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ཁ༽   འོག་གི་རི་མོའི་ནང་ལན་བྲིས་

༡.  ངའིིི་བཟོོོ་ལྟ་ནིིི་གྲུུ་བཞིིི་ནར་མོོོ་ཡིིིན་

ངའིིི་སྟེེེང་ལ་དེེེབ་དང་ཅ་ལག་མང་པོོོ་འཇོོོག་གིིི་ཡོོོད་

ང་ལ་རྐང་པ་བཞིིི་ཡོོོད་

དེེེས་ན་  ང་སུུ་རེེེད་དམ་    
 

  

༢. ང་ལ་གཤོོོག་པ་ཆུུང་ཆུུང་གཉིིིས་ཡོོོད་

གཤོོོག་པ་དེེེ་གཉིིིས་ཧ་ཅང་སྙིིིང་རྗེེེ་མོོོ་ཡོོོད་

དབྱར་དུུས་ཞིིིང་ཁའིིི་ནང་འཕུུར་རྒྱུུ་དགའ་པོོོ་ཡོོོད་

དེེེས་ན་  ང་སུུ་རེེེད་དམ་   
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༣.  

དེེེས་ན་  ང་སུུ་རེེེད་དམ་   
 

  རླུང་རེེེད་

ག༽  ཨང་གྲངས་གང་འོས་རེ་བདམས་ཏེ་བར་སྟོང་ནང་རྒྱོངས་

  


 

 




༡. ཨང་གྲངས་  དང་  མཐུུད་ན་ཟུུར་གསུུམ་མ་ཆགས་

༢.  ཨང་གྲངས་  དང་  མཐུུད་ན་ཀ་ཟླུམ་ཆགས་

༣.  ཨང་གྲངས་  དང་  མཐུུད་ན་སྒོོོར་སྒོོོར་ཆགས་
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ང༽  མིང་རྣམས་ཀྱི་དག་ཆ་ནོར་བཅོས་གྱིས་

༡.  གྲོོོགས་མ་        ༢.  རྦལ་པ་       ༣.  དགྲ་སྙན་       

                   

༤.  འཛིིིན་ཁངས་     ༥.  ཁོོོར་གཡུུགས་

           

      
ཁྱེད་ཀྱིས་ཁོང་ལ་རོགས་པ་ཞིག་གྱིས་
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ཅ༽ མིང་ཚིག་རྣམས་མཐུན་སྦྱོར་གྱིས་

སོོོང་

སྐེེེ་དཀྲིིིས་

པད་ཚལ་

ཉིིི་གདུུགས་

ཁ་བཏགས་

སྔས་ཤུུབས་

སྐེེེ་རྒྱན་

པར་ཆས་

ཁྱེེེར་

མཆོོོ ད་

ཉོོོས་

གནང་

གྱོོོན་

བླངས་

ཞིིིག་
ཨ་མ་

ལགས་ཀྱིིས་

དམར་པོོོ་

ལྗང་ཁུུ་

སེེེར་པོོོ་

མུུ་མེེེན་

སྔོོོན་པོོོ་

དཀར་པོོོ་

ནག་པོོོ་

དཔེེེར་ན་  ཨ་མ་ལགས་ཀྱིིིས་སྐེེེ་དཀྲིིིས་དམར་པོོོ་ཞིིིག་ཁྱེེེར་སོོོང་  ལྟ་བུུའོོོ་
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  བུས་ཕ་བརྡུང་  ཕ་སྡུག་སྐད་ཤོར་བ་དེ་གང་ཡིན་ནམ་

གབ་ལན་ཤོོོག་གྲངས་མཐའ་མ་ནས་ཚོོོ ལ་

   འོག་གི་རི་མོ་གཉིས་ལ་ཁྱད་པར་མི་འདྲ་བ་ག་ཚོད་་ཡོད་པ་

རྣམས་ཚོལ་
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སྦྱོང་ཚན་གཉིས་པ་ 

ཀ༽  ལན་བདམས་ཏེ་འགྲིག་པ་ལ་ཚོན་ཐོངས་

༡.  གྲུུབ་ཐོོོབ་ཀྱིིིས་གཡས་གཡོོོན་དུུ་བལྟས་ནས་གང་མཐོོོང་བ་རེེེད་དམ་

.  གསོོོམ་སྡོོོང་མཐོོོང་བ་རེེེད་  

.  བྱིིིའུུ་མཐོོོང་བ་རེེེད་  

.  ར་མཐོོོང་བ་རེེེད་  
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༢.  ཁྱེེེད་ཀྱིིི་འདོོོད་པ་བཞིིིན་བསྒྲུུབ་རྒྱུུ་ཡིིིན་ཞེེེས་སུུས་སུུ་ལ་བཤད་པ་རེེེད་དམ་

.  གྲུུབ་ཐོོོབ་ཀྱིིིས་གསོོོམ་སྡོོོང་ལ་བཤད་པ་རེེེད་  

.  གསོོོམ་སྡོོོང་གིིིས་གྲུུབ་ཐོོོབ་ལ་བཤད་པ་རེེེད་  

.  གྲུུབ་ཐོོོབ་ཀྱིིིས་རྐུུན་མ་རྣམས་ལ་བཤད་པ་རེེེད་  

ཁ༽  བར་སྟོང་སྐོངས་

༡.  ཆེེེ ་བས་གྲུུབ་ཐོོོབ་ཀྱིིིས་  འོོོག་ཏུུ་ཆར་གཡོོོལ་བྱས་

༢.  བྱིིིའུུ་ཚང་བཟོོོ་མིིི་ཐུུབ་པས་གསོོོོོོམ་སྡོོོང་ཁོོོ་སེེེམས་  བ་རེེེད་

༣. ཅུུང་མ་འགོོོར་བར་མིིི་ཚོོོ ས་གསེེེར་གྱིིི་ལོོོ་མ་རྣམས་  བ་རེེེད་

༤.   ཆེེེ ན་པོོོ་བརྒྱབ་ནས་ཤེེེལ་གྱིིི་ལོོོ་མ་ཆ་ཚང་བཅགས་པ་

རེེེད་
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ག༽ བརྗོད་པ་དཀྲུགས་པ་རྣམས་གོ་རིམ་སྒྲིགས་

༡.  ཆར་པ་  /  དུུ་  /  ལམ་བར་  /  བབས་ 

༢.  གབ་ས་  /  ཞིིིག་  /  གཡས་གཡོོོན་  /   ཡོོོད་  /  དུུ་

༣.  ཞིིིག་  /  གསོོོམ་སྡོོོང་  /  མཐོོོང་  /  ཡིིིད་དུུ་  /  འོོོང་བའིིི་

 

༤.  ཆར་པས་  /  བངས་  /   ཁོོོ་རང་  /  མེེེད་པ་  /   རེེེད་

 

༥.  གསོོོམ་སྡོོོང་  /  ཆར་གཡོོོལ་  /   འོོོག་ཏུུ་  /  བྱས་

 

༦.  ཕན་ཐོོོགས་  / ཐུུགས་རྗེེེ་  / གནང་བར་  /  ཆེེེ ་  /  ང་ལ་

 

༧.  བསྒྲུུབ་རྒྱུུ་  /  འདོོོད་པ་  /   ཁྱེེེད་ཀྱིིི་  /  བཞིིིན་  /  ཡིིིན་
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༨.  གསོོོམ་སྡོོོང་  /  ཁབ་ལྟར་  /   གིིི་  /  ལོོོ་མ་  /   ཡོོོད་

 

༩.  ལོོོ་མ་  /  ཡོོོང་ནས་  /  ཆ་ཚང་  /  ར་ཞིིིག་  /  བཟས་

 

༡༠.  གསེེེར་དུུ་  /   ལོོོ་མ་  /  ཚང་མ་  /  གྱུུར་

 

༡༡.  སྐྱིིིད་པོོོ་  /  གཏན་ནས་  /   དེེེ་འདྲ་  /  མ་མྱོོོང་  /  བྱུུང་

 

༡༢.  ཤེེེལ་གྱིིི་  /  ཆག་  /  ཆ་ཚང་  /   ལོོོ་མ་
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 རི་མོ་གཉིས་ལ་ཁྱད་པར་མི་འདྲ་བ་ག་ཚོད་་ཡོད་པ་རྣམས་ཚོལ་

         

   བྲག་ཕུག་ཅིག་གི་ནང་དུ་ཨ་ནེ་ཞིག་གིས་ཞབས་བྲོ་

འཁྲབ་པ་དེ་གང་ཡིན་ནམ་

གབ་ལན་ཤོོོག་གྲངས་མཐའ་མ་ནས་ཚོོོ ལ་
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ཁྱེད་ཀྱིས་ཁོང་ལ་རོགས་པ་ཞིག་གྱིས་
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སྦྱོང་ཚན་གསུམ་པ་ 

ཀ༽ རི་མོའི་ནང་དོན་གྱི་མིང་ཚིག་ཚོལ་

གྲོོོ་

བྲོོོ་

དྲོོོ་

བྲིིི་

དྲིིི་

གྲིིི་
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རྔ་

སྔ་

ལྔ་

སྒོོོོོོ་

བགོོོ་

འགོོོ་

ཁ༽  མཐུན་སྦྱོར་བྱས་ནས་ཚིག་སྒྲུབ་བྲིས་

ཁོོོང་གིིིས་
བདག་གིིིས་

བྲོོོ་རར་
ཕོོོ་བ་
སྐྲ་
ཁ་ལག་

ཉར་
འཁྲབ་
བཞར་
འཐག་

སོོོང་
པ་ཡིིིན་

གར་
པོོོ་
ཞིིིབ་
སྐྲ་

བྲོོོ་
དྲོོོ་
གྲིིིས་
གྲོོོ་
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ག༽ བར་སྟོང་ནང་སྒྲ་མཐུན་ཐ་སྙད་གང་རན་པ་དེ་བྲིས་

༡. སྤོོོས་ཀྱིིི་  མ་སྣ་ལ་ཞིིིམ་

      
དྲིིི་     /     བྲིིི་

༢. རྟ་རྒྱུུག་གཏོོོང་མཁན་གྱིིིས་རྟ་ཡིིི་སྒལ་པར་རྟ་  བརྒྱབ་

      
རྒ་    /    སྒ་    /    ལྒ་
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༣.  སློོོབ་སྦྱོོོང་ལ་  ཏུུ་བརྩོོོན་འགྲུུས་གྱིིས་

      
རྟག་     /     ལྟག་

༤.  དགོོོན་པའིིི་ནང་དུུ་  མང་པོོོ་འདུུག་

    
རྐུུ་    /    སྐུུ་  /    ལྐུུ་

༥.  དབྱར་ཁར་ཉིིི་མ་  པོོོ་ཡོོོད་

    
གྲོོོ་     /     དྲོོོ་

༦.  ༧གོོོང་ས་མཆོོོ ག་གིིིས་  སློོོབ་གནང་སོོོང་

     
རྐ་    /    བཀའ་    /    དཀའ་

༧.  བཀྲིིིས་དང་མིིིག་དམར་གཉིིིས་ནས་རྔན་པ་  བཤའ་

ཏག་ཏག་བརྒྱབ་སོོོང་
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    སྒོོོ་    /    བགོོོ་    /    མགོོོ་

 ༨.  རྒྱལ་གླུ་གཏོོོང་སྐབས་  བརྡུངས་ན་སྙན་པོོོ་ཡོོོད་

    
ལྔ་    /    སྔ་    /    རྔ་

 

   འོག་གི་རི་མོ་གཉིས་ལ་ཁྱད་པར་མི་འདྲ་བ་ག་ཚོད་་ཡོད་པ་

རྣམས་ཚོལ་
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  རྐང་པས་ཁ་ཟས་ཟ་  ལུུས་པོོོས་སེེེམས་ཅན་གསོོོ་ཞེེེས་

པ་དེེེ་གང་ཡིིིན་ནམ་

གབ་ལན་ཤོོོག་གྲངས་མཐའ་མ་ནས་ཚོོོ ལ་

      
ཁྱེད་ཀྱིས་ཁོང་ལ་རོགས་པ་ཞིག་གྱིས་
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སྦྱོང་ཚན་བཞི་པ་ 

ཀ༽   དྲི་བའི་ལན་འགྲིག་པར་ཚོན་ཐོངས་

 ༡.  འཇམ་པོོོའིིི་ལྡོོོག་ཕྱོོོགས་

  
སྙིིིང་རྗེེེ་མོོོ་

   
རྩུུབ་པོོོ་

   རིིིང་པོོོ་

 ༢.  ཕན་པའིིི་ལྡོོོག་ཕྱོོགས་

 
གནོོོད་པ་

    
ཡག་པོོོ་

    
དྲང་པོོོ་

21



 ༣.  ནོོོར་བའིིི་ལྡོོོག་ཕྱོོོགས་

 
གཅིིིག་པ་

    
ནོོོར་བཅོོོ ས་

   
འགྲིིིག་པ་

 ༤.  དྲོོོ་པོོོའིིི་ལྡོོོག་ཕྱོོོགས་

གྲང་མོོོ་
           ཚ་པོོོ་          བསིིིལ་པོོོ་

 ༥.  གསར་པའིིི་ལྡོོོག་ཕྱོོོགས་

རྙིིིང་པ་
        

མང་པོོོ་
        སྙིིིང་རྗེེེ་མོོོ་

ཁ༽  མཚོ་གླང་གི་གྲོད་ཁོག་སྟེང་དུ་ཡོད་པའི་མིང་གི་ལྡོག་ཕྱོགས་

བཙལ་ཏེ་ལོ་མའི་ནང་བྲིས་
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མཐོོོ་     རང་     ཕར་

བཟང་   མགྱོོོགས་   ཐག་ཉེེེ་

༡      དམའ་     ༢      ངན་

༣      ཚུུར་    ༤  གཞན་    

༥      ཐག་རིིིང་་  ༦    དལ་
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ག༽  དཔེ་བསྟན་པ་བཞིན་བྲིས་

   
 ཉ་འདིིི་ཁྱིིི་དེེེ་ལས་ཆུུང་  ཁྱིིི་འདིིི་ཉ་དེེེ་ལས་ཆེེེ ་
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དཔེ་བསྟན་པ་བཞིན་ལྡོག་ཕྱོགས་ཀྱི་ཚིག་རྣམས་ལ་སྒོར་རྟགས་རྒྱོབ་

        

རིིིང་ སྐམ་ ཆུུང་

ཐུུང་ ཆེེེ ་ རློོོན་

དལ་ མགྱོོོགས་ སྐྱིིིད་

དབུུལ་ བཟང་ སྡུག་

ཕྱུུག་ ངན་ མང་

ཡིིིན་ སླ་ ཉུུང་

དཀའ་ མིིིན་
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གཟུགས་མེད་བུ་མོ་སྔོ་འཕེལ་མ་  སོང་ན་རི་ལུང་འུར་

གྱིས་གང་བ་དེ་གང་ཡིན་ནམ་

གབ་ལན་ཤོོོག་གྲངས་མཐའ་མ་ནས་ཚོོོ ལ་

   འོག་གི་རི་མོ་གཉིས་ལ་ཁྱད་པར་མི་འདྲ་བ་ག་ཚོད་་ཡོད་པ་

རྣམས་ཚོལ་
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སྦྱོང་ཚན་ལྔ་པ་ 

ཀ༽  ཚིག་དཀྲུགས་པ་རྣམས་བསྒྲིགས་ནས་བརྗོད་པ་བཟོས་

༡.  སུུ་  /  ཁང་པའིིི་  /  བཞུུགས་  /  ནང་དུུ་  /  འདུུག་ 

 

༢.  འདིིི་  / གསར་པ་  / བརྙན་འཕྲིིིན་  /  ཉོོོས་ /  སོོོང་ /  སུུས་

 

༣.  གང་འདྲ་  /   རིིི་བོོོང་  /  ཨ་མཆོོོ ག་  /   གིིི་  /  འདུུག
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ཁ༽  གཤམ་གྱི་གཏམ་གླེང་གི་ལེ་ཚན་དེ་ཁ་སྐོངས་

   

            
ངའིིི་མིིིང་ལ་དབྱངས་སྒྲོོོན་ཟེེེར་གྱིིི་ཡོོོད་

ཁྱེེེད་ཀྱིིི་སློོོབ་གྲྭའིིི་མིིིང་ལ་གང་ཟེེེར་གྱིིི་ཡོོོད་དམ་
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ཁྱེེེད་ཀྱིིི་སློོོབ་ཚན་དགའ་ཤོོོས་གང་ཡིིིན་ནམ་

ག༽  རི་མོར་བལྟས་ནས་དྲི་བ་བཟོས་
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   འོག་གི་རི་མོ་གཉིས་ལ་ཁྱད་པར་མི་འདྲ་བ་ག་ཚོད་་ཡོད་པ་

རྣམས་ཚོལ་
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  བཙལ་བས་མ་རྙེེེད་ ཕྱིིི་ཉིིིན་ཞོོོགས་པར་སླེེེབས་པ་དེེེ་གང་

ཡིིིན་ནམ་

གབ་ལན་ཤོོོག་གྲངས་མཐའ་མ་ནས་ཚོོོ ལ་

      
ཁྱེད་ཀྱིས་ཁོང་ལ་རོགས་པ་ཞིག་གྱིས་
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ཞི་མིས་ཙི་ཙི་མགྲོན་དུ་བོས་པ་

ཐེེེངས་ཤིིིག་ཞིིི་མིིིས་ཙིིི་ཙིིི་རྣམས་མཐུུན་སྒྲིིིལ་གྱིིི་གསོོོལ་ཚིིིགས་ཤིིིག་

ལ་མགྲོོོན་འབོོོད་བྱས་  ཙིིི་ཙིིི་རྣམས་ཀྱིིིས་ཡིིིད་ཆེེེ ས་བྱས་ཏེེེ་ཞིིི་མིིིའིིི་

ཁྱིིིམ་དུུ་ཕྱིིིན་  ཞིིི་མིིིས་ཙིིི་ཙིིི་རྣམས་ལ་སྣེེེ་ལེེེན་གཟབ་རྒྱས་ཞུུས་པ་དང་

ཙིིི་ཙིིིར་བསྟོོོད་བསྔགས་ཀྱིིི་གཏམ་བཤད་བྱས་  ཞིིི་མིིིའིིི་གཏམ་བཤད་གྲུུབ་

རྗེེེས་ཙིིི་ཙིིིས་ཀྱང་ཞིིི་མིིིར་ཆེེེ ་བསྟོོོད་ཀྱིིི་གཏམ་བཤད་བྱས་  སྣེེེ་ལེེེན་དང་  

གཏམ་བཤད་ཀྱིིི་ལེེེའུུ་ཚར་རྗེེེས་ཙིིི་ཙིིི་རྣམས་ཀྱིིིས་ཞིིི་མིིིར་  དེེེ་རིིིང་གིིི་

ཞལ་ལག་གང་ཡིིིན་ནམ་  ཞེེེས་དྲིིིས་པར་ཞིིི་མིིིས་ཁྱོོོད་རང་ཚོོོ ་ངའིིི་ཁ་

ཟས་ཡིིིན་དགོོོས་བྱུུང༌  ཞེེེས་བཤད་དེེེ་ཙིིི་ཙིིི་རྣམས་བསད་ནས་ཟོོོས་

ཀ༽   དྲི་བ་རྣམས་ལ་ལན་བྲིས་

༡.  ཙིིི་ཙིིི་རྣམས་མཐུུན་སྒྲིིིལ་གྱིིི་གསོོོལ་ཚིིིགས་ལ་མགྲོོོན་འབོོོད་བྱེེེད་
32



མཁན་སུུ་ཡིིིན་ནམ་

ལན་ 

༢.  ཞིིི་མིིིའིིི་ཁྱིིིམ་དུུ་སུུ་ཕྱིིིན་པ་རེེེད་དམ་

ལན་ 

༣.  ཞིིི་མིིིས་ཙིིི་ཙིིི་རྣམས་ལ་གང་བྱས་སམ་

ལན་ 

༤.  སྣེེེ་ལེེེན་གཏམ་བཤད་ཀྱིིི་ལེེེའུུ་ཚར་རྗེེེས་ཞིིི་མིིིས་ཙིིི་ཙིིི་རྣམས་ལ་  

 གང་སྨྲས་སམ་

ལན་ 

ཁ༽  སྒྲུང་ནང་གི་མི་སྣ་བརེྗས་ཏེ་འབིྲ་དེབ་ཏུ་བིྲས་

33



སྦྱོང་ཚན་དྲུག་པ་ 

ཀ༽  འགྲིག་ནོར་གྱི་རྟགས་རྒྱོབ་

༡.  སྤྲིིིན་པས་ཉིིི་མ་ལ་ངས་ཁོོོའིིི་སྟོོོད་ཐུུང་འཕུུད་ཐུུབ་སོོོང་ཞེེེས་བཤད་

  

༢.  ཉིིི་མས་དབུུགས་ཁ་གང་བརྔུུབས་ནས་ཕུུ་ཧུུའུུ་... ཞེེེས་ཕུུ་བརྒྱབ་

  

༣.  སྤྲིིིན་པས་ཨ་ཙིིི་... འདིིི་འདྲའིིི་གནམ་གཤིིིས་ཁྱད་མཚར་བ་ལ་ཞེེེས་བཤད་
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༤.  ཉིིི་མས་མིིི་དེེེ་ཚ་བས་ཚིིིག་ནས་བཟོོོད་མ་ཐུུབ་པ་ཞིིིག་བཟོོོ་ཡིིི་

     ཡིིིན་ཞེེེས་བཤད་  

༥.  མིིི་དེེེས་ཨ་ཆུུ་ཆུུ་...འདིིི་འདྲའིིི་རླུང་གྲང་བ་ལ་ཞེེེས་སྟོོོད་ཐུུང་ལ་དམ་

     པོོོར་འཇུུས་  

ཁ༽  ཉི་མ་དང་རླུང་གི་ཕན་ཡོན་གཉིས་རེ་བྲིས་

    

ཉིིི་མ་

    རླུང་་
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ག༽  འོག་གི་རི་མོ་རྣམས་ཀྱི་མིང་ཕྲིས་
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  བཟུུང་ན་མཐེེེབ་གང་  བཏང་ན་རིིི་གང་ཞེེེས་པ་དེེེ་གང་ཡིིིན་ནམ་

གབ་ལན་ཤོོོག་གྲངས་མཐའ་མ་ནས་ཚོོོ ལ་
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   འོག་གི་རི་མོ་གཉིས་ལ་ཁྱད་པར་མི་འདྲ་བ་ག་ཚོད་་ཡོད་པ་

རྣམས་ཚོལ་
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སྦྱོང་ཚན་བདུན་པ་ 

ཀ༽ མིང་ཚིག་དང་བྱ་ཚིག་མཐུད་ནས་ཚིག་སྒྲུབ་གསུམ་རེ་བཟོས་

དཔེེེར་ན་

  

བུུ་མོོོས་སྒྲུུང་དེེེབ་ཀློོོག་གིིིན་འདུུག་

བུུ་མོོས་སྒྲུུང་དེེེབ་ཅིིིག་བརྩམས་

བུུ་མོོོས་ཡིིི་གེེེ་ཀློོོག་པ་

སྒྲུུང་དེེེབ་

ཀློོོག
་
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     འཁྲབ་ཞབས་བྲོོོ་

     

བཟོོོས་གཙང་མ་

    འཕུུར་

གནམ་
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རྐུུན་མ་ བཟུུང་

ཁ༽ བྱ་ཚིག་དང་མིང་ཚིག་དབྱེ་བ་ཕྱེས་ནས་རེའུ་མིག་ནང་སོ་སོར་བྲིས་

འགྲོོོ་    ལག་ཐོོོགས་ཁ་པར་    བསྐོོོར་    འཛིིིན་གྲྭ་    

འཁྲབ་   མེེེ་ཏོོོག    གཞུུས་      སྒྲིིིག་ཆས་

བྱ་ཚིིིག་ མིིིང་ཚིིིག་
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ག༽ པར་རིས་ལ་བལྟས་ནས་བརྗོད་པ་གང་ཤེས་བྲིས་
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ང༽  པར་རིས་ལ་བལྟས་ནས་ཚིག་དཀྲུགས་པ་རྣམས་ཀིྱ་གོ་རིམ་སིྒྲགས་
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མེེེ་ཏོོོག་ /  བླུགས་ /  ལ་ /  བུུ་མོོོས་ /  ཆུུ་

             

 
 

...

 
 

ཀྱིིིས་ /  བྲིིིས་ /  རྒན་ལགས་ /  ཡིིི་གེེེ་ /  ནག་པང་ /  དུུ་

 
 

 
 

ཤིིིང་ཏོོོག་ /  བཏོོོག་ /  བུུ་མོོོ་ /  དེེེས་

             
 

44



 
 

བུུ་ལ་ / ཀྱིིིས་ / ཨ་མ་ / བཀའ་བཀྱོོོན་ /  ལགས་ / གནང་

 
 

ཅ༽ གཤམ་གིྱ་རི་མོའི་གོ་རིམ་ལ་གཟིགས་ནས་སྒྲུང་ཐུང་ཞིག་བིྲས་

    

༡

༣

༢

༤
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ཁྱེད་ཀྱིས་ཁོང་ལ་རོགས་པ་ཞིག་གྱིས་
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  ཁ་ནས་འཐུངས་ཏེ་ཁ་ནས་གཏོང་བ་དེ་གང་ཡིན་ནམ་

གབ་ལན་ཤོོོག་གྲངས་མཐའ་མ་ནས་ཚོོོ ལ་

   འོག་གི་རི་མོ་གཉིས་ལ་ཁྱད་པར་མི་འདྲ་བ་ག་ཚོད་་ཡོད་པ་

རྣམས་ཚོལ་
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སྦྱོང་ཚན་བརྒྱད་པ་ 

ཀ༽  མཐུན་སྦྱོར་བྱེད་དགོས་

    

   ཞེེེ་ས་                      ཕལ་སྐད་

བཞེེེས་ཚལ་                    ཐུུག་པ་

གསོོོལ་ཞིིིབ་                      སིིི་པན་

བཞེེེས་ཐང་་                      རྩམ་པ་

ལྗགས་སྤོོོད་                    ཞོོོག་ཁོོོག

བཞེེེས་ཐུུག་                        ཐང་

བཞེེེས་ཞོོོག                        ཚལ་
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ཁ༽  བར་སྟོང་སྐོངས་

༡. གསོོོལ་ཞིིིབ་ནང་ལ་   བསྐྱོོན་ན་མཉེས་

གསོོོལ་མར་ ཞལ་ཏོོོག

༢. སྐུུ་ལས་ཁག་རྗེེེས་   མཆོོོ ད་ན་སྐུུ་ངལ་སེེེལ་

ཆབ་ ལྗགས་སྤོོོད་

༣. བཞེེེས་ཚལ་དང་   མཆོོོ ད་ན་མཉེེེས་པོོོ་ཡོོོད་

གསོོོལ་ཞོོོ་ བཞེེེས་འབྲས་

༤. ལོོོ་གསར་གྱིིི་སྐབས་སུུ་   མཆོོོ ད་ཀྱིིི་རེེེད་

མཆོོོ ད་ཆང་ བཞེེེས་ཐང་

༥.   ནིིི་བོོོད་ཀྱིིི་འབྲོོོག་པའིིི་ཞལ་ལག་ཅིིིག་ཡིིིན་

བཞེེེས་ཞོོོག་ བཞེེེས་ཐུུད་
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ག༽ བཞེས་མོག་དང་གསོལ་ཇ་མངར་མོ་བཟོ་རྒྱུར་རྒྱུ་ཆ་གང་དགོས་བར་

སྟོང་ནང་བྲིས་

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

བཞེེེས་མོོོག་

 

 

 
 

 
 

 

 

 

ཇ་མངར་མོོོ་
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ང༽  འགྲིག་ནོར་གྱི་རྟགས་རྒྱོབ་

༡.  ངས་ཞལ་ལག་མཆོོོ ད་བཞིིིན་ཡོོོད་ 

༢.  སློོོབ་སྤྱིིི་ལགས་ཀྱིིིས་བཀའ་སློོོབ་གནང་སོོོང་ 

༣. དགོོོང་མོོོ་གཟིིིམ་དུུས་ཚེེེ མས་ངེེེས་པར་དུུ་བསིིིལ་དགོོོས་ 

༤. གཟིིིམ་ཁྱིིི་ལགས་ཀྱིིིས་ངའིིི་ཞབས་ལ་སོོོ་བརྒྱབ་སོོོང་ 

༥.  སྒྲོོོལ་མ་ལགས་ཀྱིིས་གསོོོལ་ཇ་མཆོོོ ད་ཀྱིིི་འདུུག་ 

ཅ༽  ཕལ་སྐད་ཀྱི་བརྗོད་པ་རྣམས་ཞེ་སར་སྒྱུར་

༡. ཨ་མས་སྤྲད་པའིིི་དེེེབ་དེེེ་སྙིིིང་རྗེེེ་མོོོ་འདུག་
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༢. ངའིིི་ཨ་ཕ་ཤ་ལ་དགའ་པོོོ་ཡོོོད་

༣. བཀྲ་ཤིིིས་ཀྱིིིས་ཐུུག་པ་བཏུུང་སོོོང་

༤. རྨོོོ་མོོོས་ཐབ་ཚང་ནང་དུུ་ཁ་ལག་བཟོོོས་

༥. དོོོན་གྲུུབ་སློོོབ་གྲྭར་སྐྱོོོད་བཞིིིན་འདུུག་

  ཤིང་སྡོང་གཅིག་ལ་བུ་ག་བདུན་ཞེས་པ་དེ་གང་ཡིན་ནམ་

གབ་ལན་ཤོོོག་གྲངས་མཐའ་མ་ནས་ཚོོོ ལ་
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ཁྱེད་ཀྱིས་ཁོང་ལ་རོགས་པ་ཞིག་གྱིས་
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སྦྱོང་ཚན་དགུ་པ་ 

ཀ༽ མུ་འབྲེལ་རི་མོ་ལ་བལྟས་ནས་བྱ་བའི་བརྒྱུད་རིམ་བཞིན་བྲིས་
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ཁ༽  དཔེ་བསྟན་པ་བཞིན་བརྗོད་པ་བཟོས་

  ཞིིིང་པས་ ཞིིིང་ཁ་རུུ་ ཞིིིང་ལས་

འབྲོོོག་པས་ འབྲོོོག་སར་ འབྲོོོག་ལས་

སྨན་པས་ སྨན་ཁང་དུུ་ སྨན་སྦྱོོོར་

བཟོོོ་པས་ བཟོོོ་གྲྭ་རུུ་ བཟོོོ་ལས་

ཚོོོ ང་པས་ ཚོོོ ང་ཁང་དུུ་ ཚོོོ ང་ལས་

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

སྨན་ཞབས་པས་ སྨན་ཁང་དུུ་ སྨན་བཅོོོ ས་

སློོོབ་ཕྲུུག་གིིིས་ འཛིིིན་གྲྭ་རུུ་ སློོོབ་སྦྱོོོང་

ད་ལྟ་ བྱེེེད་བཞིིིན་འདུུག་
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དཔེེེར་ན་  ༡༽  ད་ལྟ་ཞིིིང་པས་ཞིིིང་ཁ་རུུ་ཞིིིང་ལས་བྱེེེད་བཞིིིན་འདུུག

༢. 

༣. 

༤. 

༥. 

༦.

༧.

༨. 
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ག༽  མ་བུ་ཕན་ཚུན་མཐུན་སྦྱོར་གྱིས་

              

      
ཁྱེད་ཀྱིས་ཁོང་ལ་རོགས་པ་ཞིག་གྱིས་
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སྦྱོང་ཚན་བཅུ་པ་ 

ཀ༽  བར་སྟོང་སྐོངས་

༡.  ཞིིིག་གིིིས་གཙང་པོོོའིིི་འགྲམ་དུ་  འཐུུང་བཞིིིན་ཡོོོད་

༢.   ཡིིིས་ལུུ་གུུ་ལ་འཐུུང་ཆུུ་  བཟོོོས་སོོོང་ཞེེེས་བཤད་

༣.  མཐར་   ནང་དུུ་ཟགས་པ་རེད་
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ཁ༽  རི་མོའི་ནང་དུ་ཡོད་པའི་བྱ་ཚིག་རྣམས་བཀླགས་ཏེ་ཚོན་ཐོངས་

དཀ
ར་པ

ོོོ་

མེེེ་
ཏོོོག

་
བཤ

ད་
ལུུ་

གུུ་

མཆ
ོོོ  ངས

་
མཐ

ོོོང་

གཞུུ
ས་

འཐུུ
ང་

སྤྱང
་ཀ

ིིི་
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ག༽ བྱ་ཚིག་རྣམས་ངོས་བཟུང་ནས་རྟགས་རྒྱོབ་

བསླབ་ རྩེེེད་ཐང་ ཀློོོག་ དྲུུང་ཡིིིག་

སྤྲད་ བསྡད་ སློོོབ་ཡོོོན་ ལས་ཀ་བྱས་པ་

ང༽  དག་ཆ་ནོར་བ་རྣམས་ལུ་གུའི་སྟེང་དུ་ནོར་བཅོས་གྱིས་

༡.  ལུུ་གུུའིིི་སྟེེེང་དུུ་འཆོོོ ང་

༢.  སྤྱང་ཀིིིས་ལུུ་གུུ་གཟའ་བར་འདོོོད་           
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༣.  སྤྱང་ཀིིིས་ཀླུང་འཚུུབ་འཚུུབ་བྱས་

༤.  སྤྱང་ཀིིི་ཁོོོང་ཕྲོོོ་ལངས་

༥.  སྤྱང་ཀིིིས་མགོོོ་ཀོོོར་བཏང་              

   འོག་གི་རི་མོ་གཉིས་ལ་ཁྱད་པར་མི་འདྲ་བ་ག་ཚོད་་ཡོད་པ་

རྣམས་ཚོལ་
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རྩ་བ་གཅིག་ལ་རྩེ་མོ་ལྔ་  རྩེ་མོ་ལྔ་ལ་ལྷན་པ་ལྔ་

གབ་ལན་ཤོོོག་གྲངས་མཐའ་མ་ནས་ཚོོོ ལ་

      
ཁྱེད་ཀྱིས་ཁོང་ལ་རོགས་པ་ཞིག་གྱིས་
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སྦྱོང་ཚན་བཅུ་གཅིག་པ་ 

ཀ༽  དོན་གཅིག་པའི་མིང་ཚིག་རྣམས་ཀ་སྡེ་དང་  ཁ་སྡེའི་ནང་མཐུན་

སྦྱོར་གྱིས་བྲིས་

ཐོོོས་               ཟས་             
ལྷན་འཛོོོམས་

ཁྱིིིམ་
               གོོོ་            ལྟོོོ་

རྟག་པར་          
མཉམ་འཛོོོམས་

           
ནང་

ཉིིིན་ལྟར་
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ཀ་སྡེེེ་ ཁ་སྡེེེ་

ཁ༽  ཚིག་རྣམས་ཀྱི་གོ་རིམ་འགྲིག་པར་བཟོས་

༡.  ནང་  /  བཀྲ་ཤིིིས་  /  དུུ་  /  ལོོོག་

༢.  བཙལ་  /  ཤར་ནུུབ་  /  གང་སར་

༣.  ལུུ་གུུ་  /  དགོོོང་མོོོ་  /  ཉལ་
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༤.  འགྲམ་དུུ་  /  རང་  /  བརྒྱུུགས་  /  ཨ་མའིིི་  /  གིིི་

༥. བླངས་  /  པང་ཁར་  /   ལམ་སང་  /  ལུུ་གུུ་

ག༽  སྒྲུང་གི་ནང་དོན་བཞིན་བརྗོད་པ་གོ་རིམ་སྒྲིགས་

༡.  འབའ་ འབའ་  ཞེེེས་པའིིི་སྒྲ་ཞིིིག་རྣ་བར་ཐོོོས་

༢.  གྲོོོག་རོོོང་ཞིིིག་གིིི་ནང་དུུ་ལུུ་གུུ་ཆུུང་ཆུུང་ཞིིིག་

༣.  བཀྲིིི་ཤིིིས་ནང་དུུ་ལོོོག་པའིིི་ལམ་ཁར་

༤.  ཡར་ཐོོོན་མ་ཐུུབ་པར་ཡོོོད་པ་མཐོོོང་

༥.  ལམ་སང་ཁོོོས་ཤར་ནུུབ་གང་སར་བཙལ་
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   འོག་གི་རི་མོ་གཉིས་ལ་ཁྱད་པར་མི་འདྲ་བ་ག་ཚོད་་ཡོད་པ་

རྣམས་ཚོལ་
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  འཕུར་ནས་སླེབས་རྒྱུ་མེད་པ་དེ་གང་ཡིན་ནམ་

གབ་ལན་ཤོོོག་གྲངས་མཐའ་མ་ནས་ཚོོོ ལ་

      
ཁྱེད་ཀྱིས་ཁོང་ལ་རོགས་པ་ཞིག་གྱིས་
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སྦྱོང་ཚན་བཅུ་གཉིས་པ་ 

ཀ༽  བཀླགས་ཏེ་མཐུན་པ་རྣམས་འབྲི་དེབ་ཏུ་བྲིས་

          

བོོོ་

པོོོ་

མོོོ་

ཡིིིས་

མ་ཎིིི་འདོོོན་

དམག་འཐབ་

ཁྱིིིམ་ལས་བྱས་

རྩེེེད་མོོོ་རྩེེེས་

ལས་ཀ་བྱས་

ལྟད་མོོོར་བལྟས་

སྐད་ཆ་བཤད་

གཅེེེ ན་

རྒན་

ཚ་

དཔའ་

གཡོོོག་

སྤོོོ་

རྨོོོ་
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ཁ༽  གཤམ་གྱི་བརྗོད་པ་ཁ་སྐོངས་

༡.  ངའིིི་གྲོོོགས་པོོོས་

༢.  ང་ཚོོོ འིིི་རྨོོོ་མོོོས་

༣.  ང་ཚོོོ འིིི་ལུུང་པའིིི་མོོོ་པས་

༤.  བོོོད་པའིིི་གཞས་པ་ཚོོོ ས་

༥.  ངའིིི་ནང་གིིི་བྱ་མོོོས་

ག༽  རི་མོར་བལྟས་ནས་པོ་བོ་མོ་གསུམ་འོས་འཚམ་གྱིས་སྦྱོར་
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ང༽  ཚིག་གྲོགས་གཉིས་རེ་སྦྱོར་

     

བཙོོོ ན་གླུ་
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རྒྱལ་བྱ་

ཅ༽  དཔེ་བསྟན་པ་བཞིན་བརྗོད་པ་བཟོས་

  གཅེེེ ན་ གཅེེེ ན་པོོོ་ཡིིིསརྩེེེད་མོོོ་བརྩེེེས་
  རྒན་ བོོོ་ཡིིིས་

  དཔའ པོོོ་ཡིིིས་

  གཡོོོག་ མོོོ་ཡིིིས་

   སྤོོོ་
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ཁྱེད་ཀྱིས་ཁོང་ལ་རོགས་པ་ཞིག་གྱིས་

              

   རྡོ་སྔོ་ལེབ་ཐོག་གི་རྡེའུ་ཁྲ་ལེབ་གང་ཡིན་ནམ་

གབ་ལན་ཤོོོག་གྲངས་མཐའ་མ་ནས་ཚོོོ ལ་

72



   འོག་གི་རི་མོ་གཉིས་ལ་ཁྱད་པར་མི་འདྲ་བ་ག་ཚོད་ཡོད་པ་

རྣམས་ཚོལ་
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སྦྱོང་ཚན་བཅུ་གསུམ་པ་ 

ཀ༽  མིིིང་ཚིིིག་དེེེ་དག་གིིི་སྔོོོན་འཇུུག་དང་  མིིིང་གཞིིི་  རྗེེེས་

འཇུུག་  ཡང་འཇུུག་བཅས་སོོོ་སོོོར་ངོོོས་བཟུུང་སྟེེེ་རེེེའུུ་མིིིག་ནང་དུུ་སྐོོོངས་

 མིིིང་ཚིིིག་ སྔོོོན་འཇུུག་ མིིིང་གཞིིི་ རྗེེེས་འཇུུག་ ཡང་འཇུུག་

བསགས་
དྭངས་
དངངས་
མདངས་
གསལ་
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ཁ༽  རེའུ་མིག་ནང་གི་རྗེས་འཇུག་གི་མིང་གཉིས་རེ་བཟོས་

དཔེེེར་ན་  ག གཡོོོག་ གཤོོོག་
ང
ད
ན
བ
མ
ར
ལ
ས

ཁ༽  རེའུ་མིག་ནང་གི་སྔོན་འཇུག་གི་མིང་གཉིས་རེ་བཟོས་

དཔེེེར་ན་  ག གཡག་ གཤོོོག་

ག
ད
བ
མ
འ
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   འོག་གི་རི་མོ་གཉིས་ལ་ཁྱད་པར་མི་འདྲ་ག་ཚོད་་ཡོད་པ་

རྣམས་ཚོལ་
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སྦྱོང་ཚན་བཅུ་བཞི་པ་ 

ང་རང་ཚོོོ ་མིིིའིིི་གཤིིིས་ཀ་ལ༌  དཀའ་ངལ་ཆེེེ ན་པོོོ་ཡོོོད་པའིིི་སྐབས་ལ་

རིིིག་པ་བསྒྲིིིམས་ནས་བྱེེེད་པ་དང༌  ཡར་རྒྱས་ཡག་པོོོ་ཕྱིིིན་པའིིི་སྐབས་ལ་

ལྷོོོད་ཡངས་ཤོོོར་བའིིི་ཉེེེན་ཁ་འདིིི་ཏན་ཏན་མིིི་ལ་རང་བཞིིིན་གྱིིིས་ཡོོོད་པ་

ཞིིིག་ཡིིིན་  དེེེ་ལ་གཟབ་གཟབ་བྱེེེད་དགོོོས་  འཐུུས་ཤོོོར་ཡོོོང་བའིིི་ལས་

ཀ་དེེེ་རིིིགས་ཆུུང་ཆུུང་སྐབས་ལ་དོོོ་སྣང་མ་བྱུུང་བར་དེེེ་དག་ཆེེེ ན་པོོོ་ཆགས་

ཏེེེ་དོོོ་སྣང་ཡོོོང་བའིིི་སྐབས་ལ་ཐལ་ཆ་གང་འཚམས་ཕྱིིིན་ཚར་བ་འདིིི་འདྲ་

ཡོོོང་གིིི་འདུུག་  དེེེའིིི་ཐད་གཟབ་གཟབ་བྱེེེད་རྒྱུུ་ཤིིིན་ཏུུ་གལ་ཆེེེ ན་པོོོ་

ཡིིིན་
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ཀ༽  ཐ་སྙད་རྣམས་ལ་ཚིག་སྒྲུབ་རེ་བཟོས༌

གཤིིིས་ཀ་          དཀའ་ངལ་        འཐུུས་ཤོོོར་        

ཉེེེན་ཁ་          གཟབ་གཟབ་      ཡར་རྒྱས་

ཁ༽  གོང་གི་བཀའ་སློབ་དེ་ལེགས་པར་བཀླགས་ཏེ་གཤམ་གྱི་དྲི་བ་

རྣམས་ལ་ལན་བྲིས་

༡.  ༧གོོོང་ས་མཆོོོ ག་གིིི་མིིིའིིི་གཤིིིས་ཀའིིི་ཐོོོག་ལ་གང་གསུུངས་འདུུག་གམ་

༢.  ང་ཚོོོ ས་གནད་དོོོན་གང་གིིི་ཐད་ལ་གཟབ་གཟབ་བྱེེེད་དགོོོས་སམ་

༣.  གོོོང་གིིི་དུུམ་མཚམས་དེེེའིིི་ནང་དོོོན་ཅིིི་ཞིིིག་གསུུངས་འདུུག་གམ་

78



   འོག་གི་རི་མོ་གཉིས་ལ་ཁྱད་པར་མི་འདྲ་བ་ག་ཚོད་་ཡོད་པ་

རྣམས་ཚོལ་
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   གོང་གི་གབ་ཚིག་ཁག་གི་ལན་འདིར་ཡོད་

  

ལྕེ་ལེབ་ རླུང་ ཉི་མ་

གླིང་བུ་ སེན་མོ་ སྨྱུ་གུ་

དར་ཆ་ སྐར་མ་ རྔ་བརྡུང་བ་

མིག་
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