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བར་འབད་བརྩོན་བྱ་རྒྱུ་དེ་ཡིན། སྐད་ཡིག་གི་ཐོབ་ཐང་སྲུང་སྐྱོབ་དང་གོང་སྤེལ་གཏོང་པ་ལ་བརྟེན་ནས་འཛམ་གླིང་གི་སྐད་ཡིག་
སྣ་མང་སྲུང་སྐྱོབ་ཡོང་བར་ནུས་པ་འདོན་ཐུབ། དེ་བཞིན་ལམ་སྟོན་ཡིག་ཆ་འདིའི་དམིགས་ཡུལ་ནི།
• 	སྐད་ཡིག་གི་ཆ་ནས་གྲངས་ཉུང་དུ་གྱུར་རིགས་ལ་སྐད་ཡིག་འདེམས་སྤྱོད་དང་འབྲེལ་བའི་ཐོབ་ཐང་སྣ་ཚོགས་ཡོད་པ་
གསལ་སྟོན་བྱ་རྒྱུ།
• 	སྐད་ཡིག་གི་ཆ་ནས་གྲངས་ཉུང་དུ་གྱུར་རིགས་ལ་སྲིད་གཞུང་གི་དབང་འཛིན་པ་ཚོར་འགན་འཁུར་ཅི་ཞིག་ཡོད་སྐོར་
གསལ་སྟོན་བྱ་རྒྱུ།
• 	སྐད་ཡིག་གི་ཆ་ནས་གྲངས་ཉུང་དུ་གྱུར་རིགས་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་ལག་བསྟར་ཡོང་བར་ཕན་ནུས་ལྡན་པའི་བྱེད་ཐབས་རིགས་
ཡར་རྒྱས་གོང་འཕེལ་གཏོང་བར་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱ་རྒྱུ།
•
གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་རྣམས་སྤྱི་ཚོགས་ནང་ཚུད་པ་དང་མཉམ་ཞུགས་ཡོང་བ། ཁོ་ཚོའི་སྐད་ཡིག་གི་ཐོབ་ཐང་ལག་བསྟར་
དོན་འཁྱོལ་ཡོང་བ་བཅས་ལ་འཚམས་པའི་བྱེད་ཐབས་འདོན་རྒྱུ་བཅས་ཡིན།
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ས་བཅད་དང་པོ། ཅི་ཞིག་ལ་སྐད་ཡིག་གི་ཐོབ་ཐང་ཟེར་རམ།
“སྐད་ཡིག་གི་ཐོབ་ཐང་” དང་ “སྐད་ཡིག་འགན་ལེན་” ནི་སྲིད་གཞུང་གི་དབང་འཛིན་པ་དང་། མི་
སྒེར། ཚོགས་སྡེ་གཞན་བཅས་ཀྱི་ངོས་ནས་སྐད་ཡིག་གང་ཞིག་འདེམས་པའམ་སྤྱོད་པ་ལ་འབྲེལ་བ་དམ་ཟབ་
ཡོད་པའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ཞིག་ཡིན། དུས་རྒྱུན་སྐད་ཡིག་གི་ཐོབ་ཐང་ནི་སྐད་ཡིག་འགན་ལེན་ལས་རྒྱ་ཆེ་
བར་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། ལམ་སྟོན་ཡིག་ཆ་འདིའི་ནང་སྐད་ཡིག་གི་ཆ་ནས་གྲངས་ཉུང་དུ་གྱུར་རིགས་ཀྱི་
ཐོབ་ཐང་ལག་བསྟར་གནད་སྨིན་ཡོང་བར་གཞི་རྩའི་བྱེད་ཐབས་དང་བྱེད་ཐབས་གཞན་གང་ཡོད་སྐོར་ལ་གོ་
བསྡུར་ཡོང་སླད་བརྡ་ཆད་འདི་གཉིས་ཀ་བཀོལ་ཡོད། སྐད་ཡིག་ནི་འགྲོ་བ་མིའི་རང་བཞིན་དང་རིག་གཞུང་གི་
གཞི་རྩ་ཡིན་ལ། ངོ་བོ་མཚོན་བྱེད་གལ་ཆེ་ཤོས་ཤིག་ཡིན། དེར་བརྟེན་སྐད་ཡིག་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་ནི།
སྐབས་རེར་སྣང་ཆུང་བྱེད་པ་དང་། གྲས་ནས་ཕུད་པ། དབྱེ་འབྱེད་བྱེད་པ་བཅས་ཀྱི་གནས་སྟངས་འོག སྐད་ཡིག་
གི་ཆ་ནས་གྲངས་ཉུང་དུ་གྱུར་རིགས་ལ་ཐུན་མིན་གྱི་རྣམ་པ་དང་རིག་གཞུང་གི་ངོ་བོ་རྒྱུན་འཛིན་བྱེད་པར་འདུ་
ཤེས་དྲགས་པོ་སྐྱེད་བྱེད་ཅིག་དང་གལ་གནད་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡིན།
	སྐད་ཡིག་འགན་ལེན་གྱི་གོ་དོན་ནི་སྲིད་གཞུང་གི་དབང་འཛིན་པ་ཚོས་བྱེ་བྲག་གི་སྐད་ཡིག་ཅིག་
ཕྱོགས་མང་པོར་སྤྱོད་པའམ། ཡང་ན། སྒེར་གྱི་སྡེ་ཚན་ཁག་གི་སྨྲ་བརྗོད་དང་སྐད་ཡིག་འདེམས་ཀ་ལ་ཐེ་གཏོགས་
མི་བྱེད་པའི་འགན་ཁུར་དེ་ཡིན། དེ་ནི་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་སམ་ས་གནས་ཡུལ་མིས་སྐད་ཡིག་སྤྱོད་པ་ལ་ངོས་
འཛིན་ནམ་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་པའི་འགན་ཁུར་ལའང་གོ་ཆོག སྐད་ཡིག་དང་འབྲེལ་བའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ནི་
སྐད་ཡིག་དང་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀྱི་གནད་དོན་སེལ་ཐབས་དང་། རྒྱལ་ཁབ་གཅིག་གི་ནང་སྐད་ཡིག་སྣ་
ཚོགས་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ་བཅས་ལ་གཞིགས་ཏེ་རྒྱལ་སྤྱིའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་ཆིངས་ཡིག་དང་ངོས་
འཛིན་ཁག་གཞི་རྩར་བཟུང་བའི་ཁྲིམས་ཀྱི་ཆ་རྐྱེན་ཞིག་ཡིན། སྐད་ཡིག་ཐོབ་ཐང་ནི་དབྱེ་འབྱེད་འགོག་པའི་
ཁྲིམས་ལུགས་དང་། སྨྲ་བརྗོད་རང་དབང་གི་ཐོབ་ཐང་། མི་སྒེར་གྱི་འཚོ་གནས་ཐོབ་ཐང་། སློབ་གསོའི་ཐོབ་ཐང་།
སྐད་ཡིག་གི་ཆ་ནས་གྲངས་ཉུང་དུ་གྱུར་རིགས་ཀྱིས་སོ་སོའི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་རང་གི་སྐད་ཡིག་སྤྱོད་པའི་ཐོབ་ཐང་
ལྟ་བུའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་ཁྲིམས་ཡིག་མང་པོའི་ནང་འཁོད་ཡོད། དཔེར་ན། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༢ ལོར་
མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་མི་རིགས་དང་། ཆོས་ལུགས། སྐད་ཡིག་བཅས་ཀྱི་ཆ་ནས་གྲངས་ཉུང་དུ་གྱུར་རིགས་
ཀྱི་ཐོབ་ཐང་བསྒྲགས་ཡིག་དང་། མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་སློབ་གསོ་དང་། ཚན་རིག རིག་གཞུང་བཅས་ཀྱི་
ཚོགས་སྡེའི་སྐད་ཡིག་དང་སློབ་གསོའི་རྩ་དོན་གསུམ་གྱི་ཡིག་ཆ། མི་རིགས་དང་། ཆོས་ལུགས། སྐད་ཡིག་བཅས་
ཀྱི་ཆ་ནས་གྲངས་ཉུང་དུ་གྱུར་རིགས་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་བསྒྲགས་ཡིག་ལག་བསྟར་བྱེད་སྟངས་སྐོར་ལ་མཉམ་འབྲེལ་
རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀྱི་གནད་དོན་གླེང་བའི་ཚོགས་ཆེན་སྐབས་ཀྱི་འགྲེལ་བཤད། གྲོས་མཐུན་རྩ་
འཛིན་ཡིག་ཆའི་འབྲི་དོན་ལྟར་ཡུ་རོབ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀྱི་སྐད་ཡིག་ཐོབ་ཐང་སྐོར་གྱི་
བརྗོད་དོན་བྱེ་བྲག་ཏུ་འགྲེལ་བའི་ཡིག་ཆ་ཨང་གསུམ་པ། གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀྱི་སྐད་ཡིག་འགན་ལེན་སྐོར་ལ་
ནོར་ཝེའི་རྒྱལ་ས་ཨོ་སུ་ལོ་རུ་ཡུ་རོབ་བདེ་འཇགས་དང་མཉམ་འབྲེལ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་འགྲེལ་བརྗོད་ལྟ་བུའོ།། སྤྱིར་
བཏང་ཁྱད་པར་ཅུང་ཙམ་རེ་ཡོད་ནའང་། རྩ་བའི་ཆ་ནས་འདི་དག་ཚང་མས་སྲིད་གཞུང་གི་དབང་འཛིན་པ་
ཚོས་སྐད་ཡིག་དང་འབྲེལ་བའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལ་འགན་འཁུར་དགོས་ལུགས་གཅིག་མཚུངས་སུ་གླེང་གི་
ཡོད། རྩ་དོན་འདི་ལ་གཞིགས་ན།
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•
སྲིད་གཞུང་གི་དབང་འཛིན་པ་ཚོས་ངེས་པར་དུ་ས་གནས་སྐད་ཡིག་གི་ཐོབ་ཐང་ལ་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་
ཐང་ཇི་བཞིན་བརྩི་འཇོག་བྱ་དགོས།

•
རིག་གཞུང་དང་སྐད་ཡིག་སྣ་མང་གི་རང་བཞིན་ལ་ངོས་འཛིན་དང་གུ་ཡངས་བྱེད་པ། ཕན་ཚུན་བརྩི་
བཀུར་དང་། སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཆ་ཡོངས་ནས་བསམ་ཤེས་དང་མཉམ་འབྲེལ་ཡོང་བ་བྱ་དགོས།
•	སྐད་ཡིག་འགན་ལེན་ལག་བསྟར་ལ་སྨན་པའི་རྩ་འཛིན་ལམ་སྟོན་ཁ་གསལ་གྱི་ཁྲིམས་དང་སྲིད་བྱུས་
བཟོ་དགོས།

•
སྲིད་གཞུང་གི་དབང་འཛིན་པ་ཚོས་ཚད་དང་རན་པོའི་སྒོ་ནས་སྐད་ཡིག་སྣ་ཚོགས་སྤྱོད་པའམ་ཡང་ན་
སྐད་ཡིག་སྣ་ཚོགས་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་པ་དང་སྒེར་གྱི་ཚོགས་སྡེ་ཁག་གི་སྐད་ཡིག་རང་དབང་གི་རྩ་དོན་བཅས་
གཞི་རྩར་བཟུང་སྟེ་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་འགན་ཁུར་ལག་བསྟར་བྱ་དགོས།
•
སྲིད་གཞུང་ངོས་ནས་སྐད་ཡིག་གི་ཐོབ་ཐང་སྤྲོད་པ་དང་སྐད་ཡིག་གི་ཐོབ་ཐང་ལ་བརྩི་བཀུར་བྱེད་པའི་
ལས་འགན་ལེགས་འགྲུབ་ཡོང་སླད། གཞུང་གི་ལས་རིགས་ཁྲོད་གོ་སྐབས་དང་མཐུན་རྐྱེན་སྣ་ཚོགས་བསྐྲུན་
དགོས། དེ་ལྟར་བྱས་ཚེ་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀྱི་སྐད་ཡིག་སྤྱོད་མཁན་ཚོས་སྲིད་གཞུང་གིས་གོ་སྒྲིག་བྱས་པའི་
ལས་རིགས་དང་མཐུན་རྐྱེན་འཐོབ་སླད་རེ་སྐུལ་ཞུ་མི་དགོས་པར་རང་ཉིད་ཀྱི་དགོས་མཁོར་གཞིགས་ཏེ་ངལ་
མེད་དུ་ལོངས་སུ་སྤྱོད་ཆོད།
•	སྐད་ཡིག་གི་འགན་ལེན་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་སེལ་བའམ་ལེགས་བཅོས་ཡོང་སླད། ཁྲིམས་ཁང་
དང་འཛིན་སྐྱོང་གི་སྡེ་ཚན་ཁག་ལ་བསམ་འཆར་འབུལ་ཕྱོགས་ཀྱི་ཐབས་ལམ་གང་ལེགས་བསྐྲུན་དགོས།

རྒྱལ་སྤྱིའི་ཚོགས་སྡེ་ཁག་མང་པོ་ཞིག་གིས་སྐད་ཡིག་གི་ཐོབ་ཐང་གི་རྩ་དོན་འདི་དག་ལག་བསྟར་ཡོང་
བར་སྐུལ་འདེད་དང་ལག་བསྟར་བྱེད་ཕྱོགས་གསལ་པོ་ཡོང་སླད་བརྒྱུད་རིམ་དང་། ལམ་སྟོན། མཐུན་རྐྱེན་སོགས་
ཡར་རྒྱས་བཏང་ཡོད། མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ངོས་ནས་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀྱི་གནད་དོན་གླེང་བའི་ཚོགས་
ཆེན་དང་། མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་སློབ་གསོ་དང་། ཚན་རིག རིག་གཞུང་བཅས་ཀྱི་ཚོགས་པའི་བྱེ་བྲག་གི་
སྐད་ཡིག་དང་སྐད་ཡིག་སྣ་ཚོགས་པའི་སྡེ་ཚན། གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་གྲོས་མཐུན་རྩ་འཛིན་ཡིག་
ཆའི་སྐོར་ལ་ཡུ་རོབ་ཀྱི་སློབ་སྟོན་ལྷན་ཚོགས། ཡུ་རོབ་བདེ་འཇགས་དང་མཉམ་འབྲེལ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གྲངས་
ཉུང་མི་རིགས་སྐོར་གྱི་ཆེས་མཐོའི་ལྷན་ཚོགས་བཅས་ནས་སྐད་ཡིག་གི་ཐོབ་ཐང་ལག་བསྟར་བྱེད་ཕྱོགས་ཐད་
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འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དང་འབྲེལ་བའི་བརྒྱུད་རིམ་དང་། ལམ་སྟོན། མཐུན་རྐྱེན་བཅས་རྒྱུན་མར་ཡར་རྒྱས་ཡོང་
སླད། ཤེས་ཡོན་བརྗེ་རེས་དང་རྒྱབ་སྐྱོར། ཆེད་ལས་བཅས་ཡོང་བར་སྡིངས་ཆ་སྐྲུན་གྱི་ཡོད། འདི་དག་ཚང་མའི་
ཁྱད་ཆོས་གལ་ཆེན་གཅིག་ནི་སྲིད་གཞུང་གི་དབང་འཛིན་པ་ཚོས་ཐོབ་ཐང་དེ་རིགས་ལག་བསྟར་གནང་ཕྱོགས་
དང་འབྲེལ་བའི་སྲིད་བྱུས་བཟོ་བ་དང་། ལག་བསྟར་བྱེད་པ། ཞིབ་འཇུག་བྱེད་པ་བཅས་ཀྱི་བརྒྱུད་རིམ་དུ་བྱེ་བྲག་
གི་གནད་དོན་སྣ་ཚོགས་ཐད་ཡིད་རྟོན་རུང་བའི་རྒྱུ་ཆ་འཛོམ་པོ་ཡོད་པ་དེ་ཡིན་ལ། སྐབས་བསྟུན་ལས་རིགས་
དང་ནུས་པ་ཡར་རྒྱས་གཏོང་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད།
དེ་བཞིན་ཆིངས་ཡིག་དང་། ཁྲིམས་ལུགས། ལམ་སྟོན་ཡིག་ཆ་འདི་དག་ནང་སྐད་ཡིག་གི་ཐོབ་ཐང་དང་
འབྲེལ་བའི་གནས་ཚུལ་བཞི་གཙོ་བོར་འཛིན་གྱི་ཡོད།
1.
ཆེ་མཐོང་། འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ཡོངས་ཁྱབ་གསལ་བསྒྲགས་ཀྱི་དོན་ཚན་དང་པོའི་ནང་། འགྲོ་བ་མི་
ཚང་མར་སྐྱེ་བའི་རང་དབང་དང་། ཆེ་མཐོང་དང་ཐོབ་ཐང་འདྲ་མཉམ་ཡོད་ཚུལ་འཁོད་ཡོད། འདི་ནི་རྒྱལ་སྤྱིའི་
ཁྲིམས་ལུགས་ཀྱི་སྒྲིག་སྲོལ་དང་རྩ་དོན་ཡིན་ལ། ཁྱད་པར་དུ་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀྱི་ངོ་བོ་སྲུང་སྐྱོབ་དང་གོང་
སྤེལ་ཐད་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན།

2.
རང་དབང་། སྒེར་གྱི་བྱ་གཞག་ཁྲོད་སྐད་ཡིག་འདེམས་ཀ་ནི་སྨྲ་བརྗོད་རང་དབང་དང་། མི་སྒེར་གྱི་
འཚོ་གནས་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་། སོ་སོའི་སྐད་ཡིག་སྤྱོད་ཆོག་པའི་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་ངམ། དབྱེ་འབྱེད་
འགོག་པའི་ཐོབ་ཐང་ལྟ་བུའི་འགྲོ་བ་མིའི་གཞི་རྩའི་ཐོབ་ཐང་རིགས་ཀྱི་སྲུང་སྐྱོབ་ཡོད་པ་ཞིག་ཡིན། དཔེར་ན། མི་
སྒེར་གྱི་ཚོང་ལས་དང་། སྒྱུ་རྩལ། ཆོས་ལུགས། ཆབ་སྲིད་སོགས་ཀྱི་བྱེད་སྒོ་གང་འདྲ་ཞིག་ཡིན་ཡང་དེ་ལ་འགྲོ་བ་
མིའི་གཞི་རྩའི་ཐོབ་ཐང་གི་སྲུང་སྐྱོབ་ཡོད་པ་ལྟ་བུའོ།།
3.
འདྲ་མཉམ་དང་དབྱེ་འབྱེད་མེད་པ། དབྱེ་འབྱེད་འགོག་པ་དེས་སྲིད་གཞུང་གིས་རྒྱུ་མཚན་གནས་
ལུགས་ཀྱི་གཞི་རྩ་མེད་པར་གཞུང་གི་ལས་ཀ་དང་། མཐུན་རྐྱེན། རྒྱབ་སྐྱོར། ཐོབ་ཐང་སོགས་སྐད་ཡིག་ལ་
གཞིགས་ཏེ་སྦྱོར་སྤྲོད་བྱེད་པ་བརྒྱུད། གྲས་སུ་མི་ཚུད་པ་བཟོ་བའི་བྱ་སྤྱོད་ལ་བཀག་འགོག་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།

4.
ངོ་བོ། སྐད་ཡིག་གིས་འཛིན་པའི་ངོ་བོ་ནི། མི་སྒེར་དང་། སྤྱི་ཚོགས། ཡང་ན་སྲིད་གཞུང་བཅས་གང་གི་
ངོས་ནས་ཡིན་ཡང་གཞི་རྩ་ལྟ་བུར་གྱུར་ཡོད། འདི་ཡང་སྨྲ་བརྗོད་རང་དབང་གི་ཐོབ་ཐང་དང་། མི་སྒེར་གྱི་འཚོ་
གནས་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་། སོ་སོའི་སྐད་ཡིག་སྤྱོད་ཆོག་པའི་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་ངམ། དབྱེ་འབྱེད་འགོག་
པའི་ཐོབ་ཐང་བཅས་ཀྱི་ངོས་ནས་སྲུང་སྐྱོབ་བྱ་ཆོག
	སྐད་ཡིག་ལ་འགན་ལེན་བྱེད་པའི་གནད་དོན་ཁག་ནི། ༡༽ སྲིད་གཞུང་གི་དབང་འཛིན་པ་རྣམས་དང་
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འབྲེལ་བའི་ལས་རིགས་ཀུན་གྱི་ཁྲོད་ངོས་འཛིན་ཡོད་དགོས། ༢༽ སྐད་ཡིག་འདེམས་ཀ་ནི་རྒྱལ་ཁབ་དང་། སྤྱི་
ཚོགས། མི་སྒེར་བཅས་ཀྱི་ངོ་བོའི་གནད་དོན་དང་འབྲེལ་བ་དམ་པོ་ཡོད། ༣༽ གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་མཉམ་
ཞུགས་བྱེད་པ་དང་གྲས་སུ་ཚུད་པར་ཤུགས་རྐྱེན་ཡོད། ༤༽ སྐད་ཡིག་གི་གནད་དོན་སེལ་བར་དོ་མཉམ་མ་ཡོང་
བའམ་ཡང་ན་དགེ་མཚན་ལྡན་པའི་ཐབས་ལམ་རིགས་མ་སྤྱད་ཚེ། ལོགས་སུ་འབྱེད་པའམ་ཟུར་ལ་ཕུད་པའི་
བསམ་བློ་བསྐྱེད་ནས། ༥༽ གནས་བབས་དང་གནས་སྟངས་ཐ་དད་པའི་ཁྲོད་བརྟན་ལྷིང་མེད་པ་དང་རྩོད་རྙོག་
འབྱུང་གི་ཡོད། འཛམ་གླིང་ཁྱོན་ཡོངས་སུ་རྒྱལ་ཁབ་སོ་སོར་ཁྱད་ཆོས་མི་འདྲ་བ་སྣ་ཚོགས་ཡོད་པའི་ཁྲོད་སྐད་
ཡིག་གི་ཐོབ་ཐང་ལག་བསྟར་བྱེད་ཐབས་དེ་བརྒྱ་གོ་གཅིག་ཆོད་ལྟ་བུ་ཞིག་ཡོང་མི་ཐུབ།
ལམ་སྟོན་ཡིག་ཆ་འདིས་སྐད་ཡིག་ལ་འགན་ལེན་བྱེད་པའི་ཐུན་མིན་གྱི་ཁྱད་པར་བརྗོད་ཀྱི་ཡོད་ལ།
སྐད་ཡིག་གི་གནད་དོན་ཐད་ཆེ་མཐོང་དང་། རང་དབང་། འདྲ་མཉམ། ངོ་བོ་བཅས་སྙིང་བོར་བཟུང་སྟེ་ལག་
བསྟར་ཡོང་བ་དང་། སྲིད་གཞུང་ངོས་ནས་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཁྲིམས་ལུགས་ཀྱི་འགན་དབང་ལེགས་འགྲུབ་ཡོང་བར་
སྐད་ཡིག་དང་འབྲེལ་བའི་གཞི་རྩའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལག་བསྟར་དོན་འཁྱོལ་ཡོང་བ་བཅས་ཀྱི་རྨང་གཞི་
སྐྲུན་གྱི་ཡོད།
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ས་བཅད་གཉིས་པ། སྐད་ཡིག་གི་ཐོབ་ཐང་ལག་བསྟར་བྱེད་པའི་གལ་གནད།
	སྐད་ཡིག་གི་ཐོབ་ཐང་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན་པ་དེ་གསལ་པོ་རེད། འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལ་བརྩི་བཀུར་བྱེད་
པའི་འགན་འཁུར་ཡོད་པ་མ་ཟད། སྐད་ཡིག་བཀོལ་སྤྱོད་ནི་སྤྱི་ཚོགས་ཤིག་གི་ནང་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཚུད་པ་
དང་མཉམ་ཞུགས་ཡོང་བར་འབྲེལ་བ་ཆེན་པོ་ཡོད།
༡) གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀྱི་བྱིས་པ་ཚོར་ཤེས་ཡོན་ཚད་ལྡན་རག་ཐབས།

འཛམ་གླིང་ཡུལ་ཕྱོགས་གང་སར་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀྱི་བྱིས་པ་ཚོར་སློབ་ཞུགས་ཀྱི་གོ་སྐབས་ཧ་ལམ་
མེད་པའམ་ཡོད་ཀྱང་ཧ་ཅང་ཉུང་ཉུང་ཆགས་ཡོད།
འཛམ་གླིང་དངུལ་ཁང་གིས་ཞིབ་འཇུག་བྱས་པ་ལྟར་ན། “འཛམ་གླིང་ནང་སློབ་གྲྭ་འགྲིམ་བཞིན་པའི་
བྱིས་པ་བརྒྱ་ཆ་ལྔ་བཅུ་ཡིས་སློབ་གྲྭར་སྦྱང་བའི་སྐད་ཡིག་དེ་རང་ཁྱིམ་དུ་ཧ་ལམ་སྤྱོད་ཀྱི་མེད་ལ། འདི་ཡིས་མི་
ཚང་མར་ཤེས་ཡོན་ཐོབ་པའི་འགལ་རྐྱེན་ཆེ་ཤོས་དེ་སྟོན་གྱི་ཡོད། གྲུབ་འབྲས་མེད་པའི་ལག་ལེན་འདི་ཡིས་སློབ་
གཉེར་གྱི་ཚད་གཞི་དམའ་རུ་དང་སློབ་བྱོལ་གྱི་གྲངས་ཚད་མཐོ་རུ་གཏོང་གི་ཡོད།” ཉུང་མཐར་ལོ་དྲུག་ནས་
བརྒྱད་བར་སོ་སོའི་ཕ་སྐད་ཐོག་སློབ་སྦྱོང་གི་གོ་སྐབས་རག་པའི་གྲུབ་འབྲས་ནི་ཧང་སང་དགོས་པ་ཞིག་ཡིན། ཕ་
སྐད་ཐོག་སློབ་སྦྱོང་གི་གོ་སྐབས་རག་པའི་བྱིས་པ་ཚོ་ནི་གདེང་ཚོད་དང་རང་མཐོང་ཡོད་མཁན། འཛིན་ཁང་
ནས་མཉམ་ཞུགས་བྱེད་མཁན་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ལ། སློབ་བྱོལ་གྱི་གྲངས་ཀ་ཉུང་བ། སློབ་གཉེར་གྱི་འབྲས་བུ་བཟང་
བ། ཡུན་རིང་སློབ་གྲྭ་འགྲིམ་པ། ཡིག་རྒྱུགས་ཀྱི་གྲུབ་འབྲས་ལེགས་པ། ཕ་སྐད་དང་སྤྱི་སྐད་གཉིས་ལ་བྱང་ཆ་ལྡན་
པ་ཞིག་ཡིན།
མ་ལི་Mali རྒྱལ་ཁབ་ནང་ཕ་སྐད་ཐོག་སློབ་ཁྲིད་བྱས་པའི་བྱིས་པ་ཚོའི་ཡིག་རྒྱུགས་ཀྱི་གྲུབ་འབྲས་ནི་སྤྱི་སྐད་
(སྲིད་གཞུང་གིས་སྤྱོད་པའི་སྐད་ཡིག- ཧྥ་རན་སིའི་སྐད་ཡིག)ཐོག་སློབ་ཁྲིད་བྱས་པ་ལས་བརྒྱ་ཆ་སུམ་ཅུ་སོ་
གཉིས་ཀྱིས་མཐོ་བ་ཡོད།
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ཁུངས། འཛམ་གླིང་དངུལ་ཁང་། ཚང་མར་རང་གི་ཕ་སྐད་ཐོག་སློབ་གསོ་སྤྲད་པ། (ཕྱི་ལོ་༢༠༠༥)
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༢) གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀྱི་བུད་མེད་ཚོའི་ནུས་པ་གོང་སྤེལ་དང་འདྲ་མཉམ་ཡོང་བར་ཕན་ནུས་ཐོན་གྱི་ཡོད་པ།
གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀྱི་བུད་མེད་རྣམས་ནི་འཛམ་གླིང་ནང་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་གྲལ་ནས་ཕུད་པའི་རིགས་སུ་
གྱུར་ཡོད། ཁོ་ཚོར་མི་རིགས་དབྱེ་འབྱེད་དང་ཕོ་མོ་དབྱེ་འབྱེད་ཀྱི་ལྟ་ཚུལ་འོག སློབ་གྲྭ་འགྲིམ་པའི་གོ་སྐབས་དང་།
སྲིད་གཞུང་གིས་ངོས་འཛིན་ཡོད་པའི་སྐད་ཡིག་གམ་སྤྱི་སྐད་སྦྱོང་བའི་གོ་སྐབས་ཉུང་ཉུང་ལས་ཐོབ་ཀྱི་མེད།
ཞིབ་འཇུག་བྱས་པ་ལྟར་ན། ཁོ་ཚོར་རང་གི་ཕ་སྐད་ཐོག་སློབ་སྦྱོང་སྤྲད་ཚེ་དམིགས་བསལ་གྱི་ཕན་ནུས་ཆེན་པོ་
ཐོན་གྱི་ཡོད། དེ་ལྟར་ཕ་སྐད་ཐོག་སློབ་སྦྱོང་གི་གོ་སྐབས་དང་མཐུན་རྐྱེན་སོགས་སྤྲད་པ་ན། ཁོ་ཚོས་མུ་མཐུད་
སློབ་གཉེར་བྱེད་པའི་འདུན་པ་ཆེ་རུ་ཡོང་གི་ཡོད་ལ། སྤྱི་ཚོགས་ལས་ལོགས་སུ་བཀར་ཏེ་དབུལ་ཕོངས་སུ་ལུས་
པའི་གནས་སྟངས་ལས་ཐར་ཐབས་ཡོང་གི་ཡོད།
གལ་གནད་ཆེ་བའི་ས་གནས་ཁག་ཏུ་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀྱི་བུད་མེད་ཚོར་འཕྲོད་བསྟེན་སྐོར་ལ་དོ་
སྣང་དགོས་ཚུལ་ལམ་སྟོན་བྱེད་སྐབས། ཁོ་རང་ཚོའི་ཕ་སྐད་ཐོག་ནས་ལམ་སྟོན་གནད་སྨིན་བྱས་ཚེ་ཡར་རྒྱས་
འགྲོ་ཡི་ཡོད་ལ། ལས་གཞི་སྣ་ཚོགས་ཁྲོད་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀྱི་སྐད་ཡིག་བེད་སྤྱོད་བྱས་ཚེ། བུད་མེད་མང་བ་
མཉམ་ཞུགས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་བུད་མེད་ཀྱི་ནུས་པའང་ཆེ་རུ་འགྲོ་བར་ཕན་ནུས་ཐོན་གྱི་ཡོད་པ་བསྟན་ཡོད།
ཕྲུ་གུ་བཙའ་སྐབས་སྐྱེ་གཡོག་མ་དང་སྦྲུམ་མ་གཉིས་ཀྱི་སྐད་གཅིག་པ་ཡིན་ཚེ་ཕན་ཐོག་ཆེ་བ་ཡོད།
(ཝེད་ནམ་རྒྱལ་ཁབ།)

ཞིབ་འཇུག་བྱས་པ་ལྟར་ན། བྱིས་པ་བཙའ་བའི་གནས་སྐབས་སུ་འཕྲོད་བསྟེན་སྐོར་ལ་སྦྱོང་བརྡར་ཐོབ་པའི་སྐྱེ་གཡོག་མ་ཞིག་ཡོད་དགོས་རྒྱུ་

ནི་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན་འདུག ཝེད་ནམ་རྒྱལ་ཁབ་ནང་མངལ་སྦྲུམ་པའམ་བྱིས་པ་བཙའ་བའི་གནས་སྐབས་སུ་ཉིན་རེར་ཆ་སྙོམས་བུད་མེད་བདུན་

ནམ་ལྔ་ཙམ་རྐྱེན་ལམ་དུ་འགྲོ་ཡི་ཡོད། རྐྱེན་ལམ་དུ་འགྲོ་བའི་གྲངས་ཚད་མཐོ་ཤོས་ནི་ས་གནས་ཁུག་ཀྱོག་དང་རི་ཁུལ་དུ་འཚོ་སྡོད་བྱེད་པའི་གྲངས་ཉུང་

མི་རིགས་རྣམས་ཡིན་པ་དང་། ཕྱོགས་གཅིག་ནས་བཤད་ན་དེ་ནི་བྱིས་པ་བཙའ་སྐབས་ཉམས་མྱོང་ལྡན་པའི་རོགས་པ་མེད་པ་དང་འཕྲོད་བསྟེན་ལྟ་སྐྱོང་
བྱེད་མཁན་འདང་ངེས་མེད་པའི་རྐྱེན་གྱིས་ཡིན་འདུག་ལ། དེ་བཞིན་རིག་གཞུང་གི་བཀག་རྒྱ་ཡིས་ས་གནས་དེ་རིགས་སུ་བུད་མེད་མང་པོ་ཞིག་ལ་བྱིས་
པ་བཙའ་སྐབས་འཕྲོད་བསྟེན་ཞབས་ཞུའི་མཐུན་རྐྱེན་སྦྱོར་སྲོལ་མེད་པས་ཀྱང་ཡིན་འདུག

གནད་དོན་འདིའི་རིགས་སེལ་སླད། སྲིད་གཞུང་དང་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཐོག་ཡར་རྒྱས་གཏོང་བའི་ལས་རིགས་གཉེར་མཁན་ཚོས་ས་གནས་བུད་མེད་

ཚོར་གྲོང་གསེབ་ཁུལ་དུ་བྱིས་པ་བཙའ་སྐབས་རོགས་རམ་བྱེད་པར་སྦྱོར་བརྡར་སྤྲོད་པའི་ལས་གཞིར་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། སྐྱེ་གཡོག་མ་གསར་པ་

རྣམས་ཀྱིས་སྦྲུམ་མ་ཚོའི་སྐད་དང་། རིགས་གཞུང་། ཆོས་དད་བཅས་ཧ་གོ་རྒྱུ་ནི། ནད་པའི་ངོས་ནས་འཕྲོད་བསྟེན་སྨན་བཅོས་ལ་ངོས་ལེན་དང་ཡིད་ཆེས་
ཡོང་ཐབས་ཀྱི་གནད་འགག་གཙོ་བོ་ཞིག་ཡིན། གསར་དུ་སྐྱེ་གཡོག་མའི་སྦྱོང་བརྡར་ཐོབ་པའི་བུད་མེད་ཊེ་ལགས་ཀྱིས་ “ངའི་ལས་ཀས་བུད་མེད་ཚོའི་
འདོད་པ་སྐོང་ཐུབ་ཀྱི་འདུག ཁོ་ཚོས་ང་ལ་ཡིད་ཆེས་བྱེད་པར་རྒྱུ་མཚན་ཁ་ཤས་ཡོད་པ་རེད། དེ་ནི་ང་རང་གྲོང་གསེབ་འདིར་སྐྱེས་ནས་འཚར་ལོངས་

བྱུང་བས་དང་། ང་ཚོ་ཚང་མ་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀྱི་སྡེ་ཁག་གཅིག་ཡིན་པ། སྐད་གཅིག་ཡིན་པ་བཅས་ཀྱིས་རེད།” ཟེར། ཡིད་ཆེས་དེ་ལ་བརྟེན་ནས་ཁོ་
མོས་བུད་མེད་མང་པོ་ཞིག་ལ་འཕྲོད་བསྟེན་སྨན་བཅོས་སྣ་ཚོགས་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་ལ། སྔོན་ཆད་བུད་མེད་ཚོར་བྱིས་པ་བཙའ་སྐབས་སྨན་བཅོས་བྱེད་
སྲོལ་དེ་ཙམ་མེད་པའི་སྲོལ་རྒྱུན་གྱི་གོམས་གཤིས་ལས་ཐར་བར་ཡང་ནུས་པ་ཐོན་ཡོད།

(ཞིབ་འཇུག་གི་ཁུངས། མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་སློབ་གསོ་དང་། ཚན་རིག རིག་གཞུང་བཅས་ཀྱི་ལྷན་ཚོགས། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ལོ།)
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༣) མཐུན་རྐྱེན་བེད་སྤྱོད་ཆེ་རུ་གཏོང་བར་ཕན་པ།
སྲིད་གཞུང་གི་སློབ་གསོ་དང་དེ་མིན་གྱི་སློབ་གསོའི་ཁྱབ་ཁོངས་གཞན་དུ་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀྱི་སྐད་
ཡིག་སྤྱད་ཚེ་འགྲོ་སོང་ཆུང་ལ་གྲུབ་འབྲས་ཆེ་བ་ཡོང་གི་ཡོད། སྲིད་གཞུང་གིས་གཏན་འབེབས་བྱས་པའི་སྐད་
ཡིག་གམ་སྤྱི་སྤྱོད་སྐད་ཡིག་ཁོ་ན་སྤྱོད་པའི་སློབ་གསོའི་ལས་འཆར་གྱི་ལོ་རེའི་འགྲོ་སོང་ནི་ཕ་སྐད་ཐོག་སློབ་
གསོ་སྤྲོད་པའི་འགྲོ་སོང་ལས་ལྡབ་བརྒྱད་ཀྱིས་ཆུང་བ་ཡོད་ནའང་། གཞི་རིམ་འོག་མའི་ལོ་དྲུག་རིང་གི་འགྲོ་སོང་
གི་ཁྱོན་འབོར་ནི་ལྡབ་ཉི་ཤུ་རྩ་བདུན་ཙམ་གྱིས་ཆེ་བ་ཡོད། དེ་ནི་གཙོ་བོ་དུས་ལྟར་འཛིན་རིམ་འཕར་མ་ཐུབ་
པར་བསྐྱར་ལྡབ་བྱེད་པ་དང་སློབ་བྱོལ་བྱེད་པའི་གྲངས་ཚད་མཐོ་དྲགས་པས་ཡིན། དེ་བཞིན་མང་ཚོགས་ཚང་
མས་ཡག་པོ་གོ་མི་ཐུབ་པའི་སྐད་ཅིག་གི་ཐོག་སྲིད་གཞུང་གིས་གསར་འགྱུར་རྒྱང་སྲིང་བྱེད་པ་དེའང་དམིགས་
བསལ་གྱིས་ནུས་པ་ཆེ་བ་དང་འགྲོ་སོང་ཆུང་བ་ཞིག་ཡོང་གི་མེད། གནད་དོན་འདི་ལྟ་བུ་ལ་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་
ཀྱི་སྐད་ཡིག་སྤྱད་ཚེ། འགྲོ་སོང་ཆུང་བ་དང་སྤྱི་ཚོགས་ཁྱོན་ཡོངས་ལ་ཁྱབ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད།
༤) འབྲེལ་ལམ་དང་མང་ཚོགས་ལ་ཞབས་ཞུ་སྒྲུབ་པར་ཕན་པ།

འཕྲོད་བསྟེན་ལྟ་སྐྱོང་དང་། སྤྱི་ཚོགས་ཞབས་ཞུ། སློབ་གསོ། ལས་ཞུགས་ལམ་སྟོན། ཁྲིམས་ལུགས་སོགས་
མང་ཚོགས་ཆེད་ཞབས་ཞུ་སྒྲུབ་པའི་ལས་རིགས་ཁྲོད་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀྱི་སྐད་ཡིག་སྤྱད་ཚེ་ཞབས་ཞུ་དང་
འབྲེལ་ལམ་ཐད་ནུས་པ་ཆེ་བ་ཐོན་གྱི་ཡོད། འབྲེལ་ལམ་ནི་རང་གཞན་ཕྱོགས་གཉིས་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པ་ཞིག་
ཡིན་པས། སྲིད་གཞུང་གི་དབང་འཛིན་པ་ཚོས་མི་ཚང་མར་ཡུལ་དུས་གནས་བབ་གང་དུའང་སྲིད་གཞུང་གིས་
གཏན་འབེབས་བྱས་པའི་སྐད་ཡིག་ཁོ་ན་སྤྱོད་པའི་དགོས་འདུན་འདོན་མི་རུང་། མང་ཚོགས་ཁྲོད་སྐད་ཡིག་མི་
གཅིག་པ་ཚོར་ཡང་ཁྱབ་ཐུབ་པའི་ལས་ཀ་སྒྲུབ་དགོས། གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཚོར་ཁོ་རང་ཚོའི་སྐད་ཡིག་ཐོག་
ནས་འབྲེལ་འདྲིས་ཐུབ་པ་མ་བྱས་ཚེ། ཁོ་རང་ཚོའི་བསམ་པར་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་གྲལ་དུ་མ་བཅུག་པ་ལྟ་བུའི་ཚོར་བ་
སྐྱེ་ངེས་ཤིང་། གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀྱི་སྐད་ཡིག་ཐོག་ནས་འབྲེལ་འདྲིས་བྱས་པ་ན། མི་མང་པོ་ཞིག་ལ་ཐད་ཀར་
འབྲེལ་འདྲིས་བྱེད་ཐུབ་པ་མ་ཟད། ཁོ་ཚོའི་ངོས་ནས་ཀྱང་མཉམ་ཞུགས་གང་ལེགས་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད། སྐད་ཡིག་ནི་
འཕྲོད་བསྟེན་ཞབས་ཞུའི་བརྒྱུད་རིམ་དུ་འགོག་རྐྱེན་ཆེ་ཤོས་དེ་ཡིན་པས། ཁོ་ཚོའི་སྐད་ཡིག་སྤྱད་པ་ན་ཁོ་ཚོའི་
ཚེ་སྲོག་ཀྱང་སྐྱོབ་ཐུབ་པ་ཡོང་གི་ཡོད།
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གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀྱི་སྐད་ཡིག་གཙོ་བོར་བཟུང་ན་མི་ལ་བདེ་འཇགས་སྐྲུན་ཐུབ། (སོག་ཡུལ།)

སྤྱིར་སོག་ཡུལ་ནི་ཡར་རྒྱས་འགྲོ་མགྱོགས་ནའང་། སྐད་ཡིག་གི་ཆ་ནས་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་སུ་གྱུར་བ་རྣམས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ལ་འགྱུར་བ་

དེ་ཙམ་མེད་པར་རང་སོར་ལུས་ཡོད། གནད་དོན་འདིར་གཞིགས་ཏེ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༩ ལོར། སོག་ཡུལ་སྲིད་གཞུང་དང་། མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་སློབ་

གསོ་དང་། ཚན་རིག རིག་གཞུང་བཅས་ཀྱི་ལྷན་ཚོགས་དང་། མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་རྒྱལ་སྤྱིའི་བྱིས་པ་མྱུར་སྐྱོབ་ཀྱི་རོགས་དངུལ་ཚོགས་པ། མཉམ་

འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ཡར་རྒྱས་ལས་གཞིའི་ཚོགས་པ་བཅས་ཀྱི་ངོས་ནས་ཡུལ་དེའི་འབྲོག་པ་ཚུད་པའི་སྐད་ཡིག་གི་ཆ་ནས་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་སུ་གྱུར་
རིགས་དང་། གྲོང་གསེབ་གཉོད་ཆུང་རྣམས་རང་ཁ་རང་གསོ་དང་ཡུན་དུ་བདེ་འཇགས་ཡོང་ཐབས་སུ་ལས་འཆར་ཞིག་འགོ་འཛུགས་བྱས་ཡོད།

གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀྱི་སློབ་གསོ་དང་། འཕྲོད་བསྟེན་གོ་རྟོགས། ལག་ཤེས་སྦྱོང་བརྡར་བཅས་ཡར་རྒྱས་གཏོང་བའི་ལས་གཞི་རིམ་པར་སྤེལ་

ཐུབ་པར་ས་གནས་ཀྱི་སྐད་ཡིག་ནི་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན། ས་གནས་ཀྱི་སྐད་ཡིག་ཐོག་རྒྱང་སྲིང་བྱེད་པའི་རླུང་འཕྲིན་དང་བརྙན་འཕྲིན་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་

བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ལ། དེ་ལ་བརྟེན་ནས་དཔལ་འབྱོར་དང་། འཕྲོད་བསྟེན། སློབ་གསོ་སོགས་གནས་ཚུལ་གཞན་མཁོ་སྤྲོད་ཡོང་བར་ཕན་ཐོག་གི་ཡོད། ཚོང་ལས་
གཉེར་བའི་གོ་སྐབས་དང་། ལག་ཤེས་སྦྱོང་བརྡར། བྱིས་པ་དང་དར་མའི་སློབ་གསོ་སོགས་ཀྱི་ཁྲོད་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀྱི་སྐད་ཡིག་ལ་ངོས་འཛིན་དང་
རྒྱབ་སྐྱོར་ཆེ་རུ་བཏང་ཡོད། ལས་འཆར་འདིའི་དམིགས་ཡུལ་ནི་སོག་ཡུལ་གྱི་ད་ལྟ་དང་མ་འོངས་པའི་སྲིད་ཇུས་འདིང་བ་དང་ལག་ལེན་བསྟར་ཕྱོགས་
བཅས་ནི་སྟོང་ལོའི་ཡར་རྒྱས་ལས་གཞིའི་དམིགས་སྒོ་ MDGs དང་ཁྱད་པར་དུ་སྟོང་ལོའི་ཡར་རྒྱས་ལས་གཞིའི་དམིགས་སྒོའི་དོན་ཚན་བདུན་པ་དང་
མཐུན་པ་ཡོང་བ་བྱ་རྒྱུ་དེ་ཡིན་ལ། ས་གནས་ཀྱི་སྐད་ཡིག་གཙོ་བོར་འཛིན་པ་དེས་སྲིད་ཇུས་འདིང་མཁན་ཚོར་ཕན་ཐོག་ཆེན་པོ་ཡོང་རེ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།
(ཞིབ་འཇུག་གི་ཁུངས། མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་སློབ་གསོ་དང་། ཚན་རིག རིག་གཞུང་བཅས་ཀྱི་ལྷན་ཚོགས། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ལོ།)

༥) བརྟན་ལྷིང་ཡོང་བ་དང་རྩོད་རྙོག་མི་འབྱུང་བར་ཕན་པ།
རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་གི་ནང་ཅི་ཙམ་གྱིས་སྐད་ཡིག་གི་ཐོབ་ཐང་ཆེ་བ་ཡོད་ན་དེ་ཙམ་གྱིས་དེའི་མངའ་ཁོངས་
ཀྱི་མི་རིགས་ཕན་ཚུན་འཁོན་འཛིན་དང་རྩོད་རྙོང་ཆུང་བ་ཡོད། དེར་བརྟེན་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀྱི་སྐད་ཡིག་
སྤྱད་ཚེ་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་རྣམས་སྤྱི་ཚོགས་ནང་མཉམ་ཞུགས་མང་བ་བྱེད་པ་དང་། མཐོང་རྒྱུ་གོ་རྒྱུ་ཡོད་པ།
ཁོ་ཚོར་ལས་ཀའི་གོ་སྐབས་རག་པ་སོགས་ལ་ཕན་གྱི་ཡོད། དེས་རྒྱལ་ཁབ་ནང་མཐུན་སྒྲིལ་དང་བརྟན་ལྷིང་ཡོང་
བར་ཕན་གྱི་ཡོད། དེ་མིན་སྲིད་གཞུང་གིས་གཏན་འབེབས་བྱས་པའི་སྐད་ཡིག་ཁོ་ན་མ་གཏོགས་མི་སྤྱོད་པ་དེ་ནི།
གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ལ་རྒོལ་གྱི་ཡོད་ལ། དེ་ལ་བརྟེན་ནས་དྲག་སྤྱོད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་འབྱུང་གི་ཡོད། འདི་ནི་རྩོད་
རྙོག་སྔོན་འགོག་ཆེད་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀྱི་སྐད་ཡིག་འགན་ལེན་སྐོར་ལ་ནོར་ཝེའི་རྒྱལ་ས་ཨོ་སུ་ལོ་རུ་ཡུ་
རོབ་བདེ་འཇགས་དང་མཉམ་འབྲེལ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་འགྲེལ་བརྗོད་ཡིག་ཆ་འཇོག་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གཅིག་
ཆགས་ཡོད།
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“རྩོད་རྙོག་རིགས་མ་བྱུང་གོང་ནས། གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་རྩ་
ཁྲིམས་སུ་འཁོད་དེ། འོས་འདེམས་དང་། ཁྲིམས་ལུགས། སློབ་གསོའི་ལམ་ལུགས་
བཅས་ཀྱི་ཁྲོད་ལག་བསྟར་ཚུལ་བཞིན་བྱས་ཚེ། རྩོད་རྙོག་རིགས་གཏན་ནས་མི་
འབྱུང་བའི་གོ་སྐབས་ཡོད་ངེས།”

ཁུངས། མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་སློབ་གསོ་དང་། ཚན་རིག རིག་གཞུང་བཅས་ཀྱི་ལྷན་ཚོགས།
(ཕྱི་ལོ་༢༠༠༧)

༦) སྐད་དང་རིག་གཞུང་སྣ་ཚོགས་གནས་ཐབས་ལ་ཕན་པ།
འཛམ་གླིང་ནང་སྐད་ཡིག་མི་འདྲ་བ་སྣ་ཚོགས་ཡོད་པའི་ངོ་བོ་ཡལ་འགྲོ་བ་ནི། འགྲོ་བ་མིའི་རིགས་ཀྱི་
གཅེས་ནོར་མེད་པར་འགྱུར་འགྲོ་བའི་རྟགས་མཚན་ཡིན། རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གིས་སྲིད་གཞུང་གིས་གཏན་འབེབས་
བྱས་པའི་སྐད་ཡིག་གཅིག་ཁོ་ནའམ་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཐོག་དར་ཁྱབ་ཆེ་བའི་སྐད་ཡིག་ཁ་ཤས་ཤིག་ཁོ་ན་ལ་འདོད་མོས་
བྱེད་པ་ཙམ་མིན་པར། ཐབས་ཤེས་གང་ཡོད་ཀྱིས་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀྱི་སྐད་ཡིག་ལྟ་བུའི་ངོ་བོ་མཚོན་བྱེད་ཀྱི་
གྲུབ་ཆ་གལ་ཆེན་རིགས་ལ་གདེང་འཇོག་བྱེད་དགོས་ལ། དེ་རིགས་དར་སྤེལ་དང་། རྒྱུན་སྐྱོང་། ཡར་རྒྱས་བཅས་
ཡོང་ཆེད་ལེགས་ཕྱོགས་ནས་གོམ་པ་རིམ་སྤོ་བྱ་དགོས། སྐད་ཡིག་མི་འདྲ་བ་སྣ་ཚོགས་ཡོད་པའི་ངོ་བོ་གནས་
ཐབས་ལ་མཐུན་འགྱུར་བྱེད་པ་ནི། སྤྱི་ཚོགས་འཆམ་མཐུན་ཡོང་བའི་དན་རྟགས་ཡིན་ལ། དེ་ནི་རང་ལྟ་མཆོག་
འཛིན་དང་རིགས་ཞེན་གྱི་དཀའ་རྙོག་སེལ་ཐབས་གཙོ་བོ་ཞིག་ཀྱང་ཡིན། སྐད་ཡིག་གི་ཐོབ་ཐང་དང་ལེན་བྱེད་
པ་ནི། ཆོས་ལུགས་དང་རིག་གཞུང་སྣ་ཚོགས་མཉམ་གནས་ཡོང་ཐབས་ཀྱི་མངོན་རྟགས་གསལ་པོ་ཞིག་ཡིན་ལ།
དེ་ནི་སྣ་མིན་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་རིང་བཞིན་ལ་བརྩི་འཇོག་ཡོང་བའི་རྨང་གཞི་སྲ་བརྟན་སྐྲུན་པའང་ཡིན།
“སྐད་ཡིག་ནི་འཆམ་མཐུན་མཉམ་གནས་ཡོང་ཐབས་ཀྱི་རྩ་བ་ཡིན། སྐད་
ཡིག་ནི་མིའི་རིགས་ཀྱི་ལས་གཞི་གང་ཞིག་རྩོམ་པ་དང་། རང་ཉིད་ཀྱི་བསམ་ཚོར་
བརྗོད་པ། ངོ་བོ་བཅས་མཚོན་བྱེད་གཙོ་བོ་དེ་ཡིན། མི་ཚོར་རང་དབང་དུ་སོ་སོའི་
སྐད་ཡིག་སྤྱོད་འཇུག་རྒྱུ་གལ་ཆེན་དུ་བཟུང་ཚེ། ཕུགས་འཕེར་བའི་གྲུབ་འབྲས་སོན་
ཐབས་ཀྱི་ཡར་རྒྱས་ལས་གཞིའི་ནང་དངོས་སུ་མཉམ་ཞུགས་ཡོང་བར་ཕན་ནུས་ཆེན་
པོ་ཐོན་ངེས།”
ཁུངས། རྩོད་རྙོག་སེལ་ཐབས་ཀྱི་སྙིང་པོ། རྒྱལ་སྤྱིའི་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་།
(ཕྱི་ལོ་༢༠༠༧)

ས་བཅད་གསུམ་པ། སྐད་ཡིག་གི་གནད་དོན་ཐད་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གཞི་རྩར་འཛིན་པའི་བསམ་བློ་དང་ལག་ལེན།

	སྐད་ཡིག་གི་གནད་དོན་ཐད་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གཞི་རྩར་འཛིན་ཐབས་དེ་ནི། ངོས་འཛིན་དང་།
ལག་ལེན། ཡར་རྒྱས་བཅས་ཀྱི་ཐབས་ལམ་བརྒྱུད་སྲིད་གཞུང་གི་དབང་འཛིན་པ་ཚོས་ལས་འགན་དང་མཉམ་
བསྒྲུབ་ཡོང་ཐབས་ཤིག་ཏུ་བསྒྱུར་ཆོག ཁྲིམས་ལུགས་དང་། སྲིད་ཇུས། ལག་བསྟར་བཅས་ཀྱི་ཁྲོད་སྐད་ཡིག་གི་
ཐོབ་ཐང་ནི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་སྒྲོམ་གཞིར་གཏོགས་པར་ངོས་འཛིན་དགོས། དཔེར་ན། དབང་འཛིན་པ་
ཚོས་ཐོབ་ཐང་འདི་དག་རང་ཉིད་ཀྱི་བྱ་བ་དང་སྤྱོད་ལམ་ཁྲོད་ཡ་མ་བྲལ་བ་ཞིག་ཅིས་ཀྱང་བྱ་དགོས་ལ། དེ་
འབྲེལ་གྱི་དཀའ་ངལ་ཡོད་པའི་ཡུལ་གང་དུའང་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་བྱ་དགོས།
སྐད་ཡིག་གི་ཐོབ་ཐང་ལག་བསྟར་ཐད་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གཞི་རྩར་འཛིན་རྒྱུ་གལ་ཆེན་ཡིན་དོན་ནི།

•
དེས་ས་གནས་དང་། རྒྱལ་ཁབ། རྒྱལ་སྤྱིའི་ཁྱོན་བཅས་སུ་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་སྲུང་སྐྱོབ་དང་དར་སྤེལ་
ཡོང་ཐབས་ཀྱི་ཁྲིམས་ལུགས་དང་། བྱེད་ཐབས། ཞིབ་འཇུག ལག་བསྟར་བཅས་ཡར་རྒྱས་གཏོང་གི་ཡོད། སྐད་
ཡིག་གི་ཐོབ་ཐང་ནི་དམིགས་བསལ་བ་ཞིག་དང་། ཁྱད་པར་བ་ཞིག ཡང་ན་རྒྱུན་གཏན་མ་ཡིན་པ་ཞིག་ཡིན་
ཚུལ་འགྲེལ་བརྗོད་བྱས་ཚེ། གོ་ནོར་སྐྱེ་བ་དང་། དགག་པ་རྒྱག་པ། དང་ལེན་མི་བྱེད་པ་སོགས་ཡོང་སྲིད། དེ་བས་
སྐད་ཡིག་གི་ཐོབ་ཐང་རྣམས་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་སྒྲོམ་གཞིའི་ནང་བཅུག་སྟེ་གསལ་འདོན་བྱས་ཚེ། སྐད་
ཡིག་གི་གནད་དོན་དེ་རྒྱལ་སྤྱིའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་ཁྲིམས་ལུགས་དང་། རྒྱལ་ཁབ་སོ་སོའི་ནང་ཁུལ་གྱི་
ཁྲིམས་ལུགས་ལ་མཐུན་སྦྱོར་བྱ་ཐབས་ཡོང་རེ་ཆེན་པོ་ཡོད།

•
དེས་སྐད་ཡིག་དང་འབྲེལ་བའི་སྲིད་ཇུས་སྣ་ཚོགས་ལ་ལམ་སྟོན་དང་རྒྱ་ཆེ་རུ་གཏོང་བར་ཕན་པའི་འགྲོ་
བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་སྣང་ཚུལ་བསྐྲུན་ཐུབ། རྒྱལ་ཁབ་ཕན་ཚུན་བར་ཉམས་མྱོང་སྤེལ་རེས་དང་ཤེས་བྱ་བརྗེ་རེས་
ཀྱིས་ལག་ལེན་བསྟར་ཕྱོགས་ཀྱི་ལེགས་ཆ་རྣམས་ལས་དཔེ་ལེན་རེས་ཡོང་ཐུབ་ལ། དེས་སྐད་ཡིག་གི་ཐོབ་ཐང་ནི་
ཁྲིམས་ལུགས་དང་། སྲིད་ཇུས། བརྒྱུད་རིམ་བཅས་ལག་བསྟར་སྐབས་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཁྲིམས་ལུགས་དང་ཚད་གཞིར་
མཐུན་པའི་ཆ་རྐྱེན་དུ་བསྒྱུར་བར་ནུས་པ་ཐོན་གྱི་ཡོད།
•
དེས་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཚད་གཞི་དང་མི་མཐུན་པའི་སྐད་ཡིག་གི་སྲིད་ཇུས་རིགས་ངོས་འཛིན་དང་། རྒྱལ་ཁབ་
ཅིག་གི་མི་འབོར་གྱི་གྲུབ་ཆ་གལ་ཆེན་ཞིག་སྣང་མེད་དུ་འདོར་བའམ་ཐ་ན་རྩོད་རྙོག་རིགས་འབྱུང་གཞིར་གྱུར་
བའི་སྲིད་ཇུས་དེ་རིགས་ཉུང་དུ་གཏོང་ཐབས་ལ་ཕན་ཐོག སྐད་ཡིག་གི་གནད་དོན་ཐད་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་
ལག་ལེན་མཐིལ་ཕྱིན་པ་ཞིག་ཡོད་ཚེ། དེས་གནད་དོན་གལ་ཆེན་དང་ཤུགས་རྐྱེན་མི་ལེགས་པའི་རིགས་ངོས་
འཛིན་དང་ནོར་འཛོལ་རིགས་ལེགས་བཅོས་བྱ་བར་ཡང་ཕན་ངེས།
•	སྐད་ཡིག་དང་འབྲེལ་བའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་ཁྱབ་ཁོངས་གཙོ་བོ་བཞི་ཡོད།
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ཆེ་མཐོང་།
འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ཡོངས་ཁྱབ་གསལ་བསྒྲགས་ཀྱི་དོན་ཚན་དང་པོའི་ནང་། འགྲོ་བ་མི་ཚང་མར་སྐྱེ་
བའི་རང་དབང་དང་། ཆེ་མཐོང་དང་ཐོབ་ཐང་འདྲ་མཉམ་ཡོད་ཚུལ་འཁོད་ཡོད་ལ། འདི་ནི་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཁྲིམས་
ལུགས་ཀྱི་རྩ་འཛིན་ཡིན། མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱིས་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་སྐོར་ལ་ཡོངས་ཁྱབ་གསལ་
བསྒྲགས་སྤེལ་བའི་ནང་། སྲིད་གཞུང་གི་འཛིན་སྐྱོང་ཡག་པོ་ཞིག་ཡིན་ཚེ། དེས་ཁྲིམས་ལུགས་དང་། འཛིན་སྐྱོང་།
མངའ་ཁོངས་བཅས་སུ་ཆེ་མཐོང་དང་ཐོབ་ཐང་འདྲ་མཉམ་སྒོས་ཞི་བདེ་དང་འཆམ་མཐུན་ཡོང་བར་བྱ་ངེས། དེ་
ལྟར་ན་ཚོ་བ་དང་སྡེ་ཁག་མི་འདྲ་བའི་རིགས་མཉམ་གནས་དང་སོ་སོས་རང་ཉིད་ཀྱི་ངོ་བོ་སྲུང་སྐྱོབ་དང་ཡར་
རྒྱས་གཏོང་ཐུབ་པ་ཡོང་ངེས། གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀྱི་རེ་འདོད་སྐོང་བ་དང་ཐོབ་ཐང་ལ་འགན་ལེན་བྱེད་པ་ནི་
མི་ཚང་མའི་ཆེ་མཐོང་དང་འདྲ་མཉམ་ལ་བརྩི་སྲུང་བྱས་པ་ཡིན་ལ། དེས་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་ལས་གཞིའི་ནང་གྲངས་
ཉུང་མི་རིགས་རྣམས་མཉམ་ཞུགས་ཡོང་བར་ནུས་པ་ཐོན་པ་དང་། ཕྱི་ནང་གི་སྤྱི་ཚོགས་ཚང་མའི་འཆམ་མཐུན་
མེད་པའི་རྣམ་པ་ཉུང་དུ་གཏོང་ཐུབ།

རང་དབང་།
	སྐད་ཡིག་ཐོབ་ཐང་གི་གལ་གནད་ཆེ་ཤོས་ཀྱི་ཆ་གཅིག་ནི་མི་སྒེར་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པ་དེ་ཡིན་ལ། མི་
སྒེར་དང་འབྲེལ་བའི་ཐད་རྒྱལ་སྤྱིའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་ཁྲིམས་ལུགས་ནང་མི་སྒེར་གྱི་སྐད་ཡིག་གི་རང་
དབང་གཏན་འབེབས་བྱས་ཡོད། འདིའི་ཁོངས་སུ་མི་སྒེར་གྱི་ཚོང་ལས་དང་གསར་འགྱུར་ལས་རིགས། སྤྱི་
དམངས་ཀྱི་ཚོགས་སྡེ་དང་སྒེར་གྱི་ཚོགས་པ། གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀྱི་སྐད་ཡིག་སྤྱོད་པའི་སྒེར་གྱི་གར་སྟེགས་
བསྐྲུན་པ། སྒེར་ངོས་ནས་སྲིད་དོན་ལས་རིགས་དང་ལས་རིམ་སྣ་ཚོགས་ལ་ཞུགས་པ། སྒེར་གྱི་དཔར་བསྐྲུན། ཐ་
ན་སྒེར་གྱི་མིང་སྐད་ཡིག་གང་ཞིག་གི་ཐོག་འབྲི་བ་སོགས་ཚུད་ཀྱི་ཡོད། སྒེར་གྱི་སློབ་གསོའི་ལས་རིགས་ནང་
སློབ་ཁྲིད་བྱེད་པ་དང་། གསར་འགྱུར་རྒྱང་སྲིང་བྱེད་པར་སྤྱོད་པ་ལྟ་བུའི་སྒེར་གྱི་ལས་རིགས་ཚང་མའི་ནང་སྐད་
ཡིག་སྤྱོད་པ་ནི་སྐད་ཡིག་གི་ཐོབ་ཐང་དང་འབྲེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད། སྤྱི་ཚོགས་ལ་བརྡབ་གསིག་གཏོང་བའམ།
མང་ཚོགས་ཀྱི་འཕྲོད་བསྟེན་ལ་དོ་ཕོག་གཏོང་བ། ཡང་ན། ཡ་རབས་ལུགས་དང་འགལ་བའམ། འཁོན་འཛིན་གྱི་
བསམ་བློའི་རྒྱུད་སྐུལ་དུ་གྱུར་བ་ལྟ་བུའི་ཁྲིམས་འགལ་གྱི་གནས་སྟངས་དམིགས་བསལ་བ་ཞིག་མིན་ཚེ། སྤྱིར་
བཏང་གི་སྐད་ཆ་བཤད་པ་དང་། སྨྲ་བརྗོད་རང་དབང་། མི་སོ་སོའི་སྐད་ཡིག་གི་འདེམས་ཀ་བཅས་ལ་ཚོད་
འཛིན་བྱ་མི་རུང་། སྐད་ཡིག་གི་ཆ་ནས་གྲངས་ཉུང་དུ་གྱུར་རིགས་ལ་གྲངས་ཉུང་ཡིན་པར་དམིགས་ཏེ་ཆེད་དུ་
ཐུབ་ཚོད་དང་འཇིགས་སྐུལ་སོགས་གཏན་ནས་བྱ་མི་ཆོག དེར་བརྟེན་དབང་འཛིན་པ་ཚོས་སྐད་ཡིག་གི་ཆ་ནས་
གྲངས་ཉུང་དུ་གྱུར་རིགས་ལ་སྤྱི་ཚོགས་དྲ་ལམ་ཚུད་པའི་འཁོན་འཛིན་དང་ཕྱོགས་འཛིན་གྱིས་དོ་ཕོག་མི་འབྱུང་
ཆེད་སྲུང་སྐྱོབ་བྱ་དགོས།
གནས་སྟངས་མི་འདྲ་བ་སོ་སོར་གཞིགས་ཏེ་བྱེ་བྲག་གི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་ཁྱབ་ཁོངས་སོ་སོར་
འབྲེལ་སྦྱོར་བྱ་དགོས། དཔེར་ན། ཚོགས་མཆོད་སྨོན་ལམ་ཞིག་གི་ཆེད་སྤྱོད་པའི་སྐད་ཡིག་ནི་ཆོས་དད་རང་
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དབང་གི་གནད་དོན་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པ་ལྟ་བུའོ།། སྤྱིར་བཏང་སྐད་ཡིག་གི་རང་དབང་ནི་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཁྲིམས་
ལུགས་ནང་སྐད་ཡིག་གི་ཐོབ་ཐང་གཙོ་བོ་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། གཤམ་འཁོད་རྒྱལ་སྤྱིའི་འགྲོ་བ་མིའི་
ཐོབ་ཐང་གི་ཆིངས་ཡིག་ནང་གསལ་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཁྲིམས་ལུགས་ཀྱི་འགན་འཁྲི་ཁག་ལ་གཞི་འཛིན་གྱི་ཡོད།
•
སྨྲ་བརྗོད་རང་དབང་དང་། ཚོགས་ཞུགས་བྱ་མིན་རང་དབང་། ཆོས་དད་རང་དབང་།
•
སྒེར་གྱི་འཚོ་གནས་ཐོབ་ཐང་།
•
གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་ཕར་ཚུར་སོ་སོའི་ཕ་སྐད་སྤྱོད་པའི་ཐོབ་ཐང་།
•
དབྱེ་འབྱེད་རིགས་བཀག་འགོག་བྱེད་པ།

དབྱེ་འབྱེད་མེད་པའི་འདྲ་མཉམ་གྱི་ཐོབ་ཐང་ནི་སྒེར་གྱི་ལས་རིགས་གཅིག་པུ་ལ་ཁྱབ་པ་ཙམ་མིན་པར།
སྒེར་ངོས་ནས་སྐད་ཡིག་གང་ཞིག་ལ་དགའ་མོས་བྱེད་པ་དང་སྐད་ཡིག་གང་ཞིག་འདེམས་ཀ་བྱེད་པའི་སྐད་
ཡིག་གི་སྲིད་ཇུས་སམ་ཁྲིམས་ལུགས་ལའང་འབྲེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད།
	སྐད་ཡིག་བཀོལ་སྤྱོད་དང་འབྲེལ་བའི་མི་སྒེར་གྱི་རང་དབང་ནི། རང་དབང་དང་། འཆམ་མཐུན། མང་
གཙོ་བཅས་ལྡན་པའི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་གཙོ་བོ་ཞིག་ཡིན། སློབ་གསོ་དང་། ཁྱིམ་ཚང་། མི་སྒེར་གྱི་མིང་དང་།
ས་གནས་ཀྱི་མིང་། སྒེར་གྱི་དཔར་བསྐྲུན་བདག་དབང་། གློག་འཕྲིན། གཞས། རིག་གཞུང་གི་དུས་ཆེན། ཆོས་
ལུགས་ཀྱི་དུས་ཆེན། ཚོང་ལས། སྲིད་དོན་ལས་རིགས་སོགས་མི་སྒེར་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་རིགས་ཚང་མ་མི་
སྒེར་གྱི་སྐད་ཡིག་གི་རང་དབང་དང་འབྲེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད།

འདྲ་མཉམ་དང་དབྱེ་འབྱེད་མེད་པ།
མི་ཚང་མར་སྐད་ཡིག་དང་འབྲེལ་བའི་དབྱེ་འབྱེད་མི་ཡོང་ཆེད་འདྲ་མཉམ་དང་སྲུང་སྐྱོབས་ཀྱི་འགན་
ལེན་ཡོད། དེའི་དོན་ནི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་དག་མེད་པར་གང་འདོད་དུ་མི་སྒེར་གྱི་སྐད་ཡིག་གི་འདེམས་ཀ་འཕྲོག་
པ་ནི་ཁྲིམས་འགལ་གྱི་དབྱེ་འབྱེད་ཡིན་པར་བརྗོད་ཀྱི་ཡོད་ལ། དེ་ནི་སྐད་ཡིག་གང་རུང་གཉིས་བར་ལྟ་སྟངས་མི་
འདྲ་བ་འཛིན་པ་སྟེ། སྲིད་གཞུང་གིས་གཏན་འབེབས་བྱས་པའི་སྐད་ཡིག་དག་གི་བར་རམ། ཡང་ན། སྲིད་གཞུང་
གིས་གཏན་འབེབས་བྱས་པའི་སྐད་ཡིག་དང་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀྱི་སྐད་ཡིག་བར་ལྟ་ཚུལ་མི་འདྲ་བ་འཛིན་པ་
སོགས་ལ་གོ། སྲིད་གཞུང་གི་ལས་རིགས་ཁྲོད་དབང་འཛིན་པ་ཚོས་ངེས་པར་དུ་འདྲ་མཉམ་གྱི་ཐོབ་ཐང་དང་།
གཞུང་འབྲེལ་གྱི་ལས་ཀ་དང་། ཁྲིམས་ཞིབ། དངུལ་ཁང་། སློབ་གསོ། མི་སེར་གྱི་ཐོབ་ཐང་བཅས་སུ་སྐད་ཡིག་གི་
དབྱེ་འབྱེད་མི་ཆོག་པའི་ཁྲིམས་སྒྲིག་ལ་སྲུང་བརྩི་བྱེད་དགོས།
སྤྱི་དམངས་དང་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་ལྟ་བུའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཁྲིམས་ཡིག་དང་། རིགས་རུས་དབྱེ་འབྱེད་
འགོག་པའི་ཁྲིམས་ཡིག དེ་བཞིན་སྐད་ཡིག་དང་སློབ་གསོའི་རྩ་འཛིན་དང་། མི་རིགས་དང་ཆོས་ལུགས་སྐད་
ཡིག་བཅས་ཀྱི་ཆ་ནས་གྲངས་ཉུང་དུ་གྱུར་རིགས་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་བསྒྲགས་ཡིག་ལག་བསྟར་བྱེད་སྟངས་སྐོར་ལ་
མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀྱི་གནད་དོན་གླེང་བའི་ཚོགས་ཆེན་སྐབས་ཀྱི་འགྲེལ་བཤད་
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ལྟ་བུའི་ལམ་སྟོན་ཡིག་ཆ་ཁག་ཏུ་གསལ་བའི་དབྱེ་འབྱེད་རིགས་བཀག་འགོག་བྱེད་པའི་ནང་། རྒྱུ་མཚན་མེད་
པར་གང་འདོད་དུ་སྐད་ཡིག་གི་ཆ་ནས་དབྱེ་འབྱེད་བྱེད་པ་འགོག་ཐབས་ལེགས་ཤོས་ནི། སྲིད་གཞུང་གིས་རྒྱ་ཆེ་
ས་ནས་ཁྲིམས་ལུགས་དང་། སྲིད་ཇུས། ལག་བསྟར་བཅས་ཀྱི་ཁྲོད་ལག་ལེན་ཚུལ་བཞིན་ཡོང་བ་བྱ་རྒྱུ་དེ་ཡིན་
ཚུལ་འཁོད་ཡོད།
	སྐད་ཡིག་གི་ཆ་ནས་དབྱེ་འབྱེད་བྱ་མི་རུང་བ་དང་དེ་བཞིན་འདྲ་མཉམ་གཞི་རྩར་འཛིན་པའི་ཁྲིམས་
ཡིག་ཚང་མས་སྲིད་གཞུང་ངོས་ནས་སྐད་ཡིག་གི་འདེམས་ཀ་ཚུལ་བཞིན་སྤྲོད་པའི་འགན་ཁུར་སྒྲུབ་པར་སྐུལ་
འདེད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། འདི་ཡིས་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་གིས་སྤྱི་སྤྱོད་སྐད་ཡིག་ཐག་གཅོད་བྱེད་པའི་ནུས་པ་ལ་ཤུགས་རྐྱེན་
གང་ཡང་ཐེབས་ཀྱི་མེད། འོན་ཀྱང་འདི་ནི་སྐད་ཡིག་གི་སྲིད་ཇུས་དང་། སྐད་ཡིག་འདེམས་ཀ སྐད་ཡིག་ལ་ཚོད་
འཛིན་བཅས་གང་འདྲ་ཞིག་ཡིན་ཡང་རྒྱལ་སྤྱིའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལ་བརྩི་སྲུང་བྱེད་པའི་འགན་ཁུར་དང་
འབྲེལ་བ་ཡོད་པ་ཞིག་ཡིན། འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་ལམ་ནས་དཀའ་རྙོག་སེལ་ཐབས་འདིས་མི་དང་མི་ཕན་
ཚུན་བར་ལྟ་ཚུལ་འཛིན་སྟངས་མི་འདྲ་བ་གཙོ་བོར་འཛིན་པ་ལས་སྐད་ཡིག་གཙོ་བོར་འཛིན་གྱི་མེད། དེར་
བརྟེན་མི་སྒེར་ལ་ཕོག་ཐུག་འབྱུང་བ་འདིར་སྲིད་གཞུང་གི་དབང་ཆ་དང་སྲིད་གཞུང་གི་བྱ་སྤྱོད་རིམ་པ་མཐའ་
དག་ཏུ་སྲིད་ཇུས་དང་ལས་རིགས་ཁྲོད་སྐད་ཡིག་གི་འདེམས་ཀ་ཚུལ་བཞིན་ཡོང་གི་ཡོད་མེད་ལ་ཞིབ་འཇུག་བྱ་
དགོས། དེ་ཚུལ་བཞིན་ཡོང་གི་ཡོད་མེད་ཐག་གཅོད་བྱེད་ཐབས་ནི་ས་གནས་སོ་སོའི་གནས་བབས་ལ་གཞིགས་
ཏེ་ལག་ལེན་བྱེད་སྐབས་གཞུང་གི་ལས་རིགས་དང་འབྲེལ་བའི་སྐད་ཡིག་གི་གནས་ཚུལ་ཐད་འདྲ་མཉམ་ཡོད་
མེད་གཙོ་བོར་འཛིན་རྒྱུ་དེ་ཡིན།
	སྐད་ཡིག་གི་ཆ་ནས་གྱོང་སྤྲོད་པ་དང་། སྐད་ཡིག་གི་ཆ་ནས་གྲལ་ནས་ཕུད་པ། སྐད་ཡིག་གི་ཆ་ནས་
དྲང་པོ་བྱེད་མིན་བཅས་ནི་སྲིད་གཞུང་གི་ལས་རིགས་དང་ལས་རིགས་གཞན་དག་ཁྲོད་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀྱི་
སྐད་ཡིག་སྤྱོད་པར་འདྲ་མཉམ་ཡོང་གི་ཡོད་མེད་ཀྱི་གཞི་འཛིན་ས་གཙོ་བོ་ཡིན། མང་ཚོགས་ལ་འབྲེལ་འདྲིས་
བྱེད་པ་དང་གནས་ཚུལ་བརྗེ་རེས་བྱེད་པའི་བརྒྱུད་རིམ་ཁྲོད་སྲིད་གཞུང་གི་དབང་འཛིན་པ་ཚོས་གྲངས་ཉུང་མི་
རིགས་ཀྱི་སྐད་ཡིག་སྤྱད་ཚེ། གྲུབ་འབྲས་དང་ནུས་པ་ཆེ་བ་ཐོན་གྱི་ཡོད། ལས་ཞུགས་དང་དཔལ་འབྱོར་གྱི་གོ་
སྐབས་ཐད་ལའང་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀྱི་སྐད་ཡིག་སྤྱད་ན་ཕན་ནུས་ཆེ་བ་ཐོན་གྱི་ཡོད། མང་ཚོགས་ཀྱི་འཕྲོད་
བསྟེན་ལྟ་བུ་གལ་གནད་ཧ་ཅང་ཆེ་བའི་ལས་རིགས་ཁྲོད་ཞབས་ཞུ་སྒྲུབ་སྐབས་མང་ཚོགས་གང་དེའི་སྐད་ཡིག་
སྤྱད་ཚེ་ལས་རིགས་ཐད་ནུས་པ་ཆེ་བ་ཐོན་གྱི་ཡོད། དེ་བཞིན་མང་ཚོགས་ལ་གསར་འགྱུར་ཞིག་བཤད་ནའང་
མང་ཚོགས་དེའི་སྐད་ཡིག་ཐོག་བཤད་ཚེ་གནས་ཚུལ་གསལ་པོར་རྟོགས་པར་ཕན་གྱི་ཡོད། གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་
ལ་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀྱི་སྐད་ཡིག་ཐོག་སློབ་གསོ་སྤྲད་ཚེ་དེའི་ཁྱབ་ཁོངས་ཁྱོན་ཡོངས་ལ་ཁྱབ་ཐུབ་པའི་ནུས་
པ་ཐོན་གྱི་ཡོད། འཛམ་གླིང་དངུལ་ཁང་དང་། མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་སློབ་གསོ་དང་། ཚན་རིག རིག་
གཞུང་ལྷན་ཚོགས། མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་རྒྱལ་སྤྱིའི་བྱིས་པ་མྱུར་སྐྱོབ་ཀྱི་རོགས་དངུལ་ཚོགས་པ་བཅས་
ཀྱི་ངོས་ནས་ཞིབ་འཇུག་བྱས་པ་ལྟར་ན། གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀྱི་སྐད་ཡིག་དང་སྲིད་གཞུང་གིས་གཏན་འབེབས་
བྱས་པའི་སྤྱི་སྤྱོད་སྐད་ཡིག་གཉིས་ཚད་དང་རན་པོར་མཉམ་སྤྱོད་བྱས་ཏེ་སློབ་ཁྲིད་གང་ལེགས་བྱས་ཚེ། ༡)
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ཕུགས་ལ་འགྲོ་སོང་ཆུང་བ་དང་། ༢) སློབ་གྲྭ་འགྲིམ་མཚམས་འཇོག་པ་དང་འཛིན་རིམ་འཕར་མི་ཐུབ་པར་ཡང་
ནས་བསྐྱར་དུ་ལུས་པའི་གྲངས་ཚད་ཉུང་དུ་གཏོང་ཐུབ་པ། ༣) སློབ་ཕྲུག་སྤྱིའི་སློབ་སྦྱོང་གི་གྲུབ་འབྲས་ཡག་ཏུ་
འགྲོ་བ་དང་ཁྱད་པར་དུ་སློབ་མ་བུ་མོ་ཚོའི་སློབ་སྦྱོང་གི་འབྲས་བུ་མངོན་གསལ་དོད་པོས་ཡག་ཏུ་འགྲོ་ཡི་ཡོད་པ།
༤) བྲིས་ཀློག་གི་ཚད་གཞི་གོང་འཕེལ་འགྲོ་བ་དང་། རང་གི་ཕ་སྐད་དང་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྤྱི་སྐད་གཉིས་ལ་བྱང་ཆ་
ལྡན་པ་ཡོང་ཐུབ་པ། ༥) ཁྱིམ་ཚང་དང་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ངོས་ནས་མཉམ་ཞུགས་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་ཆེ་བ་ཡོང་ཐུབ་པ། ༦)
དེ་བཞིན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་འཛིན་སྐྱོང་དང་སྲིད་གཞུང་གི་ལས་རིགས་གཞན་དག་ནང་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀྱི་སྐད་
ཡིག་སྤྱད་ཚེ། མཐུན་སྒྲིལ་དང་། མཉམ་ཞུགས། ཁྱབ་ཚད། སྤུས་ཚད། ནུས་པ་སོགས་ཀུན་གྱི་ཆ་ལ་ཁྱད་པར་ཆེན་
པོ་ཡོང་གི་ཡོད།
ངོ་བོ།

སྤྱི་ཚོགས་འཆམ་མཐུན་ཡོང་བར་མི་སྒེར་གྱི་ངོ་བོ་དང་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ངོ་བོ་གཉིས་ཀ་གཅིག་མཚུངས་སུ་
གལ་ཆེན་པོ་ཡིན། འདི་ཡིས་སྐད་ཡིག་ནི་སྐད་ཡིག་གི་ཆ་ནས་གྲངས་ཉུང་དུ་གྱུར་རིགས་སམ་སྤྱི་ཚོགས་ཤིག་གི་
ངོ་བོ་མཚོན་བྱེད་ཀྱི་སྙིང་པོ་ཡིན་པ་སྟོན་གྱི་ཡོད།
མི་ཞིག་གིས་རང་གི་མིང་སྐད་ཡིག་གང་གི་ཐོག་འབྲི་མིན་སོ་སོའི་འདོད་མོས་ཡིན་པ་མ་ཟད། སྲིད་
གཞུང་གི་དབང་འཛིན་པ་ཚོས་ཀྱང་དེ་ལ་ངོས་ལེན་བྱ་དགོས། སྐད་ཡིག་གི་གནད་དོན་ཐད་དབྱེ་འབྱེད་མེད་
པར་འཆམ་མཐུན་གྱི་སྤྱི་ཚོགས་བསྐྲུན་པར་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་འདུས་སྡོད་ས་ཁུལ་དུ་ས་གནས་དང་གཞུང་
ལམ་སོགས་ཀྱི་མིང་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀྱི་སྐད་ཡིག་ཐོག་འབྲི་དགོས་པའང་གལ་ཆེན་པོ་ཆགས་ཡོད། རྒྱལ་
ཁབ་ཀྱི་ངོ་བོ་ངོས་འཛིན་དང་སྲུང་བརྩི་བྱ་བར་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་དང་དེའི་སྐད་ཡིག་ཚུད་པའི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་
ཆ་ཤས་ཡོངས་ནས་ལེགས་སྐྱེས་ཕུལ་ཡོད་པར་ངོས་འཛིན་བྱ་དགོས།
རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ངོ་བོ་དང་སྲིད་གཞུང་གིས་གཏན་འབེབས་བྱས་པའི་སྐད་ཡིག་དར་སྤེལ་གཏོང་བ་ནི་འགྲོ་
བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་ཆ་ནས་བཤད་ན་ཁྲིམས་ལུགས་ཀྱི་དམིགས་ཡུལ་དང་མཐུན་པ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད། དེ་ལྟར་
ནའང་དེ་དག་དར་སྤེལ་གཏོང་བ་དང་སྦྲགས་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་དང་འབྲེལ་བའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་
འགན་ཁུར་སྣང་མེད་དུ་འདོར་མི་རུང་། ཁྱད་པར་དུ་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀྱི་ངོ་བོར་གནོད་གཞིའི་རིགས་ཀྱི་
ལས་བསྒྲུབ་མི་རུང་། མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་མི་རིགས་དང་། ཆོས་ལུགས། སྐད་ཡིག་བཅས་ཀྱི་ཆ་ནས་
གྲངས་ཉུང་དུ་གྱུར་རིགས་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་བསྒྲགས་ཡིག་གི་དོན་ཚན་དང་པོའི་ནང་ངོ་བོ་མཚོན་བྱེད་གཙོ་བོ་གང་
ཡིན་གསལ་འདོན་བྱས་ཡོད།
	སྐད་ཡིག་གི་ཐོབ་ཐང་ལ་བརྩི་བཀུར་བྱེད་པ་ནི་མི་རིགས་ཀྱི་ངོ་བོ་མི་ཉམས་རྒྱུན་འཛིན་ཡོང་བར་
མཐུན་འགྱུར་ལྟ་བུ་ཡིན་པ་ནི་སྨྲོས་མེད་རེད། འོན་ཀྱང་མིང་གི་གནད་དོན་ནི་ངོ་བོ་དང་ཆེ་མཐོང་ལ་འབྲེལ་བ་
དམ་ཟབ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད། མི་སྒེར་དང་། སྤྱི་ཚོགས། ས་གནས་སོགས་ཀྱི་མིང་ནི་སྲོལ་རྒྱུན་དང་། རིག་གཞུང་། ལོ་
རྒྱུས། འབྱུང་ཁུངས་སོགས་དང་འབྲེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པས་དེས་འདུ་ཤེས་ཀྱི་ཚོར་བ་ཟབ་མོ་སྐྱེད་ཀྱི་ཡོད།

ས་བཅད་བཞི་པ། སྐད་ཡིག་གི་ཐོབ་ཐང་ལག་ལེན་བསྟར་ཕྱོགས་བྱེ་བྲག་ཏུ་བཤད་པ།
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ས་བཅད་འདིའི་དམིགས་ཡུལ་ནི་སྲིད་ཇུས་བཟོ་མཁན་དང་། སྲིད་གཞུང་གི་དབང་འཛིན་པ། དེ་
བཞིན་སྐད་ཡིག་གི་ཆ་ནས་གྲངས་ཉུང་དུ་གྱུར་པ་ཚོར་རྒྱལ་སྤྱིའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལག་བསྟར་བྱེད་མཁན་
འབྲེལ་ཡོད་གཞན་དག་བཅས་ཡིན་ལ། དེ་མཚུངས་ཕན་ནུས་ལྡན་པའི་ཁྲིམས་ལུགས་དང་སྲིད་ཇུས་གཏན་
འབེབས་ཀྱིས་སོ་སོར་སྐད་ཡིག་ཡོད་པའི་སྤྱི་ཚོགས་ཁག་གི་དགོས་མཁོ་དང་འདོད་པ་བསྐང་སྟེ་སྤྱི་ཚོགས་ཁྱོན་
ཡོངས་ལ་འཆམ་མཐུན་ཡོང་བ་བྱ་དགོས། འདིར་སྐད་ཡིག་གི་ཐོབ་ཐང་ལག་བསྟར་བྱེད་པའི་ཁྱབ་ཁོངས་རེ་རེ་
འགྲེལ་བརྗོད་མདོར་ཙམ་བྱ།
•
•
•
•

ཅི་ཞིག་བསྒྲུབ་དགོས་སམ།
ཅིའི་ཕྱིར་བསྒྲུབ་དགོས་སམ།
ཁྲིམས་ལུགས་དང་དེ་མིན་གྱི་རྩ་འཛིན་གང་ཞིག་གཞི་རྩར་བཟུང་ནས་དེ་བསྒྲུབ་ཐུབ་བམ།
ལག་ལེན།

༤།༡ གཞུང་གི་སློབ་གསོའི་ལམ་ལུགས།
ཅི་ཞིག་བསྒྲུབ་དགོས་སམ།

གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀྱི་སྐད་ཡིག་ཐོག་སློབ་གསོ་རག་འདོད་བྱེད་མཁན་མང་པོ་ཡོད་སར། གྲངས་ཉུང་
མི་རིགས་ཀྱི་སྐད་ཡིག་ཐོག་སྲིད་གཞུང་གི་སློབ་གསོའི་ལམ་ལུགས་ལག་བསྟར་རན་པོར་བྱ་དགོས། འདི་ལྟར་
སྔོན་འགྲོའི་སློབ་གྲྭ་ནས་མཐོ་རིམ་གཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་གྱི་རིམ་པ་བར་བྱ་དགོས། སྐད་ཆ་བཤད་མཁན་གྱི་མི་
འབོར་དང་རྒྱུ་རྐྱེན་གཞན་དག་དབང་གིས་མཐུན་རྐྱེན་ཇི་བཞིན་སྦྱོར་དཀའ་ནའང་། སྲིད་གཞུང་གི་དབང་
འཛིན་པ་ཚོས་གང་དགའ་ཅི་དྲག་གིས་མ་མཐར་ཡང་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀྱི་སྐད་ཡིག་སློབ་ཁྲིད་ཡོད་པའི་ཆ་
རྐྱེན་བསྐྲུན་དགོས། དེ་བཞིན་བྱིས་པ་ཚང་མར་སྲིད་གཞུང་གིས་གཏན་འབེབས་བྱས་པའི་སྐད་ཡིག་གམ་སྤྱི་སྐད་
སྦྱོང་བའི་གོ་སྐབས་ངེས་པར་དུ་ཡོད་དགོས།
ཅིའི་ཕྱིར་བསྒྲུབ་དགོས་སམ།

	སྐད་ཡིག་གི་ཆ་ནས་གྲངས་ཉུང་དུ་གྱུར་རིགས་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་ནི་ངེས་པར་དུ་བརྩི་བཀུར་བྱ་དགོས་པའི་
འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ཡིན་སྟབས། དེ་ཚད་དང་རན་པོར་སྤྱོད་ཐུབ་པའི་ཁོར་ཡུག་བསྐྲུན་དགོས། སློབ་གསོ་ནི་
གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀྱི་སྐད་ཡིག་གི་ཐོབ་ཐང་དང་འབྲེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ལ། སྐད་ཡིག་སྣ་ཚོགས་ཡུན་གནས་
ཡོང་བའི་གཞི་རྩའང་ཆགས་ཀྱི་ཡོད། སློབ་ཁྲིད་བྱེད་ཀྱི་མེད་པའི་སྐད་ཡིག་ཞིག་ཡིན་ཚེ་རིང་པོ་མ་འགོར་བར་
མེད་པར་ཆགས་འགྲོ་ངེས།
དེང་སྐབས་འཛམ་གླིང་གི་ཡུལ་གྲུ་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀྱི་བྱིས་པ་ཚོར་ཞིབ་འཇུག་བྱས་ཏེ།
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ཚན་རིག་དང་མཐུན་པའི་སྒོ་ནས་ཕ་སྐད་ཐོག་སློབ་གསོ་སྤྲད་ཚེ་དགེ་མཚན་ཆེ་བ་ཡོད་པ་ར་སྤྲོད་བྱུང་ཡོད།

དཔེ་རིས། ལྷོ་ཨ་ཧྥེ་རི་ཁའི་ནང་འཛིན་རིམ་དྲུག་པ་ལ་སོ་སོའི་སྐད་ཡིག་དང་སྐད་ཡིག་གཞན་གྱི་ཐོག་སློབ་ཁྲིད་
བྱས་པའི་སྐད་ཡིག་གི་གྲུབ་འབྲས།
སྐད་ཡིག་གཞན་གྱི་
ཐོག་སློབ་ཁྲིད།
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སོ་སོའི་སྐད་ཡིག་
ཐོག་སློབ་ཁྲིད།

རྒྱལ་ཡོངས་འཛིན་རིམ་དྲུག་པར་ཞིབ་འཇུག་གི་སྙན་ཐོ། (ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༥)
གསལ་བཤད། ཐིག་སྔོན་པོ་ཡིས་བྱིས་པ་ཚོར་སོ་སོའི་སྐད་ཡིག་ཐོག་སློབ་ཁྲིད་བྱས་པར་གྲུབ་འབྲས་ལེགས་པ་ཐོན་པ་མཚོན་གྱི་ཡོད་ལ། ཐིག་ནག་པོ་ཡིས་
སྐད་ཡིག་གཞན་གྱི་ཐོག་སློབ་ཁྲིད་བྱས་པར་གྲུབ་འབྲས་ཞན་པོ་ཆགས་པ་མཚོན་གྱི་ཡོད།

གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀྱི་སྐད་ཡིག་ཐོག་སློབ་གསོ་སྤྲད་ཚེ་འགྲོ་སོང་ཆུང་བ་ཡོད་པའི་གནད་དོན་དེར་དོ་
སྣང་དེ་ཙམ་བྱེད་ཀྱི་མེད་ནའང་དེ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད། ཐོག་མའི་སློབ་ཁྲིད་ཀྱི་རྒྱུ་ཆ་དང་སྦྱོང་
བརྡར་ལ་འགྲོ་སོང་ཅུང་ཙམ་ཆེ་བ་ཡོད་པ་ལྟར་སྣང་ཡང་། འགྲོ་སོང་ཆུང་བའི་སྲིད་གཞུང་གིས་གཏན་འབེབས་
བྱས་པའི་སྐད་ཡིག་ཁོ་ནའི་ཐོག་སློབ་གསོ་སྤྲོད་པ་ལས་གཞི་རིམ་སློབ་མཐར་ཕྱིན་པའི་གྲུབ་འབྲས་ལེགས་པ་ཡོད།
སློབ་གྲྭ་ཁག་ནང་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀྱི་སྐད་ཡིག་ཐོག་ཕ་མ་དང་མཉམ་དུ་འབྲེལ་བ་བྱེད་པ་དེར་མཉམ་
ཞུགས་བྱེད་མཁན་གྱི་ཕ་མ་མང་བ་ཡོང་གི་ཡོད་པ་དང་། ཁོ་རང་ཚོའི་བྱིས་པའི་སློབ་གསོའི་ཐད་ལའང་ཐུགས་
ཁུར་མང་བ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།
དཔེར་ན། གྷོ་ཊེ་མ་ལའི་ཡུལ་དུ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྤྱི་སྐད་བེད་སྤྱོད་མི་གཏོང་བའི་བྱིས་པ་ཚོར་སོ་སོའི་ཕ་
སྐད་ཐོག་སློབ་གསོ་སྤྲད་པ་དེས་ཕུགས་ལ་འགྲོ་སོང་མང་པོ་ཞིག་བསྲི་ཚགས་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་བསྟན་ཡོད། དེ་ནི་
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གཞི་རིམ་འོག་མའི་སློབ་ཕྲུག་༡༠༠༠༠༠ ལ་སློབ་གསོ་སྤྲོད་པའི་འགྲོ་སོང་དང་ཕལ་ཆེར་གཅིག་པ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད།
དངུལ་གྱི་གྲངས་ཀའི་ཐོག་ནས་བཤད་ན་ཨ་སྒོར་ས་ཡ་ལྔ་ཙམ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད། མཱ་ལའི་ཡུལ་དུའང་དེ་མཚངས་ཀྱི་
ཞིབ་འཇུག་བྱས་པ་ལྟར་ན། ཧྥ་རན་སིའི་སྐད་ཡིག་གཅིག་པུའི་ཐོག་སློབ་ཁྲིད་བྱེད་པའི་ལོ་རེའི་འགྲོ་སོང་ཕ་སྐད་
ཐོག་སློབ་ཁྲིད་བྱེད་པ་ལས་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱད་ཀྱིས་ཉུང་བ་ཡོད་ནའང་། གཞི་རིམ་འོག་མའི་ལོ་དྲུག་ཧྲིལ་པོར་སློབ་
ཕྲུག་གཅིག་ལ་སློབ་གསོ་སྤྲོད་པའི་འགྲོ་སོང་ནི་ཕ་སྐད་ཐོག་སློབ་གསོ་སྤྲོད་པ་དང་བསྡུར་ན་བརྒྱ་ཆ་ཉི་ཤུ་རྩ་
བདུན་ཙམ་གྱིས་ཆེ་བ་ཡོད། འགྲོ་སོང་དེའི་ཁྱད་པར་གཙོ་བོ་ནི་འཛིན་རིམ་དུས་ཐོག་ལ་འཕར་མ་ཐུབ་པར་
བསྐྱར་འདོན་བྱ་དགོས་པ་དང་སློབ་གཉེར་མཐའ་མ་འཁྱོང་བར་མཚམས་འཇོག་བྱ་དགོས་པའི་གནད་དོན་
ཆགས་ཀྱི་ཡོད།

ཁྲིམས་ལུགས་དང་དེ་མིན་གྱི་གཞི་རྩར་འཛིན་དགོས་པའི་རྩ་འཛིན་གཞན་གང་དག་ཡིན་ནམ།
•

(མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས།) དཔལ་འབྱོར་དང་། སྤྱི་ཚོགས། རིག་གཞུང་བཅས་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་སྐོར་གྱི་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཁྲིམས་ཡིག་དོན་ཚན་ 2

•

(མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས།) སྤྱི་དམངས་དང་ཆབ་སྲིད་སྐོར་གྱི་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཁྲིམས་ཡིག་དོན་ཚན་ 26

•

(མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས།) བྱིས་པའི་ཐོབ་ཐང་སྐོར་གྱི་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཁྲིམས་ཡིག་དོན་ཚན་ 2+28, 29,30

(2)+13
•
•

(མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས།) རིགས་རུས་དབྱེ་འབྱེད་ཀྱི་ལས་མཐའ་དག་འགོག་པའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཁྲིམས་ཡིག་དོན་ཚན་ 5(e)(5)
ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༣ ལོའི་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་སློབ་གསོ་དང་། ཚན་རིག རིག་གཞུང་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་སྐད་ཡིག་དང་སློབ་གསོའི་རྩ་དོན་

དོན་ཚན་དང་པོ།
•

(མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་སློབ་གསོ་དང་། ཚན་རིག རིག་གཞུང་ལྷན་ཚོགས།) སློབ་གསོའི་སྐོར་ལ་དབྱེ་འབྱེད་བྱེད་པ་འགོག་པའི་

•

(ཡུ་རོབ་ལྷན་ཚོགས།) འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་སྐོར་གྱི་ཡུ་རོབ་ཁྲིམས་ཡིག་དོན་ཚན་ 14 + ཡིག་ཆ་ཨང་ 1

•

(ཡུ་རོབ་ལྷན་ཚོགས།) ཡུ་རོབ་ཀྱི་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀྱི་སྐད་ཡིག་སྐོར་གྱི་བཅའ་ཁྲིམས་དོན་ཚན་ 8

ཁྲིམས་ཡིག་དོན་ཚན་ 1+4
•
•

དོན་ཚན་ 4

(ཡུ་རོབ་ལྷན་ཚོགས།) གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་པའི་ཁྲིམས་ཡིག་རྩ་འཛིན་དོན་ཚན་ 14

(མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས།) མི་རིགས་དང་། ཆོས་ལུགས། སྐད་ཡིག་བཅས་ཀྱི་ཆ་ནས་གྲངས་ཉུང་དུ་གྱུར་རིགས་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་བསྒྲགས་ཡིག་

•

(ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣) རིགས་རུས་དབྱེ་འབྱེད་མི་འབྱུང་ཆེད་དང་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་སྲུང་སྐྱོབ་ཆེད་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་སྤྱི་ཁྱབ་དྲུང་

•

རྒྱལ་ཡོངས་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀྱི་སློབ་གསོའི་ཐོབ་ཐང་སྐོར་གྱི་འགྲེལ་བརྗོད་ཡིག་ཆ་ཨང་11-18

ཆེའི་ལམ་སྟོན་ཡིག་ཆ་ཨང་ 18
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ཇི་ལྟར་བསྒྲུབ་དགོས་སམ།

གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀྱི་སྐད་ཡིག་ཐོག་གཞུང་གི་སློབ་གསོ་ནུས་ལྡན་སྤྲོད་པའི་རྒྱལ་ཁབ་མང་ཆེ་བས་
གཤམ་འཁོད་དོན་ཚན་གསུམ་རྩ་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།
1.

དོ་མཉམ་ཡོང་ཐབས་རྩ་འཛིན་བྱེད་པ། སྐད་ཡིག་དེ་སྤྱོད་མཁན་གྱི་མི་གྲངས་དང་། འདུས་སྡོད། འདོད་
པ། དེ་སྔ་སློབ་ཁྲིད་ལ་སྤྱོད་པའི་སྐད་ཡིག་དང་དེའི་མཐུན་རྐྱེན་སོགས་གཙོ་གནད་དུ་འཛིན་གྱི་ཡོད།
2.
ཆ་རྐྱེན་གང་ལེགས་བསྐྲུན་པ། གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀྱི་སྐད་ཡིག་ཐོག་གཞུང་གིས་སློབ་གསོ་སྤྲོད་པར་
ཆ་རྐྱེན་འཛོམས་པ་དང་སློབ་སྦྱོང་གི་འདུན་པ་བསྐྲུན་པ།
3.
འཆམ་མཐུན་ཡོང་བ་རྩ་དོན་དུ་འཛིན་པ། སློབ་ཕྲུག་ཚང་མར་སྤྱི་སྐད་སྦྱོང་བའི་གོ་སྐབས་སྤྲོད་པ་དང་།
ནང་ཁུལ་རིག་གཞུང་སྤེལ་རེས་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་བསྐྲུན་པ།

ཕ་སྐད་ཐོག་གཞུང་གིས་སྤུས་ཚད་ལྡན་པའི་སློབ་གསོ་སྤྲོད་པ་དེ་ཆེས་མཐོའི་གཙུག་ལག་སློབ་གྲྭ་ཆེན་
མོའི་རིམ་པ་བར་གང་ཐུབ་ཀྱིས་ཡུན་རིང་བར་སྤྲོད་པར་འབད་པ་བྱེད་དགོས། སྤྱིར་བཏང་མ་མཐར་ཡང་ལོ་དྲུག་
ནས་བརྒྱད་བར་རམ་ཡང་ན་དེ་ལས་མང་བར་ཕ་སྐད་ཐོག་སློབ་གསོ་སྤྲོད་དགོས་ཀྱི་ཡོད། ཕ་སྐད་ཐོག་སློབ་གསོ་
རག་འདོད་ཡོད་མཁན་རྣམས་ཁ་བཀྲམ་ཡོད་པའམ་རྒྱུ་རྐྱེན་གཞན་དག་དབང་གིས་དེ་ལྟར་སྒྲུབ་ཐབས་དཀའ་
ནའང་། སྲིད་གཞུང་གི་དབང་འཛིན་པ་ཚོས་གང་ཐུབ་ཀྱིས་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀྱི་སྐད་ཡིག་ཐོག་སློབ་གསོ་
སྤྲོད་ཐབས་ཅི་ཡོད་ལ་འབད་དགོས། གཞི་རིམ་འོག་མའི་སྐབས་ཀྱི་ལོ་ངོ་ཁ་ཤས་རིང་སྐད་ཡིག་གཅིག་གི་ལམ་
ནས་སློབ་ཁྲིད་བྱས་རྗེས། རྦད་དེ་སྐད་ཡིག་གཞན་པ་ཞིག་ལ་འགྱུར་བ་བཏང་བ་དེས། སློབ་གྲྭ་འགྲིམ་མཚམས་
འཇོག་པ་དང་གྲུབ་འབྲས་ཞན་དུ་འགྲོ་བར་ཤུགས་རྐྱེན་ཆེན་པོ་ཐེབས་ཀྱི་ཡོད་ལ། ཐ་ན་ཕ་སྐད་དང་སྤྱི་སྐད་
གཉིས་ཀའི་འབྲི་ཀློག་གི་ཚད་གཞི་དམའ་རུ་འགྲོ་ཡི་ཡོད།
ཐོག་མར་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀྱི་སྐད་ཡིག་ཐོག་སློབ་གསོ་སྤྲད་དེ། རིམ་བཞིན་འོས་འཚམས་ཀྱིས་སྐད་
ཡིག་གཞན་གྱི་ཐོག་སློབ་གསོ་སྤྲད་པ་ན། སློབ་ཁྲིད་ཀྱི་གྲུབ་འབྲས་ལེགས་པ་ཡོང་གི་ཡོད། གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་
ཀྱི་སྐད་ཡིག་ཐོག་སློབ་ཁྲིད་བྱེད་པའི་གཞུང་གི་སློབ་གྲྭ་ཁག་ནང་མཐའ་མའི་ཡིག་རྒྱུགས་ཀྱང་སྐད་ཡིག་དེའི་
ཐོག་ངེས་པར་དུ་གཏོང་འཇུག་དགོས།
གཞུང་གི་གཙུག་ལག་མཐོ་སློབ་ཁག་དང་སློབ་གསོའི་སྡེ་ཁག་གཞན་དག་ནང་ཞུགས་པའི་ཡིག་རྒྱུགས་
ཁྲོད། གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀྱི་སྐད་ཡིག་ཐོག་སློབ་ཁྲིད་བྱས་པའི་སློབ་གསོའི་ལམ་ལུགས་ལ་ངོས་འཛིན་ཡོད་
དགོས། གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀྱི་སྐད་ཡིག་ཐོག་ཡིག་རྒྱུགས་གཏོང་འཇུག་པའམ། ཡང་ན། གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་
རྣམས་ལ་གོ་སྐབས་རག་ཆེད་གོ་སྒྲིག་དང་ཐབས་ལམ་གཞན་ལག་བསྟར་གང་ལེགས་བྱས་ཚེ། ངེས་མེད་དུ་ཁོ་
ཚོས་མཐོ་སློབ་འགྲིམ་པའི་གོ་སྐབས་མེད་པར་འགྱུར་བའི་གནད་དོན་མི་འབྱུང་བར་ཕན་ནུས་ཐོན་ཐུབ།
སྐད་ཡིག་མི་འདྲ་བའི་ཁྱད་པར་ལ་བརྟེན་ནས་སློབ་གསོའི་བརྒྱུད་རིམ་ཁྲོད་སློབ་ཕྲུག་ཚོར་རིགས་རུས་ཀྱི་དབྱེ་
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འབྱེད་བྱ་མི་རུང་། ཐུན་མོང་གི་སྐད་ཡིག་སྤྱོད་མཁན་ཚོར་སོ་སོའི་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀྱི་ཐུན་མོང་གི་སྐད་
ཡིག་ཐོག་སློབ་ཁྲིད་བྱས་ཚེ་རིགས་རུས་དབྱེ་འབྱེད་ཀྱི་གནད་དོན་འབྱུང་གི་མེད།
གུ་ཡངས་དང་འཆམ་མཐུན་ཡོང་ཆེད། སློབ་ཕྲུག་ཚང་མས་ཕན་ཚུན་རྒྱུས་ལོན་ཡོང་བ་བྱ་དགོས། གྲངས་
ཉུང་མི་རིགས་རྣམས་ལ་རྒྱལ་ཁོངས་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་ཧྲིལ་པོའི་སྐད་ཡིག་དང་རིག་གཞུང་ལ་རྒྱུས་ལོན་དང་ལས་
རིགས་སྣ་ཚོགས་ཁྲོད་མཉམ་ཞུགས་བྱ་བའི་གོ་སྐབས་སྤྲོད་དགོས་ལ། གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་མ་ཡིན་པ་ཚོ་ལའང་
གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀྱི་སྐད་ཡིག་དང་རིག་གཞུང་ལ་རྒྱུས་ལོན་བྱེད་པའི་གོ་སྐབས་བསྐྲུན་དགོས། གཞུང་གི་
སློབ་གསོའི་ལས་རིགས་ལ་རོགས་དངུལ་སྤྲོད་སྐབས། སྐད་ཡིག་ལ་བརྟེན་ནས་དབྱེ་འབྱེད་མི་བྱེད་པར་གྲངས་
ཉུང་མི་རིགས་ཀྱི་སྐད་ཡིག་ལའང་གཅིག་མཚུངས་སུ་རོགས་དངུལ་ཐོབ་པ་བྱ་དགོས། གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀྱི་
སྐད་ཡིག་ཐོག་སློབ་གསོ་སྤྲོད་སྐབས། སྐད་ཡིག་གཞན་དག་ཐོག་སློབ་གསོ་ཐོབ་པའི་གོ་སྐབས་ཀྱང་ངེས་པར་དུ་
བསྐྲུན་དགོས། སློབ་ཕྲུག་ཚོར་སྤྱི་སྐད་ཡག་པོ་སྦྱོང་བའི་གོ་སྐབས་སྤྲོད་དགོས་མོད། སྤྱི་སྐད་སྦྱོང་བའི་བརྒྱུད་རིམ་
ཁྲོད་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀྱི་སྐད་སྣང་མེད་དུ་འདོར་མི་རུང་། གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀྱི་སྐད་ཡིག་སྤྱོད་པའི་སློབ་
ཕྲུག་གི་གྲངས་འབོར་ཉུང་ཉུང་ཡིན་སར་དོ་མཉམ་ཡོང་བའི་བྱེད་ཐབས་རན་པོར་སྤྱོད་དགོས། དཔེར་ན། ཉེ་
འཁོར་དུ་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀྱི་སྐད་ཡིག་ཐོག་སློབ་ཁྲིད་བྱེད་པའི་སློབ་གྲྭར་ཞུགས་ཐུབ་ཆེད་འགྲིམ་འགྲུལ་གྱི་
མཐུན་རྐྱེན་སྦྱོར་བ་ལྟ་བུའོ།།
གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀྱི་སྐད་ཡིག་གཙོ་བོ་ངག་ཐོག་སྐད་ཡིག་ཡིན་པའམ། ཆེད་ལས་དགེ་རྒན་ཚད་
ལྡན་མེད་པ། ཡང་ན། བྱེ་བྲག་གི་སྐད་ཡིག་དེའི་ཐོག་སློབ་ཁྲིད་ཀྱི་རྒྱུ་ཆ་དཀོན་པོ་ཡིན་སྐབས། ས་གནས་ས་ཐོག་
ནས་སློབ་ཁྲིད་ལས་རོགས་ལེན་པའམ་ས་གནས་ས་ཐོག་གི་སྐད་སྒྱུར་གྱི་ལས་གཞི་ཡིས། སློབ་གྲྭའི་ནང་གྲངས་
ཉུང་མི་རིགས་ཀྱི་བྱིས་པ་སྤྱིའི་སློབ་སྦྱོང་གི་ཚད་གཞི་ཡར་རྒྱས་གཏོང་བར་ནུས་པ་ཐོན་གྱི་ཡོད། གྲངས་ཉུང་མི་
རིགས་ཀྱི་གྲངས་འབོར་ཉུང་དྲགས་པས་གཞུང་གི་སློབ་གྲྭ་འཛུགས་མི་ཐུབ་པའི་གནས་སྐབས་སུ། དཔལ་འབྱོར་
དང་རོགས་རམ་གཞན་གྱི་ལམ་ནས་སྒེར་ངོས་ནས་སློབ་གསོ་སྤྲོད་ཐབས་ཀྱི་མཐུན་རྐྱེན་སྦྱར་འཐུས། སྲིད་གཞུང་
གི་དབང་འཛིན་པ་ཚོས་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀྱི་སྐད་ཡིག་ཐོག་བསླབ་གཞི་རྩ་འཛིན་བཟོ་བ་དང་དགེ་རྒན་འོས་
སྦྱོང་སྤྲོད་ཐབས་གང་ལེགས་བྱ་དགོས། བྱེ་བྲག་གི་གནད་དོན་ལ་གཞིགས་ཏེ་སྐད་གཉིས་སློབ་གསོ་ངེས་པར་
སྤྲོད་དགོས་པ་མ་ཟད། བསླབ་གཞི་རྩ་འཛིན་གཙོ་བོའི་ནང་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་དང་། སྲོལ་རྒྱུན།
རིག་གཞུང་བཅས་འཁོད་དགོས།
ལག་ལེན།

•	ཧྥི་ལི་པེན་རྒྱལ་ཁབ་ནང་གོ་རྟོགས་སྤེལ་བ་ལ་བརྟེན་ནས། གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀྱི་ཕ་མ་ཚོས་སོ་སོའི་

སྐད་ཡིག་ཐོག་སློབ་གསོ་སྤྲོད་དགོས་པའི་རིན་ཐང་ཧ་གོ་ཐུབ་པ་བྱུང་བ་དང་། རང་གི་བུ་ཕྲུག་ཚོས་ཡོངས་ཁྱབ་
ཀྱི་སྐད་ཡིག་གང་མགྱོགས་ཤེས་ཀྱི་མ་རེད་སྙམ་པའི་དངངས་སྐྲག་མེད་པར་གྱུར་ཡོད།
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•

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ ལོར་བྷོ་ལི་ཝི་ཡ་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ས་གནས་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཆེ་ཤོས་གསུམ་གྱི་ཆེད་
གཞུང་ངོས་ནས་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀྱི་གཙུག་ལག་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོ་གསུམ་བཙུགས་ཏེ། གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་
ཀྱི་སྐད་ཡིག་ཐོག་ས་གནས་སུ་སློབ་གསོ་ཡར་རྒྱས་བཏང་ཡོད།
•
སེ་ནི་གྷལ་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་སློབ་ཕྲུག་ཚོར་ཕ་སྐད་ཐོག་སློབ་ཁྲིད་བྱས་པའི་ཡིག་རྒྱུགས་ལོང་ཚད་བརྒྱ་ཆ་
༦༥ ཟིན་པ་དང་། སྤྱི་སྐད་དམ་སྲིད་གཞུང་གིས་གཏན་འབེབས་བྱས་པའི་སྐད་ཡིག་ཐོག་སློབ་ཁྲིད་བྱས་པའི་རྒྱལ་
ཡོངས་ཀྱི་ཡིག་རྒྱུགས་ལོང་ཚད་བརྒྱ་ཆ་༥༠.༩ ཡིན་པ་རེད།
•
གྷོ་ཊེ་མ་ལ་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཚོར་རང་གི་ཕ་སྐད་ཐོག་སློབ་ཁྲིད་བྱས་པར་བརྟེན་ནས་
འགྲོ་སོང་བསྲི་ཚགས་ཡོང་བ་དེ་ནི། སློབ་ཕྲུག་༡༠༠༠༠༠ ལ་གཞི་རིམ་སློབ་གསོ་སྤྲོད་པའི་འགྲོ་སོང་དང་གཅིག་
མཚུངས་ཡིན། དེ་དངུལ་ལ་ཕབ་ན་ཨ་སྒོར་ས་ཡ་ལྔ་ཟིན་གྱི་ཡོད།
•
མ་ལི་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཚོར་སོ་སོའི་སྐད་ཡིག་ཐོག་སློབ་ཁྲིད་བྱས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་
འཛིན་རིམ་འཕར་མི་ཐུབ་པར་བསྐྱར་འདོན་བྱ་དགོས་པ་དང་སློབ་གྲྭ་འགྲིམ་མཚམས་འཇོག་པ་བཅས་ཀྱི་གྲངས་
ཚད་ཉུང་དུ་ཕྱིན་པས། སྤྱི་སྐད་ཐོག་སློབ་ཁྲིད་བྱས་པ་ལས་འགྲོ་སོང་བརྒྱ་ཆ་༡༩ ཉུང་བ་ཆགས་ཡོད།
•
ནུབ་ཨ་ཧྥེ་རི་ཁའི་མངའ་ཁོངས་ཀྱི་བྷུར་ཀི་ན་ཧྥ་སོ་དང་། མང་གཙོ་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་གོང་ཀོ། ཨེ་རི་ཊ་
རི་ཡ་རྒྱལ་ཁབ་བཅས་ཀྱི་ནང་ལོ་༦ ནས་༨ རིང་བྱིས་པ་ཚོར་རང་གི་ཕ་སྐད་ཐོག་སློབ་ཁྲིད་བྱས་པ་ལ་སློབ་སྦྱོང་
གི་གྲུབ་འབྲས་ཡར་རྒྱས་ཕྱིན་ཡོད་པ་དང་། འཛིན་རིམ་འཕར་མི་ཐུབ་པར་བསྐྱར་འདོན་བྱ་དགོས་པ་དང་སློབ་
གྲྭ་འགྲིམ་མཚམས་འཇོག་པ་བཅས་ཀྱི་གྲངས་ཚད་ཉུང་དུ་ཕྱིན་ཡོད།
•
ཨ་རིའི་ནང་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀྱི་ཕ་མ་ཚོ་དང་འབྲེལ་འདྲིས་བྱེད་པར་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀྱི་སྐད་
ཡིག་སྤྱད་པ་ལ་བརྟེན་ནས། ཕན་ཚུན་འབྲེལ་འདྲིས་ལེགས་པ་ཡོང་ཡོད་པ་དང་། སོ་སོའི་བུ་ཕྲུག་གི་སློབ་གསོའི་
སྐོར་ལ་གོ་རྟོགས་ཡར་རྒྱས་ཕྱིན་ཡོད།
•
རྒྱ་གར་ནང་གཞུང་གི་སློབ་གསོའི་བརྒྱུད་རིམ་དུ་དོ་མཉམ་པོ་ཡོང་བའི་བྱེད་ཐབས་སྤྱད་དེ། གཞུང་གི་
སློབ་གྲྭ་ཁག་ནང་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀྱི་སྐད་ཡིག་ ༣༠ ལྷག་སྤྱོད་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་། རིམ་བཞིན་ཧིན་རྡི་དང་
ཨིན་ཡིག་ཀྱང་སྤྱོད་འགོ་འཛུགས་ཀྱི་ཡོད།
•
ཊན་ཛ་ནི་ཡ་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ལོར་གཞི་རིམ་གོང་འོག་བར་གསུམ་ཆ་ཚང་དུ་ཨིན་ཡིག་གི་
ཚབ་ལ་རང་གི་ཕ་སྐད་སྤྱད་པས། སློབ་ཕྲུག་མང་ཆེ་བའི་ཆ་སྙོམས་ཀྱི་སློབ་གསོའི་གྲུབ་འབྲས་གང་ལེགས་བྱུང་
ཡོད།
•
ཨི་ཊ་ལི་དང་། འཇར་མན། དེ་བཞིན་ལེ་ཌིན་སྐད་ཡིག་སྤྱོད་པའི་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཁག་གི་མི་
འབོར་ཉུང་ཉུང་ཡིན་ནའང་ས་ཁུལ་གཅིག་ལ་འདུས་སྡོད་བྱས་ཡོད། ཁོ་ཚོ་འདུས་སྡོད་བྱས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་
གཞུང་གི་སློབ་གྲྭ་ཁག་ནང་སོ་སོའི་སྐད་ཡིག་ཐོག་སློབ་ཁྲིད་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་། འཇར་མན་སྐད་ཡིག་
སྤྱོད་པའི་སྡེ་ཚན་ལྟ་བུ་ཡིན་ན། སྐད་ཡིག་གསུམ་མཉམ་སྤྱོད་བྱེད་པའི་མཐོ་རིམ་གཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་གྱི་རིམ་
པ་བར་རང་གི་སྐད་ཡིག་ཐོག་སློབ་གཉེར་རྒྱུན་འཁྱོང་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད།
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•

སེ་ཆི་ལི་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་ཐོག་མའི་ལོ་དྲུག་གི་རིང་སློབ་ཕྲུག་ཚང་མར་ཕ་སྐད་ཐོག་སློབ་གསོ་སྤྲོད་ཀྱི་ཡོད་ལ
ལོ་གསུམ་གྱི་རྗེས་སུ་སློབ་ཚན་ཉུང་ཤས་ཤིག་ཨིན་ཡིག་ཐོག་སློབ་ཁྲིད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། ཧྥ་རན་སིའི་སྐད་ཡིག་ལོ་
དྲུག་གི་རྗེས་ནས་འགོ་འཛུགས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།
•
ཁེ་ན་ཌ་དང་ཧྥེན་ལན་ཌ་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀྱི་སྐད་ཡིག་སྤྱོད་མཁན་རྣམས་ཁ་འཐོར་དུ་
ཡོད་པ་དང་། གཞུང་གི་འགྲིམ་འགྲུལ་མཐུན་རྐྱེན་ལ་བརྟེན་ནས་ཁོ་ཚོ་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀྱི་སྐད་ཡིག་ཐོག་
སློབ་ཁྲིད་བྱེད་པའི་སློབ་གྲྭ་ལ་འགྲོ་ཐུབ་པ་ཡོང་གི་ཡོད།
•
ཨོ་སི་ཀྲོ་ལི་ཡ་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་གདོད་མིའི་མི་རིགས་ཁ་ཤས་ལ་ངག་ཐོག་སྐད་ཡིག་མ་གཏོགས་མེད་པའམ།
ཆེད་ལས་དགེ་རྒན་ཚད་ལྡན་མེད་པ། ཡང་ན། བྱེ་བྲག་གི་སྐད་ཡིག་དེའི་ཐོག་སློབ་ཁྲིད་ཀྱི་རྒྱུ་ཆ་དཀོན་པོ་ཡོད་
པས། ས་གནས་ནས་སློབ་ཁྲིད་ལས་རོགས་ལེན་པའམ་ས་གནས་ཀྱི་སྐད་སྒྱུར་གྱི་ལས་གཞི་སྤྱོད་ཀྱི་ཡོད།
•
ཀམ་བྷོ་ཌི་ཡ་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་ས་མཐོའི་བྱིས་པའི་སློབ་གསོའི་ལས་འཆར་དུ་ས་གནས་ཁུག་ཀྱོག་ཏུ་ཡོད་
པའི་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀྱི་སྐད་བཤད་མཁན་གྱི་ས་གནས་དགེ་རྒན་རིགས་བསྡུས་ཏེ་སྦྱོང་བརྡར་སྤྲོད་ཀྱི་ཡོད།
༤།༢ སྒེར་གྱི་སློབ་གསོའི་ལམ་ལུགས།
ཅི་ཞིག་བསྒྲུབ་དགོས་སམ།

གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀྱི་སྐད་ཡིག་ཐོག་སློབ་ཁྲིད་བྱེད་པའི་སྒེར་བཙུགས་སློབ་གྲྭ་ཁག་ལ་ཆོག་མཆན་
སྤྲོད་པ་དང་། ངོས་འཛིན་བྱེད་པ། མཐུན་རྐྱེན་སྦྱོར་བ་བཅས་བྱ་དགོས།
ཅི་ཕྱིར་བསྒྲུབ་དགོས་སམ།

རྒྱལ་སྤྱིའི་ཁྲིམས་ལུགས་ནང་གཏན་འབེབས་བྱས་ནས་ཡུན་རིང་འགོར་བ་ལྟར། སྲིད་གཞུང་གིས་གཏན་
འབེབས་བྱས་པའི་སློབ་གསོའི་སྲིད་ཇུས་ལ་མ་ལྟོས་བར་སྐད་ཡིག་གི་ཆ་ནས་གྲངས་ཉུང་དུ་གྱུར་རིགས་ཀྱིས་སོ་
སོའི་སྐད་ཡིག་ཐོག་སློབ་ཁྲིད་བྱེད་པའི་སློབ་གྲྭ་ཟུར་འཛུགས་བྱ་ཆོག ཁྲིམས་ལུགས་འདི་ནི་སྐད་ཡིག་གི་ཆ་ནས་
གྲངས་ཉུང་དུ་གྱུར་རིགས་ཀྱིས་སོ་སོའི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་ཕན་ཚུན་བར་རང་གི་སྐད་ཡིག་སྤྱོད་པའི་ཐོབ་ཐང་དང་
འབྲེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད། དུས་རྒྱུན་སྐད་ཡིག་གི་ཆ་ནས་གྲངས་ཉུང་དུ་གྱུར་རིགས་ལ་གནོན་ཤུགས་ཆེན་པོ་
སླེབས་ཀྱི་ཡོད། སྐབས་རེར་བསམ་བཞིན་ནམ་བསམ་བཞིན་མ་ཡིན་པ་གང་རུང་གིས་ཁོ་ཚོའི་སྐད་ཡིག་དེ་
གཞན་གྱི་ནང་འཐིམ་འགྲོ་བའམ་སྣང་མེད་དུ་འདོར་བ་སོགས་ཅི་རིགས་ཡོང་གི་ཡོད། སྐད་ཡིག་གི་ཆ་ནས་
གྲངས་ཉུང་དུ་གྱུར་རིགས་རྣམས་ཁེར་རྐྱང་དུ་མི་ལུས་ཆེད་སྤྱི་སྐད་དམ་སྲིད་གཞུང་གིས་གཏན་འབེབས་བྱས་
པའི་སྐད་ཡིག་སྦྱོང་བའི་ཐོབ་ཐང་ཡང་ཡོད།
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ཁྲིམས་ལུགས་དང་དེ་མིན་གྱི་གཞི་རྩར་འཛིན་དགོས་པའི་རྩ་འཛིན་གཞན་གང་དག་ཡིན་ནམ།
•

(མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས།) དཔལ་འབྱོར་དང་། སྤྱི་ཚོགས། རིག་གཞུང་བཅས་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་སྐོར་གྱི་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཁྲིམས་ཡིག་དོན་ཚན་ 2

•

(མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས།) སྤྱི་དམངས་དང་ཆབ་སྲིད་སྐོར་གྱི་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཁྲིམས་ཡིག་དོན་ཚན་ 26, 27

•

(མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས།) བྱིས་པའི་ཐོབ་ཐང་སྐོར་གྱི་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཁྲིམས་ཡིག་དོན་ཚན་ 30

(2)+13,14
•
•

(མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས།) རིགས་རུས་དབྱེ་འབྱེད་ཀྱི་ལས་མཐའ་དག་འགོག་པའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཁྲིམས་ཡིག་དོན་ཚན་ 5(e)(5)
ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༣ ལོའི་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་སློབ་གསོ་དང་། ཚན་རིག རིག་གཞུང་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་སྐད་ཡིག་དང་སློབ་གསོའི་རྩ་དོན་

དོན་ཚན་དང་པོ།
•

(མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་སློབ་གསོ་དང་། ཚན་རིག རིག་གཞུང་ལྷན་ཚོགས།) སློབ་གསོའི་སྐོར་ལ་དབྱེ་འབྱེད་བྱེད་པ་འགོག་པའི་

•

(ཡུ་རོབ་ལྷན་ཚོགས།) འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་སྐོར་གྱི་ཡུ་རོབ་ཁྲིམས་ཡིག་དོན་ཚན་ 10 & 14 + ཡིག་ཆ་ཨང་ 1

•

(ཡུ་རོབ་ལྷན་ཚོགས།) ཡུ་རོབ་ཀྱི་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀྱི་སྐད་ཡིག་སྐོར་གྱི་བཅའ་ཁྲིམས་དོན་ཚན་ 8 (2)

ཁྲིམས་ཡིག་དོན་ཚན་ 5(c)
•
•

(ཡུ་རོབ་ལྷན་ཚོགས།) གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་པའི་ཁྲིམས་ཡིག་རྩ་འཛིན་དོན་ཚན་ 13

(མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས།) མི་རིགས་དང་། ཆོས་ལུགས། སྐད་ཡིག་བཅས་ཀྱི་ཆ་ནས་གྲངས་ཉུང་དུ་གྱུར་རིགས་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་བསྒྲགས་ཡིག་

དོན་ཚན་ 2, 3, & 4
•

(ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣) རིགས་རུས་དབྱེ་འབྱེད་མི་འབྱུང་ཆེད་དང་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་སྲུང་སྐྱོབ་ཆེད་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་སྤྱི་ཁྱབ་དྲུང་

•

(ཧེ་ག) རྒྱལ་ཡོངས་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀྱི་སློབ་གསོའི་ཐོབ་ཐང་སྐོར་གྱི་འགྲེལ་བརྗོད་ཡིག་ཆ་ཨང་ 4, 8, & 9

ཆེའི་ལམ་སྟོན་ཡིག་ཆ་ཨང་ 18
•

(ཨོ་སུ་ལོ།) གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀྱི་སྐད་ཡིག་གི་ཐོབ་ཐང་སྐོར་གྱི་ཡིག་ཆ་ཨང་ 6

ཇི་ལྟར་བསྒྲུབ་དགོས་སམ།

ཁྲིམས་ཐོག་ནས་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀྱི་སྐད་ཡིག་སྤྱོད་པའི་སློབ་གྲྭ་འཛུགས་ཆོག་པ་གསལ་པོ་བཟོ་
དགོས། སློབ་གྲྭ་ལྟ་བུའི་ནང་སློབ་ཁྲིད་དང་འཛིན་སྐྱོང་གང་ཡིན་ཡང་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀྱི་སྐད་ཡིག་སྤྱོད་
པར་ཚོད་འཛིན་བྱ་མི་རུང་། འོན་ཀྱང་སྲིད་གཞུང་གིས་སྐད་ཡིག་ལ་ཐེ་གཏོགས་མེད་པའི་སྒོ་ནས་སྤུས་ཚད་ལྡན་
པའི་སློབ་གསོའི་ནང་དོན་དང་བསླབ་གཞི་རྩ་འཛིན་གྱི་དགོས་མཁོ་སོགས་ཐག་གཅོད་བྱ་ཆོག དེ་བཞིན་སློབ་
གསོ་སྤྲོད་སྐབས་གཞུང་ངོས་ནས་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་རྣམས་སྤྱི་ཚོགས་ལས་ལོགས་སུ་ཟུར་འདོན་མི་བྱ་བར་
རིག་གཞུང་མི་འདྲ་བ་སྣ་ཚོགས་ལ་གོ་རྟོགས་བསྐྱེད་ཐབས་བྱ་དགོས། དེར་བརྟེན་གཞུང་ངོས་ནས་གྲངས་ཉུང་མི་
རིགས་ལ་རང་གི་སྐད་ཡིག་ཐོག་སློབ་ཁྲིད་བྱེད་པའི་རང་དབང་མ་དོར་བར་སྤྱི་སྐད་སྦྱོང་བའི་གོ་སྐབས་སྤྲོད་
དགོས།
ཁྲིམས་ལུགས་དང་སྲིད་ཇུས་ངོས་ནས་སྒེར་གྱིས་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀྱི་སྐད་ཡིག་ཐོག་སློབ་གསོའི་
མཐུན་འགྱུར་བྱེད་པ་ཙམ་མིན་པར་རྒྱབ་སྐྱོར་ནུས་ལྡན་བྱ་དགོས། དཔེར་ན། གལ་ཏེ་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀྱི་
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སྐད་ཡིག་ཐོག་སློབ་གསོ་སྤྲོད་ཐབས་མེད་ཚེ། སྒེར་ངོས་ནས་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀྱི་སྐད་ཡིག་ཐོག་སློབ་གསོ་
སྤེལ་མཁན་ཚོར་དཔལ་འབྱོར་དང་དེ་མིན་གྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་གང་དགོས་གནང་དགོས། ཁྱད་པར་དུ་མི་འབོར་ཉུང་
ཞིང་ཁ་འཐོར་དུ་གནས་རིགས་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གང་ལེགས་བྱ་དགོས།
ཞིབ་ཚགས་པོའི་སྒོ་ནས་བཤད་ན། སྲིད་གཞུང་ལ་སྒེར་གྱི་སློབ་གྲྭར་རོགས་དངུལ་སྤྲོད་དགོས་པའི་ལས་
འགན་གང་ཡང་མེད། འོན་ཀྱང་སྐད་ཡིག་སྣ་ཚོགས་དར་སྤེལ་དང་སྲུང་སྐྱོབ་ཆེད་དང་། དེ་བཞིན་གཉོད་ཆུང་
གི་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཚོའི་གནས་སྟངས་ལ་གཞིགས་ན་རོགས་སྐྱོར་བྱ་དགོས་པ་ལྟ་བུ་ཞིག་ཡིན། སྲིད་གཞུང་
ཁ་ཤས་ཀྱི་ངོས་ནས་སྒེར་གྱི་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་སློབ་གྲྭ་ཁག་ལ་ཁོ་ཚོའི་སྐད་ཡིག་ཐོག་དཔར་བསྐྲུན་བྱས་པའི་
སློབ་ཁྲིད་ཀྱི་རྒྱུ་ཆ་མཁོ་སྤྲོད་དང་། རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ནས་དགོས་ངེས་ཀྱི་རྒྱུ་ཆ་ནང་འདྲེན་བྱེད་པ། དགེ་རྒན་བསྐོ་
བཞག་བྱེད་པ་སོགས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།
སྒེར་གྱི་སློབ་གསོའི་མཐུན་རྐྱེན་ཐད་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་སྐབས་དབྱེ་འབྱེད་རིགས་གང་ཡང་མེད་པ་བྱ་
དགོས། སྐད་ཡིག་མི་འདྲ་བར་ཁྱད་པར་འབྱེད་སྟངས་ཚུལ་མཐུན་ཚད་ལྡན་མ་བྱུང་ཚེ། སྲིད་གཞུང་ངོས་ནས་
གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀྱི་སློབ་གྲྭ་དང་བྱེ་བྲག་གི་སྐད་ཡིག་གཅིག་ཁོ་ནར་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་པ་དེ་དབྱེ་འབྱེད་བྱ་མི་
རུང་བའི་རྩ་དོན་དང་འགལ་བ་ཆགས་ངེས།
སྲིད་ཇུས་བཟོ་མཁན་ཚོས་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀྱིས་སྒེར་བཙུགས་སློབ་གྲྭའི་ནང་སོ་སོའི་སྐད་ཡིག་
ཐོག་སློབ་ཁྲིད་བྱེད་པ་ལ་ཉེས་ཁྲིམས་མི་གཅོད་པའི་འགན་ལེན་བྱ་དགོས། ཁོ་ཚོ་དེ་ལྟར་སློབ་མཐར་ཕྱིན་པ་ལ་
ངོས་འཛིན་དགོས་པ་དང་། མཐོ་སློབ་ལ་ཞུགས་པའི་ཡིག་རྒྱུགས་ཀྱང་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀྱི་སྐད་ཡིག་ཐོག་
གཏོང་ཆོག་པ་བཟོ་དགོས། དེ་ལྟར་མ་བྱུང་ཚེ་བྱེད་ཐབས་གཞན་སྤྱད་དེ་ཁོ་ཚོར་མཐོ་རིམ་སློབ་གཉེར་གྱི་གོ་
སྐབས་ཐོབ་པ་བྱ་དགོས། དཔེར་ན། གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀྱི་སྐད་ཡིག་ཐོག་མཐོ་སློབ་འགྲིམ་པའི་གོ་སྐབས་
བསྐྲུན་པ་ལྟ་བུའོ།། དེ་མིན་འདྲ་མཉམ་དང་རྒྱུ་མཚན་མེད་པའི་སྒོ་ནས་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀྱི་སློབ་ཕྲུག་ཚོར་
མཐོ་སློབ་འགྲིམ་པའི་གོ་སྐབས་མེད་པར་གྱུར་ཚེ། དབྱེ་འབྱེད་བྱེད་པ་ལ་ངོས་འཛིན་བྱ་ཆོག
ལག་ལེན།
•

འཇར་པན་རྒྱལ་ཁབ་ལ་མཚོན་ན་ཀོ་རི་ཡའི་སྐད་ཡིག་ཐོག་སློབ་ཁྲིད་བྱེད་པའི་སྒེར་སློབ་ཁག་ནས་
སློབ་མཐར་ཕྱིན་ཚེ་མཐོ་སློབ་ཁག་ཏུ་སློབ་ཞུགས་ཆོག་པར་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།
•

ཕྱི་ལོ་༡༩༦༠ ཙམ་ནས་མ་ལེ་ཤི་ཡ་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་གཞུང་སྒེར་མཉམ་འབྲེལ་གྱི་གཞི་རིམ་གོང་མའི་སློབ་གྲྭ་
ཁག་ཏུ་རྒྱ་ཡིག་ཐོག་སློབ་ཁྲིད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ལ། གཞུང་གི་གཞི་རིམ་འོག་མའི་སློབ་གྲྭ་ཁག་ཏུའང་གྲངས་ཉུང་མི་
རིགས་ཀྱི་སྐད་ཡིག་འདིའི་ཐོག་སློབ་ཁྲིད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།
•

ཀ་ཛ་ཀི་ས་ཏན་དང་ལི་ཐོ་ནི་ཡ་རྒྱལ་ཁབ་གཉིས་ཀྱིས་སྲིད་གཞུང་གཞན་དང་ལྷན་དུ་གཉིས་མོས་གྲོས་
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ཆོད་བཞག་སྟེ། རྒྱལ་ཁབ་དེ་དག་ནང་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀྱི་སྐད་ཡིག་ཐོག་སློབ་གསོ་སྤྲོད་པའི་རྒྱལ་ཁབ་
གཞན་གྱི་མཐོ་སློབ་འཛུགས་ཆོག་གི་ཡོད། དཔེར་ན། ལི་ཐོ་ནི་ཡ་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་པོ་ལན་ཌ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མཐོ་སློབ་
བཙུགས་ཡོད་ལ། དེར་པོ་ལན་ཌིའི་སྐད་སྤྱོད་མཁན་ནི་རྒྱལ་ཁབ་དེའི་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཆེ་ཤོས་ཡིན་པས།
མཐོ་སློབ་རིམ་པ་བར་གྱི་སློབ་ཚན་རྣམས་པོ་ལན་ཌའི་སྐད་ཡིག་ཐོག་ཁྲིད་ཀྱི་ཡོད་པ་ལྟ་བུའོ།།
•

ཕ་སྐད་མཱ་ལེ་ཡིན་པའི་ཐེ་ལན་ཌི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ལྷོ་ཕྱོགས་ས་གནས་སུ་ལོ་གསུམ་རིང་ཕ་སྐད་ཐོག་སློབ་
གསོ་སྤྲད་རྗེས། གཞི་རིམ་འོག་མའི་འཛིན་རིམ་དང་པོ་(བྱིས་པ་ལོ་ ༦ ནས་ ༧ བར།) ལ་ཕ་སྐད་ཐོག་སློབ་ཁྲིད་
བྱས་པའི་སློབ་ཕྲུག་ཚོའི་ཀློག་དང་། ཨང་རྩིས། སྤྱི་ཚོགས་ཚན་རིག ཐེ་ལན་ཌའི་སྐད་ཡིག་བཅས་ཀྱི་གྲུབ་འབྲས་
ནི། ཐེ་ལན་ཌའི་སྐད་ཡིག་ཁོ་ནའི་ཐོག་སློབ་ཁྲིད་བྱེད་པའི་གཞུང་གི་སློབ་གྲྭའི་སློབ་ཕྲུག་ཚོ་ལས་བརྒྱ་ཆ་ ༤༠
མཐོ་བ་བྱུང་ཡོད། དཔེར་ན། མཱ་ལེ་སྐད་ཡིག་སྤྱོད་པའི་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀྱི་སློབ་མ་ཚོས་ཨང་རྩིས་ཡིག་
རྒྱུགས་ལོང་ཚད་བརྒྱ་ཆ་༡༢༣ ཡིན་པ་ལྟ་བུའོ།།
༤།༣ འཛིན་སྐྱོང་དང་འཕྲོད་བསྟེན་སོགས་གཞུང་གི་ལས་རིགས་གཞན།
ཅི་ཞིག་བསྒྲུབ་དགོས་སམ།

གང་དུ་ལག་བསྟར་བྱེད་ཐུབ་ན་དེ་རུ་ཁ་གསལ་པོ་དང་སྟབས་བདེ་བོའི་སྒོ་ནས་གཞུང་གི་འཕྲོད་བསྟན་
ལྟ་སྐྱོང་དང་། སྤྱི་ཚོགས། འཛིན་སྐྱོང་། དེ་བཞིན་གཞུང་གི་ལས་རིགས་གཞན་དག་ཁྲོད་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀྱི་
སྐད་ཡིག་སྤྱོད་དགོས།
ཅིའི་ཕྱིར་བསྒྲུབ་དགོས་སམ།

གཞུང་གི་དབང་འཛིན་པ་ཚོས་བྱེ་བྲག་གི་ས་གནས་ཤིག་ལ་བྱེ་བྲག་གི་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀྱི་སྐད་
ཡིག་ཅིག་སྤྱོད་ཐུབ་པ་ཡོད་ནའང་། རྒྱུ་མཚན་ཡང་དག་མེད་པར་དེ་མ་སྤྱད་ཚེ། རྒྱལ་སྤྱིའི་ཁྲིམས་ལུགས་ལྟར་ན།
གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀྱི་སྐད་ཡིག་བེད་སྤྱོད་ལ་འགོག་རྐྱེན་སྤྲོད་པ་དང་། འཛིན་སྐྱོང་དང་གཞུང་གི་ལས་རིགས་
གཞན་དག་ཁྲོད་སྲིད་གཞུང་གིས་གཏན་འབེབས་བྱས་པའི་སྐད་ཡིག་གམ་སྤྱི་སྐད་ཁོ་ན་སྤྱོད་ཐབས་བྱེད་པ་ནི་
དབྱེ་འབྱེད་བྱས་པ་ལ་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། གཞུང་གི་འཕྲོད་བསྟེན་ལྟ་སྐྱོང་དང་། སྤྱི་ཚོགས་ཞབས་ཞུ།
གསར་འགྱུར་རྒྱང་སྲིང་སོགས་ཀྱི་ཆེད་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཐོན་ཁུངས་ཚུལ་བཞིན་སྤྱོད་དགོས། སྲིད་གཞུང་ཞིག་ལ་
མཚོན་ན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་དམིགས་ཡུལ་མངོན་འགྱུར་ཡོང་བར་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀྱི་སྐད་ཡིག་རྣམས་མི་སྤྱོད་
པར་སྤྱི་སྐད་གཅིག་ཁོ་ན་སྤྱོད་པ་ནི་འགྲོ་སོང་མང་པོ་ཞིག་འཕྲོ་བརླག་འགྲོ་གཞི་ཡིན། དར་ཁྱབ་ཆེ་བའི་སྐད་
ཡིག་གཅིག་ཁོ་ན་སྤྱོད་པ་ནི། གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་དང་ཁྱད་པར་དུ་བུད་མེད་ཚོར་ལས་ཀ་མི་རག་པའི་འགོག་
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རྐྱེན་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡིན།
རྒྱལ་ཁབ་མང་པོ་ཞིག་གི་ནང་འཛིན་སྐྱོང་དང་། འཕྲོད་བསྟེན་ལྟ་སྐྱོང་། དེ་བཞིན་གཞུང་གི་ལས་རིགས་
གཞན་བཅས་སུ་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀྱི་སྐད་ཡིག་ཚུལ་བཞིན་སྤྱད་པ་ལ་བརྟེན་ནས། ཕན་ཚུན་འབྲེལ་འདྲིས་
དང་། ལས་རིགས་གཉེར་བ། ལས་རིགས་གཉེར་བའི་སྤུས་ཚད། སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་འཚོ་གནས་སྣ་ཚོགས་ནང་གྲངས་
ཉུང་མི་རིགས་མཉམ་ཞུགས་བཅས་ཀྱི་ཐད་གྲུབ་འབྲས་གང་ལེགས་བྱུང་ཡོད། གཞན་ཡང་རྒྱལ་ཁབ་མང་པོ་ཞིག་
གི་ནང་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀྱི་སྐད་ཡིག་བེད་སྤྱོད་བྱས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་
ནང་ལས་མེད་ཀྱི་གྲངས་འབོར་ཉུང་དུ་གཏོང་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད་ལ། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ངོ་བོ་དང་མཐུན་པའི་རང་ཉིད་
ཀྱི་ངོ་བོ་དང་འཆམ་མཐུན་གྱི་རྣམ་པ་གོང་འཕེལ་ཕྱིན་ཡོད། སྲིད་ཇུས་བཟོ་མཁན་དང་། ཁྲིམས་ལུགས་བཟོ་
མཁན། སྲིད་གཞུང་གི་དབང་འཛིན་པ་རྣམས་ཀྱིས་གཤམ་གྱི་དོན་ཚན་གསུམ་པོ་ཡིད་ལ་འཛིན་དགོས།
༡) གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་རྣམས་སྤྱི་ཚོགས་ཁྱོན་ཡོངས་ཀྱི་གྲས་སུ་ཚུད་ཆེད། འོས་འཚམས་ཀྱིས་ཁོ་ཚོའི་སྐད་ཡིག་
བེད་སྤྱོད་བྱ་དགོས། སྲིད་གཞུང་གི་དབང་འཛིན་པ་ཚོས་མི་སྒེར་ལ་འབྲེལ་འདྲིས་ཡོང་ཐབས་ལེགས་ཤོས་ནི་ཁོ་
ཚོའི་སྐད་ཡིག་བེད་སྤྱོད་བྱ་གང་ཐུབ་བྱ་རྒྱུ་དེ་ཡིན།
༢) གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀྱི་སྐད་ཡིག་སྤྱོད་འོས་པ་དང་སྤྱོད་དགོས་ངེས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ལ་མ་སྤྱད་ཚེ། ལས་
དོན་འགྲུབ་པར་ནུས་པ་མི་ཐོན་པ་དང་། འགྲོ་སོང་བེད་མེད་དུ་འགྱུར་ངེས། (སྤྱི་སྐད་སྤྱད་ཚེ་གྲངས་ཉུང་མི་
རིགས་ཀྱིས་ཇི་བཞིན་གོ་དོན་རྟོགས་མི་ཐུབ་པ་དང་སྤྱོད་མི་བདེ་བ་ཡོང་བ་དང་། འབྲེལ་འདྲིས་བྱེད་པར་འགྲོ་
ཁྲིམས་ལུགས་དང་དེ་མིན་གྱི་གཞི་རྩར་འཛིན་དགོས་པའི་རྩ་འཛིན་གཞན་གང་དག་ཡིན་ནམ།
•

(མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས།) དཔལ་འབྱོར་དང་། སྤྱི་ཚོགས། རིག་གཞུང་བཅས་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་སྐོར་གྱི་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཁྲིམས་ཡིག་དོན་ཚན་ 2

•

(མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས།) སྤྱི་དམངས་དང་ཆབ་སྲིད་སྐོར་གྱི་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཁྲིམས་ཡིག་དོན་ཚན་ 26

•

(མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས།) བྱིས་པའི་ཐོབ་ཐང་སྐོར་གྱི་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཁྲིམས་ཡིག་དོན་ཚན་ 2+28, 29, 30

(2)+9, 10, 12, 15
•
•

(མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས།) རིགས་རུས་དབྱེ་འབྱེད་ཀྱི་ལས་མཐའ་དག་འགོག་པའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཁྲིམས་ཡིག་དོན་ཚན་ 5(a) 5(e) (4)
(རྒྱལ་སྤྱིའི་ངལ་རྩོལ་ལྷན་ཚོགས།) རང་དབང་ལྡན་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ནང་ཡོད་པའི་ས་གནས་རང་གི་མི་མང་དང་ཚོ་བའི་སྐོར་གྱི་ཁྲིམས་

ཡིག་(ཨང་༡༦༩)དོན་ཚན་ 24, 25, 30
•

(ཡུ་རོབ་ལྷན་ཚོགས།) འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་སྐོར་གྱི་ཡུ་རོབ་ཁྲིམས་ཡིག་དོན་ཚན་ 12

•

(ཡུ་རོབ་ལྷན་ཚོགས།) གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་པའི་ཁྲིམས་ཡིག་རྩ་འཛིན་དོན་ཚན་ 10(2)

•

(ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣) རིགས་རུས་དབྱེ་འབྱེད་མི་འབྱུང་ཆེད་དང་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་སྲུང་སྐྱོབ་ཆེད་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་སྤྱི་ཁྱབ་དྲུང་

•

(ཡུ་རོབ་ལྷན་ཚོགས།) ཡུ་རོབ་ཀྱི་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀྱི་སྐད་ཡིག་སྐོར་གྱི་བཅའ་ཁྲིམས་དོན་ཚན་ 10, 13

ཆེའི་ལམ་སྟོན་ཡིག་ཆ་ཨང་ 11
•

(ཨོ་སུ་ལོ།) གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀྱི་སྐད་ཡིག་གི་ཐོབ་ཐང་སྐོར་གྱི་ཡིག་ཆ་ཨང་ 13-15
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སོང་མང་པོ་གཏོང་དགོས་ཆགས་ངེས།)
༣) གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀྱི་སྐད་ཡིག་སྤྱད་ཚེ་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་རྣམས་ཆབ་སྲིད་དང་སྤྱི་ཚོགས་ནང་མཉམ་
ཞུགས་ཐུབ་པ་དང་། ཁོ་ཚོའི་སྐད་ཡིག་སྤྱོད་པའི་མཐོ་སློབ་འགྲིམ་མཁན་ཡང་མང་དུ་འགྲོ་ངེས།
ཇི་ལྟར་བསྒྲུབ་དགོས་སམ།

འཕྲོད་བསྟེན་ཞབས་ཞུ་དང་། སྤྱི་ཚོགས་ཞབས་ཞུ། འཛིན་སྐྱོང་། དེ་བཞིན་གཞུང་གི་ལས་རིགས་གཞན་
དུ་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀྱི་སྐད་ཡིག་སྤྱོད་པ་ནི། གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ལ་འབྲེལ་འདྲིས་བྱེད་པ་དང་། སྤུས་ཚད།
འདྲ་མཉམ་བཅས་ཀྱི་གནད་དོན་ལ་འབྲེལ་བ་ཡོད་པ་ཞིག་ཡིན། གཞུང་གི་སློབ་གསོའི་ནང་གྲངས་ཉུང་མི་
རིགས་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་ལག་བསྟར་བྱེད་པར། རྒྱལ་ཁབ་མང་པོ་ཞིག་གི་ནང་དོ་མཉམ་ཡོང་བའི་བྱེད་ཐབས་གཙོ་བོར་
འཛིན་གྱི་ཡོད། དེ་ཡང་དོ་མཉམ་ཡོང་བར་གཙོ་བོ་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀྱི་གྲངས་འབོར་དང་འདུས་སྡོད་ཀྱི་རྣམ་
པ་ལ་རག་ལས་ཡོད། འདི་ཡིས་འབྲེལ་ཡོད་སྲིད་གཞུང་གི་དབང་འཛིན་པ་ཚོས་བབ་བསྟུན་དང་འོས་འཚམས་
ཀྱིས་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀྱི་སྐད་ཡིག་བེད་སྤྱོད་བྱ་ཡུལ་དང་ཚད་གཞི་ངོས་འཛིན་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད། དེ་བཞིན་འདི་
ཡིས་འཛམ་གླིང་རྒྱལ་ཁབ་མང་ཆེ་བའི་ནང་འཛིན་སྐྱོང་དང་གཞུང་གི་ལས་རིགས་ཁྲོད་སྐད་ཡིག་གཅིག་ལས་
མང་བ་བེད་སྤྱོད་བྱེད་པའི་ཕན་ནུས་ཅི་ཙམ་ཐོན་གྱི་ཡོད་སྟོན་གྱི་ཡོད།
རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་གི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་པའི་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀྱི་སྐད་ཡིག་ཚང་མ་འཛིན་སྐྱོང་དང་
གཞུང་གི་ལས་རིགས་གཞན་དག་ཁྲོད་སྤྱོད་དགོས་ངེས་ཆགས་ཀྱི་མེད། དེ་ལྟར་བེད་སྤྱོད་གཏོང་བར་འོས་
འཚམས་དང་བབ་བསྟུན་ཡིན་མིན་ནི་སྐད་ཡིག་དེ་སྤྱོད་མཁན་གྱི་གྲངས་འབོར་དང་འདུས་སྡོད་ཀྱི་རྣམ་པ་ལ་
རག་ལས་ཡོད། བྱེ་བྲག་གི་ས་གནས་ཤིག་ཏུ་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་འདུས་སྡོད་བྱེད་ཚད་ཀྱིས་ས་གནས་དེའི་མི་
འབོར་གྱི་བརྒྱ་ཆ་ངེས་ཅན་ཞིག་ཟིན་གྱི་ཡོད་ཚེ། ཁོ་ཚོར་འཛིན་སྐྱོང་དང་གཞུང་གི་ལས་རིགས་གཞན་དག་
ཁྲོད་འོས་འཚམས་ཀྱིས་སོ་སོའི་སྐད་ཡིག་སྤྱོད་པའི་ཐོབ་ཐང་ཡོད། འཛིན་སྐྱོང་དང་གཞུང་གི་ལས་རིགས་གཞན་
དག་ཁྲོད་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀྱི་སྐད་ཡིག་བེད་སྤྱོད་མ་བྱས་ཚེ་མཇུག་འབྲས་ངན་པ་འབྱུང་ངེས་ལ། སྲིད་ཇུས་
བཟོ་མཁན་ཚོས་ཀྱང་འབྲེལ་ཡོད་སྐད་ཡིག་དེ་བེད་སྤྱོད་ཚུལ་བཞིན་བྱས་ཏེ་མང་ཚོགས་ལ་འབྲེལ་འདྲིས་དང་
ལས་རིགས་མཁོ་སྤྲོད་ཐུབ་པ་བྱ་དགོས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད། དཔེར་ན། གཞུང་གི་འཕྲོད་བསྟེན་ལྟ་སྐྱོང་ཐད་གྲངས་
ཉུང་མི་རིགས་ཀྱི་སྐད་ཡིག་སྤྱད་དེ་མང་ཚོགས་ལ་འབྲེལ་འདྲིས་ཟབ་མོ་བྱ་ཐུབ་མིན་ནི་འཆི་གསོན་ཐག་གཅོད་
དང་འབྲེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་ལྟ་བུ་རེད། དོ་མཉམ་ཡོང་བའི་བྱེད་ཐབས་ལག་བསྟར་བྱེད་སྐབས། སྐད་ཡིག་
གཉིས་སམ་དུ་མ་ཤེས་པའི་ངལ་རྩོལ་བ་ཚོར་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀྱི་སྐད་ཡིག་གཞིར་བཞག་གིས་གཞུང་གི་
ལས་ཀ་གཉེར་བའི་གོ་སྐབས་སྤྲད་ཚེ། གཞུང་དང་སྤྱི་ཚོགས་ནང་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་རྣམས་ཚུད་པ་དང་མཉམ་
ཞུགས་མང་བ་ཡོང་བར་ཕན་ནུས་ཐོན་གྱི་ཡོད། དྲ་རྒྱ་དང་ཚན་རིག་ལག་རྩལ་གསར་པ་ལྟ་བུའི་བྱེད་ཐབས་
གསར་པ་རིགས་སྤྱོད་པ་ལ་བརྟེན་ནས་གྲངས་འབོར་ཉུང་ཉུང་དང་ཁ་འཐོར་དུ་ལུས་པ་ཚོར་ཁྱབ་པར་ནུས་པ་
ཐོན་གྱི་ཡོད།

32

ཁྲིམས་བཟོ་སྐབས་ཐོབ་ཐང་འདི་དག་ཁྱབ་ཁོངས་གང་ཞིག་ཏུ་ལག་བསྟར་ཇི་ལྟར་བྱ་དགོས་ཚུལ་གཏན་
འབེབས་བྱ་དགོས་ལ། ལག་ལེན་མ་ཐུབ་པར་དཀའ་ངལ་གྱི་གནས་སུ་ཡོད་རིགས་ལ་ལེགས་བཅོས་ཡོང་བའི་
བྱེད་ཐབས་སྤྱོད་པར་འགན་ལེན་བྱ་དགོས།
ལག་ལེན།
•

ཨ་སི་ལན་ཌ་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་སོ་སོའི་སྐད་ཡིག་གི་ཁར་སྐད་ཡིག་མི་འདྲ་བ་བདུན་བེད་སྤྱོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།
དེའི་དམིགས་ཡུལ་ནི་རིག་གཞུང་སྣ་འཛོམས་ལྟེ་གནས་ཁང་དང་ཏར་འཕྲིན་ཁང་བརྒྱུད་སྤྱི་ཚོགས་དང་གཞུང་
གི་གནས་ཚུལ་དྲིལ་བསྒྲགས་བྱེད་པར་ཕན་ནུས་ཐོན་ཕྱིར་ཡིན་པ་རེད།
•

ནུབ་ཨ་ཧྥེ་རི་ཁའི་ནང་ཨི་བྷོ་ལ་ཟེར་བའི་ནད་ཡམས་ཁྱབ་སྐབས། སི་ར་ལོ་ནི་དང་། གྷུ་ནི། ལེ་བྷི་རི་ཡ་
བཅས་ཀྱི་འཕྲོད་བསྟེན་ལྷན་ཁང་ངོས་ནས་རྒྱལ་སྤྱིའི་བྱིས་པ་མྱུར་སྐྱོབ་ཀྱི་རོགས་དངུལ་ཚོགས་པ་དང་རྒྱལ་སྤྱིའི་
ཚོགས་པ་གཞན་དག་ལྷན་དུ་རླུང་འཕྲིན་དང་། དེབ། བརྙན་འཕྲིན། སྦྱར་ཡིག་སོགས་ཀྱི་ལམ་ནས་གནས་ཚུལ་
དང་ལམ་སྟོན་རྣམས་གང་མགྱོགས་མང་ཚོགས་ཁྲོད་ཁྱབ་ཐུབ་ཆེད་ས་གནས་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀྱི་སྐད་ཡིག་
བེད་སྤྱོད་བྱས་ཡོད།
•

ཨར་ལན་ཌ་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་སྡོད་ཁང་མཁོ་སྤྲོད་ཞབས་ཞུ་ཁང་གིས་གནས་ཚུལ་སྤེལ་སྐབས་སྡོད་ཁང་དུ་
འདུག་མཁན་ཚོའི་མཐུན་རྐྱེན་ཡིག་ཆ་ཚང་མ་ཨར་ལན་ཌིའི་སྐད་དང་ཨིན་སྐད་ཐོག་མ་ཡིན་པར་འོས་འཚམས་
ཀྱིས་ཁོ་རང་ཚོའི་སྐད་ཡིག་སྤྱོད་པའམ་ཡང་ན་སྐད་སྒྱུར་སོགས་ཀྱི་མཐུན་རྐྱེན་སྦྱོར་ཀྱི་ཡོད།
•	ལྷོ་ཨ་ཧྥེ་རི་ཁའི་མངའ་ཁོངས་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་བྷོ་ས་ཝ་ན་ནང་གཞུང་ངོས་ནས་མང་ཚོགས་ལ་འབྲེལ་

འདྲིས་བྱེད་སྐབས་བྷན་ཏུའི་སྐད་ཡིག་སྤྱོད་ཀྱི་ཡོད། དེར་མི་འབོར་བརྒྱ་ཆ་ ༧༨ ཀྱིས་སྐད་ཡིག་དེ་དང་ཨིན་ཡིག་
སྤྱོད་ཀྱི་ཡོད། སྐད་ཡིག་གི་ཆ་ནས་གྲངས་ཉུང་དུ་གྱུར་རིགས་འདུས་སྡོད་བྱ་ཡུལ་ཁག་ཏུ་འཛིན་སྐྱོང་དང་གཞུང་
གི་ལས་རིགས་གཉེར་བར་འགྲོ་སོང་ཆུང་བ་དང་ནུས་པ་ཐོན་པ་ཡོང་ཆེད་བྱང་ནུབ་ཁུལ་དུ་ཡེ་ཡི་ལྟ་བུའི་གྲངས་
ཉུང་མི་རིགས་ཀྱི་སྐད་ཡིག་སྤྱོད་ཀྱི་ཡོད།
•

ཨོ་སི་ཀྲོ་ལི་ཡ་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་ངོས་གསུམ་ཅན་རྡོག་གཟུགས་ཀྱི་འགུལ་བརྙན་བཟོ་སྐབས། ས་གནས་དེའི་
ཡུལ་མིའི་རྣམ་པ་དང་སྐད་ཡིག་སྤྱད་དེ་ནད་པ་ཚོར་འཕྲོད་བསྟེན་ལྟ་སྐྱོང་སྐོར་གྱི་གནས་ཚུལ་གལ་ཆེན་རིགས་
སྤེལ་ཐབས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།
•

ཨིན་ཡུལ་དུ་གཞུང་གི་འཕྲོད་བསྟེན་ལྟ་སྐྱོང་ལས་གཞི་ལག་བསྟར་བྱེད་མཁན་ཚོས་ཨིན་སྐད་མི་ཤེས་
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མཁན་ཚོར་འབྲེལ་འདྲིས་དང་ལྟ་སྐྱོང་བྱེད་སྐབས་འདྲ་མཉམ་དགོས་པའི་ཁྲིམས་ལུགས་བཟོས་ཡོད། དེར་བརྟེན་
ས་གནས་གཞུང་གི་འཕྲོད་བསྟེན་ལྟ་སྐྱོང་བྱེད་མཁན་དུ་སྐད་ཡིག་གཉིས་ཤེས་མཁན་དང་། ཕན་ཚུན་ངོ་ཐུག་
ནས་སྐད་སྒྱུར་བྱེད་མཁན། ཁ་པར་བརྒྱུད་སྐད་སྒྱུར་བྱེད་མཁན། སྨན་གྱི་སྐོར་ཡིག་སྒྱུར་གྱིས་དཔར་བའམ། ཡང་
ན། ཡིག་ཆ་དང་བརྙན་གྱི་རིགས་དྲ་ཐོག་ཏུ་འགོད་པ་སོགས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།
•

མེག་སི་ཀོ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་འཕྲོད་བསྟེན་ལྷན་ཁང་ནས་ས་གནས་མང་ཚོགས་ལ་འཕྲོད་བསྟེན་ལྟ་སྐྱོང་བྱེད་
མཁན་གྱི་ལས་ཁུངས་ཟུར་འཛུགས་བྱས་ཡོད་པ་དང་། དེར་ས་གནས་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀྱི་སྐད་ཡིག་སྤྱོད་ཀྱི་
ཡོད། གཞུང་གི་འཕྲོད་བསྟེན་ལྟ་སྐྱོང་ལས་གཞིའི་ནང་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀྱི་སྐད་ཡིག་སྤྱོད་པ་ནི་འཕྲོད་
བསྟེན་ལས་གཞིའི་ཕན་ནུས་དོན་སྨིན་ཡོང་ཆེད་ཡིན་པ་རེད།
•

ཨེ་ཐོ་པི་ཡ་རྒྱལ་ཁབ་ནང་མང་ཚོགས་འདུས་སྡོད་ས་ཁུལ་ཁག་ཏུ་སྲིད་གཞུང་གི་ལས་རིགས་ནང་ཡུལ་
དེའི་སྐད་ཡིག་གཙོ་བོ་རྣམས་སྤྱོད་ཀྱི་ཡོད།
•

རྒྱ་གར་ལ་མི་འབོར་དུང་ཕྱུར་ ༡༢ ཡོད་པ་དང་། སྐད་ཡིག་མི་འདྲ་བ་ ༤༠༠ ལྷག་ཡོད། དོ་མཉམ་གྱི་བྱེད་
ཐབས་ལག་ལེན་ཡོང་ཆེད་སྤྱི་སྐད་དུ་ཨིན་ཡིག་དང་ཧིན་རྡུའི་སྐད་ཡིག་སྤྱོད་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་། དེ་མིན་ས་གནས་
སྲིད་གཞུང་ཁག་གིས་ས་གནས་སྐད་ཡིག་མི་འདྲ་བ་ ༣༠ ཙམ་སྤྱོད་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་ཟད། འདུས་སྡོད་བྱེད་པའི་
གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་གང་འཚམས་ཡོད་པའི་ས་གནས་ཁག་ཏུ་སློབ་གྲྭ་དང་ས་གནས་གཞུང་གི་ལས་ཁུངས་
བཅས་སུ་ས་གནས་དེའི་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀྱི་སྐད་ཡིག་སྤྱོད་ཀྱི་ཡོད།
•

ཨ་རིའི་སྤྱི་མཐུན་མངའ་སྡེའི་འདྲ་མཉམ་གྱི་ཁྲིམས་ཡིག་ནང་སི་པན་གྱི་སྐད་ཡིག་དང་། རྒྱ་ཡིག པར་སི་
སྐད་ཡིག ཝེད་ནམ་གྱི་སྐད་ཡིག་ལྟ་བུའི་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀྱི་སྐད་ཡིག་རྣམས་ས་གནས་གང་ཞིག་ཏུ་སྐད་
ཡིག་དེ་དག་གང་རུང་སྤྱོད་པའི་མི་འབོར་ ༡༠༠༠༠ ཟིན་པའམ་ཡང་ན་དེ་རིགས་ཀྱིས་ས་གནས་དེའི་མི་འབོར་གྱི་
བརྒྱ་ཆ་ ༥ ཟིན་ཚེ་བཀོལ་སྤྱོད་བྱ་རྒྱུ་གཏན་འབེབས་བྱས་ཡོད།
•

དོ་མཉམ་གྱི་བྱེད་ཐབས་ལག་ལེན་ཐད་ཧྥིན་ལན་ཌ་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ས་གནས་གཞུང་གི་ལས་རིགས་སྣ་
ཚོགས་སུ་སྭེ་ཌེན་གྱི་སྐད་ཡིག་སྤྱོད་མཁན་མ་མཐར་ཡང་བརྒྱ་ཆ་ ༨ ཟིན་གྱི་ཡོད་པའམ། མི་འབོར་ ༣༠༠༠ ཙམ་
སྐད་ཡིག་གི་ཆ་ནས་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་གྱི་གྲས་ཡིན། ལོ་རྒྱུས་རྒྱབ་ལྗོངས་ཀྱི་ཆ་ནས་སྭེ་ཌེན་དང་ཧྥེན་ལན་
ཌའི་སྐད་ཡིག་ནི་ཡུལ་དེའི་སྤྱི་སྐད་ཡིན། སཱ་མི་མི་རིགས་ནི་ཡུལ་དེའི་ས་སྐྱེས་རྡོ་སྐྱེས་ཀྱི་མིི་རིགས་ཡིན་པ་དང་།
རྒྱལ་ཁབ་དེའི་ནང་མི་འབོར་ཁྱོན་བསྡོམས་ ༧༥༠༠ ཙམ་ཡོད། གཞུང་གི་འཕྲོད་བསྟེན་ཞབས་ཞུ་དང་། སྤྱི་ཚོགས་
ཞབས་ཞུ། དེ་བཞིན་གསར་འགྱུར་དང་གནས་ཚུལ་སྣ་ཚོགས་སྐོར་ལ་སཱ་མི་མི་རིགས་འདུས་སྡོད་ས་ཁུལ་དུ་མི་
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རིགས་དེའི་སྐད་ཡིག་སྤྱོད་ཀྱི་ཡོད།
•

ཁེ་ན་ཌ་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་གཞུང་གི་ལས་རིགས་ཁྲོད་ས་གནས་གང་དེའི་མི་འབོར་བརྒྱ་ཆ་ལྔའམ་ཡང་ན་
གྲོང་ཁྱེར་གང་ཞིག་ནང་མི་འབོར་༥༠༠༠ གིས་ཐུན་མོང་གི་སྐད་ཡིག་གཅིག་སྤྱོད་ཀྱི་ཡོད་ཚེ། སྤྱི་སྐད་དུ་གྱུར་བའི་
ཧྥ་རན་སིའི་སྐད་ཡིག་གམ་ཨིན་ཡིག་གང་རུང་སྤྱོད་ཀྱི་ཡོད། གཞན་ཡུལ་དེར་ས་སྐྱེས་རྡོ་སྐྱེས་ཀྱི་མི་དང་གནས་
སྤོར་ནས་ཡོང་མཁན་རིགས་འདུས་སྡོད་བྱ་ཡུལ་ཁག་ཏུ་གཞུང་གི་ལས་རིགས་ཁྲོད་དེ་དག་གི་སྐད་ཡིག་སྤྱོད་ཀྱི་
ཡོད།
•

སྦེར་ཛིལ་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་གྲོང་སྡེའི་སྤྱི་ཁབ་ལས་ཁུངས་ཁག་ཏུ་པོ་ཆུ་གྷུལ་གྱི་སྐད་ཡིག་སྤྱོད་པའི་ཁར་ཡུལ་
དེའི་ས་གནས་མང་ཚོགས་ཀྱི་སྐད་དང་ཡུལ་དེར་གནས་སྤོར་བྱེད་མཁན་ཚོའི་སྐད་ཀྱང་སྤྱོད་ཀྱི་ཡོད། གྲོང་སྡེའི་
སྤྱི་ཁྱབ་ལས་ཁུངས་ཁག་ཏུ་གཞུང་གི་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་དང་ལས་རིགས་ཁྲོད་ཡུལ་དེའི་སྐད་ཡིག་བཞི་
ངེས་པར་དུ་སྤྱོད་དགོས་པ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད།
༤།༤ གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀྱི་སྐད་ཡིག་དང་ངོ་བོ།
ཅི་ཞིག་བསྒྲུབ་དགོས་སམ།

མི་ཞིག་གི་སྒེར་གྱི་ངོ་བོ་དང་འབྲེལ་བའི་རང་གི་མིང་ངམ་ཁྱིམ་མིང་སོགས་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀྱི་
སྐད་ཡིག་ཐོག་འབྲི་བ་ལ་བརྩི་བཀུར་དང་། ངོས་འཛིན་བྱ་དགོས་པ་མ་ཟད་གཞུང་གི་དབང་འཛིན་པ་ཚོས་ཀྱང་
དེ་ལྟ་སྤྱོད་དགོས། ལག་བསྟར་ཐུབ་ས་གང་ཡོད་ལ་གཞུང་ལམ་དང་ས་གནས་ཀྱི་མིང་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀྱི་
སྐད་ཡིག་ཐོག་འབྲི་དགོས་ལ། ཁྱད་པར་དུ་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་ཆ་ནས་གལ་ཆེན་ཡིན་པ་དང་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་
འདུས་སྡོད་བྱ་ཡུལ་ཁག་ཏུ་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀྱི་སྐད་ཡིག་སྤྱོད་དགོས།
ཅིའི་ཕྱིར་བསྒྲུབ་དགོས་སམ།

གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་གི་སྙིང་པོ་ནི་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀྱི་ངོ་བོ་དར་སྤེལ་དང་སྲུང་སྐྱོབ་
བྱ་རྒྱུ་དེ་ཡིན་ལ། འདི་ནི་མི་སྒེར་གྱི་འཚོ་གནས་དང་ཆེ་མཐོང་ལ་འབྲེལ་བ་ཟབ་མོ་ཡོད་པ་ཞིག་ཀྱང་ཡིན། མི་
མང་པོ་ཞིག་ལ་རང་གི་ངོ་བོའི་མཚོན་དོན་གལ་ཆེ་ཤོས་གཅིག་ནི་རང་ཉིད་ཀྱི་མིང་རང་གི་སྐད་ཡིག་ཐོག་འབྲི་
བ་དེ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད། སྤྱིར་སྐད་ཡིག་ནི་འགྲོ་བ་མིའི་རང་བཞིན་དང་། རིག་གཞུང་། སྤྱི་ཚོགས་བཅས་ཀྱི་ངོ་བོ་
མཚོན་བྱེད་གཙོ་བོ་ཡིན་པས། སོ་སོའི་སྐད་ཡིག་ཐོག་རང་གི་མིང་འབྲི་བ་ལ་བརྩི་བཀུར་དགོས་པ་མ་ཟད། དེ་ལ་
སྲུང་སྐྱོབ་དང་གུ་ཡངས་ཀྱང་བྱ་དགོས། དེ་ལྟར་ངོ་བོ་ལ་སྲུང་སྐྱོབ་དང་བརྩི་བཀུར་བྱེད་པ་དེ་མི་སྒེར་གཅིག་པུ་
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ཁྲིམས་ལུགས་དང་དེ་མིན་གྱི་གཞི་རྩར་འཛིན་དགོས་པའི་རྩ་འཛིན་གཞན་གང་དག་ཡིན་ནམ།
•

(མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས།) སྤྱི་དམངས་དང་ཆབ་སྲིད་སྐོར་གྱི་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཁྲིམས་ཡིག་དོན་ཚན་ 17, 24, 26, 27

•

(མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས།) བྱིས་པའི་ཐོབ་ཐང་སྐོར་གྱི་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཁྲིམས་ཡིག་དོན་ཚན་ 2+7

•
•

(མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས།) རིགས་རུས་དབྱེ་འབྱེད་ཀྱི་ལས་མཐའ་དག་འགོག་པའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཁྲིམས་ཡིག་དོན་ཚན་ 5
(ཡུ་རོབ་ལྷན་ཚོགས།) འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་སྐོར་གྱི་ཡུ་རོབ་ཁྲིམས་ཡིག་དོན་ཚན་ 10

•

(ཡུ་རོབ་ལྷན་ཚོགས།) གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་པའི་ཁྲིམས་ཡིག་རྩ་འཛིན་དོན་ཚན་ 11

•

(མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས།) མི་རིགས་དང་། ཆོས་ལུགས། སྐད་ཡིག་བཅས་ཀྱི་ཆ་ནས་གྲངས་ཉུང་དུ་གྱུར་རིགས་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་བསྒྲགས་ཡིག་

•
དོན་ཚན་ 2

(ཡུ་རོབ་ལྷན་ཚོགས།) ཡུ་རོབ་ཀྱི་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀྱི་སྐད་ཡིག་སྐོར་གྱི་བཅའ་ཁྲིམས་དོན་ཚན་ 10

•

(ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣) རིགས་རུས་དབྱེ་འབྱེད་མི་འབྱུང་ཆེད་དང་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་སྲུང་སྐྱོབ་ཆེད་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་སྤྱི་ཁྱབ་དྲུང་

•

(ཨོ་སུ་ལོ།) གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀྱི་སྐད་ཡིག་གི་ཐོབ་ཐང་སྐོར་གྱི་ཡིག་ཆ་ཨང་ 1-3

ཆེའི་ལམ་སྟོན་ཡིག་ཆ་ཨང་ 13

ཙམ་ལ་མིན་པར། གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་འདུས་སྡོད་བྱེད་པའི་ས་གནས་ཁྱོན་ཡོངས་ལ་བྱ་དགོས།
ཇི་ལྟར་བསྒྲུབ་དགོས་སམ།

རྒྱལ་ཁབ་མང་ཆེ་བའི་ནང་རང་བཞིན་དང་སྒྲིག་འཛུགས་ལྡན་པའི་སྒོ་ནས་མི་སྒེར་གྱི་མིང་དང་ཁྱིམ་
མིང་སོགས་རང་ཉིད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་ཐོག་འབྲི་ཆོག་པའི་ཐོབ་ཐང་ལ་ངོས་འཛིན་དང་། འབྲེལ་ཡོད་གཞུང་གི་
དབང་འཛིན་པ་ཚོས་ཐོབ་ཐང་འདི་ལ་བརྩི་བཀུར་བྱ་དགོས་པའི་འགན་ཁུར་བཞག་ཡོད། འདི་ནི་ཁྲིམས་ལུགས་
ནང་མི་སུ་འདྲ་ཞིག་ཡིན་ཡང་སྲིད་གཞུང་གི་དབང་འཛིན་པ་ཚོ་དང་འབྲེལ་བ་བྱེད་སྐབས་སོ་སོའི་མིང་སྤྱོད་
ཆོག་པ་དང་སྲིད་གཞུང་གི་དབང་འཛིན་པ་ཚོས་ཀྱང་དེ་ལྟར་སྤྱོད་དགོས་སྐོར་ཁ་གསལ་འཁོད་དགོས། འདས་
པའི་དུས་སུ་མི་རིགས་ཆུང་བ་རྣམས་ཆེ་བའི་ནང་སིམ་འཇུག་ཐབས་བྱེད་པའམ་ཡང་ན་དེ་མཚུངས་ཀྱི་སྲིད་ཇུས་
བཟུང་བ་སོགས་ཀྱིས་དབང་འཛིན་པ་ཚོས་བཙན་ཤེད་ཀྱིས་འགྱུར་བ་བཏང་བའི་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀྱི་མིང་
རྣམས་བསྐྱར་བཅོས་བྱ་བར་དོན་མེད་འགྲོ་སོང་གཏོང་མི་དགོས་བ་དང་སྟབས་བདེའི་མཐུན་འགྱུར་དང་ཆོག་
མཆན་སྤྲོད་དགོས་སྐོར་ཁྲིམས་ནང་གཏན་འབེབས་བྱ་དགོས།
སྒེར་གྱི་མིང་སྤྱོད་འཇུག་དགོས་པ་མ་ཟད། གཞུང་ངོས་ནས་སོ་སོའི་མིང་སོ་སོའི་སྐད་ཡིག་ཐོག་འབྲི་
བར་ངོས་འཛིན་བྱེད་དགོས་ལ། སྐྱེས་ལོ་སྐྱེས་ཚེས་ཀྱི་དཔང་ཡིག་ཐོག་ལའང་དེ་ལྟར་འབྲི་བར་ངོས་འཛིན་ཡོད་
དགོས།
སྲིད་གཞུང་གི་སྤྱི་སྐད་མིན་པའི་སྐད་ཡིག་གཞན་གྱི་ཐོག་མིང་འབྲི་སྲོལ་ཡོད་པ་རྣམས་གཞུང་གི་སྤྱི་
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སྐད་ཐོག་འབྲི་སྐབས། ངེས་བར་དུ་སྒྲ་གདངས་རང་སོར་འཇོག་ཐབས་ལ་འབད་བརྩོན་བྱ་དགོས།
གཞུང་ལམ་དང་ས་ཆའི་མིང་ནི་སྤྱི་ཚོགས་དང་། རིགས་གཞུང་། ལོ་རྒྱུས་བཅས་ཀྱི་ངོ་བོ་མཚོན་བྱེད་
གལ་ཆེན་ཞིག་ཡིན། སྐད་ཡིག་སྤྱོད་སྟངས་དོ་མཉམ་ཡོང་བའི་རྩ་དོན་རྒྱུན་འཁྱོང་བྱེད་པའི་རྒྱལ་ཁབ་མང་ཆེ་བ་
ཞིག་གི་ནང་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་འདུས་སྡོད་བྱེད་པའི་ས་ཁུལ་ཁག་ཏུ་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀྱི་ཞེ་འདོད་ལྟར་ས་
མིང་སོགས་ཀྱི་མཚོན་རྟགས་རིགས་སྐད་ཡིག་གཉིས་སམ་གསུམ་གྱི་ཐོག་འབྲི་དགོས་པའི་ཁྲིམས་སྲོལ་གསལ་པོ་
བཟོས་ཡོད། རྒྱལ་ཁབ་སོ་སོའི་ཁྲིམས་ལུགས་མི་འདྲ་བ་ཡོད་སྟབས། རྒྱལ་ཁབ་སོ་སོས་ལག་བསྟར་བྱེད་སྟངས་
ལའང་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀྱི་མི་འབོར་གྱིས་ས་གནས་སྤྱིའི་མི་འབོར་གྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༥ ནས་ ༢༠ ཟིན་མཚམས་
བར་ཚད་གཞི་མི་འདྲ་བ་ཅི་རིགས་ཡོད་ལ། གཞན་ཡང་སྲིད་གཞུང་དང་། སྲོལ་རྒྱུན། ལོ་རྒྱུས་སོགས་ཀྱི་ཆ་ནས་
གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀྱི་སྐད་ཡིག་སྤྱོད་པར་ངོས་འཛིན་བྱ་སྲོལ་ཡོད། གཞུང་ལམ་དང་ས་མིང་སོགས་གྲངས་ཉུང་
མི་རིགས་ཀྱི་སྐད་ཡིག་ཐོག་འབྲི་བ་ལག་ལེན་དུ་འཁྱོལ་ཆེད་ཁྲིམས་ལུགས་ཀྱི་ལམ་སྟོན་ཁ་གསལ་གོ་བདེ་ཡིན་
དགོས། སྲིད་གཞུང་ངོས་ནས་གཞུང་ལམ་དང་ས་མིང་སོགས་སྐད་ཡིག་གཉིས་སམ་དུ་མའི་ཐོག་འབྲི་བ་དེས། ས་
གནས་གཅིག་ལ་སྡོད་པའི་མི་རིགས་མི་འདྲ་བ་རྣམས་ཕན་ཚུན་འཆམ་མཐུན་དང་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་བརྩི་
བཀུར་ཡོད་པའི་རྣམ་པ་མཚོན་གྱི་ཡོད།
ལག་ལེན།
•

བྷུལ་གྷ་རི་ཡ་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ཊར་ཀི་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཚོས་སོ་སོའི་མིང་སོ་སོའི་སྐད་ཡིག་ཐོག་སླར་
གསོ་བྱ་ཆོག་གི་ཡོད།
•

ཉེ་ཆར་ཨ་སི་ལན་ཌ་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་རྒྱལ་ཁབ་དེའི་མི་སེར་གསར་པ་ཚོས་ངེས་པར་དུ་རྒྱལ་ཁབ་དེའི་མིང་
སྤྱོད་དགོས་པའི་ཆ་རྐྱེན་མེད་པར་བཟོས་ཡོད།
•

མོ་རོ་ཀོ་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ལོ་ནས་ཨ་མ་ཛ་ཡི་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀྱི་སྐད་ཡིག་ཐོག་བྲིས་པའི་
མིང་སྔ་མ་དེ་གཞུང་གིས་ངོས་འཛིན་ཡོད་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་དབང་འཛིན་པ་ཚོས་ཀྱང་བེད་སྤྱོད་བྱ་དགོས་པའི་
ཐག་གཅོད་བྱས་ཡོད།
•

ཨལ་བྷ་ནི་ཡ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཁྲིམས་ལུགས་ནང་མི་སྒེར་སོ་སོའི་སྲོལ་རྒྱུན་གྱི་སྐད་ཡིག་དང་རིག་གཞུང་ལ་
འབྲེལ་བའི་མིང་རྣམས་སླར་གསོ་ཆོག་ཚུལ་འཁོད་ཡོད།
•

ར་ཤི་ཡ་རྒྱལ་ཁབ་ནང་གཞུང་ལམ་དང་ས་མིང་སོགས་སྐད་ཡིག་གཉིས་སམ་དུ་མའི་ཐོག་འབྲི་ཡི་ཡོད།
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•

རྒྱ་ནག་ཏུ་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་(སོག་པོ་དང་། ཡུ་གུར། བོད།)འདུས་སྡོད་བྱེད་པའི་ས་མིང་དང་གཞུང་
ལམ་གྱི་མིང་རྣམས་སྐད་ཡིག་གཉིས་སམ་དུ་མའི་ཐོག་འབྲི་ཡི་ཡོད། ཨལ་ཇི་རི་ཡ་རྒྱལ་ཁབ་དང་། སེང་གྷ་པོར་
རྒྱལ་ཁབ། སིད་སི་རྒྱལ་ཁབ་སོགས་ཡུལ་མང་པོ་ཞིག་ཏུ་ས་མིང་དང་གཞུང་ལམ་གྱི་མིང་སོགས་སྐད་ཡིག་གསུམ་
གྱི་ཐོག་འབྲི་ཡི་ཡོད།
•

ཁ་མེ་རོན་དང་ཨ་རི་ཚུད་པའི་རྒྱལ་ཁབ་འདྲ་མིན་ནང་ཉམས་ཆག་ཏུ་འགྲོ་བའི་སྐད་ཡིག་རྣམས་ཉར་
ཚགས་བྱེད་པའི་ལས་གཞི་མང་པོ་ཞིག་རྩོམ་བཞིན་ཡོད།
༤།༥ ཁྲིམས་ལུགས་ཁྱབ་ཁོངས་ཀྱི་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀྱི་སྐད་ཡིག
ཅི་ཞིག་བསྒྲུབ་དགོས་སམ།

གལ་ཏེ་སྐད་ཡིག་གི་ཆ་ནས་གྲངས་ཉུང་དུ་གྱུར་རིགས་ཀྱི་མི་ཞིག་ལ་ཁྲིམས་འགལ་གྱི་ནག་ཉེས་
བཙུགས་སྐབས། མི་དེས་ཁྲིམས་གཅོད་བྱེད་པར་སྤྱོད་པའི་སྐད་ཡིག་དེ་ཤེས་ཀྱི་མེད་ཚེ། ཁྲིམས་ཐོག་ནས་གྱོད་
དོན་ཐག་གཅོད་བྱ་བར་འགྲོ་སོང་གཏོང་མི་དགོས་པའི་སྐད་སྒྱུར་གྱི་མཐུན་རྐྱེན་ངེས་པར་དུ་དགོས་་པ་མ་ཟད།
མི་དེ་ཁྲིམས་ཐོག་ནས་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་པའི་ཁྲིམས་ཁང་གི་ཡིག་ཆ་རྣམས་མི་དེས་ཤེས་པའི་སྐད་ཡིག་ཐོག་རིན་
མེད་དུ་ཡིག་སྒྱུར་ཡོད་པ་དགོས། ཁྲིམས་ལུགས་ཀྱི་བརྒྱུད་རིམ་དང་ཡིག་ཆ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་བསྒྱུར་དགོས་ཀྱི་
མེད་ནའང་། གྱོད་གཞི་ཐག་གཅོད་ལ་དགོས་ངེས་ཀྱི་འབྲེལ་ཡོད་ཡིག་ཆ་དང་བརྒྱུད་རིམ་གལ་ཆེན་རྣམས་ངེས་
པར་དུ་རིན་མེད་ཀྱིས་བསྒྱུར་དགོས།
སྤྱི་དམངས་དང་ཉེས་ཁྲིམས་གཏུག་བཤེར་རིགས་གང་འདྲ་ཞིག་ཡིན་ཡང་། གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་
འདུས་སྡོད་བྱ་ཡུལ་དང་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀྱི་མི་འབོར་གང་འཚམས་ཡོད་སར། ངེས་པར་དུ་ཁྲིམས་རའི་ནང་
གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀྱི་སྐད་ཡིག་ཐོག་ཁྲིམས་དོན་ཐག་གཅོད་བྱ་དགོས།
ཅིའི་ཕྱིར་བསྒྲུབ་དགོས་སམ།

ཁྲིམས་ལུགས་ནང་མི་ཚོས་གོ་དོན་ཇི་བཞིན་རྟོགས་ཐུབ་པའི་སྐད་ཡིག་བེད་སྤྱོད་མ་བྱས་པའི་མཇུག་
འབྲས་དེ་ཧ་ཅང་ཚབས་ཆེན་པོ་ཡིན། འདི་ནི་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཁྲིམས་ལུགས་ནང་མི་ཚང་མར་ཁྲིམས་ཞིབ་དྲང་མོའི་
ཐོབ་ཐང་ཡོད་པ་དང་འབྲེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད། འདིའི་ནང་ཉེས་ཁྲིམས་ཐག་གཅོད་དམ་དེ་དང་འདྲ་བའི་ཐག་
གཅོད་ཀྱི་བརྒྱུད་རིམ་དུ། ཉེས་འཛུགས་བྱས་པའི་མི་དེའམ་ཡང་ན་བཀག་ཉར་བྱས་པའི་མི་དེས་སྲིད་གཞུང་གི་
ཁྲིམས་གཅོད་ལག་བསྟར་བྱེད་མཁན་ཚོའི་སྐད་མི་གོ་ཚེ། ཉུང་མཐར་ཡང་ཐེངས་གསུམ་ལ་སྐད་སྒྱུར་དང་ཡིག་
སྒྱུར་རིགས་གང་དགོས་རིན་མེད་དུ་བྱ་དགོས། དེ་ལྟར་བྱས་ཚེ་ཁྲིམས་ཐོག་ནས་ཐག་གཅོད་དྲང་མོ་དགོས་པའི་

38

ཐོབ་ཐང་ལག་བསྟར་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད། སྤྱི་སྐད་དང་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀྱི་སྐད་ཡིག་སྤྱོད་སྟངས་དོ་མཉམ་ཡོང་
སླད། གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀྱི་མི་འབོར་དང་འདུས་སྡོད་ས་གནས་ལ་གཞིགས་ཏེ་ཁྲིམས་ཐོག་ནས་གནད་དོན་
ཐག་གཅོད་བྱ་བའི་བརྒྱུད་རིམ་དུ་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀྱི་སྐད་ཡིག་ཚད་དང་རན་པོར་སྤྱོད་པར་འབད་བརྩོན་
བྱ་དགོས།
ཁྲིམས་ལུགས་དང་དེ་མིན་གྱི་གཞི་རྩར་འཛིན་དགོས་པའི་རྩ་འཛིན་གཞན་གང་དག་ཡིན་ནམ།
•

(མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས།) སྤྱི་དམངས་དང་ཆབ་སྲིད་སྐོར་གྱི་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཁྲིམས་ཡིག་དོན་ཚན་ 14, 26

•

(མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས།) བྱིས་པའི་ཐོབ་ཐང་སྐོར་གྱི་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཁྲིམས་ཡིག་དོན་ཚན་ 40

•
•

(མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས།) རིགས་རུས་དབྱེ་འབྱེད་ཀྱི་ལས་མཐའ་དག་འགོག་པའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཁྲིམས་ཡིག་དོན་ཚན་ 5(a)
(ཡུ་རོབ་ལྷན་ཚོགས།) འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་སྐོར་གྱི་ཡུ་རོབ་ཁྲིམས་ཡིག་དོན་ཚན་ 6, 14

•

(ཡུ་རོབ་ལྷན་ཚོགས།) གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་པའི་ཁྲིམས་ཡིག་རྩ་འཛིན་དོན་ཚན་ 10(2) (3)

•

(ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ལོའི་ཡུ་རོབ་མཐུན་ཚོགས་ཀྱི་ལམ་སྟོན་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༦༤།) ཕྱི་ལོ་༢༠༡༠ ཟླ་༡༠ ཚེས་༢༠ ཉིན། ཡུ་རོབ་མཐུན་ཚོགས་དང་གྲོས་

•

(ཡུ་རོབ་ལྷན་ཚོགས།) ཡུ་རོབ་ཀྱི་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀྱི་སྐད་ཡིག་སྐོར་གྱི་བཅའ་ཁྲིམས་དོན་ཚན་ 9

ཚོགས་ངོས་ནས་ཉེས་དོན་ཁྲིམས་གཅོད་བྱེད་པར་སྐད་སྒྱུར་དང་ཡིག་སྒྱུར་གྱི་ཐོབ་ཐང་དགོས་སྐོར་གྱི་ཐག་གཅོད།
•

(ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣) རིགས་རུས་དབྱེ་འབྱེད་མི་འབྱུང་ཆེད་དང་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་སྲུང་སྐྱོབ་ཆེད་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་སྤྱི་ཁྱབ་དྲུང་

•

(ཨོ་སུ་ལོ།) གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀྱི་སྐད་ཡིག་གི་ཐོབ་ཐང་སྐོར་གྱི་ཡིག་ཆ་ཨང་ 17-19

ཆེའི་ལམ་སྟོན་ཡིག་ཆ་ཨང་ 11

ཇི་ལྟར་བསྒྲུབ་དགོས་སམ།

ཁྲིམས་ལུགས་ནང་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀྱི་སྐད་ཡིག་སྤྱོད་པའི་ཐད། སྤྱི་སྐད་དང་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་
ཀྱི་སྐད་ཡིག་སྤྱོད་སྟངས་དོ་མཉམ་ཡོང་བ་དང་། ཁྲིམས་ཞིབ་དྲང་བདེན་ཡོང་བ། ཁྲིམས་གཏུགས་བྱེད་མཁན་
དང་ཉེས་འཛུགས་བྱེད་ས་གཉིས་ཀར་གོ་སྐབས་དང་མཐུན་རྐྱེན་གཅིག་མཚུངས་སྤྲོད་པ་བཅས་ནི་སྐད་ཡིག་གི་
ཐོབ་ཐང་མང་པོ་ཞིག་དང་འབྲེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད།
མི་ཞིག་ལ་ཁྲིམས་འགལ་གྱི་ནག་ཉེས་བཙུགས་ཏེ་ཁྲིམས་ལ་སྦྱོར་སྐབས། དེ་མུར་ཁྲིམས་འགལ་ནག་ཉེས་
དེའི་རང་བཞིན་དང་རྒྱུ་རྐྱེན་རྣམས་མི་དེས་གོ་བའི་སྐད་ཡིག་ཅིག་གི་ཐོག་འགྲེལ་བརྗོད་ཞིབ་གསལ་བྱ་དགོས།
ཁྲིམས་ལུགས་ནང་སྐད་ཡིག་གི་ཆ་ནས་གྲངས་ཉུང་དུ་གྱུར་རིགས་དང་། ཁྲིམས་ཀྱིས་བཀག་ཉར་བྱས་རིགས་
བཅས་ཚུད་པའི་མི་ཚང་མར། རྒྱུ་རྐྱེན་གང་ལ་བརྟེན་ནས་འཛིན་བཟུང་དང་བཀག་ཉར་བྱས་ཚུལ་ཁོ་ཚོས་གོ་
བའི་སྐད་ཡིག་ཐོག་འགྲེལ་བརྗོད་དགོས་སྐོར་ཞིབ་གསལ་འཁོད་དགོས། འདི་ནི་སྲིད་གཞུང་གིས་གཏན་
འབེབས་བྱས་པའི་སྤྱི་སྐད་མི་ཤེས་མཁན་ཚོའི་ཆེད་དུ་ཙམ་མིན་པར། སྤྱི་སྐད་དང་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀྱི་སྐད་
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ཡིག་སྤྱོད་སྟངས་དོ་མཉམ་ཡོང་བ་དང་། གཞུང་གི་ལས་རིགས་ནང་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀྱི་སྐད་ཡིག་སྤྱོད་པ།
དྲང་བདེན་གྱི་གནད་དོན་བཅས་དང་འབྲེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད། མདོར་ན་འདི་ནི་ཁྲིམས་ཞིབ་དྲང་བདེན་ཡོང་
བའི་ཐོབ་ཐང་དང་འབྲེལ་བ་ཟབ་མོ་ཡོད་པས། རྒྱུན་དུ་སྐད་ཡིག་གི་ཐོབ་ཐང་ལ་ཁྲིམས་ཐོག་ནས་ངོས་འཛིན་
ཡོད་དགོས།
ཁྲིམས་ཐོག་ནས་ངོས་འཛིན་དང་སྲུང་སྐྱོབ་ཡོད་ནའང་། སྐབས་རེར་དཔལ་འབྱོར་གྱི་ཆ་རྐྱེན་ཞན་པ་
དང་། སྐད་སྒྱུར་གྱི་ཆུ་ཚད་ཞན་པ། ཁྲིམས་ཉེས་ཕོག་མཁན་ཚོར་ཐོབ་ཐང་གང་ཡོད་སྐོར་གྱི་གོ་རྟོགས་མེད་པ་
བཅས་ལ་བརྟེན་ནས་ལག་ལེན་ཚུལ་བཞིན་ཡོང་གི་མེད། འདི་ནི་བྱེ་བྲག་ཏུ་སྐད་ཡིག་གི་ཆ་ནས་གྲངས་ཉུང་དུ་
གྱུར་རིགས་ཀྱི་མི་རིགས་ཆུང་ཁག་ནང་གི་གནད་དོན་ཞིག་ཡིན་ལ། འདི་ཡིས་ཁྲིམས་ལུགས་ལག་ལེན་མི་འཁྱོང་
བའི་གནད་དོན་ཚབས་ཆེེན་བསྐྱེད་ཀྱི་ཡོད། རྒྱལ་ཁབ་མི་འདྲ་བ་སོ་སོའི་ནང་སྐད་ཡིག་གི་ཐོབ་ཐང་སྲུང་སྐྱོབ་
ཡོང་སླད་གཤམ་གྱི་གནད་དོན་དག་གི་ཐད་འབད་བརྩོན་བྱ་དགོས་ཀྱི་ཡོད།
•

ཁྲིམས་ཁང་དང་ཉེན་རྟོག་ཁང་ཚང་མའི་ངོས་ནས་ས་གནས་སུ་གསལ་བསྒྲགས་དང་། སྦྱར་ཡིག་སོགས་
མངོན་གསལ་དོད་པོའི་སྒོ་ནས་སྤེལ་ཏེ། ཁྲིམས་ཉེས་ཕོག་པའམ་ཁྲིམས་འགལ་ཡིན་པའི་དོགས་གཞི་ཡོད་རིགས་
ལ་ཁྲིམས་སར་སྐད་སྒྱུར་དང་ཡིག་སྒྱུར་གྱི་མཐུན་རྐྱེན་འགྲོ་སོང་གཏོང་མི་དགོས་པར་ཡོད་སྐོར་ཤེས་སུ་འཇུག་
དགོས།
•	སྐད་སྒྱུར་བ་དང་ཡིག་སྒྱུར་བ་ཚད་ལྡན་གྱི་ཐོ་གཞུང་བཟོ་དགོས།
•
ཁྲིམས་དོན་ཐག་གཅོད་དྲང་བདེན་ཡོང་བར་དོ་ཕོག་མེད་ཚེ་བརྙན་དང་། ཁ་པར། དྲ་རྒྱ་སོགས་ཀྱི་
བརྒྱུད་ལམ་སྤྱོད་དགོས།
•	སྐད་ཡིག་གི་ཆ་ནས་གནད་དོན་ཤེས་རྟོགས་གསལ་པོ་ཆགས་ཀྱི་མེད་ཚེ། ཁྲིམས་ཉེས་ཕོག་པའམ་
ཁྲིམས་འགལ་གྱི་དོགས་གཞི་ཡོད་པའི་མི་དེའི་སྐད་ཡིག་གི་གོ་རྟོགས་ཐད་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་པའི་འགན་ཁུར་དེ་
ཁྲིམས་དཔོན་དང་ཁྲིམས་ཁང་གི་ལས་བྱེད་ཚོར་ཡོད།
•
གཞུང་ངོས་ནས་སྐད་སྒྱུར་མི་དགོས་པའི་ཐག་གཅོད་རིགས་ལ་བསམ་འཆར་བཤད་པའི་ཐོབ་ཐང་དང་།
སྐད་སྒྱུར་གྱི་མཐུན་རྐྱེན་སྦྱར་ཡང་ཚད་ལྡན་མིན་ཚེ་སྐད་སྒྱུར་གྱི་སྤུས་ཚད་རྐྱེན་གྱིས་ཁྲིམས་དོན་ཐག་གཅོད་དྲང་
བདེན་མ་བྱུང་བ་ལ་བསམ་འཆར་འདོན་པའི་ཐོབ་ཐང་སྤྲོད་དགོས།
ལག་ལེན་དང་སྐུལ་འདེབས།

ཡུ་རོབ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་མིའི་རྒྱལ་ཁབ་ཚོའི་ངོས་ནས་ལག་ལེན་གང་ལེགས་ཡོང་སླད་སྐུལ་
འདེབས་བྱས་དོན་ལྟར་ན། ཁྲིམས་ཁང་དང་ཉེན་རྟོག་ཁང་ཚང་མའི་ངོས་ནས་ས་གནས་སུ་གསལ་བསྒྲགས་དང་།
སྦྱར་ཡིག་སོགས་མངོན་གསལ་དོད་པོའི་སྒོ་ནས་སྤེལ་ཏེ། ཁྲིམས་ཉེས་ཕོག་པའམ་ཁྲིམས་འགལ་ཡིན་པའི་དོགས་
གཞི་ཡོད་རིགས་ལ་ཁྲིམས་སར་སྐད་སྒྱུར་དང་ཡིག་སྒྱུར་གྱི་མཐུན་རྐྱེན་འགྲོ་སོང་གཏོང་མི་དགོས་པར་ལེན་ཆོག་
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པའི་ཐོབ་ཐང་ཡོད་སྐོར་དང་། དེ་བཞིན་གཞུང་ངོས་ནས་སྐད་སྒྱུར་བ་དང་ཡིག་སྒྱུར་བ་ཚད་ལྡན་གྱི་ཐོ་གཞུང་
མཁོ་སྤྲོད་བྱ་དགོས།
	ལྷོ་ཨ་ཧྥེ་རི་ཁའི་ནང་ཁྲིམས་མཐུན་གྱིས་སྐད་སྒྱུར་དང་ཡིག་སྒྱུར་གྱི་མཐུན་རྐྱེན་སྦྱོར་བའི་སྤུས་ཚད་གོང་
མཐོར་གཏོང་ཆེད། ཁྲིམས་ལུགས་སྟངས་འཛིན་ལྷན་ཁང་དང་གཙུག་ལག་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོ་བཞི་མཉམ་འབྲེལ་
གྱིས་ཁྲིམས་ལུགས་ཐོག་སྐད་སྒྱུར་དང་ཡིག་སྒྱུར་གྱི་བསླབ་པ་མཐར་སོན་པའི་དཔང་ཡིག་སྤྲོད་པའི་གཙུག་ལག་
སློབ་ཆེན་ཞིག་ཟུར་འཛུགས་བྱས་ཡོད།
རྒྱ་གར་ནང་ཉེ་བའི་ཆར་ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་གིས་ཁྲིམས་དོན་ཐག་གཅོད་སྐབས་བརྙན་ལམ་ནས་སྐད་
སྒྱུར་དང་འབྲེལ་བ་བྱེད་ཐུབ་པའི་བརྒྱུད་ལམ་གསར་པ་སྤྱོད་ཀྱི་ཡོད།
སྤྱི་སྐད་དང་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀྱི་སྐད་ཡིག་སྤྱོད་སྟངས་དོ་མཉམ་ཡོང་བའི་བྱེད་ཐབས་ལག་བསྟར་
སྐབས། རྒྱལ་ཁབ་མང་པོ་ཞིག་གི་ནང་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀྱི་མི་འབོར་དང་འདུས་སྡོད་ལ་གཞིགས་ཏེ་ཁྲིམས་
ཞིབ་ཁང་གིས་ཁྲིམས་དོན་ཐག་གཅོད་ཀྱི་བརྒྱུད་རིམ་ཁྲོད་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀྱི་སྐད་ཡིག་སྤྱོད་དགོས་པ་དང་།
མ་མཐའ་ཡང་མི་ཞིག་ལ་ཁྲིམས་སར་གནས་ལུགས་བཤད་པ་དང་། ཁྲིམས་དཔོན་གྱིས་ཁོས་གང་བཤད་པའི་དོན་
གོ་བར་བྱེད་པའི་ཐོབ་ཐང་ཡོད་དགོས་པ་བཅས་ཁྲིམས་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་བྱས་ཡོད།
ཨེ་ཊ་ལི་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ཁྲིམས་དོན་ཐག་གཅོད་ཀྱི་བརྒྱུད་རིམ་ཆ་ཚང་ཨེ་ཊ་ལིའི་སྐད་
དམ་ཡང་ན་འཇར་མན་གྱི་སྐད་གང་རུང་ཐོག་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།
ས་ལོ་ཝི་ནི་ཡ་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་མང་པོ་འདུས་སྡོད་བྱ་ཡུལ་དུ་ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་གི་
ཁྲིམས་དོན་ཐག་གཅོད་ཀྱི་བརྒྱུད་རིམ་དེ་ཨེ་ཊ་ལིའི་སྐད་དམ་ཡང་ན་ཧང་གྷ་རིའི་སྐད་གང་རུང་ཐོག་བྱེད་ཀྱི་
ཡོད།
ཁེ་ན་ཌ་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་ས་གནས་སྐོར་སྐྱོད་ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་གིས་ཉེས་དོན་དང་སྤྱི་ཚོགས་ཞབས་ཞུའི་ལས་
རིགས་ཁག་ཅིག་གི་གནད་དོན་ཐག་གཅོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ལ། གནད་དོན་དེ་རིགས་ཐག་གཅོད་བྱེད་སྐབས་ས་སུ་
ཀ་ཆི་ཝན་ཟེར་བའི་ས་གནས་སུ་ཁུ་རི་ཞེས་པའི་མང་ཚོགས་ཀྱི་སྐད་ཡིག་བེད་སྤྱོད་བྱ་རྒྱུ་གཙོར་འདོན་བྱེད་ཀྱི་
ཡོད། སྐད་ཡིག་གང་རུང་སྤྱོད་མཁན་གྱི་མི་འབོར་ལ་གཞིགས་ཏེ་ཨི་ནུག་ཏི་ཏུ་ཏ་དང་ཧྥ་རན་སི་སྐད་ལྟ་བུའི་
སྐད་ཡིག་གཞན་གྱི་ཐོག་ནས་ཀྱང་ཁྲིམས་དོན་ཐག་གཅོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།
༤།༦ གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་དང་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀྱི་སྐད་ཡིག
ཅི་ཞིག་བསྒྲུབ་དགོས་སམ།

གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཚོས་རང་དབང་ངང་རང་ཉིད་ཀྱི་བསམ་ཚུལ་བརྗོད་ཆོག་པ་དང་། གྲངས་ཉུང་མི་
རིགས་ནང་ཁུལ་དང་གཞན་དག་ཕན་ཚུན་སོ་སོའི་སྐད་ཐོག་ནས་འབྲེལ་འདྲིས་བྱེད་ཆོག དེ་བཞིན་གསར་
འགྱུར་རྒྱང་སྲིང་དང་། དཔར་བསྐྲུན། གློག་ཆས་རིགས་སྤྱོད་པའི་གསར་ལམ་ཁག་གང་འདྲ་ཞིག་ཡིན་ཡང་གྲངས་
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ཉུང་མི་རིགས་ཀྱི་སྐད་ཡིག་སྤྱོད་ཆོག་དགོས།
གཞུང་གི་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ཏུ་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀྱི་སྐད་ཡིག་སྤྱོད་ཐབས་གང་ལེགས་
ཡོང་བ་བྱ་དགོས། གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་དང་སྤྱི་ཚོགས་ཁྱོན་ཡོངས་ནང་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀྱི་
སྐད་ཡིག་མཐོང་ཐོས་ཡོད་པ་ཡོང་ཐབས་ལ་ནུས་པ་གང་ཡོད་འདོན་དགོས།
ཅིའི་ཕྱིར་བསྒྲུབ་དགོས་སམ།

མཉམ་གནས་དང་། བཟོད་སྒོམ། གུ་ཡངས་བཅས་ཀྱི་ལྟ་བ་གཞི་རྩར་བཟུང་སྟེ། སྲིད་གཞུང་ཚང་མས་
གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཚུད་པའི་མངའ་ཁོངས་ཀྱི་མི་མང་ཀུན་གྱི་དགོས་མཁོ་དང་མངོན་འདོད་བསྒྲུབ་པར་གྲངས་
ཉུང་མི་རིགས་ཀྱི་སྐད་ཡིག་ཚུད་པའི་སྐད་ཡིག་ཚང་མའི་ཐོག་གནས་ཚུལ་གོ་བ་དང་སྤེལ་བའི་མཐུན་འགྱུར་བྱ་
དགོས། སྨྲ་བརྗོད་རང་དབང་ལྟ་བུའི་འགྲོ་བ་མིའི་གཞི་རྩའི་ཐོབ་ཐང་ལ་གཞིགས་ན། སྒེར་གྱི་གསར་ལམ་ཁག་ཏུ་
གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཚོར་སོ་སོའི་སྐད་ཡིག་ཐོག་བསམ་ཚུལ་བརྗོད་པའི་རང་དབང་ཡོད། འདྲ་མཉམ་ཡོང་བ་
དང་དབྱེ་འབྱེད་རིགས་མི་འབྱུང་ཆེད། སྤྱི་སྐད་དང་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀྱི་སྐད་ཡིག་སྤྱོད་སྟངས་དོ་མཉམ་པའི་
གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཡོད་དགོས། སྒེར་གྱི་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ལ་དཔལ་འབྱོར་དང་དགོས་ངེས་
མཐུན་རྐྱེན་ཅི་ཞིག་སྦྱར་ཡང་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀྱི་སྐད་ཡིག་སྤྱོད་མཁན་གྱི་གསར་ལམ་ཁག་ཚུད་པའི་ཆ་
ཚང་ལ་དབྱེ་འབྱེད་མེད་པར་བགོ་འགྲེམས་ཡོང་བ་བྱ་དགོས། གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀྱི་སྐད་ཡིག་ཐོག་གཞུང་གིས་
གསར་འགྱུར་རྒྱང་སྲིང་བྱེད་སྐབས། སྐད་ཡིག་དང་རིགས་གཞུང་སྣ་ཚོགས་མཉམ་གནས་ཡོང་བར་བཟོད་སྒོམ་
ཡོང་ཐབས་ཙམ་དུ་མིན་པར་སྐད་ཡིག་དང་རིག་གཞུང་སྣ་ཚོགས་དང་ལེན་དང་། གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀྱི་
དགོས་མཁོ་དང་མངོན་འདོད་རྣམས་ཡོ་ཀྱོག་མེད་པར་སྤེལ་ཏེ་ནང་ཁུལ་འཆམ་མཐུན་ཡོང་ཐབས་ཀྱང་བྱ་དགོས།
ཇི་ལྟར་བསྒྲུབ་དགོས་སམ།

གཞུང་གི་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་དུ་སྐད་ཡིག་དང་རིག་གཞུང་སྣ་ཚོགས་འཛོམས་དགོས། གྲངས་ཉུང་
མི་རིགས་མང་པོ་འདུས་སྡོད་བྱ་ཡུལ་དུ་གཞུང་གི་གསར་འགྱུར་རྒྱང་སྲིང་ནང་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀྱི་སྐད་ཡིག་
སྤྱོད་དགོས། འདི་ལྟར་སྐད་ཡིག་གི་ཆས་ནས་གྲངས་ཉུང་དུ་གྱུར་རིགས་ཀྱི་དགོས་མཁོ་དང་མངོན་འདོད་སྐོང་
ཐབས་ཅི་དགེ་བྱ་དགོས།
གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀྱི་སྐད་ཡིག་ཐོག་སྤེལ་བའི་གསར་འགྱུར་རྒྱང་སྲིང་གི་ལས་རིམ་རྣམས་གྲངས་
ཉུང་མི་རིགས་ཀྱི་ཡུལ་དུས་དང་མཐུན་པ་དགོས།
གལ་ཏེ་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་གི་ནང་མང་ཚོགས་བྱིངས་ཀྱིས་སྐད་ཡིག་གཉིས་རྒྱུན་སྤྱོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ཚེ།
གཞུང་གི་བརྙན་འཕྲིན་དང་རླུང་འཕྲིན་རྒྱང་སྲིང་ནང་སྐད་ཡིག་དེ་གཉིས་ཀ་རེས་མོས་ཀྱིས་སྤྱོད་དགོས། གཞུང་
གི་གསར་འགྱུར་རྒྱང་སྲིང་ནང་སྐད་ཡིག་དང་རིག་གཞུང་སྣ་ཚོགས་སྤེལ་བ་དེས་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་རྣམས་སྤྱི་
ཚོགས་ཁྱོན་ཡོངས་ནང་ཚུད་པ་དང་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ངོས་ནས་དེ་བསྟུན་གྱིས་མཉམ་ཞུགས་ཡོང་བར་ནུས་
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ཁྲིམས་ལུགས་དང་དེ་མིན་གྱི་གཞི་རྩར་འཛིན་དགོས་པའི་རྩ་འཛིན་གཞན་གང་དག་ཡིན་ནམ།
•

(མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས།) སྤྱི་དམངས་དང་ཆབ་སྲིད་སྐོར་གྱི་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཁྲིམས་ཡིག་དོན་ཚན་ 19, 26

•

(མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས།) བྱིས་པའི་ཐོབ་ཐང་སྐོར་གྱི་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཁྲིམས་ཡིག་དོན་ཚན་ 2, 17, 30

•
•

(མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས།) རིགས་རུས་དབྱེ་འབྱེད་ཀྱི་ལས་མཐའ་དག་འགོག་པའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཁྲིམས་ཡིག་དོན་ཚན་ 5
(ཡུ་རོབ་ལྷན་ཚོགས།) འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་སྐོར་གྱི་ཡུ་རོབ་ཁྲིམས་ཡིག་དོན་ཚན་ 11+14

•

(ཡུ་རོབ་ལྷན་ཚོགས།) གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་པའི་ཁྲིམས་ཡིག་རྩ་འཛིན་དོན་ཚན་ 9

•

(མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས།) མི་རིགས་དང་། ཆོས་ལུགས། སྐད་ཡིག་བཅས་ཀྱི་ཆ་ནས་གྲངས་ཉུང་དུ་གྱུར་རིགས་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་བསྒྲགས་ཡིག་

•

(ཡུ་རོབ་ལྷན་ཚོགས།) ཡུ་རོབ་ཀྱི་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀྱི་སྐད་ཡིག་སྐོར་གྱི་བཅའ་ཁྲིམས་དོན་ཚན་ 11

དོན་ཚན་ 2(1)
•

(ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣) རིགས་རུས་དབྱེ་འབྱེད་མི་འབྱུང་ཆེད་དང་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་སྲུང་སྐྱོབ་ཆེད་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་སྤྱི་ཁྱབ་དྲུང་

•

(ཨོ་སུ་ལོ།) གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀྱི་སྐད་ཡིག་གི་ཐོབ་ཐང་སྐོར་གྱི་ཡིག་ཆ་ཨང་ 8-11
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པ་ཐོན་གྱི་ཡོད་ལ། གཞུང་ངོས་ནས་སྐད་ཡིག་དང་རིག་གཞུང་སྣ་ཚོགས་ལ་མཐོང་ཆེན་བྱེད་པ་ལས་གྲངས་ཉུང་
མི་རིགས་རྣམས་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་གྲལ་ནས་ལོགས་སུ་བཀར་གྱི་མེད་པ་མཚོན་ཐུབ།
གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་རྣམས་ཀྱིས་སོ་སོའི་སྐད་ཡིག་ཐོག་ཐད་ཀར་ཡར་རྒྱས་འགྲོ་བཞིན་པའི་གསར་
འགྱུར་རྒྱང་སྲིང་གི་ལས་རིམ་ནང་མཉམ་ཞུགས་ཐུབ་པ་བྱ་དགོས། གཞུང་གི་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ནང་
གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀྱི་སྐད་ཡིག་སྤྱད་པ་ན། གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀྱི་སྐད་ཡིག་དང་། རིག་གཞུང་། ངོ་བོ་བཅས་
སྲུང་སྐྱོབ་ཐད་ནུས་པ་གལ་ཆེན་ཐོན་གྱི་ཡོད།
མཐར་གཏུགས་ན་གཞུང་གི་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་དུ་མི་རིགས་སོ་སོའི་སྐད་ཡིག་སྤྱོད་པ་དེ་ནི།
གཞུང་དང་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་བར་འབྲེལ་འདྲིས་བྱེད་པ་དང་། གནས་ཚུལ་སྤེལ་བ། འཆམ་མཐུན་ཡོང་བ་
བཅས་ཀྱི་བྱེད་ཐབས་ཤིག་ཡིན། དེས་སྲིད་གཞུང་ཁག་ལ་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་རྣམས་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་གྲལ་ནས་མ་
ཕུད་པར། ཐད་ཀར་འབྲེལ་འདྲིས་དང་གནས་ཚུལ་སྤེལ་རེས་བྱེད་ཐབས་དང་། ཁྱད་པར་དུ་བཟོད་སྒོམ་དང་།
རིག་གཞུང་སྣ་འཛོམས། ཕན་ཚུན་བརྩི་བཀུར། བསམ་ཤེས། མཉམ་འབྲེལ་བཅས་ཡོང་ཐབས་འདོན་གྱི་ཡོད།
ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ཀྱི་ཐོག་ནས་བཤད་ན། སྲིད་གཞུང་གི་དབང་འཛིན་པ་དང་སྲིད་ཇུས་བཟོ་མཁན་ཚོའི་ངོས་
ནས་ཀྱང་གཞུང་གི་གསར་འགྱུར་ལས་རིམ་སྣ་ཚོགས་ནང་སྤྱི་ཚོགས་འཆམ་མཐུན་དང་། འབྲེལ་འདྲིས། གནས་
ཚུལ་སྤེལ་བ་བཅས་ནི། གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཁོ་ནའི་ཆེད་དུ་མིན་པར་སྤྱི་ཚོགས་ཁྱོན་ཡོངས་ལ་དམིགས་པ་ཞིག་
ཡིན་པའི་ངོས་འཛིན་བྱ་དགོས། གཞན་ཡང་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་དང་ས་གནས་མང་ཚོགས་ཀྱི་སྐད་ཡིག་སྦྱོང་
བར་སྐུལ་ལྕག་དང་། སྐད་ཡིག་དང་རིག་གཞུང་སྣ་འཛོམས་ཀྱི་གསར་འགྱུར་རྒྱང་སྲིང་གི་མཐུན་རྐྱེན་སྦྱར་ཏེ་
གཞུང་ངོས་ནས་སྐད་ཡིག་དང་རིག་གཞུང་སྣ་ཚོགས་ལ་མཐོང་ཆེན་བྱེད་པ་ལས་སྐད་ཡིག་གཅིག་དང་རིག་
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གཞུང་གཅིག་ཁོ་ན་རྒྱུན་འཛིན་མི་བྱེད་པ་གསལ་འདོན་བྱ་དགོས།
སྤྱི་སྐད་དང་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀྱི་སྐད་ཡིག་སྤྱོད་སྟངས་དོ་མཉམ་ཡོང་ཐབས་དེ་གཞུང་གི་གསར་
འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ཏུ་ལག་བསྟར་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ལ། སྲིད་གཞུང་མང་པོ་ཞིག་གིས་སྐད་ཡིག་གི་ཐོབ་ཐང་དེ་
གཞུང་གི་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་དུ་འོས་འཚམས་ཀྱིས་ལག་ལེན་བསྟར་ཐབས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། ཁྲིམས་ལུགས་
སོགས་རྒྱུ་མཚན་མང་པོ་ཞིག་ལ་བརྟེན་ནས་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀྱི་སྐད་ཡིག་སྤྱོད་པའི་གཞུང་གི་གསར་འགྱུར་
བརྒྱུད་ལམ་ཡོང་ཐབས་སྣ་ཚོགས་འདོན་གྱི་ཡོད་པ་དེ་དག་ཚང་མ་སྐད་ཡིག་གི་ཆ་ནས་གྲངས་ཉུང་དུ་གྱུར་
རིགས་ཀྱི་མི་འབོར་དང་། འདུས་སྡོད། ཁྱབ་ཚད། དགོས་མཁོ། མངོན་འདོད་བཅས་ལ་གཞིགས་ཏེ་འདྲ་མཉམ་
ཡོང་ཆེད་ཡིན་པ་རེད།
སྨྲ་བརྗོད་རང་དབང་ནང་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཚོས་རང་ཉིད་ཀྱི་བསམ་ཚུལ་བརྗོད་པ་དང་། སོ་སོའི་སྤྱི་
ཚོགས་ནང་ཕན་ཚུན་རང་དབང་གིས་འབྲེལ་འདྲིས་བྱེད་པ། སྒེར་གྱི་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་དང་། དཔར་
བསྐྲུན། གློག་ཆས་རིགས་ཀྱི་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་བཅས་སུ་གཞན་དག་མཉམ་དུ་ཁོ་རང་ཚོའི་སྐད་ཡིག་ཐོག་འབྲེལ་
འདྲིས་བྱེད་པ་བཅས་ཀྱི་ནུས་པ་སོགས་ཚུད་ཀྱི་ཡོད།
གོང་སྨྲོས་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ཏུ་གཞུང་གིས་གཏན་འབེབས་བྱས་པའི་སྤྱི་སྐད་སྤྱོད་མི་རུང་། གལ་ཏེ་སྤྱད་
ཚེ་དེས་རྒྱང་སྲིང་གི་དུས་ཚོད་འཕར་མ་ཟ་བ་དང་། འགྲོ་སོང་ཡང་ཆེ་རུ་འགྲོ་ངེས་ལ་སྨྲ་བརྗོད་རང་དབང་དང་
དབྱེ་འབྱེད་མི་རུང་བའི་ཁྲིམས་དང་འགལ་བའང་འབྱུང་སྲིད།
རྒྱང་སྲིང་བྱེད་ཐེངས་ཀྱི་ཆོག་མཆན་དང་། དཔལ་འབྱོར་སོགས་གཞུང་ངོས་ནས་སྒེར་གྱི་གསར་འགོད་
བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ལ་དབྱེ་འབྱེད་མེད་པའི་སྒོ་ནས་མཐུན་འགྱུར་བྱ་དགོས་ལ། ཁྱད་པར་དུ་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀྱི་
སྐད་ཡིག་སྤྱོད་པའི་སྒེར་གྱི་གསར་འགོད་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ལ་དབྱེ་འབྱེད་མེད་པའི་སྒོ་ནས་མཐུན་རྐྱེན་དེ་རིགས་
སྦྱོར་དགོས། གསར་འགོད་བརྒྱུད་ལམ་ཚང་མ་དྲ་ཐོག་ཏུ་གཉེར་བ་ཆགས་ཡོང་བའི་སྐབས་འདིར། གྲངས་ཉུང་མི་
རིགས་ཀྱི་དགོས་མཁོ་དང་མངོན་འདོད་ལ་ལྟོས་མེད་ཀྱིས་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀྱི་སྐད་ཡིག་སྤྱོད་པའི་གསར་
འགོད་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ལ་ཚོད་འཛིན་དང་ཕོག་ཐུག་འབྱུང་གཞིའི་རིགས་བྱ་མི་འོས།
གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀྱི་སྐད་ཡིག་ཐོག་གསར་འགོག་བརྒྱུད་ལམ་དུ་སྤེལ་བའི་གནས་ཚུལ་དང་ལས་
རིམ་ཁག་གིས་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀྱི་དགོས་མཁོ་དང་མངོན་འདོད་སྐོང་ཐུབ་ཀྱི་མེད་ཚེ། གཞུང་ངོས་ནས་
གསར་འགྱུར་སྤེལ་བའི་དུས་རིམ་དང་ཆོག་མཆན། རོགས་དངུལ་གྱི་མཐུན་རྐྱེན་སྦྱོར་བ་སོགས་ཀྱི་ལམ་ནས་ཁོ་
ཚོའི་དགོས་མཁོ་དང་མངོན་འདོད་འགྲུབ་པ་བྱ་དགོས། ཁོ་ཚོའི་དགོས་མཁོ་དང་མངོན་འདོད་འགྲུབ་པ་བྱ་བར།
གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་དང་སྤྱི་ཚོགས་ཁྱོན་ཡོངས་བར་འབྲེལ་འདྲིས་ཡོང་ཐབས་དང་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀྱི་
སྐད་ཡིག་སྤྱོད་པའི་སྒེར་གྱི་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ལ་རོགས་དངུལ་དང་ལས་རིམ་སྒྲིག་སྟངས་སོགས་ཀྱི་
ཐད་ནས་མཐུན་འགྱུར་གང་ལེགས་བྱ་དགོས།
	སྐད་ཡིག་གི་ཆ་ནས་གྲངས་ཉུང་དུ་གྱུར་རིགས་ལ་འཕྲད་པའི་དཀའ་ངལ་སེལ་ཆེད། གསར་ཤོག་དང་
འཕྲུལ་རིགས་ཀྱི་གསར་ལམ་ཁག་སྤྱོད་དགོས། དཔལ་འབྱོར་སོགས་རྒྱབ་སྐྱོར་རིགས་ག་རེ་བྱས་ཀྱང་ཕྱི་གསལ་

44

ནང་གསལ་ཡིན་དགོས། དེ་བཞིན་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀྱི་སྐད་ཡིག་ཐོག་སྤེལ་བའི་ཚགས་པར་དང་། དུས་དེབ།
བརྙན་འཕྲིན། རླུང་འཕྲིན་སོགས་ལ་དཔྱ་ཁྲལ་ཆག་ཡང་གཏོང་བ་སོགས་ཀྱི་ལམ་ནས་ཀྱང་རོགས་རམ་ཡོང་
ཐབས་བྱ་དགོས།
ལག་ལེན་དང་སྐུལ་འདེབས།
•

མེག་སི་ཁོ་རྒྱལ་ཁབ་ནང་སྒེར་གྱི་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ ༢༠ ལ་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀྱི་སྐད་ཡིག་ ༣༠ ཐོག་
གསར་འགྱུར་རྒྱང་སྲིང་བྱེད་པའི་ཆོག་མཆན་དང་རོགས་དངུལ་ཐོབ་ཀྱི་ཡོད།
•

ཀོ་སོ་ཝོ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ངོས་ནས་གསར་འགྱུར་རོགས་དངུལ་ཁང་བཙུགས་ཏེ། གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀྱི་
སྐད་ཡིག་སྤྱོད་པའི་གསར་ལམ་ཁག་ལ་རོགས་དངུལ་དང་དེ་མིན་གྱི་དགོས་ངེས་མཐུན་རྐྱེན་རིགས་སྦྱོར་ཐབས་
བྱེད་ཀྱི་ཡོད།
•

ཁེ་ན་ཌ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཁྲིམས་ལུགས་ནང་གསར་འགྱུར་རྒྱང་སྲིང་སྐབས་ཁེ་ན་ཌའི་སྤྱི་ཚོགས་དང་
འཚམས་པར་སྐད་ཡིག་དང་རིག་གཞུང་སྣ་འཛོམས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་ལྡན་དགོས་ལ། ཁྱད་པར་དུ་ཡུལ་དེའི་གདོད་
མའི་མི་རྒྱུད་ལ་དམིགས་བསལ་ཡོད་དགོས་པའི་ཆ་རྐྱེན་བཏོན་ཡོད། དེར་བརྟེན་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་མང་པོ་
ཞིག་དང་ཡུལ་དེའི་གདོད་མའི་མི་རྒྱུད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་སྤྱོད་པའི་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ཁག་ལ་དམིགས་བསལ་ཆོག་
མཆན་སྤྲོད་པ་དང་ལས་རིམ་བཟོ་བ། རོགས་དངུལ་སྤྲོད་པ་སོགས་ཀྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།
•

སི་པན་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་ཁ་ཊ་ལོ་ནི་ཡ་རུ་ཡུལ་དེའི་སྐད་ཡིག་ཐོག་ཡོད་པའི་སྒེར་གྱི་དཔར་བསྐྲུན་ཁང་དང་།
རླུང་འཕྲིན་ཁང་། བརྙན་འཕྲིན་ཁང་བཅས་ཀྱི་ནུས་པ་ཆེ་རུ་གཏོང་ཆེད། དེ་རིགས་ལ་རོགས་དངུལ་སྤྲོད་པ་དང་
དཔྱ་ཁྲལ་ཆག་ཡང་གཏོང་བ་སོགས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།
•

ར་ཤི་ཡ་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་སྲིད་གཞུང་གི་རྒྱང་སྲིང་ཁང་དང་དེའི་ཡན་ལག་རྣམས་སུ་སྤྱི་སྐད་དང་གྲངས་
ཉུང་མི་རིགས་ཀྱི་སྐད་ཡིག་དོ་མཉམ་ངང་སྤྱོད་ཐབས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། དེར་བརྟེན་ཊ་ཊར་ས་ཐན་ས་ཁུལ་གྱི་ཕྱི་ནང་
གཉིས་སུ་གནས་པའི་ཊ་ཊར་མི་རིགས་ཀྱི་སྐད་ཡིག་ནི་ཁོ་ཚོ་འདུས་སྡོད་བྱ་ཡུལ་ས་གནས་རླུང་འཕྲིན་དང་
བརྙན་འཕྲིན་ཁང་ཚང་མའི་ནང་སྤྱོད་ཀྱི་ཡོད་ལ། དེ་བཞིན་པེམ་དང་ཊེ་མེན་སྐད་སྤྱོད་པའི་གྲངས་ཉུང་མི་
རིགས་རྣམས་ཀྱང་མི་འབོར་ཉུང་ཉུང་ལས་མེད་པར་གཞིགས་ཏེ་དུས་ཚོད་ཐུང་ངུ་རེའི་རིང་གསར་འགྱུར་རྒྱང་
སྲིང་ནང་ཁོ་ཚོའི་སྐད་ཀྱང་འོས་འཚམས་ཀྱིས་སྤྱོད་ཀྱི་ཡོད།
•

ཨོ་སི་ཀྲོ་ལི་ཡ་དང་ཧང་གྷ་རི་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་རྣམས་ཕྱོགས་གང་སར་ཁ་འཐོར་དུ་
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གནས་ཡོད། དེར་རྒྱལ་ཡོངས་ལ་ཁྱབ་པའི་སྐད་ཡིག་དང་རིག་གཞུང་སྣ་འཛོམས་ཀྱི་གཞུང་འབྲེལ་རླུང་འཕྲིན་
དང་བརྙན་འཕྲིན་རྒྱང་སྲིང་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། ཧན་གྷ་རིའི་གསར་འགྱུར་རྒྱང་སྲིང་ཁང་ལྟ་བུ་ལ་མཚོན་ན། ཁུ་རོ་ཤི་
ཡ་དང་། འཇར་མན། རོ་མ་ནི་ཡ། སེར་བྷི་ཡ། ས་ལོ་ཝག་བཅས་ཀྱི་སྐད་ཐོག་ཉིན་རེར་ཆུ་ཚོད་གཉིས་ཅན་གྱི་
གསར་འགྱུར་རྒྱང་སྲིང་གི་ལས་རིམ་བཟོས་ཡོད་ལ། དེ་བཞིན་གོང་སྨྲོས་དེ་དག་ལས་མི་འབོར་ཉུང་བའི་གྲངས་
ཉུང་མི་རིགས་བདུན་གྱི་སྐད་ཡིག་ཐོག་བདུན་ཕྲག་རེར་སྐར་མ་སུམ་ཅུ་ཅན་གྱི་ལས་རིམ་ཞིག་དང་། རོ་མ་ཟེར་
བའི་སྐད་ཡིག་ཐོག་བདུན་ཕྲག་གཅིག་ནང་ཉིན་ལྔའི་རིང་ཉིན་རེར་ཆུ་ཚོད་གཅིག་རེ་ཅན་གྱི་རྒྱང་སྲིང་ལས་
རིམ་ཞིག་བཟོས་ཡོད། གོང་གི་ལས་རིམ་དེ་དག་ཚང་མ་སྐད་ཡིག་མི་འདྲ་བ་ ༡༣ ཐོག་རྒྱང་སྲིང་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་
དྲ་ཐོག་ཏུའང་སྤེལ་གྱི་ཡོད།
•

རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་གི་ནང་མི་མང་ཆེ་བས་སྐད་ཡིག་གཉིས་སྤྱོད་ཀྱི་ཡོད་ཚེ། ཁེ་མེ་རོན་རྒྱལ་ཁབ་དང་། སེ་
ཤེལ་ས་རྒྱལ་ཁབ། མོ་རི་ཤ་ས་རྒྱལ་ཁབ་བཅས་ཀྱི་ནང་གཞུང་འབྲེལ་བརྙན་འཕྲིན་དང་རླུང་འཕྲིན་རྒྱང་སྲིང་
བྱེད་སྐབས། སྐབས་རེར་དུས་མཉམ་དུ་སྐད་སྒྱུར་གྱིས་རྒྱང་སྲིང་བྱེད་པ་དང་། ཡང་སྐབས་རེར་སྐད་ཡིག་དེ་
གཉིས་རེས་མོས་ཀྱིས་རྒྱང་སྲིང་བྱེད་པ་ལྟ་བུ་ཡོང་གི་ཡོད།
༤།༧ སྒེར་གྱི་ལས་རིགས་དང་འབྲེལ་བའི་སྐད་ཡིག་གི་ཐོབ་ཐང་།
ཅི་ཞིག་བསྒྲུབ་དགོས་སམ།

དཔལ་འབྱོར་དང་། སྤྱི་ཚོགས། ཆབ་སྲིད། རིག་གཞུང་། ཆོས་ལུགས་སོགས་མི་སྒེར་དང་འབྲེལ་བའི་
ལས་རིགས་ཚང་མར་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀྱི་སྐད་ཡིག་སྤྱོད་ཆོག་པ་དགོས།
ཅི་ཕྱིར་བསྒྲུབ་དགོས་སམ།

རང་མོས་ངང་སྐད་ཡིག་གང་ཞིག་སྤྱད་ཀྱང་སྤྱོད་ཆོག་པ་ལྟ་བུའི་མི་སྒེར་གྱི་རང་དབང་ནི་མང་གཙོ་
དང་རང་དབང་གི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་གཙོ་བོ་དེ་ཡིན། མི་སྒེར་གྱི་ལས་རིགས་ཁྲོད་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀྱི་
སྐད་ཡིག་སྤྱོད་ཐུབ་པ་དགོས།
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ཁྲིམས་ལུགས་དང་དེ་མིན་གྱི་གཞི་རྩར་འཛིན་དགོས་པའི་རྩ་འཛིན་གཞན་གང་དག་ཡིན་ནམ།
•

(མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས།) སྤྱི་དམངས་དང་ཆབ་སྲིད་སྐོར་གྱི་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཁྲིམས་ཡིག་དོན་ཚན་ 19, 26, 27

•

(མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས།) བྱིས་པའི་ཐོབ་ཐང་སྐོར་གྱི་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཁྲིམས་ཡིག་དོན་ཚན་ 13, 30

•
•
•
•

(མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས།) རིགས་རུས་དབྱེ་འབྱེད་ཀྱི་ལས་མཐའ་དག་འགོག་པའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཁྲིམས་ཡིག་དོན་ཚན་ 5(d) (8) (9)
(ཡུ་རོབ་ལྷན་ཚོགས།) འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་སྐོར་གྱི་ཡུ་རོབ་ཁྲིམས་ཡིག་དོན་ཚན་ 14 + 10, 14, 11

(ཡུ་རོབ་ལྷན་ཚོགས།) གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་པའི་ཁྲིམས་ཡིག་རྩ་འཛིན་དོན་ཚན་ 10 (1)

(མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས།) མི་རིགས་དང་། ཆོས་ལུགས། སྐད་ཡིག་བཅས་ཀྱི་ཆ་ནས་གྲངས་ཉུང་དུ་གྱུར་རིགས་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་བསྒྲགས་

ཡིག་དོན་ཚན་ 2
•

(ཨོ་སུ་ལོ།) གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀྱི་སྐད་ཡིག་གི་ཐོབ་ཐང་སྐོར་གྱི་ཡིག་ཆ་ཨང་ 4, 6, 8, 12

ཇི་ལྟར་བསྒྲུབ་དགོས་སམ།

	སྐད་ཡིག་ནི་མི་ཕན་ཚུན་བརྡ་སྤྲོད་བྱེད་ཅིག་ཡིན་པས། སྒེར་གྱི་ཚོགས་སྡེ་ཁག་ནང་ཁུལ་ཕན་ཚུན་
གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀྱི་སྐད་ཡིག་སྤྱོད་ཆོག་པ་དགོས་ལ། དེ་བཞིན་སྤྱི་ཚོགས་ཁྱོན་ཡོངས་ཁྲོད་གྲངས་ཉུང་མི་
རིགས་ཀྱི་སྐད་ཡིག་དེ་རིགས་མཐོང་ཐོས་ཡོད་པའི་སྒོ་ནས་སྤྱོད་ཆོག་པ་དགོས། སྒེར་གྱིས་ཁ་བརྡར་སྤྱོད་པའི་
སྐད་ཡིག་རིགས་ལ་འདྲ་མཉམ་གྱི་སྲུང་སྐྱོབ་དགོས།
གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀྱི་སྐད་ཡིག་དེ་སྒེར་གྱི་རིག་གཞུང་དང་འོས་བསྡུའི་ལས་རིམ་སོགས་ཀྱི་ཐད་སྤྱོད་
པར་སྐད་ཡིག་རང་དབང་གི་ཁྱབ་ཁོངས་ནས་བརྩི་བཀུར་བྱ་དགོས།
གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀྱི་སྐད་ཡིག་སྤྱོད་མཁན་ཕ་མ་གཅིག་གིས་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀྱི་སྐད་ཡིག་
སྤྱོད་པ་དེ་བྱིས་པ་བདག་ཉར་མི་བྱེད་པ་དེ་ཁྲིམས་མཐུན་དུ་བགྲང་མི་འོས།
སྲིད་གཞུང་གིས་གཏན་འབེབས་བྱས་པའི་སྤྱི་སྐད་དར་སྤེལ་དང་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་པ་ནི་ཁྲིམས་མཐུན་
ཡིན་ཡང་། ངོས་འཛིན་བྱེད་སྟངས་དེས་སྒེར་དང་འབྲེལ་བའི་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀྱི་སྐད་ཡིག་བེད་སྤྱོད་བྱེད་
པ་ལ་དོ་ཕོག་གཏོང་མི་རུང་། སྤྱི་སྐད་དེ་སྐད་ཡིག་གཞན་དང་མཉམ་སྤྱོད་བྱེད་སྐབས་དོ་མཉམ་པོའི་སྒོ་ནས་སྤྱོད་
པ་ནས་གཅིག་ལས་གཅིག་ལྷག་གི་ཁྱད་པར་ཤོར་མི་རུང་།
ལག་ལེན།

ཁེ་ན་ཌ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཁུའུ་བྷེག་མངའ་སྡེའི་ནང་སྒེར་གྱི་མིང་བྱང་ངམ་མཚོན་རྟགས་འབྲི་བ་སོགས་སྒེར་
གྱི་ལས་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་ཐད་མི་སྒེར་གྱི་སྐད་ཡིག་གི་འདེམས་ཀ་ལ་བརྩི་བཀུར་བྱ་དགོས་པ་དང་། རྒྱ་ཁྱབ་
དུ་སྤྱོད་པའི་གཞུང་གི་སྤྱི་སྐད་ཀྱང་དེ་དང་མཉམ་དུ་མངོན་གསལ་དོད་པོས་སྤྱོད་དགོས་པའི་ཁྲིམས་ལུགས་
གཏན་འབེབས་བྱས་ཡོད། འདི་ཡིས་གཞུང་ངོས་ནས་སྤྱི་སྐད་དར་སྤེལ་དང་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་པའི་ཞོར་དུ། མིང་
བྱང་དང་མཚོན་རྟགས་འབྲི་བ་སོགས་སྒེར་གྱི་ལས་དོན་ཐད་མི་སྒེར་གྱི་སྐད་ཡིག་གི་འདེམས་ཀ་དང་འབྲེལ་
བའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལ་དོ་ཕོག་མི་འབྱུང་བ་བྱེད་ཚུལ་སྟོན་གྱི་ཡོད།
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ཨ་རིའི་མངའ་སྡེ་ཁག་ཅིག་ནང་ལས་ཀ་ལས་ཡུལ་གང་འདྲ་ཞིག་ཏུ་གཞུང་གི་སྤྱི་སྐད་བེད་སྤྱོད་བྱ་
དགོས་པ་དང་། ལས་ཀ་ལས་ཡུལ་གང་འདྲ་ཞིག་ཏུ་གཞན་གྱི་སྐད་ཡིག་དང་ལྷག་པར་དུ་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་
ཀྱི་སྐད་ཡིག་སྤྱོད་པར་ཚོད་འཛིན་བྱ་མི་རུང་བའི་སྐོར་གྱི་ལམ་སྟོན་ཁ་གསལ་ཡོད།

༤།༨ སྐད་ཡིག་བེད་སྤྱོད་དང་སྤྱི་ཚོགས་ཁྲོད་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀྱིས་ནུས་པ་ཐོན་པའི་མཉམ་ཞུགས་བྱེད་པ།
ཅི་ཞིག་བསྒྲུབ་དགོས་སམ།

སྤྱི་ཚོགས་ནང་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀྱིས་མཉམ་ཞུགས་ནུས་པ་ཐོན་པ་ཡོང་བར་ཕྱར་གྲུ་མཉམ་འདེགས་
ཆེད། འོས་བསྡུའི་ལས་རིམ་དང་། བསམ་ཚུལ་གོ་བསྡུར། སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ལས་རིགས་ནང་མཉམ་ཞུགས་བཅས་ཀྱི་
སྐབས་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཚོར་སོ་སོའི་སྐད་ཡིག་སྤྱོད་ཐབས་ཡོང་བའི་མཐུན་འགྱུར་གང་ལེགས་བྱ་དགོས།
གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀྱི་མང་ཚོགས་འདུས་སྡོད་ཁུལ་དང་མི་འབོར་མང་པོ་ཡོད་སར། འོས་བསྡུའི་སྐོར་གྱི་གནས་
ཚུལ་དང་། འོས་ཤོག དེ་བཞིན་འོ ས་བསྡུ་དང་། བསམ་ཚུལ་གོ་བསྡུར། མཉམ་ཞུགས་བཅས་དང་འབྲེལ་བའི་ཡིག་
ཆའི་རིགས་ཁོ་ཚོའི་སྐད་ཡིག་ཐོག་སྤེལ་དགོས།
	སྦྱར་ཡིག་དང་། ཡིག་ཆ། ཚོགས་འདུ། ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ལས་རིགས། གཞུང་འབྲེལ་མིན་པའི་ཚོགས་པ། ཞུ་
གཏུགས་ཚོགས་པ། མི་སྒེར་བཅས་གང་ལའང་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀྱི་སྐད་ཡིག་སྤྱོད་ཆོག་པ་དགོས།
ཁྲིམས་ལུགས་དང་དེ་མིན་གྱི་གཞི་རྩར་འཛིན་དགོས་པའི་རྩ་འཛིན་གཞན་གང་དག་ཡིན་ནམ།
•

(མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས།) སྤྱི་དམངས་དང་ཆབ་སྲིད་སྐོར་གྱི་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཁྲིམས་ཡིག་དོན་ཚན་ 25, 26

•

(ཡུ་རོབ་ལྷན་ཚོགས།) འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་སྐོར་གྱི་ཡུ་རོབ་ཁྲིམས་ཡིག་དོན་ཚན་ 11+14

•

(མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས།) རིགས་རུས་དབྱེ་འབྱེད་ཀྱི་ལས་མཐའ་དག་འགོག་པའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཁྲིམས་ཡིག་དོན་ཚན་ 5(c)

•

(ཡུ་རོབ་ལྷན་ཚོགས།) གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་པའི་ཁྲིམས་ཡིག་རྩ་འཛིན་དོན་ཚན་ 4, 10

•

(མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས།) མི་རིགས་དང་། ཆོས་ལུགས། སྐད་ཡིག་བཅས་ཀྱི་ཆ་ནས་གྲངས་ཉུང་དུ་གྱུར་རིགས་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་བསྒྲགས་ཡིག་

•

(ཡུ་རོབ་ལྷན་ཚོགས།) ཡུ་རོབ་ཀྱི་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀྱི་སྐད་ཡིག་སྐོར་གྱི་བཅའ་ཁྲིམས་དོན་ཚན་ 10

དོན་ཚན་ 2(2) (3)
•

(ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣) རིགས་རུས་དབྱེ་འབྱེད་མི་འབྱུང་ཆེད་དང་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་སྲུང་སྐྱོབ་ཆེད་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་སྤྱི་ཁྱབ་དྲུང་

•

(ཨོ་སུ་ལོ།) གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀྱི་སྐད་ཡིག་གི་ཐོབ་ཐང་སྐོར་གྱི་ཡིག་ཆ་ཨང་ 13

ཆེའི་ལམ་སྟོན་ཡིག་ཆ་ཨང་ 11, 15
•

(ཨོ་སུ་ལོ།) སྤྱི་ཚོགས་ནང་རྒྱལ་ཡོངས་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་མཉམ་ཞུགས་གང་ལེགས་བྱེད་པ།
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ཅིའི་ཕྱིར་བསྒྲུབ་དགོས་སམ།

སྤྱི་ཚོགས་ཁྲོད་འོས་བསྡུ་དང་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ལས་རིགས་ནང་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀྱིས་མཉམ་ཞུགས་
ཡོང་ཐབས་ལེགས་ཤོས་ཤིག་ནི། འབྲེལ་ཡོད་དབང་འཛིན་པ་ཚོས་འོ ས་འཚམས་ཀྱིས་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀྱི་
སྐད་ཡིག་སྤྱོད་རྒྱུ་དེ་ཡིན། དེ་ལྟར་བྱས་ཚེ་འོས་གྲངས་དང་འོས་གཞི་ཇེ་མང་དུ་འགྲོ་བ་དང་། ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ལས་
རིགས་ནང་ཞུགས་མཁན་མང་དུ་འགྲོ་བ། སྤྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཆ་ནས་རྒྱལ་ཁབ་ལ་འཛིན་པའི་འདུ་ཤེས་ཆེ་རུ་འགྲོ་བ་
སོགས་ལ་ཕན་ནུས་ཐོན་གྱི་ཡོད། སྤྱི་སྐད་དང་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀྱི་སྐད་ཡིག་དོ་མཉམ་ཡོང་བའི་བྱེད་ཐབས་
ལྟར་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀྱི་སྐད་ཡིག་སྤྱད་ཚེ། གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་རྣམས་སྤྱི་ཚོགས་ནང་མཉམ་ཞུགས་ཀྱིས་
འཆམ་མཐུན་མཉམ་གནས་ཡོང་བར་ཕན་ཐོག་གི་ཡོད། དེ་ལྟར་མ་བྱས་པར་ཆབ་སྲིད་ལས་རིགས་དང་། ཆབ་
སྲིད་ཚོགས་པ། གཞུང་འབྲེལ་མ་ཡིན་པའི་ཚོགས་པ། མི་སྒེར་གྱི་ལས་རིགས་བཅས་ཀྱི་ནང་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་
ཀྱི་སྐད་ཡིག་སྤྱོད་པར་ཚོད་འཛིན་བྱས་ཚེ། གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་རྣམས་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་གྲས་ནས་ལོགས་སུ་ཐོན་
པའི་བསམ་བློ་བསྐྱེད་ངེས། འོས་བསྡུའི་སྐབས་སྐད་ཡིག་གི་ཆ་རྐྱེན་འདེངས་ངེས་མེད་པ་དེས་དབྱེ་འབྱེད་ཀྱི་
ལས་འབྱུང་གི་ཡོད་པ་མ་ཟད། འོས་བསྡུ་དང་གཞུང་གི་ལས་རིགས་ཁྲོད་གྲངས་མི་རིགས་མཉམ་ཞུགས་བྱེད་པར་
ཤུགས་རྐྱེན་མི་ལེགས་པ་ཐེབས་ཀྱི་ཡོད།
འགོག་རྐྱེན་རིགས་སེལ་ཏེ། སྲིད་གཞུང་གི་མངའ་ཁོངས་སུ་འཆམ་མཐུན་མཉམ་གནས་ཡོང་ཆེད་གྲངས་
ཉུང་མི་རིགས་རྣམས་སྤྱི་ཚོགས་ནང་མཉམ་ཞུགས་གང་ལེགས་ཡོང་ཐབས་གསལ་པོ་བཟོ་དགོས།
ཇི་ལྟར་བསྒྲུབ་དགོས་སམ།

	སྐད་ཡིག་གི་ཆ་ནས་གྲངས་ཉུང་དུ་གྱུར་རིགས་འདུས་སྡོད་ས་ཁུལ་དུ། འོས་སྒམ་དང་། འོས་འདེམས་
དང་འབྲེལ་བའི་ཡིག་ཆ། གོ་བསྐོན་གསེད་འགྲོལ། མང་ཚོགས་ཀྱི་འཚོ་བའི་གནད་དོན་ཐག་གཅོད་བྱེད་པའི་
བརྒྱུད་རིམ་བཅས་ཚང་མ་ཚད་དང་རན་པོའི་སྒོ་ནས་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀྱི་སྐད་ཡིག་ཐོག་མཐུན་འགྱུར་ཞུ་
དགོས། དེ་ལྟར་བྱས་ཚེ་མང་ཚོགས་ཀྱིས་གནས་ཚུལ་གསལ་པོར་ཤེས་ཐུབ་པ་དང་། གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ངོས་
ནས་མཉམ་ཞུགས་དང་མཐུན་ལམ་རྡོག་རྩ་གཅིག་སྒྲིལ་ཡོང་བར་ཕན་ནུས་ཐོན་ངེས།
སྲིད་ཇུས་བཟོ་མཁན་ཚོས་རྒྱུས་ལོན་གང་ལེགས་སླད་དང་། སྲིད་གཞུང་གི་དབང་འཛིན་པ་དང་གྲངས་
ཉུང་མི་རིགས་དབར་མཉམ་འབྲེལ་ཡོང་ཆེད། དུས་རྒྱུན་གནད་དོན་ཐག་གཅོད་བྱེད་པའི་ཚན་པ་དང་བརྒྱུད་
རིམ་བཅས་སུ། གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ལ་གོ་བསྐོན་གསེལ་འགྲོལ་དང་། གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀྱི་མཉམ་ཞུགས།
འཐུས་ཚབ། ཤུགས་རྐྱེན་བཅས་ལ་དགོངས་ཞིབ་དང་མཐུན་འགྱུར་གནང་དགོས།
སྲིད་གཞུང་ངོས་ནས་འོས་བསྡུའི་ལས་རིམ་དང་ལམ་སྟོན་སོགས་ཀྱི་ཐད་ཚད་དང་རན་པོའི་སྒོ་ནས་
གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀྱི་སྐད་ཡིག་ཐོག་བརྙན་འཕྲིན་དང་རླུང་འཕྲིན་ལས་རིམ་སོགས་ཀྱི་མཐུན་རྐྱེན་སྦྱོར་
དགོས། འདི་ལ་བརྟེན་ནས་སྲིད་གཞུང་གི་འབྲེལ་ཡོད་དབང་འཛིན་པ་དང་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་བར་འབྲེལ་
འདྲིས་ཟབ་མོ་ཡོང་ཐུབ་པས། གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ངོས་ནས་སྤྱི་ཚོགས་འཚོ་བ་དངོས་ཀྱི་ཁྲོད་མཉམ་ཞུགས་གང་
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ལེགས་བྱ་ཐུབ།
འོས་བསྡུའི་ལས་རིམ་དང་འབྲེལ་བའི་དབང་འཛིན་པ་དང་སྲིད་དོན་ཕྱག་ལས་གནང་མཁན་ཚོས་
ཚོགས་འདུ་དང་། དྲིལ་བསྒྲགས། བརྙན་ལམ་བཅས་སུ་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀྱི་སྐད་ཡིག་སྤྱད་པ་ན། གྲངས་ཉུང་
མི་རིགས་ངོས་ནས་འོས་ཤོག་འཕེན་མཁན་ཚོར་གོ་རྟོགས་བསྐྱེད་པར་ཕན་ཐོག་ཆེན་པོ་ཡོང་ངེས།
འོས་བསྡུ་དང་ཆབ་སྲིད་ལས་རིགས་ནང་ཞུགས་པར་སྐད་ཡིག་གི་ཆ་རྐྱེན་འདོན་པ་དེ་ངེས་པར་དུ་དབྱེ་
འབྱེད་མ་ཡོང་བ་ཞིག་བྱ་དགོས། མི་ཚོར་སོ་སོའི་ཕ་སྐད་ཀྱི་དབང་གིས་འོས་འཕེན་པ་དང་གཞུང་གི་ལས་གནས་
སུ་ཞུགས་པར་འགོག་རྐྱེན་འཕྲད་པའམ། ཡང་ན། སྲིད་གཞུང་གིས་གཏན་འབེབས་བྱས་པའི་སྤྱི་སྐད་མ་ཤེས་པའི་
རྐྱེན་གྱིས་འགོག་རྐྱེན་འཕྲད་རིགས་ལ་མཇུག་འབྲས་ཚབས་ཆེན་འབྱུང་གི་ཡོད། དེ་ནི་མང་ཚོགས་འཚོ་བ་དངོས་
ཀྱི་ནང་ཞུགས་པར་འགོག་རྐྱེན་དང་དབྱེ་འབྱེད་ཆགས་ཀྱི་ཡོད།
	སྐད་ཡིག་གི་ཆ་རྐྱེན་འོག་མི་སེར་གྱི་བདག་དབང་ལ་སྟངས་འཛིན་བྱེད་པ་ནི་སྤྱི་ཚོགས་འཚོ་བར་
མཉམ་ཞུགས་བྱེད་པར་འགོག་རྐྱེན་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡིན། རྒྱུ་མཚན་ཡང་དག་ཅིག་མེད་ཕྱིན་སྐད་ཡིག་གི་ཆ་རྐྱེན་
འདོན་པ་ནི་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀྱི་གནད་དོན་ཆ་ནས་བཤད་ན་དབྱེ་འབྱེད་ཆགས་ཀྱི་ཡོད།
ལག་ལེན།

•

ཨ་རིའི་སྤྱི་མཐུན་མངའ་སྡེའི་འོ ས་བསྡུ་ལ་མཚོན་ན། གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀྱི་མི་འབོར་ ༡༠༠༠༠ ཟིན་
པའམ་ཡང་ན་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་སྡོད་ཡུལ་ས་གནས་མང་ཚོགས་ཀྱི་མི་འབོར་གྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༥ ཟིན་ཚེ། འོས་
བསྡུ་དང་འབྲེལ་བའི་མཐུན་རྐྱེན་ཆ་ཚང་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་དེའི་སྐད་ཡིག་ཐོག་དགོས་བའི་དགོས་འདུན་
འདོན་ཆོག་ལ། དགོས་འདུན་དེའི་ནང་གསལ་བསྒྲགས་དང་། ཁྱབ་བསྒྲགས། གནས་ཚུལ་སྤེལ་བ། ཐ་ན་སྐད་
སྒྱུར་གྱི་རོགས་རམ་བྱེད་པ་སོགས་ཀྱང་ཚུད་ཡོད། ཨ་རི་ལ་མཚོན་ན། འོས་བསྡུའི་ཐོབ་ཐང་ལག་ལེན་ཚུལ་
བཞིན་ཡོང་བ་དང་། སྤྱི་ཚོགས་ཁྱོན་ཡོངས་ནས་མཉམ་ཞུགས་ཐུབ་པའི་འགོག་རྐྱེན་སེལ་སླད། འོས་བསྡུ་
དང་འབྲེལ་བའི་གནས་ཚུལ་རྣམས་སྐད་ཡིག་མི་འདྲ་བ་༡༢ ལྷག་གི་ཐོག་སྤེལ་གྱི་ཡོད། འོས་བསྡུའི་སྐབས་
འོས་འཕེན་མཁན་ཚོས་སི་པན་གྱི་སྐད་ཡིག་དང་། རྒྱ་ཡིག ཊ་གྷ་ལོག་གི་སྐད་ཡིག ཝེད་ནམ་གྱི་སྐད་ཡིག་
བཅས་སྤྱད་དེ་ཐོ་འགོད་བྱེད་ཆོག་གི་ཡོད།
•
རྒྱ་གར་དུའང་གཅིག་སྡུད་མངའ་ཁུལ་དང་། མངའ་སྡེ། ས་གནས་བཅས་སུ་སྐད་ཡིག་སྣ་ཚོགས་སྤྱོད་
པར་ངོས་འཛིན་ཡོད་པའི་ཁྲིམས་སྒྲིག་གཏན་འབེབས་བྱས་ཡོད་སྟབས། རྒྱ་གར་མངའ་ཁོངས་སུ་སྐད་ཡིག་
༣༠ ལྷག་སྤྱོད་ཀྱི་ཡོད།
•
ཁུ་རོ་ཤི་ཡ་རྒྱལ་ཁབ་ནང་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཚོས་རྒྱལ་ཡོངས་ལ་གཏན་འབེབས་བའི་འོ ས་མིའི་ཐོ་
གཞུང་ལ་གཞིགས་ཏེ་འོས་འཕེན་པའམ་ཡང་ན་བྱེ་བྲག་སོ་སོ་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀྱི་འོས་མིའི་ཐོ་གཞུང་ལ་
གཞུགས་ཏེ་འོས་འཕེན་པ་སོགས་གང་འདོད་བྱ་ཆོག དཔེར་ན་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཆེ་ཁག་ཧང་གྷ་རི་ཡའི་
རིགས་དང་། སེར་བྷི་ཡ་ཡི་རིགས། ཨེ་ཊ་ལི་ཡི་རིགས་བཅས་ལ་ཟུར་བཅད་རྐུབ་སྟེགས་གཅིག་རེ་ཡོད་པ་
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•
•
•
•
•
•

དང་། དེ་མིན་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཆུང་ཁག་རྣམས་ཟླ་སྒྲིལ་གྱིས་ཐུན་མོང་གི་འཐུས་ཚབ་གཅིག་འོས་འདོན་
ཆོག་པ་ལྟ་བུའོ།།
ནེའུ་ཛི་ལན་ཌ་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་འོས་བསྡུའི་ཆེད་མིང་རྟགས་རྒྱག་པ་ཚུད་པའི་སྐད་ཡིག་མི་འདྲ་བ་༢༦ སྤྱོད་
ཀྱི་ཡོད།
མེ་སི་ཌོ་ནི་ཡ་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ནང་འོས་བསྡུའི་མངའ་ཁོངས་གཏན་འཁེལ་བྱེད་སྐབས། རོ་མ་ཞེས་
པའི་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་འདུས་སྡོད་ས་གནས་ནས་ཀྱང་འཐུས་ཚབ་འདོན་ཆོག་པ་བཟོས་ཡོད།
ཨིན་ཡུལ་དུ་མི་སེར་ཆགས་པའི་སྐད་ཡིག་གི་ཆ་རྐྱེན་དུ་ཨིན་ཇིའི་སྐད་ཡིག་གཅིག་པུ་མ་ཡིན་པར། སི་
ཀོ་ཌ་ལན་ཌའི་སྐད་དང་ཝེལ་ས་ཡི་སྐད་གང་རུང་ཤེས་ནའང་འགྲིག་པ་དང་། ཁེ་ན་ཌའི་ནང་ཨིན་ཡིག་
གམ་ཡང་ན་ཧྥ་རན་སིའི་སྐད་ཀྱི་ཆ་རྐྱེན་དགོས་ཀྱི་ཡོད།
སིད་སུ་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་མི་སེར་ཆགས་པའི་སྐད་ཡིག་གི་ཆ་རྐྱེན་དུ་འཇར་མན་སྐད་དང་། ཧྥ་རན་སིའི་སྐད།
ཨེ་ཊ་ལི་ཡི་སྐད། རོ་མན་གྱི་སྐད་བཅས་གང་རུང་ལ་བྱང་ཆ་ལྡན་ན་འགྲིག་གི་ཡོད།
ནོར་ཝེ་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་འོས་བསྡུའི་ཆེད་སཱ་མིའི་སྐད་ཡིག་སྐད་ཡིག་མི་འདྲ་བ་བརྒྱད་སྤྱོད་ཀྱི་ཡོད་ལ། སཱ་
མིའི་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་འོས་འདེབས་ལ་ཟུར་དུ་འོས་འཕེན་སའི་མཐུན་འགྱུར་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།
	བྷོ་ལི་ཝི་ཡ་རྒྱལ་ཁབ་དང་། ཨི་ཐོ་པི་ཡ་རྒྱལ་ཁབ། ཧྥེན་ལན་ཌ་རྒྱལ་ཁབ། ར་ཤི་ཡ། སེང་གྷ་པོར། སི་ལོ་
ཝི་ནི་ཡ། ལྷོ་ཨ་ཧྥེ་རི་ཁ་སོགས་རྒྱལ་ཁབ་མང་པོ་ཞིག་ཏུ་འོས་བསྡུའི་སྐབས་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀྱི་སྐད་
ཡིག་སྤྱོད་ཀྱི་ཡོད།

Appendix 1
Further tools and resources: Legal guidelines and related official documents
1. UN Declaration on the Rights of Persons Belonging to National or Ethnic, Religious and
Linguistic Minorities (UN), http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/Minorities.
aspx
2. Report of the Independent Expert on minority issues on linguistic minorities, A/HRC/22/49,
http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session22/
AHRC2249_English.PDF
3. Other reports of the mandate of the Special Rapporteur on minority issues,
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Minorities/SRMinorities/Pages/Annual.aspx
4. Recommendations of the UN Forum on Minority Issues on Implementing the Declaration
on the Rights of Persons Belonging to National or Ethnic, Religious and Linguistic Minorities
(UN), http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Minority/Pages/ForumIndex.aspx
5. Promoting and Protecting Minority Rights: A Guide for Advocates (UN), http://www.ohchr.
org/Documents/Publications/HR-PUB-12-07_en.pdf
6. Minority Rights: International Standards and Guidance for Implementation (UN),
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/MinorityRights_en.pdf
7. Marginalized Minorities in Development Programming: A UNDP Resource Guide and
Toolkit (UNDP), http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Minorities/UNDPMarginalisedMinorities.pdf
8. Advocacy Kit for Promoting Multilingual Education: Including the Excluded (UNESCO),
http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001521/152198e.pdf
9. Guidelines on Language and Education (UNESCO), http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001297/129728e.pdf
10. Why language matters for the Millennium Development Goals (UNESCO), http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002152/215296E.pdf
11. Thematic Commentary no. 3 on the Language Rights of Persons Belonging to National
Minorities under the Framework Convention (Council of Europe), http://www.coe.int/t/dghl/
monitoring/minorities/3_fcnmdocs/PDF_CommentaryLanguage_en.pdf
12. Oslo Recommendations regarding the Linguistic Rights of National Minorities (OSCE),
http://www.osce.org/hcnm/67531
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13. The Hague Recommendations Regarding the Educational Rights of National Minorities
(OSCE), http://www.osce.org/fr/hcnm/32184
14. Guidelines on the use of Minority Languages in the Broadcast Media (OSCE), http://
www.osce.org/hcnm/32310?download=true
15. Guidelines to Assist National Minority Participation in the Electoral Process (OSCE),
http://www.osce.org/odihr/elections/17569?download=true

Other resources
Baldwin, C., Chapman, C. and Gray, Z., Minority Rights: The Key to Conflict Prevention (Minority Rights Group International: London, 2007) http://www.minorityrights.org/
download.php@id=174
Benson, C., Mother Tongue-based Teaching and Education for Girls (UNESCO:
Bangkok, 2005), http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001420/142079e.pdf
de Varennes, F., Language, Rights and Power: The Role of Language in the Inclusion
and Exclusion of Indigenous Peoples, UN Expert Mechanism on the Rights of Indigenous
Peoples (OHCHR: Geneva, 2011). http://www.ohchr.org/Documents/Issues/IPeoples/EMRIP/
StudyLanguages/ FernandDeVarennes.doc
Ouane, A. and Glanz, C. (eds). Optimising Learning, Education and Publishing in
Africa: The Language Factor (UNESCO Institute for Lifelong Learning / Association for the
Development of Education in Africa: Hamburg/Tunis, 2011)
UNESCO, Improving the Quality of Mother Tongue-based Literacy and Learning:
Case Studies from Asia, Africa and South America (UNESCO Asia and Pacific Regional
Bureau for Education: Bangkok, 2008)
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