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རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚགོས། 

སྤྱི་ལ་ོ༢༠༡༨ ལའོི་ འབྲུག་གི་ཞི་གཡགོ་ཆོས་རྒྱུགས། 

ཆོས་རྒྱུགས་དབྱེ་བ་ སྤྱིར་བཏང་། 
 

དྲི་ཤོག་དང་པ་   རོང་ཁ། 
སྤྱི་ཚེས་   ༠༥/༡༠/༢༠༡༨ ལུ། 
སྐུགས་བསོམས་   ༡༠༠ 
དུས་ཡུན་ཆུ་ཚོད་    ༣། 
དྲི་ཤོག་ལྷག་ནིའི་དུས་ཡུན་       སྐར་མ་༡༥། 
 
 

སྤྱིར་བཏང་བཀོད་རྒྱ། 
༡- བྲི་ནི་ འགོ་མ་བཙུགས་པའི་ཧེ་མར་ སྐར་མ་༡༥ འི་རིང་ལུ་ དྲི་ཤོག་འདི་ལེགས་ཤོམ་འབད་ལྷག་དགོ། ལན་བྲི་

ནིའི་དུས་ཡུན་ཆུ་ཚོད་༣ ཡོད། 
༢- ལན་ཤོག་ནང་ ཁྱོད་རའི་ ངོ་རྟགས་ཨང་ མ་གཏོགས་ མིང་བྲི་མི་ཆོག། དེ་འབདཝ་ལས་ ངོ་རྟགས་ཨང་ མ་

བརྗེད་པར་བྲིས། 
༣- དྲི་ཤོག་འདི་ནང་ དྲི་བ་བསོམས་ དྲུག་ཡོད། དྲི་བ་དང་པ་ འབྲི་རོམ། དྲི་བ་གཉིས་པ་ གཏང་ཡིག། དྲི་བ་གསུམ་

པ་བཅུད་དོན། དྲི་བ་བཞི་པ་ སྐད་ཡིག་དང་ཡི་གུའི་སོར་བ། དྲི་བ་ལྔ་པ་གོ་བ་ལེན་ནི། དྲི་བ་དྲུག་པ་སྐད་སྒྱུར་ཚུ་
ཨིན། 

༤- དྲི་བ་ཚུ་འདྲ་བཤུས་རྐྱབ་མ་སོད་པར་ དྲི་བའི་ཨང་གྲངས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ལན་ཚུ་ཧིང་སངས་ས་འབད་བྲི་དགོ། 
༥- དྲི་བའི་ལན་ཚུ་ ལན་ཤོག་ནང་མ་གཏགོས་ དྲི་ཤོག་ནང་བྲི་མི་ཆོག། 
༦- དྲི་བའི་ལན་ཚུ་ག་ར་ ལན་ཤོག་ནང་ དྲི་བའི་ཨང་དང་ དེའི་དོན་ཚན་གྱི་ཨང་ཚུ་ མ་འཛོལ་བར་བཀོད་དེ༌བྲི་དགོ། 

དེ་མེན་པར་ དྲི་བའི་ཨང་དང་ དོན་ཚན་གྱི་ ཨང་ཚུ་ འཛོལ་ཏེ་བྲི་ནི་དང་ཡང་ན་ ག་ཅི་ཡང་ བྲིས་ཏེ་མེད་པ་ཅིན་ དབྱེ་ཞིབ་མི་འབད་
ནི་དང་ 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་ ཤོག་གུའི་རིགས་
གཞན་ག་ཅི་ཡང་ ལག་ལེན་འཐབ་མི་ཆོག། 

 ༨- ཆོས་རྒྱུགས་ཁང་མིག་ནང་ལས་ ཐོན་མ་འགྱོ་བའི་ཧེ་མར་ ཁྱོད་ཀྱི་ལན་ཤོག་འདི་ ཆོས་རྒྱུགས་ལྟ་རྟོག་པ་ལུ་ རྩིས་ 
སོད་འབད་དགོ། 
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དྲི་བ་དང་པ།                       འབྲི་རམོ།                      སྐུགས་༣༠། 

འོག་གི་འབྲི་རོམ་དོན་ཚན་༢ ལས་ག་འབད་རུང་གཅིག་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་སྟེ་ ཚིག་འབྲུ་༥༠༠ དེ་ཅིག་གི་ནང་འཁོད་ལུ་ འབྲི་
རོམ་ཅིག་བྲིས། (སྐུགས་ཀྱི་ཚད་གཞི་ བརྗོད་དོན་ ཚིག་སོར་ འབྲི་བཀོད་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་སྐུགས་བྱིན་ནི་ཨིན) 

༡ -  ནང་སེམས་ཀྱི་ཞི་བདེ་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་ཐབས་ལམ། ཟེར་བའི་ བརྗོད་དོན་གྱི་ཐོག་ལུ་ རྒྱུད་སྐུལ་འབྲི་རོམ་ཅིག་བྲིས།  

༢ -  བཙག་འཐུ་དང་འབྲེལ་བའི་རོད་བསྡུར་ཚུ་ནང་ ཁ་སྐད་རངོ་ཁ་འདི་ར་ ལག་ལེན་འཐབ་དགོ། ཟེར་བའི་བརྗོད་དོན་གྱི 
   ཐོག་ལུ་ སྒྲུབ་བྱེད་ཚུ་བཀོད་དེ་ རོད་གླེང་འབྲི་རོམ་ཅིག་བྲིས། 
 

དྲི་བ་གཉིས་པ།                       གཏང་ཡིག།                   སྐུགས་༢༠། 

ཁྱོད་ར་ མཐོ་རིམ་ཤེས་ཡོན་ མཐར་འཁྱོལ་ཏེ་ ལཱ་གཡོག་འཚོལ་ཏེ་སོད་མི་ འགྲུལ་འཕྲིན་ཨང་༡༩༠༦༢༥༤༩ཅན་མ་འཆང་
མི་ ངོ་མིང་ རིག་འཛིན་ཨིནམ་བཟ་ོསྟེ་ འོག་ལུ་བཀོད་ཡོད་པའི་ ཞུ་ཡིག་དྲི་བ་ཁག་གཉིས་ལས་ ག་འབད་རུང་གཅིག་
གདམ་ཁ་རྐྱབ་སྟེ་ ལན་བྲིས། སྐུགས་ཀྱི་ཚད་གཞི་ བརྗོད་དོན་ ཚིག་སོར་ འབྲི་བཀོད་ ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་ནི་ཨིན། 

༡- འོག་ལུ་ ཀུན་གསལ་གནས་ཚུལ་གསར་ཤོག་ནང་བཀོད་ཡོད་པའི་ གསལ་བསྒྲགས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ད་རེས་ནངས་
པའི་ལམ་ལུགས་ཀྱི་ཐོག་ལས་ ཞུ་ཡིག་ཅིག་བྲིས། 
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  ཧིང་ལས་དྲན་པའི་ཆ་རོགས་རིག་འཛིན་ལུ། 

                      ད་རེས་སྐབས་ཅིག་ ཁྱོད་ཡང་ མཐོ་རིམ་ཤེས་ཡོན་མཐར་འཁྱོལ་ཏེ་ 
ཐིམ་ཕུག་ལུ་ ལཱ་གཡོག་ལེགས་ཤོམ་ཅིག་འཚོལ་ཏེ་ དགའ་ཏོག་ཏོ་འབད་ར་ ཡོདཔ་འོང་མནོ་བའི་རེ་བ་ཡོད། ང་ཡང་ 
ནཱ་ དཔལ་རི་མཐོ་རིམ་སོབ་གྲྭ་ནང་ལུ་ དཔེ་ཆ་ར་འགེངས་ལྷབ་སྟེ་ ལེགས་ཤོམ་འབད་ར་ཡོད་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན། 

ད་རེས་ཁྱོད་ལུ་སབ་ནི་ཟེར་རུང་ ང་བཅས་ཆ་ཁྱབ་ མཐོ་རིམ་ཤེས་ཡོན་མཐར་འཁྱོལ་ཏེ་ ཞི་གཡོག་ཆོས་རྒྱུགས་ཕུལ་
ནིའི་དོན་ལུ་ ད་ལོྟ་མཐོ་རིམ་སོབ་གྲྭ་ནང་ སོད་པའི་བསྒང་ལས་ར་ བཅའ་སྒྲིག་རྐྱབ་དགོཔ་ག་ཅི་ཡོད་ག ? ལཱ་གཡོག་
འཚོལ་བའི་སྐབས་ལུ་ དཀའ་ངལ་ཚུ་ག་ཅི་བཟུམ་འབྱུངམ་ཨིན་ན? སྐབས་ཅིག་ཁྱོད་ར་ ལཱ་གཡོག་ལེགས་ཤོམ་ཅིག་ 
ཐོབ་སྟེ་ཡོད་ག  ?མེད་པ་ཅིན་ ལཱ་གཡོག་ག་ཅི་བཟུམ་ཅིག་ འཚོལ་ནིའི་མན་ོབསམ་གཏང་དོ་ག? དེ་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་
གནས་ཚུལ་ཅིག་ བསྐྱལ་གནང་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན། 

མཇུག་ར་ དགའ་བའི་ཆ་རོགས་ཁྱོད་ ལེགས་ཤོམ་འབད་ར་བཞུགས་ཏེ་ ཡོདཔ་འོང་མནོ་བའི་རེ་སོན་བཅས་ སྤྱི་
ཚེས་ ༡༨/༩/༢༠༡༨ལུ་ དཔལ་རི་མཐོ་རིམ་སོབ་གྲྭ་ནང་ལས་ ཁྱོད་རའི་ཆ་རོགས་ རྣམ་རྒྱལ་གྱིས་ ཆ་རོགས་ཁྱོད་ 
འཕྲལ་མགྱོགས་ར་འཕྱད་པའི་རེ་སོན་བཅས་  

                    ཕུལ། 

 

ཞུ་ཡིག་ནང་ལུ་ སྤྱིར་བཏང་ཚང་དགོ་པའི་ ཁྱད་ཆོས་ཚུ་ག་ར་ཚང་དགོ་པའི་ཁར་   གཡོག་འདི་གདམ་ཁ་རྐྱབ་
དགོ་པའི་གནད་དོན་དང་། ཧེ་མ་སོབ་སོང་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ འགན་ཁག་ག་ཅི་ར་འབག་པའི་ ཉམས་མོང་ཡོད་
ག། གོ་སྐབས་འཐོབ་པ་ཅིན་ ཕྱག་ ག་དེ་སྦེ་ཞུ་ནིའི་ཁས་བླངས་ཡོད་ག་ཚུ་ ཁ་གསལ་ཚུད་དགོ། 

༢- འོག་གི་གཏང་ཡིག་འདི་ལྷག་སྟེ་ འདི་གི་ལན་གསལ་ཅིག་ ཧེ་མའི་ལམ་ལུགས་ཐོག་ལས་བྲིས། གཏང་ཡིག་ནང་ 
སྤྱིར་བཏང་ཁྱད་ཆོས་ཚུ་ཚང་དགོ་པའི་ཁར་ གཏང་ཡིག་འདི་ནང་འཁོད་ཡོད་པའི་ དྲི་བའི་ལན་ཚུ་ ཁ་གསལ་ཚུད་
དགོ། 

 

དྲི་བ་གསུམ་པ།                       བཅུད་དནོ་བྲི་ནི།                 སྐུགས་༡༠། 

འོག་གི་དོན་མཚམས་ནང་ལས་  ཁག་ཆེ་བའི་གནད་དོན་ཚུ་ཚུད་པའི་ བཅུད་དནོ་ཅིག་ ཚིག་འབྲུ་ ༣༥༠ དེ་ཅིག་གི་ནང 
འཁོད་ལུ་ བསྡུས་ཏེ་བྲིས། 

༉ ཆོས་རྗེ་འགྲོ་བའི་མགོན་པོ་ གཙང་པ་རྒྱ་རས་ཀྱི་སྐུ་ཚཝ་ སངས་རྒྱས་དབོན་རས་ཀྱིས་ བཀའ་གནངམ་བཞིན་དུ། ཕ་ཇོ་
འབྲུག་སྒོམ་ཞིག་པོ་ འབྲུག་ར་ལུང་ལས་ ལོྷ་མོན་གྱི་གཡུས་འདི་ན་འབོན་པའི་སྐབས་ལུ། ལ་ཡག་གླིང་བཞི་ལུ་ཕེབས་ད། 
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གླིང་བཞིའི་ཕྱུགཔོ་ མ་སོང་གི་ཟེར་མི་ཅིག་གི་ཁྱིམ་ནང་ འབྱིམོ་ཅིག་ལུ་བོའུ་ཅུང་ལྟས་ངན་ སྦྲུལ་མགོ་བོང་མཇུག་འབད་མི་
ཅིག་ འཚའ་ནུག་ཟེར་ འབོགཔ་ཅིག་ཞུ་བར་འོངས་ནུག།  

བླམ་དེ་ཁར་བནོ་ཏེ་ ལྟས་ངན་སྦྲུལ་མགོ་བོང་མཇུག་བཏུལ་ཞིནམ་ལས་ བོའུ་ཅུང་ངོ་མ་ལུ་གྱུར་ཏེ་ ཨོམ་འཐུང་པར་
འགྱོ་ནུག། དེ་བསྒང་ གླིང་བཞི་གི་མི་གེ་ར་ བླམ་ལུ་བལྟ་སྟེ་ དད་པ་དང་མོས་གུས་ ཡིད་ཆེས་དང་ངལ་རངས་ཚུ་ སོམ་ར་
བྱུངམ་ལས་ སོང་དཔོན་སྲིད་ཐུབ། སོང་དཔནོ་ཤེ་ས་དར་པོ། སོང་དཔནོ་ལྷ་མོ་དཔལ་ཚུ་གིས་ གཙོ་བོ་འབད་དེ་ 
གླིང་བཞི་རྟ་རྭ་ལ་ཁར་ ཁྲི་བརྩིགས་ཏེ་བླམ་བཞུགས་བཅུག་ནུག། དེ་ལས་ མ་སོང་ཕྱུགཔོ་གིས་གཡག་གཅིག་དང་ འབྱིམོ་
ཁལ་གཅིག་བཅས་ ཁྲོ་གཅིག་མར་གྱིས་བཀང་སྟེ་ཕུལཝ་ད་  སོང་དཔནོ་ཤེ་ས་དར་པོ་གིས་ ལེགས་སར་དང་བཅསཔ་འབད་ 
གླིང་བཞི་བ་རྒོད་རོང་གིས་གཙོས་པའི་ ལ་གནས་གེ་ར་ བླམ་ཕ་ཇོ་ལུ་ཕུལ་ནུག། 

གླིང་བཞི་ལས་ སྤ་རོ་སག་ཚང་ལུ་བོན་ཏེ་ སྒྲུབ་པ་གནང་པའི་ཤུལ་ལུ་ ཐིམ་ཕུ་གི་བག་ རྟའི་མགུ་ཏོ་ རང་བནོ་ཡོད་སར་ 
རྟ་མགོ་ཆོས་དབྱིངས་རངོ་བཞེངས་ཏེ་ བཞུགས་པའི་སྐབས་ལུ། ཝང་ཆུ་མདོ་ལས་ མཁའ་འགྲོ་མ་བསོད་ནམས་དཔལ་སྒྲོན་ 
ལུང་བསན་ཟམ་པ་ལུ་ མཇས་འཕྲད་གནང་སྟེ་ ལྕམ་འབད་བཞེས་པའི་ཤུལ་ལུ་ སྲས་བཞི་འཁྲུངས་ནུག། 

སྲས་ཚུ་ལས་ སྲས་མགར་སོན་མཁོ་ཐང་ཁ་དང་། སྲས་ཉི་མ་ཝང་དང་ལྕང་། དེ་ལས་ སྲས་དབང་ཕྱུག་ཐེད། དགོན། 
མགར་ས། ཚུ་ནང་ལས་ཕར་ བོན་ཡོདཔ་དང་། སྲས་དམ་པ་ སྤ་རོ་གི་གཡུས་སྒོ་ཚུ་ནང་ལུ་ བླམ་དང་དཔནོ་འབྲེལ་ཏེ་
བསྐོསཔ་ད། སྔོན་མ་ལས་བོན་པའི་ བླམ་ལྷ་པ་ཟེར་མི་འདི་ ཧ་ཅལ་ཁ་ལུ་ རོང་རྐྱབ་སྟེ་ བླམ་དང་དཔནོ་གཉིས་ཆ་ར་ ཁོ་
ར་གིས་འཐུསཔ་འབད་མཛད་དེ་བཞུགས་ཡོདཔ་ལས་ མ་རངས་པར། མང་པའི་དམག་ཚར་གཉིས་གསུམ་ཅིག་རྐྱབ།  ཉུང་
པའི་མཐུ་དང་རྫུ་འཕྲུལ་ ལོག་ཅི་ལོག་ཅི་སྒྲོནམ་ལ་སོགས་པ་ ག་དེ་འབད་རུང་མ་ཐུབ་པར་ ལྷ་པ་ཆ་ཁྱབ་ཕམ་སོ་ནུག། 

དེ་ལས་ཕ་ཇོ་ཡབ་སྲས་ཚུ་གི་ མཛད་པ་དང་འཕྲིན་ལས་ རྒྱས་པའི་དབང་གིས། རྒྱ་ཨ་སཾ་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ ཀ་མ་རྷ་ལ་(ཀ་མ་
རུཔ)ལས་ རྒྱལ་པོ་བྷ་ནན་ལ་ ཟེར་མི་དེ་གིས་ གསེར་གྱི་བུམ་པ་ཆ་གཅིག། དངུལ་གྱི་བུམ་པ་ཆ་གཅིག། ཁ་ཤ་དར་རས་ལ་
སོགས་པའི་ དོས་ལེ་ཤ་བཏང་ནུག། 

མོནམ་གཙང་སྒང་ཕྱུགཔ་ོཟེར་མི་དེ་གིས་ཡང་། ཀ་ཤི་ཀའི་རས་དང་། སག་གཟིག་གུང་གསུམ་གྱི་པགས་ཀོ་ བུ་རམ། རྒྱ་
ཟོང་ལྷམ་ཚང་ལ་སོགས་པ་ དོས་ཡང་ལེ་ཤ་ཕུལ་བར་བཅརཝ་ལས། མངའ་ཐང་དར་ཞིང་རྒྱས་ཏེ་ ཤར། ཝང་། སྤ་
རོ། ཐེད། ཐིམ་ཕུ་ཚུ་ ད་ལས་ཕར་ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པ་གིས་ དབངམ་ཨིན་ནོ། ཟེར་བའི་ ཐོ་བརྩིགས་ཏེ་ དཔལ་
ལྡན་འབྲུག་པའི་ ཆོས་སྲིད་ལུགས་གཉིས་ཀྱི་སོྲལ་ བླམ་དེ་གིས་བཙུགས་གནངམ་མ་ཚད། སྲས་བཞི་ལས་ཡང་ དཔལ་ལྡན་
འབྲུག་པའི་བསན་སྲིད་ལུ་ཕན་པའི་ གདུང་བརྒྱུད་ལེ་ཤ་གྱེས་ཏེ་ སྔ་ལོང་གི་གཡུས་ཚན་ཚུ་ནང་ ད་ལོྟ་ཡང་ཡོད་པའི་ཁར། 
བུམ་ཐང་ཨུ་ར་དགེ་ལྡན་བླམ་ཟེར་ ཆོས་དང་གདུང་བརྒྱུད་གཉིས་ཆ་ར་མ་ཉམས་པར་ཡོད་མི་དེ་ཡང་ ཕ་ཇོ་གི་གདུང་བརྒྱུད་
ཨིན་ནོ།། 
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དེའི་ཤུལ་ལུ་ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་ ཆོས་དང་གདུང་གི་ཆེ་བ་གཉིས་ཆ་ར་ལྡན་པའི་བླམ་ འཇམ་དབངས་ཀུན་དགའ་སེངྒེ། 
རྒྱལ་དབང་རྗེ། ངག་དབང་ཆོས་རྒྱལ། འབྲུག་པ་ཀུན་ལེགས། ངག་གི་དབང་ཕྱུག། མི་ཕམ་ཆོས་རྒྱལ། མི་ཕམ་
བསན་པའི་ཉི་མ་ཚུ་ བོད་ཀྱི་འབྲུག་ར་ལུང་ལས་ ལོྷ་ལུངམ་འདི་ནང་ལུ་ རིམ་པ་བཞིན་དུ་བོན་ཏེ། འབྲུག་པ་བཀའ་བརྒྱུད་
པའི་ བསན་པ་མཐའ་དབུས་མེད་པར་ ཁྱབ་འབད་མཛད་ཞིནམ་ལས། ས་ལུ་ལོྷ་དང་ མི་ལུ་མོན་ཟེར་མི་དེ་བཞག་སྟེ། ས་
ལུ་འབྲུག་ཡུལ་དང་ མི་ལུ་འབྲུག་པ་ཟེར་བའི་ མཚན་སྙན་གྱི་གྲགས་པ་དར་ཁྱབ་བྱུང་ནུག། 
 

དྲི་བ་བཞི་པ།                   སྐད་ཡིག་དང་ཡི་གུའི་སརོ་བ།                སྐུགས་༡༠། 

འོག་ལུ་བཀོད་ཡོད་མི་དྲི་བ་ ཀ་དང་ཁ་ གཉིས་ཆ་རའི་ལན་བྲིས།  

ཀ༽   སྐད་ཡིག་གི་དྲི་བ། འགོ་ལུ་བཀོད་ཡདོ་མི་ རྗོད་ཚིག་རེའི་ནང་ རངོ་ཁ་མ་དགཔ་༢ རེ་ཡདོ་མི་ཚུ་ བཅོ་ཁ་རྐྱབ་
སྟེ་རྗོད་ཚིག་དག་ཏགོ་ཏ་ོའབད་བྲིས། 
 

 ༡ - ཡང་འཕྲོས་འཕྲོས་ཅ་ལ་ཚུ་འཐུ་སྟེ་ སོམ་ཁུར་ཆ་ཚུ་གི་ ལྟག་ལུ་བཞག། 

 ༢ - ལྗིད་ཀྱིས་ཐགཔ་བཏོག་འོངམ་ལས་ ས་ཁར་བུད་དེ་ བཅག་ཡར་སོ་ཡི། 

 ༣ - ཅ་ལ་ག་བཟུམ་ཅིག་མཐོང་རུང་ མི་ག་ཅི་བཟུམ་དང་འཕྱད་རུང་ སེམས་ཤོར་ནི་མི་འོང་། 

 ༤- དྲགོས་ལུ་ བོླན་པ་ོགིས་ ཡར་ཤོག་ཟེར་ཞུཝ་ད་ མ་བནོ་པར་སོད་ནི་མི་འོང་ ཟེར་ཞུ་ཡི།  

 ༥ - གངས་བར་ན་གི་ཉིམ་བསོྲ། སྤྲིན་བར་ན་གི་ཆུ་འཐུང་།  
 

ཁ༽   ཡི་གུའི་སརོ་བའི་དྲི་བ།           སྐུགས་(༡༠x.༥=༥) 
 

འོག་ལུ་ ཨང་གྲངས་བཀོད་ཡོད་པའི་ ས་སོང་ནང་ ཕྲད་དང་རྣམ་དབྱེ་ཚུ་ ག་འོས་འབབ་ཡོད་ག་ ཐིག་སྒྲོམ་ནང་ལས 
གདམ་ཁ་རྐྱབ་སྟེབཙུགས།           

གི་ ཡང་ ཀྱི་ ལུ་ ཀྱིས་ སྟེ་ དང་ ཏེ ལས་ གྱི་ 
 
ང་བཅས་ར་འབྲུག་(་་༡་་་)སྐྱེས་མི་ཚུནི་ ནང་པའི་ཆོས་ཧ་གོཝ་(་་༢་་་) ལས་རྒྱུ་འབྲས་བརྩི་ཤེས་ ཐ་དམ་ཚིག་བསྟེན་ཤེས་ 
དགེ་སྡིག་བླང་དོར་ (་་་༣་་་)གནས་ཤེསཔ་ལས་བརྟེན་(་་་་༤་་་) ལ་ལོ་ཚེ་སོད་ཐབས་མེད་སྡིག་པ་འབད་དགོཔ་འབད་དགོཔ་
ཐོན་རུང་ ཚེ་སད་མ་ཎི་བགྱང་ནི་ལ་སོགས་པ་ སྡིག་སོང་འབད་ནིའི་གོ་སྐབས་ཐོབ་(་་༥་་) རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ཁར་བྱུང་པའི་
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དཀའ་ངལ་(་་༦་་)སྡུག་བསྔལ་ཚུ་ ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་མ་བྱུང་པར་ དགའ་སྐྱིད་(་་་༧་་་)ངང་ལུ་ལོངས་སོད་དེ་  
སོད་ནི་ཡོདཔ་ཨིན་ནོ། 
 
དེ་སྦེ་ ང་བཅས་ར་མི་སེར་ཚུ་ལུ་ ཞི་བདེ་དང་དགའ་སྐྱིད་ནེ་ཅིག་ཡོད་མི་འདི་ གཙོ་བོ་དྲིན་ཅན་གྱི་རྒྱལཔོ་མཆོག་དང་ རྒྱལ་
ཁབ་ཀྱི་བཀའ་དྲིན་ཁོ་ན་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ཨིནམ་ལས་ བཀྲིན་འདི་དུས་ནམ་(་་་༨་་་)་བརྗེད་པར་ཕངས་པའི་ བསམ་ཤེས་ཀྱི་སྒོ་
ལས་ ཐ་དང་དམ་ཚིག་བསྟེན་ཏེ་ ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་(་་་༩་་་)སྒོ་ལས་ ཕྱག་ཞབས་ཏོག་ ཅི་ཤེས་གང་ལྕོགས་(་་༡༠་་)་ཞུ་
དགོཔ་འདི་ ང་བཅས་རའི་མི་སེར་ཚུ་ལུ་ རང་བཞིན་ལས་ཀྱིས་འཁྲིལ་བའི་ལཱ་འགན་ངོ་མ་ཅིག་ཨིན་ནོ།། 

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

 

ལས་རྒྱུ་འབྲས་ཀྱི་སྐོར། 
 

ལས་རྒྱུ་འབྲས་ཟེར་མི་གི་དནོ་དག་འདི་ རང་གིས་རྒྱུ་སྡིག་པ་འབད་བ་ཅིན་ དེའི་ལས་ངན་པ་བསགས་ཏེ་ འབྲས་བུ་སྡུག་
བསྔལ་མོང་ནི་དང་ རྒྱུ་དགེ་བ་འབད་བ་ཅིན་ དེའི་ལས་བཟང་པ་ོབསགས་ཏེ་ འབྲས་བུ་བདེ་བ་མོང་མི་འདི་ལུ་ ལས་རྒྱུ་
འབྲས་ཟེར་སབ་ཨིནམ་ད་ རང་གིས་བསགས་པའི་ལས་དེ་ རང་གིས་རང་མོང་ནི་མ་གཏོགས་གཞན་ལུ་འགྱོ་ས་མེདཔ་ལས་ 
མགོན་པ་ོཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་-  

ཁྱོད་ཀྱིས་བྲམ་ཟེ་དགེ་སོང་ལྷ་དང་ནི། །མགྲོན་དང་ཡབ་ཡུམ་དག་དང་བཙུན་མོ་དང་།། 
འཁོར་གྱི་སད་དུ་སྡིག་པ་མི་བགྱི་སྟེ། །དམལ་བའི་རྣམ་སྨིན་སྐལ་ནདོ་འགའ་མ་མཆིས།། 
 

ཟེར་གསུངས་ད་ོབཟུམ་ རང་གིས་བསགས་པའི་ལས་རང་གིས་མོང་དགོཔ་ཨིན། ཨིན་རུང་ མི་ལ་ལུ་ཅིག་སྡིག་པའི་ལཱ་འབད་
ཡི་རང་དོ་རུང་ ཡར་རྒྱས་འགྱོ་མི་ཡང་ཡོད། དེ་ཡང་ ཁོང་ཚུ་ལུ་ལ་ཡོགས་མ་འཁོརཝ་མེན་པར་ ལས་འདི་ལུ་མོང་ཐངས་ཀྱི་
རིམ་པ་མ་འདྲཝ་ མཐོང་ཆོས་མོང་འགྱུར། སྐྱེ་གནས་མོང་འགྱུར། ལན་གྲངས་གཞན་ལ་མོང་འགྱུར་ཟེར་ གོ་རིམ་མ་འདྲཝ་
གསུམ་འབད་མོང་དགོཔ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིན། 
 
 

ལ་ལུ་ཅིག་སྡིག་པ་འབད་བའི་རྣམ་སྨིན་ འདི་འཕྲལ་ལས་རང་མོང་དགོཔ་ཐནོ་རུང་ ལ་ལུ་ཅིག་སྡིག་པའི་ཁ་མ་གང་ཚུན་ཚོད་ 
རྣམ་སྨིན་མ་མོང་པར་སོད་དེ་ ཚེ་སད་ལུ་མོང་དགོཔ་དང་ དེ་ལས་རིང་མི་ཚུ་ཚེ་ཕྱི་མ་མར་ འདི་ལས་ཡང་རིང་མི་ཚུ་ མི་ཚེ་
གཅིག་བར་ན་བཞག་སྟེ་ ཚེ་གཉིས་པའི་ནང་མོང་དགོཔ་ཨིན།  
 
 

རྒྱུ་མ་བཏུབ་པའི་ལཱ་ཅིག་འབད་ཚར་ཞིན་ན་ འབྲས་བུ་སྡུག་བསྔལ་ཚར་གཅིག་མ་མོང་པར་སྤུ་ལས་རང་ མི་ལུས་ནི་ཨིན་མི་
འདི་ཡང་ མད་ོསྡེ་བརྒྱ་པ་ལས་-  

ལུས་ཅན་དག་གི་ལས་རྣམས་ནི། །བསྐལ་པ་བརྒྱར་ཡང་ཆུད་མི་ཟ།། 
ཚོགས་ཤིང་དུས་ལ་འབབ་པ་ན། །འབྲས་བུ་ཉིད་དུ་སྨིན་པར་འགྱུར།། 
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ཟེར་གསུངས་ཡོདཔ་བཟུམ་ ལཱ་ལེགས་ཤོམ་དང་ཟོགཔ་ ག་ཅི་རང་འབད་རུང་ དེའི་ལས་ཀྱི་རྣམ་སྨིན་མ་མོང་པར་ ལུས་
ནིའི་གོ་སྐབས་སྤུ་ལས་རང་ མེདཔ་ལས་བརྟེན་ ད་རེས་ང་བཅས་ར་ སྨྲ་ཤེས་ཤིང་དོན་གོ་བ་ མིའི་ལུས་རྟེན་ཐོབ་སྟེ་ ག་ཅི་
ཡང་ཧ་གོ་ཚུགས་པའི་ མི་ཚེ་འདི་ནང་ལུ་ ཤུལ་མར་ ལས་ངན་པའི་ སྡུག་བསྔལ་མོང་མ་དགོཔ་ཅིག་ འབད་ནིའི་མན་ོ
བསམ་བཏང་སྟེ་ ལཱ་ཟོགཔ་ཚུ་སྤངས་ཞིན་ན་ ལེགས་ཤོམ་ཙང་ཙང་འབད་ནིའི་ མནོ་བསམ་གཏང་དགོཔ་ཨིན། 
 

ལཱ་ཟོགཔ་མ་འབད་ཟེརཝ་ད་ ཆོས་ཀྱི་ནང་ལས་ཐནོ་མི་གི་ སོྲག་གཅོད་པ་དང་ མ་བྱིན་པར་ལེན་པ་ལ་སོགས་པའི་ མི་དགེ་
བ་བཅུ་སྤང་ནི་ རྐྱངམ་གཅིག་གིས་མ་དོ་བར་ དཔེར་ན་ གཞུང་གི་ཕྱག་ཞུ་མི་ཅིག་ལུ་ཆ་བཞག་པ་ཅིན་ རང་གི་དབང་ཚད་
ནང་ཡོད་པའི་གཞུང་དང་མི་མང་གི་རྒྱུ་དངུལ་ཚུ་ རྒྱལ་ཁབ་དང་གཞུང་གི་ལཱ་དོན་ལུ་ འགྱོ་དགོཔ་བདེན་བདེན་དེ་རང་མ་
གཏོགས། རང་དོན་ལུ་གཞུང་གི་གནང་བ་ ཡོད་མི་གིས་མ་ཚད་པའི་ གཡོ་སྒྱུ་ཁྲམ་གསུམ་དང་ ས་གསང་གི་ཐོག་ལས་ ཟ་
སོད་འབད་ནི་དང་ ཐ་ན་གཞུང་གི་རྒྱུ་ལུ་ འཛེམ་ཟོན་བག་གསུམ་མེད་པར་ ག་མནོཝ་སྦེ་ འཕྲོ་བརླག་གཏང་ནི་ཚུ་ ག་ར་
ལས་རྒྱུ་འབྲས་མེད་པའི་ལཱ་ཨིན། དེ་ཚུ་སྤང་ནིའི་མན་ོབསམ་བཏང་སྟེ་ གཞུང་གི་རྒྱུ་ལུ་ རང་གི་སྒེར་གྱི་ རྒྱུ་ལས་ཕངས་པའི་ 
བསམ་པ་བསྐྱེད་དེ་འབད་བ་ཅིན་ གཞུང་དང་རྒྱལ་ཁབ་ལུ་ ཐ་དམ་ཚིག་དང་ལས་རྒྱུ་འབྲས་བསྟེན་ཏེ་ ཕྱག་ཞུ་མི་འབད་
བརྩིཝ་ཨིན། 
 

དེ་བཟུམ་ཅིག་འབད་ རོགས་ཡོད་པ་ལུ་ མིག་ཏོ་ཚ་བའི་ཕྲག་དོག་དང་ དགའ་བའི་མི་ལུ་གནོད་སེམས་བསྐྱེད་དེ་ ལཱ་བ་ངན་
པ་བརམ་ནི་དང་ ཉེ་རིང་ཆགས་སང་ཕྱོགས་རིས་འབད་དེ་ སྤྱི་དོན་གྱི་ལཱ་དང་བ་བ་ཚུ་ནང་ལུ་ དགའ་མི་ཚུར་འཐེན་ མ་
དགའ་མི་ཕར་ཕུད་རྐྱབ་སྟེ་ ཕྲང་སྟེ་མ་འབད་མི་ཚུ་ ག་ར་ལས་རྒྱུ་འབྲས་མེད་པའི་ ལཱ་ཨིནམ་ལས་སྤང་དགོཔ་ཨིན། 
 
 

གཞན་ཡང་ ལས་རྒྱུ་འབྲས་ཟེར་མི་འདི་ ཐ་ན་རང་གི་རྒྱུ་དངུལ་ ཟ་ཆས་ བཀབ་གོ་ཚུ་རང་ཨིན་རུང་ ཡོད་པ་གིས་ཕན་ 
མེད་པ་གིས་གནོད་ཟེར་བའི་ དཔྱེ་གཏམ་བཟུམ་ རང་བཞིན་བྱེལ་མེད་ཀྱི་ བར་གཏརོ་དང་ཆུ་ཟོས་མ་བཏང་པར་ རང་གིས་
མ་རོགས་པའི་ལྷག་མཇུག་འདི་གིས་ མི་གཞན་ལུ་ཕན་ནི་ཨིན་པའི་ མནོ་བསམ་གཏང་ནི་ཚུ་ ལས་རྒྱུ་འབྲས་བརྩི་བའི་ བོླའོ་
ཨིནམ་ལས་ག་ར་འབད་རུང་ དུས་རྟག་པར་རྒྱུན་དུ་ དེ་བཟུམ་མའི་ མནོ་བསམ་བཏང་སྟེ་ ལཱ་འབད་ནི་དེ་ འབྲུག་ཆོས་
ལྡན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ མིང་དནོ་མཐུན་པའི་ ཁྱད་ཆོས་ངོ་མ་ཅིག་ཨིན། 
 
འགོ་ལུ་དྲི་བ་༥ བཀོད་ཡདོ་མི་ག་རའི་ལན་བྲིས།         སྐུགས་༥x༣=༡༥། 
 

  ༡-  ལས་རྒྱུ་འབྲས་ཟེར་མི་འདི་ ག་ཅི་ལུ་སབ་ཨིན་ན་? འདི་ལུ་ཁྱོད་ཀྱིས་ཡིད་ཆེས་ཡོད་ག་མེད་? ག་ཅི་འབད་? 
 

  ༢-  མི་ལ་ལུ་ཅིག་སྡིག་པའི་ལཱ་འབད་ཡི་རང་ ཡར་རྒྱས་འགྱོ་ཡོད་རུང་ ག་ཅི་འབད་སྡུག་བསྔལ་མ་མོངམ་ཨིན་ན་? 
 

  ༣- ལས་ཀྱི་རྣམ་སྨིན་མ་མོང་པར་ལུས་ནིའི་གོ་སྐབས་སྤུ་ལས་རང་མེད་མི་འདི་མོང་མ་དགོཔ་ག་དེ་སྦེ་བཟ་ོདགོཔ་ཨིན་ན? 
 

  ༤-  ཁྱོད་ཀྱིས་ ལས་རྒྱུ་འབྲས་ཀྱི་སྐོར་ལས་ ཧ་གོ་མི་དང་ མ་གོ་མི་གཉིས་ལུ་ ཁྱད་པར་ག་དེ་སྦེ་ར་མཐངོམ་མས་གོ་? 
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  ༥-  ལཱ་ཟོགཔ་མ་འབད་ཟེརཝ་ད་ ཆོས་ཀྱི་ནང་ལས་ཐོན་མི་གི་ མི་དགེ་བ་བཅུ་སྤང་ནི་རྐྱངམ་གཅིག་གིས་མ་དོ་བའི་ 
ལཱ་ ཟོགཔ་གཞན་ཡང་ག་ཅི་ར་ཡོདཔ་ཨིན་ན་ བཅུད་བསྡུས་ཏེ་བཀོད། 
 

དྲི་བ་དྲུག་པ།                       སྐད་སྒྱུར།                     སྐུགས་༡༥། 

འོག་ལུ་ཨིང་ལིཤ་ནང་བཀོད་ཡོད་མི་དོན་ཚན་འདི་ རངོ་ཁའི་ནང་ གོ་དོན་ཚངམ་འབད་སྐད་སྒྱུར་འབད།  

Reading habit among the Bhutanese in general has always been a wanting practice. Active 

reading habit among the population is not only desirable but also critical at a time when the 

economy is knowledge and information based. Lack of reading habit and skills in the students 

adversely affect their overall academic performance and acquisition of knowledge.  

Realising the importance of reading culture, and to promote it, among all sections of 

Bhutanese society, the National Reading Programme is envisioned to be launched. 

During the State of Nation Report to Parliament on 19th June, 2014, the Honourable Prime 

Minister highlighted various educational initiatives to be pursued one of which is 

“…developing a national reading strategy so that we can inculcate a healthy reading habit. I 

am pleased to declare 2015 as the National Reading Year to celebrate the 60th Birth 

Anniversary of His Majesty the Forth Druk Gyalpo”. Subsequently, Hon’ble Prime Minister 

Tshering Tobgay instructed the Royal Education Council, to frame a National Reading 

Programme. 

 

བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས། 


