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ལམ་སྟོན་དང་པ། 
བརྟག་དཔྱད་འབད་ཐངས། 

སྨན་བཅོས་བཀོད་འཛིན་འབྲི་ཐངས། 
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དམིགས༌ཡུལ། 

• སྟོབ་ཁང་ནང་ལུ་སྟོབ་དཔྟོན་ཚུ་གིས་སྟོབ་སྟོན་འབད་བའི་སྐབས་སུ་མན་ངག་མཛུབ་ཁྲིད་ལྷབ་
པའི་ཁྱད་ཆོས་གྲུབ་འབྲས་ཉམས་མྟོང་ཚུ་སེམས་ཁ་ལས་མ་བརྗེད་པར་ལག་ལེན་འཐབ་ནི།  

• ནད་ཀྱི་རྒྱུ་དང་རྐྱེན་འཕེལ་ཟད་འཁྲུགས་གསུམ་གྱིས་ནད་བྱུང་ཚུལ་ཚུ་བལྟ་རེག་དྲི་བ་གསུམ་གྱི་
སྒོ་ལས་ལུས་ཀྱི་སྟོད་སྨད་ཕྱི་ནང་བར་གསུམ་གྱི་ནད་ཀུན་འཁྲུལ་མེད་ངོས་འཛིན་འབད་ནི། 

• ནདཔ་བརྟག་ཞིབ་འབད་ནི་དང་། སྨན་བཅོས་བཀོད་འཛིན་ནང་ལུ་འབྲི་ནི། སྨན་དཔྱད་ཀྱི་ 
བཅོས་ཐབས་ཀྱི་ཐབས་ལམ་ཚུ་གཅིག་མཚུངས་སྦེ་ལག་ལེན་འཐབ༌ནིའི་དྟོན་ལུ་ཨིན། 

སྟོང་ལཱ་འདི་མཇུག་བསྡུཝ་ད་ལུ་སྟོབ་སྟོང་པ་ཚུ་གིས་གཤམ་གསལ་བཀོད་ཡྟོད་པའི་ལས་དྟོན་ཚུ་ལག་ལེན་
འཐབ་ཚུགས། 
༡. དྲི་བའི་ཐྟོག་ལས་ནད་གཞིའི་སྟོང་རྐྱེན་དང་ན་ལུགས་ན་ཐངས་ཚུ་ཚུལ་བཞིན་ཤེས་ཚུགས། 
༢. མིག་ཏྟོ་དང་ལྕེ་གཟུགས་ཀྱི་སྐྲངས་འབུར་ལ་སྟོགས་པ་ཚུ་ལུ་བལྟ་ཐྟོག་ལས་ནད་གཞི་གི་དབྱེ་བ་

དང་གཟུགས་ཀྱི་གནས་ག་ཏེ་ལུ་ནཝ་ཨིན་ན་ཚུ་ཤེས་ཚུགས། 
༣. ནདཔ་གི་དྲི་ཆུ་ལུ་བལྟ་ཐྟོག་ལས་ནད་གཞི་ཚ་གྲང་གི་དབྱེ་བ་ཚུ་ཤེས་ཚུགས། 
༥. ནདཔ་གི་རྩ་ལུ་རེག་ཐྟོག་ལས་ཉེས་གསུམ་གྱི་དབྱེ་བ་ལ་སྟོགས་པ་ རྐྱང་པ་དང་ལྡན་འདུས་ ཚ་

གྲང་ལ་སྟོགས་པའི་ནད་ཀྱི་དབྱེ་བ་ཚུ་ཕྱེ་ཚུགས། 
༦.  ནད་པའི་ཞབས་ཏྟོག་སྤུས་ཚད་དང་ལྡནམ་སྦེ་སྟོད་ནིའི་ཐབས་ལམ་སྨན་བཅོས་བཀོད་འཛིན་

ལག་ལེན་འཐབ་ཐངས་ཤེས་ཚུགས། 
༧. ནདཔ་ལུ་སྨན་དཔྱད་ཀྱི་ བཅོས་ཐབས་ནད་གཞི་དང་འཁྲིལ་ཚུལ་བཞིན་འབད་ཚུགས། 
༨. ནདཔ་ལུ་ཟས་སྟོད་སྤང་བླང་གི་སབ་བྱ་ཚུ་ གསྟོ་རིག་གི་དགོངས་དྟོན་དང་འཁྲིལ་འབྱིན་ཚུགས། 
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༡. ནད་གཞི་བརྟག་ཐབས།  

ཨང་། བྱ་སྒོའི་རིམ་པ། 
སྐུགས། 

༢ ༡ ༠ 
༡.༡ ནདཔ་ལུ་གུས་ཞབས་ཀྱི་སྒོ་ལས་གདྟོང་བསུ་འབད་དེ་རྐང་ཁྲི་གུ་སྟོད་

བཅུག་དགོ། 
   

༡.༢ ནདཔ་ལས་སྨན་བཅོས་བཀོད་འཛིན་ལེན་ཏེ་ནདཔ་ལུ་དྲི་བ་ཚུ་གཤམ་གསལ་ལྟར་ཁ་གསལ་སྦེ་དྲི་
དགོ། 

༡.༢.༡ ད་ལྟྟོའི་ན་ལུགས་ན་ཐངས་ག་དེ་སྦེ་ནཝ་སྨྟོ།    
༡.༢.༢ དུས་ཚྟོད་ནམ་ལས་ན་ཡི།    
༡.༢.༣ ཧེ་མ་སྨན་བཅོས་ག་ཅི་ར་འབད་ཡི་ག    
༡.༢.༤ ཧེ་མའི་དྲུང་འཚྟོ་གིས་སྨན་བཅོས་དང་བསབ་བྱ་ག་ཅི་ར་གནང་ཡི་ག    
༡.༢.༥ དུས་གདྟོན་ཟས་སྟོད་ཀྱི་རྐྱེན་ག་ཅི་ལས་བརྟེན་ཏེ་ན་ནཝ་ཨིན་ན།    
༡.༢.༦ གཟུགས་ཀྱི་སྟོད་སྨད་དང་ཕྱི་ནང་། མགོ་དང་ཡན་ལག་ཚུ་ག་ཏེ་ལུ་ན་དྟོ་ག    
༡.༢.༧ ས་གནས་མཐྟོ་དམན་ག་ཏེ་ལུ་སྟོདཔ་ད་ནཝ་ཨིན་ན།    
༡.༢.༨ ཟས་དང་སྟོད་ལམ་ག་ཅི་བཟུམ་ཅིག་གིས་ཕན་པ་དང་གནྟོད་པ་འབྱུང་དྟོ་ག    
༡.༣ དྲི་བའི་བརྟག་ཐབས་མཇུག་བསྡུ་སྟེ་མིག་གིས་བལྟ་བའི་ཐྟོག་ལས་བརྟག་དཔྱད་འབད་ནི་འགོ་བཙུག་

དགོ། 
༡.༣.༡ ནདཔ་གི་རླུང་མཁྲིས་བད་ཀན་ལྡན་འདུས་སྟོགས་ཀྱི་རང་བཞིན་བལྟ་དགོ།    
༡.༣.༢ ནད་པའི་གཟུགས་དང་གདྟོང་གི་བཀྱག་ཚུ་ལུ་བལྟ་དགོ།    
༡.༣.༣ ནད་པའི་དབང་པྟོ་སྒོ་ལྔ་དང་ལྷག་པར་དུ་ལྕེ་དང་མིག་ཏྟོ་ཚུ་ལུ་བལྟ་དགོ།    
༡.༣.༤ ནདཔ་ཨ་ལྟོ་ཨིན་པ་ཅིན་རྣམ་ཅོའི་རྩ་ལུ་བལྟ་ནིའི་དྟོན་ལུ་འཕྲུལ་མེ་ལ་

སྟོགས་པའི་ཅ་ཆས་ཚུ་གྲ་སྒྲིག་འབད་དགོ། 
   

༡.༣.༥ ཨ་ལྟོའི་རྣམ་ཅོ་བཟུང་ཞིནམ་ལས་རྒྱབ་ཁ་ལས་སྦེ་འཕྲུལ་མེ་དཔག་སྟེ་བལྟ་
དགོ། 
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༡.༣.༦ ནདཔ་ཉལ་ཁྲི་གུ་ཉལ་བཅུག་ཞིནམ་ལས་ནད་གཞི་དང་འཁྲིལ་ཕྟོཝ་དང་
རྐང་ལག་སྐེདཔ་ལ་སྟོགས་པ་ཚུ་ལུ་ལགཔ་གིས་མནན་ཏེ་ན་ཚ་ངོ་མ་ག་ཏེ་
ཧྟོངས་ལུ་འདུག་ག་བལྟ་དགོ། 

   

༡.༤ དྲི་ཆུ་བརྟག་ཐབས། 
༡.༤.༡ དྲི་ཆུ་བརྟག་དཔྱད་འབད་ནིའི་དྟོན་ལུ་སྔོན་འགྲོའི་ཟས་སྟོད་སྤང་བླང་ཚུ་ཁ་

གསལ་སྦེ་བྱིན་དགོ། 
   

༡.༤.༢ དྲི་ཆུ་འབག་འྟོང་ནིའི་དྟོན་ལུ་དྲི་ཆུའི་ཧྟོད་འགྱིབ་དུང་སྟོད་དགོ།    
༡.༤.༣ དྲི་ཆུའི་ཧྟོད་མེད་པ་ཅིན་ནདཔ་རང་སྟོའི་དྲི་ཆུ་ཚུ་ཤེལ་དུང་གཙང་ཏྟོག་ཏྟོ་ཅི་

ནང་འབག་འྟོང་དགོ་པའི་བསབ་བྱ་བྱིན་དགོ། 
   

༡.༤.༤ ནདཔ༌གིས༌དྲི༌ཆུ༌འབག༌འྟོང༌ཞིནམ༌ལས་དྲི་ཆུའི་བརྟག་དཔྱད་འབྲི་ཤྟོག་ནང་ 
ནད་པའི་ཁ་གསལ་བཀོད་དགོ། 

   

༡.༤.༥ དྲི་ཆུ་བརྟག་དཔྱད་མ་འབད་བའི་སྔ་གོང་ལས་ལག་ཤུབས་དང་སྒྲིག་བགོ་ལ་
སྟོགས་པ་ཉེན་སྲུང་གི་ཅ་ཆས་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་དགོ། 

   

༡.༤.༦ དྲི་ཆུ་བལྟ་ནིའི་ཅ་ཆས་གཙང་སྦྲ་དང་ལྡན་པའི་སྟོད་དཀར་ཡྟོལ་དང་ཤེལ་
དུང་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་དགོ། 

   

༡.༤.༧ དྲི་ཆུ་ལུ་ཉི་མའི་འྟོད་དང་ཡང་ཅིན་གློག་འྟོད་ཕྟོག་ས་ལུ་བལྟ་དགོ།    
༡.༤.༨ དྲི་ཆུ་དཀར་ཡྟོལ་ནང་བླུགས་ཞིནམ་ལས་ཤིང་བུ་ཚད་ལྡན་གྱིས་དཀྲུགས་ཏེ་

བལྟ་དགོ། 
   

 ཚན༌དེའི༌དུས༌སུ།    
༡.༤.༩ ཁ་དྟོག་ལུ་བལྟ་སྟེ་དྲི་ཆུ་བརྟག་དཔྱད་ཀྱི་ཤྟོག་ཁྲམ་ནང་བཀང་དགོ།    
༡.༤.༡༠ རླངས་པ་ལུ་བལྟ་སྟེ་དྲི་ཆུ་བརྟག་དཔྱད་ཀྱི་ཤྟོག་ཁྲམ་ནང་བཀང་དགོ།    
༡.༤.༡༡ དྲི་མ་ལུ་བལྟ་སྟེ་དྲི་ཆུ་བརྟག་དཔྱད་ཀྱི་ཤྟོག་ཁྲམ་ནང་བཀང་དགོ།    
༡.༤.༡༢ ལྦུ་བ་ལུ་བལྟ་སྟེ་དྲི་ཆུ་བརྟག་དཔྱད་ཀྱི་ཤྟོག་ཁྲམ་ནང་བཀང་དགོ།    
 ངད༌ཡལ༌དུས༌སུ།    
༡.༤.༡༣ ཀུ་ཡ་ལུ་བལྟ་སྟེ་དྲི་ཆུ་བརྟག་དཔྱད་ཀྱི་ཤྟོག་ཁྲམ་ནང་བཀང་དགོ།    



Page 5 of 119 
 

༡.༤.༡༤ སྤྲིས་མ་ལུ་བལྟ་སྟེ་དྲི་ཆུ་བརྟག་དཔྱད་ཀྱི་ཤྟོག་ཁྲམ་ནང་བཀང་དགོ།    
 གྲང༌དེའི༌དུས༌སུ།    
༡.༤.༡༥ ལྡྟོག་པའི་དུས་ལུ་བལྟ་སྟེ་དྲི་ཆུ་བརྟག་དཔྱད་ཀྱི་ཤྟོག་ཁྲམ་ནང་བཀང་དགོ།    
༡.༤.༡༦ ལྡྟོག་ཚུལ་ལུ་བལྟ་སྟེ་དྲི་ཆུ་བརྟག་དཔྱད་ཀྱི་ཤྟོག་ཁྲམ་ནང་བཀང་དགོ།    
༡.༤.༡༧ ལྟོག༌རྗེས་གར་བ་དང་ས་བ་ཀུ་ཡ་མཐུག་པ་སྲབ་པ་ཚུ་བརྟག་ཐྟོག་ལས་ཚ་བ་

དང་གྲང་བའི་ཆུ་ངོས་འཛིན་འབད་དགོ། 
   

༡.༤.༡༨ དྲི་ཆུ་བརྟག་དཔྱད་འབད་ཚར་ཞིནམ་ལས་ཆབ་གསང་ནང་འབྟོ་ནི་དང་ 
ཡང་ཅིན་གནྟོད་ཉེན་བཀག་ཐབས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་ལྟར་བཀོག་བཅུག་དགོ། 

   

༡.༥ རེག་པ༌རྩའི་སྒོ་ལས་བརྟག་ཐབས། 
༡.༥.༡ ནདཔ་ལུ་རྩ་མ་བལྟ་བའི་ཧེ་མ་ནདཔ་སྟོད་ཁྲི་གུ་བདེ་ཏྟོག་ཏྟོ་སྦེ་སྟོད་བཅུག་

ཏེ་སྐར༌མ༌༢-༣གྱི༌རིང༌ངལ༌འཚོ༌བཅུག༌དགོ། 
   

༡.༥.༢ རྩ༌བལྟ༌བའི༌སྐབས༌ནདཔ༌ཕྟོ༌ལུ༌གཡྟོན༌དང༌མྟོ༌ལུ༌གཡས༌ལུ༌བལྟ༌དགོ།    

༡.༥.༣ རྩ༌བལྟ༌བའི༌སྐབས༌ནདཔ༌དང༌དྲུང༌འཚྟོ༌གཉིས༌ཕན༌ཚུན༌བླྟོ༌མ་སབ༌པར་
རིགཔ་བསྒྲིམས་ཏེ་བལྟ་དགོ། 

   

༡.༥.༤ རྩ་བལྟ༌བའི༌སྐབས་མནན་ཚད་དང་བལྟ་ནི་ཚུ་མ་འཛྟོལ་བར་ཚུལ་མཐུནམ་
སྦེ་བལྟ་དགོ། 

   

༡.༥.༥ རྩ་བལྟ་བའི་སྐབས་དུས་ཡུན༌ཉུང༌མཐའ་སྐར༌མ༌༢-༣གྱི་རིང་བལྟ༌དགོ།    
༡.༥.༦ ནད་པའི་ལག་པའི་འཕར་རྩ་གུ་མནན་ཞིནམ་ལས་དྲུང་འཚྟོ་རང་གི་ཕྱི་ནང་

གི་དབུགས་གཏྟོང་ལེན་ལན་ཐེངས་༡ལུ༌རྩ༌འཕར༌གྲངས༌༥ (སྐར༌མ༌༡ནང༌ 
རྩའི༌འཕར༌ཚད༌༦༥-༧༥)མང་ཉུང་གི་ཐྟོག་ལས་ཚ་བ་དང་གྲང་བའི་དབྱེ་བ་
ངོས་འཛིན་འབད་དགོ། 

   

༡.༥.༧ དྲག་རྒྱས་འདྲིལ་མགྱོགས་དང༌ཞན་བྱིང་རྒུད་བུལ་སྟོགས་འཕར་གྲངས་
མང༌ཉུང་གི་ཐྟོག་ལས་ཚ༌གྲང་གི་ནད་གཞི་ཚུ་ངོས་འཛིན་འབད་དགོ། 
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༡.༥.༨ ནད་གཞི་ངོས་འཛིན་འབད་ཞིནམ་ལས་ནད་གཞིའི་ཨང་རྟགས་བཀོད་
ཐངས་འདི་སྨན་བཅོས་བཀོད་འཛིན་འབྲི་ཐངས་ཀྱི་བྱ་བའི་གནད་སྟོད་ཤྟོག་
གྲངས་༡༩-༢༨དང་འཁྲིལ་བཀོད་དགོ། 

   

༡.༥.༩ ནད་པའི་གཟུགས་ལུ་ཤ་པགས་འཇམ་རྩུབ་དང་ལྷེན་སྐྲན་རྩ་སྐྲན་སྐྲངས་
འབུར༌ནད༌དམིགས་ཚུ༌ལུ༌ཉེན༌སྲུང༌གི༌ཐྟོག༌ལས༌ལགཔ་གིས་བརྟག་ཞིབ་
འབད་དགོ། 

   

 
༢ སྨན་བཅོས་བཀོད་འཛིན།  
 བྱ་སྒོའི་རིམ་པ། སྐུགས། 

༢ ༡ ༠ 
༢.༡ ནདཔ་སྨན་ཁང་ནང་ལྷྟོདཔ་ཅིག་གུས་ཞབས་ཀྱི་སྒོ་ལས་གདྟོང་བསུ་འབད་དེ་

སྟོད་ཁྲི་གུ་སྟོད་བཅུག་དགོ། 
   

༢.༢ ནད་གཞི་ངོས་འཛིན་འབད་ཞིནམ་ལས་སྨན་བཅོས་བཀོད་འཛིན་གཡྟོན་ཁ་
ཐུག་གི་ས་སྒོ་ནང་ཀ་རྟགས་ཡྟོད་ས་ལུ་ནད་གཞིའི་ཨང་རྟགས་ངེས་པར་དུ་འབྲི་
དགོ། 

   

༢.༣ སྨན་བཅོས་བཀོད་འཛིན་གྱི༌ཐིག༌ཁྲམ༌དང༌པའི༌ནང༌ནད་གཞིའི་མངོན་རྟགས༌ 
ཟེར༌སར༌ ན༌ལུགས༌ན༌ཐངས༌ཚུ་ཁ་གསལ་སྦེ་ངེས་པར་དུ་འབྲི་དགོ། 

   

༢.༤ སྨན༌བཅོས༌བཀོད༌འཛིན༌གྱི༌ཐིག༌ཁྲམ༌གཉིས༌པའི༌ནང༌ སྨན་བཅོས་འབད་ཡྟོད་
པའི་ཁ་གསལ་ཟེར་སར་ སྨན་གྱི་མིང་། སྨན་གྱི་ཐུན་ཚད། དུས་ཚྟོད་ཀྱི་རྟགས་
ཚུ་ཁ་གསལ་སྦེ་འབྲི་དགོ། ཨིན་རུང་སྨན་གྱི་ཐུན་ཚད་ནདཔ་གསརཔ་ལུ་ཉིན་
གྲངས་ལྔ་དང་བདུན་གྱི་བར་ན་དང་། རྙིངམ་ལུ་ཨིན་པ་ཅིན་མཐྟོ་ཤྟོས་ཟླ་ངོ་
གཅིག་ལས་ལྷག་བྱིན་མི་ཆོག 

   

༢.༥ བྱུགས་སྨན། ཐང་སྨན། འཐུང་སྨན་ལ་སྟོགས་པའི་སྨན་ཚུ་དྲྟོ་པ། ཉི་མ། ཆུ་
ཚྟོད་༤། ཕྱི་རུ་སྦེ་བཟའ་ཐངས་ཚུ་གི་དྟོན་ལུ་ འྟོག་ལུ་བཀོད་མི་དཔེ་བཟུམ་ཨང་
རྟགས་ཁ་གསལ་བཀོད་དགོ། 
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• བྱུགས་སྨན་གྱི་རྟགས་ལུ་ (བ) 
• འཐུང་སྨན་གྱི་རྟགས་ལུ་ (ཐ) 
• བསྐོལ་འཐུང་དགོ་པའི་རྟགས་ལུ་ (ཀཐ) 
• བཏབ་སྨན་གྱི་རྟགས་ལུ་ (ཏ) 
• ལྟྟོ་མ་བཟའ་བའི་ཧེ་མ་བཟའ་དགོ་པའི་རྟགས་ལུ་ (ཏཧ) 
• ལྟྟོ་བཟའ་ཚར་བའི་ཤུལ་ལས་བཟའ་དགོ་པའི་རྟགས་ལུ་ (ཏཤ) 
• ནམ་ར་ཨིན་རུང་བཟའ་བཏུབ་ཟེར་བའི་དགོ་པའི་རྟགས་ལུ་ (ན) 
• རྣམ་ཅོ་དང་མིག་ཏྟོ་ཚུ་ལུ་བླུགས་ནི་ཨིན་པའི་རྟགས་ལུ་ (ལ) 
• དྲྟོ་པ་གི་རྟགས་ལུ་ (ད) 
• ཉི་མ་གི་རྟགས་ལུ་ (ཉ) 
• ཆུ་ཚྟོད་༤གི་རྟགས་ལུ་ (ཕ༤) 
• ཕྱི་རུ་གི་རྟགས་ལུ་ (ཕ) འབྲི་དགོཔ་ཨིན། 
• སྨན་འདི་དྲྟོ་པ་དང་ཕྱི་རུ་བཟའ་དགོཔ་ཨིན་པ་ཅིན་ (དཕ) ཚུ་

རིགས་འདྲེས་ཏེ་འབྲི་དགོ། དཔེར་ན་ 
• -x- ཡང་ན་ (-+-x-) (-) (--) 

༢.༦ སྨན་གཉིས་ས་བསྲེས་བཏང་དགོ་པ་ཅིན་གཤམ་གསལ་ལྟར་བཀོད་དགོ། 
དཔེར་ན་ གུར་ཁྱུང་བདུན༌ཕྲག༌གཅིག༌གི༌དྟོན༌ལུ༌བཏང༌ནི༌ཨིན་པ་ཅིན་ 
༢+༢྾༧ (ད) ཟེར༌རིགས༌འདྲེས༌ཏེ༌འབྲི༌དགོ 

   

༢.༧ སྨན་བཅོས་བཀོད་འཛིན་གྱི་ཐིག་ཁྲམ་གསུམ་པའི་ནང་ དཔྱད་བཅོས་ཁ་
གསལ་ཟེར་སར་ ནད་གཞི་དང་འཁྲིལ་བའི་ སྨན་དང་དཔྱད་རིགས་ཀྱི་གསང་
དམིགས་ཚུ་ཁ་གསལ་སྦེ་བཀོད་དགོ། 

   

༢.༨ རླངས་དུགས་འབད་དགོ་པའི་ནདཔ་ཚུ་ ཐད་ཀར་གྱི་ནད་དམིགས་གཅིག་ལུ་
མ་གཏྟོགས་ ནད་དམིགས་ལེ་ཤཱ་སྦེ་བཀོད་ནི་མེད། 

   

༢.༩ ཁབ་རིགས་ཚུ་བཀོད་འཛིན་འབད་བའི་སྐབས་སྤྱིར་བཏང་གསང་དམིགས་དང་
འཁྲིལ་ཏེ༌ཨིན་རུང་ དམིགས་བསལ་གྱི་ནདཔ་ཚུ་ལུ་ནད་མིག་གུ་རྟགས་བཀལ་
ཏེ་བཏང་དགོ། 
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༢.༡༠ ནད་གཞི་དང་འཁྲིལ་བའི་ཟས་སྟོད་ཀྱི་བསབ་བྱ་གལ་ཅན་དང་ བཟི་སྨན་ལས་
བརྟེན་པའི་ བཟའ་འཐུང་གི་སྤང་བླང་ཚུ་ཁ་གསལ་སྦེ་བཀོད་དགོ། 

   

༢.༡༡ སྨན་སྤྱིར་བཏང་དང་ལྷག་པར་དུ་བཟི་སྨན་རིགས་ཚུ་ལྟྟོ་བཟའ་ཚར་བའི་ཤུལ་
ལས་ཉུང་མཐའ་སྐར་མ་༣༠ གི་རྒྱབ་ལས་རྐྱངམ་ཅིག་བཟའ་དགོ་པའི་བསབ་བྱ་
བྱིན་དགོ། 
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ལམ་སྟོན་གཉིས་པ། 

ཞི་བྱེད་སྨན་གྱི་མདྟོ། 
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ཞི་བྱེད་སྨན་གྱི་མདྟོ། ལག་ལེན་གྱི་ལམ་ལུགས་ལམ་སྟོན། 

དམིགས་ཡུལ།  
གཤམ་གསལ་བཀོད་ཡྟོད་པའི་སྨན་བཟྟོ་ཐང་གི་བྱ་སྒོའི་རིམ་པ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་སྟོབ་སྟོང་པ་ཚུ་གིས་སྤྱིར་
བཏང་སྨན་བཟྟོ་ནིའི་རིམ་པ་ཧ་གོ་ནི། དཔེ་འབད་བ་ཅིན། རིལ་བུ། སྒོར་ལེབ། སྨན་ཐུམ(ཀེབ༌སུལ༌)། 
བྱུག་སྨན། ནུས་བསྲེག དུག་འདྟོན། ཧར་བསྲེག་ཚུ་ལག༌ལེན༌འཐབ༌ཐངས༌ཤེས༌ཚུགསཔ༌ཨིན།  

སྟོང་ལཱ་འདི་མཇུག་བསྡུཝ་ད་ལུ་སྟོབ་སྟོང་པ་ཚུ་གིས་གཤམ་གསལ་བཀོད་ཡྟོད་པའི་ལས་དྟོན་ཚུ་ལག་ལེན་
འཐབ་ཚུགས། 
༡ སྤྱིར་བཏང་སྨན་བཟྟོ་ནིའི་འཕྲུལ་རིགས་ཅ་ཆས་ཀྱི་སྐོར་ལས་ཤེས་ནི། 
༢ སྨན་བཟྟོ་ནི་གི་བྱ་རིམ་དང་ལམ་ལུགས་ཚུ་ཤེས༌ཚུགས་ནི། 
༣ ནང་པའི་སྨན་གྱི་སྲང་ཚད་ཚུ་དེང་སང་ཕྱིའི་སྲང་ཚད་ལྟར་དུ་ལག་ལེན་འཐབ་ཐངས་ཧ་གོ་ནི། 
༤ སྨན་ས་ཚུ་སྨན་གྱི་སྟོར་སྡེའི་སྲང་ཚད་དང་འཁྲིལ་ཏེ་བླུགས་ཚུགས༌ནི། 
༥ སྨན་བཟྟོ་བའི་སྐབས་ སྨན་གྱི་སྤུས་ཚད་ ཚད་གཞི་དང་ལྡན་ཏྟོག་ཏྟོ་བཟྟོ་ཚུགས༌ནི། 
༦ སྨན་བཟྟོ་བའི་སྐབས་ཉེན་སྲུང་ལྡནམ་སྦེ་བཟྟོ་དགོཔ་ཚུ་ཧ་གོ་ནི། 
 
 
སྤྱིར་བཏང་ཞི་བྱེད་སྨན་ག་ཅི་ར་བཟྟོ་རུང་ལག་ལེན་འཐབ་དགོ་པའི་བྱ་སྒོའི་རིམ་པ། 

བྱ་རིམ། 
སྐུགས། 

༢ ༡ ༠ 
སྤྱིར་བཏང་ཞི་བྱེད་སྨན་ཚུ་བཟྟོ་བའི་སྐབས་ལུ་ སྤུས་ཚད་འཆར་གཞི་གི་བྱ་རིམ། 
༡ སྨན་རྫས་ཚུ་ལུ༌ལགཔ༌མ༌འདྟོགས༌པའི་ཧེ་མ་ ཉེན་སྲུང་ལྡན་པའི་སྒྲིག་བགོ་ཚུ་

གྱོན་དགོ། 
   

༢ སྨན༌སྟོད་ཚུ་གཙང་ཏྟོག་ཏྟོ་སྦེ་ངོ་རྟགས་སར༌ཏེ་ལག་ལེན་འཐབ་དགོ།    
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༣ འཇལ་ཚད་མཁོ་བྱད་ཚུ་ལཱ་འབད་བཏུབ་མ་བཏུབ་ ལཱ་འགོ་མ་བཙུག་པའི་ཧེ་
མ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་དགོ། 

   

༤ སྨན་རྫས་བླུགས་ནི་གི༌ཅ༌ཆས༌ཚུ་ཚུལ་བཞིན་ཡྟོད་མེད་བལྟ་ཞིབ་འབད་དགོ།    
སྤྱིར་བཏང་ཞི་བྱེད་སྨན་ཚུ་བཟྟོ་བའི་སྐབས་ལུ་ སྨན་ཚུ་གི་སྟོར་སྡེ་གི་བྱ་རིམ། 
སྨན་གྱི་སྟོར་སྡེ། 
༥ ཧྟོད་ཀྱི་ལྗིད་ཚད་ཚུ་སྨན་གྱི་རྩིས་ནང་མ་བཙུག་པར་བཞག་དགོ།    
༦ སྨན་གྱི་རྫས་སྟོར་ཚུ་སྨན་གྱི་སྟོར་སྡེ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་གྲ་སྒྲིག་འབད་དགོ།    
༧ སྨན་གྱི་རྫས་སྟོར་ཚུ་མཛྟོད་ཁང་ལས་བཏྟོནམ་ད་ རེ་རེ་བཞིན་དུ་ཐྟོ་དེབ་ཤྟོག་

ཁྲམ་ནང་མཚན་རྟགས་(ས་ཡིག་)བཀོད་དགོ། 
   

སྨན་གྱི་སྟོར་སྡེའི་དགོས་མཁོ་དང་འཁྲིལ་ སྨན་འཐག་ནི་རིམ་པ།  
༨ ཕྱེ་མ་བཟྟོ་ནིའི་དྟོན་ལུ་རྫས་སྟོར་བླུགས་ཚར་མི་ཚུ་ཚུལ་ལྡན་སྦེ་རྩིས་ལེན་དགོ།    
༩ སྨན་རྫས་ཧྟོད་གཙང་ཏྟོག་ཏྟོ་གཅིག་ནང་ས་བསྲེས་རྐྱབ་དགོ། (རྩི་སྨན་དང་སེ་

འབྲུ་ཚུ་ཡྟོད་མི་སྟོར་སྡེ་རྐྱངམ་ཅིག) 
   

༡༠ སྨན་འཐག་གཉིས་པ་ནང་བཏང་དགོ་པའི་རིགས་ཚུ་གི་དྟོན་ལུ་ སྨན་མ་
འཐག་པའི་ཧེ་མ་འཕྲུལ་ཆས་ཚུ་གཙང་ཏྟོག་ཏྟོ་བཟྟོ་དགོ། 

   

༡༡ འཕྲུལ་ཆས་ཚུ་ལཱ་འབད་བའི་སྐབས་རྒྱུན་མ་ཆད་པར་སྨན་གྱི་ཕྱེ་མ་ཚུ་ཨ་ཙི་རེ་
བླུགས་དགོ། 

   

༡༢ སྨན་ཚུ་ས་བསྲེས་མི་འགྱོ་ནི་གི་དྟོན་ལུ་ འཕྲུལ་ཆས་ཚུ་སྨན་སྡེ་ཚན་ཚར་རེ་
བཟྟོ་ཚར་ཞིནམ་ལས་གཙང་ཏྟོག་ཏྟོ་བཟྟོ་དགོ། 

   

 

༡. བྱུག་སྨན་བཟྟོ་ནིའི་བྱ་སྒོའི་རིམ་པ། 
༡.༡ སྨན་བཙྟོ་ཐངས། 
༡.༡.༡ སྨན་ཧྟོད་(ཨིསི་ཀྲིམ་ཇ་ཀེཀྲི་)ནང་བླུགས་ཏེ་ཆུ་བླུགས་དགོ།    
༡.༡.༢ ཆུ་བླུགས་ཞིནམ་ལས་དུས་ཡུན་ཆུ་ཚྟོད་བཞི་གི་རིང་སྨན་བཙྟོ་དགོ།     
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༡.༡.༣   བཙྟོ་ཚར་ཞིནམ་ལས་སྨན་ཐང་བཙགས་དགོ།    
༡.༢ སྨན་རྟ་དང་སྨན་བླུགས་ནི། 
༡.༢.༡ སྨན་ཐང་བཙགས་ཡྟོད་མི་དང་གཞན་སྨན་རྟ་ཚུ་ཧྟོད་(ཨིསི་ཀྲིམ་ཇ་ཀེཀྲི་

)ནང་བླུགས་དགོ། 
   

༡.༢.༢ སྨན་འདི་ད་རུང་བཀོལ་ཞིནམ་ལས་ཆུ་བསྐམ་དགོ།    
༡.༢.༣ བྱུག་སྨན་འདི་ནང་རླྟོན་ཆ་བལྟ་དགོ།    
༡.༣ འགྱིབ་དམ་ནང་འདེགས་ཐངས། 
༡.༣.༡ སྨན་གྱི་འགྱིབ་དམ་ཚུ་ལེགས་ཤྟོམ་སྦེ་བཙྟོ་ཞིནམ་ལས་ས་སྒོ་གཙང་སྦྲ་

དང་ལྡནམ་ཅིག་ནང་སྦེ་འདེགས་དགོ། 
   

༡.༣.༢ སྨན་འདི་དྲྟོད་མ་གྱངམ་ལས་ཁབ་ཏྟོ་བསམ་དགོ།    
༡.༣.༣ སྨན་འདེགས་ཚར་མི་འགྱིབ་དམ་ཚུ་ལུ་ངོ་རྟགས་སར་དགོ།    
༡.༤ ཤྟོག་སྒྲོམ་ནང་བསམ་ཞིནམ་ལས་ཁ་བྱང་བཏགས་ཐངས། 
༡.༤.༡ སྨན་གྱི་དབྱེ་བ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་རང་སྟོའི་ཁ་བྱང་བཏགས་དགོ།    
༡.༤.༢ ཚད་གཞི་ནང་བཀོད་མི་ལྟར་ཤྟོག་སྒྲོམ་ནང་བསམ་དགོ།    
 
 
༢ སྨན་ཐུམ་(ཀེབ་སུལ)བཟྟོ་ནིའི་བྱ་སྒོའི་རིམ་པ། 
 

རིམ་པ། 
སྐུགས། 

༢ ༡ ༠ 
༢.༡ སྨན་ཕྱེ་དང་སྨན་རྟ་གཞན་བླུགས་ཐངས། 
༢.༡.༡ སྨན་ཕྱེ་ས་བསྲེས་ནི་དང་འདམ་བཏགས་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་སྨན་རྩི་དང་

སྨན་ས་བླུགས་དགོཔ་ཚུ་བླུགས་དགོ། 
   

༢.༡.༢ ཆུ་ཚད་འཇལ་ཞིནམ་ལས་སྨན་ཕྱེ་ནང་བླུགས་དགོ།    
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༢.༡.༣ སྨན་ས་རིན་གོང་སྟོམ་བླུགས་པའི་སྐབས་ལུ་སྨན་ས་བསྲེས་མ་རྐྱབ་པའི་ཧེ་
མ་སྤུས་ཚད་བརྟག་དཔྱད་པ་དང་ཡང་ཅིན་གྲོས་དཔྟོན་གང་རུང་འཛྟོམས་
ཐྟོག་བླུགས་དགོ། 

   

༢.༡.༤ རིན་གོང་ཆེ་བའི་སྨན་ས་བླུགས་དགོཔ་ཚུ་ཕྱེ་འཐག་སྟེ་བླུགས་དགོ།    
༢.༢ ས་བསྲེས་རྐྱབ་ཐངས། 
༢.༢.༡ སྨན་གྱི་ཕྱེ་མ་འདི་ས་བསྲེས་འཕྲུལ་ཆས་ནང་དུས་ཡུན་སྐར་མ་བཅུ་ཐམ་

དང་བཅོ་ལྔ་གི་རིང་ལུ་ས་བསྲེས་རྐྱབ་དགོ། 
   

༢.༢.༢ སྨན་རྩི་བླུགས་ཞིནམ་ལས་ས་བསྲེས་ལེགས་ཤྟོམ་སྦེ་རྐྱབ་དགོ།    
༢.༢.༣ ཤྟོ་མཚུངས་བཟྟོ་ནིའི་དྟོན་ལུ་ཆུ་ཚད་འཇལ་ཞིནམ་ལས་དུམ་གྲ་རེ་བླུགས་

ཏེ་ས་བསྲེས་ལེགས་ཤྟོམ་སྦེ་རྐྱབ་དགོ། 
   

༢.༣ སྨན་སྐམ་ཐངས། 
༢.༣.༡ སྨན་སྐམ་ནི་གི་ཧྟོད་ཚུ་ཧིང་སངས་ས་བཟྟོ་དགོ།    
༢.༣.༢ སྨན་སྐམ་ད་ལུ་དྲྟོད་ཚད་ དྲིག་རི་སེལ་ཤེསི་༤༠ནང་སྐམ་དགོ།    
༢.༣.༣ སྨན་ཚུ་སྙོམས་ཏྟོག་ཏྟོ་སྦེ་བརྡལ་ཞིནམ་ལས་སྨན་ལེགས་ཤྟོམ་མ་སྐམ་ཚུན་

ཚྟོད་ དྲྟོད་ཚད་བལྟ་རྟྟོག་འབད་དེ་སྐམ་དགོ། 
   

༢.༣.༤ སྨན་ཚུ་སྙོམས་ཏྟོག་ཏྟོ་སྦེ་སྐམ་ནི་གི་དྟོན་ལུ་འཕྲལ་འཕྲལ་ར་དཀྲུགས་དགོ།    
༢.༣.༥ སྨན་གྱི་རླྟོན་གཤེར་བལྟ་ཞིབ་འབད་ཐྟོག་ལས་འཚིག་བཅུག་ནི་མི་འྟོང་།    
༢.༤ སྨན་གཟུགས་(གེ་རེ་ནུལ་)བཟྟོ་ཐངས། 
༢.༤.༡ སྨན་འདི་སྐམ་ཞིནམ་ལས་གསིག་མ་ཚད་གཞི་མི་ལི་མི་ཀྲར་༡༢་ནང་

གསིག་དགོ། 
   

༢.༤.༢ གསིག་མ་ནང་གསིག་ཚར་མི་སྨན་འདི་ལྗིད་ཚད་འཇལ་དགོ།    
༢.༥ སྣུམ་རྩི་བླུགས་ཐངས། (ལུབ་རི་ཀེནཀྲི་) 
༢.༥.༡ སྣུམ་རྩི་འདི་བརྒྱ་ཆ་༢བླུགས་ཞིནམ་ལས་སྐར་མ་༥གི་རིང་ས་བསྲེས་རྐྱབ་

དགོ། སྨན་དང་སྣུམ་རྩི་ཚུ་ཆ་སྙོམས་ཏྟོག་ཏྟོ་འགྱོ་ནི་གི་དྟོན་ལུ་སྐར་མ་༥་
ལས་ལྷག་ས་བསྲེས་བརྐྱབ་ནི་མི་འྟོང་། 
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༢.༥.༢ སྨན་ས་བསྲེས་བརྐྱབས་ཚར་མི་འདི་ལྗིད་ཚད་འཇལ་ཞིནམས་ལས་ཐྟོ་
བཀོད་འབད་དགོ། 

   

༢.༥.༣ སྨན་ཐུམ་འདི་ནངས་པ་བཟྟོ་ནི་ཨིན་པ་ཅིན་ རླུང་མ་ཐལ་བའི་ཧྟོད་ནང་
བསམ་བཞག་དགོ། 

   

༢.༦ སྨན་ཐུམ་འདེགས་ཐངས་། 
༢.༦.༡ སྨན་ཐུམ་བཟྟོ་ནིའི་འཕྲུལ་ཆས་ཚུ་ངོ་རྟགས་དང་སྦྲགས་གཙང་སྦྲ་དང་ལྡན་

ཏྟོག་ཏྟོ་སྦེ་ལག་ལེན་འཐབ་དགོ། 
   

༢.༦.༢ སྨན་ཐུམ་གྱི་ཤུབས་འདི་མཛྟོད་ཁང་ལས་ལེན་ཞིནམ་ལས་རླུང་ཤྟོར་མ་
བཅུག་པར་བཞག་དགོ། 

   

༢.༦.༣ སྨན་ཐུམ་གྱི་ཤུབས་རེ་རེ་ནང་ལུ་སྨན་གྱི་ཕྱེ་མ་གི་ལྗིད་ ཚད་གཞི་དང་
འཁྲིལ་ཏེ་བཀང་དགོ། 

   

༢.༦.༤ ལྗིད་ཚད་གཅིག་མཚུངས་འགྱོ་ནིའི་དྟོན་ལུ་སྐར་མ་སུམ་ཅུ་གི་བར་ན་སྨན་
ཐུམ་བཅུ་ཐམ་རེ་རེ་བཞིན་གྱི་ལྗིད་ཚད་དབྱེ་ཞིབ་འབད་ཞིནམ་ལས་ཐྟོ་
བཀོད་བཞག་དགོ། 

   

༢.༦.༥ སྨན་ཐུམ་བཅུ་ཐམ་གྱི་ལྗིད་ཚད་ཆ་སྙོམས་ལུ་བརྒྱ་ཆ་+/-༥ནང་འཁོད་ནང་
འྟོང་དགོ། 

   

༢.༦.༦ སྨན་ཐུམ་འདི་བཀང་ཚར་བའི་ཤུལ་ལུ་ཐལཝ་འཕྱག་ཞིནམ་ལས་སྨན་ཐུམ་
འདེགས་མི་ཧྟོད་གུ་ངོ་རྟགས་བཀལ་དགོ། 

   

༢.༦.༧ སྨན་ཐུམ་གྱི་ཤུབས་ལྷག་ལུས་ཚུ་ལེགས་ཤྟོམ་བཞག་ནིའི་དྟོན་ལུ་མཛྟོད་
ཁང་ལུ་རྩིས་སྟོད་དགོ། 

   

༢.༦.༨ སྨན་བཟྟོ་ཚར་ཞིནམ་ལས་སྤུས་ཚད་བརྟག་དཔྱད་ཀྱི་དྟོན་ལུ་ལག་ལེན་མ་
འཐབ་པར་མཛྟོད་ཁང་སྟོ་སྟོ་ནང་བཞག་དགོ། 

   

༢.༧ ཧྟོད་དང་ཤྟོག་སྒྲོམ་ནང་བསམ་ཞིནམ་ལས་ཁ་བྱང་བཏགས་ཐངས། 
༢.༧.༡ སྨན་གྱི་དབྱེ་བ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་རང་སྟོའི་ཁ་བྱང་བཏགས་དགོ།    
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༢.༧.༢ སྨན་ཐུམ་ཧྟོད་རེ་ནང་བསམ་ཚད་ཀེ་ཇི་རང་སྟོའི་སྨན་གྱི་ཚད་གཞི་ནང་
བཀོད་མི་ལྟར་བསམ་དགོ། 

   

༢.༧.༣ སྨན་རིགས་ཚུ་ཤྟོག་སྒྲོམ་ནང་གྱངས་ཁ་ཚད་གཞི་དང་འཁྲིལ་བསམ་དགོ།    
 

༣ སྒོར་ལེབ་བཟྟོ་ནིའི་བྱ་སྒོའི་རིམ་པ། 
༣.༡ སྨན་ཕྱེ་དང་སྨན་རྟ་གཞན་བླུགས་ཐངས། 
༣.༡.༡ སྨན་ཕྱེ་ས་བསྲེས་ནི་དང་འདམ་བཏགས་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་སྨན་རྩི་དང་

སྨན་ས་བླུགས་དགོཔ་ཚུ་བླུགས་དགོ། 
   

༣.༡.༢ ཆུ་ཚད་འཇལ་ཞིནམ་ལས་སྨན་ཕྱེ་ནང་བླུགས་དགོ།    
༣.༡.༣ སྨན་ས་རིན་གོང་སྟོམ་བླུགས་པའི་སྐབས་ལུ་སྨན་ས་བསྲེས་མ་རྐྱབ་པའི་ཧེ་

མ་སྤུས་ཚད་བརྟག་དཔྱད་པ་དང་ཡང་ཅིན་གྲོས་དཔྟོན་གང་རུང་འཛྟོམས་
ཐྟོག་བླུགས་དགོ། 

   

༣.༡.༤ རིན་གོང་ཆེ་བའི་སྨན་ས་བླུགས་དགོཔ་ཚུ་ཕྱེ་འཐག་སྟེ་བླུགས་དགོ།    
༣.༢ ས་བསྲེས་རྐྱབ་ཐངས། 
༣.༢.༡ སྨན་གྱི་ཕྱེ་མ་འདི་ས་བསྲེས་འཕྲུལ་ཆས་ནང་དུས་ཡུན་སྐར་མ་བཅུ་ཐམ་

དང་བཅོ་ལྔ་གི་རིང་ལུ་ས་བསྲེས་རྐྱབ་དགོ། 
   

༣.༢.༢ སྨན་རྩི་བླུགས་ཞིནམ་ལས་ས་བསྲེས་ལེགས་ཤྟོམ་སྦེ་རྐྱབ་དགོ།    
༣.༢.༣ ཤྟོ་མཚུངས་བཟྟོ་ནིའི་དྟོན་ལུ་ཆུ་ཚད་འཇལ་ཞིནམ་ལས་དུམ་གྲ་རེ་བླུགས་

ཏེ་ས་བསྲེས་ལེགས་ཤྟོམ་སྦེ་རྐྱབ་དགོ། 
   

༣.༣ སྨན་སྐམ་ཐངས། 
༣.༣.༡ སྨན་སྐམ་ནི་གི་ཧྟོད་ཚུ་ཧིང་སངས་ས་བཟྟོ་དགོ།    
༣.༣.༢ སྨན་སྐམ་ད་ལུ་དྲྟོད་ཚད་ དྲིག་རི་སེལ་ཤེསི་༤༠་ནང་སྐམ་དགོ།    
༣.༣.༣ སྨན་ཚུ་སྙོམས་ཏྟོག་ཏྟོ་སྦེ་བརྡལ་ཞིནམ་ལས་སྨན་ལེགས་ཤྟོམ་མ་སྐམ་ཚུན་

ཚྟོད་ དྲྟོད་ཚད་བལྟ་རྟྟོག་འབད་དེ་སྐམ་དགོ། 
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༣.༣.༤ སྨན་ཚུ་སྙོམས་ཏྟོག་ཏྟོ་སྦེ་སྐམ་ནི་གི་དྟོན་ལུ་འཕྲལ་འཕྲལ་ར་དཀྲུགས་དགོ།    
༣.༣.༥ སྨན་གྱི་རླྟོན་གཤེར་བལྟ་ཞིབ་འབད་ཐྟོག་ལས་འཚིག་བཅུག་ནི་མི་འྟོང་།    
༣.༤ སྨན་གཟུགས་(གེ་རེ་ནུལ་)བཟྟོ་ཐངས། 
༣.༤.༡ སྨན་འདི་སྐམ་ཞིནམ་ལས་གསིག་མ་ཚད་གཞི་མི་ལི་མི་ཀྲར་༡༢་ནང་

གསིག་དགོ། 
   

༣.༤.༢ གསིག་མ་ནང་གསིག་ཚར་མི་སྨན་འདི་ལྗིད་ཚད་འཇལ་དགོ།    
༣.༥ སྣུམ་རྩི་བླུགས་ཐངས། (ལུབ་རི་ཀེནཀྲི་) 
༣.༥.༡ སྣུམ་རྩི་འདི་བརྒྱ་ཆ་༢་བླུགས་ཞིནམ་ལས་སྐར་མ་༥་གི་རིང་ས་བསྲེས་རྐྱབ་

དགོ། སྨན་དང་སྣུམ་རྩི་ཚུ་ཆ་སྙོམས་ཏྟོག་ཏྟོ་འགྱོ་ནི་གི་དྟོན་ལུ་སྐར་མ་༥་
ལས་ལྷག་ས་བསྲེས་བརྐྱབ་ནི་མི་འྟོང་། 

   

༣.༥.༢ སྨན་ས་བསྲེས་བརྐྱབས་ཚར་མི་འདི་ལྗིད་ཚད་འཇལ་ཞིནམས་ལས་ཐྟོ་
བཀོད་འབད་དགོ། 

   

༣.༥.༣ སྒོར་ལེབ་་འདི་ནངས་པ་བཟྟོ་ནི་ཨིན་པ་ཅིན་ རླུང་མ་ཐལ་བའི་ཧྟོད་ནང་
བསམ་བཞག་དགོ། 

   

༣.༦ སྒོར་ལེབ་བཟྟོ་ཐངས། 
༣.༦.༡ སྒོར་ལེབ་བཟྟོ་ནི་འཕྲུལ་ཆས་ཚུ་གཙང་ཏྟོག་ཏྟོ་སྦེ་ མཁོ་ཆས་ཀྱི་ངོ་རྟགས་

དང་བཅསཔ་སྦེ་བཞག་དགོ། 
   

༣.༦.༢ སྒོར་ལེབ་བཟྟོ་ནི་གི་དྟོན་ལུ་སྨན་འདི་ གཤམ་ལུ་བཀོད་ཡྟོད་པའི་ཚད་
གཞི་དང་འཁྲིལ་བཟྟོ་དགོ། 

• ལྗིད་ཚད་ མི་ལི་གཱ་རམ་སྨན་གྱི་ཚད་གཞི་ལྟར་དུ།  
• ལྗིད་ཚད་བརྒྱ་ཆ་±༥་ནང་འཁོད། 
• མཐུག་ཚད། 
• སྒོར་ཚད། 
• སྲ་ཚད། 

   



Page 17 of 119 
 

༣.༦.༣ སྤུས་ཚད་ལེགས་ཤྟོམ་འཐྟོན་ནི་དྟོན་ལུ་སྐར་མ་༣༠་གི་བར་ན་ཚར་རེ་བལྟ་
རྟྟོག་འབད་ཐྟོག་ལས་ཤྟོག་ཁྲམ་ནང་ཐྟོ་བཀོད་བཞག་དགོ། 

   

༣.༦.༤ སྒོར་ལེབ་བཅུ་ཐམ་གྱི་ལྗིད་ཚད་ཆ་སྙོམས་ལུ་བརྒྱ་ཆ་+/-༥་ནང་འཁོད་ནང་
འྟོང་དགོཔ་དང་ གཞན་ཡང་ མཐུག་ཚད། སྒོར་ཚད། སྲ་ཚད་ཚུ་ཚད་
གཞི་ཚུལ་མཐུན་ཡྟོད་མེད་དབྱེ་ཞིབ་འབད་དགོ། 

   

༣.༦.༥ སྒོར་ལེབ་བཟྟོ་ཚར་ཞིནམ་ལས་སྨན་ཕྱེ་ཐལཝ་ཚུ་ལེགས་ཤྟོམ་སྦེ་འཕྱག་
དགོ། 

   

༣.༦.༦ ཧྟོད་གཙང་ཏྟོག་ཏྟོ་ནང་འདེགས་ཞིནམ་ལས་སྨན་ཚུ་གི་ངོ་རྟགས་སར་དགོ།    
༣.༦.༧ སྨན་བཟྟོ་ཚར་ཞིནམ་ལས་སྤུས་ཚད་བརྟག་དཔྱད་ཀྱི་དྟོན་ལུ་ལག་ལེན་མ་

འཐབ་པར་མཛྟོད་ཁང་སྟོ་སྟོ་ནང་བཞག་དགོ། 
   

༣.༧ ཧྟོད་དང་ཤྟོག་སྒྲོམ་ནང་བསམ་ཞིནམ་ལས་ཁ་བྱང་བཏགས་ཐངས།    
༣.༧.༡ སྨན་གྱི་དབྱེ་བ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་རང་སྟོའི་ཁ་བྱང་བཏགས་དགོ།    
༣.༧.༢ སྒོར་ལེབ་ཧྟོད་རེ་ནང་བསམ་ཚད་ཀེ་ཇི་རང་སྟོའི་སྨན་གྱི་ཚད་གཞི་ནང་

བཀོད་མི་ལྟར་བསམ་དགོ། 
   

༣.༧.༣ སྨན་རིགས་ཚུ་ཤྟོག་གུ་སྒྲོམ་ནང་གྱངས་ཁ་ཚད་གཞི་དང་འཁྲིལ་བསམ་
དགོ། 

   

 
༤ ཕྱེ་མ་བཟྟོ་ནིའི་བྱ་སྒོའི་རིམ་པ། 
 

རིམ་པ། 
སྐུགས། 

༢ ༡ ༠ 
༤.༡ ས་བསྲེས་བརྐྱབ་ནི། 
༤.༡.༡ སྨན་གྱི་ཕྱེ་མ་ཚུ་སྐར་མ་༡༠དང་༡༥འི་རིང་ལུ་ས་བསྲེས་ལེགས་ཤྟོམ་སྦེ་

རྐྱབ་དགོ། 
   

༤.༡.༢ སྨན་གྱི་ཁ་བྱང་དང་བཅས་སྨན་བཟྟོ་ཚར་བའི་གྲངས་སུ་བཏང་དགོ།    
༤.༢ ཧྟོད་དང་ཤྟོག་སྒྲོམ་ནང་བསམ་ཞིནམ་ལས་ཁ་བྱང་བཏགས་ཐངས། 
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༤.༢.༡ སྨན་གྱི་དབྱེ་བ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་རང་སྟོའི་ཁ་བྱང་བཏགས་དགོ།    
༤.༢.༢ ཕྱེ་མ་ཧྟོད་རེ་ནང་བསམ་ཚད་ཀེ་ཇི་རང་སྟོའི་སྨན་གྱི་ཚད་གཞི་ནང་བཀོད་

མི་ལྟར་བསམ་དགོ། 
   

༤.༢.༣ སྨན་རིགས་ཚུ་ཤྟོག་གུ་སྒྲོམ་ནང་གྱངས་ཁ་ཚད་གཞི་དང་འཁྲིལ་བསམ་
དགོ། 

   

 
༥ རིལ་བུ་བཟྟོ་ནིའི་བྱ་སྒོའི་རིམ་པ། 
 

རིམ་པ། 
སྐུགས། 

༢ ༡ ༠ 
༥.༡ སྨན་ས་བསྲེས་བརྐྱབ་ཐངས། 
༥.༡.༡   རིལ་བུ་བཟྟོ་ནི་གི་གཞི་གྱམ་གྱི་དྟོན་ལུ་གྲ་སྒྲིག་འབད་དགོ།    
༥.༡.༢ སྨན་ཕྱེ་ས་བསྲེས་བརྐྱབ་ནི་འཕྲུལ་ཆས་ནང་སྐར་མ་༥་ལས་༡༠་ཀྱི་རིང་ལུ་

ས་བསྲེས་རྐྱབ་དགོ། 
   

༥.༢ གཞི་རྟེན་ རིལ་བུ་བཟྟོ་ཐངས། 
༥.༢.༡ གཞི་རྟེན་རིལ་བུ་བཟྟོ་ནི་གི་དྟོན་ལུ་ཆུ་གཙང་དང་སྨན་གྱི་ཕྱེ་མ་ཚུ་ཚད་

གཞི་ལྡན་ཏྟོག་ཏྟོ་བཟྟོ་དགོ། 
   

༥.༢.༢   གཞི་རྟེན་རིལ་བུ་ཚུ་དབྱིབས་གཅིག་མཚུངས་བཟྟོ་ནིའི་དྟོན་ལུ་རིལ་བུ་བཟྟོ་
སའི་ཧྟོད་ནང་ཆུ་དུམ་གྲ་རེ་བཏབ་སྟེ་སྨན་ཕྱེ་མ་ཡང་བླུགས་ཞིནམ་ལས་
ལགཔ་གིས་དཀྲུགས་ཏེ་བཟྟོ་དགོ། 

   

༥.༢.༣ གཞི་རྟེན་རིལ་བུ་བཟྟོ་ཚར་མི་ཚུ་མི་ལི་མི་ཀྲར་༤.༥ལས་ མི་ལི་མི་ཀྲར་༥་
ཚུན་འབད་མི་ཚད་གཞི་ཅན་གྱི་གསིག་མ་ནང་གསིག་དགོ། 

   

༥.༢.༤ ཡང་བསྐྱར་དུ་མི་ལི་མི་ཀྲར་༤.༥་འབད་མི་ནང་གསིག་དགོ།    
༥.༣ སྨན་ས་དང་སྨན་རྟ། 
༥.༣.༡ སྨན་ས་དང་སྨན་རྟ་བླུགས་དགོ་མི་ཚུ་ཕྱེ་འཐག་ཞིནམ་ལས་ཆུ་ཚད་འཇལ་

ཏེ་ཡྟོད་མི་ནང་གདུས་ཏེ་བླུགས་དགོ། 
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༥.༣.༢ སྨན་ས་རིན་གོང་སྟོམ་བླུགས་པའི་སྐབས་ལུ་སྨན་ས་བསྲེས་མ་རྐྱབ་པའི་ཧེ་
མ་སྤུས་ཚད་བརྟག་དཔྱད་པ་དང་ཡང་ཅིན་གྲོས་དཔྟོན་གང་རུང་འཛྟོམས་
ཐྟོག་བླུགས་དགོ། 

   

༥.༤ རིལ་བུ་བཟྟོ་ཐངས།  
༥.༤.༡ སྨན་བཟྟོ་འཕྲུལ་ཆས་ནང་རིལ་བུ་བཟྟོ་བའི་སྐབས་ལུ་ཆུ་དྲྟོད་འཇམ་གཏྟོར་

དགོ། 
   

༥.༤.༢ རིལ་བུའི་ལྗིད་ཚད་མི་ལི་ག་རམ་༨༠༠་ལས་༩༠༠་མ་ལངས་ཚུན་སྨན་གྱི་ཕྱེ་
མ་ཨ་ཙི་རེ་ཁ་སྟོན་བླུགས་ཐྟོག་ལས་ཆུ་བླུགས་བཟྟོ་དགོ། 

   

༥.༤.༣ སྨན་གྱི་ཕྱེ་མ་ཁ་སྟོན་རྐྱབས་པའི་སྐབས་འཕྲལ་འཕྲལ་རང་རིལ་བུ་གི་ལྗིད་
ཚད་བལྟ་རྟྟོག་འབད་དགོ། 

   

༥.༤.༤ རིལ་བུ་འདི་ཚད་གཞི་དང་ལྡན་ཏྟོག་ཏྟོ་ཡྟོད་པ་ཅིན་ འཕྲུལ་ཆས་འདི་ལཱ་
འཕྲྟོ་མཐུད་འབད་བའི་བསྒང་རང་ཧྟོད་ཧིང་སངས་ས་ནང་འབྱྟོ་དགོ། 

   

༥.༤.༥ རིལ་བུ་འདི་འཕྲུལ་ཆས་ནང་ལས་བཏྟོན་པའི་སྐབས་ལུ་བཟྟོ་དབྱིབས་ཚུ་
མེདཔ་འགྱོ་བཅུག་ནི་མི་འྟོང་། 

   

༥.༥ རིལ་བུ་སྐམ་ཐངས། 
༥.༥.༡ རིལ་བུ་སྐམ་སའི་ས་ཁོངས་ལུ་རས་གཙང་ཏྟོག་ཏྟོ་འཐིང་ཞིནམ་ལས་སྐམ་

དགོ། 
   

༥.༥.༢ རིལ་བུ་སྐམ་སའི་ཧྟོད་ཚུ་ལུ་རང་སྟོའི་སྨན་གྱི་ངོ་རྟགས་སར་དགོ།    
༥.༥.༣ རིལ་བུ་ཚུ་སྙོམས་ཏྟོག་ཏྟོ་བརྡལ་ཞིནམ་ལས་འཕྲལ་འཕྲལ་དཀྲུགས་ཏེ་

སྐམ་དགོ། 
   

༥.༥.༤ རིལ་བུ་ཚུ་ཧམ་བཏགས་མི་བཏགས་ཉིན་བསར་བལྟ་རྟྟོག་འབད་དགོ།    
༥.༥.༥ རིལ་བུ་ཚུ་ཉིནམ་བདུན་ལས་བཅུ་ཐམ་ཀྱི་རིང་ལུ་ལེགས་ཤྟོམ་སྦེ་སྐམ་

བཅུག་དགོ། 
   

༥.༦ རིལ་བུ་ཆགས་རྐྱབ་ཐངས། 
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༥.༦.༡ རིལ་བུ་སྐམ་མི་ཚུའཕྲུལ་ཆས་ནང་བླུགས་ཏེ་ཆུ་ཨ་ཙི་རེ་བཏབ་ཞིནམ་ལས་
ཆགས་རྐྱབ་དགོ། 

   

༥.༦.༢ ཆགས་རྐྱབ་པའི་སྐབས་ལུ་ཆུ་ཚྟོད་གཅིག་ལས་ལྷག་སྟེ་ཆགས་རྐྱབ་ནི་མི་
འྟོང་། 

   

༥.༦.༣ ཆགས་རྐྱབ་ཚར་ཞིནམ་ལས་ཉིནམ་༥་དང་༨་ཀྱི་བར་ན་སྐམ་དགོ།    
༥.༦.༤ སྐམ་ཚར་ཞིནམ་ལས་རིལ་བུ་གི་རླྟོན་གཤེར་བལྟ་ནི་གི་དྟོན་ལུ་སྤུས་ཚད་

ལུ་བཏང་དགོ། 
   

༥.༧ རིལ་བུ་བཙགས་ཐངས། 
༥.༦.༡ སྐམ་ཚར་ཞིནམ་ལས་རིལ་བུ་ཚུ་མི་ལི་མི་ཀྲར་༣.༥་དང་མི་ལི་མི་ཀྲར་༥་གི་

བར་ན་འབད་མི་གསིག་མ་ནང་བཙགས་དགོ། 
   

༥.༦.༢ རིལ་བུ་ཆེ་ཆུང་ཚད་གཞི་ལས་བརྒལ་མི་ཚུ་མཛྟོད་ཁང་ལུ་རྩིས་སྟོད་དགོ།    
༥.༦.༣ རིལ་བུ་སྐམ་ཚར་ཞིནམ་ལས་ལྗིད་ཚད་འཇལ་ཏེ་ཐྟོ་བཀོད་འབད་དགོ།    
༥.༦.༤ རིལ་བུ་བཟྟོ་ཚར་ཞིནམ་ལས་སྤུས་ཚད་བརྟག་དཔྱད་ཀྱི་དྟོན་ལུ་ལག་ལེན་

མ་འཐབ་པར་མཛྟོད་ཁང་སྟོ་སྟོ་ནང་བཞག་དགོ། 
   

༥.༦. ཧྟོད་དང་ཤྟོག་སྒྲོམ་ནང་བསམ་ཞིནམ་ལས་ཁ་བྱང་བཏགས་ཐངས། 
༥.༦.༡ སྨན་གྱི་དབྱེ་བ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་རང་སྟོའི་ཁ་བྱང་བཏགས་དགོ།    
༥.༦.༢ རིལ་བུ་ཧྟོད་རེ་ནང་བསམ་ཚད་ཀེ་ཇི་རང་སྟོའི་སྨན་གྱི་ཚད་གཞི་ནང་

བཀོད་མི་ལྟར་བསམ་དགོ། 
   

༥.༦.༣ སྨན་རིགས་ཚུ་ཤྟོག་གུ་སྒྲོམ་ནང་གྱངས་ཁ་ཚད་གཞི་དང་འཁྲིལ་བསམ་
དགོ། 
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༦ ཅོང་ཞི་མཛྟོ་འྟོ་འདམ་བཏགས་ བཟྟོ་ཐངས་ཀྱི་བྱ་སྒོའི་རིམ་པ། 
 རིམ་པ། སྐུགས། 

༢ ༡ ༠ 
༦.༡ སྨན་སྟོར་སྡེ་འབད་ནིའི་ཧྟོད་ཧིང་སངས་ས་ཚུ་ངོ་རྟགས་བཀལ་དགོ།    
༦.༢ ཧྟོད་ཀྱི་ལྗིད་ཚད་ཚུ་སྨན་གྱི་རྩིས་ནང་མ་བཙུག་པར་བཞག་དགོ།     
༦.༣ སྨན་གྱི་རྫས་སྟོར་ཚུ་སྨན་གྱི་སྟོར་སྡེ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་གྲ་སྒྲིག་འབད་དགོ།    
༦.༤ སྨན་གྱི་རྫས་སྟོར་ཚུ་སྟོདཔ་ད་ལུ་རེ་རེ་བཞིན་དུ་ས་ཡིག་བརྐྱབ་དགོ།    
༦.༥ དུག་འདྟོན་འབད་ཡྟོད་མི་ཅོང་ཞི་ཀེ་ཇི་འཇལ་ཞིནམ་ལས་ཕྱེ་འཐག་དགོ།    
༦.༦ ཅོང་ཞི་ཕྱེ་འཐག་ཚར་ཞིནམ་ལས་ཀེ་ཇི་འཇལ་ཏེ་འཕྲྟོ་བརླག་བརྒྱ་ཆ་བཏྟོན་

དགོ། 
   

༦.༧ ཅོང་ཞི་ཕྱེ་མ་ཀེ་ཇི་༡ལུ་ནྟོར་གྱིས་ཨོམ་ལི་ཀྲར་༣ཀ་ལ་རྫམ་ནང་བླུགས་ཏེ་
སྙོམས་ཏྟོག་ཏྟོ་སྦེ་བླ་བསྲེས་དགོ། 

   

༦.༨ རང་ཟླ་༨་པའི་ཚེས་༡༥འི་ཕྱི་རུ་ཟླཝ་ཤརཝ་ཅིག་ཕྱི་ཁར་བཏྟོན་བཞིནམ་
ལས་དྲྟོ་པ་ཟླཝ་མ་འཛུལ་ཚུན་ཚྟོད་ཟླ་བའི་འྟོད་ནང་སྦེ་བཏུལ་དགོ། 

   

༦.༩ ཅོང་ཞི་དང་ཨོམ་ལེགས་ཤྟོམ་བླ་བསྲེས་ཞིནམ་ལས་ལག་ཤུབས་དང་ཁ་
རས་ཞྭམྟོ་ཚུ་བཙུགས་ཏེ་བཀྱག་དཀརཔྟོ་ལས་ནགཔྟོ་འཚམས་མ་འགྱོ་ཚུན་
ཚྟོད་ལགཔ་གིས་མཉེས་དགོ། 

   

༦.༡༠ ཅོང་ཞི་ཨོམ་དང་ཅིག་ཁར་མཉེས་ཚར་བའི་ཤུལ་ལུ་སྒོར་ལེབ་ལགཔ་གིས་ 
བཟྟོ་སྟེ་ཁ་ཤ་དར་རས་ནང་ གྱིབ་མ་ནང་ལུ་སྐམ་དགོ། 

   

༦.༡༡ སྒོར་ལེབ་འདི་ཚུ་ལེགས་ཤྟོམ་སྦེ་སྐམ་ནི་དྟོན་ལུ་ཉིནམ་གཉིས་རེ་གི་བར་ན་
ཕྱི་ནང་ལྟོག་སྟེ་ལྟོག་ཅི་ལྟོག་ཅི་རང་བདུན་ཕྲག་༢ཀྱི་རིང་སྐམ་བཞག་དགོ། 

   

༦.༡༢ ཅོང་ཞི་མཛྟོ་འྟོ་འདམ་འཐག་འདི༌ཀེ༌ཇི༌འཇལ༌ཞིནམ༌ལས༌འཕྲྟོ་བརླག་ག་ 
དེམ་ཅིག་ཡྟོད་ག་བརྒྱ་ཆ་བཏྟོན་དགོ། 

   

༦.༡༣ འདམ་འཐག་འབད༌ཚར༌བའི༌ཅོང་ཞི༌འདི༌ཀེ༌ཇི༌འཇལ༌ཞིནམ༌ལས༌སྤུས༌ 
ཚད༌སྡེ༌ཚན་ལུ༌སྤུས་ཚད་དང་རླྟོན་ཆ་བརྟག་ཞིབ་འབད་བར་བཏང༌དགོ། 
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༦.༡༤ སྤུས༌ཚད༌ཀྱི༌སྙན༌ཞུ༌ཐྟོབ༌བཞིནམ༌ལས༌ཁ༌ཡིག༌བཏགས༌ཏེ༌མཛྟོད༌ཁང༌ལུ༌ 
རྩིས་སྟོད༌དགོ། 

   

 
༧ ཅོང་ཞི་འཕྲུལ་ཐལ་བཟྟོ་ཐངས་ཀྱི་བྱ་སྒོའི་རིམ་པ། 
 ཅོང་ཞིའཁྲུལ་ཐལ་བཟྟོ་ཐངས་འདི་གཤམ་གསལ་བྱ་སྒོའི་རིམ་པ་བཞིན་ལག་ལེན་འཐབ་དགོ། 
༧.༡ དུག་འདྟོན་འབད་ཡྟོད་མི་ཅོང་ཞི་ཀེ་ཇི་༡ལུ་སྨན་ས་གཞན་བླུགས་དགོ་མི་ཚུ་ 

ཚད་གཞི་དང་འཁྲིལ་སྨན་ཚུ་བླུགས་ཏེ་ཕྱེ་འཐག་དགོ། 
   

༧.༢ གོང་གི་ཕྱེ་མ་ཀེ་ཇི་འཇལ་ཏེ་ལུགས་ཀོང་ནང་དཔྱ་༣བཟྟོ་སྟེ་དཔྱ་ཅིག་ནང་ 
སྨན་བླུགས་ཏེ་དཔྱ་༢་སྟོངམ་སྦེ་བཞག་སྟེ་ཁབ་ཏྟོ་བཅད་ཞིནམ་ལས་ 
ལྕགས་སྐུད་ཀྱིས་བསམ་དགོ། 

   

༧.༣ ལུགས་ཀོང་དང་ཁབ་ཏྟོ་ཚུ་འདམ་གྱིས་རླུང་མ་ཐལཝ་སྦེ་དབུར་ཏེ་ཉིམ་ནང་ 
སྐམ་སྟེ་གས་མི་ཚུ་འདམ་གྱིས་འཕྲལ་འཕྲལ་རང་བསུབ་སྟེ་ཉིམ་ ༣ སྐམ་ 
དགོ། 

   

༧.༤ སྐམ་ཚར་ཞིནམ་ལས་རྡྟོ་སྟོལ་གྱིས་འགྲོས་ཀྱི་སྦེ་མེ་ཤུགས་ཚད་སེང་སྟེ་དུས་ 
ཡུན་ཆུ་ཚྟོད་༤་གི་རིང་འཕྲལ་འཕྲལ་རང་ཕྱྟོགས་བསྒྱུར་ཏེ་མེ་བཏང་དགོ། 

   

༧.༥ མེ་བཏང་བའི་སྐབས་ལུ་བཏུབ་མ་བཏུབ་པའི་རྟགས་མཚན་འདི་མུ་ཟི་གི་ 
དྲིམ་མ་མནམ་པ་ཅིན་ལུག་ཀོང་མེ་ནང་ལས་བཏྟོན་ཏེ་དྲྟོད་གྱང་བཅུག་དགོ། 

   

༧.༦ དྲྟོད་གྱང་ཞིནམ་ལས་ལུག་ཀོང་ཁ་ཕྱེ་སྟེ་བལྟཝ་དང་ལུག་ཀོང་གངམྟོ་སྦེ་ 
ཡྟོད་པ་ཅིན་སྨན་འདི་ལེགས་ཤྟོམ་ཚྟོ་བའི་རྟགས་ཨིན། 

   

༧.༧ སྤུས་ཚད་འདི་ལེགས་ཤྟོམ་འགྱོ་བ་ཅིན་དུང་དཀར་གྱི་ཕྱེ་བཟུམ་སྐྱ་སི་སི་ 
སྦེ་འྟོང་དགོཔ་མ་ཚད་ལྷག་པར་དུ་ཕྱེ་འདི་ཆུའི་ནང་བླུགསཔ་ད་འཁོལ་པ་ 
ཅིན་ལེགས་ཤྟོམ་འགྱོ་བའི་རྟགས་ཨིནམ་ལས་འདི་ཚུ་བལྟ་དགོ། 

   

༧.༨ བཀྱག་ནགཔྟོ་སྦེ་ཡྟོད་པ་ཅིན་མ་འཚྟོ་བའི་སྐྱོན་ཨིནམ་ལས་ལྟོག་སྟེ་རང་ 
གོང་བཞིན་མེ་བཏང་དགོ། 

   

༧.༩ ཅོང་ཞི་འཕྲུལ་ཐལ་བཟྟོ་ཚར་མི་འདི་ཀེ༌ཇི༌འཇལ༌ཞིནམ༌ལས༌སྤུས༌ཚད༌སྡེ༌    
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ཚན་ལུ༌སྤུས་ཚད་བརྟག་ཞིབ་འབད་བར་བཏང༌དགོ། 
༧.༡༠ སྤུས༌ཚད༌ཀྱི༌སྙན༌ཞུ༌ཐྟོབ༌བཞིནམ༌ལས༌ཁ༌ཡིག༌བཏགས༌ཏེ༌མཛྟོད༌ཁང༌ལུ༌ 

རྩིས་སྟོད༌དགོ། 
   

 
༨ ཧར་བསྲེགས་བྱ་སྒོའི་རིམ་པ། 
 ཧར་བསྲེག་འབད་དགོཔ་འདི་ཡང་འཇམ་ཏྟོང་ཏྟོ་སྦེ་ཕྱེ་འཐག་ཚུགས་ནི་དྟོན་ལུ་ཨིནམ་ལས་ 

གཤམ་གསལ་གྱི་བྱ་སྒོའི་རིམ་པ་ལྟར་ལག་ལེནའ་ཐབ་དགོ། 
༨.༡ སྨན་ཐྟོ་གང་རེ་རྩིས་བཏྟོག་ཞིནམ་ལས་ཀེ་ཇི་འཇལ་ཏེ་ལྕགས་ཐབ་ནང་ 

ལྕགས་ཀྱི་དྲྲྭ་མིག་གུ་སྐྱེལ་ཏེ་མེརབསྲེག་དགོ།  
   

༨.༢ སྨན་མདྟོག་སྐྱ་སི་སི་མ་འགྱོ་ཚུན་མེར་བསྲེག་དགོ།    
༨.༣ སྨན་མེ་ནང་ལས་མ་བཏྟོན་པའི་ཧེ་མ་མེ་འདི་མ་དཀྲུགས་པར་ཞག་གཅིག་ 

བཞག་སྟེ་རང་བཞིན་གྱིས་མེ་དྲྟོད་ཡལ་བཅུག་སྟེ་སྐྱ་སི་སི་འགྱོ་མི་ཚུ་འགྲོས་ 
ཀྱིས་འབད་འཛིམ་གྱིས་རེ་རེ་སྦེ་འཕུ་བཏབ་སྟེ་བཏྟོན་དགོ། 

   

༨.༤ སྨན་གནགཔྟོ་སྦེ་ཡྟོད་པ་ཅིན་ལྟོག་སྟེ་རང་གོང་བཞིན་མེར་བསྲེག་དགོ།    
༨.༥ སྨན་ཧར་བསྲེག་བཟྟོ་ཚར་ཞིནམ་ལས་ཀེ་ཇི་འཇལ་ཏེ་འཕྲྟོ་བརླག་བརྒྱ་ཆ་

ནང་བཏྟོན་དགོ། 
   

༨.༦ སྨན་ཧར་བསྲེག་བཟྟོ་ཚར་མི་འདི་ཀེ༌ཇི༌འཇལ༌ཞིནམ༌ལས༌སྤུས༌ཚད༌སྡེ༌ཚན་ 
ལུ༌སྤུས་ཚད་བརྟག་ཞིབ་འབད་བར་གཏང༌དགོ། 

   

༨.༧ སྤུས༌ཚད༌ཀྱི༌སྙན༌ཞུ༌ཐྟོབ༌བཞིནམ༌ལས༌ཁ༌ཡིག༌བཏགས་ཏེ༌མཛྟོད༌ཁང༌ལུ༌ 
རྩི༌ས་སྟོད༌དགོ། 

   

 

༩ ནུས་བསྲེག། 
 སྨན་ནུས་བསྲེག་གཤམ་གསལ་བྱ་སྒོའི་རིམ་པ་ལྟར་ལག་ལེན་འཐབ་དགོ། 
༩.༡ སྨན་རླྟོནམ་ཀེ་ཇི་འཇལ་ཞིནམ་ལས་ལྤགས་ཀོ་ཚུ་བཤུབས་ཏེ་བསལ་དགོ།    
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༩.༢ ལྤགས་ཀོ་བཤུབས་ཡྟོད་མི་སྨན་འདི་ཀེ་ཇི་འཇལ་ཞིནམ་ལས་གཉིས་ཀ་ 
བརྐྱབས་ཏེ་སྐམ་དགོ། 

   

༩.༣ སྐམ་ཞིནམ་ལས་རླྟོན་ཆ་བལྟ་བར་སྤུས་ཚད་སྡེ་ཚན་ལུ་བཏང་དགོ།    
༩.༤ ས་འདི་གསིག་མ་ནང་བླུགས་ཏེ་གསིག་ཞིནམ་ལས་ཆུ་བླུགས་ཏེ་འདམ་པ་ 

བཟྟོ་ནི་འགོ་གཙུགས་དགོ། 
   

༩.༥ འདམ་པ་འདི་གར་ས་རན་ཏྟོག་ཏྟོ་སའི་རྫམ་གུ་སྟོད་བཏུབ་ཅིག་བཟྟོ་དགོ།    
༩.༦ སྨན་གྱི་རླྟོན་ཆ་ཚད་དང་ལྡན་ཏྟོག་ཏྟོ་ཡྟོད་པ་ཅིན་ཀེ་ཇི་འཇལ་ཏེ་སའི་རྫམ་ 

ནང་བླུགས་ཏེ་སྟོར་༣དེ་ཅིག་མ་གངམ་སྦེ་སྟོངམ་བཞག་དགོ། 
   

༩.༧ ཁ་ཤ་དར་རས་འདམ་དང་ཅིག་ཁར་བླ་བསྲེས་ཏེ་སྨན་ནང་ན་ཡྟོད་མི་སའི་ 
རྫམ་འདི་ཁབ་ཏྟོ་བཅད་ཞིནམ་ལས་ཕྱི་ཁ་ལས་ག་ར་སྤུར་ཏེ་སྐམ་དགོ། 

   

༩.༨ སྐམ་ཐག་མ་ཆོདཔ་ཅིག་ལས་ད་རུང་ཚར་གསུམ་ལྟོག་ཅི་ལྟོག་ཅི་རང་རླུང་ 
མ་ཐལཝ་སྦེ་ཁ་ཤ་འདམ་གྱིས་སྤུར་ཏེ་ལེགས་ཤྟོམ་སྦེ་སྐམ་དགོ། 

   

༩.༩ ལེགས་ཤྟོམ་སྦེ་སྐམ་ཞིནམ་ལས་ས་དྟོང་གི་གཤམ་ལུ་ཤིང་བཀྲམ་སྟེ་སྨན་གྱི་
རྫམ་ཚུ་སྐྱེལ་ཏེ་ས་རྫམ་ཚུ་གི་ལྟག་ལུ་ད་རུང་ཤིང་བཀལ་ཏེ་མིག་གིས་མ་
མཐྟོངམ་སྦེ་བཟྟོ་དགོ། 

   

༩.༡༠ མེ་འཕུ་ཞིནམ་ལས་ས་རྫམ་ནང་གི་སྨན་འདི་དུས་ཡུན་ཚུྟོད་༥འི་རིང་མེ་ 
བཏང་དགོ། 

   

༩.༡༡ མེ་བཏང་མི་སྨན་འདི་མ་དཀྲོགས་པར་ཞག་གཉིས་རང་བཞིན་གྱིས་དྲྟོད་
གྱང་བཅུག་དགོ། 

   

༩.༡༢ དྲྟོད་གྱང་ཞིནམ་ལས་སའི་རྫམ་བཏྟོན་ཏེ་ཁབ་ཏྟོ་ཕྱེ་བའི་སྐབས་སྨན་གྱི་ནང་ 
ན་ས་འཛུལ་མ་བཅུག་པར་ཁ་ཕྱེ་སྟེ་འགྱིབ་དྟོབ་ནང་ལུ་བླུགས་དགོ། 

   

༩.༡༣ ས་རྫམ་གྱི་ནང་ན་རླུང་ཤྟོར་མི་སྨན་འདི་ཐལཝ་སྦེ་ཡྟོད་མི་ཚུ་ཀེ་ཇི་འཇལ་ཏེ་ 
བཀོ་ནིའི་བྱ་སྒོའི་ལས་རིམ་ལྟར་འབད་དགོ། 

   

༩.༡༤ ནུས་བསྲེག་འབད་མི་ཚུ་ཚར་ཅིག་འཕྱར་ཏེ་རག་རྟོག་ཚུ་བསལ་བཏང་
ཞིནམ་ལས་ཀེ་ཇི་འཇལ་ཏེ་འཕྲྟོ་བརླག་བརྒྱ་དཔྱ་ནང་ཕབ་དགོ། 
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༩.༡༥ སྨན་ནུས་བསྲེག་འབད་ཚར་ཞིནམ་ལས་སྤུས༌ཚད༌སྡེ༌ཚན་ལུ༌སྤུས་ཚད་
བརྟག་ཞིབ་འབད་བར་བཏང༌དགོ། 

   

༩.༡༦ སྤུས༌ཚད༌ཀྱི༌སྙན༌ཞུ༌ཐྟོབ༌ཞིནམ༌ལས༌ཁ༌ཡིག༌བཏགས༌ཏེ༌མཛྟོད༌ཁང༌ལུ༌ 
རྩིས་སྟོད༌དགོ། 

   

 
༡༠ ཁནྜ་བཟྟོ་ཐང་གི་བྱ་སྒོའི་རིམ་པ། 
༡༠.༡ སྨན་ནང་རྩྭ་དང་རག་རྟོག་ཚུ་བསལ་ཞིནམ་ལས་མཐྟོ་གང་ཙམ་བརྫམ་དགོ།    
༡༠.༢ སྨན་བརྫམས་ཏེ་ཀེ་ཇི་འཇལ་ཞིནམ་ལས་ཀ་ལ་ནང་བླུགས་སྦེ་འདི་གུ་ཆུ་ 

བླུགས་དགོ། 
   

༡༠.༣ ཆུ་བླུགས་ཞིནམ་ལས་དུས་ཡུན་ཆུ་ཚྟོད་༣ལས་༦ཚུན་དཀྲུགས་ཏེ་བཙྟོ་དགོ།    
༡༠.༤ སྨན་གྱི་ཆུ་འདི་ཁ་ཤ་དར་རས་ནང་བཙགས་ཏེ་ཤིང་རག་རྟོག་ཚུ་བཏྟོན་བཀོ་དགོ།    
༡༠.༥ སྨན་གྱི་ཆུ་བཙགས་ཡྟོད་མི་འདི་ཀ་ལ་རྫམ་ནང་བླུགས་ཏེ་སྐོལ་དགོ།    
༡༠.༦ སྨན་གྱི་ཁནྜ་འདི་རླྟོན་ཆ་བརྒྱ་ཆ་ཕབ་སྟེ་ཚད་དང་ལྡན་ཏོག་ཏ་ོམ་སྐམ་ཚུན་ཚྟོད་

འཕྲལ་འཕྲལ་དཀྲུགས་ཏེ་སྐོལ་དགོ། 
   

༡༠.༧ ཁནྜ་སྐོལ་བའི་སྐབས་འཚིག་བཅུག་ནི་མི་འྟོང།    
༡༠.༨ ཁནྜ༌བཀོལ༌བའི༌སྐབས༌འཕྲྟོ༌བརླ༌བརྒྱ༌ཆ༌ནང་ཕབ༌སྟེ་ཐྟོ་བཞག་དགོ།    
༡༠.༩ ཁནྜ་བཟྟོ་ཚར་མི༌འདི་རླྟོན༌ཆ༌བལྟ༌ནིའི༌དྟོན༌ལུ༌སྤུས༌ཚད༌སྡེ༌ཚན༌ལུ༌བཏང༌དགོ།    

༡༠.༡༠ སྤུས༌ཚད༌ཀྱི༌སྙན༌ཞུ༌ཐྟོབ༌ཞིནམ༌ལས༌ཁ༌ཡིག༌བཏགས༌ཏེ༌མཛྟོད༌ཁང༌ལུ༌རྩིསསྟོད༌དགོ། 
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༡༡ གཞུང་ནང་ཡྟོད་པའི་ཐང་ཕྱེ་རིལ་བུ་གསུམ་བཟྟོ་ཐངས་ཀྱི་བྱ་སྒོའི་རིམ་པ། 
 བྱ་སྒོའི་རིམ་པ། སྐུགས། 

༢ ༡ ༠ 
༡༡.༡ གྲང་ཐང་གི་བྱ་སྒོའི་རིམ་པ།    
༡༡.༡.༡ སྨན་རྫས་ཚུ་རྫ་ལ་སྟོགས་པའི་དྲེག་པ་དང་ཧུམ་མེད་པའི་ཧྟོད་ནང་ལུ་

སངས་ཞིནམ་ལས་ཁུ་བ་འཐྟོན་བཅུག་ནི། 
   

༡༡.༡.༢ ཐང་གདུ་ནི་གི་དྟོན་ལུ་ཆུ་ག་དེམ་ཅིག་ཡྟོད་མི་འདི་ཆ་གསུམ་ལུ་བགོ་བའི་
སུམ་གཉིས་གདུ་ཞིནམ་ལས་སུམ་ཆ་ཅིག་ལུས་པའི་བར་བསྐོལ་དགོ 

   

༡༡.༡.༣ གྲང་སེལ་གྱི་ཐང་ཚུ་ཚ་ཏྟོམ་སྦེ་བཏང་དགོ།    
༡༡.༢ ཚ་སེལ་ཐང་གི་བྱ་སྒོའི་རིམ་པ།    
༡༡.༢.༡ གོང་སྨན་ཚུ་ཚ་སེལ་གྱི་སྐབས་ལུ་དྲྟོད་གྱང་ཞིནམ་ལས་བཏང་དགོ།    
༡༡.༢.༢ ཚ་གྲང་འདྲེས་པའི་ནད་ལུ་སྟོ་སྟོའི་ནད་དང་མཐུན་པར་དཔེར་ན་སྡུད་སྨན། 

འབྱེད་སྨན། སྨིན་བྱེད་ནད་ལུ་དྲྟོ་མ་སྙོག་བཏང་དྟོ་བཟུམ་སྦེ་བཏང་དགོ། 
   

༡༡.༣ ཕྱེ་མའི་བྱ་ཐབས་ཀྱི་བྱ་སྒོའི་རིམ་པ།    
༡༡.༣.༡ ཐུན་ཚད། སྨན་གཞན་ཚུ་ཆ་སྙོམས་སྦེ་བཏང་རུང་སྨན་གཙྟོ་བྟོ་འདི་ཐུན་

ཚད་ཉིས་འགྱུར་གྱི་མངམ་སྦེ་བཏང་དགོ། 
   

༡༡.༣.༢ བརྡུང་ཐངས། རྭ་ཅོའི་རིགས་ཚུ་ག་ཅི་བཏང་རུང་མེ་ཐུར་ཐལ་ཚན་ནང་ལུ་
ཕྱིའི་རྩི་ཧྟོག་ཙམ་བསྲེག་དགོ། 

   

༡༡.༣.༣ རྭ་དང་ཤིང་ལ་སྟོགས་པ་སྲ་བའི་རིགས་ཚུ་ཧེ་མ་བརྡུང་ནི་དང་། རླན་ཅན་
སྣུམ་བག་གི་རིགས་ཚུ་ཤུལ་མ་བཞག་སྟེ་ཟུར་ལུ་འཐག་དགོ། 

   

༡༡.༣.༤ སྨན་ནུས་ཆེ་བ་དང་མྱུར་བ་ལ་སྟོགས་པ་ཚུ་གསེར་འགྱུར་གྱི་རྩི་བཟུམ་སྦེ་
ཞིབ་པར་འཐག་དགོ། 

   

༡༡.༣.༥ སྨན་རྟ་ནི། གཉན་མེད་པའི་དབང་གིས་ཚ་སེལ་ཐམས་ཅད་ཤེལ་ཀ་ར་
གཙྟོ་བྟོའི་སྨན་ལས་དྲུག་འགྱུར་གྱིས་མངམ་སྦེ་སར་དགོ། 
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༡༡.༣.༦ གྲང་སེལ་ཐམས་ཅད་གཙྟོ་བྟོའི་སྨན་ལས་བུ་རམ་བཞི་འགྱུར་གྱིས་མངམ་
སྦེ་སར་དགོ། 

   

༡༡.༣.༧ སྤྱིར་སྨན་ཐམས་ཅད་ལུ་སྨན་རྟ་མེད་པར་མ་བཏུབ་པའི་ཁར་ལྷག་པར་དུ་
གཉན་ནད་ག་ཏེ་ལས་འབྱུང་མ་ཤེསཔ་ལས་བརྟེན་སྨན་རྟ་ངེས་པར་དུ་དགོ། 

   

༡༡.༣.༨ འཕུལ་བྱེད་ནི། ཚ་སེལ་ཐམས་ཅད་ལུ་ཆུ་སྐོལ་གྲང་གིས་བཏང་ནི་དང་། 
མེ་དྲྟོད་ཆུང་བའི་རིགས་ལུ་ཆུ་སྐོལ་གྱིས་བཏང་དགོ། 

   

༡༡.༣.༩ གཏྟོང་བའི་དུས། ཟས་ཞུ་བའི་དུས་ལུ་སྨན་བཏང་ནི་དང་། སྨན་ཞུ་བའི་
དུས་ལུ་ཟས་བསྟེན་དགོ། 

   

༡༡.༤ རིལ་བུའི་བྱ་སྒོའི་རིམ་པ།    
༡༡.༤.༡ འཐག་ཐངས། དང་པྟོ་སྨན་ཚུ་སྟོ་སྟོར་ཞིབ་པར་བཏགས་ལ་ཁཎྜ་དང་། 

སྦྲང་རྩི་སྟོགས་རྟ་མེད་མི་ཚུ་ཆུ་སྐོལ་ལ་སྟོགས་པ་སྦྲན་ཏེ་གར་ས་ཞྟོ་ཙམ་
ཅིག་ལུ་འདམ་བཏགས་འབད་དགོ། 

   

༡༡.༤.༢ བསྒྲིལ་ཐངས། དུག་ཤས་མེད་མི་ཚུ་ལུ་ཆེ་ཆུང་སྲན་མ་འཕྟོས་ཙམ་དང་། 
དུག་ཤས་གཙྟོ་ཆེ་བའི་སྨན་ཚུ་སྲན་མ་ཆུང་ཀུའི་ཚད་ཙམ་བསྒྲིལ་དགོ། 

   

༡༡.༤.༣ ཀ་ར་དང་བུ་རམ་སྦྲང་རྩི་ཚུ་གིས་སྨན་རྟ་འབད་དེ་རིལ་བུ་སྒྲིལ་བཏུབ་ཙམ་
བཟྟོ་སྟེ་རིལ་བུ་ཆུང་བའི་རིགས་ཚུ་ལུག་རིལ་ཙམ་དང་། ཆེ་བ་སེར་རུས་
ཙམ་ཅིག་སྒྲིལ་དགོ། 

   

༡༡.༤.༤ བཏང་ཐངས། རིལ་བུ་ཆུང་བའི་རིགས་ཚུ་ཁྱུར་མིད་བཏང་བཅུག་ནི་དང་། 
ཆེ་བའི་རིགས་ཚུ་རྨུར་ཏེ་བཏང་དགོ། 
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ལམ་སྟོན་གསུམ་པ། 

སྟོང་བྱེད་ལས་ཀྱི་མདྟོ། 
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སྟོང་བྱེད་ལས་ཀྱི་མདྟོ། ལག་ལེན་གྱི་ལམ་ལུགས་ལམ་སྟོན། 

དམིགས་ཡུལ། 
ན་བ་གསྟོ་བར་འདྟོད་པའི་ནདཔ་ཞི་བྱེད་ཀྱི་སྨན་གྱིས་ནད་ཞི་མ་ཚུགས་པར་ཡྟོད་མི་དང་ སྐབས་ཐྟོབ་དང་
འཁྲིལ་ནད་གཞི་ཕྱིར་སྟོང་འབད་དགོ་མི་ཚུ་གི་དྟོན་ལུ་ སྟོང་བྱེད་སྣུམ་འཆོས་ བཤལ་ སྐྱུགས་ ས་སྨན་ 
འཇམ་རྩི་ ནི་རུ་ཧ་ལག་ལེན་འཐབ་ཐངས་ཚུ་མ་ནྟོར་བར་ཤེས་ནིའི་དྟོན་ལུ་ཨིན།  

སྟོབ་སྟོང་འདི་མཇུག་བསྡུཝ་ད་སྟོབ་སྟོང་པ་ཚུ་གིས་གཤམ་གསལ་བཀོད་ཡྟོད་པའི་ལས་དྟོན་ཚུ་ལག་ལེན་
འཐབ་ཚུགས། 
༡. ལས་ལྔའི་ལག་ལེན་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་རླུང་སྟོགས་ཞི་ནི་གི་དྟོན་ལུ་འབྲུ་མར་སྟོགས་ཀྱི་སྣུམ་

གཟུགས་ལུ་འཕུར་ནི་དང་། བུ་གར་དགང་བ། ཁོང་ལུ་བཏང་ཐབས་ཤེས་ཚུགས། 
༢. བཤལ་གྱི་སྔོན་འགྲོ། དངོས་གཞི། རྗེས་བཅོས་ཚུ་བྱ་རིམ་དང་འཁྲིལ་ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས། 
༢. སྐྱུགས་ཀྱི་སྔོན་འགྲོ་དང་དངོས་གཞི་སྨན་བཏང་ཐངས་ སྐྱུགས་ཀྱི་རྗེས་བཅོས་ཚུ་གོ་རིམ་དང་

འཁྲིལ་ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས། 
༣. སྣ་སོངས་ཀྱི་སྔོན་འགྲོ། དངོས་གཞི། རྗེས་བཅོས་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས། 
༤. འཇམ་རྩི་ལག་ལེན་འཐབ་ཐངས་ཚུ་བྱ་རིམ་དང་འཁྲིལ་འབད་ཚུགས། 
༥. ནི་རུ་ཧ་ལག་ལེན་འཐབ་ཐངས་བྱ་རིམ་དང་འཁྲིལ་འབད་ཚུགས། 

༡ ལས་ལྔའི་སྔོན་འགྲོ་སྣུམ་འཆོས་འབད་ཐངས་ཀྱི་བྱ་སྒོའི་རིམ་པ།  
 རིམ་པ། སྐུགས། 

༢ ༡ ༠ 
༡.༡ སྣུམ་འཆོས་འདི་གཟུགས་ཀྱི་ཤ་དང་པགས་ཀོ་ལུ་ནད་ཡྟོད་པ་ཅིན་ཕྱི་ལས་

དབུར་དགོ། 
   

༡.༢ ནམ་ཚྟོང་ཡན་ཆད་ཀྱི་ནད་ལུ་མགུ་ཏྟོ་ལུ་བྱུག་དགོ།    
༡.༣ རྐེད་པ་མན་ཆད་ཀྱི་ནད་གཞི་ལུ་འཇམ་རྩི་བཏང་དགོ།    
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༡.༤ བྱང་ཁོག་སྟོད་སྨད་ཀྱི་ནད་ལུ་ཁོང་ལུ་བཏང་དགོ།    
༡.༥ རྣ་བ་དང་མུར་གོང་གི་ནད་ལུ་རྣ་བའི་ནང་ལུ་བླུགས་དགོ།    
༡.༦ མིག་ཏྟོ་གི་ནད་ལུ་མིག་ཏྟོ་ནང་ལུ་བླུགས་དགོ།    
༡.༧ ཁ་ལྕེ་དང་ སྟོའི་ནད་ལུ་དྲྟོད་འཇམ་སྦེ་ཁ་ནང་ལུ་བཀང་དགོ།    
༡.༨ སེར་ཀ་དང་། རྒྱ་སྲུབས། དཔྲལ་བ། མིག་ལྕིབས། ཀླད་པ། ས་བུག་ཚུ་ལུ་

ནད་ཡྟོད་པ་ཅིན་དྲྟོད་འཇམ་བཟྟོ་སྟེ་ལྷ་པ་ནང་ལུ་བླུགས་དགོཔ་ཚུ་ནད་
དམིགས་དང་བསྟུན་རིག་པས་འཕྲུལ་ཤེས་དགོ། 

   

 
༢ བཤལ་ལག་ལེན་འབད་ཐངས་ཀྱི་བྱ་སྒོའི་རིམ་པ། 
 རིམ་པ། ༢ ༡ ༠ 
༢.༡ བཤལ་མ་བཏང་པའི་ཞག་༣གྱི་སྔ་གོང་ལས་བཤལ་གྱི་སྔོན་འགྲོ་ཚུ་གཞུང་ལྟར་

དུ་འབད་བཅུག་དགོ། 
   

༢.༢ ནདཔ་ལུ་གུས་ཞབས་ཀྱི་སྒོ་ལས་གདོང་བསུ་འབད་དེ་རྐང་ཁྲི་གུ་སོད་བཅུག་
དགོ། 

   

༢.༣ བཤལ་གྱི་ཐོ་དེབ་ནང་ནད་པའི་མིང་དང་ལོ་གཡུས་ནད་གཞི་ཚུ་ཐ་ོབཀོད་
འབད་དགོ། 

   

༢.༤ བཤལ་གཏང་ནིའི་དནོ་ལུ་གཤམ་གསལ་བཤལ་སྨན་གྱི་ཅ་ཆས་ཚུ་གྲ་སྒྲིག་
འབད་དགོ། 

• ཨ་ཅོ་ལོྟ་རས།  
• བཤལ་སྨན། བཤལ་གཅོད་སྨན།  
• འཕྱག་ཤོག ལགཔ་འཁྱུ་ནིའི་མཐུན་རྐྱེན་ཆ་ཚང་།  
• ལག་ཤུབས། ཁ་རས། 

   

༢.༥ བཤལ་གྱིས་མགུ་ཡུ་འཁོར་ནི་དང་དྲན་མེད་བརྒྱལ་ནི་ཚུ་བཀག་ནིའི་རླུང་སྨན་
དང་རླུང་དུགས་ཚུ་གྲ་སྒྲིག་འབད་དགོ། 
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༢.༦ བཤལ་སྨན་བཟའ་ཐངས་ཀྱི་ལམ་སོན་བྱིན་ཏེ་ སྨན་གྱི་ཐུན་ཚད་ལོྟ་བ་སྲ་སྙི་
དང་འཁྲིལ་སྨན་ཐུན་༡ལས་༣ཚུན་གཏང་དགོ། 

   

༢.༧ བཤལ་སྨན་བཏང་ཚརཝ་ཅིག་ སེམས་ལོད་ལོད་སྦེ་སོད་དགོཔ་སྦེ་སླབ་དགོ།    
༢.༨ བཤལ་འོང་ནི་འབདཝ་ཅིག་ བཤལ་ཁང་ནང་ལུ་ཙོག་པུར་སོད་དེ་བཤལ་

བཅུག་དགོ། 
   

༢.༩ བཤལ་ཚརཝ་ད་ བུངས་ཚད་ (རབ་བྲེ་༣། འབྲིང་བྲེ་༢། ཐ་མ་བྲེ་༡།) ཐྟོ་
བཀོད་འབད་དགོ། 

   

༢.༡༠ བཤལ་མདོག་ རབ་ཆུ་བཟུམ་སྔོ་ལ་སླ་བ་དང་། འབྲིང་བད་ཀན་ཅན། ཐ་མ་
མཁྲིས་པ་ཚུ་ག་དེ་སྦེ་འཐོན་ཡི་ག་ཐོ་བཀོད་འབད་དགོ། 

   

༢.༡༡ བཤལ་ཐེངས་ (རབ་༣༠། འབྲིང་༢༠། ཐ་མ་༡༠།) སྦེ་ཐྟོ་བཀོད་འབད་གོ།    
༢.༡༢ བཤལ་ཆད་མ་བཏུབ་པ་ཅིན་བཤལ་གཅོད་ཀྱི་སྨན་གཏང་དགོ།    
༢.༡༣ བཤལ་བཏང་ཚར་ཞིནམ་ལས་གཙང་སྦྲ་དང་ལྡནམ་སྦེ་འཕྱག་དགོ།     
༢.༡༤ བཤལ་གྱི་རྗེས་བཅོས་བསླབ་བྱ།  

• ནངས་པར་འབྲས་ཐུག་ལ་སི་སི་འཐུང་དགོཔ། 
• ཉིམ་༢པར་འབྲས་ཐུག་ཅུང་གར་བ། 
• ཉིམ་༣པར་འབྲས་ཐུག་སྐ་བ་འཐུང་དགོཔ། 
• ཉིམ་༤པ་ལས་ཨ་རྟག་གི་ཟས་ཟ་བཏུབ། 

   

༢.༡༥ སོད་ལམ་ཉལ་པོ་སོད་པ་དང་དྲག་བཤུལ་གྱི་ལཱ་འཛེམ་དགོ་པའི་བསླབ་བྱ་བྱིན་
དགོ། 

   

 
༣ སྐྱུགས་ལག་ལེན་འཐབ་ཐངས་ཀྱི་བྱ་སྒོའི་རིམ་པ། 

ཨང་། རིམ་པ། 
སྐུགས། 

༢ ༡ ༠ 
༣.༡ སྐྱུགས་མ་བཏང་བའི་ཞག་༣་གྱི་སྔ་གོང་ལས་སྐྱུགས་ཀྱི་སྔོན་འགྲོ་ཚུ་གཞུང་

ལྟར་དུ་འབད་བཅུག་དགོ། 
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༣.༢ ནདཔ་ལུ་གུས་ཞབས་ཀྱི་སྒོ་ལས་གདོང་བསུ་འབད་དེ་རྐང་ཁྲི་གུ་སོད་བཅུག་
དགོ། 

   

༣.༣ སྐྱུགས་ཀྱི་ཐོ་དེབ་ནང་ནད་པའི་མིང་ལོ་གཡུས་ནད་གཞི་ཚུ་ཁ་གསལ་བཀོད་
དགོ། 

   

༣.༤ སྐྱུགས་སྨན་གཏང་ནིའི་དོན་ལུ་གཤམ་གསལ་སྐྱུགས་སྨན་དང་ཅ་ཆས་ཚུ་གྲ་
སྒྲིག་འབད་དགོ། 

• ཨ་ཅོ་ལོྟ་རས།  
• སྐྱུགས་སྨན།  
• སྐྱུགས་གཅོད་སྨན།  
• འཕྱག་ཤོག།  
• ལགཔ་འཁྱུ་ནིའི་མཐུན་རྐྱེན།  
• ལག་ཤུབས།  
• ཁ་རས། 

   

༣.༥ ཕོརཔ་ཚད་ལྡན་གཅིག་ནང་སྐྱུགས་སྨན་ཚད་དང་ལྡནམ་སྦེ་བླུགས་ཞིན་ན་ 
ནདཔ་ལུ་འཐུང་བཅུག་དགོ། 

   

༣.༦ གལ་སྲིད་འཐུང་མ་ཚུགས་པ་ཅིན་ དྲི་ཞིམ་དང་སྐྱུར་རྫས་ཚུ་སྣར་བདུག་པ་
དང་མནམ་པ་སོགས་འབད་དེ་འཐུང་བཅུག་དགོ། 

   

༣.༧ སྐྱུགས་སྨན་འཐུང་ཚར་ཞིནམ་ལས་སྐྱུགས་ཁང་ནང་ལུ་སྐྱུགས་ཀྱི་སོད་ཁྲི་གུ་
བཞག་སྟེ་སྐྱུགས་བཅུག་དགོ། 

   

༣.༨ སྐྱུགས་ཀྱི་ཚད་གཞི་གྲངས་ལ་བརྟག་པ། 
➢ རབ་༨། 
➢ འབྲིང་༦། 
➢ ཐ་མ་༤། ཐ་ོབཀོད་འབད་དགོ། 

   

༣.༩ སྐྱུགས་ཀྱི་ཚད་གཞི་ཁ་དོག་ལ་བརྟག་པ། 
• རབ་ཆུ་བཟུམ། 

   



Page 33 of 119 
 

• འབྲིང་མཁྲིས་པ། 
• ཐ་མ་བད་ཀན་ཅན་ཚུ་ཐ་ོབཀོད་འབད་དགོ། 

༣.༡༠ སྐྱུགས་ཀྱི་ཚད་གཞི་བུངས་ཚད་ལ་བརྟག་པ། 
• རབ་བྲེ་༢། 
• འབྲིང་བྲེ་༡། 
• ཐ་མ་བྲེ་ཕྱེད་གང་འཐོན་ཚུ་ཐ་ོབཀོད་འབད་དགོ། 

   

༣.༡༡ སྐྱུགས་ཆད་མ་བཏུབ་པ་ཅིན་སྐྱུགས་གཅོད་ཀྱི་སྨན་གཏང་དགོ།    
༣.༡༢ སྐྱུགས་ཀྱིས་རླུང་སོླངས་ཏེ་མགུ་ཡུ་འཁོར་བ་དང་དྲན་མེད་བརྒྱལ་བ་ལ་

སོགས་པ་བྱུང་པ་ཅིན་ རླུང་སྨན་དང་རླུང་བདུག་ཚུ་བསྟེན་བཅུག་དགོ། 
   

༣.༡༣ སྐྱུགས་ཚར་ཞིནམ་ལས་གནོད་ཉེན་བཀག་ཐབས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་ལྟར་དུ་
གཙང་སྦྲ་དང་ལྡནམ་སྦེ་འཕྱག་དགོ། 

   

༣.༡༤ སྐྱུགས་ཀྱི་རྗེས་བཅོས་བསླབ་བྱ་ཚུ་གཤམ་གསལ་ལྟར་བྱིན་དགོ། 
➢ ནངས་པར་འབྲས་ཐུག་ལ་སི་སི་འཐུང་དགོཔ། 
➢ ཉིམ་༢པར་འབྲས་ཐུག་ཅུང་སྐ་བ། 
➢ ཉིམ་༣པར་འབྲས་ཐུག་གར་བ་འཐུང་དགོཔ། 
➢ ཉིམ་༤པ་ལས་ཨ་རྟག་གི་ཟས་ཟ་བཏུབ། 

   

༣.༡༥ སོད་ལམ་ཉལ་པོ་སོད་པ་དང་དྲག་བཤུལ་གྱི་ལཱ་འཛེམ་དགོ་པའི་བསླབ་བྱ་
འབྱིན་དགོ། 

   

 
༤ སྣ་སངོས་ལག་ལེན་འབད་ཐངས་ཀྱི་བྱ་སྒོའི་རིམ་པ། 
 རིམ་པ། སྐུགས་ཐོབ། 

༢ ༡ ༠ 
༤.༡ ནདཔ་ལུ་ངག་འཇམ་པའི་སྒོ་ལས་གདོང་བསུ་འབད་དེ་རྐང་ཁྲི་གུ་སོད་བཅུག་

དགོ། 
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༤.༢ ནདཔ་ལས་སྨན་བཅོས་བཀོད་འཛིན་ལེན་ཞིནམ་ལས་སྣ་སོངས་ཀྱི་ཐ་ོདེབ་ནང་
ནད་པའི་མིང་ལོ་གཡུས་ནད་གཞི་ཉིན་གྲངས་སྨན་བཅོས་ཀྱི་ཁ་གྱངས་ཚུ་ཁ་
གསལ་བཀོད་དགོ། 

   

༤.༣ སྣ་སོངས་གཏང་ནི་གི་དོན་ལུ་གཤམ་གསལ་སྣ་སོངས་ཀྱི་ཅ་ཆས་ཚུ་གྲ་སྒྲིག་
འབད་དགོ། 

• ཨ་ཅོ་ལོྟ་རས།  
• སྣ་སོངས་སྨན།  
• བྱུགས་སྨན་ཏིལ་སྣུམ།  
• འབྲས་༣ཕྱེ་མ།  
• སྣུམ་ཚུགས་ཀྱི་ཅ་ཆས་ཆ་ཚང།  
• འགྱིབ་ཀྱི་དུང་ཅུང་།  
• བཏེག་ཤིང་། སངས་ཕརོ།  
• འཕྱག་ཤོག།  
• ལགཔ་འཁྱུ་ནིའི་མཐུན་རྐྱེན་ཆ་ཚང་།  
• ལག་ཤུབས།  
• ཁ་རས། 

   

༤.༤ སྣ་སོངས་ཀྱི་དོན་ལུ་ཏིལ་སྣུམ་གྱི་བྱུག་པ་སྐར་མ་༥་གི་རིང་འབད་དགོ།    
༤.༥ ནདཔ་རྐང་ཁྲི་གུ་བདེ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་སོད་བཅུག་སྟེ་དུས་ཡུན་སྐར་མ་༣དེ་ཅིག་གི་

རིང་ལ་པ་ནང་རླངས་བདུག་བརྐྱབ་དགོ། 
   

༤.༦ རླངས་དུགས་ཀྱི་དུང་ཅུང་དང་ལ་པ་གི་བར་ན་རྒྱང་ཐག་སེན་ཀྲི་མི་ཀྲར་
༣༠ལས་༤༠གི་བར་ན་བཞག་དགོ། 

   

༤.༧ རླངས་དུགས་བརྐྱབས་ཚརཝ་ཅིག་ནདཔ་ ཉལ་ཁྲི་གུ་གན་རྐྱལ་སྦེ་བདེ་ཏོག་ཏོ་
སྦེ་ཉལ་བཅུག་དགོ། 

   

༤.༨ ཉལ་ཚརཝ་ཅིག་གདོང་གུ་ཆགས་ཡོད་པའི་ཆུ་ཚུ་ཨ་ཅོ་ལོྟ་རས་ཆུ་ཚན་སྦངས་
ཏེ་ཆུ་བཙིར་སྦེ་གདོང་གུ་སར་ཡི་ར་འཕྱག་དགོ། 
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༤.༩ གན་རྐྱལ་སྦེ་མགུ་ཏོག་བཀུག་ཚད་༤༥° དེཅིག་རྒྱབ་ཁར་ལོག་ཞིན་ན་སྨན་པའི་
ལགཔ་གཡོན་གྱིས་ལ་པའི་དོང་གྱེན་དུ་བཀན་ཏེ་འཕྲང་སྟེ་བཟུང་སྦེ་འགྱིབ་ཀྱི་
དུང་ཅུང་གིས་འབད་སྣ་སོང་གི་སྨན་ཐིགས་པ་༣སྣ་བུག་གཡས་དང་ཐིགས་པ་
༣་སྣ་བུག་གཡོན་ནང་བླུག་དགོ། 

   

༤.༡༠ སྨན་བླུགས་ཚརཝ་ཅིག་ སྨན་པའི་ལག་མཐེབ་ཀྱིས་སྣ་བུག་གཡསཔ་བསུབས་
ཏེ་གཡོན་ལས་ནང་ན་འཐེན་ནི་དང་། སྣ་བུག་གཡོནམ་བསུབས་ཏེ་གཡས་པའི་
སྣ་དབུགས་ནང་ན་འཐེན་བཅུག་དགོ། 

   

༤.༡༡ ལ་པ་ནང་སྨན་བླུགས་ཚར་ཞིནམ་ལས་ནད་པའི་སྣ་གཤོང་དང་དཔྱལཝ་མཁུར་
ཚོས་མུར་གོང་ལག་པའི་མཐིལ་ཚུ་ལུ་བྱུག་པ་སྐར་མ་༣དེ་ཅིག་གི་རིང་བརྐྱབ་
དགོ། 

   

༤.༡༢ སྣ་སྨན་བཏང་ཚར་ཞིན་ན་ མ་སྤར་བར་དུས་ཡུན་སྐར་མ་༥དེ་ཅིག་གི་རིང་ཉལ་
བཞག་དགོ། 

   

༤.༡༣ གལ་སྲིད་ལྐོད་མའི་ནང་སྨན་དང་གློ་ཚི་འདྲཝ་འོང་པ་ཅིན་ལྐོདམ་ཧིང་སངས་
སང་མ་འགྱོའི་རིང་ལུ་ཚིལ་མའི་སོྣད་ནང་བཀོག་བཅུག་དགོ། 

   

༤.༡༤ དེ་ལས་ནདཔ་ལགཔ་གཡས་གཡོན་མཉམ་རུབ་སྦེ་སྐྱོར་ཏེ་འགྲོས་ཀྱིས་སྦེ་
འཕྲང་སྟེ་རྐང་ཁྲི་གུ་སོད་བཅུག་དགོ། 

   

༤.༡༥ སྣ་སོངས་ཀྱི་སྨན་ལྐོད་མའི་ནང་ལོད་མི་ཚུ་ཧིང་སངས་ས་འགྱོ་ཐབས་ལུ་འབྲས་
གསུམ་ཕྱེ་མའི་བསྡུས་ཐང་ཁའི་ནང་བཀང་སྟེ་གར་གར་སྦེ་ལྐོདམ་བཤལ་གཏང་
བཅུག་དགོ། 

   

༤.༡༦ མགུ་ཡུ་འཁོར་བ་ཅིན་ཨ་གར་སོ་ལྔའི་ཕྱེ་མ་མེ་བཏང་ཞིནམ་ལས་དུ་པ་བདུག་
བཅུག་ནི་དང་ཡང་ན་སྣུམ་ཚུགས་བརྐྱབ་དགོ། 

   

༤.༡༧ ནདཔ་རྐང་ཁྲི་གུ་བདེ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་སོད་བཞག་ཞིན་ན་དུས་ཡུན་སྐར་མ་༣གྱི་རིང་
ལ་པ་ནང་རླངསམ་བདུག་བཅུག་དགོ། 

   

༤.༡༨ གོང་གི་བྱ་རིམ་ཚུ་ག་ར་འབད་ཚར་བའི་མཇུག་ལུ་ནདཔ་དེ་དུས་ཡུན་སྐར་མ་༥ 
ལས་༡༠གྱི་རིང་ལུ་ངལ་འཚོ་བཅུག་དགོ། 
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༤.༡༩ སྣ་སོངས་འདི་ནདཔ་རེ་ལུ་ཉུང་མཐའ་ཉིན་གྲངས་གསུམ་གྱི་རིང་བརྐྱབ་དགོ།    
༤.༢༠ ནདཔ་ལུ་ཟས་དང་སོད་ལམ་གྱི་བསླབ་བྱ། 

➢ བཞེས་སྒོ་སྲ་ཀྲག་གི་རིགས་དང་ལཱ་ཤུགས་ཅན་གྱི་རིགས་འབད་ནི་
ཚུ་སྤང་དགོཔ། 

➢ དུས་ཡུན་ཆུ་ཚོད་གཅིག་གི་རྒྱབ་ལས་ཆུ་དྲོད་འཇམ་གྱིས་ཁ་ལག་
འཁྱུ་སྟེ་ལཔ་དང་གློ་ཚི་ཚུ་བཏོན་གཏང་བཅུག་དགོ། 

➢ སྣ་སོངས་འབད་ཚར་བའི་ཤུལ་ལུ་ཐད་ཀར་དུ་གཟུགས་འཁྱུ་མ་
བཏུབ་པའི་བསླབ་བྱ་བྱིན་དགོ། 

   

 
༥ འཇམ་རྩི་ལག་ལེན་འབད་ཐངས་ཀྱི་བྱ་སྒོའི་རིམ་པ། 
 རིམ་པ། སྐུགས་ཐོབ། 

༢ ༡ ༠ 
༥.༡ འཇམ་རྩི་མ་བཏང་པའི་ཞག་༣གྱི་སྔ་གོང་ལས་སྔོན་འགྲོ་ཚུ་གཞུང་ལྟར་དུ་འབད་

བཅུག་དགོ། 
   

༥.༢ ནདཔ་ལུ་གུས་ཞབས་ཀྱི་སྒོ་ལས་གདོང་བསུ་འབད་དེ་རྐང་ཁྲི་གུ་སོད་བཅུག་དགོ།    
༥.༣ སྨན་བཅོས་བཀོད་འཛིན་ལེན་ཞིནམ་ལས་འཇམ་རྩིའི་ཐ་ོདེབ་ནང་ནད་པའི་མིང་ལོ་

གཡུས་ནད་གཞི་ཉིན་གྲངས་སྨན་བཅོས་ཀྱི་ཁ་གྱངས་ཚུ་ཁ་གསལ་བཀོད་དགོ། 
   

༥.༤ འཇམ་རྩི་མ་བཏང་པའི་ཧེ་མ་ལས་ཆབ་གསང་རྒྱསཔ་བཏང་བཅུག་སྟེ་བཤང་ལམ་
ཧིང་སངས་ས་བཟོ་དགོ། 

   

༥.༥ འཇམ་རྩི་གཏང་ནི་གི་དོན་ལུ་སྨན་དང་ཅ་ཆས་ཚུ་ཆ་ཚང་ (ཨ་ཅོ་་ལོྟ་རས། འཇམ་
རྩི་གི་སྨན། གཅེའུ། སྨན་ཁབ་ཀྱི་དུང་གཅུང་ཆེ་བ། གྱིབ་དུང་ཅུང་ཆུང་བ། འཕྱག་
ཤོག། ལགཔ་འཁྱུ་ནིའི་ཐུན་རྐྱེན་ཆ་ཚང་། ལག་ཤུབས་ཚུ་གྲ་སྒྲིག་འབད་དགོ། 

   

༥.༦ འཇམ་རྩི་གཏང་ནིའི་དོན་ལུ་ནདཔ་ཟུར་གཏད་སྦེ་ཉལ་བཅུག་སྟེ་ རྐངམ་གཡསཔ་
དུམ་གྲ་ཅིག་བསྐུམ་སུ་ཅིག་སྦེ་བཞག་དགོ། 
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༥.༧ འཇམ་རྩི་བཏངམ་ད་གནོད་ཉེན་བཀག་ཐབས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་ལྟར་དུ་གཙང་སྦྲ་
དང་ལྡནམ་སྦེ་འབད་དགོ། 

   

༦.༨ ནད་བབ་དང་བསྟུན་འཇམ་རྩིའི་སྨན་ཁྱོར་གང་/ཕུལ་གང་/ཕུལ་ལུ་ཕྱེད་ཀྱི་བར་ 
དུང་ཅུང་ནང་འདེགས་ཏེ་བཤང་ལམ་ནང་མ་བཙུགས་པའི་ཧེ་མར་སྨན་ཐིགས་པ་
གཅིག་ཕྱིར་བཏོན་གཏང་དགོ། 

   

༥.༩ དེ་ལས་གཅེའུའི་མགོ་སྣུམ་ནང་སྦངས་ཞིན་ན་ བཤང་ལམ་ནང་ནད་པའི་སོར་
བཞི་ལས་༨གི་བར་ན་བཙུགས་ཏེ་སྨན་དུང་ལས་འགྲོས་ཀྱིས་སྦེ་འཕུལ་དགོ། 

   

༥.༡༠ སྨན་བཏང་ཚརཝ་ཅིག་ གཅེའུ་བཤང་ལམ་ནང་ལས་བཏོན་ཏེ་གཅེའུ་བཞག་སོྣད་
ནང་བཞག་དགོ། 

   

༥.༡༡ སྣག་པོ་ཆེ་དང་ལྟེ་བ་ལོང་ཐེར་གསང་ཚུ་ནང་ལག་མཐིལ་དང་ཡང་ན་དྲུ་བུ་གིས་
འགྲོས་ཀྱིས་སྦེ་བརྡུང་མནན་རན་ཏོག་ཏོ་འབད་དགོ། 

   

༥.༡༢ འཇམ་རྩི་བཏང་ཞིནམ་ལས་དུས་ཡུན་སྐར་མ་༥དེ་ཅིག་གི་རིང་ཉལ་ཏེ་ར་བཞག་
ཞིན་ན་བསླབ་བྱ་ཚུ་བྱིན་ཏེ་གཏང་དགོ། 

   

༥.༡༣ རྗེས་བཅོས་ཟས་སོད་ཀྱི་བསླབ་བྱ་ཚུ་གཤམ་གསལ་ལྟར་བྱིན་དགོ། 
➢ འཇམ་རྩིའི་རྗེས་ལུ་ཞག་གཅིག་འབྲས་ཐུག་ལ་སི་སི། ༼ཕུག་རོན་གྱི་

སྒྲོའི་མདོག་ལྟ་བུ༽ 
➢ ཞག་གཉིས་པར་འབྲས་ཐུག་སྐ་བ། 
➢ ཞག་གསུམ་པར་འབྲས་ཐུག་གར་བ་བསྟེན། 
➢ སོད་ལམ་དྲག་ཤུལ་རིགས་འཛེམ། 

   

 
༦ ནི་རུ་ཧ་ལག་ལེན་འཐབ་ཐངས་ཀྱི་བྱ་སྒོའི་རིམ་པ། 
 རིམ་པ། སྐུགས། 

༢ ༡ ༠ 
༦.༡ ངག་འཇམ་པའི་སྒོ་ལས་ནདཔ་གདོང་བསུ་འབད་དེ་རྐང་ཁྲི་གུ་སོད་བཅུག་ནི།    
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༦.༢ ནི་རུ་ཧ་གཏང་ནི་གི་དནོ་ལུ་སྔོན་འགྲོ་འབད་མ་འབད་དྲིས་ཞིན་ན་གལ་སྲིད་མ་
འབད་བ་ཅིན་སྔོན་འགྲོ་འབད་བཅུག་དགོ། 

   

༦.༣ ནི་རུ་ཧའི་ཐ་ོདེབ་ནང་ནད་པའི་མིང་ལོ་གཡུས་ནད་གཞི་ཉིན་གྲངས་སྨན་བཅོས་ཀྱི་
ཁ་གྱངས་ཚུ་ཁ་གསལ་བཀོད་དགོ། 

   

༦.༤ ནི་རུ་ཧ་མ་བཏང་པའི་ཧེ་མར་ཆབ་གསང་རྒྱསཔ་བཏང་བཅུག་སྟེ་བཤང་ལམ་ཧིང་
སངས་ས་བཟོ་ནི། 

   

༦.༥ སྨན་དང་ཆས་(ཨ་ཅོ་ལོྟ་རས། ཉལ་ཁྲི། འཕྱག་ཤོག གཅེའུ། ལག་ཤུབས། སྒྲིག་
བགོ་དཀརཔོ། ཁ་རས།འཕྱག་སོྣད།) ཚུ་ཆ་ཚང་གྲ་སྒྲིག་འབད་ནི། 

   

༦.༦ ནི་རུ་ཧ་གཏང་ནིའི་དོན་ལུ་ནདཔ་ཉལ་ཁྲི་གུ་ཉལ་བཅུག་ཐངས་དེ་ཡང་། 
• ཧང་དམའ་སུ་སྦེ་གཞོགས་གཡོན་འོག་བཅུག་ཟུར་གཏད་སྦེ་ཉལ་བཅུག་ནི། 
• རྐངམ་གཡོནམ་བརྐྱངས་པའི་གུ་རྐངམ་གཡསཔ་དུམ་གྲ་ཅིག་བསྐུམ་སུ་སྦེ་
རྐངམ་གཡོན་པའི་ངར་གདངོ་ཐད་ཐྲང་བཀལ་བཞག་དགོ།  

   

༦.༧ ནི་རུ་ཧའི་སྨན་སོར་ཐངས་དེ་ཡང་།  
• སྨན་གཏུན་ནང་ཚྭ་མཛུབ་ཚད་གང་དང་སྦྲང་རྩི་མི་ལི་ལི་ཀྲར་ 
༥༠བླུགས་ཏེ་དེ་གཉིས་ཞིབ་པར་གདུལ་ནི། 

• དེ་རྗེས་ཞུན་མར་མི་ལི་ལི་ཀྲར་༢༥བླུགས་ཏེ་ཡང་བསྐྱར་བཏུལ་དགོ། 
• དེ་རྗེས་མར་ཁུ་མི་ལི་ལི་ཀྲར་༥༠བླུགས་ཏེ་ཡང་བསྐྱར་བཏུལ་དགོ། 
• དེ་རྗེས་སྨན་གྱི་ལྡེ་གུ་གརམ་༦༠བླུགས་ཏེ་ཡང་བསྐྱར་བཏུལ་དགོ། 
• དེ་རྗེས་སྨན་ཆུ་མི་ལི་ལི་ཀྲར་༢༥༠བླུགས་ཏེ་ཡང་བསྐྱར་བཏུལ་དགོ། 
• དེ་རྗེས་བ་གཅིན་མི་ལི་ལི་ཀྲར་༢༥༠བླུགས་ཏེ་ཞིབ་པར་བཏུལ་ཏེ་ནི་རུ་ཧའི་

སོར་བ་བཟོ་དགོ། 

   

༦.༨ སྨན་དེ་སྨན་དུང་ནང་འདེགས་ཏེ་བཤང་ལམ་ནང་མ་བཙུགས་པའི་ཧེ་མར་ སྨན་
ཐིགས་པ་གཅིག་ཕྱིར་བཏོན་གཏང་དགོ། 
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༦.༩ དེ་ལས་གཅེའུའི་སྤྱི་ཏོག་སྣུམ་ནང་སྦངས་ཏེ་ བཤང་ལམ་ནང་སོར་༤་ལས་༨ཀྱི་
བར་ན་བཙུགས་ཏེ་གཅེའུ་དེ་ནི་རུ་ཧའི་སྨན་གྱང་ལོགས་ལུ་དཔྱངས་ཏེ་ཡོད་མི་ལུ་
མཐུད་དགོ། 

   

༦.༡༠ གཅེའུ་མཐུད་ཚརཝ་ཅིག་ནདཔ་གིས་ ཕོ་བའི་ནང་གི་དབུགས་ནང་ན་འཐེན་ཏེ་ནི་
རུ་ཧ་གི་སྨན་བཤང་ལམ་ནང་ལས་ཡར་འཛུལ་བཅུག་དགོ། 

   

༦.༡༡ སྨན་རྫོགས་མཚམས་ལུ་ལོདཔ་ཅིག་ བཤང་ལམ་ནང་ལས་གཅེའུ་བཏོན་ཏེ་ལག་
མཐིལ་གྱིས་འགྲོས་ཀྱིས་སྦེ་སྣག་པོ་ཆེ་དང་ལྟེ་བ་ལོང་ཐེར་གསང་ཚུ་ནང་ཚད་རན་
ཏོག་ཏོ་སྦེ་བརྡུང་ནི། 

   

༦.༡༢ ནི་རུ་ཧ་བཏང་ཞིནམ་ལས་དུས་ཡུན་སྐར་མ་༥དེ་ཅིག་གི་རིང་ཉལ་ཏེ་བཞག་དགོ།    
༦.༡༣ ནི་རུ་ཧ་བཏངམ་ད་གནདོ་ཉེན་བཀག་ཐབས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་ལྟར་དུ་གཙང་སྦྲ་དང་

ལྡནམ་སྦེ་འབད་དགོ། 
   

༦.༡༤ རྗེས་བཅོས་ཟས་སོད་ཀྱི་བསླབ་བྱ་ཚུ་གཤམ་གསལ་ལྟར་བྱིན་དགོ། 
➢ འཇམ་རྩིའི་རྗེས་ལུ་ཞགགཅིག་འབྲས་ཐུག་ལ་སི་སི། 
➢ ཞག་གཉིས་པར་འབྲས་ཐུག་སྐ་བ། 
➢ ཞག་གསུམ་པར་འབྲས་ཐུག་གར་བ་བསྟེན། 
➢ སོད་ལམ་དྲག་ཤུལ་རིགས་འཛེམ། 
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ལམ་སྟོན་བཞི་པ། 
འཇམ་རྩུབ་དཔྱད་ཀྱི་མདྟོ། 
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འཇམ་རྩུབ་དཔྱད་ཀྱི་མདྟོ། ལག་ལེན་ལམ་ལུགས་ཀྱི་ལམ་སྟོན།  
དམིགས་ཡུལ། 
འཇམ་རྩུབ་དཔྱད་ཀྱི་མདོ་འདི་ནང་ལས་ གཏར་ མེ་འཙའ་ གསེར་ཁབ་དང་དངུལ་ཁབ་ སྤྲ་ལྡན་གསེར་
ཁབ་ མེ་བུམ་ རྔབ་རྭ་ ཏེལ་པ་ སྣུམ་ཚུགས་ལ་སོགས་པའི་རྩུབ་དཔྱད་དང་། དུགས་ ལུམས་ བྱུག་
པ་ལ་སོགས་པའི་འཇམ་དཔྱད་ཚུ་འགྲོ་བ་ནད་པའི་སོྲག་ལུ་ཉེན་ཁ་མེད་པའི་ཐོག་ལས་ ཡང་དག་སྦེ་ལག་
ལེན་འཐབ་ཚུགས་ནིའི་དོན་ལུ་ཨིན།  
 
སངོ་བརྡར་འདི་མཇུག་བསྡུཝ་ད་སླབོ་སངོ་པ་ཚུ་གིས། 
༡. གཏར་ལག་ལེན་འཐབ་ཐངས་ཀྱི་བྱ་སྒོའི་རིམ་པ་དང་འཁྲིལ་ལག་ལེན་འབད་ཚུགས། 
༢. རྔབ་རྭའི་བྱ་སྒོའི་རིམ་པ་དང་འཁྲིལ་ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས།  
༣. མེ་བཙའི་ལག་ལེན་བྱ་སྒོའི་རིམ་པ་དང་འཁྲིལ་བསར་སོད་འབད་ཚུགས། 
༤. གསེར་ཁབ་དང་དངུལ་ཁབ་ལག་ལེན་འཐབ་ཐངས་བྱ་སྒོའི་རིམ་པ་དང་འཁྲིལ་འཐབ་ཚུགས། 
༥. སྤྲ་ལྡན་གསེར་ཁབ་བྱ་སྒོའི་རིམ་པ་དང་འཁྲིལ་ལག་ལེན་དངོས་བསར་འབད་ཚུགས། 
༦. ཏེལ་པ་ལག་ལེན་འཐབ་ཐངས་བྱ་སྒོའི་རིམ་པ་དང་འཁྲིལ་འབད་ཚུགས། 
༧. བྱ་སྒོའི་རིམ་པ་དང་འཁྲིལ་མེ་བུམ་ སྣུམ་ཚུགས་ བསིལ་དུགས་ དྲོད་དུགས་ རླངས་དུགས་ 

ཆུ་ལུམས་ རླངས་ལུམས་ བཅིང་ལུམས་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས། 
༡༥. བྱུག་པའི་བྱ་སྒོའི་རིམ་པ་དང་འཁྲིལ་ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས། 

༡ གཏར་ལག་ལེན་འཐབ་ཐངས་ཀྱི་བྱ་སྒོའི་རིམ་པ། 
 རིམ་པ། སྐུགས། 

༢ ༡ ༠ 
༡.༡ གཏར་གྱི་རིང་བའི་སྔོན་འགྲོ།  
༡.༡.༡ གཏར་གྱི་ཁེ་ཉེན་སྐོར་ནདཔ་ལུ་ཁ་གསལ་སླབ་སྟེ་ཁས་ལེན་བྲིས་ཤོག་བཀང་སྟེ་

ས་ཡིག་ལེན་དགོ། 
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 ནད་ཁྲག་དང་ཟུངས་ཁྲག་ སོ་སོར་ཕྱེ་ནིའི་དོན་ལུ་ ཉིནམ་༥དང་༧གྱི་རིང་
འབྲས་གསུམ་ཕྱེ་མ་མི་ལི་ག་རམ་༡༥༠༠ཆུ་མི་ལི་ལི་ཀྲར་༢༥༠ནང་བླུགས་ཏེ་
བསྐོལ་ཞིནམ་ལས་དྲོ་པ་དང་ཕྱི་རུ་ཚར་རེ་འཐུང་བཅུག་དགོ། 

   

༡.༢ ནདཔ་ལུ་གདངོ་བསུ་འབད་ཐངས། 
༡.༢.༡ རང་གཞན་གཉིས་ཆ་རའི་ཉེན་སྲུང་གི་དོན་ལུ་ ལག་ཤུབས་དང་ཁ་རས་ སྒྲིག་བགོ་ཚུ་ངེས་པར་དུ་

ལག་ལེན་འཐབ་དགོ། 
༡.༢.༢ ནདཔ་ལུ་གུས་ཞབས་ཀྱི་སྒོ་ལས་གདོང་བསུ་འབད་དེ་རྐང་ཁྲི་གུ་སོད་བཅུག་ནི།    
༡.༢.༣ གཏར་གྱི་ཐ་ོདེབ་ནང་ ནད་པའི་མིང་ ལོ་ གཡུས་ ནད་གཞི་ གཏར་དམིགས་

ཚུ་ཁ་གསལ་བཀོད་ནི། 
   

༡.༢.༤ གཏར་གྱི་དནོ་ལུ་བྱིན་མི་སྨན་ཚུ་རྫགོསཔ་སྦེ་ཟ་མ་ཟ་དྲི་དགོ།    
༡.༢.༥ གཏར་ལུ་དངངས་སྐྲག་མི་བསྐྱེད་ནིའི་ཐབས་ལམ་བསླབ་བྱ་ཚུ་བྱིན་དགོ།    
༡.༣ ཉེ་བའི་སྔོན་འགྲོ། 
༡.༣.༡ ཁྲག་གཏར་རནམ་ད་ གཟུགས་དྲོད་བཏག་ནིའི་དོན་ལུ་ཉུང་མཐའ་སྐར་མ་

༡༥ལས་༢༠དེ་ཅིག་གི་རིང་མེ་དང་ཉིམ་གང་རུང་ལུ་བསོྲ་བཅུག་དགོ། 
   

༡.༣.༢ ནདཔ་གཏར་གྱི་སོད་ཁྲི་གུ་ བདེ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་སོད་བཅུག་དགོ།    
༡.༣.༣ ཉེ་བར་མཁོ་བའི་རླུང་སྨན་གྱི་རིགས་ཚུ་གྲ་སྒྲིག་འབད་བཞག་དགོ།    
༡.༣.༤ རང་ཉེན་སྲུང་གི་དནོ་ ལག་ཤུབས་བཙུགས་ཏེ་ ཉེན་སྲུང་ལྡན་པའི་གཙགས་བུ་

ལག་ལེན་འཐབ་དགོ། 
   

༡.༣.༥ གཏར་གྱི་དནོ་ལུ་གཤམ་གསལ་ཅ་ཆས་ཚུ་གྲ་སྒྲིག་འབད་དགོ། བསྙལ་ཐག 
ཤིང་བུ། བསྙལ་གདན། ཆུ་གྲང་། རྨ་དཀྲིས། ཁྲག་གཅོད་ཀྱི་སྨན། ཨིསི་པི་
རིད། མཁལ་དབྱིབས་སོྣད། ཆུ་ཚན། ཀ་བལ་ཚུ། 

   

༡.༣.༦ ཨ་ཡོ་དྲིན། ཨིསི་པི་རིད་དང་ཆུ་གཙང་ཏོག་ཏ་ོའདི་ མཁལ་དབྱིབས་འདྲ་བའི་
སོྣད་ནང་ སོ་སོ་སྦེ་བླུགས་ཏེ་ ཀ་བལ་སྦངས་བཏབ་བཞག་དགོ། 

   

༡.༣.༧ ཨིསི་པི་རིད་ནང་སྦངས་ཡོད་པའི་ཀ་བལ་གྱིས་གསང་དམིགས་དང་ཆ་བྱད་ཚུ་
ཧིང་སངས་ས་སྦེ་འཕྱག་དགོ། 
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༡.༣.༨ ཨིསི་པི་རིད་ནང་སྦངས་ཡོད་པའི་ཀ་བལ་གྱིས་གསང་དམིགས་དང་ཚུ་ཧིང་
སངས་སང་སྦེ་འཕྱག་དགོ། 

   

༡.༤ གཏར་ག་ལག་ལེན་དངོས་གཞི། 
༡.༤.༡ སོར་དང་ཚོན་གང་རུང་གིས་འཇལ་ཏེ་གསང་དམིགས་གཏན་འབེབས་འབད་

དགོ། 
   

༡.༤.༢ བསྙལ་ཐག་གིས་ཁྲག་གཏར་སའི་སྟེང་འོག་གང་རུང་ལས་རང་སོར་༣དང་ཡང་
ན་དམིགས་བསལ་གསང་དམིགས་དང་འཁྲིལ་བསམ་དགོ། 

   

༡.༤.༣ གཏར་ནིའི་རྩ་དེ་ལགཔ་གིས་འཕུར་མཉེ་འབད་དེ་རྩ་རྒྱུད་ལྟང་གིས་མཐོངམ་
བཟོ་ནི། 

   

༡.༤.༤ གཏར་དམིགས་དང་འཁྲིལ་སོད་ཁྲི་གུ་སོད་བཅུག་ཞིན་ན་གསང་དམིགས་འདི་
ཨིསི་པི་རིད་དང་ཨ་ཡོ་དྲིན་གྱིས་དུག་སེལ་འབད་དགོ། 

   

༡.༤.༥ གཏར་ཁྲག་འཐནོ་ནི་ཨིན་མའི་འགོ་ལུ་མཁལ་དབྱིབས་ཀྱི་སོྣད་བཟེད་ཆོག་ཆོ་སྦེ་
གྲ་འགྲིག་འབད་དགོ། 

   

༡.༤.༦ གཙགས་བུ་ལགཔ་གཡསཔ་གིས་འཐུ་སྟེ་ གཙགས་བུ་ལུ་ཉེས་སྐྱོན་མི་འབྱུང་
ནིའི་སྔགས་ཨོཾ་ཙཀྵུ་དེ་ཝ་ཧྲི༔མ་གི་སྭཧཱ༔ཨོཾ་ཏྲི་ཁྱེ་ནི་ཧཱུཾ༔ ཟེར་ཉུང་མཐའ་ཚར་
༧བཟླས་ཏེ་འཕུ་བཏབ་དགོ། 

   

༡.༤.༧ གཏར་རྩ་ངོས་འཛིན་སྦེ་ཡོད་མི་འདི་གཏར་གའི་ཆ་བྱད་གང་འོས་ཀྱིས་གློ་ཕུག་
དང་། སྒང་གཤགས། དོལ་ཆོད། ཉིས་ལེན་གང་འཚམས་སྦེ་གཏར་དགོ། 

   

༡.༤.༨ གཙགས་བུ་གིས་གཏར་དམིགས་གུ་བརྡེག་པའི་སྐབས་ལུ་མཐོང་བ་བརྒྱུད་པའི་
ལག་ལེན་ལྟར་ཤུགས་ཚད་རན་པའི་ཐོག་ལས་པགས་པ་དང་ཤ་གདན་མ་
བསྣདཔ་སྦེ་གཏར་དགོ། 

   

༡.༤.༩ གཏར་ཐེབས་པའི་རྟགས་འཐོནམ་ཅིག་ གཙགས་བུ་ཕྱིར་བཏོན་ཏེ་གཙགས་
བུའི་སྙིགས་སོྣད་ནང་བཀོག་དགོ། 

   

༡.༤.༡༠ ནདཔ་དེ་ཁོང་རའི་ཁྲག་ལུ་བལྟ་མ་བཅུག་པར་བཞག་དགོ།    
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༡.༤.༡༡ ཁྲག་དང་ནད་པའི་གནས་སངས་ལུ་བལྟ་རྟོག་འབད་དེ་ ནད་ཟུངས་གཉིས་ཀྱི་
ཁྲག་པྲ་བལྟ་དགོ།  

   

༡.༤.༡༢ ནད་ཁྲག་གནགཔོ་ཚུ་རྫོགས་ཏེ་ཟུངས་ཁྲག་དམརཔོ་འཐོན་ནི་འགོ་བཙུགསཔ་
ཅིག་བསྙལ་ཐག་འགྲོས་ཀྱིས་སྦེ་ལོད་དགོ། 

   

༡.༤.༡༣ གཏར་ཤུལ་ཨ་ཡོ་དྲིན་ནང་སྦངས་པའི་ཀ་བལ་གྱིས་འཕྱག་དགོ།    
༡.༤.༡༤ ཀ་བལ་རས་ལྡན་ལུ་རྨ་སྨན་དང་སྨན་བླའི་གཟུངས་སྔགས་བཟླས་ཏེ་འཕུ་བཏབ་

ཞིན་ན་རྨ་རས་ཀྱིས་རན་ཏོག་ཏ་ོསྦེ་བསམ་དགོ། 
   

༡.༤.༡༥ གཏར་དཔྱད་འབད་བའི་ཤུལ་ལུ་མགུ་ཡུ་འཁོར་ རྣམ་ཅོ་སྐད་བརྐྱབ། གཉིད་
ལོག་མ་བཏུབ་ལ་སོགས་པ་བྱུང་པ་ཅིན། རྐང་ལག་གི་མཐིལ་བཞི་དང་སྤྱི་
གཙུག་ལ་སོགས་པའི་རླུང་གསང་ཚུ་ལུ་འབྲུ་མར་ལ་སོགས་པའི་བསྐུ་མཉེ་
འབད་ནི་དང་ ཨ་གར་སོ་ལྔའི་ཕྱེ་མ་མེ་བཏང་སྟེ་དུ་པ་བདུག་ནི། རླུང་གསང་ཚུ་
ནང་སྣུམ་ཚུགས་བརྐྱབ་དགོ། 

   

༡.༤.༡༦ མཁལ་དབྱིབས་ཀྱི་སོྣད་ནང་བཟེད་དེ་ཡོད་མི་ཁྲག་དེ་(ཀོལརིན་སོ་ལུ་ཤཱན་)ཟེར་
མི་སྨན་བླུགས་ཏེ་སྐར་མ་༢༠བཞག་ཞིནམ་ལས་བཀོ་ཐངས་ཚུ་གསོ་བའི་གནདོ་
ཉེན་བཀག་ཐབས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་ལྟར་ལག་ལེན་འཐབ་དགོ། 

   

༡.༥ གཏར་གའི་ཕྱི་རྗེས། 
༡.༥.༡ ཁྲག་གཏར་ཞིནམ་ལས་སྐར་མ་༢༠-༣༠འི་བར་ཉལ་ཁྲི་གུ་བསྙལ་བཞག་དགོ    
༡.༥.༢ ཉིན་ཤས་རིང་རླུང་སྐྱེ་བའི་ཟས་དང་སོད་ལམ་ཚུ་ལག་པར་དུ་གཟབ་དགོ་པའི་

བསླབ་བྱ་བྱིན་དགོ། 
   

༡.༥.༣ ཆང་དང་བསིངས་ཆང་ དེང་སང་གི་ཆང་རིགས་རྣོ་འཇམ་འཐུང་ནི་ཚུ་སྤང་
དགོཔ་སྦེ་བསླབ་བྱ་བྱིན་དགོ། 

   

༡.༥.༤ བཅུད་ཅན་གྱི་བཞེས་སྒོ་དང་ རུས་ཐང་ ཤ་གསར་གྱི་ཁུ་བ་ལ་སོགས་པ་ལ་སི་
སི་གི་རིགས་ཚུ་བསྟེན་དགོཔ་སྦེ་བསླབ་བྱ་བྱིན་དགོ། 

   

༡.༥.༥ ཉིན་ཞག་༣རིང་ལུས་འབྲེལ་དང་ སོད་ལམ་དྲག་ཤུལ་འབད་ནི་ཚུ་འཛེམ་
དགོཔ་སྦེ་བསླབ་བྱ་བྱིན་དགོ། 
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༢ རྔབ་རྭ་ལག་ལེན་འཐབ་ཐངས། 
 རིམ་པ། སྐུགས། 

༢ ༡ ༠ 
༢.༢ ནདཔ་ལུ་གདངོ་བསུ་འབད་ཐངས། 
༢.༢.༡ ནདཔ་ལུ་ངག་འཇམ་གྱི་སྒོ་ལས་གདོང་བསུ་འབད་དེ་རྐང་ཁྲི་གུ་སོད་བཅུག་དགོ    
༢.༢.༢ ནད་པའི་མིང་ ལོ་ གཡུས་ ནད་གཞི་ གསང་དམིགས་ཚུ་ཐོ་དེབ་ནང་ཁ་

གསལ་བཀོད་དགོ། 
   

༢.༢.༣ རང་གཞན་གཉིས་ཆ་རའི་ཉེན་སྲུང་གི་དོན་ལུ་ ལག་ཤུབས་དང་ཁ་རས་ སྒྲིག་
བགོ་ཚུ་ངེས་པར་དུ་ལག་ལེན་འཐབ་དགོ། 

   

༢.༣ སྨན་དང་ཆ་བྱད་གྲ་སྒྲིག 
༢.༣.༡ རྔབ་རྭ་རྐྱབ་པའི་སྐབས་ཉེ་བར་མཁོ་བའི་གཙགས་བུ། ཁྲག་གཅོད་ཀྱི་སྨན། 

ཨིསི་པི་རིད། མཁལ་དབྱིབས་སོྣད། ཀ་བལ། ཉལ་ཁྲི་ལ་སོགས་པའི་ཅ་ཆས་
ཚུ་གྲ་སྒྲིག་འབད་དགོ། 

   

༢.༣.༢ མཁལ་དབྱིབས་ཀྱི་སོྣད་ནང་ཨ་ཡོ་དྲིན་བླུགས་ཏེ་ཀ་བལ་སྦང་བཏབ་བཞག་དགོ།    
༢.༣.༣ ནདཔ་སོད་ཁྲི་གུ་སོད་བཅུག་སྟེ་ ཨིསི་པི་རིད་ནང་སྦངས་ཡོད་པའི་ཀ་བལ་

གྱིས་ ནད་དམིགས་དང་ཆ་བྱད་ཚུ་ཧིང་སངས་ས་སྦེ་འཕྱག་དགོ། 
   

༢.༤ དངོས་གཞི་རྔབ་རྭ་ལག་ལེན། 
༢.༤.༡ རྔབ་རྭ་རྐྱབ་སའི་ནད་དམིགས་ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་དུ་དུག་སེལ་འབད་དགོ།    
༢.༤.༢ ནད་དམིགས་གཏན་འཁེལ་འབད་ཡོད་མི་གུ་ རྔབ་རྭ་གི་ཁ་མཐོ་དམའ་དང་ཡ་

ཡོ་མེདཔ་སྦེ་སར་དགོ།  
   

༢.༤.༣ རྔབ་རྭ་ནད་དམིགས་གུ་སར་ཚརཝ་ཅིག་ལགཔ་གཡོནམ་གིས་རྔབ་རྭ་བཤེད་ 
ལགཔ་གཡསཔ་གིས་རྔབ་རྭའི་ཐགཔ་གི་མཇུག་གི་འཐེན་འཕྲུལ་གྱིས་འཇིབ་
འཐེན་འབད་ནི། 

   

༢.༤.༤ འཇིབ་འཐེན་འབདཝ་ད་ རྔབ་རྭ་སྒྲིང་སྒྲིང་འགྱོཝ་ཅིག་རིག་པས་དཔྱད་དེ་
འཐེན་ནི་མཚམས་འཇོག་འབད་དགོ། 
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༢.༤.༥ རྔབ་རྭ་གིས་འཇིབ་འཐེན་འབད་དེ་སྐར་མ་༡༠་བཞག་དགོ།    
༢.༤.༦ རྔབ་རྭ་བཏོནམ་ད་ རྔབ་རྭའི་ལྟག་ལས་ལག་གཡོནམ་མཐེ་བོང་གིས་ཤ་དུམ་གྲ་

ཅིག་གཡེབས་ཏེ་རྔབ་རྭའི་ནང་འཁྱིལ་ཏེ་ཡོད་པའི་རླུང་མ་ཕྱིར་བཏནོ་ཐོག་ལས་
ལགཔ་གཡསཔ་གིས་སོྤག་དགོ། 

   

༢.༤.༧ རྔབ་རྭ་དུག་སེལ་འབད་ཡོད་པའི་སོྣད་ནང་བཞག་ཞིན་ན་ རྔབ་རྭ་གིས་འཐེན་ཏེ་
ཡོད་པའི་ཤ་འབུར་གུ་དུག་བསལ་འབད་དེ་ཡོད་པའི་ཆ་བྱད་གཙགས་བུ་གིས་
ཁག་ལྔ་དེ་ཅིག་དྲ་སྟེ་དེ་གུ་ཡང་བསྐྱར་རྔབ་རྭ་གིས་འཇིབ་འཐེན་འབད་དགོ། 

   

༢.༤.༨ ཆ་བྱད་ཀྱིས་དྲཝ་ད་ལུས་ཀྱི་རྩའི་གནས་ལུགས་དང་འཁྲིལ་རྩ་ཚུ་བཏོག་ནི་ལས་
འབྱོལ་ཐབས་ལུ་ཡར་མར་སྦེ་དྲ་ནི་ལས་ཕར་ཚུར་རིངམོ་སྦེ་དྲ་ནི་ཚུ་སྤང་དགོ། 

   

༢.༤.༩ ཡང་བསྐྱར་རྔབ་རྭ་གོང་བཞིན་ནད་དམིགས་གུ་སར་ཏེ་འཐེན་དགོ།    
༢.༤.༡༠ རྔབ་རྭ་གིས་འཐེན་པའི་སྐབས་དུས་ཡུན་སྐར་མ་༡༠་གི་རིང་འཇིབ་འཐེན་འབད་

བཞག་དགོ། 
   

༢.༤.༡༡ མཁལ་དབྱིབས་ཀྱི་ཧོད་འདི་རྔབ་རྭ་གི་འོག་ལུ་བཟེད་ཞིནམ་ལས་ རྔབ་རྭའི་
ཟུར་ཁ་ལས་ལག་གཡོན་མཐེ་བངོ་གིས་གཡེབས་ཏེ་ལགཔ་གཡས་ཀྱིས་འགྲོས་
ཀྱིས་སྦེ་སོྤག་དགོ། 

   

༢.༥ རྔབ་རྭའི་ཕྱི་རྗེས།    
༢.༥.༡ རྔབ་རྭ་སོྤག་ཞིནམ་ལས་ ཁྲག་ཤུལ་དང་བཙོག་པ་ཚུ་ཀ་བལ་ཨ་ཡོ་དྲིན་ནང་

སྦངས་མི་གིས་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་འཕྱག་སྟེ་ སྨན་བླའི་གཟུངས་སྔགས་ཀྱིས་འཕུ་
བཏབ་སྟེ་ཀ་བལ་རས་ལྡན་གུ་རྨ་སྨན་བཏབ་སྟེ་སར་བཞག་དགོ། 

   

༢.༥.༢ རྔབ་རྭ་ལས་བཏོན་པའི་ཁྲག་དེ་ཀོལོ་རིན་སོ་ལུ་ཤེན་ ཟེར་བའི་སྨན་བླུགས་ཏེ་
སྐར་མ་༢༠་བཞག་ཞིནམ་ལས་གནོད་ཉེན་བཀག་ཐབས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་ལྟར་
བཀོག་དགོ། 

   

༢.༥.༣ ཞག་གསུམ་གྱི་རིང་ཆང་གི་རིགས་འཐུང་ནི་ཚུ་འཛེམ་དགོཔ་སྦེ་བསླབ་བྱ་བྱིན་
དགོ། 
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༢.༥.༤ རྔབ་རྭ་བརྐྱབས་ཚར་བའི་ཤུལ་ལུ་ མགུ་ཡུ་འཁོར་ནི་དང་ རྣམ་ཅོ་སྐད་བརྐྱབ་
ནི་ གཉིད་ལོག་མ་བཏུབ་ལ་སོགས་པ་བྱུང་པ་ཅིན་ རྐང་ལག་གི་མཐིལ་བཞི་
དང་ སྤྱི་གཙུག་ལ་སོགས་པའི་རླུང་གསང་ཚུ་ལུ་ འབྲུ་མར་དང་སྣུམ་ཚུགས་ལ་
སོགས་པའི་བསྐུ་མཉེ་དང་ཨ་གར་སོ་ལྔའི་ཕྱེ་མ་མེ་བཏང་སྟེ་བདུག་བཅུག་དགོ། 

   

༢.༥.༥ བཅུད་ཅན་གྱི་བཞེས་སྒོ་དང་རུས་ཐང་ ཤ་གསར་གྱི་ཁུ་བ་ལ་སོགས་པ་ལ་སི་
སི་གི་རིགས་ཚུ་བསྟེན་དགོ་པའི་བསླབ་བྱ་བྱིན་དགོ། 

   

 
༣ མེ་བུམ་ལག་ལེན་འཐབ་ཐངས་ཀྱི་བྱ་སྒོའི་རིམ་པ། 
 བྱ་རིམ། སྐུགས། 

༢ ༡ ༠ 
༣.༡ སྔོན་འགྲོའི་བྱ་རིམ།    
༣.༡.༡ ནདཔ་ལུ་ངག་འཇམ་ཞི་ལོད་ཀྱི་སྒོ་ལས་གདོང་བསུ་འབད་སོད་ཁྲི་གུ་སོད་བཅུག་

དགོ། 
   

༣.༡.༢ ནད་པའི་མིང་ ལོ་ གཡུས་ ནད་གཞི་ཚུ་ཁ་གསལ་བཀོད་དགོ།    
༣.༡.༣ ནདཔ་ལུ་མེ་བུམ་བརྐྱབ་དགོ་པའི་གནད་དནོ་ཚུ་སླབ་དགོ།    
༣.༡.༥ ནད་དམིགས་ཀྱི་གནས་སངས་དང་བསྟུན་ ཉལ་ཏེ་བརྐྱབ་དགོ་པ་ཅིན་ཉལ་ཁྲི་གུ་

གན་རྐྱལ/ག་ཕུབ/ཟུར་ཉལ་སྦེ་ཉལ་བཅུག་དགོ། 
   

༣.༡.༦ ཚོན་ ཕུན་ ཆག་ སོར་ མཛུབ་སོགས་ཀྱིས་འཇལ་ཏེ་ནད་དམིགས་གཏན་
འབེབས་འབད་དགོ། 

   

༣.༡.༧ ནད་དམིགས་དང་འཁྲིལ་བའི་བུམ་པ་དང་། གཙགས་བུ། རླུང་སྨན་གྱི་རིགས། 
ཆུ་གྲང་། རྨ་དཀྲིས། ཁྲག་གཅོད་ཀྱི་སྨན། ཨིསི་པི་རིད། མཁལ་དབྱིབས་སོྣད། 
ཀ་བལ་ལ་སོགས་པའི་ཅ་ཆས་ཚུ་གྲ་སྒྲིག་འབད་དགོ། 

   

༣.༡.༨ མཁལ་དབྱིབས་ཀྱི་སོྣད་ནང་ཨིསི་པི་རིད་བླུགས་ཏེ་ དེ་ནང་ཀ་བལ་སྦངས་བཏབ་
སྟེ་བཞག་དགོ། 
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༣.༡.༩ ཨིསི་པི་རིད་ནང་སྦངས་ཡོད་པའི་ཀ་བལ་གྱིས་གསང་དམིགས་དང་ཆ་བྱད་ཚུ་
འཕྱག་སྟེ་དུག་སེལ་འབད་དགོ། 

   

༣.༡.༡༠ བུམ་པ་དང་ཨིསི་པི་རིད་ཀ་བལ་ཚུ་ནད་པའི་ཟུར་ཁར་བཞག་སྟེ་ ཤིང་གི་རྩེར་
ཀ་བལ་ཆག་པ་སྦེ་དཀྱིས་ཏེ་ཡོད་མི་དེ་ཨིསི་པི་རིད་ནང་སྦངས་ཏེ་ དེ་གིས་བུམ་
པའི་ནང་ན་མེ་ཟུན་ཆེད་ཨིསི་པི་རིད་དབུར་ཏེ་བུམ་པ་ག་དེ་ཅིག་བརྐྱབ་ནི་ཨིན་ན་ 
དེ་དང་འཁྲིལ་བའི་གྲངས་གྱལ་རིམ་སྦེ་བཞག་དགོ། 

   

༣.༡.༡༡ ནད་དམིགས་གུ་ལས་ཁྲག་བཏོན་དགོཔ་ཨིན་པ་ཅིན་ གཙགས་བུ་གྲངས་
༥ལས༨དེ་ཅིག་གདབ་སྟེ་བུམ་པ་སྤུབས་ཆོག་ཆོག་བཟོ་དགོ། 

   

༣.༡.༡༢ ཨིསི་པི་རིད་མེད་སར་ཨིན་པ་ཅིན་ རྒྱ་ཤོག་སྲབ་འཕྲོས་འཕྲོས་རིང་ཚད་སོར་
བཅུ་དང་། རྒྱ་ཚད་སོར་༢སྦེ་བཏགོ་སྟེ་ དེ་ཉིས་ལྟབ་བརྐྱབས་ཏེ་རྩེ་གཉིས་འགྲན་
འདྲ་སྦེ་ཡོད་མི་ལགཔ་གཡོནམ་གིས་ལྟབ་ཚིགས་གུ་བཟུང་། ལགཔ་གཡསཔ་
གིས་བུམ་པ་འཐུ་སྟེ་ དེ་ནང་མེ་འབར་ངོས་དེ་བུམ་པའི་ནང་བཙུགསཔ་དང་ཅིག་
ཁར་ལགཔ་གཡསཔ་གིས་བུམ་པ་དེ་ནད་དམིགས་གདམ་ཁ་བརྐྱབས་ཡོད་མི་གུ་
སྤུབས་ཏེ་ སྐར་མ་༡༠གྱི་རིང་བཞག་དགོ། 

   

༣.༡.༡༣ གཙགས་བུ་གིས་མ་དྲ་བར་ནད་དམིགས་གུ་བུམ་པ་རྐྱང་པ་བརྐྱབ་ནི་ཨིན་པ་ཅིན་ 
བུམ་རྐྱང་འདི་སྐར་མ་༡༠བཞག་དགོ། 

   

༣.༡.༡༤ གཟུངས་སྔགས་ ནོར་འཕྲེང་ལས་ཨོཾ་མེ་རི་དམར་པ་ོསོད། ལྕགས་རི་སྔོན་པོ་
སོད། ཐམ་སོད། ཐུམ་སོད། ཟེར་གསུངས་ཡོད་མི་འདི་བཟླ་དགོ། 

   

༣.༡.༡༥ གཟུངས་སྔགས་བཟླས་ཚར་བའི་ཤུལ་ལུ་དྲུང་འཚོ/སྨན་པ་གི་ལགཔ་གཅིག་གིས་
ཤ་པགས་བཟུང་ལགཔ་གཅིག་གིས་མེ་བུམ་བཤེད་དེ་འགྲོས་ཀྱིས་སྦེ་སོྤག་དགོ། 

   

༣.༡.༡༦ མེ་བུམ་བརྐྱབས་སར་ཤ་མདོག་དམར་སྨུག་སོྦ་དོ་བཟུམ་སྦེ་འབུར་འཐོན་ཡོད་མི་
ཁྲག་ངན་ཆུ་སེར་ཚུར་འཐེན་ཡོད་མི་གུ་ གཙང་སྦྲ་དང་ལྡན་པའི་གཙགས་བུ་
གིས་ཤུན་པགས་ལུ་ལོད་ཙམ་ གཡས་གཡོན་དབུས་དང་བཅས་པའི་ཁག་ལྔ་དྲ་
ཞིནམ་ལས་ ཡང་བསྐྱར་མེ་བུམ་གོང་བཞིན་ ནད་དམིགས་གུ་བརྐྱབས་ཏེ་ 
ཁྲག་ངན་དང་ཆུ་སེར་ཚུ་བཏོན་དགོ། 
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༣.༡.༡༧ བུམ་པ་སོྤགཔ་ད་ ལྟག་ལས་བུམ་པའི་སོ་ཤ་གུ་འབྱར་བའི་མཐའ་མར་ལག་
གཡོནམ་གྱི་མཐེ་བོང་གིས་གཡེབས་ཏེ་རླུང་ཕྱིར་བཏོན་འབདཝ་དང་གཅིག་ཁར་ 
ལགཔ་གཡསཔ་གིས་བུམ་པ་བཤེད་དེ་ བུམ་པའི་ཁ་གྱེན་ཕྱོགས་ལུ་གཏད་དེ་
རྣག་ཁྲག་ཚུ་ཕྱིར་མ་ཤོརཝ་སྦེ་བཟེད་དེ་ངོས་འཛིན་ཅན་གྱི་སོྣད་ནང་བཀོག་དགོ། 

   

༣.༡.༡༨ ནད་ཁྲག་གནགཔོ་དང་བྱ་ཝང་རྒྱབ་འདྲ་མ་རྫོགས་པར་ཡོད་པ་ཅིན་ བུམ་པ་
སླར་གདབ་དགོཔ་དང་།  ཟུངས་ཁྲག་དམརཔོ་འཐོན་པ་ཅིན་མཚམས་འཇོག་
འབད་དགོ། 

   

༣.༡.༡༩ མེ་བུམ་བརྐྱབས་ཚར་ཞིནམ་ལས་ སྨན་བླའི་གཟུངས་སྔགས་བཟླས་ཏེ་འཕུ་
བཏབ་དགོཔ་དང་ ཁྲག་ཆད་ཐབས་ལུ་ ཆུ་བསིལ་གཙང་ཏོག་ཏ་ོགིས་སྦྲན་ནི་
དང་ དེ་ལས་རྡོ་རིལ་ཁོད་སི་སི་གིས་བསིལ་དུགས་བརྐྱབས་ཞིནམ་ལས་ ཀ་
བལ་དང་རྨ་དཀྲིས་ཀྱིས་སྤུར་དགོ། 

   

༣.༡.༢༠ ཁྲག་ཆད་མ་བཏུབ་པ་ཅིན་ ཁྲག་གཅོད་ཀྱི་སྔགས་བཏབ་ནི་དང་ གཏར་ཁ་རྨ་
རས་ཀྱིས་བསམ་ནི་ ཁྲག་གཅོད་སྨན་བྱིན་ནི་ ཆུ་ལྕག་བཏབ་སྟེ་ཁྲག་གཅོད་
འབད་དགོ ནད་ཁྲག་འདི་ཟངས་གཞོང་ནང་བཟེད་དེ་ (ཀོལརིན་སོ་ལུ་ཤཱན) 
ཟེར་མི་སྨན་བླུགས་ཏེ་ངོས་འཛིན་ཅན་གྱི་ཧོད་ནང་བླུག་དགོ། 

   

༣.༢ ཕྱི་རྗེས།    
༣.༢.༡ གལ་སྲིད་ཆུ་འབུར་འཐྟོན་སྟོང་པ་ཅིན་ གཙགས་བུ་ཨང༡༡་ཅན་མ་གིས་ཆུ་

འབུར་རྟྟོལ་ཞིན་ན་རྨ་བཅོས་འབད་དགོ། 
   

༣.༢.༢ མེ་བུམ་བརྐྱབས་ཚར་ཞིནམ་ལས་ ཆང་གི་རིགས་དང་བཞེས་སྒོ་ཁོདམ་ཚུ་
བཟའ་ནི་དང་ འཐུང་ནི་ཚུ་སྤང་དགོ་པའི་བསླབ་བྱ་བྱིན་དགོ། 

   

༣.༢.༣ བཅུད་ཅན་གྱི་བཞེས་སྒོ་བསྟེན་དགོཔ་དང་དྲག་ཤུལ་གྱི་ལཱ་འཛེམ་དགོ་པའི་
བསླབ་བྱ་བྱིན་དགོ། 
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༤ གསེར་ཁབ་དང་དངུལ་ཁབ་ལག་ལེན་འབད་ཐངས་ཀྱི་བྱ་སྒོའི་རིམ་པ། 
 བྱ་རིམ། སྐུགས། 

༢ ༡ ༠ 
༤.༡ སྔོན་འགྲོའི་བྱ་རིམ། 
༤.༡.༡ ནདཔ་ལུ་ངག་འཇམ་འཛུམ་དམུལ་གྱི་སྒོ་ལས་གདོང་བསུ་འབད་དེ་རྐང་ཁྲི་གུ་

རང་གི་ལོ་ལའི་ཕྱོགས་སུ་གདོང་གཏད་དེ་སོད་བཅུག་དགོ། 
   

༤.༡.༢ ནད་པའི་ཐོ་དེབ་ནང་ ནད་པའི་མིང་ལོ་གཡུས་ནད་གཞི་ཚུ་ཁ་གསལ་བཀོད་
དགོ། 

   

 
༤.༡.༣  

གསེར་ཁབ་བརྐྱབ་ནིའི་དོན་ལུ་ ཁབ་བརྐྱབ་སའི་སོད་ཁྲི་གུ་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་སོད་
བཅུག་དགོ། 

   

༤.༡.༤ གསེར་ཁབ་དང་དངུལ་ཁབ་མ་བརྐྱབ་པའི་ཧེ་མར་ཚེས་གྲངས་དང་འཁྲིལ་བླ་
གནས་ག་ཏེ་ཕོགཔ་བལྟ་དགོ། 

   

༤.༡.༥ ནདཔ་ལུ་གསེར་ཁབ་བརྐྱབ་དགོ་པའི་སྐོར་གོ་བརྡ་སོྤྲད་དགོ།     
༤.༡.༦ གསེར་ཁབ་དང་འཛིནམ་ལ་སོགས་པའི་ཆ་བྱད་ཚུ་གྲ་སྒྲིག་འབད་དགོ།    
༤.༡.༧ བཀོད་འཛིན་གྱི་ནད་གཞིའི་གསང་དམིགས་དང་འཁྲིལ་ཚོན། ཕུན། ཆག་ སོར་

མཛུབ་སོགས་ཀྱིས་འཇལ་ཏེ་ནད་དམིགས་གཏན་འབེབས་འབད་དགོ གསང་
མིག་འཚོལ་ཏེ་གཏན་འབེབས་འབད་དགོ། 

   

༤.༡.༨ བསྲེག་གི་སྐྱབས་འགྲོ་དྲག་དལ་རན་ཏོག་ཏ་ོསྦེ་བགྱང་དགོ།    
༤.༡.༩ གཙང་སྦྲ་དང་ལྡནམ་སྦེ་ལགཔ་གཡསཔ་ཀྱིས་འཛིནམ་གྱི་གཡུག་པ་ལས་བཤེད་

དེ་འཛིནམ་གྱིས་སྦེ་གསེར་ཁབ་འཐུ་དགོ། 
   

༤.༡.༡༠ འགོས་ནད་ལས་བསྲུང་ནིའི་དནོ་ལུ་གསེར་ཁབ་ཀྱི་སྤྱི་ཏོག་ཚོས་པའི་རྟགས་
དམརཔོ་མ་འགྱུར་ཚུན་དྲོད་བཏགས་དགོ། 

   

༤.༢ དངོས་གཞིའི་བྱརིམ།    
༤.༢.༡ ནད་དམིགས་གུ་གདབ་པའི་སྐབས་ལུ་གསང་དམིགས་ལྔ་འགྲམ་སྦེ་བརྐྱབ་ནི་

ཨིན་མིའི་ནང་ལས་དང་པ་ར་ཕྱོགས་བཞི་བརྐྱབ་ཏེ་ དེ་ལས་སྦུག་གི་གསང་
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དམིགས་ངོ་མ་གུ་བརྐྱབ་དགོ། བརྐྱབ་པའི་ཡུན་ཡང་དུས་ཡུན་ཨོཾ་ཨཱ་ཧཱུཾ་ཚར་
༣བགྱངས་ཚར་བའི་རིང་བཞག་དགོཔ་དང་ ཡང་ན་འཚིག་སྒྲ་ཏགོ་ཟེར་འཐནོ་
པའི་རིང་བཞག་དགོ། 

༤.༢.༢ ལྔ་འགྲམ་སྦེ་རྐྱབ་པའི་སྐབས་ལུ་བར་ན་ས་སོང་ནས་འབྲུ་རེ་ཤོང་ཚད་ལས་ལག་
བཞག་ནི་མི་འངོ་། 

   

༤.༢.༣ བྱ་སབས་བདེ་སར་ཨིན་པ་ཅིན་ གསེར་ཁབ་འཛིནམ་གྱི་བཤེད་དེ་ཁབ་ཀྱི་སྤྱི་
ཏོག་ནད་དམིགས་གུ་བཀལ་ཏེ་མཇུག་ཏོ་ལས་མེ་སྤར་ཏེ་པགས་ཀོ་གི་འཚིག་སྒྲ་
མ་འཐོན་གྱི་རིང་བརྐྱབ་དགོ། 

   

༤.༢.༤ དམིགས་བསལ་གྱིས་མཛེར་པ་དང་སྐྲན་གྱི་རིགས་ཚུ་ལུ་མཐའ་ནས་དབུས་སུ་
བསྡུ་བའི་ཚུལ་གྱིས་ཉིམ་དང་པར་མཛེར་པའི་མཐའ་འཁོར་ལུ་བརྐྱབས། དེ་ལས་
རིམ་གྱིས་ནང་ན་ལུ་བརྐྱབཞིན་ན་ མཇུག་བསྡུཝ་ད་སྦུག་ན་བརྐྱབས་ཏེ་ནད་ལག་
མེད་བསྲེག་དགོ།  

   

༤.༢.༥ གསེར་ཁབ་བརྐྱབས་ཚརཝ་ཅིག་གཟུངས་སྔགས་བཟླ་བཞིན་དུ་ཡོད་པའི་ངག་
ནུས་པ་དང་ལྡན་པས་མཐེ་བོང་གཡས་པར་འཕུ་བཏབ་སྟེ་མཐེ་བོང་དེ་གིས་ཁབ་
བརྐྱབས་ཤུལ་ལུ་མནན་ཏེ་རྒྱས་གདབ་དགོ། 

   

༤.༢.༦ གསེར་ཁབ་བརྐྱབས་ཚརཝ་ད་ ཁབ་དང་འཛིནམ་ཚུ་བཞག་སོྣད་ནང་ཚུལ་
མཐུན་སྦེ་བཞག་དགོ། 

   

༤.༢.༧ གསེར་ཁབ་བརྐྱབ་ཚར་བའི་ཤུལ་ལུ་ གདྟོང་གཏད་ཕྱྟོགས་སུ་གོམ་པ་བདུན་སྤྟོ་
བཅུག་དགོ། 

   

༤.༣ ཕྱི་རྗེས་ཀྱི་བྱ་རིམ། 
༤.༣.༡ ཟས་སོད་སོགས་ཀྱི་བསླབ་བྱ། 

➢ ཉིམ་༣ཀྱི་རིང་གཟུགས་ཆུ་འཁྱུ་མ་བཏུབ་སྦེ་སླབ་དགོ། 
➢ ཉིམ་༡གི་རིང་ཆུ་སྐོལ་མ་གཏོགས་ཆུ་བསིལ་འཐུང་མ་བཏུབ་སྦེ་སླབ་

དགོ། 
➢ ཆང་རིགས་ཚུ་འཐུང་མ་བཏུབ་སྦེ་སླབ་དགོ།  
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➢ གསེར་ཁབ་ཚར་ག་དེ་ཅིག་བརྐྱབ་དགོཔ་ཨིན་ན་ཚུ་གོ་བརྡ་འཕྲདོཔ་སྦེ་
སླབ་དགོ། 

 

༥ སྤྲ་ལྡན་གསེར་ཁབ་ལག་ལེན་འབད་ཐངས་ཀྱི་བྱ་སྒོའི་རིམ་པ།  
 བྱ་རིམ། སྐུགས། 

༢ ༡ ༠ 
༥.༡ སྔོན་འགྲོའི་བྱ་རིམ། 
༥.༡.༡ ནདཔ་ལུ་ངག་འཇམ་གྱི་སྒོ་ལས་གདོང་བསུ་འབད་དགོ།    
༥.༡.༢ ནད་པའི་མིང་ ལོ་ གཡུས་ ནད་གཞི་ཚུ་ཁ་གསལ་བཀོད་དགོ།    
༥.༡.༣ བླ་གནས་དང་ཉ་སོང་བརྒྱད་གསུམ་ཕོག་མ་ཕོག་བལྟ་དགོ།    
༥.༡.༤ ནདཔ་སྤྲ་ལྡན་གསེར་ཁབ་རྐྱབ་སའི་སོད་ཁྲི་གུ་རང་གི་ལོ་ལའི་ཕྱོགས་སུ་གདོང་

གཏད་དེ་བདེ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་སོད་བཅུག་དགོ། 
   

༥.༡.༥ གསེར་ཁབ་དང་འཛིནམ་ མེ་ཀྲེག་ སྤྲ་བ་ཚུ་གྲ་སྒྲིག་འབད་དགོ།    
༥.༡.༦ ཚད་འཇལ་ཏེ་སྤྱི་གཙུག་གི་གསང་དམིགས་གཏན་འཁེལ་བཟ་ོདགོ།    
༥.༡.༧ གསེར་ཁབ་འདི་སྤྲ་བ་བཟ་ོཡོད་པའི་སྦུག་ལས་མར་བཙུགས་ཞིན་ན་ ཁབ་ཀྱི་

མཇུག་ཏོ་གཅུས་སྐོར་གུ་ ལེགས་ཤོམ་སྦེ་སྒྲིལ་ཞིནམ་ལས་ སྤྲ་བའི་རྩེ་རྣོཝ་སྦེ་
བཟོ་སྟེ་སར་དགོ། 

   

༥.༡.༨ སྤྲ་ལྡན་གསེར་ཁབ་བརྐྱབ་ནིའི་དནོ་ལུ་ ལགཔ་གཡོནམ་གིས་ཁབ་ཡར་འཐུ་སྟེ་
གསང་དམིགས་གུ་ཡ་ཡོ་མེད་པར་འཕྲང་སྟེ་བཀལ་བཞག་ཞིན་ན་ འཛིནམ་
གྱིས་བཟུང་བཞག་དགོ། 

   

༥.༡.༩ སྤྲ་བའི་མེ་རོ་ལས་ཉེན་སྲུང་གི་དོན་ལུ་སྤྲ་མེའི་འོག་ལུ་ཤོག་གདན་མཐུག་པོ་
འཐིང་བཞག་དགོ། 

   

༥.༡.༡༠ སྤྲ་བའི་རྩེ་གུ་མེ་ཀྲེག་གིས་སྦེ་མེ་སྤར་ཏེ་ སྤྲ་བ་འཚིག་མ་ཚར་གྱི་རིང་བཞག་དགོ 
ཨིན་རུང་ནད་པའི་གནས་སངས་དང་འཁྲིལ་ས་བ་མཚམས་འཇོག་འབད་ནི་ཚུ་
རིག་པས་དཔྱད་དགོ། 
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༥.༡.༡༡ སྤྲ་བ་མེ་སྤརཔ་ཅིག་ མེ་བཙའི་སྐྱབས་འགྲོ་དང་ སྨན་བླའི་གཟུངས་སྔགས་
བགྱང་ནི་འགོ་བཙུགས་ཏེ་སྤྲ་བ་འཚིག་མ་ཚར་གྱི་རིང་བགྱང་དགོ། 

   

༥.༡.༡༢ སྤྲ་མེ་འཚིག་ཚར་ཏེ་ཁབ་གུ་དྲོད་གྱང་སུ་འགྱོཝ་ཅིག་ཁབ་དང་ཤོག་གདན་ཡར་
འཐུ་སྟེ་ཁབ་དང་འཛིནམ་བཞག་སའི་སོྣད་ག་ཨིན་མི་ནང་བཞག་ཞིནམ་ལས་
མཐེ་བོང་གཡས་པར་འཕུ་བཏབ་སྟེ་མཐེ་བོང་གིས་ཁབ་བརྐྱབས་ཤུལ་མནན་ཏེ་
རྒྱས་གདབ་དགོ། 

   

༥.༢ ཕྱི་རྗེས།    
༥.༢.༡ མཇུག༌བསྡུའི༌སོྨན༌ཚིག༌འདི་གསེར་ཁབ་དང་ཅོག་འཐདཔ་སྦེ་བརྗོད་དགོ    
༥.༢.༢ ཉིན་ཞག་༣གྱི་རིང་གཟུགས་འཁྱུ་ནི་ཚུ་སྤང་དགོ་པའི་ཁར་ ཆུ་སྐོལ་དྲོད་འཇམ་

སྦེ་འཐུང་དགོ་པའི་བསླབ་བྱ་བྱིན་དགོ། 
   

༥.༢.༣ སྤྲ་ལྡན་གསེར་ཁབ་བརྐྱབས་པའི་ཤུལ་ལུ་ ཉིན་ཞག་གཅིག་གི་རིང་ བཟའ་
འཐུང་ཁོདམ་གི་རིགས་སྤང་དགོ། 

   

༥.༢.༤ སྤྲ་ལྡན་གསེར་ཁབ་བརྐྱབས་ཚརཝ་ཅིག་ལོ་ལའི་ཕྱོགས་ལུ་གོམ་པ་བདུན་སོྤ་
བཅུག་དགོ། 

   

༥.༢.༥ སླར་ལོག་སྤྲ་ལྡན་གསེར་ཁབ་བརྐྱབ་དགོཔ་ཡོད་མེད་གོ་བརྡ་འཕྲོདཔ་སྦེ་སླབ་སྟེ་
མཇུག་བསྡུ་དགོ། 

   

 
༦ མེ་བཙའ་ལག་ལེན་འཐབ་ཐངས་ཀྱི་བྱ་རིམ། 
 བྱ་རིམ། སྐུགས། 

༢ ༡ ༠ 
༦.༡ ནདཔ་གདངོ་བསུ་འབད་ཐངས། 
༦.༡.༡ ནདཔ་ལུ་ངག་འཇམ་འཛུམ་དམུལ་གྱི་སྒོ་ལས་གདོང་བསུ་འབད་དེ་རྐང་ཁྲི་གུ་

སོད་བཅུག་དགོ། 
   

༦.༡.༢ ནད་པའི་ཐོ་དེབ་ནང་ནད་པའི་མིང་ལོ་གཡུས་ནད་གཞི་ཚུ་ཁ་གསལ་བཀོད་དགོ།    
༦.༡.༣ ནདཔ་རང་གི་ལྟོ་ལྷའི་ཕྱྟོགས་སུ་གདྟོང་གཏད་དེ་སྟོད་བཅུག་དགོ།    
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༦.༡.༤ སྤྲ་བ་དང་ཚད་འཇལ་ནིའི་ཅ་ཆས་ཚུ་གྲ་སྒྲིག་འབད་དགོ།    
༦.༡.༥ ནད་དམིགས་གུ་བླ་གནས་དང་ཚེས་ཉ་སོང་བརྒྱད་ཚུ་ཕོག་མ་ཕོག་བལྟ་དགོ།    
༦.༡.༦ ཚོན་ ཆག་ སོར་ལ་སོགས་པ་གིས་འཇལ་ཏེ་ནད་དམིགས་གཏན་འཁེལ་བཟོ་སྟེ་

རྟགས་བཀལ་དགོ། 
   

༦.༡.༧ སྤྲ་བ་ཧེ་མ་ལས་གྲ་སྒྲིག་སྦེ་བཞག་ཡོད་མི་འདི་ལགཔ་གིས་འཐུ་སྟེ་གསང་
དམིགས་གུ་བཀལ་ཏེ་ནདཔ་མ་སྤར་བར་སོད་བཅུག་དགོ། 

   

༦.༡.༨ སྤྲ་བ་བརྐྱབ་ཐངས་ནང་བཅད་བསྲེག་དང་ཐད་བསྲེག་ཟེར་ཁག་གཉིས་སྦེ་ཡོདཔ་
ལས་ཐད་བསྲེག་འདི་སྤྲ་བ་ཐད་ཀར་ནད་དམིགས་གུ་བཀལ་དགོཔ་དང་ བཅད་
བསྲེག་དེ་སྒ་རླནོ་དང་སྒོག་པ་གང་རུང་འཐིང་སྟེ་བརྐྱབ་དགོ། 

   

༦.༡.༩ སྐྱབས༌འགྲོ༌སེམས༌སྐྱེད༌དང༌སྨན༌བླའི༌གཟུངས༌སྔགས༌སྤྲ༌བ༌མཇུག༌མ༌བསྡུ༌ཚུན་
སྒྲ་གོ་ཙམ་སྦེ་བགྱང་དགོ། 

   

༦.༡.༡༠ སྐྱབས་འགྲོའི་ཚིག་བགྱང་ནི་འདི་དཔྱད་བཅོས་ལམ་སོན་ཤོག་གྲངས་༩༧ ནང་
ཡོད་མི་ལྟར་ སྤྲ་བའི་གུ་མེ་སྤར་ཏེ་སྤྲ་བ་མ་རྫོགས་ཀྱི༌རིང༌བགྱང༌དགོ། 

   

༦.༡.༡༡ 
སྤྲ་བ་དང་པ་ཕྱེད་དེ་ཅིག་འཚིག་ཚརཝ་ད་ ད་རུང་གཉིས་པམ་ལུ་མེ་སྤར་ནི་དང་། 
གཉིས་པམ་ཕྱེད་འཚིག་ཚརཝ་ད་གསུམ་པ་རིམ་བཞིན་སྤྲ་བ་ག་དེ་ཅིག་ཡོདཔ་
ཅིག་དེ་སྦེ་སྤར་དགོ། 

   

༦.༡.༡༢ སྤྲ༌བ༌འཚིག་ཚརཝ་ད་རིམ་པ་བཞིན་སྤྲ་ར་ོཁབ་མགོས་གསེང་སྟེ་དེ་གུ་འཕུ་བཏབ་
སྟེ་མཐེབ་རྗེས་མནན་དགོ། 

   

༦.༡.༡༣ མེ་བཙའ་བརྐྱབས་ཚརཝ་ཅིག་ལོ་ལའི་ཕྱོགས་ལུ་གོམ་པ་བདུན་སོྤ་བཅུག་དགོ།    
༦.༢ ཕྱི་རྗེས་ཀྱི་བསླབ་བྱ། 
༦.༢.༡ སྤྲ་བ་བརྐྱབས་པའི་ཤུལ་ལུ་ཉིན་བཞག་གཅིག་གི་རིང་ཆུ་སྐོལ་འཐུང་དགོཔ་ལས་

ཆུ་ཁོདམ་དང་བཞེས་སྒོ་ཁོདམ་གྱི་རིགས་སྤང་དགོ་པའི་བསླབ་བྱ་བྱིན་དགོ། 
   

༦.༢.༢ ཉིན་གྲངས་༣གྱི་རིང་གཟུགས་འཁྱུ་ནི་ཚུ་མ་བཏུབ་པའི་བསླབ་བྱ་བྱིན་དགོ།    
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༦.༢.༣ སྤྲ་བ་བརྐྱབས་ཚར་བའི་ཤུལ་ལུ་དྲག་ཤུལ་གྱི་ལཱ་འབད་དེ་གཟུགས་ཁ་ལས་རྔུལ་
ནག་བཏནོ་ནི་ཚུ་ཉིན་ཞག་ཕྲུགས་གཅིག་གི་རིང་འཛེམ་དགོ་པའི་བསླབ་བྱ་བྱིན་
དགོ། 

   

༦.༢.༤ གལ་སྲིད་སྤྲ་བ་ལས་བརྟེན་ནད་པའི་གཟུགས་ཁར་རྨ་རེ་ཐནོ་པ་ཅིན་དཔྱད་
བཅོས་འགོ་དཔནོ་དང་ ཡང་ཅིན་དྲུང་འཚོ་ཚུ་ལུ་སྙན་ཞུ་འབད་དགོ། 

   

 ༦.༢.༥ ཅ་ཆས་ཚུ་གནོད་ཉེན་བཀག་ཐབས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་ལྟར་ལག་ལེན་འཐབ་
དགོ། 

   

དྲན་གསོ། 
➢ སྤྲ་བ་བརྐྱབ་ཐངས་ནང་བཅད་བསྲེག་དང་ཐད་བསྲེག་ཟེར་ཁག་གཉིས་སྦེ་ཡོདཔ་ལས་བཅད་

བསྲེག་འདི་སྤྲ་བ་དང་ནད་དམིགས་ཀྱི་བར་ན་སྒ་སྐྱའི་ལེབ་མོ་སྲབ་འཕྲོས་འཕྲོས་བཀལ་ཏེ་དེ་གུ་
སྤྲ་བ་བཀལ་ཏེ་བརྐྱབ་དགོཔ་ཨིན། 

➢ སྤྲ་མེ་སྤར་ཐངས་འདི་གོང་གསལ་ལྟར་དབྱེ་བ་མེད་རུང་ ནདཔ་ལུ་ཐད་ཀར་མི་འཚིག་ནིའི་
ཐབས་ལམ་འདི་བཅད་བསྲེག་འདི་ཨིན། 

➢ སྤྲ་བའི་ཆེ་ཆུང་གི་ཚད་གཞི་འདི་གསང་དམིགས་དང་ནད་གཞི་ཚབས་ཆེ་ཆུང་དང་འཁྲིལ་ཏེ་བཟ་ོ
དགོཔ་དང་། སྤྱིར་བཏང་བཅད་བསྲེག་གི་དོན་ལུ་སྤྲ་བ་སོྦམ་སུ་སྦེ་དགོཔ་དང་ ཐད་བསྲེག་ལུ་སྤྲ་
བ་ཆུང་སུ་སྦེ་དགོ། 

 
 
༧ སྣུམ་ཚུགས་ལག་ལེན་འཐབ་ཐངས་ཀྱི་བྱ་སྒོའི་རིམ་པ། 
 རིམ་པ། སྐུགས། 

༢ ༡ ༠ 
༧.༡ ནདཔ་ལུ་གུས་ཞབས་ཀྱི་སྒོ་ལས་གདོང་བསུ་འབད་དེ་རྐང་ཁྲི་གུ་སོད་བཅུག་དགོ།    
༧.༢ ནད་པའི་མིང་ ལོ་ གཡུས་ ནད་གཞི་ཚུ་ཁ་གསལ་བཀོད་དགོ།    
༧.༣ སྣུམ་ཚུགས་བརྐྱབ་དགོ་པའི་སྐོར་ལས་ནདཔ་ལུ་སླབ་དགོ།    
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༧.༤ གོ་སྙོད་དང་། ཏིལ་སྣུམ། སྨན་བཙོ་སོྣད། ཨ་ཅོ་ལོྟ་རས། ཀ་བལ། འཛིནམ། 
རྨ་རས་ལ་སོགས་པའི་ཅ་ཆས་ཚུ་གྲ་སྒྲིག་འབད་དགོ། 

   

༧.༥ སྨན་བཅོས་བཀོད་འཛིན་དང་འཁྲིལ་ ནད་དམིགས་གཏན་ཁེལ་བཟོ་དགོ།    
༧.༦ གོ་སྙོད་ཀྱི་ཐུམ་འདི་ དུས་ཡུན་སྐར་མ་༥་དེ་ཅིག་དྲདོ་བཏགས་ཞིནམ་ལས་ 

འཛིནམ་གིས་འཐུ་སྟེ་སྣུམ་བཙིར་ཏེ་སྣུམ་ཐིག་མ་འཛགསཔ་སྦེ་ ནདཔ་གིས་
བཟོད་ཚུགསཔ་ཡོད་མེད་རང་གི་ལག་མཐིལ་གུ་ཚོད་བརྟག་འབད་ཞིན་ན་ ནད་
དམིགས་གདམ་བསལ་འབད་དེ་ཡོད་མི་གུ་བཀལ་དགོ། 

   

༧.༧ ནདཔ་གིས་བཟོད་ཚུགས་ནིའི་དོན་ལུ་གསང་དམིགས་གཞན་ཚུ་ནང་སོྤ་ཡི་ར་
བརྐྱབ་དགོ། 

   

༧.༨ ནད་དམིགས་གཅིག་ལུ་ར་ཚར་༣ལས་༥གི་བར་ན་བརྐྱབ་དགོཔ་དང་། ལན་
ཐེངས་རེ་གི་དུས་ཡུན་དེ་ཚ་དྲོད་ཆེ་སུ་ཡོད་པ་ཅིན་ རིང་སུ་དང་ཚ་དྲོད་ཆུང་སུ་
སྦེ་ཡོད་པ་ཅིན་དུས་ཡུན་ཐུང་སུ་སྦེ་བཀལ་དགོ། 

   

༧.༩ སྣུམ་ཚུགས་བརྐྱབས་ཤུལ་ལུ་ཆགས་ཡོད་པའི་སྣུམ་རོ་ཚུ་ཀ་བལ་གྱིས་འཕྱག་སྟེ་
ལྗན་ལྗིན་མ་དག་པའི་རྣམ་པ་མེདཔ་བཟོ་དགོ། 

   

༧.༡༠ སྣུམ་ཚུགས་རྐྱབ་ཚར་བའི་ཤུལ་ལུ་བཞེས་སྒོ་དྲོད་བཅུད་དང་ལྡན་ཏགོ་ཏོ་སྦེ་ ཟ་
དགོཔ་དང་ ཁ་ཟས་ཁོདམ་གྱི་རིགས་ཚུ་བསྟེན་མ་བཏུབ་པའི་བསླབ་བྱ་བྱིན་དགོ། 

   

 
༨ ཏེལ་པ་ལག་ལེན་འཐབ་ཐངས་ཀྱི་བྱ་སྒོའི་རིམ་པ། 
 ལག་ལེན་བྱ་རིམ། སྐུགས། 

༢ ༡ ༠ 
༨.༡ སྔོན་འགྲོའི་བྱ་རིམ། 
༨.༡.༡ ནདཔ་ལུ་གུས་ཞབས་ཀྱི་སྒོ་ལས་གདོང་བསུ་འབད་དེ་རྐང་ཁྲི་གུ་སོད་བཅུག་སྟེ་

དྲིས་ལན་འབད་དགོ། 
   

༨.༡.༢ ནད་པའི་མིང་ ལོ་ གཡུས་ ནད་གཞི་ཚུ་ཁ་གསལ་བཀོད་དགོ།    
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༨.༡.༣ ནདཔ་སོད་ཁྲི་གུ་རང་གི་ལོ་ལའི་ཕྱགོས་སུ་གདོང་གཏད་དེ་བདེ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་སོད་
བཅུག་དགོ། 

   

༨.༡.༤ ཚོན་ ཕུན་ སོར་སོགས་ཀྱིས་འཇལ་ཏེ་བསྲེག་དམིགས་གཏན་འབེབས་བཟོ་དགོ    
༨.༢ དངོས་གཞིའི་བྱ་རིམ།     
༨.༢.༡ ཏེལ་པ་དྲོད་བཏགས་ནིའི་དནོ་ལུ་འབར་བཏེག་གི་མེ་སྤར་དགོ།    
༨.༢.༢ ཏེལ་པའི་གཡུག་པ་དང་མགོ་བོ་ཚུ་གོ་རིམ་དང་འཁྲིལ་མཐུད་ཞིན་ན་ གཡུག་པ་

ལས་བཤེད་དེ་ཏེལ་པའི་རྩེ་དམརཔོ་མ་གྱུར་ཚུན་འབར་བཏེག་གི་མེ་གུ་དྲོད་
བཏག་དགོ། 

   

༨.༢.༣ ཏེལ་པའི་མགུ་ཏོག་དམརཔ་ོའགྱུརཝ་ད་ ལག་གཡས་པ་གིས་ཏེལ་པ་བཟུང་སྟེ་ 
ལགཔ་གཡོན་པ་གིས་ཏེལ་གདན་ནད་དམིགས་ལུ་བཀལ་ཡོད་མི་གུ་འགྲོས་ཀྱིས་
སྦེ་ཨོཾ་ཨཱ་ཧཱུཾ་གི་ཡུན་གདབ་དགོ། 

   

༨.༢.༤ ཏེལ་པ་དང་གཡུག་པ་ཚུ་ངོས་འཛིན་འབད་དེ་ཡོད་མི་བཞག་སོྣད་ནང་བཙུག་
དགོ། 

   

༨.༢.༥ ཏེལ་པ་གདབ་ཤུལ་ལུ་མཐེ་བོང་གུ་འཕུ་བཏབ་སྟེ་རྒྱས་གདབ་དགོ།    
༨.༢.༦ ཏེལ་པ་བརྐྱབས་ཚརཝ་ཅིག་ལོ་ལའི་ཕྱོགས་ལུ་གོམ་པ་བདུན་སོྤ་བཅུག་དགོ།    
༨.༣ ཕྱི་རྗེས་ཀྱི་རིམ་པ། 
༨.༣.༡ མཇུག༌བསྡུའི༌སོྨན༌ཚིག༌འདི་གསེར་ཁབ་དང་ཅོག་འཐདཔ་སྦེ་བརྗོད་དགོ།    
༨.༣.༢ གསང་དམིགས་དང་ཏེལ་པ་གདབ་གྲངས་ཚུ་ཐོ་དེབ་ནང་བཀོད་དགོ།    
༨.༣.༣ སྤྲ་ལྡན་གསེར་ཁབ་བརྐྱབས་པའི་ཤུལ་ལུ་ ཉིན་ཞག་གཅིག་གི་རིང་ བཟའ་

འཐུང་ཁོདམ་གི་རིགས་སྤང་དགོ། 
   

༨.༣.༤ ཉིན་ཞག་༣གྱི་རིང་གཟུགས་འཁྱུ་ནི་ཚུ་མི་བཏུབ་པའི་ཁར་ ཆུ་སྐོལ་དྲོད་འཇམ་
སྦེ་འཐུང་དགོ་པའི་བསླབ་བྱ་བྱིན་དགོ། 

   

༨.༣.༥ སླར་ལོག་ཏེལ་པ་བརྐྱབ་དགོཔ་ཡོད་མེད་གོ་བརྡ་འཕྲདོཔ་སྦེ་སླབ་སྟེ་མཇུག་བསྡུ་
དགོ། 
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༩ དུགས་ལུ་བསིལ་དུགས་དང་དྲགོས་དུགས་གཉིས་ལས་དང་པ་བསིལ་དུགས་༡༡ལག་ལེན་འཐབ་
ཐངས་ཀྱི་བྱ་སྒོའི་རིམ་པ། 

 རིམ་པ། 
སྐུགས་། 

༢ ༡ ༠ 
 བསིལ་དུགས་༡༡་གི་དབྱེ་བ། 

༡སྐར་ཆུ་གྲོད་བཀང་གི་དུགས། ༢སྐར་ཆུས་བྲན་པའི་དུགས། ༣ཆུ་བསིལ་གྲོད་
བཀང་གི་དུགས། ༤བོང་དཀར་དང་གངས་ཆུའི་དུགས། ༥བོང་དཀར་དང་ཞུ་
མཁན་སྦངས་པའི་དུགས། ༦ཆུ་རྡོ་གྲང་མོའི་དུགས། ༧བྱང་མའི་རོྨས་ལྕགས་ཀྱི་
དུགས། ༨ཚན་དང་ཞོ་སར་གྱི་དུགས། ༩སྐར་ཆུའི་ཁྱེགས་དུགས། ༡༠འདག་པ་
ནག་པོའི་དུགས། ༡༡སླེ་ཏྲེས་བ་ལྕིའི་དུགས། 

   

༩.༡ ནདཔ་ལས་སྨན་བཅོས་བཀོད་འཛིན་ལེན་ཏེ་ དུགས་ཀྱི་ཐ་ོདེབ་ནང་ཐ་ོབཀོད་
འབད་དགོ། 

   

༩.༢ སྨན་བཅོས་བཀོད་འཛིན་ནང་ དུགས་ཀྱི་ཉིན་གྲངས་བཀོད་མི་ལྟར་དུ་ དབྱེ་
ཞིབ་འབད་ཐོག་ལས་ ཉིན་གྲངས་ཀྱི་ཨང་རྟགས་བཀོད་དགོ། 

   

༩.༣ ནདཔ་ སོད་ཁྲི་དང་ཉལ་ཁྲི་གང་རུང་གུ་བདེ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་བཞག་ཞིནམ་ལས་ ནད་
དམིགས་གཏན་འཁེལ་བཟ་ོདགོ། 

   

༩.༤ དེང་སང་སྐར་ཆུ་མེན་རུང་ ཁྱེགས་སྒྲོམ་ནང་ལས་འགྱིབ་དམ་བཏནོ་ཏེ་ ལགཔ་
གཡསཔ་གིས་གཡུག་པ་གུ་བཤེད་དེ་ནད་དམིགས་གུ་འགྱིབ་དམ་གྱི་གཤམ་ངོས་
ནད་དམིགས་གུ་འགྲོས་ཀྱིས་སྦེ་འབྱར་དགོ། 

   

༩.༥ འགྱིབ་དམ་ནད་དམིགས་གུ་འབྱར་ཞིནམ་ལས་ ནད་དམིགས་གུ་འབྱར་བཞག་
ནི་མ་གཏོགས་ཤུགས་གནོན་འབད་ནི་མི་རུང་། 

   

༩.༦ ནད་དམིགས་གུ་འབྱར་ཏེ་དུས་ཡུན་སྐར་མ་༣དང་༥གི་བར་ན་ནད་འཚབས་དང་
བསྟུན་གཟེར་དམིགས་ཡོད་སར་སོྤ་བཤུད་འབད་དགོ། 
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༩.༧ དུས་ཡུན་ཚངམ་ད་ འགྱིབ་དམ་དེ་ཤིང་སོྤྲ་ནང་བཞག་ཞིན་ན་ ནད་དམིགས་ཀྱི་
ཆ་ཤས་ནང་ཡོད་པའི་ཆུ་ཟིལ་ཚུ་དུག་བསལ་འབད་ཡོད་པའི་ཨ་ཅོ་ལོྟ་རས་ཀྱིས་
འཕྱག་དགོ། 

   

༩.༨ ནདཔ་དེ་ཉལ་ཁྲི་གུ་ཧེང་བཞག་ཞིན་ན་ བལྟ་རྟོག་འབད་དེ་ཟུག་གཟེར་མ་ཆག་
པ་ཅིན་ཡང་བསྐྱར་གོང་བཞིན་བསིལ་དུགས་བརྐྱབ་དགོཔ་དང་། གལ་སྲིད་དེམ་
ཅིག་གིས་བཏུབ་པ་ཅིན་ བསླབ་བྱ་བྱིན་ཏེ་སླར་ལོག་དྲུང་འཚོ་འབད་སར་གཏང་
དགོ། 

   

 

༡༠ གཉིས་པ་དྲདོ་དུགས་༡༩ལག་ལེན་འཐབ་ཐངས་ཀྱི་བྱ་སྒོའི་རིམ་པ། 

 རིམ་པ། 
སྐུགས། 

༢ ༡ ༠ 
 གཉིས་པ་དྲདོ་དུགས་༡༩འི་དབྱེ་བ། 

༡ཚྭ་བསོྲས་ཀྱི་དུགས། ༢ཆུ་རྡོ་བསོྲས་པའི་དུགས། ༣གྲོག་ཤིང་ཡོས་དུགས། 
༤སྦངས་སྐམ་དུགས། ༥བྱི་ས་ཤར་བལྟས་དུགས། ༦ཧ་བ་ོཆུ་ལོ་ཞུ་མཁན་
དུགས། ༧སོ་ཕག་གི་དུགས། ༨སྤྲུ་མའི་རྩ་བ་ལོ་མའི་དུགས། ༩ཕུར་མོང་རྟ་
སྦངས་བསོྲས་དུགས། ༡༠སྣུམ་ཀོང་གི་དུགས། ༡༡ཕྱིང་པ་སྣུམ་ལྡན་གྱི་དུགས། 
༡༢ཆུ་རྡོ་མེར་བསོྲས་དུགས། ༡༣གཡི་སང་སྤུ་དུགས། ༡༤ལག་མཐིལ་གྱི་དུགས། 
༡༥ཤག་མ་ཆང་བྲན་དུགས། ༡༦སྦངས་སྐམ་གྲོག་ཤིང་བསོྲས་དུགས། ༡༧འབའ་
ཆ་བྱ་བྲའི་དུགས། ༡༨འཁར་གོང་རུས་རྙིང་དུགས། ༡༩ལུག་རིལ་ཆང་བྲན་
དུགས། 

   

༡༠.༡ ནདཔ་ལས་སྨན་བཅོས་བཀོད་འཛིན་ལེན་ཏེ་ དུགས་ཀྱི་ཐ་ོདེབ་ནང་ཐ་ོབཀོད་
འབད་དགོ། 

   

༡༠.༢ སྨན་བཅོས་བཀོད་འཛིན་ནང་ དུགས་ཀྱི་ཉིན་གྲངས་བཀོད་མི་ལྟར་དུ་ དབྱེ་
ཞིབ་འབད་ཐོག་ལས་ ཉིན་གྲངས་ཀྱི་ཨང་རྟགས་བཀོད་དགོ། 
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༡༠.༣ ནདཔ་ སོད་ཁྲི་དང་ཉལ་ཁྲི་གང་རུང་གུ་བདེ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་བཞག་ཞིནམ་ལས་ ནད་
དམིགས་གཏན་འཁེལ་བཟ་ོདགོ། 

   

༡༠.༤ དྲོད་དུགས་༡༩ལས་རང་སོའི་ནད་གཞི་དང་འཁྲིལ་བའི་དྲདོ་དུགས་ གྲ་སྒྲིག་
འབད་དགོ། 

   

༡༠.༥ དུགས་རིགས་གང་རུང་རང་སོའི་ལགཔ་བཤེད་སའི་གཡུག་པ་གུ་ལགཔ་བཤེད་
དེ་ཚ་དྲདོ་བརྟག་དཔྱད་འབད་ཞིན་ན་ནད་དམིགས་གུ་འགྲོས་ཀྱིས་སྦེ་བཀལ་
དགོ། 

   

༡༠.༦ དྲོད་དུགས་ནད་དམིགས་གུ་བཀལ་ཞིནམ་ལས་ ནདཔ་གིས་བཟོད་ཚད་དང་
བསྟུན་ནད་དམིགས་ཕར་ཚུར་སོྤ་སོར་འབད་དགོ། 

   

༡༠.༧ ནད་དམིགས་གུ་བཀལ་ཏེ་དུས་ཡུན་སྐར་མ་༣དང་༥གི་བར་ན་ནད་འཚབས་དང་
བསྟུན་བརྐྱབ་དགོ། 

   

༡༠.༨ དྲོད་དུགས་ཀྱི་བཞག་སོྣད་ནང་བཞག་ཞིན་ན་ ནད་དམིགས་ཀྱི་ཆ་ཤས་ནང་
ཡོད་པའི་རྫས་རོ་ཚུ་དུག་བསལ་འབད་ཡོད་པའི་ཨ་ཅོ་ལོྟ་རས་ཀྱིས་འཕྱག་དགོ། 

   

༡༠.༩ ནདཔ་དེ་ཉལ་ཁྲི་གུ་ཧེང་བཞག་ཞིན་ན་ བལྟ་རྟོག་འབད་དེ་ཟུག་གཟེར་མ་ཆག་
པ་ཅིན་ཡང་བསྐྱར་གོང་བཞིན་བརྐྱབ་དགོཔ་དང་། གལ་སྲིད་དེམ་ཅིག་གིས་
བཏུབ་པ་ཅིན་ བསླབ་བྱ་བྱིན་ཏེ་སླར་ལོག་དྲུང་འཚོ་འབད་སར་གཏང་དགོ། 

   

 
 
༡༡ རླངས་དུགས་ལག་ལེན་འཐབ་ཐངས་ཀྱི་བྱ་སྒོའི་རིམ་པ། 

 རིམ་པ། 
སྐུགས༌ཐབོ། 
༢ ༡ ༠ 

༡༡.༡ ནདཔ་ལས་སྨན་བཅོས་བཀོད་འཛིན་ལེན་ཏེ་ རླངས་དུགས་ཀྱི་ཐ་ོདེབ་ནང་ཐ་ོ
བཀོད་འབད་དགོ། 

   

༡༡.༢ སྨན་བཅོས་བཀོད་འཛིན་ནང་ རླངས་དུགས་ཀྱི་ཉིན་གྲངས་བཀོད་མི་ལྟར་དུ་ 
དབྱེ་ཞིབ་འབད་ཐོག་ལས་ ཉིན་གྲངས་ཀྱི་ཨང་རྟགས་བཀོད་དགོ། 
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༡༡.༣ ནདཔ་ སོད་ཁྲི་གུ་བདེ་ཏོག་ཏ་ོསྦེ་སོད་བཅུག་ཞིནམ་ལས་ ནད་མིག་གཏན་
འཁེལ་བཟོ་དགོ། 

   

༡༡.༤ རླངས་དུགས་ཀྱི་དུང་ཅུང་ ནད་དམིགས་དང་ཐད་འཕྲང་ནད་དམིགས་ལས་ཁྲུ་
གང་དེ་ཅིག་གི་སར་བཞག་སྟེ་རླངསམ་བདུག་བཅུག་དགོཔ་ཨིན་རུང་ རླངས་
པའི་ཤུགས་ཚད་དང་བསྟུན་བར་ཚད་རིང་ཐུང་དུམ་གྲ་རེ་བདེ་ཞིབ་འབད་དགོ། 

   

༡༡.༥ ནདཔ་ལུ་འཕྲལ་ཕྲལ་ར་བལྟ་རྟོག་འབད་བའི་ཐོག་ དུས་ཡུན་ སྐར་མ་༢༠འི་
རིང་བདུག་བཅུག་དགོ། 

   

༡༡.༦ ཡན་ལག་བརྐྱང་བསྐུམ་དང་ འགུལ་བསྐྱོད་འབད་མ་ཚུགས་པའི་ནདཔ་ཨིན་པ་
ཅིན་ རླངསམ་བདུག་ཅིང་རང་འགྲོས་ཀྱིས་སྦེ་ བརྐྱང་བསྐུམ་འབད་བཅུག་དགོ། 

   

༡༡.༧ རླངསམ་བདུགཔ་དང་ཅིག་ཁར་ འགྲོས་ཀྱི་སྦེ་འཕུར་མཉེ་འབད་དེ་ རྩ་རྒྱུས་
དང་རླུང་ཁྲག་གི་རྒྱུ་བ་ཚུ་བསལ་ཐབས་འབད་བཅུག་དགོ། 

   

༡༡.༨ རླངས་དུགས་བརྐྱབས་ཚར་བའི་ཤུལ་ལུ་ ནད་དམིགས་དང་ གཟུགས་ཀྱི་ཆ་
ཤས་ཚུ་ནང་ཆགས་ཡོད་པའི་ ཆུ་ཟིལ་ཚུ་ཨ་ཅོ་ལོྟ་རས་ཀྱིས་འཕྱག་བྱིན་དགོ། 

   

༡༡.༩ རླངས་དུགས་བརྐྱབས་ཚར་བའི་ཤུལ་ལུ་ བཞེས་སྒོ་དྲོད་བཅུད་དང་ལྡནམ་ཟ་
དགོ་པའི་ཁར་ ཁོདམ་གི་རིགས་མི་རུང་བའི་བསླབ་བྱ་བྱིན་དགོ། 

   

༡༡.༡༠ རླངས་དུགས་ཀྱི་ཤུལ་ལུ་ཆུ་ཁོདམ་གིས་འཁྱུ་ནི་ཚུ་མི་རུང་བའི་བསླབ་བྱ་དང་གལ་
སྲིད་འཁྱུ་དགོཔ་ཐོན་པ་ཅིན་དྲ་ོའཇམ་གྱི་འཁྱུ་དགོ་པའི་བསླབ་སོན༌བྱིན༌དགོ 

   

༡༡.༡༡ རླངས་དུགས་ ནདཔ་རེ་ལུ་ཉིན་གྲངས་ལྔའི་རིང་བདུག་ཚརཝ་ད་ སླར་ལོག་
སྨན་བཅོས་འབད་མི་དྲུང་འཚོ་འབད་སར་བཏང་དགོ། 

   

 
༡༢ ཆུ་ལུམས་ལག་ལེན་འཐབ་ཐངས་ཀྱི་བྱ་སྒོའི་རིམ་པ། 

 ལག་ལེན་འབད་ཐངས་ཀྱི་གནད་དནོ་རིམ་པ། 
སྐུགས༌ཐབོ། 

༢ ༡ ༠ 
༡༢.༡ ནདཔ་ལས་སྨན་བཅོས་བཀོད་འཛིན་ལེན་ཏེ་ དཔྱད་ཀྱི་ཐོ་དེབ་ནང་ཐོ་བཀོད་

འབད་དགོ། 
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༡༢.༢ སྨན་བཅོས་བཀོད་འཛིན་ནང་ ཆུ༌ལུམས་ཀྱི་ཉིན་གྲངས་བཀོད་མི་ལྟར་དུ་ དབྱེ་
ཞིབ་འབད་ཐོག་ལས་ ཉིན་གྲངས་ཀྱི་ཨང་རྟགས་བཀོད་དགོ། 

   

༡༢.༣ ཆུ༌ལུམས༌ཀྱི༌ཝ༌ཧིང༌སངས༌ས༌སྦེ༌ཡོད་མེད་བལྟ་ཞིན་ན༌ འདི༌ནང༌ཆུ༌ཚན༌ 
ལི༌ཀྲར༌༡༣༠དང༌༡༤༠འི༌བར༌བཀང༌དགོ། 

   

༡༢.༤ ཆུ༌བཀང༌ཚར༌ཞིནམ༌ལས༌བདུད༌རྩི༌ལྔ༌ལུམས༌ཀྱི༌སྨན༌ལི༌ཀྲར༌༥༌བླུགས་ཏེ་དྲོད་
ཚད་༣༨cལས་༤༥cབར་བཟོ་དགོ། 

   

༡༢.༥ ཆུ༌མ༌སྦངས༌པའི༌ཧེ༌མ༌ལས༌ནདཔ༌དང༌ནད༌གཡོགཔ༌ལུ༌ཆུ༌སྦངས༌ཐངས༌དང་ 
དུས་ཡུན་གྱི་སྐོར་ལས་བསླབ་སོན༌བྱིན༌དགོ། 

   

༡༢.༦ ཆུ་ལུམས་ནང་མ་འཛུལ་བའི་ཧེ་མར་གཟུགས་ཡོངས་རྫོགས་ངོས་འཛིན་ཅན་གྱི་ཆུ་
འཁྱུ་སར་གླང་ལེབ་བཏབ་སྟེ་ཆུ་འཁྱུ་བཅུག་དགོ། 

   

༡༢.༧ ནད༌པའི༌གཟུགས༌ཁར༌ནང༌གོས༌མ༌གཏོགས༌བགོ༌ལ༌གཞན༌ག༌ར༌ཕུད༌བཅུག༌ 
དགོ༌པའི༌ཁར༌ཝ༌རེའི༌ནང༌ནདཔ༌རེ༌རེ༌ལས༌ལག༌འཛུལ༌བཅུག༌ནི༌མི༌འོང༌། 

   

༡༢.༨ ཆུ༌ལུམས༌ཁང༌ནང༌ནདཔ༌དང༌ནད༌གཡོག༌མ༌གཏོགས༌གཞན༌འགྲུལ་བསྐྱོད་
བཀག་དགོ། 

   

༡༢.༩ ཆུ༌ལུམས་ཀྱི་དུས་ཡུན་ ནདཔ༌རེ༌ལུ༌སྐར་མ་༣༠འི་རིང་སྦང༌བཅུག༌དགོ།    
༡༢.༡༠ ནདཔ༌སྨན༌ཆུ༌ནང༌ལས༌མ༌ཐནོ༌རིང༌འཕྲལ༌འཕྲལ༌ར༌བལྟ༌རྟོག༌འབད༌དགོ།    
༡༢.༡༡ ཡན་ལག་བརྐྱང་བསྐུམ་དང་ འགུལ་བསྐྱོད་འབད་མ་ཚུགས་པའི་ནདཔ་ཨིན་པ་

ཅིན་ཆུ་ལུམས་སྦངས་པའི་ཞོར༌ཁར༌འགྲོས་ཀྱིས་སྦེ་ བརྐྱང་བསྐུམ་དང་འཕུར་
མཉེ་འབད་བཅུག་དགོ། 

   

༡༢.༡༢ ཆུ༌སྦངས༌ཚར༌བའི༌ཤུལ༌ལས་ནདཔ༌འདི༌བགོ༌ལ༌ཚ༌ཏོག༌ཏ༌ོགིས༌སྤུར༌ཏེ༌སྐར༌ 
མ༌༡༠༌དང༌༡༥འི༌བར༌ཉལ་ཁྲི་གུ་བཞག་སྟེ་ངལ༌འཚོ༌བཅུག༌དགོ། 

   

༡༢.༡༣ ཆུ༌ལུམས༌སྦངས༌ཚར༌བའི༌ཤུལ་ལུ་ བཞེས་སྒོ་དྲོད་བཅུད་དང་ལྡནམ་ཟ་དགོ་པའི་
ཁར་ ཁོདམ་གི་རིགས་མི་རུང་བའི་བསླབ་བྱ་བྱིན་དགོ། 

   

༡༢.༡༤ ཆུ༌ལུམས༌ཀྱི་ཤུལ་ལུ་ ཆུ་ཁོདམ་གིས་འཁྱུ་ནི་ཚུ་མི་རུང་བའི་བསླབ་བྱ་དང་ གལ་
སྲིད་འཁྱུ་དགོཔ་ཐོན་པ་ཅིན་དྲ་ོའཇམ་གྱི་འཁྱུ་དགོ་པའི་བསླབ་སོན༌བྱིན༌དགོ། 
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༡༢.༡༥ ཆུ༌ལུམས༌འདི༌ ནདཔ་རེ་ལུ་ཉིན་གྲངས་ལྔའི་རིང་སྦངས་ཚརཝ་ད་ སླར་ལོག་
སྨན་བཅོས་འབད་སའི་དྲུང་འཚོ་འབད་སར་གཏང་དགོ། 

   

 
༡༣ རླངས་ལུམས་ལག་ལེན་འཐབ་ཐངས་ཀྱི་བྱ་སྒོའི་རིམ་པ། 

 ལག་ལེན་འབད་ཐངས་ཀྱི་གནད་དནོ་རིམ་པ། 
སྐུགས། 

༢ ༡ ༠ 
༡༣.༡ ནདཔ་ལས་སྨན་བཅོས་བཀོད་འཛིན་ལེན་ཏེ་ དཔྱད་ཀྱི་ཐ་ོདེབ་ནང་ཐ་ོབཀོད་

འབད་དགོ། 
   

༡༣.༢ སྨན་བཅོས་བཀོད་འཛིན་ནང་ རླངས༌ལུམས་ཀྱི་ཉིན་གྲངས་བཀོད་མི་ལྟར་དུ་ 
དབྱེ་ཞིབ་འབད་ཐོག་ལས་ ཉིན་གྲངས་ཀྱི་ཨང་རྟགས་བཀོད་དགོ། 

   

༡༣.༣ རླངས་ལུམས་ཀྱི་ཁྲི་དང་ཉལ་གདན་གཡོག་ཆས་ཚུ་ཚུལ་མཐུན་ཡོད་མེད་དབྱེ་
ཞིབ་འབད་དགོ། 

   

༡༣.༤ ནད་པའི་གཟུགས་ཁར་ ནང་གོས་མ་གཏོགས་གཞན་གྱོན་ཆས་ག་ར་ཕུད་དེ་ 
རླངས་ལུམས་ཁང་ནང་བཙུག་དགོ། 

   

༡༣.༥ བལྟ་རྟོག་གི་ཐོག་ ནདཔ་རེ་རེ་ལུ་དུས་ཡུན་སྐར་མ་༣༠་རེ་སྦངས་བཅུག་དགོ།    
༡༣.༦ རླངས་ལུམས་ཁང་ནང་ ནདཔ་དང་ནད་གཡོགཔ་མ་གཏོགས་ གཞན་འགྲུལ་

བསྐྱོད་བཀག་དགོ། 
   

༡༣.༧ ནདཔ་རེ་རླངས་ལུམས་འབད་ཚརཝ་ད་ གདན་དང་ཧང་ གདན་ཁེབས་ཚུ་སོར་
དགོ། 

   

༡༣.༨ རླངས་ལུམས་ཀྱི་སྨན་འདི་ དུས་ཡུན་ཆུ་ཚོད་གསུམ་གྱི་བར་ན་ཚར་རེ་སོར་དགོ    
༡༣.༩ རླངས་ལུམས་སྦངས་ཚར་བའི་ཤུལ་ལུ་ ནད་དམིགས་དང་ གཟུགས་ཀྱི་ཆ་ཤས་

གཞན་ཚུ་ནང་ཆགས་ཡོད་པའི་ཆུ་ཟིལ་ཚུ་ དུག་སེལ་འབད་ཡོད་པའི་ཨ་ཅོ་ལོྟ་
རས་ཀྱིས་འཕྱག་དགོ། 

   

༡༣.༡༠ ཡན་ལག་བརྐྱང་བསྐུམ་དང་ འགུལ་བསྐྱོད་འབད་མ་ཚུགས་པའི༌ནདཔ༌ཨིན༌པ༌ 
ཅིན༌ཆུ༌ལུམས༌ སྦངས་ཡི་ར༌འགྲོས་ཀྱི་སྦེ་བརྐྱང་བསྐུམ་འབད་བཅུག་དགོ། 
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༡༣.༡༡ རླངས་ལུམས༌སྦངས༌ཚར༌བའི༌ཤུལ༌ལས་ནདཔ་བགོ་ལ་ཚ་ཏོག་ཏོ་གིས་སྤུར་ཏེ་
སྐར་མ་༡༠ལས་༡༥འི་བར་ངལ༌འཚོ༌བཅུག༌དགོ། 

   

༡༣.༡༢ རླངས༌ལུམས༌སྦངས༌ཚར༌བའི༌ཤུལ་ལུ་ བཞེས་སྒོ་དྲོད་བཅུད་དང་ལྡནམ་ཟ་དགོ་
པའི་ཁར་ ཁོདམ་གི་རིགས་མི་རུང་བའི་བསླབ་བྱ་བྱིན་དགོ། 

   

༡༣.༡༣ 
རླངས༌ལུམས༌ཀྱི་ཤུལ་ལུ་ཆུ་ཁོདམ་གིས་འཁྱུ་ནི་ཚུ་མི་རུང་བའི་བསླབ་བྱ་དང་ 
གལ་སྲིད་འཁྱུ་དགོཔ་ཐོན་པ་ཅིན་དྲོ་འཇམ་གྱིས་འཁྱུ་དགོ་པའི་བསླབ་སོན༌བྱིན༌ 
དགོ 

   

༡༣.༡༤ རླངས༌ལུམས༌འདི༌ ནདཔ་རེ་ལུ་ཉིན་གྲངས་ལྔའི་རིང་སྦངས་ཚརཝ་ད་ སླར་
ལོག་སྨན་བཅོས་འབད་མི་དྲུང་འཚོ་འབད་སར་གཏང་དགོ། 

   

 
༡༤ བཅིང་ལུམས་ལག་ལེན་འཐབ་ཐངས་ཀྱི་བྱ་སྒོའི་རིམ་པ། 
 རིམ་པ། སྐུགས། 

༢ ༡ ༠ 
༡༤.༡ ནདཔ་ལུ་ངག་ཚིག་སྙན་པའོི་སྒོ་ལས་གདོང་བསུ་འབད་དེ་རྐང་ཁྲི་གུ་སོད་བཅུག་

དགོ། 
   

༡༤.༢ ནད་པའི་མིང་ ལོ་ གཡུས་ ནད་གཞི་ཚུ་ཁ་གསལ་བཀོད་དགོ །    
༡༤.༣ ནད་པའི་གནས་སངས་དང་འཁྲིལ་ཉལ་ཁྲི་དང་སོད་ཁྲི་གང་རུང་གུ་བཞག་དགོ།    
༡༤.༤ བཅིང་ལུམས་བརྐྱབ་དགོ་པའི་ནད་དམིགས་ཚུ་ངོས་འཛིན་གཏན་འབེབས་འབད་

དགོ། 
   

༡༤.༥ བཅིང་ལུམས་སྨན་ཆུའི་ནང་ལུ་བཙོ་སྟེ་ཡོད་མི་འདི་འཛིནམ་དང་ལགཔ་གང་བདེ་
གིས་བཏོན་ཞིན་ན་དྲོད་ཚད་ནདཔ་གིས་བཟོད་ཚུགས་ཙམ་སྦེ་ནད་དམིགས་གུ་
བཀལ་དགོ། 

   

༡༤.༦ བཅིང་ལུམས་ནད་དམིགས་གུ་སྐར་མ་༡༠གྱི་རིང་བསམ་རས་ཀྱིས་བཅིང་བཞག་
དགོ། 
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༡༤.༧ བཅིང་ལུམས་ཀྱི་དྲོད་ཡལཝ་ད་ བསམ་རས་ཚུ་ལོད་དེ་ ཆུ་ཟིལ་དང་སྨན་རོ་ཚུ་
ཨ་ཅོ་ལོྟ་རས་ཀྱིས་འཕྱག་དགོ། 

   

༡༤.༨ ཤུལ་མའི་ནདཔ་གི་དོན་ལུ་གདན་ཁེབས་དང་ཧང་ ཨ་ཅོ་ལོྟ་རས་ཚུ་སོར་དགོ།    
༡༤.༩ བཅིང་ལུམས་བརྐྱབས་ཚརཝ་ད་ སོད་ཁྲི་གུ་ལས་འགྲོས་ཀྱིས་སྦེ་ལོང་སྟེ་འགྱོ་

བཅུག་དགོ། 
   

༡༤.༡༠ བཅིང་ལུམས་ཀྱི་ཉིན་གྲངས་ཚང་ཞིནམ་ལས་བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དནོ་ལུ་སླར་ལོག་
སྨན་བཅོས་འབད་མི་དྲུང་འཚོ་འབད་སར་གཏང་དགོ། 
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ལམ་སྟོན་ལྔ་པ། 
གསོ་རིག་བྱུག་པ། 
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དམིགས་ཡུལ། 
འཇམ་དཔྱད་བྱུག་པའི་སྒོ་ལས་བཅོས་གཞན་གྱིས་རྡུགས་པའི་ནད་གཞི་བཅོས་ཐབས་སྐོར་མ་ནརོ་བར་ཡང་དག་སྦེ་
ཤེས་ནིའི་དོན་ལུ་ཨིན། 

སྟོབ་སྟོང་འདི་མཇུག་བསྡུཝ་ད་སྟོབ་སྟོང་པ་ཚུ་གིས་གཤམ་གསལ་བཀོད་ཡྟོད་པའི་ལས་དྟོན་ཚུ་ལག་ལེན་
འཐབ་ཚུགས། 

• བྱུག་པ་བསྟེན་རུང་བ་དང་མི་རུང་བའི་ནད་གཞི་དབྱེ་བ་དང་བསྟུན་བྱུག་པ་ལག་ལེན་འཐབ་
ཚུགས། 

• སྣུམ་བྱུགས་ཀྱི་སྨན་སོར་དང་སྣུམ་བྱུག་ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས། 
• ལྡེ་གུའི་བྱུག་པའི་སྨན་སོར་ཚུལ་དང་ལྡེ་གུའི་བྱུག་པ་ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས། 
• གསོ་རིག་བྱུག་པ་དང་གཞན་གྱི་བྱུག་པའི་ཁྱད་པར་སྐོར་དོགས་དཔྱོད་འབད་ཚུགས། 
• བཅོས་གཞན་གྱིས་རྡུགས་པའི་ནད་གཞི་ལུ་བྱུག་པའི་ཐོག་ལས་བཅོ་ཁ་རྐྱབ་ཐངས་ཤེས་ཚུགས། 

 
༡ སྔོན་འགྲོ། 
༡.༡ གས་ོབ་པ་ོསྨན་པའི་སྔོན་འགྲོ། 
ཨང་། བྱ་སྒོའི་རིམ་པ། སྐུགས། 

༢ ༡ ༠ 
༡.༡.༡ ལུས་རྣམ་སྣང་ཆོས་བདུན། 
༡.༡.༢ རྐངམ་རྡོ་རྗེ་སྐྱིལ་ཀྲུང་སྦེ་སོད་དགོ།    
༡.༡.༣ སྒལ་ཚིགས་མདའ་བཟུམ་ཕྲང་སྟེ་སོད་དགོ།    
༡.༡.༤ ལགཔ་མཉམ་བཞག་ལྟེ་བའི་འོག་ལུ་སར་ཏེ་བཞག་དགོ།    
༡.༡.༥ ལྕེ་རྩེ་ཡ་རྐན་ལུ་འབྱར་དགོ།    
༡.༡.༦ ཕྱག་ལྟག་རྒོད་གཤོག་བཟུམ་བརྐྱང་དགོ།    
༡.༡.༧ ཨོལ་ལྐོག་ཨ་ཙི་བཀུག་དགོ།    
༡.༡.༨ མིག་ཏོ་ལ་པ་གི་རྩེ་ལུ་ཕབ་སྟེ་བལྟ་དགོ།    
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༡.༡.༩ ལུས་རྣམ་སྣང་ཆོས་བདུན་བཅའ་བཞིནམ་ལས་དབུགས་ཕྱི་ཁར་ཚར་གཅིག་
གཏང་སྟེ་ ལག་གཡོན་གྱི་མཛུབ་མོ་གིས་སྣ་བུག་གཡོན་པ་གཡེབ་སྟེ་སྣ་བུག་
གཡས་ལས་དབུགས་ནང་ན་ལེན་ཏེ་སྣ་བུག་གཡོན་ལས་བཏང་བའི་སྐབས་ཞེ་
སང་ལས་བསགས་པའི་ལས་ཉོན་སྡིག་སྒྲིབ་ཐམས་ཆད་རླུང་དམརཔ་ོསྦེ་འཐནོ་
འགྱོ་བའི་བསམ་པ་དང་གཅིག་ཁར་ལན་གསུམ་འབུད། 

   

༡.༡.༡༠ ལག་གཡས་པའི་མཛུབ་མོ་གིས་སྣ་བུག་གཡས་པ་གཡེབ་སྟེ་སྣ་བུག་གཡོན་ལས་
དབུགས་ནང་ན་ལེན་ཏེ་སྣ་བུག་གཡས་ལས་གཏང་བའི་སྐབས་འདདོ་ཆགས་
ལས་བསགས་པའི་ལས་ཉོན་སྡིག་སྒྲིབ་ཚུ་རླུང་དཀར་ལ་མོག་པའི་རྣམ་པ་དང་སྦེ་
འཐོན་འགྱོ་བའི་ཚུལ་དུ་ལན་གསུམ་འབུད། 

   

༡.༡.༡༡ སྣ་བུག་གཉིས་ཆ་ར་ལས་དུས་མཉམ་དུ་དབུགས་ནང་ན་ལེན་སྟེ་ལོག་ཕྱི་ཁར་
གཏང་བའི་སྐབས་སུ་གཏི་མུག་ལས་བསགས་པའི་ལས་ཉོན་སྡིག་སྒྲིབ་ཐམས་
ཅད་རླུང་ནག་པའོི་ཚུལ་སྦེ་འཐོན་པའི་བསམ་པ་དང་བཅས་ལན་གསུམ་བཅས་
བསོམས་ཀྱི་ལན་དགུ་འབད་དགོསཔ་ཨིན། 

   

༡.༡.༡༢ འཛམ་བུ་གླིང་ལུ་ཡོངས་སུ་གྲགས་ཏེ་ཡོད་པའི་བྱུག་པ་སྤྱིའི་ལམ་ལུགས་ལྟར་
གསོ་རིག་བྱུག་པའི་སྐབས་ལུ་ཡང་ རང་གི་ལགཔ་ནད་པའམ་མགྲོན་པོའི་
གཟུགས་ལུ་མ་རེག་པའི་ཧེ་མ་སྔོན་འགྲོའི་བྱ་རིམ་ཅིག་ངེས་པར་དུ་འབད་དགོ། 

   

༡.༡.༡༣ རང་གི་ལགཔ་ལྟེ་བའི་ཐད་ཁར་གཡོན་འོག་དང་གཡས་ལྟག་ལས་བཀལ་མཐེ་
བོང་གཉིས་མགོ་མཐུད་རྐྱབ་སྟེ། 
ཐུགས་རྗེས་འགྲོ་བའི་དནོ་མཛད་བཅོམ་ལྡན་འདས། །མཚན་ཙམ་ཐསོ་པས་ངན་
འགྲོའི་སྡུག་བསྔལ་སྐྱོབས། །དུག་གསུམ་ནད་སེལ་སངས་རྒྱས་སྨན་གྱི་
བླ། །བཻཌཱུརྱ་ཡི་འདོ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །ཏདྱཐཱ༔ ཨོ་བྷེེ་ཥ་ཛྱེ་བྷེེ་ཥ་ཛྱེ༔་མཧཱ་བྷེེ་
ཥཛྱེ༔ བྷེེ་ཥ་ཛྱེ་རཱ་ཛ་ཡ༔ ས་མུངྒ་ཏེ་སྭཱཧཱ༔ ཟེར་འདོན་ཏེ་སྨན་ལའི་གཟུང་སྔགས་
བགྱང་དགོ། 

   

༡.༡.༡༤ བྱུག་པའི་དཔྱད་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་གསོ་དཔྱད་པ་རང་གི་སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་དོན་ལུ་
གསང་སྔགས་ཟབ་མོའི་བྱིན་བརླབས་ཡོད་པའི་སྲུང་སྐུད་དམ་ཡང་ན་སྐུདཔ་
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དམརཔོ་རྡོེའི་མདུད་པ་བཏབ་སྟེ་སྐེ་དང་ལག་ངར་གཡོན་ཕྱོགས་ལུ་བསམ་དགོ། 
ཡང་ན་རིན་ཆེན་རིལ་བུ་ལ་སོགས་པ་ཚུ་བཏག་དགོ། 

 
 
༡.༢ གས་ོབྱ་ནད་པའི་སྔོན་འགྲོ། 
ཨང་། བྱ་སྒོའི་རིམ་པ། སྐུགས། 

༢ ༡ ༠ 
༡.༢.༡ རླུང་ལམ་བསལ་ནི་དང་ངན་པའི་རླུང་ཕྱིར་བཏནོ་འབད་ནིའི་ཐབས་ལུ་ ནདཔ་

འདི་སྒལ་ཚིགས་ཕྲང་སྟེ་སོད་བཅུག་བཞིནམ་ལས་ ཁ་ལས་ཧ་གི་སྒྲ་དང་བཅས་
ཏེ་དབུགས་ཕྱི་ཁར་ཚར་གསུམ་དང་བདུན་གང་རུང་ཅིག་གཏང་བཅུག་དགོ། 
དབུགས་ནང་ན་རྔུབ་དང་ཐུང་ཀུ་དང་ཕྱི་ཁར་གཏངམ་ད་རིང་སུ་འབད་གཏང་
དགོ། 

   

༡.༢.༢ བླ་བསྲུང་ནིའི་དནོ་ལུ་བྱུག་པ་འགོ་མ་བཙུག་པའི་ཧེ་མ་ ནད་པའི་རྐང་ལག་གི་
སྲིན་མཛུབ་བཞི་ལུ་སྐུདཔ་མདོག་དམརཔོ་གིས་ལོད་སུ་ཅིག་སྦེ་བསམ་དགོ། 

   

 

༢ དངོས་གཞི།  
༢.༡ མགོ་བའོི་བྱུག་པ། 
ཨང་། བྱ་སྒོའི་རིམ་པ། སྐུགས། 

༢ ༡ ༠ 
༢.༡.༡ ནདཔ་སོད་ཁྲི་གུར་སྒལ་ཚིགས་ཕྲང་སྟེ་བདེ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་བཞག    
༢.༡.༢ བྱུག་པ་འབད་མི་རང་ཉིད་སངས་རྒྱས་སྨན་བླར་གསལ་བཏབ་སྟེ། གཟུངས་

སྔགས་བགྱང་ཐོག་ལས་ནད་པའི་སྤྱི་གཙུག་ལུ། ལག་མཐིལ་གཡསཔ་གིས་
བཀབ་སྟེ་སྐར་ཆ་ལྔའི་རིང་བཞག  

   

༢.༡.༣ ལག་གཉིས་མགོ་ལས་རྐང་པའི་ཕྱགོས་སུ་འཕྱག་སྟེ་གདོན་བགེགས་བསྐྲད་པར་
བསམ། 
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༢.༡.༤ མཐེ་བོང་སྣུམ་དང་བཅས་ སྤྱི་གཙུག་གི་གསང་ལུ་སྐོར་མཉེ་ཚར་དགུ་འབད།    
༢.༡.༥ མཐེ་བོང་སྣུམ་དང་བཅས་ མཚོགས་གསང་ལུ་སྐོར་མཉེ་ཚར་དགུ་འབད།    
༢.༡.༦ མཐེ་བོང་གིས་རྣ་ལྟག་དང་གུང་མོ་གིས་མུར་གོང་གཉིས་ལུ་ཚར་བདུན་རེ་སྐོར་

མཉེ་འབད། 
   

༢.༡.༧ མགོར་སྣུམ་བྱུག་སྟེ་ལགཔ་གཉིས་ཀྱིས་མགོ་ལས་ཕྱག་ཏོ་ཚུན་འཕྱི་མཉེ་འབད།    
༢.༡.༨ ལག་གཡོན་དཔྲལ་བར་བཀབ་ ལག་མཐིལ་གཡས་ཀྱིས་སྤྱི་བོ་ལས་ལྟག་པ་ཚུན་

མཉེད། 
   

༢.༡.༩ སོར་སྡུད་ཀྱིས་ལྟག་ཟུར་སྤུ་འཁྱིལ་ལས་སྤྱི་གཙུག་ཚུན་སྐོར་མཉེ་འབད།    
༢.༡.༡༠ གོང་བཞིན་རྣ་ལྟག་གཡས་གཡོན་རེས་མོས་སྦེ་མཉེད།    
༢.༡.༡༡ ལག་གཉིས་ཀྱིས་མགོ་ཡོངས་རྫོགས་མཉེད།    
༢.༡.༡༢ ཡང་བསྐྱར་ལགཔ་གཉིས་ཀྱིས་མགོ་ལས་ཕྱག་ཏོ་ཚུན་འཕྱི་མཉེ་འབད།    
༢.༡.༡༣ མཐེབ་དགུང་གིས་རྣ་རྩེ་དང་མུར་གོང་གཉིས་ལས་མཚོགས་མ་ཚུན་ཚར་བདུན་

རེ་འཕུར་མཉེད་འབད་དེ་ལྟག་པར་བཀལ། 
   

༢.༡.༡༤ མགོ་ལས་ལྟག་པ་ཚུན་མཛུབ་བསོྣལ་འབད།    
༢.༡.༡༥ མཛུབ་མོ་གིས་མགོ་ཡོངས་རྫོགས་ལུ་སྒོར་མོར་འདྲུད་པ་འབད།    
༢.༡.༡༦ མགོ་ཡོངས་རྫོགས་ལུ་པད་འགྲོས་ཀྱི་ཚུལ་ལུ་མཛུབ་འགྲོས་འབད།    
༢.༡.༡༧ ཡང་བསྐྱར་ལགཔ་གཉིས་ཀྱིས་མགོ་ལས་ཕྱག་ཏོ་ཚུན་འཕྱི་མཉེ་འབད།    
༢.༡.༡༨ མཛུབ་བསོྣལ་སྦེ་སྐྱ་འཐེན།    
༢.༡.༡༩ མཛུབ་མོ་གིས་མགོ་ཡོངས་རྫོགས་ལུ་མཉེད་འཐེན་འབད།     
༢.༡.༢༠ ལགཔ་ཐལ་སར་གྱིས་མགོ་ཡོངས་རྫོགས་ལུ་དལ་གྱིས་ཐག་རྐྱབས།    
༢.༡.༢༡ ཡང་བསྐྱར་ལགཔ་གཉིས་ཀྱིས་མགོ་ལས་ཕྱག་ཏོ་ཚུན་འཕྱི་མཉེ་འབད།    
༢.༡.༢༢ ལག་མཐིལ་སྤྱི་བོར་བཀབ་སྟེ་ ནད་ལས་གྲོལ་བའི་སོྨན་ཚིག་འདནོ།    
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༢.༢ གདངོ་གི་བྱུག་པ། 
ཨང་། བྱ་སྒོའི་རིམ་པ། སྐུགས། 

༢ ༡ ༠ 
༢.༢.༡ ནདཔ་ཉལ་ཁྲི་གུར་ གན་རྐྱལ་སྦེ་བཞག    
༢.༢.༢ བྱུག་པ་འབད་མི་རང་ཉིད་སངས་རྒྱས་སྨན་བླར་གསལ་བཏབ་སྟེ་གཟུངས་

སྔགས་བགྱང་ཐོག་ལས་ནད་པའི་དཔྲལ་བར་ལག་མཐིལ་གཡསཔ་གིས་བཀབ་
སྟེ་སྐར་ཆ་ལྔའི་རིང་བཞག  

   

༢.༢.༣ ལག་གཉིས་དཔྲལ་བ་ལས་ཕྱིར་ཕྱགོས་སུ་འཕྱག་སྟེ་གདོན་བགེགས་བསྐྲད་པར་
བསམ།  

   

༢.༢.༤ ལགཔ་ཕྱག་རྒྱ་དང་བཅས་གདོང་རྣམ་ཅོག་གུ་སྣུམ་དབུར་ཏེ་ཞལ་ཞལ་འབད།    
༢.༢.༥ དཔྲལ་བ་དཔྱ་གསུམ་ལུ་བགོ་སྟེ་ དཔྱ་རེར་ཚར་གསུམ་རེ་མཐེ་བོང་གིས་སྐོར་

མཉེ་འབད་དེ་མུར་གོང་ལུ་དལ་མཉེ་འབད།  
   

༢.༢.༦ སྨིན་དབྲག་ལས་སྨིན་མཇུག་ཚུན་ སྨིན་མ་ཚར་གསུམ་རེ་གཅུས་མཉེ་འབད་དེ་
མུར་གོང་ལུ་དལ་མནན་འབད། 

   

༢.༢.༧ མུར་གོང་ལས་རྣ་རྩེ་ཚུན་གུང་མོ་གིས་སྐོར་མཉེ་འབད།    
༢.༢.༨ སྐྲ་མཚམས་ དཔྲལ་བའི་དབུས་དང་ སྨིན་དབྲག་ལུ་མནན་མཉེ་འབད།    
༢.༢.༩ སྨིན་དབྲག་ལས་སྣ་རྩེ་ཚུན་མཐེ་བངོ་ངམ་མཛུབ་མོ་གཡས་གཡོན་གཉིས་ཀྱིས་

ཚར་གསུམ་རེ་སྐོར་མཉེ་ 
   

༢.༢.༡༠ སྣའི་ཁྲུང་ཁྲུང་དང་མཁུར་ཚོས་རུས་པའི་མས་ཟུར་ལས་ཟ་འགྲམ་ལུ་དལ་མནན་
འབད། 

   

༢.༢.༡༡ མཁུར་ཚོད་དཔྱ་གསུམ་ལུ་བགོ་སྟེ་ མཐེབ་མཛུབ་ཀྱིས་ཡ་ལས་མར་བལྟ་པད་
འགྲོས་ཚར་གསུམ་རེ་ལག་མཐིལ་གྱིས་མཁུར་ཚོས་བསྐོར་གྱེན་ཕྱོགས་སུ་ཚར་
གསུམ་རེ་མཉེ། 

   

༢.༢.༡༢ སོར་མོ་གིས་མཁུར་ཚོས་བསྐོར་གྱེན་ཕྱོགས་སུ་ཚར་གསུམ་རེ་མཉེ།    
༢.༢.༡༣ chew muscle སོར་མཛུབ་ཀྱིས་མནན་མཉེ་འབད།    
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༢.༢.༡༤ ནདཔ་ཉལ་ཁྲི་གུར་ གན་རྐྱལ་སྦེ་བཞག    
༢.༢.༡༥ མ་མགལ་རུས་པ་བརྒྱུད་རྣ་ཤལ་ཚུན་གཅུས་འཐེན་འབད།    
༢.༢.༡༦ མ་མཆུའི་འོག་གསང་ལས་ ཡ་མཆུའི་གཤོང་། སྣ་གཤོག་འགྲམ། སྨིན་དབྲག་

བཅས་གྱེན་ཕྱོགས་སུ་མནན་མཉེ་འབད། 
   

༢.༢.༡༧ མ་མགལ་ལས་དཔྲལ་བ་ཚུན་ལག་མཐིལ་གྱིས་ཚར་གསུམ་འཕྱི་མཉེ་འབད།    
༢.༢.༡༨ རྣ་རྒྱབ་གཤོང་ལུ་སྐོར་མཉེ་འབད་དེ་རྣ་རྒྱབ་རྒྱུད་དེ་རྣ་རྩེ་ཚུན་མནན་མཉེ་ཚར་

གསུམ་འབད། 
   

༢.༢.༡༩ རྣ་བ་ཡས་མས་དཔྱ་གསུམ་དུ་བགོ་སྟེ་རྣ་རྩེ་ལས་རྣ་ཤལ་ལུ་ཚར་གསུམ་རེ་འཕུར་
མཉེ་འབད། 

   

༢.༢.༢༠ རྣ་བའི་རྒྱ་དཔྱ་ལྔ་ལུ་བགོ་སྟེ་མཐེབ་མཛུབ་ཀྱིས་མནན་མཉེ་འབད།    
༢.༢.༢༡ རྣ་བའི་ཕྱི་ནང་ལྗོན་ཤིང་བཞི་ལུ་མནན་མཉེ་འབད།    
༢.༢.༢༢ རྣ་ཤལ་འོག་རཊྣའི་རྩེ་མགོ་ལུ་དལ་མཉེ་འབད།    
༢.༢.༢༣ མ་མགལ་ལས་དཔྲལ་བ་ཚུན་ལག་མཐིལ་གྱིས་ཚར་གསུམ་འཕྱི་མཉེ་འབད།    
༢.༢.༢༤ ལག་མཐིལ་དཔྲལ་བར་བཀབ་སྟེ་ནད་ལས་གྲོལ་བའི་སོྨན་ཚིག་འདནོ།    
 
 
༢.༣ སྒལ་པའི་བྱུག་པ།   
དྲན་གསོ།  བྱུག་པ་འབད་མི་ནད་པའི་མགོ་ཕྱགོས་ལུ་སོད་ནི།  
ཨང་། བྱ་སྒོའི་རིམ་པ། སྐུགས། 

༢ ༡ ༠ 
༢.༣.༡ ནདཔ་ཉལ་ཁྲི་གུ་ག་ཕུབ་བརྐྱབ་བདེ་ཏོག་ཏ་ོསྦེ་ཉལ་བཅུག    
༢.༣.༢ བྱུག་པ་འབད་མི་རང་ཉིད་སངས་རྒྱས་སྨན་བླར་གསལ་བཏབ་སྟེ་གཟུངས་

སྔགས་བགྱང་ཐོག་ལས་ནད་པའི་ཚིགས་པ་དང་པོའི་ཐད་ལུ་ལག་མཐིལ་
གཡསཔ་གིས་བཀབ་སྟེ་སྐར་ཆ་ལྔའི་རིང་བཞག  
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༢.༣.༣ ལག་གཉིས་ཚིགས་པ་དང་པ་ོལས་རྟིང་པའི་ཕྱོགས་སུ་འཕྱག་སྟེ་གདནོ་བགེགས་
བསྐྲད་པར་བསམ། 

   

༢.༣.༤ ལགཔ་གཉིས་ཀྱིས་དལ་གྱིས་འབད་ལུས་འགུལ་བསྐྱོད་འབད།    
༢.༣.༥ ལག་གཡས་སོག་པ་དང་ ལག་གཡོན་དཔྱི་མིག་ཁར་སྤྲིང་མནན་འབད།    
༢.༣.༦ ལག་མཐིལ་གཉིས་ཀྱིས་སྒལ་ཚིགས་གཡས་གཡོན་ལུ་སྤྲིང་མནན་འབད།    
༢.༣.༧ སྒལ་པའི་ཤུལ་ཤ་བརྒྱུད་དེ་རྟིང་པ་ཚུན་ལག་མཐིལ་གྱི་མཐིལ་འགྲོས་འབད་དེ་

མཇུག་ལུ་རྟིང་པ་འཐེན་ཏེ་   སྡུད་སྒོ་ལས་སྤུ་འཁྱིལ་ཚུན་མཛུབ་གོང་གིས་མནན་
མཉེ་ཚར་གསུམ་འབད། 

   

༢.༣.༨ ལག་པར་སྣུམ་བླུགས་ཏེ་ཕྱག་རྒྱ་དང་བཅས་ལྟག་པ་དང་སྒལ་པར་ཞལ་ཞལ་སྦེ་
འཕྱི། 

   

༢.༣.༩ གཉའ་ལྟག་ལུ་མཐེ་བངོ་གིས་དལ་གྱིས་མནན་མཉེ་འབད།    
༢.༣.༡༠ /གཉའ་ལྟག་གི་ཚིགས་མཚམས་ལུ་དལ་གྱིས་སྐོར་མཉེ་འབད། གཉའ་ཤ་གུ་མཐེ་

བོང་གིས་སྤྲིང་མནན་འབད། 
   

༢.༣.༡༡ གཉའ་ཤ་གུ་མཛུབ་སོར་གྱིས་བརྫི་འཐེན་འབད།    
༢.༣.༡༢ དཔུང་འཛུམ་དང་གཉའ་ཤའི་གསང་ལུ་མནན་མཉེད་འབད།    
༢.༣.༡༣ ཨན་སོང་ཚིགས་པ་དང་པརོ་མཐེ་བོང་གིས་ཚར་བཅུ་གཅིག་སྐོར་མཉེ་འབད།      
༢.༣.༡༤ གཉའ་ཤའི་མཇུག་ལས་སོག་པ་གཡས་ཀྱི་མེ་ལོང་ཁ་འཁོར་མཐེ་བོང་གིས་འདྲུད་

མཉེ་འབད། 
 

   

༢.༣.༡༥ གཉའ་ཤའི་མཇུག་ལས་སོག་པ་གཡོན་གྱི་མེ་ལོང་ཁ་འཁོར་མཐེ་བོང་གིས་འདྲུད་
མཉེ་འབད། 

   

༢.༣.༡༦ གཉའ་ཤའི་མཇུག་ལས་སོག་པའི་མེ་ལོང་ཁ་འཁོར་མཐེ་བོང་གཉིས་མཉམ་གིས་
འདྲུད་མཉེ་འབད། 

   

༢.༣.༡༧ པད་འགྲོས་ཚུལ་དུ་སོག་པའི་མེ་ལོང་ཁ་འཁོར་མཐེབ་སོར་གྱིས་གཅུས་འཐེན་
འབད། 
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༢.༣.༡༨ ལག་མཐིལ་གྱིས་ཚིགས་པའི་གཡས་གཡོན་བརྒྱུད་མནན་མཉེ་འབད།    
༢.༣.༡༩ མཐེ་བོང་གཉིས་ཀྱིས་ཚིགས་པའི་གཡས་གཡོན་བརྒྱུད་དེ་སྐོར་མཉེ་འབད།    
༢.༣.༢༠ མཐེ་བོང་གཉིས་བརྩེག་གིས་ཚིགས་པའི་གཡས་གཡོན་མནན་མཉེ་འབད།    
༢.༣.༢༡ མཐེ་བོང་སྟེང་ལུ་ལག་མཐིལ་བཀབ་སྟེ་ཚིགས་པའི་གཡས་གཡོན་མནན་མཉེ་

འབད། 
   

༢.༣.༢༢ མཐིལ་མཇུག་གིས་ཚིགས་པའི་གཡས་གཡོན་མནན་མཉེ་འབད།    
༢.༣.༢༣ མཛུབ་གུང་བཀུག་པའི་བར་ཚིཊ་ཀྱིས་སྒལ་ཚིཊ་གཡས་གཡོན་བརྒྱུད་ཐུར་ལུ་

དེད་མཉེད་ཚར་གསུམ་རེ་འབད། 
   

༢.༣.༢༤ ཚིགས་པ་དང་པོ་ལས་རྐེད་ཚིགས་ཚུན་མཐེ་བོང་གིས་མནན་མཉེ་འབད།    
༢.༣.༢༥ གོང་བཞིན་ཚིགས་པའི་བར་མཚམས་ལུ་བཐེ་བངོ་རེ་མོས་ཀྱིས་བསོྣལ་མཉེ་

འབད། 
   

༢.༣.༢༦ སོར་རྒྱབ་ཀྱིས་རྒྱབ་ཤ་མནན་མཉེ་འབད།    
༢.༣.༢༧ མཐེབ་སོར་གྱིས་གཉའ་ལྟག་ལས་རྐེད་པ་ཚུན་པད་འགྲོས་འབད།    
༢.༣.༢༨ ཚིགས་པ་དང་པོའི་ཐད་ལས་རྐེད་ཚིགས་ཚུན་དང་སླར་གྱེན་ལུ་འཕྱི་སྟེ་སྡུད་སྒོ་

ལུ་མནན་མཉེ་འབད། 
   

༢.༣.༢༩ ནདཔ་ཉལ་ཁྲི་གུ་ག་ཕུབ་བརྐྱབ་བདེ་ཏོག་ཏ་ོསྦེ་ཉལ་བཅུག    
༢.༣.༣༠ བྱུག་པ་འབད་མི་རང་ཉིད་སངས་རྒྱས་སྨན་བླར་གསལ་བཏབ་སྟེ་གཟུངས་

སྔགས་བགྱང་ཐོག་ལས་ནད་པའི་ཚིགས་པ་དང་པོའི་ཐད་ལུ་ལག་མཐིལ་
གཡསཔ་གིས་བཀབ་སྟེ་སྐར་ཆ་ལྔའི་རིང་བཞག  

   

དྲན་གསོ། བྱུག་པ་འབད་མི་ནད་པའི་ཟུར་ལུ་སདོ་དེ།    
༢.༣.༣༡ ལག་པར་སྣུམ་བླུགས་ཏེ་ཕྱག་རྒྱ་དང་བཅས་སྒལ་པར་ཞལ་ཞལ་སྦེ་འཕྱི།    
༢.༣.༣༢ མཐེ་བོང་བསོྣལ་ཏེ་ཡས་མས་སྤྲིང་མནན་འབད།    
༢.༣.༣༣ ལག་མཐིལ་བསོྣལ་ཏེ་ཡས་མས་སྤྲིང་མནན་འབད།    
༢.༣.༣༤ རྐེད་པའི་ཐད་ལུ་ལག་མཐིལ་གྱིས་འདྲུད་འཐེན་འབད་དེ་རྐེད་ཚིགས་ལས་ཚིཊ་

པ་དང་པ་ོཚུན་དེད་མཉེ་འབད། 
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༢.༣.༣༥ ཚིགས་པ་བཅུ་བཞི་པའི་གཡས་གཡོན་ལུ་མཐེ་བངོ་གིས་སྤྲིང་མནན་འབད།    
༢.༣.༣༦ གོང་བཞིན་སོར་རྒྱབ་ཀྱིས་སྤྲིང་མནན་འབད།    
༢.༣.༣༧ མཛུབ་མོ་གིས་མནན་བརྫི་འབད།     
༢.༣.༣༨ མཛུབ་མོ་གིས་མཉེ་འཐེན་འབད།     
༢.༣.༣༩ མཛུབ་མོ་གིས་ཐག་བརྐྱབ།     
༢.༣.༤༠ རྐེད་པའི་ཐད་ལུ་ལག་མཐིལ་གྱིས་འདྲུད་འཐེན་འབད་དེ་རྐེད་ཚིགས་ལས་ཚིཊ་

པ་དང་པ་ོཚུན་དེད་མཉེ་འབད། 
   

༢.༣.༤༡ ཚིགས་པ་བཅུ་བཞི་པའི་ཐད་ལུ་ལག་ཟུར་གྱིས་བརྡར་མཉེ་འབད།    
༢.༣.༤༢ སྣག་པོ་ཆེའི་སྟེང་ལུ་གྲུ་མོ་གིས་མནན་མཉེད་འབད།    
༢.༣.༤༣ ལགཔ་གཉིས་ཀྱིས་རྐེད་པ་ལས་གྱེང་ཕྱོགས་སུ་འཕྱི་མཉེ་འབད།    
༢.༣.༤༤ སྒལ་ཚིགས་ཀྱི་དབུས་ལས་ལགཔ་ཐར་སར་ཚུལ་གྱིས་སྤྲིང་མནན་འབད།    
༢.༣.༤༥ ལག་མཐིལ་མཁལ་ཡུལ་ལུ་བཀབ་སྟེ་ནད་ལས་གྲོལ་བའི་སོྨན་ཚིག་འདོན།    
 
༢.༤ ལག་པའི་བྱུག་པ། 
ཨང་། བྱ་སྒོའི་རིམ་པ། སྐུགས། 

༢ ༡ ༠ 
༢.༤.༡ ལག་པར་སྣུམ་བླུགས་ཏེ་ཕྱག་རྒྱ་དང་བཅས་ལག་པར་ཞལ་ཞ་ལ་སྦེ་འཕྱི།    
༢.༤.༢ གྲུ་མོ་དང་ ལག་མཐིལ་འཕུར་མཉེ་འབད།    
༢.༤.༣ དཔུང་ཚིགས་ནང་གསང་ལུ་མཐེ་བོང་གིས་མནན་མཉེ་འབད།    
༢.༤.༤ མཐེ་བོང་གིས་དཔུང་ཚིགས་སྐོར་མཉེད་འབད།    
༢.༤.༥ མཐེབ་ཟུང་གིས་མཁྲིག་ཚིགས་ལུ་སྐོར་མཉེ་འབད།    
༢.༤.༦ མཐེ་བོང་གིས་ལག་སོར་བར་ལས་མཁྲིག་ཚིགས་ཚུན་འདེད་མཉེ་འབད་དེ་

མཁྲིག་ཚིགས་མནན། 
   

༢.༤.༧ མཐེབ་མཛུབ་ཀྱིས་སོར་མོའི་སྟེང་འོག་དང་ཡས་མས་ཡོངས་རྫོགས་འཐེན་མནན་
འབད། 
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༢.༤.༨ མཐེ་བོང་གིས་ལག་མཐིལ་ཡོངས་རྫོགས་སྐོར་མཉེ་འབད།    
༢.༤.༩ ལག་མཐིལ་གྱིས་ནད་པའི་ལག་མཐིལ་འཕུར་མཉེ་འབད།     
༢.༤.༡༠ རང་དང་ནད་པའི་ལག་སོར་བསོྣལ་ཏེ་མཁྲིག་ཚིགས་གཡས་གཡོན་མདུན་རྒྱབ་

ལུ་སྤྲིང་སྟེ་ དལ་གྱིས་གཡས་སྐོར་བདུན་དང་གཡོན་སྐོར་བདུན་འབད། 
   

༢.༤.༡༡ མཐེབ་མཛུབ་ཀྱིས་སོར་བར་ཤ་ཡོངས་རྫོགས་འཐེན་མནན་འབད།     
༢.༤.༡༢ ལགཔ་གཉིས་ཀྱིས་མཁྲིག་ཚིགས་ལུ་འདྲིལ་མཉེ་འབད།    
༢.༤.༡༣ གྲུ་ཚིགས་གཡས་སྐོར་གཡོན་སྐོར་འབད།    
༢.༤.༡༤ མཐེ་བོང་གིས་ཉྭ་ཤ་ལུ་སྤྲིང་མནན་འབད།     
༢.༤.༡༥ མཐེ་བོང་གིས་ལག་ངར་ཉྭ་རྒྱབ་དང་མདུན་ཉྭ་ལུ་དེད་མཉེ་འབད།     
༢.༤.༡༦ ལག་མཐིལ་གྱིས་ལག་ངར་དང་དཔུང་པའི་ཉྭ་དེད་མཉེ་འབད།     
༢.༤.༡༧ མཐེབ་སོར་གྱིས་ལག་ངར་དང་དཔུང་པའི་ཉྭ་བརྫི་འཐེན་འབད།    
༢.༤.༡༨ ལག་མཐིལ་གྱིས་མནན་མཉེ་འབད།     
༢.༤.༡༩ མཐེ་བོང་གཉིས་བརྩེགས་བརྐྱབ་སྟེ་མནན་མཉེ་འབད།     
༢.༤.༢༠ མཐེ་བོང་གིས་གྲུ་མོའི་ནང་ངོས་འཐེན་མཉེ་འབད།     
༢.༤.༢༡ སྲིན་ཚིགས་དང་སྲིན་རྩེ་ལུ་མནན་མཉེ་འབད།    
༢.༤.༢༢ ལགཔ་ཡོངས་རྫོགས་འཕྱི་མཉེ་འབད།    
༢.༤.༢༣ ལགཔ་དལ་གྱིས་གཡུག་སྟེ་མར་འཐེན་སླར་ལོག་འཕུལ་འདེད་འབད།     
 
༢.༥ རྐང་པ། (རྐང་པའི་རྒྱབ) 
ཨང་། བྱ་སྒོའི་རིམ་པ། སྐུགས། 

༢ ༡ ༠ 
༢.༥.༡ ལག་པར་སྣུམ་བླུགས་ཏེ་ཕྱག་རྒྱ་དང་བཅས་རྐང་པར་ཞལ་ཞལ་སྦེ་འཕྱི།     
༢.༥.༢ རྐངམ་གྱེན་ཕྱོགས་ལོང་སྟེ་རྟིང་པ་ལུ་ལགཔ་གིས་ཚར་གསུམ་བརྡུངས།    
༢.༥.༣ རྐངམ་དལ་གྱིས་གཡུག་སྟེ་གཡས་གཡོན་ལུ་སྤྲིང་བཞིནམ་ལས་རྐང་མཐིལ་ལུ་

བརྡུང་། 
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༢.༥.༤ ལག་སོར་བསོྣལ་ཏེ་མཐིལ་གྱིས་རྟིང་པར་འཐེན་མཉེད་འབད།    
༢.༥.༥ སོར་མཛུབ་ཀྱིས་ལོང་བུ་གཉིས་ལུ་སྐོར་མཉེ་འབད།    
༢.༥.༦ མཐེབ་ཟུང་རེ་མོས་ཀྱིས་བྱིན་ཉྭ་དང་བརླ་ཤ་ལུ་དེད་མཉེ་འབད།     
༢.༥.༧ ལག་མཐིལ་རེ་མོས་ཀྱིས་བྱིན་ཉྭ་དང་བརླ་ཤ་ལུ་དེད་མཉེ་འབད།     
༢.༥.༨ མཐེབ་སོར་གྱིས་བྱིན་ཉྭ་དང་བརླ་ཤ་ལུ་བརྫི་འཐེན་འབད།     
༢.༥.༩ ལག་མཐིལ་དང་མཐེ་བོང་སོར་རྒྱབ་ཚུ་གིས་རིམ་བཞིན་སྤྲིང་མནན་འབད།     
༢.༥.༡༠ མཐེ་བོང་གིས་སྒྱིད་ཁུང་དལ་གྱིས་འདྲུད་འཐེན་འབད།    
༢.༥.༡༡ མཐེ་བོང་གིས་རྟིང་པའི་དྲེག་མཚམས་དང་བྱིན་སྙིང་། སྒྱིད་ཁུང་། བརླའི་ཕྱི་སུལ། 

བརླའི་རྒྱབ་གསང་། 
   

༢.༥.༡༢ ལག་མཐིལ་གྱིས་མནན་མཉེ་འབད།    
༢.༥.༡༣ མཐེ་བོང་གཉིས་བརྩེག་གིས་མནན་མཉེ་འབད།    
༢.༥.༡༤ མཐེ་བོང་རེ་མོས་བསོྣལ་ཏེ་རྐང་མཐིལ་ལུ་འཕུར་མཉེ་འབད།    
༢.༥.༡༥ མཐེབ་ཟུང་གིས་རྐང་མཐིལ་གཡས་གཡོན་ལས་དུས་མཉམ་དུ་འགྲོས་མནན་

འབད། 
   

༢.༥.༡༦ རྐང་མཐིལ་དཀྱིལ་གསང་ལུ་མཐེ་བོང་གིས་མནན་མཉེ་འབད།    
༢.༥.༡༧ རྐངམ་ཡོངས་རྫོགས་འཕྱི་མཉེ་འབད།    
(རྐང་པའི་མདུན།)    
༢.༥.༡༨ ལགཔ་དཔྱི་མིག་དང་པུས་མོ་ལུ་བཀབ་སྟེ་སྤྲིང་མནན་འབད།    
༢.༥.༡༩ ལག་པར་སྣུམ་བླུགས་ཏེ་ཕྱག་རྒྱ་དང་བཅས་རྐང་པར་ཞལ་ཞལ་སྦེ་འཕྱི།    
༢.༥.༢༠ མཐེབ་མཛུབ་ཀྱིས་སོར་བར་ཤ་ཡོངས་རྫོགས་འཐེན་མནན་འབད།    
༢.༥.༢༡ མཐེ་བོང་གིས་རྐང་སོར་བར་ལས་གདོང་གི་ཆུ་བར་གསང་ཚུན་འདེད་མཉེ་འབད་

དེ་གདོང་གི་ཆུ་བར་གསང་ལུ་མནན་ཏེ་ མཇུག་ལུ་མཐེ་བོང་སྤུ་སྐྱེས། ཡོབ་གོང་ 
ལོང་ཚིགས་གསང་དང་ གཉན་གོང་གསང་ཚུ་ལུ་མནན་མཉེ་འབད། 

   

༢.༥.༢༢ མཐེབ་མཛུབ་ཀྱིས་རྐང་པའི་སོར་མོའི་ཕྱི་ནང་དང་ཡས་མས་ཡོངས་རྫོགས་འཐེན་
མཉེ་འབད། 
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༢.༥.༢༣ རྐང་པ་གཡས་གཡོན་མདུན་རྒྱབ་ལུ་སྤྲིང་སྟེ་ དལ་གྱིས་གཡས་སྐོར་བདུན་དང་
གཡོན་སྐོར་བདུན་འབད། 

   

༢.༥.༢༤ མཐེ་བོང་གིས་ངར་གདངོ་ཟུར་དང་བརླ་ཤ་ལུ་དེད་མཉེ་འབད།     
༢.༥.༢༥ ལག་མཐིལ་གྱིས་ངར་གདོང་ཟུར་དང་བརླ་ཤ་ལུ་དེད་མཉེ་འབད།     
༢.༥.༢༦ མཐེབ་སོར་གྱིས་ངར་གདོང་ཟུར་དང་བརླ་ཤ་ལུ་བརྫི་འཐེན་འབད།     
༢.༥.༢༧ ལག་མཐིལ་གྱིས་མནན་མཉེ་འབད།    
༢.༥.༢༨ མཐེ་བོང་གཉིས་བརྩེག་གིས་མནན་མཉེ་འབད།    
༢.༥.༢༩ མཐེབ་སོར་གྱིས་ངར་གདོང་དང་བརླ་ཤར་འདྲིལ་མཉེ་འབད།    
༢.༥.༣༠ མཐེ་བོང་གིས་པུས་མོའི་ལ་ངར་སྐོར་མཉེད་འབད་དེ་ལ་ངའི་ཕྱོགས་བཞི་དང་ 

གཉན་གོང་གསང་ལུ་མནན་མཉེད་འབད། 
   

༢.༥.༣༡ རྐངམ་ཡོངས་རྫོགས་འཕྱི་མཉེ་འབད།    
༢.༥.༣༢ རྐངམ་མར་འཐེན་སྟེ་སླར་ལོག་འཕུལ་འདེད་འབད།    
 

༣ མཇུག་བསྡུ། 

ཨང་། བྱ་སྒོའི་རིམ་པ། སྐུགས། 
༢ ༡ ༠ 

 
༣.༡ 

བྱུག་པའི་བཅོས་འབད་ཚར་བའི་མཇུག་ལུ་ནད་པའི་ལུས་སེམས་ལུ་འཚེ་བའི་
ནད་རིགས་དང་སྡུག་བསྔལ་ཐམས་ཅད་ལས་གྲོལ་བཅུག་ཟེར་བའི་སོྨན་ཚིག་
འོག་ལུ་བཀོད་ཡོད་མི་དང་བཅས་མཇུག་བསྡུ་དགོསཔ་ཨིན། 

སེམས་ཅན་ནད་པ་ཇི་སྙེད་པ།། མྱུར་དུ་ནད་ལས་ཐར་གྱུར་ཅིག། 
འགྲོ་བའི་ནད་རྣམས་མ་ལུས་པ།། རྟག་ཏུ་འབྱུང་བ་མེད་པར་ཤགོ། 
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ལམ་སྟོན་དྲུག་པ། 
གསོ་རིག་ཞི་གནས་དང་ལུས་སོང་། 
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གསྟོ་རིག་ཞི་གནས་དང་ལུས་སྟོང་། 

དམིགས་ཡུལ། 
ཞི་གནས་དང་ལུས་སོང་གི་ཐོག་ལས་ ནད་མེད་དང་ནད་ཅན་གཉིས་ཆ་ར་ལུ་ཕན་ཐོག་ཡོད་པའི་ཞབས་
ཏོག་ཅིག་ཕུལ་ནིའི་དོན་ལུ་ཨིན། ཞི་གནས་ཟེར་མི་འདི་སེམས་གཞན་ལུ་མ་གཡེངས་པར་རིག་པ་རྩེ་
གཅིག་ཏུ་སྒྲིམ་སྟེ་སོད་མི་ལུ་སླབ་ཨིན། ཞི་གནས་དང་ལུས་སོང་འདི་སྒོམ་ཚུགས་པ་ཅིན་ཚེ་ད་རིས་ནད་
གཞི་ཚུ་ཐོབ་ནི་ལས་བཀག་ཚུགསཔ་མ་ཚད་ལུས་སེམས་བདེ་བའི་ཐགོ་ལས་ཚེ་རིང་ནི་དང་། ཚེ་ཕྱི་མ་ཐར་
པའི་གོ་འཕང་ཐབོ་ནི་གི་གོ་སྐབས་ཡང་ལེ་ཤཱ་ཡོདཔ་ཨིན།  

གསོ་རིག་ལུས་སོང་ཟེར་མི་འདི་གཟུགས་ཀྱི་འབྱུང་ཁམས་སྙོམས་སྒྲིག་འབད་དེ་ མི་ན་བར་ཚེ་སོྲག་ཡུན་
རིང་འཚོ་ནི་དང་ ན་བའི་ལུས་སེམས་གསོ་ནི་ སོྲག་རླུང་འཁྲུགས་པའི་རྐྱེན་གྱིས་འཐོབ་པའི་སེམས་ཁམས་
ཀྱི་ན་ཚ་འདི་ཚུ་སེལ་ཐབས་ལུ་ ལུས་སོང་དབྱེ་བ་ཁག་མ་འདྲཝ་གསུམ་གྱི་ཐོག་ལས་སྔོན་འགོག་དང་
བཅོས་ཐབས་འབད་ཚུགསཔ་ཨིན།  
 

སངོ་བརྡར་འདི་མཇུག་བསྡུཝ་ད་སླབོ་སངོ་པ་ཚུ་གིས། 

• གསོ་བ་རིག་པའི་དགོངས་པ་ལྟར་ལུས་རྣམ་སྣང་ཆོས་བདུན་གནས་ཐངས་ཤེས་ཚུགས། 
• གསོ་བ་རིག་པའི་སྔོན་འགྲོའི་ལུས་སྟོང་ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས། 
• མི་ན་བར་གནས་པའི་ལུས་སྟོང་དུས་རྒྱུན་འབད་ཚུགས། 
• ནད་གཞི་སེལ་ཐབས་ཀྱི་ལུས་སྟོང་སོླབ་སོན་དང་གོ་བརྡ་སོྤྲད་ཚུགས། 
• སེམས་ཁམས་ལུས་སྟོང་གི་ཐབས་ལམ་ཤེས་ཏེ་གོ་བརྡ་སྤེལ་ཚུགས། 
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༡ གས་ོབ་རིག་པའི་དགོངས་པ་ལྟར་ལུས་རྣམ་སྣང་ཆོས་བདུན། 
ཨང་། བྱ་སྒོའི་རིམ་པ། སྐུགས། 

༢ ༡ ༠ 
༡.༡ རྐངམ་རྡོ་རྗེ་སྐྱིལ་ཀྲུང་སྦེ་སོད་དགོ།    
༡.༢ སྒལ་ཚིགས་མདའ་བཟུམ་ཕྲང་སྟེ་སོད་དགོ།    
༡.༣ ལགཔ་མཉམ་བཞག་ལྟེ་བའི་འོག་ལུ་སར་ཏེ་བཞག་དགོ།    
༡.༤ ལྕེ་རྩེ་ཡ་རྐན་ལུ་འབྱར་དགོ།    
༡.༥ ཕྱག་ལྟག་རྒོད་གཤོག་བཟུམ་བརྐྱང་དགོ།    
༡.༦ ཨོལ་ལྐོག་ཨ་ཙི་བཀུག་དགོ།    
༡.༧ མིག་ཏོ་ལ་པ་གི་རྩེ་ལུ་ཕབ་སྟེ་བལྟ་དགོ།    
 
༢ གས་ོརིག་ཞི་གནས། 
ཨང་། བྱ་སྒོའི་རིམ་པ། སྐུགས། 

༢ ༡ ༠ 
༢.༡ ལུས་སོང་འགོ་མ་བཙུགས་པའི་ཧེ་མ་ ལུས་རྣམ་སྣང་ཆོས་བདུན་ཐོག་ལས་ 

གསོ་རིག་ཞི་གནས་སྐར་མ་༣ ལས་༥ དེ་ཅིག་གི་རིང་བསྒོམ་དགོ།  
   

 སྔོན་འགྲོའི་ལུས་སངོ་། 
༢.༢ ལུས་སོང་ངོ་མ་ མ་འབད་བའི་ཧེ་མར་ རྩ་དང་ཆུ་རྒྱུས་ཤ་སྒྲིམ་འདི་ཚུ་མཉེན་

ཏོང་ཏ་ོའགྱོ་བཅུག་ནིའི་དོན་ལུ་ ལུས་སོང་འཇམ་སུ་ཅིག་འབད་དགོ། 
   

 རྩལོ་ཅག་དང་པ།(སྨན་བླ་གུས་བཏུད།) 
༢.༣ ཞི་གནས་བསྒོམ་ཚར་ཞིནམ་ལས་ཡར་ལོང་སྟེ་རྐངམ་གཉིས་གཅིག་ཁར་ཞིབ་

ལགཔ་སྤར་བཅམ་སྟེ་ལགཔ་གཡསཔ་ཕྱི་ལས་རྒྱ་གྲམ་སྦེ་བྱང་ཁོག་གུར་བཀལ་
གཟུགས་ཕྲང་སོད་དགོ། 
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༢.༤ རྒྱ་གྲམ་བཤུབ་སྟེ་ལགཔ་སྤར་བཅམ་ཡོད་མི་འདི་ གཡས་གཡོན་བརྐྱང་ ལོག་
གདོང་ཁ་ཐུག་སྤྲིངམ་དང་གཅིག་ཁར་ལགཔ་སྤར་བཅམ་ཡོད་མི་གཉིས་གཅིག་
ཁར་མཐུད་དགོ། (ཚར་གསུམ།) 

   

༢.༥ དེ་ལས་ལགཔ་སྤར་བཅམ་སྟེ་གཡས་གཡོན་བརྐྱང་ལོག་གདོང་ཁ་ཐུག་བཀུམ་ 
རྒྱ་གྲམ་སྦེ་ཕྱག་ལྟག་དང་སྦྲག་སྟེ་ཕར་ཚུར་གཡུག་དགོ། (ཚར་གསུམ།) 

   

༢.༦ དེ་ལས་ལོག་ལག་མཛུབ་བརྐྱང་སྟེ་གཡས་གཡོན་སྤྲིང་ཞིནམ་ལས་ སྤྱི་གཙུག་གུ་
ལས་ཐལ་མོ་སར་ཏེ་ པུས་མོ་གཉིས་བསྐུམ་དང་གཅིག་ཁར་ ལགཔ་ཐལ་མོ་
སར་སྦེ་ཡོད་མི་འདི་ཡང་གཅིག་ཁར་འབག་འོང་སྟེ་ ཨུབ་ས་ཁར་མ་ལོདཔ་ཅིག་
ལས་ ལོག་ཡར་ལོངམ་དང་གཅིག་ཁར་ལགཔ་ཐལ་མོ་སར་སྦེ་ཡོད་མི་འདི་ཡང་
བཤུབ་སྟེ་ལོག་འབད་དགོ། (ཚར་གསུམ།) 

   

 རྩལོ་བཅག་གཉིས་པ། 
༢.༧ ཧེ་མ་བཟུམ་སྦེ་རང་ཡར་ལོང་སྟེ་རྐངམ་གཉིས་གཅིག་ཁར་ཞིབ་ ལགཔ་སྤར་

བཅམ་རྒྱ་གྲམ་སྦེ་གཟུགས་ཕྲང་སོད་དགོ། 
   

༢.༨ རོྩལ་ཅག་དང་པའི་སྐབས་བཟུམ་སྦེ་རང་ རྒྱ་གྲམ་བཤུབ་སྟེ་ལགཔ་སྤར་བཅམ་
ཡོད་མི་འདི་ གཡས་གཡོན་བརྐྱང་ ལོག་གདོང་ཁ་ཐུག་སྤྲིངམ་དང་གཅིག་ཁར་
ལགཔ་སྤར་བཅམ་ཡོད་མི་གཉིས་གཅིག་ཁར་མཐུད་དགོ། (ཚར་གསུམ།) 

   

༢.༩ དེ་ལས་ལོག་ལགཔ་སྤར་བཅམ་སྟེ་གཡས་གཡོན་སྤྲིང་ གདོང་ཁ་ཐུག་བསྐུམ་རྒྱ་
གྲམ་སྦེ་ཕྱག་ལྟག་དང་སྦྲག་སྟེ་ཕར་ཚུར་གཡུག་དགོ། (ཚར་གསུམ།) 

   

༢.༡༠ ལགཔ་གཉིས་སྤར་བཅམ་སྟེ་ ཕྱག་ལྟག་དང་སྦྲག་སྟེ་གཡུགཔ་ད་ལུ་ གྱངས་ཁ་
དང་སྦྲག་སྟེ་ ལགཔ་ནང་ཁ་ཐུག་འོངམ་ད་རྐངམ་གཡོནམ་ཡར་བསྐུམ་ནི་དང་
གཅིག་ཁར་གྱངས་ཁ་༡ རྩིས་ནི་དང་ ལགཔ་ཕྱི་ཁ་ཐུག་གཡུགཔ་ད་རྐངམ་
གཡསཔོ་ཡར་བསྐུམ་དང་གྱངས་ཁ་ ༢ སྦེ་རྩིས་ཏེ་ གྱངས་ཁ་ལྔ་ཟེརཝ་ཅིག་
ལགཔ་གཡས་གཡོན་བསྐུམ་ རྐངམ་གཡོནམ་ཡར་འཐུ་ གྱངས་ཁ་དྲུག་ཟེརཝ་
ད་ལགཔ་གཡས་གཡོན་ཕྱི་ཁར་སྤྲིངམ་ད་གཅིག་ཁར་རྐངམ་གཡསཔོ་ཡང་
ཤུགས་སྦེ་ཡར་བསྐུམ་དགོ། (ཚར་གསུམ།) 
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༣ སེམས་ཁམས་ཀྱི་ལུས་སངོ་། 
ཨང་། བྱ་སྒོའི་རིམ་པ། སྐུགས། 

༢ ༡ ༠ 
 ལེའུ་དང་པ་རྩ་སངོ་འཕྲུལ་འཁོར། 

༣.༡ རང་ལུས་དྲང་པརོ་བསྲང་ལགཔ་གཉིས་པུས་མོ་གུ་བཀབ་སྟེ་སོད་དགོ།    
༣.༢ ལགཔ་གཡསཔ་དེ་གིས་ལ་པ་གཡོན་པའི་དངོ་བསུབ་ཞིནམ་ལས་སྣ་བུག་གཡས་

པ་ལས་ཕྱིའི་རླུང་གཙང་མ་འཇམ་པོ་ནང་དུ་རྔུབ་རླུང་འདི་ལྟེ་འོག་ལུ་མནན་ཙམ་
བྱས་ཏེ་ཁ་ལས་སྦེ་ཕྱི་ཁར་བཏོན་གཏང་དགོ། (ཚར་གསུམ།) 

   

༣.༣ ལགཔ་གཡོན་པ་གིས་ལ་པ་གཡས་པའི་དོང་བསུབ་ཞིནམ་ལས་སྣ་བུག་གཡོན་
པ་ལས་ཕྱིའི་རླུང་གཙང་མ་འཇམ་པོ་ནང་དུ་རྔུབ་རླུང་འདི་ལྟེ་འོག་ལུ་མནན་ཙམ་
བྱས་ཏེ་ཁ་ལས་སྦེ་ཕྱི་ཁར་བཏོན་གཏང་དགོ།) (ཚར་གསུམ།)  

   

༣.༤ དེ་ལས་ལགཔ་སྤུས་མོ་འགུར་བཀབ་ཞིནམ་ལས་ལ་པ་གཉིས་ཆ་ར་ལས་རླུང་
ནང་དུ་རྔུབ་ ལྟེ་འོག་མནན་ཙམ་བྱས་ཏེ་ཁ་ལས་སྦེ་ཕྱི་ཁར་བཏོན་གཏང་དགོ། 
(ཚར་གསུམ།) 

   

 ལེའུ་གཉིས་པ་དབུ་རྐྱང་ར་ོགསུམ་བཀྲུ་བཤལ། 
༣.༥ རྐངམ་སྐྱིལ་ཀྲུང་འབད་སོད་ཞིནམ་ལས་ ལགཔ་གཉིས་གཡས་དང་གཡོན་ལུ་

སྤྲིང་སྟེ་དུས་ཡུན་སྐར་ཆ་༥ གི་རིང་དམིགས་པ་བསྐྱེད་དགོ། 
   

༣.༦ དེ་ལས་ལགཔ་གཉིས་སྔར་བཞིན་པུས་མོ་གུ་བཀབ་ལགཔ་སྤར་བཅམ་ཞིནམ་
ལས་དབུགས་ནང་དུ་རྔུབ་ད་ཅིག་ཁར་ལགཔ་གཉིས་ཆ་ར་ཁོད་སོད་ཁ་ཐུག་ལུ་
འཐེན་དབུགས་སིང་སྒྲ་དང་བཅསཔ་སྦེ་ཕྱི་ཁར་གཏང་བའི་སྐབས་ལུ་ལགཔ་སྤར་
བཅམ་སྟེ་ཡོད་མི་གཡས་གཡོན་གཉིས་ཆ་རང་གདངོ་ཕྲང་སྟེ་སྤྲིང་དགོ། དེ་ལས་
ལགཔ་གཡསཔ་དེ་མཛོག་རྐྱངམ་ཞིནམ་ལས་འཁོད་སོད་གཡོན་ཕྱགོས་སུ་
བཀལ་ལགཔ་གཡོན་པ་གིས་ལ་པ་གཡས་པའི་དངོ་ཕུག་བསུབ་ཞིནམ་ལས་ལག་
པ་གཡོན་པ་ལས་ཕྱིའི་རླུང་གཙང་མ་འཇམ་པ་ོནང་དུ་རྔུབ་སྟེ་རླུང་ལྟེ་འོག་ལུ་
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མནན་ཙམ་འབད་དེ་ ལ་པ་གཡོན་པའི་དོང་ཕུག་བསུབ་སྟེ་ རླུང་ལ་པ་གཡས་པ་
ལས་ཕྱི་ཁར་བཏོན་གཏང་དགོ (ཚར་གསུམ) 

༣.༧ དེའི་ཤུལ་ལུ་སྔར་བཞིན་གྱི་ཕྱག་ལེན་ཐོག་ལས་སྣ་བུག་གཡས་པ་ལས་སྦེ་རླུང་
ནང་དུ་རྔུབ་སྟེ་སྣ་བུག་གཡོན་པ་ལས་ཕྱིར་བཏོན་གཏང་ནི།(ཚར་གསུམ) 

   

༣.༨ མཇུག་རང་ལགཔ་གཉིས་སྔར་བཞིན་པུས་མོ་གུ་བཀབ་པའི་ཤུལ་ལུ་ལགཔ་སྤར་
བཅམ་དབུགས་ནང་དུ་རྔུབ་ད་ཅིག་ཁར་ལགཔ་གཉིས་ཆ་ར་ཁོད་སོད་ཁ་ཐུག་ལུ་
འཐེན་དབུགས་སིང་སྒྲ་དང་བཅསཔ་སྦེ་ཕྱི་ཁར་གཏང་བའི་སྐབས་ལུ་ལགཔ་སྤར་
བཅམ་སྟེ་ཡོདམི་གཡས་གཡོན་གཉིས་ཆ་རང་གདངོ་ཕྲང་སྟེ་སྤྲིང་དགོ།དེ་ལས་
ལགཔ་མཛོག་བཅམ་སྟེ་ཡོད་མི་འདི་བསོྣལ་ཏེ་བྱང་ཁོག་འགུར་བཀབ་དགོ།དེ་
ལས་སྣ་བུག་གཡས་གཡོན་གཉིས་ལས་ཕྱིའི་རླུང་གཙང་མ་འཇམ་པ་ོནང་དུ་རྔུབ་
སྟེ་རླུང་ལྟེ་འོག་ལུ་མནན་ཙམ་འབད་ལ་པ་གཡས་གཡོན་གཉིས་ལས་ཕྱི་ཁར་
བཏོན་གཏང་དགོ། 

   

༣.༩ དེའི་ཤུལ་ལས་ཡང་ སྣ་བུག་གཡས་གཡོན་གཉིས་ལས་ཕྱིའི་རླུང་གཙང་མ་
འཇམ་པ་ོནང་དུ་རྔུབ་པའི་སྐབས་སུ་གཟུགས་མདུན་ཕྲང་ཚར་གཅིག་བཀུགཔ་ནི་
དང་རླུང་ལ་པ་གཉིས་ལས་ཕྱི་ཁར་བཏངམ་དང་ཅིག་ཁར་གཟུགས་འཕྲང་ནི། 

   

༣.༡༠ ད་རུང་ སྣ་བུག་གཡས་གཡོན་གཉིས་ལས་ཕྱིའི་རླུང་གཙང་མ་འཇམ་པོ་ནང་དུ་
རྔུབ་སྟེ་རླུང་ལྟེ་འོག་ལུ་མནན་ཙམ་འབད་ལ་པ་གཡས་གཡོན་གཉིས་ལས་ཕྱི་ཁར་
བཏོན་གཏང་དགོ། 

   

 ལེའུ་གསུམ་པ་གཞུ་འགྱིང་།  
༣.༡༡ རྐངམ་སྐྱིལ་དཀྲུང་སྦེ་སོད་དགོ།    
༣.༡༢ ལགཔ་གཉིས་སྔར་བཞིན་པུས་མོ་གུ་བཀབ་པའི་ཤུལ་ལགཔ་སྤར་བཅམ་སྟེ་

དབུགས་ནང་དུ་རྔུབ་ད་ཅིག་ཁར་ལགཔ་གཉིས་ཆ་ར་ཁོད་སོད་ཁ་ཐུག་ལུ་འཐེན་
ཞིནམ་ལས་དབུགས་སིང་སྒྲ་དང་བཅསཔ་སྦེ་ཕྱི་ཁར་གཏང་བའི་སྐབས་ལུ་
ལགཔ་སྤར་བཅམ་ཡོད་མི་གཡས་གཡོན་གཉིས་ཆ་རང་གདོང་ཕྲང་སྟེ་སྤྲིང་དགོ། 
དེ་ལས་དང་པ་རང་གདོང་གཡོན་ཁ་ཐུག་འགོར་ཏེ་དབུགས་ནང་དུ་རྔུབ་དང་ཅིག་
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ཁར་ལགཔ་ཡང་གཡོན་ཁ་ཐུག་ལུ་སྤྲིང་ཞིནམ་ལས་(མདའ་བཀང་དཝོ་བཟུམ་
སྦེ)གཙོ་བོ་ནུས་ཤུགས་འདི་སྙིང་ཁ་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་སྟེང་དུ་འོང་བཅུག་དགོ། 
དབུགས་དེ་སྐར་ ཆ་གཅིག་གི་ཡུན་བཀག་བཞག་པའི་ཤུལ་ལགཔ་གཡོནམ་
སྤྲིང་སྟེ་ཡོད་མི་འདི་ལོད་བཏང་ཞིནམ་ལས་པུས་མོ་གུ་བཀལ་དགོ། གཡས་ལུ་
ཚར་གསུམ་གཡོན་ལུ་ཚར་གསུམ་འབད་དགོ། 

 ལེའུ་བཞི་པ་གནམ་སའི་འཕྲུལ་འཁོར། 
༣.༡༣ པུས་མོའི་ལ་ང་ས་ཁར་བཙུགས་རྐང་པའི་རྟིང་པ་གཉིས་གུ་ཨ་བུ་བཀལ་ལག་

པའི་མཛུབ་མོ་བཅུ་སོྣལ་ཞིནམ་ལས་མགུ་ཏོ་ས་ཁར་བཀུག་ལག་མཛུབ་སོྣལ་ཏེ་
ཡོད་མི་འདི་ས་ཁར་བཀལ་དགོ། 

   

༣.༡༤ དེ་ལས་དབུགས་ནང་དུ་རྔུབ་དང་ཅིག་ཁར་ མཛུབ་མོ་བསོྣལ་ཏེ་ཡོད་མི་འདི་ཁོད་
སོད་ཁ་ཐུག་འཐེན་ཞིནམ་ལས་བྲང་གཞུང་འགུར་བཀལ་ཏེ་དབུགས་བཀག་ནི། 

   

༣.༡༥ དེ་ལས་སྤུས་མོ་བཙུགཔ་བཙུག་ས་ར་ཁོད་སོད་འཕྲང་ཏེ་ལག་མཛུབ་སོྣལ་མི་འདི་
ཕྱི་ཀེ་སྦེ་མགོའི་སྟེང་གི་གནམ་ཁར་སྤྲིང་ཞིནམ་ལས་མིག་ཏོ་གྱེན་དུ་བལྟ་ཏེ་ཡུད་
ཙམ་ཅིག་སོད་པའི་ཤུལ་ལུ་མཛུབ་མོ་བསོྣལ་ཏེ་ཡོད་མི་འདི་མར་ཕབ་ཏེ་བྲང་ལུ་
ཡུད་ཙམ་ཞིག་བཞག་ཞིནམ་ལས་ཁ་དང་སྣ་ལས་དབུགས་ཤུགས་སྦེ་ཕྱིར་
བཏངམ་དང་ཅིག་ཁར་ལག་མཛུབ་བསོྣལ་ཡོད་མི་འདི་ཤུགས་སྦེ་ས་ཁར་བཀལ་
དགོ།(ཚར་གསུམ) 

   

 ལེའུ་ལྔ་པ་ཕ་ོབའི་མེ་དྲདོ་འཕྲུལ་འཁོར། 
༣.༡༦ ལུས་དྲང་པརོ་བསྲང་ལགཔ་གཉིས་པུས་མོ་གུ་བཀབ་ཞིནམ་ལས་སོད་རླུང་

བཀག་འོག་རླུང་བསྣན་བར་རླུང་བུམ་པ་ཅན་བཟུང་ཞིནམ་ལས་ ཕོ་བའི་ནང་
རླུང་གཡས་བསྐོར་ཚར་གསུམ་དང་གཡོན་བསྐོར་ཚར་གསུམ་གྱེན་ཐུར་ཚར་
གསུམ་འབད་དགོ།(ཚར་གསུམ) 

   

 ལེའུ་དྲུག་པ་ཐུར་སེར་རླུང་། 
༣.༡༧ རབ་འབྱུང་པ་ཅིན་རྐངམ་རྡ་ོརྗེ་དཀྱིལ་ཀྲུང་སྦེ་སོད་དགོཔ་ད་འབད་མ་ཚུགས་པ་

ཅིན་སྐྱིལ་ཀྲུང་སྦེ་སོད་པའི་ཤུལ་ལུ་ལགཔ་གཉིས་སྤུས་མོ་འགུར་བཀལ་ཞིནམ་
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ལས་རྐངམ་སྐྱིལ་ཀྲུང་མ་ཤུབ་པར་དབུགས་ཡར་འཐེནམ་དང་ཅིག་ཁར་ཚར་
གསུམ་མཆོངས་དགོ།(ཚར་གསུམ) 

 ལེའུ་བདུན་པ་འདོ་ཤུགས་ངན་པ་ཕྱིར་བཏནོ།  
༣.༡༨ གོང་བཞིན་ལུས་དྲང་པརོ་སྲང་ལགཔ་གཉིས་པུས་མོ་གུ་བཀབ་སྟེ་ལ་པ་ནང་ལས་

དབུགས་རིངམོ་སྦེ་ནང་ན་འཐེན་ཞིནམ་ལས་ཁ་དང་ལ་པ་གཉིས་ཆ་ར་ལས་ཕྱི་
ཁར་བཏནོ་གཏང་བའི་སྐབས་ལུ་ཧཧཧཧཧ་ཟེར་བའི་སྒྲ་དང་བཅསཔ་སྦེ་ཕྱིར་
བཏོན་གཏང་དགོ།(ཚར་གསུམ) 

   

 ལེའུ་བརྒྱད་པ་བདུད་རྩི་འབེབས་སངོ་།  
༣.༡༩ རབ་འབྱུང་པ་ཅིན་རྐངམ་རྡ་ོརྗེ་སྐྱིལ་ཀྲུང་སྦེ་སོད་དགོཔ་ད་འབད་མ་ཚུགས་པ་

ཅིན་སྐྱིལ་ཀྲུང་སྦེ་སོད་ཞིནམ་ལས་ལག་གཉིས་སྤྱི་བོར་བཀོད་དེ་ཕུར་ཞིནམ་ལས་
མགོ་ལས་རྐང་པའི་བར་འཕྱགས་དགོ། 

   

 
 
 
༤ མི་ན་བར་གནས་པའི་ལུས་སངོ་། 
ཨང་། བྱ་སྒོའི་རིམ་པ། སྐུགས། 

༢ ༡ ༠ 
 མིག་ཕྱི་བ། 
༤.༡ རྐངམ་རྡོ་རྗེ་སྐྱིལ་ཀྲུང་འབད་སོད་དགོ།    
༤.༢ རླུང་རོ་སེལ་དགོ།(རླུང་ར་ོསེལ་ཐངས།)ལགཔ་གཉིས་ སྤར་བཅམ་ཞིནམ་ལས་ 

གཡོན་ནང་དང་གཡས་ཕྱི་ལས་འབད་རྒྱ་གྲམ་བཟོ་དང་པ་རང་རླུང་ནང་ན་
འཐེནམ་དང་གཅིག་ཁར་ལགཔ་གཡས་པའི་མཛུབ་མོ་གིས་ལ་པའི་དོང་གཡོནམ་
གྱི་སྣ་ཤོག་གཡེབ་སྟེ་བསུབ་ཞིནམ་ལས་གཡས་པ་ལས་འགྲོས་ཀྱིས་འབད་ཕྱི་
ཁར་བཏང་ནི། དེ་བཟུམ་འབད་རང་གཡསཔ་བསུབ་ཞིནམ་ལས་གཡོན་ལས་
བཏང་ནི།མཇུག་རང་ལགཔ་གཉིས་རྒྱ་གྲམ་ཐོག་རླུང་ནང་ན་འཐེན་ཞིནམ་ལས་
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ལ་པའི་དོང་གཡས་གཡོན་གཉིས་ཆ་རང་ལས་འགྲོས་ཀྱིས་འབད་ཕྱི་ཁར་བཏང་
དགོ། 

༤.༣ ལགཔ་གཉིས་རྒྱ་གྲམ་ཐོག་རླུང་ནང་ན་འགྲོས་ཀྱིས་འབད་འཐེན་ཏེ་བཟུང་ཞིནམ་
ལས་གཟུགས་ཕྲང་ཏང་ཏ་སོད་ལགཔ་གཉིས་གདོང་ཁ་ཐུག་ལུ་སྤྲིང་ལག་མཐིལ་
གཉིས་ཕྱི་ཕྱི་འབད་དེ་མིག་ཏ་ོགུ་ཚར་གསུམ་ཕྱག་དགོ། ༼ཚར་གསུམ།༽ 

   

༤.༤ སྐྱིལ་ཀྲུང་བཤུབ་ཞིནམ་ལས་ཡར་ལོངམ་དང་གཅིག་ཁར་ ལག་མཐིལ་གཉིས་
རྐང་པའི་རྩེ་ལས་ཡར་འགོ་བཙུགས་འཕུར་ཏེ་མགུ་ཏོ་གུ་ཚུན་ཚོད་འངོ་ཞིནམ་
ལས་ མགུ་ཏོ་ཚར་གསུམ་ཕྱག་དེ་ལས་ལོག་ལགཔ་གཉིས་ཀྱིས་ཕྱག་ལྟག་ལས་
མར་རྐང་རྩེ་ཚུན་ཕྱག་འོང་དགོ། ༼ཚར་གསུམ།༽ 

   

༤.༥ དེ་སྦེ་འབད་ཚརཝ་ཅིག་རྐངམ་སྐྱིལ་ཀྲུང་དང་གཅིག་ཁར་ལོག་རྩ་བར་སོད་དེ་
ལགཔ་གཉིས་མཉམ་བཞག་ཐོག་ལུ་དབུགས་ཡང་འགྲོས་ཀྱིས་འབད་བཏང་དགོ། 

   

 ཕ་ོབ་བསྒྱིར་བ།    
༤.༦ གཟུགས་ཕྲང་རྐངམ་སྐྱིལ་ཀྲུང་སོད་དགོ།    
༤.༧ རླུང་རོ་སེལ་དགོ།    
༤.༨ ལགཔ་པུས་མོ་གུར་བཀབ་ ཕཝོ་གཡས་སྐོར་ཚར་གསུམ་བསྒྱིར་གཡོན་སྐོར་

ཚར་གསུམ་བསྒྱིར་ མར་བཤུད་ཚར་གསུམ་ ཡར་བཤུད་ཚར་གསུམ་འབད་
དགོ། 

   

༤.༩ དེ་ལས་ ལག་མཛུབ་བརྐྱང་སྟེ་གཡས་གཡོན་སྐོར་སོར་སྦེ་རྣམ་ཅོ་ཐད་ཕྲང་ཡར་
འཐུ་ནི། ༼ཚར་གསུམ།༽ 

   

༤.༡༠ དེ་ལས་ལགཔ་གཉིས་མཛོ་ཕུ་ག་ཕུབ་སྦེ་བཅམ་སྟེ་གཡས་ཕྱི་ལས་སྦེ་རྒྱ་གྲམ་བཟོ་
ལོག་གདོང་ཁ་ཐུག་ལག་མཛུབ་བརྐྱང་སྟེ་སྤྲིང་དགོ་ ལགཔ་གཉིས་སྤྲིངམ་སྤྲིང་
ས་རང་ག་ཕུབ་རྐྱབ་སྟེ་ལག་མཐིལ་ས་ཁར་ཚར་གཅིག་བཀལ་ཏེ་གཡེབ་ལོག་
མར་ལས་ཡར་ལག་མཐིལ་གཉིས་ཀྱིས་གཟུགས་གུ་ལས་ཕྱག་སྟེ་ ལགཔ་བྲང་
དཀྱིལ་ཁ་ཐུག་ལོདཔ་དང་མཛ་ོཕུ་གང་རྐྱལ་འབད་བཅམ་ལོག་མཆན་ལོག་ཁ་
ཐུག་འཐེན་ཞིནམ་ལས་དཀྱིལ་ལི་གཉིས་མཆན་ལོག་གུར་བརྡུང་ དཀྱིལ་ལི་
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མཆན་ལོག་གུར་བརྡུང་ཚརཝ་ཅིག་ལོག་ལགཔ་ཤུགས་སྦེ་གདོང་ཁར་སྤྲིང་དགོ། 
༼ཚར་གསུམ།༽ 

༤.༡༡ ལགཔ་མཉམ་བཞག་ཐོག་ལུ་སོད་དགོ།    
 རྣ་བ་དཔུང་རེག།    
༤.༡༢ རྐངམ་རྡོ་རྗེ་སྐྱིལ་ཀྲུང་འབད་སོད་དགོ།    
༤.༡༣ རླུང་རོ་སེལ་དགོ།    
༤.༡༤ ལགཔ་གཉིས་རྒྱ་གྲམ་ཐོག་རླུང་ནང་ན་འགྲོས་ཀྱིས་འབད་འཐེན་ཏེ་བཀག་རྣམ་

ཅོ་ཕྱག་ལྟག་གཡསཔ་གུར་རེག་སྟེ་མགུ་ཏོ་གཡས་བསྐོར་བསྒྱིར་དགོ། ༼ཚར་
གསུམ།༽ 

   

༤.༡༥ རྣམ་ཅོ་ཕྱག་ལྟག་གཡོནམ་གུར་རེག་སྟེ་མགུ་ཏོ་གཡོན་བསྐོར་བསྒྱིར་དགོ། 
༼ཚར་གསུམ།༽ 

   

༤.༡༦ མགུ་ཏོ་རྒྱབ་གདོང་མ་མཁལ་བྱང་ཁོག་གུར་ལོདཔ་སྦེ་བརྡུང་དགོ། ༼ཚར་
གསུམ།༽ 

   

༤.༡༧ མ་མཁལ་ཕྱག་ལྟག་གཡསཔ་གུར་རེག་སྟེ་མགུ་ཏོ་གཡས་བསྐོར་བསྒྱིར་དགོ། 
༼ཚར་གསུམ།༽ 

   

༤.༡༨ མ་མཁལ་ཕྱག་ལྟག་གཡོནམ་གུར་རེག་སྟེ་མགུ་ཏོ་གཡོན་བསྐོར་བསྒྱིར་དགོ། 
༼ཚར་གསུམ།༽ 

   

༤.༡༩ མིག་ཏོ་ཕྱག་ལྟག་གཡས་ཁ་ཐུག་ཕྲང་སྟེ་བལྟ་དགོ། ༼ཚར་གསུམ།༽    
༤.༢༠ མིག་ཏོ་ཕྱག་ལྟག་གཡོན་ཁ་ཐུག་ཕྲང་སྟེ་བལྟ་དགོ། ༼ཚར་གསུམ༽    
༤.༢༡ གདོང་ཕྲང་བལྟ་ཞིནམ་ལས་དབུགས་འགྲོས་ཀྱིས་འབད་བཏངམ་དང་གཅིག་

ཁར་ལགཔ་མཉམ་བཞག་ཐོག་ལུ་སོད་དགོ། 
   

 ལག་སརོ་མགོར་སྐོར།    
༤.༢༢ རྐངམ་རྡོ་རྗེ་སྐྱིལ་ཀྲུང་འབད་སོད་ནི།    
༤.༢༣ རླུང་རོ་སེལ་ནི།    
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༤.༢༤ ལགཔ་གཉིས་སྤར་བཅམ་རྒྱ་གྲམ་ཐོག་རླུང་བཟུང་ལགཔ་གཡསཔ་ཀྱིས་མགུ་ཏོ་
གཡས་བསྐོར་ཚར་གསུམ་དང་ གཡོན་བསྐོར་ཚར་གསུམ་ཕྱག་དགོ། 

   

༤.༢༥ ད་རུང་ ལགཔ་གཡོནམ་གིས་མགུ་ཏོ་གཡས་བསྐོར་ཚར་གསུམ་གཡོན་བསྐོར་
ཚར་གསུམ་ཕྱག་དགོ། 

   

༤.༢༦ ལགཔ་གཉིས་ཆ་ར་གིས་མགུ་ཏོ་གཡས་གཡོན་ཚར་གསུམ་ཕྱག་ཞིནམ་ལས་
ལོག་ལགཔ་གཉིས་སྤར་བཅམ་རྒྱ་གྲམ་ཐོག་བྱང་ཁོག་གུར་བཞག་དགོ། 

   

༤༢༧ དེ་ལས་ལགཔ་གཉིས་རྒྱ་གྲམ་ཐོག་ཡོད་མི་འདི་ཤུབ་ཞིནམ་ལས་གཡས་གཡོན་
སྤྲིང་ལོག་ཕྱག་ལྟག་འོག་ལུ་ལག་མཛུབ་བརྐྱང་སྟེ་བརྡུང་དགོ་ ལོག་ལག་མཐིལ་
གྱིས་བྱང་ཁོག་ཕྱག་སྟེ་འངོ་ཞིནམ་ལས་གཡས་གཡོན་སྤྲིང་སྟེ་ཧེ་མ་བཟུམ་སྦེ་
བརྡུང་དགོ།(ཚར་གསུམ) 

   

༤.༢༨ ད་རུང་ལགཔ་གཉིས་སྤར་བཅམ་རྒྱ་གྲམ་ཐོག་ཡོད་མི་འདི་ རྒྱ་གྲམ་སྦེ་རང་
གདོང་ཁ་ཐུག་སྤྲིང་ལོག་སྒྲོག་རུས་འོག་ཚམ་ཅིག་ལུ་ལགཔ་སྤར་བཅམ་ཐོག་རང་
བརྡུང་དགོ།(ཚར་གསུམ) 

   

༤.༢༩ དབུགས་འགྲོས་ཀྱིས་འབད་བཏངམ་དང་གཅིག་ཁར་ལགཔ་མཉམ་བཞག་ཐོག་
ལུ་སོད་དགོ། 

   

 སྐྱིལ་ཀྲུང་བཤིག་པ།    
༤.༣༠ རྐངམ་རྡོ་རྗེ་སྐྱིལ་ཀྲུང་འབད་སོད་དགོ།    
༤.༣༡ རླུང་རོ་སེལ་དགོ།    
༤.༣༢ རླུང་བཟུངམ་དང་གཅིག་ཁར་དཀྱིལ་ཀྲུང་བཤུབ་ཞིནམ་ལས་ཨ་བུ་ས་ཁར་བརྡུང་

སྟེ་ཡར་ལོང་དགོ། 
   

༤.༣༣ རྐངམ་གཡས་པའི་རྟིང་པ་ཨ་བུག་གུར་ཚར་གཅིག་བརྡུང་ཞིནམ་ལས་གདོང་ཁ་
ཐུག་ལུ་གཡས་བསྐོར་ཚར་གསུམ་དཀྲུག་དགོ། གཡོནམ་གྱིས་རྒྱབ་ཁ་ཐུག་ལུ་
གཡོན་བསྐོར་ཚར་གསུམ་དཀྲུག་དགོ། 
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༤.༣༤ རྐངམ་གཡོནམ་གྱི་རྟིང་པ་ཨ་བུག་གུར་ཚར་གཅིག་བརྡུང་ཞིནམ་ལས་གདོང་ཁ་
ཐུག་ལུ་གཡས་བསྐོར་ཚར་གསུམ་དཀྲུག་དགོ། གཡསཔ་ཀྱིས་རྒྱབ་ཁ་ཐུག་ལུ་
གཡོན་བསྐོར་ཚར་གསུམ་དཀྲུག་དགོ། 

   

༤.༣༥ རྐངམ་གཡསཔ་ཀྱིས་གཡོནམ་གྱི་ལོང་བུ་ལས་བརླ་ཁུག་ཚུན་ཡར་བཤུད་མར་
བཤུད་ཚར་གསུམ་འབད་ཞིནམ་ལས་གཡས་བསྐོར་ཚར་གསུམ་དཀྲུག་དགོ། 
གཡོནམ་གྱིས་རྒྱབ་ཁ་ཐུག་ལུ་གཡོན་བསྐོར་ཚར་གསུམ་དཀྲུག་དགོ། 

   

༤.༣༦ རྐངམ་གཡོནམ་གིས་གཡས་པའི་ལོང་བུ་ལས་བརླ་ཁུག་ཚུན་ཡར་བཤུད་མར་
བཤུད་ཚར་གསུམ་འབད་ཞིནམ་ལས་གཡོན་བསྐོར་ཚར་གསུམ་དཀྲུག་དགོ། 
གཡསཔ་ཀྱིས་རྒྱབ་ཁ་ཐུག་ལུ་གཡོན་བསྐོར་ཚར་གསུམ་དཀྲུག་དགོ། 

   

༤.༣༧ རྩ་བར་སོད་ཞིནམ་ལས་རྐངམ་རྡོ་རྗེ་སྐྱིལ་ཀྲུང་ཐོག་ལས་ ལགཔ་གཉིས་མཉམ་
བཞག་འབད་དེ་དབུགས་བཏང་དགོ། 

   

 ཁུ་ཚུར་གྱེན་འདྲུད།    
༤.༣༨ རྐངམ་རྡོ་རྗེ་སྐྱིལ་ཀྲུང་འབད་སོད་དགོ།    
༤.༣༩ རླུང་རོ་སེལ་དགོ།    
༤.༤༠ རླུང་རོ་སེལ་ཚརཝ་ཅིག་ལགཔ་གཉིས་པུས་མོ་གུར་བཀབ།    
༤.༤༡ དབུགས་ནང་ན་འཐེན་ཏེ་བཀག་ཞིནམ་ལས་ པུས་མོ་གུར་བཀབ་ཡོད་མི་ལགཔ་

གཉིསཔོ་འདི་པུས་མོ་ལས་ཡར་ཨེ་ཙི་འོག་ཚུན་འཐེན་ཞིནམ་ལས་ གདོང་ཁ་
ཐུག་ལུ་སྤྲིང་ལོག་བྱང་ཁོག་གུར་ལག་མཐིལ་གྱིས་བརྡུང་དགོ།(ཚར་གསུམ) 

   

༤.༤༢ ད་རུང་པུས་མོ་གུར་བཀབ་ཡོད་མི་ལགཔ་གཉིསཔོ་འདི་སྤར་བཅམ་དང་གཅིག་
ཁར་པུས་མོ་ལས་ཡར་ཨེ་ཙི་འོག་ཚུན་འཐེན་ཞིནམ་ལས་གདོང་ཁ་ཐུག་ལུ་སྤྲིང་
ལོག་སྒྲོག་རུས་འོག་ཚམ་ལུ་ལགཔ་སྤར་བཅམ་དང་གཅིག་ཁར་བརྡུང་
དགོ།(ཚར་གསུམ) 

   

༤.༤༣ པུས་མོ་གུར་བཀབ་ཡོད་མི་ལགཔ་འདི་པུས་མོ་ལས་ངར་གདོང་ཁ་ཐུག་བཤུད་དེ་
གཅིག་ཁར་བསོམས་ཞིནམ་ལས་ཡར་བྱང་ཁོག་ཁ་ཐུག་ལོདཔ་ད་ཐལ་སར་
འབད་འཕུར་དགོ།(ཚར་གསུམ) 
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༤.༤༤ དབུགས་གྲོས་ཀྱིས་འབད་བཏང་ཐགོ་ལས་ ལགཔ་མཉམ་བཞག་ཐོག་ལུ་སོད་
དགོ 

   

 གྲུ་མ་ོབརྐྱང་པ།    
༤.༤༥ རྐངམ་རྡོ་རྗེ་སྐྱིལ་ཀྲུང་འབད་སོད་དགོ།    
༤.༤༦ རླུང་རོ་སེལ་དགོ།    
༤.༤༧ དབུགས་བཀགཔ་དང་གཅིག་ཁར་ཡར་ལོང་སྟེ་ལག་མཛུབ་གཉིས་ཕར་ཚུར་

བསོྣལ་ཏེ་སྤྱི་གཙུག་ལུ་བཀབ་ ཀི་ལི་གཉིས་ཕྱག་ལྟག་གཡས་གཡོན་ལུ་ཕྲང་
ཁོད་སོད་གཡས་གཅུས་གཡོན་གཅུས་ཚར་ལྔ་རེ་འབད་དགོ། 

   

༤.༤༨ རྩ་བར་སོད་དེ་ རྐངམ་སྐྱིལ་ཀྲུང་ལགཔ་མཉམ་བཞག་ཐོག་ལས་ དབུགས་
འགྲོས་ཀྱིས་འབད་བཏང་དགོ། 

   

 བརྐྱང་བསྐུམ་ཟུང་འཇུག།    
༤.༤༩ རྐངམ་རྡོ་རྗེ་སྐྱིལ་ཀྲུང་འབད་སོད་དགོ།    
༤.༥༠ རླུང་རོ་སེལ་དགོ།    
༤.༥༡ ལགཔ་གཉིས་སྤར་བཅམ་རྒྱ་གྲམ་སྦེ་རླུང་བཟུང་ཞིནམ་ལས་རྐངམ་བརྐྱང་སྟེ་

པུས་མོ་གཉིས་གཅིག་ཁར་སར་ རྟིང་པ་ཡར་འཐུ་ཞིནམ་ལས་བརྐྱང་བསྐུམ་ཟུང་
འཇུག་ཚར་༡༠འབད་དགོ། 

   

༤.༥༢ དཀྱིལ་ཀྲུང་སྦེ་སོད་དེ་ལགཔ་མཉམ་བཞག་ཐོག་ དབུགས་འགྲོས་ཀྱིས་འབད་
བཏང་དགོ། 

   

 
 

༥ ནད་གཞི་སེལ་ཐབས་ཀྱི་ལུས་སངོ་། 
ཨང་། བྱ་སྒོའི་རིམ་པ། སྐུགས། 

༢ ༡ ༠ 
 སྦྲུལ་མཉེ།    
༥.༡ རྐངམ་རྡོ་རྗེ་སྐྱིལ་ཀྲུང་འབད་སོད་དགོ།    
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༥.༢ རླུང་རོ་སེལ་དགོ།    
༥.༣ ལགཔ་གཉིས་མགུ་ཏོ་ཁར་བཀབ་ཞིནམ་ལས་མགུ་ཏོ་འཁྱུ་དོ་བཟུམ་སྦེ་ རླུང་

གསང་ཚུ་གུར་དུས་ཡུན་སྐར་མ་༣གི་རིང་འཕུར་དགོ། 
   

༥.༤ ལགཔ་གཉིས་མཉམ་བཞག་ཐོག་ལུ་སོད་དགོ།    
 ཟ་ོཆུན།    
༥.༥ རྐངམ་རྡོ་རྗེ་སྐྱིལ་ཀྲུང་འབད་སོད་དགོ།    
༥.༦ རླུང་རོ་སེལ་དགོ།    
༥.༧ དབུགས་བཀགཔ་དང་གཅིག་ཁར་ ཡར་ལོང་ཞིནམ་ལས་ ལག་མཛུབ་གཉིས་

བསོྣལ་ཏེ་ལྟག་ཀོ་གུར་ལས་གཡས་བསྐོར། (ཚར་གསུམ) 
   

༥.༨ གཡོན་བསྐོར།(ཚར་གསུམ)    
༥.༩ རྩ་བར་སོད་དེ་རྐངམ་སྐྱིལ་ཀྲུང་དང་ དབུགས་གྲོས་ཀྱིས་སྦེ་བཏང་ཐོག་ལས་ 

ལགཔ་གཉིས་མཉམ་བཞག་སྦེ་སོད་དགོ། 
   

 གས་ོབ་ཁྲི་མནོ།    
༥.༡༠ རྐངམ་རྡོ་རྗེ་སྐྱིལ་ཀྲུང་འབད་སོད་དགོ།    
༥.༡༡ རླུང་རོ་སེལ་དགོ།    
༥.༡༢ དབུགས་བཀག་སྟེ་ ཡར་ལོང་ཞིནམ་ལས་ གཟུགས་ཕྲང་བྱང་ཁོག་བཙིར་

ལགཔ་གཉིས་ཀྱིས་གཡས་གཡོན་སྐོར་སོར་སྦེ་རྒྱབ་གདངོ་ཚར་ལྔ་རེ་བརྡུང་དགོ། 
   

༥.༡༣ རྩ་བར་སོད་དེ་ དབུགས་འགྲོས་ཀྱིས་སྦེ་བཏང་ཐོག་ལས་ རྐངམ་སྐྱིལ་ཀྲུང་
ལགཔ་གཉིས་མཉམ་བཞག་སོད་དགོ། 

   

 ཆུ་མིག།    
༥.༡༤ རྐངམ་རྡོ་རྗེ་སྐྱིལ་ཀྲུང་འབད་སོད་དགོ།    
༥.༡༥ རླུང་རོ་སེལ་དགོ།    
༥.༡༦ ལགཔ་གཉིས་སྤར་བཅམ་རྒྱ་གྲམ་ཐོག་རླུང་བཟུང་སྟེ་མིག་འབྲས་ཐད་ཀར་དུ་

བལྟ་ཞིནམ་ལས་གཡས་བསྐོར་ཚར་གསུམ། 
   

༥.༡༧ མིག་འབྲས་ཐད་ཀར་བལྟ་སྟེ་གཡོན་བསྐོར་ཚར་གསུམ།    



Page 93 of 119 
 

༥.༡༨ མིག་འབྲས་ཐད་ཀར་བལྟ་ཞིནམ་ལས་གཡས་ཕྱོགས་ལུ་ཚར་གསུམ་ གཡོན་
ཕྱོགས་ལུ་ཚར་གསུམ་བལྟ་དགོ། 

   

༥.༡༩ མིག་འབྲས་ཐད་ཀར་དུ་བལྟ་སྟེ་ སྟེང་འོག་ཚར་རེ་བལྟ་དགོ།    
༥.༢༠ དེ་ལས་ལགཔ་གཉིས་མཉམ་བཞག་དང་གཅིག་ཁར་དབུགས་གཏང་དགོ།    
 གྲུ་གུ་བརྐྱང་པ།    
༥.༢༡ རྐངམ་རྡོ་རྗེ་སྐྱིལ་ཀྲུང་འབད་སོད་དགོ།    
༥.༢༢ རླུང་རོ་སེལ་དགོ།    
༥.༢༣ ལགཔ་གཡོནམ་གཡས་པའི་ཕྱག་ལྟག་གུར་བཀབ་ལགཔ་གཡསཔ་མཛོ་ཕུ་

བཅམ་ཞིནམ་ལས་ཨེ་ཙི་འོག་ལུ་བཙུགས་ཀི་ལི་མཆན་ལོགས་བརྡུང་དགོ།(ཚར་
གསུམ) 

   

༥.༢༤ ལགཔ་གཡསཔ་གཡོན་པའི་ཕྱག་ལྟག་གུར་བཀབ་ལགཔ་གཡོནམ་མཛོ་ཕུ་
བཅམ་ཞིནམ་ལས་ཨེ་ཙི་འོག་ལུ་བཙུགས་ ཀི་ལི་མཆན་ལོགས་གུར་བརྡུང་
དགོ།(ཚར་གསུམ) 

   

༥.༢༥ ལགཔ་གཡས་གཡོན་གཉིས་ཆ་རང་མཛོ་ཕུ་བཅམ་ཞིནམ་ལས་ ཨེ་ཙི་འོག་ལུ་
བཙུགས་ སབས་གཅིག་ཁར་ཀི་ལི་མཆན་ལོགས་གུར་བརྡུང་དགོ།(ཚར་གསུམ) 

   

༥.༢༦ ཡར་ལོང་སྟེ་ལགཔ་གཉིས་སྤར་བཅམ་ཞིནམ་ལས་པུས་མོ་གུ་བཀལ་བྱང་ཁོག་
བཙིར་ཏེ་ ལགཔ་སྤར་བཅམ་ཡོད་མི་འདི་པུས་མོ་གུ་ལས་ཡར་མདའ་གཞུ་
བཀང་ད་ོབཟུམ་སྦེ་འཐེན་ཏེ་ཕར་ཚུར་སྤྲིངམ་དང་གཅིག་ཁར་ ལགཔ་སྤར་
བཅམ་ཡོད་མི་འདི་བརྐྱང་དགོ། གཡས་གཡོན་བསྐོར་སོར་(ཚར་གསུམ་རེ) 

   

༥.༢༧ རྩ་བར་སོད་དེ་ རྐངམ་སྐྱིལ་ཀྲུང་དང་ ལག་གཉིས་མཉམ་བཞག་སྦེ་སོད་དགོ།    
 སྒེག་མ་ོདགྱེ་བ།    
༥.༢༨ རྐངམ་རྡོ་རྗེ་སྐྱིལ་ཀྲུང་འབད་སོད་དགོ།    
༥.༢༩ རླུང་རོ་སེལ་དགོ    
༥.༣༠ དབུགས་བཀག་ཞིནམ་ལས་ དཀྱིལ་ཀྲུང་བཤུབ་སྟེ་ཡར་ལོང་ལགཔ་གནམ་ཁར་

འཕྱར་རྐེདཔ་རྒྱབ་ཁར་བཅགཔ་དང་གཅིག་ཁར་ལགཔ་འགྲོས་ཀྱིས་འབད་རྒྱབ་
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ཁ་ཐུག་བཏང་ལོག་གཟུགས་དང་ལགཔ་ཡར་ཕྲང་སྟེ་གདོང་ཁར་བཀུགཔ་དང་
ལག་མཛུབ་འདི་རྐང་པའི་མཐེ་བོང་གུར་རེག་དགོ།(ཚར་གསུམ) 

༥.༣༡ གཟུགས་ཕྲང་ལགཔ་གཡོནམ་གནམ་ཁར་འཕྱརཝ་དང་གཅིག་ཁར་གཡས་ཁ་
ཐུག་ཟུར་བཏེག་འབད་གཡོ་ཞིནམ་ལས་ལགཔ་གཡས་པའི་མཛུབ་མོ་རྐངམ་
གཡས་པའི་ལོང་བུ་ལུ་ལོདཔ་སྦེ་བཀལ་དགོ། གཡས་གཡོན་བསྐོར་སོར་ཚར་
གསུམ་རེ། 

   

༥.༣༢ གཟུགས་ཕྲང་ལགཔ་གཡོནམ་གནམ་ཁར་འཕྱརཝ་དང་གཅིག་ཁར་ཁོད་སོད་
གཡོན་ཁ་ཐུག་གཅུས་ཞིནམ་ལས་ལགཔ་གཡས་པའི་མཛུབ་མོ་རྐངམ་གཡོན་
པའི་ཐེབ་མཛུབ་ཚུན་བཀལ་དགོ། གཡས་གཡོན་བསྐོར་སོར་ཚར་གསུམ་རེ། 

   

༥.༣༣ དེ་ལས་གདོང་ཁ་ཐུག་ལགཔ་གཉིས་ཀྱིས་ ཅ་ལ་(བོལ་)བཟུམ་ཅིག་འཐུ་བའི་
སྣང་བ་སྦེ་ རྐང་མཛུབ་རྩེ་ལས་ཡར་འཐུ་ཞིནམ་ལས་རྒྱབ་ཁ་ཐུག་བཀོ་བའི་ཚུལ་
འབད་ནི་ལོག་ལགཔ་གཉིས་རང་ཕྱོགས་ཀྱི་ཟུར་ལས་མར་གདངོ་ཁ་ཐུག་འབག་
འོང་སྟེ་ཧེ་མ་བཟུམ་སྦེ་འབད་དགོ། ཚར་གསུམ། 

   

༥.༣༤ དེ་བཟུམ་སྦེ་གདོང་ཁ་ཐུག་ལགཔ་གཉིས་ཀྱིས་ ཅ་ལ་(བོལ་)བཟུམ་ཅིག་འཐུ་
བའི་སྣང་བ་སྦེ་གཡས་སྐོར་ཚར་གསུམ་དང་གཡོན་སྐོར་ཚར་གསུམ་གཟུགས་
ཁོད་སོད་དང་སྦྲགས་བསྒྱིར་དགོ། 

   

༥.༣༥ རྩ་བར་སོད་དེ་ དབུགས་འགྲོས་ཀྱིས་སྦེ་བཏང་ཐོག་ལས་ རྐངམ་རྡོ་རྗེ་སྐྱིལ་ཀྲུང་
ལག་གཉིས་མཉམ་བཞག་ཐོག་ལུ་སོད་དགོ། 

   

 མཐེ་བངོ་རྐེད་པ།    
༥.༣༦ རྐངམ་རྡོ་རྗེ་སྐྱིལ་ཀྲུང་འབད་སོད་དགོ།    
༥.༣༧ རླུང་རོ་སེལ་དགོ།    
༥.༣༨ དབུགས་བཀགཔ་དང་གཅིག་ཁར་ཡར་ལོང་སྟེ་ རྐངམ་གཡོནམ་གདོང་ཁར་

བཞག་ལགཔ་གཡསཔ་འུར་རྡོ་གཡུག་དོ་བཟུམ་གཡོན་སྐོར་སྦེ་གཡུགཔ་དང་
གཅིག་ཁར་ལགཔ་གཡོནམ་གྱིས་རྒྱབ་ལུ་མཛོ་ཕུ་བརྡུང་དགོ་མཛོ་ཕུ་ཚར་གསུམ་
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བརྡུངམ་ཅིག་བཞི་པ་བརྡུངམ་དང་གཅིག་ཁར་ལགཔ་གཡསཔ་གཡུག་སོད་མི་དེ་
ཡང་གདོང་ཁ་ཐུག་ འུར་རྡ་ོབཀོ་དོ་བཟུམ་བཀོ་དགོ།(ཚར་གསུམ) 

་༥.༣༩ དེ་བཟུམ་སྦེ་གཡོནམ་གྱི་ཡང་འབད་དགོ།(ཚར་གསུམ)    
༥.༤༠ སར་སོད་ཞིནམ་ལས་ སྐྱིལ་ཀྲུང་ཐོག་ དབུགས་ལོད་བཏང་སྟེ་ལགཔ་གཉིས་

མཉམ་བཞག་སྦེ་སོད་དགོ། 
   

 སྐར་བདའ་བསྣལོ་བ།    
༥.༤༡ རྐངམ་རྡོ་རྗེ་སྐྱིལ་ཀྲུང་འབད་སོད་དགོ།    
༥.༤༢ རླུང་རོ་སེལ་དགོ།    
༥.༤༣ དབུགས་བཀག་ཞིནམ་ལས་ ལགཔ་གཉིས་ཆ་རའི་མཛུབ་མོ་ རང་ཕྱོགས་ཀྱི་

ཕྱག་ལྟག་གུ་བཀལ་ཏེ་ དཀྱིལ་ལི་གཡས་གཡོན་སྐོར་སོར་སྦེ་མཆན་ལོག་གུར་
བརྡུང་དགོ། ཚར་གསུམ་རེ། 

   

༥.༤༤ དཀྱིལ་ལི་ཟུང་འཇུག་སྦེ་ མཆན་ལོག་གུར་བརྡུང་དགོ། ཚར་གསུམ།    
༥.༤༥ ལག་མཛུབ་ཕྱག་ལྟག་གུ་རང་བཞག་སྟེ་ དཀྱིལ་ལི་གཉིས་གདོང་ཁ་ཐུག་

མཐུདཔ་ ལོག་དཀྱིལ་ལི་གཉིས་གདོང་ཁ་ལས་ཡར་འཐུ་ཞིནམ་ལས་ རྒྱབ་ཁ་
ཐུག་བསྒྱིར་དགོ། ཚར་གསུམ། 

   

༥.༤༦ དེ་བཟུམ་སྦེ་ ལོག་གདོང་ཁ་ལས་མར་རྒྱབ་ཁ་ཐུག་བསྒྱིར་དགོ། ཚར་གསུམ།    
༥.༤༧ དབུགས་བཏངམ་དང་ཅིག་ཁར་ ལགཔ་གཉིས་མཉམ་བཞག་ཐོག་ལུ་སོད་དགོ།    
 ལི་རི་བཏུད་པ།    
༥.༤༨ རྐངམ་རྡོ་རྗེ་སྐྱིལ་ཀྲུང་འབད་སོད་དགོ།    
༥.༤༩ རླུང་རོ་སེལ་དགོ།    
༥.༥༠ དབུགས་བཀགཔ་དང་ཅིག་ཁར་ ལགཔ་གཉིས་ཀྱི་མཛུབ་མོ་ཀི་ལི་གཡས་

གཡོན་གུར་བཟུང་ མགུ་ཏོ་སྤྱི་གཙུག་ཚུན་བཀལ་ཞིནམ་ལས་རྣམ་ཅོ་གཡས་
གཡོན་གུར་ཚར་ལྔ་བརྡུང་སྟེ་ ལོག་བྱང་ཁོག་གུ་ཕབ་དགོ།(ཚར་གསུམ) 

   



Page 96 of 119 
 

༥.༥༡ དེ་ལས་ལག་པའི་མཛུབ་མོ་གེ་ར་བརྐྱང་སྟེ་ལག་མཛུབ་གང་རྐྱལ་སྦེ་མཐེ་བོང་
སྲིན་ལག་གི་རྩ་བར་བཀལ་ཏེ་ བརླད་དོའི་གི་ཁུག་གུར་བཞག་ཞིནམ་ལས་ 
ཕྱག་ལྟག་ཡར་འཐུ་ ཀི་ལི་གདངོ་ཁ་ལས་རྒྱབ་ཁ་ཐུག་བསྒྱིར་དགོ། ཚར་གསུམ། 

   

༥.༥༢ དེ་བཟུམ་སྦེ་ཀི་ལི་རྒྱབ་ཁ་ལས་གདོང་ཁ་ཐུག་བསྒྱིར་དགོ། ཚར་གསུམ།    
༥.༥༣ དབུགས་བཏང་ཐོག་ལས་ ལགཔ་གཉིས་མཉམ་བཞག་ཐོག་ལུ་སོད་དགོ།    
 གླིང་བུ་འབུད་པ།    
༥.༥༤ རྐངམ་རྡོ་རྗེ་སྐྱིལ་ཀྲུང་འབད་སོད་དགོ།    
༥.༥༥ རླུང་རོ་སེལ་དགོ།    
༥.༥༦ དབུགས་བཀག་ཞིནམ་ལས་ ལགཔ་གཡོནམགྱིས་ཕྱག་ལྟག་གཡསཔ་གུར་

བཟུང་ལགཔ་གཡསཔ་གིས་པུས་མོ་གཡོནམ་གུར་བཟུང་། ཁོད་སོད་གཡས་
གཡོན་གཅུས་དགོ།(ཚར་གསུམ) 

   

༥.༥༧ ལགཔ་གཡསཔ་གིས་ཕྱག་ལྟག་གཡོནམ་གུར་བཟུང་། ལགཔ་གཡོནམ་གྱིས་
པུས་མོ་གཡསཔ་གུར་བཟུང་ ཁོད་སོད་གཡས་གཡོན་གཅུས་དགོ།(ཚར་གསུམ) 

   

༥.༥༨ དབུགས་བཏང་ཐོག་ལས་ ལགཔ་གཉིས་མཉམ་བཞག་ཐོག་ལུ་སོད་དགོ།    
 ཤ་རྐྱང་སར་བ།    
༥.༥༩ རྐངམ་རྡོ་རྗེ་སྐྱིལ་ཀྲུང་འབད་སོད་དགོ།    
༥.༦༠ རླུང་རོ་སེལ་དགོ།    
༥.༦༡ དབུགས་བཀག་ཞིནམ་ལས་ཡར་ལོང་སྟེ་ རྐང་པའི་རྟིངམ་ཡར་སེངམ་དང་

གཅིག་ཁར་ ལག་མཛུབ་བསོྣལ་ཏེ་ཡོད་མི་འདི་ལྟེ་བ་ལས་ཡར་ཕྱི་ཀེ་འབད་སྤྱི་
གཙུག་ཚུན་བཀལ་སྐར་ཆ་༥གི་རིང་བཞག་ཞིནམ་ལས་ལོག་མར་ལྟེ་བའི་གུར་
བརྡབ་སྟེ་ཐེ་བོང་གཉིས་ཀྱིས་ལྟེཝ་འཕུར་དགོ།(ཚར་གསུམ) 

   

༥.༦༢ རྩ་བར་སོད་དེ་སྐྱིལ་ཀྲུང་སྦེ་ ལགཔ་གཉིས་མཉམ་བཞག་ཐོག་ དབུགས་བཏང་
དགོ། 
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 རྡ་ོརྗེའི་འགྲོས།    
༥.༦༣ རྐངམ་རྡོ་རྗེ་སྐྱིལ་ཀྲུང་འབད་སོད་དགོ།    
༥.༦༤ རླུང་རོ་སེལ་དགོ།    
༥.༦༥ དབུགས་བཀགཔ་དང་གཅིག་ཁར་ རྐངམ་ཡར་བསྐུམ་སྟེ་བསོྣལ་ཞིནམ་ལས་

ལགཔ་གཉིས་ཡང་བསོྣལ་ཏེ་རྐངམ་གྱི་སྒྱིད་ཁུང་གཉིས་ལུ་བཟུང་ དེ་ལས་ཡར་
ལོང་སྟེ་ རྐངམ་བསོྣལ་ཡོད་མི་འདི་ཕྲང་སོད་ཞིནམ་ལས་ ལགཔ་གཉིས་ཀྱིས་
སྒྱིད་ཁུང་བཟུངམ་བཟུང་ས་རང་གཡས་ཁ་ཐུག་ལས་གཡོན་ཕྱོགས་ཀྱི་ཟུར་ཁར་
མཐོང་ཚུགཔ་སྦེ་ཚར་གཅིག་བསྒྱིར་གཡོན་ཁ་ཐུག་ལས་གཡས་ཕྱོགས་ཀྱི་ཟུར་
ཁར་མཐོང་ཚུགཔ་སྦེ་ཚར་གཅིག་བསྒྱིར་ཞིནམ་ལས་རྩ་བར་སོད་དགོ།(ཚར་
གསུམ) 

   

༥.༦༦ རྐང་སྐྱིལ་ཀྲུང་ ལགཔ་གཉིས་མཉམ་བཞག་ཐོག་ལུ་དབུགས་བཏང་དགོ།    
 ཆུ་སྲིན་བརྐྱང་བསྐུམ།    
༥.༦༧ རྐངམ་རྡོ་རྗེ་སྐྱིལ་ཀྲུང་འབད་སོད་དགོ།    
༥.༦༨ རླུང་རོ་སེལ་དགོ།    
༥.༦༩ དབུགས་བཀག་ཞིནམ་ལས་ ལགཔ་སྤར་བཅམ་རྒྱ་གྲམ་ཐོག་བྱང་ཁོག་གུར་

བཞག་རྐངམ་གཉིས་ཆ་ར་བརྐྱང་མཛུབ་མོ་ཕྲང་སྟེ་པུས་མོ་གི་ཟུར་གཉིས་སར་
རེག་ཙམ་འབད་ རྐང་རྟིང་གསང་གནས་ཚུན་ཟུང་འཇུག་བསྐུམ་པའི་སྐབས་ 
རྐེདཔ་ཡང་ཚར་རེ་ཕྲང་དགོ། ཚར་གསུམ། 

   

༥.༧༠ དེ་བཟུམ་སྦེ་གཡས་བརྐྱང་གཡོན་བསྐུམ་ གཡོན་བསྐུམ་གཡས་བརྐྱང་ཚར་
༡༠འབད་དགོ། 

   

༥.༧༡ ལོག་རྐངམ་གཉིས་ཆ་རང་བརྐྱང་ རྐང་པའི་རྟིང་པ་ཡར་འཐུ་ རྐང་མཛུབ་གཉིས་
ཆ་རང་སྤྲིང་ཞིནམ་ལས་གཡས་སྐོར་ཚར་གསུམ་ གཡོན་སྐོར་ཚར་གསུམ་
བསྒྱིར་ ཡར་མར་ཚར་གསུམ་བཀུག་དགོ། 

   

༥.༧༢ རྐངམ་སྐྱིལ་ཀྲུང་ལགཔ་གཉིས་མཉམ་བཞག་ཐོག་ལུ་རླུང་རོ་གཏང་དགོ།    
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ལམ་སྟོན་བདུན་པ། 
ཕྱིར་བསྐྱོད་སྟོང་བརྡར། 
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༡ ཚ་ཆུ་དང་སྨན་ཆུའི་ཕྱིར་སྐྱོད་སླབོ་སངོ་གི་ལམ་ལུགས་ལམ་སནོ། 
 
༡.༡ རྒྱབ་ཁུངས། 
ཕྱིར་བསྐྱོད་སྟོང་བརྡར་འདི་ རྒྱུད་ཀྱི་སྤྱི་དྟོན་ནུབ་ཕྱྟོགས་ཀྱི་རི་བྟོ་མ་ལ་ཡ་ཟེར་མི་ནང་ལུ་ ནད་ཐམས་ཅད་
ཞི་བར་བྱེད་པའི་སྨན་ཅོང་ཞི་རིགས་ལྔ་དང་ བྲག་ཞུན་རིགས་ལྔ་ སྨན་ཆུ་རིགས་ལྔ་ ཆུ་ཚན་རིགས་ལྔ་
དང་ལྡན་པའི་རི་བྟོ་ཡྟོད་དྟོ་ཟེར་མི་འདི་སྟོབ་སྟོང་པ་ཚུ་གིས་དཔེ་ཆ་གི་ཐྟོག་ལས་སྟོབ་སྟོང་འབད་ཚར་
ཞིནམ་ལས་ དངོས་སུ་མཐྟོང་བ་རྒྱུད་པའི་ལག་ལེན་གྱི་དྟོན་ལུ་ཕྱིར་བསྐྱོད་གཤམ་གསལ་གྱི་ས་གནས་ཚུ་
ནང་འགྱོ་དགོཔ་ཨིན། དེ་ཡང་ཚ་ཆུ་དང་སྨན་ཆུའི་ཁུངས་དང་དགོས་པ་ སྤྱིར་ཆུ་ཚན་འདི་ལུ་ རང་བྱུང་ཆུ་
ཚན་དང་བཅོས་མའི་ཆུ་ཚན་ཟེར་རྣམ་པ་གཉིས་ཡྟོད་པའི་ནང་ལས་ ད་ལྟྟོ་སྐབས་སུ་བབས་པ་ རང་བྱུང་
ཆུ་ཚན་དང་སྨན་ཆུའི་སྐོར་ལས་སྟོབ་སྟོང་འབད་ནི་ཨིན།  
 
༡.༢ དམིགས་ཡུལ།  
ཕྱིར་སྐྱོད་སྟོང་བརྡར་འདི་མཇུག་བསྡུཝ་ད་སྟོབ་སྟོང་པ་ཚུ་གིས། 

• ཚ་ཆུ་དང་སྨན་ཆུ་གཉིས་ཀྱི་འབྱུང་ཁུངས་ཤེས་ཚུགས་ནི། 
• ཚ་ཆུ་དང་སྨན་ཆུ་གཉིས་ཀྱི་ཕན་ནུས་ཤེས་ཚུགས་ནི། 
• ཚ་ཆུ་དང་སྨན་ཆུ་གང་རུང་ སང་ཐངས་དང་ སང་རུང་བའི་དུས་ཚྟོད་ཤེས་ཚུགས་ནི། 
• ཚ་ཆུ་དང་སྨན་ཆུའི་ངོ་བྟོ་སྨན་རྫས་ཚུ་ངོས་འཛིན་འབད་ཚུགས་ནི། 

 
༡.༣ ཕྱིར་སྐྱོད་སླབོ་སངོ་གི་དནོ་ལུ་སླབོ་སནོ། 
ནང་སྨན་གསྟོ་རིག་སྟོབ་ཚྟོགས་ནང་ལུ་འཛུལ་བཞུགས་འབད་ཡྟོད་པའི་སྟོབ་སྟོང་པ་ ལྟོ་ངོ་དང་པའི་སྟོབ་
དུས་༡པ་ནང་ལུ་ཆོས་ཚན་རྒྱུད་ཀྱི་སྤྱི་དྟོན་སྟོབ་སྟོང་འབད་བའི་སྐབས་ ནུབ་ཕྱྟོགས་ཀྱི་རི་བྟོ་མ་ལ་ཡ་ཟེར་
མི་ནང་ལུ་ ནད་ཐམས་ཅད་ཞི་བར་བྱེད་པའི་སྨན་ཅོང་ཞི་རིགས་ལྔ་དང་ བྲག་ཞུན་རིགས་ལྔ་ སྨན་ཆུ་
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རིགས་ལྔ་ ཆུ་ཚན་རིགས་ལྔ་དང་ལྡན་པའི་རི་བྟོ་ཡྟོད་དྟོ་ཟེར་བའི་སྐབས་ སྨན་ཆུ་རིགས་ལྔ་དང་ ཆུ་ཚན་
རིགས་ལྔའི་སྐོར་སྟོབ་སྟོན་ཚུལ་བཞིན་དུ་འབད་དགོ། 
 
༡.༤ ཕྱིར་སྐྱོད་སྟོབ་སྟོང་གི་ས་གནས་དང་ཉིན་གྲངས། 
འབྲུག་ལུ་ཚ་ཆུ་ལེ་ཤ་ཡྟོད་རུང་ ཕྱིར་བསྐྱོད་སྟོང་བརྡར་སྐབས་ ངོས་འཛིན་དང་སྟོང་བརྡར་གྱི་དྟོན་ལུ་
གཤམ་འཁོད་ས་གནས་ཀྱི་ཚ་ཆུ་དང་སྨན་ཆུ་ཡྟོད་སའི་ས་ཁོངས་ཚུ་ནང་ཕྱིར་སྐྱོད་འབད་དགོ།   
ཨང་ རྫྟོང་ཁག། ཚ་ཆུ་དང་སྨན་ཆུའི་དབྱེ་

བ། 
ཉིན་གྲངས། 
༡༠ 

སྤྱི་ཚེས། དྲན་གསྟོ། 

༡ མགར་ས་ཚ་ཆུ། ཚ་ཆུ་རྫིང་གོང་འྟོག་༧།    
  སྟོབས་སྐྱེད་སྨན་ཆུ།    

བྱ་རྒོད་སྨན་ཆུ།    
ཡ་མ་སྨན་ཆུ།    
བད་ཀན་སྨན་ཆུ། 
མཁའ་འགྲོ་སྨན་ཆུ། 

   

ས་ཚ་ཆུ།    
༢ སྤུ་ན་ཁ་ཆུ་སྦུག་ཚ་

ཆུ། 
ཚ་ཆུ་རྫིང་གོང་འྟོག་༢།    
པྲ་ཚ་ཆུ།    

༣ སྤུ་ན་ཁ་ཀོ་མ་ཚ་ཆུ། ཚ་ཆུ་རྫིང་གོང་འྟོག་༢།    
ཀོ་མ་སྨན་ཆུ།    

 
༡.༥ ཚ་ཆུ་སྨན་ཆུ་ངོས་འཛིན་གྱི་ཐབས་རིག 
དང་པ། དྲིམ་ལུ་བལྟཝ་ད་ ཚ་ཆུ་གི་ས་ཁོངས་ནང་ཧོད་པའི་ཉིནམ་དང་པ་ལུ་ མུ་ཟི་ལ་སོགས་
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པའི་སྨན་རྫས་ག་ཅི་གི་དྲིམ་ཡོདཔ་ཨིན་ན་ ནཱ་ཐན་སྦེ་ལོག་ཅི་ལོག་ཅི་རང་བལྟ་ཞིནམ་
ལས་མཐའ་དཔྱད་འབད་དགོ། ཉིནམ་གཉིས་པ་དེ་ཅིག་ལས་བལྟ་བ་ཅིན་དྲིམ་འདི་
གསལ་ཏོག་ཏོ་རྩ་ལས་རང་མཐོང་མི་ཚུགས། 

གཉིས་པ། བཀྱག་ལུ་བལྟཝ་ད་ རྡོ་ཞོ་ལ་སོགས་པའི་ཆུ་མདོག་ཚུ་སྨན་རྫས་ག་ཅི་གི་བཀྱག་དང་
འདྲཝ་ཨིན་ན་བལྟ་དགོ།  

གསུམ་པ། བྲོཝ་ལུ་བལྟཝ་ད་ བྲག་ཞུན་ལ་སོགས་པའི་སྨན་རང་རང་གི་བྲོཝ་འདི་ཚ་ཆུའི་རྒྱུ་དང་
འཁྲིལ་བའི་སྨན་རྫས་འདི་གི་བྲོཝ་ཨིན་ན་མེན་ན་བལྟ་དགོ།   

བཞི་པ།  ས་ཕྱོགས་ལུ་བལྟཝ་ད་ ཚ་ཆུ་ཡོད་སའི་ས་ཕྱོགས་འདི་ཚུ་ལུ་རྩ་བའི་ཆུ་ཚན་རིགས་ལྔ་
རྡོ་སོལ་ཅོང་ཞི་ལ་སོགས་པའི་སྨན་རྫས་རྐྱངམ་ཅིག་དང་གཅིག་འདྲེས་གཉིས་འདྲེས་
གསུམ་འདྲེས་བཞི་འདྲེས་ཚུ་ག་དེ་སྦེ་ཡོད་ག་འདི་ལུ་བལྟ་དེ་ ངོས་འཛིན་འབད་དགོ།  

ལྔ་པ། ཚ་ཆུའི་རྫིང་དང་ཆུའི་གར་ལ་བལྟཝ་ད་ ཚ་ཆུ་འདི་དངས་ཏོག་ཏ་ོཡོད་ག་ཧོག་མ་ཅན་
ཨིན་ན་ རྫིང་གི་མཐའ་བསྐོར་ལུ་སོྲག་ཆགས་དང་རི་དྭགས་འཁོར་མ་འཁོར་ ཚ་ཆུའི་
མཚན་ཉིད་རྒྱུད་གཞུང་གི་ལུང་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ བརྟག་དཔྱད་འབད་དགོཔ་མ་ཚད་དྲོད་
ཚད་ཚུ་ཡང་དབྱེ་ཞིབ་འབད་དགོ།  

 
༡.༦ ཚ་ཆུ་སྨན་ཆུ་བསྟེན་ཐངས་དང་བསབ་བྱ།  
ནམ་ཟླ་དུས་ཚོད་ ན་ཚོད་ དྲོད་ཚད་ཞུགས་ཚུལ་ ནད་གཞི་དམིགས་བསལ་གྱི་བསྟེན་ཐབས། ནད་ 
རིགས་སོ་སོ་དང་དང་འཁྲིལ་བའི་ལག་ལེན། ཟས་དང་སོད་ལམ། ཚ་ཆུ་བསྟེན་པའི་དུས་ཡུན། ཕྱི་རྗེས་ 
བཅད་ཐབས་ལ་སོགས་པ་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་སོླབ་སོན་དང་སོླབ་སོང་ཚུ་འབད་དགོ། 
 
༡.༧ སྨན་ཆུ་སྤྱིར་བཏང་གི་ངོས་འཛིན། 
སྨན་ཆུ་ངོས་འཛིན་འབད་ཐངས་འདི་ དྲི་ ར་ོ ཐནོ་སའི་ཕྱོགས་ ཉ་ལྕིབས་ ཁ་དོག་ ལྗིད་ཚད་ མཐའ་
སྐོར་ཚུ་ལས་རིགས་ཀྱི་དབྱེ་བ་དང་ཕན་ནུས་ཚུ་བརྟག་དཔྱད་འབད་དགོ། 
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༡.༨ སྟོང་ལཱ་གི་མཁོ་ཆས་དང་འབྲི་ཐངས་ཀྱི་འགོ་རིམ། 
ཚ་ཆུ་དང་སྨན་ཆུ་ངོས་འཛིན་ སྟོང་ལཱ་འབྲི་ནི་གི་དྟོན་ལུ་རྒྱབ་སྟོན་ཁུངས་གཏུགས་ ཚ་ཆུ་དང་སྨན་ཆུའི་ཀི་
དེབ་རེ་ སྟོང་ལཱ་འབྲི་ནི་གི་དྟོན་ལུ་ འབྲི་དེབ་དང་སྨྱུག་འབྲི་ཚུ་གྲ་སྒྲིག་འབད་དགོ། སྟོབ་སྟོང་པ་ག་ར་གིས་
སྟོང་ལཱ་གི་འགོ་རིམ་འདི་ དང་པ་དཀར་ཆག་ དེ་ལས་ཕྱིར་སྐྱོད་སྟོང་བརྡར་དང་འབྲེལ་ཡྟོད་པའི་ངོ་སྟོད་ 
དམིགས་ཡུལ་ དངོས་གཞི་ཚུ་གོ་རིམ་གྱི་ཨང་རྟགས་ཚུ་ཧིང་སངས་ས་སྦེ་འབྲི་དགོཔ་མ་ཚད་ སྟོང་ལཱ་
བཅུད་བསྡུ་སྟེ་མཇུག་བསྡུ་ནང་བཀོད་ཞིནམ་ལས་མཇུག་བསྡུ་ནི་དང་ དེ་དང་འབྲེལ་བའི་རྒྱབ་རྟེན་ཀི་དེབ་
ཚུ་ཡང་ཚུལ་བཞིན་དུ་བཀོད་དགོ། 
 

༡.༩ སངོ་ལཱ་གི་ཀུན་སདོ། 
སྟོང་ལཱ་འབྲི་བའི་སྐབས་རང་གི་ཤེས་ཡྟོན་གོང་འཕེལ་གྱི་དྟོན་ལུ་ འདྲ་བཤུས་དང་གཞན་ལུ་འབྲི་བཅུག་ནི་
ལ་སྟོགས་པ་ཚུ་རྩ་བ་ལས་འབད་མ་ཆོག་པའི་ཁར་ གལ་སྲིད་འདི་བཟུམ་མའི་གནད་དྟོན་རེ་འཐྟོན་ཚེ་ 
འདྲ་བཤུས་འབད་མི་དང་ འབད་བཅུག་མི་གཉིས་ཆ་ར་གི་སྟོང་ལཱ་ཆ་མེད་བཏང་དགོ། 
 

༡.༡༠ སངོ་ལཱ་གི་སྐུགས། 
སོང་ལཱ་སྐུགས་ཀྱི་ཚད་གཞི་འདི་བརྒྱ་ཆ་ ཆོས་ཚན་རྩ་གཞུང་དང་འཁྲིལ་ སོླབ་དུས་ཀྱི་ཆོས་རྒྱུགས་ཀྱི་
སྐབས་བསོམ་དགོ། 
 

༡.༡༡ སངོ་ལཱ་སྙན་ཞུ། 
སོང་ལཱ་འདི་ཕྱིར་བསྐྱོད་སོང་བརྡར་ལས་ལོག་སྟེ་སྤེལ་ཁང་ནང་ལོད་ཞིམ་ལས་བདུན་ཕྲག་གཅིག་གི་ནང་
འཁོད་ཕུལ་དགོ། 
 

༡.༡༢ བཅུད་དནོ་གསལ་བཤད། 
ཕྱིར་བསྐྱོད་སོང་བརྡར་སྐབས་ཉིན་བསར་བཞིན་དུ་ལཱ་འབད་ཡོད་པའི་དནོ་ཚན་ཚུ་ཆ་ཚང་མདོར་བསྡུས་ཏེ་ 
རེས་གཟའ་སྤེན་པ་ལུ་གསལ་བཤད་ལས་རིམ་གྱི་སྐབས་སུ་གསལ་བཤད་འབད་དགོ།                    
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༡.༡༣ ཕྱིར་བསྐྱོད་སྐབས་སུ་སྒྲིག་གཞི་ཀུན་སདོ། 
ཕྱིར་བསྐྱོད་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ ཕྱིར་བསྐྱོད་འབད་སའི་ས་གནས་གཞུང་གི་འགོ་ཁྲིདཔ་ཚུ་ལུ་སྙན་ཞུ་
འབད་དགོ་པའི་ཁར་ གསོ་རིག་གཞུང་ལས། སོད་ན་ས་བརྟག་འགྲོ་ན་ལམ་བརྟག་ཅིང་། །ཞེས་སོགས་
གསུངས་ཡོདཔ་བཞིན་དུ་ཕྱིར་བསྐྱོད་སྐབས་ཚུལ་མཐུན་གྱི་སྒོ་ལས་ཉེན་སྲུང་འབད་དགོཔ་དང་ གཅིག་
གིས་གཅིག་ལུ་མཉམ་འབྲེལ་དང་རོགས་རམ་འབད་དགོཔ་ཨིན། གཞན་མ་རུང་པའི་རིགས་ཆང་འཐུང་
དང་ ཤོ་དང་ཏ་སེ་ཚུ་རྩེད་ནི་དང་འཐབ་འཛིང་ལ་སོགས་པའི་སོད་ངན་སྤང་དགོཔ་མ་ཚད་ ལས་རིམ་ནང་
བཀོད་དེ་ཡོད་པའི་ས་ཁུལ་ལས་བརྒལ་ཏེ་འགྲོ་འགྲུལ་འབད་ནི་ཚུ་རྩ་ལས་མི་ཆོག་ གལ་སྲིད་ཕྱིར་བསྐྱོད་
ལམ་ལུགས་ལས་འགལ་བའི་སབས་མ་བདེ་བའི་གནད་དོན་རེ་ཐོན་ཚེ་ཉེས་ཚབས་ཆེ་ཆུང་དང་བསྟུན་སྤེལ་
ཁང་གི་ཉེས་འགལ་ལམ་ལུགས་ལྟར་དུ་ངོས་ལེན་འབད་ནི། 
 

༡.༡༤ བཟའ་འཐུང་ གྱོན་ཆས་དང་གཟུགས་ཁམས་འཕྲདོ་བསྟེན་གྱི་དནོ་ལུ་མཁོ་སྒྲུབ། 
འགོ་འདྲེན་པ་ཚུ་གིས་ཉལ་ནིའི་དནོ་ལུ་སྤུས་ཚད་དང་ལྡན་པའི་གུར་གྲ་སྒྲིག་རྐྱབ་དགོཔ་དང་ བཟའ་འཐུང་
གི་དོན་ལུ་གཉེར་ཚང་ཚུ་རྩིས་ཕྲ་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་བཏོན་ཏེ་འབག་དགོ་པའི་ཁར་ ཧོས་ཀྱི་ཅ་ཆས་ཚུ་ཡང་
རྩིས་རྐྱབ་ཏེ་ལངམ་འབག་དགོཔ་ཨིན། གྱོན་ཆས་ཀྱི་ཐད་རང་གི་བྱ་སབས་ག་བདེཝ་ ཆད་ལག་མེད་པར་
ཚད་ལྡན་སྦེ་གྲ་སྒྲིག་རྐྱབ་འབག་དགོཔ་ཨིན། དེ་བཟུམ་གཟུགས་ཁམས་འཕྲོད་བསྟེན་གྱི་དོན་ལུ་ཕྱི་སྨན་
དང་ནང་སྨན་གང་རུང་གི་ཐོག་ལས་ ཁྲག་ཤེད་གཅོག་པའི་སྨན་དང་ རླུང་ཁ་གནནོ་པའི་སྨན་ ཕོ་སྨན་གྱི་
རིགས་ཚུ་གྲ་སྒྲིག་རྐྱབ་ཏེ་འབག་དགོཔ་དང་ གོང་གི་དོན་ཚན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ལག་ལེན་འཐབ་དགོཔ་མ་
ཚད་དེ་ནང་མ་ཚང་པའི་གནད་དོན་རེ་ཡོད་རུང་རང་སོ་གིས་འགན་ཁུར་འབག་དགོ། 
 

༡.༡༥ བཅུད་བསྡུས། 
གོང་གི་གནད་དྟོན་ཚུ་ཚུལ་བཞིན་དུ་ལག་ལེན་འཐབ་ཐྟོག་ལས་སྟོབ་སྟོང་པ་ཚུ་གི་རྒྱུད་ལུ་ཚ་ཆུ་དང་སྨན་
ཆུའི་ཤེས་ཡྟོན་གོང་འཕེལ་བཏང་ཐྟོག་ རྒྱལ་ཡྟོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛྟོམས་ཀྱི་ལྟ་བ་སྔར་སྲྟོལ་ལམ་
ལུགས་མི་ཉམས་གོང་འཕེལ་དང་ འབྲུག་མི་ཡྟོངས་ཀྱི་སེམས་དང་གཟུགས་ཁམས་འཕྲྟོད་བསྟེན་བདེ་ངང་
ལུ་བཞག་ཚུགས་པའི་དམིགས་གཏད་བསྐྱེད་དགོ། 
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༢ སྔོ་སྨན་དང་ཁྲོག་སྨན་ཕྱིར་སྐྱོད་སླབོ་སངོ་གི་ལས་རིམ། 
 
༢.༡ སླབོ་སངོ་གི་རྒྱབ་ཁུངས། 
གསོ་བ་རིག་པའི་དགོངས་པ་ལྟར་དུ་སྨན་གྱི་ངོ་བོའི་ངོས་འཛིན་དང་སྨན་གྱི་སར་ཐབས་ སྨན་བཅོས་རིང་
ལུགས་ཀྱི་ལག་ལེན་བཅས་ཧ་གོ་དོན་རྟོགས་དགོཔ་ག་ནི་བ་གལ་ཅན་ཨིནམ་ལས་བརྟེན་ ས་གནས་གླིང་
གཞི་དྲུང་ཁག་དང་ཀྲོང་གསར་རྫངོ་ཁག་ དགེ་ལེགས་ཕུག་དྲུང་ཁག་ནང་ལུ་ སྔོ་སྨན་ཁྲོག་སྨན་ངོས་འཛིན་
གྱི་ཕྱིར་བསྐྱོད་སོང་བརྡར་འབད་བར་འགྱོ་དགོ་མི་འདི་ རང་སོའི་ཆོས་ཚན་རྩ་གཞུང་དང་འཁྲིལ་ཏེ་སོར་བ་
སྨན་གྱི་གནས་དང་དྲི་མེད་ཤེལ་ཕྲེང་བཅས་སོླབ་ཁང་ནང་ལུ་གོ་བ་བརྡ་སོྤྲད་དང་ དཔེ་སོན་གསལ་བཤད་
ལ་སོགས་པའི་སོླབ་སོན་ཐབས་ལམ་གྱི་ཐོག་ལས་མཇུག་བསྡུ་ཡོད་མི་འདི་རིག་པ་དཔེ་ཐོག་དང་ཁ་རྒྱུན་
ཙམ་མིན་པར སྨན་གྱི་ངོ་བོ་རེ་རེ་བཞིན་དང་སྨན་གྱི་ར་ོ སྨན་འཁྲུངས་སའི་ས་གནས་ཀྱི་དབྱེ་བ་ སྨན་
འཁྲུངས་ཚུལ་ཚུ་ དངོས་སུ་མཚན་མ་མིག་མཐོང་ལག་བཟུང་སྦེ་ཧ་གོ་ཚུགས་ནིའི་དོན་ལུ་སྨན་ངོས་འཛིན་
ཕྱིར་བསྐྱོད་སོང་བརྡར་ཟེར་གསོ་བ་རིག་པའི་དམིགས་གསལ་གྱི་ཁྱད་ཆོས་ཅིག་ཨིན། ལས་རིམ་འདི་གིས་
ཕན་པ་གཞན་ཡང་ ལུས་དང་སེམས་ལུ་ཉམས་མོང་ཚུད་ནི་ཨིནམ་མ་ཚད་མི་སྡེ་དང་འབྲེལ་བ་འཐབ་ནི་  
གནས་ཚུལ་ཤེས་ནི་དང་རིག་རྩལ་མང་རབ་ཅིག་ཡར་རྒྱས་བཏང་ཚུགས་པའི་དགོས་པ་ཡོདཔ་ཨིན། ཧེ་མ་
གི་གཏམ་རྒྱུད་ལས་འབད་རུང་ ཐོས་པ་བརྒྱ་ལས་མཐོང་བ་གཅིག་ལག་ མཐོང་བ་བརྒྱ་ལས་མོང་བ་
གཅིག་མཆོག་ཟེར་སླབ་སོྲལ་ཡོད་དོ་བཟུམ་ དངོས་མཐོང་ལག་བཟུང་གི་ཕྱིར་བསྐྱོད་སོླབ་སོང་འདི་ག་ནི་
བ་གལ་ཅན་ཨིན།  
 
༢.༢ དམིགས་ཡུལ།  

• སྨན་རེ་རེ་བཞིན་གྱི་ངོ་བ་ོངོས་འཛིན་གྱི་དབྱེ་བ་ཕྱེ་ཚུགས་ནི། 
• སྨན་གྱི་རོ་ནུས་ ས་གནས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཚུ་ཤེས་ཚུགས་ནི། 
• གཅེས་པའི་ཡན་ལག་༧ལས་སྐྱེ་སར་སྐྱེས་པ། དུས་སུ་བཏུས་པ། སྐམ་གསེད་ལེགས་པ། རྨ་ཕབ་

ཐངས་ལ་སོགས་པ་ཚུ་གཞུང་དང་འཁྲིལ་ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་ནི། 
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༢.༣ ཕྱིར་སྐྱོད་སླབོ་སངོ་གི་དནོ་ལུ་བསླབ་སནོ།  
ཕྱིར་བསྐྱོད་སོླབ་སོང་ནང་ལུ་མ་འགྱོ་བའི་ཧེ་མ་སོླབ་སོན་པ་ག་ར་ཨིན་རུང་ ཕྱིར་བསྐྱོད་སོླབ་སོང་གི་སྐོར་
ལས་ཁུངས་དང་དགོས་པ་ཚུ་ཁ་གསལ་སྦེ་བཤད་དེ་སོླབ་སོང་པའི་སེམས་ལུ་སོྤྲ་བ་བསྐྱེད་བཅུག་དགོ  
 
༢.༤ སངོ་ལཱ་གི་མཁོ་ཆས། 
སྨན་ངོས་འཛིན་དང་སོང་ལཱ་གི་དནོ་ལུ་རྒྱབ་སོྣན་ཁུངས་གཏུགས་ཀི་དེབ་དྲི་མེད་ཤེལ་ཕྲེང་རེ་རེ་དང་ སྤྱི་
བསོམས་ཀེ་དེབ་འཁྲུངས་དཔེ་དྲི་མེད་ཤེལ་གྱི་མེ་ལོང་ གཞན་ཡང་འབྲེལ་ཡོད་ཀི་དེབ་ཚུ་དང་ རྟོགས་
བརྗོད/སོང་ལཱ་གི་དནོ་ལུ་འབྲི་དེབ་རེ་རེ་དང་ སྨྱུག་འབྲི་དང་བཅས་ཚང་སྒྲིག་འབག་དགོ། 
 
༢.༥ ཕྱིར་སྐྱོད་སྟོབ་སྟོང་གི་ས་གནས། 
༢.༥.༡ སྔོ་སྨན་ཕྱིར་བསྐྱོད་སོླབ་སོང་འདི་གླིང་གཞི་དྲུང་ཁག་གི་ས་གནས་ཁག་མ་འདྲཝ་ལེ་ཤ་ཡོད་རུང་
གཤམ་གསལ་ལྟར་བདུན་ཕྲག་གསུམ་གྱི་རིང་ལུ་ཕྱིར་བསྐྱོད་འབད་དགོ།  

ཨང་ རྫྟོང་ཁག། ས་གནས། ཉིན་གྲངས། སྤྱི་ཚེས། དྲན་གསྟོ། 
༡ སྔོ་སྨན་ངོས་འཛིན། 

གླིང་གཞི་དྲུང་ཁག། 
མེ་ས་ཡུལ།    

 གཅེས་པའི་ས།    
ཕྱིའུ་ལ།    
རྟ་བྲྟོང་།    
བྱིའུ་ཕུག།    
གངས་བུ་ལ།    
གཡག་ལ།    

 རྟྟོགས་བརྗོད་ཀྱི་དྟོན་ལུ།    
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༢.༥.༢ ཁྲོག་སྨན་གྱི་དནོ་ལུ་ ཀྲོང་གསར་དང་དགེ་ལེགས་ཕུག་གི་ས་གནས་གཉིས་ནང་གཤམ་འཁོད་ལྟར་
ཉིན་གྲངས་༡༠འི་རིང་ཕྱིར་བསྐྱོད་འབད་དགོ། 
༢ ཁྲོག་སྨན་ངོས་

འཛིན། 
ཀྲོང་གསར། 

གླང་ཐལ།    
གཡུ་དྲུང་ཆོས་གླིང་།    
ཀོ་ཤ་ལ།    
སྐུར་བུང་།    

༣ དགེ་ལེགས་ཕུག། དགེ་ལེགས་ཕུག།    
ཁྲོམ་གྱི་ཉེ་འདབས།    

  ཚ་ཆུའི་ཉེ་འདབས་རྟོངས་
ཆུའི་ཕར་ཁ་ཚལ་ལུའི་
ལྡུམ་རའི་ལྟག་ལས། 

   

 རྟྟོགས་བརྗོད་འབྲི་ནི་་་་་་་    
 

༢.༦ སྨན་ངོས་འཛིན་གྱི་ཐབས་རིག 
ཁུངས་ལྡན་སྨན་གྱི་རྟྟོགས་བརྗོད་ སྨན་གྱི་དཔེ་རིས སྟོབ་དཔྟོན་མཁས་པའི་ཞལ་རྒྱུན  ངོ་བྟོའི་བཤད་པ་ 
སྨན་གྱི་རྟོ་དང་ནུས་པ ཚན་རིག་གི་མིང་དང་ སྐད་གཉིས་ཤན་སར་ གློག་རིག་ཡྟོངས་འབྲེལ་བཅས་ཀྱི་
ཐྟོག་ལས་འབད་དགོ། 
 

༢.༧ སྨན་ངོས་འཛིན་གྱི་ཀུན་སདོ། 
སོང་བརྡར་འགོ་འདྲེན་པའི་སོླབ་སོན་པ་གིས་ཀྲོང་གསར་གླང་ཐལ་ཕྱིར་བསྐྱོད་སོང་བརྡར་ལྟེ་བའི་ནང་སྨན་
ངོས་འཛིན་དང་བེད་སོད། ངོས་འཛིན་གྱི་ཐབས་ལམ་གྱི་གསལ་བཤད་དང་དཔེ་ཁྲིད་ཚུ་འབད་དགོཔ་མ་
ཚད། ཁྲོག་སྨན་གྱི་རིགས་ག་ཅི་རང་ཨིན་རུང་ ངོས་འཛིན་སྐབས་སུ་སྟོབ་དཔྟོན་དང་འབྲལ་བ་མེད་པར་
ལམ་སྟོན་དང་འཁྲིལ་ངོ་བྟོའི་ངོས་འཛིན་སྐབས་སུ་རྩ་བ་སྟོང་པྟོ་ལྟོ་མ་མེ་ཏྟོག་འབྲས་བུ་བཅས་མཛུབ་ཚུགས་



Page 107 of 119 
 

སུ་འབད་དགོ་པའི་ཁར་ གཅིག་མཚུངས་ཡྟོད་པ་ཅིན་རྟོ་ལ་སྟོགས་པའི་ཐྟོག་དབྱེ་ཞིབ་མཐིལ་ཕྱིན་འབད་
དགོ། 
 

༢.༨ སྟོང་ལཱ་འབྲི་ཐངས་ཀྱི་འགོ་རིམ། 
སོང་ལཱ་གི་འགོ་རིམ་ཐོབ་ཐངས་ དང་པ་དཀར་ཆག་ མཚན་དནོ་ ཕྱིར་སྐྱོད་སོང་བརྡར་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་
པའི་ངོ་སོྤྲད་ ངོ་སོྤྲད་དང་འབྲེལ་བའི་དམིགས་ཡུལ་དེ་ལས་དངོས་གཞི་འགོ་རིམ་གྱི་ཨང་རྟགས་ཚུ་ཧིང་
སངས་ས་སྦེ་འབྲི་དགོཔ་མ་ཚད་ སྟོང་ལཱ་བཅུད་བསྡུ་སྟེ་མཇུག་བསྡུ་ནང་བཀོད་ཞིནམ་ལས་མཇུག་བསྡུ་ནི་
དང་ དེ་དང་འབྲེལ་བའི་རྒྱབ་རྟེན་ཀི་དེབ་ཚུ་ཡང་ཚུལ་བཞིན་དུ་བཀོད་དགོ། 
 

༢.༩ ངོས་འཛིན་དབྱེ་ཞིབ་དང་སངོ་ལཱ་གི་ཀུན་སདོ། 
• སྨན་ངོས་འཛིན་འབད་ཡོད་མི་ཚུ་སེམས་ལས་བརྗེད་མ་བརྗེད་མཐའ་དཔྱད་ཀྱི་དབྱེ་ཞིབ་འབད་

དགོ་པའི་ཁར་སྐུགས་ཡང་སོང་ལཱའི་སྐུགས་དང་བསོམས་ནི།  
• སྨན་ངོས་འཛིན་ཐོབ་ཡོད་མི་ཚུ་ སྨན་རེ་རེ་བཞིན་གྱི་ཕན་ཡོན་ རོ་ནུས་ ངོ་བའོི་བཤད་པ་ 

རིགས་ཀྱི་དབྱེ་བ་ འཁྲུངས་གནས་བཅས་ཀྱི་རྟོགས་བརྗོད་གསལ་ཏོག་ཏོ་འབད་འབྲི་དགོཔ་མ་
ཚད་ སྔོ་སྨན་ངོས་འཛིན་གྱི་རྟོགས་བརྗོད་ཨིན་པ་ཅིན་གདམ་ཁའི་ཐོག་ལས་སྨན་སྣ་ཉུང་མཐའ་
༡༠༠འབྲི་ནི་དང་ཁྲོག་སྨན་ངོས་འཛིན་ཨིན་པ་ཅིན་གདམ་འཐུ་འབད་དེ་སྨན་སྣ་ཉུང་མཐའ་༥༠རེ་
འབྲི་དགོ།  

 

༢.༡༠ སངོ་ལཱ་གི་སྐུགས། 
དབྱེ་ཞིབ་དང་སོང་ལཱ་སྐུགས་ཀྱི་ཚད་གཞི་འདི་བརྒྱ་ཆ་ ཆོས་ཚན་རྩ་གཞུང་དང་འཁྲིལ་ སོླབ་དུས་ཀྱི་ཆོས་
རྒྱུགས་ཀྱི་སྐབས་བསོམ་དགོ། 
 

༢.༡༡ སངོ་ལཱ་སྙན་ཞུ། 
སོང་ལཱ་འདི་ཕྱིར་སྐྱོད་སོང་བརྡར་ལས་ལོག་སྟེ་སྤེལ་ཁང་ནང་ལོད་ཞིམ་ལས་བདུན་ཕྲག་གཅིག་གི་ནང་
འཁོད་ཕུལ་དགོ། 
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༢.༡༢ བཅུད་དནོ་གསལ་བཤད། 
ཕྱིར་སྐྱོད་སོང་བརྡར་སྐབས་ཉིན་བསར་བཞིན་དུ་ལཱ་འབད་ཡོད་པའི་དོན་ཚན་ཆ་ཚང་ཐོག་ལས་མདོར་
བསྡུས་ཏེ་ རེས་གཟའ་སྤེན་པ་ལུ་གསལ་བཤད་ལས་རིམ་གྱི་སྐབས་སུ་གསལ་བཤད་འབད་དགོ།                    
 

༢.༡༣ ཕྱིར་སྐྱོད་སྐབས་སུ་སྒྲིག་གཞི་ཀུན་སདོ། 
ཕྱིར་སྐྱོད་མ་འབད་ཧེ་མ་ས་གནས་གཞུང་གི་འགོ་ཁྲིདཔ་ཚུ་ལུ་སྙན་ཞུ་འབད་དགོཔ་པའི་ཁར་ གསོ་རིག་
གཞུང་ལས་། སོད་ན་ས་བརྟག་འགྲོ་ན་ལམ་བརྟག་ཅིང་། །ཞེས་སོགས་གསུངས་ཡོདཔ་བཞིན་དུ་ཕྱིར་སྐྱོད་
སྐབས་ཚུལ་མཐུན་གྱི་སྒོ་ལས་ཉེན་སྲུང་འབད་དགོ་གལ་ཅན་ཨིམ་མ་ཚད་ གཅིག་གིས་གཅིག་ལུ་མཉམ་
འབྲེལ་དང་རོགས་རམ་འབད་དགོཔ་ཨིན་ གཞན་མ་རུང་པའི་རིགས་ཆང་འཐུང་དང་ ཤོ་དང་ཏ་སེ་རྩེད་
ནི་དང་འཐབ་འཛིང་ལ་སོགས་པའི་སོད་ངན་སྤང་དགོཔ་མ་ཚད་ སྨན་ངོས་འཛིན་ལེགས་ཤོམ་འབད་
ཚུགས་ནི་གི་དོན་ལུ་འགྲོ་འགྲུལ་གྱི་སྐབས་རང་སོ་ཁ་ཐརོ་མིན་པར་ སོླབ་དཔནོ་གང་ཡོད་ཀྱི་སྡེ་ཚན་དང་
ཅིག་ཁར་འགྱོ་དགོཔ་ཨིན་ དེ་མ་ཚད་ལས་རིམ་ནང་བཀོད་དེ་ཡོད་པའི་ས་ཁུལ་ལས་བརྒལ་ཏེ་འགྲོ་
འགྲུལ་འབད་ནི་དང་ ལག་པར་དུ་འབྲུག་གི་ས་མཚམས་ལས་བརྒལ་ཏེ་འགྲོ་འགྲུལ་འབད་བ་ཅིན་ལོག་སྟེ་་
གསོ་རིག་སོླབ་ཚོགས་ནང་ལོད་ཞིམ་ལས་ཉེས་ཚབས་ཆེ་ཆུང་དང་བསྟུན་སོླབ་ཚོགས་ཀྱི་ཉེས་འགལ་ལམ་
ལུགས་ལྟར་དུ་སྨིན་དགོ། 
 

༢.༡༤ བཟའ་འཐུང་དང་ཉལ་ཆས་ལ་སགོས་པའི་མཁོ་སྒྲུབ། 
འགོ་འདྲེན་པ་ཚུ་གིས་ཉལ་ཁང་གི་དོན་ལུ་སྤུས་ཚད་དང་ལྡན་པའི་གུར་གྲ་སྒྲིག་རྐྱབ་དགོཔ་དང་ བཟའ་
འཐུང་གི་དོན་ལུ་གཉེར་ཚང་ཚུ་རྩིས་ཕྲ་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་བཏོན་ཏེ་འབག་དགོ་པའི་ཁར་ ཅ་ཆས་ཚུ་ཡང་རྩིས་
བརྐྱབས་ཏེ་ལངསམ་སྦེ་འབག་དགོ།  
 

༢.༡༥ གྱོན་ཆས་ཀྱི་མཁོ་སྒྲུབ།  
གྱོན་ཆས་དང་ ཆར་ཁེབས་ རླན་གཤེར་བཀག་པའི་ལམ་ཚུ་རང་གི་བྱ་སབས་ག་བདེཝ་གྲ་སྒྲིག་རྐྱབ་
འབག་དགོ། 
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༢.༡༦ གཟུགས་ཁམས་འཕྲདོ་བསྟེན་གྱི་དནོ་ལུ་མཁོ་སྒྲུབ། 
ཕྱི་སྨན་དང་ནང་སྨན་གང་རུང་གི་ཐོག་ལས་ ཁྲག་ཤེད་གཅོག་པའི་སྨན་དང་ རླུང་ཁ་གནནོ་པའི་སྨན་ ཕོ་ 
སྨན་གྱི་རིགས་ཚུ་གྲ་སྒྲིག་བརྐྱབས་ཏེ་འབག་དགོ། གོང་གི་དོན་ཚན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ལག་ལེན་འཐབ་དགོཔ་
མ་ཚད་དེ་ནང་མ་ཚང་པའི་གནད་དོན་རེ་ཡོད་རུང་རང་སོ་སོ་གིས་འབག་དགོ། 
 

༢.༡༧ བཅུད་བསྡུས། 
གོང་གི་གནད་དྟོན་ཚུ་ཚུལ་བཞིན་དུ་ལག་ལེན་འཐབ་ཐྟོག་ལས་སྟོབ་སྟོང་པ་ཚུ་གི་རྒྱུད་ལུ་སྨན་ངོས་འཛིན་
གྱི་ཤེས་ཡྟོན་གང་དྲག་སྤེལ་ཏེ་ནད་གཞི་དང་སྨན་ངོ་མ་འཛྟོལ་བར་ནད་པའི་ཞབས་ཏྟོག་ཞུ་ཚུགས་པའི་
དམིགས་གཏད་སྐྱེད་དགོ། 
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ཟུར་སྦྲགས། 
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གེ་སར་རྒྱལ་པྟོ་གསྟོ་རིག་གཙུག་ལག་སྟོབ་སྡེ། 

ནང་པའི་གསྟོ་བ་རིག་པའི་སྟོབ་ཚྟོགས། 

སྟོང་འགྲེམས་སྐུགས་ཤྟོག། དུས་ཡུན་སྐར་མ་ ༢༥། 

 
ཨང་ མིང་གསལ་ དུས་ཡུན་ 

ཆུ་ཚྟོད། 
བརྗོད་སྒྲ།  
༢྾༣=༦ 

དུས་ཡུན། 
༢྾༣=༦ 

བཀྲམ་ཐངས། 
༥+༥+༨=༡༨ 

བསྟོམས།  
༣༠ 

དྲན་གསྟོ། 

༡        
༢        
༣        
༤        
༥        
༦        
༧        
༨        
༩        
༡༠        
༡༡        
 

 

ཆོས་རྒྱུགས་ལེན་མིའི་མཚན་…………………….རྟགས………………། 
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ནང་པའི་གསྟོ་བ་རིག་པའི་སྟོབ་ཚྟོགས། 
དྲུང་འཚྟོ་ལོ་རིམ་.....................སྟོབ་དུས་................པའི་ལག་ལེན་འབྲི་རྒྱུགས།  

 
སོླབ་སོང་པའི་རིམ་ཨང་.......................................................................ཆོས་ཚན…………………………………………  
སྐུགས་ཐྟོབ་ཚད་༢༠ །    
ངེས་ཐྟོབ་༡༠།      སྤྱི་ཚེས་………………………………… 

༉ ནད་གཞིའི་རྟགས་………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

༡. ནད་གཞི་ ( ༥ ) ……………………………………………………………………………………………… 
༢. སྨན་བཅོས་ ( ༥ )……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
༣. དཔྱད་བཅོས་ ( ༥ )…………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
༤. ཟས་སོད་སྤང་བླང་( ༥ )……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
བཀྲིས་བདེ་ལེགས། 
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ནང༌པའི༌གསྟོ༌རིག༌སྟོབ༌ཚྟོགས། 
ལག་ལེན་དངོས་བསར་སྙན་ཞུ་འབྲི་ཤོག། 

 

༉ སློབ་སོང་པ་ཚུ་སློབ་དུས་ཀྱི་དགོས་མཁོ་དང་འཁྲིལ་སྨན་ཁང་དང་འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་ཚུ་ནང་ལག་ལེན་དངོས་
བསར་སོང་བརྡར་འབད་བཞིནམ་ལས་མཇུག་བསྡུ་བའི་སྐབས་ གདོང་ལེན་དང་ མ་འོངས་ལེགས་བསྒྱུར་གྱི་དོན་ལུ་གཤམ་

གསལ་གྱི་འབྲེལ་ཡོད་རེའུ་མིག་ནང་བསམ་དཔྱད་དང་སྙན་ཞུ་ཚུལ་བཞིན་དུ་བཀང་དགོ། 
སློབ་སོང་པའི་མིང་.......................................................................................................... ..སླབོ་སོང་....................................... 
ལོ་རིམ་.........................སློབ་དུས་.........................། 
 

༡  
ཞི་བྱེད་སྨན་གྱི་
ལག་ལེན། 

(……/……/……) 

གདོང་ལེན།  
 

བསམ་ལན།  
 

༢ 
བརྟག་དཔྱད་ཁང་། 
(……/……/……) 

གདོང་ལེན།  
 

བསམ་ལན།  
 

༤ 
ཆུ་བརྟག་ཁང་། 
(……/……/……) 

གདོང་ལེན།  
 

བསམ་ལན།  
 

༥ 
སོང་བྱེད་ལས་

ཁང་། 
(……/……/……) 

གདོང་ལེན།  
 

བསམ་ལན།  
 

༦ གཏར་དཔྱད་ཁང་། གདོང་ལེན།  
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(……/……/……)  

བསམ་ལན། 
 
 
 

༧ 
བསྲེག་རིགས། 
(……/……/……) 

གདོང་ལེན།  
 

བསམ་ལན།  
 

༨ 
ཚུགས་རིགས། 
(……/……/……) 

གདོང་ལེན།  
 

བསམ་ལན།  
 

༩ 
འཇམ་དཔྱད། 
དུགས་ལུམས། 
(……/……/……) 

གདོང་ལེན།  
 

བསམ་ལན།  
 

༡༠ 
བྱུག་པ། 

(……/……/……) 

གདོང་ལེན།  
 

བསམ་ལན།  
 

 
གོང་གི་འབྲི་ནང་མ་ཤོང་པ་ཅིན་ ཤོག་ལེབ་སོ་སོ་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་འབྲི་དགོ། 
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ནང༌པའི༌གསྟོ༌རིག༌སྟོབ༌ཚྟོགས། 
ཕྱིར་བསྐྱོད་ལག་ལེན་སོང་བརྡར་སྙན་ཞུ་འབྲི་ཤོག།  

 

༉ སློབ་སོང་པ་ཚུ་སློབ་དུས་ཀྱི་དགོས་མཁོ་དང་འཁྲིལ་རྫོང་ཁག་སྨན་ཁང་ནང་ཕྱིར་བསྐྱོད་ལག་ལེན་སོང་བརྡར་འབད་
བཞིནམ་ལས་མཇུག་བསྡུ་བའི་སྐབས་ གདོང་ལེན་དང་ མ་འོངས་ལེགས་བསྒྱུར་གྱི་དོན་ལུ་གཤམ་གསལ་གྱི་འབྲེལ་ཡོད་རེའུ་

མིག་ནང་བསམ་དཔྱད་དང་སྙན་ཞུ་ཚུལ་བཞིན་དུ་བཀང་དགོ། 
སློབ་སོང་པའི་མིང་............................................................................................................སླབོ་སོང་....................................... 
ལོ་རིམ་.........................སློབ་དུས་.........................། 
 

༡ 

བརྟག་དཔྱད་
ཁང་། 
 

གདོང་ལེན། 
 
 
 

བསམ་ལན། 
 
 
 

༢ 

ཆུ་བརྟག་ཁང་། 
 

གདོང་ལེན། 
 
 
 

བསམ་ལན། 
 
 
 

༣ 
གཏར་དཔྱད་
ཁང་། 
 

གདོང་ལེན། 
 
 
 

བསམ་ལན།  
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༤ 

བསྲེག་རིགས། 
 

གདོང་ལེན།  
 
 

བསམ་ལན།  
 
 

༥ 

འཇམ་དཔྱད། 
དུགས་ལུམས། 

 

གདོང་ལེན།  
 
 

བསམ་ལན།  
 
 

 
གོང་གི་འབྲི་ནང་མ་ཤོང་པ་ཅིན་ ཤོག་ལེབ་སོ་སོ་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་འབྲི་དགོ། 
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ནང༌པའི༌གསྟོ༌རིག༌སྟོབ༌ཚྟོགས། 
སྔོ་ཁྲོག་སྨན་དང་ཚ་ཆུ་སྨན་ཆུའི་ཕྱིར་བསྐྱོད་སོང་བརྡར་སྙན་ཞུ་འབྲི་ཤོག། 

 

༉ སློབ་སོང་པ་ཚུ་སློབ་དུས་ཀྱི་དགོས་མཁོ་དང་འཁྲིལ་སྔོ་སྨན་དང་ཁྲོག་སྨན། ཚ་ཆུ་སྨན་ཆུའི་ཕྱིར་བསྐྱོད་སོང་བརྡར་
འབད་བཞིནམ་ལས་མཇུག་བསྡུ་བའི་སྐབས་གདོང་ལེན་དང་མ་འོངས་ལེགས་བསྒྱུར་གྱི་དོན་ལུ་གཤམ་གསལ་གྱི་འབྲེལ་ཡོད་

རེའུ་མིག་ནང་བསམ་དཔྱད་དང་སྙན་ཞུ་ཚུལ་བཞིན་དུ་བཀང་དགོ། 
སློབ་སོང་པའི་མིང་.......................................................................................................... ..སླབོ་སོང་....................................... 
ལོ་རིམ་.........................སློབ་དུས་.........................། 
 

༡ ཚ་ཆུ་སྨན་ཆུའི་
ཕྱིར་བསྐྱོད་སོང་
བརྡར། 

གདོང་ལེན།  
 

བསམ་ལན།  
 

༢ སྔོ་སྨན་ངོས་
འཛིན་ཕྱིར་
བསྐྱོད་སོང་
བརྡར། 

གདོང་ལེན།  
 

བསམ་ལན།  
 

༣ 
ཁྲོག་སྨན་ངོས་
འཛིན་ཕྱིར་
བསྐྱོད་སོང་
བརྡར། 

གདོང་ལེན།  
 

བསམ་ལན། 
 
 
 

 
གོང་གི་འབྲི་ནང་མ་ཤོང་པ་ཅིན་ ཤོག་ལེབ་སོ་སོ་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་འབྲི་དགོ། 
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ནང༌པའི༌གསྟོ༌རིག༌སྟོབ༌ཚྟོགས། 
སྨན་ངོས་འཛིན་དབྱེ་ཞིབ་འབྲི་ཤོག། (ཕྱིར་བསྐྱོད་སོང་བརྡར།) 

 

༉ སློབ་སོང་པ་ཚུ་སློབ་དུས་ཀྱི་དགོས་མཁོ་དང་འཁྲིལ་སྔོ་སྨན་དང་ཁྲོག་སྨན་ངོས་འཛིན་གྱི་དོན་ལུ་ཕྱིར་བསྐྱོད་འབད་དེ་
སོང་བརྡར་འབད་ཚར་བཞིནམ་ལས་ མཐའ་དཔྱད་དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་དོན་ལུ་ གཤམ་གསལ་གྱི་རེའུ་མིག་ལྟར་བཀང་དགོ།  
སློབ་སོང་པའི་མིང་......................................................................................ལོ་རིམ་.....................སློབ་དུས་..................................... 

སྤྱི་ཚེས་........................................། 
ཨང་། སྨན་མིང་། ( ༠.༥ ) རོ། ( ༠.༥ ) སྐུགས། དྲན་གསོ། 
༡     
༢     
༣     
༤     
༥     
༦     
༧     
༨     
༩     
༡༠     
༡༡     
༡༢     
༡༣     
༡༤     
༡༥     
༡༦     
༡༧     
༡༨     
༡༩     
༢༠     
 སྐུགས་བསམོས།   
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ནང༌པའི༌གསྟོ༌རིག༌སྟོབ༌ཚྟོགས། 
ཚ་ཆུ་སྨན་ཆུ་ངོས་འཛིན་དབྱེ་ཞིབ་འབྲི་ཤོག། (ཕྱིར་བསྐྱོད་སོང་བརྡར།) 

 

༉ སོླབ་སོང་པ་ཚུ་སོླབ་དུས་ཀྱི་དགོས་མཁོ་དང་འཁྲིལ་ཚ་ཆུ་དང་སྨན་ཆུ་གི་དོན་ལུ་ཕྱིར་བསྐྱོད་
འབད་དེ་སོང་བརྡར་འབད་ཚར་བཞིནམ་ལས་ མཐའ་དཔྱད་དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་དནོ་ལུ་ གཤམ་གསལ་གྱི་རེའུ་

མིག་ལྟར་བཀང་དགོ། 
སློབ་སོང་པའི་མིང་.......................................................................................................... ..སླབོ་སོང་....................................... 
ལོ་རིམ་.........................སློབ་དུས་.........................། 

༡ ཚ་ཆུ། 
ཨང་། རྫིང་

ཨང་། 
རྫས། 

( ༠.༥ ) 
དྲི། 
(༠.༥) 

མདགོ 
(༠.༥) 

ར།ོ 
( ༠.༥ ) 

གར་སླ། 
( ༠.༥ 
) 

ནུས་པ། 
(༠.༥) 

སྐུག
ས། 

         
         
         
         

 

༢ སྨན་ཆུ། 
ཨང་། སྨན་ཆུའི་མིང་། ཕྱགོས། 

(༠.༥) 
དྲི། 
(༠.༥) 

ར།ོ 
(༠.༥) 

ཉ་ལྕིབས། 
(༠.༥) 

ཁ་དགོ 
(༠.༥) 

ནུས་པ། 
(༠.༥) 

སྐུགས། 

         
         
         
         
         

བཀྲིས་བདེ་ལེགས། 


