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རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡགོ་ལྷན་ཚགོས། 
 

སྤྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡ ལའོི་ འབྲུག་ཞི་གཡགོ་ཆོས་རྒྱུགས། 
 

ཆོས་རྒྱུགས་ཀྱི་དབྱེ་བ་ : རངོ་ཁ། 
 

 

དྲི་ཤོག་༡པ་ : རོང་ཁའི་སྐད་ཡིག་དང་སྤྱིར་བཏང་ཤེས་ཡོན།  
སྤྱི་ཚེས་  : ༢༩/༡༠/༢༠༢༡    དྲི་ཤོག་ལྷག་ནིའི་དུས་ཡུན་ : སྐར་མ་ ༡༥ 
སྐུགས་བསོམས་ : ༡༠༠     ལན་བྲི་ནིའི་དུས་ཡུན་ : ཆུ་ཚོད་ ༣:༠༠ 
 

 

སྤྱིར་བཏང་བཀོད་རྒྱ། 
༡- དྲི་བའི་ལན་བྲི་ནི་ འགོ་མ་བཙུགས་པའི་ཧེ་མ་ སྐར་མ་ ༡༥ གི་རིང་ལུ་ དྲི་ཤོག་འདི་ནང་ཡོད་པའི་བཀོད་རྒྱ་ཚུ་ ལེགས་ཤོམ་སྦེ་

ལྷག་སྟེ་ དྲི་ཤོག་གི་ཤོག་གྲངས་ཚང་མ་ཚང་བལྟ་དགོཔ་དང་ དོགས་པ་ཡོད་པ་ཅིན་བསལ་དགོ། དུས་ཡུན་དེའི་རིང་ལུ་ ག་ནི་ཡང་བྲི་
མི་ཆོག། 

༢- ལན་ཤོག་འདི་ནང་ ཁྱོད་རའི་ངོ་རྟགས་ཨང་མ་གཏོགས་མིང་བྲི་མི་ཆོག། དེ་འབདཝ་ལས་ ངོ་རྟགས་ཨང་འདི་ ལན་ཤོག་ནང་ལུ་ 
གསལ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་མ་འཛོལ་བར་བྲིས། 

༣- དྲི་ཤོག་འདི་ནང་དྲི་བ་ཡོངས་བསོམས་ཁག་ ༥ ཡོད། དེ་ཡང་དྲི་བ་དང་པ་ འབྲི་རོམ། གཉིས་པ་ ཡིག་བསྐུར་རྣམ་གཞག།   
གསུམ་པ་ གོ་བ་ལེན་ནི། བཞི་པ་ སྐད་སྒྱུར། ལྔ་པ་ སྤྱིར་བཏང་ཤེས་ཡནོ་ཚུ་ ཤེས་ཚད་བརྟག་དཔྱད་ཀྱི་དོན་ལུ་ཨིན། 

༤- དྲི་བ་ཚུ་ འདྲ་བཤུས་རྐྱབ་མ་སོད་པར་ དྲི་བའི་ཨང་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ལན་ཚུ་ཧིང་སང་ས་སྦེ་བྲིས། 

༥- དྲི་བ་གི་ལན་ཚུ་ ལན་ཤོག་ནང་མ་གཏོགས་ དྲི་ཤོག་ནང་བྲི་མི་ཆོག། 

༦- དྲི་བའི་ལན་ག་ར་ ལན་ཤོག་ནང་ དྲི་བའི་ཨང་ཚུ་ མ་འཛོལ་བར་བཀོད་དེ་བྲི་དགོ། དེ་མེན་པར་ དྲི་བའི་ཨང་ཚུ་ འཛོལ་ཏེ་བྲི་ནི་
དང་། ཡང་ན་ ག་ནི་ཡང་བྲིས་ཏེ་མེད་པ་ཅིན་ དབྱེ་ཞིབ་མི་འབད་ནི་ཨིནམ་མ་ཚད་ སྐུགས་ཡང་བྱིན་ནི་མེད། 

༧- དྲི་ཤོག་དང་ ལན་ཤོག་ཚུ་ གཅིག་ཡང་ཧྲལ་མི་ཆོགཔ་མ་ཚད་ ལན་ཤོག་བྱིན་ཡོད་མི་འདི་ལས་ལྷག་སྟེ་ ཤོག་ཀུའི་རིགས་ གཞན་ག་
ནི་ཡང་ལག་ལེན་འཐབ་མི་ཆོག། 

༨- ཆོས་རྒྱུགས་ཁང་མིག་ནང་ལས་ ཐོན་མ་འགྱོ་བའི་ཧེ་མར་ ཁྱོད་རའི་ལན་ཤོག་འདི་ ཆོས་རྒྱུགས་ལྟ་རྟོག་པ་ལུ་ ལེགས་ཤོམ་སྦེ་རྩིས་
སོད་འབད་དགོ། 
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དྲི་བ་དང་པ།                       འབྲི་རྩོམ།                      སྐུགས་༢༠། 

འོག་ལུ་དྲི་བ་ ཀ་ ཁ་ སྦེ་གཉིས་ཡོད་ས་ལས་ གང་རུང་ཅིག་གདམ་ཁ་རྐྱབ་སྟེ་ ཚིག་འབྲུ་ ༤༥༠-༥༠༠ གི་ནང་འཁོད་ལུ་བཅུད་བསྡུ་བའི་
འབྲི་རམོ་ཅིག་བྲི་དགོ། 

ཀ༽ དཔལ་མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་ལས་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ རྒྱལ་ཡོངས་བདེ་སྲུང་ཞབས་ཏོག་ཆུའི་ལས་འགུལ་ འགོ་
བཙུགས་གནང་མི་འདི་གིས་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་དང་མི་སེར་ཡོངས་ལུ་ ཕན་ཐོགས་ཡོད་ལུགས་དང་། གལ་སྲིད་དེ་བཟུམ་གྱི་ལས་
འགུལ་ཅིག་ གཞི་བཙུགས་མ་གནང་མ་ཅིན་ མི་སེར་གྱི་གཟུགས་ཁམས་འཕྩོད་བསྟེན་ལུ་དཀའ་ངལ་དང་ རྒྱལ་ཁབ་ལུ་སྟབས་མ་
བདེཝ་ཚུ་ ག་དེ་སྦེ་ར་འཐྩོན་ནི་ཨིན་ན་ འབྲེལ་བཤད་འབྲི་རྩོམ་ཅིག་བྲིས།     

  

ཁ༽ གཞུང་གི་དམིགས་ཡུལ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ནང་འཁོད་སྩོ་ནམ་གྱི་ཐྩོན་ཁུངས་ ཡར་དྲག་བཏང་ཞིནམ་ལས་ འཚྩོ་བ་རང་འགོ་རང་
འདྲྩོངས་བཟྩོ་དགོཔ་ཨིན་རུང་ གཡུས་ཁ་ལས་ཕར་ སྩོ་ནམ་ཞིང་ལཱ་འབད་མི་ཚུ་ ལྩོ་ཅིག་བ་ལྩོ་ཅིག་ སྩོ་ནམ་གྱི་ལཱ་འབད་ནི་ལུ་ སྩོ་
བ་མེདཔ་སྦེ་འགྱོཝ་ཨིན་མས། ཁོང་དེ་སྦེ་འགྱོ་དགོ་པའི་གནད་དྩོན་ཚུ་ ག་ཅི་ར་ཨིན་ན་ ངོས་འཛིན་འབད་ཞིནམ་ལས་ དེ་ཚུ་སེལ་
ཐབས་ཀྱི་ཐབས་ལམ་ ཧེ་མ་ལས་ལག་ལེན་འཐབ་ཡྩོད་མི་ཚུ་ མ་བཏུབ་པའི་ཁུངས་དང་། ད་ལས་ཕར་གསར་གཏྩོད་རིག་པའི་ཐྩོག་
ལས་ ཐབས་ལམ་མ་འདྲཝ་སྟྩོན་ཐྩོག་ལས་ རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་དགོ་པའི་སྐོར་ རྩོད་གླེང་འབྲི་རྩོམ་ཅིག་བྲིས། 

 

དྲི་བ་གཉིས་པ།      ཡིག་བསྐུར་རྣམ་གཞག          སྐུགས་༡༥། 

འོག་ལུ་དྲི་བ་ ཀ་ ཁ་ སྦེ་གཉིས་ཡོད་ས་ལས་ ག་འབད་རུང་ཅིག་གདམ་ཁ་རྐྱབ་ཞིནམ་ལས་ ཚིག་སརོ་ཕུན་སུམ་ཚགོས་པའི་ཁར་ དནོ་
གྱི་གནད་འགག་ཚངམ་སྦེ་ཡདོ་པའི་ ཡི་གུ་ཚད་ལྡན་ཅིག་བྲི་དགོ། 

ཀ༽ སྤྱི་ལྩོ་ ༢༠༢༡ གི་སྤྱི་ཟླ་ ༣ པའི་སྤྱི་ཚེས་ ༡༠ ལུ་ ཆུ་ཁ་རྩོང་ཁག་སྩོང་སྒོར་རྒེད་འྩོག་ལས་ ངོ་སྩོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་ 
༡༠༢༠༣༥༨༧༠༠༡ ཅན་མ་འཆང་མི་ ཨམ་སྒྲོལ་མ་གིས་ ཧཱ་རྩོང་ཁག་དབུས་སུ་རྒེད་འྩོག་ནང་ལས་ ངོ་སྩོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་ 
༡༠༥༠༠༦༧༣༣༡༧ ཅན་མ་འཆང་མི་ ཨཔ་དབང་འདུས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ ༥༠,༠༠༠  ༼སྟྩོང་ཕག་ལྔ་བཅུ་ཐམ་པ་༽ ཟླ་ངོ་
གསུམ་གྱི་དྩོན་ལུ་ སྐྱེད་མེདཔ་སྦེ་སྐྱི་བར་ལེན་ཏེ་ཡྩོདཔ་ལས་ ཁོང་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ གཏའམ་དང་རྒྱབ་མི་མ་བཙུགས་པར་ སྤྱི་
མཐུན་གྱི་དཔང་པྩོ་ཅིག་བཙུགས་ཐྩོག་ལས་ ནང་འཁོད་སྐྱི་ལེན་གྱི་གན་རྒྱ་ཁྲིམས་དང་མཐུནམ་ཅིག་བཟྩོ།  

 

ཁ༽ ཁྱོད་རའི་གཡུས་ཁ་ལུ་ སྩོ་ནམ་ཞིང་ལམ་ཅིག་ཡྩོད་མི་འདི་ ཨ་རྟག་ར་ལྟག་ལས་བྩོག་ འྩོག་ལས་ཆད་དེ་ སྣུམ་འཁོར་ར་ལས་མ་
ཐལ་བར་ཡྩོདཔ་ལས་བརྟེན་ གཞུང་གི་ཁས་བླངས་གསལ་བསྒྲགས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ལྩོ་ལྔ་འཆར་གཞི་ ༡༢ པའི་ནང་འཁོད་ལུ་ར་ 
སྩོ་ནམ་ཞིང་ལམ་འདི་ གཡུས་ཁའི་མི་སེར་ཚུ་གིས་ལག་ལེན་འཐབ་བཏུབ་ཅིག་ ངེས་པར་དུ་བཟྩོ་གནང་དགོ་པའི་སྐོར་ལས་ མི་རྗེ་
བླྩོན་ཆེན་མཆོག་ལུ་ སྔར་སྩོལ་ཞུ་ཡིག་ཚད་ལྡན་ཅིག་བྲིས།   

 



དྲི་ཤོག་དང་པ་ རོང་ཁའི་སྐད་ཡིག་དང་སྤྱིར་བཏང་ཤེས་ཡོན། 

ཤོག་གྲངས 3/8 
 

དྲི་བ་གསུམ་པ།       གོ་བ་ལེན་ནི།        སྐུགས་༡༥། 

སྤུངས་ཐང་བདེ་བ་ཆེན་པའོི་ཕ་ོབྲང་བཞེངས་ཚུལ་གྱི་ལྩོ་རྒྱུས། 
༆དེ་ཡང་དཔལ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མགོན་པོ་རྣམས་དང་། ལས་ཀྱི་མགོན་པོ་དྲེགས་པ་སྡེ་བརྒྱད་ཀྱི་ཚོགས་དང་བཅས་པའི་གནས་གཞི་ཆེན་པོ་
སྤུངས་ཐང་བདེ་བ་ཆེན་པྩོའི་ཕ་ོབྲང་ནི། ཨོ་རྒྱན་ཐམས་ཅན་མཁྱེན་པའི་ཞལ་ལས། རི་བོ་གླང་ཆེན་འགྱིང་འདྲའི་སྣ་སྟེང་ན༔ སྐྱེས་བུ་རྣམ་
རྒྱལ་ཞེས་བྱའི་མཚན་ཅན་འབྱནོ༔ ཟེར་ལུང་བསྟན་གནང་མི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པ་ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་མཆོག་
གིས་ ཐེད་ཀྱི་ལུང་ཕོགས་ལྟེ་བ་ སྤུངས་ཐང་ཁའི་ཕོགས་སུ་ རི་བོ་གླང་ཆེན་འགྱིངས་པ་དང་འདྲ་བའི་ལྷ་པ་མགུ་ལུ། དྭངས་ཤིང་བསིལ་བའི་
གཙང་ཆབ་སྔོན་མོ་ ཕོ་ཆུ་མོ་ཆུ་གཉིས་འཛོམས་ཀྱི་ ས་ཚིགས་ལྟེ་བར་བཞུགས་སྒར་ཕབ་སྟེ།  

འཕགས་པ་འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་འཁོར་ལོ་གཉིས་པ། ལས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ལུ་སོད་པའི་ཚུལ་གྱིས་ ཞབས་དྲུང་རིན་པྩོ་ཆེ་ཁོ་
ར་དགུང་ལོ་ ༤༤ བཞེས་པ་དང༌། གནམ་ལོ་དབང་ཕྱུག་མེ་གླང་གི་ལོ། རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་པ། སྤྱི་ལོ་ ༡༦༣༧ ལུ་གཟའ་སྐར་འཕོད་
སོར་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་ཉིན་མར། དང་པ་དཔལ་འཁོར་ལོ་སོམ་པ་དང་ ཡེ་ཤེས་མགོན་པོ་ཟུང་དུ་འབྲེལ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ ཆོ་ག་
གནང་ཐྩོག་ལས་སྟ་གོན། ས་བརྟག། བསླང་བ། སང་བ་དང༌། ས་གཞི་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པ། ནམ་མཁའི་ངོ་བོ་དང་འདྲ་བའི་རོ་རྗེའི་རང་
བཞིན་དུ་བཀོད་པའི་ ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱིས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པར་མཛད་དེ། རོང་གི་རྨང་གཞི་ཐིང༌ཞིནམ་ལས་ སྤྲུལ་པའི་བཟོ་ཆེན་བ་ལིང་པ་
གིས་ བཟོ་བཀོད་ཀྱི་ལས་སྣ་ཚུ་འགོ་འཁྲིད་འབད་ཐོག་ལས་ ཞབས་ཏོག་ཞུ་མི་ཁས་བླངས་པ་ དད་མོས་ཅན་གྱི་ལས་མི་ འཁོར་སློབ་མ་ཕོ་
མོ་ཡོངས་དང་ དགེ་འདུན་པ་རྣམས་ཀྱིས་རིམ་པ་བཞིན་དུ་ ལས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ལུ་ཞུགས་ཏེ་ རྩོང་བཞེངས་ནི་འགོ་བཙུགས་ནུག། 

དེའི་སྐབས་ དེ་ཁའི་གཞི་བདག་དགོན་བྲག་པ་གིས་ བླ་མའི་བཀའ་སྲུང་སྦེ་ཕྱག་ཞུ་སྟེ་ ཅི་གསུང་བཀའ་བཞིན་བསྒྲུབས་ཏེ་ཕུལ་བའི་ཁར་ 
ལྷག་པར་དུ་ རང་བྱུང་གི་རྩི་ས་ཨར་ག་ཐོགས་ཆགས་མེད་པར་ཕུལཝ་ལས་བརྟེན་ ཞབས་དྲུང་རིན་པྩོ་ཆེ་གིས་ ཁོ་ལུ་དུས་དང་དུས་སུ་
གཏོརམ་ཡང་གནང་ནུག། དེ་ལས་གཙང་ཆུ་ཕོ་མོ་འཛོམས་སའི་ གཞི་བདག་མཚོ་སྨནམོ་དེ་གིས་ཡང་ རྗེ་བླ་མའི་མནལ་ལམ་འོད་གསལ་གྱི་
གཟིགས་སྣང་ལུ་བཅར་ཏེ་ གཙུག་ལག་ཁང་གི་ཤིང་ཆ་ཕུལ་ནི་ཟེར་ཁས་བླངས་ཞུ་ཞིནམ་ལས་ སྔོན་བསྐལ་པ་དང་པོའི་ཤིང་ཆེན་ རྟེན་
འབྲེལ་གྱི་དབང་ལས་མ་རུལ་བར་ གཙང་ཆུའི་མཐའ་མར་བྱེ་མའི་འོག་ལུ་ཚུད་ཡོད་མི་འདི་ རྗེ་བླ་མ་ལུ་གཟིགས་འབུལ་ཕུལཝ་བཞིན་དུ་ 
ནངས་པར་ས་ཕྱྩོགས་དེ་ཁར་ བྱེམ་བརྐོ་སྟེ་ལྟཝ་ད་ མནལ་ལམ་ནང་ཕུལ་དོཝ་བཟུམ་སྦེ་ར་ ཤིང་སོང་གནམ་མེད་ས་མེད་སོམ་ ཕང་ཏང་ཏ་
ལྗིད་ཅན་སྤུས་ཚད་ཅན་ལེ་ཤ་ཐོན་ཏེ་ འདུ་ཁང་གི་ཀཝ་ལ་སོགས་པ་ གཙུག་ལག་ཁང་གི་ཀ་རིགས་གཙྩོ་ཅན་ཚུ་ དེ་ལས་བཟྩོ་སྟེ་བཙུགས་
ནུག།  

གཞན་ཡང་ཕོ་ཆུ་ཁ་ཐུག་ལུ་གནས་པའི་ གཞི་བདག་འཁར་ཆེན་པ་གིས་ ཅན་དན་དང་། ཤུགཔ། འཁར་ཤིང་ལ་སོགས་པའི་ཤིང་སོང་སྩོམ་
ཚུ་དྲངས་ཏེ་ ཕོ་ཆུ་ནང་སྐྱེལ་ཐོག་ལས་ གཙང་ཆུའི་རླབས་ཀྱིས་འཕུལ་བའི་ཚུལ་གྱིས་ རོང་བཞེངས་སའི་ས་ཁོངས་ནང་ ཡང་ལས་ཡང་དུ་
བསྐྱལ་གནང་ཡྩོདཔ་མ་ཚད། ད་རུང་གཞི་བདག་དགོན་བྲག་པའི་སྲིངམོ་དང་ རི་བཙན་རོ་རྗེ་ཐོད་རྒོད་རལ་གྱིས་ རོའི་རིགས་སུ་གྱུར་པ་ག་
ར་ ཁོང་གིས་ཕུལ་ནིའི་ཁས་བླངས་ཞུ་ཞིནམ་ལས་ ནུབ་ཅིག་ཆར་རླུང་དྲག་པོའི་ཐོག་ལས་ རྫིང་བཅས་ཟེར་སའི་རིའི་ལོགས་ཁ་ཐུག་ལས་
མར་ རོ་རུད་ཐོན་པའི་ཚུལ་གྱིས་ རོའི་གཏེར་ཁ་སྒོ་ཕྱེས་ཏེ་ རོ་མ་ལངས་ལངསམ་སྦེ་ཕུལ་ནུག། དེའི་སྐབས་སུ་ ཞབས་དྲུང་རིན་པྩོ་ཆེ་ཁོ་
ར་གིས་ རྩོང་གི་འདུ་ཁང་ཆེན་པོའི་རྒྱ་ཁྱོན་གྱི་ཚད་གཞི་འདི་ དགེ་འདུན་དྲུག་བརྒྱ་ལྷག་ཙམ་ཤོང་པའི་ཐིག་ཚད་བཀལ་གནངམ་ད་ དེ་ལུ་
སྤྲུལ་པའི་བཟོ་བོ་བ་ལིང་ལ་སོགས་པའི་ ཕག་ཞུཔ་ལས་མི་ཚུ་ ཧ་ལས་ཏེ་ཚད་གཞི་ནེ་ཅིག་དྲག་པས་ཟེར་ཞུ་ནུག། དེ་ལུ་ཞབས་དྲུང་རིན་པྩོ་
ཆེ་གིས་ མ་འོངས་པ་ན་ཚད་གཞི་ནེ་ཅིག་ ངེས་པར་དུ་དགོཔ་ལས་ ཤུལ་ལས་བློ་འགྱོད་འབྱུང་འོང་ཟེར་གསུངས་ཏེ ་ ཚད་གཞི་མར་ཕབ་མ་



དྲི་ཤོག་དང་པ་ རོང་ཁའི་སྐད་ཡིག་དང་སྤྱིར་བཏང་ཤེས་ཡོན། 
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གནང་པར་ འཕགས་པ་སན་རས་གཟིགས་ཀྱི་གཞལ་མེད་ཁང་། ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མགོན་པོ་འཁོར་དང་བཅས་པ་ མངོན་སོད་དྲག་པོའི་འཕྲིན་
ལས་ལུ་ རོལ་པའི་ཕྩོ་བྲང་ཆེན་པོ་འདི་ ལོ་ངོ་ཕྱེད་དང་གཉིས་ཀྱི་རིང་ལུ་ལེགས་པར་གྲུབ་ནུག། 

དེ་ལུ་མཚན་གནས་དེ་ཡང་ སྔོན་ཐོག་གདོད་མའི་དུས་ལས་ དཔལ་འཁོར་ལོ་སོམ་པའི་གནས་ཆེན་སྦེ་གྲུབ་པའི་རྟེན་འབྲེལ་ལས་བརམས་ཏེ་ 
སྤུངས་ཐང་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཕོ་བྲང་ཞེས་དང་། ཡང་ན་ འཕགས་མཆོག་སན་རས་གཟིགས་ཀྱི་རྣམ་འཕྲུལ་ པཎ་ཆེན་ནཱ་རོ་ཏ་པའི་གདན་སའི་
མཚན་ལས་གྲས་ཏེ་ གྲུ་འཛིན་གཉིས་པ་དཔལ་མེ་ཏོག་མདངས་འཕོག་གི་གཙུག་ལག་ཁང་ཟེར་གསོལ་གནང་། ནང་གི་ནང་རྟེན་ཚུ་ཡང་ 
བྱིན་ཅན་གཙོ་བོ་རང་བྱུང་ཁརྶ་པ་ཎིས་གཙོས་པའི་ རྟེན་གསུམ་ཁྱད་པར་ཅན་ལེ་ཤ་བཙུགས་གནང་མའི་ཁར། ཐུགས་དམ་ང་བཅུ་དྲུག་མ་
ནང་ལུ། ལུགས་གཉིས་འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་བ་ང་། །ང་ནི་ཀུན་གྱི་སྐྱབས་སུ་བཟང་། །ཟེར་གསུངས་གནང་མ་ལྟར་དུ་ སྩོག་རྩོང་དེ་ནང་ ནང་
ན་བསྟན་ར་དགེ་འདུན་གྱི་སྡེ་ཆེན་པོ་བཙུགས་ཏེ་ ཆོས་ཁྲིམས་དར་གྱི་མདུད་པ་བཞིན་དུ་བསམས་པའི་སོལ་བཏོད། ཕྱི་ཁར་སྡེ་སྲིད་དང་རྩོང་
དཔྩོན་སྤྱི་བླ་སྩོགས་རིམ་པར་བསྐོས་ཏེ་ མངའ་འབངས་བདེ་བར་སྐྱོང་བའི་ རྒྱལ་ཁྲིམས་གསེར་གྱི་གཉའ་ཤིང་ལྟ་བུའི་ལྗིད་ཀྱིས་གནོན་པའི་
བཀའ་སོལ་བཏོད་དེ་ ལྷོ་ཁྲིམས་མེད་ལུ་ཁྲིམས་དང་ ར་ལུང་མེད་ལུ་ལུང་བཏགས་ཐྩོག་ལས་ ཧེ་མ་ཡུལ་ལུ་ལྷྩོ་མྩོན་དང་མི་ལུ་མོན་པ་ཟེར་
ས་ལས་ ཤུལ་མར་འབྲུག་ཡུལ་དང་འབྲུག་པ་ཟེར་བའི་མིང་བཏགས་མཚན་གསོལ་གྱི་སྒོ་ལས་ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་ཆོས་སྲིད་ལུགས་
གཉིས་ཀྱི་བསྟན་པ་ཡྩོངས་རྩོགས་དབུག་བཙུགས་གནང་ནུག། །།  

ཡིག་རྒྱུགས་ཀྱི་དྲི་བ། 

འོག་ལུ་ཡདོ་པའི་ དྲི་བ་ག་ར་ལུ་ ལན་རྐྱབ་དགོ། དྲི་བ་རེ་ལུ་སྐུགས་ ༣ རེ་བརྩིས་ཏེ་ ༡༥ ཡདོ། 

 ༡) གཞི་བདག་མཚྩོ་སྨནམྩོ་གིས་ཕུལ་མིའི་ཤིང་ཆ་འདི་ རྩོང་བཞེངས་མིའི་བཟྩོ་བྩོ་ཚུ་གིས་ ག་ཅི་བཟྩོ་ནུག?  

 ༢) ཞབས་དྲུང་རིན་པྩོ་ཆེ་གིས་ སྤུངས་ཐང་བདེ་བ་ཆེན་པྩོའི་ཕྩོ་བྲང་གི་ རྨང་གཞི་ཐིང་ནིའི་དྩོན་ལུ་ འགོ་དང་པ་ར་ག་ཅིའི་གསུང་ཆོག་
གནང་ཐྩོག་ལས་ དམིགས་པ་ག་ཅི་གིས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ནུག?  

 ༣) སྤྲུལ་པའི་བཟྩོ་བྩོ་བ་ལིང་ལ་སྩོགས་པའི་ ཕྱག་ཞུཔ་ལས་མི་ཚུ་ ག་ཅི་སྦེ་ཧ་ལས་ཏེ་ ག་ཅི་ཞུ་ནུག? 

 ༤) ཞབས་དྲུང་རིན་པྩོ་ཆེ་གིས་ སྤུངས་ཐང་བདེ་བ་ཆེན་པྩོའི་ཕྩོ་བྲང་ རྟེན་དང་བརྟེན་པ་ཡྩོངས་སུ་གྲུབ་པའི་ཤུལ་ལུ་ ཁག་ཆེ་ཤྩོས་ཅིག་ 
ག་ཅིའི་སྩོལ་བཏྩོད་དེ་ ག་ཅི་གཞི་བཙུགས་གནང་ནུག?  

 ༥) ཞབས་དྲུང་རིན་པྩོ་ཆེ་གིས་ གཞི་བདག་དགོན་བྲག་པ་ལུ་ དུས་དང་དུས་སུ་གཏྩོརམ་གནང་དགོ་པའི་རྒྱུ་མཚན་ག་ཅི་ཨིན་ན?  

དྲི་བ་བཞི་པ།         སྐད་སྒྱུར།         སྐུགས་༢༠། 

འྩོག་ལུ་ཆོས་སྐད་ནང་ཡྩོད་པའི་ ཆོས་རྒྱལ་ཨ་ཤྩོ་ཀ་དང་ཁོ་གི་བླྩོན་པྩོའི་གཏམ་རྒྱུད་འདི་ རྩོང་ཁ་ཉག་རྐྱང་ནང་སྐད་སྒྱུར་འབད། 

༄༅། །འདི་སྐད་བདག་གིས་ཐོས་པའི་དུས་གཅིག་ན། བཅོམ་ལྡན་འདས་རྒྱལ་བུ་རྒྱལ་བྱེད་ཀྱི་ཚལ་མགོན་མེད་ཟས་སྦྱིན་གྱི་ཀུན་དགའ་ར་
བ་ན་བཞུགས་སོ། །དེའི་ཚེ་ན་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀུན་དགའ་བོ་དང་བསོད་སྙོམས་ལ་གཤེགས་པ་ལས། ལམ་ཁ་ན་བྱིས་པ་དག་ཅིག་ས་ལ་
ཁང་བུ་དང་། བང་མཛོད་དང་། རིན་པོ་ཆེར་བསྔོས་ནས་རྩེ་ཞིང་འཁོད་དོ། །དེ་ལ་ཁྱེའུ་ཞིག་གིས། སངས་རྒྱས་རྒྱང་མ་ནས་གཤེགས་པ་
མཐོང་ནས་རབ་ཏུ་དགའ་སྟེ། སྦྱིན་པ་བྱ་བར་བསམས་ནས། བང་བར་བསྔོས་པའི་ས་ལས་སྙིམ་པ་གང་བླངས་ཏེ། སངས་རྒྱས་ལ་འབུལ་བར་



དྲི་ཤོག་དང་པ་ རོང་ཁའི་སྐད་ཡིག་དང་སྤྱིར་བཏང་ཤེས་ཡོན། 
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གཟས་པ་ན། ཁྱེའུ་ཆུང་ཆེས་པས་མ་སླེབས་ནས། གྲོགས་ཁྱེའུ་ཞིག་ལ་ཁྱོད་ས་ལ་སྒུར་ཤིག །ཁོ་བོ་ཁྱོད་ཀྱི་སྟེང་དུ་འགྲེངས་ཏེ་ལྷུང་བཟེད་དུ་
བླུགས་སོ་ཞེས་སྨྲས་ནས། གྲོགས་པོས་ཀྱང་དེ་བཞིན་དུ་བྱའོ་ཞེས་སྨྲས་ཏེ། ཁྱེའུ་དེ་གྲོགས་པོའི་ཕག་པ་ལ་འཛེགས་ནས། ས་སྙིམ་པ་གང་
སངས་རྒྱས་ལ་ཕུལ་ལོ།། 

སངས་རྒྱས་ཀྱིས་ཀྱང་ལྷུང་བཟེད་སྨད་ནས་ས་ཕུལ་བ་བཞེས་སོ། །བཞེས་ནས་ཀུན་དགའ་བོ་ལ་གཏད་དོ། །ས་འདི་འཇིམ་པ་གྱིས་ལ་གཙུག་
ལག་ཁང་ལ་སྐུས་ཤིག་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ཏོ། །ཀུན་དགའ་བོ་བྱིས་པ་ཆུང་ངུས་དགའ་བའི་སེམས་ཀྱིས་ད་ལྟ་ང་ལ་ས་ཕུལ་བ་བཞེས་ནས། ལྷ་
ཁང་ལ་བསྐུས་པས། དེའི་བསོད་ནམས་ཀྱིས་ང་མྱ་ངན་ལས་འདས་ཏེ་ལོ་བརྒྱ་ལོན་པའི་འོག་ཏུ་རྒྱལ་པོ་ཨ་ཤོ་ཀ་ཞེས་བྱ་བར་འགྱུར་རོ། །ཁྱེའུ་
ཅིག་ཤོས་ནི་དེའི་བློན་པོར་གྱུར་ཏེ། འཛམ་བུའི་གླིང་ལ་དབང་བྱེད་ཅིང་དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་ཡོན་ཏན་ཡང་། ཡུལ་ཐམས་ཅད་དུ་བསྒྲགས་
ནས་རིང་བསྲེལ་ལ་ཡང་རྒྱས་པར་མཆོད་པར་བྱེད་དོ། །འཛམ་བུའི་གླིང་དུ་མཆོད་རྟེན་བརྒྱད་ཁྲི་བཞི་སྟོང་ཅིག་ཆར་བྱེད་པར་འགྱུར་རོ།། །། 

དྲི་བ་ལྔ་པ།                   སྤྱིར་བཏང་ཤེས་ཡྩོན།                 སྐུགས་༣༠། 

དྲི་བ་ཀ༽ འོག་གི་དྲི་བ་ ༡༠ ཡདོ་མི་ ཆ་མཉམ་གྱི་ལན་ངེས་པར་དུ་བཀོད།       སྐུགས་༢x༡༠=༢༠། 

 ༡) སྔོན་མ་ཆོས་རྗེ་གཙང་པ་རྒྱ་རས་ཀྱིས་ སངས་རྒྱས་དབོན་རས་ལུ། ཁམས་ཕྲུག་ལས་ཅན་ཁྱོད་མདུན་འོང་སྟེ་མཆིས། །གདམས་ངག་
བྱིན་ནས་ལྷོ་རོང་ཕོགས་སུ་ཐོངས། །མ་འོངས་དུས་ན་ང་ཡང་དེར་འོང་བས། །དེ་དུས་འཕད་པའི་སྨོན་ལམ་གྱིས་ཤིག་སྨོས།  །ཟེར་ཕ་
ཇོ་འབྲུག་སྒོམ་ཞིག་པྩོ་དང་གཅིག་ཁར་ མ་འྩོངས་པ་ན་མཇལ་འཕད་མཛད་ནིའི་ ལུང་བསྟན་གནང་ཡྩོད་པ་ལྟར་དུ་ ཤུལ་མ་ཆོས་རྗེ་
གཙང་པ་རྒྱ་རས་ཁོ་ར་ ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་སྦེ་ འབྲུག་ལུ་འབྩོནམ་ད་ བླམ་ཕ་ཇོ་འདི་ག་གིས་སྐྱེ་བ་བཞེས་ཏེ་བཞུགས་
ནུག? 

 ༢) འབྲུག་ལུ་རྒྱལ་བརྒྱུད་ཀྱི་རིང་ལུགས་དབུ་མ་བརྙེས་པའི་ཧེ་མར་ སྡེ་སྲིད་ལེ་ཤ་བྩོན་ཡྩོད་ས་ལས་ སྡེ་སྲིད་ཁྲི་རབས་མཇུག་ར་ག་གིས་
མཛད་ནུག? 

 ༣) བཀའ་དྲིན་ཅན་གྱི་བདག་ཉིད་མི་དབང་འབྲུག་རྒྱལ་བཞི་པ་མཆོག་གིས་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་དང་མི་སེར་གྱི་མཐའ་དྩོན་ཁོ་ན་ལུ་གཟིགས་
ཏེ་ ཁོ་རའི་སྐུ་སྩོག་གི་ཉེན་ཁ་ལུ་ཡང་མ་འཛེམས་པར་ འབྲུག་གི་ལྷྩོ་ཕྱྩོགས་ཁ་ཐུག་གི་ས་ཁོངས་ཚུ་ནང་ལས་ རྒྱ་གར་གྱི་གཡིབ་
དམག་ཁག་ཚུ་ སྤྱི་ལྩོ་ག་དེམ་ཅིག་ནང་ ཕྱི་ཁར་བཏྩོན་བཏང་གནང་ནུག?  

 ༤) བཀབ་ནེ་མེད་པར་མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པྩོ་ཆེའི་སྐུ་མདུན་ལུ་ ཕྱག་དབང་བཅར་དགོ་པ་ཅིན་ ཕྩོ་རྒྱས་དང་ཨམ་སྲུ་གཉིས་ཆ་ར་
གིས་ རྐང་ལག་དང་། སྐེདཔ་དང་མགུ་ཏྩོ་ཚུ་ ག་དེ་སྦེ་བཞག་སྟེ་ བཅར་དགོཔ་ཨིན་ན་ བཅུད་བསྡུ་སྟེ་བྲིས? 

 ༥) འབྲུག་གི་ར་བ་གསུམ་ལུ་ དུས་དང་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་ ཉིན་གྱི་བ་ར་དང་མཚན་གྱི་མེལ་ཚེ་མཛད་གནང་མི་ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་
ཆོས་སྲུང་གཙྩོ་བྩོ་གསུམ་འདི་ ག་དང་ག་སྦེ་བརྩི་དགོཔ་ཨིན་ན? 

 ༦) འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ འཛམ་གླིང་གསྩོ་བའི་ཚྩོགས་པ་ནང་ འཐུས་མི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་སྦེ་ ནམ་འཛུལ་ཞུགས་འབད་འབདཝ་ཨིན་ན་
དང་། དུས་ཅི་སྤྱི་ལྩོ་ ༢༠༢༡ གི་སྤྱི་ཟླ་ ༥ པ་ནང་ སུ་ཝིཊ་ཛར་ལེནཌ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ ཇེ་ནི་བཱ་ཁྲོམ་སྡེ་ནང་ལུ་ འཛམ་གླིང་གསྩོ་
བའི་ཚྩོགས་པའི་ ལྩོ་བསྟར་འཛམ་གླིང་གསྩོ་བའི་ཚྩོགས་འདུ་ཐེངས་ ༧༤ པ་ནང་ འབྲུག་གི་གསྩོ་བའི་བླྩོན་པྩོ་བདེ་ཆེན་དབང་མྩོ་
འདི་ ཚྩོགས་འདུའི་གཙྩོ་འཛིན་སྦེ་ གནས་ཡུན་ལྩོ་ངོ་ག་དེམ་ཅིག་གི་དྩོན་ལུ་ བཙག་འཐུ་འབད་འབདཝ་ཨིན་ན་བཀོད། 



དྲི་ཤོག་དང་པ་ རོང་ཁའི་སྐད་ཡིག་དང་སྤྱིར་བཏང་ཤེས་ཡོན། 

ཤོག་གྲངས 6/8 
 

 ༧) རབ་བྱུང་དང་དུས་རབས་ཟེར་མི་འདི་ ལྩོ་ངོ་ག་དེམ་རེ་ལངམ་ད་ རྩིཝ་ཨིན་ན? 

 ༨) དམངས་གཙྩོའི་རིང་ལུགས་ནང་ ལྡྩོག་ཕྱྩོགས་ཚྩོགས་པའི་འགན་དབང་དང་ བ་སྒོའི་ལམ་ལུགས་ཚུ་ འབྲུག་གི་ར་ཁྲིམས་ཆེན་མྩོའི་
ར་ཚན་ག་ཅི་ནང་བཀོད་ཡྩོདཔ་སྨྩོ? 

 ༩) འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་དམངས་གཙྩོའི་ལམ་ལུགས་ནང་ འབྲུག་གི་སྤྱི་ཚྩོགས་འདི་ལུ་ ཁག་ཆེ་བའི་གཙུག་སྡེ་གསུམ་ཡྩོད་མི་ཚུ་ ག་དང་
ག་ར་སྨྩོ? 

 ༡༠) ཞབས་དྲུང་ཁམས་གསུམ་ཟིལ་གནྩོན་གྱི་ སྐུ་འབག་གི་དབུ་ལུ་གསྩོལ་ཡྩོད་པའི་ དབུ་ཞྭ་གི་མཚན་ག་ཅི་ཞུཝ་ཨིན་ན? 

དྲི་བ་ཁ༽ འོག་གི་དྲི་བ་རེ་རེ་ལུ་ ནང་གསེས་བཞི་རེ་ཡདོ་ས་ལས་ ལན་ངོ་མ་ག་ཕགོ་མི་འདི་གདམ་ཁ་རྐྱབ་སྟེ་བྲིས།   སྐུགས་
༡x༡༠=༡༠། 

 ༡) རབ་སྡེ་ནང་བླམ་གནས་བརྟན་གསརཔ་ཅིག་བྩོནམ་ད་ གནས་བརྟན་རྙིངམ་འདིའི་ཁ་ཐུག་ལས་ གསྩོལཝ་གསྩོལ་ཇ་བཅའ་སྒྲིག་རྐྱབ་
སྟེ་དྲང་སྩོལ་ཡྩོད་མི་འདི་ལུ་ རྩོང་ཁ་གཞུང་རྐྱང་ནང་་་་ 
ཀ)  སྣ་ལེན་ཟེར་སླབ་ཨིན།   ཁ)  གདྩོང་ལེན་ཟེར་སླབ་ཨིན། 
ག)  གཞིས་ལེན་ཟེར་སླབ་ཨིན།  ང)  བསུ་བ་ཟེར་སླབ་ཨིན། 

 

 ༢) འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཡྩོངས་ཚྩོགས་སྡེའི་ ཕྱག་འགན་གཙྩོ་བྩོ་ར་ ག་ཅི་གནངམ་སྨྩོ་ཟེར་བ་ཅིན་་་ 
ཀ)  སྲིད་བྱུས་དང་ཁྲིམས་ལུགས་ཚུ་གསར་རྩོམ་འབདཝ་ཨིན།    
ཁ)  སྲིད་བྱུས་དང་ཁྲིམས་ལུགས་ཚུ་བསྐྱར་ཞིབ་འབདཝ་ཨིན།  
ག)  ལྡྩོག་ཕྱྩོགས་ཀྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་སྦེ་གཞུང་སྐྱོང་ལུ་འགག་པ་རྐྱབ་ཨིན།  
ང)  གཞུང་སྐྱོང་གི་ཁས་བླངས་འགྲུབ་ནི་ལུ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཕུལཝ་ཨིན། 

 

 ༣) འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་སྤྱི་ལྩོ་ ༡༩༧༡ ལུ་འཛམ་གླིང་སྤྱི་ཚྩོགས་ཀྱི་འཐུས་མི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་སྦེ་ འཛུལ་ཞུགས་འབད་དེ་ དུས་ཅི་ལྩོ་ངོ་ 
༥༠ འཁོར་བའི་དུས་སྟྩོན་བརྩི་སྲུང་ཞུ་ཡི། དེ་ཡང་འཛམ་གླིང་སྤྱི་ཚྩོགས་ནང་ འཐུས་མི་རྒྱལ་ཁབ་ཡྩོངས་བསྩོམས་ ༡༩༣ ཡྩོད་ས་
ལས་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་འཐུས་མི་གོ་རིམ་ཨང་ ་་་་་་་་་་་་་ པ་ཨིན། 
ཀ)  ༡༢༨        ཁ)  ༡༨༢  
ག)  ༡༢༧        ང)  ༡༧༢  

 

 ༤) ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་ཞལ་བཞུགས་པའི་སྐབས་ལུ་  ཁོ་ར་སྐུ་དངོས་སུ་སྦེ་  ཤར་ཕྱྩོགས་ཁ་ཐུག་ལུ་བྩོན་མ་ཚུགས་རུང་ 
དངོས་སུ་ལུང་བསྟན་དང་བཀའ་སླྩོབ་ལམ་སྟྩོན་གནང་ཐྩོག་ལས་ སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱིས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ཏེ་ ཤར་ཕྱྩོགས་ཁ་ཐུག་གི 
ཡུལ་ལུང་ཡྩོངས་རྩོགས་ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་ཆོས་སྲིད་ལུགས་གཉིས་ཀྱི་མངའ་འྩོག་ལུ་བསྡུ་བར་བཏང་ཡྩོད་མི་འདི་་་ 
ཀ)  ཆོས་རྒྱལ་མི་འགྱུར་བརྟན་པ་དང་དྲུང་དམ་ཆོས་རྒྱལ་མཚན་ཨིན།   
ཁ)  སྡེ་སྲིད་དབུ་མཛད་བསྟན་འཛིན་འབྲུག་རྒྱལ་དང་བླམ་རྣམ་སས་ཨིན།  
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ག)  ཆོས་རྒྱལ་མི་འགྱུར་བརྟན་པ་དང་བླམ་རྣམ་སས་གཉིས་ཨིན།    
ང)  ཆོས་རྗེ་ལ་སྔོན་པ་དང་མཁན་ཆེན་པད་དཀར་འབྱུང་གནས་ཨིན། 

 ༥) རང་ལུགས་སྔར་སྩོལ་བཟང་པྩོའི་ སྒྲིག་ལམ་རྣམ་གཞག་དང་འཁྲིལ་པ་ཅིན་ བསྔོཝ་ཞུ་བའི་སྐབས་ལུ་་་ 
ཀ)  ཕྩོ་རྒྱས་ཀྱིས་པུས་མྩོ་གཡསཔ་ས་ལུ་བཙུགས་པའི་ཚུལ་དང་ ཨམ་སྲུ་གིས་པུས་མྩོ་གཉིས་ཆ་ར་ས་ལུ་བཙུགས་ཏེ་ཞུ་དགོ། 
ཁ)  ཕྩོ་རྒྱས་ཀྱིས་པུས་མྩོ་གཡྩོནམ་ས་ལུ་བཙུགས་པའི་ཚུལ་དང་ ཨམ་སྲུ་གིས་པུས་མྩོ་གཉིས་ཆ་ར་ས་ལུ་བཙུགས་ཏེ་ཞུ་དགོ། 
ག)  ཕྩོ་རྒྱས་ཀྱིས་པུས་མྩོ་གཉིས་ཆ་ར་འདྲན་འདྲ་སྦེ་བཞག་ནི་དང་ ཨམ་སྲུ་གིས་པུས་མྩོ་གཡསཔ་ས་ལུ་བཙུགས་ཏེ་ཞུ་དགོ། 
ང)  ཕྩོ་རྒྱས་དང་ཨམ་སྲུ་གཉིས་ཆ་ར་ པུས་མྩོ་ཀྲོ་ལྷྩོང་ཞིནམ་ལས་ ཨོམ་ཙྩོག་སྦེ་སྩོད་དེ་ཞུ་དགོ། 

 

 ༦) སངས་རྒྱས་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་སྐུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་ས་འདི་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ཨིན། 
ཀ)  གྲོང་ཁྱེར་མཉན་ཡྩོད་ལུ་  ཁ)  ལུམྦ་ནི་ལུ་ 
ག)  རྩྭ་མཆོག་གྲོང་ལུ་  ང)  རྩོ་རྗེ་གདན་ལུ་ 

 

 ༧) སངས་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་གིས་འབད་བ་ཅིན་ ནང་པའི་ཆོས་སྒོར་ཞུགས་ཏེ་ ཆོས་སྒྲུབ་པའི་སྐབས་སུ་ བླམ་དང་སླྩོབ་དཔྩོན་ཚུ་གིས་ ཞལ་
ལས་གསུངས་རིགས་གསུངས་ཚད་དང་ ཡིག་ཐྩོག་བཀོད་རིགས་བཀོད་ཚད་ག་ར་ལུ་་་་་་  
ཀ)  བརྟགས་ཤིང་གང་ཡང་མ་དཔྱད་པར་ ཕང་ཕང་ར་གུས་ཞབས་བསྐྱེད་དེ་བསྒྲུབ་དགོ་ཟེར་གསུངས་ནུག།  
ཁ)  བསྲེགས་བཅད་བརར་བའི་གསེར་བཞིན་དུ་ ལེགས་ཤྩོམ་སྦེ་བརྟགས་ཤིང་དཔྱད་དེ་བསྒྲུབ་དགོ་ཟེར་གསུངས་ནུག། 
ག)  བརྟགས་ཤིང་དཔྱད་ནིའི་རྩིས་མ་རྐྱབ་པར་ གཙྩོ་བྩོ་དད་པ་དང་མྩོས་གུས་བསྐྱེད་དེ་བསྒྲུབ་དགོ་ཟེར་གསུངས་ནུག། 
ང)  གོ་དྩོན་དབྱེ་བ་མ་དཔྱད་པར་ རང་གི་སེམས་ཀྱིས་ ཁོང་ལུ་དགའ་མི་དགའ་བལྟ་སྟེ་བསྒྲུབ་དགོ་ཟེར་གསུངས་ནུག 

 

 ༨) ཚྩོང་ལཱ་འབད་མི་ཅིག་གིས་ གལ་སྲིད་ཚྩོང་ཁྲལ་མ་བཏབ་པར་གཡིབ་ཚྩོང་རྐྱབ་པ་ཅིན་ དེ་ལུ་དང་པ་ར་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ཉེས་
ཆད་ཕྩོགཔ་ཨིན། 
ཀ)  འབྲུག་གི་ཉེས་འགེལ་ཁྲིམས་དེབ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཁ)  འབྲུག་གི་ར་ཁྲིམས་ཆེན་མྩོའི་དགོངས་དྩོན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ 
ག)  འབྲུག་གི་ཚྩོང་སྡེའི་བཅའ་ཁྲིམས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ང)  འབྲུག་གི་ཅ་དམ་བཅའ་ཁྲིམས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ 

 

 ༩) ཧེ་མ་ཞབས་དྲུང་རིན་པྩོ་ཆེ་གིས་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ གཅིག་ཁར་ མཐུན་ལམ་ལེགས་ཤྩོམ་བྱུང་ཞིནམ་ལས་ རྒྱ་འབྲུག་
མཐུན་ལམ་གྱི་ རྟེན་འབྲེལ་བཟང་པྩོ་བསྒྲིགས་ཏེ་ ཐུགས་སྨྩོན་གནངམ་ལས་བརྟེན་ ད་རེས་མི་དབང་རིམ་བྩོན་ཚུ་གི་དབུ་འཁྲིད་
བཟང་པྩོའི་མངའ་འྩོག་ལུ་ འབྲུག་དང་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཁབ་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ མཛའ་བཤེས་མཐུན་འབྲེལ་ཟབ་དྲགས་སྦེ་བྱུང་ཡྩོདཔ་
ཨིན།   
ཀ)  རྒྱ་གྷ་ཊི་ཁའི་རཱ་ཛ་པདྨ་ཎ་རན་དང་      ཁ)  རྒྱ་གར་ཆུ་བར་གྱི་རྒྱལཔྩོ་དང་       
ག)  རྒྱ་གར་ཀུཅ་བྷི་ཧཱར་གྱི་རྒྱལ་སས་གྷ་བུ་ར་ས་དང་   ང)  རྒྱ་གར་བྱེ་མ་ཐང་གི་རཱ་ཛ་དང་ 
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 ༡༠) རྒྱལ་ཡྩོངས་རྩིས་དཔྱད་བཀོད་འཛིན་དང་འཁྲིལ་པ་ཅིན་ དུས་ཅི་སྤྱི་ལྩོ་ ༢༠༢༡ ལུ་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མི་རླྩོབས་འདི་་་  
ཀ)  ༧༧༦,༡༢༩ གུར་ཕྩོ་ཚྩོད་དཔགས་ནུག།    ཁ)  ༧༨༦,༡༢༩ གུར་ཕྩོ་ཚྩོད་དཔགས་ནུག། 
ག)  ༧༥༦,༡༢༩ གུར་ཕྩོ་ཚྩོད་དཔགས་ནུག།    ང)  ༧༦༦,༡༢༩ གུར་ཕྩོ་ཚྩོད་དཔགས་ནུག། 

 

བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས། 


