ནེའུ་ཡོག་མངའ་སྡེ་ལས་ཁུངས། (NYS DEPARTMENT OF STATE) སྲི་ཞུ་ཆོག་མཆན་ལྷན་ཁང་། (DIVISION OF LICENSING SERVICES)
སེན་མོའི་ཁྱད་ལས་ཡིག་རྒྱུགས་ཀྱི་བྱེད་སྒོའི་ལས་རིམ་ཐོ་འགོད།
ཡིག་རྒྱུགས་ཀྱི་་དུས་ཡུན་ནི་ཆུ་ཚོད་གཉས་དང་ཕྱེད་ཀ་ཡིན། ཡིག་རྒྱུགས་ཀྱི་བྱེད་སྒོ་རེ་
རེར་དེ་མཐུན་གྱི་གཤམ་འཁོད་ལྟར་དུས་ཚོད་གཏན་འབེབས་བྱས་ཡོད་པས་ལག་ལེན་གྱི་ཡིག་རྒྱུགས་
རྣམས་རང་ཉིད་ནས་སྟ་གོན་བྱེད་པའི་གཟུགས་དཔེ་གང་ཟག་དེའི་སྟེང་ལེགས་པར་སྒྲུབ་དགོས།
རྒྱུགས་ལེན་པས་མིག་སྟོན་གསལ་བཤད་མ་བྱེད་པའི་སྔོན་དུ་ངག་ཐོག་ནས་ལམ་སྟོན་གསལ་བཤད་ཇི་
དགོས་གནང་གི་རེད། ཡིག་རྒྱུགས་ཀྱི་དུས་ཡུན་ཡོངས་ལ་ཉེན་སྲུང་དང་གཉན་རིགས་འགོས་ཁྱབ་མི་
ཡོང་བའི་ལག་ལེན་ཚད་ལྡན་བྱེད་དགོས་པའི་རེ་འདུན་བྱ་བཞིན་ཡོད། སེན་མོའི་ཁྱད་ལས་ཀྱི་ལག་
ལེན་རྒྱུགས་འཕྲོད་ཀྱི་ཐོབ་གྲངས་ནི་བརྒྱ་ཆ་བདུན་བཅུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད།

ཅོག་ཙེ་ཐོག་སྟ་གོན།༼སྐར་མ་༡༥༽
བྱེད་སྒོ་༡༠ ལ་དཔྱད་ཞིབ་བྱས།
ངག་ཐོག་ལམ་སྟོན།

“ཐོག་མར་སེན་མོའི་ཁྱད་ལས་ལག་ལེན་ཡིག་རྒྱུགས་ཐོག་ཕེབས་པའི་རྒྱུགས་སྤྲོད་པ་ཡོངས་ལ་བཀྲ་
ཤིས་བདེ་ལེགས་ཞུ། ཡིག་རྒྱུགས་ཀྱི་དུམ་བུ་དང་པོ་དེ་ནི་ཅོག་ཙེ་གྲ་སྒྲིག་བྱ་རྒྱུ་དེ་ཡིན།
དེ་ཡང་ཐོག་མར་རང་ཉིད་ཀྱི་ཡིག་རྒྱུགས་ཁོར་ཡུག་རྣམས་དུག་སེལ་ལེགས་པར་བྱས་ནས་གད་སྙིགས་
རྣམས་དོར་ཆེད་བླུགས་སྣོད་གྲ་སྒྲིག་བྱེད། ཁྱེད་རང་གིས་གཙང་སེལ་ལས་དོན་རྣམས་ལེགས་པར་
སྒྲུབ་མཚམས་སུ་གཟུགས་དཔེ་གང་ཟག་ཉིད་བཞུགས་དགོས། དེའི་རྗེས་སྣོད་གཉིས་གྲ་སྒྲིག་བྱས་ཏེ་
གཅིག་གི་སྟེང་། “གཙང་མ།”༼“clean” ༽དང་སྣོད་གཞན་དེར་“བཙོག་པ།” ༼ “dirty” ༽ཞེས་མིང་བྱང་བཀོད་དེ་
རང་ཉིད་ཀྱི་ཡིག་རྒྱུགས་ལ་མཁོ་བའི་ཡོ་ཆས་དང་ཅ་དངོས་རྣམས་ཀྱི་སྟ་གོན་བྱེད། མཛུབ་མོ་
སྦངས་ཆེད་ཀྱི་སྣོད་དེའི་ནང་ཆུ་གཏོར་ཆེད་ཀྱི་ཡོ་ཆས་ཀྱི་ཆུ་ཉིད་བེད་སྤྱོད་གཏོང་དགོས་པ་
དང་ལམ་སྟོན་མ་གནང་བར་ལས་སུ་བཞུག་མི་རུང་། ཁྱེད་ཀྱི་གཟུགས་དཔེ་གང་ཟག་ཉིད་ལ་སྡོད་པའི་
ལམ་སྟོན་མ་གནང་བའི་བར་དུ་ཅོག་ཙེའི་ཉེ་འགྲམ་དུ་སྡོད་མི་ཆོག ཁྱེད་ཀྱི་ཡིག་རྒྱུགས་སྒྲུབ་
མཚམས་སུ་ཏོག་ཙམ་རྒྱབ་ཏུ་སོང་སྟེ་ལམ་སྟོན་གསལ་བཤད་ལ་འགུག་དགོས། ལག་ལེན་ཡིག་རྒྱུགས་
འདིར་སྐར་མ་བཅོ་ལྔ་ཡོད། ཁྱེད་ཀྱི་ཡིག་རྒྱུགས་འགོ་འཛུགས་ཆོག”
1)
2)
3)
4)
5)

6)

རྒྱུགས་སྤྲོད་པ་རང་ཉིད་ཁམས་དྭངས་པོ་དང།གཙང་སྦྲ་ལེགས་པ་དང་། དེ་བཞིན་གྱོན་ཆས་འོས་
མཚམས་སྤྲས་དགོས། ༼ཕྱིའི་གྱོན་ཆས་རྣམས་གཙང་མ་དང་འཁྲུ་བདེ་བ་ཞིག་དགོས།༽
གཟུགས་དཔེ་གང་ཟག་ཉིད་ཀྱི་ལག་པ་གཙང་ལ་སེན་མོའི་ནད་རིགས་མཐའ་དག་མེད་པ་དང་། དེ་བཞིན་
ལག་ལེན་ཡིག་རྒྱུགས་ལ་གནོད་པའི་ནད་རིགས་གང་ཡང་མེད་པ་ཞིག་ཡིན་དགོས།
གཙང་བཟོ་ཆེད་ཕྱིས་དོར་རུང་བའི་ཨ་ཅོར་དང་འཁྲུ་ཆས། བཟོ་གྲའི་ཕྱི་དངོས་གཙང་བཟོའི་
གཤེར་ཁུ་༼མིང་བྱང་དང་ཟེགས་ཆུ་གཏོང་སྣོད་ནང་ཡོད་པ།༽རྣམས་སྤྲོད།
ལས་ཀ་བྱེད་སའི་ཁོར་ཡུག་ཡོངས་གཙང་མ་བོཟ་ཐུབ་ཆེད་ཕྱི་དངོས་གཙང་བཟོའི་གཤེར་ཁུ་རྣམས་
གཏོར་བར་བྱེད། ཡིག་རྒྱུགས་ལ་མ་བཞུགས་པའི་སྔོན་ནས་ས་ཆ་སྐམ་ཟིན།
དོར་དུ་རུང་བའི་གད་སྙིགས་རྣམས་བླུགས་ཆེད་གྱིག་སྣོད་གཅིག་ངེས་པར་དུ་ལས་ཀ་བྱེད་སའི་
ཉེ་འགྲམ་དུ་འཇོག་དགོས་དེ་ཡང་ལག་པས་སྙོབ་ཐུབ་པ་དགོས། གདསྙིགས་བླུགས་སྣོད་དེའི་ནང་
གཙང་མ་བཟོ་སྐབས་བེད་སྤྱོད་གཏོང་བའི་དོར་དུ་རུང་བའི་ཡོ་ཆས་དང་ཅ་དངོས་ཀུན་གཡུགས་
དགོས།
༼ཨ་རིའི་ཁོར་ཡུག་སྲུག་སྐྱོབ་ཚོགས་པས་༽EPAངོས་ལེན་ཡོད་པའི་གཙང་སེལ་གཤེར་ཁུ་སྔོན་
ནས་སྦྱོར་བ་དེའི་བླུགས་སྣོད་སྟེང་ “བཙོག་པ་” ༼“dirty”༽༼གསལ་ལ་དུག་སེལ་སྨན་ཡིན་པ་ལེགས་
པར་བཀོད་པ་༽ཞིག་སྤྲོད། དེའི་ནང་བེད་སྤྱོད་ཟིན་པའི་ཅ་དངོས་ཡོངས་བླུགས་ཐུབ།
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7)

ཡིག་རྒྱུགས་ཀྱི་ཡོ་ཆས་རྣམས་རྒྱུགས་སྤྲོད་ས་གནས་སུ་སྣོད་ཀྱི་སྟེང་“གཙང་མ་

ཡིན།”༼“clean”༽བྲིས་སྟེ་འཁྱེར་ཡོང་།
8) ཁྲག་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་རིགས་གཙང་མ་བཟོ་ནས་དོར་བྱེད་ཁ་རྒྱབ་ཐུབ་པའི་གད་སྙིགས་
བླུགས་སྣོད་དང་གྱིག་སྣོད་ཞིག་ངེས་སྤྲོད་བྱེད།
9) སེན་མོའི་གསོ་དཔྱད་ཆེད་དུ་བེད་སྤྱོད་ཡོད་པའི་ཨ་ཅོར་སྤྲོད་ལ་དེ་ཡང་ཅོག་ཙེའི་དཀྱིལ་
དུ་བཞག་ཡོད།
10) ཅོག་ཙེའི་ཟུར་དུ་རང་ཉིད་ལ་མཁོ་བའི་ཅ་དངོས་དང་ཡོ་ཆས་རྣམས་རྒྱུ་མཚན་ལྡན་པའི་ཐོག་ནས་
གོ་རིམ་ངང་སྒྲིག་ཡོད། ༼དཔེར་ན། ལས་རིམ་དང་བེད་སྤྱོད་ཇི་ཡོད་ཀྱི་ཐོག་ནས་གོ་རིམ་
བཟོས།༽དེ་ཡང་སྙོབ་བདེ་བ་དང་ཉེན་སྲུང་ཐོག་ནས་དེ་ལྟར་འཇོག་ཡོད། ཨ་ཅོར་སྟེང་ཡོ་ཆས་
རྣམས་མི་འཇོག་ལ་མི་ལྷུང་བའི་ཆེད་དུ་ཅོག་ཙེ་མཐའ་མཚམས་སུ་ཡང་མི་འཇོག

རྨང་གཞིའི་སེན་མོའི་གསོ་དཔྱད་ལས་རིམ་གཞན་གྱི་སྟ་གོན། ༼སྐར་མ། ༢༠༽
བྱེད་སྒོ་ ༢༠ ལ་དཔྱད་ཞིབ་བྱེད།
ངག་ཐོག་ལམ་སྟོན།

“ཡིག་རྒྱུགས་ཀྱི་དུམ་བུ་རྗེས་མ་དེ་ནི་རྨང་གཞིའི་སེན་མོའི་གསོ་དཔྱད་ལས་རིམ་གཞན་གྱི་སྟ་
གོན་སྐོར་ཀྱི་ཡིག་རྒྱུགས་ཡིན། ཐོག་མ་རང་ཉིད་དང་གཟུགས་དཔེ་གང་ཟག་དེའི་ལག་པ་རྣམས་གཙང་
མར་འཁྲུ་དགོས། དེའི་རྗེས་ལག་པ་གཅིག་གི་སེན་མོ་ཡོངས་ཀྱི་བཟོ་དབྱིབས་བཟོས།དེ་ནས་ལག་པ་
དེ་སྦངས་ནས་ལག་པ་གཞན་གྱི་སེན་མོའི་བཟོ་དབྱིབས་རྣམས་བཟོས། ༼དོ་སྣང་བྱེད། ལག་པ་གཉིས་པ་
དེ་སྦངས་མི་དགོས་གང་ཡིན་ཟེར་ན་ལག་པ་དེའི་སེན་མོར་ལས་རིམ་རྒྱས་པ་བྱེད་དགོས།༽ ལག་པ་དང་
པོའི་སེན་མོའི་པགས་པ་དང་སྐྱི་རྣམས་འཇམ་པོ་བཟོས་ནས་མཐར་ལག་པ་གཉིས་ཀར་སེན་མོ་དང་པགས་པ་
རྣམས་ཕྱིར་འབུད་གཏོང་། ལམ་སྟོན་གནང་ཚེ་སྦངས་པའི་ལག་པ་དང་ལག་ངར་ལ་འཕུར་མཉེ་ལེགས་པར་
གཏོང་དགོས། ཁྱེད་ཀྱི་ཉུང་མཐར་འཕུར་མཉེ་དབྱེ་བ་མི་འདྲ་བ་གཉིས་སྟོན་དགོས། མཚམས་འཇོག་མ་
ལབ་བར་དུ་འཕུར་མཉེ་ལེགས་པར་གཏོང་དགོས། དེའི་རྗེས་ལག་པ་གཉིས་ཀྱི་སེན་མའི་ཐོག་ནས་གྱིག་
དབྱིབས་དེ་རྣམས་བཀོག་ནས་སེན་མོའི་གཉན་སེལ་སྨན་གཏོར་དགོས། དེའི་རྗེས་དེ་སྔོན་ལག་པ་
སྦངས་པའི་སེན་མོར་ཕྱིས་དར་ལེགས་པར་གཏོང་ནས་འོད་མདངས་སྟོན་དགོས། སེན་མོ་གསོ་དཔྱད་རྒྱས་
པ་བྱེད་སའི་སེན་མོ་རྣམས་ལ་ཕྱིས་དར་དང་གཙང་མ་བཟོས་སྟེ་འོད་མདངས་རྣམས་མེད་པ་བཟོས་དགོས།
དེའི་རྗེས་རང་ཉིད་ལ་མི་དགོས་པའི་ཡོ་ཆས་ལྷག་མ་རྣམས་ཕྱིར་ལོག་བྱས་ཏེ་སེན་མོའི་སྙན་ཞུ་
འདྲིལ་ཐུམ་བྱས་ཏེ་ཡིག་རྒྱུགས་ཐོག་སྟ་གོན་བྱེད་དགོས། མཛུབ་མོ་སྦངས་ཆེད་ཀྱི་ཆུ་དེ་གད་
སྙིགས་བླུགས་སྣོད་ནང་བླུགས་ཆོགཁྱེད་ཀྱི་ཡིག་རྒྱུགས་སྒྲུབ་མཚམས་སུ་ཏོག་ཙམ་རྒྱབ་ཏུ་
སོང་སྟེ་ལམ་སྟོན་གསལ་བཤད་འགུག་དགོས། ལག་ལེན་ཡིག་རྒྱུགས་འདིར་སྐར་མ་ཉི་ཤུ་ཡོད། ཁྱེད་
ཀྱི་ཡིག་རྒྱུགས་འགོ་འཛུགས་ཆོག”
1)
2)
3)
4)

5)
6)

ཤ་པགས་གཙང་བཟོའི་ཆེད་བླུགས་སྣོད་དངོས་ཐོག་ཁ་བྱང་ཡོད་པའི་དུག་སེལ་གཤེར་ཁུ་སྤྲོད།
རྒྱུགས་སྤྲོད་པས་རང་ཉིད་དང་གཟུགས་དཔེ་གང་ཟག་གི་ལག་རྣམས་པགས་པ་བཟོ་བསྐྲུན་པའི་ལམ་
སྟོན་ལྟར་གཙང་བཟོའི་གཤེར་ཁུས་ལེགས་པར་འཁྲུ་དགོས།
རྒྱུགས་སྤྲོད་པ་རང་ཉིད་ངོས་ནས་སེན་མོའི་གསོ་དཔྱད་ཐོག་དགོས་མཁོ་ཡོད་པའི་ཅ་དངོས་དང་
ཡོ་ཆས་རྣམས་མཁོ་སྒྲུབ་བྱེད་དགོས། གཡུག་རུང་བ་རྣམས་བེད་སྤྱོད་མི་བྱེད།
རྒྱུགས་སྤྲོད་པས་ཐོག་མར་གཟུགས་དཔེ་གང་ཟག་གི་ལག་པའི་སེན་མོ་རྣམས་བཟོ་དབྱིབས་བཟོས་
ནས་སེན་མོའི་ཕྱི་ངོས་ནས་ནང་དུ་བཟོ་དགོས། སེན་མོ་རྒྱང་དུས་འཇམ་ཞིང་དལ་བའི་ངང་ནས་
བྱེད་དགོས། རྒྱང་དུས་གཡོ་མི་རུང་གང་ཡིན་བརྗོད་ན་སེན་མོའི་དབྱིབས་རྣམས་ལེགས་པར་
འབྱར་མེད།
ལག་པའི་སེན་མོ་བཅུ་རྣམས་འཇམ་ལ་འབར་འབུར་མེད་པ། སེན་མོ་རྣམས་ཀྱི་བཟོ་དབྱིབས་དང་
རིང་ཐུང་གཅིག་མཚུངས་སུ་དགོས།
མཛུབ་མོ་སྦངས་ཆེད་ཀྱི་སྣོད་ཉིད་གྲ་སྒྲིག་བྱེད་ནས་ཆུ་སྙོམས་པར་བླུགས་རྗེས་གཟུགས་
དཔེ་གང་ཟག་གི་ལག་པ་ཆུའི་ནང་སྦངས་དགོས། དེ་ལྟར་ཐུབ་ཚེ་འགྲེམས་སྟོན་གང་ཟག་ཉིད་ལག་པ་
ཆུའི་ནང་སྦངས་དུས་བདེ་པོ་ཡོད། སྦངས་ཚར་བའི་རྗེས་ལག་པ་ཨ་ཅོར་གྱི་ལེགས་པར་ཕྱིས་
དགོས།
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7)

8)
9)
10)
11)
12)
13)

14)
15)
16)
17)
18)

19)

20)

གཙང་སྦྲ་དོད་པོའི་ངང་ནས་སེན་སྐྱི་ལྷོད་འཇམ་གཏོང་ཆེད་ཉིད་ལེགས་པར་བྱུག་དགོས།
༼དཔེར་ན། སྦྱིལ་ཐུར་དང་། རྩེ་མོར་སྤྲིན་བལ་ཡོད་པའི་དབྱུག་པ།༽ དེ་རྣམས་ལག་པའི་སེན་
མོ་རེ་རེ་བཞིན་བྱུག་དགོས་ལ་དེ་ཡང་ཐོག་མར་པགས་པ་དང་དེ་ནས་སེན་མོའི་ཕྱོགས་ཡོངས་ལ་
བྱུག་དགོས།
གཟུགས་དཔེ་གང་ཟག་ཉིད་ལ་མི་བདེ་བའི་སྣང་བ་མེད་ཚེ་སེན་སྐྱི་འབུད་ཆེད་ལེགས་པར་བཟུང་
ནས་དེ་ཡིས་སེན་སྐྱི་རྣམས་ལྷོད་པོའི་ངང་ཕྱིར་འབུད་དགོས། སེན་སྐྱི་རྣམས་གཏུབ་མི་ཆོག
རྒྱུགས་སྤྲོད་པས་རང་ཉིད་ཀྱི་ལག་པའི་སྟེང་དུ་གཙང་སེལ་ངང་ནས་བྱུག་སྣུམ་དང་ཡང་ན་
སྣུམ་བྱུག་དགོས། ༼དཔེར་ན། སྦྱིལ་ཐུར་དང་། ཟེགས་ཆུ་གཏོར་ཆེད།༽
རྒྱུགས་སྤྲོད་པས་བསྐུ་མཉེ་ཆེད་ལག་པ་གཉིས་ཀ་བེད་སྤྱོད་གཏོང་དགོས་ལ་འཕུར་མཉེའི་རིམ་
པ་ཡོངས་ལྷོད་ཞིང་དལ་བའི་ངང་བྱེད་དགོས། ༼ཕྱི་ལུས་གཅིག་པུར།༽
སྐར་མ་གཅིག་ནས་གཉིས་རིང་ལག་པ་དང་ལག་ངར་སྟེང་འཕུར་མཉེའི་རིམ་པ་མི་འདྲ་བ་གཉིས་ཙམ་
བྱེད་དགོས།
སྤུ་སོབ་མེད་པའི་ཕྱིས་རས་དང་། ཡང་ན་རྩེ་མོར་སྤྲིན་བལ་ཅན་གྱི་དབྱུག་པ་དང་སེན་རྩི་
མེད་པ་བཟོ་ཆེད་ཀྱི་རྫས་སོགས་ཀྱིས་སེན་མོའི་གྱིག་ཤུན་ཡོངས་བཀོག་དགོས།
ཕྱོགས་གསུམ་ཅན་གྱི་སག་རྡར་བེད་སྤྱོད་གཏོང་ནས་ཆུའི་སེན་མོའི་གསོ་དཔྱད་བྱེད་པའི་
སེན་མོར་འོད་འདོན་དགོས། སག་རྡར་ཉིད་ལེགས་པར་བཟུང་སྟེ་དེའི་གྲོས་ནི་མཐིལ་ནས་ཟུར་
དུ་འགྲོ་དགོས། དེ་ཡང་ “X”བཟོ་དབྱིབས་ལྟར་དགོས། སག་རྡར་གྱི་ལས་དོན་དེ་ཉིད་ཤུགས་ཆེན་
བྱེད་མི་རུང་རྒྱུ་མཚན་ནི་དེ་ཡིས་མི་བདེ་བ་དང་རྡར་བའི་རྐྱེན་གྱིས་དྲོད་ཡང་འབྱིན།
ཆུའི་ལག་ལེན་བྱེད་པའི་སེན་མོ་ལྔ་ལ་འོད་འདོན་དགོས།
མཐོ་རིམ་གྱི་སེན་མོའི་ལག་ལེན་བྱེད་པའི་སེན་མོ་ལྔ་ལ་ཚུལ་ལྡན་ངང་འོད་བཏོན་པ་རྣམས་
སག་རྡར་ཚད་ལྡན་གྱིས་མེད་པ་བཟོ་དགོས།
འོད་མདངས་མེད་པ་བཟོ་སྐབས་ཤུགས་ཆེན་རྒྱག་མི་རུང་།
མཐོ་རིམ་གྱི་སེན་མོའི་ལག་ལེན་བྱེད་པའི་སེན་མོ་ལྔའི་འོད་མདངས་རྣམས་མེད་པ་བཟོ་དགོས།
ཕྱིས་དར་མི་བྱེད་པའི་སྔོན་དང་ཡང་རྗེས་སུ་ངེས་པར་དུ་གཙང་སེལ་ཆེད་སེན་མོའི་གཉན་
འགོག་སྨན་བེད་སྤྱོད་གཏོང་དགོས། ༼ རྩེ་མོར་སྤྲིན་བལ་ཅན་གྱི་དབྱུག་པ་དང་ཡང་ན་ཟེགས་
ཆུ་གཏོང་ཆེད་ཀྱི་ཡོ་ཆས།༽
སེན་མོའི་གསོ་དཔྱད་ཀྱི་ལག་ལེན་བརྒྱུད་རིམ་ཡོངས་དང་། དེ་བཞིན་འཕུར་མཉེ། ཕྱིས་གཙང་
བཅས་ཀྱི་ལག་ལེན་སྐབས་གཟུགས་དཔེ་གང་ཟག་གི་ལག་པ་དམ་པོ་དང་བདེ་པོའི་ངང་ཟིན་དགོས། དེ་
ཡིས་འགྲེམས་སྟོན་གང་ཟག་ཉིད་ལས་དོན་གང་བྱེད་ཀྱང་བདེ་ཞིག་ལྷོད་པའི་ངང་བསྡད་ཐུབ།
སེན་མོའི་གསོ་དཔྱད་ཀྱི་ལག་ལེན་བརྒྱུད་རིམ་ཡོངས་ལ་ཉེན་སྲུང་དང་གཉེན་འགོག་ཐབས་ལམ་
རྣམས་ཀྱི་སྤང་བླངས་ཚུལ་བཞིན་བྱེད་དགོས།

སེན་རྩེའི་ལས་རིམ་དང་བཟོ་དབྱིབས། ༼སྐར་མ་ ༢༥ ༽
ལས་དོན་བཅུར་ཞིབ་བཤེར་བྱེད།
ངག་ཐོག་ལམ་སྟོན།
“ལག་ལེན་ཡིག་རྒྱུགས་ཀྱི་རིམ་པ་རྗེས་འདི་ནི་སེན་རྩེའི་ལས་རིམ་རྣམ་བཞག་དང་བཟོ་དབྱིབས་
སྐོར་ཡིན། ཁྱེད་ཀྱི་ཆུའི་ནང་མི་སྦངས་པའི་ལག་པའི་སོར་མོ་གང་རུང་གསུམ་གྱི་སེན་མོར་སེན་
རྩེ་འབྱར་དགོས། ཁྱེད་ཀྱི་འགྲེམས་སྟོན་གང་ཟག་གི་སེན་མོའི་བཟོ་ལྟར་བསྟུན་ནས་སེན་རྩེའི་
བཟོ་ལྟ་བཅོས་ཆོག སེན་རྩེ་རྣམས་སྦྱར་ཚར་བའི་རྗེས་དེ་རྣམས་ཚང་མ་གཅིག་མཚུངས་བཟོས་ནས་སེན་
རྩེ་རྣམས་ལེགས་པར་སྒྲུབ་དགོས། ཁྱེད་ཀྱི་ཡིག་རྒྱུགས་ལས་དོན་རྣམས་སྒྲུབ་མཚམས་སྐད་ཅོར་
མེད་པར་རྒྱབ་ངོས་སུ་འགུག་སྟེ་རྒྱུགས་ལེན་པའི་ལམ་སྟོན་འགུག་དགོས། ལག་ལེན་ཡིག་རྒྱུགས་
འདིར་སྐར་མ་ ༢༥ཡོད། ཁྱེད་ཀྱི་ཡིག་རྒྱུགས་འགོ་འཛུགས་ཞུས་ཆོག”
1)

རྒྱུགས་སྤྲོད་པའི་ངོས་ནས་སེན་རྩེའི་བཟོ་ལས་ཆེད་དུ་མཁོ་བའི་ཅ་དངོས་དང་ཡོ་ཆས་རྣམས་
རང་ཉིད་ནས་འཁྱེར་དགོས།
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སེན་རྩེ་རྣམས་སེན་མོའི་ཟུར་ཁུག་༤༥ཐོག་འབྱར་དགོས། དེའི་སྐར་ཆ་༡༠རིང་སེན་རྩེ་ཉིད་
ལེགས་པར་འབྱར་ཆེད་ལག་པ་ལྷོད་པོའི་ངང་གནན་དགོས།
སེན་རྩེ་རྣམས་སེན་མོའི་རྒྱ་ཁྱོན་ཕྱེད་ཀ་ལས་མེད།
3) སེན་རྩེ་རྣམས་སེན་སྐྱིའི་ཕྱོགས་གང་རུང་དུ་མི་གཡོ་བར་སེན་མོ་རིམ་པ་ཁག་གསུམ་པོར་
ཤོངས་ཀྱི་ཡོད་ཅིང་ཤའི་མདོག་དང་ཡང་མཚུངས་ཀྱི་ཡོད།སེན་རྩེའི་བཟོ་ལྟ་རྣམས་རང་བཞིན་
སེན་མོའི་བཟོ་ལྟ་དང་གཅིག་མཚུངས་སུ་འགྱུར་འགྲོ་གི་ཡོད།
4) དེའི་རྗེས་འབྱར་རྩི་སེན་མོའི་སྟེང་གཙང་ལེགས་ངང་བྱུག་དགོས།༼བྱུག་ཆེད་ལ་སྣོད་ཀྱི་
རྩེ་དང་ཡང་ན་སྤྲིན་བལ་ཅན་གྱི་དབྱུག་པ་བེད་སྤྱོད་གཏོང་ཆོག ཡིག་རྒྱུགས་ལས་རིམ་གང་
ཡིན་ཡང་རྒྱུགས་སྤྲོད་པ་རང་ཉིད་ལ་འབྱར་རྩིའི་འགན་དབང་ཆ་ཚང་ཡོད། ༼འབྱར་རྩི་ཐིགས་
རྒྱག་པ་དང་ཡང་ན་རང་ཉིད་དང་འགྲེམས་སྟོན་གང་ཟག་གི་སེན་སྐྱི་དང་ཡང་ན་པགས་པའི་སྟེང་
འགོས་པ་དང་། སྲུབས་རྣམས་ལ་འབྱར་རྩེ་མང་དྲག་པའི་རྐྱེན་གྱིས་ལེགས་པར་འབྱར་མེད་པ།༽
5) སེན་རྩེའི་སྟེང་སྒོར་ཐོག་དཀར་པོའི་རིགས་དང་ཡང་ན་སྦུ་བའི་རིགས་མེད་པ།
6) སེན་རྩེ་རྣམས་ཇེམ་རྩེས་ཕྱོགས་གཅིག་ནས་གཞན་བར་ལེགས་པར་གཏུབ་དགོས་ཡང་ན་སེན་རྩེ་
གཏུབ་བྱེད་ཀྱི་ཐད་ཀར་གཏུབ་དགོས། སེན་རྩེ་རྣམས་གཏུབ་སྟངས་དེ་ཡང་ཡག་པོ་དགོས།༼མདུན་
རྒྱབ་ངོས་གཉིས་ནས་བྲེག་དགོས།༽
7) སེན་རྩེ་རྣམས་བཟོ་བཅོས་སྐབས་སེན་མོར་སྐྱོན་མི་ཡོང་བའི་ཆེད་སག་རྡར་ཉིད་ལེབ་མོར་
བཟུང་དགོས།
8) སེན་རྩེ་རྣམས་ལེགས་པར་བཅོས་ནས་སྲུབས་གཅིག་རྐྱང་ལུས་མེད་པ་དགོས། གཅིག་པ་བཟོ་ཆེད་
ཀྱི་གཤེར་ཁུ་བེད་སྤྱོད་གཏོང་མི་ཆོག
9) བཟོ་བཅོས་ཟིན་པའི་སེན་རྩེར་འབར་འབུར་མེད་པར་འཇམ་པོ་དགོས། སེན་རྩེ་རྣམས་ཀྱི་བཟོ་
དབྱིབས་དང་རིང་ཐུང་གཅིག་མཚུངས་དགོས།
10) སེན་རྩེའི་ལག་ལེན་ཡོངས་ལ་ཉེན་སྲུང་དང་འགོས་ནད་སྔོན་འགོག་གི་བྱེད་སྒོ་རྣམས་རྩི་
བསྲུང་དང་ལེན་ལེགས་པར་བྱེད་དགོས།
2)

སྒྲིལ་ཐུམ་ལག་ལེན། ༼སྐར་མ། ༣༠༽
ལས་དོན་བཅུར་ཞིབ་བཤེར་བྱེད།
ངག་ཐོག་ལམ་སྟོན།

“ལག་ལེན་ཡིག་རྒྱུགས་ཀྱི་རིམ་པ་འདི་ནི་སྒྲིལ་ཐུམ་སྐོར་ཡིན་ལ་དེའི་ནང་སེན་རྩེ་འབྱར་ཡོད་
པའི་སེན་མོའི་སྟེང་གོས་དང་གྱིག་ཤེལ་གྱི་སྒྲིལ་ཐུབ་རྒྱག་ཐབས་ཡིན། དེ་ཡང་ཐོག་མར་སྒྲིལ་
ཐུམ་རྣམས་རྨང་གཞིའི་བཟོ་དབྱིབས་ཇི་དགོས་ལྟར་བཟོས་ནས་གོས་གཅིག་སེན་མོའི་སྟེང་འབྱར་
དགོས། སྒྲིལ་ཐུམ་དང་པོ་དེ་སྐམ་བཞིན་པའི་སྐབས་གྱིག་ཤེལ་གྱི་སྒྲིལ་ཐུམ་གཉིས་པ་དེ་འབྱར་
དགོས། གྱིག་ཤེལ་སྒྲིལ་ཐུམ་ལས་རིམ་སྐབས་ནུས་ལྡན་བཟོ་བའི་ཡོ་ཆས་ངེས་པར་དུ་བེད་སྤྱོད་
གཏོང་དགོས། ཡིན་ཡང་གོས་ཀྱི་སྒྲིལ་ཐུམ་སྐབས་བེད་སྤྱོད་མི་གཏོང་ཀྱང་འགྲིགས། དེའི་རྗེས་
ཁྱེད་ཀྱིས་སྒྲིལ་ཐུམ་ཅན་གྱི་སེན་མོ་གཉིས་ཀར་བཟོ་དབྱིབས་ལེགས་པར་བཅོས་ནས་འོད་མདངས་
སྟོན་དགོས། དེ་ལྟར་ཚར་རྗེས། སྐད་ཅོར་མེད་པར་རྒྱབ་ངོས་སུ་འགུག་སྟེ་རྒྱུགས་ལེན་པའི་ལམ་
སྟོན་འགུག་དགོས། ལག་ལེན་ཡིག་རྒྱུགས་འདིར་སྐར་མ་ ༢༥ཡོད། ཁྱེད་ཀྱི་ཡིག་རྒྱུགས་འགོ་
འཛུགས་ཞུ་ཆོག”
1)
2)
3)

དགོས་ངེས་ཀྱི་རས་གོས་དང་། འབྱར་རྩི། ནུས་ལྡན་བཟོ་ཆེད་ཀྱི་ཡོ་ཆས།༼གྱིག་ཤེལ་ལས་དོན་
མ་ཏོག་བེད་སྤྱོད་མེད།༽ཇེམ་ཙེ། བརྡར་བྱེད་བཅས་གནང་།
རས་གོས་གཉིས་ཀར་སྔོན་ཚུད་ནས་སེན་མོའི་བཟོ་བལྟ་དང་དེའི་ཚད་གཞིར་བལྟས་སྟེ་ལེགས་པར་
གཏུབ་ཡོད།
ལག་ལེན་སྐབས་སེན་མོའི་ངོས་སུ་འབྱར་རྩི་རིམ་པ་ཉུང་ཉུང་མ་ཏོག་བྱུག་དགོས་མེད་ལ་དེ་
ཡང་དཀྱིལ་ནས་སེན་སྐྱིའི་ངོས་སུ་བྱུགས་དགོས། འབྱར་རྩི་བྱུག་ཆེད་བེད་སྤྱོད་གཏོང་
དགོས་པ་ལས་དེ་རྣམས་གཟུགས་དཔེ་གིས་པགས་པ་དང་སེན་མོའི་སྐྱི་རུ་མི་འགོས་པ་བྱེད་དགོས།
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4)

རས་གོས་གཉིས་ཀར་སེན་མོའི་སྟེང་ལེགས་པར་འཇོག་སྟེ་༼དེ་ཡང་མཛུབ་མོ་དང་། སྐམ་ཆུང་། ཆུ་
ཤོག་སོགས་བེད་སྤྱོད་གཏོང་ཆོག༽ཚད་བརྒལ་བའི་ཆ་ཤས་རྣམས་ལེགས་པར་གཏུབ་དགོས་ལ་དེ་ཡང་

ཟུར་དང་སྟོང་ཆ་ཡོངས་ནས་ཆ་ཤས་ཨིན་ཅི་༡/༡༦ཙམ་གཏུབ་དགོས།
5) གྱིག་ཤེལ་སྒྲིལ་ཐུམ་ལས་རིམ་སྐབས་ནུས་ལྡན་བཟོ་བའི་ཡོ་ཆས་ངེས་པར་དུ་བེད་སྤྱོད་
གཏོང་།
6) དེ་ཡང་གྱིག་ཤེལ་སྒྲིལ་ཐུམ་ལས་རིམ་སྐབས་ནུས་ལྡན་བཟོ་བའི་ཡོ་ཆས་བེད་སྤྱོད་གཏོང་
སྐབས་བཟོ་བསྐྲུན་པའི་ལམ་སྟོན་ལྟར་རྒྱང་ཚད་འོས་མཚམས་སུ་བཟུང་དགོས་ལ་ཚད་ཐལ་གྱི་བེད་
སྤྱོད་གཏོང་མི་རུང་། ནུས་ལྡན་ཡོ་ཆས་བེད་སྤྱོད་བྱས་སྐབས་འགྲེམས་སྟོན་གྱི་མི་དེར་
ཚོར་བ་མི་བདེ་བ་སྐྱེས་མི་ཆོག
7) སྒྲིལ་ཐུམ་གཉིས་ཀ་འཇམ་ཞིང་གཉེར་སྲུབས་དང་རླུང་གྱི་ལྦུ་བ་མེད་པ་དགོས།
8) སྒྲིལ་ཐུམ་བྱེད་པའི་སེན་མོའི་བཟོ་དབྱིབས་ལེགས་བཅོས་དང་ཡིད་དབང་ཡོང་ཆེད་ཚུལ་ལྡན་
གྱི་བརྡར་བྱེད་བེད་སྤྱོད་གཏོང་དགོས། སག་རྡར་ཉིད་གནོད་མེད་ངང་བེད་སྤྱོད་གཏོང་དགོས།
9) འོད་མདངས་ལེགས་པར་ཡོང་ཆེད་ཕྱོགས་གསུམ་ཅན་དང་། ཡང་ན་སག་རྡར་གྲུ་བཞི་ཅན། ཡང་ན་སྣུམ་
བཅས་རེ་མོས་ཀྱིས་རྡར་དགོས། སྒྲིལ་ཐུམ་ཉིད་ནུས་མེད་བཟོ་བ་མི་ཟད་པའི་ཕྱིས་རས་ཤུགས་
ཆེན་བེད་སྤྱོད་བྱེད་མི་རུང་།
10) སྒྲིལ་ཐུམ་གྱི་ལག་ལེན་ཡོངས་ལ་ཉེན་སྲུང་དང་འགོས་ནད་སྔོན་འགོག་གི་བྱེད་སྒོ་རྣམས་
རྩི་བསྲུང་དང་ལེན་ལེགས་པར་བྱེད་དགོས།

ཨར་ཀི་ལིཀ་བྱུག་ལས། ༼སྐར་མ། ༣༠༽
ལས་དོན་༡༥ཞིབ་བཤེར་བྱེད།
ངག་ཐོག་ལམ་སྟོན།

“ལག་ལེན་ཡིག་རྒྱུགས་ཀྱི་རིམ་པ་འདི་ནི་ཨར་ཀི་ལིཁ་བྱུག་ལས་ཡིན་ལ་དེའི་ནང་ཨར་ཀི་ལིཁ་
མཚོན་རིམ་པ་མི་འདྲ་བ་གཉིས་བྱུག་ལ་དེ་ཡང་གཅིག་སེན་རྩེ་དང་གཞན་དེ་བཟོ་རྐོས་བྱེད་པའི་
སེན་མོ་སྟེང་ཡིན། བཟོ་རྐོས་བྱེད་པའི་སེན་མོར་མཚོན་གཅིག་དང་ཡང་ན་གཉིས་ཅན་ཡིན་དགོས།
ཐོག་མར་ལག་ལེན་འདིར་མི་དགོས་པའི་ཡོ་ཆས་དང་ཅ་དངོས་རྣམས་ཕྱིར་སློག་བྱེད་དགོས། དེའི་
རྗེས་གཤེར་ཁུ་དང་ཕྱེ་མའི་ཡོ་ཆས་རྣམས་གྲ་སྒྲིག་བྱེད་དེ་སེན་མོ་གཉིས་ཀར་སྔོན་འགྲོའི་
མཚོན་རྩི་གཏོང་། བཟོ་རྐོས་བྱེད་པའི་སེན་མོ་སྐམ་བཞིན་པའི་སྐབས་སེན་མོ་དངོས་དེར་བཟོ་
དབྱིབས་བཅོས་སྟེ་སེན་རྩེར་རིམ་པ་གཉིས་ཅན་གྱི་ཨར་ཀི་ལིཁ་མཚོན་བྱུག གྱིག་ཤེལ་དེ་བཀོག་
ནས་བཟོ་རྐོས་བྱེད་པའི་སེན་མོའི་དབྱིབས་བཟོས། དེའི་རྗེས་ཨར་ཀ་ལིཁ་མཚོན་བྱུག་པའི་སེན་
མོའི་བཟོ་དབྱིབས་ལེགས་པར་བཟོས། ཨར་ཀི་ལིཁ་སེན་མོ་གཉིས་ཀར་ཕྱིས་རྡར་ལེགས་པར་གཏོང་ནས་
སྣུམ་བྱུག་སྟེ་མཐར་རང་ཉིད་ཀྱི་ལས་ཀའི་ཁོར་ཡུག་ཉིད་མཚོན་རྩིའི་ལག་ལེན་ཆེད་སྟ་གོན་
བྱེད་དགོས།ཁྱེད་ཀྱི་ཡིག་རྒྱུགས་ལས་དོན་རྣམས་སྒྲུབ་མཚམས་སྐད་ཅོར་མེད་པར་རྒྱབ་ངོས་སུ་
འགུག་སྟེ་རྒྱུགས་ལེན་པའི་ལམ་སྟོན་འགུག་དགོས། ལག་ལེན་ཡིག་རྒྱུགས་འདིར་སྐར་མ་ ༣༠ཡོད།
ཁྱེད་ཀྱི་ཡིག་རྒྱུགས་འགོ་འཛུགས་ཞུ་ཆོག”
1)
2)
3)
4)
5)
6)

ཨར་ཀི་ལིཁ་རྨང་གཞིའི་མཚོན་རྩི་དང་། ཕྱེ་མ། གཤེར་ཁུ། ཕོར་པ། སེན་མོའི་ཤུབ་ལ་སོགས་པ་
རྣམས་སྤྲོད།
སེན་མོ་གཉིས་ཀྱི་ཆེད་དུ་སྣོད་མི་འདྲ་གསུམ་གྱི་ནང་དུ་གཤེར་ཁུ་དང་ཕྱེ་མའི་ཨར་ཀི་
ལིཁ་མཚོན་རྣམས་ཕྱིར་མི་གཤོ་བར་མང་ཉུང་རན་པོ་བླུགས་དགོས།
གཤེར་ཁུ་དང་ཕྱེ་མའི་ཨར་ཀི་ལིཁ་མཚོན་སྣོད་རྣམས་བེད་སྤྱོད་མེད་དུས་ཁེབས་གཅོད་རྒྱབ་
དགོས།
རྨང་གཞིའི་མཚན་རྩི་ཉུང་ཉུང་བྱུག་དགོས་པ་དང་ལེགས་པར་བྱུག རང་ཉིད་དང་གཟུགས་དཔེ་གང་
ཟག་གི་གོས་དང་། པགས་པ། སེན་སྐྱི་བཅས་ལ་མི་འགོས་པ་བྱེད་དགོས།
རྨང་གཞི་འི་མཚོན་རྩི་བེད་སྤྱོད་བཏང་རྗེས་མཚོན་རྩི་རྣམས་ཅོག་ཙེ་སྟེང་འཇོག་མི་རུང་
བ་དང་ཁ་གཅོད་ཀྱང་ལེགས་པར་རྒྱབ་དགོས།
སེན་མོ་གཉིས་ཀར་སྟེང་གི་རྨང་གཞིའི་མཚོན་རྩི་རྣམས་ལེགས་པར་སྐམ་དགོས།༼ཐོན་དངོས་ཀྱི་
སྤུས་ཚད་ལ་ལྟོས་པའི་འོད་མདངས་འདོན།༽
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7)
8)

9)

10)
11)
12)
13)

བཟོ་བརྐོས་བྱས་པའི་སེན་མོའི་ཤུབ་ཉིད་སེན་མོ་དངོས་དང་མཐོ་ཚད་མཉམ་པར་ཟུར་རྣམས་ལེགས་
པར་སྐོར་ཡོད་པ་དང་པགས་པའི་སྟེང་མི་ཟུག་པ་དགོས།
ཕག་ཟེ་ཉིད་ཐོག་མར་གཤེར་ཁུ་དང་དེ་ནས་ཕྱེ་མའི་ནང་སྦང་དུས་ཚད་ལྡན་གྱི་རིལ་བུ་ཆུང་བ་
དང་། འབྲིང་བ། ཆེ་བ་བཅས་ཆགས། མཐར་ཕག་ཟེ་ཉིད་སེན་མོའི་སྟེང་བྱུག་དུས་ལེགས་པར་འབྱར་
ནས་མི་ལྷུང་བའི་ཕྱིར་ཨར་ཀི་ལིཁ་རིལ་བུ་རྣམས་ཕན་ཚུན་འགྱུར་བ་མེད་པར་ལྡང་ཚད་གཅིག་
མཚུངས་དགོས།
ཨར་ཀི་ལིཁ་རིལ་བུ་དང་པོ་དེ་སེན་རྩེའི་ཟུར་དུ་འཇོག་སྟེ་ཟུར་ནས་དཀྱིལ་ངོས་སུ་ལག་
ལེན་བྱེད་དགོས། དེ་མཚུངས་རིལ་བུ་གཞན་རྣམས་སེན་མོའི་དཀྱིལ་ནས་སེན་ཟུར་དང་སེན་སྐྱི་
ངོས་སུ་འགྲོ་དགོས། ཨར་ཀི་ལིཁ་མཚོན་ལས་བྱེད་དུས་ཕག་ཟེ་ཉིད་སེན་རྩེ་ངོས་སུ་བཟུང་
དགོས་ལ་དེ་ཡང་རྡེབ་རྡེབ་བྱེད་པ་དང་ཡང་ན་བྱུག་བྱུག་བྱེད་དགོས།
ཨར་ཀི་ལིཁ་མཚོན་རྣམས་སེན་སྐྱི་དང་པགས་སྟེང་མི་འགོས་པ་བྱེད་དགོས།
སེན་མོ་ལེགས་པར་སྐམ་རྗེས་སེན་ཤུབ་ཉིད་ཕྱིར་བཀོག་དགོས།༼ལྷོད་པོའི་ངང་ཐུག་ཐུག་གཞུ་
བས་ཐྲིག་ཐྲིག་ཟེར་བའི་སྐད་སྒྲ་འདོན།༽
རང་བཞིན་གྱི་བཟོ་བལྟ་མཐོང་ཆེད་ཕྷ་རེན་ཅི་འགེབས་རྗེས་ཟུར་རྣམས་རང་བཞིན་ལྟར་བཅོས།
སྣུམ་དང་ཕྱིས་རྡར་ཉུང་ཉུང་གཏོང་བའི་རྗེས་ལག་ལེན་ཚར་བའི་སེན་མོའི་ངོས་རྣམས་འཇམ་ལ་
རྡོག་རྡོག་མེད་པ། ཡང་ན་འབར་འབུར་དང་ཟུར་མི་སྙོམ་པ་མེད་པ། སེན་སྐྱིའི་ངོས་སུ་སྲབ་པ།

རང་འབྱུང་སེན་མོ་ལྟར་ཟུར་ལེགས་པ། ༼c-ཅན་གྱི་གུག་གུག༽བཟོ་དབྱིབས་དང་རིང་ཚད་རྣམས་
སེན་མོ་གཞན་གཉིས་དང་མཚུངས་པ། ༼ཚད་ལྡན་སེན་མོའི་ལག་ལེན་གྱི་སག་རྡར་ཉིད་བཟོ་དབྱིབས་
ཆེད་བེད་སྤྱོད་གཏོང་ཆོག༽
14) མཚོན་རྩི་ལག་ལེན་མི་བྱེད་པའི་སྔོན་དུ་ཐལ་རྡུལ་དང་སྙིགས་མ་རྣམས་མེད་པ་བཟོ་སྟེ་གཙང་
མ་བཟོས།
15) ཨར་ཀི་ལིཀ་བྱུག་ལས་ཀྱི་ལག་ལེན་ཡོངས་ལ་ཉེན་སྲུང་དང་འགོས་ནད་སྔོན་འགོག་གི་བྱེད་སྒོ་
རྣམས་རྩི་བསྲུང་དང་ལེན་ལེགས་པར་བྱེད་དགོས།

མཚོན་རྩི་བྱུག་ལས་དང་གཙང་བཟོ། ༼སྐར་མ། ༡༥༽
ལས་དོན་ ༥ཞིབ་དཔྱོད་བྱེད།
ངག་ཐོག་ལམ་སྟོན།

“ལག་ལེན་ཡིག་རྒྱུགས་མཐའ་མ་དེ་ནི་མཚོན་རྩེ་བྱུག་ལས་དང་གཙང་བཟོའི་ལས་རིམ་ཡིན། དེ་ཡང་
ཐོག་མར་ཁྱེད་ཀྱིས་སེན་མོ་བཅུར་རྨང་གཞིའི་མཚོན་གདན་བྱུག་དགོས། དེའི་རྗེས་མཚོན་གཉིས་ཅན་
གྱི་རྩི་རིམ་དང་སྟེང་མཚོན་བཅས་གཏོང་དགོས། དགོས་གལ་བྱུང་ཚེ་པགས་པ་དང་སེན་སྐྱིའི་ངོས་
སུ་མཚོན་འགོས་པ་རྣམས་གཙང་བཟོ་བྱེད་དགོས། མཚོན་རྩི་བྱུག་ལས་ཀྱི་ལག་ལེན་ཡིག་རྒྱུགས་
སྒྲུབ་མཚམས་སུ་རང་ཉིད་ཀྱི་ཡིག་རྒྱུགས་ཁོར་ཡུག་རྣམས་གཙང་མ་བཟོས་སྟེ་དགོས་མཁོའི་ཡོ་ཆས་
རྣམས་བསྡུས་དགོས།ཁྱེད་ཀྱི་ཡིག་རྒྱུགས་ལས་དོན་རྣམས་སྒྲུབ་མཚམས་སྐད་ཅོར་མེད་པར་རྒྱབ་
ངོས་སུ་འགུག་སྟེ་རྒྱུགས་ལེན་པའི་ལམ་སྟོན་འགུག་དགོས། ལག་ལེན་ཡིག་རྒྱུགས་འདིར་སྐར་མ་
༣༠ཡོད། ཁྱེད་ཀྱི་ཡིག་རྒྱུགས་འགོ་འཛུགས་ཞུ་ཆོགཁྱེད་རང་རྒྱུགས་སྤྲོད་ཁང་ནས་ཕྱིར་འགྲོ་
ཆོག་པའི་གསལ་བརྡ་བྱུང་ཚེ་རང་ཉིད་ཀྱི་གད་སྙིགས་བླུགས་སྣོད་འཁྱེར་ནས་ཕྱིར་དོར་དགོས། ལག་
ལེན་ཡིག་རྒྱུགས་འདིར་སྐར་མ་ ༡༥ཡོད། ཁྱེད་ཀྱི་ཡིག་རྒྱུགས་འགོ་འཛུགས་ཞུ་ཆོག”
1)

2)
3)
4)

མཚོན་རྩི་ཚུལ་དང་ལྡན་པ་སྤྲོད་ལ་དེ་རྣམས་སྲབ་ལ་རིམ་པ་སྙོམས་པོའི་ངང་བྱུག་དགོས། དེ་
ཡང་སེན་མོའི་དཀྱིལ་ནས་ཟུར་ངོས་སུ་བྱུག་བྱུག་༼༣-༥༽བར་བྱེད་དགོས། སེན་སྐྱི་ངོས་ནས་
ཟུང་སྟོང་སུ་བྱུག
གལ་སྲིད་མཚོན་རྩི་རྣམས་པགས་པ་དང་ཡང་ན་སེན་སྐྱིའི་སྟེང་འགོས་ཚེ་རྩེ་མོར་སྤྲིན་བལ་
ཅན་གྱི་དབྱུག་པས་གཙང་བཟོ་བྱེད་དགོས་པ་ལས་ལག་པས་བྱ་མི་རུང་།
ལེགས་སྒྲུབ་ཟིན་པའི་སེན་མོའི་སྟེང་རླུང་གི་ལྦུ་བ་དང་། ཐིག རྡོག་རྡོག་དང་ཡང་སྒོར་
ཐིག་སོགས་མི་འོས་པའི་རིགས་མེད་པ་དགོས།
མཚོན་རྩིའི་ལག་ལེན་ཡོངས་སུ་སྒྲུབ་མཚམས་སུ་པགས་པ་དང་སེན་སྐྱིའི་ངོས་སུ་མཚོན་མེད་པ་
དགོས།
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5)

རང་ཉིད་ཀྱི་ཡོ་ཆས་དང་ཅ་དངོས་རྣམས་བསྡུས་ནས་༼ཡོ་ཆས་བེད་སྤྱོད་ཟིན་པ་རྣམས་བླུགས་
སྣོད་སྟེང་(“dirty”)བཙོག་པ་བྲིས་པའི་ནང་བླུགས་དགོས།༽རྒྱུགས་སྤྲོད་ཁོར་ཡུག་རྣམས་གཙང་མ་
བཟོས་དགོས།

རྒྱུག་སྤྲོད་པས་ཕྱིར་མ་དོན་པའི་སྔོན་དུ་ཤེས་དགོས་པའི་གནད་དོན།

ཁྱེད་རང་ལག་ལེན་ཡིག་རྒྱུགས་ཐོག་བཞུགས་པར་ཐུགས་རྗེ་ཆེ། ཡིག་རྒྱུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་འབྲས་
ཕྱིར་འདོན་སྐབས་ཁྱེད་ཀྱི་གློག་འཕྲིན་ཁ་བྱང་བརྒྱུད་ཁྱེད་ལ་བརྡ་ལན་སྤྲོད། ཁྱེད་ཀྱི་
༼ནེའུ་ཡོག་མངའ་སྡེའི་སྲི་ཞུ་ཆོག་མཆན་ལྷན་ཁང་༽NYS License Centerགྱི་བཅུག་ཁྲའི་ནང་འཛུལ་
སྟེ་རང་ཉིད་ཀྱི་སྒྲུབ་འབྲས་བལྟ་ཆོག གལ་སྲིད་ཁྱེད་ཀྱི་འབྲི་རྒྱུགས་འཕྲོད་ཟིན་ནས་དེ་
རེས་ལག་ལེན་ཡིག་རྒྱུགས་ཡང་ལེགས་པར་འཕྲོད་ཚེ་ཡིག་ཐོག་བརྒྱུད་རང་ཉིད་ཀྱི་ཆོག་མཆན་ལག་
འཁྱེར་ཉིད་སྦྱོར། གལ་སྲིད་ཡིག་རྒྱུགས་མི་འཕྲོད་པ་དང་ཡང་ན་འབྲི་རྒྱུགས་ཡང་བསྐྱར་གཏོང་
འདོད་ཚེ་དྲ་ཐོག་ནས་རིན་པ་སྤྲོད་དེ་ཡིག་རྒྱུགས་ཀྱི་དུས་བཀག་ཡང་བསྐྱར་བཟོས་ཆོག། བཀྲིས་
བདེ་ལེགས།
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