྲོབ་དཔྤྲོན་ལས་གནང་བ་ཞུ་སྟེ་མ་ 
     གོྤྲོགས་འགྱོ་མི་ཆོག། 
༢་༤་༤ སྤྲོབ་ཁང་གི་དུས་ཚྤྲོད་ལུ་ཕྱི་ཁར་ག་དགའཝ་འབད་འཁྱམས་ཏེ་རྩེདམ་རྩེ་སྟེ་སྤྲོད་ནི་གི་རིགས་ཚུ་འབད་མི་ཆོག། 
༢་༤་༥ སྤྲོབ་ཁང་གི་དུས་ཚྤྲོད་ལུ་གྱོན་ཆས་ཚུལ་མཐུན་གྱོན་དགོ་པའི་ཁར་ལམ་དང་ཨོམ་སྤྲོ་ཚུ་སྒྲིག་ཆས་ག་ཨིན་མི་དེ་བཙུག་དགོ། 
༤༤་༦ སྤྲོབ་་ཁང་གི་སྒོ་འཁྱམས་ནང་ལས་ཕར་དྤྲོན་མེད་འཁྱམས་ཏེ་སྤྲོད་ནི་དང་སྐད་རྐྱབ་ནི་དང་གླུ་འཐེན་ནི་གི་རིགས་རྩ་ལས་ 
     འབད་མི་ཆོག། 
༢་༤་༧ གདམ་ཁ་ཆོས་ཚན་གྱི་སྤྲོར་མཚམས་ཚུ་ནང་དུས་ཡུན་སྐར་མ་༥ལས་མ་འགོརཝ་སྦེ་འབད་དགོ། 
༢་༤་༨ སྤྲོབ་ཁང་ཕྱི་ནང་གཉིས་ལུ་ཚུལ་མིན་གྱི་ཐྤྲོག་ལས་ཁོད་སྤྲོད་ཕུད་ནི་དང་ཕྤྲོ་མྤྲོ་་ག་སྐོར་སྐྱོར་ནི་ལགཔ་མཐུད་ནི་བཟུམ་གྱི་མི་  
     མཛེས་པའི་བྱ་སྤྲོད་ཀྱི་རིགས་ཚུ་རྩ་ལས་འབད་མི་ཆོག། 



༢་༤་༩ དམིགས་བསལ་གྱི་སྤྲོབ་སྤྲོན་དང་སྤྲོབ་གྲྭའི་ལས་རིམ་རེ་ཡྤྲོད་ན་མ་གོྤྲོགས་དེ་་མིན་སྤྲོབ་ཁང་གི་དུས་ཚྤྲོད་རྤྲོགས་ཞིནམ་ 
     ལས་སྤྲོབ་ཁང་ནང་དགའ་མཐུན་སྒྲིག་སྟེ་སྤྲོད་མི་ཆོག། 
༢་༤་༡༠ སྤྲོབ་ཁང་གི་ཕྱི་ནང་གཉིས་ལུ་རང་སྤྲོའི་སྐོར་རྐྱབ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་འཕྱག་བརྡར་ལེགས་ཤྤྲོམ་འབད་རྐྱབ་དགོ། 
༢་༤་༡༡ ཉིན་བསར་བཞིན་དུ་སྤྲོབ་སྤྲོང་ཁང་གི་ས་སྒོ་ནང་ལུ་ངོས་འཛིན་འབད་དེ་ཡྤྲོད་་མི་བརྡ་བྱང་གུར་འབྱར་ཡྤྲོད་མི་གནས་ཚུལ་ཡང་ 
     ན་ཁྱབ་བསྒྲགས་ཚུ་ལེགས་ཤྤྲོམ་སྦེ་ལག་སྟེ་བ་་ནི་མ་གོྤྲོགས་འབྲི་བསུབས་ལ་སྤྲོག་པའི་ཚུལ་མིན་གྱི་ལཱ་འབད་མི་ཆོག། 
༢་༤་༡༢ སྤྲོབ་ཁང་ནང་ལུ་འྤྲོང་པའི་སྐབས་གཟུགས་ཁམས་དང་སེམས་ཁམས་ལུ་གནྤྲོད་པའི་ཆང་དང་སྤྲོ་རས་ཀྱི་རིགས་ལྤྲོང་སྤྲོད་དེ་ 
     འྤྲོང་མ་ཆོགཔ་དང་སྤྲོ་རས་ཀྱི་རིགས་དང་མཚྤྲོན་ཆ་གི་རིགས་ཚུ་འབག་འྤྲོང་མ་ཆོགཔ་ཨིན།  
༢་༥ སྒྲིག་གཞི་དང་འགལ་བའི་ཉེས་ཁྲིམས། 
༢་༥་༡ གོང་གི་སྒྲིག་གཞི་ཚུ་ལས་འགལ་བ་ཅིན་ ཉེས་ཁྲིམས་ཚུ་ཡང་ལྗིད་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ སྤྱི་ལྤྲོ་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ སྤྲོབ་ཕྲུག་  
     ཀུན་སྤྲོད་རྣམ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ཨིན། 
་ 
༣་༦ ཉལ་ཁྱིམ་གྱི་སྒྲིག་གཞི།་ 
༣་༦་༡ ཉལ་ཁྱིམ་འདི་སློབ་གྲྭའི་ས་ཁོངས་ཀྱི་གྲངས་སུ་འབད་ནི་འདི་གིས་འདི་ནང་སློད་མི་ཚུ་གིས་ཉལ་ཁྱིམ་གྱི་མཐའ་འཁོར་གཙང་

སྦྲ་འཛིན་སྐྱོང་འབད་ནི་དང་ཉེན་སྲུང་འབད་ནི་དེ་ཉལ་ཁྱིམ་ནང་སློད་མི་ཚུ་གི་འགན་ཁུར་གཙློ་བློ་ཅིག་ཨིན།་འདི་མ་ཚད་ཉལ་
ཁྱིམ་ནང་སློབ་གྲྭའི་སྒྲིག་གཞི་ལས་འགལ་བའི་བ་ངན་བཤམ་ནི་དང་ཚུལ་མིན་བ་སློད་འབད་ནི་ཚུ་རྩ་བ་ལས་འཛེམ་སྟེ་ལུས་
ངག་ཡིད་གསུམ་གྱི་བ་སློད་ག་ཅི་འབད་རུང་ཆོས་ཁྲིམས་དང་མཐུནམ་སྦེ་འབད་དགོཔ་ཨིན། 

 
༣་༦་༢ ཉལ་ཁྱིམ་ནང་དང་མཐའ་འཁོར་ལུ་སློ་རས་ཀྱི་རིགས་ཆང་།་ ཏམ་ཁུ།་ ཁའི་ནེ།་ གཞན་ཡང་ལུས་དང་སེམས་ཁམས་ལུ་

གནློད་པའི་སློ་རས་ཀྱི་རིགས་ག་ཅི་ཨིན་རུང་རང་གིས་དངོས་སུ་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་སློད་ནི་དང་གཞན་ལུ་སློད་བཅུག་ནི།་
འདི་མ་ཚད་ཆ་རློགས་ཚུ་རྒྱུད་སྐུལ་འབད་དེ་སློད་བཅུག་ནི་ལ་སློགས་པ་འབད་མི་ཆོག་ ལྷག་པར་དུ་སློབ་གྲྭའི་ས་ཁོངས་ནང་
དུས་ནམ་རང་འབད་རུང་སློ་རས་ཀྱི་རིགས་རང་གིས་མཁོ་སྒྲུབ་འབད་དེ་འབག་འློང་ནི་དང་འཆང་སློད་འབད་ནི་ཚུ་མ་གཞི་
ལས་འབད་མ་ཆོགཔ་ཨིན།་ སློབ་གྲྭ་འདི་ཆོས་ཡློན་ཏན་སང་སའི་ས་ཁོངས་ཅིག་འབདཝ་ལས་ཐ་ན་གཞུང་འབྲེལ་ངལ་གསློ་
དང་སློབ་སློན་མེད་པའི་དུས་ཚློད་རེ་་གཟའ་ཉིམ་དང་ཟླཝ་ལུ་ཡང་ཤེས་ཡློན་ལུ་བར་ཆད་ཀྱི་རྒྱུ་རྩེད་ངན་་གྱི་རིགས་ཤློ་ཏ་ན་ལ་
སློགས་པ་སློབ་སློང་ལས་རིམ་དང་མ་མཐུན་པའི་རྩེདམློ་གི་རིགས་ག་ཅི་ཨིན་རུང་རང་གིས་འགོ་འདྲེན་འཐབ་སྟེ་རྩེད་ནི་དང་
གཞན་གྱིས་འགོ་འདྲེན་འཐབ་སའི་ནང་རང་འབྲེལ་གཏློགས་འབད་ནི་ཚུ་རྩ་བ་ལས་མ་ཆོགཔ་ཨིན།་ གལ་སྲིད་གོང་གསལ་
གྱི་སྒྲིག་གཞི་ལས་འགལ་བ་ཅིན་ཐེངས་དང་པ་ངག་བརྗོད་ལེན་ཏེ་སྒེར་གྱི་ཡིག་སྣློད་ནང་བཙུག་ནི།་ ཐེངས་གཉིས་པ་བདུན་
ཕག་གཉིས་ཀྱི་རིང་ཉལ་ཁྱིམ་གྱི་ཆབ་གསང་ཆ་མཉམ་ཕག་བརར་བརྐྱབ་ནི།་ ཐེངས་གསུམ་པ་འབད་བ་ཅིན་སྒྲིག་ཁྲིམས་
ཚློགས་པ་ནང་ལུ་བཙུགས་ཏེ་་ཉེས་པ་ཡང་ལྗིད་དང་འཁྲིལ་ཏེ་་ཉེས་བ་བཀལ་ནི་ཨིན།་  



 
༣་༦་༣ ཕློ་མློའི་དབྱེ་ཁག་དང་འཁྲིལ་གཏན་འབེབས་གྲུབ་པའི་ཉལ་ཁྱིམ་འདི་མ་གཏློགས་གཞན་ཁར་གནང་བ་མེད་པར་ག་ལྷློད་ལྷློད་

འཛུལ་ནི་ལས་འཛེམ་དགོཔ་ཨིན།་ དེ་ཡང་བུཚ་དང་བུམློ་རར་བའི་དབྱེ་ཁག་འདི་གཙློ་བློ་རང་སློའི་ལུས་ཀྱི་མཚན་མ་ལས་
བརྟེན་ངོས་འཛིན་འབདཝ་ཨིནམ་ལས་རང་སློའི་མཚན་མ་དང་འཁྲིལ་ཐློབ་དབང་དང་རང་དབང་ཉེན་སྲུང་འབད་དགོཔ་སློ་
སློ་ཡློད་ནི་དེ་གིས་ཕློ་གིས་མློའི་ཉལ་ཁྱིམ་ནང་འཛུལ་ནི་འཛེམ་དགོ་པའི་ཁར།་ མློ་གིས་ཕློའི་ཉལ་ཁྱིམ་ནང་འཛུལ་ནི་ལས་
ནམ་ཕྱི་རུ་མ་ཚད་ནམ་ཉི་མ་འབད་རུང་འཛེམ་དགོཔ་ཨིན།་ འདི་མ་ཚད་ཕྱི་མི་དང་ནང་གི་ཉེ་ཚན་ག་ཨིན་རུང་ཕློ་ཨིན་པ་ཅིན་
མློའི་ཉལ་ཁང་ནང་ཁྱིད་ནི་དང་མློ་ཨིན་པ་ཅིན་ཕློའི་ཉལ་ཁང་ནང་ཁྱིད་་འགྱོ་ནི་ཚུ་རྩ་བ་ལས་འབད་མ་ཆོགཔ་ཨིན།་ གལ་སྲིད་་
ལམ་ལུགས་འདི་ལུ་མ་གནས་པ་ཅིན་བདུན་ཕག་གཅིག་གི་རིང་ཉལ་ཁྱིམ་འཐུས་དཔློན་གྱི་བཀོད་རྒྱ་དང་འཁྲིལ་ཉལ་ཁྱིམ་
མཐའ་འཁོར་གཙང་སྦྲའི་ལཱ་དང་ཆབ་གསང་འཕག་བརར་རྐྱབ་དགོཔ་ཨིན། 

 
༣་༦་༤ ནད་རིགས་མང་ཤློས་ཅིག་དུད་འགྲོ་སེམས་ཅན་ལས་བརྟེན་ངང་དློ་ཡློདཔ་ལས་བུཚ་དང་བུམློ་ག་ཨིན་རུང་རང་སློད་སའི་ཉལ་

ཁྱིམ་ནང་དུད་འགྲོ་སེམས་ཅན་རློ་ཁྱི་དང་བྱི་ལི་ལ་སློགས་པ་མིག་ཁར་འཇའ་བའི་སེམས་ཅན་ཕྱུག་གུའི་རིགས་གཅེས་སྐྱོང་
དང་བརྩེ་སྐྱོང་སྐྱེད་དེ་ཉལ་ཁྱིམ་ནང་ན་འབག་སྟེ་གསློ་སྐྱོང་འབད་ནི་ཚུ་མ་གཞི་ལས་འབད་མི་ཆོག།་གལ་སྲིད་གོང་གསལ་གྱི་
སྒྲིག་གཞི་དང་མ་མཐུན་པའི་བ་ངན་འབད་ས་མཐློང་པ་ཅིན་ཉལ་ཁྱིམ་དློ་དམ་པའི་བཀོད་རྒྱ་དང་འཁྲིལ་ཉལ་ཁྱིམ་མཐའ་
འཁོར་གཙང་སྦྲ་འཕློད་བསྟེན་གྱི་དློན་ལུ་བདུན་ཕག་གཅིག་གི་རིང་ལཱ་འབད་དགོཔ་ཨིན། 

 
༣་༦་༥ སློབ་ཕྲུག་བུ་དང་བུམློ་ག་ཨིན་རུང་དམིགས་བསལ་སློབ་ཕྲུག་ལས་འབྲེལ་གྱི་གཙུག་ལས་སྒྲིག་འཛིན་དང་འབྲེལ་ཡློད་འགོ་

དཔློན་ལས་གནང་བ་ཡློད་ན་མ་གཏློགས་ཐ་ན་གཞུང་འབྲེལ་ངལ་གསློ་དང་རེས་གཟའ་ཉིམ་དང་ཟླ་བའི་སྐབས་ལུ་ཡང་རང་
སློའི་སློད་སའི་ཉལ་ཁང་ནང་ཕྱི་རུ་ཆུ་ཚློད་༨་༣༠ལུ་ངེས་པར་དུ་དུས་ཚློད་ཕྱི་འགྱང་་མེད་པར་ལྷློད་དགོཔ་ཨིན།་ 

 
༣་༦་༦ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ཕྱི་རུའི་སྐྱོར་སང་འདི་ཆུ་ཚློད་༨་༣༠་ལས་འགོ་བཙུག་སྟེ་ཆུ་ཚློད་༡༠:༠༠་ཚུན་ངེས་པར་དུ་འབད་དགོཔ་དང་།་

དུས་ཚློད་འདི་ལས་འགལ་སློབ་སློང་འབད་ནིའི་དང་འདློད་ཡློད་པ་ཅིན་རང་མློས་བསར་འབད་ཆོགཔ་ཨིན་རུང་ཉིནམ་ནངས་
པའི་ལཱ་དང་ལས་རིམ་ནང་དུས་ཚློད་ཕྱི་འགྱང་་མེད་པར་ལྷློད་དགོཔ་ཨིན།་ནམ་དྲློ་པ་འདི་རིག་པ་དྭངས་པའི་དུས་ཚློད་ཨིནམ་
ལས་རབ་ཏུ་འངང་པ་ཅིན་དྲློ་པ་ཆུ་ཚློད་༤:༠༠ལས་ཡར་ལློང་སྟེ་སྐྱོར་སང་འབད་དགོཔ་ཨིན།་གལ་སྲིད་ཆུ་ཚློད་༤:༠༠་ལུ་ལློང་
མ་ཚུགས་རུང་༥:༠༠་ལས་ཡར་ལློང་སྟེ་༦:༠༠་ཚུན་སྐྱོར་སང་འདི་ངེས་པར་དུ་འབད་དགོཔ་ཨིན།་ དྲློ་པ་དང་ཕྱི་རུའི་སྐྱོར་སང་
གི་སྐབས་ལུ་སྐྱོར་སང་གི་དུས་ཚློད་ཁར་རང་སློའི་ཉལ་ཁྲི་ཁར་སློད་དེ་སྐྱོར་སང་འབད་ནི་མ་གཏློགས་དློན་མེད་བཤད་ཐློ་གཏང་
ནི་དང་ཆ་རློགས་གཞན་གྱི་ཁང་མིག་ནང་འཛུལ་ཏེ་བཤད་ཐློ་ལ་སློགས་པ་སློབ་སློང་ལས་རིམ་ལུ་གནློད་པའི་བ་ངན་གཞན་
ལེབ་ཀྲོབ་ནང་ལས་གློག་བརྙན་བལ་ནི་དང་།་ གླུ་གཞས་ཚུ་སྒྲ་ཤུགས་གཏང་ཐློག་ལས་ཉན་ནི་ཚུ་རྩ་བ་ལས་འབད་མི་ཆོག།་



ཉལ་ཁྱིམ་འཐུས་དཔློན་་སློབ་དཔློན་དང་གཞན་ཡང་འགན་ཁུར་ཅན་གྱི་ལ་རྟློག་པ་ཚུ་ཞིབ་དཔྱད་ནང་འློང་པའི་སྐབས་དུས་
ཚློད་དང་འཁྲིལ་ཏེ་རང་སློའི་ཉལ་ཁྲི་གུ་མེད་པ་ཅིན་ཉེས་ཁྲིམས་ཐེངས་དང་པ་བཀོད་རྒྱ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ལཱ་འབད་ནི།་ ཐེངས་
གཉིས་པ་ངག་བརྗོད་ལེན་ཏེ་བདུན་ཕག་གཅིག་གི་རིང་ཉིནམ་རེ་ལུ་ཆུ་ཚློད་རེ་ལཱ་འབད་ནི།་ཐེངས་གསུམ་པ་བ་ངན་འཚབས་
ཆེན་དང་འཁྲིལ་སློབ་གྲྭའི་སྒྲིག་ཁྲིམས་ཚློགས་པའི་ལམ་སློན་དང་འཁྲིལ་ཉེས་བ་བཀལ་ནི། 

 
༣་༦་༧ དམིགས་བསལ་ལས་རིམ་གྱི་དློན་ལུ་ཞབས་བྲློ་དང་འཁྲབ་སློན་ལ་སློགས་པ་འབྲེལ་ཡློད་སྤྲློ་སློན་ལས་རིམ་ཚུ་སྐྱོར་སང་དུས་

ཚློད་ཁར་སང་བ་འབད་དགོ་པ་ཅིན་སློབ་ཕྲུག་ལས་འབྲེལ་གྱི་གཙུག་ལག་སྒྲིག་འཛིན་དང་འགོ་འདྲེན་འཐབ་མི་སློབ་དཔློན་
དང་སློབ་ཕྲུག་གིས་སློབ་ཕྲུག་གི་ཐློག་ཡིག་དང་བཅས་སྙན་ཞུའི་་ཞུ་ཡིག་ཐློག་ལས་སློབ་ཕྲུག་ཞབས་ཏློག་འགོ་དཔློན་ལུ་སྙན་
ཞུ་ཕུལ་དགོ། 

 
༣་༦་༨ ཉལ་ཁྱིམ་གྱི་ས་ཁོངས་ནང་ལུ་དགའ་སྤྲློ་གི་ཐློག་ལུ་སྡེ་ཚན་བཟློ་སྟེ་བཟའ་ཅུམ་ཟ་ནི་ཚུ་རྩ་ལས་རང་མ་ཆོགཔ་ཨིན།་ གལ་

སྲིད་འདི་བཟུམ་བཟའ་དགོཔ་འཐློན་པ་ཅིན་སློབ་ཕྲུག་ཞབས་ཏློག་འགོ་དཔློན་དང་གཅིག་ཁར་འབྲེལ་བ་འཐབ་ཐློག་ལས་
དམིགས་བསལ་གྱི་གནང་བ་ལེན་ཞིནམ་ལས་གནང་བ་གྲུབ་སྟེ་ངོས་འཛིན་གནང་བའི་ས་ཁོངས་ནང་མ་གཏློགས་རང་མློས་
ཀྱི་ས་ཁོངས་གདམ་ཁ་རྐྱབ་སྟེ་ག་ལྷློད་ལྷློད་ཟ་མི་ཆོག 

༣་༦་༩ དུས་ནམ་རང་འབད་རུང་རང་གི་ཉལ་ཁང་ཆ་རློགས་འདི་གིས་སྤྱིར་སློབ་གྲྭའི་སྒྲིག་གཞི་དང་།་ ལྷག་པར་དུ་ཉལ་ཁང་ནང་གི་
སྒྲིག་གཞི་དང་མ་མཐུན་པའི་བ་ངན་རེ་འབད་ས་མཐློང་པ་ཅིན་དུས་འཕློས་ལས་ཉལ་ཁྱིམ་འཐུས་དཔློན་གྱིས་སློབ་ཕྲུག་
ཞབས་ཏློག་འགོ་དཔློན་ལུ་སྙན་ཞུ་འབད་དགོ།་ གལ་སྲིད་ཆ་རློགས་འདི་གིས་བ་ངན་འབད་ས་ཤེས་བཞིན་དུ་འབྲེལ་ཡློད་མི་
ངོམ་ལུ་སྙན་ཞུ་མ་འབད་བ་ཅིན་ཤུལ་ལས་བ་ངན་འབད་མི་དང་འདྲ་མཉམ་ཉེས་ཁྲིམས་བཀལ་ནི་ཨིན། 

 
༣་༦་༡༠ ཉལ་ཁྱིམ་འཐུས་དཔློན་དང་འབྲེལ་ཡློད་སློབ་དཔློན།་དེ་ལས་སློབ་ཕྲུག་ཞབས་ཏློག་འགོ་དཔློན་ཚུ་གིས་ཉལ་ཁྱིམ་གཙང་སྦྲའི་

ལས་རིམ་དང་གཞན་ཡང་འབྲེལ་ཡློད་ཀྱི་ལཱ་དང་ལས་རིམ་ག་ཅི་འགོ་འདྲེན་འཐབ་རུང་ཉལ་ཁྱིམ་འདི་ནང་སློད་མི་ཆ་མཉམ་
གྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་ཐློག་ལས་ལཱ་དང་ལས་རིམ་འདི་གྲུབ་འབྲས་ཅན་བཟློ་ཐབས་ལུ་ག་ར་གིས་ཡ་མ་བཙློང་པར་འབྲེལ་
གཏློགས་འབད་དགོཔ་ཨིན། 

 
༣་༦་༡༡ ཉལ་ཁྱིམ་ནང་སློབ་ཕྲུག་ནང་དློ་འཐབ་འཛིང་འངང་པ་ཅིན་བདེན་རྫུན་མ་ཕྱེ་བའི་ཧེ་མར་འཐབ་འཛིང་འབད་མི་གཉིས་ཆ་རང་

སློབ་སློན་དུས་ཚློད་གྲོལ་ཞིནམ་ལས་ཕྱི་རུའི་་ཐུན་མ་བཀུག་གི་རིང་ཉལ་ཁྱིམ་འཐུས་དཔློན་གྱི་བཀོད་རྒྱ་དང་འཁྲིལ་ལཱ་འབད་
དགོ།་སློབ་ཕྲུག་འཐུས་དཔློན་དགོངམ་གིས་འཐབ་འཛིང་འབད་མི་ཚུ་ལས་ངག་བརྗོད་ཡིག་ཐློག་ལེན་ནི་དང་།་བདུན་ཕག་
གཅིག་གི་ལཱ་འབད་ཚར་བའི་རྗེས་སུ་གནད་དློན་འཚབས་ཆེན་དང་འཁྲིལ་བདེན་རྫུན་གྱི་དབྱེ་བ་ཕྱེ་ནི།་གལ་སྲིད་མཚློན་ཆ་



དང་འབྲེལ་བའི་བ་ངན་ཨིན་པ་ཅིན་སློབ་གྲྭའི་སྒྲིག་ཁྲིམས་ཚློགས་པ་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ནི་དང་།་གལ་སྲིད་གནད་དློན་དེ་
འཚབས་ཆེན་སློམ་མེན་པ་ཅིན་འབྲེལ་ཡློད་བལ་རྟློག་པ་དང་འཐུས་དཔློན་ཚུ་གིས་གྲོས་ཐག་ཆོད་གནང་པ་གིས་མ་བཏུབ་
མེདཔ་ཨིན། 

 
༣་༦་༡༢ འཁྲབ་སློན་ཁང་ནང་ལས་རིམ་ཡློད་པའི་ཕྱི་རུ་་ ལས་རིམ་འདི་མཇུག་བསྡུ་ཞིནམ་ལས་་ དུས་ཡུན་སྐར་མ་སུམ་ཅུའི་ནང་ 
་་་་་འཁོད་ལུ་བུཚ་དང་བུམློ་ག་ཨིན་རུང་རང་སློའི་ཉལ་ཁྱིམ་ནང་ལྷློད་དགོ།་ 
 
༣་༦་༡༣ སློབ་ཕྲུག་ག་འབད་རུང་རང་གི་སློབ་དཔློན་དང་འགོ་ཁྲིདཔ་ཚུ་ལུ་ཚུལ་དང་མ་མཐུན་པའི་རྣམ་འགྱུར་བཏློན་ཏེ་རྒོལ་ནི་དང་།་

ལྷག་པར་དུ་ཉལ་ཁྱིམ་འཐུས་དཔློན་སློབ་ཕྲུག་ཞབས་རྟློག་འགོ་དཔློན་དང་་སློབ་ཕྲུག་འཐུས་དཔློན་་ཚུ་ལུ་རྒོལ་བ་ཅིན་སློབ་
ཕྲུག་ལས་འབྲེལ་སྒྲིག་འཛིན་ལུ་སྙན་ཞུ་འབད་དགོཔ་ཨིན།་འདི་ནང་ལུ་སློབ་ཕྲུག་ལས་འབྲེལ་སྒྲིག་འཛིན་གྱིས་དབྱེ་དཔྱད་
འབད་དེ་དཀའ་ངལ་བསལ་ཚུག་པ་ཅིན་གསལ་ནི་དང་་དེ་མིན་སློབ་གྲྭའི་སྒྲིག་ཁྲིམས་ཚློགས་པ་ནང་ལུ་བཙུགས་ཏེ་་ངོ་
རྒོལ་པ་ལུ་སྒྲིག་ཁྲིམས་ཚློགས་པའི་གྲོས་ཆོད་དང་འཁྲིལ་ཉེས་ཁྲིམས་ཚུ་བཀལ་ནི་ཨིན། 

 
༣་༦་༡༤ ཉལ་ཁྱིམ་འདི་དུས་ཚློད་མངམ་འཁྱམས་ས་དང་སློད་ས་ཨིནམ་ལས་ལུས་ཁམས་དང་སེམས་ཁམས་བདེ་ཏློག་ཏློ་འློང་དགོ་པ་

ཅིན་གཙློ་བློ་རང་སློད་སའི་མཐའ་འཁོར་གནས་སངས་ལུ་རག་ལསཔ་ལས།་ ཉལ་ཁྱིམ་ནང་སློད་མི་ཆ་མཉམ་གྱིས་རང་སློད་
སའི་མཐའ་འཁོར་ཚུ་གཙང་སྦྲ་དང་ལྡནམ་སྦེ་བཞག་དགོ་པའི་ཁར།་ ལྷག་པར་དུ་མེ་ཏློག་སྐྱེད་ཚལ་སྣ་ཚློགས་འཛུགས་སྐྱོང་
འབད་ཐློག་ལས་དུས་ནམ་རང་འབད་རུང་མཛེས་ཆ་དང་ལྡནམ་སྦེ་བཞག་ནི་གི་འགན་ཁུར་འདི་ཉལ་ཁྱིམ་ནང་སློད་མི་སློབ་
ཕྲུག་རེ་རེ་བཞིན་གྱི་འགན་ཁུར་གཙློ་བློ་ཅིག་ཨིན། 

 
༣་༧ ཉལ་ཁང་་བགོ་བམམ་དང་འབྲེལ་བའི་སྒྲིག་གཞི། 
༣་༧་༡ ཉལ་ཁང་བགོ་བམམ་འདི་ཡང་་སློབ་ཕྲུག་ལས་འབྲེལ་སྒྲིག་འཛིན་གྱིས་མཐློ་རིམ་གཙློ་འཛིན་གྱི་ལམ་སློན་དང་འཁྲིལ་སློབ་

ཕྲུག་ཞབས་ཏློག་འགོ་དཔློན་དང་སློབ་ཕྲུག་འཐུས་དཔློན་ཚུ་གིས་ཉལ་ཁང་གི་ཤློང་ཚད་དང་འཁྲིལ་ཁང་མིག་དང་དེ་དང་
འབྲེལ་བའི་ཅ་ཆས་ཚུ་བགོ་བམམ་འབད་དགོ།་ 

 
༣་༧་༢ སློབ་ཕྲུག་ག་ཨིན་རུང་བདག་སྐྱོང་ལས་བགོ་བམམ་གནང་མི་ཁང་མིག་ནང་སློད་ནི་མ་གཏློགས་རང་སློའི་་བློ་འདློད་ལར་་ཉལ་ 

ཁྲི་ཕར་དང་ཚུར་སློ་བཤུད་འབད་ནི་དང་ཉལ་ཁང་སློར་ནི་རྩ་བ་ལས་འབད་མི་ཆོག་ འདི་མ་ཚད་ཁང་མིག་འདི་ཚར་ཅིག་བགོ་
བམམ་འབད་ཚར་བའི་རྗེས་སུ་རང་གི་མནློ་འདློད་དང་འཁྲིལ་ཏེ་གློག་ཐག་ཚུ་ཕར་དང་ཚུར་ཀྲིང་ནི་དང་ཁང་མིག་འདི་ནང་གི་
ཅ་ཆས་ཚུ་ཕར་དང་ཚུར་སློ་བཤུད་དང་བརྗེ་སློར་འབད་མི་ཆོག། 



 
༣་༧་༣ ཉལ་ཁང་སློད་མི་ཚུ་གི་ཁེ་ཕན་ལུ་ལ་རྟློག་འབད་དེ་ཁང་མིག་བརྗེ་སློར་དང་འདི་་ནང་གི་ཅ་ཆས་སློ་བཤུད་འབད་དགོཔ་འཐློན་

པ་ཅིན་ཉལ་ཁང་འཛིན་སྐྱོང་ཚློགས་ཆུང་གིས་སློབ་ཕྲུག་ལས་འབྲེལ་སྒྲིག་འཛིན་ལས་གནང་བ་ཞུ་སྟེ་དགོས་མཁོ་དང་འཁྲིལ་
འབད་ནི་མ་གཏློགས་སློབ་ཕྲུག་རང་རྐྱང་གི་ཁེ་ཕན་དང་བ་སབས་བདེ་ཧིང་ལུ་བལ་སྟེ་བདག་སྐྱོང་གི་གནང་བ་མེད་པར་ཐག་
རང་བཅད་ཀྱི་ཐློག་ལས་འབད་མི་ཆོག། 

 
༣་༧་༤ ཉལ་ཁྱིམ་གྱི་ཁང་མིག་ཚུ་ནང་ཡློད་པའི་ཅ་ཆས་རྐང་ཁྲི་དང་འབྲི་ཁྲི་ལ་སློགས་པ་འབྲེལ་ཡློད་གཞུང་གི་ཅ་ཆས་ག་ཅི་ཨིན་རུང་

བདག་སྐྱོང་ལས་གནང་བ་མེད་པར་ཐག་རང་བཅད་འབད་དེ་ཕར་དང་ཚུར་འབག་ནི་དང་བརྗེ་སློར་འབད་ནི་ཚུ་རྩ་བ་ལས་
འབད་མི་ཆོག་གལ་སྲིད་རྩིས་སྤྲློད་འབད་བའི་ཅ་ཆས་ཚུ་མ་ཚང་པ་ཅིན་ཅ་ཆས་ཀྱི་རིན་དངུལ་ག་ཨིནམ་མ་སྤྲློད་ཀྱི་རིང་ཤེས་
ཚད་ལག་ཁྱེར་མ་སྤྲློད་པར་བཀག་འཛིན་འབད་བཞག་ནི་ཨིན། 

 
༣་༧་༥ ཉལ་ཁང་ནང་ཡློད་པའི་གློག་མེ་ཚུ་སློད་མ་དགོ་པའི་དུས་ཚློད་ཁར་བཀག་འཛིན་འབད་དེ་དློན་དང་ལྡན་པའི་དློན་ལུ་དུས་ཚློད་

ཁར་ཚུལ་མཐུན་གྱི་ཐློག་ལས་སློད་དགོ་བདག་སྐྱོང་གིས་གནང་བ་གྲོལ་བའི་ཚད་གཞི་ལས་འགལ་བའི་གློག་མེ་སློད་པ་ཅིན་
ལྷག་ཐེབས་སློད་པའི་གློག་འཐུས་ཁང་མིག་འདི་ནང་སློད་མི་ཚུ་གིས་སྤྲློད་དགོཔ་ཨིན།་ འདི་མ་ཚད་གློག་མེ་འདི་ནམ་ནུབ་མློ་
ལུ་མ་གཏློགས་ནམ་ཉིན་མ་ཁང་མིག་ཚུ་ནང་ལློ་བཟློ་ནི་དང་གནད་དློན་གཞན་གྱི་དློན་ལུ་སློད་མི་ཆོག།་ ཁང་མིག་ནང་རྒྱང་
མཐློང་ཀྲི་ལི་ཝི་ཤན་དང་ལློ་དང་ཚློདམ་བཟློ་ཆས་ཀྱི་རིགས་ག་ཅི་ཨིན་རུང་ལག་ལེན་འཐབ་མི་ཆོག་ གལ་སྲིད་ལག་ལེན་
འཐབ་ས་མཐློང་པ་ཅིན་ཅ་ཆས་ཚུ་བདག་སྐྱོང་གི་རྩིས་ལེན་ཏེ་རིན་དངུལ་ག་ནི་ཡང་མེད་པར་གཞུང་བཞེས་གཏང་ནི་ཨིན།་
ཁང་མིག་འདི་ནང་ཇ་བཀོལ་ནི།་ ལློ་འབད་ནི་ལ་སློགས་པ་ཟ་འཐུང་གི་རིགས་ག་ཅི་ཨིན་རུང་ཁང་མིག་ནང་བཟློ་སློད་རྩ་བ་
ལས་འབད་མི་ཆོག། 

 
༣་༧་༦ ཉལ་ཁང་གི་ཅ་ཆས་གཞུང་ལས་གནང་མི་དེ་ཚུ་རང་བཞིན་གྱི་རྐྱེན་ངན་ལས་བརྟེན་མེདཔ་ཐལ་མི་མ་གཏློགས་གཞན་ཚུལ་

མཐུན་གྱི་ཐློག་ལས་མ་སློད་པར་མེདཔ་གཏང་པ་ཅིན་དང་པ་མེདཔ་གཏང་མི་འདི་ལུ་རིན་དངུལ་སྤྲློད་བཅུག་ནི་དང་།་ གལ་
སྲིད་མེདཔ་གཏང་མི་ག་ཨིན་ན་མ་ཤེས་པ་ཅིན་ཁང་མིག་འདི་ནང་སློད་མི་འཐུས་མི་ག་ར་མཉམ་རུབ་ཀྱི་ཐློག་ལས་བདག་སྐྱོང་
ལུ་བདུན་ཕག་གཅིག་གི་ནང་འཁོད་ནང་ཚབ་བཙུག་ནིའི་དློན་ལུ་རིན་དངུལ་སྤྲློད་དགོཔ་ཨིན།་ ཁང་མིག་ནང་གཞུང་གི་ཁ་
ཐུག་ལས་བགོ་བམམ་འབད་མི་རྐང་ཁྲི་དང་འབྲི་ཁྲི།་ འདི་ལས་གློག་ཐག་དང་བང་སྒྲོམ་ཚུ་སྒེར་པ་རང་གི་མཁོ་སྒྲུབ་འབད་
བའི་ཅ་ཆས་དང་དབྱེ་བ་མེད་པར་བདག་འཛིན་ལེགས་ཤློམ་འཐབ་སྟེ་སློད་པའི་རྗེས་སུ་རང་སློབ་གྲྭ་ལས་མཐར་་འཁྱོལ་འགྱོ་
བའི་སྐབས་འབྲེལ་ཡློད་འགོ་འཛིན་ཚུ་ལུ་རྩིས་སྤྲློད་ལེགས་ཤློམ་འབད་དགོཔ་ཨིན། 

 



༣་༧་༧ ཉལ་ཁང་དང་ཁང་མིག་ཚུ་ནང་དུས་ནམ་རང་འབད་རུང་་གཙང་སྦྲ་དང་ལྡནམ་སྦེ་བཞག་དགོ་པའི་ཁར་ཉལ་ཁྱིམ་འཐུས་
དཔློན་་དང་འབྲེལ་ཡློད་ལ་རྟློག་པ་ཚུ་ངེས་པ་མེད་པའི་དུས་ཚློད་ཁར་ཞིབ་དཔྱད་རྐྱབ་པར་འློང་ཆོག་པའི་དབང་ཚད་ཡློདཔ་
ལས་ཁང་མིག་ནང་སློད་མི་ཚུ་གིས་ཕྱི་རུ་ཆུ་ཚློད་༡༠ཚུན་ཚློད་སྒོ་སྣེ་ལྕགས་རྐྱབ་སྟེ་སློད་མ་ཆོགཔ་ཨིན། 

 
༣་༧་༨ རང་སློད་སའི་ཁང་མིག་དང་ཉལ་ཁྱིམ་ནང་ཉམས་བཅོས་འབད་དགོཔ་ཡློད་པ་ཅིན་ཉལ་ཁྱིམ་འཐུས་དཔློན་གྱིས་སློབ་ཕྲུག 

ཞབས་ཏློག་འགོ་དཔློན་ལུ་ཡིག་ཐློག་བཀོད་དེ་ཕུལ་བའི་རྗེས་སུ་་ ཅ་དངོས་འཛིན་སྐྱོང་པ་ལུ་ལུ་སྙན་ཞུ་འབད་དགོཔ་ཨིན།་
ཉམས་བཅོས་སྙན་ཞུ་འདི་ནང་ཉམས་བཅོས་འབད་དགོཔ་ག་ཅི་རང་ཡློད་ག་ལཱ་གི་དབྱེ་ཁག་དང་ཁང་མིག་གི་ཁ་བང་ཚུ་ཁ་
གསལ་བཀོད་དེ་ཕུལ་དགོ།་སློབ་ཕྲུག་ཞབས་ཏློག་འགོ་དཔློན་གྱིས་ཉིན་གྲངས་གསུམ་གྱི་ནང་འཁོད་ནང་འབྲེལ་ཡློད་བདག་
སྐྱོང་དང་གསུང་གྲོས་གནང་ཐློག་ལས་ཉམས་གསློ་ཀྱི་ལཱ་འདི་ག་དེ་མགྱོགས་མགྱོགས་འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོ་པའི་སྐོར་
བདག་སྐྱོང་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་དགོཔ་ཨིན། 

 
༣་༨ ཉལ་ཁྱིམ་ཉེན་སྲུང་་གི་སྒྲིག་གཞི། 
༣་༨་༡ ཁང་མིག་ནང་སློད་མི་ཚུ་གིས་ཕྱི་ཁར་འགྱོ་བའི་སྐབས་རང་སློའི་ཁང་མིག་ཚུ་རང་གི་ཅ་ཆས་དང་གཞུང་གི་ཅ་ཆས་ཉེན་སྲུང་གི་

དློན་ལུ་དུས་ནམ་རང་འབད་རུང་ལྡེ་མིག་རྐྱབ་དགོཔ་ཨིན།་ལྷག་པར་དུ་རང་གི་རྒྱུ་དངོས་ཆུ་ཚློད་ག་རི།་ལེབ་ཀྲོབ།་བཀབ་
གོ་ལ།་སྒྲོམ།་འགྲུལ་འཕྲིན་ལ་སློགས་པ་རིན་ཐང་ཅན་གྱི་ཅ་ཆས་ག་ཅི་ཡློད་རུང་རང་གིས་བདག་འཛིན་ལེགས་ཤློམ་འབད་
དགོཔ་ཨིན།་གལ་སྲིད་ཅ་ཆས་ཚུ་བང་སློར་ཤློར་བ་ཅིན་དེའི་ཉེན་སྲུང་འདི་སློབ་ཕྲུག་རང་སློ་ལུ་ཕློག་ནི་མ་གཏློགས་སློབ་གྲྭའི་
བདག་སྐྱོང་གི་ཉེན་ཁ་མི་འཐད།་ འདི་འབདཝ་ལས་ནམ་རང་འབད་རུང་རང་གི་རྒྱུ་དངོས་དང་ཅ་ཆས་ག་ཅི་ཨིན་རུང་རང་
གིས་རང་བདག་འཛིན་འཐབ་དགོ་པའི་དྲན་སྐུལ་དང་།་དུས་ནམ་རང་འབད་རུང་རང་སློའི་ཁང་མིག་འདི་ཉེན་སྲུང་གི་དློན་ལུ་
ལྡེ་མིག་རྐྱབ་སྟེ་ལེགས་ཤློམ་འབད་བདག་འཛིན་འཐབ་དགོཔ་ཨིན། 

 
༣་༨་༢ ཅ་ཆས་དང་རྒྱུ་དངོས་ཉེན་སྲུང་གི་མཐའ་དློན་ལུ་བལ་སྟེ་གལ་སྲིད་ཉལ་ཁྱིམ་མཐའ་འཁོར་ཕྱི་མི་འློང་ས་དང་འཛུལ་ས་མཐློང་

པ་ཅིན་དུས་འཕློས་ལས་སློབ་ཕྲུག་འཐུས་དཔློན་དགོངམ་དང་འཐུས་དཔློན་གཞན་ལུ་སྙན་ཞུ་འབད་དགོ་པའི་ཁར།་ ནམ་
རང་འབད་རུང་དློན་དག་མེད་པར་ཕྱི་ཡི་མི་ཚུ་རང་སློད་སའི་ཁང་མིག་ཚུ་ནང་ཁྱིད་དེ་འགྱོ་ནི་ལས་ག་དེ་དྲག་དྲག་འཛེམ་
དགོཔ་ཨིན།་འདི་མ་ཚད་གནང་བ་མེད་པར་ཕྱི་མི་ཚུ་ཁང་མིག་ནང་འཛུལ་ས་མཐློང་པ་ཅིན་དུས་འཕློས་ལས་འབྲེལ་ཡློད་འགོ་
དཔློན་ལུ་སྙན་ཞུ་འབད་དགོཔ་ཨིན། 

 
༣་༨་༣ རང་གི་ཁང་མིག་ནང་ལས་རློགས་ཀྱི་ཁང་མིག་ནང་དློན་དག་མེད་པར་འཛུལ་ནི་དང་འགྱོ་ནི་དེ་ལས་ག་དེ་དྲག་དྲག་འཛེམ་

དགོཔ་ཨིན།་ ལྷག་པར་དུ་དྲློ་པ་དང་ཕྱི་རུའི་སྐྱོར་སང་གི་དུས་ཚློད་ཁར་རང་གི་ཁང་མིག་ནང་མ་སློད་པར་ཆ་རློགས་གཞན་གྱི་



ཁང་མིག་ནང་བཤལ་འགྱོ་ནི་དང་།་ ཅ་ལ་བརྙའ་ལེན་འབད་ནི་དང་མི་མེད་པའི་ཅ་ལ་ཚུ་ཇོ་བདག་ལས་གནང་བ་མ་ལེན་པར་
ཐག་རང་བཅད་འབད་དེ་་འཐུ་ནི་ཚུ་རྩ་བ་ལས་འཛེམ་དགོ།་ 

 
༣་༨་༤ ཁང་མིག་དང་ཆབ་གསང་།་འདི་ལས་ཆུ་འཁྱུ་སའི་ཁང་མིག་ནང་ཡློད་པའི་མཐུན་རྐྱེན་ཆབ་གསང་།་སྒོ།་སྒོ་སྒྲིག་སང་སྒྲོམ་

ལ་སློགས་པ་ཚུ་ཁང་མིག་འདི་ནང་སློད་མི་ཚུ་མློས་མཐུན་ཐློག་ལས་ལེགས་ཤློམ་འབད་བདག་འཛིན་འཐབ་དགོ་པའི་ཁར།་
ཉེན་སྲུང་གི་དློན་ལུ་དེ་ཚུ་སློད་པའི་སྐབས་ཚུལ་དང་མཐུན་པའི་ལམ་ལུགས་ཀྱི་ཐློག་ལས་སློད་དགོཔ་ཨིན།་ལྷག་པར་དུ་རང་
གི་ཉེན་སྲུང་གི་མཐའ་དློན་ལུ་གློག་ཐག་ཕར་དང་ཚུར་འཐེན་བཀལ་ནི་ཚུ་འཛེམ་དགོ་པའི་ཁར་ནམ་དགུན་ཆུ་དྲློད་བཏག་ནིའི་
དློན་ལུ་གློག་མེ་ཚུ་ཚུལ་མིན་གྱི་ཐློག་ལས་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ཚུ་རྩ་བ་ལས་འཛེམ་དགོཔ་ཨིན། 

 
༣་༩ ཉལ་ཁང་ནང་ཕྱི་མི་བལ་སྐོར་པ་དང་འཕད་པར་འློང་མི་ཚུ་གི་སྒྲིག་གཞི། 
༣་༩་༡ སློབ་ཕྲུག་ག་ཨིན་རུང་ཕྱི་མི་ངོ་ཤེས་མི་དང་མ་ཤེས་མི་ག་འབད་རུང་དློན་དག་མེད་པར་རང་སློད་སའི་ཉལ་ཁང་དང་ཁང་མིག་

ཚུ་ནང་ཁྱིད་ནི་དེ་མ་གཞི་ལས་མ་ཆོགཔ་ཨིན།་གལ་སྲིད་རང་གི་ཕམ་དང་སྤུན་ཆ་ཐག་རིང་ས་ལས་ལཱ་ཁག་འབད་འཕད་པར་
འློང་པ་ཅིན་སློབ་ཕྲུག་ཞབས་ཏློག་འགོ་དཔློན་་ལས་གནང་བ་ལེན་ཏེ་་ཉལ་ཁང་ནང་ཁྱིད་ཆོག་རུང་བུཚ་གི་ཉལ་ཁང་ནང་བུམློ་གི་
སྤུན་ཆ་ཁྱིད་ནི་དང་བུམློ་གི་ཉལ་ཁང་ནང་བུཚ་ཁྱིད་ནི་དེ་ཉེན་སྲུང་དང་རང་དབང་སྒེར་སྲུང་གི་ཁེ་ཕན་ལུ་བལ་སྟེ་མཚན་མ་མ་
གཅིག་པའི་མི་དེ་སྤུན་ཆ་ངེས་བདེན་ཨིན་རུང་ཉལ་ཁང་ནང་ཁྱིད་ནི་ལས་ག་དེ་དྲག་དྲག་འཛེམ་དགོཔ་ཨིན། 

 
༣་༩་༢ རང་སློད་སའི་ཁང་མིག་དང་ཉལ་ཁང་ནང་ཕྱི་མི་དང་ནང་མི་ག་ཨིན་རུང་ཞག་ཉལ་ཏེ་བཞག་མི་ཆོག་ གལ་སྲིད་སྤུན་ཆ་ངེས་

བདེན་ཐག་རིང་ས་ལས་འཕད་པར་འློང་སྟེ་གཞན་ཁར་བཞག་ས་མེད་པར་རང་དང་་མཉམ་ཞག་བཞག་དགོ་པ་ཅིན་སློབ་ཕྲུག་
ལས་འབྲེལ་སྒྲིག་འཛིན་ལས་དམིགས་བསལ་གྱི་གནང་བ་ཡིག་ཐློག་ཞུ་ཡིག་ཕུལ་ཏེ་ལེན་དགོཔ་ཨིན།་ ཞག་བཞག་ཆོགཔ་
དེ་ཡང་ལུས་ཀྱི་མཚན་མ་གཅིག་པའི་མི་དེ་བཞག་ནི་མ་གཏློགས་མཚན་མ་མ་གཅིག་པའི་མི་དེ་ཉལ་ཁང་ནང་ཞག་བཞག་མི་
ཆོག། 

 
༣་༩་༣ ཕྱི་མི་དང་ནང་མི་སྤུན་ཆ་ག་ཨིན་རུང་སློབ་གྲྭའི་ས་ཁོངས་ནང་བལ་སྐོར་དློན་ལུ་ཁྱིད་འློང་པ་ཅིན་མིའི་ཚེ་སློག་དང་ལུས་ཁམས་
 ལུ་གནློད་ཉེན་ཆེ་བའི་མཚློན་ཆ་དང་སློ་རས་ཆང་དང་ཏམ་ཁུ་ལ་སློགས་པ་སློ་རས་ཀྱི་རིགས་ག་ཅི་ཡང་འབག་མ་ཆོག་པའི་
 ལམ་སློན་སྔ་གོང་ལས་འབད་དགོཔ་ཨིན།་ལྷག་པར་དུ་སློབ་གྲྭའི་ས་ཁོངས་ནང་སེམས་ཁམས་བརྟན་བརྟན་མེད་པའི་མི་དང་
 བ་ངན་ནང་འབྲེལ་གཏློགས་ཡློད་པའི་མི་དེ་ཚུ་རང་དང་གཅིག་ཁར་ཁྱིད་འློང་ནི་ལས་འཛེམ་དགོ་པའི་ཁར།་ དེ་ཚུ་དང་གཅིག་
 ཁར་ཆ་རློགས་བཟློ་སྟེ་སློབ་གྲྭའི་ས་ཁོངས་ནང་ཁྱིད་འློང་ནི་དང་མགྲོན་བར་འབད་ནི་ཚུ་རྩ་བ་ལས་སངས་དགོཔ་ཨིན། 
 



༣་༩་༤ རང་འཕད་པར་འློང་མི་དང་རང་གིས་བལ་སྐོར་དློན་ལུ་ཁྱིད་འློང་མི་དེ་གིས་སློབ་གྲྭའི་ས་ཁོངས་ནང་འློང་ཚར་བའི་རྗེས་སུ་ཚུལ་
 མིན་གྱི་བ་ངན་འབད་ཐློག་ལས་སློབ་གྲྭའི་སློབ་ཕྲུག་དང་ལེགས་བཤད་པ།་ དེ་ལས་ཡིག་ཚང་ལས་བྱེད་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་
 འཐབ་འཛིང་དང་།་ སློབ་གྲྭའི་རྒྱུ་དངོས་བཅག་དཀྲུམ་དང་བརྐུ་འཕློག་ག་ཅི་འངང་རུང་དེའི་ཉེན་ཁ་རང་གི་འབག་དགོ་པའི་
 ཁར།་གཞུང་གི་ཅ་ཆས་ཚབ་སྤྲློད་ནི་དེ་ཚུ་ག་ར་རང་གིས་འགན་འབག་དགོཔ་ཨིན། 
 
༤་   སྔ་ཕྱི་ཐུན་གྱི་སྒྲིག་གཞི། 
་   ཁ་ཐུན་དགེ་སྤྲོར་འདི་ཚེ་བདེ་ཕྱི་གཉིས་ཀྱི་ཚྤྲོགས་བསགས་སྒྲིབ་བྱང་གི་ལཱ་འབདཝ་ལས་ དུས་ནམ་རང་འབད་རུང་སྔ་ཕྱི་ཐུན་  
    གྱི་སྐབས་ལུ་གཙུག་ལག་ལྤྲོ་ངོ་དང་པ་ལས་ གཙུག་ལག་གཞི་མཆོག་གི་སྤྲོབ་ཕྲུག་ག་ར་རང་སྤྲོའི་སྐོར་རྒྱབ་ནང་ལུ་ཆད་ལུས་   
    མེད་པར་ཀྲིག་ཀྲིག་འབད་ལྤྲོད་དགོཔ་ཨིན། 
༤་༡ སྤྲོབ་ཕྲུག་ཚུ་ སྔ་དྤྲོའི་ཐུན་ནང་འྤྲོངཔ་ད་ ཁ་ལག་འཁྱུ་སྟེ་ཧིང་སངས་སངས་སྦེ་འྤྲོང་དགོ། 
༤་༢ སྔ་ཕྱི་ཐུན་གྱི་ཆོས་དྲིལ་མཇུག་བསྡུཝ་ཅིག་ སྤྲོབ་ཕྲུག་ག་ར་ཚྤྲོགས་ཁང་ནང་ལྤྲོད་དགོ། 
༤་༣ སྔ་ཕྱིའི་ཐུན་ལུ་སྤྲོབ་ཕྲུག་ག་ར་ཐུན་གྱི་དཔེ་ཆ་འབག་འྤྲོང་དགོ། 
༤་༤ ཐུན་གནང་སར་ གྱལ་སྤྲོད་ཐངས་བུ་དང་བུམྤྲོ་སྤྲོ་སྤྲོ་སྦེ་སྤྲོབ་རིམ་བསར་བཀོད་དེ་ཡྤྲོད་པའི་རང་སྤྲོའི་ཨང་དང་འཁྲིལ་ཏེ་སྤྲོད་  
     དགོ 
༤་༥ སྔ་ཕྱི་ཐུན་གྱི་སྐབས་ སྤྲོབ་ཕྲུག་བུཚ་དང་ བུམྤྲོ་གཉིས་ཆ་ར་ བཀབ་ནེ་དང་རས་ཅུང་རང་ལུགས་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་

སྒྲིག་ལམ་རྣམ་གཞག་དང་མཐུན་སྦེ་བཀབ་དགོཔ་ཨིན། 
༤་༦ ཚྤྲོགས་ཁང་ནང་འཛུལ་བའི་སྐབས་ ལམ་ཚུ་ལམ་བཞག་སའི་སྟེགས་ནང་ ལེགས་ཤྤྲོམ་སྦེ་བཞག་དགོཔ་མ་གོྤྲོགས་ལམ་ 
 བཙུག་སྟེ་ཚྤྲོགས་ཁང་ནང་འཛུལ་མི་ཆོག། 
༤་༧ ཐུན་གོང་བའི་སྐབས་ལུ་ བྤྲོ་སབ་སྟེ་སྤྲོད་ནི་དང་ གཉིད་ལྤྲོག་ནི་རྩེདམྤྲོ་རྩེ་སྟེ་སྤྲོད་ནི་ཚུ་རྩ་ལས་མི་ཆོག། 
༤་༨ ཐུན་ལལ་ཏེ་ཕྱི་ཁར་ཐྤྲོན་པའི་སྐབས་ལུ་ གྱལ་རིམ་བསར་གོ་ལས་འབད་ཐྤྲོན་ནི་མ་གོྤྲོགས་ སྐད་རྐྱབ་ནི་དང་རྐངམ་གི་ 
     དིག་ཚུ་རྐྱབ་སྟེ་འཐྤྲོན་ནི་མི་འྤྲོང་། 
༤་༩ ཐུན་གྱི་སྐབས་ལུ་དམིགས་བསལ་ གཞུང་འབྲེལ་གྱི་ལཱ་འཐྤྲོན་ན་མ་གོྤྲོགས་ ག་ར་ཆད་ལད་མེད་པར་འྤྲོང་དགོ། 
༤་༡༠ ཐུན་གྱི་སྐབས་ལུ་གཞུང་འབྲེལ་གྱི་ལཱ་དང་ལས་རིམ་ག་ཅིག་ར་འབད་དགོཔ་འཐྤྲོན་ཏེ་འབད་རུང་ སྐབས་ཐྤྲོབ་ཀྱི་འགོ་ 
     འདྲེན་པ་ག་ཨིན་མི་འདི་གིས་ ཐུན་གྱི་དྤྲོ་དམ་པ་ 
     ལས་གནང་བ་ཞུ་སྟེ་སྙན་ཞུའི་ཡི་གུ་ཚུ་ཀྲིག་ ཀྲིག་སྦེ་ཐུན་གྱི་སྐོར་རྒྱབ་ནང་ལུ་་་རྟྤྲོག་ག་ཨིན་མི་དྤྲོ་དམ་གྱི་ཕྱག་ལུ་ཕུལ་  
     དགོཔ་ཨིན། དྤྲོ་དམ་གཙྤྲོ་འཛིན་དང་དྤྲོ་དམ་ག་ཨིན་འདི་ འབད་རུང་སྤྲོབ་ཕྲུག་ཚུ་ཐུན་ནང་ལས་ཞུ་སྟེ་འགྱོ་དགོཔ་འཐྤྲོན་ 



     པ་ཅིན་དེ་འཕྤྲོས་ལས་དབང་ཚད་བཟུང་སྟེ་གནང་བ་བྱིན་མ་ཆོགཔ་དང་གནང་བ་འདི་ཡང་ཐུན་གྱི་དྤྲོ་དམ་པ་སྤྲོབ་དཔྤྲོན་ལས་    
     བརྒྱུད་དེ་རང་ཞུ་དགོཔ་ཨིན། 
༤་༡༡  གློ་བུར་དུ་སྤྲོབ་ཕྲུག་འདི་་ངལ་གསྤྲོ་འགྱོ་དགོ་པའི་སྙན་ཞུ་ལྤྲོད་པ་ཅིན་སྤྲོབ་ཕྲུག་ལས་འབྲེལ་སྒྲིག་འཛིན་གྱིས་ཨིན་ 
     མེན་དབྱེ་དཔྱད་ལེགས་ཤྤྲོམ་སྦེ་གནང་སྟེ་གནང་བ་གནང་ཆོག ཨིན་རུང་སྙན་ཞུ་གི་འད་གཅིག་ཐུན་གྱི་དྤྲོ་དམ་དང་འཐུས་    
     དཔྤྲོན་གང་རུང་ལུ་སྤྲོད་དགོ གལ་སྲིད་སྙན་ཞུ་འད་འདི་ཐུན་གྱི་དྤྲོ་དམ་དང་འཐུས་དཔྤྲོན་ཚུ་གི་ལག་པར་མ་སྤྲོད་པ་    
     ཅིན་སྔ་ཕྱི་གི་ཐུན་ནང་ལུ་ཉེས་ཆད་ཕྤྲོགཔ་ཨིན། 
༤་༡༡ ཐུན་གྱི་སྐབས་ལུ་རྡྤྲོག་མ་དང་ མངར་རས་ལ་སྤྲོགས་པའི་རིགས་རྩ་ལས་བཟའ་མི་ཆོག 
 
 
   ཉེས་ཁྲིམས། 

 དམིགས་བསལ་ཐུན་ལས་ གནང་བ་མེད་པར་ཐེངས་གཅིག་སྤྲོད་པ་ཅིན་ ངག་བརྗོད་ཡིག་ཐྤྲོག་ལེན་ནི་དང་མཆོད་   
མེ་མར་ཀྲིན་ཀེ་ཇི་རེ་ཕུལ་དགོཔ་། 

 ཐེངས་གཉིས་སྤྲོད་པ་ཅིན་ ངག་བརྗོད་ལེན་ནི་དང་མཆོད་མེ་མར་ཀྲིན་ཀེ་ཇི་གཉིས་དང་ཐུན་ཐེངས་གཅིག་གི་རིང་ཕྱག་  
འཚལ་དགོ། 

 ཐེངས་གསུམ་སྤྲོད་པ་ཅིན་ ངག་བརྗོད་ལེན་ནི་དང་མཆོད་མེ་མར་ཀྲིན་ཀེ་ཇི་གསུམ་དང་ཐུན་ཐེངས་གཉིས་ཀྱི་རིང་ཕྱག་  
འཚལ་དགོ། 

 ཐེངས་བཞི་པ་ལུ་ངག་བརྗོད་ལེན་ཏེ་སྤྲོབ་དུས་གཅིག་གི་རིང་རེ་གཟའ་ཟླཝ་ལུ་མཆོད་མེ་བཟྤྲོ་དགོཔ་དང་ཚྤྲོགས་ཁང་ 
ནང་ལུ་རས་དབུར་དགོཔ་ཨིན། 

 
༥་ བཟའ་ཁང་གི་སྒྲིག་གཞི།་ 

ཡུལ་ཆུ་འཐུང་སྟེ་ ཡུལ་ཁྲིམས་སྲུང་དགོ། 
༥་༡ བཟའ་ཁང་ནང་འྤྲོངམ་ད་ རང་ལུགས་གྱོན་ཆས་ཚུལ་མཐུན་ཐྤྲོག་ འྤྲོང་དགོཔ་མ་གོྤྲོགས་ གཞན་ཚུལ་མིན་གྱི་གྱོན་ཆས་

གྱོན་འྤྲོང་པ་ཅིན་བཟའ་ཁང་ནང་འཛུལ་མི་ཆོག། 
༥་༢ དུས་ཕྤྲོད་གསུམ་གྱི་ བཟའ་འཐུང་གི་སྐབས་ལུ་དུས་ཚྤྲོད་གུ་ བཟའ་བར་མ་ལྤྲོད་པ་ཅིན་སྐལཝ་བཅད་དེ་བཟེག་ནི་མེད། 

ཨིན་རུང་གཞུང་དྤྲོན་གལ་ཅན་གྱི་དྤྲོན་ལས་ ་ྤྲོ་སྐལ་བཞག་དགོཔ་རེ་ཐྤྲོན་པ་ཅིན་འབྲེལ་ཡྤྲོད་ཀྱི་ འགོ་འདྲེན་པ་གིས་ སྔ་
གོང་ལས་འཐུས་དཔྤྲོན་སྒྲིག་གཡྤྲོགཔ་(CoD)ལུ་སྙན་ཞུ་འབད་དགོ། 



༥་༣ བཞེས་སྒོའི་རིགས་བཟའ་ཁང་ནང་རང་བཟའ་དགོཔ་མ་གོྤྲོགས་ བཟའ་ཁང་གི་སྒོ་བརྒལ་ཏེ་ཕྱི་ཁར་འབག་མི་ཆོག་ གལ་
སྲིད་ནདཔ་ལུ་་ྤྲོ་འབག་དགོ་པ་ཅིན་རང་སྤྲོའི་ཉལ་ཁྱིམ་འཐུས་དཔྤྲོན་ལས་ནདཔ་ཨིན་པའི་ཤྤྲོག་བྱང་འདི་འཐུས་དཔྤྲོན་སྒྲིག་
གཡྤྲོགཔ་ལུ་སྤྲོན་ཞིནམ་ལས་རྐྱངམ་ཅིག་འབག་ཆོག 

༥་༤ བཟའ་འཐུང་ཚུ་བཟའ་སྤྲོད་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ ཚུལ་མཐུན་གྱི་ཕྤྲོརཔ་དང་ཐ་ལི་མྤྲོག་ཚུ་མ་གོྤྲོགས་གཞན་ ཀྲིན་པྤྲོག་ོྤྲོ་ 
 དང་ གྱིབ་ཤྤྲོག་ ཚ་དམ་ཧྤྲོཀྲ་བྤྲོ་ོལ་དང་ ཇཱག་ལ་སྤྲོགས་པའི་ཚུལ་མིན་གྱི་མཁོ་ཆས་ཚུ་འབག་འྤྲོང་མི་ཆོག། 
༥་༥ བཟའ་ཁང་ནང་་ྤྲོ་བཟའ་བའི་དུས་ཚྤྲོད་ལུ་ ཕྱི་ཁར་འཐྤྲོན་འགྱོ་དགོ་པ་ཅིན་དྤྲོ་དམ་ཚུ་དང་གཉེར་པ་ལས་གནང་བ་ལེན་དགོ། 
༥་༦ ནམ་རང་འབད་རུང་་ྤྲོའི་དུས་ཚྤྲོད་ མ་རན་པའི་ཧེ་མ་ལས་རང་འྤྲོང་སྟེ་ བཟའ་ཁང་ནང་འཛུལ་མི་ཆོག། 
༥་༧ ་ྤྲོའི་ཐ་ལི་གཅིག་ནང་ མི་གཉིས་རུབ་སྟེ་བཟའ་མི་ཆོགཔ་མ་ཚད་ ་ྤྲོ་ལག་ཚུ་ག་ལྤྲོད་སར་འབྤྲོ་མི་ཆོག། 
༥་༨ བཟའ་ཁང་ནང་ རྐང་རྩེད་རྡེག་རིལ་རྐྱབ་མི་ཨིན་རུང་ ལག་རིལ་རྩེད་མི་ཨིན་རུང་ ཚུལ་མཐུན་གྱི་སྒྲིག་སྒོ་ནང་ འྤྲོང་

དགོཔ་མ་གོྤྲོགས་གྱོན་ཆས་འད་མིན་སྣ་ཚྤྲོགས་གྱོན་ཏེ་འྤྲོང་མི་ཆོག 
༥་༩ སྤྲོབ་གྲྭའི་ཐབ་ཚང་ནང་ལུ་ སྤྲོབ་ཕྲུག་འཐུས་དཔྤྲོན་གོང་འྤྲོག་དང་འཐུས་དཔྤྲོན་ གཉེར་གཡྤྲོགཔ་ཚུ་མ་གོྤྲོགས་གཞན་

སྤྲོབ་ཕྲུག་ག་ཡང་འཛུལ་མི་ཆོག། 
༥་༡༠ བཟའ་ཁང་ནང་བཞེས་སྒོ་བཟའ་ཚར་བའི་ཤུལ་ལུ་ སྤྲོབ་ཕྲུག་རང་སྤྲོའི་ གདྤྲོང་ཁར་ཡྤྲོད་པའི་བཟའ་ཁྲི་ཚུ་ ལེགས་ཤྤྲོམ་སྦེ་

ཕྱག་བཞག་དགོ། 
༥་༡༡ བཟའ་ཁང་ནང་དུས་རྒྱུན་སྤྲོབ་ཕྲུག་འཐུས་དཔྤྲོན་གོངམ་གིས་གཙྤྲོས་འཐུས་དཔྤྲོན་ཚུ་ཆད་ལག་མེད་པར་འྤྲོང་སྟེ་་་རྟྤྲོག་

མཐིལ་ཕྱིན་འབད་དགོ། 
༥་༡༢ བཟའ་སྤྲོད་འབད་བའི་སྐབས་དུས་ནམ་རང་འབད་རུང་ ་ྤྲོ་མཆོད་དང་ ཇ་མཆོད་ཚུ་གོང་ཞིནམ་ལས་བཟའ་སྤྲོད་འབད་

དགོ། 
༥་༡༣ སྤྲོབ་གྲྭའི་བཟའ་ཁང་ནང་ལུ་ཚུལ་མིན་གྱི་ སྐད་རྐྱབ་ནི་དང་ བྱ་ངན་འབད་ནི་ཚུ་འཛེམ་སྟེ་ བྱ་བ་སྤྲོད་ལམ་ག་ནི་བ་ཡང་

ཟབ་ཟབ་འབད་ནི་དང་ སྤྲོབ་གྲྭའི་སྒྲིག་ཁྲིམས་ལུ་ ཆ་འཇོག་དང་བརྩི་བཀུར་འབད་ནི་འདི་ག་ནི་བ་ཡང་གལ་ཆེ་ཤྤྲོས་ཅིག་
ཨིན། དེ་འབདཝ་ལས་གོང་ལུ་བཀོད་མི་ཆོག་དང་མི་ཆོག་གི་དྤྲོན་ཚན་ཚུ་ལུ་ཆ་མ་བཞག་པ་ཅིན་ རང་སྤྲོའི་ཉེས་པ་ཆེ་ཆུང་
དང་བསྟུན་ཏེ་ཕན་ཐབས་ཀྱི་བསབ་བྱ་བྱིན་ནི་ལས་འགོ་བཟུང་སྟེ་ སྤྲོབ་གྲྭ་ནང་ལས་བོྤྲོན་གོང་ནིའི་བར་གྱི་ཉེས་ཁྲིམས་
བཀལ་འྤྲོང་། དེ་འབདཝ་ལས་ག་ར་ཨིན་རུང་ དཔལ་ཆོས་རྗེ་འབྲུག་པའི་བུ་བརྒྱུད་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ གོང་ལུ་བཀོད་མི་ 
དཔལ་ཆོས་རྗེ་འབྲུག་པའི་སྒྲིག་ཁྲིམས་ལས་མ་འགལ་བར་ཚུལ་དང་མཐུནམ་སྦེ་གནས་དགོཔ་ཨིན། 

༦་ སྒེར་པའི་སྒྲིག་གཞི། 
༦་༡་ སྒེར་པ་ནང་སློད་ནི་གོ་སྐབས་འདི་གཙུག་ལག་གཞི་རིམ་ལློ་ངོ་གསུམ་པའི་སློབ་ཕྲུག་ལུ་རྐྱངམ་ཅིག་ལུ་འབྱིན་ནི་ཨིན།་ སྒེར་
 པ་དེ་ཡང་སློབ་དུས་འགོ་མ་བཙུག་པའི་ཧེ་མ་ལས་འཐློན་ནི་མ་གཏློགས་བར་ན་ལས་འཐློན་མི་ཆོག་ སྒེར་པ་འཐློན་ནི་



 དློན་ལུ་ཕམ་ལས་ཉོགས་མེད་ཡིགུ་དང་་སྒེར་པ་འཐློན་དགོ་པའི་ཞུ་ཡིག་དང་སྒེར་པའི་སྒྲིག་གཞི་གི་ཁས་བངས་གན་ཡིག་གུ་
 མཚན་རྟགས་བཀོད་པའི་ཡིག་འདྲ་བཅས་བདག་སྐྱོང་ལས་ཚུལ་མཐུན་གནང་བ་ལེན་ཏེ་འཐློན་དགོཔ་ཨིན། 
༦་༢་ གཙུག་ལག་གཞི་རིམ་ལློ་ངོ་དང་པ་དང་གཉིས་པའི་སློབ་ཕྲུག་འཚབས་ཆེན་ནད་ལས་བརྟེན་སྒེར་པ་ནང་འཐློན་དགོ་པ་ཅིན་
 ཚད་ལྡན་སྨན་ཁང་ལས་སྒྲུབ་བྱེད་ཡི་གུ་དང་། ཕམ་ལས་ཉོགས་མེད་ཡི་གུ། སྒེར་པའི་ཁས་བངས་གན་ཡིག སྒེར་པ་འཐློན་
 དགོ་པའི་ཞུ་ཡིག་བཅས་བདག་སྐྱོང་ལུ་ཕུལ་དགོ གལ་སྲིད་བདག་སྐྱོང་ལས་ཚབས་ཆེན་ནད་གཞི་ལས་བརྟེན་སྒེར་པ་འཐློན་
 ཆོག་པའི་གནང་བ་གནང་རུང་མི་ངོམ་འདི་དྲློ་པ་དང་ཕྱི་རུའི་ཐུན་ནང་ངེས་པར་དུ་འློང་དགོཔ་ཨིན། 
 
༦་༣་ གཙུག་ལག་གཞི་རིམ་ལློ་ངོ་གསུམ་པའི་སློབ་ཕྲུག་སྒེར་པ་འཐློན་དགོ་པའི་སྒྲུབ་བྱེད་ཡི་གུ་དང་ཞུ་ཡིག་ཚུ་བཙུག་ཚར་ཞིནམ་

ལས་ཉིནམ་གསུམ་གྱི་ནང་འཁོད་ནང་སློབ་ཕྲུག་ལས་འབྲེལ་གྱི་སྒྲིག་འཛིན་དང་འབྲེལ་ཡློད་ཉལ་ཁྱིམ་འཐུས་དཔློན་སློབ་
ཕྲུག་ཞབས་ཏློག་འགོ་དཔློན་་དང་་ སློབ་ཁང་སློབ་དཔློན་གསུམ་ཞལ་འཛློམས་གནང་ཐློག་ལས་སྒེར་པ་སློད་ཆོག་པའི་འློས་
འབབ་ཡློད་དང་མེད་གཞུང་འབྲེལ་གྱི་ཐློག་ལས་ཡིག་ཚང་བཀའ་་རྒྱ་བཏློན་ཏེ་གནང་བ་གྲོལ་ནི། 

 
༦་༤ སྒེར་པ་འཐློན་མི་ཚུ་གིས་སྒེར་པ་འཐློན་ཏེ་འགྱོ་ཆོག་པའི་ཡིག་ཚང་བཀའ་རྒྱ་ལག་པར་ཐློབ་ཚརཝ་ཅིག་འབྲེལ་ཡློད་ཉལ་

ཁྱིམ་གྱི་འཐུས་དཔློན་དང་སློབ་ཕྲུག་ཞབས་ཏློག་འགོ་དཔློན་ལུ་ཉལ་ཁང་དང་འབྲེལ་བའི་ཅ་ཆས་ཚུ་རྩིས་སྤྲློད་དགོ་གལ་སྲིད་
ཅ་ཆས་ཚུ་རྩིས་མ་སྤྲློད་པར་འཐློན་འགྱོ་བ་ཅིན་ཉལ་ཁྲི་དང་རྐང་ཁྲི་གིས་གཙློས་པའི་གློག་ཐག་ཚུ་ལུ་སྐྱོན་ཞུགས་མི་དང་བང་
སློར་ཤུགས་མི་རིན་ཤུལ་ཚུ་མི་ངོམ་འདི་གིས་སྤྲློད་དགོ་པའི་ཉེས་རྒྱ་འབག་དགོཔ་ཨིན།་ 

 
༦་༥ སྒེར་པ་འཐློན་ཏེ་ཕྱི་ཁར་འགྱོ་བའི་སྐབས་གཞུང་གི་ཅ་ཆས་རྐང་ཁྲི་དང་ཉལ་ཁྲི་ལ་སློགས་པ་འཐུ་སྟེ་འབག་མི་ཆོག་གས་སྲིད་
 གཞུང་གི་ཅ་ཆས་སྒེར་པའི་ཁྱིམ་ནང་མཐློང་པ་ཅིན་ཅ་ཆས་འདི་རྙིངམ་ཨིན་རུང་ཅ་ཆས་གསར་པའི་རིན་དངུལ་བདུན་ཕག་
 གཅིག་གི་ནང་འཁོད་ནང་སློབ་གྲྭའི་་བདག་སྐྱོང་ལུ་སྤྲློད་དགོཔ་ཨིན། 
 
༦་༧ སྒེར་པ་སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ཉིན་མའི་སློབ་སློན་ལས་རིམ་ནང་རྐྱངམ་ཅིག་གིས་མ་ཚད་པར་གཞུང་འབྲེལ་དང་གལ་ཅན་གྱི་ལས་
 རིམ་རྒྱལ་ པློའི་བརྟན་བཞུགས་ལས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ཤེས་ཡློན་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་རིམ་དཔྱེ་འབད་བ་ཅིན། འཁྲབ་སློན། 
 གླུ་གཞས་འགྲན་བསྡུར། གོ་བསྡུར་ཞལ་འཛློམས་ཚུ་ནང་དུས་ཚློད་ཁར་གཞུང་པ་དང་འདྲ་མཉམ་འློང་དགོཔ་ཨིན། འདི་མ་
 ཚད་བདག་སྐྱོང་གིས་གསལ་བསྒྲགས་འབད་བའི་ཕག་བརར་དང་བཅའ་སྒྲིག་གི་ལཱ་དང་ལས་རིམ་ཚུ་ནང་གཞན་དང་་ཤློ་
 མཚུངས་དུས་ཚློད་ཕྱི་འགྱང་མེད་པར་འབྲེལ་གཏློགས་འབད་དགོཔ་ཨིན། 
 



༦་༨ སྒེར་པ་ཐློན་ཚར་བའི་རྗེས་སུ་རང་་སློད་ས་ལུ་ཆ་རློགས་དང་གཞན་ཕྱི་མི་ཚུ་འབློ་སྟེ་ཕྱི་རུ་དང་གཞུང་འབྲེལ་ངལ་གསློ། གཞན་
 ཡང་རེས་གཟའ་ཉིམ་དང་ཟླཝ་ཚུ་ནང་ཆང་འཐུང་ནི་ལ་སློགས་པ་སློབ་སློང་ལས་རིམ་ལུ་གནློད་པའི་བ་ངན་ཚུ་མ་གཞི་ལས་
 འབད་མི་ཆོག 
༦་༩ སློབ་ཕྲུག་མ་ཡིན་པའི་མི་གཞན་དང་གཅིག་ཁར་ཆ་རློགས་བསློམས་ཏེ་ནམ་ནུབ་མློ་དང་ཉིན་མར་དློན་དག་མེད་པར་བཤལ་
 འགྱོ་ནི་དང་སྤྲློ་སློན་ལས་རིམ་ཚུ་ནང་འབྲེལ་གཏློགས་འབད་མི་ཆོག འདི་མ་ཚད་སློབ་གྲྭའི་ས་ཁོངས་ནང་འབྲེལ་ཡློད་ལས་
 རིམ་སྐབས་སློབ་ཕྲུག་མ་ཡིན་པའི་མི་ཚུ་རང་དང་གཅིག་ཁར་ཁྱིད་འློང་མི་ཆོག 
༦་༡༠ དྲློ་པ་དང་ཕྱི་རུའི་སྐྱོར་སང་ས་ཀྱི་དུས་ཚློད་ཁར་་ཕར་དང་ཚུར་བཤལ་མ་འགྱོ་བར་རང་སློད་སའི་ཁྱིམ་ནང་ལས་ཕར་དང་ཚུར་
 བཤལ་མ་འགྱོ་བར་སྐྱོར་སང་འབད་དགོཔ་ཨིན། ལྷག་པར་དུ་སློབ་གྲྭའི་ཉལ་ཁྱིམ་ནང་འློང་སྟེ་ཆ་རློགས་འབད་སར་ཤེས་
 ཡློན་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དློན་སྐོར་གྲོས་བསྡུར་འབད་ནི་དང་གློག་རིག་ལེབ་ཀྲོབ་དང་དཔེ་དེབ་ལ་སློགས་པ་ཅ་ལ་བརྙའ་
 ལེན་འབད་བར་འློང་ཡི་རར་སབ་སྟེ་གཞུང་གི་ཉལ་ཁྱིམ་ནང་འློང་མི་ཆོག 
༦་༡༡ སྒེར་པ་ཐློན་ཚར་བའི་རྗེས་སུ་དམིགས་བསལ་བདག་སྐྱོང་ལས་མགྲོན་བར་མ་འབད་ཚུན་དུས་ནམ་རང་འབད་རུང་གཞུང་གི་
 ཐབ་ཚང་ནང་འློང་སྟེ་ལློ་ཟ་ནི་དང་ཆ་རློགས་ལུ་རྒྱུད་སྐུལ་འབད་དེ་བརད་འབག་འློང་བཅུག་སྟེ་ཉལ་ཁང་ནང་ལློ་ཟ་མི་ཆོག  
     འདི་མ་ཚད་གཞུང་གི་ཉལ་ཁྱིམ་ནང་འློང་སྟེ་ཆ་རློགས་དང་གཅིག་ཁར་ཞག་སློད་མི་ཆོག གལ་སྲིད་གནང་བ་མེད་པར་གཞུང་ 
་་་་་གི་ཉལ་ཁྱིམ་ནང་འློང་སྟེ་སློད་ས་མཐློང་པ་ཅིན་ཉལ་ཁྱིམ་ནང་གི་ཅ་ཆས་བང་སློར་ཤློར་བའི་ཉེན་ཁ་བཀལ་ནི་དང་། གཞུང་གི་་ 
་་་་་ཐབ་ཚང་ལས་ལློ་ཟ་ས་མཐློང་པ་ཅིན་ཟླཝ་གཅིག་གི་ལློ་འཐུས་སློབ་གྲྭ་དམངས་ལུ་བཏབ་དགོཔ་ཨིན། 
༦་༡༢ རང་སློད་སའི་ཁྱིམ་ནང་སློབ་ཕྲུག་ཆ་རློགས་འབློ་སྟེ་སྤྲློ་སློན་གྱི་ལས་རིམ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་དང་ཐག་རིང་སའི་ཁྲོམ་ཚུ་ནང་
 ཕྱི་རུ་སྤྲློ་སློན་གྱི་དློན་ལུ་འགྲོ་འགྲུལ་འབད་མི་ཆོག འདི་མ་ཚད་སློབ་ཕྲུག་མ་ཡིན་པའི་གཡུས་སྒོའི་མི་དང་ཁྲོམ་ཁར་སློད་མི། 
 གཞན་ཡང་ཞི་གཡློགཔ་དང་གཅིག་ཁར་ཆ་རློགས་བསློམས་ཏེ་ཆང་འཐུང་ནི་ལ་སློགས་པ་ཚུལ་དང་མ་མཐུན་པའི་བ་ངན་ཚུ་
 འབད་མི་ཆོག  
༦་༡༣ མི་གཞན་དང་གཅིག་ཁར་གཞུང་འབྲེལ་ངལ་གསློ་དང་རེས་གཟའ་ཉིམ་དང་ཟླཝ་ཚུ་ནང་ག་ལྷློད་ལྷློད་བཤལ་འགྱོ་སྟེ་སྡེ་ཚན་
 བཟློ་ཞིནམ་ལས་འཐབ་འཛིང་འབད་ནི་དང་། མི་གཞན་ལུ་བང་བཙློང་དང་དབང་བཙློང་གི་བ་ངན་ཚུ་ནང་འབྲེལ་གཏློགས་
 འབད་མི་ཆོག གལ་སྲིད་གོང་གསལ་གནད་དློན་ལས་འགལ་བའི་བ་ངན་རེ་འབད་ས་མཐློང་པ་ཅིན་སྒེར་པའི་གནས་་རིམ་
 ལས་ལློག་གཞུང་པའི་གྲས་ཁར་འཛུལ་དགོ་པའི་ཁར་བ་ངན་དང་འཁྲིལ་བདག་སྐྱོང་ཁ་ཐུག་ལས་ཉེས་བ་ཚུ་བཀལ་ནི་ཨིན།། 
 
དན་གསྤྲོ། གོང་ལུ་བཀོད་དེ་ཡྤྲོད་པའི་ཉེས་བྱ་དང་གནང་བ་ག་ཅི་རང་འབད་རུང་སྤྲོབ་གྲྭའི་སྒྲིག་ཁྲིམས་ཚྤྲོགས་པའི་ཁ་ཐུག་ལས་ཉེས་  
      བྱ་འྤྲོས་འབབ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་བཀལ་ནི་་ཨིན། 
 


