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བཀའ་དྲིན་དགའ་ཚོར།
རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གཡུས་ཚན་ཁག་ལས་ཕར་ གཞི་རིམ་ཤེས་ཡོན་ལྷབ་མི་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ དཔེ་དེབ་རྩོམ་སྒྲིག་འབད་ནི་དང་ དཔེ་སྐྲུན་
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བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར།

༦. ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ། རྫོང་ཁག་ཤེས་རིག་ ཞིབ་རོགས་འགོ་དཔོན། ཀྲོང་གསར་རྫོང་ཁག།
༧. བསྟན་འཛིན་རྡོ་རྗེ། ཆོས་ཚན་རྩ་གཞུང་འགོ་དཔོན། ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག། སྤ་རོ།
༨. ཚེ་རིང་། ཤེས་རིག་ལྟ་ཞིབ་འགོ་དཔོན། ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག། ཐིམ་ཕུ།
༩. ཐུགས་བསྟན་རྒྱ་མཚོ། ཆོས་ཚན་རྩ་གཞུང་འགོ་དཔོན། ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག། སྤ་རོ།
༡༠. སྐལ་བཟང་བདེ་སྐྱིད། ཤེས་རིག་འགོ་དཔོན། ཡུ་ནི་སེཕ། ཐིམ་ཕུ།
༡༡. ཨྱོན་མཚོ་མོ། ལས་རིམ་འགོ་དཔོན། གཞི་རྟེན་ཤེས་ཡོན་སྡེ་ཚན། ཐིམ་ཕུ།
༡༢. ཚེ་རིང་སྟོབས་རྒྱས། ལས་རིམ་འགོ་དཔོན། གཞི་རྟེན་ཤེས་ཡོན་སྡེ་ཚན། ཐིམ་ཕུ།
༡༣. ཚེ་རིང་འབྲུག་དཀར། གཞི་རྟེན་ཤེས་ཡོན་སློབ་སྟོན་པ། ཡ་དྷི། མོང་སྒར།
༡༤. ཚེ་རིང་སྒྲོལ་མ། གཞི་རྟེན་ཤེས་ཡོན་སློབ་སྟོན་པ། ཤར་པ། སྤ་རོ།
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ོབ༌ ོན༌ལག༌དེབ།
༡༥. ཡེ་ཤེས། གཞི་རྟེན་ཤེས་ཡོན་སློབ་སྟོན་པ། བ་ཇོ། དབང་འདུས།
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བསྐྱར་ཞིབ་དང་ དུས་མཐུན་ཞུན་དགཔ།
༡. བསྟན་འཛིན་རྡོ་རྗེ། ཆོས་ཚན་རྩ་གཞུང་རྩོམ་སྒྲིགཔ། རྒྱལ་འཛིན་ཤེས་རིག་ཚོགས་སྡེ། སྤ་རོ།
༢. དབང་དྲག་རྡོ་རྗེ། རྩ་གཞུང་མཁས་མཆོག། རྒྱལ་འཛིན་ཤེས་རིག་ཚོགས་སྡེ། སྤ་རོ།
༣. རྡོ་རྗེ། ཆོས་ཚན་རྩ་གཞུང་རྩོམ་སྒྲིགཔ། རྒྱལ་འཛིན་ཤེས་རིག་ཚོགས་སྡེ། སྤ་རོ།
༤ ནོར་བུ་རྒྱལ་མཚན། ལས་རིམ་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན། གཞི་རྟེན་དང་འཕྲོ་མཐུད་ཤེས་ཡོན་སྡེ་ཚན།
༥. ཨྱོན་མཚོ་མོ། ལས་རིམ་གཙོ་འཛིན་འོག་མ། གཞི་རྟེན་དང་འཕྲོ་མཐུད་ཤེས་ཡོན་སྡེ་ཚན།
༦. ཚེ་རིང་སྟོབས་རྒྱས། ལས་རིམ་གཙོ་འཛིན་འོག་མ། གཞི་རྟེན་དང་འཕྲོ་མཐུད་ཤེས་ཡོན་སྡེ་ཚན།
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༡༽

གཞི་རྟེན་ཤེས་ཡོན་གྱི་དགོས་པ།

འཛམ་གླིང་རྒྱལ་ཁབ་ག་ཏེ་ལུ་ཡང་ འབྲི་ལྷག་ཡོན་ཏན་གྱི་ཤེས་ཡོན་འདི་ རྒྱལ་ཁབ་གོང་འཕེལ་དང་ རང་དབང་རང་བཙན་འབད་
བཞག་ཚུགས་ནིའི་ཐབས་ལུ་ གཙོ་རིམ་ཆེ་བའི་གཞི་རྟེན་དགོས་མཁོ་ ངོ་མ་ཅིག་འབད་བརྩིཝ་ཨིན། ལྷག་པར་དུ་ ང་བཅས་རའི་
རྒྱལ་ཁབ་འདི་ དམངས་གཙོའི་རིང་ལུགས་ཀྱི་

སྲིད་བྱུས་ལམ་ལུགས་ནང་ གོམ་པ་སྤོ་ཡོདཔ་ལས་ མི་སེར་རེ་རེ་བཞིན་ལུ་

འབྲི་ལྷག་ཡོན་ཏན་གྱི་ཤེས་ཡོན་དང་ རིག་རྩལ་ཚུ་ཐོབ་སྟེ་ རྒྱལ་ཁབ་ཡར་རྒྱས་གོང་འཕེལ་ནང་ བཅའ་མར་གཏོགས་དགོཔ་འདི་
ག་ཅི་ལས་གལ་ཆེ།
འདི་འབདཝ་ལས་

ང་བཅས་རའི་འབྲུག་གི་མི་སེར་

ལུགས་མཐུན་ཤེས་ཡོན་གྱི་

ལྷབ་སྟོན་ལམ་ལུགས་ནང་

བཅའ་མར་

གཏོགས་ནིའི་ གོ་སྐབས་མ་འཐོབ་མི་ཚུ་ལུ་ གཞི་རྟེན་ཤེས་ཡོན་དང་ ཁ་སྐོང་ཤེས་ཡོན་ཟེར་ གནས་རིམ་ཁག་གཉིས་འབད་ཕྱེས་
ཏེ་ སློབ་སྦྱོང་བྱིན་དང་བྱིན་བཞིན་དུ་ཡོདཔ་ཨིན། དེ་ཡང་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ཡོད་པའི་ མི་སེར་ཆ་མཉམ་ལུ་ འབྲི་ལྷག་ཡོན་ཏན་གྱི་
ཤེས་ཡོན་བྱིན་པའི་ཐོག་ལས་ རང་སོའི་མི་ཚེའི་ནང་ ཁག་ཆེཝ་དང་ ཉེ་བར་མཁོ་བའི་ ཡོན་ཏན་དང་ རིག་རྩལ་ཚུ་བྱིན་ཏེ་ རང་
མགོ་རང་འདྲོངས་ཀྱི་ལྕོགས་གྲུབ་ཡོད་པའི་ མི་སེར་གཅིག་ལུ་གྱུར་ཏེ་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཞབས་ཏོག་སྒྲུབ་ཚུགས་པའི་རེ་བ་ཨིན།
༢༽

གཞི་རྟེན་ཤེས་ཡོན་གྱི་རྒྱབ་ཁུངས།

འཛམ་གླིང་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཤེས་རིག་སྲིད་བྱུས་ལས་ ཡོངས་ཁྱབ་ཤེས་ཡོན་ཟེར་བའི་ བརྡ་དོན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ང་བཅས་རའི་ རྒྱལ་
ཁབ་ནང་ལུ་ཡང་ མཁྱེན་རྒྱ་ཆེ་བའི་ མི་དབང་མངའ་ཞབས་མཆོག་གིས་ འབྲུག་གི་མི་སེར་ཕོ་མོ་ཚུ་ལུ་ དབྱེ་བ་མེདཔ་འབད་ཤེས་
རིག་ཡོན་ཏན་ལྷབ་སྦྱང་འབད་ནི་གི་ དབང་ཆ་ འདྲ་མཉམ་འཐོབ་དགོཔ་དང་ འབྲི་ལྷག་གི་ གཞི་རྩའི་ལྕོགས་གྲུབ་ མི་སེར་ག་

ར་ལུ་སྤྲོད་དགོ་པའི་དགོངས་བཞེད་ལྟར་དུ་ སྤྱི་ལོ་༡༩༩༠ འི་ལོ་ལས་ འབྲུག་རྒྱལ་ཡོངས་ཨམ་སྲུ་ཚོགས་པ་གིས་ གཞུང་འབྲེལ་
གྱི་ཐོག་ལས་གཞི་བཙུགས་འབད་ནུག།
དེའི་ཤུལ་ལས་ སྤྱི་ལོ་༡༩༩༣ ལས་༡༩༩༥ ཚུན་ རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོད་རུང་ སྤྱི་ལོ་༡༩༩༦
གི་ལོ་ལས་ ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག་གིས་ ཧྲིལ་བུ་འབད་རྩིས་ལེན་ཏེ་ ལྷན་ཁག་ལྟེ་བའི་ནང་ལུ་ གཞི་རྟེན་ཤེས་ཡོན་གྱི་སྡེ་ཚན་ཅིག་

ལོགས་སུ་འབད་བཙུགས་གནང་བའི་ཤུལ་ལུ་ སྡེ་ཚན་འདི་གིས་ འགོ་འདྲེན་ཐོག་ གཞི་རྟེན་ཤེས་ཡོན་གྱི་ རྩ་གཞུང་ཚུ་བརྩམས་
ཏེ་ ལས་རིམ་འདི་ རྒྱལ་ཁབ་མཐའ་དབུས་མེད་པར་ མི་སེར་འབྲི་ལྷག་ཤེས་ཡོན་མེད་མི་ཚུ་ལུ་ ཕན་ཐོགས་ཅན་གྱི་ མིག་ཏོ་
བཟུམ་ཅིག་ལུ་གྱུར་ཏེ་ དར་ཁྱབ་བྱུང་དང་འབྱུང་བཞིན་ཡོདཔ་མ་ཚད་ རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛོམས་ཀྱི་ དམིགས་དོན་
སྒྲུབ་ཐབས་ལུ་ཡང་ཕན་ཐོགས་བྱུང་ཡོདཔ་ཨིན།
༣༽

གཞི་རྟེན་ཤེས་ཡོན་གྱི་དམིགས་ཡུལ།



ཤེས་ཡོན་སྦྱང་ནིའི་

གོ་སྐབས་མ་འཐོབ་པའི་མི་སེར་ཚུ་ལུ་

འབྲི་ལྷག་ཡོན་ཏན་གྱི་

རིག་

རྩལ་བྱིན་ཚུགས་ནི།
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ོབ༌ ོན༌ལག༌དེབ།


དམངས་གཙོའི་ལམ་ལུགས་དང་བསྟུན་པའི་

གོང་འཕེལ་གྱི་ལཱ་ཚུ་ནང

་གྲལ་གཏོགས་

འབད་ཚུགས་ནི།


མི་ཚེ་གཅིག་གི་རིང་ལུ་མཁོ་བའི་ ལཱ་གཡོག་གི་རིག་རྩལ་ཚུ་ འཐོབ་ཚུགས་ནི།



རང་སོའི་མི་ཚེའི་གནས་སྟངས་

མཐར་སྐྱེལ་ཐབས་ཀྱི་ཐབས་ལམ་དང་

དབང་ཆ་ཡར་

དྲག་བཟོ་ནི།
༤༽

གཞི་རྟེན་ཤེས་ཡོན་གྱི་གནས་ཚད།

གཞི་རྟེན་ཤེས་ཡོན་གྱི་གནས་ཚད་ཚུ་ཡང་ གཞི་རིམ་ཤེས་ཡོན་འདི་ སློབ་རིམ་༦ པའི་གནས་ཚད་དང་ ཁ་སྐོང་ཤེས་ཡོན་འདི་
སློབ་རིམ་༨ པའི་ གནས་ཚད་ཀྱི་དོ་མཉམ་ལུ་ དམིགས་གཏད་འབད་དེ་ བཟོ་བཟོཝ་ཨིན། དེ་འབདཝ་ལས་ སློབ་སྦྱོང་གི་རྩ་
དོན་ལུ་ ཁྱད་པར་ཡོད་རུང་ སྐད་ཡིག་གི་རིག་རྩལ་ ཉན་ནི་དང་སླབ་ནི་ ལྷག་ནི་དང་བྲི་ནིའི་རིག་རྩལ་ཚུ་ སློབ་རིམ་༨ པའི་
གནས་ཚད་འཐོབ་ཚུགས་པའི་ དམིགས་གཏད་བསྐྱེད་དེ་ཡོད།
༤.༡ གཞི་རིམ་ཤེས་ཡོན་གྱི་གནས་ཚད།
གཞི་རིམ་ཤེས་ཡོན་གྱི་གནས་ཚད་ལུ་ མི་ཚེའི་རིག་རྩལ་གྱི་གནས་ཚད་དང་། ཉན་སླབ་རིག་རྩལ་གྱི་གནས་ཚད། ལྷག་ནིའི་རིག་
རྩལ་གྱི་གནས་ཚད། བྲི་ནིའི་རིག་རྩལ་གྱི་གནས་ཚད། ཡི་གུའི་སྦྱོར་བའི་གནས་ཚད། ཨང་རྩིས་ཀྱི་གནས་ཚད།

རྩིས་མཐོང་

ཤེས་ཡོན་གྱི་གནས་ཚད། བརྡ་བརྒྱུད་ཤེས་ཡོན་གྱི་གནས་ཚད་དང་བཅས་ གནས་ཚད་ཁག་བརྒྱད་ཡོད་མི་ཚུ་ཡང་།
༤.༡.༡ མི་ཚེའི་རིག་རྩལ་གྱི་གནས་ཚད། (གཞི་རིམ་ཤེས་ཡོན་དང་ ཁ་སྐོང་ཤེས་ཡོན་གཉིས་ཆ་རའི་དོན་ལུ་)
༡. རྩིས་མཐོང་ ཤེས་ཡོན་དང་འབྲེལ་བའི་ ཉེར་མཁོའི་བརྡ་དོན་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས།
༢. བརྡ་བརྒྱུད་ ཤེས་ཡོན་དང་འབྲེལ་བའི་ ཉེར་མཁོའི་བརྡ་དོན་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས།
༣. གསོ་བ་དང་འབྲེལ་བའི་ ཉེར་མཁོའི་བརྡ་དོན་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས།
༤. མཐའ་འཁོར་ ཤེས་ཡོན་དང་འབྲེལ་བའི་ ཉེར་མཁོའི་བརྡ་དོན་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས།
༥. སོ་ནམ་ ཤེས་ཡོན་དང་འབྲེལ་བའི་ ཉེར་མཁོའི་བརྡ་དོན་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས།
༦. ཨ་ལོ་ཆུང་ཀུ་ བདག་འཛིན་དང་ ཡར་སྐྱེད་ཤེས་ཡོན་གྱི་ ཉེར་མཁོའི་བརྡ་དོན་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས།
༧. ཉེན་སྲུང་ཤེས་ཡོན་གྱི་ ཉེར་མཁོའི་བརྡ་དོན་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས།
༨. མི་སྡེའི་ ལམ་སྲོལ་ཤེས་ཡོན་གྱི་ ཉེར་མཁོའི་བརྡ་དོན་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས།
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ོབ༌ ོན༌ལག༌དེབ།
༤.༡.༢ ཉན་སླབ་རིག་རྩལ་གྱི་གནས་ཚད།
གཞི་རིམ་ཤེས་ཡོན་འདི་མཇུག་བསྡུཝ་ད་ གནས་ཚུལ་དང་ སྲུང་ ཞབས་ཁྲ་ལ་སོགས་པ་ ཉན་ཏེ་ལད་སྲོལ་རྐྱབ་
ཚུགས་ནི་དང་ རྫོང་ཁའི་ཐོག་ལུ་ བརྡ་དོན་སྤྲོད་ལེན་འབད་ཚུགས།
སློབ་སྦྱོང་གྲུབ་འབྲས།
༡. མིང་ཚིག་ཚུ་ རྗོད་སྒྲ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ངོས་འཛིན་འབད་ཚུགས།
༢. རང་གི་མནོ་དོན་ཚུ་ རྫོང་ཁ་གི་ཐོག་ལས་ སླབ་ཚུགས།
༣. གནས་ཚུལ་ཚུ་ཉན་ཏེ་ བརྡ་དོན་སྤྲོད་ལེན་འབད་ཚུགས།
༤. བརྡ་བརྒྱུད་ཚུ་ལས་ གོ་བའི་གནས་ཚུལ་ཚུ་ལུ་ ངོས་ལེན་འབད་ཚུགས།
༥. བཀོད་རྒྱ་ཚུ་དང་འཁྲིལ་ ལཱ་གི་རིགས་འབད་ཚུགས།
༤.༡.༣ ལྷག་ནིའི་རིག་རྩལ་གྱི་གནས་ཚད།
གཞི་རིམ་ཤེས་ཡོན་འདི་མཇུག་བསྡུཝ་ད་ ལྷབ་མི་ཚུ་གིས་ རྫོང་ཁའི་ཡིག་རིགས་ཚུ་ ཐོགས་ཆགས་མེད་པར་ལྷག་སྟེ་
གོ་བ་ཁ་གསལ་ལེན་ཚུགས།
སློབ་སྦྱོང་གྲུབ་འབྲས།
༡.

དབྱངས་གསལ་དང་ མགོ་ཅན་འདོགས་ཅན་ལས་གྲུབ་པའི་ མིང་ཚིག་ཚུ་ལྷག་ཚུགས།

༢.

སྔོན་འཇུག་དང་རྗེས་འཇུག་ཚུ་ཞུགསཔ་ད་དང་ མགོ་ཅན་ཚུ་བཀལཝ་ད་ རྗོད་སྒྲ་སོར་འགྱོ་མི་ཚུ་ངོས་འཛིན་
འབད་དེ་ ལྷག་ཚུགས།

༣.

མཆུ་བཙུམ་དགོཔ་དང་ བཙུམ་མ་དགོཔ་ཚུ་ དབྱེ་བ་ཕྱེས་ཏེ་ ལྷག་ཚུགས།

༤.

གནས་ཚུལ། གཏང་ཡིག། སྲུང་། ཞབས་ཁྲ། རྩང་མོ། བློ་ཟེ་ཚུ་གི་རིགས་ཚུ་ ལྷག་ཚུགས།

༥.

ཨང་ཡིག་དང་ སྲིད་བྱུས་ལམ་སྟོན་གྱི་ དཔེ་དེབ་ཚུ་ལྷག་ཚུགས།

༤.༡..༤ བྲི་ནིའི་རིག་རྩལ་གྱི་གནས་ཚད།
གཞི་རིམ་ཤེས་ཡོན་འདི་

མཇུག་བསྡུཝ་ད་

ལྷབ་མི་ཚུ་གིས་

མི་ཚེའི་གནས་སྟངས་ལུ་མཁོ་བའི་

ཡིག་རིགས་ཚུ་བྲི་

ཚུགས།
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ོབ༌ ོན༌ལག༌དེབ།
སློབ་སྦྱོང་གྲུབ་འབྲས།
༡.

རྫོང་ཁའི་སྲུང་དང་ ཞབས་ཁྲ་ འབྲི་རྩོམ་གྱི་རིགས་ཚུ་ འདྲ་བཤུས་རྐྱབ་སྟེ་བྲི་ཚུགས་དགོ།

༢.

རང་དང་ གཞན་ མཐའ་འཁོར་གྱི་སྐོར་ལས་ བཤད་པ་བྲི་ཚུགས་དགོ།

༣.

ཉིན་བསྟར་མཁོ་ཆེ་བའི་

རྩིས་ཁྲ་ཚུ་དང་

ཤ་ཡིག་མར་ཡིག་

༼ཟིན་འབྲི་འཐབ་དགོ་

པའི་རིགས།༽ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་དགོ།
༤.

ལྷབ་མི་ཁོང་ར་གི་ མནོ་དོན་ཚུ་ བརྗོད་ཚིག་འབད་བྲི་ཚུགས་དགོ།

༤.༡.༥ ཡི་གུ་སྦྱོར་བའི་གནས་ཚད།
གཞི་རིམ་ཤེས་ཡོན་འདི་མཇུག་བསྡུཝ་ད་ ལྷབ་མི་ཚུ་གིས་ མིང་གཞི་གི་རྗོད་སྒྲ་དང་ འབྲེལ་སྒྲ་དང་བྱེད་སྒྲ་ ལྷག་
བཅས་ མིང་མཐའ་ཚུ་གི་ སྒྲའི་སྦྱོར་ཚུལ་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས།
སློབ་སྦྱོང་གྲུབ་འབྲས།
༡.

འབྲེལ་སྒྲ། བྱེད་སྒྲ། ལྷག་བཅས། ཚུ་གི་ཕྲད་ཚུ་ ངོས་འཛིན་འབད་ཚུགས།

༢.

འབྲེལ་སྒྲ།

བྱེད་སྒྲ།

ལྷག་བཅས།

ཚུ་གི་

སྒྲའི་སྦྱོར་ཚུལ་གྱི་

དཔེར་བརྗོད་ཚུ་

རྐྱབ་

ཚུགས།
༣.

མིང་མཐའི་ ཡི་གུ་ཚུ་འཐོབ་ལམ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས།

༤.

མགོ་ཅན་ཞུགསཔ་ད་ རྗོད་སྒྲ་གྱུར་ཏེ་འགྱོ་མི་དང་ སྔོན་འཇུག་དང་ རྗེས་འཇུག་ཞུགས་པ་ད་ འགྱུར་འགྱོ་མི་
ཚུ་ སོ་སོར་དབྱེ་བ་ཕྱེ་ཚུགས།

༤.༡.༦ ཨང་རྩིས་ཀྱི་གནས་ཚད།
གཞི་རིམ་ཤེས་ཡོན་མཇུག་བསྡུཝ་ད་ ལྷབ་མི་ཚུ་གིས་ ཉེ་བར་མཁོ་བའི་རྩིས་སྒྱུར་ཚུ་ མ་འཛོལ་བར་ལག་ལེན་འཐབ་
ཚུགས།
སློབ་སྦྱོང་གྲུབ་འབྲས།
༡. ཨང་ཡིག་ཚུ་ ཡིག་གཟུགས་ནང་ བྲི་ཚུགས།
༢. གཞི་རྟེན་རྩིས་ཀྱི་རྟགས་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ རྩིས་སྒྱུར་འབད་ཚུགས།
༣. འཇལ་ཚད་ ཀེ་ཇི་ ལི་ར་ཊར་ ཀི་ལོ་མི་ཊར་ མི་ཊར་ སེན་ཊི་མི་ཊར་ཚུ་གི་ གོ་དོན་ཚུ་ ཤེས་ཚུགས།
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ོབ༌ ོན༌ལག༌དེབ།
༤.༡..༧

རྩིས་མཐོང་ཤེས་ཡོན་གྱི་གནས་ཚད།
༡.

རྩ་བ་གསུམ་ལུ་ གུས་བཀུར་དང་ གཅིག་སྒྲིལ་ སྲུང་སྐྱོབ་ ལ་སོགས་པའི་ རྒྱལ་གཅེས་ཤ་ཞེན་གྱི་ སེམས་
ཤུགས་བསྐྱེད་ཚུགས།

༢.

ལམ་སྲོལ་དང་སྐད་ཡིག་ གྱོན་ཆས་ཚུ་ལུ་ གཅེས་འཛིན་གྱི་ སེམས་ཤུགས་བསྐྱེད་ཚུགས།

༣.

རང་བཞིན་གནས་སྟངས་ སྲུང་སྐྱོབ་དང་ གོང་འཕེལ་གཏང་དགོཔ་ཁག་ཆེ་བའི་ ཁུངས་དོན་ཤེས་ཚུགས།

༤.

མི་སྡེའི་ནང་ དྲང་བདེན་དང་ ཕན་སེམས་ བློ་གཏད་ཡིད་ཆེས་ལ་སོགས་པའི་ སྤྱི་སེམས་བསྐྱེད་ཚུགས།

༤.༡.༨ རྩིས་མཐོང་ཤེས་ཡོན་གྱི་དམིགས་ཡུལ།
གཞི་རྟེན་ཤེས་ཡོན་ལྷབ་མི་ཚུ་གིས་ མི་སྡེའི་ནང་ རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛོམས་ཀྱི་ དམིགས་དོན་ཚུ་ འགྲུབ་
ཚུགས་ནིའི་དོན་ལུ་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད་པའི་ དོན་ཚན་ཚུ་ སློབ་སྟོན་འབད་དགོ།
༤.༡.༩ རྩིས་མཐོང་ཤེས་ཡོན་གྱི་དོན་ཚན།
༡

༢

༣

༤

རྒྱལ་ཡོངས་ལུ་རྩིས་མཐོང་།


རྒྱལ་གཅེས་ཤ་ཞེན།



གུས་བཀུར།



གཅིག་སྒྲིལ།



རྒྱལ་ཁབ་སྲུང་སྐྱོབ།

ལམ་སྲོལ་རྩིས་མཐོང་།


ལམ་སྲོལ།



སྐད་ཡིག།



གྱོན་ཆས།

རང་བཞིན་གནས་སྟངས་ཀྱི་རྩིས་མཐོང་།


བདག་འཛིན་དང་སྲུང་སྐྱོབ།



ལོངས་སྤྱོད་ལུ་ཆོག་ཤེས།



རང་བཞིན་རྐྱེན་ངན།

སྤྱི་སེམས།


བྱམས་དང་སྙིང་རྗེ་བསྐྱེད་ནི།
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ོབ༌ ོན༌ལག༌དེབ།


གཞན་ལུ་གུས་ཞབས་འབད་ནི།



བཟོད་པ་བསྒོམ་ནི།



ཡིད་ཆེས་དང་ངལ་རངས་བསྐྱེད་ནི།



བློ་གཏད་དང་ཆ་བཞག་བརྩི་ནི།



བཀའ་དྲིན་དགའ་ཚོར་བསམ་ནི།



དྲང་བདེན།



བདག་འཛིན།



འགན་ཁུར།

༤.༡.༡༠ རྩིས་མཐོང་ཤེས་ཡོན་གྱི་སློབ་སྦྱོང་གྲུབ་འབྲས།
༡

རྒྱལ་ཡོངས་ལུ་རྩིས་མཐོང་།


རྒྱལ་ཁབ་ལུ་ ཤ་ཚ་ཧིང་ཚའི་ སེམས་བསྐྱེད་ཚུགས།



རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཁྲིམས་ལུགས་ལུ་

ཆ་བཞག་ནི་དང་

གོངམ་དཔོན་གཡོག་གི་བར་ན་

གུས་ཞབས་འབད་

ཚུགས།


རང་གི་རྒྱལ་ཁབ་ལུ་ དམ་ཚིག་ཧིང་བཏོན་གྱི་ཐོག་ལས་ གཞུང་དང་ རྒྱལཔོ་ མི་སེར་ལུ་ ཕྱག་ཞུ་
ཚུགས།


༢

རང་གི་རྒྱལ་ཁབ་ རང་དབང་རང་བཙན་བཞག་ནི་ལུ་ བརྩོན་ཤུགས་བསྐྱེད་དེ་ སྲུང་སྐྱོབ་འབད་ཚུགས།

ལམ་སྲོལ་རྩིས་མཐོང་།


སྔར་ཁྱུན་བཟང་པོའི་(རང་སོའི་གཡུས་ཚན་གྱི་) ཆོས་དང་ བཟའ་བཅའ་འགྲོ་གསུམ་གྱི་ ལུགས་སྲོལ་ཚུ་
ལུ་ ཡིད་ཆེས་དང་ དག་སྣང་ཐོག་ བདག་འཛིན་འབད་ཚུགས།



རང་གི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ སྐད་ཡིག་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ལུ་ བརྩོན་ཤུགས་བསྐྱེད་ཚུགས།



གོ་དང་ དཀྱི་ར་ བཀབ་ནེ་དང་ རགས་ཅུང་ཚུ་ གནས་སྟངས་དང་བསྟུན་ བཀབ་ནི་ལུ་དང་འདོད་
བསྐྱེད་ཚུགས།

༣

རང་བཞིན་གནས་སྟངས་ཀྱི་རྩིས་མཐོང་།


རང་བཞིན་གནས་སྟངས་འདི་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རྒྱུ་ནོར་ ངོ་མ་ཅིག་ཨིནམ་ ཧ་གོ་སྟེ་འབྲུག་མི་རེ་རེ་བཞིན་
གྱིས་ འགན་ཁུར་འབག་སྟེ་ རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་ཚུགས།
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ོབ༌ ོན༌ལག༌དེབ།


རང་དང་ མི་སྡེའི་རྒྱུ་དངོས་ཚུ་ མཚམས་ཚོད་འབད་དེ་ སྤྱོད་ཤེས་ནི་དང་ ཡུན་བརྟན་འབད་བཞག་
ཚུགས།



རང་བཞིན་གནས་སྟངས་ བདག་འཛིན་དང་ རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་མ་ཤེས་པ་ཅིན་ རང་བཞིན་གྱི་རྐྱེན་ངན་
འབྱུངམ་ཨིནམ་ ཧ་གོ་ནི་དང་ དེའི་བདག་འཛིན་སྲུང་སྐྱོབ་འབད་ནི་ཚུ་ ཤེས་ཚུགས།

༤

སྤྱི་སེམས།


གཞན་ལུ་ སྡི་ཆེ་ སྙིང་རྗེ་བསྐྱེད་དེ་ བྱམས་པ་དང་ བརྩེ་སེམས་ཀྱི་ཐོག་ལས་ གྲོགས་རམ་འབད་
ཚུགས།



གོངམ་དཔོན་གཡོག་ལུ་ གུས་ཞབས་འབད་ནི་དང་ ཕར་ལོགས་མའི་མནོ་ལུགས་དང་ འབད་ལུགས་ཚུ་
ལུ་ གུས་པ་དང་ ཡིད་ཆེས་བསྐྱེད་ཚུགས།



ཕར་ལོགས་མའི་ ཁ་ངན་ ཚིག་རྩུབ་དང་ མ་རུངས་པའི་བྱ་སྤྱོད་ཚུ་ལུ་ ངོ་མ་ལོག་ པར་འཛེམ་ཚུགས།



གཞན་གྱིས་འབད་ཡོད་པའི་ལཱ་ལུ་ ཕྲག་དོག་མ་བསྐྱེད་པར་ དགའ་བ་བསྐྱེད་ཚུགས།



གཅིག་གིས་ གཅིག་ལུ་ བློ་གཏད་དང་ ཆ་བཞག་བསྐྱེད་ཚུགས།



རང་དང་ མི་སྡེ་ལུ་ཕན་པའི་ ལཱ་འབད་ཡོད་མི་ལུ་ དགའ་ཚོར་དང་ དྲིན་ཚོར་བསམ་ཚུགས།



ལཱ་ག་ཅི་ར་འབད་རུང་ གཡོ་སྒྱུ་མ་འབད་བར་ ཕན་སེམས་ཀྱི་ཐོག་ལས་ ཕྲང་སྟེ་འབད་ཚུགས།



མི་དང་སེམས་ཅན་

རྒྱུ་ཅ་ལ་ཚུ་

ག་ཅི་ར་ཨིན་རུང་

བྱམས་སྐྱོང་གི་ཐོག་ལས་

བདག་འཛིན་འཐབ་

ཚུགས།


རང་ལུ་ཕོག་པའི་ལཱ་འགན་ཚུ་ ཤ་ཚ་ཧིང་ཚའི་ཐོག་ལས་འབད་དེ་ མཐར་བཀལ་ཚུགས།

༤.༡.༡༡ བརྡ་བརྒྱུད་ཤེས་ཡོན་གྱི་གནས་ཚད།
༡

བརྡ་བརྒྱུད་ཟེར་མི་ག་ཅི་ཨིན་ན་དང་ བརྡ་བརྒྱུད་འདི་གིས་ མི་སྡེ་ལུ་ ཕན་ཐོགས་ག་དེམ་ཅིག་ཡོད་ག་ ཧ་གོ་
ཚུགས།

༢

རང་སོའི་མནོ་དོན་དང་

བསམ་དོན་ཚུ་

བརྡ་བརྒྱུད་ཀྱི་ཐོག་ལས་

སྤེལ་ཐབས་འབད་ནིའི་

རིག་རྩལ་འཐོབ་

ཚུགས།
༣

བརྡ་བརྒྱུད་ཀྱི་རིགས་དང་ འབྱུང༌ས་ཚུ་ ངོས་འཛིན་འབད་དེ་ གནད་དོན་ཚུ་ལུ་ བསམ་ཞིབ་འབད་ཚུགས།

༤

བརྡ་བརྒྱུད་ཀྱི་ཐོག་ལུ་ སྲིད་བྱུས་དང་ མི་སྡེ་ ཚོང་བསྒྲགས་ ལམ་ལུགས་སྲོལ་གྱི་སྐོར་ལས་ བརྡ་དོན་སྤེལ་བའི་
གནད་དོན་ཚུ་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་སྟེ་ བཅུད་དོན་ལེན་ཚུགས།
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ོབ༌ ོན༌ལག༌དེབ།
༥

དམངས་གཙོའི་རིང་ལུགས་ཀྱི་མི་སྡེའི་ནང་ བརྡ་བརྒྱུད་ཤེས་ཡོན་འདི་ དགོས་པ་ག་དེམ་ཅིག་ཡོདཔ་ཨིན་ན་ ཧ་
གོ་ཚུགས་ནི་དང་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་ རང་སོའི་བསམ་དོན་ཚུ་ བཤད་ཚུགས།

༤.༡.༡༢ ལྷབ་དགོ་པའི་དོན་ཚན།
༡

བརྡ་བརྒྱུད་ཤེས་ཡོན་གྱི་གོ་དོན།

༢

བརྡ་བརྒྱུད་ཀྱི་དབྱེ་བ།

༣

བརྡ་བརྒྱུད་ལག་ལེན་དང་དགོས་པ།

༤

བརྡ་བརྒྱུད་ཀྱི་ཕན་གནོད།

༤.༡.༡༣ སློབ་སྦྱོང་གྲུབ་འབྲས།

༥༽

༡

བརྡ་བརྒྱུད་ཤེས་ཡོན་གྱི་གོ་དོན་ཚུ་ ཧ་གོ་ཚུགས།

༢

བརྡ་བརྒྱུད་ཀྱི་ དབྱེ་བ་ཕྱེས་ཏེ་ ངོས་འཛིན་དང་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས།

༣

བརྡ་བརྒྱུད་ཀྱི་ལག་ལེན་དང་དགོས་པ་ ཧ་གོ་སྟེ་ གནད་དོན་ཚུ་ སྤང་བླང་འབད་ཚུགས།

༤

བརྡ་བརྒྱུད་ཀྱི་ཕན་གནོད་ཚུ་ དབྱེ་བ་ཕྱེས་ཏེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས།

གཞི་རྟེན་ཤེས་ཡོན་གྱི་ མ་འོངས་ཁེ་ཕན།
༡

རང་གི་མི་ཚེའི་ནང་མཁོ་བའི་ འབྲི་ལྷག་རིག་རྩལ་གྱི་ ལྕོགས་གྲུབ་འཐོབ་ཚུགས།

༢

རང་སོའི་བློ་འདོད་དང་བསྟུན་ ཆོས་ཕྱོགས་ཀྱི་བྱ་བ་བསྒྲུབ་ནི་ལུ་ ཕན་ཐོགས་ཚུགས།

༣

ས་གནས་གཞུང་གི་མི་སྡེ་འགོ་ཁྲིད་པའི་ ལཱ་འགན་ཚུ་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་ཚུགས།

༤

གཞི་རིམ་དང་ཁ་སྐོང་གཉིས་མཐར་འཁྱོལ་མི་ཚུ་གིས་ འཛུལ་ཞུགས་ཆོས་རྒྱུགས་མཐར་འཁྱོལ་ཚུགས་པ་ཅིན་
སློབ་རིམ་༩ པའི་ནང་ རྫོང་ཁའི་འཕྲོ་མཐུད་ཤེས་ཡོན་ལྷབ་ནིའི་ གོ་སྐབས་འཐོབ་ཚུགས།

༦༽

ལག་དེབ་ལག་ལེན་གྱི་ལམ་སྟོན།
༡

སློབ་སྟོན་པ་ཚུ་གིས་ སློབ་སྟོན་མ་འབད་བའི་ཧེ་མར་ སྟོན་ཚན་རེ་རེ་གི་ལས་དོན་ཚུ་ ལེགས་ཤོམ་འབད་ ལྷག་
ཞིནམ་ལས་ ཡིག་རྒྱུགས་འཆར་གཞི་བཟོ་དགོ།

༢

སྟོན་ཚན་རེ་རེ་བཞིན་གྱི་ནང་ལུ་ ལས་དོན་དང་ མིང་ཚིག་གི་འགྲེལ་བཤད་ སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་ཚུད་དེ་ཡོད།

༣

སྟོན་ཚན་རེ་རེ་གི་ མིང་ཚིག་འགྲེལ་བཤད་ཚུ་ ཁ་གསལ་འབད་ཡོད།

༤

སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་ལྷག་དེབ་འདི་ནང་ར་ འབད་བཅུག་སྦེ་ རྒྱ་སྐྱེད་སྦྱོང་ལཱ་འདི་ འབྲི་དེབ་ནང་ འབད་བཅུག་དགོ།

༥

ལྷག་དེབ་འདི་ནང་གི་ བྲི་ནིའི་སྦྱོང་ལཱ་མ་འབད་བའི་ཧེ་མར་ སྦྱོང་དེབ་ནང་ སྦྱང་བ་འབད་བཅུག་དགོ།
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ོབ༌ ོན༌ལག༌དེབ།
༧༽

དེབ་རིམ་དང་པའི་ལས་དོན།
དེབ་རིམ་དང་པའི་སྟོན་ཚན་ ༡ ལས་ ༡༡ ཚུན། ག་ར་སྟོན་ཚརཝ་ད་ ལྷབ་མི་ཚུ་གིསཿ
༡

ཡི་གུ་བྲི་ནིའི་སྔོན་སྦྱང་ཚུད་དེ་ རྫོང་ཁའི་ཡི་གུ་ཚུ་གི་ འབྲི་ལྷག་ཤེས་ཚུགས་དགོ།

༢

དབྱངས་གསལ་དང་ བརྩེགས་འདོགས་ཚུ་ལས་གྲུབ་པའི་ མིང་ཚིག་དང་བརྗོད་པ་མ་འདྲཝ་ཚུ་ འབྲི་ལྷག་འབད་
ཚུགས་དགོ།

༣

ཨང་ཡིག་༡ ལས་༡༠༠ བར་ན་ངོས་འཛིན་དང་ ཡིག་གཟུགས་ནང་ འབྲི་ལྷག་འབད་ཚུགས་དགོ།

༤

སྡོམ་རྩིས་དང་ ཕབ་རྩིས་ཆུང་ཀུ་རེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་དགོ།

༥

གསོ༌བའི་ཤེས་ཡོན་དང༌ མཐའ་འཁོར་ཤེས༌ཡོན༌ རྩིས༌མཐོང༌ཤེས༌ཡོན༌ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ཉན་སླབ་འབད་ཚུགས་
དགོ།

༨༽

དེབ་རིམ་གཉིས་པའི་ལས་དོན།
དེབ་རིམ་ ༢ པའི་སྟོན་ཚན་ ༡༢ ལས་ ༢༡ ཚུན། བཅུ་ཐམ་ཡོད་མི་ ག་ར་སྟོན་ཚརཝ་ད་ ལྷབ་མི་ཚུ་གིས་:༡

དབྱངས་གསལ་དང་བརྩེགས་འདོགས་ སླ་བསྲེས་ཡོད་པའི་ མིང་ཚིག་ཚུ་ རྗོད་སྒྲའི་དབྱེ་བ་དང་བཅས་ ངོས་
འཛིན་དང་ འབྲི་ལྷག་ཤེས་ཚུགས་དགོ།

༢

འབྲེལ༌སྒྲ༌ བྱེད༌སྒྲ༌ ལྷག༌བཅས༌དང་ མིང༌མཐའི༌ སྦྱོར༌ཚུལ༌ཚུ༌ ལག༌ལེན༌འཐབ༌ ཤེས༌དགོ།

༣

རྫོང་ཁའི་འབྲི་རྩོམ་ཐུང་ཀུ་ འཇམ་སངམ་ཚུ་ བྲི་ཚུགས་དགོ།

༤

སྡོམ་རྩིས་ ཕབ་རྩིས་ དགུ་འཐབ་ བགོ་བཤའ་རྩིས་ ཆུང་ཀུ་རེ་རྐྱབ་ཚུགས་དགོ།

༥

སོ་ནམ་དང་སྒོ་ནོར་འཐོན་སྐྱེད་

གཟུགས་ཁམས་འཕྲོད་བསྟེན་དང་

བཟོ་རིག་ལག་རྩལ་

ལས་རྒྱུ་འབྲས་ཚུ་གི་

སྐོར་ལས་ཡང་ ཧ་གོ་ཚུགས་དགོ།
༩༽

དེབ་རིམ་གསུམ་པའི་ལས་དོན།
དེབ་རིམ༌ ༣ པའི་སྟོན་ཚན་ ༢༢ ལས་ ༣༥ ཚུན། བཅུ་བཞི་ཡོད༌མི༌ ག་ར་སྟོན་ཚརཝ་ད་ ལྷབ་མི་ཚུ་གིས:༡

རྫོང་ཁའི་ཡི་གུ༌ ག་ཅི་ར་ཨིན་རུང་ ལེགས་ཤོམ་འབད་ལྷག་ཚུགས་དགོ།

༢

གནས་ཚུལ་གཏང་ཡིག་དང་ ཉོ་ཚོང་ཐོ་ཡིག་དང་ ཉིན་དེབ་ཟིན་འབྲི་ཚུ་ བྲི་ཚུགས་དགོ།

༤

ཉིན་བསྟར་གྱི་རྩིས་ཐོ་བཞག་ནི་དང་ བཏོན་ནི་ལ་སོགས་པ་ རྩིས་ཀྱི་རིག་རྩལ་རྣམ་བཞི་ག་ར་ཤེས་ཚུགས་དགོ།

༥

རྫོང་ཁའི་རྗོད་སྒྲ་ དག་ཏོག་ཏོ་འབད་སླབ་ཚུགས་དགོ།

༦

མི་ཚེ་སྐྱེལ་ཐབས་ཀྱི་རིག་རྩལ་ཚུ་ འཐོབ་ཚུགས་དགོ།
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ོབ༌ ོན༌ལག༌དེབ།
༧

སོ་ནམ་དང་ བརྡ་བརྒྱུད་ གསོ་བའི་བརྡ་དོན་ཚུ་ ལེགས་ཤོམ་འབད་ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་དགོ།

༨

རང་གི་ལམ་སྲོལ་ཚུ་ལུ་ རྩིས་མཐོང་བསྐྱེད་ཤེས་དགོ།

༩

རྩ་བ་གསུམ་ལུ་ རྒྱལ་གཅེས་ཤ་ཞེན་གྱི་ སེམས་ཤུགས་བསྐྱེད་ཤེས་དགོ།

༡༠ འབྲི་ལྷག་ཡོན་ཏན་གྱི་ དགོས་པ་ཧ་གོ་སྟེ་ ཤེས་ཡོན་འཕྲོ་མཐུད་སྦྱང་ནིའི་བློ་སྤོབས་འཐོབ་ཚུགས་དགོ།
༡༠༽

ལག་དེབ་ཀྱི་དགོས་དོན།
གོང་གསལ་གྱི་ཤེས་བྱའི་ཡོན་ཏན་ཚུ་ བཅའ་མར་གཏོགས་མི་ཚུ་ལུ་ དཀའ་ངལ་མེད་པར་ ཚུལ་བཞིན་དུ་སྟོན་ཚུགསཔ་
དང་ ཤེས་ཚུགསཔ་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་ མཐུན་རྐྱེན་མ་འདྲཝ་ལེ་ཤ་ཅིག་ཚང་དགོཔ་ཡོད། ཨིན་རུང་ དེ་ཚུ་གི་ནང་ལས་
གཙོ་བོ་ཅིག་དཔེ་ཆ་སྟོན་མི་ སློབ་དཔོན་གྱི་ལྕོགས་གྲུབ་དང་ སྟོན་ཐངས་ཐབས་ཤེས་འདི་ལུ་ རག་ལས་ཏེ་ཡོདཔ་ལས་
སློབ་དཔོན་གྱི་ལྕོགས་གྲུབ་

ཡར་སེང་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་

གཞི་རྟེན་ཤེས་ཡོན་ལྷབ་དེབ་

སྟོན་ཐངས་ཁ་གསལ་གྱི་ལག་

དེབ་འདི་ སློབ་སྟོན་པ་དང་ འབྲལ་བ་མེད་པར་བཞག་དགོཔ་འདི་ ག་ཅི་དེ་ཅིག་གལ་ཆེ། འདི་ཡོད་པ་ཅིན་སློབ་སྟོན་པ་
ཚུ་ལུ་ སྦྱོང་བརྡར་ལེགས་ཤོམ་མ་འཐོབ་རུང་ ལག་དེབ་འདི་གིས་གྲོགས་རམ་འབད་དེ་ སློབ་སྟོན་འབད་ཚུགས་པའི་རེ་
བ་ཨིན།
འདི་གིས་འབད་ ད་རེས་གཞི་རྟེན་ཤེས་ཡོན་གྱི་སློབ་སྦྱོང་ དེབ་རིམ་ ༡ པ༌ལས་ ༣ པ་ཚུན་ཡོད་མི་ཚུ་ལག་ལེན་
འཐབ་ནིའི་དོན་ལུ་

སློབ་སྟོན་པའི་ལམ་སྟོན་ལག་དེབ་གཅིག་བཟོ་སྟེ་ཡོད་མི་འདི་ནང་

སྟོན་ཚན་རེ་རེ་བཞིན་དུ་གི་

དགོས་པ་དང་དམིགས་ཡུལ་ སྟོན་ཐངས་ ཁ་གསལ་གྱི་བཀོད་རྒྱ་ཚུ་ དཔེ་དང་དོན་སྦྱར་ཏེ་ ཧ་མ་གོ་གོཝ་འབད་བཟོ་
སྟེ་ཡོདཔ་ལས་ སློབ་སྟོན་པ་ཚུ་གིས་ ནམ་ར་འབད་རུང་ ལག་དེབ་འདི་ཚུ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་སློབ་སྟོན་འབད་བ་ཅིན་ སྟོན་
ནི་ལུ་དཀའ་ངལ་མེདཔ་མ་ཚད་ ལྷབ་མི་ཚུ་གིས་ཡང་ འཇམ་ཏོང་ཏོ་འབད་སློབ་སྦྱོང་འབད་ཚུགས།
དེ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ ལག་དེབ་འདི་ སློབ་སྟོན་པ་ཚུ་ལུ་མེད་ཐབས་མེད་པར་ མཁོ་བའི་ཡིག་ཆ་གལ་ཅན་ཅིག་ཨིན། སློབ་
སྟོན་པ་ ཉམས་མྱོང་ཅན་ལ་ལུ་ཅིག་གིས་ ལག་དེབ་ཀྱི་བཀོད་རྒྱ་ལས་ལྷག་སྟེ་སྟོན་ཚུགས་འོང་། ཨིན་རུང་ གཞི་རྟེན་
ཤེས་ཡོན་འདི་ ལྷབ་མིའི་ཤེས་ཚད་གནས་སྟངས་དང་བསྟུན་ཏེ་ སྟོན་ནི་གལ་ཆེཝ་ལས་བརྟེན་ སློབ་སྟོན་པ་ཚུ་ ག་གིས་
ར་འབད་རུང་ ལམ་སྟོན་ལག་དེབ་འདི་ ཨ་རྟག་ར་ ཁ་དང་ལགཔ་བཟུམ་འབད་གཅིག་ཁར་འབྲེལ་བ་འཐབ་སྟེ་ ལག་
ལེན་འཐབ་དགོཔ་འདི་ག་ནི་ལས་གལ་ཆེཝ་ཨིན་ནོ།
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ོབ༌ ོན༌ལག༌དེབ།
༡༡༽

སློབ་སྟོན་པའི་དྲན་གསོ་གལ་ཅན།
༡༡.༡

ལག་དེབ་དང་ལྷབ་དེབ་ཀྱི་འབྲེལ་བ།

ལག་དེབ་འདི་ལག་ལེན་འཐབ་ད་ ལྷབ་མི་གི་དཔེ་དེབ་དང་ཁ་འཐབ་སྟེ་ སློབ་སྟོན་འབད་དགོ། ལྷབ་དེབ་ནང་གི་ མིང་
ཚིག་དོན་དག་ མ་གོཝ་རེ་ཡོད་མི་ཚུ་ ཁ་གསལ་རྐྱབ་སྟེ་ ཚིག་དོན་ག་ཅི་ལུ་ཡང་ ཐེ་ཚོམ་མེདཔ་བཟོ་དགོ།
༡༡.༢

ཉིན་བསྟར་གྱི་སློབ་སྟོན་འཆར་གཞི།

སློབ་སྟོན་འབདཝ་ད་ ཕྲང་ཕྲང་འབད་ནི་མེན་པར་ དང་པ་ར་འཆར་གཞི་བཟོ་དགོ། འཆར་གཞི་དེ་ དཔེ་འབད་བ་ཅིན་
ནངས་པ་ག་ཅི་སྟོན་ནི་ཨིན་ན་ ག་དེ་སྦེ་སྟོན་ནི་ཨིན་ན་ དེ་གི་དོན་ལུ་ སྟོན་ཆས་ག་ཅི་ར་དགོ་ག་ཚུ་ ལག་དེབ་ཀྱི་བཀོད་
རྒྱ་དང་ ལྷབ་མི་གི་དེབ་རིམ་ནང་གི་ སྟོན་ཚན་ཚུ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ནངས་པ་སྟོན་ནི་གི་བཅའ་སྒྲིག་དེ་ སྔ་གོང་ལས་ར་
རྐྱབ་དགོཔ་ཨིན།
དེ་མ་ཚད་

སློབ་སྟོན་འཆར་གཞི་དེ་

རང་གི་ཉིན་བསྟར་བཞིན་དུ་བྲིས་ཏེ་

དྲན་ཐོ་འབད་བཟོ་བཞག་དགོ།

དེ་སྦེ་

འབདཝ་ད་ རང་ལུ་དོགས་པ་རེ་ཡོད་རུང་ ཡིག་ཆ་གཞན་ནང་ བལྟ་ནི་དང་ རོགས་ལུ་དྲི་ནིའི་གོ་སྐབས་ཚུ་འཐོབ་ལས་
རང་ལུ་སྦྱང་བ་འཐེབ་ཐོབ་སྟེ་ སློབ་སྟོན་འབད་ནི་ལུ་སྤོབས་པ་ ལེགས་ཤོམ་འབད་བཏགས་ཚུགས། ལོ་འཁོར་དང་ཉིན་
བསྟར་འཆར་གཞི་བཟོ་ཐངས་ཀྱི་དཔེ་ཚད་ཚུ་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད།
༡༡.༣ སྟོན་ཆས་བཅའ་སྒྲིག།
སློབ་སྟོན་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ ཡི་གུ་བྲི་ནི་དང་ལྷག་ནི་རྐྱངམ་གཅིག་མེན་པར་ སྟོན་ཆས་འདྲ་མི་འདྲ་དང་ རྩེད་མོའི་
ཐོག༌ལས་

འཕྲལ་འཕྲལ་འབད་སྟོན་ཏེ་

དབངཔོ་ངལཝ་སངས་ནི་དང་སྤྲོ་བ་བསྐྱེད་ནིའི་དོན་ལུ་

ཤོག་བྱང་ཆེ་ཆུང་མ་

འདྲཝ་གུ་ ཡི་གུ་དང་མིང་ཚིག་ ཨང་ཡིག་པར་དང་ རི་མོ་བྲིས་བྲིཝ་ཚུ་དང་ ཨང་རྩིས་དོན་ལུ་ རྡོ་ཅུང་དང་ཤིང་གི་
རྩང་དུམ་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་དང་ གཞན་ཡང་ གླུ་སྒྲོམ་(རེ་ཌེའོ) ཞབས་ཁྲ་ བློ་ཟེ་ རྩང་མོ་ ལ་སོགས་པའི་
རྩེད་སྣ་མ་འདྲཝ་ཚུའི་ཐོག་ལས་ ཐབས་ཤེས་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་སྟོན་དགོཔ་ཨིན།
༡༡.༤ ཡི༌གུ༌དང༌ཨང༌ཡིག་གི༌བཟོ༌རྣམ།
ཡིག་བཟོ་དང་ཨང་ཡིག་གི་བཟོ་རྣམ་དང་ འདྲེན་ བཀལ་ཐངས་ཚུ་ རང་གི་ལམ་ལུགས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཤེས་ཚུགས་
ནིའི་དོན་ལུ་

འབྲི་ཐངས་ཀྱི་དཔེ་ཚད་

ལོགས༌སུ༌བཟོ་སྟེ་ཡོདཔ་ལས་

སྟོན་ཚན་སོ་སོའི་ནང་གི་ཡི་གུ་གསརཔ་ཚུ་

འབྲི༌ཐངས༌སྟོནམ་ད་ དང་པ་ར་ སྦྱོང་དེབ་དཔེ་ཚད་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ འབྲི་ཐངས་སྟོན་དགོཔ་གལ་ཆེ།
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༡༢༽

དབྱེ་ཞིབ་ལམ་ལུགས།

དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་གོ་དོན།
དབྱེ་ཞིབ་ཟེར་མི་འདི་

སློབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་གི་

ཤེས་ཡོན་དང་

ལུས་རྩལ་

བསམ་སྤྱོད་ཚུ་གི་ཐོག་ལུ་

ལྕོགས་གྲུབ་དྲན་ཞན་དང་

ལེགས་ཉེས་ལ་སོགས་པའི་ ཚད་འཇལ་ཚུགས་པའི་ ཐོ་ཡིག་བཞག་ཐོག་ལས་ ཡར་སྐྱེད་ཀྱི་རིམ་པ་དང་ གྲུབ་འབྲས་དབྱེ་ཞིབ་
འབད་ནིའི་ ཐབས་ལམ་ཅིག་ལུ་གོཝ་ཨིན།
ཐབས་ལམ་འདི་ནང་ སློབ་སྦྱོང་པ་ རེ་རེ་བཞིན་དུ་གིས་ དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་མཁོ་ཆས་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ ལྷབ་ནི་ལུ་ཡར་དྲག་

འབྱུང་ཚུལ་གྱི་སྐོར་ལས་ གནས་ཚུལ་དང་ དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་སྒྲུབ་བྱེད་ ངེས་བདེན་བཏོན་ཚུགསཔ་དགོ། དབྱེ་ཞིབ་འབདཝ་ད་ ག་ཅི་
དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི་ཨིན་ན་ ག་དེ་སྦེ་འབད་ནི་ཨིན་ན་གི་སྐོར་ལས་ སློབ་སྟོན་པ་གིས་ སློབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་ལུ་ གོ་བརྡ་སྤྲོད་དགོཔ་མ་
ཚད་ སློབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་ མཐར་འཁྱོལ་ཐབས་ལུ་དམིགས་ཏེ་ ཡར་དྲག་གཏང་དགོཔ་ཡོད་མི་ཚུ་ བསམ་ལན་དང་བསམ་འཆར་ཚུ་
བྱིན་ཏེ་ ལྟ་ཞིབ་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་ཐོག་ལས་ ཡར་དྲག་བཟོ་དགོཔ་འདི་ གལ་ཆེ་ཤོས་ཅིག་ཨིན།

༡༢.༡ དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་དགོས་དོན།
དབྱེ་ཞིབ་འདི་ ལྷབ་སྟོན་གྱི་ཆ་ཤས་གཙོ་ཅན་ཅིག་ཨིན། ག་ཅི་འབད་ཟེར་བ་ཅིན་
-

སློབ་སྦྱོང་པའི་ ཤེས་ཡོན་ལྷབ་ནི་ཡར་དྲག་གི་དོན་ལུ་ སློབ་སྟོན་པ་གིས་བསམ་ལན་དང་ བསམ་འཆར་ཚུ་བྱིན་ཏེ་ རྒྱབ་

-

སློབ་སྦྱོང་པ་གི་ལྕོགས་གྲུབ་ ཡར་རྒྱས་གཏང་ནིའི་དོན་ལུ་ སློབ་སྟོན་གྱི་ཐབས་ལམ་དང་ མཁོ་ཆས་ག་ཅི་བཟུམ་ར་ལག་

སྐྱོར་འབད་ནི་ལུ་ཕན་ཐོགས་ཚུགས།

ལེན་འཐབ་པ་ཅིན་དྲག་པས་ག་ ངོས་འཛིན་འབད་དེ་ འདི་གུ་ཤུགས་བཏོན་ཚུགས།
-

སློབ་སྦྱོང་པ་ ཁོང་རའི་རྒྱུད་ལུ་ ཤེས་ཡོན་ཚུ་ཡར་དྲག་ག་དེ་སྦེ་ར་འབྱུང་དོ་ག་ ཁོང་རང་གིས་ཁོང་ར་ལུ་ དབྱེ་དཔྱད་
འབད་དེ་ བལྟ་ནི་དང་ལེགས་བཅོས་འབད་ནིའི་ དབང་ཚད་བྱིན་ཚུགས།

སློབ་སྦྱོང་པ་རེ་རེ་བཞིན་དུ་གི་ དམིགས་བསལ་ སྐྱོན་ཡོན་དང་ དཀའ་ངལ་ཚུ་ངོས་འཛིན་འབད་དེ་ རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་
ཐོག་ལས་ ཡར་དྲག་གཏང་ཚུགས།

-

སློབ་སྟོན་པ་གིས་ སློབ་སྟོན་མཁོ་ཆས་དང་ ཐབས་ཤེས་ལམ་ལུགས་ སྣ་ཚོགས་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ སློབ་སྦྱོང་པ་རེ་རེ་
བཞིན་དུ་ རང་སོའི་ཤེས་ཡོན་ལྷབ་ནི་དང་ སློབ་སྦྱོང་པ་རང་ཉིད་ཡར་དྲག་གཏང་ནིའི་ ལམ་སྟོན་བྱིན་ཚུགས།

-

དབྱེ་ཞིབ་འདི་གིས་སློབ་སྦྱོང་པའི་ སྡེ་རིམ་ཡར་སེང་གི་དོན་ལུ་ བདེན་ཁུངས་ཀྱི་སྒྲུབ་བྱེད་དང་ ཐོ་བཀོད་གསལ་བཏོན་

-

སློབ་སྦྱོང་པའི་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་

འབད་ཚུགས།

སློབ་སྦྱོང་པ་ཁོང་ར་དང་

འབྲེལ་ཡོད་དབང་འཛིན་ཚུ་ལུ་

གནས་ཚུལ་ངེས་བདེན་བྱིན་

ཚུགས།
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-

དུས་རྒྱུན་གཞི་བཟོ་དབྱེ་ཞིབ། དུས་རྒྱུན་སྦྱང་རྒྱུགས་དབྱེ་ཞིབ། སྦྱང་རྒྱུགས་དབྱེ་ཞིབ་(ཆོས་རྒྱུགས་)ཟེར་ དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་
ནང་གསེས་

དབྱེ་ཁག་གསུམ་ཡོད་པའི་ཐབས་ལམ་ཚུ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་

སློབ་སྟོན་གྲུབ་འབྲས་དང་ལྡནམ་འབད་ལག་ལེན་

འཐབ་ཚུགས།

༡༢.༢

གཞི་རྟེན་ཤེས་ཡོན་གྱི་དབྱེ་ཞིབ་ལམ་ལུགས།

དབྱེ་ཞིབ་དབྱེ་

༡.

ཁག།

(Continue Formative
Assessment)(CFA)

དོན་དག།
Definition.

དུས་རྒྱུན་གཞི་བཟོ་དབྱེ་ཞིབ།

ལྷབ་སྟོན་གྱི་གནས་སྐབས་ལུ་

སློབ་སྦྱོང་པ་

ཚུ་གིས་ དཔེ་ཆ་ ཤེས་མ་ཤེས་བལྟ་སྟེ་ མ་

༢. དུས་རྒྱུན་སྦྱང་རྒྱུགས་དབྱེ་ཞིབ།

༣.སྦྱང་རྒྱུགས་དབྱེ་ཞིབ(ཆོས་

(Continue Summative

རྒྱུགས) Summative

Assessment)(CSA)

Assessment (Exam)

ལྷབ་སྟོན་གྱི་གནས་སྐབས་ལུ་ སློབ་སྦྱོང་

པ་ཚུ་གིས་ དཔེ་ཆ་ཤེས་མི་ཤེས་བལྟ་སྟེ་

ཤེས་མི་ཚུ་ལུ་རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་དེ་ཤེསཔ་བཟོ་

སྟོན་ཐངས་དང་སྟོན་ཆས་

ནི་དང་། སློབ་སྟོན་པ་རང་གི་སྟོན་ཐངས་དང་

ཡོད་མེད་

འོས་འབབ་

ངོས་འཛིན་འབད་དེ་

སྟོན་ཆས་ འོས་འབབ་ཡོད་མེད་ ངོས་འཛིན་

སྟོན་སྒྱུར་བཅོས་འབད་ཐོག་ལས་

འབད་དེ་

སྐྱོར་འབད་ནི་འདི་ཨིན།

ལྷབ་སྟོན་སྒྱུར་བཅོས་ཐོག་ལས་

རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་ནི་འདི་ཨིན།

དབྱེ་ཞིབ་འདི་

དུས་རྒྱུན་འབད་དགོཔ་དང་
བྱིན་དགོཔ་མེད།

འདི་ལུ་སྐུགས་

ཨིན་རུང་

ཐོ་ཡིག་ཁ་

དོན་ཚན་དང་

ལྷབ་

རྒྱབ་

དབྱེ་ཞིབ་འདི་

སྟོན་ཚན་

ཡང་ན་

བདུན་ཕྲག་དང་ སྐབས་དོན་ཚུ་ ཚར་

རེ་མཇུག་བསྡུ་བའི་ཤུལ་ལུ་ སྐུགས་བྱིན་

སྦྱང་རྒྱུགས་དབྱེ་ཞིབ་འདི་

སྦྱོང་པ་ཚུ་གི་རྒྱུད་ལུ་

སློབ་

ཚུད་དགོ་

པའི་ཆོས་ཚན་གྱི་ ལས་དོན་དང་
འཁྲིལ་

རིག་པའི་གནས་ཚད་

ག་དེམ་ཅིག་ལུ་ལྷོད་ཅི་ག་

བལྟ་

ནི་གི་དོན་ལུ་ དེབ་རིམ་རེ་མཇུག་
བསྡུ་བའི་ཤུལ་ལུ་
ལེན་མི་འདི་ཨིན།

ཆོས་རྒྱུགས་

ཏེ་ སྐུགས་ཐོ་བཞག་ཐོག་ལས་ མཐའ་

གསལ་ བཞག་དགོ།

མཇུག་ལུ་

གྲུབ་འབྲས་ནང་བསྡོམ་

དགོཔ་ཨིན།
ཐབས་རིག།
Techniques

རང་ཉིད་དབྱེ་ཞིབ། ནང་རྡོག་དབྱེ་ཞིབ། ལྟ་
རྟོག།

སྤྱན་ཞུ།

སྡེ་ཚན་ལཱ།

ཁྱིམ་ལཱ།

སློབ་ཁང་གི་རྒྱུགས། ཁྱིམ་ལཱ།

ཆོས་རྒྱུགས།

འགྲེམས་སྟོན།
ལན་ཐེངས།

དུས་རྒྱུན་ སློབ་སྟོན་འབད་བའི་སྐབས།

Frequency

བྲི་ནི་དང་། ལྷག་ནི། ཉན་སླབ། བཅས་
དབྱེ་ཁག་གསུམ་རེ་རེ་གི་ཐོག་ལུ་

དེབ་

རིམ་རེ་རྫོགསཔ་ད་ དབྱེ་ཞིབ་ཚར་བཞི་

དེབ་རིམ་རེ་ལུ་ཆོས་རྒྱུགས་ཚར་
རེ།

རེ་འབད་དེ་ སྐུགས་ཐོ་ཚུ་གྲུབ་འབྲས་ཀྱི་
དོན་ལུ་བཞག་དགོ།

སྐུགས་ཀྱི་ལྗིད་

ལེགས་སོ་བྱིན་ནི་དང་།

ཚད།

གཏོགས་ སྐུགས་བྱིན་དགོཔ་མེད།

Mark weight

ཐོ་བཞག་ནི་ཚུ་མ་

དེབ་རིམ་དང་པ་ལུ་སྐུགས་

༢༠

དེབ་རིམ་དང་པ་ལུ་

༡༠

དེབ་རིམ་གཉིས་པ་ལུ་སྐུགས་

༢༠

དེབ་རིམ་གཉིས་པ་ལུ་

༡༠

སྐུགས་ བསྡོམས་

༤༠

དེབ་རིམ་གསུམ་པ་ལུ་སྐུགས་

༢༠

དུས་རྒྱུན་དབྱེ་ཞིབ་སྐུགས་བསྡོམས་ ༦༠

དེབ་རིམ་གསུམ་པ་ལུ་

༢༠
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ོབ༌ ོན༌ལག༌དེབ།
དྲན་གསོ།
དུས་རྒྱུན་དབྱེ་ཞིབ་འདི་ དེབ་རིམ་རེ་རྫོགསཔ་ད་ བྲི་ནི་དང་། ལྷག་ནི། ཉན་སླབ། བཅས་ དབྱེ་ཁག་གསུམ་རེ་རེ་གི་ཐོག་ལུ་
དབྱེ་ཞིབ་ཚར་བཞི་རེ་འབད་དགོཔ་ཨིན། རིག་རྩལ་རེ་རེའི་ སྐུགས་ཀྱི་ཚད་གཞིའི་ནང་ སྐུགས་བསྡོམས་༡༦ གི་དབྱེ་ཞིབ་འབད་
ཡོད་མི་ཚུ་ ག་ར་གཅིག་ཁར་བསྡོམས་ཞིནམ་ལས་ མཐའ་མཇུག་ལུ་ དེབ་རིམ་གཅིག་གི་ དུས་རྒྱུན་དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་སྐུགས་༢༠ གི་
ཐོག་ལུ་ཕབ་དགོཔ་ཨིན།
དེ་བཟུམ་ དེབ་རིམ་རེ་ལུ་ དུས་རྒྱུན་དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་སྐུགས་༢༠ འབད་མི་གསུམ་ གཅིག་ཁར་བསྡོམས་ཏེ་ ཡོངས་བསྡོམས་ དེབ་
རིམ་༣ ལུ་ སྐུགས་༦༠ གི་ དུས་རྒྱུན་དབྱེ་ཞིབ་འབད་དགོཔ་ཨིན།
༡༢.༣ དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་ཐབས་ལམ་ཁ་གསལ།
༡

རང་ཉིད་དབྱེ་ཞིབ། (Self Assessment)

༡. རང་ཉིད་དབྱེ་ཞིབ།

རང་ཉིད་དབྱེ་ཞིབ་ཟེར་མི་འདི་ སློབ་ཕྲུག་ཁོང་རའི་ལཱ་ ཁོང་ར་གིས་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་ ནོར་འཁྲུལ་དང་
ལྷག་ཆད་ སྐྱོན་དང་ ཡོན་ཏན་ཚུ་ མཐོང་ཚུགས་མི་དང་ སྐྱོན་སེལ་ཐབས་དང་ ཡོན་ཏན་ཡར་འཕེལ་གཏང་
ནི་གི་ མནོ་བསམ་གཏང་ཚུགས་མི་ལུ་ སླབ་ཨིན།

རང་ཉིད་དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་དགོས་པ།
* སློབ་ཕྲུག་ཁོང་རའི་ལཱ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ཚུགསཔ་ཨིན།
* སློབ་ཕྲུག་ཁོང་རའི་ཤེས་ཡོན་སྦྱང་ནི་ལུ་ ཚ་གྱང་བསྐྱེད་བཅུགཔ་ཨིན།
* སློབ་ཕྲུག་ཚུ་རང་གི་ལཱ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ཚད་གཞི་བཟོ་ནིའི་ གོ་སྐབས་བྱིནམ་ཨིན།

* སློབ་ཕྲུག་རང་སོའི་ཤེས་སྦྱང་ལུ་ འཆར་སྣང་བསྐྱེད་བཅུགཔ་ཨིན།

* ཤེས་ཡོན་ལས་རིམ་ལུ་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གི་དག་སྣང་ག་དེ་སྦེ་ཡོདཔ་ཨིན་ན་ སློབ་དཔོན་གྱིས་ ཧ་གོ་ཚུགས།
༢
༢.

ནང་རྡོག་དབྱེ་ཞིབ།

(Peer Assessment)

ནང་རྡོག་དབྱེ་ཞིབ།
ནང་རྡོག་དབྱེ་ཞིབ་ཟེར་མི་འདི་ སློབ་ཕྲུག་ཅིག་གི་སྐོར་ལས་ སློབ་ཕྲུག་གཞན་མི་ཅིག་གིས་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་
མི་འདི་ལུ་སླབ་ཨིན།
ནང་རྡོག་དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་དགོས་པ།

 སློབ་ཁང་ནང་ ཆ་རོགས་གཅིག་གིས་གཅིག་ལུ་ ལེགས་བཅོས་བསམ་འཆར་བྱིན་ ནི།
 ཚད་གཞི་ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་སྐོར་ལས་ ལེགས་ཤོམ་འབད་ ཧ་གོ་ནི།
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ོབ༌ ོན༌ལག༌དེབ།
 གཞན་ཅིག་གི་ལཱ་ ཡར་དྲག་བཟོ་ནི།
 མཉམ་འབྲེལ་གྱི་ རིག་རྩལ་ཚུ་ ལྷབ་ནི།
 ཆ་རོགས་ནང་འབྲེལ་གྱི་ རིག་རྩལ་ཚུ་ལྷབ་ནི།
 འབད་ཐངས་མ་འདྲཝ་ཚུ་ལུ་བལྟ་སྟེ་ ཉམས་མྱོང་ལེན་ནི།
 ཟུར་འཐེབ་སློབ་སྟོན་གྱི་ དུས་ཚོད་འཕྱི་ཚུགས་ནི།
 ཕན་ཚུན་གཅིག་གིས་གཅིག་ལུ་ རིག་པ་བརྗེ་སོར་འབད་ཚུགས་ནི།
 མི་ཚེ་གཅིག་ནང་ ལྷབ་ནིའི་རིག་རྩལ་ཚུ་འཐོབ་ནི་ལུ་ བཅའ་སྒྲིག་རྐྱབ་ནི།
༣

ལྟ་རྟོག།

(Observation)

༣. ལྟ་རྟོག།
ལྟ་རྟོག་ཟེར་མི་འདི་

སྒྲོ་བཏགས་དང་བཅོས་མ་

སྤྲོས་ཚིག་ཚུ་གིས་སླ་མ་བསྲེ་བར་

ཕ་གི་གནས་ལུགས་ག་

ཨིན་མི་འདི་ མ་ནོར་བར་བཀོད་མི་ཐོ་ཅིག་ཨིན།
ལྟ་རྟོག་གི་དགོས་པ།
ལྟ་རྟོག་འདི་ལེགས་ཤོམ་འབད་ འབད་དེ་ཡོད་པ་ཅིན།


ཤེས་ཚད་ལྕོགས་གྲུབ་ངོས་འཛིན་འབད་ཚུགས།



གྲོས་ཚོགས་འབད་ནི་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས།



རྒྱབ་སྐྱོར་དང་མ་འོངས་ལམ་སྟོན་གྱི་དོན་ལུ་ཆ་རོགས་འབད་ཚུགས།



ཕམ་དང་སློབ་དཔོན།

སློབ་དཔོན་དང་སློབ་ཕྲུག།

ཕམ་དང་སློབཕྲུག།

སློབ༌ཕྲུག༌དང༌སློབ༌ཕྲུག༌ ལ་སོགས་པའི་མི་སྡེ་ནང་གནས་ཚུལ་བྱིན་ཚུགས།
དབྱེ་དཔྱད་འབད་ཐངས།
༡. དབྱེ་དཔྱད་ཐོ།

དབྱེ་དཔྱད་ཐོ་ཟེར་མི་འདི་ ལྷབ་མི་ཚུའི་རྒྱུད་ལུ་ གོ་དོན་ རིག་རྩལ་ བྱ་སྤྱོད་འབད་ཐངས་ མནོ་ལུགས་ཚུ་ག་

དེ་སྦེ་ཡོད་ག? དབྱེ་དཔྱད་ འབད་ནི་གི་ ཐོ་ཁ་གསལ་ཅིག་ལུ་སླབ་ཨིན།

དབྱེ་དཔྱད་ཀྱི་ཐོ་འདི་ ག་དེ་སྦེ་ འོང་དགོཔ་ཨིན་ན? ཟེར་བ་ཅིན། ལྷབ་མི་འདི་གི་རྒྱུད་ལུ་ ཁྱད་ཆོས་དེ་ཚུ་
ཨིནམ་མེནམ་ ཡོད་མེད་ འདུག་མིན་འདུག་ བཏུབ་མ་བཏུབ་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ རྟགས་བཀལ་ནི་ཅིག་ཨིན།
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ོབ༌ ོན༌ལག༌དེབ།
ཀ༽

དུས་རྒྱུན་དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་ སྐུགས་ཀྱི་ཚད་གཞི་དང་ དབྱེ་ཚད་ཀྱི་དཔེ།
དཔེ་༡།

ཉན་སླབ་རིག་རྩལ་དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་ སྐུགས་ཀྱི་ཚད་གཞི།

ཚད་གཞི།

རྗོད་སྒྲ་

མིང་

མགྱོགས་ལྷོད།

(༤)

ལན་ཕོག་མ་ཕོག

སྐད་སེང་ཕབ།

(༤)

(༤)

(༤)

བསྡོམས།(༡༦)

དབང་མོ་
ཀུན་ལེགས།
ལྟཝ་མོ།
ཕུན་ཚོགས།

ཉན་སླབ་རིག་རྩལ་གྱི་ སྐུགས་ཐོའི་དབྱེ་ཚད།
དབྱེ་ཚད་
དབྱེ་དཔྱད་ཐོ་
རྗོད་སྒྲ་

སྐུགས་༤།

སྐུགས་༣།

སྐུགས་༢

སྐུགས་༡།

མིང་ཚིག་ག་ར་ རྗོད་སྒྲ་དག་

རྗོད་སྒྲ་རེ་གཉིས་མ་གཏོགས་མང་

རྗོད་སྒྲ་ཕྱེད་དགཔ་དང་ཕྱེད་མ་

རྗོད་སྒྲ་མང་ཤོས་ཅིག་ དག་ཏོག་

ཏོག་ཏོ་འབད་སླབ་ཚུགས་མི།

ཤོས་ དག་ཏོག་ཏོ་འབད་སླབ་

དགཔ་འབད་སླབ་ནི།

ཏོ་འབད་སླབ་མ་ཚུགས་མི།

ཚུགས་མི།

མགྱོགས་ལྷོད།

ལན་ཕོག་མ་ཕོག

སླབ་པའི་སྐབས་མགྱོགས་

མིང་ཚིག་རེ་གཉིས་མ་གཏོགས་

འཕྲལ་འཕྲལ་ཤར་ཤར་སླབ་

མིང་ཚིག་མང་ཤོས་ཁ་ཐེམ་ཆགས་

ལྷོད་རན་ཏོག་ཏོ་འབད་སླབ་

མང་ཤོས་ རན་ཏོག་ཏོ་འབད་

ཚུགས་རུང་ འཕྲལ་འཕྲལ་ར་

ཏེ་ སླབ་མ་ཚུགས་པར་ལུས་མི།

ནི།

སླབ་ཚུགས་མི།

ཐོགས་ཏེ་ལུས་ནི།

ཉན་ཏེ་ལན་ག་ར་ཚུལ་མཐུན་

ཉན་ཏེ་ ལན་རེ་གཉིས་མ་ཕོག་

ཉན་ཏེ་ ལན་ལ་ཅིག་ཕོག་རུང་ལ་

ཉན་ཏེ་ ལན་ཚུལ་མཐུན་སླབ་མ་

སླབ་ཚུགས་མི།

རུང་ མང་ཤོས་ཚུལ་མཐུན་སླབ་

ལུ་ཅིག་མ་ཕོག་པར་སླབ་མི།

ཚུགས་མི།

ཚུགས་མི།

སྐད་སེང་ཕབ།

གནས་སྟངས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་

གནས་སྟངས་མང་ཤོས་ཅིག་ནང་

གནས་སྟངས་ལ་ལུ་ཅིག་ ཚུལ་

གནས་སྟངས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་

སྐད་སེང་ཕབ་ཚུལ་མཐུན་

ཚུལ་མཐུན་སླབ་ཚུགས་རུང་

མཐུན་སླབ་ཚུགས་རུང་ ལ་ལུ་

སྐད་སེང་ཕབ་ཚུལ་མཐུན་སླབ་མ་

སླབ་ཚུགས་མི།

དུམ་གྲ་རེ་ཚུལ་མཐུན་འགྱོ་མ་

ཅིག་ཚུལ་མཐུན་སླབ་་མ་ཚུགས་

ཚུགས་མི།

བཏུབ་མི།

མི།
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ོབ༌ ོན༌ལག༌དེབ།
དཔེ་༢། བྲི་ནིའི་རིག་རྩལ་དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་ སྐུགས་ཀྱི་ཚད་གཞི།
ཚད་གཞི།

མགྱོགས་ལྷོད།

ཡིག་བཟོ་སྙོམས་སྒྲིག

བཀལ་ཐངས།

གྱལ་ཕྲང་ཧིང་

བསྡོམས།

(༤)

(༤)

(༤)

(༤)

(༡༦)

མིང་
ཀརྨ་
མཁྱེན་རབས།
གངྒ་མ་ཡང
བསོད་ནམས།

བྲི་ནིའི་དུས་རྒྱུན་དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་སྐུགས་ཐོའི་དབྱེ་ཚད།
དབྱེ་ཚད་
དབྱེ་དཔྱད་ཐོ་
མགྱོགས་ལྷོད།

སྐུགས་༤།

སྐུགས་༣།

སྐུགས་༢

སྐུགས་༡།

ཡི་གུ་ག་ར་ མགྱོགས་ལྷོད་རན་

ཡི་གུ་རེ་གཉིས་རེ་ མགྱོགས་ལྷོད་

ལྷོད་སུ་ཅིག་འབྲི་མི།

ལྷོད་ར་ལྷོད་དྲགས་མི།

ཏོག་ཏོ་འབད་འབྲི་མི།

རན་པ་འབད་བྲི་མ་ཚུགས་རུང་
མང་ཤོས་ཅིག་བྲི་ཚུགས་མི།

ཡིག་བཟོ་སྙོམས་

ཡི་གུ་ག་ར་ ཆེ་ཆུང་སྙོམས་ཏོག་

ག་ར་སྙོམས་ཚུགས་རུང་ རེ་

ཕྱེད་ཀ་ཅིག་སྙོམས་ཚུགས་རུང་

ཡི་གུ་ག་ར་ ཆེ་ཆུང་མ་འདྲཝ་སྣ་

ཏོ་འབྲི་མི།

གཉིས་རེ་ སྙོམས་མ་ཚུགསཔ།

ཕྱེ་ཀ་ཅིག་ སྙོམས་མ་ཚུགསཔ།

ཚོགས་ཡོདཔ།

བཀལ་ཐངས།

ཡི་གུ་བཀལ་ཐངས་ཚུལ་མཐུན་

མང་ཤོས་ཅིག་བཀལ་ཤེས་རུང་

ལ་ལུ་ཅིག་བཀལ་ཤེས་རུང་ལ་ལུ་

ཡི་གུ་ག་ར་བཀལ་ཐངས་མ་ཤེས་

ཡོདཔ།

རེ་གཉིས་རེ་མ་ཤེསཔ།

ཅིག་མ་ཤེས་པར་ཡོདཔ།

པར་ཡོདཔ།

གྱལ་ཕྲང་ཧིང་

ཐིག་ཕྲང་སྟེ་བྲི་ཚུགས་ཡོདཔ།

མང་ཤོས་ཅིག་ ཕྲང་ཚུགས་རུང་

ལ་ལུ་ཅིག་ཕྲང་སྟེ་བྲི་ཚུགས་རུང་

ཐིག་ཕྲང་སྟེ་བྲི་མ་ཚུགསཔ།

རེ་གཉིས་རེ་ ཕྲང་མ་ཚུགསཔ།

ལ་ལུ་ཅིག་ཕྲང་མ་ཚུགསཔ།

སྒྲིག།
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ོབ༌ ོན༌ལག༌དེབ།
དཔེ་༣། ལྷག་ནིའི་རིག་རྩལ་དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་ སྐུགས་ཀྱི་ཚད་གཞི།
ཚད་གཞི།
མིང་

རྗོད་སྒྲ་

མགྱོགས་ལྷོད།

(༤)

ཚིག་ཆད་ལྷག

ཚིག་བསྐྱར་བ

(༤)

(༤)

(༤)

བསྡོམས།(༡༦)

བསྟན་པ།
དབང་དྲག་
དགའ་སྐྱིད་
གླེ་མོ།

ལྷག་ནིའི་དུས་རྒྱུན་དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་སྐུགས་ཐོའི་དབྱེ་ཚད།
དབྱེ་ཚད་

སྐུགས་༤།

སྐུགས་༣།

སྐུགས་༢

སྐུགས་༡།

མིང་ཚིག་ག་ར་དག་ཏོག་ཏོ་

མང་སུ་ཅིག་ དགཔ་འབད་

ཕྱེད་དགཔ་དང་ཕྱེད་མ་དགཔ་

ག་ར་རྗོད་སྒྲ་མ་དག་པར་ལྷག་

འབད་ལྷག་ཚུགསཔ།

ལྷག་རུང་ རེ་གཉིས་རེ་མ་

འབད་ལྷག་ནི།

ནི

དབྱེ་དཔྱད་ཐོ་
རྗོད་སྒྲ་

དགཔ་ཡོདཔ།

མགྱོགས་ལྷོད།

མིང་ཚིག་ག་ར་ ཤར་ར་ར་

མིང་ཚིག་ག་ར་ལྷག་ཚུགས་

ལ་ལུ་ཅིག་ལྷག་ཚུགས་རུང་

ལྷག་མ་ཚུགས་པར་ཡུན་

ལྷག་ཚུགསཔ།

རུང་ རེ་གཉིས་རེ་ ལྷག་

ལ་ལུ་ཅིག་ ལྷག་མ་ཚུགསཔ།

རིངམ་འགོར་ནི།

མ་ཚུགསཔ།

ཚིག་ཆད་ལྷག

ཚིག་བསྐྱར་བ

ཚིག་ཆད་ལྷག་ག་ནི་ཡང་མེད་

མང་ཤོས་ཅིག་ཆད་ལྷག་

ལྷགཔ་ད་ ལ་ལུ་ཅིག་ལུ་

ལྷགཔ་ད་ ཆད་ལག་ལེ་ཤ་

པར་ལྷག་ཚུགསཔ།

མེད་རུང་རེ་གཉིས་རེ་ཆད་

ཆད་ལྷག་མེད་རུང་ ལ་ལུ་

འབྱུང་དོ་ཡོདཔ།

ལྷག་ཤོར་ཡོདཔ།

ཅིག་ལུ་ཆད་ལྷག་འབྱུང་ནི།

ཚིག་བསྐྱར་བ་ ག་ནི་ཡང་

ཚིག་རེ་གཉིས་མ་གཏོགས་

ཚིག་ ལ་ལུ་ཅིག་བསྐྱར་བ་

མེད་པར་ལྷག་ཚུགས་མི།

མང་ཤོས་བསྐྱར་བ་མེད་

མེད་པར་ལྷག་་རུང་ ལ་ལུ་

པར་ ལྷག་ཚུགས་མི།

ཅིག་བསྐྱར་བ་སླབ་དགོཔ་

ཚིག་བསྐྱར་བ་ལེ་ཤ་འབྱུང་ནི།

འབྱུང་མི།
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ོབ༌ ོན༌ལག༌དེབ།
༡༣༽

སློབ་སྟོན་འཆར་གཞི།
སློབ་སྟོན་འཆར་གཞི་བཟོ་མི་འདི་གིས་ སློབ་སྟོན་འབད་ནི་ལུ་ གནམ་མེད་ས་མེད་སྟབས་བདེ་ཏོག་ཏོ་འོངམ་ཨིན། དེ་མ་
ཚད་ཞིབ་དཔྱད་འབད་མི་རེ་འོང༌སྟེ་འབད་རུང་ ལྷབ་མི་ཚུ་ལུ་ ཞིབ་དཔྱད་ལོགས་སུ་འབད་མ་དགོ་པར་ སློབ་སྟོན་པའི་
ཉིན་བསྟར་གྱི་ སློབ་སྟོན་འཆར་གཞི་འདི་ལུ་ལྟཝ་ད་ ག་ཅི་ར་ལྷབ་ཅི་ག་ ཧ་གོ་ཚུགས། སློབ་སྟོན་འཆར་གཞི་འདི་ ཨ་
རྟག་ར་ཀྲིག་ཀྲི་འབད་བཟོ་སྟེ་

ལག་ལེན་འཐབ་པ་ཅིན་

སློབ་སྟོན་པ་འདི་ཡང་

སློབ་སྟོན་འབད་ནི་ལུ་

ཐབས་ཤེས་

འཇོན་དྲགས་དང་ ཉམས་མྱོང་ཅན་གྱི་ ངོས་འཛིན་འཐོབ་ནི་ཨིན།
༡༣..༡

ལོ་འཁོར་དང་ཉིན་བསྟར་འཆར་གཞི་གི་དཔེ་ཚད།
གཞི་རིམ་ཤེས་ཡོན། ལོ་འཁོར་འཆར་གཞི། (དཔེ་)
ཐུན་ཚན་རེ་ལུ་ དུས་ཡུན་ཆུ་ཚོད་༣ འབད་མི་ ཉིན་གྲངས་༢༠༠ དང་། ཡང་ན། དུས་ཡུན་ཆུ་ཚོད་ཉུང་ཤོས་༦༠༠
འཐོབ་དགོཔ་ཨིན།
བདུན་ཕྲག

བདུན་ཕྲག་དང་པ།

བདུན་ཕྲག་གཉིས་པ།

བདུན་ཕྲག་གསུམ་པ།

བདུན་ཕྲག་བཞི་པ།

སྤྱི་ཚེས་་

སློབ་དུས་འགོ་

དེབ་རིམ་དང་པ།
གསལ་བྱེད་སྡེ་པ་༡པ་ལས་༨པ་ཚུན།

ལོག་པའི་ཡི་གུ
མཐུག་པའི་ཡི་གུ

དབྱངས་བཞི།

དྲན་གསོ།

བཙུགས་པའི་
དབྱངས་གསལ་སྦྱོར་

ཡ་བཏགས།

ཚུལ།

ར་བཏགས།

ཟླཝ་འདི་
སློབ་སྟོན་གྱི་
ལོ་འགོ་ཐོག་

ལ་བཏགས།

འབད་བརྩི་

ར་མགོ།

དགོ།

ར་མགོ།

རྗེས་འཇུག་ ཡང་འཇུག

མིང་མཐའི་སྦྱོང་ལཱ།

སྟོན་ཚན་༣པ།

ལ་མགོ།

མིང་ཚིག་སྦྱོར་ཀློག།

སྟོན་ཚན་༢པ།

ཨ་ལོ་ལུ་ཨའི་གི་ཨོམ།

ས་མགོ།

མིང་མཐའི་ངོ་སྤྲོད།

ཁྱིམ་ནང་གི་ལཱ།

སྟོན་ཚན་༤པ།

ཨང་ཡིག།

གཉེན་མ་ཧ།

སྔོན་འཇུག

སྟོན་ཚན་༥པ།
སྨན་ཁབ་བཙུགས།

སྟོན་ཚན་༤པ།

སྟོན་ཚན་༥པ།

སྟོན་ཚན་༦པ།

སྟོན་ཚན་༧པ།

གཉེན་མ་ཧ།

སྨན་ཁབ་བཙུགས།

འཐུང་ཆུ་གཙང་ཏོག་ཏོ།

ཟས་བཅུད་ཅན།

སྟོན་ཚན་༥པ།

སྟོན་ཚན་༦པ།

སྟོན་ཚན་༧པ།

སྨན་ཁབ་བཙུགས།

འཐུང་ཆུ་གཙང་ཏོག་ཏོ།

ཟས་བཅུད་ཅན།

སྟོན་ཚན་༨པ།

སྟོན་ཚན་༩པ།

སྟོན་ཚན་༡༠པ།

སྟོན་ཚན་༡༡པ།

དུ་ཉུང་ཐབ།

ཐ་དམ་ཚིག

མཐའ་འཁོར་ཧིང་

ནགས་ཚལ་བདག་འཛིན།

སྟོན་ཚན་༩པ།

སྟོན་ཚན་༡༠པ།

སངས་ས།

ཐ་དམ་ཚིག

མཐའ་འཁོར་ཧིང་སངས་ས།
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ོབ༌ ོན༌ལག༌དེབ།
དེབ་རིམ་གཉིས་པ།
སྟོན་ཚན་༡༢པ།

སྟོན་ཚན་༡༣པ།

སྟོན་ཚན་༡༤པ།

ཁྱིམ་ནང་བཟའ་ཚང་ཉུང་སུ་དགའ།

ཨ་ལོའི་ཨའི་གི་འཕྲོད་བསྟེན།

ཟས་བཅུད་ཅན།

སྟོན་ཚན་༡༤པ།
ཟས་བཅུད་ཅན།
སྟོན་ཚན་༡༥པ།
གཙང་སྦྲ།

སྟོན་ཚན་༡༥པ།

སྟོན་ཚན་༡༦པ།

སྟོན་ཚན་༡༦པ།

སྟོན་ཚན་༡༧པ།

གཙང་སྦྲ།

ཚོད་སྲེ་ལྡུམ་ར།

ཚོད་སྲེ་ལྡུམ་ར།

བྱ་གསོ་སྐྱོང་།

སྟོན་ཚན་༡༧པ།

སྟོན་ཚན་༡༨པ།

སྟོན་ཚན་༡༨པ།

སྟོན་ཚན་༡༩པ།

བྱ་གསོ་སྐྱོང་།

ནགས་ཚལ་སྲུང་སྐྱོབ།

ནགས་ཚལ་སྲུང་སྐྱོབ།

དངུལ་ཐོག

སྟོན་ཚན་༡༩པ།
དངུལ་ཐོག
སྟོན་ཚན་༢༠པ།

སྟོན་ཚན་༢༡པ།

སྟོན་ཚན་༢༡པ།

ལག་བཟོ།

ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་ཁབ།

ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་
ཁབ།

དེབ་རིམ་༣པ།
སྟོན་ཚན་༢༢པ།

སྟོན་ཚན་༢༣པ།

སྟོན་ཚན་༢༥པ།

སྟོན་ཚན་༢༦པ།

ཀུན་དང་མཐུན་ལམ།

ས་བཅུད་ལུ་ཕན་པའི་ལུད།

རང་བཞིན་གནས་

གཙང་སྦྲ་འཕྲོད་བསྟེན་དང་

སྟོན་ཚན་༢༣པ།

སྟོན་ཚན་༢༤པ།

སྟངས།

ཆོས།

ས་བཅུད་ལུ་ཕན་པའི་ལུད།

མི་རློབས་ཤེས་ཡོན།

སྟོན་ཚན་༢༦པ།
གཙང་སྦྲ་འཕྲོད་བསྟེན་
དང་ཆོས།

སྟོན་ཚན་༢༧པ།

སྟོན་ཚན་༢༩པ།

སྟོན་ཚན་༣༠པ།

སྟོན་ཚན་༣༡པ།

ཤ་མུ་དང་ཉ་ཁག་ཅུང་།

སྒོ་ནོར་གསོ་སྐྱོང་།

ང་བཅས་རའི་ལམ་

འབྲི་ལྷག་གི་དགོས་པ། ཡིག་

ལུགས།

འགྲུལ།

སྟོན་ཚན་༢༨པ།
ཨེཆ་ཨའི་ཝི་ཨེཌིསི་དང་འབྲེལ་བའི་མི་
ཚེ་བཀལ་ཐབས།
སྟོན་ཚན་༣༢པ།

སྟོན་ཚན་༣༤པ།

ས་ཡོམ།

ཡོངས་ཁྱབ་ཚ་རིམས།

སྟོན་ཚན་༣༣པ།

སྟོན་ཚན་༣༥པ།

ཆུ་རུད་བཀག་ཐབས།

ནགས་ཚལ་དང་ཁྱིམ་མེ་རྐྱེན་ལས་སྲུང་
སྐྱོབ།

དྲན་གསོ།
གཞི་འདི་གུ་བཞག་སྟེ་ རྫོང་ཁག་སོ་སོའི་གི་གནས་ཚད་ལུ་ རང་སོའི་ལས་རིམ་ཟླ་ཐོ་དང་འཁྲིལ་ཞིན་ན་ ལོ་འཁོར་འཆར་གཞི་ཚུ་
བཟོ་སྟེ་ སྲིད་བྱུས་དང་བཀོད་རྒྱ་ལམ་སྟོན་གྱི་ནང་ལུ་བཀོད་ཡོད་མི་ དུས་ཡུན་དང་འཁྲིལཝ་འབད་མཇུག་བསྡུ་དགོཔ་ཨིན།
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ོབ༌ ོན༌ལག༌དེབ།
༡༢.༢༽ ཉིན་བསྟར་སློབ་སྟོན་འཆར་གཞི། (དཔེ་) དཔེ་ ༢ པ་དང་ག་སྡུར་འབད་དེ་བལྟ།
དོན་ཚན། བརྡ་བརྒྱུད་ཤེས་ཡོན་གྱི་དབྱེ་བ།

དབྱིན་ཚེས་༣༠/༠༥/༢༠༡༥

དུས་ཡུན་ཆུ་ཚོད་༡.༣༠

ལས་དོན།
༡.

ལྷབ་མི་ཚུ་གིས་ བརྡ་བརྒྱུད་ཤེས་ཡོན་ཟེར་མི་ ག་ཅི་ཨིན་ན་ ཤེས་ཚུགས་ནི།

༢.

བརྡ་བརྒྱུད་ཀྱི་དོན་ཚན་ཚུ་ ག་ཅི་ར་ཡོདཔ་ཨིན་ན་ དབྱེ་བ་ཕྱེ་ཚུགས་ནི།

༤.

བརྡ་བརྒྱུད་ཀྱི་ཕན་གནོད།

༥.

མིང་ཚིག་ཚུ་སྦྱོར་ཀློག་རྐྱབ་སྟེ་ལྷག་ཚུགས་ནི།

༡

གནས་ཚུལ་དུས་དེབ།

༣.

ཉིན་བསྟར་གྱི་གནས་ཚུལ་ཚུ་ ཧ་གོ་ཚུགས་ནི།

སྟོན་ཆས།
༤

རྒྱང་བསྒྲགས།

༢
༥

གསར་ཤོག།
གླུ་སྒྲོམ།

༣

༦

གློག་རིག་ཡོངས་འབྲེལ།

རྒྱང་མཐོང་ཀྲི་ཝི་ཚུ་ཨིན།

ཐབས་ཤེས།
སྡེ་ཚན་གོ་སྡུར་འབད་བཅུག་ནི། འཁྲབ་རྩེད་འབད་ནི། ནང་རྡོག་དྲི་བ་དྲིས་ལན།
སློབ་སྟོན་ངོ་སྤྲོད།
ཁྱོད་ཚུ་གིས་ གནས་ཚུལ་ཚུ་ ག་ཏེ་ལས་ཐོབ་སྨོ? ང་བཅས་ར་འབྲུག་ལུ་ གནས་ཚུལ་སྤེལ་མི་ ལས་སྡེ་ཁག་མ་འདྲཝ་ག་དེ་

ཡོདཔ་སྨོ? གནས་ཚུལ་སྤེལ་མི་ལས་སྡེ་ཚུ་གི་ལཱ་འགན་ ག་ཅི་ཨིན་ན? དྲི་བ་བཀོད་དེ་ སྡེ་ཚན་ནང་ གོ་སྡུར་འབད་དེ་ གསལ་
བཤད་འབད་བཅུག་ནི། སྡེ་ཚན་གྱིས་ སླབ་མི་གནད་དོན་ཚུ་ སློབ་སྟོན་པ་གིས་ བྱང་ཤིང་གུ་བྲི་ནི།
དེ་ལས་ སློབ་སྡེ་གི་བསམ་འཆར་ ཁ་སྐོང་འབད་སླབ་མི་ཡོད་ཚུ་ཡང་ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་ གྲོས་སྡུར་འབད་ནི།

མཇུག་ར་ སློབ་

སྟོན་པ་གིས་ བརྡ་བརྒྱུད་ཤེས་ཡོན་ཟེར་ དོན་ཚན་ བྱང་ཤིང་གུ་བྲིས་ཞིནམ་ལས་ ངོ་སྤྲོད་འབད་ནི། བརྡ་བརྒྱུད་ཤེས་ཡོན་ཟེར་མི་
འདི་ བརྡ་བརྒྱུད་ཀྱི་ལས་སྡེ་མ་འདྲ་ དཔེར་ན་ ཀུན་གསལ། འབྲུག་རྒྱང་བསྒྲགས་ལས་འཛིན། གཞན་ཡང་སྒེར་སྡེའི་་གནས་ཚུ་
གསར་ཤོག་ བཀྲམ་སྤེལ་འབད་མི་ཚུ་ལུ་སླབ་ཨིན་ཟེར་ངོ་སྤྲོད་འབད་ནི།
སྦྱོང་ལཱ།
༡.

གསར་ཤོག་ལྷག་བཅུག་ནི། ༢.

དྲི་བ་དྲིས་ལན་འབད་བཅུག་ནི།

༡.

དྲི་བ་དྲིས་ལན་ཐོག་ལས།

༣.

བསམ་འཆར་བཀོད་བཅུག་ནི།

༤.

རེ་རེ་འབད་ལྷག་སྟེ་གོ་བ་བཤད་བཅུག་ནི།

༥.

བརྡ་བརྒྱུད་ཀྱི་ཕན་གནོད་སྐོར་སླབ་བཅུག་ནི།

དབྱེ་ཞིབ།
༢.

གནས་ཚུལ་གྱི་གསལ་བཤད་འབད་བཅུག་ནི།

མཇུག་བསྡུ།
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ོབ༌ ོན༌ལག༌དེབ།
༡.

༢.

དྲི་བ་དྲིས་ལན་འབད་ནི།
ཁྱིམ་ལཱ་སྤྲོད་ནི།

༡༣.༣ སློབ་སྟོན་འཆར་གཞི་བཟོ་ཐངས།
དཔྱེ་འབད་བ་ཅིན་ ཐུན་ཚན་གཅིག་ལུ་ སྟོན་ཚན་དང་པའི་ སྦྱོང་ལཱ་གི་དབྱེ་བ་༡ ལས་༥ ཚུན་དང་ སྦྱོང་ལཱ་གཉིས་
པའི་ དབྱེ་བ་༣ ཚུན་ཚོད་ སྟོན་ནི་ཨིན་པ་ཅིན་ ཐུན་ཚན་གཅིག་གི་ སློབ་སྟོན་འཆར་གཞི་ ཐོ་ཡིག་བཟོ་དགོཔ་འདི:སྤྱི་ཚེས་༡༧/༡༢/༢༠༡༥། སློབ་སྦྱོང་ གཞི་རིམ།

སྟོན་ཚན་༢པ།

ཁྱིམ་ནང་གི་ལཱ།

ལས་དོན། སྟོན་ཚན་གཉིས་པ་འདི་ ལྷབ་ཚརཝ་ད་ ལྷབ་མི་ཚུ་གིས:༡

ཁྱིམ་ནང་ལུ་ འབད་དགོ་པའི་ལཱ་འགན་ མང་རབས་ཅིག་ཡོདཔ་ཧ་གོ་ཚུགས།

༢

ཁྱིམ་ནང་གི་ལཱ་ཚུ་ ནང་མི་ག་ར་གིས་རུབ་སྟེ་ འབད་དགོཔ་ཨིནམ་ཤེས་ཚུགས།

༣

སྦྱོང་ལཱ་༡ པ།

ཡི་གུ་ ཀ་ ད་ ང་ ཨ་ མ་ པ་

༡

སྟོན་ཚན་ངོ་སྤྲོད་འབད་ནི།

༢

པར་སྟོན་ཏེ་ པར་གྱི་སྒོ་ལས་བཤད་པ་རྐྱབ་ནི།

༤

ཁྱིམ་ནང་གི་ ལཱ་གི་སྐོར་ལས་ དྲི་བ་སྣ་ཚོགས་བཀོད་དེ་ ལྷབ་མི་ག་ར་གི་ བསམ་འཆར་སླབ་

༥

ལྷབ་མི་ཚུ་གིས་ ལན་བཅུད་བསྡུ་སྟེ་ སྟོན་ཚན་གཉིས་པའི་དགོས་པ་དང་ དམིགས་ཡུལ་ནང་

༣

བཅུག་ནི།

དྲུག་ ངོས་འཛིན་འབད་ཚུགས།

ཁོང་ར་ལུ་ པར་གྱི་སྐོར་ལས་ གོ་སྡུར་འབད་བཅུག་ནི།

བཤད་མི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ བཅུད་དོན་བཏོན་ཏེ་ དོན་ཚན་ངོ་སྤྲོད་འབད་དགོ།
སྦྱོང་ལཱ་༢ པ།

༡

ཡི་གུ་ཀ་དང་ཨ་མ་པ་ ཚུ་རེ་རེ་བཞིན་དུ་ བྱང་ཤིང་གུ་བྲིས་ཏེ་ ངོ་སྤྲོད་འབད་ནི།

༢

ཡི་གུ་དེ་ཚུ་རེ་རེ་བཞིན་དུ་ སློབ་སྟོན་པའི་ ཤུལ་བདའ་སྟེ་སླབ་བཅུག་ནི།

༣

ལྷབ་མི་རེ་རེ་བཞིན་དུ་ སོ་སོ་འབད་ལྷག་བཅུག་ནི།

༤

ངོ་ཤེས་མ་ཤེས་བལྟ་ནིའི་དོན་ལུ་ ཤོག་བྱང་གུ་ཡོད་པའི་ མིང་ཚིག་སྟོན་ཏེ་ ལྷག་བཅུག་ནི།

༥

དུས་ཚོད་འཐོབ་པ་ཅིན་ རྩེད་མོ་དང་དགོད་བྲའི་ཐོག་ལས་ སྤྲོ་བ་བསྐྱེད་བཅུག་ནི།

དེ་ཐུན་ཚན་གཅིག་གི་ སློབ་སྟོན་འཆར་གཞི་ཨིན། དཔྱེ་དེ་བཟུམ་ཉིནམ་ཨ་རྟག་ར་

སྟོན་ཚན་སོ་སོའི་དོན་ཚན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་

བཟོ་ཞིན་ན་ལས་ ལག་ལེན་འཐབ་དགོཔ་ཨིན་ནོ།།
༡༤༽

མཐའ་དོན།
སློབ་སྟོན་པ་ཚུ་གིས་ ཨ་རྟག་ར་ལག་དེབ་འདི་དང་ འཁྲིལ་ཏེ་འབད་བ་ཅིན་ སློབ་སྟོན་འབད་ནི་ལུ་ དཀའ་ངལ་ག་ནི་
ཡང་མེདཔ་མ་ཚད་ ལྷབ་མི་ཚུ་ལུ་ཡང་ སློབ་སྦྱོང་ལེགས་ཤོམ་འབད་བྱིན་ཚུགསཔ་ལས་ སློབ་སྟོན་པ་ལེགས་ཤོམ་གྱི་
གྲས་སུ་ཚུདཔ་ཨིན།
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ོབ༌ ོན༌ལག༌དེབ།
༡༥༽

གཞི་རིམ་དེབ་རིམ་དང་པ་ལས་གསུམ་པ་ཚུན་གྱི་ ཐུན་ཚན་དང་ཆུ་ཚོད་དཔྱ་བགོ།
གཞི་རིམ་ཤེས་ཡོན། དེབ་རིམ་དང་པ།

སྟོན་ཚན་

སྟོན་ཚན་གྱི་མིང་

༡

ཐུན་ཚན།

ཆུ་ཚོད།

སྦྱར་བྱ་ཡི་གེའི་རྣམ་ཞག།

༣༢

༩༦

༢

ཁྱིམ་ནང་གི་ལཱ།

༢

༦

༣

ཨ་ལོ་ལུ་ཨའི་གི་ཨོམ།

༣

༩

༤

གཉེན་མ་ཧ།

༤

༡༢

༥

སྨན་ཁབ་བཙུགས།

༤

༡༢

༦

འཐུང་ཆུ་གཙང་ཏོག་ཏོ།

༥

༡༥

༧

ཟས་བཅུད་ཅན

༦

༡༨

༨

དུ་ཉུང་ཐབ།

༦

༡༨

༩

ཐ་དམ་ཚིག།

༦

༡༨

༡༠

མཐའ་འཁོར་ཧིང་སངས་ས།

༦

༡༨

༡༡

ནགས་ཚལ་བདག་འཛིན།

༥

༡༥

༧༩

༢༣༧

རིམ༌ཨང་

སྡོམ།
༡༢

ཁྱིམ་ནང་བཟའ་ཚང་ཉུང་སུ་དགའ།

༤

༡༢

༡༣

ཨ་ལོའི་ཨའི་གི་འཕྲོད་བསྟེན

༦

༡༨

༡༤

ཟས་བཅུད་ཅན།

༧

༢༡

༡༥

གཙང་སྦྲ།

༨

༢༤

༡༦

ཚོད་ཞིང་ལྡུམ་ར།

༩

༢༧

༡༧

བྱ་གསོ་སྐྱོང་།

༨

༢༤

༡༨

ནགས་ཚལ་སྲུང་སྐྱོབ།

༩

༢༧

༡༩

དངུལ་ཐོག།

༨

༢༤

༢༠

ལག་བཟོ།

༨

༢༤

༢༡

ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་ཁབ།

༨

༢༤

༧༥

༢༢༥

སྡོམ།
༢༢

ཀུན་དང་མཐུན་ལམ།

༢

༦

༢༣

ས་བཅུད་ལུ་ཕན་པའི་ལུད།

༢

༦

༢༤

མི་རློབས་ཤེས་ཡོན།

༣

༩
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ོབ༌ ོན༌ལག༌དེབ།
༢༥

རང་བཞིན་གནས་སྟངས།

༤

༡༢

༢༦

གཙང་སྦྲ་འཕྲོད་བསྟེན་དང་ཆོས།

༥

༡༥

༢༧

ཤ་མུ་དང་ཉ་ཁག་ཅུང་།

༥

༡༥

༢༨

ཨེཆ་ཨའི་བི་ཨེཌིསི་དང་འབྲེལ་བའི་མི་ཚེ་

༢

༦

བསྐྱལ་ཐབས་ལམ་སྟོན།
༢༩

སྒོ་ནོར་གསོ་སྐྱོང་།

༤

༡༢

༣༠

ང་བཅས་རའི་ལམ་ལུགས།

༤

༡༢

༣༡

འབྲི་ལྷག་གི་དགོས་པ་དང་ ཡིག་འགྲུལ་གྱི་

༤

༡༢

དཔེ་བཀོད།
༣༢

ས་ཡོམ།

༢

༦

༣༣

ཆུ་རུད་བཀག་ཐབས།

༢

༦

༣༤

ཡོངས་ཁྱབ་ཚ་རིམས།

༢

༦

༣༥

ནགས་ཚལ་དང་ཁྱིམ་མེ་རྐྱེན་ལས་སྲུང་སྐྱོབ།

༥

༡༥

སྡོམ།

༤༦

༡༣༨

ཡོངས་སྡོམ།

༢༠༠

༦༠༠

གཞི་རིམ་ཤེས་ཡོན་གྱི་ དུས་ཡུན་དགོཔ། གཞི་རིམ་ཤེས་ཡོན་གྱི་ དེབ་རིམ་ཁག་གསུམ་ སྟོན་ནི་དོན་ལུ།
 རེས་གཟའ་

མིག་དམར་ལས་སྤེནཔ་ཚུན།



ཐུན་ཚན་རེ་ལུ་ ཆུ་ཚོད་༣ །



སློབ་སྟོན་ ཐུན་ཚན་ཡོངས་སྡོམ་༢༠༠ དགོ།



དུས་ཡུན་ ཆུ་ཚོད་༦༠༠ དགོ།
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ོབ༌ ོན༌ལག༌དེབ།

སློབ་སྟོན་ལག་དེབ།
གཞི་རིམ་ཤེས་ཡོན།
དེབ་རིམ་༡པ།

(སྟོན་ཚན་༡ པ་ལས་༡༡ པ་ཚུན༌)

གཞི་རྟེན་དང་འཕྲོ་མཐུད་ཤེས་ཡོན་སྡེ་ཚན།
ན་ལོན་དང་མཐོ་རིམ་ཤེས་ཡོན་ལས་ཁུངས།
ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག།
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ོབ༌ ོན༌ལག༌དེབ།
༡༦༽

དེབ་རིམ་དང་པ།

༡-

སྟོན་ཚན་དང་པ།

སྦྱར་བྱ་ཡི་གུའི་རྣམ་གཞག།

ལས་དོན་དང་སྦྱོང་ལཱ།
སྟོན་ཚན་དང་པ་འདི་ ལྷབ་ཚརཝ་ད་ ལྷབ་མི་ཚུ་གིས:༡.

གསལ་བྱེད། ལོག་པའི་ཡི་གུ། མཐུག་པོའི་ཡི་གུ། དབྱངས་ཚུ་ ངོས་འཛིན་འབད་དེ་ ལྷག་ཚུགས།

༢.

དབྱངས་གསལ་སྦྱོར་ཚུལ་ སྦྱོར་ཀློག་འབད་ ལྷག་ཚུགས།

༣.

དབྱངས་གསལ་ འདྲ་བཤུས་འབད་ བྲི་ཚུགས།

༤.

འདོགས་ཅན་དང་ མགོ་ཅན་གྱི་རིགས་ ངོས་འཛིན་འབད་དེ་ འབྲི་ལྷག་ འབད་ཚུགས།

༥.

ཨང་ཡིག་༡ ལས་༡༠༠ཚུན། ངོས་འཛིན་འབད་དེ་ འབྲི་ལྷག་ འབད་ཚུགས།

༦.

སྔོན་རྗེས་ མིང་གཞི་ ཡང་འཇུག་ཚུ་ ངོས་འཛིན་ འབད་ཚུགས།

༧.

མིང་མཐའི་ ཡི་གུ་ངོས་འཛིན་འབད་དེ་ ལྷག་ཚུགས།

སྦྱོང་ལཱ་དང་པ་ - སྟོན་ཚན་ངོ་སྤྲོད།
༡-༡

གསལ་བྱེད། ལོག་པའི་ཡི་གུ། མཐུག་པོའི་ཡི་གུ། དབྱངས། འདོགས་ཅན། མགོ་ཅན། ཨང་ཡིག། སྔོན་
འཇུག། རྗེས་འཇུག། ཡང་འཇུག། མིང་མཐའི་ ཡི་གུ་ཚུ་ ལྷབ་དགོ་པའི་སྐོར་ལས་ དྲི་བ་དྲིས་ལན་ཐོག་ལས་
ལྷབ་ནི་གི་དོན་ལུ་ སྤྲོ་བ་ཡོདཔ་འབད་བཟོ།

སྦྱོང་ལཱ་གཉིས་པ་ - ཡི་གུ་ངོས་འཛིན།
༢-༡

གསལ་བྱེད་ངོ་སྤྲོད།
སློབ་དཔོན་གྱིས་ གསལ་བྱེད་ཀྱི་ཡི་གུ་ ཀ་ ཁ་ ག་ ང་། ཅ་ ཆ་ ཇ་ ཉ། ལས་ སྡེ་པ་གོ་རིམ་བཞིན་དུ་
བྱང་ཤིང་གུ་

བྲིས་ཞིནམ་ལས་

ལད་སྲོལ་རྐྱབ་སྟེ་

ལྷབ་སྦྱང་འབད།

ལྷབ་མི་ཚུ་གི་སླ་ལས་

ཤེས་མི་རེ་

འཐོན་པ་ཅིན་ ཁོང་ར་ ནང་རྡོག་ གྲོས་སྡུར་གྱི་ཐོག་ལས་ སྦྱང་བ་འབད་བཅུག།
༢-༢

བྲི་ནིའི་སྔོན་སྦྱང་།
པི་སི་བཤེད་ཐངས་ལས་ འགོ་བཟུང་སྟེ་ འདྲེན་བཀལ་གྱི་ སྦྱང་བ་/སྦྱོང་ལཱ་འབད་བཅུག། སྔོན་སྦྱང་ ལེགས་
ཤོམ་འབད་ ཚུད་ཞིནམ་ལས། སྦྱོང་དེབ་ (ཀ་) ནང་ཡོད་མི་ གསལ་བྱེད་༣༠ ཐམ་པ་ འདྲེན་བཀལ་
ཐངས་ཀྱི་ སྦྱང་བ་འབད་ བྲི་བཅུག། དེ་ལས་ རྒྱ་སྐྱེད་སྦྱོང་ལཱ་གི་དོན་ལུ་ རང་སོའི་འབྲི་དེབ་ནང་ སྦྱང་བ་
འབད་བཅུག་དགོ།
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ོབ༌ ོན༌ལག༌དེབ།
༢-༣

དབྱངས་བཞི་ངོ་སྤྲོད།
◌ི གི་གུ། ◌ུ ཞབས་ཀྱུ། ◌ེ འགྲེང་བོ། ◌ོ ན་རོ། བཞི་ངོ་སྤྲོད་འབད་ཞིནམ་ལས་ གསལ་བྱེད་ལུ་སྦྱར་ཏེ་
ལྷག་ཐངས་སྟོན། དཔེར་ན། ཨ་ + ◌ི = ཨི། ཨ་ + ◌ུ = ཨུ། ཨ་ + ◌ེ = ཨེ། ཨ་ + ◌ོ =
ཨོ། དབྱངས་བཞི་འདི་ གསལ་བྱེད་༣༠ ལུ་སྦྱར་ཏེ་ ལྷག་ཐངས་སྟོན་བྱིན་དགོ། ཡང་ན། སློབ་དཔོན་གྱིས།
དང་པ་ར། གསལ་བྱེད་དང་ དབྱངས་ འོག་ལུ་ བཀོད་ཡོད་མི་ཤོག་ཁྲམ་བཟུམ་ བཟོ།
ཀ

ཁ

གཉིས་པ། སློབ་དཔོན་གྱིས།

ག

ང

◌ི

ཀ

གུ་

◌ི

སྦྱར་བ་ཅིན་ ཀི།

ཁ

གུ་

◌ི

སྦྱར་བ་ཅིན་ ཁི།

ག

གུ་

◌ི

སྦྱར་བ་ཅིན་ གི།

◌ུ

◌ོ

◌ེ

འདི་ལས་རིགས་བསྒྲེས་ཏེ་ གསལ་བྱེད་སུམ་ཅུ་དང་གཅིག་ཁར་ གི་གུ་ ཞབས་ཀྱུ་ འགྲེང་བོ་ ན་རོ་ཚུ་
རིམ་པ་བཞིན་སྦྱར་ཏེ་ སྟོན་དགོཔ་ཨིན། དེ་སྦེ་ སྟོན་པ་ཅིན་ གཅིག་ཤེས་ཀུན་སྒྲེ་འབད་ འགྱོ་ནི་གི་དགོས་
པ་ ཡོད།
༢-༤

བྲི་ནིའི་སྦྱོང་ལཱ།
སྦྱོང་དེབ་ (ཀ་) ནང་ཡོད་མི་ གསལ་བྱེད་༣༠ གུ་ དབྱངས་བཞི་སྦྱར་ཏེ་ འདྲེན་བཀལ་ཐངས་ཀྱི་ སྦྱང་བ་
འབད་དེ་ བྲི་བཅུག། དེ་ལས་ རྒྱ་སྐྱེད་སྦྱོང་ལཱ་གི་དོན་ལུ་ རང་སོའི་འབྲི་དེབ་ནང་ ག་དེ་མང་མང་ སྦྱང་བ་
བྱིན་ཏེ་ བྲི་ཚུགསཔ་བཟོ་དགོ།

༢-༥

སློབ་དཔོན་གྱིས་ སྔོན་འཇུག་གི་ཡི་གུ་ ག་ ད་ བ་ མ་ འ་ ངོ་སྤྲོད་འབད་ཞིནམ་ལས། སྔོན་འཇུག་ཟེར་མི་
འདི་ མིང་གཞི་གི་ ཧེ་མར་འོང་དགོ་པའི་སྐོར་ལས་ སླབ་སྦེ། འོག་གི་དཔེ་བཟུམ་ བྱང་ཤིང་གུ་ བྲིས་བྱིན་
ཞིནམ་ལས་

ལྷག་ཐངས་

སྦྱང་བ་འབད་བཅུག།

དཔེར་ན།

གཏོ།

དགོ།

བགོ།

མཐོ།

འདུ།

སྔོན༌འཇུག༌ཡོད༌མི༌མིང༌ཚིག༌ཚུ༌ ལྷག༌དེབ༌ཚུ༌ནང༌ལས༌བཏོན༌ཏེ༌ སྦྱོར༌ཀློག༌རྐྱབ༌ནི༌གི༌ སྦྱང༌བ༌འབད༌བཅུག།
༢-༦

སློབ་དཔོན་གྱིས་ རྗེས༌འཇུག་གི་ཡི་གུ་ ག་ ང་ ད༌ ན༌ བ་ མ་ འ་ ར༌ ལ༌ ས༌ ངོ་སྤྲོད་ འབད་ཞིནམ་
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ོབ༌ ོན༌ལག༌དེབ།
ལས། རྗེས༌འཇུག༌ཟེར་མི་འདི་ མིང་གཞི་གི་ ཤུལ༌མར༌ འཇུག༌པའི༌སྐོར་ལས་ སླབ་སྦེ། འོག་གི་དཔེ་
བཟུམ་ བྱང་ཤིང་གུ་ བྲིས་བྱིན་ཞིནམ་ལས་ ལྷག་ཐངས་ སྦྱང་བ་འབད་བཅུག། དཔེར་ན།
ཀག། ཁང༌། གད། ངན། ཅབ། མམ། བགའ། ཕར། བལ། རས། དེ༌ལས༌ རིགས༌བསྒྲེས༌ཏེ།
གཞན༌ཡང༌། སློབ་ དཔོན་གྱིས། གསལ་བྱེད་སུམ་ཅུ་དང་། དབྱངས་སོ་སོ་འབད་ དཔེ་གཤམ་འཁོད་བཟུམ་
བྲིས་ཞིནམ་ལས།
ཀ༽ གསལ་བྱེད།

ཁ༽ རྗེས་འཇུག།

ཀ

ཁ

ག

ང

ཅ

ཆ

ཇ

ཉ

ག

ང

ད

ཏ

ཐ

ད

ན

པ

ཕ

བ

མ

ན

བ

མ

ཙ

ཚ

ཛ

ཝ

ཞ

ཟ

འ

ཡ

ར

ལ

ཤ

ས

ཧ

ཨ

འ

ར

ལ

ས

གསལ་བྱེད་ ཀ་ ལས་ རིམ་པ་བཞིན།
མིང་གཞི་

ཀ་

ལུ་ རྗེས་འཇུག་

ག་ སྦྱར་བ་ཅིན།

ཀག།

མིང་གཞི་

ཀ་

ལུ་ རྗེས་འཇུག་

ང་ སྦྱར་བ་ཅིན།

ཀང་།

མིང་གཞི་

ཀ་

ལུ་ རྗེས་འཇུག་

ད་ སྦྱར་བ་ཅིན།

ཀད།

མིང་གཞི་

ཀ་

ལུ་ རྗེས་འཇུག་

ན་ སྦྱར་བ་ཅིན།

ཀན།

མིང་གཞི་དང་གཅིག་ཁར་ རྗེས་འཇུག་རིམ་པ་བཞིན་སོར་ཏེ་ སྒྲ་ལྷབ་དགོཔ་དང་། ཡང་ན།
མིང་གཞི་

ཀ་

ལུ་ རྗེས་འཇུག་

ག་ སྦྱར་བ་ཅིན།

ཀག།

མིང་གཞི་

ཁ་

ལུ་ རྗེས་འཇུག་

ག་ སྦྱར་བ་ཅིན།

ཀག།

མིང་གཞི་

ག་

ལུ་ རྗེས་འཇུག་

ག་ སྦྱར་བ་ཅིན།

ཀག།

མིང་གཞི་

ང་

ལུ་ རྗེས་འཇུག་

ག་ སྦྱར་བ་ཅིན།

ཀག།

མིང་གཞི་རིམ་པ་བཞིན་སོར་ཏེ་ རྗེས་འཇུག་གཅིག་ཁར་སྦྱར་ཏེ་ སྒྲ་ལྷབ་དགོཔ་ཨིན།
ཀ་ ལུ་ རྗེས་འཇུག་ ག་ སྦྱར་བ་ཅིན།
་་

ཁ་ ལུ་ ་་

ཀག
ཁག
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ོབ༌ ོན༌ལག༌དེབ།
ཤེས༌ནི༌གི༌དོན༌ལུ༌ རྗེས༌འཇུག༌ག༌འདི༌ ཀ༌དང༌གཅིག༌ཁར༌སྦྱར༌བ༌ཅིན། ཀག།
ཁ༌དང༌གཅིག༌ཁར༌སྦྱར༌བ༌ཅིན།
ཁག། ག༌དང༌གཅིག༌ཁར༌སྦྱར༌བ༌ཅིན༌ གག། སློབ༌སྟོན༌པ༌གིས༌ འདི༌ལས༌རིགས༌བསྒྲེས༌ཞིནམ༌ལས༌ སྟོན༌
དགོཔ༌ཨིན། རྗེས་འཇུག༌ཡོད༌མི༌མིང༌ཚིག༌ཚུ༌ ལྷག༌དེབ༌ཚུ༌ནང༌ལས༌བཏོན༌ཏེ༌ སྦྱོར༌ཀློག༌རྐྱབ༌ནི༌གི༌སྦྱང༌བ༌
འབད༌བཅུག།
༢-༧

སློབ་དཔོན་གྱིས་ ཡང་འཇུག་གི་ཡི་གུ་ ས་ ངོ་སྤྲོད་འབད་ཞིནམ་ལས། ཡང་འཇུག་ཟེར་མི་འདི་ རྗེས་འཇུག་
ག་ ང་ བ་ མ་ བཞི་གི་ ཤུལ་ལས་ འཇུགཔ་ཨིན་ ཟེར་སླབ་སྦེ། འོག་གི་དཔེ་བཟུམ་ བྱང་ཤིང་གུ་ བྲིས་
བྱིན་ཞིནམ་ལས་ ལྷག་ཐངས་ སྦྱང་བ་འབད་བཅུག། དཔེར་ན། ཐགས། གངས། ཐབས། ཉམས། བཟུམ་
གཞན་ཡང་ ལྷག༌དེབ༌ཚུ༌ནང༌ལས༌བཏོན༌ཏེ༌ སྦྱོར༌ཀློག༌དང་ ལྷག་ནི་གི་ སྦྱང༌བ༌འབད༌བཅུག།

༢-༨

ཨང༌ཡིག༌ངོ༌སྤྲོད།
དང༌པ༽ ཨང༌ཡིག༌༠ལས༌༩ཚུན༌ཤོག༌བྱང༌གུ༌བྲིས༌ཞིནམ༌ལས༌ ངོ༌སྤྲོད༌འབད༌བྱིན༌དགོ།
གཉིས༌པ༽ ལད༌སྲོལ༌རྐྱབ༌སྟེ༌ལྷག༌བཅུག།
གསུམ་པ༽ ཨང༌ཡིག༌ ངོས༌འཛིན༌འབད༌དེ༌ ལྷག༌བཅུག༌ནི༌གི༌དོན༌ལུ།
བཞི་པ༽

སློབ༌དཔོན༌གྱིས༌

བྱང༌ཤིང༌གུ༌དཀྲུགས༌ཏེ༌

བྲིས༌བཞག༌ཞིནམ༌ལས༌

ལྷབ༌མི༌ཚུ༌ལུ༌

གོ༌རིམ༌བསྒྲིག༌བཅུག།
ཨང༌ཡིག༌༡༠ ལས༌ཡར༌སྟོན༌ནི༌གི༌དོན༌ལུ༌ ཐབས༌ཤེས༌བཏོན༌དགོཔ། དཔེར༌ན།
༡ དང༌ ༠ བསྡབ༌ད། ༡༠
༡ དང༌ ༡ བསྡབ༌ད། ༡༡
༡ དང༌ ༢ བསྡབ༌ད། ༡༢
༡ དང༌ ༣ བསྡབ༌ད། ༡༣
དེ༌བཟུམ༌བྲི༌དགོ༌མི༌འདི༌ལྷབ༌སྦྱང༌པ༌ཚུ༌གིས༌འཇམ༌ཏོང༌ཏོ༌འབད༌ཤེས༌ཚུགས༌ནིའི༌དོན༌ལུ༌དཔེ༌དག༌པ༌ཅིག༌
བཀོད༌བཀོདཔ༌ཨིན། སློབ༌དཔོན༌རང༌སོའི༌ ཐབས༌རིག༌ བཏོན༌ཐོག༌ལས༌ སློབ༌སྟོན༌འབད༌དགོཔ༌ཨིན།
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ོབ༌ ོན༌ལག༌དེབ།
སྦྱོང་ལཱ་གསུམ་པ་ - མིང་མཐའ་ངོས་འཛིན།
༣-༡

སློབ་དཔོན་གྱིས་ མིང་མཐའི་ཡི་གུ་ པ་ པོ་ མ་ མོ་ བ/ཝ་ བོ་ ངོ་སྤྲོད་འབད་ཞིནམ་ལས། ལགཔ།
རྐངམ།
ཕོཝ། དཀརཔོ། སེརཔོ། དམརཔོ། ཤཝ། རྣཝ། ཕགཔ། ཀཝ། སྦྱོར་ཀློག་རྐྱབ་ཐོག་ལས་ མིང་ཚིག་གི་
སྒྲ་ཚུལ་མཐུན་འབད་ ལྷག་ཚུགསཔ་བཟོ་དགོ། ལྷག་ཐངས། དཔེར་ན། ལ་ ག་ ལག། པ་ = ལགཔ།
ཚུ་ ག་ ས་ ཚུགས། པ་ = ཚུགསཔ། ཡོ་ ད་ ཡོད། པ་ = ཡོདཔ། ལྷག་ཐངས་ དེ་བཟུམ་ སྟོན་
དགོཔ་ཨིན།

སྦྱོང་ལཱ་བཞི་པ་ - མིང་གཞི་དང་དབྱངས་ སྔོན་རྗེས་ཡང་འཇུག་ བརྩེགས་འདོགས་ མིང་མཐའ་སོགས་ངོས་འཛིན།
༤-༡

འོག་གི་ དྲྭ་ཤན་ནང་ལུ་ བཀོད་དེ་ཡོད་པའི་ མིང་ཚིག་བཟུམ་བྲིས་ཞིནམ་ལས་ མིང་གཞི་དང་དབྱངས་
སྔོན་རྗེས་ཡང་འཇུག་ བརྩེགས་འདོགས་ མིང་མཐའ་ཚུ་ ངོས་འཛིན་འབད་བཅུག།
ོན་འ ག།

མགོ་ཅན།

ཡང་འ ག།

མིང་གཞི།

བསྒྲུབསཔ།

མིང་མཐའ།

འདོགས་ཅན།

ད ངས།

ེས་འ ག།

སྟོན་ཚན་དང་པའི་བཅུད་དོན།
ལྷབ་མི་ཚུ་གིས་སྟོན་ཚན་དང་པ་སྦྱར་བྱ་ཡི་གུའི་རྣམ་གཞག་སྐོར་ལས་ ལས་དོན་ཚུ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཡི་གུ་ངོས་འཛིན་འབད་ ཤེས་
མ་ཤེས་བལྟ་ནིའི་དོན་ལུ་ འོག་གི་དྲི་བ་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་དབྱེ་ཞིབ་འབད།
༡

གསལ་བྱེད། ལོག་ཡིག། ཐུག་ཡིག། དབྱངས། འདོགསཅན། མགོ་ཅན། དེ་ཚུ་དང་འབྲེལ་བའི་མིང་ཚིགཚུ་
ངོས་འཛིན་འབད་དེ་ འབྲི་ལྷག་འབད་ཚུགས་དགོ།

༢

སྔོན་འཇུག། རྗེས་འཇུག། མིང་གཞི། ཡང་འཇུག་ཚུ་ ངོས་འཛིན་དང་ རྗོད་སྒྲའི་འགྱུར་བ་ཚུ་ཤེས་ཚུགས་
དགོ།
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ོབ༌ ོན༌ལག༌དེབ།
༣

སྟོན་ཚན་དང་འདི་ནང་ལུ་སྦྱར་བྱ་ཡི་གུའི་རྣམ་གཞག་ ལྷབ་མི་འདི་གིས་ ཁྱོད་ལུ་ཕན་ཐོགས་ག་ཅི་འབྱུང་ནི་
མས་ག་ སླབ་ཚུགས་དགོ།

དང་ལེན།
ལྷབ་མི་ཚུ་གིས་ ཧ་མ་གོ་བའི་གནད་དོན་རེ་ཡོད་པ་ཅིན་ ལོག་སྟེ་ར་ཧ་མ་གོ་ཚུན་ སྟོན་བྱིན། ཆ་མཉམ་གྱིས་ཤེས་པས་ ཟེར་མནོ་
བ་ཅིན་ དེ་ལས་ དེབ་རིམ་དང་པའི་ སྟོན་ཚན་གཉིས་པ་ལུ་ སྤོ་ནི་གི་གསལ་བཤད་ འབད་དགོཔ་ཨིན་ནོ།།
༢-

སྟོན༌ཚན༌གཉིས༌པ། ཁྱིམ༌ནང༌གི༌ལཱ།
ལས་དོན་དང་སྦྱོང་ལཱ།
སྟོན་ཚན་གཉིས་པ་འདི་ ལྷབ་ཚརཝ་ད་ ལྷབ་མི་ཚུ་གིས:༡

ཁྱིམ་ནང་ལུ་ འབད་དགོ་པའི་ལཱ་འགན་ མང་རབས་ཅིག་ཡོདཔ་ཧ་གོ་ཚུགས།

༢

ཁྱིམ་ནང་གི་ལཱ་ཚུ་ ནང་མི་ག་ར་གིས་རུབ་སྟེ་ འབད་དགོཔ་ཨིནམ་ཤེས་ཚུགས།

༣

ཡི་གུ་ ཀ་ ད་ ང་ ཨ་ མ་ པ་

༤

ཡི་གུ་དེ་ཚུ་ལུ་བརྟེན་པའི་ མིང་ཚིག་ཚུ་འབྲི་ལྷག་ཤེས་ཚུགས།

༥

ཨང་ཡིག་༡ ལས་༥ ཚུན་ངོས་འཛིན་དང་འབྲི་ལྷག་ཤེས་ཚུགས།

དྲུག་ ངོས་འཛིན་འབད་ཚུགས།

སྦྱོང་ལཱ་དང་པ་ - སྟོན་ཚན་ངོ་སྤྲོད།
༡-༡

སྟོན་ཚན་དང་པ་འདི་ ཁྱིམ་ནང་གྱི་ལཱ་གི་སྐོར་ལས་ཨིན་པའི་ ངོ་སྤྲོད་འབད་དགོ།

༡-༢

པར་སྟོན་ཞིནམ་ལས་ པར་འདི་ནང་ཡོད་པའི་ ཁྱིམ་ནང་གི་ལཱ་མ་འདྲཝ་ཚུ་ བཤད་པ་རྐྱབ་སྟེ་བྱིན།

༡-༣

པར་འདི་གི་སྐོར་ལས་ ཁོང་གིས་ག་ཅི་ཧ་གོ་ཡི་ག་ དེ་ནང་ཡོད་མི་གིས་མ་ཚད་པར་ གཞན་ག་ཅི་ར་སླབ་ནི་
ཡོད་ག་སྡེ་ཚན་འབད་བཟོ་སྟེ་ གོ་སྡུར་འབད་བཅུག།

༡-༤

དེ་ལས་ ཁྱིམ་ནང་གི་ལཱ་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ དྲི་བ་མ་འདྲཝ་ ག་དེ་མང་མང་བཀོད་དེ་ ལྷབ་མི་ཚུ་གི་ བསམ་
འཆར་རེ་རེ་བཞིན་དུ་སླབ་བཅུག།

༡-༥

ལྷབ་མི་གི་བསམ་འཆར་ཚུ་ སླབ་ཚར་ཞིན་ན་ཁྱིམ་དང་གི་ ལཱ་མང་ཤོས་ར་ཨམ་སྲུ་གིས་འབད་དེ་ དཀའ་ངལ་
ཡོད་མི་དེ་ བསལ་ནི་གི་དོན་ལུ་ ནང་མི་ག་ར་གིས་ འགན་ཁག་འདྲན་འདྲ་འབག་སྟེ་ ཁྱིམ་ནང་གི་ལཱ་ཚུ་རུབ་
སྟེ་ འབད་དགོཔ་ཨིན་པའི་སྐོར་ལས་བཅུད་བསྡུ་སྟེ་སླབ་བྱིན་དགོ།

སྦྱོང་ལཱ་གཉིས་པ་ - ཡི་གུའི་ངོ་སྤྲོད།
༢-༡

བྱང་ཤིང་གུ་ཡི་གུ་ ཀ་ ང་ ད་ པ་ མ་ ཨ་ དྲུགཔོ་འདི་ རེ་རེ་བཞིན་དུ་བྲིས་ཏེ་ ངོ་སྤྲོད་འབད།

༢-༢

ཡི་གུ་རེ་རེ་འབད་ ལྷབ་མི་ཚུ་ སྡེབ་གཅིག་ཁར་ སློབ་སྟོན་པའི་ ཤུལ་བདའ་སྟེ་ སླབ་བཅུག།
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ོབ༌ ོན༌ལག༌དེབ།
༢-༣

ཡི་གུ་དེ་ཚུ་ ལྷབ་མི་རེ་རེ་བཞིན་དུ་ སོ་སོ་འབད་ལྷག་བཅུག་སྟེ་ ཤེས་མ་ཤེས་བལྟ་དགོ། ཤེས་མ་ཤེས་བལྟ་
ནིའི་དོན་ལུ་སྟོན་ཆས་ ལག་ལེན་འཐབ་དགོ། དེ་ཡང་ཤོག་བྱང་(ཤོག་གུ་གྲུ་བཞིམ) གུ་ ཡི་གུ་ ཀ་ ང་ ད་
པ་ མ་ ཨ་ དྲུགཔོ་སོ་སོ་འབད་བྲིས་ཏེ་ ལྷབ་མི་ཆ་མཉམ་ལུ་བཀྲམ། བྱང་ཤིང་གུ་ཡི་གུ་དྲུགཔོ་ལས་ ག་
འབད་རུང་གཅིག་བྲིས་ཞིན་ན་ ཡི་གུ་འདི་དང་ཅོག་འཐདཔ་ ག་གི་ནང་ཡོདཔ་སྨོ? སྟོན་བཅུག་སྟེ་ལྷག་
བཅུག། དེ་བཟུམ་འབད༌ ཡི་གུ་དྲུག་ཆ་ར་ ལྷབ་མི་ག་ར་གིས་ཤེས་མ་ཤེས་བལྟ།

༢-༤

དེ་ལས་ ཡི་གུ་དྲུགཔོ་གི་ཚིག་ ཀ་ཀ་

༢-༥

ཚིག་དེ་ཚུ་ ལྷག་ཚུགས་མི་ཚུགས་ རེ་རེ་བཞིན་དུ་བལྟ་དགོ། དེ་གི་དོན་ལུ་ སྟོན་ཆས་ཤོག་བྱང་གུ་ ཀ་ཀ་
ཀ་པ

ཀ་པ་ ཟེར་མི་ཚུ་གོ་རིམ་བཞིན་དུ་རེ་རེ་འབད་ལྷག་ནི་སྟོན།

ཟེརཝ་ལ་སོགས་པའི་ཚིག་ཚུ་ ག་ར་བྲིས་ཞིན་ན་ ཆ་མཉམ་ལུ་ ཁྱབ་ཚུགསཔ་འབད་བཀྲམ། ཚིག་

དེ་ཚུ་ལས་ ག་འབད་རུང་གཅིག་བྱང་ཤིང་གུ་བྲི་ནི་དང་ དེ་མིན་རུང་ སློབ་སྟོན་པ་ ཁྱོད་རའི་ལག་པར་ ཚིག་
དེ་བཟུམ་ བྲིས་བྲིཝ་གི་ཤོག་བྱང་ཡོད་པ་ཅིན་སྟོན་ཏེ་ ཚིག་འདི་དང་ ཅོག་འཐདཔ་ ག་ལུ་ཡོད་ག་ ཟེར་
དྲིས་ཞིན་ན་སྟོན་ཏེ་ ལྷག་བཅུག།
༢-༦

ཚིག་ལྷག་ནི་ཤེས་ཞིནམ་ལས་ ཚིག་གི་དོན་དག་ཚུ་ མ་ཤེས་ཚུན་ཚོད་ རེ་རེ་བཞིན་དུ་ བཤད་དེ་བྱིན་དགོ།

༢-༧

སྟོན་ཚན་དང་པའི་ཞབས་ཁྲ་འོག་གི་འདི་སྟོན་བྱིན།
པད་མ་དྲོ་པ་ལས་ར།། ཐབ་ཁར་ལྟོ་ཅིག་འབད་དེས།། ཀ་ཀ་གཟར་ཁ་ཆུ་བཟེད།། མནོ་བསམ་ཅིག་
ཡང་གཏང་དེས།། ཀ་ཀ་གོ་ལ་འཁྱུཝ་ད།། སེམས་ཡང་སྐྱོ་སྟེ་ཨིན་མས།། པད་མ་ཕག་པའི་ལྟོ་འདི།།
འདྲོག་ཅི་འདྲོག་ཅི་བླུག་དེས།། ཀ་ཀ་གཡུར་མ་རྐྱབ་དེས།། པ་ད་མ་མལ་ཆ་བཟོ་དེས།། ཞིང་གི་ལཱ་
དང་ཁྱིམ་ལཱ།། ང་བཅས་འབད་ར་འབད་དགོ།

སྦྱོང་ལཱ་གསུམ་པ་ ༣-༡

ཡི་གུ་ངོས་འཛིན།

ཡི་གུ་ངོས་འཛིན་གྱི་དོན་ལུ་ ཡི་གུ་འདྲ་མི་ཚུ་ཐིག་འཐེན་ཏེ་ མཐུད་དགོཔ་ཡོད་མི་འདི་ བཤད་པ་རྐྱབ་སྟེ་སླབ།

སྦྱོང་དེབ་ནང་གི་ སྦྱོང་ལཱ་དང་པ་ འབད་བཅུག་ནི།
༣-༢

ལྷབ་མི་ཚུ་གིས་ རང་སོའི་སྦྱོང་དེབ་ནང་ ཡི་གུ་ཅོག་འཐད་མི་ཚུ་གི་བར་ན་ ཐིག་འཐེན་དགོཔ་ཚུ་ ཐིག་
འཐེན་བཅུག་ཞིནམ་ལས་ ཀྲིག་ཀྲི་འབད་ཕོག་མ་ཕོག་ རེ་རེ་བཞིན་དུ་ ཞིབ་དཔྱད་འབད།

༣-༣

སྒྲོམ་ནང་གི་ཡི་གུ་ ཨ་མ་ པད་མ ཟེར་མི་ཚུ་ སྦྱོང་དེབ་ནང་གི་ སྦྱོང་ལཱ་གཉིས་པ་འབད་བཅུག་སྟེ་ ངོ་ཤེས་
མ་ཤེས་ལྟ་ནི་གི་དོན་ལུ་ཡི་གུ་དེ་དང་ ཅོག་འཐད་མི་ཚུ་ལུ་ སྒོར་ཐིག་བཀལ་བཅུག་ཞིནམ་ལས་ ལྷབ་མི་ཚུ་
གིས་ངོ་རྟགས་བཀལ་ཤེས་མ་ཤེས་རེ་རེ་བཞིན་དུ་ཞིབ་དཔྱད་འབད།
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ོབ༌ ོན༌ལག༌དེབ།
སྦྱོང་ལཱ་བཞི་པ་ - ཡི་གུ་ལྷག་ནིའི་སྦྱང་བ།
༤-༡

ཨང་༡ ནང་གསལ་བྱེད་ཀྱི་ ཡི་གུ་ལྷག་ནིའི་སྦྱང་བ་འབད་ནི་གི་དོན་ལུ་ཡི་གུ་ ཀ་ ད་ ཚུ་དང་མིང་ཚིག་ ཀ་
ཀ་ མ་པ་ ཚུ་རེ་རེ་བཞིན་དུ་ སྐོར་རྒྱབ་འབད་ལྷག་བཅུག། དེ་ཡང་དང་པ་ ཨ་ཙི་རེ་ལྷག་ཚུགས་མི་དག་པ་
ཅིག་བསལ་ཏེ་ལྷག་བཅུག། དེ་གི་ཤུལ་ལས་ གོ་རིམ་བཞིན་དུ་ ལྷབ་མི་ཆ་མཉམ་ལུ་ ལྷག་བཅུག་དགོ།

སྦྱོང་ལཱ་ལྔ་པ་ - ཡི་གུ་བྲི་ནིའི་སྦྱངབ།
༥-༡

ཡི་གུ་ ཀ་ ང་ ད་ པ་ མ་ ཨ་ ཚུ་དང་མིང་ཚིག་ཀ་ཀ་ ཟེར་མི་ཚུ་ བྱང་ཤིང་གུ་བྲིས་བྱིན་ཞིན་ན་ དེ་
ལས་

༥-༢

ཁོང་རའི་འབྲི་དེབ་ནང་བྲི་བཅུག།

ཡི་གུ་འབྲི་ཐངས་སྟོན་ནིའི་དོན་ལུ་ ཨ་རྟག་ཡི་གུ་འབྲི་དོ་བཟུམ་མེན་པར་ དཔྱེ་ཟུར་ཁར་ཡོད་མི་གི་བཀལ་
ཐངས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཡི་གུ་དྲུག་པོ་རེ་རེ་བཞིན་དུ་ སྦྱོང་དེབ་ཀྱི་སྦྱོང་ལཱ་༣ པ་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ འབྲི་
ཐངས་སྟོན་བྱིན་ནི།

༥-༣

ཡི་གུ་དྲུགཔོ་འདི་གི་འབྲི་ཐངས་ དེ་ར་སྟོན་བྱིན་ཞིན་ན་ལས་ཀ་ཀ་ དང ཨ་མ་ཟུར་བའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ དཔྱེ་རེ་
བྲིས་བྱིན་ནི་མ་གཏོགས་ འབྲི་ཐངས་གོང་གསལ་བཟུམ་སྟོན་མི་དགོ།

སྦྱོང་ལཱ་དྲུག་པ་ - ཨང་ཡིག་ངོས་འཛིན།
༦-༡

ཨང་༢ ནང་ གྱངས་ཁའི་ཨང་ཡིག་ ངོས་འཛིན་འབད་ནི་ཨིནམ་ལས་ མཛུབ་མོ་གཅིག་སྟོན་ཏེ་ གྱངས་ཁ་
གཅིག་ལུ་ ཨང་ཡིག་༡

ཟེར་སྟོན་དགོ། དེ་བཟུམ་འབད༌ ཨང་ཡིག་༡ ལས་༥ ཚུན་རེ་རེ་བཞིན་དུ་ ངོས་

འཛིན་འབད་བཅུག།
༦-༢

ཨང་ཡིག་ངོས་འཛིན་གྱི་དོན་ལུ་ ཤོག་བྱང་གུ་ལུ་ཨང་ཡིག་༡ ལས་༥ ཚུན་བྲིས་ཏེ་ ཆ་མཉམ་ལུ་བཀྲམ་ཞིན་
ན་ངོས་འཛིན་འབད་བཅུག་སྟེ་ ཨང་ཡིག་༥ ཚུན་ཚོད་ག་ར་གིས་ ངོ་ཤེས་ཚུགསཔ་བཟོ།

སྦྱོང་ལཱ་བདུན་པ་ - ཨང་ཡིག་ལྷག་ནི།
༧-༡

ཨང་༣ པའི་ནང་གི་ཨང་ཡིག་ཚུ་ སེམས་ཁར་ལེགས་ཤོམ་འབད་ ངོས་འཛིན་འབད་ནི་གི་དོན་ལུ་ བྱང་ཤིང་
གུ་གོང་འོག༌དཀྲུགས་ཏེ་བྲིས་ཞིན་ན་ རེ་རེ་བཞིན་བཞིན་དུ་ལྷག་བཅུག།

༧-༢

དེ་ལས་ ཨང་ཡིག་༡ ལས་༥ ཚུན་ སྒྲོམ་ནང་གི་ཀླད་ཀོར་ གྱངས་ཁ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ འོག་ལུ་ཡོད་མི་ ཨང་
ཡིག་ངོས༌འཛིན་འབད་བཅུག།

སྦྱོང་ལཱ་བརྒྱད་པ་ - ཨང་ཡིག་བྲི་ནིའི་སྦྱང་བ།
༨-༡

འབྲི་ཐངས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་ལེགས་ཤོམ་འབད་

ཤེས་ནི་གི་དོན་ལུ་

ཨང་ཡིག་འབྲི་ཐངས་ཀྱི་

དཔེ་རིས་ཟུར་

ཁར་ཡོད་མི་ སྦྱོང་དེབ་ནང་གི་སྦྱོང་ལཱ་༤ པ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་སྟོན་དགོ།
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ོབ༌ ོན༌ལག༌དེབ།
༨-༢

ཨང་ཡིག་འབྲི་ཐངས་ ཤེས་མ་ཤེས་བལྟ་ནིའི་དོན་ལུ་ ལྷབ་མི་ཚུ་རེ་རེ་བཞིན་དུ་འབད་ བྱང་ཤིང་གུ་བྲི་བཅུག།
དེ་ལས་ ཁོང་རའི་འབྲི་དེབ་ནང་ འདྲ་བཤུས་རྐྱབ་སྟེ་བྲི་བཅུག།

༨-༣

པར་གྱི་གྱངས་ཁ་སྒྲོམ་ནང་ བྲི་ནི་འདི་ དངཔ་ར་ པར་གྱི་གྱངས་ཁ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཨང་ཡིག་བྲིས་ཟེར་བའི་
བཀོད་རྒྱ་ངག་ཐོག་ལས་བྱིན་ཏེ་ ལྷབ་མི་ཁོང་ར་གི་སྦྱོང་དེབ་ནང་གི་སྦྱོང་ལཱ་༥ པ་བྲི་བཅུག།

༨-༤

དེ་ལས་ཀྲིག་ཀྲི་འབད་ བྲིས་མ་བྲི་ཞིབ་དཔྱད་རེ་རེ་བཞིན་དུ་འབད།
སློབ་སྟོན་པའི་དྲན་གསོ།
གསལ་བྱེད་སུམ་བཅུ་གིས་ ཤོག་བྱང་སྟོན་ཆས་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ ཡི་གུ་ ཀ་ ང་ ད་ པ་ མ་ ཨ་
དྲུགཔ་ངོས་འཛིན་འབད་བཅུག།

སྟོན་ཚན་གཉིས་པའི་བཅུད་དོན།
ལྷབ་མི་ཚུ་གིས་ སྟོན་ཚན་གཉིས་པ་ ཁྱིམ་ནང་གི་ལཱ་གི་སྐོར་ལས་ ལས་དོན་ཚུ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ གནད་དོན་ཧ་གོ་དགོཔ་ཚུ་ ཤེས་
མ་ཤེས་བལྟ་ནིའི་དོན་ལུ་ འོག་གི་དོན་ཚན་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ།
༡

སྟོན་ཚན་གཉིས་པ་འདི་ནང་ལས་ ཁྱེད་ཀྱིས་གནད་དོན་གསརཔ་ ག་ཅི་ར་ཧ་གོ་ཡི་གོ?

༢

གནད་དོན་དེ་ཚུ་གིས་ ཁྱེད་ལུ་ ཕན་ཐབས་ག་དེ་སྦེ་འོང་ནི་མས་གོ?

༣

སྟོན་ཚན་འདི་ནང་གི་ གནད་དོན་ཚུ་ག་ར་ ཁྱེད་ཀྱིས་ དྭངས་འཕྲོས་འཕྲོས་འབད་ཧ་གོ་ཡི་ག?

དང་ལེན།
ལྷབ་མི་ཚུ་གིས་ ཧ་མ་གོ་བའི་གནད་དོན་རེ་ཡོད་པ་ཅིན་ ལོག་སྟེ་ར་ཧ་མ་གོ་ཚུན་ སྟོན་བྱིན། ཆ་མཉམ་གྱིས་ཤེས་པས་ ཟེར་མནོ་
བ་ཅིན་ དེ་ལས་ དེབ་རིམ་དང་པའི་ སྟོན་ཚན་གསུམ་པ་ལུ་ སྤོ་ནི་གི་གསལ་བཤད་འབད་དགོཔ་ཨིན་ནོ།
སྟོན་ཚན་གཉིས་པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་གི་གོ་དོན་དང་འགྲེལ་བཤད།
མིང་ཚིག།

འགྲེལ་བཤད།

ཀ་ཀ

- མི་གི་མིང་ལུ་སླབ་ཨིན།

ཀ་པ་

- ཆོས་ཀྱི་ཀ་རྟགས་ཆོས་ཀ་པ་ཟེར་དོ་བཟུམ། སྒྲོམ་དང་དོས་ཚུ་གི་ངོ་རྟགས་ཡང་བཀལ་སྲོལ་ཡོད།

དང་

- ཁྱོད་དང་ང།

དད་པ

- བླམ་དང་དཀོན་མཆོག་ལུ་དད་པ་བསྐྱེད་ནི།

དམ་པ་

- མི་ལེགས་ཤོམ་ཚུ་ལུ་སྐྱེས་བུ་དམ་པ་ཟེར་སླབ་ཨིན།

པད་མ

- མེ་ཏོག་གི་མིང་དང་མིའི་མིང་།
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༣-

ཨང

- ཨང་ཡིག་ཟེར་སླབ་དོ་བཟུམ་ཨིན།

མང

- གྱངས་ཁ་ལེ་ཤ།

སྟོན༌ཚན༌གསུམ༌པ། ཨ་ལོ་ལུ་ཨའི་གི་ཨོམ།
ལས་དོན་དང་སྦྱོང་ལཱ།
སྟོན་ཚན་གསུམ་པ་འདི་ ལྷབ་ཚརཝ་ད་ལྷབ་མི་ཚུ་གིས:༡

ཨ་ལོ་ལུ་ཨའི་གི་ཨོམ་འདི་ར་བཅུད་ཆེཝ་ལས་བརྟེན་ཏེ་

ནད་རིགས་བཀག་ཚུགས་པའི་ཁར་

ལྷབ་མི་གི་

གཟུགས་ཁམས་སྒྲིང་སྒྲིང་འབད་སྡོད་ནི་ཧ་གོ་ཚུགས།
༢

ཨ་ལོ་ལུ་ དམ་སྦྱིས་ནང་གི་ཨོམ་བྱིན་པ་ཅིན་ གཙང་སྦྲ་མ་ལྡནམ་ལས་ ནད་རིགས་འཁོརཝ་འཇམ་མ་ཚད་
ཟད་འགྲོ་འཐེབ་འགྱོ་དགོཔ་ཨིནམ་ཚུ་ཡང་ཧ་གོ་ཚུགས།

༣

ཨ་ལོ་ཆུང་ཀུའི་དུས་ཚོད་ལོ་ ༠ ལས་༦ ཚུན་ བདག་འཛིན་འབད་དགོཔ་ ཁག་ཆེཝ་ཨིནམ་ཤེས་ཚུགས།

༤

ཡི་གུ་ ལ་

༥

སྟོན་ཚན་དང་པ་དང་

འ་

ག

ལྔ་ངོས་འཛིན་འབད་ཚུགས།

གཉིས་པ་ནང་གི་ཡི་གུ་ཚུ་ལུ་བརྟེན་པའི་མིང་ཚིག་

འཇམ་ཏོང་ཏོ་ཚུ་འབྲི་ལྷག་ཤེས་

ཚུགས།
༦

ཨང་ཡིག་༦ ལས་༡༠ ཚུན་ངོ་ཤེས་ཚུགས་པའི་ཁར་འབྲི་ལྷག་ཡང་ ཤེས་ཚུགས།

སྦྱོང་ལཱ་དང་པ་ - དོན་ཚན་ངོ་སྤྲོད།
༡-༡

སྟོན་ཚན་གསུམ་པ་འདི་ ཨ་ལོ་ལུ་ཨའི་གི་ཨོམ་ གལ་ཆེ་བའི་སྐོར་ལས་ཨིན་པའི་ ངོ་སྤྲོད་འབད་དགོ།

༡-༢

པར་སྟོན་ཞིནམ་ད་ལས་ པར་འདི་གི་སྐོར་ལས་བཤད་པ་ རྐྱབ་བྱིན།

༡-༣

པར་འདི་གི་སྐོར་ལས་ ལྷབ་མི་ཆ་ཁྱབ་སྡེ་ཚན་བཟོ་སྟེ་ གོ་སྡུར་འབད་བཅུག།

༡-༤

ཨ་ལོ་ལུ་ཨའི་གི་ཨོམ་བྱིན་དགོཔ་དང་ མ་དགོ་པའི་སྐོར་ལས་དྲི་བ་ག་དེ་མང་མང་བཀོད་དེ་ བསམ་འཆར་
ལེན།

༡-༥

བསམ་འཆར་ཚུ་སླབ་ཚརཝ་ད་ ཨ་ལོའི་ཨའི་ག་ར་འབད་རུང་ ཨ་ལོ་ལུ་ཨའི་གི་ཨོམ་དེ་ར་ མ་གཏོགས་དམ་
སྦྱིས་ནང་གི་ཨོམ་བྱིན་ནི་ སྤང་དགོ་པའི་སྐོར་ལས་ཧ་གོ་ཚུགསཔ་བཟོ་དགོ།

སྦྱོང་ལཱ་གཉིས་པ་ - གོ་སྡུར་འབད་དེ་གོ་བ་ལེན་ནི།
༡-༡

ཨ་ལོ་ཆུང་ཀུ་གི་གདོང་ཁར་ འབད་བཏུབ་དང་འབད་མ་བཏུབ་པའི་ བྱ་སྤྱོད་ཚུ་གོ་སྡུར་འབད་བཅུག་ནི།
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༡-༢

ཨ་ལོ་སྐྱེས་ཞིནམ་ལས་ ལོ་དྲུག་གི་ནང་འཁོད་ ག་ཅི་འབད་ཁག་ཆེཝ་ཨིན་ན་ དྲིབ་བཀོད་དེ་བསམ་འཆར་
སླབ་བཅུག་ནི།

སློབ་སྟོན་པའི་དྲན་གསོ།
སློབ་སྟོན་པ་གིས་ ཨ་ལོ་ཆུང་ཀུ་ཚུ་སྐྱེས་ཞིནམ་ལས་ ལོ་དྲུག་གི་ནང་འཁོད་ལུ་ གཙོ་བོ་ར་ཨ་ལོའི་ཀླདཔ་ཚུ་
གཡོག་བཀོལ་ཡོད་མི་ཚུ་

ཡར་རྒྱས་འགྱོ་ནི་དང་

གཡོག་མ་བཀོལ་མི་ཚུ་

མར་ཉམས་འགྱོ་བའི་དུས་ཚོད་

ཨིན། འདི་འབད་ནི་འདི་གིས་ ཨ་ལོ་ཆུང་ཀུ་ཚུ་ལུ་ ཀླདཔ་ གཡོག་བཀོལ་ནིའི་རྩེད་རིགས་ སྤྲོ་བ་ཆེ་ཏོག་ཏོ་
དང་ ཡ་མཚན་ཚེ་ཏོག་ཏོ་ཚུ་སྤྲོད་དགོ། ཕམ་ཚུ་གིས་ཡང་འབད་གཞག་ ལེགས་ཤོམ་ཚུ་ དཔེ་སྟོན་འབད་
དགོཔ་ གལ་ཆེཝ་ཨིནམ་འབད་ སླབ་བྱིན་དགོ། ཨ་ལོ་སྐྱེས་ཞིནམ་ལས་ ལོ་དྲུག་གི་ནང་འཁོད་ཀྱི་ དུས་
ཚོད་འདི་ གནམ་མེད་ས་མེད་ ཁག་ཆེ་བའི་དུས་ཚོད་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ བདག་འཛིན་དང་གཅེས་སྐྱོང་ ག་དེ་
དྲག་དྲག་འབད་དགོཔ་ གལ་ཅན་ཨིན། ཨ་ལོ་ཆུང་ཀུ་བསྒང་ བདག་འཛིན་ལེགས་ཤོམ་འབད་བའི་ཕན་པ་
ག་ཅི་ར་ཡོདཔ་སྨོ་ཟེར་བ་ཅིན་ སློབ་གྲྭ་ནང་སློབ་ཕྲུག་ ལེགས་ཤོམ་དང་ མི་སྡེ་ནང་ལུ་མི་ཁུངས་ཕན་ཐོགས་
ཅན་དང་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ མི་ཁུངས་སྒྲིང་སྒྲིང་འབད་ཡོད་མི་ཚུ་ ག་ར་ཨ་ལོ་ཆུང་ཀུ་བསྒང་ལུ་ མཐོང་རྒྱ་མྱོང་མི་
དང་ ཀླདཔ་གཡོག་བཀོལ་ནིའི་ སྦྱང་བ་འཐོབ་མི་ཚུ་ མི་ཚེ་གཅིག་གི་ཡར་རྒྱས་དང་ རིག་པ་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་
གཞི་འགྱམ་བཙུགས་མི་ལུ་རག་ལསཔ་ཨིན།
གནམ་མེད་ས་མེད་ཁག་ཆེཝ་ཨིན།

འདི་འབདཝ་ལས་ཨ་ལོ་ལུ་

ཨའི་གི་ཨོམ་ར་བྱིན་ནི་འདི་ཡང་

ཨའི་གི་ཨོམ་ནང་ཟས་བཅུད་ཅན་གྱི་

ཟས་སྦྱོར་ཚུ་ཚང་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན།

ཨའི་གི་ཨོམ་འདི་གིས་ ཨ་ལོ་ལུ་ནད་གཞི་ཚུ་ལས་ བཀག་ནིའི་ཟས་སྦྱོར་ཡང་ཡོདཔ་ཨིན།།
སྦྱོང་ལཱ་གསུམ་པ་ - ཡི་གུའི་ངོ་སྤྲོད།
༣-༡

དང་པ་ར་བྱང་ཤིང་གུ་ཡི་གུ་ ལ་

༣-༢

ཡི་གུ་རེ་རེ་བཞིན་དུ་ ལྷབ་མི་ཚུ་སྡེབ་གཅིག་ཁར་འབད་ སློབ་སྟོན་པའི་ཤུལ་བདའ་སྟེ་སླབ་བཅུག།

༣-༣

དེ་ལས་ ཡི་གུ་དེ་ཚུ་ ལྷབ་མི་རེ་རེ་བཞིན་དུ་སོ་སོར་འབད་ལྷག་བཅུག་སྟེ་ ཤེས་མ་ཤེས་བལྟ་དགོ། ཤེས་མ་

འ་

ག་ ལྔཔོ་འདི་རེ་རེ་བཞིན་དུ་བྲིས་ཏེ་ ངོ་སྤྲོད་འབད།

ཤེས་བལྟ་ནིའི་དོན་ལུ་ སྟོན་ཆས་ལག་ལེན་འཐབ་དགོ། དེ་ཡང་ཤོག་བྱང་གུ་ཡི་གུ་ ལ་

འ་

ག་ བྲིས་ཏེ་ལྷབ་མི་ཆ་མཉམ་ལུ་བཀྲམ། བྱང་ཤིང་གུ་ཡི་གུ་ལྔཔོ་ལས་ ག་འབད་རུང་གཅིག་བྲིས་ཞིན་ན་ ཡི་
གུ་འདི་དང་ཅོག་འཐདཔ་ག་གི་ནང་ཡོདཔ་སྨོ? སྟོན་བཅུག་སྟེ་ལྷག་བཅུག། དེ་བཟུམ་འབད་དེ་ ཡི་གུ་ལྔཔོ་ཆ་
ར་ལྷབ་མི་ག་ར་གིས་ ཡིག་ངོ་ཤེས་མ་ཤེས་བལྟ།
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༣-༤

ཡི་གུ་ལྔཔོ་གི་ཚིག་ ལང་ ལམ ཟེར་མི་ཚུ་གོ་རིམ་བཞིན་དུ་ རེ་རེ་འབད་ལྷག་ནི་སྟོན།

༣-༥

ཚིག་དེ་ཚུ་

ངོ་ཤེས་ཚུགས་མི་ཚུགས་རེ་རེ་བཞིན་དུ་བལྟ་དགོ།

དེ་གི་དོན་ལུ་སྟོན་ཆས་ཤོག་བྱང་གུ་

ལང་

ལམ་ ཟེརཝ་ ལ་སོགས་པའི་ཚིག་ཚུ་ ག་ར་བྲིས་ཞིན་ན་ ཆ་མཉམ་ལུ་ཁྱབ་ཚུགསཔ་འབད་བཀྲམ། ཚིག་དེ་
ཚུ་ལས་ ག་འབད་རུང་གཅིག་བྱང་ཤིང་གུ་བྲིས་ཞིན་ན་ཚིག་དེ་དང་ ཅོག་འཐདཔ་ ག་ལུ་ཡོད་ག་ སྟོན་ཟེར་
སླབ་སྟེ་ ལྷག་བཅུག།
༣-༦

ཚིག་ལྷག་ནི་ ཤེས་ཞིནམ་ད་ལས་ ཚིག་གི་དོན་དག་ཚུ་ མ་ཤེས་ཚུན་ཚོད་རེ་རེ་བཞིན་དུ་བཤད་དེ་བྱིན།

༣-༧

སྟོན་ཚན་༣ པའི་ཞབས་ཁྲ་འདི་སྟོན་བྱིན།

རང་གི་ཤ་ལས་མཆེད་པའི།།

གཅེས་གཅེས་ཕངས་ཕངས་ཨ་ལོ།།

པར།།ཨའི་གི་ཨོམ་ར་བྱིན་དགོ། ཨའི་གི་ཨོམ་མའི་ནང་ལུ།།

ཤེལ་དམ་ཨོམ་ཚུ་མེན་

ཟས་བཅུད་སྣ་ཚོགས་ཚང་ཡོད།།

ཟས་བཅུད་ཟ་འཐུང་གཞན་ལས།། ཨའི་གི་ཨོམ་ར་བཅུད་ཆེ།།

སྦྱོང་ལཱ་བཞི༌པ་ - ཡི་གུ་ངོས་འཛིན།
༤-༡

ཡི་གུ་འདྲ་མི་ཚུ་ཐིག་འཐེན་ཏེ་མཐུད་དགོཔ་ཡོད་མི་འདི་ བཤད་པ་རྐྱབ་སྟེ་སླབ།

༤-༢

ལྷབ་མི་ཚུ་གིས་

རང་སོའི་དཔེ་དེབ་ནང་གི་ཡི་གུ་ཅོག་འཐད་མི་ཚུ་གི་བར་ན་

ཐིག་འཐེན་དགོཔ་ཡོད་མི་ཚུ་

ཐིག་འཐེན་བཅུག་ཞིནམ་ལས་ ཀྲིག་ཀྲི་འབད་ཕོག་མ་ཕོག་ རེ་རེ་བཞིན་དུ་ཞིབ་དཔྱད་འབད། སྦྱོང་དེབ་ནང་
གི་སྦྱོང་ལཱ་༡ པ་འབད་བཅུག་ནི།
༤-༣

སྒྲོམ་ནང་གི་ཡི་གུ་ངོ་ཤེས་མ་ཤེས་ལྟ་ནིའི་དོན་ལུ་

ཡི་གུ་ཅོག་འཐད་མི་ཚུ་ལུ་སྒོར་ཐིག་(༠) བཀལ་དགོ་པའི་

སྐོར་ལས་ བཤད་པ་རྐྱབ་སྟེ་བྱིན། སྦྱོང་དེབ་ནང་གི་སྦྱོང་ལཱ་༢ པ་འབད་བཅུག།
༤-༤

དེ་ལས་ ལྷབ་མི་ཚུ་ལུ་ ཁོང་ར་གིས་འབྲི་དེབ་ནང་ ངོ་རྟགས་བཀལ་ཟེར་སླབ་ཞིནམ་ལས་ ཁོང་ཚུ་གིས་ངོ་
རྟགས་བཀལ་ ཤེས་མ་ཤེས་རེ་རེ་བཞིན་དུ་ ཞིབ་དཔྱད་འབད།

སྦྱོང་ལཱ་ལྔ་པ་ - ཚིག་གི་ངོས་འཛིན།
༥-༡

ཚིག་དང་ཚིག་བསྒྲིག་ནི་འདི་ ཚིག་ཤེས་མ་ཤེས་བལྟ་ནིའི་དོན་ལུ་ ཚིག་ཅོག་འཐད་མི་ཚུ་ཐིག་འཐེན་ཏེ་བྲི་
བཅུག། སྦྱོང་དེབ་ནང་གི་སྦྱོང་ལཱ་༣ པ་འབད་བཅུག་ནི།

༥-༢

ལྷབ་མི་ཚུ་གིས་ ཚིག་མཐུད་ནི་ཤེས་མ་ཤེས་ རེ་རེ་བཞིན་དུ་བལྟ་སྟེ་ ཞིབ་དཔྱད་འབད།
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ོབ༌ ོན༌ལག༌དེབ།
༥-༣

ཚིག་དང་པར་བསྒྲིག་ནི་འདི་ཡང་ ཚིག་ངོས་འཛིན་འབད་ཚུགས་མི་ཚུགས་བལྟ་ནི་ ཨིནམ་ལས་ པར་གྱི་མིང་
ག་ཨིན་མི་ཚུ་པར་དང་གཅིག་ཁར་

ཐིག་འཐེན་ཏེ་མཐུད་བཅུག་ཞིན་ན་

ཁོང་ལྷབ་མི་ཚུ་གིས་ཤེས་མ་ཤེས་

ཞིབ་དཔྱད་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ སྦྱོང་དེབ་ནང་གི་སྦྱོང་ལཱ་༤ པ་འབད་བཅུག་ནི།
སྦྱོང་ལཱ་དྲུག༌པ་ - ཡི་གུ་ལྷག་ནི།
༥-༡

ཡི་གུ་ལྷག་ནིའི་སྦྱང་བ་འབད་ནི་གི་དོན་ལུ་ཨང་༡ པ་ནང་ ཡོད་མི་གི་ ཡི་གུ་དང་མིང་ཚིག་ཚུ་རེ་རེ་བཞིན་དུ་
འབད་ སྐོར་རྒྱབ་འབད་ལྷག་བཅུག། དེ་ཡང་དང་པ་ ཨ་ཙི་རེ་ལྷག་ཚུགས་མི་ གཅིག་བསལ་ཏེ་ལྷག་བཅུག།
དེ་གི་ཤུལ་ལས་ གོ་རིམ་བཞིན་དུ་འབད་ ཆ་མཉམ་ར་  རེ་རེ་བཞིན་དུ་འབད་  ལྷབ་བཅུག་དགོ།

སྦྱོང་ལཱ་བདུན༌པ་ - ཡི་གུ་བྲི་ནིའི་སྦྱང་བ།
༦-༡

ཡི་གུ་བྲི་ནི་སྦྱང་བ་འབད་ནི་འདི་ སྟོན་ཚན་གཉིས་པའི་ཨང་༢ ནང་ཡོད་མི་གི་ཚིག་ ཨོམ་ གང་ ལྷབ་མི་
མང་ ཟེར་མི་ཚུ་ བྱང་ཤིང་གུ་ འབྲི་ཐངས་དཔེ་སྟོན་འབད་བྱིན་ནི།

༦-༢

བྱང་ཤིང་གུ་འབྲི་མི་ ཡི་གུ་དེ་དང་ཅོག་འཐདཔ་འབད་ ལྷབ་མི་ཁོང་རའི་ སྦྱོང་དེབ་ནང་འབྲི་ཐངས་སྦྱང་བ་
ག་དེ་མང་མང་འབད་བཅུག།

༦-༣

སྦྱོང་དེབ་ནང་གི་སྦྱོང་ལཱ་༥ པ་འབད་བཅུག་ནི།

གོང་གསལ་ཡི་གུ་གསརཔ་ཚུ་གི་ འབྲི་ཐངས་ཤེས་ཞིནམ་ད་ལས་ ལྷག་དེབ་དང་ཡོད་པའི་ ཨོམ་ གང་
ལྷབ་མི་ མང་ཟེར་མི་ཚིག་ འདི་ཚུ་ཡང་ བྲི་ནི་གི་སྦྱང་བ་འབད་བཅུག།

༦-༤

ཁོང་རའི་སྦྱོང་དེབ་ནང་ ཡི་གུ་བྲི་ནིའི་སྦྱང་བ་འབདཝ་ད་ སྐོར་ར་རྐྱབ་བལྟ་ཞིནམ་ལས་ མ་ཤེས་མི་ཚུ་ལུ་
གྲོགས་རམ་འབད་བྱིན་ནི།

སྦྱོང་ལཱ་བརྒྱད་པ་ - ཚིག་བཟོ་ནི་གི་སྦྱང་བ།
༧-༡

ཨང་༣ པ་འདི་ཡི་གུ་ ལ་ ག ཚུ་ལུ་ ན་རོ་དང་གི་གུ་བཀལ་ཏེ་ ཚིག་བཟོ་ནི་གི་སྦྱང་བ་འབད་ནི་ཨིནམ་ལས།
བཤད་པརྐྱབ་ཞིནམ་ལས་ བྱང་ཤིང་གུ་བྲིས།

དེ་ཡང་དཔེར་ན། ཡི་གུ་ འ གུ་ ན་རོ་བཀལ་ཏེ་ (+

= འོང་) ཟེར་མི་གི་ ཚིག་བཟོ་ལུགས་ ཚར་གཅིག་བྲིས་ཏེ་ དཔེ་སྟོན་འབད།
༧-༢

དེ་ལས་ ཡི་གུ་གཞན་ ལ་ ག་ ང་ གུ་

ཚུ་ ཁོང་ར་ལྷབ་མི་ཚུ་ལུ་བཀལ་བཅུག་སྟེ་ ཚིག་

བཟོ་ནིའི་སྦྱང་བ༌ རང་སོའི་འབྲི་དེབ་ནང་འབད་བཅུག།
༧-༣

སྦྱང་བ་འབདཝ་ད་ སྐོར་ར་རྐྱབ་སྟེ་བལྟ་དགོ། དེ་བསྒང་ འབྲི་ཐངས་ཀྱིགོ་རིམ་ཚུ་ ཚུལ་དང་ལྡན་མ་ལྡན་
བལྟ་སྟེ་སྟོན་བྱིན།
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ོབ༌ ོན༌ལག༌དེབ།
སྦྱོང་ལཱ་དགུ་པ་ - ཨང་ཡིག་སྦྱང་བ།
༨-༡

སྟོན་ཚན་གསུམ་པའི་༤ པ་དེ་ཨང་ཡིག་༦ ལས་༡༠ ཚུན་ལྷབ་ནི་ཨིནམ་ལས་ དང་པ་ར་ བྱང་ཤིང་གུ་ ཐིག་
རྟགས་༦

བྲིས་ཏེ་

དེ་ནང་གྱངས་ཁ་

ག་དེ་ཅིག་འདུག་ཟེར་ལྷབ་མི་ལུ་དྲིས།

དྲུག་ཨིན་མས་ཟེར་བ་ཅིན་

དྲུག་ཟེར་མི་འདི་ཨང་ཡིག་ནང་ འ་ནེ་སྦེ་བྲི་ནི་ཟེར་ ཨང་ཡིག་༦ བྲིས་ཏེ།
༨-༢

དཔེ་འདི་བཟུམ་ཨང་ཡིག་༡༠ ཚན་བྲིས་ཏེ་ལྷབ་མི་ག་ར་གིས་ཨང་ཡིག་༡༠ ཚུན་ ངོ་ཤེས་ཚུགསཔ་བཟོ།

༨-༣

ཨང་ཡིག་ངོས་འཛིན་གྱི་དོན་ལུ་ ཤོག་བྱང་གུ་ཨང་ཡིག་༦ ལས་༡༠ ཚུན་ བྲིས་ཏེ་ཆ་མཉམ་ལུ་བཀྲམ་ཞིན་ན་
ངོས་འཛིན་འབད་བཅུག་སྟེ་ ཨང་ཡིག་༡༠ ཚུན་ཚོད་ངོ་ཤེསཔ་བཟོ།

སྦྱོང་ལཱ་བཅུ༌པ་ - ཨང་ཡིག་བྲི་ནིའི་སྦྱང་བ།
༩-༡

ཨང་ཡིག་འདྲ་བཤུས་རྐྱབ་ནི་འདི་ ཨང་ཡིག་བྲི་ནིའི་སྦྱང་བ་འབད་ནི་ཨིནམ་ལས་ དངཔ་ར་བྱང་ཤིང་གུ་ཨང་
ཡིག་༡ ལས་༡༠ ཚུན་ བྲིས་ཏེ་ བཞག་ཞིན་ན་ ལྷབ་མི་ཁོང་ར་གི་སྦྱོང་དེབ་ནང་ འདྲ་བཤུས་རྐྱབ་སྟེ་ བྲི་
བཅུག་དགོ།

༩-༢

ཨང་ཡིག་འབྲི་ཐངས་ཀྱི་ ལམ་ལུགས་ལེགས་ཤོམ་འབད་ ཤེས་ནི་གི་དོན་ལུ་ ཨང་ཡིག་འབྲི་ཐངས་༡ ལས་༥
ཚུན་ སྟོན་ཚན་གཉིས་པའི་ནང་ སྟོན་ཚར་བའི་ལྷག་མ་ཨང་ཡིག་༦ ལས་༡༠ ཚུན་ ཟུར་ཁ་གི་དཔེ་རིས་
ལྟར་དུ་ སྦྱོང་དེབ་ནངགི་ སྦྱོང་ལཱ་༦པ ་འབད་བཅུག་ནི།

༩-༣

ཨང་ཡིག་འབྲི་ཐངས་ ཤེས་མ་ཤེས་བལྟ་ནིའི་དོན་ལུ་ ལྷབ་མི་ཚུ་རེ་རེ་བཞིན་དུ་འབད་ བྱང་ཤིང་གུ་བྲི་བཅུག།
དེ་ལས་ ཁོང་རའི་ འབྲི་དེབ་ནང་ འདྲ་བཤུས་རྐྱབ་སྟེ་བྲི་བཅུག།

༩-༤

ཨང་ཡིག་ བྲི་ཤེས་མ་ཤེས་བལྟ་ནིའི་དོན་ལུ་ སྦྱོང་དེབ་ནང་གི་སྦྱོང་ལཱ་འབད་བཅུག།་

༩-༥

དེ་ལས་ ལྷབ་མི་ཁོང་རང་ཚུ་ལུ་ ཁོང་རང་གི་ལག་པར་ཡོད་མི་སྦྱོང་དེབ་ནང་ ཨང་ཡིག་བྲི་བཅུག་སྟེ་ ཀྲིག་
ཀྲི་བྲི་ཤེས་མ་ཤེས་ ཞིབ་དཔྱད་རྐྱབ།
སློབ་སྟོན་པའི་དྲན་གསོ།
གསལ་བྱེད་སུམ་ཅུ་གིས་ ཤོག་བྱང་སྟོན་ཆས་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ ཡི་གུ་ ལ་ ག་ ང་ ངོས་འཛིན་འབད་
བཅུག་ནི་དང་ སྟོན་ཚན་པ་དང་པ་ནང་ ལྷབ་མི་ཡི་གུ་ ཀ་ ང་ ད་ པ་ མ་ ཨ་ ཚུ་ སྐྱོར་སྦྱང་འབད་ནི།

སྟོན་ཚན་གསུམ་པའི་བཅུད་དོན།
ལྷབ་མི་ཚུ་གིས་ སྟོན་ཚན་གསུམ་པའི་ནང་ ལྷབ་མི་ལུ་ཁབ་བཙུགས་དགོ་པའི་ ལས་དོན་དང་སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་དང་ འཁྲིལ་བའི་གནད་
དོན་ཚུ་ ཤེས་མ་ཤེས་བལྟ་ནིའི་དོན་ལུ་ འོག་གི་དོན་ཚན་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ།
༡

སྟོན་ཚན་གསུམ་པ་འདི་ནང་ལས་ ཁྱེད་ཀྱིས་ གནད་དོན་གསརཔ་ ག་ཅི་ར་ཧ་གོ་ཡི་གོ?
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ོབ༌ ོན༌ལག༌དེབ།
༢

གནད་དོན་དེ་ཚུ་གིས་ ཁྱེད་ལུ་ཕན་ཐབས་ ག་དེ་སྦེ་འོང་ནི་མས་གོ?

༣

སྟོན་ཚན་འདི་ནང་གི་ གནད་དོན་ཚུ་ག་ར་ ཁྱེད་ཀྱིས་དྭངས་འཕྲོས་འཕྲོས་འབད་ཧ་གོ་ཡི་ག?

དང་ལེན།
ལྷབ་མི་ཚུ་གིས་ ཧ་མ་གོ་བའི་གནད་དོན་རེ་ཡོད་པ་ཅིན་ ལོག་སྟེ་ར་ཧ་མ་གོ་ཚུན་ཚོད་སྟོན་བྱིན། ཆ་མཉམ་གྱིས་ཤེས་པས་ ཟེར་
མནོ་བ་ཅིན་ དེབ་རིམ་དང་པའི་ སྟོན་ཚན་བཞི་པ་ལུ་ སྤོ་ནི་གི་གསལ་བཤད་འབད་དགོཔ་ཨིན་ན།
སྟོན་ཚན་གསུམ་པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་གི་འགྲེལ་བཤད།
མིང་ཚིག།

འགྲེལ་བཤད།

ལང་

-

རང་ལུ་དགོཔ་རང་ལུ་ལང་ཟེར་སླབ་དོ་བཟུམ།

ལམ་

-

མི་དང་སེམས་ཅན་ཚུ་འགྱོ་སའི་ལམ།

ལགཔ་

-

མི་དང་སེམས་ཅན་གྱི་ལགཔ།

ཨ་ལོ

-

ཨ་ལོ་ཆུང་ཀུ།

དོང་

-

སའི་དོང་། ཤིང་དོང་སྤེད་ཟེར་དོ་བཟུམ།

མོ

-

ཨམ་སྲུ།

ཨོམ་

-

བའི་ཨོམ། ཨའི་གི་ཨོམ།

འམ་

-

སེམས་ཅན་འ་དོམ།

འོང

-

ཕ་ལས་འོང་ནི། ལཱ་འབད་འོང་།

དཀའ་ངལ་

-

ལཱ་ཁག།

དགའ་

-

སེམས་དགའ་ནི།

གང་

-

ཧོད་ནང་ཆུ་གང་ནི།

དགོ

-

དགོཔ་བཅའཝ་ཚུ།

མི

-

ང་བཅས་མི་ལུས་རིན་པོ་ཆེ་ཟེར་དོ་བཟུམ།

ཨའི

-

ཨ་ལོའི་ཨའི། ཨའི་གི་དྲིན།

གི་

-

འབྲེལ་སྒྲ་ངེ་གི་ རང་གི་ཟེར་དོ་བཟུམ།
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ོབ༌ ོན༌ལག༌དེབ།
༣-

སྟོན་ཚན་བཞི་པ། གཉེན་མ་ཧ།
ལས་དོན་དང་སྦྱོང་ལཱ།
སྟོན་ཚན་བཞི་པ་འདི་ ལྷབ་ཚརཝ་ད་ལྷབ་མི་ཚུ་གིས།
༡

གཉེན་རྐྱབ་ནི་ཧ་བ་ཅིན་ དང་པ་ཨའི་ལུ་ཉེན་ཁ་ཆེ་ གཉིས་པ་ཨ་ལོ་ ཟླཝ་མ་ཚངམ་འབད་སྐྱེ་ནི། གསུམ་པ་
ཨ་ལོ་ཤོར༌ནི་གི་ཉེན་ཁ་ཡོདཔ་ཨིན།

དེ་གིས་མ་ཚད་

ཨ་ལོ་བདག་འཛིན་འབད་མ་ཤེས་པའི་

དཀའ་ངལ་

འཐོན་ནི་ཨིནམ་ཧ་གོ་ཚུགས།
༢

ཡི་གུ་ ཉ༌

ཧ་ ན་ བཞི་པོ་ངོས་འཛིན་འབད་ཚུགས།

༣

སྟོན་ཚན་དང་པ་ལས་གསུམ་པ་ཚུན་གྱི་ ཡི་གུ་ཚུ་ལུ་བརྟེན་པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ འབྲི་ལྷག་ཤེས་ཚུགས།

༤

ཨང་ཡིག་༡༡ ལས་༢༠ ཚུན་ངོས་འཛིན་དང་འབྲི་ལྷག་ཤེས་ཚུགས།

སྦྱོང་ལཱ་དང་པ་ - དོན་ཚན་ངོ་སྤྲོད།
༡-༡

སྟོན་ཚན་བཞི་པ་འདི་ གཉེན་རྐྱབ་ནི་ཧ་བ་ཅིན་ དཀའ་ངལ་ལེ་ཤ་ཡོད་པའི་སྐོར་ལས་ཨིན་པའི་ངོ་སྤྲོད་འབད།

༡-༢

པར་སྟོན་ཞིནམ་ལས་ ཁྱིམ་དང་ཨ་ལོ་མང་པ་ཅིན་དཀའ་ངལ་དང་ སྟབས་མ་བདེཝ་མང་བའི་སྐོར་ལས་བཤད་
པ་རྐྱབ་སྟེ་བྱིན།

༡-༣

པར་འདི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ག་ཅི་ཧ་གོ་ཡི་ག་ ལྷབ་མི་ཚུ་སྡེ་ཚན་བཟོ་སྟེ་ གོ་སྡུར་འབད་བཅུག།

༡-༤

གཉེན་ཧཝ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ དཀའ་ངལ་འབྱུང་ག་མི་འབྱུང་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ དྲི་བ་ག་དེ་མང་མང་བཀོད་དེ་ ལྷབ་
མི་ རེ་རེ་བཞིན་གྱི་ བསམ་འཆར་ལེན།

༡-༥

བསམ་འཆར་ག་ར་ཐོབ་ཚརཝ་ད་གཉེན་ཧ་བ་ཅིན་

རང་གི་གཟུགས་ལུ་གནོད་པ་ཡོདཔ་མ་ཚད་

ཨ་ལོའི་ཚེ་

སྲོག་ལུ་ཡང་ཉེན་ཁ་ཡོདཔ་ཨིན། དེ་མཚད་ ཨ་ལོ་མངམ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ ཁྱིམ་ནང་རྒྱུ་ནོར་ལོངས་སྤྱོད་ཀྱིས་མ་
ལང་པའི་དཀའ་ངལ་དང་ཨ་ལོ་ཚུ་ལུ་ཤེས་ཡོན་བྱིན་མ་ཚུགས་པའི་

དཀལ་ངལ་ཚུ་

མི་འབྱུང་ནིའི་དོན་ལུ་

གཉེན་ཧ་སྟེ་རྐྱབ་ནི་མི་འོང་ཟེར་བའི་གནད་དོན་ཚུ་ གོ་བརྡ་འཕྲོད་ཚུགསཔ་འབད་སླབ།
སྦྱོང་ལཱ་གཉིས་པ་ - ཡི་གུའི་ངོ་སྤྲོད།
༢-༡

བྱང་ཤིང་གུ་ཡི་གུ་ ཉ་

༢-༢

ཡི་གུ་རེ་རེ་བཞིན་དུ་ ལྷབ་མི་ཚུ་སྡེབ་གཅིག་ཁ་འབད་ སློབ་སྟོན་པའི་ཤུལ་བདའ་སྟེ་སླབ་བཅུག།

༢-༣

དེ་ལས་ ཡི་གུ་དེ་ཚུ་ཁོང་ར་ ལྷབ་མི་རེ་རེ་བཞིན་དུ་ སོ་སོ་འབད་ལྷག་བཅུག་སྟེ་ ཤེས་མ་ཤེས་བལྟ་དགོ།

ཧ་ ན་ བཞི་པོ་རེ་རེ་བཞིན་དུ་བྲིས་ཏེ་ ངོ་སྤྲོད་འབད།
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ོབ༌ ོན༌ལག༌དེབ།
༢-༤

ཤེས་མ་ཤེས་བལྟ་ནིའི་དོན་ལུ་ སྟོན་ཆས་ལས་ལེན་འཐབ་དགོ། དེ་ཡང་ ཤོག་བྱང་ གུ་ཡི་གུ་ ཉ་
ཧ་ ན་ བཞི་པོ་བྲིས་ཏེ་ ལྷབ་མི་ཚུ་ལུ་སྤྲོད་ཞིན་ན་ སློབ་སྟོན་པ་རང་གིས་ བྱང་ཤིང་གུ་ཡི་གུ་དེ་ཚུ་ལས་ ག་
འབད་རུང་གཅིག་བྲིས་ཞིན་ན་ ཡི་གུ་དེ་དང་ཅོག་འཐད་པའི་ ཤོག་བྱང་ག་གི་ནང་ ཡོདཔ་སྨོ? སྟོན་ཟེར་
སླབ་སྟེ་ ལྷག་བཅུག།

༢-༥

དེ་བཞིན་དུ་ ཉ་ ཉལ་ གཉེན་ ཟེར་མི་གི་མིང་ཚིག་འདི་ཚུ་རེ་རེ་འབད་ གོ་རིམ་བཞིན་དུ་ལྷག་ནི་སྟོན།

༢-༦

ཚིག་ལྷག་ནི་ཤེས་ཞིནམ་ད་ལས་ ཚིག་དེ་ཚུ་གི་གོ་བ་ག་ཅི་ཨིན་ན་ རེ་རེ་བཞིན་དུ་མ་ཤེས་ཚུན་ཚོད་སྟོན་བྱིན།

༢-༨

སྟོན་ཚན་བཞི་པའི་ཞབས་ཁྲ་འདི་སྟོན་བྱིན།
ལོ་ན་ཆུང་བའི་བསྒང་ལས།། གཉེན་འབྲེལ་ཧ་ནི་མི་འོང་།། གཉེན་འབྲེལ་ཧ་ནི་དེ་གིས། །གནོད་
པ་རང༌ལུ་ཤ་ཡོད་ལོ། །དང་པ་གཟུགས་ལུ་གནོད་ནི། །གཉིས་པ་ཨ་ལོ་མངམ་ད། །ཟ་འཐུང་
དཀའ་ངལ་འཐོན་འོང་། །གསུམ་པ་ཡོན་ཏན་དཀའ་ངལ། །བཞི་པ་གཡོག་གི་དཀའ་ངལ།།
དཀའ་ངལ་ཙང་ཙ་ཨིན་མས། །དཀའ་ངལ་བསལ་ནིའི་དོན་ལུ། །གཉེན་འབྲེལ་འབད་ནི་མ་ཧ།།

སྦྱོང་ལཱ་གསུམ་པ་ - ཡི་གུ་ངོས་འཛིན།
༣-༡

ཡི་གུ་ངོས་འཛིན་གྱི་དོན་ལུ་ཨང་༡ ནང་གསལ་ལྟར་ སྒྲོམ་ནང་གི་ཡི་གུ་ ཉ་ ཧ་ ན་ དེ་ཚུ་ངོས་འཛིན་
འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ སྦྱོང་དེབ་ནང་གི་ སྦྱོང་ལཱ་དང་པ་ འབད་བཅུག།

༣-༢

དེ་ལས་ ལྷབ་མི་ཚུ་ལུ་ ཁོང་རའི་སྦྱོང་དེབ་ནང་ ངོ་རྟགས་བཀལ་བཅུག་ཞིན་ན་ལས་ ཀྲིག་ཀྲི་འབད་
བཀལ་ཚུགས་མ་ཚུགས་ ཞིབ་དཔྱད་འབད་དེ་བལྟ།

༣-༣

གལ་སྲིད་ཡི་གུ་ངོས་འཛིན་འབད་ནི་ལུ་ དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་ཅིན་ ཤོག་བྱང་གི་སྟོན་ཆས་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་
ཚུ་གོང་ལས་རིགས་བསྒྲེས་ཏེ་ སྐབས་འཐོབ་བལྟ་སྟེ་འབད་དགོ།

སྦྱོང་ལཱ་བཞི་པ་ - ཚིག་གི་ངོས་འཛིན།
༤-༡

མིང་ཚིག་དེ་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ བྱིན་ཞིན་ན་ལས་ མིང་ཚིག་དེ་ཚུ་གི་དོན་དག་ག་ཅི་ཨིན་ན་ པར་འབད་བྲིས་ཏེ་ཡོདཔ་
ལས་ ལྷབ་མི་ཚུ་གིས་ པར་དང་པ ར་གྱི་ མིང་ག་ཨིན་མིའི་བར་ན་ཐིག་འཐེན་ཏེ་ མཐུད་ནི་གི་སྦྱང་བ་ སྦྱོང་
དེབ་ནང་གི་སྦྱོང་ལཱ་༢ པ་འབད་བཅུག།

༤-༢

ལྷབ་མི་ག་ར་ལུ་ སྦྱོང་ལཱ་དེ་འབད་བཅུག་ཞིན་ན་ལས་ དེའི་ཤུལ་ལས་ རེ་རེ་བཞིན་དུ་ཀྲིག་ཀྲི་འབད་ ཚུགས་
མ་ཚུགས་ ཞིབ་དཔྱད་འབད་དགོ།
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ོབ༌ ོན༌ལག༌དེབ།
སྦྱོང་ལཱ་ལྔ་པ་ - ཡི་གུ་ལྷག་ནིའི་སྦྱང་བ།
༥-༡

ཨང་༡ པ་འདི་ཡི་གུ་ལྷག་ནིའི་སྦྱང་བ་འབད་ནི་ཨིན། དེ་ནང་ ཡོད་མི་གི་ཡི་གུ་དང་མིང་ཚིག་ཚུ་ རེ་རེ་བཞིན་
དུ་འབད་ ལྷབ་མི་ཚུ་སྐོར་རྒྱབ་ འབད་དེ་ལྷག་བཅུག། དེ་ཡང་ དང་པ་ཧ་ལམ་ཤེས་མི་ཚུ་ལས་འགོ་བཙུགས་
ཏེ༌

༥-༢

དེ་བཞིན་དུ་འབད་ཨང་༢ ནང་གསལ་ལུ་ཚིག་དང་རྗོད་ཚིག་ ཧ་ ལམ་ ལོ་ན་ མ་ ལང་ ཟེར་མི་ཚུ་
ལྷག༌ནིའི་སྦྱང་བ་ འབད་བཅུག། ལྷག་ནིའི་སྦྱང་བ་འབད་ཐངས་ཚུ་ གོང་གི་ཡི་གུ་དང་ མིང་ཚིག་ཚུ་ལྷག་ནིའི་
སྦྱང་བ་འབད་ཐངས་དང་

ཅོག་འཐདཔ་འབད་

འབད་བཅུག། ལྷག་བཅུག་ནི་དང་

དེའི་ཤུལ་ལས་

ཆ་

མཉམ་ར་རེ་རེ་འབད་ ལྷག་བཅུག་དགོ།
སྦྱོང་ལཱ་དྲུག་པ་ - ཡི་གུ་བྲི་ནིའི་སྦྱང་བ།
༦-༡

ཡི་གུ་བྲི་ནིའི་སྦྱང་བ་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ སྦྱོང་དེབ་ནང་ཡོད་མིའི་ ཀོ་ དི་ ངོ་ ཚུ་ མ་སྟོན་པའི་ཧེ་མར་ སྟོན་
ཚན་འདི་ནང་གི་ཡི་གུ་གསརཔ་ ཉ་ན་ཧ་ ཚུ་ རེ་རེ་བཞིན་དུ་འབྲི་ཐངས་སྟོན་བྱིན། དེ་ལས་ སྦྱོང་དེབ་ནང་
གི་ སྦྱོང་ལཱ་༣ པ་འབད་བཅུག།

༦-༢

དེ་ལས་ བྱང་ཤིང་གུ་འབྲི་མི་དེ་ལས་ ལྷབ་མི་ཚུ་ཁོང་རའི༌འབྲི་དེབ་ནང་ འདྲ་བཤུས་རྐྱབ་སྟེ་བྲི་བཅུག། ཡི་གུ་
བྲི་ནིའི་སྦྱང་བ་འཐོབ་ནིའི་དོན་ལུ་ ཡི་གུ་དེ་ཚུ་ཚར་རེ་བྲིས་ཏེ་ བཞག་ནི་མེན་པར་ ཁོང་ལུ་དུས་ཚོད་ག་ཐོབ་
དང་བསྟུན་ཏེ་ ཚར་གཉིས་གསུམ་ལ་སོགས་པ་ གདེ་མང་མང་ ལོག་ཅི་ར་བྲི་བཅུག་དགོཔ་ཨིན།

༦-༣

ཡི་གུ་བྲི་ནི་སྦྱང་བ་འབདཝ་ད་ སློབ་དཔོན་གྱིས་སྐོར་ར་རྐྱབ་སྟེ་ བལྟ་བཞིན་ན་འབྲི་ཐངས་དང་ འདྲེན་བཀལ་
ཐངས་ཚུ་ཤེས་མ་ཤེས་བལྟ་སྟེ་ ཞིབ་དཔྱད་འབད།

༦-༤

ཡི་གུ་གསརཔ་དེ་ཚུ་ བྲི་ཤེས་ཞིན་ན་ལས་ ཀོ་ དི་ ངེ་ ལ་སོགས་པའི་ཚིག་ཚུ་ཡང་རིམ་པ་བཞིན་དུ་བྲི་ནི་གི་
སྦྱང་བ་འབད་བཅུག།

༦-༥

ཨང་༤

པའི་ནང་གི་རྗོད་ཚིག་བྲི་ནིའི་སྦྱང་བ་འབད་ལུགས་ཚུ་ཡང་

ག་ར་གོང་གསལ་ལྟར་དུ་རིགས་བསྒྲེས་

ཏེ༌འབད་དགོ།
སྦྱོང་ལཱ་བདུན་པ་ - ཚིག་བཟོ་ནི་གི་སྦྱང་བ།
༧-༡

ཨང་༥ པ་དེ་ ཡི་གུ་ལས་ ཚིག་ག་དེ་སྦེ་བཟོ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་ན་ སྦྱང་བ་འབད་ནི་ཨིན། བྱང་ཤིང་གུ་ དང་པ་
ར་ ཉ དང་གཅིག་ཁར་ཚག་ མེད་པར་ ལ་ བྲིཝ་ད་ ཁ་ལས་ ག་དེ་སྦེ་ལྷག་ནི་ཨིན་ན་ (ཉ + ལ=
ཉལ)ཟེར་ཚར་གཅིག་བྲིས་ཞིན་ན་ དེ་ལས སྦྱོར་ཀློག་རྐྱབ་སྟེ་ལྷག་བྱིན།
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ོབ༌ ོན༌ལག༌དེབ།
༧-༢

དེ་ལུ་དཔྱེ་བལྟ་སྟེ་ཡི་གུ་ ལ་ ག་ མ་ ན་ ད་ ཚུ་གིས་ཚིག་བཟོ་བཅུག་ཞིན་ན་སླབ་བཅུག། དོན་དག་གོ་བ་
མེད་པའི་ཚིག་རེ་ བཟོ་བ་ཅིན་ དེ་མ་བཏུབ་པའི་བཤད་པ་རྐྱབ་སྟེ་ཏེ་ གོ་དོན་ཡོད་པའི་ཚིག་ལོག་སྟེ་ར་བཟོ་
བཅུག།

སྦྱོང་ལཱ་བརྒྱད་པ་ - ཨང་ཡིག་ངོས་འཛིན།
༨-༡

ཨང་༦ པ་འདི་ནང་ལུ་ ཨང་ཡིག་༡༡ ལས་༢༠ ཚུན་གྱི་ངོས་འཛིན་འབད་ནི་ཨིན། བྱང་ཤིང་གུ་ཨང་ཡིག་རེ་
རེ་བཞིན་དུ་ བྲིས་བཞིན་ན་ ངོས་འཛིན་འབད་དེ་སྟོན།

༨-༢

ཨང་ཡིག་ ཆ་བཉམ་ངོས་འཛིན་འབད་ཚར་ཞིན་ན་ ཁོང་གིས་ཤེས་མ་ཤེས་ ཤོག་བྱང་བཟོ་སྟེ་ ངོ་སྤྲོད་འབད་
བཅུག་ནི་ཚུ་ སྟོན་ཆས་ ལག་་ལེན་འཐབ་ལུགས་ གོང་གསལ་ལྟར་དུ་འབད།

སྦྱོང་ལཱ་དགུ་པ་ - ཨང་ཡིག་བྲི་ནིའི་སྦྱང་བ།
༩-༡

ཨང་ཡིག་ གྱངས་ཁ་ཀྲིག་ཀྲི་འབད་ འབྲི་ཤེས་མ་ཤེས་བལྟ་ནིའི་དོན་ལུ་ སྦྱོང་དེབ་ནང་གི་སྦྱོང་༤ པ་འབད་
བཅུག།

༩-༢

དེ་ལས་ ལྷབ་མི་ ཁོང་ར་ཚུ་ལུ་ ཁོང་ར་གི་ལག་པར་ཡོད་མི་ སྦྱོང་དེབ་ནང་ཡོད་པའི་ཨང་ཡིག་ཚུ་ ངོས་
འཛིན་འབད་བཅུག་ཞིན་ན་ གྱངས་ཁ་༥ ལས་༢༠ ཚུན་ཚོད་ཀྱི་ཨང་ཡིག་ ཚངམ་འབད་བཟོ་ནི་གི་དོན་ལུ་
ཨང་ཡིག་ག་ཅི་ར་

གསརཔ་བཀལ་དགོཔ་ཨིན་ན་

རང་ར་སོ་སོ་གིས་

མནོ་བསམ་བཏང་སྟེ་

བྲིས་ཟེར་

བཀོད་རྒྱ་བྱིན། དེ་བསྒང་ ཁོང་ར་ལྷབ་མི་ རང་རང་སོ་སོ་གིས་མ་ཤེས་རུང་ ཆ་རོགས་དང་སྟུན་གྲོས་རྐྱབ་སྟེ་
བྲི་རུང་མ་བཏུབ་མེད།
༩-༣

བྲིས་ཚར་ཞིན་ན་ ཤེས་མ་ཤེས་དང་ ཨིན་ན་མེན་ན་ རེ་རེ་བཞིན་དུ་ ཞིབ་དཔྱད་འབད་དེ་བལྟ་དགོ།

༩-༤

དེ་བཞིན་དུ་འབད་ཨང་༧ ནང་གི་སྦྱོང་ལཱ་འདི་ཡང་ ལྷབ་མི་རང་སོ་གིས་ སྒྲོམ་ནང་གི་སེའུ་མེ་ཏོག་གྱངས་ཁ་
རྐྱབ་ཞིན་ན་ གྱངས་ཁ་དང་འཁྲིལ་བའི་ ཨང་ཡིག་མ་ཚང་མི་ཚུ་ ས་སྟོང་ནང་ལུ་བྲི་བཅུག་ནི་གི་དོན་ལུ་ སྦྱོང་
དེབ་ནང་གི་སྦྱོང་ལཱ་༥ པ་འབད་བཅུག། དེ་ལས་ སྦྱོང་དེབ་ནང་གི་སྦྱོང་ལཱ་༦ པ་འབད་བཅུག།

༩-༤

ལྷབ་མི་ཚུ་གིས་ བྲིས་ཚར་བའི་བསྒང་ལས་ རེ་རེ་བཞིན་དུ་ ཞིབ་དཔྱད་འབད་དེ་བལྟ།
སློབ་སྟོན་པའི་དྲན་གསོ། གསལ་བྱེད་སུམ་བཅུ་གི་ ཤོག་བྱང་སྟོན་ཆས་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ ཡི་གུ་ ལ་ ག་
མ་ ངོས་འཛིན་འབད་བཅུག་ནི་དེ་ལས་ ཧེ་མ་ལྷབ་མི་ཚུ་ སྐྱོར་སྦྱང་འབད་ནི།
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ོབ༌ ོན༌ལག༌དེབ།
སྟོན་ཚན་བཞི་པའི་བཅུད་དོན།
ལྷབ་མི་ཚུ་གིས་ སྟོན་ཚན་བཞི་པའི་ནང་ གཉེན་རྐྱབ་ནི་ཧ་བ་ཅིན་གནོད་ཉེན་ག་ཅི་ཡོད་ག་ དེའི་དགོས་པ་དམིགས་ཡུལ་ཧ་གོ་
དགོཔ་ཚུ་ ཤེས་མ་ ཤེས་ཞུན་དག་རྐྱབ་སྟེ་ བལྟ་ནིའི་དོན་ལུ་ འོག་གི་དོན་ཚན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ལག་ལེན་འཐབ།
༡

སྟོན་ཚན་བཞི་པ་འདི་ནང་ལས་ ཁྱེད་ཀྱིས་ གནད་དོན་གསརཔ་ག་ཅི་ར་ཧ་གོ་ཡི་གོ?

༢

གནད་དོན་དེ་ཚུ་གིས་ ཁྱོད་ལུ་ ཕན་ཐབས་ག་དེ་སྦེ་འོང་ནི་མས་གོ?

༣

སྟོན་ཚན་འདི་ནང་གི་ གནད་དོན་ཚུ་ག་ར་ ཁྱོད་ཀྱིས་དྭངས་འཕྲོས་འཕྲོས་འབད་  ཧ་གོ་ཡི་ག?

དང་ལེན།
ལྷབ་མི་ཚུ་གིས་ ཧ་མ་གོ་བའི་གནད་དོན་རེ་ཡོད་པ་ཅིན་ ལོག་སྟེ་ར་ཧ་མ་གོ་ཚུན་ཚོད་སྟོན་བྱིན། ཆ་མཉམ་གྱིས་ཤེས་ཅི་ཟེར་མནོ་
བ་ཅིན་ དེབ་རིམ་དང་པའི་ སྟོན་ཚན་ལྔ་པ་ལུ་སྤོ་ནི་གི་ གསལ་བཤད་འབད་དགོཔ་ཨིན་ནོ།
སྟོན་ཚན་བཞི་པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་གི་དོན་དང་འགྲེལ་བཤད།
མིང་ཚིག།

འགྲེལ་བཤད།

ཉ

-

ཆུ་ནང་གི་ཉ།

ཉལ་

-

མལ་ཆ་ནང་ཉལ་ནི།

གཉེན་

-

གཉེན་ཉེ་བ།

ཉིམ་

-

ཉིམ་གི་འོད་ཟེར། ཉིམ་ཤར་ཟེར་དོ་བཟུམ།

ཀེ་བ

-

ཚོད་སྲེ་ཀེ་བ།

ལེན

-

ཅ་ལ་ལག་པར་ལེན་ནི།

མེད་

-

ག་ནི་ཡང་མེད། ཡོད་པའི་འགལ་ཚིག།

བདེ་བ་

-

ལུས་དང་སེམས་ཀྱི་བདེ་བ།

མ་ཧ

-

དུས་ཚོད་མ་ཧ། གཉེན་མ་ཧ།

ཧལ

-

ཨ་ལོ་མལ་ཆ་ནང་ཧལ།

ཧེ་མ་

-

སྔོན་མ།

ཧོད་

-

ཧོད་ཆ་ ཅ་ལ་བཙུགས་ནིའི་ཧོད།

གཉེན་རྐྱབ་ནི།
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ོབ༌ ོན༌ལག༌དེབ།
༥-

སྟོན་ཚན་ལྔ་པ། སྨན་ཁབ་བཙུགས།
ལས་དོན་དང་སྦྱོང་ལཱ།
སྟོན་ཚན་ལྔ་པ་འདི་ ལྷབ་ཚརཝ་ད་ལྷབ་མི་ཚུ་གིས:༡

ཨ་ལོ་ཚུ་ ནད་རིགས་དྲུག་ལས་བཀག་ཚུགས་ནི་གི་དོན་ལུ་ སྨན་ཁབ་བཙུགས་དགོཔ་ཨིནམ་ཤེས་ཚུགས།

༢

སྨན་ཁབ་མ་བཙུགས་པ་ཅིན་ ནད་རིགས་དྲུག་གིས་གནོད་པའི་ཁར་ ཤི་རྐྱེན་གྱི་ཉེན་ཁ་ཡང་ ཡོདཔ་ཧ་གོ་
ཚུགས།

༣

ཨ་ལོ་ཚུང་ཀུ་ལོ་༠ ལས་༦ ཚུན་ལུ་ཡར་སྐྱེད་འགྱོ་ནི་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་བྱིན་ཐངས་མ་དྲཝ་ཚུ་
ཤེས་ཚུགས་ནི།

༤

ཡི་གུ་ ཁ་ བ་ ཙ་

ས་ དྲུག་ངོས་འཛིན་འབད་ཚུགས།

༥

སྟོན་ཚན་ལྔ་པ་ཚུན་ཚོད་ལུ་ སྟོན་ཚར་བའི་ཡི་གུ་ཚུ་གི་ མིང་ཚིག་ཐུང་ཀུ་རེ་ འབྲི་ལྷག་ཤེས་ཚུགས།

༦

ཨང་ཡིག་གྱངས་༢༡ ལས་༣༠ ཚུན་ འབྲི་ལྷག་ཤེས་ཚུགས།

སྦྱོང་ལཱ་དང་པ་ - དོན་ཚན་ངོ་སྤྲོད།
༡-༡

སྟོན་ཚན་འདི་ ཨ་ལོ་ཚུ་ལུ་སྨན་ཁབ་བཙུགས་དགོ་པའི་སྐོར་ལས་ ཨིན་པའི་ངོ་སྤྲོད་འབད།

༡-༢

པར་སྟོན་ཞིན་ན་ལས་ པར་གྱི་བཤད་པ་རྐྱབ་སྟེ་བྱིན།

༡-༣

པར་འདི་ཚུ་བལྟ་སྟེ་ག་ཅི་ཧ་གོ་ཡི་ག་ ག་ཅི་ར་སླབ་ནི་ཡོད་ག་བལྟ་ནིའི་དོན་ལུ་ ལྷབ་མི་ཚུ་གོ་སྡུར་འབད་
བཅུག།

༡-༤

ཨ་ལོ་ཁབ་བཙུགས་དགོཔ་དང་ མ་དགོ་པའི་སྐོར་ལས་ དྲི་བ་ག་དེ་མང་མང་བཀོད་ཞིན་ན་ ལྷབ་མི་ཚུ་ལས་
བསམ་འཆར་སླབ་བཅུག།

༡-༥

བསམ་འཆར་སླབ་ཚརཝ་ད་ དེ་ཚུ་གི་བཅུད་བསྡུ་སྟེ་གིས་འབད་ ཨ་ལོ་ཁབ་མ་བཙུགས་པ་ཅིན་ ནད་རིགས་
དྲུག་གི་གནོད་རྐྱེན་དང་ ཤི་རྐྱེན་གྱི་ཉེན་ཁ་ཡོད་པའི་སྐོར་ལས་དང་ནམ་བཙུགས་དགོཔ་ཨིན་ན་ དེ་ཚུ་གི་སྐོར་
ལས་ལྷབ་མི་ཚུ་གིས་ ཤེས་ཚུགསཔབཟོ་དགོ།

སྦྱོང་ལཱ་གཉིས་པ་ - ཡི་གུའི་ངོ་སྤྲོད།
༢-༡

བྱང་ཤིང་གུ་ཡི་གུ་ ཁ་ བ་ ཙ་

ས་ ལྔ་པོ་རེ་རེ་བཞིན་དུ་བྲིས་ཏེ་ངོ་སྤྲོད་འབད།

༢-༢

ཡི་གུ་རེ་རེ་བཞིན་དུ་ ལྷབ་མི་ཚུ་སྡེབ་གཅིག་ཁར་འབད་ སློབ་སྟོན་པའི་ཤུལ་བདའ་སྟེ་ སླབ་བཅུག།

༢-༣

དེ་ལས་ ཡི་གུ་དེ་ཚུ་ ཁོང་ལྷབ་མི་རེ་རེ་བཞིན་དུ་ སོ་སོ་འབད་ལྷག་བཅུག་སྟེ་ ཤེས་མ་ཤེས་བལྟ་དགོ།
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ོབ༌ ོན༌ལག༌དེབ།
༢-༤

ཤེས་མ་ཤེས་བལྟ་ནིའི་དོན་ལུ་ སྟོན་ཆས་ལག་ལེན་འཐབ།

༢-༥

དེ་བཞིན་དུ་ ཁ་ ཁོང་ ཁབ་ འཁོལ་ ཟེར་མི་གི་ཚིག་ཚུ་ཡང་ གོ་རིམ་བཞིན་དུ་ལྷག་ནི་སྟོན།

༢-༦

ཚིག་ལྷག་ནི་ཤེས་ཞིནམ་ད་ལས་ ཚིག་དེ་ཚུ་གི་གོ་བ་ག་ཅི་ཨིན་ན་ རེ་རེ་བཞིན་དུ་ མ་ཤེས་ཚུན་ཚོད་སྟོན་བྱིན།

༢-༧

སྟོན་ཚན་ལྔ་པའི་ཞབས་ཁྲ་འདི་སྟོན་བྱིན།

བྱམས་སྐྱོང་བརྩེ་བའི་ཨ་ལོ།། ནད་མེད་བདེ་བར་དགོ་ན།། ཨ་ལོ་ཆུང་ཀུ་བསྒང་ལས།། སྨན་ཁབ་ཚངམ་
འབད་བཙུགས་དགོ།། སྨན་ཁབ་ཆུང་ཀུ་གཅིག་ལུ།། དཀའ་ངལ་བསམ༌སྟེ་བཞག་ན།། ལྟ་མ་ནད་ངན་དྲུག་
གིས།། ཤི་བའི་ཉེན་ཁ་འབྱུང་འོང་།། ནད་ངན་དྲུག་གི་ཁ་གནོན།། སྨན་ཁབ་བཙུགས་ནིའི་དོན་ལུ།། མ་བུའི་
འཕྲོད་བསྟེན་སྨན་ཁང་།། འབྲེལ་བ་འཐབ་ད་སྨ་རེ།།
སྦྱོང་ལཱ་གསུམ་པ་ - གོ་སྡུར་འབད་ནི།།
༣-༡

ཨ་ལོ་ཚུ་ཡར་སྐྱེད་འགྱོ་ནི་ལུ་ ཁྱོད་ཆབ་ཀྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་ག་ཅི་ར་བྱིན་ནི་ཡོདཔ་སྨོ? ཟེར་དྲི༌བ་བཀོད་འདི་གོ་སྡུར་
འབད་བཅུག་དགོ།

སློབ་སྟོན་པའི་དྲན་གསོ།
སློཔ་སྟོན་པ་གིས་ཨ་ལོ་ཡར་སྐྱེད་འགྱོ་བཅུག་ནི་དང༌ ཨ་ལོ་ལུ་བཞེས་སྒོ་བྱིན་ནི་དང་གཅིག་ཁར་གཞན་ཡང་:༡

བརྩེ་གདུང་བསྐྱེད་ནི་ ཕང་མར་བཏབ ་ནི་དང་ ཨ་ལོ་གིས་བློ་སླབ་ད་ཉན་ཏེ་ ལན་རྐྱབ་དགོ།

༢

ཨ་ལོ་དང་གཅིག་ཁར་བློ་སླབ་ཞབས་ཁྲ་འཐེན་རྩེདམོ་རྩེས་བཞེས་སྒོ་གཅིག་ཁར་བཟའ་སྟེ་འབྲེལ་བ་འཐབ་དགོ།

༣

ཨ་ལོ་ལུ་ ཀི་དེ་བ་རིགས་ལུ་སྤྲོ་བ་བསྐྱེད་བཅུག་དགོ།

༤

སྤྱོད་ལམ་དང་ མནོ་བསམ་གཏང་ཐངས་ལེགས་བཅོས་འབད་ནི་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་དང་དཔྱེ་ལེགས་ཤོམ་སྟོན་བྱིན་
དགོ།

༥

སྒྲིག་ལམ་དང་མཐུན་ཏེ་ མཚམས་ཚོད་ཤེསཔ་བཟོ་དགོ།

༦

སྤྱོད་ལམ་ལེགས་ཤོམ་ཚུ་ལུ་ ངལ་རངས་ཏེ་ཡིད་ཆེས་བསྐྱེད་དགོ།

༧

རྒྱང་མཐོང་དང་ གློག་རིག་གི་རྩེདམོ་རྩེ་ནི་དང་ བལྟ་ནི་ཚུ་ཚད་བཟོ་དགོ།
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ོབ༌ ོན༌ལག༌དེབ།
སྦྱོང་ལཱ་བཞི་པ་ - ཡི་གུའི་ངོས་འཛིན།།
༤-༡

ཡི་གུ་ ཁ་ དང་ ཙ་ ངོས་འཇིན་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ སྦྱོང་དེབ་ནང་གི་སྦྱོང་ལཱ་དང་པ་ འབད་བཅུག་སྟེ།
ངོས་འཛིན་འབད་ནི་འདི་ གཞན་དང་འཕྱདཔ་ད་ འཇམ་ཏོང་ཏོ་ཨིནམ་ལས་ ཚར་གཅིག་བཤད་དེ་སླབ་
ཞིནམ་ལས་ ཡི་གུ་གསརཔ་ ཁ་ ཙ་ ག་ཏེ་ཡོད་ས་རྟགས་འདི་(x) ཁོང་ར་ལྷབ་མི་ཚུ་གི་ སྦྱོང་དེབ་ནང་
བཀལ་བཅུག།

༤-༢

ཡི་གུ་ངོས་འཛིན་ འབད་ནི་གི་དོན་ལུ་ སྦྱོང་དེབ་ནང་གི་སྦྱོང་ལཱ་༢ པ་འབད་བཅུག།

༤-༣

ཤེས་མ་ཤེས་ ཞིབ་དཔྱད་འབད་ཞིནམ་ མ་ཤེས་མི་ཡོད་པ་ཅིན་ སྟོན་ཆས་ལག་ལེན་འཐབ།

སྦྱོང་ལཱ་ལྔ་པ་ - ཡི་གུ་ལྷག་ནིའི་སྦྱང་བ།
༥-༡

ཨང་༡

འདི་ ཡིག་འབྲུ་རེ་རེ་བཞིན་དུ་ ལྷག་ནིའི་སྦྱང་བ་འབད་ནི་ཨིན། སྦྱང་བ་འབདཝ་ད་ དབྱངས་ཡོད་

མི་ཚུ་ཁ་ཕྱེས་ཏེ་ དཔེར་ན། ཀ་ ཞབས་ཀྱུ་ ཀུ་ (ཀ+
༥-༢

ཀུ) ཟེར་སྦྱོར་ཀློག་རྐྱབ་སྟེ་ལྷག་ཐངས་སྟོན།

དེ་ཡང་ དང་པ་བྱང་ཤིང་གུ་ཚར་གཅིག་བྲིས་ཞིན་ན་ལས་ དེ་ལས་ ཡིག་འབྲུ་རེ་རེ་བཞིན་དུ་ དང་པ་ར  སློབ་
སྟོན་པ་གིས༌ལྷག་ དེའི་རྟིང་ཤུལ་བདའ་སྟེ་ ལྷབ་མི་ཚུ་གཅིག་ཁར་སླབ་བཅུག།་ དེ་ལས་ ཁོང་ར་ རེ་རེ་སོ་
སོ་འབད་གོ་རིམ་བཞིན་དུ་ལྷག་བཅུག།

༥-༣

ཨང་༢ པ་འདི་ བགོ་ བཙེམ་ ཁབ་ ཟེར་བ་ལ་སོགས་པའི་ཚིག་ལྷག་ནིའི་སྦྱང་བ༌འབད༌ནི་ཨིན། ཚིག་ལྷག་
ནིའི་སྦྱང༌བ་ འབད་ཐངས་ འདི་ཡང་ དང་པ་བྱང་ཤིང་གུ་ བྲིས་ཞིན་ན་དང་་དེ་ལས་སློབ་དཔོན་དང་གཅིག་
ཁར་ལྷག་ནི་ དེའི་ཤུལ་ལས་ ཁོང་ར་ལུ་ལྷག་བཅུག་ནི་ཚུ་ གེ་ ར་གོང་གེ་ཡི་གུ་སྦྱོར་ལྐོག་རྐྱབ༌སྟེ་ ལྷག་
ཐངས་ཀྱི་སྦྱང་བ་དང་ཅོག༌འཐདཔ་འབད།

༥-༤

ཨང་༣ རྗོད་ཚིག་ལྷག་ནིའི་སྦྱང་བ་འབད་ནི་ཨིན།

སྦྱོང་ལཱ་དྲུག་པ་ཡི་གུ་བྲི་ནིའི་སྦྱང་བ།
༦-༡

ཨང་༥ པ་འདི་ནང་ ཡི་གུ་བྲི་ནི་སྦྱང་བ་འབད་ནི་ཨིན། ལྷབ་དེབ་དང་ཕྲང་ཕྲང་རང་ཚིག་དང་ རྗོད་ཚིག་་ཚུ་
འབྲི་དེབ་ནང་ བྲི་དགོཔ་འབད་ ཨིན་མས། དེ་གི་ཧེ་མ་སྟོན་ཚན་འདི་ནང་ སྟོན་མི་གི་ཡི་གུ་གསརཔ་ཚུ་གི་
འབྲི་ཐངས་སྟོན་ནི་གལ་ཆེཝ་ལས་ དང་པ་རང་བྱང་ཤིང་གུ་ལས་ཕར་ ཁ་ བ་ ཙ་

ས་ ཚུ་ག་ར་ བྲིས་

ཏེ་སྟོན། དེ་ལས་ སྦྱོང་དེབ་ནང་གི་སྦྱོང་ལཱ་༣ པ་འབད་བཅུག།
༦-༢

དེ་ཡང་ ཡི་གུ་བཀལ་ཐངས་ལེགས་ཤོམ་འབད་ ཤེས་ཚུགས་ནི་གི་དོན་ལུ་ བྱང་ཤིང་གུ་ལུ་ ཡི་གུ་འབྲི་ཐངས་
ཀྱི་དཔེ་རིས༌དང་ འཁྲིལ་ཏེ་སྟོན།
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༦-༣

ཡི་གུ་འབྲི་ཐངས་ཚུ་ ཤེས་ཚར་ཞིན་ན་ལྷབ་དེབ་ནང་ཡོད་པའི་ཚིག་ ན་འོང་ ཁབ་ བཙུགས་ ཟེར་མི་ཚུ་དང་
པ་སློབ་དཔོན་གྱིས་ བྱང་ཤིང་གུ་ རེ་རེ་བཞིན་དུ་བྲིས།

༦-༤

དེ་ལས་ལྷབ་མི་རང་སོའི་འབྲི་དེབ་ནང་རེ་རེ་བཞིན་དུ་ འདྲ་བཤུས་བརྐྱབས་ཏེ་བྲི་བཅུག། དེ་ཡང་ ཚར་གཅིག་
འབད་མ་བཞག་པར་ ཚར་ག་ དེ་མང་མང་ བྲི་བཅུག་དགོ།

༦-༥

ལྷབ་མི་གིས་འབྲི་མི་ ཡི་གུ་ཚུ་ བཏུབ་མི་བཏུབ་ ཞིབ་དཔྱད་འབད་དེ་བལྟ།

སྦྱོང་ལཱ་བདུན་པ་ - ཚིག་བཟོ་ནིའི་སྦྱང་བ།
༧-༡

རྗོད་ཚིག་བཟོ་ཐངས་ཀྱི་སྦྱང་བ་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ སྦྱོང་དེབ་ནང་གི་སྦྱོང་ལཱ་༤ པ་འདི་འབད་བཅུག ཨ་…
ན་

། ཟེར་མི་འདི་

ཨ་ལོ་ན་འོང་།

ཁབ་………………… ། ཟེར་མི་འདི་ ཁབ་བཙོ།
ནད་འབུ་…………… ། ཟེར་མི་འདི་ ནད་འབུ་འོང་ཟེར་བྲི་དགོཔ་ཨིན།
༧-༢

སྦྱང་བ་འདི་དང་པ་ བྱང་ཤིང་གུ་ ཁབ་……..ཙུ་....... ། ཟེར་མི་འདི་ས་སྟོང་བསུབས་ཏེ་ཚིག་ཚངམ་འབད་བཟོ་
ཐངས་འ་ནེ་སྦེ་ཨིན་ཟེར་ དཔེ་གཅིག་བྲིས་ཏེ་སྟོན།

༧-༣

དཔེ་འ་ནཱི་ལས་རིགས་བསྒྲེས་ཏེ་ཚིག་གཞན་ཚུ་ ཁོང་རའི་འབྲི་དེབ་ནང་ལུ་བཟོ་བཅུག།

༧-༤

དེ་བཟུམ་འབད༌ཨང་༤ འདི་ཡི་གུ་ལས་ཚིག་བཟོ་ནིའི་སྦྱང་བ་ཨིན་མས། ཚིག་བཟོ་ཐངས་འདི་དཔེར་ན་:བང་

བམ

བལ

ལད་

ལང་

ལམ

ལག་

ལན་

ལབ

ལས་ ཟེར་དོ་བཟུམ་ ཁ་ ཨ་ ས་ ན་ ཚུ་ལུ་ཡང་ རིགས་བསྒྲེས་ཏེ་འབྲི་དེབ་ནང་བཟོ་བཅུག།
སྦྱོང་ལཱ་བརྒྱད་པ་ - ཨང་ཡིག་ལྷབ་ནིའི་སྦྱང་བ།
༨-༡

ཨང་༦ པ་འདི་ ཨང་ཡིག་༢༡ ལས་༣༠ ཚུན་ལྷབ་ནིའི་སྦྱང་བ་འབད་ནི་ཨིན། དེ་ཡང་བྱང་ཤིང་གུ་བྲིས༌ཏེ༌རེ་
རེ་བཞིན་དུ་ སློབ་ དཔོན་དང་གཅིག་ཁར་ ཁ་ལས་སླབ་བཅུག།

༨-༢

དེ་ལས་ཁོང་ར་རེ་རེ་བཞིན་དུ་ སོ་སོར་འབད་སླབ་བཅུག་སྟེ་ ཨང་ཡིག་༣༠ ཚུན་ག་ར་གིས་ཤེས་ཚུགསཔ་
བཟོ།

སྦྱོང་ལཱ་དགུ་པ་ - ཨང་ཡིག་བྲི་ནི་སྦྱང་བ།
༩-༡

ཨང་ཡིག་༢༡ ལས་༣༠ ཚུན་གྱི་འབྲི་ཐངས་ལྷབ་ནི་ཨིནམ་ལས་བྱང་ཤིང་གུ་བྲིས་ཏེ་སྟོན།
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༩-༢

དེ་ལས་ ཁོང་ར་ལྷབ་མི་ཚུ་གི་སྦྱོང་དེབ་ནང་གི་སྦྱོང་ལཱ་༥ པ་འབད་བཅུག།

༩-༣

དེ་གི་ཤུལ་ལས་ སྦྱོང་དེབ་ནང་ཡོད་མི་གི་ ཨང་ཡིག་ཚུ་ གོ་རིམ་དཀྲུགས་ཏེ་ཡོད་མི་འདི་ གོ་རིམ་མ་འཛོལ་
བ་འབད་ སྦྱོང་ལཱ་༦ པ་འབད་བཅུག།

༩-༤

དེ་ལས་

ལྷབ་མི་ག་ར་གིས་དང་པ་ཨང་ཡིག་གི་བཟོ་

གཉིས་པ་གོ་རིམ་ཀྲིག་ཀྲི་

ཤེས་མ་ཤེས་ཞིབ་དཔྱད་

འབད་དེ་བལྟ།
༩-༥

ཨང་ཡིག་གོ་རིམ་བཞིན་དུ་

བསྒྲིག་ཤེས་མ་ཤེས་བལྟ་ནིའི་དོན་ལུ་

སྦྱོང་དེབ་ནང་གི་སྦྱོང་ལཱ་༧

པ་འབད་

བཅུག།
༩-༦

དེ་ཡང་ལྷབ་མི་ཚུ་གིས་བཀོད་རྒྱ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ས་སྟོང་བཀང་ཤེས་མ་ཤེས་ཞིབ་དཔྱད་འབད།

སློབ་སྟོན་པའི་དྲན་གསོ།
གསལ་བྱེད་སུམ་བཅུ་གི་ ཤོག་བྱང་སྟོན་ཆས་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ ཡི་གུ་ ཁ་བ་ཙ་ས་ ངོས་འཛིན་འབད་བཅུག་ནི་དང་ ཧེ་མ་
ལྷབ་མི་ཚུ་ སྐྱོར་སྦྱང་འབད་ནི།
སྟོན་ཚན་ལྔ་པའི་བཅུད་དོན།
ལྷབ་མི་ཚུ་གིས་ སྟོན་ཚན་ལྔ་པའི་ནང་ ལྷབ་མི་ལུ་ཁབ་བཙུགས་དགོ་པའི་ ལས་དོན་དང་སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་དང་འཁྲིལ་བའི་གནད་དོན་ཚུ་
ཤེས་མ་ཤེས་བལྟ་ནིའི་དོན་ལུ་ འོག་གི་དོན་ཚན་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ།
༡

སྟོན་ཚན་ལྔ་པ་འདི་ནང་ལས་ ཁྱེད་ཀྱིས་གནད་དོན་གསརཔ་ ག་ཅི་ར་ཧ་གོ་ཡི་གོ?

༢

གནད་དོན་དེ་ཚུ་ག་ར་ ཁྱེད་ཀྱིས་དྭངས་འཕྲོས་འཕྲོས་འབད་ཧ་གོ་ཡི་ག?

༣

སྟོན་ཚན་འདི་ནང་གི་གནད་དོན་ཚུ་ག་ར་ ཁྱེད་ཀྱིས་དྭངས་འཕྲོས་འཕྲོས་འབད་ཧ་གོ་ཡི་ག?

དང་ལེན།
ལྷབ་མི་ཚུ་གིས་ ཧ་མ་གོ་བའི་གནད་དོན་རེ་ཡོད་པ་ཅིན་ ལོག་སྟེ་ར་ཧ་མ་གོ་ཚུན་ཚོད་སྟོན་བྱིན། ཆ་མཉམ་གྱིས་ཤེས་ཅི་ ཟེར་
མནོ་བ་ཅིན་ དེབ་རིམ་དང་པའི་ སྟོན་ཚན་དྲུག་པ་ལུ་སྤོ་ནི་གི་ གསལ་བཤད་འབད་ དགོཔ་ཨིན་ནོ།
སྟོན་ཚན་ལྔ་པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་གི་དོན་དང་འགྲེལ་བཤད།
མིང་ཚིག།

འགྲེལ་བཤད།

ཁ་

-

ལྟོ་ཟ་མི་ཁ་དང་བློ་སླབ་མིའི་ཁ།

ཁོ་

-

ཕོ་སྐྱེས་ལུ་ཁོ་དང་ཨམ་སྲུ་ལུ་མོ་ཟེར་སླབ་འོང་།

ཁོང་

-

ཁོང་ཚུ་ ཁོང་ཆ་ཁྱབ། མང་ཚིག།
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༦-

ཁབ་

-

གོ་ལ་བཙེམ་ནིའི་ཁབ། མང་ཚིག།

འཁོལ་

-

ཆུ་འཁོལ་ནི། བློ་འཁོལ་ནི།

འབལ་

-

ལྕངམ་འབལ་ནི་དང་གྱི་འབལ་ནི།

འབད་

-

ལཱ་འབད་ནི་ལྟོ་འབད་ནི།

བཀག་

-

ལམ་བཀག་ནི།

བཙེམ་

-

གོ་ལ་བཙེམ་ནི།

བཙོ

-

ཚོདམ་བཙོ་ནི། ཁབ་བཙོ་ནི།

བཙོག་

-

འཐུང་ཆུ་བཙོག་པ། ཁྱིམ་བཙོག་པ།

བཙུགས་

-

མེ་ཏོག་བཙུགས། ནང་ན་བཙུགས། འགོ་བཙུགས་ནི་ཚུ།

བུད་

-

ཤིང་མགུ་ལས་བུད་འོང་།

འབུ་

-

ནད་གཅིག་གིས་གཅིག་ལུ་འབུ་འོང་།

ཉུང་

-

མི་ཉུང་། གྱངས་ཁ་ཉུང་།

བསུན་

-

སེམས་བསུན་ཆི་ཡི།

སོ

-

ཁ་ནང་གི་སོ།

སོན་

-

ཀར་སོན། ལྕང་སོན།

སོར

-

ཅ་ལ་སོར་ནི།

སེནམོ

-

ལགཔ་དང་རྐང་མའི་སེན་མོ།

བསམ་པ་

-

མནོ་བསམ།

སྟོན་ཚན་དྲུག་པ་། འཐུང་ཆུ་གཙང་ཏོག་་ཏོ།
ལས་དོན་དང་སྦྱོང་ལཱ།
དོན་ཚན་འདི་མཇུག་བསྡུཝ་ད་ ལྷབ་མི་ཚུ་གིས:༡ འཐུང་ཆུ་གཙང་ཏོག་ཏོ་མེདཔ་ད་ ཆབ་གསང་བཤལ་ནད་ལ་སོགས་པའི་ ནད་མ་འདྲཝ་ཐོབ་ཨིནམ་ཧ་གོ་ཚུགས།
༢ ནད་ཚུ་བཀག་ཐབས་ལུ་ འཐུང་ཆུ་གཙང་ཏོག་ཏོ་བཞག་དགོཔ་དང་ བསྐོལ་ཏེ་འཐུང་ནི་དང ཉིན་དྲོད་ལས་བརྟེན་
པའི ཆུ་ལེགས་བཅོས་འབད་ཐངས་ཚུ་ ཤེས་ཚུགས།
༣ ཡི་གུ་

ཆ་ ཏ་ ཐ་ གསུམ་ངོས་འཛིན་འབད་ཚུགས།

༤ སྟོན་ཚན་དྲུག་པ་ཚུན་ཚོད་ལུ་ སྟོན་ཚར་བའི་ཡི་གུའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ འབྲི་ལྷག་ཤེས་ཚུགས།
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༥ ཨང་ཡིག་༣༡ ལས་༤༠ ཚུན་གྱི་ འབྲི་ལྷག་ཤེས་ནི་དང་ སྡོམ་རྩིས་ཤེས་ཚུགས།
སྦྱོང་ལཱ་དང་པ་ - དོན་ཚན་ངོ་སྤྲོད།
༡-༡

སྟོན་ཚན་དྲུག་པ་ འཐུང་ཆུ་གཙང་ཏོག་ཏོ་དགོ་པའི་སྐོར་ལས་ ཨིན་པའི་ངོ་སྤྲོད་འབད་དགོ།

༡-༢

པར་འདི་སྟོན་ཞིནམ་ལས་ པར་འདི་ནང་ཡོད་པའི་མི་དང་སེམས་ཅན་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ བཤད་པ་བརྐྱབ་ཏེ་བྱིན།

༡-༣

པར་འདིའི་སྐོར་ལས་ ཁོང་གིས་ག་ཅི་ཧ་གོ་ཡི་ག? དེ་ནང་ཡོད་མི་གིས་མ་ཚད་པར་ གཞན་ག་ཅི་ར་སླབ་ནི་
ཡོད་ག་ སྡེ་ཚན་འབད་བཟོ་སྟེ་ གོ་སྡུར་འབད་བཅུག།

༡-༤

འཐུང་ཆུ་གཙང་ཏོག་ཏོ་གི་སྐོར་ལས་ དྲི་བ་མ་འདྲཝ་ག་དེ་མང་མང་བཀོད་དེ་ ལྷབ་མི་ཚུ་གི་བསམ་འཆར་རེ་རེ་
བཞིན་དུ་སླབ་བཅུག།

༡-༥

ལྷབ་མི་ཚུ་གི་བསམ་འཆར་སླབ་ཚར་ཞིན་ན་ འཐུང་ཆུ་གཙང་ཏོག་ཏོ་མེད་པ་ཅིན་ བཤལ་ནད་ལ་སོགས་པའི་
ན་ཚ་འཐོབ་ཨིནམ་དང་ ན་ཚ་འདི་བཀག་ཐབས་ལུ་ འཐུང་ཆུ་གཙང་ཏོག་ཏོ་འབད་བདག་འཛིན་འཐབ་དགོཔ་
ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ བཅུད་བསྡུས་ཏེ་སླབ་བྱིན་དགོ།

༡-༦

ལྷབ་མི་ཚུ་ལུ་ ཉིན་དྲོད་བརྟེན་པའི་ཆུ་ལེགས་བཅོས་འབད་ཐངས་གོ་རིམ་ཚུ་ རིམ་པ་བཞིན་དུ་སླབ་བཅུག་ནི།

སློབ་སྟོན་པའི་དྲན་གསོ།
༡

དམ་སྦྱིས་ཚུ་ནང་ཆུ་ལི་ཀྲར་༣ ལས་བརྒལ་ཏེ་བླུག་ནི་མི་འོང་།

༢

དམ་སྦྱིས་རྙིངམ་ཚོས་གཞི་ཡོད་མི་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་མི་འོང་།

༣

ལེགས་བཅོས་འབད་བའི་ཆུ་དམ་སྦྱིས་ཚུ་ ཁྱིམ་ནང་བསྐྱལ་བཞག་ཏེ་ བསིལ་ཏོང་ཏོ་འགྱོཝ་ད་འཐུང་ནི་དང་
དེ་ལས་ཆུ་ལེགས་བཅོས་འབད་མི་འདི་ ཁ་སྒྲིང་སྒྲིང་འབད་བཅད་དེ་ གྱིབ་མ་ནང་བཞག་སྟེ་འཐུང་དགོ།

སྦྱོང་ལཱ་གཉིས་པ་ཡི་གུའི་སྤྲོད།
༢-༡

བྱང་ཤིང་གུ་ཡི་གུ་

ཆ་ ཏ་ ཐ་ གསུམ་འདི་རེ་རེ་བཞིན་དུ་བྲིས་ཏེ་ གོ་སྤྲོད་འབད།

༢-༢

དེ་ལས་ཡི་གུ་རེ་རེ་བཞིན་དུ་ ལྷབ་མི་ཚུ་སྡེབ་གཅིག་ཁར་འབད་ ལད་སྲོལ་རྐྱབ༌སྟེ་སླབ་བཅུག།

༢-༣

ཡི་གུ་དེ་ཚུ་རེ་རེ་བཞིན་དུ་ ལྷག་བཅུག་སྟེ་ ཤེས་མ་ཤེས་བལྟ་དགོ།

༢-༤

ཡི་གུ་དེ་ཚུ་ངོ་ཤེས་ཚར་ཞིན་ན་ འཐུང་ མཐོང་ ཐོབ་ ཟེར་བའི་མིང་ཚིག་ཚུ་གོ་རིམ་བཞིན་དུ་རེ་རེ་འབད་
ལྷག་ནི་སྟོན།

༢-༥

ཚིག་དེ་ཚུ་ངོ་ཤེས་ཚུགས་ག་མི་ཚུགས་རེ་རེ་བཞིན་དུ་བལྟ་དགོ། དེའི་དོན་ལུ་སྟོན་ཆས་ལག་ལེན་འཐབ།
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༢-༦

ཚིག་ལྷག་ནི་ཤེས་ཞིནམ་ལས་ ཚིག་གི་དོན་དག་ཚུ་ མ་ཤེས་ཚུན་ཚོད་ རེ་རེ་བཞིན་དུ་བཤད་དེ་བྱིན་དགོ།

༢-༧

སྟོན་ཚན་དྲུག་པའི་ཞབས་ཁྲ་འོག་གི་འདི་སྟོན་བྱིན།

དལ་འབྱོར་མི་ལུས་རིན་ཆེན།། ན་ཚ་མེད་པར་སྡོད་ཐབས།། འཐུང་ཆུ་ར་བ་རྐྱབ༌སྟེ།། གཙང་སྦྲ་ལྡན་པ་བཞག་
དགོ། ཁ་སྐོམ་ཆུ་ཅིག་འཐུང་རུང་།། བཞེས་སྒོ་བཟའ་ཝ་ད་འཐུང་རུང།། ཆུ་འདི་བསྐོལ་ཏེ་འཐུང་ན།། ནད་
རིགས་འདི་ཚུ་བཀག་ཚུགས།། ཆུ་ཧོད་ཝ་དང་ཆུ་ཟངས།། འཕྲལ་འཕྲལ་ཆུ་གིས་འཁྱུ་སྟེ།། འཐུང་ཆུ་བླུགས་
པའི་ཤུལ་ལུ།། ཁབ་ཏོ་བཅད་དེ་བཞག་དགོ།

སྦྱོང་ལཱ་གསུམ་པ་ - ཡི་གུ་ངོས་འཛིན།
༣-༡

ཡི་གུ་ ཆ་ ཏ་ ཐ་ ངོས་འཛིན་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ སྦྱོང་དེབ་ནང་གི་སྦྱོང་ལཱ་དང་པ་འབད་བཅུག།

སྦྱོང་ལཱ་བཞི་པ་ - ཡི་གུ་ལྷག་ནིའི་སྦྱང་བ།
༤-༡

ཡི་གུ་ལྷག་ནིའི་སྦྱང་བ་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ལྷབ་མིའི་དཔེ་དེབ་ནང་ ཨང་༡ གི་འོག་ལུ་ཡོད་མི་ཡི་གུ་ ཐ་ མ་
ཟེར་མི་ཚུ་དང་
འབད་ལྷག་

འཐུང་
བཅུག།

མཐོང་

ཟེར་བའི་མིག་ཚིག་ཚུ་རེ་རེ་བཞིན་དུ་འབད་

སྦྱོར་ཀློག་རྐྱབ༌སྟེ༌སྐོར་རྒྱབ་

དེ་ཡང་ དང་པ་ར་ཨ་ཙི་ར་ལྷག་ཚུགས་མི་ དག་པ་ཅིག་བསལ་ཏེ་ལྷག་བཅུག་

དེའི་

ཤུལ་ལས་ གོ་རིམ་བཞིན་དུ་འབད་ ཆ་མཉམ་རེ་རེ་བཞིན་དུ་ སོ་སོ་འབད་ལྷག་བཅུག།
༤-༢

ཨང་༢ འོག་གི་རྗོད་ཚིག་ཚུ་ལྷག་ཟེར་མི་འདི་ སྦྱོད་ལཱ་བཞི་པའི་ཨང་༡ གི་ བཀོད་རྒྱ་བཟུམ་ འབད་བ་གིས་
འཐུས།

སྦྱོང་ལཱ་ལྔ་པ་ - ཡི་གུ་བྲི་ནིའི་སྦྱང་བ།
༥-༡

ཡི་གུ་བྲི་ནིའི་སྦྱང་བ་འབད་ནི་འདི་ཨང་ ༣

ནང་གི་ཡི་གུ་འདི་ཚུ་དཔྱེ་བལྟ་སྟེ་བྲིས་ཟེར་མི་འདི་ ནང་གི་ཡི་གུ་

ཚུ་མ་ལྷབ་པའི་ཧེ་མ་ སྟོན་ཚན་འདི་དང་གི་ཡི་གུ་གསརཔ་ ཆ་ ཐ་ ད་

གསུམ་པོའི་འབྲི་ཐངས་ཀྱི་སྦྱང་བ་

འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ སྦྱོང་དེབ་ནང་གི་སྦྱོང་ལཱ་༢ པ་འབད་བཅུག།
༥-༢

དེ་ལས་ ད་ ཏ་ ཟེར་མི་ཚུ་ཡང་བྱང་ཤིང་གུ་ དཔྱེ་ཅིག་བྲིས་ཞིན་ན་ཁོང་རའི་ འབྲི་དེབ་ནང་འདྲ་བཤུས་རྐྱབ་
བཅུག་དགོཔ་མ་ཚད་ཨང་༤ ནང་གི་ཡི་གུ་ཚུ་དཔྱེ་ལྟ་སྟེ་ བྲིས་
ཟེར་ མི་བཀོད་རྒྱ་འདི་ཡང་ དང་པ་བྱང་ཤིང་གུ་དཔེ་རེ་བྲིས་སྟོན་ཞིན་ན་ དེལས་ཁོང་
རའི་འབྲི་དེབ་ནང་ འདྲ་བཤུས་རྐྱབ་སྟེ་ བྲི་ནིའི་སྦྱང་བ་འབད་བཅུག།
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ོབ༌ ོན༌ལག༌དེབ།
༥-༣

ཡི་གུ་མ་ཚང་མི་ཚུ་

སྦྱོང་དེབ་ནང་གི་སྦྱོང་ལཱ་༣

པ་འདི་

ལྷག་དེབ་ནང་གི་ཨང་༢

པའི་རྗོད་ཚིག་ཚུ་ལྷག་

བཅུག༌ཞིན་ན་བྲི་བཅུག། དེ་ལས་ པར་དེ་ཚུ་ལུ་ མིང་འབྲི་བཅུག།
སྦྱོང་ལཱ་དྲུག་པ་ - གོ་བ་ལེན་ནི།
༦-༡

པར་གྱི་བཤད་པ་རྐྱབ་ཞིནམ་ད་ལས་ པར་དང་མཐུན་པའི་ ཚིག་ག་ཨིན་མི་དང་གཅིག་ཁར་ སྦྱོང་དེབ་ནང་གི་
སྦྱོང་ལཱ་༤ པ་འབད་བཅུག།

༦-༢

སྦྱོང་དེབ་ནང་གི་སྦྱོང་ལཱ་༥ པ་ འབད་བཅུག།

སྦྱོང་ལཱ་བདུན་པ་ - ཨང་ཡིག་ངོས་འཛིན།
༧-༡

ཨང་༥ པ་ ཨང་ཡིག་ཚུ་ངོ་ཤེས་ནི་དང་ ལྷག་ཤེས་ནིའི་དོན་ལུ་ཨང་ཡིག་༣༡ ལས་༤༠ ཚུན་ བྱང་ཤིང་གུ་
བྲིས་སྟོན་ཞིན་ན་ ལྷག་བཅུག། དེ་ལས་ སྦྱོང་དེབ་ནང་གི་ སྦྱོང་ལཱ་༦ པ་འབད་བཅུག།

སྦྱོང་ལཱ་བརྒྱད་པ་ - སྡོམ་རྩིས་སྦྱང་བ།
༨-༡

ཨང་༦ སྡོམ་རྩིས་ལྷབ་ཟེར་མི་འདི་སྟོནམ་ད་ དང་པ་རང་ བྱང་ཤིང་གུ་སྡོམ་རྩིས་ཀྱི་རྟགས་ (+) འདི་ངོ་
སྤྲོད༌འབད།

༨-༢

དེ་ལས་སྡོམ་རྩིས་སྟོན་ཐངས་ དཔེར་ན་༡༠ བསྡོམས་ཏེ་༢༠ ཟེར་མི་ཚུ་རེ་རེ་བཞིན་དུ་བཤད་པ་རྐྱབ༌སྟེ་སྟོན་
བྱིན།

༨-༣

པར་གྱི་སྡོམ་བཏོན་ནི་འདི་ སྦྱོང་དེབ་ནང་གི་ སྦྱོང་ལཱ་༧ པ་འབད་བཅུག།

སློབ་སྟོན་པའི་དྲན་གསོ།
གསལ་བྱེད་སུམ་ཅུ་གིས་ ཤོག་བྱང་སྟོན་ཆས་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ ཡི་གུ་ ཆ་ཐ་ད་ ངོས་འཛིན་འབད་བཅུག་ནི༌དང་
ཧེ་མ་ལྷབ་མི་ཚུ་ སྐྱོར་སྦྱང་འབད་ནི།
སྟོན་ཚན་དྲུག་པའི་བཅུད་དོན།
ལྷབ་མི་ཚུ་གིས་སྟོན་ཚན་དྲུག་པའི་ནང་ འཐུང་ཆུ་གཙང་ཏོག་ཏོ་གི་སྐོར་ལས་ ལས་དོན་དང་སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་དང་འཁྲིལ་བའི་ གནད་
དོན་ཚུ་ཤེས་མ་ཤེས་བལྟ་ནིའི་དོན་ལུ་ འོག་གི་དོན་ཚན་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ།
༡

སྟོན་ཚན་དྲུག་པ་འདི་ནང་ལས་ ཁྱེད་ཀྱིས་གནད་དོན་གསརཔ་ ག་ཅི་ར་ཧ་གོ་ཡི་གོ?

༢

གནད་དོན་དེ་ཚུ་གིས་ ཁྱེད་ལུ་ཕན་ཐབས་ག་དེ་སྦེ་ འོང་ནི་མས་གོ?

༣

སྟོན་ཚན་འདི་ནང་གི་གནད་དོན་ཚུ་ག་ར་ ཁྱེད་ཀྱིས་དྭངས་འཕྲོད་འཕྲོད་འབད་ཧ་གོ་ཡི་ག?
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ོབ༌ ོན༌ལག༌དེབ།
དང་ལེན་འབད་དགོཔ།
ལྷབ་མི་ཚུ་གིས་ ཧ་མ་གོ་བའི་གནད་དོན་རེ་ཡོདཔ་པ་ཅིན་ ལོག་སྟེ་ར་ཧ་མ་གོ་ཚུན་ཚོད་སྟོན་བྱིན། ཆ་མཉམ་གྱིས་ཤེས་ཅི་ཟེར་
མནོ་བ་ཅིན་ དེབ་རིམ་དང་པའི་ སྟོན་ཚན་བདུན་པ་ལུ་སྤོ་ནི་གི་ གསལ་བཤད་འབད་ དགོཔ་ཨིན་ནོ།།
སྟོན་ཚན་དྲུག་པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་གི་དོན་དང་འགྲེལ་བཤད།
མིང་ཚིག།

༧-

འགྲེལ་བཤད།

འཐུང་

-

ཇ་དང་ཆུ་འཐུང་ནི།

མཐོང་

-

མིག་ཏོ་གིས་མཐོང་ནི།

ཐོབ་

-

ཏི་རུ་དང་གོ་ས་འཐོབ་ནི།

མཐའ

-

རྒྱ་མཚོའི་མཐའ་མ་དང་སྦུག་ལུ་མེན་པའི་མཐའ་མར།

ཆུ

-

འཐུང་ནིའི་ཆུ།

ཆད

-

ཐགཔ་ཆད་ནི། ཆུ་ཆད་ནི།

ཆོས

-

དམ་པའི་ཆོས།

ཆས

-

ཅ་ཆས་ཟེར་ཅ་ལའི་མིང་དང་གྱོན་ཆས་ཚུ།

གཏང་

-

ཡི་གུ་གཏང་། མི་གཏང་།

གཏིང་

-

མཚོའི་གཏིང་། ཆུའི་གཏང་།

བཏབ་

-

སོན་བཏབ། པར་བཏབ། སྨོན་ལམ་བཏབ།

བཏུབ་

-

ལཱ་འདི་བཏུབ་པས།

གཙང་

-

གཙང་སྦྲ་བསྟེན། ཁམས་གཙང་ཏོག་ཏོ།

འདབས་

-

རིའི་ཉེ་འདབས། སྦོ་ལོགས་ཁར་ཟེར་བའི་དོན།

གསང་

-

གཞན་ལུ་མ་སླབ་པར་གསང་ནི།

སྟོན་ཚན་བདུན་པ། ཟས་བཅུད་ཅན།
ལས་དོན་དང་སྦྱོང་ལཱ།
དོན་ཚན་འདི་མཇུག་བསྡུཝ་ད་ ལྷབ་མི་ཚུ་གིས:༡

ཟས་བཅུད་ཅན་མ་བཟའ་བ་ཅིན་ གཟུགས་ལུ་སྟོབས་ཤུགས་མེད་པར་ ནད་རིགས་ ལེ་ཤ་འཁོརཝ་ཨིནམ་
ཤེས་ཚུགས།
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ོབ༌ ོན༌ལག༌དེབ།
༢

ཟས་བཅུད་འདི་ཚོད་སྲེ་

ཧོན་མའི་རིགས་དང་

ཤིང་འབྲས་ཚུ་ལུ་ཡང་ཡོདཔ་ཨིནམ་ལས་

འདི་ཚུ་གིས་

གཟུགས་ལུ་ཕནམ་ཤེས་ཚུགས།
༣

ཡི་གུ་ ཅ་ ཕ་ ཟ་ གསུམ་པོ་ངོས་འཛིན་འབད་ཚུགས།

༤

སྟོན་ཚན་བདུན་པ་ཚུན་ཚོད་ལུ་སྟོན་ཚར་བའི་ཡི་གུ་ཚུ་གི་མིང་ཚིག་ཚུ་ འབྲི་ལྷག་ཤེས་ཚུགས།

༥

ཨང་ཡིག་༤༡ ལས་༥༠ ཚུན་འབྲི་ལྷག་ཤེས་ཚུགས།

སྦྱོང་ལཱ་དང་པ་ - དོན་ཚན་ངོ་སྤྲོད།
༡-༡

སྟོན་ཚན་བདུན་པ་འདི་ ཟས་བཅུད་ཅན་གྱི་སྐོར་ལས་ ཨིན་པའི་ངོ་སྤྲོད་འབད།

༡-༢

པར་སྟོན་ཏེ ངོ་སྤྲོད་འབད་ཞིནམ་ལས་ ཟས་བཅུད་གྱི་རིགས་ བཤད་པ་རྐྱབ༌སྟེ་བྱིན།

༡-༣

ཟས་བཅུད་ཅན་ག་ཅི་ར་ཨིན་ན? སྡེ་ཚན་འབད་གོ་སྡུར་འབད་བཅུག་ཞིན་ན་ལས་ བསམ་འཆར་ལེན།

༡-༤

བསམ་འཆར་ལེན་ཚར་ཞིནམ་ལས་ ཟས་བཅུད་ཅན་མེད་པའི་གནོད་སྐྱོན་དང་ ཟས་བཅུད་ཅན་གྱི་ཕན་པ་ཚུ་
གི་སྐོར་ལས་བཅུད་བསྡུས་ཏེ་ སླབ་བྱིན་དགོ།

སྦྱོང་ལཱ་གཉིས་པ་ - ཡི་གུའི་ངོ་སྤྲོད།
༢-༡

ཡི་གུ་ ཟ་ ཅ་ ཕ་ གསུམ་བྱང་ཤིང་གུ་བྲིས་ཏེ་ངོ་སྤྲོད་འབད།

༢-༢

ངོ་སྤྲོད་འབད་ཞིན་ན་ ཡི་གུ་རེ་རེ་བཞིན་དུ་ སློམ་སྟོན་པའི་ཤུལ་བདའ་སྟེ་སླབ་བཅུག།

༢-༣

ཡི་གུ་དེ་ཚུ་རེ་རེ་བཞིན་དུ་ལྷག་བཅུག་དགོ། ཤེས་མ་ཤེས་བལྟ་ནིའི་དོན་ལུ་ སྟོན་ཆས་ལག་ལེན་འཐབ།

༢-༤

ཡི་གུ་གསུམ་གྱི་ཚིག་ ཟ་ ཟས་ ཟེར་མི་ཚུ་རེ་རེ་བཞིན་དུ་ལྷག་ནི་སྟོན།

༢-༥

ཚིག་དེ་ཚུ་ངོ་ཤེས་མ་ཤེས་རེ་རེ་བཞིན་དུ་བལྟ་དགོ།

༢-༦

མིང་ཚིག་ལྷག་ནི་ཤེས་ཞིནམ་ལས་ ཚིག་གི་དོན་དང་ཚུ་མ་ཤེས་ཚུན་ཚོད་ རེ་རེ་བཞིན་དུ་བཤད་དེ་བྱིན་དགོ།

༢-༧

སྟོན་ཚན་བདུན་པའི་ ཞབས་ཁྲ་འདི་སྟོན་བྱིན།

དལ་འབྱོར་མི་ལུས་རིན་ཆེན།།ནད་མེད་བདེ་བར་དགོ་ན།། བཅུད་ལྡན་བཞེས་སྒོ་མ་འདྲཝ།།ཚོད་སྲེ་ཤིང་
འབྲས་བཟའ་དགོ། འབྲུ་སྣ་ཤ་མར་ཨོམ་ཚུ།།སྣ་ཚོགས་སྤེལ་ཏེ་བཟའ་ན།། གཟུགས་སྟོབས་ཡར་དྲག་ལྡན་
ཏེ།།ནད་མེད་དགའ་སྐྱིད་ལྡན་འོང་།། ཆོས་དང་འཇིག་རྟེན་གཉིས་ཀྱི།།ལཱ་དང་བྱ་བ་གང་ཡང་།། ལྕོགས་གྲུབ་
ལྡན་དང་མི་ལྡན།།གཟུགས་ཁམས་འདི་ལུ་རག་ལས།།
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ོབ༌ ོན༌ལག༌དེབ།
སྦྱོང་ལཱ་གསུམ་པ་ - ཡི་གུ་ངོས་འཛིན།
༣-༡

ཡི་གུ་ ཅ་ ཕ་ ཟ་ ཚུ་ སྦྱོང་དེབ་ནང་གི་ སྦྱོང་ལཱ་༡ པ་འབད་བཅུག་སྟེ་ ངོས་འཛིན་འབད་བཅུག།

༣-༢

ཡི་གུ་ཚུ་ ངོ་ཤེས་མ་ཤེས་བལྟ་ནིའི་དོན་ལུ་ སྦྱོང་ལཱ་༢ པ་འབད་བཅུག།

སྦྱོང་ལཱ་བཞི་པ་ - ཡི་གུ་ལྷག་ནིའི་སྦྱང་བ།
༤-༡

ཨང་༡ ནང་གི་ཡི་གུ་ ཀ་ ག་ ཅ་ ཟེར་མི་ཚུ་རེ་རེ་བཞིན་དུ་བསྐོར་རྒྱབ་འབད་ལྷག་བཅུག། དེ་ཡང་ ཧེན་
མ་ཤེས་མི་ཚུ་བསལ་ཏེ་ ལྷག་བཅུག་དགོཔ་དང་ དེ་ལས་གོ་རིམ་འབད་ ཆ་མཉམ་རེ་རེ་བཞིན་དུ་ལྷག་བཅུག།

༤-༢

ཨང་༢ ནང་གི་མིང་ཚིག་ ཁ་ ཟས་ ཕ་ ཟེར་ཡོད་མི་ཚུ་ཡང་ འགོ་རིམ་བཞིན་དུ་མི་རེ་རེ་སོ་སོར་འབད་དེ་
སྦྱོར་ཀློག་རྐྱབ་སྟེ་ ལྷག་བཅུག་དགོ།

༤-༣

ཨང་༣ ནང་གི་རྗོད་ཚིག་ ཟས་བཅུད་ཅན་ ཨོམ་དང་ ཉ་ ཟེར་མི་ཚུ་ གོང་ལུ་བཟུམ་ སྦྱོར་ཀློག་རྐྱབ་སྟེ་
ལྷག་བཅུག་དགོ།

སྦྱོང་ལཱ་ལྔ་པ་ - ཡི་གུ་བྲི་ནིའི་སྦྱང་བ།
༥-༡

ཡི་གུ་བྲི་ནིའི་སྦྱང་བ་འབད་ནི་འདི་ སྦྱོང་དེབ་ནང་གི་སྦྱོང་ལཱ་༣ པ་འབད་བཅུག།

༥-༢

ཨང་༤ རྗོད་ཚིག་ཚུ་དཔྱེ་བལྟ་སྟེ་བྲིས་ཟེར་མི་འདི་ དང་པ་བྱང་ཤིང་གུ་བྲིས་སྟོན་ཞིན་ན་ལས་ དེ་ལས་ཁོང་ར་
གི་འབྲི་དེབ་ནང་ འདྲ་བཤུས་རྐྱབ་སྟེ་བྲི་བཅུག་དགོ།

༥-༣

པར་ཚུ་གི་མིང་བྲི་ནིའི་དོན་ལས་ སློབ་སྟོན་པ་གིས་ ཉ གི་པར་སྟོན་ཞིནམ་ལས་ ཁོང་རའི་སྦྱོང་དེབ་ནང་གི་
སྦྱོང་ལཱ་༤ པ་ བྲི་བཅུག་དགོ། དེ་ལས་ པར་གྱི་མིང་གཞན་ཚུ་ཡང་ དེ་ལས་ རིགས་བསྒྲེས་ཏེ་རིམ་པ་
བཞིན་དུ་ བྲི་བཅུག་ཞིན་ན་ལས་ ལྷག་བཅུག་དགོ།

སྦྱོང་ལཱ་དྲུག་པ་ - ཚིག་བཟོ་ནིའི་སྦྱང་བ།
༦-༡

ཨང་༥ པའི་ནང་རྗོད་ཚིག་བཟོ་ཟེར་ཡོད་མི་འདི་ དང་པ་ལྷབ་མི་ཁོང་ར་ཚུ་ལུ་ལྷག་བཅུག།

༦-༢

དེ་ལས་ སློབ་སྟོན་པ་རང་གིས་ ཟས་བཅུད་ཅན་ཚུ་བཟའ་བ་ཅིན་ གཟུགས་ལུ་ཕན་ ཟེར་དཔྱེ་ཅིག་བྱང་ཤིང་
གུ་བྲིས་ཏེ་ སྟོན་ཞིནམ་ལས་ དེ་ལས་རིགས་བསྒྲེས་ཏེ་ཚིག་གཞན་ཚུ་ ལྷབ་མི་ཁོང་རང་ལུ་བཟོ་བཅུག་ཞིནམ་
ལས་ སླབ་བཅུག་སྟེ་ སློབ་སྟོན་པ་གིས་ བྱང་ཤིང་གུ་བྲི་ནི།
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ོབ༌ ོན༌ལག༌དེབ།
སྦྱོང་ལཱ་བདུན་པ་ -ཨང་ཡིག་ངོས་འཛིན།
༧-༡

ཨང་༦ ནང་གི་ཨང་ཡིག་ངོ་ཤེས་ནི་དང་ལྷག་ཤེས་ནིའི་དོན་ལུ་ ༤༡ ལས་ ༥༠ ཚུན་བྲིས་ཏེ་ཡོད་མི་འདི་
དང་པ་བྱང་ཤིང་གུ་བྲིས་ཏེ་ ངོ་སྤྲོད་འབད་དེ་སྟོན། དེ་ལས་ཁོང་ར་ལྷབ་མི་ཚུ་རེ་རེ་བཞིན་དུ་འབད་ལྷག་བཅུག་
དགོ།

སྦྱོང་ལཱ་བརྒྱད་པ་ - ཨང་ཡིག་བྲི་ནི་སྦྱང་བ།
༨-༡

ཨང་༧ ནང་གི་ཨང་ཡིག་ཚུ་ དཔྱེ་བལྟ་སྟེ་བྲིས་ཟེར་མི་འདི་དང་པ་ར་ ཨང་ཡིག་༡ ལས་༡༠ ཚུན་བྱང་ཤིང་
གུ་བྲིས་ཏེ་བཞག་ཞིན་ན་ལྷབ་མི་ཁོང་ར་གི་འབྲི་དེབ་དང་ འདྲ་བཤུས་ རྐྱབ༌སྟེ༌བྲི་བཅུག་དགོ། དེ་ཡང་ འབྲི་
ཐངས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་ལེགས་ཤོམ་འབད༌ཤེས་ཐབས་ལུ་ འབྲི་ཐངས་སོ་སོར་སྟོན་ཏེ་ཡོད་མི་ཚུ་ལུ་ བལྟ་སྟེ་བྲི་
བཅུག།

༨-༢

ཨང་ཡིག་༤༡ ལས་༥༠ ཚུན་ འབྲི་ཐངས་ཤེས་ནིའི་དོན་ལུ་ སྦྱོང་དེབ་ནང་གི་ སྦྱོང་ལཱ་༥ པ་འབད་བཅུག།

༨-༣

ཨང་ཡིག་༤༡ ལས་༥༠ ཚུན་གྱི་བར་ན་ མ་ཚང་མི་ཨངཡིག་ཚུ་ ལྷབ་མི་ ཁོང་ར་གིས་ སྦྱོང་དེབ་ནང་གི་
སྦྱོང་ལཱ་༦ པ་འདི་ འབད་བཅུག།

སྦྱོང་ལཱ་དགུ་པ་ - སྡོམ་རྩིས་སྦྱང་བ།
༩-༡

ཨང་༨ པའི་ སྡོམ་རྩིས་ཚུ་བཏོན་ནིའི་དོན་ལུ་ དང་པ་བྱང་ཤིང་གུ་ སྡོམ་རྩིས་རྐྱབ་ཐངས་ཀྱི་ དཔེ་ཅིག་སྟོན་
དཔེར་ན་༡༠ དང་ ༥ བསྡོམ་ནི་ཨིན་པ་ཅིན་༥ འདི་ཀླད་ཀོར་གྱི་འོག་ལས་ བྲིས་ཞིན་ན༌སྡོམ་རྩིས་རྐྱབ་
དགོཔ་ཚུ་ སྟོན་དགོ།

༩-༢

དེ་ལས་རིགས་བསྒྲེས་ཏེ་ སྡོམ་རྩིས་བཏོན་དགོཔ་གཞན་ཚུ་ ཁོང་རའི་འབྲི་དེབ་ནང་འདྲ་བཤུས་རྐྱབ་ བཅུག་
སྟེ་ སྡོམ་རྩིས་བཏོན་བཅུག་ཞིན་ན་ ཞིབ་དཔྱད་འབད།

སློབ་སྟོན་པའི་དྲན་གསོ།
གསལ་བྱེད་སུམ་ཅུ་གིས་ ཤོག་བྱང་སྟོན་ཆས་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ ཡི་གུ་ ཅ་ ཕ་ ཟ་ ངོས་འཛིན་འབད་བཅུག་ནི་
དང་ ཧེ་མ་ལྷབ་མི་ཚུ་ སྐྱོར་སྦྱང་འབད་ནི།
སྟོན་ཚན་བདུན་པའི་བཅུད་དོན།
ལྷབ་མི་ཚུ་གིས་ སྟོན་ཚན་བདུན་པ་འདི་ལྷབ་ཚརཝ་ད་ ཟས་བཅུད་ཅན་གྱི་སྐོར་ལས་ ལས་དོན་དང་སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་ ཧ་གོ་དགོཔ་ཚུ་
ཤེས་མ་ཤེས་བལྟ་ནིའི་དོན་ལུ་ འོག་གི་དོན་ཚན་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ།

ཤོག་གྲངས་ 66 / 178

ོབ༌ ོན༌ལག༌དེབ།
༡

སྟོན་ཚན་བདུན་པ་འདི་ནང་ལས་ ཁྱེད་ཀྱིས་གནད་དོན་གསརཔ་ ག་ཅི་ར་ཧ་གོ་ཡི་གོ?

༢

གནད་དོན་དེ་ཚུ་གིས་ཁྱིད་ལུ་ ཕན་ཐབས་ག་དེ་སྦེ་འོང་ནི་མས་གོ?

༣

སྟོན་ཚན་འདི་ནང་གི་གནད་དོན་ཚུ་ ག་ར་ཁྱེད་ཀྱིས་དྭངས་འཕྲོད་འཕྲོད་འབད་ཧ་གོ་ཡི་ག?

དང་ལེན།
ལྷབ་མི་ཚུ་གིས་ ཧ་མ་གོ་བའི་གནད་དོན་རེ་ཡོད་པ་ཅིན་ ལོག་སྟེ་ར་ཧ་མ་གོ་ཚུན་ཚོད་སྟོན་བྱིན། ཆ་མཉམ་གྱིས་ཤེས་ཅི་ཟེར་མནོ་
བ་ཅིན་ དེབ་རིམ་དང་པའི་ སྟོན་ཚན་བརྒྱད་པ་ལུ་སྤོ་ནི་གི་གསལ་བཤད་ འབད་དགོཔ་ཨིན་ནོ།།
སྟོན་ཚནབདུན་པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་གི་དོན་དག་འགྲེལ་བཤད།
མིང་ཚིག།

འགྲེལ་བཤད།

ཟ་

-

ལྟོ་ཟ། ཁམ་ཟ།

ཟས་

-

ཁ་ཟས། བཞེས་སྒོ།

ཟངས་

-

ཆུ་ཟངས།

བཟོ་

-

བཟོ་བོ། བཟོ་བཟོ། བཟོ་རྐྱབ་མི།

གཟུགས་

-

མི་དང་སེམས་ཅན་གྱི་གཟུགས།

ཅ་ལ

-

རྒྱུ་ཅ་ལ།

ཅིན་

-

ལཱ་འབད་བ་ཅིན། དཔེ་བལྟ་བ་ཅིན།

བཅུད་

-

བཞེས་སྒོའི་བཅུད།

བཅག་

-

ཤིང་དང་མེ་ཏོག་བཅག་ནི།

བཅད་

-

ཤིང་གཅད་ནི། ཆུ་གཅད་ནི།

ཕགཔ་

-

ཕགཔ་གསོ།

ཕན་

-

ནཝ་ད་སྨན་གྱིས་ཕན།

ཕབ་

-

ཅ་ལ་མར་ཕབ།

ཕུགས་

-

ཤུལ༌མ། མ༌འོངས༌ཕ།

ཕམ་

-

ཕམ་བུ་གཞིས། རྒྱལ་ཕམ།

ཕོག་

-

མདའ་འབའ་གུ་ཕོག་ནི།
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ོབ༌ ོན༌ལག༌དེབ།
༨-

སྟོན་ཚན་བརྒྱད་པ།

དུ་ཉུང་ཐབ།

ལས་དོན་དང་སྦྱོང་ལཱ།
སྟོན་ཚན་བརྒྱད་པ་འདི་ བ་ཚརཝ་ད་ སློབ་སྦྱོང་འབད་མི་ཚུ་གིས:༡

དུ་ཉུངལྷ་ཐབ་འདི་ ཤིང་འཇམ་པའི་ཁར་ ཁྱིམ་ནང་དུ་པ་ཉུངམ་ཨིན ཧ་གོ་ཚུགས།

༢

དུ་ཉུང་ཐབ་འདི་ དུ་པ་ཉུངམ་ལས་ ཐབ་ཚང་ཧིང་སངས་ས་བཞག་ཚུགས་པའི་ཁར་ དུ་པ་ལས་བརྟེན་འཐོབ་
མི་ མིག་ནད་ཚུ་ཡང་ ཉུངམ་ཨིནམ་ཧ་གོ་ཚུགས།

༣

ཡི་གུ་ ཇ་ ཡ་ ཤ་

ཚུན་ངོས་འཛིན་འབད་ཚུགས།

༤

སྟོན་ཚན་༨ པ་ཚུན་ ལྷབ་ཚར་མི་ཡི་གུ་འདི་ཚུ་ལས་ བཟོ་བའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ འབྲི་ལྷག་འབད་ཚུགས།

༥

ཨང་ཡིག་༥༡ ལས་༧༠ ཚུན་ ངོས་འཛིན་འབད་དེ་ ལྷག་ནི་དང་བྲི་ནི་ འབད་ཚུགས་པའི་ཕབ་རྩིས་ ཆུང་ཀུ་
རེ་ཡང་འབད་ཚུགས།

སྦྱོང་ལཱ་དང་པ་ - དོན་ཚན་ངོ་སྤྲོད།
༡-༡

སྟོན་ཚན་བརྒྱད་པ་འདི་ དུ་ཉུང་ཐབ་ཀྱི་སྐོར་ལས་ཨིན་པའི་ངོ་སྤྲོད་འབད།

༡-༢

པར་སྟོན་ཞིན་ན་ དེའི་སྐོར་ལས་ བཤད་པ་རྐྱབ་བྱིན།

༡-༣

དུ་ཉུང་ཐབ་ཀྱི་སྐོར་ལས་ ཧེ་མ་ལས་ལོ་རྒྱུས་ག་དེ་སྦེ་གོ་ཡི་ག་ འདི་གི་སྐོར་ལས་ ཕན་གནོད་ག་ད་སྦེ་འདུག་
ག་ལྷབ་མི་ཁོང་ ར་སྡེ་ཚན་ནང་ གོ་སྡུར་འབད་བཅུག་དགོ།

༡-༤

གོ་སྡུར་འབད་དུ་བསམ་འཆར་ལེན་ཚར་ཞིན་ན་ དུ་ཉུང་ཐབ་མེད་པའི་གནོད་སྐྱོན་དང་

དུ་ཉུང་ཐབ་ཀྱི་ཕན་

ཐབས་ ག་ཅི་ཡོད་ག་ལྷབ་མི་ག་ར་གིས་ ཧ་གོ་ཚུགསཔ་འབད་  བཤད་བྱིན།
སྦྱོང་ལཱ་གཉིས་པ་ - ཡི་གུའི་ངོས་འཛིན།
༢-༡

ཡི་གུ་ ཇ་ ཡ་ ཤ་ གསུམ་བྱང་ཤིང་གུ་སྦོམ་འབད་བྲིས་ཏེ་རེ་རེ་བཞིན་དུ་ ངོ་སྤྲོད་འབད་བྱིན་ཞིན་ན་ ཁོང་
ལྷབ་མི་ཚུ་ ལད་སྲོལ་རྐྱབ་སྟེ་ སླབ་བཅུག་དགོ།

༢-༢

ཡི་གུ་ ཇ་ ཡ་ ཤ་ གསུམ་ལས་གྲུབ་པའི་མིང་ཚིག་དེ་ཚུ་རེ་རེ་བཞིན་དུ་ སྦྱོར་ཀློག་རྐྱབ་སྟེ་ལྷག་བཅུག་དགོ།

༢-༣

ཚིག་དེ་ཚུ་རེ་རེ་བཞིན་དུ་ ལྷག་ཚུགས་མི་ཚུགས་བལྟ། མ་ཤེས་མི་ཚུ་ལུ་ རོགས་རམ་འབད་བྱིན་དགོ།

༢-༤

མིང་ཚིག་འདི་ཚུ་གིས་ གོ་དོན་ཡང་ ག་ར་ཤེས་ཚུགསཔ་བཟོ་དགོ།

སྦྱོང་ལཱ་གསུམ་པ་ - ཡི་གུ་ངོས་འཛིན་འབད་ནི།
༣-༡

ཡིགུ་ ཇ་ ཡ་ ཤ་ གསུམ་ངོས་འཛིན་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ སྦྱོང་དེབ་ནང་གི་སྦྱོང་ལཱ་༡ པ་འབད་བཅུག།
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སྦྱོང་ལཱ་བཞི་པ་ - ཡི་གུ་ལྷག་ནི།
༤-༡

ཨང་༡ ནང་ཡོད་པའི་ཡི་གུ་ཚུ་ ཐོགས་ཆགས་མེད་པར་ལྷག་ཚུགསཔ་བཟོ་དགོ།

༤-༢

ཨང་༢ དང་༣ ནང་ཡོད་པའི་མིང་ཚིག་དང་ རྗོད་ཚིག་ཚུ་གོ་རིམ་་བཞིན་དུ་ལྷག་བཅུག་ཞིན་ན་ གོ་དོན་
བཤད་དེ་བྱིནདགོ།

༤-༣

ཁོང་ལྷབ་མི་ཚུ་གིས་ ཤེས་མ་ཤེས་བལྟ་ནི་དོན་ལུ་ཨང་༢ དང་༣ ནང་ཡོད་པའི་མིང་ཚིག་དང་ རྗོད་ཚིག་ཚུ་
ལས་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་སྟེ་ བྱང་ཤིང་གུ་བྲིས་སྦེ་ ལྷབ་མི་ཚུ་རེ་རེ་བཞིན་དུ་ལྷོངས་ཏེ་ལྷག་བཅུག་ཞིན་ན་ དོན་
དག་སླབ་བཅུག་དགོ།

༤-༤

འོག་གི་ཞབས་ཁྲ་འདི་རུབ་སྟེ་འཐེན།
རང་ར་སོ་སོའི་ཁྱིམ་ནང་། །དུ་ཉུང་ཐབ་འདི་དགོ་པས། །དུ་ཉུང་ཐབ་འདི་ཡོད་ན། །ཁྱིམ་ནང་དུ་པ་མི་ཆགས། །དེ་ལས་མིག་ལུ་
མི་གནོད། །གློ་ནད་ཕོག་ནི་ཉུང་མས། །ཐབ་ཤིང་འཇམ་པའི་སྟབས་ཀྱིས། །ནགས་ཚལ་ཆུད་ཟོས་མི་འགྱོ། །ང་བཅས་སོ་སོའི་
ཁྱིམ་ནང་། །དུ་ཉུང་ཐབ་ར་དགོ་པས།།

སྦྱོང་ལཱ་ལྔ་པ་ - ཡི་གུ་བྲི་ནིའི་སྦྱང་བ།
༥-༡

ཡི་གུ་བྲི་ནིའི་སྦྱང་བ་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ སྦྱོང་དེབ་ནང་གི་སྦྱོང་ལཱ་༢ པ་འབད་བཅུག།

༥-༢

ཨང་༤

པའི་ནང་ཡོད་མི་ཚིག་དེ་ཚུ་

ལྷབ་མི་ཁོང་རའི་འབྲི་དེབ་ནང་

ག་དེ་མང་མང་དཔྱེ་བལྟ་སྟེ་བྲི་བཅུག་

དགོ། དེ་བསྒང་སློབ་སྟོན་པ་རང་གིས་ སྐོར་ར༌རྐྱབ་སྟེ་བལྟ་ཞིན་ན་ མ་ཤེས་མི་ཚུ་ལུ་རོགས་རམ་འབད།
སྦྱོང་ལཱ་དྲུག་པ་ - ཚིག་གི་ས་སྟོང་བསུབ་ནི།
༦-༡

ཚིག་འདི་ཚུ་གི་ས་སྟོང་ནང་ ཚིག་འཕྲོ་ག་ཕོག༌སར་ ལྷབ་མི་ཚུ་ལུ་བཙུགས་བཅུག་ཞིན་ན་ རྗོད་ཚིག་ཚངམ་
འབད་བཟོ་བཅུག་ནིའི་དོན་ལུ་ སྦྱོང་དེབ་ནང་གི་སྦྱོང་ལཱ་༣ པ་འབད་བཅུག།

༦-༢

ཨང་༥ པའི་ནང་ འཇམ་ གནོད་ ཉུང་ ཟེར་བའི་ཚིག་གསུམ་ ལྷབ་བཞིན་ན་ གོ་དོན་སླབ་བཅུག་སྟེ་
ལྷབ་མི་ ཁོང་ར་ལུ་རྗོད་ཚིག་རེ་བཟོ་སྟེ་ བྲི་བཅུག།

སྦྱོང་ལཱ་བདུན་པ་ - དྲིས་ལན་རྐྱབ་ནི།
༧-༡

ཨང་༦ སློབ་སྟོན་པ་གིས་ དུ་ཉུང་ཐབ་ཀྱི་སྐོར་ལས་ ཕན་ཐོགས་ག་དེ་འབད་ ཡོདཔ་ཨིན་ན་དྲི་བ་དྲིས་ཏེ་
ཁོང་ར་ལུ་ལན་ཁ་གསལ་སླབ་བཅུག་སྦེ། དེ་ལས་ ཁོང་ར་ལུ་དུ་ཉུང་ཐབས་ཀྱི་ ཕན་ཐོགས་སྐོར་ལས་ ཚིག་
འབྲི་དེབ་ནང་ བྲི་བཅུག་དགོ།
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སྦྱོང་ལཱ་བརྒྱད་པ་ - ཨང་ཡིག་ངོས་འཛིན།
༨-༡

ཨང་༧ པ་ནང་ ཨང་ཡིག་༥༡ ལས་༧༠ ཚུན་ ལྷག་ནི་སྦྱང་བ་བྱིན།

༨-༢

ཨང་ཡིག་༥༡ ལས་་༧༠ ཚུན་ སྦྱང་བ་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ སྦྱོང་ལཱ་༤ པ་འབད་བཅུག།

༨-༣

ཨང་ཡིག་ མ་ཚང་མི་ཚུ་ ངོས་འཛིན་འབད་བཅུག་ནི་གི་དོན་ལུ་ སྦྱོང་དེབ་ནང་གི་སྦྱོང་ལཱ་༥ པ་འབད་བཅུག།

སྦྱོང་ལཱ་དགུ་པ་ - ཕབ་རྩིས།
༩-༡

ཨང་༨ དང་༩ པའི་ནང་གི་ཕབ་རྩིས་ཀྱི་རྟགས་ (-) འདི་བྱང་ཤིང་གུ་བྲིས་ཏེ་ ངོ་སྤྲོད་འབད་ཞིན་ན་ལས་
སྡོམ་གྱིས་ཡོད་ཐོ ག་དེམ་ཅིག་ཡོད་ག་དེ་ནང་ལས་ ག་དེམ་ཅིག་ཕབ་ཅི་ག་ ད་ལྷག་ལུས་ག་དེམ་ཅིག་ལུས་སོ་
ཡི་ག་ ཁ་གསལ་འབད་སྟོན་བྱིན་དགོ།

༩-༢

ཕབ་ཐངས་སྟོན་ཚར་ཞིན་ན་ དེ་ལས་རིགས་བསྒྲེས་ཏེ་ ཕབ་རྩིས་གཞན་ཚུ་ ཁོ་ར་ལྷབ་མི་ཚུ་ལུ་ སྦྱང་བ་འབྲི་
དེབ་ནང་འབད་བཅུག།

སློབ་སྟོན་པའི་དྲན་གསོ།
གསལ་བྱེད་སུམ་ཅུ་གིས་ ཤོག་བྱང་སྟོན་ཆས་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ ཡི་གུ་ ཇ་ ཡ་ ཤ ངོས་འཛིན་འབད་བཅུག་
ནི༌དང་ ཧེ་མ་སྟོན་མི་ཚུ་ སྐྱོར་སྦྱང་འབད་ནི།
སྟོན་ཚན་བརྒྱད་པའི་བཅུད་དོན།
ལྷབ་མི་ཚུ་གིས་ སྟོན་ཚན་བརྒྱད་པའི་ནང་བཤད་མི་གི་ དུ་ཉུང་ཐབ་ཀྱིས་ཕན་གནོད་དང་ དེའི་དམིགས་ཡུལ་ཧ་གོ་དགོསཔ་ཚུ་
ཤེས་མ་ཤེས་ཞུན་དག་རྐྱབ་སྟེ་ བལྟ་ནིའི་དོན་ལུ་ འོག་གི་དོན་ཚན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ལག་ལེན་འཐབ།
༡

སྟོན་ཚན་བརྒྱད་པ་འདི་ནང་ལས་ ཁྱེད་ཀྱིས་གནད་དོན་གསརཔ་ ག་ཅི་ར་ཧ་གོ་ཡི་གོ?

༢

གནད་དོན་དེ་ཚུ་གིས་ ཁྱེད་ལུ་ཕན་ཐབས་ ག་དེ་སྦེ་འོང་ནི་མས་གོ?

༣

སྟོན་ཚན་འདི་ནང་གི་གནད་དོན་ཚུ་ ག་ར་ཁྱེད་ཀྱིས་དྭངས་འཕྲོས་འཕྲོས་འབད་ཧ་གོ་ཡི་ག?

དང་ལེན།
ལྷབ་མི་ཚུ་གིས་ ཧ་མ་གོ་བའི་གནད་དོན་རེ་ཡོད་པ་ཅིན་ ལོག་སྟེ་ར་ཧ་མ་གོ་ཚུན་ཚོད་སྟོན་བྱིན། ཆ་མཉམ་གྱིས་ཤེས་ཅི་ཟེར་མནོ་
བ་ཅིན་ དེབ་རིམ་དང་པའི་ སྟོན་ཚན་དགུ་པ་ལུ་ སྤོ་ནི་གི་གསལ་བཤད་འབད་དགོཔ་ཨིན་ནོ།
སྟོན་ཚན་བརྒྱད་པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་གི་ དོན་དག་འགྲེལ་བཤད།
མིང་ཚིག།

_

འགྲེལ་བཤད།

ཡོད་

-

ང་ལུ་ཁྱིམ་དང་ས་ཡོད།
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༩-

ཡལ་

-

རི་མོ་ཡལ་སོ་ནུག།

ཡོངས་

-

ཡོངས་རྫོགས། ག་ར་ཟེར་བའི་དོན།

ཡངས་

-

ཁྲལ་ཡངས་ཆག་གནང་ཡི།

གཡོན་

-

ལགཔ་གཡོནམ།

གཡུས་

-

གཡུས་ཁ། ཡུལ།

ཤིང་

-

ཐབ་ཤིང་།

ཤིང་དུམ་

-

ཤིང་གི་དུམ།

ཤུགས་

-

སྟོབས་ཤུགས།

ཤོག་

-

ནྭ་ཤོག། ཤོག་གུ།

ཤད་

-

ཡི་གུའི་ཤད།

ཤན་

-

ཕོརཔ་ཤན་རྐྱབ་ནི།

ཤོབ་

-

ཤོབ་མ་རྐྱབ།

འཇམ་

-

ལཱ་འཇམ་ཏོང་ཏོ་ཨིན།

འཇའ་

-

ནམ་མཁའི་གཞའ།

མཇའ་

-

བླམ་དང་ལྷ་ཁང་མཇལ་ནི།

གོ་ཡངས་འཕྲོས་འཕྲོས།

གློང་ཤུགས།

སྟོན་ཚན་དགུ་པ། ཐ་དམ་ཚིག།
ལས་དོན་དང་སྦྱོང་ལཱ།

སྟོན་ཚན་དགུ་པ་འདི་ ལྷབ་ཚརཝ་ད་ སློབ་སྦྱོང་འབད་མི་ཚུ་གིས:༡

ཐ་དམ་ཚིག་ཟེར་མི་འདི་ ག་ཅི་བཟུམ་ཅིག་ལུ་སླབ་ཨིན་ན་ ག་དེ་སྦེ་བསྟེན་དགོཔ་ཨིན་ན་ ཧ་གོ་ཚུགས།

༢

ཐ་དམ་ཚིག་འདི་

མི་ལུ་གལ་ཆེ་ཤོས་ཅིག་ཨིནམ་ཤེས་ཚུགསཔ་མ་ཚད་

གོངམ་དཔོན་གཡོགཕམ་བུ་གཞིས་

སློབ་དཔོན་ སློབ་ཕྲུག་ གཉེན་ཉེཝ་ ལྟ་ལྟོ་ཚང་ འཆམ་མཐུནམ་ གཞུང་དང་རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་ལུ་ ཐ་དམ་ཚིག་
བསྟེན་ཐངས སྐོར་ཚུ་ཤེས་ཚུགས།
༣

ཡི་གུ་ ཚ་ ཞ་ གཉིས་ ངོས་འཛིན་འབད་ཚུགས་པའི་ཁར་ ད་ལྟོ་ཚུན་ཚོད་ལྷབ་མི་ཡི་གུ་ཚུ་ལས་ བསྒྲུབས་
པའི་མིངཚིག་དང་ རྗོད་ཚིག་ཚུ་ ལྷག་ཤེས་པའི་ཁར་བྲི་ཤེས།
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ོབ༌ ོན༌ལག༌དེབ།
༤

དེབ་འདི་ནང་ཡོད་པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ ག་ར་གོ་དོན་དང་བཅསཔ་འབད་

ལྷག་ཤེས་པའི་ཁར་ དཔྱེ་བལྟ་སྟེ་བྲི་

ཚུགས།
༥

ཨང་ཡིག་༧༡ ལས་༡༠༠ ཚུན་ ངོས་འཛིན་འབད་དེ་ བྲི་ཚུགས་པའི་ཁར་ ཕབ་རྩིས༌དུམ་གྲ་རེ་ཡང་རྐྱབ་
ཚུགས།

སྦྱོང་ལཱ་དང་པ་ - དོན་ཚན་ངོ་སྤྲོད།
༡-༡

སྟོན་ཚན་དགུ་པ་འདི་ ཐ་དམ་ཚིག་བསྟེན་དགོ་པའི་སྐོར་ལས་ ཨིན་པའི་ངོ་སྤྲོད་འབད།

༡-༢

ཐ་དམ་ཚིག་ཟེར་མི་འདི་ ག་ཅི་བཟུམ་ཅིག་ལུ་སླབ་ཨིན་ན་ འོག་གི་གནད་དོན་ཚུ་བཤད་བྱིན།

༡-༣

ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ལམ་ལུགས་ ག་དེ་སྦེ་ཡོདཔ་ཨིན་ན་ ལྷབ་མི་ཁོང་ར་དང་སྟུན་གྲོས་ཀྱི་ཐོག་ལས་
སྟོན་བྱིན་དགོ།

༡-༤

ཐ་དམ་ཚིག་ཟེར་མི་འདི་

གཅིག་གིས་གཅིག་ལུ་

སེམས་བརྟན་ཏོག་ཏོ་འབད་སྡོད་ནི་དང་།
ཐབས་འབད་དགོཔ་ཚུ་ནང་བློས་ཕོག་

མགོ་སྐོར་མ་རྐྱབ་པར་

དེ་ལས་བརྟེན་ཏེ་

བློ་གཏད་ཚུགསཔ་འབད་དེ་

གཅིག་གིས་གཅིག་ལུ་གྲོགས་རམ་དང་

ཡིད་ཕོག་འབད་ནི་ཚུ་ལུ་སླབ་ཨིན།

ཕན་

ཐ་དམ་ཚིག་ཟེར་མི་འདི་མེད་པ་

ཅིན་ ངོ་ཚ་མེད་པའི་ མ་རབས་ཀྱི་གྲས་སུ་ ཚུད་ནི་ཨིནམ་ལས། ང་བཅས་མི་ལུ་དགོཔ་གལ་ཆེ་ཤོས་ཅིག་
ཨིན། ཐ་དམ་ཚིག་འདི་ གོངམ་དང་གཡོག་ ཕམ་དང་བུ་གཞིས་ གཉེན་དང་གྲོགས་ ལྟ་ལྟོ་ཚང་ སློབ་
དཔོན་དང་སློབ་ཕྲུག་ གཞུང་དང་རྒྱལ་ཁབ་ འཆམ་མཐུནམ་གི་བར་ན་ བསྟེན་དགོཔ་ཨིན།
༡-༥

ཐ་དམ་ཚིག་མེད་པའི་སྐྱོན་དང་ ཐ་དམ་ཚིག་བསྟེན་དགོ་པའི་སྐོར་ལས་ བཅུད་བཏོན་ཏེ་སླབ་བྱིན་ཞིན་ན་ལྷབ་
མི་ཚུ་གིས་ ཐ་དམ་ཚིག་བསྟེན་དགོཔ་འདི་ གལ་ཅན་ཨིན་པའི་སྐོར་ལས་ཤེས་ཚུགསཔ་བཟོ།

སྦྱོང་ལཱ་གཉིས་པ་ - ཡི་གུ་ངོ་སྤྲོད།
༢-༡

སྟོན་ཚན་འདི་ནང་གི་ ཡི་གུ་གསརཔ་(ཚ) དང་ (ཞ) གཉིས་ བྱང་ཤིང་གུ་བྲིས་ཏེ་ ངོས་འཛིན་འབད། ཡི་
གུ་འདི་ གཉིས་ལས་གྲུབ་པའི་མིང་ཚིག་ ཚག་ ཚུད་ ཟེར་མི་དེ་ཚུ་ཁོང་ར་སྐོར་རྒྱབ་འབད་དེ་ ལྷག་བཅུག།

༢-༢

ལྷབ་མི་ཚུ་ལུ་ གོང་གི་མིང་ཚིག་དང་བརྫོད་ཚིག་ཚུ་གི་ གོ་དོན་སླབ་བཅུག།

༢-༣

འོག་གི་ཞབས་ཁྲ་འདི་ ག་ར་རུབ་སྟེ་འཐེན།
འབྲུག་གི་ལུགས་སྲོལ་བཟང་པོ།། ཐ་དང་དམ་ཚིག་ཨིན་མས།། གོངམ་དང་གཡོག་གི་བར་ན།། ཐ་དང་དམ་ཚིག་བསྟེན་དགོ།
ང་བཅས་འབྲུག་གི་མི་སེར།། ཤ་ཁྲག་གཅིག་ཁར་གཏང་དགོ། ང་བཅས་འབྲུག་གི་མི་སེར།། ཆོས་ལུ་དད་པ་ཡོདཔ་ལས།།
ལས་དང་རྒྱུ་འབྲས་བསྟེན་ཏེ།། ཕན་སེམས་བརྩེ་གདུང་བསྐྱེད་དགོ།
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ོབ༌ ོན༌ལག༌དེབ།
སྦྱོང་ལཱ་གསུམ་པ་ - ཡི་གུ་ངོས་འཛིན།
༣-༡

ཨང་༡ པའི་ནང་གི་སྒྲོམ་ནང་ཡོད་མི་ཡི་གུ་༡༥ ལས་ ཚ་ དང་ ཞ་ གཉིས་ངོས་འཛིན་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་
སྦྱོང་ལཱ་༡ པ་འབད་བཅུག།

༣-༢

ཚིག་འདྲ་མི་གཉིས་ ངོས་འཛིན་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ སྦྱོང་ལཱ་༢ པ་འབད་བཅུག།

སྦྱོང་ལཱ་བཞི་པ་ - ཡི་གུ་ལྷག་ནི་སྦྱང་བ།
༤-༡

ཨང་༡ ནང་གི་གསལ་བྱེད་ཡི་གུ་༡༤ ཡོད་མི་དེ་ མི་རེ་རེ་བཞིན་དུ་ལྷག་བཅུག་སྦེ་ ཤེས་མ་ཤེས་བལྟ་དགོ།

༤-༢

ཨང་༢ ནང་གི་མིང་ཚིག་འདི་ཚུ་ སྦྱོར་ཀློག་རྐྱབ་བཅུག་དགོ།

༤-༣

མ་ཤེས་མི་ཚུ་ལུ་ ཤེས་མི་ཆ་རོགས་ཚུ་གིས་ གྲོགས་རམ་འབད་དེ་ ལྷག་བཅུག་ཞིན་ན་གོ་བ་ ག་ཅི་ཨིན་ན་
ཡང་སླབ་བཅུག།

སྦྱོང་ལཱ་ལྔ་པ་ - ཚིག་བཟོ་ནིའི་སྦྱང་བ།
༥-༡

ཡི་གུ་ (ཚ་) དང་ (ཞ་) བྲི་ནི་གི་སྦྱང་བའི་དོན་ལུ་ སྦྱོང་དེབ་ནང་གི་ སྦྱོང་ལཱ་༣ པ་འབད་བཅུག།

༥-༢

ཨང་༣ ནང་ཡོད་མི་ ཚིག་༦ གུ་ དབྱངས་ (

) བཞི་ ག་ཕོག་མི་ཅིག་ བཀལ་ཏེ་ཚིག་

ཚངམ༌འབདབཟོ། དཔྱེ་འབད་བ་ཅིན: (དམ་ཚག) ཟེར་མི་ཚིག་འདི་གུ དབྱངས་
ཚ +

བཀལ་ཏེ་ དམ་ +

= ཚིག་ (དམ་ཚིག) ཟེར བྱང་ཤིང་གུ་ དཔེ་སྟོན་འབད་ཞིན་ན་ གཞན་ ཚུ་ཡང་ དེ་ལས་

རིགས་བསྒྲེས་ཏེ་ ཁོང་རའི་འབྲི་དེབ་ནང་བྲི་བཅུག།
༥-༣

ཨང་༤ ནང་གི་ སྒྲོམ་ནང་ཡོད་མི་ཚིག་ཚུ་ ལྷག་བཅུག་ཞིན་ན་ དེ་ཚུ་གུ་ཚིག་གྲོགས་སྦྱར་ཏེ་ རྗོད་ཚིག་བཟོ་
བཅུག་དགོ། དཔེར་ན། ཁོ་མི་གཟབ་ཏོག་ཏོ་ཨིན་ ཟེར་མི་ཅིག་བྱང་ཤིང་གུ་བྲིས་སྟོན་ཞིན་ན་ཚིག་གཞན་ཚུ་
དེ་ལས་རིགས་བསྒྲེས་ཏེ་ ཁོང་རང་ལུ་ བྲི་བཅུག་ཞིན་ན་ ཞིབ་དཔྱད་འབད་བལྟ།

༥-༤

སྦྱོང་དེབ་ནང་གི་ སྦྱོང་ལཱ་༤ པ་འབད་བཅུག།

སྦྱོང་ལཱ་དྲུག་པ་ - དྲི་བའི་ལན་སླབ་ནི།
༦-༡

ཨང་༥ པའི་ནང་ བཀོད་དེ་ཡོད་མི་དྲི་བ་བཞིའི་ལན་ ཁོང་ར་ལུ་སླབ་བཅུག།
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ོབ༌ ོན༌ལག༌དེབ།
སྦྱོང་ལཱ་བདུན་པ་ - ཨང་ཡིག་ངོས་འཛིན།
༧-༡

ཨང་༦ པའི་ནང་གི་ ཨང་ཡིག་༧༡ ལས་༡༠༠ ཚུན་ ལོག་ཅི་ར་ལྷག་བཅུག་ཞིན་ན་ དེ་ཡང་དཔེ་བལྟ་སྟེ་བྲི་
བཅུག་སྦེ་ མ་ཤེས་ཚུན་ཚོད་ སྦྱང་བ་བྱིན་དགོ།

༧-༢

ཨང་ཡི་༧༡ ལས་༡༠༠ ཚུན་ བྲི་ནིའི་གི་སྦྱང་བ་འབད་ནི་གི་དོན་ལུ་ སྦྱོང་དེབ་ནང་གི་སྦྱོང་ལཱ་༥ པ་ འབད་
བཅུག།

༧-༣

ཨང་ཡིག་དེ་ཚུའི་ ཧེ་མར་དང་ཤུལ་མར་ཨང་ ཡི་གུ་ག་ཅི་མ་ཚངམ་ཨིན་ན་ བལྟ་སྟེ་བྲི་བཅུག་ནིའི་དོན་ལུ་
སྦྱོང་དེབ་ནང་གི་ སྦྱོང་ལཱ་༦ འབད་བཅུག།

སྦྱོང་ལཱ་བརྒྱད་པ་ - ཕབ་རྩིས།
༨-༡

ཨང་༧ ནང་གི་ཕབ་རྩིས་ཀྱི་ རྟགས་ (-) འདི་ངོས་འཛིན་འབད། དེ་ལས་སྡོམ་ག་དེམ་ཅིག་ཡོདཔ་ཨིན་ན་
དེའི་ནང་ལས་ ག་དེ་ཅིག་ཕབ་ད་ ལྷག་མ་ག་དེ་ཅིག་ལུས་སོཔ་ཨིན་ན་ ཁ་གསལ་འབད་སྟོན་བྱིན་དགོ།

༨-༢

ཨང་༨ ནང་གི་རྩིས་ཐོ་འདི་ ལྷག་ཞིན་ན་རྩིས་འདི་ ག་ཅི་གི་རྩིས་ཨིན་ན་དྲིས་ཏེ་སྡོམ་ག་དེ་ཅིག་འདུག་ ག་
དེམ་ཅིག་བཙོང་ནུག་ འབྲི་དེབ་ནང་རྩིས་བཏོན་བཅུག།

སྦྱོང་ལཱ་དགུ་པ་ ཨང་ཡིག་ ཡིག་གཟུགས་ནང་བྲིས་ནི།
༩.༡ ཨང་ཡིག་ ཡིག་གཟུགས་ནང་བྲིས༌ཏེ༌ཡོད་མི་ཚུ་ སྦྱོར་ཀློག་དང་ཚིག་སྡུད་འབད༌ ལྷག་ནི།
༩.༢ ཨང་ཡིག་ལུ་ལྟ་སྟེ་ ཡིག་གཟུགས་ནང་བྲི་ནི།
སློབ་སྟོན་པའི་དྲན་གསོ། གསལ་བྱེད་སུམ་ཅུ་གིས་ ཤོག་བྱང་སྟོན་ཆས་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ ཡི་གུ་ ཚ་ ཞ་ ངོས་
འཛིན་འབད་བཅུག་ནི༌དང་ ཧེ་མ་སྟོན་མི་ཚུ་ སྐྱོར་སྦྱང་འབད་ནི།
སྟོན་ཚན་དགུ་པའི་བཅུད་དོན།
ལྷབ་མི་ཚུ་གིས་ སྟོན་ཚན་དགུ་པ་འདི་ ལྷབ་ཚརཝ་ད་ ཐ་དམ་ཚིག་བསྟེན་དགོ་པའི་སྐོར་ལས་ ལས་དོན་དང་སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་དང་
འཁྲིལ་ ཧ་གོ་དགོཔ་ཚུ་ ཤེས་མ་ཤེས་ཞུན་དག་རྐྱབ་སྟེ་ བལྟ་ནིའི་དོན་ལུ་ འོག་གི་དོན་ཚན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ལག་ལེན་འཐབ།
༡

སྟོན་ཚན་དགུ་པ་འདི་ནང་ལས་ ཁྱེད་ཀྱིས་གནད་དོན་གསརཔ་ ག་ཅི་ར་ཧ་གོ་ཡི་གོ?

༢

གནད་དོན་དེ་ཚུ་གིས་ ཁྱེད་ལུ་ཕན་ཐབས་ ག་དེ་སྦེ་འོང་ནི་མས་གོ?

༣

སྟོན་ཚན་འདི་ནང་གི་ གནད་དོན་ཚུ་ ག་ར་ཁྱེད་ཀྱིས་དྭངས་འཕྲོས་འཕྲོས་འབད་ ཧ་གོ་ཡི་ག?
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ོབ༌ ོན༌ལག༌དེབ།
དང་ལེན།
ལྷབ་མི་ཚུ་གིས་ ཧ་མ་གོ་བའི་གནད་དོན་རེ་ཡོད་པ་ཅིན་ ལོག་སྟེ་ར་ཧ་མ་གོ་ཚུན་ཚོད་སྟོན་བྱིན། ཆ་མཉམ་གྱིས་ཤེས་ཅི་ཟེར་མནོ་
བ་ཅིན་ དེབ་རིམ་དང་པའི་ སྟོན་ཚན་བཅུ་པ་ལུ་སྤོ་ནི་གི་ གསལ་བཤད་འབད་ དགོཔ་ཨིན་ནོ།
སྟོན་ཚན་དགུ་པའི་ མིང་ཚིག་ཚུ་གི་འགྲེལ་བཤད།
མིང་ཚིག།

༡༠-

འགྲེལ་བཤད།

ཚག་

-

ཡི་གུ་གི་ཚག།

ཚུད་

-

ལྷབ་མི་སློབ་གྲྭ་ནང་ཚུད་ནུག།

ཚེས་

-

ཚེས་གྲངས། ཚེས་གཅིག།

ཚང་

-

བྱའི་ཚང་། ཚོང་དཔོན།

ཚིག་

-

དཔེ་ཆའི་ཚིག། བློ་གི་ཚིག།

ཚེམས་

-

སོ༌གི༌ཞེ༌ས།

འཚོལ་

-

མེདཔ་འཚོལ་ནི། ཅ་ལ་འཚོལ་ནི།

ཞག་

-

ཚོད་མའི་ཞག། ཞག་ཉལ།

ཞལ་

-

བླ་མ་དང་དཔོན་གྱི་ཞལ།

ཞབས་

-

བླ་མའི་ཞབས།

ཞབས་ཏོག་

-

གཞུང་ལུ་ཞབས་ཏོག་ཞུ་དགོ།

ཞིང་

-

ཚོད་ཞིང་། སྐམ་ཞིང་།

ཞོན་

-

རྟ་གུ་ཞོན།

གཞུང་

-

གཞུང་གི་བཀའ་ལུ་ཉན

སྟོན་ཚན་བཅུ་པ། མཐའ་འཁོར་ཧིང་སངས་ས།
ལས་དོན་དང་སྦྱོང་ལཱ།
སྟོན་ཚན་བཅུ་པ་འདི་ ལྷབ་ཚརཝ་ད་ ལྷབ་མི་ཚུ་གིས:༡

མཐའ་འཁོར་ཧིང་སངས་ས་བཞག་དགོཔ་འདི་ འཕྲོད་བསྟེན་གྱི་དོན་ལུ་ གལ་ཆེཝ་ཨིནམ་ཤེས་ཚུགས།
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ོབ༌ ོན༌ལག༌དེབ།
༢

མཐའ་འཁོར་གཙང་སྦྲ་བཞག་ནིའི་དོན་ལུ་ ཨ་རྟག་ར་ཕྱགས་བདར་བརྐྱབ་ནི་དང་ རག་རོ་ག་མནོ་སར་མི་འབོ་
ནི། གཡུར་བ་ཚུ་ བསལ་དགོ་པའི་སྐོར་ལས་ཤེས་ཚུགས།

༣

ཡི་གུ་ ཝ་ ར་ ངོས་འཛིན་དང་ སྟོན་ཚན་བརྒྱད་པ་ཚུན་ཚོད་ལུ་ སྟོན་པའི་ཡི་གུ་ཚུ་ལས་ བཟོ་བའི་མིང་
ཚིག་ཚུ་གོ་དོན་དང་ བཅསཔ་འབད་ལྷག་ཚུགས།

༤

མཐའ་འཁོར་ཧིང་སངས་ས༌གི་སྐོར་ལས་ སྲུང་ཐུང་ཀུ་འདི་ཡང་ལྷག་ཚུགས་ནི་དང་ དོན་དག་གོ་ཚུགས།

༥

ཨང་ཡིག་༥༡ ལས་༡༠༠ ཚུན་འབྲི་ལྷག་ཤེས་ཚུགས།

༦

སྡོམ་རྩིས་དང་ཕབ་རྩིས་ཆུང་ཀུ་རེ་ཤེས་ཚུགས།

སྦྱོང་ལཱ་དང་པ་ - ངོ་སྤྲོད།
༡-༡

སྟོན་ཚན་བཅུ་པ་འདི་ མཐའ་འཁོར་ཧིང་སངས་ས་བཞག་དགོ་པའི་སྐོར་ལས་ ཨིན་པའི་ངོ་སྤྲོད་འབད་གོ།

༡-༢

པར་སྟོན་ཞིན་ན་ལས་ བཤད་པ་རྐྱབ་སྟེ་བྱིན།

༡-༣

མཐའ་འཁོར་ཧིང་སངས་ས་ ག་དེ་སྦེ་འབད་བ་ཅིན བཟོ་ཚུགས་ནི་ཨིན་ན་ དེ་གི་སྐོར་ལས་ གོ་སྡུར་འབད་
ཞིན་ན་ བསམ་འཆར་སླབ་བཅུག།

༡-༤

མཐའ་འཁོར་ཧིང་སངས་ས་ བཞག་ནི་དེ་གིས་ ནད་གཞི་དེ་ཚུ་འཁོར་མི་ཚུགས་པའི་གུ་ རང་སྡོད་ནི་ཉམས་
དགའ་བ་ལུ་

རོགས་ཀྱི་བལྟཝ་ད་ཡང་

ག་ཅི་དེ་སེམས་ཤོར་སི་སི་གི་སྡོད་ས་ཅིག་འབད་

མཐོང་ནི་ཨིནམ་

ལས་མཐའ་འཁོར་ཧིང་སངས་ས་ བཞག་ནི་འདི་ གལ་ཆེ་བའི་སྐོར་ལས་ བཅུད་བསྡུས་སྟེ་བཤད་བྱིན་དགོ།

སྦྱོང་ལཱ་གཉིས་པ་ - ཡི་གུའི་ངོས་འཛིན།
༢-༡

ཡི་གུ་ ཝ་ ར་ གཉིས་དང་མིང་ཚིག་ཚུ་ བྱང་ཤིང་གུ་བྲིས་ཏེ་ ངོ་སྤྲོད་འབད་ཞིན་ན་ལས་ ལྷག་བྱིན།

༢-༢

མིང་ཚིག་དེ་ཚུ་གི་ དོན་དག་བཤད་དེ་བྱིན།

༢-༣

རེ་རེ་བཞིན་དུ་འབད་ལྷག་བཅུག་ ལྷག་ཞིན་ན་ལས་ དོན་དག་ཡང་སླབ་བཅུག།

༢-༤

ཡིག་རྒྱུགས་སྲུང་འདི་ ལེགས་ཤོམ་འབད་ལྷག་བྱིན། དེ་གི་སྐབས་ལུ་ལྷབ་མི་ཚུ་གིས་ ཁོང་རའི་ལྷག་དེབ་ནང་
ལེགས་ཤོམ་འབད༌ བལྟ་སྟེ་ཉན་བཅུག།

༢-༥

ཡིག་རྒྱུགས་སྲུང་གི་དོན་དག་ཡང་ གོ་བ་རྐྱབ་དགོཔ་ཡོད་མི་ཚུ་བཤདཔ་རྐྱབ། དེ་ལས་ རེ་རེ་བཞིན་དུ་ལྷག་
བཅུག།

༢-༦

སྲུང་འདི་ནང་ལས་ ཁྱེད་ཀྱིས་ག་ཅི་ར་ཧ་གོ་ཡི་གོ? ཟེར་དྲིས་ཏེ་དྲི་བ་དྲིས་ལན་འབད།
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ོབ༌ ོན༌ལག༌དེབ།
༢-༧

སྟོན་ཚན་བཅུ་པ་གི་ ཞབས་ཁྲ་འོག་གི་འདི་སྟོན་བྱིན།
གཟུགས་ཁམས་བདེ་ནི་མཐོང་སྣང་ལེགས་ཤོམ་འདི།

།རང་གཞན་མེན་པར་ཀུན་གྱི་སེམས་ལུ་འབབ།

།རང་ར་སོ་

སོའི་མཐའ་འཁོར་ཧིང་སངས་ས། །བཞག་ནི་གཙང་སྦྲའི་ནང་ལས་གཙོ་བོ་ཨིན། །མཐའ་འཁོར་ཧིང་སངས་ས་འབད་
བཞག་ནི་ལུ། །ལཱ་དང༌གཡོག་ཡང་ལེ་ཤ་འབད་དགོཔ་མེད། །རག་རོག་དེ་ཚུ་ག་ལྷོད་མ་བཀོ་བ། །རག་རོག་བླུག་ས་
འདི་ནང་བླུག་པ་བཏུབ།

།མཐའ་འཁོར་གཙང་སྦྲ་ལྡན་པའི་ཁང་ཁྱིམ་ཚུ།

།ལྷའི་ཕོ་བྲང་བཟུམ་འབད༌མཐོང་ར་

མཐོང་། །འདི་ནང་སྡོད་མི་ཕོ་སྐྱེས་ཨམ་སྲུ་ཚུ། །ལྷ་དང་ལྷ་མོའི་གྲངས་སུ་ཚུད་ར་ཚུད།།

སྦྱོང་ལཱ་གསུམ་པ་ - ཡི་གུ་དང་མིང་ཚིག་ངོས་འཛིན།
༣-༡

ཡི་གུ་ངོས་འཛིན་གྱི་དོན་ལུ་ ཝ་ དང་ ར་ གཉིས་ལུ་རྟགས་བཀལ་ནི་འདི་ བཤད་པ་རྐྱབ་བྱིན་ཞིན་ན་ལས་
ཁོང་རའི་སྦྱོང་དེབ་ནང་གི་ སྦྱོང་ལཱ་༡ ནང་ རྟགས་བཀལ་བཅུག། ཀྲིག་ཀྲི་འབད༌རྟགས་བཀལ་མ་བཀལ་
རེ་རེ་བཞིན་དུ་ཞིབ་དཔྱད་འབད།

༣-༢

ཚིག་གི་ངོས་འཛིན་དོན་ལུ ཚིག་དང་ཚིག་བསྒྲིག་ནི་འདི་ བཤད་པ་རྐྱབ་ཞིན་ན་ལས་ ཁོང་རའི་ སྦྱོང་དེབ་
ནང་བསྒྲིག་བཅུག། དེ་གི་དོན་ལུ་ ལྷག་ནི་གི་སྦྱང་བ་དང་ ངོས་འཛིན་འབད་ནི་ སྤོབས་བཏགས་ནི་དང་སྤྲོ་བ་
བསྐྱེད་ནི་གི་དོན་ལུ་ ཚིག་དེ་ཚུ་ཤོག་བྱང་གུ་བྲིས་ཏེ་བཀྲམ། སློབ་དཔོན་གྱིས་ ཚིག་ག་ཚུད་འབད་སླབ་ཞིནམ་
ལས་ ཚིག་ཅོག་འཐདཔ་ཚུ་ ཆ་མཉམ་ཡར་ལོང་བཅུག་སྟེ་ གཅིག་ཁར་འབད་ ལྷག་བཅུག།

༣-༣

པར་དང་ཚིག་བསྒྲིག་ནིའི་དོན་ལུ་ སྦྱོང་དེབ་ནང་གི་ སྦྱོང་ལཱ་༣ པ་འབད་བཅུག།

སྦྱོང་ལཱ་བཞི་པ་ - ལྷག་ནིའི་སྦྱང་བ།
༤-༡

ཨང་༡ པའི་དང་གི་ མིང་ཚིག་ལྷག་ནི་འདི་ ཚར་གཅིག་ལྷག་སྟེ་བྱིན། དེ་ལས་ལྷབ་མི་ཚུ་རིམ་པ་བཞིན་དུ་རེ་
རེ་འབད་ལྷག་བཅུག།

༤-༢

མིང་ཚིག་རེ་རེ་བཞིན་དུ་གི་

དོན་དག་ཡང་སླབ་བཅུག།

དོན་དག་འཛོལ་སོ་རུང་

ག་ནི་ཡང་མ་སླབ་པར་

བཞག་ཞིནམ་ལས་ ལྷབ་མི་མང་སུ་གིས་ར་ མ་ཤེས་མི་ མིང་ཚིག་གི་དོན་དག་འདི་ ལོག་ལོག་སྟོན་བྱིན་དགོ།
སྦྱོང་ལཱ་ལྔ་པ་ - དོན་དག་ཤེས་མ་ཤེས་བལྟ་ནི།
༥-༡

ཚིག་བསྒྲིག་ནི་འདི་ ངག་ཐོག་ལས་ ཁ་གསལ་འབད་སླབ་ཞིནམ་ལས་ ཁོང་རའི་སྦྱོང་དེབ་ནང་གི་ སྦྱོང་ལཱ་༤
པ་འབད་བཅུག།
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ོབ༌ ོན༌ལག༌དེབ།
༥-༢

ཡི་གུ་ ཝ་ ར་ གཉིས་བྲི་ནིའི་སྦྱང་བ་ འཐོབ་ནིའི་དོན་ལུ་ སྦྱོང་དེབ་ནང་གི་སྦྱོང་ལཱ་༥ པ་འབད་བཅུག།

༥-༣

སྒྲོམ་ནང་གི་ཚིག་རྗོད་ཚིག་གི་ ས་སྟོང་ནང་བཙུགས་ནི་འདི་ རྗོད་ཚིག་གི་དོན་དག་བཤད་ཞིན་ན་ལས་ ཁོང་
རའི་སྦྱོང་དེབ་ནང་ལུ་ སྦྱོང་ལཱ་༦ པ་འབད་བཅུག།

༥-༤

ཚིག་འཕྲོ་

མཇུག་བསྡུཝ་འབད་བྲི་ནི་འདི་

ཚིག་འཕྲོ་བཙུགས་ནིའི་མིང་ཚིག་ཚུ་

སྦྱོང་དེབ་ནང་གི་སྦྱོང་ལཱ་༧

པ་

ངག་ཐོག་ལས་བཀོད་རྒྱ་བྱིན།

སྟོན་ཚན་འདི་ནང་ལས་མ་འཐོན་པའི་ཚིག་གཞན་

བཙུགས་རུང་

བཙུགས་ཆོགཔ་ཨིན།
སྦྱོང་ལཱ་དྲུག་པ་ - ཨང་ཡིག་དང་རྩིས།
༦-༡

ཨང་ཡིག་༡ ལས་༡༠༠ ཚུན་ ལྷབ་མིའི་སྦྱོང་དེབ་ནང་གི་ སྦྱོང་ལཱ་༨ པ་བྲི་བཅུག་ནི།

༦-༢

ཨང་༢ པའི་ནང་གི་ སྡོམ་རྩིས་བཏོན་ཐངས་ཚུ་ ཁོང་རང་གི་ འབྲི་དེབ་ནང་ རྩིས་བཏོན་བཅུག་ཞིནམ་ལས་
རེ་རེ་བཞིན་དུ་ཞིབ་དཔྱད་འབད། མ་ཤེས་མི་ཚུ་ལུ་ རྩིས་རྐྱབ་ཐངས་ཚུ་ ལག་པའི་གུ་འབད་རྩིས་ཏེ་ ལེགས་
ཤོམ་འབད༌སྟོན་དགོ།

༦-༣

ཨང་༣ པའི་ནང་གི་ ཨ་པ་ཚེ་རིང་ལུ་དཔེ་བཞག་སྟེ་ སྡོམ་རྩིས་བཏོན་ནིའི་སྦྱང་བ་ གཞན་ཡང་འབད་བཅུག།

སྦྱོང་ལཱ་བདུན་པ་ - ཕབ་རྩིས།
༧-༡

ཨང་༤ པ་ནང་གི་ཕབ་རྩིས་འདི་ བཏོན་ཐངས་ཁ་གསལ་འབད་སྟོན། དེ་གི་སྐབས་ལུ་ མགོ་མི་འཐོམ་ནི་

ཐབས་ལུ་རྡོ་ཅུང་ བསྒྲོམ་བཅུག་ཞིནམ་ལས་ ཕབ་ཐངས་ཚུ་སྟོན་བྱིན་དགོ།
༧-༢

ཨང་༥ པའི་ནང་གི་ཨམ་བདེ་ཆེན་ལུ་ དཔྱེ་བཞག་སྟེ་ ཕབ་རྩིས་བཏོན་ཐངས་གཞན་
ཚུ་ཡང་ ག་དེ་མང་མང་སྦྱང་བ་འབད་བཅུག།

སློབ་སྟོན་པའི་དྲན་གསོ། གསལ་བྱེད་སུམ་ཅུ་གིས་ ཤོག་བྱང་སྟོན་ཆས་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ ཡི་གུ་ ཚ་ ཞ་ ངོས་
འཛིན་འབད་བཅུག་ནིདང་ ཧེ་མ་སྟོན་མི་ཚུ་ སྐྱོར་སྦྱང་འབད་ནི།
སྟོན་ཚན་བཅུ་པའི་བཅུད་དོན།
ལྷབ་མི་ཚུ་གིས་ སྟོན་ཚན་བཅུ་པའི་ནང་ མཐའ་འཁོར་ཧིང་སངས་ས་བཞག་པ་ཅིན་ གནོད་ཉེན་ག་ཅི་ཡོད་ག་ དེའི་སྐོར་ལས་
ལས་དོན་དང་སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་དང་འཁྲིལ་ ཧ་གོ་དགོཔ་ཚུ་ ཤེས་མ་ཤེས་ཞུན་དག་རྐྱབ་སྟེ་བལྟ་ནིའི་དོན་ལུ་ འོག་གི་དོན་ཚན་ཚུ་དང་
འཁྲིལ་ཏེ་ལག་ལེན་འཐབ།
༡

སྟོན་ཚན་བཅུ་པ་འདི་ནང་ལས་ ཁྱེད་ཀྱིས་གནད་དོན་གསརཔ་ ག་ཅི་ར་ཧ་གོ་ཡི་གོ?

༢

གནད་དོན་དེ་ཚུ་གིས་ ཁྱེད་ལུ་ཕན་ཐབས་ ག་དེ་སྦེ་འོང་ནི་མས་གོ?
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ོབ༌ ོན༌ལག༌དེབ།
༣

སྟོན་ཚན་འདི་ནང་གི་ གནད་དོན་ཚུ་ ག་ར་ཁྱེད་ཀྱིས་དྭངས་འཕྲོས་འཕྲོས་འབད་ ཧ་གོ་ཡི་ག?

དང་ལེན།
ལྷབ་མི་ཚུ་གིས་ ཧ་མ་གོ་བའི་གནད་དོན་རེ་ཡོད་པ་ཅིན་ ལོག་སྟེ་ར་ཧ་མ་གོ་ཚུན་ཚོད་སྟོན་བྱིན། ཆ་མཉམ་གྱིས་ཤེས་ཅི་ཟེར་མནོ་
བ་ཅིན་ དེབ་རིམ་དང་པའི་ སྟོན་ཚན་བཅུ་གཅིག་པ་ལུ་སྤོ་ནི་གི་ གསལ་བཤད་འབད་དགོཔ་ཨིན་ནོ།
སྟོན་ཚན་བཅུ་པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་གི་དོན་དང་འགྲེལ་བཤད།
མིང་ཚིག་།

༡༡-

འགྲེལ་བཤད།

རང་

-

གཞན་མིན་པ་རང་།

རི་

-

རི་ཁ། རི་སྦོམ།

རས

-

ལྟོ་རས་། དར་རས།

རིག་པ་

-

ཤེས་རབ། བློ་གྲོས།

རབ་

-

འབྲིང་། ཐ།

རུབ་

-

ལཱ་རུབ་འབད།

སྟོན་ཚན་བཅུ་གཅིག་པ། ནགས་ཚལ་བདག་འཛིན།
ལས་དོན་དང་སྦྱོང་ལཱ།
སྟོན་ཚན་བཅུ་གཅིག་པ་འདི་ ལྷབ་ཚརཝ་ད་ ལྷབ་མི་ཚུ་གིས:༡

ནགས་ཚལ་ཡོད་པ་ཅིན་ མཐའ་འཁོར་གནས་སྟངས་ལེགས་པའི་སྐོར་ལས་ ཤེས་ཚུགས།

༢

ནགས་ཚལ་མེད་པ་ཅིན་ ས་རུད་ཆད་ནི་ལ་སོགས་པའི་གནོད་རྐྱེན་ཚུ་ཡང་ ཧ་གོ་ཚུགས།

༣

ནགས་ཚལ་འདི་ རང་བྱུང་འཐོན་ཁུངས་ཅན་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ བདག་འཛིན་འཐབ་དགོ་པའི་སྐོར་ལས་ ཧ་གོ་
ཚུགས་ནི་ཨིན།

༤

ཡི་གུ་ ཛ ངོས་འཛིན་དང་མིང་ཚིག་ཚུ་ ལྷག་ནི་དང་དོན་དག་ཚུ་ཤེས་ཚུགས།

༥

སྡོམ་རྩིས་དང་ཕབ་རྩིས་ ཨང་ཡིག་གཉིས་འབད་མི་ཚུ་ཤེས་ཚུགས།

སྦྱོང་ལཱ་དང་པ་ - དོན་ཚན་ངོ་སྤྲོད།
༡-༡

སྟོན་ཚན་བཅུགཅིག་པ་འདི་

ང་བཅས་ར་ལུ་ཁག་ཆེ་ཤོས་

ནགས་ཚལ་བདག་འཛིན་འཐབ་ནིའི་སྐོར་ལས་

ཨིན་པའི་ངོ་སྤྲོད་འབད།
༡-༢

པར་གྱི་ཐོག་ལས་ བཤད་པ་དང་ གོ་སྡུར།
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༡-༣

ནགས་ཚལ་བདག་འཛིན་འཐབ་ནིའི་དོན་ལུ་

འབད་དགོཔ་ག་ཅི་ཡོདཔ་ཨིན་ན་

ནགས་ཚལ་མེད་པ་ཅིན་

གནོད་སྐྱོན་ག་ཅི་ར་ཡོདཔ་ཨིན་ན་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ དྲི་བ་དྲིས་ལན་འབད་དེ་ བསམ་འཆར་སླབ་བཅུག།
༡-༤

བསམ་འཆར་དང་དྲི་བ་དྲིས་ལན་ཚུ་ འབད་ཚརཝ་ད་ ནགས་ཚལ་འདི་ མཐའ་འཁོར་གནས་སྟངས་སྲུང་སྐྱོབ་
ཀྱི་དོན་ལུ་ གལ་ཆེཝ་ལས་ འཛ མ་གླིང་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ ཆ་མཉམ་གྱིས་ར་ཁག་ཆེ་ཤོས་ཅིག་ལུ་ ངོས་འཛིན་
འབད་བའི་སྐོར་ལས་དང་

ང་བཅས་རའི་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ནགས་ཚལ་

ཉམས་དགའ་ཏོག་ཏོ་འདི་ཚུ་ཡང་

མེདཔ་མ་གཏང་པར་ བདག་འཛིན་འཐབ་དགོ་པའི་སྐོར་ལས་ གནད་དོན་བཅུད་བསྡུ་སྟེ་བཤད་བྱིན།
སྦྱོང་ལཱ་གཉིས་པ་ - ཡི་གུའི་ངོས་འཛིན།
༢-༡

ཡི་གུ་ ཛ གི་ངོས་འཛིན་དང་དེ་ལུ་བརྟེན་པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ ལྷག་བཅུག་ཞིན་ན་ དོན་དག་སླབ་བཅུག།

༢-༢

དེ་ལས་རྗོད་ཚིག་གཞན་ཚུ་ཡང་ ཚར་གཅིག་ལེགས་ཤོམ་འབད༌ལྷག་བྱིན། དེ་ལས་རེ་རེ་བཞིན་དུ་འབད་
ལྷག་བཅུག་ དོན་དག་མ་གོཝ་ཡོད་པ་ཅིན་ ཁ་གསལ་འབད་སླབ་བྱིན།

༢-༣

སྟོན་ཚན་བཅུ་གཅིག་པའི་ ཞབས་ཁྲ་འདི་ཚིག་འབད་ལྷག་སྟེ་ དོན་དག་ཡང་བཤད་ཞིནམ་ལས་ ཆ་མཉམ་ལུ་
ལྷག་བཅུག། དེ་ལས་ གདངས་བཟོ་སྟེ་ཡོད་མི་དེ་གུ་ འཐེན་ཏེ་བྱིན་དགོ། དེ་གི་ཤུལ་ལས་ ཆ་མཉམ་གྱིས་
གཅིག་ཁ་འབད་འཐེན་བཅུག།
རི་དྭགས་སེམས་ཅན་འཁྱམ་ས་གཅིག། རྒྱལ་ཁབ་གོང་འཕེལ་འོང་འབབ་གཉིས།། མཐའ་འཁོར་མཛེས་པའི་རྒྱན་ཆ་
གསུམ།། ནགས་ཚལ་འདི་ལས་གཞན་མིན་ནུག། རང་བཞིན་མཛེས་པའི་ནགས་ཚལ་ལུ།། མནོ་ཚད་དྲན་ཚད་མ་འབད་
བར།། ཀུན་ལུ་ཕན་པའི་མནོ་བསམ་གཏང་།། བདག་འཛིན་འཐབ་ནིའི་འགན་ཁུར་འབག། ཉམས་ལྡན་ནགས་ཚལ་མེད་པ་
ཅིན།། མཐའ་འཁོར་མི་ལེགས་སྐྱ་ཐལ་ཐལ།། ཁང་བཟང་ཁྲ་མོའི་ཤིང་ཆས་དང་།། རྒྱལ་ཁབ་འོང་འབབ་ཚུ་ལུ་གནོད།།

སྦྱོང་ལཱ་གསུམ་པ་ - ཡི་གུ་དང་མིང་ཚིག་ངོས་འཛིན།།
༣-༡

ཡི་གུ་ ཛ ངོས་འཛིན་འབད་ནི་འདི་ བཀོད་རྒྱ་ལེགས་ཤོམ་འབད༌བྱིན་ཞིནམ་ལས་ ཁོང་ར་གི་སྦྱོང་དེབ་ནང་
གི་ སྦྱོང་ལཱ་༡ པ་ འབད་བཅུག།

ཀྲིག་ཀྲི་འབད་རྟགས་བཀལ་མ་བཀལ་ཞིབ་དཔྱད་འབད།

༣-༢

ཨང་༢ པའི་ནང་གི་ཚིག་དང་ཚིག་བསྒྲིག་ནིའི་དོན་ལས་ སྦྱོང་དེབ་ནང་གི་སྦྱོང་ལཱ་༢ པ་འབད་བཅུག།

༣-༣

ཚིག་དང་ཚིག་བསྒྲིག་ནིའི་དོན་ལུ་ སྦྱོང་དེབ་ནང་གི་སྦྱོང་ལཱ་༣ པ་འབད་བཅུག།

༣-༤

ནགས་ཚལ་གྱི་སྐོར་ལས་ གནད་དོན་ལུ་བལྟ་སྟེ་ བདེན་རྫུན་གྱི་རྟགས་བཀལ་ནི་གི་དོན་ལུ་ སྦྱོང་དེབ་ནང་གི་
སྦྱོང་ལཱ་༤ པ་འབད་བཅུག།
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སྦྱོང་ལཱ་བཞི་པ་ - ལྷག་ནིའི་སྦྱང་བ།
༤-༡

ཨང་༡ པའི་དང་གི་རྗོད་ཚིག་ཚུ་ རེ་རེ་བཞིན་དུ་ལྷག་སྟེ་བྱིན། དེ་གི་དོན་དག་ཡང་བཤད་བྱིན་དགོ། དེ་ལས་
ལྷབ་མི་ཚུ་རེ་རེ་བཞིན་དུ་འབད་ ལྷག་བཅུག། དོན་དག་ཤེས་མ་ཤེས་སླབ་བཅུག།

སྦྱོང་ལཱ་ལྔ་པ་ - བྲི་ནིའི་སྦྱང་བ།
༥-༡

ཡི་གུ་ ཛ་ བྲི་ནིའི་སྦྱང་བ་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ སྦྱོང་དེབ་ནང་གི་སྦྱོང་ལཱ་༥ པ་འབད་བཅུག།

༥-༢

ཨང་༢ པའི་ནང་གི་རྗོད་ཚིག་ཚུ་ ཁོང་རའི་འབྲི་དེབ་ནང་ འདྲ་བཤུས་རྐྱབ་བཅུག།

༥-༣

ཨང་༣ པའི་ནང་གི་ས་སྟོང་ནང་ཚིག་བཙུགས་ནི་འདི་ གོང་ལུ་ཡོད་པའི་ནགས་ཚལ་གྱི་སྐོར་ལས་ རྗོད་ཚིག་
ཚུ་ལྷག་སྟེ་ ག་ཕོག་མི་འདི་བྲི་བཅུག། ཀྲིག་ཀྲི་ཕོག་མ་ཕོག་བལྟ།

༥-༤

ཨང་༤ པའི་ནང་གི་ ནགས་ཚལ་གྱི་སྐོར་ལས་ ཕན་པ་ལྔ་བྲི་ནི་འདི་ ནགས་ཚལ་གྱིས་ ང་བཅས་ར་ལུ་ཕན་
པ་ག་ཅི་ར་ཡོདཔ་ཨིན་ན་

ཁོང་ར་ལྷབ་མི་ཚུ་གིས་

ག་མནོ་མི་དེ་བྲི་བཅུག།

དེ་རེ་རེ་འབད་ལྷག་བཅུག་

ཞིནམ་ལས་ འཛོལ་མི་ཚུ་བཅོ་ཁ་རྐྱབ།
སྦྱོང་ལཱ་དྲུག་པ་ - སྡོམ་རྩིས་དང་ཕབ་རྩིས།
༦-༡

ཨང་༥ ནང་གི་སྡོམ་རྩིས་དང་ ཕབ་རྩིས་བཏོན་ཐངས་ཚུ་ ཁ་གསལ་འབད་བཀོད་རྒྱ་བྱིན་ཞིནམ་ལས་ ཁོང་
རའི་འབྲི་དེབ་ནང་བྲི་བཅུག། ཞིབ་དཔྱད་འབད་དེ་ འཛོལ་མི་ཚུ་ལོག་བཏོན་བཅུག།

༦-༢

ཨང་༦ ནང་གི་ཕབ་རྩིས་བཏོན་ཐངས་ཚུ་ ཁ་གསལ་འབད་བཀོད་རྒྱ་བྱིན་ཞིན་ན་ལས་ ཁོང་རའི་འབྲི་དེབ་
དང་བྲི་བཅུག། དེ་ལས་ཞིབ་ དཔྱད་འབད་དེ་འཛོལ་མི་ཚུ་སྟོན་བྱིན།

སློབ་སྟོན་པའི་དྲན་གསོ། གསལ་བྱེད་སུམ་བཅུ་གིས་ ཤོག་བྱང་སྟོན་ཆས་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ ཡི་གུ་ ཛ་ ངོས་འཛིན་
འབད་བཅུག་ནི་དང་ ཧེ་མ་སྟོན་མི་ཚུ་ སྐྱོར་སྦྱང་འབད་ནི།
སྟོན་ཚན་བཅུ་གཅིག་པའི་བཅུད་དོན།
ལྷབ་མི་ཚུ་གིས་ སྟོན་ཚན་བཅུ་གཅིག་པ་ ལྷབ་ཚརཝ་ད་ ནགས་ཚལ་བདག་འཛིན་འཐབ་དགོ་པའི་སྐོར་ལས་ ལས་དོན་དང་
སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་དང་འཁྲིལ་ ཧ་གོ་དགོཔ་ཚུ་ ཤེས་མ་ཤེས་ཞུན་དག་བརྐྱབ་ཏེ་ བལྟ་ནིའི་དོན་ལུ་ འོག་གི་དོན་ཚན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ལག་
ལེན་འཐབ།
༡

སྟོན་ཚན་བཅུ་གཅིག་པ་འདི་ནང་ལས་ ཁྱེད་ཀྱིས་གནད་དོན་གསརཔ་ ག་ཅི་ར་ཧ་གོ་ཡི་གོ?

༢

གནད་དོན་དེ་ཚུ་གིས་ ཁྱེད་ལུ་ཕན་ཐབས་ ག་དེ་སྦེ་འོང་ནི་མས་གོ?

༣

སྟོན་ཚན་འདི་ནང་གི་ གནད་དོན་ཚུ་ ག་ར་ཁྱེད་ཀྱིས་དྭངས་འཕྲོས་འཕྲོས་འབད་ ཧ་གོ་ཡི་ག?
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ོབ༌ ོན༌ལག༌དེབ།
དང་ལེན།
ལྷབ་མི་ཚུ་གིས་ ཧ་མ་གོ་བའི་གནད་དོན་རེ་ཡོད་པ་ཅིན་ ལོག་སྟེ་ར་ཧ་མ་གོ་ཚུན་ཚོད་སྟོན་བྱིན། ཆ་མཉམ་གྱིས་ ཤེས་ཅི་ཟེར་
མནོ་བ་ཅིན་ དེབ་རིམ་གཉིས་པའི་སྟོན་ཚན་༡༢ པ་ལུ་ སྤོ་ནི་གི་གསལ་བཤད་འབད་དགོཔ་ཨིན་ནོ།།
སྟོན་ཚན་བཅུ་གཅིག་པའི་ མིང་ཚིག་ཚུ་གི་དོན་དང་འགྲེལ་བཤད།
མིང་ཚིག།

འགྲེལ་བཤད།

འཛག་

-

ཧོད་ནང་ལས་ཆུ་འཛག་ནི།

འཛུལ་

-

ཁྱིམ་ནང་འཛུལ་ནི།

འཛོལ་

-

ལམ་འཛོལ་ནི་དང་ལཱ་འཛོལ།

འཛིན་

-

ངོས་འཛིན་འབད་ནི།

འཛེག་

-

ཤིང་ཁར་འཛེག་ནི།

མཛོད་

-

བང་མཛོད།

འཛོམ༌

-

གཅིག་ཁར་འཛོམ།

དམངས

-

མི་དམངས།

ལུད་

-

ནོར་གྱི་ལུད།

ལུང་

-

ཁབ་ཀྱི་ལུང་།

བང་

-

བང་སྒྲོམ། བང་མ།
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ོབ༌ ོན༌ལག༌དེབ།

སློབ་སྟོན་ལག་དེབ།
གཞི་རིམ་ཤེས་ཡོན།
དེབ་རིམ་༢ པ།

(སྟོན་ཚན་༡༢ པ་ལས་༢༡ པ་ཚུན༌)

གཞི་རྟེན་དང་འཕྲོ་མཐུད་ཤེས་ཡོན་སྡེ་ཚན།
ན་ལོན་དང་མཐོ་རིམ་ཤེས་ཡོན་ལས་ཁུངས།
ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག།
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ོབ༌ ོན༌ལག༌དེབ།
༡༢-

སྟོན་ཚན་བཅུ་གཉིས་པ། ཁྱིམ་ནང་བཟའ་ཚང་ཉུང་སུ་དགའ།
ལས་དོན་དང་སྦྱོང་ལཱ།
སྟོན་ཚན་བཅུ་གཉིས་པ་འདི་ ལྷབ་ཚརཝ་ད་ ལྷབ་མི་ཚུ་གིས:༡
༢

ཁྱིམ་ནང་ བཟའ་ཚང་ཉུང་པ་ཅིན་ ལྟོ་གོས་ཀྱི་མཐུན་རྐྱེན་དང་ ལྷབ་མི་ལུ་ཡོན་ཏན་སྟོན་ནིའི་ འགྲོ་སོང་གི་

དཀལ་ངལ་ཚུ་ཉུང་ནི་ཨིནམ་ཤེས་ཚུགས།

བཟའ་ཚང་ ཚད་འབད་བཞག་ནི་གོ་དོན་ལུ་ ལྷབ་མི་རེའི་བར་ན་ ཉུང་ཤོས་ར་ལོ་གཉིས་དང་གསུམ་རེ་གིས་
ས་སྟོང་བཞག་ནི་དང་ ལྷབ་མི་གསུམ་ལས་ བཀག་ཐབས་འབད་དགོཔ་ཨིནམ་ཚུ་ཤེས་ཚུགས།

༣
༤

ཡ་བཏགས་འཐོབ་པའི་ཡི་གུ་བདུན་ ངོས་འཛིན་དང་ དེ་ལས་བརྟེན་པའི་ མིང་ཚིག་བརྗོད་པ་ཚུ་གི་འབྲི་ལྷག་

གོ་དོན་དང་བཅསཔ་ཤེས་ཚུགས།

སྡོམ་རྩིས་དང་ ཕབ་རྩིས་ཚུ་གི་ བཏོན་ཐངས་ཤེསཔ་མ་ཚད་ ཕལ་ཁ་ནང་སླབ་མི་གི་ གྱངས་ཁ་ཚུ་ ཨང་
ཡིག་ནང་འབྲི་ལྷག་ཤེས་ཚུགས།

སྦྱོང་ལཱ་དང་པ - དོན་ཚན་ངོ་སྤྲོད།
༡-༡

སྟོན་ཚན་༡༢ པ་འདི་ ཁྱིམ་གྱི་བཟང་ཚང་ཉུང་སུ་དགའ་བའི་སྐོར་ལས་ ཨིན་པའི་ངོ་སྤྲོད་འབད།

༡-༢

པར་སྟོན་ཞིནམ་ན་ལས་ བཤད་པ་རྐྱབ་སྟེ་ པར་གྱི་ངོ་སྤྲོད་འབད།

༡-༣
༡-༤

པར་གྱི་སྐོར་ལས་ལྷབ་མི་ཚུ་ གོ་སྡུར་འབད་བཅུག་སྟེ་ དྲི་བ་སྣ་ཚོགས་བཀོད་ཞིན་ན་ ཁོང་གི་བསམ་འཆར་
སླབ་བཅུག།

བསམ་འཆར་སླབ་ཚརཝ་ད་

ཁྱིམ་གྱི་བཟའ་ཚང་ཉུང་སུ་དགའ་བའི་སྐོར་ལས་དང་

མང་པ་ཅིན་དཀའ་ངལ་

ཡོད་པའི་སྐོར་ལས་ག་ར་གིས་ ཧ་གོ་ཚུགསཔ་འབད་ གསལ་བཤད་འབད།
སྦྱོང་ལཱ་གཉིས་པ་ - ཡི་གུའི་ངོ་སྤྲོད།
༢-༡

ཡི་གུ་ ཁྱ གྱ་ གཉིས་ བྱང་ཤིང་གུ་བྲིས་ཞིན་ན་ རྗོད་སྒྲ་དང་བཅས་ རྟིང་ཤུལ་བདའ་སྟེ་སླབ་བཅུག།

༢-༢

དེ་བཞིན་དུ་འབད་ ཡ་བཏགས་འཐོབ་པའི་གུ་ ཀྱ་ ཁྱ་ གྱ་ པྱ་ ཕྱ་ བྱ་ མྱ་ ཚུ་རེ་རེ་བཞིན་དུ་བྱང་ཤིང་གུ་

༢-༣

བྲིས་ཞིན་ན་ རྗོད་སྒྲ་སྟོན་ཏེ་ རྟིང་ཤུལ་བདའ་སྟེ་སླབ་བཅུག།

དེ་ལས་ ཡ་བཏགས་འཐོབ་པའི་ཡིག་རིགས་ལས་ གྲུབ་པའི་མིང་ཚིག་ དཀྱིལ་ ཁྱིམ་ ཚུ་ཡང་རེ་རེ་བཞིན་
དུ་

༢-༤

འབད་བྲིས་ཏེ་

སྟོན་ཞིན་ན་

དང་པ་སྟབས་གཅིག་ཁ་དང་

དེ་ལས་རེ་རེ་བཞིན་དུ་

འདྲ་བཤུས་

རྐྱབབཅུག།

ཚིག་རེ་རེ་བཞིན་གྱི་དོན་དག་སླབ་བྱིན་ཞིན་ན་ ལྷབ་མི་ཚུ་ལས་ དོན་ཤེས་མི་ག་ཡོད་ག་ ལགཔ་འཐུ་བཅུག་
སྟེ་ དེ་ལུ་གོ་དོན་སླབ་བཅུག། རིམ་པ་བཞིན་དུ་ ག་ར་ལུ་དྲིས་ཏེ་ དོན་དག་མ་ཤེས་ཚུན་ཚོད་སྟོན་བྱིན།

༢-༣

དེ་ལས་ ཁྱིམ་གྱི་བཟའ་ཚང་མང་པ་ཅིན། ཟེར་མི་ ཡིག་རྒྱུགས་ཀྱི་རྗོད་ཚིག་ཚུ་ ཚར་གཅིག་ལྷག་བྱིན་ཞིན་ན་

དོན་དག་ཡང་ སླབ་བྱིན།
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ོབ༌ ོན༌ལག༌དེབ།
༢-༦

དེ་གི་ཤུལ་ལས་ ལྷབ་མི་གཉིས་རེ་ ཡར་ལྷོང་སྟེ་ རུབ་སྟེ་ལྷག་བཅུག་ཞིན་ན་ དོན་དག་དྲིས། དེ་བཟུབ་
འབད་ ལྷབ་མི་ག་ར་ལུ་ ལྷག་ནི་དང་དོན་དག་སླབ་བཅུག།

སྦྱོང་ལཱ་གསུམ་པ་ - ལྷག་ནིའི་སྦྱང་བ།
༣-༡

ཨང་༡ ནང་གི་མིང་ཚིག་ཚུ་ ལྷབ་མི་ཁོང་ར་གྱལ་བཅད་དེ་ མི་རེ་ལུ་ཚིག་རེ་འབད་ སྐོར་རྒྱབ་འབད་ལྷག་

བཅུག། མ་ཤེས་མི་ཚུ་ དང་པ་ཆ་རོགས་ཚུ་གིས་ གྲོགས་རམ་ (ཕཆེལ་) དང་ དེ་ལས་ སློབ་དཔོན་གྱིས་
གྲོགས་རམ་འབད་དེ་ སྟོན་བྱིན། དེ་གི་ཤུལ་ལས་ ལྷབ་མི་རེ་རེ་འབད་སྐོར་བཙར་ཏེ་ སྦྱོང་ལཱ་ཨང་༡ ནང་གི་
མིང་ཚིག་ག་ར་ ལྷག་བཅུག། དེ་སྦེ་ འབད་ཚར་བའི་ཤུལ་ལས་ སློབ་སྟོན་པ་གིས་ རྗོད་སྒྲ་དང་བཅསཔ་

འབད་ ལྷག་ནིའི་སྦྱང་བ་གི་དོན་ལུ་ འོག་གི་མིང་ཚིག་ཚུ་ ལོགས་སུ་བཏོན་ཏེ་ མཆུ་བཙུམ་དགོཔ་དང་ མ་

དགོཔ་གཉིས་ དབྱེ་བ་ཕྱེས་ཏེ་ ཤོག་ཁྲམ་ནང་འབད་རུང་ བྱང་ཤིང་གུ་འབད་རུང་བྲིས་ཏེ་ སྟོན་ནི་གི་དོན་ལུ་
འོག་གི་བཟུམ་ བཅའ་སྒྲིག་རྐྱབ་ འབག་འོང་དགོ།
མཆུ་བཙུམ་དགོཔ།

རྗོད་སྒྲ།

མཆུ་བཙུམ་མ་དགོཔ།

རྗོད་སྒྲ།

འཕྱེལ།

ཕཆེལ།

ཕྱག་

(ཆག་)

བྱེམ།

བཇེམ།

དབོག

ཨོག

བྱེལཝ།

བཇེལཝ

དབྱངས།

གཡང་།

བྱོག།

བཇོག

བྱཱར།

བཇར།

བྱཱ།

བཇ།

འབྱུ།

བཇུ།

དེ་ལས་ སློབ་སྟོན་པ་གིས་ མཆུ་བཙུམས་ཏེ་ ལྷག་དགོ་པའི་རིགས་ཨིན་པ་ཅིན་ ཡ་མཆུ་དང་མ་མཆུ་གཉིས་བསྡམ་
བཅུག་སྦེ་ མིང་ཚུ་ལྷག་བཅུག་དགོཔ་ཨིན། དེ་བཟུམ་འབད་ འོག་ལས་མར་གྱི་ ཡིག་རྒྱུགས་གཞན་གྱི་སྐབས་ལུ་ཡང་
སྦྱང་བ་ འབད་དགོཔ་ཨིན།

༣-༢

ཨང་༢ ནང་གི་རྗོད་ཚིག་ མི་རེ་རེ་བཞིན་དུ་ཡར་ལྷོང་སྟེ་ དང་པ་ལྷག་བཅུག་ དེ་ལས་དོན་དག་དྲིས། འཛོལ་

མི་ཚུ་ སློབ་དཔོན་གྱིས་ གྲོགས་རམ་འབད།
༣-༣

དེ་ལས་འོག་གི་ ཞབས་ཁྲ་འདི་འཐེན་བཅུག།
ཁྱིམ་གྱི་བཟའ་ཚང་ཉུང་ན། །མི་ཉུང་ཟད་འགྲོ་ཉུང་པས། །ལོ་བསྟར་འོང་འབབ་འདི་གིས། །བུ་ལོན་འཚོལ་དགོཔ་
མི་ནུག །མི་རློབས་ཚད་ལྡན་དོན་ལུ། །བཟའ་ཚང་འཆར་གཞི་བརྩམ་དགོ །བཟའ་ཚང་འཆར་གཞི་མེད་ན། །མི་
རློབས་དཀའ་ངལ་འབྱུང་འོང་། །བཟའ་ཚང་འཆར་གཞིའི་ཐབས་ཤེས། །རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་འདི་ཚུ། །རྗོང་ཁག་
གསོ་བའི་སྡེ་ཚན། །འབྲེལ་བ་འཐབ་ཆོག་ཡོད་དོ། །
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ོབ༌ ོན༌ལག༌དེབ།
སྦྱོང་ལཱ་བཞི་པ་ - ཚིག་གི་ངོས་འཛིན།
༤-༡

ཨང་༣ ནང་གི་ཚིག་དང་ཚིག་བསྒྲིག་ནི་ཚུ་ དང་པ་ཁོང་ར་ལུ་ལྷག་བཅུག། དེ་ལས་ སློབ་དཔོན་གྱིས་ ཚིག་

འདྲ་མི་གཉིས་རེ་ ཤོང་བྱང་གུ་བྲིས་ཏེ་ ལྷབ་མི་ལུ་བཀྲམ། སློབ་དཔོན་གྱིས་ མི་རེ་ཡར་ལྷོང་ཞིན་ན་ དེའི་
༤-༢

ལག་པར་ཡོད་མི་ཚིག་དང་ཅོག་འཐད་མི་དེ་ ག་གི་ནང་ཡོད་ཁོང་ར་ལུ་འཚོལ་ བཅུག་སྟེ་ཆ་བསྒྲིག་བཅུག།

ཨང་༤ ནང་གི་ ཚིག་འཕྲོ་བསྒྲིག་ནི་དེ་ གོང་གི་ཡིག་རྒྱུགས་ལུ་བལྟ་སྟེ་ ཁོང་ར་ལུ་འབྲི་དེབ་ནང་བྲི་བཅུག།

སྦྱོང་ལཱ་ལྔ་པ་ - དོན་དག་ཤེས་མི་ཤེས་བལྟ་ནི།
༥-༡

༥-༢

ཨང་༥ པ་ནང་གི་ རྗོད་ཚིག་ཚུ་ཚར་གཅིག་ཁོང་ར་ལུ་ ལྷག་བཅུག་ཞིན་ན་ གོ་བ་སླབ་བཅུག།

དེ་ལས་ རྗོད་ཚིག་འདི་ཚུ་ བདེན་ག་མི་བདེན་ ཁོང་ར་གིས་བལྟ་སྟེ་ བདེན་མི་ཚུ་ལུ་ ལྷབ་དེབ་ནང་གི་རྗོད་
ཚིག་གི་ཐད་ལུ་ རྟགས་འདི་ [] དང་ མ་བདེན་མི་ཚུ་ལུ་རྟགས་ [x] འདི་ བཀལ་བཅུག།

སྦྱོང་ལཱ་དྲུ་ག་པ་ - བྲི་ནི་འི་སྦྱང་བ།
༦-༡

ཨང་༦ ནང་གི་ཡི་གུ་ཡ་བཏགས་༧ བྲི་ནིའི་སྦྱང་བ་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ སྦྱོང་དེབ་ནང་གི་སྦྱོང་ལཱ་༡ པ་འབད་
བཅུག།

༦-༢

༦-༣

དེ་ལས་ཁོང་ར་ལུ་ ལོག་ཅི་ར་བྲི་བཅུག་སྟེ་ སྐོར་ར་རྐྱབ་བལྟ་ཞིན་ན་ མ་ཤེས་མི་ཚུ་ལུ་ གྲོགས་རམ་འབད།

ཨང་༧ ནང་གི་ཚིག་ཚུ་ ཚར་རེ་ཁོང་ར་ལུ་སྐོར་རྒྱབ་འབད་ ལྷག་བཅུག་ཞིན་ན་ དེ་ལས་ཁོང་རའི་འབྲི་དེབ་
ནང་ འདྲ་བཤུས་རྐྱབ་སྟེ་ལོག་ཅི་ར་ བྲི་ནིའི་སྦྱང་བ་འབད་བཅུག།

སྦྱོང་ལཱ་བདུན་པ་ - རྗོད་ཚིག་བཟོ་ནིའི་སྦྱང་བ།
༧-༡

ཨང་༨ པ་ནང་གི་ ཚིག་འཕྲོ་བཟོ་དགོ་པའི་ ཚིག་གུ་ ཁྱོད་ཀྱི་ ཟེར་མི་ཚུ་ བྱང་ཤིང་གུ་བྲིས་ཞིན་ན་ ཁོང་ར་

༧-༢

དེ་ལས་ ཚིག་དེ་ཚུ་གིས་ རྗོད་ཚིག་རེ་ཁོང་ར་ལུ་ བཟོ་བཅུག་སྟེ་ཞིབ་དཔྱད་འབད། དེ་བསྒང་ཚིག་འཕྲོ་ཚུ་

གི་ འབྲི་དེབ་ནང་འདྲ་བཤུས་རྐྱབ་བཅུག།

ཡིག་རྒྱུགས་ནང་མེད་པའི་ ཚིག་བཙུགས་ཏེ་བཟོ་བཅུག།
སྦྱོང་ལཱ་བརྒྱད་པ་ - དྲིས་ལན་སྦྱང་བ།
༨-༡

ཨང་༩ པ་ནང་གི་དྲི་བ་ཚུ་ཚར་རེ་ ཁོང་ར་ལུ་ལྷག་བཅུག་སྟེ་ དོན་དག་དྲིས་ཞིན་ན་ དོན་དག་དང་འཁྲིལ་
བའི་ ལན་ རེ་ཁོང་རའི་ འབྲི་དེབ་འདི་ནང་ བྲིས་ཟེར་བའི་བཀོད་རྒྱ་བྱིན། དེ་ལས་ ཞིབ་དཔྱད་འབད་བལྟ།

སྦྱོང་ལཱ་དགུ་པ་ - ཨང་ཡིག་བྲི་ནིའི་སྦྱང་བ།
༩-༡

ཨང་ཡིག་ཚུ་ དཔེ་དང་ཅོག་འཐདཔ་འབད་ སྦྱོང་དེབ་ནང་གི་ སྦྱོང་ལཱ་༢ པ་ནང་ འདྲ་བཤུས་རྐྱབ་བཅུག།
དེ་བསྒང་ རྩིས་རྟགས་ + འདི་ སྡོམ་རྩིས་ཀྱི་ ངོ་རྟགས་ཨིན་པའི་གསལ་བཤད་འབད།
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༩-༢

དེ་ལས་ སྦྱོང་དེབ་ནང་གི་ སྦྱོང་ལཱ་༣ པ་ འབད་བཅུག།

སྦྱོང་ལཱ་བཅུ་པ་ - སྡོམ་རྩིས་དང་ཕབ་རྩིས།
༡༠-༡

༡༠-༢

སྡོམ་རྩིས་ཚུ་ ཧེ་མ་ལས་སྦྱང་བ་ཡོད་ནི་དེ་གིས་ སྦྱོང་དེབ་ནང་གི་ སྦྱོང་ལཱ་བཞི་པ་འབད་བཅུག།

ཕབ་རྩིས་ཡང་ སྦྱོང་དེབ་ནང་གི་ སྦྱོང་ལཱ་༥ པ་ འབད་བཅུག། མ་ཤེས་མི་ཚུ་ལུ་ ཤེས་མི་ཆ་རོགས་ཚུ་དང་
སློབ་སྟོན་པ་གིས་ཆ་རོགས་འབད་བྱིན།

སྦྱོང་ལཱ་བཅུ་གཅིག་པ་ - ཕལ་ཁ་དང་ཨང་ཡིག།
༡༡-༡
༡༡-༢

ཨང་༡༠ ནང་ཡོད་མི་ ཕལ་ཁའི་གྱངས་ཁ་རྩིས་སྲོལ་ཡོད་མི་ཚུ་ ཨང་ཡིག་ནང་ ག་དེ་སྦེ་བྲི་དགོཔ་ཨིན་ན་
བཀོད་རྒྱ་ ཁ་གསལ་བཤད་དེ་བྱིན།

དེ་ལས་ ལྷབ་དེབ་ནང་མེད་པའི་ ཕལ་ཁའི་གྱངས་ཁ་ གསུམ་དེ་ཅིག་ བྱང་ཤིང་གུ་བྲིས་ཞིན་ན་ དེ་ཚུ་ཨང་
ཡིག་ནང་ ག་དེ་སྦེ་ བྲི་ནི་ཨིན་ན་ ཁོང་ར་རེ་རེ་བཞིན་དུ་ ཡར་ལྷོང་སྟེ་ བྱང་ཞིང་གུ་བྲི་བཅུག།

སྟོན་ཚན་༡༢ པའི་བཅུད་དོན།

ལྷབ་མི་ཚུ་གིས་སྟོན་ཚན་༡༢ པ་ ཁྱིམ་གྱི་བཟའ་ཚང་ཉུངམ་དགའ་བའི་སྐོར་ལས་ ལས་དོན་དང་སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཤེས་
ཚུགས་མ་ཚུགས་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནིའི་དོན་ལས་ འོག་གི་གནད་དོན་དང་ འཁྲིལ་ཏེ་ལག་ལེན་འཐབ།
༡

སྟོན་ཚན་༡༢ པའི་ནང་ལས་ ཁྱེད་ཀྱིས་གནད་དོན་མ་འདྲཝ་ ག་ཅི་ར་ཧ་གོ་ཡི་གོ?

༣

ཁྱིམ་གྱི་བཟའ་ཚང་ཉུང་པ་ཅིན་ དགའ་བའི་སྐོར་ལས་ལྷབ་ཚར་ཞིན་ན་ ཁྱེད་ རར་སོ་སོའི་ཁ་ཐུག་ལས་ ག་

༢

གནད་དོན་དེ་ཚུ་གིས་ ཁྱེད་ལུ་ཕན་གནོད་ ག་དེ་སྦེ་འོང་ནི་མས་གོ?
དེ་སྦེ་འབད་ནི་གི་ མནོ་བསམ་འཆར་ཡི་གོ?

དང་ལེན།
གལ་སྲིད་ལྷབ་མི་ཚུ་གིས་ ཧ་ལེགས་ཤོམ་འབད་ མ་གོ་བ་ཡོད་པ་ཅིན་ ལོག་ཅི་ར་བཏོན་ཏེ་ ལེགས་ཤོམ་འབད་ཤེས་བཅུག། ཆ་
མཉམ་གྱིས་ཤེས་ནུག་ མནོ་བ་ཅིན། དེབ་རིམ་གཉིས་པའི་ སྟོན་ཚན་༡༣ པར་སྤོ་ནི་གི་ གསལ་བཤད་འབད་དགོཔ་ཨིན་ནོ།
སྟོན་ཚན་བཅུ་གཉིས་པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་གི་འགྲེལ་བཤད།
མིང་ཚིག།
དཀྱིས་

འགྲེལ་བཤད།
-

དཀྱི་ར་དཀྱིས།

ཁྱིམ་

-

གྱང་ཁྱིམ།ནོར་ཁྱིམ།

ཁྱོད་

-

ང་དང་ཁྱོད།

ཁྱི་

-

རོ་ཁྱི།
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ཁྱབ་

-

ག་ཏེ་ལུ་ཡང་ཁྱབ།

གྱི་

-

གྱི་ཅུང་།

གྱང་

-

-

ཁྱིམ་གྱི་གྱང་།

གྱངས་ཁ།

འགྱོ་

-

ལམ་འགྱོ།

མགྱོགས

-

མགྱོངས་པར་ཤོག།

ཁྱལ་

གྱངས་

-

ཁྱལ་འཐུས་འུར་ལཱ། ཁྱལ་ཕོག།

དཔྱང་

-

གོ་ལ་དཔྱང་།

དཔྱད་

-

དབྱེ་བ་དཔྱད།

དཔྱེ་

-

མི་ལེགས་ཤོམ་ལུ་དཔྱེ་བལྟ།

ཕྱ་སི་སི།

ཕྱད་

-

ཆ་རོགས་དང་ཕྱད་ཅི།

ཕྱག་

-

ཕྱག་འཚལ། བླ་མའི་ཕྱག།

ཕྱོགས་

-

ཕྱོགས་བཞི། ཤར་ལྷོ་ནུབ་བྱང་ཨིན།

ཕྱེད་

-

ཁ་ཤ་གཱ་ཛི་ཕྱེད། ཆུམ་ཀེ་ཇི་ཕྱེད།

འབྱུང་

-

འབྱུང་ཁུངས། ཚུར་རང་གི་ལག་པར་འབྱུང་ནི།

འབྱོར་

-

འབྱོར་པ་ཟེར་རྒྱུ་ནོར་གྱི་མིང་། འབྱོར་རྟགས།

དབྱངས་

-

སྐད་ཀྱི་དབྱངས།

དབྱངས་ཅན་ཕུག་སློབ་གྲྭ།

དམྱལ་

-

དམྱལ་བ།

སྡུག་བསྔལ་གྱི་མིང་།

མྱོང་

-

བྲོཝ་མྱོང་། ཉམས་མྱོང་།

ཕྱ་

ཕྱུག་

བྱ་

བྱིན་

མྱ་

-

-

-

མི་ཕྱུགཔོ། རྒྱལ་ཁབ་ཕྱུགཔོ།

གནམ་ལུ་འཕུར་མི་བྱ།
ཇ་དང་ཆང་བྱིན།

མྱ་ངན་མ་འབད།
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༡༣-

སྟོན་ཚན་བཅུ་གསུམ་པ། ལྷབ་མི་ལུ་ཨའི་གི་འཕྲོད་བསྟེན།
ལས་དོན་དང་སྦྱོང་ལཱ།
སྟོན་ཚན་བཅུ་གཉིས་པ་འདི་ ལྷབ་ཚརཝ་ད་ ལྷབ་མི་ཚུ་གིས:༡
༢
༣

ཨམ་སྲུ་གཟུགས་སྦོ་ཁོག་ཚུ་

སྨན་ཁང་བསྟེན་ཏེ་

བཙུགས་དགོཔ་ ཨིནམ་ཧ་གོ་ཚུགས།

འཕྲལ་འཕྲལ་ར་

བརྟག་ཞིབ་འབད་ཞིན་ན་

ལྷབ་མི་སྐྱེཝ་ད་ ཨའི་དང་ལྷབ་མི་གཉིས་ཆ་ར་ལུ་ ཉེན་ཁ་ཆུང་ནི་གི་དོན་ལུ་ སྨན་ཁང་བསྟེན་ནི་དང་ ནད་
གཡོགཔ་སྦྱང་བ་ཡོད་པའི་མི་ འཚོལ་དགོཔ་ཨིནམ་ཚུ་ཤེས་ཚུགས།

ས་མགོ་ཅན་གྱི་ཡི་གུ་༡༡ དང་ དེ་ལས་བརྟེན་པའི་ མིང་ཚིག་འབྲི་ལྷག་ གོ་དོན་དང་བཅས་ཤེས་ཚུགས།

༤

སྟོན་ཚན་༡༢ པ་ཚུན་ སྟོན་ཚར་མི་ ཡིག་རིགས་ལས་གྲུབ་པའི་ རྗོད་ཚིག་ཆུང་ཀུ་རེ་བཟོ་ཚུགས།

༥

ཨང་ཡིག་༢༠༠ ལས་༥༩༠ ཚུན་འབྲི་ལྷག་ཤེས་ཚུགས།

༦

སྨན་ཁབ་

ས་ཆ་ཚུ་ ཨེ་ཀར་ནང་ རྩིས་རྐྱབ་ལུགས་དང་ སྡོམ་རྩིས་ ལེགས་ཤོམ་འབད་ཤེས་ཚུགས།

སྦྱོང་ལཱ་དང་པ་ - དོན་ཚན་ངོ་སྤྲོད།
༡-༡

སྟོན་ཚན་ བཅུ་གསུམ་པ་འདི་ ལྷབ་མི་ཨའི་གི་འཕྲོད་བསྟེན་ སྐོར་ལས་ཨིན་པའི་ ངོ་སྤྲོད་འབད།

༡-༢

པར་སྟོན་ཞིན་ན་ བཤད་པ་རྐྱབ་བྱིན།

༡-༤

བསམ་འཆར་བཅུད་བསྡུས་ཏེ་ ལྷབ་མི་སྐྱེ་ནི་ཡོད་མི་ཚུ་ སྨན་ཁང་བསྟེན་ཏེ་ བརྟག་དཔྱད་འབད་དགོཔ་ སྨན་

༡-༣

པར་གྱི་སྐོར་ལས་ ལྷབ་མི་ཚུ་ལུ་ གོ་སྡུར་འབད་བཅུག་ཞིན་ན་ དྲི་བ་བཀོད་དེ་བསམ་འཆར་སླབ་བཅུག།
ཁབ་བཙུགས་དགོཔ་ བཅུད་ཅན་ བཞེས་སྒོ་བཟའ་དགོཔ་ ལྷབ་མི་སྐྱེཝ་ད་ སྨན་ཁང་དང་། ཡང་ཅིན་ སྦྱང་
བ་ཡོད་པའི་མི་ ནད་གཡོག་འབད་ བཞག་དགོ་པའི་སྐོར་ལས་ ཧ་གོ་ཚུགསཔ་བཟོ།

སྦྱོང་ལཱ་གཉིས་པ་ - ཡི་གུའི་ངོ་སྤྲོད།
༢-༡

སྟོན་ཚན་འདི་ནང་གི་ཡི་གུ་གསརཔ་ སྟ་ སྦ་ སྨ་ ཚུ་བྱང་ཤིང་གུ་བྲིས་ཞིན་ན་ ངོ་སྤྲོད་འབད་དེ་ ཤུལ་

༢-༢

དེ་ ངོས་འཛིན་འབད་ཚར་ཞིན་ན་ ས་མགོ་༡༡ པོ་རེ་རེ་བཞིན་དུ་བྲིས་ཏེ་ སྟོན་ནི། དེ་ཡང་ དང་པ་ སློབ་

བདའ་སྟེ་ སླབ་བཅུག།

སྟོན་པ་དང་གཅིག་ཁར་ སླབ་བཅུག་ནི་དང་། དེ་ལས་ ཁོང་ར་རེ་རེ་འབད་དེ་ མ་ཤེས་ཚུན་ཚོད་སླབ་བཅུག།

འདི་ སྟོན་པའི་སྐབས་ལུ་ སློབ་སྟོན་པ་གིས་ སྔ་ སྙ་ སྣ་ སྨ་ བཞི་གི་རྗོད་སྒྲ་ ང་ ཉ་ ན་ མ་

བཞི་

དང་མ་འདྲ་བར་ སྔ་ སྙ་ སྣ་ སྨ་ བཞི་གི་སྒྲ་སྲ་ཀྲག་འབད་ འཐོནམ་ཨིནམ་ ཧ་གོ་བཅུག་སྦེ། སྦྱང་བ་
འབད་བཅུག་དགོ། འདི་བཟུམ་སྦེ་ སྨན་ སྨད་ སྙན་ བསྣམ་ ཟེར་མི་ཚུ་ལྷག་པའི་སྐབས་ལུ་ཡང་ རྗོད་སྒྲ་

ཚུ་ གོང་གི་བཟུམ་ར་ སྒྲ་སྲ་ཀྲག་འབད་ ལྷག་དགོཔ་ཨིནམ་ སྟོན་བྱིན་ཞིནམ་ལས་ ལྷག་པའི་སྐབས་ལུ་
ཨ་རྟག་ར་རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་དགོ།
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ོབ༌ ོན༌ལག༌དེབ།
༢-༣

ས་མགོ་ལས་གྲུབ་པའི་ མིང་ཚིག་ཚུ་རེ་རེ་བཞིན་དུ་ གོ་དོན་དང་སྦྲགས་ཏེ་ སླབ་བྱིན་ཞིན་ན་ ཤེས་མ་ཤེས་

༢-༤

དེ་ལས་ཨམ་སྲུ་ གཟུགས་སྦོ་ཁོག་ཚུ་ སྨན་ཁང་བསྟེན་དགོ་ཟེར་བའི་ ཡིག་རྒྱུགས་འདི་ དང་པ་སློབ་དཔོན་

ཞིབ་དཔྱད་འབད།

གྱིས་ ཚར་གཅིག་ལྷག་སྟེ་ ཉན་བཅུག། དེ་ལས་ཁོང་ར་ལུ་ ཚར་དག་པ་ཅིག་སླབ་བཅུག་ཞིན་ན་ དེ་ལས་རེ་
རེ་བཞིན་དུ་འབད་ ལྷག་ནིའི་ སྦྱང་བ་འབད་བཅུག།

༢-༥

དེ་ལས་ཞབས་ཁྲ་འདི་སྟོན་བྱིན།
གཟུགས་ཁར་མ་བདེཝ་ཡོད་པའི། །ཨམ་ཚུ་ཉེན་ཁ་ཆེ་བས། །གསོ་བའི་སྨན་ཁང་བསྟེན་ཏེ།། བརྟག་ཞིབ་འབད་དགོཔ་གལ་
ཆེ། །གཟུགས་ཁམས་མ་ན་གོང་ལས། །སྨན་བཅོས་རིམ་གྲོ་འབད་དེ། །ནད་བཀག་སྨན་ཁབ་ཚུ་ཡང་། །འགོ་དང་འགོ་ལས་
བཙུགས་དགོ །གཟུགས་དང་ཕྱལ་བའི་སྐབས་ལུ། །སྦྱང་བ་ཡོད་མི་བསྟེན་ན། །ལྷབ་མི་མ་སྨད་གཉིས་ལུ། །ཉེན་ཁ་ཆུང་ནི་
ཨིན་ནོ།།

སྦྱོང་ལཱ་གསུམ་པ་ - ཡི་གུ་ངོས་འཛིན།
༣-༡

སྦྱོང་དེབ་ཀྱི་སྦྱོང་ལཱ་དང་༡ པ་ནང་ སྒྲོམ་ནང་གི་ཡི་གུ་༥ པོ་ ཚར་གཅིག་ཁོང་ར་ལུ་ སྦྱོར་ཀློག་རྐྱབ་སྟེ་ སླབ་
བཅུག་ཞིན་ན་ དེ་ལས་ དེ་དང་ཅོག་འཐད་མི་ཡི་གུ འོག་གི་ཡི་གུ་ཚུ་ནང་ལས་ འཚོལ་ཏེ་ སྒོར་ཐིག་ནང་

༣-༢

བཙུགས་ཟེར་སླབ།

སྦྱོང་དེབ་ནང་གི་ སྦྱོང་ལཱ་༢ པ་ནང་གི་ ཚིག་འདྲ་མི་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ ཐིག་འཐེན་དགོཔ་འདི་ཡང་ དང་པ་
ཁོང་ར་ལུ་ ཚིག་དེ་ཚུ་གི་གོ་དོན་ ཚར་རེ་སླབ་བཅུག། དེ་ལས་ ཚིག་འདྲ་མི་ཚུ་གི་བར་ན་ ཐིག་འཐེན་ཏེ་

མཐུད་བཅུག།

སྦྱོང་ལཱ་བཞི་པ་ - ལྷག་ནིའི་སྦྱང་བ།
༤-༡

ཨང་༡ ནང་གི་ས་མགོ་ཅན་གྱི་ཡི་གུ་ཚུ་ ཁོང་ར་ལུ་ ལྷག་བཅུག། ཁོང་གིས་རྗོད་སྒྲ་ཚུ་ སླབ་ཤེས་མ་ཤེས་

༤-༢

ཨང་༢ ནང་གི་ཚིག་ཚུ་ཁོང་ར་ལུ་ ལྷག་བཅུག་ཞིན་ན་ དོན་དག་སླབ་བཅུག། འདི་བསྒང་ གྱལ་ལས་བཅད་

༤-༣

བལྟ་སྟེ་ རོགས་རམ་འབད།

དེ་ སྐོར་རྒྱབ་འབད་དེ་ ལྷག་ཞིན་ན་ དོན་དག་སླབ་ནི་ ག་དྲག་བལྟ།

ཨང་༣ ནང་གི་རྗོད་ཚིག་ཚུ་ རེ་རེ་བཞིན་དུ་ དང་པ་སློབ་སྟོན་པ་གིས་ ལྷག་བྱིན་ དེ་ལས་ཁོང་ར་ལུ་ ལྷག་
བཅུག་ཞིན་ན་ གོ་དོན་དང་དེའི་སྐོར་ལས་ གོ་སྡུར་འབད་བཅུག།

སྦྱོང་ལཱ་ལྔ་པ་ - བྲི་ནིའི་སྦྱང་བ།
༥-༡

ས་མགོ་༡༡ བྲི་ནི་གི་སྦྱང་བ་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ སྦྱོང་དེབ་ནང་གི་སྦྱོང་ལཱ་༣ པ་འབད་བཅུག།

༥-༢

ཨང་༤ པ་ནང་ཡོད་མི་ཡི་གུ་ཚུ་ དང་པ་ར་ བྱང་ཤིང་གུ་རེ་རེ་འབད་དེ་ འབྲི་ཐངས་དང་རྗོད་སྒྲ་སྟོན།
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ོབ༌ ོན༌ལག༌དེབ།
༥-༣

དེ་ལས་ དཔེར་ན་ སྐྱ གིས་ བསྐྱར་ ཟེར་བྲིཝ་ད་ འཇུགཔ་ཨིན་ཟེ རཝ་ལ་སོགས་པ་ རེ་རེ་བཞིན་དུ་

སྟོན་ཏེ་ ཁོང་རའི་འབྲི་དེབ་ནང་ འདྲ་བཤུས་རྐྱབ་བཅུག། དོན་དག་མ་ཤེས་མི་ཡོད་ག་ ཟེར་དྲིས་ཏེ་ མ་ཤེས་
མི་ཚུ་ལུ་ དོན་དག་སླབ།

༥-༤

ཨང་༥ ནང་གི་ཚིག་མ་འདྲཝ་༦ ཡོད་མི་གི་ ཚིག་གྲོགས་ག་ཅི་བཙུགས་དགོཔ་ཨིན་ན་ ཁོང་ར་ གོང་གི་

༥-༥

དེ་ལས་ ཁོང་ར་གིས་འབྲི་མི་དེ་ ལྷག་བཅུག་ཞིན་ན་ དོན་དག་སླབ་བཅུག།

ཡིག་རྒྱུགས་ལུ་བལྟ་སྟེ་ ཁོང་རའི་འབྲི་དེབ་ནང་ བྲི་བཅུག།

སྦྱོང་ལཱ་དྲུག་པ་ ཚིག་བཟོ་ནིའི་སྦྱང་བ།
༦-༡

ཨང་༦ པ་ནང་ཚིག་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་ ཚིག་མ་འདྲཝ་ ༥ ཡོད་མི་འདི་ཚུ་གིས་ འགོ་བཙུགས་ཏེ་ ཚིག་རེ་རེ་

བཟོ་སྟེ་ ཚར་༢ རེ་ འབྲི་དེབ་ནང་ལུ་ བྲིས་ ཟེར་བཀོད་རྒྱ་བྱིན།
༦-༢

དེ་ཡང་ དང་པ་ བྱང་ཤིང་གུ་དཔེ་སྟོན་འབདཝ་ད་ སྦོ་+ཁོག་=སྦོ་ཁོག་ ཟེར་བཟོ་ཐངས་ཚུ་ སྟོན་བྱིན་ཞིན་ན་
དེ་ལས་ ཚིག་གཞན་ཁོང་ར་ལུ་ བཟོ་བཅུག་སྟེ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་བལྟ། ཚིག་དེ་ཚུ་གི་ ཚིག་གྲོགས་ལྷབ་དེབ་
ལས་མེན་པར་ གཞན་ཁ་ལས་ བཙུགས་རུང་བཏུབ།

སྦྱོང་ལཱ་བདུན་པ - དོན་དག་ཤེས་མ་ཤེས་བལྟ་ནི།
༧-༡

ཨང་༧ པ་ནང་གི་རྗོད་ཚིག་ཚུ་ དང་པ་ ཁོང་ར་ལུ་ལྷག་བཅུག་སྟེ་ དོན་དག་བཤད་བཅུག།

༧-༢

དོན་དག་དང་འཁྲིལ་ཏེ་

འདི་ནང་ཡོད་མིའི་མིང་ཚིག་ཚུ་

བདེན་ག་མི་བདེན་ཁོང་ར་བལྟ་བཅུག་ཞིནམ་ལས་

བདེན་པ་ཅིན་ [] དང་ མ་བདེན་བ་ཅིན་ [x] འདི་འབྲི་དེབ་ནང་ལུ་ འདྲ་ཤུས་རྐྱབ་ཟེར་ བཀོད་རྒྱ་
བྱིན་ཞིནམ་ལས་ ཞིབ་དཔྱད་འབད་བལྟ།

སྦྱོང་ལཱ་བརྒྱད་པ་ - ཨང་ཡིག་ངོས་འཛིན།
༨-༡

ཨང་༨ པ་ནང་གི་ཨང་ཡིག་༢༠༠ ལས་༥༩༠ ཚུན་ རེ་རེ་བཞིན་དུ་ལྷག་སྟེ་ རྟིང་བཤུལ་བདའ་སྟེ་ ཁོ་ར་ལུ་་
སླབ་བཅུག།

༨-༢

སྦྱོང་དེབ་ནང་གི་ སྦྱོང་ལཱ་༤ པ་ནང་ཡོད་མི་ སྒྲོམ་ཅུང་ནང་ ཨང་ཡིག་དང་འདྲ་མི་ འོག་གི་ཨང་ཡིག་ཚུ་ནང་

ཡོད་མེད་ ཁོང་ར་ལུ་ འཚོལ་བཅུག་སྟེ་ ཅོག་འཐད་མི་ཚུ་ སྒོར་ཐིག་ནང་ བཙུགས་ཟེར་སླབ་ཞིན་ན་ ཀྲིག་
ཀྲི་ ཕོག་མ་ཕོག་ཞིབ་དཔྱད་འབད།

སྦྱོང་ལཱ་དགུ་པ་ - སྡོམ་རྩིས་སྦྱང་བ།
༩-༡

ཨང་༩ ནང་ཡོད་མི་སྡོམ་རྩིས་ཚུ་ ཁོང་ར་གིས་བཏོན་ཟེར་སླབ་སྟེ་ སྐོར་རྒྱབ་འབད་བལྟ་ཞིན་ན་ མ་ཤེས་མི་
ཚུ་ལུ་གྲོགས་རམ་ འབད།

༩-༢

ཨང་༡༠

ནང་གི་དྲི་བ་ཚུ་ སློབ་དཔོན་གྱིས་བཀོད་དེ་ལྷབ་མི་ཚུ་ ཁོང་རའི་འབྲི་དེབ་ནང་ བྲི་བཅུག་ཞིན་ན་

སྡོམ་བཏོན་ བཅུག། དེ་ལས་ཨིན་ ན་མེན་ན་ ཞིབ་དཔྱད་རྐྱབ།
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ོབ༌ ོན༌ལག༌དེབ།
སྦྱོང་ལཱ་བཅུ་པ་ - ས་ཆ་ཨེ་ཀར་རྩིས་ཐངས།
༡༠-༡

ཨང་༡༡

ནང་གི་ས་ཆའི་ཚད་རྩིས་

ཨེ་ཀར་ནང་རྩིས་ལུགས་ཚུ་

གླང་དོ་ལས་ཕབ་སྟེ་

ཁ་གསལ་འབད་

བཤད་བྱིན་ཞིན་ན་ ཤེས་མ་ ཤེས་བལྟ།
༡༠-༢
༡༠-༣

ཨང་༡༢ ནང་གི་ས་ཆའི་ཨེ་ཀར་ ཐོ་ཡིག་འབྲི་ཐངས་དྲི་བ་དེ་ བྱང་ཤིང་གུ་བྲིས་བཞག་ཞིན་ན་ ཁོང་ར་ལུ་

འདྲ་བཤུས་རྐྱབ་ བཅུག།

དེ་ལས་ འབྲི་དེབ་ནང་ལུ་འདྲ་བཤུས་རྐྱབ་མི་ དེ་གི་འོག་ལུ་ ཨེ་ཀར་སྡོམ་ ཁོང་ར་གིས་བཏོན་ ཟེར་སླབ་སྟེ་
ཞིབ་དཔྱད་འབད།

སྟོན་ཚན་༡༣ པའི་བཅུད་དོན།
ལྷབ་མི་ཚུ་གིས་ སྟོན་ཚན་༡༣ པ་ ཨམ་སྲུ་གཟུགས་སྦོ་ཁོག་ སྨན་ཁང་བསྟེན་དགོ་པའི་སྐོར་ལས་ ལས་དོན་དང་སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་དང་
འཁྲིལ་ ལྷབ་མི་ཚུ་གིས་ ལེགས་ཤོམ་འབད་ ཧ་གོ་མ་གོ་བལྟ་ནིའི་དོན་ལུ་ འོག་གི་གནད་དོན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ལག་ལེན་འཐབ།
༡

སྟོན་ཚན་༡༣ པ་ ནང་ལས་ ཁྱེད་ཀྱིས་གནད་དོན་མ་འདྲཝ་ ག་ཅི་ར་ཧ་གོ་ཡི་གོ?

༢

གནད་དོན་ཚུ་གིས་ ཁྱེད་ལུ་ཕན་གནོད་ ག་དེ་སྦེ་འོང་ནི་མས་གོ?

༣

གནད་དོན་འདི་ ཧ་གོ་ཞིན་ན་ ད་ལས་ཕར་ ཁྱོད་ཀྱིས་ག་དེ་སྦེ་ འབད་ནི་གི་མནོ་བསམ་ཡོད་གོ?

དང་ལེན།

ཧ་མ་གོ་མི་ཡོད་པ་ཅིན་ དོ་རུང་ ཁ་གསལ་འབད་བཤད་དེ་བྱིན་དགོཔ་དང་ ག་ར་གིས་ཧ་གོ་བས་མནོ་བ་ཅིན་ ལེགས་སོ་སླབ་སྟེ་
ནངས་པ་ལས་ དེབ་རིམ་གཉིས་པའི་ སྟོན་ཚན་༡༤ པ་སྟོན་ནིའི་སྐོར་ལས་ ཁ་གསལ་འབད་ བཤད་དགོཔ་ཨིན་ནོ།།
སྟོན་ཚན་བཅུ་གསུམ་པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་གི་འགྲེལ་བཤད།
མིང་ཚིག་

འགྲེལ་བཤད།

སྐ་

-

ཇ་སྐ་པག་པ། ཐུགཔ་སྐ་པག་པ།

སྐབས་

-

-

བར་སྐབས། གནས་སྐབས། དུས་སྐབས།

མེ་ཏེག་སྐྱེ་ནི། ལྷབ་མི་སྐྱེ།

བསྐུམ་

-

རྩ་བསྐུམ་ནི། རྐངམ་བསྐུམ་ནི། ལགཔ་བསྐུམ་ནི།

སྒ་

-

རྟའི་སྒ།

བསྒང་

-

ལཱ་འབད་བའི་བསྒང་།

བསྒུགས་
སྒོང་

-

-

ལམ་ཁར་བསྒུགས་ནུག།

སྔ་

-

སྔ་མ་ཟེར་ ཧེ་མ་དང་དོན་དག་གཅིག་ཨིན།

བསྔལ་

-

སྡུག་བསྔལ།

སྐྱེ་

སྒོ་

-

ཁྱིམ་གྱི་སྒོ།

སྒོང་རྡོག།
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ོབ༌ ོན༌ལག༌དེབ།
སྔུ་

-

ལྷབ་མི་སྔུ་ནི།

སྔགས་

-

སྔགས་བགྱང་།

སྙན

-

རྣམ་ཅོ་གི་ཞེ་ས།

བསོད་སྙོམས། སྐྱིད་སྡུག་སྙོམས།

སྙིགས་

-

ཕྱགས་སྙིགས།

བསྙུང་

-

སྐུ་གཟུགས་བསྙུང་ནི་ཟེར་བའི་ཞེ་ས།

བསྟེན་

-

བླ་མ་བསྟེན། གཙང་སྦྲ་བསྟེན།

སྟོབས་

-

གཟུགས་ཀྱི་སྟོབས།

བསྟུན་

-

གྲོས་མི་དང་བསྟུན་དགོ།

སྡོད

བསྡམ་

-

-

ས་ཁར་སྡོད།

སྡོམ་

-

གཅིག་ཁར་སྡོམ་དོ།

སྡུག་

-

སྐྱིད་སྡུག་བལྟ། བདེ་སྡུག། འུ་སྡུག།

སྣ་

-

སྣ་ཚོགས་ཟེར་ལྷམ་མ་འདྲཝ།

བསྣམས་
སྣུམ་

-

-

ཕྱག་ལུ་འབག་པའི་ཞེ་ས།

བསྣད་

-

ལག་པ་གིས་བསྣད།

སྤུ་

-

སེམས་ཅན་གྱི་སྤུ།

སྤོ་

-

སྡོད་ས་སྤོ། ཁྱིམ་སྤོ།

སྤུངས་

-

ཅ་ལ་གཅིག་ཁར་སྤུངས་ཡི།

སྦ་

-

ཅ་ལ་སྦ་བཞག། སྦ་ལེབ་འཐག།

སྦང་
སྦོ་

-

-

ཆང་གི་སྦང་མ། གོ་ལ་ཆུ་ནང་སྦང་།

སྨ་

-

མི་ལེ་ཤ་གི་སྦུག་ལུ་སྨ་ཕབ་ནི། སྐྱོན་བཏགས་ནི།

བསྔོ་

སྙོམས་

སྟོན་

བསྟོད་

བསྡབ་

སྤར་

སྤེལ་

སྨན་

-

-

-

-

-

-

-

དགེ་བ་བསྔོ།

དཔེ་ཆ་སྟོན། སློབ་སྟོན་པ།

བསྟོད་པ་རྐྱབ།

དོས་བསྡམ། སྒོ་བསྡམ།

གཅིག་ཁར་བསྡོམ་ནི།

ས་སྣུམ། ས་མར་ཁུ། ཧུམ།

མེ་སྤར། ལག་པའི་སྤར་གང་།

སོན་སྤེལ། ཡོན་ཏན་སྤེལ།

སྦོ་ལོགས་ཁར། གཟུགས་སྦོ་ཁོག།
ནད་ལུ་ཕན་པའི་སྨན།
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ོབ༌ ོན༌ལག༌དེབ།
སྨུག་

༡༤-

སྨོན

-

-

ས་སྨུག་སྤུབས།

བསྩལ

-

བཀའ་བསྩལ།

ལས་དང་སྨོན་ལམ། སྨོན་ལམ་བཏབ།

སྟོན་ཚན་བཅུ་བཞི་པ། ཟས་བཅུད་ཅན།
ལས་དོན་དང་སྦྱོང་ལཱ།
སྟོན་ཚན་༡༤ པ་འདི་ལྷབ་ཚརཝ་ད་ ལྷབ་མི་ཚུ་གིས:༡

༢

༣

བཞེས་སྒོ་ལྷམ་མ་འདྲཝ་བཟའ་བ་ཅིན་ ཟས་བཅུད་ཅན་ཚང་ཚུགསཔ་ཨིནམ་ ཧ་གོ་ཚུགས།

གཟུགས་ལུ་ཟས་བཅུད་ཚངམ་འབད་འཐོབ་པ་ཅིན་ ནད་རིགས་མི་འཐོབ་ རིག་པ་གསལ་ནི་ཨིནམ་ཚུ་ཧ་གོ.་

ཚུགས།

ཨམ་སྲུ་ གཟུགས་སྦོ་ཁོག་ཚུ་ ཟས་བཅུད་ཅན་ བཟའ་དགོཔ་གལ་ཆེཝ་ཨིནམ་ ཧ་གོ་ཚུགས།

༤

ར་མགོ་༡༢ ལས་གྲུབ་པའི་ མིང་ཚིག་ཚུ་ འབྲི་ལྷག་ གོ་དོན་དང་བཅསཔ་ཤེས་ཚུགས།

༥

ཨང་ཡིག་༥༠༠ ལས་༡༠༠༠ ཚུན་ འབྲི་ལྷག་ཤེས་ཚུགས།

སྦྱོང་ལཱ་དང་པ -དོན་ཚན་ངོ་སྤྲོད།
༡-༡

སྟོན་ཚན་༡༤ པ་འདི་ཟས་བཅུད་ཅན་ བཟའ་དགོ་པའི་སྐོར་ལས་ ངོ་སྤྲོད་འབད།

༡-༢

པར་སྟོན་ཞིན་ན་ པར་འདི་གི་བཤད་པ་ མ་བཏུབ་བཏུབ་འབད་ རྐྱབ་བྱིན།

༡-༤

གོ་སྡུར་འབད་ཞིནམ་ལས་ སྡེ་ཚན་སོ་སོའི་ བསམ་འཆར་སླབ་བཅུག།

༡-༥

སྡེ་ཚན་སོ་སོའི་ བསམ་འཆར་རེ་རེ་བཞིན་དུ་ སླབ་ཞིནམ་ལས་ ཟས་བཅུད་ཅན་ བཟའ་དགོ་པའི་ ཁུངས་

༡-༣

དེ་ལས་ པར་འདི་ནང་ལས་ ཁོང་གིས་ག་ཅི་ཧ་གོ་ཡི་ག་ སྡེ་ཚན་བཟོ་ཞིན་ན་ གོ་སྡུར་འབད་བཅུག།

ག་ཅི་ཨིན་ན་ ཟས་བཅུད་ཅན་ཚུ་རྒྱུ་ ག་ཅི་ལས་བརྟེན་ཏེ་འཐོབ་ཨིན་ན་ འདི་ཚུ་གིས་ ཕན་པ་ག་དེ་སྦེ་ཡོདཔ་
ཨིན་ན་ ཧིང་སངས་ས་འབད་ བཤད་བྱིན་ནི་གི་དོན་ལུ་ ལྷབ་དེབ་ནང་ཡོད་མི་ ཡིག་རྒྱུགས་འདི་ལག་ལེན་
འཐབ།

སྦྱོང་ལཱ་གཉིས་པ་ - ཡི་གུའི་ངོ་སྤྲོད།
༢-༡
༢-༢

ཡི་གུ་གསརཔ་ རྒ་ རྗ་ རྡ་ བཞིཔོ་ བྱང་ཤིང་གུ་ བྲིས་ཞིན་ན་ རེ་རེ་བཞིན་དུ་འབད་ལྷག་སྟེ་ ངོ་སྤྲོད་
འབད་བྱིན།

གོང་ལུ་ཡོད་པའི་ ཡི་གུ་གསརཔ་བཞིཔོ་འདི་ ངོ་སྤྲོད་འབད་ཞིན་ན། འདིའི་ཤུལ་ལས་ར་ མགོ་ཅན་གྱི་ཡི་གུ་
(རྐ་རྒ་རྔ་རྗ་རྙ་རྟ་རྡ་རྣ་རྦ་རྨ་རྩ་རྫ) ༡༢ ངོ་སྤྲོད་འབད་བྱིན། འདི་ཚུ་ལས་བརྟེན་པའི་ མིག་ཚིག་བཟོ་བཟོཝ་
དཔེར་ན། རྐེད་ རྒས་ བརྔོ་ བརྗོད་ བརྙ་ བརྟན་ རྡོ་ རྣག་ རྦབ་ རྨགཔ་ རྩང་ རྫམ་ ཟེར་མི་ཚུ་ རེ་
རེ་བཞིན་དུ་ ལྷག་བཅུག་ཞིནམ་ལས་ ངོ་སྤྲོད་འབད། འདི་སྟོན་པའི་སྐབས་ལུ་ སློབ་སྟོན་པ་གིས་ ང་ ཉ་

ན་ མ་ བཞི་ལུ་ར་མགོ་ བཀལཝ་ད་ སྒྲ་སྲ་ཀྲག་འབད་ འཐོནམ་ཨིནམ་ ཧ་གོ་བཅུག་སྦེ། སྦྱང་བ་འབད་
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ོབ༌ ོན༌ལག༌དེབ།
བཅུག་དགོ། འདི་བཟུམ་འབད་ རྔུལ་ རྙིང་ རྣོས་ རྨོ་ ལ་སོགས་པ་ མིང་ཚིག་འབད་ འཇུག་པའི་སྐབས་
ལུ་ཡང་ སྒྲ་སྲ་ཀྲག་འབད་ སླབ་དགོ་པའི་སྐོར་ལས་ རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་དེ་ར་ སྡོད་དགོཔ་ཨིན།

༢-༣

དེ་ལས་ མིང་ཚིག་ཚུ་གིས་ དོན་དག་ཚུ་རེ་རེ་བཞིན་དུ་འབད་ གོ་བ་བཤད་དེ་ ལྷབ་
མི་ག་ར་གིས་ཤེས་ཚུགསཔ་བཟོ།

སྦྱོང་ལཱ་གསུམ་པ་ - ཟས་བཅུད་ཅན་བཟའ་དགོ་པའི་སྐོར།
༣-༡
༣-༢

ཟས་བཅུད་ཅན་ བཟའ་དགོ་པའི་སྐོར་ལས་ བྲིས་ཡོད་པའི་ ཡིག་རྒྱུགས་འདི་ པར་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ པར་རེ་
རེ་བཞིན་དུ་ གི་གནད་དོན་ ཡིག་ཐོག་ལུ་ཡོད་མི་ཚུ་ གོ་བ་བཤད་བྱིན།

དེ་ལས་ རེ་རེ་བཞིན་འབད་ ལྷག་བཅུག་ཞིནམ་ལས་ ཡིག་རྒྱུགས་ཀྱི་གོ་བ་ཚུ་ ཁོང་ར་ལུ་ སླབ་བཅུག། མ་
བཏུབ་རེ་ ཡོད་པ་ཅིན་ རོགས་རམ་འབད།

སྦྱོང་ལཱ་བཞི་པ་ - ཡི་གུའི་ངོས་འཛིན།
༤-༡

ཨང་༡ པ་ནང་ཡོད་པའི་ཡི་གུ་འདྲ་མི་ཚུ་ལུ་ ངོ་རྟགས་འབྲི་དེབ་ནང་ རྟགས་བཀལ་བཅུག་ཞིནམ་ལས་ རེ་རེ་
བཞིན་དུ་འབད་ ཚར་རེ་ལྷག་བཅུག།

༤-༢

སྦྱོང་དེབ་ནང་གི་སྦྱོང་ལཱ་༡

པ་ནང་ལུ་མིང་དང་པར་ཚུ་བསྒྲིག་བཅུག།

བསྒྲིགས་ཅི་ག་ བལྟ་ནིའི་དོན་ལུ་ ཁོང་ར་ཚར་རེ་ལྷག་བཅུག།

བསྒྲིགས་ཚར་བའི་ཤུལ་ལུ་

ག་དེ་སྦེ་

སྦྱོང་ལཱ་ལྔ་པ་ - ཡི་གུ་ལྷག་ནི་སྦྱང་བ།
༥-༡

ཨང་༢,༣,༤

པ་ནང་ཡོད་པའི་ཚིག་ཚུ་དང་

༥-༢

དེ་ལས་ ཚིག་དང་རྗོད་ཚིག་ཚུ་གི་དོན་དག་ཚུ་ ག་ར་ ཧིང་སངས་ས་འབད་བཤད་བྱིན། མ་ཤེས་མི་རེ་ ཡོད་

བཞིན་ དུ་འབད་ལྷག་བཅུག།

རྗོད་ཚིག་ཚུ་ཚར་རེ་ལྷག་བྱིན་ཞིན་ན་

དེ་ལས་

ཁོང་ར་རེ་རེ་

པ་ཅིན་ ལོག་ལྷག་བཅུག།

སྦྱོང་ལཱ་དྲུག་པ་ - ཡི་གུ་བྲི་ནིའི་སྦྱང་བ།
༦-༡

༦-༢

ར་མགོ་༡༢ བྲི་ནི་སྦྱང་བ་འབད་བཅུག་ནི་གི་དོན་ལུ་ སྦྱོང་དེབ་ནང་གི་སྦྱོང་ལཱ་༢ པ་འབད་བཅུག།

ཨང་༥ དང་༦

པ་ནང་ཡོད་པའི་ཚིག་དང་རྗོད་ཚིག་ཚུ་

ཁོང་རའི་འབྲི་དེབ་ནང་

འདྲ་བཤུས་རྐྱབ་བཅུག་

ཞིནམ་ལས་ རེ་རེ་བཞིན་དུ་འབད་ དཔྱེ་བལྟ་སྟེ་ འདྲ་བཤུས་ག་དེ་མང་མང་རྐྱབ་བཅུག།
༦-༣

འདྲ་བཤུས་ རྐྱབ་ཚར་བའི་ཤུལ་ལུ་ འོག་གི་ཞབས་ཁྲ་འདི་གི་ དོན་དག་སྟོན་ཞིན་ན་ རུབ་སྟེ་འཐེན།
གཟུགས་ཁམས་བདེ་བའི་ངང་ལུ་སྡོད་ནི་གཅིག། ཁ་ལུ་ཞིམ་པའི་བཞེས་སྒོ་བཟའ་ནི་གཉིས།། བཟའ་ཚང་སྤྲོ་ཉམས་ཐོག་ལུ་
སྡོད་ནི་གསུམ།། ང་བཅས་མི་རྣམས་ཀུན་གྱི་འདོད་པ་ཨིན།། ཞིམ་ཚད་ཟས་ཀྱིས་གཟུགས་ལུ་ཕན་མི་ཐོགས། བཅུད་དང་
ལྡན་པའི་བྱ་ཤ་ཉ་ཤ་དང་།། ཕག་ཤ་སྒོང་རྡོག་ཤའི་རིགས་དང་མཉམ།། པད་ཚོད་ཧོན་ཚོད་ཧོན་མའི་རིགས་ཚུ་བཟའ།། ཤིང་
འབྲས་ཨེ་པཱལ་ངང་ལག་ཚལ་ལུ་ཚུ།། དུས་རྒྱུན་བཟའ་ནིའི་ཐབས་ཤེས་བཏོན་པ་ཅིན།། གཟུགས་ཁམས་བདེ་སྟེ་རང་གི་མནོ་
དོན་འགྲུབ།། མི་ཚེ་སྤྲོ་ཉམས་ཟེར་རུང་འདི་ར་ཨིན།།
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ོབ༌ ོན༌ལག༌དེབ།
སྦྱོང་ལཱ་བདུན་པ་ - ཚིག་ཚུ་གི་ངོས་འཛིན།
༧-༡

ཨང་༧ པ་ནང་ཡོད་པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ འོག་གི་རྗོད་ཚིག་གི་ས་སྟོང་ནང་ ག་ཕོག་བལྟ་སྟེ་
བྲི་བཅུག་ཞིན་ན། དེ་ལས་ ཚར་རེ་ལྷག་བཅུག།

༧-༢

ཨང་༨ པ་ནང་ བཞེས་སྒོ་བཅུད་ཅན་སྐོར་ལས་ ཚིག་གསུམ་བྲིས་ཟེར་ ཡོད་མི་འདི་ ཚིག་ག་དེ་བྲི་ཚུགས་
ཚུགས་འབྲི་དེབ་ནང་ བྲི་བཅུག།

སྦྱོང་ལཱ་བརྒྱད་པ་ - ཨང་ཡིག་ངོས་འཛིན།
༨-༡
༨-༢
༨-༣

ཨང་༩ པ་ནང་ཡོད་པའི་ ཨང་ཡིག་༥༠༠ ལས་༡༠༠༠ ཚུན་ རེ་རེ་བཞིན་དུ་འབད་ ལྷག་བཅུག་ཞིནམ་ད་

ངོ་སྤྲོད་འབད།

སྦྱོང་དེབ་ནང་གི་སྦྱོང་ལཱ་༣ པ་ནང་ཡོདམི་ ཨང་ཡིག་འདྲ་མི་ཚུ་ཐིག་འཐེན་ཏེ་ མཐུད་བཅུག་ཞིནམ་ད་ ཁོང་
ར་གིས་ མཐུད་མི་འདི་ ཚར་གཅིག་སླབ་བཅུག།

ཨང་༡༠ པ་ནང་ཡོད་པའི་ཨང་ཡིག་ཚུ་ ཐོགས་ཆགས་མེད་པར་ལྷག་ཚུགས་ནིའི་དོན་ལུ་ རེ་རེ་བཞིན་དུ་སྐད་
ཤུགས་འབད་ ལྷག་བཅུག།

སྦྱོང་ལཱ་དགུ་པ་ - ཨང་ཡིག་བྲི་ནི་སྦྱང་བ།
༩-༡

ཨང་༡༡ པ་ནང་བྲིས་ཏེ་ཡོད་པའི་ཨང་ཡིག་ཚུ་ ག་དེ་མང་མང་འབྲི་དེབ་ནང་ འདྲ་བཤུས་རྐྱབ་སྟེ་བྲི་བཅུག།

སྦྱོང་ལཱ་བཅུ་པ་ - ཕབ་རྩིས་སྟོན་ཐངས་ཀྱི་སྦྱང་བ།
༡༠-༡

༡༠-༢

ཨང་༡༢ པ་ནང་ཡོད་པའི་ཕབ་རྩིས་ཚུ་དང་ ཨང་༡༣ པ་ནང་ཡོད་པའི་ཕབ་རྩིས་ཚུ་ ག་དེ་སྦེ་རྐྱབ་དགོཔ་ཨིན་
ན་ དཔྱེ་རེ་བྱང་ཤིང་གུ་བྲིས་ཏེ་ སྟོན་ཞིནམ་ལས་ རྩིས་གཞན་ཚུ་ ཁོང་ར་ལུ་བཏོན་བཅུག་སྦེ་ ལན་འབྲི་དེབ་
ནང་ བྲི་བཅུག།

དེ་ལས་ ཕབ་རྩིས་ག་དེ་སྦེ་སྟོན་ཡི་ག? རེ་རེ་བཞིན་དུ་འབད་ ཞིབ་དཔྱད་རྐྱབ་མ་ཤེས་མི་རེ་ཡོད་པ་ཅིན་
ཕབ་རྩིས་རྐྱབ་ཐངས་ དོ་རུང་ ལོག་ཚར་ཅིག་སྟོན་བྱིན།

སྟོན་ཚན་བཅུ་བཞི་པའི་བཅུད་དོན།

ལྷབ་མི་ཚུ་གིས་ སྟོན་ཚན་བཅུ་བཞི་པ་ ཟས་བཅུད་ཅན་གྱི་སྐོར་ལས་ ལས་དོན་དང་སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཤེས་ཚུགས་མ་
ཚུགས་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནིའི་དོན་ལས་ འོག་གི་གནད་དོན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ལག་ལེན་འཐབ།
༡

སྟོན་ཚན་༡༤ པའི་ནང་ལས་ ཁྱེད་ཀྱིས་གནད་དོན་མ་འདྲཝ་ ག་ཅི་ར་ ཧ་གོ་ཡི་གོ?

༢

གནད་དོན་དེ་ཚུ་གིས་ ཁྱེད་ལུ་ཕན་གནོད་ ག་དེ་སྦེ་ འོང་ནི་མས་གོ?

༣

ཟས་བཅུད་ཅན་གྱི་སྐོར་ལས་ ལྷབ་ཚར་ཞིན་ན་ ཁྱོད་ར་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ ག་དེ་སྦེ་འབད་ནི་གི་ མནོ་བསམ་
འཆར་ཡི་གོ?
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ོབ༌ ོན༌ལག༌དེབ།
དང་ལེན།

གལ་སྲིད་ ལྷབ་མི་ཚུ་གིས་ ཧ་ལེགས་ཤོམ་འབད་མ་གོ་བར་ཡོད་པ་ཅིན་ ལོག་ཅི་ར་སྟོན་ཏེ་ ལེགས་ཤོམ་འབད་ཤེས་བཅུག། ཆ་
མཉམ་གྱིས་ ཤེས་པས་མནོ་བ་ཅིན་ དེབ་རིམ་གཉིས་པའི་ སྟོན་ཚན་༡༥ པའི་ནང་སྤོ་ནི་གི་ གསལ་བཤད་ འབད་དགོཔ་ཨིན་
ནོ།།
སྟོན་ཚན་བཅུ་བཞི་པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་གི་འགྲེལ་བཤད།
མིང་ཚིག།

འགྲེལ་བཤད།

རྐ་

-

ཆུའི་རྐ། ཚུའི་རྐ་འགོ།

རྐུ་

-

ཨརཝ་རྐུ་མི། ཅ་ལ་ཨརཝ་རྐུ་མི།

རྐྱབ་

-

མདའ་རྐྱབ། སྐད་རྐྱབ། ཤོ་རྐྱབ།

རྒུད་

-

ཚོང་གི་རྒུད། རྒུད་ཕོག། དབང་ཐང་རྒུད།

རྒྱབ་

-

བརྒྱད་ -

ཁྱིམ་གྱི་རྒྱབ། ལའི་རྒྱབ།

གྱངས་ཁ་བརྒྱད།

རྔ་

-

གསེར་རྔ་། འབངས་རྔ་།

བརྔོ་

-

འཛརཝ་བརྔོ་ནི།

རྐེད་

རྒས་

-

-

གཟུགས་ཀྱི་རྐེད་པ།

ཨ་རྒས། ཨང་རྒས། ལོ་ན་རྒསཔ།

བརྔ་

-

རྩྭ་བརྔ་ནི།

རྔུལ་

-

གདོང་ལས་རྔུལ་ནག་ཐོན་ནུག།

ཁྱོད་ཀྱིས་སླབ་མི་འདི་བརྗེད་སོ་ནུག།

བརྗེ་

-

བརྗེ་ནི་ཟེར་སོར་ནི་ལུ་སླབ་ཨིན།

བརྗོད་

བརྙ་

-

-

ངག་བརྗོད།

རྙིང་

-

ཅ་ལ་རྙིངམ།

བརྗེད་

བརྙོགས་-

ཅ་ལ་བརྙ་ནི།
ཁ་བརྙོགས་ཆི་ནུག།

རྟ་

-

ཞོན་རྟ། ཁལ་རྟ།

བརྟན་

-

བརྟན་ཏོག་ཏོ། སེམས་བརྟན། བླམ་གནས་བརྟན།

བརྟག་

-

བརྟག་དཔྱད་འབད་ནི།

རྟག་

-

ཨ་རྟག་ར། རྟག་བུ་ར།

རྟགས་ -

ངོ་རྟགས། རྟགས་མཚན།

རྡོ་

རྡོ་ཕུང་། རྡོ་ཆུང་ཀུ། རྡོ་ཧྲུག།

-
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ོབ༌ ོན༌ལག༌དེབ།
བརྡ་

-

བརྡ་སྐྱེལ་མི། ལག་བརྡ། བརྡ་སླབ་མི།

བརྡུང་

-

རྔ་བརྡུང་ནི། རོལ་མོ་བརྡུང་། སྒོ་བརྡུང་།

རྣ་

-

རྣ་ཟེར་ རྣམ་ཅོ་ལུ་སླབ་ནི།

བརྡབ་

-

རྣག་

-

རྨ་ལས་འཐོན་མི་རྣག།

རྣོས་

-

གྱི་ཅུང་གི་རྣོས།

རྦ་

-

ཆུའི་རྦ་རླབས། རྒྱ་མཚོའི་རྦ་རླབས།

རྨ་

-

གཟུགས་ཀྱི་རྨ། བྱ་རྨ་བྱ།

རྦབ་

-

རྡོ་དང་ཤིང་རྦབ་རིལ་ནི།

རྨགཔ་ -

བུ་མོ་གི་རྨགཔ།

རྨོ་

-

གླང་གིས་ཞིང་རྨོ་ནི།

རྩ་

-

ཤིང་གི་རྩ་བ། རྩ་བའི་བླ་མ། རྩ་ལས་མེད།

རྨིགཔ་ -

ནོར་གྱི་རྨིགཔ།

རྩང་

-

ཚལ་མ་ནང་གི་རྩང་།

རྩིས་

-

གྱངས་ཁ་རྩིས། རྩིས་རྐྱབ།

རྩལ་

-

ལུས་རྩལ། རྩལ་རྐྱབ། ལག་རྩལ།

རྫ་

-

རྫ་ཟེར་ཐབ་ཆ་རྫམ།

རྫས་

-

རྡོ་རྫས། དམངས་ཀྱི་སྤྱི་རྫས།

རྫོང་

-

རྫོང་ཁ། རྫོང་གཞིས། རྫོང་བདག།

རྫིང་

-

ཆུའི་རྫིང་།

རྩེད་

-

བརྫམ་ -

རྫུན་

༡༥-

ཤིང་བརྡབ་ནི། ས་ཁར་བརྡབ།

-

རྩེད་མོ་རྩེ། མདའ་རྩེདཔ།

ཤིང་བརྫམ་མི། ཚལ་མ་བརྫམ་མི།

བདེན་རྫུན་ཕྱེ། ཅ་ལ་རྫུན་མ།

སྟོན་ཚན་བཅོ་ལྔ་པ། གཙང་སྦྲ།
ལས་དོན་དང་སྦྱོང་ལཱ།
སྟོན་ཚན་བཅོ་ལྔ་པ་འདི་ ལྷབ་ཚརཝ་ད་ ལྷབ་མི་ཚུ་གིས་:༡

རང་གི་གཟུགས་ཁར་ ནད་རིགས་སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་དོན་ལུ་ རང་གི་གཟུགས་ཁམས་དང་ ཁྱིམ་དང་མཐའ་འཁོར་

༢

གཙང་སྦྲ་གི་དོན་ལུ་ ཆབ་གསང་ག་མནོ་སར་ མ་གཏང་པར་ གསང་སྤྱོད་ལག་ལེན་འཐབ་དགོཔ་ གལ་ཆེཝ་

ཚུ་ བཙོག་པ་མེད་པར་ ཧིང་སངས་ས་ བཞག་དགོཔ་གལ་ཆེཝ་ཨིནམ་ཤེས་ཚུགས།
ཨིནམ་ཧ་གོ་ཚུགས།
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ོབ༌ ོན༌ལག༌དེབ།
༣

ལ་མགོ་༡༠ ངོས་འཛིན་དང་ འབྲི་ལྷག་ཤེས་ཚུགས།

༥

དགུ་འཐབ་ཀྱི་རྩིས་ཨང་གྲངས་༢ ལས་༥ ཚུན་ཤེས་ཚུགས།

༤

ཡི་གུ་དེ་ཚུ་ལས་བསྟེན་པའི་ མིང་ཚིག་བརྗོད་པ་ཚུ་གི་ འབྲི་ལྷག་གོ་དོན་ཚུ་ཤེས་ཚུགས།

སྦྱོང་ལཱ་དང་པ་ - དོན་ཚན་ངོ་སྤྲོད།
༡-༡

པར་འདི་ ག་ཅི་གི་སྐོར་ལས་ཨིན་མས་ག་ དྲིས་ཏེ་ལན་བསྡུ་ནི།

༡-༢

གཙང་སྦྲ་ བསྟེན་དགོ་པའི་སྐོར་ལས་ གོ་སྡུར་འབད་བཅུག།

༡-༣

གཙང་སྦྲ་ མ་ལྡན་པ་ཅིན་ ག་ཅི་འབད་འོང་ག? དྲི་ནི།

༡-༤

གཙང་སྦྲ་ བསྟེན་དགོ་པའི་སྐོར་ལས་ བཅུད་བསྡུ་སྟེ་ བཤད་པ་རྐྱབ་ཟེར་སླབ་ནི།

སྦྱོང་ལཱ་གཉིས་པ་ - ཡི་གུའི་ངོ་སྤྲོད།
༢-༡

༢-༢

ལ་མགོ་ ༡༠ ཤོག་བྱང་གུ་ ལོགས་སུ་འབད་བྲིས་ཏེ་ སྦྱོར་ཀློག་རྐྱབ་ རྗོད་སྒྲ་དང་བཅསཔ་འབད་སྟོན་བྱིན།

ལ་མགོ་༡༠ ལས་འགྲུབ་པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ སྦྱོར་ཀློག་དང་ ཚིག་སྡུད་རྐྱབ་སྟེ་ རེ་རེ་བཞིན་དུ་འབད་ ལྷག་
ཐངས་སྟོན་བྱིན། དེ་ལས་ གོ་བ་བཤད་དེ་བྱིན།

སྦྱོང་ལཱ་གསུམ་པ་ - ཡིག་རྒྱུགས་ལྷག་ནི།
༣-༡

ཡིག་རྒྱུགས་འདི་མ་ལྷག་པའི་ཧེ་མར་ ཡིག་རྒྱུགས་ནང་གི་ མིང་ཚིག་ལཱ་ཁག་ཡོད་མི་རིགས་ ཧེ་མ་ལས་ ཐོ་
བཀོད་དེ་ བྱང་ཤིང་གུ་བྲིས་ཏེ་ སྔོན་སྟོན་འབད་དགོ།

༣-༢
༣-༣

ཡིག་རྒྱུགས་ འདི་ནང་ཡོད་མི་ པར་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ དྲི་བ་དྲིས་ལན་འབད་དེ་པར་ཚུ་ ངོས་འཛིན་འབད་
བཅུག་དགོ།

སློབ་སྟོན་པ་གིས་ ལྷག་སྟེ་མ་བྱིན་པའི་ཧེ་མ་ ཁོང་ལྷབ་མི་ཚུ་ལུ་སྐར་མ་༡༠ དེ་ཅིག་ ཁོང་ར་དེ་སྦེ་ར་ ལྷག་
བཅུག་སྦེ། གོང་ལུ་ སྦྱང་བ་འབད་མི་ ཚིག་ལཱ་ཁག་ཡོད་མི་ཚུ་ ཡིག་རྒྱུགས་ནང་ཡོདཔ་ ཧ་གོ་བཅུག་དགོ།

༣-༤
༣-༥

དེ་ལས་གོང་ལུ་ལྷབ་མི་ མིང་ཚིག་ཚུ་ ག་ཏེ་འདུག་ག་འཚོལ་བཅུག་སྟེ་གོ་བ་སླབ་བཅུག།

དེ་ལས་ སློབ་སྟོན་པ་གིས་ མགྱོགས་ལྷོད་རན་ཏོང་ཏོ་ རྗོད་སྒྲ་དག་ཏོག་ཏོ་འབད་ ཚར་༣ དེ་ཅིག་ལྷག་བྱིན།
ལྷབ་མི་ཚུ་ ཁོང་རའི་ལྷབ་དེབ་ ལེགས་ཤོམ་བལྟ་སྟེ་ ཉན་བཅུག།

༣-༦

ད་ ཁོང་ར་ཆ་ཁྱབ་ལུ་ ལྷག་བཅུག་ཞིན་ན་སློབ་སྟོན་པ་གིས་ སྐོར་ར་རྐྱབ་སྟེ་ ག་གིས་ ལེགས་ཤོམ་ལྷག་

༣-༧

དེ་ལས་ ག་ལེགས་ཤོམ་འབད་ ལྷག་ཚུགས་མི་ཅིག་ལུ་ སྐད་སེང་སྟེ་ ལྷག་བཅུག་ཞིན་ན་ གཞན་མི་ཚུ་

༣-༨

ཚུགས་ག? བལྟ་དགོ།

ཤུལ་བདའ་ སླབ་བཅུག། དེ་ལས་ ག་ར་གོ་རིམ་བཞིན་དུ་ ལྷག་བཅུག།

མིང་ཚིག་གི་གོ་དོན་དང་ ཡིག་རྒྱུགས་འདི་གི་དོན་ ག་ཅི་ཨིན་ན? གོ་སྡུར་འབད་དགོ། དེ་ལས་ སློབ་དཔོན་

གྱིས་ གཙང་སྦྲ་ ཟེར་མི་ཡིག་རྒྱུགས་འདི་ ལྷག་བཅུག་ཞིནམ་ལས། རྗོད་སྒྲ་མཆུ་བཙུམས་ཏེ་ བཏོན་དགོ་མི་
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ཚུ་ ཁོང་རའི་འབྲི་དེབ་ནང་ འདྲ་བཤུས་རྐྱབ་བཅུག། དེ་ལས་ ཁོང་ར་རེ་རེ་བཞིན་ལུ་ ལྷག་བཅུག་སྟེ་ སློབ་
སྟོན་པ་གིས་ ཨིན་ན་མེན་ན་ དབྱེ་དཔྱད་ འབད་བྱིན་དགོ།

སྦྱོང་ལཱ་བཞི་པ་ - ཡི་གུ་ངོས་འཛིན།
༤-༡

ཨང་༡ སྒྲོམ་ནང་ཡོད་མི་ཡི་གུ་དྲུགཔ་ ངོས་འཛིན་འབད་ཞིན་ན་ ཡི་གུ་འདི་ཚུ་དང་འདྲ་མི་ ག་དེམ་ཅིག་

༤-༢

སྦྱོང་དེབ་ནང་གི་སྦྱོང་ལཱ་༡ པ་ནང་ཡོད་མི་ཚིག་སྒྲོམ་ཕར་ཚུར་ གཉིས་ནང་གི་ཡི་གུ་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ ངོས་འཛིན་

༤-༣

ཡོདཔ་ཨིན་ན? འོག་གི་ཡི་གུ་ཚུའི་ནང་ལས་ འཚོལ་ཏེ་ རྟགས་འདི་ འབྲི་དེབ་ནང་བཀལ།
འབད་ཞིན་ན་ལས་ ཚིག་འདྲ་མི་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ ཐིག་འཐེན་ཏེ་མཐུད།
འོག་གི་ཞབས་ཁྲ་འདི་འཐེན།
གཙང་སྦྲ།

ཁྱིམ་གི་ནང་ན་ཉིན་བསྟར་ཕྱགས་བདར་རྐྱབ།། མཐའ་འཁོར་ཤིང་དང་མེ་ཏོག་སྣ་ཚོགས་བཙུགས།། རང་གཞན་མེད་པར་སྡོད་
ནིའི་སྤྲོ་བ་ཡོད།།

རང་དང་ཨ་ལོའི་གཟུགས་དང་གོ་ལ་ཚུ།།

ལྡནམ་འབད་བཏོག་པ་ཅིན།།

འཕྲལ་འཕྲལ་འཁྱུ་སྟེ་སྐྱ་དང་སེན་མོ་ཡང།།

གཙང་སྦྲ་ལྡན་པས་མིག་གིས་བལྟཝ་ད་ལེགས།།

རིང་ཐུང་ཚད་དང་

ཟ་འཐུང་རིགས་ཚུ་ཁབ་ཏོ་བཅད་དེ་གིས།།

སྦྱང་མའི་རིགས་ཚུ་འདི་ཁར་རུབ་མ་བཅུག། ནད་རིགས་མི་འཁོར་བཟའ་ཚང་དཀའ་ངལ་ཉུང་།། གཙང་སྦྲ་འཕྲོད་བསྟེན་གཙོ་
བོར་བཏོནམ་ར་དྲག།

སྦྱོང་ལཱ་ལྔ་པ་ - ཡི་གུ་ལྷག་ནི་སྦྱང་བ།

༥-༡

ཨང་༢-༣ པ་ནང་གི་མིང་ཚིག་༢༠ པོ་རྗོད་སྒྲ་དག་ཏོག་ཏོ་འབད་ ལྷག་མ་ཤེས་ཚུན་ཚོད་ སྦྱོར་ཀློག་དང་ཚིག་

སྡུད་རྐྱབ་ ལོག་ཅི་ལོག་ཅི་ར་ ལྷག་བཅུག་དགོ། འདི་གི་སྐབས་ལུ་ སློབ་སྟོན་པགིས་ ལྷབ་མི་ཚུ་ལུ་ མིང་

གཞི་ ང་ ལུ་ལ་མགོ་ བཀལ་བའི་སྐབས་ རྗོད་སྒྲ་སོར་ཏེ་འགྱོ་བའི་སྐོར་ལས་ སླབ་སྟེ་ ལྔ་ ཟེར་མི་འདི་
སྒྲ་སྲ་ཀྲག་འབད་ འཐོནམ་ ཨིནམ་ ངོ་སྤྲོད་འབད་དེ་ སྦྱང་བ་འབད་བཅུག་དགོ།
༥-༢

མིང་ཚིག་འདི་ཚུ་གི་གོ་དོན་ ཁོང་ར་ལྷབ་མི་ཚུ་ལུ་སླབ་བཅུག་ མིང་ཚིག་དེ་ཚུ་ལྷབ་མི་ག་ར་གིས་ ལྷག་ཚུགས་
མི་ཚུགས་རེ་རེ་ བཞིན་དུ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད།

སྦྱོང་ལཱ་དྲུག་པ་ - དཔྱེ་བལྟ་སྟེ་བྲི་ནི།
༦-༡

༦-༢

ལ་མགོ་༡༠ བྲི་ནིའི་སྦྱང་བ་འབད་ནི་དོན་ལུ་ སྦྱོང་དེབ་ནང་གི་སྦྱོང་ལཱ་༢ པ་འབད་བཅུག།

ཨང་༤

ནང་གི་ཡི་གུ་ལྔཔོ་ཚུ་

བྲི་བཅུགཔ་ད་

ཧེ་མར་འབྲི་ཐངས་བྱང་ཤིང་གུ་འབད་

ལྷབ་མི་ག་ར་གིས་

མཐོང་སར་བྲིས་ཏེ་ སྟོན་བྱིན་ནི།
༦-༣

ཨང་༥-༦ ནང་གི་མིང་ཚིག་རྗོད་ཚིག་ཚུ་ ལྷབ་མི་ཁོང་ར་ལུ་ ཚར་རེ་ལྷག་བཅུག་སྦེ། དེ་ལས་ མིང་ཚིག་འདི་

ཚུ་མ་ འཛོལ་བར་ཧིང་སངས་ས་འབད། ཁོང་རའི་ འབྲི་དེབ་ནང་ དཔྱེ་བལྟ་སྟེ་ བྲི་བཅུག་དགོ།
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སྦྱོང་ལཱ་བདུན་པ་ - ཚིག་བཟོ་ནིའི་སྦྱང་བ།
༧-༡

ཨང་༧

པ་ནང་ཡོད་མི་པར་འདི་ཚུ་

གོ་རིམ་བཞིན་དུ་ག་ཅི་འབདཝ་ཨིན་ན?

ག་ཅི་ཨིན་ན?

ངོས་འཛིན་

འབད་བཅུག་སྟེ་ བཤད་པ་རྐྱབ་བཅུག།
༧-༢

དེ་ལས་ སློབ་སྟོན་པ་གིས་ལྷབ་མི་ཚུ་གིས་ སླབ་མི་ཚིག་གཅིག་ བྱང་ཤིང་གུ་བྲིས་ཏེ་ སྟོན་བྱིན་སྦེ། པར་
གཞན་མི་ཚུ་ དེ་ལས་ རིགས་བསྒྲེས་ཏེ། ཁོང་ར་ལུ་ ཚིག་ འབྲི་དེབ་ནང་འབད་ བཟོ་བཅུག།

སྦྱོང་ལཱ་བརྒྱད་པ་ - གོ་དོན་ལྷབ་ནི་སྦྱང་བ།
༨-༡

༨-༢

ཨང་༨ པ་ནང་གི་སྦྱོང་ལཱ་འདི་ ག་དེ་སྦེ་འབད་ནི་ཨིན་ན? ངོ་སྤྲོད་འབད་ནི།
རྗོད་ཚིག་ཚུ་

གོ་རིམ་བཞིན་དུ་ལྷག་བཅུག་སྦེ།

གོ་དོན་དང་འཁྲིལ་

བདེན་རྫུན་གྱི་རྟགས་

འབྲི་དེབ་ནང་

བཀལ་བཅུག་ནི།
སྦྱོང་ལཱ་དགུ་པ་ - དོན་དག་ག་ཚུད་བྲི་ནིའི་སྦྱང་བ།
༩-༡

ལྷབ་མི་ཁོང་ར་ཚུ་གི་ ཁྱིམ་ནང་བཞེས་སྒོ་ལུ་ གཙང་སྦྲ་ག་དེ་སྦེ་ར་བསྟེན་ཏེ་ ཟ་དོ་ག? དེའི་སྐོར་ལས་ དྲི་བ་
དྲིས་ཏེ་ ལན་སླབ་བཅུག་དགོ།

༩-༢

དེ་ལས་

བཞེས་སྒོ་གཙང་ཏོག་ཏོ་

འབད་ཐངས་ཀྱི་སྐོར་ལས་

འབད་མི་ཅིག་ འབྲི་དེབ་ནང་ བྲི་བཅུག།

ཁོང་རའི་མནོ་ཐངས་དང་འཁྲིལ་

ཚིག་༥

སྦྱོང་ལཱ་བཅུ་པ་ - དགུ་འཐབ་རྩིས།
༡༠-༡

༡༠-༢

ཨང་༩ པ་ནང་ དཔེ་བཀོད་དེ་ཡོད་དོ་བཟུམ། དང་པར་དགུ་འཐབ་ཀྱི་རྟགས་ [x] ངོ་སྤྲོད་འབད་དེ་བྱིན།

ཨང་༡༠ པ་འདི་ནང་ དཔེ་བཀོད་དེ་ཡོད་དོ་བཟུམ་དང་། པར་དགུ་འཐབ་ཀྱི་རྟགས་ [x] ངོ་སྤྲོད་འབད་དེ་

བྱིན། དེ་ལས་ ༥+༥+༥+༥+༥+༥= ལྔ་འབད་མི་ལྔ་བསྡོམ་ད་ ཉི་ཤུ་རྩ་ལྔ་ཨིན། དགུ་འཐབ་ཤེས་པ་ཅིན། དེ་
སྦེ་ཡུན་རིངམོ་འབད་ སྡོམ་རྩིས་རྐྱབ་སྡོད་མ་དགོ་པར་ ༥x༥ ལྔ་ལྔ་གིས་ཉེར་ལྔ་ཟེར་ འཇམ་ཏོག་ཏོ་ ཨིན་
པའི་ཁུངས་དང་ དཔེ་སྟོན་བྱིན།

སྦྱོང་ལཱ་བཅུ་གཅིག་པ་ - དགུ་འཐབ་སྒྱུར་རྩིས།
༡༡-༡

ཨང་༡༡

དང་༡༢

ནང་ཡོད་མི་སྒྱུར་རྩིས་འདི་ནང་

དཔེ་བཀོད་དེ་ཡོད་དོ་བཟུམ་འབད་

སྟོན་བྱིན་ཞིན་ན་ སྒྱུར་རྩིས་དེ་ཚུ་ ཁོང་རའི་འབྲི་དེབ་ནང་ སྦྱང་བ་འབད་བཅུག།

ཁ་གསལ་འབད་

སྟོན་ཚན་༡༥ པའི་བཅུད་དོན།
ལྷབ་མི་ཚུ་གིས་ སྟོན་ཚན་༡༥ པ་གཙང་སྦྲ་སྐོར་ལས་ ལས་དོན་དང་སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཤེས་ཚུགས་མ་ཚུགས་དབྱེ་ཞིབ་

འབད་ནིའི་དོན་ལས་ འོག་གི་གནད་དོན་དང་བསྟུན་ ལག་ལེན་འཐབ།
༡.

སྟོན་ཚན་༡༥ པའི་ནང་ལས་ ཁྱེད་ཀྱིས་གནད་དོན་མ་འདྲཝ་ ག་ཅི་ར་ཧ་གོ་ཡི་གོ་།

༢.

གནད་དོན་དེ་ཚུ་གིས་ ཁྱེད་ལུ་ཕན་གནོད་ ག་དེ་སྦེ་འོང་ནི་མས་གོ།

ཤོག་གྲངས་ 101 / 178

ོབ༌ ོན༌ལག༌དེབ།
༣.

གཙང་སྦྲ་སྐོར་ལས་
འཆར་ཡི་གོ།

ལྷབ་ཚར་ཞིན་ན་

ཁྱེད་

རང་སོ་སོའི་ཁ་ཐུག་ལས

ག་དེ་སྦེ་འབད་ནི་གི་མནོ་བསམ་

དང་ལེན།
གལ་སྲིད་ ལྷབ་མི་ཚུ་གིས་ ཧ་ལེགས་ཤོམ་འབད་མ་གོ་བར་ ཡོད་པ་ཅིན་ ལོག་ཅི་ར་སྟོན་ཏེ་ ལེགས་ཤོམ་འབད་ཤེས་བཅུག།

ཆ་མཉམ་གྱིས་ཤེས་པས་མནོ་བ་ཅིན་ དེབ་རིམ་གཉིས་པའི་སྟོན་ཚན་༡༦ པར་ སྤོ་ནི་གི་གསལ་བཤད་ འབད་དགོཔ་ཨིན་ནོ།
སྟོན་ཚན་བཅོ་ལྔ་པའི་མིང་ཚིག་འགྲེལ་བཤད།
མིང་ཚིག།

འགྲེལ་བཤད།

ལྐུགས་

-

ལྐོག་

-

ཨོལ་ལྐོག།

ལྒང་
ལྔ་

-

-

ལྒང་ཕུ།

ལྕག་

-

རྟས་ལྕག།

ལྕགས་

-

ལྕགས་ངར། ལྕགས་ཐག།

ལྕི་

-

ཁུར་ཆ་ལྗིད་ལྕི་བས།

ལྕོང་

-

ལྕོང་འབུཔ།

ལྗགས་

-

ལྕེའི་ཞེ་ས། བླ་མའི་ལྗགས།

ལྗོངས་

-

སྨན་ལྗོངས། ལྗོངས་ཐང་ཟེར་གཡུལ་གྱི་མིང་།

ལྟ་

-

ལྟདམོ་ལྟ་མི།

ལྕེ་

ལྕེབས་
ལྗིད་

-

-

ལྐུགས་པ། གླེན་གོ།

གྱངས་ཁ་ལྔ།

ཁ་ནང་གི་ལྕེ།

ཆུ་དང་བྱག་ལས་མར་ལྕེབས་ཏེ་ཤི་ནི།
ཁུར་ཆ་ལྗིད་འདུག།

བལྟབ་

-

གོ་ལ་བལྟབ།

བལྟ

-

ལྟདམོ་བལྟ་ཡི།

ལྟེམ་

-

ཆུ་ལྟེམ་ལྟེམ་བཀང་།

ལྟོ་

-

ལྟོ་བཟའ། ལྟོ་འབད།

ལྟག་

-

ལམ་གྱི་ལྟག་ལུ། མི་དང་སེམས་ཅན་གྱི་ལྟག་ཀོ།

ལྟེ་བ་

ལྟོགས་

-

-

ལྟེ་བ་ཟེར་སྦུག་ལུ། རྒྱལ་ས་ལྟེ་བ་ཐིམ་ཕུ།

ལྟོང་

-

མདའི་ལྟོང་།

ལྡིང་

-

གནམ་འཁར་ལྡིང་ནི།

བཟའ་ནི་མེད་པའི་ལྟོགས་པ།
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ལྡུམ་

-

མེ་ཏོག་ལྡུམ་ར། ཚོད་སྲེ་ལྡུམ་ར།

ལྤགས་

-

ནོར་ལྤགས།

ལྦ་

-

སྐེ་ལུ་འཁོར་བའི་ཝ་བ། ཤིང་གི་ཝ་བ།

ལྷོད་

-

སེམས་ལྷོད། ལྷོད་ལྷོད་འབད་སྡོད།

ལྷག་

-

ཡི་གུ་ལྷག།

ལྷོང་

-

ཡར་ལྷོང་། དར་ཤིང་ལྷོང་།

ལྡེ་

-

ལྷ་

-

ལྷབ་

༡༦-

-

ལྡེ་མིག།

ལྷ་དང་ལྷ་མོ། ལྷོད་ལྷོད་འབད་སྡོད།

ཡོན་ཏན་ལྷབ། ཞབས་བྲོ་ལྷབ།

སྟོན་ཚན་བཅུ་དྲུག་པ། ཚོད་ཞིང་ལྡུམ་ར།
ལས་དོན་དང་སྦྱོང་ལཱ།
སྟོན་ཚན་བཅུ་དྲུག་པ་འདི་ལྷབ་ཚརཝ་ད་ ལྷབ་མི་ཚུ་གིས:-

༡

ཁྱིམ་གྱི་མཐའ་འཁོར་ལུ་ཡོད་པའི་ས་ཆ་ཚུ་ ས་སྟོང་མ་བཞག་པར་ ཚོད་ཞིང་ལྡུམ་ར་བཟོ་དགོཔ་ཨིནམ་ཧ་གོ་
ཚུགས།

༢

༣

ཚོད་སྲེ་ཧོནམ་ཚུ་ལས་ གཟུགས་ལུ་ཕན་པའི་ཟས་བཅུད་ལྷམ་པ་ མ་འདྲཝ་ལེ་ཤ་འཐོབ་ནི་ཤེས་ཚུགས།

ཡི་གུ་ལ་བཏགས་དྲུག་ ངོས་འཛིན་འབད་ཚུགས་པའི་ཁར་ དེ་ཚུ་ལུ་བརྟེན་པའི་ མིང་ཚིག་ཚུ་ཡང་ འབྲི་ལྷག་
དང་ གོ་དོན་ ཤེས་ཚུགས།

༤

ཨང་ཡིག་༦ ལས་༩ ཚུན་གྱི་ དགུ་འཐབ་ཤེས་ཚུགས།

སྦྱོང་ལཱ་དང་པ་ - དོན་ཚན་ངོ་སྤྲོད།
༡-༡

སྟོན་ཚན་འདི་ ཚོད་ཞིང་ལྡུམ་རའི་སྐོར་ལས་ཨིན་པའི་ ངོ་སྤྲོད་འབད།

༡-༢

པར་འདི་སྟོན་ཞིན་ན་ པར་འདི་ནང་ཡོད་པའི་ ཚོད་སྲེ་རིགས་ མ་འདྲཝ་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ བཤད་པ་རྐྱབ་བྱིན།

༡-༣

པར་འདི་ནང་ཡོད་པའི་ གནད་དོན་གྱི་སྐོར་ལས་ སྡེ་ཚན་བཟོ་ཞིནམ་ལས་ གོ་སྡུར་འབད་བཅུག།

༡-༤

གོ་སྡུར་ འབད་ཞིནམ་ལས་ སྡེ་ཚན་སོ་སོའི་ བསམ་འཆར་ཚུ་སླབ་བཅུག།

༡-༥

ཁོང་གི་ བསམ་འཆར་སླབ་ཚར་ཞིན་ན? དེ་ལས་ རང་གི་ཁྱིམ་གྱི་མཐའ་འཁོར་ལུ་ཡོད་པའི་ ས་ཚུ་ ས་སྟོང་
མ་བཞག་པར་ ཚོད་སྲེ་ལྡུམ་ར་བཟོ་བ་ཅིན། བཅུད་ལྡན་གྱི་ཚོད་སྲེ་གསརཔ་ མ་ལང་ལངམ་འབད་ བཟོ་ནི་

ཡོད་པའི་ཁར། ལྷག་ལུས་ ཡོད་པ་ཅིན་ བཙོངས་ཏེ་ འོང་འབབ་རེ་ཡང་ བཟོ་ཚུགས་ནི་ཨིན་པའི་སྐོར་ལས་
བཅུད་བསྡུས་ཏེ་སླབ།
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ོབ༌ ོན༌ལག༌དེབ།
སྦྱོང་ལཱ་གཉིས་པ་ - ཡི་གུའི་ངོ་སྤྲོད།

༢-༡

ཡི་གུ་གསརཔ་

གླ་ ཟླ་ གཉིས་བྱང་ཤིང་གུ་ བྲིས་ཞིནམ་ད། རེ་རེ་བཞིན་དུ་འབད་ ལྷག་སྟེ་ངོ་སྤྲོད་འབད།

འདི་གི་སྐབས་ལུ་ སློབ་སྟོན་པ་གིས་ ག+ལ་བཏགས་= ལ། ཟ+ལ་བཏགས་= ད། རྗོད་སྒྲ་ལྷམ་གཉིས་
༢-༢

འབད་འཐོན་ཚུལ་ ལེགས་ཤོམ་འབད་ ཧ་གོ་བཅུག།

གླ་ ཟླ་ གཉིས་ངོ་སྤྲོད་འབད་ཞིན་ན་ འདིའི་ཤུལ་ལས་ ལ་བཏགས་ལས་བརྟེན་པའི་ཡི་གུ་དྲུགཔ། (ཀླ་ གླ་
བླ་ ཟླ་ རླ་ སླ) ཚུ་ངོ་སྤྲོད་འབད་བྱིན་ཞིན་ན། ཡི་གུ་ འདི་ཚུ་ལས་བརྟེན་པའི་ མིང་ཚིག་བཟོ་བཟོཝ།
དཔེར་ན། ཀླག་ ཀླུ་ ཀློང་ ཟེར་མི་ཚུ་རེ་རེ་བཞིན་དུ་ ལྷག་བཅུག་ཞིནམ་ལས་ ངོ་སྤྲོད་འབད། འདི་གི་

སྐབས་ ཀ་ག་བ་ར་ས་ ཚུ་ལུ་ ལ་ བཏགས་ པའི་སྐབས་ རྗོད་སྒྲ་(ལ་)མིང་གཞི་གི་ ལ་དང་མ་འདྲ་བར་

སྒྲ་སྲ་ཀྲག་ འབད་འཐོན་པའི་སྐོར་ལས་ ཧ་གོ་བཅུག་སྟེ་ སྦྱང་བ་འབད་བཅུག།
༢-༣

ངོ་སྤྲོད་འབད་ཚརཝ་ད་ མིང་ཚིག་ཚུ་གི་དོན་དག་ཚུ་ གོ་བ་ལེགས་ཤོམ་འབད་བཤད་དེ་ ལྷབ་མི་ག་ར་གིས་

ཤེས་ ཚུགསཔ་བཟོ།

སྦྱོང་ལཱ་གསུམ་པ་ - ཀློང་སྟོད་ན་ཟླ་བ་ཟེར་མི་སྲུང་།
༣-༡

ཀློང་སྟོདཔ་ཟླ་བ་ མར་དང་དར་ཚིལ་བཙོང་པར་ རླུང་བསིལ་སྒང་ལུ་སོངམ་ད། གཡུས་འདི་ནང་ ག་ཅི་གི་

ལྡུམ་ར་ མཐོང་མཐོངམ་ཨིན་ན? འདི་གི་སྐོར་ལས་ སྲུང་གི་བཅུད་བསྡུས་ཏེ་ སླབ་བྱིན།
༣-༢

སྲུང་འདི་ སླབ་ཚརཝ་ད། ཟླ་བ་དང་གླེ་མོ་གིས་ གཅིག་གི་གཅིག་ལུ་ག་ཅི་སླབ་ཨིན་ན? འདི་ཚུ་རེ་རེ་བཞིན་

དུ་འབད་ ལྷག་བྱིན། དེ་ལས་ ཁོང་ལྷབ་མི་ཚུ་ སྤྲོ་བ་འཐེབ་བསྐྱེད་བཅུག་ནིའི་དོན་ལུ་ ལྷབ་ཚར་མི་ཚུ་གི་
གྲལ་ལས་ བུ་གཅིག་བུམོ་གཅིག་ལྷོང་ཞིན་ན། ཟླ་བ་དང་གླེ་མོ་བཟོ་སྟེ་ པར་ནང་ཡོད་པའི་ ངག་བརྗོད་ཚུ་

རེ་རེ་བཞིན་དུ་འབད་ སླབ་བཅུག། སླབ་མ་ཚུགས་མི་རེ་ ཡོད་པ་ཅིན་ རོགས་རམ་འབད།
༣-༣

དེ་སྦེ་ འབད་ཚར་བའི་ཤུལ་ལུ་ པར་ནང་ཡོད་པའི་ ངག་བརྗོད་འདི་སྐོར་ལས་མེན་པ་ གཞི་འདི་ལུ་བཞག་
ཞིནམ་ལས་འབད་ ངག་བརྗོད་མ་འདྲཝ་རེ་ བཟོ་སྟེ་ སླབ་བཅུག་པ་ཅིན། ཁོང་ལུ་ སྤྲོ་བ་ལོགས་སུ་འབྱུང་ནི་

ཨིན། དེ་འབད་ནི་འདི་གིས་ ཁོང་ལུ་བཀོད་རྒྱ་བྱིན་ཏེ་ ངག་བརྗོད་ གཞན་ཡང་བཟོ་བཅུག།

སྦྱོང་ལཱ་བཞི་པ་ - ཡི་གུ་ངོས་འཛིན་འབད་ནི།

༤-༡

སྦྱོང་དེབ་ནང་གི་སྦྱོང་ལཱ་༡ པ་ནང་ཡོད་པའི་ སྒྲོམ་ནང་གི་ལེའུ་དང་འདྲ་མི་ཚུ་ལུ་ ངོ་རྟགས་འདི་ འབྲི་དེབ་
ནང་བཀལ་བཅུག།

༤-༢

ངོ་རྟགས་ བཀལ་ཚར་ཞིནམ་ལས་ ངོ་རྟགས་འདི་ ཡི་གུ་ག་ཅི་གུ་བཀལ་བཀལཝ་ཨིན་ན? ཁོང་ར་ལུ་ལྷག་
བཅུག། དེ་ལས་ བཏུབ་མབཏུབ་རེ་ཡོད་པ་ཅིན་ བཅོ་ཁ་རྐྱབ་བྱིན།
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ོབ༌ ོན༌ལག༌དེབ།
༤-༣

སྟོན་ཚན་ འདི་གི་སྐོར་ལས་ འོག་གི་ཞབས་ཁྲ་འདི་འཐེན།
རང་གཟུགས་སྟོབས་བསྐྱེད་དོན་ལུ།། དགོ་པའི་ཟས་བཅུད་ལྷམ་ཚང་།། ཚོད་སྲེ་ཧོན་མའི་རིགས་ལས།། དཀའ་ངལ་མེད་
པར་ཐོབ་པས།། ཟས་བཅུད་ལྡན་པའི་ཚོད་སྲེ།། རང་གི་ཁྱིམ་མའི་མཐའ་འཁོར།། དྲོ་པ་ཕྱི་རུ་མེད་པར།། ཞར་དང་ཞོར་ལུ་
བཏབ་ད།། བཟའ་ན་ཟས་བཅུད་ཆེ་བ།། བཙོང་ན་ཟད་སོང་འཐོན་པ།། ཚོད་སྲེ་སྤྱི་རིགས་སྣ་ཚོགས།། ལྡུམ་ར་ནང་ལུ་བཏབ་
གེ།

སྦྱོང་ལཱ་ལྔ་པ་ - མིང་ཚིག་ལྷག་མི།
༥-༡

ཨང་༡ དང་༢ ནང་ཡོད་པའི་མིང་ཚིག་དང་རྗོད་ཚིག་ཚུ་ རེ་རེ་བཞིན་དུ་ ཁོང་ར་ལུ་ལྷག་བཅུག། ཡང་ན།

༥-༢

ག་ར་གིས་ལྷག་ཚར་བའི་ཤུལ་ལུ་ རེ་རེ་བཞིན་དུ་འབད་ མིང་ཚིག་དང་རྗོད་ཚིག་ཚུ་གི་ གོ་བ་སླབ་བཅུག།

སྟོན་ཆས་ ཀྱི་ཐོག་ལས་སྟོན་ཞིནམ་ད་ ལྷག་བཅུག།

གོ་བ་ ལེགས་ཤོམ་འབད་ སླབ་མ་ཚུགས་མི་ཚུ་ལུ་ རོགས་རམ་འབད།

སྦྱོང་ལཱ་དྲུག་པ་ - མིང་ཚིག་ངོས་འཛིན་འབད་ཚུགས་མི་ཚུགས་བལྟ་ནི།
༦-༡
༦-༢

སྦྱོང་དེབ་ནང་གི་སྦྱོང་ལཱ་༢

པ་ཡོད་པའི་ཚིག་དང་ཚིག་འདྲ་མི་ཚུ་

ཐིག་འཐེན་ཏེ་མཐུད་

རེ་རེ་བཞིན་དུ་འབད་ གོ་བ་བཤད་དེ་བྱིན་ཞིནམ་ལས ཚིག་འདྲ་མི་ཚུ་ཐིག་འཐེན་བཅུག།

ཟེར་མི་གི་ཚིག་ཚུ་

ཐིག་འདི་ ཀྲིག་ཀྲི་འབད་འཐེན་ཡི་ག? མ་འཐེན་བལྟ་ནིའི་དོན་ལུ་ ཁོང་ར་གིས་ཐིག་ ཡི་གུ་ག་ཅི་དང་ག་ཅི་
གི་བར་ན་འཐེན་ཡི་ག? ལྷག་བཅུག། འདི་ནང་ རོགས་རམ་ འབད་དགོཔ་ཡོད་པ་ཅིན་ འབད་བྱིན།

སྦྱོང་ལཱ་བདུན་པ - ཡི་གུ་བྲི་ནིའི་སྦྱང་བ།
༧-༡
༧-༢

ཨང་༣ དང་༤ པ་ནང་ཡོད་པའི་ལ་བཏགས་དྲུག་ བྲི་ནིའི་སྦྱང་བ་བྱིན་ནི་དོན་ལུ་ སྦྱོང་དེབ་ནང་གི་སྦྱོང་ལཱ་༣

པ་བྲི་བཅུག།

ཁོང་གི་ འདྲ་བཤུས་རྐྱབ་མི་ཚུ་རེ་རེ་བཞིན་དུ་ ཞིབ་དཔྱད་འབད་དེ་ ལེགས་ཤོམ་འབད་ བྲི་མ་ཤེས་མི་ཚུ་ལུ་
རོགས་རམ་འབད།

སྦྱོང་ལཱ་བརྒྱད་པ་ - ཚིག་ཚུ་ངོས་འཛིན་འབད་ནི།
༨-༡

ཨང་༥ པ་ནང་ཡོད་པའི་ ཚིག་ཚུ་བསྒྲིགས་ཏེ་ རྗོད་ཚིག་བཟོ་སྟེ་ འབྲི་དེབ་ནང་བྲི་བཅུག།

༨-༢

ལེགས་ཤོམ་འབད་བྲིས་ཡི་ག? མ་བྲི་བལྟ་ནིའི་དོན་ལུ་ ཁོང་ར་གིས་བཟོ་མི་རྗོད་ཚིག་ཚུ་ རེ་རེ་བཞིན་དུ་

༨-༣

ཨང་༦ སྒོར་ཐིག་ནང་ཡོད་པའི་ཚིག་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ། འོག་གི་རྗོད་ཚིག་ས་སྟོང་ནང་ ག་ཕོག་བལྟ་སྟེ་

ལྷག་བཅུག། མ་བཏུབ་མིཡོད་པ་ཅིན བཅོ་ཁ་རྐྱབ་བྱིན།
བྲི་བཅུག་ཞིན་ན། དེ་ལས་ ཚར་རེ་ལྷག་བཅུག།
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ོབ༌ ོན༌ལག༌དེབ།
༨-༤
༨-༥

ཨང་༧ པ་ནང་ཡོད་མི་ ཚིག་ཚུ་གིས་འབད་ མིང་ཚིག་འབྲི་དེབ་ནང་ བཟོ་བཅུག།
ཨང་༨

པ་ནང་གི་ཚིག་ཚུ་

ངོས་འཛིན་འབད་ནི་དོན་ལུ་

ཚོད་སྲེ་གི་པར་བྲིས་ཏེ་

ཡོད་མི་ཚུ་གི་

མིང་བྲི་

བཅུག་ཞིན་ན། དེ་ལས་ ཁོ་ར་ཚར་རེ་ ལྷག་བཅུག།
སྦྱོང་ལཱ་དགུ་པ་ - དྲི་བ་དང་འཁྲིལ་བའི་ཚིག་གྲོགས་བཙུགས་ནི།
༩-༡

སྦྱོང་དེབ་ནང་གི་ སྦྱོང་ལཱ་༤ པ་ནང་ བཀོད་དེ་ཡོད་པའི་དྲི་བ་ཚུ། དང་པ་ ཁོང་རའི་འབྲི་དེབ་ནང་ འདྲ་
བཤུས་རྐྱབ་ བཅུག་ཞིན་ན། འདི་གི་ལན་ ག་ཅི་ཕོགཔ་ཨིན་ན? ས་སྟོང་ཡོད་སར་ བྲི་བཅུག།

༩-༢

ཨང་༩ པ་ནང་ཡོད་པའི་རྗོད་ཚིག་ཚུ་ ལྷག་བཅུག་ཞིནམ་ལས། གོ་དོན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཨིནམ་[] མེནམ་
[x] རྟགས་འབྲི་དེབ་ནང་ བཀལ་བཅུག།

སྦྱོང་ལཱ་བཅུ་པ

- དགུ་འཐབ་རྐྱབ་ཐངས།

༡༠-༡

ཨང་༡༠ པ་ནང་ཡོད་པའི་ ཨང་ཡིག་དགུ་འཐབ་༦ ལས་༩ ཚུན་བྲིས་ཏེ་ཡོདཔ་ལས། འདི་ཚུ་ རེ་རེ་བཞིན་

༡༠-༢

ཨང་༡༡ པ་ནང་ཡོད་པའི་ དགུ་འཐབ་རྐྱབ་ཐངས་ཀྱི་དཔྱེ་དེ་ ལེགས་ཤོམ་འབད་བཤད་དེ་ སྟོན་ཞིནམ་ལས།

དུ་ ལྷག་བྱིན་ཞིན་ན། ཁོང་ར་གིས་ ཤེས་ཚུགསཔ་བཟོ།

ཨང་༡༢ ནང་ ཡོད་པའི་དགུ་འཐབ་ཀྱི་ རྩིས་ཚུ་ ཁོང་རའི་འབྲི་དེབ་ནང་ལུ་ རྐྱབ་བཅུག་སྟེ། བཏུབ་མི་

བཏུབ་ ཞིབ་དཔྱད་རྐྱབ།
༡༠-༣

ཨང་༡༣ པ་ནང་ཡོད་པའི་ དགུ་འཐབ་ཀྱི་ རྩིས་རྐྱབ་ཐངས་ཀྱི་སྐོར་ལས་ དཔྱེ་རེ་སྟོན་ཞིནམ་ད། དགུ་འཐབ་
ཀྱི་ རྩིས་ཚུ་ ཁོང་ར་གི་ འབྲི་དེབ་ནང་ལུ་ རྐྱབ་བཅུག།

སྟོན་ཚན་བཅུ་དྲུག་པའི་བཅུད་དོན།
ལྷབ་མི་ཚུ་གིས་ སྟོན་ཙན་བཅུ་དྲུག་པ་ ཚོད་ཞིང་ལྡུམ་ར་སྐོར་ལས་ ལས་དོན་དང་སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཤེས་ཚུགས་མ་
ཚུགས་ དབྱེ་ཞིབ་ འབད་ནིའི་དོན་ལས འོག་གི་གནད་དོན་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ།
༡

སྟོན་ཚན་༡༦ པ་ནང་ལས་ ཁྱེད་ཀྱིས་གནད་དོན་མ་འདྲཝ་ ག་ཅི་ར་ཧ་གོ་ཡི་གོ?

༢

གནད་དོན་དེ་ཚུ་གིས་ ཁྱེད་ལུ་ཕན་གནོད་ ག་དེ་སྦེ་འོང་ནི་མས་གོ?

༣

ཚོད་ཞིང་ལྡུམ་ར་གི་སྐོར་ལས་ ལྷབ་ཚར་ཞིན་ན་ ཁྱེད་ རང་སོ་སོའི་ཁ་ཐུག་ལས ག་དེ་སྦེ་འབད་ནི་གི་མནོ་
བསམ་ འཆར་ཡི་གོ?

དང་ལེན།
གལ་སྲིད་ ལྷབ་མི་ཚུ་གིས་ ཧ་ལེགས་ཤོམ་འབད་ མ་གོ་བ་ཡོད་པ་ཅིན་ ལོག་ཅི་ར་སྟོན་ཏེ་ ལེགས་ཤོམ་འབད་ཤེས་བཅུག། ཆ་

མཉམ་གྱིས་ ཤེས་པས་མནོ་བ་ཅིན་ དེབ་རིམ་གཉིས་པའི་སྟོན་ཚན་༡༧ པར་སྤོ་ནི་གི་ གསལ་བཤད་འབད་དགོཔ་ཨིན་ནོ།།
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ོབ༌ ོན༌ལག༌དེབ།
སྟོན་ཚན་བཅུ་དྲུག་པའི་ མིང་ཚིག་ཚུ་གི་འགྲེལ་བཤད།
མིང་ཚིག།

འགྲེལ་བཤད།

ཀླུ་

-

ཀླུ་ས་བདག། ལྷ་ཀླུ། ཀླུའི་ཕོ་བྲང་།

ཀླད་

-

མགུ་ཏོའི་ནང་གི་ཀླདཔ། ཡི་གུའི་ཀླ་ཀོར།

རྦ་ཀློང་ཟེར་ཚུའི་རྦ་རླབས་ཀྱི་མིང་།

གླང་

-

གླང་པོ་ཆེ། རི་གླང་། གླང་མ་ཤིང་།

གླིང་
གླེ་

-

-

འཛམ་བུ་གླིང་། གླིངམ། རྒྱ་གླིང་།

གློག་

-

གློག་མེ།

གླ་

-

གླ་ཆ། གླ་རྔན། གླ་རྩི། གླ་ཅུངམ།

ཀློང་

གླེ་མོ་ཟེར་ཨམ་སྲུའི་མིང་།

གློ་

-

གློཝ།

གླུ

-

གླུ་གཞས། གླུ་འཐེན།

གླེན་

-

གླེན་མགོ།

བླམ་

-

བླམ་ཆོསཔ། བླམ་གནས་བརྟན།

བླང་

-

ཁས་བླང་འབད་ཚར་བའི་དོན།

བློན་

-

སྐྱིད་སྡུག་བློན་པོ། རྩིས་བློན།

བཟློག་

-

རྐྱེན་བཟློག་ནི། དགྲ་ཕར་བཟློག་ནི།

རླབས་

-

བླ་མའི་བྱིན་རླབས། ཆུའི་རླབས།

བླ་

བློ་

ཟླ་

-

-

བླ་མཚོ། བླ་བྲེ།

བློ་འདོད། བློ་རིག། བློ་སྟོབས།

ནམ་མཁའི་ཟླ་བ།

རླུང་

-

རླུངམ་འཕུ་དོ། རླུང་གཡབ། རླུང་འཁོར།

རླངསམ་

-

ཁའི་རླངསམ། སའི་རླངསམ། ཆུའི་རླངསམ།

བརླག་

-

དགྲ་བྱང་འཕྱད་ཐལ་བར་བརླག་ནི། མེདཔ་བཟོ་ནི།

རློན་

-

གོ་ལ་རློནམ། ཤིང་རློནམ།

སླ་

-

སླ་བསྲེ་ནི།

བསླབ་

-

ཕ་མའི་བསླབ་བྱ། དགེ་སློང་གི་བསླབ་བྱ།

སློབ་

-

སློབ་དཔོན། སློབ་མ། སློབ་ཕྲུག། སློབ་གྲྭ

བརླད་

སློང་

སླབ་

-

-

-

བརླད་དོ།

དགེ་སློང་། ཀུན་སློང་ཟེར་བསམ་འཆར།

ཁ་སླབ། བློའི་སླབ།
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ོབ༌ ོན༌ལག༌དེབ།
བསླུ་

སློག་
༡༧-

-

ཁ་བསླུ་རྐྱབ་ནི། མགུ་སྐོར་རྐྱབ་ནི།

-

གོ་ལ་ཕྱི་ནང་སློག་དོ། མགོ་མཇུག་སློག་དེས།

སྟོན་ཚན་བཅུ་བདུན་པ། བྱ་གསོ་སྐྱོང་།
ལས་དོན་དང་སྦྱོང་ལཱ།

སྟོན་ཚན་བཅུ་བདུན་པ་འདི་ལྷབ་ཚརཝ་ད་ ལྷབ་མི་ཚུ་གིས:༡

བྱ་གསོ་སྐྱོང་འབད་དེ་ འོང་འབབ་ཡར་སེང་ལུ་ ཕན་ཐབས་ཡོད་པའི་སྐོར་ལས་ ཧ་གོ་ཚུགས།

༢

བྱ་སོན་ ལེགས་ཤོམ་གསོ་སྐྱོང་འབད་བ་ཅིན་ སྒོང་རྡོག་འཐོན་སྐྱེད་མང་སུ་

༣

ར་བཏགས་ཡོད་པའི་ཡི་གུ་ཚུ་ ངོས་འཛིན་དང་ འབྲི་ལྷག་ཤེས་ཚུགས།

བཟོ་ཚུགསཔ་ཨིནམ་ཤེས་ཚུགས།

༤

ཡི་གུ་དེ་ཚུ་ལུ་བརྟེན་པའི་མིང་ཚིག་དང་ རྗོད་ཚིག་ཚུ་ འབྲི་ལྷག་དང་གོ་དོན་ཚུ་ཤེས་ཚུགས།

༥

དངུལ་ཀྲམ་དང་ ཕྱེད་ཀྲམ་རྩིས་ལུགས་དང་ རིང་ཐུང་གི་ཚད་རྩིས་ རྐྱབ་ཐངས་ཚུ་ཤེས་ཚུགས།

སྦྱོང་ལཱ་དང་པ་ - དོན་ཚན་ངོ་སྤྲོད།
༡-༡

ཁོང་ར་ལྷབ་མི་ཚུ་ལུ་ པར་འདི་སྟོན་ཞིན་ན་ པར་འདི་ནང་ག་ཅི་འདུག་ག? པར་འདི་ ག་ཅི་སྐོར་ལས་ཨིན་
ན? པར་གྱི་ ཐོག་ལས་དྲི་བ་འབད་དེ་ དོན་ཚན་ངོ་སྤྲོད་འབད།

༡-༢
༡-༣

བྱ་གསོ་སྐྱོང་ འབད་དགོ་པའི་སྐོར་ལས་ དྲི་བ་དྲིས་ལན་འབད་ཞིན་ན། དེ་ལས་ ཁོང་ར་ལྷབ་མི་ཚུ་ལུ་ འོང་

འབབ་དང་ ཕན་ཐབས་ག་དེ་འབད་འོང་ནི་མས་ག? གོ་སྡུར་འབད་བཅུག།

གོ་སྡུར་འབད་མི་དེ་གི་ བསམ་འཆར་དམངས་ལུ་སླབ་བཅུག། དེ་ལས་ སློབ་སྟོན་པ་གིས་བསམ་འཆར་ལེན་
ཞིན་ན། ལོག་བཅུད་བསྡུསཏེ་ བཤད་པ་རྐྱབ་བྱིན་དགོ།

སྦྱོང་ལཱ་གཉིས་པ་ - ཡི་གུའི་ངོ་སྤྲོད།
༢-༡

ར་བཏགས་༡༤ སྦྱང་བ་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ སྦྱོང་དེབ་ནང་གི་ སྦྱོང་ལཱ་༡ པ་འབད་བཅུག།

༢-༢

ར་བཏགས་༡༤

དེ་རེ་རེ་བཞིན་དུ་

བྱང་ཤིང་གུ་བྲིས་ཏེ།

ར་བཏགས་ཅན་གྱི་

རྗོད་སྒྲ་དང་བཅསཔ་འབད་

དཔེ་སྟོན་འབད་དེ་ ངོ་སྤྲོད་འབད་བྱིན། དེ་ལས་ ཁོང་ར་ལུ་ ལྷག་བཅུག་ཞིན་ན། དཔེ་བལྟ་སྟེ་ འབྲི་དེབ་
ནང་ལུ་ བྲི་བཅུག།

༢-༣

ར་བཏགས་༡༤ ལས་འགྲུབ་པའི་མིང་ཚིག་ རྗོད་སྒྲ་དག་ཏོག་ཏོ་ ཤ་ར་ར་ལྷག་མ་ཚུགས་ཚུན། སྦྱང་བ་ག་དེ་

མང་མང་བྱིན་ཏེ་ ལྷགབཅུག། དེ་ལས་ གོ་དོན་ཚུ་ཡང་ཤེསཔ་བཟོ།
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ོབ༌ ོན༌ལག༌དེབ།
སྦྱོང་ལཱ་གསུམ་པ་ - ཡིག་རྒྱུགས་ལྷག་ནི།
༣-༡

ཡིག་རྒྱུགས་ འདི་ནང་ཡོད་པའི་པར་གྱི་སྐོར་ལས་ དྲི་བ་དྲིས་ཏེ་ ངོས་འཛིན་འབད་བཅུག།

༣-༢

ཡིག་རྒྱུགས་དེ་ ཁོང་ར་ལྷབ་མི་ཚུ་ལུ་ སྐར་མ༡༠ དེ་ཅིག་ལྷག་བཅུག་ཞིན་ན། དེ་ལས་ སློབ་སྟོན་པ་གིས་
ཡིག་རྒྱུགས་ འདི་ནང་ གནད་དོན་ག་ཅི་ར་འདུག་ག? ཡིག་རྒྱུགས་འདི་ནང་གི་ གནད་དོན་དང་འཁྲིལ་ཏེ།

དྲི་བ་མ་འདྲཝ་ ལེ་ཤ་དྲིས་ཏེ་ ལན་སླབ་བཅུག།
༣-༣

དེ་ལས་ ལྷག་ཐངས་དང་ རྗོད་སྒྲ་དག་ཏོག་ཏོ་འབད་ ལྷག་ཚུགས་ནི་དོན་ལུ། ལྷབ་མི་ཚུ་ ཁོ་རའི་ ལྷབ་
དེབ་ནང་ བལྟ་བཅུག་སྦེ། སློབ་སྟོན་པ་གིས་ ལེགས་ཤོམ་འབད་ གོཝ་འབད་ཚར་༣ དེ་ཅིག་ ལྷག་བྱིན་
ཞིན་ན། དེ་ལས་ ཁོང་ར་ རེ་རེ་འབད་ སྐད་བཏོན་ལྷག་བཅུག།

༣-༤

ཡིག་རྒྱུགས་འདི་ནང་ལས་ དྲི་བ་གསུམ་བཞི་ བྱང་ཤིང་གུ་བྲིས་ཞིན་ན། དེ་ལས་ ཁོང་ར་ལྷབ་མི་ཚུ་ལུ་ ལན་
ཡིག་རྒྱུགས་ ནང་ལས་འཚོལ་ཏེ་ བྲི་བཅུག།

སྦྱོང་ལཱ་བཞི་པ་ - ཡི་གུ་ངོས་འཛིན།
༤-༡
༤-༢

སྦྱོང་དེབ་ནང་གི་ སྦྱོང་ལཱ་༢ པ་ནང་ཡོད་མི་ མིང་ཚིག་གོ་རིམ་བཞིན་དུ་ ལྷག་ཞིན་ན། དེ་ལས་ སྒྲོམ་གོང་
འོག་གཉིས་ནང་གི་ མིང་ཚིག་ཅོག་འཐདཔ་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ ཐིག་འཐེན་ཏེ་མཐུད།
འོག་གི་ཞབས་ཁྲ་འདི་རུབ་སྟེ་འཐེན།

གཞུང་གི་བཀའ་དྲིན་སྒོ་ནོར་ལས་ཁུངས་ལས།། བྱ་སོན་མ་འདྲཝ་ལེ་ཤ་འཐོབ་ཆོགཔ་ཡོད། གསོ་སྐྱོང་ལེགས་ཤོམ་ལག་ལེན་འཐབ་
སྟེ་འབད།། རང་ལུ་དགོ་པའི་ཟད་འགྲོ་དེ་ལས་འཐོན།། སྒོང་རྡོག་བལྟཝ་ད་ལེགས་པས་ཁ་ལུ་ཞིམ།། བཟོ་བའི་དུས་ཡུན་མི་འགོར་
ཀུན་གྱིས་དགའ།། ལ་ལུང་བརྒལ་ཏེ་ཚོང་འབྲེལ་འཐབ་མི་དགོ། ཉོ་ཚོང་ཁྱིམ་མའི་སྒོ་ཁར་གབ་འཐོབ་ཨིན།། སྒོང་རྡོག་སྒོང་རྡོག་
རིལ་རིལ།། གོང་ཡང་ལེ་ཤ་འཐོབ་པས།། ཀོ་ཀོ་ཟེར་བའི་བྱམོ་འདི།། གསོ་ནི་འཇམ་ར་འཇམ་ས།

སྦྱོང་ལཱ་ལྔ་པ་ - ལྷག་ནིའི་སྦྱང་བ།
༥-༡

ཨང་༡ དང་༢ ནང་ཡོད་པའི་ མིང་ཚིག་དང་རྗོད་ཚིག་ཚུ། ཁོང་ར་ ལྷབ་མི་ཚུ་ལུ་ ལྷག་བཅུག་ཞིན་ན། གོ་
བ་སླབ་བཅུག།

མ་ཤེས་མི་ཡོད་པ་ཅིན་

གྲོགས་རམ་འབད་བྱིན།

སྦྱོང་ལཱ་འདི་

འབད་ཚར་བའི་ཤུལ་ལུ་

སློབ་སྟོན་པ་གིས་ ལྷབ་མི་ཚུ་ལུ་ ཡིག་རྒྱུགས་ནང་ལས་ མིང་གཞི་ པ་ ཕ་ བ་ ལས་འགྲུབ་པའི་ མིང་
ཚིག་ མཆུ་བཙུམ་དགོཔ་དང་ མ་དགོཔ་ཚུ་ ལོགས་སུ་བཏོན་བཅུག་སྟེ། ཨིན་ན? མེན་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་
བལྟ།

སྦྱོང་ལཱ་དྲུག་པ་ - འདྲ་བཤུས་རྐྱབ་བྲི་ནི།།
༦-༡

ཨང་༣ དང་༤ ནང་ཡོད་པའི་ མིང་ཚིག་དང་རྗོད་ཚིག་ཚུ། དང་པ་ ཁོང་ར་ལུ་ ལྷག་བཅུག་སྟེ་ གོ་བ་སླབ་

ཞིན་ན། དེ་ལས་ ཁོང་རའི་འབྲི་དེབ་ནང་ དཔྱེ་བལྟ་སྟེ་ དྭངས་འཕྲོས་འཕྲོས་འབད་ བྲི་བཅུག་དགོ།
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ོབ༌ ོན༌ལག༌དེབ།
སྦྱོང་ལཱ་བདུན་པ་ - ས་སྟོང་བསུབ་ནི།
༧-༡

སྦྱོང་དེབ་ནང་གི་སྦྱོང་ལཱ་༣

པ་དང་༤ པ་ནང་ཡོད་པའི་དོན་དག་དང་འཁྲིལ་ རྗོད་ཚིག་ས་སྟོང་བསུབ་ནི་ཚུ།

སློབ་སྟོན་པ་གིས་ རྗོད་ཚིག་གཅིག་ ཁོང་ར་ལྷབ་མི་ཚུ་དང་གཅིག་ཁ་འབད་ ས་སྟོང་བསུབས་ཞིན་ན། དེ་
༧-༢

ལས་གཞན་མི་ཚུ་ ཁོང་ར་ལུ་ གོ་དོན་དང་འཁྲིལ་ ས་སྟོང་བསུབ་བཅུག་ནི།།

སློབ་སྟོན་པ་གིས་ ཁོང་མ་ཤེས་མི་ ཨ་ཙི་རེ་སྐྱོ་སུ་འབད་མི་ཚུ་ལུ་ རོགས་རམ་འབད་དེ་ ས་སྟོང་སུབ་ཐངས་
དང་ ལྷག་ཐངས་སྟོན་བྱིན།

སྦྱོང་ལཱ་བརྒྱད་པ་ - རྗོད་ཚིག་བཟོ་ནི།
༨-༡

ཨང་༥ པ་ནང་གི་ མིང་ཚིག་བཞིཔོ་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ རྗོད་ཚིག་བཞི་ འབྲི་དེབ་ནང་བཟོ་བཅུག།

སྦྱོང་ལཱ་དགུཔ་ - ཚིག་གི་གོ་དོན་ ཤེས་མ་ཤེས་བལྟ་ནི།
༩-༡

ཨང་༦ ནང་ཡོད་པའི་རྗོད་ཚིག་ཚུ་ ལྷག་བཅུག་ཞིན་ན། གོ་དོན་དང་ འཁྲིལ་ཏེ་ ཨིནམ་མེནམ་གྱི་ རྟགས་

འབྲི་དེབ་ནང་ བྲི་བཅུག།

སྦྱོང་ལཱ་བཅུ་པ་ - དྲི་བའི་ལན་བྲིས།
༡༠-༡

ཨང་༧ ནང་ཡོད་མི་དྲི་བ་ཚུ་གི་ལན་ ཁ་གསལ་ཡིག་བཟོ་ ཧིང་སངས་ས་འབད་

ཁོང་རའི་འབྲི་དེབ་ནང་ བྲི་བཅུག།

སྦྱོང་ལཱ་བཅུ་གཅིག་པ་ - རྩིས་ཀྱི་སྦྱང་བ།
༡༡-༡

༡༡-༢

ཨང་༨ དང་༩ ནང་ཡོད་པའི་རྩིས་ཚུ་ལས་ གཅིག་ ཁོང་ལྷབ་མི་ཚུ་ལས། ག་ཤེས་མི་གཅིག་ལུ་ བྱང་ཤིང་

གུ་ ལྷབ། མི་ ཆ་རོགས་གཞན་མི་ཚུ་གི་གདོང་ཁར་ རྩིས་བཏོན་བཅུག་ཞིན་ན། དེ་ལས་ རྩིས་གཞན་མི་ཚུ་
ཁོང་ར་ ལྷབ་མི་ཚུ་ལུ་ རྩིས་བཏོན་བཅུག།

ཨང་༡༠ པ་ནང་གི་སྦྱོང་ལཱ་འདི་ ང་བཅས་ཉིན་བསྟར་བཞིན་གྱི་ རྩིས་ཐོ་བཞག་ཚུགསཔ་བཟོ་ནི་ཨིན་པའི་
སྐོར་ལས་ ངོ་སྤྲོད་འབད་དེ་ ཧ་གོ་བཅུག།

༡༡-༣

ལྷབ་མི་ཁོང་ར་ལུ་ བདུན་ཕྲག་གཅིག་གི་ནང་ལུ་ ཟད་འགྲོ་ག་དེམ་ཅིག་འགྱོཝ་ཨིན་ན? དེ་ལས་ ཚུར་འོང་

འབབ་ ག་དེམ་ ཅིག་འོང་ནི་ཡོད་ག? ཁོང་ར་ལུ་ དྲིས་བལྟ་ཞིན་ན། དེ་ལས་ སློབ་སྟོན་པ་གིས་ ཁོང་ལྷབ་
མི་གཅིག་གི་ ཁྱིམ་ནང་གི་འོང་འབབ་དང་ ཟད་ཐོ་བཀོད་ཐངས་ བྱང་ཤིང་གུ་བྲིས་བྱིན། དེ་བཟུམ་འབད་
ཁོང་རེ་རེ་བཞིན་དུ་གི་ འོང་འབབ་དང་ ཟད་རྩིས་བཏོན་བཅུག།

སྦྱོང་ལཱ་བཅུ་གཉིས་པ་ - རིང་ཐུང་རྩིས་ལུགས།
༡༢-༡

ཨང་༡༡ ནང་གི་རི་ཐུང་བརྩི་ཐངས་ཀྱི་སྐོར་ལས་ སྦྱོང་ལཱ་འདི་ནང་ཡོད་མི་འདི། ལེགས་ཤོམ་འབད་ལྷག་སྟེ་
སེམས་ཁར་ ངེས་བཅུག་སྦེ། དེ་ལས་ ལྷབ་མི་ ཁོང་རའི་གདོང་ཁ་ར་ ཤིང་གཅིག་གུ་ ཚད་འཇལ་ཏེ་སྟོན་
བྱིན།

ཤོག་གྲངས་ 110 / 178

ོབ༌ ོན༌ལག༌དེབ།
༡༢-༢

ཨང་༡༢ ནང་ཡོད་པའི་ རིང་ཐུང་གི་རྩིས་འདི་ རྐྱབ་བཅུག།

སྟོན་ཚན་བཅུ་བདུན་པའི་བཅུད་དོན།
ལྷབ་མི་ཚུ་གིས་ སྟོན་ཚན་བཅུ་བདུན་པ་ བྱ་གསོ་སྐྱོང་གི་སྐོར་ལས་ ལས་དོན་དང་སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ གནད་དོན་ཧ་གོ་
དགོཔ་ཚུ་ ཤེས་མ་ཤེས་བལྟ་ནིའི་དོན་ལུ་ འོག་གི་དོན་ཚན་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ།
༡

སྟོན་ཚན་༡༧ པའི་ནང་ལས་ཁྱེད་ཀྱིས་ གནད་དོན་མ་འདྲཝ་ག་ཅི་ར་ཧ་གོ་ཡི་གོ?

༢

གནད་དོན་དེ་ཚུ་གིས་ ཁྱེད་ལུ་ཕན་གནོད་ ག་དེ་སྦེ་འོང་ནི་མས་གོ?

༣

བྱ་གསོ་སྐྱོང་གི་སྐོར་ལས་ ལྷབ་ཚར་ཞིན་ན་ ཁྱེད་རང་སོ་སོའི་ཁ་ཐུག་ལས་ག་དེ་སྦེ་ འབད་ནི་གི་མནོ་བསམ་

འཆར་ཡི་གོ?

དང་ལེན།
གལ་སྲིད་ ལྷབ་མི་ཚུ་གིས་ ཧ་ལེགས་ཤོམ་འབད་ མ་གོ་བ་ཡོད་པ་ཅིན་ ལོག་ཅི་ར་བཏོན་ཏེ་ ལེགས་ཤོམ་འབད་ཤེས་བཅུག།

ཆ་མཉམ་གྱི་ཤེས་པས་མནོ་བ་ཅིན་ དེབ་རིམ་གཉིས་པའི་ སྟོན་ཚན་༡༨ པར་སྤོ་ནི་གི་ གསལ་བཤད་འབད་དགོཔ་ཨིན་ནོ།།
སྟོན་ཚན་བཅུ་བདུན་པའི་ མིང་ཚིག་ཚུ་གི་དོན་དག་འགྲེལ་བཤད།
མིང་ཚིག།

འགྲེལ་བཤད།

བཀྲ་

-

བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས།

བཀྲམ་

-

ཚོང་བཀྲམ། མེ་ཏོག་བཀྲམ།

ཀྲམ་

-

དངུལ་ཀྲམ། ཕྱེད་ཀྲམ།

ཀྲིན་

-

ལྕགས་ཀྲིན།

ཁྲ་

-

ཁྲ་བོ། སེར་ཁྲ། དམར་ཁྲ། ཧོར་ཁྲ།

ཁྲོམ་

-

ཐིམ་ཕུའི་ཁྲོམ། ཚོད་སྲེ་ཁྲོམ།

ཆོང་ཁྲལ། ས་ཁྲལ་། ཁང་ཁྲལ།

འཁྲི་

-

འཁྲི་ཤིང་ཟེར་ རུ་སྦྱི་ཤིང་། བུ་ལོན་འཁྲི།

ཁྲུས་

-

ལྷ་བསང་ཁྲུས་གསོལ། ཁྲུས་ཁང་།

ཁྲལ་

གྲ་

-

དུམ་གྲ་ཅིག།

གྲོང་

-

གྲོང་ཡུལ། གྲོང་གསེབ།

གྲུ་

-

ཀོ་གྲུ།

གྲོགས་

-

གཉེན་དང་གྲོགས། གྲོགས་རམ།

དྲ་

-

གོ་དྲ། བཏོག་ནི།

དྲུང་

-

དྲུང་ཡིག། དྲུང་ཆེན། དྲུང་པ། དྲུང་ཁྲིམས།

འགྲེམ་

དྲོ་

-

-

འགྲེམ་ཁང་།

ཉིམ་དྲོ་བས། དྲོ་ཏོག་ཏོ་འདུག།
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དྲིན་
འདྲ

-

-

ཕ་མའི་དྲིན། སློབ་དཔོན་གྱི་བཀའ་དྲིན།

འདྲུད་

-

ས་ཁ་ལས་འདྲུད་ནི།

པྲ་

-

པྲ་ཕབ། པྲ་མོ་བཏབ།

ཁོང་གཉིས་འདྲ། ལྷབ་མི་འདི་ཨཔ་འདྲ་བས།

འཕྲིན་

-

རླུང་འཕྲིན། བརྒྱུད་འཕྲིན། རྒྱང་འཕྲིན། །

འཕྲོད་

-

ཁམས་འཕྲོད། གཙང་སྦྲ་འཕྲོད་བསྟེན།

འཕྲལ་

-

ཡི་གུ་འཕྲལ་འཕྲལ་འབད་གཏང་། འཕྲལ་ར་ཤོག།

འཕྲུལ་

-

འཕྲུལ་མེ། འཕྲུལ་ཁང་།

འབྲུག་

-

འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ། འབྲུག་རྒྱལ་པོ།

འབྲས་

-

ཤིང་འབྲས། གྲུབ་འབྲས་ཟེར་ ལཱ་ཤུལ།

འབྲིང་

-

བར་ན་སྐོརམ། འབྲིང་མ།

འབྲེལ་

-

རྟེན་འབྲེལ། སེམས་འབྲེལ། ལུས་འབྲེལ། ཟས་འབྲེལ།

སྲ་

-

ས་ཀྲག་ཀྲ།

སྲོ་

-

ཉིམ་སྲོ་མི། མེ་སྲོ་དོ། གནམ་སྲོ་དོ།

སྲས་

-

རྒྱལ་པོའི་སྲས། སྲསམོ།

སྲབ་

-

རྟའི་ཁ་ལུ་བཙུགས་ནིའི་སྲབ། སྲབ་ཁིག་ཁི།

སྲིངམོ་

-

སྲིང་མོ་ཟེར་རང་གི་སྤུན་ཆ་ ནུ་མོའི་མིང་།

སྲེ་

-

ཚོད་སྲེ། སླ་སྲེ།

སྲོག་

བསྲེག་

-

-

སྲོག་སྐྱབས་འབད། སྲོག་མ་གཅད།

ཧྲལ་

-

ཏི་རུ་ཧྲལ་ནུག།

ཧྲམ་

-

ཁྱིམ་མ་ཧྲམ། རྩིགཔ་མ་ཧྲམ།

ཧྲིལ་

-

ལཱ་ཧྲིལ་བུ་འབད། ཏི་རུ་ཧྲིལ་བུ་ལེན།

འཕྲོ་

འབྲི་

འབྲུ་

སྲང་

སྲནམ་

སྲུང་

ཧྲེབ

-

-

-

-

-

-

-

ཚེ་སྔོན་གྱི་ལས་འཕྲོ། ལཱ་འཕྲོ།

ཡི་གུ་འབྲི་དེས། གནས་ཚུལ་འབྲི་དོ།

ཚིག་འབྲུ། འབྲུ་སྣ།

བྲེ་དང་སྲང་།

སྲནམ་ཅུམ། བོད་སྲམན།

རྒྱལ་པོའི་སྐུ་སྲུང་། སྲུང་རྒྱབ། ཆོས་སྲུང་།

མེ་ནང་བསྲེག་ནི།

ལཱ་ཧྲེབ་བཏང་འབད། ཧྲེབ་ཐེངས་གཅིག།
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༡༨-

སྟོན་ཚན་བཅོ་བརྒྱད་པ། ནགས་ཚལ་སྲུང་སྐྱོབ།
ལས་དོན་དང་སྦྱོང་ལཱ།
སྟོན་ཚན་བཅུ་བདུན་པ་འདི་ལྷབ་ཚརཝ་ད་ ལྷབ་མི་ཚུ་གིས:༡

ནགས་ཚལ་འདི་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རྒྱུ་ནོར་ འཐོན་ཁུངས་གཙོ་བོ་ཅིག་ཨིནམ་ ཧ་གོ་ཚུགས།

༢

ནགས་ཚལ་མ་ཉམས་པར་བཞག་ནི་གི་དོན་ལུ་ ཤིང་བཙུགས་དགོཔ་ གལ་ཆེ་བའི་སྐོར་ལས་ཧ་གོ་ཚུགས།

༣

ར་མགོ་ཅན་དང་ ས་མགོ་ཅན་ ཡ་བཏགས་ཅན་གྱི་ཡི་གུ་ཚུ་ ངོས་འཛིན་དང་མིང་ཚིག་ཚུ་འབྲི་ལྷག་ཤེས་

༤

ཚུགས།

ཨང་ཡིག་གྱངས་ཁ་རྩིས་ཐངས་དང་ བགོ་བཤའ་རྐྱབ་ཐངས་ཀྱི་རྩིས་ཚུ་ ཤེས་ཚུགས།

སྦྱོང་ལཱ་དང་པ་ - དོན་ཚན་ངོ་སྤྲོད།

༡-༡

པར་འདི་སྟོན་ཞིན་ན་ པར་འདི་ག་ཅི་གི་སྐོར་ལས་ འོང་ནི་ཨིན་མས་ག? ངོས་འཛིན་འབད་བཅུག་སྦེ་ པར་

འདི་གི་ ཐོག་ལས་དོན་ཚན་ངོ་སྤྲོད་འབད།
༡-༢

ནགས་ཚལ་ནང་ལས་ ཤིང་འདི་ཚུ་བཏོགས་ཞིན་ན་ལས་ ཤིང་ཚབ་ག་ཅི་འབད་ བཙུགས་དགོཔ་ཨིན་ན?

༡-༣

ནགས་ཚལ་ནང་ལས་ འཐོན་ཁུངས་ག་ཅི་ར་ཡོད་ག? ལྷབ་མི་ཚུ་གོ་སྡུར་འབད་བཅུག།

༡-༤

གྲོས་སྟུན་འབད་ཚར་བའི་ཤུལ་ལུ་ རང་སོའི་བསམ་འཆར་ ཆ་རོགས་དམངས་ཁར་བཤད་དེ་ སླབ་བཅུག།

ལྷབ་མི་ཁོང་ ར་ལུ་དྲི་བ་དྲིས་ཏེ་ ལན་སླབ་བཅུག།

དེ་ལས་ སློབ་སྟོན་པ་གིས་ ཧེང་སྐལ་སླབ་བྱིན་སྦེ་ ང་བཅས་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ རྒྱུ་ནོར་འོང་འབབ་ཀྱི་འཐོན་
ཁུངས་ གཙོ་བོ་ཅིག་ ནགས་ཚལ་ཨིནམ་ ཧ་གོ་བཅུག་སྟེ་སྲུང་སྐྱོབ་ ག་དེ་དྲག་དྲག་འབད་དགོ་པའི་སྐོར་
ལས་ བཤདཔ་རྐྱབ།

སྦྱོང་ལཱ་གཉིས་པ་ - ཡི་གུའི་ངོས་འཛིན།
༢-༡
༢-༢

ལྷབ་མི་ཚུ་གིས་ར་མགོ་ཅན་དང་ ས་མགོ་ལུ་དོགས་ཅན་ར་བཏགས་ཡོད་མི་ཡི་གུ་༧ པོ་ངོས་འཛིན་འབད་དེ་
འབྲི་ལྷག་འབད་བཅུག་ནི།

ར་མགོ་དང་ས་མགོ་ཅན་ལུ་ འདོགས་ཅན་བཏགས་མི་ཚུ་ལས་ འགྲུབ་པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ ལྷག་ཐངས་སྦྱང་བ་
བྱིན། དེ་ལས་ གོ་བ་སླབ་བཅུག།

སྦྱོང་ལཱ་གསུམ་པ་ - ཡིག་རྒྱུགས།

༣-༡

ཁོང་ལྷབ་མི་ཚུ་གིས་ ནངས་ཚལ་སྐོར་ཀྱི་ཡིག་རྒྱུགས་དེ་ ལོག་ཅི་ལོག་ཅི་ར་ལྷག་སྟེ་ དོན་དག་ཤེས་ཚུགསཔ་
བཟོ་དགོ།
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སྦྱོང་ལཱ་བཞི་པ་ - གོ་དོན་ཤེས་མ་ཤེས་བལྟ་ནི།

༤-༡

སྦྱོང་དེབ་ནང་གི་ སྦྱོང་ལཱ་༡ པའི་སྒྲོམ་ནང་གི་ མགོ་ཅན་ལུ་ ཡ་བཏགས་ཡོད་མི་ ཡི་གུ་ལྔཔོ་དེ་ ཅོག་

འཐདཔ་ག་ཏེ་འདུག་ག? བལྟ་ཞིན་ན་ ཅོག་འཐད་མི་ཚུ་ལུ་རྟགས་ (༠) བཀལབཅུག།
༤-༢

སྦྱོང་དེབ་ནང་གི་ སྦྱོང་ལཱ་༢ པའི་སྒྲོམ་ནང་ཡོད་མི་ ཚིག་འབྲུ་ལྔཔོ་དེ་ རྗོད་ཚིག་ཚུ་གི་ནང་ ག་ཡོད་སར་

༤-༣

འོག་གི་ཞབས་ཁྲ་འདི་འཐེན་བཅུག།

རྟགས་འདི་(x)བཀལ་བཅུག་སྟེ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད།

ལྕགས་རི་ནགས་ཀྱིས་བསྐོར་བའི།། ནོར་བུ་གཡུས་བཟང་ཁྲ་མོ།། རང་བཞིན་གནས་སྟངས་མཛེས་པའི།། འབྲུག་
གཡུས་ནགས་ཀྱི་རང་བཞིན།། ཤིང་སྣ་སྤྱི་རིགས་སྣ་ཚོགས།། སེམས་ཅན་སྤྱི་རིགས་སྣ་ཚོགས།། བྱ་སྣ་སྤྱི་རིགས་སྣ་
ཚོགས།། ནགས་ཚལ་འདི་ནང་གནསཔ་ཨིན།། དམ་ཆོས་བསྒྲུབ་སའི་རི་ཁྲོད།། རི་དྭགས་སེམས་ཅན་འཁྱམ་ས།།
རང་བཞིན་རྒྱུ་ནོར་འཐོན་ས།། ནགས་ཚལ་འདི་ནང་ཨིན་ནོ།། ཤིང་ཚུ་རྩ་མེད་མ་བརྡབ།། མེ་རྐྱེན་དེ་ལས་སྲུངས་ད།།
ཤིང་ཚབ་ཤིང་ར་བཙུགས་ཏེ།། ནགས་ཚལ་སྲུང་སྐྱོབ་འབད་གེ།

སྦྱོང་ལཱ་ལྔ་པ་ - རྗོད་ཚིག་ལྷག་ནི།

༦-༡

ཨང་༡ དང་༢ ནང་ཡོད་མི་ མིང་ཚིག་དང་རྗོད་ཚིག་ཚུ། སློབ་སྟོན་པའི་ རྟིང་བཤུལ་བདའ་ཏེ་ སླབ་བཅུག།
དེ་ལས་ མ་ཤེས་མི་ཚུ་ ཤེས་མི་ཚུ་ལས་ལྷབ་བཅུག་ནི།

སྦྱོང་ལཱ་དྲུག་པ - འདྲ་བཤུས་རྐྱབ་སྟེ་བྲི་ནི།
༦-༡
༦-༢

ར་མགོ་དང་ས་མགོ་ཅན་གྱི་ཡི་གུ་ལུ་ ཡ་བཏགས་སྦྱར་ཏེ་བྲི་ནི་གི་སྦྱང་བ་བྱིན་ནི་དོན་ལུ་ སྦྱོང་དེབ་ནང་གི་སྦྱོང་

ལཱ་༣ པ་ འབད་བཅུག།

ཨང་༣,༤ པ་ནང་ཡོད་པའི་ ཡི་གུ་དང་མིང་ཚིག་ཚུ་ བརྡ་ཕྱོགས་དང་བཅས་པ་འབད་ ཁོང་རའི་སྦྱོང་དེབ་ནང་
དཔེ་བལྟ་སྟེ་ སྦྱང་བ་འབད་བཅུག། དེ་ལས་ ཁོང་ར་གིས་འབྲི་མི་དེ་ ལྷག་ཞིན་ན། གོ་བ་ སླབ་བཅུག།

སྦྱོང་ལཱ་བདུན་པ - གོ་དོན་དང་འཁྲིལ་ས་སྟོང་བསུབ་ནི།
༧-༡

ཨང་༥ པ་ནང་གི་ ས་སྟོང་བསུབ་ནི་གི་ སྦྱོང་ལཱ་འདི། ཧེ་མ་ར་ འདི་ནང་ཡོད་པའི་ མིང་ཚིག་ག་ར་ ལྷག་
བཅུག་ཞིནམ་ལས། དེ་ལས་ ལྟག་གི་སྒྲོམ་ནང་ཡོད་མི་ མིང་ཚིག་ཚུ་ འོག་གི་རྗོད་ཚིག་ས་སྟོང་ནང་ ག་ཕོག་
བལྟ་སྟེ་ བཙུགས་བཅུག།

༧-༢

ཨང་༦ པ་ནང་ཡོད་མི་ མིང་ཚིག་བཞིའི་ གོ་དོན་ག་ཅི་ཨིན་ན? དྲི་བ་དྲིས་ལན་ འབད་ཞིན་ན། མིང་ཚིག་
རེ་རེ་གི་ རྗོད་ཚིག་རེ་ བཟོ་བཅུག།
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ོབ༌ ོན༌ལག༌དེབ།
སྦྱོང་ལཱ་བརྒྱད་པ་ - གོ་དོན་ཤེས་མ་ཤེས་བལྟ་ནི།

༨-༡

ཨང་༧ པ་ནང་གི་རྗོད་ཚིག་ཚུ་ རེ་རེ་བཞིན་དུ་ ལྷག་བཅུག་ཞིན་ན། རྗོད་ཚིག་ འདི་ཚུ་གི་ དོན་དག་བདེན་

པ་ཅིན་ བདེན་པའི་རྟགས་ [] རྗུན་པ་ཅིན་ [x] རྗུན་པའི་རྟགས་འདི་ བཀལ་བཅུག།
སྦྱོང་ལཱ་དགུ་པ་ - གནད་དོན་/གོ་དོན་བྲི་ནི།

༩-༡

ཨང་༨ པ་ནང་ ནགས་ཚལ་གི་སྐོར་ལས་ རྗོད་ཚིག་༥ བྲི་དགོཔ་ཨིནམ་ལས། དེ་བྲི་ནིའི་ བཅའ་སྒྲིག་དོན་

ལུ་ ཧེ་མ་ ཁོང་ར་གི་ ཁ་ལས་ སླབ་བཅུག་ནི།
༩-༢

ནགས་ཚལ་ ཕན་ཐོགས་ཀྱི་སྐོར་ལས། ཁོང་ར་ ཁ་ལས་སླབ་མི་དེ་ ཡིག་ཐོག་ལུ་འབད་རྗོད་ཚིག་༥ བྲི་
བཅུག་ནི།

སྦྱོང་ལཱ་བཅུ་ - དགུ་འཐབ་ལྷབ་ནི།
༡༠-༡

ཨང་༩ པ་ནང་ཡོད་མི་ ཤོག་ཁྲམ་ནང་གི་ དགུ་འཐབ་༡༠ ལས་༡༢ ཚུན་ ཡོད་མི་དེ་ ལྷབ་སྟེ་ སེམས་

ཁར་ བཞག་བཅུག།

སྦྱོང་ལཱ་བཅུ་གཅིག་པ
༡༡-༡

- གྱངས་ཁ།

ཨང་༡༠ དང་༡༡ པ་ནང་ཡོད་མི་ གྱངས་ཁ་རྩིས་ཐངས་ཚུ་ ལྷབ་བཅུག་དགོ་པའི་ཁར་ ཨང་ཡིག་དང་ཡིག་
གཟུགས་ གཉིས་ཆ་ར་ ངོས་འཛིན་འབད་དེ་ ཤེས་ཚུགསཔ་བཟོ།

སྦྱོང་ལཱ་བཅུ་གཉིས་པ་ - བགོ་བཤའ་རྩིས།
༡༢-༡
༡༢-༢

ཨང་༡༢ པ་ནང་ སྟོན་ཏེ་ཡོད་མི་ བགོ་བཤའ་རྩིས་ཀྱི་རྟགས་འདི་ ÷ ཨིནམ་ ངོ་སྤྲོད་འབད་དེ་བྱིན། དེ་

ལས་ བགོ་ བཤའ་རྩིས་རྐྱབ་ཐངས་ ག་དེ་སྦེ་ཨིན་ན? བྱང་ཤིང་གུ་ དཔེ་སྟོན་འབད་བྱིན་དགོ།

ཨང་༡༣ པ་ནང་ཡོད་མི་ བགོ་བཤའ་རྩིས་ འདྲ་བཤུས་བརྐྱབ་ནི་ཚུ་ སློབ་སྟོན་པ་གིས་ དཔེ་སྟོན་འབད་ཡི་
ར་ ལྷབ་མི་ ཁོང་ར་ལུ་ རྩིས་འདི་ ག་དེ་སྦེ་རྐྱབ་ཨིན་ན་? བལྟ་བཅུག། དཔེར་ན། ༣༠÷༣=༡༠ ཡང་ན་

༣༠༣༠=༡༠༣
སྟོན་ཚན་ བཅོ་བརྒྱད་པའི་བཅུད་དོན།

ལྷབ་མི་ཚུ་གིས་ སྟོན་ཚན་བཅོ་བརྒྱད་པ་ ནགས་ཚལ་གྱི་སྐོར་ལས་ ལས་དོན་དང་སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ གནད་དོན་ཧ་གོ་
དགོཔ་ཚུ་ ཤེས་མ་ཤེས་བལྟ་ནིའི་དོན་ལུ་ འོག་གི་དོན་ཚན་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ།
༡

སྟོན་ཚན་༡༨ པའི་ནང་ལས་ཁྱེད་ཀྱིས་ གནད་དོན་མ་འདྲཝ་ག་ཅི་ར་ཧ་གོ་ཡི་གོ?

༢

གནད་དོན་དེ་ཚུ་གིས་ ཁྱེད་ལུ་ཕན་གནོད་ ག་དེ་སྦེ་འོང་ནི་མས་གོ?

༣

རྒྱུ་ནོར་ལོངས་སྤྱོད་དང་འདྲ་བའི་ ནགས་ཚལ་སྐོར་ལས་ ལྷབ་ཚར་ཞིན་ན་ ཁྱེད་རང་ སོ་སོའི་ཁ་ཐུག་ལས་
ག་དེ་སྦེ་འབད་ནི་གི་ མནོ་བསམ་འཆར་ཡི་གོ?
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ོབ༌ ོན༌ལག༌དེབ།
དང་ལེན།

གལ་སྲིད་ལྷབ་མི་ཚུ་གིས་ ཧ་ལེགས་ཤོམ་འབད་ མ་གོ་བ་ཡོད་པ་ཅིན་ ལོག་ཅི་ར་སྟོན་ཏེ་ ལེགས་ཤོམ་འབད་ཤེས་བཅུག། ཆ་
མཉམ་གྱིས་ ཤེས་པས་མནོ་བ་ཅིན་ དེབ་རིམ་གཉིས་པའི་ སྟོན་ཚན་༡༩ པར་སྤོ་ནི་གི་ གསལ་བཤད་འབད་དགོཔ་ཨིན་ནོ།།
སྟོན་ཚན་བཅོ་བརྒྱད་པའི་ མིང་ཚིག་ཚུ་གི་དོན་དག་འགྲེལ་བཤད།
མིང་ཚིག།

འགྲེལ་བཤད།

རྐྱང་

-

རྐྱང་པ། ཕོ་རྐྱང་། མོ་རྐྱང་།

རྐྱེན་

རྐྱབ་

-

-

རྐྱེན་བར་ཆད། རྒྱུ་རྐྱེན་ག་ཅི།

སྐྱ་

-

མགུ་ཏོའི་སྐྱ། སྐྱ་ཐལ་ཐལ།

སྐྱབས་

-

སྐྱབས་སུ་མཆི། སྐྱབས་མཛད།

བསྐྱི་

-

ཏི་རུ་བསྐྱི་ནི།

སྐུགས་

-

རྒྱལ་གྱི་སྐུགས། སྐུགས་སྡོམ།

སྐྱེད་

-

བུ་ལོན་གྱི་སྐྱེད། དངུལ་གྱི་སྐྱེད།

སྐྱེལ་

-

ཡི་གུ་སྐྱེལ་མི། ལག་རྟགས་སྐྱེལ་མི།

སྐྱོང་

-

བཀའ་དྲིན་སྐྱོང་མི།

སྐྱོན་

-

མིག་ཏོ་མེད་པའི་སྐྱོན། མ་བཏུབ་པའི་སྐྱོན།

སྐྱོད་

-

ཆིབས་སྐྱོད་གནང་ནི།

རྒྱ་

-

ས་རྒྱ་སྦོམ། རྒྱ་ཆུང་ཀུ།

རྒྱབ་

-

ལའི་རྒྱབ། རྒྱབ་ལུ་བལྟ།

རྒྱན་

-

གསེར་དང་དངུལ་གྱི་རྒྱན་ཆ།

རྒྱས་

-

སངས་རྒྱས། དར་ཞིང་རྒྱས་ནུག།

རྒྱུ་

-

རྒྱུ་ནོར། རྒྱུ་ཅ་ལ། ནང་ཁྲོལ་རྒྱུ་མ།

རྒྱུན་

-

དུས་རྒྱུན་དུ། ནམ་རྒྱུན།

བསྐྱང་

སྐྱེ་

སྐྱོ་

སྐྱོར་

རྒྱང་

རྒྱལ་

རྒྱུགས

-

-

-

-

-

-

-

རྡོ་རྐྱབ་ནི། མདའ་རྐྱབ་ནི།

བཀའ་དྲིན་བསྐྱང་ནི། དྲིན་གྱིས་བསྐྱང་ནི།

ཤིང་དང་མེ་ཏོག་སྐྱེ་ནི། ལྷབ་མི་སྐྱེ་ནི།

སེམས་སྐྱོ་ནི།

བློ་ལས་སྐྱོར། སྐྱོར་སྦྱང་འབད།

རྒྱང་ཤེལ། ཐག་རིང་རྒྱང་གི་གཏམ།

མདའ་ང་བཅས་རྒྱལ་ཡི། རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་ཅི།

ཆོས་རྒྱུགས། རྟ་རྒྱུགས། བང་རྒྱུགས།
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ོབ༌ ོན༌ལག༌དེབ།
བརྒྱུད་

སེམས་ཅན་ལས་བརྒྱུད་དེ་ ནད་འཐོབ་འོང་།

བརྒྱ་

-

གྱངས་ཁ་གཅིག་བརྒྱ། ཉིས་བརྒྱ།

བརྒྱད

-

གྱངས་ཁ་བརྒྱད།

སྒྱིག་

སྒྱིད་

-

-

གྱལ་སྒྱིག་དོ།

བསྒྱུར་

-

རྒྱ་ཆོས་བོད་ལུ་བསྒྱུར་ནི། ཆོས་བསྒྱུར་ནི།

སྒྱེ་

-

ཀོ་སྒྱེའུ།

སྤྱང་

-

སྤྱང་ཀ། སྤྱང་སློང་། སྤྱང་ཁྱི།

སྤྱོད་

-

སྤྱོད་ལམ། ལོངས་སྤྱོད། བྱ་བ་སྤྱོད་ལམ།

སྤྱ

-

རྐང་མའི་སྒྱིད་ཐག།

སྤྱ་དཀར། སྤྱ་དམར།

སྤྱིན་

-

ཤོག་གུ་སྦྱར་ནིའི་སྤྱིན།

སྦྱངམ་

-

སྦྱངམ། སྦྱང་ནག།

སྦྱང་

སྦྱོར་

-

-

སྦྱང་བ་འབད། ཡོན་ཏན་སྦྱང་། ལག་བཟོ་སྦྱང་།

སྦྱར་

-

ལགཔ་ཐལ་མོ་སྦྱར་ནི། ཤོག་གུ་སྦྱར་ནི།

སྨྱུང་

-

སྨྱུང་གནས་ཆོ་གུ་གི་མིང་།

སྨྱོ་

༡༩-

-

-

ཡི་གུའི་སྡེབ་སྦྱོར།

སྨྱོས་རྫས། སྨྱོ་ལོང་འཆོལ་ལོང་།

སྟོན་ཚན་བཅུ་དགུ་པ། དངུལ་ཐོག།
ལས་དོན་དང་སྦྱོང་ལཱ།
སྟོན་ཚན་བཅུ་དགུ་པ་འདི་ལྷབ་ཚརཝ་ད་ ལྷབ་མི་ཚུ་གིས།

༡

དངུལ་ཐོག་ ཟེར་མི་འདི་ག་ཅི་ལུ་སླབ་ཨིན་ན? དངུལ་ཐོག་གི་ཕན་པ་ག་ཅི་ར་ཡོདཔ་ཨིན་ན་ཧ་གོ་ཚུགས།

༢

ནམ་དུས་དང་ སའི་མཐོ་དམའ་ལས་བརྟེན་པའི་ དངུལ་ཐོག་ཚུ་གི་ལག་ལེན་འཐབ་ཐངས་ཤེས་ཚུགས།

༣

ས་མགོ་ཅན་ལུ་ ར་བཏགས་ཡོད་མི་ཡི་གུ་ཚུ་གི་ངོས་འཛིན་དང་ འདི་ཚུའི་མིང་ཚིག་ཚུ་གི་གོ་དོན་དང་ འབྲི་

༤

ཨང་རྩིས་ཀེ་ཇི་རྩིས་ཐངས་དང་ ཀེ་ཇེ་རྡོ་ལྷམ་པ་མ་འདྲཝ་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ ཤེས་ཚུགས།

ལྷག་ ཤེས་ཚུགས།

སྦྱོང་ལཱ་དང་པ་ - དངུལ་ཐོག་དང་པ་ལྡུམ་ར།

༡-༡

སྟོན་ཚན་༡༩ པ་དངུལ་ཐོག་ལྡུམ་རའི་ སྐོར་ལས་ ཨིན་པའི་ངོ་སྤྲོད་འབད།

༡-༢

པར་སྟོན་ཞིནམ་ད་ དངུལ་ཐོག་ལྡུམ་རའི་སྐོར་ལས་ཨིན་པའི་ བཤད་པ་ལེགས་ཤོམ་རྐྱབ་སྟེ་ ངོ་སྤྲོད་འབད།
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ོབ༌ ོན༌ལག༌དེབ།
༡-༣

ལྷབ་མི་ཆ་ཁྱབ་སྡེ་ཚན་བཟོ་ཞིནམ་ལས་ པར་འདི་གི་སྐོར་ལས་ གོ་སྡུར་འབད་བཅུག། གོ་སྡུར་འབད་ཞིན་ན།

༡-༤

ཁོང་གི་ བསམ་འཆར་སླབ་ཞིནམ་ད་ལས། དངུལ་ཐོག་ལྡུམ་ར་ ལག་ལེན་འཐབ་པ་ཅིན། འོང་འབབ་བཟོ་

སྡེ་ཚན་སོ་སོའི་ བསམ་འཆར་ཚུ་རེ་རེ་བཞིན་དུ་འབད་ སླབ་བཅུག།
ཚུགས་པའི་སྐོར་ལས་ ཁ་གསལ་རྐྱབ་སྟེ་བཤད་བྱིན།

སྦྱོང་ལཱ་གཉིས་པ་ - ཡི་གུའི་ངོ་སྤྲོད།
༢-༡
༢-༢

ཡི་གུ་གསརཔ་ (སྤྲ) འདི་ བྱང་ཤིང་གུ་འབད་རུང་ ཡང་ན། སྟོན་ཆས་ཀྱི་ ཐོག་ལས་འབད་རུང་ ངོ་སྤྲོད་

འབད།

སྤྲ་ འདིའི་ངོ་སྤྲོད་འབད་ཞིན་ན། འདི་གི་ཤུལ་ལས་ ས་མགོ་ཅན་ ར་བཏགས་ཡོད་མི་ སྐྲ་ སྒྲ་ སྦྲ་ ཚུ་ངོ་
སྤྲོད་འབད། ངོ་སྤྲོད་འབད་ཚརཝ་ད། ཡི་གུ་ འདི་ཚུ་ལས་བརྟེན་པའི་ ཚིག་ཚུ་རེ་རེ་བཞིན་དུ་ ལྷག་བྱིན་ཞིན་
ན། གོ་དོན་སྤྲོད།

༢-༣

དེ་ལས་ དངུལ་ཐོག་བཏབ་སྟེ་ འོང་འབབ་བཟོ་ ཟེར་བའི་ཡིག་རྒྱུགས་འདི་ ལྷག་ཞིནམ་ད། ལྷབ་མི་ཚུ་ཡང་
ཤུལ་ལས་ ལད་སྲོལ་རྐྱབ་སྟེ་ལྷག་བཅུག། དེ་ལས་ ལྷག་མི་ཚུ་རེ་རེ་བཞིན་དུ་འབད་ ལྷག་བཅུག་ཞིནམ་

ལས། དོན་དག་ཡང་སླབ་བཅུག་ མ་ཤེས་མི་རེ་ཡོད་པ་ཅིན་ རོགས་རམ་འབད།
སྦྱོང་ལཱ་གསུམ་པ་ - ཡི་གུ་ངོས་འཛིན་འབད་ནི།
༣-༡

སྦྱོང་དེབ་ནང་གི་སྦྱོང་ལཱ་༡ པ་ནང་བཀོད་དེ་ཡོད་པའི་ ཡི་གུ་དང་འདྲ་མི་ཚུ་སྒོར་ཐིག་ནང་ བཙུགས་བཅུག་

༣-༢

སྦྱོང་དེབ་ནང་གི་སྦྱོང་ལཱ་༢ པ་ནང་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་ཚུ། རྗོད་ཚིག་ནང་ལུ་ག་ཕོགཔ་ཨིན་ན? བལྟ་ཞིནམ་

ཞིནམ་ལས། རེ་རེ་བཞིན་དུ་འབད་ སླབ་བཅུག།
ལས་རྟགས་འདི་ (0) བཀལ་བཅུག།

སྦྱོང་ལཱ་བཞི་པ་ - ཡི་གུ་ལྷག་ནིའི་སྦྱང་བ།
༤-༡

ཨང་༡ དང་༢ པ་ནང་ཡོད་པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་དང་ རྗོད་ཚིག་ཚུ་ལྷག་ཞིནམ་ལས། འདི་ཚུའི་ གོ་དོན་ལེགས་

ཤོམ་འབད་ སྤྲོད། ལྷག་ནི་སྦྱོང་བ་འབད་ནི་དོན་ལུ་ ཐབས་ཤེས་གནས་སྐབས་དང་ སྟོན་ཆས་ཚུ་ ལག་ལེན་
འཐབ་སྟེ་འབད།

༤-༢

འོག་གི་ཞབས་བྲོའི་ དོན་དག་ཚུ་ སླབ་བྱིན་ཞིནམ་ལས་ ཁོང་ར་ལུ་འཐེན་བཅུག།
དང་ཕུ་ས་སྟོང་རི་སྟོང་།། སྤྱོད་ས་མ་བཏུབ་ས་ཆ།། ཐབས་ཤེས་གསར་པའི་ཐོག་ལས།། དངུལ་ཐོག་ལྡུམ་ར་བཟོ་
ཆོག། དངུལ་ཐོག་ཚལ་ལུ་ཨེ་པཱལ།། ཨེ་ལན་ཇི་དང་ས་སྒ།། བཟའ་ན་ཟས་བཅུད་ལྡན་པ།། བཙོང་ན་རིང་གོང་
འཐོབ་པས།། ཡར་རྒྱས་གོང་འཕེལ་དོན་ལུ། ཟད་འགྲོ་ཁ་སྐོང་དགོ་རུང་།། ཤིང་ཐོག་ལོ་ཐོག་ཚུ་གིས། ཞར་དང་
ཞོར་ལུ་བཟོ་གེ།
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ོབ༌ ོན༌ལག༌དེབ།
སྦྱོང་ལཱ་ལྔ་པ་ - ཡི་གུ་བྲི་ནིའི་གི་སྦྱང་བ།

༥-༡

ས་མགོ་ཅན་ལུ་ ར་བཏགས་ཡོད་མི་ ཡི་གུ་བྲི་ནིའི་ སྦྱང་བ་བྱིན་ནི་དོན་ལུ། ར་བཏགས་ཡོད་མི་ ཡི་གུ་བྲི་ནི་

དོན་ལུ་ སྦྱོང་དེབ་ནང་གི་ སྦྱོང་ལཱ་༣ པ་འབད་བཅུག།
༥-༢

ཨང་༣ པའི་སྒྲོམ་ནང་ཡོད་པའི་ ཡི་གུ་ཚུ་དང་ཨང་༤ པའི་ནང་ཡོད་པའི་རྗོད་ཚིག་ཚུ། ཁོང་རའི་ འབྲི་དེབ་

ནང་ འདྲ་བཤུས་རྐྱབ་བཅུག་ཞིནམ་ལས། ག་དེ་མང་མང་ བྲི་བཅུག། ག་དེ་སྦེ་བྲིས་ཡི་ག? ཞིབ་དཔྱད་
འབད།

སྦྱོང་ལཱ་དྲུག་པ་ - རྗོད་ཚིག་བཟོ་ཐངས།
༦-༡
༦-༢

ཨང་༥ པའི་སྒྲོམ་ནང་ཡོད་མི་ ཚིག་ཚུ་འོག་གིས་ས་སྟོང་ཚུ་ནང་ ག་ཕོག་བལྟ་སྟེ་ འབྲི་དེབ་ནང་ བྲིས་ཞིནམ་
ལས། རེ་རེ་བཞིན་དུ་འབད་ ལྷག་བཅུག།

ཨང་༦ པའི་ནང་ཡོད་པའི་ མིང་ཚིག་ཚུ་གི་ དོན་དག་བཤད་བྱིན་ཞིནམ་ལས། རྗོད་ཚིག་བཟོ་བཅུག། ཁོང་
ར་ གིས་ བཟོ་བཟོཝ་ཚུ་ཚར་རེ་ལྷག་བཅུག།

སྦྱོང་ལཱ་བདུན་པ་ - མིང་ཚིག་བྲི་ཤེས་མི་ཤེས་བལྟ་ནི།
༧-༡

ཨང་༧ པའི་ནང་ཡོད་མི་ པར་གྱི་མིང་ཚུ་སྦྱོང་དེབ་ནང་གི་ པར་གྱི་འོག་ལས་ཕར་བྲི་བཅུག། བྲི་མ་ཤེས་མི་ཚུ་
ལུ་ རོགས་རམ་འབད།

སྦྱོང་ལཱ་བརྒྱད་པ་ - གོ་དོན་ཤེས་མི་ཤེས་བལྟ་ནི།

༨-༡

ཨང་༨ པའི་ནང་ཡོད་པའི་ རྗོད་ཚིག་ཚུ་ལྷག་ཞིནམ་ལས། གོ་དོན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཨིནམ་མེནམ་ སྒྲོམ་ཚུ་

ནང་ རྟགས་བཀལ་བཅུག།
སྦྱོང་ལཱ་དགུ་པ- ཨང་རྩིས་ཀེ་ཇི་སྐོར།
༩-༡

ཨང་༩ པ་ནང་གི་ཀེ་ཇི་ ༡ ལུ་གཱརཱམ་ག་དེ་ཅིག་ཡོདཔ་ཨིན་ན? ཀེ་ཇི་ཕྱེད་ལུ་ གཱརཱམ་ག་དེ་ཅིག་ཡོདཔ་
ཨིན་ན? ཀེ་ཇེ་ཕྱེད་ཀྱི་ཕྱེད་ལུ་ ག་དེ་ཅིག་ཡོདཔ་ཨིན་ན? འདི་ཚུ་གི་ རྡོ་ལྷམ་པ་མ་འདྲཝ་ ག་དེ་སྦེ་ཡོདཔ་
ཨིན་ན? རེ་རེ་བཞིན་དུ་འབད་ ངོ་སྤྲོད་འབད་བྱིན།

༩-༢
༩-༣

ཀེ་ཇི་རེ་ནང་ གཱརཱམ་ག་དེ་རེ་ཡོདཔ་ཨིན་ན? དང་ རྡོ་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ ངོ་སྤྲོད་འབད་ཚརཝ་ད། ཀེ་ཇི་རྩིས་
ཐངས་ཀྱི་སྐོར་ལས་ སྟོན་བྱིན།

ཨང་༡༠ ༡༡ ༡༢ ༡༣ ཚུན་གྱི་ནང་ཡོད་པའི་ རྩིས་མ་འདྲཝ་ཚུ་ སྡོམ་རྩིས་ ཕབ་རྩིས་ དགུ་འཐབ་དང་
བགོ་བཤའ་ཚུ་ རེ་རེ་བཞིན་དུ་འབད་ དཔྱེ་དང་སྦྲགས་ཏེ་ རྩིས་རྐྱབ་ཐངས་སྟོན་ཞིནམ་ལས། དཔྱ་དེ་ཚུ་ལུ་
གཞི་བཞག་སྟེ་ གཞན་ཚུ་ཁོང་ར་ལུ་ རྩིས་རྐྱབ་སྟེ་ བཏོན་བཅུག།
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༩-༤

སློབ་སྟོན་པ་གིས་ བྱང་ཤིང་གུ་ དཔེ་འབད་ རྩིས་རྐྱབ་ཐངས་སྟོན་མི་ཚུ་ ལྷབ་མི་གི་འབྲི་དེབ་ནང་ འདྲ་

བཤུས་ རྐྱབ་བཅུག་ཞིན་ན། རྩིས་རྐྱབ་ཐངས་ དེ་དང་འདྲ་བའི་རིགས་མ་འདྲཝ་གཞན་ ག་དེ་མང་མང་ལུ་
སྦྱང་བ་ འབད་བཅུག། དེ་ཡང་ ཞིབ་དཔྱད་འབད་དེ་ མ་ཤེས་མི་ལུ་ གྲོགས་རམ་འབད།

སྟོན་ཚན་བཅུ་དགུ་པའི་བཅུད་དོན།

ལྷབ་མི་ཚུ་གིས་ སྟོན་ཚན་བཅུ་དགུ་པ་ དངུལ་ཐོག་སྐོར་ལས་ ལས་དོན་དང་སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཤེས་ཚུགས་མ་ཚུགས་
དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནིའི་དོན་ལས་ འོག་གི་གནད་དོན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ལག་ལེན་འཐབ།
༡

སྟོན་ཚན་༡༩ པའི་ནང་ལས་ ཁྱེད་ཀྱིས་གནད་དོན་མ་འདྲཝ་ ག་ཅི་ར་ཧ་གོ་ཡི་གོ་?

༢

གནད་དོན་དེ་ཚུ་གིས་ ཁྱེད་ལུ་ཕན་གནོད་ ག་དེ་འབད་འོང་ནི་མས་གོ་?

༣

དངུལ་ཐོག་སྐོར་ལས་ལྷབ་ཚར་ཞིན་ན་ ཁྱེད་རང་སོ་སོའི་ཁ་ཐུག་ལས་ ག་དེ་སྦེ་འབད་ནི་གི་ མནོ་བསམ་
འཆར་ཡི་གོ?

དང་ལེན།

གལ་སྲིད་ ལྷབ་མི་ཚུ་གིས་ ཧ་ལེགས་ཤོམ་འབད་མ་དགོ་བ་ཡོད་པ་ཅིན་ ལོག་ཅི་ར་བཏོན་ཏེ་ ལེགས་ཤོམ་འབད་ཤེས་བཅུག།
ཆ་མཉམ་གྱིས་ཤེས་པས་མནོ་བ་ཅིན་ དེབ་རིམ་གཉིས་པའི་ སྟོན་ཚན་༢༠ པར་སྤོ་ནི་གི་ གསལ་བཤད་འབད་དགོཔ་ཨིན་ནོ།།
སྟོན་ཚན་བཅུ་དགུ་པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་གི་དོན་དག་འགྲེལ་བཤད།
མིང་ཚིག།

འགྲེལ་བཤད།

སྐྲ་

-

བླ་མའི་དབུ་སྐྲ། རྒྱལ་པོའི་དབུ་སྐྲ།

སྒྲ་

-

སྐད་ཀྱི་སྒྲ། སྒྲ་སྙན། དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་སྒྲ།

སྒྲིག་

-

སྒོ་སྒྲིག།

སྒྲིལ་

-

ཤོག་གུ་སྒྲིལ་མི། ཤོག་གུ་སྒྲིལ་དོ།

སྒྲུབ་

སྒྲོ་

-

-

དགེ་བ་སྒྲུབ་དོ། ཆོས་སྒྲུབ་དོ།

སྒྲོམ་

-

ཤིང་སྒྲོམ། ལྕགས་སྒྲོམ། ཀོ་སྒྲོམ།

སྐྲག་

སྒྲིབ་

བསྒྲགས་ -

-

-

འཇིགས་སྐྲག་འདུག་ཟེར་ འདྲོག་པའི་དོན།

མི་གཙང་། བཙོག་པ། སྐྱེ་སྒྲིབ།

བྱའི་སྒྲོ། རྨ་བྱའི་མདོངས་སྒྲོ།
ཁྱབ་བསྒྲགས་གཏང་།

སྒྲོན་

-

སྦྲ་

-

གཙང་སྦྲ་འཕྲོད་བསྟེན།

སྦྲགས་

-

གཅིག་ཁར་སྦྲགས་ནུག།

སྤྲ་

-

ཆོས་སྐད་ལས་སྤྱ་དཀར་གྱི་མིང་།

སྦྲེལ་

-

སྒྲོན་མེ་ཟེར་ དཀར་མེ་ལུ་སླབ་ཨིན།

གཅིག་ཁར་མཐུད་པའི་དོན།

ཤོག་གྲངས་ 120 / 178

ོབ༌ ོན༌ལག༌དེབ།
སྤྲིངས་

-

བཀའ་ཤོག་སྤྲིངས་ཡི། ཐགཔ་སྤྲིངས་ཡི།

སྤྲོད་

-

ཅ་ལ་སྤྲོད་ནི། ཡི་གུ་འདི་ཕར་སྤྲོད།

སྤྲུལ་

-

སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྤྲུལ་པ། བླམ་སྤྲུལ་པའི་སྐུ།

སྤྲེལ་

བསྐྲད་

-

-

ལོ་རྟགས་སྤྲེལ། གནམ་ལོ་སྤྲེལ།

སྐྲུན་

-

པར་སྐྲུན་ཟེར་ དཔེ་ཆ་པར་བཏབ་ནི།

བགེགས་བསྐྲད་ནི། བཏོན་གཏང་ནི།
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༢༠-

སྟོན་ཚན་ཉི་ཤུ་པ། ལག་བཟོ།
ལས་དོན་དང་སྦྱོང་ལཱ།
སྟོན་ཚན་ཉི་ཤུ་པ་འདི་ ལྷབ་ཚརཝ་ད་ ལྷབ་མི་ཚུ་གིས:༡

༢

ཚར་བཟོ་ ཤིང་བཟོ་ དེ་ཚུ་གིས་ འོང་འབབ་ ཡརརྒྱས་གཏང་ཚུགས།

ལག་བཟོ་གི་རྒྱུ་ཆས་ཚུ་ ཕྱི་ཁ་ལས་ཉོ་མ་དགོ་པར་ ནགས་ཚལ་ནང་ལས་ འཇམ་ཏོག་ཏོ་འཐོབ་ཨིནམ་ ཧ་གོ་

ཚུགས།
༣

༤

ཝ་ཟུར་ཅན་གྱི་ཡི་གུ་དང་ མིང་ཚིག་ཚུ་ངོས་འཛིན་ འབྲི་ལྷག་གོ་དོན་ཤེས་ཚུགས།

ཆུ་ཚོད་འཁོར་ལོ་གི་ དུས་ཚོད་བརྩི་ནི་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ ཤེས་ཚུགས།

སྦྱོང་ལཱ་དང་པ་ - དོན་ཚན་ངོ་སྤྲོད།

༡-༡

པར་གྱི་ཐོག་ལས་ ངོ་སྤྲོད་ གོ་སྡུར་འབད།

༡-༢

གཞི་རྟེན་ ལྷབ་མི་གྱལ་ཁར་ ལག་བཟོ་ཤེས་མི་ཡོད་མེད་དང་། གཞན་ཡང་ ག་ཅི་ར་སླབ་ནི་ཡོད་ག? གོ་

༡-༣

སྡུར་ འབད་བཅུག།

བསམ་འཆར་ སླབ་བཅུག་ཞིན་ན། སློབ་སྟོན་པ་གིས་ བཅུད་དོན་བསྡུ་སྟེ་ གསལ་བཤད་འབད།

སྦྱོང་ལཱ་གཉིས་པ་ - ཡི་གུའི་ངོ་སྤྲོད།
༢-༡

ཝ་ཟུར་ཅན་གྱི་ཡི་གུ་ཚུ་ ངོ་སྤྲོད་འབད་དེ་ ངོ་ཤེསཔ་བཟོ།

༢-༣

སློབ་སྦྱོང་པ་ རེ་རེ་བཞིན་དུ་ ལྷག་བཅུག་ཞིན་ན། དོན་དག་སླབ་བཅུག།

༢-༤

ཚར་དང་ཤིང་གིས་ བཟོ་བཟོ་བའི་ཅ་ཆས་ཀྱི་མིང་ཚུ་ ལོག་ལོག་ལྷབ་བཅུག། ཅ་ཆས་ཀྱི་དོན་དག་མ་ ཤེས་མི་

༢-༢

མིང་ཚིག་ རེ་རེ་བཞིན་དུ་ ལྷག་སྟེ་ དོན་དག་བཤད།

ཚུ་སྟོན་བྱིན།

སྦྱོང་ལཱ་གསུམ་པ - ཡི་གུ་དང་མིང་ཚིག་ངོས་འཛིན།

༣-༡

ཚིག་འདྲ་མི་ཐིག་འཐེན་ནི་འདི་ བཀོད་རྒྱ་བྱིན་ཞིནམ་ལས། ཁོང་རའི་ སྦྱོང་དེབ་ནང་གི་སྦྱོང་ལཱ་དང་པ་ ནང་
འབད་བཅུག། ཀྲིག་ཀྲི་ ཕོག་མ་ཕོག་ ཞིབ་དཔྱད་འབད།

༣-༢

སྦྱོང་དེབ་ནང་གི་སྦྱོང་ལཱ་༢ པ་ སྒྲོམ་ནང་གི་ཡི་གུ་དང་འདྲ་མི་ རྗོད་ཚིག་ནང་ཡོད་མི་ལུ་ རྟགས་བཀལ་ནི་

འདི་ བཀོད་རྒྱ་བྱིན་ཞིན་ན་ལས། རྗོད་ཚིག་བར་ན་ག་ཏེ་ཡོདཔ་ ཁོང་ར་ལུ་འཚོལ་ཏེ་ བཀལ་བཅུག། ཞིབ་
དཔྱད་འབད་དེ་ མ་ཕོག་པ་ཅིན་ བཅོ་ཁ་རྐྱབ་བྱིན།
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ོབ༌ ོན༌ལག༌དེབ།
སྦྱོང་ལཱ་བཞི་པ་ - ལྷག་ནིའི་སྦྱང་བ།
༤-༡

ཨང་༡ ནང་གི་མིང་ཚིག་ཚུ་ རེ་རེ་བཞིན་དུ་ལྷག་སྟེ་ དོན་དག་བཤད་བྱིན། དེ་ལས་ ལྷབ་མི་ཁོང་ར་ཚུ་ལུ་

རེ་རེ་བཞིན་དུ་འབད་ ལྷག་བཅུག་ཞིན་ན། དོན་དག་ཡང་རེ་རེ་བཞིན་དུ་ སླབ་བཅུག།
༤-༢

ཨང་༢ པ་ནང་གི་རྗོད་ཚིག་ཚུ་ ཚར་གཅིག་ལེགས་ཤོམ་འབད་ ལྷག་བྱིན། དེ་གི་སྐབས་ལུ་ལྷབ་མི་ཚུ་ ཁོང་

རའི་ ལྷབ་དེབ་ནང་བལྟ་བཅུག། དེ་ལས་ དོན་དག་ཡང་བཤད་བྱིན། དེ་གི་ཤུལ་ལས་ ལྷབ་མི་ཚུ་རེ་རེ་
འབད་

ལྷག་བཅུག། འོག་གི་བློ་ཟེ་འདི་ ཚར་གཅིག་ལྷག་སྟེ་ དོན་དག་བཤད་བྱིན། དེ་ལས་ གདངས་

འབད་ འཐེན་བྱིན་པའི་ ཤུལ་ལས་ ཆ་མཉམ་གཅིག་ཁ་འབད་ འཐེན་བཅུག། ལྷག་ནི་གི་སྦྱང་བའི་དོན་ལུ་

ལྷག་ཚུགས་མི་ཚུ་ལུ་ རེ་རེ་འབད་ལྷག་བཅུག། གཞན་ཚུ་ ལེགས་ཤོམ་འབད་ ཉན་བཅུག།

ང་བཅས་འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་། འོང་འབབ་བཟོ་ནིའི་རྒྱུ་ཅ་ལ། གཞན་ལས་འཚོལ་ཏེ་ཉོ་མི་དགོ། རང་གི་ནགས་
ཚལ་ནང་ལུ་ཡོད། སྦ་དང་སྤ་ཚར་ཤིང་གི་རིགས། ནགས་ཚལ་ནང་ལས་དགོ་ཚད་བསྟུན། ལེན་ཏེ་རང་སོའི་ལག་རྩལ་
ལས། འབབ་ཁུངས་རང་གིས་བཟོ་ཆོགཔ་ཨིན། པ་ལང་བང་ཅུང་ཟླ་པ་ཚུ། ཕྱི་བལྟ་བའི་བཟོ་རྣམ་ལེགས་པ་ལུ། ནང་
ཆང་དང་སྤགས་ཀྱིས་བཀང་སྟེ་འབདན། སྤྲོ་བཏོན་པའི་རྒྱན་ཆ་འདི་ར་དགའ།

སྦྱོང་ལཱ་ལྔ་པ་ ༥-༡

བྲི་ནིའི་སྦྱང་བ།

ཝ་ཟུར་ཅན་གྱི་ཡི་གུ་བྲི་ནི་ སྦྱང་བ་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ སྦྱོང་དེབ་ནང་གི་སྦྱོང་ལཱ་༣ པ་འབད་བཅུག།

༥-༢

ཨང་༣ པ་ནང་གི་ཚིག་ཚུ་ དཔྱེ་བལྟ་སྟེ་ འབྲི་དེབ་ནང་ བྲི་བཅུགཔ་ད། ཡི་གུ་བཀལ་ཐངས་ཚུ་ སྟོན་དགོ།

༥-༣

ཨང་༤ རྗོད་ཚིག་བྲི་ནི་འདི་ཡང་ ལེགས་ཤོམ་འབད་འབྲི་དེབ་ནང་ བྲི་བཅུག་ཞིནམ་ལས་ ཁོང་ར་ལུ་ཚར་

༥-༤

གཅིག་ ལྷག་བཅུག།

ཨང་༥ པ་ སྒྲོམ་ནང་གི་མིང་ཚིག་ཚུ་ རྗོད་ཚིག་གི་བར་ན་ བཙུགས་ནི་འདི། ཁོང་ར་ལུ་བཀོད་རྒྱ་བྱིན་ཏེ་ བྲི་
བཅུག་ཞིནམ་ལས་ རེ་རེ་འབད་ ལྷག་བཅུག། ཁོང་ར་ལུ་ དོན་དག་ཡོད་མེད་དྲི་བ་འབད། འཛོལ་མི་ཚུ་

ལོག་ཅི་ར་ བྲི་བཅུག།
༥-༥
༥-༦

ཨང་༦ པ་ ནང་གི་མིང་ཚིག་བཙུགས་ཏེ་ རྗོད་ཚིག་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་ མིང་ཚིག་གི་དོན་དག་ བཤད་བྱིན། དེ་
ལས་ཁོང་ར་ལུ་ རྗོད་ཚིག་འབྲི་དེབ་ནང་ལུ་བཟོ་བཅུག། ཞིབ་དཔྱད་འབད་དེ་ འཛོལ་མི་ཚུ་བཅོ་ཁ་རྐྱབ་ཏེ་བྱིན།

ཨང་༧ པ་ནང་ བདེན་རྫུན་གྱི་རྟགས་བཀལ་ཐངས་འདི་ བཀོད་རྒྱ་བྱིན་ཏེ་ ཁོང་ར་ལུ་ སྦྱོང་དེབ་ནང་ལུ་
བཀལ་བཅུག།

༥-༦

ཨང་༨ པ་ནང་ ཅ་ལ་གི་མིང་ཚུ་ མིང་དང་པར་སྦྲགས་ཏེ་ ངོ་སྤྲོད་འབད་ཞིནམ་ལས། ཁོང་ར་ལུ་ ལྷག་སྟེ་

ངོས་འཛིན་ འབད་བཅུག།
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ོབ༌ ོན༌ལག༌དེབ།
སྦྱོང་ལཱ་དྲུག་པ་ - དུས་ཚོད་ངོས་འཛིན།
༦-༡

ཨང་༩ པ་ཆུ་ཚོད་རྩིས་ཐངས་ཚུ་ པར་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ངོ་སྤྲོད་འབད།

༦-༢

ཉིན་ཞག་རྩིས་ཐངས་ཚུ་ ལྷག་བྱིན་ཏེ་ ཁ་གསལ་འབད་བཤད།

སྦྱོང་ལཱ་བདུན་པ་ - རྩིས།
༧-༡

ཨང་༡༠ པ་ནང་གི་རྩིས་བཏོན་ནི་ཚུ་ ལེགས་ཤོམ་འབད་ ལྷག་བཅུག་ཞིནམ་ལས་ ལན་འབྲི་དེབ་ནང་གི་
སྒྲོམ་ནང་ བྲི་བཅུག། ཀྲིག་ཀྲི་འབད་ མ་ཕོག་པ་ཅིན་ ལོག་སྟེ་བཏོན་བཅུག།

སྟོན་ཚན་ཉི་ཤུ་པའི་བཅུད་དོན།

ལྷབ་མི་ཚུ་གིས་ སྟོན་ཚན་ཉི་ཤུ་པ་ ལག་བཟོ་གི་སྐོར་ལས་ ལས་དོན་དང་སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཤེས་ཚུགས་མ་ཚུགས་ དབྱེ་

ཞིབ་འབད་ནིའི་དོན་ལས འོག་གི་གནད་དོན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ལག་ལེན་འཐབ།
༡

སྟོན་ཚན་༢༠ པའི་ནང་ལས་ཁྱེད་ཀྱིས་ གནད་དོན་མ་འདྲཝ་ ག་ཅི་ར་ཧ་གོ་ཡི་གོ?

༣

ལག་བཟོ་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ ལྷབ་ཚར་ཞིན་ན། ཁྱེད་ རང་སོ་སོའི་ཁ་ཐུག་ལས་ ག་དེ་སྦེ་འབད་ནི་གི་ མནོ་

༢

གནད་དོན་དེ་ཚུ་གིས་ ཁྱོད་ལུ་ཕན་གནོད་ག་དེ་སྦེ་འོང་ནི་མས་གོ?
བསམ་ འཆར་ཡི་གོ?

དང་ལེན།

གལ་སྲིད་ ལྷབ་མི་ཚུ་གིས་ ཧ་ལེགས་ཤོམ་འབད་མ་གོ་བ་ཡོད་པ་ཅིན་ ལོག་ཅི་ར་བཏོན་ཏེ་ ལེགས་ཤོམ་འབད་ཤེས་བཅུག། ཆ་
མཉམ་གྱིས་ཤེས་པས་ མནོ་བ་ཅིན། དེབ་རིམ་གཉིས་པའི་ སྟོན་ཚན་ཉེར་གཅིག་པར་སྤོ་ནི་གི་ གསལ་བཤད་འབད་དགོཔ་ཨིན་
ནོ།།

སྟོན་ཚན་ཉི་ཤུ་པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་གི་དོན་དག་འགྲེལ་བཤད།
མིང་ཚིག།

འགྲེལ་བཤད།

ཀྭ་ཡེ

- དབའི་ལྟོ་ཚང་ཟེར་འབོ་ནི་ལུ་སླབ་ཨིན། ཀྭ་ལས་ག་ཏེ་ཡོད་གོ།

གྲྭཚང་

- དགེ་སློང་གི་གྲྭ་ཚང་།

བཟོ་གྲྭ་

- ཤིང་གི་བཟོ་གྲྭ། ལྕགས་ཀྱི་བཟོ་གྲྭ

བྱིན་པའི་ཉྭ་

- རྐང་མའི་བྱིནམ་ཐག་གི་ཉྭ།

དྭངས་ཆུ་

- དབང་འདུས་རྫོང་ཁག་ལུ་ གཡུས་ཀྱི་མིང་དྭངས་ཆུ་དང་ཆུའི་མིང་ དྭངས་ཆུ་ཟེར་ཡོད།

སློབ་གྲྭ་

- ལྷབ་མི་ཚུ་དཔེ་ཆ་ལྷབ་སའི་སློབ་གྲྭ།

དྭགས་པ་

- དྭགས་པ་ཟེར་ ཡུལ་དང་གཅིག་ཁར་སྦྱར་བའི་མིའི་མིང་།

དྭཝ་བུཚ་

- ཨཔ་དང་ཨའི་མེད་པའི་བུཚ།

རྭཝ་

- ནོར་སེམས་ཅན་གྱི་མགུ་ཏོ་ཁའི་རྭཝ།
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ཁམས་དྭངས་

༢༡-

- བཞེས་སྒོ་ཁམས་དྭངས་པས། ས་ཁམས་དྭངས་པས།

དྲྭ་མིག་

- ལྕགས་ཀྱི་དྲྭ་མིག། ཚར་གྱི་དྲྭ་མིག།

རི་དྭགས་

- རི་དྭགས་སེམས་ཅན།

ཡི་དྭགས་

- བཟའ་ནི་འཐུང་ནི་མེན་པའི་ཡི་དྭགས།

དྲྭཝ་

- ཉ་གཟུང་ནིའི་དྲྭཝ།

རྩྭ་

- སྤང་ནང་གི་རྩྭ། རྩྭ་འབྲོག་ནང་གི་རྩྭ།

རྩྭ་འབྲོག་

- ནོར་གྱི་རྩྭ་འབྲོག།

རྩྭའི་ལྡུམ་ར་

- རྩྭ་བཙུགས་པའི་ལྡུམ་ར།

ཚྭ་

- ཇ་དང་ཐུགཔ་ཚུ་ནང་བླུག་ནིའི་ཚྭ།

གསལ་བྱེད་ཚྭ་

- ཟ་འཐུངཚུ་ནང་བཏབ་པའི་ཚྭ།

ཞྭམོ་

- རྒྱ་ཞྭམོ། ཨོམ་སོ་ཞྭམོ།

ཟྭ་ཆག་

- ཧོན་ལྡུམ་ཟྭ་ཆག།

ཤྭ་བ་

- སེམས་ཅན་ཤྭ་བ། ཤཝ།

སྟོན་ཚན་ཉེར་གཅིག་པ། ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་ཁབ།
ལས་དོན་དང་སྦྱོང་ལཱ།
སྟོན་ཚན་ཉེར་གཅིག་པ་འདི་ ལྷབ་ཚལཝ་ད་ ལྷབ་མི་ཚུ་གིས:༡

རང་གི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྐོར་ལས་ཤེས་ཚུགས།

༢

རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ རྩ་བ་གསུམ་གྱི་དབྱེ་བ་དང་ དེ་ལུ་ཐ་དམ་ཚིག་བསྟེན་དགོཔ་ གལ་ཆེ་བའི་སྐོར་ལས་ ཧ་གོ་

༣

གོང་གི་མིང་ཚིག་དང་བརྗོད་པ་ཚུ་གི་ གོ་དོན་དང་བཅས་ འབྲི་རྩོམ་འབད་ཚུགས།

༤

ཨང་རྩིས་ རིང་ཐུང་གི་ཚད་རྩིས་དང་ མང་ཉུང་གི་ཚད་རྩིས་ཚུ་ ཤེས་ཚུགས།

༥

ཚུགས།

ཕལ་ཁའི་གྱངས་ཁ་ཚུ་ ཨང་རྩིས་ནང་ ཕབ་ཚུགས།

སྦྱོང་ལཱ་དང་པ་ - པར་གྱི་ངོ་སྤྲོད།
༡-༡

༡-༢

སྟོན་ཚན་ཉེར་གཅིག་པ་འདི་ ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྐོར་ལས་ཨིན་པའི་ ངོ་སྤྲོད་འབད།

ལྷབ་མིའི་དཔེ་དེབ་༢༠ པའི་མགུ་ལུ་ཡོད་མི་ ས་ཁྲའི་པར་འདི་ སྟོན་ཞིནམ་ལས་ ང་བཅས་རའི་ཁྱིམ་ཚང་

རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་གི་མིང་དང་ ལོ་རྒྱུས་དུམ་གྲ་རེ་ སླབ་བྱིན།
༡-༣

༡-༤

ཁྱིམ་ཚང་ རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ མཐུན་ལམ་དང་ ཚོང་འབྲེལ་ཡོད་མེད་ཀྱི་ དྲི་བ་ཚུ་དྲིས་ཏེ་བལྟ་དགོ།

འབྲུག་གི་རྩ་བ་༣ གྱི་སྐོར་ལས་ དབྱེ་བ་བཤད་དེ་བྱིན་ནི་ དེ་ལུ་ཐ་དམ་ཚིག་བསྟེན་དགོཔ་ གལ་ཆེ་བའི་སྐོར་
ལས་ བཅུད་བསྡུས་ཏེ་སླབ་བྱིན།

ཤོག་གྲངས་ 125 / 178

ོབ༌ ོན༌ལག༌དེབ།
སྦྱོང་ལཱ་གཉིས་པ - མིང་ཚིག་ཚུ་གི་ངོ་སྤྲོད།
༢-༡

འབྲུག་རྒྱ་ནག་ རྒྱ་གར་ཟེར་མི་ཚུ་ གོ་རིམ་བཞིན་དུ་ རེ་རེ་འབད་ལྷག་ནི་སྟོན་དགོ།

༢-༡

ཚིག་དེ་ཚུ་ ལྷག་ཚུགས་ག་མི་ཚུགས་ རེ་རེ་བཞིན་དུ་བལྟ་དགོ། དེ་གི་དོན་ལུ་ སྟོན་ཆས་ཤོག་གུ་གྲུ་བཞིམ་
ཤོག་བྱང་གུ་

འབྲུག་རྒྱ་ནག་ཟེར་མི་ཚིག་འདི་ཚུ་གེ་ར་བྲིས་ཞིན་ན།

ཆ་མཉམ་ལུ་

ཁྱབ་ཚུགསཔ་འབད་

བཀྲམ། ཚིག་དེ་ཚུ་ལས་ ག་འབད་རུང་ གཅིག་བྱང་ཤིང་གུ་ བྲི་ནི་དང་། དེ་མེན་རུང་ ཤོང་བྱང་སྟོན་ཏེ་
ཚིག་དེ་དང་ ཅོག་འཐདཔ་ག་ལུ་ཡོད་ག? ཟེར་ དྲིས་ཞིན་ན་ལྷག་བཅུག།
༢-༣

༢-༤

ཚིག་ལྷག་ནི་ ཤེས་ཞིནམ་ལས་ ཚིག་གི་དོན་དག་ཚུ་ མ་ཤེས་ཚུན་ཚོད་ རེ་རེ་བཞིན་དུ་ བཤད་དེ་བྱིན་དགོ།

སྟོན་ཚན་ཉེར་གཅིག་པའི་ ཞབས་ཁྲ་འདི་སྟོན་བྱིན།

སྨན་ལྗོངས་འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཁབ།། རང་དབང་རང་བཙན་ཡོདཔ་ལས།། མངའ་འབངས་མི་སེར་ག་ར།། དགའ་བ་སྐྱིད་པ་
ཡོད་གོ། འབྲུག་གི་རྒྱལ་ས་ལྟེ་བ།། ཐིམ་ཕུ་བཀྲ་ཤིས་ཆོས་རྫོང་།། སྔོན་འབྱོན་གོང་མའི་ཐུགས་རྗེས།། ཡར་རྒྱས་གོང་
འཕེལ་སོང་ཡོད།། ཆོས་སྲིད་ལུགས་གཉིས་བསྟན་པ།། སྐྱོང་མི་མི་དབང་རྒྱལ་པོ།། འཇིགས་མེད་གེ་སར་དབང་ཕྱུག།
དཔོན་གྱི་སྐལ་བ་བཟང་སོང་།།

སྦྱོང་ལཱ་གསུམ་པ་ - ཡིག་རྒྱུགས་ལྷག་ནིའི་སྦྱང་བ།།
༣-༡

ཨང་༡ པ་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཟེར་མི་ ཡིག་རྒྱུགས་འདི་དང་པ་ར་ སློབ་དཔོན་རང་གིས་ ལེགས་ཤོམ་འབད་

ལྷག་བྱིན་དགོ། དེའི་སྐབས་ལུ་ ཁོང་ལྷབ་མི་ཚུ་ཉན་བཅུག། དེ་ལས་ ཁོང་ཚུ་ལུ་ ལྷག་བཅུག་དགོ། ལྷག་
ཤེས་ཞིནམ་ལས་ དྲི་བ་ཐུང་ ཀུ་རེ་བཟོ་སྟེ་ བྱང་ཤིང་ཁར་བྲིས་ཏེ་ སྟོན་བྱིན། ལན་ ཁོང་ཚུ་གིས་བཟོ་སྟེ་
བྲི་བཅུག།

སྦྱོང་ལཱ་བཞི་པ་ - ཡི་གུ་བྲི་ནིའི་སྦྱང་བ།
༤-༡

ཨང་༢ པ་འོག་གི་མིང་ཚིག་ཚུ་ འདྲ་བཤུས་རྐྱབ་ཟེར་མི་འདི་ ལྷབ་མི་ཁོང་ར་ཚུ་གི་ འབྲི་དེབ་ནང་ འདྲ་
བཤུས་རྐྱབ་བཅུག་ཞིནམ་ལས། རེ་རེབཞིན་དུ་ ཞིབ་དཔྱད་འབད་དགོ།

སྦྱོང་ལཱ་ལྔ་པ་ - ལྷག་ནིའི་སྦྱང་བ།
༥-༡

ཨང་༣ ནང་ ཡོད་མི་ཡིག་རྒྱུགས་འདི་ ལེགས་ཤོམ་འབད་ ལྷག་བྱིན་དགོ། དེ་ལས་ གོ་བ་སླབ་བྱིན།

སྦྱོང་ལཱ་དྲུག་པ་ - ཡི་གུ་བྲི་ནིའི་སྦྱང་བ།
༦-༡

ཨང་༤ པ་ནང་འོག་གི་རྗོད་ཚིག་ཚུ་ འབྲི་དེབ་ནང་ལུ་ འདྲ་བཤུས་རྐྱབ་ཟེར་མི་འདི་ཚུ་ བྱང་ཤིང་གུ་བྲིས་ཏེ་

སྟོན་བྱིན་ནི།
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ོབ༌ ོན༌ལག༌དེབ།
སྦྱོང་ལཱ་བདུན་ - ལྷག་ནིའི་སྦྱང་བ།

༧-༡

ཨང་༥

པ་སྦྱོང་ལཱ་གསུམ་པ་དང་ ལྔ་པའི་སྟོན་ཐངས་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ ལྷག་ནིའི་སྦྱང་བ་བྱིན། འདི་གི་

སྐབས་ལུ་ སློབ་སྟོན་པ་གིས་ ལྷབ་མི་ཚུ་ལུ་ ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་ཁབ་ ཟེར་མི་ཡིག་རྒྱུགས་འདི་ ལྷག་བཅུག་
ཞིནམ་ལས། ང་ཉ་ན་མ་ ར་ དང་ས་ ལ་མགོ་བཀལཝ་ད་ རྗོད་སྒྲ་སྲ་ཀྲག་འབད་ འཐོན་མི་མིང་ཚིག་ཚུ་
འཚོལ་ཏེ་ འདྲ་བཤུས་རྐྱབ་བཅུག། འདི་ བཟུམ་འབད་ པ་ཕ་བ་ ལུ་ཡ་བཏགས་སྦྱརཝ་ད་ མཆུ་བཙུམ་

དགོཔ་དང་ བཙུམ་མ་དགོ་པའི་ མིང་ཚིག་ཚུ་ འཚོལ་ཏེ་ བྲི་བཅུག། དེ་ལས་ སློབ་སྟོན་པ་གིས་ མིང་ཚིག་
ཚུ་ལེགས་ཤོམ་འབད་ དབྱེ་བ་དཔྱད་དེ་ ལེགས་བཅོས་འབད་ བྱིན་དགོ།
སྦྱོང་ལཱ་བརྒྱད་པ་ - ཡི་གུ་བྲི་ནིའི་སྦྱང་བ།
༨-༡

ཨང་༦ པ་ནང་འོག་གི་ཚིག་ཚུ་གིས་ རྗོད་ཚིག་བཟོ་ཟེར་མི་འདི་ སློབ་དཔོན་གྱིས། དཔེར་ན། རྒྱལཔོ་གིས་
བཀའ་གནང་ཡི་ ཟེར་མི་གཅིག་བྲིས་བྱིན་ཞིནམ་ལས། ཚིག་གཞན་ཚུ་ཁོང་ར་གིས་ འབྲི་དེབ་ནང་ལུ་ བཟོ་
བཅུག་སྟེ་ ཞིབ་དཔྱད་འབད་དེ་བལྟ།

སྦྱོང་ལཱ་དགུ་པ་ - གནད་དོན་གལ་ཅན་སེམས་ཁར་བཞག་དགོཔ།
༩-༡

ཨང་༧ པ་ནང་རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་ གནད་དོན་གལ་ཅན་ ཤེས་དགོཔ་ཚུ། ཁོང་ར་ལུ་ ལྷག་བཅུག་ཞིནམ་ལས་

སེམས་ཁར་ ངེས་བཅུག།

སྦྱོང་ལཱ་བཅུ་པ་ - ཡི་གུ་བྲི་ནིའི་སྦྱང་བ།
༡༠-༡

ཨང་༨ པ་ནང་ ལྟག་གི་ཡི་གུ་ཚུ་ འདྲ་བཤུས་རྐྱབ་ཟེར་མི་འདི་ ཁོང་ར་གི་འབྲི་དེབ་ནང་ འདྲ་བཤུས་རྐྱབ་
བཅུག་སྟེ་ ཞིབ་དཔྱད་འབད་དགོ།

སྦྱོང་ལཱ་བཅུ་གཅིག་པ་ - གང་དྲན་འབྲི་རྩོམ།
༡༡-༡

ཨང་༩ པ་ནང་ང་བཅས་རའི་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྐོར་ལས་ རྗོད་ཚིག་ལྔ་བྲིས་ ཟེར་མི་འདི། ལྷབ་མི་ཁོང་ར་ཚུ་
གིས་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྐོར་ལས་ སེམས་ཁར་གང་དྲན་མི་གི་ རྗོད་ཚིག་ལྔ་ འབྲི་དེབ་ནང་བྲི་བཅུག།

༡༡-༢

ཨང་༡༠ པ་རང་ར ་སོ་སོའི་རྗོང་ཁག་དང་ རྒེད་འོག་གཡུས་ཚུ་གི་མིང་ ཁོང་ར་ཚུ་གི་འབྲི་དེབ་ནང་ བྲི་བཅུག་
དགོ། དེ་ལས་ རེ་རེ་བཞིན་དུ་ ཞིབ་དཔྱད་འབད་དེ་བལྟ་དགོ།

སྦྱོང་ལཱ་བཅུ་གཉིས་པ་ - རྩིས་རྐྱབ་ནིའི་སྦྱང་བ།
༡༢-༡
༡༢-༢

ཨང་༡༡ ནང་ང་བཅས་ར་ རིང་ཐུང་ཚད་ཀྱི་སྐོར་ལས་ ལྷབ་གེ་ཟེར་མི་འདི་ ཧེ་མ་ལྷག་ནིའི་ སྦྱང་བ་འབད་

ཞིནམ་ལས། དེ་ལས་ རྩིས་རྐྱབ་ཐངས་ བྱང་ཤིང་གུ་བྲིས་ཏེ་ ཁ་གསལ་འབད་བཤད་བྱིན།
ཨང་༡༢ པ་ནང་གི་རྩིས་ཚུ་ ཁོང་ར་གི་འབྲི་དེབ་ནི་ལུ་སྟོན་བཅུག་སྟེ་ ཞིབ་དཔྱད་འབད།
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ོབ༌ ོན༌ལག༌དེབ།
སྦྱོང་ལཱ་བཅུ་གསུམ་པ་ - ཆུའི་རིགས་འཇལ་ནི་གི་ཚད་རྩིས།
༡༣-༡

ཨང་༡༣ ཆུའི་རིགས་འཇལ་ནི་ཚད་ཀྱི་སྐོར་ དང་པ་ལྷག་བཅུག་ཞིནམ་ལས། རྩིས་རྐྱབ་ཐངས་ བྱང་ཤིང་གུ་
བྲིས་ཏེ་སྟོན་བྱིན།

༡༣-༢

དེ་ལས་ དྲི་བ་བཀོད་དེ་ དྲི་ལན་ ཨང་༡༤ པ་ནང་གི་སྦྱང་བ་ཚུ་རང་གི་འབྲི་དེབ་ནང་བྲི་བཅུག་སྟེ་ ཞིབ་

དཔྱད་འབད་ བཅུག།

སྦྱོང་ལཱ་བཅུ་བཞི་པ་ - གྱངས་ཁ་རྩིས་ཐངས་སྐོར།
༡༤-༡

ཨང་༡༥ པ་ནང་གི་རྩིས་ཚུ་ བཤད་པ་རྐྱབ་སྟེ་ སྟོན་བྱིན་ཞིན་ན་ ཧ་གོ་བཅུག། དེ་ལས་༡༦ ནང་གི་གྲངས་

གནད་ འབྲི་ཐངས་ཀྱི་སྦྱང་བ་དང་གཅིག་ཁར་ ཁ་ལས་སླབ་ཐངས་ཚུ་ཡང་ལེགས་ཤོམ་འབད་སྟོན་བྱིན་ཏེ་
ཤེས་བཅུག།

སྦྱོང་ལཱ་བཅོ་ལྔ་པ་ - གྱངས་ཁ་རྩིས་ཐངས་སྐོར།
༡༦-༡

འབྲུག་རྒྱལ་ལྔ་པ་

སྐུ་ན་ཕྲ་བའི་སྐོར་ལས་

ཡིག་རྒྱུགས་འདི་ལེགས་ཤོམ་འབད་ལྷག་བཅུག་ཞིནམ་ལས།

སྐུ་ཡོན་ག་ཏེ་ར་ སྦྱངས་ནུག་ག? ཆ་འབད་བཞག་ཞིནམ་ལས་ ཐོ་བཏོན་བཅུག། དེ་གི་ཤུལ་ལས་ དོ་རུང་ར་

ལྷག་བཅུག་ཞིནམ་ལས། ཕྱག་འགན་ ག་ཅི་ར་བཞེས་ནུག་ག? བྲི་བཅུག།
༡༦-༢ རྒྱལ་པོའི་ཕྱག་འགན་བཞེས་ཡོད་པའི་སྐོར་ལས་ ཡིག་རྒྱུགས་འདི་ལྷ་བཅུག་ཞིནམ་ལས། མི་མང་ལུ་གསུང་
བཤད་ག་དེ་སྦེ་གནང་ནུག?ཡིག་རྒྱུགས་འདི་སྐད་བཏོན་ཏེ་ལེགས་ཤོམ་འབད་ལྷག་བཅུག་ཞིནམ་ལས།
ཚིག་གི་རྗོད་སྒྲ་དང་ སྐད་ཀྱི་ སེང་ཕབ་ཚུ་ བཅོ་ཁ་རྐྱབ་བྱིན། ཡིག་རྒྱུགས་ འདི་ནང་ལས་ ཕྱི་མི་ཚུ་དང་

དྲིས་ལན་གྱི་སྐབས་ ཕྱི་མི་ཚུ་གིས་སླབ་མི་ཚུ་ འདྲ་བཤུས་རྐྱབ་སྟེ་ བྲི་བཅུག།

དྲན་གསོ། སློབ་སྟོན་པ་གིས་ དྲི་བ་ཚུ་བཟོ་བཀོད་འབད་དེ་ ལན་ཚུ་བྲི་བཅུག་ནི་དང་། ས་སྟོང་བསུབ་ནི་ རྗོད་ཚིག་

བཟོ་ནི་ཚུགི་ སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་ འབད་བཅུག་དགོཔ་ཁག་ཆེ།

སྟོན་ཚན་ཉེར༌གཅིག༌པའི་བཅུད་དོན།
ལྷབ་མི་ཚུ་གིས་ སྟོན་ཚན་ཉེར་གཅིག་པ་ ང་བཅས་རའི་རྒྱབ་ཁབ་ཀྱི་སྐོར་ལས་ ལས་དོན་དང་སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཤེས་

ཚུགས་མ་ཚུགས་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནིའི་དོན་ལས་ འོག་གི་གནད་དོན་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ།
༡

སྟོན་ཚན་༢༡ པའི་ནང་ལས་ཁྱེད་ཀྱིས་ གནད་དོན་མ་འདྲཝ་ག་ཅི་ར་ཧ་གོ་ཡི་གོ?

༢

གནད་དོན་དེ་ཚུ་གིས་ ཁྱོད་ལུ་ཕན་གནོད་ ག་དེ་སྦེ་འོང་ནི་མས་གོ?

༣

ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྐོར་ལས་ ལྷབ་ཚར་ཞིན་ན་ ཁྱེད་རའི་ཁ་ཐུག་ལས་ ག་དེ་སྦེ་འབད་ནི་གི་ མནོ་
བསམ་འཆར་ཡི་གོ?
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ོབ༌ ོན༌ལག༌དེབ།
དང་ལེན།

གལ་སྲིད་ ལྷབ་མི་ཚུ་གིས་ ཧ་ལེགས་ཤོམ་འབད་ མ་གོ་བ་ཡོད་པ་ཅིན་ དོ་རུང་བཏོན་ཏེ་ ལེགས་ཤོམ་འབད་ཤེས་བཅུག། ཆ་
མཉམ་གྱིས་ཤེས་པས་མནོ་བ་ཅིན། ནངས་པ་ལས་ དེབ་རིམ་གསུམ་པའི་ སྟོན་ཚན་ཉེར་གཉིས་པ་ལུ་ སྤོ་ནིའི་སྐོར་ལས་ གསལ་

བཤད་འབད་ནི།

སྟོན་ཚན་ཉེར༌གཅིག༌པའི་ཚིག་ཚུ་གི་དོན་དག་འགྲེལ་བཤད།
མིང་ཚིག།

འགྲེལ་བཤད།

འབྲུག་

-

འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ། འབྲུག་རྒྱལ་པོ། འབྲུག་མི།

རྒྱ་ནག་

-

རྒྱ་ནག་རྒྱལ་ཁབ། རྒྱ་མི།

བོད་

-

བོད་ལྷ་ས། བོད་གངས་ཅན་ལྗོངས།

ནེ་པཱལ་

-

ནེ་པཱལ་རྒྱལ་ཁབ། བལ་ཡུལ།

བར་མ་

-

བར་མ་རྒྱལ་ཁབ།

ཤ་ཚ་

-

ཤ་ཚ་ནི། སྡི་ཆེ་ནི།

ཧིང་ཚ་

-

ཧིང་ཚ་ནི།

ཤ་ཞེན་

-

ཤ་ཚ་ཧིང་ཚ་འབད་ནི།

རྒྱལ་རྒྱུད་

-

འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ རྒྱལ་རྒྱུད་རྒྱལ་ཁབ་ཨིན།

དང་ཕུ་

-

ཧེ་མ།

ལུང་ཕྱོགས་

-

-

ལུང་ཕྱོགས་སོ་སོའི་མི།

ལེགས་ཤོམ་ལུ་གོ་ནི།

རྒྱ་ཚད་

-

སའི་རྒྱ་ཚད།

ཞབས་དྲུང་

-

ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ།

ལུགས་གཉིས་

-

ཆོས་སྲིད་ལུགས་གཉིས། རྒྱལ་སྲིད་དང་ཆོས་སྲིད།

སྡེ་སྲིད་

-

སྡེ་སྲིད་རིམ་འབྱོན།

རྒྱལ་གཞུང་

-

རྒྱལ་པོའི་གཞུང་།

རྒྱ་གར་

བང་ལ་དེཤ་
རྒྱལ་ས་

རྒྱལ་གཅེས་

དབུ་འཛིན་

དཔལ་ལྡན་

ཆོས་སྲིད་

ནང་འཁྲུག་

-

-

-

-

-

-

-

རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱལ་ཁབ། རྒྱ་གར།

བང་ལ་དེཤ་རྒྱལ་ཁབ།

འབྲུག་གི་རྒྱལ་ས་ལྟེ་བ་ཐིམ་ཕུ་ཨིན།

རྒྱལ་ཁབ་ལུ་ཤ་ཚ་ནི།

རྒྱལ་ཁབ་དང་ གཞུང་གི་དབུ་འཛིན།

ཆོས་དང་སྲིད། ཆོས་དང་འཇིག་རྟེན།

བྱེལཝ་ནང་འཁྲུག་ལང་ནི།
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ོབ༌ ོན༌ལག༌དེབ།
དགེ་འདུན་པ་

-

-

འབྲུག་རྒྱུད་འཛིན་གྱི་རྒྱལ་པོ།

སྐུ་ཐོག་

-

ངོ་ཐོག་གི་ཞེ་ས།

མཉམ་འབྲེལ་

-

ག་ར་གཅིག་ཁར་འབྲེལ་བ་འབད་ནི།

ལམ་སྟོན་

-

ལེགས་པའི་ལམ་སྟོན་མི།

གུས་ཞབས་
འབངས་

-

-

ལྷ་དང་བླ་མ་ཚུ་ལུ་གུས་ཞབས་འབད་ནི།

རྩ་བ་གསུམ་

-

འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ། རྒྱལཔོ། མི་སེར།

གྱོན་ཆས་

རྒྱལ་ཡོངས་

-

-

གྱོན་ནིའི་གོ་ལ་ཚུ།

སྐད་ཡིག་

-

རང་ར་སོ་སོའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྐད་ཡིག།

བསམ་སྦྱོར་

-

-

སེམས་ཀྱི་བསམ་པ་དང་ སྦྱོར་བ་ལག་ལེན།

རྒྱལ་ཁབ་སོ་སོའི་ཆགས་ཚུལ།

དུས་རབས་

-

ལོ་བརྒྱ་གི་ དུས་རབས་གཅིག།

ཁྲི་རབས་

-

སྡེ་སྲིད་ཁྲི་རབས་དང་ རྗེ་མཁན་ཁྲི་རབས་ཚུ།

རྒྱུད་འཛིན་གྱི་རྒྱལ་པོ་

ཡང་དག་

ཆགས་གནས་

-

དགེ་སློང་།

ལེགས་ཤོམ།

འབངས་མི་སེར།

རྒྱལ་ཁབ་མཐའ་དབུས་མེད་པ་ལུ།

ཕྲ་

-

ཆུང་ཀུ། ཕྱ་སི་སི།

ལྟེ་བ་

-

སྦུག།

དབུས། གཞུང་།
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ོབ༌ ོན༌ལག༌དེབ།
སློབ་སྟོན་ལག་དེབ།

གཞི་རིམ་ཤེས་ཡོན།
དེབ་རིམ་༣ པ།

(སྟོན་ཚན་༢༢ པ་ལས་༣༥ པ་ཚུན༌)

གཞི་རྟེན་དང་འཕྲོ་མཐུད་ཤེས་ཡོན་སྡེ་ཚན།
ན་ལོན་དང་མཐོ་རིམ་ཤེས་ཡོན་ལས་ཁུངས།
ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག།
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ོབ༌ ོན༌ལག༌དེབ།
༢༢-

སྟོན་ཚན་ཉེར་གཉིས་པ།

ཀུན་དང་མཐུན་ལམ་དགོ།

ལས༌དོན༌དང༌སྦྱོང༌ལཱ།
སྟོན་ཚན་ཉེར་གཉིས་པ་འདི་ ལྷབ་ཚརཝ་ད་ སློབ་སྦྱོང་འབད་མི་ཚུ་གིས:༡.

མཐུན་ལམ་འདི་ཡོད་པ་ཅིན་ ལཱ་ག་ཅི་ར་འབད་རུང་ འཇམ་ཏོག་ཏོ་འབད་ འགྲུབ་ཚུགས་ནི་ ཨིནམ་ཤེས་

ཚུགས།
༢.

མཐུན་ལམ་དེ་གིས་ ནང་མི་དང་ ལྟ་ལྟོ་ཚང་ ཁྱིམ་ཚང་གདང་རས་ཀྱི་བར་ན་ མཉམ་འབྲེལ་ལེགས་ཤོམ་འོང་

༣.

མཐུན་ལམ་ ག་དང་ཅིག་ར་བཞག་དགོཔ་ གལ་ཆེཝ་ཨིན་ན? དེའི་སྐོར་ལས་ ཧ་གོ་ཚུགས།

༤.

བརྗོད་དོན་ དེ་དང་འབྲེལ་བའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ འབྲི་ལྷག་དང་གོ་དོན་ཤེས་ཚུགས།

ནི་ཨིནམ་ཧ་གོ་ཚུགས།

སྦྱོང་ལཱ་དང་པ་ - དོན་ཚན་ངོ་སྤྲོད།
༡.༡

༡.༢

པར་དེ་ལུ་བལྟ་སྟེ་ ཁོང་གིས་ག་ཅི་ཧ་གོ་ཡི་ག? དང་། དོན་ཚན་འདི་ག་ཅི་ཨིན་ན? གོ་སྡུར་འབད་བཅུག།
མཐུན་ལམ་གལ་ཆེ་བའི་སྐོར་ལས་

རང་སོའི་བསམ་འཆར་སླབ་ཏེ་

སྡེ་ཚན་ནང་གོ་སྡུར་འབད་ཞིནམ་ལས་

སྡེ་ཚན་རེ་རེ་གི་ བཅུད་དོན་རེ་བཤད་བཅུག།
༡.༣

དམིགས་བསལ་གྱི་ མིང་ཚིག་ཚུ་རེ་རེ་ཞིན་དུ་ལྷབ་ཏེ་ གོ་དོན་བཤད་བྱིན། དེ་ལས་ ལྷབ་མི་ཚུ་རེ་རེ་བཞིན་དུ་
འབད་ ལྷབ་བཅུག། དོན་དག་ཡང་སླབ་བཅུག། མིང་ཚིག་གི་དོན་མ་ཤེས་མི་ཚུ་ ལོག་སླབ་བྱིན།

སྦྱོང་ལཱ་གཉིས་པ་ - ཡིག་རྒྱུགས་ལྷག་ནི།
༢.-༡

ཡིག་རྒྱུགས་འདི་ མགྱོགས་ལྷོད་རན་ཏོག་ཏོ་ ཆ་མཉམ་གྱིས་གོཝ་འབད་ ལྷག་ཞིནམ་ལས། དོན་དག་བཤད་
བྱིན། དེ་བསྒང་ ལྷབ་མི་ཚུ་ ཁོང་རའི་ལྷབ་དེབ་ནང་ བལྟ་བཅུག། འདི་དང་གཅིག་ཁར་ མིང་གཞི་ཉ་ན་
གཉིས་ལུ་སྔོན་འཇུག་ ག་དང་མ་ འཇུགཔ་ད་ (གཉེན་ གནོད་ མཉམ་ མནོ་) རྗོད་སྒྲ་སྲ་ཀྲག་འབད་

འཐོན་མི་མིང་ཚིག་ཚུ་ འཚོལ་ཏེ་ལྷག་ནི་གི་སྦྱང་བ་འབད།
༢.-༢

ལྷབ་མི་ཚུ་རེ་རེ་འབད་ལྷག་བཅུག་ དོན་དག་ཡང་ གོ་མ་གོ་བལྟ།

སྦྱོང་ལཱ་གསུམ་པ་ - ཕམ་བུ་གཞིའི་མཐུན་ལམ།
༣.-༡

ཨང་༡ པའི་ནང་གི་ཡིག་རྒྱུགས་འདི་ ཁོང་ར་ལུ་ ལྷག་བཅུག་ཞིན་ན། དོན་དག་ཡང་ སླབ་བཅུག་ མ་ཤེས་
མི་ཚུ་ལུ་ གྲོགས་རམ་འབད།

༣.-༢
༣.-༣

ཨང་༢ པ་ནང་གི་ ཀ་རྩོམ་འདི་ སློབ་དཔོན་གྱིས་ལྷག་སྟེ་ དོན་དག་བཤད་བྱིན། དེ་གི་ཤུལ་ལས་ ལྷབ་མི་
ཚུ་ རེ་རེ་འབད་ ལྷག་བཅུག།

ཨང་༣ ནང་ལུ་ ཀ་རྩོམ་འདི་ འདྲ་བཤུས་རྐྱབ་བཅུག། ཁོང་ར་ ལྷག་བཅུག་ཞིནམ་ལས་ ཚིག་ཆད་མ་ཆད་
བལྟ།

ཤོག་གྲངས་ 132 / 178

ོབ༌ ོན༌ལག༌དེབ།
༣-༤

དེ་གི་ཤུལ་ལས་ ལྷབ་མི་གཉིས་རེ་ཡར་ལྷོང་སྟེ་ རུབ་སྟེ་ལྷག་བཅུག་ཞིན་ན་ དོན་དག་དྲིས། དེ་བཞིན་དུ་
འབད་ ལྷབ་མི་གེ་ར་ལུ་ ལྷག་ནི་དང་དོན་དག་དྲིས་ཏེ་ སླབ་བཅུག།

སྦྱོང་ལཱ་བཞི་པ་ ༤-༡

གོངམ་དང་གཡོག་གི་མཐུན་ལམ།

ཨང་༤ པ་ནང་གི་ཡིག་རྒྱུགས་འདི་ ལེགས་ཤོམ་འབད་ལྷག་སྟེ། དོན་དག་ཡང་ བཤད་བྱིན་པའི་ཤུལ་ལུ་
ལྷབ་མི་ཁོང་ར་ལུ་ ལྷག་ནི་དང་དོན་དག་སླབ་བཅུག།

༤-༢

༤-༣

ཨང་༥ པ་ ཀ་རྩོམ་འཕྲོ་མཐུད་དེ་ ལྷག་ཞིན་ན་ དོན་དག་སླབ་བྱིན། དེ་ལས་ ཁོང་ར་ལུ་ལྷག་བཅུག།

ཨང་༦ པའི་མིང་ཚིག་ རེ་རེ་བཞིན་དུ་ལྷག་སྟེ་ དོན་དག་བཤད་བྱིན། ལྷབ་མི་ཚུ་གིས་ རེ་རེ་སླབ་བཅུག་སྟེ་
ཤེས་མ་ཤེས་བལྟ།

༤-༤

ཨང་༧ པ་ནང་གི་ རྗོད་ཚིག་ཚུ་ ཁོང་རའི་ འབྲི་དེབ་ནང་ བྲི་བཅུག། ཞིབ་དཔྱད་འབད་དེ་ མ་བཏུབ་མི་ཚུ་
བཅོ་ཁ་རྐྱབ་བྱིན།

སྦྱོང་ལཱ་ལྔ་པ་ -

ལྟ་ལྟོ་ཚང་གི་མཐུན་ལམ།

༥-༡

ཨང་༨ པའི་ཡིག་རྒྱུགས་ལྷག་སྟེ་ དོན་དག་བཤད་བྱིན།

༥-༢

ཨང་༩ པ་ ཀ་རྩོམ་འཕྲོ་མཐུད་དེ་ ལྷག་བཅུག་ཞིན་ན་ གདང་འཐེན་བཅུག།

༥-༣

ཨང་༡༠ པ་ནང་ལུ་ གོང་གི་ཀ་རྩོམ་འཕྲོ་མཐུད་དེ་ འདྲ་བཤུས་རྐྱབ་བཅུག།

༥-༤

ཨང་༡༡ པ་ནང་གི་ དོན་དག་ལྷབ་མི་འདི་ རེ་རེ་བཞིན་དུ་ལྷག་སྟེ་ དོན་དག་བཤད་བྱིན། དེ་ལས་ ཁོང་ར་
ལུ་ ལྷག་བཅུག་ཞིནམ་ལས་ དོན་དག་སླབ་བཅུག།

སྦྱོང་ལཱ་དྲུག་པ་ - ཁྱིམ་ཚང་དང་མཐུན་ལམ།
༦-༡

ཨང་༡༢ པའི་ནང་གི་ཡིག་རྒྱུགས་དང་ ཨང༡༣ ནང་གི་ཀ་རྩོམ་འཕྲོ་མཐུད་ཚུ། དང་པ་ རང་གིས་ལྷག་སྟེ་
དོན་དག་བཤད་བྱིན། དེ་ལས་ ལྷབ་མི་ཚུ་ རེ་རེ་བཞིན་དུ་འབད་ ལྷག་བཅུག།

༦-༢
༦-༣

ཨང་༡༤ ནང་གི་དོན་དག་ལྷབ་ནི་འདི་ རེ་རེ་བཞིན་དེ་ལྷག་སྟེ་བཤད་བྱིན། ལྷབ་མི་ཚུ་གིས་གོ་མ་གོ་ དབྱེ་
ཞིབ་འབད།

ཨང་༡༥ རྗོད་ཚིག་བཟོ་ནི་འདི་ དང་པ་མིང་ཚིག་གི་དོན་དག་བཤད་བྱིན། དེ་ལས་ ཁོང་ར་ལུ་ རྗོད་ཚིག་བཟོ་
བཅུག་ཞིན་ན།ཀྲིག་ཀྲི་འབད་ ཕོག་མ་ཕོག་བལྟ།

སྦྱོང་ལཱ་བདུན་པ་ - ཡི་གུ་འབྲི་རྩོམ།
༧-༡
༧-༢

ལྷག་དེབ་ནང་མེད་རུང་ ལྷབ་མི་ཚུ་གིས་ རང་གི་ལྷབ་མི་དང་ ཆ་རོགས་ཚུ་ལུ་ མི་གཞན་དང་གཅིག་ཁར་
མཐུན་ལམ་གྱི་ཐོག་ལུ་ སྡོད་དགོ་པའི་སྐོར་ལས་ གཏང་ཡིག་ཐུང་ཀུ་རེ་བྲི་བཅུག།
རེ་རེ་བཞིན་དུ་ ཁོང་ར་ལུ་ ལྷག་བཅུག་ཞིན་ན་ མ་བཏུབ་མི་ཚུ་བཅོ་ཁ་རྐྱབ།
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ོབ༌ ོན༌ལག༌དེབ།
སྟོན་ཚན་ ༢༢ པའི་བཅུད་དོན།

ལྷབ་མི་ཚུ་གིས་ སྟོན་ཚན་ཉེར་གཉིས་པ་ ཀུན་དང་མཐུན་ལམ་དགོ་པའི་སྐོར་ལས་ ལས༌དོན༌དང༌
སྦྱོང༌ལཱ༌ཚུ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཤེས་ཚུགས་མ་ཚུགས་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནིའི་དོན་ལས་ འོག་གི་གནད་དོན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ལག་ལེན་
འཐབ།
༡

སྟོན་ཚན་༢༢ པ་འདི་ནང་ལས་ ཁྱོད་ཀྱིས་གནད་དོན་གསརཔ་ ག་ཅི་ར་ཧ་གོ་ཡི་དགོ?

༢

གནད་དོན་དེ་ཚུ་གིས་ ཁྱེད་ལུ་ ཕན་ཐབས་འོང་ནི་མས་ག?

༣

སྟོན་ཚན་འདི་ནང་གི་ གནད་དོན་ཚུ་ ཁྱེད་ཀྱིས་ཧ་གོ་ཞིནམ་ལས་ ཁྱེད་ཀྱིས་ག་དེ་སྦེ་འབད་ནི་མནོ་བསམ་
ཡོད་གོ?

དང་ལེན།
ལྷབ་མི་ཚུ་གིས་ ཁ་གསལ་འབད་ ཧ་མ་གོ་བའི་གནད་དོན་་ཨ་ཙི་རེ་ལུས་པ་ཅིན་ལོག་སྟེ་ར་ ཁ་གསལ་རྐྱབ་སྟེ་བཤད་དགོ།
གཞན་ཡང་ མཐུན་ལམ་སྐོར་ལས་ ག་ར་བཅུད་བསྡུ་སྟེ་བཤད་བྱིན། ནངས་པ་ལས་ དེབ་རིམ་གསུམ་པའི་ སྟོན་ཚན་༢༣ པ་ལུ་

སྤོ་ནིའི་ གསལ་བཤད་ཡང་ འབད་དགོཔ་ཨིན་ནོ།།
སྟོན་ཚན་ཉེར་གཉིས་་པ་གི་

མིང་ཚིག་ཚུ་གི་འགྲེལ་བཤད།

མིང་ཚིག།

འགྲེལ་བཤད།

ཉི་ཟླ་

ཉི་མ་དང་ ཟླཝ།

དྲག་

མི་དྲགཔ་དང་ཞནམ།

བྱམས་པ་

སེམས་ཀྱི་གདིང་ལས་ལེགས་ཤོམ་འབད་ནིའི་ མནོ་བསམ་
གཏང་ནི།

བརྩེ་གདུང་

ཅིག་གིས་གཅིག་ལུ་ ཤ་ཚ་ཧིང་ཚ་དང་ ཉེ་ཏོག་ཏོ་འབད་ནི། ཅི་གསུངས་བཀའ་
བཞིན་ ལེགསཔ་དང་ཟོགཔ་གི་བཀའ་ག་ཅི་གནང་རུང་ དེ་བཞིན་དུ་འབད་ནི།

རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མཐའ་དོན་

རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་དོན་ལུ།

དག་སྣང་

གཅིག་གིས་གཅིག་ལུ་ ཆ་བཞག་དག་སྣང་འབད་ནི།

སྟབས་བདེ་དོག་

སྟབས་བདེཝ་དང་མ་བདེཝ།

རྒྱུ་སྦུངས་

རྒྱུ་ནོར་དང་གཡོག་ལཱ།

བློ་གཏད་

གཅིག་གིས་གཅིག་ལུ་ བློ་གཏད་ཧིང་གཏད།

ཐུགས་བརྩེ་

བླམ་དང་དཔོན་ཚུ་གི་ཐུགས་ཀྱི་བརྩེ་བ།

ཕན་ཚུན་

ཕར་དང་ཚུར།

བདག་གཞན་གཉིས་ཕན་

རང་དང་གཞན་གཉིས་ཆ་ར་ལུ་ཕན་ནི།

མགུ་འཐོན་

རང་གིས་ར་འབད་ཚུགསཔ།

མཉམ་འབྲེལ་

གཞན་དང་འབྲེལ་བ་འཐབ་ནི།
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ོབ༌ ོན༌ལག༌དེབ།
རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྤྱི་དོན་

རྒྱལ་ཁབ་སྤྱིར་བཏང་གི་དོན་ལུ།

གོ་སྐབས་

དུས་ཚོད་ལེགས་ཤོམ།

ས་གཞི་ས་རྟེན་

སྡོད་ས་གི་ཁྱིམ་དང་བཟའ་ས་གི་ས་གཞི་དེ་ཚུ།

ན་གཞོན་

ལོ་དང་ན་ཚོད་གཞོནམ།

རང་དོན་

རང་གི་དོན་ལུ་རྐྱངམ་གཅིག།

ཕུང་སྲི་

བར་ན་ལུ་འཕུང་ནིའི་སྲི་དཀྲོག།

གྲུབ་ཆུ་

བླམ་དང་གྲུབ་ཐོབ་ཚུ་གིས་བཏོན་གནང་གནང་པའི་ བྱིན་རླབས་ཅན་གྱི་ཆུ།

ཚ་གྲང་

ཚ་ཏོག་ཏོ་དང་ཁོད་སི་སི།

ཛ་ཏི་སྨན་

རླུང་གི་ནད་ལུ་ཕན་པའི་སྨན།

པ་ཏྲ་

ཡ་མཚན་ཆེ་

༢༣-

རི་མོ་པ་ཏྲ།

ཧ་ལས་སི་སི།

འཚམས་ཚོད་

ཚད་རན་ཏོག་ཏོ།

རྒྱུན་ཆད་མེད་

རྫོགས་ནི་མེད་པར་ ཨ་རྟག་ར་ཡོད་མི།

སྐྱོ་རོགས་

སེམས་སྐྱོ་བའི་ཆ་རོགས།

མནོ་མེད་

མནོ་བསམ་གཏང་མ་ཤེས་མི།

དགའ་སྐྱིད་

དགའ་ཏོག་ཏོ་དང་སྐྱིད་ཏོང་ཏོ།

སྟོན་ཚན་ཉེར་གསུམ་པ།- ས་བཅུད་ལུ་ཕན་པའི་ལུད།
ལས་དོན་དང་སྦྱོང་ལཱ།
སྟོན་ཚན་ཉེར་གསུམ་པ་འདི་ ལྷབ་ཚརཝ་ད་

སློབ་སྦྱོང་འབད་མི་ཚུ༌གིས་:-

༡

ལུད་ཀྱིས་ས་སྐྱོ་དྲགས་ཚུ་ཡང་ འཐོན་སྐྱེད་ལེགས་ཤོམ་འབྱུང་ནི་ བཟོ་ཚུགསཔ་ཨིནམ་ཧ་གོ་ཚུགས།

༢

ལུད་ཀྱི་དབྱེ་བ༌ མ་འདྲཝ་ཚུ་གི་ ཕན་གནོད་ཆེ་ཆུང་ཚུ་ སེམས་ཁར་ངེས་ཚུགས།

༣

མལ་ལུད་བཟོ་ཐངས་ཤེས་ཚུགས།

༤

ལུད་ཀྱི་སྐོར་ལས་ དུས་རྒྱུན་དགོ་པའི་རྗོད་ཚིག་ཚུ་ སེམས་ཁར་ངེས་ཚུགས།

སྦྱོང་ལཱ་དང་པ་ - དོན་ཚན་ངོ་སྤྲོད།
༡.-༡

པར་གྱི་ཐོག་ལས་ གོ་སྡུར་དང་གསལ་བཤད་འབད་དགོ།

༡. ༢

དེའི་སྐོར་ལས་ གོ་སྡུར་འབད་བཅུག་ཞིན་ན་ བསམ་འཆར་བསྡུ་ལེན་འབད།

༡.-༣

ལུད་ཀྱི་ཕན་གནོད་སྐོར་ བཅུད་བསྡུས་ཏེ་ ཧ་གོ་ཚུགསཔ་བཟོ།

སྦྱོང་ལཱ་གཉིས་པ་ - པར་གྱི་དམིགས་བསལ་ཚིག་དོན།
༢.-༡

ཨང་༡ དམིགས་བསལ་གྱི་ཚིག་དེ་ཚུ་ རེ་རེ་བཞིན་དུ་ལྷག་ཞིནམ་ལས། དོན་དག་གསལ་བཤད་འབད།
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ོབ༌ ོན༌ལག༌དེབ།
༢.-༢

༢. ༣

ལྷབ་མི་རེ་རེ་བཞིན་དུ་ ཤེས་མ་ཤེས་ དབྱེ་ཞིབ་འབད།

དེ་ལས་ དམིགས་བསལ་ཚིག་དེ་ཚུ་ ཁོང་རའི་སྦྱོང་དེབ་ནང་ འདྲ་བཤུས་རྐྱབ་བཅུག་ཞིན་ན། ཀྲིག་ཀྲི་ཡོད་

མེད་བལྟ།
སྦྱོང་ལཱ་གསུམ་པ་ - ཡིག་རྒྱུགས།
༣.-༡

ཡིག་རྒྱུགས་དེ་ ལྷག་བྱིན་ཞིན་ན་ དོན་དག་གསལ་བཤད་འབད།

༣. ༢

དེ་ལས་ ཁོང་ར་ལུ་ སྐོར་རྒྱབ་འབད་དེ་ ལྷག་བཅུག།

༣.-༣

དོན་དག་ གོ་མ་གོ་ དམངས་ལུ་དྲིས་ཏེ་ ལན་སླབ་བཅུག།

སྦྱོང་ལཱ་བཞི་པ་ - བྲི་ནིའི་སྦྱང་བ།
༤.-༡

ཨང་༢ པའི་ནང་གི་ རྗོད་ཚིག་འདྲ་བཤུས་རྐྱབ་དགོ་མི་ཚུ་ དང་པ་ར་ཁོང་ར་ལུ་ ལྷག་བཅུག་ཞིན་ན་ གོ་བ་
སླབ་བཅུག།

༤-.༢

དེ་ལས་ ཁོང་རའི་འབྲི་དེབ་ནང་ འདྲ་བཤུས་རྐྱབ་སྟེ་ ཚར་ག་དེ་ཅིག་ འབད་ཚུགས་ཚུགས་ བྲི་ནིའི་སྦྱང་བ་

འབད་བཅུག།

སྦྱོང་ལཱ་ལྔ་པ་ -

རྗོད་ཚིག་བཟོ་ནི།

༥.-༡

ཨང་༣ ནང་གི་ རྗོད་ཚིག་བཟོ་ནི་གི་མིང་ཚིག་ཚུ་ དང་པ་ར་ཁོང་ར་ལུ་ ལྷག་བཅུག་ཏེ་ གོ་བ་སླབ་བཅུག།

༥.-༢

དེ་ལས་ ཚིག་དེ་ཚུ་ལས་བརྟེན་པའི་ རྗོད་ཚིག་རེ་ ཁོང་ར་གི་འབྲི་དེབ་ནང་ བྲི་བཅུག་སྟེ་ ཞིབ་དཔྱད་འབད་
བལྟ།

སྦྱོང་ལཱ་དྲུག་པ་ - ཞབས་ཁྲ།
༦.-༡

ཨང་༤ པའི་ནང་གི་ ཞབས་ཁྲ་འདི་དང་པ་ སློབ་སྟོན་པ་གིས་ ལྷག་བྱིན་ཏེ་ གོ་བ་སླབ།

༦.-༢

དེ་ལས་ ཁོང་ར་ལུ་ལྷག་བཅུག་སྟེ་ གདངས་བཟོ་བཅུག། དེ་ལས་ གེ་ར་རུབ་སྟེ་འཐེན།

སྦྱོང་ལཱ་བདུན་པ་ - གོ་དོན་འབྲི་རྩོམ་སྦྱང་བ།
༧. ༡

ཨང་༥ པའི་ནང་གི་ ཚིག་གི་ས་སྟོང་བསུབ་དགོཔ་ཚུ་ དང་པ་ར་ གོང་གི་ཡིག་རྒྱུགས་ནང་ལུ་ བལྟ་སྟེ་

༧.-༢

དེ་གི་ཤུལ་ལས་ བཏུབ་མི་བཏུབ་བལྟ་སྟེ་ མ་བཏུབ་མི་ཚུ་སྟོན་བྱིན།

༧.-༣

ཨང་༦ པའི་ནང་གི་དྲི་བ་ཚུ་ རེ་རེ་བཞིན་དུ་ ལྷག་བྱིན་ཏེ་ གོ་བ་ཡང་སྤྲོད།

༧.-༤

ཤེས་མ་ཤེས་ ཞིབ་དཔྱོད་འབད་བལྟ་ཞིན་ན་ལས་ ལན་ཚུ་ཁོང་ར་ལུ་བྲི་བཅུག་སྟེ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད།

སླབ་བཅུག།

སྦྱོང་ལཱ་བརྒྱད་པ་ - ཁ་སླབ་ཐངས་སྦྱང་བ།
༨.-༡

ཨང་༧ པའི་ནང་གི་ ཁ་སླབ་སྦྱང་བ་དེ་ ལྷབ་མི་ཚུ་ལས་ མི་༢ ཡར་ལོང་བཅུག་སྟེ་ མི་གཅིག་གི་མིང་ཨམ་
གཡང་སྐར་དང་ མི་གཅིག་གི་མིང་ ཨཔ་བཀྲ་ཤིས་ཨིནམ་བཟོ་སྟེ་ ཚབ་རྩེད་འབད་བཅུག་ནི།
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ོབ༌ ོན༌ལག༌དེབ།
སྦྱོང་ལཱ་དགུ་པ་ - ལུད་ཀྱི་གྲུབ་འབྲས།
༩.-༡

ཨང་༨ པའི་ནང་གི་ པར་སྟོན་ཞིན་ན་ འདི་ཚུ་ ག་ཅི་གི་ཁུངས་ཨིན་ན་ དྲིས་ཞིན་ན་ ལན་སླབ་བཅུག།

༩. ༢

ཁ་ལས་སླབ་མི་འདི་ ཁོང་རའི་འབྲི་དེབ་ནང་ལུ་འབད་ པར་རེ་ལུ་བཤད་པ་རེ་འབད་ བཤད་པ་༢ བྲི་བཅུག་
སྟེ་དབྱེ་ཞིབ་འབད།

སྦྱོང་ལཱ་བཅུ་པ་༡༠.-༡

གོ་དོན་ཤེས་མི་ཤེས་བལྟ་ནི།

ཨང་༩ པའི་ནང་གི་ རྗོད་ཚིག་ཚུ་ ཁོང་ར་ལུ་ལྷག་བཅུག་སྟེ་ གོ་དོན་སླབ་བཅུག།

༡༠.-༢

དེ་ལས་ རྗོད་ཚིག་ནང་གི་ དོན་དག་ཚུ་ ཀྲིག་ཀྲི་ཨིན་ན་མེན་ན་ ཁོང་ར་གིས་བལྟ་སྟེ་ བདེན་(√) རྫུན་(x)
གི་རྟགས་འདི་ འབྲི་དེབ་ནང་ འདྲ་བཤུས་རྐྱབ་སྟེ་ རྟགས་བཀལ་བཅུག་ཞིན་ན་ ཞིབ་དཔྱད་འབད་བལྟ།

སྦྱོང་ལཱ་བཅུ་གཅིག་པ་ -

རྩིས་ཀྱི་སྦྱང་བ།

༡༡. ༡ ཨང་༡༠ པའི་ནང་གི་ རྩིས་བཏོན་ཐངས་ དང་པ་དེ་ སློབ་སྟོན་པ་གིས་སྟོན་བྱིན། དེ་ལས་ རིགས་བསྒྲེས་ཏེ་
གཞན་ཚུ་ ཁོང་ར་ལུ་བཏོན་བཅུག་ཞིན་ན་ འབྲི་དེབ་ནང་ ལན་བྲིས་ཟེར་སླབ། བཏུབ་མི་བཏུབ་ ཞིབ་དཔྱད་
འབད་དེ་བལྟ།
སྟོན་ཚན་༢༣ པའི་བཅུད་དོན།
ལྷབ་མི་ཚུ་གིས་

སྟོན་ཚན་ཉེར་གསུམ་པ་

ས་བཅུད་ལུ་ཕན་པའི་

ལུད་ཀྱི་སྐོར་ལས་

ལས༌དོན༌དང༌སྦྱོང༌ལཱ༌ཚུ་དང༌འཁྲིལ་ཏེ་

ཤེས་ཚུགས་མ་ཚུགས་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནིའི་དོན་ལས་ འོག་གི་གནད་དོན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ལག་ལེན་འཐབ།
༡

སྟོན་ཚན་༢༣ པ་འདི་ནང་ལས་ ཁྱོད་ཀྱི་གནད་དོན་གསརཔ་ ག་ཅི་ར་ཧ་གོ་ཡི་གོ?

༣

སྟོན་ཚན་འདི་ནང་གི་

༢

གནད་དོན་འདི་ཚུ་གིས་ ཁྱོད་ལུ་ཕན་ཐབས་འོང་ནི་མས་ག?
གནད་དོན་ཚུ་

ཁྱོད་ཀྱིས་ཧ་གོ་ཞིནམ་ད་ལས་

ཁྱེད་ཀྱི་ག་དེ་སྦེ་

འབད་ནིའི་མནོ་

བསམ་ཡོད་གོ? དེ་ལུ་བལྟཝ་ད་ ནཱ་ལས་ཕར་ ག་དེ་སྦེ་ འབད་དགོ་ནི་ ཨིན་མས་གོ?
དང་ལེན།
ལྷབ་མི་ཚུ་གིས་ཁ་གསལ་འབད་ ཧ་མ་གོ་བའི་གནད་དོན་ཨ་ཙི་རེ་ལུས་པ་ཅིན་ ལོག་སྟེ་ར་ ཁ་གསལ་རྐྱབ་སྟེ་བཤད་དགོ།

གཞན་ཡང་ལུད་གྱི་སྐོར་ལས་ ག་ར་བཅུད་བསྡུ་སྟེ་བཤད་བྱིན། ནངས་པ་ལས་ དེབ་རིམ་གསུམ་པའི་ སྟོན་ཚན་༢༤ པ་ལུ་སྤོ་
ནིའི་གསལ་བཤད་ཡང་ འབད་དགོཔ་ཨིན་ནོ།
སྟོན་ཚན་༢༣ པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་གི་འགྲེལ་བཤད།
མིང་ཚིག་

-

འགྲེལ་བཤད།

ས་བཅུད་

-

ལོ་ཐོག་ལེགས་ཤོམ་འབད་འཚོ་ཚུགས་པའི་ས་ཆ་བཅུད་ཅན།

ས་སྐམ་

-

ཆུ་མེད་པའི་ས་སྐམ་དྲགས།

གཙོ་བོར་བཏོན་

-

གཞན་བཞག་སྟེ་གཅིགཔོ་འདི་ར་ལག་ལེན་འཐབ་ནི།

འཕྲུལ་ལུད་

-འཕྲུལ་ནང་འབད་བཟོ་བཟོ་བའི་ལུད།
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རྒྱུ་ཆ་

དམའ་ས་

-

ཡལ་

-

གར་སོང་མེད་པར་ཡལ་ནི།

བསིལ་

-

རླུང་བསིལ། བསིལ་ཏོང་ཏོ།

གནམ་བཀབ་

-

ཆརཔ་དང་ཉིནམ་རེག་ནི་གི་དོན་ལུ་ལྟག་ལས་བཀབ་ནི།

ཉེན་ཁ་

-

ལུད་མང་རུང་མེདཔ་འགྱོ་བའི་ཉེན་ཁ་མེད་ཟེར་དོ་བཟུམ།

འཕྲུལ་
༢༤-

-དེ་གི་སྐོར་ལས་ཤེས་མི་རྒྱུས་ཆ་ཡོདཔ།

-

མཐོ་ས་མེན་པའི་ཁ་དམའ་ས།

གཱ་རི་གི་འཕྲུལ་ཁང་དང་འཕྲུལ་མེ་ཟེར་དོ་བཟུམ།

སྟོན་ཚན་ཉེར་བཞི་པ། མི་རློབས་ཤེས་ཡོན།
ལས༌དོན༌དང༌སྦྱོང༌ལཱ།
སྟོན་ཚན་ཉེར་བཞི་པ་འདི་ ལྷབ་ཚརཝ་ད་ སློབ་སྦྱོང་འབད་མི་ཚུ་གིས:༡

མི་ཚན་ཉུང་སུ་འབད་ བཞག་དགོཔ་གལ་ཅན་ཨིནམ་ ཧ་གོ་ཚུགས།

༣

མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་ཚུ་གི་ འབྲི་ལྷག་དང་ རྗོད་ཚིག་བཟོ་ནི་ཚུ་ ཤེས་ཚུགས།

༤

རྩིས་ཀྱི་རིག་རྩལ་ རྣམ་པ་བཞིཔོ་ ལེགས་ཤོམ་འབད་ ཧ་གོ་ཚུགས།

༥

ཨང་ཡིག་༥༠༠ ལས་༡༠༠༠ ཚུན་ འབྲི་ལྷག་ཤེས་ཚུགས།

༢

མི་ཚན་ཉུང་སུ་ བཞག་ཐངས་ཀྱི་ ཐབས་ཤེས་གནས་སྐབས་ཚུ་ ཤེས་ཚུགས།

སྦྱོང་ལཱ་དང་པ་ - དོན་ཚན་ངོ་སྤྲོད།

༡.-༡

སྟོན་ཚན་ཉི་ཤུ་རྩ་གསུམ་པ་འདི་ མི་རློབས་ཤེས་ཡོན་སྐོར་ལས་ ཨིན་པའི་ངོ་སྤྲོད་འབད་ཞིན་ན་ པར་སྟོན་ཏེ་

བཤད་པ་རྐྱབ།
༡. ༢

པར་གྱི་སྐོར་ལས་ གོ་སྡུར་འབད་བཅུག་སྟེ་ བསམ་འཆར་ལེན།

༡.-༣

མི་རློབས་ཤེས་ཡོན་འདི་

ད་རེས་ནངས་པ་གི་དུས་ཚོད་ལུ་

ག་ནི་བ་གལ་ཆེཝ་ཨིན་པའི་སྐོར་ལས་

ཧ་གོ་

ཚུགས།
སྦྱོང་ལཱ་གཉིས་པ་ - ཡི་གུའི་ངོ་སྤྲོད།
༢.-༡

ཨང་༡ དམིགས་བསལ་མིང་ཚིག་ཚུ་ དང་པ་ར་ལྷག་སྟེ་གོ་བ་སྤྲོད།

༢. ༢

དེ་ལས་ ཁོང་ར་ལུ་ ལྷག་བཅུག་སྟེ་ གོ་བ་ཤེས་མ་ཤེས་བལྟ། དམིགས་བསལ་ མིང་ཚིག་གི་ དོན་དག་མ་
ཤེས་པ་ཅིན་ འོག་ལས་ཀྱི་ཡིག་རྒྱུགས་ དོན་དག་མི་གོ་ དེ་འབད་ནི་འདི་གིས་ དོན་དག་མ་ཤེས་ཚུན་ཚོད་
སྟོན་བྱིན།

སྦྱོང་ལཱ་གསུམ་པ་ - ཡིག་རྒྱུགས།
༣.-༡

ང་བཅས་རའི་ ཁྱིམ་ནང་ མི་མང་པ་ཅིན། དཀའ་ངལ་མང་ཟེར་བའི་ ཡིག་རྒྱུགས་འདི་ལྷག་སྦེ་ གོ་བ་སྤྲོད།
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༣.-༢

མི་རེ་རེ་འབད་ ཡར་ལོང་བཅུག་སྟེ་ དོན་མཚམས་རེ་འབད་རུང་ ཡང་ན། ཤོག་ལེབ་རེ་ འབད་རུང་འོས་

འབབ་བལྟ་སྟེ་ ལྷག་བཅུག། དེ་ལས་ གོ་བ་དྲིས།

སྦྱོང་ལཱ་བཞི་པ་ - གོ་དོན་ཤེས་མ་ཤེས་བལྟ་ནི།
༤.-༡

ཨང་༢  པ༌ནང་གི་དོན་ཚན་ཚུ་ ཁོང་ར་ལུ་ ལྷག་བཅུག་སྟེ་ གོ་བ་སླབ་བཅུག། དེ་ལས་ ཁོང་ར་གིས་ ཧ་གོ་
ཐངས་དང་འཁྲིལ་དེ་ རྗོད་ཚིག་འདི་ཚུ་གི་ བདེན་རྫུན་གྱི༌རྟགས་ འབྲི་དེབ་ནང་བཀལ་བཅུག།

སྦྱོང་ལཱ་ལྔ་པ་ - རྗོད་ཚིག་བཟོ་ནི།
༥.-༡

ཨང་༣ པ༌ནང་གི་ རྗོད་ཚིག་བར་ན་བཙུགས་ཏེ་ བཟོ་དགོཔ་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ བཤད་པ་རྐྱབ་སྟེ་ ཚིག་དང་པ་

འདི་བྱང་ཤིང་གུ་ བྲིས་ཏེ་སྟོན། དཔེར་ན། མི་རློབས་ཤེས་ཡོན་ ཟེར་མི་འདི་ བཟའ་ཚང་ འཆར་གཞི་ལུ་
སླབ་ཨིན་ ཟེར་དོ་བཟུམ།
༥.-༢
༥.-༣
༥.-༤

དེ་ལུ་ དཔེ་བལྟ་སྟེ་ ཚིག་གཞན་ཚུ་ ཁོང་རའི་འབྲི་དེབ་ནང་ བཟོ་བཅུག་ཞིན་ན་ བཏུབ་མི་བཏུབ་ ཞིབ་
དཔྱད་འབད།

ཨང་༤ པ༌ནང་གི་ ཚིག་ཚུ་ དང་པ་ཁོང་ར་ལུ་ ལྷག་སྟེ་ གོ་བ་སླབ་བཅུག།
དེ་ལས་ བྱང་ཤིང་གུ་ ཚིག་དང་པ་འདི་ བྲིས་ཏེ་སྟོན།

སྦྱོང་ལཱ་དྲུག་པ་ - གཙང་མོ།
༦.-༡

༦. ༢

ཨང་༥ པ ནང་གི་གཙང་མོ་འདི་ལྷག་སྟེ་ སྟོན་ཞིན་ན་ གོ་བ་སླབ་བྱིན།

དེ་ལས་ ཁོང་ར་ལུ་ལྷག་བཅུག་སྟེ་ གཙང་མོའི་གདངས་བཟོ་ཞིན་ན། ཆ་མཉམ་རུབ་སྟེ་འཐེན།

སྦྱོང་ལཱ་བདུན་པ་ - དྲི་ལན་བྲི་ནི།
༧.-༡

ཨང་༦ པ་ནང་གི་ དྲི་བ་ཚུ་གི་ དོན་དག་ལེགས་ཤོམ་འབད་ སྟོན་ཞིན་ན། དེའི་ལན་ཚུ་ ཁོང་ར་ལུ་བྲིས་
ཟེར་ སླབ་ཞིན་ན་ ཞིབ་དཔྱད་འབད།

སྦྱོང་ལཱ་བརྒྱད་པ་ - ལྷག་ནི།
༨.-༡

ཨང་༧ པ་འོག་གི་ རྗོད་ཚིག་ཚུ་ དང་པ་ཚར་གཅིག་ལྷག་བྱིན། དེ་ལས་ དོན་དག་ སླབ་བྱིན།

༨.-༢

དེ་ལས་ ཁོང་ར་ལུ་ རེ་རེ་བཞིན་དུ་ལྷག་བཅུག། མ་ཤེས་མི་ལུ་ གྲོགས་རམ་འབད་དེ་ ཤེསཔ་བཟོ། དེ་གི་
མཇུག་ལུ་ མིང་གཞི་ ཡ་ ལུ་ སྔོན་འཇུག་ ག་ འཇུགཔ་ད་ རྗོད་སྒྲ་དྲག༌པ་འཐོན་མི་ མིང་ཚིག་ཚུ་འཚོལ་
ཏེ་ ལྷག་བཅུག། སྦྱོང་ལཱ་འདི་ འབད་ཚར་བའི་ཤུལ་ལུ་ འདི་ཚུ་ཨིན་ན་མེན་ན་ ཞིབ་དཔྱད་ འབད།

སྦྱོང་ལཱ་དགུ་པ་ - སྲུང་།
༩.-༡

ཨང་༨ པའི་ནང་གི་སྲུང་དེ་ སློབ་སྟོན་པ་གིས་ ལེགས་ཤོམ་འབད་ ལྷག་སྟེ་བྱིན།
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༩.-༢

༩.-༣

ལྷག་ཚརཝ་ད་ གོ་བ་མ་ཤེས་མི་ཡོད་མེད་དྲིས་ཏེ་ མ་ཤེས་པའི་གོ་བ་ཚུ་སླབ།
དེ་ལས་ ཁོང་ར་ལུ་ རེ་རེ་བཞིན་དུ་ ལྷག་བཅུག།

སྦྱོང་ལཱ་བཅུ་པ་ - རྩིས་ཀྱི་སྦྱང་བ།
༡༠.-༡

ཨང་༩ ནང་གི་ དགུ་འཐབ་རྩིས་དང་ ཨང་༡༠ ནང་གི་ བགོ་བཤའ་རྩིས་ཨང་༡༡ ནང་གི་ཕབ་རྩིས་ཚུ་ རེ་
རེ་བཞིན་དུ། ཁོང་ར་ལུ་ བཏོན་བཅུག་ཞིན་། རེ་རེ་བཞིན་དུ་ ཞིབ་དཔྱད་འབད།

༡༠.-༢

ཨང་༡༢ ཀྱི་ དགུ་འཐབ་ཚུ་བློ་ལུ་ གཟུང་བཅུག་ནི།

སྦྱོང་ལཱ་བཅུ་གཅིག་པ་ - གཏང་ཡིག།
༡༡.-༡

སློབ་སྟོན་པ་གིས གཏང་ཡིག་འཇམ་ཏོག་ཏོ་ཅིག་ ཤོག་ཐང་གུ་བྲིས་ཏི་ གཏང་ཡིག་གི་འཐོབ་ལམ་ཚུ་ ཁ་
གསལ་འབད་ སླབ་བྱིན།

༡༡.-༢

ལྷག་དེབ་ནང་

མེད་རུང་

ཁོང་ར་གི་ ལྷབ་མི་སློབ་གྲྭ་ནང་ དཔེ་ཆ་བལྟ་སྟེ་ སྡོད་མི་གཅིག་ལུ་

དཔེ་ཆ་རྩ་

འགེངས་ཏེ་ བལྟ་དགོ་པའི་སྐོར་ལས་ གཏང་ཡིག་ཆུང་ཀུ་རེ་ བྲི་བཅུག་སྟེ་ ཞིབ་དཔྱད་འབད།

སྟོན་ཚན་༢༤ པའི་བཅུད་དོན།
ལྷབ་མི་ཚུ་གིས་ སྟོན་ཚན་ཉེར་བཞི་པ་ མི་རློབས་ཤེས་ཡོན་སྐོར་ལས་ ལས༌དོན༌དང༌སྦྱོང༌ལཱ༌ཚུ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཤེས་ཚུགས་མ་
ཚུགས་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནིའི་དོན་ལས་ འོག་གི་གནད་དོན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ལག་ལེན་འཐབ།
༡

སྟོན་ཚན་འདི་ནང་ལས་ ཁྱོད་ཀྱིས་གནད་དོན་གསརཔ་ ག་ཅི་ར་ཧ་གོ་ཡི་གོ?

༢

གནད་དོན་དེ་ཚུ་གིས་ ཁྱེད་ལུ་ ཕན་ཐབས་འོང་ནི་མས་ག?

༣

སྟོན་ཚན་འདི་ནང་གི་ གནད་དོན་ཚུ་ ཁྱེད་ཀྱིས་ཧ་གོ་ཞིནམ་ད་ལས་ ཁྱེད་ཀྱིས་ག་དེ་སྦེ་ འབད་ནི་མནོ་
བསམ༌ཡོད་གོ?

དང་ལེན།
ལྷབ་མི་ཚུ་གིས་ ཁ་གསལ་འབད་ཧ་གོ་བའི་གནད་དོན་ ཨ་ཙི་རེ་ལུས་པ་ཅིན་ ལོག་སྟེ་ར་ ཁ་གསལ་རྐྱབ་སྟེ་བཤད་དགོ། གཞན་

ཡང་ འདིའི་སྐོར་ལས་ ག་ར་བཅུད་བསྡུ་སྟེ་བཤད་བྱིན། ནངས་པ་ལས་ དེབ་རིམ་གསུམ་པའི་ སྟོན་ཚན་༢༥ པ་ལུ་ སྤོ་ནིའི་
གསལ་བཤད་ཡང་ འབད་དགོཔ་ཨིན་ནོ།།
སྟོན་ཚན་༢༤ པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་གི་ དོན་དག་འགྲེལ་བཤད།
མིང་ཚིག་

འགྲེལ་བཤད།

མི་རློབས་

-

མི་གི་གྱངས་ཁ་མང་ཉུང་།

ཤེས་ཡོན།

-

ཡོན་ཏན།

བཙན་ཐབས་

-

བཙན་ཏོག་ཏོ་འབད་སྡོད་ཐབས།
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རྒྱུ་དངུལ།

-

རྒྱུ་ནོར་དང་ཏི་རུ།

མི་ལྷག།

-

མི་འཐེབ།

དཔལ་འབྱོར་གོང་འཕེལ།

-

རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རྒྱུ་སྟོབས་ཡར་རྒྱས།

འཚམས་ཚོད།

-

ཚད་རན་ཏོག་ཏོ།

འཆར་གཞི།

-

ཤུལ་ལས་འབད་ནི་གི་ལཱ་བཀོད།

གསོ་སྐྱོང་།

དཔལ་འབྱོར།

༢༥-

-

-

བཞེས་སྒོ་གིས་གསོ་ནི་དང་ག་བདག་འཛིན་འཐབ་ནི།

དཔལ་དང་འབྱོར་པ་ཟེར་རྒྱུ་སྟོབས།

སྟོན་ཚན་ཉེར་ལྔ་་པ། རང་བཞིན་གནས་སྟངས།
ལས་དོན་དང་སྦྱོང་ལཱ།
སྟོན་ཚན་ཉེར་ལྔ་པ་འདི་ ལྷབ་ཚརཝ་ད་ སློབ་སྦྱོང་འབད་མི་ཚུ་གིས:༡

རང་བཞིན་གནས་སྟངས་ ཁག་ཆེ་བའི་སྐོར་ལས་ ཧ་གོ་ཚུགས།

༢

རང་བཞིན་གནས་སྟངས་ སྲུང་སྐྱོབ་འབད་ཐངས་དང་ རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་ནི་ཚུ་ ཤེས་ཚུགས།

༣

མིང་ཚིག་ མ་འདྲཝ་ཚུ་གི་ འབྲི་ལྷག་དང་ རྗོད་ཚིག་བཟོ་ནི་ཚུ་ ཤེས་ཚུགས།

༥

ཨང་ཡིག་ཚུ་ འབྲི་ལྷག་ ཤེས་ཚུགས།

སྦྱོང་ལཱ་དང་པ་ - དོན་ཚན་ངོ་སྤྲོད།
༡.-༡

༡.-༢

སྟོན་ཚན་འདི་ རང་བཞིན་གནས་སྟངས་ཀྱི་སྐོར་ལས་ཨིནམ་ གསལ་བཤད་འབད་བྱིན།

པར་འདི་སྟོན་ཞིན་ན་ པརའདི་གི་སྐོར་ལས་ བཤད་པ་མ་རྐྱབ་པའི་ཧེ་མ་ སྡེ་ཚན་བཟོ་ཞིནམ་ལས་ སྡེ་ཚན་
སོ་སོ་འབད་ གོ་སྡུར་འབད་བཅུག། དེ་ལས་ པར༌འདི་གི་སྐོར་ལས་ སྡེ་ཚན་སོ་སོའི་ བསམ་འཆར་སླབ་
བཅུག།

༡.-༣

སྡེ་ཚན་སོ་སོའི་ བསམ་འཆར་སླབ་མི་ཚུ་ བཅུད་བསྡུས་ཏེ་ ཁོང་གི་སླབ་མི་ཚུ་ནང་ རང་བཞིན་གནས་སྟངས་
སྐོར་ལས་ པར་འདི་གིས་ གོ་བ་ཡོད་མེད་བལྟ་ཞིནམ་ལས། དེ་ལས་ པར་འདི་གི་སྐོརལས་ བཤད་པ་ཧིང་

སངས་ས་འབད་ རྐྱབ་བྱིན།

སྦྱོང་ལཱ་གཉིས་པ་ - དམིགས་བསལ་མིང་ཚིག་ཚུ་གི་ངོ་སྤྲོད།
༢.-༡

ཨང་༡ པ༌དམིགས་བསལ་མིང་ཚིག་ཚུ་ སྟོན་ཆས་ཐོག་ལས་འབད་ རེ་རེ་བཞིན་དུ་ངོ་སྤྲོད་འབད་ཞིན་ན། དེ་
ལས་ ཚིག་ཚུ་བྱང་ཤིང་གུ་ རེ་རེ་འབད་ བྲིས་ཞིནམ་ལས་ འདི་དང་འདྲ་མི་ཚིག་ཚུ་ ག་གི་ནང་ཡོདཔ་ཨིན་

༢.-༢

ན་ འཚོལ་ཏེ་ སླབ་བཅུག།

དེ་ལས་ ག་ར་གིས་ ལྷག་ཚར་བའི་ཤུལ་ལུ་ དམིགས་བསལ་ཚིག་ཚུའི་ གོ་དོན་བཤད་
དེ་བྱིན།
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ོབ༌ ོན༌ལག༌དེབ།
༢.-༣

གོ་དོན་ཚུ་ ཧིང་སངས་ས་འབད་བཤད་བྱིན་ཞིན་ན། མི་རེ་རེ་བཞིན་དུ་འབད་ དམིགས་བསལ་ ཚིག་གཅིག་

གི་ རྗོད་ཚིག་བཟོ་བཅུག་ཞིནམ་ལས། ཚིག་གཅིག་ལུ་ རྗོད་ཚིག་་མ་འདྲཝ་ག་དེ་བཟོ་ནུག་ ལྷག་བཅུག།

སྦྱོང་ལཱ་གསུམ་པ་ - ཡིག་རྒྱུགས་ཀྱི་དྲིས་ལན།
༣.-༡

ཡིག་རྒྱུགས་འདི་ རེ་རེ་བཞིན་དུ་ ལྷག་བཅུག་ཞིན་ན། འདི་གི་གོ་བ་ཚུ་ ཁ་གསལ་འབད་བཤད་སླབ་བཅུག།
སླབ་མ་ཚུགས་མི་ ཆ་ཁྱབ་ལུ་ རོགས་རམ་འབད།

༣.-༢

ཡིག་རྒྱུགས་འདི་གི་ གོ་བ་སྤྲོད་ཞིནམ་ད། ཡིག་རྒྱུགས་འདི་གི་སྐོར་ལས་ དྲི་བ་བྱང་ཤིང་གུ་ བྲིས་ཞིནམ་ད་

༣. ༣

ཡིག་རྒྱུགས་འདི་ནང་

ཁོང་རའི་འབྲི་དེབ་ནང་ ལན་བྲི་བཅུག།

པར་མ་འདྲཝ་གསུམ་ཡོདཔ་ལས་

པར་རེ་རེ་བཞིན་དུ་གི་

བཤད་པ་རྐྱབ་

སླབ་

བཅུག།།
༣.-༤

དེ་ལས་ པར་གྱི་བཤད་པ་ རྐྱབ་མ་ཚུགས་མི་ཡོད་པ་ཅིན་ རོགས་རམ་འབད།

སྦྱོང་ལཱ་བཞི་པ་ - ལྷག་ནི་སྦྱང་བ།
༤.-༡

ཨང་༢ པ༌ནང་ཡོད་པའི་ཚིག་ཚུ་ལྷག་བཅུག། དེ་ལས་ ཚིག་རེ་རེ་བཞིན་དུ་གི་ དོན་སླབ་བཅུག།

༤.-༢

ཨང་༣ པ༌ནང་ཡོད་པའི་ཚིག་ཚུ་ དང་པ་ར་འབྲི་དེབ་ནང་ འདྲ་བཤུས་རྐྱབ་ བྲི་བཅུག།

༤.-༣

དེ་ལས་ འདྲ་བཤུས་རྐྱབ་ཞིནམ་ལས་ ཁོང་ར་ཚར་རེ་ ལྷག་བཅུག།

སྦྱོང་ལཱ་ལྔ་པ་ - ཨཔ་པ་སངས་དང་ རི་སྲུངཔ་རྡོ་རྡོ་གི་བློ།
༥.-༡

ཨང་༤ པའི་ནང་ཨཔ་པ༌སངས་དང་ རི་སྲུངཔ་རྡོ་རྡོ་གི་ ངག་བརྗོད་འདི་རེ་རེ་འབད་ ལྷག་བཅུག་ཞིན་ན་

༥.-༢

ཨང་༥ པའི་ནང་ཡོད་པའི་ ཚིག་ཚུ་གི་དོན་དག་སླབ་བཅུག། དེ་ལས་ ཚིག་ཚུའི་ རྗོད་ཚིག་རེ་བཟོ་སྟེ་ སླབ་

ཁོང་ར་ ལྷབ་མི་ཚུ་ཡང་ འདི་བཟུམ་གྱི་ ངག་བརྗོད་བཟོ་སྟེ་ སླབ་བཅུག།
བཅུག།

༥.-༣
༥.-༤

ཨང་༦ པ༌ནང་གི་ ཚིག་ཚུ་གི་རྗོད་ཚིག་ འབྲི་དེབ་ནང་བྲི་བཅུག། དེ་ལས་ རེ་རེ་བཞིན་དུ་ ཁོང་ར་ལུ་ རྗོད་
ཚིག་ཚུ་ དོན་དག་དང་བཅསཔ་འབད་ སླབ་བཅུག།

ཨཔ་པ་སངས་ཀྱི་ ངག་བརྗོད་འཕྲོ་མཐུད་སླབ་བཅུག་ཞིན་ན། གཞི་འདི་ལུ་ བཞག་ཞིནམ་ད་ ལྷབ་མི་ཚུ་
སྤྲོ་བ་ལོགས་སུ་བསྐྱེད་བཅུག་ནི་དོན་ལུ་ ཁོང་རའི་གཡུས་ཁའི་ གནས་སྟངས་ཚུ་ཚར་རེ་ སླབ་བཅུག།

སྦྱོང་ལཱ་དྲུག་པ་ - གོ་སྡུར་འབད་ནི།
༦.-༡

༦-༢

ཨང་༧ པའི་ནང་གི་དྲི་བ་༡ ལས་༥ ཚུན་ གོ་སྡུར་རེ་རེ་བཞིན་དུ་འབད་ཞིན་ན་ བསམ་འཆར་སླབ་བཅུག།

དེ་ལས་ རང་ར་སོ་སོའི་ བསམ་འཆར་སླབ་མི་ཚུ་ འབྲི་དེབ་ནང་བྲིས་ཏེ། དོ་རུང་ ཚར་རེ་ སླབ་བཅུག།
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ོབ༌ ོན༌ལག༌དེབ།
སྦྱོང་ལཱ་བདུན་པ་ - དྲི་བ་དྲིས་ལན།
༧.-༡

ཨང་༨ པའི་ནང་གི་དྲི་བ་༡ ལས་༤ ཚུན་གྱི་ལན་ཚུ་རེ་རེ་བཞིན་དུ་འབད་ ཁོང་རའི་ འབྲི་དེབ་ནང་ བྲི་
བཅུག། དེ་ལས་ ཁོང་ར་གིས་ འབྲི་མི་འདི་ ཚར་རེ་ལྷག་བཅུག།

༧.-༢

རང་བཞིན་གནས་སྟངས་ཀྱི་ ཡིག་རྒྱུགས་འདི་ ཧིང་སངས་ས་ཧ་གོ་བཅུག་ནིའི་དོན་ལུ་ ལྷག་མི་ཚུ་གི་གྲས་
ལས་ མི་གཉིས་གཉིས་འབད་ ལོང་བཅུག་ཞིན་ན། གཅིག་རྡོ་རྡོ་དང་ གཅིག་ པ་སངས་ བཟོ་ཞིནམ་ད།
ངག་བརྗོད་ཐོག་ལས་ དྲི་བ་དྲིས་ལན་ འབད་བཅུག།

སྦྱོང་ལཱ་བརྒྱད་པ་ - ཞབས་བྲོ།
༨-༡

ཨང་༩ པའི་ནང་གི་ ཞབས་ཁྲ་འདི་གི་དོན་དག་ཚུ་ བཤད་བྱིན་ཞིན་ན་ རུབ་སྟེ་འཐེན།

༨-༢

ཞབས་ཁྲ་འདི་ རུབ་སྟེ་འཐེན་ཞིནམ་ད། ཤུལ་ལས་ ནགས་ཚལ་ནང་ལས་ ཤིང་འདི་ཚུ་ག་མནོ་མེན་པར་

༨-༣

ལས་ཁུངས་ནང་ལས་ ཆོག་ཐམ་ཞུ་སྟེ་ བཏོག་དགོ་པའི་སྐོར་ལས་ བཤད་བྱིན།

ཞབས་ཁྲ་འདི་ ལེགས་ཤོམ་འབད་ ལྷག་ཚར་བའི་ཤུལ་ལུ་ ལྷབ་མི་ཚུ་ལུ་ འོག་གི་བཀོད་ཤོག་དང་ འཁྲིལ་

ཏེ་ བྲི་བཅུག།
རྗེས་འཇུག་དང་ཡང་འཇུག་ཡོད་མི་མིང་ཚིག།

རྗེས་འཇུག་མེད་པའི་མིང་ཚིག།

སྔོན་འཇུག་དང་རྗེས་འཇུག་ཡོད་མི་མིང་ཚིག

སྔོན་འཇུག་མེད་པའི་མིང་ཚིག།

སློབ་སྟོན་པ་གིས་ ལེགས་ཤོམ་འབད་ ཞིབ་དཔྱད་འབད་བྱིན།
སྦྱོང་ལཱ་དགུ་པ་ - རྩིས།
༩.-༡

ཨང་༡༠ པ་དང་༡༡ པ་ནང་གི་ དགུ་འཐབ་ཀྱི་རྩིས་ཚུ་ རྐྱབ་བཅུག།

སྟོན་ཚན་༢༥ པའི་བཅུད་དོན།
ལྷབ་མི་ཚུ་གིས་ སྟོན་ཚན་༢༥ པ་ རང་བཞིན་གནས་སྟངས་ཀྱི་སྐོར་ལས་ ལས༌དོན༌དང༌སྦྱོང༌ལཱ༌ཚུ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཤེས་མ་

ཚུགས་མ་ཚུགས་ དཔྱེ་ཞིབ་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ འོག་གི་གནད་དོན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ལག་ལེན་འཐབ།
༡

སྟོན་ཚན་༢༥ པ་འདི་ནང་ལས་ ཁྱོད་ཀྱིས་གནད་དོན་ གསརཔ་ག་ཅི་ར་ཧ་གོ་ཡི་གོ?

༢

གནད་དོན་འདི་ཚུ་གིས་ ཁྱོད་ལུ་ ཕན་ཐབས་འོང་ནི་མས་ག?
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ོབ༌ ོན༌ལག༌དེབ།
༣

སྟོན་ཚན་འདི་ནང་གི་ གནད་དོན་ཚུ་ ཁྱོད་ཀྱི་ཧ་གོ་ཞིནམ་ད་ལས་ ཁྱོད་ཀྱིས་ ག་དེ་སྦེ་འབད་ནི་ མནོ་

བསམ་ཡོད་གོ?

དང་ལེན།
ལྷབ་མི་ཚུ་གིས་་ཁ་གསལ་འབད་ ཧ་མ་གོ་བའི་གནད་དོན་ ཨ་ཙི་རེ་ལུས་པ་ཅིན་ ལོག་སྟེ་ར་ ཁ་གསལ་རྐྱབ་སྟེ་བཤད་དགོ།
གཞན་ཡང་རང་བཞིན་གནས་སྟངས་སྐོར་ལས་ ག་ར་བཅུད་བསྡུ་སྟེ་བཤད་བྱིན། ནངས་པ་ལས་ དེབ་རིམ་གསུམ་པའི་ སྟོན་ཚན་
༢༦ པ་ལུ་ སྤོ་ནིའི་གསལ་བཤད་ཡང་འབད་དགོཔ་ཨིན་ནོ།
སྟོན་ཚན་ཉེར་ལྔ་པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་གི་ དོན་དག་འགྲེལ་བཤད།
མིང་ཚིག་།
བང་མཛོད།

-

རྒྱུ་ནོར་གྱི་བང་མཛོད།

ས་རུད།

-

ཆར་ཆུ་འབོལ་བའི་སྐབས་ལུ་ས་རུད་ཆད་ནི།

སྲུང་སྐྱོབ།

-

བདག་འཛིན།

དྲག་བཀལ།

-

ཙིགཔ་ཟ་སྟེ་ གདོང་དམརཔ་ཐལ་སོཔ།

ཆོག་ཐམ།

-

ལཱ་འབད་ཆོག་པའི་ལག་ཁྱེར་གནང་བ།

ཉེས་བྱ།

-

ཁྲིམས་དང་མ༌མཐུན་པའི་ལཱ་འབད་བའི་ཉེས་བྱ།

མཛེས།

-

ག་ཅི་འདེ་འཇའ་ཆི་ཆི།

མང་རབས།

-

གྱངས་ཁ་མེདཔ་ལེ་ཤ་ཅིག།

ག་མནོ་སར།

-

ག་ལྷོད་ལྷོད་འབད་ནི།

གྱོང་རྒུད་།

-

ཁེ་མེན་པའི་གྱོང་དང་རྒུད།

མནོ་མནོཝ་ཅིག།

-

བསམ་པ་རྫོགས་རྫོགས་ར་།

འབྱུང་བཞི།

-

འབྱུང་བ་བཞི་ཟེར་ ས་ ཆུ་ མེ་ རླུང་།

བྱེལཝ་ཟུག།

འབྱུང་ཁམས།
༢༦-

འགྲེལ་བཤད།

-

-

གཞན་དང་གཅིག་ཁར་འཐབ་འཛིང་འབད་ནི།

ས་ཆུ་གནམ་ལ་སོགས་པའི་འབྱུང་བའི་ཁམས།

སྟོན་ཚན་ཉེར་དྲུག་པ། གཙང་སྦྲ་འཕྲོ་བསྟེན་དང་ཆོས།
ལས་དོན་དང་སྦྱོང་ལཱ།
སྟོན་ཚན་ཉེར་དྲུག་པ་ ལྷབ་ཚརཝ་ད་ སློབ་སྦྱོང་འབད་མི་ཚུ་གིས་:༡

གཙང་སྦྲ་ཟེར་མི་འདི ་ག་ཅི་ལུ་སླབ་ཨིན་ན་ཝ? ག་ཅི་འབད་གལ་ཆེཝ་ཨིན་ན? དྭངས་འཕྲོས་འཕྲོས་ ཧ་གོ་

༢

གཙང་སྦྲ་བསྟེན་ཐངས་ཚུ་ ལེགས་ཤོམ་འབད་ ཤེས་ཚུགས།

ཚུགས།
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ོབ༌ ོན༌ལག༌དེབ།
༣

རིག་གསར་གྱི་གཙང་སྦྲ་དང་ ནང་པའི་ཆོས་ནང་ལས་ གསུང་མི་གཙང་སྦྲ་གཉིས་ཟུང་འབྲེལ་འབད་ ལག་

༤

ནང་པའི་ཆོས་ཀྱི་ དམིགས་ཡུལ་དང་ འབྲུག་ནང་དར་ཚུལ་ སྤྱིར་བཏང་ཉམས་སུ་ལེན་ཚུལ་ཚུ་ཧ་ གོ་ཚུགས།

ལེན་འཐབ་ཚུགས།

སྦྱོང་ལཱ་དང་པ་ - དོན་ཚན་ངོ་སྤྲོད།
༡.-༡

སྟོན་ཚན་ཉེར་དྲུག་པ་འདི་ གཙང་སྦྲ་འཕྲོད་བསྟེན་དང་ཆོས་ཀྱི་སྐོར་ལས་ ཨིན་པའི་ངོ་སྤྲོདའབད།

༡.-༢

པར་སྟོན་ཞིནམ་ད་ལས་

ནང་པའི་ཆོས་ཀྱི་ལུགས་སྲོལ་ལས་

བསང་དང་ཁྲུས་གསོལ་འབད་སྲོལ་ཡོད་མི་ཚུ་

ཡང་ གེ་ར་ གཙང་སྦྲ་འཕྲོད་བསྟེན་གྱི་དོན་ལུ་ ཨིན་པའི་བཤད་པ་ཚུ་ ཁ་གསལ་འབད།

༡.-༣

དེའི་སྐོར་ལས་ གོ་སྡུར་འབད་བཅུག།

༡.-༤

དྲི་བ་སྣ་ཚོགས་བཀོད་དེ་ ལྷབ་མི་བསམ་འཆར་ཚུ་ གེ་ར་དྭངས་འཕྲོས་འཕྲོས་སླབ་བཅུག།

༡.-༥

བསམ་འཆར་ཚུ་གི་བཅུད་བསྡུ་སྟེ་ རིག་གསར་གྱི་གཙང་སྦྲ་འཕྲོད་བསྟེན་ཚུ་ གེ་ར་ཆོས་ཀྱི་ནང་ལས་ འཐོན་
མི་དང་ སོ་སོ་མེན་པའི་སྐོར་ལས་ ཧ་གོཝ་འབད་བཤད་བྱིན།

སྦྱོང་ལཱ་གཉིས་པ་ - དམིགས་བསལ་མིང་ཚིག་ངོ་སྤྲོད།
༢.-༡

ཨང་༡ པ༌གཙང་སྦྲ་འཕྲོད་བསྟེན་དང་ ཆོས་ཀྱི་སྐོར་ལས་ དམིགས་བསལ་མིང་ཚིག་འདི་ཚུ་ ལྷག་སྟེ་དོན་
དག་ བཤད་བྱིན།

༢.-༢

དེ་ལས་ ཁོང་ར་ལུ་ ལྷག་བཅུག་སྟེ་ དོན་དག་གོ་མ་གོ་རེ་རེ་བཞིན་དུ་ ཞིབ་དཔྱད་འབད།

༢.-༣

འོག་གི་ ཞབས་ཁྲ་འདི་ཡང་ལྷག་སྟེ་ དོན་དག་བཤད་ཞིན་ན་རུབ་སྟེ་འཐེན།

དལ་འབྱོར་བཅོ་བརྒྱད་ཚང་བའི། དམ་ཆོས་བསྒྲུབ་པའི་ཕོ་བྲང་། ནམ་ཡང་དྲི་མ་མེད་པའི། གཙང་སྦྲ་འཕྲོད་བསྟེན་དགོ་པས།
མ་འདག་ཕྱིའི་དྲི་མ། བསང་དང་ཁྲུས་ཀྱི་དག་རུང་། ཉོན་མོངས་སེམས་ཀྱི་དྲི་མ། དམ་པའི་ཆོས་ཀྱིས་འཁྱུ་དགོ། བྱ་བ་སྤྱོད་
ལམ་བཟང་ངན། ཆ་རོགས་ཁྱད་པར་ཨིན་མས། ནམ་རྒྱུན་བྱ་སྤྱོད་གཙང་མའི། ཡ་རབས་གྲོགས་བཟང་བསྟེན་དགོ། དགེ་
སྡིག་ལུས་ཀྱི་འབྲས་བུ།

ནམ་ཡང་བསླ་བ་མིན་དུག།

ལས་ངན་བྱ་བ་སྤངས་ཏེ།

གཞན་ཕན་བྱང་སེམས་བསྐྱེད་གནང་།

འདོད་ཡོན་ལོངས་སྤྱོད་ལྡན་རུང་། ནམ་འཆི་ཆ་མེད་ཨིན་མས། འདི་ཕྱི་གཉིས་ལུ་ཕན་པའི། དགེ་བའི་ལཱ་ལུ་བརྩོན་ཤོག།

སྦྱོང་ལཱ་གསུམ་པ་ - ཕྱིའི་གཙང་སྦྲ།
༣.-༡

ཨང ༢ ནང་ཡོད་པའི་གཙང་སྦྲ་འཕྲོད་བསྟེན་ལུ་ ཕྱི་ནང་གསང་བའི་ གཙང་སྦྲ་མ་འདྲཝ་ དབྱེ་བ་གསུམ་
ཡོད་ས་ལས་ དང་པ་ཕྱིའི་གཙང་སྦྲ་ལུ་ ནང་གསེས་དབྱེ་བ་༦ ཡོད་མི་ཚུ་ རེ་རེ་བཞིན་དུ་ དབྱེ་བ་ཕྱེས་ཏེ་་

༣.-༢

དང་པ་ལྷག། གཉིས་པ་གོ་དོན་ བཤད་དེ་བྱིན།

དེ་ལས་ རེ་རེ་བཞིན་དུ་ ལྷག་བཅུག་ཞིན་ན། གོ་བ་སླབ་བཅུག་སྟེ་ གེ་ར་གིས་ཤེསཔ་བཟོ།
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ོབ༌ ོན༌ལག༌དེབ།
༣.-༣

ལྷག་ནི་དང་ གོ་བ་ཤེས་མ་ཤེས་ བལྟ་ནིའི་དོན་ལུ་ ལྷབ་མིའི་མིང་གསལ་ཚུ་ ག་ར་ཤོག་གུ་ནང་བྲིས་ཏེ།

བསྒྲིལ་ཞིནམ་ལས་ ཧོད་གཅིག་ནང་བླུགས། དེ་ནང་ལས་ མི་ཅིག་ལུ་ ཤོག་སྒྲིལ་༡ འཐུ་བཅུག་ཞིན་ན་
མིང་གསལ་ ག་འཐོན་མི་དེ་ལུ་ དོན་མཚམས་རེ་ལྷག་སྟེ་ གོ་བ་བཤད་བཅུག།

༣.-༤

ཨང་༣  པ༌ནང་གི་མིང་ཚིག་ཚུ་ ལྷབ་མི་ཕྱེད་ཀ་དེ་ཅིག་ལུ་ ལྷག་བཅུག་སྟེ། གོ་བ་ཤེས་མ་ཤེས་ དྲིས་ཞིནམ་
ལས་ མ་ཤེས་མི་ཚུ་ལུ་སྟོན་བྱིན།

༣.-༥
༣.-༦

དེ་ལས་ མིང་ཚིག་འདི་ཚུ་ ལྷབ་མི་གི་འབྲི་དེབ་ནང་ འདྲ་བཤུས་རྐྱབ་བཅུག་སྟེ། དེ་གིས་ ཁྱིད་འཁྱིད་པའི་

རྗོད་ཚིག་རེ་བཟོ་བཅུག་སྟེ་ ཞིབ་དཔྱད་འབད།

ཨང་༤ པ་ནང་གི་གནད་དོན་ཚུ་ ཁོང་ར་ལུ་ལྷག་བཅུག་སྟེ་ གོ་བ་སླབ་བཅུག་ཞིན་ན། དེ་དང་ འཁྲིལ་ཏེ་
འབད་དོ་ ཡོད་མེད་དྲིས།

༣.-༧

དེའི་སྐོར་ལས་ གེ་ར་སེམས་ཁར་ངེས་བཅུག་སྟེ་ སོ་སོའི་ཁྱིམ་ནང་གི་ནང་མི་ཚུ་ལུ་ཡང་ བརྡ་སྤྲོད་འབད་ཞིན་
ན། ནང་མི་ཚུ་གི་ བསམ་འཆར་བསྡུ་སྟེ་ ནང་པ་སློབ་ཁང་ནང་ བཤད་དགོ་པའི་བཀོད་རྒྱ་བྱིན།

སྦྱོང་ལཱ་བཞི་པ་ - ནང་་གི་གཙང་སྦྲ།
༤.-༡

ཨང་༥ པ༌ནང་གི་གཙང་སྦྲ་ཚུ་ རེ་རེ་བཞིན་དུ་ལྷག་བཅུག་སྟེ་ དོན་དག་མ་གོ་མི་ཚུ་ལུ་ དྲི་བ་བཀོད་ ཟེར་
སླབ།

༤.-༢

དེ་ནང་གི་ ཚིག་དོན་ཚུ་དང་ དོན་དག་ཚུ་ ཧ་གོ་ཚུགསཔ་འབད་ བཤད་བྱིན།

༤.-༣

ཤེས་མ་ཤེས་ བལྟ་ནིའི་དོན་ལུ་ ཅ་ལ་ཅིག་ གཅིག་གིས་གཅིག་ལུ་ སྤྲོད་རྒྱུན་འབད་བཅུག་སྟེ་ སློབ་དཔོན་

གྱིས་ མིག་གིས་མ་བལྟ་བར་ དྲིལ་བརྡ་འདྲཝ་ཅིག་འབདཝ་ད། ཅ་ལ་དེ་ ག་གི་ལག་པར་ ལུསཔ་ཅིག་ དེ་
ལུ་ དོན་མཚམས་རེ་གི་ཚིག་ལྷག་ནི་དང་ གོ་དོན་སླབ་བཅུག། དེ་བཟུམ་ འབད་དེ་ མི་ཕྱེད་ཚུན་ཚོད་ལུ་
ལྷག་སྟེ་ གོ་བ་སླབ་བཅུག།

༤.-༤
༤.-༥

ཨང་༦ པ༌ནང་གི་ཚིག་ཚུ་ ཁོང་་ར་ལུ་དང་པ་ལྷག་བཅུག། དེ་ལས་ འབྲི་དེབ་ནང་འདྲ་བཤུས་ རྐྱབ་བཅུག་
སྟེ་ ལོག་ཅི་ར་ བྲི་ནིའི་སྦྱང་བ་འབད་བཅུག་སྟེ་ ཞིབ་དཔྱད་འབད།

ཨང་༧ པ༌འོག་གི་ནད་དོན་ཚུ་ སློབ་དཔོན་གྱིས་ལྷག་བྱིན་ཏེ་ གོ་བ་ཚུ་ དྭངས་
འཕྲོས་འཕྲོས་སླབ།

༤.-༦

དེ་ལས་ ཁོང་ར་ལུ་ལྷག་སྟེ་ གོ་བ་སླབ་བཅུག་ཞིན་ན། སེམས་ཁར་ བཞག་དགོཔ་འབད་ སླབ།

སྦྱོང་ལཱ་ལྔ་པ་ - གསང་བའི་གཙང་སྦྲ།
༥.-༡

ཨང་༨ ནང་གི་ཡིག་རྒྱུགས་ཚུ་ དང་པ་སློབ་སྟོན་པ་གིས་ལྷག་སྟེ་ གོ་བ་སླབ་བྱིན།

༥.-༣

ཁོང་གིས་སླབ་ད་ མ་ཤེས་མི་ཚུ་ སློབ་སྟོན་པ་གིས་ ཁ་གསལ་རྐྱབ་སྟེ་ བཤད་དགོ་པའི་ཁར་ གཙང་སྦྲ་

༥.-༢

དེ་ལས་ ཁོང་རའི་མི་རེ་ལུ་ དོན་མཚམས་རེ་འབད་དེ་ ལྷག་བཅུག་ཞིན་ན་ གོ་བ་སླབ་བཅུག།
འཕྲོད་བསྟེན་ཟེར་མི་ ཆོས་ཀྱི་ནང་ལས་ཡང་ གལ་ཅན་འབད་གསུངས་ཏེ་ ཡོད་ཚུལ་ཚུ་ ལེགས་ཤོམ་འབད་
བཤད་དེ་ཧ་གོ་བཅུག།
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ོབ༌ ོན༌ལག༌དེབ།
༥.-༤

ཨང་༩ པ༌ནང་གི་བསླབ་བྱ་ཚུ་ ཁོང་ར་ལུ་ ལྷག་བཅུག་སྟེ་ གོ་བ་སླབ་བཅུག། མ་ཤེས་མི་ཚུ་ལུ་ གྲོགས་རམ་

༥.-༥

ཨང་༡༠ པ༌ནང་གི་ དྲི་བ་ཚུ་རེ་རེ་འབད་ ལྷག་བྱིན་ཞིན་ན་ལས་ དེའི་གོ་བ་ཤེས་མི་ཤེས་ ཁོང་ར་ལུ་དྲིས།

འབད།

སླབ་ཤེས་མི་ལུ་ སྟོན་བྱིན་ཞིན་ན། དེ་ལས་ ཁོང་རའི་འབྲི་ དེབ་ནང་ ལན་བྲི་བཅུག།
སྦྱོང་ལཱ་དྲུག་པ་ - ནང་པའི་ཆོས།
༦.-༡

༦.-༢

ཨང་༡༡ པ༌ནང་གི་ཡིག་རྒྱུགས་ཚུ་ དོན་མཚམས་རེ་འབད་དེ་ ལྷག་བྱིན་ཞིན་ན་ གོ་བ་བཤད།

དེ་ལས་ ཁོང་རའི་གྱས་ལས་ཤེས་མི་ ག་ཡོད་དྲིས་ཏེ་ དོན་མཚམས་རེ་འབད་ལྷག་ཞིན་ན། གོ་བ་ སླབ་
བཅུག། ཤེས་མི་མེད་པ་ཅིན་ ལོག་ཅི་ར་ གོ་བ་སླབ་བྱིན་ཏེ་ སེམས་ཁར་བཞག་བཅུག།

༦.-༣

ཨང་༡༢ པ༌ནང་གི་ ཡི་གུ་འདྲ་བཤུས་རྐྱབ་དགོཔ་ཚུ་ ཁོང་ར་ལུ་ལྷག་སྟེ༌ གོ་བ་སླབ་བཅུག་ཞིན་ན། ཁོང་རའི་
འབྲི་དེབ་ནང་ འདྲ་བཤུས་རྐྱབ་སྟེ་ སྦྱང་བ་འབད་ནིའི་བཀོད་རྒྱ་བྱིན།

༦.-༤

ག་ར་གི་ སྦྱོང་དེབ་ཞིབ་དཔྱད་འབད་དེ་ མ་ཤེས་མི་ཚུ་ལུ་སྟོན་བྱིན།

སྦྱོང་ལཱ་བདུན་པ་ - རྩིས་ཀྱི་སྦྱོང་ལཱ།
༧.-༡

ཨང་༡༣ པའི་ནང་གི་དགུ་འཐབ་འབད་བཅུག།

སྟོན་ཚན་ཉེར་དྲུག་པའི་བཅུད་དོན།
ལྷབ་མི་ཚུ་གིས་ སྟོན་ཚན་ཉེར་དྲུག་པ་ གཙང་སྦྲ་འཕྲོད་བསྟེན་དང་ཆོས་ཀྱི་སྐོར་ལས་ ལས༌དོན༌དང༌སྦྱོང༌ལཱ༌ཚུ༌དང་ འཁྲིལ་ཏེ།
གནད་དོན་ཧ་གོ་དགོཔ་ཚུ་ ཤེས་མ་ཤེས་བལྟ་ནིའི་དོན་ལུ་ འོག་གི་དོན་ཚན་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ།
༡

སྟོན་ཚན་༢༦ པའི་ནང་ལས་ ཁྱོད་ཀྱིས་གནད་དོན་མ་འདྲཝ་ ག་ཅི་ར་ཧ་གོ་ཡི་གོ?

༢

གནད་དོན་དེ་ཚུ་གིས་ ཁྱེད་ལུ་ཕན་གནོད་ ག་དེ་སྦེ་འོང་ནི་མས་གོ?

༣

གཙང་སྦྲ་འཕྲོད་བསྟེན་དང་ ཆོས་ཀྱི་སྐོར་ལས་ལྷབ་ཚར་ཞིན་ན་ ཁྱེད་ རང་སོ་སོའི་ཁ་ཐུག་ལས་ ག་དེ་སྦེ་
འབད་ནི་གི་ མནོ་བསམ་འཆར་ཡི་གོ?

དང་ལེན།

གལ་སྲིད་ལྷབ་མི་ཚུ་གིས་ ཧ་ལེགས་ཤོམ་འབད་མ་གོ་བ་ཡོད་པ་ཅིན། ལོག་ཅི་ར་ བཏོན་ཏེ་ ལེགས་ཤོམ་འབད་ ཤེས་བཅུག།
ཆ་མཉམ་གྱིས་ ཤེས་ནུག་མནོ་བ་ཅིན་ ནངས་པ་ལས་ དེབ་རིམ་གསུམ་པའི་ སྟོན་ཚན་༢༧ པར་སྤོ་ནི་ལུ་ གསལ་བཤད་འབད་
དགོཔ་ཨིན་ནོ།
སྟོན་ཚན་ཉེར་དྲུག་པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་གི་ དོན་དག་འགྲེལ་བཤད།
མིང་ཚིག་

འགྲེལ་བཤད།

ཆོས་དང་འཇིག་རྟེན།

-

སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་དང་འཇིག་རྟེན་པའི་ལཱ་དེ་ཚུ།

དྲི་མ་མེདཔ།

-

ལྷག་བསམ་དག་ཏོག་ཏོ་ མི་དགེ་བའི་དྲི་མ་མེདཔ།
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ོབ༌ ོན༌ལག༌དེབ།
ཕྲག་དོག།

-

གཞན་ལུ་ཡོདཔ་ད་དང་ དྲགཔ་ད་ མ་དགའ་བར་ སེམས་ན་མི།

ང་རྒྱལ།

-

ཁོ་བ་ང་དྲག་དགོ་ཟེར་ང་རྒྱལ་བསྐྱེད་ནི།

སྲོག་སྐྱབས།

-

གསད་མ་བཅུག་པར་ སྲོག་བསླུ་འབད་ནི།

ཞེ་སྡང་།

-

གནམ་མེད་ས་མེད་ཙིགཔ་ཟ་ནི།

འདོད་ཆགས།

-

སེམས་ཤོར་ནི།

གཏི་མུག།

ལོག་ལྟ།

-

-

རྒྱུ་འདོད་བཙོང།

ག་ཅི་ཡང་མ་ཤེས་མི་རྨོངས་པ།

ལས་རྒྱུ་འབྲས་ལུ་ ཡིད་མ་ཆེས་མི།
རྒྱུ་ནོར་ལོངས་སྤྱོད་ལུ་འདོད་པ་ཆེ་དྲགས་འབད་ནི།

དྲན་པ་ཤེས་བཞིན།

-

སེམས་ཁར་དྲན་ཏེ་ཧ་གོ་ནི།

བྱང་ཆུབ་སེམས།

-

བསམ་པ་སེམས་བསྐྱེད་ལེགས་ཤོམ།

བདུད་ཟས།

-

བདུད་ཀྱི་ཟས་ཏམ་ཁུ་བཟུམ།

མགོན་སྐྱབས།

-

རང་གི་རྒྱབ་འབད་ནི་དང་ ཆ་རོགས་འབད་ནི།

ཉོན་མོངས།ཆོས་སྲིད།
༢༧-

སྡུག་བསྔལ་འབྱུང་ནི་གི་བསམ་པའི་ཁྱད་པར་སེམས་འབྱུང་།
-

ཆོས་ལུགས་དང་རྒྱལ་སྲིད་ཀྱི་ལུགས།

སྟོན་ཚན་ཉེར་བདུན་པ། ཤ་མུ་དང་ཉ་ཁག་ཅུང་།
ལས་དོན་དང་སྦྱོང་ལཱ།

སྟོན་ཚན་ཉེར་བདུན་པ་འདི་ ལྷབ་ཚརཝ་ད་ སློབ་སྦྱོང་འབད་མི་ཚུ་གིས:-

༡

ཤ་མུ་དང་ཉ་ཁག་ཅུང་འདི་ཡང་ འོང་འབབ་ཡར་སེང་བཟོ་ནི་ལུ་ ཕན་ཐབས་སྦོམ་ཡོད་པའི་སྐོར་ལས་ ཤེས་
ཚུགས།

༢

རང་སོའི་ ཁྱིམ་མཐའ་འཁོར་ལུ་ ཤིང་དུམ་ཐོག་ལས་ ཤ་མུ་གསོ་སྐྱོང་འབད་ཐངས་ སྐོར་ལས་ཤེས་ཚུགས།

༣

ཚོད་ཞིང་སྟོངམ་འདི་ཚུ་ནང་ ཉ་ཁག་ཅུང་བཙུགས་ཐངས་སྐོར་ལས་ ཤེས་ཚུགས།

༥

ལཱ་ དེ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ གཞུང་ལས་གྲོགས་རམ་ ཞུ་ཐངས་སྐོར་ལས་ཤེས་ཚུགས།

༤

ལུད་ བཟོ་ཐངས་སྐོར་ལས་ཤེས་ཚུགས།

སྦྱོང་ལཱ་དང་པ་ - དོན་ཚན་ངོ་སྤྲོད།
༡.-༡

ང་བཅས་ད་རིས་ ཤ་མུ་དང་ ཉ་ཁག་ཅུང་སྐོར་ལས་ལྷབ་ནི་ཨིན་ ཟེར་ངོ་སྤྲོད་འབད།

༡.-༢

པར་གྱི་ཐོག་ལས་ ཁོང་ལུ་ཧིང་སངས་ས་འབད་ བཤད་དེ་སླབ།

༡.-༣

བཤད་དེ་སླབ་ཚརཝ་ད་ སྡེ་ཚན་བཟོ་ཞིན་ན སྡེ་ཚན་རེ་རེ་བཞིན་དུ་འབད་ ཤ་མུ་དང་ ཉ་ཁག་ཅུང་སྐོར་

ལས་ ཁོང་ར་ཤེས་མི་ བསམ་འཆར་ཚུ་སླབ་བཅུག།
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ོབ༌ ོན༌ལག༌དེབ།
༡.-༤

ཤ་མུ་དང་ ཉ་ཁག་ཅུང་འདི་ཚུ་ གནམ་མེད་ས་མེད་བཅུད་ཅན་ཨིནམ་ལས་ ཕྱིའི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ བཙོངམ་ད་

ཡང་། གོང་སྦོམ་འཐོབ་ནི་ཡོད་པའི་ སྐོར་ལས་བཤད་བྱིན། དེ་ལས་ དཔྱེ་འབད་ དགེ་བསྙེན་ཁའི་མི་སེར་ཚུ་
གི་ ཤ་མུ་སྤོགས་ཏེ་ བཀྲ་ཤིས་ཚོང་ལས་ལུ་ བཙོངས་ཏེ་འབབ་ཁུངས་བཟོ་བའི་ སྐོར་ལས་དུམ་གྲ་ཅིག་སླབ་
བྱིན།

སྦྱོང་ལཱ་གཉིས་པ་ - དམིགས་བསལ་གྱི་མིང་ཚིག་ཚུ་ལྷག་བྱིན་ནི།
༢.-༡
༢.-༢

ཨང་༡ མིང་ཚིག་ཚུ་སྟོན་ཆས་ཐོག་ལས་ ལྷབ་མི་ཚུ་ལུ་མིང་ཚིག་རེ་རེ་བཀྲམ་སྟེ་ སྤྲོད་ཞིན་ན། ཁོང་རའི་ལག་

པ་ཡོད་པའི་མིང་ཚིག་འདི་ ལྷག་བཅུག་སྟེ་ གོ་བ་སླབ་བཅུག། གོ་བ་མ་ཤེས་མི་ཚུ་ལུ་ རོགས་རམ་འབད།
ཤ་མུའི་ ཤིང་ཚུ་ག་དེ་སྦེ་བཏོག་དགོཔ་ཨིན་ན་ ཉིནམ་ཕོག་ས་གི་ཚུ་ ག་ཅི་འབད་བཏོག་མ་བཏུབ་ཨིན་ན་
འདི་ཚུའི་སྐོར་ལས་ པར་དང་འཁྲིལ་ ཁ་གསལ་འབད་སླབ་བྱིན།

༢.-༣
༢.-༤

དེ་ལས་ པར་ནང་ལུ་དཔྱེ་སྟོན་ཏེ་ཡོད་དོ་བཟུམ་འབད་ ཤ་མུ་བཙུགས་ནི་དོན་ལུ་ ཤིང་དུམ་ དོང་སྤེད་ཐངས་
དང་ ཚད་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་བཤད་བྱིན།

ཉ་ཁག་ཅུང་གི་ཡིག་རྒྱུགས་འདི་ ལེགས་ཤོམ་འབད་ལྷག་བཅུག། དེ་ལས་ འདི་ནང་གི་ གོ་བ་ཚུ་སླབ་བཅུག།

༢.-༥

ཡིག་རྒྱུགས་འདི་ནང་ མེད་པའི་གནས་ཚུལ་གསརཔ་རེ་ སླབ་མི་ཡོད་རུང་ སླབ་བཅུག།

༢.-༦

ཤ་མུ་བཙུགས་ཐངས་ཀྱི་སྐོར་ལས་ སོན་ཁབ་བཙུགས་ཐངས་ ཤིང་དུམ་ཚུ་ལུ་ ཆུ་བླུག་ཐངས་ཀྱི་ སྐོར་ལས་
པར་དང་འཁྲིལ་ རེ་རེ་བཞིན་དུ་འབད་ དཔྱེ་དང་དོན་སྦྲགས་ཏེ་སླབ་བྱིན།

༢.-༧
༢-༨

ཨང་༢ པ༌ནང་ཡོད་པའི་ ཤ་མུ་གི་རིགས་མ་འདྲཝ་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ བཤད་དེ་སླབ་བྱིན། དེ་ལས་

རྒྱུགས་ ལྷག་བཅུག་ཞིནམ་ད་ འདི་ནང་ལས་ ག་ཅི་ཧ་གོ་ཡི་ག? སླབ་བཅུག།

ཡིག་

པར་གྱི་བཤད་པ་རྐྱབ་སྟེ་ བྱིན་ཚརཝ་ད། དོ་རུང་ འདི་ནང་གི་ཡིག་རྒྱུགས་འཕྲོ་མཐུད་དེ་ ལྷག་བཅུག་ དེ་
ལས་ ཡིག་རྒྱུགས་འདི་གི་གོ་བ་དེ་ ཚར་གཅིག་སླབ་བྱིན།

སྦྱོང་ལཱ་གསུམ་པ་ - ཡི་གུའི་ངོ་སྤྲོད།
༣.-༡

ཨང་༣ པ༌ནང་ཡོད་པའི་ཚིག་ཚུ་རེ་རེ་འབད་ ལྷག་བཅུག་ཞིན་ན་ དོན་དང་སླབ་བཅུག། དོན་དག་མ་ཤེས་མི་
ཚུ་ ལོག་སླབ་བྱིན།

༣.-༢

ཨང་༤ པ༌ནང་གི་བཀོད་རྒྱ་དང་འཁྲིལ་ ཤ་མུའི་སྐོར་ལས་ རྗོད་ཚིག་༥ དེ་ཅིག་
བྲི་བཅུག།

༣.-༣

ཨང་༥

པ༌ནང་ཡོད་པའི་ཞབས་བྲོ་འདི་

དང་པ་བརྗོད་ཚིག་ཐོག་ལུ་

བཅུག་ དེ་ལས་ ཞབས་བྲོ་འདི་ གདངས་བཟོ་སྟེ་རུབ་འཐེན།

ལྷག་བཅུག་ཞིན་ན་

དོན་དག་སླབ་
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ོབ༌ ོན༌ལག༌དེབ།
སྦྱོང་ལཱ་བཞི་པ་ - ཉ་ཁག་ཅུའི་སྐོར་ལས།

༤.-༡

ཨང་༦ པ་ཉ་ཁག་ཅུང་གི་ ཡིག་རྒྱུགས་འདི་ལྷག་བཅུག་ཞིན་ན་ འགོ་ལས་མཇུག་ཚུན་ཚོད་ཀྱི་ བཤད་པ་ཚུ་

མ་བཏུབ་བཏུབ་འབད་ སླབ་བྱིན།
༤.-༢

དེ་ལས་ ལྷབ་མི་ཆ་ཁྱབ་ མང་ཤོས་ཀྱིས་ར་ ཉ་ཁག་ཅུང་ལག་ལེན་འཐབ་དོ་ཡོདཔ་འོང་ག? མི་ཤེས་ འདི་
འབད་ནི་དེ་གིས་ ཁོང་ར་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ ག་དེ་སྦེ་འབད་ཡི་ག? འདི་ རྗོད་ཚིག་རེ་རེ་བཟོ་བཅུག།

༤.-༣

ཉ་ཁག་ཅུང་དང་ ཤ་མུ་བཙུགས་ནི་གི་དོན་ལུ་ གཞུང་ལས་ གྲོགས་རམ་ཞུ་ནིའི་ ཞུ་ཚིག་འབྲི་ཐངས་ དཔྱེ་
དང་སྦྲགས་སྟོན་བྱིན།

དབྱིན་ཚེ་༠༠.༠༠.༠༠
༊ དྲགོས་རྫངོ ་བདག་རིན་པོ་ཆེ།
ཀྲོང་གསར་ རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་།
ཞུ་དོན་ གླངམཐིལ་རྒེད་འོག་ གཡུས་རེ་ཏི་མཱན་ གུང་ཨང་༡༣ ལས་ ཕྱག་བཅས་ཞུ་གསོལ་
ནི། ད་རིས་གཞུང་ལས་ ཉ་ཁག་ཅུང་དང་ ཤ་མུ་བཙུགས་ནིའི་དོན་ལུ་ མི་སེར་མཉམ་ཆུང་ཚུ་ལུ་ མ་རྩའི་སྐྱིད་སྡུག་ར་ེ
གནང་ནི་སྲོལ་ཡོད་མི་འདི་གིས་ གནམ་མེད་ས་མེད་ཕན་ཐོགས་ནུག། འདི་བཟུམ་ ང་གིས་ཡང་ ལཱ་ འགོ་བཙུགས་ནི་གི་
རེ་བ་ཡོདཔ་བཞིན་དུ་ དེ་གི་དོན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་༥༠༠༠/- སྐྱིན་འགྲུལ་གནང་ བཀྲིན་བསྐྱང་གནང་ཟེར་ཞུ་ནི འདི་ཡི་
སྐྱིན་ཚབ་ཡང་ ལོ་ཅིག་གི་རྒྱབ་ལས་ ཉ་ཁག་ཅུང་དང་ཤ་མུའི་འཐོན་སྐྱེད་ཚུ་ བཙོངས་ཞིནམ་ལས་ ལོག་བཏབ་ནིའི་
གསོལ་འདེབས་ ཞུ་ནི་ཨིན་ལགས། ཞེས་ གླང་མཐིལ་ལས་ ལྷ་མོ་གིས་
ཕྱག་བཅས་
ཕུལ།

སྦྱོང་ལཱ་ལྔ་པ་ - མིང་ཚིག་གསརཔ་ལྷག་ནི།
༥. ༡

ཨང་༧ པའི་ནང་ཡོད་པའི་མིང་ཚིག་གསརཔ་ཚུ་ ལྷག་བཅུག་ཞིན་ན། དོན་དག་ཚུ་ སླབ་ བཅུག། མ་ཤེས་
པ་ཅིན་ ཆ་རོགས་འབད།

༥.-༢

མིང་ཚིག་གསརཔ་ཚུ་གི་ རྗོད་ཚིག་བཟོ་བཅུག་ཞིནམ་ལས་ ཁོང་ར་གིས་ བཟོ་མི་རྗོད་ཚིག་ཚུ་ ལྷག་བཅུག།

༥.-༣

ཧ་ལམ་ རྩིས་ཀྱི་སྐོར་ལས་ ལྷག་དེབ་ནང་མེད་དེ་འབད་རུང་ སྡོམ་རྩིས་དང་ཕབ་རྩིས་བགོ་བཤའ་དང་ སྒྱུར་
རྩིས་ལ་སོགས་པ་ ཤ་མུ་དང་ཉ་ཁག་ཅུང་གི་ཚིག་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཞིནམ་ད་ དཔྱེ་རེ་ བྲིས་ཡོད་མི་འདི་

བཟུམ་ བྲིས་ཞིནམ་ལས། ཁོང་ར་ལུ་ རྩིས་བཏོན་བཅུག།
དཔེར་ན།
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ོབ༌ ོན༌ལག༌དེབ།
༡
༢

དབང་འདུས་ཀྱིས་

ཤ་མུ་ཀེ་ཇི་༡༥༠

སྤོགས་འབག་འོངས་ནུག།

བཙོངས་ནུག། ད་ ཁོ་ལུ་ ལྷག་ལུས་ག་དེམ་ཅིག་འདུག?

འདི་ནང་ལས་

ཀེ་ཇི་༧༠

བཀྲིས་ལུ་

ཚེ་རིང་གི་ཉིམ་ཧེ་མམ་ནང་ ཉ་ཁག་ཅུང་ཀེ་ཇི་༨༠ ཐོབ་ནུག། ཉིན་ཤུལ་མམ་འདི་ནང་ཉ་ཁག་ཅུང་ ཀེ་ཇི་༩༠
ཐོབ་ནུག། སྡོམ་ ཉ་ཁག་ཅུང་ཀེ་ཇི་ ག་དེམ་ཅིག་ འདུག་གོ།

༣

པ་སངས་ཀྱི་ ཞིང་ཁ་ལས་ ཉ་ཁག་ཅུང་ཀེ་ཇི་༤༠༠ ལྷགཔ་ཅིག་ཐོན་ནུག། དེ་ལས་ ཁོ་གི་ ཉ་ ཁག་ཅུང་འདི་
ཆ་རོགས་བཞི་ལུ་ འདྲ་འདྲན་འབད་ བགོ་བྱིན་ནུག། ཆ་རོགས་རེ་རེ་གིས་ ཉ་ཁག་ཅུང་ ཀེ་ཇི་ ག་དེ་རེ་གི་

རྩིས་ འཐོབ་ནི་ཨིན་པས་གོ?
༤

བསྟན་འཛིན་པདྨོ་གིས་ ཉིནམ་གཅིག་ ལཱ་འབདཝ་ད་ ཤ་མུ་ཀེ་ཇི་༡༥ ཐོབ་ནུག། ཉིནམ་༧ ལཱ་ འབད་བ་
ཅིན་ ཤ་མུ་ཀེ་ཇི་ག་དེམ་ཅི་ འཐོབ་ནི་མས་ག?

༥-

གོང་གི་དཔྱེ་བཟུམ་ ལེ་ཤ་ར་བཟོ་ཞིནམ་ད་ལས་ ཁོང་རའི་འབྲི་དེབ་ནང་འབད་ སྦྱོང་ལཱ་ ག་དེ་མང་མང་
འབད་བཅུག།

སྦྱོང་ལཱ་དྲུག་པ་ - དྲི་བ་གི་ལན་ཚུ་བྲི་བཅུག་ནི།
༦.-༡

ཨང་༨ པ༌ནང་ཡོད་པའི་དྲི་བ་ཚུ་ བྱང་ཤིང་གུ་བྲིས་ཞིན་ན་ འདི་གི་ལན་ཚུ་ ཁོང་རའི་འབྲི་དེབ་ ནང་རེ་རེ་
བཞིན་དུ་འབད་བྲི་བཅུག།

༦.-༢
༦.-༣

དྲི་བ་གི་ལན་ཚུ་བྲིས་ཞིན་ན་ རེ་རེ་བཞིན་ལུ་ ཁོང་ར་གི་ འབྲི་མི་ཚུ་ལྷག་བཅུག། མ་བཏུབ་རེ་ཡོད་པ་ཅིན་
གྲོགས་རམ་འབད་བྱིན།

སྟོན་ཚན་ འདི་གི་སྐོར་ལས་ ཁོང་གི་བསམ་འཆར་ཚུ་ ཚར་གཅིག་དྲིས་བལྟ་ཞིན་ན་ལས། དོན་ཚན་ཁ་
གསལ་ ཧ་གོ་ཡི་ག? མ་གོ་ ཞིབ་དཔྱད་འབད་དེ་ སྟོན་ཚན་གཞན་སྟོན་ནི་སྐོར་ལས་ སླབ་བྱིན།

སྦྱོང་ལཱ་བདུན་པ་ - དགུ་འཐབ།
༧.༡

ཨང་༩ པ་ནང་གི་དགུ་འཐབ་ཀྱི་རྩིས་འཕབ་བཅུག།

སྟོན་ཚན་ཉེར་བདུན་པའི་བཅུད་དོན།
ལྷབ་མི་ཚུ་གིས་ སྟོན་ཚན་ཉེར་བརྒྱད་པའི་ ཤ་མུ་དང་ཉ་ཁག་ཅུང་སྐོར་ལས་ དགོས་པ་དམིགས་ཡུལ་ཚུ་དང་འཁྲིལ་
ཏེ་ གནད་དོན་ཧ་གོ་དགོཔ་ཚུ་ ཤེས་མ་ཤེས་བལྟ་ནིའི་དོན་ལུ་ འོག་་གི་དོན་ཚན་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ།
༡

སྟོན་ཚན་ ༢༨ པའི་ནང་ལས་ ཁྱེད་ཀྱིས་གནད་དོན་མ་འདྲཝ་ ག་ཅི་རག་ཧ་གོ་ཡི་གོ?

༢

གནད་དོན་འདི་ཚུ་གིས་ ཁྱེད་ལུ་ཕན་གནོད་ ག་དེ་སྦེ་འོང་ནི་མས་གོ?

༣

ཤ་མུ་དང་ཉ་ཁག་ཅུང་གི་སྐོར་ལས་ལྷབ་ཚར་ཞིན་ན་ ཁྱེད་ར་སོ་སོའི་ཁ་ཐུག་ལས་ག་དེ་སྦེ་འབད་ནི་གི་ བསམ་འཆར་
ཡོད་གོ?
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ོབ༌ ོན༌ལག༌དེབ།
དང་ལེན།
གལ་སྲིད་ལྷབ་མི་ཚུ་གིས་

ཧ་ལེགས་ཤོམ་འབད་མ་གོ་བར་ཡོད་པ་ཅིན་

ལོག་ཅི་ར་སྟོན་ཏེ་ལེགས་ཤོམ་འབད་ཤེས་བཅུག།

ཆ་མཉམ་གྱིས་

ཤེས་ནུག་མནོ་བ་ཅིན་ ནངས་པ་ལས་སྟོན་ཚན་༢༩ པར་སྤོ་ནི་གི་ གསལ་བཤད་འབད་དགོཔ་ཨིན་ནོ།
སྟོན་ཚན་ཉེར་བརྒྱད་པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་གི་ དོན་དག་འགྲེལ་བཤད།
མིང་ཚིག

འགྲེལ་བཤད།

ཁ་མཐོ་དམར་

-

ས་ཁ་མཐོ་ས་ནང་དམར་ས།

བསིལ་དྲོད་ལྡན་

-

ཚ་གྲང་ལྡན་ཏོག་ཏོ།

རང་བཞིན་

-

གཱ་གིས་ཡང་འབད་མ་དགོ་པར་ངམ་ངམ་ཤུགས་ཀྱིས་བྱུང་ནི།

རིག་གསར

-

ད་རིས་ནངས་པ་གི་རིག་པ་གསརཔ།

སྦ་འགོར་

-

ཁྱིམ་ཆུང་སྦ་འགོར། (ས་སྒོར)

ནམ་རྒྱུན་

-

ནམ་ར་འབད་རུང་ཨ་རྟག་ར་།

འགོ་འདྲེན་

-

བདག་འཛིན་འཐབ་སྟེ་འབད་མི།

ས་བེད་

-

ས་བཅད་དེ་ བེད་འབད་བཟོ་ནི།

ས་བཀབ་

-

ལྟག་ལས་ས་བཀབ་ནི།

འབལ་ནི་

-

བཏོན་བཏང་ནི།

དཔག་

-

ཆུ་དཔག་ཟེར་ཆུ་བཏང་ནི།

ལོ་བསྟར་

-

ལོ་ཨ་རྟག་ར་།

གསོ་སྐྱོང་

-

བཙུགས་ནི་དང་བདག་འཛིན་འཐབ་ནི།

མ་རྩ་

-

ཚོང་གི་མ་རྩ།
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༢༨- སྟོན་ཚན་ཉེར་བརྒྱད་པ། ཨེཆ་ཨའི་ཝི/ཨེདྲིསི་དང་འབྲེལ་བའི་མི་ཚེ་བསྐྱལ་ཐབས་ཀྱི་ལམ་སྟོན།
ལུས་འབྲེལ་ལས་སྤེལ་བའི་ནད་གཞི།
ཕོ་དང་མོ་གཅིག་ཁར་ འབྲེལ་བ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ འབུ་བའི་ནད་རིགས་ཉེན་ཁ་ཅན་ལེ་ཤ་ཡོད། དཔེ་འབད་བ་ཅིན། གྲངབ་དང་ སེམ་སྦོ་ཀྲོ་ལ་
སོགས་པ་ འདི་ཚུའི་ནང་ལས་ ཉེན་ཁ་སྦོམ་ཡོད་མི་ གཅིག་འདི་ ཨེཆ་ཨའི་ཝི་/ཨེདྲསི་འདི་ཨིན།

༡

ཨེཆ་ཨའི་ཝི་ཟེར་མི་ག་ཅི་སྨོ?
ང་བཅས་རའི་ མིའི་གཟུགས་ནང་ རང་བཞིན་གྱིས ནད་གཞི་བཀག་ཚུགས་པའི་ ནུས་ཤུགས་མརཕབ་རྐྱབ་སྟེ་ ནད་
གཞི་གི་རིགས་མ་འདྲཝ་ ལེ་ཤ་འཐོབ་བཅུག་པའི་ ནད་འབུཔ་ཅིག་ལུ་གོཝ་ཨིན། ཨེཆ་ཨའི་ཝི་འདི་ མིའི་གཟུགས་ལུ་
འཛུལ་ཞིནམ་ལས་ ནད་འབུཔ་ ས་ཡ་ལས་བཅད་དེ་ འཕྱེལཝ་ཨིན། ནད་འབུཔ་འདི་ མིའི་གཟུགས་ལུ་ འཛུལ་
ཞིནམ་ལས་ མ་ཤི་ཚུན་གྱི་བར་ན་ འཕྱེལ་སྡོདཔ་ཨིན།

༢

ཨེདྲིསི་ཟེར་མི་འདི་ ག་ཅི་སྨོ?
ལོ་ མང་རབས་ཅིག་གི་རྒྱབ་ལས་ གཟུགས་ཁར་ནད་འབུཔ་ ཨེཆ་ཨའི་ཝི་ ཟུན་ཞིནམ་ལས་ ལོ་༦ དང་༩ གི་བར་
ན་ གཟུགས་ནང་ རང་བཞིན་གྱིས་ ནད་གཞི་ བཀག་ཚུགས་པའི་ ནུས་པ་མར་ཕབ་འགྱོ་བའི་རྐྱེན་གྱིས་ ནད་གཞི་

གི་རིགས་ མ་འདྲཝ། དཔེར་ན། བད་ཀན་ གློ་ནད་ པགས་ཀོའི་ནད་ལ་སོགས་པ་ འཐོབ་མ་ཚད་ གཟུགས་དྲོད་
འབར་རྐྱབ་ནི་དང་ ཆབ་གསང་ཡུན་རིངམོ་འབད་བཤའ་ནི་ ཟ་ཁམས་ བཀག་ནི་དང་ གཟུགས་ནད་གཟུགས་

འབདབཞགཔ་ཨིན། ནད་འབུཔ་ ཝའི་རཱསི་ གཟུགས་ཁར་ཟུན་ཏེ་ ལོ་༦ དང་༩ གི་རྒྱབ་ལས་ གོང་གི་རྟགས་མཚན་

ཚུ་ བཏོན་པའི་ དུས་ཚོད་འདི་ལུ་ ཨེདྲིསི་ཟེར་སླབ་ཨིན། འདི་འབད་ནི་དེ་གིས་ ཨེདྲིསི་འདི་ ནད་འབུཔ་ཨེཆ་ཨའི་

ཝི་གི་ རྐྱེན་མཐའ་མཇུག་ཅིག་ཨིན། ཨེདྲིསི་དང་འབྲེལ་བའི་ ནད་གཞི་དང་ རྟགས་མཚན་ཐད་ཀར་དུ་མེད་རུང་ ཨེཆ་
ཨའི་ཝི་ཟུན་མི་ མི་ལུ་ ཨེདྲིསི་གི་དུས་རིམ་ལུ་ ལྷོདཔ་ད་ ནད་རིགས་ལེ་ཤ་གི་ རྟགས་མཚན་བཏོནམ་ཨིན།
༣

ཨེཆ་ཨའི་ཝི་ སྤེལ་ཐངས་གཙོ་བོ་བཞི།
༡

ཨེཆ་ཨའི་ཝི་ཡོད་མི་མི་དང་ མཚན་ཤུབས་ ལག་ལེན་མ་འཐབ་པར་ ལུས་འབྲེལ་འབད་བ་ཅིན།

༢

ནད་འབུཔ་ཡོད་མི་གི་ ཁྲག་དང་གཅིག་ཁར་ འབྲེལ་བ་འཐབ་ནི་དང་ རང་གི་ གཟུགས་ཁར་བཙུགས་པ་

༣
༤

ཅིན།

སྨྱོ་རྫས་ལག་ལེན་འཐབ་མི་ལུ་ བཙུགས་པའི་སྨན་ཁབ་ མ་བཙོ་བར་ སྤྱི་རུབ་འབད་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་དང་
ལྕགས་ཀྱི་རིགས་ཚུ་གིས་ གསོབ་པ་ཅིན།

ནད་འབུཔ་ཡོད་མི་ ཨའི་ལས་ ལྷབ་མི་ལུ་སྤེལ་ནི། (ལྷབ་མི་མངལ་ནང་ཡོདཔ་ད་ ལྷབ་མི་སྐྱེ་བའི་སྐབས་ལུ་
དེ་ལས་ཨོམ་བྱིན་པའི་སྐབས་ལུ་)
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༤

ཨེཆ་ཨའི་ཝི་བཀག་ཐབས།
ཀ༽

དམ་ཚིག་བསྟེན་ཏེ་ འདོད་སྤྱོད་འཛེམ་ནི།

ག༽

འདོད་སྤྱོད་ནམ་འབདཝ་ཅིག་ མཚན་ཤུབས་ཚུལ་མཐུན་འབད་ རྒྱུན་མ་ཆད་པར་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི།

ག༽

སྨྱོ་རྫས་ལོག་སྤྱོད་མི་འབད་ནི།
སྤྱིར་བཏང་ལུས་འབྲེལ་ལས་སྤེལ་བའི་ནད་གཞི་ཚུ་གི་རྒྱུ་རྐྱེན་དང་རྟགས་མཚན།
ནད་གཞི་གི་མིང་

གྲང་བ་ (ཕོ)
(Gonorrhoea in male)

རྒྱུ་རྐྱེན་ནད་འབུཔ་

ནད་ཀྱི་རྟགས་མཚན།

བེག་ཀྲེ་རི་ཡ་ ནའི་སེ་རི་ཡ་

ཆབ་གསང་སྡུདཔ་གཏངམ་ད་ཚ་ནི།

(Bacteria

གསང་སྡུདཔ་གཏང་སའི་

སྒོ་ནོར་རི་ཡ་

called

Neisseria

)

gonorrhoea

(མོ)གྲང་བ་
(Gonorrhoea in Female)

ཆབ་

གསང་སྡུདཔ་འཕྲལ་འཕྲལ་གང་ནི།

ཆབ་

དོང་ནང་ལས་རྣག་

འཐོན་ནི། བཅོ་ཁ་མ་རྐྱབ་པ་ཅིན་ ལྷིགཔ་རྡོག་
སྦོ་ནི།

བེག་ཀྲེ་རི་ཡ་ ནའི་སེ་རི་ཡ་

ཆབ་གསང་སྡུདཔ་གཏངམ་ད་ཚ་ནི།

སྒོ་ནོར་རི་ཡ་

གཡའ་ནི། ཆབ་གསང་སྡུདཔ་ གཏང་ས་ལས་

(Neisseria gonorrhoea)

རྣག་དྲིམ་ཧག་ཧ་འཐོན་ནི།

འབདཝ་ད་ཟུག་རྐྱབ་ནི།

མོ་མཚན་
ལུས་འབྲེལ་

ཕོ་ཅུངམ་ན་ནི་ཨིན་

རུང་ ཕོ་ཅུངམ་ན་རེ་ན་ཚད་ གྲང་བ་མེན་པར་
ནད་གཞི་གཞན་ཡང་འོང་།
སེམ་

ཀྲེ་པོ་ནི་མ་ པཱ་ལི་དྲམ་

ཕོ་མཚན་མགུ་ཏོ་ཁར་

(Treponema pallidum)

ཅིག་འཐོན་ནི བརླད་དོ་བར་ན་ སྦོ་སྟེ་ན་ནི།

སེམ་གྱི་རིགས་གཞན

ཧེ་མོ་ཕི་ལཱསི་དྲུཀཱིརི་

ཕོ་མཚན་གུ་ ཤུགས་འབད་ཚ་བའི་ རྨ་ལེ་ཤ་

ཤེང་ཀཱོརའིདྲ་

Haemophillus ducrei)

དང་ བརླད་དོ་བར་ན་སྦོ་སྟེ་ན་ནི།

(Syphilis)

ན་ཟུག་མེད་པའི་

རྨ་

(Chancroid)

༥

ཨེཆ་ཨའི་ཝི་ ནད་འབུཔ་ཡར་འཕེལ་གྱི་དུས་རིམ།
ཨེཆ་ཨའི་ཝི་འདི་ ཁྲག་བརྟག་དཔྱད་ཐོག་ལས་རྐྱངམ་གཅིག་ ངོས་འཛིན་འབད་ཚུགས། ངོས་འཛིན་འབད་བའི་ དུས་
ཚོད་འདི་ ཉུང་ཤོས་ར་ ནད་འབུཔ་གཟུགས་ཁར་ཟུན་ཏེ་ ཧ་ན་བདུན་ཕྲག་༦ དང་ འཕྱི་ན་བདུན་ཕྲག་༡༢ ཀྱི་ནང་

འཁོད་ལུ་ ངོས་འཛིན་འབད་ཚུགསཔ་ཨིན། དུས་ཚོད་འདི་གི་ཧེ་མ་ ནད་འབུཔ་ཡོད་པའི་ རྟགས་མཚན་ འཕྲུལ་ཆས་
ཀྱི་ཐོག་ལས་འཚོལ་ཏེ་ མ་འཐོབ་རུང་ རང་བཞིན་གྱི་ ནད་འབུཔ་འདི་ གཟུགས་ཁར་ཡོདཔ་ལས་ དུས་ཚོད་འདི་ལུ་
ཨིང་སྐད་ནང་(w.p) ཟེར་སླབ་ཨིན། དེ་འབདཝ་ལས་ དུས་ཚོད་འདི་ནང་ལུ་ ནད་འབུཔ་ ཨེཆ་ཨའི་ཝི་སྤེལ་ནི་ ཉེན་ཁ་
སྦོམ་ཡོདཔ་ཨིན།
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ོབ༌ ོན༌ལག༌དེབ།
༦

ཨེཆ་ཨའི་ཝི་/ཨེདྲིསི་གི་ རྟགས་མཚན་མ་སྟོན་པའི་དུས་ཚོད།

མིའི་གཟུགས་ལུ་ ནད་འབུཔ་འདི་ ཟུན་ཚར་བའི་ཤུལ་ལུ་ ལོ་༦ ལས་༩ ཚུན་གྱི་ ནང་འཁོདལུ་ རྐྱངམ་གཅིག་
ནད་གཞི་ཨེདྲིསི་གི་ རྟགས་མཚན་སྟོནམ་ཨིན། དུས་ཚོད་འདི་ནང་ མི་ཚུའི་གཟུགས་སྟོབས་སྒྲིང་སྒྲིང་འབད་ཡོདཔ་
ལས་ ནད་གཞི་གི་ རྟགས་མཚན་ཚུ་མི་འཐོན། ཨིན་རུང་ ནད་འབུཔ་འདི་ གཟུགས་ཀྱི་ནང་ན་ ཡར་འཕར་

འགྱོཝལས་ ལུས་སྟོབས་མར་ཉམས་ཏེ་འགྱོཝ་ཨིན།
༧

ཨེཆ་ཨའི་ཝི་/ཨེདྲིསི་གི་ རྟགས་མཚན་སྟོན་པའི་དུས་ཚོད།
ལོ་༦ ལས་༩ ལངམ་ད་ གཟུགས་ཁར་གྱི་ནུས་སྟོབས་ མེདཔ་བཏང་ཚར་ཏེ་ ནད་གཞི་ གཞན་ བཤལ་ནད་ གློ་

ནད་ བད་ཀན་གྱི་ནད་ཚུ་གིས་ འཇམ་ཏོང་ཏོ་འབད་ གནོད་ཚུགས་དོ་ཡོདཔ་ཨིན། དུས་ཚོད་འདི་ལས་ཕར་ ཨེཆ་

ཨའི་ཝི་འདི་ ཨེདྲིསི་གི་ དུས་ཚོད་འབད་བརྩིཝ་ཨིན། ཨེཆ་ཨའི་ཝི་འདི་ ཚར་གཅིག་ མིའི་གཟུགས་ལུ་འཛུལ་ཚར་
ཞིནམ་ལས་ ནད་འབུཔ་འདི་གསད་ནི་དང་ བཏོན་གཏང་ནི་ རྩ་ལས་ འབད་མི་ཚུགས། ནད་འབུཔ་ ཨེཆ་ཨའི་ཝི་
འདི་ སྤེལ་ནིའི་ཉེན་ཁ་ཆེ་ཤོས་འདི་ རྟགས་མཚན་མ་འཐོན་པའི་ དུས་ཚོད་འདི་ཨིན། དུས་ཚོད་འདི་ནང་ལུ་ ནད་

འབུཔ་ ཡོད་མི་ཚུ་གིས་ ཁོང་རའི་གཟུགས་ལུ་ ནད་འབུཔ་ཡོདཔ་མ་ཤེསཔ་ལས་ སྨན་བཅོས་དང་བརྟག་དཔྱད་འབད་
བར་ཡང་མ་འགྱོཝ་ཨིན། ཨེཆ་ཨའི་ཝི་ནད་འབུཔ་ཡོད་མི་ མི་འདི་གཟུགས་ལུ་ ནད་འབུཔ་ཡོདཔ་ ངོས་འཛིན་ མ་

འབདབར་ དུས་ཡུན་རིངམོ་འགྱོ་སྟེ་ ནད་འབུཔ་ ཨེཆ་ཨའི་ཝི་འདི་ གཞན་ལུ་དོན་ཅན་འབད་ མ་སྤེལ་རུང་ནད་

འབུཔ་ཨེཆ་ཨའི་ཝི་ བཀག་ཐབས་ཀྱི་ ལས་རིམ་ལུ་ བར་ཆད་རྐྱབ་ཨིན། མི་འདི་ལུ་ ནད་གཞི་ཨེཆ་ཨའི་ཝི་ཡོདཔ་
ངོས་འཛིན་འབད་ཚར་ཞིནམ་ལས་ མི་འདི་ལུ་ གསོ་བའི་སློབ་སྟོན་དང་ བསླབ་བྱའི་ཞབས་ཏོག་གི་ གོ་སྐབས་ཚུ་

བྱིནམ་ཨིན། གཞན་ལུ་མི་སྤེལ་ནིའི་ བསླབ་བྱ་ཚུ་བྱིནམ་ལས་ ནད་འབུཔ་གཞན་ལུ་ སྤེལ་ནིའི་ཉེན་ཁ་ཉུང་སུ་ཡོདཔ་
ཨིན།

༢༩-

སྟོན་ཚན་ཉེར་དགུ་པ།

སྒོ་ནོར་གསོ་སྐྱོང་།

ལས་དོན་དང་སྦྱོང་ལཱ།
སྟོན་ཚན་ཉེར་དགུ་པ་འདི་ ལྷབ་ཚརཝ་ད་ སློབ་སྦྱོང་འབད་མི་ཚུ་གིས་:༡

འོང་འབབ་ཡར་སེང་ནི་གི་དོན་ལུ་ སྒོ་ནོར་གསོ་སྐྱོང་འབད་དགོ་པའི་སྐོར་ལས་ ཧ་གོ་ཚུགས།

༢

སྒོ་ནོར་རིགས་ལེགས་ཤོམ་ཚུ་ གསོ་སྐྱོང་འབད་བ་ཅིན་ འཐོན་ཁུངས་ སྦོམ་ཡོད་པའི་སྐོར་ལས་ཤེས་ཚུགས།

༣

འཐོན་ཤུགས་ཀྱི་དོན་ལུ་ རྩྭ་ཆག་བཟོ་ཐངས་ཚུ་ ཧ་གོ་ཚུགས།

༥

སྒོ་ནོར་གྱི་ དོན་ཚན་དང་འབྲེལ་བའི་ མིང་ཚིག་གི་གོ་དོན་དང་ཚིག་བཟོ་ནི་ འབྲི་ལྷག་ཚུ་ཤེས་ཚུགས།

༦

དགུ་འཐབ་ སྒྱུར་རྩིས་བགོ་བཤའི་ རྩིས་དེ་ཚུ་ཤེས་ཚུགས།

༤

སྒོ་ནོར་ལུ་ ནད་རིགས་བཀག་ཐབས་ཀྱི་སྐོར་ལས་ ཤེས་ཚུགས།

སྦྱོང་ལཱ་དང་པ་ - དོན་ཚན་ངོ་སྤྲོད།
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ོབ༌ ོན༌ལག༌དེབ།
༡-༡

༡-༢

པར་གྱི་ཐོག་ལུ་ ལྷབ་མི་ ཁོང་ར་ལུ་བསམ་འཆར་ གོ་སྡུར་འབད་བཅུག།

པར་དེ་ནང་ལས་ སྒོ་ནོར་གྱི་ཁྱད་པར་ ག་ཅི་་གོ་ཡི་ག་ གསལ་བཤད་འབད་བཅུག།

སྦྱོང་ལཱ་གཉིས་པ་ - དམིགས་བསལ་ཚིག་གི་སྦྱང་བ།
༢-༡

ལུ་

ཨང་༡ པ་དམིགས་བསལ་ཚིག་དོན་ཚུ་ རེ་རེ་བཞིན་དུ་ལྷག་བྱིན་ གོ་དོན་ཡང་བཤད་ཞིན་ན་ལས་ ཁོང་ར་
སྐོར་རྒྱབ་འབད་ ལྷག་བཅུག་སྟེ་ དོན་དག་ཡང་སླབ་བཅུག།

སྦྱོང་ལཱ་གསུམ་པ་ - ལྷག་ནི་དང་གོ་དོན།
༣-༡

ཨང་༢པ་ ཡིག་རྒྱུགས་འདི་ ལེགས་ཤོམ་འབད་ལྷག་སྟེ་ དོན་དང་བཤད་བྱིན། དེ་ལས་ ཁོང་ར་ལུ་རེ་རེ་
འབད་ ལྷག་བཅུག། ཡིག་རྒྱུགས་ནང་གི་ མིག་ཚིག་དོན་དག་སྦོམ་ཚུ་ ཁ་གསལ་འབད་བཤད་བྱིན།

༣-༢

ཨང་༣ ནང་གི་བརྗོད་དོན་ཚུ་ གོ་བ་ལེགས་ཤོམ་འབད་བཤད་ཞིན་ན་ལས། ཨང་༤ ནང་གི་རྗོད་ཆིག་གི་
བདེན་རྗུན་ སྒྲོམ་ནང་བྲི་ནི་འདི་ཚུ་ཁོང་ར་ལུ བཀོད་རྒྱ་བྱིན་ཏེ་ འབྲི་དེབ་ནང་ བྲི་བཅུག།

སྦྱོང་ལཱ་བཞི་པ་ - རྩྭ་འབྲོག་ཡར་རྒྱས།
༤-༡

ཨང་༥

ནང་གི་རྩྭ་ཆག་སྐོད་ ཡིག་རྒྱུགས་འདི་ ལྷག་སྟེ་དོན་དང་བཤད་བྱིན། ཁོང་ར་ལུ་ལྷག་བཅུག་ དོན་

དག་ མ་གོ་བའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ ཁ་གསལ་འབད་བཤད་བྱིན།

༤-༢

ཨང་༦ ནང་གི་མིག་ཚིག་ཚུ་བཀོད་རྒྱ་བྱིན་ཏེ་ ཁོང་རའི་འབྲི་དེབ་ནང་ འདྲ་བཤུས་རྐྱབ་བཅུག།

༤-༣

རྩྭ་ ཧོ་སྐམ་བཟོ་ཐངས་ཀྱི་ པར་གྱི་ཐོག་ལས་ བཤད་པ་རྐྱབ་བྱིན།

སྦྱོང་ལཱ་ལྔ་པ་ - རྩྭ་ཧོ་སྐམ་བཟོ་ཐངས།
༥-༡

ཨང་༧ པའི་ནང་གི་རྩྭ་ཨེབ་སྟེ ཧོ་སྐམ་བཟོ་ཐངས་ཀྱི་ཡིག་རྒྱུགས་འདི་ ལྷག་ཞིནམ་ལས། ལག་ལེན་ འཐབ་
ཐངས་ཚུ་

ཁ་གསལ་འབད་བཤད།

ལྷབ་མི་ཚུ་ལུ་རེ་རེ་འབད་ལྷག་བཅུག་སྟེ་

དོན་དག་གོ་མ་གོ་

ནང་

སེམས་ལུ་ངེས་མ་ངེས་བལྟ།
༥-༢

ཨང་༨ པ་གུག་ཤད་ནང་གི་མིང་ཚིག་ སསྟོན་ནང་བཙུགས་ནི་འདི་བཀོད་རྒྱ་བྱིན་ཏེ་ ཁོང་རའི་འབྲི་དེབ་ནང་

༥-༣

ཨང་༩ པའི་ཡིག་རྒྱུགས་ལྷག་སྟེ་ དོན་དག་་བཤད།

༥-༤

ཨང་༡༠ མིང་ཚིག་ཚུ་གི་དོན་དག་ཚུ་ ལྷབ་བཅུག།

ལུ་ བྲི་བཅུག། དེ་ལས་ རེ་རེ་འབད་ ཁོང་ར་གོས་ འབྲི་མི་འདི་ལྷག་བཅུག།

སྦྱོང་ལཱ་དྲུག་པ་ - གོ་དོན་བརྟག་ཞིབ།
༦-༡

ཨང་༡༡ པའི་དྲི་བ་ཚུ་གི་ལན་བྲི་ནི་འདི་ དྲི་བ་ལྷག་སྟེ་བཤད་བྱིན། དེ་ལས་ ཁོང་ར་ལུ་ལན་བྲི་བཅུག། ལན་
ཕོག་མ་ཕོག་ཞིབ་དཔྱད་འབད།
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སྦྱོང་ལཱ་བདུན་པ་ - སྒོ་ནོར་ནད་བཅོས།
༧-༡

ཨང་༡༢ པའི་ནང་གི་སྒོ་ནོར་ནད་ཀྱི་སྐོར་ལས་ ཡིག་རྒྱུགས་ལྷག་སྟེ་ དོན་དག་བཤད།

༧-༢

ཨང་༡༣ པ་ཁ་ཚ་རྐང་ནད་ཀྱི་སྐོར་ལས་ ཡིག་རྒྱུགས་ལྷག་སྟེ་ དྲི་བ་ཚུ་གི་ལན་བྲི་བཅུག།

སྦྱོང་ལཱ་བརྒྱད་པ་ - བྲི་ནི་སྦྱང་བ།
༨-༡

ཨང་༡༤ པའི་རྗོད་ཚིག་ཚུ་ འདྲ་བཤུས་རྐྱབ་བཅུག།

༨-༢

དེ་ལས་ རེ་རེ་འབད་ ལྷག་བཅུག་སྟེ་ གོ་བ་ཤད་བཅུག་ཞིན་ན་ མ་ཤེས་མི་ཚུ་སྟོན་བྱིན།

སྦྱོང་ལཱ་དགུ་པ་ - རྩིས་ཀྱི་སྦྱང་བ།
༩-༡

ཨང་༡༥ དང་༡༦, ༡༧ ནང་གི་ རྩིས་འདི་ བཀོད་རྒྱ་བྱིན་ཏེ་ བཏོན་བཅུག།

སྦྱོང་ལཱ་བཅུ་པ་ - རྩང་མོ།
༡༠-༡

ཨང་༡༨ པའི་གཙང་མོ་འདི་ཚར་གཅིག་ལྷག་སྟེ་ དོན་དག་བཤད། དེ་ལས་ གདངས་དང་འབད་ ཆ་བཉམ་

གཅིག་ཁར་འབད་ འཐེན་བཅུག། ལྷག་ནི་གི་ སྦྱང་བ་དང་སྤྲོ་བ་གི་དོན་ལུ་ གདངས་འཐེན་ཏེ་ རེ་རེ་འབད་
འཐེན་བཅུག།
སྟོན་ཚན་ཉེར་དགུ་པའི་བཅུད་དོན།
ལྷབ་མི་ཚུ་གིས་ སྟོན་ཚན་ཉེར་དགུ་པ་སྒོ་ནོར་གསོ་སྐྱོང་གི་སྐོར་ལས་ ལས་དོན་དང་སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཤེས་ཚུགས་ མ་
ཚུགས་དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནིའི་དོན་ལས་ འོག་དི་གནད་དོན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ལག་ལེན་འཐབ།
༡

སྟོན་ཚན་༢༩ པ་འདི་ནང་ལས་ ཁྱེད་ཀྱིས་གནད་དོན་ མ་འདྲཝ་ག་ཅི་ར་ཧ་གོ་ཡི་གོ?

༢

གནད་དོན་དེ་ཚུ་གིས་ ཁྱེད་ལུ་ཕན་གནོད་ ག་དེ་སྦེ་འོང་ནི་མས་གོ?

༣

སྒོ་ནོར་གསོ་སྐྱོང་སྐོར་ལས་ལྷབ་ཚར་ཞིན་ན་ ཁྱེད་ རང་སོ་སོའི་ཁ་ཐུག་ལས་ ག་དེ་སྦེ་འབད་ནི་གི་ མནོ་

བསམ་ འཆར་ཡི་གོ?

དང་ལེན།
གལ་སྲིད་ལྷབ་མི་ཚུ་གིས་ ཧ་ལེགས་ཤོམ་འབད་ མ་གོ་བ་ཡོད་པ་ཅིན་ ལོག་ཅི་རག་བཏོན་ཏེ་ ལེགས་ཤོམ་འབད་ཤེས་བཅུག།
ཆ་མཉམ་གྱི་ཤེས་ནུག་ མནོ་བ་ཅིན་ ནངས་པ་ལས་ དེབ་རིམ་གསུམ་པའི་ སྟོན་ཚན་༢༩ པར་སྤོ་ནི་ལུ་ གསལ་བཤད་འབད་

དགོཔ་ཨིན་ནོ།

སྟོན་ཚན་དགུ་པའི་ མིག་ཚིག་ཚུ་གི་དོན་དག་འགྲེལ་བཤད།
མིང་ཚིག།

འགྲེལ་བཤད།
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བདེ་སྐྱིད་

འབྱོར་པ

-

-

བདེ་བ་དང་སྐྱིད་ཏོང་ཏོ།

ཟས་གོས་

-

བཟའ་ནི་གི་བཞེས་སྒོ་ནང་གྱོན་ནི་བགོ་ལ།

རིགས་རྒྱུད་

-

རིགས་དང་རྒྱུད་པ།

གཤམ་

-

ཧོད་ཀྱི་བཤམ།

འཆམ་

-

འཆམ་ཏོག་ཏོ།

ལོངས་སྤྱོད་

འབུ་

༣༠-

-

-

རྒྱུ་ནོར་ལོངས་སྤྱོད་དང་ལྡན་ཏོག་ཏོ།

རྒྱུ་ནོར་ལོང་སྤྱོད།

གཅིག་གི་ནད་གཅིག་ལུ་འབུ་ནི།

སྟོན་ཚན་སུམ་ཅུ་པ།- ང་བཅས་རའི་ལམ་ལུགས།
ལས་དོན་དང་སྦྱོང་ལཱ།
སྟོན་ཚན་སུམ་ཅུ་པ་འདི་ ལྷབ་ཚརཝ་ད་ སློབ་སྦྱོང་འབད་མི་ཚུ་གིས་:༡
༢

ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ གཞན་དང་མ་འདྲཝ་འབད་ཡོད་པའི་ ལམ་ལུགས་སྲོལ་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ ཧ་གོ་
ཚུགས།

ལམ་ལུགས་སྲོལ་དེ་ཚུ་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ག་ཅི་ཨིན་ན?དང་ དེ་ཚུ་ག་ཅི་འབད་ ཁག་ཆེཝ་ཨིན་ན་ཤེས་ཚུགས།

༣

སྒྲིག་ལམ་རྣམ་གཞག་ གལ་ཆེ་བའི་སྐོར་ལས་ཡང་ ཤེས་ཚུགས།

༤

ཐ་དམ་ཚིག་ག་དང་ ག་གི་བར་ན་བསྟེན་དགོཔ་ཨིན་ན? ག་ཅི་འབད་ཁག་ཆེཝ་ཨིན་ན? ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ ཧ་
གོ་ ཚུགསཔ་ཨིན།

སྦྱོང་ལཱ་དང་པ་ - དོན་ཚན་ངོ་སྤྲོད།
༡-༡

པར་སྟོན་ཞིན་ན་ལས་ པར་གྱི་སྐོར་ལས་ གོ་སྡུར་འབད་བཅུག་སྦེ་ དོན་ཚན་འདི་ ག་ཅི་གི་སྐོར་ལས་ཨིན་
མས་ག? ངོས་འཛིན་འབད་བཅུག།

སྦྱོང་ལཱ་གཉིས་པ་ - དམིགས་བསལ་གྱི་ཚིག།
༢-༡

ཨང་༡ པ བརྗོད་དོན་དེ་ནང་ཡོད་པའི་ དམིགས་བསལ་གྱི་ཚིག་ ལྷག་བཅུག་སྟེ་ ཚིག་རེ་རེ་བཞིན་དུ་གི་
དོན་ བཤད་བཅུག།

སྦྱོང་ལཱ་གསུམ་པ་ - ཡིག་རྒྱུགས།
༣-༡

ཨང་ ༢ པ ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་གི་ ལམ་ལུགས་ཀྱི་སྐོར་ལས་ཡོད་མི་ ཡིག་རྒྱུགས་འདི་ནང་ ཀ་

ཨང་༣ ནང་ཡོད་པའི་ གནད་དོན་ལྷག་ནི་ཚུ་ ལྷག་བཅུག་སྟེ་ རང་གི་ལམ་ལུགས་འདི་ ངོས་འཛིན་འབད་
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ཞིནམ་ད། དེ་བདག་འཛིན་འཐབ་ནིའི་དོན་ལུ་ ཁོང་ལྷབ་མི་ཚུ་ལུ་ ག་ཅི་འབད་དགོ་ག? དྲི་བ་དྲིས་ལན་
འབད་བཅུག།

༣-༢

ཨང་ ༤ པ་ ནང་ཡོད་མི་དྲི་བ་ཚུ་གི་ ལན་ ཁོང་རའི་འབྲི་དེབ་ནང་ མ་འཛོལ་བར་བྲི་བཅུག།

སྦྱོང་ལཱ་བཞི་པ་ - ལྷག་ནི་སེམས་ཁར་དྲན་ནི།
༤-༡

ཨང་༥ ནང་ཡོད་པའི་ བརྗོད་དོན་ལེའུ་ཚན་གཉིས་པ་དེ་དང་ཨང་༦ དང་༧ ནང་ཡོད་པའི་པར་དང་ སྒྲིག་མི་
མིང་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ཚིག་དོན་དང་ སྡེབ་སྦྱོར་སེམས་ཁར་ངེས།

སྦྱོང་ལཱ་ལྔ་པ་ - ལྷག་སྟེ་བྲི་ནི།

༥-༡

ཨང་༨ པ་ནང་ཡོད་པའི་ གྱོན་ཆས་ཀྱི་མིང་དེ་ཚུ་ལྷག་ཞིན་ན། ཕོ་སྐྱེས་ཀྱིས་གྱོན་མི་ གྱོན་ཆས་དེ་ཚུ་ ཕྱི་སེལ་
རྐྱབ་ ལོགས་སུ་འབད་ཨང་༩ ནང་ ས་སྟོང་ཡོད་སར་བྲི་བཅུག།

སྦྱོང་ལཱ་དྲུག་པ་ - ལྷག་སྟེ་བྲི་ནི།

༦-༡

ཨང་༡༠ ནང་ ཐ་དམ་ཚིག་གི་སྐོར་ལསབྲིས་ཏེ་ཡོད་པའི་ བརྗོད་དོན་ལེའུ་ཙན་གཉིས་པ་དེ་ ལྷག་བཅུག་སྦེ་

གོ་དོན་སླབ་བཅུག་ཞིན་ན། གནད་དོན་དེ་ནང་འཁྲིལ་ཏེ་ ལག་ལེན་འབད་དགོ་པའི་སྐོར་ལས་ གསལ་བཤད་
༦-༢
༦-༣

འབད་བྱིན།

ཨང་༡༡ ནང་ཡོད་པའི་ཚིག་དང་རྗོད་ཚིག་ཚུ་ འདྲ་བཤུས་རྐྱབ་ བྲི་བཅུག་སྦེ། དེ་ལས་ གོ་དོན་བཤད་བཅུག།

ཨང་༡༢ ནང་ཡོད་པའི་ཚིག་བརྒྱད་ཡོད་མི་དེ་ཚུ་གི་ རྗོད་ཚིག་རེ་ ལྷབ་མི་ཁོང་རའི་ སེམས་ཁ་ལས་བཏོན་
བྲི་བཅུག།

སྦྱོང་ལཱ་བདུན་པ་ - ལྷག་སྟེ་བྲི་ནི།
༧-༡

ཨང་༡༣ ནང་ཡོད་མི་ ལས་རྒྱུ་འབྲས་ཀྱི་སྐོར་ལས་ཡོད་མི་ བརྗོད་དོན་ལེའུ་བཞིཔོ་ ལྷག་ཞིནམ་ལས། གོ་

དོན་ ལེགས་ཤོམ་འབད་ལེན་ཏེ་ ཨང་༡༤ ནང་ཡོད་པའི་དྲི་བ་ཚུ་གི་ ལན་ཀྲིག་ཀྲི་འབད་འཚོལ་ཏེ་ བྲི་
བཅུག།

༧-༢

ཨང་༡༥ ནང་ལྷབ་མི་ ཁོང་ར་གི་ལས་རྒྱུ་འབྲས་ཀྱི་སྐོར་ལས་ ག་ཅི་ཧ་གོ་ཡི་ག? དེཡི་སྐོར་ལས་ གོ་སྡུར་

འབད་དེ་ མི་རེ་གིས་བསམ་འཆར་རྗོད་ཚིག་༡༠ རེ་བྲི་བཅུག།

༧-༣

ཨང་༡༦ ནང་ཡོད་མི་བསླབ་བྱ་འདི་ ལེགས་ཤོམ་འབད་ལྷག་སྟེ་ སེམས་ཁར་དྲན་བཅུག།

༧-༤

ཨང་༧ ནང་ཡོད་མི་ ཞབས་ཁྲ་འདི་ གདངས་བཟོ་སྟེ་ འཐེན་བཅུག།

སྦྱོང་ལཱ་བརྒྱད་པ་ - གཏང་ཡིག་བྲི་ནི།
༨-༡

ཨང་༡༨ པ་ལྷམ་མི་ཁོང་རའི་ ལྷབ་མི་ལུ་འབད་རུང་ ཁོང་རའི་ ཆ་རོགས་ལུ་འབད་རུང་ གཅིག་ལུ་ ང་
བཅས་ར་ མི་ག་ར་ འབད་རུང་ཐ་དམ་ཚིག་དང་ལས་རྒྱུ་འབྲས་ བརྩི་དགོ་པའི་སྐོར་ལས་ གཏང་ཡིག་གནད་
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ོབ༌ ོན༌ལག༌དེབ།
དོན་ཁ་གསལ འབད་ཚིག་དང་ སྡེབ་སྦྱོར་ཡང་ ཧ་ལམ་ཚུལ་མཐུན་ཅིག་བྲི་བཅུག་སྟེ། དབྱེ་ཞིབ་འབད་ཞིན་
ན་ ཤེས་མི་ཚུ་ལུ་ ལོག་ཅི་ལོག་ཅི་ར་ སྟོན་བྱིན།
སྟོན་ཚན་སུམ་ཅུ་པའི་བཅུད་དོན།
ལྷབ་མི་ཚུ་གིས་

སྟོན་ཚན་སུམ་ཅུ་པའི་ནང་

ང་བཅས་རའི་ལམ་ལུགས་ཀྱི་སྐོར་ལས་

ལས་དོན་དང་སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་

ཤེས་ཚུགསམ་ཚུགས་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནིའི་དོན་ལས་ འོག་གི་གནད་དོན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ལག་ལེན་འཐབ།
དང་ལེན།

་གལ་སྲིད་ལྷབ་མི་ཚུ་གིས་ ཧ་ལེགས་ཤོམ་འམད་མ་གོ་བ་ཡོད་པ་ཅིན་ ལོག་ཅི་ར་བཏོན་ཏེ་ ལེགས་ཤོམ་འབད་་ཤེས་བཅུག། ཆ་
མཉམ་གྱིས་ཤེས་ནུག་ མནོ་བ་ཅིན་ འ་ནེ་ཅིག་གིས་ གཞི་རྟེན་ཤེས་ཡོན་ ལས་རིམ་སློབ་སྦྱོང་ཐེངས་གཅིག་ མཇུག་བསྡུཝ་

ཨིན་པའི་ གསལ་བཤད་འབད་དེ་ ཆ་མཉམ་ལུ་ལེགས་སོ་དང་ བཀྲིས་བདེ་ལེགས་བྱིན་ཏེ་ འོག་གི་ཞབས་ཁྲ་འདི་རུབ་འཐེན་
ཞིན་ན་ མཇུག་བསྡུ་ནི་ཨིན་ནོ།།
ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་ཁབ།
ཆོས་སྲིད་གཉིས་དང་ལྡན་པའི། །སྨན་ལྗོངས་འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཁབ། །རང་དབང་རང་བཙན་ཐོག་ལུ།
སོང་།

།སྤྱི་ནོར་མི་དབང་མངའ་བདག

།སྐུ་ཚེ་ཞབས་པད་བརྟན་ཅིང་།

།སྔར་ལས་དར་ཞིང་རྒྱས་

།ཐུགས་བརྩེ་ལྡན་པའི་སྐྱིད་སྡུག

།འབངས་འཁོར་ཀུན་ལ་ཁྱབ་

སོང་། །སྔོན་བསགས་བསོད་ནམས་འབུམ་གྱི། །སྨན་ལྗོངས་འབྲུག་གི་ལྗོངས་སུ། །རིན་ཆེན་མི་ལུས་བླངས་ནས། །འབྲི་ལྷག་ཤེས་པ་དགའ་
སོང་།

།དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་འབངས་འཁོར།

།བློ་སེམས་གཅིག་ཏུ་མཐུན་ནས།

།འགྱུར་བ་མེད་པའི་དམ་ཚིག

།རྩ་བ་གསུམ་ལ་བསྟེན་

ཤོག །མི་ཡི་གྱལ་ཁར་བཙུགས་པ། །ཕ་མ་བཀལ་དྲིན་ཆེ་སོང་། །མངའ་འབངས་བདེ་བར་སྐྱོང་བ། །གོང་མ་བཀའ་དྲིན་ཆེ་སོང་།འབྲི་ལྷག་ཡོན་
ཏན་ཤེས་ནས།

།རང་མགོ་རང་གིས་འདྲོངས་པ།

།འབྲུང་གཞུང་སྐུ་དྲིན་ཅན་གྱི།

།སློབ་སྟོན་བཀའ་དྲིན་ཆེ་སོང་།

།ཚེ་འདིར་དགའ་བ་སྐྱིད་

པ། །ཕྱི་མ་བདེ་བ་ཐོབ་པ། །ཕུན་ཚོགས་འགྱུར་བ་མེད་པའི། །བཀྲིས་སྨོན་ལམ་ཞུ་གེ །

སྟོན་ཚན་སུམ་ཅུ་་པའི་ མིང་ཚིག་ཚུ་གི་དོན་དག་འགྲེལ་བཤད།
མིག་ཚིག་

འགྲེལ་བཤད།

ལམ་ལུགས་སྲོལ - ལམ་ལུགས་སྲོལ་ཟེར་ རང་སོའི་འབད་ཐངས་བཅའ་ཐངས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས།
ཆོས་གོས་

-

གྱོན་ནི་གོ་ལའི་རིགས།

སྐད་ཡིག་

-

ཁ་དང་ཡི་གུ།

ཐ་དམ་ཚིག་

-

ཆོས་ལུགས

-

ཆོས་སྒྲུབ་ཐངས་ཀྱི་ལུགས་སྲོལ།
མགོ་སྐོར་མ་རྐྱབ་པར་ བློ་གཏད་ཚུགསཔ་ཕྲང་སྟེ་འབད་མི་
དེ་ལུ་སླབ་ཨིན།
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ོབ༌ ོན༌ལག༌དེབ།
ལས་རྒྱུ་འབྲས་

-

རྒྱུ་སྡིག་པའི་ལཱ་ལུ་བསྟེན་ཏེ་ འབྲས་བུ་སྡུག་བསྔལ་མྱོང་ནི་

བཟའ་བཅར་འགྲོ་གསུམ་

-

ཟ་འཐུང་བསྟེན་ཐངས་དང་ འབད་གཞག་བཅའ་

བཟོ་བཀོད་

-

མངོན་གསལ་ཆེ་ཏོག་ཏོ་-

ལུ་སླབ་ཨིན།

གཞག་ལམ་འགྱོ་ལུགས་ཚུ།

བཟོ་བཀོད་ཟེར་ བཟོ་བལྟ་ལུ་སླབ་ཨིན།
བལྟཝ་ཅིག་ ཧ་གོཝ་ཚུགས་འབད་ཡོད་མི་ དེ་ལུ་
སླབ་ཨིན།

༣༡-

སྟོན་ཚན་སོ་གཅིག་པ། འབྲི་ལྷག་གི་དགོས་པ་དང་ཡིག་འགྲུལ་གྱི་དཔེ་བཀོད།
ལས་དོན་དང་སྦྱོང་ལཱ།
སྟོན་ཚན་སོ་གཅིག་པ་འདི་ ལྷབ་ཚརཝ་ད་ སློབ་སྦྱོང་འབད་མི་ཚུ་གིས:-

༡

ཆོས་དང་འཇིག་རྟེན་གྱི་ལཱ་ ག་ཅི་ནང་འབད་དགོ་རུང་ འབྲི་ལྷག་གི་ཡོན་ཏན་ལུ་ བསྟེན་དགོཔ་ཨིནམ་ ཤེས་
ཚུགས།

༢

རྒྱུད་ལུ་ འབྲི་ལྷག་ཡོན་ཏན་གྱི་གཞི་ཅིག་ཡོད་པ་ཅིན་ གནད་དོན་ཆུ་ཆུང་ ག་ཅི་ཅིག་འབད་དགོ་རུང་ མགུ་

༣

འབྲི་ལྷག་སྐོར་ལས་ མིང་ཚིག་ཚུ་གི་གོ་དོན་དང་ འབྲི་ལྷག་ཚུ་ཤེས་ཚུགས།

འཐོམ་ མ་དགོ་པའི་ཕན་ཐབས་ཡོདཔ་ཧ་གོ་ཚུགས།

སྦྱོང་ལཱ་དང་པ་ - དོན་ཚན་ངོ་སྤྲོད།
༡-༡

པར་གྱི་སྐོར་ལས་ བསམ་འཆར་གོ་སྡུར་ འབད་བཅུག།

༡-༢

འབྲི་ལྷག་གི་ ཡོན་ཏན་མེད་པ་ཅིན་ ཐབས་ཆག་པའི་སྐོར་ལས་ བཤད་བྱིན།

༡-༣

ཨང་༡ པ་དམིགས་བསལ་གྱི་ མིང་ཚིག་ཚུ་རེ་རེ་བཞིན་དུ་ལྷག་སྟེ་ དོན་དག་བཤད་བྱིན།

༡-༥

ཨང་༢ པ་ཡིག་རྒྱུགས་འདི་ ལྷག་ཞིན་ལས་ དོན་དག་བཤད་བྱིན། དེ་གི་ཤུལ་ལས་ ལྷབ་མི་ཚུ་རེ་རེ་འབད་

༡-༤

ལྷབ་མི་ཚུ་ རེ་རེ་འབད་ལྷག་བཅུག་སྟེ་ དོན་དག་སླབ་བཅུག། མ་ཤེས་མི་ཚུ་སཏོན་བྱིན།
ལྷག་བཅུག་སྟེ་ དོན་དག་ཡང་སླབ་བཅུག།

སྦྱོང་ལཱ་གཉིས་པ་ - གོ་དོན།
༢-༡
༢-༢

ཨང་༣ པ་དོན་དག་ལྷབ་ནི་འདི་ རེ་རེ་བཞིན་དུ་ལྷག་སྟེ་ དོན་དག་བཤད་བྱིན། དེ་ལས་ ཁོང་ར་ལུ་ལྷག་
བཅུག་སྟེ་ དོན་དང་སླབ་བཅུག།

ཨང་༤ པ་ རྗོད་ཚིག་བཟོ་ནི་འདི་ མིག་ཚིག་གི་དོན་དང་བཤད་བྱིན་ཞིན་ན་ལས་ ཁོང་ར་ལུ་ རྗོད་ཚིག་བཟོ་
བཅུག། རེ་རེ་འབད་ལྷག་བཅུག་སྟེ་ འཛོལམི་ཚུ་བཅོ་ཁ་རྐྱབ། སྐབས་སྐབས་ལུ་ ངག་ཐོག་ལས་སླབ་སྟེ་
རྗོད་ཚིག་བཟོ་ནི་གི་ སྦྱང་བ་ཡང་འབད་བཅུག།
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ོབ༌ ོན༌ལག༌དེབ།
༢-༣

ཨང་༥ པ་ཡིག་རྒྱུགས་འཕྲོ་མཐུད་ལྷག་སྟེ་ དོན་དག་བཤད། རེ་རེ་འབད་ལྷག་བཅུག། ཡིག་རྒྱུགས་ནང་གི་

མིང་ཚིག་

དོན་དང་བཤད་དགོཔ་ཡོད་མི་ཚུ་ སླབ་བྱིན། དེ་ལས་ རེ་རེ་འབད་ལྷག་བཅུག།

༢-༤

ཨང་༦ པ་རྗོད་ཚིག་བཟོ་ནི་འདི་ བཀོད་རྒྱ་དང་གོ་དོན་བཤད་བྱིན་ཏེ་ རྗོད་ཚིག་བཟོ་བཅུག།

༢-༥

ཨང་༧ པ་དྲི་བ་ཚུ་གི་ལན་བྲི་ནི་འདི་ དྲི་བ་ལྷག་སྟེ་གོ་དོན་ལེགས་ཤོམ་འབད་ བཤད་བྱིན་ཞིནམ་ལས་ ལན་
བྲི་བཅུག། ཞིབ་དཔྱད་འབད་དེ་ ལན་མ་ཕོག་མི་ཚུ་ དྲི་བ་གི་དོན་དག་གོ་མ་གོ་བལྟ།

སྦྱོང་ལཱ་གསུམ་པ་ - ལྷག་ནིའི་སྦྱང་བ།
༣-༡

ཨང་༨ པ་སྲུང་འདི་ ལྷག་ཐངས་ཚུ་ ག་ར་ཚུལ་དང་ལྡནམ་འབད་ལྷག་སྟེ་ ཉན་བཅུག། དེ་ལས་ རེ་རེ་

འབད་ ལྷག་བཅུག། ལྷག་ཐགས་སྦྱང་བ་དང་སྤྲོ་བ་གི་ དོན་ལུ་ ཁག་གཉིས་འབད་བཟོ་སྟེ་ དྲི་བ་དང་ལན་
འབད་ ལྷག་བཅུག།

༣-༢

ཨང་༩ པ་གི་ལན་བྲི་ནི་འདི་ བཀོད་རྒྱ་བྱིན་ཏེ་ཁོང་ར་ལུ་བྲི་བཅུག། ལན་འདི་ལྟག་གི་སྲུང་ནང་ལས་ འཚོལ་

༣-༣

ཨང༡༠ པ་རྗོད་ཚིག་ཚུ་ ཧེ་མ་ར་ལེགས་ཤོམ་འབད་ལྷག་བཅུག། དེ་ལས་ འདྲ་བཤུས་རྐྱབ་བཅུག།

༣-༤

ཨང་༡༡ པ་ཞབས་ཁྲ་འདི་ཚར་གཅིག་ལྷག་སྟེ་ དོན་དག་བཤད་བྱིན། དེ་གི་ཤུལ་ལས་ རེ་རེ་འབད་ལྷག་

དགོ་པའི་བཀོད་རྒྱ་བྱིན།

བཅུག། དོན་དག་ཡང་ གོ་མ་གོ་བལྟ། དེ་ལས་ ཆ་མཉམ་གཅིག་ཁར་ གདངས་ འཐེན་བཅུག།
ཤེས་ཡོན་ལུ་བརྩོན་དགོ་པའི་ཞབས་ཁྲ།
ད་རེས་མི་ལུས་རིན་ཆེན་འཐོབ་པའི་བསྒང་། །འཕྲོ་བརླག་མ་གཏང་ཤེས་ཡོན་སྦྱང་ཐབས་འབད། །རང་དང་གཞན་
གྱི་དོན་དག་འགྲུབ་དགོ་རུང་།

།རྒྱུད་ལུ་ཤེས་ཡོན་མེད་པར་སྒྲུབ་ཐབས་མེད།

།ཀ་ཁ་ག་ང་སློབ་དཔོན་བསྟེན་ཏེ་

ལྷབ། །ལུང་ངག་ཡིད་ཀྱི་སྤྱོད་ལམ་ཚུལ་མཐུན་འབད། །འབྲི་ལྷག་རང་མགོ་ཆོདཔ་ཅིག་ཡོད་པ་ཅིན། །གཞན་ལུ་རེ་
དགོཔ་མེད་པར་དཔའ་སྐྱེད་སྐྱེད།

།རང་གི་རྒྱུད་ལུ་ཤེས་ཡོན་ཡོད་པ་ཅིན།

།འཐོབ་དང་གོ་ས་རང་གི་དོན་ཡང་

བསྒྲུབ། །ཕ་མའི་དྲིན་ལན་གཞུང་གི་ཞབས་ཏོག་འབྱོར། །མི་ཚེ་སྤྲོ་ཉམས་ཟེར་རུང་དེ་ཅིག་ཨིན། །ད་རེས་ནངས་
པར་གནས་སྐབས་འགྲིགས་པའི་བསྒང་།

།ལཱ་དང་གཡོག་ཡང་ཞར་དང་ཞོར་ལས་འབད།

།མི་ཚེ་འདི་ནང་དགོ་

པའི་ཤེས་ཡོན་འདི། །ཉིན་མཚན་མེད་པར་བརྩོན་ཤུགས་བསྐྱེད་དགོ་ལོ། །

སྦྱོང་ལ་བཞི་པ་ - ཨང་རྩིས།
༤-༡

ཨང་༡༢ པའི་དགུ་འཐབ་ འབད་བཅུག།

སྟོན་ཚན་སོ་གཅིག་པའི་བཅུད་དོན།
ལྷབ་མི་ཚུ་གིས་ སྟོན་ཚན་སོ་གཉིས་པ་ འབྲི་ལྷག་ཡོན་ཏན་གྱི་ཁུངས་དང་ ལས་དོན་དང་སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ གནད་དོན་
ཧ་གོ་དགོཔ་ཚུ་ ཤེས་མ་ཤེས་བལྟ་ནིའི་དོན་ལུ་ འོག་གི་དོན་ཚན་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ།
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ོབ༌ ོན༌ལག༌དེབ།
༡

སྟོན་ཚན་༧ པའི་ནང་ལས ཁྱེད་ཀྱིས་གནད་དོན་མ་འདྲཝ་ ག་ཅི་ར་ཧ་གོ་ཡི་གོ?

༢

གནད་དོན་དེ་ཚུ་གིས་ ཁྱེད་ལུ་ཕན་གནོད་ ག་དེ་སྦེ་འོང་ནི་མས་གོ?

༣

འབྲི་ལྷག་གི་དགོས་པའི་སྐོར་ལས་ ལྷབ་ཚར་ཞིན་ན་ ཁྱེད་ རང་སོ་སོའི་ཁ་ཐུག་ལས་ ག་དེ་སྦེ་འབད་ནི་གི་
བསམ་ འཆར་ཡོད་གོ?

དང་ལེན།
གལ་སྲིད་ལྷབ་མི་ཚུ་གིས་ ཧ་ལེགས་ཤོམ་འབད་མ་གོ་བ་ཡོན་པ་ཅིན་ ལོག་ཅི་ར་བཏོན་ཏེ་ ལེགས་ཤོམ་འབད་ཤེས་བཅུག།
ཆ་མཉམ་གྱིས་ཤེས་ནུག་ མནོ་བ་ཅིན་ ནངས་པ་ལས་སྟོན་ཚན་༣༣ པར་སྤོ་ནི་གི་ གསལ་བཤད་ འབད་དགོཔ་ཨིན་ནོ།།
སྟོན་ཚན་སོ་གཅིག་པའི་ མིང་ཚིག་ཚུ་གི་དོན་དག་འགྲེལ་བཤད།
མིང་ཚིག།

འགྲེལ་བཤད།

བརྡ་འཕྲོད་

-

གོ་བརྡ་ལེགས་ཤོམ་འབད་འཕྲོད་ནི།

བརྩོན་ཤུགས་

-

གནམ་མེད་ས་མེད་རྩ་འགེངས་ནི།

རྔམ་ཤོས་

-

ཤེས་བྱ་ཡོན་ཏན་ -

ག་བ་ཡང་ཧ་ལས་སི་སི།

འབྲི་ལྷག་གིས་གཙོས་པའི་ང་བཅས་ར་ལུ་ཁག་ཆེ་བའི་ཡོན་ཏན་ཚུ།

ནོར་འཁྲུལ་

-

འཛོལ་བ་ནོར་འཁྲུལ།

གོ་འཕང་

-

སངས་རྒྱས་ཀྱི་གོ་འཕང་།

གྲོང་གསེབ་

-

གཡུས་ཚན་ཚུ།

སྐད་ཡིག་

-

སྐད་དང་ཡི་གུ།

འབྲི་ཤོག་

-

ཡི་གུ་བྲི་ནི་གི་ཤོག་གུ།

ཕོ་ལེབ་

-

སྨན་ཕོ་ལེབ།

མ་འོངསཔ་

-

ཤུལ་ལས།

མང་རབས་

གཞི་རྟེན་

-

-

སྤྱགས་རྡུགས་འཐབ་-

ཟིན་འབྲི་

༣༢-

-

གནམ་མེད་ས་མེད་ཡོད་པ།

གཞི་བཙུགས་སའི་རྟེན།

ག་ཅི་འབདཝ་དྲག་ག་མ་ཤེསཔ་ཐལ་ནི།

བརྗེད་ཐོ་བཀོད་ནི།

སྟོན་ཚན་སོ་གཉིས་པ། ས་ཡོམ་གྱི་སྐོར་ལས།
ལས་དོན་དང་སྦྱོང་ལཱ།
སྟོན་ཚན་སོ་གཉིས་པ་འདི་ ལྷབ་ཚརཝ་ད་སློབ་སྦྱོང་འབད་མི་ཚུ་གིས་:-
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ོབ༌ ོན༌ལག༌དེབ།
ཐབས་ལམ་ སྤྱི་སྙོམས་གོ་སྡུར།

སྟོན་ཚན་འདི་ མཇུག་བསྡུཝ་ད།




ས་ཡོམ་ཟེར་མི་འདི་ ག་ཅི་ཨིན་ན? ཧ་གོ་ཚུགས།
ས་ཡོམ་མ་རྐྱབ་པའི་ཧེ་མ་ རྐྱབ་པའི་སྐབས་ རྐྱབ་ཚར་བའི་ཤུལ་ལུ་ གྲ་སྒྲིག་ཚུ་ ག་ཅི་ར་འབད་དགོཔ་ཨིན་ན? ཤེས་

ཚུགས།



ལྷབ་མི་ཚུ་གིས་ ས་ཡོམ་གྱི་སྐོར་ལས་ ཧ་གོ་མི་ཚུ་ ཁོང་རའི་བཟའ་ཚང་ནང་འཁོད་དང་ ཉེ་འདབས་ཀྱི་མི་སེར་ཚུ་ལུ་

ཤེས་ཡོན་སྤེལ་ཚུགས།
མ་ལྷག་པའི་ཧེ་མ།
སྦྱོང་ལཱ་དང་པ།

མ་ལྷག་པའི་ ཧེ་མ་ལས་ སློབ་སྟོན་པ་གིས་ བཀོད་དགོ་པའི་དྲི་བ།
༡༽

ས་ཡོམ་ཟེར་མི་འདི་ ག་ཅི་ཨིན་ན? ཤེས་ག?

༢༽

ས་ཡོམ་གྱིས་གནོད་པ་ ག་ཅི་ར་འབྱུངམ་སྨོ?

༣༽

ཁྱེད་ཚུ་གིས་ འབད་བ་ཅིན་ ས་ཡོམ་རྐྱབ་པའི་སྐབས་སུ་ ག་དེ་སྦེ་ སྡོད་དགོཔ་སྨོ?

སློབ་སྟོན་པའི་དྲན་གསོ། གོང་གི་དྲི་བའི་ལན་ཚུ་ སློབ་སྟོན་པ་གིས་ ཐོ་བཀོད་འབད་བཞག་ཞིནམ་ལས་ སློབ་སྟོན་
འབད་ཚར་བའི་ཤུལ་ལུ་ གོ་སྡུར་འབད་དེ་ གོ་བ་ཁ་གསལ་འབད་ སྤྲོད་དགོ།
ལྷག་པའི་བསྒང་།
སྦྱོང་ལཱ་གཉིས་པ།
༡༽

ལྷབ་མི་ག་ར་ལུ་ ལྷག་དེབ་ལྷག་བཅུག་དགོ།

༢༽

མིང་ཚིག་ ཧ་མ་གོ་མི་ཚུ་དང་ ལྷག་མ་ཚུགས་མི་ཚུ་ ཁོང་ར་ལུ་ཐོ་བཀོད་རྐྱབ་བཅུག་སྟེ་ སློབ་སྟོན་པ་གིས་གོ་
བ་སྤྲོད་དགོ།

༣༽

ལྷབ་མི་ཚུ་གིས་ ལྷག་དེབ་ནང་ཡོད་མི་ཚུ་ལུ་ གཞི་བཞག་སྟེ་ འཁྲབ་རྩེད་འབད་
བཅུག་དགོ།

ལྷག་ཚར་བའི་ཤུལ་ལུ།
སྦྱོང་ལཱ་གསུམ་པ།
སློབ་སྟོན་པའི་དྲན་གསོ། ཆོས་ཚན་འགོ་མ་བཙུགས་པའི་ཧེ་མ་ བཀོད་མི་དྲི་བ་ཚུ་ ལོག་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དེ་ དྲི་བ་གི་ལན་ཚུ་
ཁོང་ར་ལུ་ བྲི་བཅུག་དགོ།
༡༽

ས་ཡོམ་ཟེར་མི་འདི་ ག་ཅི་ཨིན་ན? ཤེས་ག?
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ོབ༌ ོན༌ལག༌དེབ།
༢༽

ས་ཡོམ་གྱིས་གནོད་པ་ ག་ཅི་ར་ འབྱུངམ་སྨོ?

༣༽

ཁྱེད་ཚུ་གིས་ འབད་བ་ཅིན་ ས་ཡོམ་རྐྱབ་པའི་སྐབས་ལུ་ ག་དེ་འབད་ སྡོད་དགོཔ་སྨོ?

སྦྱོང་ལཱ་བཞི་པ།
འཁྲབ་རྩེད་འབད་ཚར་བའི་ཤུལ་ལུ་ སྡེ་ཚན་བཟོ་ཞིནམ་ལས་ ཁོང་རའི་ནང་འཁོད་ལུ་ གྲོས་སྡུར་འབད་བཅུག་ནི།
དྲན་གསོ།
ས་ཡོམ་རྐྱབ་པའི་སྐབས་ལུ་ བུད་སག་ས་འབད་ཡོད་མི་ཚུ་དང་ བཅག་དཀྲུམ་བྱུང་སྟེ་ རང་ལུ་ཕོག་ནིའི་ ཉེན་ཁ་ཡོད་པའི་
ཅ་ལ་ཚུ་ཡང་། དཔེར་ན། པར་ཁྲམ་དང་ སྐུ་པར་ ཤེལ་ མེ་ཏོག་གི་རྫམ་ དེ་ལས་ ལྗིད་ཅན་གྱི་ཅ་ལ་ བང་སྒྲོམ་དང་
མཆོད་བཤམ་ལ་སོགས་པ་ཚུ་ཨིནམ་དང་ གློག་མེའི་ཐགཔ་མེདཔ་འགྱོ་མི་ཚུ་ དེ་འཕྲལ་ལས་ བཅོ་ཁ་རྐྱབ་དགོ། མེ་རླུང་
ལག་ལེན་འཐབ་མི་ཚུ་གིས་ ཨ་རྟག་ར་ བཞེས་སྒོ་འབད་ཚརཝ་ཅིག་ མེ་རླུང་རྒྱ་ཛི་ཁ་བསྡམས་བཞག་དགོཔ་ཨིན།

དྲན་གསོ།

ས་ཡོམ་རྐྱབ་པའི་སྐབས་ལུ་
གློག་མེ་ཀཝ་དང་

སྣུམ་འཁོར་བཀགཔ་ད་ཡང་

གློག་མེ་ཐགཔ་ཚུ་གིས་

ཤིང་དང་

འོག་ལས་ཕར་དང་

སྒྲིང་ཁྱིམ་གྱི་འོག་ལས་འགྱོ་ནི།

ཟམ་པ་མགུ་ལས་དང་

ས་རུད་ཆད་ས་

འོག་ལས་ཕར་བཀག་ནི་དང་

འགྱོ་ནི་ལས་འཛེམས་ཏེ་ ཉེན་སྲུང་དང་ལྡན་པའི་ ས་གནས་ནང་བཀག་ཞིནམ་ལས་ ཕྱི་ཁར་མ་འཐོན་པར་སྡོད་དགོ།
༣༣-

སྟོན་ཚན་སོ་གསུམ་པ། ཆུ་རུད་ཀྱི་སྐོར།
ལས་དོན་དང་སྦྱོང་ལཱ།
སྟོན་ཚན་སོ་གསུམ་པ་འདི་ ལྷབ་ཚརཝ་ད་སློབ་སྦྱོང་འབད་མི་ཚུ་གིས:-





ཆུ་རུད་ཟེར་མི་འདི་ ག་ཅི་བཟུམ་ཅིག་ལུ་ སླབ་ཨིན་ན་? ཤེས་ཚུགས།
ཆུ་རུད་ལུ་ ལྷམ་པ་མ་འདྲཝ་ ག་དེམ་ཅིག་ཡོདཔ་ཨིན་ན་? ཤེས་ཚུགས།
ཆུ་རུད་མ་འོང་པའི་ཧེ་མར་ ཆུ་རུད་འོང་པའི་སྐབས་དང་ ཆུ་རུད་འོང་ཚར་བའི་ཤུལ་ལས་ ག་ཅི་ར་ འབད་དགོཔ་
ཨིན་ན? ཤེས་ཚུགས།



ཚབ་རྩེད་ཀྱི་ཐོག་ལས་ ག་ཅི་ར་འབད་དགོཔ་ཨིན་ན་? ཤེས་ཚུགས། ཐབས་ལམ་ ག་ཅི་ཤེས? ག་ཅི་ཤེས་དགོ?
ག་ཅི་ཤེས་ཅི་?

སློབ་སྟོན་པའི་དྲན་གསོ།
སློབ་སྟོན་ མ་འབད་བའི་ཧེ་མར་ སློབ་སྟོན་པ་གིས་ ག་ཅི་ཤེས་? ག་ཅི་ཤེས་དགོ་? ག་ཅི་ཤེས་ཅི་? ཤོག་བྱང་གྲ་སྒྲིག་ འབད་

དེ་བཞག་དགོ།

མ་ལྷག་པའི་ཧེ་མར།
སྦྱོང་ལཱ་དང་པ།

སློབ་སྟོན་པ་གིས་ ལྷག་དེབ་ཀྱི་ཕྱི་ཤོག་པར་སྟོན་ཏེ་ འོག་གི་དྲི་བ་ཚུ་དྲི་ནི།
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ོབ༌ ོན༌ལག༌དེབ།
༡

ཁྱོད་ཀྱིས་འབད་བ་ཅིན་ པར་འདི་ ག་ཅི་གི་སྐོར་ལས་ འོང་ནི་མས་?

༣

དོན་ཚན་འདི་གིས་ མི་སྡེའི་ནང་ ཕན་ཐོགས་འོང་ནི་མས་ག་?

༢

ལྷག་དེབ་འདི་ནང་ དོན་ཚན་ག་ཅིའི་སྐོར་ལས་ འོང་ནི་བཟུམ་འདུག་?

གོང་གི་དྲི་བ་ཚུ་ བཀོད་ཚར་ཞིནམ་ལས་ ལྷག་དེབ་ཀྱི་དོན་ཚན་འདི་ བྱང་ཤིང་གུ་བྲིས་ཏེ་ ལྷག་དེབ་ ངོ་སྤྲོད་འབད་ནི།
སྦྱོང་ལཱ་གཉིས་པ།
ལྷབ་མི་ཚུ་གིས་ འོག་གི་ཐིག་ཁྲམ་ནང་ལུ་ ཆུ་རུད་ཀྱི་སྐོར་ལས་ ཁོང་རའི་ཉམས་མྱོང་ རྗེ་སོར་འབད་བཅུག་
སྟེ་ སློབ་སྟོན་པ་གིས་ ག་ཅི་ཤེས་ཟེར་མི་ ཐིག་ཁྲམ་ནང་ཐོ་བཀོད་འབད་ནི་ཨིན།
ག་ཅི་ཤེས་?

ག་ཅི་ཤེས་དགོ་?

ག་ཅི་ཤེས་ཅི་?

དཔེར་ན།


ཆུ་རུད་འདི་ ཆརཔ་ཤུགས་འབད་རྐྱབ་པའི་སྐབས་ ཆུ་

བྲེས་ཏེ་ མི་དང་རྒྱུ་ཆས་ཚུ་འབག་འགྱོ་མི་ལུ་སླབ་ཨིན།



ཆུ་རུད་ ལྷམ་པ་མ་འདྲཝ་གསུམ་ཡོད།

ཆུ་རུད་ཀྱིས་ རང་བཞིན་གནས་སྟངས་ ཉམས་མ་ཚད་
འཛམ་གླིང་ཚ་དྲོད་ ཡར་འཕར་འགྱོཝ་་ཨིན།



ས་གཞི་འཛིན་སྐྱོང་གི་ལཱ་ཚུ་ ཚུལ་མཐུན་འབད་ ལག་
ལེན་འཐབ་པ་ཅིན་

ཆུ་རུད་ཀྱི་ཉེན་ཁ་མར་ཕབ་རྐྱབ་

ཚུགས།
སྦྱོང་ལཱ་གསུམ་པ།

ལྷབ་མི་ཚུ་གིས་ ཆུ་རུད་ཀྱི་སྐོར་ ག་ཅི་ཤེས་ནི་གི་ རེ་བ་ཡོདཔ་ཨིན་ན? གི་དྲི་བ་ཚུ་གོ་སྡུར་འབད་དེ་ སློབ་སྟོན་པ་གིས་ ག་ཅི་
ཤེས་དགོ་ཟེར་བའི་ ཤོག་ཁྲམ་གུ་ ཐོ་བཀོད་འབད་ནི།
ག་ཅི་ཤེས?

ག་ཅི་ཤེས་དགོ?

དཔེར་ན།

དཔེར་ན།



ཆུ་རུད་འདི་

ཆརཔ་ཤུགས་འབད་ 

རྐྱབ་པའི་སྐབས་ཆུ་བྲེས་ཏེ་མི་དང་རྒྱུ་
ཆས་ཚུ་འབག་འགྱོ་མི་ལུ་སླབ་ཨིན།


ཆུ་རུད་

ལྷམ་པ་མ་འདྲཝ་གསུམ་

ཡོད།


རང་བཞིན་གནས་

ཉམས་མ་ཚད་

འཛམ་

ཆུ་རུད་ཟེར་མི་འདི་ ག་ཅི་བཟུམ་ལུ་
སླབ་སྨོ?

ཆུ་རུད་ལུ་

ལྷམ་པ་མ་འདྲཝ་

ག་

དེམ་ཅིག་འོང་?


ཆུ་རུད་ཀྱིས་
སྟངས་



ག་ཅི་ཤེས་ཅི?

ཆུ་རུད་བཀག་ཐབས་ཀྱི་ ཐབས་
ལམ་ཚུ་ག་ཅི་ར་ཨིན་ན་ ཆུ་རུད་
མ་འཐོན་པའི་ཧེ་མ་ འཐོན་པའི
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ོབ༌ ོན༌ལག༌དེབ།
གླིང་ཚ་དྲོད་ཡར་འཕར་འགྱོཝ་ཨིན།

སྐབས་ ཐོན་ཚར་བའི་ ཤུལ་
ལས་ག་ཅི་འབད་དགོཔ་ཨིན་ན་?

ལྷག་པའི་བསྒང་།
སྦྱོང་ལཱ་བཞི་པ།
སློབ་སྟོན་པའི་དྲན་གསོ། ལྷག་དེབ་ནང་ལུ་ ཆུ་རུད་ཀྱི་སྐོར་ལས་ཡོད་མི་ ཞབས་བྲོ་འདི་ གདངས་བཟོ་སྟེ་ འཐེན་བཅུག་ནི།
སྦྱོང་ལཱ་ལྔ་པ།
༡

སློབ་སྟོན་པ་གིས་ ལྷག་དེབ་འདི་ སྐད་ཤུགས་འབད་ལྷག་བྱིན་ནི།

༢

ལྷབ་མི་ཚུ་ལུ་ ལྷག་དེབ་ལྷག་བཅུག་སྟེ་ ཧ་མ་གོ་མི་ མིང་ཚིག་ཚུ་ ངོས་འཛིན་འབད་བཅུག་ནི། དེ་ལས་

༣

སློབ་སྟོན་པ་གིས་ གོ་བརྡ་སྤྲོད་ནི།

འོག་གི་དྲི་བ་ཚུ་གི་ལན་ གོ་སྡུར་འབད་བཅུག་སྟེ་ འབྲི་དེབ་ནང་བྲི་བཅུག་ནི།

པར་དང་པའི་དྲི་བ།
༡

པར་ལུ་བལྟ་སྟེ་ བཤད་པ་རྐྱབ།

༢

ཆརཔ་གི་ཆུ་ ག་ཏེ་ལས་ འགྱོ་དེས་?

༣

གཙང་ཆུ་གི་ཚད་འདི་ ག་དེ་སྦེ་ འགྱོ་ནུག?

པར་གཉིས་པའི་དྲི་བ།
༡

ས་རུད་ ག་ཅི་འབད་ཆདཔ་སྨོ་?

༢

ས་རུད་ཆདཔ་ད་ ཆུ་ལམ་ ག་ཅི་འབད་འོང་?

༣

ཆུ་ལམ་བཀགཔ་ད་ ཆུ་ ག་ཅི་འབད་འོང་?

པར་གསུམ་པའི་དྲི་བ།
༡

འཛམ་གླིང་ཚ་དྲོད་ཡར་སེང་འགྱོཝ་ད་ ཁཝ་དང་ཁྱེགས་ལུ་འགྱུར་བ་ ག་
ཅི་འོང་?

༢

ཁཝ་དང་ཁྱེགས་ཀྱི་ཆུ་འདི་ མཚོ་ནང་འགྱོཝ་ད་ མཚོ་ག་ཅི་འབད་འོང་?
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ོབ༌ ོན༌ལག༌དེབ།
༣

མཚོ་འདི་ སྦོམ་འགྱོ་བ་ཅིན་ ག་ཅི་འབད་འོང་?

ལྷག་ཚར་ཞིནམ་ལས།
སྦྱོང་ལཱ་དྲུག་པ།
ལྷབ་མི་ཚུ་གིས་ གོ་སྡུར་འབད་ཚར་བའི་ཤུལ་ལུ་ སློབ་སྟོན་པ་གིས་ འོག་ལུ་བཀོད་མི་ ཐིག་ཁྲམ་ནང་ ག་ཅི་ཤེས་ཅི་ག་? གི་

བསམ་འཆར་ཚུ་ ཐོ་བཀོད་འབད་ནི།
ག་ཅི་ཤེས?

ག་ཅི་ཤེས་དགོ?

ག་ཅི་ཤེས་ཅི?

དཔེར་ན།

དཔེར་ན།

དཔེར་ན།

- ལྷབ་མི་ཚུ་གིས་ ཆརཔ་ཤུགས་ འབད་རྐྱབ་པའི་སྐབས་

ལྷབ་མི་ཚུ་གིས་

ཆུ་རུད་ཟེར་མི་ -

ཆུ་བྲེས་ འདི་ ག་ཅི་བཟུམ་ལུ་ སླབ་སྨོ་?

ཆུ་རུད་ཟེར་མི་འདི་ག་ཅི་བཟུམ་ལུ་སླབ་

ཨིན་ན་ ཧ་གོ་ཡི།

ཏེ་ མི་དང་རྒྱུ་ཆས་ཚུ་ལུ་ ཆུ་རུད་ - ཆུ་རུད་ལུ་ ལྷམ་པ་མ་འདྲཝ་ ག་ -

ཆུ་རུད་

ལྷམ་པ་མ་འདྲཝ་

- ཆུ་རུད་ཀྱི་ རང་བཞིན་གནས་ -

ཆུ་རུད་

ག་ཅི་འབད་

ཀྱིས་འབག་འགྱོ་མི་ལུ་ སླབ་ཨིན། དེམ་ཅིག་འོང་?

ཡོདཔ་ཨིན་ན་? ཤེས་ཚུགས་ཅི།

ཆུ་རུད་བཀག་ཐབས་ཀྱི་

སྟངས་ཉམས་མ་ཚད་ འཛམ་གླིང་ ལམ་ཚུ་ག་ཅི་ར་ཨིན་ན་?
ཚ་དྲོད་ཡར་འཕར་འགྱོཝ་ཨིན།
-

ཚུགས།

ས་གཞིས་འཛིན་སྐྱོང་གི་ལཱ་ཚུ་ -

ཚུལ་མཐུན་འབད་

ཤེས་ ཆུ་རུད་བཀག་ནིའི་

ཉེན་ཁ་ ལས་

རུད་

ཐོནམ་ཨིན་ན་?

ཐབས་ལམ་དང་

མ་འཐོན་པའི་་ཧེ་མར་

ཆུ་

འཐོན་པའི་

མ་འཐོན་པའི་ཧེ་མར་ སྐབས་ དེ་ལས་ ཆུ་རུད་ཐོན་ཚར་བའི་ཤུལ་

ལག་ལེན་ འཐོན་པའི་སྐབས་ཐོན་ཚར་བའི་ཤུལ་

འཐབ་པ་ཅིན་ཆུ་རུད་ཀྱི་

མར་ཕབ་རྐྱབ་ཚུགས།

ཆུ་རུད་

ཐབས་ -

ག་དེ་ཅིག་

ལས་

ག་ཅི་ར་

ག་ཅི་འབད་དགོཔ་ཨིན་ན་? ཤེས་ཚུགས་ཅི།

འབད་དགོཔ་ཨིན་ན་?

ཤེས་ཚུགས།

ཆུ་རུད་འདི་ ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ སྔོན་གོང་ལས་ར་ཐོན་ཏེ་ གནོད་རྐྱེན་མང་རབས་ཅིག་ རྐྱབ་ཡོདཔ་ཨིན། དེ་འབདཝ་
ལས་ འདི་བཟུམ་མའི་རྐྱེན་ངན་ཚུ་ མི་འབྱུང་ནིའི་དོན་ལུ་ བཀག་ཐབས་ཀྱི་ཐབས་ཤེས་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་དགོ་པའི་ཁར་ ཆུ་
རུད་མ་འཐོན་པའི་ཧེ་མར་ འཐོན་པའི་སྐབས་དང་ ཐོན་ཚར་བའི་ཤུལ་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་དགོཔ་ཚུ་ སེམས་ཁར་བཞག་དགོཔ་
ཁག་ཆེ།།
༣༤-

སྟོན་ཚན་སོ་བཞི་པ། ཡོངས་ཁྱབ་ཚ་རིམས་ཀྱི་སྐོར།
ལས་དོན་དང་སྦྱོང་ལཱ།
སྟོན་ཚན་སོ་བཞི་པ་འདི་ ལྷབ་ཚརཝ་ད་སློབ་སྦྱོང་འབད་མི་ཚུ་གིས:ཐབས་ལམ།

ག་ཅི་ཤེས? ག་ཅི་ཤེས་དགོ? ག་ཅི་ཤེས་ཅི?
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ོབ༌ ོན༌ལག༌དེབ།
དམིགས་ཡུལ།

སྟོན་ཚན་འདི་ མཇུག་བསྡུཝ་ད་ ལྷབ་མི་ཚུ་གིས།

༡༽

ཡོངས་ཁྱབ་ཚ་རིམས་ཟེར་མི་ ག་ཅི་ཨིན་ན་? སླབ་ཤེས་ཚུགས་ནི།

༢༽

ཡོངས་ཁྱབ་ཚ་རིམས་དང་ སྤྱིར་བཏང་ཚ་རིམས་ཀྱི་ ཁྱད་པར་སླབ་ཚུགས་ནི།

༣༽

ནད་གཞི་འདི་ ག་དེ་སྦེ་ འབུཝ་ཨིན་ན་? སླབ་ཤེས།

༤༽

ནད་གཞི་འདིའི་ རྟགས་ཚན་དང་ བཀག་ཐབས་ཚུ་ སླབ་ཤེས་ནི།

༥༽

ནདཔ་ བདག་འཛིན་འཐབ་ཐངས་ཀྱི་སྐོར་ལས་ སླབ་ཤེས་ནི།

སློབ་སྟོན་པའི་དྲན་གསོ།



འཛམ་གླིང་གསོ་བའི་ ཚོགས་སྡེ་གི་ཞིབ་འཚོལ་ སྙན་ཞུ་དང་འཁྲིལཝ་ད་ལུ་ ལོ་ངོ་༡༠༠ འི་ནང་འཁོད་
ལུ་ ཡོངས་ཁྱབ་ཚ་རིམས་འདི་ ལོ་ངོ་༡༡ དང་༤༢ ཀྱི་བར་ན་ལུ་བྱུང་ནུག། དེ་ཡང་ སྤྱི་ལོ་༡༩༦༨ ལུ་

དང་༡༩༥༧ དེ་ལས་ སྤྱི་ལོ་༡༩༡༨ ལུ་འབད་ཚར་གསུམ་བྱུང་ནུག།



ལགཔ་འཁྱུ་བ་ཅིན་ ཡོངས་ཁྱབ་ཚ་རིམས་ཀྱི་ ནད་གཞི་བཀག་ཚུགསཔ་མ་ཚད་ བཤལ་ནད་ཚུ་ལས་
ཡང་ བཀག་ཚུགསཔ་ཨིན།

མ་ལྷག་པའི་ཧེ་མ།
སྦྱོང་ལཱ་དང་པ།
༡༽

ནད་གཞི་མ་འདྲཝ་ ག་ཅི་ར་ཡོད་ག? སླབ་བཅུག་ནི།

༢༽

ནད་གཞི་གསརཔ་ཚུ་གི་ མིང་སླབ་བཅུག་སྟེ་ སློབ་སྟོན་པ་གིས་ ཤོག་བྱང་གུ་བྲི་ནི།

༣༽

ལྷབ་མི་ཚུ་ནང་འཁོད་ ཡོངས་ཁྱབ་ཚ་རིམས་འདི་གི་ རྟགས་ཚན་དང་ ནད་བཀག་ཐབས་ཚུ་
སླབ་བཅུག་སྟེ་ བསམ་འཆར་རྗེ་སོར་འབད་བཅུག་ནི།

སྦྱོང་ལཱ་གཉིས་པ།
ལྷབ་མི་ཚུ་གིས་ག་ཅི་ཤེས? ག་ཅི་ཤེས་དགོ? ག་ཅི་ཤེས་ཅི་? ཟེར་ བཀོད་དེ་ཡོད་པའི་ཐིག་ཁྲམ་ནང་ལས་ དང་པའི་ནང་
ལུ་ ཡོངས་ཁྱབ་ཚ་རིམས་ཀྱི་སྐོར་ལས་ གྲོས་སྡུར་འབད་དེ་ བཀང་བཅུག་ནི།
ག་ཅི་ཤེས?

ག་ཅི་ཤེས་དགོ?

ག་ཅི་ཤེས་ཅི?

དཔེར་ན།
ཚ་རིམས།

སྨན་ཁང་ནང་འགྱོ་དགོ།
གློ་ཁོག་འོང་།
ཨ་ཚི་རྐྱབ་འོང་།
ལྷབ་ཆུ་འཐོན་འོང་།
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ོབ༌ ོན༌ལག༌དེབ།
སྦྱོང་ལཱ་གསུམ་པ།

ལྷབ་མི་ཚུ་གིས་ ཡོངས་ཁྱབ་ཚ་རིམས་ཀྱི་སྐོར་ལས་ ག་ཅི་ཤེས་ནི་གི་རེ་བ་ཡོདཔ་ཨིན་ན་? ཚུ་ གྲོས་སྡུར་འབད་དེ་ སློབ་སྟོན་པ་
གིས་ ཐིག་ཁྲམ་ནང་ ཐོ་བཀོད་འབད་ནི།
ག་ཅི་ཤེས་?
དཔེར་ན།

ཚ་རིམས།

ག་ཅི་ཤེས་དགོ་?

ག་ཅི་ཤེས་ཅི་?

ཡོངས་ཁྱབ་ཚ་རིམས་ཟེར་མི་འདི་ ག་ཅི་སྨོ?

སྨན་ཁང་ནང་འགྱོ་དགོ། ཡོངས་ཁྱབ་ཚ་རིམས་དང་

གློ་ཁོག་འོང་། ཨ་ཚི་རྐྱབ་འོང་། ལྷབ་ ཁྱད་པར།
ཆུ་འཐོན་འོང་།

སྤྱིར་བཏང་ཚ་རིམས་ཀྱི་

ཡོངས་ཁྱབ་ཚ་རིམས་ཀྱི་

ནད་འབུ་ཐངས།

རྟགས་ཚན།

ནད་གཞི་བཀག་ཐབས།

ནདཔ་

བདག་འཛིན་འཐབ་ཐངས།
ལྷག་པའི་བསྒང་།
སྦྱོང་ལཱ་བཞི་པ། ཚབ་རྩེད།

ལྷབ་མི་ཚུ་གིས་ ལྷག་དེབ་འདི་ནང་ཡོད་པའི་ གནད་དོན་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ ཚབ་རྩེད་འབད་བཅུག་ནི། ལྷག་མ་ཚུགས་ མི་ཚུ་
ལུ་ སློབ་སྟོན་པ་གིས་ གྲོགས་རམ་འབད་བྱིན་ནི།
ལྷག་ཚར་ཞིནམ་ལས།
སྦྱོང་ལཱ་ ལྔ་པ།
ལྷབ་མི་ཚུ་གིས་ ལྷག་དེབ་འདི་ ལྷག་ཚར་བའི་ཤུལ་ལུ་ གྲོས་སྡུར་ཐོག་ལས་ ག་ཅི་ཤེས་ཅི་ ཟེར་མི་གི་ ཐིག་ཁྲམ་འདི་ བཀང་

བཅུག་ནི། ཐིག་ཁྲམ་འདི་ བཀངམ་ད་ ག་ཅི་ཤེས་དགོ་ཟེར་མི་གི་ དྲི་བའི་ལན་བྲི་བཅུག་ནི།
ག་ཅི་ཤེས་?

ག་ཅི་ཤེས་དགོ་?

ག་ཅི་ཤེས་ཅི་?

དཔེར་ན།

ཡོངས་ཁྱབ་ ཚ་རིམས་ཟེར་མི་འདི་ག་ ནད་འདི་ མགྱོགས་དྲགས་སྦེ་ དར་ཁྱབ་འགྱོ་མི་ཅིག་ཨིན།

ཚ་རིམས།

ཅི་སྨོ?

དགོ།

བཏང་

གློ་ཁོག་འོང་།

ཡོངས་ཁྱབ་

ཨ་ཚི་རྐྱབ་འོང་།

ཚན།

ལས་ ག་དེ་དྲག་དྲག་ འཛེམ་དགོ། ནད་གཞི་ འཐོབ་པ་

ལྷབ་ཆུ་འཐོན་འོང་།

ནད་འབུ་ཐངས།

ཅིན་

ནདཔ་བདག་འཛིན་འཐབ་ཐངས།

བྱིན་དགོ།

སྨན་ཁང་ནང་འགྱོ་

ནད་གཞི་འདི་གི་བཀག་ཐབས་ལུ་ལགཔ་གླབ་ལེབབཏབ་སྟེ་

ཡོངས་ཁྱབ་ཚ་རིམས་དང་
ཚ་རིམས་ཀྱི་
ཚ་རིམས་ཀྱི་

སྤྱིར་ འཁྱུ་དགོ། ཚིལ་མ་ག་ལྷོད་བཀོ་ནི་མི་འོང་།
ཁྱད་པར། ཨ་ཚི་རྐྱབ་ད་ལུ་
རྟགས་ སྤུར་དགོ།

ནད་གཞི་བཀག་ཐབས།

གློ་ཁོགཔ་ད་

རས་འདྲཝ་ཅིག་གིས་ཁ་དང་ལྷ་པ་ཚུ་
མི་སྤུང་འཛོམ་འབད་སའི་ས་གོ་ནང་འགྱོ་ནི་

ནདཔ་འདི་

མི་གཞན་དང་

འབྲེལ་བ་འཐབ་མ་

བཅུག་པར་བཞག་དགོ། ཆུ་དང་མངར་ཆུ་ཚུ་ ལེ་ཤ་འབད་
ནད་པའི་ཕོརཔ་ཐ་ལི་དང་

ཅ་ཆས་ཚུ་སོ་སོ་

འབད་ བཞག་དགོ།
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ོབ༌ ོན༌ལག༌དེབ།
༣༥-

སྟོན་ཚན་སོ་ལྔ་པ། ནགས་ཚལ་དང་ཁྱིམ་མེ་རྐྱེན་ལས་སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་སྐོར།
ལས་དོན་དང་སྦྱོང་ལཱ།
སྟོན་ཚན་སོ་ལྔ་པ་འདི་ ལྷབ་ཚརཝ་ད་སློབ་སྦྱོང་འབད་མི་ཚུ་གིས:༡

གཞི་རྟེན་ཤེས་ཡོན་ ལྷབ་མི་ཚུ་གིས་ ནགས་ཚལ་དང་ཁྱིམ་མེ་རྐྱེན་གྱི་སྐོར་ལས་ འགྲེལ་བཤད་རྐྱབ་ཚུགས་ནི།

༢

ནགས་ཚལ་དང་ཁྱིམ་གྱི་རྐྱེན་ཚུ་ ག་ཅི་ལས་བརྟེན་འབྱུངམ་ཨིན་ན་ ཤེས་ཚུགས།

༣

མེ་རྐྱེན་བཀག་ཐབས་ཀྱི་ཐབས་ཤེས་ཚུ་ བརྟག་དཔྱད་འབད་དེ་ ངོས་ལེན་འབད་ཚུགས།

༤

མེ་རྐྱེན་མ་འབྱུང་པའི་ཧེ་མ་ མེ་རྐྱེན་བྱུང་པའི་སྐབས་ལུ་ མེ་རྐྱེན་བྱུང་ཚར་བའི་ཤུལ་ལུ་ འབད་བཏུབ་དང་མ་
བཏུབ་པའི་ཐབས་ཤེས་ཚུ་ ཧ་གོཝ་མ་ཚད་ ལག་ལེན་ཡང་འཐབ་ཚུགས།

ཐབས་ལམ།

ག་ཅི་ཤེས? ག་ཅི་ཤེས་དགོ? ག་ཅི་ཤེས་ཅི?

སློབ་སྟོན་པའི་དྲན་གསོ།
སློབ་སྟོན་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ སློབ་སྟོན་པ་གིས་ ག་ཅི་ཤེས? ག་ཅི་ཤེས་དགོ? ག་ཅི་ཤེས་ཅི? ཟེར་མི་ ཤོག་བྱང་གྲ་
སྒྲིག་འབད་དེ་ བཞག་དགོ།

མ་ལྷག་པའི་ཧེ་མ།
སྦྱོང་ལཱ་དང་པ།
སློབ་སྟོན་པ་གིས་ ལྷག་དེབ་ཀྱི་ཕྱི་ཤོག་གི་པར་སྟོན་ཏེ་ འོག་གི་དྲི་བ་བཟུམ་འབད་ བྲི་ནི།
༡

ཁྱོད་ཀྱི་འབད་བ་ཅིན་ པར་འདི་ ག་ཅི་གི་སྐོར་ལས་ ཨིནམ་འོང་ནི་མས?

༢

ལྷག་དེབ་ཀྱི་ དོན་ཚན་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ ག་ཅི་ར་ ཧ་གོཝ་མས?

༣

ནགས་ཚལ་ མེ་རྐྱེན་སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་སྐོར་ལས་ ཤེས་དགོཔ་ཁག་ཆེ་ག? ག་ཅི་འབད?

༼གོང་གི་དྲི་བ་ཚུ་ བཀོད་ཚར་ཞིནམ་ལས་ ལྷག་དེབ་ཀྱི་དོན་ཚན་འདི་ བྱང་ཤིང་གུ་བྲིས་ཏེ་ ལྷག་དེབ་ངོ་སྤྲོད་འབད་ནི༽
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ོབ༌ ོན༌ལག༌དེབ།
སྦྱོང་ལཱ་གཉིས་པ།
ག་ཅི་ཤེས?

ག་ཅི་ཤེས་དགོ?

ག་ཅི་ཤེས་ཅི?

དཔེར་ན།
༡)

སོ་ནམ་ཞིང་ལཱ་ལས་འཐོན་པའི་ ཕྱགས་སྙིགས་རག་རོག་ མེ་
གཏངམ་ད་ མེ་

བདག་འཛིན་མ་འབདཝ་ལས་བརྟེན་ ནགས་

ཚལ་མེ་རྐྱེན་ཤོརཝ་ཨིན།

༢)

ནོར་གྱི་རྩྭ་འབྲོག་ཚུ་ མེ་གཏངམ་ད་ འབྱུངམ་ཨིན།

༣)

ལྷབ་མི་ཚུ་ལུ་ ནགས་ཚལ་མེ་རྐྱེན་གྱི་སྐོར་ལས་ གནོད་པ་ཡོད་
པའི་ གནད་དོན་ ཚུ་ བཤད་བྱིན་དགོཔ་ཁག་ཆེ།

༤)

མེ་རྐྱེན་འབྱུང་སའི་ ས་ཁོངས་ཚུ་ནང་ལུ་ ཆུ་རུད་དང་ས་རུད་

༥)

མེ་གསད་པར་འགྱོཝ་ད་ རང་རྐྱངམ་གཅིག་འབད་འགྱོ་ནི་མེ་འོང་།

འཐོན་ནིའི་ ཉེན་ ཁ་སྦོམ་ཡོད།

འོག་གི་ཐིག་ཁྲམ་ནང་ལུ་ ལྷབ་མི་ཚུ་གིས་ ཁོང་རའི་ཉམས་མྱོང་རྗེ་སོར་འབད་བཅུག་སྟེ་ སློབ་སྟོན་པ་གིས་ ག་ཅི་ཤེས་
ག་ཅི་ཤེས་དགོ? ག་ཅི་ཤེས་ཅི? ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ ཐིག་ཁྲམ་ནང་ ཐོ་བཀོད་འབད་ནི་ཨིན།
སྦྱོང་ལཱ་གསུམ་པ།
ལྷབ་མི་ཚུ་གིས་ ག་ཅི་ཤེས་ནི་གི་ རེ་བ་ཡོདཔ་ཨིན་ན་? གི་དྲི་བ་ཚུ་ གོ་སྡུར་འབད་དེ་ སློབ་སྟོན་པ་གིས་ ཤོག་བྱང་གུ་ ཐོ་

བཀོད་འབད་ནི།

ག་ཅི་ཤེས་?

ག་ཅི་ཤེས་དགོ་?

དཔེར་ན།

ག་ཅི་ཤེས་ཅི་?

དཔེར་ན།

༡ སོ་ནམ་ཞིང་ལཱ་ལས་འཐོན་པའི་ ཕྱགས་སྙིགས་ ༡

ནགས་ཚལ་མེ་རྐྱེན་འབྱུང་པའི་སྐབས་

རག་རོག་མེ་གཏངམ་ད་ མེ་བདག་འཛིན་མ་འབདཝ་ ག་ཅི་ར་སེམས་ཁར་བཞག་དགོཔ་ཨིན་ན?
ལས་བརྟེན་ ནགས་ཚལ་མེ་རྐྱེན་ཤོརཝ་ཨིན།

༢ ནགས་ཚལ་མེ་རྐྱེན་གྱི་གནོད་པ་ ག་ཅི་ར་
ཡོད་ག?

༢ ནོར་གྱི་རྩྭ་འབྲོག་ཚུ་ མེ་གཏངམ་ད་འབྱུངམ་ཨིན།
༣ ལྷབ་མི་ཚུ་ལུ་ ནགས་ཚལ་མེ་རྐྱེན་གྱི་སྐོར་ལས་ ༣

སོ་ནམ་ཞིང་ལས་འཐོན་པའི་

ཕྱགས་

གནོད་པ་ཡོད་པའི་གནད་དོན་ཚུ་ བཤད་བྱིན་དགོཔ་ སྙིགས་རག་རོག་ཚུ་མེ་གཏངམ་ད་ གཞུང་གི་
ཁག་ཆེ།
༤

མེ་རྐྱེན་འབྱུང་སའི་

ལམ་སྟོན་ཚུ་ ག་ཅི་ར་ཨིན་ན?

ས་ཁོངས་ཚུ་ནང་ལུ་

ཆུ་ ༤ ནགས་ཚལ་མེ་རྐྱེན་གྱི་ རྒྱུ་རྐྱེན་ཚུ་ ག་

རུད་དང་ས་རུད་འཐོན་ནིའི་ཉེན་ཁ་སྦོམ་ཡོད།
༥

མེ་གསད་པར་འགྱོཝ་ད་

འབད་འགྱོ་ནི་མི་འོང་།

ཅི་ར་ཨིན་ན?

རང་རྐྱངམ་གཅིག་
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ོབ༌ ོན༌ལག༌དེབ།
ལྷག་པའི་བསྒང་།
སྦྱོང་ལཱ་བཞི་པ།
ལྷག་དེབ་འདི་ འཁྲབ་རྩེད་ཀྱི་ཐོག་ལས་ ལྷག་བཅུག་ནི།
༡༽

ལྷབ་མི་ཚུ་ སྲུང་གི་འཁྲབ་རྩེད་ རྩེད་མིའི་གྱངས་ཁ་དང་འཁྲིལ་ སྡེ་ཚན་བཟོ་ནི།

༢༽

སྲུང་གི་འགོ་རིམ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ལྷབ་མི་ཚུ་གིས་ རང་སོའི་སྐོར་རྒྱབ་གུ་ལྷོདཔ་ད་
ལྷག་བཅུག་ནི།དེའི་བསྒང་

སློབ་སྟོན་པ་གིས་ ལྷབ་མི་ཚུ་ལུ་ དོན་དག་དང་རྗོད་སྒྲ་ཚུ་ འགོ་རིམ་

འབད་བཅོ་ཁ་རྐྱབ་སྟེ་ རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་ནི།
༣༽

རང་སོའི་སྡེ་ཚན་ནང་ སློབ་སྟོན་པ་གིས་ རྒྱབ་སྐྱོར་མ་འབད་བར་ ལྷག་བཅུག་ནི།

ལྷག་ཚར་ཞིནམ་ལས།
སྦྱོང་ལཱ་ལྔ་པ།
ལྷབ་མི་ཚུ་གིས་ གོ་སྡུར་འབད་ཚར་བའི་ཤུལ་ལུ་ སློབ་སྟོན་པ་གིས་ འོག་ལུ་བཀོད་མི་ཐིག་ཁྲམ་ནང་ ག་ཅི་ཤེས་ཅི་ག་
གི་བསམ་འཆར་ཚུ་ ཐོ་བཀོད་འབད་ནི།
ག་ཅི་ཤེས་?

ག་ཅི་ཤེས་དགོ་?

ག་ཅི་ཤེས་ཅི་?

དཔེར་ན།

དཔེར་ན།

དཔེར་ན།

༡ སོ་ནམ་ཞིང་ལཱ་ལས་འཐོན་པའི་

༡ ནགས་ཚལ་མེ་རྐྱེན་

༡ ནགས་ཚལ་མེ་རྐྱེན་འབྱུངམ་ད་ མེ་གསད་ནིའི་

ཕྱགས་སྙིགས་རག་རོག་མེ་གཏངམ་

འབྱུང་པའི་སྐབས་ག་ཅི་ར་

ད་ མེ་བདག་འཛིན་མ་འབདཝ་ལས་ སེམས་ཁར་བཞག་དགོཔ་

དོན་ལུ་ ཆ་རོགས་ ག་དེ་དྲག་དྲག་འབད་དགོ།

༢ ནགས་ཚལ་མེ་རྐྱེན་འདི་ མང་ཤོས་ར་ སོ་ནམ་

བརྟེན་ནགས་ཚལ་ མེ་རྐྱེན་ཤོརཝ་

ཨིན་ན?

ཨིན།

༢ ནགས་ཚལ་ མེ་རྐྱེན་གྱི་ འབྱུངམ་ཨིན་པས།

༢ ནོར་གྱི་རྩྭ་འབྲོག་ཚུ་ མེ་གཏངམ་

གནོད་པ་ ག་ཅི་ར་ཡོད་ག? ༣ ནགས་ཚལ་མེ་རྐྱེན་གྱི་ ཆུ་རུད་དང་ས་རུད་ ཆད་

ཞིང་ལཱ་ལས་འཐོན་པའི་ རག་རོག་ ཚུ་མེ་གཏངམ་ད་

ད་ འབྱུངམ་ཨིན།

༣ སོ་ནམ་ཞིང་ལས་འཐོན་

ནི། ཆུའི་རྐ་སྐམ་མ་ཚད་ ཆུའི་ཚད་ཡང་བབས་ཏེ་

༣ ལྷབ་མི་ཚུ་ལུ་ནགས་ཚལ་མེ་རྐྱེན་

པའི་ཕྱགས་སྙིགས་རག་

འགྱོ་ནིའི་ ཉེན་ཁ་ཡོད།

གྱི་སྐོར་ལས་གནོད་པ་ཡོད་པའི་

རོག་ཚུ་ མེ་གཏངམ་ད་

༤ ནགས་ཚལ་མེ་རྐྱེན་ལས་ བཀག་ཐབས་ཀྱི་ དོན་

གནད་དོན་ཚུ་བཤད་བྱིན་དགོཔ་ཁག་ གཞུང་གི་ལམ་སྟོན་ཚུ་ག་ཅི་ ལུ་ མི་སྡེ་ནང་ལུ་ ་སྡེ་ནགས་ཚལ་མེ་རྐྱེན་ འཛིན་སྐྱོང་
ཆེ།

ར་ ཨིན་ན?

ཟེརབའི་ སྡེ་ཚན་བཟོ་ནི་ཁག་ཆེ།

ལུ་ ཆུ་རུད་དང་ས་རུད་འཐོན་ནིའི་

རྒྱུ་རྐྱེན་ཚུ་ག་ཅི་ར་ཨིན་ན?

རག་རོག་ཚུ་ མེ་གཏངམ་ད་ གཞུང་གི་ ལམ་སྟོན་

༤ རྐྱེན་འབྱུང་སའི་ས་ཁོངས་ཚུ་ནང་

༤ ནགས་ཚལ་མེ་རྐྱེན་གྱི་

༥ སོ་ནམ་གྱི་ཞིང་ལས་འཐོན་པའི་ ཕྱགས་སྙིགས་

ཉེན་ཁ་སྦོམ་ཡོད།

དང་ འཁྲིལ་ཏེ་འབད་དགོཔ་གལ་ཆེ།

༥ མེ་གསད་པར་འགྱོཝ་ད་ རང་

༦ ཁྱིམ་དང་ཞིང་ཚུ་ ནགས་ཚལ་གྱི་ ཉེ་འདབས་ལུ་
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ོབ༌ ོན༌ལག༌དེབ།
རྐྱངམ་ གཅིག་འབད་ འགྱོ་ནི་མི་

ཡོདཔ་ཅིན་ ནགས་ཚལ་དང་ཁྱིམ་ དེ་ལས་ ཞིང་ཚུ་

འོང་།

གི་ བར་ན་མཚམས་ཀྱི་ ས་སྟོང་བཟོ་དགོ།
༧ མེ་གསད་པའི་སྐབས་ལུ་ ཆུ་ག་དེ་དྲག་དྲག་
འཐུང་པ་ཅིན་ གཟུགས་ལུ་ཕན།

སྦྱོང་ལཱ་དྲུག་པ།

ག་ཅི་ཤེས་ཅི་ག་གི་ ཐིག་ཁྲམ་ནང་ལུ་ ལྷག་དེབ་མ་ལྷག་པའི་ཧེ་མ་ དྲི་བའི་ལན་ཚུ་ མ་ཚུདཔ་ཡོད་པ་ཅིན་ དྲིས་ལན་
ཐོག་ སློབ་སྟོན་པ་གིས་ ལན་སླབ་བྱིན་དགོ།
སྦྱོང་ལཱ་བདུན་པ།
དོགས་སེལ་གྱི་ དྲི་བ་དྲིས་ལན་ཐོག་ སློབ་སྟོན་བཅུད་བསྡུ་ནི།
ཀ༽ མེ་རྐྱེན་སྲུང་སྐྱོབ་ཟེར་མི་འདི་ ག་ཅི་ལུ་གོཝ་སྨོ?

ཁ༽ མེ་རྐྱེན་འདི་ རྒྱུ་རྐྱེན་གཙོ་བོ་ ག་ཅི་ལས་བརྟེན་འབྱུངམ་སྨོ?
ག༽ མེ་གསད་པའི་སྐབས་ལུ་ ཉེན་སྲུང་གི་ཐབས་ལམ་ ག་ཅི་ར་ལག་ལེན་ འཐབ་དགོཔ་སྨོ?
ང༽ རག་རོག་ཚུ་ མེ་མ་གཏང་པའི་ཧེ་མར་ ག་ཅི་ར་འབད་དགོཔ་སྨོ?
སློབ་སྟོན་པའི་དྲན་གསོ།
སློབ་སྟོན་པ་གིས་ ཐབས་ཤེས་ ག་ཅི་ཤེས་? ག་ཅི་ཤེས་དགོ་? ག་ཅི་ཤེས་ཅི་? འདི་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ སྟོན་ཚན་
དེ་ནང་གི་ཡན་ལག་རེ་རེ་ལུ་ སློབ་སྟོན་སོ་སོ་བད་ འབད་རུང་ མ་བཏུབ་མེད།།

ཁྱིམ་མེ་རྐྱེན་ལས་ བཀག་ཐབས།
ཐབས་ལམ། བཀོད་རྒྱ་བྱིན་ཐོག་ལས་བློ་སླབ་ནི།
མ་ལྷག་པའི་ཧེ་མ།
སྦྱོང་ལཱ་དང་པ།
སློབ་སྟོན་པ་གིས་ ལྷབ་མི་ཚུ་ལུ་ ལྷག་དེབ་ནང་ལུ་ཡོད་པའི་ པར་འདི་བལྟ་བཅུག་ཞིནམ་ལས་ འོག་གི་དྲི་བ་བཟུམ་འབད་བྲི་ནི།
༡ པར་གྱི་དོན་དག་ ག་ཅི་སྟོནམ་མས?

༢ ཁྱེད་ཀྱིས་འབད་བ་ཅིན་ མེ་རྐྱེན་འདི་ ག་ཅི་ལས་བརྟེན་ཏེ་ བྱུང་འབྱུངམ་བཟུམ་ཚོརཝ་སྨོ?
༣ ཁྱེད་རའི་མི་ཚེ་ནང་འདི་བཟུམ་ མེ་རྐྱེན་ལས་བརྟེན་པའི་ དཀའ་ངལ་བྱུང་ཡི་ག? འབྱུང་པ་ཅིན་ཚོར་སྣང་ཅིག་སླབ།
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ོབ༌ ོན༌ལག༌དེབ།
ལྷག་པའི་བསྒང་།
སྦྱོང་ལཱ་གཉིས་པ།
༡

ལྷབ་མི་ཚུ་ ག་ར་ལུ་ སྐོར་རྒྱབ་འབད་ ལྷག་བཅུག་ནི།

༢

ལྷབ་པའི་སྐབས་ དྭངས་འཕྲོས་འཕྲོས་དང་ སྐད་ཤུགས་འབད་ལྷག་བཅུག་ནི། ལྷག་ཚར་ཞིནམ་ལས་ ལྷག་
དེབ་འདི་ ག་ཅི་གི་སྐོར་ལས་ ཨིན་མས་ག? རེ་རེ་བཞིན་གྱི་ བསམ་འཆར་བཀོད་ བཅུག་ནི།

༣

ལྷབ་མི་ཚུ་ སྡེ་ཚན་ནང་འབད་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་ དྲི་བ་ཚུ་ གོ་སྡུར་འབད་དེ་ ལན་རྐྱབ་ བཅུག་ནི།

ཀ༽

ཉེན་ཁ་ཅན་གྱི་་མེ་རྐྱེན་འདི་ ག་དེ་སྦེ་ བྱུང་ཡི་ག་གི་སྐོར་ལས་ བསམ་འཆར་བྲིས།

ཁ༽

ཁྱོད་ ཡང་ཐང་ གཡུས་ཚན་གྱི་མི་སེར་ཨིན་པ་ཅིན་ མེ་རྐྱེན་བཀག་ཐབས་ཀྱི་དོན་ལས་ ཐབས་ཤེས་ཚུ་ ག་
དེ་སྦེ་ར་སྟོན་འོང་?

ག༽

མེ་རྐྱེན་འབྱུང་སྡོད་པའི་སྐབས་ འབད་བཏུབ་དང་མ་བཏུབ་ ག་ཅི་ར་ཨིན་ན? ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ ཐོ་བཀོད།

ལྷབ་ཚར་བའི་ཤུལ་ལུ།
སྦྱོང་ལཱ་གསུམ་པ།



ལྷབ་མི་ཚུ་ རང་སོའི་སྡེ་ཚན་ནང་ གོ་སྡུར་འབད་ཚར་ཞིནམ་ལས་ སྡེ་ཚན་ནང་ལས་ གསལ་བཤད་འབད་མི་གཅིག་

གདམ་ཁ་རྐྱབ་སྟ་ འདི་གི་དྲི་བའི་ལན་ཚུ་ སྡེ་ཚན་དམངས་ལུ་ གསལ་བཤད་འབད་བཅུག་ནི།




གསལ་བཤད་འབད་ཚར་བའི་ཤུལ་ལུ་ སྡེ་ཚན་གཞན་ཚུ་གིས་ དྲི་བ་དང་ བསམ་འཆར་ཚུ་བཀོད་བཅུག་དགོ།
སློབ་སྟོན་པ་ ཁོང་ར་གིས་ཡང་ དོགས་པ་དང་ དཀའ་ངལ་ཚུ་བསལ་བྱིན་དགོ། དེ་གིས་མ་ཚད་ གསལ་བཤད་ཀྱི་

གནད་དོན་ཁག་ཆེ་ཏོག་ཏོ་ཚུ་ ཤོག་བྱང་གུ་ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་ གྱང་གུ་ དཔྱངས་བཞག་དགོཔ་གལ་ཆེ།

དྲན་གསོ། སློབ་སྟོན་པའི་དོན་ལུ་ ནགས་ཚལ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ རྫོང་ཁའི་ནང་ སྐད་སྒྱུར་འབད་ཡོད་པའི་ སོ་ནམ་
ཞིང་ལཱ་ལས་ འཐོན་པའི་ རག་རོག་ཚུ་ མེ་གཏང་ནིའི་ལམ་སྟོན་ ཤོག་བྱང་འདི་ ལེན་སྤྲོད་དགོ།
༡༩༽

གཞི་རྟེན་ཤེས་ཡོན་སློབ་སྦྱོང་གི་ ཤེས་ཚད་དབྱེ་ཞིབ།

༡

དགོས་པ།

སློབ་སྦྱོང་འབད་མི་ཚུ་ སློབ་སྦྱོང་རྩ་འགེངས་ཏེ་ལྷབ་ནིའི་དོན་ལུ་དང་ ཤེས་ཚད་ག་དྲག་བལྟ་ནི་ ཤེས་ཚད་དང་བསྟུན་ཏེ་
ཤུལ་མ་གི་སློབ་སྦྱོང་འཆར་གཞི་བཟོ་ནི་ གནས་སྐབས་མཐོང་ནི་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ཨིནམ་ལས་ དཔེ་དེབ་རིམ་པ་རེ་ མཇུག་
བསྡུཝ་ད་ དབྱེ་ཞིབ་ཚར་རེ་འབད་དགོ།
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ོབ༌ ོན༌ལག༌དེབ།
༢

བཀོད་རྒྱ།
(ཀ)

དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནིའི་དཔེ་རིས་ཟུར་སྦྲག་༡ པའི་ནང་ཡོད་མི་གི་དྲི་བ་༡ པ་དང་༢ པ་གཉིས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ དྲི་
ཤོག་བཟོ་ཞིན་ན་ ལྷབ་མི་ཚུ་ལུ་ སྡེབས་གཅིག་ཁར་བཀྲམ་སྟེ་ ཁོང་རང་ལུ་བྲི་བཅུག་སྟེ་ འབྲི་རྒྱུགས་ལེན།

(ཁ)
(ག)

ཟུར་སྦྲག་༢ པའི་ནང་ཡོད་པའི་ དཔེ་རིས་ནང་གསལ་གྱི་དྲི་བ་༣ པ་དང་༤ པ་གཉིས་ ལྷབ་མི་རེ་རེ་འབད་

བཙར་ཏེ་ ངག་རྒྱུགས་ལེན།

དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་དྲི་ཤོག་ཚུ་ལུ་སྐུགས་བྱིན་ཐངས།
༡

དྲི་བ་དང་པ་ འབྲི་རྒྱུགས་དབྱེ་བ་གསུམ་པོ་རེ་རེ་ལུ་སྐུགས་༡༠ རེ་རྩིས་༣༠ །

༢

དྲི་བ་གཉིས་པ་ རྩིས་རྒྱུགས་དབྱེ་བ་གསུམ་པོ་རེ་རེ་ལུ་སྐུགས་༡༠ རེ་རྩིས་༣༠ །

༣

དྲི་བ་གསུམ་པ་ ངག་རྒྱུགས་ དབྱེ་བ་བཅུ་པོ་རེ་ལུ་སྐུགས་༢ རེ་རྩིས་༢༠ །

༤

དྲི་བ་བཞི་པ་ ལྷག་རྒྱུགས་དབྱེ་བ་ལྔ་པོ་རེ་ལུ་སྐུགས་༤ རེ་རྩིས་༢༠ །

དྲན་གསོ།
(༡)
(༢)

འབྲི་རྒྱུགས་ཀྱི་དོན་ལུ་

དྲི་བའི་ཤོག་གུ་ཚུ་བཀྲམ་ད་

ལན་ག་དེ་སྦེ་བྲི་དགོཔ་ཨིན་ན་?

གི་བཀོད་རྒྱ་འདི་

མ་གོ་གོཝ

འབད་གསལ་བཤད་འབད་ བྱིན་དགོ།

དབྱེ་ཞིབ་འབད་ཚརཝ་ད་ ཐ་ཆད་འཐོན་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཚུ་ ག་ནི་ཡང་མ་སླབ་པར་ ཨང་དང་པ་གཉིས་པ་གསུམ་པ་ཚུན་
ག་འཐོན་སླབ་ཞིན་ན་ གཞན་ཚུ་ག་ར་མཐར་འཁྱོལ་ནུག་ ཟེར་སླབ་སྟེ་ ཆ་མཉམ་ལུ་ལེགས་སོ་བྱིན། ནངས་པ་ཤེས་
ཚད་ཡར་སྤོ་སྟེ་ དེབ་རིམ་གཉིས་པ་འགོ་བཙུགས་ནི་ཨིན། ཟེར་བའི་ གསལ་བསྒྲགས་ འབད་དགོཔ་ཨིན་ནོ།།
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