
    

       འབྲི་ཤགོ་ ༥/༢། 
 

རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚགོས། 
  དཔལ་ལྡན་འབྲུག་གཞུང་། 

 
                 ཁག་འབག་ལས་གཡགོཔ་ཚུའི་དནོ་ལུ་ལཱ་གཡོག་གི་ཁ་ཚིག་དང་གན་ཚིག་གི་གན་ཡིག 

ཆ་ཤས་ ༡ པ། སྤྱིར་བཏང་གན་ཚིག 

༡. གན་ཡིག 

གན་ཡིག་འདི་ སྤྱི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་(ཚེས་/ཟླ་/ལོ་) ལུ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་(རྒྱལ་
གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་/ལས་སྡེ་) དཔལ་ལྡན་འབྲུག་གཞུང་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ ད་ལས་ཕར་ ལཱ་གཡོག་སོད་མི་ཟེར་སླབ་མི་
འདི་དང་ ངོམ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་འདི་ ད་ལས་ཕར་ ལས་གཡོགཔ་ཟེར་བའི་གན་ཡིག་བཟོ་དོན་
དེ་ཡང་། 

ད་ལན་  གཡོག་བཙུགས་མི་འདི་ལུ་ ཁག་འབག་ལས་གཡོགཔ་འདི་ ད་ལས་ཕར་ གཤམ་གསལ་གྱི་ཁ་ཚིག་དང་གན་ཚིག་ཐོག་
ལུ་ ཁག་འབག་ལཱ་གཡོག་ནང་བཙུགས་ནི་གི་རེ་འདོད་ཡོདཔ་དང་།   

ཁག་འབག་ལས་གཡོགཔ་འདི་གིས་ འབྲུག་གཞུང་དང་གཅིག་ཁར་ཁ་ཚིག་གན་ཚིག་འདི་གི་ཐོག་ལུ་ ལཱ་གཡོག་འདི་ལེན་ནི་ལུ་གྲ་
སྒྲིག་དང་ དང་འདོད་ཡོད།  

༢. ལཱ་གཡོག་གི་གནས་སྟངས།  

༢.༡ ལཱ་གཡོག་སོད་མི་འདི་གིས་ ལས་གཡོགཔ་འདི་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཁག་འབག་གི་ཐོག་ལུ་བཙུགས་དགོཔ་
དང་ ལས་གཡོགཔ་འདི་གིས་ལཱ་གཡོག་སོད་མི་འདི་ལུ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་སྦེ་ཕྱག་ཞུ་དགོཔ་དང་། ཡང་
ན་དུས་དང་དུས་སུ་དགོས་མཁོ་དང་འཁྲིལ་ རང་སོའ་ལྕོགས་གྲུབ་ ཡང་ན་ས་གནས་ ཡང་ན་ལས་ཁུངས་ཚུ་
ནང་ཕྱག་ཞུ་དགོ། 

༣. གན་ཡིག་དུས་ཡུན། 

གཡོག་སོད་ཀྱི་དུས་ཡུན་འདི་ གནམ་ལོ་་་་་་་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་་་་་པའི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་ལས་འགོ་བཟུང་ དུས་ཡུན་ཟླ་ངོ་ཡོངས་
བསོམས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཚུན་ཨིན་དགོ། ཡང་ན་ སོླབ་རིག་ལོ་མཇུག་བསྡུ་མི་གཉིས་ལས་ ག་ཧ་མི་འདི་ཨིན་དགོ།  ད་
ལས་ཕར་ གནས་ཡུན་གྱི་དུས་ཡུན་དེ་ཡང་ གནས་ཡུན་མ་ཚངམ་ལས་ཆ་མེད་གཏང་ཆོག 

༤. ཡིག་ཆ།  

འབྲེལ་ཡོད་ལས་ཚོགས་ནང་ལུ་ གཡོག་ནང་འཛུལ་ཞིནམ་ལས་ ཁག་འབག་འདི་གིས་ རང་སོའི་འཛུལ་ཞུགས་སྙན་
ཞུའི་འདྲ་གཅིག་ འབྲེལ་ཡོད་དབང་ཚད་ཅན་གྱི་འགོ་དཔནོ་བརྒྱུད་དེ་ གཡོག་སོད་མི་ལུ་གཏང་དགོ། ཕྱི་མིའི་མཁས་
མཆོག་ཁག་འབག་གི་ལས་གཡོགཔ་ཅིག་གིས་ ཁྲིམས་སྲུང་འགག་སྡེ་དང་ ཡང་ན་རང་སོའི་ས་གནས་དབང་འཛིན་གྱིས་ 



ས་གནས་དེ་གི་མི་ངོམ་ཨིན་པའི་ངོ་སོར་གྱི་ལག་ཁྱེར་ཡོད་མི་དང་ ཆ་གནས་ཡོད་པའི་ལམ་ཡིག་དང་ ཡང་ན་རང་སོའི་
རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གཞུང་ཚབ་ཡིག་ཚང་ལས་ རྒྱལ་ཁབ་དེའི་མི་ཁུངས་ཨིན་པའི་ངོ་སོར་ ཡང་ན་བདེན་དཔྱད་གྲུབ་པའི་ཡི་གུ་
སོྟན་དགོ།  

ཁག་འབག་ལས་གཡོགཔ་གིས་ སྒྲིག་བཀོད་གུ་ཞི་གཡོག་པའི་བརྩི་མཐོང་དང་ཀུན་སོད་དང་ གསང་བྱ་ལུ་གནས་ནིའི་
ཁས་བླངས་དམ་བཅའ་ལུ་མིང་རྟགས་བཀོད་དགོ། 

༥. ལཱ་འགན། 

ཁག་འབག་ལས་གཡོགཔ་འདི་ ན་ཚ་རེ་དང་ བར་རྐྱེན་རེ་ཞུགས་པ་ཅིན་ དེ་ལུགས་ཀྱི་རྒྱུ་མཚན་ཁུངས་གསལ་གྱི་སྙན་
ཞུ་ཕུལ་དགོཔ་ཡོད་མི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ལཱ་གཡོག་སོད་མི་ལུ་ཕུལ་ཡོད་ན་མ་གཏོགས་ དེ་མིན་རང་གི་འགན་ཁག་དང་ 
རང་ལུ་འོས་འབབ་ཡོད་པའི་འགན་ཁག་གཞན་བཀལ་ཏེ་ཡོད་མི་ཚུ་ལུ་ དུས་ཚོད་ཉིན་ནུབ་མེད་པར་ (ཁག་ཆེ་བ་ཅིན་ 
རེས་གཟའ་ཟླཝ་དང་གཞུང་གི་ངལ་གསོ་ཡང་བརྩིས་ཏེ་) ནམ་ར་འབད་རུང་ ཆད་ལུས་མེད་པར་སྒྲིག་གཡོག་བརྒྱུག་
དགོཔ་ཨིན། 

ཁག་འབག་ལས་གཡོགཔ་འདི་གིས་ ལཱ་གཡོག་སོད་མི་གིས་གནང་བའི་ ཁྲིམས་མཐུན་གྱི་བཀའ་རྒྱ་དང་བཀོད་རྒྱ། ལམ་
སོྟན་ཚུ་ལུ་འདི་འཕོ་ལས་ དད་མོས་ཀྱི་ཐོག་ལས་ཆ་བཞག་སྟེ་ ལག་ལེན་འཐབ་དགོཔ་དང་ འབྲུག་གཞུང་གི་རྒྱུ་དངོས་
དང་འཛིན་སྐྱོང་དང་འབྲེལ་བའི་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི། ལམ་སོྟན་བསྟར་སོད་ཐོག་ལུ་ཡོད་མི་ཚུ་ལུ་གནས་དགོ།  

༦. ཞི་གཡོག་པའི་བརྩི་མཐངོ་དང་ཀུན་སདོ། 

ལས་གཡོགཔ་འདི་ འབྲུག་གི་ཞི་གཡོག་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞིའི་ལེའུ་ ༣ པའི་ནང་ ཞི་གཡོག་པའི་བརྩི་མཐོང་དང་
ཀུན་སོད་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཕྱག་ཞུ་ནི་དང་། དེ་ཁར་ དམིགས་བསལ་དུ་ གཤམ་གསལ་གྱི་གནད་དནོ་ཚུ་ལུ་གནས་དགོ། 

༦.༡ དུས་ནམ་ར་འབད་རུང་ གན་ཡིག་འདི་གི་གནས་ཡུན་རིང་ལུ་ ལཱ་གཡོག་སོད་མི་གི་མཐའ་དནོ་དང་ 
ཕན་བདེ་ཡར་དྲག་གཏང་ནི་ལུ་ བརོན་ཤུགས་གང་དྲག་བསྐྱེད་དགོཔ་དང་།  

༦.༢ འབྲུག་གི་ཆོས་དང་སྔར་ཁྱུན་ལམ་སོལ་གྱི་བརྩི་མཐོང་དང་ ལག་ལེན་ག་ར་ལུ་བརྩི་བཀུར་ཞུ་དགོ། 
དེ་བཟུམ་སྦེ་ར་ ལས་གཡོགཔ་འདི་གིས་ དུས་ཨ་རྟག་ར་ འབྲུག་གི་ཞི་གཡོག་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་
གཞི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ཕྱག་ཞུ་དགོ། 

༧. དངུལ་ཕགོས་དང་འཐུས།  

༧.༡ ལཱ་གཡོག་སོད་མི་འདི་གིས་ ཁག་འབག་ལས་གཡོགཔ་ལུ་ གཡོག་སོད་པའི་སྐབས་ལུ་ ཆ་ཤས་ ༢ པའི་ནང་
གསལ་བཀོད་འབད་ཡོད་པའི་དངུལ་ཕོགས་དང་འཐུས་ཚུ་སོད་དགོཔ་དང་། དེ་ཡང་ ལཱ་འབད་བའི་ཟླཝ་གི་
ཉིནམ་མཇུག་འདི་ལུ་ ཟླ་རིམ་བཞིན་དུ་ ལཱ་འབད་ཚར་མི་ལུ་ཐོབ་པའི་དངུལ་ཕོགས་འདི་སོད་དགོ།  

༨. ངལ་གས།ོ   

༨.༡ ཁག་འབག་ལས་གཡོགཔ་འདི་ལུ་ དམིགས་བསལ་ངལ་གསོ་དང་ སོླབ་སོང་ངལ་གསོ་མ་གཏོགས་ གཤམ་
གསལ་གྱི་ངལ་གསོ་ཚུའི་ཐོབ་དབང་ཡོད། 



༨.༡.༡ གློ་བུར་ངལ་གསོ། མྱ་ངན་ངལ་གསོ། ཕའི་ངལ་གསོ་ཚུ་ བཅའ་ཡིག་གི་ལེའུ་ ༡༠ པའི་འབྲེལ་ཡོད་
དོན་ཚན་ཚུ་དང་འཁྲིལ་དགོ། 

༨.༡.༢ སྐྱེ་མའི་ངལ་གསོ། ལས་གཡོགཔ་འདི་གིས་ ལཱ་གཡོག་ནང་ལུ་ཉུང་མཐའ་ཟླ་ངོ་ ༡༢ ཀྱི་རིང་ཕྱག་
ཞུ་སྟེ་ཡོད་ན་ བཅའ་ཡིག་གི་དནོ་ཚན་ ༡༠.༧ པ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ སྐྱེ་མའི་ངལ་གསོའི་ཐབོ་དབང་
ཡོད། ཨིན་རུང་ ལས་གཡོགཔ་འདི་གིས་ ངལ་གསོའི་ཞུ་ཡིག་མ་བཙུགས་པའི་སྔ་གོང་ལས་ ལཱ་
གཡོག་ནང་ལུ་ཟླ་ངོ་ ༡༢ ལངས་ཏེ་མེད་པ་ཅིན་ སྐྱེ་མའི་ངལ་གསོ་ཟླ་ངོ་ ༣ ཚུན་གྱི་ཐོབ་དབང་
ཡོད། 

༨.༡.༣ གསོག་འཇོག་ངལ་གསོ། ཟླ་རིམ་གྱི་ལཱ་གཡོག་མ་ཆད་པར་མཇུག་བསྡུཝ་ད་ ལས་གཡོགཔ་འདི་གིས་ 
ཉིན་གྲངས་ ༢.༥ གི་གསོག་འཇོག་ངལ་གསོ་འཐོབ་དགོ། ངལ་གསོ་འདི་ ལོ་རེ་ལུ་ཉིན་གྲངས་མཐ་ོ
ཤོས་ ༣༠ གསོག་འཇོག་འབད་དེ་ དེའི་ཚབ་ལུ་ ལས་གཡོགཔ་གིས་དངུལ་ལེན་ཆོག ག་དེམ་ཅིག་
སྦེ་ ལས་གཡོགཔ་ཅིག་གིས་ལཱ་གཡོག་ནང་ ཉུང་མཐའ་ལོ་ངོ་ ༡ གི་རིང་ཕྱག་ཞུ་ཞུཝ་མེད་པ་ཅིན་ 
ཁོ་ ཡང་ན་མོ་ལུ་གསོག་འཇོག་ངལ་གསོའི་འཐུས་ཀྱི་ཐོབ་ལམ་མེད། སོླབ་སོྟན་གྱི་ལཱ་གཡོག་ནང་
ཕྱག་ཞུ་མིའི་ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་གིས་ ལོ་ལྟར་གྱི་ངལ་གསོ་ཞུ་སྟེ་ཡོད་པ་ཅིན་ གསོག་འཇོག་ངལ་
གསོའི་ཐོབ་དབང་མེད། སོླབ་སོྟན་གྱི་ལཱ་གཡོག་ནང་ཕྱག་ཞུ་མིའི་ཞི་གཡོགཔ་ཚུ་ལུ་ སོླབ་རིག་གི་ལོ་
གཅིག་ནང་ གཤམ་འཁོད་ཀྱི་ཐོབ་དབང་ཡོད། 

ཀ། ལཱ་གཡོག་ནང་ ཉུང་མཐའ་ཟླ་ངོ་ ༧ ཕྱག་ཞུ་སྟེ་ཡོད་པ་ཅིན་ དངུལ་ཕོགས་ཡོངས་རོགས་
ཐོབ་པའི་ལོ་ལྟར་ངལ་གསོ། 

ཁ། ལཱ་གཡོག་ནང་ ཟླ་ངོ་ ༣ ལས་ ༧ གྱི་རིང་ཕྱག་ཞུ་སྟེ་ཡོད་པ་ཅིན་ དངུལ་ཕོགས་ཐོབ་
པའི་ཟླ་ངོ་ ༡ གི་ངལ་གསོ་དང་། 

ག ལཱ་གཡོག་ནང་ ཟླ་ངོ་ ༣ ལས་ཉུངམ་སྦེ་ཕྱག་ཞུ་སྟེ་ཡོད་པ་ཅིན་ དངུལ་ཕོགས་ཐབོ་པའི་
ངལ་གསོ་མི་འཐོབ། 

༨.༡.༤ སྨན་བཅོས་ངལ་གསོ། ལས་གཡོགཔ་ཅིག་ལུ་ ན་ཚ་ ཡང་ན་རྨ་སྐྱོན་ཚུ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ ལཱ་འགན་
འབག་ནིའི་ནང་ལྕོགས་གྲུབ་མེདཔ་སྦེ་ངོ་སོར་འབད་ཡོད་པ་ཅིན་ འབྲུག་གི་ངོ་སོར་ཅན་གྱི་གསོ་བའི་
དྲུང་འཚོ་ཅིག་ལས་གསོ་བའི་ལག་ཁྱེར་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཟླ་ངོ་ ༡ གི་སྨན་བཅོས་ངལ་གསོ་བྱིན་དགོ། 
སྨན་བཅོས་ངལ་གསོ་ནང་སོད་མིའི་ལས་གཡོགཔ་འདི་ལུ་ སྤྱི་བསོམས་དངུལ་ཕོགས་ཀྱི་ཐོབ་དབང་
ཡོད།  

༨.༡.༥ གལ་སྲིད་ སོྨན་བཅོས་ངལ་གསོ་འདི་ ཟླ་ངོ་ ༡ གི་ཐོབ་ལམ་ལས་ལྷག་པ་ཅིན་ ལཱ་གཡོག་སོད་མི་
འདི་གིས་ བརྡ་ལན་མ་བྱིན་པར་ཁག་འབག་འདི་ར་བསྐྲད་གཏང་དགོ། ཨིན་རུང་ ལས་གཡོགཔ་
འདི་ལུ་ དགོངས་ཞུའི་གསོལ་ར་ དང་གཡུས་ལོག་གི་ཐོབ་ལམ་ཚུ་སོད་དགོ། 

 

 



༩. ངལ་གསའོི་འགྲུལ་འཐུས།  

ལས་གཡོགཔ་འདི་གིས་ ལཱ་གཡོག་ནང་ཉུང་མཐའ་ལོ་ངོ་ ༡ ཕྱག་ཞུ་བའི་ཤུལ་ལུ་རྐྱངམ་གཅིག་ ངལ་གསོའི་འགྲུལ་
འཐུས་ཀྱི་ཐབོ་དབང་ཡོད། ངལ་གསོའི་འགྲུལ་འཐུས་འདི་ གནས་བཞིན་ཡོད་པའི་དངུལ་འབྲེལ་གྱི་བཅའ་ཡིག་དང་
འཁྲིལ་ཏེ་ ཐོབ་ཚད་མཐ་ོཤོས་དང་བསྟུན་ རྩིས་ལོ་རེ་ནང་ཚར་རེ་སོད་དགོ། 

༡༠. ཁག་འབག་གི་ལས་གཡོགཔ་ཚུ་ལུ་ འབྲུག་གི་ཞི་གཡོག་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་ ༢༠༡༨ ཅན་མའི་ལེའུ་ ༡༡ པ་དང་
འཁྲིལ་ཏེ་ དཀའ་འཐུས། ཁྱད་འཐུས། སྒྲིག་གོའི་འཐུས་དང་འོད་ཤུགས་ཀྱི་འཐུས་ཚུ་སོད་དགོ། 

༡༡. སོང་བརྡར། ལས་གཡོགཔ་འདི་ ལཱ་གཡོག་དང་འབྲེལ་བའི་རྒྱབ་ཁབ་ནང་འཁོད་ཀྱི་ཡུན་ཐུང་སོང་བརྡར་རྐྱངམ་གཅིག་
འོས་འབབ་ཡོད། 

༡༢. གས་ོབའི་མཐུན་རྐྱེན། 

ཁག་འབགཔ་དང་ ཁོ་གི་བཟའ་ཚང་ཚུ་ གསོ་བའི་སྨན་བཅོས་ཀྱི་དོན་ལུ་ གཞུང་གིས་གསོ་བའི་སྨན་བཅོས་ཀྱི་བཅའ་
ཡིག་དང་འཁྲིལ་ཏེ་སོད་དགོ།  

༡༣. སདོ་ཁྱིམ། 

ལས་གཡོགཔ་ཅིག་གིས་ རང་སོའི་སོད་ཁྱིམ་དང་ཁྱིམ་ཆས་ཚུ་ རང་གིས་གྲ་སྒྲིག་རྐྱབ་དགོ། ཨིན་རུང་ གལ་སྲིད་ 
གཞུང་གིས་སོད་ཁྱིམ་གནང་པ་ཅིན་ ཁང་གླ་འདི་ གནས་བཞིན་ཡོད་པའི་སོད་ཁྱིམ་གྱི་བཅའ་ཡིག་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ དངུལ་
ཕོགས་ལས་བཏོག་དགོ། 

༡༤. དགོངས་ཞུའི་ཟུར་ཕགོས། འཚ་ོརྟེན་མ་དངུལ་དང་ཉེན་བཅོལ་ལས་འཆར། 

དགོངས་ཞུའི་ཟུར་ཕོགས། འཚོ་རྟེན་མ་དངུལ་དང་ གཞུང་གཡོགཔ་སྡེ་ཚན་ཉེན་བཅོལ་འདི་ འབྲེལ་ཡོད་ཁྲིམས་དང་
སྒྲིག་གཞི་ཚུ་དང་འཁྲིལ་དགོ། 

༡༥. རྒུད་འཐུས། 

གན་ཡིག་འདི་གི་གན་ཚིག་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ལཱ་གཡོག་སྒྲུབ་པའི་སྐབས་ ལས་གཡོགཔ་འདི་ལུ་ ཤི་རྐྱེན་དང་རྨ་སྐྱོན་ ཡང་
ན་ན་ཚ་ཕོག་པའི་ནམ་དུས་ལུ་ གོ་གནས་ཀྱི་གནས་རིམ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ གཞུང་གཡོགཔ་སྡེ་ཚན་ཉེན་བཅོལ་ལས་འཆར་
ལྟར་དུ་ རྒུད་འཐུས་སོད་ 

དགོཔ་ཡོད་མི་རྐྱངམ་གཅིག་གི་ཐབོ་དབང་ཡོད། 

༡༦. ཕབ་ཆ། 

རང་སོའི་འོང་འབབ་ཁྲལ་དང་ ཁྲིམས་མཐུན་གྱི་ཕབ་ཆ་འབད་དགོ་པའི་རིགས་ཚུ་ གནས་བཞིན་ཡོད་པའི་བཅའ་ཡིག་ཚུ་
དང་འཁྲིལ་ཏེ་བཏོག་དགོ། 

 



༡༧. མཐའ་མཇུག་ཁེ་ཕན། 

 ༡༧.༡ དགོངས་ཞུའི་གསོལ་ར། 

ཁག་འབག་ལས་གཡོགཔ་ཅིག་གིས་ ཡིད་ཚིམ་ཚུགས་པའི་ཁག་འབག་ལཱ་གཡོག་གི་དུས་ཡུན་ལོ་ངོ་རེ་རེ་
བཞིན་དུ་ མཐའ་མཇུག་གི་ཟླཝ་དེའི་གཞི་རྟེན་དངུལ་ཕོགས་འདི་ དགོངས་ཞུའི་གསོལ་ར་སྦེ་སོད་དགོ། ཨིན་
རུང་ སོླབ་སོྟན་ལཱ་གཡོག་གི་དོན་ལུ་ དགོངས་ཞུའི་གསོལ་ར་འདི་ སོླབ་རིག་གི་ལོ་རེ་མཇུག་བསྡུཝ་ད་རྩིས་
རྐྱབ་དགོཔ་ཨིན།  

ལས་གཡོགཔ་ཅིག་གིས་ ཁག་འབག་གི་དུས་ཡུན་མ་ཚང་བའི་ནང་འཁོད་ དང་བླངས་ཀྱི་ཐོག་ལས་ ཁག་
འབག་ཆ་མེད་གཏང་ནི་ཨིན་པ་ཅིན་ ཡིད་ཚིམ་ཚུགས་པའི་ཁག་འབག་ལཱ་གཡོག་འབད་ཡོད་པའི་ལོ་གྲངས་ཀྱི་
དགོངས་ཞུའི་གསལ་ར་ལེན་ནིའི་དོན་ལུ་ ཟླ་ངོ་ ༡ གི་སྔ་གོང་ལས་ ལཱ་གཡོག་སོད་མི་འདི་ལུ་བརྡ་ལན་འབད་
དགོ།   

ལཱ་གཡོག་སོད་མི་གིས་ཁག་འབག་ཆ་མེད་གཏང་པའི་ནམ་དུས་ལུ་ དགོངས་ཞུའི་གསོལ་ར་འདི་ ཡིད་ཚིམ་
ཚུགས་པའི་ཁག་འབག་ལཱ་གཡོག་འབད་ཡོད་པའི་ལོ་གྲངས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་སོད་དགོ། ཨིན་རུང་ ལཱ་གཡོག་
སོད་མི་འདི་གིས་ ལས་གཡོག་པའི་ 

ཁག་འབག་འདི་ ལཱའི་གྲུབ་འབྲས་མེད་མི་དང། ཡང་ན་ སོད་ངན་ ཡང་ན་ཁག་འབག་གི་འགན་ལེན་དང་
འགལ་བའི་གནད་དོན་གུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ཆ་མེད་བཏང་པ་ཅིན་ དགོངས་ཞུ་གསོལ་རའི་ཐོབ་དབང་མེད། 

ལཱ་གཡོག་སྒྲུབ་པའི་སྐབས་ ལས་གཡོགཔ་འདི་ལུ་ཤི་རྐྱེན་རེ་བྱུང་པ་ཅིན་ དགོངས་ཞུའི་གསོལ་ར་འདི་ ཡིད་
ཚིམ་ཚུགས་པའི་ཁག་འབག་ལཱ་གཡོག་འབད་ཡོད་པའི་ལོ་གྲངས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ལས་གཡོགཔ་དེའི་གདམ་ཁ་
འབད་ཡོད་པའི་མི་ངོམ་གང་རུང་ལུ་སོད་དགོ། 

 ༡༧.༢ གཡུས་ལགོ་ཁེ་ཕན། 

༡༧.༢.༡ ལས་གཡོགཔ་འདི་ལུ་ གཤམ་གསལ་གྱི་གཡུས་ལོག་ཁེ་ཕན་ཚུ་ གནས་རིམ་ཡང་ན་གཡོག་བསྐོས་
ཀྱི་དུས་ཡུན་ལུ་བསྒྱུར་བཅོས་ཡོད་མེད་དབྱེ་བ་མེད་པར་ ཞི་གཡོག་གི་གནས་ཡུན་ཡོངས་རོགས་ཀྱི་
སྐབས་ལུ་ཚར་རེ་སོད་དགོ།  

   ༡. གནས་བཞིན་ཡོད་པའི་བཅའ་ཡིག་ཚུ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ གནས་སོར་གནང་སྦྱིན་སོད་དགོ།   

༢. གཡུས་ལོག་གི་སྐབས་ལུ་ ལས་གཡོགཔ་ལུ་ཐོབ་ལམ་ཡོད་པའི་ མཐའ་མཇུག་གི་གཞི་
རྟེན་དངུལ་ཕོགས་ 

དང་འདྲ་མཉམ་གྱི་འགྲུལ་འཐུས་སོད་དགོ།  

༣. རང་སོའི་ཅ་ཆས་སྐྱེལ་འདྲེན་གྱི་གླ་འཐུས་འདི་ གནས་བཞིན་ཡོད་པའི་བཅའ་ཡིག་དང་
འཁྲིལ་ཏེ་སོད་དགོ། 



  ༡༧.༢.༢ ཨིན་རུང་ གཡུས་ལོག་ཁེ་ཕན་འདི་ གཤམ་གསལ་གྱི་གནད་དོན་དང་འཁྲིལ་སོད་མི་ཆོག 

༡. ལཱ་གཡོག་སོད་མི་འདི་གིས་ ལས་གཡོག་པའི་ཁག་འབག་འདི་ ལཱའི་གྲུབ་འབྲས་མེད་མི་
དང། ཡང་ན་ སོད་ངན་ ཡང་ན་ཁག་འབག་གི་འགན་ལེན་དང་འགལ་བའི་གནད་དནོ་གུ་
གཞི་བཞག་སྟེ་ཆ་མེད་གཏང་པའི་སྐབས་ལུ་དང་ ཡང་ན། 

༢. ལས་གཡོགཔ་ཅིག་གིས་ འགོ་ཐགོ་ཁག་འབག་གི་དུས་ཡུན་མ་ཚང་བའི་ནང་འཁོད་ དང་
བླངས་ཀྱི་ཐོག་ལས་ ཁག་འབག་ཆ་མེད་གཏང་པའི་སྐབས་ལུ་དང་། 

༣. འབྲུག་གི་ཞི་གཡོག་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་ ༢༠༡༨ ཅན་མའི་དོན་ཚན་ ༡༤.༩ པའི་
ནང་ གསལ་བཀོད་འབད་ཡོད་པའི་གནས་སོར་ཁེ་ཕན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ལས་གཡོགཔ་ཅིག་
གཡོག་གནས་གསརཔ་ཅིག་ལུ་འགྲོ་འགྲུལ་འབད་དགོཔ་ཐོན་ན་མ་གཏོགས་ ལཱ་གཡོག་གི་
གནས་རིམ་འདི་ ཁག་འབག་ལས་གཏན་གཡོག་ ཡང་ན་གཏན་གཡོག་ལས་ཁག་འབག་
ལུ་བསྒྱུར་བཅོས་འབད་བའི་སྐབས་ལུ།  

༡༨. དངུལ་སདོ་ཐངས། 

གན་ཡིག་འདི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ དངུལ་ཕོགས་དང་འཐུས། དེ་ལས་ ཐོབ་ལམ་གཞན་ཚུ་ག་ར་ དངུལ་ཀྲམ་གྱི་ཐོག་ལས་
རྐྱངམ་གཅིག་སོད་དགོ།   

༡༩. ལས་གཡགོ་པའི་ཐབོ་དབང་དང་འགན་ཁུར། 

 ༡༩.༡  ཁག་འབག་ལས་གཡོག་པའི་ཐོབ་དབང་དང་འགན་ཁུར་འདི་  གན་ཡིག་འདི་གི་ཁ་ཚིག་གན་ཚིག་ལུ་ 
དམ་དམ་སྦེ་ཚད་འཛིན་འབད་དགོ། དེ་བཟུམ་སྦེ་ གན་ཡིག་འདི་ནང་ གསལ་བཀོད་འབད་ཡོད་མི་ཚུ་
ལས་ལྷག་སྟེ་ ཁག་འབག་ལས་གཡོགཔ་འདི་ལུ་ཁེ་ཕན་དང་།   དངུལ་ཕོགས། ཕབ་ཆ། རྒུད་འཐུས་
ཡང་ན་ཐོབ་ལམ་ཚུ་ གཞན་ག་ནི་ཡང་མི་འཐབོ།  

 ༡༩.༢  ཁག་འབག་ལས་གཡོག་པའི་ཐོབ་བརྗོད་བཀོད་ནི་ཚུ་ ཁོ་ར་རྐྱངམ་གཅིག་ལུ་དབང་ཚད་ཡོདཔ་མ་
གཏོགས་ གཞན་མི་སོ་སོ་ཅིག་གི་ཁ་ཐུག་ལས་  ཁག་འབག་ལས་གཡོག་པའི་སྣང་མེད་བྱ་ལེན་དང་ 
གན་ཡིག་འདི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ལཱ་འབད་མི་ལུ་ཐོབ་བརྗོད་བཀོད་མི་ཚུ་ འབྲུག་གཞུང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ 
གནས་སྟངས་ག་ཅི་བཟུམ་ཅིག་ནང་ཨིན་རུང་ངོས་ལེན་མེད།  

༡༩.༣   ལས་གཡོགཔ་དེའི་ཁ་ཐུག་ལས་ གན་ཡིག་དེའི་དགོངས་དོན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ བཟ་ོའདནོ་རྒྱུ་དངོས་ཀྱི་
དབྱེ་བ་ག་ཅི་ར་ 

     འབད་རུང་ དབང་ཚད་དང་བདག་དབང་། པར་དབང་དང་དབང་ཆ་གཞན་ག་ར་ འབྲུག་གཞུང་རྐྱངས་
གཅིག་ལུ་ཡོད། 



༡༩.༤   ལས་གཡོགཔ་འདི་གིས་ ལཱ་གཡོག་འཕོ་མཐུད་འབད་བའི་རིང་ལུ་ ནམ་ར་འབད་རུང་ འབྲུག་ནང་
འཁོད་ལུ་ རང་གི་དནོ་ལུ་ ཡང་ན་གཞན་གང་རུང་གི་དོན་ལུ་ གདམ་ཁ་ ཡང་ན་ཡངས་ཆག་གང་རུང་
ལེན་ནི་དང་ ཡང་ན་ལེན་ནིའི་དཔའ་བཅམ་མི་ཆོག 

༡༩.༥   ཁག་འབག་ལས་གཡོགཔ་འདི་ལུ་ ལཱ་གཡོག་སོད་མི་འདི་གིས་ སྤྱིར་བཏང་ ཡང་ན་དམིགས་བསལ་
གནད་དནོ་གང་རུང་གི་དོན་ལུ་ འབད་ཆོག་པའི་དབང་ཚད་སོད་ཡོད་ན་མ་གཏོགས་ དེ་མིན་ ཁག་
འབག་ལས་གཡོགཔ་འདི་གིས་ ལཱ་སོད་མི་གི་ཚབ་སྦེ་ དཔྱད་ཡིག་གང་རུང་བཟོ་ནི་དང་ ཁས་ལེན་ནི་
ཡང་ན་ཆ་འཇོག་འབད་ནི་དང་ ཡང་ན་ལཱ་གཡོག་སོད་མི་གི་མིང་གཏམ་ཁས་བླངས་ཚུ་ ག་ཅི་ཨིན་རུང་
འབད་མི་ཆོག 

 
༢༠. པར་སྐྲུན་མ་འབད་བའི་བརྡ་དནོ།  

༢༠.༡ ཁག་འབག་ལས་གཡོགཔ་འདི་གིས་ ལཱ་འགན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་འབད་དགོཔ་དང་། ཡང་ན་འབྲུག་
གཞུང་ལས་ ཡིག་ཐོག་གི་གནང་བ་ཡོད་ན་མ་གཏོགས་ དེ་མིན་ ཁོ་ར་འབྲུག་གཞུང་དང་ལཱ་གི་
འབྲེལ་བ་ཡོད་མི་ཅིག་ཨིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ པར་སྐྲུན་མ་འབད་བའི་བརྡ་དོན་ག་ཅི་ར་ཨིན་
རུང་ དེའི་སྐོར་ལས་ མི་ངོམ། གཞུང་། ཡང་ན་འབྲུག་གི་ལས་སྡེ་གཞན་གང་རུང་ལུ་སླབ་མི་ཆོག 

༢༠.༢ ཁག་འབག་ལས་གཡོགཔ་འདི་གིས་ གན་ཡིག་འདི་གི་འོག་ལུ་ ཁོ་རའི་འབྲེལ་བ་འདི་འབྲུག་གཞུང་
དང་གཅིག་ཁར་ཡོད་པའི་སྐོར་ལས་ ཁྱབ་བསྒྲགས་ ཡང་ན་མི་མང་གསལ་བསྒྲགས་འབད་མི་ཆོག 
དེ་མ་ཚད་ འབྲུག་གཞུང་ལས་སྔ་གོང་ཡིག་ཐོག་གི་གནང་བ་ཡོད་ན་མ་གཏོགས་ དེ་མིན་ འབྲུག་
གཞུང་གི་མིང་དང་ལས་ཤོག གཞུང་རྟགས། ཡང་ན་གཞུང་འབྲེལ་ཐིའུ་ཚུ་ ཚོང་འབྲེལ་དང་ ཡང་
ན་ཁྱད་རིག་གི་དནོ་ལུ་ལག་ལེན་འཐབ་མི་ཆོག དེ་བཟུམ་མའི་ཅ་ཆས་ཚུ་ འབྲུག་གཞུང་གི་ལས་
གཡོགཔ་ཚུ་གིས་ ཡིག་ཚང་ལཱ་གི་དོན་ལུ་སོད་ནི་ཨིན་མི་ཚུ་ གནང་བ་མེད་པར་ སོད་སྲིད་ནི་ཨིན་
པའི་མི་ངོམ་ཚུ་གི་ལག་པར་ ཚུད་བཅུག་ནི་མི་འོངམ་མ་ཚད་ སྒེར་དོན་ལུ་ཡང་སོད་མི་ཆོག 
དགོངས་དོན་འདི་ གན་ཡིག་འདི་གི་དུས་ཚོད་རོགསཔ་ད་དང་ ཡང་ན་ཆ་མེད་བཏང་བའི་ཤུལ་ལས་
ཡང་ཆ་གནས་ཡོད།  

 
༢༡. གསང་བྱ་དང་མ་ཆོགཔ།  

འབྲུག་གཞུང་ལུ་དགོཔ་ཡོད་མི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཁག་འབག་ལས་གཡོགཔ་གྱིས་ཁས་ལེན་འབད་ཚར་ཞིནམ་ལས་ གན་
ཡིག་དང་འཁྲིལ་བའི་ལཱ་གཡོག་ནང་སོད་རིང་ལུ་དང་ དེ་གི་ཤུལ་ལས་ནམ་ར་ཨིན་རུང་ ཁག་འབག་ལས་གཡོགཔ་འདི་
གིས་ འབྲུག་གཞུང་ལས་ སྔ་གོང་ཡིག་ཐོག་གི་གནང་བ་མེད་པར་ མི་གང་རུང་དང་ཚོང་སྡེ། འབྲུག་གཞུང་གི་དབང་
འོག་ལུ་མིན་པའི་ལས་སྡེ་དང་ ལས་སྡེ་འདི་གི་ལས་ཚབ་ཚུ་ལུ་ བརྡ་དོན་ག་ཅི་ར་ཨིན་རུང་བྱིན་མི་ཆོག དེའི་གྲངས་སུ་ 
འབྲུག་གཞུང་གི་དནོ་ལུ་ཕུལ་ཡོད་པའི་ཁོ་རའི་ལཱ་གཡོག་དང་འབྲེལ་བའི་ཡིག་ཆ། སྙན་ཞུ། ཞིབ་འཇུག་དང་ ཡང་ན་ཁོ་
ར་ལས་གཡོགཔ་སྦེ་སོད་རིང་ལུ་ འབྲུག་གཞུང་དང་ ཡང་ན་དེའི་ལས་མགྲོན་ཚུའི་དོན་ལུ་ ལཱ་འབད་བའི་སྐབས་ བཟོ་
ཡོད་མི་དང་ཐོབ་ཡོད་མི་གི་ནང་དནོ་ཚུ་ཡང་ཚུདཔ་ཨིན། 
 



༢༢. ཁག་འབག་བསྐྱར་གས།ོ 

ཁག་འབག་ལས་གཡོགཔ་འདི་གིས་ ལཱ་གཡོག་སོད་མིའི་དོན་ལུ་ འཕོ་མཐུད་དེ་ལཱ་གཡོག་འབད་ནི་གི་རེ་བ་ཡོད་པ་ཅིན་ 
གན་ཡིག་འདི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ འབྲུག་ནང་གནས་སོད་ཀྱི་ལཱ་གཡོག་གི་དུས་ཡུན་མ་ཚང་བའི་ཟླ་ངོ་ ༦ གི་ཧེ་མ་ དེ་ལུགས་
ཀྱི་སྙན་ཞུ་ ལཱ་གཡོག་སོད་མི་ལུ་ཡིག་ཐོག་ལས་སོད་དགོ། ལཱ་གཡོག་སོད་མི་འདི་གིས་ ཁག་འབག་ལས་གཡོགཔ་འདི་ 
ལཱ་ནང་ལུ་ལོག་སྟེ་བསྐོ་བཞག་འབད་ནིའི་འོས་འབབ་དང་དུས་ཡུན་ཚུ་ གཡོག་སོད་མི་དང་ཁག་འབགཔ་གཉིས་ཀྱི་བར་
ན་ལུ་ ཁ་འཆམ་མི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཁག་འབག་གན་ཡིག་གསརཔ་བཟོ་དགོ། 

ཁག་འབག་ཡར་སེང་དང་བསྐྱར་གསོའི་དོན་ལུ་ཚད་གཞི་འདི་ ལཱ་ཤུལ་སྐུགས་ཚད་དང་། ས་སོྟང་ཡོད་མེད། དེ་ལས་ 
ལཱ་གཡོག་སྐྱོན་མེད་ཀྱི་ཐོ་གུ་གཞི་བཞག་དགོ། 

ལཱ་གཡོག་སོད་མི་ལུ་ ནཱ་ལས་ཕར་ གསལ་བསྒྲགས་འབད་དགོཔ་ག་ཅི་ར་ཡོད་རུང་ དེ་ཚུ་ཡིག་ཐོག་ལུ་བཀོད་དེ་སོད་
དགོཔ་དང་། ཡང་ན་ཐོ་བཀོད་འགྲེམས་ཐོག་ལས་བསྐྱལ་གཏང་དགོ། ལས་གཡོག་པའི་ཉོག་བཤད་ ཡང་ན་ཞུ་ཡིག་ག་
ཅི་ར་ཨིན་རུང་ དང་པ་ར་ གཡོག་སོད་མིའི་ལས་ཁུངས་ ཡང་ན་ལས་སྡེའི་ཡིག་ཚང་གི་འགོ་འཛིན་ལུ་གཏང་དགོ།  
 

༢༣. ཁག་འབག་ཆ་མེད་གཏང་ཐངས།  

ཁག་འབག་ལས་གཡོགཔ་འདི་འབྲུག་གཞུང་ལུ་དགོཔ་ཐད་རི་བ་རི་མེནམ་ལས་ གཞུང་གིས་ཁག་འབག་ལས་གཡོགཔ་
འདི་གི་ལཱ་གཡོག་འདི་དགོཔ་མེདཔ་དང་། ཡང་ན་དགོངས་དོན་དེ་ཚུ་གང་རུང་ལུ་མ་གནས་པའི་སྐབས་ ནམ་ར་འབད་
རུང་ ཁག་འབག་ལཱ་གཡོག་ནང་ལས་བཏོན་གཏང་ཆོག  

ཁག་འབག་པའི་གནས་ཡུན་མ་རགོས་པའི་ཧེ་མ་ལས་བཏནོ་གཏང་དགོ་པ་ཅིན་ ལཱ་གཡོག་སོད་མི་དང་ ཡང་ན་ཁག་
འབགཔ་འདི་གིས་ ཉུང་ཤོས་ཟླ་ངོ་ ༡ གི་ཧེ་མ་ལས་བརྡ་ལན་འབད་དགོ། ཨིན་རུང་ ལེགས་སར་བ་དང་སོླབ་དཔནོ་
ཚུའི་ཐད་ ཟླ་ངོ་ ༣ གྱི་ཧེ་མ་ལས་བརྡ་ལན་འབད་དགོ། གལ་སྲིད་ བརྡ་ལན་འབད་དགོ་པའི་དུས་ཡུན་ནང་འཁོད་ 
བརྡ་ལན་འབད་མ་ཚུགས་པ་ཅིན་ བརྡ་ལན་འབད་མ་ཚུགས་མི་འདི་གིས་ བརྡ་ལན་དུས་ཚོད་ནང་འཁོད་ལུ་ཐོབ་པའི་
ལས་གཡོག་པའི་གཞི་རྟེན་དངུལ་ཕོགས་རེ་སོད་དགོ། 

དགོངས་ཞུའི་གསོལ་ར་ཞུ་ནིའི་དནོ་ལུ་ཡང་ བརྡ་ལན་འབད་དགོ་པའི་དུས་ཡུན་བྱིན་དགོ། 
 
༢༤. ཉོག་མེད་ལག་ཁྱེར། 

གན་ཡིག་འདི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ལཱ་གཡོག་མཇུག་བསྡུཝ་ད་  རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་དང་ འབྲེལ་ཡོད་ལཱ་
གཡོག་ལས་སྡེ་ལས་ཉོག་མེད་ལག་ཁྱེར་ཐོབ་ཞིནམ་ལས་རྐྱངམ་གཅིག་ ཁག་འབག་ལས་གཡོགཔ་འདི་ལུ་ དགོངས་
ཞུའི་ཁེ་ཕན་ཚུ་སོད་དགོ།  

 
ལཱ་གཡོག་སདོ་མིའི་ཐིའུ་དང་མིང་རྟགས།       ལས་གཡགོ་པའི་མིང་རྟགས། 

 

དྲན་གསོ། ལཱ་གཡོག་སོད་མི་དང་ལས་གཡོགཔ་གཉིས་ཆ་ར་གིས་ཡིག་ཆ་དེའི་ཤོག་ལེབ་ག་ར་གུ་མིང་རྟགས་བཀོད་དགོ། 



ཆ་ཤས་ ༢ པ། དངུལ་ཕགོས་གཏན་འབེབས། 

༡. གོ་གནས་ཀྱི་མིང་། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 
གོ་གནས་ཀྱི་གནས་རིམ། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་།  

༢. ལས་སྡེ། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 
 
༣. ཁག་འབག་གནས་ཡུན། 

ཀ། འགོ་ཐོག་བསྐོ་བཞག ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཚུན། (ཚེས་/ཟླ་
/ལོ།)  
ཁ། བསྐྱར་གསོ་/ཡར་སེང་། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཚུན། (ཚེས་/ཟླ་
/ལོ།)  

༤. ཁག་འབག་དབྱེ་བ།  གཏན་འཇགས།  མཉམ་བསབས།  དམིགས་བསལ། 

༥. དངུལ་ཕོགས། 
གཞི་རྟེད་དངུལ་ཕོགས། དངུལ་ཀྲམ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་(ཡིག་གཟུགས་ནང་།)་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 
  

༦. ཁག་འབག་གི་འཐུས། (ཐོབ་ལམ་ཡོད་ན།) དངུལ་ཀྲམ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 
 ལོ་ལྟར་ཡར་སེང་། (ཐོབ་ལམ་ཡོད་ན།) དངུལ་ཀྲམ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་།  
༧. འཐུས་གཞན། (ཐོབ་དབང་ཡོད་ན།) 

ཀ། ཁྱད་འཐུས། དངུལ་ཀྲམ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཟླ་རིམ་
བཞིན། 

ཁ། སྒྲིག་གོའི་འཐུས། དངུལ་ཀྲམ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཟླ་རིམ་
བཞིན། 

ག འོད་ཤུགས་ཀྱི་འཐུས། དངུལ་ཀྲམ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཟླ་རིམ་
བཞིན། 

ང་། ཁང་གླའི་འཐུས། དངུལ་ཀྲམ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཟླ་རིམ་
བཞིན། 

ཅ། དཀའ་འཐུས། དངུལ་ཀྲམ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཟླ་རིམ་
བཞིན། 

ཆ། འཐུས་གཞན་གང་རུང་ཡོད་ན། དངུལ་ཀྲམ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ་་་་་ཟླ་རིམ་
བཞིན། 

  
 



(ཁ་གསལ་བཀོད།) 
ཡོངས་བསོམས། (༥+༦+༧) དངུལ་ཀྲམ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཟླ་རིམ་
བཞིན། 

 
༨. ཕབ་ཆ། 

རང་སོའི་འོང་འབབ་ཁྲལ། གསོ་བའི་ཞལ་འདེབས་དང་ ཁང་གླ་ (གཞུང་ཁྱིམ་སོད་དེ་ཡོད་ན་) ལ་སོགས་པའི་ཕབ་ཆ་
ག་ར་ གནས་བཞིན་ཡོད་པའི་བཅའ་ཡིག་དང་འཁྲིལ་ཏེ་བཀལ་དགོ། 

 

   ལཱ་གཡོག་སདོ་མིའི་ཐིའུ་དང་མིང་རྟགས།      ལས་གཡགོ་པའི་མིང་རྟགས། 

  



ཆ་ཤས་ ༣ པ། སྣ་ཚགོས། 

ཁྲིམས་ལུགས། 

གན་ཡིག་འདི་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཁྲིམས་དང་མཐུནམ་སྦེ་བཟ་ོདགོཔ་དང་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཁྲིམས་ཀྱིས་དབང་དགོཔ་ཨིན།  

མཐ་ོགཏུགས། 

གཡོག་སོད་མི་དང་ ཡང་ན་ལས་གཡོགཔ་གང་རུང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ གན་ཡིག་འདི་གི་ཁ་ཚིག་གང་རུང་ལས་འགལ་ཏེ་ མཐོ་
གཏུགས་གང་རུང་འབད་དགོ་པ་ཅིན་ ཁྲིམས་ཀྱི་དང་ལེན་དང་ ནང་འགྲིག་གི་དོན་ལུ་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་
རྐྱངམ་གཅིག་བསྐྱལ་ཆོག  

གཤམ་གསལ་གྱི་དཔང་པ་ོའཛོམས་ཐོག་ལུ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ང་གིས་ ལས་སྡེའི་ཁ་ཐུག་ལས་དང་ ཁག་འབགཔ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་
་་་་་་་་ང་གིས་ གཤམ་གསལ་གྱི་ཚེས་གྲངས་ལུ་མིང་རྟགས་བཀོདཔ་ཨིན། 

 

ཁག་འབག་པའི་མིང་རྟགས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 

ཚེས་/ཟླ་/ལོ།  (ཁྲིམས་རྟགས་སར།) 

 

དཔང་པོའི་རྟགས། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 

 

ལས་སྡེའི་ངོ་ཚབ་ཀྱི་རྟགས། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 

ཚེས་/ཟླ་/ལོ།   

 

དཔང་པོའི་རྟགས། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 

 

ས་སྟངོ་གསལ་བསྒྲགས་ཀྱི་དནོ་ལུ་གནང་བ། 
གཡགོ་གི་ཁ་གསལ།  
གོ་གནས་ཀྱི་མིང་།  
འཛུལ་ཞུགས་གོ་གནས་ཀྱི་
གནས་རིམ། 

 



གོ་གནས་ཀྱི་མིང་དེབ་དང་འཁྲིལ་
དགོ་པའི་ཤེས་ཚད། 

 

གཡོག་བཙུགས་ཀྱི་དབྱེ་བ། མཉམ་བསབས་ཁག་འབག 
ལཱ་གཡོག་ལས་སྡེ། (རོང་ཁག་
/ལས་སྡེ་/ལྷན་ཁག) 

 

ལ་ོལྔའི་འཆར་གཞི་ ༡༡ པའི་
ནང་ཆ་འཇོག་གྲུབ་པའི་ལས་
གཡགོཔ། 

ད་ལྟ་ོཡདོ་པའི་ལས་གཡགོཔ། (ལས་སྡེ་དང་ཞི་གཡོག་བརྡ་དནོ་
རིམ་ལུགས་ལས་ད་ལྟ་ོཡདོ་པའི་ལས་གཡགོཔ་གི་གྱངས་ཁ་
བདེན་དཔྱད་འབད།) 

ས་སྟངོ་། དགོ་པའི་གྱངས་ཁ། 

    
སྣུམ་འཁོར་གཅིག་ལུ་འདེད་གཡོགཔ་གཅིག་ཟེར་བའི་ཚད་ལྡན་ལམ་ལུགས་གུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ འདེད་གཡོགཔ་གཡོག་བཙུགས་མ་གཏོགས་ལག་
ལེན་སྡེ་རིམ་གང་རུང་གི་གཡོག་བཙུགས་འདི་ ཆ་འཇོག་གྲུབ་པའི་ལས་གཡོག་པའི་སྒྲིག་བཀོད་དང་འཁྲིལ་དགོ། (ལག་ལེན་འཐབ་མ་བཏུབ་པའི་
སྣུམ་འཁོར་མེནམ་ཅིག་དགོ།)                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
གཡོག་བཙུགས་/བཀྲམ་
བཙུགས་ཀྱི་དོན་ལུ་དྲན་ཐོ། 

 
༡. གསར་བཙུགས་/ཚབ་བཙུགས་ཨིན་ན།? 

ཨིན་རྟགས་བཀལ། 
གསར་བཙུགས། ཚབ་བཙུགས། 

(གནས་སོར་
/གཡོག་གྲོལ་
བཀའ་རྒྱ་སར།) 

༢. ཚབ་བཙུགས་ཨིན་པ་ཅིན། ཞི་གཡོག་བརྡ་དོན་རིམ་ལུགས་ 
  ནང་གི་དྲན་ཐོ་དུས་མཐུན་བཟ་ོསྟེ་འདུག་ག? 
   
དྲན་ཐོ་དུས་མཐུན་བཟ་ོདགོ་མི། 

 
 
 
འདུག 

 
 
མིན་འདུག (ཚབ་
བཙུགས་ཀྱི་སྔ་གོང་
ལས་དུས་མཐུན་
བཟོ།) 

༣. ད་ལོྟ་ཡོད་པའི་མི་ཚུ་གིས་ལཱ་འགན་འཐེབ་འབག་ཚུགས་ག?  
  (ཚུགས་པ་ཅིན། གསར་བཙུགས་འབད་མི་དགོ།) 

 
ཚུགས། 

 
མི་ཚུགས། 

༤. བཀྲམ་བཙུགས་འབད་ནི་ཨིན་པའི་ ལག་ལེན་སྡེ་རིམ་གྱི་ 
  ལས་གཡོགཔ་གང་རུང་འཐེབ་ཡོད་ག? 

 
ཡོད། 

 
མེད། 

༥. ཨང་རིམ་ ༤ པ་ལྟར་ཡོད་པ་ཅིན་ ཞི་གཡོགཔ་འཐེབ་འདི་ 
  བཀྲམ་བཙུགས་འབད་ཚུགས་ག? (ཚུགས་པ་ཅིན། གསར་   
  བཙུགས་འབད་མི་དགོཔ་དང་ མ་ཚུགས་པ་ཅིན། འོག་ལུ་ 

 
 
 

 
 
 



  རྒྱུ་མཚན་བཀོད་དེ་ འཐེབ་ཡོད་པའི་མིང་ཐོ་ཚུ་རྒྱལ་གཞུང་ 
  ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ལུ་ཕུལ་དགོ།) 

ཚུགས། མི་ཚུགས། 

༦. ལས་གཡོགཔ་འཐེབ་ཡོད་མེད་ཀྱི་དནོ་ལུ་རྒྱལ་གཞུང་ཞི་ 
  གཡོག་ལྷན་ཚོགས་དང་གཅིག་ཁར་བདེན་དཔྱད་འབད་ཡི་  
  ག? 
 
(གློག་འཕྲིན་/བརྒྱུད་འཕྲིན། ཚེས་གྲངས་དང་ངོ་ཚབ་གསལ་
བཀོད་འབད།) 

སྤྱི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་ 
ལུ་ ངོམ་་་་་་་་་་་་་་་་
་་་་་་དང་གཅིག་
ཁར་འབད་ཡི། 

མ་འབད། (ཁྱོད་
རའི་ངོ་ཚབ་དང་
གཅིག་ཁར་བདེན་
དཔྱད་འབད།) 

ལས་གཡོགཔ་དགོས་མཁོའི་དོན་ལུ་རྒྱུ་མཚན་ཁ་སྐོང་ གང་རུང་ཡོད་པ་ཅིན་བཀོད། 
 
ལས་སྡེའི་མི་སོྟབས་ཚོགས་ཆུང་
གིས་རྒྱབ་སོྣན། 
 
(རྒྱུ་མཚན།) 

དུས་ཡུན་ཟླ་ངོ་ ༣༦ ལས་མ་ལྷག་པའི་མཉམ་བསབས་ཁག་འབག་ཐོག་ལུ་ དུས་ཡུན་ཟླ་ངོ་་་་་་་་་ཀྱི་/གི་/གྱི་
དོན་ལུ་ གཡོག་བཙུགས་འབད་ནི་འདི་ སྤྱི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལུ་འཚོགས་ཡོད་པའི་ མི་སོྟབས་
ཚོགས་ཆུང་ཐེངས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་འདི་གིས་རྒྱབ་སོྣན་འབད་དེ་ཡོད་/མེད། 

 
དྲན་གསོ། གོ་གནས་ཀྱི་མིང་དེབ་ནང་ལུ་ དམིགས་བསལ་སྦེ་ཉུང་མཐའི་ཤེས་ཚད་བཀོད་ཡོད་ན་མ་གཏོགས་ གཡོག་བཙུགས་འདི་
ཞི་གཡོག་བཅའ་ཡིག་ནང་གསལ་བཀོད་འབད་ཡོད་པའི་བྱ་རིམ་ཚུ་གུ་གཞི་བཞག་སྟེ་འབད་དགོ། 

མིང་།          མིང་། 

མི་སྟབོས་ཚོགས་ཆུང་གི་ཁྲི་འཛིན།       འཐུས་མིའི་དྲུང་ཆེན། 

 

དྲན་གསོ། ཞི་གཡོག་བརྡ་དོན་རིམ་ལུགས་ནང་ལུ་ མཁོ་མངག་བཙུགས་པའི་སྐབས་ ཞི་ལྷན་ངོ་ཚབ་ཀྱིས་བདེན་དཔྱད་འབད་ནིའི་
དོན་ལུ་ ས་སོྟང་གསལ་བསྒྲགས་དང་གཅིག་ཁར་འབྲི་ཤོག་འདི་མཉམ་སྦྲགས་འབད་དགོ། 

 
ད་རིས་ གཟའ་སྐར་རྟེན་འབྲེལ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་ཉིནམ་འདི་ཁར་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གི་ཐུགས་ཀྱི་དགོངས་
བཞེད་དང་ འབྲུག་གཞུང་དང་མི་སེར་ཚུ་ལུ་ ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་སྦེ་ ཅི་ལྕོགས་གང་ལྕོགས་ཀྱི་ཐོག་ལས་ ཕྱག་ཕྱིད་ཞུ་ནི་གི་གོ་སྐབས་
བཟང་པོ་ཐོབ་མི་འདི་ ག་ནི་ལས་ཁ་རྗེ་བཟངམ་ལས་ ང་གིས་ཁ་ཙམ་ཚིག་ཙམ་མིན་པར་སེམས་ཀྱི་གདིང་ལས་ར་ བཀའ་དྲིན་
དགའ་ཚོར་དང་བཅསཔ་སྦེ་ ཁས་བླངས་དམ་བཅའ་འདི་ཕུལཝ་ཨིན། 
  

དུས་ད་རིས་ལས་འགོ་བཟུང་ ང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཅན་མ་
འཆང་མི་གཡུས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་རྒེད་འོག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་རངོ་ཁག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལས་ཨིན་མི་



གིས་ ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གྱི་སྒོ་ལས་ བརྩི་མཐོང་ཚུ་གོང་ལུ་བཀུར་ཏེ་ ཐ་དམ་ཚིག་དང་རྒྱལ་གཅེས་ཤ་ཞེན་ལྷད་མེད་ཀྱི་ཐོག་ལས་ 
ར་བ་གསུམ་ལུ་ཕྱག་ཕྱིད་ཞུ་ནིའི་ཁས་བླངས་དམ་བཅའ་ཕུལཝ་ཨིན། དེ་དང་གཅིག་ཁར་ ང་གིས་ ལཱ་འགན་ཚུ་སྒྲུབ་པའི་སྐབས་ལུ་ 
ཞི་གཡོག་པའི་བརྩི་མཐོང་དང་ཀུན་སོད་བརྩིས་ཏེ་ འབྲུག་གི་ར་ཁྲིམས་ཆེན་མོ། ཁྲིམས་དང་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་ཚུ་ལུ་གནས་
ནིའི་ཁས་བླངས་དམ་བཅའ་ཡང་ཕུལཝ་ཨིན། 
 
 

དེ་འབདཝ་ལས་ ང་གིས་ ང་རའི་གཟེངས་ཐོན་གྱི་ཐོག་ལས་ར་བ་གསུམ་ལུ་ཕྱག་ཕྱིད་ཞུ་ནི་གི་གོ་སྐབས་ཐོབ་ཡོད་པའི་གསལ་སོྟན་
ཞུཝ་ཨིན། གལ་སྲིད་ ང་གིས་ ངོ་སོར་ཡིག་ཆ་ཚུ་རྫུན་མ་དང་ ཡང་ན་གཡོ་སྒྱུ་འབད་ཡོད་པའི་ཤེས་མཐོང་བྱུང་པ་ཅིན་ ང་ལུ་ 
གཤམ་འཁོད་ཀྱི་ཉེས་བྱ་ཚུ་བཀལ་ཆོག 

༡. ཞི་གཡོག་ནང་ལས་དགོངསམ་ར་བསྐྲད་གཏང་ནི་དང་ མ་འོངས་པའི་ནང་ལོག་སྟེ་ལཱ་གཡོག་ཞུ་ནིའི་ཐོབ་དབང་
མེདཔ་བཟོ་ཆོག 

༢. ངེ་གི་ངོ་སོར་ཡིག་ཆ་ཚུ་ག་ར་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་གཞུང་བཞེས་མཛད་ཆོགཔ་དང་།  
༣. ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་ཁྲིམས་དཔྱད་ཀྱི་དནོ་ལུ་བསྐྱལ་ཆོག  

ད་རིས་ གནམ་ལོ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ཟླ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་པའི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལུ་ དཀོན་མཆོག་གསུམ་དང་ དཔལ་ལྡན་
འབྲུག་པའི་བཀའ་སྲུང་དམ་ཅན་ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མ་ཚུ་དཔང་དུ་བཙུགས་ཏེ་ གཞུང་གི་ངོ་ཚབ་ཚུ་ངོ་འཛོམས་ཐོག་ལུ་ ཁས་བླངས་
དམ་བཅའ་ཕུལ་མི་འདི་ལུ་ དུས་ནམ་ཡང་འགྱུར་བ་མེད་པའི་བདེན་རྟགས་སྦེ་ ང་རའི་མིང་དང་མིང་རྟགས་བཀོདཔ་ཨིན།  
 
ས་གནས།  
ཚེས་གྲངས།      
 
 
(ཁྲིམས་རྟགས་སར།) 
མིང་རྟགས། 
(མི་ངོའི་མིང་།) 


