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ཐབས་རིག་ལག་དེབ་འདི་གིས་ སྲིད་བྱུས་བཟོ་མི་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་མི་ཚུ་ ཁྲིམས་ཡིག་ཚུ་འགྱུར་བཅོས་འབད་དེ་ སྲིད་བྱུས་ཀྱི་དམིགས་དོན་

གསརཔ་འདི་གྲུབ་ཐབས་ལུ་རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་ནི་དང་ འདི་ཡང་ གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགྲོད་ཀྱི་གནོད་པ་འདི་རྟག་པ་མེད་པའི་ཁར་ ས་གནས་ཁ

ར་འབྱུངམ་ལས་ ལག་དེབ་འདི་ རང་བཞིན་ཐོན་སྐྱེད་འཛིན་སྐྱོང་དབྱེ་རིམ་མ་འདྲཝ་ལེ་ཤ་ རང་གི་ལྕོགས་གྲུབ་དང་བསྟུན་མཐུན་འགྱུར་བཟོ་ནི་ལུ

་བཟོ་བཟོ་ཨིན། གནམ་གཤིས་འགྱུར་མི་གིས་གོ་སྐབས་ཡང་བཟོ་ཨིན། 

ཐབས་ལམ་ལག་དེབ་འདི་ མཐུན་འགྱུར་དང་ སྐྱེ་ལྡན་གནས་སྟངས་རིམ་ལུགས་འཛིན་སྐྱོང་གཞི་བཞག་གི་གཞི་རྩ་ཐོག་བཟོ་ཡོད་མི་གིས་ ཁྲི

མས་ལུགས་ཀྱི་སྒྲིག་གཞི་ ཁྲིམས་མཐུན་གིྱ་ལས་རིམ་དང་ འཛིན ་སྐྱིང་འཆར་གཞི་ཚུ་གི་ གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགྲོད་ནང་ ཕུག་གི་དོན་ལུ་ཡུ

ན་བརྟན་ཐོན་སྐྱེད་སྐྱོང་ཐབས་འབད་ནི་ལུ་བཏོནམ་ཨིན། ལག་དེབ་འདི་གིས་ རང་བཞིན་གིྱ་སྐྱེ་མི་ (ནགས་ཚལ་ ཉ་སོ་སྐྱོང་ གླིང་ག་ལ་སོགས་

པ) འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་ནི་དང་ རང་བཞིན་གིྱ་ཐོན་སྐྱེད་ཡུན་བརྟན་ཐོག་ལག་ལེན་ སྐྱེ་ལྡན་རིགས་སྣ་ཉམས་སྲུང་ཚུ་ གཙོ་བོ་བཏོན་རུང་ ལག་དེབ་

གིས་ སོ་ནམ་ལས་སྡེ་སྐོར་བཤད་ནི་མེད་པའི་ཁར་ རིགས་རྒྱུན་གིྱ་འཐོན་ཁུངས་སྐོར་ཁ་གསལ་སྦེ་བཀོད་དེ་མེད། ཨིན་རུང་ ལག་དེབ་འདི་ནང་

བཀོད་ཡོད་མི་ གཞུག་སྐྱོང་གི་གཞི་རྩ་ཚུ་ སྐྱེ་ལྡན་རིགས་སྣ་དང་ རང་བཞིན་གྱི་འཐོན་ཁུངས་འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་ནི་རྐྱངམ་ཅིག་ལུ་མེདན་པར་ ཁྲི

མས་དོན་དང་སྲིད་བྱུས་གཞན་ཚུ་ནང་ཡང་ལག་ལེན་འཐབ་བཏུབ། 



  

8 གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགྲོད་ན་ སྐྱེ་ལྡན་རིགས་སྣ་འཛིན་སྐྱོང་མཐུན་འགྱུར་བཟོ་ནི་ལུ་ ཁྲིམས་དོན་དང་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་ཡིག་ཆས། 
 
 

ཨི་ཨེལ་ཨའི་གི་ལས་གཡོགཔ་ཚུ་ པེ་རུ་ དྲོ་མེ་ནི་ཀན་རཱི་པབ་གླིག ཡུ་གེན་དྲ མཱ་དྲ་གཱས་ཀར་ འབྲུག་དང་ ཝེཏ་ནམ་ རྒྱལ་ཁབ་དྲུག་གི་ མ

ཐའ་འཁོར་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཁྱད་རིག་གི་གྲོས་སྟོན་ཚོགས་པ་གིས་ལམ་སྟོན་འབད ་ཡོད། རྒྱལ་ཁབ་དེ་ཚུ་ནང་ སྐྱེ་ལྡན་གནས་སྟངས་ཀྱི་རིམ་ལུ

གས་ ཁྲིམས་དོན་གིྱ་ལམ་ལུགས་དང་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྲིད་ལུགས་ མི་སྡེ་དང་དཔལ་འབྱོར་གྱི་གནས་སྟངས་མ་འདྲཝ་ཡོདཔ་ལས་ དཔེ་དང་པ

ར་རིས་ཚུ་ རྒྱལ་ཁབ་དེ་ཚུ་དང་ གཞན་ཡར་རྒྱས་འགྱོ་བའི་སྒང་གི་རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་ལས་དཔེ་བླངས་ཡོད་མི་ཡང་ སྐྱོང་བཞག་ཉུང་བའི་རྒྱལ་ཁབ་ཚུ

་ནང་ ཁྲིམས་དོན་ལས་རིམ་གིྱས་མཐུན་འགྱུར་བཟོ་སྲིད་ནི་ལུ་འགྲེམ་སྟོན་འབདཝ་ཨིན། ཐབས་རིག་གི་ལག་དེབ་འདི་ཡང་ སྐྱེ་ལྡན་རིགས་སྣ་

དང་ གནམ་གཤིས་འགྱུར་བ་ལུ་རྒྱལ་སྤྱི་ནང་ངོས་ལེན་ཡོད་པའི་མཁས་ཆོག་ཚུ་གིས་བལྟ་ཞིབ་གནང་ཡོད། ཨིན་རུང་ ལག་དེབ་འདི་གིས་ ནང་

དོན་ངོ་མ་ དབྱེ་དཔྱད་དང་ རྒྱབ་སྣོན་ཚུ་གི་སྐོར་འགན་ཁག་དེ་ ཨི་ཨེལ་ཨའི་ལུ་འཁྲིཝ་ཨིན། 

ཐབས་རིག་གི་ལག་དེབ་ག་དེ་འབད་ལག་ལེན་ཐབས་ན། 

ཐབས་རིག་གི་ལག་དེབ་འདི་ ཁྲིམས་བཟོ་མི་ཡང་ན་ ཁྲིམས་དོན་དང་སྲིད་བྱུས་ལག་ལེན་འཐབ་མི་ཚུ་གིས་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་སྐྱེ་ལྡན་རིགས་སྣ་

ལུ་ཕན་གནོད་ཡོད་མི་(༡) སྐྱེ་ལྡན་གནས་སྟངས་རིམ་ལུགས་ནང་ སྐྱེ་ལྡན་རིགས་སྣ་སྲུང་སྐྱོབ་འབད་ནི་ལུ་གན་འདོད་རྒྱ་ཆེཝ་སྦེ་ཡོད་མི 

(༢)གནམ་གཤིས་འགྱུར་མི་ལུ་གནོད་ཉེན་སྦོམ་དང་ (༣)མཐའ་འཁོར་གནས་སྟངས་སྐྱོང་ནིའི་དོན་ལུ་ ལྕོགས་གྲུབ་རན་ཏོག་ཏོ་ལས་མཐོ་དྲ

གས་ཡོད་མི་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ཨིན། ལག་ལེན་གྱི་དོན་ལུ་དབྱེ་བ་ཁག་གཉིས་ཡང་ 

༡ གནམ་གཤིས་འགྱུར་བ་ལུ་ སྐྱེ་ལྡན་རིགས་སྣ་མཐུན་འགྱུར་ཡར་དྲག་བཟོ་ནིའི་དོན་ལས་ ཁྲིམས་དོན་དང་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་སྒྲིག་གཞི་གསར་བརྩ

མ་འབད་ནི་དང་ 

ཨི་ཨེལ་ཨའི་གི་དཔེ་དེབ་གཞན་ ཁྲིམས་དོན་དང་སྲིད་བྱུས་མཐུན་འགྱུར་བཟོ་ནིའི་ཐབས་ལམ་གྱི་གདམ་ཁག་་ནང་ སྲིད་བྱུས་བཟོ་མི་ཚུ་ལུ་ ག
ནམ་གཤིས་འགྱུར་མི་ནང་ སྐྱེ་ལྡན་རིགས་སྣ་མཐུན་འགྱུར་འཛིན་སྐྱོང་ཐོག་སྲུང་སྐྱོབ་འབད་དགོཔ་ཁག་ཆེ་བའི་སྐོར་སྤྱིར་བཏང་གི་བསམ་འཆར་

ཚུ་བཀོད་དེ་ཡོདཔ་དང་ ཐབས་རིག་གི་ལག་དེབ་འདི་གིས་ མཐུན ་འགྱུར་འཛིན་སྐྱོང་ལག་ལེན་འཐབ་ནི ་ལུ་ ཁྲིམས་ སྒྲིག་གཞི་དང་ སྲིད་བྱུས་ཟི

ན་བྲིས་བཏབ་ཐངས་ཀྱི་སྐོར་ཁ་གསལ་དང་ཐད་ཀར་གིྱ་ལམ་སྟོན་ཚུ་བཀོད་ཡོད། ཐབས་རིག་གི་ལག་དེབ་འདི་ ས་ཐོག་གི་འཐོན་ཁུངས་འཛིན་

སྐྱོང་པ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ ཧེ་མ་ཡོད་པའི་ཁྲིམས་དོན་དབང་འཛིན་དང་ སྲིད་བྱུས་ཚུ་དང་ཅིག་ཁར་ལཱ་འབད་ནི་ལུ་ཐབས་ལམ་གསརཔ་འཚོལ་ནི་ལུ་ཕ

ན་ཐོག་འབྱུང་འོང་། 

ཐབས་རིག་གི་ལག་དེབ་འདི་ ཡན་ལག་གསུམ་ནང་བཀོད ་ཡོད ་མི་འདི་ ལེའུ་བཅུ་སུམ་ནང་དབྱེ་བ་ཕྱེ་ཡོད། 



  

9 གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགྲོད་ན་ སྐྱེ་ལྡན་རིགས་སྣ་འཛིན་སྐྱོང་མཐུན་འགྱུར་བཟོ་ནི་ལུ་ ཁྲིམས་དོན་དང་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་ཡིག་ཆས། 
 
 

ཡན་ལག་༡་པ་་ནང་ ཐབས་རི་ག་ལག་དེབ་ནང་ གོྲས་བཤད་འབད་ཡོད་མི་ མཐུན་འགྱུར་བཟོ་ནི་དང་ སྐྱེ་ལྡན་གནས་སྟངས་རིམ་ལུགས་ཐོག་འ

ཛིན་སྐྱོང་གི་ཆ་ཤས་ངོ་མ་སྐོར་བཤདཔ་ཨིན། 

ཡན་ལག་༢་པས་ འཛིན་སྐྱོང་པ་ཚུ་ གནམ་གཤིས་འགྱུར་བ་ལུ་མཐུན་འགྱུར་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་ ཁྲིམས་ཡིག་ ཚད་འཛིན་དང་  འཆར་ཡིག་ཚུ་ལེ

་ཤ་བཀོད་ཡོད། 

ཡན་ལག་༣་པ་གི་ལག་ལེན་ འཐོནཁུངས་འཛིན་སྐྱོང་གི་གནས་སྟངས་མ་འདྲཝ་ཁག་བཞི་ནང་ལག་ལེན་འཐབ་ཨིན: རང་བཞིན་འཐོན་ཁུངས་

ཀྱི་ཐོབ་དབང་དང་བཏོན་ནིའི་དདོན་ལུ་ ཆོག་ཐམ་དང་ གནང་བ་སྤྲོད་ནི་དང་ མི་སྡེ་ནང་རང་བཞིན་འཐོན་ཁུངས་འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་ནི་ དེ་ལས་  

མི་མང་གི་ས་ཁོངས་ནང་ཡོད་མི་སྲུང་སྐྱོབ་ས་ཁོངས་དང་ཆུ་ སྒེར་གི་ས་གཞི་སྲུང་སྐྱོབ་འཐབ་ནི། 

ཐབས་ལམ་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་དོན་ལུ་ དང་འདོད་ཡར་སེང་བཅུག་ནི་དང་ བཅའ་མར་གཏོགས་ནི་ལུ་རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་ནིའི་སྐོར་ ལག་དེབ་འ

དི་ནང་ དཔེ་ གནད་དོན་ཞིབ་འཇུག་འབད་ཡོད་མི་དང་ མཁོ་ཆེ་བའི་རྒྱབ་རྟེན་ཡིག་ཆས་ཚུ་བཅས་ཏེ་བཀོད་ཡོད། 

བཀའ་དྲིན་དགའ་ཚོར། 

ལག་དེབ་ཀྱི་ཡིག་ཆས་འདི་ མཐའ་འཁོར་གནས་སྟངས་ཁྲིམས་དོན་གཙུག་སྡེ་(ཨི་ཨེལ་ཨའི)གིས་ ཇཱོན་དྲི་དང་ ཀེ་ཐེ་རཱན་ཊི་མེག་ཨཱར་ཐར

ཕན་སྡེ་ཚོགས་པ་གི་མ་དངུལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོག་ གྲ་སྒྲིག་འབད་ཡོད། ལས་འགུལ་འགོང་འཕེལ་ བདག་སྐྱོང་དང་ རྩོམ་པ་པོ་ངོ་མ་ཡང་ དྲེ་ནཱིལ་

ཨེས་ཀཱེརམ་ ཨི་ཨེལ་ཨའི་གི་ལས་གཡོགཔ་གི་རྩཽད་དཔོན་ ཨིས་ཀོཊ ཨེས་ཅེང་ གནམ་གཤིས་དང་ཡུན་བརྟན་གི་སྲིད་འཛིན་འོག་མ་ཀཱལ་བཱུ

རཆ་ ཨི་ཨེལ་ཨའི་རྒྱལ་སྤྱི་ལས་རིམ་གྱི་ཟུང་ལྡན་མདོ་ཆེན་དང་ ལི་ས་གོལད་མེན་ རྩོད་དཔོན་གོང་མ་ཚུ་ཨིན། གོྲས་སྟོན་ཚོགས་པ་གིས་ལམ་

སྟོན་ ཞལ་བཀོད་ བསྐྱར་ཞིབ་དང་ བསམ་ལན་གནང་མི་གིས་ ལས་འགུལ་འདི་ལུ་ཕན་ཐོག་སྦོམ་བྱུང་ཡོད། གོྲས་སྟོན་ཚོགས་པའི་འཐུས་མི: 

མཱེ་ནཱིལ་ པུལ་གཱར-ཝི་གྲལ་ (ཨེས་པི་དྲི་ཨེ་) པེ་རཱུ། 

ནཱེལ་སོན་ པའི་མིན་ཀྲལ (ཨའི་ཨེན་ཨེས་ཨེ་པི-ཨར་ཨོ་ཨེམ་ཨེ) དྲོ་མི་ནིཀ་ རཱི་པབ་གླིག 

ཀེ་ནདཊ ཀ་ཀུ་རུ གཱིརན་ཝཱཆ ཡུ་གན་དྲ། 

ལ་ལའིན་ རཱ་ཀོཊ་སན་ རཱན་དྲཱིཊ་ཏོ་ཧའི་ན་ གོང་འཕེལ་དང་མཐའ་འཁོར་ཁྲིམས་དོན་ལྟེ་བ་ (དྲི་ཨི་ཨེལ་སི་) མ་དྲ་གཱས་ཀར། 

ཀུན་བཟང་ རྒྱལ་ཡོངམ་མཐའ་འཁོར་གནས་སྟངས་ལྷན་ཚོགས་ འབྲུག 



  

10 གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགྲོད་ན་ སྐྱེ་ལྡན་རིགས་སྣ་འཛིན་སྐྱོང་མཐུན་འགྱུར་བཟོ་ནི་ལུ་ ཁྲིམས་དོན་དང་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་ཡིག་ཆས། 
 
 

ཧཱན་ ཝུ ཧཱ་ནོའི་ཁྲིམས་གྱི་གཙུག་ལག་ ཝཊ་ནམས། 

ཊེརན་ ཊེང་ ཡུན་བརྟན་གོང་འཕེལ་གྱི་ཁྲིམས༌དང༌སྲིད༌བྱུས༌ (ཨེལ༌པི༌ཨེས༌དྲི༌) ཝཊ་ནམས། 

དྲོག་ཊར་ ལ་ར་ ཧཱན་སན་ ཨི་ཀོ་ཨེ་དྲཔ་ གོྲས་བསྟུན་ཡིག་ཚང་དང་ ཝེམ་ ཀཱར་རོལ་ མུ་ཕཱཊ་ལུ་ ཞལ་བཀོད་ རྒྱབ་རྟེན་དང་བསམ་ལན་གན

ང་མི་ལུ་ བཀའ་དྲིན་དགའ་ཚོར་སྦོམ་བསམ་ཨིན། 

གཤམ་འཁོད་ཀྱི་ཕྱིའི་བསྐྱར་ཞིབ་པ་ཚུ་གིས་ བསྐྱར་ཞིབ་དང་བསམ་འཆར་བཟང་པོ་བཀོད་གནང་ཡོད: ལིཟ་ བཱལད་ཝིན་ ཨའི་ཡུ་སི་ཨེན་མཐ

འ་འཁོར་གནས་སྟངས་ཁྲིམས་དོན་ལྟེ་བ་ ཨཱལ་ཇན་དྲཱོ་ ཨི་ ཀེ་མ་ཅོ་ ཀཱ་ལི་ཕོར་ནི་ཡ་གཙུག་ལག་ ཨཱར་ཝིན་ཁྲིམས༌ཀྱི༌སློབ༌གྲྭ༌ ཨཱ༌མན༌དྲ༌ 

ཀེལཱག་ཧོམ་ འཛམ་གླིང་རི་དྭག་མ་དངུལ་ ཇོ་ན་ཐཱན་ ཀུགས་ འཛམ་གླིང་རི་དྭག་མ་དངུལ་ ཇཱོན་ ཀོས་ཊན་བཱ་དྲར་ ཨའི་ཡུ་སི་ཨེན་མཐའ་འཁོ

ར་གནས་སྟངས་ཁྲིམས་དོན་ལྟེ་བ་ དྲོག་ཊར་ ཇེ་མི་ དྲོ་ན་ཀྲུ་ཀྲོ་གི་བརྩིས་སྟེ་མཐའ་འཁོར་གནས་སྟངས་ཀྱི་གཙུག་སྡེ་དང་ཡིག་སྡེ་ཚུ་གི་མཁས་

མཆོག་ལེ་ཤ་ཡོད། 

མཐའ་འཁོར་གནས་སྟངས་ཁྲིམས་དོན་གཙུག་སྡེ(ཨི་ཨེལ་ཨའི) དཔེ་དེབ་ཚུ་གི་སྐོར 

ཨི་ཨེལ་ཨའི་གིས་ ཞིབ་འཚོལ་སྙན་ཞུ་ སྲིད་བྱུས་ཞིབ་འཇུག་འབད་ཡོད་མི་གི་ དཔྱད་ཞིབ་དང་ མཇུག་དོན་ཚུ་ མཐའ་འཁོར་གནས་སྟངས་ཀྱི

་ཁྲིམས་ཡིག་དང་སྲིད ་བྱུས་ཡར་དྲག་དོན་ལུ་དཔེ་སྐྲུན་འབདཝ་ཨིན། འདིས་མ་ཚད་ ཨི་ཨེལ་ཨའི་གིས་ གནས་དེབ་དང་སྙན་ཞུ་ མཐའ་འཁོ

ར་གནས་སྟངས་ཁྲིམས་ཀྱི་སྙན་ཞུ་ མཐའའ་ཁོར་གནས་སྟངས་ཀྱི་གྲོས་གནས་ རྒྱལ་ཡོངས་རློན་སའི་གནས་ཚུལ་དང་ དཔེ་དེབ་ཚུ་ ཤེས་ཡོན

་དང་ཁྱིད་རིག་ཡར་དྲག་དང་ ལྟ་བ་དང་མནོ་ལུགས་ཁྱབ་སྤེལ་ དེ ་ལས་གནས་སྐབས་དང་ཐབས་ཤེས་གསར་པ་རྗེ་སོར་འབད་ཐབས་ལུ་དཔེ་སྐྲུ

ན༌འབདཝ༌ཨིན། དཔེ་སྐྲེན་འབད་ཡོད་པའི་དཔེ་དེབ་ཚུ་ནང་ བརྩམ་པ་པོས་བསམ་འཆར་རྐྱངམ་ཅིག་ ཡངན་ བཀོད་ཚོགས་མདོ་ཆེན་གྱིས་བས

མ་འཆར་མེདན་མི་  ཡངན་མ་དངུལ་གྲོགས་རམ་འབད་མི་ལས་སྡེ་གིས་བསམ་འཆར་མེད་མི་དེ་ ཨི་ཨེལ་ཨའི་གིས་ ལས་སྡེ་ག་ར་དང་ཅིག་

ཁར་གསུང་གྲོས་འབད་ནི་ལུ་ཁས་བླངས་ཡོད་པའི་དཔེ་ཅིག་ཨིན། ཨི་ཨེལ་ཨའི་གིས་ དཔེ་དེབ་དང་དོན་ཚན་ཚུ་ལུ་བསམ་འཆར་དང་གྲོས་འཆ

ར་ཚུ་ག་ཅི་ཡོད་རུང་བཙུག་གནང་ཟེར་ཞུ་ཨིན། 

 

 

 



  

11 གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགྲོད་ན་ སྐྱེ་ལྡན་རིགས་སྣ་འཛིན་སྐྱོང་མཐུན་འགྱུར་བཟོ་ནི་ལུ་ ཁྲིམས་དོན་དང་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་ཡིག་ཆས། 
 
 

ཡན་ལག་དང་པ: གནམ་གཤིས་འགྱུར་བ་ནང་སྐྱེ་ལྡན་རིགས་སྣ་འཛིན་སྐྱོང་མཐུན་འགྱུར་བཟོ་དགོ་པའི ་དགོས་མཁོ། 

འཛམ་གླིང་གི་ནང་བཅུད་ སྐྱེ་སྡན་རིགས་སྣ་འདི་ ལོ་ངོ་ས་ཡ ༦༥ ཧེ་མ་རྩ་མེད་ཡལ་མི་ཚབས་ཆེན་གིྱ་དུས་སྐབས་ཀྱིས་འཇིགས་སྐུལ་འབད་

ཡོད། རྒྱུ་མཚན་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ གནམ་གཤིས་འགྱུར་བ་གིས་ སྐྱེ་ལྡན་རིགས་སྣ་རྩ་མེད་ཡལ་ནི་ལུ་ཕན་བཏགས་འབད་དོ་ཡོདཔ་ལས་ དེ་

གིས་ མི་ཚེ་འཚོ་ཐབས་དང་དཔལ་འབྱོར་གྱི་འཚོ་བ་ལུ་རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་མི་ རང་བཞིན་འཐོན་ཁུངས་ལུ་གནོད་ཉེན་སྦོམ་འབྱུང་ནི་ཟེར་བཤདཔ་ཨི

ན་མས། ལོ་ངོ་ ༢༠༥༠ ནང་འཁོད་ཀྱི་ གནམ་གཤིས་འགྱུར་བའི་ཚད་གཞི་གིས་ འཛམ་གླིང་ནང་གི་རིགས་སྣ་བརྒྱ་ཆ་ ༣༠ རྩ་མེད་ཡལ་ནི་ད

ང་ འཛམ་གླིང་དྲོད་ཚད་ དྲི་གི་རི་སེལ་ཤཱིས་ ༢ དང་ ༣ གིྱ་བར་ཡར་སེང་་འགྱོ་མི་ནང་ རི་དྭག་སེམས་ཅན་དང་ སྐྱེ་ཤིང་གི་རིགས་སྣ་བརྒྱ་ཆ་ 
༢༠ དེ་ཅིག་བ་མངམ་ རྩ་མེད་ཡལ་ནའི་ཉེན་ཁག་ཡོད། འགྱང་ཁ་མར་ཉམས་འགྱོ་མི་འདི་ རིགས་སྣ་ཉུང་མིས་མི་ཚད་ནི་དང་ གནམ་གཤིས་འ

གྱུར་མི་གིས་ རྩ་མེད་མ་གཞི་ལས་མི་ཡལ་ནི་ཨིན་མི་ ཤིང་གི་རིགས་སྣ་དང་ རྒྱ་མཚོ་ནང་གི་ཉ་མང་ཚུ་ཡང་རྩ་མེད་ཡལ་ནི་གི་ཉེན་ཁཡོད། གན

མ་གཤིས་འགྱུར་བ་རན་ཏོག་ཏོ་འབྱུང་མའི་གནས་སྟངས་ནང་ རིགས་སྣ་དག་པ་ཅིག་དང་ སྐྱེ་ལྡན་གནས་སྟངས་རིམ་ལུགས་ཀྱིས་བཟོད་ཚུགས

་སྟེ་གནས་ཚུགས་ ཨིན་རུང་ ཧེ་མ་ལས་སྔོན་སྤག་འབད་ཡོད་མི་ཚུ་ནང་ འཕྲལ་འཕྲལ་རང་ གནམ་གཤིས་འགྱུར་བ་གིས་ མཐའ་འཁོར་གན

ས་སྟངས་དང་ འཛམ་གླིང་གི་དཔལ་འབྱོར་ལུ་ཕན་གནོད་ཚུ་ ཕོག་ཚད་ཉུང་དྲག་འབད་འཁོད་ཡོདཔ་དང་ མི་ཚེ་འཚོ་བ་ མི་སྡེ་དང་ དཔལ་འབྱོར

་གོང་འཕེལ་ཡར་དྲག་ཚུ་ག་ར་ཉེན་ཁ་སྦོམ་འབད་ཡོད། གནམ་གཤིས་གནས་སྟངས་ཀྱི་སྐོར་ལས་མང་སུ་མང་སུ་ཧ་གོ་བ་ད་  གནམ་གཤིས་འ

གྱུར་བ་གི་གནས་སྟངས་ནང་སྡོད ་ཚུགས་ནི་ལུ་ མཐུན་འགྱུར་བཟོ་དགོཔ་ངེས་ཏིག་ཨིནམ་གལ་ཆེ་བས། 

 

 

 

 

 

 

 

 

པར་རིས ༡ གནམ་གཤིས་ཀྱི་རི་དྭག་ལུ་གནོད་ཉེན་ གནམ་གཤིས་འགྱུར་བ་གིས་ ཀོས་ཊ་རི་ཀ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་བྱ་ པར་ནང་ཡོད་མི་ རེས་པཱེ

ལན་དྲཱེནཊ་ ཀའིཊ་ཟལ་ ཟེར་མི་ ས་ཁ་ཐོག་ས་ལུ་འགྱོ་བཅུག་མི་གིས་ དུས་ནམ་ཅིག་ ས་ཁ་ཐོག་ས་ནང་གནས་འཆམ་སར་རྫོགས་སོང་

འོང་། ས་ཐོག་ཁར་འཆམ་སྡོད་མི་བྱ་རིགས་ ༧༩ དེ་ཅིག་ གནམ་གཤིས་འགྱུར་བ་ལུ་བརྟེན་རྩ་མེད་ཡལ་ནི་འུ་སྔོན་སྤག་འབད་ཡོད་མི་འདི་

 ཉེན་ཁ་ཅན་འབད་ངོས་འཛིན་མ་འབད་བར་ཡོད། ད་རུང་ ཡིག་ཆ་གཞན་མི་ཅིག་ནང་བཀོད་མི་ནང་ འཛམ་གླིང་གི་དྲོད་ཚད་ དྲི་གི་རི་སེལ་ཤཱི

ས་ ༡ རྐྱངམ་ཅིག་ ཡར་སེང་སོང་རུང་ ས་ཁ་ཐོག་སར་འཆམ་སྡོད་མི་བྱ་རིགས་ཚུ་གིས་ གནས་འཆམ་ས་འོས་འབབ་ཅན་ བརྒྱ་ཆ་ལས་ 

༥༠ དེ་ཅིག་མར་ཉམས་འགྱོ་འོང་ཟེར་ཨིན་མས། 



  

12 གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགྲོད་ན་ སྐྱེ་ལྡན་རིགས་སྣ་འཛིན་སྐྱོང་མཐུན་འགྱུར་བཟོ་ནི་ལུ་ ཁྲིམས་དོན་དང་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་ཡིག་ཆས། 
 
 

གནམ་གཤིས་འགྱུར་བ་གིས་ སྐྱེ་ལྡན་རིགས་སྣ་ལུ་བྱེམ་ཤུགས་སྔོན་སྤག་འབད་ཡོད་མི 

གནམ་གཤིས་འགྱུར་བ་གིས་ཕན་གནོད ལུང་ཕྱོགས་ ལུང་ཕྲན་དང་ སྐྱེ་ལྡན་གནས་སྟངས་རིམ་ལུགས་ནང་གི་སྐྱེ་ལྡན་རི
གས་སྣ་ལུ་བྱེམ་ཤུགགས 

རླུང་མའི་དྲོད་ཚད་ཡར་སེ
ང་ 

ཚ་དྲོད་ལྡན་པའི་ཉིནམ་གྱི་ཁྱང་ཁ་ཡར་
སེང་ 

• སྐྱེ༌ལྡན༌རིགས༌སྣ༌ལུ་དྲོད་ཚད་ཀྱི་གནོན་ཤུགས་ཡར་སེང་ཐལ་ནི 
• གནོད་པ་བཀོལ་མི་འབུབ་དང་སེམས་ཅན་ དེ་ལས་ནད་གཞི་ཚུ་ཡར་སེང་འགྱོ་ནི 
• རློན་ས་དང་ ཆུ་ལམ་སྐམ་ནི་ཚུ་ཡར་སེང་འགྱོ་ནི། 

གཏན་འཇགས་ཀྱི་ཁྱེགས་ཕུང་བཞུ་ནི • ས་བཅུད་འཁོར་རིམ་དང་ སའི་སྐྱེ་ལྡན་རིགས་སྣ་ལུ་འགྱུར་བ 
• ཁྱེགས་དང་ཁཝ་ཚུ་ལོག་ལོག་ཅི་ར་བཞུ་ནི་དང་འཁྱེགས་མི་ལུ་བརྟེན་ བཟའ་འཐུ

ང་གི་འཐོན་ཁུངས་ལུ་ཐོབ་དབང་གི་གོ་སྐབས་མར་ཉམས་འགྱོ་ནི 
• ས་གཞི་ལུ་བརྟེན་པའི་ སྐྱེ་ལྡན་གནས་སྟངས་རིམ་ལུགས་དང་སྐྱེ་སྣའི་རིགས་ཚུ་

མར་ཕབ་སོང་ནི 
• ས་དམའ་ས་གི་ཆུ་རྗིང་ཚུ་སྐམ་ནི 
• མཚོ་གླིང་ཚུ་ནང་ རྒྱ་མཚོ་མཐོ་ཚད་ཡར་འཕར་ནི་དང་ མཚོ་འགྲམ་གྱི་རློན་ས་དང་

ས་སྦུག་གི་ཆུ་ཚུ་ ཚྭ་ཆུ་འཛུལ་ནི་ དེ་ལས་ ཉེན་ཚབས་ཆེ་བའི་ས་ཁོངས་ན་འཁྱམ
ས་མི་རིགས་སྣ་ལུ་ཤི་རྐྱེན་དང་བར་ཆད་མང་ནི་ མཚོ་མཐའམ་ཚུ་ནང་ཆུ་རུད་འཐོན་
ནི་ཚུ་མང་སུ་འཐལ་ནི 

བྱང་དང་ལྷོ་སྣེ་གི་ལུང་ཕྱོགས་ རྒྱ་མཚོ
་སྟེང་དང་ས་མཐོ་སའི་ས་གནས་ཀྱི་ཁྱེ
གས་ཀྱི་ཁྱབ་ཚད་མར་ཕབ་སོང་ནི་(ཕྱི
ས་སུ་འཁྱེགས་ནི་དང་ ཧ་སག་བཞུ་ནི
) 

• སེ་ཁ་ ཆུ་བྲེས་མ་ཚུགས་པར་ རུད་ཐང་ནང་ཆུའི་སྙིགས་མ་ཆགས་ནི་ཚུ་མར་ཕབ་
སོང་ནི 

• མཚོ་གླིང་ཚུ་ནང་ རྒྱ་མཚོ་མཐོ་ཚད་ཡར་འཕར་ནི་དང་ མཚོ་འགྲམ་གྱི་རློན་ས་དང་
ས་སྦུག་གི་ཆུ་ཚུ་ ཚྭ་ཆུ་འཛུལ་ནི་ དེ་ལས་ ཉེན་ཚབས་ཆེ་བའི་ས་ཁོངས་ན་འཁྱམ
ས་མི་རིགས་སྣ་ལུ་ཤི་རྐྱེན་དང་བར་ཆད་མང་ནི་ མཚོ་མཐའམ་ཚུ་ནང་ཆུ་རུད་འཐོན་
ནི་ཚུ་མང་སུ་འཐལ་ནི 

ཆུའི་དྲོད་ཚད་ཡར་འཕར་ནི • ཆུ་ནང་སྲོག་རླུང་ལྡན་མི་མར་ཉམས་ནི
• ས་གནས་ནང་གི་མེདན་མི་རིགས་སྣ་ གཡུས་གཞན་དང་རིགས་མ་འདྲ་བའི་རིག

ས་སྣ་དར་ནིའི་ཉེན་ཁ་ཡར་སེང་འགྱོ་ནི 
• བྱུ་རུའི་འབུབ་རིགས་ལུ་ཤི་རྐྱེན་ 
• ཉ་ཚུ་ལུ་གནོད་གཞི་ཡར་སེང་ 
• གྲང་བསིལ་གྱི་ཆུ་ནང་སྡོད་མི་ཉ་གིས་འཁྱམས་སའི་ས་ཁོངས་མར་ཉམས་འཐལ་

ནི 
• ཆུ་ལས་བརྟེན་པའི་ཐོན་སྐྱེད་(བྱུ་རུའི་ཕུང་དང ་མཚོའི་རྩྭ་གྲམ)ལུ་མར་ཕབ་འགྱོ་ནི 

ཁྱེགས་བཞུ་སྟེ་བཤོལ་ནི་དང་ཁཝ་གི་ • ཆུའི་རིམ་ལུགས་ལུ་འགྱུར་བ



  

13 གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགྲོད་ན་ སྐྱེ་ལྡན་རིགས་སྣ་འཛིན་སྐྱོང་མཐུན་འགྱུར་བཟོ་ནི་ལུ་ ཁྲིམས་དོན་དང་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་ཡིག་ཆས། 
 
 

ཁྱབ་ཚད་མར་ཕབ • གངས་རིའི་སྐྱེ་ལྡན་རིགས་སྣའི་དུས་བཞི་འགྱུར་བའི་བརྡ་སྟོན་ལུ་འགྱུར་བ
• སེམས་ཅན་སྟག་དང་དོམ་གྱི་གཞན་སེམས་ཅན་བསད་ནི་ལྟ་བུ་མང་སུ་འཐལ་ནི 
• དགུན་ཚང་བཅའ་ནི་དུས་ཚད་ལུ་བར་ཆད་དང་དཀྲུགས་ནི 
• ཁཝ་ནང་ན་  བསིལ་དྲོད་བཀག་སྲུང་མར་ཉམས 
• ཁྱེགས་གྲམ་གྱི་སྐྱེ་ལྡན་གནས་སྟངས་རིམ་ལུགས་དང་སྐྱེ་སྣ་ཚུ་མར་ཉམས་ནི 

 ས་གནས་ཁག་ཚུ་ནང་ ཆར་མེདཔ་ཀྱི་
དུས་ཚད་ཁར་ ཆར་ཆུ་གནམ་མེད་ས་
མེད་དཀོན་ནི་དང་ཐན་པ་འཐོན་ནི 

• ས་ཐོག་ཡོད་པའི་སྐྱེ་ཤིང་དང་རྩ་རིགས་ཚུ་མར་ཉམས་ཏེ་ བྱེ་ཐང་ལུ་འགྱུར་ཏེ་ སའི་
སྐྱེ་ལྡན་རིགས་སྣ་ཚུ་ལུ་མར་ཉམས་འཐལ་ནི 

• སྐྱེ་ལྡན་རིགས་སྣ་ལུ་ཆུའི་དཀའ་ངལ་ཡར་འཕར་ནི 
• བཟའ་འཐུང་དང་རྩྭ་ཆག་ཉུང་སུ་འཐལ་ནི 
• ཆུ་ཞིང་ཚུ་ནང་ཚྭ་མང་སུ་ལྡན་ནི 
• མི་རྐྱེན་གྱི་ཉེན་ཁ་ཡར་འཕར་ནི 
• གཙང་ཆུ་དང་ཆུ་ཕྲན་རང་བཞིན་མར་བབས་ཀྱི་རིམ་ལུགས་ལུ་འགྱུར་བཅོས་འགྱོ་ནི

 ཆར་གྱི་དུས་ཚད་ལུ་ ས་གནས་གཞན་
ཚུ་ནང་ཆུ་རུད་འཐོན་ནི 

• ས་རུད་མང་སུ་འཐོན་ནི
• ས་བཅུད་ཉམས་ནི 
• ཆུ་ལས་བརྟེན་པའི་ནད་གཞི་ཉེན་ཁ་ཡར་སེང་སོང་ནི 
• ཆུ་རུད་ཀྱིས་སེམས་ཅན་འཁྱམས་སའི་ས་ཁོངས་ལུ་གནོད་པ་ཡར་སེང་འགྱོ་ནི 
• གཙང་ཆུ་དང་ཆུ་ཕྲན་རང་བཞིན་མར་བབས་ཀྱི་རིམ་ལུགས་ལུ་འགྱུར་བཅོས་འགྱོ་ནི

 སྐྱེ་རྒྱུན་དང་ རྒྱས་/སྦོམ་ནི་ལུ་བར་ཆ
ད 

• ཐོན་སྐྱེད་ལུ་མར་ཕབ་འགྱོ་ནི
• ཤི་རྐྱེན་མང་སུ་འགྱོ་ནི 

 རྒྱ་མཚོའི་མཐའམ་གི་རློན་ས་ལུ་ ཚྭ་
ཆུ་འཛུལ་ནི 

• ཉེན་ཚབས་ཆེ་བའི་ས་ཁོངས་ན་འཁྱམས་མི་རིགས་སྣ་ལུ་ཤི་རྐྱེན་དང་བར་ཆད་མང་
ནི་  

• རྒྱ་མཚོའི་མཐའ་གི་རློན་ས་ལུ་ ཚྭ་ཆུ་འཛུལ་ནི 
• མཚོ་མཐའམ་ཚུ་ནང་ཆུ་རུད་འཐོན་ནི་ཚུ་མང་སུ་འཐལ་ནི 

པར་རིས་དེ་གིས་ གནམ་གཤིས་འགྱུར་བ་གིས་ སྐྱེ་ལྡན་རིགས་སྣ་ལུ་ སྤྱིར་གྱི་བྱེམ་ཤུགས་འབྱུང་སྲིད་མི་གི་དབྱེ་བ 

སྲིད་བྱུས་བཟོ་མི་དང་ འཛིན་སྐྱོང་པ་ཚུ་ལུ་ གནམ་གཤིས་འགྱུར་བའི་གནོད་པ་ལུ་ཏན་པ་མེད་པའི་དཀའ་ངལ། 

གནམ་གཤིས་འགྱུ་བ་ལུ་ སྐྱེ་ལྡན་རིགས་སྣ་སྲུང་སྐྱོབ་བཟོ་ནི་ལུ་ དང་ལེན་འབད་དགོཔ་ངོས་འཛིན་རྒྱ་ཆེཝ་སྦེ་རང་འབད་ཡོད་རུང་ དོན་དམ་ལུ་

ག་ཅི་འབད་དགོཔ་ཨིན་ནའི་ཁ་གསལ་ཅིག་མེད། འདི་ཡང་ མཐུན་འགྱུར་(གནས་སྟངས་དང་བསྟུན་བསྒྱུར་བཅོས་འབད་ནི)ག་འདི་གཙོ་རིམ་བ

ཟོ་ནི་ཨིན་ན? ཐབས་ཤེས་ག་འདི་གིས་ ཕྲལ་དང་ཕུག་ལུ་ཕན་ཐོག་འབྱུང་འོང་ག? གནད་དོན་དེ་ལུ་བརྟེན་ སྲིད་བྱུས་བཟོ་མི་དང་ འཛིན་སྐྱོང་པ་

ཚུ་ གནམ་གཤིས་འགྱུར་བའི་གནོད་པ་ལུ་ཏན་པ་མེད་པའི་དཀའ་ངལ་མྱོངམ་ཨིན་ འདི་ཡང་ གནམ་གཤིས་འགྱུར་བ་གིས་ཕྲལ་གྱི་ཕན་གནོད་



  

14 གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགྲོད་ན་ སྐྱེ་ལྡན་རིགས་སྣ་འཛིན་སྐྱོང་མཐུན་འགྱུར་བཟོ་ནི་ལུ་ ཁྲིམས་དོན་དང་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་ཡིག་ཆས། 
 
 

འདི་ དུས་ཨ་རྟག་འབྱུང་མི་གནམ་གཤིས་གནས་སྟངས་ཀྱི་འགྱུར༌བ་ཟུམ་མཐོང་ཨིན་མི་དང་ ཕྱོགས༌ཅིག༌ཁར༌འགྱུར་གྱུར་མ་སྡོད་ནི་དེ་གིས་ཨི

ན་མས། གནམ་གཤིས་སྔོན་སྤག་གི་གློག་རིག་ཚུ་གིས་ གནམ་གཤིས་ཀྱི་ནུས་པ་ གནམ་ཟང་ངན་  རླུང་ཚུབས་ ཆར་ཤུགས་ལ་སོགས་པ་ཚུ་ 

ས་གནས་ ཚབས་ཆེན་དང་ ནམ་འབྱུང་འོང་ག་གི་དུས་ཚད་ཚུ་ སྔོན་སྤག་འབད་མ་ཚུགས་པའི་ཁར་ གཞན་རྐྱེན་ངན་ མེ་རྐྱེན་ ས་གནས་དང་ག

ཡུལ་འདི་ཁའི་མེདན་པའི་ ཁྱབ་སྤེལ་ཅན་གྱི་རིགས་སྣ་དར་ཁྱབ་སཚུ་གི་སྐོར་ཏན་ཏན་འབད་སྔོན་སྤག་འབད་མ་ཚུགས་དོ་ཨིན། དེ་གི་ཐོག་ལུ་ 

རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ས་གནས་མང་ཤོས་ནང་ དུས་རྒྱུན་གིྱ་གནམ་གཤིས་གནས་སྟངས་འགྱུར་མི་གི་གནས་སྡུད་དམ་གཞི་ཐོ་མེད་མི་དང་ དུམ་དྲ་རེ་ཡོ

ད་མི་ལུ་བརྟེན་ གནས་སྟངས་འགྱུར་ཨིན་ན་མེད་ན་ཁྱད་པར་བལྟ་ནི་ལུ་ལཱ་ཁག་འདུག 

དབྱིན་ལོ་ ༢༠༠༩ འི་ལོ་ལུ་ ཡུ་ཨེས་གཞུང་གི་ཡིག་ཚང་ཅིག་གིས་ ཡུ་ཀེ་དང་ཡུ་ཨེས་གིྱ་རང་བཞིན་འཐོན་ཁུངས་འཛིན་སྐྱོང་པ་ ༢༠༠ དེ་ཅི

ག་བརྟག་ཞིབ་འབད་མི་ནང་ གནམ་གཤིས་འགྱུར་མི་གི་གནས་སྟངས་ནང་མཐུན་འགྱུར་བཟོ་ནིའི་ལཱ་ཚུ་ ཚུལ་ཙམ་རེ་དང་མིན་འདུག་ཟེར་ཨིན་

མས་ འདི་ཡང་གནད་དོན་འདི་ཚུ་ལུ་བརྟེན: 

གཙོ་རིམ་མེད་མི་ལུ་བརྟེན: དགོས་མཁོ་ཅན་གྱི་དོན་ལས་ ཐོན་སྐྱེད་ཨ་རྩི་རེ་ལས་མ་སྤྲོད་པའི་ཁར་ མ་འོང་ཕུག་གི་གནོད་ཉེན་ གནམ་གཤིས་

འགྱུར་བའི་དཀའ་ངལ་ཚུ་སེལ་རང་མ་སེལ་བས། 

གནས་སྡུད་དམ་གཞི་ཐོ་མེད་མི: ས་གནས་ཁག་གི་གནས་སྡུད་མེད་མི་ལུ་བརྟེན་ གནམ་གཤིས་འགྱུར་བ་གིས་ ས་གནས་ནང་གི་དཀའ་ངལ་

འདི་བཟུམ་འབྱུང་འོང་ཟེར་སྔོན་སྤག་འབད་མ་ཚུགས་མི་ལུ་བརྟེན་ གཞི་གཡོགཔ་ཚུ་གིས་ མ་འོང་པ་ནང་ འབྱུང་སྲིད་ག་མི་སྲིད་ མ་ཤེས་མི་དཀ

འ་ངལ་ལུ་ ད་རེས་ཟད་འགྲོ་བཏང་ནི་ལུ་འོས་བབ་མ་མཐོང་མི་ལུ་བརྟན་ཨིན་མས། 

སྒྲིག་གཞི་སྒྲིང་སྒྲི་མེད་མི: གཞུང་གི་འགོ་དཔོན་གནས་རིམ་མ་མཐོ་དམན་ཚུ་གི་བར་ན་ ཕྱག་འགན་དང་འགན་ཁུར་ཁ་གསལ་དང་ཏན་ཏན་མེ

ད་མི་ལུ་བརྟེན་ མཐུན་འགྱུར་བཟོ་ནི་ལུ་དབ་སྲིག་དང་བར་ཆད་རྐྱབ་ཨིན་མས། 

གོང་འཁོད་ཀྱི་གནད་དོན་ཚུ་ག་ར་ རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ཚུ་ནང་མི་བདེན་འོང་ ཨིན་རུང་ གནད་དོན་ཚུ་གིས་ མཐུན་འགྱུར་བཟོ་ནི་ལུ་ ངར་ཡེང་གི་གོ་

ལས་འཐོན་ཁུངས་ཉམས་སྲུང་དང་འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་ནི་ལུ་ ཁྲིམས་ཀྱི་རྟེན་གཞི་གསརཔ་དགོ་པའི་བརྡ་བཏོནམ་ཨིན། 

གནམ་གཤིས་འགྱུར་བའི་གདོང་ལན་ལུ་སྲིད་བྱུས་དང་ཁྲིམས་ཡིག་བཟོ་ནི། 

རྩ་ཁྲིམས་ བཅའ་ཁྲིམས་ སྒྲིག་གཞི་ འཛིན་སྐྱོང་འཆར་གཞི་ གནང་བ་སྤྲོད་ནིའི་ལམ་ལུགས་ ལམ་སྟོན་ཡིག་ཆས་དང་ གཞན་ཁྲིམས་ཡིག་ཚུ
་གནམ་གཤིས་འགྱུར་བའི་གདོང་ལན་འབད་ནི་ལུ་ག་ནི་བ་གལ་ཆེ་། གནམ་གཤིས་འགྱུར་བ་ནང་མཐུན་འགྱུར་བཟོ་ནི་དོན་ལུ་ འཛམ་གླིང་རྒྱལ་
ཁབ་ཚུ་ནང་ སྲིད་བྱུས་སྣ་ཚོགས་དང་ གསརཔ་་ལེ་ཤ་ཡོད་པའི་ཁར་ ལས་འགུལ་དང་ཐབས་ལམ་ལེ་ཤ་བཏོན་ཡོད། མཐའ་འཁོར་གནས་སྟང



  

15 གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགྲོད་ན་ སྐྱེ་ལྡན་རིགས་སྣ་འཛིན་སྐྱོང་མཐུན་འགྱུར་བཟོ་ནི་ལུ་ ཁྲིམས་དོན་དང་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་ཡིག་ཆས། 
 
 

མཐུན་འགྱུར་འོས་འབབ་མེད་མི? 

མཐུན་འགྱུར་མ་ཡིན་པ་ཟེར་མི་འདི་ མི་འདི་ཚུ་གིས་ གནམ་གཤིས་འགྱུར་བའི་གདོང་ལན་འབད་ཡོད་མི་གིས་ མ་འོང་ཕུག་གི་མཐུན་འ

གྱུར་ལུ་ཕན་ཐབས་འབྱུང་མ་ཚུགས་མི་དང་ ཡངན་ དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་ཀྱི་ཐབས་ཤེས་དེ་གིས་ དཀའ་ངལ་འབྱུང་བཅུག་མི་ལུ་སླབ་

ཨིན། དཔྱེ་འབདན་ རྒྱ་མཚོ་མཐའི་གྲོང་སྡེ་གིས་ རྒྱ་མཚོ་བ་རླབས་ལས་བཀག་ཐབས་ལུ་ཆུ ་བྱག་བཟོ་ཡོད་མི་གིས་ ཧེང་བཀལ་ཆུ་རུད་

དང་མཚོ་མཐའི་སྐྱེ་ལྡན་རིགས་སྣ་འཁྱམས་སའི་ས་ཁོངས་མེད་པ་འབྱུང་བཅུག་ཨིན། འདི་བཟུམ་གྱི་ཐབས་ཤེས་ལུ་ མཐུན་འགྱུར་མ་ཡི

ན་པ་ཟེར་སླབ་ཨིན།  

ས་ཀྱི་ལཱ་འགན་ངོ་མ་རང་ མཐུན་འགྱུར་བཟོ་ནའི་དོན་ལུ་ ཁྲིམས་ཡིག་དང་སྲིད་བྱུས་དགོཔ་གི་བརྩུན་ཤུགས་ཚུ་ ལམ་མེད་པའི་ཤིང་རྟའི་འཁོར་
ལོ་ལུ་འགྱུར་མ་བཅུག་ནི་དོན་ལུ་-
ཡུན་རིང་གི་གཞི་བཙུག་གི་དོན་ལུ་ བརྩན་ཤུགས་ཀྱི་ཐབས་ལམ་བཟང་པོ་ལུ་ ལམ་སྟོན་གིྱ་སྒྲིག་གཞི་མེད་མི་ལུ་འགྱུར་མ་བཅུག་ཐབས་ལུ་ཨི
ན། ཁྲིམས་ལུགས་ཀྱིས་ སྲིད་དོན་གྱི་འོས་འབབ་ སྔོན་པག་ཅན་ འགན་ཁུར་བཀལ་ནིའི་ཐབས་ལམ་དང་ ཡུན་རིང་གི་དོན་ལས་ གདོང་ལན་ག
ཏན་འཁེལ་གིྱ་སྒྲིག༌གཞི༌ཚུ༌སྤོདཔ༌ཨིན། 

འདིས༌མ༌ཚད༌ ཁྲིམས༌ལུགས༌ཀྱིས༌ འཐོན་ཁུངས༌བར༌ན༌ཉོགས༌འཛིན༌ཡོད༌མི༌ཚུ༌སེལ༌ཐབས༌འབདཝ༌ཨིན། འདི༌དེདམིགས༌གསལ༌ལུ༌ གན

མ༌གཤིས༌མཐུན༌འགྱུར༌བཟོ༌ནི༌ལུ༌ཁག༌ཆེ༌དགོ༌མི༌ཡང༌ གནམ༌གཤིས༌འགྱུར་བའི་གནོད་པ་ཡར་འཕར་སོངམ་ད་ འཐོན་ཁུངས་ཚུ་དཀོན་དྲག་འ

ཐལ་མི་ལུ་ སྟབས་མ་བདེཝ་དང་འཐབ་འཛིང་ཡར་སེང་འགྱོ་འོང་། གཡུས་ཁའི་མི་སྡེ་ཚུ་གིས་ ཡངན་ཆར་ཆུ་དཀོན་མི་དང་ ཡངན་ ཆུ་རུད་ལུ་བ

རྟེན་ སོ་ནམ་གིྱ་ལཱ་གོ་མ་ཆོད་ འཐར་མ་འཁྱོལ་བ་ཅིན་ མཐའ་སྐོར་གིྱ་འཐོན་ཁུངས་ལུ་ འཚོ་བ་སྐྱོང་ཐབས་ལུ་བཀོལ་སྤྱོད་རའབདཝ་དང་ཅིག་

ཁར་ རི་དྭག་གི་རིགས་སྣ་མང་ཤོས་ཅིག་ གནམ་གཤིས་འགྱུར་བའི་གནོད་ཉེན་ལུ་ མཐུན་འགྱུར་འབད་ནི་ལུ་ སྲུང་སྐྱོབ་འབད་དགོཔ་འབྱུང་འོང་

། སྐྱེ་ལྡན་རིགས་སྣ་ཉམས་སྲུང་འབད་ནི་གྲུབ་འབྲས་ཅན་དང་  མཐར་འཁྱོལ་ཅན་འབད་འཐོན་དགོ་པ་ཅིན་ ཆུ་འཛིན་སྐྱོང་ ནགས་ཚལ་ ཉ་གསོ་

སྐྱོང་ ས་གཏེར་དང་ སོ་ནམ་ལས་སྡེ་ཚུ་ནང་ གནམ་གཤིས་འགྱུར་བ་ལུ་མཐུན་འགྱུར་བཟོ་ནི་དོན་ལུ་ཐབས་ལམ་ལུ་རག་ལས། འདི་གི་དོན་ལུ་

གཅིག་བསྒྲིལ་འཛིན་སྐྱོང་གི་དོང་ལེན་དང་ ཁྲིམས་ཀྱི་སྒྲིག་གཞི་ཚུ་ཁག་ཆེ། 

ཐབས་རིག་ལག་དེབ་འདི་གིས་ གནམ་གཤིས་འགྱུར་བའི་གནས་སྟངས་ན་ སྐྱེ་ལྡན་གནས་སྟངས་རིམ་ལུགས་འཛིན་སྐྱོང་མཐུན་འགྱུར་བཟོ་ནི་
ལུ་ ཁྲིམས་འཛིན་གིྱ་ཡིག་ཆས་ དབྱེ་དཔྱད་ ལག་ལེན་དང་ ལེགས་བཅོས་ ཡངན་ གསར་རྩམ་གིྱ་དོན་ལུ་ གདམ་ཁ་དག་པ་ཅིག་འཁོད་ཡོད།
 མཐུན་འགྱུར་བཟོ་ནི་ལུ་ཁྲིམས་ཀྱི་སྒྲིག་གཞི་གི་ཆ་ཤས་ངོ་མ་རང་: 



  

16 གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགྲོད་ན་ སྐྱེ་ལྡན་རིགས་སྣ་འཛིན་སྐྱོང་མཐུན་འགྱུར་བཟོ་ནི་ལུ་ ཁྲིམས་དོན་དང་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་ཡིག་ཆས། 
 
 

དམིགས་དོན: གྲུབ་ཚུགས་པའི་དམིགས་དོན་དང་ ཉམས་སྲུང་གི་སྲིད་བྱུས་ལག་ལེན་འཐབ་བཅུག་མི་དང་ ཁྲིམས་ལུགས་ཀྱི་དོན་མིན་ཅན་ཞི
བ་དཔྱད་འབད་ནི་ལུ་ ཚད་གཞི་བཀལ་མིའ་ རྡོ་རྟགས་རྡོག་རྡོག་རི་རི 

བསྒྱུར་བཅོས་: དུས་ཀྱི་གནས་སྟངས་དང་ གནས་ཚུལ་གསརཔ་དང་འཁྲིལ་ སྲིད་བྱུས་ འཆར་གཞི་དང་ གནས་ཚད་ཚུ་ ལོག་ཞིབ་དཔྱད་དང་
 ལོག་མཐུན་བཟོ་ནི་དོན་ལུ་ ལེན་གཅིག་གི་ཞིབ་དཔྱད་མིན་པར་ ད་ལྟོ་འབད་བའི་སྒང་དང་ རྒྱུན་ཆད་མེད་པའི་གྲོས་ཆོད་བཟོ་མི་ལམ་ལུགས་ 

གནས་སྡུད: དུས་ཡུན་རིངམ་གི་ནང་འཁོད་ལུ་ སྐྱེ་ལྡན་གནས་སྟངས་རིམ་ལུགས་ལུ་ ཕྱི་ནང་གི་བསྒྱུར་བ་ཚུ་ཐོ་བཀོད་འབད་ནི་གི་དོན་ལས་ བ
ལྟ་ཞིབ་དགོཔ་ དང་འདོད་ཡར་སེང་གི་འཐུས་ གནས་སྡུད་བསྡུ་ལེན་དང་དབྱེ་དཔྱད་ཀྱི་ལམ་ལུགས 

གོ་ཤེས་: གནས་ཚུལ་བསྡུ་ལེན་ འཛིན་སྐྱོང་དང་ མི་མང་དང་ འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་ ལས་ཚོགས་དང་ གཞུང་ཚུ་ལུ་ མ་འོང་གོྲས་ཆོད་བཟོ་ནི་དོ
ན་ལུ་གསལ་བསྒྲགས་དང་ 

མཐུན་འབྲེལ: སྐྱེ་ལྡན་གནས་སྟངས་རིམ་ལུགས་ཀྱི་གནས་རིམ་ནང་ སྐྱོང་བཞག་གསལ་ཏོག་ཏོ་གི་དོན་ལུ་ འབྲེལ་མཐུན་དང་ གཅིག་བསྒྲིལ་
གིྱ་སྲིད་བྱུས་དང་ ཁྲིམས་འཛིན་གིྱ་ལས་རིམ་ཚུ་ཨིན། 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

པར་རིས་: མཐུན་འགྱུར་དོན་ལུ་ཁྲིམས་ལུགས་ཀྱི་སྒྲིག་གཞི་དང་ འཛིན་སྐྱོང་ཐབས་ལམ་ལུ་མ་དངུལ་

ཐབས་རིག་ལག་དེབ་འདི་ནང་བཀོད་ཡོད་པའི་དགོངས་དོན་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ལུ་ མ་དངུལ་གྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་ཆེད་དུ་དགོཔ་ལས་ གོང་འ
ཕེལ་འགྱོ་མི་རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་གིས་རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་ནི་ལུ་ལཱ་ཁག་བཏངམ་ཨིན། གནམ་གཤིས་འགྱུར་བ་གི་གནས་སྟངས་ནང་ སྐྱེ་ལྡན་རིག
ས་སྣ་སྲུང་སྐྱོབ་འབད་ནི་ལུ་ མ་དངུལ་དང་མི་སྟོབས་ཀྱི་འཐོན་ཁུངས་ རྟན་ཏོག་ཏོ་ཡོད་དགོཔ་འདི་ག་ནི་བ་གལ་ཆེ་དང་ ཡུན་རིང་ལུ་ཕན་ཐོ
ག་ཆེ་མི་གིས་ཟད་འགྲོ་ཨིན། ཟད་འགོྲ་གི་ཁྱད་པར་ཡང་ ཀ༽འཛིན་སྐྱོང་པ་གིས་ གནམ་འགྱུར་བ་ངོས་ལེན་མ་འབད་མི་ལུ་བརྟེན་ སྐྱེ་ལྡ
ན་རིགས་སྣ་ལུ་ཤི་རྐྱེན་དང་ དཔལ་འབྱོར་གོང་འཕེལ་ལུ་ཉམས་རྒུད་དང་ ཁ༽འཛིན་སྐྱོང་པ་གིས་ གནམ་གཤིས་འགྱུར་བ་ངོས་འཛིན་འ
བད་དེ་ སྐྱེ་ལྡན་གནས་སྟངས་རིམ་ལུགས་མར་ཉམས་མ་བཅུག་པར་ ཞབས་ཏོག་དང་འཐོན་ཁུངས་ཀྱི་དོན་ལུ་ གཞི་རྟེན་འཐོན་ཁུངས་ཚུ་
དགོས་མཁོ་ཆེ་ས་བཏང་ནི་འདི་ཨིན།  

ལག་དེབ་འདི་ནང་ མཐུན་འགྱུར་གིྱ་དོན་ལུ་མ་དངུལ་གྱི་འཐོན་ཁུངས་དབྱེ་དཔྱད་མ་འབད་བར་ཡོད་རུང་ གོང་འཕེལ་འགྱོ་བའི་སྒང་གི་རྒྱལ
ཁབ་ཚུ་གིས་ལེན་སྤྱོད་དོན་ལུ་ རྒྱལ་སྤྱི་ནང་མ་དངུལ་རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་མི་ཡོངས་འབྲེལ་ལེ་ཤ་ཡོད་ འདི་ཚུ་ཡང་ 

• འཛམ་གླིང་མཐའ་འཁོར་གནས་སྟངས་མཐུན་རྐྱེན་༼ཇི་ཨི་ཨེཕ༽ 
o ཐབས་ལམ་གཙོ་རིམ་དང་མཐུན་འགྱུར་མ་དངུལ 
o གོང་འཕེལ་ཉུང་བའི་རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་གིས་མ་དངུལ 



  

17 གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགྲོད་ན་ སྐྱེ་ལྡན་རིགས་སྣ་འཛིན་སྐྱོང་མཐུན་འགྱུར་བཟོ་ནི་ལུ་ ཁྲིམས་དོན་དང་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་ཡིག་ཆས། 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o དམིགས་གསལ་གནམ་གཤིས་འགྱུར་བའི་མ་དངུལ 

• འཛམ་གླི་སྤྱི་ཚོགས་གནམ་གཤིས་འགྱུར་བའི་མཐུན་འགྲོས 

o མཐུན་འགྱུར་གིྱ་མ་དངུལ 

o དབྱིན་ལོ་ ༢༠༠༩ དབྱིན་ཟླ་ ༡༢ པའི་ནང་ ཀོ་པེན་ཧེ་གན་ལུ་ གོང་འཕེལ་ཅན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་གིས་ཁས་བླངས་
འབད་ཡོད་པའི་མ་དངུལ་ 

• འཛམ་གླིང་དངུལ་ཁང་ 

o གནམ་གཤིས་གཞི་བཙུག་གི་མ་དངུལ 

o གནམ་གཤིས་འགྱུར་བ་མོ་བཏབ་ཀྱི་ལས་རིམ 

o རྐྱེན་ངན་མར་ཕབ་དང་སླར་རྙེད་ཀྱི་དོན་ལུ་འཛམ་གླིང་མཐུན་རྐྱེན 

• ཨེ་ཤི་ཡན་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་ 

o མཐུན་འགྱུར་དོན་ལུ་གྲོགས་རམ་ཆུང་ཀུ 

o གནམ་གཤིས་འགྱུར་བའི་མ་དངུལ 

o ཆུའི་མ་དངུལ་མཉམ་འབྲེལ་མཐུན་རྐྱེན 

o མཐའ་འཁོར་གནས་སྟངས་དང་ དབུལ་ཕོངས་མ་དངུལ 

• ཨཕ་རི་ཀན་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་ 

o གནམ་གཤིས་ཉེན་ཁ་མར་ཕབ་འཛིན་སྐྱོང་དང་ མཐུན་འགྱུར་ཐབས་ལམ 

• ཨ་མི་རི་ཀན་ནང་འཁོད་དངུལ་ཁང་ 

o གནམ་གཤིས་འགྱུར་བ་ནུས་ཤུགས་ཡུན་བརྟན་ཐབས་ཤེས 

• ཟུང་འབྲེལ་གོ་སྐབས་ 

o རྒྱལ་སྤྱི་གོང་འཕེལ་ལུ་ ཡུ་ཨེས་གོྲགས་རམ 

o རྒྱལ་སྤྱི་གོང་འཕེལ་ལུ་ ཡུ་ཀེ་ལས་ཁུངས 

o ནེ་དར་ལེནད་ གནམ་གཤིས་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་ལས་རིམ 

o ཇ་པཱན་རྒྱལ་སྤྱི་མཐུན་ལམ་གྱི་ལས་སྡེ 

o ཡུ་རོ་པེན་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་འཛམ་གླིང་གནམ་གཤིས་འགྱུར་བའི་མཐུན་ཕྱོགས 



  

18 གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགྲོད་ན་ སྐྱེ་ལྡན་རིགས་སྣ་འཛིན་སྐྱོང་མཐུན་འགྱུར་བཟོ་ནི་ལུ་ ཁྲིམས་དོན་དང་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་ཡིག་ཆས། 
 
 

ལེའུ་ ༡ པ་ མཐུན་འགྱུར་བཟོ་ནི་དང་ སྐྱེ་ལྡན་གནས་སྟངས་རིམ་ལུགས་འཛིན་སྐྱོང་མཐུན་འགྱུར། 

ལེའུ་འདི་ནང་ སྐྱེ་ལྡན་རིགས་སྣ་དང་རང་བཞིན་གནས་སྟངས་འཛིན་སྐྱོང་དོན་ལུ་ གནམ་གཤིས་མཐུན་འགྱུར་གིྱ་ཁྲིམས་གཞི་ སྲིད་བྱུས་དང་སྒྲི

ག་གཞི་གི་གནད་དོན་ངོ་མ་ངོ་སྤྲོད་འབདཝ་ཨིན: 

• གནམ་གཤིས་འགྱུར་བ་ལུ་མཐུན་འགྱུར 

• མཐུན་འགྱུར་འཛིན་སྐྱོང་ 

• སྐྱེ་ལྡན་གནས་སྟངས་རིམ་ལུགས་ཐོག་འཛིན་སྐྱོང་ 

༡་༡ མཐུན་འགྱུར: གནམ་གཤིས་འགྱུར་བ་ངོས་འཛིན་འབད་དགོཔ 

གན 

 

 

 

“གནམ་གཤིས་འགྱུར་བ་ལུ་མཐུན་འགྱུར”་ཟེར་མི་གི་མིང་ཚིག་འདི་ གནམ་གཤིས་འགྱུར་བ་ལུ་བརྟེན་གནོད་པ་དང་ གནོད་པ་འདི་ཚུ་ལུ་གདོང་

ལན་འབད་ནི་ལུ་ཐབས་ཤེས་བཏོན་མི་ལུ་དགོ། གནམ་གཤིས་འགྱུར་བ་མར་ཕབ་འདི་ གནམ་གཤིས་འགྱུར་བ་འབྱུང་བཅུག་མི་རླུང་རིགས་ཕྱིར་

བཏང་མར་ཕབ་འབད་མི་ལུ་དགོ། གནམ་གཤུས་མཐུན་འགྱུར་ལུ་ འགྲེལ་བཤད་ལེ་ཤ་ཡོད་རུང་ གནམ་གཤིས་འགྱུར་བ་བསླབ་སྟོན་གྲོས་ཚོག

ས་ཀྱིས་ 

གནམ་གཤིས་འགྱུར་བ་ ཡངན་ འདི་གིས་གནོད་པ་ཚུ་ལུ་ རང་བཞིན་གིྱ་རིམ་ལུགས་ ཡངན་ སྐྱེ་འགྲོ་རིམ་ལུགས་ལུ་ སྙོམས་མཐུ

ན་བཟོ་མི་ཡང་ གནོད་ཉེན་ ཡངན་ ཁེ་ཕན་གིྱ་གོ་སྐབས་ མར་ཉམས་བཅུག་ནི་ལུ་དགོ། མཐུན་འགྱུར་ལུ་དབྱེ་བ་ལེ་ཤ་ཡོད་མི་ཡང་ 

རེ་འདུན་ རང་སྐྱོང་དང་འཆར་གཞི་ཚུ་ཨིན། 

རེ་འདུན་གྱ་ིམཐུན་འགྱུར: གནམ་གཤིས་འགྱུར་བ་གི་གནོད་པ་ཚུ་མ་འབྱུང་བའི་སྔར་གོང་ལས་ མཐུན་འགྱུར་བཟོ་མི་ལུ་དགོ་ འདི་ལུ

་མཐུན་འགྱུར་ཁྱད་རིག་ཅན་ཟེར་ཡང་འགོ 

གནད་དོན་ངོ་མ: “མཐུན་འགྱུར” གནམ་གཤིས་འགྱུར་བའི་དོན་ལུ་ ལས་སྣ་སྣ་ཚོགས་ཚུ་རྩིས་ཏེ་ སྲིད་བྱུས་དང་ མི་སྡེ་གི་གནམ་གཤིས་

འགྱུར་བ་ལུ་གདོང་ལན་འབད་མི། སྐྱེ་ལྡན་རིགས་སྣ་སྐྱོང་བཞག་འཐབ་མི་ཁྲིམས་ཀྱི་སྒྲིག་གཞི་གི་ལག་ལེན་དང་རྣམ་བཞག་ཚུ་ དབྱེ་དཔྱད་

དང་ཡར་དྲག་བཏང་ཐོག་ སྲིད་བྱུས་བཟོ་མི་ འཛིན་སྐྱོང་པ་དང་ གཞན་འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་ འཆར་གཞི་དང་ རེ་འདུན་སྐྱེ་ཐོག་ གན

མ་གཤིས་འགྱུར་བའི་གནོད་ཉེན་ལས་མར་ཕབ་དང་ གནོད་པ་ལས་གདོང་ལན་འབད་ཚུགས་མི་མཐུན་འགྱུར ་གིྱ་ཐབས་ལམ་བརྩམ་ཚུགས། 



  

19 གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགྲོད་ན་ སྐྱེ་ལྡན་རིགས་སྣ་འཛིན་སྐྱོང་མཐུན་འགྱུར་བཟོ་ནི་ལུ་ ཁྲིམས་དོན་དང་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་ཡིག་ཆས། 
 
 

རང་སྐྱོང་གི་མཐུན་འགྱུར: གནམ་གཤིས་འགྱུར་མི་ལུ་ སེམས་ཚོར་ཐོག་མཐུན་འགྱུར་བཟོ་མིན་པར་ རང་བཞིན་རིམ་ལུགས་ལུ་སྐྱེ་

ལྡན་གནས་སྟངས་ཀྱི་འགྱུར་བ་དང་ ཁྲོམ་གིྱ་ཐང་གཞི་ལུ་བརྟེན་ ཡངན་ སྐྱེ་འགྲོའི་རིམ་ལུགས་ལུ་བདེ་སྐྱིད་ལུ་འགྱུར ་བ་ལུ་བརྟེན་མ

ཐུན་འགྱུར་བཟོ་མི་ལུ་དགོ། འདི་ལུ་རང་བཞིན་གྱིས་བཀུལ་བའི་མཐུན་འགྱུར་ཟེར་ཡང་དགོ། 

འཆར་གཞི་ཅན་གྱ་ིམཐུན་འགྱུར: གནས་སྟངས་འདི་ལུ་ འགྱུར་བཅོས་བྱུང་མི་ ཡངན་ འབྱུང་སྲིད་མི་གིྱ་ཚོར་བ་ཐོག་ སྲིད་བྱུས་ཀྱི་གྲོ

ས་ཆོད་བྱུང་མི་ཡང་ གནས་སྟངས་ཨ་རྟག་ཧ་ལུགས་བཟོ་ནི་གི་མཐུན་འགྱུར་ལུ་དགོ། 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

གནམ་གཤིས་འགྱུར་བ་ལུ་གདོང་ལན་མདངས་སྣ

 
 

གནོད་ཉེན་འབྱུང་བཅུག་མིའི་དཀའ་ངལ་སེལ་ནི
གཞི་ཆགས་སའི་ས་ཁོངས་ཀྱི་གནོན་ཤུགས་མར་ཕབ: སྐྱེ་ལྡན་གནས་སྟངས་རིམ་ལུགས་ལུ་གནོད་ཉེན་འབྱུང་སྲིད་ 
བཅུག་མི་གནོན་ཤུགས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་སེལ་ནི། དཔྱེ་འབདན: དུག་ཅན་གིྱ་བཙོག་པ་བཀག་སྲུང་གི་ཐབས་ཤེས་    
ཤིང་སྣ་དང་སེམས་ཅན་ཆགས་སའི་ས་ཁོངས་ཁ་བཏོར་དང་ ཆུའི་སྤུད་ཚད་ལུ་གནོད་པ། 
 

གནམ་གཤིས་ཉེན་ཁ་འཛིན་སྐྱོང་ 
གནོད་ངན་མར་ཕབ་དང་ ཕན་པ་ཡར་ཕན་ཐབས་ལུ་ གནམ་གཤིས་ཀྱི་བརྡ་དོན་ཚུ་ གོྲས་ཆོད་བཟོ་ནི་ལུ་གཅིག་སྒྲིལ་ 
བཟོ་ནི་ དཔྱེ་འབདན: སེམས་ཅན་གནས་གཅིག་ལས་གཞན་ཁར་འགྲོ་འགྲུལ་འབད་ཐབས་ལུ་ས་ཁོངས་བཟོ་ནི་ 
ལྟ་བུ། 

གདོང་ལན་ལུ་ལྕོགས་གྲུབ་ཡར་སེང་ 
གདོང་ལན་དོན་ལུ་གཞི་འགྱམ་བཙུག་ནི: དཀའ་ངལ་སེལ་ནི་གི་ལམ་ལུགས་གཞི་བཙུགས་དང་དམིགས་དོན་ཅན་གྱི་ 
ལཱ། དཔྱེ་འབདན་ གནོད་ཉེན་དབྱེ་ཞིབ་དང་འཆར་གཞི་ འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་དང་ཅིག་ཁར་གྲོས་བསྟུན་ འཐོན་ཁུངས་ 
འཛིན་སྐྱོང་ལམ་ལུགས་གསར་མ། 

གནམ་གཤིས་འགྱུར་བ་ལུ་གདོང་ལན 
གནམ་གཤིས་འགྱུར ་བའི་གནོད་པ་གི་དཀའ་ངལ་ཐད་ཀར་དུ་སེལ་ནི་ གནམ་གཤིས་ཉེན་ཁ་ལུ་གདོང་ལན་འབད་ནི་ 
 དཔྱེ་འབདན: རིགས་སྣ་གི་གནས་སྤོ་ནི་དང་ ཆུའི་རང་བཞིན་ལུ་སྙོམས་མཐུན་བཟོ་ནི། 
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20 གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགྲོད་ན་ སྐྱེ་ལྡན་རིགས་སྣ་འཛིན་སྐྱོང་མཐུན་འགྱུར་བཟོ་ནི་ལུ་ ཁྲིམས་དོན་དང་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་ཡིག་ཆས། 
 
 

ཐབས་རིག་ལག་དེབ་འདི་གིས་ སྐྱེ་ལྡན་རིགས་སྣ་སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་དོན་ལུ་ མཐུན་འགྱུར་གིྱ་དབྱེ་བ་ ཁྲིམས་དོན་དང་ སྲིད་བྱུས་ཀྱི་གདམ་ཁ་སྐོར་བ
ཀོད་དེ་ཡོད་དང་ སྐྱེད་སྡན་རིགས་སྣ་ཐད་ལུ་ མཐུན་འགྱུར་གིྱ་ཚིག་འགྲེལ་འདུསཔ་འདི་ཕན་ཐོགས་ཅན་འོང: 

རང་བཞིན་རིམ་ལུགས་ལུ་གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགྲོད་མཐུན་འགྱུར་འདི་ འཛིན་སྐྱོང་གི་ཐབས་ལམ་ བསམ་སྔོན་འབད་ཡོད་པའི་གན
མ་གཤིས་འགྱུར་བགོྲད་ ངོས་འཛིན་ གྲ་སྒྲིག་དང་ གདོང་ལན་ཚུ་ སྐྱེ་ལྡན་རིམ་ལུགས་བྱད་ལས་དང་ སྐྱེ་ལྡན་རིགས་སྣ་རྒྱུན་སྐྱོང་ལུ་
མཁོ་ཆེ་བའི་ར྄ྒྱ་རྫས་ཆ་རྐྱེན་དང་ ཡུན་བརྟན་སྐྱེ་ལྡན་རིམ་ལུགས་ཞབས་ཏོག་འབད་ནི་འདི ་ཨིན། 

དཀྲ་མདོག་གི་པར་རིས་ནང་བཀོད་ཡོད་པའི་སྲིད་བྱུས་དང་ལས་སྣ་ “ཉེན་ཁ་ལུ་གཙོ་བཏོན་མི་”་ལས་ “གནོད་ཤུགས་ལུ་གཙོ་བཏོན
་མི”ནང་ མཐུན་འགྱུར་འདི་འབདཝ་ཨིན། ཉེན་ཁ་ལུ་གཙོ་བཏོན་མི་ལས་སྣ་གིས་ གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགྲོད་ཀྱིས་ མི་དང་མཐའ་
འཁོར་གནས་སྟངས་ལུ་ཉེན་འཚུབས་ཀྱི་རྐྱེན་ཅན་མར ་ཉམས་འབདཝ་ཨིནམ་དང་ གནོད་ཤུགས་ལུ་གཙོ་བཏོན་མི་ལས་སྣ་འདི་ དམི
གས་གསལ་གིྱ་གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགོྲ ད་གནོད་ཉེན་ལུ་གདོང་ལན་འབད་ནི་ལུ་བཟོ་བཀོད་འབད་འབདཝ་ཨིན། 

མཐུན་འགྱུར་གིྱ་ཐབས་ཤེས་ལེའུ་ ༤ པ་འཆར་གཟུགས་ཀྱི་འཆར་གཞི་བརྩམ་ནི་དང་ལེའུ་ ༥ པ་སྙན་ཞི་བསྡུ་འཇོམས་ཀྱི་ཐབས་ཆས་ མི་སྡེ་
ཕྱིར་སྤེལ་གིྱ་ཐབས་ལམ་ ལེའུ་ ༢ པ་དང་ ༡༠ པ་ཚུ་ག་ར་ ཉེན་ཁ་དབྱེ་དཔྱད་འབད་ནི་ལུ་ལག་ལེན་འཐབ་བཏུབ་དང་དེ་གིས་ སྲིད་བྱུས་བཟོ་
མི་ཚུ་གིས་ རང་སོའི་རྒྱལ་ཁབ་དང་ལུང་ཕྱོགས་ནང་ མཐུན་འགྱུར་གིྱ་ཐབས་ལམ་དོན་ལུ་གཞི་དོན་གཙོ་ཅན་ཚུ་ངོས་འཛིན་འབདཝ་ཨིན། 

སྒྲོམ་ གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགྲདོ་ལུ་ཉེན་ཁ་དབྱེ་དཔྱད།
མཐུན་འགྱུར་གིྱ་འཆར་གཞི་བརྩམ་ནི་འདི་སྤྱིར་ལུ་ ཉེན་ཁ་དབྱེ་དཔྱད་དང་ཅིག་ཁར་འགོ་བཙུགསཔ་ཨིན། དབྱེ་དཔྱད་འདི་གིས་  སྡེ་ཚན་ ལས
་སྡེ་དང་ མི་སྡེ་ག་གི་ནང་  གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགྲོད་ལུ་བརྟེན་གནོད་ཉེན་ཆེ་ཤོས་ཡོདཔ་ཨིན་ན་དང་ དམིགས་གསལ་མཐུན་འགྱུར་གྱི་ཐབ
ས་ཤེས་གཙོ་རིམ་ངོས་འཛིན་འབད་ནི་ལུ་རྒྱབ་སྐྱོར་འབདཝ་ཨིན། ཉེན་ཁ་དབྱེ་དཔྱད་འདི་ གོང་འཕེལ་ཉུང་བའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གཞི་བཙུག་འབད་
མི་ (རྒྱལ་ཡོངས་གདོང་ལན་དང་མཐུན་འགྱུར་གྱི་ལས་རིམ་ལྟ་བུ)བཟུམ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་གནས་ཚད་ནང་འབད་བཏུབ། འདི་མིན་རུང་ རྒྱ་ཚ
ད་ཆུང་ཀུ་ དམིགས་གསལ་དཔལ་འབྱོར་གོང་འཕེལ་ལས་འགུལ་བཟུམ་ནང་ཡང་འབད་ཚུགས། ཡུ་ཨེས་ཀྱི་རྒྱལ་སྤྱི་གོང་འཕེལ་ལས་སྡེ་གི
ས་ ལས་འགུལ་ནང་འཁོད་ནང་ ཉེན་ཁ་དང་མཐུན་འགྱུར་འཆར་གཞི་དོན་ལུ་ ཐབས་ལམ་དྲུག་ལག་ལེན་འཐབ་ཨིན: 
༡ ཉེན་ཁ་ཡོད་མེད་ཞིབ་དཔྱད 
༢ མཐུན་འགྱུར་གིྱ་གདམ་ཁ་ཚུ་ངོས་འཛིན 
༣ དཔྱད་ཞིབ་འབད་ནི 
༤ དང་ལེན་གིྱ་དོན་ལས་ལམ་ལུགས་གདམ་ཁ་རྐྱབ་ནི 
༥ མཐུན་འགྱུར་གཞི་བཙུག 
༦ མཐུན་འགྱུར་དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི། 

 



  

21 གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགྲོད་ན་ སྐྱེ་ལྡན་རིགས་སྣ་འཛིན་སྐྱོང་མཐུན་འགྱུར་བཟོ་ནི་ལུ་ ཁྲིམས་དོན་དང་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་ཡིག་ཆས། 
 
 

༡.༢ མཐུན་འགྱུར་འཛིན་སྐྱོང: གཞི་རྟེན་གྱ་ིདཔེ་བཤད་དང་ ཆ་ཤས་ངོ་མ། 

 

 

 

མཐུན་འགྱུར་འཛིན་སྐྱོང་གི་ཐབས་ཆས་ཡང་: 

• ཏན་ཏན་མེད་པའི་གནས་སྟངས་ནང་ དང་ལེན་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་འབད་ནི་ལུ་ལམ་སྡེབ 

• གནས་ཚུལ་འདུ་སྒྲིག་ སྤྲོད་ལེན་དང་ སྤྱོད་ནིའི་ལམ་ལུགས་ཡར་སེང་ 

• འཛིན་སྐྱོང་གི་གྲུབ་འབྲས་ཡར་དྲག་འཐོན་ཐབས་ལུ་སྒྲིག་གཞི་དང་ གྲུབ་འབྲས་ག་དེ་འབད་བཏོན་ནི་གི་བསྒྱུར་བཅོས་ཅན། 

མཐུན་འགྱུར་འཛིན་སྐྱོང་གིས་ ད་ལྟོ་འབད་བའི་སྒང་གི་དང་ དུས་མཚམས་གཞི་བཙུག་ ལྟ་ཞིབ་ལག་ལེན་ཐོག་ ཏན་ཏན་མེད་པའི་གནས་སྟངས་

ནང་ རང་བཞིན་གྱི་རིམ་ལུགས་ཀྱི་གོ་བ་དང་འཛིན་སྐྱོང་ཡར་དྲག་བཏངམ་ཨིན། འདི་དེ་ འཐོན་ཁུངས་ལུ་གོྲས་ཆད་བཟོ་ནི་ སྔར་སྲོལ་གིྱ་ལམ་

ལུགས་ ཚར་ཅིག་གདམ་ཁ་འབད་བཞིནམ་ལས་ རྟག་དཔྱད་དུམ་གྲ་རེ་ལས་མ་འབད་མི་ གོ་བ་མ་ལེན་མི་དང་ ཉོམས་སྒྲིག་མ་འབད་མི་ ལེ་

ཤ་ཡོད་མི་ལས་མ་འདྲཝ་སོ་སོ་ཅིག་ཨིན། འཛིན་སྐྱོང་མཐུན་འགྱུར་གྱིས་ སྔར་ཡོད་གི་རིག་པ་ཚུ་མཉམ་སྦྱོར་འབད་ནི་ དང་ལེན་གཞན་འཚོལ་ནི

་དེ་ཚུ་གིས་གྲུབ་འབྲས་ཐད་ཀར་དུ་སྔོན་དཔག་འབད་ནི་ གཞི་བཙུག་གི་དོན་ལུ་དང་ལེན་གཅིག་ལས་མ་དོར་བ་གཞན་ཡང་ལེན་ནི་ གྲུབ་འབྲས་

ཚུ་ སྔོན་དཔག་འབད་མི་དང་འདྲ་ག་མ་འདྲ་ཞིབ་དཔྱད་འབད་ནི་དང་ གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ས་འོང་པའི་འཆར་གཞི་ལུ་ལག་ལེན ་འཐབ་ནི ་ཨིན། འཛིན་

སྐྱོང་མཐུན་འགྱུར་འདི་ འབད་ཐོག་སྦྱང་ནི་ཟེར་ཡང་སླབ་སྲོལ་ཡོད། 

གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགོྲད་ལུ་མཐུན་འགྱུར་དང་ འཛིན་སྐྱོང་མཐུན་འགྱུར་གིྱ་མིང་ཚིག་གཉིས་དོན་དག་སོ་སོ་ལུ་གོཝ་ཨིནམ་དང་ འདི་ཚུ་ གན

མ་གཤིས་འགྱུར་བགོྲད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་ཅིག་ཨིན་རུང་ འཛིན་སྐྱོང་མཐུན་འགྱུར་དེ་ གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགྲོད་ཀྱི་སྐབས་ཐོབ་ལུ་མེདན་པར་ དོན་

དག་གཞན་གིྱ་དོན་ལུ་ ལོ་ལེ་ཤ་རིང་ལུ་ལག་ལེན་འཐབ་ཡོད། ཨིན་རུང་ འཛིན་སྐྱོང་མཐུན་འགྱུར་འདི་ གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགྲོད་ཀྱི་མཐུན་འ

གྱུར་གིྱ་ཐབས་ལམ་གཞི་བཙུག་གི་ཆ་ཤས་ཁག་ཆེ་ཤོས་ཅིག་ཨིན་ འདི་ཡང་ མཐུན་འགྱུར་གིྱ་ཐབས་ཤེས་བཏོན་མི་ཚུ་ ཏག་པ་ཏན་པ་མེད་པའི་

དཀའ་ངལ་དང་  སྐྱེ་ལྡན་རིམ་ལུགས་ཀྱི་གདོང་ལན་མགུ་རྙོགས་དྲགས་ཡོདཔ་ལས་ འཛིན་སྐྱོང་མཐུན་འགྱུར་གྱིས་དཀའ་ངལ་དེ་ཚུ་ སེལ་འཐ

བ་འབདཝ་ཨིན། 

གནད་དོན་ངོ་མ: མཐུན་འགྱུར་འཛིན་སྐྱོང་འདི་ གནས་སྟངས་འགྱུར་མི་དང་ ཉམས་མྱོང་འཐོབ་མི་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ ཡང་བསྐྱར་ཐོག་

གོྲས་ཆད་བཟོ་ནིའི་ལམ་ལུགས་ལུ་སླབ་ཨིན། འདི་གིས་ སྲིད་བྱུས་བཟོ་མི་དང་ འཛིན་སྐྱོང་པ་གཉིས་ཆ་ར་ལུ་ གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགོྲ

ད་ཀྱི་བྱ་སྟབས་མ་བདེ་མི་ གསལ་ཐབས་ལུ་ཐབས་ཆས་ཚུ་མཁོ་སྤྲོད་འབདཝ་ཨིན།



  

22 གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགྲོད་ན་ སྐྱེ་ལྡན་རིགས་སྣ་འཛིན་སྐྱོང་མཐུན་འགྱུར་བཟོ་ནི་ལུ་ ཁྲིམས་དོན་དང་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་ཡིག་ཆས། 
 
 

གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགོྲད་མཐུན་འགྱུར་ལུ་ འཛིན་སྐྱོང་མཐུན་འགྱུར་མཁོ་ཆེ་དང་ འཛིན་སྐྱོང་མཐུན་འགྱུར་གཞི་བཙུག་ལུ་ཁྲིམས་ཀྱི་སྒྲིག་གཞི་

ཚུ་དགོཔ་ཨིན། ཨིན་རུང་ སྐྱེ་ལྡན་རིགས་སྣའི་དོན་ལུ་ཧེ་མ་ལ་ཡོད་པའི་ཁྲིམས་ལུགས་ཚུ་ འཛིན་སྐྱོང་མཐུན་འགྱུར་གིྱ་དོན་ལས་ལཱ་འཁོལ་མ་

ཚུགས་དོ་ཡོདཔ་དང་ དེ་ཡང་ ཁྲིམས་ལུགས་ལུ་ ལག་ལེན་གྱི་དོན་ལས་ ལམ་སྟོན་གསལ་ཏོག་ཏོ་ཅིག་དང་ བྱ་བའི་གནད་སྤྱོད་ཚུ་ཁ་གསལ་

སྦེ་ཧིང་སངས་ས་ཅིག་མེད་མི་ལུ་བརྟེན་ཨིན། ཡུ་ཨེས་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་འབད་བ་ཅིན་ འཛིན་སྐྱོང་མཐུན་འགྱུར་ལོ་ལེཤ་གི་དོན་ལས་ལག་ལེན་འ

ཐབ་ཡོད་རུང་ ལས་སྡེ་ཡིག་ཚང་ལས་མུ་མཐུད་མ་འབདཝ་ འཛིན་སྐྱོང་མཐར་མ་འཕྱིན་དང་ ལམ་ལུགས་ལོག་སྤྱོད་འབད་ཡོད། འཛིན་སྐྱོང་མཐུ

ན་འགྱུར་ལུ་ བྱ་བའི་གནད་སྤྱོད་ཁ་གསལ་འབད་མེད་མི་ལུ་ མ་དངུལ་ཟད་འགྲོ་བཏང་ནི་ལུ་དབང་ཚད་སྐོར་ཁ་བཏང་ཡོད། 

འཛིན་སྐྱོང་མཐུན་འགྱུར་གཞི་བཙུག་ལུ་ ཧེ་མ་གི་ཉམས་མྱོང་དང་འཁྲིལ་ ང་བཅས་ཀྱིས་སླབ་ཚུགས: 

• འཛིན་སྐྱོང་འཆར་གཞི་མ་བཟོ་བའི་སྔར་གོང་ལུ་ འཛིན་སྐྱོང་མཐུན་འགྱུར་འདི་ གནས་ཚུལ་བསྡུ་ལེན་མ་འབད་ནི་ལུ་ཡོལ་ཐབས་མེད

ན་དང་  ལཱ་འབད་ཐོག་ཉམས་མྱོང་ཟེར་མི་གི་ཚིག་དོན་འདི་ གནས་ཚུལ་ཚུ་ཚུལ་མཐུན་འབད་དབྱེ་དཔྱད་མ་འབད་ནི་ལུ་ཡོལ་ཐབས་

མེདན། 

• འཛིན་སྐྱོང་མཐུའ་འགྱུར་གིྱས་ བཀོལ་སྤྱོད་མེདན་པའི་ཉམས་སྲུང་གིྱ་གདམ་དབང་ལས་ རང་བཞིན་གིྱ་འཐོན་སྐྱེད་བོར་ཅན་འབད་ལག

་ལེན་འཐབ་ནི་ལུ་ཕན་རྒྱབ་འབད་ནི་མེད། འཛིན་སྐྱོང་མཐུན་འགྱུར་འདི་ གུ་ཡངས་བཟོ་ནི་གི་སྒྲིག་གཞི་མེདན་དང་ འདི་གིས་རང་བཞི

ན་འཐོན་སྐྱེད་ཉམས་སྲུང་དང་འཛིན་སྐྱོང་ལུ་ སྐྱེ་ལྡན་རིམ་ལུགས་ལུ་ཕན་པའི་ཐབས་ལམ་ཚུ་ངོས་འཛིན་འབདཝ་ཨིན། 

• འཛིན་སྐྱོང་མཐུན་འགྱུར་འདི་ མཚན་རིག་གིྱ་སྦྱོང་ལཱ་མཁོ་ན་ གཞན་ལས་སྡེ་ག་གིས་ཡང་ལཱ་འགན་དང་འགན་འཁུར་མེད་མི་མེན་པར

་ འཛིན་སྐྱོང་མཐུན་འགྱུར་གྱིས་ འཛིན་སྐྱོང་ཐབས་ལམ་ཡར་དྲག་བཏང་ཐབས་ལུ་ མཚན་རིག་གི་ལམ་ལུགས་ལག་ལེན་འཐབ་ཨིན

། ཐབས་ལམ་འདི་ཚུ་ མི་སྡེ་ལུ་ཕན་ཁུངས་དང་ དཔལ་འབྱོར་གིྱ་གོས་མཁོ་ཡོད་མི་གི་དམིགས་དོན་དང་དམིགས་ཡུལ་འགྲུབ་ནི་ལུ་

ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ཨིན། 

  

 

 

 



  

23 གནམ་གཤིས
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

སྒྲོམ:

སྔར་གིྱ

འཕྲལ

གྲུབ་མ

ཐབས

གནས

ཐབས

ས་འགྱུར་བགྲོད་ན་ སྐྱེ་ལྡ

: འཛིན་སྐྱོང་མཐུན

གིྱ་གནས་སྟངས་ད

ལ་གྱི་དོན་ལུ་འབད

མཐའ་ཚུ་བརྟག་ཞི

ས་ལམ་གྱི་དོན་སྨིན

ས་ཚུལ་གསརཔ་ལ

ས་ལམ་ཚུ་སྙོམས་སྒྲི

ན་རིགས་སྣ་འཛིན་སྐྱོང་མ

ན་འགྱུར་གྱི་དོན་ལ

དང་ གནས་ཚུལ་ 

ད་ (ཁྲིམས་ཡིག་ 

ཞིབ་དང་ ལག་ལེན

ན་དང་ ཁྲིམས་མཐུ

ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ

སྒྲིག་དང་ གནས

བརྟག་ཞིབ

སྙོམས་སྒྲིག

མཐུན་འགྱུར་བཟོ་ནི་ལུ་ ཁྲི

ལས་ལམ་ལུགས་ཁ

འབྲེལ་ཡོད་ལས་

སྲིད་བྱུས་ གནང་

ན་བཟག་པོ་ཚུ་གཞི

ཐུན་ འགྲོས་ངོ་མ་ཚུ

སྟེ་ དུས་མཚམས་ལུ

་སྟངས་ག་ར་དུས་

འཛིན་སྐྱོང་མ

དབྱེ་

བལྟ་

ག

ཁྲིམས་དོན་དང་སྲིད་བྱུས་ཀྱི

ཁག་དྲུག

་སྡེ་ སྤྱིར་གྱི་དམིག

ང་བ་ ལས་རིམ་ལ་

ཞི་བཙུག་གི་དོན་ལུ

ཚུ་བལྟ་ཞིབ་འབད

ལུ་བསྐྱར་ཞིབ་ དོན

་མཚམས་ནང་ལོག

མཐུན་འགྱུར་གྱི་འ

་ཞིབ

་ཞིབ

ཀྱི་ཡིག་ཆས། 

གས་དོན་ཚུ་བརྟག

་སོགས་པ)ཐབས

ལུ་འཛིན་སྐྱོང་ 

ད་ནི 

དོན་སྨིན་ཅན་དབྱེ་ཞིབ

ག་བསྐྱར་ཞིབ་འབ

འཁོར་རིམ 

བཟོ་བཀོད

ལག་ལེན

ག་དཔྱད་འབད་ནི 

ས་ཤེས་བརྩམ་སྟེ་ཆ

བ་འབད་ནི 

བད་ནི 

ཆ་འཇོག་འབད་ནི

 



  

24 གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགྲོད་ན་ སྐྱེ་ལྡན་རིགས་སྣ་འཛིན་སྐྱོང་མཐུན་འགྱུར་བཟོ་ནི་ལུ་ ཁྲིམས་དོན་དང་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་ཡིག་ཆས། 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

པར་རིས: རང་བཞིན་འཐོན་བསྐྱེད་འཛིན་སྐྱོང་མཐུན་འགྱུར། 

པར་རིས་ནང་ཡོད་མི་རིས་མོ་གིས་ ནགས་ཚལ་འཐོན་སྐྱེད་འཛིན་སྐྱོང་ས་དོན་ལུ་ འཛིན་སྐྱོང་མཐུན་འགྱུར་ལག་ལེན་སྐོར་བཤདཔ་ཨིན། པར་རི

ས་འདི་ གཞན་རང་བཞིན་འཐོན་ཁུངས་འཛིན་སྐྱོང་གི་དོན་ལུ་སྒྲིག་བཀོད་འབད་དེ་ལག་ལེན་འཐབ་བཏུབ། 

༡.༣ སྐྱེ་ལྡན་རིམ་ལུགས་འཛིན་སྐྱོང་། 

 

 

 

 

 

འཛིན་སྐྱོང་འཆར་གཞི་བརྩམ་ནི 

འགོ་ཐོག་གི་ནགས་ཚལ་མཛོད་ཐོ

འཛིན་སྐྱོང་ཐབས་ཤེས་གཞན་ལག་ལེན་འཐབ་ནི

བལྟ་ཞིབ་དང་ལོག་མཛོད་ཐོ་

དམིགས་ཡུལ་དང་དམིགས་དོན་ངོས་འཛིན་འབད་ནི

འཛིན་སྐྱོང་ཐབས་ཤེས་གཞན་ངོས་འཛིན་འབད་ནི

འཛིན་སྐྱོང་ཐབས་ཤེས་གཞན་ངོས་འཛིན་འབད་དེ་གདམ་ཁ་འབད་ནི

གནད་དོན་ངོ་མ: གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགོྲད་ཀྱི་གནས་སྟངས་ན་ སྐྱེ་ལྡན་རིགས་སྣ་དོན་སྨིན་ཅན་འབད་འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་ནི་དོན་ལུ་ སྐྱེ་ལྡ

ན་གནས་སྟངས་རིམ་ལུགས་ཀྱི་ ཕྱི་ནང་དང་སྲོག་ཆགསཚུ་གི་ཆ་ཤས་ལུ་འགྱུར་བ་ཚུ་གི་སྐོར་ཤེས་དགོ། སྐྱེ་ལྡན་གནས་སྟངས་རིམ་ལུག

ས་གཞི་བཞག་འཛིན་སྐྱོང་གིས་ དམིགས་གསལ་གྱི་རིགས་སྣ་ འཐོན་ཁུངས་དང་ འཇིགས་ཉེན་ ཡང་ན་  སྡེ་ཚན་ཚུ་་གི་མ་དོར་བ སྐྱེ་ལྡན

་རིགས་སྣ་སྐྱོང་ཐབས་སྐོར་ ཁ་གསལ་འབད་བཤདཔ་ཨིན། 



  

25 གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགྲོད་ན་ སྐྱེ་ལྡན་རིགས་སྣ་འཛིན་སྐྱོང་མཐུན་འགྱུར་བཟོ་ནི་ལུ་ ཁྲིམས་དོན་དང་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་ཡིག་ཆས། 
 
 

 

སྐྱེ་ལྡན་གནས་སྟངས་རིམ་ལུགས་གཞི་བཞག་འཛིན་སྐྱོང་འདི་ འཛིན་སྐྱོང་མཐུན་འགྱུར་དང་འདྲ་ འདི་ཡང་ སྐྱེ་ལྡན་གནས་སྟངས་རིམ་ལུགས་

འཛིན་སྐྱོང་གིས་ ངོས་འཛིན་འབད་ཡོད་པའི་ས་གནས་གཅིག་གི་ ཕྱི་ནང་དང་སྲོག་ཆགས་ཀྱི་ཆ་ཤས་ཚུ་གི་བར་ན་ཕན་ཚུན་འབྲེལ་བའི་སྣ་མང་སྐོ

ར་གཙོ་བོ་བཏོནམ་ཨིན། གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགོྲད་ཀྱི་བསྒྱུར་བ་བྱུང་ཅིག་མི་ཡང་ ཆུ་ཚུ་ལུ་དྲོད་ཚད་དང་རྫས་སྦྱོར་ལུ་བསྒྱུར་བ་ རིགས་སྣ་གས

རཔ་འོང་ནི་ ས་གནས་འདི་ནང་ལུ་རྐྱངམ་ཅིག་ལྡན་པའི་རིགས་སྣ་ཚུ་ཡལ་འགྱོ་ནི་དང་ བཅུད་ཅན་འཁོར་རིམ་དང་ ཆུའི་འཁོར་རིམ་ལུ་བསྒྱུར་བ་

ཚུ་ཨིན། འཐོན་ཁུངས་འཛིན་སྐྱོང་གི་བཟོ་བཀོད་རྙིངམ་གིས་ དམིགས་བཏད་འབ་དཡོད་པའི་འཐོན་ཁུངས་གཅིག་རྐྱངམ་ཅིག་(དཔེར་ན་ དཔལ

་འབྱོར་སྙིང་པོ་ལྡན་པའི་ཤིང་ཆས)་ལུ་གཙོ་བོ་བཏོན་དོ་ཨིན། སྐྱེ་ལྡན་གནས་སྟངས་རིམ་ལུགས་འཛིན་སྐྱོང་གིས་ འཛིན་སྐྱོང་པ་དང་ འབྲེལ་ཡོད་

ལས་སྡེ་ཚུ་གི་ དམིགས་བཏད་འབད་ཡོད་པའི་འཐོན་ཁུངས་དང་ སྐྱེ་ལྡན་གནས་སྟངས་རིམ་ལུགས་ཀྱི་ཆ་ཤས་དང་ཞབས་ཏོག་བར་ན་ཕན་ཚུན་

དཔེ་འབདན་ སྲོག་བཅད་མི་(སེམམ་ཅན་གཞན་བསད་ཟ་མི་སྲོག་ཆགས)དང་ སྲོག་ཟས་(སེམས་ཅན་གཞན་གྱི་ཟ་མི་སྲོག་ཆགས)ཀྱི་བར་ན་

ཕན་ཚུན་ བཅུད་ལྡན་དང་ཆུའི་འཁོར་རིམ་ དེ་ལས་ རིམ་ལུགས་ལུ་མི་སྡེ་གིས་དབང་ཤུལ་ངོས་འཛིན་འབད་བཅུགཔ་ཨིན། 

སྐྱེ་ལྡན་གནས་སྟངས་རིམ་ལུགས་འཛིན ་སྐྱོང་ཡང་ འཛིན་སྐྱོང་མཐུན་འགྱུར་བཟུམ་ གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགྲོད་ན་ སྐྱེ་ལྡན་རིགས་སྣ་མཐུན་འ

གྱུར་བཟོ་ནི་ལུ་ ཆ་ཤས་ངོ་མ་ཅིག་ཨིན། 

སྐྱེ་ལྡན་རིགས་སྣ་མཐུན་བགྲོད་ཀྱིས་ འཐུས་མི་རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་གིས་ སྐྱེ་ལྡན་གནས་སྟངས་རིམ་ལུགས་གཞི་བཞག་ཐོག་མཐུན་འགྱུར་ལག་ལེན་

འཐབ་དགོཔ་སྦེ་གསོལ་འདེབས་འབད་ཡོད། 

ལེའུ་ ༧ པ་ནང་ ལས་སྡེ་སོ་སོ་ ཡིག་སྡེ་ ཚོང་སྡེ་ཚུ་གིས་ གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགོྲད་ཀྱི་མཐུན་འགྱུར་ནང་སྐྱེ་ལྡན་གནས་སྟངས་རིམ་ལུགས་

སྤྱིར་ཁྱབ་ཚུགསཔ་བཟོ་ནི་ལུ་ འགོ་འདྲེན་དང་བཙུག་ཐབས་ལུ་ ཁྲིམས་དོན་དང་ སྲིད་བྱུས་ཀྱི་ཡིག་ཆས་ཚུ་གི་སྐོར་ཁ་གསལ་སྦེ་བཀོད་ཡོད། 

 

 

 

 

 

སྒྲོམ་: སྐྱེ་ལྡན་རིགས་སྣ་མཐུན་བགྲོད་ལུ་ སྐྱེ་ལྡན་གནས་སྟངས་རིམ་ལུགས་ཐབས་ལམ་གྱ་ིརྣམ་གཞག་ཁག་ ༡༢ པ། 

ས་ཆུ་དང་འཚོ་བའི་འཐོན་ཁུངས་འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་དགོ་པའི་དམིགས་དོན་ཡང་ མི་སྡེ་གིས་གདམ་ཁ་ལུ་བརྟེན་ཨིན། 

འཛིན་སྐྱོང་འདི་ འོས་བབ་ཡོད་པའི་གནས་རིམ་དམའ་ཤོས་ཚུན་ལུ་ཕྱིར་སྤེལ་འབད་དགོ། 

སྐྱེ་ལྡན་གནས་སྟངས་རིམ་ལུགས་འཛིན་སྐྱོང་པ་ཚུ་གིས་ ཁོ་གིས་འབད་མི་ལཱ་གིས་ ཉེ་འདབས་དང་ སྐྱེ་ལྡན་གནས་སྟངས་རིམ་ལུགས་གཞན་

ལུ་ཕན་གནོད་(ངོ་མ་དང་ འབྱུང་སྲིད་ནི་)ཚུ་བརྩི་འཇོག་འབད་དགོ། 

སྐྱེ་ལྡན་གནས་སྟངས་རིམ་ལུགས་ཞབས་ཏོག་བཞག་ཐབས་ལུ་ སྐྱེ་ལྡན་གནས་སྟངས་རིམ་ལུགས་ཉམས་སྲུང་གི་རྟེན་གཞི་དང་ལཱ་འགན་འདི་  



  

26 གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགྲོད་ན་ སྐྱེ་ལྡན་རིགས་སྣ་འཛིན་སྐྱོང་མཐུན་འགྱུར་བཟོ་ནི་ལུ་ ཁྲིམས་དོན་དང་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་ཡིག་ཆས། 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

འཛིན་སྐྱོང་མཐུན་འགྱུར་གིྱ་ཉམས་མྱོང་ཚུ་དབྱེ་ཁག་གཉིས་སྦེ་འཕྱལ་ཚུགས་ འདི་ཡང་ ཞི་བའི་ཐོག་དང་ངར་ཡེང་ཡེ་འབད། ཞི་བའི་ཐོག་འཛིན་

སྐྱོང་མཐུན་འགྱུར་སྐབས་ ཐབས་ཤེས་གཞན་ཚུ་བརྟག་དཔྱད་འབད་དེ་ འཛིན་སྐྱོང་གི་ལས་སྣ་ལེགས་ཤོས་ འོས་འབབ་ལྡན་མི་བཟོ་བཀོད་འབ

ད་དེ་ ལག་ལེན་འབདཝ་མ་ཚད་ བལྟ་ཞིབ་དང་དབྱེ་དཔྱད་འབད་མི་གིས་སྙོམས་མཐུན་བཟོཝ་ཨིན། ངར་ཡེང་ཡེ་འཛིན་སྐྱོང་མཐུན་འགྱུར་སྐབས

་འཛིན་སྐྱོང་པ་ཚུ་གིས་ ལས་སྣ་ག་འདི་དྲག་ཤོས་ཨིན་ན་ ངོ་སྤེལ་མ་ཚུགས་ནི་དེ་གིས་ གདམ་ཁ་ཅན་གིྱ་ལས་སྣ་ལེ་ཤ་བཟོ་བཀོད་འབད་དེ་ལ

ག་ལེན་འཐབ་ཨིན། དམིདས་དོན་གྲུབ་མི་ལས་སྣ་ཕན་ནུས་ཅན་ངོས་འཛིན་གྱི་དོན་ལུ་ གཞི་བཙུག་འབད་མི་ལས་སྣ་ག་ར་བལྟ་ཞིབ་དང་དབྱེ་ད

པྱད་འབདཝ་ཨིན། ངར་ཡེང་ཡེ་འཛིན་སྐྱོང་མཐུན་འགྱུར་འདི་ ལག་ལེན་དང་གཞི་བཙུག་འབད་ནི་ལུ་ལཱ་ཁག་ཅིག་ཨིན་རུང་ གནམ་གཤིས་འགྱུ

ར་བགོྲད་ཀྱི་གནས་སྟངས་ལུ་ སྐྱེ་ལྡན་གནས་སྟངས་རིམ་ལུགས་ཀྱི་སྐོར་གོ་བ་ལེན་ནི་དང་ འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་ནི་དོན་ལུ་ཕན་ནུས་ཅན་ཅིག་ཨིན། 

ལུང་ཕྱོགས་ཁག་སོ་སོ་ཚུ་ནང་ ངར་ཡེང་ཡེ་འཛིན་སྐྱོང་མཐུན་འགྱུར་གྱི་རིག་པ་དང་ཐབས་ཤེས་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་འདི་ གནམ་གཤིས་འགྱུར་བ

གོྲད་ལུ་གདོང་ལན་ངོ་མ་ཅིག་ཨིན་རུང་ འཛིན་སྐྱོང་པ་ཚུ་གིས་ དེ་ བློ་གཏད་ཚུགསཔ་དང་དོན་མིན་ཅན་འབད་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་དོན་ལུ་ ཁྲིམས་

དོན་གིྱ་གནང་བ་དང་ལམ་སྟོན་ཚུ་ལེན་དགོཔ་འོང་། 

 

 

སྐྱེ་ལྡན་གནས་སྟངས་རིམ་ལུགས་ཀྱི་ཐབས་ལམ་ལུ་དམིགས་བཏད་ཀྱི་གཙོ་རིམ་འབད་བཞག་དགོ།

སྐྱེ་ལྡན་གནས་སྟངས་རིམ་ལུགས་འདི་ རིམ་ལུགས་ཀྱིས་ལཱ་འཁོལ་ཚུགས་མི་ལྕོགས་གྲུབ་དང་འཁྲིལ་འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་དགོ། 

འགྱུར་ནི་འདི་མེད་ཐབས་མེདཔ་ཨིནམ་ འཛིན་སྐྱོང་པ་གིས་ཁས་ལེན་འབད་དགོ། 

སྐྱེ་ལྡན་གནས་སྟངས་རིམ་ལུགས་ཐབས་ལམ་གྱིས་ སྐྱེ་ལྡན་རིགས་སྣ་ཉམས་སྲུང་དང་ལེན་སྤྱོད་བར་ན་ ཁྱད་མཉམ་འདྲན་འདྲ་བཞག་དགོ། 

སྐྱེ་ལྡན་གནས་སྟངས་རིམ་ལུགས་ཐབས་ལམ་གྱིས་ འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ་ མཚན་རིག་དང་ནང་པའི་ དེ་ལས་ས་གནས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་

རྩིས་པའི་ རིག་པ་གསར་མ་དང་ལག་ལེན་ཚུ་བརྩི་འཇོག་འབད་དགོ། 

སྐྱེ་ལྡན་གནས་སྟངས་རིམ་ལུགས་ཐབས་ལམ་གྱིས་ མི་སྡེ་ནང་གི་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་ལས་སྡེ་དང་ མཚན་རིག་པ་ཚུ་འབྲེལ་བཏོགས་འབད་ད

གོ། 



  

27 གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགྲོད་ན་ སྐྱེ་ལྡན་རིགས་སྣ་འཛིན་སྐྱོང་མཐུན་འགྱུར་བཟོ་ནི་ལུ་ ཁྲིམས་དོན་དང་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་ཡིག་ཆས། 
 
 

༢.༡ སྦྱང་བའི་དོན་ལུ་ ལུང་ཕྱོགས་སམ་ས་གནས་ཐབས་ཆས་འབད་ལག་ལེན་འཐབ་ནི། 

 

 

 

 

ངར་ཡེང་ཡེ་འཛིན་སྐྱོང་མཐུན་འགྱུར་གིྱ་ཆ་ཤས་ངོ་མ་ཅིག་ འཛིན་སྐྱོང་ཐབས་ལམ་མ་འདྲཝ་ལེ་ཤ་ལག་ལེན་འཐབ་མི་ཚུ་ འཁོད་ཡོད་པའི་དུས་ཡུ

ན་ནང་གྲུབ་འབྲས་ལེགས་ཤོམ་ག་གི་འཐོན་ཨིན་ན་བལྟ་ནི་དོན་ལུ་ཨིན། འདི་འདྲ་བའི་ལས་འགུ་གཞི་བཙུག་འབད་ནི་དོན་ལུ་ ལུང་ཕྱོགས་སམ་

ས་ཁོངས་གདམ་ཁ་འབད་ཡོད་མི་ཚུ་ག་ར་ མོ་བཏབ་འབད་ནི་ཨིན་མ་རྒྱུ་རྐྱངམ་ཅིག་མ་གཏོགས་ གཞན་ག་ར་ཁྱད་ཆོས་ཆ་མཚུངས་འབད་དགོ 

འཐོན་ཁུངས་འཛིན་སྐྱོང་དོན་ལུ་སྔར་སྲོལ་ཁྲིམས་ལུགས་ན་ འཛིན་སྐྱོང་པ་ཚུ་ཁོ་རའི་གྲུབ་མཐའ་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་དོན་ལུ་ ལམ་སྟོན་དང་ད

བང་ཚད་ཚུ་མ་སྤྲོད་བས། ཨིན་རུང་ ངར་ཡེང་ཡེ་འཛིན་སྐྱོང་མཐུན་འགྱུར་སྒྲིག་གཞི་གིས་ ལས་སྣ་འདྲ་མིན་ཚུ་ལས་ཕན་ནུས་དང་དོན་སྨིན་ཅན་ཡོ

དཔ་ཨིན་ན་བརྟག་དཔྱད་འབདཝ་ཨིན། 

འདི་བཟུམ་གྱི་ལས་འགུལ་གྱིས་ དཔལ་འབྱོར་ཁེ་ཕན་རྒྱ་སྦོམ་འབད་བྱིནམ་ཨིན: 

• གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགོྲད་གནོད་ཤུགས་ཀྱིས་ ལུང་ཕྱོགས་ནང་འགྱུར་བ་ཚུ་རྒྱ་སྦོམ་འབད་བརྟག་དཔྱད་འབདཝ་ཨིན། 

• རྒྱལ་ཡོངས་ཁྲིམས་བཟོ་ཚོགས་པ་གིས་ མི༌སྡེ༌ནང༌ལས༌ཕར༌ཁས༌ཕན༌ཡོད༌མི༌ ལས་འགུལ་གྱི་གཅིག་སྒྲིལ་འཐོན་ཁུངས་འཛིན་སྐྱོ

ང༌གི༌ཐབས༌ལམ༌བཏོན༌མི༌ལུ༌ མ༌དངུལ༌མཁོ་སྤྲོད་འབད་ནི་ལུ་དང་འདོད་བསྐྱེད་ཨིན། 

 ༢.༢  འདྲ་མཉམ་མིན་པའི་གྲུབ་འབྲས་ལས་བཀག་ཐབས། 
 

 

 

 

གནད་དོན་ངོ་མ་: ངར་ཡེང་ཡེ་འཛིན་སྐྱོང་མཐུན་འགྱུར་གྱིས་ སྐྱེ་ལྡན་གནས་སྟངས་རིམ་ལུགས་ཀྱི་སྐོར་ཧ་གོ་ཐབས་ལུ་ རིག་ཚོད་དང་མོ་

བཏབ་ཅན་གིྱ་འཛིན་སྐྱོང་འཆར་གཞི་ལག་ལེན་འཐབ་ཨིན། མོ་བཏབ་ཀྱི་ཐབས་ཤེས་ངར་ཡེང་ཡེ་མངམ་སྦེ་ལྡན་མི་གིས་ འཛིན་སྐྱོང་པ་ཚུ་

ལུ་ གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགྲོད་ཀྱི་ འཛིན་སྐྱོང་འབད་ཡོད་པའི་འཐོན་ཁུངས་དང་ ཐབས་རིག་ག་བཟུམ་གིས་ གནོད་ཤུགས་ལུ་གདོང་ལ

ན་མགྱོགས་འདྲག་སྦེ་འབད་ཚུགས། 

གནད་དོན་ངོ་མ: འཛིན་སྐྱོང་མཐུན་འགྱུར༌ངར༌ཡེང༌ཡེ༌གི༌གྲུབ༌འབྲས༌ཡར༌དྲག༌དང༌སྦྱང༌བ༌མགྱོགས༌དྲག༌ལུ༌ཁེ༌ཕན༌ཡོད༌རུང༌ ཉེན༌ཁག༌ཆེ༌

བའི༌འཐོན༌ཁུངས༌དང༌མི༌སྡེ༌ཚུ༌ མོ༌བཏབ༌འཆར༌གཞི༌ལེགས༌ཤོམ༌མ༌བཟོ༌མི༌ལུ༌བརྟེན༌ གནམ༌གཤིས༌འགྱུར་བགོྲད་ཀྱི་གནོད་པ་འབྱུང་མ་བ

ཅུག་ཐབས་ལུ་ཐབས་ཤེས་གང་དྲག་བཏོན་དགོ། 



  

28 གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགྲོད་ན་ སྐྱེ་ལྡན་རིགས་སྣ་འཛིན་སྐྱོང་མཐུན་འགྱུར་བཟོ་ནི་ལུ་ ཁྲིམས་དོན་དང་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་ཡིག་ཆས། 
 
 

འཛིན་སྐྱོང་མཐུན་འགྱུར་ངར་ཡེང་ཡེ་གི་དོན་ལུ་ འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་ཚུ་ལས་བློ་བཏད་ མཐུན་ལམ་དང་འདྲ་མཉམ་ཚུ་དགོཔ་ཨིན། འཐོན་ཁུངས་

ལུ་གནོད་པ་མ་འབྱུང་ནིའི་དོན་ལུ་ འཆར་གཞི་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་བརྩམ་དགོཔ་དང་ སྐྱེ་ལྡན་གནས་སྟངས་རིམ་ལུགས་ཀྱི་གནས་ཚད་བལྟ་ཞིབ་འ

བད་དགོཔ་གང་ཆེ། གལ་སྲིད་འཐོན་ཁུངས་ལུ་གནོད་པ་བཀོལ་བྱུང་བ་ཅིན་ འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་བར་ན་ སྔར་ལས་ཡོད་པའི་སེམས་འཚུལ་ཚུ་ཧེ

ང་བཀལ་བཟོ་བའི་ཁར་ འཐོན་ཁུངས་དོན་ལུ་འཐབ་རྫིང་མངམ་བཟོ་འོང་། ཐབས་ཤེས་ངར་ཡེང་ཡེ་འདི་ འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་ལས་སྡེ་ག་ར་ ལྕོག

ས་གྲུབ་ཡོད ་པའི་ཁར་ ཁེ་ཕན་དང་ཉེན་ཁ་འདྲ་མཉམ་འབག་ནི་ལུ་གྲ་སྒྲིག་འབད་ཡོདཔ་ལས་ འོས་བབ་ཆེ་ཤོས་ཅིག་ཨིན། 

འཐོན་ཁུངས་སྤྱོད་མི་ཚུ་གི་བར་ན་ དཀའ་ངལ་དེ་ཚུ་མར་ཕབ་དང་འདྲ་མཉམ་ཡོད་ཐབས་ལུ་ ཁྲིམས་དོན་གིྱ་དབང་ཆ་དང་མཐུན་ལམ་དེཁག་ཆེ།

 འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་སོ་སོ་ཚུ་གི་དབང་ཆ་དང་འགན་ཁུར་ཚུ་ཁས་ལེན་འབད་དགོཔ་དང་ འཛིན་སྐྱོང་འཆར་གཞི་མགུ་ཉོགས་དྲག་ཡོད་མི་དང་འ

ཁྲིལ་ ཐབས་ལམ་གྲོས་འཆར་བཀོད་མི་ནང་དོག་སེལ་འབད་དགོ། འདི་ཡང་ འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་ཚུ་གི་བར་ན་གན་ཡིག་ཐོག་ཁས་འཆམ་ཡང་

གཞུང་གི་དགོ་དཔོན་གིས་བཟོ་དགོ། གན་ཡིག་འདི་ཚུ་ ས་གནསཔ་ཚུ་གིས་དང་ ས་གནས་དང་བརྟེན་པའི་བརྩི་འཇོག་ཚུ་གིས་ལམ་བཏོན་འབ

ད་ཚུགས་རུང་ འདི་ཚུ་ནང་ཚུད་དགོཔ: 

• རྩོད་རྙོགས་ནང་འགྲིགས་ཀྱི་དགོངས་དོན་དང་ཁྲིམས་ཀྱི་བསྐྱར་ཞིབ་བརྩིས་པའི་ ཕྱོགས་མ་བཟུ་བའི་ནང་འགྲིགས་སམ་འཆམ་ཁ 

• ལེན་སྤྱོད་པ་སྡེ་ཚན་ མོ་བཏབ་འཛིན་སྐྱོང་ཐབས་ལམ་ལག་ལེན་འཐབ་མི་ལུ་བརྟེན་ ཁོང་གིས་འཐོན་ཁུངས་ལུ་འགྱོང་རྒུད་ཕོག་མི་ལུ་

འགུད་འཐུས་སྤྲོད་ནི། 

• འཛིན་སྐྱོང་པ་གཅིག་གི་ཁེ་ཕན་ ལས་རིམ་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་མི་འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་ཚུ་ག་ར་འདྲ་མཉམ་བགོ་ནི། 

• སྡེ་ཕྲན་ཆུང་ཀུ་ ཨམ་སྲུ་ལྟ་བུ་ འོང་འབབ་ཆུང་ཀུ་ཡོད་མི་ མི་རིགས་མ་གཅིག་མི་དང་ ཆོས་ལུགས་གྲངས་ཉུང་ཚུ་ལུ་ གནོད་པ་ཡོད་

མེད་ཀྱི་མིགས་གསལ་གྱི་དབྱེ་དཔྱད། 

• ཁྱད་དངོས་གཞི་བཙུག་འབད་མི་ཚུ་འཕྲལ་འཕྲལ་རང་དཔྱེ་ཞིབ་འབད་ནི་ འདི་ཡང་ འཐོན་ཁུངས་ལུ་གནོད་པ་ཆེ་མི་འཛིན་སྐྱོང་ཁྱད་ད

ངོས་ཚུ་དངོས་འཛིན་དང་འབྱུང་མ་བཅུག་པར་ཞག་ཐབས་ལུ། 

• གཞི་བཙུག་དང་ལག་ལེན་འཐབ་མི་ལས་བསྡུ་འཇོམས་འབད་མི་མཚན་རིག་གི་གནས་ཚུལ་ཚུ་འགྱུར་བཅོས་འབད་ནི་ ཡང་ན་  མ་བ

དེནམ་བཟོ་ནི་དང་ གནོད་པ་བཀོལ་ནི་ དེ་མིན་ འཛིན་སྐྱོང་འཆར་གཞི་ནང་སྦྱང་བ་དང་དཔྱད་ཞིབ་ཀྱི་ལམ་ལུགས་ལུ་འགྱུར་བཅོས་དང་

བར་ཆད་བརྐྱབ་མི་ལུ་ ཉེས་ཆད་སྦོམ་དང་གང་མགྱོགས་འབད་བཀོལ་ནི་ཚུ་ཨིན། 

 

   



  

29 གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགྲོད་ན་ སྐྱེ་ལྡན་རིགས་སྣ་འཛིན་སྐྱོང་མཐུན་འགྱུར་བཟོ་ནི་ལུ་ ཁྲིམས་དོན་དང་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་ཡིག་ཆས། 
 
 

༢.༣  གནད་དོན་ཞིབ་འཇུག: མེག་སི་ཀོ་ལུ་ཉ་ཆེན་(ཤཱག)་གསོ་སྐྱོང་མཐུན་འགྱུར་འཛིན་སྐྱོང་། 

 

 

 

 

 

 

 

 

ཉ་ཆེན་ཤཱག་འདི་ མེག་སི་ཀོ་དཔལ་འབྱོར་ལུ་རང་བཞིན་འཐོན་ཁུངས་ཁག་ཆེ་ཤོས་ཅིག་ཨིན་ ཤཱག་གི་ཁོང་གི་ བཟའ་འཐུང་གི་འཐོན་བསྐྱེད་ བ

ལྟ་བཤལ་པ་ཚུ་ཉ་བཟུང་བ་དང་ ཆུ་བརྩལ་བརྐྱབ་པ་འོང་མི་ལས་མ་དངུལ་གྱི་འོང་འབབ་དང་ ཉ་ལུ་བརྟེན་སྡོད་མི་མི་སྡེ་ཚུ་གིས་མ་དངུལ་གཙོ་བོ་

ཨིན། ལོ་ངོ་བཅུ་ཕྲག་གཅིག་གི་རིང་ལུ་ ཉ་ཆེན་བཟུང་ནི་གི་གྲུ་དང་ ཆོག་ཐམ་ཚུ་ཚད་དང་ལྡནམ་ཅིག་བཞག་ཡོད་རུང་ ཤཱག་བཟུང་ཐོབ་མི་གི་གྱང

ས་ཁ་འདི་ཉུང་སུ་སོང་ཡོདཔ་ཨིན་མས། འདིས་མ་ཚད་ འཕྲལ་ཁམས་ལུ་ཞིབ་འཚོལ་འབད་ཡོད་མི་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ ཚོང་འབྲེལ་དོན་ལས་མེ

ག་སི་ཀོ་གི་མཚོ་ཁུག་ལས་བཟུང་ཡོད་མི་ཉ་ཆེན་གྱི་གྲལ་ལས་ ཕྱད་ཀ་ཅིག་ཉ་ཕྲུག་ཨིནམ་དང་ དེ་གིས་ ཉ་ཆེན་གིྱ་སྐྱེ་རྒྱུན་ལུ་བཏན་ཏོག་ཏོ་མེད་

པའི་ཁར་ ཉ་ཆེན་གིྱ་གྱངས་ཁ་མར་ཉམས་སོང་བའི་བརྡ་སྟོནམ་ཨིནམ་མས།  

འདི་གི་གདོང་ལན་ལུ་ མེག་སི་ཀོ་གཞུང་གིས་ ཁྲིམས༌དོན༌ཡིག༌ཆས༌གཉིས༌ ཉ༌ཆེན༌དང༌ཉ༌ཕྲུག༌གི༌རིགས༌ཚུ༌ཉམས༌སྲུང༌དང༌འཛིན༌སྐྱོང༌གི༌དོ

ན༌ལུ༌ རྒྱལ༌ཡོངས༌དང༌ལེན༌གིྱ༌འཆར༌གཞི༌དང༌ ཉ༌ཆེན༌དང༌ཉ༌ཕྲུག༌ཚུ༌ཚད༌དང༌ལྡནམ༌སྦེ༌བཟུང༌ནི༌གི༌སྒྲིག༌གཞི༌བརྩམས༌ཡོད། འཆར༌གཞི༌འདི༌

མཐུན༌འགྱུར༌ཅན༌ དྭངས༌གསལ༌ཅན༌ བཏན༌ཏོག༌ཏོ༌ཨིན༌པའ༌ཁར༌ འཛིན༌སྐྱོང༌འཆར༌གཞི༌འདི༌འགྱུར༌ཁས༌ཅན༌ ཚན༌རིག༌གི༌གནས༌ཚུལ༌ལྡན་

མི་ འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་གི་དགོཔ་ངོས་འཛིན་དང་ སྲིད་བྱུས་ཀྱི་རྒྱབ་སྣོན་ཚུ་བརྩིས་བཏུབ་སྦེ་བཟོ་བཀོད་འབད་ཡོད། སྒྲིག་གཞི་གིས་ ཉ་ཆེན་ག

སོ་སྐྱོང་གི་དོན་ལུ་སྒྲིག་གཞི་དམ་དྲགས་དང་ལག་ལེན་འཐབ་བཏུབ་བཟོ་ཨིན། ཡིག་ཆས་གཉིས་ཀྱི་ཡོངས་འབྲེལ་གྱིས་ འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་

དང་དམ་འཛིན་པ་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་དོན་མིན་ཅན་གྱི་མཐུན་འབྲེལ་ནང་ འཆར་གཞི་གོང་འཕེལ་ལས་རིམ་གྱིས་འཛིན་སྐྱོང་ཐབས་ལམ་ ཉེན་ཁ་ག

སར་པ་འཐོན་མི་ནང་ གཙུག་སྡེ་གི་ཐབས་ལམ་ གནས་ཚུལ་གསར་མ་ཁྲིམས༌དོན༌དང༌སྒྲིག༌གཞི༌ནང༌བཙུག༌ཨིན། 

གནད་དོན་ངོ་མ: མེག་སི་ཀོ་ལུ་ཉ་ཆེན་(ཤཱག)་གསོ་སྐྱོང་ལས་རིམ་འདི་མཐུན་འགྱུར་སྒྲིང་སྒྲིང་ཅིག་དང་ དེ་གིས་ གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགོྲད་

ཀྱི་ སྒྲིག་གཞི་ལུ་མཐུན་འགྱུར་གྱི་སྒྲིག་བཀོད་རྒྱབ་སྐྱོར་ཡང་: 

• སྐྱེ་ལྡན་གནས་སྟངས་རིམ་ལུགས་ཀྱི་གནས་རིམ་ན་ གྲུབ་ཚུགས་པའི་དམིགས་དོན་བཀོདཔ་ཨིན 

• རྟག་བརྟན་མེད་མི་ངོས་འཛིན་འབད་དེ་ དེ་ཚུ་གདོང་ལན་འབད་ནི་ལུ་ སྒྲིག་གཞི་གཞི་འཛུགས་འབདཝ་ཨིན 

• འཛིན་སྐྱོང་གི་ཐབས་ཤེས་དྲག་ཤོས་གང་མགྱོགས་ཤེས་ཐབས་ལུ་ དབྱེ་དཔྱད་འབད་བཏུབ་པའི་ཐབས་ལམ་སྣ་ཚོགས་ལག་ལེན་འ

ཐབ་ནི 

• བལྟ་ཞིབ་མཐུལ་ཕྱིན་འབད་དགོཔ་བཟོ་བའི་ཁར་ སྡེ་ཕྲན་སོ་སོ་ཚུ་ངོས་འཛིན་འབདཝ་ཨིན



  

30 གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགྲོད་ན་ སྐྱེ་ལྡན་རིགས་སྣ་འཛིན་སྐྱོང་མཐུན་འགྱུར་བཟོ་ནི་ལུ་ ཁྲིམས་དོན་དང་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་ཡིག་ཆས། 
 
 

མེག་སི་ཀོ་འཛིན་སྐྱོང་ལས་རིམ་འདི་འཛིན་སྐྱོང་མཐུན་འགྱུར་རབ་ཨིན་པའི་བརྡ་བཏོན་པའི་ཁར་ ཁྲིམས་ལུགས་ལྟར་གནས་དགོ་པའི་སྒྲིག་གཞི་

གིས་སྐྱེ་ལྡན་གནས་སྟངས་རིམ་ལུགས་ཐོག་འཛིན་སྐྱོང་གི་དམིགས་དོན་གྲུབ་ཚུབ་བཟོ་ཨིནམ་ཡང་ དཔེར་ན་ ཉ་ཆེན་ཤཱག་གི་ཉ་ཕྲུག་བཟུང་ནི་

ལས་མར་ཕབ་དང་  ཉ་ཆེན་རྐྱངམ་ཅིག་མེདན་པར་ གཙང་ཆུའི་ནང་གི་ཉ་རིགས་དང་ ཚད་ལས་བརྒལ་བཟུང་མ་བཅུག་པར་ ཆུ་ནང་གི་སྐྱེ་ལྡན་ག

ནས་སྟངས་རིམ་ལུགས་ལུ་འགྱུར་བ་འབྱུང་མ་བཅུག་པལ་བཞག་ཨིན། འཆར་གཞི་དེ་གིས་ ཐབས་ཡོན་ནང་བྱ་སྟབས་མ་བདེཝ་ འཛིན་སྐྱོང་འ

ཆར་གཞི་དྲག་ཤོས་བཟོ་ནི་བར་རྐྱེན་འབད་མི་ཚུ་ ལས་རིམ་གཞི་བཙུག་སྐབས་གྲུབ་ཚུགས་པའི་སྦྱང་བའི་དམིགས་དོན་སྦེ་བཟོ་ཨིན། དམིགས་

དོན་ཚུ་གི་གྲལ་ལས་ མཐོ་ཡང་: (ཀ) ཉ་ཆེན་ཤཱ་གི་སྡོད་གནས་ངོ་མ་ངོས་འཛིན་འབད་ནི་ (ཁ) ཉ་ཆེན་བཟུང་མི་ཚུ་གི་ཚེ་སྲོག་གི་གནས་སྡུད་

བསྡུ་ལེན་གིྱ་ལམ་ལུགས་ལེགས་བཅོས་དང་ཡར་དྲག་བཏང་ནི (ག) ཉ་ཆེན་གིྱ་གྱང་ཁ་ལུ་ཉེན་ཁ་ཡོད་མི་ཞིབ་དཔྱད། འཆར་གཞི་གིས་ཞིབ་འ

ཚོལ་གཙོ་བོ་རང་ མ་འོང་འཛིན་སྐྱོང་དོན་ལུ་ དཔྱེ་འབདན་ ཉ་བཟུང་མི་གྲུ་གིས་ ས་གནས་ག་སྟེ་ལུ་དང་ ནམ་དུས་ག་བཟུམ་ལུ་ ཉ་ཆེན་གྲུམ་ཅན

་བཟུང་དོ་ཨིན་ན་ཚུ་ཨིན། དེ་ལས་ སྒྲིག་གཞི་གིས་ཡང་ ངོས་འཛིན་མ་འབད་བར་ཡོད་མི་ཚད་འཛིན་གྱི་གནས་སྟངས་ ཚེ་སྲོག་དང་མཐའ་འཁོར

་གིྱ་གནས་སྟངས་ ཉ་བཟུང་གིྱ་འཕྲུལ་རིག་དང་ ལམ་སྲོལ་དང་དཔལ་འབྱོར་གྱི་དགོས་མཁོ་ཚུ་ ཞིབ་དཔྱད་འབད་དེ་གཞི་བཙུག་འབད་དགོཔ་ཚུ

་གསལ་ཏོག་ཏོ་འབད་ངོས་འཛིན་འབདཝ་ཨིན། སྒྲིག་གཞི་གིས་ མེག་སི་ཀོ་གི་ཉ་གསོ་སྐྱོང་གི་དབང་འཛིན་ རྒྱལ་ཡོངས་ཆུའི་ལུགས་སྲོལ་དང

་ཉ་གསོ་སྐྱོང་ལྷན་ཚོགས་ལུ་ འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་ག་ར་དང་གཅིག་ཁར་ གཞུང་ལྟེ་བ་དང་ ལུང་ཕྱོགས་གཞུང་ གཞུང་མིན་གིྱ་མཐའ་འཁོར་གན

ས་སྟངས་ཀྱི་ལས་སྡེ་དང་ ཉའི་འཕྲུལ་ཁང་ཚུ་བརྩིས་སྟེ་ བགོྲས་བསྟུན་འབད་དགོ་པའི་སྦེ་བཀོད་ཨིན། འཛིན་སྐྱོང་དོན་སྨིན་ཅན་བཟོ་ཐབས་ལུ་ 

བརྡ་དོན་དགོ་མི་ཚུ་སྔོན་ལས་རང་བཀོད་དེ་ འཆར་གཞི་གིས་བརྡ་དོན་ཞིབ་དཔྱད་དང་ གནས་སྡུད་བསྡུ་ལེན་ལུ་སྒྲིག་བཀོད་དང་འདོད་ཅན་བཟོ་

ཨིན།  

ཉ་བཟུང་ནི་ས་ཁོངས་དག་པ་ཅིག་ངོས་འཛིན་འབད་ཐོག་ འཆར་གཞི་དེ་གིས་ འཛིན་སྐྱོང་མཐུན་འགྱུར་ངར་ཡེང་ཡེ་ལམ་ལུགས་ལག་ལེན་འཐབ་

བཅུག་ཨིན། སྒྲིག་གཞི་འོག་ལུ་ འཆར་གཞི་གིས་ འཛིན་སྐྱོང་གི་ཐབས་ལམ་གཞན་འོས་འབབ་ཅན་ཚུ་ངོས་འཛིན་འབད་རུང་ གཅིག་ལུ་ཡང་

ཆ་འཇོག་མ་འབད་བར་ཐབས་ལམ་དག་པ་ཅིག་ལག་ལེན་འཐབ་བཅུག་ཨིན། ལག་ལེན་འཐབ་མི་ལས་ཉམས་མྱོང་ཐོབ་མི་དང་ཞིབ་དཔྱད་ལས་

བརྟེན་ འཛིན་སྐྱོང་འཆར་གཞི་གཞན་ཚུ་ཡང་ མཐུན་འགྱུར་འབད་དེ་མ་འོང་པའི་སྒྲིག་གཞི་བཟོ་ཨིན། འཆར་གཞི་ལས་རིམ་འདི་གིས་ རྒྱ་མཚོའི

་ལུང་ཕྱོགས་ལྔ་ གནམ་གཤིས་ སྐྱེ་ལྡན་རིམ་ལུགས་དང་ དཔལ་འབྱོར་གནས་སྟངས་འདྲ་མི་ཚུ་ངོས་འཛིན་འབད་དེ་ ལུང་ཕྱོགས་རེ་རེ་ནང་ འཛི

ན་སྐྱོང་ཐབས་ལམ་སོ་སོ་གཞི་བཙུག་འབདཝ་ཨིན་ འདི་ཡང་ ལུང ་ཕྱོགས་ཀྱི་འབྲས་བུ་དགོས་མཁོ་དང་མཐུནམ་སྦེ་ཡོད་མི་གཉིས་བཏོན་ཐབས

་ལུ་ཨིན། 



  

31 གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགྲོད་ན་ སྐྱེ་ལྡན་རིགས་སྣ་འཛིན་སྐྱོང་མཐུན་འགྱུར་བཟོ་ནི་ལུ་ ཁྲིམས་དོན་དང་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་ཡིག་ཆས། 
 
 

འཆར་གཞི་དང་སྒྲིག་གཞི་གིས་ བལྟ་ཞིབ་དང་སྙན་ཞུའི་ཐབས་ལམ་མ་འདྲཝ་ལེ་ཤ་བཏོནམ་ཨིན། སྒྲིག་གཞི་གིས་ བལྟ་ཞིབ་དང་སྙན་ཞུ་འབ

ད་ནི་རྐྱངམ་ཅིག་མ་དོར་བ་ ཉ་གསོ་སྐྱོང་དང་སྡོད་གནས་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་སྐྱེ༌ལྡན༌གནས༌སྟངས༌རིམ༌ལུགས༌ཀྱི༌གནས་སྡུད་དང་བརྡ༌དོན༌ཚུ༌བསྡུ༌

ལེན༌འབད༌བཅུག༌ཨིན། བལྟ༌ཞིབ༌ལས༌རིམ༌གིྱས༌ ཉ༌ཆེན༌གིྱ༌རིགས༌སྣ༌མང༌ ཉ༌ཚར༌རེ༌བཟུང༌མི༌ནང༌ཉ༌ཕྲུག༌གི༌གྱང༌ཁ༌ ཉ༌ཆེན༌གིྱ༌སྦོམ༌ཆུང༌གི༌

ཚད༌གཞི༌ ཉ༌ཆེན༌སྦྲུམ༌ལྡན༌བཟུང༌མི༌ཚུ༌གི༌གནས༌སྡུད༌བསྡུ༌ལེན༌གྱི༌ལམ༌ལུགས༌བཟོ༌ཨིན། གནས༌སྡུད༌ཚུ༌མ༌འོང༌པའི༌སྒྲིག༌གཞི༌དང༌འཛིན༌སྐྱོ

ང༌ལུ༌འགྱུར༌བཅོས༌ཀྱི༌དོན༌ལུ༌བརྡ༌དོན༌སྦེ༌ལག༌ལེན༌འཐབ༌ནི༌ཨིན། 

འབྲེལ༌ཡོད༌ལས༌སྡེ༌ཚུ༌གི༌ལྕོགས༌གྲུབ༌སོ༌སོ༌ཡང༌ སྒྲིག༌གཞི༌གི༌བལྟ༌ཞིབ༌དང༌སྙན༌ཞུ༌གིས༌ ཉ༌བཟུང༌ནི༌གི༌གྲུའི༌སྦོམ༌ཆུང༌དང༌འཁྲིལ༌ཆོག༌ཐམ

༌སྤྲོད༌དེ༌ བརྩིས༌བཀུར༌འབད༌ཨིན། ཉ༌བཟུང༌ནི༌གི༌གྲུ༌མི༌ཊར༌བཅུ༌ཐམ༌ལས༌རིངམོ༌ཡོད༌མི༌ཚུ༌ལུ༌ བཅའ༌ཡིག༌ཡང༌བསྡམ༌བསྡམ༌ཡོདཔ༌དང༌ ཉ༌

བཟུང༌མི༌གི་གྱང་ཁ་དང་རིགས་སྣ་ དེ་ལས་ས་གནས་ཚུ་ཡང་ འཕུལ་སྐར་སེ་ཊེ་ལཊ་ལག་ལེན ་འཐབ་སྟེ་སྙན་ཞུ་འབད་དགོ། དེ་གིས་ མེག་སི་ཀོ

་གི་སོ་ནམ་དང་ཉ་གསོ་སྐྱོང་ལྷན་ཁག་གིས་ རྒྱ་མཚོའི་ལུང་ཕྱོགས་ནང་བཟུང་མི་ཉ་ཆེནགྱི་རིགས་སྣ་དང་ རང་གཤིས་ཀྱི་སྙན་ཞུ་ཚུ་བསྡུ་སྒྲིག་འབ

ད་བཅུག་མི་ཡང་ ཉ་གནས་སྤོ་འགྱོ་མི་དང་ སྐྱེ་བརྒྱུན་གིྱ་ས་ཁོངས་ རིགས་སྣའི་མང་ཉུང་ཚུ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནིདོན་ལུ་ཨིན། ཉ་བཟུང་ནི་གྲུ་ཆེན་ཚུ

་ལུ་ གྲུ་ནང་ལྟ་རྟོག་ལས་རིམ་ཟེར་ ཉ་བཟུང་བའི་དུས་སྐབས་ལུ་ གྲུ་དཔོན་གིྱས་གྲུ་ཆེན་ནང་ ལྷན་ཁག་ལས་བཀོ་བཞག་འབད་མི་ལྟ་རྟོག་པ་ལུ་

སྡོད་ས་དང་བཟའ་འཐུང་ ཡིག་ཚང་གི་ས་ཁོངས་ཚུ་ཡང་སྤྲོད་དགོཔ་ཨིན། ལས་རིམ་འདི་ནང་ལུ་ ཉ་བཟུང་ནིའི་ཐགཔ་ནང་ རུ ་སྦལ་ཚུད་མི་ཚུ་ལོ

ག་བཏང་ནི་དང་ ལྟ་རྟོག་པ་ལུ་ ཉ་བཟུང་བའི་བརྡ་དོན་དང་འཕྲུལ་རིག་གི་བརྡ་དོན་ཐོ་བཀོད་ནི་ལུ་གྲོགས་རམ་འབད་དགོ། གྲུ་ཆེན་ནང་ལྟ་རྟོག་པ

འི་ལས་རིམ་བཙུག་མི་འདི་ ཆོག་ཐམ་སྤྲོད་མི་གི་ཁ་ཚིག་ལུ་གནས་མ་གནས་བལྟ་ཞིབ་འབད་ནི་ལུ་རྒྱབ་སྐྱོར་འབདཝ་ཨིན། 

མེག་སི་ཀོ་ཉ་ཆེན་འཛིན་སྐྱོང་ལས་རིམ་ལུ་ཁྱད་པར་ལྡན་མི་ཡང་ ལས་རིམ་དང་སྒྲིག་གཞི་གིས་སྐྱེ་ལྡན་གནས་སྟངས་རིམ་ལུགས་ཀྱི་བརྡ་སྟོན་

མི་ལེ་ཤ་ཅིག་དབྱེ་ཞིབ་འབད་ཡོད་རུང་ གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགོྲད་ཀྱི་མཐའ་འཁོར་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཕྱི་དང་ནང་གི་འགྱུར་བ་བྱུང་བཅུག་མི་འདི་

བརྡ་སྟོན་ནང་མ་བཀོད་མི་ལུ་བརྟེན་ཨིན། མཐུན་འགྱུར་གིྱ་ཆ་ཤས་ལྡན་པའི་ལས་རིམ་གྱིས་ ཉེན་ཁ་ཚུ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་བཅུག་རུང་ དབྱེ་ཞིབ་འབ

ད་མི་དེ་ སྒྲིག་བཀོད་ཡིག་ཆས་ནང་མ་འཁོད་ནི་དེ་གིས་ ཡོངས་སུ་མ་རྫོགསཔཔ་ཨིན། འདིས་མ་ཚད་ འཛིན་སྐྱོང་སྒྲིག་བཀོད་ནང་ མི་དང་གྲུ་ཆུ

ང་ཚུ་གི་ཉ་བཟུང་ཡོད་པའི་གྱང་ཁ་དང་ཐོ་བཀོད་དང་ཆོག་ཐམ་གྱི་ཁ་ཚིག་ལུ་གནས་མ་གནས་བལྟ་ཞིབ་ཚུ་མ་འབད་མི་ལུ་བརྟེན་འཛིན་སྐྱོང་གི་ད

མིགས་དོན་སྒྲིང་སྒྲིང་མེདཔ་བཟོ་ཨིན། མེག་སི་ཀོ་ལུ་ ཉ་རང་བཟའ་སྤྱོད་དོན་ལུ་བཟུང་བར་ ཆོག་ཐམ་ ཡང་ན་  གནང་བ་ཚུ་མི་དགོ་དོ་ཨིན། སྒྲི

ག་གཞི་འདི་ཉ་བཟུང་མི་གྲུ་ཆེན་ལུ་ཁྱབ་ཨིན་རུང་ གྲུ་ཆེན་གིྱས་ཉ་ཆེན་གསོ་སྐྱོང་ལུ་གནོད་པ་སྐོར་བརྡ་དོན་ཚུ་ག་ཅི་ཡང་མེདཔ་ཨིན་མས། ཉ་ཆེན་

བཟུང་མི་མི་སྡེ་ཚུ་ འཛིན་སྐྱོང་ལས་རིམ་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་བཅུག་ནི་དང་གནས་བཅུག་ནི་དོན་ལུ་ དང་འདོད་ཡར་སེང་གི་འཐུས་ཚུ་མེད་ནི་

དེ་གིས་ ཁྲིམས་འགལ་གིྱ་ཉ་བཟུང་མི་ཚུ་འཐོན་དེ་རང་སྡོད་འོང་། 



  

32 གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགྲོད་ན་ སྐྱེ་ལྡན་རིགས་སྣ་འཛིན་སྐྱོང་མཐུན་འགྱུར་བཟོ་ནི་ལུ་ ཁྲིམས་དོན་དང་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་ཡིག་ཆས། 
 
 

ལེའུ་ ༣ པ མཐུན་འགྱུར་བཟོ་ཐབས་དང་ མཐུན་འགྱུར་འཛིན་སྐྱོང་དོན་ལུ་ མི་སྡེའི་གྲལ་བཏོགས། 

 

ལེའུ་འདི་ནང་ མི་སྡེ་དང་མི་མང་གི་ སྐྱེ་ལྡན་རིགས་སྣ་མཐུན་འགྱུར་བཟོ་ཐབས་ལུ་ ལཱ་འགན་སོ་སོ་སྐོར་བགྲོས་བསྟུན་འབད་ཨིན། སྤྱི་སྡེ་ལེ་ཤ་

ནང་ལས་ཕར་  མི་སྡེ་སྐྱེ་ལྡན་རིགས་སྣ་ཕྱུག་པའི་ས་གནས་ཉེ་འདབས་ལུ་སྡོད་མི་ཚུ་ འཛིན་སྐྱོང་ནང་གྲལ་གཏོགས་འབད་བཅུག་ནི་འདི་ཁག་ཆེ།

 ལས་རིམ་འདི་མཐུན་འགྱུར་བཟོ་ཐབས་ལུ་ སྐྱེ་ལྡན་གནས་སྟངས་རིགས་སྣ་ཐོག་འཛིན་སྐྱོང་གི་བཟོ་བཀོད་ཀྱི་ཆ་ཤས་ངོ་མ་ཡངལེའུ་གཉིས་ནང་

བཤད་ནི། མི་མང་གྲལ་གཏོགས་ལས་རིམ་གིྱས་གནམ་གཤིས་མཐུན་འགྱུར་བཟོ་ནི་ལུ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཡང་: 

• འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་ག་ར་གི་བརྩིས་པའི་ གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགོྲད་ཀྱི་ ཉམས་མྱོང་ ཐབས་ཤེས་དང་ སྦྱང་བ་ཡོད་མི་ཚུ་བརྗེས་སོ

ར་འབད་ནི 

• རང་རྐྱང་དང་རང་ངོ་གི་ཐབས་ལམ་ཚུ་ གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགྲོད་མཐུན་འགྱུར་བཟོ་ནི་ལུ་གཞི་བཙུག་གིས་ སྐྱེ་ལྡན་གནས་སྟངས་རི

མ་ལུགས་ ཡང་ན་  སྐྱེ་ལྡན་རིགས་སྣ་ལུ་གནོད་པ་འབྱུང་སྲིད་པའི་ མཐུན་འགྱུར་ངན་པ་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་མ་བཅུག་ནི 

• མཐུན་འགྱུར་འཛིན་སྐྱོང་གཞི་བཙུག་འབད་མི་ཚུ་ མཐིལ་ཕྱིན་དང་ལམ་ལུགས་ལྟར་གཞི་བཙུག་འབད་མ་འབད་བལྟ་ཞིབ་་འབད་ནི 

• གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགོྲད་ལུ་མཐུན་འགྱུར་འབད་མི་ ཚན་རིག་ སྔར་སྲོལ་གིྱ་རིག་པ་ ས་གནས་ཀྱི་ཐབས་རིག་དང་ ནང་རིག་ཚུ་སྒྲི

ག་མཐུན་འབད་ནི་ཚུ་ཨིན། 

༣.༡ སྐྱེ་ལྡན་རིགས་སྣ་མཐུན་འགྱུར་བཟོ་ཐབས་ལུ་ གྲལགཏོགས་དང་མཉམ་འབྲེལ་གྱ་ིཐབས་ཆས་ལག་ལེན། 

 

 

 

མཐའ་འཁོར་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཁྲིམས་ཡིག་ནང་ མི་མང་གྲལ་གཏོགས་དང་མཉམ་འབྲེལ་བཀོད་ཡོད་མི་གིས་ མཐུན་འགྱུར་གཞུང་སྐྱོང་ལལམ་

ལུགས་གོང་འཕེལ་བཏང་ནི་ལུ་ཕན་ཐབས་དང་འགན་འཁུར་སྦོམ་ཡོད། བཅའ་མར་གཏོགས་མི་གི་གྱང་ཁ་ཡར་སེང་བཏང་སྟེ་ ཁོང་ལུ་བརྗོད་དབ

ང་སྤྲོད་ནི་དང་ མཐོང་ཚུལ་ལུ་ཆ་བཞག་འབད་མི་གིས་ འཛིན་སྐྱོང་ལས་སྡེ་གིས་ གནོད་ཉེན་འབྱུང་ནི་ཨིནམ་མགྱོགས་པ་ངོས་འཛིན་འབད་ཚུག

ས་ནི་དང་དེ་ལུ་ གདོང་ལན་གིྱ་ཐབས་ལམ་ཚུ་བཟོ་ཚུགས། འཛིན་སྐྱོང་དོན་ལུ་གྲལ་གཏོགས་འབད་བཅུག་ནི་ལུ་ཐབས་རིག་ཡང་: 

• གཞུང་གིས་གྲོས་བཀོད་འབད་མི་ལས་སྣ་ཚུ་ མི་མང་གིས་བསམ་འཆར་བཀོད་ནི་དོན་ལུ་དུས་ཚོད ་སྤྲོད་ནི 

གནད་དོན་ངོ་མ: སྔར་གིྱ་མི་མང་གྲལ་གཏོགས་ཀྱི་མཁོ་གལ་ བརྡ་དོན་གསང་བརྟོལ་གིྱ་བཅའ་ཡིག་དང་ མི་སྡེ་ཐོག་རང་བཞིན་འཐོན་བསྐྱེད་འཛིན་སྐྱོང

་ཚུ་ གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགོྲད་མཐུན་འགྱུར་ཡར་དྲག་དང་སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོ་ནི་དོན་ལུ་ཁག་ཆེ། 



  

33 གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགྲོད་ན་ སྐྱེ་ལྡན་རིགས་སྣ་འཛིན་སྐྱོང་མཐུན་འགྱུར་བཟོ་ནི་ལུ་ ཁྲིམས་དོན་དང་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་ཡིག་ཆས། 
 
 

• མི་མང་གིས་གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགྲོད་སྐོར་བསམ་སྤྱོད་དང་ཉམས་མྱོང་ཚུ་བརྟག་ཞིབ་འབད་ནི 

• རང་ཉིད་ཀྱི་གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགྲོད་སྐོར་བསམ་སྤྱོད་དང་ཉམས་མྱོང་ཚུ་དྲི་བ་དྲིས་ལན་འབད་ནི 

• དུ་ཕུ་ལས་གནས་ཆགས་སྟེ་སྡོད་མི་མི་རིགས་ ཡང་ན་  ས་གནས་ཀྱིམི་སེར་ཚུ་གི་ས་དང་འཐོན་ཁུངས་ཚུ་ འཐོན་ཁུངས་ཡོད་མེད་ཀྱི་

མཚམས་བཟོ་ནི་དོན་ལུ་ ས་ཁྲ་བཀོད་ནིའི་ལས་འགུལ་བཙུག་ནི 

• འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་དང་མི་མང་གི་ གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགོྲད་དང་འབྲེལ་བའི་མཐའ་འཁོར་གནས་སྟངས་ལུ་ཕན་གནོད་བརྟག་ཞི

བ་འབད་དགོ་པའི་ལས་སྣ་ཚུ་གཞུང་ ཡང་ན་  སྒེར་སྡེ་གིས་གཞི་བཙུག་འབད་མི་ལུ་ བསམ་འཆར་བཀོད་ནི་གི་དབང་ཆ་དང་ ལས་སྡེ

་ཚུ་གིས་ བསམ་འཆར་འཁོད་མི་ལུ་ཆ་བཞག་འབད་ནི། 

བཅའ་མར་གཏོགས་པའི་གནས་རིམ བཤད་པ
༡ ངར་ཡེང་ཡེ་(མཐོ་ཤོས) གོྲས་ཐག་ཚུ་ མི་སྡེའཐུས་མི་དང་གཞི་བཙུག་འབད་མི་ལས་སྡེ་མཉམ་རུབ་

ཐོག་བཟོ་ནི་དང་ ལཱ་གཅིག་མཐུན་ཐོག་འབད་ནི་ལས་ཁས་བླངས 
༢ མཉམ་རུབ་ཐོག་གྲོས་ཐག་བཅད་ནི (བར་མ) མི་སྡེ་འཐུས་མི་ཚུ་ གདམ་ཁ་དང་གྲོས་ཐག་བཅད་ནི་ལུ་དབང་ཆ་སྤྲོད་ཡོད
༣ གོྲས་བསྟུན་ (ཧ་ལམ) མི་སྡེ་འཐུས་མི་ཚུ་གྲོས་བསྟུན་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་རུང་གྲོས་ཐག་བཅ

ད་ནི་དབང་ཚད་མེད་མི 
༤ བརྡ་དོན་བསྡུ་ལེན་ (དམའ) མི་སྡེ་འཐུས་མི་ཚུ་བརྟག་ཞིབ་འབད་དེ་ གྲུབ་འབྲས་ཚུ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་ཡོད
༥ སྙན་ཞུ་འབད་ནི་ (དམའ་ཤོས) བྱ་སྒོ ཡང་ན་ གནས་སྟངས་ཚུ་མི་སྡེ་འཐུས་མི་ཚུ་ལུ་སྙན་ཞུ་འབད་ནི

 

• གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགོྲད་དང་འབྲེལ་བའི་ཁྲིམས་འབྲེལ་གྱི་བྱ་སྒོ་ ཡང་ན་  འཛིན་སྐྱོང་མཐུན་འགྱུར་བཟོ་ནི་ནང་ གཞུང་མིན་ཡིག་ཚ

ང་དང་  མི་སྡེ་གི་སྡེ་ཚན་ཚུ་བཅའ་མར་གཏོགས་ནི་དོན་ལུ་ཁྲིམས་དབང་། 

• བརྡ་དོན་གསང་བརྟོལ་འབད་དགོ་པའི་མཁོ་གལ་ ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་ཚོང་འབྲེལ་དོན་ལུ་བརྡ་དོན་གསང་སྟེ་བཞག་ནི་གི་ཚད་གཞི་ཚུ་བ

རྩིས་སྟེ། 

• ལུང་ཕྱོགས་གནམ་གཤིས་གནོད་པའི་བརྡ་དོན་ མི་མང་གི་ཐོབ་ཚུགས་དང་ གོ་བ་དང་ལག་ལེན་འཇམ་ཏོག་ཏོ་ཡོད་མི། 

མི་མང་གྲལ་གཏོགས་སྐོར༌ཁ་གསལ་སྦེ་ལེའུ་ ༡༡ པ་ནང་བཤད་ཡོད། 

 

  



  

34 གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགྲོད་ན་ སྐྱེ་ལྡན་རིགས་སྣ་འཛིན་སྐྱོང་མཐུན་འགྱུར་བཟོ་ནི་ལུ་ ཁྲིམས་དོན་དང་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་ཡིག་ཆས། 
 
 

༣.༢ འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་དང་མི་མང་གི་བར་ན་ བརྡ་དོན་དོན་སྨིན་སྦེ་བརྗེས་སོར། 

 

 

 

 

ལས་སྡེ་གི་བརྡ་དོན་སྤྲོད་ལེན་གྱི་ལྕོགས་གྲུབ་ཡར་དྲག་བཟོ་མི་གིས་ གཞུང་དང་ ཞི་བའི་ལས་སྡེ་ འཐོན་ཁུངས་ལེན་སྤྱོད་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་ལ

ས་སྡེ་ཚུ་གི་བར་ན་མཐུན་ལམ་ཡར་དྲག་བཏངམ་ཨིན། བརྡ་དོན་སྤྲོད་མི་གིས་ འཐོན་ཁུངས་ལེན་སྤྱོད་པ་ཚུ་ལུ་ གནམ་གཤིས་འགྱུར་བའི་གན

ས་སྟངས་ནང་འཐོན་ཁུངས་ཚུ་ དུས་ནམ་དང་ ག་དེ་འབད་ལེན་སྤྱོད་འབད་ནི་གི་དམ་དབང་བྱིནམ་ཨིན། བརྡ་དོན་སྤྲོད་མི་གིས་ སྤྲོད་པ་པོ་དང་ལེ

ན་མི་གཉིས་ཆ་རང་ལུ་ཁས་ཕན་ཡོད། སྔར་ཡོད་ཀྱི་བརྡ་དོན་སྤྲོད་ལེན་གྱི་ཁྲིམས་དོན་ཚུ་འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་ འགན་ཁུར་ཚུ་གནམ་གཤིས་འགྱུ

ར་བའི་བརྡ་དོན་དུས་ཐོག་བརྗེས་སོར་འབད་དགོ། མི་མང་ལུ་ མཐའ་འཁོར་གནས་སྟངས་ཀྱི་བརྡ་དོན་སྤྲོད་མི་གིས་བརྡ་དོན་ཚུ་དགོས་མཁོ་ཡོད་

མི་ལུ་ཁྱབ་ཨིན། སྐྱེ་ལྡན་གནས་སྟངས་རིམ་ལུགས་བལྟ་ཞིབ་ལས་རིམ་ལས་བསྡུ་ལེན་འབད་མི་གནས་སྡུད་ཚུ་ ག་གིས་ཡང་སྤྱོད་ཚུགས་མི་ད

ང་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ལུ་འཇམ་ཏོག་ཏོ་ཡོད་མི་གི་གནས་སྡུད་གཞི་མཛོད་བཟོ་དགོ། ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་འཚོལ་ནི་གི་ལམ་ལུགས་འདི་ལེགས་

ཤོམ་དང་ལྗོན་དྲག་ཅན་ཅིག་ཨིན། 

བརྡ་དོན་འཛིན་སྐྱོང་དོན་ལུ་ཐབས་ཤེས་གཞན་འདི་བརྡ་དོན་མཐིལ་ཕྱིན་སྦེ་ཕྱིར ་སྤེལ་འབད་ནི་འདི་ཨིན། གཞིང་གི་བརྡ་དོན་དགོ་པའི་ཞུ་བ་ལོགས

་སུ་སྦེ་མ་བཞུ་ཚུན་ བརྡ་དོན་གསང་སྟེ་བཞག་ཆོག་པའི་་བཅའ་ཡིག་གིས་ མི་མང་གིས་མཐུན་འགྱུར་བཟོ་ནི་གི་ཐབས་ཤེས་ཚུ་ཕར་འགྱང་འབད

ཝ་ཨིན། གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགྲོད་ཀྱིས་བརྡ་དོན་ལས་སྡེ་ཚུ་གི་བརྡ་དོན་འདི་ཚུ་ དུས་ཚོད་ཁར་མི་སྡེ་དང་འཐོན་ཁུངས་ལེན་སྤྱོདཔ་ཚུ་ལུ་སྤྲོད་

དགོ་པའི་མཁོ་གལ་འབདཝ་ཨིན། བརྡ་དོན་ཚུ་མཐིལ་ཕྱིན་སྦེ་གཤམ་འཁོད་ཀྱི་བརྒྱུད་ལམ་ཚུ་ལས་འབད་ཚུགས: 

• རེ་དྲི་ཡོ་དང་རྒྱང་མཐོང་ན་གསལ་བསྒྲགས་འབད་ཐོག 

• མི་མང་སྐྱེལ་འདྲེན་གྱི་སྣུམ་འཁོར་བཱས་དང་རེ་ལི་ དེ་ལས་ སྤེལ་བསྒྲགས་སྦོམ་ཚུ་ནང་བརྡ་འཕྲིན 

• མི་སྡེ་ཡོངས་འབྲེལ་འཐབ་སའི་ཡོངས་འབྲེལ༌ཁ༌སྦྱང༌ 

• གནས་ཚུལ་གསར་ཤོག་ སློབ་གྲྭ་དང་མི་སྡེ་ཚུ་གི་བརྡ སྦྱང་ཚུ་ནང་། 

གནད་དོན་ངོ་མ: གནས་སྡུད་ཚུ་བསྡུ་ལེན་དང་བསྲུང་བཞག་འབད་ནི་ལུ་ཁག་ཆེ་དོ་བཟུམ་ཅིག་ བརྡ་དོན་ཚུ་འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་དང་མི་མང་ལུ་སྤརོད་

ནིཡང་གལ་ཆེ། བརྡ་དོན་ཚུ་ངེས་ཏིག་སྤརོད་དགོ་པའི་མི་ཚུ་ལུ་ ལས་སྡེ་ ཡོངས་འབྲེལ་ འཕྲུལ་རིག་ དང་ཐབས་ལམ་གཞན་གྱི་ཐོག་ལས་སྤྲོད་མི་

གིས་ གནམ་གཤིས་དང་འབྲེལ་བའི་རྐྱེན་ངན་ རླུང་ཚུབས་ ཆུ་རུད་དང་ནགས་ཚལ་མི་རྐྱེན་ཚུ་ལས་ གདོང་ལན་འབད་ནི་གི་ཐབས་ཤེས་ཡར་དྲག་བ

ཏངམ་ཨིན 



  

35 གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགྲོད་ན་ སྐྱེ་ལྡན་རིགས་སྣ་འཛིན་སྐྱོང་མཐུན་འགྱུར་བཟོ་ནི་ལུ་ ཁྲིམས་དོན་དང་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་ཡིག་ཆས། 
 
 

མི་མང་ལུ་གནམ་གཤིས་མཐུན་འགྱུར་ཕྱིར་སེྤལ་གིྱ་ལས་རིམ་ན་ བརྡ་དོན་འདི་ག་ལུ་སྥྱིར་སྤེལ་འབད་དགོཔ་ཨིན་ན་ཁག་ཆེ། གནམ་གཤིས་ཀྱི་

གནས་སྡུད་ ཚན་རིག་གི་དོན་ཚིག་དང་མིང་ཚིག་ཐོག་ མི་མང་ལུ་གོ་བ་བཤདཔ་ད་ མི་སྡེ་ཚུ་མགུ་འཐོམ་སྟེ་འདྲོ་འཇིགས་ལང་ནི་གི་ཉེན་ཁ་ཡོད། 

གནམ་ཤིས་ཉེན་ཁ་དང་གནོད་པ་ཚུ་ མི་སྡེ་གི་གོ་བ་ལེན་ཚུགསཔ་དང་ ཁོང་ལུ་ག་དེ་སྦེ་ཕན་ཐབས་ཡོདཔ་ཨིན་ན་བཤད་པ་ཅིན་ མི་སྡེ་གིས་བརྡ་

དོན་ལུ་བརྩི་བཀུར་དང་ཆ་གནས་འབད་འོང་། 

 ཞིབ་འཚོལ་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ ལྷོ་ཨ་མེ་རི་ཀ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ས་གནས་ རི་ཡོ་ དྲི་ ལ་ པལ་ཏྲ་ལུ་གནམ་གཤི

ས་འགྱུར་ཉེན་བཏག་བརྟན་མེད་མི་ལུ་ མཐུན་འགྱུར་ངན་པ་ལག་ལེན་འཐབ་མི་ལུ་བརྟེན་ས་གནས་དག་པ་ཅིག་ནང་ཉ་ཚད་ལས་འགལ་བཟུང་ནུ

ག། ཉ་ཚུ་ཆུའི་དྲོད་ཚད་རན་ཏོག་ཏོ་ག༌ཡོད༌སར༌གནས་སྤོ་འགྱོ༌ནི༌འདི༌གིས༌ ཉ༌འཚོལ༌འཐོབ༌པར༌ལཱ༌ཁག༌བཏང༌དོ༌ཨིན༌མས། ཉ་གནས་སའི་ས་

ཁོངས་ཚུ་འཚོལ་ཐོབ་པའི་སྐབས་ལུ་ མི་ཚུ་གིས་ ཉ་ཆུའི་དྲོད་ཚད་དང་བསྟུན་གནས་སྤོ་འགྱོ་མི་ལུ་བརྟེན་ ལོག་མ་འོང་པ་ན ་འོང་ག་མི་འོང་གི་བ

རྟག་པ་མེད་མི་ལུ་བརྟེན་ཚད་ལས་འགལ་བཟུང་དོ་ཨིན་མས། ཞིབ་འཚོལ་པ་གིས་བཤད་དོ་བཟུམ་འབད་བ་ཅིན་ ཉ་དང་ཉ་རོགསཔ་ཚུ་ལུ་འཕྲལ་

རང་དགོཔ་འདི་ སྒྲིག་གཞི་དམ་དམ་ཅིག་མེདན་པར་ འཛིན་སྐྱོང་པ་དང་འཐོན་ཁུངས་ལེད་སྤྱོདཔ་ཚུ་གི་བར་ན་མཐུན་ལམ་མར་ཉམས་མ་བཅུག་

ནི་ལུ་ ཉ་དེ་ཚུ་ས་གནས་ག་ཏེ་སྡོད་འོང་ག་དང་ ཚད་ལས་འགལ་མ་བཟུང་ནིའི་ཐབས་ཚུ་བརྡ་དོན་སྤྲོད་དགོཔ་འབད་ཨིན་མས། འདི་འབདཝ་ལས

་ ཁོང་གིས་ འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་དང་ལས་སྡེ་ཚུ་མཉམ་རུབ་ཐོག་ ནང་རིག་དང་ཚན་རིག་མཐུན་སྒྲིག་འབད་ཐོག་ གནས་སྡུད་བསྡུ་ལེན་གྱི་ལམ་

ལུགས་ གནམ་གཤིས་གནས་སྟངས་དང་གནམ་གཤིས་སྔོན་གསལ་འབད་ནི་ ཉ་རོགསཔ་དང་སྲུང་རྒྱབ་ཚུ་ལུ་བརྡ་བརྒྱུད་དུས་ཐོག་ལུ་སྤྲོད་ནི་

གི་ལམ་ལུགས་བཙུག་དགོ་པའི་གྲོས་འཆར་བརྩམ་ནུག། 

 

 

 

 

 

 

 

དཔེ 



  

36 གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགྲོད་ན་ སྐྱེ་ལྡན་རིགས་སྣ་འཛིན་སྐྱོང་མཐུན་འགྱུར་བཟོ་ནི་ལུ་ ཁྲིམས་དོན་དང་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་ཡིག་ཆས། 
 
 

༣.༣ མི་སྡེ་གི་འགོ་འདྲེན་འཐབ་པའི་མཐུན་འགྱུར་གྱ་ིཐབས་ལམ། 

 

 

 

ས་གནས་ན་ དུས་སྔོན་ལས་གནས་སྡོད་པའི་མི་རིགས་ཚུ་ལུ་ ཁོ་རའི་ས་ཁུལ་གྱི་སྐྱེ་ལྡན་གནས་སྟངས་སྐོར་ གོ་བ་དང་རིག་པ་རྒྱ་ཆེཝ་སྦེ་ཡོད

པ་ཨིན། རིག་པ་འདི་ཚུ་ ས་ཁུལ་འདི་ནང་གི་མཐུན་འགྱུར་ཐབས་ལམ་བཟོ་ནི་དོན་ལུ་ ཚན་རིག་གི་རིག་པ་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་མ་དགོ་པར་ དེ་

གིས་ལམ་མསྟོན་འབད་བཏུབ། ནང་རིག་ཚུ་ཡང་ གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགྲོད་དང་འབྲེལ་བའི་ཉེན་ཁ་དང་འགྱུར་བའི་བརྡ་དོན་ཚུ་བརྩིས་པའི་: 

• གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགོྲད་ཀྱི་འབྱུང་རིམ 

• མི་སྡེ་དང་ སྐྱེ་ལྡན་གནས་སྟངས་རིམ་ལུགས་ཀྱི་བར་ན་མཐུན་འབྲེལ་འཛིན་སྐྱོང་ 

• སྤྱི་སྡེ་དང་མཐའ་འཁོར་གནས་སྟངས་ལུ་འགྱུར་བ་ལུ་མཐུན་འགྱུར་བཟོ་ནི་ཚུ་ཨིན། 

མི་སྡེ་ལེ་ཤ་ཅིག་ནང་ ཁོ་རའི་ནང་རིག་ཚུ་ མཐུན་འགྱུར་བཟོ་ནི་ལུ་ལག་ལེན་འཐབ་མི་གིས་ ཐབས་ལམ་འདི་ཚུ་ངོས་ལེན་འབད་ནི་ལུ་རྒྱབ་སྐྱོར་

འབདཝ་ཨིན། 

 

 

 

 

 

 

 

གནད་དོན་ངོ་མ: གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགོྲད་ལུ་མཐུན་འགྱུར་བཟོ་ནི་འདི་ ས་ཁུལ་ལུ་འབྱུངམ་ཨིན། འདི་ཡང་ས་ཁུལ་ལུ་འབྱུང་བའི་གནམ་གཤིས་འ

གྱུར་བགོྲད་ཀྱི་གནོད་པ་ཚུ་ལུ་དང་ལེན་འབད་དགོཔ་ལས་བརྟེན་ཨིན། མཐུན་འགྱུར་འཆར་གཞི་ལམ་ལུགས་ལུ་ མི་སྡེ་ལུ་གྲལ་གཏོགས་འབད་བཅུག་

ནི་དང་དང་བདག་དབང་སྤྲོད་ནི་འདི་ མཐུན་འགྱུར་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་ཆ་ཤས་དོན་ལུ་དགོས་མཁོ་ངོ་མ་ཅིག་ཨིན། 

མཐུན་འགྱུར་གྱི་གྲསོ་ཆད་བཟོ་ནི་ལུ་ སྔོན་གནས་མི་རིགས་ཚུ་གི་དབང་ཆ་བརྩིས་བཀུར

རྒྱལ་སྤྱི་གི་ཁྲིམས་དོན་ནང་ སྔོན་གནས་མི་རིགས་ཟེར་མི་གི་ཚིག་དོན་འདི་ མི་སྡེ་ཁོ་རའི་རང་གཤིས་དབང་ཆ་ཡོད་མི་རྩིས་པའི་ ཁོ་ཁོ་རའི་ད

བང་ཆ་སྤྱོད་ནིའི་དབང་ཆ་ཡོད་མི་ལུ་སླབ་ཨིན། འཛིམ་གླི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་སྔོན་གནས་མི་རིགས་ཀྱི་དབང་ཆ་་གསལ་བསྒྲགས་ ལེའུ་ ༢༦ པ་ན

ང་ མི་སྡེ་ཚུ་ལུ་ ས་དང་འཐོན་ཁུངས་ལུ་འཛིན་སྐྱོང་དང་བདག་དབང་ཡོདཔ་སྦེ་བཀོད་ཡོད། ཨིན་རུང་ དབང་ཆ་དང་བདག་དབང་དེ་ཚུ་ རང་འ

ཇགས་ཁོང་ལུ་སྤྱོད་བཅུག་དེ་མེད་རུང་ སྔར་གིྱ་ས་གཞི་དང་འཐོན་ཁུངས་ཚུ་ལུ་ མཉམ་འབྲེལ་འཛིན་སྐྱོང་འབད་ནི་གི་དབང་ཚད་སྤྲོད་ཡོད། སྔ

ར་གནས་མི་རིགས་འདི་ ས་ཁུལ་ནང་སྡོད་མི་མི་སྡེ་ ཡང་ན་  སྡེ་ཚན་དང་མི་འདྲ། དཔྱེ་འབདན་ གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགྲོད་ཀྱི་གནོད་པ་ལུ་

བརྟེན་ མར་ཉམས་ནིའི་ཉེན་ཁ་ཡོད་པའི་རིགས་སྣ་ཚུ་ཤ་བདའ་མ་བཅུག་ནི་གི་གྲོས་ཆད་དེ་ སེམས༌ཅན༌འདི༌བསད༌ཆོག༌པའི༌སྔོན་རིག་གི་ལ

མ་སྲོལ༌ལས་འགལ་བ་ཨིན། གནད་དོན་འདི་ལུ་ ལན་གསལ་དྭངས་འཕྲོད་འཕྲོད་ཅིག་མེད་རུང་ སྲུང་སྐྱོབ་འགོ་དཔོན་དང་སྲིད་བྱུས་བཟོ་མི་

ཚུ་གིས་ མཐུན༌འགྱུར༌གིྱ༌འཆར༌གཞི༌མ༌ཟོ༌བའི༌སྔར༌གོང༌ལུ༌ སྔོན་གནས་མི་རིགས་ཚུ་གི་རང་སྐྱོང་དབང་ཆ་དང་ དབང་ཚད་རང་སྤྱོད་ཀྱི་དབང་

ཆ་ལུ་བསམ་ཞིབ་དང་གུས་བསྟོད་འབད་དགོ། 



  

37 གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགྲོད་ན་ སྐྱེ་ལྡན་རིགས་སྣ་འཛིན་སྐྱོང་མཐུན་འགྱུར་བཟོ་ནི་ལུ་ ཁྲིམས་དོན་དང་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་ཡིག་ཆས། 
 
 

དཔྱེ་འབདན་ སྔར་སྲོལ་ཐོག་སྒོ་ནོར་གསོ་སྐྱོང་དང་སོ་ནམ་འཐོན་བསྐྱེད་ལག་ལེན་འཐབ་མི་དང་ དེང་གསང་ཚན་རིག་ཐོག་སྒོ༌ནོར༌གསོ༌སྐྱོང༌དང༌

སོ༌ནམ༌འཐོན༌བསྐྱེད༌ཚུ༌ གནམ༌གཤིས༌འགྱུར༌བགོྲད༌ལུ་མཐུན་འགྱུར་འབད་ནི་འདི་ སྔར་སྲོལ་ཐོག་ལག་ལེན་འཐབ་མི་དེ་དྲག། དེ་འབད་ནི་དེ་གི

ས་ སྔོར་སྲོལ་ལག་ལེན་འཐབ་མི་ལུགས་སྲོལ་ ཆར་ཆུ་དཀོན་པའི་དུས་དང་ གཞན་རྐྱེན་ངན་ལས་ཉེན་བཅོལ་འབད་བཅུག་གོ། ཨིན་རུང་ གན

མ་གཤིས་འགྱུར༌བགོྲད༌ཀྱི༌གནོད༌པ༌ཚུབས༌ཆེན༌  ས༌ཁུལ༌གིྱ༌མི༌སྡེ༌ཚུ༌གིས༌གནས༌མ༌ཚུགསཔ༌ ནང༌རིག༌ཚུ༌གིས༌ཡང༌ཕན༌ཐོག༌མ༌ཚུགས༌པ

འི༌དུས༌སྐབས༌འབྱུང༌མི༌ནང༌ ཕྱིའི༌རྒྱབ༌སྐྱོར༌ལན༌དགོཔ༌གལ༌ཆེཝ༌ཨིནམ༌ངོས༌ལེན༌འབད༌དགོ། 

གནོད༌པ༌བརྟག༌ཞིབ༌དང༌གནམ༌གཤིས༌འགྱུར༌བགོྲད༌ལུ༌མཐུན༌འགྱུར༌ལས༌འགུལ༌གིྱས༌ངོས༌འཛིན༌འབད༌ཡོད༌མི༌ མི༌སྡེ༌ཐོག༌འཛིན༌སྐྱོང༌མཐུན༌

འགྱུར༌འབད༌དགོཔ༌གི༌གནས༌སྟངས༌ཡང༌: 

• འཐོན༌ཁུངས༌ཀྱི༌གཞི༌ འཐོན༌བསྐྱེད༌ཡར༌དྲག༌དོན༌ལས༌ལེགས༌བཅོས༌དང༌བདག༌འཛིན 

• འཐོན༌ཁུངས༌འཛིན༌སྐྱོང༌དོན༌ལུ༌ ས༌གནས༌ཞུང༌སྐྱོང༌གཞི༌བཙུགས 

• འཐོན༌ཁུངས༌ཡུན༌བརྟན༌ཐོག༌ལག༌ལེན༌འཐབ༌ནི༌ལུ༌ དང༌འདོད༌ཡར༌སེང༌གི༌འཐུས༌དང༌ཐོབ༌ལམ༌གཞན 

• གནས༌རིམ༌དམའ༌ཤོས༌ལུ༌ཡང༌ཁྱབ༌བཏུབ༌པའི༌ཁྲིམས༌དོན༌དང༌སྲིད༌བྱུས༌གཞི༌འཛུགས 

• མི༌སྡེ༌ཐོག༌འཐོན༌ཁུངས༌འཛིན༌སྐྱོང༌དོན༌ལུ༌འབྲེལ༌ཡོད༌ས༌གནས༌ཀྱི༌དབང༌ཚད༌ཚུ༌ཨིན། 

མི༌སྡེ༌ནང༌འཐོན༌ཁུངས༌འཛིན༌སྐྱོང༌འཐབ༌ནི༌དང༌ཕྱིར༌སྤེལ༌སྐོར༌ལེའུ༌ ༡༡ པ༌ནང༌བགྲོས༌བསྟུན༌འབད༌འོང༌། 

 

 

 

 

 

 

 



  

38 གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགྲོད་ན་ སྐྱེ་ལྡན་རིགས་སྣ་འཛིན་སྐྱོང་མཐུན་འགྱུར་བཟོ་ནི་ལུ་ ཁྲིམས་དོན་དང་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་ཡིག་ཆས། 
 
 

༣.༤ སྐྱེ་ལྡན་གནས་སྟངས་རིམ་ལུགས་འཛིན་སྐྱོང་མཐུན་འགྱུར་བཟོ་ཐབས་ལུ་མཉམ་འབྲེལ། 

 

 
 

འཛིན་སྐྱོང་མཐན་འགྱུར་བཟོ་ནི་གི་ལམ་ལུགས་འདི་ཚན་རིག་དང་འབྲེལ་བའི་འཕྲུལ་ལྡན་ཅན་སྦེ་བརྩིསཝ་ཨིན། ཨིན་རུང་ ལས་རིམ་ངོས་སུ་ལ

ག་ལེན་ནང་ མི་མང་ འཐོན་ཁུངས་འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་ མི་སྡེའི་འཐུས་མི་ ཚོང་སྡེ་གི་དང་འདོད་དང་ ཞི་བའང་སྤྱི་སྡེ་ཚུ་བཅའར་གཏོགས་འབད་

བ་ལུ་འགལ་བ་ག་ནི་ཡང་མེད། འཛིན་སྐྱོང་མཐུན་འགྱུར་དི་ཚན་རིག་གི་གཞི་རྩ་འགུར་བཟོ་བཀོད་འཕབད་མི་ལུ་བརྟེན་ ཚན་རིག་གི་ལམ་ལུག

སས་ལག་ལེན་འཐབ་དགོ་ དཔྱེ་འབདན་ སྐྱེ་ལྡན་གནས་སྟངས་རིམ་ལུགས་སྐོར་རིག་ཚོད་དཔག་ནི་ འཛིན་སྐྱོང་གི་ཉམས་མྱོང་སྐོར་བཟོ་བཀོད་

འབད་ནི་ འགྱུར་ཆས་ཚུ་བཀག་འཛིན་ལུ་ཐབས་ལམ་དང་ བལྟ་ཞིབ་དམ་དམ་དང་བརྡ་དོན་འཛིན་སྐྱོང་ཚུ་ཨིན། ཚན་རིག་གི་མཁས་པ་ཚུ་ མི་སྡེ

་ཚུ་གིས་ཁོ་རིའི་ཉམས་མྱོང་བཟོ་བཀོད་འབད་ནི་ལུ་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་ཆ་རོགས་རྐྱངམ་ཅིག་འབད་དགོ། ཨིན་རུང་ ཚན་རིག་མེན་པའི་མཁས་མཆོག་

ཚུ་ འཛིན་སྐྱོང་མཐུན་འགྱུར་བཟོ་ནི་ལུ་ གནས་རིམ་ལེ་ཤ་ནང་གལ་ཆེ་བའི་འགན་འཁུར་ཡོད: 

• གོྲས་འཆར་བཀོད་ཡོད་པའི་འཛིན་སྐྱོང་འཆར་གཞི་གིས་ ཁྲིམས་དོན་དང་བདག་དབང་གི་ཚ་གྱང་ཚུ་ངོས་འཛིན 

• འཛིན་སྐྱོང་འཆར་གཞི་ལག་ལེན་འཐབ་མི་གིས་མཐའ་དོན་ལུ་གནོད་པ་དང་ལེན་ཚུ་ངོས་འཛིན་འབད་ནི 

• བདག་དབང་དང་འབྲེལ་བའི་ཚ་གྱང་དང་དམིགས་དོན་ལ་སོགས་པ་སྐོར་གྲོས་འཅར་བཟོ་མི་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་ནི 

• འཛིན་སྐྱོང་མཐུན་འགྱུར་ནང་མོ་བཏབ་ལག་ལེན་དོན་ལུ་ ས་གནས་དང་སྔར་རིག་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་ནི 

• བལྟ་ཞིབ་ ཕྱིར་སྤེལ་ ཤེས་རིག་དང་གནས་མཐུན་ནང་བཅའ་མར་གཏོག་ཐོག་འཛིན་སྐྱོང་འཆར་གཞི་ལག་ལེན་ཐབ་ནི་ལུ་རྒྱབ་སྐྱོར་འ

བད་ནི། 

 

 

 

 

གནད་དོན་ངོ་མ: འཛིན་སྐྱོང་མཐུན་འགྱུར་བཟོ་བཀོད་ལུ་ཚན་རིག་འདི་མཁོ་ཆེ་རུང་ ས་གནས་ཀྱི་མི་སྡེ་དང་འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་ཚན་རིག་གི་ཡོན་ཏན་མེད་མི་ཚུ་

ཡང་བཟོ་བཀོད་འབད་སྐབས་ལུ་ ཚན་རིག་མེདན་པའི་གཞན་བརྡ་དོན་དགོ་མི་ཚུ་དོན་ལུ་གྲལ་གཏོགས་འབད་དགོ། 



  

39 གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགྲོད་ན་ སྐྱེ་ལྡན་རིགས་སྣ་འཛིན་སྐྱོང་མཐུན་འགྱུར་བཟོ་ནི་ལུ་ ཁྲིམས་དོན་དང་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་ཡིག་ཆས། 
 
 

 

 

 

 

དཔར་རིས་ འཛིན་སྐྱོང་མཐུན་འགྱུར་ནང་སྤྱི་སྡེའི་ཕན་ཁུངས་བརྡ་སྤྲོད: འཛིན་སྐྱོང་མཐུན་འགྱུར་བཟོ་བཀོད་ཀྱིས་མི་སྡེ་དང་འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་གི

་ཕན་ཁུངས་དང་སྤྲོ་བ་ དམིགས་བཏད་ ཐབས་ལམ་དང་བརྡ་སྟོན་ཚུ་བཙུགས་ཡོདཔ། 

 

བརྟག་དཔྱད་ཀྱི་དཀའ་ངལ་དང་ ཡང་ན་
བརྡ་སྟངོངོས་འཛི་

༡ ལམ་ལུགས་ཀྱི་མཚམས་
དང་འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་ངོས་
འཛིན 

༢ སྤྱི་སྡེ་དང་མ
ཐའ་འཁོར་གན
ས་སྟངས་ནང་དོ
ན་དང་གཞན་ལ
མ་ལུགས་ལུ་འ
བྲེལ་བ ༣ སྐྱེ་ལྡན་རིགས་སྣ་མཐུན་འགྱུར་གྱི

་དམིགས་ཡུལ 

༤ ད་རེས་ཀྱི་ལུ་ལུགས་ལག་ལེན་ངོས་འཛིན་དང་ད

མིགས་ཡུལ་གྲུབ་ཐབས་ལུ་ཐབས་ལམ་བཟོ་ནི 

༥ འབྲེལ་ཡོད་ལམ་ལུགས་ཀྱི་ཆ་
འཤས་དོན་ལུ་འོས་འབབ་ཅན་གྱི་མ
ཐུན་འགྱུར་བརྡ་སྟོན་ངོས་འཛིན་

༦ ༦ འོས་འབབ་ཅན་གྱི་བརྡ་སྟོན་ཚུ་ལེན་
སྤྱོད་སྡེ་ཚན་མཉམ་དབྱེ་དཔྱད་འབད་ནི 

༧ འགོ་བཙུགས་མཚམས་ཀྱི་དམི

གས་བཏད་གཞི་བཙུག་འབད་ནི་ 

༧ འགོ་བཙུགས་མཚམས་ཀྱི་དམི

གས་བཏད་གཞི་བཙུག་འབད་ནི་ 

༨ གནས་སྡུད་བསྡུ་ལེན་ དབྱེ་དཔྱད་དང
་ཕྱེར་སྤེལ 

༩ ལས་འགུལ་གྱི་མཐུན་འགྱུར་གྱི་དམི
གས་ཡུལ་གྲུབ་ཐབས་ལུ་དབྱེ་དཔྱད 

༡༠ དམིགས་ཡུལ་གྲུབ་ཐབས་ལུ་ཐ
བས་ལམ་སྙམ་གྲིག་འབད་ནི 

གམིགས་ 
བཏད་དང་ཐབས་  
ལམ་གཞི་བཙུག 

བརྡ་སྟོན་ངོས་འཛིན དབྱེ
་དཔྱེད་དང་གདམ་ཁ 

 

སྐབས་དོན་གཞི་ 
བཙུགས 

གྲུབ་འབྲས་བལྟ་ཞིབ་
ཀྱི་དོན་ལུ་གནས་སྡུད་ 
    བསྡུ་ལེད 

མཐུན་འགྱུར་གྱི་དགོས་མཁོ་དང་གཙོ་རིམ་ལུ་འགྱུར་བ་དང་བསྟུན་གམིག
ས་བཏག་གསར་བཙུག་འབད་ནི་ ཡང་ན་ སྔར་གྱི་དམིགས་བཏད་ཀྱི་དོན་
མ་གྲུབ་མི་ལུ་བརྟེན

༦ འོས་འབབ་ཅན་གྱི་བརྡ་སྟོན་ཚུ་ལེན་
སྤྱོད་སྡེ་ཚན་མཉམ་དབྱེ་དཔྱད་འབད་ནི 



  

40 གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགྲོད་ན་ སྐྱེ་ལྡན་རིགས་སྣ་འཛིན་སྐྱོང་མཐུན་འགྱུར་བཟོ་ནི་ལུ་ ཁྲིམས་དོན་དང་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་ཡིག་ཆས། 
 
 

ཡན་ལག་ ༢ པ:  འཐོན་ཁུངས་འཛིན་སྐྱོང་མཐུན་འགྱུར་དོན་ལུ་ ཁྲིམས་དོན་དང་སྒྲིག་གཞིའི་གདམ་དབང་། 

ལེའུ་འདི་ནང་ གནམ་གཤིས་འགྱར་བགྲོད་ཀྱི་གནས་སྟངས་ནང་ སྐྱེ༌ལྡན༌རིགས༌སྣ༌ཉེན༌སྲུང༌ལུ༌འཛིན༌སྐྱོང༌མཐུན༌འགྱུར༌ལས༌རིམ༌བཟོ༌ནི༌ལུ༌ཁྲི

མས༌དོན༌དང༌སྲིད༌བྱུས༌ཚུ༌ལག༌ལེན༌གིྱ༌གདམ༌དབང༌དང༌ལས༌སྟོན༌སྐོར༌བཤད༌འོང༌། 

གཞུང༌གི༌གནས༌རིམ༌སོ༌སོ༌ནང༌ མཐུན༌འགྱུར༌གིྱ༌ཚིག༌དོན༌འདི༌ དོན༌དག༌སོ༌སོ༌སྦེ༌གོ༌དོ༌ཨིན། འཐོན༌ཁུངས༌འཛིན༌སྐྱོང༌མཐུན༌འགྱུར༌གིྱ༌ཁྲིམས

༌དོན༌དང༌སྲིད༌བྱུས༌ཀྱི༌གཞི༌བཀོད༌འདི༌ སྙན༌ཞུ༌ག༌དེ༌འབད༌རུང༌འབད༌དགོཔ༌ རྩིས༌ཞིབ༌ ཞིབ༌དཔྱད༌ གནས༌མཐུན༌དང༌བསྟར༌སྤྱོད༌ཀྱི༌ལམ༌ལུག

ས༌དང༌གཞན༌ཁྲིམས༌དོན༌ཀྱི༌དགོས༌མཁོ༌ཚུ༌ཨིན།  

ལེའུ༌འདི༌ནང༌ ཁྲིམས༌དོན༌གིྱ༌འགན༌དབང༌དང༌འཁྲིལ༌ཡན༌ལག༌སོ༌སོ༌སྦེ༌གྲིག༌བཀོད༌འབད༌ཡོད། ཁྲིམས་འབྲེལ་གིྱ་གཞི་བཀོད་ནང་ན་ཚུད་མི་

ནང་ འཆར་གཞི་ སྲིད་བྱུས་བཟོ་ནི་ འཛིན་སྐྱོང་དབང་ཚད་ གནས་ཚད་བཟོ་ནི་ བསྟར་སྤྱོད་ ཁྲིམས་ཞིབ་མཛོད་ནི་ལྟ་བུའི་གནད་དོན་ཡོད། ཁྲིམ

ས་དོན་འདི་གི་ཆ་ཤས་རེ་རེ་གིས་ སྤྱིར་གིྱ་གཞི་བཀོད་ནང་དམིགས་གསལ་གྱི་འགན་དབང་ཡོད། འགན་དབང་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་ཚུ་གི་

སྐད་ཡིག་ཚུ་ སྒྲིག་གཞིའི་འཆར་གཞི་དང་གནས་གཤིས་གནས་སྟངས་ལུ་གདོང་ལན་འབད་ནི་དོན་ལུ་ ཞིབ་དཔྱད་འབད་དགོ། མཐུན་འགྱུར་གིྱ་

གཞི་བཀོད་ཁག་དྲུག་ ལེའུ་འདུ་ནང་བཀོད་ཡོད: 

• འཆར་སྣང་དང་འཆར་གཞི་ མཐུན་འགྱུར་གིྱ་དམིགས་དོན་དང་ཐབས་ལམ་བཟོ་ནི་ 

• བརྡ་དོན་འཛིན་སྐྱོང་ དུས་མཚམས་གཞི་བཙུག་འབད་ནི་ བརྡ་དོན་ནང་དཀའ་ངལ་ཚུ་ངོས་འཛིན་ བལྟ་ཞིབ་དང་ བརྡ་དོན་བརྗོས་སོར 

• དུས་མཚམས་སྐྱར་ཞིབ་ བརྡ་དོན་གསརཔ་ལག་ལེན་ཐོག་ འཆར་གཞི་དང་སྲིད་བྱུས་ཚུ་བསྐྱར་ཞུབ་འབད་ནི 

• སྲིད་བྱུས་དང་ལས་སྣ་འགོ་འདྲེན གཞུང་དང་ལས་སྡེ་བར་ན 

• བསྟར་སྤྱོད་འབད་བཏུབ་པའི་གན་དབང་དང་དབང་ཆ་   ཁྲིམས་དོན་འབྱུང་ཁུངས་ས་རྩ་ཁྲིམས་དང་ ཁྲིམས་ཀྱི་ལཱ་འགན 

 

 

 

 

 



  

41 གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགྲོད་ན་ སྐྱེ་ལྡན་རིགས་སྣ་འཛིན་སྐྱོང་མཐུན་འགྱུར་བཟོ་ནི་ལུ་ ཁྲིམས་དོན་དང་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་ཡིག་ཆས། 
 
 

 

མཚོའི་ཉ་གསོ་
སྐྱོང་ 

• ཉའི་རིགས་སྣ་དང་གྱང་ཁ་ལུ་མ
ང་ཉུང་ཡང་ 

དྲོད་ཚད་གམའ་ས 
• རྒྱ་མཚོའི་དྲོད་ཚད་ཡར་སེང་གི

ས་མཚོ་ནང་ 
གི་བྱིད་རུའི་བུབ་དང་རིགས་སྣ་གཞན་
ལུ་ཤི་རྐྱེན 
• རྒྱ་མཚོ་སྐྱུར་ཆུ་གྱི་ཞུགས་ཤུབ

ས་ལྡན་གྱི་ 
ཉ་དང་རིགས་སྣ་ལུ་གནོད་ཉེན 
 

• ཉ་བཟུང་བགོ་བཤའ་དོན་ལུ་ཉའི
་མང་ཉུང་བལྟ་ཞིབ་ 
• ཉ་འཁྱམས་སའི་ས་ཁོངས་ཉམ

ས 
སྲུང་དང་ཉ་ཚད་ལས་འགལ་བཟུང་མ་ 
བཅུག་ནི 
• ཉ་རོགསཔ་ཚུ་ལུ་ཉ་བཟུང་སའི་ 
ཉན་སྲུང་ཅན་གིྱ་ས་གནས་ངོས་འཛིན 
• ས་གཞི་ལུ་བརྟེན་པའི་བཙོག་པ་
མར་ཕབ 
 

• ཉ་ཚད་ལྡན་བཟུང་མི་བལྟརྟོག་དང་ཚན་རིག་གི་
གནས་སྡུད་བསྡུ་ལེན་ལུ་གྲུ་ཐོག་བལྟ་རྟོག་པ 

• བརྡ་དོན་བརྗེ་སོར་ལུ་ཡིག་སྡེའི་ཐབསལམ 
• ལས་སྡེ་མང་ཐོག་སྐྱེ་ལྡན་གནས་སྟངས་རིམ་ལུ

གས་ལུ་ཐབས་གནས་ཀྱི་མཐའ་འཁོར་གནས་
སྟངས་བརྟག་ཞིབ 
 

ནགས་ཚལ 
 

• དྲོད་ཚད་ཡར་སེང་དང་ས་རློན་སྐ
མ་མི་ལུ་བརྟེན་ནགས་ཚལ་རི
གས་ལུ་འགྱུར་བ 

• ཤིང་ཆེན་གིྱ་རིགས་སྣ་མར་ཉམ
ས 

• སྐྱེ་ཤིང་རིགས་གསརཔ་འཐོང་
ནི 

• ཉམས་སརུང་འབད་མི་ལུ་དང་འ
དོདའི་འཐུས 

• ས་བཅུད་དང་ཆུའི་འཁོར་རིམ་གི
་བརྡ་སྟོན་དང་འཁྲིཤ་ཤིང་གི་ག
ནང་བ་ལུ་སྙོམ་གྲིག་ 

• ཤིང་བཏོན་པའི་ས་ཁོངས་ཚུ་མ་
འོང་དོན་ལུ་བདག་འཛིན 

• སྐྱེ་ལྡན་གནས་སྟངས་རིམ་ལུག
ས་ཀྱི་ཞབས་ཏོག་འཛིན་སྐྱོང་ 

• གནང་བ་ནང་  གནས་ཚུལ་གསརཔ་བཙུག་
དགོཔ་ ཁ་ཚིག་ཚུ་ལོག་གསར་བཀོད་འབད་བཏུབ་
པའི་དགོངས་དོན་ 
• ཤིང་བཏོན་མི་གིས་གནོད་པ་སྦོམ་ལྡན་པ་ཅིན་ 
ལོག་བཅོ་ཐབས་འབད་དགོཔ 
• ནགས་ཚལ་གིྱ་ཁེ་ཕན་ཚོང་འབྲེལ་གྱ་ིགཞི་བ 
ཀོད་ནང་སྤྱི་སྡེ་དང་སྐྱེ་ལྡན་གནས་སྟངས་རིམ་ལུགས་
ཀྱི་ཕན་པ 

སྲུང་སྐྱོབ་ས་ཁ
ངོས 

• སྔོ་ཤིང་དང་སེམས་ཅན་ཚུ་སྲུང་ 
སྐྱོབ་ས་ཁོངས་ལས་མི་མང་ས་ཁོངས
་ནང་མེདན་པར་ཕྱིར་བསྐྱོད་ 
• མི་སྡེ་གསརཔ་བཟོ་ནི་དང་སྔོན་ 
གིྱ་འབྱུང་རབས་དང་སྐྱེ་ལྡན་གནས་སྟ
ངས་རིམ་ལུགས་བར་ན་མཐུན་འབྲེལ 

• སེམས་ཅན་འཁྱམས་སའི་ས་ཁོ
ངས་དང་སྲུང་སྐྱོབ་མིན་པའ་ས་ཁོངས་
སྲུང་སྐྱོབ་འབད་ནི་ལུ་དབང་ཚད་ 
• སྲུང་སྐྱོབ་དང་བསྐྱར་བཅོས་ཀྱི་

ལས་སྣ་གཙོ་རིམ་བཀོད་ནི 
• སྲུང་སྐྱོབ་དོན་ལུ་ས་གནས་ཀྱི་ 

• མ་འོང་ཀྱི་གནས་སྟངས་དང་བསྟུན་ ཡུན་རིང་
གི་གམིགས་བཏད་བཀོད་ནི 

• སེམས་ཅན་འཁྱམས་སའི་ས་ཁོངས་གཙོ་ཅན་ 
ཚུ་སྲུང་སྐྱོབ་དོན་ལུ་ ས་སོར་གིྱ་ཁྲིམས་ཡིག 
• སྒེར་དང་མི་མང་ཀྱི་ས་ཉམས་སྲུང་འགོ་འདྲེན 
• ཡུན་བརྟན་སྤྱོད་ཐབས་ལུ་ མི་སྡེ་་ལུ་ས་བཏན་

འཐོན་ཁུངས གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགོྲད་ཀྱི་གནོད་པ འཛིན་སྐྱོང་གི་དགོས་མཁོ ཁྲིམས་དོན་དང་སྲིད་བྱུས



  

42 གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགྲོད་ན་ སྐྱེ་ལྡན་རིགས་སྣ་འཛིན་སྐྱོང་མཐུན་འགྱུར་བཟོ་ནི་ལུ་ ཁྲིམས་དོན་དང་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་ཡིག་ཆས། 
 
 

འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་གྲལ་གཏོགས་ད
ང་ཤེས་ཡོན་སྤྲོད་ནི 

ཏོག་ཏོ་
• དངུལ་ཚུ་ས་ཁོངས་ཀྱི་མི་མང་དང་བགོ་བཤའ 

ཆུ་བཀྲམ་སེྤལ • ཆུའི་འཁོར་རིམ་ལུ་ཡར་མར 
• མི་ཚེ་གསོ་སྐྱོང་ ཆུ་ནང་དང་ཆུ་ 
གྲམ་ལུ་གནས་པའི་ཚེ་སྲོག་ཚུ་འཚོ་
སྐྱོང་དོན་ལུ་ཆུ་མེད་ནི 
• ས་ཁོངས་གཞན་ནང་ལས 
་ཕར་ཆུ་རུད་དང་ཆུ་གིས་གང་ནི 

• ཆུ་ཉེར་སྤྱོདཔ་ཚུ་གཙོ་རི་མབཀོ
ད་ནི 

• གནས་སྟངས་འགྱུར་མི་དང་འ 
ཁྲིལ་ཆུ་མཁོ་སྤྲོད་ལུ་ཉོམས་གྲིག 
• ཆུ་ནང་དང་ཆུ་གྲམ་ལུ་གནས་པ

འི་ཚེ་སྲོག་ཚུ་སྲུང་སྐྱོབ 

• མ་འོང་ཆུ་འབབ་དང་བསྟུན་ཆུ་བགོ་བཤའི་གན་
རྒྱ 

• ཆུ་ཉེར་སྤྱོད་ཀྱི་སྒྲིག་གཞི 
• ཆུ་ནང་འབབ་ཉུང་མཐའི་ཚད་གཞི 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

43 གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགྲོད་ན་ སྐྱེ་ལྡན་རིགས་སྣ་འཛིན་སྐྱོང་མཐུན་འགྱུར་བཟོ་ནི་ལུ་ ཁྲིམས་དོན་དང་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་ཡིག་ཆས། 
 
 

ལེའུ་ ༤ པ་  འཆར་སྣང་དང་འཆར་གཞི: མཐོང་སྣང་བཀོད་ནི་ དམིགས་བཏད་བཟོ་ནི་དང་ སྲིད་བྱུས་ཚུ་ཞིབ་དཔྱད་འབད་ནི། 

འཛིན་སྐྱོང་དོན་སྨིན་ཅན་འདི་འཆར་གཞི་ལེགས་ཤོམ་བརྩམ་མི་ལུ་རག་ལས། འདི་ འཆར་གཞི་ལག་ལེན་འཐབ་བཞིནམ་ལས་བལྟ་རྟོག་འབད་
མི་མཐུན་འགྱུར་གཞི་བཀོད་ལུ་ཡང་ཁྱབ་ཨིན། གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགྲོད་ཀྱི་མ་འོང་གནས་སྟངས་ཏན་ཏན་མེདཔ་བཟོ་མི་གིས་འཆར་གཞི་བ
ཟོ་མི་ཚུ་ལུ་བྱ་སྟབས་མ་བདེཝ་བཟོ་ཨིན། མ་འོང་ལུ་འབྱུང་སྲིད་པའི་དཀའ་ངལ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་གདོང་ལན་གྱི་ཐབས་ལམ་བཀོད་ནི་མེདན་པ
ར་ འཆར་གཞི་བཟོ་ནི་ལམ་ལུགས་ཀྱི་གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགྲོད་ལས་འབྱུང་མི་མ་འོང་པའི་དཀའ་ངལ་ཚུ་གདོང་ལན་འབད་དགོ། 

ལེའུ་འདི་ནང་མ་འོང་གཏན་འཁེལ་མེད་མི་དོན་ལུ་ཉམས་སྲུང་གི་འཆར་གཞི་སྐོར་ཁག་༣སྦེ་བཤད་འོང་། འཆར་གཞི་དོན་ལུ་ཐབས་ཤེས་དང་པ་
འདི་ འགྱུར་བ་ཚུ་གི་ཆ་ཤས་ངོ་མ་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་མ་འོང་པའི་གནས་སྟངས་ཚུ་བལྟ་དགོ། འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་དང་འཆར་གཞི་བཟོ་མི་ཚུ་
གི་རྒྱུ་ལུ་ མ་འོང་པའི་གནས་སྟངས་ཚུ་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ཧ་གོ་ཞིནམ་ལས་ ཐབས་ཤེས་གཉིས་པ་འདི་ ད་རེས་ཡོད་པའི་སྲིད་བྱུས་དང་སྲིད་བྱུས་
གསར་མ་ཚུ་གིས་དུས་ཡུན་རིངམ་གི་དོན་ལུ་ དོན་སྨིན་ཅན་ག་གིས་འོང་ག་དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི། 

བརྡ་དོན་འདི་ཚུ་ ཐབས་ཤེས་གསུམ་པ་ནང་ ཉམས་སྲུང་གི་དམིགས་བཏད་ངོ་མ་ དམིགས་ཡུལ་ལུ་དཀའ་ངལ་དང་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་དབྱེ་ཞིབ་འ
བད་ཐོག་ལག་ལེན་འཐབ་ནི། 

ཉམས་སྲུང་དོན་ལུ་ གྲུབ་ཚུགས་པའི་དམིགས་བཏད་ནང་མ་འོང་པའི་དཀའ་ངལ་ཚུ་བཀོད་དེ་ འཆར་གཞི་བཟོ་མི་ཚུ་གིས་ སྐྱེ༌ལྡན༌གནས༌སྟངས
༌རིམ༌ལུགས༌འཛིན༌སྐྱོང༌གི༌མཐུན༌འགྱུར༌བཟོ༌འོང༌།  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

སྒྲོམ༌: རྒྱལ༌ཡོངས༌དང༌ས༌གནས༌ཀྱི༌གནས༌རིམ༌ན༌འཆར༌གཞི 

རྒྱལ༌ཡོངས༌དང༌ས༌གནས༌ཀྱི༌གནས༌རིམ༌ནང༌སྲུང༌སོྐྱབ༌འཆར༌གཞི༌དོན༌ལུ༌ཁྲིམས༌ཀྱི༌བདག༌དབང༌ཡོད། དཔྱེ༌འབདན༌ རྒྱལ༌ཡོངས༌ཀྱི༌གནས༌རིམ༌ནང༌ གོྲ༌མི༌ནིག༌རི༌པཱབ༌ལིག༌རྒྱལ༌ཁབ༌ཀྱིས༌
 རིགས༌སྣ༌སྲུང༌སོྐྱབ༌དང༌ གནས༌འཁྱམས༌ས༌ རང༌བཞིན༌གྱི༌ས༌ཁོངས༌ སྐྱེ༌བརྒྱུན༌འཐོན༌ཁུངས༌ཡུན༌བརྟན༌ལག༌ལེན༌དོན༌ལུ༌ གདང༌ལེན༌དང༌གཞི༌བརྩ༌ དེ༌ལས༌ སྲུང༌སྐྱབོ༌ས༌ཁོངས༌དང༌ 
ས༌གནས༌ནང༌མ༌ལྡན༌མི༌སྐྱེ༌སྣ༌དར༌ཁྱབ༌ཀྱི༌ཁྲིམས༌བཟོ༌ཡོད། རྒྱལ༌སྤྱི༌གི༌ལས༌རིམ༌ རྒྱལ༌ཡོངས༌མཐུན༌འགྱུར༌གྱི༌ལས༌རིམ༌དང༌ རྒྱལ༌ཡོངས༌སྐྱེ༌ལྡན༌རིགས༌སྣ༌གདང༌ལེན༌འཆར༌གཞི༌གི༌ཐ
བས༌ལམ༌ཚུ༌གི༌ཐོག༌ འཆར༌གཞི༌བཟོ༌ཨིན། ས༌གནས༌ཀྱི༌གནས༌རིམ༌གྱི༌འཆར༌གཞི༌གི༌དཔྱེ༌འདི༌ འབྲུག༌གི༌ནགས༌ཚལ༌སྒེར༌ ཡང༌ན༌ མི༌སྡེ༌འཛི༌སྐྱོང༌གི༌ཁྲིམས༌གཞི༌ནང༌འཁོད༌ཡོད། མི༌
ངོམ༌འབད༌རུང༌འཛི༌སྐྱོང༌པ༌གིས༌འབད༌རུང༌ བཟོ༌མི༌འཆར༌གཞི༌ཚུ༌གི: 

• ས་ཁོངས་དང་དེའི་འཐོན་ཁུངས་ དེ་ལས་ དེ་གི་ལག་ལེན་དང་འབྲུག་ལུ་སྐྱེ་ལྡན་རིགས་སྣ་སྣ་མང་གི་འགན་འཁུར་ཚུ་འཁོད་ཨིན 
• འཐོན་ཁུངས་ཚུ་ཡུན་བརྟན་ཐོག་ལག་ལེན་དང་སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་དོནལུ་འཛི་སྐྱོང་པ་གི་དགོས་མཁོ་བརྩིས་པའི་ ཤིང་བཏོན་ནི་དང་ནགས་ཚལ་ཉམས་གསོ་ དེ་ལས་སྲུང་སྐྱོབ་ས་

ཁོངས་ངོས་འཛི་ཚུ་འཁོད་ཨིུན 
• གོྲས་འཆར་བཀོད་མི་ལས་རིམ་གིས་ མཐའ་འཁོར་གནས་སྟངས་དང་མི་སྡེ་དཔལ་འབྱོར་ལུ་ཕན་གནོད་བརྟག་ཞིབ་འབད་ནིཛུ་ཨིན། 

འཆར་གཞི་ལམ་ལུགས་འདི་བཟུམ་གྱིས་ འཐོན་ཁུངས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་ངོ་མ་ཚུ་ མ་འོང་པའི་གནས་སྟངས་སྔོན་ཞིབ་འབད་དེ་མཐུན་འགྱུར་བཟོ་ནི་ལུ་རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་འོང་། དཔྱེ་འབདན
་ གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགོྲད་ཀྱིས་ཁེགས་ཚུ་གཞུ་མི་ལུ་བརྟེན་ ཆུའི་བརྐ་ཚུ་ལུ་ཉེན་ཁ་འབྱུང་བ་ཅིན་ འབྲུག་གི་མི་སྡེ་ནགས་ཚལ་གྱིས་ཆུའི་དཀའ་ངལ་བསེལ་ཐབས་ལུ་ཕན་ཐོག་འོང་།



  

44 གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགྲོད་ན་ སྐྱེ་ལྡན་རིགས་སྣ་འཛིན་སྐྱོང་མཐུན་འགྱུར་བཟོ་ནི་ལུ་ ཁྲིམས་དོན་དང་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་ཡིག་ཆས། 
 
 

 

༤.༡ ཐབས་ཤེས་༡ པ་ ཡུན་རིང་གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགྲདོ་དོན་ལུ་ མཐོང་སྣང་འཆར་གཞི་ལག་ལེན། 

 

 

 

མཐོང་སྣང་འཆར་གཞི་དོན་ལུ་ཐབས་ཤེས་དྲུག་ཡོད: 

༡ གནད་དོན་ངོ་མ་ངོས་འཛིན་ 

༢ བརྡ་སྟོན་ དཀའ་ངལ་དང་འགྱུར་ཆས་ཚུ་ངོས་འཛིན 

༣ ཐབས་ལམ་གཞན་ངོས་འཛིན 

༤ མཐོང་སྣང་བཟོ་ནི 

༥ མཐོང་སྣང་ཚུ་ཏན་ཏོག་ཏོ་གི་དོན་ལུ་དབྱེ་ཞིབ 

༦ སྲིད་བྱུས་ཚུ་ཕྱེ་བསེལ་ལུ་མཐོང་སྣང་ལག་ལེན་ཚུ་ཨིན། 

མཐོང་སྣང་འཆར་གཞི་འདི་ མ་འོང་སྐོར་སྔོན་དཔག་འབད་ནི་མེདན་པར་ ད་ལྟོ་ཡོད་པའི་བརྡ་དོན་ཚུ་ལག་ལེན་ཐོག་ འབྱུང་སྲིད་པའི་མ་འོང་པའི་

གནས་སྟངས་དང་ འགྱུར་ཆས་དང་དཀའ་ངལ་གཙོ་བོ་ཚུ་ངོས་འཛིན་འབད་ནི་འདི་ཨིན། མཐོང་སྣང་བཟོ་ནི་གི་ལཱ་འདི་ག་ར་གི་གྲལ་གཏོགས་ད

ང་ཚན་རིག་གི་ཐབས་ཤེས་དྲག་ཤོས་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་འབྱུང་སྲིད་པའི་མ་འོང་པའི་གནས་སྟངས་བཟོ་བཀོད་འབད་དགོ། ལཱ་འདི་ སྡེ་ཚན་ཅིག་

གིས་ ཁོང་རང་གི་མཐོང་མ་ཚུགས་མི་ཚུ་མཐོང་བཅུག་ནི་གི་ཐབས་ལམ་ཨིན། མཐོང་སྣང་འཆར་གཞི་ལམ་ལུགས་ནང་ ཚན་རིག་གི་བརྡ་དོན་དྲ

ག་ཤོས་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་དགོ་པའི་ཁར་ བཅའ་མའ་གཏོགས་མི་ཚུ་ཡང་ ཚན་རིག་མཁས་ཆོག་རྐྱངམ་ཅིག་མེདན་པར་ འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་

མཁས་དབང་དང་གཞུང་དོན་འགོ་དཔོན་ཚུ་དགོ།  

 

གནད་དོན་ངོ་མ: མཐོང་སྣང་འཆར་གཞི་འདི་ སྲིད་བྱུས་བཟོ་མི་ཚུ་ལུ་ ཏན་འཁོར་མེད་པའི་མ་འོང་པ་གི་དོན་ལུ་འཆར་གཞི་བརྩམ་བཅུག་མི་གི་ཡིག་ཆ

ས་ཅིག་ཨིནམ་དང་ ཐབས་ལམ་འདི་ གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགྲོད་དང་གཞན་འགྱུར་ཆས་ཚུ་གིས་སྐྱེ་ལྡན་གནས་སྟངས་རིམ་ལུགས་ལུ་འགྱུར་བ་གི་

གདོང་ལན་ཡང་དག་པ་ཅིག་ཨིན། 



  

45 གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགྲོད་ན་ སྐྱེ་ལྡན་རིགས་སྣ་འཛིན་སྐྱོང་མཐུན་འགྱུར་བཟོ་ནི་ལུ་ ཁྲིམས་དོན་དང་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་ཡིག་ཆས། 
 
 

 མཐོང་སྣང་འཆར་གཞི་ལམ་ལུགས་ལུ་ ཐབས་དང་ བཅའ་མར་གཏོགས་མི། 

 

 

 

 

 

༤.༢ ཐབས་ ༢ པ་ གནོད་ཉེན་ལས་བསྐྱར་གསོ་འབད་ཚུགས་མི་སྲིད་བྱུས་དང་དམིགས་དོན་བཟོ་ནི། 

 

 

 

གནམ་གཤིས་འགྱུལ་བགོྲད་དང་དེ་གི་དཀའ་ངལ་ལུ་ཉམས་སྲུང་འཆར་གཞི་བཀོད་དགོ་མི་ཡང་ གནོད་ཉེན་ལས་འཐོན་ཐབས་ལུ་ཨིན། གནམ་

གཤིས་འགྱུར་བགྲོད་དོན་ལུ་མཐོང་སྣང་འཆར་གཞི་བཟོ་མི་གིས་ གནོད་ཉེན་ལས་འཐོན་ཐབས་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་དྲག་ཤོས་ (དཔེ་འབདན་ མ་འོང་པ

འི་གནས་སྟངས་ག་བཟུམ་ཨིན་རུང་ འདི་གི་དམིགས་དོན་གྲུབ་ཚུགས་མི) ཅིག་འཐོན་འོང་། ཐབས་ལམ་དོན་སྨིན་ཅན་སྦེ་བཟོ་བ་ཅིན་ དེ་གིས་

སྲིད་བྱུས་བཟོ་མི་ཚུ་གི་ ད་རེས་ཀྱི་གདོང་ལན་གྱིས་མ་འོང་པའི་གནས་སྟངས་དང་དཀའ་ངལ་ལུ་ཕན་ཐོག་ཅན་ཨིན་ན་མེདན་ན་གི་དབྱེ་དཔྱད་འབ

ད་ཚུགས་སམ་ ད་རེས་ཀྱི་གོདང་ལན་གྱིས་ མ་འོང་པའི་གནོད་ཐབས་ལས་འཐོན་ཚུགས་པའི་སྲུད་བྱུས་ལུ་བར ་རྐྱེན་ཚུ་དབྱེ་དཔྱད་འབད་ཚུགས།

 ད་ལྟོ་གི་དུས་སྐབས་ལུ་ གྲིག་བཀོད་ལེགས་ཤོམ་མེད་མི་བཟོ་མི་དང་ སྙོམས་གྲིག་མ་འབད་མི་གིས་ ང་བཅས་ཀྱི་མ་འོང་པའི་གནམ་གཤིས་

གྱུར་བགོྲད་མཐུན་འགྱུར་ལུ་བཀག་དམ་འབདཝ་ཨིན། གནོད་ཉེན་ལས་འཐོན་ཐབས་འདི་ སྐྱེ་ལྡན་གནས་སྟངས་རིམ་ལུགས་དང་འཛིན་སྐྱོང་གི་

དོན་ལུ་དམིགས་བཏད་འབད་བཞག་དགོཔ་དང་ མོང་སྣང་འཆར་གཞི་འདི་ འཛིན་སྐྱོང་མཐུན་འགྱུར་གི་སྔོན་གི་དགོས་མཁོ་ཨིན། དེ་གིས་ བཅ

འར་གཏོགསཔ་ཚུ་ལུ་ སྲིད་བྱུས་ཀྱི་གདམ་ཁ་དང་ དེ་ཚུ་འཛིན་སྐྱོང་མཐུན་འགྱུར་འཆར་གཞི་ནང་ དོན་སྨིན་ཅན་གིྱ་དོན་ལུ་བལྟ་ཞིབ་དང་ཕན་གནོ

ད་བརྟག་ཞིབ་འབད་བཅུག་འོང་། 

གནད་དོན་ངོ་མ

་ངོས་འཛི 

ཕྱི་གི་འགྱུར་ཆ

ས་ཚུ་ཐོ་བཀོད 

ནང་གི་གནས་

སྟངས་དབྱེ་དཔྱ

ད

མཐོང་སྣང་བ
ཟོ་བཀོད་དང་ཞི
བ་དཔྱད་

 

སྲིད་བྱུས་ཕྱི་བས

ལ 

གྲོས་ཐག་བཅད་མི་ འབྲེལ་ཡོད་ལ
ས་སྡེ་དང་ མཁས་ཆོག་ 

གྲོས་ཐག་བཅད་མི་ འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་དང་ མཁས་ཆོག་

གནད་དོན་ངོ་མ: འཆར་གཞི་ནང་ མཐུན་འགྱུར་གིྱ་ཐབས་ལམ་ བལྟ་ཞིབ་ དུས་མཚམས་བསྐྱར་ཞིབ་དང་འགྱུར་བཅོས་ཚུ་བཙུག་ཡོད་མི་གིས་ མ་འོང་པའི་ག

ནས་སྟངས་ནང་གནས་ཚུགས།  



  

46 གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགྲོད་ན་ སྐྱེ་ལྡན་རིགས་སྣ་འཛིན་སྐྱོང་མཐུན་འགྱུར་བཟོ་ནི་ལུ་ ཁྲིམས་དོན་དང་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་ཡིག་ཆས། 
 
 

༤.༣ ཐབས་༣ པ་ གནོད་ཉེན་ལས་འཐོན་ཐབས་ཀྱི་དམིགས་དོན་གཞི་བཞག་ཐོག་ དུས་ཡིན་རིངམ་གི་འཆར་སྣང་བཟོ་ནི། 

གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགོྲད་དོན་ལུ་མཐོང་སྣང་འཆར་གཞི་འདི་ ཉམ་སྲུང་འཆར་གཞི་གིྱ་དོན་ལུ་གྲུབ་ཚུགས་པའི་དམིགས་བཏད་བཀོད་མི་འདི་

མེན་པར་ གྲུབ་ཚུག་པའི་དམིགས་བཏད་བཀོད་མི་འདི་ཨིན། མཐའ་འཁོར་གནས་སྟངས་ཀྱི་འཆར་གཞི་ཚུ་མང་ཤོས་རང་ འཆར་སྣང་ཨིནམ་ལ

ས་དམིགས་དོན་གྲུབ་ཐབས་ཀྱི་ཁ་གསལ་ཚུ་ག་ཅི་ཡང་མེདཔ་ཨིན། རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་མཐུན་འགྱུལ་འཆར་གཞི་ ཡང་ན་  ཡུན་བརྟན་ཐབས་ལམ

་བཟོཝ་ད་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་ གྲུབ་ཚུག་པའི་དམིགས་བཏད་དང་ དེ་ཚུ་གྲུབ་ཚུགས་ལྟ་ནི་ལུ་ཚད་གཞི་དང་ལྟ་རྟོག་ཀྱི་གནས་རིམ་བསྐྱལཝ་ཨིན། 

དཔྱེ་འབདན་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ལུ་འཆར་སྣང་གི་ནང་དོན་ དཔལ་མི་དབང་འབྲུག་རྒྱལ་བཞི་པ་གིས་གསལ་བཏད་གནང་མི་ རྒྱལ་ཁབ་གོང་འ

ཕེལ་གིྱ་འཆར་གཞི་ལམ་སྟོན་འབད་མི་ རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛོམས་ (མི་སྡེ་དང་ ལས་སྲོལ་ མཐའ་འཁོར་གནསས་སྟངས་སྲུང་

སྐྱོབ་དང་ཅིག་ཁར་ དཔལ་འབྱོར་གོང་འཕེལ་)ཡོད། འཆར་སྣང་འདི་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ས་ཆ་བརྒྱ་ཆ་ དྲུག་བཅུ་ དུས་རྟག་པ་ ནགས་ཚལ་འོག་ལུ་

བཞག་དགོཔ་སྦེ་ རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མོ་ནང་བཀོད་ཡོད། གལ་ནད་ཆེ་བའི་དམིགས་བཏད་ཡོད་མི་གིས་ འབྲུག་གི་ནགས་ཚལ་སྐྱེ་ལྡན་གནས་སྟང

ས་རིམ་ལུགས་ཚུ་ འཛིན་སྐྱོང་ཡང་ དུས་དང་བསྟུན་ གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགོྲད་ལུ་གདོང་ལན་འབད་ཚུགས། 

 

 

 

 

 

 

 



  

47 གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགྲོད་ན་ སྐྱེ་ལྡན་རིགས་སྣ་འཛིན་སྐྱོང་མཐུན་འགྱུར་བཟོ་ནི་ལུ་ ཁྲིམས་དོན་དང་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་ཡིག་ཆས། 
 
 

ལེའུ་༥ པ་ བརྡ་དོན་འཛིན་སྐྱོང་: བལྟ་ཞིབ་དང་གནས་སྡུད་ལག་ལེན་ལུ་ཁྲིམས་འབྲེལ་གྱི་འགན་དབང་། 

འཛིན་སྐྱོང་འཆར་གཞི་ཚར་ཅིག་ལག་ལེན་འཐབ་ཞིནམ་ལས་ འཐོན་ཁུངས་བསྐྱོང་བཞག་དང་མཐུན་འགྱུར་བཟོ་ཐབས་ལུ་ བལྟ་ཞིབ་དང་བརྡ་དོ

ན་བསྡུ་གྲིག་འབད་ནི་འདི་ཁག་ཆེ། དེ་གིས་ སྲིད་བྱུས་བཟོ་མི་ལུ་ ད་ལྟོའི་འཛིན་སྐྱོང་འཆར་གཞི་ཚུལ་མཐུན་སྦེ་ལཱ་འབདཝ་ཨིན་ན་དང་ འགྱུར༌བ

ཅོས༌འབད༌དགོཔ༌སྐོར༌བརྡ༌དོན༌དགོ༌མི༌ཚུ༌མཁོ༌སྤྲོད༌འབདཝ༌ཨིན། དུས༌སྐབས༌མང༌ཤོས༌ཅིག༌ནང༌ འཐོན༌ཁུངས༌ཀྱི་དོན་ལུ་ཡོད་མི་ཁྲིམས་དོན

་ཚུ་ལུ་འགན་དབང་དང་མེད་པའི་ཁར་ མ་དངུལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཡང་མེདཔ་ཨིན། སྐྱེ་ལྡན་གནས་སྟངས་རིམ་ལུགས་འགྱུར་མི་དང་བཏན་འཁེལ་མེད་

པའི་དུས་སྐབས་སུ་ འཐོན་ཁུངས་ཚུལ་མཐུན་དང་ཡུན་བརྟན་སྦེ་འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་ནི་ལུ་ བལྟ་ཞིབ་ལེགས་ཤོམ་དང་ཡང་དག་པ་སྦེ་འབད་དགོ། 

ལེའུ་འདི་ནང་ ཁྲིམས་དང་སྲིད་བྱུས་བཟོ་མི་ཚུ་ལུ་ འཐོན་ཁུངས་བསྐྱོང་བཞག་དོན་ལུ་བལྟ་ཞིབ་མཐུན་ཕྱིན་འབད་དགོ་པའི་ལམ་ལུགས་དགོ་མི་

སྐོར་བཤད་ནི་དང་ འདི་ནང་ ཚད་མཚམས་དང་བརྡ་དོན་ལུ་དཀའ་ངལ་ཡོད་མི་ཚུ་ངོས་འཛིན་ དཔྱེ་འབདན་ ག་སྟེ་ལུ་ག་ཅི་བལྟ་ཞིབ་འབད་ནི་ཨིན

་ན་ བལྟ་ཞིབ་དུས་ཡུན་ག་དེམ་ཅིག་དགོ་ག་དང་ བལྟ་ཞིབ་ག་གིས་འབད་ནི་ཨིན་ན་གི་ལམ་ལུགས་ཚུ་གཞི་བཙུགས་འབདཝ་ཨིན། བལྟ་ཞིབ་

ཀྱི་གནས་འཁྲིལ་དང་བསྟར་སྤྱོད་ཀྱི༌དགོས༌མཁོ༌ཚུ༌ལེའུ༌༨ པ༌ནང༌གྲོས༌བསྟུན༌འབད༌འོང༌། 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

48 གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགྲོད་ན་ སྐྱེ་ལྡན་རིགས་སྣ་འཛིན་སྐྱོང་མཐུན་འགྱུར་བཟོ་ནི་ལུ་ ཁྲིམས་དོན་དང་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་ཡིག་ཆས། 
 
 

༥.༡ བརྡ༌དོན༌ལུ༌བསྟབས༌མ༌བདེཝ༌ངོས༌འཛིན༌དང༌ ཚད་མཚམས་གཞི་བཙུག། 

ལེའུ་ཧེ་མ་གི་ནང་ སྐྱེ་ལྡན་གནས་སྟངས་རིམ་ལུགས་ལུ་འགྱུར་བཅུག་མི་བརྡ་སྟོན༌ངོ༌མ༌དང༌དཀའ༌ངལ༌ཚུ༌ངོས༌འཛིན༌དོན༌ལུ༌ མཐོང༌སྣང༌འཆར༌

གཞི༌ལག༌ལེན༌སྐོར༌གྲོས༌བསྟུན༌འབད༌ཡི། རིམ༌ལུགས༌ནང༌འགྱུར༌བ༌འབྱུང༌མི༌བལྟ༌ཞིབ༌འབད༌ནི༌ལུ༌ འཛིན༌སྐྱོང༌པ༌གིས༌ ཚད༌མཚམས༌ད༌རུང༌

 གཅིག༌ལག༌ལེན༌འཐབ༌དགོ། ཚད༌མཚམས༌འདི༌ ཨང༌རྟགས༌འབད༌ཡོད༌པའི༌གྱང༌ཁ༌ ཡང༌ན༌ འཐོན༌ཁུངས༌ཀྱི༌གནས༌མཐོ༌ཨིན༌ འདི༌ཡང༌ 

འཐོན༌ཁུངས༌མང༌ཤོས༌རང༌མར༌ཉམས༌ཏེ༌ཡོདཔ༌ལས༌དང༌ འཐོན༌ཁུངས༌འདི༌གི༌སྐྱེ༌ལྡན༌གནས༌སྟངས༌རིམ༌ལུགས༌ནང༌ ད༌ལྟོའི༌གནས༌སྟངས༌

བལྟ༌དགོཔ༌གལ༌ཆེ༌བའི༌ཁར༌ ཧེ༌མའི༌གནས༌སྟངས༌བལྟ༌དགོཔ༌ཁག༌ཆེ། འབྱུང༌རིམ༌གིྱ༌ཚད༌མཚམས༌ལུ༌བལྟ༌སྟེ༌འཛིན༌སྐྱོང༌གི༌དམིགས༌བཏ

ད༌བཀོད༌ཚུགས (དཔྱེ༌འབདན༌ ཤིང༌བཏོན༌ཚར༌བའི༌ཤུལ༌ལུ༌ སྐྱེ༌སྣ༌གཅིག༌གི༌ཤིང༌རིང༌འཐུང༌ཕུཊ༌གཅིག༌འབད༌མི༌ བརྒྱ༌ཆ༌༩༠ ལས༌མངམ༌

ལུད༌དགོ) 

ཨིན༌རུང༌ ལུང༌ཕྱོགས༌ལ༌ལུ༌ནང༌ལས༌ཕར༌ འོང༌བའི༌ལོ༌བརྒྱ༌ནང༌ གནམ༌གཤིས༌འགྱུར༌བགྲོད༌ཀྱི༌གནོད༌ཉེན༌འདི༌ག༌ནི༌བ༌ཤུགས༌ཆེ༌ནི༌དེ༌གིས༌ 

འཐོན༌ཁུངས༌ཀྱི༌ཚད༌མཚམས༌ཚུ༌ འཛིན༌སྐྱོང༌གི༌དམིགས༌བཏད༌དོན༌སྨིན༌ཅན༌སྦེ༌ལག༌ལེན༌འཐབ༌མི༌བཏུབ། འདི༌ཡང༌ གནམ༌གཤིས༌འགྱུར༌བ

གོྲད༌ལུ༌བརྟེན༌ སྐྱེ་ལྡན་གནས་སྟངས་ཀྱི་རིམ་ལུགས་ལུ་འགྱུར་བ་སྦོམ་བྱུང་མི་ལུ་བརྟེན་ ཚད་མཚམས་ལུ་བསྐྱར་བཟོ་འབད་མི་ཚུགས། ཚད་མ

ཚམས་འདི་ཉམས་སྲུང་གིྱ་དམིགས་བཏད་གསལ་བཤད་ཀྱི་ལམ་ལུགས་ཨིན་རུང་ གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགྲོད་དོན་ལུ་ དམིགས་བཏད་འདི་ཚ

ད་མཚམས་མིན་པར་་སོ་སོ་སྦེ་བཞག་དགོ། འདི་དང་ཅིག་ཁར་ འཛིན་སྐྱོང་པ་ཚུ་གིས་ མ་འོང་པའི་གནས་སྟངས་ལུ་ འོས་འབབ་ཅན་གིྱ་འཛིན་

སྐྱོང་དམིགས་བཏད་བཟོ་དགོཔ་དང་ བརྡ་དོན་ལུ་དཀའ་ངལ་ངོ་མ་ག་ཅི་ཨིན་ན་ངོས་འཛིན་འབད་དགོ། ལེའུ་༤ པ་ནང་གྲོས་བསྟུན་འབད་ཡོད་མི་

མཐོང་སྣང་འཆར་གཞི་བཀོད་ནི་ཐབས་ལམ་ཡང་ བརྡ་དོན་གིྱ་དཀའ་ངལ་ངོས་འཛིན་དོན་ལུ་ཐབས་ཤེས་ཁག་ཆེ་ཤོས་ཅིག་ཨིན།  འཛིན་སྐྱོང་པ་

ཚུ་ལུ་ བརྡ་དོན་གིྱ་སྟབས་མ་བདེཝ་དབྱེ་དཔྱད་འབད་ནི་ལུ་ དབང་ཚད་དུས་རྒྱུན་གྱི་དོན་ལུ་དགོ་ འདི་ཡང་ འགྱུར་ཁོན་གསརཔ་འཐོནམ་ད་ལུ། 

ལས་སྡེ་མང་ཤོས་ཅིག་གིས་ དབང་ཚད་འདི་ཉེར་སྤྱོད་འབད་ནི་ལྕོགས་གྲུབ་མེད་ནི་དེ་གིས་ དགོས་མཁོ་མེདཔ་དང་ཁག་ཆེཝ་ཨིནམ་སྦེ་མི་མཐོ

ང་། ཨིན་རུང་ རྒྱལ་ཁབ་མང་ཤོས་ཅིག་གི་ཁྲིམས་དོན་ནང་ བརྡ་དོན་དགོ་མི་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དགོཔ་ འཛིན་སྐྱོང་ལམ་ལུགས་ནང་ཁ་གསལ་

སྦེ་འཁོད་ཡོད། དཔྱེ་འབདན་ ཡུ་གེན་དྲ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ མཐའ་འཁོར་གནས་སྟངས་བརྟག་ཞིབ་སྒྲིག་གཞི་ནང་ མཐའ་འཁོར་གནས་སྟངས་ཕན་

གནོད་བརྟག་ཞིབ་ནང་ གཞན་ཚུ་གི་གྱས་ལས་ བརྡ་དོན་དགོཔ་བསྡུ་གྲིག་སྐབས་སུ་འཐོན་མི་ བརྡ་དོན་ནང་དཀའ་ངལ་དང་བཏག་པ་མེད་མི་ཚུ་

ངོས་འཛིན་འབད་དགོཔ་སྦེ་བཀོད་ཡོད། 

 



  

49 གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགྲོད་ན་ སྐྱེ་ལྡན་རིགས་སྣ་འཛིན་སྐྱོང་མཐུན་འགྱུར་བཟོ་ནི་ལུ་ ཁྲིམས་དོན་དང་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་ཡིག་ཆས། 
 
 

༥.༢ དམིགས་བཏད་འབད་མི་བལྟ་ཞིབ་ལུ་བརྡ་སྟོན་གདམ་ཁ། 

གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགོྲད་ཀྱི༌སྐྱེ༌ལྡན༌གནས༌སྟངས༌རིམ༌ལུགས༌ལུ༌གནོད༌པ༌འབྱུང༌མི༌ཚུ༌ རིམ༌ལུགས༌ཀྱི༌ཕྱོགས༌ཡོད༌ཚད༌ཅིག༌བལྟ༌ཞིབ༌འབ

ད༌མི༌ལས༌ འཛིན༌སྐྱོང༌པ༌གིས༌བརྡ༌སྟོན༌༌ངོས༌འཛིན༌འབད༌མི༌གིས༌འཇམ། བརྡ༌སྟོན༌ཟེར༌མི༌འདི༌ སྐྱེ༌ལྡན༌གནས༌སྟངས༌རིམ༌ལུགས༌ཀྱི༌གནས༌

ཚད༌སྐོར༌ སྐྱེ༌ལྡན༌གནས༌སྟངས༌རྒྱ༌ཆུང༌གི༌འགྱུར༌བ༌བལྟ༌ཞིབ༌འབད༌མི༌ལུ༌སླ༌ཨིན། བརྡ༌སྟོན༌ངོ༌མ༌ཚུ༌ངོས༌འཛིན༌འབད༌མི༌གིས༌ འཛིན༌སྐྱོང༌པ༌

ཚུ༌གི༌ རིམ༌ལུགས༌ལུ༌འགྱུར༌བ༌འབྱུང༌མི༌ཚུ༌ འཐོན༌ཁུངས༌བོར༌ཆེན༌སྦེ༌བཏང༌མ༌དགོ༌པར༌ སྐྱེ༌ལྡན༌གནས༌སྟངས༌རིམ༌ལུགས༌སྐོར༌ རྒྱ༌ཆེཝ༌སྦེ

༌ཤེས༌ཚུགས། 

བརྡ༌སྟོན༌ངོས༌འཛིན༌འབད༌ནི༌འདི༌ ས༌གནས༌དང༌འཐོན༌ཁུངས༌ཀྱི༌ལཱ༌ཨིན༌ དཔྱེ༌འབདན༌ ཀེ༌ན༌དྲ༌ལུ༌འགོ༌དཔོན༌ཚུ༌ རུ༌སྦལ༌གིྱ༌ལྤག༌ལུ༌ཡོད༌པ

འི༌སྒོར༌ཐིག༌སྦོམ༌མི༌སྐོར༌ མ༌འོང༌ལོ༌ངོ༌བཅུ༌ཕྲག༌དག༌པ༌ཅིག༌གི༌རྒྱབ༌ལས༌ གནམ༌གཤིས༌འགྱུར༌བགོྲད༌ལུ༌བརྟེན༌ རུ༌སྦལ༌གིྱ༌གྱང༌ཁ༌ག༌དེ༌སྦེ༌

འགྱོ༌འོང༌སྐོར༌བལྟ༌ཞིབ༌འབདཝ༌ཨིན། སྐྱེ༌ལྡན༌གནས༌སྟངས༌རིམ༌ལུགས༌ཀྱི་བརྡ་སྟོན་འདི༌བཟུམ༌ཐོག༌ལུ༌ རྒྱལ༌ཡོངས༌བལྟ༌ཞིབ༌ལས༌རིམ༌གིྱ

༌ནང༌ གཤམ་འཁོད་ཀྱི་གནམ༌གཤིས༌ཀྱི་བརྡ་སྟོན་མ་ཚད་པའི་རྩིས་དགོཔ་ཡང་: 

• ཚ་དྲོད་ཀྱི་རིམ་ལུགས 

• ཆར་ཆུའི་རིམ་ལུགས 

• རླུང་ཚུབས་དང་གནམ་གཤིས་ཚུབས་ཆུན་གིྱ་རིམ་ལུགས 

• རྒྱ་མཚོ་དང་ གཙང་ཆུའི་རྫས་སྦྱོར་ལུ་འགྱུར་བ 

• རིགས་སྣ་སྐྱེ་ལུགས་ཀྱི་རིམ་པ་དང་ས་གནས་ཁྱབ་འཚུལ་ཚུ། 

བལྟ་ཞིབ་འདི་ གཞུང་འབྲེལ་དང་ གཙུག་སྡེ་ ཡང་ན་  རྒྱལ་སྤྱི་ཚན་རིག་ཚོགས་པ་གིས་འབད་འོང་། བརྡ་དོན་ཚུ་ མི་མང་དང་འབྲེལ་ཡོད་ལས་

སྡེ་ཚུ་ལུ་ གདོང་ལན་དང་འགྲ་སྒྲིག་གི་དོན་ལུ་རྒྱབ་སྣོན་གང་མགྱོགས་སྤྲོད་ནི་འདི་ཁག་ཆེ། བལྟ་ཞིབ་འབད་མི་འགོ་དཔོན་དང་འཛིན་སྐྱོང་པ་ཚུ་

བལྟ་ཞིབ་ཀྱི་ལམ་ལུགས་ངོསའཛིན་འབད་དེ་གཞི་བཙུགས་འབདཝ་ད་ གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགོྲད ་ཀྱི་འཐོན་ཁུངས་ལུ་གནོད་པ་བལྟ་ཞིབ་འབ

ད་ནི་ལུ་ ས་གནས་ཕན་ནུས་ཅན་གདམ་ཁ་འབད་དགོཔ་ཁག་ཆེ། སྐྱེ་ལྡན་གནས་སྟངས་རིགས་སྣ་མཐུན་གྲོས་ཀྱིས་ བལྟ་ཞིབ་ལམ་ལུགས་བ

ཟོ་མི་ཚུ་ གནས་སྐབས་ཀྱི་དོན་ལུ་དང་ བརྡ་དོན་བསྡུ་ལེན་འབད ་མི་གིས་ འཛིན་སྐྱོང་པ་ཚུ་ལུ་འཐོན་ཁུངས་དང་སྐྱེ་ལྡན ་གནས་སྟངས་རིམ་ལུག

ས་ལངམ་སྦེ་ཡོད་པའི་བརྡ་བཀོད་ཚུ་ འཐོན་ཁུངས་ཉམས་སྲུང་འབད་ནི་གི་དོན་ལུ་སྤྲོད་དགོ། དཔྱེ་འབདན་ གནམ་གཤིས་འགྱུལ་བགོྲད ་ལུ་བརྟེ

ན ཧེ་མ་མེད་པའི་རིགས་སྣ་དར་ཁྱབ་འབྱུང་མི་སྐོར་བལྟ་ཞིབ་ཡང་ འབྱུང་སྲིད་པའི་ས་གནས་ནང་འབད་དགོ། 



  

50 གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགྲོད་ན་ སྐྱེ་ལྡན་རིགས་སྣ་འཛིན་སྐྱོང་མཐུན་འགྱུར་བཟོ་ནི་ལུ་ ཁྲིམས་དོན་དང་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་ཡིག་ཆས། 
 
 

༥.༣ བལྟ་ཞིབ་ག་གིས་འབད་ནི་སྐོར་གྲསོ་ཐག། 

 

 

 

 

ལས་སྡེ་ལེ་ཤ་ཅིག་གིས་ མཐའ་ཁོར་གནས་སྟངས་བལྟ་ཞིབ་འབད་ཚུགས། ཁྲིམས་དོན་མང་ཤོས་ཅིག་གི་འོག་ལུ་ གནང་བ་འཆང་མི་ ཡང་ན་  
འཐོན་ཁུངས་ཉེར་སྤྱོད་འབད་མི་ཚུ་ མཐའ་འཁོར་གནས་སྟངས་ཀྱི་སྙན་ཞུ་དབང་འཛིན་ལུ་འབད་དགོཔ་སྦེ་ཡོད། སྙན་ཞུའི་ལམ་ལུགས་འདི་ཁག
་ཆེ་བའི་ཁར་ མཐའ་འཁོར་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཁྲིམས་ཡིག་གྲིང་གྲིང་བཟོ་ནུ་ལུ་རྒྱབ་སྐྱོར་འབདཝ་ཨིན། ཨིན་རུང་ གཞུང་གིས་དགོས་མཁོ་བཀོད
་མི་མཐའ་འཁོར་གནས་སྟངས་ཀྱི་སྙན་ཞུ་འབད་དགོ་མི་བརྡ་དོན་འདི་ ས་ཁོངས་རྒྱ་ཆུང་ཀུ་ཅིག་ལས་ཁྱབ་མ་ཚུགས་ནི་འདི་གིས་ གནམ་གཤི
ས་འགྱུར་བགོྲད་ཀྱི་གནོད་པ་འབྱུང་མི་བལྟ་ནི་ལུ་ཚད་ལྡངམ་སྦེ་མེད་ནི་གིས་བལྟ་མི་ཚུགས། གནས་སྡུད་བསྡུ་ལེན་འབད་ཡོད་མི་ཚུ་ དབྱེ་དཔྱད་
འབད་དེ་ དོན་དག་གོ་བཤད་འབད་ནི་དོན་ལུ་ ཆེད་དུ་ཅན་གིྱ་ལས་སྡེ་དང་ མ་དངུལ་ འཐོན་ཁུངས་ཚུ་དགོ 

སྐྱེ་ལྡན་གནས་སྟངས་རིམ་ལུགས་ཀྱི་གནས་སྟངས་བལྟ་ཞིབ་འབད་ནི་གི་འོས་བབ་འདི་ ཤེས་ཡོན་གཙུག་སྡེ་ཨིན་ འདི་ཡང་ཁོང་ཚུ་ འདི ་བཟུམ
་ནང་ཞིབ་འཚོལ་འབད་ནི་ལུ་དང་འདོད་ཡོད་མི་ལུ་བརྟེན་ཨིན། གནས་སྡུད་བསྡེ་ལེན་གིྱ་འབད་རྩོན་ཡང་ ཚན་རིག་གི་རིག་པ་མ་དགོ་མི་བརྡ་སྟོན་
བལྟ་ཞིབ་འབད་ནི་ལུ་ ས་གནས་ཀྱི་མི་ཚུ་བཅའར་གཏོགས་ཐོག་འབད་ཚུགས། བལྟ་ཞིབ་ལས་རིམ་གིྱས་ བལྟ་ཞིབ་དོན་ལུ་ ཁས་བླངས་པ་ཚུ་
ལུ་ཉུང་མཐའའི་སྦྱོང་བརྡར་སྤྲོད་དེ་ གཤམ་འཁོད་ཀྱི་ལམ་སྟོན་གྱིས་འབད་རྩོན་ལུ་རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་འོང་: 

• གནས་སྡུད་བསྡུ་ལེན་དང་སྦྲོད་ཐབས་དང་ བལྟ་ཞིབ་ཀྱ྄ི་ལམ་ལུགས་སྐོར་གོ་བ་བརྡ་སྤྲོད་ལུ་ ཁས་བླངས་པ་ཚུ་ ཞལ་འཛོམས་འགོ་
འདྲེན་ཐོག་སྦྱང་བ་འབད་དགོ། 

• ལས་འགུལ་གིྱ་དམིགས་བཏད་ དམིགས་ཡུལ་དང་ཐབས་མཁས་ཚུ་ཤེས་ནི་དོན་ལུ་ བཅའར་གཏོགས་པ་ཚུ་འཕྲལ་འཕྲལ་རང་འཛོ
མས་དགོ་དང་ མོསམཐུན་གིྱ་བརྩི་བཀུར་དང་དྭངས་གསལ་འདི་ཁག་ཆེ། 

• ཞལ་འཛོམས་གིྱས་ ཞིབ་འཚོལ་པ་དང་ བལྟ་ཞིབཔ་གི་སྡེ་ཕྲན་བར་ན་ ལུང་ཕྱོགས་སོ་སོ་གི་གནས་སྐབས་དང་ཉམས་མྱོང་ གོ་བ་ཚུ་
བརྗེས་སོར་འབད་བཅུག་འོང་། གནས་སྐབས་དང་ཉམས་མྱོང་བརྗེས་སོར་དོན་ལུ་ ཞལ་འཛོམས་ཚུ་ དུས་མཚམས་ན་འགོ་འདྲེན་འཐ
བ་དགོ། 

• ཁས་བླངས་པ་ཚུ་ལུ་ལག་ཆས་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚད་དང་ལྡནམ་ཡོདཔ་བཟོ་ནི་དང་ ཁོང་གི་འབད་རྩོན་ཆུད་ཟད་མི་འགྱོ་ཐབས་ལུ་ གཞུང
་ལས་ ཡང་ན་  ཕྱིའི་གོྲགས་རམ་ཚུ་ཁག་ཆེ། 

གནད་དནོ་ངོ་མ་: གནམ་གཤིས་འགྱེར་བགྲདོ ་ཀྱི་འཐན་ཁུངས་དང་སྐྱེ་ལྡན་གནས་སྟངས་རིམ་ལུགས་ལུ་ཕན་གནོད་ག་དེ་འབད་རང་འབྱུང་ཨིན་ན

་བལྟ་ཞིབ་དོན་ལུ་གནས་སྡུད་བསྡུ་གྲིག་འབད་ནི ་ལུ་ ཆེད་དུ་ཅན་གིྱ་ཡིག་སྡེ་ འཐོན་ཁུངས་ གཙུག་སྡུ་དང་མ་དངུལ་ངེས་པར་དུ་དགོ། ཡིག་འབྲེ

ལ་གན་ཡིག་ཐོག་ གཞུང་གིས་ གཙུག་ལག་གཙུག་སྡེ་ མི་སྡེ་སྤྱི་ཚོགས་ ཡང་ན་  མི་སྡེ་འགོ་ཁྲིད་འབད་མི་བལྟ་ཞིབ་ལས་རིམ་དང ་ཅིག་ཁར་

མཐུན་ལམ་བཟོ་བཏུབ། 



  

51 གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགྲོད་ན་ སྐྱེ་ལྡན་རིགས་སྣ་འཛིན་སྐྱོང་མཐུན་འགྱུར་བཟོ་ནི་ལུ་ ཁྲིམས་དོན་དང་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་ཡིག་ཆས། 
 
 

 

 
 

པར: གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགོྲད་ཀྱི་གནས་སྟངས་བལྟ་རྟོག།  ནི ་ཀ་ར་གུ་ལུ་ མིསྡེ་ནང་གནམ་གཤིས་ལས་བརྟེན་ཆུ་རུད་བལྟ་ཞིབ་
ཀྱི་བརྡ་ཆས། 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

52 གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགྲོད་ན་ སྐྱེ་ལྡན་རིགས་སྣ་འཛིན་སྐྱོང་མཐུན་འགྱུར་བཟོ་ནི་ལུ་ ཁྲིམས་དོན་དང་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་ཡིག་ཆས། 
 
 

ལེའུ་༦ པ དུས་མཚམས་བསྐྱར་ཞིབ: བསྐྱར་ཞིབ་དོན་སྨིན་ཅན་ལུ་གན་དབང་དང་སྙོམ་གྲིག། 

འཐོན་ཁུངས་དོན་ལུ་སྲིད་བྱུས་དང་གྲོས་ཆད་ཚུ་བསྐྱར་ཞིབ་དང་ལོག་སྟེ་དབྱེ་དཔྱད་འབད་ནི་གི་དགན་དབང་ཡོད་མི་གིས་ གནམ་གཤིས་འགྱུར་
བགོྲད་ལུ་མཐུན་འགྱུར་འབད་ནི་གི་ལྕོགས་གྲུབ་ཡར་དྲག་ཡང་ གནས་སྟངས་དང་བརྡ་དོན་གསརཔ་ལུ་མགྱོགས་དྲག་གདོང་ལན་འབད་བཅུག་
ཨིན།  འདི་ཚུ་ འཛིན་སྐྱོང་གི་གནས་རིམ་ག་ར་ འཕྲུལ་རིག་སྒྲིག་གཞི་གནས་ཚད་ལས་ ཁྲིམས་དོན་ཚུནབཟོ་བཏུབ། གནམ་གཤིས་འགྱུར་བ
གོྲད་ཀྱིས་སྐྱེ་ལྡན་གནས་སྟངས་རིམ་ལུགས་ལུ་གནོད་ཉེན་བཀོད་མི་ལུ་ གདོང་ལན་འབད་ཐབས་ལུ་རྒྱལ་ཁབ་ནང་གི་ ཁྲིམས་ཡིག་མཐོ་ཤོས་
ཡང་ དཀའ་ངལ་མ་འདྲཝ་ཚུ་ལུ་གདོང་ལན་འབད་ནི་ལུ་དགན་དབང་འདི་གལ་ཆེ། 

སྲིད་བྱུས་བཟོ་མི་ཚུ་གིས་ ཁོང་གིས་ མ་འོང་པའི་གནསམ་སྟངས་དང ་དཀའ་ངལ་སྔོན་ལས་ཤེས་ཚུགས་པའི་ལྕོགས་གྲུབ་མེད་ཟེར་བཤད་མི་ད
ང་ ད་རེས་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་དང་ཁྲིམས་དོན་ཚུ་གྱི་འབད་རྩོན་ཚུ་གི་དམིགས་དོན་ག་དེམ་ཅིག་གྲུབ་འོང་ག་གི་གཞུང་སྐྱོང་ལམ་ལུགས་ཚུ་གི་ཕན་པ་ཡོ
ད། 

༦.༡ དུས་བརྒྱུན་གྲསོ་ཆད་བཟོ་ནི་ལམ་ལུགས་དང་ གཙུག་སྡེ། 

 
 

 

 

རང་བཞིན་འཐོན་ཁུངས་འཛིན་སྐྱོང་གཞི་བཙུགས་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནི་འདི་ ཁྲིམས་ཡིག་གི་ལམ་ལུགས་གསརཔ་མེན། ཨིན་རུང་ སྔར་གིྱ་བལྟ་

ཞིབ་དགོས་མཁོ་བཟུམ་ ལམ་ལུགས་འདི་ དོན་སྨིན་ཅན་ཅིག་འབད་མེད་མི་ཡང་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནི་གི་འགན་དབང་དང་ཅིག་ཁར་ བསྐྱར་ཞིབ

་ག་དེ་འབད་ནི་གི་བཀོད་རྒྱ་ ཡང་ན་  བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱི་གྲུབ་འབྲས་ཡང་དག་པ་འཐོན་ནི་ལུ་ འཐོན་ཁུངས་དང་མ་དངུལ་ཚུ་དགོ། 

ཁེ་རྒུད་དང་ཕན་ཐབས་ཚུ་སྔོན་ལས་བཤད་མི་གྲོས་ཆད་བཟོ་ནི་གི་ལམ་ལུགས་འདི་ ལས་འགུལ་གྱི་སྔ་གོང་ལས་བཙུགས་མི་གདམ་ཁ་ ཡང་ན

་ སྲིད་བྱུས་གཞི་བཙུགས་འབད་ཞིནམ་ལས་ བརྡ་དོན་གསརཔ་འཐོབ་རུང་ ཡང་ན་  གནས་སྟངས་འགྱུར་མི་ལུ་བརྟེན་རུང་ ཤུལ་ལས་བསྐྱར་ཞི

བ་འབད་མི་བཏུབ། གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགྲོད་ལུ་བརྟེན་ མ་འོང་པའི་གནས་སྟངས་སྔོན་དཔག་འབད་ནི་ལུ་ རང་བཞིན་གིྱ་དཀའ་ངལ་ལུ་ སྒྲི

ག་གཞིཔ་ཚུ་ལུ་ ལས་འགུལ་གཞི་བཙུགས་འབད་དེ་བར་ཁམས་ལྷན་མི་ནང་ལེགས་བཅོས་འབད་ནི་དབང་ཚད་སྤརོད་དགོ། ཕྱིའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་

རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་ཡོད་མི་ལས་འགུལ་དང་ གོང་འཕེལ་གྱི་ལཱ་སྦོམ་ཚུ་ནང་ ཁ་ཚིག་ལེ་ཤ་ཡོད་ནི་འདི་གིས་ ལས་འགུལ་ཚར་ཅིག་གཞི་བཙུགས་

གནད་དོན་ངོ་མ: དུས་མཚམས་ལུ་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནི་ཡང་ སྐྱེ་ལྡན་གནས་སྟངས་རིམ་ལུགས་སྐོར་ ད་རེས་ཀྱི་གནས་སྟངས་དང་ མ་འོང་པའི་དཀའ་ང

ལ་ཚུ་གི་གོ་བ་ལེན་ནི་དོན་ལུ་ཨིནམ་དང་ བརྡ་དོན་འདི་ཚུ་གིས་ ཐབས་ལམ་ལུ་སྙོམ་གྲིག་འབད་བཏུབ། ཨིན་རུང་ འགྱུར་བཅོས་ཀྱི་དབང་ཚད་འདི་ འབྲེ

ལ་ཡོད་ལས་སྡེ་དང་ སྐྱེ་ལྡན་གནས་སྟངས་རིམ་ལུགས་དོགཔ་སྦེ་བཞག་དགོ། 



  

53 གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགྲོད་ན་ སྐྱེ་ལྡན་རིགས་སྣ་འཛིན་སྐྱོང་མཐུན་འགྱུར་བཟོ་ནི་ལུ་ ཁྲིམས་དོན་དང་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་ཡིག་ཆས། 
 
 

འབད་ཞིནམ་ལས་ སྙོམ་གྲི་འབད་ནི་ལུ་ལཱ་ཁག་བཐང་འོང་། གནས་སྟངས་འདི་བཟུམ་ནང་ ལས་འགུལ་ཚུ་གཞི་བཙུག་འབད་ནི་ལས་བཀག་མ

་བཞག་པར་ མར་ཕབ་ཀྱི་ཐབས་ལམ་བསྐྱར་ཞིབ་ལག་ལེན་འཐབ་དགོ། 

བསྐྱར་ཞིབ་དོན་སྨིན་ཅན་འབད་ནི་ལུ་ གཤམ་འཁོད་ཀྱི་ཆ་ཤས་ཚུ་གལ་ཆེ: 

• ཆོགས་པའི་འཐུས་མི༌ཡང་ན་ སྡེ་ཕྲན་ཅིག་ ཁྲིམས༌འགན༌གིྱ༌དབང༌ཚད༌ཡོད༌མི༌ འཕྲལ༌འཕྲལ༌རང༌འཛོམས༌ཐོག༌ སྐྱེ་ལྡན་གནས་སྟ

ངས་རིམ་ལུགས་ཀྱི༌གནས༌སྟངས༌དང༌ འཛིན༌སྐྱོང༌གི༌གནས༌ཚད༌བལྟ༌ནི༌དོན༌ལུ 

• ཚོགས༌པ༌གིས༌འགྱུར༌བ༌འབད༌ནི༌ལུ༌ དབང༌ཚད༌སྐོར༌ བྱ༌བའི༌གནས༌སྤྱོད༌དྭངས༌གསལ༌ཅན༌ཅིག 

• ཚོགས༌པ༌གིས༌འགན༌ཁུར༌བཀོལ༌ཡོད༌མི༌གྲུབ༌ནི༌ལུ༌ མི༌དངུལ༌གིྱ༌འཐོན༌ཁུངས༌ འཕྲུལ༌རིག༌གི༌ལྕོགས༌གྲུབ༌དང༌ མི༌སྟོབས༌ཀྱི༌འ

ཐོན༌ཁུངས༌ལངམ༌སྦེ༌ཡོད༌ནི༌ཚུ༌ཨིན། 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

54 གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགྲོད་ན་ སྐྱེ་ལྡན་རིགས་སྣ་འཛིན་སྐྱོང་མཐུན་འགྱུར་བཟོ་ནི་ལུ་ ཁྲིམས་དོན་དང་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་ཡིག་ཆས། 
 
 

༦.༢ དུས༌མཚམས༌ལུ༌བསྐྱར༌ཞིབ༌ ཡང༌ན༌ འབྱུང༌བའི༌གནད༌དོན༌དང༌འཁྲིལ། 

 

 

 

སྲིད་བྱུས་རྒྱབ་ཁར་ལུས་ནི་ཡང་ སྲིད་བྱུས་བཟོ་མི་གིས་དཀའ་ངལ་ཤེས་རུང་ སྲིད་བྱུས་ཀྱི་གླ་འཁོལ་མ་བཏུབ་ད་འབྱུངམ་ཨིན། རྒྱབ་ལུས་ཀྱི་

དཀའ་ངལ་ཡང་  ཉམས་སྲུང་གི་འབད་རྩོན་ལུ་ཞིབ་དཔྱད་འབད་ནི་དོན་ལུ་གཙུག་སྡེ་ནང་ཚོགས་པ་ཅིག་ཆེད་དུ་བཀོད་མི་གིས་གསལ་ཚུགས། ད

ཀའ་ངལ་ངོས་འཛིན་དང་ སྲིད་བྱུས་ལུ་འགྱུར་བཅོས་ཐོག་དེ་གི་སེལ་ཐབས་བར་ན་ དུས་ཡུན་ཕར་རྒྱང་འབད་དེ་རྒྱབ་ཁར་ལུས་མི་ཡང་ 

• དཀའ་ངལ་ཚུ་ངོས་འཛིན་འབད་དེ་ ཐབས་ལན་འབད་ནི་ལུ་འཕྲུལ་རིག་དང་ ཚན་རིག་གི་གོ་བ་མེད་ནི་དེ་གིས 

• མི་ངོམ་གིས་ གནད་དོན་གི་སྐོར་ལས་མོས་མཐུན་གྱི་གོ་བ་བརྗེས་སོར་འབད་མ་བཏུབ་མི 

• མི་ངོམ་ཚུ་མོས་མཐུན་གི་གོ་བ་དུས་སྐབས་ཅིག་གི་དོན་ལུ་བརྗེས་སོར་འབད་མི་ 

• བར་རྐྱེན༌འབད༌མི༌ལུ༌བརྟེན༌ གནད་དོན་ཚུ་སྲིད༌བྱུས༌བཟོ༌མི༌ཚུ༌གི༌གཙོ༌རིམ༌ནང༌མ༌བཞག༌ནི༌ཚུ། 

སྲིད་བྱུས་རྒྱབ་ཁར་ལུས་མི་གི་དུས་ཡུན་ཐུང་ཀུ་བཟོ་ནི་ལུ་ སྲིད་བྱུས་བཟོ་མི་ཚུ་གིས་ འཐོན་ཁུངས་ཀྱི་གནས་ཚད་དུས་མཚམས་ལུ་ཞིབ་དཔྱད་

འབད་ནི་གི་ཐབས་ཤེས་ གནོད་ཉེན་གསརཔ་འཐོན་མི་ངོས་འཛིན་འབད་ནི་ སྔར་གི་སྲིད་བྱུས་ཚུ་གིས་ འཐོན་ཁུངས་ཡུན་བརྟན་ཐོག་ལྟ་ནི་དང་ 

དགོས་མཁོ་དང་བསྟུན་འགྱུར་བ་ཚུ་ (དཔྱེ་འབདན་ ཉའི་གྱང་ཁ་ཚུ་ཤུགས་སྦེ་ཡང་མར་ཕབ་འགྱོཝ་ད་ ཉ་གསོ་སྐྱོང་སྒོ་དམ་ནི) 

བསྐྱར་ཞིབ་འདི་ བརྡ་སྟོན་འགྱུར་བ་གིས་ཡང་འབད་བཅུག་ཨིན་ དཔྱེ་འབདན་ རིགས་སྣ་གི་གྱང་ཁ་འདི་ ཚད་ལཧ་བརྒལ་མར་ཕབ་འགྱོ་མི་གི

ས་ འཛིན་སྐྱོང་པའི་ཚོགས་པ་ཚུ་ ཐབས་ཤེས་གསརཔ་བཏོན་ནི་ལུ་འཛོམས་བཅུག་ཨིན། ཐབས་ལུགས་འདི་བཟུམ་གིས་ འཛིན་སྐྱོང་པའི་ཚོག

ས་པ་ཚུ་དུས་འཕྲོ་ལས་ འཁོད་ཡོད་པའི་དུས་ཚད་ལུ་འགུགས་སྡོད༌མ༌དགོ༌པར༌ འཛོམས་བཅུག་ཨིན། གལ༌སྲིད༌འགྱུར༌བ༌རེ༌མ༌བྱུང༌བ༌ཅིན༌ བ

སྐྱར༌ཞིབ༌འབད༌ནི༌གི༌དུས༌ཡུན༌དེ༌ ཕར༌རང༌འཕུད༌ད༌མི༌གིས༌ འཐོན༌ཁུངས༌ལུ༌གནོད༌པ༌འབྱུང༌མི༌མ༌མཐོང༌བ༌ཡོད༌མི༌གིས༌ འདི༌ལུ༌དོན༌སྨིན༌ཅན༌

གི༌གདོང༌ལན༌ཚུ༌ག༌ཅི༌ཡང༌ལེན༌མི༌ཚུགསཔ༌འབྱུངམ༌ཨིན། 

གནོད༌ཉེན༌འབྱུང༌མི༌ལུ༌གདོང༌ལན༌དོན༌སྨིན༌ཅན༌སྦེ༌གང༌མགྱོགས་འབད༌ཐབས༌ལུ༌ དུས༌མཚམས༌ལུ༌བསྐྱར༌ཞིབ༌འབད༌མི༌ནང༌ བརྡ༌དོན༌ཡོད༌ཚ

ད༌ཅིག༌དང༌ཚ༌གྱང༌ཚུ༌དབྱེ༌ཞིབ༌འབད༌མི༌ཐོག༌ལུ༌ བརྡ༌སྟོན༌གིྱ༌ལམ༌ལུགས༌འདི་དྲག་ཤོས་ཨིན། 

གནད༌དོན༌ངོ༌མ: འཐོན༌ཁུངས༌ཀྱི༌ཁྲིམས༌ཡིག༌ནང༌ འཕྲལ༌འཕྲལ༌རང༌བསྐྱར༌ཞིབ༌འབད༌དགོ༌པའི༌དགོངས༌དོན༌ཡོད༌མི༌གིས༌ གནམ༌གཤིས༌འགྱུར༌བགོྲད༌ཀྱི༌གནོད༌ཉེན༌

འབྱུང༌མི༌ལུ༌ གང༌མགྱོགས༌གདོན༌ལག༌འབད༌ཚུགས། བསྐྱར༌ཞིབ༌ཡང༌དུས༌མཚམས༌ལུ༌བཞག༌བཏུབ༌ དཔྱེ༌འབདན༌ ལོ༌རེ༌ནང༌དང༌ དེ༌ཚུ༌ཚད༌བཀོད༌ལས༌བརྒལཝ༌ད༌

བཞག༌བཏུབ༌ (དཔྱེ༌འབདན༌ རིགས༌སྣ༌གི༌གྱང༌ཁ༌བཀོད༌ཡོད༌པའི༌ཚད༌ལས༌མར༌ཕབ༌འགྱོཝ༌ད༌ལུ)
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ལེའུ་༧ པ་ སྲི
 

གནམ་གཤིས

་འགྱུར་བཟོ་ནི

ས་འདི་གིས་ 

མ་འདྲ་བཟོ་ཨི

ང་འབད་རྩོན་ག

༡ 

ས

༢

མཐུན་ལམ་འ

གཡོ་ཁྲམ་གིྱ

་གི་དོན་ལུ་བ

 

 

 

གསིག་དྲེ་ཁ་

 

 

 

ས་འགྱུར་བགྲོད་ན་ སྐྱེ་ལྡན

སྲིད་བྱུས་དང་ལས

ས་འགྱུར་བགྲོད་ཀྱི

ནི་ལུ་ འབྲེལ་ཡོད་ལ

འཐོན་ཁུངས་སྐྱོང

ཨིན། ལེའུ་འདི་གི

གཅིག་སྒྲིལ་ཚུ་ཡ

གཞུང་ནང་འཁོད

ས་རིམ་སོ་སོ་ནང་ (

༢ དཔལ་འབྱོལ་སྡེ

འདི་ཡར་དྲག་བཏང

གིྱ་ཡོངས་འབྲེལ་བཟོ

ཅའར་གཏོགས་འ

་སྦེ་འབྲེལ་གཏོགས

ན་རིགས་སྣ་འཛིན་སྐྱོང་མ

ས་སྣ་མཉམ་འབྲེལ

ཀྱི་རང་བཞིན་འཐོན་

ལས་སྡེ་དང་གཙུག

ང་བཞག་ སྐྱེ་ལྡན་

ས་ མཐུན་འབྲེལ་

ཡར་དྲག་བཏང་ནི་སྐོ

ད་ཀྱི་བཅའཞ་གཏོག

(ས་གནས་ཁག་ 

སྡེ་ཚན་སོ་སོ་ ཆུ་ སོ

ང་མི་གིས་ གཅིག

ཟོ་ཨིན། ཡོངས་འ

འབདཝ་ཨིན། 

ས 

མཐུན་འགྱུར་བཟོ་ནི་ལུ་ ཁྲི

ལ: གཙུག་སྡེ་ནང་མ

ཁུངས་མ་འདྲཝ་ལེ

ག་སྡེ་ཚུ་གི་བར་ན་

་གནས་སྟངས་རིམ

་ངོ་མ་ཁག་གཉིས

སྐོར་གྲོས་བསྟུན་འབ

གས་པ་རྩིས་པའི་

རྫོང་ཁག་དང་ རྒྱ

སོ་ནམ་དང་ ས་ག

ག་སྒྲིལ་ཐོག་གནམ

འབྲེལ་འདི་གི་ གཞུ

ཁྲིམས་དོན་དང་སྲིད་བྱུས་ཀྱི

མཐུན་འགྱུར་གྱ་ིའ

ལེ་ཤ་ལུ་གནོད་པ་

་ འགོ་འདྲེན་དང་འ

མ་ལུགས་འཛིན་སྐྱོ

་ བརྡ་དོན་བརྗེས་སོ

བད་འོང་། མཐུན་ལ

ལས་སྡེ་སོ་སོ་གི་

རྒྱལ་ཡོངས) 

ཏེར་ཚུ་གི་བར་ན།

མ་གཤིས་མཐུན་འགྱུ

ཞུང་ལས་སྡེ་ཚན་ག

ཀྱི་ཡིག་ཆས། 

འབད་རྩོན་གཅིག་སྒྲི

འབྱུངམ་ཨིན། ག

འཛིན་སྐྱོང་འབད་རྩོ

སྐྱོང་གི་བཟོ་བཀོད་

སོར་དང་འདོ་འདྲེན

ལམ་འདི་ཡང་: 

་བར་ན་ ལས་སྡེ་ག

གྱུར་ལུ་ སྐྱེ་ལྡན་ག

ག་ར་ལུ་ཁྱབ་མི་གི

སྒྲིལ་བཟོ་ནི། 

གནད་དོན་དེ་ལུ་བརྟེ

རྩོན་ལུ་གཅིག་སྒྲིལ

ལེའུ་༡ པ་ནང་གྲོ

ན་དང་ སྲིད་བྱུས་ད

གཅིག་གི་ནང་ན་ ཡ

གནས་སྟངས་རིམ་

གིས་ འབྲེལ་ཡོད་ལ

རྟེན་ གནམ་གཤིས

ལ་འབད་དགོ། ཐབ

ོས་བསྟུན་འབད་མི

དམིགས་དོན་དང་འ

ཡང་ན་  གཞུང་སྐྱོང

་ལུགས་སྐྱོང་བཞག

ལས་སྡེ་བར་ན་གཞུ

ས་མཐུན

བས་ཤེ

མི་མཉ

འཛིན་སྐྱོ

སྐྱོང་གན

ག་ལུ་ 

ཞུང་སྐྱོང
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༧.༡ གཞུང་ནང་འཁོད་འགོ་འདྲེན། 

 

 
 

གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགོྲད་ཀྱི་གནོད་ཉེན་འདི་ ལས་སྡེ་ག་ར་ལུ་འབྱུང་མི་ལུ་བརྟེན་ མི་སྡེ་དང་མི་ཚེ་འཚོ་སྐྱོང༌གནོད༌ཉེན༌མེདཔ༌བཟོ༌ནི༌ལུ༌ལས་

སྡེ་ནང་ན་འབྲེལ་མཐུན་འབད་ནི་ཁག༌ཆེ། དམ༌འཛིན༌གིྱ༌ལས༌རིམ༌ན༌འགན༌འཁུར༌ལས༌སྡེ༌ཚུ༌བར༌ན༌འདྲ༌མཉམ༌ཡོད༌མི༌ཚུ༌ལུ༌ སྤྱི༌མཐུན༌གིྱ༌ཐབ

ས༌ལན༌འཚོལ༌ནི༌ལུ༌མཉམ༌འབྲེལ༌འབད༌བཅུག༌གོ། འདི༌གི༌ཐོག༌ཁར༌ མཐའ༌འཁོར༌གནས༌སྟངས༌ཀྱི༌བརྡ༌དོན༌བསྡུ༌ལེན༌གིྱ༌གྲིག༌བཀོད༌ཀྱིས༌ 

ག༌ཅི༌གི༌གླ༌འཁོལ༌ཅི༌ག༌དང༌ ག༌ཅི༌གི༌གླ༌མ༌འཁོལ༌སྙན༌ཞུ༌ཚུ༌ མི༌མང༌ལུ༌བཤད༌དེ༌ གོྲས༌ཆོད༌བཟོ༌ནི༌གི༌ལམ༌ལུགས༌ཡར༌དྲག༌བཟོ༌ཨིན། 

མཐུན༌འབྲེལ༌ཡར༌དྲག༌གི༌གདམ༌ཁ༌འདི༌ སྔར༌གིྱ༌ཡིག༌སྡེ༌སྒྲིག༌བཀོད༌འོག༌ལུ༌ཡོད༌མི༌འདི༌ དབང༌འཛིན༌གསརཔ༌ ཡངན༌ ཁྲིམས༌དོན༌ཐབས༌

ཤེས༌འོག༌ཡོད། སྲིད༌བྱུས༌བཟོ༌མི༌ཚུ༌ལུ༌ ད༌རེས༌ཡོད༌པའི༌སྒྲིག༌གཞི༌ལམ༌ལུགས༌དང༌ཅིག༌ཁར༌མཐུན༌འབྲེལ༌ཡར༌དྲག༌བཏང༌ནི༌ལུ༌གདམ༌ཁ༌

ཡང༌ 

• ལས༌སྡེ༌ཚུ༌གི༌ནང༌ན༌གནམ༌གཤིས༌འགྱུར༌བགོྲད༌ཀྱི༌གནོད༌པ༌སྤྱིར༌ཁྱབ༌སྐོར༌ འབྲེལ༌བ༌འཐབ༌མི༌མི༌ངོམ༌བསྐོ༌བཞག  

• འབྲེལ༌ཡོད༌ལྷན༌ཁག༌ནང༌ གནམ༌གཤིས༌འགྱུར༌བགྲོད༌ཀྱི༌ལས༌སྣ༌དང༌ལས༌རིམ༌བཙུག༌ནི༌གི༌འགན༌འཁུར༌སྤྲོད༌ནི༌ (དཔྱ༌ེའབདན༌ 

མཐའ༌འཁོར༌གནས༌སྟངས༌བརྟག༌ཞིབ༌དང༌ མཐའ༌འཁོར༌གནས༌སྟངས༌ཐབས༌ལམ༌བརྟག༌ཞིབ༌ཐོག) 

• ལུང༌ཕྱོགས༌འགོ༌འདྲེན༌སྡེ༌ཕྲན༌ སྔར༌ཡོད༌ཁྲིམས༌ཀྱི༌དབང༌འཛིན༌དང༌ དམ༌འཛིན༌གཙུག༌སྡེ༌ཡར༌དྲག༌བཏང༌ནི༌ལུ༌གཞི༌བཙུགས༌འབ

ད༌ནི། 

གནམ་གཤིས་མཐུན་འགྱུར་གྱི་འཆར་གཞི་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡར་དྲག་བཟོ་ནི་ལུ་ སྲིད་བྱུས་བཟོ་མི་གིས་ ཡིག་ཚང་ ལས་སྡེ་ ཡང་ན་  ཡིག་སྡེ་

གསརཔ་གཤམ་འཁོད་ལྟ་བུ་གཞི་བཙུག་འབད་དགོ: 

• གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགོྲད་ཞབས་ཏོག་ (དམ་འཛིན་མེན་པའི་ བརྡ་དོན་སྤྲོད་ནི་ཞབས་ཏོག་འདི་ནང་ རྐྱེན་ངན་སྔར་གོང་སྙན་བརྡ་ལ

མ་ལུགས་ འཐོན་ཁུངས་ཉེར་སྤྱོད་བརྡ་སྟོན་སྙན་ཞུ་འབྱིན་མི་ འཇམ་ཏོང་ཏོ་སྦེ་ལག་ལེན་འཐབ་བཏུབ་མི་ མི་མང་གི་ལྷོད་ཚུགས་པའི་

གནས་སྡུད་ དྲན་ཐོ་ སྙན་ཞུ་དང་དཔེ་བསྐྲུན་གཞན) 

གནད་དོན་ངོམ: ལས་སྡེ་སྣ་མང་གི་སྲིད་བྱུས་དང་ལས་སྣ་འགོ་འདྲེན་དོན་ལུ་ གཙུག་སྡེ་གཏན་འཇགས་ ཡིག་ཚང་ འགོ་གནས་དང་ལམ་ལུགས་གཞི་བ

ཙུགས་འབད་མི་གིས་  མཐུན་འགྱུར་གྱི་སྲིད་བྱུས་དོན་སྨིན་ཅན་དང་གཏན་ཏོག་ཏོ་བཟོ་ནི་ལུ་ གཞུང་གི དབྱེ་དཔྱད་དང་ཡར་དྲག་བཏང་ཚུགས། 
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• ག

 མ

• ག

• རྒྱ

ག

 

པར༌ མ༌འོང༌སོ

༌འདི༌མེདཔ༌འགྱོ

མཐའ་འཁོར་

ད་རྩོན་འགོ་འ
ས་འགྱུར་བགྲོད་ན་ སྐྱེ་ལྡན

གནམ་གཤིས་འགྱུར

མཚན་འཆང་འགོ་

གནམ་གཤིས་འགྱུར

རྒྱལ་སྤྱི་མཐུན་འགྱུར

ག༌ལས༌ཚོགས) 

ས༌ོསོ༌དོ༌ནལུ༌ འཆར

གྱོ༌མི༌གིས༌ སྡེ༌ཚན༌

ར་གནས་སྟངས་ཐབ

འདྲེན་འབད་ནི་གི་ཐ
ན་རིགས་སྣ་འཛིན་སྐྱོང་མ

ར་བགྲོད་ཀྱི་བློན་པོ

འཛིན་དམ་འཛིན་གྱ

ར་བགྲོད་ཀྱི་ཚོགས

ར་གྱི་ཡིག་ཚང་ (

ར༌གཞི༌གཅིག༌སྒྲིལ:

༌སྣ༌མང༌དང༌མི༌རོླབས

བས་ལམ་བརྟག་ཞི

ཐབས་ཆས་སྒྲིང་སྒྲི
མཐུན་འགྱུར་བཟོ་ནི་ལུ་ ཁྲི

པོ (མཐུན་འགྱུར་བ

གིྱ་དབང་ཚད་ཡོད་

ས་པ་དང་ མཐུན་འ

(རྒྱལ༌ཡོངས༌ཀྱི༌ས

 པེ༌རུ༌ ཨཱན༌དྲས༌གྱི༌

ས༌ལུ༌གནོད༌པ༌ཡོདཔ

ཞིབ་འབད་དགོཔ་འ

སྒྲིང་ཅིག་ཨིན། མཐ
ཁྲིམས་དོན་དང་སྲིད་བྱུས་ཀྱི

བཟོ་ནི་ གཞུང་གི་ག

་མི) 

འགྱུར་གྱི་ཚོགས་ཆུ

ས༌མཚམས༌ནང༌ མ

གྱི༌ཁྱེགས༌ཕུངཚུ༌ དུ

པ༌ལས༌ ལུང༌ཕྱོགས

འཁོད་ཡོད་མི་ཁྲིམ

ཐའ་འཁོར་གནས་སྟ
ཀྱི་ཡིག་ཆས། 

གཙོ་རིམ་ངོ་མ་སྦེ་ག

ཆུང་  

མཐུན༌འགྱུར༌ཐབས

དུས༌རབས༌ཕྱེ༌བཙམ༌

ས༌སྤྱི༌མཐུན༌གྱི༌གདོ

མས་ཡིག་འདི་ གན

སྟངས་ཐབས་ལམ

གཞི་བཙུགས་འབ

ས༌ལམ༌གིྱ༌མཐུན༌འ

༌ལས༌བཞུ༌ཚར༌ནི༌ཨིན

དངོ༌ལན༌དགོ། 

ནམ་གཤིས་འགྱུར

མ་བརྟག་ཞིབ་ཀྱིས

བད་ནི་ལྷན་ཁག་ ཡ

འབྲེལ༌བཟོ༌མི༌ ཆི

ཨིན༌མས། ཆུའི༌བརྐ

ར་བགྲོད་མཐུན་འགྱུ

ས་ མཐའ་འཁོར་ག

ཡང་ན་

ཆིངས༌ཡི

རྐ༌གཙོབོ

གྱུར་འབ

གནས་
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སྟངས་ཀྱི་བརྩི་འཇོག་ཚུ་ སྲིད་བྱུས་ འཆར་གཞི་ སྒྲིག་གཞི་དང་ལས་རིམ་ཚུ་ནང་བཙུག་སྟེ་ དེ་གིས་ དཔལ་འབྱོར་དང་མི་སྡེ་ཚ་གྱང་ཚུ་གི་བར་

ན་འབྲེལ་མཐུན་ག་དེ་འདུག་ག་དབྱེ་ཞིབ་འབད་ཨིན། མཆེ་མཐོ་གཞུང་གི་འཆར་གཞི་དང་ལས་དོན་བཟོ་ནི་ལུ་ལམ་སྟོན་འབད་དེ་ མཐའ་འཁོར་

གནས་སྟངས་ཐབས་ལམ་བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་ ལས་འགུལ་གྱི་དམིགས་གསལ་མཐའ་འཁོར་གནས་སྟངས་བརྟག་ཞིབ་རྒྱ་སྦོམ་བཟོ་པའི་ཁར་ དེ་

གི་ཁས་ཡང་ཆོདཔ་ཨིན། 

འབྲུག་ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཁྲིམས་ཡིག་གྲིག་བཀོད་གི་ གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགྲོད་ལུ་གདོང་ལན་འབད་ནི་ལུ་ལྕོགས་གྲུབ་འདི་ མཐའ་འཁོར་ག

ནས་སྟངས་ཐབས་ལམ་བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་སྒྲིག་གཞི་འོག་ལུ་ མཐའ་འཁོར་གནས་སྟངས་ལུ་གནོད་པ་ཆུང་བ་དང་ ལས་དོན་གཞན་ལས་བརྟེན་འ

བྲུང་མི་གི་གནོད་པ་ག་ར་གཞུང་གི་སྲིད་བྱུས་ནང་བརྩི་འཇོག་འབད་དགོ།མཐའ་འཁོར་གནས་སྟངས་ཕན་གནོད་ཐབས་ལམ་བརྟག་ཞིབ་འབད་མི་

གིས་ གཞུང་གི་ མ་འོང་པ་གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགྲོད་ཀྱི་མཐོང་སྣང་ན་ སྐྱེ་ལྡན་རིགས་སྣ་སྲུང་སྐྱོབ༌ཀྱི༌ལྕོགས༌གྲུབ༌ཡར༌དྲག༌བཏང༌ཚུགས། 

 

༧.༢ མཐའ༌འཁོར༌གནས༌སྟངས༌ཕན༌གནོད༌བརྟ༌ཞིབ༌ཀྱི༌ཁྲིམས༌ཡིག༌ལག༌ལེན༌འབད༌དེ༌ ལས༌སྡེ༌ཚུ༌ནང༌ མཐུན༌འགྱུར༌གྱི༌ཐབས༌ལམ༌མཉམ༌སྡེབ། 

 

 

 
 

གནམ༌གཤིས༌འགྱུར༌བགོྲད༌འདི༌ལས༌སྡེ༌ག༌ར༌དོན༌ལུ༌ཚ༌གྱང༌ཅན༌ཅིག༌ཨིན། གནད༌དོན༌དེ༌ལུ༌བརྟེན༌ གནམ༌གཤིས༌འགྱུར༌བགྲོད༌ཀྱི༌ལས༌འགུ

ལ༌དང༌ལས༌དོན༌ སྐྱེ༌ལྡན༌རིགས༌སྣ༌སྲུང༌སྐྱོབ༌དང༌ རང༌བཞིན༌འཐོན༌ཁུངས༌འཛིན༌སྐྱོང༌དོན༌ལུ༌མེན༌རུང༌ རང༌བཞིན༌འཐོན༌ཁུངས༌ལུ༌གནོད༌པ༌ཡོ

ད༌པ༌ཅིན༌ བརྩི༌འཇོག༌འབད༌དགོ། ལས༌དོན༌འདི༌ ཕྱིའི༌མཁོ༌ཆས༌ གློག༌མེ༌གི༌ཆུ༌བྱག༌དང༌གཞུང༌ལམ༌ ཚོང༌འབྲེལ༌གོང༌འཕེལ༌ལས༌འགུལ༌ས༌

གཏེར༌ སོ༌ནམ༌དང༌ལས༌དོན༌གཞན༌ཚུ༌ཨིན། གནམ༌གཤིས༌འགྱུར༌བགྲོད༌འཆར༌གཞི༌ནང༌མཉམ༌སྡེབ༌འབད༌ནི༌གི༌ཐབས༌ཆས༌ངོ༌མ༌འདི༌མཐའ༌

འཁོར༌གནས༌སྟངས༌ཕན༌གནོད༌བརྟག༌ཞིབ༌ཨིན། གནམ༌གཤིས༌འགྱུར༌བགོྲད༌ཀྱི༌བརྡ༌དོན༌འདི༌ གོྲས༌འཆར༌བཀོད༌ཡོད༌པའི༌ལས༌འགུལ༌ ཡང

ན༌ སྲིད༌བྱུས༌ལུ༌ མཐའ༌འཁོར༌གནས༌སྟངས༌ཀྱི༌གོྲས༌ཐག༌སྤྲོད༌ནི༌ལུ༌ཁག༌ཆེ༌ དེ༌འབད༌ནི༌དེ༌གིས༌ བརྡ༌དོན༌ཚུ༌མཐའ༌འཁོར༌གནས༌སྟངས༌ཕན༌

གནོད༌བརྟག༌ཞིབ༌ནང༌བཀོད༌དགོཔ༌སྐོར༌ཁྲིམས༌དོན༌ཐོག༌འགྲོས༌འདེབས༌འབད༌དགོ། གནམ༌གཤིས༌འགྱུར༌བགོྲད༌ཀྱི༌གནོད༌དོན༌ མཐའ༌འཁོ

ར༌གནས༌སྟངས༌བརྟག༌ཞིབ༌ནང༌བཙུག༌དགོ༌པའི༌གྲིག༌བཀོད༌འདི༌ ཡུ༌ཨེས༌གཞུང༌གི༌ལམ༌སྟོན༌ གནམ༌གཤིས༌འགྱུར༌བགོྲད༌སྔོན༌དཔག༌འབད༌

གནད༌དོན༌ངོ༌མ: མཐའ༌འཁོར༌གནས༌སྟངས༌ལུ༌ཕན༌གནོད༌བརྟག༌ཞིབ༌ཀྱི༌ རང༌བཞིན༌འཐོན༌ཁུངས༌ལུ༌གནམ༌གཤིས༌འགྱུར༌བགོྲད༌ཀྱི༌གནོད༌ཉེན༌འབྱུང༌སྲིད༌མི༌ལུ༌ ལས༌འགུལ༌ལུ༌
གོྲས༌ཆོད༌བཟོ༌ནི༌ལུ༌ལམ༌སོྟན༌འབད༌འོང༌། མཐའ༌འཁོར༌གནས༌སྟངས༌ཕན༌གནོད༌བརྟག༌ཞིབ༌ལམ༌ལུགས༌ནང༌ དཔལ༌འབྱོར༌གོང༌འཕེལ༌དང༌རང༌བཞིན༌འཐོན༌ཁུངས༌ཀྱི༌གོྲས༌ཐག༌
བཅད༌ནི༌དོན༌ལུ༌ ཕན༌གནོད༌དབྱེ༌ཞིབ༌འདི༌ཚུ༌བརྩི༌འཇོག༌འབད༌དགོ: ༡ གནམ༌གཤིས༌ཀྱི༌མཐོང༌སྣང༌མ༌འདྲཝ༌ནང༌ ལས༌འགུལ༌གྱི༌གོང༌ཚད༌དང༌ འོས༌འབབ༌དང༌ ༢ མཐའ༌འ
ཁོར༌གནས༌སྟངས༌གནམ༌གཤིས༌འགྱུར༌བགོྲད༌ཀྱི༌གནོད༌ཉེན༌བྱུང༌ཡོད༌མི༌ལུ༌ ལས༌འགུལ༌གྱི༌ཕན༌གནོད༌ག༌དེམ༌ཅིག༌འོང༌ག།



  

59 གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགྲོད་ན་ སྐྱེ་ལྡན་རིགས་སྣ་འཛིན་སྐྱོང་མཐུན་འགྱུར་བཟོ་ནི་ལུ་ ཁྲིམས་དོན་དང་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་ཡིག་ཆས། 
 
 

ཡོད༌མི༌ཚུ༌མཐའ༌འཁོར༌གནས༌སྟངས༌ཕན༌གནོད༌བརྟག༌ཞིབ༌འབད༌དགོཔ༌སྦེ༌ རྒྱལ༌ཡོངས༌མཐའ༌འཁོར༌གནས༌སྟངས༌སྲིད༌བྱུས༌ཀྱི༌བཅའ༌ཁྲི

མས༌ནང༌བཀོད༌ཡོད། 

མཐའ༌འཁོར༌གནས༌སྟངས༌ཕན༌གནོད༌བརྟག༌ཞིབ༌ཀྱི༌ཁྲིམས༌ཡིག༌ནང༌ གནམ༌གཤིས༌འགྱུར༌བགྲོད༌ཀྱི༌མཐའ༌འཁོར༌གནས༌སྟངས༌ལུ༌ཕན༌ག

ནོད༌བཙུགས༌མི༌ནང༌ ཁྲིམས༌ཡིག༌གག༌སྐད༌ཡིག༌འདི༌ མཐའ༌འཁོར༌གནས༌སྟངས༌ཀྱི༌ཕྱིའི༌འགྱུར༌བ༌ (ལས༌འགུལ༌གིྱས༌ ཡང༌ན༌ ལུང༌ཕྱོག

ས༌ནང༌ མི༌གི༌ལས༌དོན༌གིྱ༌འགྱུར༌བ༌འབྱུང༌བཅུག༌མེན༌མི) ལུ༌ཁྱབ༌ཚུགས༌འབད༌བཞག༌དགོ། རྒྱལ༌ཁབ༌མང༌ཤོས༌ ཅིག༌གི༌མཐའ༌འཁོར༌གན

ས༌སྟངས༌ཕན༌གནོད༌བརྟག༌ཞིབ༌ཀྱི༌བཅའ༌ཁྲིམས༌འདི༌ སྒོ༌ཡང༌དྲག༌ གནམ༌གཤིས༌འགྱུར༌བགོྲད༌བརྩི༌འཇོག༌འབད༌བཏུབ༌ཡོད༌རུང༌ གོ༌དོན༌ཚུ༌

མ༌སྤྱོད༌བར༌ཡོདཔ༌དང༌ ལ༌ལུ༌ནང༌ གོ༌བ༌ལེན༌མ༌ཚུགས༌པར༌ལུད༌ཡོད། 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

སྒྲོམ: འབྲུག༌གི༌མཐའ༌འཁོར༌གནས༌སྟངས༌ཕན༌གནོད༌བརྟག༌ཞིབ༌ཀྱི༌ཁྲིམས༌ཡིག༌ནང༌ གནམ༌གཤིས༌འགྱུར༌བགྲོས༌བརྩི༌འཇོག༌འ

བད༌ནི༌ལུ༌གོ༌སྐབས། 

ལས༌འགུལ༌ཆེ༌བ༌ཚུ༌ནང༌ གནམ༌གཤིས༌འགྱུར༌བགོྲད༌ཀྱི༌གནོད༌པ༌ཚུ༌ངོས༌འཛི༌དང༌གདོང༌ལན༌འབད༌ནི༌ལུ༌ ལག༌ལེནཔ༌ཚུ༌གིས༌མཐའ༌འཁོར༌གན
ས༌སྟངས༌ཕན༌གནོད༌བརྟག༌ཞིབ༌དབྱེ༌ཞིབ༌འབད༌དག།ོ དཔྱེ༌འབདན༌ འབྲུག༌གི༌ལས༌འགུལ༌ལུ༌མཐའ༌འཁོར༌གནས༌སྟངས༌ཀྱི༌གནང༌བ༌གི༌སྒྲིག༌གཞ
༌ ༢༠༠༢ ཅན༌མ་གིས་ གོྲས༌འཆར༌བཀོད༌ཡོད༌པའི༌ལས༌འགུལ༌ལུ༌ མཐའ༌འཁོར་གནས་སྟངས་ཕན་གནོད་བརྟག་ཞིབ་འབད་དེ་ མཐའ་འཁོ
ར་གནས་སྟངས་ཀྱི་གནོད་པ་ དཔལ་འབྱོར་དང་མི་སྡེ༌ལུ༌ཕན༌གནོད༌ཚུ༌བརྩི༌འཇོག༌འབད༌དགོ༌དོ༌ཨིན། མཐའ༌འཁོར༌གནས༌སྟངས༌གནང༌བ༌ནང༌ 
གནམ༌གཤིས༌འགྱུར༌བགོྲད༌ཀྱི༌གནད༌དོན༌དམིགས༌གསལ༌ལུ༌བཀོད༌དེ༌མེད༌རུང༌ ལས༌འགུལ༌གྱི༌ཕན༌གནོད༌ཚུ༌བལྟ༌དགོཔ༌འི༌དགོངས༌དོན༌གྱིས༌ ག
ནམ༌གཤིས༌འགྱུར༌བགོྲད༌ཀྱི༌ཕན༌གནོད༌བརྩི༌འཇོག༌འབད༌བཏུབ། འདིས༌མ༌ཚད༌ ཁྲིམས༌ཡིག༌གིས༌མཐའ༌འཁོར༌གནས༌སྟངས༌གནང༌བ༌ནང༌ སྔ
ར༌ཡོད༌ཀྱི༌མཐའ༌འཁོར༌གནས༌སྟངས༌ཚུ༌བཙུག༌དགོཔ༌སྦེ༌བཀོད༌ཡོད༌མི༌ཡང༌ ལས༌འགུལ༌གྱི༌ཕན༌གནོད༌དང༌ དེ༌ཚུ༌མར༌ཕབ༌ག༌དེ༌འབད༌ཡི༌ག༌དཔྱད
༌ཞིབ༌འབད༌ནི༌ལུ༌ཨིན། 
འབྲུག༌གི༌ཁྲིམས༌ཡིག༌ནང༌ གནམ༌གཤིས༌འགྱུར༌བགོྲད༌ཀྱི༌ཕན༌གནོད༌བརྩི༌འཇོག༌འབད༌བཏུབ༌ཡང༌ ཕན༌གནོད༌བརྟག༌ཞིབ༌ནང༌ ལས༌འགུལ༌ལ
ས༌བརྟེན༌ མཐའ༌འཁོར༌གནས༌སྟངས༌ལུ༌གནོད༌པ༌ཐད༌ཀར༌སྦེ༌ཡོད༌མི༌དང༌ ཐད༌ཀར༌མེན༌མི༌ག༌ར༌བརྩི༌དགོ༌པའི༌ཁར༌ ལས༌འགུལ༌གྱིས༌དུས༌ཡུན༌ར
ངམ༌གི༌གནས༌སྟངས༌ལུ༌ཕན༌གནོད༌ ལས༌འགུལ༌ལུ༌བརྟེན༌གནོད༌པ༌གཞན༌ཚུ༌ ལས༌འགུལ༌གཞན༌དང༌ མཐའ༌འཁོར༌ང༌ལུང༌ཕོྱགས༌ལུ༌ལས༌དོན༌ག
ཞན༌ཚུ༌ཨིན། ཁྲིམས༌ཡིག༌གི༌ཡིག༌སྐད༌འདི༌ཙམ༌གྱིས༌ གནམ༌གཤིས༌འགྱུར༌བགོྲད༌ཀྱི༌གནོད༌པ༌ལུ༌བརྟེན༌ལས༌འགུལ༌ལུ༌འོས༌འབབ༌ གོང༌ཚད༌ 
ཡང༌ན༌ ཕན༌གནོད༌ཚུ༌མཐའ༌འཁོར༌གནས༌སྟངས༌ཀྱི༌གནང༌བ༌ནང༌ན༌འཁོད༌ཡོད༌མི༌ནང༌བརྩི༌འཇོག༌འབད༌བཏུབ།



  

60 གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགྲོད་ན་ སྐྱེ་ལྡན་རིགས་སྣ་འཛིན་སྐྱོང་མཐུན་འགྱུར་བཟོ་ནི་ལུ་ ཁྲིམས་དོན་དང་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་ཡིག་ཆས། 
 
 

མཐའ༌འཁོར༌གནས༌སྟངས༌ཟེར༌མི༌ཚིག༌དོན༌འདི༌ མཐའ༌ཁོར༌གནས༌སྟངས༌ཕན༌གནོད༌བརྟག༌ཞིབ༌ཀྱི༌དཔྱད༌ཞིབ༌ཁྱབ༌འཚུལ༌ནང༌ གནམ༌གཤི

ས༌འགྱུར༌བགོྲད༌བརྩི༌འཇོག༌འབད༌ཡོད༌མེད༌ལུ༌རག༌ལས། སྤྱིར༌ལུ༌ རྒྱལ༌ཡོངས༌ཀྱི༌ཁྲིམས༌ཡིག༌ཚུ༌མང༌ཤོས༌རང༌གོ༌བ༌ཡང༌དྲག༌སྦེ༌ཡོད། དཔྱེ

༌འདན༌ ནའི༌ཇི༌རིཡ༌ མཐའ༌འཁོར༌གནས༌སྟངས༌ཕན༌གནོད༌བརྟག༌ཞིབ༌ཀྱི༌ཁྲིམས༌ཡིག༌ནང༌ མཐའ༌འཁོར༌གནས༌སྟངས༌འདི༌ འཛམ༌གླིང༌གི༌

ཆ༌ཤས༌ འདི༌ནང༌ ས༌ ཆུ༌དང༌ རླུང༌བརྩི༌པའི༌རླུང༌ཁམས༌ཡོད༌ཚད༌ཅིག༌ རང༌བཞིན༌གིྱ༌མིན༌པའི༌རིགས༌དང༌རིགས༌མིན༌ སྲོག༌ཆགས༌དང༌ རང༌

བཞིན༌རིམ༌ལུགས༌ལུ༌བརྒྱུན༌འབྲེལ༌འཐབ༌མི༌ཚུ༌ག༌ར༌ཚུད༌དེ༌ཡོད། མཐའ༌འཁོར༌གནས༌སྟངས༌ཕན༌གནོད༌ཟེར༌མི༌འདི༌ ལས༌འགུལ༌གིྱས༌ མཐ

འ༌འཁོར༌གནས༌སྟངས༌ལུ༌འགྱུར༌བཅོས༌དང༌ འགྱུར༌བ༌ཡང༌ ནའི༌ཇི༌རི༌ཡ༌གི༌ས༌གནས༌ཕྱི༌ནང༌ག༌སྟེ༌འབད༌རུང༌ མི༌སྡེ༌དཔལ༌འབྱོར༌གནས༌སྟང

ས༌དང༌གསོ༌བ༌འཕྲོད༌བསྟེན༌ལུ༌གནོད༌པ༌ག༌ཅི༌འབྱུང༌རུང༌ཚུ༌བརྩིསཝ༌ཨིན། ཚིག༌འགྲེལ༌དེ༌གིས༌ གནམ༌གཤིས༌འགྱུར༌བགོྲད༌ཀྱི༌ལས༌འགུལ༌

ལུ༌གནོད༌པ༌ཡོད༌མི༌ མཐའ༌འཁོར༌གནས༌སྟངས༌བརྟག༌ཞིབ༌འབད༌བཅུག༌ནི༌ལུ༌དབང༌ཚད༌སྤྲོད༌ཨིན། ཨིན༌རུང༌ མཐའ༌འཁོར༌གནས༌སྟངས༌བ

རྟག༌ཞིབ༌བཟོ༌མི༌ཚུ༌གིས༌ གནམ༌གཤིས༌འགྱུར༌བགོྲད༌ཀྱི༌གནོད༌པ༌ཚུ༌བཙུག༌དགོ༌པའི༌ལམ༌སྟོན༌འབད༌དགོཔ༌ཁག༌ཆེ། ལཱ༌འབད༌ནི༌གི༌དབང༌

ཚད༌ཡོད༌མི༌འདི༌ ལཱ༌ངོས༌སུ༌འབད༌ནི༌གི༌སེམས༌ཡོད༌མི༌ལས༌མི༌འདྲ། 

མཐའ༌འཁོར༌གནས༌སྟངས༌བརྟག༌ཞིབ༌ཀྱི༌ཁྲིམས༌ཡིག༌ནང༌གནོད༌པ༌ཁག༌བཞི༌དབྱེ༌ཞིབ༌འབད༌དགོཔ༌ཡཐོན༌མི༌ཡང༌ ལས༌འགུལ༌གིྱས༌སྐྱེ༌ལྡ

ན༌རིགས༌སྣ༌དང༌རང༌བཞིན༌འཐོན༌ཁུངས༌ལུ༌གནམ༌གཤིས༌འགྱུར༌བགྲོད༌ཀྱི༌གནོད༌པ༌བརྩི༌འཇོག༌འབད༌ནི༌ཨིན: 

• གནོད༌པ༌ཐད༌ཀར༌མེན༌པ༌ ཡང༌ན༌ གནོད༌རིམ༌གཉིས༌པ: དཔྱེ༌འབདན༌ སོ༌ནམ༌པ༌གིས༌ གནམ༌གཤིས༌འགྱུར༌བགོྲད༌ལུ༌བརྟེན༌ ཞི

ང༌ནང༌ གཡུར༌མ༌ལེ༌ཤ༌སྐྱེ༌མི༌ཚུ༌བསད༌ནི༌ལུ༌ སྨན༌རྫས༌ལག༌ལེན༌འཐབ༌མི༌གི༌ ས༌ཐོག༌ལས༌ཆུ༌འགྱོ༌མི༌གིས༌ ཉེ༌འདབས༌ཀྱི༌ཆུ༌ཚུ༌ན

ང༌སྨན༌རྫས༌ཀྱི༌བཙོག༌པ༌ཞུགས༌ནི། 

• དུས༌ཡུན༌རིང༌གི༌དོན༌ལུ༌གནོད༌པ: དཔྱེ༌འབདན༌ ཆུ༌བྱག༌འདི༌གློག༌མེ༌དོན༌ལུ༌བརྐྱབས༌རུང༌ དེ༌གིས༌ ཉ༌འགོྲ༌འགྲུལ༌ལས༌བཀག༌ཆ༌

འབད༌ཨིན། ལོ༌ངོ༌བཅུ༌ཕྲག༌གཉིས༌ཀྱི༌རྒྱབ༌ལས༌ གནམ༌གཤིས༌འགྱུར༌བགོྲད༌ལུ༌བརྟེན༌ ཆུ༌གློག༌མེ༌བཟོ༌ནི༌ལངམ༌སྦེ༌མེད༌མི༌ལུ༌བརྟེ

ན༌ ཆུ༌བྱག༌ལག༌ལེན༌མ༌འཐབ༌པར༌བཀོག༌བཞག༌ནི། 

• རིམ༌གྱིས༌བསགས༌བསག༌པའི༌གནོད༌པ: རྒྱ༌མཚོའ༌མཐའ༌ལུ༌མཚོ༌བྱག༌འདི༌ གོྲང༌སྡེ༌ གནམ༌གཤིས༌འགྱུར༌བགོྲད༌ལུ༌བརྟེན༌ མཚོ

འི༌མཐོ༌ཚད༌ཡར༌སེང༌ལས༌སྲུང༌ཐབས༌ལུ༌བརྐྱབས༌ཡོད༌རུང༌ མཚོ༌མཐའ༌བདའ༌སྟེ༌ ས༌ནང༌ན༌འཁྱམས༌སྡོད༌མི༌སྲོག༌ཆགས༌ལུ༌གནོ

ད༌པ། 

• ལྡོག༌ནི༌མེད༌པའི༌གནོད༌པ: དཔྱེ༌འབདན༌ རི༌ཐོག༌གནས༌འཁྱམས༌སྟེ༌སྡོད༌པའི༌ རིགས༌སྣ༌དཀོན༌དྲགས༌ཀྱི༌ས༌ཁོངས༌ན༌ ས༌གཏེར༌

གཞི༌བཙུགས༌འབད༌མི༌གིས༌དང༌ གནམ༌གཤིས༌འགྱུར༌བགོྲད༌ལུ༌བརྟེན༌ སེམས༌ཅན༌འདེ༌ གནས༌འཁྱམས༌ནི༌དོན༌ལུ༌ རི༌ཟོག༌ལས༌



  

61 གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགྲོད་ན་ སྐྱེ་ལྡན་རིགས་སྣ་འཛིན་སྐྱོང་མཐུན་འགྱུར་བཟོ་ནི་ལུ་ ཁྲིམས་དོན་དང་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་ཡིག་ཆས། 
 
 

བཏང༌མི༌ ས༌གཏེར༌ལས༌འགུལ༌གིྱས༌ས༌ཁོངས༌འདི༌ སེམས༌ཅན༌གནས༌འཁྱམས༌ནི༌ལུ༌སྡོད༌མ༌བཏུབ༌བཟོ༌མི༌ལུ༌བརྟེན༌ རིགས༌སྣ༌

འཛམ༌གླིང༌ལས༌ཡལ༌བཏངམ༌ཨིན། 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

62 གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགྲོད་ན་ སྐྱེ་ལྡན་རིགས་སྣ་འཛིན་སྐྱོང་མཐུན་འགྱུར་བཟོ་ནི་ལུ་ ཁྲིམས་དོན་དང་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་ཡིག་ཆས། 
 
 

ལེའུ༌༨ པ༌ གནས༌འཁྲིལ༌དང༌བསྟར༌སྤྱོད: སྙོམས༌གྲིག༌དང༌འགན༌འཁྲི༌ཆ༌སྙོམས༌ལུ༌ཐབས༌ལམ 
 

འཛིན༌སྐྱོང༌མཐུན༌འགྱུར༌ཡང༌དག༌པསྦེ༌གཞི༌བཙུག༌འབད༌ཡོད༌མི༌འདི༌ འགན༌འཁྲི༌དང༌བསྟར༌སྤྱོད༌ཚུ༌སྔར༌སྲོལ༌གིྱ༌འཛིན༌སྐྱོང༌བཀོད༌ཁྲམ༌ལས༌

མངམ༌སྦེ༌དགོས༌མཁོ༌བཀོད༌ཨིན། འཛིན༌སྐྱོང༌མཐུན༌འགྱུར༌ལུ་ལམ༌སྟོན༌གྱི་ཁྲིམས་ཡིག་འདི་ དྭངས་གསལ་དང་རྒྱས་བཤད་སྦེ་དགོ་དང་ འདི་

ནང་ ལག་ལེན་དང་གནས་འཁྲིལ་ངེས་པར་དུ་འབད་དགོཔ་སྦེ་བཀོད་དགོ་པའི་ཁར་ ལམ་ལུགས་ལུ་མ་གནས་པ་ཅིན་ དང་འདོད་མར་ཕབ་དང་

ཉེས་ཆད་བཀོལ་ནི་གི་ཐབས་ལམ་བཏོན་དགོ། 

འཛིན་སྐྱོང་མཐུན་འགྱུར་བཟོ་མི་ནང་ ཁྲིམས་ཡིག་དམད་མ་དང་ལམ་ལུགས་ཉམས་སྲུང་འཁོད་མི་གིས་གནོད་པ་དང་མ་བཏུབ་ག་ནི་ཡང་མི་འབྱུ

ང་ ཨིན་རུང་ ལག་ལེན་འཐབ་བཏུབ་པའི་གནས་ཚད་དང་སྒྲིག༌གཞི༌བཟོ༌ནི༌ལུ༌དཀའ༌ངལ༌འབྱུངམ༌ཨིན། ལེའུ༌འདི༌ནང༌ འཛིན༌སྐྱོང༌མཐུན༌འགྱུ

ར༌གཞི༌བཀོད༌ནང༌ན༌ ཁྲིམས༌ཡིག༌གི༌ འཛིན༌སྐྱོང༌གོྲས༌ཆད༌ལུ༌འགན༌འཁྲི༌བཀོད༌ནི༌ལུ༌ལཱ༌འགན༌སྐོར༌གྲོས༌བསྟུན༌འབད༌འོང༌། 

 

༨.༡ གནམ༌གཤིས༌ཀྱི༌གནོད༌ཉེན༌ལས༌ཉེན༌སྲུང༌འབད༌ཚུགས༌པའི༌ འཛིན༌སྐྱོང༌དམིག༌དོན༌བཟོ༌ནི༌དང༌བསྟར༌སྤྱོད 

 

  

 

 

 

དོན་ཚན་འདི་ནང་ གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགོྲད་ལུ་བརྟེན་ སྐྱེ་ལྡན་གནས་སྟངས་རིམ་ལུགས་ལུ་འགྱུར་བ་འབྱུང་མི་གནས་སྟངས་ནང་ སྐྱེ་ལྡན་རི

གས་སྣ་འཛིན་སྐྱོང་ལུ་དམིགས་དོན་བཟོ་ནི་སྐོར་གདམ་ཁ་ལེ་ཤ་ཡོད་མི་ཚུ་བཤད་ནི་ཨིན། དཔེ་བཤད་འབདབ་ཅིན་ འཛིན་སྐྱོང་པ་གི དཀོན་དྲག་

ཅན་གིྱ་བྱའི་རིགས་སྣ་ཅིག་ སྲུང་སྐྱོབ་ས་ཁོངས་ནང་ བཀོད་ཡོད་པའི་དུས་ཡུན་ལུ་ གྱང་ཁ་བརྒྱ་ཆ་ལས་ལྔ་བཅུ་ལོག་སྟོ་ཡོདཔ་བཟོ་ནིགི་འབད་རྩོ

ན་ལུ་ དམིགས་བཏད་གྲུབ་ཐབས་ལུ་ མཐུན་འགྱུར་འཛིན་སྐྱོང་གི་ཐབས་ལམ་འདི་འོས་འབབ་ཆེ་ཤོས་ཨིན། དཀའ་ངལ་འདི་ ཕྱིའི་ཚ་གྱང་གན

མ་གཤིས་འགྱུར་བགོྲད་ལྟ་བུ་གིས་ སྐྱེ་ལྡན་གནས་སྟངས་རིམ་ལུགས་དང་ སྐྱེ་ལྡན་རིགས་སྣ་ཚུ་ ས་གནས་ཀྱི་འཛིན་སྐྱོང་པ་གིས་འབད་ཚུག

གནད༌དོན༌ངོ༌མ: འཛི༌སོྐྱང༌མཐུན༌འགྱུར༌གྱིས༌ འཐོན༌ཁུངས༌ ཡང༌ན༌ སྐྱེ༌ལྡན༌གནས༌སྟངས་རིམ་ལུགས་ཀྱི་དམིགས་དོན་གྲུབ་ཚུགས་མིའི་ཐབས་ལམ་

ལེགས་ཤོས་ངོས་འཛི་འབད་ནི་ལུ་རྒྱབ་སྐྱོབ་འབདཝ་ཨིན། འཛི་སྐྱོང་མཐུན་འགྱུར་ནང་སསོྙམས་མཐུན་གྱི་བཟོ་བཀོད་འབད་ཡོད་མི་འདི་ དམིགས་

དོན་བཟོ་ནི་ལུ་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་མི་འོང་། དམིགས་བཏད་བཟོ་ནི་དང་འགྱུར་བཅོས་འབད་ནི་དོན་ལུ་ ལམ་ལུགས་མ་འདྲཝ་ གཞུང་སྐྱོང་སྙོམས་མཐུན

་ལས་དམདམ་ཅིག་དགོ། 



  

63 གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགྲོད་ན་ སྐྱེ་ལྡན་རིགས་སྣ་འཛིན་སྐྱོང་མཐུན་འགྱུར་བཟོ་ནི་ལུ་ ཁྲིམས་དོན་དང་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་ཡིག་ཆས། 
 
 

ས་པའི་ལྕོགས་གྲུབ་ལས་བརྒལ་གནོད་པ་འབྱུངམ་ཨིན། ཉམས་སྲུང་གི་དམིགས་བཏད་འགྱུར་བཅོས་དང་ རང་བཞིན་འཐོན་ཁུངས་ཀྱི་གནས་

མཚམས་ཀྱི་འགན་འཁྲི་བཀོལ་ནི་ བསྟར་སྤྱོད་འབད་ནི་ལུ་ ཐབས་ལམ་གཉིས་ཀྱི་ཕན་ཐོག་འབྱུང་འོང་། 

ཐབས་ལམ་གཅིག་འདི་ གནོད་ཉེན་མེདཔ་བཟོ་ནི་འདི་ མི་ངོམ་གིྱས་གོྲས་འཆད་ཀྱི་སྐྱེ་ལྡན་གནས་སྟངས་རིམ་ལུགས་ལུ་གནོད་པ་བཀོལ་མི་ཚུ་

དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི་གི་གནས་ཚད་རྒྱ་སྦོམ་སྦེ་བཞག་ནི་དང་ སྐྱེ་ལྡན་གནས་སྟངས་རིམ་ལུགས་གནོད་ཉེན་མེདཔ་བཟོ་ནི་ལུ་འཛིན་སྐྱོང་སྲིད་བྱུས་

ག་ཅི་ཡོད་ག་དབྱེ་དཔྱད་འབད་ནི་མེན་པར་ དེ་གིས་ རྒྱུ་རྐྱེན་འབད་མི་ལེ་ཤ་ལུ་སྙོམས་མཐུན་འབད་འོང་ 

• འཐོན་ཁུངས་ཀྱི་ སྔར་གི་གནས་སྟངས་ནང་ཞབས་ཏོག་དང་སྙིང་པོ་སྤྲོད་མི་ཚུ 

• འཐོན་ཁུངས་ཀྱི་ སྔོན་ཤེས་བཀོད་པའི་མ་འོང་ལུ་ ཞབས་ཏོག་དང་སྙིང་པོ་ག་བཟུམ་སྤྲོད་འོང་ག 

• འཐོན་ཁུངས་ཀྱི་ཁྱད་ཆས་མ་འདྲཝ 

• འཐོན་ཁུངས་སྔར་ཞིན་བཟོ་ནི་ལུ་གོང་ཚད་ཚུ། 

ཐབས་ལམ་འདི་གིས་ འབྱུང་སྲིད་པའི་གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགྲོད་ཀྱི་གནོད་པ་ལས་ འཛིན་སྐྱོང་པ་གིས་ རིགས་སྣ་ ཡང་ན་  སྐྱེ་ལྡན་རིགས་སྣ

་འཐོན་ཁུངས་ག་ཅི་འདི་སྲུང་སྐྱོབ་འབད ་ནི་ལུ་གཙོ་ཅན་བརྩིས་དགོཔ་ཚུ་ངོས་འཛིན་འབདཝ་ཨིན། འདིས་མ་ཚད་ གོྲས་འཆད་བཟོ་མི་ལུ་དབྱེ་དཔྱ

ད་འབད་བཅུག་ཨིན། དཔྱེ་འབདན་ མཚོ་མཐའི་རློན་ས་བསྐྱར་གསོ་བཟོ་ནི་སྐོར་ མཚོ་ཚད་ཡར་སེང་ལུ་བརྟེན་ རློན་ས་གི་མ་འོང་པའི་གནས་སྟ

ངས་ ཚྭ་འཁུ་ཚུ་རློན་སར་བསིམ་ནི་དང་ གཞན་གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགྲོད་ཀྱི་གནོད་པ་ཚུ་དབྱེ་དཔྱད་འབད་བཅུག་ཨིན། དེ་ལས་ གནོད་ཉེན་མེ

དཔ་བཟོ་ཐབས་ཀྱི་དབྱེ་དཔྱད་འདི་ལག་ལེན་འཐབ་དགོ་ འདི་ཡང་ འཐོན་ཁུངས་ཚུ་ མཚོ་མཐའ་ལས་ཉེ་འདབས་མེན་པའི་ས་ཁོངས་ནང་ སྔར་

གྱི་རློན་ས་བསྐྱར་གསོ་འབདཝ་ལས་ རློན་ས་གསརཔ་བཟོ་ནི་ལུ་ འཐོན་ཁུངས་ཚུ་གཞི་བཙུགས་འབད་ནི་ལུ་ལག་ལེན་འཐབ་དགོ། 

ཐབས་ལམ་གཉིས་པ་འདི་ སྐྱེ་ལྡན་གནས་སྟངས་རིམ་ལུགས་བརྒྱུན་སྐྱོང་དོན་ལུ་ གནས་ཚད་ལས་འགལ་བ་ཅིན་ ཐབས་ཤེས་བཏོན་དགོ་པའི་

སྙན་བརྡ་བཀོད་མི་ འབྱུང་དུས་ཀྱི་བརྡ་སྟོན་བཟོ་ནི་འདི་ཨིན། དཔྱེ་འབདན་ འབྱུང་དུས་ཡང་གཤམ་འཁོད་ཀྱི་གནད་དོན་ལུ་བཟོ་བཏུབ: 

• ཕྱིར་བསྐྱོད་འབད་མི་བྱ་རིགས་ཀྱི་གྱང་ཁའི་ཚད་གཞི་ ཡང་ན་  ཁོང་འཁྱམས་སའི་ས་གནས་ཀྱི་སྐྱེ་ལྡན་གནས་སྟངས་རིམ་ལུགས་ཀྱི་

བརྒྱུན་སྐྱོང་ལུ་མར་ཉམས 

• སྐྱེ་ལྡན་གནས་སྟངས་རིམ་ལུགས་ཀྱི་ཞབས་ཏོག་ལུ་ཐབས་ལམ་ ཆུ་བཙག་ནི་ སྐྱེ་ལྡན་རིགས་སྣ་གནས་རིམ་ ཡང་ན་  རླུང་འཚུབ

ས་བར་གླུང་བཟོ་ནི་གི་ལྕོགས་གྲུབ་ལྟ་བུ 

• ས་ཁོངས་ན་མེན་མི་རིགས་སྣ་ལས་ ས་ཁོངས་ན་གནས་མི་རིགས་སྣ་མར་ཉམས་ཀྱི་གྱང་ཁ་ཚུ་ཨིན། 



  

64 གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགྲོད་ན་ སྐྱེ་ལྡན་རིགས་སྣ་འཛིན་སྐྱོང་མཐུན་འགྱུར་བཟོ་ནི་ལུ་ ཁྲིམས་དོན་དང་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་ཡིག་ཆས། 
 
 

འབྱུང་དུས་འདི་བཟུམ་བཀོད་དགོ་མི་འདི་ཡང་ རང་བཞིན་ཐོག་སྒྲིག་གཞིའི་བསྟར་སྤྱོད་འབད་ནི་ལུ་ཨིན། འདི་ཚུ་ རིགས་སྣ་ཉམས་སྲུང་རྐྱངམ་ཅི

ག་མེན་པར་ སྐྱེ་ལྡན་གནས་སྟངས་རིམ་ལུགས་གཅིག་སྒྲིལ་སྦེ་གནས་བཞག་ཚུགས་མི་ལུ་ འབྱུང་དུས་སྣ་མང་ཟེར་སླབ་ཨིན། 

༨.༢ ཚུལ་མིན་སྤྱོད་ནི་ལས་བཀག་ཐབས་ལུ་གདམ་ཁ། 

ལེའུ་ ༨.༡ པ་ནང་ གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགོྲད་མཐུན་འགྱུར་འབད་ནི་ལུ་ འཐོན་ཁུངས་འཛིན་སྐྱོང་གི་དམིགས་བཏད་བཀོད་ནི་སྐོར་གྲོས་བསྟུན་

འབད་ཡི། ཆོས་ཚན་འདི་ནང་ འཛིན་སྐྱོང་མཐུན་འགྱུར་དོན་ལུ་སྙོམས་གྲིག་སྐོར་ཤརད་འོང་། ཁྲིམས་ཡིག་ནང་ འགན་འཁྲི་བཀལ་མི་བཞག་ཐོ

ག་ འཛིན་སྐྱོང་མཐུན་འགྱུར་ལུ་སྙོམས་གྲིག་ཡང་གཤམ་འཁོད་ལྟར: 

• འཛིན་སྐྱོང་པ་གིས་དབང་ལྡན་ཨིན་མི་ ཁོང་གི་བསམ་དཔྱད་འབད་དེ་ སྲིད་བྱུས་ལུ་གོང་ལས་རང་སྙོམས་གྲིག་འབད་ནི 

• གནམ་གཤིས་གནོད་པ་དང་ས་གནས་ཀྱི་གནས་སྟངས་དང་བསྟུན་ རང་རྐྱང་གི་གནས་ཚད་བཟོ་ནི 

• འཐོན་ཁུངས་ཉེར་སྤྱོད་འབད་ནི་གནང་བ་གི་ཁ་ཚིག་ལུ་འགྱུར་བཅོས་འབད་ནི་གི་དབང་ཚད་སྤྲོད་ནི་དང་ སྐྱེ་ལྡན་གནས་སྟངས་རིམ་ལུ

གས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ལུ་འགྱུར་བ་འབྱུང་མི་ཚུ་ཐོ་བཀོད་འབད་ནི་ལུ་དབང་ཆ་སྤྲོད་ནི། 

o སྔར་གི་ཐབས་ཆས་དང་ཡིག་རིགས་སོགས་ལག་ལེན 

o བསྟར་སྤྱོད་ཀྱི་དབང་ཆ་ཚད་ལདན་སྦེ་ལག་ལེན་ལུ་ལས་སྟོན 

o བདག་སྐྱོང་དགོངས་ཡང་ 

o ཁྲིམས་ཁང་ནང་མེན་པར་ གནོད ་འགེལ་པ་གི་ སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་ལཱ་ཁྲིམས་ནང་བཀོད་མེད་མི་ཁས་བླངས་འབད་མི་ལུ་ ཞི་བའི་ཉེས་འ

གལ་ ཡང་ན་  ཉེས་ཅན་གནོད་འགལ་མ་བཀལ་བར་ མཐུན་འགྲིག་འབད་ནི། 

མཐའ་འཇུག་གི་གདམ་ཁ་འདི་ དྲན་བཏོན་ཐོག་ལུ་ལག་ལེན་འཐབ་དགོ་ འདི་ཡང་བསྟར་སྤྱོད་ཀྱི་འབད་རྩོན་གྱི་གཞི་བརྩ་བཏན་ཏོག་ཏོ་བེདཔ་མ

་བཟོ་ནི་ཐབས་ལུ་ཨིན། འཛིན་སྐྱོང་པ་ཚུ་གིས་ སྒེར་སྡེ་ཚུ་དང་ཅིག་ཁར་ སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་ལཱ་ཁྲིམས་ནང་འཁོད་ཡོད་མི་བ་རྒྱ་ཆེཝ་སྦེ་འབད་ཚུགས་ 

འདི་ཡང་ གནམ་གཤིས་མཐུན་འགྱུར་འདི་ སྒྲིག་གཞི་མང་ཤོས་ཅིག་ནང་བཀོད་དེ་མེད་ནི་དེ་གིས་ཨིན། 

འགན་འཁྲི་བཀལ་ཡོད་མི་ཚུ་གཏན་འཁེལ་བཟོ་ནི་ལུ་ གཙུག་སྡེ་དང་ལས་རིམ་ཚུ་གཞི་བཙུགས་འབད་ཡོདཔ་ཡང་ དོན་མིན་ལས་སྲུང་སྐྱོབ་འ

བད་ཐབས་ལུ་ཨིན། སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི༌ཐབས༌ལམ༌འདི༌ཡང༌: 

o ཁྲིམས་ཡིག་ནང་གནད་དོན་མ་འཁོད་མི་ཚུ་ ལས་སྡེ་ཚུ་གི་སྒྲིག་གཞི་ ཡང་ན་  ཁྲིམས་ཡིག་གི་དགོས་མཁོ་བཀོད་མི་དང་གནས་འ

ཁྲིལ་ 



  

65 གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགྲོད་ན་ སྐྱེ་ལྡན་རིགས་སྣ་འཛིན་སྐྱོང་མཐུན་འགྱུར་བཟོ་ནི་ལུ་ ཁྲིམས་དོན་དང་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་ཡིག་ཆས། 
 
 

o བྱ་སྒོའི་ལམ་ལུགས་ནང་ འཛིན་སྐྱོང་ལུ་སྙོམས་འགྲིག་འབད་ནི་གི་དབང་ཆ་ གནས་སྡུ་བསྡུ་ལེན་དང་ བལྟ་ཞིབ་ཐོག་ལུ། 

o འཛིན་སྐྱོང་ལས་རིམ་ལུ་ རང་སྐྱོང་སྡེ་ཕྲན་གཞན་གིྱས་རྩིས་ཞིབ་འབད་ནི 

o ལས་སྡེ་དང་ ལྷན་ཁག་ནང་ན་ བཀག་འཛིན་འགོ་དཔོན 

o འོག་དཔོན་ཚུ་གི་སྒྲིག་གཞི་སྲུང་སྐྱོབ་ལས་འགལ་བ་ ནངང་གསུག་ལེན་ནི་ ཡང་ན་  ངན་ལྷད་ཀྱི་ལཱ་གཞན་འབད་མི་ལུ་ བདག་སྐྱོང་

 ཞི་བའི་གནོད་འགེལ་དང་ ཉེས་ཅན་གནོད་འགེལ་ཉེས་ཆད 

o ཉམས་མྱོང་དང་ལྕོགས་གྲུབ་མེད་པའི་འཛིན་སྐྱོང་པ་ལུ་ ལྕོགས་གྲུབ་ཡར་དྲག་གི་སྦྱོང་བརྡར 

o འགོ་དཔོན་ཚུ་ལུ་ ལྕོགས་གྲུབ་ཡར་སེང་གི་ལཱ་ ཞལ་འཛོམས་སོགས 

འཛིན་སྐྱོང ་མཐུན་འགྱུར་ཐབས་ལམ་གྱི་དབང་ཆ་ གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགྲོད་ལུ་གདོང་ལན་འབད་ནི་འདི་ ཁྲིམས་སྲ་ ཡིག་ཆས་བསྟར་སྤྱོད་ཀྱི་

 འཛིན་སྐྱོང་མཐུན་འགྱུར་ལག་ལེན་གིྱས་ གཞི་རྟེན་དབང་ཆ་ལུ་འགལ་བ་ གྲུབ་འབྲས་འདྲ་མཉམ་མེན་མི་ ཡང་ན་  ངན་ལྷད་ཚུ་ཚད་འཛིན་འབ

ད་ཚུགས། 
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ལེའུ་ ༩ པ་ བསྟར་སྤྱོད་ཀྱི་དབང་ཚད་དང་འགན་འཁྲི་: བྱ་སྒོའི་ལམལུགས་ཀྱི་དབང་ཆ་དང་ འཛིན་སྐྱོང་མཐུན་འགྱུར་གྱ་ིདོན་ལུ་ཁྲིམས་ཁང་གི་

ལཱ་འགན་། 

འཛིན་སྐྱོང་མཐུན་འགྱུར་དོན་ལུ་བདག་སྐྱོང་གི་གཞི་བཀོད་ཐོག་ལུ་ སྐྱེ་ལྡན་གནས་སྟངས་རིམ་ལུགས་གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགྲོད་ཀྱི་ཉེན་ཁ་མེ

དཔ་བཟོ་ནི་དོན་ལུ་ ཁྲིམས་ཡིག་གི་དབང་ཚད་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་བཏུབ། ལེའུ་འདི་ནང་ རྩ་ཁྲིམས་ཀྱི་དགོངས་དོན་ནང་ བྱ་སྒོའི་ལམ་ལུགས་

ཀྱི་དབང་ཆ་སྤྲོད་མི་སྐོར་གྲོས་བསྟུན་འབད་འོང་། ལེའུ་འདི་ནང་ ཁྲིམས་ཁང་གིས་ ཁྲིམས་འབྲེལ་བྱ་སྒོའི་ལམ་ལུགས་དང་ གནས་ཚད་བསྐྱར་ཞི

བ་ཐོག་ གཞུང་སྐྱོང་མཉམ་འབྲེལ་དང་ མཐུན་འགྱུར་བཟོ་ནི་ཡང་གྲོས་བསྟུན་འབད་འོང་། རྩ་ཁྲིམས་ཀྱི་དབང་ཆ་ དོན་ཚན་འདི་ནང་དབྱེ་ཞིབ་འབ

ད་ནི་ཡང་: 

• གཙང་སྦྲ་དང་ལྡན་པའི་མཐའ་འཁོར་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཐོབ་དབང ་རྒྱ་ཆེན 

• སྒེར་གི་ཅ་ཆས་ཐོབ་དབང་རྒྱ་ཆེན་ 

• བརྡ་དོན་དང་ཁྲིམས་ཁང་ལུ་ཐོབ་དབང་གི་བྱ་སྒོའི་ལམ་ལུགས་ཚུ 

རྒྱལ་ཁབ་ལེ་ཤ་ཅིག་གི་རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མོ་ནང་ གཙང་སྦྲ་དང་ལྡན་པའི་མཐའ་འཁོར་གནས་སྟངས་ལུ་ཐོབ་དབང་དང་ རང་གི་སྒེར་གྱི་ཅ་ཆས་ལུ་

བདག་དབང་དང་སྤྱོད་ནི་གི་དབང་ཆ་སྤྲོད་ཡོད། འདིས་མ་ཚད་ གཞུང་གིམི་སེར་མཐའ་དོན་ལུ་ མཐའ་འཁོར་གནས་སྟངས་སྲུང་སྐྱོབ་འབད་དོག

པ་སྦེ་ཡང་བཀལ་འོང་། ཐོབ་དབང་དང་ དབང་ཆ་སྤྲོད་མི་ཚུ་གིས་ གཞུང་གི་འཐོན་ཁུངས་ཚུ་ གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགྲོད་ལས་སྲུང་སྐྱོབ་འབད་

བཅུག་ནི་ལུ་ཁྲིམས་ཡིག་གི་ཐབས་ཆས་འབདཝ་ཨིན། དང་པ་ལུ་ དེ་ཚུ་ གཞུང་གིས་ ཧམ་འཛུལ་འབད་མི་ལས་ བསྟར་སྤྱོད་དབང་ཆ་སྲུང་སྐྱོ

བ་འབད་བཏུབ དཔྱེ་འབདན་ གཞུང་གིས་གོང་འཕེལ་དོན་ལུ་གཞི་བཙུག་འབད་མི་ལས་འགུལ་གྱིས་ འཐོན་ཁུངས་ལུ་གནོད་པ་ཡོད་མི་བཀག་

དམ་འབད་ནི། གཉིས་པ་ དེ་ཚུ་ གཞུང་ལུ་ཐོབ་དབང་སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་དོན་ལུ་དང་ལེན་འབད་བཅུང་ནི་ དཔྱེ་འབདན་ སྒེར་གིྱ་ལས་སྡེ་ གནམ་མེད་ས

་མེད་བཙོག་པ་བཟོ་མི་ སྲུང་སྐྱོབ་ས་ཁོངས་ལུ་བཙོག་པ་ཕྱིར་བཏང་མ་བཅུག་པར་བཀག་དམ་འབད་ནི། གསུམ་པ་དང་ གནམ་གཤིས་འགྱུར་བ

གོྲད་དོན་ལུ་དང་ མཐའ་འཁོར་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཚ་གྱང་སྦེ་འབྱུང་མི་ལུ་ཁག་ཆེ་ཤོས་ཨིན་མི་ རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མོ་གི་གོ་བ་ཡངས་དྲག་གིས་ ཁྲིམ

ས་དང་སྒྲིག་གཞིའི་གཞི་བཀོད་ཀྱི་གསལ་བཀོད་མ་འབད་མི་ མཐའ་འཁོར་གནས་སྟངས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་ཚུ་གསལ་ཚུགས། སྐྱེ་ལྡན་གནས་སྟང

ས་རིམ་ལུགས་སྲུང་སྐྱོབ་འབད་ནི་གིདོན་ལུ་ སྒེར་གི་ཁྲིམས་ཡིག་ སྒེར་གི་ས་གཞིང་ འཐོན་ཁུངས་དང་ གནས་འཁྱམས་ཚུ་གནོད་པ་ལུ་བཀག

་དམ་ལྟ་བུ་ཚུ་ཨིན། 

 



  

67 གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགྲོད་ན་ སྐྱེ་ལྡན་རིགས་སྣ་འཛིན་སྐྱོང་མཐུན་འགྱུར་བཟོ་ནི་ལུ་ ཁྲིམས་དོན་དང་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་ཡིག་ཆས། 
 
 

གཙང་སྦྲ་དང་འཕྲོད ་བསྟེན་ཅན་གྱ་ི མཐའ་འཁོར་གནས་སྟངས་ལུ་ཐོབ་དབང་ 

གཙང་སྦྲ་དང་འཕྲོད་བསྟེན་ཅན་གྱི་མཐའ་འཁོར་གནས་སྟངས་ལུ་ཐོབ་དབང་ནང་ སྐྱེ་ལྡན་གནས་སྟངས་རིམ་ལུགས་ཀྱི་སྙོམས་མཐུན་ ཡང་ན་  

གཏན་ཏོག་ཏོ་བཞག་ནི་ཚུད་དེ་ཡོད་ བཤད་གསལ་འབད་བ་ཅིན་ ཁྲིམས་ཁང་གིས་ གཞུང་ལུ་ གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགྲོས་ཀྱི་གནོད་པ་ལས་ཉེ

ན་སྲུང་འབད་ཚུགས་པའི་མཐུན་འགྱུར་གིྱ་གདོང་ལན་ འབད་བཅུག་ཚུགས། ལག་ལེན་འཐབ་མི་ཚུ་གིས་ རང་སོའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རྩ་ཁྲིམས་ནང་

མཐའ་འཁོར་གནས་སྟངས་དང་འབྲེལ་བའི་ཐོབ་དབང་དང་འགན་འཁྲི་ཚུ་ག་དེ་འབད་ཚུད་ཡོད་ག་དང་ ཐོབ་དབང་ཚུ་ཁྲིམས་ཁང་ནང་བསྟར་སྤྱོད་

འབད་བཏུབ་ཚུ་བལྟ་དགོ། ཁྲིམས་ཁང་གིས་ རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མོའི་དགོངས་དོན་ཚུ་དབང་ཚད་ཅན་སྦེ་ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་ དཔྱེ་འབདན་ རྒྱ༌

གར༌རྒྱལ༌ཁབ༌ ཨུ༌ཏར༌ པཱརདེཤི༌ལུ༌ རྒྱ༌གར༌གིྱ༌ཆེ༌མཐོ༌ཁྲིམས༌ཁང༌གིས༌ སྐྱེ༌ལྡན༌གནས༌སྟངས༌རིམ༌ལུགས༌སྙོམས༌མཐུན༌ནང༌ གཙང༌སྦྲ༌ད

ང༌འཕྲོད༌བསྟེན༌ཅན༌གིྱ༌མཐའ༌འཁོར༌གནས༌སྟངས༌དགོངས༌དོན༌གཞི༌བཞག༌ཐོག༌ ས༌གཏེར༌ལས༌འགུལ༌གིྱ༌མིའི༌གསོ༌བ༌འཕྲོད༌བསྟེན༌ལུ༌གནོ

ད༌པ༌ཐད༌ཀར༌ཅིག༌ག༌ནི༌ཡང༌མེད༌རུང༌སྒོ༌དམ༌བཅུག༌ནུག། མཐའ༌འཁོར༌གནས༌སྟངས༌ལུ༌རྩ༌ཁྲིམས༌ཀྱི༌ཐོབ༌དབང༌ནང༌ དཔལ༌འབྱོར༌གིྱ༌ཁེ༌ཕན

༌དང༌ ཡུན༌རིང༌གི༌སྐྱེ༌ལྡན༌གནས༌སྟངས༌རིམ༌ལུགས༌ཀྱི༌འཕྲོད༌བསྟེན༌ དཔྱེ༌འབདན༌ སྲུང༌སྐྱོབ༌ནགས༌ཚལ༌ ཡང༌ན༌ མཐའ༌འཁོར༌གནས༌སྟངས

༌བར༌ན༌གདམ༌ཁ༌འབད༌དགོ། 

མི༌མང༌བློ༌གཏད༌ལྟ༌བ༌གིས༌ཡང༌ གཞུང༌གི༌ མི༌མང༌གི༌འཐོན༌ཁུངས༌ཚུ༌མ༌འོང༌དོན༌ལུ༌སྲུང༌སྐྱོབ༌འབད༌དགོཔ༌སྦེ༌བཤདཔ༌ཨིན། ལྟ༌བ༌འདི༌ ག

ནམ༌གཤིས༌མཐུན༌འགྱུར༌གིྱ༌འཐོན༌ཁུངས༌དང༌སྲིད༌བྱུས༌དོན༌སྨིན༌ཅན༌ཅིག༌ཨིན། 

རྒྱལ༌ཁབ༌ལ༌ལུ༌ནང༌ མཐའ༌འཁོར༌གནས༌སྟངས༌གཙང༌སྦ༌དང༌འཕྲོད༌བསྟེན༌ཅན༌གྱི༌རྩ༌ཁྲིམས༌ཆེན༌མོའི༌ཐོབ༌དབང༌གིས༌ སྒེར༌སྡེ༌ལུ༌ཁྲིམས༌དོ

ན༌གིྱ༌འགན༌འཁྲི༌བཀལ༌ཨིན། དཔྱ༌ེའབདན༌ འབྲུག༌ལུ༌ གཙང༌སྦ༌དང༌འཕྲོད༌བསྟེན༌ཅན༌གིྱ༌མཐའ༌འཁོར༌གནས༌སྟངས༌ཀྱི༌རྩ༌ཁྲིམས༌ཆེན༌མོའི༌

ཐོབ༌དབང༌ཡང༌ གཤམ༌གསལ༌གིྱ༌གོངས༌དོན༌ཐོག༌ལུ༌ འགོ༌བཙུགས༌ཨིན༌ “ད་ལྟོ་དང་ མ་འོང་པའི་མི་རབས་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ འབྲུག་གི་མི་ཆ་མ

ཉམ་རང་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རང་བཞིན་འཐོན་ཁུངས་དང་ མཐའ་འཁོར་ལུ་བློ་གཏདཔ་ཨིནམ་མ་ཚད་ རང་བཞིན་གྱི་མཐའ་འཁོར་གནས་སྟངས་སྲུང་

སྐྱོབ་དང་ སྐྱེ་ལྡན་གནས་སྟངས་རིགས་སྣ་ཉམས་སྲུང་ ཕྱིའི་མཐའ་འཁོར་དང་ནང་གི་སྐྱེ་འགོྲའི་མཐུན་འབྲེལ་གིྱ་ཉམས་ཆག་གི་རིགས་བཀག་ཐ

བས་ལུ་ ཕན་འདེབས་འབད་ནི་འདི་ མི་ཁུངས་རེ་རེ་བཞིན་དུའི་འགན་འཁུར་ཨིན” འདིས་མ་ཚད་ “འབྲུག་གཞུང་གིས་ སྔར་བཞིན་གྱི་མཐའ་

འཁོར་གནས་སྟངས་ སྲུང་སྐྱོབ་ ཉམས་སྲུང་དང་ཡར་དྲག་བཏང་ནི་དང་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྐྱེ་ལྡན་རིགས་སྣ་ཉེན་སྲུང་འབད་ནི” སྦེ་འཁོད་ཡོད་མི་གི

ས་ མཁོ་གལ་ཅན་གིྱ་མི་སྡེ་གོང་འཕེལ་བཏངམ་ད་ མཐའ་འཁོར་གནས་སྟངས་གནོད་ཕ་འབྱུང་མ་བཅུག་པར་ གོང་འཕེལ་དང་སྲུང་སྐྱོབ་གཉིས་

སྙོམས་མཐུན་འབདཝ་ཨིན། མཐའ་འཁོར་གནས་སྟངས་ལུ་བློ་གཏདཔ་དང་ མི་ཁུངས་རེ་རེ་བཞིན་གྱི་འགན་འཁུར་ཨིན་ཟེར་ འབྲུག་པའི་རྩ་ཁྲི



  

68 གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགྲོད་ན་ སྐྱེ་ལྡན་རིགས་སྣ་འཛིན་སྐྱོང་མཐུན་འགྱུར་བཟོ་ནི་ལུ་ ཁྲིམས་དོན་དང་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་ཡིག་ཆས། 
 
 

མས་ཆེན་མོ་ནང་བཀོད་ཡོད་མི་ཚིག་དོན་གྱིས་ འབྲུག་གི་མི་སེར་དང་གཞུང་གཉིས་ཆ་རང་ མཐའ་འཁོར་གནས་སྟངས་ལུ་གནོད་པ་ཡོད་པའི་ལ

ས་དོན་གཞི་བཙུགས་འབདཝ་ད་ གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགྲོད་ཀྱི་གནོད་པ་ཚུ་བརྩི་འཇོག་འབད་བཅུག་འོང་། 

དགོངས་དོན་དེ་ཚུ་ སྒེར་སྡེ་གོང་འཕེལ་གྱི་ལས་འགུལ་ གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགོྲད་མཐུན་འགྱུར་ལུ་ཡང་དག་པ་མེན་མི་ཚུ་ གཞུང་ཐད་ཀར་དུ་

བཅའར་གཏོགས་མ་འབད་རུང་ གཞི་བཙུག་འབད་ནི་ལས་བཀག་ཐབས་འབད་ནི་ལུ་ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས། ཅི་ལི་གི་མཆོ་མཐོ་ཁྲིམས་ཁང་

གིས་ ས་གཏེར་ལས་འགུལ་ལུ་ གཟངས་རོག་ཚུ་ མཚོ་མཐའ་བདའ་སྟེ་ལུག་མི་གིས་ མཚོ་ནང་གི་སྲོག་ཆགས་ལེ་ཤ་ལུ་ཤི་རྐྱེན་བྱུང་མི་ལུ་བ

རྟེན་ བཀག་དམ་འབད་ནུག། ཁྲིམས་ཁང་གིས་ ཅི་ལི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མོའི་ དོན་ཚན་ ༡༩ པ་ བཙོག་པ་མ་ཞུགས་པའི་ས་ཁོངས་

ནང་སྡོད་ནི་གི་ཐོབ་དབང་དང་ དོན་ཚན་ ༢༠ པ་ དོན་ཚན་ ༡༩ པ་བསྟར་སྤྱོད་འབད་ནི་དབང་ཚད་སྤྲོད་མི་ལག་ལེན་འཐབ་ནུག། ཐབས་ཤེས་འ

དི་བཟུམ་ སྒེར་གིྱ་ལས་དོན་གྱིས་ གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགོྲད་ལུ་བརྟེན་ རང་བཞིན་འཐོན་ཁུངས་གནོད་ཉེན་ཅན་བཟོ་མི་ཚུ་བཀག་དམ་འབད་ནི་

ལག་ལེན་འཐབ་ཆོག དཔྱེ་འབདན་ ས་མཁའ་ལུ་ཤིང་བཏོན་མི་གིས་ གནམ་གཤིས་ངན་པའི་སྐབས་ ས་དམའ་སར་ལུ་ས་རུད་ཆད་ནི་གི་ཉེན་

ཁ་ཡོད་པ་ཅིན་ ཤིང་བཏོན་ནི་ལས་དོན་བཀག་དམ་འབད་ཆོག། 

 

༩.༢ སྒེར་གི་རྒྱ་ནོར་ལུ་ཐོབ་དབང་: མཐུན་འགྱུར་འབད་ནི་ལུ་ གོ་སྐབས་དང་བར་རྐྱེན། 

རང་བཞིན་འཐོན་ཁུངས་ཀྱི་དོན་ལུ་ མཐུན་འགྱུར་སྲིད་བྱུས་གཞི་བཙགས་འབདཝ་ད་ལུ་ སྒེར་གི་རྒྱུ་ནོར་གྱི་གོ་སྐབས་དང་སྟབས་མ་བདེཝ་གཉི

ས་ཆ་རང་བྱིནམ་ཨིན། ཉམས་སྲུང་གི་དམིགས་པ་གྲུབ་ནི་དོན་ལུ་ སྒེར་གིྱ་རྒྱུ་ཆས་་གཞུང་བཞེད་འབད་ནི་ལུ་ རིན་གོང་སྦོམ་སྤྲོད་དགོ།དཀའ་ང

ལ་འདི་ གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགྲོད་ཀྱི་གནས་སྟངས་སྐབས་ གནས་འཁྱམས་ས་སོ་འགྱོ་མི་ལུ་བརྟེན་ རིགས་སྣ་ཚུ་ སྒེར་གིྱ་ས་ཁོངས་ཚུ་ནང་

འཁྱམས་སྡོད་འོང་ དེ་ལུ་ སྔར་སྲོལ་གིྱ་སྲུང་སྐྱོབ་ལས་རིམ་གྱིས་གལ་མ་ཆོད་མི་ཨིན། སྒེར་གི་རྒྱ་ནོར་ཐོབ་དབང་གིས་ སྐྱེ་ལྡན་རིགས་སྣ་དང་ 

རང་བཞིན་འཐོན་ཁུངས་ ཉམས་སྲུང་གི་ཐབས་ལམ་སྲུང་སྐྱོབ་ལུ་བར་རྐྱེན་འབད་འོང་། ཨིན་རུང་ སྒེར་གིྱ་ས་སྲུང་སྐྱོབ་ སའི་འཇོ་བདག་དང་ཅིག་

ཁར་མཉམ་རུབ་ཐོག་འབད་མི་གིས་ མི་མང་གི་ས་གཞི་སྲུང་སྐྱོབ་ལས་ལྷག་སྟེ་ འོཐན་ཁུངས་འཛིན་སྐྱོང་འབད་ནི་ལུ་ནུས་པ་ཡོད།  

ལག་ལེན་པ་ཚུ་གིས་ རང་སོའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཁྲིམསཡིག་དང་ རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མོ་ནང་བཀོད་ཡོད་མི་ སྒེར་གིྱ་རྒྱུ་ནོར་ལུ་ཐོབ་དབང་གིས་ གནམ་

གཤིས་འགྱུར་བགྲོད་མཐུན་འགྱུར་བསྟཔ༌སྤྱོད༌འབད༌ནི༌ལུ༌ བར༌རྐྱེན༌འབདཝ༌ཨིན༌ན༌བལྟ༌དགོ། 

 

 



  

69 གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགྲོད་ན་ སྐྱེ་ལྡན་རིགས་སྣ་འཛིན་སྐྱོང་མཐུན་འགྱུར་བཟོ་ནི་ལུ་ ཁྲིམས་དོན་དང་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་ཡིག་ཆས། 
 
 

༩.༣ བྱ༌སྒོའི༌ལམ༌ལུགས: བརྡ༌དོན༌ མི༌མང༌གྲལ༌གཏོགས༌དང༌ མི༌ཁུངས༌ཀྱི༌བསྟར༌སྤྱོདའི༌དབང༌ཚད། 

 

མི་སྡེ་ཚོགས་པ་ཚུ་གིས་ གཞུང་གི་ལས་སྡེ་སོ་སོ་ སྒེར་སྡེ་ མ་དངུལ་འབྱིན་མི་ལས་སྡེ་དང་ མི་སྡེ་སྡེ་ཕྲན་ཚུ་དང་ཅིག་ཁར་ ཚན་རིག་དང་སྲིད་

བྱུས་སྐོར་ལཱ་འབད་འབདཝ་འོང་། གནམ་གཤིས་མཐུན་འགྱུར་མགུ་སྙོགས་དྲག་ཡོད་མི་གཞི་བཙུགས་འབད་ནི་ལུ་ ལས་སྡེ་དེ་གིས་འགོ་འདྲེན་

འབད་ནི་ལུ་འགན་འཁུར་ཁག་ཆེ་ཏོག་ཏོ་ཡོད། ཁོང་ཚུ་དང་ འཐོན་ཁུངས་འཛིན་སྐྱོང་མཐུན་འགྱུར་འབད་ནི་ལུ་དང་འདོད་ཡོད་མི་ ཚོང་འབྲེལ་པ་ད

ང་ ས་གནས་ཀྱི་མི་སྡེ་ཚུ་ལུ་ མཐུན་འགྱུར་འཛིན་སྐྱོང་གི་འགན་འཁུར་དོན་ལུ་ཁྲིམས་དོན་གྱི་དབང་ཆ་སྤྲོད་དགོ། སྡེ་ཕྲན་དེ་གིས་ འགན་འཁུར་

འབག་ཐབས་ལུ་ རང་སོའི་རྒྱལ་ཁབ་ནང ་གི་ཁྲིམས་ཡིག་ གཞུང་གི་བརྡ་དོན་ གོང་འཕེལ་ལས་རིམ་དོན་ལུ་གྲོས་འཆད་བཟོ་ནི་ནང་བཅའ་མར་

གཏོགས་བཅུག་ནི་དང་ གཞུང་གིས་ལག་ལེན་འཐབ་མ་ཚུགས་མི་ཁྲིམས་ཀྱི་དགོས་མཁོ་ཚུ་བསྟར་སྤྱོད་འབད་ནི་ལུ་ཐོབ་དབང་ལུ་རག་ལས། 

སྡེ་ཕྲན་དེ་གིས་ གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགོྲད་མཐུན་འགྱུར་ལུ་བཅའར་གཏོགས་ཡར་དྲག་བཟོ་ནི་ལུ་ཁྲིམས་དོན་གྱི་དབང་འགན་སྤྲོད་བཏུབ་ ཁྲིམ

ས་ཀྱི་ཡིག་ཆས་དང་ཐབས་ལམ་ལེ་ཤ་ཡོད། དཔྱེ་འབདན: 

• གཞུང་གིས་བཞག་ཡོད་མི་བརྡ་དོན་ཐོབ་ནི་ལུ་ ཁྲིམས་འབྲེལ་དང་ རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མོའི་དབང་ཆ 

• མཐའ་འཁོར་གནས་སྟངས་སྲུང་སྐྱོབ་དང་དང་འདོད་ཐོག་ ཁྲིམས་ཁང་ནང་འགྱོ་ནི་གི་དབང་ཆ 

• ཁྲིམས་གསརཔ་བཟོ་ནི་དོན་ལུ་ རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མོའི་མཁོ་གལ 

• འཆར་གཞི་ འཛིན་སྐྱོང་དང་ དམ་འཛིན་གིྱ་གྲོས་འཆད་ནང་བཅའར་གཏོགས་འབད་ནི་ལུ་ ཁྲིམས་འབྲེལ་གིྱ་དབང་ཆ 

• དབང་ཚད་ཕྱིར་སྤེལ་ ཡང་ན་  སྤྱི་གཞུང་གི་ལམ་ལུགས་ནང་ ཡང་ན་  སྐྱེ་ལུང་གི་ས་ཚུ་ནང་ འཐོན་ཁུངས་དམ་འཛིན་འབད་ནི་ལུ་ ར

ང་སྐྱོང་དབང་ཆ། 

སྤྱིར་བཏང་ལུ་ རྒྱལ་ཁབས་མང་ཤོས་ཅིག་གི་ཁྲིམས་ཡིག་གིས་ མི་མང་གྲལ་གཏོགས་འབད་བཅུག་རུང་ དགོངས་དོན་དེ་ཚུ་ག་ར་ བད

ག་སྐྱོང་མཐོ་གཏུགས་ ཁྲིམས་འབྲེལ་མེན་པའི་བསྟར་སྤྱོད་ཕྱིར་བཏོན་ ཡང་ན་  གནས་འཁྲིལ་གིྱ་ཐབས་ལམ་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ལུ་

གཏན་འཁེལ་ཅིག་མེད། དཔྱེ་འབདན་ དྲོ་མེ་ནིཀ་རི་པབ་གླིག་ལུ་ མཐའ་འཁོར་གནས་སྟངས་ལྷན་ཁག་ལུ་ མི་སྡེ་ལས་ཚོགས་དང་མི་སྡེ༌

ཚོགས༌པ༌ཚུ༌ མཐའ༌འཁོར༌གནས༌སྟངས༌འཆར༌གཞི༌ ལས༌རིམ༌དང༌ལས༌འགུལ༌ཚུ༌ནང༌བཅའ༌མར༌གཏོགས༌བཅུག༌ནི༌ལུ༌སེམས༌ཤུག

ས༌བསྐྱེད༌བཅུག༌ནི༌ལུ༌དབང༌ཚད༌ཡོད༌རུང༌ བཅའ༌མར༌གཏོགས༌བཅུག༌ནི༌ལུ༌འགན༌འཁྲི༌དང༌དབང༌ཚད༌མེདཔ༌ཨིན། 

 



  

70 གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགྲོད་ན་ སྐྱེ་ལྡན་རིགས་སྣ་འཛིན་སྐྱོང་མཐུན་འགྱུར་བཟོ་ནི་ལུ་ ཁྲིམས་དོན་དང་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་ཡིག་ཆས། 
 
 

༩.༤ མཐའ༌འཁོར༌གནས༌སྟངས༌ཀྱི༌ཁྲིམས༌ཁང༌རྩོད༌གཞི༌འབག༌འོང༌ནི༌ལུ༌ ཁྲིམས༌ཡིག༌གི༌དཀའ༌ངལ། 

འཛིན་སྐྱོང་གི་གནས་རིམ་མཐུན་འགྱུར་ལས་རིམ་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་ནི་དོན་ལུ་ མི་ཁུངས་སྡེ་ཕྲན་དང་ མི་སྡེ་ལས་ཚོགས་ཀྱི་ཁྲིམས༌ཁང༌

ཚུ་ལག༌ལེན༌འཐབ༌སྟེ༌བསྟར༌སྤྱོད༌འབད༌དགོ༌པའི༌འགན༌འཁུར༌སྦོམ༌ཡོད། ཁྲིམས༌སྐྱོང༌ལྷན༌སྡེ༌གིས༌ སྒེར༌སྡེ༌དང༌སྡེ༌ཚན༌ ཚོང༌འབྲེལ༌ ཡང༌ན༌

 མི༌ཁུངས༌ཀྱི༌ཉོགས༌བཤད༌བཀོད༌མི༌ཚུ༌ འཐོན༌ཁུངས༌འཛིན༌སྐྱོང༌གི༌གོྲས༌འཆད༌ཚུ༌ གནམ༌གཤིས༌འགྱུར༌བགྲོད༌ལུ༌མ༌དག༌པའི༌མཐུན༌འགྱུར༌

འོང༌ནི༌ཨིནམ༌ལས༌ བསྐྱར༌ཞིབ༌འབད༌དགོ། ཉོགས༌བཀོད༌མི༌ཚུ༌ ཁྲིམས༌ཁང༌ནང༌རྩོད༌གཞི༌འཕྱལ༌ནི༌ལུ༌ཐོབ༌དབང༌དགོ 

ཁྲིམས༌ལུགས༌ཀྱིས༌ སྤྱིར༌བཏང༌ལུ༌ སྡེ༌ཚན༌གང༌རུང༌ལུ༌ སྡུག༌སྐད༌ལྡན༌མི༌འདི༌ བདེན༌བརྫུན༌ཚུ༌དབྱེ༌གསལ༌ཐོག༌ཤེས༌ཚུགས༌ནི༌གི༌རྩོད༌གཞི༌

ཚུ༌རྐྱངམ༌ཅིག༌ ཁྲིམས༌གཏུགས་འབདཝ༌ཨིན། 

༩.༥  འཐོན༌ཁུངས༌འཛིན༌སྐྱོང༌མཐུན༌འགྱུར༌དང༌མཉམ༌འདྲེན༌དོན༌ལུ༌ ཁྲིམས༌ལྷན༌ལག༌ལེན། 

ཁྲིམས༌ལྷན༌ལུ༌ ལས༌སྡེ༌གིས༌གནམ༌གཤིས༌འགྱུར༌བགོྲད༌ཀྱི་གྲོས་འཆད་བཟོ་མི་ལུ་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནི་གི་དབང་ཚད་ཡོད་མི་ལུ་ དམིགས་ག

སལ་གིྱ་དཀའ་ངལ་འབྱུངམ་ཨིན། ལས་སྡེ་གིས་བཟོ་ཡོད་མི་ རྒྱ་སྦོམ་ དུས་ཡུན་རིངམ་གི་སྐྱེ་ལྡན་གནས་སྟངས་རིགས་སྣ་འཛིན་སྐྱོང་་ཚུ་ ཚ

ན་རིག་གི་གནས་སྟངས་འོག་ལུ་བཟོ་ཡོད་མི་ཚུ་ ཁྲིམས་ལྷན་གིྱ་དོན་སྨིན་ཅན་སྦེ་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནི་ལུ་དཀའ་ངལ་འབྱུངམ་ཨིན། འགོ་དཔོན་

དང་ འཛིན་སྐྱོང་པ་ཚུ་གིས་ དུས་ཡུན་རིངམ་གི་འཛིན་སྐྱོང་མཐུན་འགྱུར་གཞ་བཀོད་གཞི་བཙུགས་འབད་མི་ཚུ་ལུ་ ཐབས་ལམ་ཚུ་ བསྐྱར་ཞིབ་

དང་སྙོམས་མཐུན་འབད་ནི་ལུ་དབང་ཚད་རྒྱ་སྦོམ་སྦེ་དང་ ཁྲིམས་གཏུགས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་མེདཔར་དགོ། ཨིན་རུང་དབང་ཚད་སྤྲོད་མི་གིས་ འཛི

ན་སྐྱོང་མཐུན་འགྱུར་གིྱ་དུས་ཡིན་རིངམ་གི་ཉམས་སྲུང་གི་དམིགས་བཏད་ཚུ་གྲུབ་མི་ལུ་བལྟ་ནི་ལུ་དཀའ་ངལ་འབྱུང་དོ་ཨིན། གོྲས་འཆད་བཟོ་ནི་

ལུ་དབང་ཚད་སྤྲོད་ཡོད་མི་ལུ་ འགན་གནས་འདི་ བརྡ་དོན་ཡོད་མི་དང་ ཚན་རིག་གི་གནས་སྡུད་ཚུ་གི་སྦེ་རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་ནི་འདི་ཨིན། 

ཐབས་ལམ་ཅིག་འདི་ གཞུང་མིན་ལས་ཚོགས་ ཚོང་འབྲེལ་པ་དང་ གཞུང་མིན་ལས་སྡེ་ཚུ་ལུ་ རང་བཞིན་འཐོན་ཁུངས་ཡུན་བརྟན་ལག་ལེན་ལུ་

དང་འདོད་ཡོད་མི་ཚུ་ལུ་ འཐོན་ཁུངས་ལས་སྡེ་གི་ལཱ་འགན་ཡར་དྲག་དོན་ལུ་ཁྲིམས་གཏུགས་འབད་དགོ། ཁྲིམས་ལྷན་ནང་ལན་གསལ་འབད་

དགོ་པའི་དྲི་བ་ཚུ་ཡང་: 

• ལས་སྡེ་གིས་ བལྟ་ཞིབ་འབད་དེ་བསྡུ་ལེན་འབད་མི་གནས་སྡུད་ཚུ་ཉ་གནས་མ་འབདཝ་ཨིན་ན? 

• ལས་སྡེ་གིས་ དུས་མཛམས་བསྐྱར་ཞིབ་དུས་བཀོད་ལུ་གནས་འཁྲིལ་འབད་ནུག་ག? 

• ལས་སྡེ་གིས་ འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་ཚུ་གི་ འབྲེལ་ཡོད་ཚ་གྱང་གི་བརྩིས་པའི་ ཚན་རིག་གི་མཁས་པ་ཚུ་བརྩི་འཇོག་འབད་དེ་ དཀ

འ་ངལ་སེལ་ཡི་ག? 



  

71 གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགྲོད་ན་ སྐྱེ་ལྡན་རིགས་སྣ་འཛིན་སྐྱོང་མཐུན་འགྱུར་བཟོ་ནི་ལུ་ ཁྲིམས་དོན་དང་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་ཡིག་ཆས། 
 
 

ཡན་ལག་ ༣ པ: རང་བཞིན་འཐོན་ཁུངས་འཛིན་སྐྱོང་གི་དབྱེ་རིམ་བཞི་ནང་ མཐུན་འགྱུར་གི་བཅའ་ཡིག་དང་ སྲིད་བྱུས་ཚུ་ལག་ལེན        

       ་འཐབ་ནི། 

 

ཡན་ལག་ ༢ པ་ནང་ གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགོྲད་མཐུན་འགྱུར་གི་དོན་ལུ་ སྐྱེ་ལྡན་རིགས་སྣ་འཛིན་སྐྱོང་ལས་རིམ་དང་ མཆེ་མཐོའི་དགོངས་དོ

ན་གིྱ་ཆ་ཤས་ཚུ་གྲོས་བསྟུན་འབད་ཡི། ཁྲིམས་དོན་གཞི་བཀོད་ནང་ འཐོན་ཁུངས་འཛིན་སྐྱོང་ལུ་གནོད་ཉེན་འབད་མི་གི་ཆ་ཤས་ལེ་ཤ་ཡོད་མི་ཡང

་: སྒྲིག་གཞི་ལག་ལེན་ སྔར་སྲོལ་གྱི་ཉམས་ལེན་དང་བྱ་སྒོའ་ལས་རིམ་ སྒེར་སྡེ་རྒྱུ་ཆས་དང་འབྲེལ་བ་ གན་ཡིག་ འཆིངས་ཡིག་དང་གཞན་

ཚུ། ཁྲིམས་དོན་ཡིག་ཆས་དང་ཉམས་ལེན་ཚུ་ནང་ གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགོྲད་འདི་བརྩི་འཇོག་ངོ་མ་སྦེ་འབྱུང་འོང་དང་ འཐོང་ཁུངས་འཛིན་སྐྱོང་

གི་ཁྲིམས་ཡིག་ཚུ་གིས་ གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགྲོད་ཀྱི་བརྩི་འཇོག་ཚུ་ཁ་གསལ་སྦེ་གདོང་ལན་འབད་མི་ཚུགས། དོན་ཚན་འདི་གིས་ དོན་ཚན་

 ༢ པ་བཟུམ་ སྐྱེ་ལྡན་གནས་སྟངས་རིམ་ལུགས་ཐོག་འཛིན་སྐྱོང་མཐུན་འགྱུར་གྱི་ཡན་ལག་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་ 

མཐུན་འགྱུར་གིྱ་ཁྲིམས་ལུགས་དང་སྲིད་བྱུས་བཟོ་སྟེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ལུ་གདམ་ཁ་སྤྲོད་ཨིན། ཨིན་རུང་ དོན་ཚན་འདི་ནང་ དོན་ཚན་ ༢ པ་

ནང་བཀོད་མི་ལས་འདྲ་མིན་སྦེ་ འཐོན་ཁུངས་ཉེར་སྤྱོད་དང་སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་དོན་ལུ་ འཛིན་སྐྱོང་མཐུན་འགྱུར་ཡར་དྲག་བཟོ་ནི་ལུ་ཐབས་ལམ་བཏོནམ

་ཨིན། 

ཡན་ལག་འདི་ནང་ རང་བཞིན་འཐོན་ཁུངས་འཛིན་སྐྱོང་གི་ཉམས་ལེན་བཞི་ནང་ གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགྲོད་གདོང་ལན་འབད་ནི་ལུ་ འཛིན་སྐྱོང་

མཐུན་འགྱུར་གིྱ་ཐབས་ལམ་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་སྐོར་བཤད་གསལ་འབད་འོང་: 

• རང་བཞིན་འཐོན་ཁུངས་ཉེར་སྤྱོད་དང་བཏོན་ནི་ལུ་ ཆོག་ཐམ་དང་ གནང་བ 

• མི་སྡེ་ཐོག་ རང་བཞིན་འཐོན ་ཁུངས་འཛིན་སྐྱོང་ 

• མི་མང་གི་ས་ཁོངས་དང་ ཆུ་ སྲུང་སྐྱོབ་ས་ཁོངས 

• སྒེར་ས་ཉམས་སྲུང 

དོན་ཚན་འདི་གནས་རིམ་གཉིས་སྦེ་ལག་ལེན་འཐབ་བཏུབ་: དང་པ་ལུ་ མི་ངོམ་ཚུ་ གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགྲོད་ལུ་འཐོན་ཁུངས་འཛིན་སྐྱོང་མ

ཐུན་འགྱུར་འབད་ནི་ལུ་ ཁྲིམས་ཡིག་ ཡང་ན་  མཆེ་མཐོའི་འགན་དབང་མེད་མི་ལུ་ ཁྲིམས་དོན་དང་དམ་འཛིན་གྱི་ལམ་སྟོན་འབྱིན་ནི། གཉིས་པ་

ཡན་ལག་འདི་ གནམ་གཤིས་མཐུན་འགྱུར་གྱི་མཆེ་མཐོའི་ཁྲིམས་དོན་དང་སྲིད་བྱུས་བཟོ་མི་ཚུ་ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་དང་རྒྱལ་སྤྱི་ནང་ གནམ་གཤིས

་འགྱུར་བགོྲད་མཐུན་འགྱུར་དོན་ལུ་ མ་འོང་པའི་ཁྲིམས་ཡིག་དང་སྲིད་བྱུས་བཟོ་ནི་ལུ་ལག་ལེན་འཐབ་བཏུབ། 



  

72 གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགྲོད་ན་ སྐྱེ་ལྡན་རིགས་སྣ་འཛིན་སྐྱོང་མཐུན་འགྱུར་བཟོ་ནི་ལུ་ ཁྲིམས་དོན་དང་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་ཡིག་ཆས། 
 
 

[ ལེའུ་ ༡༠ པ་ རང་བཞིན་འཐོན་ཁུངས་ཉེར་སྤྱོད་དང་བཏོན་ནི་ལུ་ ཆོག་ཐམ་དང་ གནང་བ།] 

རྒྱལ་ཁབ་མང་ཤོས་ཅིག་གི་ ད་རེས་ཡོད་པའི་ རང་བཞིན་འཐོན་ཁུངས་ ཉེར་སྤྱོད་དང་བཏོན་ནི་གི་ཉམས་ལེན་དང་ ཁྲིམས༌དོན༌གིྱས༌ གནམ༌ག
ཤིས༌འགྱུར༌བགོྲད༌ཀྱི༌གནོད༌པ༌ཉེན༌ཅན༌ཚུ༌ མཐུན༌འགྱུར༌འབད༌ནི༌ལུ༌བར༌རྐྱེན༌འབད༌འོང༌། ལེའུ༌འདི༌ནང༌ ཉམས༌ལེན༌དང༌ཁྲིམས༌དོན༌ཚུ༌ལེགས
༌བཅོས༌འབད༌ནི༌སྐོར༌གོྲས༌བསྟུན༌འབད༌འོང༌། ཆོག༌ཐམ༌ཚུ༌ འཛིན༌སྐྱོང༌མཐུན༌འགྱུར༌གི༌ཐབ༌ཆས༌སྦེ༌བརྩི༌ཐོག༌ འཛིན༌སྐྱོང༌པ༌གིས༌ གནམ༌ག
ཤིས༌འགྱུར༌བགོྲད༌ཀྱི༌གནོད༌པ༌བྱུང༌མི༌འཐོན༌ཁུངས༌ཚུ༌སྲུང༌སྐྱོབ༌ལས༌རིམ༌ཚུ༌བལྟ༌ཞིབ༌ ཞིབ༌དཔྱད༌དང༌ ཡར༌དྲག༌བཏང༌ཚུགས། 

དཔྱེ༌འབདན༌ གོང་འཕེལ་འགྱོ་མི་རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་ནང་ ཉམས་ལེན་དར་ཁྱབ་འབྱུང་མི་ཅིག་ ས་བཅུད་ཡོད་མི་ཞིང་ཚུ་ རྒྱལ་སྤྱི་སོ་ནམ་ཚོང་འབྲེལ་
ལས་སྡེ་ལུ་ ལོ་རིངམ་གི་དོན་ལས་གླ་ཁར་སྤྲོད་ནི་འདི་ཨིན། འདི་ བཟའ་འཐུང་ཉེན་སྲུང་གི་དོན་ལས་ ཁས་ཕན་ཡོད་རུང་ གཞུང་གིས་ གན་རྒྱ་
འདི་དུས་ཡུན་རིངམ་ ལོ་ ༤༠ ལས་ ༩༩ གི་དོན་ལུ་གན་རྒྱ་བཟོ་དེ་ཡོད་དང་ གླ་ཡིག་ནང་ མཐའ་འཁོར་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཁ་ཚིག་དང་དགོས་
མཁོ་ཚུ་བཀོད་དེ་མེད་མི་གིས་ གླ་ཁར་སྤྲོད་མི་གན་ཡིག་ཆ་མེད་བཏང་ནི་ བསྐྱར་ཞིབ་ སྙོམས་མཐུན་དང་ བརྩིས་ཞིབ་འབད་ནི་ལུ་གནས་ཚད་མེ
དེཔ་ལས་ གླ་ཐོག་ལེན ་མི་ ས་ཁོངས་ཚུ་ ཆར་ཆུ་དཀོན་མི་ལུ་བརྟེན་ ཆུ་བསྐམས་ཏེ་ སོ་ནམ་ཞིང་ལཱ་འབད་མ་བཏུབ་འཐོན་པ་ཅིན་ ཆོག་ཐམ་འ
ཆང་མི་གིས་ ཆུ་གཞན་ལག་ལེན་དོན་ལུ་ཉུངམ་འཐལ་རུང་ ཆུ་བཏོན་བྱིན་དགོཔ་འདི་ ཁོང་གིས་བདེན་དབང་བཟུང་འོང་། ལེའུ་འདི་ནང་ རང་བཞི
ན་འཐོན་ཁུངས་ ཚོང་འབྲེལ་གྱི་དོན་ལུ་ཉེར་སྤྱོད ་དང་བཏོན་ནི་ལུ་ ཆོག་ཐམ་དང་གནང་བ་སྤྲོད་མི་ཚུ་ གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགྲོད་ཀྱི་གནོད་པ་ལུ་
མཐུན་འགྱུར་ག་ད་བཟོ་ནི་ཨིན་ན་སྐོར་བཤད་འོང་། 

 

པེ་རུ་ལུ་ ལོ་གཉིས་ཀྱི་ནང་འཁོད་ནང་ ས་སྣུམ་དང་ རླུང་བཏོན་ནི་ལུ་གླ་ཁར་བཏང་མི་ བརྒྱ་བསྐྱེད། 

པ་ེ  

༡༥% ༦༨% ༢༠༠༤ ༢༠༠༦

•ས་སྣུམ་དང་ རླུང་བཏོན་ནི་ལུ་ གླ་ལ་ཁར་སྤྲོད་མི



  

73 གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགྲོད་ན་ སྐྱེ་ལྡན་རིགས་སྣ་འཛིན་སྐྱོང་མཐུན་འགྱུར་བཟོ་ནི་ལུ་ ཁྲིམས་དོན་དང་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་ཡིག་ཆས། 
 
 

༡༠.༡ ཁྲིམས་དོན་གྱ་ིཐོབ་ལམ་གཞི་བཙུགས: ཁེ་དབང་ ཡང་ན་ ཐོབ་དབང? 

ཆོག་ཐམ་ ཡང་ན་  གནང་བ་ལུ་ དཔལ་འབྱོལ་གིྱ་ཁེ་ཕན་རྒྱ་སྦོམ་ཡོད་མི་ནང་ འདི་ཚུ་གི་ འཐོན་ཁུངས་ལུ་འབད་བཏུབ་དང་མ་བཏུབ་སྐོར་སྔོན་

དཔག་དང་ཏན་ཏན་ཚུ་ཤེས་དགོཔ་ཁག་ཆེ། འཛིན་སྐྱོང་མཐུན་འགྱུར་གིྱས་ བརྟག་པ་འདི་མར་ཉམས་བཏངམ་ཨིན། འགོ་དཔོན་ཚུ་གིས་ ཆོག་

ཐམ་གིྱ་ཁ་ཚིག་ཚུ་ཡང་ གནས་སྟངས་འགྱུར་མི་དང་བསྟུན་ འགྱུར་བཅོས་འབད་དགོ། ཆོག་ཐམ་འཆང་མི་དང་ གཞུང་གི་བར་ན་ ཁྱད་མཉམ་

ཡང་ གནང་བ་འཆང་མི་ལུ་ ཁ་ཚིག་གསལ་ཏོག་ཏོག་སྤྲོད་ནི་དང་ གཞུང་ལུ་ གནས་སྟངས་འགྱུར་མི་དང་བསྟུན་ གནས་སྟངས་འགྱུར་མི་ལུ་མ

ཐུན་འགྱུར་འབད་ནི་ལུ་སྙོམས་མཐུན་གིྱ་དགོས་མཁོ་འདི་ཨིན། དཔྱེ་འབདན་ བཱར ་ཟིལ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གནང་བ་སྤྲོད་ཐངས་ལམ་ལུགས་ཀྱི་ གཞུ

ང་གིས་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ས་ཁོངས་ལ་ལུ་ནང་ལས་ ཤིང་བཏོན་ནི་གི་ཆོག་ཐམ་སྤྲོད་རུང་ གནང་བ་ཐོབ་མི་གིས་ ཤིང་བཏོན་ནི་རྐྱངམ་ཅིག་མ་གཏོག

ས་ ས་དང་གཞན་འཐོན་ཁུངས་ཚུ་བཏོན་ནི་ལུ་ཐོབ་དབང་མེད་དོ་ཨིན། ཁྲིམས་དོན་གིྱ་དབང་ཆ་སྤྲོད་ཡོད་མི་ཡང་ གནང་བ་སྤྲོད་མི་གཞུང་གིས་ 

འཐོན་ཁུངས་ཚུ་ ཁེ་དབང་ ཡང་ན་  ཐོབ་དབང་སྦེ་བརྩི་མི་ལུ་རག་ལས། སྤྱིར་བཏང་ལུ་ ཐོབ་དབང་གིས་ འཐོན་ཁུངས་ཉེར་སྤྱོདཔ་ལུ་ཁེ་ཕན་ཧྲི

ལ་བུ་སྤྲོད་ཨིན་དང་ ཁེ་དབང་གིས་ འཐོན་ཁུངས་ཉེར་སྤྱོདཔ་ལུ་ གནས་ཚིག་གི་ཁེ་ཕན་ འཛིན་སྐྱོང་མཐུན་འགྱུར་བཟོ་ནི་གི་དགོ་མཁོ་སྤྲོདཔ་ཨི

ན། 

༡༠.༢ གནང་བ་བསྐྱར་ཞིབ་དང་ སྙོམས་མཐུན་གྱ་ིདབང་ཚད: ལོག་འགོ་བཙུགས་ཀྱི་ཁྲིམས་དོན། 

ས་གནས་ལ་ལུ་ནང་ གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགོྲད་ཀྱི་གནོད་པ་ཚབས་ཆེན་ལུ་བརྟེན་ འཐོན་ཁུངས་ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་ ཧེ་མ་སྤྲོད་མི་གནང་བ་ཚུ་མ

ཚམས་བཀག་བཞག་ནི་ ཡང་ན་  འགྱུར་བཅོས་འབད་དགོཔ་ཚུ་ གནོད་པ་འབྱུང་མི་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནི་ ཡང་ན་  མར་ཆགས་ལས་བཀག་ཐབ

ས་ལུ་ཨིན། འདི་བཟུམ་གྱི་དབང་ཚད་འདི་ གནང་བ་སྤྲོད་མི་ནང་ན་ ཡང་ན་  གནང་བ་སྤྲོད་མི་བདག་དབང་འབད་མི་སྒྲིག་གཞི་ནང་འཁོད་དགོ། 

དབང་འཛིན་པ་གིས་ གནང་བ་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་བཅུག་མི་གི་དབྱེ་བ་གཉིས་ཡོད: 

• རྒྱུ་རྐྱེན་གྱི་འབྱུང་རིམ་: དམིགས་གསལ་གྱི་འབྱུང་རིམ་གིྱས་ གནང་བ་འཆང་མི་ ཡང་ན་  གཞུང་ལུ་བཀོད་བཞིན་གདོང་ལན་འབད་

བཅུག་མི 

• གནས་སྐབས་ཀྱི་བཀག་དམ་: འཁོད་ཡོད་པའི་དུས་ཚད་རྫོགས་འགྱོ་མི་ ཡང་ན་  འཁོད་ཡོད་མི་དུས་ཚད་འོང་མི་ལུ་ སྔོན་འགྲིག་འ

བད་ཡོད་མི་གདོང་ལན་འབད་བཅུག་མི། 

དགོངས་དོན་ཚུ་ལུ་ ལོག་འགོ་བཙུགས་ཀྱི་ཁྲིམས་དོན་ཟེར་སླབ་ཨིན། 

ལཱ་ལོག་འགོ་བཙུགས་ཀྱི་ཁྲིམས་དོན་གྱིས་ གནང་བ་ ཡང་ན་  ཆོག་ཐམ་ལུ་ཆ་མེད་བཏང་ནི་མེན་པར་ གནང་བ་འཆང་མི་ལཱ་ལུ་བརྟེན་ ག

ནས་སྟངས་འགྱུར་མི་ནང་ མཐའ་འཁོར་གནས་སྟངས་ལུ་གནོད་པ་ག་དེ་འབྱུངམ་ཨིན་ན་ དུས་མཚམས་ལུ་བསྐྱར་ཞིབ་དང་ དབྱེ་ཞིབ་འབ



  

74 གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགྲོད་ན་ སྐྱེ་ལྡན་རིགས་སྣ་འཛིན་སྐྱོང་མཐུན་འགྱུར་བཟོ་ནི་ལུ་ ཁྲིམས་དོན་དང་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་ཡིག་ཆས། 
 
 

ད་བཅུག་ཨིན། རྒྱུ་རྐྱེནགིྱ་འབྱུང་རིམ་དང་ གནས་སྐབས་ཀྱི་བཀག་དམ་གྱི་ཁྲིམས་དོན་གཉིས་ཆ་རང་ ལཱ་ལོག་འགོ་བཙུགས་ཀྱི་ཁྲིམས་དོ

ན་ནང་བཙུག་བཏུབ་ དེ་ཡང་ ཁྲིམས་དོན་གིྱས་ གནང་བའི་ལོ་ཚད་སྐབས་ དབྱེ་དཔྱད་ བསྐྱར་ཞིབ་ དང་སྙོམས་མཐུན་འབད་ནི་ལུ་རྒྱབ་སྐྱོ

ར་འབད་བ་ཅིན། 

དཔལ་འབྱོར་ལུ་ཁེ་ཕན་སྦོམ་ཡོད་མི་ གོང་འཕེལ་གྱི་ལས་འགུལ་སྦོམ་ཚུ་ལུ་ འགོ་དཔོན་ཚུ་གིས་ ཧེ་མ་ལས་ དབང་ཚད་སྤྲོད་ཡོད་མི་ལཱ་

ཚུ་ཚར་ཅིག་ལུ་ བཀག་དམ་འབད་མི་ལུ་བྱ་སྟབས་མ་བདེ། འདི་བཟུམ་གྱི་གནས་སྟངས་ནང་ གནས་སྟངས་འགྱུར་མི་གིས་ གནང་བ་སྤྲོད

་མི་ལཱ་ཚུ་སོ་མ་དོག་པར་ རྒྱུ་རྐྱེན་འབད་དེ་ མར་ཕབ་ཀྱི་ཐབས་ལམ་བཏོན་བཅུག་འོང་།  

གནང་བ་སྤྲོད་མི་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནི་ལུ་དུས་ཡིན་ཡང་ འཐོན་ཁུངས་ཉེར་སྤྱོད་འབད་མི་གི་དབྱེ་བ་ ག་དེམ་ཅིག་བཏོན་ཡོད་ག་ གནམ་གཤི

ས་འགྱུར་བགོྲད་ཀྱི་ལུང་ཕྱོགས་ལུ་གནོད་པ་དང་ འཐོན་ཁུངས་འཛིན་སྐྱོང་ལས་རིམ་གིྱ་དམིགས་དོན་ལུ་རང་ལས། 

 

༡༠.༣ གནང་བ་ ཡང་ན་ ཆོག་ཐམ་འཆང་མི་ཚུ་ གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགྲདོ་ལུ་མཐུན་འགྱུར་འབད་བཅུག་ནི་ལུ་གདམ་ཁ། 

 

གནང་བ་སྤྲོད་ནི་གི་ལམ་ལུགས་དམ་དམ་ འཐོན་ཁུངས་ཐོབ་ལམ་ལུ་གནམ་མེད་ས་མེད་དམ་འཛིན་འབད་མི་གིས་ འཐོན་ཁུངས་ཚུ་མར་ཉམས

་སོང་མི་དུས་སྐབས་ལུ་ འཐོན་ཁུངས་ཉེར་སྤྱོད་འབད་མི་ཚུ་གི་ འཚོ་སྐྱོང་ལུ་ བར་རྐྱེན་བརྐྱབ་འོང་དང་ ཡང་ན་  མི་སེར་ཚུ་གིས་ ཁྲིམས་ལུགས

་ལུ་ཆ་གནས་འབད་མི་བཏུབ། གནང་བ་བསྒྱུར་བཅོས་འབད་བཏུབ་མི་གིས་ འཐོན་ཁུངས་ཉེར་སྤྱོད་འབད་མི་ཚུ་ལུ་ འཐོན་ཁུངས་གནོད་ཉེན་ཆུང་

མི་ ཡང་ན་  ས་བཅུད་ཡོད་མི་ཚུ་ནང་གནས་སྤོ་བཅུག་ཏེ་ འཐོན་ཁུངས་འཛིན་སྐྱོང་ལུ་མཐུནར་འགྱུར་འབད་བཅུག་ཨིན། དཔྱེ་འབདན་ གོྲང་གསེ

བ་ཀྱི་མི་སྡེ་ཅིག་ སྲུང་སྐྱོབ་ས་ས་ཁོངས་ནང་ མཚོ་ཡོད་མི་ཉེ་འདབས་ལུ་ཆགས་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན་མས། སྲུང་སྐྱོབ་ས་ཁོངས་ཀྱི་ཕྱི་ཁར་མཚོ་ཆུང་ཀུ

་ཅིག་ཡོད་མི་ན་ ནོར་རྫིཔ་ཚུ་ ནོར་ཚུ་ཆུ་འཐུང་ནི་ལུ་མཚོ་འདི་ནང་བརྟེན་སྡོད་དོ་ཨིན་མས། ས་གནས་འདི་ཁར་ གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགོྲད་ལུ་བ

རྟེན་ ཆུའི་བརྐ་ཚུབརྩིས་པའི་མཚོ་ཆུང་ཡང་བསྐམ་སོངམ་ལས་ ནོར་རྫིཔ་ཚུ་ ཆུ་འཚོལ་སྟེ་འོང་མི་གི་གནས་སྟངས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་དང་བྱ་སྟབས་

བདེ་མིན་ཚུ་ཡང་: 

• ནོར་འཚོ་མི་ཚུ་ སྲུང་སྐྱོབ་ས་ཁོངས་ནང་ན་ཡོད་མི་མཚོ་ནང་ ནོར་ཚུ་ཆུ་འཐུང་ནི་དོན་ལུ་བཙུག་བཅུག་ནི་ཨིན་ན? 

• ནོར་འཚོ་མི་ཚུ་ ཆུ་འདི་ ཁོང་གིས་བཏན་འཇགས་ཀྱི་ཐོབ་ལམ་སྦེ་མིན་པར་ ཆུ་སྤྱོད་ནི་ལུ་ཚད་ཅིག་སྦེ་ འོང་བཅུག་ནི་ཨིན? 



  

75 གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགྲོད་ན་ སྐྱེ་ལྡན་རིགས་སྣ་འཛིན་སྐྱོང་མཐུན་འགྱུར་བཟོ་ནི་ལུ་ ཁྲིམས་དོན་དང་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་ཡིག་ཆས། 
 
 

དཀའ་ངལ་འདི་ཚུ་ ཚུལ་མཐུན་གིྱ་ལམ་ལུགས་བཟོ་སྟེ་ གནས་སྐབས་ཀྱི་གནང་བ་སྤྲོད་ཐོག་གསལ་ཚུགས། ཨིན་རུང་ ཐབས་ཤེས་འདི་ལུ་ཚ་

གྱང་འདི་ འཐོན་ཁུངས་ཉེར་སྤྱོད་པ་ཚུ་གིས་ ཁོང་གི་གནས་སྐབས་ཀྱི་གནང་བ་ཚུ་ རྒྱ་སྦོམ་སྦེ་ལག་ལེན་འཐབ་མི་ལུ་བརྟེན་ སྐྱེ་ལྡན་གནས་སྟང

ས་རིམ་ལུགས་ལུ་གནོད་པ་འབྱུང་བཅུག་འོང་། གནད་དོན་དེ་ལུ་བརྟེན་ སྲིད་བྱུས་བཟོ་མི་ཚུ་གིས་ འཐོན་ཁུངས་ཉེར་སྤྱོདཔ་གི་དགོས་མཁོ་དང་ 

སྐྱེ་ལྡན་གནས་སྟངས་རིམ་ལུགས་གཉིས་དབྱེ་དཔྱད་འབད་དགོཔ་ཅིག་ཁར་ གནང་བ་སྤྲོད་ནི་ལམ་ལུགས་གཞི་བཙུག་མ་འབད་བའི ་སྔར་གོང་

ལས་ འགོྲ་བ་མི་ཚེ་འཚོ་སྐྱོང་སྲུང་སྐྱོབ༌དང༌ འཐོན༌ཁུངས༌ཉམས༌སྲུང༌བར༌ན༌ཚད༌མཉམ༌ལྡན༌ཏོག༌ཏོག༌གནས༌ཐབས༌ལུ༌ གཞུང༌སྐྱོང༌གི༌ལྕོགས

༌གྲུབ༌ཡང༌དབྱེ༌དཔྱད༌འབད༌དགོ། 

དཔྱེ༌འབདན༌ བོ༌ལི༌ཝི༌ཡ༌ལུ༌ སྲུང༌སྐྱོབ༌ས༌ཁོངས༌ཀྱི༌འཛིན༌སྐྱོང༌པ༌དང༌ བདག༌སྐྱོང༌པ༌ཚུ༌གི༌དམིགས༌དོན༌ཡང༌ “རླུང་ཕྱོགས་དང་ ས༌གནས༌

ཀྱི་མི་རློབས་དོན་སྨིན་ཅན་གྱི་གྲལ་གཏོགས་དང་ བདག་ཏུ་འཛིན་ནི་”དང་ “ས་གནས་དང་ལུང་ཕྱོགས་ཀྱི་གནས་རིམ་ནང་གོང་འཕེལ་གྱི་ལྕོག

ས་གྲུབ” ས་འདི་ཚུ་ འཛིན་སྐྱོང་དང་ཉམས་སྲུང་གི་དོན་ལུ་ཨིན། 

 

༡༠.༤ ཆོག་ཐམ/གནང་བ་སྤྲོད་ནི་ལམ་ལུགས་ནང་ འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་གིས་ནང་འདེབས་ཁོངས་སུ་བསྡུ་ནི། 

འཐོན་ཁུངས་གཞུང་སྐྱོང་ནང་ འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་བཅའར་གཏོགས་ཀྱིས་ ལམ་ལུགས་འདི་གི་ གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགོྲད་ལུ་མཐུན་འགྱུར་ད
ང་གདོང་ལན་འབད་ནི་གི་ལྕོགས་གྲུབ་ཡར་དྲག་བཏངམ་ཨིན། སྐྱེ་ལྡན་རིགས་སྣ་མཐུན་འགྱུར་དོན་ལུ་ འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་ངོས་འཛིན་འབད་ནི་
འདི་འཇམ་ཏོང་ཏོ་མེན་པའི་ཁར་ ཞིབ་དཔྱད་འབད་དགོཔ་ཨིན་རུང་ འདི་ཁར་ གཤམ་འཁོད་ཚུ་བརྩིས་དགོ: 

• མི་སྡེ་གི་འཐུས་མི 
• མཐའ་འཁོར་གནས་སྟངས་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས 
• འཐོན་ཁུངས་ཉེར་སྤྱོད་འབད་མི་ལས་ཚོགས 
• ས་གནས་ཀྱི་འཐོན་ཁུངས་ཉེར་སྤྱོད་པ 
• ཚན་རིག་ཞིབ་འཚོལ་པ་དང་ སྤྱི་ཚོགས 
• བལྟ་བཤལ་ལས་སྡེ 
• ཆོས་མཐུན་ཚོགས་པ 
• གཞུང་གི་ལས་སྡེ་ཚུ་གི་འགོ་དཔོན 
• རྒྱལ་སྤྱི་ཚོགས་པ་དང་ མི་སྡེ་ལས་ཚོགས་ཀྱི་གཙུག་སྡེ 
• ཚོང་འབྲེལ་ལས་ཚོགས་ཚུ། 



  

76 གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགྲོད་ན་ སྐྱེ་ལྡན་རིགས་སྣ་འཛིན་སྐྱོང་མཐུན་འགྱུར་བཟོ་ནི་ལུ་ ཁྲིམས་དོན་དང་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་ཡིག་ཆས། 
 
 

ལས་འགུལ་བཟོ་མི་དང་ འཐོན་ཁུངས་འཛིན་སྐྱོང་པ་ཚུ་གི་ འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་བཟོ་སྟེ་ འཐུས་མི་ལུ་ སྐྱེ་ལྡན་གནས་སྟངས་རིམ་ལུགས་འཛིན་

སྐྱོང་འབད་ནི་ལུ་ དབང་ཚད་དང་འགན་ཁྲི་ཀྱི་ཐབས་ལམ་སྤྲོད་ནི་ལུ་ བརྩི་འཇོག་འབད་དགོ། དེ་གིས་ འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་སྡེ་འཕྲན་གྱིས་ ཚད་

སྤྱོད་ལུ་ དམིགས་བཏད་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་ནི་དང་ གཞི་བཙུག་གི་དོན་ལུ་ འཆར་གཞི་ཚུ་བཟོ་ཚུགས་ནི་དང་ ཁྲིམས་ལུགས་ཚུ་བསྟར་

སྤྱོད་འབད་ཚུགས། མཐའ་འཁོར་གནས་སྟངས་སྲུང་སྐྱོབ་ཉུང་མཐའ་ ཅིག་བཞག་དགོ་རུང་ མཐུན་འབྲེལ་ལཱ་འཇོན་དྲག༌སྦེ༌འབད༌ནི༌ལུ༌ ལམ་ལུ

གས་ནང་བློ་གཏད་དང༌གཅིག༌སྒྲིལ༌དགོ། དཔྱེ༌འབདན༌ ཏི༌ནི༌དྲད༌དང༌ ཀྲོ༌བེ༌གོ༌ལུ༌ འབྱིད༌རུ༌ཚུ༌ མཐུན༌འབྲེལ༌ཐོག༌འཛིན༌སྐྱོང༌འཐབ༌ཡོད༌མི༌དེ༌ 

ས་ཁོངས་ཀྱི་འབྱིད་རུ་ཉེར་སྤྱོད་འབད་མི་ལུ་ གཞུང༌གི་འགོ་དཔོན་དང་ ཉ་གསོ་སྐྱོང་དམ་འཛིན་པ་ཚུ་གིས་ བརྡ་དོན་ཚུ་མ་སྤྲོད་པའི་ཁར་ མཆེ་མ

ཐོ་དམ་འཛིན་གིྱ་གྲོས་འཆད་བཟོ་མི་ནང་ བཅའར་གཏོག་འབད་མི་བཅུག་མི་ལས་བརྟེན་ སྒྲིང་སྒྲིང་མེདཔ་བཟོ་ནུག། འདི་གིས་ འཛིན་སྐྱོང་སྤྱི་ཏོ

ག་ཁར་འབད་ནི་གི་ལམ་ལུགས་ལུ་ བློ་གཏད་མར་ཉམས་འབདཝ་ཨིན། 

 

སྙན་ཞུའི་དགོས་མཁོ་དང་ལྟ་རྟོག་ལུ་ གནས་ཚུགསཔ་བཟོ་ནི། 

 

 

 

ལྟ་རྟོག་དང་ སྙན་ཞུའི་དགོས་མཁོ་ཚུ་ གནད་སྟངས་དང་ བསྟུན་པའི་ བསྒྱུར་བཅོས་ཀྱི་ ལམ་ལུགས་ཐོག་ ཐོན་ཁུངས་ཚུ་བཙག་བཏོན་ནི་དོན་ལས་ 
ཁག་ཆེ་བའི་རིམ་པ་ཚུ་ཨིན། སྐྱེ་ལྡན་རིག་པའི་མཐུན་འབྲེལ་གྱིས་ངོ་སྦྱོར་འབད་མི་ནང་་་་་་འཛིན་སྐྱོང་གྱིས་འཐོན་ཁུངས་ ལག་ལེན་ 
འཐབ་ད་ལུ་ཕན་གནོད་ཚུ་རྟ་རྟོག་འབད་དགོསཔ་དང་ འོས་འབབ་དང་ལྡན་པའི་ ལག་ལག་འཐབ་ནི་ལུ་ བསྒྱུར་བཅོས་ཚུ་འབད་ནི་ཚུ་ 
ངེས་པར་མཁོ་བ་ཨིན་་་་་་འཐོན་ཁུངས་ ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་དོན་ལུ་ གོྲས་འཐག་བཅདཔ་ད་ འཐོན་ཁུངས་འདི་དང་ འབྲེལ་བའི་ 
བརྡ་དོན་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ལུ་ བསྡམ་ཁ་ཡོད། སྐྱེ་ལྡན་གནས་སྟངས་རྟ་རྟོག་འདི་ རིག་ གཞུང་སྤེལ་ཁང་གརྩིས་པའི་ 
གཞུང་གི་འགོ་དཔོན་ཚུ་དང་ གནང་བ་འཆང་མི་ཚུ་ལུ་ ལཱ་ འགན་སྤྲོད་རུང་ ༼ལྟ་རྟོག་ག་གིས་འབདན་ན་གི་སྐོར་ གོྲས་ཐག་བཅད་ནི་དོན་ལུ་ ལེའུ་ 
༥་༣་ བལྟ༽76ས་གཞི་དང་ འཐོན་ཁུངས་གིྱ་ བདག་དབང་དང་  ཚད་འཛིན་ལུ་ བསྒྱུར་ བཅོས་ཡོད་རུང་ ཡུན་བརྟན་སྒོ་ལས་ 
གནས་སྟངས་དང་བསྟུན་པའི་བསྒྱུར་བ་དང་  ལྟ་རྟོག་ སྙན་ཞུའི་དོན་ལས་ བཙུག་སྡེ་དང་འབྲེལ་བའི་བརྡ་དོན་འདི་ཁག་ཆེཝ་ལས་ རྒྱུན་སྐྱོང་ འབད་  
དགོཔ་ཨིན། ལྟ་རྟོག་གི་དགོས་མཁོ་ཚུ་ གནང་བའི་བྱ་རིམ་ནང་བཙུག་ཞིན་ན་ལས་ ངེས་བདེན་དང་ 
ཕན་ཐོག་ཅན་གིྱ་བརྡ་དོན་གིྱ་སྙན་ཞུ་འདི་འཐོབ་ནི་དོན་ལས་ ལྟ་རྟོག་གི་ དགོས་མཁོ་ཚུ་ ལག་ལེན་ག་འདེ་སྦེ་འཐབ་ཚུགས་ནི་དང་ 
འདི་དང་གནས་མ་གནས་ བསྟར་སྤྱོད་ལུ་རག་ལས། ལྟ་རྟོག་དང་ བསམ་ལེན་གིྱ་ལམ་ལུགས་གཅིག་ གཞི་བཙུགས་ དང་ སྒྱུན་སྐྱོང་འབད་ནི་ལུ་ 

གནས་དོན་གཙོ་བོ་ གནམ་གཞི་འགྱུར་འབྲེལ་གྱིས་ སྐྱེ་ལྡན ་གནས་ སྟངས་རིང་ལུགས་ལུ་ ཕན་གནོད་ག་སྟེ་ སྦེ་ཡོད་ག་གིས་ བརྡ་དོན་ཁག་ཆེ་

ཤོས་ཚུ་ གནང་བ་འཆང་མི་ཚུ་གིས་ ཚུལ་མཐུན་གིྱ་གདོང་ལེན་ཐོག་ ལྟ་རྟོག་ དང་ སྙན་ཞུ་འབད་བ་ཅིན་ ཐོབ་ཚུགསཔ། 



  

77 གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགྲོད་ན་ སྐྱེ་ལྡན་རིགས་སྣ་འཛིན་སྐྱོང་མཐུན་འགྱུར་བཟོ་ནི་ལུ་ ཁྲིམས་དོན་དང་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་ཡིག་ཆས། 
 
 

གཞུང་གིྱས་གོྲགས་རམ་མཛད་ཚུགས། ལྟ་རྟོག་གིྱ་དགོས་ མཁོ་ཚུ་དང་གནས་ནི་དང་ བསྟར་སྤྱོད་འབད་ཚུགསཔ་བཟོ་ནི་དོན་ལས་ 
དངུལ་འབྲེལ་དང་ གཞན་བཟོ་རིག་གི་གྲོགས་རམ་གིྱ་མ་དོ་བའི་ ཐབས་ལམ་གཞན་ལེ་ཤ་ཡོད་མི་ཚུ་ཡང་ 

༡༽ མ་འོངས་པ་ལུ་བྱིན་ནི་ཨིན་མི་གནང་བ་ཚུ་ ད་ལྟོ་ཡོད་པའི་ གནང་བ་ཚུ་གིས་ ལྟ་རྟོག་གི་དགོས་ཚུ་དང་ གནས་མ་གནས་ལུ་འཁྲིལ་ནི། 

༢༽ མི་མང་གི་ བསམ་ལན། 

༣༽ ལྟ༌རྟོག༌གི༌འབད༌བརྩོན༌ཚུ༌འགུར༌77དུས༌མཚམས༌ཀྱི༌སྙན༌ཞུ༌འབད༌དགོཔ། 

༤༽77ལྟ༌རྟོག༌གི༌བརྡ༌དོན༌ཚུ༌77ཡོངས༌འབྲེལ༌ཐོགས༌བཙུགས༌ཏེ༌77མི༌མང༌ལུ༌འདི༌ཚུ༌བལྟ༌ནི༌གི༌77སྒོ༌སྐབས༌བྱིན༌ནི། 

༥༽77རྫུན༌ཞུགས༌གནས༌ཚུལ༌དང༌77རྫུན༌པའི༌སྙན༌ཞུ༌ཕུལ༌མི༌ལུ༌77མི༌སེར༌གིྱས༌ཁྲིམས༌ 

འདུན༌བརྩོད༌གཞི༌བཀོད༌ཆོག༌པའི༌གནང༌བ༌སྤྲོད༌ནི༌དང༌ 

༦༽77རང༌རྐྱང༌གི༌ཚོགས༌པ༌ཚུ༌གིས༌77ལྟ༌རྟོག༌འབད༌ནི༌དོན༌ལས༌77འཐུས༌ཚུ༌ལག༌ལེན༌འཐབ༌ནི། 

དོན༌སྨིན༌ཅན༌གྱི༌རྟ༌རྟོག༌འབད༌ཚུགསཔ༌བཟོ༌ནིའི༌77དཔེ༌ཡང༌ 

• རྩིས༌ཞིབ༌རྐྱབ༌ནི༌འདི༌གིས༌77གནང༌བ༌འཆང༌མི༌འདི༌གིས༌77སྙན༌ཞུ༌འབད༌བའི༌བརྡ༌ 

དོན༌ཚུ༌77ངེས༌བདེན༌ཨིནམ༌བཟོ༌ཚུགས།77དཔེ༌འབད༌བ༌ཅིན༌77ཡུ༌གན༌གྲ༌གྱི༌རྒྱལ༌ཁབ༌ན༌ལུ༌77མཐའ༌འཁོར༌བརྟག༌ཞིབ༌གིྱ༌ལ

ས༌འགུལ༌ཅིག༌འགོ༌བཙུགས༌ཞིན༌ན༌ལས༌ལོ༌༡༌དང༌༣༌གྱི༌བར༌ན༌77མཐའ༌འཁོར༌གིྱ༌རྩིས༌ཞིབ༌འདི༌འབད༌དགོཔ༌ཨིན།77འདི༌ཡང༌བརྟ

ག༌ཞིབ༌སྐབས༌ཀྱི༌77སྔོན༌དཔག༌ཚུ༌དང༌གནས༌ཚུགསཔ༌བཟོ༌ནི༌དང༌77སྔོན༌དཔག༌འབད༌མ༌ཚུགས༌མི༌ཚུ༌77མར༌ཕབ༌བརྐྱབ༌ནི༌དོ

ན༌ལས༌ཨིན༌པས།77གོྲ༌མི༌ནན༌རི༌པབ༌ལིག༌གི༌རྒྱལ༌ཁབ༌ན༌77མཐའ༌འཁོར༌གིྱ༌དབྱེ༌ཞིབ༌འབད༌ནི༌གི༌དབང༌ཚད༌འདི༌77མཐའ༌འཁོ

ར༌གིྱ༌ལྷན༌ཁག༌འདི༌77ཆོག༌ཐམ༌གིྱ༌ཁ༌ཚིག༌ཚུ༌དང༌གནས༌ནིའི༌དོན༌ལས༌77རང༌སོའི༌ལྟ༌རྟོག༌གི༌སྙན༌ཞུ༌དང༌77ལས༌སྡེ༌ཚུ༌གིས༌འ

བད༌བའི༌མཐའ༌འཁོར༌གིྱ༌དབྱེ༌ཞིབ༌གཉིས༌77ཁྱད༌པར༌བལྟཝ༌ཨིན༌པས།77རྩིས༌ཞིབ༌ཀྱི༌དུས༌ཚོད༌འདི༌77ག༌ཐོབ༌དང༌77སྙན༌བརྡ༌

མེད༌པར༌འབད༌དགོ༌77འདི༌གིས༌77དུས༌ཚོད༌དང༌འཁྲིལ༌ཏེ༌རྐྱངམ༌ཅིག༌འབད༌བའི༌77ལམ༌ལུག༌འདི༌སྔོན༌འགོག༌འབད༌ཚུགས།

77གོ༌རིམ༌མེད༌པའི༌བར༌མཚམས༌ཚུ༌ལུ༌77རྩིས༌ཞིབ༌འབད༌བ༌ཅིན༌77རྩིས༌ཞིབ༌པ༌ཚུ༌གི༌ཚད༌ཅིག༌ལས༌མེད༌པའི༌ཐོན༌སྐྱེད༌ཚུ༌ཕན༌པ༌

ཡོད།77 



  

78 གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགྲོད་ན་ སྐྱེ་ལྡན་རིགས་སྣ་འཛིན་སྐྱོང་མཐུན་འགྱུར་བཟོ་ནི་ལུ་ ཁྲིམས་དོན་དང་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་ཡིག་ཆས། 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

༡༠༌༤78བོ༌ལི༌བི༌ཡ༌གི༌78ནགས༌ཚལ༌གིྱ༌ཁྲིམས༌ནང༌78གནས༌སྟངས༌དང༌བསྟུན༌པའི༌བསྒྱུར༌བཅོས།78བོ༌ལི༌བི༌ཡ༌གིྱ༌རྒྱལ༌ཁབ༌ན༌78ནག

ས༌ཚལ༌ཚུ༌སྐྱོང༌བའི༌ལམ༌ལུགས༌འདི༌དོན༌སྨིན༌ཅན༌སྦེ༌ལག༌ལེན༌འཐབ༌ཚུགས༌པ༌ཅིན༌78གནས༌གཞི༌བསྒྱུར༌འགོྲད༌ཀྱི༌གནས༌སྟངས༌དང༌བསྟུན༌པའི༌

བསྒྱུར༌བཅོས༌གིྱ༌ཐབས༌ལམ༌འདུག།78བཞི༌འདི༌བཀོད༌དགོཔ༌ཁག༌ཆེ༌བས།78དང༌པ༌རང༌78དོག༌པ༌ཡོད༌པའི༌སྐབས༌སུ༌78ཕན༌པ༌འདི༌ནགས༌

ལུ༌བྱིན༌དགོ༌ཟེར༌བའི༌78གཞི༌རྩ༌གི༌ནགས༌ཚལ༌འདི༌སྐྱོངམ༌ཨིནམ༌མས།78འདི༌གི༌དོན༌དག༌ཡང༌78ནགས༌ཚལ༌གིྱ༌འཛིན༌སྐྱོང༌གི༌འབད༌སྤྱོད༌ཡ

ང༌ན༌78མ༌འབད༌མི༌ལས༌བརྟེན༌78སྐྱེ༌ལྡན༌གནས༌སྟངས༌རིམ༌ལུགས༌ལུ༌78ཚབ༌ཆེན༌གིྱ༌གནོད༌ཉེན༌འབྱུང༌སྲིད༌པ༌ཅིན༌78ནགས༌ཚལ༌འཛིན༌སྐྱོ

ང༌པ༌ཚུ༌གིས་གནོད༌ཉེན༌ཚུ༌སྔོན༌འགོག༌དང༌78མར༌ཕབ༌འབད༌ནིའི༌དོན༌ལས༌དྲན༌བསྐུལ༌གྱི༌ཐབས༌ལམ༌ཚུ༌འབད༌དགོ།78ལྷག་པར་དུ་གནང་བ་ཚུ་

ཆ་མེད་བཏང་ནི་གི་ཉེས་ཆད་ཐོག་རང་སོའི་གནང་བའི་ས་གོ་ན་སྐྱེ་ལྡན་རིགས་སྣ་གྱི་རྩིས་པའི་རང་བཞིན་ཐོན་ཁུངས་ཚུ་སྲུང་སྐྱོབ་འབད་ནི་འདི་གནང་བ་འ

ཆང་མི་ཚུ་གིས་འགན་ཁུར་ཨིན།དྲན་བསྐུལ་གྱི་ཐབས་ལམ་ཚུ་གིས་ནགས་ཚལ་འགུར་གནམ་གཞི་བསྒྱུར་འགྲོད་ཀྱིས་གནོད་ཉེན་ཚུ་ལུ་འཛིན་སྐྱོང་པ་

ཚུ་གིས་སྔ་གོང་གི་གདང་ལེན་ ག་འདེ་སྦེ་འབད་ནི་ཨིན་ན་གི་ དབང་ཆ་སྦོམ་སྦེ་ རང་སྤྲོདཔ་ཨིན།  

གཉིས་པར་དུ་ ནགས་ཚལ་འཛིན་སྐྱོང་འབད་མི་ཚུ་གིས་ ཡུན་རྟན་ནགས་ཚལ་འཛིན་སྐྱོང་གི་འཆར་གཞི་ཅིག་བཟོ་སྟེ་ལག་ལེན་འཐབ་དགོཔ་མ་ཚད་ 

འཆར་གཞི་འདི་ ལོ་ངོ་ ༥གི་བར་དུས་མཐུན་སྦེ་བཟོ་དགོ། དེ་ལས་ ནགས་ཚལ་ལག་ལེན་གྱི་འཆར་གཞི་འདི་ ལོ་རིང་ཕུལ་དགོ། 

ཡུན་རྟན་ནགས་ཚལ་འཛིན་སྐྱོང་གི་འཆར་གཞི་འདི་ གནས་ཚལ་གྱི་མཁས་མཆོག་ཅིག་གིས་ཟིན་བྲིས་འཐབ་དགོ། མཁས་མཆོག་འདི་ལུ་ ངེས་བདེན་དང་

ཚངམ་སྦེ་བཟོ་དགོ་པའི་འགན་ཁྲི་ཡོད། འཛིན་སྐྱོང་གི་འཆར་གཞི་འདི་ནང་ ཚུདདགོཔ་ཚུ་ཡང་ ནགས་ཚལ་གྱི་ཐོ་བཀོད་དང་ རིགས་སྣ་གི་ས་ཁྲ་ 

འཐོན་སྲིད་པའི་ཐོན་ཁུངས་ཀྱི་འབོར་ཚད་ཚུ་ ཨིན། ནགས་ཚལ་འཛིན་སྐྱོང་གི་འཆར་གཞི་འདི་ཆ་འཇོག་བསྒྲུབས་པའི་ཤུལ་ལས་ ནགས་ཚལ་ལག་ལེན་ 

གིྱ་ འཆར་གཞི་འདི་ནགས་ཚལ་གྱི་འགོ་དཔོན་འདི་ལུ་ཆ་འཇོག་གི་དོན་ལས་ ལོ་ལྟར་ཞིན་དུ་ཕུལ་དགོ། ས་ཆ་ལག་ལེན་ འཐབ་ནི་གི་འཆར་གཞི་དང 

ནགས་ཚལ་འཛིན་སྐྱོང་གི་འཆར་གཞི་གཉིས་ཆ་ར་ ཆ་འཇོག་སྒྲུབ་ཞིན་ན་ལས་ ཁྱབ་ དབང་ཡོད།  



  

79 གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགྲོད་ན་ སྐྱེ་ལྡན་རིགས་སྣ་འཛིན་སྐྱོང་མཐུན་འགྱུར་བཟོ་ནི་ལུ་ ཁྲིམས་དོན་དང་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་ཡིག་ཆས། 
 
 

 

སྙན་ཞུ་འབད་མི་ལུ་ངལ་རངས་གྱ་ིའཐུས་བྱིན་མི་ལས་བརྟེན་རྫུན་པའི་ལྟ་རྟོག་གི་ཐོ་འཐོན་ནུག།འདི་སྒྲུབ་ནི་དོན་ལས་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་

ནགས་ཚལ་གིྱ་བཅའ་ཡིག་ནང་བཟུམ་སྦེ་ བྱི་སི་བརྐྱབ་མི་གི་འཐུས་ལེགས་ཤོམ་བཟོ་དགོཔ་ཨིན་པས། 

• ལས་འགུལ་དང་འབྲེལ་བའི་འཐུས་འདི་ཡང་ལྟ་རྟོག་གི་དགོས་མཁོ་ཚུ་དང་གནས་ནི་ལུ་གླ་འཐུས་ཉུང་བའི་ཐོག་ལས་འབད་ཚུགས་པའི་ཐ

བས་ལམ་ཅིག་ཨིན། གོྲ་མི་ནན་རི་པབ་ལིག་གི་རྒྱལ་ཁབ་ན་ལས་འགུལ་ཚུ་ཡུན་རིངམ་སྦེ་དགོས་མཁོ་ཚུ་ལུ་གནས་གསཔ་བཟོ་ནིའི་དོ

ན་ལས་མཐའ་འཁོར་གིྱ་ལྷན་ཁག་གིས་ལས་འགུལ་དང་འབྲེལ་བའི་འཐུས་འདི་ལས་འགུལ་གྱི་རིན་གོང་གི་བརྒྱ་ཆ་ལས་བཅུ་ཐམ་བཀལ

ཝ་ཨིན་ པས། ལྟ་རྟོག་གི་འཐད་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་འཐུས་ཀྱིས་ ཐོན་ཁུངས་ཚུ་སྤྱོད་ནི་དང་ གོང་འཕེལ་བཏངམ་ད་གི་ 

དཀའ་ངལ་ཚུ་བསལ་ཚུགས། སྔོན་དཔག་མ་ཚུགས་ པའི་ དཀའ་ངལ་ཚུ་ དོན་སྨིན་ཅན་གིྱ་ལྟ་རྟོག་ཐོག་ 

སྤྱོད་མི་ཚུ་གིས་བསལཝ་ལས་ འཐུས་འདི་ལོག་སྟེ་ར་ སྤྱོད་མི་འདི་གིས་ཐོབ་ཚུགས། ཨིན་རུང་ འཐུས་འདི་སྦོམ་སུ་ ཅིག་སྦེ་ 

ཚོང་སྡེ་སྦོམ་ བསགས་རྒྱབ་མ་དངུལ་སྦོམ་ཡོད་མི་ཚུ་ལུ་བཀལ་ནི་གི་ འོས་ འབབ་འདུག། 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

80 གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགྲོད་ན་ སྐྱེ་ལྡན་རིགས་སྣ་འཛིན་སྐྱོང་མཐུན་འགྱུར་བཟོ་ནི་ལུ་ ཁྲིམས་དོན་དང་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་ཡིག་ཆས། 
 
 

 

ལེའུ་ ༡༡ མི་སྡེ་གི་རང་བཞིན་ཐོན་ཁུངས་འཛིན་སྐྱོང་། 

སྐྱེ་ལྡན་རིགས་སྣ་ལུ་ གནས་སྟངས་དང ་བསྟུན་པའི་བསྒྱུར་བའི་ཕན་ཐོགས་ཚུ་ མི་སྡེ་གི་ 

རང་བཞིན་ཐོན་ཁུངས་འཛིན་སྐྱོང་འདི་ལས་བརྟེན་ཏེ་འབྱུང་ཨིན། མི་སྡེ་འཛིན་སྐྱོང་འདི་གིས་ གོྲས་ཐག་བཅོད་ནིའི་ཚུ་ ས་གནས་ཀྱི་འཛིན་སྐྱོང་པ་དང་ 

ཕན་གནོད་ཅན་ བསྒྱུར་བའི་ གནས་བཏང་དང་  བརྡ་དོན་གསརཔ་ཚུ་ལུ་འདི་འཕྲོད་ལས་གདོང་ལེན་འབད ་ཚུགས་མི་ལུ་ སྤྲོདཔ་ཨིན། 

ས་གནས་དང་མི་་སྡེ་གི་གནས་ཚད་དང་ གཞན་འཐོན་ཁུངས་ལག་ལེན་ འཐབ་མི་ཚུ་ 

ས་གནས་ཀྱི་སྐྱེ་ལྡན་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཞབས་ཏོག་ལུ་བརྟེན་ཏེ་སྡོདཔ་ཨིན། ཁོང་ཚུ་གིས་ ས་གནས་ཀྱི་ 

སྐྱེ་ལྡན་གནས་སྟངས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་སྦོམ་ཚུ་ གདོང་ལེན་དང་ བསྒྱུར་འབྲེལ་འབད་འདི་རང་ཡོདཔ་ཨིན། གནམ་གཞི་བསྒྱུར་འགྲོད་འདི་གིས་ 

དཀའ་ངལ་འདི་ཚུ་གི་ འགྱུར་ཉེན་དང་ ཏན་ཏན་མེདཔ་བཟོ་སྟེ་ ལྷག་པར་དུ་ སྦོམ་བཟོཝ་ མས། ཨིན་རུང་ 

དཀའ་ངལ་འདི་ཚུ་གེ་ར་ས་གནས་ནང་ཨིན་ལས་ འདི་སེལ་ཐབས་ཚུ་ ཡང་ འདི་བཞིན་དུ་དགོཔ་ཨིན། 

གནས་སྟངས་དང་བསྟུན་བསྒྱུར་བ་བཟོ་ནིའི་དོན་ལས་ ས་གནས་ཀྱི་མི་སྡེ་ཚུ་གིས་འབྲེལ་གཏོགས་སྦེ་དགོཔ་འདི་ཁག་ཆེ། ས་གནས་ནང་  

དགོ་པའི་ སྲིད་བྱུས་དང་ ཐབས་ལམ་ ལམ་ལུགས་ཚུ་བཟུ་ནི་དོན་ལས་སྔར་སྲོལ་གྱི་ཡོན་ཏན་ དང་ 

སྔར་གིྱ་ཐོན་ཁུངས་ལག་ལེན་ཚུ་གནམ་མེད་ས་མེད་ཁག་ཆེ། སི་བི་གྲི་གི་འཐུས་མི་ཚུ་གིས་ མི་སྡེ་མང་རབ་ཅིག་ན་ སྐྱེ་ལྡན་རིགས་སྣ་ཚུ་ 

མཐའ་འཁོར་ཡང་ན་ ཐོན་ཁུངས་ལུ་གནོད་པ་མེད་པ་ཡུན་བརྟན་སྦེ་ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་ལུ་ སྔར་གིྱ་ ཡོན་ཏན་ 

ཚུ་ལས་བརྟེན་ཏེ༌འབྱུང༌པའི༌ངོས༌འཛིན། 

ལེའི༌འདི༌ནང༌80མི༌སྡེ༌འཛིན༌སྐྱོང༌གི༌མ༌ཚད༌པའི༌80མི༌མང༌དང༌80མི༌སྡེ༌ཚུ༌80གནས༌གཞི༌བསྒྱུར༌འགོྲད༌དང༌80བརྟེན༌པའི༌བསྒྱུར༌འབྲེལ༌ཚུ༌

ནང༌བཅའ༌མ༌གཏོགས༌ནི༌གི༌80རིམ༌པ༌ཚུ༌གི༌སྐོར༌ལས༌བལྟ༌ནི།80མི༌སྡེ༌འཛིན༌སྐྱོང༌ལས༌གནས༌སྟངས༌དང༌80བསྟུན༌པའི༌བསྒྱུར༌བ༌ལུ༌ཕན༌པ༌

ཡོད༌རུང༌80ལེའུ༌འདི༌གིས༌80སྲིད༌བྱུས༌ཀྱི༌གལ༌གནད༌ཚུ༌ག༌འདེ༌སྦེ༌སེལ༌ནི༌ཨིན༌ན༌ཚུ༌སྟོནམ༌ཨིན། 

༡༡༌༡80མི༌སྡེ༌འཛིན༌སྐྱོང༌གི༌གཞི༌རྟེན། 

 

 

 

གནད༌དོན༌གཙོ༌བོ༌80མི༌སྡེ༌འཛིན༌སྐྱོང༌འདི༌གིས༌80ཐོན༌ཁུངས༌ཚུ༌གནམ༌གཞི༌བསྒྱུར༌འགོྲད༌ཀྱིས༌གནོད༌ཉེན༌ལས༌སྐྱོབ༌ཚུགསཔ༌མ༌ཚད༌80ས༌གན

ས༌ཀྱི༌མི༌སྡེ༌ལུ༌80རང༌སོའི༌འཚོ༌བའི༌གནས༌སྟངས༌ཡར༌དྲག༌བཟོ༌ནི༌ལུ༌ཕན༌ཐོགས༌ཡོད།80གནམ༌གཞི༌གི༌གནོད༌ཉེན༌ཚུ༌ཚབ༌ཆེན༌སྦེ༌ཡོད༌རུང༌80

གཞུང༌གིས༌འདི༌ལུ༌རྒྱབ༌སྐྱོར༌མཛད༌ཚུགས། 



  

81 གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགྲོད་ན་ སྐྱེ་ལྡན་རིགས་སྣ་འཛིན་སྐྱོང་མཐུན་འགྱུར་བཟོ་ནི་ལུ་ ཁྲིམས་དོན་དང་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་ཡིག་ཆས། 
 
 

རང༌བཞིན༌གནས༌སྟངས༌དང༌81རི༌དགས༌སེམས༌ཅན༌81ནགས༌ཚལ༌ལས༌རྟེན༌པའི༌ཐོན༌སྐྱེད༌ཚུ༌81ཡུན༌བརྟན༌ཐོག༌ལས༌བཞག༌ཐབས༌ལུ༌81

ས༌གནས༌ཀྱི༌མི༌སྡེ༌གིས༌འདི༌ལག༌ལེན༌འཐབ༌ནི༌དང༌81ཁེ༌ཕན༌སྤྱོད༌ནི༌ལུ༌81དབང༌ཆ༌ཐད༌ཀར༌དུ༌སྤྲོད༌ནི༌དོན༌ལུ༌81མི༌སྡེ༌འཛིན༌སྐྱོང༌གི༌དགོ༌པ

འི༌ངོས༌འཛིན༌ལུ། མི་སྡེ་འཛིན་སྐྱོང་འདི་ མི་སྡེ་འགོ་འདྲེན་དང་ གཙུག་སྡེ་འགོ་ བཙུག་ སྦྱོང་བརྡར་རྒྱས་པ་ ཚོང་ལཱ་གོང་འཕེལ་ 

རང་བཞིན་ཐོན་ཁུངས་ལྟ་རྟོག་འབད་ནི་ རྩིས་ཏེ་ ཉམས་སྲུང་དང་ གོྲང་གསེབ་ཡར་དྲག་གཏང་ནི་གི་ཐབས་ལམ་ཨིན། མི་སྡེ་འཛིན ་སྐྱོང་གིས་ 

མི་སྡེ་ཚུ་ལུ་རང་སོའི་ཐོན་ཁུངས་འཛིན་སྐྱོང་འབད་ནི་དོན་ལུ་ ནང་གི་ཚུལ་མིན་ གིྱ་འཛིན་སྐྱོང་དང་ ཕྱིའི་མི་ངོ་དང་ ལས་ཚོགས་ཚུ་གི་ལཱ་ལས་བརྟེན་ 

མི་སྡེ་གི་འཚོ་བའི་ གནས་སྟངས་ལུ་གནོད་ཉེན་ཚུ་ལས་ སྲུང་སྐྱོབ་འབད་ནི་གི་དབང་ཆ་ཡོད། འདི་གིས་ སྐྱེ་ལྡན་རིགས་སྣ་ཉམས་སྲུང་དང་ 

ལམ་སྲོལ་ཉམས་སྲུང་ དབུལ་ཕོངས་མར་ཕབ་འབད་ ནི་གིས་ཕན་པ་ཚུ་ཡོད།  

མི་སྡེ་འཛིན་སྐྱོང་གི་ཕན་པ་ཚུ་ འཛམ་གླིང་མཐའ་ཡས་མེད་པ་ལུ་ཁྱབ་ཏེ་ཡོད། དཔེར་ན་ ལྷོ་པེ་སི་ཕིག་ནང་ ས་གནས་ཀྱི་འཚོ་གླིང་མི་སྡེ་ཚུ་ལུ་ 

རང་སོའི་ཐོན་ཁུངས་འཛིན་སྐྱོང་ འབད་ནིའི་དབང་ཆ་ཚུ་སྤྲོད་ཞིན་ན་ལས་ མི་སྡེ་དང་ མཐའ་འཁོར་གིྱ་ཕན་པ་ཡོད་མི་ཚུ་ཡང་ 

• ཝ་ནིའུ་ཏུ༌ན༌81ཉེན༌ཁ༌ཡོད༌པའི༌རིགས༌སྣ༌ལུ༌81སླར༌རྙེད༌དང༌སྲུང༌སྐྱོབ། 

• ཕི༌ལི༌པནི༌སི༌ན༌81ཉ༌གསོ༌སྐྱོང༌འབད༌སའི༌ས༌སྒོ༌ཡར༌དྲག། 

• ལྷོ༌ཨེ༌ཤི༌ཡ༌ན༌81མི༌སྡེ༌གི༌གྲོས༌ཆོད༌ལེན༌ཐངས༌དང༌81ཚོགས༌པ༌ལུ༌རྒྱབ༌སྐྱོར༌81སྲིད༌དོན༌གྱིས༌ཁྱབ༌སེྤལ༌81བསྟར༌སྤྱོད༌དང༌ག
ནས༌ལུགས༌ཚུ༌ཡར༌དྲག། 

• སོལ༌བས༌81ཕིརཏ་ན་ རང་སོའི་ལས་སྣའི་དོན་ལས་ ཚོགས་པ་བསྡོམས་ནི། 

• ཕི་བྱི་ན་ གནོད་ཉེན་གསརཔ་ཚུ་ལུ་གདོང་ལེན་སྦེ་ནི་དོན་ལས་ གནོད་ཉེན་ཉུང་དྲག་ དང་ གནས་སྟངས་དང་ 
བསྟུན་པའི་བསྒྱུར་བ་ཚུ་ཡར་དྲག། 

• ཉེན་ཁ་མེད་པའི་ཆུ་ལས་རྟེན་པའི་ཟས་བཅུད་ཐོབ་ཚུགསཔ་ལས་ གསོ་བའི་ཕན་པ། 

• ཆུ་འཐོན་ས་ཁོངས་དང་ ཕྱགས་སྙིགས་བཀོ་ནི་རྩིས་པའི་ ལས་ཁུངས་གེ་ར་ནང་ འཛིན་སྐྱོང་འདི་ འབྲེལ་མཐུན་བཟོ་ནི། 

• ཉ་བཟུང་ནི་ལས་བཀག་བསྡམ་སྦེ་བའི་ས་སྒོ་ཚུ་ལུ་ བརྩི་འཇོག་རྩིས་པའི་ སྔར་ སྲོལ་གིྱ་ལམ་ལུགས་དང་ 
སྐྱེ་ལྡན་རིགས་པ་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་ཐོག་ ལམ་སྲོལ་ ཚུ་ ཡུན་གནས་བཟོ་ནི། 

• ཉེན་ཁ་མེད་པའི་ བདག་པོའི་དབང་ཆ་དང་ འཚོ་བའི་ཐོན་ཁུངས་ཚུ་ལུ་འགོ་སྐབས། 



  

82 གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགྲོད་ན་ སྐྱེ་ལྡན་རིགས་སྣ་འཛིན་སྐྱོང་མཐུན་འགྱུར་བཟོ་ནི་ལུ་ ཁྲིམས་དོན་དང་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་ཡིག་ཆས། 
 
 

 

 

 

 

སྤྱིར་བཏང་གི་ མི་སྡེ་གི་ལམ་ལུགས་ཚུ་ རང་སོའི་ས་མཚམས་ཚུ་ཧིང་སང་ས་དང་  ལག་ ལེན་འཐབ་ནི་ཚུ་ལུ་ཚད་འཛིན་ དེ་ལས་ 
ཚད་ལས་རྒྱལ་ཏེ་ལག་ལེན་འཐབ་མི་ལུ་རན་ཚད་ ལྡན་པའི་དངས་ལེན་འབད་བ་ཅིན་ མི་སྡེ་ཚུ་གིས་ སྤྱི་མཐུན་གིྱ་ཐོན་ཁུངས་ཚུ་ལག་ལེན་ 
ཡུན་བརྟན་གིྱ་སྒོ་ལས་འབདཝ་ཨིན་པས། 

དཔྱེ་འབད་བ་ཅིན་ ནས་པཱལ་གིྱ་རྒྱལ་ཁབ་ན་ གཞུང་སྒེར་མཉམ་རུབ་ཀྱི་ལས་རིམ་འགོ་ བཙུགས་ཏེ་ མི་ངོམ་ཚུ་གིས་ 
གཞུང་གི་ས་ཆ་གླ་ཁར་ལོ་ངོ་ ༢༥དང་ ༤༠ བཀག་དམ་ ཅན་ཀྱི་ལཱ་ཚུ་འབད་ནི་དོན་ལས་ལེན་ཡོད་མས། ལས་རིམ་འདི་གིས་ 
བརྟན་ཏོག་ཏོ་གི་ དུས་ཡུན་བྱིན་མི་ལུ་རྟེན་ ས་ཆ་མར་ཉམས་འགྱོ་མི་ཚུ་སླར་ལོག་བསྐྱར་གསོ་འབད་ཚུགས་ ནུག། ས་གནས་ཀྱི་མི་ཚུ་ལུ་ 
ནགས་ཚལ་གིྱ་ཐོན་ཁུངས་ལུ་ཐོབ་དབང་ཡོདཔ་བཟོ་སྟེ་ བཙན་ཏོག་ཏོ་གི་དུས་ཚོད་འདི་ 
གནམ་གཞི་འགྱུར་འགོྲད་ཀྱི་གནོད་ཉེན་ཚུ་མར་ཕབ་སྦེ་ནི་ལུ་ ཁག་ཆེ། ད་ཚུན་ ནས་པཱལ་གིྱ་ལམ་ལུགས་ཚུ་ 
ས་གནས་ཀྱི་གཙུག་སྡེ་ཚུ་གིས་ཁ་མཆམ་ ཐོག་ཨིནམ་ད་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཁྲིམས་དང་ སྲིད་བྱུས་ནང་མ་ཚུད་པས། ཉེན་ཁ་འདི་ལྷག་པར་ 
དུ་མར་ཕབ་ནི་དོན་ལས་ འདི་བཟུམ་མའི་ཁྲིམས་དང་ སྲིད་བྱུས་ཚུ་བཙམ་ནི་འདི་ ནས་པཱལ་ གིྱ་གཞུང་མཛད་དོ་འོང་། 

 

༡༡་༢ མི་སྡེ་ལུ་ གནམ་གཞི་འགྱུར་བ་གི་སྐོར་ གོ་བརྡ་སྤྲོད་ནི། 

གནས་དོན་གརྩོ་བོ་ མི་སྡེ་ཚུ་ལུ་ ཁོང་ལུ་འབྱུང་བའི་གནས་གཞི་འགྱུར་འགྲོད་ཀྱི་གནོད་ཉེན་ ཚུ་ལུ་ མི་གཞན་ཚུ་གིས་འདི་ལུ་ 

གདོང་ལེན་འབད་ནི་ལུ་ཐབས་ལམ་ག་འདེ་སྦེ་རང་ལག་ ལེན་འཐབ་ཅི་ག་གི་སྐོར་ལས་ གོ་བརྡ་སྤྲོད་བ་ཅིན་ འདི་ཚུ་ཁོང་གིས་ངོས་ལེན་དང་  

གནས་སྟངས་དང་ བསྟུན་བསྒྱུར་བ་བཟོ་ནི་ཚུ་གི་ཐབས་ལམ་སྒྲིགས་ནི་ལུ་གོ་སྐབས་ཡོད། 

མི་མང་ཚུ་མི་སྡེ་གི་གནས་ཚད་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་བཅུག་པ་ཅིན་ འཆར་གཞི་དང་སྲིད་ བྱུས་འཙམ་མི་ཚུ་དང་ འཛིན་སྐྱོང་པ་ཚུ་ལུ་ 

ས་གནས་ཀྱི་མི་ཚུ་གི་གནམ་གཞི་གནས་ སྟངས་ཀྱི་གནོད་ཉེན་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ བསམ་སྤྱོད་ག་འདེ་སྦེ་ཡོདཔ་ཨིན་ན་ཤེས་ཚུགས། འདི་གི་ 

ཤེས་ཡོན་གིྱ་གོ་སྐབས་དང་ གོ་བརྡ་དང་ཕྱིར་ཁྱབ་ གཞུང་སྐྱོང་གི་གནས་ཚད་ག་ར་ ནང་གཅིག་མཐུན་བཟོ་ཚུགས། 

༡༡་༡ མི་སྡེ་གིས་ བྱུ་རུའི་ཕུང་པོའི་འཛིན་སྐྱོང་། 

བྱུ་རུའི་གནས་སྟངས་འགུར་ས་གནས་ཀྱི་གནོད་ཉེན་ཚུ་མར་ཕབ་སྦེ་འདི་ གནམ་གཞི་འགྱུར་བ་ལུ་མཐུན་བསྒྱུར་ ལེགས་ཤོམ་བཟོ་ ནི་ཚུ་ 

གོྲང་གསེབ་ཚུ་གིས་སྔར་གྱི་འཛིན་སྐྱོང་གི་ལམ་ལུགས་ཚུ་ལག་ལེན་ འཐབ་པ་ཅིན་ འབད་ཚུགས།  



  

83 གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགྲོད་ན་ སྐྱེ་ལྡན་རིགས་སྣ་འཛིན་སྐྱོང་མཐུན་འགྱུར་བཟོ་ནི་ལུ་ ཁྲིམས་དོན་དང་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་ཡིག་ཆས། 
 
 

གནས་སྟངས་དང་བསྟུན་བསྒྱུར་བ་བཟོ་ནིའི་ལཱ་ཚུ་ནང་ མཅའ་མར་གཏོགས་མི་གིས་ འདི་གི་དཀའ་ངལ་དང་ འདི་སེལ་ནི་གི་ 

ཐབས་ལམ་གཉིས་ ཆ་ར་ ཤེས་བཞིན་འབྲེལ་གཏོགས་ཐོག་ བདག་དུ་ལེན་ཚུགས། 

མི་མང་གོ་བརྡ་གིས་ གནམ་གཞི་གནས་ སྟངས་ཀྱི་གནོད་ཉེན་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་མི་མང་གི་ བསམ་སྤྱོད་ག་འདེ་སྦེ་ཡོདཔ་ ཨིན་ན་ཤེས་ཚུགས། 

གནས་སྟངས་ལ་ལུ་ཅིག་ནང་ གནམ་གཤིས་འགྱུར་བ་རྩིས་པའི་ འབྱུང་ཡོད་པའི་གཞན་འགྱུར་བ་ཚུ་ལུ་ མི་སྡེ་ཚུ་གིས་ 

གདོང་ལེན་འབད་ཡོདཔ་འཐོངམ་ཨིན་པས། འདི་ཚུ་མ་འོངས་པའི་གནམ་གཤིས་འགྱུར་ འགོྲད་གི་དོན་ལས་ཁག་ཆེ།  འདི་གིས་འབད་ 

ཡུན་རིངམ་གིྱ་འགྱུར་བ་ཚུ་ལུ་ གདོང་ལེན་ འབད་ནི་དོན་ལས་ དུས་ཡུན་ཐུང་ཀུ་ཚུ་གི་གདོང་ལེན་ཚུ་ངོས་འཛིན་འབད་དགོ། གནས་ 

སྟངས་ལ་ལུ་ཅིག་ནང་ མི་སློབ་ཚུ་གིས་ དམིགས་བསལ་གིྱ་སྐྱེ་ལྡན་རིགས་སྣ་ལུ་ཕན་ 

གནོད་ཚུ་གནམ་གཤིས་འགྱུར་འགྲོད་ལས་འབྱུངམ་ཨིན་ཟེར་ངོས་འཛིན་འབད་མི་བཏུབ་ཨིན་པས། དཔེ་འབདབ་ཅིན་ མེག་སི་ཀོ་དང་ 

གའུ་ཏི་མ་ལ་ ཧོ་རན་དྲའུ་སུའི་ཚུ་གི་གྲོང་ གསེབ་ནང་ ཀོ་ཕི་བཙུག་མི་སོ་ནམ་པ་ཚུ་གི་ཞིབ་འཚེལ་ཅིག་འབདཝ་ད་ ཞིབ་འཚོལ་འདི་ གིས་ 

མི་སྡེ་གིས་ ཁྱད་པར་མེད་པའི་བསམ་སྤྱོད་དང་ བྱ་ཐབས་མེདཔ་ཚུ་ འཆར་གཞི་ བཙམ་མི་དང་ ཐོན་ཁུངས་འཛིན་སྐྱོང་འབད་མི་དང་ 

གཞན་ཚུ་གིས་ ཐབས་ལམ་ཚུ་ བཟོཝ་ད་ ངོས་འཛིན་འབད་དགོཔ་སྦེ་འཐོན་ནུག། ཞིབ་འཚོལ་འདི་གིས་སྟོན་མི་ཚུ་ཡང་ 

• དྲོད་ཤུགས་ཐོ་དྲག་འགྱོ་ནི་དང་ ཆར་ཆུ་ མེད་པའི་དུས་ཚོད་རིངམ་རྩིས་པའི་ གནམ་གཤིས་འགྱུར་འགྲོད་ སོ་ནམ་པ་ཚུ་གིས་ 

འཚོར་ཡོད་རུང་ སོ་ནམ་པ་ཚུ་ གིས་ ཁག་ཆེཝ་སྦེ་མ་བརྩི་ ཡང་ན་  གདོང་ལེན་གིྱ་ཐབས་ལམ་ཚུ་མ་བཟོ་བས། སོ་ནམ་པ་ཚུ་ 

གནས་གཤིས་འགྱུར་བ་ལས་ ཚོང་འབྲེལ་གྱི་ཤུགས་འདི་ ཁོང་ རའི་དབང་ལུ་ཡོདཔ་ལས་རྟེན་ཏི་ འདི་གི་དོན་ལས་ 

ཚ་འགྱང་ལང་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་ 

པས།83གའུ་ཏི༌མ༌ལ༌གི༌83སོ༌ནམ༌པ༌གཅིག༌གིས༌སླབ༌མི༌ན༌83གནམ༌གཤིས༌གནས༌སྟངས༌ཀྱིས༌ངའི༌གི༌ལོ༌ཐོག༌ལུ༌གནོ

ད༌རུང༌83འདི༌ང༌རའི༌དབང༌ཆ༌ནང༌མེད༌ནི༌འདི༌གིས༌83ཚ༌འགྱང༌གནམ༌མེད༌ས༌མེད༌མི༌ལང༌མས། 

• ཞིབ༌འཚོལ༌འདི༌གི༌83སོ༌ནམ༌པ༌དང༌83ལུང༌ཕྱོགས༌དང༌83རྒྱལ༌ཡོངས༌ཀྱི༌གནས༌ཚད༌ནང༌83ཀོ༌ཕིའི༌བཟོ༌གྲྭ༌དང༌83འ

དི༌གིས༌སོ༌ནམ༌པ༌ཚུ༌གི༌བབས༌ཁུངས༌ལུ༌མཐའ༌འཁོར༌ཀྱི༌ཕན༌གནོད༌ཚུ༌ག༌དེ༌སྦེ༌ཡོད༌ལུགས༌ཚུ༌བལྟ༌ནི༌དོན༌ལས༌83ཐབས༌ཤེ

ས༌ཚུ༌མེདཔ༌སྦེ༌འཐོང༌ནུག།83ལུང༌ཕྱོགས༌ནང༌83འཕྲུལ༌ཆས༌ཀྱི༌ཡར༌རྒྱས༌དང༌གནམ༌གཤིས༌འགྱུར༌འགྲོད༌ཀྱི༌ཕན༌གནོད༌ཚུ༌

འགུར༌བརྡ༌དོན༌རྩིས༌པའི༌83སོ༌ནམ༌པ༌ནང༌དོག༌དང༌83སོ༌ནམ༌པ༌ཚུ༌དང༌83གཞུང༌གི༌བར༌ན༌83འབྲེལ༌བ༌མེདཔ༌འདུག།

83ཐོན༌ཁུངས༌ལག༌ལེན༌འཐབ༌མི༌ཚུ༌གིས༌83གནམ༌གཤིས༌འགྱུར༌འགྲོད༌ཀྱི༌གནོད༌ཉེན༌ཚུ༌མར༌ཕབ༌འབད༌ནི༌དང༌83སྐྱེ༌ལྡན

༌རིགས༌སྣའི༌ཡུན༌བརྟན༌གིྱ༌འཚོ༌བའི༌དོན༌ལུ༌83ཁོང༌གིས༌དབང༌ཆ༌ཡོད༌ཟེར༌སྟོན༌ནུག།83ས༌གནས༌ལ༌ལུ༌ཅིག༌ན༌83མི༌ཚུ༌



  

84 གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགྲོད་ན་ སྐྱེ་ལྡན་རིགས་སྣ་འཛིན་སྐྱོང་མཐུན་འགྱུར་བཟོ་ནི་ལུ་ ཁྲིམས་དོན་དང་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་ཡིག་ཆས། 
 
 

84མཐའ༌འཁོར༌ལུ༌འགྱུར༌བ༌འབྱུང༌མི༌འདི༌84གནམ༌གཤིས༌འགྱུར༌འགྲོད༌ལས༌བརྟེན༌ཏི༌ཨིན༌ཟེར༌མ༌ཤེས༌84ཡང༌ན༌84ག

ནམ༌གཤིས༌འགྱུར༌འགོྲད༌འདི༌ངོ༌མ༌སྦེ༌འབྱུངམ༌ན༌ལུ༌ཡིད༌མ༌ཆེ༌84ཡང༌ན༌84ཁོང༌ར༌ཚུ༌གིས༌འདིའི༌གནོད༌ཉེན༌ཚུ༌འགུར༌དབང༌

ཚད༌ཡོདཔ༌ཨིན༌ན༌གི༌ཡིད༌མ༌ཆེ།84མི༌མང༌ལུ༌ལུང༌ཕྱོགས༌ནང༌འབྱུང༌སྲིད༌པའི༌གནམ༌གཤིས༌འགྱུར༌འགོྲད༌ཀྱི༌ཕན༌གནོད༌དང༌

84འདི༌གདོང༌ལེན༌འབད༌ནི༌ལུ༌མཁོ༌བའི༌ཐབས༌ལམ༌ཚུ༌ངོས༌འཛིན༌འབད༌ནི༌ལུ༌84གཞུང༌དང༌84མི༌སྡེ༌ལས༌ཚོགས༌ཚུ༌གིས༌

84མི༌མང༌ལུ༌གོ༌བརྡ༌སྤྲོད༌ཚུགས། 

མི༌སྡེ༌ནང༌84གནམ༌གཤིས༌ལས༌བརྟེན༌པའི༌གནོད༌ཉེན༌ཚུ༌ལུ༌ག༌ནི༌ཡང༌འབད༌ཐབས༌མེད༌ཟེར༌བའི༌བསམ༌སྤྱོད༌ཚུ༌གདོང༌ལེན༌འབད༌ནིའི༌ཐབས༌

ལམ༌ཚུ༌ཡང༌ 

• གནས༌སྐབས༌དང༌84ཉམས༌མྱོང༌ཚུ༌བརྗེ༌སོར༌འབད༌ནི༌དོན༌ལས༌84ས༌གནས༌ཀྱི༌ཚོགས༌པ༌84ཡང༌ན༌84ཚོགས༌ཆུང༌ཚུ༌བཟོ༌ནི

༌དང༌84ཡར༌དྲག༌བཏང༌ནི། 

• མི༌སྡེ༌ཚུ༌ལུ༌84ཐོན༌ཁུངས༌འགུར༌དབང༌ཆ༌སྤྲོད༌ནི༌དོན༌ལས༌84མཐའ༌འཁོར༌ཀྱི༌འཆར༌གཞི༌གི༌ལས༌རིམ༌ཚུ༌བཙམས༌ནི༌དང༌84

ཡར༌དྲག༌བཏང༌ནི། 

• བརྡ༌དོན༌བརྗེ༌སོར༌འབད༌ནི༌དོན༌ལས༌84མི༌སྡེ༌ཚུ༌གི༌བར༌ན༌84འབྲེལ༌བ༌བཟོ༌ནི།༼ཞིབ༌འཚོལ༌དང༌འཁྲིལཝ༌ད༌84མི༌ཚུ༌གི༌84

དབང༌ཚད༌བཟུང༌མི༌ཅིག༌གིས༌སླབ༌མི༌ལས༌84རང༌དང༌འདྲ༌མཉམ༌ཡོད༌མི༌གིས༌སླབ༌བ༌ཅིན༌ཉན༌བཏུབ༌ཨིན༌པས༽ 
 

༡༡༌༣84གནམ༌གཤིས༌དང༌84གནས༌འགྱུར༌གྱི༌ཐབས༌ལམ༌ཚུ༌84ས༌གནས༌ཀྱི༌རིག༌པ༌ལག༌ལེན༌འཐབ༌ཐོག། 

 

 

 

སྔར་སྲོལ་དང་ ཡུལ་གིྱ་ཤེས་བྱ་ཚུ་གིས་ གནམ་གཤིས་འགྱུར་འགྲོད་དང་ གནས་བསྒྱུར་ ལུ་མཁོ་བའི་ཐབས་ལམ་ཚུ་གི་དོན་ལས་ 

བརྡ་དོན་ཁག་ཆེ་ཏོག་ཏོ་ཚུ་བྱིན་ཚུགས། ཤེས་བྱ་ འདི་གི་གྲངས་སུ་ གནས་གཤིས་གནས་ལུགས་དང་ གནམ་གཤིས་རིག་པ་ཚུ་ཧ་གོ་ནི་ 

ཐོན་ཁུངས་དང་ མི་སྡེ་གི་བར་ན་སྐྱེ་ལྡན་རིག་པའི ་འབྲེལ་བ་ མཐའ་འཁོར་དང་མི་སྡེ་གི་ འགྱུར་བ་ཚུ་ལུ་ 

གནས་འབྲེལ་ག་དེ་སྦེ་བཟོ་ནི་ཨིན་ན་ཚུ་ཚུད།  ཞིབ་འཚོལ་དང་ འདྲི་ལན་ གཞན་ 

གནས༌དོན༌གཙོ༌བོ༌84སྔར༌དང༌84གོྲང༌སེབ༌ཀྱི༌རིག༌པ༌ཚུ༌གིས༌84འགྱུར༌བ༌སྦོམ༌འགྱོ༌བའི༌དུས༌ལུ༌84ལམ༌སྲོལ༌ཡུན༌བརྟན༌སྦེ༌བ
ཞག༌ནི༌དང༌84གནམ༌གཤིས༌འགྱུར༌འགྲོད༌དང༌འབྲེལ༌བའི༌84གཞན༌མི༌སྡེ༌དང༌84ལུང༌ཕྱོགས༌ཚུ༌དང༌བརྗེ༌སོར༌འབད༌ནི༌གི༌གནས༌
འབྲེལ༌གིྱ༌ཐབས༌ལམ༌ཚུའི༌འགུར༌བརྡ༌དོན༌ཁག༌ཆེ༌ཏོག༌ཏོ༌ཚུ༌བྱིན༌ཚུགས།



  

85 གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགྲོད་ན་ སྐྱེ་ལྡན་རིགས་སྣ་འཛིན་སྐྱོང་མཐུན་འགྱུར་བཟོ་ནི་ལུ་ ཁྲིམས་དོན་དང་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་ཡིག་ཆས། 
 
 

ས་གནས་ལས་བརྡ་དོན་བསྡུ་ལེན་འབད་ནི་གི་ཐབས་ལམ་ཚུ་གི་ མཚན་རིག་གི་ གནས་བསྡུ་དང་ 

གནས་སྟངས་དང་བསྟུན་བསྒྱུར་བ་བཟོ་ནི་ལུ་ཕམ་ཐོག་ཡོད། འཛིན་སྐྱོང་ འབད་སའི་ས་གནས་ན་ སྡོད་མི་མི་ཚུ་གིས་ ཞིབ་འཚོལ་པ་ཚུ་ལུ་ 

ས་གནས་འདི་ན་ འགྱུར་བ་ཚུ་ག་དེ་སྦེ་འབྱུང་ཡི་ག་གི་སྐོར་ལས་ འགོ་ཐོག་གནས་ཚུལ་བྱིན་ཚུགས། དཔྱེ་འབད་བ་ཅིན་ ཨ་ལསེ་ཀ་་ལུ་ 
སྐྱེ་ལྡན་རིག་པའི་མཁས་མཆོག་ཅིག་གིས་འབད་བ་ཅིན་ ཨར་ཏྲིག་་གི་སྐོར་ལས་ རང་གིྱ་ཤེས་བྱ་ལས་བརྟེན་ གཅིག་བསྡོམས་ཀྱི་ཞིབ་འཚོལ་ 
འབད་ནི་ལུ་གཞི་འགྱམ་ལེགས་ཤོམ་ཅིག་ཐོབ་ནུག། ས་གནས་ཀྱི་ཤེས་བྱ་ལུ་ བརྩི་འཇོག་ དེ་ལས་གནས་སྟངས་ལ་ལུ་ན་ལུ་ 

འདི་གི་དོན་འཐུས་ཚུ་ཡོདཔ་བཟོ་ནི་དོན་ལས་ རྒྱལ་ ཁབ་ཚུ་གིས་ ཁྲིམས་དང་ གཞན་ ཉེན་སྲུང་གི་ལས་རིམ་ཚུ་བརྩམས་ཏེ་ ས་གནས་ཀྱི་ 

ཤེས་བྱའི་ཕན་པ་ཚུ་ ཕྱི་གི་འཛིན་སྐྱོང་པ་དང་ཞིབ་འཚོལ་པ་ཚུ་ལུ་རྐྱངམ་ཅིག་མེན་པ་ས་གནས་ཀྱི་མི་ཚུ་ལུ་ཡང་ཐོབ་ཚུགསཔ་བཟོ་དགོ། 

འོག་ལུ་བཀོད་མི་ཚུ་སེམས་ཁ་ངེས་དགོ་ 

• གོྲང་གགསེབ་ཀྱི་མི་ཚུ་གིས་ རང་སོའི་ཤེས་བྱ་ཚུ་ དམངས་སྤྱོད་འབད་ནི་དང་ ཐོན་ ཁུངས་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་དོན་ལས་ 

སྔ་གོང་གི་གནང་བ་མ་ལེན་ནི ་འདི་གིས་ གནོད་པ་སྦོམ་འབྱུང་དོ་ཡོད། 

• གནམ་གཤིས་འགྱུར་འགྲོད་ཀྱི་དོན་ལས་  གནས་སྟངས་དང་བསྟུན་བསྒྱུར་བ་ བཟོ་ ནི་གི་མ་དངུལ་ཐོབ་མི་ཚུ་ 

ས་གནས་ཀྱི་མི་བརྡ་དོན་བྱིན་མི་ཚུ་ལུ་བྱིན་ནིའི་དོན་ལས་ འགན་རྒྱ་ཚུ་བཟོ་རུང་། 

• སྔར་ཀྱི་ཤེས་བྱ་འདི་ལུ་ གནམ་གཤིས་འགྱུར་འགོྲད་ཀྱི་གནས་འབྲེལ་དང་ མཚན་ རིག་དང་ 

སྲིད་བྱུས་ཀྱི་དོན་ལས་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ཚུ་གི་མ་ཚད་པར་ དངུལ་ འབྲེལ་དང་ མཛེས་ཧིང་ 

ཆོས་དང་འབྲེལ་བའི་ཕན་ཐོག་ཚུ་ཡོདཔ་ལས་ ཕྱི་གི་ལག་ ལེན་འཐབ་མི་དང་ ཞིབ་འཚོལ་པ་ འགོ་དཔོན་ཚུ་གིས་འདི་ལུ་ 

བརྩི་འཇོག་འབད་ དགོ། 

ས་གནས་དང་ གོྲང་གསེབ་ཀྱི་མི་ཚུ་གི་ གནང་བ་དང་ རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོག་ གནམ་གཤིས་ 

འགྱུར་འགོྲད་ཀྱི་གནོད་ཉེན༌ཚུ༌གི༌དོན༌ལས༌85གནས༌སྟངས༌ཀྱི༌བསྒྱུར༌བ༌དང༌བསྟུན༌བསྒྱུར༌བའི༌ཐབས༌ལམ༌ཚུ༌བཟོ༌ནིའི༌དོན༌ལས༌85ཞི

བ༌འཚོལ༌པ༌ཚུ༌གིས༌མཁོ༌ཆེ༌བའི༌བརྡ༌དོན༌ཁག༌གཉིས༌ངོས༌འཛིན༌འབད༌ཚུགས། 

༡༽85ལུང༌ཕྱོགས༌ནང༌85སྔོན༌དུས༌ཀྱི༌གནམ༌གཤིས༌གནས༌ཚད༌85དང༌འདི༌གིས༌85སྐྱེ༌ལྡན༌གནས༌སྟངས༌ལུ༌གནོད༌ཉེན། 

དཔེར༌ན༌85བོ༌ལི༌བི༌ཡ༌ན༌85ཆུ༌དཀོན༌པའི༌རི༌ཁ༌གི༌ས༌ཆ༌ཚུ༌ལུ༌85གནམ༌གཤིས༌འགྱུར༌འགྲོད༌ཀྱི༌ཉེན༌ཁ༌འབྱུང༌སྲིད༌ནི༌ཨིན༌ན༌ངོས༌འ

ཛིན༌འབད༌ནི༌དོན༌ལས༌85རྒྱལ༌ཡོངས༌གནམ༌གཤིས༌འགྱུར༌འགྲོད༌ཀྱི༌ལས༌རིམ༌གཅིག༌འགོ༌བཙུགས༌ནུག།85ལས༌རིམ༌འདི༌གི༌ཐམི



  

86 གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགྲོད་ན་ སྐྱེ་ལྡན་རིགས་སྣ་འཛིན་སྐྱོང་མཐུན་འགྱུར་བཟོ་ནི་ལུ་ ཁྲིམས་དོན་དང་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་ཡིག་ཆས། 
 
 

གས༌ཡུལ༌འདི༌86གནམ༌གཤིས༌འགྱུར༌འགྲོད༌ཀྱི༌ཕན༌གནོད༌ག༌འདེ༌སྦེ༌ཡོད༌ག༌ཚུ༌86དབྱེ༌ཞིབ༌འབད༌ཞིན༌ན༌ལས༌86འདི༌གི༌དོན༌ལས

༌86གནས༌སྟངས༌དང༌བསྟུན༌ཏེ༌བསྒྱུར༌བའི༌ཐབས༌ལམ༌ཚུ༌བཟོ༌ནི༌ཨིན༌པས།86བོ༌ལི༌བི༌ཡ༌ན༌86གོྲང༌གསེབ༌ཀྱི༌མི༌ཚུ༌གིས༌86ལོ༌མ

ང༌རམ༌ཅིག༌གི༌རིང༌86གནམ༌གཤིས༌འགྱུར༌བ༌འདི༌86སེམས༌ཅན༌དང༌86སྔོ༌ཤིང༌ཚུ༌གི༌འགྱུར༌བ༌བརྟེན༌ཏེ༌ཐོ༌རྐྱབ༌མི༌འདི༌86ལས༌རི

མ༌འདི༌གིས༌ཤེས༌ནུག།86བསམ༌དཔྱད༌འདི༌ཚུ༌ལུ༌བརྟེན༌86མི༌ཚུ༌གིས༌ཁོང༌རའི༌86བཟའ༌འཐུང༌དང༌86ཐོན༌ཁུངས༌86སོ༌ནམ༌ལཱ༌

ལུ༌གནོད༌པ༌འབྱུང༌ནི༌ཨིན༌ན༌86སྔོན༌དཔག༌འབད༌ནུག།86ལོ༌༡༠86གིྱ༌སྔོན༌མི༌སློབ༌བརྒྱ༌ཆ༌༣༠གིས༌ཆར༌དཀོན༌འདི༌དཀའ༌ལང༌སྦོམ

༌ཤོས༌ཅིག༌སྦེ༌བཙི༌རུང༌86ད༌ལྟོ༌མི༌སློབ༌ 

འདི༌དཀའ༌ལང༌སྦོམ༌སྦེ༌བརྩི༌མི༌86བརྒྱ༌ཆ༌ལས༌༥༠༌ལུ༌ཡར༌སེང༌འགྱོ༌ནུག། 

༢༽86སྔོན༌ལུ༌86འགྱུར༌བ༌ཚུ༌ལུ༌གདོང༌ལེན༌གྱི༌ས༌གནས༌ཀྱི༌ཐབས༌ལམ༌དོན༌སྨིན༌ཅན༌ཚུ། 

དཔེར༌ན༌86ཧོན་དྲ་རསི་གི་ས་གནས་མཐའ་ཟུར་ཅིག་ཨིན་མི་སྐུད་ཛུན་གཱལ་ཟེར་མི་འདི་དབྱིན་ལོ་༡༩༩༨ལུ་ཆར་རླུང་མིད་གིྱ་ལོ་ཐོག་གེ་ར་

མེདཔ་མ་བཏང་གིྱ་ མི་སྡེ་ ཉུང་སུ་ཅིག་ཡོད་པའི་སླ་ལས་ཅིག་ཨིན་པས། 

ཞིབ་འཚོལ་པ་ཚུ་གིས་སླབ་མི་ན་ལོ་ཐོག་གིས་ཆུ་ཉུང་སུ་འབད་འཐུང་ནི་དོན་ལས་རྩེ་ཚུ་གཏོགས་ནི་དང་ས་རུད་ལས་བཀག་ནི་དོན་ལས་ལོ་

ཐོག་དང་ཤིང་ཚུ་སྤེལ་ཏེ་བཙུགས་ནི་བརྩི་པའི་སྔར་གིྱ་ཐབས་ལམ་ཚུ་ལོ་ཐོག་ཚུ་ཆར་རླུང་ལས་བཀག་ནི་དོན་ལས་ལག་ལེན་འཐབ་ནུག་ཟེ

ར་ཨིན་པས། ཨིན་རུང་སོ་ནམ་གིྱ་མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭ་དང་ཉེ་འདབ་ཀྱི་ལུང་ཕྱོགས་ཀྱི་ས་གནས་ཚུ་ནང་སྦེ་བ་ཅིན་ཧོན་དྲོ་རན་གྱི་ས་དབྱིབས་ཀྱི

་དོན་ལས་མེན་པ་ས་རྒྱ་ཐང་ན་ལུ་འོས་བབས་ཡོད་པའི་ཐབས་ལམ་ཚུ་སྟོན་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།སྐུན་ཛུན་གཱལ་གི་ཐབས་ལམ་འདི་ཧོན་དྲ་ར

ན་གཞུང་གི་ཆུ་འཐོན་ས་ཁོངས་སྲུང་སྐྱོབ་ལས་རིམ་དང་འཛམ་གླིང་སྤྱི་ཚོགས་སོ་ནམ་ལས་སྡེ་གིས་སྦེ་རྒྱལ་ཁབ་མཐའ་ཡས་མེད་པ་ལུ་སྤེ

ལ་ནུག།  
 

༡༡་༤་ མི་སྡེ་དང་འབྲེལ་བའི་འཛིན་སྐྱོང་གི་དོན་ལས་ སྲིད་བྱུས་ཀྱི་གནད་དོན་གལ་ཅན། 

 

 

 

མི་སྡེ་དང་འབྲེལ་བའི་ གནམ་གཞི་གནས་བསྒྱུར་གིྱ་ལས་རིམ་ཚུ་འགོ་མ་བཙུགས་ པའི་སྔ་ གོང་ ལས་སྲིད་བྱུས་བཙམ་མི་ཚུ་གིས་

ས་གནས་ཀྱི་མི་སྡེ་ཚུ་ལུ་དབང་ཆ་འདི་ སྤྲོད་ནི་དོན་ལས་ དངས་ངེས་ཅན་གིྱ་མི་སྡེ་དང་སྲིད་དོན་གྱི་གནས་སྟངས་ཚུ་ཡོད་མེད་བལྟ་དགོ། 



  

87 གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགྲོད་ན་ སྐྱེ་ལྡན་རིགས་སྣ་འཛིན་སྐྱོང་མཐུན་འགྱུར་བཟོ་ནི་ལུ་ ཁྲིམས་དོན་དང་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་ཡིག་ཆས། 
 
 

ས་གནས་ཀྱི་མི་ཚུ་ལུ་དམངས་གཙོའི་ལམ་ལུགས་ཐོག་ དབང་ཚད་ཕྱིར་སྤེལ་མ་སྤྲོད་བ་ ཅིན་ ས་གནས་ཀྱི་མི་ཚུ་ རང་སོའི་ངོ་ཚབ་ དབང་ཆ་  

ཡང་ན་  སྐྱབས་ཚོལ་མེད་པ་ ཚུལ་ མིན་གིྱ་ དབང་འཛིན་ཅིག་གི་འོག་ལུ་སྡོད་དགོ། 

ཐོམ་ཁུངས་འཛིན་སྐྱོང་འབད་ནི་གི་དབང་ཆ་འདི་ རྒྱལ་ཁབ་མང་རབ་ཅིག་ནང་ དབང་ཚད་  ཕྱེར་སྤེལ་འབད་འདི་འདུག།  

གོང་གི་གནད་དོན་ཚུ་ནང་བཀོད་དོ་བཟུམ་སྦེ་ ཐོན་ཁུངས་ འཛིན་སྐྱོང་འབད་ནིའི་དབང་ཆ་འདི་ ས་གནས་ལུ་སྤྲོད་པ་ཅིན་ 

སྐྱེ་ལྡན་གནས་སྟངས་འགྱུར་ བ་བསྟུན་ གནས་བསྒྱུར་བཟོ་ཚུགས། སྤྱིར་བཏང་འདི་ཚུང་མིན་འདི་སྦེ་ལུ་ ལ་ལུ་ཅིག་ན་ 

ས་གནས་ཀྱིས་འཛིན་སྐྱོང་ལམ་ལུགས་ཚུ་ རང་སོའི་སྐྱེ་ལྡན་གནས་སྟངས་ཀྱི་ལུང་ཕྱོགས་ ཡང་ན་  གནས་སྟངས་ལུ་འཁྲིལ་ཏི་བཟོ་ཚུགས། 

གཞུང་དང་ གཞུང་མིན་ཚོགས་པ་ཚུ་ གིས་ ཐོན་ཁུངས་ལག་ལེན་འཐབ་མི་ཚུ་གི་ གནམ་གཞི་འགྱུར་འགྲོད་ཀྱི་ གནས་འགྱུར་ 

བསྟུན་གནས་སྟངས་ལུ་འགྱུར་བ་བཟོ་ནི་གི་ལྕོགས་གྲུབ་བཟོ་ནི་དོན་ལས་ ས་གནས་ནང་མི་ 

གསརཔ་གཞི་ཆགས་མི་ལས་རྟེན་འཐོན་པའི་བྱ་སྟབས་མ་བདེཝ་ཚུ་བར་ན་ མཐུན་སྒྲིགས་ བཟོ་ནི་རྩིས་པའི་ 

ས་གནས་ཀྱི་འཛིན་སྐྱོང་གི་ལམ་ལུགས་ཚུ་རྒྱུན་གནས་བཅུག་ནི་དང་ ཡར་དྲགས་བཏངནི་ འདི་ལུ་རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་ནི་ཚུ་ཨིན། 

ཨིན་རུང་ བག་ཟོན་དང་ ཐབས་བྱུས་བཙམས་ནི་ཚུ་ རང་བཞིན་ཐོན་ཁུངས་ཀྱི་འཛིན་སྐྱོང་ འདི་ མི་སྡེ་གི་གནད་ཚད་ན་དོན་སྨིན་ཅན་དང་ 

འདྲ་མཉམ་གིྱ་ཐོག་ལས་སྤྲོད་ནི་དོན་ལས་ ཁག་ཆེ། རང་བཞིན་ཐོན་ཁུངས་ཀྱི་འཛིན་སྐྱོང་ ས་གནས་ཀྱི་གནད་ཚད་ལུ་སྤྲོདཔ་ད་ 

སྲིད་བྱུས་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་དང་ དཀའ་ངལ་ཚུ་བྱུང་སྲིད། གནད་དོན་ཚུ་དངས་ལེན་ འབད་དེ་ དཀའ་ངལ་སེལ་དགོཔ་ཚུ་ཡང་ 

• དབང་ཚད་ཆ་ཤས་ཅིག་སྤྲོད་ནི་འདི་གིས་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ལུ་དོག་པ་ ཡང་ན་  ས་གནས་ཀྱི་མི་སྡེ་ལུ་ 

དབང་ཆ་འོས་འབབ་ཅན་སྦེ་སྤྲོད་མ་ཚུགས་པ།༼༡༡་༢ བལྟ༽ 

• ཚབ་ཆེན་གིྱ་དུས་ལུ་གདོང་ལེན་འབད་ནི་དོན་ལས་ ཡུན་བརྟན་མིན་པའི་ཐོན་ཁུངས་ ལག་ལེན་འཐབ་བཅུག་ནི་དོན་ལས་ 

རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་ལྷན་ཁག་ཚུ་ལས་ བཙག་འཐུ་ འགྲུབ་པའི་ ས་གནས་ཀྱི་འགོ་འཁྲིདཔ་ཚུ་འགུར་ སྲིད་འབྲེལ་ལས་ཨེབ་ཤུགས་ 

འབྱུང་ཉེན་འོང་། 

• གཞུང་དང་ ས་གནས་ཀྱི་ལས་སྡེ་གསརཔ་ཚུ་ དེ་ལས་ མི་སྡེ་གི་འཐུས་མི་ཚུ་ལུ་ འགན་ཁྲི་མེད་པ། 

• དབང་ཆ་ཚུ་རྩ་ཁྲིམས་ཀྱི་རྒྱབ་རྣོན་དང་འབྲེལ་ ས་གནས་ཀྱི་འགོ་དཔོན་ཚུ་ལུ་ ཉེན་ སྲུང་དང་ལྡནམ་སྦེ་སྤྲོད་ནི་དང་ 

ལྷན་ཁག་གིས་དབང་ཆ་སྤྲོད་ནི་ལུ་ཚད་འཛིན་བཟོ་ནི་ གི་ཐབས་ལམ། 



  

88 གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགྲོད་ན་ སྐྱེ་ལྡན་རིགས་སྣ་འཛིན་སྐྱོང་མཐུན་འགྱུར་བཟོ་ནི་ལུ་ ཁྲིམས་དོན་དང་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་ཡིག་ཆས། 
 
 

• ལས་སྡེ་གི་ཚད་གཞི་དང་ ལྕོགས་གྲུབ་དང་བསྟུན་ དབང་ཚད་སྤྱོད་ནི་ལུ་ འོས་ འབབ་ཅན་གིྱ་འགན་ཁུར། 

• དྲང་མཉམ་མེད་པའི་ སྔར་སྲོལ་གིྱ་གཙུག་སྡེ་དང་ དབང་འཛིན། 

• ས་གནས་ཀྱི་ རིགས་ཡངན་ ཆོས་ལུགས་ལས་རྟེན་ཏེ་ ཞན་པའི་རིགས་རྩིས་པའི་ སྡེ་ཚན་མཉམ་ཆུང་ཚུ་ སྲུང་སྐྱོབ་འབད་ནི། 

• དབང་ཅན་མི་ཚུ་གིས་ རང་དང་རང་གིས་ཉེ་མཚན་ཚུ་གི་དོན་ལས་ ཐོན་ཁུངས་ཚུ་ འབག་སྟེ་ 
མི་སྡེ་གི་འཐུས་མི་ཡོངས་ལུ་ཐོན་ཁུངས་ཉུང་སུ་ཅིག་ལས་མ་བཞག་པ་ དམངས་གརྩོའི་གཞུང་སྐྱོང་ལུ་གནོད་ནི། 

• གལ་སྲིད་ས་གནས་ཀྱི་གཞུང་གིས་ མཐའ་འཁོར་སྲུང་སྐྱོབ་འབད་ནི་ལུ་ ཐུད་ཤོར་བ་ ཅིན་ 
གཞུང་ལྟེ་བ་ལས་འདི་ལུ་རྒྱབ་སྐྱོར་སྒྲིང་སྒྲིང་སྦེ་མཛད་དགོ། 

• སྒེར༌གིྱས༌ཐོན༌ཁུངས༌འཛིན༌སྐྱོང༌འབད༌ནི༌འདི༌88དབང༌ཆ༌ས༌ས༌གནས༌ལུ༌གནང༌ནི༌གི༌ཚབ༌མ༌ཧྲིལ༌བུ༌སྦེ༌མི༌བཏུབ། 

• མཐའ༌འཁོར༌གིྱ༌གནས༌ཚད༌ཉུང༌སུ༌ཚུ༌88དོན༌སྨིན༌ཅན༌སྦེ༌བསྟར༌སྤྱོད༌འབད༌ནི། 

གནད༌དོན༌འདི༌ཚུ༌88དམིགས༌བསལ༌གིྱ༌88ས༌གནས༌ནང༌དབྱེ༌ཞིབ༌འབད༌དགོཔ༌དང༌གཞུང༌ལྟེ༌བ༌ལས༌88ཁ༌སྐོང༌ཡང༌ན༌88རྒྱབ༌

སྐྱོར༌དགོ༌པའི༌རིགས༌ཀྱིས༌88གཞུང༌ལྟེ༌བའི༌འགན༌ཁུར༌འདི༌88རྒྱུན༌སྐྱོང༌སྦེ༌དགོ༌པའི༌རྒྱབ༌རྣོན།88ཐོན༌ཁུངས༌འཛིན༌སྐྱོང༌འབད༌ནི༌གི༌

དབང༌ཆ༌ཕྱིར༌སྤེལ༌ཡོད༌པའི༌རྒྱལ༌ཁབ༌ཚུ༌ནང༌88སྔར༌སྲོལ༌དང༌88གཡུས༌སྒོ༌གི༌ལམ༌ལུགས༌ཚུ༌ལག༌ལེན༌འཐབ༌ནི༌ལུ༌88གཞུང༌ལྟེ༌

བ༌ལས༌རྒྱབ༌སྐྱོར༌མཛད༌དགོཔ༌མ༌ཚད༌ཁོང༌རའི༌དབང༌ཆ༌ནང༌ཡོད༌པའི༌གནད༌དོན༌ཚུ༌གི༌དོན༌ལས༌88འགན༌ཁུར༌ཧྲིལ༌བུ༌འབག༌དགོ། 

 

 

 

 

 

 

༡༡༌༢88སྤྱིར༌བཏང༌གི༌དབང༌བའི༌ཐོངན༌ཁུངས༌འཛིན༌སྐྱོང༌གི༌དོན༌ལས༌88ཨི༌ལི༌ནོར༌88ཨོས༌ཀྲོམ༌གྱིས༌བཟོ༌བཀོད༌གཞི༌རྩ༌བརྒྱད།སྤྱི་ལོ་
༢༠༠༩འི་ལོ་ནང་ ཨི་ལི་ནོར་ ཨོས་ཀྲོམ་ལུ་ དཔལ་འབྱོར་གིྱ་གཟེངས་བསྟོད་ཀྱི་བཏགས་མ་ཅིག་གནང་ནུག། འདི་ཡང་ དམངས་ཀྱི་ 
རྒྱུ་གངོས་ཀྱི་བདག་དབང་འགུར་ཨིན་ལས། དམངས་ཀྱི་རྒྱུ་དངོས་ཀྱི་གཞུང་སྐྱོང་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ནི་དོན་ལས་ ཐོན་ཁུངས་འཛིན་སྐྱོང་གི་ 
དབང་ཆ་འདི་ ས་གནས་ལུ་སྤྲོདཔ་ད་  མོ་གི་བཟོ༌བཀོད༌གཞི༌རྩ༌བརྒྱད་འདི་སེམས་ཁ་བཞག་དགོ། འདི་ཚུ་ཡང་ 
༡་ ཐོན་ཁུངས་ཀྱི་ས་མཚམས་དང་ ཐོན་ཁུངས་ཚུ་འགུར་ག་གིས་དབང་ཆ་ཡོདཔ་ཨིན་ན་ཚུ་ ཧིང་སང་ས་སྦེ་བཟོ་ནི། 
༢་ ས་གནས་ཀྱི་ཐོན་ཁུངས་ཚུ་ བགོ་སྤེལ་འདི་དོན་ལས་ ལམ་ལུགས། 
༣་ ཐོན་ཁུངས་བགོ་སྤེལ་འབད་མི་ཚུ་ འགོྲད་ཐག་ཆོད་ནི་ནང་ བཅའ་མར་གཏོགས་ཚུགས་ནི་དོན་ལས་ 
དམངས་ཀྱི་གདམས་ཁ་གི་ལམ་ལུགས། 
༤་ ཐོན་ཁུངས་བགོ་བཀྲམ་འབད་མི་གི་འགྲལ་ལས་ཨིན་མི་ ལྟ་རྟོག་པ་ཚུ་གིས་ ལྟ་རྟོག་དོན་སྨིན་ཅན་སྦེ་འབད་ནི། 
༥་ རྩོད་ཉོགས་འདུམ་འགྲིག་འབད་ནི་དོན་ལས་ མ་དངུལ་ཉུངམ་དང་ བགོ་སྐབས་འཇམ་ཏོག་ཏོ་ཡོད་པའི་ཐབས་ལམ་ཚུ། 
 



  

89 གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགྲོད་ན་ སྐྱེ་ལྡན་རིགས་སྣ་འཛིན་སྐྱོང་མཐུན་འགྱུར་བཟོ་ནི་ལུ་ ཁྲིམས་དོན་དང་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་ཡིག་ཆས། 
 
 

 

 

 

༡༡་༢ གནང་ཐབས་ཡོད་པའི་ ས་གནས་དང་  གཞུང་ལྟེ་བའི་དབང་ཚད། 

ས་གནས་གཞུང་གིས་འགྲོད་ཐག། མཉམ་རུབ་ཀྱི་འགྲོད་ཐག། གཞུང་ལྟེ་བ་གི་འགྲོད་ཐག།

ཐོན་ཁུངས་ཚུ་བསྡུ་ལེན་འབད་ནི་ ཉ་བཟུང་ནི་ ཡང་ན་  
ཤ་བདའ་ནི་ཚུ་གི་ གོ་བཙུག་ནི་ དུས་ཚོད། 

ཐོན་ཁུངས་ཚུ་
ལག་ལེན་འཐབ་མི་སྡེ་ཚན་ཚུ་ལུ་ 
བགོ་བཀྲམ་འབད་ནི། 

རྩ་ཁྲིམས་ཅན་གྱི་ཐོབ་དབང་དང་
ཉེན་སྲུང་ཚུ་ བསྟར་སྤྱོད་འབད་ནི། 

འཕྲུལ་ཆས་དང་ཐོག་བསྡུ་ནིའི་དུས་ཚོད་རྩིས་པའི་ 
ཐོག་བསྡུ་ནི་ཐབས་ལམ། 

ས་གནས་ཀྱི་འཛིན་སྐྱོང་ལམ་ལུགས་ན་
དྲང་མཉམ་དང་ 
དམངས་གརྩོའི་འཐུས་མི་ 
ཡོད་མེད་ཀྱི་བརྟག་ཞིབ། 

འགོྲ་བ་མིའི་དབང་ཆ་ཚུ་བསྟར་སྤྱོད་འབད་
ནི། 

ཐོབ་ལམ་གིྱ་འཐུས་དང་ 
ཆུང་རིམ་གྱི་གཞི་རྩོད་ཀྱི་ཉེས་ཆད་བཟོ་ནི། 

མི་མང་འབྲེལ་གཏོགས་དང་
གདངས་བསལ་གིྱ་དགོས་མཁོ་ཚུ། 

དྲགས་པའི་ཐོག་ལས་ 
ཐོན་ཁུངས་ཉོན་སྲུང་དང་ 
དམ་འཛིནའབད་ནི།་ 

གནས་མ་གནས་ཀྱི་ལྟ་རྟོག་དང་ སྐྱེ་ལྡན་རིགས་པའི་ 
ཚུལ་སྟོན་ཚུ། 

བཏོན་རུང་བའི་ཐོན་ཁུངས་ཀྱི་བསྡོམས། རྒྱལ་སྤྱིའི་ཆིངས་ཡིག་ཚུགི་འབད་དགོཔ་
ཚུ་དང་ གནས་མ་གནས། 

ཐོན་ཁུངས་ཚུ་སླར་ལོག་འབྱུང་ནི་དོན་ལས་ 
གནས་སྐབས་ཀྱི་སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་ས་གནས་ངོས་འཛིན། 

དམིགས་བསལ་གིྱ་གནས་བྱིན་གིྱ་ལས་
འགུལ་ཡང་ན་ 
སྒེར་སྡེའི་ལས་སྡེ་ལས་རྩིས་པའི་ 
མ་དངུལ་གྱི་གདམ་ཁ། 

རྒྱལ་ཁབ་ནང་འཛུལ་མི་མི་རློབ་ཀྱི་འགྲོད་
ཐག། 

སྔར་སྲོལ་ཡང་ན་ འཇིག་ཉེན་ཅན་གིྱ་སེམས་ཅན་གིྱ་དོན་ལ རྒྱལ་སྤྱིའི་མཐའ་འཁོར་གྱི་དཀའ་ངལ་བ



  

90 གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགྲོད་ན་ སྐྱེ་ལྡན་རིགས་སྣ་འཛིན་སྐྱོང་མཐུན་འགྱུར་བཟོ་ནི་ལུ་ ཁྲིམས་དོན་དང་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་ཡིག་ཆས། 
 
 

ཆོས་ལུགས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་ཀྱིས་དབང་བའི་ཐོན་ཁུ
ངས་ལག་ལེན་དང་ ཐོབ་དབང་། 

ས་འགོྲད་ཐག། སལ་འཐབ་ལུ་ 
རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་འགུར་འགྲོད་ཐ
ག། 

 

གནས་གཞི་གནས་སྟངས་ཀྱི་འགྱུར་བ་དང་བསྟུན་ཏེ་བསྒྱུར་བ་བཟོ་ནི་གི་མི་སྡེ་འཛིན་སྐྱོང་གི་དོན་ལུ་ཡོད་པའི་ཁྲིམས་ལུགས་ཚུ་གིས་ 

ཁག་ཆེ་བའི་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་༢ སེལ་ དགོ་ དེ་ཡང་ 

༡་ གཞུང་ལྟེ་བ་ལས་བར་དཀྲོགས་མེད་པར་ གནས་སྟངས་དང་འཁྲིལ་བའི་བསྒྱུར་བ་བཟོ་ ནི་དོན་ལས་ 

དུས་འཕྲོད ་ལས་ལེན་དགོ་པའི་གྲོས་ཐག་ཚུ་བཅད་ནི་གྱི་བགོ་སྐབས་ཚུ་ ས་ གནས་དང་  མི་སྡེ་གི་ཐོན་ཁུངས་འཛིན་སྐྱོང་པ་ཚུ་ལུ་སྤྲོད་དགོ། 

༢་ ཐོན་ཁུངས་འཛིན་སྐྱོང་པ་ཚུ་གིས་ཁྲིམས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་འབད་དོ་ག་ཤེས་ནི་དོན་ལས་ མི་སྡེ་གི་ནང་འཁོད་ན་དང་ བར་ན་  

ཐོན་ཁུངས་ལུ་བགོ་སྐབས་འདྲ་མཉམ་སྦེ་བྱིན་དོ་ག་དང་ གོྲས་ཐག་བཅད་ནི་ནང་ གདངས་སང་དང་མི་གི་གྲལ་གཏོགས་ཡོད་མེད་ 

ས་གནས་ཀྱིས་ གཞུང་གི་གྲོས་ཆོད་ལས་བརྟེན་ཉམ་རྒུད་འབྱུང་མི་ཚུ་ལུ་ མཐོ་གཏུགས་འགྱོ་ས་ཚུ་ཡོད་ མེད་ཚུ་ངོས་འཛིན་འབད་དགོ། 

གོང་གི་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་ཚུ་སེལ་ཐབས་ལུ་ ཐོན་ཁུངས་འཛིན་སྐྱོང་གི་གྲོས་ཐག་ཚུ་ དབྱེ་ཁག་བཟོ་བ་ཅིན་ ཕན་པ་འོང་། 

གོྲས་ཐག་གི་དབྱེ་ཁག་༣ སྦེ་ངོས་འཛིན་འབད་ཚུགས་ པས་ ༡་ ས་གནས་ཐོན་ཁུངས་འཛིན་སྐྱོང་པ་ཚུ་གི་ གདམ་ཁ་ནང་ཡོད་མི། 

༢་ གཞུང་ལྟེ་ས་དང་ ས་གནས་གཞུང་སྤྱི་རུབ་ཐོག་ལས་གནང་དགོ་པའི་ གདམ་ཁ། 

༣་ རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་གནས་ཚད་ནང་ སེལ་དགོ་པའི་གནད་དོན། 

 

༡༡་༥ མ་ལས་ནང་ གནས་བསྒྱུར་དང་བསྟུན་ མི་སྡེ་འཛིན་སྐྱོང་། 

 

 

 

གནད་དོན་གཙོ་བོ་ ས་གནས་དང་  གོྲང་གསེབ་ཀྱི་ཐོན་ཁུངས་འཛིན་སྐྱོང་ཚུ་ གནས་བསྒྱུར་དང་བསྟུན་འདི་འོང་ནི་སྒོ་སྐབས་ཡོདཔ་

ལས་ གནམ་གཞི་འགྱུར་བ་ལས་བརྟེན་གནས་བསྒྱུར་གྱི་སྲིད་བྱུས་ཚུ་ བཙམ་ནི་དང་ ལག་ལེན་མ་འཐབ་པའི་སྔ་གོང་ལས་ འ་ནི་ 

འབད་སྲོལ་ཡོད་མི་ཚུ་ བརྟག་ཞིབ་འབད་ནི་འདི་ཁག་ཆེ།
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སྐྱེ་ལྡན་རིགས་པའི་གནས་སྟངས་ལུ་བསྒྱུར་བ་དང་བསྟུན་ བསྒྱུས་བཅོས་བཟོ་ནི་གི་ དཔྱེ་ཁག་ཆེ་ཏོག་ཏོ་ཅིག་ 

ཨཕ་རི་ཁའི་ས་གནས་མ་ལས་ལུ་འདུག། མ་ལས་ཀྱི་ ཞིབ་ འཚོལ་པ་ཚུ་གིས་ འཛིན་སྐྱོང་གི་རིམ་པ་འདི་ གཡུས་དང་ 

གཡུས་ཚན་གིྱ་ནང་འཁོད་ནང་ ལུང་ཕྱོགས་ཀྱི་རིམ་པ་སྦེ་ངོས་འཛིན་འབད་ནུག། 

 

གཡུས་ཀྱི་རིམ་པ། 

གཡུས་ཀྱི་རིམ་པ་ན་ དམངས་ཀྱི་དབང་བའི་ཐོན་ཁུངས་འཛིན་སྐྱོང་འབད་ནི་དོན་ལས 

• ཐོན་ཁུངས་ལུ་ཐོབ་དབང་གི་དུས་ཚོད་དང་ ཐོག་བསྡུ་ནིའི་ཐབས་ལམ་ ཐོབ་དབང་ 

འདི་ག་གིས་སྤྱོད་ནི་ཨིན་ན་ཚུ་གི་འགུར་དུས་ཚོད་སྟབས་བདེ་ཏོག་ཏོ་ཅིག། 

• བསྟར་སྤྱོད་འབད་མི་ལས་ཚབ་འདི་གིས་ཐོན་ཁུངས་ལྟ་རྟོག་འབད་ནི་དང་ ཁྲིམས་འགལ་པ་ཚུ་ལུ་ཉེས་པ་བཀལ་ནི། 

• ཉེས་པ་གི་ཚབ་ཆེན་དང་བསྟུན་ ཉེས་ཆད་དང་ ཉེས་ཁྲིམས་ཚུ་ཕབ་སེང་འབད་ནི། 

• མི་སྡེ་ནང་ཡོད་པའི་གཙུག་སྡེ་ཅིག་ལུ་ ལམ་ལུགས་ཚུ་ བསྒྱུར་བཅོས་འབད་ནི་ དབང་ཚད། 

གཡུས་ཚན་གྱ་ིནང་འཁོད་ཀྱི་གནད་ཚད་ནང་། 

མ་ལས་ནང་ སྤྱིར་དབང་ཀྱི་ཐོན་ཁུངས་གཡུས་ཚན་ནང་འཁོད་ནང་ འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་ ཐངས་ཚུ་ཡང་ཐོན་ཁུངས་དམ་འཛིན་དང་ 
ཐོབ་དབང་ལེ་ཤ་སྦེ་འབད་ནི། 

ས་ཧིལ་གིྱ་ལུང་ཕྱོགས་ནང་ལུ་ ཆུ་དང་ ཉ་བཟུང་སའི་ས་གནས་ཚུ་ མི་སོ་སོར་གི་བདག་ དབང་ལུ་ཨིན། འདི་དང་འདྲཝ་སྦེ་ ཆུའི་གཤམ་དང་ 
ཆུའི་ནང་ཡོད་པའི་སྔོ་ཤིང་ཚུ་ ལུ་ཡང་བདག་པོ་སོ་སོར་སྦེ་འདུག། ཆུའི་རྩ་དང་ འདི་བསྐྱེད་པའི་ས་གཞི་གཉིས་བདག་དབང་སོ་ སོར་སྦེ་ཡོད། 
ལམ་ལུགས་འདི་གིས་ ས་ཆ་ཡང་ན་  ཆུ་ལུ་ བདག་དབང་བཟུང་མི་ལེ་ཤ་སྦེ་ ཡོད་མི་འདི་ངོས་འཛིན་འབདཝ་ཨིན། 
བདག་དབང་གི་ལམ་ལུགས་འདི་བཟུམ་ག་འདེ་སྦེ་ འབྱུང་ཡི་ག་ཚུ་ཞིབ་འཚོལ་འབད་དགོཔ་འདུག།  

དབང་ཚད་གཡུས་ཚུ་ལས་མེན་པའི་ མི་ངོམ་ཚུ་ལུ་ ཐོན་ཁུངས་ཀྱི་གོྲས་ཐག་འཆོད་ནི་ལུ་ དམིགས་བསལ་གིྱ་དབང་ཚད། 

གནས་སྟངས་ལ་ལུ་ཅིག་ནང་ ཐོན་ཁུངས་ཀྱི་འཛིན་སྐྱོང་དང་ ཐོན་ཁུངས་ཡོད་པའི་ས་ཆ་ ཡང་ན་ཆུ་ སོ་སོར་སྦེ་ཨིན་པས།  



  

92 གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགྲོད་ན་ སྐྱེ་ལྡན་རིགས་སྣ་འཛིན་སྐྱོང་མཐུན་འགྱུར་བཟོ་ནི་ལུ་ ཁྲིམས་དོན་དང་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་ཡིག་ཆས། 
 
 

གཡུས་ཁག་ནང་འཁོད་ནང་གི་གཙུག་སྡེ་ཚུ་གིས་ ཐོན་ཁུངས་འཛིན་སྐྱོང་མཉམ་འབྲེལ་སྦེ་ འབད་ནི། 

གཡུས་མཚན་གིྱ་གནས་ཚད་ནང་གི་ཐོན་ཁུངས་འཛིན་སྐྱོང་བཟུམ་སྦེ་ གཡུས་མཚན་ཁག་ གི་གནས་ཚད་ནང་ཡང་ 
ཐོན་ཁུངས་འཛིན་སྐྱོང་གི་ལམ་ལུགས་ཚུ་བསྟར་སྤྱོད་འབད་ནི་དོན་ ལས་ ལམ་ལུགས་དགོ།  

ལུང་ཕྱོགས་ཀྱི་གནས་ཚད་ནང་། 

ལུང་ཕྱོགས་ཀྱི་གནས་ཚད་ནང་ གནས་གཞི་འགྱུར་འགྲོད་ཀྱིས་ མི་སྡེ་ཐོན་ཁུངས་འཛིན་ སྐྱོང་གིས་སེལ་མ་ཚུགས་པའི་ 

དཀའ་ངལ་ཚུ་འཐོན་འོང་། འདི་གིས་སྦེ་ མི་སྡེ་འཛིན་སྐྱོང་ གི་གཙུག་སྡེ་ཚུ་གིས་ དཀའ་ངལ་ཚུ་སེལ་འཐབ་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་ནི་ལུ་ 

འགན་ཁུར་ སྦོམ་རང་གཞུང་ལུ་ཡོདཔ་ཨིན། གཙུག་སྡེ་འདི་ཚུ་ཡང་  

ཐོན་ཁུངས་འཛིན་སྐྱོང་འབད་མི་ སྔར་ལས་ས་གནས་དང་གཡུས་ཚན་འདི་རྒྱུད་འགྱོ་མི་ ཕྱི་ཁ་ལས་ཨིན་མི་ཚུ་གི་བར་ན་ རྟེན་འཇགས་གི་ 

མཐུན་འགྲིག་བཟོ་ནི། 

ཕྱིའི་མི་ནང་ན་འཛུལཝ་ད་གི་ དཀའ་ངལ་སེལ་ནི་དོན་ལས་ འཐུན་འགྲིག་འདི་ བྱ་སྐྱེད་ གཏང་ཆོག དཔྱེ་སྦེ་བ་ཅིན་ མ་ལས་ན་ 

ཡུན་བརྟན་མེད་པའི་འཕྲུལ་ཆས་ཚུ་ བཀག་འཛིན་ འབད་ཡོད་༼ཉ་ཙ་མེད་བཏང་ནི་ནུས་པ་ཡོད་པའི་ དྲྭ་བཀག་འཛིན་འབད་ཡོད༽ 

ཡོད༽དང་ ནོར་སྒར་་རྩིས་པའི་ ནོར་ཁྱུ་འགྱོ་སའི་ལམ་བརྡ་འདི་ སོ་ནམ་གིྱ་ལཱ་བཀག་འཛིན་འབད་ནི། གནམ་གཞི་འགྱུར་འགྲོད་ལས་བརྟེན་ 

རྟེན་འཇགས་ཀྱི་དོན་ལས་སྦེ་ མི་ཚུ་སྡོད་གནས་ མེདཔ་བཟོ་བའི་དཀའ་ངལ་འདི་ སྔར་གིྱ་ལམ་ལུགས་ཚུ་གིས་སེལ་ཚུགས་པ་ལཱ་ཁག་འོང་ 

ནི་ཨིནམ་ལས་ གཞུང་གི་འདི་ལུ་རྒྱབ་སྐྱོར་འདི་ཁག་ཆེཝ་སྦེ་འཐོན་འོང་། 

 ནོར་འཚོ་མི་དང་ ཉ་རོགསཔ་ དེ་ལས་གཞན་ཕྱི་ཁ་ལས་འོང་མི་ ཐོན་ཁུངས་འཛིན་སྐྱོང་པ་ ཚུ་ 
ས་གནས་ཀྱི་ཐོན་ཁུངས་འཛིན་སྐྱོང་འབད་ནིའི་ལམ་ལུགས་ཧ་གོ་ནི་དང་ འདི་ལུ་གནས་ ནི་དོན་ལུ་ ཁག་ཆེ་བའི་ལཱ་སྣ་ཚུ། 

གནས་སྤོ་འོང་མི་ཚུ་ ཐག་རིང་ས་གི་ལུང་ཕྱོགས་ནང་ལས་འོང་ནི་དང་ འདི་ལས་བརྟེན་ ས་གནས་ཀྱི་ཁྲིམས་ཚུ་ཧ་མི་གོ། འདི་དང་འདྲཝ་སྦེ་ 

ས་གནས་ཀྱི་མི་ཚུ་གིས་ གནས་སྤོ་ འོང་མི་ཚུ་གི་ ལུགས་སྲོལ་ཚུ་ཧ་མ་གོཝ་ལས་ ཚུལ་མཐུནམ་སྦེ་འབྲེལ་བ་འཐབ་མི་ ཚུགས། 

གཞུང་གིས་རྒྱབ་སྐྱོར་ལཱ་སྣ་ཚུ་ཡང་ 

• ས་གནས་ན་གསརཔ་འོང་མི་ཚུ་ལུ་ ལམ་སྲོལ་འགུར་གོ་བརྡ་སྤྲོད་ནི་དང་ 

ཐོན་ཁུངས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་ཚུ་མ་འཐོན་པའི་སྔ་གོང་ལས་སེལ་ནི། 



  

93 གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགྲོད་ན་ སྐྱེ་ལྡན་རིགས་སྣ་འཛིན་སྐྱོང་མཐུན་འགྱུར་བཟོ་ནི་ལུ་ ཁྲིམས་དོན་དང་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་ཡིག་ཆས། 
 
 

• མཐུན་འགྲིག་དང་ འགན་ཡིག་གསརཔ་བཟོ་ནི་དོན་ལས་ ས་གནས་ཀྱི་མི་ཚུ་དང་ གནས་སྤོ་འོང་མི་ཚུ་གི་བར་ན་ 

ཞལ་འཛོམས་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི། 

• གནོད་འཚེ་ཚུ་འབྱུང་མི་བཅུག་ནི་དོན་ལས་ རྩོད་ཉོགས་ཚུ་གྲལ་སླ་འཛུལ་ནི་ འདི་ལུ་ དྲང་བདེན་ཐོག་ལས་འབད་ དེ་ལས་ 

ས་གནས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་ཚུ་ འོས་བབས་དང་བསྟུན་དངས་ལེན་འབད་དགོ། 

སྟབས་མ་བདེ་བའི་སྐབས་སུ་ གནས་སྤོ་འོང་མི་ཚུ་ལུ་ས་གནས་ཀྱི་ཁྲིམས་ལས་ ཡངས་ཆ།  

མ་ལས་ཀྱི་གཡུས་ཚན་ཚུ་ནི་ སྟབས་མ་བདེ་བའི་སྐབས་སུ་ གནས་སྤོ་འོང་མི་ཚུ་ལུ་ ས་གནས་ཀྱི་ཁྲིམས་ལས་ ཡངས་ཆ་འདུག། 

འདི་བཟུམ་མའི་གནས་སྟངས་འདི་ཡང་ གནས་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་གནས་སྟངས་ ཆུ་རུད་ཡང་ན་ སྐེམ་ཐེན་ཚུ་ཨིན། 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

94 གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགྲོད་ན་ སྐྱེ་ལྡན་རིགས་སྣ་འཛིན་སྐྱོང་མཐུན་འགྱུར་བཟོ་ནི་ལུ་ ཁྲིམས་དོན་དང་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་ཡིག་ཆས། 
 
 

 

ལེའུ་༡༢ མི་མང་གི་དབང་བའི་ས་ཆ་དང་ ཆུ་འགུར་སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་ས་གནས། 

གནམ་གཞི་འགྱུར་འགོྲད་ཀྱིས་ ད་ལྟོ་ཡོད་པའི་ས་ཆ་དང་ཆུ་འབྲེལ་གྱི་སྲུང་སྐྱོབ་ས་ གནས་དང་  
གསརཔ་གཞི་བཙུགས་འབད་ནི་གི་སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་ས་གནས་ཀྱི་བཟོ་བཀོད་ ལུ་ཡང་བྱ་སྟབས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་ཚུ་བྱིན་དོ་ཡོདཔ་ཨིན། 
སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་ས་གནས་མང་ ཤོས་ཅིག་ནང་རང་ རང་སོའི་ཚ་མཚམས་བསྐྱལ་ཞིན་ན་ལས་ གོང་འཕེལ་གྱི་ལཱ་ཚུ་ འབད་མ་བཅུག་པར་བཞག་སྟེ་ 
འཛིན་སྐྱོང་འབདཝ་ཨིན་མས། ཨིན་རུང་ གནམ་གཞི་འགྱུར་འགྲོད་ལས་རྟེན་པའི་དཀའ་ངལ་གདོང་ལེན་འབད་ནི་དོན་ལས་ 
ས་ཆ་མང་རབ་ཅིག་གོང་འཕེལ་གིྱ་མེདཔ་བཏང་བའི་སླ་ལས་ ས་ཆ་དུམ་གྲ་ཅིག་སྲུང་ 
སྐྱོབ་ཀྱི་དོན་ལས་བཞག་མི་འདི་གི་འཐུས་ག་ཟེར་བའི་དོག་པ་འདུག། གལ་སྲིད་ གནམ་གཞི་གི་གནས་སྟངས་ཚུ་ཚད་ལས་འགལ་སོང་བ་ཅིན་ 
རིགས་སྣ་ཚུ་ས་གནས་ སོ་སོར་ལུ་གནས་སྤོ་འགྱོ་ནི་གི་ཉེན་ཁ་ཡོད།  

འདི་དང་འདྲཝ་སྦེ་ མི་མང་གིས་གནམ་གཞི་འགྱུར་འགྲོད་ལས་ཉེན་སྐྱོབ་ཀྱི་དོན་ལས་ འགོ་དཔོན་ཚུ་ལུ་ 
སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་ས་གནས་མངམ་སྦེ་བཞག་དགོ་པའི་ཞུ་བ་འོང་། སྲུང་ སྐྱོབ་ཀྱི་ས་གནས་དོན་ལས་ 
སའི་ཆགས་ལུགས་ཀྱི་ཐབས་ལམ་འདི་དགོཔ་ཨིན། ཐབས་ལམ་འདི་གིས་ སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་ས་གནས་ སྲུང་སྐྱོབ་དང་གོང་འཕེལ་གྱི་ལཱ་༢ ཆ་ 
ཡོད་པའི་ས་གནས་ མིའི་སྡོད་གནས་ཡོད་པའི་ས་གནས་ཚུ་གེ་ར་ རང་སོའི་ གདམ་ཁ་ ལྟར་ 
སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་གནས་ཚད་ཚུ་གི་འོག་ལུ་བསྡུཝ་ཨིན། སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་དམིགས་ཡུལ་ ངོ་མ་རང་ 
ད་ལྟོ་ཡོད་པའི་རིགས་སྣ་ཚུ་ག་ཨིནམ་བཞག་ནི་མེད་པ་ཞིན་ན་ རིགས་སྣ་ གསརཔ་ཚུ་ཡང་སྐྱེད་བཅུག་དགོ། 

ཨིན་རུང་  གནམ་གཞི་འགྱུར་འགྲོད་ལས་བརྟེན་པའི་གནས་སྟངས་ལུ་བསྒྱུར་བ་ བཟོ་ནི་དོན་ལས་ མི་སྡེ་དང་ 
སྲིད་དོན་ལུ་ཐོག་སྦོམ་སྦེ་མ་བསྐྱལ་བ་ ས་ཆ་གེ་ར་སྲུང་ སྐྱོབ་གིྱ་དོན་ལས་བཞག་ནི་འདི་འབད་མི་ཚུགས། གནད་དོན་༣ འཐོན་མི་ཡང་ 

• ཚད་འཛིན་གིྱ་མི་མང་ཐོན་ཁུངས་ཚུ་གནམ་གཞི་ལས་སྐྱོབ་ཐབས་ལུ་ མི་མང་ 

སྲུང་སྐྱོབ་ས་གནས་ཀྱི་འཐུད་འབྲེལ་འདི་སྐྱར་བཟོ་འབད་དགོ། 

• སྒེར་གིྱ་དབང་བའི་ས་ཆ་འགུར་ ཉམས་སྲུང་དང་ སྲུང་སྐྱོབ་འདི་ཁག་ཆེ། 

• གཞུང་དང་ སྒེར་གི་བར་ན་མཉམ་འབྲེལ་འདི་ལེགས་ཤོམ་བཞག་ཚུགས་པ་ཅིན་ 

གནས་སྟངས་དང་བསྟུན་པའི་བསྒྱུར་བ་ཚུ་གི་ཕན་པ་གཞུང་དང་ སྒེར་༢ ཆ་ར་  ལུ་འོང་། 

ལེའུ་འདི་ནང་ གཤམ་བསལ་གིྱ་གནད་དོན་ཚུ་ཡོད་ 



  

95 གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགྲོད་ན་ སྐྱེ་ལྡན་རིགས་སྣ་འཛིན་སྐྱོང་མཐུན་འགྱུར་བཟོ་ནི་ལུ་ ཁྲིམས་དོན་དང་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་ཡིག་ཆས། 
 
 

• གནམ་གཞི་བསྒྱུར་བ་དང་བསྟུན་ གནས་སྟངས་ལུ་བསྒྱུར་བའི་གནད་དོན་ཚུ་ སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་ས་གནས་ཀྱི་བཟོ་བཀོད་ནང་བཙུག་ནི། 

• སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་ས་གནས་ཚུ་གི་བར་ན་ འཐུན་འབྲེལ་ལེགས་ཤོམ་བཟོ་ནི། 

• འགྱུར་བའི་གནས་སྟངས་བཟོ་ནི་ལུ་ མི་སྡེ་གི་འགན་ཁག་དང་ འདི་གི་ ཕན་པ་བགོ་བཤའ། 

• ས་མཚམས་འགལ་ཏེ་དང་ རྒྱལ་སྤྱི་གི་གནས་ཚད་ནང་ཡོད་པའི་སྲུང་སྐྱོབ་ ཀྱི་ས་གནས་དོན་ལུ་མཉམ་འབྲེལ། 

• ས་མཚམས་འགལ་ཏེ་ཡོད་པའི་རིགས་སྣའི་དོན་ལུ་ཁྲིམས་དང་ སྲིད་བྱུས་ ཀྱི་ངོས་ལེན། 

༡༢་༡ སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་ས་གནས་ཀྱི་བཟོ་བཀོད་ནང་ གནམ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་གདོང་ལེན་ ཚུ་བཙུག་ནི། 

 

 

སྐྱེས་ལྡན་རིགས་སྣ་ཚུ་གནམ་གཞི་འགྱུར་འགྲོད་ལུ་ གནས་ཚུགསཔ་བཟོ་ནི་དོན་ལས་ 

སྲིད་བྱུས་ཀྱི་དགོས་དོན་ངོ་མ་འདི་ར་ད་ལྟོ་ཡོད་པའི་སྲུང་སྐྱོབ་ས་གནསའི་འགྲལ་ཁ་ ས་ཆ་ ཁ་སྐོང་བསྐྱལ་ནི་འདི་ཨིན། 

སྲིད་བྱུས་བཙམས་མི་ཚུ་གིས་ སྲུང་སྐྱོབ་ས་གནས་ཀྱི་ བཟོ་ བཀོད་སྒྲིགསཔ་ད་ རིམ་འགྱུར་གིྱ་གནད་ངོ་མ་སྦེ་ 

འགྱོ་སྲིད་པའི་ས་གནས་ཚུ་ཚུདཔ་སྦེ་ འབད་དགོ། ས་གནས་འདི་ཚུ་ངོས་འཛིན་འབད་ནི་ལུ་ ལུང་ཕྱོགས་དང་ ས་གནས་ཀྱི་ 

འཕྲུལ་ཆས་དྲག་ཤོས་ཚུ་ལས་བརྟེན་འབད་ཚུགས། མ་འོངས་པའི་སྲུང་སྐྱོབ་ས་གནས་ངོས་ འཛིན་འབད་ནི་ལུ་ 

སྐྱེས་ལྡན་རིག་པའི་མཚན་རིག་གིས་ གཙོ་རིམ་ཚུ་བཀོད་འདི་འདུག 

• ཉམས་གསོ་གི་དམིགས་ཡུལ་འདི་ མ་འོངས་པའི་དོན་ལས་བཙམས་དགོ་ ལཱ་ཁག་སྦེ་བཙམས་པའི་ཉམས་གསོ་གི་ལཱ་ཚུ་ 

གནས་གཞི་གནས་སྟངས་ཀྱི་ ཉམས་གསོ་གི་ས་ཁོངས་ ཡང་ན་  ཉམས་གསོ་གི་དམིགས་ཡུལ་འདི་ བརྩི་འཇོག་ 

མ་འབད་བ་ཅིག་འདི་དོན་སྨིན་ཅན་སྦེ་འབད་མི་ཚུགས།  

• སྐྱེ་ལྡན་གནས་སྟངས་ཀྱི་རིམ་ལུགས་སྲུང་སྐྱོབ་དང་འདི་དགོས་མཁོ་ རིགས་སྣ་གཅིག་རྐྱངམ་ཅིག་ཉམས་སྲུང་འབད་མི་འདི་གིས་ 

སྐྱེ་ལྡན་རིགས་སྣའི་ རིམ་ལུགས་དང་ འདི་ཚུ་གིས་གནམ་གཞི་འགྱུར་འགྲོད་ཀྱི་གདོང་ལེན་ལུ་བཟོ་འོང་། རིགས་སྣ་ག་ཅི་ཨིན་རུང་ 

རིམ་ལུགས་འདི་གི་སླ་ཁ་ཨིན། རིགས་སྣ་གཅིག་མེན་ པར་ སྤྱིར་བཏང་སྦེ་སྲུང་སྐྱོབ་འབད་བ་ཅིན་ 

རིགས་སྣ་ལེ་ཤ་ཅིག་སྲུང་སྐྱོབ་འབད་ ཚུགསཔ། གནས་སྟངས་ལ་ལུ་ཅིག་ནང་ ཁག་ཆེ་བའི་རིགས་སྣ་ཅིག་སྲུང་སྐྱོབ་ 

འབད་མི་ལས་བརྟེན་  སྐྱེ་ལྡན་རིགས་སྣ་གི་རིམ་ལུགས་སྤྱིར་བཏང་སྲུང་སྐྱོབ་ འབད་ནི་ལུ་ཕན་པ་ཡོད།  དཔེར་ན་ 

གནད་དོན་གཙོ་བོ་ སྲིད་བྱུས་བཙམས་མི་ཚུ་གིས་ སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་ས་གནས་ངོས་འཛིན་འབདཝ་ད་ དབྱེ་རིམ་ཕྱེ་སྟེ་འབད་དགོ། 

ངོས་འཛིན་འབད་མིས་གནས་ཚུ་ སྟབས་ཅིག་སྦེ་བཟོ་བཀོད་འབད་ཡོད་པའི་ སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་ས་གནས་ཀྱི་འབྲེལ་ཁ་ཚུད་དགོ།  



  

96 གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགྲོད་ན་ སྐྱེ་ལྡན་རིགས་སྣ་འཛིན་སྐྱོང་མཐུན་འགྱུར་བཟོ་ནི་ལུ་ ཁྲིམས་དོན་དང་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་ཡིག་ཆས། 
 
 

ཨཕ་རི་ཀ་གི་གླངམོ་ཆེ་སྲུང་སྐྱོབ་འབད་ནི་ལུ་ ས་ཆ་ལེ་ཤ་དགོཔ་ལས་ འདི་གི་སྦེ་ རིགས་སྣ་སོ་སོར་ལེ་ཤ་ར་སྲུང་སྐྱོབ་འབད་ 

ཚུགས་ནུག། 

• རིགས་སྣའི་སྡོད་གནས་སྣ་ཚོགས་ཚུ་སྲུང་སྐྱོབ་འབད་དགོ་ རིགས་སྣ་ཚུ་ གནམ་ 

གཞི་འགྱུར་འགོྲད་ཀྱི་གདོང་ལེན་འབད་ནི་དོན་ལས་ སྡོད་གནས་སོ་སོར་ནང་གནས་ སྤོ་འགྱོ་ནི་འཚོལ་འོང་། འདི་གིས་སྦེ་ 

རང་བཞིན་གིྱ་མི་སྡེ་དང་ གཞུང་ཚུ་གིས་ འདི་ བཟུམ་མའི་ རིགས་སྣ་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་ས་གནས་སྲུང་སྐྱོབ་འབད་དགོཔ་འདི་ཁག་ཆེ།  

• གནམ་གཞི་ལས་བརྟེན་པའི་སྐྱབས་བཅོལ་པ་ཚུ་ཉམས་སྲུང་དང་ ཐོབ་དབང་ལེགས་ ཤོམ་བཟོ་ནི་ ས་གནས་འདི་ཚུ་ 

རང་སོའི་སའི་ཆགས་ཚུལ་དང་ རང་བཞིན་གིྱ་རྒྱུན་ བརྟན་གིྱས་སྦེ་ གནས་གཞི་འགྱུར་འགྲོད་ཀྱིས་ས་གནས་འདི་ཚུ་ལུ་ 

འགྱུར་བ་ཚུ་མི་ འབྱུང་ནི་ཨིནམ་ལས་ ས་གནས་འདི་ཚུ་སྲུང་སྐྱོབ་འབད་བ་ཅིན་ གནས་གཞི་འགྱུར་ 

འགོྲད་ཀྱི་གདོང་ལེན་འབད་ནི་ལུ་ཕན་པ་འོང་། 
 

སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་ས་གནས་ཚུ་ག་སྟེ་དང་ ག་འདེ་སྦེ་སྲུང་སྐྱོབ་འབད་ནི་ཨིན་ན་གི་དོན་ལས་ སྲིད་བྱུས་དང་ ཁྲིམས་དོན་དབང་འཛིན་ཚུ་ 

ཁོང་རང་གི་ སྐྱེ་ལྡན་རིགས་སྣ་ཚུ་གི་ དམིགས་ཡུལ་ཚུ་ཕན་གནོད་ག་འདེ་སྦེ་ཡོད་ག་ཚུ་བལྟ་དགོ།  

འཛམ་གླིང་དངུལ་ཁང་གི་ གཤམ་གཤིས་འགྱུར་བགོྲད་ཤེས་ཡོན་འཆར་སྒོ་དེ་གིས་ གོང་འཕེལ་གྱི་མི་སྡེ་ཚུ་ལུ་
འཛམ་གླིང་གི་གནམ་གཤིས་དང་ གནམ་གཤིས་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་སྡུད་ཚུ་ མགྱོགས་པ་དང་ གྲ་སྒྲིག་ཐོག་ལུ་ 
འཐོབ་ཚུགསཔ་བཟོཝ་ཨིན། ཡོངས་འབྲེལ་ས་ཁོངས་དེ་གིས་ ལག་ལེན་པ་ཚུ་ལུ་ དུས་ནམ་རང་ཨིན་རུང་ འཛམ་གླིང་གི་ས་ཁོངས 
ག་ཏེ་ཨིན་རུང་ གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགྲོད་ཀྱི་ མིག་དཔེའི་གྲུབ་འབྲས་དང་ སྔོན་རབས་གནམ་གཤིས་ལྟ་རྟོག་ 
རང་བཞིན་རྐྱེན་ངན་གྱི་གནད་སྡུད་ ལོ་ཐོག་གི་ཐོན་སྐྱེད་སྔོན་བཤད་ མི་སྡེའི་དཔལ་འབྱོར་གནད་སྡུད་ལ་སོགས་པའི་ བརྡ་དོན་ཚུ་ 
ཐོབ་སྤྱོད་འབད་ཚུགསཔ་བཟོཝ ་ཨིན། http//sdwebx.worldbank.org.climateportal/. 

ཇར་མཱན་གིྱ་ མཐའ་འཁོར་དང་ རང་བཞིན་ཉམས་སྲུང་ རྡུལ་ཕྲན་ཉེན་སྲུང་ལྷན་ཁག་གིས་ གནམ་གཤིས་ཀྱི་གནོད་པ་ཟེར་མི་ 
འཛམ་གླིང་དང་ལུང་ཕྱོགས་ཀྱི་ མཐུན་འགྱུར་རྒྱབ་སྐྱོར་གྲོས་གནས་ཅིག་ བཟོ་བའི་བསྒང་ཡོད། www.ci-grasp.org. 

མིག་དཔེ་དེ་ཚུ་ལས་ གྲུབ་འབྲས་ལེགས་ཤོམ་གིྱ་ འོས་འབབ་ཡོད་རུང་ བྱ་སྟབས་མ་བདེཝ་ཡང་ ལེ་ཤ་ཡོདཔ་ལས་ དྲན་པ་བཏོན་ཐོག་ལས་ 
ལག་ལེན་འཐབ་དགོ།  སྐྱེས་ལྡན་གནམ་གཤིས་ཀྱི་ མིག་དཔེ་ལག་ལག་འཐབ་མི་ཚུ་གིས་ འགོྲ་བ་མིའི་བྱ་བ་ཚུ་ བསྒྱུར་བཅོས་འབད་ནི་ལུ་ 
བརྩི་འཇོག་འབད་དེ་ སྲུང་སྐྱོབ་ས་ཁོངས་དང་ གནས་སྤོའི་འགྲུལ་ལམ་གྱི་ འཆར་གཞི་བརྩམ་ནི་ལུ་ ཁྲོམ་སྡེའི་འཆར་གཞི་ 
བརྩམ་མི་ཚུ་དང་མཉམ་གཅིག་ ལཱ་འབད་དགོ། དཔེར་ན་ མ་ད་གཱསི་ཀར་གྱི་ མིག་དཔེ་དེ་གིས་ 
མ་འོངས་གནམ་གཤིས་འགྱུར་བའི་གནས་སྟངས་ནང་ སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་ས་ཁོངས་ ཕན་ཐོགས་ཆེ་ཤོས་དེ་ར་ སོ་ནམ་གིྱ་ཐོན་སྐྱེད་ 



  

97 གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགྲོད་ན་ སྐྱེ་ལྡན་རིགས་སྣ་འཛིན་སྐྱོང་མཐུན་འགྱུར་བཟོ་ནི་ལུ་ ཁྲིམས་དོན་དང་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་ཡིག་ཆས། 
 
 

དྲག་ཤོས་ཡོད་ས་ཚུ་ནང་ འོང་ནི་ཨིན་པའི་ སྔོན་བཤད་འབད་ནུག། ཡོན་ཏན་དེ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ འཆར་གཞི་བརྩམ་མི་ཚུ་གིས་ ས་ཁོངས་དེ་ལུ་
ཨེབ་ཤུགས་སྦོམ་ མ་བྱུང་པའི་སྔོན་ལས་ ཚད་ལྡན་བེད་སྤྱོད་ཀྱི་ གོྲས་སྒྲིག་འབད་ཚུགས་ནི་ཨིན་མས། 

- གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགྲདོ་ཀྱི་སྐྱབས་གནས་ཚུ་ ཉམས་སྲུང་དང་ འཛུལ་ཞུགས་ཡར་དྲག་གཏང་ནི་: ས་གནས་དེ་ཚུ་ 
ཆགས་ཡུལ་དང་ རང་བཞིན་བཙན་ཐབས་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགྲོད་ཀྱིས་ འགྱུར་བ་དུམ་གྲ་རེ་ལས་བརྒལ་ 
འབྱུང་མི་ཚུགས། ས་གནས་དེ་ཚུ་ ཉམས་སྲུང་འབད་ནི་དེ་གིས་ འཛམ་གླིང་ནང་གི་ གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགོྲད་ལུ་ཐུབ་པའི་ 
རིགས་སྣ་དང་ སྣོད་བཅུད ་རིམ་ལུགས་ཚུ་ སྲུང་སྐྱོབ་འབད་ནིའི་ གོ་སྐབས་བཟང་པོ་ཡོད། 

 སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་ས་ཁོངས་ཚུ་ ག་དེ་སྦེ་དང་ ག་ཏེ་ལུ་ གསརཔ་བཟོ་ནི་ཨིན་ན་གི་ སྲིད་བྱུས་དང་ ཁྲིམས་ཀྱི་དབང་ཆ་ཚུ་ 
གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགོྲད་ཀྱིས་ ཁོང་གི་རང་བཞིན་གནས་སྟངས་ཀྱི་ དམིགས་ཡུལ་ལུ་ གནོད་སྐྱོན་འབྱུང་ཉེན་ཚུ་ 
བརྩི་འཇོག་གི་ཐོག་ལས་ བརྡ་དོན་སྤྲོད་དགོ། གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགྲོད་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ རིགས་སྣ་ཚུ་ 
གནས་སྤོ་རྒྱ་ཆེཝ་འབད་ནི་ཨིནམ་ལས་ སྐྱེས་ལྡན་རིགས་སྣ་ ཉམས་སྲུང་པ་ལ་ལུ་ཅིག་གིས་ 
སྐྱེས་ལྡན་གནམ་གཤིས་ཀྱི་འགྱུར་བ་དང་བསྟུན་ཏེ་ ཉམས་སྲུང་འགོ་དཔོན་ཚུ་ལུ་ ད་ལྟོ་ཡོད་པའི སྲུང་སྐྱོབ་ས་ཁོངས་ཚུ་ 
ལེགས་བསྒྱུར་འབད་ནིའི་ དབང་ཆ་སྤྲོད་དགོ་པའི་ གོྲས་འཆར་བཀོདཔ་ཨིན་མས། ས་ཁོངས་གདམ་འཐུ་འབད་ནིའི་ བྱ་རིམ་དེ་ཡང་ 
སྔར་ལས་ལྷག་པའི་ ཕན་ནུས་ཅན་ བཟོ་དགོཔ་ཨིན་མས། ཨིན་རུང་ ས་མཚམས་སྒོ་ཡངས་འབད་ས་དང་ འགྱུར་བ་འགྱོ་ས་ལུ་ 
སྲུང་སྐྱོབ་ས་ཁོངས་ཀྱི་དོན་ལུ་ ཚ་གྱང་ཁག་༢ ཡོད། དང་པ་ར་  སྲིད་ཀྱི་ཐོག་ལས་ དཀའ་ངལ་འབྱུང་ནི་ཨིན་མས། དེ་ཡང་ 
གནམ་གཤིས་འགྱུར་བ་དང་བསྟུན་ཏེ་ རྒྱལ་ཁབ་ཡོངས་ལུ་ ཧེ་མ་ཡོད་པའི་ སྲུང་སྐྱོབ་ས་ཁོངས་ ཆ་མེད་གཏང་ནི་དང་ 
ས་ཁོངས་གསརཔ་ གཞི་བཙུགས་འབདཝ་ད་ བདག་སྐྱོང་གི་བྱ་རིམ་ལེ་ཤ་ཡོདཔ་ལས་ ལཱ་ཁག་རྐྱབ་ནི་ཨིནམ་མ་ཚད་ 
སའི་ཇོ་བདག་ཚུ་ལས་ ས་ཆ་ལེན་ནི་དང་ འགོྲ་བ་མིའི་གཞིས་ཆགས་ གནས་སྤོ་འབད་ནི་ལུ་ ཟད་འགོྲ་སྦོམ་ གནས་ནི་ཨིན་མས། 
དེ་མ་ཚད་ སྲུང་སྐྱོབ་ས་ཁོངས་ཚུ་གི་གནས་སྟངས་ ངེས་མེད་ཐོག་ལུ་ འགྱུར་བ་སྦོམ་འགྱོ་ནི་ཨིན་མས། གཉིས་པ་ལུ་ 
བློན་པོའི་གནས་རིམ་ཅན་གྱི་དབང་ཚད་ཐོག་ལས་ སྲུང་སྐྱོབ་ས་ཁོངས་ཀྱི་ས་མཚམས་ སྤོ་བཤུད་འབད་ནི་ལུ་ 
དབང་ཚད་ལོག་སྤྱོད་འབད་ནིའི་ཉེན་ཁ་འདུག། དཔེར་ན་ གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགོྲད་ལུ་ གདོང་ལན་འབད་ཚུགས་པའི་ 
སྲུང་སྐྱོབ་ས་ཁོངས་གསརཔ་ བཟོ་ནི་བཞག་སྟེ་ ཡོད་བཞིན་པའི་སྲུང་སྐྱོབ་ས་ཁོངས་ཚུ་ གོང་འཕེལ་ལཱ་གི་དོན་ལུ་ ཆ་མེད་གཏང་ནིའི་ 
ཉེན་ཁ་འདུག། དེ་གིས་སྦེ་ དེ་བཟུམ་མའི་ལས་འཆར་ དང་ལེན་འབད་ནི་ལུ་ ས་ཁོངས་གདམ་འཐུའི་བྱ་རིམ་ནང་ 
དྭངས་གསལ་དགོཔ་མ་ཚད་ འབྲེལ་གཏོགས་ཅན་དང་ དབང་འཛིན་པ་ཚུ་གིས་ ཚུལ་མིན་དང་ ལོག་སྤྱོད་འབད་མི་ཚུ་ 
ངོས་འཛིན་འབད་ཚུགས་པའི་ ལྕོགས་གྲུབཡང་ དགོ་ནི་ཨིན་མས། 

དེ་གི་དོན་ལུ་ བྱ་སྟབས་བདེ་བའི་ཐབས་ཤེས་གཅིག་ མ་འོངས་པར་ རྟག་བརྟན་གིྱ་སྲུང་སྐྱོབ་ས་ཁོངས་ 
གཞི་བཙུགས་འབད་ནིའི་རེ་འདོད་ཐོག་ལུ་ གནས་སྐབས་ཀྱི་ སྲུང་སྐྱོབ་ས་ཁོངས་བཟོ་ནི་དེ་ཨིན། མ་ད་གཱསི་ཀར་གྱི་ སྲུང་སྐྱོབ་ས་ཁོངས་ 
གཞི་བཙུགས་འབད་ནིའི་ སྒྲིག་གཞི་དེ་ནང་ སྲུང་སྐྱོབ་ས་ཁོངས་ གསར་བཙུགས་ཀྱི་དོན་ལུ་ བདག་སྐྱོང་གི་བྱ་རིམ་མང་རབས་ 



  

98 གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགྲོད་ན་ སྐྱེ་ལྡན་རིགས་སྣ་འཛིན་སྐྱོང་མཐུན་འགྱུར་བཟོ་ནི་ལུ་ ཁྲིམས་དོན་དང་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་ཡིག་ཆས། 
 
 

མ་ཚར་བའི་བར་ན་ ཐོན་སྐྱེད་མར་ཉམས་ལས་ བསྲུང་ནིའི་ཆེད་དུ་ གནས་སྐབས་ཀྱི་ སྲུང་སྐྱོབ་ས་ཁོངས་ གཞི་བཙུགས་འབད་ཆོག་པའི་ 
དབང་ཆ་སྤྲོད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན་མས། གནས་སྐབས་ཀྱི་སྲུང་སྐྱོབ་ས་ཁོངས་བཟོ་ནི་ ཡང་ན་  མ་འོངས་ཡུན་རིང་ལུ་ 
གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགོྲད་སྐབས་ ས་ཁོངས་དེ་གིས་ ཁེ་ཕན་ཅན་གིྱ་ སྐྱེས་ལྡན་རིགས་སྣ་ ཡང་ན་  རང་བཞིན་གནས་སྟངས་ 
བྱིན་ཚུགས་ག་མི་ཚུགས་ཀྱི་ དམིགས་བསལ་ཚན་རིག་གི་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་སའི་ས་ཁོངས་སྦེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ལུ་ 
དེ་བཟུམ་མའི་དབང་ཆ་ཚུ་ སྤྱོད་དགོཔ་ཨིན། དེ་འབདཝ་ད་ ས་ཆའི་ཐོབ་དབང་དང་ དེ་གི་གནས་ཡུན་ཚུ་ལུ་ བརྩི་འཇོག་འབད་དགོཔ་འདི་ 
ག་ནི་བ་གལ་ཆེ། སོ་ཝིཊ་ཡུ་ནི་ཡཱན་ ༼ཨུ་རུ་སུ༽ ལུ་ཡང་ གནས་སྤོ་འབད་མི་ རིགས་སྣ་བཙུགས་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན་མས། 
དེ་བཟུམ་མའི་ཐབས་ཤེས་དེ་ གནས་སྤོ་མི་ རིགས་སྣ་ཚུ་གིས་མ་ཚད་པར་ སྤྱིར་བཏང་གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགྲོད་ལུ་ 
མཐུན་འགྱུར་འབད་ནི་ལུ་ ཕན་ཐོགས་འབྱུང་ནི་ཨིན་མས། 

 

༡༢.༢ སྲུང་སྐྱོབ་ས་ཁོངས་ཚུ་གི་བར་ན་ མཐུད་འབྲེལ་ཡར་དྲག་གཏང་ནི། 

གནད་དོན་གཙོ་བོ་: སྲུང་སྐྱོབ་ས་ཁོངས་ གཙོ་བོ་ཚུ་གི་བར་ན་ མཐུད་འབྲེལ་ཡར་དྲག་གཏང་མི་དེ་གིས་ རིགས་སྣ་ཚུ་
མ་འོངས་པའི་གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགྲོད་ཀྱི་ གནས་སྟངས་ལུ་ གདོང་ལན་གྱི་དོན་ལུ་ ས་གོ་སྤོ་བཤུད་ འབད་ཚུགསཔ་ཨིན། 
མཐུད་འབྲེལ་འདི་ ཡར་དྲག་གཏང་ནིའི་ དོན་སྨིན་ཅན་གིྱ་ཐབས་ལམ་དེ་ནང་ མཉམ་རུབ་གོ་སྐབས་དང་གཅིག་ཁར་ 
ས་ཆའི་བེད་སྤྱོད་དམ་འཛིན་དང་ མི་སྡེ་དང་ འབྲེལ་གཏོགས་ཅན་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ མཉམ་འབྲེལ་འབད་ནི་ འོང་འབབ་བགོ་བཤའ་རྐྱབ་ནི་དང་ 
སའི་ཇོ་བདག་ཚུ་གིས་ ཁས་བླངས་ཀྱི་སྒོ་ལས་ ཉམས་སྲུང་གི་ལཱ་ནང་ བཅའ་མར་གཏོགས་བཅུག་ནི་ལུ་ ཁེ་ཕན་གཞན་ 
སྤྲོད་ནི་ཚུ་ཚུདཔ་ཨིན། 

 

སྲིད་བྱུས་བརྩམ་མི་ཚུ་གིས་ སྲུང་སྐྱོབ་ས་ཁོངས་ཡོངས་འབྲེལ་ཚུ་ མ་འོངས་པ་ན་ གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགོྲད་ཀྱི གནས་སྟངས་ནང་ 
རིགས་སྣ་ག་དེ་མང་མང་ གནས་ཚུགས་པའི་ འོས་འབབ་ཆེ་བའི་ས་གོ་ཚུ་ནང་ གནས་སྤོ་འབད་ཚུགས་པའི་ བཟོ་བཀོད་འབད་ཚུགས། 
སྲུང་སྐྱོབ་འཁྱམ་གནས་ཚུ་གི་་བར་ནའི་མཐུད་འབྲེལ་ སྤྱིར་བཏང་གིས་ ༼༡༽ འཁྱམ་གནས་ ༼༢༽ འགྲུལ་སྐྱོད་རྐང་སྟེགས་ ༼༣༽ 
བར་གླིང་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ ལེགས་བཅོས་འབདཝ་ཨིན། 

- འཁྱམ་གནས: འཁྱམ་གནས་ཚུ་གིས་ རིགས་སྣ་ཚུ་ འཁྱམ་གནས་གཙོ་བོ་ཚུ་གི་བར་ན་ འགྲུལ་སྐྱོད་འབད་ནིའི་ 
ལམ་བྱིནམ་ཨིན། དེ་ཚུ་གཞུང་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ སྲུང་སྐྱོབ་འབད་དེ་ གཞུང་གིས་བདག་དབང་འབད་འོང་ ཡང་ན་  
མཉམ་འབྲེལ་གིྱ་ཐོག་ལས་ སྲུང་སྐྱོབ་འབད་འབདཝ་ ཡང་ན་  རྒྱུ་དངོས་ཀྱི་བདག་པོ་ཚུ་ལུ་ ཁེ་ཕན་སྤྲོད་དེ་ཡོད་པའི་ 
སྒེར་གིྱ་ས་ཆ་ཚུ་ནང་འགྱོ་འོང་། གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགོྲད་སྐབས་ སྔོན་གིྱ་འཁྱམ་གནས་ཚུ་ འོས་འབབ་མེདཔ་འགྱོཝ་་ད་ 
རིགས་སྣ་ཚུ་ ས་གོ་གསར་པའི་ནང་ གནས་སྤོ་འབད་དེ་ གཞིས་ཆགས་དགོཔ་དེ་ མེད་ཐབས་མེདཔ་ཅིག་ཨིན།  



  

99 གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགྲོད་ན་ སྐྱེ་ལྡན་རིགས་སྣ་འཛིན་སྐྱོང་མཐུན་འགྱུར་བཟོ་ནི་ལུ་ ཁྲིམས་དོན་དང་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་ཡིག་ཆས། 
 
 

- འགྲུལ་སྐྱོད་རྐང་སྟེགས་: འདི་ཚུ་གིས་ཡང་ འཁྱམ་གནས་བཟུམ་གིྱ་ལཱ་འབདཝ་ཨིན་རུང་ སྲུང་སྐྱོབ་ས་ཁོངས་གཉིས་སམ་ 
དེ་ལས་མངམ་མཐུད་འབྲེལ་གྱི་དོན་ལུ་ འོས་འབབ་མེད་པའི་ ས་ཁོངས་ནང་ཁྱབ་མི་ འོས་འབབ་ཅན་གིྱ་འཁྱམ་གནས་ 
མཚོ་གླིང་གི་རྣམ་པ་ནང་འབད་འོངམ་ཨིན། འགྲུལ་སྐྱོད་རྐང་སྟེགས་ཀྱི་དོན་ལུ་ ས་ཆ་གངམ་མ་དགོཔ་ལས་ 
འགྲུལ་སྐྱོད་ལེ་ཤ་འབད་མི་ རིགས་སྣ་ དཔེར་ན་ བྱ་རིགས་དང་ ཡང་ན་  རླུང་མ་གིས་སོན་སྤེལ་ཏེ་ འཇམ་ཏོང་ཏོ་འབད་ 
དར་ཁྱབ་འགྱོ་མི་ སྔོ་ཤིང་བཟུམ་ཚུ་ སྲུང་སྐྱོབ་འབད་ནི་ལུ་ འོས་འབབ་སྦོམ་ཡོད།  

- བར་གླིང་: བར་གླིང་ཚུ་གིས་ སྲུང་སྐྱོབ་ས་ཁོངས་ཀྱི་ ཉེ་འདབས་ལུ་ཡོད་པའི་ས་གནས་ནང་ ལཱ་གཉིས་འབད་བཏུབ་ཨིན། 
བར་གླིང་ཚུ་གིས་ སྲུང་སྐྱོབ་འཁྱམ་གནས་གཙོ་བོ་ཚུ་ནང་ ཕྱི་ཁ་ལས་བཙན་འཛུལ་འབད་ནི་ལས་ བཀག་ཚུགསཔ་མ་ཚད་ 
རིགས་སྣ་ཚུ་ དེ་ཚུ་ནང་ན་ གནས་སྤོ་འབད་བཅུག་ནི་ལུ་ འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་པའི་སྐབས་ 
ཁོང་གིས་གནམ་གཤིས་མཐུན་འགྱུར་གྱི་དོན་ལུ་ ཕན་ཐོགས་ཅན་གིྱ་ ལཱ་འགན་འབགཔ་ཨིན།  

མཐུད་འབྲེལ་ཟེརམི་འདི་ རིགས་སྣ་ཚུ་ འགོྲ་བ་མིའི་ལས་རིགས་ཀྱིས་ བར་ཆད་མེད་པར་ ས་གནས་གཅིག་ལས་ གཞན་མི་གཅིག་ལུ་
འགྱོ་ཚུགས་མི་ལུ་སླབ་ཨིན། 

ཐབས་ལམ་དེ་ཚུ་ ས་ཆའི་གནས་ཡུན་ ཆུའི་ཐོབ་དབང་ གླིང་སྡེ་བཟོ་ནི་དང་ འཆར་གཞི་བརྩམ་ནིའི་དགོས་མཁོ་ 
དམངས་སྤྱོད་དང་འབྲེལ་བའི་ཁྲིམས་ལུགས་དང་ ཁྲིམས་ལུགས་གཞན་གྱི་ སྒྲིག་བཀོད་ནང་འཁོད་ བཟོ་བཀོད་འབད་དགོ། གཞུང་གིས་ཡང་ 
དེ་བཟུམ་མའི་གནས་སྟངས་ནང་ དམིགས་གཏད་ཅན་གིྱ་ སྒེར་གིྱ་སྲུང་སྐྱོབ་ས་ཆ་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་ དབང་ཚད་སྤྲོད་ནིའི་ནང་ 
ཁྲིམས་ལུགས་ལག་ལེན་འཐབ་ཆོག། མཐུད་འབྲེལ་གིྱ་ཐབས་ལམ་ཚུ་ ལས་སྡེ་མང་རབས་ཅིག་གི་ ཐོན་སྐྱེད་འཛིན་སྐྱོང་གི་ 
ཁྲིམས་ལུགས་ཚུ་ནང་ གཅིག་སྒྲིལ་འབད་ཚུགས། སྲུང་སྐྱོབ་ས་ཁོངས་ཚུ་གི་བར་ན་ མཐུད་འབྲེལ་ཡར་དྲག་གཏང་ནིའི་ལྷན་ཐབས་ལུ་ 
ཁྲིམས་ལུགས་བསྒྱུར་བཅོས་འབད་བ་ ཡང་ན་  ཟིན་འབྲི་འཐབ་པའམ་ དགོས་མཁོ་བཀོད་པའི་སྐབས་ ལག་ལེན་པ་ཚུ་གིས་ 
འོག་གི་ཆ་རྐྱེན་ཚུ་ལུ་ བརྩི་འཇོག་འབད་དགོ་: 

- ད་ལྟོ་ཡོད་པའི་ས་ཆའི་ བདག་དབང་དང་བེད་སྤྱོད་ དེ་ལས་ མི་མཐུན་པའི་འཆར་གཞི་ ཡང་ན་  སྲུང་སྐྱོབ་ས་ཁོངས་མཐུད་འབྲེལ་ལུ་ 
ཕན་ཐོགས་ཡོད་མེད་ཚུ། ༼དཔེར་ན་ གླིང་སྡེ་བཟོ་ནི་ལུ་ སྔོ་ལྗངས་ས་སྟོང་བཞག་དགོཔ།༽ 

- སྲུང་སྐྱོབ་ས་ཁོངས་ མཐུད་འབྲེལ་ལུ་ཕན་གནོད་ཆེའི་ ད་ལྟོ་ཡོད་པའི་ ཆུར་གནས་སྲོག་ཆག་ གསོ་སྐྱོང་དང་ སོ་ནམ་ 
ནགས་ཚལ་གིྱ་ཁྲིམས་ལུགས་དང་ སྒྲིག་གཞི་ཚུ། ༼དཔེར་ན་ འབབ་ཆུ་དང་ གཙང་ཆུའི་མཐའམ་བདའ་སྟེ་ 
ཆུ་མཐའི་གླིང་སྡེ་བཞག་དགོ་པའི་ དགོས་མཁོ་ལྟ་བུ།༽ 

- ས་ཆའི་དབྱེ་ཁག་བཟོ་མི་གིས་ འཁྱམ་གནས་མཐུད་འབྲེལ་ལུ་ ཕན་གནོད། ༼དཔེར་ན་ དཔལ་འབྱོར་གོང་འཕེལ་གིྱ་གླིང་སྡེ་གིས་ 
འཁྱམ་གནས་གཙོ་བོ་ཚུ་ ཁ་འཕྱལ་ནི་མེདཔ་ ངེས་གཏན་བཟོ་ནི༽ 

- ད་ལྟོ་ཡོད་པའི་སྒྲིག་བཀོད་ཚུ་ ས་ཁོངས་ཀྱི་བར་ན་ མཐུད་འབྲེལ་བརྩིས་པའི་ རྒྱལ་ཡོངས་སྲུང་སྐྱོབ་ས་ཁོངས་ཀྱི་ 
འཆར་གཞི་བརྩམ་ནིའི་དོན་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་འོས་འབབ།  



  

100 གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགྲོད་ན་ སྐྱེ་ལྡན་རིགས་སྣ་འཛིན་སྐྱོང་མཐུན་འགྱུར་བཟོ་ནི་ལུ་ ཁྲིམས་དོན་དང་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་ཡིག་ཆས། 
 
 

- ཐོན་སྐྱེད་སྤྱོད་མི་དང་ མི་སྡེ་ཚུ་ལུ་ ཐོབ་དབང་དང་ འགན་ཁག་གཉིས་བརྩིས་ཏེ་ ས་ཁོངས་མཐུད་འབྲེལ་ནང་ 
བཅའ་མར་གཏོགས་ནི་དང་ གོྲས་ཐག་བཅད་ནིའི་ ཐོབ་དབང་ཡོདཔ་ ངེས་གཏན་བཟོ་ནི། 

- སྲུང་སྐྱོབ་ས་ཁོངས་ཚུ་གི་བར་ན་ མཐུད་འབྲེལ་བཟོ་མི་ ཁྲིམས་དོན་འགོ་དཔོན་ཚུ་གིས་ མི་སྡེའི་དགོས་མཁོ་ དཔེར་ན་ 
དབུལ་ཕོངས་མར་ཕབ་དང་ མི་སྡེའི་དཔལ་འབྱོར་གོང་འཕེལ་ མ་དངུལ་གྱི་ཁེ་ཕན་ལ་སོགས་པ་ཚུ་ 
འཆར་གཞི་ནང་བཙུགས་དགོཔ་ ངེས་གཏན་བཟོ་ནི།  

དཔེ། པེ་རུའི་ས་ཆ་ཉམས་སྲུང་གི་ ས་མཚམས་རྒྱ་འཕར་ཁྲིམས་ལུགས་ནང་ གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགོྲད་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ རིགས་སྣ་ཚུ་ 
གནས་སྤོ་འབད་དེ་ གཞིས་ཆགས་ནིའི་རེ་བ་ཡོད་མི་ སྒེར་གིྱ་ས་ཆ་ བར་གླིང་ནང་ཚུད་མི་ ཡང་ན་  
གཞུང་གི་སྲུང་སྐྱོབ་ས་ཁོངས་ཀྱི་ནང་འཁོད་ཡོད་མི་ཚུ་ ཐད་ཀར་དུ་ སྐྱེས་ལྡན་གནས་ཡུལ་དང་བཅས་པའི་ སྲུང་སྐྱོབ་ས་ཁོངས་སྦེ་བཟོ་ནི་ལུ་ 
གོ་སྐབས་བྱིན་དགོ་པའི་ དགོངས་དོན་ཅིག་ཡོདཔ་ཨིན་མས། ༼ཁ་གསལ་སྦེ་ ལེའུ་༡༣ པའི་ནང་ སྒེར་གིྱ་ས་ཆ་ 
ཉམས་སྲུང་གི་སྐོར་ལས་ཡོད་མི་ནང་གཟིགས། 

 

༡༢.༣ མཐུན་འགྱུར་དང་གཅིག་ཁར་ མི་སྡེའི་ལཱ་འགན་དང་ ཁེ་ཕན་བགོ་བཤའ་ མཐུན་སྒྲིག་བཟོ་ནི། 

གནད་དོན་གཙོ་བོ་: སྣོད་བཅུད་རིམ་ལུགས་ ཉམས་སྲུང་འབད་ནི་དང་ དེ་ཚུ་ནང་གི་ ཐོན་སྐྱེད་ཚུ་ལུ་བརྟེན་སྡོད་མི་ མི་སྡཻ་ཚུ་ལུ་
རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་ནི་༢ ཆ་ར་འབད་ཚུགས། གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགྲོད་ཀྱིས་ ཐབས་ཤེས་འདི་ བཏོན་དགོཔ་གལ་ཆེཝ་ བཟོ་མི་དེ་ཡང་ 
རིགས་སྣ་འདི་ཚུ་ འགྲུལ་སྐྱོད་འབད་ནི་དང་ ཁྱབ་གདལ་འབད་ནིའི་ རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་ཐབས་ལུ་ ས་ཆ་དང་ཆུ་ རྒྱ་ཆེཝ་འབད་ར་ 
ཡུན་བརྟན་ཐོག་ལུ་ འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་དགོཔ་ཨིན་མས། དེ་གི་དོན་ལུ་ ཉམས་སྲུང་འབད་དགོ་པའི་ ས་ཆ་གེ་ར་ནང་ལས་ 
འགོྲ་བ་མིའི་གཞིས་ཆགས་ སྤོ་ནི་དེ་ འབད་མ་ཚུགསཔ་ཅིག་ཨིན་པའི་ཁར་ འོས་འབབ་ཡང་མིན་འདུག།   

 

སྣོད་བཅུད་རིམ་ལུགས་ཀྱི་ གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགོྲད་ལུ་ མཐུན་འགྱུར་ལེགས་ཤོམ་འབད་ནིའི་ གོ་སྐབས་བྱིན་ཐབས་ལུ་ 
ཉམས་སྲུང་འཛིན་སྐྱོང་གི་ ས་རྒྱ་ རྒྱ་བསྐྱེད་གཏང་དགོ་པ་ཅིན་ མི་སྡེ་དང་ སྔར་སྲོལ་སྡེ་ཚན་ ཡང་ན་  འཚོ་བའི་དོན་ལུ་ 
ས་གནས་ཀྱི་ཐོན་སྐྱེད་དང་  སྣོད་བཅུད་རིམ་ལུགས་ཀྱི་ཞབས་ཏོག་ལུ་ བརྟེན་དགོ་མི་ཚུ་ལུ་ གནོད་པའི་ཐོག་ལས་ འབད་ནི་མི་འོང་།  
མི་སྡེ་ཚུ་ལུ་ ཧེ་མ་ལས་ར་ གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགོྲད་ཀྱིས་ གནོད་ཉེན་བྱུང་སྟེ་ཡོད་པའི་གུ་ ཁོང་གི་ཕན་བདེ་ལུ་མ་བལྟ་བར་ 
སྲུང་སྐྱོབ་ས་ཁོངས་གསརཔ་ གཞི་བཙུགས་འབད་ནི་དེ་ ཆ་འཇོག་འབད་མ་ཚུགས་པའི་ ཉམས་སྲུང་སྲིད་བྱུས་ཅིག་ཨིན། ཡར་རྒྱས་འགྱོ་མི་ 
རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་ནང་ སྔར་སྲོལ་མི་སྡེ་ཚུ་གི་ སྔོན་གིྱ་ཐོབ་དབང་དང་ ཁྲིམས་མཐུན་ཐོབ་དབང་ཚུ་ལུ་ བརྩི་ཁུངས་ལངམ་མེད་པར་ 
རྒྱལ་རབས་ཅན་གྱི་ ས་གནས་དང་  ཉམས་སྲུང་ སྐྱབས་གནས་ དེ་ལས་ དེ་བཟུམ་གིྱ་ སྲུང་སྐྱོབ་ས་ཁོངས་ཚུ་ རྒྱབ་ཁར་བཞག་སྟེ་ 
ས་ཁོངས་དེ་ཚུའི་ནང་ ཐོན་སྐྱེད་བསྡུ་ལེན་དང་ ཉ་བཟུང་ནི་ ཤ་བདའ་ནི་ལ་སོགས་པ་ མ་ཆོགཔ་འབད་ བཟོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས། 
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་དརེས་ནངས་པར་ སྲིད་བྱུས་བརྩམ་མི་ མང་རབས་ཅིག་གིས་ འབྲེལ་གཏོགས་པ་ ཆ་མཉམ་གིྱ་མཐའ་དོན་ལུ་ ངོས་འཛིན་འབད་དེ་ 
ཐོབ་དབང་དེ་ཚུ་ སྤྲོད་དགོཔ་དང་ མཉམ་རུབ་ཀྱི་འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་དགོཔ་ ཡང་ན་  སྲུང་སྐྱོབ་ས་ཁོངས་ཚུ་ མ་གཞི་ལས་ར་ མི་སྡེ་གིས་ 
འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་དགོཔ་དང་ འོང་འབབ་དང་ ཁེ་ཕན་གཞན་ཚུ་ བགོ་བཤའ་རྐྱབ་དགོཔ་ཚུ་ གལ་ཆེཝ་འབད་ ཧ་གོ་ནུག། ༼མཐུན་འགྱུར་དང་ 
མི་སྡེ་ལུ་བརྟེན་པའི་ རང་བཞིན་ཐོན་སྐྱེད་ འཛིན་སྐྱོང་སྐོར་གིྱ་བརྡ་དོན་ཚུ་ ལེའུ་༡༡ པའི་ནང་གཟིགས་གནང་༽ 

སྲུང་སྐྱོབ་ས་ཁོངས་ནང་ མི་སྡེ་གིས་ འབྲེལ་གཏོགས་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ཁྲིམས་དང་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་ དྲི་བ་གཙོ་བོའི་གྲངས་སུ་ 
ཚུད་དགོཔ་དེ་ཡང་: 

- འཛིན་སྐྱོང་གི་འགན་ཁག་དང་ལཱ་འགན་: ས་གནས་ཀྱི་མི་སྡེ་ཚུ་ལུ་ འཛིན་སྐྱོང་གི་འགན་ཁག་ བྱིན་ནུག་ག? 
- འཛིན་སྐྱོང་གི་འགན་འཁྲི་: འཛིན་སྐྱོང་གི་ གོྲས་ཐག་བཅད་མིའི་ནང་ལས་ གྲུབ་འབྲས་བལྟ་ནིའི་དོན་ལུ་ མི་སྡེ་ཚུ་ལུ་ 

ལཱ་འགན་འདུག་ག? 
- འཛིན་སྐྱོང་གི་ལཱ་འགན་ ངེས་གཏན་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་གྲོས་སྒྲིག་: གཞུང་གི་དབང་འཛིན་དང་ མི་སྡེའི་བར་ན་ གོྲས་སྒྲིག་འབད་ནིའི་ 

བྱ་རིམ་ཅིག་འདུག་ག? 
- ཁེ་ཕན་བགོ་བཤའ་: མི་སྡེ་ཚུ་ལུ་ སྲུང་སྐྱོབ་ས་ཁོངས་ནང་ལས་ རྒྱུ་དངུལ་གཉིས་ཀྱི་ དཔལ་འབྱོར་གིྱ་ཁེ་ཕན་ 

བགོ་བཤའ་རྐྱབ་ནིའི་ ཐོབ་དབང་འདུག་ག? ༼དཔེར་ན་ འཛུལ་ཞུགས་ཀྱི་འཐུས་ཀྱི་འོང་འབབ་དང་ 
ཤིང་ཆས་ཀྱི་ལག་ལེན་གྱི་ཐོབ་དབང་༽ 

- ཐོན་སྐྱེད་ཐོབ་སྤྱོད་: མི་སྡེ་ཚུ་ལུ་ སྲུང་སྐྱོབ་ནང་འཁོད་ ཡང་ན་  ཁོང་གི་བར་གླིང་ནང་ རང་བཞིན་ཐོན་སྐྱེད་ཚུ་ ཐོབ་སྤྱོད་འབད་ནིའི་ 
ཐོབ་དབང་བཞག་ནུག་ག? མི་སྡེ་ཚུ་ལུ་ ཐད་ཀར་གྱི་ཐོབ་དབང་འདུག་ག་ ཡང་ན་  འཛིན་སྐྱོང་གི་ལཱ་འགན་གྱི་ 
ཁེ་འཐུས་འབད་བྱིནམ་ཨིན་ན?  
ནགས་ཚལ། 
རི་དྭགས་ཉམས་སྲུང་ཚོགས་སྡེ་ལུ་ཡོད་པའི་ མག་ཏ་ར་ འཁྱམ་གནས། 
ཨན་ཀེ་ནི་ཧེ་ནི་-ཛ་ཧ་མེ་ན་ འཁྱམ་གནས། 
ཕན་ཌི་ཡ་ན་ ཝོན་ཌོ་ཛོ་ འཁྱམ་གནས། 
མ་ད་གཱསི་ཀར།  
པར་༡༢.༢ པ། སྐྱེས་ལྡན་རིགས་སྣའི་མཐུན་འགྱུར་ མི་སྡེའི་མཁོ་འདོད་དང་ གཅིག་སྒྲིལ་འབད་ནི།  
རྒྱལ་སྤྱི་ཉམས་སྲུང་ལས་སྡེ་དང་ ས་གནས་ཀྱི་མི་སྡེ་ མཉམ་རུབ་འབད་བའི ་བསྒང་ཨིན་མི་ མ་ད་གཱསི་ཀར་གྱ་ི ཉམས་སྲུང་གི་ 
གཙོ་རིམ་ཅན་གྱ་ིགླིང་སྡེ། 
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ཁ་ཚིག་དང་གནས་ཚིག་བཟོ་མི་ གན་རྒྱ/ཁག་འབག ་གན་འཛིན་: སྲུང་སྐྱོབ་ས་ཁོངས་འཛིན་སྐྱོང་དང་ ཁེ་ཕན་བགོ་བཤའ་རྐྱབ་ནི་ 
ཐོབ་སྤྱོད་ཐོབ་དབང་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ ཁྲིམས་ལུགས་དང་ སྒྲིག་གཞི་ཚུ་ནང་ གཞུང་གི་དབང་འཛིན་དང་ མི་སྡེའི་བར་ན་ གན་རྒྱ་བཟོ་ནིའི་ 
ལམ་ལུགས་ཚུ་འདུག་ག?  

དཔེ། མ་ད་གཱསི་ཀར་ལུ་ ས་གནས་ཀྱི་སྲུང་སྐྱོབ་ས་ཁོངས་ཚུ་ འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་ནིའི་ནང་ མི་སྡེ་གིས་ སྒྲིང་སྒྲིང་འབད་ བཅའ་མར་གཏོགས་ནིའི་ 
འགན་ཁག་དང་  མཐུན་རྐྱེན་གཉིས་ཆ་ར་ བྱིན་ཏེ་འདུག། མ་ད་གཱསི་ཀར་གྱི་ སྲུང་སྐྱོབ་ས་ཁོངས་ འཛིན་སྐྱོང་གི་སྲིད་བྱུས་ནང་ 
གླིང་ཀའི་འོང་འབབ་ཕྱེད་ཀ་ཧྲིལ་བུམ་ གླིང་ཀའི་མཐའ་སྐོར་ལུ་ཡོད་པའི་ ས་གནས་མི་སེར་ཚུ་གི་ 
གོང་འཕེལ་ཡར་དྲག་གི་དོན་ལུ་བྱིནམ་ཨིན་མས།  མི་སྡེ་ཚུ་ལུ་ དངུལ་གིྱ་ཁེ་ཕན་ ཐད་ཀར་བྱིན་མི་དེ་གིས་ སྲུང་སྐྱོབ་ས་ཁོངས་ནང་ 
ཚུལ་མིན་གིྱས་ ཤ་བདའ་ནི་དང་ ཤིང་དུམ་བཏོག་ནི་ དེ་ལས་གཞན་ཡང་ སྣོད་བཅུད་རིམ་ལུགས་ཀྱི་ནུས་ཤུགས་ མར་ཕབ་རྐྱབ་མི་ བྱ་བ་ཚུ་ 
སྔོན་འགོག་འབད་ཚུགསཔ་ཨིན་མས།  

 

༡༢.༤ ས་མཚམས་བརྒྱུད་མི་དང་ རྒྱལ་སྤྱིའི་སྲུང་སྐྱོབ་ས་ཁོངས་ཀྱི་ ཡོངས་འབྲེལ་བཟོ་ནི།  

གནད་དོན་གཙོ་བོ་: གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགྲོད་ཀྱིས་ ཉམས་རྒུད་འབྱུང་ནི་ཨིན་མི་ རིགས་སྣ་དང་ གནས་ཡུལ་ཚུ་ ངོས་འཛིན་དང་
ལྟ་རྟོག་ མཉམ་རུབ་ཐོག་ལས་ འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་ནིའི་དོན་ལུ་ སྲིད་ཐོག་ལས་ ས་མཚམས་བརྒལ་མི་ 
འཛིན་སྐྱོང་ཐབས་ཤེས་ཚུ་དགོཔ་འདུག། 

 

གནམ་གཤིས་ཀྱི་གནོད་པ་ ཟོླག་ནུས་པའི་ སྐྱེས་ལྡན་འཁྱམ་གནས་ཚུ་ རྒྱལ་སྤྱིའི་ས་མཚམས་ ཡང་ན་  སྲིད་ཐོག་གི་ 
ས་མཚམས་གཞན་བརྒལ་ཏེ་ འགྱོ་དགོཔ་འདུག།  སྲུང་སྐྱོབ་ས་ཁོངས་ཚུ་ འབྲེལ་གནད་ཅན་བཟོ་ནིའི་ འབད་རྩོལ་གསར་པའི་ནང་ 
ད་རེས་ནངས་པ་ གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགོྲད་ཀྱི་ གདོང་ལན་ལུ་ གནས་སྤོ་འགྱོ་མི་ རིགས་སྣ་ཚུ་ ཤོམ་ཚུགས་པའི་ ས་རྒྱ་སྦོམ་ 
སྲུང་སྐྱོབ་འབད་ནི་ལུ་ གཙོ་བོར་བཏོནམ་ཨིན། ད་རེས་ནངས་པ་ ཨཱལ་བར་ཊའིན་རིཕ་དང་ ད་ ཨེན་ཌིསི། ད་ ཨེ་པིན་ན་ཡིནསི། ད་ 
ཨཱསི་ཊི་ཡཱན་ཨེབསི། ད་ རོག་ཀི་མའུན་ཊེནསི། ད་ ཨེསི་ཊན་གཱཊིསི། ད་ ཀེ་རིབ་བིན་དང་ ས་གནས་གཞན་ཚུ་ནང་ 
རྒྱལ་སྤྱིའི་ཡོངས་འབྲེལ་ཚུ་ གོང་འཕེལ་གཏང་པའི་བསྒང་ཨིན།  

སྲུང་སྐྱོབ་ས་ཁོངས་ཚུ་གི་ ས་མཚམས་བརྒྱུད་པའི་ མཉམ་རུབ་འཛིན་སྐྱོང་གིས་ ས་གནས་ཁག་གི་ འགྱུར་བ་ཚུ་གི་ བརྡ་དོན་ཚུ་ 
ཉམས་སྲུང་གི་འཆར་གཞི་བརྩམ་མི་ གཞན་ཚུ་ལུ་སྤེལ་ཏེ་ གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགོྲད་ལུ་ མཐུན་འགྱུར་འབད་ནིའི་ ཐབས་ཤེས་ལུ་ 
ལྷན་ཁབས་འབདཝ་ཨིན། རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་གི་བར་ན་ གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགོྲད་ལུ་ མཐུན་འགྱུར་གིྱ་ ལྕོགས་གྲུབ་འདྲ་མིན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ 
དབང་ཆ་འདྲ་མཉམ་གྱི་ གནད་དོན་ཚུ་འབྱུང་འོང་།  

 



  

103 གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགྲོད་ན་ སྐྱེ་ལྡན་རིགས་སྣ་འཛིན་སྐྱོང་མཐུན་འགྱུར་བཟོ་ནི་ལུ་ ཁྲིམས་དོན་དང་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་ཡིག་ཆས། 
 
 

ཐིག་སྒྲོམ་༡༢.༢ པ། སྲུང་སྐྱོབ་ས་ཁོངས་ཀྱི་ རྒྱལ་སྤྱིའི་མཐུན་གྲོས་དང་ ལས་རིམ་གཙོ་བོ་ཚུ།
ས་མཚམས་བརྒྱུད་པའི་འབད་རྩོལ་ཚུ་ རྒྱལ་སྤྱིའི་གནས་རིམ་ཐོག་ལས་ འགོ་བཙུགས་ནིའི་དོན་ལུ་ སྲིད་བྱུས་བརྩམ་མི་ཚུ་གིས་ 
ད་ལྟོ་ཡོད་པའི་ རྒྱལ་སྤྱིའི་ལས་རིམ་དང་ འབད་རྩོལ་གཞན་ཚུ་ལུ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནིའི་ རེ་བ་ཡོདཔ་འོང་། 
འབད་རྩོལ་ཚུ་གི་གྲངས་སུ་ཚུད་དགོཔ་ ལ་ལུ་ཅིག་: 

- གནས་སྤོ་འགྱོ་མི་ རིགས་སྣའི་ མཐུན་གོྲས་དང་ དེ་གི་གན་རྒྱ་ཚུ། དཔེར་ན་ ཨཕ་རི་ཀཱན་-ཡུ་ར་སི་ཡཱན་ ཆུ་བྱའི་གན་རྒྱ། 
- ཡུ་ནིསི་ཀོའི་ སྐྱེས་ལྡན་གླིང་ བདག་སྲུང་གི་ཡོངས་འབྲེལ། 
- འཛམ་གླིང་སྲོལ་ཁྱུན་མཐུན་གྲོས། 
- ཡུ་ནིསི་ཀོ་ མཱེན་དང་ སྐྱེས་ལྡན་གླིང་གི་ལས་རིམ། 
- སྲུང་སྐྱོབ་ས་ཁོངས་སྐོར་ སྐྱེས་ལྡན་རིགས་སྣའི་ལས་རིམ་མཐུན་གྲོས།  

 

ས་མཚམས་བརྒྱུད་པའི་ སྲུང་སྐྱོབ་ས་ཁོངས་དེ་ རྒྱལ་སྤྱིའི་ས་མཚམས་བརྒལ་མི་ ཉམས་སྲུང་ས་གནས་ཚུ་ཨིན། 

 

ས་མཚམས་བརྒྱུད་པའི་ སྲུང་སྐྱོབ་ས་ཁོངས་ལུ་ རྒྱལ་སྤྱིའི་མཉམ་འབྲེལ་ལུ་མཁོ་བའི་ ཁྲིམས་ལུགས་ཀྱི་སྒྲིག་བཀོད་ 
སྒྲིང་སྒྲིང་ཅིག་གི་གྲངས་སུ་ ཚུད་དགོཔ་དེ་ཡང་: 

- ཞིབ་དཔྱད་དང་ བདེན་སྦྱོར་ སྙན་ཞིུ་ཐབས་ལམ། 
- གནས་འཁྲིལ་འབད་ནི་དང་ ཁས་བླངས་བསྟར་སྤྱོད་ཀྱི་ཐབས་ལམ། 
- རྩོད་ཉོགས་འདུམ་འགྲིག་བྱ་རིམ། 
- མ་དངུལ་གྱི་བདེ་སྒྲིག། ༼གཙོ་བོ་ འཛིན་སྐྱོང་གི་ལྕོགས་གྲུབ་ནང་ ཁྱད་པར་སྦོམ་ཞུགས་མི་ རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་གི་བར་ན༽ 

ཚ་གྱང་གཞན་མི་གཅིག་ ས་མཚམས་བརྒྱུད་པའི་ས་ཁོངས་ཚུ་ནང་ འགོྲ་བ་མིའི་འཚོ་བ་ལུ་ བར་ཆད་མར་ཕབ་  རྐྱབ་དགོ་མི་དེ་ཨིན། 
ས་མཚམས་བརྒྱུད་པའི་གླིང་ཀ་ ལེ་ཤ་ཅིག་ར་ གོྲས་ཐག་བཅད་ནིའི་ནང་ ས་གནས་ཀྱི་འབྲེལ་གཏོགས་ཅན་ཚུ་ གྲངས་སུ་མ་བཙུགས་པར་ 
དེ་ནང་སྡོད་མི་ཚུ་ བང་ཅན་འབད་  གནས་སྤོ་གཏངམ་མས་ཟེར་བའི་ ཉོགས་བཤད་ཐོན་ཏེ་འདུག། དེ་གི་ཚབ་ལུ་ གདམ་ཁ་གཞན་མི་ཅིག་ 
ཊི་ཨེཕ་སི་ཨེ་ཟེར་མི་ ས་མཚམས་བརྒལ་མི་ སྲུང་སྐྱོབ་ས་ཁོངས་ཨིན།  ཊི་ཨེཕ་སི་ཨེ་ཚུ་ རྒྱལ་ཁབ་གཉིས་ ཡང་ན་  དེ་ལས་མང་བའི་ 
ས་མཚམས་བརྒལ་ཏེ་ འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་ཨིན། དེ་ཚུ་གིས་ རང་བཞིན་ཐོན་སྐྱེད་ ཡུན་བརྟན་ཐོག་ལུ་ སྤྱོད་ནིའི་དོན་ལུ་ མི་སྡེ་ ཡང་ན་  
སྒེར་མི་གིས་དབང་མི་ས་ཆ་གིས་ མཐའ་བསྐོར་བའི་ རྒྱལ་ཁབ་གཉིས་སམ་ དེ་ལས་མང་བའི་ ས་མཚམས་བརྒལ་ཏེ་ཁྱབ་ཨིན། 
ཊི་ཨེཕ་སི་ཨེ་ཚུ་གིས་ དུས་མཉམ་ལུ་ སྣ་མང་ཁེ་ཕན་ འབྱུང་ཚུགས་པའི་ འོས་འབབ་ཡོད། དེ་ཚུ་གིས་ མི་སྡེ་ལུ་བརྟེན་པའི་ 
རང་བཞིན་ཐོན་སྐྱེད་ འཛིན་སྐྱོང་གི་ མིག་དཔེ་ལས་བརྒལ་ཏེ་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ས་མཚམས་བརྒལ་ཏེ་ ཁྱབ་ནི་དང་ ལྷག་པར་དུ་ཡང་ 



  

104 གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགྲོད་ན་ སྐྱེ་ལྡན་རིགས་སྣ་འཛིན་སྐྱོང་མཐུན་འགྱུར་བཟོ་ནི་ལུ་ ཁྲིམས་དོན་དང་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་ཡིག་ཆས། 
 
 

རྒྱལ་སྤྱིའི་ས་མཚམས་ཀྱི་ ཕྱོགས་༢ ཆ་ར་ལུ་གནས་མི་ ས་གནས་ཀྱི་མི་སྡེ་ ཡང་ན་  མི་རིགས་སྡེ་ཚན་ཡོད་པའི་ གནས་སྟངས་ནང་ 
ས་མཚམས་བརྒལ་ཏེ་ཁྱབ་ཨིན། ཊི་ཨེཕ་སི་ཨེ་གིས་ ལྟ་བཤལ་དང་ ལམ་སྲོལ་ཚུ་ ཟུར་གནས་མར་ཕབ་ཀྱི་ཐོག་ལས་ 
མཐུད་འབྲེལ་དང་ དཔལ་འབྱོར་གིྱ་གོ་སྐབས་ ཡར་དྲག་བཏང་སྟེ་ ལུང་ཕྱོགས་ནང་ མཉམ་འབྲེལ་ལྷག་པར་འབད་ནིའི་ གཞི་རྟེན་ཡང་ 
བཙུགས་ཚུགསཔ་ཨིན།  

དཔེ། ཤར་ཕྱོགས་ཡུ་རོབ་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༠༣ ལུ་ ཀར་པ་ཐི་ཡཱན་ རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་གི་བར་ན་ མཚན་རྟགས་བཀོད་མི་ 
སྐྱེས་ལྡན་ཡུན་བརྟན་ཐོག་ལུ་སྤྱོད་ནི་དང་ ས་ཆའི་གནས་ལུགས་ སྣ་ཁག་ཡར་སེང་གི་ དཔྱད་གཞིའི་གན་འཛིན་དེ་ ལུང་ཕྱོགས་ཀྱི་བར་ན་ 
མཉམ་འབྲེལ་འབད་དེ་ གནམ་གཤིས་ཀྱི་གནོད་པ་ ཟོླག་ནུས་པའི་ སྲུང་སྐྱོབ་ས་ཁོངས་ཀྱི་ ཡོངས་འབྲེལ་བཟོ་ནིའི་ མིག་དཔེ་ཅིག་ཨིན། 
གན་འཛིན་འདི་གིས་ གནད་དོན་གཞན་གྱི་གྲངས་སུ་ རྩ ་བོ་ཚུ་གིས་ ཁོང་རའི་འབད་རྩོལ་ཚུ་ མཐུན་སྒྲིག་དང་ མཉམ་འབྲེལ་འབད་དེ་ 
འཁྱམ་གནས་སྲུང་སྐྱོབ་དང་ འཕྲོ་མཐུད་དང་ མཐུད་འབྲེལ་བཙན་ཐབས་བཟོ་དགོ་པའི་ ཞུ་བསྐུལ་འབདཝ་ཨིན་མས། 
ཁོང་གི་མཉམ་འབྲེལ་ འབད་རྩོལ་གིྱ་གྲངས་སུ་ ཀར་པ་ཐི་ཡཱན་ལུ་ སྲུང་སྐྱོབ་ས་ཁོངས་དང་ གཞན་སྐྱེས་ལྡན་དང་ ས་ཆའི་གནས་ལུགས་ 
སྣ་ཁག་ཡར་སེང་ཚུད་པའི་ སྐྱེས་ལྡན་ཡོངས་འབྲེལ་ཅིག་ གཞི་བཙུགས་འབད་ནི་དང་ རྩ་བོའི་ཞལ་འཛོམས་ནང་ལས་ 
གཞི་བཙུགས་འབད་མི་ ཀར་པ་ཐི་ཡཱན་ སྲུང་སྐྱོབ་ས་ཁོངས་ཀྱི་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལུ་ མཉམ་འབྲེལ་འབད་ནི། 
སྲུང་སྐྱོབ་ས་ཁོངས་ཀྱི་ཕྱི་ཁའི་ ས་གནས་ཚུ་ནང་ ཉམས་སྲུང་རྒྱ་སྐྱེད་གཏང་ནི། སྔར་ལས་ཡོད་མི་ སྲུང་སྐྱོབ་ས་ཁོངས་དང་ 
གཞན་ཡང་སྣ་ཁག་ཡར་སེང་ལུ་ཕན་པའི་ ས་གནས་དང་  འཁྱམ་གནས་ཚུ་གི་བར་ན་ མཐུད་འབྲེལ་ལེགས་བཅོས་དང་ 
འཕྲོ་མཐུད་འབད་ནི། ད་ལྟོ་ཡོད་མི་ ས་མཚམས་བརྒྱུད་པའི་ སྲུང་སྐྱོབ་ས་ཁོངས་ཚུ་ རྒྱ་སྐྱེད་གཏང་ནི་ལུ་ སེམས་ཤུགས་བསྐྱེད་ནི། 
ཡང་ན་ ས་མཚམས་བརྒྱུད་པའི་ སྲུང་སྐྱོབ་ས་ཁོངས་ གསརཔ་བཟོ་ནི། མཉམ་འབྲེལ་འཛིན་སྐྱོང་གི་ འཆར་གཞི་བརྩམ་ནི་དང་ 
ལྟ་རྟོག་འབད་ནི་ ཚན་རིག་ལྡན་པའི་ཞིབ་འཚོལ་འབད་ནི། བརྡ་དོན་བརྗེ་སོར་འབད་ནི་ཚུ་ནང་ མཉམ་འབྲེལ་འབད་དགོཔ་ཚུ་ 
ཚུད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན་མས། མཉམ་འབྲེལ་ལས་རིམ་ རེ་རེ་བཞིན་དུ་གིས་ ཀར་པ་ཐི་ཡཱན་ལུ་ སྲུང་སྐྱོབ་ས་ཁོངས་ཀྱི་ཡོངས་འབྲེལ་ 
སྒྲིང་སྒྲིང་དང་ ཟོླག་ནུས་ཅན་ཅིག་ བཟོ་ནི་ལུ་ཕན་ཐོགས་འབྱུང་ནི་ཨིན་མས། ཨིན་རུང་ དེ་ནང་ཚ་གྱང་ལང་དགོ་པའི་ 
གནད་དོན་ཁག་གཉིས་ཡོད་མི་དེ་ཡང་ གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགོྲད་ཀྱི་གནོད་པ་ཚུ་ ག་ཏེ་ལུ་ཡང་ ཁ་གསལ་མ་བཀོདཔ་མ་ཚད་ 
ས་གནས་ཀྱི་མི་སྡེ་ཚུ་གི་ ལཱ་འགན་དང་ ཐོབ་དབང་ཚུ་ཡང་ ཁ་གསལ་སྦེ་ འཁོད་དེ་མིན་འདུག།  

 



  

105 གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགྲོད་ན་ སྐྱེ་ལྡན་རིགས་སྣ་འཛིན་སྐྱོང་མཐུན་འགྱུར་བཟོ་ནི་ལུ་ ཁྲིམས་དོན་དང་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་ཡིག་ཆས། 
 
 

 
པར་ ༡༢.༣། ཤར་ཕྱོགས་ཡུ་རོ་པིན་གྱ་ི ས་ཆའི་གནས་ལུགས། ཀར་པ་ཐ་ིཡཱན་ལུ་ཡོད་པའི་ སོལོ་བ་ཀི་ཡ་གི་ ཏ་ར་རྒྱལ་ཡོངས་གླིང་ཀ། 

 
པར་ ༡༢.༤། མེ་སོ་ཀ་མི་རི་ཀཱན་འཁྱམ་གནས་ཀྱི་ སྔོ་ལྗངས་ས་ཁོངས་འདི་ མེ་སོ་ཀ་མི་རི་ཀཱན་ སྐྱེས་ལྡན་གནས་ཡུལ་ཨིན། ༼ག་ར་ཧམ་ 
འཛམ་གླིང་ས་མཚམས་བརྒྱུད་པའི་ སྲུང་སྐྱོབ་ས་ཁོངས་ཡོངས་འབྲེལ༽ 

དབུས་ 
ཨ་མེ་རི་ཀ

མེ་སོ་ཀ་མི་རི་ཀཱན་ སྐྱེས་ལྡན་འཁྱམ་གནས།



  

106 གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགྲོད་ན་ སྐྱེ་ལྡན་རིགས་སྣ་འཛིན་སྐྱོང་མཐུན་འགྱུར་བཟོ་ནི་ལུ་ ཁྲིམས་དོན་དང་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་ཡིག་ཆས། 
 
 

 ཐིག་སྒྲོམ་༡༢.༣། མེ་སོ་ཀ་མི་རི་ཀཱན་ སྐྱེས་ལྡན་འཁྱམ་གནས། 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

སྤྱི་ལོ་༡༩༩༠ གོ་གྲངས་ལས་ དབུས་ཨ་མི་རི་ཀ་དང་ མེག་སི་ཀོ་ཚུ་ནང་ ནགས་ཚལ་མར་ཉམས་ཀྱི་ཚད་དང་འཁྲིལཝ་ད་
མི་ལོ་བཅུ་ཕྲག་ཕྱེད་དང་གཉིས་ཀྱི་ནང་འཁོད་ ལུང་ཕྱོགས་དེ་ནང་གི་ ནགས་ཚལ་ཕྱེད་ཀ་ མེདཔ་འགྱོ་ནི་ཨིན་མས། དེ་གི་གདོང་ལན་ལུ་ 
གནོད་སྐྱོན་ཡོད་མི་ རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་གིས་ འཛམ་གླིང་མཐའ་འཁོར་མཐུན་རྐྱེན་ལས་སྡེའི ་མ་དངུལ་དང་ 
མཉམ་རོགས་མང་རབས་ཅིག་གི་རྒྱབ་སྐྱོར་ དབུས་ཨ་མི་རི་ཀའི་ མཐའ་འཁོར་དང་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་མཉམ་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ 
མེ་སོ་ཀ་མི་རི་ཀཱན་ སྐྱེས་ལྡན་འཁྱམ་གནས་དེ་ གཞི་བཙུགས་འབད་ནུག། རྒྱལ་ཁབ་སོ་སོ་གིས་ རང་དབང་ཐོག་ལུ་ བསྟར་སྤྱོད་འབད་མི་ 
མེ་སོ་ཀ་མི་རི་ཀཱན་ སྐྱེས་ལྡན་འཁྱམ་གནས་ཀྱི་ དམིགས་ཡུལ་དེ་ ནགས་ཚལགིྱ་ས་གནས་ བསྒྱུར་བཅོས་འབད་ནི་ 
བཀག་དམ་འབད་ནི་དང་ ཉམས་ཆག་ཤོར་མི་ནགས་ཚལ་ སླར་གསོ་འབད་ནི། སྐྱེས་ལྡན་རིགས་སྣ་ སྲུང་སྐྱོབ་འབད་ནི། ས་གནས་ཀྱི་ 
མི་སེར་གྱི་དོན་ལུ་ ཡུན་བརྟན་གོང་འཕེལ་ གཏང་བཅུག་ནི་ཨིན་མས། 

དམིགས་ཡུལ་དེ་ཚུ་ འགྲུབ་ནི ་ལུ་ ལས་འགུལ་དེ་གིས་ སྔར་ལས་ཡོད་པའི་ སྲུང་སྐྱོབ་ས་ཁོངས་ཚུ་ སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོ་ནི་དང་ 
ཕན་ཚུན་འབྲེལ་མཐུད་འབད་ནི། མཐའ་འཁོར་དང་མཐུན་པའི་ དཔལ་འབྱོར་ལས་རིགས་ དཔེར་ན་ རང་བཞིན་ལུད་ཀྱི་ 
བཟའ་འཐུང་ཐོན་སྐྱེད་དང་ རང་བཞིན་ས་གནས་ལྟ་བཤལ། སྨན་རིགས་ཡར་དྲག་གཏང་ནི། ནགས་ཚལ་བསྐྱར ་འཛུགས་ཚུ་ལུ་ 
སེམས་ཤུགས་བསྐྱེད་བཅུག་ནུག། སྔོན་ན་མེད་པའི་ ལུང་ཕྱོགས་དང་ རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་ འབད་རྩོལ་ཐོག་ལུ་ གཞི་བཙུགས་འབད་མི་ 
ལས་འགུལ་དེ་གིས་ རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་ འབྲེལ་གཏོགས་ཅན་ ཆ་མཉམ་ར་གྲངས་སུ་བཙུགས་ཏེ་ ལུང་ཕྱོགས་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཚུ་ 
མཐུན་སྒྲིག་འབད་ནུག། མེག་སི་ཀོ་ལས་ པ་ན་མ་ཚུན་ཚོད་ ཀི་ལོ་མི་ཊར་གྲུ་བཞི་༧༦༨,༩༠༠ ལུ་ཁྱབ་པའི་ཁར་ འཛམ་གླིང་ནང་གི་ 
སྐྱེས་ལྡན་རིགས་སྣ་ བརྒྱ་ཆ་༨ ལུ་ཁྱབ་མི་ ལས་འགུལ་དེ་ འཁྱམ་གནས་ཆུང་རིམ་དང་ ཧེ་མ་ཡོད་པའི་ འཁྱམ་གནས་ཚུ་ལས་ 
ཁྱད་དུ་འཕགས་པའི་ འཁྱམ་གནས་ཅིག་ཨིན་མས།  

སྲུང་སྐྱོབ་ས་ཁོངས་ཚུ་ འབྲེལ་མཐུད་འབད་ནི་ལུ་ མཐར་འཁྱོལ་འབྱུང་ཚུགས་པ་ཅིན་ མེ་སོ་ཀ་མི་རི་ཀཱན་ སྐྱེས་ལྡན་འཁྱམ་གནས་དེ་གིས་ 
དེ་གི་ས་མཚམས་ནང་འཁོད་ལུ་ སྐྱེས་ལྡན་རིགས་སྣ་ཚུ་ལུ་ གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགོྲད་ལུ་ མཐུན་འགྱུར་འབད་ནིའི་ཁེ་ཕན་ཚུ་ 
བྱིན་ཚུགས་ནི་ཨིན་མས། ཨིན་རུང་ ལས་འགུལ་དེ་ འགོ་ཐོག་བསྒང་ གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགྲོད་ཀྱི་ 
གནོད་པ་དང་འབྲེལ་འཛིན་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ འགོ་བཙུགས་བཙུགསཔ་མེནམ་ལས་ མ་འོངས་ཡུན་རིང་ལུ་ 
རིགས་སྣ་གནས་སྤོ་འབད་ནི་དང་ ས་ཆའི་ལག་ལེན་འཐབ་ཐངས་ཚུ་ ཁ་གསལ་མིན་འདུག། དེ་གིས་མ་ཚད་ ལས་འགུལ་དེ་ལུ་ 
ས་གནས་ཀྱི་མི་སེར་ཚུ་གིས་ ལེགས་ཤོམ་འབད་ ངོས་ལེན་འབད་ཡོད་རུང་ དེ་གིས་མི་སྡེའི་དཔལ་འབྱོར་ལུ་ ཁེ་ཕན་སྦོམ་མེད་པའི་གུ་ 
ནགས་ཚལ་མེདཔ་གཏང་ནིའི་ ཨེབ་ཤུགས་དེ་ཡང་ འཕྲོ་མཐུད་དེ་ར་ གནས་ནི་ཨིན་མས།  



  

107 གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགྲོད་ན་ སྐྱེ་ལྡན་རིགས་སྣ་འཛིན་སྐྱོང་མཐུན་འགྱུར་བཟོ་ནི་ལུ་ ཁྲིམས་དོན་དང་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་ཡིག་ཆས། 
 
 

༡༢.༥། རིགས་སྣ་གནས་སྤོ་: ཁྲིམས་དང་ སྲིད་བྱུས་ཀྱི་བརྩི་འཇོག། 
 

གནད་དོན་གཙོ་བོ་: ཕན་ཚུན་གནས་སྤོ་ ཡང་ན་ རྒྱབ་སྐྱོར་ཅན་གྱི་གནས་སྤོ་ ཟེར་མི་དེ་གིས་ རིགས་སྣ་ཚུ་ མ་འོངས་པའི་
གནམ་གཤིས་གནས་སྟངས་ནང་ འོས་འབབ་ཡོད་པའི་ འཁྱམ་གནས་ཚུ་ནང་ གནས་སྤོ་འབད་ཚུགསཔ་ཨིན། དེ་ཡང་ གནས་སྤོ་འབད་སའི་ 
སྣོད་བཅུད་རིམ་ལུགས་ལུ་ བཅོས་ཐབས་མེད་པའི་གནོད་སྐྱོན་ བཀག་ནིའི་དྲན་བརྡ་དང་ ཉེན་སྲུང་གི་ཐོག་ལས་རྐྱངམ་གཅིག་འབད་དགོ། 
ཕན་ཚུན་གནས་སྤོ་ཚུ་ འོས་འབབ་ལྡན་པའི་ཐོག་ལས་ ངེས་གཏན་བཟོ་ནི་ལུ་ དབྱེ་ཞིབ་དང་ གནང་བ་ ལྟ་རྟོག་ བསྐྱར་ཞིབ་ 
གནོད་པ་མར་ཕབ་ཀྱི་ སྒྲིག་བཀོད་ཚུ་ མེད་ཐབས་མེདཔ་ཅིག་ཨིན།   

 

ཚན་རིག་པ་ཚུ་གིས་ རེ་བ་བསྐྱེད་མིའི་ནང་ གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགོྲད་ཀྱིས་ ད་ལྟོའི་གནས་ཡུལ་ཚུ་ལུ་ གནོད་པ་འབྱུངམ་ད་ 
རིགས་སྣ་མང་རབ་ཅིག་གིས་ གནས་སྤོ་འགྱོ་ནིའི་ དཔའ་བཅམ་འོང་ཟེར་ཨིན་མས། དེ་འབདཝ་ད་ རིགས་སྣ་ཚུ་ འགྲུལ་སྐྱོད་འབད་ནི་ལུ་ 
འགོྲ་བ་མིའི་མཁོ་ཆས་དང་ གཞི་རྟེན་དངོས་པོ་གཞན་ ཡང་ན་  སླར་བསྐྱེད་འབད་ནི་ལུ་ ཡུན་རིང་འགོར་ནི་ལ་སོགས་པའི་ བར་ཆད་ལེ་ཤ་ཡོད། 
གལ་སྲིད་ རིགས་ཅིག་གནས་སྤོ་འབད་མ་ཚུགས་པ་ ཡང་ན་  རང་གི་ད་ལྟོའི་ས་གནས་ནང་ གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགོྲད་ལུ་ 
མཐུན་འགྱུར་འབད་མ་ཚུགས་པ་ཅིན་ ས་གནས་དེ་ནང་ར་ རྩ་མེད་འགྱུར་ནི་ལས་ བཀག་ཐབས་ལུ་ འགོྲ་བ་མི་གིས་ ཐབས་ཤེས་བཏོན་དགོ། 
རང་བཞིན་ཉམས་སྲུང་པ་ཚུ་གིས་ རིགས་སྣ་ཚུ་ གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགྲོད་ལས་ སྲུང་སྐྱོབ་འབད་ནི་ལུ་ ས་གནས་གསར་པའི་ནང་ 
གནས་སྤོ་འབད་ནིའི་ མནོ་བསམ་གཏངམ་ཨིན་མས། མ་གཞི་འདི་ རྩོད་ཉོགས་ཆེའི་ ཐབས་རིག་ཅིག་ཨིན། དེ་ལུ་རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་མི་ཚུ་གིས་ 
ཉེན་ཁ་ཅན་དང་ རབ་ཆད་ཉེན་གྱི་རིགས་ཚུ་ གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགྲོད་ལས་ སྲུང་སྐྱོབ་འབད་ནི་ལུ་ 
ཐབས་ཤེས་འདི་མ་གཏོགས་མེད་ཟེར་མནོཝ་ཨིན་རུང་ རྒྱབ་འགལ་འབད་མི་ཚུ་གིས་ ཐབས་ཤེས་དེ་ལས་ གྲུབ་འབྲས་ངེས་གཏན་མེད་པའི་གུ་ 
ཟད་འགོྲ་སྦོམ་གནས་ནི་ཨིནམ་ལས་  རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཐོན་ཁུངས་ལུ་ གྱོང་རྒུད་སྦོམ་བཀལ་ནི་དང་ རིགས་སྣ་ཚུ་ ས་ཁོངས་གསར་པའི་ནང་ 
གནས་སྤོ་འབདཝ་ད་ ས་གནས་དེ་ནང་ བཙན་ཁྱབ་འགྱོ་ནིའི་ ཉེན་ཁ་འདུག་ཟེར་མནོཝ་ཨིན་མས།  

རྒྱལ་ཁབ་དག་པ་ཅིག་ནང་ ཕན་ཚུན་གནས་སྤོའི་ ཁྲིམས་ལུགས་ལངམ་ཡོདཔ་ཨིན་མས། ད་ལྟོ་ཡོད་པའི་ སྐྱེས་ལྡན་ཉེན་སྲུང་དང་ 
ནད་འབུབ་བཀག་དམ་ སྤྱིར་བཏང་རི་དྭགས་སེམས་ཅན་གིྱ་ ཁྲིམས་ལུགས་ཚུ་གིས་ དོན་ཅན་འབད་ ས་གནས་དེ་ནང་མེད་པའི་ རིགས་སྣ་ཚུ་ 
ས་གནས་གསར་པའི་ནང་ ངོ་སྤྲོད་འབད་ནི་ལུ་ བཀག་ཆ་དུམ་གྲ་རེ་ འབདཝ་ཨིན་མས།  ཁྲིམས་ལུགས་གཞན་གྱིས་ 
གནས་སྟངས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ས་ཁོངས་ནང་མེད་པའི་ རིགས་སྣ་ཚུ་ ཁ་ཚིག་ཐོག་ལས་ གསར་བཙུགས་འབད་ཆོག་ནི་དང་ ཡང་ན་   
མ་གཞི་ལས་ར་ བཙུགས་མ་ཆོགཔ་སྦེ་བཟོ་འོང་། དེ་འབདཝ་ད་ ཁྲིམས་ལུགས་དེ་ཚུ་གིས་ སྤྱིར་བཏང་ལུ་ རིགས་སྣ་ཚུ་ 
གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགོྲད་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ འགྱུར་བ་སོང་ཡོད་པའི་ རང་གི་ས་གནས་དེ་ནང་ མར་ཉམས་འགྱོ་ནི་ལས་ བཀག་ནིའི་དོན་ལུ་ 
དོན་ཅན་སྦེ་ ས་གནས་གསར་པའི་ནང་ གནས་སྤོ་འབད་ནི་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་མེདཔ་ཨིན་མས། ཀེན་ཡཱན་གྱི་ ཁྲིམས་ཀྱི་རྩོད་གཞི་ཅིག་ནང་ 



  

108 གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགྲོད་ན་ སྐྱེ་ལྡན་རིགས་སྣ་འཛིན་སྐྱོང་མཐུན་འགྱུར་བཟོ་ནི་ལུ་ ཁྲིམས་དོན་དང་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་ཡིག་ཆས། 
 
 

ཧ་ཅང་དཀོན་ཞིང་ རབ་ཆད་ནིའི་ཉེན་ཁ་ཡོད་པའི་ ཧི་རོ་ལ་ཟེར་སེམས་ཅན་ཅིག་ སྲུང་སྐྱོབ་འབད་ནི་ལུ་ གནས་ཡུལ་གསརཔ་ཅིག་ནང་ 
ཕན་ཚུན་གནས་སྤོ་འབད་ནིའི་ གོྲས་འཆར་བཀོད་མི་དེ་ ཁྲིམས་འདུན་གིྱས་ བཀག་ཆ་འབད་ དེ་བཞག་ནུག། ཁྲིམས་ཁང་གིས་འབད་བ་ཅིན་ 
རི་དྭགས་སེམས་ཅན་ཚུ་ རང་སོའི་གནས་ཡུལ་ངོ་མ་ནང་ བཞག་ནི་མ་གཏོགས་ ས་ཁོངས་གསར་པའི་ནང་ 
གནས་སྤོ་དགོཔ་མེད་ཟེར་ཨིན་མས། དེ་འབདཝ་ད་ གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགོྲད་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ ད་ལྟོའི་གནས་ཡུལ་ཚུ་ 
འོས་འབབ་མེདཔ་བཟོ་བ་ཅིན་ རིགས་སྣ་ཚུ་ རང་སོའི་ས་ཁོངས་ནང་ར་ མཐར་འཁྱོལ་ཅན་སྦེ་ ཉམས་སྲུང་འབད་ཚུགས་ཟེར་མནོ་མི་དེ་ 
དོགས་པ་ཆགས་པའི་གཞི་ཅིག་ལུ་ འགྱུརཝ་ཨིན་མས།  

ཕན་ཚུན་གནས་སྤོ་དེ་ རིགས་སྣ་ཅིག་ ཉམས་སྲུང་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ དོན་ཅན་འབད་ར་ ས་ཁོངས་གསརཔ་ཅིག་ནང་
སྤོ་ནིའི་བྱ་རིམ་ཅིག་ཨིན།  

 

ཐིག་སྒྲོམ་༡༢.༤། རིགས་སྣ་གནས་སྤོའི་ མིང་ཚིག་གི་གོ་དོན་ཁྱད་པར།

རིགས་སྣ་ཅིག་ གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགོྲད་ལས་ སྲུང་སྐྱོབ་འབད་ནི་ལུ་ ས་ཁོངས་གསརཔ་ཅིག་ནང་ སྤོ་ནི་དེ་ལུ་ འཕྲལ་འཕྲལ་ར་ 
རྒྱབ་སྐྱོར་ཅན་གྱི་ གནས་སྤོ་ཟེར་སླབ་ཨིན་མས། དེ་འབདཝ་ད་ ཚིག་དོན་འདི་གིས་ མགུ་འཐོམ་པའི་གཞིུ་ལུ་ འགྱུརཝ་ཨིན་མས། 
རྒྱབ་སྐྱོར ་ཅན་ཟེར་མི་ ཚིག་དེ་གིས་ རིགས་སྣ་ཚུ་ ཁོང་རང་གིས་ གནས་སྤོ་འབད་མ་ཚུགས་པ་ཅིན་ འགོྲ་བ་མི་གིས་ 
ས་ཁོངས་གསརཔ་ཅིག་ནང་ འབག་བསྐྱལ་ནི་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་དགོཔ་བཟུམ་ཅིག་སྦེ་ མནོ་བསམ་གཏངམ་ཨིན་མས། 
མཐའ་འཁོར་མཁས་མཆོག་ལེ་ཤ་ཅིག་གིས་ དེ་བཟུམ་མའི་གནས་སྤོ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ ས་ཁོངས་གསར ་པའི་ནང་གི་ སྡོན་བཅུད་རིམ་ལུགས་ལུ་ 
ཉེན་ཁ་བཀལ་འོང་ཟེར་བའི་ ཚ་གྱང་ལངམ་ཨིན་མས། ས་གོ་སོར་ནི་ཟེར་མི་དང་ ཕན་ཚུན་གནས་སྤོ་ཟེར་མི་ ཚིག་དོན་དེ་ 
འོས་འབབ་ཡོདཔ་ལས་ དོན་ཚན་འདི་ནང་ ཚིག་དོན་འདི་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ཨིན། 

- ས་གོ་སོར་ནི་: ཟེར་མི་ཚིག་འདི་ གནས་སྤོ་ཟེར་མི་ལས་ ཁྱབ་ཚད ་ཆེཝ་ཨིནམ་ད་ སྔོ་ཤིང་དང་ རྟག་བརྟན་ཨིནམ་སྦེ་ 
མནོ་བསམ་གཏང་མི་རིགས་སྣ་ཚུ་བརྩིས་པའི་ སྲོག་ལྡན་ཆ་མཉམ་ལུ་ འཇུག་ཁྱབ་ཡོདཔ་ཨིན།  

- ཕན་ཚུན་གནས་སྤོ་: ཟེར་མི་འདི་ འགོྲ་བ་མི་གིས་ རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་དེ་ རིགས་སྣ་རང་རྐྱང་གཅིག་ ས་གནས་གཅིག་ལས་ 
ས་ཁོངས་གསརཔ་ཅིག་ནང་ སྐྱེལ་འདྲེན་འབདཝ ་ཨིན། ཐ་སྙད་འདི་ ཨའི་ཡུ་སི་ཨེན་གིྱས་ པར་སྐྲུན་འབད་མི་ 
ལམ་སྟོན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ཨིན་མས།    

 

 ཕན་ཚུན་གནས་སྤོའི་ལས་འགུལ་ ལག་ལེན་འཐབ་འདོད་ཡོད་མི་ཚུ་གིས་ ས་གནས་ལུ་ཁེ་ཕན་དང་ ཟད་འགོྲ་ཚུ་གི་ 
དབྱེ་ཞིབ་མཐིལ་ཕྱིན་འབད་དགོ།  ཨའི་ཡུ་སི་ཨེན་གིྱས་ རིགས་སྣ་ཅིག་ ས་ཁོངས་གསར་པའི་ནང་ དོན་ཅན་སྦེ་ 



  

109 གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགྲོད་ན་ སྐྱེ་ལྡན་རིགས་སྣ་འཛིན་སྐྱོང་མཐུན་འགྱུར་བཟོ་ནི་ལུ་ ཁྲིམས་དོན་དང་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་ཡིག་ཆས། 
 
 

ངོ་སྤྲོད་མ་འབད་བའི་གོང་ལས་ གནད་དོན་མང་རབས་ཅིག་ལུ་བལྟ་དགོ་པའི་ གོྲས་འདེབས་ཕུལཝ་ཨིན་མས། ས་ཁོངས་རེ་རེ་བཞིན་དུ་འབད་ 
བཙན་ཁྱབ་འགྱོ་ནིའི་ཉེན་ཁ་དང་ གནས་ཡུལ་གསརཔ་ཅིག་ནང་ གནས་སྤོ་ནིའི་ དགོས་པ་དང་ འོས་འབབ་ཀྱི་ 
དབྱེ་ཞིབ་ཚུ་འབད་དགོཔ་ཨིན་མས། བཙན་ཁྱབ་འགྱོ་ནིའི་ཉེན་ཁ་ སྦོམ་ཡོད་པ་ཅིན་ སྡེ་ཚན་ཆ་མཉམ་ལུ་ ཉེན་ཁ་བཀལ་མི་དེ་ལས་ 
རིགས་སྣ་གཅིག་ ཡལ་བཅུགཔ་དྲག་ནི་ཨིན་མས།  

ཨའི་ཡུ་སི་ཨེན་གིྱས་ སྐྱེས་ལྡན་གསརཔ་ དོན་ཅན་སྦེ་ ངོ་སྤྲོད་འབད་ནི་ལུ་ ཡོད་བཞིན་པའི་ རང་བཞིན་ཐོན་སྐྱེད་ བདག་སྐྱོང་འཐབ་མི་ 
གཙུག་སྡེ་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་དང་གཅིག་ཁར་ ཁེ་ཕན་ཆེ་བའི་ ཕན་ཚུན་གནས་སྤོ་ བསྟར་སྤྱོད་འབད་ནི་ལུ་ གཙུག་སྡེ་དང་ 
དབང་འཛིན་གསརཔ་ གཞི་བཙུགས་འབད་དགོ་པའི་ གོྲས་འདེབས་ཡང་ ཕུལ་ཡོདཔ་ཨིན་མས། ཕན་ཚུན་གནས་སྤོའི་ 
སྲིད་བྱུས་ནང་ཚུད་དགོ་པའི་ དམིགས་བསལ་གྲོས་འདེབས་ཡང་: 

- དོན་ཅན་སྦེ་ ངོ་སྤྲོད་འབད་མི་ རིགས་སྣ་གེ་ར་ལུ་ ཆོག་ཐམ་དགོཔ་བཟོ་ནི། 
- ཁྲིམས་འགལ་ ཡང་ན་  སྣང་མེད་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ མཐའ་འཁོར་ལུ་ གནོད་ཉེན་ཆེ་བའི་ རིགས་སྣ་ཅིག་ ཐར་སོང་བའམ་ 

ངོ་སྤྲོད་འབད་བ་ཅིན་ ཉེས་ཆེན་གིྱ་ཉེས་ཁྲིམས་དང་ ཐོན་སྐྱེད་ལུ་ གནོད་པ་བཀལ་བའི་ ཞི་བའི་འཁྲི་བ་བརྩིས་པའི་ 
ཉེས་བྱ་བཀལ་ནི་དང་ རྩ་མེད་གཏང་ནི་དང་ ཉམས་གསོའི་ཟད་འགྲོ་བཀལ་ནི། 

- རི་ཁའི་རིགས་སྣ་ཅིག་ གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགྲོད་ལུ་ མཐུན་འགྱུརབཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་ ཕན་ཚུན་གནས་སྤོའི་ 
སྲིད་བྱུས་གསརཔ་བརྩམ་ནི།  

- ཕན་ཚུན་གནས་སྤོ་དང་འབྲེལ་བའི་ སྲིད་བྱུས་སྐོར་ བསླབ་བྱ་བྱིན་མི་ མཁས་མཆོག་ཚུ་ཡོད་པའི་ མཁས་པའི་དབང་འཛིན་ 
གཞི་བཙུགས་འབད་ནི་དང་ ཕན་ཚུན་གནས་སྤོའི་ གོྲས་འཆར་བཀོད་པའི་སྐབས་ དམིགས་བསལ་གནད་དོན་སྐོར་ 
གོྲས་འདེབས་ཕུལ་ནི།  
 

པར་ ༡༢.༥། གནམ་གཤིས་ལུ་བརྟེན་པའི་ ཕན་ཚུན་གནས་སྤོ་དང་པ?  

ཡུ་ཨེསི་གི་ གཞུང་མིན་ལས་ཚོགས་ ཏོ་རེ་ཡ་ གར་ཌི་ཡཱན་གྱིས་ 
ད་རེས་ནངས་པ་ ཕོ་ལོ་རི་ཌ་ མངའ་སྡེའི་ནང་  
གནམ་གཤིས་ཀྱི་གླིང་ཟུར་ཅིག་ནང་ ཊོ་རེ་ཡ་ཟེར་མི་ སྟོང་ཕུ་ཤིང་ 
དུམ་གྲ་རེ་ཡོད་མི་དེ་ཚུ་ ཕན་ཚུན་གནས་སྤོའི་ ལཱ་འབད་དོ། 
གར་ཌི་ཡཱན་གྱིས་ ཊོ་རེ་ཡའི་ལྕང་སོན་ཚུ་ ས་བསིལ་ས་དང་ 
རློན་གཤེར་མང་ས་ལུ་ སྤོ་བཤུད་འབདཝ་ཨིན་མས། 
ཊོ་རེ་ཡའི་ལྕང་སོན་ཚུ་ ད་ལྟོ་ཡོད་པའི་གནས་ཡུལ་ལས་ 



  

110 གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགྲོད་ན་ སྐྱེ་ལྡན་རིགས་སྣ་འཛིན་སྐྱོང་མཐུན་འགྱུར་བཟོ་ནི་ལུ་ ཁྲིམས་དོན་དང་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་ཡིག་ཆས། 
 
 

བྱང་ཕྱོགས་ཁ་ཐུག་ ཀི་ལོ་མི་ཊར་༦༠༠ དེ་ཅིག་ལུ་ གནས་སྤོ་གནས་འབད་ནུག། བསྐུལ་ཁྱབ་འབད་མི་ཚུ་གིས་ ཡུ་ཨེསི་གི་ 
ཉ་དང་རི་དྭགས་སེམས་ཅན་ ཞབས་ཏོག་ལས་སྡེ་གིས་ རབ་ཆད་ནིའི་ཉེན་ཁ་ཡོད་པའི་རིགས་སྣ་ཚུ་ ཉམས་གསོ་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ དང་ཕུ་ 
འཁྱེག་གི་དུས་རབས་སྐབས་ཀྱི་ སྔོན་གིྱ་མཚམས་ཚད་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ སྔར་གིྱ་གནས་ཡུལ་ཚུ་ ངེས་འཛིན་འབད་དགོཔ་འདུག་ཟེར་ 
རྩོད་ཉོགས་བཤདཔ་ཨིན་མས། 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

111 གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགྲོད་ན་ སྐྱེ་ལྡན་རིགས་སྣ་འཛིན་སྐྱོང་མཐུན་འགྱུར་བཟོ་ནི་ལུ་ ཁྲིམས་དོན་དང་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་ཡིག་ཆས། 
 
 

【ལེའུ་ ༡༣ པ། སྒེར་གྱ་ིས་ཆ་ཉམས་སྲུང་།】 

 

ཡར་རྒྱས་འགྱོ་བའི་བསྒང་གི་ འཛམ་གླིང་རྒྱལ་ཁབ་ མང་ཤོས་ཅིག་ནང་ སྒེར་གིྱ་ས་ཆ་ཉམས་སྲུང་འབད་ནི་དེ་ 
ས་གནས་ཉམས་སྲུང་གི་ལག་ཆས་བཟུམ་ཅིག་སྦེ་ གཙོ་བོར་བཏོན་དོ། ནུབ་ཕྱོགས་ཀྱི་ ས་ཁྲམ་བཀོད་ནིའི་ལམ་ལུགས་དང་ རྒྱུ་དངོས་ཚུ་ལུ་ 
སྒེར་གིྱ་བདག་དབང་ རྒྱ་བསྐྱེད་འགྱོ་མི་གིས་ མི་སྡེའི ་ཐོབ་དབང་དང་ ས་ཆའི་གནས་ཡུན་ཚུ་གི་དཀའ་ངལ་ བསལ་མ་ཚུགས་པའི་ 
སྲིད་བྱུས་ཀྱི་དོ་འགྲན་འབྱུང་དོ། ཨིན་རུང་ དེ་ཚུ་གིས་ སྒེར་གིྱ་ས་ཆ་ཉམས་སྲུང་གི་ འབད་རྩོལ་ལུ་ཡང་ གོ་སྐབས་བྱིནམ་ཨིན་མས། འདི་ནི་ 
རིགས་སྣ་སྲུང་སྐྱོབ་འབད་ནི་ལུ་ གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགོྲད་ཀྱི་ འབད་རྩོལ་དོན་ལས་ དམིགས་བསལ་གིྱས་ གལ་ཆེཝ་ཨིན། 
གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགོྲད་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ རིགས་སྣ་ཚུ་ གནས་སོར་ནི་དང་ ཁོང་གི་གནས་ཡུལ་ ཁ་འཕྱལ་ནི་ཚུ་ 
མར་ཕབ་རྐྱབ་ནིའི་ཕན་ཐབས་ལུ་ འཛིན་སྐྱོང་གི་འབད་རྩོལ་ཚུ་ སྲུང་སྐྱོབ་ས་ཁོངས་ གཙོ་བོ་ཚུ་ལས་བརྒལ་ཏེ་ གཞུང་མིན་ས་ཆ་ནང་ལུ་ 
ལྷོད་དགོཔ་འདུག། དེ་གིས་སྦེ་ ས་ཁྱོན་ཡོངས་ལུ་ རིགས་སྣའི་གནས་ཡུལ་གིྱ་ མཐུད་འབྲེལ་རྒྱ་སྐྱེད་གཏང་ནི་ལུ་ 
སྒེར་གིྱ་སའི་ཇོ་བདག་ཚུ་གིས་ འབྲེལ་གཏོགས་འབད་དགོཔ་འདི་ མེད་ཐབས་མེདཔ་ཅིག་ཨིན། དེ་མ་ཚད་ སའི་ཇོ་བདག་མང་རབས་ཅིག་ 
སྐྱེས་ལྡན་རིགས་སྣ་ བདག་འཛིན་གིྱ་འགན་ཁག་ཕོག་མི་དང་ སྣོད་བཅུད་རིམ་ལུགས་ ཧ་གོ་སྟེ་ གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགོྲད་ལུ་ 
མཐུན་འགྱུར་འབད་ནིའི་ལས་འགུལ་ཚུ་ནང་ ཁས་བླངས་ཀྱི་སྒོ་ལས་ བཅའ་མར་གཏོགས་མི་ཨིན།   

སྒེར་གིྱ་ས་ཆ་ཉམས་སྲུང་གི་ འབད་རྩོལ་ནང་ ཁྲིམས་ཀྱི་ལ་ག་ཆས་ ལེ་ཤ་ཅིག་ར་ ལག་ལེན་འཐབ་ཨིན། དེ་གི་གྲངས་སུ་ཚུད་དགོཔ་: 

- གཞུང་མིན་ལས་ཚོགས་ཚུ་གིས་ བདག་དབང་འབད་མི་ ས་ཆ། 
- སྒེར་གིྱ་ཉམས་སྲུང་ས་ཆ་འབད་ གཞུང་འབྲེལ་ཐོག་ལུ་ གསལ་བསྒྲགས་འབད་འབདཝ།  
- ཞི་བའི་ཁྲིམས་དེབ་ ཡང་ན་  སྤྱིར་བཏང་གི་ཁྲིམས་ལུགས་ནང་ ས་ཆ་ཉམས་སྲུང་གི་དོན་ལུ་ སྒེར་གིྱ་ས་ཆ་ ཁས་བླངས་ཀྱིས་ 

བྱིན་དགོ་པའི་ལམ་ལུགས།  
- མི་མང་ལུ་ཕན་པའི་ རང་དབང་  ཡང་ན་  སྤྱི་དབང་གི་ ཁས་བླངས་ཉམས་སྲུང་། 
- ཉམས་སྲུང་གི་དམིགས་ཡུལ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ས་ཆ་ཚུ་ འཕྲོ་མཐུད་དེ་ར་ བེད་སྤྱོད་འབད་ཆོག་པའི་ཐོབ་དབང་།  
- སྲུང་སྐྱོབ་ས་ཁོངས་ཀྱི་ ཡོངས་འབྲེལ་དོན་ལུ་ ས་ཆ་ཕན་འདེབས་འབད་མི། 
- ཁ་ཚིག་དང་འཁྲིལ་བའི་ འབུལ་བ་ ཡང་ན་  ཁ་ཆེམས་ཀྱི་ས་ཆ། 
- ས་ཆའི་བློ་གཏད་ལས་སྡེ་དང་ ཚད་ལྡན་གོང་འཕེལ་གྱི་འབད་རྩོལ། 
- ཁྲོམ་སྡེ་གོང་འཕེལ་གྱི་ ཐོབ་དབང་གནས་སོར། 

ལེའུ་འདི་གིས་ སྒེར་གིྱ་འབད་རྩོལ་དང་ གཞུང་གི་ཁྲིམས་ལུགས་གཉིས་ཀྱིས་ གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགྲོད་སྐབས་ 
གནོད་པ་ཟློག་ཚུགས་པའི་ སྲུང་སྐྱོབ་ས་ཁོངས་ཀྱི་ ཡོང་འབྲེལ་བཟོ་ནི་ལུ་ སྒེར་གིྱ་ས་ཆ་གིས་ ཕན་ཐབས་ག་དེ་སྦེ་ འབད་ནི་ཨིན་ན་ 



  

112 གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགྲོད་ན་ སྐྱེ་ལྡན་རིགས་སྣ་འཛིན་སྐྱོང་མཐུན་འགྱུར་བཟོ་ནི་ལུ་ ཁྲིམས་དོན་དང་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་ཡིག་ཆས། 
 
 

བལྟཝ་ཨིན། དེ་མ་ཚད་ ཁོང་རང་གི་དོན་ལུ་ གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགྲོད་ཀྱི་ གནོད་པ་ཟློག་ཚུགས་པའི་ ཐབས་ལམ་བཏོན་ནིའི་ 
གོ་སྐབས་ཚུ་ཡང་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་ནི་ཨིན།  
 

༡༣.༡། གནམ་གཤིས་ཀྱི་གནོད་པ་ཟླགོ་ཐབས་ལུ་ སྒེར་གྱ་ིཉམས་སྲུང་འཆར་གཞི་བརྩམ་ནི།  

གནད་དོན་གཙོ་བོ་: སྒེར་གིྱ་ཉམས་སྲུང་ས་ཁོངས་ བདག་སྐྱོང་འཐབ་མི་ཁྲིམས་ལུགས་ཚུ་ གནམ་གཤིས་མཐུན ་འགྱུར་གིྱ་དོན་ལུ་
ལག་ལེན་འཐབ་བཏུབ། དེ་གི་དོན་ལུ་ ཁག་འབག་གི་ཁྲིམས་ལུགས་དང་ རྒྱུ་དངོས་ཀྱི་ཁྲིམས་ལུགས། ས་ཆའི་གནས་ཡུན་དང་ 
ཁྲམ་བཀོད་ནི། གཞིས་ཁྱིམ། དང་འདོད། བློ་གཏད་ལས་སྡེའི་ ཁྲིམས་ལུགས་ཚུ་ནང་ མཐུན་འགྱུར་གིྱ་འོས་འབབ་ཡོད་མེད་ཀྱི་ 
དབྱེ་ཞིབ་འབད་དགོ། ཁྲིམས་ལུགས་ཁ་གསལ་བཟོ་ནིའི་ཆེད་དུ་ ཁྲིམས་ལུགས་གསརཔ་ཡང་ བརྩམ་དགོཔ་འཐོན་འོང་།  

 

གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགོྲད་ནང་ སྒེར་གིྱ་ཉམས་སྲུང་ཐོག་ལས་ སྐྱེས་ལྡན་རིགས་སྣ་ཚུ་ མ་འོངས་ཡུན་བརྟན་ཐོག་ལུ་ 
སྲུང་སྐྱོབ་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ དམིགས་བསལ་གིྱ་དོ་འགྲན་ཚུ་ སེམས་ཁར་བཞག་དགོཔ་ཡོད། སྒེར་གིྱ་ཁས་བླངས་ཉམས་སྲུང་ཚུ་ གཙོ་བོ་ 
ས་ཆ་བྱིན་མི་ སའི་ཇོ་བདག་དང་ ཉམས་སྲུང་ལག་ལེན་འཐབ་མི་ བློ་གཏད་ལས་སྡེ་ ཡང་ན་  གཞུང་གི་བར་ན་ གན་རྒྱ་བཟོ་ཐོག་ལས་ 
ལག་ལེན་འཐབ་ཨིན། དེ་མ་ཚད་ གཞུང་དང་སྒེར་གྱི་བར་ན་ མཉམ་རུབ་ལས་རིམ་ཐོག་ལས་ཡང་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས། དེ་གི་དོན་ལུ་ 
སྒེར་གིྱ་ཉམས་སྲུང་ ཡར་རྒྱས་གཏང་འདོད་ཡོད་མི་ རྒྱབ་ཁབ་ཚུ་གིས་ དང་པ་ར་  ལཱ་དེ་ལུ་བཀག་རྐྱབ་མི་ ཁྲིམས་ལུགས་ཡོད་ག་མེད་ 
བལྟ་དགོ། དཔེར་ན་ ལེ་ཊིན་ཨ་མི་རི་ཀ་ལུ་ ད་རེས་ཁམས་ཚུན་ཚོད་ ས་ཆའི་ཇོ་བདག་ཚུ་གིས་ ས་ཆ་དེ་ 
མི་སྡེའི་དཔལ་འབྱོར་གོང་འཕེལ་གིྱ་དོན་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་དགོཔ་ཨིན་མས། ཐད་ཀར་དུ་ ཁྲིམས་ལུགས་ཀྱི་བར་ཆད་མེད་སར་ 
སྒེར་གིྱ་ཁས་བླངས་ཉམས་སྲུང་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ ཁྲིམས་ལུགས་ཁ་གསལ་བཟོ་ཚུགས། དཔེར་ན་ པེ་རུ་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༠༡ ལུ་ གཞུང་གིས་ 
རྒྱལ་ཡོངས་སྲུང་སྐྱོབ་ས་ཁོངས་ཀྱི་ ཁྲིམས་ལུགས་ཆ་གནས་མ་གྲུབ་ཚུན་ཚོད་ དེ་བཟུམ་གིྱ་ཉམས་སྲུང་ས་ཆ་ མ་གཞི་ལས་ར་ 
མེདཔ་ཨིན་མས། དེ་ལས་ཚུར་ སྒེར་གིྱ་ཉམས་སྲུང་སྦོམ་ཁག་༢ གཞི་བཙུགས་འབད་ཡོད་མི་དེ་ཡང་ གཅིག་ ཅོང་གོ་ཡ་པི་ ཀེམ་པི་སི་ནོ་ 
མི་སྡེ་གིས་ ས་ཁོངས་ཧེག་ཊར་༣༤,༠༠༠ ནང་ ཊུམ་བི་སི་ཡཱན་ ནགས་ཚལ་གྱི་ སྐྱེས་ལྡན་རིགས་སྣ་ སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་དོན་ལུ་ 
གཞི་བཙུགས་འབད་ཡོདཔ་དང་ གཞན་མི་དེ་ པེ་རུ་བི་ཡཱན་ ཨེ་མ་ཛཱོན་ནང་ ས་ཆ་ཧེག་ཊར་༡༣༢,༨༣༢ ནང་ ཨེ་མི་གོསི་ ཆུ་འཛིན་ས་ཁོངས་ 
ཉམས་སྲུང་གི་དོན་ལུ་ གཞི་བཙུགས་འབད་ནུག།  
 

པར་༡༣.༡ པེ་རུ་ལུ་ཡོད་པའི་ སྒེར་གྱི་ཉམས་སྲུང་། ལཱོསི་ ཨེ་མི་གོསི་ ཉམས་སྲུང་།  

ཁས་བླངས་ཉམས་སྲུང་དེ་ རྒྱུ་དངོས་ཀྱི་ཇོ་བདག་ཚུ་གིས་
ཁས་བླངས་ཀྱི་ཐོག་ལས་ རང་སོའི་ས་ཆ་ ཆ་ཤས་སམ་  
ཧྲིལ་བུམ་ ཉམས་སྲུང་གི་དོན་ལུ་ བྱིན་མི་ལུ་སླབ་ཨིན།  



  

113 གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགྲོད་ན་ སྐྱེ་ལྡན་རིགས་སྣ་འཛིན་སྐྱོང་མཐུན་འགྱུར་བཟོ་ནི་ལུ་ ཁྲིམས་དོན་དང་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་ཡིག་ཆས། 
 
 

 

༡༣.༢། སྒེར་གྱ་ིས་ཆ་ནང་ མཐུན་འགྱུར་དང་ ཉམས་སྲུང་གི་རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་ནི་ལུ་ གཞུང་གི་ཁྲིམས་ཀྱི་ལག་ཆས།  
 

གནད་དོན་གཙོ་བོ་: གཞུང་གི་ས་ཆ་དང་ཆུ་ནང་ ཉམས་སྲུང་གི་མཐུན་འགྱུར་ དམིགས་དོན་འགྲུབ་ནི་ལུ་ ལྷན་ཐབས་དང་ ཡར་སྐྱེད་ཀྱི་དོན་ལུ་
སྒེར་གིྱ་ས་ཆ་ཚུ་ ཐབས་བྱུས་ལྡན་པའི་སྒོ་ལས་ ལག་ལེན་འཐབ་བཏུབ་ཨིན།  
 

གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགོྲད་ཀྱི་གནས་སྟངས་ནང་ ཧེ་མ་ སྲུང་སྐྱོབ་ས་ཁོངས་ནང་སྡོད་མི་ རིགས་སྣ་ཚུ་གིས་ ས་ཁོངས་དེ་གི་ 
ས་མཚམས་བརྒལ་ཏེ་ ལུང་ཕྱོགས་གཞན་ནང་ གནས་སོར་འགྱོ་འོང་། གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགོྲད་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ རི་མཇུག་ལུ་ཡོད་པའི་ 
སྒེར་གིྱ་ས་ཆ་ ལ་ལུ་ཅིག་ ཚོང་ལས་དང་ སྡོད་གནས་ཀྱི་དོན་ལུ་ འོས་འབབ་མེདཔ་འགྱོཝ་ལས་ རློན་སའི་གནས་ཡུལ་དང་ ཡང་ན་  
ཆུ་རུད་བཀག་ནིའི་བར་གླིང་འབད་ ལག་ལེན་འཐབ་བཏུབ་ཨིན། སྒེར་གིྱ་ཁྲིམས་ལུགས་ལག་ཆས་དང་ གཞུང་དང་སྒེར་མི་ 
མཉམ་རུབ་ཚུ་གིས་ གནས་སྟངས་དེ་ཚུ་དང་ གནས་སྟངས་གཞན་ནང་ གཞུང་གིས་ སྐྱེས་ལྡན་རིགས་སྣ་ སྲུང་སྐྱོབ་འབད་ནིའི་འབད་རྩོལ་ལུ་ 
ལྷན་ཐབས་སྦོམ་འབད་ཚུགས། དེ་གི་དོན་ལུ་ འོག་གི་གདམ་ཁ་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་བཏུབ་: 

བར་གླིང་དང་ གཞུང་གི་ས་མཚམས་ནང་གི་ སྒེར་ས་སྲུང་སྐྱོབ་: གླིང་ཀ་དང་ སྐྱབས་གནས་གཙོ་བོའི་ སྲུང་སྐྱོབ་ས་ཁོངས་ཀྱི་ 
མཐའ་འཁོར་ལུ་ཡོད་པའི་ བར་གླིང་ཚུ་ནང་ སྒེར་གིྱ་ཁས་བླངས་ཉམས་སྲུང་ས་ཁོངས་ གཞི་བཙུགས་འབད་ནིའི་ གོྲས་སྒྲིག་འབད་བ་ཅིན་ 
གཞུང་ས་ནང་ སྲུང་སྐྱོབ་ས་ཁོངས་གསརཔ་ གཞི་བཙུགས་འབད་མ་དགོ་པར་ སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་ས་ཁོངས་ དོན་སྨིན་ཅན་སྦེ་ རྒྱ་སྐྱེད་འབད་ཚུགས། 

གཞུང་གི་སྲུང་སྐྱོབ་ས་ཁོངས་ཚུ་ སྒེར་གྱ་ིཁས་བླངས་ཉམས་སྲུང་གི་ སྐྱེས་ལྡན་འཁྱམ་གནས་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ 
འབྲེལ་མཐུད་འབད་ནི་: རིགས་སྣ་ཚུ་ སྲུང་སྐྱོབ་ས་ཁོངས་ ཕུད་རྡོག་གཅིག་ནང་ལས་ རྒྱ་ཆེའི་ནང་ས་ཁོངས་གཞན་ནང་ 
འགྲུལ་སྐྱོད་འབད་ནི་ལུ་ ཉམས་སྲུང་གི་འཁྱམ་གནས་ཚུ་ གལ་ཆེཝ་ཨིན། དཔེར་ན་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ སྲུང་སྐྱོབ་ས་ཁོངས་ཚུ་ 
སྐྱེས་ལྡན་འཁྱམ་གནས་༡༢ ཀྱི་ཐོག་ལས་ འབྲེལ་མཐུད་འབད་དེ་ འབྲུག་གི་ས་ཁྱོན་ཡོངས་བསྡོམས་ཀྱི་ བརྒྱ་ཆ་༩ ལུ་ ཁྱབ་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན། 
འབྲུག་གི་རང་བཞིན་ཉམས་སྲུང་སྡེ་ཚན་གིྱས་ ས་ཁོངས་འདི་ཚུ་ གཅིག་བསྒྲིག་འབད་དེ་ འབྲུག་གི་སྐྱེས་ལྡན་ཉམས་སྲུང་གླིང་ཟེར་མི་ 
ཆེ་རིམ་རང་བཞིན་ས་ཁོངས་ཅིག་འབད་ བཟོ་སྟེ་ཡོད། འཁྱམ་གནས་དེ་ཚུ་ འགོྲ་བ་མིའི་གཞིས་ཆགས་དང་ ལས་རིགས་ཚུ་ལུ་ 
བར་ཆད་གང་ཉུང་གི་ཐོག་ལས་ གདམ་འཐུ་འབད་ཡོད་རུང་ སྒེར་དང་མི་སྡེའི་ས་ཆ་ ལེ་ཤ་ཅིག་ར་ ཚུད་དེ་ཡོད། འབྲུག་གིས་ 
སྤྱིར་བཏང་ནགས་ཚལ་བཅའ་ཡིག་ སྤྱི་ལོ་༢༠༠༦ ཅན་མའི་ཁ་སྐོང་ལུ་ སྐྱེས་ལྡན་འཁྱམ་གནས་ཀྱི་བཅའ་ཡིག་ སྤྱི་ལོ་༢༠༠༧ 
ཅན་མ་བརྩམས་ཐོག་ལས་ འཁྱམ་གནས་ངོས་འཛིན་དང་ འཛིན་སྐྱོང་གི་ཁྲིམས་ལུགས་ཚུ་ བཟོ་སྟེ་ཡོད། 
སྐྱེས་ལྡན་འཁྱམ་གནས་ཀྱི་བཅའ་ཡིག་ཐོག་ལས་ གཞི་བཙུགས་འབད་མི་ འཁྱམ་གནས་ཚུ་གི་ གནས་ཚད་འདི་ སྲུང་སྐྱོབ་ས་ཁོངས་ཚུ་ལས་ 
དམའཝ་ཅིག་དང་ གཞུང་གི་བདག་སྲུང་ནགས་ཚལ་ལས་ མཐོཝ་ཅིག་ཨིན། འབྲུག་གི་སོ་ནམ་ལྷན་ཁག་ལུ་ 
འཁྱམ་གནས་ཀྱི་གསལ་བསྒྲགས་ འབད་ཆོག་པའི་དབང་ཆ་ཡོདཔ་དང་ ནགས་ཚལ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ འཛིན་སྐྱོང་གི་སྒྲིག་གཞི་བརྩམ་ཆོག། 



  

114 གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགྲོད་ན་ སྐྱེ་ལྡན་རིགས་སྣ་འཛིན་སྐྱོང་མཐུན་འགྱུར་བཟོ་ནི་ལུ་ ཁྲིམས་དོན་དང་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་ཡིག་ཆས། 
 
 

འབྲུག་གི་འབད་རྩོལ་འདི་གིས་ ས་ཁོངས་དེ་ཚུ་ལུ་ དམིགས་བསལ་གིྱ་ གནས་ཚད་བྱིན་པ་ཅིན་ སྲུང་སྐྱོབ་ས་ཁོངས་ཚུ་ 
མཐུད་འབྲེལ་གིྱ་དོན་ལུ་ སྒེར་གིྱ་ས་ཆ་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་པའི་ སྒྲུབ་བྱེད་བྱུང་ཡི། དེ་བཟུམ་སྦེ་ སྒེར་གིྱ་ཁས་བླངས་ཉམས་སྲུང་ཚུ་ཡང་ 
ས་ཆའི་ཇོ་བདག་ མང་རབས་དང་གཞུང་ མཉམ་རུབ་ཀྱི་ འབད་རྩོལ་ཐོག་ལས་ འབྲེལ་མཐུད་འབད་ཚུགས་ནི་ཨིན་མས། 
ཉམས་སྲུང་གི་དོན་ལུ་ སྒེར་གིྱ་རྒྱུ་དངོས་ གཞི་བཙུགས་འབད་ནི་ལུ་ ཁྲལ་གིྱ་ཡངས་ཆ་ལ་སོགས་པའི་ ཁེ་ཕན་བྱིན་པ་ཅིན་ 
བཅའ་མར་གཏོགས་མི་ཡང་ ལེ་ཤ་འཐོན་ནི་ཨིན་མས།  

མི་སྡེ་དང་གཞུང་མིན་ལས་ཚོགས་མཉམ་རུབ་: ཉམས་སྲུང་འབད་མི་ གཞུང་མིན་ལས་ཚོགས་ཚུ་ལུ་ ཁོང་རའི་བདག་དབང་ལུ་ཡོད་པའི་ 
ས་ཁོངས་ཚུ་འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་ནིའི་ནང་ གནས་སྟངས་ཀྱི་འགྱུར་བ་དང་བསྟུན་ཏེ་ གདོང་ལན་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ གཞུང་ལས་ལྷག་པའི་ 
སྟབས་བདེ་དང་ མཐུན་འགྱུར་ དལ་དབང་ཚུ་ཡོད། དེ་མ་ཚད་ ཁོང་གིས་ མི་སྡེ་དང་གཅིག་ཁར་ཡང་ དོན་སྨིན་ཅན་སྦེ་ 
མཉམ་རུབ་འབད་ཚུགས། མ་ད་གཱསི་ཀར་ལུ་ སྐྱེས་ལྡན་རིགས་སྣའི་ འཁྱམ་གནས་བདའ་སྟེ་ ཉམས་སྲུང་ནང་ 
བཅའ་མར་གཏོགས་པའི་ལན་ལུ་ རྒྱལ་སྤྱི་ཉམས་སྲུང་ལས་སྡེ་གིས་ ས་གནས་ཀྱི་མི་སེར་ཚུ་ལུ་ གོང་འཕེལ་གྱི་ཁེ་ཕན་སྣ་ཚོགས་ དཔེར་ན་ 
ས་ནོམ་གིྱ་དོན་ལུ་འཕྲུལ་རིག་གི་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་ འོང་འབབ་བཟོ་ནིའི་ལས་རིགས། གཞི་རྟེན་མཁོ་ཆས་ལེགས་བཅོས། ཤེས་རིག། 
རང་བཞིན་ལྟ་བཤལ་གོང་འཕེལ། གསོ་བའི་ཞབས་ཏོག་ཚུ་ བྱིནམ་ཨིན་མས། ཉམས་སྲུང་སྡེ་ཚན་དང་ སའི་བློ་གཏད་ལས་སྡེ་ 
དེ་ལས་འབྲེལ་གཏོགས་ཡོད་པའི་ སྒེར་མི་ཚུ་གིས་ མི་སྡེ་དང་མཉམ་འབྲོལ་ཐོག་ལུ་ ཉམས་སྲུང་ས་གནས་ཚུ་ འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་མི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ 
གཞུང་གིས་ ཕན་ཐོགས་ཅན་གིྱ་ དམིགས་དོན་ཁག་༣ འགྲུབ་ཚུགསཔ་ཨིན། ༡༽ གཞུང་ལུ་མ་དངུལ་གྱི་ལྗིད་འགན་མར་ཕབ། ༢༽ 
སྣ་མང་བྱ་རིམ་ཉུང་བའི་སྒོ་ལས་ ཉམས་སྲུང་ས་ཁོངས་འཛིན་སྐྱོང་ནང་ མཐུན་འགྱུར་ལེགས་བཅོས། ། ༣༽ མི་སྡེ་གོང་འཕེལ། 

གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགྲདོ་ཀྱི་གནོད་པ་ཟློག་ཚུགས་པའི་ གཞུང་གི་ས་ཆའི་ཡོངས་འབྲེལ་བཟོ་ནི་ལུ་ ས་ཆའི་བརྗེ་སོར་: 
རང་བཞིན་ཐོན་སྐྱེད་ཀྱི་ཁྲིམས་ལུགས་ནང་ ས་ཆ་བརྗེ་སོར་འབད་ནི་དེ་ ཡོངས་གྲགས་ཅན་གྱི་ ལག་ཆས་ཅིག་ཨིན། ཨིན་རུང་ 
གཞུང་གི་ས་ཆ་ཚུ་ སྒེར་གིྱ་ས་ཆ་དང་ བརྗེ་སོར་འབད་ནི་དང་ དེ་གི་དགོས་པ་ ནམ་འབད་དགོཔ་ཨིན་ན་གི་སྐོར་ལས་ 
ཁྲིམས་ལུགས་ཁ་གསལ་མིན་འདུག། ཁྲིམས་ལུགས་དང་ སྒྲིག་གཞི་གསརཔ་ཚུ་གིས་ གཞུང་གི་འཛིན་སྐྱོང་པ་ཚུ་ལུ་ 
ས་ཆ་གསརཔ་ལེན་མི་ཚུ་གིས་ གཞུང་གི་ས་ཆའི་ཡོངས་འབྲེལ་ཚུ་གི་ མཐུན་འགྱུར་གནས་གོང་ ཡར་སེར་རྐྱབ་ཚུགས་པ་ཅིན་ 
ས་ཆ་བརྗེ་སོར་འབད་ནིའི་ ལམ་སྟོན་བྱིནམ་ཨིན། ༼དཔེར་ན་ འཁྱམ་གནས་ཅིག་ བཟོ་མི་དེ་གིས་ ཧ་ཅང་དཀོན་པའམ་ 
རབ་ཆད་ནིའི་ཉེན་ཁ་ཡོད་པའི་ རིགས་སྣ་ཅིག་ གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགྲོད་ཀྱི་གདོང་ལན་ལུ་ གནས་སོར་འགྱོ་ཚུགས་པ་ཅིན༽ 

ས་ཆ་བརྗེ་སོར་གྱ་ིབུ་ལོན་: དེ་བཟུམ་སྦེ་ སྒེར་གིྱ་མི་ངོའམ་ ཚོང་སྡེ་ཅིག་གིས་ གཞུང་ལུ་བུ་ལོན་འཁྲི་བ་ ཡང་ན་  
ཞི་བའམ་བདག་སྐྱོང་གི་ཉེས་ཆད་སྦོམ་ཕོག་འོང་། ༼དཔེར་ན་ མཐའ་འཁོར་གིྱ་ཁྲིམས་ལུགས་ལས་འགལ་བའི་ཉེས་བྱ་ཕོག་པ་ལྟ་བུ་༽  
མི་ངོའམ་ ཚོང་སྡེ་དང་གཅིག་ཁར་ དེ་གི་གྲོས་སྒྲིག་གི་སྐབས་ལུ་ གཞུང་གིས་ བུ་ལོན་ནམ་ འཁྲི་བ་གི་ཚབ་ལུ་ སྲུང་སྐྱོབ་ས་ཁོངས་ཀྱི་དོན་ལུ་ 
ས་ཆ་ལེན་ཚུགས། དེ་བཟུམ་མའི་ཐབས་ཤེས་འདི་ ཧེ་མ་ གཙོ་བོ་ རྒྱལ་སྤྱིའི་བུ་ལོན་གྱི་སྐབས་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་སྡོད་ནུག། ཨིན་རུང་ 
གོ་སྐབས་འདི་ སྒེར་མི་དང་ ཚོང་སྡེའི་དོན་ལུ་ཡང་ ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་ འོས་འབབ་བལྟ་དགོཔ་འདུག། 



  

115 གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགྲོད་ན་ སྐྱེ་ལྡན་རིགས་སྣ་འཛིན་སྐྱོང་མཐུན་འགྱུར་བཟོ་ནི་ལུ་ ཁྲིམས་དོན་དང་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་ཡིག་ཆས། 
 
 

སྤྱོད་ཁྲལ་ཚུ་ ཉམས་སྲུང་ས་ཁོངས་ཚུ་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་གྱ་ིདོན་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་: གཞུང་གི་ས་ཁོངས་ནང་ལས་ ས་ཆ་བརྙ་ལེན་ཐོག་ལུ་ 
ཐོན་སྐྱེད་བཏོན་མི་༼དཔེར་ན་ ས་གཏེར་དང་ ས་སྣུམ་ མེ་རླུང་ ཤིང་ཆས༽ ཚུ་གིས་ སྤྱོད་ཁྲལ་གྱི་ཐོག་ལས་ 
ཁེབ་སང་གི་དཔྱ་བགོ་དུམ་གྲ་རེ་ གཞུང་ལུ་ཕུལཝ་ཨིན། གཞུང་གིས་ སྤྱོད་ཁྲལ་དེ་ཚུ་ལས་ དཔྱ་བགོ་དུམ་གྲ་རེ་འཕྱིས་ཏེ་ ས་ཆ་དང་ཆུའི་ 
ཉམས་སྲུང་འབད་རྩོལ་གིྱ་དོན་ལུ་ མ་དངུལ་གཞི་བཙུགས་འབད་ཚུགས།  

སྤྱོད་ཁྲལ་དངུལ་གྱི་ཚབ་ལུ་ ས་ཆ་ལེན་ནི་: ཡུ་ཨེསི་གཞུང་གིས་ འདས་པའི་ལོ་ངོ་དག་པ་ཅིག་གི་རིང་ མོ་བཏབ་བཟུམ་ཅིག་སྦེ་ 
གཞུང་གི་ས་སྣུམ་དང་ མེ་རླུང་བཏོན་ནིའི་ ས་ཆ་བརྙ་ལེན་འབད་མི་ཚུ་ལས་ སྤྱོད ་ཁྲལ་དངུལ་གྱི་ཚབ་ལུ་ ས་ཆ་ལེན་ནི་འགོ་བཙུགས་ནུག། 
དེ་ནང་ལུ་ ཚ་གྱང་གཙོ་བོ་ཅིག་ དེ་སྦེ་ལེན་མི་ས་ཆ་དེ་གིས་ དངུལ་གིྱ་གནས་གོང་གི་ བདོག་ཁྱད་ཆོདཔ་དང་ གཞུང་ལུ་ཕན་ཐོགས་ཡོདཔ་ 
ངེས་གཏན་བཟོ་ནི་དེ་ཨིན་མས། སྲིད་བྱུས་བརྩམ་མི་ཚུ་གིས་ གཞུང་གི་ས་ཆ་བརྙ་ལེན་འབད་མི་ཚུ་ལས་ སྤྱོད་ཁྲལ་དངུལ་གྱི་ཚབ་ལུ་ 
ས་ཆ་ལེན་ནིའི་ གོ་སྐབས་བལྟ་དགོཔ་འདུག། དེ་ཡང་ ས་ཆའི་བདག་དབང་ གཞུང་ལུ་ཕུལ་ཐོག་དང་ བརྙ་ལེན་འབད་མི་ས་ཆ་དེ་ 
ཁས་བླངས་ཀྱི་ཐོག་ལས་ ལོག་ཆ་མེད་བཏང་ཐོག་ལས་ འབད་ཚུགསཔ་ཨིན། སྲིད་བྱུས་བརྩམ་མི་ཚུ་གིས་ གོྲས་འཆར་བཀོད་མི་ 
དངུལ་ཚབ་ས་ཆ་དེ་གིས་ དངུལ་གིྱ་གནས་གོང་ ལང་མི་ལང་དང་ གནས་ཡུལ་ཉམས་སྲུང་གི་དོན་ལུ་ གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགོྲད་ལུ་ 
མཐུན་འགྱུར་འབད་ནིའི་ གནས་གོང་ཡོད་མེད་ཚུ་བལྟ་དགོ།  

གོང་ལུ་བཀོད་མི་གདམ་ཁ་ཚུ་ སྒེར་གིྱ་ཁྲིམས་ལུགས་བདེ་སྒྲིག་ཐོག་ལས་ ཡང་ན་  གཞུང་སྒེར་མཉམ་རུབ་ཐོག་ལས་ 
གཞུང་གི་སྐྱེས་ལྡན་སྣ་ཚོགས་ མཐུན་འགྱུར་ལས་རིམ་ ཡར་དྲག་གཏང་ནིའི་ ཐབས་ཤེས་དག་པ་ཅིག་ཨིན། སྒེར་གིྱ་ཐབས་ལམ་གཞན་ཡང་ 
དཔེར་ན་ གནམ་གཤིས་ཀྱི་ཉེན་ཁ་ཡོད་པའི་ ཆུ་མཐའི་ས་ཁོངས་དང་ ཆུ་རུད་འཐོན་སའི་ས་ཐང་ཚུ་ནང་ ཉེན་བཅོལ་གྱི་འཐུས་ཡར་སེང་དང་ 
ཡུན་རིང་ཉེན་བཅོལ་སྲིད་བྱུས་ཚུ་གི་ གོ་སྐབས་ཡང་ ངེས་པར་བལྟ་དགོཔ་འདུག། 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

116 གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགྲོད་ན་ སྐྱེ་ལྡན་རིགས་སྣ་འཛིན་སྐྱོང་མཐུན་འགྱུར་བཟོ་ནི་ལུ་ ཁྲིམས་དོན་དང་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་ཡིག་ཆས། 
 
 

༡༣.༣། སྒེར་གྱ་ིཉམས་སྲུང་ས་ཁོངས་ཚུ་ གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགྲདོ་ལུ་ མཐུན་འགྱུར་བཟོ་ནིའི་ཐབས་ལམ། 

གནད་དོན་གཙོ་བོ་: སྒེར་གིྱ་ཉམས་སྲུང་ས་ཁོངས་ཀྱི་དོན་ལུ་ ཁག་འབག་གན་རྒྱ་དང་ བཀའ་ཁྲིམས་ ཆི◌ིངས་ཡིག་ཚུ་བརྩམས་ཏེ་
ས་ཁོངས་ཅིག་ནང་ གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགོྲད་ལུ་བརྟེན་ སྐྱེས་ལྡན་གནས་ཚད་ལུ་ འགྱུར་བ་འགྱོ་རུང་ ཉམས་སྲུང་གི་ལཱ་ཚུ་ འཕྲོ་མཐུད་དེ་ར་ 
འབད་ནི་ཡོདཔ་ ངེས་གཏན་བཟོ་དགོ།  

 

མཐུན་འགྱུར་གིྱ་དོན་ལུ་ དོ་འགྲན་མང་ཤོས་ར་ ཉམས་སྲུང་ས་ཁོངས་ཚུ་གི་ སྒེར་གིྱ་ཁྲིམས་ལུགས་ ཡིག་ཆ་ཚུ་ནང་འཐོནམ་ཨིན། 
གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགོྲད་ཀྱི་ གནོད་པ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ ས་ཁོངས་ཀྱི་གནས་ཚད་ སྔ་གོང་ལས་ ཆ་མེད་གཏང་ནི་བཀག་ཐབས་དང་ 
ཉམས་སྲུང་ས་ཁོངས་ཚུ་  སྒྲིང་སྒྲིང་འབད་ འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་ནི་དང་ ཉམས་གསོ་འབད་ནི། ཉེན་ཁ་ཚུ་ རྩ་བོ་ཆ་མཉམ་ལུ་ འདྲན་འདྲ་བཀལ་ནི། 
རྒྱ་ཆེའི་ཉམས་སྲུང་དམིགས་དོན་ཚུ་ དོན་སྨིན་ཅན་འབད་བསྒྲུབ་ནིའི་དོན་ལུ་ ལག་ལེན་པ་ཚུ་གིས་ ཁྲིམས་ལུགས་ཚུ་བརྩམ་པའི་སྐབས་ 
ཚིག་དོན་བཙུགས་ཐངས་ལུ་ དྲནམ་བཏོན་དགོ། ཡིག་ཆ་དེ་ཚུ་བརྩམ་པའི་སྐབས་ ཚུད་དགོ་པའི་གནད་དོན་ལ་ལུ་ཅིག་: 

གནས་ཡུན་གྱ་ིལོ་ཚད་བཟོ་དགོཔ་: སྒེར་གིྱ་བདག་སྲུང་ཁྲིམས་ལུགས་དང་ སྒེར་གིྱ་ཉམས་སྲུང་ཆིངས་ཡིག་ཚུ་ནང་ བདག་སྲུང་ ཡང་ན་  
ཁས་བླངས་ཉམས་སྲུང་ཚུ་གི་ དམིགས་བསལ་དུས་ཡུན་ཅིག་ ཚུད་དགོཔ་འོང་། དཔེར་ན་ པེ་རུ་ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཐོན་སྐྱེད་སྤེལ་ཁང་གིས་ 
འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་མི་ སྒེར་གིྱ་ཉམས་སྲུང་ས་ཁོངས་དེ་ ལོ་ངོ་༡༠ གིྱ་རིང་ གནས་དགོ་པའི་ཁར་ དེ་ལས་བསྐྱར་གསོ་འབད་ཆོགཔ་ཨིན་མས། 
དུས་ཚོད་ངེས་གཏན་ བཟོ་དགོ་མི་དེ་ཡང་ གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགྲོད་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ དུས་ཡུན་ཚུར་ བསྐུམ་ནི་མི་འོང་། 
ཁས་བླངས་ཉམས་སྲུང་ཚུ་ འགོ་ཐོག་གི་གནས་ཡུན་ལས་ལྷག་སྟེ་ འཕྲོ་མཐུད་གནས་ཐབས་ལུ་ དུས་ཡུན་བསྐྱར་གསོ་འབད་ནི་ལུ་ 
ཟད་འགོྲ་དང་ ལཱ་འཇམ་ཏོང་ཏོ་བཟོ་དགོ།  ཆ་མེད་གཏང་ནིའི་ དགོངས་དོན་གཞན་ཚུ་ལུ་ཡང་ ལེགས་ཤོམ་སྦེ་བལྟ་དགོ།  དཔེར་ན་ 
ཀོསི་ཊ་རི་ཀཱན་གྱི་ ཁྲིམས་ལུགས་ནང་ ཁས་བླངས་ཉམས་སྲུང་ཚུ་ མི་ལོ་༥-༢༠ གི་བར་ན་ བཞག་དགོཔ་ཨིན་རུང་ རྒྱུ་དངོས་དེ་གི་ 
བདག་དབང་སྤོ་སོར་འབད་ད་པ་ཅིན་ ཁས་བླངས་ཉམས་སྲུང་དེ་ ཆ་མེད་འགྱོཝ་ཨིན་མས། དེ་སྦེ་ཆ་མེད་གཏང་ཆོག་པའི་ཁྲིམས་ལུགས་དེ་གིས་ 
ཁས་བླངས་ཉམས་སྲུང་ རྒྱ་ཆེའི་ཡོངས་འབྲེལ་ལུ་བརྟེན་མི༌ ཉམས་སྲུང་ཐབས་བྱུས་ཚུ་ལུ་ གནོདཔ་ཨིན་མས།  

གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགྲདོ་ལུ་བརྟེན་ སྔ་གོང་ཆ་མེད་བཀགཐབས་ལུ་ དམིགས་བསལ་གྱི་ཚིག་དོན་: རྒྱལ་ཁབ་ལ་ལུ་ཅིག་གིས་ 
ཁས་བླངས་ཉམས་སྲུང་ཚུ་གིས་ ཆེད་དུ་བཀོད་མི་ དགོས་དོན་དེ་འགྲུབ་ནིའི་ འོས་འབབ་རྩ་ལས་མེད་པའི་ གནས་སྟངས་ཤར་བའི་སྐབས་ 
ཆ་མེད་གཏང་ཆོགཔ་ཨིན་མས། གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགྲོད་ཀྱི་ ཧད་བཏགས་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ ཁས་བླངས་ཉམས་སྲུང་ 
ཆ་མེད་གཏང་འདོད་མེད་མི་ ཁྲིམས་རྩོམ་པ་ཚུ་གིས་ ཁས་བླངས་ཉམས་སྲུང་ ཆ་མེད་གཏང་ནིའི་དོན་ལུ་ རྒྱུ་མཚན་མི་རུང་བའི་ གནད་དོན་ཚུ་ 
ཐོ་བཀོད་འབད་དགོ། དེ་ཡང་ གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགོྲད་ཀྱི་གནོད་པ་ དཔེར་ན་ རིགས་སྣ་ཅིག་ ཡང་ན་  གནས་ཡུལ་གིྱ་དབྱེ་ཁག་ཅིག་ 
རྩ་མེད་ཐལ་བ་དང་ རིགས་སྣ་གསརཔ་འཐོན་པ། ཆར་ཆུའི་འབབ་ཚད་ལུ་ འགྱུར་བ་སྦོམ་འགྱོ་མི་ཚུ་ ཁས་བླངས་ཉམས་སྲུང་ 
ཆ་མེད་གཏང་ནིའི་ གཞི་གནད་འབད་ མི་རུང་བའི་སྐོར་ལས་ ཆིངས་ཡིག་ནང་ ཁ་གསལ་བཀོད་དགོ། ས་ཁོངས་དེ་ནང་ 



  

117 གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགྲོད་ན་ སྐྱེ་ལྡན་རིགས་སྣ་འཛིན་སྐྱོང་མཐུན་འགྱུར་བཟོ་ནི་ལུ་ ཁྲིམས་དོན་དང་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་ཡིག་ཆས། 
 
 

སྐྱེས་ལྡན་གིྱ་འགྱུར་བ་སྦོམ་ འགྱོ་མི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ ཁས་བླངས་ཉམས་སྲུང་ ཆ་མེད་གཏང་ནིའི་ བློ་འདོད་ཡོད་མི་ 
སྒེར་གིྱ་སའི་ཇོ་བདག་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ ཚིག་དོན་དེ་ ཡང་བསྐྱར་གྲོས་སྒྲིག་འབད་ཆོག་ཟེར་ བཙུགས་དགོཔ་ཨིན། 

ཁས་བླངས་ཉམས་སྲུང་འཛིན་སྐྱོང་འཆར་གཞི་ལུ་ གནམ་གཤིས་དང་བསྟུན་པའི་བསྒྱུར་བཅོས་ འབད་བཅུག་ནིའི་གནས་ཚད་: 
འཛིན་སྐྱོང་འཆར་གཞི་ཚུ་ལུ་ ལྟ་རྟོག་དང་ དུས་མཚམས་སུ་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དེ་ གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགྲོད་ཀྱིས་ སྐྱེས་ལྡན་རིགས་སྣ་ལུ་ 
གནོད་མི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ བདེ་སྒྲིག་འབད་དགོཔ་གལ་ཆེ། དེ་གི་དོན་ལུ་ ཁྲིམས་ལུགས་བརྩམ་མི་ཚུ་གིས་ ཁས་བླངས་ཉམས་སྲུང་ 
འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་ནིའི་ནང་ སྟབས་བདེ་ག་དེ་སྦེ་ བཟོ་ནི་ཨིན་ན་ མནོ་བསམ་གཏང་དགོ། དཔེར་ན་ ཁས་བླངས་ཉམས་སྲུང་གི་ 
ཆིངས་ཡིག་མང་ཤོས་ནང་ སྒེར་གིྱ་ས་ཁོངས་ འཛིན་སྐྱོང་ལུ་ བསྒྱུར་བཅོས་གང་རུང་འབད་དགོ་པ་ཅིན་ བར་གནས་ ཡང་ན་  
ས་ཁོངས་ཀྱི་སྐྱེས་གནས་ རྒྱ་སྐྱེད་གཏང་ཚུགསཔ་ཅིག་ དགོཔ་ཨིན་མས། ཨིན་རུང་ གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགོྲད་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ 
འཛིན་སྐྱོང་འཆར་གཞི་ལུ་ བསྒྱུར་བཅོས་འབད་དགོཔ་འཐོན་པའི་སྐབས་ ཁྱད་ཚད་འདི་ ཚང་དགོཔ་མིན་འདུག། དཔེ་འབད་བ་ཅིན་ 
སྔོ་ལྗངས་ལྡན་པའི་ནགས་ཚལ་ཅིག་ནང་ ཆར་ཆུ་རྩ་ལས་མ་འབབ་ལས་ བསྐམས་ཤུགས་ཐལ་བའི་མཐའ་མར་ ནགས་ཚལ་མེ་རྐྱེན་གྱིས 
ཐལ་བར་བརླགས་ད་པ་ཅིན་ འཛིན་སྐྱོང་གིས་ ནགས་ཚལ་དེ་ སླར་གསོ་འབད་དགོ་པ་ཅིན་ བསྐམས་ཤུགས་མང་སུ་ཐུབ་པའི་ 
ཤིང་རིགས་གཞན་ཅིག་ འཛུགས་སྐྱོང་འབད་དགོ་པའི་ གོྲས་འཆར་བཀོད་པའི་སྐབས་ ཤིང་རིགས་གསརཔ་དེ་ བར་གནས་ ཡང་ན་  
སྐྱེས་ལྡན་ལུ་ཕན་ཐོགས་ཡོད་པའི་ གྲས་ཁར་མ་བརྩི་བ་ཅིན་ འདི་གིས་མཐུན་འགྱུར་གྱི་འབད་རྩོལ་ལུ་ བར་ཆད་རྐྱབ་འོང་། 
དཀའ་ངལ་འདི་མི་འབྱུང་ནི་ལུ་ ཚིག་དོན་ནང་ གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགོྲད་ཀྱི་གནས་སྟངས་ལུ་བརྟེན་ འཛིན་སྐྱོང་གི་གདམ་ཁ་དེ་ 
མེད་ཐབས་མེདཔ་ཨིན་པའི་ བདེན་ཁུངས་བཀོད་ནི་ལུ་ ལྟ་རྟོག་པ་རྩ་ངོ་༣ པའམ་ ཚན་རིག་ལྡན་པའི་དབང ་འཛིན་གིྱས་ 
བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དགོ་ཟེར་ འཛིན་སྐྱོང་འཆར་གཞིའི་ནང་བཀོད་དགོ།  

གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགྲདོ་ཀྱི་གནོད་པ་དེ་ བཀག་ཐབས་མེད་པའི་སྐབས་ སླར་གསོ་དང་ བཅོ་ཐབས་ཀྱི་དོན་ལུ་ ཉེན་ཁ་དང་ འགན་ཁག་ཚུ་ 
རྩ་ངོ་ཚུ་ལུ་ འདྲ་མཉམ་བཀལ་ནི་: ཁས་བླངས་ཉམས་སྲུང་ནང་གི་ སྐྱེས་ལྡན་ཚུ་ལུ་ གནོད ་སྐྱོན་འབྱུང་པའི་སྐབས་ སླར་གསོ་དང་ 
བཅོ་ཐབས་ཀྱི་ འགན་ཁག་འབག་མི་ རྩ་ངོ་ག་དང་ག་ཨིན་ན་ སྒེར་གིྱ་ཉམས་སྲུང་ ཆིངས་ཡིག་ཚུ་ནང་བཀོད་དགོ། 
གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགོྲད་ལྟ་བུ་ ཟོླག་ཐབས་མེད་པའི་རྐྱེན་གྱིས་ གནོད་པ་སྦོམ་བཀལ་བའི་སྐབས་ བཅོ་ཐབས་དང་ 
སླར་གསོའི་འགན་ཁག་ཧྲིལ་བུམ་ རྩ་ངོ་གཅིག་ལུ་བཀལ་བ་ཅིན་ དྲང་བདེན་མི་འོང་། གནམ་གཤིས་ཀྱི་གནོད་པ་དེ་གིས་ 
སྣོད་བཅུད་རིམ་ལུགས་ལུ་ ཚད་ལས་བརྒལ་བའི་ གནོད་སྐྱོན་རྐྱབ་ཚར་བ་ཅིན་ ཧེ་མ་ཡོད་པའི་ སྐྱེས་ལྡན་ཆ་ཚང་ 
སླར་གསོ་འབད་ཐབས་མི་འོང་། དེ་བཟུམ་གིྱ་གནས་སྟངས་ནང་ འགན་ཁག་ཧྲིལ་བུམ་ རྩ་ངོ་གཅིག་ལུ་བཀལ་བ་ཅིན་ དྲང་བདེན་དང་ 
འོས་འབབ་རྩ་ལས་མིན་འདུག། དེ་གི་སྐབས་ལུ་ ལག་དེབ་འདི་ནང་ གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགྲོད་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ ཁས་བླངས་ཉམས་སྲུང་ 
ཆ་མེད་གཏང་མི་ཆོག་ཟེར་བཀོད་དེ་ཡོད་རུང་ རྐྱེན་ངན་འདི་ དཀོན་མཆོག་གི་མཛད་ཤུལ་ཅིག་ཨིནམ་འབད་ ཆ་བཞག་སྟེ་ རྩ་ངོ་རྐྱང་པ་ 
ག་ལུ་ཡང་ འགན་འཁྲི་བཀལ་ནི་མི་འོང་། དེ་གི་ཚབ་ལུ་ གོམ་པ་ཤུལ་མམ་དེ་ སྐྱེས་ལྡན་རིགས་སྣ་ སླར་གསོ་འབད་ནི་དང་ 
ཉམས་སྲུང་གི་དམིགས་ཡུལ་གཞན་ བརྩམ་ནིའི་འགན་ཁག་དེ་ བགོ་བཤའ་རྐྱབ་སྟེ་བཀལ་དགོ།  



  

118 གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགྲོད་ན་ སྐྱེ་ལྡན་རིགས་སྣ་འཛིན་སྐྱོང་མཐུན་འགྱུར་བཟོ་ནི་ལུ་ ཁྲིམས་དོན་དང་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་ཡིག་ཆས། 
 
 

སྒེར་གྱི་ཉམས་སྲུང་ས་ཁོངས་ཅིག་ནང་ གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགྲོད་ཀྱིས་ ཁྱད་བཅུད་ཆ་མཉམ་ རྩ་མེད་བཏང་པའི་སྐབས་ལུ་ 
ཁས་བླངས་ས་ཆ་ བརྗེ་སོར་འབད་ནི་: གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགྲོད་ཀྱི་ འཚབས་ཆེན་གནོད་པ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ 
ཁས་བླངས་ཉམས་སྲུང་ས་ཁོངས་ནང་གི་ སྐྱེས་ལྡན་རིགས་སྣ་ཚུ་ མ་གཞི་ལས་ གནས་ཐབས་མེད་པའི་སྐབས་ ཁས་བླངས་ཉམས་སྲུང་དེ་ 
ཆ་མེད་བཏང་སྟེ་ བཀོ་བཞག་ནི་མེན་པར་ ས་ཆ་བརྗེ་སོར་འབད་བཏུབ་ཨིན། དཔེར་ན་ ཁས་བླངས་ཉམས་སྲུང་ས་ཁོངས་རྙིངམ་དེ་ 
ཆ་མེད་བཏང་ཐོག་ བཙོང་ཞིནམ་ལས་ དེ་གི་རིན་དངུལ་དེ་གིས་ སྐྱེས་ལྡན་རིགས་སྣ་ རྒྱུན་སྐྱོང་འཐབ་ཚུགས་པའི་ ས་ཆ་གསརཔ་ཉོ་སྟེ་ 
ཉམས་སྲུང་ས་ཁོངས་ གསརཔ་ཅིག་བཟོ་ཚུགས། དེ་ལས་གོམ་པ་ཐེབས་ཅིག་སྤོ་བའི་ཐོག་ལས་ གནས་སྐབས་ཅིག་ སྒེར་གིྱ་ས་ཆ་ནང་གི་ 
སྲུང་སྐྱོབ་ས་ཁོངས་ཅིག་འབད་ བཞག་ཞིནམ་ལས་ ཤུལ་ལས་ སྲུང་སྐྱོབ་ས་ཁོངས་ཀྱི་ གནས་ཚད་ལས་བཏོན་གཏང་ཚུགས། 
ཐབས་ཤེས་འདི་ གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགོྲད་དང་བསྟུན་ཏེ་ གནས་ཡུལ་སོར་ཏེ་ བྱང་ཕྱོགས་ཁ་ཐུག་དང་ ས་ཁ་མཐོ་སར་ གནས་སྤོ་འགྱོ་མི་ 
བྱ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ ཕན་ཐོགས་འོང་། 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

119 གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགྲོད་ན་ སྐྱེ་ལྡན་རིགས་སྣ་འཛིན་སྐྱོང་མཐུན་འགྱུར་བཟོ་ནི་ལུ་ ཁྲིམས་དོན་དང་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་ཡིག་ཆས། 
 
 

༡༣.༤། བཀཀ་དམ་ཅན་གྱ་ིས་ཁོངས་: གཞུང་གི་བློ་གཏད་ཡིག་ཆ་ཚུ་ གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགྲདོ་ལུ་ མཐུན་འགྱུར་བཟོ་ནི། 

གནད་དོན་གཙོ་བོ་: བཀག་དམ་ཅན་གྱི་ས་ཁོངས་ཚུ་གིས་ སྒེར་གིྱ་ས་ཆ་ཚུ་ནང་ གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགྲོད་ཀྱིས་ རང་བཞིན་ཐོན་སྐྱེད་ཚུ་ལུ་
གནོད་པ་འབྱུང་མི་ལུ་ མཐུན་འགྱུར་འབད་ནིའི་ སྟབས་བདེའི་ཐབས་ལམ་ཅིག་བྱིནམ་ཨིན།  
 

བཀག་དམ་ཅན་གྱ་ིས་ཁོངས་དེ་གིས་ མཚོ་མཐའ་ལུ་སྡོད་མི་ཚུ་གིས་ རྒྱ་མཚོའི་ཆུ་ ས་ཐོག་ལུ་ཁྱབ་འོང་ནི་ལས་ བཀག་ཐབས་ལུ་ 
གཞི་རྟེན་ཚུ་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ནི་ལས་ བཀག་ཆ་འབདཝ་ཨིན་རུང་ མཐའ་འཁོར་དང་ ས་ཆའི་སྒྲིག་གཞི་ གཞན་ཚུ་ལས་མ་འགལ་བར་ 
གོང་འཕེལ་གྱི་ལཱ་ཚུ་ འབད་ཆོགཔ་ཨིན། དེ་ཚུ་ གན་རྒྱ་དང་ ཁྲིམས་ལུགས་ཀྱི་དགོངས་དོན་ གཞུང་གི་བློ་གཏད་ཡིག་ཆ་ལྟ་བུ་ ད་ལྟོ་ཡོད་པའི་ 
ཁྲིམས་ཀྱི་གོ་བརྡ་ཚུ་གི་ཐོག་ལས་ བཟོ་ཚུགས། དེ་ཚུ་གི་ཐོག་མའི་དགོས་དོན་དེ་ མི་མང་གིས་ མཚོ་མཐའ་ལུ་ འཛུལ་ཞུགས་འབད་ནི་ཡོདཔ་ 
ངེས་གཏན་བཟོ་ནི་ཨིན་རུང་ དེ་ཚུ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ སྐྱེས་ལྡན་རིགས་སྣ་ མཐུན་འགྱུར་འབད་ནིའི་ ཁེ་ཕན་ལེ་ཤ་ཡོད། ཡུ་ཨེསི་ལུ་ རྒྱ་མཚོའི་ཆུ་ཚད་ 
ཡར་འཕར་འགྱོཝ་ད་བསྟུན་ཏེ་ བཀག་དམ་ཅན་གྱི་ས་ཁོངས་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་དེ་ ལག་ཆས་གལ་ཅན་ལུ་འགྱུར་དོ།  

གཞུང་གི་མཚོ་མཐའ་ལུ་ འཛུལ་ཞུགས་ཀྱི་ཐོབ་དབང་ཡོད་ས་ ཡང་ན་  ས་ཆའི་ཆ་ཤས་ ཆུ ་ནང་བྱིང་མི་ ཡང་ན་  མཚོ་མཐའ་ཚུ་ 
གཞུང་གི་བདག་དབང་ལུ་ཨིན་མི་ རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་ནང་ ལག་ལེན་པ་ཚུ་གིས་ ཐོབ་དབང་དེ་ བསྟར་སྤྱོད་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ 
ཐབས་ཤེས་ག་ཅི་བཏོན་ནུག་ག་ ག་ཅི་བཏོན་དགོཔ་འདུག་ག་ ཞིབ་དཔྱད་འབད་དགོ། སྤྱིར་བཏང་ཁྲིམས་ལུགས་ཅན་གྱི་ རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་ནང་ 
བཀག་དམ་ཅན་གྱི་ས་ཁོངས་དེ་ ཁྲིམས་ཀྱི་གོ་དོན་འགྲེལ་ཐོག་ལས་ ངེས་འཛིན་འབད་ཚུགས། སྤྱིར་བཏང་གིས་ 
བཀག་དམ་ཅན་གྱི་ས་ཁོངས་ཚུ་ ཁྲིམས་ལུགས་ཀྱི་ཐོག་ལས་བཟོཝ་ཨིན།  

དེ་ཚུ་གིས་ ག་དེ་སྦེ་ ལཱ་འབདཝ་ཨིན་ན་: རྒྱ་མཚོའི་ཚད་ ཡར་འཕར་འགྱོཝ་ད་བསྟུན་ཏེ་ བཀག་དམ་ཅན་གྱི་ ས་ཁོངས་ཚུ་གི་ 
ས་མཚམས་དེ་ཡང་ རང་བཞིན་གིྱས་ སྤོ་སྟེ་འགྱོ་བའི་ཐོག་ལས་ རློན་ས་དང་ མཚོ་རླབས་ལུ་བརྟེན་པའི་ གནས་ཡུལ་ཚུ་ཡང་ 
ས་ཕྱོགས་ཁ་ཐུག་ལུ་ གནས་སྤོ་འོངམ་ཨིན། རྒྱུ་དངོས་ཀྱི་ཇོ་བདག་ཅིག་ བཀག་དམ་ཅན་གྱི་ས་ཁོངས་ནང་ཚུད་པ་ཅིན་ ཇོ་བདག་དེ་གིས་ 
མཚོ་མཐའི་བདག་དབང་ གཞུང་ལུ་ཡོདཔ་ལས་ རྒྱུ་དངོས་དེ་ རྒྱ་མཚོ་ལས་བཀག་ཐབས་འབད་ནིའི་ཐོབ་དབང་ ཁོ་ལུ་མེད་མི་དང་ 
མཚོ་མཐའ་ལུ་ མི་མང་གི་འཛུལ་ཞུགས་ཐོབ་དབང་ དེ་ལས་ མཚོ་མཐའི་གནས་ཡུལ་ཚུ་ ལེགས་ཤོམ་འབད་ 
བདག་འཛིན་འཐབ་ནི་དང་འབྲེལ་བའི་ མཐའ་འཁོར་སྲིད་བྱུས་ཚུ་ ཧ་གོ་དགོ། ཁྱིམ་དེ་ ཐོག་ཚད་རིངམ་འབད་ རྐྱབ་ཡོད་པ་ཅིན་ 
མཚོ་རླབས་ཀྱིས་ ཁོ་གི་ཁྱིམ་ལུ་ཁྱབ་སྟེ་ སའི་ཆ་ཤས་ཅིག་ གཞུང་ས་ལུ་གྱུར་སོང་རུང་ ཇོ་བདག་དེ་གིས་ གནས་སྐབས་ཅིག་གི་རིང་ 
ཁྱིམ་དེ་ལག་ལེན་འཐབ་ཆོག། ཨིན་རུང་ མཚོ་མཐའ་དེ་ ས་ཐོག་ལུ་རྒྱང་རིང་འབད་ ཁྱབ་འོངས་ཏེ་ 
བཀག་དམ་ཅན་གྱི་ས་ཁོངས་ཀྱི་ས་མཚམས་དེ་ སྤོ་བཤུད་འབདཝད་ ཁོ་གི་ཁྱིམ་དེ་ དེ་གི་ནང་འཁོད་ཚུད་པ་ཅིན་ ཇོ་བདག་དེ་གིས་ 
ཁྱིམ་དེ་སྤོ་བཤུད་འབད་དགོ་ ཡང་ན་  སྤང་བཞག་དགོ། མ་འོངས་པ་ལུ་ བདག་བཟུང་འབད་ནིའི་ ཁ་ཚིག་ལུ་ཁས་ལེན་འབད་དགོ་ ཡང་ན་  
འཕྲོ་མཐུད་དེ་ར་ ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་དོན་ལུ་ རྒྱལ་ཁམས་ལུ་ ཁྲལ་ཚུ་ཡང་ཕུལ་དགོ། རྒྱ་མཚོའི་ཚད་ ཡར་འཕར་འགྱོཝ་ད་བསྟུན་ཏེ་ 
བཀག་དམ་ཅན་གྱི་ས་ཁོངས་ཀྱི་ས་མཚམས་ ག་དེ་སྦེ་ སོར་འགྱོཝ་ཨིན་ན་ པར་༡༣.༢ པ་ལུ་ གཟིགས་གནང་།  



  

120 གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགྲོད་ན་ སྐྱེ་ལྡན་རིགས་སྣ་འཛིན་སྐྱོང་མཐུན་འགྱུར་བཟོ་ནི་ལུ་ ཁྲིམས་དོན་དང་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་ཡིག་ཆས། 
 
 

 བཀག་དམ་ཅན་གྱི་ས་ཁོངས་དེ་ རང་བཞིན་གིྱ་གནད་དོན་ དཔེར་ན་ རྒྱ་མཚོའི་ཚད་ ཡར་འཕར་འགྱོ་དོ་བཟུམ་གིྱ་ གནས་སྐབས་ནང་
སྒེར་གིྱས་དབང་མི་ས་ཆའི་ནང་ རང་བཞིན་གྱིས་ ལག་ལེན་ལ་ལུ་ཅིག་ བཀག་ཆ་འབད་མི་ལུ་སླབ་ཨིན།  
 

བཀག་དམ་ཅན་གྱ་ིས་ཁོངས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ རློན་ས་ཚུ་ ས་ཐོག་གི་ རྒྱུ་དངོས་ཁ་ཐུག་ལུ་ སྤོ་བཤུད་འབད་ཐངས། 

 
  

བཀག་དམ་ཅན་གྱ་ིས་ཁོངས།

ད་རེས་ནངས ལོ་ངོ་༨༠ གི་རྒྱབ་ལས།

ལོ་ངོ་༤༠ གི་རྒྱབ་ལས།  ལོ་ངོ་༡༠༠ གི་རྒྱབ་ལས། 

ལོ་ངོ་༦༠ གི་རྒྱབ་ལས  ལོ་ངོ་༡༢༠ གི་རྒྱབ་ལས།  

སྒེར་ས 
གཞུང་ས

ཆུ་མཐོ་ས

མཚོའི་གནས་ཚ

འདམ་ས་མཐོ འདམ་ས་དམའ



  

121 གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགྲོད་ན་ སྐྱེ་ལྡན་རིགས་སྣ་འཛིན་སྐྱོང་མཐུན་འགྱུར་བཟོ་ནི་ལུ་ ཁྲིམས་དོན་དང་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་ཡིག་ཆས། 
 
 

བཀག་དམ་ཅན་གྱི་ས་ཁོངས་ནང་ བཟོ་སྐྲུན་འབད་ཆོགཔ་ཨིན་རུང་ རྒྱུ་དངོས་ཀྱི་ཇོ་བདག་དེ་གིས་ རྒྱ་མཚོའི་ཚད་འཕར་ཏེ་ ས་ཐོག་ལུ་འོངམ་ད་ 
རང་བཞིན་ལམ་གྱི་ཐོབ་དབང་ལུ་ ཆ་འཇོག་འབད་དགོ། དེ་གི་སྐབས་ལུ་ མི་ལོ་༤༠ གི་ནང་འཁོད་ མཐོ་བའི་འདམ་རྫབ་ཀྱིས་ སྡོད་ཁྱིམ་གྱི་རྩ 
བར་ལྷོདཔ་ཨིན། ཨིན་རུང་ ཁྱིམ་དེ་མཐོ་སར་ཨིནམ་ལས་ ལག་ལེན་འཐབ་བཏུབ། མི་ལོ་༦༠ ལས་ འདམ་རྫབ་དེ་ 
ཁྱིམ་གིྱ་སྦོ་ལོགས་ཁར་འཇརཝ་ལས་ ཇོ་བདག་དེ་གི་སྣུམ་འཁོར་དེ་ ཁྲོམ་ལམ་ཁར་ བཞག་དགོཔ་བྱུངམ་ཚད་ གདོང ་ཁར་རྩིགཔ་ཅིག་ 
རྐྱབ་དགོཔ་བྱུང་ནུག། ལོ་ངོ་༨༠ གི་ཤུལ་ལས་ འདམ་རྫབ་དེ་གིས་ ཁྱིམ་གིྱ་གདོང་ཁར་ ཆ་མཉམ་དབང་སྟེ་ ཁྱིམ་དེ་ཡང་ 
ཆུ་རླབས་མཐོ་དྲགས་འོང་སར་ཚུདཔ་ལས་ ཁྱིམ་དེ་གཞུང་གི་ས་ཆ་ནང་ཚུདཔ་ཨིན་མས། གནས་སྟངས་འ་ནེམ་ཅིག་ཁར་ མ་རྩ་བཙུགས་ནིའི་ 
འོས་འབབ་མེད་པའི་ཁར་ ཁྱིམ་དེ་འཕྲོ་མཐུད་དེ་ར་ བདག་བཟུང་འབད་བ་ཅིན་ གཞུང་གིས་ཁྲལ་བཀལ་འོང་། ལོ་ངོ་༡༢༠ གི་རྒྱབ་ལས་ 
ཁྱིམ་དེ་རྩ་མེད་བཏང་ཡོདཔ་ད་ མཐར་ཐུག་ལུ་ ས་ཁོངས་ཆ་མཉམ་ རང་བཞིན་ས་གནས་ཅིག་ལུ་ འགྱུརཝ་ཨིན་མས། 

པར་ ༡༣.༢། བཀག་དམ་ཅན་གྱ་ིས་ཁོངས་ཅིག་ ཡུན་རིང་གི་བར་ན་ ལག་ལེན་འཐབ་ཐངས། 

 

བཀག་དམ་ཅན་གྱ་ིས་ཁོངས་ཀྱི་ ཁྲིམས་ཀྱི་ཕན་གནོད་: མཐུན་འགྱུར་བཟོ་ནིའི་ཡོན་ཏན།  

ཡུ་ཨེསི་གི་ རྒྱལ་ཁབ་ལེ་ཤ་ཅིག་གི་ ཁྲིམས་ཁང་ཚུ་གིས་ བཀག་དམ་ཅན་གྱི་ས་ཁོངས་ཀྱི་ ཁྲིམས་ལུགས་ཀྱི་ཆ་གནས་དེ་ 
ངེས་བདེན་བཟོ་ཡོད་པའི་ཁར་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཁྲིམས་བཟོ་ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་ཡང་ དམིགས་བསལ་ཁྲིམས་ཀྱི་དགོངས་དོན་ཐོག་ལས་ 
ཁྲིམས་བརྩམས་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན་མས། ཊེག་སཱསི་གི་ མངོན་མཐོ་ཁྲིམས་འདུན་གིྱས་ མཚོ་མཐའི་བཀག་དམ་ཅན་གིྱ་ས་ཁོངས་དེ་ 
རླུང་འཚུབས་བཟུམ་སྦེ་ ཚུར་བསྐུམ་ ཕར་འཕར་ཏེ་ འགྱོཝ་འབད་ ཆ་བཞག་ནུག། གཉིས་པ་ལུ་ ཁོང་གིས་ རང་བཞིན་གྱིས་ 
ཁྱིམ་ཚང་གི་རྒྱུ་དངོས་ནང་ འཛུལ་ནི་མེདཔ་སྦེ་ཨིན་མས། ཀེ་ལི་ཕོར་ནི་ཡའི་ རྩོད་གཞི་ཅིག་ནང་ ཁྱིམ་གིྱ་ཇོ་བདག་ཅིག་གིས་ 
མཚོ་མཐའི་རྒྱུ་དངོས་བདག་དབང་གི་གྲངས་སུ་ རང་གི་སྡོད་ཁྱིམ་ལུ་ གནོད་སྐྱོན་ཐབས་ལུ་ ཆུ་བཀག་རྩིགཔ་རྐྱབ་ཆོག་པའི་ 
ཐོབ་དབང་དགོཔ་འབད་བཀོད་ནུག།  ཁྲིམས་འདུན་གིྱས་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ མཚོ་མཐའི་དབང་འཛིན་ཚུ་ལུ་ ཆུ་བཀག་རྩིགཔ་རྐྱབ་ནིའི་དོན་ལུ་ 
ཁ་ཚིག་བཀོད་ནིའི་ དབང་ཆ་ཡོད་ཟེར་ ཁོ་གི་ཐོབ་བརྗོད་དེ་ ཆ་ཤས་ཅིག་ བཀག་ཆ་འབད་ནུག། བཀག་ཆ་ཅན་གྱི་ ས་ཁོངས་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་ 
ཁྲིམས་ལུགས་བསྟར་སྤྱོད་འབད་བའི་ཁར་ མཚོ་མཐའི་གོང་འཕེལ་གིྱ་དོན་ལུ་ དེ་དང་འདྲ་བའི་ བཀག་དམ་ཚུ་ཡང་ འབད་ཡོདཔ་ཨིན་མས། 
གཞུང་གི་མཚོ་མཐའ་དང་འབྲེལ་བའི་ ཊེག་སཱསི་གི་ ཁྲིམས་ལུགས་ཅིག་ནང་ གཞུང་གི་མཚོ་མཐའི་ནང་ བཙན་འཛུལ་འབད་ནི་དང་ 
བར་ཆད་རྐྱབ་ནི་ཚུ་ འགོ་དཔོན་ཚུ་གིས་ དམ་དམ་འབད་ བཀག་དགོཔ་འབད་ཨིན་མས། ཁྲིམས་ལུགས་འདི་ 
ལག་ལེན་འཐབ་པའི་ཐོག་ལས་ ཊེག་སཱསི་གི་ཁྲིམས་ཁང་ཚུ་གིས་ རྒྱ་མཚོའི ་རླུང་འཆར་གིྱས་མེདཔ་བཏང་མི་ ཁྱིམ་དེ་ཚུ་ 
ལོག་སྟེ་ཉམས་བཅོས་ འབད་མ་བཅུགཔ་དང་ ཆུ་རུད་ཀྱིས་ གནོད་སྐྱོན་རྐྱབ་མི་ རྒྱུ་དངོས་ཚུ་ སྤོག་འབག་བཅུགཔ་ཨིན་མས། 
རཱོ་དི་མཚོ་གླིང་གི་ མཚོ་མཐའ་འཛིན་སྐྱོང་འཆར་གཞི་ནང་ རྒྱ་མཚོའི་ཚད་ ཡར་འཕར་འགྱོཝ་ད་ རློན་ས་ཚུ་ ས་ཐོག་ལུ་སྤོ་བཅུག་ནིའི་དོན་ལུ་ 
ས་ཁོངས་ལ་ལུ་ཅིག་ནང་ མཚོ་མཐའི་ས་ཁར་ ཆུ་བཀག་གི་གཞི་རྟེན་ཚུ་ རྐྱབ་མ་ཆོགཔ་ཨིན་མས།  



  

122 གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགྲོད་ན་ སྐྱེ་ལྡན་རིགས་སྣ་འཛིན་སྐྱོང་མཐུན་འགྱུར་བཟོ་ནི་ལུ་ ཁྲིམས་དོན་དང་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་ཡིག་ཆས། 
 
 

རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ རྒྱུ་དངོས་ཁྲིམས་ལུགས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་ནང་ བཀག་དམ་ཅན་གྱི་ས་ཁོངས་ འགོ་མ་བཙུགས་པའི་ཧེ་མ་ 
ཚ་གྱང་མང་རབས་ཅིག་ སེམས་ཁར་བཞག་སྟེ་ དཀའ་ངལ་བསལ་དགོཔ་ཡོད། དང་པ་ ཡར་རྒྱས་འགྱོ་བའི་བསྒང་གི་ 
རྒྱབ་ཁབ་དག་པ་ཅིག་ནང་ མཐའ་འཁོར་ཉམས་སྲུང་གི་དོན་ལུ་ སྔོན་སྲོལ་གིྱ་ བཀག་དམ་ལམ་ལུགས་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཨིན་རུང་ 
བཀག་དམ་ཅན་གྱི་ ས་ཁོངས་ཀྱི་དོན་ལུ་ ཁྲིམས་མཐུན་དབང་ཆ་ བྱིན་མི་ཚུགསཔ་ཨིན་མས། གསར་གཏོད་ཐབས་ཤེས་ཀྱི་ཐོག་ལས་ 
བཀག་དམ་ཅན་གྱི་ས་ཁོངས་ དུམ་གྲ་རེ་བཟོ་ཡོད་རུང་ ཁྲིམས་མཐུན་དབང་ཆ་མེདཔ་ལས་ རྒྱ་ཆེཝ་འབད་ ལག་ལེན་འཐབ་མ་ཚུགས་པའི་ 
དཀའ་ངལ་འདུག། གཉིས་པ་ ཁྲིམས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་ སྒྲིང་སྒྲིང་མེདཔ་ད་ བཀག་དམ་ཅན་གིྱ་ས་ཁོངས་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ལུ་ 
ལཱ་ཁག་ཡོད་པའི་ཁར་ ཁྲིམས་གཏུགས་ཀྱི་ཟད་འགྲོ་མཐོ་དྲགས་པ་ཅིན་ བཀག་དམ་ཅན་གྱི་ས་ཁོངས་ཀྱི་ ཆིངས་ཡིག་ལས་འགལ་བའི་ 
དཀའ་རྙོགས་ཚུ་ བསལ་མི་ཚུགས། གསུམ་པ་ བཀག་དམ་ཅན་གྱི་ས་ཁོངས་ཀྱི་དོན་ལུ་ ས་ཆའི་དབང་ཆ་ ཁ་གསལ་དགོཔ་ཨིན་རུང་ 
ཡར་རྒྱས་འགྱོ་བའི་བསྒང་གི་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ མཐའ་ཟུར་ས་གནས་ཚུ་ནང་ ས་ཆའི་བདག་དབང་གི་གནས་ཡུན་ ཏན་ཏན་མེད་པའི་ཁར་ 
ས་ཁྲམ་རྐྱབ་ནིའི་ལམ་ལུགས་ཚུ་ཡང་ ཆ་ཚང་མེདཔ་ཨིན་མས། 

 

ལག་ལེན་གསརཔ་: རི་དྭགས་སེམས་ཅན་ཉམས་སྲུང་གི་ བཀག་དམ་ས་ཁོངས།  

གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགོྲད་ཀྱི་གནས་སྟངས་ནང་ སྐྱེས་ལྡན་གནས་སྟངས་དང་ གཞན་རང་བཞིན་གྱི་བཅད་མཚམས་ཚུ་ 
སྤོ་སོར་འབད་བའི་དུས་སྐབས་འདི་ནང་ སྲིད་བྱུས་ཀྱི་དམིགས་དོན་གཞན་ཚུ་འགྲུབ་ཐབས་ལུ་ ས་ཆའི་བེད་སྤྱོད་འབད་ཐངས་ལུ་ 
བསྒྱུར་བཅོས་འབད་ནིའི་དོན་ལས་ བཀག་དམ་ཅན་གྱི་ས་ཁོངས་ཚུ་ ལག་ཆས་བཟུམ་ཅིག་འབད་ ལག་ལེན་འཐབ་དགོ། 

 

ཐིག་སྒྲོམ་༡༣.༡། བཀག་དམ་ཅན་གྱི་ས་ཁོངས་ཀྱིས་ རྒྱ་མཚོའི་རུས་བལ་ ཚང་བཅའ་ནིའི་གནས་ཡུལ་ སྲུང་སྐྱོབ་འབད་ཚུགས་ག? 

གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགོྲད་ཀྱི་གནོད་པ་དང་ རུས་བལ་ཚང་བཅའ་སའི་ མཚོ་མཐའ་རྩ་ཅན་བདའ་སྟེ་ འགོྲ་བ་མི་གིས་ 
ས་ཆའི་ལག་ལེན་འཐབ་ཐངས་ལུ་བརྟེན་ཏེ རྒྱ་མཚོའི་རུས་བལ་ཚུ་ རྩ་མེད་འགྱོ་ནིའི་ ཉེན་ཁ་འདུག། འཛམ་གླིང་ནང་ ད་རེས་ནངས་པ་ 
རུལ་བལ་ཡོངས་བསྡོམས་ ༢,༠༠༠ དང་ ༣,༠༠༠ གིྱ་བར་ན་མ་གཏོགས་ མེདཔ་ཨིན་མས། མི་ལོ་༢༠ གི་ཧེན་མ་༩༠,༠༠༠ དེ་ཅིག་ 
ཡོདཔ་ཨིན་མས། རུས་བལ་ཚུ་ གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགོྲད་ལུ་ དྲན་ཚོར་སྦོམ་ཡོད་མི་ཨིན། ཁོང་ཆ་ཁྱབ་ 
འཚོ་བ་རྒྱ་མཚོའི་བྱུ་རུ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་སྡོདཔ་ཨིན། ད་རེས་ནངས་པ་ རྒྱ་མཚོ་དྲོད་བཏགསཔ་ལས་ བྱུ་རུ་ཚུ་ཤི་དོ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ 
རུས་བལ་ཚུ་གི་སྒོང་རྡོག་ མཚོའི་མཐའ་མར་འཚའཝ་ཨིནམ་ལས་ ད་རེས་ནངས་པ་ རྒྱ་མཚོའི་ཚད་ ཡར་འཕར་འགྱོཝ་ལས་ 
འཕྲལ་འཕྲལ་ར་ མཚོ་མཐའ་ལུ་ ཆུ་རུད་འཐོནམ་ལས་ ཁོང་གི་སྒོང་རྡོག་ཚུ་ འཕྱག་བདའཝ་ཨིན་མས། བྱེམ་དྲོད་བཏགསཔ་ལས་ 
རུས་བལ་མོ་ མངམ་འཐོན་པའི་གུ་ བྱེམ་ཚ་ཏོམ་ཚུ་གིས་ ཁོང་གི་སྒོང་རྡོག་ཚུ་ ཆ་མཉམ་ར་  བསད་གཏངམ་ཨིན་མས།  

ཡུན་བརྟན་མེད་པའི་ གོང་འཕེལ་ལམ་ལུགས་དེ་གིས་ གནོད་སྐྱོན་ཧེང་སྐལ་རྐྱབ་ཨིན་མས། དཔེར་ན་ ཀོསི་ཊ་རི་ཀའི་ས་གནས་ ལ་པ་ལ་ཡ་ 



  

123 གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགྲོད་ན་ སྐྱེ་ལྡན་རིགས་སྣ་འཛིན་སྐྱོང་མཐུན་འགྱུར་བཟོ་ནི་ལུ་ ཁྲིམས་དོན་དང་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་ཡིག་ཆས། 
 
 

གེརེན་ཌི་ལུ་ རྒྱ་མཚོའི་རྦ་རླབས་མཐོ་ཤོས་ལས་ གཞུང་དབང་གི་ས་ཁོངས་ མི་ཊར་༥༠ ཙམ་ཅིག་ཨིན་མས། དེ་ལས་བརྒལ་ཞིནམ་ལས་
གཞུང་དང་སྒེར་གིྱ་ས་ཆ་ སླ་བསྲེས་འབད་མི་ མཚོ་མཐའ་གོང་འཕེལ་ལས་རིམ་དེ་གིས་ མཚོ་མཐའི་སྐྱེས་ལྡན་གནས་སྟངས་ལུ་ 
བར་ཆད་སྦོམ་རྐྱབ་ཨིན་མས། རྒྱ་མཚོའི་ཚད་ ཡར་འཕར་འགྱོཝ་ལས་ རུས་བལ་ཚང་བཅའ་སའི་ས་གོ་ཚུ་ བཟའ་ཁང་དང་  ངལ་གསོ་ཁང་་ 
ཚོང་ཁང་གི་གྲལ་རིམ་ཚུ་གི་བར་ན་ ཨེབ་ཏ་རྐྱབ་སྟེ་འདུག། ཚན་རིག་པ་ཚུ་གིས་འབད་བ་ཅིན་ རུས་བལ་ཚུ་ སྲུང་སྐྱོབ་འབད་ནི་ལུ་ 
རྒྱ་མཚོའི་རྦ་རླབས་མཐོ་ཤོས་ལས་ མི་ཊར་༡༢༨ ཅིག་ སྲུང་སྐྱོབ་ས་ཁོངས་འབད་བཞག་དགོ་པའི་ བསམ་འཆར་བཀོདཔ་ཨིན་མས། 
དེ་འབདཝ་ད་ རྒྱུ་དངོས་ཀྱི་བདག་པོ་ཚུ་གིས་ རྒུད་འཐུས་དགོཔ་འབད་སླབ་ལས་ གཞུང་གིས་རྒུད་འཐུས་ སྤྲོད་མ་ཚུགསཔ་ཨིན་མས། 

དཀའ་ངལ་འདི་བསལ་ནི་ལུ་ བཀག་དམ་ཅན་གྱི་ས་ཁོངས་འདི་ ལག་ལེན་འཐབ་པ་ཅིན་ ལེགས་ཤོམ་འོང་ནི་ཨིན་མས། 
བཀག་དམ་ཅན་གྱི་ས་ཁོངས་དེ་ལུ་ འོག་གི་གནས་ཚིག་ཚུ་ཚང་དགོ་: 

- བཀག་དམ་ཅན་གྱི་ས་ཁོངས་ཀྱི་ ས་མཚམས་དེ་ དེ་འཕྲོ་ལས་ རྒྱ་མཚོའི་རྦ་རླབས་མཐོ་ཤོས་ལས་ མི་ཊར་༡༢༨ ཀྱི་ས་ཁར་ 
བཟོ་ཞིནམ་ལས་ རྒྱ་མཚོའི་ཚད་ ཡར་འཕར་དང་བསྟུན་ཏེ་ འཕྲལ་འཕྲལ་ར་ དུས་མཐུན་བཟོ་ཆོགཔ་འབད་བཟོ་དགོ། 

- བཀག་དམ་ཅན་གྱི་ས་ཁོངས་ནང་ ཆར་རླུང་དང་ རྒྱ་མཚོའི་ཚད་ ཡར་འཕརགིྱས་ མེདཔ་བཏང་མི་ རྒྱུ་དངོས་ཚུ་ 
ཉམས་བཅོས་འབད་ནི་ བཀག་དམ་འབད། 

- རྒྱ་མཚོའི་ཆུ་ བཀག་ནི་ལུ་ ཆུ་རྩིག་རྐྱབ་ནི་ཚུ་ བཀག་དམ་འབད། 
- རུས་བལ་ཚང་བཅའ་ནི་ལུ་ གནོད་པ་དང་ མཚོ་མཐའ་སྤོ་ནི་ལུ་ བར་ཆད་རྐྱབ་མི་ བཟོ་སྐྲུན་གསརཔ་ཚུ་ བཀག་དམ་འབད། 
- ད་ལྟོ་ཡོད་མི་ རྒྱུ་དངོས་ཀྱི་ཇོ་བདག་ཚུ་གིས་ ཆུ་བཀག་ཐབས་ ཧེང་སྐལ་བཟོ་མ་བཅུག་པར་ ད་ལྟོ་ཡོད་མི་དེ་ར་ ག་དེ་ཅིག་ 

གནས་ཚུགས་ཚུགས་ཚུན་ ལག་ལེན་འཐབ་བཅུག་ནི་དང་ རུས་བལ་ཚང་བཅའ་ནི་ལུ་ བར་ཆད་རྐྱབ་མ་བཅུག། 

བཀག་དམ་ཅན་གྱི་ས་ཁོངས་ཀྱི་དོན་ལུ་ དགོངས་དོན་མཇུག་མམ་འདི་ ཆ་ཤས་གལ་ཅན་ཅིག་ཨིན། ད་ལྟོ་དཔལ་འབྱོར་ཁེ་ཕན་ལུ་ 
ལག་ལེན་འཐབ་བཏུབ་མི་ཚུ་ སྐྱེས་ལྡན་གནས་སྟངས་ཀྱིས་ ག་དེ་ཅིག་ འོས་འབབ་ཡོད་རིང་ཚུན་ ལག་ལེན་འཐབ་བཅུག་ནི་དེ་གིས་ 
ལག་ལེན་འཐབ་མ་བཏུབ་པའི་སྐབས་ སའི་ཇོ་བདག་ཚུ་གིས་ རྒུད་འཐུས་དགོཔ་སྦེ་ ཐོབ་བརྗོད་བཀོད་ནི་དེ་ཡང་ བཀག་ཚུགས།  

   

བཀག་དམ་ཅན་གྱི་ས་ཁོངས་དེ་ རྒྱ་མཚོའི་ཚད་ ཡར་འཕར་གིྱ་དོན་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་པ་གིས་མ་ཚད་ 
གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགོྲད་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ སྐྱེས་ལྡན་རིགས་སྣའི་འགྱུར་བ་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ལུ་ཡང་ ཕན་ཐོགས་འོང་། 
ཁྲིམས་དོན་གིྱ་རྒྱུ་མཚན་དེ་ཡང་ རི་དྭགས་སེམས་ཅན་ཚུ་ གཞུང་དབང་གི་ཐོན་སྐྱེད་ཨིནམ་ལས་ ཐོན་སྐྱེད་འདི་ 
མ་འོངས་མི་རབས་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ ཡུན་བརྟན་ཐོག་ལུ་ སྲུང་སྐྱོབ་འབད་བཞག་དགོ་པའི་ འགན་འཁྲི་འདི་ གཞུང་ལུ་ཕོགཔ་འབད་ཨིན་མས། 
རི་དྭགས་སེམས་ཅན་ སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་སྐབས་ལུ་ རྒྱ་མཚོའི་ཚད་ ཡར་འཕར་འགྱོ་མི་ལུ་ བདེ་སྒྲིག་འབད་ནིའི་ཚབ་ལུ་ 
རིགས་སྣའི་ས་གོ་སྤོ་སོར་དང་ ཚ་དྲོད་མཐོ་དམན་ ཡང་ན་  ཆར་ཆུ་འབབ་ཐངས་ཚུ་ལུ་ གདོང་ལན་འབད་ཚུགས། སྐྱེས་ལྡན་གནས་སྟངས་ཀྱི་ 



  

124 གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགྲོད་ན་ སྐྱེ་ལྡན་རིགས་སྣ་འཛིན་སྐྱོང་མཐུན་འགྱུར་བཟོ་ནི་ལུ་ ཁྲིམས་དོན་དང་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་ཡིག་ཆས། 
 
 

གནས་སྤོ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ བཀག་དམ་ས་ཁོངས་ཀྱི་ ས་མཚམས་ཚུ་ དུས་ནམ་སོར་དགོཔ་ཨིན་ན་ ངེས་འཛིན་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ 
ཁྱད་ཚད་ཁ་གསལ་བཟོ་དགོ། བཀག་དམ་ས་ཁོངས་ སྤོ་སོར་འབད་དགོ་པའི་ དྲན་བརྡ་བྱིན་པའི་ བརྡ་སྟོན་གིྱ་གྲངས་སུ་ཚུད་དགོཔ་ དཔེར་ན་: 

- བཀག་དམ་ཅན་གྱི་ས་ཁོངས་ནང་ བརྡ་སྟོན་པའི་རིགས་སྣ་ཅིག་ཡོདཔ། 
- བཀག་དམ་ཅན་གྱི་ས་ཁོངས་ནང་ གནས་སྤོ་འབད་ཡོད་པའི་ ཆེད་དུ་བཀོད་མི་ རིགས་སྣ་ཅིག་གི་ གྲངས་འབོར་ ཡང་ན་  

དེའི་ས་གོ་ལུ་གཞི་བཞག་པའི་ འགོ་བཙུགས་དུས་མཚམས། 
- ནགས་ཚལ་གིྱ་ཁྱབ་ཚད་ ༼ནགས་ཚལ་གིྱས་ ས་ཁོངས་གསརཔའི་ནང་ དར་ཁྱབ་འགྱོ་ས༽ ཡང་ན་  རྩྭ་ཐང་གི་ 

༼རྩྭ་དར་ཁྱབ་འགྱོ་ས༽ ཁྱབ་ཚད་ལུ་ གཞི་བཞག་པའི་ འགོ་བཙུགས་དུས་མཚམས། 
- ལོ་༥ འི་ སྤྱི་སྙོམས་ནམ་དུས་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ ཆར་ཆུའི་ཚད་དང་ གཞན་ཆུའི་བརྡ་དོན་ཚུ་ལུ་ འགྱུར་བ་སོང་མི། 

ཉམས་སྲུང་འཛིན་སྐྱོང་པ་ཚུ་གིས་ སྐྱེས་ལྡན་གནམ་གཤིས་ཀྱི་ ཉེན་ཁ་ཡོད་པའི་ས་ཁོངས་ཚུ་ནང་ ས་ཆ་ཡོད་མི་ སའི་ཇོ་བདག་ཚུ་དང་མཉམ་ 
བཀག་དམ་ཅན་གྱི་ ས་ཁོངས་ཀྱི་གྲོས་སྒྲིག་འབད་དགོ། ཆིངས་ཡིག་དེ་ནང་ སའི་ཇོ་བདག་གིས་ གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགྲོད་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ 
ཁོ་གི་ས་ཆ་དང་ གནས་སོར་འོང་མི་ རིགས་སྣ་ཚུ་ བཀག་ཆ་འབད་ནིའི་བྱ་བ་ཚུ་ སྤང་དགོཔ་དང་གཅིག་ཁར་ ས་ཆ་དེ་ དཔལ་འབྱོར་གིྱ་ 
ཁེ་ཕན་ཡོད་པའི་དོན་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་བཅུག་དགོཔ་འབད་ ཚུད་དགོཔ་འོང་། ད་རུང་ ཆིངས་ཡིག་དེ་ནང་ གནས་སོར་གིྱ་འགྲུལ་ལམ་ལུ་ 
བར་ཆད་རྐྱབ་མི་ ས་ཆ་བསལ་ནི་དང་ སོ་ནམ་ས་ཞིང་གི་མཐའམ་འབའ་སྟེ་ བཅད་རྐྱབ་ནིའི་བྱ་བ་ཚུ་ སྤང་དགོཔ་འོང་། 
གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགོྲད་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ རིགས་སྣ་ཚུ་ ཁོ་གི་ས་ཆའི་ནང་འཁོད་ མང་མང་སུ་འཛུལཝ་ད་ ཁོ་གི་ས་ཆ་མང་ཤོས་ 
གཞུང་གི་འཛིན་སྐྱོང་འོག་ལུ་ཚུད་འོང་། དེ་བཟུམ་མའི་ལས་འགུལ་ནང་ བཅའ་མར་གཏོགས་མི་ སའི་ཇོ་བདག་ཚུ་ལུ་ 
ལོ་བསྟར་དངུལ་སྤྲོད་ནི་ལ་སོགས་པའི་ དངུལ་གིྱ་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་ ཉེན་བཅོལ་གྱི་ཐབས་ལམ་ ཁས་བླངས་ཀྱི་སྒོ་ལས་ 
དེ་བཟུམ་གིྱ་ལས་རིམ་ནང་ བཅའ་མར་གཏོགས་མི་ཚུ་ལུ་ ཁྲིམས་ཀྱི་ལྗིད་འགན་ མར་ཕབ་རྐྱབ་ནི་ལ་སོགས་པ་ཚུ་གིས་ ལས་འགུལ་ནང་ 
བཅའ་མར་གཏོགས་བཅུག་ནི་ལུ་ ཕན་ཐོགས་འོང་། 

བཀག་དམ་ཅན་གྱི་ས་ཁོངས་རྐྱངམ་གཅིག་གིས་ མཚོ་མཐའ་སྲུང་སྐྱོབ་འབད་ནི་ལུ་ ཕན་ཐོགས་ཡོད་རུང་ ཐབས་ལམ་གཞན་ དཔེར་ན་ 
མཐའ་བསྐོར་གིྱ་མཚམས་དང་ ཁྱབ་སྟུག་གི་བཀག་དམ་ མཚོ་མཐའ་བདའ་སྟེ་ཡོད་པའི་ བཟོ་སྐྲུན་གིྱ་བཀག་དམ་ལ་སོགས་པ་ 
གཞན་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་འབད་བ་ཅིན་ ཕན་ཐོགས་ཧེང་སྐལ་ཡོདཔ་ཨིན། དེ་བཟུམ་སྦེ་ རི་དྭགས་སེམས་ཅན་ 
སྲུང་སྐྱོབ་ས་ཁོངས་ཀྱི་དོན་ལུ་ཡང་ ས་ཆའི་བེད་སྤྱོད་ཚད་འཛིན་ ཡང་ན་  མཐའ་འཁོར་ལུ་ཕན་པའི་ ལས་རིགས་ཚུ་ལུ་ 
ཁེ་ཕན་སྤྲོད་ནིའི་ཐབས་ལམ་གྱི་ སྲིད་བྱུས་གཞན་དང་གཅིག་ཁར་ ལག་ལེན་འཐབ་པ་ཅིན་ ཕན་ཐོགས་ཆེཝ་ཨིན་ནོ།།  
 

 

 


