འབྲུག་གི་ཁྲིམས་གཞུང་
་ཁ
ཁ
གཉེན་འབྲེལ་ཁྲིམས་ཡིག།
གཉེན་འབྲེལ་ཁྲིམས་ཡིག།
ལེའུ་དང་པོ་ གཉེན་སྦྱོར་བཟའ་ཚང་བསྡོམ་ལུགས་སྐོར།
ཁྲིམས་ཡིག་འདིའི་དབང་ཚད།
ཁྲིམས་ཡིག་འདིའི་དབང་ཚད།
ཁ༽༡.༡ གཉེན་འབྲེལ་གྱི་ཁྲིམས་ཡིག་འདིའི་འོག་ཏུ་ འབྲུག་མངའ་བདག་རྒྱལ་པོ་མ་གཏོགས་ གཞན་འབྲུག་གི་མི་རྩ་ངོ་མའི་རིགས་མ་ཚད་
རྒྱལ་ཁབ་འདིའི་ས་ཁོངས་སུ་གནས་ཤིང་འཁོད་པའི་མི་རིགས་

ཆེ་ཆུང་དྲག་ཞན་ཐམས་ཅད་

གཉེན་འབྲེལ་གྱི་སྐོར་གང་ཡང་ཁྲིམས་ཡིག་

འདིའི་འོག་ལུ་བསྡུས་པ་ཨིན།
གཉེན་སྦྱོར་གྱི་རང་དབང་།
ཁ༽༡.༢ གཤམ་གསལ་ཁ༽༡.༡༠ པ་དང་ ཁ༽༡.༡༡ པའི་ཁྲིམས་དོན་ལས་མ་འགལ་ཚེ་ ཕོ་མོ་རང་རང་སོའི་སོའི་དགའ་མཐུན་གྱི་ཐོག་
ནས་གཉེན་སྦྱོར་བྱ་འདོད་འབྱུང་ན་ གོ་སའི་ཆེ་ཆུང་ རིགས་རུས་ཀྱི་མཐོ་དམའ་ རྒྱུའི་དྲག་ཞན་ ངོ་སྤུའི་ལེགས་ཉེས་སོགས་ཀྱི་དབྱེ་བ་མེད་
པར་ རང་སོའི་བློ་འདོད་ཇི་བཞིན་གཉེན་སྦྱོར་བྱ་ཆོག་པའི་དབང་ཚད་ཡོད།
གཉེན་སྦྱོར་གྱི་རིགས་ལུ་གཉེན་ཐམས
་གྱི་རིགས་ལུ་གཉེན་ཐམས་ཞུ་དགོས་པ།
ཁ༽༡.༣ ལག་པ་མར་ཆང་གིས་བརྒྱན་ཏེ་གཉེན་སྦྱོར་བྱས་པའམ་

དགའ་མཐུན་གྱི་ཐོག་ནས་གཉེན་སྦྱོར་བྱས་པ་སོགས་གང་ཡང་རུང་སྟེ་

བཟའ་ཚང་བསྡོམས་རིགས་ས་གནས་ཀྱི་ཁྲིམས་ཁང་ནས་ ཕོ་མོ་དེ་གཉིས་བཟའ་ཚང་ལ་ངེས་པར་འཛིན་ཞིང་ ཆ་འཇོག་གྲུབ་པའི་ཉེན་ཐམ་ཞུ་
དགོས་ གཉེན་ཐམས་མེད་ཚེ་ གཤམ་གསལ་ཁྲིམས་དོན་ཁ༽ ༡.༩ པ་ལྟར་བྱུང་ན་མ་གཏོགས་ དེ་མིན་ཁྲིམས་དོན་ཁ༽ ༩.༡ པའི་ནང་
གསལ་གྱི་ཉེས་ཆད་ཕུལ་ཏེ་མ་གཏོགས་ གཉེན་འབྲེལ་གྱི་ཐོབ ་ཤོར་རིགས་བརྩི་མི་ཆོག། ༼འབྲི་ཤོག་ ༣ པ་༤ པ་༽
ཁྲིམས་འདུན
ཁྲིམས་འདུན་ལས་
མས་འདུན་ལས་ གཉེན་ཐམས
གཉེན་ཐམས་ གནང་ཐང་།
ཁ༽༡.༤ ཁྲིམས་འདུན་ལས་གཉེན་ཐམས་ཞུས་བས་ བཟའ་ཚང་དུ་བསྡོམས་རྒྱུའི་ ཕོ་ཡི་རྒྱབ་མི་ཕོ་གཅིག་དང་ མོ་ཡི་རྒྱབ་མི་མོ་གཅིག་
བཅས་འཁྲིད་དེ་ ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་བཅར་དགོས་ཤིང་ ཁྲིམས་འདུན་ལས་ཁྲིམས་དོན་ཁ༽༡.༥ པ་ལྟར་གྱི་འགན་ཡིག་རེ་རྒྱབ་མི་ལས་
བཞེས་དགོས་རྒྱུ་དང་

གཞན་ཡང་ཕོ་མོ་གཉིས་པོ་གཉེན་རྐྱབ་རུང་དང་མི་རུང་སོགས་

ཡོད་མེད་ཀྱི་ཞིབ་དཔྱོད་ཐོག་

འགལ་བ་མེད་ཚེ་

ཁྲིམས་ཡིག་འདིའི་དོན་ཚན་རྣམས་ལས་འགལ་བ་

ཕོ་མོ་དེ་གཉིས་ལ་ཁྲིམས་ཁང་ལས་བཟའ་ཚང་དུ་ངེས་པར་འཛིན་བསྒྲུབས་པའི་གཉེན་

ཐམས་དཔེ་རིས་ཟུར་དེབ་ལྟར་གནང་རྒྱུ།

1

བཟའ་ཚང་གཉེན་སྦྱོར་གྱི་རྒྱབ་མིའི་འགན་ཁག།
ཁ༽༡.༥ ཕོ་མོའི་རྒྱབ་མི་སོ་སོས་ བཟའ་ཚང་དུ་བསྡོམ་རྒྱུའི་ཕོ་མོ་དེ་གཉིས་ལ་ སྔར་ནས་བསྟེན་པའི་གཉེན་གྲོགས་ཡོད་མེད་ ཁྲིམས་ཡིག་
འདིར་གསལ་གྱི་གཉེན་སྦྱོར་རུང་དང་མི་རུང་བའི་

ཚུལ་དང་ལྡན་མི་ལྡན་སོགས་ང་བལྟ་དགོས་པ་ཡིན་བརྟེན་

དཔེ་རིས་ཟུར་དེབ་

ཁ༽པར་འཁོད་པ་ལྟར་གྱི་འགན་ཡིག་ལ་མིང་ཡིག་ལག་བྲིས་བཀོད་དེ་ ཁྲིམས་ཁང་དུ་ཕུལ་དགོས་པ་དང་ རྗེས་སོར་ཞུ་ཚིག་འགན་རྒྱའི་ནང་
དོན་ལས་འགལ་བ་འབྱུང་ཚེ་ གནད་དོན་དང་བསྟུན་པའི་ཤོར་གྱོང་དང་ ཉེས་བྱ་སོགས་་ཁྲིམས་ཡིག་འདིའི་ལེའུ་སོ་སོར་གང་གསལ་ཇི་བཞིན་
ཕོག།
གཉེན་ཐམས
གཉེན་ཐམས་ཞུ་བར་ཁྲིམས་འདུན་ལུ་མ་འབྱོར་བའི་རིགས་ཀྱི་བྱ་ལུགས།
ཁ༽༡.༦ བཟའ་ཚང་གང་ཞིག་གཉེན་ཐམས་ཞུ་བར་ཁྲིམས་འདུན་ལུ་བཅར་མ་ཚུགས་པའི་གནད་རེ་བྱུང་ན་

བཟའ་ཚང་དེ་དག་གི་གཉེན་

ཐམས་ ས་གནས་རང་སོའི་རྒཔོ་བརྒྱུད་དེ་ ཁྲིམས་ལས་གནང་རྒྱུ་ཡིན་པ་ཇི་བཞིན་ རྒེད་པོ་སོ་སོས་ང་ གོང་གསལ་ཁྲིམས་དོན་ཁ༽༡-༥
པ་ལྟར་གྱི་འགན་ཡིག་ གཉེན་སྦྱོར་པ་དང་ རྒྱབ་མི་རྣམས་ལས་ལེན་ཏེ་ དཔེ་རིས་ཟུར་དེབ་ག༽པར་འཁོད་པ་ལྟར་གྱི་རྒེད་པོ་རང་སའི་ཞུ་
ཡིག་དང་སྦྲགས་ཏེ་ཁྲིམས་ཁང་དུ་ཕུལ་དགོས།

༼འབྲི་ཤོག་༣༧ པ།༽

ཁྲིམས་ལུགས་ལྟར་གཉེན་རྐྱབ་པ་ལུ་བཀག་ཆ་བྱ
ཁྲིམས་ལུགས་ལྟར་གཉེན་རྐྱབ་པ་ལུ་བཀག་ཆ་བྱ་མི་ཆོག་པ།
གས་ལྟར་གཉེན་རྐྱབ་པ་ལུ་བཀག་ཆ་བྱ་མི་ཆོག་པ།
ཁ༽༡.༧ ཕོ་མོ་གཉིས་རྒྱབ་མི་དང་བཅས་ ཁྲིམས་ཁང་དུ་གཉེན་ཐམས་ཞུ་བར་འོང་ན་ ཁྲིམས་དཔོན་ནས་ཞིབ་དཔྱོད་བས་ ཁྲིམས་ཡིག་
འདིར་གསལ་གྱི་དོན་ཚན་རྣམས་དང་འགལ་བ་མེད་ཚེ་

དེ་ལ་ནི་གཉེན་ཐམས་གནང་ཆོག་པ་མ་གཏོགས་

གཞན་སུས་ང་བཀག་ཆ་བྱ་མི་

ཆོག་ གཉེན་ཐམས་ཀྱི་དཔེ་རིས་ནང་གསལ་གྱི་ཤོག་རིན་ གཉེན་སྦྱོར་པ་ཕོ་མོ་རང་སོས་ཁྲིམས་ཁང་དུ་ཕུལ་དགོས།

༼འབྲི་ཤོག་༧༩

པ༽
གཉེན་ངས་སུ་བརྩི་ཆོག་པའི་དུས་ཚོད།
ཁ༽༡.༨ ཕོ་མོ་གཉིས་གཉེན་སྦྱོར་ནམ་ལས་བྱས་པ་ཨིན་རུང་

བཟའ་ཚང་ངོ་མའི་ངས་སུ་ཆ་འཇོག་བྱ་རྒྱུའི་དུས་ཚོད་དེ་ཉིད་

ཁྲིམས་ཁང་

ལས་གཉེན་ཐམས་ཐོབ་པའི་ཉིནམ་ལས་མ་གཏོགས་ གཉེན་ངས་སུ་བརྩི་མི་ཆོག།
གཉེན་ཐམས
གཉེན་ཐམས་མེད་རུང་བཟའ་ཚང་ལུ་བརྩི་ཆོག་པའི་དབྱེ་བ།
ཁ༽༡.༩ གནམ་ལོ་ཆུ་ཡོས་ལོའམ་ སྤྱི་ལོ་༡༩༦༣ ཚུར་བཅད་ཀྱི་གཉེན་སྦྱོར་བྱས་རིགས་ གོང་གསལ་ཁྲིམས་དོན་ཁ༽༡.༣ པ་དང་འཁྲིལ་
དགོས་ དེའི་སྔ་གོང་ལས་བསྡོམས་གྲུབ་པའི་བཟའ་ཚང་གི་རིགས་ནི་ གཉེན་ཐམས་མེད་རུང་ བཟའ་ཚང་ངོ་མ་ཨིན་པའི་ངས་སུ་བརྩི་རྒྱུ།
ཡུལ་སྲོལ་ལྟར་གྱི་ངོ་ཚ་ཕོག་པའི་རིགས་གཉེན་སྦྱོར་མི་ཆོག་པ།
ཁ༽༡.༡༠ ཡུལ་ཚན་རང་རང་སོ་སོའི་ལུང་པའི་ལུགས་སྲོལ་དང་བསྟུན་པའི་ངོ་ཚ་ཕོག་པ་ཅན་གྱི་རིགས་
འགལ་ན་ ཁྲིམས་དོན་ཁ༽༨.༡༩ པ་དང་བསྟུན་རྒྱུ།

2

གཉེན་དུ་བསྡོམ་མི་ཆོག་

དེ་ལས་

ཆུང་གཉེན་བཏགས་མི་ཆོག་པ།
ཁ༽༡.༡༡ སྔར་སྲོལ་གྱི་ཁྱུན་བཟུང་སྟེ་ ཆུང་གཉེན་ཞེས་ ཁྲིམས་དོན་ཁ༽༡.༡༤ པའི་ནང་གསལ་ལྟར་གྱི་གཉེན་སྦྱོར་ ལོ་ཚད་མ་ལོན་པའི་སྔ་
གོང་ནས་ ཆུང་གཉེན་ཟེར་བ་ཡེ་ནས་བཏགས་མི་ཆོག་ དེ་ལས་འགལ་ན་ཁྲིམས་དོན་ཁ༽༨.༢༠ པ་དང་འཁྲིལ་རྒྱུ།
ོས་ཟུར་སོང་བའི་ཡ་ཟླ་ལ་ཁྲིམས་འདུན་ལས་གཉེན་ཐམ
་བའི་ཡ་ཟླ་ལ་ཁྲིམས་འདུན་ལས་གཉེན་ཐམས
་ཁྲིམས་འདུན་ལས་གཉེན་ཐམས་གནང་ལུགས།
ཁ༽༡.༡༢ ཡ་ཟླ་ཞིག་རང་གི་རྒྱལ་ཁབ་སྤངས་ཏེ་ོས་ཟུར་སོང་ན་ དེ་ཉིན་ནས་གཞིས་སྡོད་ཡ་ཟླ་དེས་ ཁྲིམས་འདུན་ལུ་གཉེན་ཐམས་ཞུ་བར་
བཅར་ཚེ་

ཁྲིམས་འདུན་ལས་གཉེན་ཐམས་གནང་ཆོག་སྟེ་

ོས་ཟུར་སོང་བ་པོ་དེ་ཉིད་

རྒྱལ་ཁབ་སྤངས་ཏེ་འགྲོ་བ་མིན་ཚེ་

ལོ་གཅིག་

འཁོར་ནས་མ་གཏོགས་གཉེན་ཐམས་མི་ཐོབ།
ངོ་ཚ་ཕོག་པ་ཅན་གྱི་རིགས་ལ་གཉེན་ཐམ
་པ་ཅན་གྱི་རིགས་ལ་གཉེན་ཐམས
་གཉེན་ཐམས་མི་ཐོབ་པ།
ཁ༽༡.༡༣ ཁྲིམས་དོན་ཁ༽༡.༡༠ པའི་ནང་གསལ་ལྟར་ ཡུལ་གྲོང་སོ་སོའི་ལུགས་སྲོལ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ངོ་ཚ་ཕོག་པ་ཅན་གྱི་རིགས་ལ་གཉེན་
ཐམས་མི་ཐོབ།
ལོ་ཚད་མ་ལོན་པའི་རིགས་ལ་གཉེན་ཐམ
་པའི་རིགས་ལ་གཉེན་ཐམས
་གཉེན་ཐམས་མི་ཐོབ་པ།
ཁ༽༡.༡༤ (བསྒྱུར་བཅོས)
བསྒྱུར་བཅོས) ཁྲིམས་དོན་ཁ༽༡.༡༡ པའི་ནང་གསལ་ལྟར་ ཆུང་གཉེན་རྐྱབ་མ་ཆོགཔ་ཨིནམ་ལས་ ཕོ་མོ་སྐྱེས་ལོ་བཅོ་བརྒྱད་
མ་ལོན་མི་ཚུ་ལུ་ གཉེན་སྦྱོར་གྱི་ལོ་ཚད་མ་ལོན་པ་ལས་བརྟེན་ དེ་རིགས་ལ་གཉེན་ཐམས་མི་ཐོབ། (རྒྱལ་ཡོངས་ཚོ
ངས་ཚོགས་ཐེངས་ ༧༤ པའི་
པའི་
དོན་ཚན་ཏ༽༢
་ཚན་ཏ༽༢ པར་བསྒྱུར་བཅོས
པར་ བསྒྱུར་བཅོས)
བསྒྱུར་བཅོས)
རང་སོའི་འཆལ་སྤྱོད་ལ་བརྟེན་ཏེ་ཡ་ལ་ཐེངས་གསུམ་སོ
་ལ་བརྟེན་ཏེ་ཡ་ལ་ཐེངས་གསུམ་སོང་བའི་རྗེས་སུ་གཉེན་ཐམས
་བའི་རྗེས་སུ་གཉེན་ཐམས་མི་ཐོབ་པ།
ཁ༽༡.༡༥ ཕོ་མོ་གང་རུང་ཅིག་ རང་གི་འཆལ་སྤྱོད་ལ་བརྟེན་ཏེ་ སྔར་ནས་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་ཅིག་ལས་ ཡང་བར་ལན་ཐེངས་གསུམ་གྱི་
རིང་གཉེན་ཐམས་ཞུས་ཏེ་ ཡ་ལ་ཐེངས་གསུམ་སོང་བའི་རིགས་ལ་ སླར་གཉེན་གྲོགས་གསར་བསྟེན་གྱི་གཉེན་ཐམ་མི་ཐོབ།
དགའ་བོ་ཐེངས་གསུམ་ལེན་བཅུག་པའི་མི་ལ
ཐེངས་གསུམ་ལེན་བཅུག་པའི་མི་ལ་སླར་གཉེན་ཐམ
ལེན་བཅུག་པའི་མི་ལ་སླར་གཉེན་ཐམས
་སླར་གཉེན་ཐམས་མི་ཐོབ་པ།
ཁ༽༡.༡༦ ཕོ་མོ་གང་རུང་

རང་སོའི་འཆལ་སྤྱོད་ལ་བརྟེན་ཏེ་

དགའ་བོ་ལན་ཐེངས་གསུམ་གྱི་བར་དུ་ལེན་བཅུག་པའི་མི་ཞིག་

རྗེས་སོར་

གཉེན་གྲོགས་གསར་དུ་བསྟེན་རུང་ དེ་རིགས་ལ་གཉེན་ཐམས་མི་ཐོབ།
ཨམ་ཚོ་གཅིག་ལུ་མག་པ་གཅིག་ལས་བརྒལ་ཏེ་གཉེན་ཐམ་
གཅིག་ལུ་མག་པ་གཅིག་ལས་བརྒལ་ཏེ་གཉེན་ཐམ་མི་ཐོ
གཉེན་ཐམ་མི་ཐོབ་པ།
ཁ༽༡.༡༧

(ཆ་མེད)
ཆ་མེད)

ཨམ་ཚོ་གཅིག་ལ་མག་པ་གཅིག་ལས་བརྒལ་ཏེ་འཆང་མི་ཆོག་པ་ཡིན་བསྟུན་

མག་པ་གཅིག་གི་གཉེན་ཐམ་མ་

གཏོགས་མི་ཐོབ། (རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་ཐེངས་༧༤
ས་ཐེངས་༧༤ པའི་དོན་ཚན་ཏ༽༢ པ་ལྟར་ སྤྱི་ཚེས་༡༩སྤྱི་ཚེས་༡༩-༧-༡༩༩༦ ལས་ཆ་མེད་གནང་ཡོ
ལས་ཆ་མེད་གནང་ཡོད།

3

སྔ་མའི་གཉེན་གྲོགས་
སྔ་མའི་གཉེན་གྲོགས་ཀྱི་ཡིག་ཐི་མེད་པར་གཉེན་གྲོགས་གསར་བསྟེན་གྱི་
མའི་གཉེན་གྲོགས་ཀྱི་ཡིག་ཐི་མེད་པར་གཉེན་གྲོགས་གསར་བསྟེན་གྱི་གཉེན་ཐམ
ཀྱི་ཡིག་ཐི་མེད་པར་གཉེན་གྲོགས་གསར་བསྟེན་གྱི་གཉེན་ཐམས
གཉེན་ཐམས་མི་ཐོབ་པ།
ཁ༽༡.༡༨

སྔོན་དུས་ཐེངས་ཤིག་བཟའ་ཚང་བསྡོམས་ཚར་བའི་མི་ཞིག་གིས་

སླར་ཡང་གཉེན་ཐམ་ཞུ་བར་བཅར་ཚེ་

སྔར་གྱི་བཟའ་ཟླ་དེ་

གིས་སྤྲོད་པའི་ཡ་ལ་གྱི་ཡིག་ཐི་ཁྲིམས་ཁང་དུ་ོན་རྒྱུ་ོན་མེད་ན་ དེ་ལ་བཟའ་གྲོགས་གསར་བསྟེན་གྱི་གཉེན་ཐམས་མི་ཐོབ།
སྔ་མའི་བཟའ་ཚང་ཅིག་གི་གནང་བ་མེད་པར་གཉེན་གྲོགས་གསར་ཐེབས་བསྟེན་རྒྱུའི་གཉེན་ཐམ
གཉེན་ཐམས
སྔ་མའི་བཟའ་ཚང་ཅིག་གི་གནང་བ་མེད་པར་གཉེན་གྲོགས་གསར་ཐེབས་བསྟེན་རྒྱུའི་
གཉེན་ཐམ
ས་མི་ཐོབ་པ།
ཁ༽༡.༡༩ མི་ཞིག་ལ་སྔར་ནས་བསྟེན་པའི་གནས་མོ་ཡོད་དེ་ སླར་ཡང་གནས་མོ་གསར་ཐེབས་ཞིག་བསྟེན་རྩིས་བྱེད་དེ་ ཁྲིམས་ཁང་དུ་གཉེན་
ཐམས་ཞུ་བར་བཅར་ན་ སྔར་གྱི་གནས་མོ་རྙིང་པ་ངོ་བོ་ཁྲིམས་ཁང་དུ་འོང་སྟེ་དེ་ལྟར་རུང་ཞེས་བརྗོད་པའམ་ ཡང་ན་ གནས་མོ་རྙིང་པ་ནས་དེ་
ལྟར་རུང་ཟེར་སྤྲོད་པའི་ཡི་གེ་ཁྲིམས་ཁང་དུ་ོན་དགོས་ཏེ་

གོང་ལྟར་གནས་མོ་རྙིང་པ་ལས་གནང་བ་མེད་པར་

གནས་མོ་གསར་བསྟེན་གྱི་

གཉེན་ཐམས་མི་ཐོབ།
(བསྒྱུར་བཅོས)
བསྒྱུར་བཅོས)

གཉེན་གྲོགས་ཡོད་པའི་ཕོ/མོ་གིས་

ད་རུང་གཉེན་གྲོགས་གཞན་ཅིག་བསྟེན་ནི་གི་དོན་ལུ་

ཁོ/མོའི་ཧེ་མའི་གཉེན་གྲོགས་

འདི་གིས༔
ཀ-

ངོ་བོ་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་བཅར་ཏེ་ ད་རུང་གཉེན་སྦྱོར་འབད་བ་ལུ་རུང་བའི་ཁས་ལེན་ཞུ་བའམ།

ཁ-

ད་རུང་གཉེན་སྦྱོར་འབད་བ་ལུ་རུང་བའི་ཁས་ལེན་གྲུབ་པའི་ཞུ་ཚིག་ལག་བྲིས་ཅན་མ་ཕུལ་བ་ཅིན་མ་གཏོགས་

ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་

ལས་གཉེན་ཐམས་མི་ཐོབ། (རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་ཐེངས་
ས་ཐེངས་༧༤
་ཐེངས་༧༤ པའི་དོན་ཚན་ཏ༽ ༢ པར་སྤྱི་ཚེས་༡༩
པར་སྤྱི་ཚེས་༡༩སྤྱི་ཚེས་༡༩-༧-༡༩༩༦ ལས་བསྒྱུར་བཅོས
ལས་བསྒྱུར་བཅོས)
་བསྒྱུར་བཅོས)
ཡ་ཟླ་ཤི་རྐྱེན་བྱུང་སྟེ་ལོ་ངོ་མ་འཁོར་ཚུན་གཉེན་གྲོགས་གསར་བསྟེན་གྱི་གཉེན་ཐམ
ངོ་མ་འཁོར་ཚུན་གཉེན་གྲོགས་གསར་བསྟེན་གྱི་གཉེན་ཐམས
གཉེན་ཐམས་མི་ཐོབ་པ།
ཁ༽༡.༢༠ ཡ་ཟླ་ཤི་རྐྱེན་བྱུང་སྟེ་ལོ་གཅིག་མ་འཁོར་རིང་ལ་ ཁྲིམས་ཁང་ལས་གཉེན་གྲོགས་གསར་བསྟེན་གྱི་གཉེན་ཐམས་མི་ཐོབ།
གཉེན་ངས་སུ་བརྩི་མི་ཆོག་པའི་དབྱེ་བ།
ཁ༽༡.༢༡ གཉེན་འབྲེལ་གྱི་ཁྲིམས་ཡིག་འདིའི་དོན་ཚན་ཁ༽༡.༡༢ ནས་༡.༢༠ ཚུན་གྱི་ཁྲིམས་དོན་ནང་གསལ་ལྟར་ བཟའ་ཚང་གང་ཞིག་ལ་
ཁྲིམས་ཁང་ལས་གཉེན་སྦྱོར་གྱི་གཉེན་ཐམས་མི་ཐོབ་པའི་མི་རིགས་ གཉེན་དུ་བསྡོམས་པ་ཡོད་རུང་དེ་དག་གཉེན་གྱི་ངས་སུ་མི་བརྩི།
གཉེན་ངས་སུ་བརྩི་མི་
གཉེན་ངས་སུ་བརྩི་མི་ཆོག་པའི་རིགས་ཀྱི་སྤྱིར་བཏང་ཐོ
མི་ཆོག་པའི་རིགས་ཀྱི་སྤྱིར་བཏང་ཐོབ ་ཤོར་ཟད་རྩིས།
ཁ༽༡.༢༢ གཉེན་ངས་སུ་བརྩི་མི་ཆོག་པའི་བཟའ་ཚང་གི་རིགས་ལ་

གཉེན་འབྲེལ་གྱི་ཐོབ ་ཤོར་རིགས་སྤྲོད་ལེན་བྱ་མི་ཆོག་པ་མ་གཏོགས་

སྤྱིར་བཏང་ཐོབ ་ཤོར་གྱི་ཟད་རྩིས་རྐྱབ་ཐང་ནི་ཁ༽༦.༨ པ་དང་འཁྲིལ་དགོས།
ཐབས་མེད་ཡ་ལ་སོང་བའི་རིགས་ལ་
་བའི་རིགས་ལ་གཉེན་ཐམས
གཉེན་ཐམས་ཐེངས་གསུམ་ལས་ལྷག་རུང་སླར་ཡང་ཐོ
ཐེངས་གསུམ་ལས་ལྷག་རུང་སླར་ཡང་ཐོབ་པ།
ཁ༽༡.༢༣ཁྲིམས་ཡིག་འདིའི་ཁྲིམས་དོན་ཁ༽༦.༧ པ་ནས་ ༦.༡༥ པ་ཚུན་གྱི་ཁྲིམས་དོན་ནང་གསལ་བཞིན་ ཕོ་མོ་གང་རུང་ལ་ཐབས་མེད་
ཡ་ལ་གྱི་ཡིག་ཐི་ཁྲིམས་ཁང་ལས་གནང་དགོས་བྱུང་བའི་རིགས་ནི་ གཉེན་ཐམས་ཐེངས་གསུམ་ལས་ལྷག་སྟེ་ཞུས་པ་ཡོད་ང་ ཁྲིམས་ཁང་
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ནས་སླར་ཡང་གཉེན་ཐམས་ཐོབ་ཅིང་ གཉེན་ངས་སུ་བརྩི་ཆོག་པ་ཡིན།
ཕ་མ་སོགས་ཀྱི་བློ་ལ་མ་འབབ་པར་ཡ་ལ་བཏང་བ་ལ་སླར་ཡང་
ལ་མ་འབབ་པར་ཡ་ལ་བཏང་བ་ལ་སླར་ཡང་གཉེན་ཐམ
་སླར་ཡང་གཉེན་ཐམས
གཉེན་ཐམས་ཐོབ་ལུགས།
ཁ༽༡.༢༤

ཕོ་མོ་སུ་ཞིག་གི་མིང་ཐོག་ཏུ་ ཁྲིམས་ཁང་ནས་གཉེན་ཐམས་ཐེངས་གསུམ་ཚུན་ཞུས་པ་ཡོད་རུང་ ཕོ་མོ་དེའམ་ དེ་དག་

གི་ཉེས་སྤྱོད་ལས་མིན་པར་ ཕ་མ་སོགས་ནས་ཡ་ལ་བཅུག་པ་ཡིན་ན་ དེ་རིགས་ལ་ལན་ངས་གསུམ་ལས་ལྷག་རུང་ གཉེན་ཐམས་ཐོབ་
ཅིང་གཉེན་ངས་སུ་བརྩི་ཆོག།
གཉེན་ཐམ་ཡོ
གཉེན་ཐམ་ཡོདཔ་ཙམ་གྱིས་དབང་ཚད་དང་ཐོ
པ་ཙམ་གྱིས་དབང་ཚད་དང་ཐོབ་ལམ་གཞན་བརྩི་མི་ཆོག་པ།
ཁ༽༡.༢༥ ཁྲིམས་ཁང་ནས་གནང་བའི་གཉེན་ཐམས་དེ་ནི་

ཕོ་མོ་དེ་གཉིས་བཟའ་ཚང་ངོ་མ་ཞིག་ཏུ་ངོས་འཛིན་བསྒྲུབས་པའི་ཆ་འཇོག་ཡི་གེ་

ཙམ་ཞིག་རང་ཡིན་བསྟུན་ ཁྲིམས་ཁང་གི་གཉེན་ཐམས་ཡོད་པ་ལ་བསྙད་དེ་དབང་ཚད་དང་ ཐོབ་ལམ་གཞན་གང་ཡང་ བརྩི་མི་ཆོག།
ལེའུ་གཉིས་པ་ ཕྱི་མི་དང་གཉེན་འབྲེལ་
ཕྱི་མི་དང་གཉེན་འབྲེལ་བྱེད་
དང་གཉེན་འབྲེལ་བྱེད་མི་རྣམས་ཀྱི་ལམ་ལུགས།
བྱེད་མི་རྣམས་ཀྱི་ལམ་ལུགས།
ཕྱི་མི་དང་གཉེན་ལུ་བསྡོམ་ལུགས།
ཁ༽༢.༡ འབྲུག་གི་མི་ཞིག་

འབྲུག་ནང་འཁོད་དུ་གནས་སྡོད་ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་མི་རིགས་སམ་

ཕྱི་མི་གཞན་ཞིག་དང་མཉམ་དུ་གཉེན་སྦྱོར་བྱ་

འདོད་བྱུང་ཚེ་ དེ་ཡང་གཉེན་ཐམས་ཞུ་སར་ རྒྱབ་མི་གཉིས་ལས་མ་ཉུང་བ་ཞིག་དགོས་རྒྱུ་དང་ རྒྱབ་མི་དེ་དག་ལས་གང་རུང་གཅིག་ཁྲིམས་
ཁང་ལ་ངེས་ཤེས་འདྲོངས་ཐུབ་པའི་འབྲུག་མི་ཞིག་དགོས་པ་མ་ཟད་

རྒྱབ་མི་དེ་དག་གིས་ང་

བཟའ་ཚང་དུ་བསྡོམ་རྒྱུའི་མི་ཕོ་མོ་གཉིས་

ཀའི་རྒྱུས་ཆ་ལེགས་པོར་ཤེས་པ་ཞིག་དགོས་ དེ་ཁར་ཁྲིམས་དོན་ཁ༽༡.༥ པ་དང་ཡང་འཁྲིལ་དགོ།
ཕྱི་མི་དང་གཉེན་སྦྱོར་བྱས་པའི་བཟའ་ཚང་རིགས་ཀྱི་མི
་བྱས་པའི་བཟའ་ཚང་རིགས་ཀྱི་མི་ཁུངས་ཐོ
ས་པའི་བཟའ་ཚང་རིགས་ཀྱི་མི་ཁུངས་ཐོབ་ལམ་དང་

སྒྲིགས་ཁྲིམས་སོགས་

ཁྲིམས་ལུགས་གཞན་དང་བསྟུན་

དགོས་ལུགས།
དགོས་ལུགས།
ཁ༽༢.༢ འབྲུག་མི་ཕོ་མོ་གང་རུང་ཞིག་ ཕྱི་མི་དང་གཉེན་སྦྱོར་བྱས་པ་ཡིན་ཚེ་ དེ་དག་གི་མི་ཁུངས་ཐོབ་ལམ་དང་ འབྲུག་ནང་སྡོད་ཆོག་མི་
ཆོག་སྒྲིགས་ཁྲིམས་ལ་ཇི་ལྟར་གནས་དགོས་ཡིན་མིན་སོགས་གང་ཡང་ འབྲུག་གི་མི་ཁུངས་འདོགས་ལུགས་ཀྱི་ཁྲིམས་ཡིག་དང་ གཞན་ཡང་
དུས་བས་སོ་སོར་ འབྲུག་གཞུང་ནས་མཛད་དེ་གནང་བའི་ཁྲིམས་ལུགས་རྣམས་དང་འཁྲིལ་དགོས་པ་ཡིན།
ཕྱི་མི་དང་གཉེན་སྦྱོར་བྱེད་མིའི་
་བྱེད་མིའི་རིགས་ན
མིའི་རིགས་ནས་
རིགས་ནས་ གཤམ་གསལ་ཁྲིམས་དོན་དང་འཁྲིལ་དགོས་པའི་རིམ་པ།
ཁ༽༢.༣ འབྲུག་པའི་མི་སེར་གྱི་ལ་ལས་ ཕོ་མོ་གང་རུང་ཞིག་ ཕྱི་མི་དང་གཉེན་སྦྱོར་བྱས་པ་བྱུང་ཚེ་ ཕྱི་མི་དེ་ཉིད་འབྲུག་པའི་མི་སེར་ཐོབ་
དང་མ་ཐོབ་ཇི་ལྟར་ཡང་ ཕྱི་མི་དང་གཉེན་སྦྱོར་བྱས་པའི་འབྲུག་མི་དེ་ཉིད་ གཤམ་གསལ་ཁྲིམས་དོན་ཁ༽༢.༤ པ་ནས་ ༢.༨ བར་གྱི་
ཁྲིམས་དོན་དང་འཁྲིལ་དགོ།

5

ཕྱི་མི་དང་གཉེན་རྐྱབ་མི་ལ
ཕྱི་མི་དང་གཉེན་རྐྱབ་མི་ལ་གོ་གནས་མི་ཐོ
བ་མི་ལ་གོ་གནས་མི་ཐོབ་པ།
ཁ༽༢.༤ གཞུང་གཡོག་པ་ཨིན་ཚེ་ སྤྱི་ལོ་༡༩༧༧ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡༡ གི་གོང་ནས་ གོ་ས་གནང་བསྒྲུབས་པའི་རིགས་སམ་ ཡང་ན་ ཕྱི་
མི་དང་གཉེན་སྦྱོར་མ་བྱས་གོང་དུ་ གོ་ས་གནང་བསྒྲུབས་པའི་རིགས་ཨིན་ན་མ་གཏོགས་ དེ་མིན་པའི་རིགས་ལ་ འབྲུག་གཞུང་གི་གོ་གནས་
རབ་འབྱམས་འོག་མའམ་ རབ་འབྱམས་འོག་མ་ལས་མཐོ་བའི་གོ་གནས་གང་ཡང་ བཀལ་མི་ཆོག།
ཕྱི་མི་དང་གཉེན་སྦྱོར་བྱེད་མིའི་གོ་གནས་ཡར་སེང་བྱ་མི་ཆོག་པ།
་བྱེད་མིའི་གོ་གནས་ཡར་སེང་བྱ་མི་ཆོག་པ།
ཁ༽༢.༥ སྤྱི་ལོ་༡༩༧༧ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡༡ གི་གོང་ལས་སམ་ ཡང་ན་ ཕྱི་མི་དང་གཉེན་སྦྱོར་མ་བྱས་གོང་དུ་ གོ་ས་གནང་བསྒྲུབས་པའི་
རིགས་ཡིན་རུང་ ༡༩༧༧ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡༡ ལུའམ་ ཕྱི་མི་དང་གཉེན་སྦྱོར་མ་བྱས་གོང་དུ་ གོ་གནས་རིམ་པ་གང་གི་ཐོག་ཏུ་ཡོད་པ་དེ་
གར་རང་བཞག་རྒྱུ་མ་གཏོགས་ གོ་གནས་རིམ་པ་དེ་ལས་ཡར་སེང་བྱ་མི་ཆོག།
ཕྱི་མི་དང་གཉེན་སྦྱོར་རྐྱབ་མིའི་རིགས་ཕྱི་འབྲེལ་དང་སྲུང་སྐྱོབས་ལས་ཁུངས་སུ
་རྐྱབ་མིའི་རིགས་ཕྱི་འབྲེལ་དང་སྲུང་སྐྱོབས་ལས་ཁུངས་སུ་གཏོ
བས་ལས་ཁུངས་སུ་གཏོགས་མི་ཆོགཔ།
ས་མི་ཆོགཔ།
ཁ༽༢.༦ ཕྱི་མི་དང་གཉེན་སྦྱོར་བྱེད་མི་གང་ཞིག་ འབྲུག་གཞུང་ཕྱི་འབྲེལ་ལས་ཁུངས་དང་ སྲུང་སྐྱོབས་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་སྣེར་གཏོགས་མི་
ཞིག་ཡིན་ཚེ་

ལས་ཁུངས་དེ་དག་ལས་དགོངས་པ་ཞུ་དགོས་པ་ཡིན་བསྟུན་

ཕྱི་མི་དང་གཉེན་སྦྱོར་བྱས་པའི་རིགས་ནི་

གོང་གསལ་ལས་

ཁུངས་གཉིས་སུ་གཏན་ནས་གཏོགས་མི་ཆོག།
ཕྱི་མི་དང་གཉེན་རྐྱབ་མི་ལུ་འབྲུག་མི་གཞན་མཚུངས་ཀྱི་ཐོ
ཕྱི་མི་དང་གཉེན་རྐྱབ་མི་ལུ་འབྲུག་མི་གཞན་མཚུངས་ཀྱི་ཐོབ་ལམ་མི་ཐོབ་པ།
ཁ༽༢.༧ མི་སུ་དང་སུ་ཞིག་ཡིན་རུང་ ཕྱི་མི་དང་གཉེན་སྦྱོར་བྱས་པ་བྱུང་ཚེ་ གཉེན་སྦྱོར་བྱེད་པ་དེ་ཉིད་ཀྱི་མི་ཚེའི་རིང་ལ་ གཞུང་ནས་འབྲུག་
པའི་མི་ཁུངས་ཅན་གཞན་ལ་གནང་བའི་གྲོགས་རམ་དང་ སྐྱིད་སྡུག་གཤམ་གསལ་གྱི་རིགས་གང་ཡང་ མི་ཐོབ།
ཀ༽

ས་ཆའི་རིགས་ཀྱི་སྐྱིད་སྡུག་གྲོགས་རམ།

ཁ༽

སྐྱིད་སྡུག་གི་གྲོགས་རམ་ལུ་དངུལ་གྱི་བསྐྱིན་འགྲུལ།

ག༽

སོ་ནམ་གྱི་ལས་ལ་བརྟེན་པའི་ལོ་ཐོག་གི་སོན་དང་ རྨོས་གླང་བཅས་ཀྱི་གྲོགས་རམ།

ང༽

སྒོ་ནོར་ལ་བརྟེན་པའི་སྒོ་ནོར་དང་ ནོར་སེམས་ཅན་སོན་དང་ དེ་དག་ལ་བརྟེན་པའི་འཐོན་བསྐྱེད་ཀྱི་འབབ་ཁུངས་བཟོ་རྒྱུའི་གྲོགས་

རམ་གྱི་རིགས།
ཅ༽

སྨན་བཅོས་ཀྱི་ཆེད་དུ་ཕྱི་རྒྱལ་ལུ་བསྐྱོད་རྒྱུའི་གཞུང་གི་གྲོགས་རམ།

ཆ༽

བཟོ་གྲྭ་དང་ འཕྲུལ་ལས་ ཚོང་ལས་ཀྱི་བྱ་སྒོའི་དོན་ལ་གཞུང་ལས་མ་དངུལ་གྱི་གྲོགས་རམ།

ཕྱི་མི་དང་གཉེན་རྒྱབ་མི་ལ་སློ
་གཉེན་རྒྱབ་མི་ལ་སློབ་སྦྱོང་དང་སྦྱོང་བདར་རིགས་ཀྱི་གྲོགས་རམ་མི་ཐོབ་པ།
ཁ༽༢.༨ འབྲུག་མིའི་རིགས་ ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་མི་དང་གཉེན་སྦྱོར་བྱ་ཚེ་ གཞུང་གི་ཟད་གྲོན་ཐོག་སློབ་སྦྱོང་དང་ སྦྱོང་བདར་གྱི་རིགས་གང་ཡང་ མི་
ཐོབ་པ་གཤམ་གསལ་ལྟརཿ
ཀ༽

སློབ་སྦྱོང་དང་ སྦྱོང་བདར་གྱི་རིགས་ རྒྱལ་ཁབ་ཕྱི་ནང་གང་དུའང་ གཞུང་ནས་གྲོགས་རམ་གང་ཡང་ མི་ཐོབ།
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ཁ༽

གལ་སྲིད་རང་གཞུང་གི་ཟད་གྲོན་ཐོག་ཏུ་སློབ་སྦྱོང་ངམ་ སྦྱོང་བདར་བྱེད་མུས་ཡོད་འཕྲོར་ ཕྱི་མི་དང་གཉེན་སྦྱོར་བྱས་པ་བྱུང་ན་ དེ་

ཉིན་ནས་གཞུང་གི་གྲོགས་རམ་མི་ཐོབ།
ག༽

དེ་ལྟར་སློབ་སྦྱོང་དང་ སྦྱོང་བདར་བྱེད་འཕྲོར་ ཕྱི་མི་དང་གཉེན་རྒྱབ་པའི་རིགས་ དེ་ཚུན་གྱི་བར་དུ་གཞུང་ནས་ཟད་གྲོན་གང་སོང་

སླར་གཞུང་ལ་རྩིས་རྐྱབ་སྟེ་ཕུལ་དགོ།
ང༽

འབྲུག་མི་གང་ཞིག་སྦྱོང་བདར་དང་

སློབ་སྦྱོང་གི་གྲོགས་རམ་

ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་གཞུང་ནས་ཐོབ་པ་ཞིག་ཡིན་རུང་

དེ་ཉིད་ཕྱི་མི་དང་

གཉེན་སྦྱོར་བྱུང་ན་ དེ་ཡང་འབྲུག་གཞུང་ནས་ ཕྱི་གཞུང་ལ་བཀའ་གནང་སྟེ་་ སློབ་སྦྱོང་གི་གྲོགས་རམ་དེ་ཉིད་གནང་མཚམས་བཅད་དགོས་
པར་བཟོ་རྒྱུ།
འབྲུག་མི་དང་གཉེན་རྐྱབ་པའི་ཕྱི་རྒྱལ་པའི་
འབྲུག་མི་དང་གཉེན་རྐྱབ་པའི་ཕྱི་རྒྱལ་པའི་ཆོས་ལུགས་སྐོར།
ག་མི་དང་གཉེན་རྐྱབ་པའི་ཕྱི་རྒྱལ་པའི་ཆོས་ལུགས་སྐོར།
ཁ༽༢.༩ ཕྱི་རྒྱལ་བ་ཞིག་ འབྲུག་མི་དང་གཉེན་རྒྱབ་འདོད་བྱུང་ན་ འབྲུག་མི་དེ་ཡང་ཕྱིར་འཁྲིད་སོང་ན་མ་གཏོགས་ ཕྱི་མི་དེ་ཉིད་ ནང་དུ་
སྡོད་དགོས་པའི་གནད་རེ་བྱུང་ཚེ་ འབྲུག་གི་ཆོས་ལུགས་དང་འགལ་བའི་ཆོས་ལུགས་གཞན་རྣམས་སྤེལ་བ་དང་ གསར་འཛུགས་སོགས་གང་
ཡང་བྱ་མི་ཆོག།
འབྲུག་མི་དང་གཉེན་རྒྱབ་པའི་ཕྱི་མི་
འབྲུག་མི་དང་གཉེན་རྒྱབ་པའི་ཕྱི་མི་ནས་
བ་པའི་ཕྱི་མི་ནས་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ལམ་ལུགས་དང་གཞུང་གི་བཀའ་དང་ཁྲིམས་ལ་
རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ལམ་ལུགས་དང་གཞུང་གི་བཀའ་དང་ཁྲིམས་ལ་གནས་དགོས་པ།
ལུགས་དང་གཞུང་གི་བཀའ་དང་ཁྲིམས་ལ་གནས་དགོས་པ།
ཁ༽༢.༡༠ ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་མི་རིགས་ འབྲུག་མི་དང་གཉེན་རྐྱབ་སྟེ་སྡོད་དགོཔ་བྱུང་ན་ འབྲུག་གི་མི་ཁུངས་ཐོབ་དང་མ་ཐོབ་ཇི་ལྟར་ཡང་ འབྲུག་
རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ལམ་ལུགས་དང་ འབྲུག་གཞུང་གི་བཀའ་དང་ ཁྲིམས་གཞུང་གང་ཡིན་ལ་གནས་དགོས།
འབྲུག་་མི་དང་གཉེན་རྒྱ
འབྲུག་་མི་དང་གཉེན་རྒྱབ་པའི་ཕྱི
རྒྱབ་པའི་ཕྱི་མི་ཡང་གཉེན་འབྲེལ་གྱི་ཁྲིམས་ཡིག་
བ་པའི་ཕྱི་མི་ཡང་གཉེན་འབྲེལ་གྱི་ཁྲིམས་ཡིག་དང་བསྟུན་དགོས་པ།
་མི་ཡང་གཉེན་འབྲེལ་གྱི་ཁྲིམས་ཡིག་དང་བསྟུན་དགོས་པ།
ཁ༽༢.༡༡ འབྲུག་མི་དང་གཉེན་རྐྱབ་པའི་ཕྱིའི་མི་རིགས་ནི་

འབྲུག་གི་མི་ཁུངས་ཐོབ་དང་མི་ཐོབ་ཇི་ལྟར་ཡང་

གཉེན་འབྲེལ་གྱི་རིགས་གང་

ཡང་ གཉེན་གྱི་ཁྲིམས་ཡིག་འདི་ནང་གི་དོན་ཚན་རྣམས་དང་ངེས་པར་འཁྲིལ་དགོས།
ལེའུ་གསུམ་པ་ བཟའ་ཚང་ཉེས་འཁྲུལ་ལ་བརྟེན་པའི་དགའ་བོ
བཟའ་ཚང་ཉེས་འཁྲུལ་ལ་བརྟེན་པའི་དགའ་བོའི་དུམ་ཚད་དང་ཐོབ་ལམ།
དགའ་བོ་ཐོབ་ཐང་གི་དབྱེ་བ།
ཁ༽༣.༡

(བསྒྱུར་བཅོས)
བསྒྱུར་བཅོས)

མི་གཅིག་གིས་གཉེན་སྦྱོར་ཅན་ཅིག་དང་ ཉེས་འཁྲུལ་འབད་བ་ཅིན་

ཁོ/མོ་གིས་ཉམས་རྒུད་ཕོག་མི་འདི་ལུ་

རྒྱལ་ཡོངས་ལས་མིའི་ཉིན་ལྟར་གླ་ཆ་ཐོབ་ཚད་ཀྱི་བཅའ་ཁྲིམས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ དགའ་བོ་སྤྲོད་ཐང་དེ་བཟའ་ཚང་བསྡོམས་ཏེ་ལོ༔
ཀ༽

གསུམ་འོག་རྒྱུ་ ཟླ་ངོ་གསུམ་གྱི་གླ་ཆ་སྤྲོད་དགོ།

ཁ༽

ལོ་བདུན་འོག་རྒྱུ་ ཟླ་ངོ་ལྔ་གི་གླ་ཆ་སྤྲོད་དགོ།

ག༽

ལོ་བདུན་ལས་ལྷག་སོང་བའི་རིགས་ལུ་ ཟླ་ངོ་བདུན་གྱི་གླ་ཆ་སྤྲོད་དགོ། (རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་ཐེངས་
ས་ཐེངས་༧༤
་ཐེངས་༧༤ པའི་དོན་ཚན་ཏ༽ ༢

པ་ལྟར་ སྤྱི་ཚེས་༡༩སྤྱི་ཚེས་༡༩-༧-༡༩༩༦ ལས་བསྒྱུར་བཅོས
ལས་བསྒྱུར་བཅོས)
བསྒྱུར་བཅོས)
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ཉེས་འཁྲུལ་གྱི་དགའ་བོའི་ཐོབ་ལམ་བརྩི་ཐང་།
ཁ༽༣.༢ (བསྒྱུར་བཅོས་རིགས་འགྲེ)
བསྒྱུར་བཅོས་རིགས་འགྲེ) གཉེན་སྦྱོར་ཅན་ཕོ/མོ་ ཉེས་འཁྲུལ་ལས་བརྟེན་པའི་དགའ་བོ་ཕོ/མོ་འདྲ་མཉམ་ཐོབ། (རྒྱལ་ཡོངས་
ཚོགས་ཐེངས་ ༧༤ པའི་དོན་ཚན་ཏ༽ ༢ པར་བསྒྱུར་བཅོས་རིགས་འགྲེ
་བསྒྱུར་བཅོས་རིགས་འགྲེ)
་རིགས་འགྲེ)
གཉེན་གྲོགས་གཉིས་ལས་ལྷག་སྟེ་
གཉེན་གྲོགས་གཉིས་ལས་ལྷག་སྟེ་ཡོད་མི་རྣམས་ཀྱི་དགའ་བོ་ཐོབ ་ཤོར།
ཁ༽༣.༣

(བསྒྱུར་བཅོས་རིགས་འགྲེ)
བསྒྱུར་བཅོས་རིགས་འགྲེ) མག་པ/གནས་མོ་གཉིས་དང་ ཡང་ཅིན་དེ་ལས་ལྷག་མི་ མི་གཞན་ཅིག་གིས་མག་པ/གནས་མོ་

འབད་འཁྱིད་འགྱོ་ན་ མག་པ/གནས་མོ་གཉེན་ཐམ་ཡོད་མི་རྙིངམ་ཚུ་ལུ་ དགའ་བོ་རེ་རེ་བཞིན་དུ་སྤྲོད་དགོཔ་མ་ཚད་ དེ་ལས་ལྷག་སྟེ་གཉེན་
གསརཔ་བསྟེན་རུང་

ལོ་ངས་དང་བསྟུན་པའི་གཉེན་ཐམས་ཡོད་མི་གཉེན་གྲོགས་ཚུ་ལུ་དགའ་བོ་སྤྲོད་དགོ།

(རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་ཐེངས་

༧༤ པའི་དོན་ཚན་ཏ༽ ༢ པར་་བསྒྱུར་བཅོས
པར་་བསྒྱུར་བཅོས་རིགས་འགྲེ་
་བསྒྱུར་བཅོས་རིགས་འགྲེ་)
་རིགས་འགྲེ་)
བཟའ་ཚང་ཅིག་རྐུ
བཟའ་ཚང་ཅིག་རྐུས་ཏེ་ོ
འ་ཚང་ཅིག་རྐུས་ཏེ་ོས་ཟུར་སོང་མི་ལོག་ལྷོདཔ་ད་དགའ་བོའི་ཐོབ་ལམ་བརྩི་ལུགས།
ཁ༽༣.༤ (བསྒྱུར་བཅོས་རིགས་འགྲེ)
བསྒྱུར་བཅོས་རིགས་འགྲེ) ཕོ/མོ་བཟའ་ཚང་ཅན་ཅིག་གཞན་གྱིས་འཁྱིད་དེ་ོས་ཟུར་སོང་བའི་ཤུལ་ལུ་ བཟའ་ཚང་ོས་ཟུར་སོང་
མི་དེ་ལོག་འོང་རུང་མ་འོང་རུང་

འཁྱིད་འགྱོ་མི་ཕོ/མོ་དེ་ལོག་ལྷོད་ཚེ་ཁྲིམས་དོན་ནང་གསལ་གྱི་དགའ་བོ་

གཞིས་སྡོད་བཟའ་ཚང་ཕོ/མོ་འདི་

གིས་གཉེན་གསརཔ་བསྟེན་རུང་མ་བསྟེན་རུང་ ངོ་བོ་ཡོད་ན་དེ་ལུ་ཐོབ་ནི་དང་ མི་ངོ་མེད་ཚེ་ཧེ་མ་ལས་ཁྲིམས་ཞབས་ལུ་སྙན་སྒྲོན་ཞུས་པ་ཡོད་
ན་ དགའ་བོ་ཐོབ་ལམ་ཁྲིམས་ཀྱིས་བཞེས་ཏེ་གཞིས་སྡོད་ཡ་ཟླ་དང་ ཁེ་རྒུད་གཅིག་མི་དེ་ལུ་གནང་དགོ། (རྒྱལ་ཡོངས་ཚོ
ངས་ཚོགས་ཐེངས་
གས་ཐེངས་ ༧༤
པའི་དོན་ཚན་ཏ༽ ༢ པར་བསྒྱུར་བཅོས་རིགས་འགྲེ)
་བསྒྱུར་བཅོས་རིགས་འགྲེ)
གཉེན་གྲོགས་མེད་ཚུལ་གྱིས་མགོ་སྐོར་རྐྱབ་སྟེ་ཉེས་འཁྲུལ་འབྱུང་བཅུག་པའི་དགའ་བོ་དང་ཉེས་ཆད།
ཁ༽༣.༥ (བསྒྱུར་བཅོས་རིགས་འགྲེ)
བསྒྱུར་བཅོས་རིགས་འགྲེ) གཉེན་གྲོགས་ཅན་གྱི་ཡ་ཟླས་ གཉེན་གྲོགས་མེད་ཅེས་མགོ་སྐོར་རྐྱབ་པའམ་ ཡང་ན་ བདག་པོ་
ཅན་གྱི་ཕོ/མོ་དེ་དང་ ཉེས་འཁྲུལ་འབྱུང་དགོས་པའི་དོན་རྩ་ ཕོ/མོ་རང་ལས་བརྟེན་ཏེ་འཐོན་པའི་ར་ཁུངས་གསལ་པོར་འབྱུང་ཚེ་ ཐོབ་ལམ་
ཅན་གྱི་ཡ་ཟླ་དེ་ལ་ ཁྲིམས་དོན་ནང་གསལ་གྱི་དགའ་བོ་ཐོབ་ལམ་གང་ཡིན་པ་དེ་གཏེ་པོ་དེ་ལས་ཐོབ་ གཉེན་གྲོགས་མེད་ཅེས་མགོ་སྐོར་རྐྱབ་
མིའམ་

ཉེས་འཁྲུལ་གྱི་དོན་རྩ་རང་ཉིད་ལས་བྱུང་བའི་ཡ་ཟླ་རྫུན་པོ་དེ་ལུ་

སྤྱོད་ངན་གྱི་ཉེས་ཆད་ཏི་རུ་ཆིག་བརྒྱ་ལས་སུམ་བརྒྱ་ཚུན་ཕོག།

(རྒྱལ་ཡོ
ངས་ཚོགས་ཐེངས་ ༧༤ པའི་དོན་ཚན་ཏ༽ ༢ པར་་བསྒྱུར་བཅོས་རིགས་འགྲེ
རྒྱལ་ཡོངས་ཚོ
ངས
པར་་བསྒྱུར་བཅོས་རིགས་འགྲེ)
་བསྒྱུར་བཅོས་རིགས་འགྲེ)
བཟའ་ཚང་ཁ་བསྡོམས་ཏེ་མགོ་སྐོར་བཏང་བའི་དགའ་བོ་དང་ཟད་རྩིས་རྐྱབ་ཐང་།
ཁ༽༣.༦ (བསྒྱུར་བཅོས་རིགས་འགྲེ
བསྒྱུར་བཅོས་རིགས་འགྲེ)
གས་འགྲེ)

བཟའ་ཚང་ཁ་བསྡོམས་ཏེ་རྒྱུ་ཡི་འདོད་པ་བསྐྱེད་དེ་

གཉེན་གྲོགས་མེདཔ་འབད་མགོ་སྐོར་རྐྱབ་སྟེ་

གཞན་དང་ཉེས་འཁྲུལ་ཤོར་བཅུག་པའི་རྗེས་སུ་ མག་པ/གནས་མོ་གིས་དགའ་བོ་སྐོར་ཉོགས་བཤད་འཐོན་ན་ དགའ་བོ་ཁྲིམས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་
ཐོབ་ནི་དང་ ཕོ/མོ་ཁ་བསྡོམས་པའི་ར་ཁུངས་འཐོན་ཚེ་ དགའ་བོ་ཐོབ་པའི་ཉིནམ་ལས་བཟའ་ཚང་ཡ་འལ་འབད་དེ་ སྤྱིར་བཏང་ཐོབ ་ཤོར་
གྱི་ཟད་རྩིས་དེ་རང་རྐྱབ་ཆོགཔ་མ་གཏོགས་ ཁྲིམས་དོན་ཁ༽༥.༡ པ་ལྟར་ གྲོགས་ཞན་འཐུས་གཅིག་གིས་གཅིག་ལུ་མི་ཐོབ། (རྒྱལ་ཡོངས་
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ཚོགས་ཐེངས་ ༧༤ པའི་དོན་ཚན་ཏ༽ ༢ པར་་བསྒྱུར་བཅོས
པར་་བསྒྱུར་བཅོས་རིགས་འགྲེ
་བསྒྱུར་བཅོས་རིགས་འགྲེ)
་རིགས་འགྲེ)
འཛོམས་དཔང་མེད་པར་བཟའ་ཚང་ཕོ/མོས་རྫུན་ཁ་བཟེད་རིགས་ཀྱི་བྱེད་ངས།
་རྫུན་ཁ་བཟེད་རིགས་ཀྱི་བྱེད་ངས།
ཁ༽༣.༧ (བསྒྱུར་བཅོས་རིགས་འགྲེ)
བསྒྱུར་བཅོས་རིགས་འགྲེ)

བཟའ་ཚང་ཕོ/མོ་ཅིག་ལུ་

ཉེས་འཁྲུལ་བྱུང་བའི་གཉེན་འབྲེལ་འཐོན་པའི་མཐའ་མར་

མིག་མཐོང་

ལག་བཟུན་དང་ དྲང་གཏམ་བརྗོད་པོ་སོགས་སུ་ཡང་མེད་པར་ ཉེས་འཁྲུལ་ཤོར་བ་བདེན་ཟེར་མི་འདི་ཡང་ ཕོ/མོ་གཅིག་རྐྱངམ་ཅིག་གིས་
བརྗོད་གཏམ་ཨིན་ཚེ་ དགའ་བོ་ཁྲིམས་དང་འཁྲིལ་སྤྲོད་ལེན་འབད་བའི་ཉིནམ་ལས་ གཉེན་གྲོགས་འཐུས་ཤོར་བྱུང་མི་གིས་ཡིག་ཐི་སྤྲོད་དེ་ཡ་
ལ་འབད་དགོཔ་ཨིན་ ཞན་འཐུས་ཁྲིམས་དོན་ཁ༽ ༥.༧ པ་དང་འཁྲིལ་དགོ། (རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་ཐེངས་ ༧༤ པའི་དོན་ཚན་ཏ༽ ༢
པར་་བསྒྱུར་བཅོས
པར་ ་བསྒྱུར་བཅོས་རིགས་འགྲེ
་བསྒྱུར་བཅོས་རིགས་འགྲེ)
་རིགས་འགྲེ)
རྫུན་པའི་ར་ཁུངས་དག་པོར་མ་ཐོན་ཚུན་ཉེས་པའི་ངས་སུ་བརྩི་མི་ཆོག་པ།
ཁ༽༣.༨ (བསྒྱུར་བཅོས་རིགས་འགྲེ)
བསྒྱུར་བཅོས་རིགས་འགྲེ) བཟའ་ཚང་ཕོ/་མོ་གིས་ གཞན་དང་ཉེས་འཁྲུལ་བྱུང་བའི་རྫུན་ཁ་བརྐུ་མི་འདི་གིས་ཁ་བཟེད་པ་ ཡང་
ན་དུས་ཚོད་དང་ས་གནས་ཚུ་ ར་གསལ་ཁུངས་དག་དངོས་སུ་བཏོན་ནི་ཡོད་ན་མ་གཏོགས་ དེ་མིན་ མིག་གིས་བལྟ་བ་དང་ ཁ་སླབ་པ་
ལགཔ་མཐུད་པ་ བཟའ་འཐུང་མཉམ་དུ་བཟའ་བ་ཚུ་ལས་བརྟེན་ སེམས་ཀྱི་དོགས་པ་ཆགས་པ་ཙམ་གྱི་རིགས་ནི་ ཉེས་འཁྲུལ་གྱི་ལ་བརྩི་
མི་ཆོག། (རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་ཐེངས་ ༧༤ པའི་དོན་ཚན་ཏ༽ ༢ པར་བསྒྱུར་བཅོས
པར་བསྒྱུར་བཅོས་རིགས་འགྲེ
བསྒྱུར་བཅོས་རིགས་འགྲེ)
་རིགས་འགྲེ)
གནས་ཚང་ཁོངས་སུ་དགའ་བོའི་ཐོབ་ལམ་ཡོད་མེད་ཀྱི་དབྱེ་བ།
ཁ༽༣.༩ (ཆ་མེད)
ཆ་མེད)གནས་ཚང་ཅན་གྱི་མི་ཞིག་གིས་རང་གི་གནས་ཚང་མ་བལྟ་བར་བཞག་པ་མིན་ཚེ་
རོགས་ལྟ་བུར་སྡོད་པ་ཙམ་ཞིག་ཨིན་ན་

ཨམ་ཚོ་གཞན་དང་ཨ་རོགས་དགའ་

གནས་ཚང་དེའི་ཁོངས་སུ་ཨ་རོགས་དགའ་རོགས་ལས་དགའ་བོའི་ཐོབ་ལམ་ཚུ་གང་ཡང་བརྩི་མི་

ཆོག་ དེ་ལས་འགལ་ན་ཁྲིམས་དོན་ཁ༽༨.༡༦ དང་༨.༡༧ དང་བསྟུན་དགོ། (རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་ཐེངས་
ས་ཐེངས་ ༧༤ པའི་དོན་ཚན་ཏ༽ ༢
པར་་ཆ་མེད
པར་ ་ཆ་མེད)
་ཆ་མེད)
དགའ་བོའི་ཐོབ་ལམ་བརྩི་མི་ཆོག་པའི་དབྱེ་བ།
ཁ༽༣.༡༠ གཉེན་ཐམས་མ་ལེན་པའི་བཟའ་ཚང་རིགས་ གཤམ་གསལ་ ཁ༽༩.༡ པའི་ནང་དོན་ལྟར་མ་བྱུང་བའི་རིགས་དང་ གཉེན་ངས་
སུ་བརྩི་མི་ཆོག་པའི་བཟའ་ཚང་གི་རིགས་དང་ གཞན་ཡང་ཡ་ལ་གྱི་ཡིག་ཐི་སྤྲོད་ལེན་བྱས་གྲུབ་པའི་རྗེས་སུ་བཅས་ གཞན་དང་ཉེས་འཁྲུལ་
ཅི་བྱས་ཐམས་ཅད་དགའ་བོ་མི་ཐོབ།
ལོ་འཁོར་ལྷག་སྟེ་འངས་པའི་གཞིས་སྡོད་ཡ་ཟླའི་ཉེས་འཁྲུལ་ལུ་དགའ་བོ
་ཡ་ཟླའི་ཉེས་འཁྲུལ་ལུ་དགའ་བོའི་ཐོབ་ལམ་མེད་པ།
ཁ༽༣.༡༡ གཞུང་དོན་མ་རྩིས་པར་

བཟའ་ཚང་ཕོ/མོ་གང་རུང་ཅིག་གིས་

སོགས་མཁེ་རྒུད་ཅིག་ཏུ་མ་འོང་པར་ལོ་ངོ་གཅིག་གམ་

གཉེན་གྲོགས་ཀྱི་ཆ་བཞག་བསྐྱེད་དེ་

དེ་ལས་ལྷག་སྟེ་འངས་ཚེ་

ཕན་ཐོག་གི་བྱ་བ་བྱེད་པ་

འངས་མི་འདི་གིས་དམ་ཚིག་བསྟེན་སྟེ་སྡོད་དང་མ་

སྡོད་ཇི་ལྟར་ཡང་ གཞིས་སྡོད་ཡ་ཟླ་འདི་གིས་ ཉེས་འཁྲུལ་ལམ་ གཉེན་གྲོགས་རང་བསྟེན་རུང་ འངས་མི་ལུ་དགའ་བོ་མི་ཐོབ།
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ལོ་འཁོར་ལྷག་སྟེ་འང་བ་པོ
འཁོར་ལྷག་སྟེ་འང་བ་པོའི་ཉེས་འཁྲུལ་ལ་
་ཉེས་འཁྲུལ་ལ་གཞིས་སྡོད་ཡ་ཟླས་དགའ་བོ་ཐོབ་པ།
ཁ༽༣.༡༢བཟའ་ཚང་ཕོ/མོ་གང་རུང་ཞིག་

གཞུང་དོན་ལུ་འངས་པ་མ་བརྩིས་པར་

མཁེ་རྒུད་གཅིག་ཁར་མ་སྡོད་པར་ངོ་གཅིག་གམ་

དེ་

ལས་ལྷག་སྟེ་འངས་པ་ཨིན་རུང་ གཞིས་སྡོད་ཡ་ཟླ་འདི་གིས་དམ་ཚིག་མ་འཁྲུལ་བར་སྡོད་པ་ཨིན་ཚེ་ འངས་མི་དེ་ལས་ཉེས་འཁྲུལ་གང་
རང་བྱུང་རུང་ གཞིས་སྡོད་ཡ་ཟླ་དེ་ལུ་དགའ་བོ་ཐོབ།
ོས་ཟུར་པ་སླར་འབྱོར་བས་ཀྱི་དགའ་བོའི་ཐོབ་ལམ་བརྩི་ཐང་།
ཁ༽༣.༡༣

ཕོ/མོ་གང་རུང་ཞིག་གིས་

གཞུང་ལུ་ངོ་ལོག་པའམ་

ཁྲིམས་འགལ་གྱི་བྱ་བ་བརྩམས་ཏེ་

རང་གི་རྒྱལ་ཁབ་སྤངས་ཏེ་

ཕྱིའི་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་ོས་ཟུར་སོང་བ་ཨིན་ན་ དེའི་ཉིན་ལས་ གཞིས་སྡོད་ཡ་ཟླས་ཉེས་འཁྲུལ་མ་ཟད་ གཉེན་གྲོགས་རང་གསརཔ་བསྟེན་རུང་
ོས་ཟུར་པ་སླར་ལོག་འབྱོར་རུང་དགའ་བོ་གང་ཡང་ མི་ཐོབ་སྟེ་ རང་གི་རྒྱལ་ཁབ་སྤངས་ཏེ་འགྲོ་བ་མིན་ཚེ་ ཁ༽༣.༡༡ དང་༣.༡༢ པར་
རིགས་འགྲེ་དགོ།
བསླབ་སྡོམ་ཞུ་མི་ལ་དགའ་བོའི་ཐོབ་ལམ་མེད་པ།
ཁ༽༣.༡༤ (བསྒྱུར་བཅོས་རིགས་འགྲེ)
བསྒྱུར་བཅོས་རིགས་འགྲེ) ཕོ/མོ་གང་རུང་ བསླབ་སྡོམ་ཞུ་ན་ ཞུས་པའི་ཉིན་ལས་ དགའ་བོ་ཐོབ་ལམ་བརྩི་མི་ཆོག། (རྒྱལ་
ཡོངས་ཚོ
ས་ཚོགས་ཐེངས་ ༧༤ པའི་དོན་ཚན་ཏ༽ ༢ པར་་བསྒྱུར་བཅོས
པར་་བསྒྱུར་བཅོས་རིགས་འགྲེ
་བསྒྱུར་བཅོས་རིགས་འགྲེ)
་རིགས་འགྲེ)
བཟའ་ཚང་ཕོ/མོ་ངོ་བོ་ཡོད་རིང་རྫུན་ཁ་མ་ཟེད་པའི་གཏེ་པོ་ལས་དགའ་བོ་ཐོབ་ལམ་མེད་པ།
ཁ༽༣.༡༥ (བསྒྱུར་བཅོས་རིགས་འགྲེ)
བསྒྱུར་བཅོས་རིགས་འགྲེ) ཕོ/མོ་གང་རུང་ གཞན་མཉམ་ཉེས་འཁྲུལ་ཤོར་བའི་སྐོར་ བཟའ་ཚང་ཕོ/མོ་ངོ་བོ་ོས་ཟུར་སོང་བའམ་
ཤི་བ་ ངོ་བོ་མེད་པའི་ཤུལ་ལུ་ ཉོགས་བཤད་བྱུང་རུང་ བཟའ་ཚང་ངོ་བོ་ཡོད་རིང་ལུ་ གཏེ་པོ་འདི་གིས་རྫུན་ཁ་བཟེད་པ་ཡོད་ན་མ་གཏོགས་
དེ་མིན་དགའ་བོ་མི་ཐོབ། (རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་ཐེངས་ ༧༤ པའི་དོན་ཚན་ཏ༽ ༢ པར་་བསྒྱུ
པར་་བསྒྱུར་བཅོས
་བསྒྱུར་བཅོས་རིགས་འགྲེ
ར་བཅོས་རིགས་འགྲེ)
་རིགས་འགྲེ)
བཟའ་ཚང་ངོ་བོ་མེད་པའི་ཚབ་ལུ་ཉེ་ཚན་གྱིས་དགའ་བོ་བདའ་མི་ཆོག་པ།
ཁ༽༣.༡༦

(བསྒྱུར་བཅོས་རིགས་འགྲེ)
བསྒྱུར་བཅོས་རིགས་འགྲེ)

བཟའ་ཚང་ངོ་བོ་མེད་པའི་ཚབ་ལུ་

ཉེ་ཚན་དང་ཁྱིམ་པ་ཚུ་གིས་དགའ་བོ་བདའ་མི་ཆོག།

(རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་ཐེངས་ ༧༤ པའི་དོན་ཚན་ཏ༽ ༢ པར་་བསྒྱུར་བཅོས་རིགས་འགྲེ
པར་་བསྒྱུར་བཅོས་རིགས་འགྲེ)
་བསྒྱུར་བཅོས་རིགས་འགྲེ)
གཏེ་པོ་ངོ་བོ
་ངོ་བོ་མེད་པའི་ཉེ་ཚན་ལས་དགའ་བོ་བདའ་མི་ཆོག་པ།
ཁ༽༣.༡༧
མ་གཏོགས་

(བསྒྱུར་བཅོས་རིགས་འགྲེ)
བསྒྱུར་བཅོས་རིགས་འགྲེ) བཟའ་ཚང་ཕོ/མོ་ལུ་ཉེས་འཁྲུལ་འབད་མི་གཏེ་པོ་ངོ་བོ་མེད་ན་ ངོ་བོ་མ་ལྷོད་ཚུན་བསྒུག་ནི་
གཏེ་པོའི་ཁྱིམ་པ་དང་ཉེ་ཚན་ལས་དགའ་བོ་ལེན་མི་ཆོག་

དེ་བཟུམ་གཏེ་པོ་མ་ཤི་བའི་སྔོན་མ་ཁྲིམས་ལུ་ཞུས་ཡོདཔ་དང་ ཁ་

བཟེད་ཡོདཔ་ཨིན་རུང་ ཤི་ཚར་བའི་རྗེས་སུ་ ཁྱིམ་པ་དང་ཉེ་ཚན་ལས་དགའ་བོ་མི་ཐོབ། (རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་ཐེངས་ ༧༤ པའི་དོན་ཚན་
ཏ༽ ༢ པར་བསྒྱུར་བཅོས་རིགས་འགྲེ)

10

བཟའ་ཚང་ཅིག་མ་ཤི་གོང་ལས་ཁྲིམས་ལུ་ཞུས་ཏེ་ཡོ
བཟའ་ཚང་ཅིག་མ་ཤི་གོང་ལས་ཁྲིམས་ལུ་ཞུས་ཏེ་ཡོད་པའི་གཏེ་པོ་ལས་བཟའ་ཚང་
ལས་བཟའ་ཚང་ཤི་མིའི་ཉེ་
བཟའ་ཚང་ ཤི་མིའི་ཉེ་ཚན་ཚུ་ལུ་དགའ་བོ
ཤི་མིའི་ཉེ་ ཚན་ཚུ་ལུ་དགའ་བོ་ཐོབ་ལུགས།
ཁ༽༣.༡༨ (བསྒྱུར་བཅོས་རིགས་འགྲེ)
བསྒྱུར་བཅོས་རིགས་འགྲེ)
ཁོ་རང་མ་ཤི་གོང་་ལས་

བཟའ་ཚང་ཕོ/མོ་ཅིག་གཞན་གྱིས་འཁྲིད་སོང་བའི་རྗེས་སུ་

ཁྲིམས་ལུ་ཞུས་བཞགཔ་ཡོད་ཚེ་

གཞིས་སྡོད་གཉེན་ཟླ་ངོ་བོ ་ཤི་སོང་རུང་

ཕོ/མོ་བརྐུས་ཏེ་འཁྲིད་སོང་མི་གཏེ་པོ་དེ་ལས་

དགའ་བོ་ཁྲིམས་དོན་དང་འཁྲིལ་

ཕོ/མོའི་ཉེ་ཚན་བཅར་ཤོས་སུ་ཡིན་དེ་ལུ་ཐོབ། (རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་ཐེངས་ ༧༤ པའི་དོན་ཚན་ཏ༽ ༢ པར་བསྒྱུར་བཅོས་རིགས་འགྲེ)
བཟའ་ཚང་ཉེས་འཁྲུལ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་དགའ་བོ
བཟའ་ཚང་ཉེས་འཁྲུལ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་དགའ་བོ་ཐེངས་གསུམ་ལེན་པའི་རྗེས་སུ་དགའ་བོ
ཐེངས་གསུམ་ལེན་པའི་རྗེས་སུ་དགའ་བོ་མི་ཐོབ་པ།
ཁ༽༣.༡༩

(བསྒྱུར་བཅོས་རིགས་འགྲེ)
བསྒྱུར་བཅོས་རིགས་འགྲེ) བཟའ་ཚང་ཕོ/མོ་ཅིག་གིས་གཉེན་གྲོགས་མ་སོར་བར་ གཞན་མཉམ་ཉེས་འཁྲུལ་འབད་དེ་

དགའ་བོ་ཐེངས་གསུམ་ལེན་པའི་རྗེས་སུ་

སླར་ཡང་ཉེས་འཁྲུལ་བྱུང་ན་བཟའ་ཚང་དེ་ལུ་དགའ་བོ་མི་ཐོབ་

དེ་ལ་དུ་ཁྲིམས་དོན་ཁ༽༨.༡༣

པ་ལྟར་ གཞན་གྱིས་དབང་བཙོང་ཐོག་འཐུས་ཤོར་བྱུང་སྟེ་ ཐབས་མེད་དགའ་བོ་ལེན་དགོཔ་འབྱུང་བའི་རིགས་མི་བརྩི། (རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་
ཐེངས་
ཐེངས་ ༧༤ པའི་དོན་ཚན་ཏ༽ ༢ པར་་བསྒྱུར་བཅོས་
པར་་བསྒྱུར་བཅོས་རིགས་འགྲེ
་བསྒྱུར་བཅོས་རིགས་འགྲེ)
རིགས་འགྲེ)
སྔ་ཕྱི་ཐེངས་གསུམ་རིང་དགའ་བོ་ལེན་ཞིནམ་ལས་དེའི་ཤུལ་ཀྱི་བཟའ་ཚང་ལུ་དགའ་བོ་ཐོབ་ལམ་མེད་པ།
ཁ༽༣.༢༠

(བསྒྱུར་བཅོས་རིགས་འགྲེ)
བསྒྱུར་བཅོས་རིགས་འགྲེ) བཟའ་ཚང་ཞིག་ གཉེན་གྲོགས་སོར་ཏེ་ གཉེན་ཐེངས་རེར་དགའ་བོ་ཐེངས་རེ་ལེན་བཅུག་

སྟེ་ མག་པ་མི་ངོ་མི་འདྲ་བ་གསུམ་ཚུན་ དགའ་བོ་ལེན་བསྒྲུབས་པའི་རྗེས་སུ་ སླར་ཡང་གཉེན་གྲོགས་གསར་དུ་བསྟེན་རུང་ ཕོ/མོ་འདི་ལུ་
ཉེས་འཁྲུལ་ཇི་ལྟར་བྱུང་རུང་ གཉེན་གྲོགས་གསར་པ་ལུ་དགའ་བོ་མི་ཐོབ་ དེའི་ལ་ལུ་ཁྲིམས་དོན་ཁ༽༨.༡༣ པ་ལྟར་ གཞན་གྱིས་དབང་
བཙོང་བྱུང་སྟེ་ ཐབས་མེད་དགའ་བོ་ལེན་དགོཔ་བྱུང་བའི་རིགས་མི་བརྩི། (རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་ཐེངས་ ༧༤ པའི་དོན་ཚན་ཏ༽ ༢ པར་
བསྒྱུར་བཅོས་རིགས་འགྲེ)
གཉེན་སྔ་ཕྱི་ཐེངས་གསུམ་རིང་དགའ་བོ་ལེན་ཞིནམ་ལས་དེའི་ཤུལ་གྱི་བཟའ་ཚང་ཁོངས་སུ
ལེན་ཞིནམ་ལས་དེའི་ཤུལ་གྱི་བཟའ་ཚང་ཁོངས་སུ་དགའ་བོ
དེའི་ཤུལ་གྱི་བཟའ་ཚང་ཁོངས་སུ་དགའ་བོ་མི་ཐོབ་པ།
ཁ༽༣.༢༡ (བསྒྱུར་བཅོས་རིགས་འགྲེ)
བསྒྱུར་བཅོས་རིགས་འགྲེ) གཉེན་གྲོགས་ཅིག་གིས་རང་གི་གཉེན་ཟླ་མ་བལྟ་བར་གཞན་མཉམ་སྡོད་ན་ གཉེན་གསརཔ་མི་ངོ་
བོ་མི་འདྲ་བ་གསུམ་གྱི་རིང་

གཉེན་གྲོགས་རྙིངམ་ལུ་དགའ་བོ་ཐོབ་ཨིན་རུང་

འདིའི་རྗེས་སུ་གཞན་མཉམ་གཉེན་རྐྱབ་ཡོད་རུང་

གཉེན་

གྲོགས་བཞི་པ་འདི་ལུ་དགའ་བོ་མི་ཐོབ། (རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་ཐེངས ༧༤ པའི་དོན་ཚན་ཏ༽ ༢ པར་བསྒྱུར་བཅོས་རིགས་འགྲེ
་བསྒྱུར་བཅོས་རིགས་འགྲེ)
རིགས་འགྲེ)
ཡིག་ཐི་སྤྲོད་གྲུབ་པའི་རྗེ
་གྲུབ་པའི་རྗེས་སུ་
གྲུབ་པའི་རྗེས་སུ་ སྔར་བྱས་ཀྱི་ཉེས་འཁྲུལ་ཡོ
སྔར་བྱས་ཀྱི་ཉེས་འཁྲུལ་ཡོདཔ་ཤེས་རུང་དགའ་བོ་མི་ཐོབ་པ།
ཁ༽༣.༢༢

(བསྒྱུར་བཅོས་རིགས་འགྲེ)
བསྒྱུར་བཅོས་རིགས་འགྲེ) སྔར་བཟའ་ཚང་མཉམ་དུ་སྡོད་བས་ གཞན་མཉམ་ཉེས་འཁྲུལ་ཤོར་བ་ཡོད་རུང་ ཡ་ལ་

གྱི་ཡིག་ཐི་སྤྲོད་ཚར་བའི་རྗེས་སུ་ སྔོན་ཆད་ཀྱི་བྱ་བ་ལུ་བསྟེན་པའི་དགའ་བོ་མི་ཐོབ། (རྒྱལ་ཡོངས་ཚོ
ས་ཚོགས་ཐེངས་
ས་ཐེངས་ ༧༤ པའི་དོན་ཚན་ཏ༽
༢ པར་བསྒྱུར་བཅོས་རིགས་འགྲེ
པར་བསྒྱུར་བཅོས་རིགས་འགྲེ)
་བསྒྱུར་བཅོས་རིགས་འགྲེ)
ཁྲིམས་དོན་གྱི་བཀག་དམ་ལས་འགལ་ཏེ་གཉེན་བསྡོམས་མི་ལུ་དགའ་བོའི་ཐོབ་ལམ་མེད་པ།
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ཁ༽༣.༢༣

གཉེན་ཁྲིམས་ ཁ༽ ༡.༡༠ དང་ ཁ༽ ༡.༡༡ པའི་ནང་གསལ་བཞིན་ གཉེན་རྐྱབ་མ་ཆོག་མི་དང་ ཁ༽ ༡.༢༡

པའི་ནང་དོན་ལྟར་ གཉེན་ངས་སུ་བརྩི་མི་ཆོག་པའི་རིགས་ གཞན་དང་ཉེས་འཁྲུལ་ཅི་བྱུང་ལ་དགའ་བོ་མི་ཐོབ།
དགའ་བོ་ཡངས་ཆག་བཞག་རུང་ཉེས་འཁྲུལ་ཐེངས་གསུམ་ཤོར་བའི་རྗེས་སུ་དགའ་བོ
་བའི་རྗེས་སུ་དགའ་བོ་མི་ཐོབ་པ།
ཁ༽༣.༢༤

(བསྒྱུར་བཅོས་རིགས་འགྲེ)
བསྒྱུར་བཅོས་རིགས་འགྲེ) བཟའ་ཚང་ཅིག་གིས་ཉེས་འཁྲུལ་ཐེངས་གསུམ་ཚུན་བྱུང་སྟེ་ གཏེ་པོ་ལས་དགའ་བོ་མ་ལེན་

པར་ཡངས་ཆག་བཞག་པ་ཡིན་རུང་ ཚར་གསུམ་གྱི་ཤུལ་ལས་ གཞན་དང་ཉེས་འཁྲུལ་ཅི་བྱུང་ལ་དགའ་བོ་མི་ཐོབ། (རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་
ཐེངས་༧༤པའི་དོན་ཚན་ཏ༽ ༢ པར་བསྒྱུར་བཅོས་རིགས་འགྲེ
་བསྒྱུར་བཅོས་རིགས་འགྲེ)
རིགས་འགྲེ)
ངོ་ལོག་པའི་གནད་ལས་ཁྲིམས་སུ་ཚུད་མི་ལུ་དགའ་བོ
ག་པའི་གནད་ལས་ཁྲིམས་སུ་ཚུད་མི་ལུ་དགའ་བོའི་ཐོབ་ལམ་མེད་པ།
ག་པའི་གནད་ལས་ཁྲིམས་སུ
ཁ༽༣.༢༥ ཡ་ཟླ་ཞིག་གཞུང་གི་ངོ་ལོག་པའི་གནད་ལུ་བརྟེན་ཁྲིམས་ལུ་ཚུདཔ་ཨིན་ན་

དེ་ཉིན་ལས་

གཞིས་སྡོད་ཡ་ཟླ་འདི་གིས་ཉེས་འཁྲུལ་

གང་རང་བྱུང་རུང་ ཁྲིམས་སུ་ཚུད་མི་དེ་ལུ་དགའ་བོ་མི་ཐོབ།
ངོ་ལོག་པ་མིན་ཚེ་ལོ་གསུམ་ནང་འཁོད་དགའ་བོ་ཐོབ་པ་དང་དེ་ལས་ལྷག་ན་དགའ་བོ་མི་ཐོབ་པ།
ཁ༽༣.༢༦

ཁྲིམས་སུ་ཚུད་མི་གཞུང་གི་ངོ་ལོག་པའི་ངས་སུ་གཏོགས་པ་མིན་ཚེ་

ལོ་ངོ་གསུམ་གྱི་ནང་འཁོད་གཞིས་ལུས་ཡ་ཟླ་འདི་

གིས་ཉེས་འཁྲུལ་གང་བྱུང་ ཁྲིམས་སུ་ཚུད་མི་དེ་ལུ་དགའ་བོ་ཁྲིམས་དོན་བཞིན་ཐོབ་ གལ་སྲིད་ཁྲིམས་སུ་ཚུད་མི་དེ་ལོ་གསུམ་མམ་ གསུམ་
ལས་ལྷག་ཚེ་ གཞིས་ལུས་ཡ་ཟླས་ཉེས་འཁྲུལ་ལམ་གཉེན་གྲོགས་རང་བསྟེན་རུང་དགའ་བོ་མི་ཐོབ།
ཉེས་སྤྱོད་ཀྱི་བས་སྒྲིགས་འབད་མི་ལས་དགའ་བོ
་ཀྱི་བས་སྒྲིགས་འབད་མི་ལས་དགའ་བོའི་ཐོབ་ལམ།
ཁ༽༣.༢༧

བདག་པོ་ཅན་གྱི་གཉེན་ཟླ་ཅིག་ལུ་

མི་གཞན་གྱིས་ཉེས་འཁྲུལ་སྤྱོད་རྒྱུའི་བས་སྒྲིགས་འབད་ཡོད་ཚེ་

དངོས་སུ་ཉེས་

འཁྲུལཤོར་བའི་ར་ཁུངས་མ་འཐོན་རུང་ བས་སྒྲིགས་འབད་བའི་དགའ་བོའི་ཐོབ་ལམ་ནི་ ངོ་བོ་གང་ཡིན་གྱི་ཕྱེད་ཀ་ཕོག།
སྡོམ་ལྡན་མི་རིགས་ཀྱི་དགའ་བོ་སྤྲོད་ལེན་འབད་ཐང་།
ཁ༽༣.༢༨

(བསྒྱུར་བཅོས་རིགས་འགྲེ)
བསྒྱུར་བཅོས་རིགས་འགྲེ)

སོགས་ཁྲིམས་འདུན་བརྒྱུད་དེ་མ་གཏོགས་

གཞན་གྱི་བཟའ་ཚང་ལུ་བསླབ་བྱ་སྡོམ་པ་ཅན་གྱིས་ཉེས་འཁྲུལ་འབྱུང་ན་
ཕན་ཚུན་རྩ་བོ་ནང་འཁོད་ལས་འཁྲུན་ཐག་བཅད་མི་ཆོག་

ལས་ཁྲིམས་དོན་ནང་གསལ་གྱི་དགའ་བོ་ལོག་བལྟབ་གཞུང་བཞེས་དང་ ཡ་ཟླ་དེ་ལུ་དགའ་བོ་མི་ཐོབ།

དགའ་བོ་སྤྲོད་ལེན་

དེ་ལས་འགལ་ན་སྡོམ་ལྡན་གྱི་མི་དེ་
(རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་ཐེངས་
ས་ཐེངས་

༧༤

པའི་དོན་ཚན་ཏ༽ ༢ པར་བསྒྱུར་བཅོས་རིགས་འགྲེ
་བསྒྱུར་བཅོས་རིགས་འགྲེ)
་རིགས་འགྲེ)
སྡོམ་པ་ཤོར་བའི་གཉེན་འབྲེལ་བས་ཁྲིམས་ཀྱི་ལམ་ལུགས།
ཁ༽༣.༢༩

(བསྒྱུར་བཅོས་རིགས་འགྲེ)
བསྒྱུར་བཅོས་རིགས་འགྲེ)

སྡོམ་ལྡན་གྱི་མི་དང་

ཁྲིམས་དོན་ནང་གསལ་གྱི་དགའ་བོ་ཐོབ་ལམ་ཅན་དེ་ལུ་སྤྲོད་དེ་

བདག་པོ་ཅན་གྱི་གཉེན་ཟླ་ཉེས་འཁྲུལ་འབྱུང་ཚེ་

སྡོམ་ལྡན་གྱི་མི་དེ་
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ཁྲིམས་འདུན་ལས་

གྲྭ་ཚང་གང་ཡིན་དེ་ནང་ དེ་ལུགས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ཁ་

གསལ་ཡིག་ཐོག་ཕུལ་བ་ནས་

ཉེས་པོ་ཕོ/མོ་གཉིས་ཀ་ལུ་

གཤམ་གསལ་ཁྲིམས་དོན་ཁ༽༣.༣༠

པ་ལྟར་གྱི་ཉེས་བྱ་བཀལ་རྒྱུ།

(རྒྱལ་

ཡོངས་ཚོ
ངས་ཚོགས་ཐེངས་ ༧༤ པའི་དོན་ཚན་ཏ༽ ༢ པར་བསྒྱུར་བཅོས་རིགས་འགྲེ)
་བསྒྱུར་བཅོས་རིགས་འགྲེ)
སྡོམ་ལྡན་གྱིས་ཉེས་འཁྲུལ་ཤོར་བའི་ཉེས་བྱ་སྐོར།
ཁ༽༣.༣༠

(བསྒྱུར་བཅོས་རིགས་འགྲེ)
བསྒྱུར་བཅོས་རིགས་འགྲེ) ཕོ/མོ་ཅིག་དང་སྡོམ་ལྡན་གྱི་མི་ཅིག་ཉེས་འཁྲུལ་ཤོར་བ་ཨིན་ཚེ་ དེ་ལུགས་གཡུས་སྒོའི་རྒེད་

སྤྱི་ཚུ་གིས་བདག་འཛིན་ཐོག་ཁྲིམས་ལུ་ཞུ་དགོ་

ཁྲིམས་འདུན་ལས་ཉེས་བྱ་ཟླ་ངོ་དྲུག་ཁྲིམས་བཙོན་ལུ་

འཐུས་ཀྱིས་ཡངས་ཆག་མེད་པར་

ཉེས་པོ་ཕན་ཚུན་གཉིས་ཆ་ར་ལུ་བཀལ་དགོ་ རྒེད་སྤྱི་ནས་དགོངས་བསྐོར་མ་ཞུ་བར་བཞག་ཚེ་ རྒེད་སྤྱི་ལུ་ཟླ་ངོ་གསུམ་གྱི་ཁྲིམས་བཙོན་ནམ་
ཡང་ན་ དེ་དང་མཉམ་པའི་ཁྲིམས་འཐུས་ཀྱི་ཉེས་ཆད་ཕོག། (རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་ཐེངས་ ༧༤ པའི་དོན་ཚན་ཏ༽ ༢ པར་བསྒྱུར་བཅོས་
རིགས་འགྲེ)
དགའ་བོ་ཐོབ་ལམ་མེད་བཞིན་དུ་ལེན་པའི་རིགས་ཀྱི་ཉེས་བྱ།
ཁ༽༣.༣༡

ཁྲིམས་དོན་ཁ༽༣.༡༠ པ་དང་ ༣.༡༡ པ་ ༣.༡༣ པ་ནས་ ༣.༡༧ ཚུན་དང་ ༣.༡༩ ལས་ ༣.༢༦ ཚུན་གྱི་ནང་

གསལ་ལྟར་ དགའ་བོའི་ཐོབ་ལམ་མེད་བཞིན་དུ་ལེན་པའི་ཉེས་བྱ་ གཤམ་གསལ་ཁྲིམས་དོན་ཁ༽ ༨.༡༦ པའི་ནང་དོན་དང་འཁྲིལ་དགོ།
ལེའུ་བཞི་པ་ བཟའ་ཚང་ཡ་ལ་གྱིས་གཉེན་ལུ་བསྟེན་མི་དེ་ལས་སྤྲོད་དགོས་པའི་སློག་འཇལ་སྐོར།
སློག་འཇལ་ཐོབ་ཐང་གི་དབྱེ་བ།
ཁ༽༤.༡ (བསྒྱུར་བཅོས)
བསྒྱུར་བཅོས)

མི་གཅིག་གིས་

གཉེན་སྦྱོར་ཅན་ཅིག་དང་ཉེས་འཁྲུལ་བྱུང་ཞིནམ་ལས་

ཁོ/མོ་དང་གཅིག་ཁར་གཉེན་གྲོགས་

བསྡོམས་པ་ཅིན་ བརྫུན་མི་དེ་གིས་ཉམས་རྒུད་ཕོག་མི་དེ་ལུ་ སློག་འཇལ་ རྒྱལ་ཡོངས་ལས་མིའི་ཉིན་ལྟར་གླ་ཆ་ཐོབ་ཚད་ཀྱི་བཅའ་ཁྲིམས་
དང་འཁྲིལ་ཏེ་ བཟའ་ཚང་བསྡོམས་ཏེ་ལོཿ
ཀ༽

གསུམ་འོག་རྒྱུ་ ཟླ་ངོ་གསུམ་གྱི་གླ་ཆ་སྤྲོད་དགོ།

ཁ༽

བདུན་འོག་རྒྱུ་ ཟླ་ངོ་ལྔ་གི་གླ་ཆ་སྤྲོད་དགོ།
ག༽

བདུན་ལས་ལྷག་སོང་བའི་རིགས་ལུ་ ཟླ་ངོ་བདུན་གྱི་གླ་ཆ་སྤྲོད་དགོ། (རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་

ཐེངས་ ༧༤ པའི་དོན་

ཚན་ཏ༽ ༢ པ་ལྟར་ སྤྱི་ཚེས་༡༩སྤྱི་ཚེས་༡༩-༧-༡༩༩༦ ལས་བསྒྱུར་བཅོས)
ལས་བསྒྱུར་བཅོས)
གཉེན་གྲོགས་གཉིས་ལས་མང་བར
གཉེན་གྲོགས་གཉིས་ལས་མང་བར་ཡོད་མི་ཚུ་གི་སློག་འཇལ་ཐོབ་ཐང་།
ཁ༽༤.༢ (བསྒྱུར་བཅོས་རིགས་འགྲེ)
བསྒྱུར་བཅོས་རིགས་འགྲེ) གཉེན་གྲོགས་གཉིས་སམ ་དེ་ལས་ལྷག་སྟེ་ཡོད་པའི་ཡ་ཟླ་ཅིག་ གཞན་གྱིས་གཉེན་འབད་བསྟེན་ཚེ་
གཏེ་པོ་འདི་གིས་ གཉེན་ཐམས་ཡོད་མི་ཡ་ཟླ་ལུ་ གཉེན་ཐམས་ནང་གསལ་གྱི་ལོ་ངས་གང་སོང་དང་བསྟུན་ཏེ་ སློག་འཇལ་སྔ་མའི་གཉེན་
གྲོགས་རེ་རེ་བཞིན་དུ་སྤྲོད་དགོ། (རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་ཐེངས་ ༧༤ པའི་དོན་ཚན་ཏ༽ ༢ པར་བ
པར་བསྒྱུར་བཅོས
་བསྒྱུར་བཅོས་རིགས་འགྲེ
སྒྱུར་བཅོས་རིགས་འགྲེ)
་རིགས་འགྲེ)
བཟའ་ཚང་ཡ་འཕྲལ་གྱིས་འཁྲིད་དེ་ོས་ཟུར་སོང་མི་སླར་ལོག་འབྱོར་བས་ཀྱི་སློག་འཇལ་ཐོབ་ཐང་།
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ཁ༽༤.༣ (བསྒྱུར་བཅོས་རིགས་འགྲེ)
བསྒྱུར་བཅོས་རིགས་འགྲེ) བཟའ་ཚང་ཕོ/མོ་ཅིག་ གཞན་གྱིས་འཁྲིད་དེ་ོས་ཟུར་སོང་བའི་བཤུལ་ལུ་ བཟའ་ཟླ་དེ་ལོག་འབྱོར་
རུང་མ་འབྱོར་རུང་ འཁྲིད་མི་གཏེ་པོ་ལོག་འབྱོར་ཚེ་ ཁྲིམས་དོན་ནང་གསལ་གྱི་སློག་འཇལ་ གཞིས་སྡོད་ཡ་ཟླ་འདི་ལུ་ཐོབ། (རྒྱལ་ཡོངས་
ཚོགས་ཐེངས་ ༧༤ པའི་དོན་ཚན་ཏ༽ ༢ པར་བསྒྱུར་བཅོས
པར་བསྒྱུར་བཅོས་རིགས་འགྲེ
བསྒྱུར་བཅོས་རིགས་འགྲེ)
་རིགས་འགྲེ)
འཁྲིད་འགྲོ་མི་གཏེ་པོ
འཁྲིད་འགྲོ་མི་གཏེ་པོ་ལོག་འབྱོར་ཚེ་གཞིས་སྡོ
་ཚེ་གཞིས་སྡོད་ཡ་ཟླ་ལུ་གཉེན་གསརཔ་ཡོད་རུང་སློག་འཇལ་ཐོབ་པ།
ཁ༽༤.༤ (བསྒྱུར་བཅོས་རིགས་འགྲེ)
བསྒྱུར་བཅོས་རིགས་འགྲེ) ོས་ཟུར་སོང་མི་བཟའ་ཟླ་དེ་མ་ལོག་རུང་ འཁྱིད་འགྱོ་མི་གཏེ་པོ་ལོག་འབྱོར་ཚེ་ གཞིས་སྡོད་གཉེན་
ཟླ་དེས་ གཉེན་གསརཔ་བསྟེན་ཡོད་རུང་ འཁྱིད་འགྱོ་མི་དེ་ལས་སློག་འཇལ་ཚང་སྒྲིགས་ཐོབ། (རྒྱལ་ཡོངས་ཚོ
ངས་ཚོགས་ཐེངས་ ༧༤ པའི་དོན་
ཚན་ཏ༽ ༢ པར་བསྒྱུར་བཅོས་རིགས་འགྲེ
པར་བསྒྱུར་བཅོས་རིགས་འགྲེ)
་བསྒྱུར་བཅོས་རིགས་འགྲེ)
བཟའ་ཟླ་འཁྱིད་འགྱོ་མི་ལོ
བཟའ་ཟླ་འཁྱིད་འགྱོ་མི་ལོག་འབྱོ
་འབྱོར་ཚེ་སློག་འཇལ་ཐོབ་པ།
ཁ༽༤.༥

(བསྒྱུར་བཅོས་རིགས་འགྲེ)
བསྒྱུར་བཅོས་རིགས་འགྲེ) བཟའ་ཚང་ཅན་གྱི་མག་པ/གནས་མོ་གཞན་གྱིས་འཁྱིད་སོང་བ་ནས་ མག་པ/གནས་མོ་ངོ་

བོ་ལོག་འབྱོར་དང་མ་འབྱོར་ཇི་ལྟར་ཡང་ འཁྱིད་འགྱོ་མི་གཏེ་པོ་སླར་འབྱོར་ན་ གཞིས་ལུས་མགཔ/གནས་མོས་གཉེན་གསརཔ་བསྟེན་པ་ཡོད་
རུང་ སློག་འཇལ་ཚང་འགྲིགས་ཐོབ། (རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་ཐེངས་ ༧༤ པའི་དོན་ཚན་ཏ༽ ༢ པར་བསྒྱུར་བཅོས་རིགས་འགྲེ
་བསྒྱུར་བཅོས་རིགས་འགྲེ)
་རིགས་འགྲེ)
ཡ་ཟླ་ངོ་བོ་མ་ཤི་གོང་ལས་ཁྲིམས་ལུ་ཞུས་པ་ཡོད་ན་ཡ་ཟླའི་ཉེ་ཚན་ལུ་སློག་འཇལ་ཐོབ་རྒྱུའི་རིམ་པ།
ཁ༽༤.༦ (བསྒྱུར་བཅོས་རིགས་འགྲེ)
བསྒྱུར་བཅོས་རིགས་འགྲེ) བཟའ་ཚང་ཅིག་ ངོ་བོ ་ཤི་སོང་རུང་ ཁོ་རང་མ་ཤི་གོང་ནས་ གཉེན་གྲོགས་གཞན་གྱིས་་འཁྱིད་སོང་
བའི་སྐོར་ ཁྲིམས་ལུ་ཞུས་ཡོདཔ་ཡིན་ཚེ་ འཁྱིད་འགྱོ་མི་འདི་ལས་སློག་འཇལ་ འདས་མི་དང་མཁེ་རྒུད་གཅིག་པའི་ཁྱིམ་པ་ལུ་ཐོབ། (རྒྱལ་
ཡོངས་ཚོགས་ཐེངས་ ༧༤ པའི་དོན་ཚན་ཏ༽ ༢ པར་བསྒྱུར་བཅོས་རིགས་འགྲེ)
ཡ་ཟླ་ངོ་བོ་མེད་ན་སྔར་ན
མེད་ན་སྔར་ནས་ཁྲིམས་ལུ་ཞུས་པ་མེད་ཚེ་སློ
་ནས་ཁྲིམས་ལུ་ཞུས་པ་མེད་ཚེ་སློག་འཇལ་མི་ཐོབ་ལུགས་དང་ཞུས་ཡོ
་ལུགས་དང་ཞུས་ཡོད་རུང་ཁེ་རྒུད་གཅིག་པ་མེད་ན་དེའི་ཐོབ་ཐང་།
ཁ༽༤.༧ གཏེ་པོ་སླར་ལོག་འབྱོར་བས་ཡ་ཟླ་ངོ་བོ ་ཤི་སོང་ན་ ཡ་ཟླ་ངོ་བོ་མ་ཤི་གོང་ལས་ཁྲིམས་ལུ་ཞུས་པ་མེད་ན་ སློག་འཇལ་གང་ཡང་མི་
ཐོབ་ ཞུས་པ་ཡོད་རུང་ ཁེ་རྒུད་གཅིག་པ་མེད་ཚེ་རོ་བསྡུ་རྐྱབ་མི་སུ་ཡིན་དེ་ལུ་ཐོབ་རྒྱུ།
ོས་ཟུར་སོ
ས་ཟུར་སོང་མི་གཏེ་པོ་མ་འབྱོར་རིང་ཁྱིམ་པ་ལས་སློག་འཇལ་མི་ཐོབ་པ།
ཁ༽༤.༨ (བསྒྱུར་བཅོས་རིགས་འགྲེ)
བསྒྱུར་བཅོས་རིགས་འགྲེ) བཟའ་ཚང་ཕོ/མོ་ཅིག་གཞན་གྱིས་འཁྱིད་དེ་ོས་ཟུར་སོང་ཚེ་ འཁྱིད་འགྱོ་མི་གཏེ་པོ་མི་ངོ་བོ་ལོག་མ་
ལྷོའབྱོར་ཚུན་བསྒུགས་ནི་མ་གཏོགས་ ོས་ཟུར་སོང་མིའི་ཁྱིམ་པ་དང་ ནང་མི་ལས་སློག་འཇལ་ཚུ་གང་ཡང་མི་ཐོབ། (རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་
ཐེངས་ ༧༤ པའི་དོན་ཚན་ ཏ༽ ༢ པར་བསྒྱུར་བཅོ
པར་བསྒྱུར་བཅོས་རིགས་འགྲེ
་བསྒྱུར་བཅོས་རིགས་འགྲེ)
ས་རིགས་འགྲེ)
གཏེ་པོ་ངོ་བོ་མེད་པའི་ཉེ་ཚན་ལས་སློག་འཇལ་ལེན་མི་ཆོག་པ།
ཁ༽༤.༩

(བསྒྱུར་བཅོས་རིགས་འགྲེ)
བསྒྱུར་བཅོས་རིགས་འགྲེ)

བཟའ་ཚང་ཅིག་བརྐུས་ཏེ་འཁྱིད་འགྱོ་མི་གཏེ་པོ ་ཤི་སོང་ན་
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མ་ཤི་གོང་ལས་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་

ཞུས་པ་ཡོད་རུང་ གཏེ་པོའི་ཁྱིམ་པ་དང་ ཉེ་ཚན་ལས་སློག་འཇལ་ལེན་མི་ཆོག། (རྒྱལ་ཡོ
རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་ཐེངས་ ༧༤ པའི་དོན་ཚན་ཏ༽ ༢
པར་བསྒྱུར་བཅོས
པར་བསྒྱུར་བཅོས་རིགས་འགྲེ
་བསྒྱུར་བཅོས་རིགས་འགྲེ)
་རིགས་འགྲེ)
ལོ་འཁོར་ལྷག་སྟེ་འང་བའི་གཞིས་སྡོད་ཡ་ཟླས་གཉེན་གསར་བསྟེན་རུང་འང་མི་ལུ་སློག་འཇལ་མི་ཐོབ།
ཁ༽༤.༡༠

གཞུང་དོན་ལུ་འངས་པ་མ་བརྩིས་པར་ བཟའ་ཚང་ཅིག་ལས་ ཕོ/མོ་གང་རུང་ཅིག་གཉེན་གྲོགས་ཀྱི་ཆ་བཞག་བསྐྱེད་དེ་

ཁེ་རྒུད་ཅིག་ལུ་མ་འོང་པར་ལོ་གཅིག་གམ་ དེ་ལས་ལྷག་སྟེ་འངས་ཚེ་ འང་མི་གིས་དམ་ཚིག་བན་ཏེ་སྡོད་རུང་མ་སྡོད་རུང་ གཞིས་སྡོད་
ཡ་ཟླ་དེ་གིས་ གཉེན་གྲོགས་གསརཔ་བསྟེན་པ་ལུ་ གཉེན་གྲོགས་གསརཔ་དེ་ལས་འང་མི་ཁོངས་སུ་སློག་འཇལ་མི་ཐོབ།
གཞིས་སྡོད་ཡ་ཟླ་དམ་ཚིག་བརྟེན་ཏེ་
་ཡ་ཟླ་དམ་ཚིག་བརྟེན་ཏེ་སྡོ
བརྟེན་ཏེ་སྡོད་མི་ཅིག་ཨིན་ཚེ་འང་མི་གིས་ལོ
་མི་ཅིག་ཨིན་ཚེ་འང་མི་གིས་ལོ་འཁོར་ལྷག་པའི་ཤུལ་ལུ་གཉེན་གསར་བསྟེན་རུང་སློག་འཇལ་
ཐོབ་པ།
ཁ༽༤.༡༡

གཞུང་དོན་ལུ་འངས་པ་མ་བརྩིས་པར་ མཁེ་རྒུད་གཅིག་ཏུ་མ་འོང་པར་ལོ་གཅིག་གམ་ དེ་ལས་ལྷག་སྟེ་འངས་རུང་

གཞིས་སྡོད་ཡ་ཟླ་དེ་གིས་དམ་ཚིག་བརྟེན་ཏེ་སྡོད་པ་ཨིན་ཚེ་

འངས་མི་འདི་གིས་གཉེན་གྲོགས་གསརཔ་བསྟེན་རུང་

གཉེན་གྲོགས་

གསརཔ་དེ་ལས་གཞིས་སྡོད་ཡ་ཟླའི་ཁོངས་སུ་ཁྲིམས་དོན་དང་མཐུན་པའི་སློག་འཇལ་ཐོབ།
བཟའ་ཚང་ཁོངས་སུ་སློག་འཇལ་ཐེངས
་འཇལ་ཐེངས་གསུམ་ལེན་རྗེས་སླར་
་ཐེངས་གསུམ་ལེན་རྗེས་སླར་སློ
་གསུམ་ལེན་རྗེས་སླར་སློག་འཇལ་མི་ཐོབ་པ།
ཁ༽༤.༡༢ (བསྒྱུར་བཅོས་རིགས་འགྲེ
བསྒྱུར་བཅོས་རིགས་འགྲེ)
ར་བཅོས་རིགས་འགྲེ) ཕོ/མོ་ཅིག་གིས་གཉེན་གྲོགས་སོར་ཏེ་ སློག་འཇལ་ཐེངས་གསུམ་ལེན་པའི་བཤུལ་ལས་ ཐེངས་
བཞི་པ་ནས་སློག་འཇལ་གང་ཡང་ མི་ཐོབ། (རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་ཐེངས་ ༧༤ པའི་དོན་ཚན་ཏ༽ ༢ པར་བསྒྱུར་བཅོས་རིགས་འགྲེ
་བསྒྱུར་བཅོས་རིགས་འགྲེ)
་རིགས་འགྲེ)
བཟའ་ཚང་ཁོངས་སུ་སློ
བཟའ་ཚང་ཁོངས་སུ་སློག་འཇལ་ཐེངས་གསུམ་ལེན་
་འཇལ་ཐེངས་གསུམ་ལེན་རྗེས་
གསུམ་ལེན་རྗེས་སློ
རྗེས་སློག་འཇལ་མི་ཐོབ་པ།
ཁ༽༤.༡༣ (བསྒྱུར་བཅོས་རིགས་འགྲེ)
བསྒྱུར་བཅོས་རིགས་འགྲེ) བཟའ་ཚང་གཅིག་གིས་རང་གི་གཉེན་ཟླ་མ་བལྟ་བར་བཞག་སྟེ་གཉེན་གསརཔ་བསྟེན་ན་ དེ་དང་
འདྲ་བ་གཉེན་ཟླའི་མི་ངོ་མི་འདྲ་བ་གསུམ་གྱི་ཁོངས་སུ་ སློག་འཇལ་ཐོབ་པ་ཡིན་ང་ གནས་ཚང་བཞི་པ་ནས་སློག་འཇལ་མི་ཐོབ། (རྒྱལ་
ཡོངས་ཚོགས་ཐེངས་
གས་ཐེངས་ ༧༤ པའི་དོན་ཚན་ཏ༽ ༢ པར་བསྒྱུར་བཅོས
་བསྒྱུར་བཅོས་རིགས་འགྲེ
ར་བཅོས་རིགས་འགྲེ)
་རིགས་འགྲེ)
་འཇལ་མི་ཐོ
སློག་འཇལ་ཡངས་ཆག་བཞག་སྟེ་ལེན་པ་མེད་རུང་གཉེན་གྲོགས་ཐེངས་གསུམ་སོར་རྗེས་སློག་འཇལ་
མི་ཐོབ་པ།
ཁ༽༤.༡༤ (བསྒྱུར་བཅོས་རིགས་འགྲེ)
བསྒྱུར་བཅོས་རིགས་འགྲེ) ཕོ/མོ་གང་རུང་ཅིག་ནས་ རང་སའི་སྤྱོད་ཉེས་ལས་བརྟེན་ཏེ་ གཉེན་གྲོགས་ཐེངས་གསུམ་ཚུན་སོར་
བ་ཨིན་ཚེ་

ཡ་ཟླ་དེ་དག་གིས་གཏེ་པོ་ཚུ་ལས་སློག་འཇལ་མ་ལེན་པར་ཡངས་ཆག་བཞག་པ་ཨིན་རུང་

དེའི་རྗེས་སུ་ནི་

ཕོ/མོས་གཉེན་

གྲོགས་གསར་པ་གང་བསྟེན་ལུ་སློག་འཇལ་མི་ཐོབ། (རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་ཐེངས་ ༧༤ པའི་དོན་ཚན་ཏ༽ ༢ པར་བསྒྱུར་བཅོས་རིགས་
་བསྒྱུར་བཅོས་རིགས་
འགྲེ)
འགྲེ)

15

བཙོན་ལ་ཡོད་མི་ལུ་སློག་འཇལ་ཐོབ་དང་མི་ཐོབ་པའི་དབྱེ་བ།
ཁ༽༤.༡༥

བཟའ་ཚང་ཕོ/མོ་ཅིག་ཁྲིམས་ནང་ཚུད་དེ་ལོ་གསུམ་མམ་ དེ་ལས་ལྷག་སོང་བ་ཞིག་གི་ཡ་ཟླས་ ཁྲིམས་ལས་ཡིག་ཐི་ཞུས་

པའི་རྗེས་སུ་ གཉེན་གྲོགས་གསརཔ་བསྟེན་རུང་ གཉེན་གསརཔ་དེ་ལས་སློག་འཇལ་མི་ཐོབ་ གལ་སྲིད་ལོ་གསུམ་མ་སོང་བའི་བར་ན་གཉེན་
གྲོགས་བསྡོམས་ཡོད་ཚེ་ ཁྲིམས་ནང་ཚུད་མི་དེ་ གཞུང་གི་ངོ་ལོག་པའི་ངས་སུ་གཏོགས་པའི་མི་ཅིག་ཨིན་ན་མ་ཐོབ་པ་མ་གཏོགས་ དེ་མིན་
ཁྲིམས་ནས་ཐར་བའི་ཚེ་ སློག་འཇལ་ཁྲིམས་དོན་ཇི་བཞིན་གཉེན་གྲོགས་གསརཔ་དེ་ལས་སྤྲོད་དགོས།
ོས་ཟུར་སོང་མིའི་ཡ་ཟླས་གཉེན་གསརཔ་བསྟེན་མི་ལུ་སློག་འཇལ་ཐོབ་མི་ཐོབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།
ཁ༽༤.༡༦

གཞུང་གི་ངོ་ལོག་པའི་རིགས་དང་ ཁྲིམས་འགལ་གྱི་བྱ་བ་བརྩམས་ཏེ་ རང་གི་རྒྱལ་ཁབ་སྤངས་ཏེ་འགྱོ་མི་ཨིན་ཚེ་ དེའི་་

ཉིན་ལས་གཞིས་ལུས་ཡ་ཟླ་དེ་གིས་གཉེན་གསར་བསྟེན་རུང་

གཉེན་གསར་དེ་ལས་སློག་འཇལ་མི་ཐོབ་པ་སྟེ་

རང་གི་རྒྱལ་ཁབ་སྤངས་ཏེ་

འགྱོ་བ་མིན་ཚེ་ ཁ༽ ༤.༡༠ པ་དང་ ༤.༡༡ པ་ལས་རིགས་འགྲེ་རྒྱུ།
ལེའུ་ལྔ་པ་ གཉེན་གྲོགས་མ་བལྟ་བར་བཞག་པའི་
གཉེན་གྲོགས་མ་བལྟ་བར་བཞག་པའི་ཡ་ཟླས་
ལྟ་བར་བཞག་པའི་ཡ་ཟླས་སྤྲོ
ཡ་ཟླས་སྤྲོད་དགོས་རྒྱུའི་གྲོག
་དགོས་རྒྱུའི་གྲོགས་ཞན་པའི་
དགོས་རྒྱུའི་གྲོགས་ཞན་པའི་ཞན་འཐུས་སྐོར།
ས་ཞན་པའི་ཞན་འཐུས་སྐོར།
གྲོགས་ཞན་པའི་ཞན་འཐུས་ཐོབ་ཐང་གི་དབྱེ་བ།
ཁ༽༥.༡ (བསྒྱུར་བཅོས)
བསྒྱུར་བཅོས) གཉེན་སྦྱོར་ཅན་ཅིག་ལས་ བཟའ་ཚང་ཡ་འལ་དགོ་མི་འདི་གིས་ ཁོ/མོའི་གཉེན་ཟླ་འདི་ལུ་ གྲོགས་ཞན་པའི་
ཞན་འཐུས་ རྒྱལ་ཡོངས་ལས་མིའི་ཉིན་ལྟར་གླ་ཆ་ཐོབ་ཚད་ཀྱི་བཅའ་ཁྲིམས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ བཟའ་ཚང་བསྡོམས་ཏེ་ལོཿ
ཀ༽ གསུམ་འོག་རྒྱུ་ ཟླ་ངོ་གསུམ་གྱི་གླ་ཆ་སྤྲོད་དགོ།
ཁ༽ བདུན་འོག་རྒྱུ་ ཟླ་ངོ་ལྔ་གི་གླ་ཆ་སྤྲོད་དགོ།
ག༽ བདུན་ལས་ལྷག་སོང་བའི་རིགས་ལུ་ ཟླ་ངོ་བདུན་གྱི་གླ་ཆ་སྤྲོད་དགོ། (རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་

ཐེངས་ ༧༤ པའི་དོན་ཚན་

ཏ༽ ༢ པ་ལྟར་ སྤྱི་ཚེས་༡༩སྤྱི་ཚེས་༡༩-༧-༡༩༩༦ ལས་བསྒྱུར་བཅོས
ལས་བསྒྱུར་བཅོས)
བསྒྱུར་བཅོས)
གཉེན་གསར་བསྟེན་ཏེ་ོས་ཟུར་སོང་བའི་རིགས་ངོ་བོ་འབྱོར་བས་གཞིས་སྡོད་ཡ་ཟླ་ལུ་གྲོགས་ཞན་པའི་ཞན་འཐུས་ཐོབ་རྒྱུའི་རིམ་པ།
ཁ༽༥.༢ (བསྒྱུར་བཅོས་རིགས་འགྲེ)
བསྒྱུར་བཅོས་རིགས་འགྲེ) བཟའ་ཚང་ཕོ/མོ་ཅིག་གིས་ གཉེན་གསརཔ་བསྟེན་ཏེ་ོས་ཟུར་སོང་ཚེ་ གཉེན་གསར་དེ་ཉིད་སླར་
ལོག་འབྱོར་དང་མ་འབྱོར་ཇི་ལྟར་ཡང་ ཡ་ཟླ་ོས་ཟུར་སོང་མི་ལོག་འབྱོར་ན་ གཞིས་སྡོད་གཉེན་ཟླ་དེ་གིས་གཉེན་གསར་བསྟེན་པ་ཡོད་རུང་
ཞན་འཐུས་ཁྲིམས་དང་འཁྲིལ་ཐོབ་ ངོ་བོ་མེད་ཚེ་ སྔོན་མ་ལས་ཁྲིམས་ལུ་ཞུས་པ་ཡོད་ན་ ཞན་འཐུས་ཁྲིམས་ཀྱིས་ དེའི་མཁེ་རྒུད་གཅིག་
པའི་ནང་མི་ལུ་གནང་ནི་དང་ མཁེ་རྒུད་གཅིག་པ་མེད་ཚེ་ རོ་བསྡུ་རྐྱབ་མི་འདི་ལུ་ཐོབ་རྒྱུ། (རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་ཐེངས་ ༧༤ པའི་དོན་ཚན་
ཏ༽ ༢ པར་བསྒྱུར་བཅོས
པར་བསྒྱུར་བཅོས་རིགས་འགྲེ
་བསྒྱུར་བཅོས་རིགས་འགྲེ)
་རིགས་འགྲེ)
ཡ་འལ་བཏང་མིའི་ཕ་མ་ཚུ་ལས་གྲོགས་ཞན་པའི་ཞན་འཐུས་སྤྲོད་དགོ་པའི་ལམ་ལུགས།
ཁ༽༥.༣

ཕོ/མོ་བཟའ་ཚང་བསྡོམས་ཚར་བའི་རྗེས་སུ་ ཕོ/མོ་གཅིག་གི་ ཕ/མའམ་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་མིའི་བློ་ལུ་མ་འབབས་པར་
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སོ་སོར་ཡ་འལ་བཅུག་པ་ཨིན་ཚེ་ ཞན་འཐུས་དེ་ བློ་འདོད་མེད་པར་ཡ་འལ་གཏང་མི་ཕ/མའམ་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་མི་སུ་ཡིན་དེ་ལས་
སྤྲོད་དགོས།
བསླབ་སྡོམ་ཞུ་ཕྱིར་ཡ་འལ་བྱེད་རིགས་ཀྱི་གྲོགས་ཞན་པའི་ཞན་འཐུས་དང་ཉེས་བྱའི་རིམ་པ།
ཁ༽༥.༤ བཟའ་ཚང་བསྡོམས་པའི་ཕོ/མོ་ག་ཨིན་རུང་ སླབ་སྡོམ་ཞུ་ནི་དོན་ལུ་ཡ་ལ་འབད་དགོཔ་འཐོན་ཚེ་ སླབ་སྡོམ་ཞུ་མི་དེ་ལས་ཞན་
འཐུས་མི་ཐོབ་ ཨིན་རུང་སླབ་སྡོམ་ཞུ་ནི་དོན་ལུ་ཡ་འལ་ཚར་བའི་བཤུལ་ལུ་ སླབ་སྡོམ་མ་ཞུ་བར་སྡོད་པའམ་ ཡང་ན་སླབ་སྡོམ་ཞུ་རུང་ལོ་
གསུམ་མ་སོང་བའི་བར་ན་

འཇིག་རྟེན་པའི་ཁྱིམ་ལས་ཀྱི་སྐྱོང་བཞག་འཐབ་སྟེ་སྡོད་ན་

གཞིས་སྡོད་གཉེན་གྲོགས་དེ་གིས་གཉེན་གསརཔ་

བསྟེན་རུང་མ་བསྟེན་རུང་ ཞན་འཐུས་སླབ་སྡོམ་ཞུ་བ་འགྱོ་མི་འདི་གིས་སྤྲོད་དགོ་པའི་ཁར་ ཉེས་པོ་འདི་ལུ་ཉེས་ཁྲིམས་ཟླ་ངོ་གསུམ་ལས་དྲུག་
ཚུན་ཕོག།
བཟའ་ཚང་ཅན་གྱི་གཉེན་གྲོགས་ཅིག་གིས་གཉེ
བཟའ་ཚ ང་ཅན་གྱི་གཉེན་གྲོགས་ཅིག་གིས་གཉེན་གསརཔ་བསྟེནམ་ལས་གཉེན་རྙིངམ་གི
ང་ཅན་གྱི་གཉེན་གྲོགས་ཅིག་གིས་གཉེན་གསརཔ་བསྟེནམ་ལས་གཉེན་རྙིངམ་གིས་ཁྲིམས་ལས་ཡིག་ཐི་ཞུ
ན་གསརཔ་བསྟེནམ་ལས་གཉེན་རྙིངམ་གིས་ཁྲིམས་ལས་ཡིག་ཐི་ཞུས
ས་ཁྲིམས་ལས་ཡིག་ཐི་ཞུས་རུང་ཞན་འཐུས་
གཉེན་གསརཔ་འཚོལ་མི་འདི་གིས་སྤྲོད་དགོཔ།
ཁ༽༥.༥

(བསྒྱུར་བཅོས་རིགས་འགྲེ)
བསྒྱུར་བཅོས་རིགས་འགྲེ) ཕོ/མོ་གཉེན་གྲོགས་ཅིག་དང་ དེ་ལས་ལྷག་སྟེ་ཡོད་མི་ཞིག་གིས་ དོ་རུང་གཉེན་གསརཔ་ཅིག་

བསྟེན་ན་

གཉེན་ཟླ་རྙིངམ་ཚུ་གིས་ཁྲིམས་ལས་ཡིག་ཐི་ཞུས་ཏེ་ཡ་འལ་འགྲོ་ན་

ཡིག་ཐི་ཞུ་མི་ཁོང་རང་ཉེས་འཁྲུལ་ཤོར་བ་ཡོད་ན་མ་

གཏོགས་ དེ་མིན་གྲོགས་ཞན་པའི་ཞན་འཐུས་ གཉེན་གསརཔ་བསྟེན་མི་འདི་གིས་སྤྲོད་དགོ། (རྒྱལ་ཡོངས་ཚོ
ངས་ཚོགས་ཐེངས་ ༧༤ པའི་དོ
པའི་དོན་
ཚན་ཏ༽ ༢ པར་བསྒྱུར་བཅོས་རིགས་འགྲེ
པར་བསྒྱུར་བཅོས་རིགས་འགྲེ)
་བསྒྱུར་བཅོས་རིགས་འགྲེ)
ལོ་འཁོར་ལྷག་སྟེ་འངས་མིའི་གཞིས་
འཁོར་ལྷག་སྟེ་འངས་མིའི་གཞིས་སྡོ
འངས་མིའི་གཞིས་སྡོད་ཡ་ཟླས་
་ཡ་ཟླས་ ཁྲིམས་ལས་ཡིག་ཐི་ཞུ་མི་ལུ་ཞན་འཐུས་
ཁྲིམས་ལས་ཡིག་ཐི་ཞུ་མི་ལུ་ཞན་འཐུས་སྤྲོ
མས་ལས་ཡིག་ཐི་ཞུ་མི་ལུ་ཞན་འཐུས་སྤྲོད་མི་དགོཔ།
་མི་དགོཔ།
ཁ༽༥.༦ བཟའ་ཚང་མཁེ་རྒུད་གཅིག་ཏུ་མ་འཛོམས་པར་ལོ་ངོ་གཅིག་གམ་ དེ་ལས་ཡུན་རིང་སོང་ཚེ་ དེ་ནི་གཞུང་དོན་ལུ་འངས་པ་ཨིན་ན་
མ་གཏོགས་ གནད་དོན་གཞན་ལས་འངས་པའི་རྐྱེན་གྱིས་ གཞིས་སྡོད་ཡ་ཟླ་འདི་གིས་ ཁྲིམས་ལས་ཡིག་ཐི་ཞུ་མི་ཚུ་ ཡུན་འངས་མི་
ངོ་བོ་ལོག་འབྱོར་རུང་ གཞིས་སྡོད་ཡ་ཟླ་ལས་ཞན་འཐུས་མི་ཐོབ་ ཡུན་འངས་མི་གིས་ཁྲིམས་ལས་ཡིག་ཐི་ཞུ་མ་ཆོགཔ་ཨིནམ་ལས་ ཞུས་
པ་ཡོད་ཚེ་

གཞིས་སྡོད་ཡ་ཟླ་འདི་གིས་དམ་ཚིག་སྲུང་སྟེ་མ་སྡོད་པའི་ར་ཁུངས་འཐོན་ན་མ་གཏོགས་

དེ་མིན་ཡིག་ཐི་ཞུ་མི་འདི་ལས་ཞན་

འཐུས་ཐོབ།་
ཕོ་མོ་རང་གིས་རྫུན་ཁ་བཟེད་དེ་ཡ་ལ་འགྱོ་མིའི་ཞན་འཐུས་རྫུན་
རང་གིས་རྫུན་ཁ་བཟེད་དེ་ཡ་ལ་འགྱོ་མིའི་ཞན་འཐུས་རྫུན་ཁ་བཟེད་
ལ་འགྱོ་མིའི་ཞན་འཐུས་རྫུན་ཁ་བཟེད་མི་ལུ་ཕོ
ཁ་བཟེད་མི་ལུ་ཕོག་ལུགས།
ཁ༽༥.༧

(བསྒྱུར་བཅོས་རིགས་འགྲེ)
བསྒྱུར་བཅོས་རིགས་འགྲེ) བཟའ་ཚང་ཅིག་ལུ་ཉེས་འཁྲུལ་བྱུང་ལུགས་ཀྱི་འབྲེལ་གནད་བས་ མིག་མཐོང་ལག་བཟུང་

གི་འཛོམས་དཔང་བཞག་གང་ཡང་མེད་པར་ ཉེས་འཁྲུལ་ཤོར་བའི་བདེན་ཁུངས་ཕོ/མོ་རྐྱངམ་གཅིག་གི་བརྗོད་གཏམ་ལས་བརྟེན་ བཟའ་ཚང་
ཡ་ལ་འབད་དགོས་པའི་ཞན་འཐུས་ནི་ ཁ་བཟེད་མི་གཉེན་ཟླ་འདི་གིས་སྤྲོད་དགོ། (རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་ཐེངས་ ༧༤ པའི་དོན་ཚན་ཏ༽
༢ པར་བསྒྱུར་བཅོས
པར་བསྒྱུར་བཅོས་རིགས་འགྲེ
་བསྒྱུར་བཅོས་རིགས་འགྲེ)
་རིགས་འགྲེ)
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གཉེན་གྲོགས་མང་དུ་ཡོད་པའི་བཟའ་ཚང་ཅིག་གིས་གཉེན་གྲོགས་རེ་རེ་བཞིན་དུ་ཞན་འཐུས་ཐོ
་པའི་བཟའ་ཚང་ཅིག་གིས་གཉེན་གྲོགས་རེ་རེ་བཞིན་དུ་ཞན་འཐུས་ཐོབ་པ།
ཁ༽༥.༨

(བསྒྱུར་བཅོས་རིགས་འགྲེ)
བསྒྱུར་བཅོས་རིགས་འགྲེ)

གཉེན་གྲོགས་གཉིས་སམ་དེ་ལས་ལྷག་སྟེ་ཡོད་མི་ཅིག་གིས་

གཉེན་གྲོགས་དེ་ཚུ་མ་བལྟ་

བར་བཞག་ཚེ་བཞག་མི་གཉེན་གྲོགས་ཚུ་ལུ་ ལོ་ངས་དང་བསྟུན་པའི་ཞན་འཐུས་རེ་རེ་བཞིན་དུ་ལུ་ མ་བལྟ་བར་བཞག་མི་འདི་གིས་སྤྲོད་
དགོ། (རྒྱལ་ཡོ
རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་ཐེངས་ ༧༤ པའི་དོན་ཚན་ཏ༽ ༢ པར་བསྒྱུར་བཅོས་རིགས་འགྲེ
་བསྒྱུར་བཅོས་རིགས་འགྲེ)
་རིགས་འགྲེ)
གཉེན་གྲོགས་མང་དུ་ཡོད་རུང་ཞན་འཐུས་ཉེས་འཁྲུལ་བྱུང་མི་ལས་སྤྲོད་དགོཔ།
ཁ༽༥.༩

(བསྒྱུར་བཅོས་རིགས་འགྲེ)
བསྒྱུར་བཅོས་རིགས་འགྲེ) གཉེན་གྲོགས་གཉིས་སམ་དེ་ལས་ལྷག་སྟེ་ཡོད་རུང་ བཟའ་ཟླ་ཅིག་གིས་ཉེས་འཁྲུལ་ལས་བརྟེན་ཡ་

ལ་འབད་དགོཔ་འཐོན་ཚེ་ དེའི་བས་ཀྱི་ཞན་འཐུས་ནི་ ཉེས་འཁྲུལ་ཤོར་མི་ལས་ བདེན་མི་གཉེན་ཟླའི་ཁོངས་སུ་ཐོབ། (རྒྱལ་ཡོངས་
ཚོགས་ཐེངས་ ༧༤ པའི་དོན་ཚན་ཏ༽ ༢ པར་་བསྒྱུར་བཅོས
པར་་བསྒྱུར་བཅོས་རིགས་འགྲེ
་བསྒྱུར་བཅོས་རིགས་འགྲེ)
་རིགས་འགྲེ)
མགོ་བསྐོར་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ཡ་ལ་སོང་ན་གྲོགས་ཞན་པའི་ཞན་འཐུས་དང་ཉེས་ཆད་མགོ་བསྐོར་རྐྱབ་མི་ལུ་ཕོག་པ།
ཁ༽༥.༡༠ བཟའ་ཚང་ཅིག་གིས་

རང་གི་གཉེན་གྲོགས་དང་མཉམ་དུ་སྡོད་ནི་བློ་འདོད་མེད་པར་

རང་ལུ་གཏམ་གྱི་བདེན་པ་ཐོབ་ནིའི་དོན་ལུ་

ཆ་རོགས་བཟུམ་ཅིག་འཁྱིད་དེ་ མགོ་བསྐོར་ཐོག་ རང་གི་གཉེན་གྲོགས་དེ་ལུ་རྫུན་པ་འཐོན་བཅུག་པའི་རྗེས་སུ་ དེ་ལ་བསྙད་དེ་ཡ་ལ་འགྱོ་
དགོས་པའི་ར་ཁུངས་དག་གསལ་འཐོན་ཚེ་

ཞན་འཐུས་མགོ་བསྐོར་རྐྱབ་མི་ལུ་ཕོགཔ་མ་ཚད་ ཉེས་ཆད་ཏི་རུ་སུམ་བརྒྱ་ལས་དྲུག་བརྒྱ་ཚུན་

ཕོག།
བུ་སོན་དང་འདོད་བློ་ཁེངས་པར་མ་ནུས་པའི་གཉེན་ཟླས་ཡིག་ཐི་ཞུ་བའི་གྲོགས་ཞན་པའི་ཞན་འཐུས་ཡིག་ཐི་ཞུ་མི་ལུ་ཕོག་ལུགས།
ཁ༽༥.༡༡ བུ་ཚའི་སོན་མེད་པ་དང་ འདོད་བློ་ཁེངས་པར་མ་ནུས་པའི་གཉེན་གྲོགས་ཅིག་གི་ཡ་ཟླས་ ཁྲིམས་ལས་ཡིག་ཐི་ཞུས་ཏེ་ཡ་ལ་
སོང་ན་ དེ་བས་ཀྱི་ཞན་འཐུས་ནི་ ཡིག་ཐི་ཞུ་མི་འདི་གིས་སྤྲོད་དགོ།
བཙོན་དུ་ཚུད་པའི་ཡ་ཟླ་ལས་གྲོགས་ཞན་པའི་ཞན་འཐུས་ཐོབ་མི་ཐོབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།
ཁ༽༥.༡༢ བཟའ་ཚང་བསྡོམས་པའི་ཕོ/མོ་གང་རུང་ཞིག་ ཁྲིམས་ནང་ཚུད་དེ་ལོ་གསུམ་མམ་ དེ་ལས་ལྷག་སྟེ་སོང་བའི་རྗེས་སུ་ གཉེན་གྲོགས་
བསྟེན་རིགས་ལུ་ གྲོགས་ཞན་པའི་ཞན་འཐུས་ཕར་སྤྲོད་ཚུར་ལེན་གང་ཡང་འབད་མི་ཆོག། གལ་སྲིད་གཉེན་གྲོགས་བསྟེན་བས་ལོ་གསུམ་
མ་ཚང་ཚེ་ ཁྲིམས་ལུ་ཚུད་མི་གཞུང་གི་ངོ་ལོག་པའི་ངས་སུ་གཏོགས་མི་ཨིན་ན་ ཞན་འཐུས་མ་ཐོབ་པ་མ་གཏོགས་ གཞན་ཡ་ཟླ་དེ་ཁྲིམས་
ལས་ཐར་བའི་བས་ ཞན་འཐུས་ཁྲིམས་དོན་ཇི་བཞིན་ གཉེན་གྲོགས་བསྟེན་མི་འདི་གིས་སྤྲོད་དགོ།
ཉེས་འཁྲུལ་མེད་ཚེ་གྲོགས་ཞན་པའི་ཞན་འཐུས་གཉེན་གྲོགས་མ་དགོ་མི་སུ་ཡིན
ཉེས་འཁྲུལ་མེད་ཚེ་གྲོགས་ཞན་པའི་ཞན་འཐུས་གཉེན་གྲོགས་མ་དགོ་མི་སུ་ཡིན་དེ་ལུ་ཕོག་པ།
ཁ༽༥.༡༣ ཕོ/མོ་གཉིས་ཀ་ གཞན་དང་ཉེས་འཁྲུལ་བྱས་པ་གང་ཡང་མེད་བཞིན་དུ་ བཟའ་ཚང་ཡ་འལ་བྱ་དགོས་བྱུང་ན་ བཟའ་ཚང་གི་
བློ་འདོད་མེད་པར་ མ་དགོས་མི་སུ་ཡིན་འདི་གིས་ཞན་འཐུས་སྤྲོད་དགོ།
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བརྡུང་རྫོབ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཁྲིམས་ལས་ཡིག་ཐི་ཞུ་མི་ཚུ་གི་ཞན་འཐུས་བརྡུང་རྫོ
་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཁྲིམས་ལས་ཡིག་ཐི་ཞུ་མི་ཚུ་གི་ཞན་འཐུས་བརྡུང་རྫོབ་འབད་མི་ལུ་ཕོག་པ།
ཁ༽༥.༡༤

ཕོ/མོ་གཉིས་གཅིག་གིས་གཅིག་ལུ་བརྡུང་རྫོབ་དང་ ཉེས་ཚན་ལུ་བརྡུང་རྫོབ་ཚུ་འབད་བའི་གནད་ལས་ ཁྲིམས་ལས་ཡིག་

ཐི་ཞུས་རུང་ ཞན་འཐུས་བརྡུང་རྫོབ་འབད་མི་སུ་ཡིན་དེ་གིས་སྤྲོད་དགོ།
ཕན་ཚུན་ཕན་ཐོགས་མེད་པར་ཁྲིམས་ལས་ཡིག་ཐི་ཞུས་ཚེ་ཞན་འཐུས་ཡིག་ཐི་ཞུ་མི་དེ་ལུ་ཕོག་ལུགས།
ཁ༽༥.༡༥ བཟའ་ཚང་གཅིག་གིས་གཅིག་ལུ་ཕན་ཐབས་དང་ སྐྱིད་སྡུག་མ་བལྟ་བར་ ཡ་ཟླ་གཅིག་གིས་ཁྲིམས་ལས་ཡིག་ཐི་ཞུས་ཚེ་ དེའི་
བས་ཀྱི་ཞན་འཐུས་ཡིག་ཐི་ཞུས་མི་སུ་ཡིན་དེ་གིས་སྤྲོད་དགོ།
ོས་ཟུར་སོང་བའི་གཞིས་སྡོད་ཡ་ཟླ་ལས་གྲོགས་ཞན་པའི་ཞན་འཐུས་ཇི་ཐོབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།
ཁ༽༥.༡༦ ཡ་ཟླ་ཞིག་རང་གི་རྒྱལ་ཁབ་སྤངས་ཏེ་ོས་ཟུར་སོང་ན་ དེའི་ཉིན་ལས་ གཞིས་སྡོད་ཡ་ཟླས་ གཉེན་གྲོགས་གསར་བསྟེན་བྱུང་
དང་མ་བྱུང་ཇི་ལྟར་ཡང་

ོས་ཟུར་པ་དེ་ཕྱིས་སུ་སླར་ལོག་འབྱོར་རུང་

ཞན་འཐུས་ཕར་སྤྲོད་ཚུར་ལེན་འབད་མི་ཆོག་

གལ་སྲིད་རྒྱལ་ཁབ་

སྤངས་ཏེ་འགྱོ་བ་མིན་ཚེ་ཁ༽༥.༦ པ་དང་འཁྲིལ་རྒྱུ།
ལེའུ་དྲུག་པ་ བཟའ་ཚང་ཡ་འལ་གྱི་ཡིག་ཐི་སྐོར།
ཡིག་ཐི་སྤྲོད་ཐང་།
ཁ༽༦.༡ བཟའ་ཚང་ཡ་འལ་བྱ་དགོས་ཚེ་ ཡ་འལ་གྱི་ཆ་འཇོག་ངོས་འཛིན་ཡིག་ཐི་བྲིས་ཤོག་ནང་བཀོད་དེ་ རྩ་བོ་ཕན་ཚུན་ཕར་སྤྲོད་ཚུར་
ལེན་འབད་དགོ། ༼འབྲི་ཤོག་༥༨ པ།༽
ཡིག་རྟེན་ངས་ཚད།
ཁ༽༦.༢ བཟའ་ཚང་ཞིག་ཡ་འལ་བྱ་དགོས་བྱུང་ཚེ་ བུ་གཞི་ཡོད་མེད་དང་ ཕན་ཐོག་ཆེ་ཆུང་ ལོ་ཡུན་རིང་ཐུང་ཇི་ལྟར་ཡང་ ཡིག་ཐི་སྤྲོད་
ལེན་བས་ གཏམ་གྱི་བདེན་རྫུན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་རྫུན་པོ་དེ་ལས་ བདེན་པོའི་ཁོངས་སུ་ཡིག་རྟེན་ཏི་རུ་ལྔ་བཅུ་རེ་སྤྲོད་དགོ།
དབང་ཚད་མེད་པའི་མི་གིས་ངོ་བོའི་ཚབ་ལུ་ཡིག་ཐི་སྤྲོད་མི་ཆོག་པ།
ཁ༽༦.༣

ཡིག་ཐི་སྤྲོད་ལེན་བས་ ངོ་བོ་དེའམ་ཡ་ཟླ་ངོ་བོ་ནས་ དབང་ཆའི་ཡི་གུ་དང་བཅས་ཚབ་ལུ་མངགས་པའི་མི་དང་ ཡང་

ན་ ཡ་ཟླ་ངོ་བོ་དེ་དང་མཁེ་རྒུད་ཅིག་པའི་མི་ཨིན་ཚེ་ དེ་དག་དང་འཛོམས་ཏེ་ཡ་ལ་གྱི་ཡིག་ཐི་སྤྲོད་ལེན་བྱ་ཆོག་པ་མ་གཏོགས་ དེ་མིན་པའི་
རིགས་ཀྱིས་ ཡ་ཟླ་དེའི་ཚབ་ལུ་ཡིག་ཐི་སྤྲོད་ལེན་འབད་མི་ཆོག། ༼འབྲི་ཤོག་༢༦ པ།༽
ཁྲིམས་དོན་དང་མ་འཁྲིལ་བར་ཡིག་ཐི་སྤྲོད་ལེན་འབད་བའི་ཉེས་བྱ།
ཁ༽༦.༤

ཁྱོ་ཤུགས་ཡ་ལ་གྱི་ཡིག་ཐི་བཟོ་བས་ གཤམ་གསལ་དོན་གནད་དང་མ་འཁྲིལ་བར་བཟོ་མི་ཆོག་ དེ་ལས་འགལ་ན་
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རྫུན་པོ་དེ་ལུ་ཉེས་ཁྲིམས་བཙོན་དུ་ཟླ་ངོ་གཅིག་ལས་དྲུག་ཚུན་ནམ་ ཉེས་ཆད་ཏི་རུ་ཆིག་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་ནས་དགུ་བརྒྱ་ཚུན་ནམ་ ཡང་ན་གཉིས་
ཀ་ཕོག་ འཛོམས་དཔང་དང་ཡི་གུ་བྲིས་མི་རེ་རེ་བཞིན་ལུ་ཡང་རྩ་བོ་ལུ་ཕོག་མི་ཕྱེད་ཀ་རེ་ཕོག།
ཡིག་ཐི་ནང་དུ་གནད་དོན་བཀོད་ཐང་།
ཀ)

ཡ་ལ་འབད་མི་ ཕོ/མོ་གཉིས་པོ་ སོ་སོའི་བློ་འདོད་བཞིན་ གཉེན་གྲོགས་གསརཔ་བསྟེན་པ་ལུ་ གཅིག་གིས་གཅིག་ལུ་ཉོགས་

བཤད་འབད་མི་ཆོག།
ཁ)

རྒྱུ་དངོས་པོ་སེམས་ཅན་ཡོད་རིགས་ཀྱི་བགོ་བཤའ་ཚུ་ ལ་བ་བགོ་བཤའི་ཁྲིམས་དོན་དང་འཁྲིལ་ རང་རང་སོ་སོར་ལེན་ཚར་བའི་

རྗེས་སུ་ རྒྱུ་དངོས་པོ་ལག་པར་མེད་མི་ཚུ་ ག་དང་ག་ལུ་ཐོབ་ནི་ཨིན་ན་དབྱེ་བ་ཁ་གསལ།
ག)

གལ་སྲིད་ཡ་ཟླ་རྫུན་པོ་དེ་དང་ ཕྱིས་སུ་གཉེན་རྐྱབ་ནི་དོགས་པ་རེ་ཡོད་ཚེ་ ཡ་ཟླ་བདེན་པོ་ནས་ མི་དེ་གཅིག་པོ་གཉེན་གྲོགས་སུ་

འཆང་མི་ཆོག་པའི་དོགས་པ་བཀག་ནི་མ་གཏོགས་ མི་གཅིག་ལས་ལྷག་སྟེ་ མི་མང་གི་མིང་བཙུགས་ཏེ་གཉེན་དུ་འཆང་བ་དང་་ མིག་བལྟ་
ཁ་ལབ་མི་ཆོག་པའི་སྐོར་བཙུགས་མི་ཆོག།
ང་)

བཟའ་ཚང་བགོ་བཤའ་བཟོ་ཚར་བའི་རྒྱུ་ནོར་སེམས་ཅན་ ཚེས་ངས་དེ་དང་དེ་ལུ་མ་ཚུད་ཚེ ལོག་བལྟབ་དང་ གཞན་ཡང་དབང་

བཙོང་བསྙད་བཏགས་ཀྱི་ཆེད་དུ་ ཁྲིམས་དོན་ལས་འགལ་བའི་བཙན་ཚིག་སོགས་ཡེ་ནས་བཟོ་མི་ཆོག།
ཅ)

གལ་སྲིད་ཡ་ལ་འགྱོ་བའི་ཡ་ཟླ་ཅིག་ཤོས་དེ་གིས་ རྫུན་མི་ལས་ ཞན་འཐུས་དང་ གཏེ་པོ་ལས་དགའ་བོ་དང་ སློག་འཇལ་ཚུ་

གང་ཡང་ལེན་འདོད་མེད་པར་

ཕྱིན་ཆད་བཟའ་ཚང་འཐུས་ཤོར་བྱུང་མི་གཉིས་པོ་

སྐྱིད་སྡུག་མཉམ་གཅིག་སྡོད་དགོ་པར་བཟོ་བཞག་ནི་ཨིན་

ཚེ་ དེ་ལྟར་ཆོག་ནའང་ ལོ་བདུན་ལས་ལྷག་སྟེ་ལོ་ཚད་བཟོ་མི་ཆོག་ དེ་ལས་འགལ་ཚེ་ གཏེ་པོ་དེ་ལས་བདེན་མིའི་ཁོངས་སུ་འཐོབ་ནིའི་
རིགས་ག་ར་གཞུང་ལུ་ཕུལ་དགོས་ཁར་ ཡིག་ཐི་ནང་གི་འབའ་གང་ཡོད་ང་ ཁྲིམས་དོན་ལས་འགལ་ཏེ་བཟོ་མི་སུ་ཡིན་དེ་ལ་ཕོག།
ཆ)

ཡིག་ཐི་འདི་ལུ་ཁྲིམས་གས་(ཀྲི་ཀེཀྲ)སྦྱར་ཐང་གི་ཁྲིམས་ལུགས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་

ཕོའི་ལག་བཞག་ལུ་མོ་གིས་སྦྱར་ནི་དང་

མོའི་

ལག་བཞག་ལུ་ཕོ་གིས་སྦྱར་ཏེ་ འཛོམས་དཔང་དང་བཅས་པའི་མིང་ཡིག་ལག་བྲིས་བཀོད་དེ་ཕར་སྤྲོད་ཚུར་ལེན་འབད་དགོ།
ཡིག་ཐི་སྤྲོད་ལེན་ཚར་བའི་ཤུལ་ལུ་ཐོ
་ལེན་ཚར་བའི་ཤུལ་ལུ་ཐོབ ་ཤོར་དབང་ཚད་བརྩི་ཐང་།
ཁ༽༦.༥ ཡིག་ཐི་སྤྲོད་ལེན་འབད་དེ་ཡ་ལ་ཚར་བའི་རྗེས་སུ་ ཐོབ ་ཤོར་ཚུ་ཡིག་ཐི་དང་བསྟུན་ནི་མ་གཏོགས་ ཡིག་ཐི་ནང་ཁ་གསལ་མ་ཚུད་
མི་ཚུ་ ཡ་ལ་བས་ལུ་ རྒྱུ་ནོར་སེམས་ཅན་ཚུ་རང་ས་ག་གི་ཁོངས་ལུ་ལུས་མི་འདི་ལུ་དབང་རྒྱུ་མ་གཏོགས་ བཟའ་ཚང་གཅིག་གིས་གཅིག་
ལུའམ་ གཞན་སུས་ང་ལབ་ཉོགས་ཡེ་ནས་མི་ཆོག།
ཡིག་ཐི་འགན་རྒྱ་ལས་འགལ་བའི་ཉེས་ཆད།
ཡིག་ཐི་འགན་རྒྱ་ལས་འགལ་བའི་ཉེས་ཆད།
ཁ༽༦.༦ ཡིག་ཐི་འགན་རྒྱ་ཕར་ཚུར་སྤྲོད་ལེན་ཚར་བའི་རྗེས་སུ་

ཡིག་ཐི་འགན་རྒྱ་ནང་གི་གནད་དོན་ལས་འགལ་བ་བྱུང་ཚེ་

དོན་དང་འཁྲིལ་བའི་ཤོར་གྱོང་དང་ འབའ་ཉེས་རིགས་འགན་རྒྱ་ཡིག་ཐི་དང་འགལ་མི་དེ་ལུ་ཕོག།
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འགན་རྒྱ་ནང་

བརྡུང་རྫོབ་འབད་མིའི་ཡ་ཟླ་ལུ་ཡིག་ཐི་གནང་ནི་རིམ་པ།
་འབད་མིའི་ཡ་ཟླ་ལུ་ཡིག་ཐི་གནང་ནི་རིམ་པ།
ཁ༽༦.༧ བཟའ་ཚང་གཅིག་གིས་གཅིག་ལུའམ་ བཟའ་ཚང་གི་ཉེས་ཚན་ལུ་ བརྡུང་རྫོབ་དང་ ངན་སྤྱོད་ དབང་བཙོང་ཚུ་ བསམ་ངན་སྦྱོར་
རྩུབས་ཀྱི་བྱ་བ་ཚོད་མེད་འབད་བ་ལས་བརྟེན་

ཁྲིམས་ལས་ཡ་ལ་དགོས་ཚུལ་ཞུ་ན་

ཁྲིམས་ལས་ཡ་ལ་གྱི་ཡིག་ཐི་ཁྲིམས་དོན་བཞིན་

གནང་ཆོག་ ཁྲིམས་ལས་དབྱེ་དཔྱད་བས་ སྔོན་མ་ལས་བརྡུང་རྫོབ་འབད་མི་འདི་བཟུམ་ ཕྱིན་ཆད་སྤྱོད་ངན་མི་འབད་ཟེར་བའི་གན་ཡིག་རེ་
བཟོས་ཏེ་ཡོད་ཚེ་

གན་རྒྱ་འདི་ནང་ཚུད་པའི་འབའ་ཉེས་ཚུ་བརྫུན་མི་ལུ་ཕོགཔ་མ་ཚད་

གན་རྒྱ་དེ་ནང་བདེན་མིའི་ཁོངས་སུ་ཐོབ་དགོཔ་དང་

སྤྲོད་དགོཔ་བཟོས་པ་ཡོད་རིགས་ང་ བརྫུན་མི་ལས་ཁྲིམས་ཀྱིས་བཞེས་ཏེ་བདེན་མི་ལུ་གནང་རྒྱུ་དང་ གྲོགས་ཞན་འཐུས་སྐོར་ ཁྲིམས་དོན་
ཁ༽༥-༢༤ དང་འཁྲིལ་རྒྱུ།
མག་པ/
མག་པ/གནས་མོ་མང་དུ་ཡོད་པའི་རིགས་ལུ་ཡིག་ཐི་སྤྲོད་ལུགས།
ཁ༽༦.༨

(བསྒྱུར་བཅོས་རིགས་འགྲེ)
བསྒྱུར་བཅོས་རིགས་འགྲེ)

རྩིས་བྱེད་ན་ བཟའ་ཚང་རྙིངམ་ཚུ་གིས་

གཉེན་གྲོགས་གཅིག་གམ་དེ་ལས་མང་བའི་གཉེན་ཟླ་ཅིག་གིས་
ཁྲིམས་ལས་ཡ་ལ་གྱི་ཡིག་ཐི་དགོས་ལུགས་ཞུས་ཚེ་

ད་རུང་གཉེན་གསར་ཅིག་བསྟེན་

དེ་ཚུ་ལུ་ཁྲིམས་ལས་ཡིག་ཐི་གནང་ཆོག་

ཞན་འཐུས་སྐོར་ཁ༽༥.༥ པ་དང་འཁྲིལ་རྒྱུ། ཡིག་ཐི་ཞུ་མི་གིས་ཉེས་འཁྲུལ་རེ་ཡོདན་མ་གཏོགས་ དེ་མིན་གཉེན་གྲོགས་གསར་བསྟེན་འདི་
གིས་ཁྲིམས་དོན་བཞིན་སྤྲོད་ལེན་འབད་དགོ། (རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་ཐེངས་ ༧༤ པའི་དོན་ཚན་ཏ༽ ༢ པར་བསྒྱུར་བཅོས་རིགས་འགྲེ
་བསྒྱུར་བཅོས་རིགས་འགྲེ)
་རིགས་འགྲེ)
ལོ་འཁོར་ལྷག་སྟེ་འངས་པའི་གཞིས་སྡོད་ཡ་ཟླ་ལུ་ཡིག་ཐི་སྤྲོད་ལུགས།
ཁ༽༦.༩

ཕོ/མོ་ཁེ་རྒུད་གཅིག་ཏུ་མ་སྡོད་པར་ལོ་གཅིག་སོང་བའམ་ དེ་ལས་ང་ཡུན་རིང་སོང་ན་ གཞུང་དོན་ལུ་འངས་པ་ཨིན་

ན་མ་གཏོགས་ དེ་མིན་གནད་དོན་གཞན་ལས་འངས་པ་ཨིན་ཚེ་ འངས་མི་དེའི་གཞིས་སྡོད་ཡ་ཟླས་ ཁྲིམས་ལས་ཡ་འལ་གྱི་ཡིག་ཐི་
དགོས་ལུགས་ཞུས་ན་ ཁྲིམས་ལས་ཡིག་ཐི་གནང་ཆོག་ ཞན་འཐུས་སྐོར་ཁྲིམས་དོན་ཁ༽ ༥.༦ པ་དང་འཁྲིལ་རྒྱུ།
ོས་ཟུར་སོང་བའི་ཡ་ཟླ་ལུ་ཡིག་ཐི་ཐོ
་བའི་ཡ་ཟླ་ལུ་ཡིག་ཐི་ཐོབ་ལམ།
ཁ༽༦.༡༠ བཟའ་ཚང་ཕོ/མོ་གང་རུང་ཞིག་

རང་གི་རྒྱལ་ཁབ་སྤངས་ཏེ་ོས་ཟུར་སོང་བའི་ཉིན་ལས་

གཞིས་སྡོད་ཡ་ཟླས་ཡིག་ཐི་དགོས་

ལུགས་ཞུས་ཚེ་ ཁྲིམས་འདུན་ལས་ཡིག་ཐི་གནང་ཆོག་ ོས་ཟུར་སོང་མི་སླར་ལོག་འབྱོར་ཚེ་ ཞན་འཐུས་ཐོབ་ཐང་གི་དབྱེ་བ་ ཁྲིམས་དོན་
ཁ༽༥.༡༦ པ་དང་འཁྲིལ་རྒྱུ་དང་ གལ་སྲིད་རྒྱལ་ཁབ་སྤངས་ཏེ་ོས་ཟུར་སོང་བ་མིན་ཚེ་ གོང་གསལ་ཁྲིམས་དོན་ཁ༽༦.༩ པ་དང་འཁྲིལ་
རྒྱུ།
བུ་སོན་དང་འདོད་བློ་མ་ཁེངས་པའི་ཡ་ཟླ་ལུ་ཡིག་ཐི་ཐོ
མ་ཁེངས་པའི་ཡ་ཟླ་ལུ་ཡིག་ཐི་ཐོབ་ལམ།
ཁ༽༦.༡༡ བུ་གཞིའི་སོན་མེད་པ་དང་ འདོད་བློ་མ་ཁེངས་པར་བཟའ་ཚང་ཡ་ཟླ་ཅིག་ ཁྲིམས་ལས་ཡིག་ཐི་ཞུ་བར་བཅར་ན་ དེ་ལུགས་བདེན་
པའི་ར་ཁུངས་གསལ་དག་ཐོན་ཚེ་ ཁྲིམས་ལས་ཡ་འལ་གྱི་ཡིག་ཐི་གནང་ཆོག་ ཞན་འཐུས་སྐོར་ཁྲིམས་དོན་ཁ༽༥.༡༡པ་དང་རིགས་འགྲེ།
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ལོ་གསུམ་ལྷག་པའི་བཙོན་པའི་ཡ་ཟླ་ལུ་ཡིག་ཐི་ཐོབ་ལམ།
ཁ༽༦.༡༢
ཟླས་

བཟའ་ཚང་ཕོ/མོ་གང་རུང་ཞིག་ ཁྲིམས་ནང་ཚུད་པའི་གཉེན་ཟླ་དེ་ཉིད་ ལོ་གསུམ་མམ་ གསུམ་ལས་ལྷག་སོང་བའི་ཡ་

ཁྲིམས་ལུ་ཡིག་ཐི་ཞུ་བར་བཅར་ན་

ཁྲིམས་ལས་ཡ་ལ་གྱི་ཡིག་ཐི་གནང་ཆོག་

ཞན་འཐུས་སྐོར་ཁྲིམས་དོན་ཁ༽༥.༡༢

པ་དང་

འཁྲིལ་རྒྱུ།
སྐྱིད་སྡུག་མ་མཐོང་བའི་ཡ་ཟླ་ལུ་ཡིག་ཐི་ཐོབ་ལམ།
ཁ༽༦.༡༣

བཟའ་ཚང་ཡ་ཟླ་གཅིག་གིས་གཅིག་ལུ་ཕན་ཐབས་དང་

སྐྱིད་སྡུག་མ་མཐོང་བའམ་

ཡང་ན་

རང་གི་སྐྱིད་སྡུག་ཕན་

ཐབས་ལུ་གནོད་པའི་བྱ་བར་ཐུག་པ་ལས་ ཁེ་རྒུད་མ་བཏུབ་པར་ཡིག་ཐི་ཞུ་བར་བཅར་ན་ ཁྲིམས་ལས་ཡིག་ཐི་གནང་ཆོག་ ཞན་འཐུས་སྐོར་
ཁྲིམས་དོན་ཁ༽༥.༡༥ པ་དང་འཁྲིལ་རྒྱུ།
གཞུང་ལུ་ངོ་ལོག་གིས་ོས་ཟུར་སོང་ན་ཡིག་ཐི་སྤྲོ
་ན་ཡིག་ཐི་སྤྲོད་ལེན་བྱས་པ་མེད་རུང་ཡ་ལ་བྱས་བསྒྲུབས་པར་
་ལེན་བྱས་པ་མེད་རུང་ཡ་ལ་བྱས་བསྒྲུབས་པར་བརྩི་དགོ
བྱས་བསྒྲུབས་པར་བརྩི་དགོསཔ།
བརྩི་དགོསཔ།
ཁ༽༦.༡༤

ཡ་ཟླ་ཞིག་ གཞུང་ལུ་ངོ་ལོག་གིས་ོས་ཟུར་སོང་ན་ ཡིག་ཐི་སྤྲོད་ལེན་བྱས་པ་ཡོད་མེད་གང་ཡང་ རུང་སྟེ་ ོས་ཟུར་སོང་

བའིཉིན་ལས་ ཡ་ལ་བསྒྲུབས་པའི་་ངས་སུ་བརྩི་རྒྱུ་ ཞན་འཐུས་སྐོར་ཁྲིམས་དོན་ཁ༽ ༥.༡༦ པ་དང་འཁྲིལ་དགོ།
བསླབ་སྡོམ་ཞུ་ན་ཡིག་ཐི་སྤྲོད་པ་མེད་རུང་ཡ་ལ་བྱས་བསྒྲུབས་པར་བརྩི་དགོས་པ།
ཁ༽༦.༡༥ བཟའ་ཚང་ཕོ/མོ་གང་རུང་ཞིག་ བསླབ་སྡོམ་ཞུས་ན་ ཡིག་ཐི་སྤྲོད་པ་ཡོད་མེད་གང་ཡང་ རུང་སྟེ་ བསླབ་སྡོམ་ཞུས་པའི་ཉིན་ལས་
ཡ་ལ་བསྒྲུབས་པའི་ངས་སུ་བརྩི་རྒྱུ་ ཞན་འཐུས་སྐོར་ཁྲིམས་དོན་ཁ༽ ༥.༤ པར་རིགས་འགྲེ་དགོ།
གཉེན་ཐམ་མེད་པའི་བཟའ་ཚང་ལུ་ཁྲིམས་ལས་ཡིག་ཐི་མི་ཐོ
གཉེན་ཐམ་མེད་པའི་བཟའ་ཚང་ལུ་ཁྲིམས་ལས་ཡིག་ཐི་མི་ཐོབ་པ།
ཁ༽༦.༡༦

གཉེན་ཐམ་མེད་པའི་བཟའ་ཚང་གི་རིགས་ཡ་ལ་བྱ་དགོས་བྱུང་ན་

གནད་དོན་ཅི་ཞིག་གང་ལ་ཡང་ཁྲིམས་ལས་ཡིག་ཐི་

མི་གནང་།
ལེའུ་བདུན་པ བུ་གཞི་ཐོབ་ལམ་དང་གསོ་སྐྱོང་འཐུས་ཀྱི་ཐོབ་ལམ་གཞན་ཡང་ཟད་རྩིས་རྐྱབ་ཐང་བཅས་ཀྱི་སྐོར།
བཟའ་ཚང་ཡ་འལ་བས་ལུ་བུ་གཞི་ཐོབ་ལམ།
ཁ༽༧.༡

(ལེགས་བཅོས)
ལེགས་བཅོས) བུ་གཞི་ཅན་གྱི་ཕ་མ་ཡ་འལ་འགྱོ་བས་དང་ དེའི་རྗེས་སུ་ བུ་གཞི་ལོ་དགུ་ལོན་པའམ་ དེ་ལས་

མཐོ་བའི་རིགས་ ཕ་མ་གཉིས་པོ་ག་དང་མཉམ་སྡོད་ནི་ཨིན་མིན་ བུ་གཞི་རང་སོའི་བློ་བབས་དང་བསྟུན་དགོ། (རྒྱལ་ཡོངས་ཚོ
ངས་ཚོགས་ཐེངས་
༨༣ པའི་དོན་ཚན་ཉ༽༥.༤
་ཚན་ཉ༽༥.༤ པ་ལྟར་ སྤྱི་ཚེས་༩སྤྱི་ཚེས་༩-༦-༢༠༠༥ ལས་ལེགས་བཅོས
ལས་ལེགས་བཅོས)
་ལེགས་བཅོས)
བུ་གཞི་སྐྱེས་ལོ་དགུ་མ་ལོན་པའི་རིགས་སྐྱེས་མ་ལུ་ཐོ
་པའི་རིགས་སྐྱེས་མ་ལུ་ཐོབ་པ།
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ཁ༽༧.༢ (ལེགས་བཅོས)
ལེགས་བཅོས)

བུ་གཞི་ཅན་གྱི་ཕ་མ་ཡ་འལ་བས་

བུ་གཞི་སྐྱེས་ལོ་དགུ་མ་ལོན་ཚུན་

སྐྱེས་མ་དང་མཉམ་དུ་བཞག་དགོ།

(རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་ཐེངས་༨༣
ས་ཐེངས་༨༣ པའི་དོན་ཚན་ཉ༽ ༥.༤
༥.༤ པ་ལྟར་
པ་ལྟར་ སྤྱི་ཚེས་༩སྤྱི་ཚེས་༩-༦-༢༠༠༥ ལས་ལེགས་བཅོས
ལས་ལེགས་བཅོས)
་ལེགས་བཅོས)
བུ་གཞི་བདག་སྐྱོང་བྱེད་མིའི་ཁོངས་སུ་གསོ་འཐུས་ཐོབ་ལམ།
ཁ༽༧.༣.༡ (ལེགས་བཅོས)
ལེགས་བཅོས) གཉེན་སྦྱོར་ཅན་གྱི་བཟའ་ཚང་ཡ་འལ་གྱི་གནད་དོན་ ཕ་ལས་འཐོན་པ་ཡིན་ཚེ་ བུ་གཞིའི་གསོ་འཐུས་དེ་
རྩ་ཕན་གཉིས་

ཁྲིམས་མཐུན་གྱི་ནང་འགྲིགས་བྱུང་ན་མ་གཏོགས་

དེ་མིན་བུ་གཞིའི་ཨ་པ་དེ་གིས་

ཁོ་རའི་འོང་འབབ་ལས་

ཟླ་ངོ་རེ་ལུ་

ངས་ཚད་བརྒྱ་དཔྱ་ཉི་ཤུ་རེ་སྤྲོད་དགོ། དེ་འབདཝ་ད་ བུ་གཞི་ག་དེམ་ཅིག་ཡོད་རུང་ གསོ་འཐུས་ཡོངས་བསྡོམས་འདི་ ཁོ་རའི་ཟླ་རིམ་
འོང་འབབ་ཀྱི་བརྒྱ་དཔྱ་བཞི་བཅུ་ལས་ལྷག་སྟེ་སྤྲོད་མི་དགོ་ བུ་གཞིའི་གསོ་འཐུས་དེ་ ཁོ་རའི་བྱ་བས་བདེ་ཧིང་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཟླ་རིམ་དང་
ཡང་ན་ ལོ་རེ་ལུ་བས་གཅིག་འབད་ བུ་གཞི་སྐྱེས་ལོ་བཅོ་བརྒྱད་མ་ལང་ཚུན་སྤྲོད་དགོ། (རྒྱལ་ཡོངས་ཚོ
ངས་ཚོགས་ཐེངས་ ༨༣ པའི་དོན་ཚན་
ཉ༽༥.༤
ཉ༽༥.༤ པ་ལྟར་
པ་ལྟར་ སྤྱི་ཚེས་༩སྤྱི་ཚེས་༩-༦-༢༠༠༥ ལས་
ལས་ ལེགས་བཅོས་དང་
ལེགས་བཅོས་དང་ ཁ་སྐོང་)
ཁ་སྐོང་)
༧.༣.༢ (ཆ་མེད)
ཆ་མེད) གལ་སྲིད་བུ་གཞི་རྣམས་ཕ་དང་མཉམ་དུ་བཞག་དགོས་བྱུང་ན་ཨམ་ཚོ་ལས་གསོ་འཐུས་གང་ཡང་མི་ཐོབ། (རྒྱལ་ཡོངས་
༨༣

པའི་དོན་ཚན་ཉ༽༥.༤
་ཚན་ཉ༽༥.༤ པ་ལྟ
པ་ལྟར
སྤྱི་ཚེས་༩-༦-༢༠༠༥ ལས་ ཆ་མེད)
ཆ་མེད)
་ལྟར་ སྤྱི་ཚེས་༩-

༧.༣.༣ (ལེགས་བཅོས)
ལེགས་བཅོས) བུ་གཞི་སྐྱེས་ལོ་དགུ་མ་ལོན་པ་ཞིག་གི་སྐྱེས་མ་ཚེ་འདས་སུ་འགྱུར་ན་ བུ་གཞི་དེ་ཉིད་ཕ་ཡིས་བདག་འཛིན་འབད་
དེ་བཞག་ན་མ་གཏོགས་ དེ་མིན་ ཁྲིམས་དོན་དང་འཁྲིལ་བའི་བུ་གཞིའི་གསོ་འཐུས་གང་གནས་ བུ་གཞི་གསོ་མི་དེ་ལུ་ཕ་དེ་ལས་སྤྲོད་དགོ།
(རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་ཐེངས་ ༨༣ པའི་དོན་ཚན་ཉ༽ ༥.༤
༥.༤ པ་ལྟ
པ་ལྟར
་ལྟར་ སྤྱི་ཚེས་༩སྤྱི་ཚེས་༩-༦-༢༠༠༥ ལས་ ལེགས་བཅོས)
ལེགས་བཅོས)
གསོ་འཐུས་སྤྲོ
འཐུས་སྤྲོད་པའི་རྒྱུ་ལ་ཞིབ་དཔྱོ
་པའི་རྒྱུ་ལ་ཞིབ་དཔྱོད་མི་ཆོེག་པ།
ཁ༽༧.༤ (ལེགས་བཅོས)
ལེགས་བཅོས) གསོ་འཐུས་ཐོབ་ལམ་ཡོད་པའི་བུ་གཞི་དེ་ལུ་ གསོ་འཐུས་སྤྲོད་དགོ་མི་དེ་གིས་ ཉོགས་མེད་སྤྲོད་དགོས་པའི་ཁར་
གསོ་སྐྱོང་འབད་མི་དེ་གིས་བུ་གཞིའི་དོན་ལུ་བཏང་དགོ། (རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་ཐེངས་ ༨༣ པའི་དོན་ཚན་ཉ༽ ༥.༤
༥.༤ པར་
པར་ སྤྱི་ཚེས་༩སྤྱི་ཚེས་༩-༦༢༠༠༥ ལས་ ལེགས་བཅོས)
ལེགས་བཅོས)
ཡ་འལ་གྱི་གནད་དོན་མ་ལས་འཐོན་ཚེ་གསོ་འཐུས་བརྒྱ་དཔྱ་ལྔ་བཅུ་རེ་ཕོགས་ལུགས།
ཁ༽༧.༥ ༼ལེགས་བཅོས
ལེགས་བཅོས༽
ལེགས་བཅོས༽ ཡ་འལ་གྱི་གནད་དོན་འདི་ བུ་གཞིའི་མ་ལས་འཐོན་པ་ཡིན་ཚེ་ བུ་གཞི་དེ་ལུ་གསོ་འཐུས་ཐོབ་ཚད་ལས་
ཕ་གིས་བརྒྱ་དཔྱ་ལྔ་བཅུ་དང་

མ་གིས་བརྒྱ་དཔྱ་ལྔ་བཅུ་རེ་བུ་གཞི་སྐྱེས་ལོ་བཅོ་བརྒྱད་མ་ལོན་ཚུན་སྤྲོད་དགོ།

(རྒྱལ་ཡོ
རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་ཐེངས་

༨༣ པའི་དོན་ཚན་ཉ༽ ༥.༤
༥.༤ པ་ལྟ
པ་ལྟར
་ལྟར་ སྤྱི་ཚེས་༩སྤྱི་ཚེས་༩-༦-༢༠༠༥ ལས་ ལེགས་བཅོས)
ལེགས་བཅོས)
གཉེན་སྦྱོར་དགའ་ོན་བས་ཀྱི་ཟད་རྩིས་རྐྱབ་ཐང་།
ཁ༽༧.༦.༡

བཟའ་ཚང་སྡོམ་པའི་བས་ གཉེན་སྦྱོར་དགའ་ོན་གྱི་དོན་ལུ་ ཟད་འགྲོ་ཇི་ཙམ་སོང་བ་ དེ་ལས་གཤམ་གསལ་མཐོ་
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ཚད་ལས་མ་བརྒལ་བ་ཞིག་

གཉེན་བསྡོམས་ཏེ་ལོ་གསུམ་མ་འཁོར་བའི་བར་

ཡ་འལ་བྱ་དགོས་བྱུང་ན་

ཡ་འལ་བས་ལུ་གཏམ་གྱི་

རྫུན་པ་སུ་ལ་ཡོད་པ་དེ་གིས་ཟད་འགྲོ་གཏང་མི་སུ་ཡིན་དེ་ལུ་སྤྲོད་དགོ་ ལོ་གསུམ་ལྷག་ཞིནམ་ལས་ཕར་སྤྲོད་ཚུར་ལེན་གང་ཡང་ འབད་མི་ཆོག།
༧.༦.༢ ཟད་འགྲོ་ངེས་ཏིག་གི་ཆ་འཇོག་ གཡུས་ཁའི་རྒེད་སྤྱིའམ་ ཡང་ན་ རེག་གཏོགས་མེད་པའི་འཛོམས་དཔང་ མི་གསུམ་ལས་མ་ཉུང་
བ་
ཞིག་གིས་ཁ་འཆམ་མི་དེ་ལུ་ཆ་བཞག་བྱ་རྒྱུ།
༧.༦.༣

དེ་འདྲའི་ཟད་གྲོན་དུ་ངས་འབོར་ཇི་ཙམ་བཏང་བ་ཡོད་ང་ རྗེས་སུ་རྩིས་རྐྱབ་བས་ མཐོ་ཚད་ཏི་རུ་སུམ་ོང་ལས་བརྒལ་ཏེ་སྤྲོད་

ལེན་འབད་མི་ཆོག།
བཟའ་ཚང་ཡ་འལ་བས་ཀྱི་ཟད་རྩིས་རྐྱབ་ཐང་།
ཁ༽༧.༧ བཟའ་ཚང་ཡ་འལ་བས་ ཁེ་རྒུད་གཅིག་དང་མི་གཅིག་ ཁྱོ་ཤུགས་མཉམ་སྡོད་ཀྱི་ལོ་ཡུན་རིང་ཐུང་ བུ་གཞི་ཡོད་མེད་ཇི་ལྟར་
ཡང་ བཟའ་ཚང་འགྲོགས་ཏེ་སྡོད་རིང་ བཟའ་ཚང་སྤྱི་ཐོག་ལུ་ཟད་པའི་རིགས་དང་ བཟའ་ཚང་ཡ་ཟླ་གཅིག་གིས་གཅིག་ལུའམ་ སོ་སོའི་ཕ་
མ་དང་ཉེ་ཚན་སོགས་ལ་ བློས་ཕོག་ཅིང་མིང་བཏགས་ཏེ་བྱིན་ཚར་བའི་རིགས་དང་ གཞན་ཡང་ཕོ་མོ་སོ་སོའི་སྒེར་དོན་ལུ་གཅིག་གིས་གཅིག་
ལུ་ ཟད་གྲོན་བཏང་དགོས་བྱུང་བའི་རིགས་བཅས་ཀྱི་ཟད་རྩིས་རྐྱབ་ཐང་ནི་ འབྲུག་གཞུང་ལ་བ་བགོ་བཤའི་ཁྲིམས་ཡིག་དང་འཁྲིལ་དགོས།
གཉེན་བསྡོམས་རིགས་ཁྲིམས་དོན་ཁ༽༧.༡
་ཁ༽༧.༡ པ་ནས་༧
པ་ནས་༧.
ས་༧.༧ པ་ཚུན་གྱི་ཐོབ་ལམ་དང་ཟད་རྩིས་རྐྱབ་ཆོག་པ།
ཁ༽༧.༨ གཉེན་གྱི་ཁྲིམས་དོན་ཁ༽༧.༡ ནས་༧.༧ པ་ཚུན་གྱི་ཐོབ་ལམ་དང་ ཟད་རྩིས་ནི་ གཉེན་གྱི་ངས་སུ་ཆ་འཇོག་ཡོད་མེད་དང་
གཉེན་ཐམས་ཡོད་མེད་གང་ཡང་ རུང་སྟེ་

གཉེན་དུ་བསྡོམས་པ་གང་ཞིག་ལ་

ཡ་འལ་བྱ་དགོས་འབྱུང་རིགས་ཐམས་ཅད་དེ་དང་འཁྲིལ་

དགོས་རྒྱུ།
ལེའུ་བརྒྱད་པ་ བསླུ་འཁྲིད་མགོ་བསྐོར་དང་ མ་སྨིན་པར་སྤྱོད་པ་ དབང་ཤེ ད་ཀྱིས་སྤྱོད་པ་ གཞན་ཡང་གཉེན་གྱི་ཁྲིམས་དོན་ལས་འགལ་
བའི་བྱ་སྤྱོད་བཅས་ཀྱི་སྐོར།
འང་གི་གསོ་འཐུས་ཐོབ་ལམ།
ཁ༽༨.༡.༡ (བསྒྱུར་བཅོས)
བསྒྱུར་བཅོས) འང་གི་སྐོར་ལས་ ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་རྩོད་གཞི་ཐུག་པའི་རྗེས་ འང་གི་ཨ་པའི་ངོས་འཛིན་གསལ་པོར་
འཐོན་པ་ཅིན་ ཉེས་པོ་འདི་གིས་ གཉེན་སྦྱོར་མེད་པའི་ཨམ་ཚུ་འདི་ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ལས་མི་ཉིན་ལྟར་གླ་ཆའི་ཐོབ་ཚད་ཀྱི་བཅའ་ཁྲིམས་དང་
འཁྲིལ་ ཟླ་ངོ་བཅུ་ཐམ་གྱི་རྩིས་བཏོན་ཏེ་གསོ་སྨན་འཐུས་སྦེ་སྤྲོད་དགོ།
༨.༡.༢

གཉེན་སྦྱོར་མིན་པའི་འང་ཕྲུག་གི་གསོ་འཐུས་དེ་ ཕན་ཚུན་ནང་འགྲིགས་བྱུང་བའི་གནད་དོན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ འང་གི་ཕ་འདི་གིས་
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སྤྲོད་དགོ། འདི་བཟུམ་མའི་ནང་འགྲིགས་ཀྱི་གན་ཡིག་བཟོ་བཟོཝ་མེད་པ་ཅིན་ འང་གི་ཨ་པ་འདི་གིས་ ཁོ་རའི་འོང་འབབས་ལས་ངས་
ཚད་བརྒྱ་དཔྱ་ཉི་ཤུ་རེ་ འང་ཕྲུག་རེ་རེ་ལུ་ཟླ་རིམ་བཞིན་དུ་སྤྲོད་དགོ། དེ་འབདཝ་ད་ འང་གི་གསོ་འཐུས་དེ་ཁོ་རའི་འོང་འབབས་ཀྱི་བརྒྱ་
དཔྱ་བཞི་བཅུ་ལས་ལྷག་སྟེ་སྤྲོད་མི་དགོ།
འང་གི་གསོ་འཐུས་དེ་ཁོ་རའི་བདེ་དོགས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཡང་ན་ ཟླ་རིམ་བཞིན་དུ་ དེ་མིན་ ལོ་རེ་ལུ་བས་གཅིག་ཁར་སྦེ་སྤྲོད་
རུང་ འང་ཕྲུག་དེ་སྐྱེས་ལོ་བཅོ་བརྒྱད་མ་ལོན་རིང་གསོ་འཐུས་སྤྲོད་དགོ། (རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་ཐེངས་༧༤
ས་ཐེངས་༧༤ པའི་དོན་ཚན་ཏ༽ ༢ པར་
བསྒྱུར་བཅོས
བསྒྱུར་བཅོས)
བཅོས)
༨.༡.༣

འོང་འབབས་ཟེར་མི་འདི༔

ཀ༽

ལས་གཡོག་ཡོད་མི་ཨིན་པ་ཅིན་ དེའི་དངུལ་ཕོགས་སམ་ཉིན་ལྟར་གླ་ཆ་ངེས་ཏིག།

ཁ༽

རང་དབང་ཡོད་པའི་རྒྱུ་དངོས་དང་ས་གཞིའམ་ ཚོང་འབྲེལ་ལས་བྱུང་བའི་འོང་འབབས་ངེས་ཏིག།

ག༽

ཐོབ་ལ་ལམ་ དངོས་ཟོག་ལུ་བརྟེན་པའི་འོང་འབབས་ངེས་ཏིག།

ང༽

གོང་ལུ་མ་འཁོད་པའི་འོང་འབབས་ངེས་ཏིག་གཞན།

ཅ༽

༼ལེགས་བཅོས༽
ལེགས་བཅོས༽ འོང་འབབ་ངེས་ཏིག་རྩིས་ར་ཕབ་ཐབས་མེད་པའི་རིགས་ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ལས་མིའི་གླ་ཆ་ལུ་གཞི་བཞག་དགོ།

(རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་ཐེངས་ ༧༤ པའི་དོ
པའི་དོན་ཚན་ཏ༽ ༢ པ་དང་ ༨༣ པའི་དོན་ཚན་ཉ༽ ༥.༤
༥.༤ པར་ལེགས་བཅོས
པར་ལེགས་བཅོས)
་ལེགས་བཅོས)
ཆ༽

༼བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཁ་སྐོང་༽
བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཁ་སྐོང་༽ གསོ་འཐུས་སྤྲོད་མི་ཕ་དང་མ་ག་ཨིན་རུང་ ཧེ་མ་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་ཅིག་ལས་ འཁྲུན་ཆོད་བཏོན་

ཚར་མི་ཅིག་ རྩོད་བཤེར་སླར་ལོག་ཕྱེ་ནི་མེདཔ་ཨིན་རུང་ གསོ་འཐུས་དེ་ རྩ་ཕན་རང་སོས་ ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་ཞུ་ཚིག་ཕུལ་ཞིནམ་ལས་
ཟླ་རིམ་དངུལ་ཕོགས་དང་འོང་འབབ་གཞན་ལས་ བརྒྱ་དཔྱ་སེང་ཕབ་དེ་ སྔར་གྱི་འཁྲུན་ཆོད་ལུ་གཞིར་བཞག་སྟེ་ ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་ལས་
བཀའ་རྒྱ་གནང་ཆོག་ཟེར་བསྒྱུར་བཅོས་འབད་ཡི། གལ་སྲིད་ བསྒྱུར་བཅོས་དེ་ལུ་ཚོགས་འདུ་གིས་ཆ་འཇོག་གནང་པ་ཅིན་ སྤྱི་ལོ་ ༡༩༩༦
ལོའི་གཉེན་ཁྲིམས་ཀ་གས་ཁ༽ ༨.༡.༣ པའི་ཆ༽ པ་སྦེ་ ཀ་གས་གསརཔ་བཙུགས་པ་ཅིན་གང་འཚམས་ཀྱི་ཞུ་བ་ཕུལ་མི་ལུ་ མ་
འཐུས་པའི་བསམ་འཆར་ཞུ་མི་མ་འཐོན།
དེ་ལུ་

རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུ་གིས་

ཚོགས་ཆུང་གཉིས་ཀྱིས་

འདས་པའི་ཚོགས་ཐེངས་༨༤

སྤྱི་ལོ་༡༩༩༦

ལོའི་གཉེན་ཁྲིམས་ལུ་

པའི་གྲོས་ཆོད་དང་འཁྲིལ་ཏེ་

དྲང་ཁྲིམས་ལྷན་སྡེ་དང་ཁྲིམས་དོན་

བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཁ་སྐོང་འབད་ཡོད་པའི་གཉེན་ཁྲིམས་ཀ་གས་

ཁ༽༨.༡.༣ པའི་ཆ༽ པ་སྦེ་ ཀ་གས་གསརཔ་བཙུགས་ནི་གུར་ཞལ་འཆམ་བྱུང་སྟེ་ ཁྲིམས་དོན་ཚོགས་ཆུང་གིས་ སྤྱི་ལོ་ ༡༩༩༦ ལོའི་
གཉེན་ཁྲིམས་བསྒྱུར་བཅོས་དེ་ གནམ་ལོ་མེ་ཁྱི་ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༤ ལུའམ་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༠༦ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༢༩ ལུ་ཆ་འཇོག་མཛད་གྲུབ།
(རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་ཐེངས་ ༨༥ པའི་ཨང་༢༨
པའི་ཨང་༢༨ པ་དང་ འབྲུག་གི་ཁྲིམས་སྤྱི་བློན་པོའི་བཀའ་ཨང་ཆེ་མཐོ་(ཀ-༤༥)
༤༥)༢༠༠༦/
༢༠༠༦/༡༡༦༧ སྤྱི་
ཚེས་ ༡༠.
༡༠.༡༡.
༡༡.༢༠༠༦ ཅན་མའི་དགོངས་དོན་བཞིནདུ
་བཞིནདུ)
ནདུ)
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འང་གི་མ་ཤི་བའི་རོ་བསྡུ་མ་དངུལ་ཕོག་ཐང་།
ཁ༽༨.༢ གལ་སྲིད་
གྱིས་

འང་གི་སྐྱེས་ནད་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཤི་རྐྱེན་སོགས་འབྱུང་ན་

མི་བསད་རོ་བསྡུའི་མ་དངུལ་ཕོག་མི་འདི་

ཁྲིམས་འགལ་ཁྲིམས་དེབ་ཀྱི་ནང་གསལ་

བག་མེད་རྐྱེན་

ཚེ་འདས་དེ་དང་ཁེ་རྒུད་གཅིག་པའི་ནང་མི་འགན་ཅན་སུ་ཡིན་དེ་ལུ་སྤྲོད་དགོ་

ནང་མི་

འགན་ཅན་སུ་ཡང་མེད་ན་ རོ་བསྡུའི་མ་དངུལ་དེ་གཡུས་ཚན་དེ་ནང་གི་མི་མང་ལུ་སྤྲོད་དེ་ འདས་མོའི་དགེ་བསྔོ་ཚུ་ཡང་གཡུས་ཚན་དེ་ནང་གི་
མི་མང་གིས་འབད་དགོ།
འདས་མོའི་འང་ཕྲུག་བདག་སྐྱོང་སྐོར།
ཁ༽༨.༣ འང་གི་མ་ཚེ་འདས་ཤུལ་ལུ་ མཁེ་རྒུད་གཅིག་པའི་ལ་ལས་ བུ་ཚུ་བདག་འཛིན་འཐབ་ཚུགས་པའི་མི་ག་ཡང་མེད་ཚེ་ བུ་ཚའི་
བདག་འཛིན་ཡང་ཕ་ཁོ་རང་གིས་འབད་དགོཔ་ཨིན།
གཉེན་གྲོགས་འབད་ནི་སྦེ་མགོ་བསྐོར་གྱིས་སྤྱོ
གཉེན་གྲོགས་འབད་ནི་སྦེ་མགོ་བསྐོར་གྱིས་སྤྱོད་པའི་ཉེས་ཆད།
ཁ༽༨.༤མི་ཅིག་གིས་གཉེན་གྲོགས་འབད་ནི་སྦེ་འཁྱིད་སོང་བའི་ཤུལ་ལས་མ་བལྟ་བར་བཞག་ཚེ་ གཉེན་ཐམ་མེད་རུང་ གཉེན་ཐམ་མེད་པའི་
ཉེས་ཆད་ཕུལ་ཞིནམ་ལས་

གཉེན་འབྲེལ་གྱི་ཐོབ ་ཤོར་ཚུ་ཁྲིམས་དོན་བཞིན་ཐོབ་མ་ཚད་

མི་འདི་ལུ་མགོ་བསྐོར་རྐྱབ་པའི་ཉེས་ཆད་ང་

ཁྲིམས་འགལ་གྱི་ཁྲིམས་དོན་ནང་གསལ་བཞིན་ཕོག།
བཟའ་ཚང་ཅན་གྱི་ཡ་ཟླ་གཞན་ལུ་འཁྱིད་དེ་བསྐྱེལ་བའི་ཉེས་ཆད།
ཁ༽༨.༥ (བསྒྱུར་བཅོས་རིགས་འགྲེ)
བསྒྱུར་བཅོས་རིགས་འགྲེ) བཟའ་ཚང་ཅན་གྱི་ཡ་ཟླ་ཅིག་ གཞན་གྱིས་འབོད་པར་བཏང་སྟེ་ འབོད་མི་དེ་གིས་འཁྱིད་བསྐྱེལ་ཏེ་
ཉེས་འཁྲུལ་ཤོར་བ་ཨིན་ན་ འབོད་པར་བཏང་མི་དེ་ལས་ གཉེན་ཟླ་ལུ་དགའ་བོའི་ཐོབ་ལམ་གང་ཨིན་པའི་ཁར་ འཁྱིད་བསྐྱེལ་མི་དེ་ལུ་དགའ་
བོའི་ཕྱེད་ཀ་ཉེས་ཆད་ཕོག་

གལ་སྲིད་འཁྱིད་བསྐྱེལ་མི་དེ་གིས་ཡང་ཉེས་འཁྲུལ་བྱུང་ཚེ་

དེ་ལས་ང་དགའ་བོའི་ཐོབ་ལམ་གང་ཡིན་པ་སྤྲོད་

དགོཔ་མ་ཚད་ དགའ་བོ་ཕྱེད་ཀྱི་ཉེས་ཆད་ཡང་ཕོག་ འབོད་པར་འོང་མི་འདི་གིས་དབང་བཙོང་གིས་འཁྱིད་ན་ དགའ་བོ་གོང་གསལ་བཞིན་
ཕོག་པའི་ཁར་ གཤམ་གསལ་ཁྲིམས་དོན་ ཁ༽ ༨.༡༢ པའི་ནང་གསལ་ལྟར་དང་ གཉེན་གྲོགས་མེད་མི་ཚེ་ ཁ༽ ༨.༡༡ པའི་ནང་
གསལ་ལྟར་གྱི་

ཉེས་ཁྲིམས་དང་རྒུད་འཐུས་ང་

འབོད་པར་བཏང་མི་དང་འཁྱིད་བསྐྱེལ་མི་གཉིས་ཆ་ར་ལུ་ཕོག།

(རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་

ཐེངས་ ༧༤ པའི་དོན་ཚན་ཏ༽ ༢ པར་བསྒྱུར་བཅོས་རིགས་འགྲེ)
་བསྒྱུར་བཅོས་རིགས་འགྲེ)
བདེན་མེད་གཉེན་དཀྲོགས་འབད་བའི་ཉེས་བྱ།
ཁ༽༨.༦ བཟའ་ཚང་གཉིས་པོ་སོ་སོའི་ཐད་ནས་ འཐུས་ཤོར་འགལ་ཤོར་གང་ཡང་མ་འབྱུང་རུང་ མི་ཅིག་གིས་གཞན་དང་ཉེས་འཁྲུལ་ཤོར་
བའི་སྐྱོན་བརྗོད་འབད་དེ་ བཟའ་ཚང་གཉིས་པོ་འཐབ་འལ་ཚུ་འབད་བཅུག་ཚེ་ བར་ནང་གཉེན་དཀྲོགས་འབད་བའི་ཉེས་བྱ་ གནད་དོན་
དང་བསྟུན་ ཟླ་ངོ་གཅིག་ལས་དྲུག་ཚུན་ནམ་ ཡང་ན་ ཏི་རུ་ཆིག་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་ལས་དགུ་བརྒྱ་ཚུན་ནམ་ ཡང་ན་ གཉིས་ཆ་ར་ཕོག།
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བཟའ་ཚང་ཅིག་མི་མང་གིས་འདོ
བཟའ་ཚང་ཅིག་མི་མང་གིས་འདོད་པ་སྤྱོད་དེ་ནདཔ་བཏོན་པའི་ཉེས་ཆད།
ཁ༽༨.༧.༡

(བསྒྱུར་བཅོས་རིགས་འགྲེ)
བསྒྱུར་བཅོས་རིགས་འགྲེ) ཕོ/མོ་ཅིག་ལུ་ མི་གཅིག་གམ་དེ་ལས་མང་བ་ཞིག་གིས་ མཐུན་ལམ་གྱི་ཐོག་ལས་འཁྱིད་

འགྱོ་བའི་རྗེས་སུ་

མི་སྡེ་མང་པོ་ཞིག་གིས་འདོད་པ་སྤྱོད་བཅུག་སྟེ་ནད་པ་བཏོན་པ་ཨིན་ཚེ་

ལམ་བར་འགོར་ཡུན་མ་བརྩིས་པའི་ཆུ་ཚོད་༢༤

འི་ནང་འཁོད་ཁྲིམས་འདུན་ལུའམ་ ཡུལ་མི་འགན་ཅན་མི་སྡེའི་འགོ་འཁྲིདཔ་ཚུ་ལུ་བརྗོད་དགོས།
ཁ༽༨.༧.༢

ཕོ/མོ་དེ་ སྔར་ནས་འཆལ་སྤྱོད་ལུ་བརྟེན་པ་མིན་པའི་བན་པོ་ཞིག་ཡིན་ཚེ་ འཁྱིད་འགྱོ་མི་དེའམ་ དེ་དག་རེ་རེ་བཞིན་

ལས་ཉམས་རྒུད་པའི་ཁོངས་སུ་ རྒུད་འཐུས་ཏི་རུ་ལྔ་བཅུ་ལས་ཉིས་བརྒྱ་རེའི་བར་ གནད་ཆེ་ཆུང་དང་བསྟུན་ཏེ་སྤྲོད་དགོས་པ་དང་ གཞུང་ལུ་
ཉེས་ཆད་ང་ དེའི་ལོག་བལྟབ་དང་འཁྱིད་འགྱོ་མི་དེའམ་ དེ་ཚུ་ལུ་རྒུད་འཐུས་དང་ གཞུང་ལུ་ཉེས་ཆད་གང་ཕོག་གི་ལོག་བལྟབ་ཕོག།
ཁ༽༨.༧.༣

སྔར་ནས་འཆལ་སྤྱོད་ལུ་བརྟེན་མི་ཅིག་ཨིན་ཚེ་ གཞུང་ལུ་ཉེས་ཆད་ཕུལ་དགོཔ་མ་གཏོགས་ མི་ངོམ་དེ་ལུ་རྒུད་འཐུས་མི་

ཐོབ། (རྒྱལ་ཡོངས་ཚོ
ངས་ཚོགས་ཐེངས་ ༧༤ པའི་དོན་ཚན་ཏ༽ ༢ པར་བསྒྱུར་བཅོས་རིགས་འགྲེ
་བསྒྱུར་བཅོས་རིགས་འགྲེ)
རིགས་འགྲེ)
ཁྲིམས་དོན་ཁ༽༨
་ཁ༽༨.༧ པ་ལྟར་གྱི་ཕོ/མོ་ལུ་ཤི་རྐྱེན་བྱུང་བའི་ཉེས་བྱ།
ཁ༽༨.༨.༡

གལ་སྲིད་རྐྱེན་དེ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ཤི་ཆད་དུ་གྱུར་ན་

བག་མེད་རྐྱེན་གྱིས་མི་བསད་རོ་བསྡུའི་ཟད་འགྲོ་ཕོག་ལམ་གྱི་

ཁྲིམས་

དང་འདྲ་བར་འཁྱིད་འགྱོ་མི་དང་ འདོད་སྤྱོད་འབད་མི་མཐུན་མོང་ལུ་ཕོག།
ཁ༽༨.༨.༢

དྲན་པ་བག་ཡེངས་སུ་བཏང་སྟེ་ མི་བསད་ཀྱི་ཉེས་ཁྲིམས་ འཁྱིད་འགྱོ་མི་དང་ འདོད་པ་སྤྱོད་མི་རེ་རེ་བཞིན་དུ་ཕོག།

ཁ༽༨.༨.༣

བག་མེད་མི་བསད་ཀྱི་རྒུད་འཐུས་ འཁྱིད་འགྱོ་མི་དེའམ་ འདོད་པ་སྤྱོད་མི་ཚུ་ལས་འདས་མོའི་མི་ཚན་ལུ་སྤྲོད་དགོ།

ལོ་ན་མ་སྨིན་པའི་བུ་མོར་སྤྱོད་པའི་ཉེས་བྱ།
ཁ༽༨.༩ (ཆ་མེད)
ཆ་མེད)

ལོ་ན་མ་སྨིན་པའི་(ལོ་བཅུ་དྲུག་མ་ལོན་མི)

བུ་མོ་ཅིག་ལུ་དབང་བཙོང་གིས་འདོད་པ་སྤྱོད་ཚེ་

བུ་མོ་རང་ཉིད་ཀྱི་འམ་

བདག་འཛིན་འབད་མི་ཚུ་གིས་ ཁྲིམས་འདུན་ནམ་ ཡུལ་གྱི་འགན་ཅན་ལུ་བརྗོད་པར་འོང་ན་ གཡུལ་ཀྱི་འགན་ཅན་འདི་ཚུ་གི་ཡང་ ས་
གནས་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་ལུ་ཞུ་དགོ་ ཁྲིམས་འདུན་ལས་བུ་མོ་དེ་ལུ་ཉེན་ཁ་ཇི་ཕོག་བག་ཞིབ་ཀྱིས་ ཉེན་ཁའི་གནད་དང་བསྟུན་ཏེ་ བུ་མོ་དེ་
ལུ་རྒུད་འཐུས་ཏི་རུ་ལྔ་བརྒྱ་ལས་ཆིག་ོང་ལྔ་བརྒྱའི་བར་ཚུན་དང་

གཏེ་པོ་དེ་ལུ་ཉེས་བྱ་ཁྲིམས་བཙོན་ལུ་ལོ་གཅིག་ལས་གསུམ་ཚུན་ཕོག།

(རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་ཐེངས་ ༧༢ པའི་དོན་ཚན་འ༽ པར་བསྒྱུར་བཅོས་ཀྱིས་དབང་བཙོང་འདོད་སྤྱོད་ཁྲིམས་ལོགས་སུ་བརྩམས་གནང་ཡོད་
རུང་ ཚོགས་ཐེངས་ ༨༢ པའིདོན་ཚན་མ༽ ༥ པར་འབྲུག་གི་ཉེས་འགེལ་ཁྲིམས་དེབ་དང་འཁྲིལ་ཆ་མེད་གནང་ཡོད)
ཁྲིམས་དོན་ཁ༽ ༨.
༨.༩ པ་ལྟར་གྱི་བུ་མོ
པ་ལྟར་གྱི་བུ་མོ ་ཤི་ཆད་སོང་བའི་ཉེས་ཁྲིམས།
ཁ༽༨.༡༠ (ཆ་མེད)
ཆ་མེད) རྐྱེན་གནད་དེ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཤི་ཆད་དུ་གྱུར་ན་ རྒུད་འཐུས་གོང་མཚུངས་ཀྱི་མཐོ ་ཤོས་ཁར་ མི་དེ་ལུ་ ལག་དམར་གྱི་

27

ཉེས་བྱ་ལོ་ངོ་བདུན་བཙོན་འཐུས་ཀྱིས་ཡངས་མེད་ཉེས་ཁྲིམས་ཕོག། (རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་ཐེངས་

༧༢ པའི་དོན་ཚན་འ༽ པར་བསྒྱུར་

བཅོས་ཀྱིས་དབང་བཙོ
བཅོས་ཀྱིས་དབང་བཙོང་འདོད་སྤྱོད་ཁྲིམས་ལོགས་སུ་བརྩམས་གནང་ཡོ
ས་སུ་བརྩམས་གནང་ཡོད་རུང་ཚོགས་ཐེངས་ ༨༢ པའི་དོན་ཚན་མ༽ ༥ པར་འབྲུག་གི་
ཉེས་འགེལ་ཁྲིམས་དེབ་དང་འཁྲིལ་ཆ་མེད་གནང་ཡོད)
ཨམ་ཚོ་ཅིག་ལུ་དབང་ཤེ ད་ཀྱིས་མི་ཚངས་སྤྱོད་པའི་ཉེས་ཆད།
ཁ༽༨.༡༡ (ཆ་མེད)
ཆ་མེད) ཨམ་ཚོ་ཅིག་ལུ་དབང་བཙོང་གིས་མི་ཚངས་སྤྱོད་ན་ ཨམ་ཚོ་དེ་གིས་ལམ་བར་འགོར་ཡུན་མ་བརྩིས་པའི་ཆུ་ཚོད་ ༢༤
འི་ནང་འཁོད་ལུ་ ཁྲིམས་འདུན་ནམ་ ཡུལ་གྱི་འགན་ཅན་ལུ་སླབ་དགོ ཡུལ་གྱི་འགན་ཅན་ཚུ་གིས་ཡང་ཁྲིམས་འདུན་ལུ་ཞུ་ཞིནམ་ལས་ མི་
དེ་ལུ་དབང་བཙོང་གི་ཉེས་བྱ་ཏི་རུ་དྲུག་བརྒྱ་དང་བཙོན་ལུ་ཟླ་ངོ་གསུམ་ཕོག་

ཨམ་ཚོ་དེའི་ཁོངས་སུ་རྒུད་འཐུས་ཉེས་བྱ་དེའི་ཕྱེད་ཀ་སྤྲོད་དགོ་

མོ་རས་མ་ཞུས་པར་བཞག་ཚེ་དབང་བཙོང་བྱས་པའི་ངས་སུ་མི་བརྩི་ བཟའ་ཚང་ཅིག་རང་ཨིན་རུང་ ཕན་ཚུན་མ་འགྲིགས་པའི་གནད་ལས་
བྲེལ་བ་འཐོན་པའམ་ དེ་ལུགས་ཀྱི་གནད་དོན་ཁྲིམས་འདུན་ལུ་ཞུས་པའི་རྗེས་སུ་ བྲེལ་མཇུག་མ་ཆོད་གོང་ལུ་ཕོ་མོའི་བློ་འདོད་དང་མ་འཁྲིལ་
བར་འདོད་པ་སྤྱོད་ན་ དེ་ཡང་དབང་བཙོང་འབད་བའི་ངས་སུ་བརྩི་དགོ། (རྒྱལ་ཡོང་ཚོགས་ཐེངས་ ༧༢ པའི་དོན་ཚན་འ༽ པར་བསྒྱུར་
བཅོས་ཀྱིས་དབང་བཙོང་འདོད་སྤྱོད་ཁྲིམས་ལོགས་སུ་བརྩམས་གནང་ཡོད་རུང་ཚོགས་ཐེངས་ ༨༢ པའི་དོན་ཚན་མ༽ ༥ པར་ འབྲུག་
གི་ཉེས་འགེལ་ཁྲིམས་དེབ་དང་འཁྲིལ་ཆ་མེད་གནང་ཡོད)
མག་པ་ཅན་གྱི་ཨམ་ཚོ་དབང་བཙོང་གིས་སྤྱོད་པའི་ཉེས་བྱ།
ཁ༽༨.༡༢.༡

(ཆ་མེད)
ཆ་མེད) མག་པ་ཅན་གྱི་ཡ་ཟླ་ཅིག་ལུ་དབང་བཙོང་གིས་མི་ཚངས་སྤྱོད་ན་ ཨམ་ཚོ་དེ་གིས་ཁྲིམས་དོན་ཁ༽༨.༡༡ པའི་

ནང་གསལ་བཞིན་དུ་ཞུ་བར་བཅར་བས་ ཁྲིམས་འདུན་ལས་ཨམ་ཚོ་དེ་སྔར་ལས་འཆལ་སྤྱོད་ལུ་བརྟེན་སྡོད་མི་ཨིན་མིན་བལྟ་དགོ་ ཨམ་ཚོ་
དེ་བན་པོ་ཅིག་ཨིན་ཚེ་ དབང་བཙོང་གི་ཉེས་བྱ་དང་ རྒུད་འཐུས་ཚུ་གོང་གསལ་ཁྲིམས་དོན་བཞིན་གྱི་ཁར་ མག་པ་དེ་ལུ་དགའ་བོའི་ཐོབ་
ལམ་ག་ཨིན་མི་སྤྲོད་དགོ།
༨.༡༢.༢ དབང་བཙོང་བྱུང་བའི་ལོ་རྒྱུས་གོང་བཞིན་ཞུ་བར་མ་འོང་བ་ཨིན་ཚེ་

རྗེས་སུ་མི་གཞན་གྱིས་དབང་བཙོང་འབད་བའི་སྐོར་

ལོ་རྒྱུས་

ཁྲིམས་འདུན་ལུ་ཞུ་བར་བཅར་རུང་ དེ་རིགས་དབང་བཙོང་འབད་བའི་ངས་སུ་མི་ཚུདཔ་ཨིནམ་ལས་ མག་པ་དེ་ལུ་དགའ་བོ་ག་ཨིན་མི་དེ་
རང་འཐོབ་ནི་མ་གཏོགས་ དབང་བཙོང་ཉེས་བྱ་དང་རྒུད་འཐུས་མི་ཕོག།
༨.༡༢.༣ གལ་སྲིད་སྔར་ནས་འཆལ་སྤྱོད་ལུ་བརྟེན་པའི་ར་ཁུངས་འཐོན་ཚེ་

མག་པ་དེ་ལུ་དགའ་བོ་དང་

གཞུང་ལུ་ཉེས་ཆད་ཕུལ་དགོཔ་མ་

གཏོགས་ མོ་རང་ལུ་རྒུད་འཐུས་མི་ཐོབ། (རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་ཐེངས་ ༧༢ པའི་དོན་ཚན་འ༽ པར་བསྒྱུར་བཅོས་ཀྱིས་དབང་བཙོང་
འདོད་སྤྱོད་ཁྲིམས་ལོགས་སུ་བརྩམས་གནང་ཡོད་རུང་ཚོགས་ཐེངས་༨༢
ས་ཐེངས་༨༢
དང་འཁྲིལ་ཆ་མེད་གནང་ཡོད)
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པའི་དོན་ཚན་མ༽

༥

པར་འབྲུག་གི་ཉེས་འགེལ་ཁྲིམས་དེབ་
་འབྲུག་གི་ཉེས་འགེལ་ཁྲིམས་དེབ་

མག་པ་ཅན་གྱི་ཨམ་ཚོ་ལུ་མི་མང་གིས་སྤྱོད་པའི་ཉེས་བྱ།
ཁ༽༨.༡༣ (ཆ་མེད)
ཆ་མེད) མག་པ་ཡོད་པའི་ཨམ་ཚོ་ཅིག་ལུ་མི་གཉིས་སམ་ དེ་ལས་མང་བ་ཅིག་གིས་ དུས་གཅིག་གི་ཐོག་ལུ་དབང་བཙོང་གིས་
སྤྱོད་པ་ཨིན་ན་ དེ་ཡང་མོ་རས་ཁྲིམས་དོན་ཁ༽༨.༡༡ པའི་ནང་གསལ་ལྟར་ཞུ་བར་བཅར་བས་ བན་པོ་ཅིག་ཨིན་པའི་ར་ཁུངས་འཐོན་ན་
མག་པའི་ཁོངས་སུ་དགའ་བོ་དང་

ཨམ་ཚོའི་ཁོངས་སུ་དབང་བཙོང་གི་རྒུད་འཐུས་ཏི་རུ་དྲུག་བརྒྱ་རེ་

བཞིན་དུ་ལས་ཐོབ་དགོཔ་མ་ཚད་
ཕོག་

དབང་བཙོང་གི་ཉེས་བྱ་ཡང་ཁྲིམས་དོན་ཁ༽ ༨.༡༡ པའི་ནང་གསལ་ལྟར་ མི་ངས་རེ་རེ་བཞིན་དུ་

གལ་སྲིད་འཆལ་མོ་ཨིན་པའི་ར་ཁུངས་ཐོན་ན་

གཏོགས་

དབང་བཙོང་འབད་མི་ངོ་ངས་རེ་རེ་

ཨམ་ཚོ་ལུ་རྒུད་འཐུས་མི་ཐོབ་

མག་པའི་ཁོངས་སུ་དགའ་བོ་དང་

མོ་རས་ཞུ་བར་མ་འོང་ཚེ་

གཞུང་ལུ་ཉེས་ཆད་གོང་བཞིན་ཕུལ་དགོཔ་མ་

མག་པའི་ཁོངས་སུ་དགའ་བོ་དེ་རང་མ་གཏོགས་

ཉེས་བྱ་དང་རྒུད་

འཐུས་གཉིས་ཀ་མི་ཕོག། (རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་ཐེངས་
ས་ཐེངས་ ༧༢ པའི་དོན་ཚན་འ༽ པར་བསྒྱུར་བཅོས་ཀྱིས་དབང་བཙོ
་བསྒྱུར་བཅོས་ཀྱིས་དབང་བཙོང་འདོད་སྤྱོད་ཁྲིམས་
ལོགས་སུ་བརྩམས་གནང་ཡོ
ས་སུ་བརྩམས་གནང་ཡོད་རུང་ཚོགས་ཐེངས་ ༨༢ པའི་དོན་ཚན་མ༽ ༥ པར་འབྲུག་གི་ཉེས་འགེལ་ཁྲིམས་དེབ་དང་འཁྲིལ་ཆ་མེད་
གནང་ཡོད)
གཉེན་གྱི་ཁྲིམས་དོན་ལས་ལྷག་སྟེ་ལེན་པའི་ཉེས་ཆད།
ཁ༽༨.༡༤

སུ་ཞིག་ཡིན་རུང་

གཉེན་ཁྲིམས་ནང་གསལ་བའི་གཉེན་འབྲེལ་གྱི་ཐོབ ་ཤོར་ཚུ་

ནང་ཁ་ནང་འགྲིགས་ཀྱིས་མར་ཕབ་

འབད་ན་མ་གཏོགས་ ཁྲིམས་དོན་ནང་གསལ་གྱི་ངས་ཚད་ལས་བརྒལ་ཏེ་སྤྲོད་ལེན་འབད་མི་ཆོག་ དེ་ལས་འགལ་ཚེ་ ཁྲིམས་ལས་ལྷག་སྟེ་
ལེན་མི་ག་ར་སླར་ལོག་སྤྲོད་པ་ནས་ དེའི་ལྷག་འཕྲོས་ཐོབ་ལམ་ངོ་མ་ག་ཨིན་མི་དེ་ཉིད་་གཞུང་བཞེས་བཏང་རྒྱུ།
གཉེན་གྱི་ཁྲིམས་དོ
གཉེན་གྱི་ཁྲིམས་དོན་ལས་བརྒལ་ཏེ་སྤྲོད་ལེན་བས་ཡིག་བྲིས་པ་དང་བར་མི་ཚུ་གི་ཉེས་བྱ།
ཁ༽༨.༡༥ གཉེན་འབྲེལ་ཁྲིམས་ཡིག་ནང་གསལ་གྱི་ཁ་ངས་ལས་ལྷག་སྟེ་སྤྲོད་ལེན་འབད་བའི་བས་ བར་ན་ཁ་སླབ་མི་དང་ ཡི་གུ་བྲིས་མི་
རྒྱབ་མི་རེ་རེ་བཞིན་དུ་ གཉེན་འབྲེལ་ཐོབ ་ཤོར་གྱི་ངས་འབོར་ལས་བརྒལ་ཏེ་ཇི་ཙམ་ལེན་པ་དེའི་ཕྱེད་ཀ་རེ་ཉེས་ཆད་ཕོག།
གཉེན་ཁྲིམས་ཀྱི་བཀག་དམ་ལས་འགལ་བའི་ཉེས་བྱ།
ཁ༽༨.༡༦ གཉེན་ཁྲིམས་འདིའི་བཀག་དམ་ལས་འགལ་ཏེ་ཐོབ་ཁུངས་མེད་པའི་ཐོབ་ལམ་བརྩིས་ཏེ་ལེན་པ་འདུག་ཚེ་ བཀག་དམ་འགལ་ཏེ་
ལེན་མི་ག་ར་སླར་ལོག་སྤྲོད་ཞིནམ་ལས་ ལེན་མི་འདི་ལུ་ཇི་ཙམ་ལེན་པ་དེ་དང་འདྲན་འདྲའི་ཉེས་ཆད་ཁར་ བཀག་དམ་ལས་འགལ་བའི་ཉེས་
ཁྲིམས་བཙོན་དུ་ལོ་ཕྱེད་དང་ བར་ན་ཁ་སླབ་འབད་མི་རྒྱབ་མི་དང་ བར་མི་ ཡི་གུ་བྲིས་མི་ཚུ་ལུ་ཡང་རྩ་བོ་དེ་ལུ་ཉེས་ཁྲིམས་གང་ཕོག་གི་ཕྱེད་
ཀ་ཕོག་ གལ་སྲིད་འཛོམས་དཔང་དང་ཡི་གུ་བྲིས་མི་གཅིག་ཨིན་ཚེ་ ཉེས་བྱ་གཅིག་མ་གཏོགས་སོ་སོར་མི་ཕོག།
ཉེས་འཁྲུལ་བྱུང་ཙམ་གྱིས་གཞན་ལུ་མི་འོ
ཉེས་འཁྲུལ་བྱུང་ཙམ་གྱིས་གཞན་ལུ་མི་འོས་པའི་བྱ་སྤྱོད་སྒྲིགས་པའི་ཉེས་བྱ།
ཁ༽༨.༡༧

(བསྒྱུར་བཅོས་རིགས་འགྲེ)
བསྒྱུར་བཅོས་རིགས་འགྲེ)

བཟའ་ཚང་ཅན་ཅིག་གིས་

རང་གི་བཟའ་ཟླ་མ་བལྟ་བར་བཞག་པ་མེན་པར་

གཞན་དང་ཨ་

རོགས་དགའ་རོགས་ལྟ་བུར་སྡོད་པ་ཙམ་ཡིན་ཚེ་ ཡ་ཟླ་ཅིག་ཤོས་ནས་ བསྙད་བཏགས་འཚོལ་བ་ རྒྱུ་དངོས་འཕྲོག་པ་ བརྡུང་རྫོབ་རྒྱབ་
པའམ་ དབང་པོ་ལུ་ཐོ་རྐྱབ་པ་ ཁྲིམས་སར་བལ་བ་ གཞན་ཡང་དེ་ལ་གནོད་ཅིང་སྐྱོན་དུ་འགྱུར་པའི་བྱ་བ་བརྩམས་པའམ་ བྱེད་བས་
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བྱེད་པ་སོགས་མི་ཆོག་

དེ་ལས་འགལ་ཚེ་

རྒྱུ་དངོས་འཕྲོག་པའི་རིགས་

རང་འཇགས་སླར་ལོག་ཁར་

ཁྲིམས་འགལ་འབད་མི་འདི་ལུ་

འཕྲོག་བཅོམ་དང་བརྡུང་རྫོབ་ཚུ་གི་ཉེས་ཁྲིམས་དང་ ཉེས་ཆད་ཚུ་ཁྲིམས་ཡིག་སོ་སོར་གསལ་མི་དང་འཁྲིལ་ཕོག་པའི་ཁར་ གོང་གསལ་སྤྱོད་
ངན་གྱི་ཉེས་ཆད་

ཁྲིམས་དེབ་གཞན་ལུ་ཁ་གསལ་མེད་པའི་རིགས་ལ་

ཉེས་ཆད་ཏི་རུ་ཆིག་བརྒྱ་ལས་སུམ་བརྒྱ་ཚུན་ཕོག།

(རྒྱལ་ཡོངས་

ཚོགས་ཐེངས་ ༧༤ པའི་དོན་ཚན་ཏ༽ ༢ པར་བསྒྱུར་བཅོས་རིགས་འགྲེ)
་བཅོས་རིགས་འགྲེ)
བདེན་པའི་བདག་པོས་ཁྲིམས་དོ
ས་ཁྲིམས་དོན་ལས་འགལ་ཏེ་སྤྱོད་ངན་འབད་བའི་ཉེས་བྱ
ཁ༽༨.༡༨ ཉེས་འཁྲུལ་ཤོར་བའི་བཟའ་ཚང་ ཕོ/མོ་སུ་ཞིག་ཡིན་རུང་ རང་སའི་བདེན་པའི་བདག་པོའི་ཁོངས་སུ་ དགའ་བོ་ཚུ་གི་ཐོབ་ལམ་དེ་
རང་ཁྲིམས་དོན་བཞིན་སྤྲོད་ལེན་འབད་ནི་མ་གཏོགས་ བརྫུན་མི་ལུ་མི་འོས་པའི་སྤྱོད་ངན་ཁྲིམས་དོན་ཁ༽ ༨.༡༧ པ་ལྟར་བྱས་ན་ ཉེས་བྱ་
གང་ཡང་ གོང་གི་ཁྲིམས་དོན་དང་རིགས་འགྲེ།
ངོ་ཚ་ཅན་གཉེན་དུ་བསྡོམས་པའི་ཉེས་ཁྲིམས།
ཁ༽༨.༡༩ རང་སོའི་ལུང་པའི་ལུགས་སྲོལ་དང་བསྟུན་པའི་ངོ་ཚ་ཕོག་པ་ཅན་གྱི་རིགས་ གཉེན་དུ་བསྡོམས་པའམ་ ཡང་ན་ ཉེས་འཁྲུལ་
བགྱིས་པ་སོགས་འབྱུང་ན་ འཐུས་ཤོར་བྱུང་མི་གཉིས་ཆ་ར་ལུ་ བཙོན་དུ་ཟླ་ངོ་གསུམ་ལས་ལོ་གསུམ་ཚུན་ བཙོན་འཐུས་ཀྱིས་ཡངས་ཆག་
མེད་པར་ཕོག་ དེ་ལ་ནས་གཅིག་གིས་ཁྲིམས་ལུ་དགོངས་སྐོར་ཞུ་བར་བཅར་ན་ དེའི་་ཉེས་ཁྲིམས་དགོངས་ཡངས།
ཆུང་གཉེན་བཏགས་པའི་ཉེས་བྱ།
ཁ༽༨.༢༠ གཡུས་ཚན་སོ་སོར་ ཆུང་གཉེན་བཏགས་མི་རེ་འཐོན་ཚེ་ ཆུང་གཉེན་དེ་ཆ་མེད་ཨིནམ་ལས་ ཆུང་གཉེན་བཏགས་པའི་གཉེན་ོན་
བས་ཟད་འགྲོ་གང་སོང་ གཅིག་གིས་གཅིག་ལས་རྩིས་རྐྱབ་སྟེ་ལེན་མི་ཆོག་པའི་ཁར་ སུ་ཐད་ནས་ས་དང་ཁྱིམ་ རྒྱུ་ནོར་སེམས་ཅན་སོགས་
ལག་ཏུ་སྤྲོད་པ་རེ་ཡོད་ཚེ་ སྤྲོད་མིའི་ཁོངས་སུ་རང་འཇགས་ལོག་པ་ནས་ བཀག་དམ་ལས་འགལ་བའི་ཉེས་བྱ་ཕ་མའམ་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་
མི་རྩ་ཕན་གཉིས་ཀར་ཏི་རུ་གསུམ་བརྒྱ་ནས་ཆིག་ོང་ཚུན་ཕོག།
མགོ་སྐོར་གྱིས་ཆུང་གཉེན་བཏགས་པའི་ཉེས་བྱ།
ཁ༽༨.༢༡ བུ་དང་བུ་མོ་གང་རུང་ ཆུང་གཉེན་ཐེངས་གཅིག་ལས་ལྷག་སྟེ་བཏགས་ནས་ ཡ་ཟླ་མང་པོ་ཞིག་ལས་ཟད་འགྲོ་སོང་བ་སོགས་ཀྱི་
ར་ཁུངས་འཐོན་ཚེ་ ཁྲིམས་དོན་ཁ༽༨.༢༠ པའི་ནང་གསལ་གྱི་ཉེས་བྱའི་ཁར་ ཆུང་གཉེན་ཐེངས་གཅིག་ལས་ལྷག་སྟེ་རྒྱབ་མི་དེའམ་ རྒྱབ་
ཏུ་བཅུག་མི་དེ་ལ་ མགོ་སྐོར་རྒྱབ་པའི་ཉེས་ཁྲིམས་ཕོག།
ཨམ་ཚོ་བརྐུ་སྟེ་སྤྱོད་པའི་ཉེས་བྱ།
ཁ༽༨.༢༢

ཨམ་ཚོ་ཞིག་རང་གིས་མ་ཚོར་བའི་བར་

གཞན་གྱིས་བརྐུས་སྟེ་སྤྱོད་ན་

བརྐུས་པོ་དེ་ལུ་ཉེས་ཆད་ཏི་རུ་ཆིག་བརྒྱ་ལས་

གསུམ་བརྒྱ་ཚུན་དང་ ཨམ་ཚོ་འདི་ལུ་རྒུད་འཐུས་དེ་དང་འདྲ་འདྲ་སྤྲོད་དགོ་ མག་པ་ཅན་ཡིན་ན་ དགའ་བོ་ཐོབ་ལམ་ཚུ་ གོ་གསལ་ཁྲིམས་
དོན་རྣམས་ལས་རིགས་འགྲེ།
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སྨན་དང་སྨྱོ་རྫས་བྱིན་ཏེ་སྤྱོད་པའི་ཉེས་བྱ།
ཁ༽༨.༢༣ (བསྒྱུར་བཅོས་རིགས་འགྲེ)
བསྒྱུར་བཅོས་རིགས་འགྲེ) རང་གི་གཉེན་གྲོགས་དང་ ཨམ་ཚོ་ཚུ་ལུ་སྨན་དང་ སྨྱོ་རྫས་བྱིན་ཏེ་ དྲན་ཚོར་མེད་པར་བཟོ་སྟེ་
འདོད་པ་སྤྱོད་ན་ སྨྱོ་རྫས་བྱིན་པའི་ཉེས་བྱ་ གནད་ཆེ་ཆུང་དང་བསྟུན་ ཉེས་ཁྲིམས་བཙོན་དུ་ཟླ་ངོ་གསུམ་ནས་ལོ་གཅིག་ཚུན་དང་ ཕོ/མོ་འདི་
ལུ་རྒུད་འཐུས་ཏི་རུ་ལྔ་བརྒྱ་ལས་ཆིག་ོང་ཚུན་སྤྲོད་དགོ། (རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་ཐེངས་ ༧༤ པའི་དོན་ཚན་ཏ༽ ༢ པར་བསྒྱུར་བཅོས་
་བསྒྱུར་བཅོས་
རིགས་འགྲེ)
རིགས་འགྲེ)
སྨན་དང་སྨྱོ
སྨན་དང་སྨྱོ་རྫས་བྱིན་ཏེ་འཁྱིད་སོང་བའི་ཉེས་བྱ་དང་རྒུད་གསོའི་རིམ་པ།
ཁ༽༨.༢༤.༡

(བསྒྱུར་བཅོས་རིགས་འགྲེ)
བསྒྱུར་བཅོས་རིགས་འགྲེ) གོང་དོན་ལྟར་སྨན་དང་སྨྱོ་རྫས་བྱིན་ཏེ་མགོ་སྐོར་གྱིས་འཁྱིད་སོང་ཚེ་ གཏེ་པོ་དང་ འཁྲིད་

འགྱོ་མི་གཉིས་ཀ་རྗེས་འདེད་ཟིན་ན་ འཁྲིད་ཁྱེར་བ་པོ་དེ་ལ་ཉེས་ཁྲིམས་བཙོན་དུ་ཟླངོ་གཅིག་ནས་ཟླ་ངོ་ལྔ་ཚུན་དང་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་བའི་
ཟད་འགྲོ་ཇི་གནས་ གཏེ་པོ་དེ་ལུ་ཕོག་ ཉམས་རྒུད་པ་འདི་ལུ་རྒུད་འཐུས་ལྔ་བརྒྱ་ལས་ཆིག་ོང་བར་སྤྲོད་དགོ།
ཁ༽༨.༢༤.༢གཏེ་པོ་ཟིན་ཏེ་ འགྱོ་མི་མ་ཟིན་ན་

གཏེ་པོ་དེ་ལ་

འགྱོ་མི་དེ་དང་མཉམ་དུ་འཁྱེར་བའི་རྒྱུ་ཆས་དངོས་པོའི་རྩིས་གང་གནས་ཀྱི་

ཁར་ གཏེ་པོ་དེ་ལུ་ཉེས་ཁྲིམས་བཙོན་འཐུས་ཀྱིས་ཡངས་ཆག་མེད་པར་ གནད་ཆེ་ཆུང་དང་བསྟུན་ཏེ་ལོ་གསུམ་ནས་བདུན་ཚུན་དང་ བཙོན་
ནང་བཙུགས་ཚར་བའི་རྗེས་སུ་ ཡ་ཟླ་འགྱོ་མི་དེ་སླར་ལོག་འབྱོར་ན་ སྔར་གང་ཁྱེར་གྱི་ཅ་ཆས་ལས་ གང་ཡོད་ཀྱི་རིན་བབས་ཕབ་སྟེ་ལོག་རྒྱུ་
དང་ ཁོ་པའི་ཉེས་ཁྲིམས་ཡང་ལོ་གསུམ་ཚང་བ་ནས་དགོངས་ཡངས་བཞག་རྒྱུ། (རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་ཐེངས་
ས་ཐེངས་ ༧༤ པའི་དོན་ཚན་

ཏ༽

༢ པར་བསྒྱུར་
པར་བསྒྱུར་བཅོས་རིགས་འགྲེ
་བསྒྱུར་བཅོས་རིགས་འགྲེ)
བཅོས་རིགས་འགྲེ)
ས་གནས་དང་དུས་ཚོད་འོས་འབབ་ཚུལ་མིན་ལས་འགལ་ཏེ་འདོད་པ་སྤྱོད་པའི་ཉེས་ཆད།
ཁ༽༨.༢༥ བཟའ་ཚང་ཡིན་མིན་ཇི་ལྟར་ཡང་

ཕོ/མོ་གཉིས་འོས་འབབ་མེད་པའི་ས་ཆ་

དཔེར་ན་

རྒྱ་ལམ་དང་རྒྱ་ལམ་ཉེ་འདབ་སོགས་

བཙགས་ས་མིན་པའི་ མི་མང་འགྲོ་འགྲུལ་འབད་ས་དང་ དེའི་ཉེ་འདབས་བཅས་ལུ་ མི་མང་ནས་ཆེད་དུ་མིན་པར་ ཞོར་ཁར་མཐོང་བའི་ས་
གནས་སུ་ ཉིན་མོ་འདོད་པ་སྤྱོད་སར་མཐོང་ན་ དུས་ཚོད་ས་གནས་འོས་མེད་དུ་སྤྱོད་ངན་བགྱིས་པའི་སློག་འཇལ་ ཏི་རུ་ཉིས་བརྒྱ་མཐོང་མི་དེ་
ལུ་ཐོབ།
་ནོར་སེམས་ཅན་ལུ་འདོ
་སེམས་ཅན་ལུ་འདོད་པ་སྤྱོད་པའི་ཉེས་བྱ།
ཁ༽༨.༢༦
བསྟེན་པ་མཐོང་ན་

ས་གནས་གང་ཞིག་ཏུ་ཡིན་རུང་ དུས་ཚོད་ནམ་རང་ཡིན་རུང་ ་ནོར་སེམས་ཅན་ལུ་ཕོ/མོ་གང་རུང་ཞིག་གིས་ འདོད་པ་
འོས་མིན་གྱི་ཉེས་ཆད་ཏི་རུ་ཉིས་བརྒྱ་མཐོང་མིའི་ཁོངས་དང་

དེ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་

་ནོར་སེམས་ཅན་དེ་དག་ནདཔ་བཏོན་

པའམ་ ཤི་ཆད་སོང་ན་ ཚབ་མའམ་ བཅོས་གླ་གང་གནས་ཀྱི་ཁར་ ཉེས་ཁྲིམས་ཟླ་ངོ་གཅིག་ནས་ཟླ་ངོ་དྲུག་ཚུན་ཕོག། ༼འབྲུག་གི་ཉེས་
འགེལ་ཁྲིམས་དེབ་དོན་ཚན་༢༡༡ དང་༢༡༢ ནང་ཡོད།༽
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གཏེ་པོ་ལས་དགའ་བོ་སློག་འཇལ་དེ་རང་ལེན་ནི་མ་གཏོགས་ཟད་རྩིས་གཞན་རྐྱབ་མི་ཆོག་པ།
ཁ༽༨.༢༧ (བསྒྱུར་བཅོས་རིགས་འགྲེ)
བསྒྱུར་བཅོས་རིགས་འགྲེ) ཕོ/མོ་བཟའ་ཚང་ཅན་ཞིག་ལུ་ཉེས་འཁྲུལ་བགྱིས་པའམ་ དབང་བཙོང་གི་སྒོ་ནས་སྤྱོད་པ་ གཉེན་
ཟླ་གཏེ་པོའི་ཁོངས་སུ་འཁྲིད་པ་སོགས་གང་ལྟར་ཡང་ གཉེན་གྲོགས་ཁོངས་སུ་ཁྲིམས་དོན་ནང་གསལ་གྱི་དགའ་བོ་དང་ སློག་འཇལ་དེ་རང་
ཐོབ་ནི་མ་གཏོགས་ གཏེ་པོ་ལས་སྤྱིར་བཏང་ཐོབ ་ཤོར་གྱི་ཟད་རྩིས་རྐྱབ་མི་ཆོག་ དེ་ལས་འགལ་ཚེ་གོང་གི་ཁྲིམས་དོན་ ཁ༽༨.༡༦ པ་དང་
རིགས་འགྲེ། (རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་ཐེངས་༧༤
ས་ཐེངས་༧༤ པའི་དོན་ཚན་ཏ༽ ༢ པར་བསྒྱུར་་བཅོས་རིགས་འགྲེ
་བསྒྱུར་་བཅོས་རིགས་འགྲེ)
་བཅོས་རིགས་འགྲེ)
གཉེན་ཐམས
གཉེན་ཐམས་མེད་རུང་ཉེས་བྱ་དང་རྒུད་འཐུས་ཐོབ ་ཤོར་ཚུ་གཉེན་ཁྲིམས་དང་འཁྲིལ་དགོཔ།
ཁ༽༨.༢༨ གཉེན་ཐམས་མེད་པའི་བཟའ་ཚང་ཡིན་ཚེ་ ཁྲིམས་དོན་ཁ༽༩.༡ པའི་ནང་གསལ་ལྟར་མ་བྱས་རིང་ལ་ གཉེན་འབྲེལ་ཐོབ ་ཤོར་གྱི་
རིགས་མ་ཆོགཔ་མ་གཏོགས་

འབྲེལ་གནད་དེ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ཉེས་བྱ་ཕོག་དགོཔ་དང་ རྒུད་འཐུས་སྤྲོད་དགོཔ་ཚུ་

གཉེན་ཁྲིམས་འདིའི་ལེའུ་

དྲུག་པ་ནས་བདུན་པ་ཚུན་གྱི་ཁྲིམས་དོན་རྣམས་དང་འཁྲིལ་དགོས།
གཉེན་དཀྲོགས་པ་དང་ངོ་ཚ་བཤིགས་པའི་ཉེས་བྱ།
ཁ༽༨.༢༩

བདེན་པ་མེད་བཞིན་དུ་

སྤུན་ཚན་གྱི་བར་ན་ངོ་ཚ་བཤིགས་པ་དང་ བཟའ་ཚང་གི་བར་ན་གཉེན་དཀྲོགས་པ་

གཞན་

ཡང་འོས་འབབ་མེད་པའི་སྐྱོན་འཛུགས་བྱས་པ་སོགས་བྱུང་ན་ མི་དཀར་ལུ་ཞྭ་ནག་སྤུབས་པའི་ཉེས་བྱ་ ཟླ་ངོ་གཅིག་ནས་ལོ་གསུམ་ཚུན་གྱི་
ཉེས་ཁྲིམས་ཕོག་ཅིང་ རྩ་བོ་འདི་ལུ་རྒུད་འཐུས་ང་ཏི་རུ་སུམ་བརྒྱ་ནས་ཆིག་ོང་བར་ཕོག།
ལེའུ་དགུ་པ་ གཉེན་འབྲེལ་གྱི་ཁྲིམས་དོན་་ཚོགས།
གཉེན་ཐམས
གཉེན་ཐམས་མེད་པའི་གཉེན་འབྲེལ་གྱི་བྱེད་ལུགས།
ཁ༽༩.༡ གལ་སྲིད་ཁྲིམས་ལས་ཞུས་པའི་གཉེན་ཐམས་མེད་པའི་བཟའ་ཚང་ཞིག་གི་ གཉེན་འབྲེལ་ལོང་བར་འགྱུར་ན་ ཞུ་ཚིག་དང་ གཤམ་
གསལ་ཁྲིམས་དོན་དང་འཁྲིལ་བའི་ཉེས་བྱ་ ཁྲིམས་འདུན་ལུ་ཕུལ་ཞིནམ་ལས་ གཉེན་འབྲེལ་གྱི་ཐོབ ་ཤོར་ཟད་རྩིས་སོགས་ ཁྲིམས་དོན་ཇི་
བཞིན་སྤྲོད་ལེན་བྱེད་རུང་བ་ཡིན།
གཉེན་ཐམས
གཉེན་ཐམས་མེད་པའི་ཉེས་ཆད་ལོ་ངས་དང་བསྟུན་པའི་དུམ་ཚད།
ཀ༽ བཟའ་ཚང་བསྡོམས་ཏེ་ལོ་གསུམ་འོག་རྒྱུ་ཅན་ལུ་ ཉེས་ཆད་ཏི་རུ་ཉིས་བརྒྱ་རེ།
ཁ༽ བཟའ་ཚང་བསྡོམས་ཏེ་ལོ་བདུན་འོག་རྒྱུ་ཅན་ལུ་ ཉེས་ཆད་ཏི་རུ་བཞི་བརྒྱ་རེ།
ག༽ བཟའ་ཚང་བསྡོམས་ཏེ་ལོ་བདུན་ལས་ལྷག་སོང་བའི་རིགས་ལུ་ ཉེས་ཆད་ཏི་རུ་དྲུག་བརྒྱ་རེའོ།
གཉེན་ཐམས
གཉེན་ཐམས་མེད་པའི་ཉེས་ཆད་ཕོག་ལམ།
ཁ༽༩.༢ གོང་གསལ་གྱི་ཉེས་ཆད་དེ་ ཕོ་མོ་གཉིས་སྤྱི་མཐུན་ལུ་ཕོག་པ་སྟེ་ གལ་སྲིད་གཉེན་དུ་འཛོམས་བས་ ཕོ་མོ་གང་རུང་ནས་གཉེན་
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ཐམས་ཞུ་ནིའི་གྲོས་གླེང་བྱུང་བས་ གཉེན་ཟླ་ཅིག་གིས་མ་ཉན་པའམ་ ཡང་ན་ གཞན་ཅིག་གིས་ ལེན་མ་བཅུག་པར་ལུས་པའི་ར་ཁུངས་
འཐོན་ཚེ་ མ་ཉན་མིའམ་ ལེན་མ་བཅུག་མི་སུ་ཡིན་དེ་ལུ་ཕོག།
གཉེན་ཐམས
གཉེན་ཐམས་མེད་པའི་གཉེན་འབྲེལ་ཁྲིམས་འདུན་བརྒྱུད་དེ་མ་གཏོགས་མི་ཆོག་པ་དང་དེ་ལས་འགལ་བའི་ཉེས་ཆད།
ཁ༽༩.༣

གོང་དོན་ཁ༽༩.༡ པ་ལྟར་ གཉེན་ཐམས་མེད་པའི་རིགས་ཀྱི་གཉེན་འབྲེལ་དེ་ཉིད་ ཁྲིམས་འདུན་ཅིག་ལས་མ་གཏོགས་

ནང་ཁ་ནང་དུ་ལབ་སྟེ་གང་ཡང་སྤྲོད་ལེན་བྱ་མི་ཆོག་ དེ་ལས་འགལ་ན་ ཇི་ཙམ་ལེན་པ་གཞུང་བཞེས་ཁར་ དེ་དང་འདྲ་འདྲའི་ཉེས་ཆད་རྩ་བོ་
གཉིས་ཀར་ཕོག་ བར་མི་དང་ འཛོམས་དཔང་ ཡིག་བྲིས་པ་རྣམས་ལ་ཡང་རྩ་བོ་དང་འདྲ་འདྲའི་ཉེས་ཆད་ཕོག།
གཉེན་ཐམས
གཉེན་ཐམས་མེད་པའི་བཟའ་ཚང་ལོ་ཡུན་ཆ་འཇོག་བརྩི་ཐང་།
ཁ༽༩.༤ གཉེན་ཐམས་མེད་པའི་རིགས་ཀྱི་གཉེན་སྦྱོར་བྱས་ཏེ་ལོ་གང་སོང་གི་དུས་ཚོད་ཆ་འཇོག་དེ་ཉིད་ ཡུལ་ཁའི་རྒེད་སྤྱིའམ་ རེག་གཏོགས་
མེད་པའི་མི་གསུམ་ལས་མ་ཉུངམ་ཅིག་གིས་ ཁ་འཆམ་མི་འདི་ལུ་ཆ་འཇོག་བྱ་རྒྱུ།
ཉེས་ཆད་ཕུལ་ཏེ་གཉེན་འབྲེལ་གྱི་ཐོ
ཉེས་ཆད་ཕུལ་ཏེ་གཉེན་འབྲེལ་གྱི་ཐོབ ་ཤོར་བརྩི་མི་ཆོག་པའི་དབྱེ་བ།
ཁ༽༩.༥ གཉེན་ཁྲིམས་འདིའི་ནང་གསལ་བཞིན་

གཉེན་སྦྱོར་བྱ་མ་ཆོག་པའི་རིགས་དང་

གཉེན་ཐམས་མི་ཐོབ་པའི་རིགས་བཅས་པ་ནི་

གོང་གསལ་གྱི་ཉེས་ཆད་ཕུལ་ཏེ་ཡིན་རུང་ གཉེན་འབྲེལ་གྱི་ཐོབ ་ཤོར་རིགས་སྤྲོད་ལེན་བྱ་མི་ཆོག།
གཉེན་ཐམས
གཉེན་ཐམས་མ་ཞུས་ཚེ་ཡང་བར་ཉེས་ཆད་ཕོག་ལུགས།
ཁ༽༩.༦

ཉེས་བྱ་ཕུལ་ཏེ་གཉེན་འབྲེལ་ཐེངས་ཤིག་འཐོན་པ་ཡིན་ན་ དེ་ཉིན་ནས་ཡ་ལ་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་ན་མ་གཏོགས་ རང་འཇགས་

བཟའ་ཚང་བྱེད་དེ་སྡོད་ན་གཉེན་ཐམས་ཞུ་དགོ་ དེ་མིན་ཕྱིས་སུ་སླར་ཡང་དེ་འདྲའི་གཉེན་འབྲེལ་འབྱུང་རུང་ གཉེན་འབྲེལ་འཐོན་རིམ་བཞིན་
ཉེས་ཆད་ཕུལ་དགོ།
གཉེན་ཐམས
གཉེན་ཐམས་མེད་པའི་བཟའ་ཚང་རིགས་གཞུང་གཡོ
མེད་པའི་བཟའ་ཚང་རིགས་གཞུང་གཡོག་པའི་ནང་མིར་བརྩི་མི་ཆོག་པ།
ཁ༽༩.༧ གཞུང་གཡོག་པ་གཉེན་རྐྱབ་མིའི་རིགས གཉེན་ཐམས་ཞུས་པ་མེད་ཚེ་ ཡ་ཟླ་དེ་ཉིད་གཞུང་གཡོག་པའི་ནང་མིའི་ངས་སུ་བརྩི་མི་
ཆོག་ དེ་བཞིན་དུ་ ནང་མིའི་ཤུལ་ཐོབ་ཀྱི་ངས་སུ་ཨམ་ཚོ་ཡིན་ལུགས་ཀྱི་ངོ་སྦྱོར་ཡི་གུ་རང་བཟོས་པ་ཡོད་རུང་ ཁྲིམས་འདུན་ལས་ཆ་འཇོག་
མི་བྱ།
གཉེན་ཐམས
གཉེན་ཐམས་མེད་རུང་བཤུལ་གྱི་ཐོབ ་ཤོར་ཚུ་ལ་བ་བགོ་བཤའི་ཁྲིམས་དང་འཁྲིལ་དགོཔ།
ཁ༽༩.༨ གལ་སྲིད་གཉེན་ཐམས་མེད་པའི་ཕ་མ་གང་རུང་ཤི་ཆད་ོས་བྱོལ་ལ་སོགས་པ་བྱུང་རུང་ དེའི་བཤུལ་གྱི་ཐོབ ་ཤོར་སོགས་ བུ་གཞི་
དང་ཡ་ཟླ་རྣམས་ལ་ ལ་བ་བགོ་བཤའི་ཁྲིམས་དོན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་སྤྲོད་ལེན་བྱ་ཆོག།
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གཉེན་འབྲེལ་ཐོ
གཉེན་འབྲེལ་ཐོབ ་ཤོར་སྤྲོད་ལེན་བྱ་རྒྱུ་ལ་དངུལ་རྐྱང་དང་ཟོ
་ལེན་བྱ་རྒྱུ་ལ་དངུལ་རྐྱང་དང་ཟོང་ཆས་སོ
་ཆས་སོགས་གང་ཡང་རུང་བ།
ས་གང་ཡང་རུང་བ།
ཁ༽༩.༩ དགའ་བོ་དང་

སློག་འཇལ་

ཞན་འཐུས་སོགས་གང་ཡང་དངུལ་རྐྱང་ཁོ་ནའི་འཐོན་ཁུངས་མེད་ཚེ་

ཁྲིམས་དོན་ནང་གསལ་གྱི་

དངུལ་གྱི་ངས་ཚད་དང་མཉམ་པའི་གོང་ཐང་ཅན་གྱི་དངོས་པོ་ཟོང་ཆས་སོགས་གང་ཡང་སྤྲོད་ལེན་བྱ་ཆོག་པ་ཡིན།
ཁྲིམས་འདུན་བརྒྱུད་དེ་སྤྲོ
ཁྲིམས་འདུན་བརྒྱུད་དེ་སྤྲོད་ལེན་བྱེད་རིགས་ཀྱི་དཔྱ་ལ།
་ལེན་བྱེད་རིགས་ཀྱི་དཔྱ་ལ།
ཁ༽༩.༡༠ (ཆ་མེད)
ཆ་མེད) གཉེན་འབྲེལ་གྱི་ཐོབ ་ཤོར་ ཁྲིམས་འདུན་བརྒྱུད་དེ་སྤྲོད་ལེན་བྱ་དགོས་རིགས་ཀྱི་ བཅུ་དཔྱ་རེ་དཔྱ་ལ་དུ་བཏོགས་
རྒྱུ།།
(འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་མཐའ་དབུས་མེད་པའི་མི་སེར་ཡོངས་ཀྱི་སྐྱིད་སྡུག་ལུ་ ཐུགས་བརྩེ་བླ་ན་མེད་པར་གཟིགས་ཏེ་ གཉེན་འབྲེལ་ཐོབ ་ཤོར་ལས་
བརྟེན་པའི་བཅུ་དཔྱ་བཏོག་མ་དགོ་པར་

འབྲུག་རྒྱལ་བཞི་པའི་གསེར་ཁྲིའི་རྩ་བའི་བཀའ་རྒྱ་ཟབ་མོ་དང་འཁྲིལ་

༣༣)༤༠༢ སྤྱི་ཚེས་ ༣༠.༨.༠༢ ཅན་མ་དང་འཁྲིལ་དགོངས་ཡངས་ཐོག་ཆ་མེད་གནང་ཡོད)
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བ་ཨང་ཆེ་མཐོ་(ཀ-

