
 
 

ཟུར་སྦྲགས་ ༦ པ ༼ཀ༽ མ་ིསྡེ་དང་མཐའ་འཁརོ་བརྟག་དཔྱད་དཔ་ེགཞ།ི 
སྔོ་ལྗང་གནམ་གཤསི་མ་དངུལ་ག་ིགྔོས་འཆར། 

 

ལས་འགུལ་ག་ིམིང་། འབྲུག་ལུ་ གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགྔོད་ཀ་ིབསྐྱར་གསོའི་ རྒྱབ་སྐྱྔོར་དང་ སོ་ནམ་ལས་སྡེ་ནང་ལུ་འགྱུར་བ།  

 

འཛམ་གིང་སི་ཚོགས་གོང་འཕེལ་ལས་རིམ་གསི་ འབྲུང་གཞུང་དང་ མཉམ་འབྡེལ་ཐོག་ལས་ འབྲུག་ལུ་ གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགྔོད་ཀ་ི

བསྐྱར་གསོའི་ རྒྱབ་སྐྱྔོར་དང་ སོ་ནམ་ལས་སྡེ་ནང་ལུ་འགྱུར་བ་ཟྡེར་བའི་ ལས་འགུལ་གྔོས་འཆར་བཟྔོ་སྡེ་ཡོད། ལས་འགུལ་འདི་གིས་ རྒྱ་

ཆེ་བའི་དཔལ་འབྔོར་ ཡར་སྡེལ་གཏང་ནི་དང་གཅིག་ཁར་ གནམ་གཤསི་འགྱུར་བགྔོད་དང་ མཐུན་འགྱུར་བཟྔོ་ནིའི་དོན་ལུ་ སོ་ནམ་ལས་

སྡེའི་ འཕྲལ་མཁོ་དང་ གཙོ་རིམ་ཚུ་ སྒྲུབ་ཚུགསཔ་ཨིན།  

 

ལས་འགུལ་འགྡེལ་བཤད། ལས་འགུལ་གི་དམིགས་ཡུལ་དེ་ཡང་ འབྲུག་ལུ་ སོ་ནམ་ལས་སྡེ་ནང་ལུ་ གནམ་གཤསི་འགྱུར་བགྔོད་ཀི་གནོད་

པ་ བསྐྱར་གསོའི་ནུས་ཤུགས་ ཡར་སེང་དོན་ལུ་དང་ ལས་འགུལ་དེ་ གྲུབ་འབས་གསུམ་གི་ཐོག་ལུ་ བཟྔོ་སྡེ་ཡོད། 

 

• སོ་ནམ་ཐོན་སྐྱྡེད་ལུ་རྒྱབ་སྐྱྔོར་དོན་ལུ་ ཡར་དྲག་ཅན་གི་ཆུ་དང་སའི་འཛནི་སྐྱྔོང་། 

• ཁྔོམ་ཁར་ལྔོད་ཚུགས་ནི་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱྔོར་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ གནམ་གཤསི་ཀི་གནོད་པ་ཐུབ་པའི་ འཁོར་ལམ་གི་གཞི་རྟྡེན་མཁོ་ཆས། 

• སོ་ནམ་ག་ིའཚོ་བའི་གནས་སངས་ཡུན་བརྟན་ རྒྱབ་སྐྱྔོར་དོན་ལུ་ གནམ་གཤིས་ཀི་གནོད་པ་ཐུབ་པའི་ ལོ་ཐོག་གི་གདམ་ཁ་དང་ ལོ་

ཐོག་བཏབ་ནིའི་ཟླ་ཐོ།  

 

བརྟག་དཔྱད་ཀི་བསམ་འཆར། ལས་འགུལ་འདི་ འཛམ་གིང་སི་ཚོགས་གོང་འཕེལ་ལས་རིམ་ག་ི མི་སྡེ་དང་མཐའ་འཁོར་བརྟག་དཔྱད་ཀི་

དྲན་ཐོ་ལག་ལནེ་ཐོག་ལས་ བརྟག་དཔྱད་འབད་ཡི། ལས་འགུལ་ལུ་ ཉནེ་ཁ་དག་པ་ཅིག་ཡོད་རུང་ འབྱུང་འགྱུར་ཟྡེར་འབྱུང་ནིའི་གོ་སྐབས་



དང་ གནོད་པ་ཚུ་ དམའ་སུ་ཅིག་འདུག། ཉེན་ཁ་ཆུང་ཀུ་དག་པ་ཅིག་ཡདོ་རུང་ དེ་ཚུ་ མར་ཕབ་རྐྱབ་ཚུགས་མི་ཨིན། སང་ཚུགས་མི་ཨནི་

པ་ཅིན་ དེ་གི་དོན་ལུ་ མར་ཕབ་དང་ འཛིན་སྐྱྔོང་ཐབས་ལམ་ཚུ་ ལས་འགུལ་བཟྔོ་བཀོད་ནང་བཙུགས་ཏེ་ཡོད། གནད་དོན་ལེ་ཤ་ ངོས་

འཛིན་འབད་ཡོདཔ་བཞིན་དུ་ ལས་འགུལ་འདི་གི་ སིར་བཏང་གི་ ཉེན་ཁའི་དབྡེ་ཁག་དེ་ བར་མ་ཨིན། 

 

ཟུར་སྦྲགས། མ་ིསྡེ་དང་མཐའ་འཁོར་བརྟག་དཔྱད་དཔ་ེགཞི། 

 

མི་སྡེ་དང་མཐའ་འཁོར་བརྟག་དཔྱད་སྙན་ཞུའི་ ཆ་ཤས་ཅིག་ཨིན་མི་ གེ་ར་བཀང་ཡོད་པའི་དཔེ་གཞི་དེ་ ལས་འགུལ་ཡིག་ཆ་དང་ མཉམ་

སྦྲགས་སྡེ་བཙུགས་དགོ། མི་སྡེ་དང་ མཐའ་འཁོར་བརྟག་དཔྱད་ཀི་བ་བའི་གནད་སྔོད་དང་ དྲི་བ་༦ གི་ལན་རྐྱབ་ནིའི་ ལམ་སྔོན་དོན་ལུ་ 

ལག་ཆས་ཆ་ཚན་(toolkit)ནང་ལུ་གཟིགས་གནང་། 

 

ལས་འགུལ་བརྡ་དོན།  

༡༽ ལས་འགུལ་གི་མིང་།  འབྲུག་ལུ་ གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགྔོད་ཀ་ིབསྐྱར་གསོའི་ རྒྱབ་

སྐྱྔོར་དང་ སོ་ནམ་ལས་སྡེ་ནང་ལུ་འགྱུར་བ། 

༢༽ ལས་འགུལ་གི་ཨང་གངས། ༥༧༧༧ 

༣༽ ཆགས་གནས།༼འཛམ་གིང/ལུང་ཕྔོགས/རྒྱལ་ཁབ༽  འབྲུག། ཨེ་ཤི་ཡ་དང་པེ་སི་ཕིག།  

 

     བམ་ཚན་ ཀ་པ། མི་སྡེ་དང་མཐའ་འཁོར་ག་ིཡུན་བརྟན་ རྩ་བརྟན་བཟྔོ་ནིའི་དོན་ལུ་ གལ་ཆེ་བའི་གཞི་རྩ་ཚུ་ མཉམ་བསྡེབས། 

 

དྲི་བ་༡ པ། ལས་འགུལ་འདི་གིས་ མི་སྡེ་དང་མཐའ་འཁོར་ག་ིཡུན་བརྟན་ རྩ་བརྟན་བཟྔོ་ནིའི་དོན་ལུ་ གལ་ཆེ་བའི་གཞི་རྩ་ཚུ་ ག་དེ་སྡེ་ 

མཉམ་བསྡེབས་འབདཝ་སྔོ? 

འྔོག་ལུ་ཡོད་པའི་ས་སྔོང་ནང་ལུ་ ལས་འགུལ་འདི་གིས་ འགྔོ་བ་མིའི་ཐབོ་དབང་ལུ་གཞི་བཞག་པའི་ཐབས་ལམ་དེ་ གེ་ར་གིས་ངོས་ལེན་

ཡོད་པའི་ གཙོ་དོན་ཅིག་ལུ་ ག་དེ་སྡེ་ བཟྔོ་ན་ིཨིན་ན་ མདོར་བསྡུས་ཏ་ེབཀོད། 



འགྔོ་བ་མིའི་ཐབོ་དབང་འདི་ འབྲུག་གི་ རྩ་ཁིམས་ཆེན་མྔོ་གིས་ ཉེན་སྐྱྔོབ་འབད་དེ་ཡོད། ཐོབ་དབང་དེ་ཚུ་སྔོད་ན་ིདེ་ གོང་འཕེལ་དོན་ལུ་ 

ཐབས་ལམ་ཡོངས་རྔོགས་ཚུད་པའི་ ཡུན་བརྟན་གོང་འཕེལ་གི་ཐབས་ལམ་དང་ དཔལ་འབྔོར་མིན་པའི་བདེ་སྐྱིད་ལུ་ཡང་ གལ་གནད་

འདྲ་མཉམ་བིན་མི་ རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛོམས་ སྒྲུབ་ཐབས་ལུ་ མྡེད་ཐབས་མྡེད་པའི་ ཆ་ཤས་ཅིག་སྡེ་ བརིྩ་འཇོག་འབད་

དེ་ཡོད།  

ལས་འགུལ་བཟྔོ་བཀོད་དེ་ འགྔོ་བ་མིའི་ཐོབ་དབང་དང་འབྡེལ་བའི་ རྩ་ཁིམས་ཅན་ག་ིའགན་དབང་དང་ མཐུནམ་མ་ཚད་ དངོས་ཟྔོག་

དང་ ཞབས་ཏོག་ཕུལ་ནི་ནང་ལུ་ འགྔོ་བ་མིའི་ཐོབ་དབང་ལུ་གཞི་བཞག་པའི་ ཐབས་ལམ་ཚུ་ ལག་ལནེ་འཐབ་ནི་ཨནི། འབྲུག་ལུ་ 

སིར་བཏང་གི་ དབུལ་ཕོངས་ཀི་ཚད་གཞི་དེ་ མར་འབབ་སོང་ཡོད་རུང་ དབུལ་ཕོངས་དེ་ གྔོང་གསེབ་ནང་ལུ་ འཕྲྔོ་མཐུད་དེ་འབྱུངམ་

ཨིན། སོ་ནམ་དེ་ འཚོ་བའི་གནས་སངས་ཡོངས་བསྔོམས་ལས་ བརྒྱ་༦༠ དེ་ཅིག་དང་ དེ་ཡང་ མང་ཤོས་ར་ རང་འཚོ་ཙམ་དང་ ཁེ་

སང་ཆུང་ཀུ་ཨིན། ལས་འགུལ་བར་ཞུགས་ཡོད་པའི་ ས་ཁོངས་གདམ་ཁ་རྐྱབ་པའི་སྐབས་་ལུ་ གནད་དོན་ཚུ་ བརིྩ་འཇོག་འབད་དེ་

ཡོདཔ་ད་ དེ་ཡང་ དབུལ་ཕོངས་ཀི་ཚད་གཞི་མཐོ་སུ་ཡོད་མི་དང་ གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགྔོད་ཀི་ཉེན་ཁ་ སོ་ནམ་ཐནོ་སྐྱྡེད་ཡར་སེང་གི་

འྔོས་འབབ་ཚུ་ཡང་ བརིྩ་འཇོག་འབད་དེ་ཡོད། འདི་ གྔོང་གསེབ་དཔལ་འབྔོར་གོང་འཕེལ་ལས་རིམ་དང་ མཐུནམ་མ་ཚད་ འབྲུག་གི་

ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་༡༡ པ་གིས་ ཉེན་ཁ་ཆེ་བའི་ཟ་ཚང་འདི་ཚུ་ལུ་ ཟ་འཐུང་ཉེན་སྲུང་གི་དཀའ་ངལ་བསལ་ནི་ བཀྡེས་སྐྔོམ་ ཟས་བཅུད་

མ་ལང་མ་ི དེ་ལས་ དབུལ་ཕོངས་བསལ་ནིའི་ དམིགས་གཏད་བསྐྱྡེདཔ་ཨིན། ལས་འགུལ་འདི་གིས་ ཉེན་ཁ་ཡོད་པའི་མི་སྡེ་ཚུ་གིས་ 

ཆུ་ལག་ལེན་པའི་མཐུན་ཚོགས་ ས་ཆ་ཡུན་བརྟན་འཛིན་སྐྱྔོང་ འཁོར་ལམ་ལག་ལནེ་པའི་སྡེ་ཚན་ཚུ་ནང་ འབྡེལ་གཏོགས་དང་ བཀོད་

ཁྱབ་ཀི་ལཱ་འགན་འབག་ཚུགས་ནི་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱྔོར་འབད་ནི་དང་ ཡར་དྲག་ཅན་གི་ཆུ་དང་ས་ཆའི་འཛིན་སྐྱྔོང་དོན་ལུ་ གྔོས་ཐག་གཅད་ནིའི་

གནས་སངས་སྔོད་ཐབས་ལུ་ སིག་མཐུན་དང་ མི་སྡེའི་སོན་རིགས་ཐོན་སྐྱྡེད་ལམ་ལུགས་ནང་ འབྡེལ་གཏོགས་དང་ བཀོད་ཁྱབ་ཀི་ལཱ་

འགན་འབག་ནི་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱྔོར་འབད་ནི། ད་རུང་ ནད་འབུབ་དང་ གནམ་གཤིས་ཀི་གནོད་པ་ཐུབ་མ་ིདང་ ཐོན་ཤུགས་ཆེ་བའི་འབྲུ་སྣ་ 

ངོ་སྔོད་ཐོག་ལས་ འབྲུ་སྣ་སྣ་མང་བཟྔོ་མ་ིདེ་གིས་༼ཀར་ མྔོན་བྱཱ་ འབྲུ་སྣ་ཆུང་བ༽ ཁེ་ཕན་ཐོབ་མི་ཚུ་ལུ་ ཆུམ་ལུ་བརྟྡེན་ནི་ མར་ཕབ་

རྐྱབ་ནི་དང་ ཟས་བཅུད་ཉུང་པའི་སྐྱྔོན་དང་ གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགྔོད་བཟུམ་མའི་གནོད་པ་ཚུ་བསལ་ཚུགས། ཁིམས་ཀི་རིང་ལུགས་

དང་ ལས་འགུལ་བར་ཞུགས་ཚུ་གི་ འགན་འཁི་ཡར་སྡེལ་གཏང་ནིའི་དོན་ལུ་ ཉེན་ཁ་ཡོད་པའི་མི་སྡེ་ལུ་ ཧྡེ་མ་ལས་ མཐོང་མ་ཚུགས་

པའི་ གནོད་པ་ཐོན་པའི་སྐབས་ལུ་ སིག་མཐུན་དང་ སིག་ཡངས་ཀི་ ཉོགས་བཤད་སེལ་ཐབས་ལམ་ལུགས་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ཨནི།  

ལས་འགུལ་འདི་གིས་ ཕོ་མྔོའི་འདྲ་མཉམ་དང་ ཨམ་སྲུའི་དབང་ཆ་བིན་ནི་ ག་དེ་སྡེ་ ཡར་དྲག་གཏང་ནི་ཨནི་ན་ མདོར་བསྡུས་ཏེ་ 

འགྡེལ་བཤད་རྐྱབ། 



ཕོ་མའི་འདྲ་མཉམ་དང་ དབང་ཆ་བིན་ནི་དེ་ འབྲུག་གི་རྩ་ཁིམས་ཆེན་མྔོ་གིས་ རྩ་བརྟན་བཟྔོ་ཡོདཔ་ད་ དེ་གིས་ འབྲུག་མི་གེ་ར་གིས་ 

གཞི་རྟྡེན་ཐོབ་དབང་དེ་ ཁིམས་ཀི་འྔོག་ལུ་ག་ར་ འདྲ་མཉམ་ཨིནམ་དང་ དོན་སིན་ཅན་ག་ིཁིམས་ཀི་ཉེན་སྐྱྔོབ་ཐོབ་རིམ་ཡོདཔ་ལས་ 

རིགས་རུས་ ཡང་ན་ ཕོ་མྔོ་ སྐད་ཡིག་ ཆོས་ལུགས་ སིད་དོན་ ཡང་ན་ གནས་འབབ་གཞན་ལུ་བརྟྡེན་ཏེ་ ཕྔོགས་རིས་ཕྡེ་ནི་མྡེད་

པའི་ འགན་ཁག་སྔོདཔ་ཨིན། སོ་ནམ་ཐོན་སྐྱྡེད་དང་ ཚོང་འབྡེལ་གི་ལཱ་མང་ཤོས་ར་ ཕོ་སྐྱྡེས་དང་ཨམ་སྲུ་གཉིས་ཆ་ར་གིས་འབདཝ་

ཨིན། ཨིན་རུང་ཚོད་བསྡེ་འཛུགས་སྐྱྔོང་དང་ ཚོང་འབྡེལ་དེ་ ཨམ་སྲུ་ཚུ་གིས་འབད་དོ་ཡོདཔ་ད་ ཞིང་རྔོ་ནི་ ཨ་ལཱན་ཅི་ འཛུགས་སྐྱྔོང་

དང་ཚོང་འབྡེལ་ཚུ་ ཕོ་སྐྱྡེས་ཀིས་འབདཝ་ཨིན། ཨམ་སྲུ་ཚུ་གིས་ མང་ཤོས་ར་ གཡུར་མ་རྐྱབ་ནི་དང་ འབ་གི་ལྕངམ་བཙུགསཔ་ཨིན། 

ད་རུང་ ཨམ་སྲུ་ཚུ་གིས་ འབྲུ་སྣ་ ཚོད་བསྡེ་ ཤིང་འབས་ སྔོ་ནོར་ཐནོ་སྐྱྡེད་༼ཨམོ་ དར་ཚིལ་ མར་༽ ཚོང་འབྡེལ་འཐབ་ནི་དང་ 

ཁིྱམ་ནང་བཟྔོ་བའི་ཐོན་སྐྱྡེད་ཚུ་བཟྔོ་སྔོར་འབད་དོ་ཡོདཔ་བཞིན་དུ་ ཨམ་སྲུ་ཚུ་གིས་ ཐོན་སྐྱྡེད་འབད་ན་ིལས་ ཚོང་འབྡེལ་ཚུན་ཚནོ་ 

འབྡེལ་གཏོགས་འབད་བའི་ གསལ་སྔོན་འབདཝ་མ་ཚད་ སོ་ནམ་ཞིང་ལཱ་ནང་ ཨམ་སྲུ་གིས་ལཱ་འབད་ནི་ ཡར་སེང་འགྔོ་བའི་བརྡ་

མཚོན་སྔོནམ་ཨིན།  

ཨམ་སྲུ་ཚུ་གིས་ ཆུ་དབོག་ན་ིདང་ ཕོ་སྐྱྡེས་ཚུ་གིས་ ཞིང་ཆུ་་འཐེན་ན་ིདང་ རྩ་ཆག་བརིྩས་ཏེ་ ཐབ་ཤིང་འཐུ་ནི་དང་ ནོར་ལུ་ རྩྭ་ཆག་

བིནམ་ཨནི། ཨམ་སྲུ་གིས་ བཞྡེས་སྔོ་བཟྔོ་ནི་བརིྩས་ཏ་ེ ཟ་ཚང་གི་ འཕྲྔོས་བསྡེན་ལུ་ འབྡེལ་གཏོགས་ཤུགས་འབདཝ་ཨནི། ཕོ་མྔོའི་

དབྡེ་དཔྱད་དང་འཁིལ་བ་ཅིན་ མ་ིསྡེའི་སིད་འབྡེལ་ལཱ་རིགས་ནང་ ཨམ་སྲུ་ཚུ་ལུ་ ལཱ་འགན་ཉུང་སུ་ལས་བརྒལ་མྡེདཔ་ཨནི་མས། ས་

གནས་ཀི་གནས་རིམ་ནང་ལུ་ ཨམ་སྲུ་གི་ཕན་འདེབས་ ཡར་སེང་འགྔོ་དོ་ཡོད་རུང་ ཤེས་ཡོན་ཆུངམ་ལས་ གོ་གནས་ཡར་འཛེགས་ནི་

ལཱ་ཁག་འདུག།  

ལག་ལེན་དངོས་བསར་གི་ ཕོ་མྔོའི་དགོས་མཁོ་དང་ གཙོ་རིམ་ཡང་ འཐུང་ཆུ་དང་ཞིང་ཆུ་ སོན་དང་ལྕངམ་ སོ་ནམ་ལག་ཆས་ རི་

དྭགས་སེམས་ཅན་བཙན་འཛུལ་བཀག་ཐབས་དོན་ལུ་ གྔོག་མྡེ/ཉིན་དྲྔོད་ཀི་རཝ་ ཤེས་རིག་དང་ ཚོང་རིག་རིག་རྩལ་ཚུ་ ངོས་འཛིན་

འབད་དེ་ཡོད། ལས་འགུལ་འདི་གིས་ ཨམ་སྲུ་ཚུ་གིས་ ཆུ་ལག་ལེན་པའི་མཐུན་ཚོགས་དང་ ས་ཆ་ཡུན་བརྟན་འཛིན་སྐྱྔོང་ འཁོར་

ལམ་ལག་ལནེ་པའི་སྡེ་ཚན་ དེ་ལས་ སིག་མཐུན་དང་སིག་ཡངས་ཀི་སནོ་ཐོན་སྐྱྡེད་ལམ་ལུགས་ཚུ་ནང་ ངོ་ཚབ་འབད་ནི་དང་ གྔོས་ཐག་

གཅད་ནིའི་ལཱ་འགན་འབག་ནི་ནང་ རྒྱབ་སྐྱྔོར་འབད་དེ་ གྔོས་ཐག་གཅད་ནི་དང་ ཁེ་ཕན་རུབ་སྡེ་སྔོད་ནིའི་ གོ་སྐབས་བཟྔོཝ་ཨིན། 

སྔོ་ལྗང་གནམ་གཤིས་མ་དངུལ་གིས་ ལས་འགུལ་ས་ཁོངས་ནང་ ད་ལྔོ་ཡོད་པའི་ མཉམ་ལས་ཚོགས་སྡེ་༢༥ དང་ མི་སེར་སོ་ནམ་

པའི་སྡེ་ཚན་༧༤ ལུ་ འཕྲུལ་རིག་གི་རྒྱབ་སྐྱྔོར་བིན་ནི་དང་ དགོས་མཁོ་ཡོད་ས་ལུ་ འཚོ་བའི་གནས་སངས་སྡེ་ཚན་གསརཔ་བཟྔོ་ཐོག་

ལས་ གནས་གོང་ཁ་སྐྔོང་བཀལ་འྔོང་། སྔོ་ལྗང་གནམ་གཤསི་མ་དངུལ་གིས་ ཨམ་སྲུ་དང་ བུམྔོ་ བུཚ་ དེ་ལས་ གྔོང་གསེབ་ཀ་ིལཱ་

གཡོག་མྡེད་པའི་ན་གཞྔོན་ཚུ་ལུ་ འབྲུག་ཚོང་དང་བཟྔོ་གྲྭའི་ཚོགས་སྡེ་དང་མཉམ་འབྡེལ་ཐོག་ལུ་ ཚོང་ལཱ་དང་ ཚོང་འབྡེལ་གོང་འཕེལ་གི་



རིག་རྩལ་ནང་ལུ་ ལྕྔོགས་གྲུབ་གོང་འཕེལ་གཏང་སྡེ་ གྔོང་གསེབ་ཀི་ཨམ་སྲུ་ཚུ་ ནང་འཁོད་དང་ རྒྱལ་སིའི་ཚོང་ལམ་དང་ མཐུད་ནིའི་

དམིགས་གཏད་བསྐྱྡེདཔ་ཨིན། འཐུས་ཤོར་མར་ཕབ་ཀི་ཐབས་ལམ་ཅིག་སྡེ་ ལྕྔོགས་གྲུབ་གོང་འཕེལ་ལས་རིམ་གསི་ ཨམ་སྲུ་དང་ ཕོ་

སྐྱྡེས་ཚུ་ སིག་མཐུན་དང་ སིག་མཐུན་མནི་པའི་གཙུག་སྡེ་ནང་ལུ་༼གཞུང་དང་ མཉམ་ལས་ཚོགས་སྡེ་ མི་སེར་སོ་ནམ་པའི་སྡེ་ཚན༽ 

ཤེས་ཡནོ་གི་བར་མི་སྡེ་ དབང་ཆ་བིན་ཏ་ེ མི་སྡེ་ནང་འགྱུར་བ་འབག་འྔོང་ནི་དང་ དེ་ལུ་བརྟྡེན་ཏ་ེ ལས་འགུལ་ཤུལ་གི་ཡུན་བརྟན་ ངེས་

གཏན་བཟྔོ་འྔོང་། ལས་འགུལ་བཟྔོ་བཀོད་དེ་གིས་ ལས་འགུལ་འདི་ འཛམ་གིང་སི་ཚོགས་གོང་འཕེལ་ལས་རིམ་གི་ ཕོ་མྔོའི་དབྡེ་རྟགས་

ནང་ལུ་ ཕོ་མྔོའི་ཚོར་ཤུགས་ཅན༼༢༽ ནང་ལུ་ ཚུད་ཐབས་ལུ་ ཁ་འཐོར་ཏེ་ཡོད་མི་ ཕོ་མྔོའི་བརྡ་སྔོན་དང་ གནས་སྡུད་ཚུ་ གོང་

འཕེལ་གི་ཚད་འཇལ་ནིའི་དོན་ལུ་ ལས་འགུལ་ག་ིདམིགས་ཡུལ་དང་ གྲུབ་འབས་ནང་ལུ་ བཙུགསཔ་ཨིན།  

མཐའ་འཁོར་གི་ཡུན་བརྟན་དེ་ ལས་འགུལ་འདི་གིས་ ག་དེ་སྡེ་ གནད་དོན་གཙོ་ཅན་ཅིག་བཟྔོ་དོ་ག་ མདོར་བསྡུས་ཏེ་ འགྡེལ་བཤད་

རྐྱབ། 

ལས་འགུལ་འདི་གིས་ ས་ཆ་ཡུན་བརྟན་འཛནི་སྐྱྔོང་གི་ཐབས་ལམ་ཡར་སེང་དང་ སོ་ནམ་དང་ཆུའི་གོང་འཕེལ་ནང་ལུ་ ཆུའི་འཆར་

དངུལ་ རིྩས་ཁ་ལེགས་ཤམོ་འྔོང་ཐབས་ལུ་ ཆུ་རབ་འདམ་རབ་ཀི་འཛནི་སྐྱྔོང་ལམ་སྔོན་བཟྔོ་ཐོག་ལས་ ཆུ་དང་ས་ཆ་ཡུན་བརྟན་ལག་

ལེན་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱྔོར་འབད་ནི། རང་བཞིན་ག་ིས་ོནམ་ཞིང་ལཱ་ ཡར་སྡེལ་དེ་གིས་ ཆུའི་རྐ་བཙོག་པ་བཟྔོ་མི་ རས་སྔོར་ལྡན་པའི་འབུབ་

སན་ལག་ལནེ་ མར་ཕབ་རྐྱབ་སྡེ་ ས་དང་ཆུ་རྐ་ཚུ་ སྐྱྔོན་མྡེདཔ་སྡེ་བཞག་ནི་ལུ་ ཕན་ཐོགས་འྔོང་།  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     བམ་ཚན་༢ པ། མི་སྡེ་དང་མཐའ་འཁོར་གི་ཉནེ་ཁ་ ངོས་འཛིན་དང་འཛིན་སྐྱྔོང་། 

 

དྲི་བ་༢ པ། མི་སྡེ་དང་མཐའ་

འཁོར་གི་ འྔོས་འབབ་ཡོད་

པའི་ཉེན་ཁ་ག་ཅི་སྔོ?སེམས་

ཁར་བཀལ། མཉམ་སྦྲགས་༡ 

པའི་ ཉེན་ཁ་བརྟག་དཔྱད་དྲན་

ཐོ་༼ལན་གསལ་༼ཨནི་༽ 

ལུ་གཞི་བཞག་སྡེ༽ ནང་ལུ་ 

ངོས་འཛིན་འབད་བའི་ མི་སྡེ་

དང་མཐའ་འཁོར་གི་ཉེན་ཁ་ 

མདོར་བསྡུས་ཏ་ེ འགྡེལ་

བཤད་རྐྱབ། མཉམ་སགས་༡ 

པ་ནང་ ཉེན་ཁ་ངོས་འཛིན་

འབད་དེ་མྡེད་པ་ཅནི་ ༼ཉནེ་

ཁ་ངོས་འཛིན་འབད་དེ་མིན་

འདུག་༽ཟྡེར་ བརྡེད་ཐོ་

བཀོད་དེ་ དྲི་བ་༤ ལུ་སོང་

སྡེ་ ༼ཉེན་ཁ་དམའ་བ་

༽གདམ་ཁ་རྐྱབ། ཉེན་ཁ་ཆུང་

བའི་ལས་འགུལ་དོན་ལུ་ དྲི་

བ་༥ པ་དང་ ༦ པ་ མིན་

དགོ།  

དྲི་བ་གསུམ་པ། འྔོས་འབབ་ཡོད་པའི་ མི་སྡེ་དང་མཐའ་

འཁོར་གི་ཉེན་ཁའི་ གལ་གནད་ཀི་གནས་རིམ་ག་ཅི་སྔོ? 

སེམས་ཁར་བཀལ། དྲི་བ་༦ པའི་ལན་ མ་རྐྱབ་པའི་ཧྡེ་

མ་ དྲི་བ་༤ པ་དང་༥ པའི་ལན་རྐྱབ།  

དྲི་བ་༦ པ། འྔོས་འབབ་ཡོད་པའི་གནོད་

པ་༼གལ་གནད་བར་མ་དང་ མཐོ་བ་

ཡོད་པའི་ཉེན་ཁ་༽ སེལ་ཐབས་ལུ་ མ་ི

སྡེ་དང་མཐའ་འཁོར་གི་དབྡེ་ཞིབ་ ག་

བཟུམ་འགོ་འདྲྡེན་འཐབ་ཅ་ིག་ ཡང་ན་ 

ག་ཅི་དགོཔ་འདུག? 



ཉེན་ཁའི་འགྡེལ་བཤད།  གནོད་པ་དང་

འབྱུང་འགྱུར། 

༼༡-༥༽  

གལ་

གནད།༼དམའ་

བ་ བར་མ་ 

མཐོ་བ༽  

བསམ་འཆར།  ལས་འགུལ་བཟྔོ་བཀོད་ནང་ བཀོད་དོ་

བཟུམ་སྡེ་ དབྡེ་ཞིབ་དང་ འཛིན་སྐྱྔོང་

ཐབས་ལམ་ག་ིའགྡེལ་བཤད། མཐའ་

འཁོར་དང་མི་སྡེའི་དབྡེ་ཞིབ་ཀི་བ་བའི་

གནད་སྔོད་ ཡང་ན་ ཐབས་བྱུས་ཅན་གི་

མཐའ་འཁོར་དང་མི་སྡེའི་དབྡེ་ཞིབ་དགོ་པ་

ཅིན་ འྔོས་འབབ་ཡོད་པའི་གནོད་པ་དང་

ཉེན་ཁ་གེ་ར་ བརིྩ་འཇོག་འབད་དགོ། 

 

གཞི་རྩ་༣ པ། མཐའ་འཁོར་

ཡུན་བརྟན། 

གནས་ཚད་༡ པ། རང་

བཞིན་ཐོན་ཁུངས་འཛིན་སྐྱྔོང་ 

ཉམས་སྲུང་དང་ཡུན་བརྟན།  

འབྱུང་འགྱུར།༢ 

གནོད་པ།༣ 

དམའ་བ།  ཆུ་ལག་ལེན་དང་ 

དེ་དང་འབྡེལ་

བའི་གོང་འཕེལ་

༼དེ་ཡང་ ཞིང་

ཆུ༽ ཆུ་ལག་

ལེན་ཡུན་བརྟན་

འབྱུང་ཐབས་ལུ་ 

འཆར་དངུལ་དང་

འཁིལ་དགོ། དེ་

བཟུམ་སྡེ་ གོང་

གི་འཆར་གཞི་ཚུ་

ནང་ སྐྱྡེ་ལྡན་

གནས་སངས་

རིམ་ལུགས་ ཁ་

འཐོར་ནི་སངས་

ཆུ་ར་འདམ་རབ་འཛིན་སྐྱྔོང་ཐབས་ལམ་

གིས་ ལག་ལེན་ནང་ལུ་ ལམ་སྔོན་

འབད་ནི་གིས་མ་ཚད་ ཆུ་ར་འདམ་རབ་

ལུ་ གནོད་པ་མར་ཕབ་རྐྱབ་ནིའི་དོན་ལུ་ 

མ་འྔོངས་པའི་འཆར་གཞི་བརྩམ་ནི་ལུ་ 

ཕན་ཐོགས་འྔོང་།  



ཐབས་དང་ འཕྲྔོ་

མཐུད་དེ་གནས་

ཐབས་ལུ་ ཉེན་

ཁ་ཡོད་པའི་ ཆུ་

རབ་འདམ་རབ་

དང་ སྐྱྡེ་ལྡན་

གནས་སངས་

རིམ་ལུགས་ཚུ་ 

བརིྩ་འཇོག་འབད་

དགོ། 

གཞི་རྩ་༣ པ། མཐའ་འཁོར་

ཡུན་བརྟན།  

གནས་ཚད་༣ པ། མི་སྡེའི་

འཕྲྔོས་བསྡེན་དང་ ཉེན་སྲུང་ 

ལཱ་གི་གནས་སངས།  

 

འབྱུང་འགྱུར།༢ 

གནོད་པ།༣ 

དམའ་བ།  འཁོར་ལམ་བཟྔོ་

སྐྲུན་དང་འབྡེལ་

བའི་ལཱ་གིས་ མི་

གི་ཉེན་སྲུང་ལུ་

ཉེན་ཁ་

ཡོད།༼ལས་

གཡོགཔ་ཚུ་ལུ༽  

ད་ལྔོ་ཡོད་པའི་ བཟྔོ་སྐྲུན་དང་ བཟྔོ་

འདོན་ ས་གཏེར་དང་ཞབས་ཏོག་བཟྔོ་གྲྭ་

ནང་ལུ་ཡོད་པའི་ ལཱ་གཡོག་གི་འཕྲྔོས་

བསྡེན་དང་ ཉེན་སྲུང་གི་སིག་གཞི་ ལག་

ལེན་འཐབ་ནི་ཨནི། ལ་རྟྔོག་ཡར་སེང་

རྐྱབ་ནི་དེ་ ལས་འགུལ་གི་ཆ་ཤས་གལ་

ཅན་ཅིག་དང་ སྤུས་ཚད་ཅན་གི་བཟྔོ་སྐྲུན་

གིས་མ་ཚད་ ལཱ་གཡོག་གི་འཕྲྔོས་བསྡེན་

དང་ཉེན་སྲུང་ཡང་ སྒྲུབ་ཚུགསཔ་ངེས་

གཏན་བཟྔོ་ནི། 

གནས་ཚད་༧ པ། བཙོག་

གིབ་སྔོན་འགོག་དང་ ཐོན་

ཁུངས་ཀི་འཇོན་ཐངས།   

 

འབྱུང་འགྱུར།༢ 

གནོད་པ།༡ 

བར་མ། ས་ཆ་ཡུན་བརྟན་

འཛིན་སྐྱྔོང་དང་ 

འཁོར་ལམ་གི་ལཱ་

དང་འབྡེལ་བའི་ 

སྙིགས་རྔོ་དང་འབྡེལ་བའི་ཉནེ་ཁ་༼དཔེར་

ན་ ས་ཆ་ཡུན་བརྟན་འཛནི་སྐྱྔོང་དང་ 

གྡེན་རྩ་བརྟན་བཟྔོ་ནི༽ ཚུ་ འྔོས་འབབ་

ལྡན་པའི་ཐབས་ལམ་ཐོག་ལས་ མར་



ཉེན་ཁ་མྡེད་པའི་

ཕགས་སྙིགས་

དང་རག་རྔོ་ཐོན་

འྔོང་། ༼གྲུབ་

འབས་༢༽  

ཕབ་རྐྱབ་ནི། མཐའ་འཁོར་དང་མཐུན་

པའི་ འཁོར་ལམ་བཟྔོ་སྐྲུན་ག་ིཐབས་

ལམ་ཐོག་ལས་ འཁརོ་ལམ་བཟྔོ་སྐྲུན་

དང་འབྡེལ་བའི་ རག་རྔོ་ཚུ་ བསྡུ་ལེན་

འབད་དེ་ ངོས་འཛིན་འབད་བའི་ས་

ཁོངས་ནང་ བཀ་ོནི།  

  

དྲི་བ་༤ པ། སིར་བཏང་གི་ ལས་འགུལ་གི་ ཉེན་ཁའི་དབྡེ་ཁག་ ག་ཅི་སྔོ? 

 

གཅིག་གདམ་ཁ་རྐྱབ། ལམ་སྔོན་དོན་ལུ་ མཐའ་

འཁོར་དང་མི་སྡེའི་བརྟག་དཔྱད་ཀི་བ་བའི་གནད་སྔོད་

ལུ་ལ། 

 

བསམ་འཆར། 

  

ཉེན་ཁ་དམའ་བ། 

 
☐ 

 

 

ཉེན་ཁ་བར་མ།  

√ 

སིར་བཏང་གི་ཉེན་ཁའི་དབྡེ་ཁག་དེ་ བར་མ་

ཨིན། ཉེན་ཁ་མར་ཕབ་ཀ་ིཐབས་ལམ་ངོས་

འཛིན་འབད་དེ་ ལས་འགུལ་བཟྔོ་བཀོད་ནང་ 

བཙུགས་ཅི།  

ཉེན་ཁ་མཐོ་བ།  ☐  

 དྲི་བ་༥ པ། ཉེན་ཁ་དང་ ཉེན་ཁའི་དབྡེ་ཁག་ངོས་

འཛིན་ལུ་གཞི་བཞག་སྡེ་ དགོས་མཁོ་ག་བཟུམ་དེ་ 

 



མི་སྡེ་དང་མཐའ་འཁོར་བརྟག་དཔྱད་དང་ འབྡེལ་བ་

འདུག།  

 

འབྡེལ་བ་ཡོད་མ་ིགེ་ར་ཞིབ་དཔྱད་

འབད། 

 བསམ་འཆར།  

གཞི་རྩ༡ པ། འགྔོ་བ་མིའི་ཐོབ་དབང་།  

 
☐ 

 

 

གཞི་རྩ་༢ པ། ཕོ་མྔོ་འདྲ་མཉམ་དང་ 

ཨམ་སྲུ་ལུ་དབང་ཆ་བནི་ནི།  

 

☐  

༡༽ སྐྱྡེ་ལྡན་རིགས་སྣ་ཉམས་སྲུང་དང་ 

རང་བཞིན་ཐོན་ཁུངས་འཛིན་སྐྱྔོང་།  

 

 

 

 

 

√ 

• ཆུ་རབ་འདམ་རབ་ཀ་ིཐོ་གཞུང་དང་ 

ཆུ་རབ་འདམ་རབ་ཀ་ིའཛིན་སྐྱྔོང་

ལམ་སྔོན་གིས་ གོང་འཕེལ་གི་

འཆར་གཞི་ལུ་ ཆུ་རབ་འདམ་རབ་ 

ཁ་འཐོར་ནི་སང་ཐབས་དང་ ཞིང་

ཆུ་གོང་འཕེལ་དང་འབྡེལ་བའི་ 

ཆུའི་ཐོན་ཁུངས་ཚུ་ ཡུན་བརྟན་

ལག་ལེན་དོན་ལུ་ བརྡ་དོན་བནི་

འྔོང་།  

• ཞིང་ཆུ་དང་ ས་ཆ་ཡུན་བརྟན་

འཛནི་སྐྱྔོང། འདི་གཉིས་ལུ་ སའི་

གཞི་བཀོད་ཀི་ལཱ་ ཐོན་འྔོང་། ཆུ་



ནང་ལུ་ སྙིགས་རྔོ་ཚུ་འཛུལ་ནི་

མར་ཕབ་ཀི་ཐབས་ལམ་བསིག་འྔོང་།  

• འཁོར་ལམ། མཐའ་འཁོར་དང་

མཐུན་པའི་འཁོར་ལམ་བཟྔོ་སྐྲུན་གི་

ལམ་སྔོན་དེ་ འཁོར་ལམ་བཟྔོ་སྐྲུན་

གི་ཅ་ཆས་དང་ རག་རྔོ་ཚུ་ ལག་

ལེན་དང་བཀོ་ན་ིབརིྩས་ཏེ་ ལག་

ལན་འཐབ་ནི་ཨནི། 

༢༽ གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགྔོད་མར་

ཕབ་དང་མཐུན་འགྱུར།  
☐  

 

༣༽ མི་སྡེའི་འཕྲྔོས་བསྡེན་དང་ ཉེན་

སྲུང་ དེ་ལས་ ལཱ་གི་གནས་སངས། 

 

 

 

 

 

√ • བཟྔོ་སྐྲུན་སྐབས་ལུ་ ལས་གཡོགཔ་

ལུ་ ཉེན་སྲུང་ཡོདཔ་ངེས་གཏན་

བཟྔོ་ནིའི་དོན་ལུ་ ལཱ་གཡོག་གི་

འཕྲྔོས་བསྡེན་ཉནེ་སྲུང་ལམ་ལུགས་

ཡོད། 

• ད་ལྔོ་ཡོད་པའི་འཁོར་ལམ་ཚུ་ 

གནམ་གཤིས་ཀ་ིགནོད་པ་ཐུབ་

ཚུགསཔ་བཟྔོ་མ་ིདེ་གིས་ འཁོར་

ལམ་བརྡབི་ནི་ མར་ཕབ་རྐྱབ་

ཚུགས། ལག་ལེན་དྲག་ཤོས་ཐོག་

བཟྔོ་ཡོད་པའི་གྲུབ་འབས།  

༤༽ ལམ་སྔོལ་སྔོལ་ཁྱུན།  ☐  



 

༥༽ གནས་སྔོ་བཤུད་དང་གཞིས་

ཆགས།   
☐  

༦༽ ཐོག་མའི་མི་རིགས།  ☐  

༸༽ བཙོག་གིབ་སྔོན་འགོག་དང་ཐོན་

ཁུངས་ཀི་འཇོན་ཐངས།  

√ མཐའ་འཁོར་དང་མཐུན་པའི་འཁོར་ལམ་བཟྔོ་

སྐྲུན་ག་ིལམ་སྔོན་ ལག་ལནེ་ཐོག་ལས་ བཟྔོ་

སྐྲུན་ག་ིརག་རྔོ་ཚུ་ མཐའ་འཁོར་དང་མཐུན་

པའི་ཐོག་ལས་བཀོ་ནི།  

 

    མཐའ་མཇུག་གི་གནང་བ།  

 

མིང་རྟགས། ཚེས་གངས།  འགྡེལ་བཤད།  

སྤུས་ཚད་ཁས་ལེན་ཞིབ་འཇུག་པ།   ལས་འགུལ་དོན་ལུ་ འཛམ་གིང་སི་ཚོགས་ཀི་ལས་བྡེདཔ་འཐུས་མི་ དེ་

ཡང་ མང་ཤོས་ར་ འཛམ་གིང་ས་ིཚོགས་གོང་འཕེལ་ལས་རིམ་ག་ི 

ལས་རིམ་འགོ་དཔོན་འྔོངམ་ཨནི། མཐའ་མཇུག་གི་མིང་རྟགས་འདི་གིས་ 

མི་སྡེ་དང་མཐའ་འཁོར་བརྟག་དཔྱད་ཀི་ བ་བའི་གནད་སྔོད་དེ་ འགོ་

འདྲྡེན་འཐབ་ཡོདཔ་ ངེས་གཏན་བཟྔོ་ནིའི་དོན་ལུ་ ཞིབ་དཔྱད་འབད་ཡདོ་

པའི་ གཏན་འཁེལ་བཟྔོཝ་ཨིན།  

སྤུས་ཚད་ཁས་ལེན་གི་གནང་བ་སྔོད་མི།   འཛམ་གིང་སི་ཚོགས་གོང་འཕེལ་ལས་རིམ་ག་ི འཛིན་སྐྱྔོང་པ་གོངམ། 

མང་ཆེ་ཤོས་ར་ འཛམ་གིང་སི་ཚོགས་གོང་འཕེལ་ལས་རིམ་ག་ི རྒྱལ་

ཁབ་མདོ་ཆེན་འྔོགམ་ རྒྱལ་ཁབ་མདོ་ཆེན་ གནས་སྔོད་སྐུ་ཚབ་འྔོགམ་ 

ཡང་ན་ གནས་སྔོད་སྐུ་ཚབ་འྔོངམ་ཨིན། སྤུས་ཚད་ཁས་ལནེ་གི་གནང་བ་

སྔོད་མི་དེ་ སྤུས་ཚད་ཁས་ལནེ་ཞིབ་འཇུག་པ་འབད་མ་ིཆོག། མཐའ་



མཇུག་གི་མིང་རྟགས་དེ་གིས་ ཁོང་གིས་ ལས་འགུལ་དབྡེ་ཞིབ་ཚོགས་

ཆུང་ལུ་མ་བཏང་པའི་ཧྡེ་མ་ མི་སྡེ་དང་མཐའ་འཁོར་བརྟག་དཔྱད་ཀི་བ་

བའི་གནད་སྔོད་ གནང་བ་འགྔོལ་ཡོད་པའི་གཏན་འཁེལ་བཟྔོཝ་ཨིན། 

ལས་འགུལ་ཞིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་གི་

ཁི་འཛིན།་ 

 ལས་འགུལ་ཞིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་གི་ འཛམ་གིང་སི་ཚོགས་གོང་འཕེལ་

ལས་རིམ་གི་ཁི་འཛིན། རྡེ་ཚེ་སྐབས་ ལས་འགུལ་ཞིབ་འཇུག་ཚོགས་

ཆུང་གི་ཁི་འཛིན་དེ་ སྤུས་ཚད་ཁས་ལེན་ག་ིགནང་བ་སྔོད་མི་ཡང་འྔོང་། 

མཐའ་མཇུག་གི་མིང་རྟགས་དེ་གིས་ མི་སྡེ་དང་མཐའ་འཁོར་བརྟག་དཔྱད་

ཀི་བ་བའི་གནད་སྔོད་དེ་ ལས་འགུལ་གི་ཆ་ཤས་སྡེ་ བརིྩ་འཇོག་དང་ 

ལས་འགུལ་ཞིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་གི་གྔོས་འདེབས་ བརིྩ་འཇོག་འབད་

བའི་ གཏན་འཁེལ་བཟྔོཝ་ཨིན།  

 

    མི་སྡེ་དང་མཐའ་འཁོར་བརྟག་དཔྱད་ཀི་བ་བའི་གནད་སྔོད་ཀི་ མཉམ་སྦྲགས་༡ པ། མི་སྡེ་དང་མཐའ་འཁོར་བརྟག་དཔྱད་ཀི་ཉེན་ཁ་བརྟག་

དཔྱད་ཀི་དྲན་ཐོ།  

 

དྲན་ཐོ། འྔོས་འབབ་ཡོད་པའི་ མི་སྡེ་དང་མཐའ་འཁོར་ག་ིཉནེ་ཁ།   

གཞི་རྩ་༡ པ། འགྔོ་བ་མིའི་ཐོབ་དབང་།  ལན། ༼ཨིན/མྡེན༽  

༡༽ལས་འགུལ་འདི་གིས་ ཉམས་རྒུད་བྱུང་མ་ིམི་སེར་དང་ ལག་པར་དུ་ སྣང་མྡེད་སྡེ་བཞག་པའི་སྡེ་ཚན་ 

འགྔོ་བ་མིའི་ཐབོ་དབང་ལུ་ ༼ཞི་བ་དང་ སིད་དོན་ དཔལ་འབྔོར་ མི་སྡེ་དང་ ལམ་སྔོལ༽ ལུ་ གནོད་

འྔོང་ག? 

མི་གནོད།  



༢༽ ལས་འགུལ་འདི་གིས་ ཉམས་རྒུད་བྱུང་མི་དང་ ལག་པར་དུ་ དབུལ་ཕོངས་ནང་སྔོད་མི་ ཡང་ན་ 

སྣང་མྡེད་སྡེ་བཞག་པའི་སྡེ་ཚན་ ཡང་ན་ ཟུར་ཁར་བཏོན་བཞག་པའི་ངོ་རྐྱང་ ཡང་ན་ སྡེ་ཚན་ལུ་ འདྲ་

མཉམ་མྡེད་པ་ ཡང་ན་ ཕྔོགས་རིས་ཕྡེ་བའི་གནོད་པ་འབྱུང་ན་ིམས་ག?1   

 

མི་འབྱུང་། 

༣༽ ལས་འགུལ་འདི་གིས་ ལག་པར་དུ་ སྣང་མྡེད་སྡེ་བཞག་པའི་ངོ་རྐྱང་ ཡང་ན་ སྡེ་ཚན་ཚུ་ ཐོན་

ཁུངས་ ཡང་ན་ གཞི་རྟྡེན་ཞབས་ཏོག་ཚུ་ འཐོབ་ནི་དང་ སྤུས་ཚད་ཚད་འཛིན་ དེ་ལས་ སྔོད་ནི་ལུ་ 

བཀག་ཆ་འབད་འྔོང་ག?  

 

མི་འབད།  

༤༽ ལས་འགུལ་འདི་གིས་ ཉམས་རྒུད་ཅན་གི་ ཁེ་གྔོང་ཡོད་མ་ི ལག་པར་དུ་ སྣང་མྡེད་སྡེ་བཞག་པའི་

སྡེ་ཚན་ཚུ་ ཁོང་ལུ་ཕན་གནོད་ཡོད་པའི་ གྔོས་ཆོད་བཏནོ་ནིའི་ནང་ འབྡེལ་གཏོགས་ཡོངས་རྔོགས་འབད་

ནི་ལས་ ཕི་ཁར་བཏནོ་ནིའི་འྔོས་འབབ་འདུག་ག?  

མྡེད། 

༥༽ འགན་ཁུར་འབག་མི་ཚུ་ལུ་ ལས་འགུལ་གི་འགན་ཁུར་ཚུ་ འགྲུབ་ན་ིལུ་མཁོ་བའི་ ལྕྔོགས་གྲུབ་

མྡེད་པའི་ ཉེན་ཁ་འདུག་ག? 

མྡེད། 

༦༽ ཐོབ་དབང་ཡོད་མི་ཚུ་ལུ་ ཁོང་རའི་ ཐོབ་དབང་ཐོབ་བརྔོད་བཀོད་ནིའི་ ལྕྔོགས་གྲུབ་མྡེད་པའི་ ཉེན་

ཁ་འྔོང་ནི་མས་ག? 

མི་གནོད། 

༧༽ ས་གནས་ཀི་མི་སྡེ་ ཡང་ན་ ངོ་རྐྱང་ཚུ་ལུ་ ཁེ་གྔོང་ཡོད་མིའི་འབྡེལ་གཏོགས་བ་རིམ་སྐབས་ལུ་ 

ལས་འགུལ་འདི་དང་འབྡེལ་བའི་ འགྔོ་བ་མིའི་ཐབོ་དབང་གི་ཚ་གང་ཚུ་ བཤད་ན་ིགི་གོ་སྐབས་སྔོད་ཅི་ག? 

མ་སྔོད། 

༨༽ ལས་འགུལ་འདི་གིས་ ལས་འགུལ་གི་ ཉམས་རྒུད་བྱུང་མི་ མི་སྡེ་ཚུ་དང་ ངོ་རྐྱང་ཚུ་གི་བར་ན་ 

འཐབ་འཛིང་དང་ ཡང་ན་ གནོད་འཚེ་ཀི་ཉནེ་ཁ་ སྐྱྔོ་སུ་ཅིག་བཟྔོ་ནིའི་ཉེན་ཁ་འདུག།  

མྡེད། 

གཞི་རྩ་༢ པ། ཕོ་མའི་འདྲ་མཉམ་དང་ ཨམ་སྲུ་ལུ་དབང་ཆ་བནི་ནི།  

                                                   

1 བཀག་ཆ་ཡོད་པའི་ ཉེ་རིང་གི་གཞ་ིགནས་ཚུ་ཡང་ མི་རིགས་ རིགས་རུས་ ཕོ་མྔོ་ ལོ་ཚད་ སྐད་ཡིག་ གཟུགས་ཀི་ལྕྔོགས་གྲུབ་མྡེད་པ་ ཆསོ་ལུགས་ སིད་དནོ་ ད་ེལས་ བསམ་
འཆར་གཞན་ རྒྱལ་ཡོང་དང་མ་ིསྡེའི་ས་ཆའ་འབྱུང་ཁུངས་ ཐོག་མའི་མི་རིགས་ ཡང་ན་ སྡེ་ཆན་ཆུང་བའ་ིམི་རགིས་ཐོག་གི་ སྐྱྡེ་བ་དང་ གཞན་གི་གནས་འབབ། ཨམ་སྲུ་དང་ཕོ་སྐྱྡེས་ཟྡེར་
བའི་སྐབས་ལུ་ ཕོ་སྐྱྡེས་དང་ཨམ་སྲུ་ བུ་དང་བུམྔོ་ རང་སོང་ཕོ་མྔོའ་ིངོ་རྟགས་མ་མཐུན་མ་ི  ཕོ་མྔོའི་དབྡེ་འགྱུར་མ་ིབཟུམ་མའ་ི ཕོ་མྔོའི་ངོ་རྟགས་ལུ་བརྟྡེན་ཏེ་ ཉེ་རིང་ཕྡེ་མི་ལུ་གོ།  



༡༽ གྔོས་འཆར་ཕུལ་བའི་ལས་འགུལ་འདི་གིས་ ཕོ་མྔོའི་འདྲ་མཉམ་དང་ ཡང་ན་ ཨམ་སྲུ་དང་ བུམྔོ་

ཚུ་གི་གནས་སངས་ལུ་ གནོད་པ་འབྱུང་སིད་ནི་མས་ག? 

 

མྡེད།  

༢༽ ལས་འགུལ་འདི་གིས་ ཕོ་མྔོའི་དབྡེ་བ་ལུ་བརྟྡེན་ཏེ་ ཨམ་སྲུ་ཚུ་ལུ་ ཉེ་རིང་ ལག་པར་དུ་ གོ་

སྐབས་དང་ ཁེ་ཕན་གི་བཟྔོ་བཀོད་ ལག་ལནེ་ ཡང་ན་ ཐོབ་སྔོད་ནང་ལུ་ ལོག་སྡེ་ ཉེ་རིང་ཕྡེ་ནིའི་འྔོས་

འབབ་འདུག་ག? 

མྡེད། 

༣༽ ཁེ་གྔོང་ཡོད་མིའི་འབྡེལ་གཏོགས་བ་རིམ་ནང་ལུ་ ཨམ་སྲུའི་སྡེ་ཚན་/འགོ་ཁིདཔ་ཚུ་གིས་ ལས་

འགུལ་དང་འབྡེལ་བའི་ ཕོ་མྔོའི་འདྲ་མཉམ་གི་གནད་དོན་སྐྔོར་ལས་ བཤད་ཅི་ག་དང་ དེ་ཚུ་ ལས་

འགུལ་གི་ཡོངས་རྔོགས་གྔོས་འཆར་དང་ ཉེན་ཁ་དབྡེ་ཞིབ་ནང་ལུ་ བཙུགས་ཅི་ག? 

མ་བཤད། 

གཞི་རྩ་༣ པ། མཐའ་འཁོར་ཡུན་བརྟན། མཐའ་འཁོར་གི་ཉེན་ཁ་དང་འབྡེལ་བའི་དྲ་ིབ་ ཞིབ་དཔྱད་དེ་ 

གཤམ་ལུ་ཡོད་པའི་ དམིགས་བསལ་གི་ གནས་ཚད་དང་འབྡེལ་བའི་ དྲི་བ་ཚུ་ ཚུད་དེ་ཡོད།  

 

  

གནས་ཚད་༡ པ། སྐྱྡེ་ལྡན་རིགས་སྣ་ཉམས་སྲུང་དང་ རང་བཞིན་ཐོན་ཁུངས་ཡུན་བརྟན་འཛནི་སྐྱྔོང་།   

༡་༡༽ ལས་འགུལ་འདི་གིས་ སྔོད་གནས་༼དཔེར་ན་ འགྱུར་བ་བཟྔོ་ཡོད་མི་དང་ རང་བཞིན་ དེ་ལས་ 

ཉེན་ཚབས་ཆེ་བའི་སྔོད་གནས༽དང་ ཡང་ན་ སྐྱྡེ་ལྡན་གནས་སངས་རིམ་ལུགས་དང་ སྐྱྡེ་ལྡན་གནས་

སངས་རིམ་ལུགས་ཀི་ཞབས་ཏོག་ལུ་ གནོད་པ་རྐྱབ་ནིའི་འྔོས་འབབ་འདུག་ག? དཔེར་ན་ སྔོད་གནས་

བང་ནི་ འགྱུར་བ་དང་ཉམས་ཆག་ ཁ་འཐོར་ནི་ དེ་ལས་ ཆུའི་འགྱུར་བ་བཟུམ།  

མྡེད། 

༡་༢༽ ཉེན་ཚབས་ཆེ་བའི་སྔོད་གནས་ནང་འཁོད་ ཡང་ན་ དེ་དང་འདབས་འབྡེལ་ས་ཁོངས་དང་ ཡང་ན་ 

ཁིམས་མཐུན་ཐོག་ལས་ ཉེན་སྐྱྔོབ་འབད་བའི་ས་ཁོངས་༼རང་བཞིན་སྲུང་སྐྱྔོང་ རྒྱལ་ཡོངས་གིང་ཀ་

བཟུམ༽ བརིྩས་ཏ་ེ མཐའ་འཁོར་ཐོག་ལས་ ཚོར་ཤུགས་ཅན་གི་ས་ཁངོས་ ཉེན་སྐྱྔོབ་དོན་ལུ་ གྔོས་

འཆར་ཕུལ་བའི་ས་ཁོངས་ ཡང་ན་ དབང་འཛིན་ཅན་གིས་དང་ ཡང་ན་ ཐོག་མའི་མི་རིགས་ ཡང་ན་ 

ས་གནས་ཀ་ིམ་ིསྡེ་གིས་ ངོས་འཛིན་འབད་བའི་ས་ཁོངས་ནང་ལུ་ ལས་འགུལ་གི་ལཱ་རིགས་ གྔོས་འཆར་

ཕུལ་ཡི་ག? 

འབད་ཡི། ཆུ་རབ་འདམ་

རབ་ལུ་ གནོད་པ་མར་

ཕབ་དོན་ལུ་ ཆུ་རབ་

འདམ་རབ་ལམ་སྔོན་གིས་ 

ལག་ལེན་ཚུ་ ལམ་སྔོན་

འབད་འྔོང་།  



༡་༣༽ ལས་འགུལ་འདི་གིས་ སྔོད་གནས་དང་ སྐྱྡེ་ལྡན་གནས་སངས་རིམ་ལུགས་དང་ ཡང་ན་ འཚོ་

བའི་གནས་སངས་ལུ་ གནོད་པ་རྐྱབ་ནིའི་འྔོས་འབབ་ཡོད་པའི་ ས་ཆ་དང་ ཐོན་ཁུངས་ལག་ལེན་ལུ་ 

བསྒྱུར་བཅོས་རྐྱབ་འྔོང་ག? ༼སེམས་ཁར་བཀལ། ས་ཆ་ཐོབ་སྔོད་འབད་ནི་ལུ་ བཀག་ཆ་ཡོད་པ་ཅནི་ 

གནས་ཚད་༥ པ་ལུ་གཟིགས༽  

མྡེད། 

༡་༤༽ ལས་འགུལ་ག་ིལཱ་རིགས་ཀིས་ རབས་ཆད་ཉེན་ཡོད་པའི་ རིགས་སྣ་ལུ་ ཉེན་ཁ་འབྱུང་འྔོང་ག? མི་འབྱུང། 

༡་༥༽ ལས་འགུལ་གསི་ ཕི་ཁའི་རིགས་སྣ་ ལྔོད་ནི་གི་ཉེན་ཁ་ཡོད་ག? མྡེད། 

༡་༦༽ ལས་འགུལ་འདི་གིས་ ནགས་ཚལ་གི་རང་བཞིན་ཐནོ་ཁུངས་བསྡུ་ནི་དང་ སྔོ་ཤིང་འཛུགས་སྐྱྔོང་

གོང་འཕེལ་ ཡང་ན་ སྔོ་ཤིང་བསྐྱར་འཛུགས་འབད་འྔོང་ག? 

མི་འབད། 

༡་༧༽ ལས་འགུལ་འདི་གིས་ ཉ་ ཡང་ན་  ཆུ་ནང་གི་སེམས་ཅན་གི་རིགས ་ཐོན་སྐྱྡེད་འབད་ན་ིདང་ 

བསྡུ་འྔོང་ག?  

མྡེད།  

༡་༨༽ ལས་འགུལ་འདི་གིས་ ས་ཐོག་གི་ཆུ་ འབོར་ཆེ་དྲགས་སྡེ་ བཏནོ་ན་ི ཁ་བསྒྱུར་ན་ི དེ་ལས་ 

བཀག་ཆ་འབད་འྔོང་ག? དཔེར་ན་ ཆུ་བག་ ཆུ་མཛོད་ ཆུ་འབབ་ས་ཁོངས་གོང་འཕེལ་ དེ་ལས་ ས་

འྔོག་གི་ཆུ་བཏོན་ནི༽  

མི་འབད། 

༡་༩༽ ལས་འགུལ་འདི་གིས་ རིགས་མཚན་གི་ཐོན་ཁུངས་ ལག་ལེན་འཐབ་འྔོང་ག? ༼དཔེར་ན་ 

བསྡུ་ལེན་དང་ ཡང་ན་ བསྡུ་སྒྲུབ་འབད་ནི་ ཚོང་འབྡེལ་གོང་འཕེལ་བཟུམ༽  

མི་འཐབ། 

༡་༡༠༽ ལས་འགུལ་འདི་གིས་ ས་མཚམས་ལས་བརྒལ་བ་ ཡང་ན་ རྒྱལ་སིའི་མཐའ་འཁོར་གི་ཚ་གང་ 

བཟྔོ་འྔོང་ག? 

མི་བཟྔོ། 

༡་༡༡༽ ལས་འགུལ་འདི་ལུ་བརྟྡེན་ཏེ་ མ་ིསྡེ་དང་མཐའ་འཁོར་གི་གནོད་པ་འབྱུང་ནི་ཨིན་མ་ི  གཞན་

འབྡེལ་འབྱུང་གི་གོང་འཕེལ་གི་ལཱ་རིགས་   ཡང་ན་ ས་ཁོངས་ནང་གི་ ད་ལྔོ་ཡོད་པ་ ཡང་ན་ འཆར་

གཞི་བརྩམས་ཡོད་པའི་ལཱ་རིགས་ལུ་ རིམ་འབྱུང་གི་གནོད་པ་བཟྔོ་འྔོང་ག?  

དཔེར་ན་ ནགས་ཚལ་ཡོད་པའི་ས་ཆ་ལས་ འཁོར་ལམ་གསརཔ་བཏོན་མི་དེ་གིས་ ཐད་ཀར་དུ་ མཐའ་

འཁོར་དང་ མི་སྡེའྡེ་གནོད་པ་བཟྔོ་འྔོང་། ༼དཔེར་ན་ ཤིང་བརྡབ་ན་ི སའི་གཞི་བཀོད་ཀི་ལཱ་ ས་གནས་

ནང་སྔོད་མི་ཚུ་ གཞིས་སྔོ་དགོ་པའི་འྔོས་འབབ༽ འཁོར་ལམ་གསརཔ་གིས་ ཁིམས་འགལ་ཐོག་གཞིས་

མི་བཟྔོ། 



ཆགས་མི་ཚུ་ལུ་ ས་ཆ་ནང་ ཧམ་འཛུལ་འབད་ནི་ལུ་ ཕན་འདེབས་འབད་ནི་དང་ ལམ་བདའ་སྡེ་ དེ་

ཡང་ ཚོར་ཤུགས་ཅན་གི་ས་ཁོངས་ནང་ འཆར་གཞི་མྡེད་པའི་ ཚོང་འབྡེལ་གོང་འཕེལ་འགྔོ་བཅུག་འྔོང་།  

འདི་ཚུ་ མནོ་བསམ་གཏང་དགོ་པའི་ ཐད་ཀར་མིན་པར་ འབྡེལ་འབྱུང་གི་གནོད་པ་ཚུ་ཨིན། ད་རུང་ 

ནགས་ཚལ་ཡོད་པའི་ས་ཁོངས་ནང་ལུ་ དེ་བཟུམ་མའི་ གོང་འཕེལ་འཆར་གཞི་བརྩམ་པ་ཅིན་ ལཱ་རིགས་

སྣ་མང་ལུ་བརྟྡེན་པའི་༼ལས་འགུལ་ཅོག་འཐདཔ་གི་ཅ་ཆས་མྡེན་རུང་༽  རིམ་འབྱུང་གི་གནོད་པ་ཚུ་ 

མནོ་བསམ་གཏང་དགོ།  

 

གནས་ཚད་༢ པ། གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགྔོད་མར་ཕབ་དང་ མཐུན་འགྱུར།   

༢་༡༽ གྔོས་འཆར་ཕུལ་བའི་ལས་འགུལ་འདི་གིས་ ནག་རླུང་འབོར་ཆེ་དྲགས་2སྡེ་ཐོན་ནི་ ཡང་ན་ 

གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགྔོད་ཧྡེང་སྐལ་ སྐྱྔོ་སུ་བཟྔོ་འྔོང་ག? 

མི་བཟྔོ། 

༢་༢༽ ལས་འགུལ་འདི་གི་ འྔོས་འབབ་ཡོད་པའི་གྲུབ་འབས་ཚུ་ གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགྔོད་ཀི་གནོད་

པ་ལུ་ ཚོར་ཤུགས་ཅན་ ཡང་ན་ ཉེན་ཁ་ཅན་ཅིག་ཨནི་ན?  

མྡེན། 

༢་༣༽ གྔོས་འཆར་ཕུལ་བའི་ལས་འགུལ་འདི་གིས་ ད་ལྔོ་དང་ ཡང་ན་ མ་འྔོངས་པ་ནང་ ཐད་ཀར་

དང་ ཡང་ན་ ཐད་ཀར་མིན་པའི་སྔོ་ལས་ གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགྔོད་ཀི་ མི་སྡེ་དང་ མཐའ་འཁོར་གི་

ཉེན་ཁ་ ཡར་སེང་རྐྱབ་ན་ིམས་ག?༼འདི་ལུ་ མཐུན་འགྱུར་མིན་པའི་ལག་ལེན་ཟྡེར་ཡང་སླབ་ཨནི༽  

དཔེར་ན་ ས་ཆ་ལག་ལེན་ག་ིའཆར་གཞི་ནང་ འགྱུར་བ་འགྔོ་མི་དེ་གིས་ རུད་ཐང་གོང་འཕེལ་སོང་སྡེ་ མི་

སེར་ལུ་ གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགྔོད་ཀི་གནོད་པ་ དམིགས་བསལ་དུ་ ཆུ་རུད་ཀི་གནོད་པ་ ཡར་འཕར་

འགྔོ་འྔོང་།  

མི་རྐྱབ།  

གནས་ཚད་༣ པ། མི་སྡེའི་འཕྲྔོས་བསྡེན་དང་ ཉེན་སྲུང་ ལཱ་གི་གནས་སངས།  

༣་༡༽ ལས་འགུལ་བཟྔོ་སྐྲུན་དང་ ལག་ལེན་ མཇུག་བསྡུའི་ཆ་ཤས་ཚུ་གིས་ ས་གནས་ཀ་ིམི་སྡེ་ལུ་ 

འྔོས་འབབ་ཡོད་པའི་ ཉེན་ཁ་བཟྔོ་འྔོང་ག? 

མི་བཟྔོ། 

                                                   

2 བཙོག་རླུང་གི་ཐད་ཁར་ བཙོག་རླུང་འབོར་ཆེ་དྲགས་དེ་ ལོ་རེ་ནང་ ཊོན་༢༥༠༠༠ ལྷགཔ་ཅིག་ལུ་ ཐོན་མི་ལུ་སླབ་ཨིན།༼དེ་ཡང་ ཐད་ཀར་དང་ ཐད་ཀར་མིན་པའི་འབྱུང་
ཁུངས༽ གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགྲོད་མར་ཕབ་དང་མཐུན་འགྱུར་གྱི་ ལམ་སྟོན་ཟྱིན་བྲིས་ནང་ལས་ བཙོག་རླུང་གི་བརྡ་དོན་ཁ་སྐོང་ཐོབ་ཚུགས།  



༣་༢༽ ལས་འགུལ་འདི་གིས་ ཉནེ་ཁ་ཅན་གི་ཅ་ཆས་༼བཟྔོ་སྐྲུན་དང་ ལག་ལེན་སྐབས་ལུ་ གས་རས་ 

མར་ཁུ་དང་ གཞན་རས་སྔོར་ཚུ་༽ སྐྱྡེལ་འདྲྡེན་ བསག་བཞག་ ལག་ལེན་དང་ ཡང་ན་ བཀ་ོབའི་

སྐབས་ལུ་ མི་སྡེའི་འཕྲྔོས་བསྡེན་དང་ ཉནེ་སྲུང་ལུ་ གནོད་པ་འྔོང་ནི་མས་ག?  

མི་འྔོང་། 

༣་༣༽ ལས་འགུལ་འད་གིས་ གཞི་རྟྡེན་མཁ་ོཆས་སྔོམ་ བཟྔོ་སྐྲུན་འབད་འྔོང་ག༼དཔེར་ན་ ཆུ་བག་དང་ 

འཁོར་ལམ་ སིང་ཁིྱམ༽ ?  

མི་འབད། ༼འཁོར་ལམ་

གི་ལཱ་དེ་ཡང་ ད་ལྔོ་ཡོད་

པའི་འཁོར་ལམ་ཚུ་ 

གནམ་གཤིས་ཀ་ིགནོད་

ཐུབ་ཚུགསཔ་བཟྔོ་ནི་ལུ་ 

གཙོ་བོ་བཏནོ་ན་ིཨིན༽  

  ༣་༤༽ ལས་འགུལ་གི་ གཞི་བཀོད་ཀི་ཆ་ཤས་ འཐུས་ཤོར་ལུ་བརྟྡེན་ཏེ་ མ་ིསྡེ་ལུ་ ཉེན་ཁ་བཟྔོ་

འྔོང་ག? ༼དཔེར་ན་ སིང་ཁིྱམ་དང་ གཞི་རྟྡེན་མཁོ་ཆས་ ཧྲམ་ནི༽  

མི་བཟྔོ། 

༣་༥༽ གྔོས་འཆར་ཕུལ་བའི་ལས་འགུལ་འདི་ ས་གཡོམ་དང་ ས་བརྡབི་ ས་རུད་ ཆུ་རུད་ ཡང་ན་ 

གནམ་གཤིས་གནས་སངས་ཚབས་ཆེན་ལུ་ ཉནེ་ཁ་ཡོད་པ་ ཡང་ན་ ཉནེ་ཁ་བཟྔོ་འྔོང་ག? 

མི་བཟྔོ། 

༣་༦༽ ལས་འགུལ་འདི་གིས་ འཕྲྔོས་བསྡེན་གི་ཉནེ་ཁ་ ཡར་སེང་རྐྱབ་འྔོང་ག༼དཔེར་ན་ ཆུ་ལུ་བརྟྡེན་

པ་ ཡང་ན་ ནད་འབུབ་ལུ་བརྟྡེན་པའི་ནད་གཞི་ ཡང་ན་ ཨེཆ་ཨའི་བ/ིཨེཌསི་བཟུམ་མའི་ འབུ་ཉེན་

ཅན་གི་ནད་གཞི༽? 

མི་རྐྱབ།  

༣་༧༽ ལས་འགུལ་འདི་གིས་ བཟྔོ་སྐྲུན་ ལག་ལེན་ ཡང་ན་ མཇུག་བསྡུའི་སྐབས་ལུ་ ཕིའི་དངོས་པོ་

དང་ རས་སྔོར་ སྐྱྡེ་ལྡན་ འྔོད་ཤུགས་ཀི་ཉེན་ཁ་ལུ་བརྟྡེན་ཏེ་ ལཱ་གཡོག་གི་འཕྲྔོས་བསྡེན་དང་ ཉེན་སྲུང་

ལུ་ ཉེན་ཁ་བཟྔོ་འྔོང་ག?  

 

བཟྔོ་འྔོང་། ཨིན་རུང་ 

འཛམ་གིང་སི་ཚོགས་ཀི་ 

འགྔོ་བ་མ་ིདང་འབྡེལ་བའི་

ལས་དོན་གི་ལམ་སྔོན་ཚུ་ 

ལག་ལེན་འཐབ་སྡེ་ ལ 

རྟྔོག་འབད་འྔོང་།  

༣་༨༽ ལས་འགུལ་འདི་གིས་ རྒྱལ་ཡོངས་དང་ རྒྱལ་སིའི་ལས་མིའི་གནས་ཚད་ལུ་གནས་ནི་ནང་ 

འཐུས་ཤོར་བྱུང་མི་ ལཱ་གཡོག་ ཡང་ན་ འཚོ་བའི་གནས་སངས་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱྔོར་འབད་འྔོང་ག?  

མི་འབད། 



༣་༩༽ ལས་འགུལ་འདི་གིས་ མི་སྡེ་དང་ ཡང་ན་ ངོ་རྐྱང་ཚུ་ལུ་ ཉེན་ཁ་བཀལ་སིད་པའི་ སྲུང་རྒྱབ་

བཙུགས་ནི་ཡོད་ག་༼དཔེར་ན་ སྔོང་བརྡར་ལངམ་ ཡང་ འགན་འཁི་མྡེད་མི༽? 

མྡེད། 

གནས་ཚད་༤ པ། ལམ་སྔོལ་སྔོལ་ཁྱུན།   

༤་༡༽གྔོས་འཆར་ཕུལ་བའི་ལས་འགུལ་གིས་ བྱུང་རབས་དང་ ལམ་སྔོལ་ སྒྱུ་རྩལ་ སར་སྔོལ་ ཡང་

ན་ ཆོས་ཕྔོགས་ཀི་ཁྱད་བཅུད་ཡོད་པའི་ས་ཁོངས་དང་ གཞི་བཀོད་ ཡང་ན་ ཅ་དངོས་ ཡང་ན་ དངོས་

མྡེད་ལམ་སྔོལ་༼དཔེར་ན་ ཤསེ་བ་ གསར་གཏོད་ ལག་ལེན་ཚུ༽ ལུ་ གནོད་པའི་ བར་ཞུགས་ཐོན་

འྔོང་ག? ༼སེམས་ཁར་བཀལ། ལམ་སྔོལ་སྔོལ་ཁྱུན་ ཉནེ་སྐྱྔོབ་དང་ཉམས་སྲུང་དོན་ལུ་དམིགས་པའི་

ལས་འགུལ་གིས་ དཔྱད་རིག་མྡེད་པའི་གནོད་པ་ཡང་ཐོན་སིད་འྔོང་།༽ 

མི་ཐོན།  

༤་༢༽ ལས་འགུལ་འདི་གིས་ དངོས་ཅན་དང་ ཡང་ན་ དངོས་མྡེད་ལམ་སྔོལ་སྔོལ་ཁྱུན་དེ་ ཚོང་

འབྡེལ་ ཡང་ན་ དགོས་དོན་གཞན་གི་དོན་ལུ་ ལག་ལནེ་འཐབ་ནིའི་ གྔོས་འཆར་བཀོདཔ་མས་ག? 

མི་བཀོད་པས། 

གནས་ཚད་༥ པ། སྔོད་གནས་སྔོ་བཤུད་དང་གཞིས་ཆགས།  

༥་༡༽ ལས་འགུལ་འདི་གིས་ གནས་སྐབས་ཅིག་ ཡང་ན་ གཏན་འཇགས་ཀི་སྔོ་ལས་ སྔོ་བཤུད་ཡོངས་

རྔོགས་ ཡང་ན་ དུམ་ག་ཅིག་ འབད་དགོཔ་བཟྔོ་འྔོང་ག? 

མི་བཟྔོ། 

༥་༢༽ ལས་འགུལ་འདི་ལུ་བརྟྡེན་ཏ་ེ དཔལ་འབྔོར་གི་གྔོང་རྒུད་ཐོན་འྔོང་ག།༼དཔེར་ན་ དངོས་སུ་སྔོ་

བཤུད་འབད་དགོཔ་མ་ཐོན་རུང་ རྒྱུ་དངོས་བང་སྔོར་ ཡང་ན་ ས་ཆ་མཁོ་སྒྲུབ་ ཡང་ན་ ཐོབ་སྔོད་བཀག་

ཆ་ལུ་བརྟྡེན་ཏ་ེ ཐོན་ཁུངས་ཐབོ་སྔོད་འབད་མ་ཚུགས་པ༽  

མི་ཐོན། 

༥་༣༽ ལས་འགུལ་འདི་ལུ་བརྟྡེན་ཏ་ེ དབང་མྡེད་ཐོན་འགྔོ་དགོཔ་ཐོན་འྔོང་ག?3 མི་ཐོན།  

༥་༤༽ གྔོས་འཆར་ཕུལ་བའི་ ལས་འགུལ་འདི་གིས་ ས་ཆའི་གནས་ཡུན་བདེ་སིག་དང་ མི་སྡེའི་རྒྱུ་

དངོས་ཐོབ་དབང་/ས་ཆ་དང་ མངའ་ཁོངས་ ཡང་ན་ ཐོན་ཁུངས་ཀི་ འགྔོ་ལུགས་ལུ་བརྟྡེན་པའི་ཐོབ་

དབང་ལུ་ གནོད་འྔོང་ག? 

མི་གནོད། 

གནས་ཚད་༦ པ། ཐོག་མའི་མི་རིགས།  

                                                   

3 དབང་མེད་ཐོན་འགྱོ་དགོཔ་ནང་ལུ་ ཁོང་གིས་སྡོད་མི་ ཁྱིམ་དང་ ཡང་ན་ ས་ཆ་ ཡང་ན་ རྒྱུ་དངོས་ལས་ ངོ་རྐྱང་དང་ སྡེ་ཚན་ ཡང་ན་ མི་སྡེ་ཚུ་ དབང་བཙོང་ཐོག་ལས་ 
བཏོན་གཏང་ནི་དང་ དེ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ ངོ་རྐྱང་དང་ སྡེ་ཚན་ ཡང་ན་ མི་སྡེ་ཚུ་ ཁོང་རའི་ སྡོད་གནས་ སྡོད་ཁྱིམ་ དེ་ལས་ ས་གནས་ནང་ལུ་ ཁྲིམས་དོན་དང་ ཉེན་སྐྱོབ་གཞན་
མེད་པར་ སྡོད་ནིའི་རང་དབང་མེད་བཟོ་ནི་ཚུདཔ་ཨིན།  



༦་༡༽ ལས་འགུལ་གི་ས་ཁོངས་ནང་ ཐོག་མའི་མི་རིགས་འདུག་ག༼ལས་འགུལ་ག་ིཕན་གནོད་འབྱུང་

པའི་ས་ཁོངས་བརིྩས་ཏེ༽? 

མིན་འདུག 

༦་༢༽ ལས་འགུལ་ ཡང་ན་ ལས་འགུལ་གི་ཆ་ཤས་ཚུ་ ཐོག་མའི་མ་ིརིགས་ཀིས་ ཐོབ་དབང་བཀོད་

པའི་ ས་ཆ་དང་ མངའ་ཁོངས་ནང་ ཆགས་ནིའི་ འྔོས་འབབ་འདུག་ག? 

མིན་འདུག། 

༦་༣༽ གྔོས་འཆར་ཕུལ་བའི་ལས་འགུལ་གིས་ ཐོག་མའི་མི་རིགས་ཀི་ འགྔོ་བ་མིའི་ཐོབ་དབང་ ས་ཆ་ 

རང་བཞིན་ཐོན་ཁུངས་ དེ་ལས་ སར་སྔོལ་འཚོ་བའི་གནས་སངས་ལུ་ གནོད་ནི་མས་ག༼ཐོག་མའི་མ་ི

རིགས་ལུ་ དེ་བཟུམ་མའི་ ས་ཁོངས་ཀི་ཁིམས་མཐུན་ཐོབ་དབང་ཡོད་མྡེད་ལུ་མ་ལྔོས་པར། ལས་འགུལ་

འདི་ ཉམས་རྒུད་བྱུང་མ་ིམི་ཚུ་སྔོད་པའི་ ས་ཆ་དང་ མངའ་ཁོངས་ཀི་ནང་འཁོད་ ཡང་ན་ ཕི་ཁར་ཆགས་

ཡོད་མྡེད་མུ་མ་ལྔོས་པར་ ཡང་ན་ རང་སོའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀསི་ ཐོག་མའི་མི་རིགས་ཨིན་ཟྡེར་ ཁས་ལནེ་

ཡོད་མྡེད་ལུ་མ་ལྔོས་པར༽  

ཞིབ་དཔྱད་ཀི་དྲ་བ་ི༦་༣ པའི་ལན་ལུ་ ༼གནོདཔ་མས༽ཟྡེར་བ་ཅནི་ ཉེན་ཁའི་གནོད་པ་ཚུ་ ཚབས་ཆེན་

དང་ ཡང་ན་ ཉེན་ཚབས་ཆེཝ་ཨིནམ་དང་ ལས་འགུལ་དེ་ དབྡེ་ཁག་ ཉེན་ཁ་བར་མ་ ཡང་ན་ ཉེན་ཁ་

མཐོ་བ་ནང་ བཙུགས་འྔོང་།  

མི་གནོད། 

འབྡེལ་ཡོད་ ཐོག་མའི་མ་ིརིགས་ཀི་ ཐོབ་དབང་དང་ སྔོ་བ་ ས་ཆ་ ཐོན་ཁུངས་ མངའ་ཁོངས་དང་ 

སར་སྔོལ་གི་འཚོ་བའི་གནས་སངས་ལུ་ གནོད་པའི་གནད་དོན་ཚུ་ནང་ རང་མྔོས་དང་ ས་གོང་ལས་

ཁུངས་དག་ཤེས་པའི་མྔོས་མཐུན་ཐོབ་ནིའི་དོན་ལུ་ ལམ་སྔོལ་ཐོག་ལས་ འྔོས་འབབ་ལྡན་པའི་གྔོས་བསྟུན་ 

མ་འབད་བས་ག?  

འབད་ནུག།  

གྔོས་འཆར་ཕུལ་བའི་ལས་འགུལ་ནང་ལུ་ ཐོག་མའི་མ་ིརིགས་ཀིས་ ཐབོ་དབང་བཀོད་པའི་ མངའ་ཁོངས་

དང་ ས་ཆ་ནང་ལུ་ རང་བཞིན་ཐོན་ཁུངས་ བཀོལ་སྔོད་དང་ ཡང་ན་ ཚོང་འབྡེལ་གོང་འཕེལ་གི་ལཱ་

འདུག་ག?  

མིན་འདུག 

༦་༦༽ ཐོག་མའི་མི་རིགས་ལུ་ ས་ཆ་དང་ མངའ་ཁོངས་ ཐོན་ཁུངས་ཚུ་ལུ་ ཐོབ་སྔོད་བཀག་ཆ་བརིྩས་

ཏེ་ དབང་བཙོང་ཐོག་ལས་ བཏནོ་གཏང་ནི་ ཡང་ན་ ཕིའི་དངོས་པོ་ ཡང་ན་ དཔལ་འབྔོར་ ཡོངས་

རྔོགས་ ཡང་ན་ ཆ་ཤས་ཅིག་ སྔོ་བཤུད་འབད་དགོ་པའི་ འྔོས་འབབ་ཡོད་ག? 

མྡེད། 



༦་༧༽ ཁོང་གིས་བཀོད་དོ་བཟུམ་སྡེ་ ལས་འགུལ་གིས་ ཐོག་མའི་མི་རིགས་ཀི་ གོང་འཕེལ་གཙོ་རིམ་

ལུ་ གནོད་འྔོང་ག? 

མི་གནོད། 

༦་༨༽ ལས་འགུལ་འདི་གིས་ ཐོག་མའི་མི་རིགས་ཀི་ ཕིའི་འཚོ་བ་དང་ལམ་སྔོལ་ག་ིའཚོ་བ་ལུ་ གནོད་

འྔོང་ག?  

མི་གནོད། 

༦་༩ ༽ལས་འགུལ་འདི་གིས་ སར་སྔོལ་གི་ཤསེ་བ་དང་ ལག་ལེན་ཚུ་ ལག་ལེན་ ཡང་ན་ ཚོང་སྒྱུར་

ལུ་བརྟྡེན་ཏ་ེ ཐོག་མའི་མི་རིགས་ཀི་ ལམ་སྔོལ་སྔོལ་ཁྱུན་ལུ་ གནོད་འྔོང་ག? 

མི་གནོད། 

གནས་ཚད་༧ པ། བཙོག་གིབ་སྔོན་འགོག་དང་ ཐོན་ཁུངས་ཀི་འཇནོ་ཐངས།  

༧་༡༽ ལས་འགུལ་འདི་གིས་ དུས་རྒྱུན་དང་ དུས་རྒྱུན་མིན་པའི་ གནས་སངས་ལུ་བརྟྡེན་ཏེ་ ས་གནས་

དང་ ལུང་ཕྔོགས་ ཡང་ན་ ས་མཚམས་བརྒལ་ཏེ་གནོད་པ་ཡོད་པའི་ མཐའ་འཁོར་ལུ་ བཙོག་གིབ་

གཏང་ནིའི་ འྔོས་འབབ་ཡོད་ག? 

 

མྡེད། 

༧་༢༽ གྔོས་འཆར་ཕུལ་བའི་ ལས་འགུལ་འདི་གིས་ ཕགས་སྙིག་བཟྔོ་འྔོང་ག༼ཉེན་ཁ་དང་ ཉེན་མྡེད་

མི་གཉིས་ཆ་ར༽  

མི་བཟྔོ། 

༧་༣༽ གྔོས་འཆར་ཕུལ་བའི་ལས་འགུལ་གསི་ ཉནེ་ཅན་ག་ིརས་སྔོར་དང་ ཡང་ན་ ཅ་ཆས་བཟྔོ་འདོན་

དང་ ཚོང་འབྡེལ་ གཏང་ནི་ཚུ་ འབད་འྔོང་ག? ལས་འགུལ་འདི་གིས་ རྒྱལ་སིའི་ནང་བཀག་དམ་ 

ཡང་ན་ མཚམས་འཇོག་འབད་བའི་ རས་སྔོར་ ཡང་ན་ ཅ་ཆས་ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་ གྔོས་འཆར་

བཀོདཔ་མས་ག? 

དཔེར་ན་ རྒྱུན་བརྟན་པའི་ སྐྱྡེས་དངོས་ཀི་ བཙོག་རས་སྐྔོར་ལས་ ཨིསི་ཊོག་ཧྔོམ་ཆིངས་ཡིག་ ཡང་ན་ 

མྔོན་ཊ་ིརལ་དཔྱད་གཞིའི་འགན་འཛིན་བཟུམ་མའི་ རྒྱལ་སིའི་ཆིངས་ཡགི་ནང་བཀོད་ཡོད་མི་ ཌི་ཌ་ིཊི་དང་ 

པི་སི་བ་ི དེ་ལས་ གཞན་རས་སྔོར་ཚུ།  

མི་འབད། 

གྔོ༧་༤༽ ས་འཆར་ཕུལ་བའི་ ལས་འགུལ་དེ་གིས་ མཐའ་འཁོར་དང་ མི་གི་འཕྲྔོས་བསྡེན་ལུ་ གནོད་

པ་རྐྱབ་སིད་པའི་ འབུབ་སན་ལག་ལེན་འཐབ་འྔོང་ག?  

མི་འཐབ། 



༧་༥༽ ལས་འགུལ་འདི་ནང་ རང་བཞིན་གི་རྒྱུ་ཆ་དང་ ནུས་ཤུགས་དང་ ཡང་ན་ ཆུ་ འབོར་ཆེ་

དྲགས་སྡེ་ ལག་ལེན་འཐབ་དགོ་པའི་ ལཱ་རིགས་ཡོད་ག? 

མྡེད།  

 

  

 


