སྤྱི་ཚོགས་དང་། སེམས་ཚོར། བཟང་སྤྱོད་བཅས་ཀྱི་ཤེས་ཡོན་སློབ་གསོ།

སཱི་ཤེས་ཡོན་སློབ་གསོའི་དབུ་འབྱེད་མཛད་སྒོའི་ཆེད་དུ་བསྒྲིགས། ༢༠༡༩ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༥-༦ རྒྱ་གར་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལི།

བྱམས་བརྩེ་དང་བློ་གྲོས་སྤེལ་བའི་ཤེས་ཡོན་གྱི་ལས་འཆར་ཞིག

སྤྱི

་ཚོགས་དང་། སེམས་ཚོར། བཟང་སྤྱོད་བཅས་ཀྱི་ཤེས་ཡོན་སློབ་གསོ་(སཱི་

སློབ་གསོའམ། ཡང་ན་ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤྱོད་ཀྱི་སློབ་གསོ་)

ཞེས་པ་འདི་ནི་”འགྲོ་བ་ཀུན་ལ་སྙིང་རྗེ་དང་བཟང་སྤྱོད་ལྡན་པའི་འཇིག་རྟེན་”ཞིག་

བསྐྲུན་པའི་དམིགས་འདུན་དང་བཅས་ཏེ་རྒྱལ་སྤྱིའི་རིམ་པར་བཀོལ་སྤྱོད་བྱ་ཆེད་ཨེ་
མོ་རི་གཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་དུ་བསྒྲིགས་པའི་ཤེས་ཡོན་གྱི་ལས་རིམ་གསར་པ་

ཞིག་ཡིན།

༢༠༡༦ ཕྱི་ཟླ་༦ པའི་ནང་༸སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་དང་ཁྱད་མཁས་ཤེས་རིག་ལམ་སྟོན་མི་སྣ་ཁག་ཅིག་ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤྱོད་དང་
འབྲེལ་བའི་ལྷན་འཛོམས་གནང་བཞིན་པ།

ii

ཨེ་མོ་རི་གཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་གི་སཱི་ཤེས་ཡོན་སློབ་གསོ།

སཱི་སློབ་གསོའམ་ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤྱོད་ཀྱི་སློབ་གསོས་ཤེས་ཡོན་སློབ་སྟོན་པ་རྣམས་ལ་སྔོན་འགྲོ་ནས་འཛིན་རིམ་བཅུ་གཉི ས་བར་གྱི་
ཤེས་ཡོན་དང་། མཐོ་རིམ་གྱི་ཤེས་ཡོན། ཁྱད་ལས་པའི་ཤེས་ཡོན་བཅས་ཀྱི་ནང་དུ་བཀོལ་སྤྱོད་ཆོག་པའི་སྤྱི་ཚོགས་དང་། སེམས་མྱོ ང་། བཟང་སྤྱོད་བཅས་
ཀྱི་འཇོན་རྩལ་གོང་སྤེལ་གཏོང་བའི་ཤེས་ཡོན་གྱི་སྒྲོམ་གཞི་ཆ་ཚང་པོ་ཞིག་མཁོ་འདོན་བྱེད། འདིས་གཞི་རིམ་གོང་འོ ག་གི་སློབ་གྲྭ་ཁག་གི་ཆེད་དུ་ན་ཚོད་
དང་འཚམ་ཞིང་ལག་བསྟར་བདེ་བའི་སྦྱོང་ཚན་ཁག་ལས་གྲུབ་པའི་བསླབ་གཞི་མཁོ་སྤྲོད་བྱེད་པ་མ་ཟད། སློབ་སྟོན་པའི་གྲ་སྒྲིག་དང་། མཐུན་སྦྱོར་མི་སྣའི་ཚད་
འཛིན་ངོས་སྦྱོར ། རྒྱུན་ཚུགས་སུ་ཆེད་ལས་གོང་སྤེལ་གཏོང་བའི་མཐུན་རྐྱེན་ཡང་སྐྲུན་གྱི་ ཡོད།

སཱི་སློབ་གསོ་འདི་ནི་ SEL ཞེས་པའི་སྤྱི་ཚོགས་དང་སེམས་མྱོ ང་སློབ་གསོའི་ལག་ལེན་ཕུལ་བྱུང་རྣམས་གཞི་རྩར་བཟུང་སྟེ ་བསྒྲིགས་པ་ཞིག་ཡིན་ཡང་། དེའི་
སྟེང་དུ་ཚན་རིག་གི་ཞིབ་འཇུག་དང་ཤེས་ཡོན་ལག་ལེན་ནང་གི་ཤེས་རྒྱ་གསར་ཤོས་རྣམས་གཞི་ལ་བཞག་སྟེ ་འཕེལ་རྒྱས་གསར་པ་བྱུང་བ་རྣམས་ཁ་སྣོན་གྱི་
ཚུལ་དུ་བླངས་ནས་རྒྱ་སྐྱེད་བྱས་ཡོད། དེ་ དག་གི་ཁོངས་སུ་ཡིད་བྱེད་སྤེལ་བའི་བློ་སྦྱོང་དང་། རང་གཞན་ལ་དམིགས་པའི་སྙིང་རྗེ། སེམས་བསྣད་ལ་རྒྱུས་མངའ་
ཡོད་པའི་བདག་སྐྱོང་ཐབས་ལམ་གཞི་ལ་བཞག་པའི་སོར་ཆུད་ཀྱི་ནུས་རྩལ། མ་ལག་གི་བསམ་གཞིག བཟང་སྤྱོད་ཀྱི་ ངེས་ཤེས་ལྟ་བུའི་བརྗོད་གཞི་གལ་གནད་
ཆེ་ལ་གསར་པ་མང་པོ་ཚུད་ཡོད།

སཱི་སློབ་གསོ་འདི་བཞིན་འཚར་འཕེལ་སེམས་ཁམས་རིག་པ་དང་། ཤེས་ཡོན་སློབ་གསོ། དབང་རྩ་ཚན་རིག སེམས་བསྣད་རྒྱུས་ལོན་གྱི་གཅེས་སྐྱོང་བཅས་
ཚན་ཁག་སོ་སོའི་ནང་གི་མཁས་དབང་མང་པོའི་རོགས་རམ་ལ་བརྟེན་ནས་བསྒྲིགས་པ་ཞིག་ཡིན། ༸སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་
དུས་ཡུན་རིང་མོ་ཞིག་ནས་སྙིང་རྗེ་ དང་བློ་གྲོས་ཟུང་སྦྲེལ་གྱི་ཤེས་ཡོན་སློབ་གསོ་ དགོས་པའི་གཞེན་སྐུལ་གནང་ཡོད་ཅིང་། ཁོང་དང་ཨེ་མོ་རི་གཙུག་ལག་སློབ་
གཉེ ར་ཁང་གཉི ས་དབར་ལོ་ ངོ་ཉི་ཤུ་ལྷག་གི་རིང་ལ་གཙུག་ལག་རིག་གཞུང་སྤེལ་རེས་ཀྱི་ལས་གཞི་ ཡོད་པ་དེའི་ ཡང་རྩེར་སོན་པ་ནི་སཱི་སློབ་གསོ་འདི་ ཡིན་
ལ། འདིས་ཤེས་ཡོན་སློབ་གསོའི་ནང་བྱིས་པ་ཧྲིལ་པོའི་བཟང་སྤྱོད་ཀྱི་འཚར་སྐྱེད་འདྲེན་པའི་ཐབས་ལམ་ཚན་རིག་ལ་བརྟེན་པ་སྤྱི་ལ་ཁྱབ་པ་རིས་སུ་མ་ཕྱེ་བ་
དེ་འདྲ་ཞིག་སྟོན་གྱི་ ཡོད།

གནའ་སྔ་མོ་ནས་ཤེས་ཡོན་སློབ་སྟོན་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཤེས་ཡོན་ཆ་ཚང་པོ་ཞིག་ཡོང་བ་ལ་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ཀྱི་ལག་རྩལ་གསོ་སྐྱོང་བྱེད་པ་ཙམ་གྱིས་མི་ཆོག་
པར་སློབ་མའི་ཀུན་སྤྱོད་དང་བཟང་སྤྱོད་ཀྱི་རྣམ་དཔྱོད་ཀྱང་ངེས་པར་དུ་གསོ་སྐྱོང་བྱ་དགོས་པ་ཤེས་ཀྱི་ ཡོད། ད་ཆ་ཨེ་མོ་རི་གཙུག་ལག་སློབ་གཉེ ར་ཁང་དུ་
བསྒྲུབས་པའི་སྙིང་རྗེའི་ཞིབ་འཇུག་ཐེ་བའི་ཚན་རིག་གི་ཞིབ་འཇུག་དག་གིས་མིའི་གཞིའི་རྩའི་རིན་ཐང་རྣམས་ཐབས་རྩལ་གྱི་ཚུལ་དུ་སློབ་ཁྲི ད་བྱ་རུང་ཞིང་།
དེའི་འབྲས་བུར་ལུས་ཁམས་དང་། སེམས་ཁམས། སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་བདེ་ཐབས་བཅས་ལ་ཚད་དཔོག་ཐུབ་པའི་ཁེ་ཕན་ཐོབ་རུང་ཡིན་པ་གསལ་སྟོན་བྱེད་བཞིན་
ཡོད། སྤྱི་ ཡོངས་ནས་རིགས་རྩལ་སྙི་མོ་ཞེས་སུ་འབོད་པའི་ཁྱད་ཆོས་འདི་ དག་གིས་སློབ་མ་རྣམས་ཀྱིས་མི་ཚེ་སྐྱིད་པོ་ཞིག་དང་དོན་དང་ལྡན་པ་ཞིག་སྐྱེལ་རྒྱུར་
མཐུན་རྐྱེན་སྦྱོར་བ་མ་ཟད། ཁྱད་ཆོས་འདི་རྣམས་ལ་ལས་ཀའི་སྦྱིན་བདག་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་ཡིད་དུ་འཐད་པོ་ཞིག་ཏུ་མཐོང་ཞིང་། ངེས་པར་མཁོ་བའི་རྩལ་གྱི་
གྲས་སུ་ངོས་འཛིན་ཇེ་ཆེ་ཇེ་ཆེར་བྱེད་བཞིན་ཡོད། དེ་ཙམ་དུ་མ་ཟད་སློབ་གྲྭའི་ནང་གི་གཞན་ལ་འཚེ་བའི་ཀུན་སྤྱོད་ནས་བརྩིས་ཏེ་ཁོར་ཡུག་ཉམས་རྒུད་དང་
རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་བདེ་སྲུང་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་བཅས་ཀྱི་བར་སྤྱི་ཚོགས་ཁྲོ ད་ཀྱི་ དཀའ་རྙོག་མང་པོ་ཞིག་གི་རྒྱུ་ནི་ཕྱི་རྐྱེན་ཁོ་ནར་ངེས་པ་མ་ཡིན་པར། ང་
ཚོས་སོ་སོའི་རིན་ཐང་གཞི་ལ་བཞག་སྟེ ་ཐག་གཅོད་བྱས་པ་རྣམས་ལའང་ཐུག་གི་ ཡོད་པས་སེམས་མྱོ ང་དང་། སྤྱི་ཚོགས། བཟང་སྤྱོད་བཅས་ཀྱི་རིག་རྩལ་སྤེལ་
བའི་ལས་རིམ་གྱི་ དགོས་མཁོ་ ནི་ ད་ཆ་ལས་ཆེ་བ་བྱུང་མྱོ ང་མེད།

ཨེ་མོ་རི་གཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་གི་སཱི་ཤེས་ཡོན་སློབ་གསོ།

1

“ཤེས་ཡོན་གྱི་ལམ་ནས་ཕྲུ་གུའི་ཀླད་པ་གསོ་སྐྱོང་བྱེད་པའི་སྐབས་སུ་ཁོང་ཚོའི་
སྙིང་ཁམས་གསོ་སྐྱོང་བྱ་རྒྱུ་མ་བརྗེད་པ་བྱ་རྒྱུ་དེ་ཧ་ཅང་གི་གནད་འགག་ཆེན་

པོ་ཡིན་ཞིང་། དེའི་ཆ་ཤས་གཙོ་བོ་ཞིག་ནི་མིའི་བྱམས་བརྩེའི་རང་གཤིས་

གསོ་སྐྱོང་བྱ་རྒྱུ་དེ་ངེས་པར་ཡིན་དགོས།”

༸གོང་ས་༸ཏཱ་ལའི་བླ་མ།

2

ཨེ་མོ་རི་གཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་གི་སཱི་ཤེས་ཡོན་སློབ་གསོ།

སྒྲོམ་གཞི།

“གལ་ཏེ་འཛམ་གླིང་ཐོག་དོན་

དམ་གྱི་ཞི་བདེ་ཞིག་འདོད་ཀྱི་

ཡོད་ན་ང་ཚོས་བྱིས་པའི་གནས་
སྐབས་རང་ནས་འགོ་འཛུགས་

དགོས་པ་ཡིན།”

བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་གྷན་དྷི།

སཱི་སློབ་གསོའི་སྒྲོམ་གཞི་འདི་ནི་གསར་གཏོད་མི་སྣ་དང་། ཉམས་ཞིབ་པ། ཤེས་ཡོན་སློབ་སྟོན་པ་བཅས་མང་པོ་ཞིག་གིས་ད་ལྟའི་མི་
རབས་འདི་ དང་མི་རབས་རྗེས་མ་རྣམས་ཡར་རྒྱས་གོང་སྤེལ་གཏོང་བ་ལ་ཤེས་ཡོན་གྱི་ ངོ་བོ་ཇི་འདྲ་ཞིག་དགོས་མིན་ཐད་རིག་སྟོབས་
ཆེན་པོས་བསམ་ཞིབ་ནན་པོ་བྱས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་བྱུང་བ་ཞིག་ཡིན། འདི་ཉི ད་སློབ་གྲྭ་ཁག་ཏུ་ཤེས་ཡོན་སློབ་གསོ་ཆ་ཚང་བ་ཞིག་
འཛུགས་པར་གཞོལ་བའི་ཤེས་ཡོན་གྱི་ལས་གཞི་ དཔེར་ན་སྤྱི་ཚོགས་དང་སེམས་མྱོ ང་གི་སློབ་གསོ་(SEL)དང་། གཞན་ཡང་ཞི་བདེའི་
ཤེས་ཡོན་སློབ་གསོ། ཚུལ་སྤྱོད་ཀྱི་ཤེས་ཡོན་སློབ་གསོ། དྲན་པ་ཉེ ར་གཞག་གི་ཤེས་ཡོན་སློབ་གསོ། སེམས་བསྣད་རྒྱུས་ལོན་གྱི་བདག་
སྐྱོང་ལ་སོགས་པ་དག་གི་ནང་སྒྲུབ་བཞིན་པའི་གསར་གཏོད་རང་བཞིན་ཅན་གྱི་ལས་རིགས་ཐོག་ཡར་རྩིག་གོང་སྤེལ་གཏོང་བ་ཞིག་
ཡིན། སྐུ་ཞབས་ཌེ་ ནི་ ཡལ་གྷོལ་མན་གྱིས་སེམས་མྱོ ང་རིག་རྩལ་ཐོག་གི་མཛད་བྱས་སམ། ཡང་ན་ཁཱེ་སཱེལ་(ཏེ་སློབ་གཉེ ར་དང་། སྤྱི་
ཚོགས། སེམས་མྱོ ང་སློབ་གསོ་ དང་འབྲེལ་བའི་མཉམ་གཉེ ར་བྱ་བ་)གྱིས་ངོས་འཛིན་བྱས་པའི་འཇོན་རྩལ་སྡེ་ཚན་ལྔ་ལྟ་བུར་ཐུགས་
རྒྱུས་ཡོད་མཁན་རྣམས་ཀྱིས་འཇུག་ཐབས་དེ་རྣམས་དང་སཱི་སློབ་གསོའི་སྒྲོམ་གཞི་གཉི ས་བར་མཐུན་ཆ་མང་པོ་རྙེ ད་རྒྱུ་ཡིན་པ་གདོན་
མི་ཟ། SELགྱི་ལས་འགུལ་གསར་འཛུགས་གནང་མཁན་གྱི་གྲས་དང་། སཱི་སློབ་གསོའིའི་གནད་ཡོད་སློབ་སྟོན་པའི་གྲས་ཡིན་པ་འབུམ་
རམས་པ་གྷོལ་མན་གྱིས་སཱི་སློབ་གསོ་འདི་ནི་SELརིམ་པ་གཉི ས་པ་ཡིན་ཞེས་ངོས་འཛིན་ཡང་གནང་ཡོད།

བཟང་སྤྱོད་སློབ་གསོ་འདིའི་སྒྲོམ་གཞི་ནི་ནང་དོན་ཚང་ལ་གསར་གཏོད་རང་བཞིན་ཅན་ཞིག་ཡིན། དེའི་ཁོངས་སུ་(སྒེར་དང་། སྤྱི་
ཚོགས། མ་ལག་སྟེ ་)ཁྱབ་ཁོངས་གསུམ་དང་(བློ་གྲོས། སྙིང་རྗེ། སྦྱོར་བ་ལག་ལེན་ཏེ་)རྩལ་ཁོངས་གསུམ་འདུས་ཡོད། འདིའི་ཁོངས་སུ་
ཤེས་ཡོན་ལག་བསྟར་བྱེད་ཚུལ་གྱི་ དཔེ་གཟུགས་ཤིག་ཀྱང་ཡོད་པ་དེས་སློབ་མ་རྣམས་ཐོས་བྱུང་ཤེས་རབ་ནས་བསམ་བྱུང་ཤེས་རབ་
དང་། དེ་ནས་སྒོམ་བྱུང་ཤེས་རབ་ལ་འཁྲི ད་པ་དེ་ དམིགས་ཡུལ་དུ་བཟུང་ཡོད། འདིས་སློབ་གཉེ ར་གྱི་རྒྱུན་ཐག་གཙོ་བོ་བཞི་སྟེ ། སྦྱོར་
བ་ལག་ལེན་གྱི་སྒོ་ནས་ཤེས་སྦྱོང་བསྟེན་པའི་ཐབས་དང། ཚན་རིག་གི་ལྟ་ཚུལ། རྟོག་དཔྱོད་ཀྱི་བསམ་གཞིག དཔྱད་སྒོམ་གྱི་ལག་ལེན་
བཅས་བསྟེན་པའི་སྒོ་ནས་དེ་ལྟར་སྒྲུབ་ཀྱི་ ཡོད།

ཨེ་མོ་རི་གཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་གི་སཱི་ཤེས་ཡོན་སློབ་གསོ།

3

སཱི་སློབ་གསོ་འདིའི་ནང་ཤེས་ཡོན་ལས་རིམ་ཕལ་མོ་ཆེའི་ནང་རྙེད་དུ་མེད་པའི་གསར་གཏོད་རང་བཞིན་ཅན་གྱི་ཁྱད་ཆོས་ཇི་སྙེད་ཅིག་
འདུས་ཡོད་དེ།
༡༽ སྙིང་རྗེ་ དང་འགྲོ་བ་མིའི་གཞི་རྩའི་རིན་ཐང་གཞན་དང་། བཟང་སྤྱོད་རིག་རྩལ་བཅས་གོང་སྤེལ་གཏོང་བར་དམིགས་པ།

• ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤྱོད་ཀྱི་སློབ་གསོ་འདིས་སྙིང་རྗེ་ དང་། བྱམས་བརྩེ། བཟང་སྤྱོད་ཀྱི་རིག་རྩལ་རྣམས་གོང་སྤེལ་གཏོང་བར་མཐུན་རྐྱེན་
སྦྱོར་ནའང་། དེ་ལྟར་སྒྲུབ་པ་རྨོངས་འཛིན་གྱི་སྒོ་ནས་མིན་པར་རྟོག་དཔྱོད་ཀྱི་བསམ་བློ་དང་། དོ་བདག་གི་འཚོལ་ཞིབ། གསར་རྙེ ད་བཅས་ཀྱི་སྒོ་ནས་སྒྲུབ་
པ་ཡིན། དེས་བཟང་སྤྱོད་ལ་འཇུག་པ་ན་ཆོས་དད་མེད་མཁན་ནམ། ཡོད་མཁན་སུ་འདྲ་ཞིག་གིས་ཀྱང་ཁས་ལེན་རུང་བའི་ལམ་ཞིག་གི་སྒོ་ནས་འཇུག་གི་
ཡོད། འགྲོ་བ་མིའི་གཞི་རྩའི་རིན་ཐང་རྣམས་གོང་སྤེལ་གཏོང་རྒྱུ་ནི་ དོ་བདག་སོ་སོ་ དང་། གང་ཟག་ནང་ཕན་ཚུན་གྱི་བདེ་ཐབས་ཀྱི་རྨང་གཞིར་གྱུར་པ་ཙམ་
མ་ཟད། འདྲ་མཉམ་དང་། བདེན་པ་བདེན་ཐུབ། ཞི་བདེ་འཛུགས་སྐྲུན་བཅས་ཀྱིའ ང་རྨང་གཞིར་གྱུར་ཡོད།

༢༽ ཡིད་བྱེད་སྦྱོང་བའི་ཐབས་ལམ་སྟོན་པ།

• རྒྱུན་དུ་ང་ཚོས་སློབ་མ་རྣམས་ལ་དམིགས་པ་གཏོད་ཅིག་ཅེས་ཡང་ཡང་སྐུལ་མ་བྱེད་ཀྱི་ ཡོད་ནའང་། མི་ཆོས་ཤེས་སྦྱོང་གི་ནང་དམིགས་པ་ཇི་ལྟར་གཏད་
དགོས་པ་དང་། དེ་ཉི ད་རྒྱུན་སྲིང་དགོས་པའི་བློ་རྩལ་དང་ཡོན་ཏན་གྱི་ཚུལ་དུ་སློབ་མས་ཇི་ལྟར་སྤེལ་བའི་ཚུལ་སྟོན་པའི་སྦྱོང་ཚན་མང་པོ་ཞིག་ཚུད་ཡོད།

༣༽ ཤེས་ཡོན་གྱི་རིམ་པ་ཚང་མའི་ནང་མ་ལག་གི་ལྟ་ཚུལ་འཛུད་པ།

• སཱི་སློབ་གསོའི་སྒྲོམ་གཞི་ཆ་ཚང་པོ་འདིའི་ནང་ལས་རིམ་གཞན་མང་པོར་རྙེ ད་དུ་ཡོད་པའི་སྒེར་དང་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཁྱབ་ཁོངས་ཀྱི་སྐོར་ཡོད་པ་ཙམ་དུ་མ་ཟད་
མ་ལག་གི་ཁྱབ་ཁོངས་ཤིག་ཀྱང་ཚུད་ཡོད། སློབ་མ་རྣམས་ཀྱིས་མ་ལག་གི་ལྟ་ཚུལ་དང་། རྟེན་འབྲེལ་གྱི་རིག་པ་སྦྱོང་བའི་སྒོ་ནས་རང་རང་སོ་སོའི་སེམས་
མྱོ ང་གི་འཇིག་རྟེན་དེ་ཇི་ལྟར་རྟོགས་དགོས་པ་དང་དེར་ཇི་ལྟར་འཇུག་དགོས་པ། གཞན་དང་ལྷན་དུ་དོན་སྨི ན་ལྡན་པའི་སྦྲེལ་སྦྱོར་ཇི་ལྟར་བྱེད་དགོས་པ།
རང་གཞན་ཚང་མ་གནས་སའི་མ་ལག་ཁྱབ་ཆེ་བ་རྣམས་ཀྱི་ཁྲོ ད་དུ་ཇི་ལྟར་བགྲོད་དགོས་པ་བཅས་སྦྱོང་གི་ ཡོད།

༤༽ སོར་ཆུད་ནུས་པ་དང་སེམས་བསྣད་རྒྱུས་ལོན་གྱི་འཇུག་ཐབས་བསྟེན་པ།

• སློབ་མའི་ དབང་རྩ་མ་ལག་ནི་དུས་རྟག་ཏུ་སེམས་ངལ་གྱི་རིགས་དང་རང་རང་སོ་སོའི་བདེ་ཐབས་ཉེ ན་ཁར་སྦྱོར་བའི་གེགས་རྐྱེན་དུ་མས་གཙེ་བཞིན་ཡོད།
བཟང་སྤྱོད་ཀྱི་སློབ་གསོ་འདིས་སློབ་མ་རྣམས་ལ་དབང་རྩའི་མ་ལག་གི་སྐོར་དང་། བདེ་ཐབས་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་ཞིག་སོན་པ་ལ་སོ་སོའི་ལུས་པོ་ དང་སེམས་
ངལ་གྱི་རིམ་པ་ཁག་ལ་ཚོད་འཛིན་ཇི་ལྟར་བྱ་དགོས་པ་དངོས་སུ་ཁྲི ད་ཀྱི་ ཡོད། སློབ་མ་ཚོས་སེམས་བསྣད་དངོས་སུ་མྱངས་མིན་ལ་མ་ལྟོས་པར་ཤེས་
རྟོགས་དང་ཐབས་རྩལ་འདི་རྣམས་ཀྱིས་སློབ་མ་རྣམས་ལ་ཕན་ཐོགས་འབྱུང་ངེས་ཡིན།

༥༽ སློབ་མར་ཆེད་དམིགས་གཞོགས་འདེགས་རང་བཞིན་ཅན་གྱི་ཁྲི ད་ཐབས་རིག་པ་ཞིག

• སཱི་སློབ་གསོས་སློབ་མ་རྣམས་ལ་ནང་སེམས་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་ལ་ཉུལ་བར་མཁོ་བའི་ལག་ཆ་རྣམས་སྦྱིན། དགེ་རྒན་རྣམས་ཀྱིས་བདེན་པའི་བདག་པོའི་ཚུལ་དུ་
མ་ཡིན་པར་མཐུན་སྦྱོར་མི་སྣའི་ཚུལ་དུ་བཞེངས་ཏེ་ལས་འགན་སྒྲུབ་ཀྱི་ ཡོད། སློབ་གཉེ ར་གྱི་ཚུལ་འདི་ལྟར་དུ་དོ་བདག་གི་རྒྱུད་ལ་བློ་སྐྱེད་འཕེལ་བ་དང་། དེ་
ལས་ངེས་ཤེས་གཏིང་ཚུགས་རྙེ ད་པ་ཡོང་གི་ ཡོད། བཟང་སྤྱོད་ཀྱི་རིན་ཐང་རྣམས་དགེ་རྒན་ནམ། ལས་རིམ་མམ། སློབ་གྲྭས་ཕར་གདམས་པ་མ་ཡིན་པར་
རྟོག་དཔྱོད་དང་དཔྱད་སྒོམ་ལས་ཚུར་ཐོན་པ་ཞིག་འབྱུང་བ་ཡིན།
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ཨེ་མོ་རི་གཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་གི་སཱི་ཤེས་ཡོན་སློབ་གསོ།

བསླབ་གཞི།

སཱི་སློབ་གསོ་འདིས་སྔོན་འགྲོ་ནས་འཛིན་གྲྭ་ ༡༢ བར་གྱི་སློབ་མའི་ཆེད་དུ་བསླབ་གཞི་ ཡོངས་སུ་རྫོ གས་པ་ཞིག་མཁོ་འདོན་བྱེད་ཅིང་།
དེའི་ནང་སྐར་མ་ ༢༠-༤༠ ཡི་ཡུན་ཚད་ཅན་གྱི་མྱོ ང་ཚན་(སྦྱོང་ཚན་) བདུན་དང་མཐའ་འབྲས་ལས་འཆར་གཅིག་བཅས་ཚུད་ཡོད། མྱོ ང་
ཚན་རེ་རེའི་ནང་ལམ་སྟོན་གསལ་གསལ་རྗེན་རྗེན་དང་དཔེ་མཚོན་གྱི་གླེ ང་ཡིག་བཅས་ཚུད་ཡོད།

“ང་ཚོའི་གཞོན་སྐྱེས་རྣམས་ལ་ཧ་
ཅང་སྟོབས་ཆེ་བའི་ནུས་པ་ཞིག་
ཡོད་པ་དེ་ཉིད་མཇུག་འབྲས་

བཟང་པོའི་ཕྱོགས་སུ་འདྲེན་པ་

ལ་ང་ཚོར་གནའ་བོའི་རིག་པ་

དང་གནའ་བོའི་ལག་ལེན་རྣམས་
ཁ་སྒྱུར་གཏོང་བའི་སྙིང་སྟོབས་

ངེས་པར་ལྡན་དགོས།”

མེ་རི། མེག་ལོཌ། བྷེ་ཐུ་ཡུན།

ཨ་རི་ དང་ཡུ་རོབ་ཀྱི་ནང་སཱི་སློབ་གསོ་ལག་བསྟར་བྱེད་མཁན་གྱི་ དགེ་རྒན་རྣམས་ལ་ཉམས་འདྲི་བྱེད་སྐབས་ཁོ་ཚོས་བསླབ་གཞི་འདི་ལ་
དོ་སྣང་ཆེན་པོ་སླེབས་ཀྱི་ ཡོད་པ་དང་དེ་ལ་རིན་ཐང་མཐོན་པོ་མཐོང་གི་ ཡོད་པའི་གསལ་བཤད་བྱས་པ་མ་ཟད་བརྒྱ་ཆ་ ༩༠ ཙམ་གྱིས་སོ་
སོའི་འཛིན་གྲྭའི་ནང་མྱོ ང་ཚན་གང་འདྲ་ཞིག་ལག་ལེན་བྱ་དགོས་རུང་དེ་ལ་གྲ་སྒྲིག་ཆུ་ཚོད་ཕྱེད་ཀ་ལས་ཉུང་བ་མ་གཏོགས་འགོར་གྱི་མེད་
པའི་གནས་སྟངས་འགྲེལ་བརྗོེད་བྱས་ཡོད།

འདིར་མྱོ ང་ཚན་མི་འདྲ་བ་ཁྱོན་བསྡོམས་ ༤༠ བརྒལ་བ་ཡོད་པ་དེ་ལས་སློབ་མའི་ལོ་ཚད་ལ་གཞིག་སྟེ ་ལོ་གཅིག་ནས་གཉི ས་བར་གྱི་སློབ་
ཁྲི ད་ཀྱི་རྒྱུ་ཆ་སོན་དུ་ཡོད།
བསླབ་གཞི་འདི་ནི་ཤེས་རིག་སློབ་གསོའི་མཁས་པ་དང་། དགེ་རྒན། བསླབ་གཞི་རྩོམ་པ་པོ་བཅས་མཁས་དབང་དུ་མ་ལས་གྲུབ་པའི་རྒྱལ་
སྤྱིའི་རང་བཞིན་ཅན་གྱི་རུ་ཁག་ཅིག་གི་རྩོལ་བ་ལས་བྱུང་བའི་འབྲས་བུ་ཡིན་ཞིང་། འདིའི་ནང་དུ་ཨ་རི་ དང་། ཡུ་རོབ། རྒྱ་གར་བཅས་
ཀྱི་ནང་ ༢༠༡༧ ལོ་ནས་ཤེས་ཡོན་སློབ་སྟོན་པ་མང་པོས་སོ་སོའི་འཛིན་གྲྭའི་ནང་བསླབ་གཞི་འདི་ཉི ད་གསར་ཁྲི ད་བྱས་པའི་མྱོ ང་བ་ལ་
གཞིགས་པའི་ དགོངས་འཆར་མང་པོ་ དང་ལེན་ཞུས་ཡོད། དེ་ལྟ་བུའི་ཤེས་ཡོན་སློབ་སྟོན་པ་ ༥༠༠ བརྒལ་བས་ ༢༠༡༧-༢༠༡༨ ཀྱི་སློབ་
གཉེ ར་ལོ་ཡུན་གྱི་ནང་གོང་གསལ་དགོས་དོན་དེ་ལ་དམིགས་ཏེ་སཱི་སློབ་གསོའི་ཟབ་སྦྱོང་ཁག་གི་ནང་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད། བསླབ་
གཞི་འདི་ ད་ལྟའི་ཆར་སྐད་ཡིག་མི་འདྲ་བ་དུ་མའི་ནང་དུ་སྒྱུར་བཞིན་པ་རེད།

ཨེ་མོ་རི་གཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་གི་སཱི་ཤེས་ཡོན་སློབ་གསོ།

5

མྱོང་ཚན་རེར་གཏོགས་པའི་ཆ་ཤས་ལྔ།

༡༽ རྒྱུས་ལོན། སློབ་མ་རྣམས་ལྷིང་འཇགས་སུ་བཅུག་ནས་ཤེས་སྦྱོང་གི་ཆེད་གྲ་གྲིག་བྱེད་དུ་འཇུག་པ།

༢༽ སློབ་ཁྲི ད་དང་གྲོས་མོལ། མྱོ ང་ཚན་བྱེ་བྲག་པ་འདི་ དང་འབྲེལ་བའི་བརྗོད་གཞི་ཁག་ཡར་སློ ང་བ།

༣༽ རྟོགས་སད་བྱེད་སྒོ། དོ་བདག་གི་རྒྱུད་ལ་རྟོགས་སད་དང་གོ་རྟོགས་སྤེལ་བའི་མཉམ་ཞུགས་བྱེད་སྒོ།
“ཤེས་ཡོན་སློབ་གསོ་ནི་གཞན་གྱི་
མི་ཚེ་བཟང་དུ་གཏོང་བའི་ཆེད་

དང་། སོ་སོའི་སྤྱི་ཚོགས་དང་

འཇིག་རྟེན་སོ་སོས་ཐོག་མར་

མཐོང་བ་དེ་ལས་ཇེ་བཟང་དུ་

གཏོང་བའི་ཆེད་དུ་རེད།”

མེ་རི་ཡན། ར་ཡི་ཊི། ཨེ་ཌལ་
མན།

༤༽ དཔྱད་སྒོམ་ལག་ལེན། སོ་སོས་གང་ཤེས་པ་དང་ཉམས་མྱོ ང་བསགས་པའི་ དོན་ལ་ངེས་པ་གཏིང་ཚུགས་པ་རྙེ ད་པའི་ཕྱིར་ཁ་
ནང་གཏད་ཀྱི་སྒེར་གྱི་ལག་ལེན།
༥༽ ཉམས་མྱོ ང་འདྲི་རྟོག སློབ་མའི་རྒྱུད་ལ་མཐའ་མའི་དྲི་བ་ཁག་བསླང་རྒྱུ་དང་རུ་ཁག་ནང་ཁུལ་དུ་ཉམས་མྱོ ང་བརྗེ་ལེན་གྱི་གོ་
སྐབས་སྐྲུན་རྒྱུ།

སཱི་སློབ་གསོའི་བསླབ་གཞིའི་ནང་གི་སློབ་ཚན་ཁག
༡༽ སྙིང་རྗེའི་ཁོར་ཡུག་ལྡན་པའི་འཛིན་ཁང་སྐྲུན་པ།

༢༽ སོར་ཆུད་ནུས་པ་གོང་སྤེལ་གཏོང་བ།

༣༽ ཡིད་བྱེད་དང་རང་རྒྱུད་རང་ཤེས་རྣོ་བར་བྱེད་པ།
༤༽ སེམས་མྱོ ང་ཁ་ལོ་སྒྱུར་བ།

༥༽ ཕན་ཚུན་རྒྱུས་ལོན་དང་། བློ་སྐྱེད་བརྗེ་ལེན་བྱེད་པ།
༦༽ རང་དང་གཞན་ལ་དམིགས་པའི་སྙིང་རྗེ།

༧༽ ང་ཚོ་ཚང་མ་འདིའི་ནང་མཉམ་ཞུགས་བྱ།

མཐའ་མཇུག་གི་ལས་འཆར། འཇིག་རྟེན་བཟང་པོ་ཞིག་སྐྲུན་པ།

6

ཨེ་མོ་རི་གཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་གི་སཱི་ཤེས་ཡོན་སློབ་གསོ།

བསླབ་གཞི་སོ་སོའི་ལོ་ཚད་རིམ་པ།
གཞི་རིམ་འོག་མ།

སྔོན་འགྲོ་ནས་འཛིན་རིམ་གཉི ས་པའི་བར། ལོ་ ༥-༧

གཞི་རིམ་གོང་མ།

འཛིན་རིམ་གསུམ་པ་ནས་ལྔ་པའི་བར། ལོ་ ༨-༡༠

སློབ་འབྲིང་།

“རྣམ་དཔྱོད་ཅན་གྱི་ཕ་མ་བཟང་

འཛིན་རིམ་དྲུག་པ་ནས་བརྒྱད་པའི་བར། ལོ་ ༡༡-༡༣

ཐོབ་པར་འདོད་པ་དེ་ཉིད་སྤྱི་

འཛིིན་རིམ་དགུ་པ་ནས་བཅུ་གཉི ས་བར། ལོ་ ༡༤ ཡན།

པོས་རང་གི་ཕྲུ་གུ་ལ་གང་ཞིག་
ཚོགས་ཤིག་གི་སོ་སོའི་ཕྲུ་གུ་

སློབ་གྲྭ་ཆེ་བ།

ཀུན་འདོད་ངེས་རེད།”

ཇོན་ཌུ་ཝི།

ཨེ་མོ་རི་གཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་གི་སཱི་ཤེས་ཡོན་སློབ་གསོ།

7

སཱི་ཤེས་ཡོན་སློབ་གསོའི་རུ་ཁག།

“ང་ཚོས་ངེས་པར་དུ་དྲན་དགོས་

པ་ཞིག་ལ། རྣམ་དཔྱོད་རྐྱང་པས་

ལྡང་གི་མེད། རྣམ་དཔྱོད་ཀྱི་སྟེང་དུ་

སཱི་སློབ་གསོ་ནི་ཨེ་མོ་རི་གཙུག་ལག་སློབ་གཉེ ར་ཁང་གི་སྒོམ་སྒྲུབ་ཚན་རིག་དང་སྙིང་རྗེ་གཞི་རྩར་བཟུང་བའི་བཟང་སྤྱོད་ཀྱི་ལྟེ་གནས་
ཁང་གི་ལས་འཆར་ཞིག་ཡིན། ལོ་ ངོ་ཉི་ཤུ་ལྷག་གི་རིང་ལ་ཚན་རིག་པ་དང་ཤེས་ཡོན་སློབ་སྟོན་པ་དུ་མ་དང་ལྷན་དུ་སྔོན་འགྲོ་ནས་འཛིན་
རིམ་བཅུ་གཉི ས་བར་དང་། དེ་ནས་མཐོ་རིམ་གྱི་ཤེས་ཡོན་གྱི་ཁོངས་སུ་སྙིང་རྗེ་ དང་བཟང་སྤྱོད་འཇུག་རྒྱུའི་ཞལ་བཞེས་ཐོག་བཀའ་སྡུར་
རབ་དང་རིམ་པ་གནང་བའི་རྗེས་སུ་༸སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་གིས་ཨེ་མོ་རི་གཙུག་ལག་སློབ་གཉེ ར་ཁང་ལ་རྒྱུན་ཤེས་
དང་། ཐུན་མོང་གི་ཉམས་མྱོ ང་། ཚན་རིག་གི་ དཔང་རྟགས་བཅས་གཞི་རྩར་བཟུང་ཞིང་། ཆོས་དད་ཡོད་མཁན་དང་མེད་མཁན་སུས་
ཀྱང་གཅིག་མཚུངས་སུ་ཁས་ལེན་དང་དང་ལེན་ཞུ་ཐུབ་པའི་བཟང་སྤྱོད་དང་མིའི་གཞི་རྩའི་ ཡོན་ཏན་གོང་མཐོར་གཏོང་བའི་ཤེས་ཡོན་
གྱི་ལས་འཆར་ཞིག་བཟོ་ དགོས་པའི་བཀའ་སློབ་ཕེབས་ཡོད་པ་མ་ཟད་ལས་འཆར་འདི་གསར་འཛུགས་འཕེལ་རྒྱས་ཡོང་བ་ལ་དམིགས་
ནས་༸སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་གིས་ཐུགས་དཀྱེལ་གཏོང་ཕོད་ཆེན་པོས་དགོས་ངེས་ཀྱི་མ་དངུལ་གསོལ་བསྩལ་དང་གོ་
སྒྲིག་གནང་།

གཤིས་རྒྱུད་བཟང་པོ་ངེས་པར་བསྣན་ ༢༠༡༥ ལོར་འགོ་བཙུགས་པའི་སཱི་སློབ་གསོའི་ལས་འཆར་འདི་ལ་འཛམ་གླི ང་ཡོངས་ནས་དོ་སྣང་ཆེན་པོ་ཐོབ་ཡོད་པ་དང་། ལྷོ་བྱང་ཨ་
མེ་རི་ཁ་དང་། ཡུ་རོབ། ཨེ་ཤི་ ཡ་བཅས་ཀྱི་ནང་ལས་གཞིར་མཉམ་རུབ་བྱེད་མཁན་གྱི་མཆེད་གྲོགས་དུ་མ་དང་འཕྲད་ཡོད་ཅིང་། ལོ་རེ་
དགོས། འདི་ནི་དོན་དམ་གྱི་ཤེས་ཡོན་
བཞིན་ལས་གྲོགས་གསར་པ་ཐོན་བཞིན་ཡོད། དགེ་བཤེས་བློ་བཟང་བསྟན་འཛིན་ནེ་གྷི་ ཡིས་དབུ་འཁྲི ད་པའི་ཁྱད་ལས་མི་སྣ་རུ་ཁག་
སློབ་གསོའི་དམིགས་ཡུལ་ཡིན།”
ཅིག་གིས་སྒྲོམ་གཞི་འདི་བྲིས་ཤིང་། དེ་ ཡང་SELཞེས་པའི་འཛམ་གླི ང་གི་ཤེས་ཡོན་ལས་འགུལ་ཆེན་མོ་ དེ་ དང་ཆེད་བསྟུན་འཆར་
མར་ཊིན། ལུ་ཐར། ཀིང་། གཞོན་པ། འགོད་བྱས། SELགྱི་ལམ་སྲོལ་གཏོད་མཁན་དང་ཞིབ་འཇུག་མི་སྣ་གཙོ་བོ་མང་པོས་འདི་ལ་ལམ་སྟོན་དང་སློབ་སྟོན་ཚད་ལས་བརྒལ་
བ་གནང་ཡོད་ཅིང་། སྔོན་འགྲོ་ནས་འཛིན་རིམ་བཅུ་གཉི ས་བར་གྱི་བསླབ་གཞི་བཟོ་བའི་ཆེད་དུ་ང་ཚོས་ཉམས་མྱོ ང་ཅན་གྱི་ཤེས་ཡོན་
སློབ་སྟོན་པ་དང་བསླབ་གཞི་རྩོམ་པ་པོ་མང་པོ་ དང་ལྷན་དུ་མཉམ་རུབ་བྱས་ཡོད།
༢༠༡༧-༢༠༡༨ ལོའི་སློབ་གཉེ ར་གྱི་ལོ་ཡུན་ནང་རྒྱལ་ཁབ་འདྲ་མིན་ནས་ཡིན་པའི་ཤེས་ཡོན་པ་ ༥༠༠ བརྒལ་བས་ཆོས་ལུགས་ལ་མ་
བརྟེན་པའི་བཟང་སྤྱོད་ཀྱི་སློབ་གསོའི་ཟབ་སྦྱོང་ཁག་ལ་མཉམ་ཞུགས་གནང་། དེ་ དག་གི་ཁྲོ ད་ནས་སློབ་སྟོན་པ་མང་པོས་ལས་རིམ་ལ་
ཚོད་བགམ་བྱེད་པའི་ཆེད་དང་ལེགས་སྤེལ་ཉེ ས་འགོག་ཡོང་བར་དམིགས་ཏེ་བཟང་སྤྱོད་སློབ་གསོ་འདི་ དང་འབྲེལ་བའི་སོ་སོའི་ཉམས་
མྱོ ང་རྣམས་མུ་མཐུད་དེ་ དགོངས་འཆར་གྱི་ཚུལ་དུ་སྩོལ་བཞིིན་ཡོད།

༢༠༡༩ ལོར་རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལིར་ཨེ་མོ་རི་གཙུག་ལག་སློབ་གྲྭ་དང་། ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་ཐེབས་རྩ། ཝ་ན་ཐེབས་རྩ་བཅས་ཀྱིས་སྦྱིན་
བདག་མཛད་པའི་སཱི་ཤེས་ཡོན་སློབ་གསོའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་ དབུ་འབྱེད་མཛད་སྒོ་གྲུབ་པའི་རྗེས་སུ་བསླབ་གཞི་རྣམས་འཛམ་གླི ང་ཁྱོན་ཡོངས་
སུ་སྐད་ཡིག་དུ་མའི་ནང་བཀོལ་སྤྱོད་བྱར་ཡོད་ཅིང་། ཤེས་ཡོན་སློབ་སྟོན་པ་སྐྱེད་སྲིང་བྱེད་པའི་ཆེད་དུ་དྲ་སྟེང་གི་སྟེགས་བུ་ཞིག་ཀྱང་
སྤྱོད་སྒོར་བསྟེན་དུ་ཡོད་ངེས་ཡིན།
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ཨེ་མོ་རི་གཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་གི་སཱི་ཤེས་ཡོན་སློབ་གསོ།

ཕུལ་བྱུང་སློབ་སྟོན་མི་སྣ།

སཱི་སློབ་གསོའི་ལས་རིམ་འདི་ལ་ SELའཇིག་རྟེན་གྱི་སྣེ་ཁྲི ད་མི་སྣ་ཇི་སྙེད་ཅིག་དང་། དེ་བཞིན་དུ་སྙིང་རྗེའི་ཚན་རིག་དང་། སེམས་
བསྣད་རྒྱུས་ལོན་ཤེས་ཡོན་སློབ་གསོ། སོར་ཆུད་རྒྱུས་ལོན་ཤེས་ཡོན་སློབ་གསོ་བཅས་ལ་མཁས་པའི་མཁས་དབང་དུ་མའི་ཕུལ་
བྱུང་ལམ་སྟོན་དང་གདམས་ངག་ལས་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་སོན་ཡོད། དེ་ དག་གི་ཁྲོ ད་དུ་གཤམ་གསལ་ཁོང་རྣམ་པ་ཡོད་པ་སྟེ །

འབུམ་རམས་པ་ཌེ་ནི་ཡལ་ གྷོལ་མན། སེམས་མྱོ ང་རིག་རྩལ་དང་། སྤྱི་ཚོགས་རིག་རྩལ། བཟང་ཕྱོགས་ལ་སྨན་པའི་སྟོབས་
ཤུགས་ཞེས་པའི་ དཔེ་ དེབ་ཁག་གི་རྩོམ་པ་པོ།

འབུམ་རམས་པ་མཱག་ གྷི་རིན་བྷག པེན་མངའ་སྡེ་གཙུག་ལག་སློབ་གཉེ ར་ཁང་གི་འགྲོ་བ་མིའི་འཕེལ་རྒྱས་དང་ཁྱིམ་མི་ཉམས་
ཞིབ་ཚན་པའི་སློབ་དཔོན་ཆེན་མོ།

འབུམ་རམས་པ་དགེ་བཤེས་ཐུབ་བསྟན་སྦྱིན་པ། སེམས་དང་སྲོག་གི་བསྟི ་གནས་ཁང་གི་ཚོགས་གཙོ་ དང་། འཇིགས་བྲལ་སྙིང་
སྟོབས། སྙིང་རྗེ་ཅན་དུ་འགྱུར་བའི་སྙིང་སྟོབས་ཀྱིས་ང་ཚོའི་མི་ཚེ་ཇི་ལྟར་སྒྱུར་ཐུབ་པ་ཞེས་པའི་ དཔེ་ དེབ་ཀྱི་རྩོམ་པ་པོ།

ལིན་ཌ་ ལེན་ཊི་ཡེ་རི། གཙུག་ལག་རབ་འབྱམས་པ། ཁཱེ་སཱེལ་ཏེ་སློབ་གཉེ ར་དང་། སྤྱི་ཚོགས། སེམས་མྱོ ང་སློབ་གསོ་ དང་འབྲེལ་
བའི་མཉམ་གཉེ ར་བྱ་བའི་སློབ་སྟོན་པ་བགྲེས་པ་དང་། ཁོ་ལུམ་བྷི་ ཡ་གཙུག་ལག་སློབ་གྲྭའི་ དགེ་རྒན་མཐོ་སློབ་ཀྱི་ཟུར་ཞུགས་སློབ་
དཔོན་ལས་རོགས་དང་། སེམས་མྱོ ང་རིག་རྩལ་སྤེལ་བ་ཞེས་པའི་ དཔེ་ དེབ་ཀྱི་རྩོམ་པ་པོ།
ཨེ་ལེན་ མི་ལར་ ཀ་རཱས། སྤྱི་ཚོགས་ཞབས་ཞུའི་གཙུག་ལག་རབ་འབྱམས་པ་དང་། སྨན་ཁང་ནང་གི་སྤྱི་ཚོགས་ཞབས་ཞུའི་ཚད་
འཛིན་ལག་ཁྱེར་ཅན། སེམས་བསྣད་གསོ་རྐྱེན་བསྟི ་གནས་ཁང་གི་གཙོ་སྐྱོང་འགན་འཛིན་དང་གསར་འཛུགས་གནང་མཁན་གྲས་
ཡིན་པ་དང་། སེམས་བསྣད་ལ་དམིགས་པའི་སོར་ཆུད་ནུས་པ་གོང་སྤེལ་ཞེས་པའི་ དཔེ་ དེབ་ཀྱི་རྩོམ་པ་པོ།

འབུམ་རམས་པ་རོ་བྷརཊ་ རོའི་སར། པེན་མངའ་སྡེ་གཙུག་ལག་སློབ་གཉེ ར་ཁང་གི་འགྲོ་བ་མིའི་འཕེལ་རྒྱས་དང་ཁྱིམ་མི་ཉམས་
ཞིབ་ཚན་པའི་སློབ་དཔོན་ཆེན་མོ།
འབུམ་རམས་པ་ཁིམ་འབར་ལི་ ཤོའི་ནཊ་ རེ་ཁལ། བྷིར་ཊི་ཤི་ཁུ་ལོམ་བྷི་ ཡའི་གཙུག་ལག་སློབ་གཉེ ར་ཁང་གི་ཤེས་ཡོན་སློབ་
གསོ་ཚན་པའི་སློབ་དཔོན་ཆེན་མོ།

ཨེ་མོ་རི་གཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་གི་སཱི་ཤེས་ཡོན་སློབ་གསོ།
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གཞན་གྱིས་སཱི་སློབ་གསོའི་སྐོར་གང་འདྲ་བརྗོད་ཀྱི་ཡོད་པ།

“སཱི་སློབ་གསོ་འདི་ནི་SELརིམ་པ་གཉི ས་པ་དེ་ ཡིན།” འབུམ་རམས་པ་ཌེ་ནི་ཡལ་གྷོལ་མན།

“སློབ་མ་རྣམས་སྦྱོང་ཚན་ཁག་ལ་ཟབ་ཞུགས་བྱེད་ཀྱི་འདུག ངོས་རང་ནང་དོན་ཁྲི ད་རྒྱུར་དགའ་པོ་བྱུང་། སློབ་མ་རྣམས་ཀྱི་ དཔྱད་སྒོམ་ལག་
ལེན་གྱི་འཕེལ་རྒྱས་ལ་ངོ་མཚར་སྐྱེས་བྱུང་།” རང་དབང་ཅན་གྱི་སློབ་གྲྭ་ཞིག་གི་སྔོན་འགྲོ་ནས་བརྒྱད་པའི་བར་གྱི་མདུན་ལམ་སློབ་
སྟོན་པ།

“ཤེས་ཡོན་སློབ་གསོའི་གྲུབ་
འབྲས་མཐོ་ཤོས་ནི་བཟོད་
སེམས་ཡིན།”

ཧེ་ལེན། ཁེ་ལར།

“སཱི་སློབ་གསོ་ལག་བསྟར་བྱ་རྒྱུར་ཧ་ཅང་དགའ་པོ་ ཡོད། འབྲིང་རིམ་སློབ་གྲྭའི་མི་སྣ་ཁག་གིས་བསླབ་གཞི་ དང་ལེན་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་བྱེད་ཀྱི་
འདུག མི་ཆོས་ཤེས་སྦྱོང་ལག་བསྟར་གྱི་ཉམས་མྱོ ང་ཐམས་ཅད་བཟང་པོ་ཤ་སྟག་བྱུང་སོང་།” འབྲིང་རིམ་དང་སློབ་གྲྭ་ཆེ་བའི་གཞུང་
གཉེར་སློབ་དགེ

“སློབ་མ་མང་པོ་ཞིག་གི་སོ་སོའི་ཀུན་སྤྱོད་ལ་བྱ་ར་བྱ་རྒྱུའི་ནུས་པ་གོང་སྤེལ་ཕྱི ན་པ་ངས་ཤེས་ཀྱི་ ཡོད་ལ། རངསེམས་ལྷོད་ལ་དབབ་དགོས་
དུས་ཁོ་ཚོས་ང་ལ་གསུང་གི་ ཡོད།” འཛིན་རིམ་ ༦-༨ པའི་བར་གྱི་གཞུང་གཉེར་སློབ་དགེ

“ཉམས་མྱོ ང་བཟང་པོ་ཞེ་དྲག་བྱུང་སོང་། སྒྲོམ་གཞི་ དང་སྦྱོང་ཚན་རྣམས་ཀྱིས་དོ་བདག་རང་ཉི ད་ལ་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་གོ་སྐབས་མང་པོ་བྱི ན་པ་མ་
ཟད། སློབ་མ་ནང་ཕན་ཚུན་ལའང་འཚར་འཕེལ་འདྲེན་པའི་མཐུན་རྐྱེན་མང་པོ་བྱི ན་སོང་། སྦྱོང་ཚན་རྣམས་ཀྱིས་དོ་བདག་སོ་སོར་རང་རྒྱུས་
རང་ལོན་ཙམ་མ་ཟད། སྤྱི་ཚོགས་རྒྱུས་ལོན་གྱི་བློ་གྲོས་རྒྱས་པའི་ཐབས་ལམ་གོ་རིམ་ལྡན་པ་ཞིག་སྤྲོད་ཀྱི་འདུག” འཛིན་རིམ་ ༩-༡༢ བར་
གྱི་གཞུང་གཉེར་སློབ་སྟོན་པ།

“སཱི་སློབ་གསོའི་ནང་དོན་རྣམས་ལ་ང་རང་ཧ་ཅང་མོས་པོ་བྱུང་ཞིང་། ཕྱིས་ལོར་འཛིན་གྲྭའི་ནང་སླར་ཡང་བཀོལ་སྤྱོད་གཏོང་རྒྱུར་སྒུག་མ་བཟོད་
པ་ལྟ་བུ་ཞིག་འདུག མྱོ ང་ཚན་རྣམས་ལ་ཞུགས་ཐེངས་སོ་སོར་སློབ་མ་ཚོའི་ དཔྱད་སྒོམ་གྱི་ཚད་ལ་ངོས་རང་མུ་མཐུད་ནས་ངོ་མཚར་སྐྱེ་ ཡི་
འདུག སྙིང་རྗེ་ དང་། མཉམ་མྱོ ང་གི་བསམ་པ། དཔྱད་སྒོམ་སོགས་ཟབ་བརླིང་ཡོང་བའི་གཞི་རྟེན་བརྟན་པོ་ཞིག་ང་ཚོས་བཏིང་ཡོད་པའི་རེ་བ་
ཞུ་ཡི་ ཡོད།” སྔོན་འགྲོ་ནས་འཛིན་གྲྭ་དང་པོའི་བར་གྱི་སྒེར་གཉེར་སློབ་དགེ
“ངོས་རང་ལ་འདིས་སོ་སོའི་སེམས་མྱོ ང་དང་། སློབ་མའི་སེམས་མྱོ ང་ལ་བྱ་ར་བྱ་རྒྱུའི་ལག་ཆ་ཞིག་དང་གཞི་མ་ཞིག་བྱི ན་སོང་།” འཛིན་རིམ་
༧-༨ པའི་བར་གྱི་གཞུང་གཉེ ར་སློབ་དགེ

“བསླབ་གཞི་ དེ་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་འདུག ངའི་ཕྲུ་གུ་རྣམས་ཀྱིས་བརྗོད་གཞི་ ངོ་སྤྲོད་བྱེད་པ་རྣམས་ལ་གྲོས་སྡུར་བྱ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་དགའ་པོ་བྱེད་ཀྱི་
འདུག བྱེད་སྒོ་རྣམས་འཇུག་པོ་ དང་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་འདུག” འཛིན་རིམ་གཉིས་པའི་གཞུང་གཉེར་སློབ་དགེ
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ཨེ་མོ་རི་གཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་གི་སཱི་ཤེས་ཡོན་སློབ་གསོ།

ལས་སྒོའི་དུས་རིམ།

༢༠༡༩ དཔྱིད་ཀ

• རྒྱ་གར་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལི་གསར་པར་སཱི་ཤེས་ཡོན་སློབ་གསོའི་ལས་རིམ་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཐོག་གི་ དབུ་འབྱེད།

• ཤེས་ཡོན་སློབ་སྟོན་པའི་དྲ་ཐོག་གི་སྦྱོང་བརྡར་སྟེགས་བུ་སྒོ་འབྱེད།

• གཞི་རིམ་འོ ག་མ་དང་། གཞི་རིམ་གོང་མ། འབྲིང་རིམ་སློབ་གྲྭ་བཅས་ཀྱི་བསླབ་གཞི་རྣམས་དང་། སཱི་སློབ་གསོའི་རྒྱུན་
སྤྱོད་ལག་དེབ་བཅས་པ་དེབ་གཟུགས་དང་འཕྲུལ་དེབ་ཏུ་པར་སྐྲུན་ཞུ་རྒྱུ།

༢༠༡༩ སྟོན་ཀ

• སློབ་གྲྭ་ཆེ་བའི་བསླབ་གཞི་རྫོ གས་པར་གྲུབ་སྟེ ་ཚོད་ལྟའི་སློབ་ཁྲི ད་ཞུ་རྒྱུ།

• བྱང་ཨ་མེ་རི་ཁ་དང་། ཡུ་རོབ། ལྷོ་ཨེ་ཤི་ ཡ། དཀྱིལ་ཤར་ཡུལ་གྲུ་བཅས་སུ་མཐུན་སྦྱོར་མི་སྣ་དང་བཅས་ཏེ་ཕྱག་སྦྲེལ་
སློབ་གྲྭ་རྣམས་ཀྱི་ནང་དུ་མི་ཆོས་ཤེས་སྦྱོང་གི་ལས་རིམ་རྣམས་ལག་བསྟར་བྱ་རྒྱུ་དང་། གནས་ཚུལ་གྲངས་ཐོ་མུ་མཐུད་
ནས་བསྡུ་རྒྱུ།

• སཱི་སློབ་གསོ་ དེ་ཉི ད་ས་ཁུལ་དང་རྒྱལ་སྤྱིའི་བབ་དང་བསྟུན་ཏེ་བསྟུན་འགྱུར་མུ་མཐུད་ནས་གཏོང་རྒྱུ།

༢༠༢༠ དཔྱིད་ཀ

• སློབ་གྲྭ་ཆེ་བའི་བསླབ་གཞི་ལེགས་པར་གྲུབ་སྟེ ་ དེབ་གཟུགས་དང་འཕྲུལ་དེབ་ཏུ་པར་སྐྲུན་ཞུ་རྒྱུ།

• སཱི་སློབ་གསོའི་སློབ་སྟོན་པའི་སྦྱོང་བརྡར་དྲ་སྟེགས་ཐོག་བསྒྲུབས་པའི་རྒྱུད་རིམ་དང་པོའི་ཚོད་ལྟའི་སྙན་ཐོ་འདོན་རྒྱུ།
• སཱི་སློབ་གསོའི་གནས་མང་དུས་གཅིག་གི་ཉམས་ཞིབ་གསར་པའི་ཆེད་དུ་ས་གནས་འདེམས་སྒྲུག་དང་ཉམས་ཞིབ་
འཆར་འགོད་གྲུབ་པར་བྱ་རྒྱུ།

༢༠༢༠ སྟོན་ཀ་དང་དེའི་ཕན་ཆད།

• སཱི་སློབ་གསོའི་ དོན་འབྲས་ཀྱི་ཐོག་གནས་མང་དུས་གཅིག་གི་ཞིབ་འཇུག་འགོ་འཛུགས་བྱ་རྒྱུ།

• ཨེ་མོ་རི་གཙུག་ལག་སློབ་གཉེ ར་ཁང་གིས་རྒྱལ་སྤྱིའི་མི་ཆོས་ཤེས་སྦྱོང་གི་ཚོགས་འདུ་གོ་སྒྲིག་ཞུ་རྒྱུ།

ཨེ་མོ་རི་གཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་གི་སཱི་ཤེས་ཡོན་སློབ་གསོ།

11

མཉམ་ཞུགས་གནང་རོགས།

ང་ཚོ་མཉམ་ལས་ཀྱི་རྣམ་པ་མང་པོ་ཞིག་ལ་བརྟེན་གྱི་ ཡོད་པས་སཱི་ཤེས་སྦྱོང་གི་ཐོག་མཉམ་ཞུགས་གནང་མཁན་སུ་ཡིན་ཡང་ང་ཚོས་
དགའ་བསུ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
ང་ཚོས་འཚོལ་སྒྲུབ་བྱེད་བཞིན་པ་ནི།

• འཛམ་གླི ང་ཡུལ་གྲུ་གང་སར་ཨེ་མོ་རི་གཙུག་ལག་སློབ་གཉེ ར་ཁང་དང་ས་ཁུལ་སློབ་གྲྭ་དང་ཤེས་ཡོན་སློབ་སྟོན་པའི་བར་ལ་
འབྲེལ་མཐུད་འཛུགས་མཁན་གྱི་མཉམ་ལས་ཚོགས་སྡེ་ཁག

• མྱོ ང་ཚན་རྣམས་ལག་ཏུ་བླངས་ནས་དེའི་ དགེ་སྐྱོན་གྱི་བསམ་ཚུལ་འདོན་མཁན་དང་། སློབ་སྟོན་པའི་དྲ་སྟེགས་རིམ་པ་དང་པོར་
བྷེ་ཊ་ཚོད་ལྟ་བྱེད་མཁན་གྱི་སྔོན་འགྲོ་ནས་༡༢ བར་གྱི་ཤེས་ཡོན་སློབ་སྟོན་པ།

• ཤེས་ཡོན་སློབ་སྟོན་པ་རྣམས་ལ་རོགས་སྐྱོར་བྱེད་མཁན་དང་། སྦྱོང་བརྡར་ཟབ་སྦྱོང་རིགས་འབུལ་མཁན། སཱི་ཤེས་སྦྱོང་གི་ཆེད་
དུ་ས་ཁུལ་སོ་སོར་རྨང་གཞི་གསར་འཛུགས་བྱེད་མཁན་གྱི་མཐུན་སྦྱོར་མི་སྣ།
• ཞིབ་འཇུག་འཆར་འགོད་དང་ཚོད་བགམ། མཐོ་རིམ་གནས་ཚད་ཀྱི་བསླབ་གཞི་གསར་བཟོ། དགེ་རྒན་ཤེས་ཡོན་བཅས་ཀྱི་ཐོག་
མཉམ་རུབ་བྱེད་མཁན་གྱི་མཐོ་སློབ་འགྲིམས་ཟིན་པའི་ཆེད་ལས་མི་སྣ།
• ད་ལྟ་འགྲོ་བཞིན་པའི་ལས་གཞིའི་ཤུགས་རྐྱེན་རྒྱུན་འཛིན་དང་གོང་སྤེལ་གཏོང་བར་རྒྱུ་སྦྱོར་བའི་སྦྱིན་བདག

• བསླབ་གཞི་ དང་དྲ་ཐོག་གི་སྦྱོང་བརྡར་གྱི་རྒྱུ་ཆ་རྣམས་སྒྱུར་མཁན་གྱི་ལོ་ཙཱ་བ་བཅས་ཡིན།

འབྲེལ་གཏུག་ཁ་བྱང་།

གནས་ཚུལ་ཞིབ་པའི་ཆེད་དྲ་རྒྱ་འདིར་ཕེབས་རོགས། compassion.emory.edu
Facebook@emoryseelearning

ཡིག་འབྲེལ་ཁ་བྱང་།

Center for Contemplative Science and Compassion-Based Ethics (CCSCBE)
Attention: SEE Learning
1599 Clifton Road NE Atlanta, GA 30322
Mailstop 1599-001-1CB
United States
ཁ་པར། +1.404.727.9402
གློག་འཕྲིན། seelearning@emory.edu
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[NOUS DÉVELOPPONS LA
BONTÉ ET LA COMPASSION]

