ལ་ག ང་ཞ་ི གཡོག་ ན་ཚགོ ས།
འ ག་ཞ་ི གཡོག་ ༼བི་ས་ི ཨསེ ་ཨ༽ི གཙག་འ འི་ཆསོ ་ གས། ་ི ལ་ོ ༢༠༡༠།
ཆོས་ གས་ ་ི ད ་ེ ཁག། ད་རགི །
ི་ཤགོ ་ཨང་༣ པ། དམིགས་བསལ་ ་ཚན་ཤེས་ཡནོ ། གསོ་ བ་རགི ་པ་ ནང་པའི་ ན་།
གས་་ ༡༠༠།
ས་ ན་ ་ཚོད་ ར་མ་༡༥༠།
དམིགས་ ལ་ མི་ངོམ་ ི་ ད་རིག་དང་འ ེལ་བའི་ ་ཚན་ཤེས་ཡོན་དང་ ཅོག་ བརིག་ ལ་ ་བ ག་ཞབི ་འབད་ན།ི
ཐབས་ལམ་
་ེ ཚན་ ཀ གཤམ་གསལ་ ར་ རང་སོའི་ ད་རིག་ཤེས་ཡོན་བ ག་ཞིབ་ གས་ལེན་ན་ི འདི་ ི་ལན་ ང་ འི་ཐགོ ་
ལས་དང་ གདམ་ཁ་ཐོག་ལས་ལན་བཀོད་དགོཔ་ཨནི །་ ༼བ ་ཆ་༥༠༽ དེ་ཡང་
ཀ་ གདམ་ཁ་ཅན་ ི་ ི་བ་༣༠ དེ་ ་ གས་རེ་ ིན་ནི་༼ གས་༣༠༽
ཁ་ ི་བ་ ང་ ་༤ ་ གས་༥ རེ་ ནི ་ནི་ ༼ གས་༢༠༽
་ེ ཚན་ ཁ མི་ངོམ་ ིས་ ི་བ་༢ ཞིབ་འ ག་འབད་ནི་དང་ ི་བ་༡ གི་ལན་བ བ་དགོ་༼བ ་ཆ་༥༠༽
ི་ཤོག་འདི་ནང་ ཤོག་ ངས་༡༩ ཡོད།
ད ་ེ ཞབི ་རམི ་པ་
༡་
གས་ ིན་ནི་འདི་ ཆོས་ཚན་དང་བ ན་པའི་ཤེས་ གོ ས་དང་ དངས་གསལ་ ངེས་ཕོགས་ ི་ལན་དང་འ ིལ་
ཏེ་ ནི ་དགོཔ་ཨནི ་
༢་ མི་ངོམ་ ིས་ དཀའ་ངལ་ད ེ་ཞབི ་ ི་ ད་ཡོན་དང་ ལག་ལེན་བ ར་ གས་མི་ གས་ ི་གནད་དནོ ་ཐོག་ ་
ད ེ་ཞིབ་འབད་དགོཔ་ཨནི །

1

འ ག་ཞ་ི གཡོག་ ༼བི་ས་ི ཨསེ ་ཨ༽ི གཙག་འ འི་ཆསོ ་ གས། ི་ལ་ོ ༢༠༡༠།
ཆོས་ གས་ ་ི ད ་ེ ཁག། ད་རགི །
ཤོག་ཨང་༣ པ། དམིགས་བསལ་ ་ཚན་ཤསེ ་ཡོན། གསོ་ བ་རིག་པ་ ནང་པའི་ ན་།

གས་་ ༡༠༠།

ས་ ན་ ་ཚོད་ ར་མ་༡༥༠།

་ེ ཚན་ ཀ། ཆ་ཤས་༡ པ། ༼ གས་༣༠༽
༡་
ཀ་
ཁ་
ག་
ང་
༢་
ཀ་
ཁ་
ག་
ང་
༣་
ཀ་
ཁ་
ག་
ང་

་མདོ་ལས་ ས་བཞི་ཁམས་ འི་འ ང་བ་བ ་ི བའི་ བས་ ་ མཐིང་རལི ་ ད་ ར་འཇམ་ལ་དལ་བར་
འཕར། ཟེར་མ་ི འདི་ ས་བཞི་ལས་ ས་ག་ཅ་ི ག་ི ་ཡ་ི འཕར་ ལ་ ?ོ
ད ིད་ ་
ད ར་ ་
ོན་ ་
ད ན་ ་
ངོ་མཚར་ ་བ ན་ ་ི ནང་གསེས་ལས་ མེ་ ་ེ ཆད་འ ་ ཟེར་ ་བ ་བའི་ཚ་ེ མའེ ་ི ་ེ ཆད་ད་ོ བ མ་ཚརོ ་མ་ི འདི་
མི་ད་ེ ་ག་ཅ་ི འངོ ་ན་ི ག་ི མངོན་ གས་ ?ོ
་ངན་འོང་བའི་ །
ནོར་ ོད་འོང་བའི་ །
མི་ཁ་འོང་བའི་ །
ག་བ ལ་ཐར་མེད་ །
་ ས་ས་ོ སརོ ་བ ག་པའི་ བས་ ་ འི་འཕར་ ལ་ ་མ ང་ མི ས་པར་འཕར་བ་ཅནི ་ ནད་གཞི་ག་ཅ་ི ག་ི
་ཨནི ་ན?
རིམས་ཚད་ །
འ གས་ཚད་ །
འ མས་ཚད་ །
གཉན་ ི་ །
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༤་
ཀ་
ཁ་
ག་
ང་
༥་
ཀ་
ཁ་
ག་
ང་
༦་
ཀ་
ཁ་
ག་
ང་
༧་
ཀ་
ཁ་
ག་
ང་

་ ས་ས་ོ སརོ ་བ ག་པའི་ བས་ ་ འི་འཕར་ ལ་ མོ ་མ ང་མ གོ ས་པར་འཕར་བ་ཅནི ་ ནད་གཞི་ག་
ཅི་ག་ི ་ཨནི ་ན?
ས་ཚད་ ི་ །
གབ་ཚད་ ི་ །
་ཚད་ ི་ །
ོགས་ཚད་ ི་ །
འི་འཕར་ ལ་ ་ ད་མི་ མོ ས་ཤངི ་འ ར་ གོ ་མང་བ་དང་། ངེས་མདེ ་ དོ ་འཐེན་ མ་ ལ་ ་ེ འཕར་བ་
ཅིན་ ནད་གཞི་ག་ཅ་ི ག་ི ་ཨནི ་ན?
ནད་ །
འཆི་ །
་།
གདོན་ །
་མདོ་ལས་ ་ི འི་མདོག་ འཇའ་ཚནོ ་འ ་ན་ཟརེ ་ འཇའ་ཚནོ ་ ་ི མདངས་ཅན་ ེ་ཡདོ ་པ་ཅནི ་ ནད་གཞི་
ག་ཅ་ི ག་ི ་ི ་ ་ེ བ ་ི ན་ི ?ོ
བད་ཀན་ ག་པོའ་ི ནད།
རིམས་དང་མ ིས་པ་ ས་པའི་ནད།
ག་ག་ི ནད།
ན་དང་འ ས་པའི་ནད།
་མདོ་ལས་ ་ི འི་ ་བ་ ག་རནོ ་ ་ཡསི ་གཏོར་བ་དང་འ ་བར་ ཡོད་པ་ཅནི ་ནད་གཞི་ག་ཅ་ི ག་ི ི་ ་ ་ེ
བ ་ི ན་ི ?ོ
ག་གི་ནད།
ེར་བའི་ནད།
ག་ག་ི ནད།
ག་མ ིས་ ི་ནད།
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༨་
ཀ་
ཁ་
ག
ང་

་མདོ་ལས་ ་ི འི་ ་ཡ་ ག་དང་འ ་བར་ཡདོ ་པ་ཅནི ་ ནད་གཞི་ག་ཅ་ི ཡོད་པའི་ གས་མཚན་ ?ོ
ང་བའི་ནད་ཡོད་པའི་ གས།
ག་ཡོད་པའི་ གས།
ོ་ནད་ཡོད་པའི་ གས།
མཁལ་ནད་ཡོད་པའི་ གས།

༩་

་མདོ་ལས་ འཆི་ འི་ བས་ ་ མདོག་ ་ོ ཞངི ་ ་ི དང་ ངས་པ་ ་ོ བ་ག་ན་ི ཡང་མདེ པ་ ་ེ ཡདོ ་པའི་ ་ི ་འདི་
ནད་གཞི་ག་ཅ་ི ག་ི ི་ ་ཨནི མ་ ?ོ
ཚ་བའི་འཆི་ །
ང་བའི་འཆི་ །
ག་ག་ི འཆི་ །
འ ་བ་ཁོང་ ལ་ ི་འཆི་ །

ཀ་
ཁ་
ག
ང་
༡༠་
ཀ་
ཁ་
ག
ང་

་མདོ་ལས་ གདོན་ འི་ བས་ ་ ་ི འི་ནང་ ་ ་ འི་མདོངས་འ ་ཟརེ ་ ་ ་ འི་མདོངས་དང་
འ ཝ་ ་ེ ཐནོ ་པ་ཅནི ་ གདོན་ཆ་ག་ཅ་ི གསི ་གནོད་པ་ཡདོ པ་ ་ེ བ ་ི ན་ི ?ོ
མགོན་པོས་གནོད་པ།
ད ་ ས་གནོད་པ།
་བཙན་ ིས་གནོད་པ།
ནག་ ག་གསི ་གནོད་པ།

༡༡་
ཀ་
ཁ་
ག
ང་

གཏར་ ་ི བས་ ་ ་ ང་དང་ ་མཆོག་ག་ི ་ ་ གནས་ག་ཏ་ེ ་ེ གཏར་ན་ི ?ོ
་ཡི་གསེབ་ །
གཏིང་པའི་ ེན་མ བ་གང་སར།
་ནས་སོར་བཞི་འཇལ་བའི་སར།
ེའི་མས་ངོས་ལས་སོར་བཞི་འཇལ་བའི་སར།
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༡༢་ གཏར་ ་ི བས་ ་ དོན་ དོ ་མ ན་མོང་ག་ི ནད་ ་ གཤམ་འཁོད་ ་ི ས་ལས་ ་ག་ཅ་ི ད་ེ གཏར་དགོཔ་ ོ?
ཀ་ ོ་ ིང་འདོམ་ །
ཁ་ མ ིས་ ་ཤ་རིངས།
ག
ོད་ཀ།
ང་ ་ ང་།
༡༣་ གཏར་ ་ི བས་ ་ ཕོ་མཆིན་དང་ ག་ག་ི ནད་ ་ གཤམ་འཁོད་ ་ི ས་ལས་ ་ག་ཅ་ི ད་ེ གཏར་དགོཔ་ ?ོ
ཀ་ ་ཆེན།
ཁ་ ིན་ག ག།
ག
བ་ །
ང་ བ་ ་ ག་འ ས།
༡༤་ གཏར་ ་ི བས་ ་ མཆེར་པ་ ད་པ་དང་འ མས་པ་ ་བ་ཟ་ ངོ ་ མ སི ་ནད་དང་ ་སརེ ་འརོ ་ ་ི ནད་ ་ ་
གཤམ་འཁོད་ ་ི ས་ལས་ ་ག་ཅ་ི ད་ེ གཏར་དགོཔ་ ?ོ
ཀ་ ལོང་ །
ཁ་ ་ ར།
ག ་ ང་།
ང གསེར་མ ང་།
༡༥་ གཏར་ ་ི བས་ ་ མདོར་བ ་བ་ཅནི ་ ག གས་ ད་ ་ི ནད་རགི ས་ ་ གཤམ་འཁོད་ ་ི ས་ལས་ ་ག་ཅ་ི
དེ་གཏར་དགོཔ་ ?ོ
ཀ་ ེ་ ང་ ང་ །
ཁ་ ལོང་ ་ ནི ་ག ག།
ག
ོད་ཀ་ ་ ང་།
ང
ེ་ ང་འདོམས་ །
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༡༦་
ཀ་
ཁ་
ག
ང་
༡༧་
ཀ་
ཁ་
ག
ང་
༡༨་
ཀ་
ཁ་
ག
ང་
༡༩་
ཀ་
ཁ་
ག
ང་

གེ ་ག་ི བས་ ་ འ ་ོ འདར་ ་ོ འབོག་བད་ ང་ནད་ལ་གདབ་ ཟེར་མ་ི འདི་ གཤམ་འཁོད་ ་ི ས་ལས
གསང་མགི ་ག་ད་ེ ་གདབ་དགོཔ་ ོ?
ོ་ འི་གསང་།
ིང་གི་གསང་།
མཆེར་པའི་གསང་།
དོན་ ོད་ ི་གསང་།
གེ ་ག་ི བས་ ་ འ ་ོ འདར་ ངི ་མ་ི དགའ་ལ་གདབ་པར་ ་ ཟེར་མ་ི འདི་ གཤམ་འཁོད་ ི་ ས་ལས་
གསང་མགི ་ག་ད་ེ ་གདབ་དགོཔ་ ོ?
ོག་ འི་གསང་།
ོག་ ་ ིང་དང་འདོམ་པའི་གསང་།
ང་ག ང་དཀར་ནག་མཚམས།
ིང་གི་གསང་།
གེ ་ག་ི བས་ ་ ང་རམི ས་ ་མ་ི ཤསེ ་པའི་ནད་ ་ གཤམ་འཁོད་ ་ི གསང་མགི ་ ས་ལས གསང་མགི ་ག་
ཅི་ ་གདབ་དགོཔ་ ?ོ
ག་པའི་ ་འ ལི །
མཚོག་མའི་འ ས་སོ་ག མ།
མ་མ འི་འོག།
མ ིག་མའི་སོར་བཞིར་ ་བའི་བར།
གེ ་ག་ི བས་ ་ ་ལོང་ཕ་ོ ང་ག་ི ནད་ ་ གཤམ་འཁོད་ ་ི གསང་མགི ་ ས་ལས གསང་མགི ་ག་ཅ་ི ་
གདབ་དགོཔ་ ?ོ
ཨོལ་འ མ།
བ ་ཡི་ ་ི ལ།
ིང་པའི་ ེག་མཚམས།
ནང་ལོང་འཕར་ །
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༢༠་
ཀ་
ཁ་
ག
ང་

གེ ་ག་ི བས་ ་ ་ ན་དང་ ང་ ང་ ་བ་བ་ེ བས་འ ་བའི་ནད་ ་ གཤམ་འཁོད་ ་ི གསང་མགི ་ ས་ལས
གསང་མགི ་ཚགི ས་པ་ག་ཅ་ི འདི་ ?ོ
ཚིགས་པ་༡༤ པ།
ཚིགས་པ་༡༥ པ།
ཚིགས་པ་༡༦ པ།
ཚིགས་པ་༡༧ པ།

༢༡་ མན་ ད་ ང་ནད་ ི་ནང་གསེས་ལས་ གས་ ་ ང་ཁོག་གི་ ་ཏོ་འ ར་ཏ་ེ ག་ཀོའི་མ ག་ག་ི གཉའ་བའི་
་ཏོ་བ ངས་པ་ཟེར་ ང་ ་ ་ ར་ཏེ་ ག་ཀོ་ བ་ཁར་ད ེ་ནི་དང། སོ་འཆའ་ཟེར་སོ་ ིག་ ིག་ཟེར་བའི་ ་འཐོན་ན་ི དང་
་ག་ གས་ནི། མ ་ཏོག་དང་ཟ་འ མ་ བ་ ་ན་ནི། ད་ ི་ཁར་འཐོན་མི་ གས་ནི་དང། མིག་ཏོ་ཧར་ཧར་པོར་བ ་
ཞིན་ན ཧ་ཡེ་ལེ་ ་འ ར་ཏེ་ བི ་ལོགས་གཡས་གཡོན་གཉིས་ ་ཁོལ་ ར་ ག་གཟེར་ཆེ་ཝ་ ེ་འ ང་མི་དེ་ ་ གཤམ་
འཁོད་ ི་ ས་ལས་ནད་གཞི་ག་ཅི་གི་ གས་ ?ོ
ཀ་ ང་ནད་ཨ་ཝ །
ཁ་ ང་ནད་ད་ ན་ རི ་ད ེ།
ག ང་ནད་ད་ ན་ནང་ ག།
ང་ ང་ནད་ ་འཛིན།
༢༢་ མན་ ད་ མ སི ་ནད་ ་ི ནང་གསེས་ལས་ གས་ ་ མ ིས་པ་གིས་ཤ་དང་ ་ཏོ་ཆ་མཉམ་ནང་འ ལ་ན་ི དེ་
གིས་ ག གས་གཡའ་ ེ་པགས་ཀོ་གི་བ ག་ ོ་ནག་ ་འ ར་ན་ི དང་། ་དང་མིག་ ིམ་ ་འ ད་ནི། ག གས་ ོབས་
ཉམས་ཏེ་ཤ་ མ་འ ོ་ནི། སེན་མ་ོ ་ནག་ཐིག་ཆགས་ནི་དང་། དེ་བ མ་འ ོ་བའི་ བས་ ་མ ིས་པ་འདི་ཤ་དང་ ་ཏ་ོ ཆ་
མཉམ་ ་ བ་ཚར་ན་ི དེ་གིས་ ན་བཅོས་འབད་ནི་ ་ ་ཁག་ཅན་ཅིག་ ེ་བ ་ི མི་འདི་ ་ གཤམ་འཁོད་ ི་ ས་ལས་ནད་
གཞི་ག་ཅི་ག་ི གས་ ོ?
ཀ་ ོད་མ ིས་ཁ་ཤོར།
ཁ་ མ ིས་པ་ ར་ གས་ཤ་སེར།
ག མ ིས་པ་ ར་ གས་མིག་སེར།
ང་ མ ིས་པ་ ་ཡ་ནག་པོ།
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༢༣་ མན་ ད་ ན་ནད་ ་ི ནང་གསེས་ལས་ གས་ ་ མ ིས་པའི་གནས་ ལ་ ་ན་ ག་ གས་བ བ་ནི། ོད་
འབར་ན་ི དང་ ང་ མ་བ བ་ནི། བས་ བས་མགི ་ཏོ་སརེ པོ་འ ོ་ནི། གས་མེར་ལངས་ནི། ཤ་མདོག་ཧོནམོ་འ ོ་ནི་
དང་ཤ་ མ་ནི། བཞེས་ ོའི་རིགས་ཟ་ གས་ ང་ག གས་ ི་ཤེད་ཉམས་ནི། ནད་འདི་ ིན་ཞིནམ་ལས་ག གས་ ་ཟ་
འ ག་ལངས་ཟེར་གཡའ་ནི། ་ ད་ཞན་ལ་ ིང་བར་འཕར་ན་ི དང་ ད་པར་མ ིས་ ་ཞར་བར་འཕར་ནི། ་མདོག་
སེརཔོ་ ིས་མ་ མ་ ར་ཆད་ན་ི ་འ ང་མི་འདི་ གཤམ་འཁོད་ ི་ ས་ལས་ནད་གཞི་ག་ཅ་ི ག་ི གས་ ོ?
ཀ་ མ་ ་ ེན་ ན།
ཁ་ མཆིན་པའི་ ན།
ག
ོད་མ ིས་ ན།
ང་ ་མའི་མ ིས་ ན།
༢༤་ མན་ ད་ འོར་ནད་ ་ི ནང་གསེས་ལས་ གས་ ་ ག གས་འདར་ནི་དང་བ ་ེ མ་ མ་འབད་ནི།
ག གས་ ོ་ནི། པགས་ཀོའི་ ི་ བ་ ག་དང་ ནང་ན་སབ་སོབ་ ེ་ ་ོ མི་དེ་ཡང་ ཉི་མ་ ་ ོམ་ ་འ ོ་ནི་དང་ ི་ འི་ བས་
ང་ ་ ེ་འ ོ་མི་འདི་ གཤམ་འཁོད་ ི་ ས་ལས་ནད་གཞི་ག་ཅི་ག་ི གས་ ོ?
ཀ་ ང་འོར།
ཁ་ མ ིས་འོར།
ག
ག་འོར།
ང་ བད་ཀན་ ི་འོར།
༢༥་ མན་ ད་ ཚ་བ་ ིའ་ི ནང་གསེས་ལས་ ནད་ གས་ ་ ཧཡེ་འ ར་ནི་དང་། ག གས་འདར་ན་ི དང་། གཉིད་
ལོག་མ་ གསཔ། ག གས་བ ་ེ མ་ མ་འབད་ནི་ལ་སོགས་པ་ ་འ ང་མི་འདི་ གཤམ་འཁོད་ ི་ ས་ལས་ནད་གཞི་
ག་ཅི་ག་ི གས་ ?ོ
ཀ་ ང་ཚད་དང་ ན་པ།
ཁ་ མ ིས་ཚད་དང་ ན་པ།
ག་ བད་ཀན་དང་ ན་པ།
ང
ག་ཚད་དང་ ན་པ།
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༢༦་ མན་ ད་ འ མས་ཚད་ ་ི ནང་གསེས་ལས་ གས་ ་ ཁ་ བ་མ་ཤེས་པར་ གས་པ་བ མ་འ ོ་ནི་དང་
འ ལ་བ ོད་འབད་བའི་ཚེ་སེམས་ ན་མེད་བ ལ་འ ོ་ནི། ན་པ་མི་གསལ་ནི། གཉིད་ཚོར་བའི་ བས་འ ོགས་ ང་ ེ་
ནི། ཨོམ་དང་མཆན་ ང་ སོག་པའི་བར་ ་གཟེར་ ག་བ བ་ན།ི མིག་ ་ཧར་ཟེར་མིག་ ་ ས་ན་ི ་ག་ི ནད་ གས་
འ ང་མི་འདི་ གཤམ་འཁོད་ ི་ ས་ལས་ནད་གཞི་ག་ཅ་ི ག་ི གས་ ོ?
ཀ་ ཚ་བ་ ིང་ལ་འ མས་པ།
ཁ་ ཚ་བ་ ོག་ ར་འ མས་པ།
ག་ ཚ་བ་ ་ོ བར་འ མས་པ།
ང་ ཚ་བ་མཆིན་པར་འ མས་པ།
༢༧་ མན་ ད་ རིམས་ཚད་གཉན་ནད་ ་ི ནང་གསེས་ལས་ གས་ ་ ཆམ་པ་ཕོག་པའི་ནད་ གས་དང་འ ་བའི་ །
ང་ མ་བ བ་ནི་དང་། ཚིགས་བ ད་དེ་ན་ནི། ག གས་གཡའ་ནི། ིད་ཐག་བ ར་ནི། ད་པར་ ོ་སོར་ཟེར་སོར་ ་
འ ང་ནི། ེན་ ་དང་མ ིན་པ་མི་བདེ་ནི། ཚ་ བས་ ེ་བའི་ནད་བ མ་འ ང་འངོ ་། བ ་ ་ཁ་ ིང་བ་དང་གཏིང་ ་
ིམས་པར་འཕར་ནི་དང་ ཡངན་ ོང་ ོད་ ན་པ་འོང་ཡང་ ིད། ི་ འི་མདོག་དམར་སེར་ ་བཤལ་བ མ་དང་ ཡངན་
ོ་ ་ ་བ་ཅན་ ་ེ ཡང་འོང་ནི། ེའི་མདོག་ ་བ་ོ ཆགས་ཏེ་མཐའ་དམརཔོ་ ་ག ང་ ་ ོ་ར་ོ ལེ་ ་མཆེད་འ ོ་ནི། གཉིད་
ལོག་མི་ གས་ནི། ཟི་འཐོམ་འཐོམ་འབད་ན་ི ་ ང་མི་འདི་ གཤམ་འཁོད་ ི་ ས་ལས་ནད་གཞི་ག་ཅི་གི་ གས་ ?ོ
ཀ་ གཉན་ནད་ ་ ་ ས་འདེབས།
ཁ་ གཉན་ནད་ངམ་ །
ག་ གཉན་ནད་འ མས་པོ།
ང་ གཉན་ནད་ཁ་མེད།
༢༨་ མན་ ད་ ཆམ་ནད་ ་ི ནང་གསེས་ལས་ གས་ ་ ོདམ་ཚ་ནི་དང་། འཛེར་ ད་འཐོན་ནི། བར་ན་ ོ་ལ་ེ ་
འཁོག་ནི། མ ་ཏོག་ན་ནི། ང་ཁོག་དང་ བ་ གས་ཏེ་ན་ནི། དེའི་ བས་ ་བཅོས་མ་ གས་པ་ཅནི ་ ཐ་མ་ ་ོ ཚིལ་ ག་
ེ་འཐོན་ནི་དང་ ོ་གཅོང་གི་ནད་ ་འ ར་བ་ལ་སོགས་པ་འ ང་མི་འདི་ གཤམ་འཁོད་ ི་ ས་ལས་ནད་གཞི་ག་ཅི་གི་
གས་ ོ?
ཀ་ ེ་ཆམ།
ཁ་ ོ་ཆམ།
ག་ ་ཆམ།
ང་ རིམས་ཆམ།
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༢༩་ མན་ ད་ མགོ་ནད་ ་ི ནང་གསེས་ཡ་མའི་ནད་རགི ས་ལས་ གས་ ་ ོག་བ མ་ ེ་གཟེར་འ ག་བ བ་ནི།
ད་པར་མ ན་ བ་ན་ནི་དང་མིག་ཏོ་རབ་རབི ་འབད་ནི། མ ་འཐོམ་ནི། ོད་ གས་ ིས་ཕན་དོ་བ མ་ཚོར་ནི། མ ་
ཏོག་བ མ་ན་ི ་གིས་ཕན་དོ་བ མ་ཚོར་ནི། ལ་ ་ཅིག་ ་མ ་ཏོག་ ེད་ ེ་ན་ན་ི དང་། ེ་ བ་ གས་དང་ ་དང་བ་ ་ལོང་
ནི་། མ་ཅོ་ ར་ ད་བ བ་ནི། བ ་ འི་འཕར་ ན་དལ་ན་ི དང་ ་གི་ ་ཡ་ བ་པ་འོང་ནི། བས་རེ་ ་ ང་ངད་ ང་
བསིལ་ཕོག་པའི་ ས་ ་ གས་ ེ་ན་ན་ི ་འ ང་མི་འདི་ གཤམ་འཁོད་ ི་ ས་ལས་ནད་གཞི་ག་ཅི་ག་ི གས་ ོ?
ཀ་ ཡ་མ་མགོ་ ིན།
ཁ་ ཡ་མ་དཀར་པོ།
ག་ ཡ་མ་ནག་པོ།
ང་ ཡ་མ་ ་བོ།
༣༠་ མན་ ད་ ་དཀར་ནད་ ་ི ནང་གསེས་ལས་ གས་ ་ ཁ་ལ་ེ ་ བ་ན་ི དང་ག གས་འདར་ནི། ག གས་
ཤིང་བ མ་ ེ་བ ང་བ མ་འབད་མ་བ བ་པར་ ིངས་ཏེ་ མ་འ ོ་ནི། ག གས་འདར་བའི་ ལ་ ་ ་ག་དེ་ཅགི ་འ ང་
ང་ངོམས་མི་ གས་ནི་དང་། ག གས་ལོགས་གཅིག་ཚོར་བ་མེདཔ་འ ོ་ནི། ི་ ་བཀག་མ་ གས་པར་ཤོར་ན་ི དང་ཡང་
ཅིན་ཆབ་གསང་ ས་བ ས་གཉིས་ཆ་ར་བ མ་ནི། ག གས་ ོད་བཏགས་ཏེ་མེ་བ མ་ ེ་ཚ་ན་ི དང་ ཡང་ཅིན་ག གས་
ོད་ཡལ་ཏེ་ ོ་བ མ་ ེ་ཁོད་སི་སི་འ ོཝ་ཨིན། ཡང་ཅིན་ག གས་ག ་བ མ་ ེ་བ ག་འ ོ་ནི་དང་ ཝ་བ མ་ ེ་ བ་
ཁར་ད ེ་འ ོཝ་ཨིན། ཡང་ཅིན་ཤིང་བ མ་ ེ་ ་ ག་ ེ་རེངས་ཏེ་བ ང་བ མ་འབད་མི་བ བ་ནི་དང་ཡང་ཅིན་ ོང་ ར་
བ ས་ཟརེ ་བ མས་ཏེ་བ ང་མ་བ བ་ལ་སོགས་པ་གཅིག་ ་མ་ངེས་པའི་ངོ་མཚར་བའི་ནད་ གས་ལེ་ ་ཅིག་ ོན་མི་འདི་
གཤམ་འཁོད་ ི་ ས་ལས་ནད་གཞི་ག་ཅ་ི ག་ི གས་ ོ?
ཀ་ ་དཀར་མགོ་ལ་བབས་པ།
ཁ་ ་དཀར ང་ཁོག་ལ་བབས་པ།
ག ་དཀར་ཡན་ལག་ལ་བབས་པ།
ང་ འ ས་འ ར་ ་དཀར།
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ཆ་ཤས་༢ པ། ི་བ་ ང་ ་༤ ། ༼ གས་ ༤x༥=༢༠༽
༡་
ོང་བ་ འི་ ོ་ལས་བ ག་པའི་ བས་ ་ བ ག་གཞི་ ་ད ེ་བ་ག་དེ་ཅིག་ཡོད་ ག་ཅ་ི རང་ ོ?
༢་

བ ག་པའི་ ལ་ ་ད ེ་བ་ག་དེ་ཅགི ་ཡོད?

༣་

བ ག་པའི་ ོ་ ་ད ེ་བ་ག་དེ་ཅིག་ཡོད?

༤་

བ ག་ ལ་ ་ ད ེ་བ་ག་དེ་ཅིག་ཡོད?

11

སྡེ་ཚན་ ཁ།
༼སྐུགས་༥༠ ༽
གནད་དོན་ཐོག་ལུ་ ལྷག་ཞིབ་འབད་དགོཔ་ ལྷམ་པ་༢ ཡོད་མི་ལས་ གཅིག་གདམ་ཁ་བརྐྱབ་ཏེ་་དེ་གི་ལན་བཀོད་དགོ།
༼༡༽ རང་ལུགས་ནང་པའི་སྨན་བཅོས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་ནང་ ནད་གཞི་བརྟག་དཔྱད་ཀྱི་ཐབས་རིག་ཚད་ལྡན་ཡདོ ་མེད་སྐརོ །
ཞིབ་འཚོལ་འབད་དགོ་པའི་ཁུངས།
སྤྱིར་བཏང་སྨན་བཅོས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་ནང་་ནད་གཞི་བཅོ་ཁ་བརྐྱབ་ནིའི་དོན་ལུ་དང་པ་ར་ ནད་གཞི་དེ་ག་ཅི་ཨིན་ན་ངོས་འཛི་གཏན་འཁེལ་འབད་
དགོཔ་འདི་གལ་ཆེ་ཤོས་ཅིག་ཨིན། ག་ཅི་སྦེ་ཟེར་བ་ཅིན་ ནད་གཞི་དེ་ངོས་འཛི་གཏན་འཁེལ་མ་འབད་བར་སྨན་བཏང་པ་ཅིན་ སྨན་འདི་ནད་ཀྱི་
གཉེན་པོ་སྦེ་མེན་པར་ནད་ཀྱི་གྲོགས་སུ་སོང་སྟེ་ ཤིན་ཏུ་ནས་རྙེད་པར་དཀའ་བའི་ལུས་རྟེན་འདི་ འཇོམས་གཏང་ནིའི་ཉེན་ཁ་དང་། དེ་མིན་རུང་ནད་
ངོ་མ་ལུ་མ་ཕོག་པར་ནད་གཞི་དུས་ཚོད་ལུ་འཇོམས་མ་ཚུགས་པར་ དེའི་རྐྱེན་གྱིས་ནད་གཞི་གཞན་སློངམ་ལ་སོགས་པའི་ཉེས་པ་བསམ་གྱིས་མ་
ཁྱབ་པ་འབྱུང་སྲིད་ཨིནམ་ལས་ ད་རེས་རང་ལུགས་ནང་པའི་སྨན་བཅོས་ནང་ནད་གཞི་བརྟག་དཔྱད་འབད་ཐངས་དང་། བརྟག་དཔྱད་ཀྱི་གོ་རིམ།
བརྟག་དཔྱད་འབད་ནིའི་མཐུན་རྐྱེན་ག་ཅི་ར་ཚང་དགོཔ་ཨིན་ན་དང་། མཐུན་རྐྱེན་ག་ཅི་མ་ཚངམ་འདུག་ག་ཚུལ་མཐུན་ཞིབ་འཚོལ་ལམ་ལུགས་ཀྱི་
ཐོག་ལས་བརྟག་དཔྱད་འབད་བལྟ་ནི་ཨིན་ཟེར་ཞུ་ནི།
སྤྱིར་བཏང་གི་དམིགས་ཡུལ།
རང་ལུགས་ནང་པའི་སྨན་བཅོས་ལག་ལེན་འཐབ་མི་ཚུ་གིས་ནད་གཞི་བརྟག་དཔྱད་འབད་ཐངས་དང་ ནདཔ་གཅིག་ཁར་འབྲེལ་བ་འཐབ་ཐངས་
ནད་གཞི་ངོས་འཛི་འབད་ཐངས་ཚུལ་མཐུན་ཡོད་མེད་ཞིབ་འཚོལ་འབད་ནི་ཨིན།
བྱེ་བྲག་གི་དམིགས་ཡུལ།
• ནདཔ་ལུ་ཁོང་ཁྲོ་དང་ཚི་རྩུབ་ཀྱི་ཐོག་ལས་དང་ ཡངན་བྱམས་སྙིང་རྗེ་དང་ངག་སྙན་པའི་ཐོག་ལས་འབད་མི་ག་དེམ་ཅིག་འདུག་ག་
ཤེས་ཚུགས་ནི།
• ཁྲོ་བོའི་ཐོག་ལས་སླབ་མི་དང་ སྙན་པའི་ཐོག་ལས་སླབ་མི་ལུ་ནད་གཞི་དྲག་ཐབས་ཀྱི་ཁྱད་པར་འབྱུང་ཡདོ ་མེད་བརྟག་ཞིབ་འབད་ནི།
• སྨན་བཅོས་ལག་ལེན་འཐབ་མི་ཚུ་གིས་ནད་གཞི་བརྟག་དཔྱད་འབད་ཐངས་གཞུང་དང་འཁྲིལ་ཚུལ་མཐུན་འབད་ཡོད་མེད་ཤེས་
ཚུགསཔ་འབད་ནི།
• ནདཔ་དང་གཅིག་ཁར་འབྲེལ་བ་འཐབ་ད་ ནད་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་དྲི་བ་ཚུ་ཚུལ་མཐུན་དྲིས་ནུག་ག་ཤེས་ཚུགས་ནི།
• ནད་གཞི་ངོས་འཛི་གཅིག་མཚུངས་དང་ཚད་ལྡན་སྦེ་འབད་ནུག་ག་དབྱེ་བ་དཔྱད་བལྟ་ནི།
• བལྟ་རེག་དྲི་བའི་ཐོག་ལས་ནད་གཞི་བརྟག་དཔྱད་འབད་མི་དེ་གིས་ བསམ་པའི་རེ་བ་རྫོགས་ཚུགསཔ་བྱུང་ནུག་ག་ འདྲི་ནི།
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• ནད་གཞི་ངོས་འཛི་མ་འདྲཝ་འབྱུང་དགོ་པའི་གཞི་རྩ་ངོ་མ་ག་ཅི་ལས་བརྟེན་ཨིན་ན་དབྱེ་བ་དཔྱད་ནི།
• ནད་གཞི་བརྟག་དཔྱད་འབད་ཐངས་དེ་ཚུ་གི་ནང་ལུ་བརྟག་དཔྱད་ཀྱི་ཐབས་ལམ་གསརཔ་ག་ཅི་ར་ལྷན་ཐབས་སྦེ་བཙུག་དགོཔ་འདུག་ག་
བལྟ་ནི།
• བརྟག་ཐབས་འདི་ནང་ཡོད་མི་ག་ཅི་ར་ལག་ལེན་མ་འཐབ་པར་ལུས་ནི་དེ་གིས་ནད་གཞི་ངོས་འཛི་ནང་ཆད་སྐྱོན་འབྱུང་ཡོདཔ་ཨིན་ན་
ཤེས་ནི།
• ནད་གཞི་བརྟག་ཐབས་ཀྱི་རིག་པ་ལས་སློབ་སྦྱངོ ་སྐབས་ཚུལ་མཐུན་མ་བསྟན་པར་ཆད་ལུས་ཡོད་མེད་དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི།
• བརྟག་དཔྱད་འབད་ཐངས་དང་འབད་ནིའི་མཁོ་ཆས་མ་ཚང་བའི་རྐྱེན་གྱིས་ ནད་གཞི་གཏན་འཁེལ་འབད་མ་ཚུགས་པའི་དཀའ་ངལ་
ཡོད་མེད་ཤེས་ཚུགསཔ་འབད་ནི།
• བརྟག་དཔྱད་འབདཝ་ད་ མང་ཆེ་བར་དུས་ཡུན་ག་དེ་རེ་འགོརཝ་ཨིན་ན་གཏན་འབེབས་འབད་ནི།
• བརྟག་དཔྱད་མང་ཆེ་བ་ག་ཅི་གི་ཐོག་ལས་ག་ཅི་ལུ་ར་བརྟག་ཞིབ་འབདཝ་ཨིན་ན་དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི།
• བརྟག་ཐབས་རིག་པའི་གྲས་ལས་མང་ཆེ་བ་ག་ཅི་ར་ལག་ལེན་འཐབ་དོ་ག་དབྱེ་དཔྱད་འབད་ནི།
• ཐོས་པ་སྒྲ་རིག་གི་བརྟག་ཐབས་དང་ མཐོང་བ་ཡུལ་རིག་གི་བརྟག་ཐབས་ དཔྱོད་པ་དོན་རིག་གི་བརྟག་ཐབས་གསུམ་ལས་ལག་ལེན་
དངོས་བསྟར་ནང་གལ་ཆེ་ཤོས་ག་ཨིན་ན་ངོས་འཛི་འབད་ནི།
• བརྟག་དཔྱད་སྐབས་འཕྲུལ་ཆས་ལག་ལེན་འཐབ་པ་ཅིན་རང་ལུགས་གསོ་བ་རིག་པའི་ལམ་ལུགས་དང་འགལ་བ་ ཡོད་མེད་འདྲི་ནི།
• ནད་གཞི་བརྟག་ཐབས་ཀྱི་ལག་ལེན་ཚུལ་མཐུན་འགྱོ་དགོ་པ་ཅིན་ རྩ་གཞུང་ནང་ཆསོ ་ཚན་ག་ཅི་ར་འཕྲི་སྣོན་འབད་དགོཔ་འདུག་ག་འདྲི་
ནི།
ཞིབ་འཚོལ་གྱི་ཐབས་ལམ།
ཞིབ་འཚོལ་གྱི་མི་རླབོ ས་དང་དཔེ་ཚད།
ཞིབ་འཚོལ་འབད་ཐངས་ཀྱི་ཐབས་ལམ་དེ་ཡང་ དང་པ་ར་ རྒྱུད་གཞུང་ཚུ་ནང་གསུངས་མི་ལུ་གཞིར་བཞག་ཐོག་ནད་གཞི་བརྟག་ཐབས་ཚུ་ཚུལ་
བཞིན་ལག་ལེན་འཐབ་ཡོད་མེད་དྲི་བ་དྲིས་ལན་གྱི་ཐོག་ལས་དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི་ཨིན། རྩ་དང་ཆུ་རྟགས་བལྟ་ནི་དང་རེག་པའི་ཐོག་ལས་རྩ་ལུ་བརྟག་
དཔྱད་འབད་ནི། དྲི་བའི་ཐོག་ལས་ནད་གཞིའི་སློང་རྐྱེན་དང་ན་ལུགས་ ནད་གཞི་ཐོབ་པའི་བརྒྱུད་རིམ་ཚུ་ནང་ག་དེ་སྦེ་དྲིས་ཏེ་ནད་གཞིའི་གནས་ཚུལ་
ལེན་ཚུགས་དོ་ཡོདཔ་མེད་སྐོར་དྲིས་ལན་འབད་ནི། དྲི་བ་དྲིས་ལན་དེ་ཡང་ནང་སྨན་ལྟེ་བ་དང་གདམ་ཁ་ཅན་གྱི་རྫོང་ཁག་གི་དྲུང་འཚོ་དང་སྨན་པ་
༥༠དེ་ཅིག་དང་ཅིག་ཁར་འབྲེལ་བ་འཐབ་ནི་དང་། ནང་སྨན་ལྟེ་བ་དང་རྫོང་ཁག་ནང་སྨན་སྡེ་ཚན་ཚུ་ལས་སྨན་བཅོས་འབད་ཡོད་པའི་ནདཔ་༡༠༠དེ་
ཅིག་དང་ཅིག་ཁར་ཁོང་ལུ་བརྟག་དཔྱད་འབདཝ་ད་ བསམ་པ་རྫོགས་ཏོག་ཏོ་སྦེ་འབད་ཡི་ག་དང་། ཡངན་འབྲེལ་མེད་ཀྱི་དྲི་བ་དྲིས་ཡོད་མེད་དང་།
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ཡངན་ནད་གཞི་དེ་གཏན་འཁེལ་ངསོ ་འཛི་འབད་ཡདོ ་མེད་ཚུ་དྲི་བ་དྲིས་ལན་གྱི་ཐོག་ལས་གནས་ཚུལ་ལེན་ནི་ཨིན། དྲི་བ་དྲིས་ལན་ལས་ཐོབ་པའི་
གནས་ཚུལ་ཚུ་བསྡུ་ལེན་འབད་དེ་གསང་བའི་ཐོག་ལུ་གློག་རིག་ཀམ་པུས་ཀྲར་ནང་བཞག་ནི་་དང་། དེ་ཚུ་དབྱེ་དཔྱད་འབད་དེ་མཐའ་མཇུག་གི་གྲུབ་
འབྲས་བཏོན་ནི་ཨིན།
གནས་ཚུལ་བསྡུ་ལེན་འབད་ཐངས།
• གནས་ཚུལ་བསྡུ་ལེན་འབད་ཐངས་དེ་ཡང་དྲི་བ་ཚུ་ཚུལ་མཐུན་བཟོ་ཐོག་ལས་ ཡི་གུ་ཤེས་མི་ནདཔ་ཚུ་ལུ་ཡིག་ཐོག་གི་དྲི་བ་སྤྲོད་ཐོག་ལས་
གནས་ཚུལ་ལེན་ནི་དང་། ཡི་གུ་མ་ཤེས་མི་ཚུ་ལུ་ཡི་གུ་ནང་བཀོད་མི་དྲི་བ་ག་ཨིན་མི་འདི་ནདཔ་ཚུ་ལུ་དྲིས་ཏེ་གནས་ཚུལ་ལེན་ནི་ཨིན།
• ནདཔ་གསརཔ་ཚུ་ལུ་བརྟག་དཔྱད་འབདཝ་ད་ མཐོང་བ་ཡུལ་རིག་དང་་ ཐོས་པ་སྒྲ་རིག་ དཔྱོད་པ་དོན་རིག་ཚུ་ག་ཅི་ར་འབད་ཡི་ག་དྲིས་ཏེ་
གནས་ཚུལ་ལེན་ནི།
• ཧེ་མ་ལས་སྨན་དཔྱད་བསྟེན་ཏེ་ཡུན་རིང་འགྱོ་མི་ནདཔ་ཚུ་ལུ་ གོང་གི་བརྟག་དཔྱད་ཀྱི་རིག་པ་ག་ཅི་ར་ལག་ལེན་འཐབ་ཅི་ག་དྲིས་ཏེ་གནས་
ཚུལ་ལེན་ནི།
• ནད་གཞི་ག་ཅི་བཟུམ་ཅིག་ལུ་བརྟག་དཔྱད་ཀྱི་རིག་པའི་གྲས་ལས་ག་ཅི་ར་ལག་ལེན་འཐབ་ནུག་ག་འདྲི་ནི།
• ནད་གཞི་ཅོག་འཐདཔ་གཅིག་ལུ་ དྲུང་འཚོའམ་ཡངན་སྨན་པ་གཉིས་ཀྱིས་བརྟག་དཔྱད་འབད་ཐངས་མ་འདྲཝ་སྦེ་ལག་ལེན་འཐབ་ནུག་ག་
འདྲི་ནི།
• ནདག་ཞི་དང་ན་ཐངས་ཅོག་འཐདཔ་གཅིག་ལུ་ནད་གཞི་སོ་སོ་སྦེ་གཏན་འབེབས་འབད་ནུག་ག་བལྟ་ནི།
• བརྟག་ཐབས་རིག་པའི་གྲས་ལས་ བརྟག་ཐབས་ག་བཟུམ་ཅིག་ ནད་གཞི་ག་ཅི་བཟུམ་ཅིག་གཏན་འབེབས་འབད་ནི་ལུ་དམིགས་བསལ་གྱི་
ཁེ་ཕན་ཡོད་པའི་ཉམས་མྱོང་ཚུད་ཡོད་མེད་འདྲི་ནི།
• བརྟག་ཐབས་རིག་པའི་གྲས་ལས་ནད་གཞི་ངོས་འཛི་ནང་ཕན་ཆེ་ཤོས་དང་ ལས་སླ་ཤོས་ཨིན་ན་འདྲི་ནི།
• ད་ལྟོ་རང་ལུགས་ཀྱི་བརྟག་ཐབས་འབད་ཐངས་འདི་ཚུ་གིས་མ་འཐུས་པའི་ལྷན་ཐབས་དགོཔ་ཡོད་མེད་འདྲི་ནི།
• ད་ལྟོ་སློབ་སྟོན་འབད་བཞིན་དུ་ཡོད་པའི་བརྟག་ཐབས་རིག་པ་ག་ཅི་བཟུམ་འདི་ཡར་དྲག་གཏང་དགོཔ་དང་ ཡངན་ མ་དགོཔ་སྦེ་འདུག་ག་
བལྟ་ནི།
• སློང་རྐྱེན་ག་ཅི་བཟུམ་ཅིག་གིས་ནད་གཞི་ག་ཅི་ཤས་ཆེར་བསྐྱེདཔ་ཨིན་ན་ ཉམས་མྱོང་གི་ཕྱོགས་བསྡོམས་ཚུ་དྲིས་ཏེ་བཀོད་ནི།
• རེག་པ་རྩ་དང་མཐོང་བ་ཆུ་ཚུ་ནདཔ་རྒན་གཞོན་དང་བྱིས་པའི་ཁྱད་པར་འབྱུང་ཡོད་མེད་འདྲི་ནི།
• ཕྱི་ཚན་རིག་ལས་ནད་གཞི་གཏན་འབེབས་འབད་ཡོད་མི་དང་ རང་ལུགས་ཀྱི་བརྟག་དཔྱད་རིག་པའི་ནད་རྟགས་དང་ནད་གཞི་གཉིས་གཅིག་
མཚུངས་འབྱུང་ཡདོ ་མེད་འདྲི་ནི།
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• རེག་པ་རྩའི་བརྟག་ཐབས་འདི་ཕྲ་བ་དང་གཏིང་ཟབ་པའི་བརྟག་ཐབས་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ བརྟག་ཐབས་འདི་གིས་ཐོག་ལས་ཤེས་ཚུགས་མི་
ག་དེམ་ཅིག་འདུག་ག་བལྟ་ནི།
• སློང་རྐྱེན་དང་ན་ལུགས་དྲི་བའི་སྒོ་ལས་བརྟག་པ་དང་ རེག་པ་རྩ་ལུ་བརྟག་པ་དང་ མཐོང་བ་ཆུ་ལུ་བརྟག་པ་དང་ མིག་ཏོ་དང་གདོང་གཤིས་
ལུ་བརྟག་པ་དང་ ཚ་གྲང་འབུར་འཇམ་མནན་པ་དང་བརྡེག་པའི་སྒོ་ལས་བརྟག་པ་ཚུ་ལས་ གལ་ཆེ་ཆུང་ག་ཨིན་ན་དབྱེ་ཞིབ་འབད་བལྟ་ནི་
ཨིན།
གནས་ཚུལ་དབྱེ་ཞིབ།
དྲུང་འཚོ་དང་སྨན་པ། ནདཔ་ཚུ་ལུ་དྲི་བ་དྲིས་ལན་འབད་དེ་ཐོབ་པའི་གནས་ཚུལ་ཚུ་ཡིག་སྣོད་ནང་ཚུལ་མཐུན་སྦེ་བསྡམ་བཞག་ཐོག་ལས་ དབྱེ་
ཞིབ་འབད་དེ་གོ་རིམ་དང་ལམ་ལུགས་དང་བསྟུན་ཐིག་ཁྲམ་ནང་བཀོད་ནི།
སྤྱིར་བཏང་ཞིབ་འཚོལ་འདི་གི་ཁེ་ཕན།
རང་ལུགས་ནང་པའི་སྨན་བཅོས་ལམ་ལུགས་ཀྱི་ནད་གཞི་བརྟག་དཔྱད་འབད་ཐངས་མིག་གིས་བལྟ་བ་དང་། སོར་མོས་རྩ་ལུ་རེག་པའི་ཐོག་ལས་
བརྟག་དཔྱད་འབད་ནི་དང་། ནད་གཞིའི་སློང་རྐྱེན་དང་ན་ལུགས་དྲི་བའི་སྒོ་ལས་ནད་གཞི་ངོས་འཛི་འབད་མི་དེ་གིས་ འགྲོ་བ་མིའི་ལུས་དང་སེམས་
ལུ་ཉེ་བར་འཚེབའི་ནད་གཞི་ག་ཅི་ཨིན་ན་ ངོས་འཛི་འབད་ནིའི་རིག་ལམ་གཙོ་བོ་ཅིག་ཨིན་མི་འདི་གིས་ དོན་ངོ་མ་སྨན་བཅོས་ཀྱི་ལག་ལེན་
དངོས་བསྟར་ནང་ནད་གཞི་ག་དེམ་ཅིག་ ནད་གཞི་བརྟག་ཐབས་ཀྱི་རིག་པ་ག་ཅི་གིས་ནད་གཞི་མང་ཤོས་ངོས་འཛི་འབད་ཚུགས་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་ན་
གཏན་འབེབས་འབད་དེ་ དེ་དང་འབྲེལ་བའི་བརྟག་ཐབས་རིག་པ་ཧེ་མ་བ་དྲགཔ་སྦེ་ཡར་དྲག་བཟོ་ནི་ལུ་ཕན་ཐོགས་འབྱུང་ཚུགས།
ཀུན་སྤྱདོ ་ཀྱི་རྣམ་གཞག།
ང་གིས་ཞིབ་འཚོལ་འདི་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ སྤྱིར་བཏང་ཞིབ་འཚོལ་གྱི་ལམ་ལུགས་དང་འཁྲིལ་ཀུན་སྤྱོད་ཀྱི་རྣམ་གཞག་དང་། ཀུན་སློང་ཚུ་
ཚུལ་མཐུན་ནི་ཨིནམ་མ་ཚད་ དྲང་བདེན་དང་དྲང་པོའི་སྒོ་ལས་གནས་ཚུལ་ཚུ་བཀོད་ནི་མ་གཏོགས་གཡོ་སྒྱུ་མགུ་སྐོར་སྦེ་མི་བཀོད། ནདཔ་ཁོང་
རའི་བློ་འདོད་ལྟར་འདྲི་བ་དྲིས་ལན་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་ནི་མ་གཏོགས་དབང་ཤུགས་དང་རྒྱུད་བསྐུལ་འབད་དེ་སླབ་བཅུག་མི་བཅུག་ནི་དང་བཅའ་
མར་གཏོགས་མི་ཚུ་གིས་ཡང་ཁོང་རའི་བློ་འདོད་ལྟར་བར་ན་ལས་ཕྱིར་འཐོན་འབད་ཆོག་པའི་དབང་ཚད་སྤྲོད་ནི་ཨིན། གནས་ཚུལ་ལས་ཐོབ་པའི་
དམིགས་དོན་ཚུ་ཁ་གསལ་སྦེ་བཀོད་ནི་དང་། རང་དོན་ལུ་དངུལ་གྱི་ཁེ་ཕན་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་མེན། གཞན་གྱི་ཡིག་ཆ་དང་གནས་ཚུལ་ལུ་ཆ་བཞག་
དང་ཉ་བཞག་ཐོག་ལས་རོགས་ཀྱིས་དཔར་བསྐྲུན་འབད་བའི་དཔེ་རིགས་ཚུ་གནང་བ་མེད་པར་བེད་སྤྱོད་མི་འབད། དྲུང་འཚོ་དང་ནད་པའི་གསང་
བའི་བློ་ཚུ་མི་གཞན་ལུ་གསལ་སྟོན་མི་འབད། ཞིབ་འཚོལ་གྱི་གྲུབ་འབྲས་དེ་ཡང་ང་རའི་སྙན་གྲགས་ཀྱི་དོན་ལུ་མེན་པར་ ནདཔ་བརྟག་དཔྱད་འབད་
བའི་སྐབས་ལུ་ཕན་ཐོགས་ཚུགས་པའི་གྲུབ་འབྲས་བཏོན་ནི་དང་ ལམ་སྟོན་བྱིན་ནིའི་དོན་ལུ་དམིགས་ཏེ་འབདཝ་ཨིན། རང་ལུ་ཆ་རོགས་འབད་མི་
ཆ་རོགས་ཚུ་ལུ་བཀྲིན་དགའ་ཚོར་བསྐྱེད་ནི་དང་། ཞིབ་འཚོལ་འདི་གི་ཐོག་ལས་སྨན་བཅོས་ཀྱི་ཞབས་ཏོག་ཡར་དྲག་ཐོག་ནདཔ་ལུ་ཁེ་ཕན་འབྱུང་
ཚུགསཔ་འབད་ནི། ཕོ་མོ་དང་མི་རིགས་དྲག་ཞན་གྱི་བར་ན་ཉེ་རིང་དང་ཆགས་སྡང་ཕྱེ་ནི་མེད། འདི་བཟུམ་མའི་ཞིབ་འཚོལ་གྱི་ཐོག་ལས་རང་གི་
ཤེས་ཡོན་ཡར་དྲག་དང་ལྕོགས་གྲུབ་ཀྱི་གོམ་པ་གདོང་ཁར་སྤོ་ནིའི་དོན་ལུ་ཨིན།
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དྲི་བ།
༡། ཞིབ་འཚོལ་འདི་དམིགས་ཡུལ་དང་བསྟུན་ གྲུབ་ཚུགས་ནི་ཨིན་མས་ག?
2། ཞིབ་འཚོལ་འདི་ནང་ཀུན་སྤྱོད་རྣམ་གཞག་ཁག་ཆེཝ་འདུག་ག?
༣། ཞིབ་འཚོལ་གྲོས་འཆར་འདི་ཁུངས་དང་ལྡན་ཏོག་ཏོག་འདུག་ག?
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༼༢༽ རང་ལུགས་ནང་པའི་སྨན་གྱི་ངོ་བ་ོ བསིལ་དྲདོ ་དང་སྙོམས་པ་བཟི་སྨན་ཚུ་དབྱེ་ཐངས་ཡར་དྲག་བཟོ་ནིའི་སྐརོ །
ལག་ལེན་ཞིབ་འཚོལ་འབད་དགོ་པའི་ཁུངས།
འབྲུག་རང་ལུགས་ནང་པའི་སྨན་བཅོས་འབད་ཐངས་འདི་འགྲོ་བ་མིའི་གཟུགས་ལུ་རང་བཞིན་ལྷན་སྐྱེས་སྦེ་ཡོད་པའི་རླུང་མཁྲིས་བད་
ཀན་གསུམ་ཕྱི་འབྱུང་བའི་རྐྱེན་གྱིས་ཚད་ལས་ལྷག་འཕེལ་མི་ཚུ་ཚད་གུ་ཕབ་ནི་དང་། ཚད་ལས་མར་ཉམས་མི་གསོ་ནི། ཕྱི་རྐྱེན་གང་
རུང་གིས་འཁྲུགས་མི་ཚུ་རང་མལ་ལུ་བསྡེབས་ཏེ་སྙོམས་པའི་ཐབས་ལུ་སྨན་བཅོས་འབད་ནིའི་དནོ ་ལུ་ཨིན།
ལག་ལེན་ཞིབ་འཚོལ་ཟེར་མི་འདི་ག་ཅི་སྨ?ོ
མ་གཞི་ཞིབ་འཚོལ་ཟེར་མི་འདི་ དཀའ་ངལ་དང་རྩོད་ཉོགས་ག་ཅིའི་ནང་ཨིན་རུང་ ལམ་ལུགས་ཚུལ་མཐུན་ཐོག་ལས་དྲི་བ་དྲིས་ལན་
དང་གནས་ཚུལ་བསྡུ་ལེན་འབད་དེ་ དེ་གི་གྲུབ་འབྲས་དང་གནས་སྐབས་གསརཔ་ཅིག་བཏོན་ཚུགས་མི་ཅིག་ལུ་ཞིབ་འཚོལ་ཟེར་སླབ་དོ་
ཡོདཔ་ཨིན། དེ་འབདཝ་ད་ ལག་ལེན་ཞིབ་འཚོལ་ཟེར་མི་འདི་སྤྱིར་བཏང་ཞིབ་འཚོལ་གྱི་ལམ་ལུགས་དང་འབད་ཐངས་བཅའ་ཐངས་ཚུ་
འདྲ་རུང་ ཞིབ་འཚོལ་འབད་མི་རང་གིས་ར་ དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་བསྒྲིགས་ཏེ་ ལེགས་བཅོས་དང་གོང་འཕེལ་བཏང་མི་ཅིག་ཨིན།
ཞིབ་པ་དང་ལཱ་གིས་དངོས་སུ་ལེགས་བཅོས་འབད་ནི་དང་དཀའ་ངལ་བསལ་ནི་ལུ་འབྲེལ་གཏོགས་འབད་དེ་གྲུབ་འབྲས་བཏོནམ་ཨིན།
ལག་ལེན་ཞིབ་འཚོལ་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་མ།ི
ལག་ལེན་ཞིབ་འཚོལ་འདི་ནང་སྨན་པ་མཐའ་དཔྱད་སློབ་སྦྱོང་པ་མི་ངོ་༡༠གིས་བཅའ་མར་གཏོགས་ནུག། ཁོང་ཚུ་གིས་མཐའ་དཔྱད་
སློབ་དུས་སྤྱི་ཟླ་༢པའི་ནང་ལས་འགོ་བཙུགས་ཡོད་པའི་ནང་ལས་འགོ་བཟུང་ སྨན་བསིལ་ཆེ་ཆུང་དང་དྲོད་ཆེ་འབྲིང་ཆུང་གསུམ། བཟི་
ཆེ་ཆུང་གི་ཁྱད་པར་ཚུ་ག་དེ་སྦེ་སེམས་ཁར་བཞག་ཚུགསཔ་བཟོ་ནི་ཨིན་ན་ཟེར་བའི་དོན་ཚན་ཐོག་ལས་ཁོང་གིས་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ར་བཅའ་
མར་གཏོགས་ཅི།
འགོ་འཛུགས་ཀྱི་དབྱེ་ཞིབ།
སྔ་ཕྱི་དགུང་གསུམ་ལུ་སྨན་བཏང་ཐངས་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་འབད་ནི་འགོ་བཙུགས་ཡོདཔ་ལས་ དབྱེ་ཞིབ་ཐེངས་དང་པ་འདི་སྤྱི་ཚེ་
༢/༣/༢༠༡༠ལུ་འབད་བའི་སྐབས་སྨན་གྱི་ངོ་བོ་བསིལ་ཆེ་ཆུང་ནང་ བརྒྱ་ཆ་༤༩.༣༤ཐོབ་ཡོདཔ་དང་། དྲོད་ཆེ་ཆུང་ནང་བརྒྱ་ཆ་
༥༣.༡༧ཐོབ་སྟེ་ལེགས་ཤོམ་སོང་ཡོད་རུང་ ངོ་བོ་སྙོམས་པའི་སྐོར་ནང་བརྒྱ་ཆ་ ༡༩.༩༤ལས་བརྒལ་མ་ཐོབ་པས། ཐོབཟི་ཡོད་མེད་
སྐོར་ནང་ག་ར་གིས་ཧ་གོ་དགོཔ་གལ་ཆེཝ་བཞིན་ག་ར་གིས་ཧ་གོ་བའི་རྟགས་མཚན་ལུ་བརྒྱ་ཆ་༩༥.༡༩ཐོབ་ཡོད། སྨན་བཏང་ཐངས་
ནང་བསིལ་དྲོད་དང་འཁྲིལ་བཏང་དགོ་ནི་དེ་གིས་བསིལ་དྲོད་ཀྱི་དབྱེ་བ་ཕྱེ་ཚུགས་པ་ཅིན་སྨན་བཏང་ཚུལ་རང་བཞིན་གྱིས་ར་ལེགས་ཤོམ་
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སྦེ་འབད་ཚུགསཔ་ཨིན། བསིལ་དྲོད་སྨན་གྱི་དབྱེ་བ་ཕྱེ་ཐངས་དང་སྨན་བཏང་ཐངས་གཉིས་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་བརྡ་མཚོན་ལུ་བརྒྱ་ཆ་
༥༤.༤༤སྦེ་བསིལ་དྲོད་སྨན་གྱི་ཁྱད་པར་དང་འདྲ་མཉམ་སྦེ་ཐོབ་ཅི།
མིང་གི་ཐོག་ལས་བསིལ་དྲདོ ་དབྱེ་བ་ཕྱེ་ཐངས།
འབྲེལ་གཏོགས་འབད་ནི་འགོ་དང་པ་ སྤྱི་ཚེ་༢/༣/༢༠༡༠ལས་བཙུགས་ཡོདཔ་དང་། འབྲེལ་གཏོགས་ནང་དྲོད་སྨན་གྱི་རིགས་
མཐུན་མི་ཚུ་གི་མིང་གི་ཐོག་ལས་དྲོད་སྨན་ཨིནམ་དུས་འཕྲོས་ལས་སེམས་ཁར་ངེས་ཚུགས་པའི་ཐབས་ཤེས་དཔེར་ན། སེ་འབྲུ་༤པ་
དང་། སེ་འབྲུ་༥པ། སེ་འབྲུ་༨པ། སེ་འབྲུ་༩པ་ཟེར་མི་ཚུ་སྨན་མིང་སེ་འབྲུ་ཟེར་མཐོངམ་ཅིག་སེ་འབྲུ་འདི་དྲོད་སྨན་ཨིནམ་ཤེས་དགོཔ་
སྦེ་ཐབས་ལམ་སྤྲོད་ཡོདཔ་དང་། སྨན་མིང་ཏིག་ཏ་དང་གཡའ་ཀྱི་མ་གཙོ་བརྒྱད་པ་བཟུམ་དེ་ཚུ་མིང་གོཝ་ཅིག་བསིལ་ཆེ་བའི་སྨན་
ཨིནམ་ཧ་གོ་ཚུགསཔ་བཟོ་ཡོད།
སྡེ་ཚན་གྱི་ཐགོ ་ལས་བསིལ་སྨན་དང་དྲདོ ་སྨན་ སྙོམས་པ་ བཟི་སྨན་ཚུ་དབྱེ་བ་ཕྱེ་ཐངས།
བསིལ་སྨན་གྱི་སྡེ་ཚན་གཅིག་དང་། དྲོད་སྨན་གྱི་སྡེ་ཚན་གཅིག། ངོ་བོ་སྙོམས་པའི་སྡེ་ཚན་གཅིག། བཟི་སྨན་གྱི་སྡེ་ཚན་གཅིག་བཅས་
སྡེ་ཚན་ཁག་བཞི་སྦེ་བགོ་བཤའ་བརྐྱབས་ཞིནམ་ལས་ཁོང་ར་ནང་དོ་ལུ་ དྲི་བ་དྲིས་ལན་འབད་བཅུག་མི་དེ་གིས་སྨན་བསིལ་དྲོད་མ་
བརྗེད་པར་སེམས་ཁར་བཞག་ཚུགསཔ་མ་ཚད་ ཐིག་ཁྲམ་ནང་བསིལ་དྲོད་སོ་སོའི་ང་ོ བོ་སོ་སོ་ལྷབ་ཞིནམ་ལས་ཁངོ ་གིས་སེམས་ཁར་
ངེས་མ་ངེས་དྲི་བ་བཀོད་དེ་ལན་སླབ་བཅུག་མི་དང་། ཐིགཁྲམ་ནང་བཀོད་དེ་ས་སྟོང་བསུབ་བཅུག་མི་དེ་གིས་ཡང་བསིལ་དྲོད་དབྱེ་བ་
སེམས་ཁར་ངེས་ནི་ལུ་ཕན་ཐོགསཔ་ཨིན།
ནད་གཞིའི་ཐགོ ་ལས་བསིལ་དྲདོ ་ཀྱི་དབྱེ་བ་ཕྱེ་ཐངས།
ནད་གཞིའི་སྒོ་ལས་ཁྲག་དང་མཁྲིས་པའི་སྨན་ཚུ་མ་གཞི་ལས་ར་བསིལ་སྨན་དང་། བད་ཀན་དང་གྲང་བའི་སྨན་ཚུ་རང་བཞིན་གྱིས་དྲོད་
ཡོད་ལུགས། ཚ་གྲང་གཉིས་ཆ་ར་ནང་མ་ཚུད་མི་རྩ་དཀར་གྱི་ནད་དང་། གྲུམ་བུ། རླུང་ནད་ལ་སགོ ས་པའི་སྨན་ཚུ་གི་ཚུ་སྨན་སྣ་
གསུམ་གསུམ་སྦེ་གཅིག་ཁར་བཏང་པའི་སྐབས་ག་དེ་སྦེ་གཏང་ནི་ཨིན་ན་ཚུ་བསྟན་ཏེ་སེམས་ཁ་ལུ་འཇམ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་ངེས་ཚུགསཔ།
དབྱེ་ཞིབ་ཐེངས་༢པ་དང་༣པའི་གྲུབ་འབྲས།
དབྱེ་ཞིབ་ཐེངས་དང་པའི་ནང་ཡོངས་བསྡོམས་བརྒྱ་ཆ་༦༥.༥༩ཐོབ་ཡོདཔ་དང་། ཐེངས་༢པའི་ནང་ལུ་བརྒྱ་ཆ་༧༥ལུ་ཡར་འཕར་སོང་
ཡོདཔ་ཨིན། དགོས་པ་ཆེནམོ་ཅིག་ར་མིན་འདུག་མནོ་སྟེ་ བྱེ་ཞིབ་དང་པ་དང་གཉིས་པའི་གྲུབ་འབྲས་ཡོངས་བསྡོམས་ནང་རྐྱངམ་ཅིག་
མ་གཏོགས་བསིལ་དྲོད་སོ་སོ་མ་བཀོད་པར་བཞག་ཡོད།
སྔ་ཕྱི་དགུང་གསུམ་གྱི་སྨན་ས་ོ སརོ ་བཏང་དགོ་པའི་ཁུངས།
སྤྱིར་བཏང་སྔ་ཕྱི་དགུང་གསུམ་གྱི་སྨན་སོ་སོར་ཕྱེ་སྟེ་གཏང་དགོ་པའི་རྒྱུ་མཚན་ག་ཅི་ཨིན་ན་ཟེར་བ་ཅིན་ ཉིནདགུང་དང་མཚན་དགུང་གི་
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སྐབས་ལུ་མཁྲིས་པའི་ཚ་བ་བསད་པའི་ཕྱིར་དུ་བསིལ་སྨན་དང་བསིལ་ཟས་ཚ་བའི་དུས་དགུང་གཉིས་པོའི་དུས་ལུ་བསྟེན་དགོཔ་དང་།
སྲོད་དང་སྔ་དྲོའི་དུས་ལུ་ཕོ་བའི་མེ་དྲོད་གསོ་ནིའི་དོན་ལུ་དྲོད་སྨན་དང་དྲོད་ཟས་ཀྱིས་བད་ཀན་གྲང་བའི་རང་བཞིན་གཞིལ་དགོ། དགོངས་
དང་ཐོ་རངས་ཀྱི་སྐབས་ལུ་རླུང་ལུ་རྔན་པ་བྱིན་པའི་ཆེད་དུ་དྲོད་བཅུད་ཀྱི་ཟས་དང་སྨན་གྱིས་ཐོར་བུའི་རླུང་སྣ་གླན་དགོཔ་ཨིན་ཟེར་
གསུངས་ཡོདཔ་ལས་སྨན་གྱི་ནུས་པ་རྐྱངམ་ཅིག་མེན་པར་ བསིལ་དྲོད་ཀྱི་དབྱེ་བ་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་སེམས་ཁར་ངེས་ཐོག་ལས་དུས་སྔ་ཕྱི་
ཉིན་དགུང་སོ་སོར་བཏང་ཚུལ་ཤེས་དགོཔ་ཨིན་པས།
མཐའ་དཔྱད་དབྱེ་ཞིབ།
མཐའ་དཔྱད་དབྱེ་ཞིབ་ནང་ལས་བསིལ་དྲོད་ཀྱི་ཁྱད་པར་ནང་བརྒྱ་ཆ་༧༧དང་བཟི་ཡོད་མེད་ཀྱི་ཁྱད་པར་ནང་བརྒྱ་ཆ་༩༨། སྔ་ཕྱི་དགུང་
གསུམ་ལུ་བཏང་ཐངས་ནང་བརྒྱ་ཆ་༩༩ཐོབ་ནུག། ཧེ་མའི་ཐོབ་ཚད་དང་ཁྱད་པར་ག་དེམ་ཅིག་ཟེར་ཞུ་བ་ཅིན་ བསིལ་དྲོད་ཀྱི་ཁྱད་པར་
ནང་བརྒྱ་ཆ་༤༠.༥༢དང་། བཟི་ཡོད་མེད་ཀྱི་ཁྱད་པར་ནང་བརྒྱ་ཆ་༢.༨༡། སྔ་ཕྱི་དགུང་གསུམ་ལུ་མ་ནོར་བར་བཏང་ཐངས་ནང་
༤༤.༥༦གིས་ཡར་དྲག་སོང་ནུག་ཟེར་ཞུ་ན།ི
ཉེན་ཁ་དང་བསྟུན་པའི་ལག་ལེན།
ཐོག་མར་འགོ་བཙུགས་སྐབས་ལས་འགོ་བཟུང་ མཇུག་ཚུན་ཚོད་ར་ང་ོ བོ་སྙམོ ས་པའི་ནང་སྐྱོ་ཤོས་སྦེ་ཐནོ ་ཡདོ ་མི་དེ་ཡང་ ངོ་བོ་སྙོམས་
པའི་རིགས་ཚུ་བཏང་ཐངས་དང་གཏོང་དུས་ཚུ་མ་ངེས་པར་བཏང་རུང་ གནོད་ཉེན་མེདཔ་ལས་ཁངོ ་གིས་ཡང་སེམས་ཁར་བཞག་དགོཔ་
གལ་མ་ཆེ་ནི་དེ་གིས་དམའ་ཤོས་སྦེ་ཐནོ ་ཡོདཔ་དང་། བསིལ་བ་དྲོད་ཡོད་མི་ཚུ་སེམས་ཁར་བཞག་དགོཔ་གལ་ཆེ་བའི་ཁར་ ལྷག་པར་
དུ་བཟི་སྨན་ཚུ་ལུ་དྲན་པ་ཐེབས་བཏོན་དགོཔ་བཞིན་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་བརྒྱ་ཆ་ལས་༩༩.༣༧ ཧ་ལམ་བརྒྱ་ཆ་ཧྲིལ་བུམ་སྦེ་ཤེས་
ཚུགས་ཡོདཔ་ཨིན།

དྲི་བ།
༡། ཞིབ་འཚོལ་འདི་ནང་ ཞིབ་འཚོལ་གྱི་ཐབས་རིག་ཚུ་ཚངམ་སྦེ་ལག་ལེན་འཐབ་ནུག་ག?
༢། ཞིབ་འཚོལ་གྱི་དམིགས་ཡུལ་ག་ཅི་ར་ཨིནམ་མས?
༣། ཞིབ་འཚོལ་གྱི་གྲུབ་འབྲས་ངོ་མ་ག་ཅི་ཐོན་ནུག?
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