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ཁ༽		དཔེེེ་བསྟན་པ་བཞིིན་གསལ་བྱེེེད་ལ་དབྱངས་སྦྱར་ཏེེ་མིིིང་གང་མང་བྲིིིས་	དཔེེར་ན་		རིི་མོོ་		ཀུུ་ཤུུ་		མེེ་			སོོ་

ག༽		བར་སྟོང་ནང་གསལ་བྱེེད་བ་སྦྱར་ཏེ་ཀློོོགས་

         

 

 

ཀཀློོག་པ་ 

གསལ་བྱེད་བ་དེེ་ཝ་སྒྲ་འདོོན་པ་

 
 

ཤ་
 

 
ར་

 
 
ཀ་

 
 

ལ་  
 

ཁ་  

 

 

ཟ་  

 

ཚ་
 

 

ན་
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ང༽		གསལ་བྱེེེད་གཉིིིས་རེེེ་སྦྱར་ནས་མིིིང་གང་ཤེེེས་བྲིིིས་

ཀ་		ཁ་		ག་		ང་		ཅ་		ཆ་		ཇ་		ཉ་		ཏ་		ཐ་		ད་		ན་		པ་		ཕ་		བ་		མ་		

ཙ་		ཚ་		ཛ་		ཝ་		ཞ་		ཟ་		འ་		ཡ་			ར་		ལ་		ཤ་		ས་		ཧ་		ཨ་

དཔེེེར་ན་		ཀ་ཤ་		ཁ་ཤ་

གླུ་གཞས་

སྒུུགས་ཤིིག་		སྒུུགས་ཤིིག་		ང་བྱིིའུུ་མོོོ་ཨ་མ་		སྐེེེད་པ་ན་གིི་འདུག་		སྒུུགས་ཤིིག་		སྒུུགས་ཤིིག་

ཤོོོག་ཅིིིག་		ཤོོོག་ཅིིིག་		གམ་པ་ལ་མོའིིི་ལ་རྩེེེ་འདིིི་རུ་		ཤོོོག་ཅིིིག་		ཤོོོག་ཅིིིག་



5

སྦྱོང་ཚན་གཉིས་པ་ 

ཀ༽		དཔེེེ་བསྟན་པ་བཞིིིན་མིིིང་ཚིིིག་རྣམས་ལ་བརྗོད་པ་བཟོོས་

དཔེེེར་ན་		ང་ཚོོོ	་ཨ་མ་ལ་དགའ་

ཨ་མ་		སྒྲུུང་དེེབ་		གསོོལ་ཞོོོ་		འབྲོོོག་པ་		ཕ་མ་		ཤིིང་འབྲས་		རྩེེད་མོོོ་		མ་བྱན་		ཀུུ་ཤུུ་		རྩེེད་ཆས་		

དམག་མི་		རོོོལ་ཆ་		རིིི་མོོོ་		སྒྲ་སྙན་		བཟོ་པ་		ཁ་ལག་		ནང་མི་		སྨན་པ་		ཞིང་པ་		དགེ་རྒན་
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ཁ༽	རིིི་མོོོའིིི་ཚབ་ལ

ཡིིི་གེེེ་བྲིིིས་ཏེེེ་བརྗོོོད་པ་བཟོོོས་

དཔེེར་ན་

ངས་ལུུག་གཅིིིག་མཐོོོང་སོོོང་

ངས་ གཅིིིག་མཐོོོང་སོོོང་

  



7

སྦྱོང་ཚན་གསུམ་པ་ 

ཀ༽	རིི་མོོོར་བལྟས་ནས་བར་སྟོོང་རྒྱོོོངས་

༡	 	ཤར་བ་རེེད་										

༢	 	བཞིིན་འདུག་														

༣	 	བཤད་པ་རེེད་												

༤	 	བཏང་བ་རེེད་														
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༥	 	བཟོོས་པ་རེེད་													

ཁ༽		རིི་མོོོར་བལྟས་ནས་མིིང་བྲིིིས་

འབྲིི་=བེེའུ་				མ་མོོ་=ལུུ་གུུ་				ར་མ་=རེེའུུ་				བ་ཕྱུུགས་=བེེའུུ་				ཁྱིི་=		ཁྱིི་ཕྲུུག་		

རྟ་=རྟེེའུུ་				ཞི་མིིི་=ཞིིམ་ཕྲུུག་
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སྦྱོང་ཚན་བཞི་པ་ 

ཀ༽		འགྲིིག་པ་ལ་རྟགས་རྒྱོོབས་

༡.	མངར་མོོ་ནིིི་	 	བྱེེ་མ་ཀ་ར་		  						སིི་པན་		      ཚྭ་		

༢.	ཁ་བ་བབས་	 	དབྱར་ཁ་		      དཔྱིིད་ཀ་		  				དགུུན་ཁ་		

༣.	སྙིིགས་སྣོོད་ནང་བླུགས་	 	གད་སྙིིགས་		 					ཤིིང་སྡོོང་		  			འོོོ་མ་		

༤.		གྲྭ་པའིི་ན་བཟའིི་ཁ་དོོོག་	 	ལྗང་དཀར་		 				སྔོོ་ནག་		 			དམར་སེེར་	
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ཁ༽		རིིི་མོོོར་བལྟས་ནས་མིིིང་བྲིིིས་
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ག༽		དག་ཆ་ནོོར་བཅོོ	ས་གྱིིིས་

གནོོོར་ལུུག་			གཤོོོག་བྱ་			གསེེེང་གེེེ་			སོོོགས་ལེེེ་			འཛུུབ་མོོ་			དངར་མོོ་			ཤ་གཤེེད་			ཚིིིག་འཛོོོད་

ཅ༽		ཡང་ཡང་བཀླགས་ཏེེ་བྲིིིས་

       

བདག་གིིིས་

གུུས་པས་

པཱ་ལགས་ཀྱིིིས་

ཁོོོང་གིིིས་

ཁེེམ་བུུ་

སྡེེེར་མ་

ཐབ་ཆས་

ཆུུ་ཟོོོམ་

ཁོོོག་ལྡིིར་

པ་ཡིིན་

སོོོང་

ཕྱིིས་

བཀྲུུས་
ཧ་ཅང་གཙང་མ་
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སྦྱོང་ཚན་ལྔ་པ་ 

ཀ༽	འོོོག་གིིི་ཡིིི་གེེེ་རྣམས་ལས་རྗེས་འཇུག་ཏུ་འགྲོོ་མཁན་ཡིིི་གེེེ་བཅུ་གང་ཡིན་ལ་སྒོོོར་རྟགས་རྒྱོབས་

ཀ་			ཁ་			ག་			ང་			ཅ་			ཆ་			ཇ་			ཉ་			ཏ་			ཐ་			ད་			ན་			པ་			ཕ་			བ་		

མ་			ཙ་			ཚ་			ཛ་			ཝ་			ཞ			་ཟ་			འ་			ཡ་		་ར་			ལ་			ཤ་			ས་			ཧ་		ཨ་

ཁ༽		མིིིང་གཞིིི་རེེེར་རྗེེེས་འཇུུག་བཅུུ་སྦྱོོར་ཚུུལ་དང་			རྗེེས་འཇུུག་རེེེས་མིིིང་གཞིིི་ལ་འཇུུག་ཚུུལ་
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     མ
ཆ

ན
།  

ཡ
ི་ག

ེ་ཆ
་ཚ

ང
་བ

་ཐ
ིག

་ག
ིས

་སྦྲ
ེལ

་ཐུ
བ

་མ
་ས

ོང
་།

ཀ་

ཁ་
ག་
ང་
ཅ་
ཆ་
ཇ་
ཉ་
ཏ་
ཐ་
ད་
ན་
པ་
ཕ་
བ་
མ་
ཙ་
ཚ་
ཛ་
ཝ་
ཞ་					ལ་
ཟ							ཤ་
འ་						ས་
ཡ་						ཧ་
ར་						ཨ་

ཀ་

ཁ་
ག་
ང་
ཅ་
ཆ་
ཇ་
ཉ་
ཏ་
ཐ་
ད་
ན་
པ་
ཕ་
བ་
མ་
ཙ་
ཚ་
ཛ་
ཝ་
ཞ་					ལ་
ཟ							ཤ་
འ་						ས་
ཡ་						ཧ་
ར་						ཨ་

ག་

ང་
ད་
ན་
བ་
མ་
ཙ་
འ་
ར་
ལ་
ས་

ག་

ང་
ད་
ན་
བ་
མ་
ཙ་
འ་
ར་
ལ་
ས་
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ག༽	རྗེེས་འཇུུག་བཅུུ་ལས་སྔོོན་འཇུག་ལ་འགྲོོོ་མཁན་ཡི་གེེེ་གང་ཡིིན་ངོོོས་བཟུང་ནས་ཚོན་ཐོོངས་

ག་ ན་ ཞ་

ཧ་ད་ཀ་བ་

ཛ་ ས་ ང་ ཉ་ འ་

ལ་

ར་

ཟ་མ་

ང༽		རྗེེས་འཇུག་བཅུ་ལས་ཡང་འཇུག་ལ་འགྲོོ་མཁན་གང་ཡིན་ངོོོས་བཟུང་ནས་ཀུུ་ཤུུའིི་ནང་བྲིིས་

ག་						ང་					ད་					ན་					བ་					མ་					འ་					ར་					ལ་					ས་
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ཅ༽		ཤད་གུུག་ནང་གིི་ཡིིི་གེེེ་ཡིིི་		སྔོོོན་རྗེེས་སོོོགས་གང་ཡིིན་ཐིིག་གིིས་སྦྲེེེལ་དགོོོས་

སྔོན་འཇུག་											མིིང་གཞིི་											མིིང་གཞིི་											ཡང་འཇུག་

										(	གདངས་	)																					(	གངས་	)

རྗེས་འཇུག་							ཡང་འཇུག་								ཚེག་									ཚེག་								རྗེས་འཇུག་
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སྦྱོང་ཚན་དྲུག་པ་ 

ཀ༽		ཀློོོག་འདོོོན་གྱིིིས་			ཁྱིི་དཀར་ཆུང་དང་ཤིིང་རྟ་མོོ་

     

ཀྭ་ཡེེ་		ཤིིིང་རྟ་མོོོ་ལགས་		ཁམས་བཟང་

ཤིིིང་རྟ་མོོོ་ལགས་		ཁྱེེད་རང་ལ་དེེ་འདྲའིིི་བྲེེེལ་བ་བྱེེད་དོོོན་གང་ཡིིན་ནམ་

བརྩེེ་བའིིི་ཁྱིིི་དཀར་ཆུུང་ལགས་		ཁམས་བཟང་
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ཤིིིང་རྟ་མོོོ་ལགས་	ཁྱེེད་རང་དངོོོས་གནས་ཕྱག་ལས་མང་པོོ་འདུུག་	ཁྱེེད་རང་ལ་ཐུུགས་རྗེེ་ཆེེ	་ཞུུ་

བརྩེེ་བའིིི་ཁྱིིི་དཀར་ཆུང་ལགས་	སྡོོང་རྒན་ལ་གནོོད་འབུུ་ཞུུགས་པས་	ང་སྨན་བཅོོ	ས་བྱེེེད་དུ་འགྲོོོ་དགོོོས་

ཁ༽		བཀླགས་ཏེེེ་བྲིིིས་

བདག་གིས་ འབྲིི་བཞིིིན་ཡོོོད་

རིིི་མོོོ་

བོོོད་ཡིིིག་

ཡིིིག་གཟུུགས་

ཨིིིན་ཇིིི་

ནང་ལས་
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ཁོོོང་གིིིས་ བྱེེེད་བཞིིིན་འདུག

གཙང་སྦྲ་

སྨན་བཅོོོ	ས་

བསམ་བཟང་

གཞན་དོན་

ལས་ཀ་

  

ག༽	གཤམ་གསལ་དཔེ་རིིིས་ལ་བལྟས་ནས་བརྗོད་པ་དེེའིིི་མཇུག་བྲིིས་

                        

འདིི་ཚོོོ	་ངའིིི་	 															གཅུང་མོ་དང་	  

                                    

ངའི་ཨ་མ་ལགས་ནི་	 					ངའི་པཱ་ལགས་ནི་	  



2020

སྦྱོང་ཚན་བདུན་པ་ 

ཀ༽	མིིིང་རྣམས་ཀློོག་འདོོན་གྱིིིས་

ཁྱིི་			གྱོོན་ཆས་		དཔྱང་ཐག་		ཁ་དཀྲིིས་		དཔྲལ་རྒྱན་		འབྲིི་དེེེབ		ཕྱིིས་རས་				བྱིའུུ་			ཁྭ་ཏ་			ཉྭ་རིིལ་		

ཀློོག་དེེབ་		གླ་བ་			གླང་ཆེན་		སློོབ་དེེབ་		ཞྭ་མོ་			རྭ་ཅོ་			ཤྭ་བ་



21

ཁ༽	དཔེེ་བསྟན་པ་བཞིན་བྲིིིས་

དཔེེར་ན་			ཁོོོ་མོོོ་ལ་ཁྱིིི་སྙིིིང་རྗེེེ་མོོོ་ཞིིིག་ཡོོོད་

         

ཁོ་མོོ་

ཕྲན་

གུུས་མོ་

ལ་ སྙིིང་རྗེེ་མོོོ་ཞིིིག་ཡོོོད་

ཁྱིི་

གྱོོན་ཆས་

 

  



2222

ག༽	མིིིང་ཚིིིག་རྣམས་ལ་ཚིག་སྒྲུུབ་ཐུུང་ངུ་རེ་བྲིིིས་

དཔེར་ན་			བྲོོ་བ་ 	ཁ་ལག་དེ་ལ་བྲོོོ་བ་འདུག་

བཀྲ་ཤིིིས་   

ཁྲ་ཁྲ་   

གྲོོོ་ཞིིིབ་   

དྲིིི་མ་   

གླུ་གཞས་

ཆུུ་མོོོ་མར་འགྲོོོ་ཤིིིག་ཤིིིག་			ཡར་འགྲོོོ་ཡིིིན་ན་བསམས་བྱུུང་

བདག་གིིི་དྲིིིན་ཅན་ཕ་མ་			སྐུ ་ཚེེ	་རིིིང་ན་བསམས་བྱུུང་



23

སྦྱོང་ཚན་བརྒྱད་པ་ 

ཀ༽		མཐུུན་སྦྱོོོར་གྱིིིས་

སྔ་																													ཡིི་རྒྱབ་ལ་སྒ་འདུུག་

རྣ་																							ཡོོད་ན་སྨན་ཁང་ལ་འགྲོ་དགོོས་

རྟ་																														པོོར་རླུང་གཙང་མ་ཡོོད་

རྨ་																															བ་ཆེན་པོོ་འདུག་



2424

ཁ༽	དཔེེ་བསྟན་པ་བཞིིན་བརྗོོོད་པ་བཟོོས་ཏེེེ་འབྲིིི་དེེེབ་ལ་བྲིིིས་

དཔེེེར་ན་			ཚེེ	་རིིིང་ལ་ལྒང་ཕུུག་གསར་པ་སྙིིང་རྗེེེ་མོོོ་ཞིིིག་འདུག་

  

ཚེེ	་རིིིང་

ཁོོང་
ལ་ སྙིིང་རྗེེ་མོོོ་ཞིིིག་འདུུག་

ལྒང་ཕུུག་

ལྷམ་སྒྲོག་

འགྱིིག་ལྷམ་

སྔས་ཤུུབས་

གསརཔ་

རྙིིང་པ་

རིིང་པོོོ་

ཆེེ	ན་པོོོ་
 

 

  

ལྒང་ཕུུག་		ལྕང་མ་		སྨྱུུག་སྒམ་			སྡོང་པོོོ་			རྣ་རྒྱན་			སྣ་ཁུུང་			རྫ་མ་



25

སྦྱོང་ཚན་དགུ་པ་ 

ཀ༽		བར་སྟོང་ནང་འདེེམས་སྐོོོང་གྱིིིས་

བསླབ་བྱ་										མགྱོགས་པོོ་

༡)		ཚེེ	་རིིིང་གིིིས་		 ཡོད་པའིི་སྒྲུང་དེེབ་གཅིིག་ཉོོས་པ་རེེད་

༢)		ཧ་ཅང་མཐོ་བའིི་ཁང་རྩེེག་དེེ་མཐོོང་ནས་		 ལྟ་རུ་ཕྱིིན་པ་ཡིིན་



2626

ཁ༽	མིིང་དང་རིི་མོོོ་མཐུུན་སྦྱོོར་བྱོོོས་

སྙིིགས་སྣོོད་																														

རྐུུབ་བཀྱག་																													

	སྒེའུུ་ཁུུང་																												

ལྕགས་སྒམ་																														

སྟག་ལྤགས་																												
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ག༽		རིི་མོོོ་གཉིིས་ཀྱིི་ཁྱད་པར་ཚོོོ	ལ་

                          



2828

སྦྱོང་ཚན་བཅུ་པ་ 

ཀ༽		བརྗོད་པ་ལ་ཁ་སྐོོངས་

མ་རེེད་									མེད་							རེད་								ཡོོད་

༡.	ང་ལ་འབྲི་དེེེབ་མང་པོོ་		   

༢.	ཁོོང་ལ་ལྕགས་སྨྱུག་གཅིག་ལས་		   

༣.	ཁོང་བཀྲ་ཤིིས་ཀྱིིི་ཨ་མ་ལགས་		   



29

༤.	ཕ་གི་མཚོོ	་མོོོའིིི་པཱ་ལགས་		   

ཁ༽	མཐུུན་སྦྱོར་བྱེེད་དགོོོས་

༡.	ང་ནིི་སློོོབ་ཕྲུག་ཅིིག་																											འདུག་

༢.	ཚེ་རིིིང་གིིི་་གྲོོོགས་པོོ་སྡུག་ཅག་																		མི་འདུག་

༣.	ཁོང་གིི་ཁྱིིི་འདིིི་རུ་																													ཡིན་

༤.	བློ་བཟང་ལ་འབྲིི་དེེེབ་																											མེེད་



3030

ག༽		རིི་མོོོ་འདིིི་ཡིིི་ནང་དུ་ཁྱེེད་རང་གིིས་གང་དང་གང་མཐོང་གིི་འདུག་

         



31

སྦྱོང་ཚན་བཅུ་གཅིག་པ་ 

ཀ༽	སྐམ་མཚོ་གནམ་གསུམ་ལ་བསྐྱོད་པའིི་འཕྲུལ་རིིགས་རྣམས་དབྱེ་འབྱེེད་གྱིིིས་

སྣུམ་འཁོར་					གནམ་གྲུ་					ཀོ་གྲུ་					རྐང་འཁོར་					སྤྱི་སྤྱོོོད་རླངས་འཁོོར་				རྦག་རྦག་						

གྲུ་གཟིངས་						མེ་ཤུགས་འཕུར་མདའ་					མེ་འཁོོོར་					ཐད་འཕུར་གནམ་གྲུ་

སྐམ་ས་ མཚོོ	་ གནམ་



3232

ཁ༽		པར་རིིས་དང་བྱ་ཚིིག་མཐུན་སྦྱོོར་གྱིིས་

      

ཉན་པ་

མཆོངས་པ་

གླུ་ལེན་པ་

གོམ་པ་སྤོོ་བ་

གླུ་གཞས་

ཁྱེེེད་ནིིི་མཁྱེེན་པའིིི་བདག་པོོ་			ང་ནིི་བྱིིིས་པ་ལོོོ་བརྒྱད་

བཀའ་བཀྱོོན་མེེེད་པའིིི་སྒོོོ་ནས་			བྱམས་སྐྱོོོང་གནང་རོོོགས་གནང་དང་



33

སྦྱོང་ཚན་བཅུ་གཉིས་པ་ 

ཀ༽	 ཚིིིག་གིི་ལྷུ་སྒྲིིགས་

རེད་		/		བཟོོ་པ་ཞིིག་		/		ཁོོང་ནིིི་		

ཚེེ	མ་ལས་		/		འདུག་		/		བྱེེད་བཞིིིན་		/	ཚེེ	མ་བུ་བས་		

ཡི་གེེ་		/		བསྐུར་ས་རེད་		/		སྦྲག་ཁང་ནི་		

ཡག་པོ་		/		ཡོོོད་		/		ཉེེན་རྟོོོག་པ་		



3434

ཁ༽	རིི་མོོོར་བལྟས་ནས་བརྗོོད་པ་ཆ་ཚང་བ་བཟོོས་

   	བཟོོ་པས་			

   		མ་བྱན་གྱིས་			

   	སྨན་པས་			

   	སྦྲག་པས་			

ག༽	ཡང་ཡང་བཀླགས་ཏེ་དཔེེེ་བསྟན་པ་བཞིིན་བྲིིིས་

དཔེེེར་ན་		བཟོོ་པས་བཟོོོ་གྲྭ་རུུ་བཟོོ་ལས་བྱེེེད་བཞིིིན་འདུུག་



35

བཟོོ་པས་  བཟོོོ་གྲྭ་རུུ་  བཟོོ་ལས་		

ཚོོོ	ང་པས་  ཚོོོ	ང་ཁ་དུུ་  ཚོོོ	ང་ལས་		

ཚེེེ	མ་བུུ་བས་  ཚེེེ	མ་ཁང་དུུ་  ཚེེེ	མ་ལས་		

ཚན་རིིིག་པས་  བརྟག་དཔྱད་ཁང་དུུ་  བརྟག་དཔྱད་		

ཉེེེན་རྟོོོག་པས་  ལམ་ཆེེ	ན་དུུ་  ལྟ་སྲུུང་		

རིིི་མོོོ་བས་  རིི་མོོོ་ཁང་དུུ་  ཞིིིབ་འབྲིིི་		

དགེེེ་རྒན་གྱིིས་  འཛིིིན་གྲྭ་རུུ་  ནོོར་བཅོོ	ས་		

སྨན་ཞབས་པས་  སྨན་ཁང་དུུ་  སྨན་བཅོོོ	ས་		

སློོོབ་ཕྲུུག་གིིིས་  འཛིིིན་གྲྭ་རུུ་ 	སློོབ་སྦྱོོང་		

ཨ་མས་  ཁྱིིིམ་དུ་  ནང་ལས་		



3636

སྦྱོང་ཚན་བཅུ་གསུམ་པ་ 

རིི་བོོོང་དང་རུས་སྦལ་གྱིིས་གླེེང་མོོོལ་

ཀ༽	རང་གིིས་བསམ་ཚོད་བཞིིནབརྗོོད་པ་དེེའིིི་མཇུག་བྲིིས་

  ཀྭ་ཡེ་	གྲོོགས་པོོ་རུས་སྦལ་ལགས་	ཁམས་བཟང་	འདི་འདྲའིིི་སྔ་པོོོར་གང་དུ་ཕེབས་སམ་

     ཁམས་བཟང་	རིི་བོོོང་ལགས་	ང་ནིི་གཟུགས་པོོའིིི་འཕྲོོོད་བསྟེེན་ཕྱིིར་ལུུས་རྩལ་སྦྱང་དུ་འགྲོོ་དགོོོས་



37

གྲོགས་པོོ་རུས་སྦལ་ལགས་	ཧ་ཅང་ཡག་པོོ་རེེེད་	ཞོོོགས་པར་

ལུས་རྩལ་རྩེ་རྒྱུའིི་གོོོམས་གཤིིས་དེེེ་ཡག་པོོོ་ཞེེེ་དྲག་རེེད་

དངོས་གནས་རེེད་ལགས་	ཞོོགས་པ་སྔ་པོོར་ལུས་རྩལ་རྩེས་

ན་ཉིིན་གང་རིིག་པ་གསལ་ཞིིང་ཁམས་དྭངས་པ་འདུག་

ལགས་རེེད་	བྱས་ན་སང་ཉིིན་ནས་བཟུང་		ང་ཡང་ཞོོགས་པ་སྔ་

པོོར་ལངས་ནས་ལུས་རྩལ་སྦྱང་དུ་འགྲོོ་རྒྱུུ་ཡིིིན་

                 

གྲོགས་པོོ་རིིི་བོོོང་ལགས་		ཏག་ཏག་རེད་	སང་ཞོོགས་ནས་སྔ་

པོོར་ཕེེབས་དང་ངེེད་གཉིིས་མཉམ་དུ་ལུས་རྩལ་སྦྱང་དུ་འགྲོོ་

ལགས་སོོ་		ཐུགས་རྗེེ་ཆེེ	་རིིི་བོོོང་ལགས་		ག་ལེར་ཕེེབས་
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ཁ༽	གཏམ་གླེེང་ཆ་ཚང་བར་བཟོས་

གྲོགས་པོོོ་མ་ཧེེ་ལགས་			

སྐུ་ཁམས་བཟང་གཡག་ལགས་			
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སྦྱོང་ཚན་བཅུ་བཞི་པ་ 

ཀ༽	རིི་མོོོར་བལྟས་ནས་ལྡོོག་ཕྱོོགས་ཀྱིིི་བརྗོོོད་པ་བྲིིས་

དཔེེར་ན་			ང་ཡིི་ལྕགས་སྨྱུུག་རིིང་པོོོ་ཡོོོད་											ཁོོ་ཡིིི་ཞ་སྨྱུག་ཐུུང་ཐུུང་རེེད་	

             

                    

གསར་པ་		 								རྙིང་པ་		



4040

                      

		མང་		 										ཉུང་		

                          

		ཆེ་		 										ཆུང་		

                  

			སྟེང་		 									འོག་		

ཁ༽	ལྡོོག་ཕྱོོགས་གང་ཡིིན་བར་སྟོོང་ནང་སྐོོོངས་

༡	ཚེེ	་རིིིང་གིིི་ཞྭ་མོོོ་ནག་པོོ་རེེད་		བློོོ་བཟང་གིི་ཞྭ་མོོོ་		 		རེེད་
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༢	རླངས་འཁོོར་དལ་པོོ་ཡོོོད་ཀྱང་གནམ་གྲུ་ཧ་ཅང་		 		ཡོོད་

༣	དགུན་དུས་སུུ་གནམ་གཤིིས་གྲང་མོོ་ཡོོོད་ཀྱང་དབྱར་ཁར་		 		ཡོོད་

༤	བཀྲ་ཤིིས་རྒྱགས་པ་ཡིིན་ལ་བསྟན་འཛིིན་		 		ཡིིན་

༥	ཐུུར་དུ་འགྲོོ་བ་ལས་		 		དུ་འགྲོོ་རྒྱུ་ཁག་པོོ་འདུག་

ག༽		རིིི་མོོོ་གཉིིིས་ཀྱིིི་མིིི་འདྲ་བའིིི་ཁྱད་པར་ཚོོོ	ལ་
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སྦྱོང་ཚན་བཅོ་ལྔ་པ་ 

ཀ༽		རིི་མོོོར་བལྟས་ནས་བརྗོོོད་པ་བཟོོོས་

དཔེེར་ན་		སྟག་གི་སྔོོོན་ལ་གླང་ཆེེ	ན་དང་		རྗེེས་སུུ་སྦྲུུལ་འདུུག་

༡)			སྦྲུུལ་གྱིི་				

༢)			ཤྭ་བའིི་				
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༣)			སྤྲེེའུུ་ཡིིི་				

༤)			གླང་ཆེེ	ན་				

ཁ༽		པར་རིིིས་དང་འབྲེེལ་བའིིི་བྱ་ཚིིིག་རྣམས་ལ་བརྗོོད་པ་བཟོོོས་

༡)		ཤར་བ་				   

༢)		ངུུ་བ་				   

༣)		བྲིིས་པ་				   

༤)		སྣོོམ་པ་				   

༥)		འགྱེེལ་བ་				   
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ག༽		པར་རིིས་ལ་འགྲེེལ་བཤད་ཐུུང་ངུ་ཞིིག་བྲིིས་
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ངའིི་རྐང་འཁོོར་

ང་ལ་རྐང་འཁོོར་ཞིིག་ཡོོོད་		དེེ་ནིིི་གསར་པ་གསར་རྐྱང་ཡིིན་			རྐང་འཁོོར་དེེ་ནིིི་ངའིིི་སྐྱེེེས་སྐར་ལ་པཱ་ལགས་ཀྱིིས་ལག་

རྟགས་སུུ་གནང་བ་རེེད་		ད་དུུང་པཱ་ལགས་ཀྱིིས་ངའིིི་རྐང་འཁོོར་འཇོོག་སའིི་ཁང་མིིག་ཆུང་ཆུང་ཞིིག་ཀྱང་བཟོོས་གནང་སོོང་བས་		

ང་ཧ་ཅང་དགའ་པོོ་བྱུང་		ངས་ཁྲོོམ་དཀྱིིལ་དང་མོོ་ཊའིིི་ལམ་ཁ་བཅས་ལ་རྐང་འཁོོར་གཏོོང་གིི་མེེེད་		དེེ་ནིིི་ཧ་ཅང་གིི་ཉེེན་

ཁ་ཆེེ	་བའིིི་ས་ཆ་རེེད་

གོོོང་གིིི་རྩོོོམ་ཐུུང་ལ་དཔེེ་བལྟས་ནས་རྩེེད་ཆས་ཤིིིག་གིིི་སྐོོོར་བྲིིིས་
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སྦྱོང་ཚན་བཅུ་དྲུག་པ་ 

ཀ༽	ཕལ་སྐད་དང་ཞེེ་ཚིིིག་

དཔེེེར་ན་				ངའིི་མིིིག་=	ཁོོང་གིིི་སྤྱན་

ངའིི་ཞྭ་མོོ་=	ཁོོང་གིི་	 	 བདག་གིི་	 =ཁོོང་གིི་ཕྱག་

ཕྲན་གྱིི་གྱོོོན་ཆས་=	ཨ་ཞང་ལགས་ཀྱིི་	 	 ཁོོོ་བོོོའིིི་	 =	སྲུ་མོོོ་ལགས་ཀྱིི་ཤངས་

ཁོོོ་མོོོའིིི་སོོོ་=ཁོོང་གིིི་	 	 གུུས་པའིི་	 =ཨ་མ་ལགས་ཀྱིིི་ལྗགས་
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ཁ༽	འགྲིིག་ནོོར་གྱིིི་རྟགས་རྒྱོོབས་

༡	ཨ་མའིི་སོོོ་ལ་ཞབས་ཟེེར་	 (					)	 ༢	མགོོ་ཡིི་ཞེེེ་ས་དབུུ་རེེད་	 (					)

༣	ཁ་ཡིི་ཞེེ་ས་ཞལ་རེེེད་	 (					)	 ༤	ལྕེེ་ཡིིི་ཞེེེ་ས་ཤངས་རེེད་	 (					)

༥	རྣ་རྒྱན་གྱིིི་ཞེེ་ས་སྙན་མཆོོ	ག་རེེད་	(					)	 ༦	སྤྱན་ཆབ་ཟེེར་ན་མིིག་ཆུ་རེེད་	(					)

ག༽	ཕལ་ཚིིག་རྣམས་ཀྱིི་མདུན་དུ་ཞེེ་ཚིིིག་གསོོོལ་དང་		བཞེེས་བྲིིས་ཏེེ་ཀློོོགས་

	དཔེེེར་ན			གསོོལ་ཇ་																				བཞེེས་འབྲས་

 	རྩམ་																		 	ཐུུག་

  	ཞོོ་																		 	མོོག་

 	མར་																			 	བག་
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སྦྱོང་ཚན་བཅུ་བདུན་པ་ 

ཀ༽		ཚིིིག་གིི་ལྷུུ་སྒྲིིགས་

ཤོོོག་བྱ་ནིི་ འགྱིིག་གིིིས་

ཤོོོག་བུུས་

ཤེེེལ་གྱིིིས་

བཟོོོས་

ཤེེེལ་རིིིལ་ནིིི་

པོོོ་ལོོོ་ནིིི་

ལྒང་ཕུུག་ནིིི་
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ཁ༽	ཡིི་གེེེའིིི་ནང་དོོོན་གང་ཡིིིན་པར་རིིིས་འོོོག་ལ་བྲིིས་

༡)		ལག་སྤོོོལ་རྩེེ་བ་

༢)		ཐག་མཆོོོ	ང་རྩེེེ་བ་

༣) 	འཕར་མཆོོོ	ང་རྒྱག་པ་
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ག༽		མཐུུན་སྦྱོོོར་གྱིིིས་

༡)		 																												ལྒང་ཕུག་འཛིིན་པ་

༢)		 																												བྱ་སྒྲོོ་རྩེེེ་བ་

༣)		 																											ཤོོོག་བྱ་གཏོོོང་བ་

༤)		 																										རྩིིིག་པ་རྩིིག་པ་

༥)		 																											ཨ་ལད་པད་ཀོོ་རྩེེེ་བ་
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སྦྱོང་ཚན་བཅོ་བརྒྱད་པ་ 

ཀ༽		འདེེམས་སྐོོོང་བྱེེེད་དགོོོས་

༡	ཉིིན་ཞིིག་		 			ཞིིག་ཆུ་ཡིི་ནང་ལྷུང་བ་རེེད་		(	གྲོོོག་མ་	/	སྐྱ་ཀ་	/	རྔོོོན་པ་	)

༢			 		ལམ་སང་ལོོ་མ་ཞིིག་ཆུའིི་ནང་དུ་འཕངས་་		(				རྔོོན་པས་	/	སྐྱ་ཀས་/	གྲོོོག་མས་)

༣		 		ལོོ་མར་འཐམས་ནས་ཆུ་ཁར་ཐོོན་པ་རེེད་		(	རྔོོན་པས་		/	སྐྱ་ཀས་	/	གྲོོོག་མས་)

༤	རྔོོན་པ་ཞིིག་གིིས་སྐྱ་ཀ་ལ་		 		འཕེེན་གྲབས་བྱས་པ་རེེད་		(		རྡོོ་	/		མེེ་མདའ་	/		གྲིི་)

༥	རྔོོན་པའིི་ཉྭ་རིིལ་ལ་གྲོོག་མས་		 		ཤུགས་ཆེེ	ན་པོོོ་བཏབ་	(	ཁབ་		/				སོོ་/			གྲིི་)
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ཁ༽		རིིི་མོོོ་གཉིིིས་ཀྱིིི་མིིི་འདྲ་བའིིི་ཁྱད་པར་ཚོོོ	ལ་

             

ག༽		གཤམ་གསལ་ལྟར་མིང་སྦྱར་ཏེ་ཡང་ཡང་ཀློགས་

ང་ཚོའིིི་

རྒན་

ལགས་ནི་གཤིིིས་ཀ་འཇམ་པོ་ཡོོདོོོ་

ཨ་མ་

ཨ་ཕ་

ཨ་ཞང་

ཨ་ཁུ་
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སྤོ་བོོ་	 ཨ་ནེེ་	 ཆོས་གྲོོོགས་	 དགེ་བཤེེས་

རྨོ་མོོ་	 གཅུང་པོ་	 སྐུ་ཞབས་	 ཅོ་ཅོོ	་

གཅེན་པོོ་	 གཅུང་མོ་	 སྐུ་ངོ་	 ཨ་ཅག་

གཅེན་མོོ་	 གྲོགས་མོོ་	 སློབ་སྤྱིི་	 གད་པ་

སྲུ་མོ་	 གྲོགས་པོོ་	 དགེ་ཆེེ	་	 མ་བྱན་

ལྡུམ་རའིི་མེེེ་ཏོོོག་

      

མེེ་ཏོོོག་ལྡུམ་རའིི་ནང་ལ་།	 མེེ་ཏོོོག་འདྲ་མིིན་སྣ་ཚོོ	གས་།
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མེེ་ཏོོོག་ཚང་མའིི་ནང་ནས་།	 རྒྱ་སེེ་མེེེ་ཏོོོག་མཛེེས་པ་།

དགོོངས་དག་ལ་ནིི་དགོོོངས་དག་།	 ཐག་འཁྱུུད་མེེ་ཏོོོག་དགོོོངས་དག་།

དགོོོངས་དག་ལ་ནིི་དགོོོངས་དག་།	 ཉིི་མ་མེེེ་ཏོོོག་དགོོོངས་དག་།

ཁྱེེད་ཚོོོ	་མཛེེས་ཤིིིང་མཛེེས་ཀྱང་།	 ང་རང་དགའ་སའིི་མེེ་ཏོོོག་།

བཞད་པ་མིིག་ལ་མཛེེས་པའིི་།	 རྒྱ་སེེ་མེེ་ཏོོོག་དཀར་དམར་།

རྒྱ་སེེ་མེེ་ཏོོོག་ཟིིང་སྐྱ་།	 མཐོོང་བས་ཡིིིད་དབང་ཕྲོོོགས་བྱུུང་།

ཚོོ	ན་མདོོོག་སྣ་ཚོོ	གས་ཡོོོད་པ་།	 རྒྱ་སེེ་མེེ་ཏོོོག་རེེད་འདུག་།

དགོོངས་དག་ལ་ནིི་དགོོོངས་དག་།	 སྤང་རྒྱན་མེེ་ཏོོོག་དགོོངས་དག་།

དགོོངས་དག་ལ་ནིི་དགོོོངས་དག་།	 སེེར་ཆེེ	ན་མེེ་ཏོོོག་དགོོོངས་དག་

མེེ་ཏོོོག་ཁྱོོོད་ཚོོོ	་མཛེེས་ཀྱང་།	 རྒྱ་སེེ་འདྲ་བ་མིི་འདུག་།

དཀར་དམར་ཟིིང་སྐྱའིིི་རྒྱ་སེེས་།	 ང་ཡིི་ཡིིིད་དབང་འཕྲོོག་སོོོང་།
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སྦྱོང་ཚན་བཅུ་དགུ་པ་ 

ཀ༽		ཁོོོ་ཚོོོ	ས་ག་རེེ་བྱེེེད་ཀྱིིི་འདུུག་			འབྲིི་དེེེབ་ཏུུ་བྲིིིས་
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ཁ༽		རིིི་མོོོར་བལྟས་ནས་རང་གིིས་གང་མཐོོང་བ་དང་གང་ཤེེས་པ་རྣམས་བྲིས་

ཨ་མ་སྒྲོོལ་མ་

ཁོ་ཚོོོ	ས་ག་རེེ་བྱེེེད་ཀྱིིི་འདུག་

བུ་མོོ་གངས་སྒྲོོོན་བུ་དོན་གྲུུབ་

བུ་ཚེེ	་རིིིང་
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བོད་མིའི་གཤིས་སྤྱོད་བཟང་པོ་

༧གོང་ས་མཆོག་གིི་བཀའ་སློོབ་

ང་ཚོོོ	་བོོོད་མིིི་རིིིགས་ལ་རང་བཞིིིན་གྱིིིས་སྤྱོོོད་ལམ་དང་གཤིིིས་ཀ་བཟང་པོོོ་ཞིིིག་ཡོོོད་པ་རེེེད་		དེེེ་འདྲའིིི་གཤིིིས་སྤྱོོོད་བཟང་པོོོ་དེེེ་ང་

ཚོོོ	ས་ངོོོས་འཛིིིན་ཐུུབ་པ་ཞིིིག་དང༌		ངོོོས་འཛིིིན་ཐུུབ་པའིིི་ཐོོོག་ནས་བདག་གཅེེེ	ས་བྱེེེད་རྒྱུུ་དེེ་གལ་ཆེེེ	ན་པོོོ་རེེེད་		བོོོད་མིིིའིིི་སྤྱིིི་

ཚོོོ	གས་ནང་བདེེེ་སྐྱིིིད་ཡོོོང་བ་ལ་གཤིིིས་སྤྱོོོད་བཟང་པོོོ་ངེེེས་པར་དུུ་དགོོོས་མཁོོོ་ཡོོོད་

ཀ༽		འོོོག་གིིི་དྲིིི་བ་རྣམས་ལ་ལན་བྲིིིས་

༡.		ང་ཚོོོ	་བོོོད་མིིི་ཚོོོ	ར་རང་བཞིིིན་གྱིིིས་གང་ཡོོོད་དམ་

ལན་	
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༢.		གཤིིིས་སྤྱོོོད་བཟང་པོོོ་དེེེ་ངོོོས་འཛིིིན་ཐུུབ་པའིིི་ཐོོོག་ནས་གང་བྱེེེད་དགོོོས་སམ་

ལན་	

༣.		བོོོད་མིིིའིིི་སྤྱིིི་ཚོོོ	གས་ནང་བདེེེ་སྐྱིིིད་ཡོོོང་བ་ལ་གང་ཞིིིག་དགོོོས་སམ་

ལན་	

ཁ༽		གཤམ་གྱིིི་ཚིིིག་རྣམས་བར་སྟོོོང་ནང་དགང་དགོོོས་

བདག་གཅེེེ	ས་								ངོོོས་འཛིིིན་								དགོོོས་མཁོོོ་								གཤིིིས་སྤྱོོོད་										གཤིིིས་ཀ་

ང་ཚོོོ	་བོོོད་མིིི་རིིིགས་ལ་རང་བཞིིིན་གྱིིིས་སྤྱོོོད་ལམ་དང་  བཟང་པོོོ་ཞིིིག་ཡོོོད་པ་རེེེད༌་		དེེེ་འདྲའིིི་གཤིིིས་སྤྱོོོད་

བཟང་པོོོ་དེེེ་ང་ཚོོོ	ས་  ཐུུབ་པ་ཞིིིག་དང༌་		ངོོོས་འཛིིིན་ཐུུབ་པའིིི་ཐོོོག་ནས་  བྱེེེད་རྒྱུུ་དེེ་

གལ་ཆེེེ	ན་པོོོ་རེེེད༌་		བོོོད་མིིིའིིི་སྤྱིིི་ཚོོོ	གས་ནང་བདེེེ་སྐྱིིིད་ཡོོོང་བ་ལ་  བཟང་པོོོ་ངེེེས་པར་དུུ་  

ཡོོོད་
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ག༽		མིིང་ཚིིིག་རྣམས་ལ་ཚིིིག་སྒྲུུབ་བཟོོོས་

སྤྱོོོད་ལམ་		

གཤིིིས་ཀ་		

བཟང་པོོོ་		

ངོོོས་འཛིིིན་		

བདག་གཅེེེ	ས་		

བདེེེ་སྐྱིིིད་		


