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འབྲུག་ག་ཡིག་བསྐུར་རྣམ་གཞག 
 ༢༠༡༤  

 

 

 

 

 

 

 

 

དཔལ་ལྡན་འབྲུག་གཞུང་། 
རྫོང་ཁ་གྫོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས། 
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པར་དབང་།     © ༢༠༡༤ རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚྫོགས། 
 

༡ ལམ་སྫོན་བཀྫོད་ཁྱབ།    དྲུང་ཆེན་དྲགྫོས་ཤེས་རབ་རྒྱལ་མཚོན། རྫོང་ཁ་གྫོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས། 
༢ ལམ་སྫོན་དང་འབྲི་རྫོམ་འགྫོ་འཛིན།   དྲགྫོས་སངས་རྒྱས་རྫོ་རྗེ།   རྫོང་ཁ་གྫོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས། 
༣ འབྲི༌རྫོམ༌ཚོགས༌ཆུང༌འཐུས་མ།  སྫོབ་ཡིྫོན་ཏན་ཕུན་ཚོགས།  འབྲུག་རྒྱལ་བཞ་པའ་ཡིག་ཚོང་། 
༤   ”           ”  སྫོབ་དཔལ་འབྫོར།   རྒྱལ་གཞུང་ཞ་གཡིྫོག་ལྷན་ཚོགས། 
༥   ”           ”  དྲང་རབ་རག་འཛིན་དབང་འདུས།  ཆེ་མཐྫོའ་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས། 
༦  ”           ”  ཀུན་བཟང་ཕྲིན་ལས།  ཀ་ཨེམ་ཀྲི།  
༧  ”           ”  ཕེན་བད་ལགས་བཤེད་དབང་ཕྱུག སྫོལ་འཛིན་ལས་ཁུངས།   
༨  ”           ”  སྫོབ་དབང་ཕྱུག་རྣམ་རྒྱལ།  རྒྱལ་གཞུང་འཛིན་སྫོང་སྫོབ་སྡེ། 
༩  ”           ”  སྫོབ་བསན་འཛིན་རྫོ་རྗེ།ཤེས་རག་ཆེྫོས་ཚོན་ར་གཞུང་དང་རྒྱབ་སྫོར་སྡེ་ཚོན། 
༡༠  ”           ”  སྫོབ་བྫོ་གྫོས་རྒྱལ་མཚོན།  རྒྱལ་ཡིྫོངས་ཚོགས་འདུའ་ལྷན་ཁག་ཡིག་ཚོང་།  
༡༡  ”           ”  ཨེམ་ངག་དབང་དཔལ་མྫོ།  ནང་སད་དང་སྫོལ་འཛིན་ལྷན་ཁག   
༡༢  ”           ”  སྫོབ་ཆེྫོས་སད་དྫོན་གྲུབ།  ཀུན་གསལ་རང་སྫོང་ལས་འཛིན། 
༡༣  ”           ”  དག་བཤེས་བསན་འཛིན་དབང་ཕྱུག རྫོང་ཁ་གྫོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས། 
༡༤ ཞབ་འཚོལ་དང་རྫོམ་སྒྲིག་འགྫོ་འདྲན་པ།  རྟ་མགན་རྫོ་རྗེ།   རྫོང་ཁ་གྫོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས། 
༡༥ འགྫོ་འདྲན་མཉམ་རྫོགསཔ།  བསན་འཛིན་རྫོ་རྗེ།  རྫོང་ཁ་གྫོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས།   
ཞུན་དག རྫོང་ཁ་མཁས་མཆེྫོག་ དྲགྫོས་སངས་རྒྱས་རྫོ་རྗེ། ཞབ་འཚོལ་འགྫོ་དཔྫོན་ དག་བཤེས་བསན་འཛིན་དབང་ཕྱུག 

སྐད་ཡིག་གྫོང་འཕེལ་འགྫོ་དཔྫོན་གཙོ་འཛིན་འྫོགམ་ དབང་ཕྱུག་རག་འཛིན།ལས་རམ་འགྫོ་འཛིན་རྟ་མགན་རྫོ་རྗེ། 
གྫོག་རག    ལས་རམ་འགྫོ་འཛིན་ རྟ་མགན་རྫོ་རྗེ་དང་  ལྟ་རྟྫོག་གཙོ་འཛིན་འྫོགམ་ བསན་འཛིན་རྫོ་རྗེ།       
བཀྫོད་རས།   བར་དྫོན་བརྒྱུད་འབྲིལ་དང་འཕྲུལ་རག་འགྫོ་དཔྫོན། བསན་འཛིན་རྣམ་རྒྱལ།        
དཔ་སྐྲུན། རྫོང་ཁ་གྫོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས།  འགམས་སྒྲིྫོམ་ཨེང་ ༡༢༢ བརྒྱུད་འཕྲིན་ཨེང་ ༣༢༢༦༦༣ ཐམ་ཕུག 
རྒྱལ་སྤྱིའི་དབ་ཨེང་།   9789993615224 
པར་བཏབ་ས།  སྤུན་གཉས་མཐུན་འབྲིལ་དཔ་སྐྲུན་དང་པར་སྐྲུན་ཁང་། 
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ཆེད་བརྗོད། 
 
༉ ད་རས་རྫོང་ཁ་གྫོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ འབྲུག་ག་ཡིག་བསྐུར་རྣམ་གཞག་དཔ་དབ་འད་ མཐའ་དཔྱད་
བསྒྲུབས་ཏ་ དཔ་སྐྲུན་འབད་ཚུགས་མ་འད་ འབྲུག་གཞུང་ག་ཁ་ཐུག་ལས་རང་ལུགས་ཀྱི་ ཡིག་འགྲུལ་ལམ་ལུགས་གསལ་སྫོན་
འབད་ཚུགསཔ་མ་ཚོད་ རྫོང་ཁའ་རྫོམ་རག་གྫོང་འཕེལ་གྱི་དམགས་དྫོན་ཅིག་ཡིང་གྲུབ་ཚུགསཔ་ཨེན་མས། ད་མ་ཚོད་ རྫོང་ཁ་
ལག་ལན་འཐབ་མ་ཚུ་ལུ་ རྒྱབ་སྫོར་གྱི་མཐུན་རྐྱེན་ཅིག་ཡིང་གྲུབ་ཚུགསཔ་ལས་ ངལ་རངས་ཀྱི་སྫོ་བ་སྫོམ་ས་ར་བྱུང་ཡི། 
 

འབྲུག་ག་ཡིག་བསྐུར་རྣམ་གཞག་འད་ནང་ རང་ལུགས་སྔར་སྫོལ་བཟང་པྫོའ་ལམ་སྫོལ་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ དང་དུས་
ཀྱི་གནས་སངས་དང་བསྟུན་པའ་ ཡིག་བསྐུར་ལག་ལན་འཐབ་ཚུལ་གྱི་ལམ་ལུགས་ འྫོས་འབབ་ཡིྫོད་མ་ཚུ་བཙུགས་ཏ་ ལག་
ལན་འཐབ་ངྫོ་བད་ཏྫོག་ཏྫོ་ས་བཟྫོ་ས་ཡིྫོད། འད་གས་ རྒྱལ་ཡིྫོངས་ནང་ ཡིག་འགྲུལ་ལམ་ལུགས་གཅིག་མཚུངས་ལག་ལན་འཐབ་
ན་ལུ་ ལམ་སྫོན་གྱི་ཕེན་ཐབས་འབྱུང་ཚུགསཔ་མ་ཚོད་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ལམ་སྫོལ་ཉམས་སྲུང་ལུ་ཡིང་ ཕེན་པའ་ཞབས་ཏྫོག་སྫོམ་
ཅིག་ཨེན་མས། 
 

དཔ་དབ་འད་ རྫོང་ཁ་གྫོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ ལས་རམ་དང་དར་ཁྱབ་སྡེ་ཚོན་གྱིས་འགྫོ་འདྲན་ཐྫོག་ རྫོང་ཁ་མཁས་
མཆེྫོག་དྲགྫོས་སངས་རྒྱས་རྫོ་རྗེས་གཙོས་པའ་ རྫོམ་སྒྲིག་ཚོགས་ཆུང་འཐུས་མ་ལྷན་རྒྱས་ཀྱི་ཤེས་ཡིྫོན་དང་ཉམས་མྫོང་ འབད་
བརྫོན་གསུམ་གྱི་གྲུབ་འབྲིས་ཨེན་མ་འད་ལུ་ རྫོང་ཁ་གྫོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ གཟངས་བསྫོད་དང་བཅིས་པའ་ 
བཀའ་དྲན་དགའ་ཚོར་དང་གཅིག་ཁར་ དཔ་དབ་ལག་ལན་འཐབ་མ་ཡིྫོངས་ལུ་ ལགས་སྫོན་གྱི་བཀྲི་ཤེས་བད་ལགས་ཡིྫོད། 

 
 
 

         ཤེས་རབ་རྒྱལ་མཚོན། 
            དྲུང་ཆེན། 
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སྔོན་བརྗོད། 
 

༄༅།  །ༀ་སྭས། བསྐལ་མང་གྫོང་ནས་མངྫོན་པར་བང་ཆུབ་ཀྱིང་། །ལྔ་བདྫོའ་འགྫོ་ལ་བར་བའ་ཐུགས་བསད་
ཀྱིས། །བཅུ་གཉས་མཛིད་པས་འགྫོ་དྫོན་ཡིྫོངས་རྫོགས་པའ། །སྫོན་མཆེྫོག་ཤཱཀྱིའ་རྒྱལ་པྫོར་གུས་ཕྱག་འཚོལ། །གང་ག་ལུང་
བསན་འཁྲུལ་མད་དགྫོངས་དྫོན་བཞན། །བད་ལྡན་ཞང་མགྫོན་ཐུགས་ཀའ་ས་བྫོན་ལས། །རང་འཁྲུངས་གསང་སྔགས་བསན་
པའ་བདག་པྫོ་མཆེྫོག །པདྨ་ཀཱ་རའ་ཞབས་པད་སྤྱི་བྫོས་བསྙེན། །འཇིག་རྟན་དབང་ཕྱུག་གང་འདུལ་སྤྲུལ་པའ་སྐུ། །ཞང་འདའི་
ལྷག་པའ་ལྷ་རུ་ཡིྫོངས་ཤེར་བ། །མཐུ་ཆེན་བདུད་འཇིྫོམས་རྫོ་རྗེའི་བཀའ་དྲན་ན། །བང་ཆུབ་སྙེང་པྫོའ་བར་དུ་སྙེང་ནས་
དྲན། །འད་ན་མཐའ་མད་རྣམ་པར་རྟྫོག་པའ་རྒྱུན། །རྣམ་མང་རྗེྫོད་བད་ཚོག་ག་འབབ་སྫོ་ནས། །ཀུན་ཡིད་འཇིྫོ་བའ་སྔྫོན་མད་ཆུ་
གཏར་ཆེ། །འབྲུག་ག་ཡིག་བསྐུར་རྣམ་གཞག་འད་ན་སྫོ། ། 
 

ད་ཡིང་། དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའ་རྒྱལ་ཁབ་འད་ དང་ཕུ་ལྫོ་ངྫོ་སྫོང་ཕྲིག་ལ་ཤེ་ག་སྔྫོན་གྫོང་ལས་ར་ རྒྱལ་ཁབ་གཞན་གྱི་
མངའ་འྫོག་ལུ་ཉནམ་གཅིག་ཡིང་ཚུད་མ་མྫོང་བའ་ རང་དབང་རང་བཙོན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ཨེན། ད་འབདཝ་ལས་ ད་དང་བསྟུན་
པའ་བར་དྫོན་སྫོད་ལན་གྱི་ ཡིག་འགྲུལ་ལམ་ལུགས་ཡིང་ མ་འདྲཝ་མང་རབས་ཅིག་དར་ཁྱབ་བྱུང་ས་འདུག། ལྷག་པར་དུ་ དུས་
རབས་ ༡༧ པ་ལས་ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པ་རན་པྫོ་ཆེ་ ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་གྱིས་ ཆེྫོས་སད་གཉས་ལྡན་གྱི་གཞུང་
དབུ་བརྙེས་ཏ་ རྒྱལ་ཁབ་གཞན་དང་མ་འདྲ་བའ་ཁྱད་ཆེྫོས་ཀྱི་ངྫོ་རྟགས་ མང་རབས་ཅིག་གཞ་བཙུགས་མཛིད་གནང་ས་ཡིྫོདཔ་
ཨེན། ད་ཚུ་ག་གལ་ལས་ཡིག་འགྲུལ་གྱི་ལམ་ལུགས་ལུ་ཡིང་ ཞུ་ཡིག་ གཏང་ཡིག་ བཀའ་ཤེྫོག་ལ་སྫོགས་པའ་འབྲི་ཐངས་ 
ཀྱི་ རྣམ་བཤེད་བརམས་ཏ་གནང་མ་འད་ལུ་ ཡིག་བསྐུར་རྣམ་གཞག་ཟར་བའ་ཐ་སྙེད་དར་ཁྱབ་བྱུང་ས་ཡིྫོད།   
 

ད་ག་ཤུལ་ལས་ མ་དབང་ས་ཡི་ཚོངས་པ་ ༧ གྫོང་ས་ཨེྫོ་རྒྱན་དབང་ཕྱུག་མཆེྫོག་གས་ འབྲུག་རྒྱལ་བརྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་
ཁབ་དབུ་བརྙེས་ཞནམ་ལས་ཚུར་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་བཙོན་ཐབས་ མ་སར་གྱི་སད་སྡུག་ ཆེྫོས་སད་ཀྱི་དཔལ་ཡིྫོན་ཡིར་རྒྱས་ཚུ་ མག་
འཕྲུལ་བཟུམ་མའ་ གྫོང་འཕེལ་ཡིར་དྲག་སྫོང་ས་ཡིྫོད་མ་འད་ འབྲུག་ག་མ་མང་ལུ་ ཁ་རྗེ་དང་སྐལ་བ་ག་ན་བ་བཟང་བའ་གཞ་
ཅིག་ཨེན་མས། ད་ལས་ཚུར་ རྒྱལ་ཁབ་གྫོང་འཕེལ་གྱི་འགྱུར་བ་དང་བསྟུན་ཏ་ ཡིག་འགྲུལ་གྱི་མཛིད་སྫོ་ཚུ་ཡིང་ རྒྱ་ཆེ་བར་ལག་
ལན་འཐབ་དགྫོཔ་ཐྫོནམ་ལས་བརྟན་ སྔར་སྫོལ་ལམ་ལུགས་དང་ དང་རབས་ལམ་ལུགས་ཟུང་འབྲིལ་གྱི་ ལག་ལན་འཐབ་སྫོལ་ཚུ་ 
ཡིང་ རམ་པ་བཞན་དུ་དར་ཁྱབ་བྱུང་ཡིྫོདཔ་ཨེན།  
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ད་རས་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ ཐུགས་བསད་དང་མཛིད་བ་འགན་ཟླ་དང་བྲིལ་བའ་ འབྲུག་བརྒྱུད་འཛིན་གྱི་རྒྱལ་རབས་

བཞ་པ་ མ་དབང་མངའ་བདག་ དཔལ་འཇིགས་མད་སེངྒེ་དབང་ཕྱུག་མཆེྫོག་དང་ རྒྱལ་རབས་ལྔ་པ་ མ་དབང་འཇིགས་མད་ག་
སར་རྣམ་རྒྱལ་དབང་ཕྱུག་ ཡིབ་སས་རྣམ་གཉས་ཀྱིས་ མ་འྫོངས་པའ་རྒྱལ་ཁབ་དང་མ་མང་ག་མཐའ་དྫོན་ལུ་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ 
དམངས་གཙོའི་རང་ལུགས་ གསར་བཙུགས་གནང་ཞནམ་ལས་ ར་ཁྲིམས་ཆེན་མྫོ་ཆེ་འཇིྫོག་གྲུབ་ཡིྫོད་མ་དང་བསྟུན་ཏ་ ཡིག་
བསྐུར་གྱི་རྣམ་གཞག་ཚུ་ལུ་ཡིང་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སད་བྱུས་གཞ་ར་དང་འཁྲིལ་ཏ་ ལགས་སྒྱུར་གནང་དགྫོཔ་ར་ཡིང་ཐྫོན་ཏ་ཡིྫོད། ད་
ཚུ་ག་ནང་ལུ་ཡིང་ གཙོ་བྫོ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རང་དབང་རང་གས་བཟུང་ས་ སྡེྫོད་དགྫོ་པ་ཅིན་ གཞན་དང་མ་འདྲ་བའ་རང་ག་རྒྱལ་ཁབ་
ཀྱི་ངྫོ་རྟགས་དང་ ཁྱད་ཆེྫོས་ཀྱི་ལམ་སྫོལ་བཟང་པྫོ་ཚུ་ རང་ག་གཅིས་པའ་སྫོག་ལས་ཡིང་ལྷག་ས་ བདག་འཛིན་འཐབ་ན་འད་ ག་
ན་བ་གལ་ཆེེཝ་ཨེན་པའ་གཞ་ར་ཚུ་ ནན་བསར་གཙོ་བྫོར་བཏྫོན་གནང་ས་ཡིྫོད། 
 

ད་འབདཝ་ལས་བརྟན་ ད་རས་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའ་ལམ་ལུགས་སྫོལ་ སྒྲིག་ལམ་ཆེྫོས་གསུམ་གྱི་རྣམ་གཞག་ ཟབ་
ཅིང་རྒྱ་ཆེ་བ་མང་རབས་ཅིག་ཡིྫོད་པའ་ནང་ལས་ ང་བཅིས་རའ་ཡིག་བསྐུར་རྣམ་གཞག་འད་ལུ་ ལག་ལན་འཐབ་ངྫོ་བད་བའ་ དང་
རབས་རྣམ་གཞག་གས་ཟུར་བརྒྱན་ཏ་ འབྲུག་ག་ཡིག་བསྐུར་རྣམ་གཞག་ལའུ་བདུན་མའ་བདག་ཉད་ཅིན་ལུ་ གཏན་འབབས་
མཛིད་གནང་ཡི། ད་ག་དྫོན་ལུ་ མ་དབང་མངའ་བདག་རྒྱལ་པྫོའ་ཡིག་ཚོང་ལས་འགྫོ་བཙུགས་ཏ་ རྒྱལ་ཡིྫོངས་ཚོགས་འདུའ་ལྷན་
ཁག་ཡིག་ཚོང་ རྒྱལ་གཞུང་ཞ་གཡིྫོག་ལྷན་ཚོགས་ ཤེས་རག་ལྷན་ཁག་ ཆེ་མཐྫོའ་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་ ལམ་སྫོལ་དང་ནང་སད་
ལྷན་ཁག་ རྒྱལ་གཞུང་འཛིན་སྫོང་སྫོབ་སྡེ་ བར་བརྒྱུད་ལས་སྡེ་ཚུ་དང་ སར་སྡེ་ཚུན་ཚོད་ཀྱི་སྐུ་ཚོབ་མཁས་དབང་ཚུ་ག་མཚོན་ཐྫོ་ 
གྫོང་ལུ་འཁྫོད་ད་ཡིྫོད་མ་ཚུ་ སྤྱི་ལྫོ་ ༢༠༡༠ ལུ་ས་གནས་ཕུན་ཚོགས་གང་ལུ་གཞ་བཀྫོད་ཀྱི་ཟན་བྲིས་ སྤྱི་ལྫོ་ ༢༠༡༡ ལུ་ ས་
གནས་སྤ་རྫོ་ལུ་ རྫོམ་སྒྲིག་དང་ད་ག་ཤུལ་ལས་ ཡིག་ཚོང་ནང་ལས་རམ་སྡེ་ཚོན་གྱིས་སྔྫོན་འགྫོའ་ཞུན་དག་ཐྫོག་ལས་ ཡིག་
བསྐུར་རྣམ་གཞག་འད་བཟྫོ་གནང་ཡི།  
 

ད་ཡིང་ གཞ་ངྫོ་མ་འད་ ཧེ་མ་ག་སྔྫོན་བྫོན་རྒྱལ་བ་གྫོང་མ་ཚུ་དང་ ལྷག་པར་དུ་ རྒྱལཔྫོ་རམ་བྫོན་ཚུ་ག་སྐུ་ཐྫོག་ལུ་ 
གཞུང་ག་ཡིག་ཚོང་ནང་ ཡི་གུ་བྲི་ན་ག་ལམ་ལུགས་ག་ད་ས་ཡིྫོདཔ་ཨེན་ན་ ད་ག་ལམ་སྫོལ་ལུ་གཞ་བཟུང་ ད་རས་ནངས་པ་ 
རྒྱལ་ཁབ་ཡིར་རྒྱས་ཀྱི་འགྱུར་བ་དང་བསྟུན་པའ་ལམ་ལུགས་ འྫོས་འབྲིལ་ཡིྫོད་མ་ཚུ་གས་ ཁ་བསྐངས་ཏ་བཟྫོ་བཟྫོཝ་ཨེན། ད་ས་
བཟྫོ་དགྫོ་མ་འད་ཡིང་ ལགས་བཤེད་ལས། ལུགས་ངན་ཕེ་མས་བསན་ཀྱིང་སྤྫོངས། །ལུགས་བཟང་དག་ལ་ཡིྫོད་ཀྱིང་
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ལན། །ཟར་གསུངས་ཡིྫོད་དྫོ་བཟུམ་ འཛིམ་གང་སྤྱི་འགྫོས་དང་མཐུན་པའ་ སྫོལ་བཟང་གས་ཟུར་བརྒྱན་ཏ་བཟྫོ་མ་འད་ སྐད་
ཡིག་གྫོང་འཕེལ་གྱི་ཆེ་རྐྱེན་ མད་ཐབས་མདཔ་ཅིག་ཨེནམ་མ་ཚོད་ སྤྱི་སྫོལ་དང་མཐུན་པའ་ལམ་ལུགས་འད་ལུ་བརྟན་ཏ་ སྔར་
ལས་ལྷག་པའ་བརྗེྫོད་དྫོན་ ཧེ་གྫོ་ཚུགས་པའ་ཆེ་རྐྱེན་དང་ ལག་ལན་འཐབ་ངྫོ་བད་ཁྱད་ཚུ་ལུ་ ཕེན་ཐབས་ལྷག་པར་དུ་འབྱུང་
ཚུགས་པའ་དྫོན་ལུ་ཨེན།   
 

གྲུབ་འབྲིས་ད་ཅིག་བྱུང་ཚུགས་མ་འད་ དང་པ་ རྫོང་ཁ་གྫོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ དྲུང་ཆེན་དྲགྫོས་ཤེས་རབ་རྒྱལ་
མཚོན་མཆེྫོག་གས་མཁྱན་རྒྱ་ཆེ་བའ་ལམ་སྫོན་དང་ གཉས་པ་ལུ་ གྫོང་གསལ་མཁས་མཆེྫོག་འཐུས་མ་ཚུ་ག་ལྷག་བསམ་བཟང་
པྫོའ་ མཉམ་འབྲིལ་ཟབ་མྫོ་ལུ་བརྟན་ཏ་ཨེནམ་མ་ཚོད་ ལྷག་པར་དུ་ གཞ་བཀྫོད་ཀྱི་ཟན་བྲིས་ལས་འགྫོ་བཟུང་ས་ མཐའ་དཔྱད་
ཞུན་དག་ཚུན་གྱི་གཙོ་ཁྲིད་མཛིད་གནང་མ་ རྫོང་ཁ་མཁས་མཆེྫོག་དྲགྫོས་སངས་རྒྱས་རྫོ་རྗེ་ལུ་ བཀའ་དྲན་དགའ་ཚོར་སྫོམ་ས་ཞུ་ན་
དང་གཅིག་ཁར་ ལས་དྫོན་འད་ག་དྫོན་ལུ་ གྫོགས་རམ་དང་རྒྱབ་སྫོར་གནང་མ་ གཞན་ཚུ་ལུ་ཡིང་ བཀའ་དྲན་དགའ་ཚོར་ཡིྫོད། 
 
འབྲུག་ག་ཡིག་བསྐུར་རྣམ་གཞག་འད་ག་ དམགས་ཡུལ་ངྫོ་མ་ཅིག་ ང་བཅིས་རའ་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ སྔྫོན་གྫོང་ལས་ཡིྫོད་པའ་ སྔར་
སྫོལ་ཡིག་བསྐུར་རྣམ་གཞག་ཉམས་སྲུང་ག་ཐྫོག་ལས་ བཅིས་རའ་ལམ་སྫོལ་བདག་འཛིན་དང་གཅིག་ཁར་ གཞུང་འབྲིལ་ཡིག་
འགྲུལ་གྱི་ ལྫོགས་གྲུབ་གྫོང་འཕེལ་ཐྫོག་ལས་ གཞུང་སྫོང་ལགས་ལྡན་ཡིར་དྲག་གཏང་ས་ རྒྱལ་ཡིྫོངས་དགའ་སད་དཔལ་
འཛིམས་ཀྱི་ ཀ་ཆེན་གསུམ་པ་དང་བཞ་པ་འགྲུབ་ཐབས་ལུ་ཨེན། ད་འབད་ན་འད་གས་ དཔ་དབ་འད་ནང་ ཞུ་ཕེབ་ཕུལ་ཕེབ་ཚུ་
དང་ ཚོག་མཚོམས་ བརྗེྫོད་མཚོམས་ དྫོན་མཚོམས་བཅིད་ཐངས་ཚུ་ དངྫོས་སུ་ལག་ལན་འཐབ་མ་ཚུ་གས་ དཔ་བཀྫོད་ཚུ་ནང་ག་
ལམ་སྫོན་དང་འཁྲིལ་ཏ་ མཛིད་གནང་དགྫོཔ་ཨེན།  
 

འབྲུག་ག་ཡིག་བསྐུར་རྣམ་གཞག་དཔ་དབ་འད་ནང་ རང་ལུགས་སྔར་སྫོལ་ལམ་ལུགས་ཀྱི་དྫོན་ཚོན་མ་ཚོང་བ་དང་ 
ཚུལ་ལྡན་མ་འགྱིྫོ་མ། འབྲི་རྫོམ་གྱི་ཚོག་དྫོན ཚོད་ལྡན་མད་པའ་སྫོན་ལ་སྫོགས་པ་ ག་ཅི་ར་ཡིྫོད་རུང་ མཁྱན་ལྡན་ཡིྫོངས་ལུ་
བཟྫོད་གསྫོལ་ཞུ་ན་དང་འབྲིལ་ ཐུགས་བརས་མ་འདྫོར་བའ་དགྫོངས་འཆེར་གྱི་བཀའ་སྫོབ་ ཐད་ཀར་དུ་གནང་ཐབས་་ཡིྫོད་པར་ཞུ་
ན་དང་། ཕེན་ཐབས་ཆེ་བའ་ལམ་སྫོན་གྱི་བཀའ་སྫོབ་གང་ཡིྫོད་ པར་ཐངས་གཉས་པའ་སྐབས་ལུ་ འཕྲི་སྫོན་ལགས་བཅིྫོས་ཀྱི་ 
ཕྱག་ཕྱད་ཞུ་ཆེྫོག་པའ་ཁས་བངས་ཡིྫོད།   
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གཞན་ཡིང་ དཔ་དབ་འད་ནང་བཀྫོད་མ་ མང་གསལ་དང་གྫོ་གནས་ ཡིག་ཚོང་ཚུ་ ང་བཅིས་ཀྱིས་དཔ་བཀྫོད་ཀྱི་དྫོན་ལུ་བཙུགས་
ཡིྫོདཔ་མ་གཏྫོགས་ མང་གསལ་དང་ས་གནས་ ཡིག་ཚོང་དང་དངྫོས་སུ་འབྲིལ་བའ་ལྫོ་རྒྱུས་ ར་བ་ལས་མནམ་ལས་ ད་ལུ་བརྟན་ 
ཏ་འབྲིལ་ཡིྫོད་ག་ལུ་ཡིང་ ཕེན་གནྫོད་ཀྱི་འབྲིལ་བ་འབྱུང་དགྫོཔ་ ག་ན་ཡིང་མད་མ་འད་ ཐུགས་ཁར་བསམས་ཏ་བཀའ་དྲན་
བསང་གནང་ཟར་ཞུ་ན། ལགས་བས་ཀྱི་འབྲིས་བུ་འད་གས་ རྒྱལ་གཞུང་ག་ཕྱག་ལཱ་གནང་མ་ཚུ་གས་གཙོས་པའ་ རྫོང་ཁ་ལག་
ལན་འཐབ་མ་ ན་གཞྫོན་སྫོབ་ཕྲུག་ཚུ་དང་ མ་མང་ཡིྫོངས་ལུ་ཕེན་ཐྫོགས་པའ་ཞབས་ཏྫོག་དང་ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའ་རྒྱལ་ཁབ་
ཀྱི་རང་དབང་རང་བཙོན་ ཡུན་ལས་ཡུན་དུ་གནས་པའ་ ཕེན་ཐབས་ལུ་འགྱུར་བའ་ ར་སྫོན་སྙེང་ཐག་པ་ལས་ཞུཝ་ཨེན། 
 
སར་སྨྲས་པ། མཐའ་ཡིས་ས་རྒུའ་སམས་ཀྱི་འདྫོད་པ་ཀུན། །མ་ནྫོར་བར་དྫོན་ཚུལ་བཞན་སྫོད་བད་ཀྱི། །ཐབས་ལམ་མཆེྫོག་
གྱུར་ཡིག་བསྐུར་རྣམ་གཞག་འད། །མཆེྫོག་དམན་ཡིྫོངས་ཀྱི་སྙེང་ག་བདུད་རར་མཁྫོ། །ད་ཕྱར་རང་སྫོལ་དྲ་མད་ཞལ་རྒྱུན་
དང་། །དུས་མཐུན་ཉར་མཁྫོའ་ཟུར་རྒྱན་གཅིག་བསྡེབས་ཏ། །ལག་ལན་འཐབ་བདའི་མན་ངག་ཕྱྫོགས་བསྡེབས་འད། །རྫོང་ཁ་
གྫོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས་ལགས་འབུལ་ལགས། །ཚུལ་འདས་འབྲིལ་ཡིྫོད་ས་བྫོའ་རྣམ་དཔྱྫོད་ཀྱི། །པད་ཚོལ་ཀུན་ནས་བཞད་པའ་
རྒྱུར་གྱུར་ཏ། །རྒྱལ་ཡིྫོངས་སྐད་ཡིག་ལག་ལན་མཛིས་རྒྱན་གྱིས། །རྒྱལ་ཁབ་ཕེན་བདའི་ཞབས་ཏྫོག་འགྲུབ་པར་ཤེྫོག །བརྒྱུད་
འཛིན་རྒྱལ་བརྒྱུད་རམ་བྫོན་དབུ་ཁྲིད་འྫོག །རས་མད་རྒྱལ་བའ་བསན་པ་དར་ཞང་རྒྱས། །ཡིང་དག་དམངས་གཙོའི་རང་ལུགས་
རྣམ་དག་གས། །རྒྱལ་ཁབ་བད་སད་ཡུན་གནས་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག །སརྦ་མངྒེ་ལམ།། 

 
 
 

           ལས་རམ་དང་དར་ཁྱབ་སྡེ་ཚོན། 
           རྫོང་ཁ་གྫོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས། 
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དཀར་ཆག 
ཆེད་བརྗོད།           03  
           
༡༽ སྔོན་བརྗོད།         05 08 
༢༽ འབྲུག་གི་ཡིག་བསྐུར་རྣམ་གཞག་གི་ངོ་སྫོད།     ༣4 

༢.༡ ཡིག་བསྐུར་རྣམ་གཞག་ག་འབྱུང་ཁུངས།      ༣4 ༣6 
༢.༢ ཡིག་བསྐུར་རྣམ་གཞག་ག་ཁྱད་ཆེྫོས།       36 ༣7 
༢.༣ ཡིག་བསྐུར་རྣམ་གཞག་ག་གྫོ་རམ་སྒྲིག་ཐངས།     ༣7 38 
 

བམ་ཚན་དང་པ་ གཞུང་འབྲེལ་ཡིག་རིགས།      39 
     
༣༽ ལེའུ་དང་པ་གཞུང་འབྲེལ་ཞུ་ཡིག       ༤0 

༣.༡ ངོ་སྫོད།         ༤0 
༣.༢ དབྱེ་བ།         ༤0 ༤1 
༣.༣ སྒྲིག་བཀོད།        ༤1 
 

ཀ ཉར་མཁྫོའ་འབྲི་ཆེས།      ༤1 ༤3 
ཁ སྔར་སྫོལ་ལམ་ལུགས་ཀྱི་སྒྲིག་བཀྫོད།     ༤3 ༥3 
ག ད་སྫོལ་ལམ་ལུགས་ཀྱི་སྒྲིག་བཀྫོད།     ༥4 ༥5 
 

༣.༤ མཚན་ཉིད།        ༥5 ༥6  
 
༣.༥ གཞུང་འབྲེལ་ཞུ་ཡིག་གི་དཔེ་བཀོད།     ༥༦ 
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  ཀ གྫོས་འབུལ་ཞུ་ཡིག       ༥༦ 

དཔ་བཀྫོད་ ༡ པ།  མ་དབང་མངའ་བདག་རན་པྫོ་ཆེ་ལུ་ གྫོས་འབུལ་ཞུ་ཡིག ༥༧ ༥༨ 
  དཔ་བཀྫོད་ ༢ པ།  མ་དབང་མངའ་བདག་རན་པྫོ་ཆེ་གས་ ལྷྫོ་ཨེ་ཤེ་ཡིའ་ལུང་ 

ཕྱྫོགས་སྫོ་སྫོའ་རྒྱལ་ཚོབ་ཚུ་ལུ་ གྫོས་འབུལ་ཞུ་ཡིག  ༥༩ 
  དཔ་བཀྫོད་ ༣ པ།  མ་དབང་མངའ་བདག་རན་པྫོ་ཆེ་གས་ དག་འདུན་འདུས་ 

དམངས་ལུ་ གྫོས་འབུལ་ཞུ་ཡིག   ༦༠ 
དཔ་བཀྫོད་ ༤ པ།    སབས་རྗེ་རྗེ་མཁན་རན་པྫོ་ཆེར་ གྫོས་འབུལ་ཞུ་ཡིག  ༦༡ 
དཔ་བཀྫོད་  ༥ པ།    བལ་པྫོའ་སད་འཛིན་མཆེྫོག་ལུ་ གྫོས་འབུལ་ཞུ་ཡིག  ༦༢ 
དཔ་བཀྫོད་  ༦ པ།    འབྲུག་བཞུགས་བངྒེ་ལ་དེཤེ་ག་ གཞུང་ཚོབ་ལུ་ གྫོས་ 

འབུལ་ཞུ་ཡིག།     ༦༣ 
 

ཁ ཞུ་བཀྫོད་ཞུ་ཡིག 
དཔ་བཀྫོད་ ༡ པ།    མ་དབང་བདག་རན་པྫོ་ཆེ་མཆེྫོག་གས་ ཐའ་ལནཌ་རྒྱལཔྫོ་ 

མཆེྫོག་ལུ་ བཀྲི་ཤེས་བད་ལགས་ཞུ་འཕྲིན།  ༦༤ 
དཔ་བཀྫོད་ ༢ པ།    མ་དབང་མངའ་བདག་རན་པྫོ་ཆེ་གས་ སབས་རྗེ་ རྗེ་ 

མཁནརན་པྫོ་ཆེར་ ཞུ་བཀྫོད་ཞུ་ཡིག།   ༦༥ 
དཔ་བཀྫོད་ ༣ པ།    སབས་རྗེ་ རྗེ་མཁན་རན་པྫོ་ཆེ་གས་ མ་དབང་མངའ་ 

བདག་རན་པྫོ་ཆེ་ལུ་ ཞུ་བཀྫོད་ཞུ་ཡིག   ༦༦ 
དཔ་བཀྫོད་ ༤ པ།    དག་འདུན་འདུས་དམངས་ཀྱིས་ མ་དབང་མངའ་བདག་ 

རན་པྫོ་ཆེར་ ཞུ་བཀྫོད་ཞུ་ཡིག    ༦༧ 
དཔ༌བཀྫོད་  ༥ པ།    སབས་རྗེ་ རྗེ་མཁན་མཆེྫོག་གས་ དག་འདུན་འདུས་ 

དམངས་ལུ་ ཞུ་བཀྫོད་ཞུ་ཡིག    ༦༨ 
དཔ་བཀྫོད་  ༦ པ།    དག་འདུན་དམངས་ཀྱིས་སབས་རྗེ་ རྗེ་མཁན་རན་པྫོ་ཆེར་ 
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ཞུ་བཀྫོད་ཞུ་ཡིག     ༦༩ 
དཔ་བཀྫོད་  ༧ པ།    མ་དབང་རྒྱལ་བཙུན་མཆེྫོག་ལུ་ ཞུ་བཀྫོད་ཞུ་ཡིག  ༧༠ 
དཔ་བཀྫོད་  ༨ པ།    མ་དབང་རྒྱལ་སས་མཆེྫོག་ལུ་ ཞུ་བཀྫོད་ཞུ་ཡིག  ༧༡ 
དཔ་བཀྫོད་  ༩ པ།    སྤྱི་ཚོགས་ལྷན་བཞུགས་ལུ་ ཞུ་བཀྫོད་ཞུ་ཡིག  ༧༢ 
དཔ་བཀྫོད་ ༡༠ པ།    མ་དབང་དཔྫོན་སྫོབ་མཆེྫོག་ལུ་ ཞུ་བཀྫོད་ཞུ་ཡིག  ༧༣ 
དཔ་བཀྫོད་ ༡༡ པ།    དྲང་ཁྲིམས་ལྷན་སྡེའི་དབུ་འཛིན་ མ་རྗེ་ཁྲིམས་སྤྱི་བྫོན་པྫོ་ 

མཆེྫོག་ལུ་ ཞུ་བཀྫོད་ཞུ་ཡིག    ༧༤  
དཔ་བཀྫོད་ ༡༢ པ།    གཞུང་སྫོང་ལྷན་སྡེའི་དབུ་འཛིན་ མ་རྗེ་བྫོན་ཆེན་མཆེྫོག་ལུ་ 

ཞུ་བཀྫོད་ཞུ་ཡིག     ༧༥  
དཔ་བཀྫོད་ ༡༣ པ།    མ་རྗེ་ཞབས་ཏྫོག་བྫོན་པྫོ་ལུ་ ཞུ་བཀྫོད་ཞུ་ཡིག  ༧༦ 
དཔ་བཀྫོད་ ༡༤ པ།    གྲྭ་ཚོང་ལྷན་ཚོགས་དྲུང་ཆེན་གྱིས་ ཆེྫོས་སྡེ་ཅིག་ག་འདུས་ 

དམངས་ལུ་ ཞུ་བཀྫོད་ཞུ་ཡིག    ༧༧ 
དཔ་བཀྫོད་ ༡༥ པ།    སྤྲུལ་སྐུ་ཅིག་ལུ་ རབ་གནས་དང་ཚོ་དབང་གསྫོལ་བཏབ་ཀྱི་ 

ཞུ་བཀྫོད་ཞུ་ཡིག     ༧༨ 
དཔ་བཀྫོད་ ༡༦ པ།    དགྫོན་སྡེའི་བམ་ཅིག་ལུ་ ཞུ་བཀྫོད་ཞུ་ཡིག   ༧༩ 
དཔ་བཀྫོད་ ༡༧ པ།    བམ་གནས་བརྟན་ཅིག་ལུ་ ཞུ་བཀྫོད་ཞུ་ཡིག  ༨༠ 
དཔ་བཀྫོད་ ༡༨ པ།    དག་འདུན་འདུས་དམངས་ལུ་ ཞུ་བཀྫོད་ཞུ་ཡིག  ༨༡ 
དཔ་བཀྫོད་ ༡༩ པ།    དགྫོན་སྡེ་དམངས་ཁར་ ཞུ་བཀྫོད་ཞུ་ཡིག   ༨༢ 
དཔ་བཀྫོད་ ༢༠ པ།   བཤེད་གྲྭའ་དབུ་འཛིན་ཅིག་ལུ་ ཞུ་བཀྫོད་ཞུ་ཡིག  ༨༣ 
དཔ་བཀྫོད་ ༢༡ པ།    གཟུངས་པའ་སྫོབ་དཔྫོན་ལུ་ ཞུ་བཀྫོད་ཞུ་ཡིག  ༨༤ 

 
  ག བཀའ་དྲན་ དྲན་ཕུལ་གྱི་ཞུ་ཡིག 

དཔ་བཀྫོད་  ༡ པ།    མ་དབང་རྒྱལ་ཡུམ་མཆེྫོག་ལུ་ བཀྲིན་དྲན་ཕུལ་གྱི་ཞུ་ཡིག ༨༥ 
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  ང ཞུ་ལན་གྱི་ཞུ་ཡིག 
དཔ་བཀྫོད་  ༡ པ།    མ་དབང་རྒྱལ་པྫོའ་སས་མྫོ་མཆེྫོག་ལུ་ ཞུ་ལན་ཞུ་ཡིག  ༨༦ 
 

   ཅི མགྫོན་བརའ་ཞུ་ཡིག་རགས། 
དཔ་བཀྫོད་  ༡ པ།    རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མ་རྗེ་བྫོན་ཆེན་མཆེྫོག་ལུ་ མགྫོན་ 

འབྫོད་ཞུ་ཡིག     ༨༧ 
  དཔ་བཀྫོད་  ༢ པ།   མ་རྗེ་བྫོན་ཆེན་མཆེྫོག་ལུ་ མགྫོན་ཞུའ་ཞུ་ཡིག  ༨༨ 
 
  ཆེ སྔར་སྫོལ་དང་ད་སྫོལ་ གང་རུང་བྲི་ཆེྫོག་པའ་ ཞུ་ཡིག་ས་ཚོགས།   

དཔ་བཀྫོད་  ༡ པ།    ལྷན་ཁག་ག་དྲུང་ཆེན་ལུ་ སྔར་སྫོལ་ལམ་ལུགས་ཀྱི་ཞུ་ཡིག ༨༩ 
དཔ་བཀྫོད་  ༢ པ།    ལྷན་ཁག་ག་དྲུང་ཆེན་ལུ་ ད་སྫོལ་ལམ་ལུགས་ཀྱི་ཞུ་ཡིག ༩༠   
དཔ་བཀྫོད་  ༣ པ།    དྲག་ཤེྫོས་རྒྱལ་མགྫོན་མཆེྫོག་ལུ་ སྔར་སྫོལ་ཞུ་ཡིག  ༩༡ 
དཔ་བཀྫོད་  ༤ པ།    དྲག་ཤེྫོས་རྒྱལ་མགྫོན་མཆེྫོག་ལུ་ ད་སྫོལ་གྱི་ཞུ་ཡིག  ༩༢ 
དཔ་བཀྫོད་  ༥ པ།    རྫོང་ཁག་གསྫོ་བའ་འགྫོ་དཔྫོན་ཅིག་གས་ གསྫོ་བའ་ལྷན་ 

ཁག་མདྫོ་ཆེན་ལུ་ཞུ་ཡིག    ༩༣ 
དཔ་བཀྫོད་  ༦ པ།    རྫོང་ཁག་གསྫོ་བའ་འགྫོ་དཔྫོན་ཅིག་གས་ གསྫོ་བའ་ལྷན་ 

ཁག་མདྫོ་ཆེན་ལུ་ ད་སྫོལ་གྱི་ཞུ་ཡིག   ༩༤ 
  དཔ་བཀྫོད་  ༧ པ།    རག་གཞུང་མཐྫོ་རམ་སྫོབ་གྲྭའ་མདྫོ་ཆེན་ལུ་ སྔར་སྫོལ་ 

ཞུ་ཡིག      ༩༥ 
  དཔ་བཀྫོད་  ༨ པ།    རག་གཞུང་མཐྫོ་རམ་སྫོབ་གྲྭའ་མདྫོ་ཆེན་ལུ་ ད་སྫོལ་ 

ཞུ་ཡིག      ༩༦ 
  དཔ་བཀྫོད་  ༩ པ།    དཀྫོན་གཉར་ཅིག་ལུ་ སྔར་སྫོལ་ཞུ་ཡིག   ༩༧ 
  དཔ་བཀྫོད་  ༡༠ པ།    དཀྫོན་གཉར་ཅིག་ལུ་ ད་སྫོལ་ཞུ་ཡིག   ༩༨ 
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  དཔ་བཀྫོད་  ༡༡ པ།    ལྷ་བྲིས་སྫོབ་དཔྫོན་ལུ་ སྔར་སྫོལ་ཞུ་ཡིག   ༩༩ 
  དཔ་བཀྫོད་  ༡༢ པ།    ལྷ་བྲིས་སྫོབ་དཔྫོན་ལུ་ ད་སྫོལ་ཞུ་ཡིག   ༡༠༠ 

 དཔ་བཀྫོད་  ༡༣ པ།    བཟྫོ་རག་སྫོབ་དཔྫོན་ཅིག་ལུ་ སྔར་སྫོལ་ཞུ་ཡིག  ༡༠༡ 
  དཔ་བཀྫོད་  ༡༤ པ།    བཟྫོ་རག་སྫོབ་དཔྫོན་ཅིག་ལུ་ ད་སྫོལ་ཞུ་ཡིག  ༡༠༢ 
  དཔ་བཀྫོད་  ༡༥ པ།   རྒྱལ་གཞུང་འཆེམ་དང་ཟླྫོས་གར་ སྫོབ་སྫོང་སྤལ་ཁང་ 

དབུ་འཛིན་ལུ་ སྔར་སྫོལ་ཞུ་ཡིག   ༡༠༣ 
  དཔ་བཀྫོད་  ༡༦ པ།   རྒྱལ་གཞུང་འཆེམ་དང་ཟླྫོས་གར་ སྫོབ་སྫོང་སྤལ་ཁང་ 

དབུ་འཛིན་ལུ་ ད་སྫོལ་ཞུ་ཡིག    ༡༠༤ 
དཔ་བཀྫོད་  ༡༧ པ།    མ་སྫོབས་འགྫོ་དཔྫོན་ལུ་ སྔར་སྫོལ་ཞུ་ཡིག  ༡༠༥ 
དཔ་བཀྫོད་  ༡༨ པ།   མ་སྫོབས་འགྫོ་དཔྫོན་ལུ་ ད་སྫོལ་ཞུ་ཡིག   ༡༠༦ 

  དཔ་བཀྫོད་  ༡༩ པ།    རྫོང་བདག་གཉས་སྐལམ་ཅིག་ལུ་ སྔར་སྫོལ་ཞུ་ཡིག  ༡༠༧ 
  དཔ་བཀྫོད་  ༢༠ པ།    རྫོང་བདག་ གཉས་སྐལམ་ཅིག་ལུ་ ད་སྫོལ་ཞུ་ཡིག  ༡༠༨ 
  དཔ་བཀྫོད་  ༢༡ པ།    ས་ཁྲིམ་མདྫོ་ཆེན་ལུ་ སྔར་སྫོལ་ཞུ་ཡིག   ༡༠༩ 
  དཔ་བཀྫོད་  ༢༢ པ།    ས་ཁྲིམ་མདྫོ་ཆེན་ལུ་ ད་སྫོལ་ཞུ་ཡིག   ༡༡༠ 

དཔ་བཀྫོད་  ༢༣ པ།    སྫོབ་གྲྭའ་དབུ་འཛིན་ཅིག་ལུ་ སྔར་སྫོལ་ཞུ་ཡིག  ༡༡༡ 
དཔ་བཀྫོད་  ༢༤ པ།    སྫོབ་གྲྭའ་དབུ་འཛིན་ཅིག་ལུ་ ད་སྫོལ་ཞུ་ཡིག  ༡༡༢ 
དཔ་བཀྫོད་  ༢༥ པ།    རྒེད་འྫོག་མ་སྡེའི་འགྫོ་ཁྲིདཔ་ལུ་ སྔར་སྫོལ་ཞུ་ཡིག  ༡༡༣ 
དཔ་བཀྫོད་  ༢༦ པ།    རྒེད་འྫོག་མ་སྡེའི་འགྫོ་ཁྲིདཔ་ལུ་ ད་སྫོལ་ཞུ་ཡིག  ༡༡༤ 
དཔ་བཀྫོད་  ༢༧ པ།    རྫོང་བདག་ཅིག་ལུ་ སྔར་སྫོལ་ཞུ་ཡིག   ༡༡༥ 
དཔ་བཀྫོད་  ༢༨ པ།    རྫོང་བདག་ཅིག་ལུ་ ད་སྫོལ་ཞུ་ཡིག   ༡༡༦ 

  དཔ་བཀྫོད་  29 པ། ཅི་ཆེས་དགྫོས་མཁྫོའ་ ཞུ་ཡིག་བཀྫོད་ཤེྫོག   ༡༡༧ 
 

ཇི གཞུང་འབྲིལ་སར་དྫོན་ཡིག་རགས།     ༡༡༨ ༡༡༩ 
དཔ་བཀྫོད་ ༡ པ།   སྔར་སྫོལ་ལམ་ལུགས་ངལ་གསྫོའ་ཞུ་ཡིག   ༡༢༠ 
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དཔ་བཀྫོད་ ༢ པ།   ད་སྫོལ་ལམ་ལུགས་ངལ་གསྫོའ་ཞུ་ཡིག   ༡༢༡ 
  དཔ་བཀྫོད་ ༣ པ།   སྔར་སྫོལ་ལམ་ལུགས་གསལ་བཤེད་ཞུ་ཡིག  ༡༢༢ 

དཔ་བཀྫོད་ ༤ པ།   ད་སྫོལ་ལམ་ལུགས་གསལ་བཤེད་ཞུ་ཡིག   ༡༢༣ 
  དཔ་བཀྫོད་ ༥ པ།   སྔར་སྫོལ་ལམ་ལུགས་དགྫོངས་ཞུའ་ཞུ་ཡིག  ༡༢༤ 

དཔ་བཀྫོད་ ༦ པ།   ད་སྫོལ་ལམ་ལུགས་དགྫོངས་ཞུའ་ཞུ་ཡིག   ༡༢༥ 
  དཔ་བཀྫོད་ ༧ པ།  སྔར་སྫོལ་ལམ་ལུགས་ཞུ་ཡིག    ༡༢༦ 

དཔ་བཀྫོད་ ༨ པ།   ད་སྫོལ་ལམ་ལུགས་ཞུ་ཡིག    ༡༢༧ 
དཔ་བཀྫོད་ ༩ པ།  སྔར་སྫོལ་ལམ་ལུགས་མཐུན་རྐྱེན་ཞུ་ཡིག   ༡༢༨ 

  དཔ་བཀྫོད་ ༡༠ པ།   ད་སྫོལ་ལམ་ལུགས་མཐུན་རྐྱེན་ཞུ་ཡིག   ༡༢༩ 
 

༤༽ ལེའུ་གཉིས་པ།  བཀའ་ཤྫོག       ༡༣༠ 
༤.༡ ངོ་སྫོད།         ༡༣༠ 

 ༤.༢ དབྱེ་བ།         ༡༣༡  
 ༤.༣ སྒྲིག་བཀོད།        ༡༣༡ ༡༣༣ 
 ༤.༤ མཚན་ཉིད།        ༡༣༤ 
 ༤.༥ དཔེ་བཀོད། 
 
 ཀ བཀོད་ཁྱབ་བཀའ་ཤྫོག       ༡༣༤ 

དཔ་བཀྫོད་ ༡ པ།    མངའ་བདག་རྒྱལ་པྫོའ་་ཞབས་ལས་ བྫོན་ཆེན་ལུ་ 
བཀྫོད་ཁྱབ་བཀའ་ཤེྫོག    ༡༣༤ 

དཔ་བཀྫོད་ ༢ པ།   མངའ་བདག་རྒྱལ་པྫོའ་ཞབས་ལས་ ཀྲིྫོང་གསར་ 
དཔྫོན་སྫོབ་ལུ་ བཀྫོད་ཁྱབ་བཀའ་ཤེྫོག   ༡༣༥ 

དཔ་བཀྫོད་ ༣ པ།    མངའ་བདག་རྒྱལ་པྫོའ་ཞབས་ལས རྒྱལ་ཡིྫོངས་ཚོགས་ 
དཔྫོན་ལུ་ བཀྫོད་ཁྱབ་བཀའ་ཤེྫོག   ༡༣༦ 
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དཔ་བཀྫོད་ ༤ པ།    མ་དབང་རྒྱལ་བཙུན་མཆེྫོག་ག་ བཀྫོད་ཁྱབ་བཀའ་ཤེྫོག ༡༣༧ 
དཔ་བཀྫོད་  ༥ པ།    མ་དབང་དཔྫོན་སྫོབ་མཆེྫོག་ག་ བཀྫོད་ཁྱབ་བཀའ་ཤེྫོག ༡༣༨ 
དཔ་བཀྫོད་  ༦ པ།    མ་དབང་རྒྱལ་སས་མཆེྫོག་ག་ བཀྫོད་ཁྱབ་བཀའ་ཤེྫོག  ༡༣༩ 
དཔ་བཀྫོད་  ༧ པ།    མ་རྗེ་བྫོན་ཆེན་མཆེྫོག་ག་ བཀྫོད་ཁྱབ་བཀའ་ཤེྫོག  ༡༤༠ 
དཔ་བཀྫོད་  ༨  པ།   འབྲུག་ག་ཁྲིམས་སྤྱི་བྫོན་པྫོ་མཆེྫོག་ག་ བཀྫོད་ཁྱབ་ 

བཀའ་ཤེྫོག     ༡༤༡ 
 

 ཁ སྐྱིད་སྡུག་བཀའ་ཤྫོག       ༡༤༢ 
དཔ་བཀྫོད་  ༡ པ།    ས་རན་དགྫོངས་ཡིངས་བཀའ་ཤེྫོག   ༡༤༢ 

  དཔ་བཀྫོད་  ༢ པ།   མ་སར་ལུ་ ས་ཆེའ་སད་སྡུག་བཀའ་ཤེྫོག   ༡༤༣ 
  དཔ་བཀྫོད་  ༣ པ།    ཕྱག་ཕྱད་འབྫོར་མ་ལུ་ ས་ཆེའ་སད་སྡུག་བཀའ་ཤེྫོག  ༡༤༤ 
  དཔ་བཀྫོད་  ༤ པ།    མ་སར་ཉམ་ཆུང་ལུ་ ལྟྫོ་ཕེྫོགས་སད་སྡུག་བཀའ་ཤེྫོག  ༡༤༥ 
  དཔ་བཀྫོད་  ༥  པ།    མ་ཁུངས་སད་སྡུག་བཀའ་ཤེྫོག    ༡༤༦ 
 
 ག དྲིལ་བསྒྲགས་བཀའ་ཤྫོག       ༡༤༧ 

  དཔ་བཀྫོད་  ༡  པ།    མ་མང་ལུ་དྲལ་བསྒྲིགས་བཀའ་ཤེྫོག   ༡༤༧ 
  དཔ་བཀྫོད་  ༢  པ།    ཚོགས་དཔྫོན་གྱི་ཁྱབ་བསྒྲིགས་བཀའ་ཤེྫོག  ༡༤༨ 
 ང བདག་རྐྱེན ་གསར་བསས་་་བཀའ་ཤྫོག      ༡༤༩ 

  དཔ་བཀྫོད་  ༡  པ།    གནས་རམ་ཡིར་སང་ཐྫོག་ལས་ བདག་རྐྱེན་གསར་ 
བསྐྫོས་ཀྱི་བཀའ་ཤེྫོག    ༡༤༩ 

 
 ཅ གཟེངས་བསྫོད་བཀའ་ཤྫོག       ༡༥༠ 

དཔ་བཀྫོད་  ༡  པ།    འབྲུག་ཐུགས་སས་ཀྱི་རྟགས་མའ་བཀའ་ཤེྫོག  ༡༥༠ 
  དཔ་བཀྫོད་  ༢  པ།   དྫོན་གཅིྫོད་སྐུ་ཚོབ་ལུ་གནང་ནའི་ རྟགས་མའ་བཀའ་ཤེྫོག ༡༥༡ 
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  དཔ་བཀྫོད་  ༣  པ།    ལཱ་ཤུལ་གྲུབ་འབྲིས་ཀྱི་རྟགས་མའ་བཀའ་ཤེྫོག  ༡༥༢ 
  དཔ་བཀྫོད་  ༤  པ།    གཡུལ་རྒྱལ་རྟགས་མའ་བཀའ་ཤེྫོག   ༡༥༣ 
  དཔ་བཀྫོད་  ༥  པ།    བ་མའ་བདག་རྐྱེན་བསྐྫོ་བཞག་ག་བཀའ་ཤེྫོག  ༡༥༤ 
  དཔ་བཀྫོད་  ༦  པ།    གནང་སན་བཀའ་ཤེྫོག    ༡༥༥ 
  དཔ་བཀྫོད་  ༧  པ།    ལགས་སྫོའ་གཟངས་བསྫོད་བཀའ་ཤེྫོག   ༡༥༦ 
 
༥༽ ལེའུ་གསུམ་པ། ཁྲིམས་འབྲེལ་ཡིག་རིགས།     ༡༥༧ 

༥.༡ ངོ་སྫོད།         ༡༥༧ 
༥.༢ དབྱེ་བ།         ༡༥༧ ༡༥༨ 
༥.༣ སྒྲིག་བཀོད།        ༡༥༨ ༡༥༩ 

 ༥.༤ མཚན་ཉིད།        ༡༥༩ 
 ༥.༥ ཁྲིམས་འབྲེལ་ཡིག་རིགས་་་དཔེ་བཀོད།     ༡༦༠ 
 
 ཀ ཁྲིམས་་་འདུན་སར་མ་ལྷྫོད་པའི་ སྔ་གོང་གི་ཁྲིམས་འབྲེལ་ཡིག་རིགས།  ༡༦༠  
  དཔ་བཀྫོད་  ༡  པ།    བཟའ་ཚོང་ནང་འགགས་གན་རྒྱ།   ༡༦༡   
  དཔ་བཀྫོད་  ༢  པ།    ཉྫོ་ཚོང་ག་གན་རྒྱ།     ༡༦༣  

 དཔ་བཀྫོད་  ༣  པ།    རྫོད་རའ་ཞུ་ཚོག/བཤེར་ཡིག    ༡༦༣ 
  དཔ་བཀྫོད་  ༤  པ།    རྫོད་ཟླའ་ཞུ་ཚོག/བཤེར་ཡིག    ༡༦༤ 

དཔ་བཀྫོད་  ༥  པ།    ནང་འགགས་ཞུ་ཚོག     ༡༦༥ 
  དཔ་བཀྫོད་  ༦  པ།    ཕྱར་བཏྫོན་ཞུ་ཚོག     ༡༦༦ 
  དཔ་བཀྫོད་  ༧  པ།    མཐྫོ་གཏུགས་ཞུ་ཚོག     ༡༦༧ 
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 ཁ ཁྲིམས་་་འདུན་སར་ལྷྫོད་ཞིནམ་ལས་ ལག་ལེན་འཐབ་དགོ་པའི་ ཁྲིམས་འབྲེལ་ 

ཡིག་རིགས།        ༡༦༨ ༡༧༡ 
དཔ་བཀྫོད་  ༡  པ།    ཉས་བཙུགས་ཞུ་ཚོག     ༡༧༢ ༡༧༣ 

  དཔ་བཀྫོད་  ༢  པ།    གཉན་ཐམ་གྱི་བཤེར་ཡིག། འབྲི་ཤེྫོག་དྲུག་པ།(ཇིི-༦) ༡༧༤ 
   དཔ་བཀྫོད་  ༣  པ།    འདམས་ངྫོའ་བཤེར་ཡིག འབྲི་ཤེྫོག་དགུ་པ(ཇི་-༩) ༡༧༥ 

དཔ་བཀྫོད་  ༤  པ།    རྒྱབ་མ་ ཡིངན་ ངྫོ་ཚོབ་དབང་ཚོད་ཞུ་ཚོག།འབྲི་ཤེྫོག་བཅུ་ 
གཉས་པ་༼ཨེེཆེ་-༡༢༽    ༡༧༦ ༡༧༧ 

དཔ་བཀྫོད་  ༥ པ།    རྒྱབ་མ་ ཡིངན་ ངྫོ་ཚོབ་མ་དགྫོ་པའ་ཞུ་ཚོག། འབྲི་ཤེྫོག་ 
བཅུ་གསུམཔ།(ཨེེཆེ་-༡༣)    ༡༧༨ 

   དཔ་བཀྫོད་  ༦ པ།    བཤེར་འདྫོད་མད་པའ་ཞུ་ཚོག།འབྲི་ཤེྫོག་བཅིྫོ་ལྔ་པ། 
༼ཨེེཆེ་-༡༥༽     ༡༧༩ 

   དཔ་བཀྫོད་  ༧ པ།    འབྲི་ཤེྫོག་བཅུ་དྲུག་པ།༼ཨེེཆེ་-༡༦༽དཔང་པྫོ་མདུན་ 
བདར་མཛིད་དགྫོ་པའ་ཞུ་ཚོག།    ༡༨༠ ༡༨༡ 

   དཔ་བཀྫོད་  ༨ པ།     འབྲི་ཤེྫོག་བཅུ་བདུན་པ།༼ཨེེཆེ་-༡༧༽དཔང་པྫོ་མ་དགྫོ་ 
པའ་ཞུ་ཚོག།     ༡༨༢ 

    དཔ་བཀྫོད་  ༩ པ།    མངྫོན་སྫོན་གྱི་ཞུ་ཚོག། འབྲི་ཤེྫོག་བཅིྫོ་བརྒྱད་པ།(ཨེེཆེ་-༡༨) ༡༨༣ 
   དཔ་བཀྫོད་  ༡༠ པ།    གདྫོང་བཤེར་མཛིད་དགྫོ་པའ་ཞུ་ཚོག། འབྲི་ཤེྫོག་བཅུ་དགུ་པ། 

(ཨེེཆེ་-༡༩)     ༡༨༤ 
    དཔ་བཀྫོད་  ༡༡ པ།    ཁྲིམས་སྡེའི་ཞབ་དཔྱད་ཞུ་ཚོག།  འབྲི་ཤེྫོག་ཉ་ཤུ་པ། 

༼ཨེེཆེ་-༢༠༽ཁྲིམས་སྡེའི་ཞབ་དཔྱད་ཞུ་ཚོག།  ༡༨༥ 
དཔ་བཀྫོད་  ༡༢ པ།    བཀག་འཛིན་མཛིད་དགྫོ་པའ་ཞུ་ཚོག། འབྲི་ཤེྫོག་ཉར་གཅིག་པ། 

༼ཇི་-༢༡༽     ༡༨༦ ༡༨༧ 
    དཔ་བཀྫོད་  ༡༣ པ།    མཚོམས་འཇིྫོག་ཞུ་ཚོག། འབྲི་ཤེྫོག་ཉར་གཉས་པ། 

(ཨེེཆེ་-༢༢)     ༡༨༨  
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    དཔ་བཀྫོད་ ༡༤ པ།    ངག་བརྗེྫོད། འབྲི་ཤེྫོག་ཉར་བཞིཔ།(ཨེེཆེ་-༢༤)  ༡༨༩ 
    དཔ་བཀྫོད་  ༡༥ པ།    འདུམ་འགགས་གྲུབ་པའ་ཞུ་ཚོག། འབྲི་ཤེྫོག་ཉར་ལྔ་པ། 

(ཨེེཆེ-༢༥)     ༡༩༠ 
དཔ་བཀྫོད་  ༡༦ པ།    མཐའ་བསྡེྫོམས་གྲུབ་པའ་ཞུ་ཚོག། འབྲི་ཤེྫོག་ཉར་དྲུག་པ། 

༼ཨེེཆེ་-༢༦༽     ༡༩༡ 
 
༦༽ ལེའུ་བཞི་པ། གཞུང་འབྲེལ་ཡིག་འགྲུལ།     ༡༩༢ 
 ༦.1 ངོ་སྫོད།         ༡༩༢ 
 ༦.2 དབྱེ་བ།         ༡༩༢ ༡༩༣ 
 ༦.3 སྒྲིག་བཀོད།        ༡༩༤ 
 ༦.4 གོ་དྫོན་དང་མཚན་ཉིད།       ༡༩༤ 
 ༦.༥ གཞུང་འབྲེལ་ཡིག་འགྲུལ་གྱི་དཔེ་བཀོད།     ༡༩༥ 
  ཀ གསར་བསས་བཀའ་རྒྱ།      ༡༩༥ 
  

དཔ་བཀྫོད་ ༡ པ།    རྒྱལ་གཞུང་ཞ་གཡིྫོག་ལྷན་ཚོགས་ལས་ ཞ་གཡིྫོགཔ་ 
གསར་བསྐྫོས་ཀྱི་གནང་བ།    ༡༩༦ ༡༩༧ 

  དཔ་བཀྫོད་ ༢ པ།    རྒྱལ་གཞུང་ཞ་གཡིྫོག་ལྷན་ཚོགས་ལས་ གསར་བསྐྫོས་ཀྱི་ 
      གནང་བའ་བཀྫོད་ཤེྫོག    ༡༩༨ ༡༩༩ 
  དཔ་བཀྫོད་ ༣ པ།   ཞ་ལྷན་གྱི་གནང་བའ་ཐྫོག་ལུ་ ཡིག་ཚོང་ཅིག་གས་ གསར་ 

བསྐྫོས་བཀའ་རྒྱ།     ༢༠༠ ༢༠༡ 
  དཔ་བཀྫོད་ ༤ པ།    ཞ་ལྷན་གྱི་གནང་བའ་ཐྫོག་ལུ་ ཡིག་ཚོང་གས་ཞ་གཡིྫོགཔ་ 

གསར་བསྐྫོས་བཀའ་རྒྱའ་ བཀྫོད་ཤེྫོག   ༢༠༢ ༢༠༣ 
  དཔ་བཀྫོད་  ༥ པ།    ཡིག་ཚོང་རང་ལུ་དབང་ཚོད་ཡིྫོད་པའ་ ཞ་གཡིྫོགཔ་གསར་ 

བསྐྫོས་བཀའ་རྒྱ།     ༢༠༤ ༢༠༥ 
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  དཔ་བཀྫོད་  ༦ པ།    ཡིག་ཚོང་རང་ལུ་དབང་ཚོད་ཡིྫོད་པའ་ གསར་བསྐྫོས་བཀའ་ 
རྒྱའ་བཀྫོད་ཤེྫོག     ༢༠༦ ༢༠༧ 

  དཔ་བཀྫོད་  ༧ པ།    ཡིག་ཚོང་ཅིག་གས་ གཏན་གཡིྫོག་ལུ་ ཆེ་འཇིྫོག་ཡིག་ཚོང་ 
བཀའ་རྒྱ།      ༢༠༨ ༢༠༩ 

  དཔ་བཀྫོད་  ༨ པ།    ཡིག་ཚོང་ཅིག་གས་གཏན་གཡིྫོག་ལུ་ ཆེ་འཇིྫོག་ཡིག་ཚོང་ 
བཀའ་རྒྱའ་བཀྫོད་ཤེྫོག    ༢༡༠ 

 
  ཁ གནས་སྫོར་བཀའ་རྒྱ།       ༢༡༡ 
  དཔ་བཀྫོད་  ༡ པ།    ལྷན་ཁག་ཅིག་ག་ནང་འཁྫོད་ གནས་སྫོར་བཀའ་རྒྱ།  ༢༡༢ 
  དཔ་བཀྫོད་ ༢  པ།    ལྷན་ཁག་ཅིག་ག་ནང་འཁྫོད་ གནས་སྫོར་བཀའ་རྒྱའ་བཀྫོད་ཤེྫོག ༢༡༣ 

 
  ག གོ་གནས་ཡར་སེང་བཀའ་རྒྱ།      ༢༡༤ 
  དཔ་བཀྫོད་  ༡ པ།    ལྷན་ཁག་ནང་འཁྫོད་ཀྱི་འགྫོ་དཔྫོན་ཅིག་ལུ་ གྫོ་གནས་ཡིར་སང་  

ག་བཀའ་རྒྱ།     ༢༡༥ 
  དཔ་བཀྫོད་  ༢ པ།    ལྷན་ཁག་ནང་འཁྫོད་ཀྱི་འགྫོ་དཔྫོན་ཅིག་ལུ་ གྫོ་གནས་ཡིར་སང་ 

ག་བཀའ་རྒྱའ་བཀྫོད་ཤེྫོག    ༢༡༦ 
 
  ང དགོངས་གྲོལ་བཀའ་རྒྱ།       ༢༡༧ 
  དཔ་བཀྫོད་  ༡ པ།    ཞ་གཡིྫོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་བཀའ་རྒྱ་ལྟར་དུ་ དགྫོངས་གྫོལ་ 
     བཀའ་རྒྱ།      ༢༡༨ 
  དཔ་བཀྫོད་  ༢ པ།    ཞ་གཡིྫོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་བཀའ་རྒྱ་ལྟར་དུ་ དགྫོངས་གྫོལ་ 

བཀའ་རྒྱའ་བཀྫོད་ཤེྫོག    ༢༡༩ 
  དཔ་བཀྫོད་  ༣ པ།    ཞ་གཡིྫོགཔ་སྒྲིག་ལྫོ་ཚོང་མ་གཅིག་ལུ་ ཡིག་ཚོང་རང་ག་ 

དབང་ཚོད་ཐྫོག་ལས་ དགྫོངས་གྫོལ་བཀའ་རྒྱ།  ༢༢༠ 
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  དཔ་བཀྫོད་  ༤ པ།    ཞ་གཡིྫོགཔ་སྒྲིག་ལྫོ་ཚོང་མ་གཅིག་ལུ་ ཡིག་ཚོང་རང་ག་ 
དབང་ཚོད་ཐྫོག་ལས་ དགྫོངས་གྫོལ་བཀའ་རྒྱའ་བཀྫོད་ཤེྫོག ༢༢༡ 

  དཔ་བཀྫོད་   ༥ པ།    སྒྲིག་ལྫོ་མ་ཚོང་བའ་དགྫོངས་གྫོལ་བཀའ་རྒྱ།  ༢༢༢ 
  དཔ་བཀྫོད་   ༦ པ།    སྒྲིག་ལྫོ་མ་ཚོང་བའ་དགྫོངས་གྫོལ་བཀའ་རྒྱའ་བཀྫོད་ཤེྫོག ༢༢༣ 

 
ཅ སྐབས་གཡྫོག་བཀའ་རྒྱ།      ༢༢༤ 

  དཔ་བཀྫོད་  ༡  པ།    ཞ་གཡིྫོགཔ་ཅིག་ ལས་ཁུངས་གཞན་མ་ཅིག་ནང་ གནས་  
སྐབས་ཅིག་ག་དྫོན་ལུ་ ལཱ་འབད་བར་གཏངམ་ད་ག་ སྐབས་ 
གཡིྫོག་བཀའ་རྒྱ།     ༢༢༥ 

  དཔ་བཀྫོད་  ༢  པ།    ཞ་གཡིྫོགཔ་ཅིག་ ལས་ཁུངས་གཞན་མ་ཅིག་ནང་ གནས་ 
སྐབས་ཅིག་ག་དྫོན་ལུ་ ལཱ་འབད་བར་གཏངམ་ད་ག་ སྐབས་ 
གཡིྫོག་བཀའ་རྒྱའ་བཀྫོད་ཤེྫོག    ༢༢༦ 

  ཆ ལས་ཚབ་བཀའ་རྒྱ།       ༢༢༧ 
  དཔ་བཀྫོད་  ༡ པ།    འགྫོ་དཔྫོན་ཅིག་ཡིག་ཚོང་ལྟ་བ་ནང་ མ་བཞུགསཔ་ད་ གནས་ 

སྐབས་ཅིག་ག་དྫོན་ལུ་ འགན་ཁག་གཞན་ཅིག་ལུ་སྫོདཔ་ད་ 
གནང་དགྫོ་པའ་ལས་ཚོབ་བཀའ་རྒྱ།   ༢༢༨ 

 དཔ་བཀྫོད་  ༢ པ།    འགྫོ་དཔྫོན་ཅིག་ཡིག་ཚོང་ལྟ་བ་ནང་ མ་བཞུགསཔ་ད་ གནས་ 
སྐབས་ཅིག་ག་དྫོན་ལུ་ འགན་ཁག་གཞན་ཅིག་ལུ་སྫོདཔ་ད་  
ལས་ཚོབ་བཀའ་རྒྱའ་བཀྫོད་ཤེྫོག   ༢༢༩ 

  ཇ གནས་གྲོལ་བཀའ་རྒྱ།      ༢༣༠  
  དཔ་བཀྫོད་  ༡ པ།    ཞ་གཡིྫོགཔ་ཅིག་ ཡིག་ཚོང་གཞན་གྱི་ལཱ་ག་དྫོན་ལུ་གཏངམ་ད་ 

ག་ གནས་གྫོལ་བཀའ་རྒྱ།     ༢༣༡ 
  དཔ་བཀྫོད་  ༢ པ།    ཞ་གཡིྫོགཔ་ཅིག་ ཡིག་ཚོང་གཞན་གྱི་ལཱ་དྫོན་ལུ་གཏངམ་ད་ག་  
         གནས་གྫོལ་བཀའ་རྒྱའ་བཀྫོད་ཤེྫོག   ༢༣༢  
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དཔ་བཀྫོད་  ༣ པ།    དགྫོངསམ་ཞུ་ས་འགྱིྫོ་མ་ག་ གནས་གྫོལ་བཀའ་རྒྱ།  ༢༣༣ 

  དཔ་བཀྫོད་  ༤ པ།    དགྫོངསམ་ཞུ་ས་འགྱིྫོ་མ་ག་ གནས་གྫོལ་བཀའ་རྒྱའ་ 
བཀྫོད་ཤེྫོག     ༢༣༤ 

  དཔ་བཀྫོད་  ༥ པ།     གནས་སྫོར་བཀའ་རྒྱ་ཐྫོབ་མ་ཅིག་ག་དྫོན་ལུ་ བཏྫོན་དགྫོ་པའ་ 
    གནས་གྫོལ་བཀའ་རྒྱ།    ༢༣༥ 

  དཔ་བཀྫོད་  ༦ པ།     གནས་སྫོར་བཀའ་རྒྱ་ཐྫོབ་མ་ཅིག་ག་དྫོན་ལུ་ བཏྫོན་དགྫོ་པའ་  
         གནས་གྫོལ་བཀའ་རྒྱའ་བཀྫོད་ཤེྫོག   ༢༣༦ 

ཉ ཉེན་བརྡའི་ཡི་གུ།       ༢༣༧ 
  དཔ་བཀྫོད་  ༡ པ།     ཡིག་ཚོང་ག་དུས་ཚོད་ལུ་ མ་གནས་མ་གཅིག་ལུ་གནང་ན་ག་  

ཉན་བརའ་ཡི་གུ།     ༢༣༨ 
  དཔ་བཀྫོད་  ༢ པ།     ཡིག་ཚོང་ག་དུས་ཚོད་ལུ་ མ་གནས་མ་གཅིག་ལུ་གནང་ན་ག་ 

ཉན་བརའ་ ཡི་གུའ༌བཀྫོད༌ཤེྫོག    ༢༣༩ 
  ཏ ཉེས་ཆད་བཀའ་རྒྱ།      ༢༤༠  
  དཔ་བཀྫོད་  ༡ པ།     བདག་སྫོང་ག་ཁྲིམས་ལུགས་ལས་འགལ་བའ་ ཉས་ཆེད་ 

བཀའ་རྒྱ།      ༢༤༡ 
  དཔ་བཀྫོད་  ༢ པ།    བདག་སྫོང་ག་ཁྲིམས་ལུགས་ལས་འགལ་བའ་ ཉས་ཆེད་ 

བཀའ་རྒྱའ་བཀྫོད་ཤེྫོག    ༢༤༢ 
ཐ དགོངས་ཕྫོག་བཀའ་རྒྱ།       ༢༤༣ 

  དཔ་བཀྫོད་  ༡ པ།     ཉས་སྤྱིྫོད་ཅིག་ལས་བརྟན་ ལཱ་གཡིྫོག་མཚོམས་འཇིྫོག་ག་   
     དགྫོངས་ཕེྫོག་བཀའ་རྒྱ།    ༢4༤ 

དཔ་བཀྫོད་  ༢ པ།     ཉས་སྤྱིྫོད་ཅིག་ལས་བརྟན་ ལཱ་གཡིྫོག་མཚོམས་འཇིྫོག་ག་  
དགྫོངས་ཕེྫོག་བཀའ་རྒྱའ་བཀྫོད་ཤེྫོག   ༢༤༥ 
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  ད ཉེས་བཙུགས་བཀའ་རྒྱ།       ༢༤༦ 
  དཔ་བཀྫོད་  ༡ པ།     ཡིག་ཚོང་ག་མ་དངུལ་ལྫོག་སྤྱིྫོད་འབད་མ་ལུ་ ཉས་བཙུགས་ 

བཀའ་རྒྱ།      ༢༤༧ 
  དཔ་བཀྫོད་  ༢ པ།    ཡིག་ཚོང་ག་མ་དངུལ་ལྫོག་སྤྱིྫོད་འབད་མ་ལུ་ ཉས་བཙུགས་ 

བཀའ་རྒྱའ་བཀྫོད་ཤེྫོག     ༢༤༨ 
 ན ལཱ་གཡྫོག་ལས་བཏྫོན་བཏང་བའི་ ཡིག་ཚང་བཀའ་རྒྱ། 

  དཔ་བཀྫོད་  ༡ པ།     ལཱ་གཡིྫོག་ལས་བཏྫོན་བཏང་བའ་ ཡིག་ཚོང་བཀའ་རྒྱ། ༢༤༩ 
  དཔ་བཀྫོད  ༢ པ།     ལཱ་གཡིྫོག་ལས་ བཏྫོན་བཏང་བའ་ཡིག་ཚོང་བཀའ་རྒྱའ་ 

བཀྫོད་ཤེྫོག     ༢༥༠ 
 
  པ དགོངས་ཕྫོག་གྲུབ་པའི་བཀའ་རྒྱ།     ༢༥༡  
  དཔ་བཀྫོད་  ༡ པ།     དགྫོངས་ཕེྫོག་བཏྫོན་ཏ་བཏང་ས་ལས་ ཉས་མད་ཀྱི་འཁྲུན་ཆེྫོད་ 

གྲུབ་ས་ དགྫོངས་ཕེྫོག་གྲུབ་པའ་བཀའ་རྒྱ།   ༢༥༢ 
  དཔ་བཀྫོད་  ༢ པ།     དགྫོངས་ཕེྫོག་བཏྫོན་ཏ་བཏང་ས་ལས་ ཉས་མད་ཀྱི་འཁྲུན་ཆེྫོད་ 

གྲུབ་ས་ དགྫོངས་ཕེྫོག་གྲུབ་པའ་བཀའ་རྒྱའ་བཀྫོད་ཤེྫོག ༢༥༣ 
ཕ ལྫོ་བསར་དངུལ་ཕྫོག་ཡར་སེང་བཀའ་རྒྱ།    ༢༥༤  

  དཔ་བཀྫོད་  ༡ པ།      ལྫོ་བསར་དངུལ་ཕེྫོགས་ཡིར་སང་ བཀའ་རྒྱ།  ༢༥༥ 
  དཔ་བཀྫོད་ ༢  པ།      ལྫོ་བསར་དངུལ་ཕེྫོགས་ཡིར་སང་ བཀའ་རྒྱའ་ བཀྫོད་ཤེྫོག ༢༥༦ 
   

བ ལྟ་སར་ཡིག་ཚང་བཀའ་རྒྱ།      ༢༥༧  
  དཔ་བཀྫོད་  ༡ པ།      ལྟ་སྐྫོར་དྫོན་ལུ་གནང་དགྫོ་པའ་ ཡིག་ཚོང་བཀའ་རྒྱ།  ༢༥༨ 

དཔ་བཀྫོད་  ༢ པ།      ལྟ་སྐྫོར་དྫོན་ལུ་གནང་དགྫོ་པའ་ ཡིག་ཚོང་བཀའ་རྒྱའ་ 
བཀྫོད་ཤེྫོག     ༢༥༩ 
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  མ ངལ་གསྫོའི་བཀའ་རྒྱ།       ༢༦༠ 
  དཔ་བཀྫོད་  ༡ པ།      སན་བཅིྫོས་དྫོན་ལུ་ ངལ་གསྫོ་གནང་བའ་ཡིག་ཚོང་ 

བཀའ་རྒྱ།      ༢༦༡   
  དཔ་བཀྫོད་  ༢ པ།      སན་བཅིྫོས་དྫོན་ལུ་ ངལ་གསྫོ་གནང་བའ་ཡིག་ཚོང་ 

བཀའ་རྒྱའ་བཀྫོད་ཤེྫོག    ༢༦༢ 
  ཙ མཁོ་སྒྲུབ་མངགས་ཆའི་བཀའ་རྒྱ།     ༢༦༣  
  དཔ་བཀྫོད་  ༡ པ།     མཁྫོ་སྒྲུབ་མངགས་ཆེའ་ ཡིག་ཚོང་བཀའ་རྒྱ།  ༢༦༤ 
  དཔ་བཀྫོད་  ༢ པ།     མཁྫོ་སྒྲུབ་མངགས་ཆེའ་ ཡིག་ཚོང་བཀའ་རྒྱའ་ བཀྫོད་ཤེྫོག ༢༦༥ 
  ཚ ལཱ་བཀོད་བཀའ་རྒྱ།       ༢༦༦ 
  དཔ་བཀྫོད་  ༡ པ།      སྣུམ་འཁྫོར་བཅིྫོ་བར་གཏང་ན་ ལཱ་བཀྫོད་བཀའ་རྒྱ།  ༢༦༧ 
  དཔ་བཀྫོད་  ༢ པ།      སྣུམ་འཁྫོར་བཅིྫོ་བར་གཏང་ན་ ལཱ་བཀྫོད་བཀའ་རྒྱའ་ 

བཀྫོད་ཤེྫོག     ༢༦༨ 
  ཛ དངུལ་སྫོད་གནང་བའི་བཀའ་རྒྱ།     ༢༦༩ 
  དཔ་བཀྫོད་   ༡ པ།  སྣུམ་འཁྫོར་བཅིྫོ་ག་སྫོད་ན་ག་ དངུལ་སྫོད་གནང་བའ་བཀའ་རྒྱ། ༢༧༠ 
  དཔ་བཀྫོད་  ༢ པ།  སྣུམ་འཁྫོར་བཅིྫོ་ག་སྫོད་ན་ག་ དངུལ་སྫོད་གནང་བའ་ བཀའ་ 
     རྒྱའ་བཀྫོད་ཤེྫོག     ༢༧༡ 

ཝ ཁྱབ་བསྒྲགས་དང་གསལ་བསྒྲགས།    ༢༧༢ 
 

  དཔ་བཀྫོད་  ༡ པ།  རང་ལུགས་གྱིྫོན་ཆེས་བསྒྲིག་དགྫོ་པའ་ ཁྱབ་བསྒྲིགས། ༢༧༣ 
  དཔ་བཀྫོད་  ༢ པ།  ཆེྫོས་ཕྱྫོགས་གསལ་བསྒྲིགས།    ༢༧༤   
  དཔ་བཀྫོད་  ༣ པ།  ཆེྫོས་ཕྱྫོགས་གསལ་བསྒྲིགས་ཀྱི་བཀྫོད་ཤེྫོག   ༢༧༥ 
   

དཔ་བཀྫོད་  ༤ པ།  འབྲུག་རྒྱང་མཐྫོང་ཐྫོག་ལས་ ཆེྫོས་དྫོན་གསལ་བསྒྲིགས་འབད་ 
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     ཐངས་བཀྫོད་ཤེྫོག།     ༢༧༦  
  དཔ་བཀྫོད་  ༥ པ།  ས་སྫོང་གསལ་བསྒྲིགས།    ༢༧༧ ༢༧༨ 
  དཔ་བཀྫོད་  ༦ པ། ས་སྫོང་གསལ་བསྒྲིགས༌བཀྫོད༌ཤེྫོག    ༢༧༩ ༢༨༠ 
  དཔ་བཀྫོད་  ༧ པ།  གསུང་འཕྲིན་གསལ་བསྒྲིགས།    ༢༨༡ ༢༨༢ 
 
   རིན་བསྡུར ་གསལ་བསྒྲགས།      ༢༨༣ 
  དཔ་བཀྫོད་  ༡ པ།  ཅི་ཆེས་མཁྫོ་སྒྲུབ་འབད་ནའི་ རན་བསྡུར་གསལ་བསྒྲིགས། ༢༨༤ 
  དཔ་བཀྫོད  ༢ པ།  ཅི་ཆེས་མཁྫོ་སྒྲུབ་འབད་ནའི་ རན་བསྡུར་གསལ་བསྒྲིགས་ 
     བཀྫོད་ཤེྫོག     ༢༨༥ 
  དཔ་བཀྫོད་  ༣ པ།  གྫོང་ཚོད་རན་སྡུར།     ༢༨༦ 

དཔ་བཀྫོད་  ༤ པ། གསྫོལ་ཚོགས་གྫོང་ཚོད་རན་སྡུར།   ༢༨༧ 
དཔ་བཀྫོད་  ༥ པ།  ཚོང་སྒྱུར།      ༢༨༨   

  དཔ་བཀྫོད་  ༦ པ།  མ་མང་ཚོང་སྒྱུར།     ༢༨༩ 
 

  ཞ སྙན་ཞུ་དང་སྙན་གསྫོལ།      ༢༩༠ ༢༩༡  

  དཔ་བཀྫོད་   ༡ པ།  ངལ་གསྫོ་ལས་ལྫོག་ས་ སྒྲིག་གཡིྫོག་ནང་འཛུལ་སྐབས་ཀྱི་  
སྒྲིག་འཛུལ་སྙེན་ཞུ།     ༢༩༢ 

  དཔ་བཀྫོད་   ༢ པ།  སྒྲིག་འཛུལ་སྙེན་ཞུའ་བཀྫོད་ཤེྫོག   ༢༩༣ 
  དཔ་བཀྫོད་   ༣ པ།  གནས་ཀྱི་ཆེགས་ཚུལ་ལྟ་སྐྫོར་གྱི་སྙེན་ཞུ།   ༢༩༤ 
  དཔ་བཀྫོད་   ༤ པ།  ལྷ་ཁང་ག་ཅི་ཆེས་དབ་ཞབ་སྙེན་ཞུ།   ༢༩༥ 
  དཔ་བཀྫོད་   ༥ པ།  ལྷ་ཁང་ག་ཅི་ཆེས་དབ་ཞབ་སྙེན་ཞུའ་བཀྫོད་ཤེྫོག  ༢༩༦ 

དཔ་བཀྫོད་   ༦ པ།  ལྟྫོ་ཐྫོབ་སྫོབ་ཕྲུག་འྫོས་འབབ་ལྟ་ཞབ་སྙེན་ཞུ།  ༢༩༧ ༢༩༨ 
  དཔ་བཀྫོད་   ༧ པ།  ལྟྫོ་ཐྫོབ་སྫོབ་ཕྲུག་ འྫོས་འབབ་ལྟ་ཞབ་སྙེན་ཞུའ་བཀྫོད་ཤེྫོག ༢༩༩ 
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དཔ་བཀྫོད་   ༨ པ།  དགྫོན་སྡེ་ཅིག་ལུ་ གྫོག་མ་བཙུགས་ནའི་ ག་སྒྲིག་འབད་བའ་ 
     སྙེན་ཞུ།       ༣༠༠ 

དཔ་བཀྫོད་  ༩ པ།  དགྫོན་སྡེ་ཅིག་ལུ་ གྫོག་མ་བཙུགས་ནའི་ ག་སྒྲིག་འབད་བའ་   
     སྙེན་ཞུའ་བཀྫོད་ཤེྫོག     ༣༠༡  
  དཔ་བཀྫོད་  ༡༠ པ།  ཆུ་རུད་ཀྱི་གནྫོད་སྫོན་ ཞབ་དཔྱད་སྙེན་ཞུ།   ༣༠༢ 
  དཔ་བཀྫོད་ ༡༡ པ།  ཆུ་རུད་ཀྱི་གནྫོད་སྫོན་ ཞབ་དཔྱད་སྙེན་ཞུའ་བཀྫོད་ཤེྫོག། ༣༠༣ 
 

སྙན་གསྫོལ།       ༣༠༤ 
  དཔ་བཀྫོད་ ༡ པ།  ཡིག་ཚོང་ལཱ་ག་དྫོན་ལུ་ འགྫོ་སྫོང་བཏང་ཡིྫོད་པའ་ སན་ཚོབ་ 

ཞུ་ན་ག་སྙེན་གསྫོལ།     ༣༠༥ 
 

བམ་ཚན་གཉིས་པ་ ཚྫོང་འབྲེལ་ཡིག་རིགས།     ༣༠༦ 
 
༧༽ ལེའུ་ལྔ་པ། ཚྫོང་འབྲེལ་གྱི་ཡིག་འགྲུལ།      ༣༠༧ 
 ༧.༡ ངོ་སྫོད།         ༣༠༧ 
 ༧.༢ དབྱེ་བ།         ༣༠༧ 
 ༧.༣ སྒྲིག་བཀོད།        ༣༠༨ 
 ༧.༤ མཚན་ཉིད།        ༣༠༨ 
 ༧.༥ ཚྫོང་འབྲེལ་ཡིག་འགྲུལ་གྱི་དཔེ་བཀོད།  
  ཀ ཚྫོང་འབྲེལ་གསལ་བསྒྲགས།      ༣༠༩ 
  དཔ་བཀྫོད་ ༡ པ།   དཔ་དབ་བཙོང་ན་ག་ཚོང་བསྒྲིགས།   ༣༠༩ 
  དཔ་བཀྫོད་ ༢ པ།  ཁང་ཆེས་ཚོང་བསྒྲིགས།    ༣༡༠ 
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  དཔ་བཀྫོད་ ༣ པ།  གྫོང་ཚོད་མར་བཅིག་ཚོང་བསྒྲིགས།   ༣༡༡  
  དཔ་བཀྫོད་ ༤ པ།  ཞབས་ཏྫོག་མཐུན་རྐྱེན།    ༣༡༢ 
  དཔ་བཀྫོད་ ༥ པ།   རང་དྫོན་གསལ་བསྒྲིགས།    ༣༡༣ 
  དཔ་བཀྫོད་ ༦ པ།  བཅིའ་སྒྲིག་ག་ཞབས་ཏྫོག    ༣༡༤ 
  དཔ་བཀྫོད་ ༧ པ།  ཟ་ཁང་ག་ཞབས་ཏྫོག     ༣༡༥ 
  དཔ་བཀྫོད་ ༨ པ།   དངུལ་ཁང་ག་ཞབས་ཏྫོག    ༣༡༦ 
  དཔ་བཀྫོད ༩ པ།   ལས་འཆེར་བཟྫོ་བཀྫོད་གསལ་བསྒྲིགས།   ༣༡༧ 
  ཁ གོང་ཚད་རིན་སྡུར ་བཀོད་ཡིག།     ༣༡༨ 
  དཔ་བཀྫོད་ ༡ པ།  གྫོང་ཚོད་རན་སྡུར་བཀྫོད་ཡིག    ༣༡༨ 
  ག ཚྫོང་ཆས་མཁོ་མངགས་དང་ མཁོ་སྫོད།    ༣༡༩ 
  དཔ་བཀྫོད་ ༡ པ།  ཚོང་ཆེས་མཁྫོ་མངགས།    ༣༡༩  
  དཔ་བཀྫོད་ ༢ པ།  ཚོང་ཆེས་མཁྫོ་སྫོད།     ༣༢༠ 

ང འདྲི་དཔྱད ་དང་ ཉོག་བཤད་དྲན་བསྐུལ།     ༣༢༡ 
  དཔ་བཀྫོད་ ༡ པ།   གྫོང་ཚོད་འདྲ་དཔྱད།     ༣༢༡  

དཔ་བཀྫོད་ ༢ པ།  འདྲ་དཔྱད་ཞུ་ལན།     ༣༢༢  
  དཔ་བཀྫོད་ ༣ པ།  ཚོང་ཆེས་ཚོང་སྒྲིག་མ་འབྫོར་བའ་ཉྫོག་བཤེད།  ༣༢༣ 
  དཔ་བཀྫོད་ ༤ པ།  ཚོང་ཆེས་རན་དངུལ་ཚོང་སྒྲིག་སྫོད་དགྫོ་པའ་དྲན་བསྐུལ། ༣༢༤ 
 
བམ་ཚན་གསུམ་པ་ སྒེར ་འབྲེལ་ཡིག་རིགས།     ༣༢༥ 
 
༨༽ ལེའུ་དྲུག་པ། སྒེར་འབྲེལ་ཡིག་འགྲུལ།      ༣༢༦ 
 ༨.༡ ངོ་སྫོད།         ༣༢༦ 
 ༨.༢ དབྱེ་བ།         ༣༢༦ ༣༢༧ 
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 ༨.༣ སྒྲིག་བཀོད།        ༣༢༧ ༣༢༨ 
 ༨.༤ མཚན་ཉིད།        ༣༢༨ ༣༢༩ 
 ༨.༥ སྒེར་འབྲེལ་ཡིག་འགྲུལ་གྱི་དཔེ་བཀོད།      ༣༣༠ 
 

  ཀ ཆོས་སྡེ་དང་འབྲེལ་བའི་ཞུ་ཡིག་རིགས།    ༣༣0   

དཔ་བཀྫོད་ ༡ པ།   སབས་རྗེ་ རྗེ་མཁན་རན་པྫོ་ཆེ་ལུ་ ཕུལ་ནའི་ཞུ་ཡིག  ༣༣0 ༣༣1 
  དཔ་བཀྫོད་ ༢ པ།  སབས་རྗེ་ རྗེ་མཁན་རན་པྫོ་ཆེར་ དག་སྫོང་གསར་བཙུགས་ 

ཀྱི་ཞུ་ཡིག      ༣༣2 
  དཔ་བཀྫོད་ ༣ པ།  དག་འདུན་འདུས་དམངས་ལུ་ ཟླྫོག༌ཚོ་སྒྲུབ་གནང་དགྫོ་པའ་ 

ཞུ་ཡིག      ༣༣3 
  དཔ་བཀྫོད་ ༤ པ།  དགྫོན་སྡེའི་འདུས་དམངས་ལུ་ བཀའ་འགྱུར་དག་ཚོར་གནང་ 

དགྫོ་པའ་ཞུ་ཡིག     ༣༣4 
དཔ་བཀྫོད་ ༥ པ།  ར་བའ་བ་མ་ལུ་ཕུལ་ནའི་ཞུ་ཡིག   ༣༣5 

  དཔ་བཀྫོད་ ༦ པ།  བ་སྤྲུལ་ཅིག་ལུ་ སྨྱུང་གནས་དང་ཚོ་དབང་གསྫོལ་བཏབ་ 
ཞུ་ཡིག      ༣༣6 

  དཔ་བཀྫོད་ ༧ པ།  སྤྲུལ་སྐུ་ཅིག་ལུ་ རབ་གནས་དང་ཚོ་དབང་གསྫོལ་བཏབ་ 
ཞུ་ཡིག      ༣༣7 

  དཔ་བཀྫོད་༨ པ།  བ་མ་ཅིག་ལུ་ རམ་གྫོ་མཛིད་གནང་དགྫོ་པའ་ཞུ་ཡིག  ༣38 
དཔ་བཀྫོད་ ༩ པ།  དགྫོན་སྡེའི་བམ་ཅིག་ལུ་ ས་བསངས་རྟན་འབྲིལ་མཛིད་པར་ 

འབྫོན་ གནང་དགྫོ་པའ་ཞུ་ཡིག    ༣39 
  དཔ་བཀྫོད་ ༡༠ པ།  བམ་ཅིག་ལུ་ ཚོགས་འཁྫོར་བསྐྫོར་བར་ འབྫོན་གནང་དགྫོ་ 

པའ་ཞུ་ཡིག     ༣40 
  དཔ་བཀྫོད་ ༡༡ པ།  བམ་གནས་བརྟན་ཅིག་ལུ་ འདས་ཆེྫོག་གནང་པར་འབྫོན་དགྫོ་ 
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པའ་ཞུ་ཡིག       ༣༤1 
  དཔ་བཀྫོད་ ༡༢ པ།  བཤེད་གྲྭའ་དབུ་འཛིན་ཅིག་ལུ་ ཆེྫོས་བཤེད་གནང་བར་འབྫོན་  

   དགྫོ་པའ་ཞུ་ཡིག     ༣༤2   
  དཔ་བཀྫོད་ ༡༣ པ།  ཨེ་ཎིའི་དབུ་འཛིན་ཅིག་ལུ་ ཕུལ་ནའི་ཞུ་ཡིག  ༣༤3 

དཔ་བཀྫོད་ ༡༤ པ།  གཟུངས་པའ་སྫོབ་དཔྫོན་ཅིག་ལུ་ གཟུངས་གཞུག་ཕུལ་དགྫོ་ 
པའ་ཞུ་ཡིག     ༣༤4 

  དཔ་བཀྫོད་ ༡༥ པ།  རས་པའ་སྫོབ་དཔྫོན་ཅིག་ལུ་ ཕུལ་ནའི་ཞུ་ཡིག  ༣༤5 
  དཔ་བཀྫོད་ ༡༦ པ།  དཀྫོན་གཉར་ཅིག་ལས་ མཆེྫོད་ཆེས་བརྙེ་ནའི་ཞུ་ཡིག  ༣༤6 

 
 

ཁ སྲིད་སྡེ་དང་འབྲེལ་བའི་ཞུ་ཡིག་རིགས།     ༣༤7 
  དཔ་བཀྫོད་ ༡ པ།   མ་དབང་མངའ་བདག་རན་པྫོ་ཆེ་མཆེྫོག་ལུ་ ཕུལ་ནའི་ཞུ་ཡིག ༣༤༧ 
  དཔ་བཀྫོད་ ༢ པ།  མ་དབང་མངའ་བདག་རན་པྫོ་ཆེ་མཆེྫོག་ལུ་ སད་སྡུག་ཞུ་ཡིག ༣༤༨ 
  དཔ་བཀྫོད་ ༣ པ།  མ་དབང་རྒྱལ་བཙུན་རན་པྫོ་ཆེ་མཆེྫོག་ལུ བཀྲི་ཤེས་བད་ལགས་ 

ཞུ་ཡིག      ༣༤༩ 
  དཔ་བཀྫོད་ ༤ པ།  མ་དབང་རྒྱལ་བཙུན་རན་པྫོ་ཆེ་མཆེྫོག་ལུ་ ཞུ་ཡིག  ༣༥༠ 
  དཔ་བཀྫོད་ ༥ པ།   མ་དབང་རྒྱལ་ཡུམ་རན་པྫོ་ཆེ་མཆེྫོག་ལུ་ བཀྲིན་དྲན་ཕུལ་གྱི་ 

ཞུ་ཡིག      ༣༥༡ 
  དཔ་བཀྫོད་ ༦ པ།  མ་དབང་རྒྱལ་སས་དཔྫོན་སྫོབ་མཆེྫོག་ལུ་ཞུ་ཡིག  ༣༥༢ 
  དཔ་བཀྫོད་ ༧ པ།  མ་རྗེ་བྫོན་ཆེན་མཆེྫོག་ལུ་ མགྫོན་ཞུའ་ཞུ་ཡིག  ༣༥༣ 

དཔ་བཀྫོད་ ༨ པ།   མ་རྗེ་ཞབས་ཏྫོག་བྫོན་པྫོ་ལུ་ སྣུམ་འཁྫོར་ལམ་སལ་གནང་ 
དགྫོ་པའ་ཞུ་ཡིག     ༣༥༤ 

  དཔ་བཀྫོད་ ༩ པ།  དྲག་པྫོའ་སྤྱི་ཁྱབ་གུང་བྫོན་ལུ་ ཕུལ་ནའི་ཞུ་ཡིག  ༣༥༥ 
  དཔ་བཀྫོད་ ༡༠ པ།  ཁྲིམས་སྲུང་འགག་པའ་སྤྱི་ཁྱབ་ལུ༌ཕུལ་ནའི་ཞུ་ཡིག  ༣༥༦ 
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དཔ་བཀྫོད་ ༡༡ པ།  གྫོ་གནས་ཡིར་སང་རྟན་འབྲིལ་ལུ་ བཀྲི་ཤེས་བད་ལགས་ཀྱི་ 
ཞུ་ཡིག      ༣༥༧ 

དཔ་བཀྫོད་ ༡༢ པ།  ལྷན་ཁག་དྲུང་ཆེན་ཅིག་ལུ་ གཡིྫོག་འཚོལ་ཞུ་ཡིག  ༣༥༨ 
དཔ་བཀྫོད་ ༡༣ པ།  ཤེས་རག་དྲུང་ཆེན་ལུ་ རྒྱབ་སྫོར་གྱི་གྫོགས་རམ་ཞུ་ནའི་ཞུ་ཡིག ༣༥༩ 

  དཔ་བཀྫོད་ ༡༤ པ།  དྲག་ཤེྫོས་རྒྱལ་གཟམ་ལུ་ ཕུལ་ནའི་ཞུ་ཡིག  ༣༦༠ 
  དཔ་བཀྫོད་ ༡༥ པ།  དྲག་ཤེྫོས་གཉས་སྐལམ་ཅིག་ལུ་ ཕུལ་ནའི་ཞུ་ཡིག  ༣༦༡ 

དཔ་བཀྫོད་ ༡༦ པ།  ས་ཁྲིམ་མདྫོ་ཆེན་ལུ་ ས་འཇིལ་པ་ཞུ་དགྫོ་པའ་ཞུ་ཡིག  ༣༦༢ 
  དཔ་བཀྫོད་ ༡༧ པ།  རྫོང་བདག་ཅིག་ལུ་ གྫོག་མའི་མཐུན་རྐྱེན་ཞུ་ནའི་ཞུ་ཡིག ༣༦༣ 
  དཔ་བཀྫོད་ ༡༨ པ།  དྲུང་པ་ཅིག་ལུ་ ཕུལ་ནའི་ཞུ་ཡིག   ༣༦༤ 

དཔ་བཀྫོད་ ༡༩ པ།  རག་གཞུང་མཐྫོ་རམ་སྫོབ་གྲྭའ་དབུ་འཛིན་ལུ་ ཕུལ་ནའི་ 
ཞུ་ཡིག      ༣༦༥ 

  དཔ་བཀྫོད་ ༢༠ པ། ཟླྫོས་གར་སྤལ་ཁང་ག་དབུ་འཛིན་ལུ་ གྫོགས་རམ་ཞུ་ནའི་ 
ཞུ་ཡིག      ༣༦༦ 

  དཔ་བཀྫོད་ ༢༡ པ། སྫོབ་གྲྭའ་དབུ་འཛིན་ཅིག་ལུ་ སྫོབ་ཕྲུག་བཙུགས་ནའི་ཞུ་ཡིག ༣༦༧ 
  དཔ་བཀྫོད་ ༢༢ པ།  མ་སྡེའི་འགྫོ་ཁྲིདཔ་ལུ་ འཐུང་ཆུའ་དཀའ་ངལ་སལ་དགྫོ་པའ་ 

ཞུ་ཡིག      ༣༦༨ 
  དཔ་བཀྫོད་ ༢༣ པ། མ་སྡེ་འགྫོ་ཁྲིདཔ་རྒེཔྫོ་ཅིག་ལུ་ ཕུལ་ནའི་ཞུ་ཡིག  ༣༦༩ 
  དཔ་བཀྫོད་ ༢༤ པ།  བཟྫོ་དཔྫོན་ཅིག་ལུ་ ཕུལ་ནའི་ཞུ་ཡིག   ༣༧༠ 
  དཔ་བཀྫོད་ ༢༥ པ། ལྷ་བྲིས་སྫོབ་དཔྫོན་ཅིག་ལུ་ བཀའ་དྲན་དགའ་ཚོར་ཞུ་ཡིག ༣༧༡ 
 
  ག གཉེན་འབྲེལ་དང་ཆ་རྫོགས་ལུ་ བསྐྱལ་ནིའི་གཏང་ཡིག་རིགས། ༣༧༢ 
  དཔ་བཀྫོད་ ༡ པ།   རང་ག་ཨེ་པ་ལུ་བསལ་ནའི་གཏང་ཡིག   ༣༧༢ 
  དཔ་བཀྫོད་ ༢ པ།  རང་ག་ཨེའ་ལུ་བསལ་ནའི་གཏང་ཡིག   ༣༧༣ 
  དཔ་བཀྫོད་ ༣ པ།  བུམྫོ་གས་ཨེའ་ལུ་བསལ་ནའི་གཏང་ཡིག   ༣༧༤ 
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  དཔ་བཀྫོད་ ༤ པ།  ཨེའ་གས་བུ་ལུ་བསལ་ནའི་གཏང་ཡིག   ༣༧༥ 
  དཔ་བཀྫོད་ ༥ པ།  རང་ག་ཨེམ་སྲུ་ལུ་བསལ་ནའི་གཏང་ཡིག   ༣༧༦ 

 དཔ་བཀྫོད་ ༦ པ།  རང་ག་རྨགཔ་ལུ་བསལ་ནའི་ཡི་གུ།   ༣༧༧ 
  དཔ་བཀྫོད་ ༧ པ།  ལྟ་ལྟྫོ་ཚོང་ཅིག་ལུ་བསལ་ནའི་གཏང་ཡིག   ༣༧༨ 
  དཔ་བཀྫོད་ ༨ པ།  རང་ག་མཐུན་བཤེས་ཅིག་ལུ་ བསལ་ནའི་རྫོམ།  ༣༧༩ 
  དཔ་བཀྫོད་ ༩ པ།  རང་ག་ལཱ་རུབ་འབད་མ་རྒེན་ཤེྫོསམ་ཅིག་ལུ་ བསལ་ནའི་ 

གཏང་ཡིག     ༣༨༠ 
དཔ་བཀྫོད་ ༡༠ པ།  རང་ག་ལཱ་རུབ་འབད་མ་གཞྫོན་ཤེྫོསམ་ཅིག་ལུ་ བསལ་ནའི་ 

གཏང་ཡིག     ༣༨༡ 
  དཔ་བཀྫོད་ ༡༡ པ།  རང་གས་དགའ་བའ་བུམྫོ་ཅིག་ལུ་ བསལ་ནའི་ཡི་གུ།  ༣༨༢ 
  དཔ་བཀྫོད་ ༡༢ པ།  རང་གས་དགའ་བའ་བུ་ཅིག་ལུ་ བསལ་ནའི་ཡི་གུ།  ༣༨༣ 

དཔ་བཀྫོད་ ༡༣ པ། ཨེ་རྫོགས་དགའ་རྫོགས་བུམྫོ་ཅིག་ལུ་ བསལ་ནའི་གཏང་ཡིག  ༣༨༤ 
 
 

བམ་ཚན་བཞི་པ་ ཡིག་རིགས་ལམ་སྫོན་གཞན།     ༣༨༥ 
 

༩༽ ལེའུ་བདུན་པ། ཡིག་རིགས་ལམ་སྫོན་གཞན།      ༣༨༦ 
༩.༡ ངོ་སྫོད།         ༣༨༦ 

 ༩.༢ དབྱེ་བ།         ༣༨༦ ༣༨༧ 
 ༩.༣ སྒྲིག་བཀོད ་དང་མཚན་ཉིད།       ༣༨༧ 
 ༩.༤ ཡིག་རིགས་ལམ་སྫོན་གཞན་གྱི་དཔེ་བཀོད།     ༣༨༧ ༣༨༨ 
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ཀ གྲོས་གཞི་དང་ལས་རིམ་ གྲོས་ཆོད་ཡིག་རིགས།   ༣8༧ ༣༨༨ 
  དཔ་བཀྫོད་ ༡ པ།   ལམ་སལ་དགྫོ་པའ་གྫོས་གཞ།    ༣༨༩ ༣༩༠  
  དཔ་བཀྫོད་ ༢ པ།  ལྫོ་བསར་གྫོས་ཚོགས་ཐངས་ ༡༠ པའ་ལས་རམ།  ༣༩༡ 

དཔ་བཀྫོད་ ༣ པ།  ཞལ་འཛིམས་འགྫོ་བཙུགས་མཛིད་སྫོའ་ལས་རམ།  ༣༩༢ 
  དཔ་བཀྫོད་ ༤ པ།  ཞལ་འཛིམས་མཇུག་བསྡུའ་མཛིད་སྫོའ་ལས་རམ།  ༣༩༣ 
  དཔ་བཀྫོད་ ༥ པ།   ས་གནས་གཞུང་ག་ ཞལ་འཛིམས་གྫོས་ཆེྫོད་བྲི་ཐངས། ༣༩༤ ༣༩༦ 

དཔ་བཀྫོད་ ༦ པ།  ཡིག་ཚོང་གི དུས་རམ་ཞལ་འཛིམས་ཀྱི་ གྫོས་ཆེྫོད་བྲི་ཐངས། ༣༩༧ 
 
  ཁ ཆེད་བརྗོད ་དང་ངོ་ྦྱོྫོར་ རྒྱབ་ྣོྫོན་ཡིག་རིགས།   ༣༩༨ 
  དཔ་བཀྫོད་ ༡ པ།  དཔ་དབ་ཅིག་ག་ ཆེད་བརྗེྫོད་བྲི་ཐངས།   ༣༩༨ ༣༩༩ 
  དཔ་བཀྫོད་ ༢ པ།  ལས་གཡིྫོག་པའ་བདན་ཁུངས་ངྫོ་སྫོར་ཡི་གུ།  ༤༠༠ 

དཔ་བཀྫོད་ ༣ པ།  མ་ཁུངས་བདན་ཁུངས་ཀྱི་ངྫོ་སྫོར་ཡི་གུ།   ༤༠༡ 
  དཔ་བཀྫོད་ ༤ པ།  མ་ངྫོ་ཅིག་ལུ་གནང་ནའི་ རྒྱབ་སྫོན་ངྫོ་སྫོར་ཡི་གུའ་དཔ་བཀྫོད། ༤༠༢ 

 
  ག ཉོག་མེད་ཡི་གུ་དང་ལག་ཁྱེར་ དབང་ཚད་ཡིག་རིགས།  ༤༠༣ 
  དཔ་བཀྫོད་ ༡ པ།  རས་ཀྱི་ཉྫོག་མད་ཡི་གུ།    ༤༠༣   
  དཔ་བཀྫོད་ ༢ པ།  གདམ་འཐུའ་ཆེྫོས་རྒྱུགས་ནང་ བཅིའ་མར་གཏྫོགས་ཆེྫོག་ 

པའ་ ཉྫོག་མད་ཡི་གུ།    ༤༠༤ 
  དཔ་བཀྫོད་ ༣ པ།  ནང་མ་ལས་ཉྫོག་མད་ཡི་གུ།    ༤༠༥ 
  དཔ་བཀྫོད་ ༤ པ།  སྫོང་བརར་ནང་ བཅིའ་མར་གཏྫོགས་མ་ག་ ལག་ཁྱར་བྲི་ 

ཐངས།      ༤༠༦ ༤༠༧ 
  དཔ་བཀྫོད་ ༥ པ།   འགན་བསྡུར་ནང་རྒྱལ་ཁ་ཐྫོབ་པའ་ ལག་ཁྱར་བྲི་ཐངས། ༤༠༨ 

 དཔ་བཀྫོད་ ༦ པ།  དབང་ཚོད་ངྫོ་སྫོར་ཡི་གུ་འབྲི་ཐངས།   ༤༠༩ 
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  ང འབྲེལ་ཞུ་དང ་འབྫོར་འཛིན་ཡིག་རིགས།    ༤༡༠ 
  དཔ་བཀྫོད་ ༡ པ།   ལྷ་ཁང་ཉམས་གསྫོའ་ འབྲིལ་ཞུའ་ཡི་གུ།   ༤༡༡ 

དཔ་བཀྫོད་ ༢ པ།  སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟན་གསར་སྒྲུབ་ཀྱི་ འབྲིལ་ཞུའ་ཡི་གུ།  ༤༡༢ 
  དཔ་བཀྫོད་ ༣ པ།  ཞལ་འདབས་ཕུལ་ནའི་ཡི་གུ།    ༤༡༢ 
  དཔ་བཀྫོད་ ༤ པ།  འབྲིལ་ཞུའ་འབྫོར་འཛིན།    ༤༡༣ 

དཔ་བཀྫོད་ ༥ པ།   འབྲིལ་ཞུ་ཞལ་འདབས་ཀྱི་ འབྫོར་འཛིན་ཡི་གུ།  ༤༡༤ 
དཔ་བཀྫོད་ ༦ པ།  ཅི་དངྫོས་འབྫོར་འཛིན་ཡི་གུ།    ༤༡༥ 

  དཔ་བཀྫོད་ ༧ པ།  དངུལ་སྫོད་ལན་གྱི་འབྫོར་འཛིན་ཡི་གུ།   ༤༡༦ 
 
  ཅ མགྲོན་ཞུ་དང་མགྲོན་བརྡ།      ༤༡༧ 
  དཔ་བཀྫོད་ ༡ པ།   སྒྲིང་ཁྱམ་བཀྲི་ཤེས་རབ་གནས་ཀྱི་མགྫོན་ཤེྫོག  ༤༡༨ 
  དཔ་བཀྫོད་ ༢ པ།  གསྫོལ་སྫོན་མགྫོན་ཤེྫོག    ༤༡༩ 
  དཔ་བཀྫོད་ ༣ པ།  མགྫོན་བརའ་དཔ་གཞན།    ༤༢༠ 
  དཔ་བཀྫོད་ ༤ པ།  གཉན་སྫོན་མགྫོན་ཤེྫོག    ༤༢༡ 
 
  ཆ བཀྲ་ཤིས་ལེགས་སྫོན ་གྱི་ཡིག་རིགས།    ༤༢༢ 
  དཔ་བཀྫོད་ ༡ པ།   ལྫོ་གསར་བཀྲི་ཤེས་བད་ལགས་ ཚོགས་བཅིད་ས་བཀྫོད་ཐངས། ༤༢༣ 

དཔ་བཀྫོད་ ༢ པ།  ལྷུག་ཚོག་ས་བཀྫོད་ཐངས།    ༤༢༤ 
  དཔ་བཀྫོད་ ༣ པ།  གཉན་སྫོན་ལུ་ལགས་སྫོན་གྱིི བཀྲི་ཤེས་བད་ལགས་བྲི་ཐངས། ༤༢༤ 

དཔ་བཀྫོད་ ༤ པ།  ཨེ་ལུ་གསར་སས་ཀྱི་ བཀྲི་ཤེས་བད་ལགས་ཡི་གུ་བྲི་ཐངས། ༤༢༥ 
 
  ཇ ཡིག་རིགས་ལམ་སྫོན་ལྷན་ཐབས།     ༤༢༦  

  དཔ་བཀྫོད་ ༡ པ།   འབྲི་ཤེྫོག་ག་དཔ་བཀྫོད།    ༤༢༦ ༤༢༨ 
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  དཔ་བཀྫོད་ ༢ པ།   ཚོག་མཚོམས་ བརྗེྫོད་མཚོམས་ དྫོན་མཚོམས་བཅིད་ཐངས། ༤༢༩ ༤༣༠ 
  དཔ་བཀྫོད་ ༣ པ།   ཡི་གུ་བལྟབ་ལུགས།     ༤༣༡ ༤༣༢ 
  དཔ་བཀྫོད་ ༤ པ།    ཡིག་ཤུབས་གུ་ སྔར་སྫོལ་ཁ་བང་བཀྫོད་ཐངས།  ༤༣༣ ༤༣༤ 

དཔ་བཀྫོད་ ༥ པ།  ཡིག་ཤུབས་གུ་ ད་སྫོལ་ཁ་བང་བཀྫོད་ཐངས།  ༤༣༥  
  དཔ་བཀྫོད་ ༦ པ།  ཡིག་ཤུབས་གུ་ ལས་སྡེ་སྫོ་སྫོའ་ངྫོ་རྟགས་བཀྫོད་ལུགས། ༤༣༥  
  དཔ་བཀྫོད་ ༧ པ།  བྫོན་པ་ལགས་སྫོའ་འབྲི་ལུགས།    ༤༣༦ ༤༣༧ 
 
༡༠༽  སྫོན་ཚིག་ཤིས་བརྗོད།       ༤༣༨ 
༡༡༽  རྒྱབ་རྟེན་དཔེ་དེབ་ཐྫོ།       ༤༣༩ 
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འབྲུག་གི་ཡིག་བསྐུར་རྣམ་གཞག 
 

༡༽ འབྲུག་གི་ཡིག་བསྐུར་རྣམ་གཞག་གི་ངོ་སྫོད། 
  
འབྲུག་ག་ཡིག་བསྐུར་རྣམ་གཞག་ཟར་མ་འད་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ གཞུང་འབྲིལ་གྱིས་གཙོས་པའ་ཚོང་འབྲིལ་དང་ སར་
འབྲིལ་ཚུ་ག་དྫོན་ལུ་ ཡིག་འགྲུལ་ལག་ལན་འཐབ་ཐངས་ཀྱི་ ལམ་ལུགས་རམ་པ་འད་ལུ་སབཔ་ཨེན། སྤྱིར་བཏང་ཡིག་བསྐུར་
ཟར་མ་ག་གྫོ་དྫོན་འད་ ཕེར་དང་ཚུར་གཏང་ན་ག་ གཏང་ཡིག་རགས་ལུ་གྫོཝ་ཨེན་རུང་ རྣམ་གཞག་འད་ནང་ལུ་ ཕེར་དང་ཚུར་
གཏང་ན་ག་ ཡི་གུ་གས་མ་དྫོ་བར་ ནང་འབྲིལ་གྱི་ཡིག་རགས་དཔར་ན་ འབའ་གན་རྒྱ་དང་ ཡུལ་གྫོང་མ་ལུ་ སྙེན་གསྫོལ་དང་ 
སྙེན་ཞུ་ལ་སྫོགས་པའ་ རགས་བཟྫོ་ཐངས་ཚུ་ཡིང་ཚུད་ད་ཡིྫོད། ད་མ་ཚོད་ ཁྲིམས་འབྲིལ་དང་ཚོང་འབྲིལ་ཡིག་རགས་ གཞན་
ཡིང་ གསུང་འཕྲིན་དང་ མགྫོན་ཞུ་ལ་སྫོགས་པའ་ ཡིག་རགས་འབྲི་ལུགས་ཚུ་ཡིང་ ཡིག་བསྐུར་རྣམ་གཞག་འད་ནང་ཚུདཔ་ས་ 
བཟྫོ་ས་ཡིྫོད།  
 
ད་ཡིང་ འབྲུག་ག་ཡིག་བསྐུར་རྣམ་གཞག་འད་ འབྲུག་གཞུང་རྫོང་ཁ་གྫོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ རྒྱལ་ཡིྫོངས་ཡིག་
རགས་འབྲི་བཀྫོད་ཀྱི་ལམ་སྫོན་ཅིག་ས་བཟྫོ་དགྫོཔ་ད་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ རྫོང་ཁའ་ཡིག་རགས་ བྲི་བཀྫོད་འབད་ཐངས་ཀྱི་དཔ་ཚུ་ ག་
དམ་ཅིག་ཚོང་ཚུགས་ཚུགས་ བཀྫོད་དགྫོཔ་ཡིྫོདཔ་ལས་བརྟན་ཏ་ཨེན། དཔ་དབ་འད་ལུ་ མང་བཏགས་ཐངས་འད་ཡིང་ སྤྱིར་
བཏང་ག་ལམ་ལུགས་ནང་ལུ་ སར་མང་ སྤྱི་མང་ལུ་ བཏགས་སྫོལ་ཡིྫོད་མ་དང་འཁྲིལ་ཏ་ སྔྫོན་གྫོང་ལས་གཏང་ཡིག་ག་རགས་
ལུ་ ཐ་སྙེད་སབ་སྫོལ་ཡིྫོངས་གགས་ཡིྫོད་མ་ག་ ཡིག་བསྐུར་རྣམ་གཞག་ཟར་བའ་མང་ད་ར་ རང་འཇིགས་བཞག་ས་ཡིྫོད། 
  
༢.༡ ཡིག་བསྐུར་རྣམ་གཞག་གི་འབྱུང་ཁུངས། 
 
ཡིག་བསྐུར་རྣམ་གཞག་འད་ ཀུན་མཁྱན་རག་འཛིན་འཇིགས་མད་གང་པ་གས། རན་ཆེན་རྣམ་གསུམ་གགས་པའ་སངས་ཡིག་
གས། །མུ་ཏག་འཁྲི་ཤེང་རབ་ཏུ་དགའ་བས་ནས། །བདུད་ཀྱི་བུ་མྫོའ་བཞན་རས་ཀུན་དའ་ཚོལ། །སྐལ་ངན་བགྱིད་ལ་མངྫོན་
ཕྱྫོགས་སངས་རྒྱས་མཐུ། །ཟར་གསུངས་ཡིྫོདཔ་བཟུམ་ སྔྫོན་རྒྱ་གར་འཕེགས་པའ་ཡུལ་ལུ་ སངས་རྒྱས་བཅིྫོམ་ལྡན་འདས་ཞལ་
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བཞུགས་པའ་བསང་ སང་ག་ལའ་རྒྱལ་པྫོའ་སསམྫོ་ མུ་ཏག་འཁྲི་ཤེང་གས། མཁའ་མཉམ་འགྫོ་ལ་མཁྱན་བརས་རབ་དགྫོངས་
ནས། །གངས་མད་གསུམ་དུ་ཚོགས་གཉས་རབ་རྫོགས་ཏ། །སྫོང་གསུམ་མ་མཇིད་ཞང་ག་དཔལ་གྱུར་པ། །འདྲན་མཆེྫོག་ཤཱཀྱིའ་ 
ཏྫོག་ལ་ཕྱག་འཚོལ་ལྫོ། །ཟླ་ཟར་ཕེྫོག་པའ་ཆུ་སས་གཞྫོན་ནུ་བཞན། །ལག་པའ་པདྨྫོ་སྙེང་གའ་ངྫོས་སུ་ཟུམ། །ར་གཅིག་ཡིད་
ཀྱིས་ཁྱྫོད་སྐུར་མངྫོན་ཕྱྫོགས་ཏ། །ཅུང་ཟད་བསྫོད་ལ་ཐུགས་རྗེ་ཅིན་ཁྱྫོད་དགྫོངས། །ཞས་པ་ལ་སྫོགས་པ་ལྟ་བུའ་ཞུ་འཕྲིན་དང་། 

 
ཞུ་བ་ཕུལ་མ་ག་ལན་ལུ་ བདག་ཅིག་ག་སྫོན་པ་ སངས་རྒྱས་བཅིྫོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྐུ་ཐང་ཅིག་དང་ དའི་གཤེམ་
ལུ་ སབས་འགྫོ་དང་བསབ་པའ་གནས་ལྔ་ ལ་སྫོགས་པའ་དམ་པའ་ཆེྫོས་ཀྱི་དྫོན་ཟབ་མྫོའ་གསུང་འཕྲིན་ས་36བྲིས་གནང་བ་ལུ་
བརྟན་ཏ་ བུ་མྫོ་མུ་ཏག་འཁྲི་ཤེང་གས་ བདན་པ་མཐྫོང་བའ་འབྲིས་བུ་ཐྫོབ་ནུག  ད་ལས་ཚུར་འགྫོ་བཟུང་ས་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་
བསན་པ་འད་ལུ་ ཡིག་བསྐུར་རྣམ་གཞག་ག་ལམ་ལུགས་བྱུང་ནུག།  

 
ད་ལས་ ང་བཅིས་རའ་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པ་རན་པྫོ་ཆེ་ ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་གྱིས་ ལྷ་སན་དམ་
བསྒྲིགས་ཀྱི་ བཀའ་ཤེྫོག་གནང་ཡིྫོད་མ་འད་དང་། གྫོགས་པྫོ་རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱལ་པྫོ་ རཱ་ཛི་པདྨ་ནཱ་ར་ཡཱན་ལུ་ ཚོ་སྔྫོན་སྫོན་ལམ་
བཏབ་པའ་གྫོགས་པྫོ་ཁྱྫོད། །ས་གནས་ཡུལ་གྱིས་བསྐལ་ཡིང་ཐུགས་ཡིད་འདྲས། །འབུལ་བཟང་གསུང་འཕྲིན་འབྫོར་བས་བདག་
ཀྱིང་སྫོ། །བསྔྫོ་སྫོན་དཔག་མད་བཏབ་པས་འད་ཕྱར་བད། །ལ་སྫོགས་པའ་གསུང་འཕྲིན་ཡིག་རགས་དང་། བྫོད་ཀྱི་སྡེ་སད་
གཙོང་པ་ ཀརྨ་བསན་སྫོང་དབང་པྫོ་ལུ་ འབྲུག་པ་ཕེན་ཚུན་གྱི་རྫོད་གཞའི་ ཁྲི་ཐྫོ་གནང་བ་ལ་སྫོགས་པའ་ཁྲིམས་འབྲིལ་ཡིག་
རགས། མགར་ས་ཕྱུགཔྫོ་ལྷ་དབང་ཚོ་རང་དང་ གཟར་ཆེན་ཆེྫོས་རྗེ་རྫོ་རྗེ་རྒྱལ་པྫོ་ཚུ་གས་ ཞབས་ཏྫོག་ལགས་འབྫོར་གྱི་ བར་
མཐྫོང་ངྫོས་ལན་ལུ་གནང་བའ་ གཟངས་བསྫོད་ཀྱི་ལགས་སྫོའ་ཡིག་རགས།  

 
འབྲུག་པ་ཀུན་མཁྱན་སངས་རྒྱས་རྫོ་རྗེ་གས་ ཆེྫོས་ཀྱི་རྒྱལ་པྫོ་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་ལུ་ དྲང་གཏམ་ཞུ་མཆེད་ཚོགས་སུ་བཅིད་པ་ ལྷ་
ཡི་མཆེྫོད་ཡིྫོན་ཕུལ་བའ་ལན་ལུ་གནང་བའ་ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པ་རན་པྫོ་ཆེ་ ངག་དབང་བདུད་འཇིྫོམས་རྫོ་རྗེའི་བཀའ་མཆེད་
གསར་གྱི་ཅིྫོད་པན་ལ་སྫོགས་པའ་ རྫོད་ཡིག་གནང་མ་ཚུ་ལས་འགྫོ་བཙུགས་ཏ་ འབྲུག་ག་ཡིག་བསྐུར་རྣམ་གཞག་འད་ རམ་པ་
བཞན་དུ་དར་ཁྱབ་བྱུང་ནུག།  
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སྫོལ་ཁྱུན་ད་ཚུ་ཡིང་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འད་ནང་ གཞུང་དག་འདུན་གྲྭ་ཚོང་ག་ དྲུང་ཡིག་རྟ་མགན་དབང་རྒྱལ་ བུམ་ཐང་ཆེྫོས་རྗེ་
ངག་དབང་བསྫོད་ནམས་ སྡེ་པ་དག་བཤེས་ངག་དབང་རྒྱ་མཚོ་ འབྲུག་པ་ལྫོ་ཙཱ་བ་ ངག་དབང་དཔལ་བཟང་ཚུ་གས་ སྔར་སྫོལ་གྱི་ 
ཁྱུན་རམ་པར་བཟུང་གནང་བའ་ཁར་ ཤུལ་མ་ མ་རྗེ་འཇིགས་མད་རྣམ་རྒྱལ་དང་ འབྲུག་རྒྱལ་དང་པ་ཨེྫོ་རྒྱན་དབང་ཕྱུག་མཆེྫོག་
ཡིབ་སས་ཚུ་ག་སྐབས་ལས་ སྫོབ་དཔྫོན་མཁས་པ་ འགངས་ཆེན་དང་ སྫོབ་དཔྫོན་རན་པྫོ་ཆེ་ནྫོར་བུ་དབང་ཕྱུག་ རྒྱལ་མགྫོན་དྲག་
ཤེྫོས་ཕྲིན་ལས་རྫོ་རྗེ་ རྒྱལ་དྲུང་སྫོམ་ཤེྫོསམ་ དྲག་ཤེྫོས་སྐལ་བཟང་ཟླ་བ་ རྒྱལ་དྲུང་ཆེན་མྫོ་ དྲག་ཤེྫོས་ཤེང་མཁར་བམ་ལ་སྫོགས་
པ་རྒྱལཔྫོ་རམ་བྫོན་གྱི་དྲུང་ཆེན་ཚུ་གས་ འབྲུག་ག་ཡིག་བསྐུར་རྣམ་གཞག་ག་ལམ་སྫོལ་འད་ ལགས་བསྒྱུར་དང་བཅིས་རམ་པ་
བཞན་དུ་དར་ཁྱབ་བྱུང་ནུག།   
 
༡.༢ ཡིག་བསྐུར་རྣམ་གཞག་འདི་གི་ཁྱད་ཆོས།  
 
འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ དུས་ཡུན་རངམ་ག་བར་ན་ བཀའ་ཤེྫོག་དང་ཞུ་ཡིག་ སར་དྫོན་ཡིག་འགྲུལ་ལ་སྫོགས་པའ་ ཡིག་རགས་
འབྲི་སྫོལ་འད་  སྔར་སྫོལ་ལམ་ལུགས་ཁྫོ་ན་ ལག་ལན་འཐབ་ས་གནང་ནུག ཤུལ་མ་ རྒྱལ་ཁབ་གྫོང་འཕེལ་གྱི་འགྱུར་བ་ འགྫོ་
བཙུགས་ཞནམ་ལས་ རྒྱལ་ཁབ་གསར་བརྗེའི་མས་པྫོ་དམ་པ་ འབྲུག་བརྒྱུད་འཛིན་གྱི་རྒྱལ་རབས་གསུམ་པ་ མ་དབང་འཇིགས་
མད་རྫོ་རྗེ་དབང་ཕྱུག་མཆེྫོག་ག་སྐུ་རང་ལས་ བཀའ་ཤེྫོག་ ཞུ་ཡིག་ སར་འབྲིལ་ཡིག་འགྲུལ་གྱིས་མ་ཚོད་པའ་ གཞུང་འབྲིལ་དང་
ཚོང་འབྲིལ་ ཁྲིམས་འབྲིལ་གྱི་ཡིག་རགས་བྲི་དགྫོཔ་ཡིང་ རྒྱ་ཆེ་ཏྫོག་ཏྫོ་ས་ཐྫོན་ནུག ད་འབདཝ་ལས་ རྒྱལ་མགྫོན་དྲག་ཤེྫོས་ཕྲིན་
ལས་རྫོ་རྗེ་དང་ རྒྱལ་དྲུང་ཆེན་མྫོ་ དྲག་ཤེྫོས་ཤེང་མཁར་བམ་ཚུ་ག་སྐབས་ལས་ དང་རབས་ཀྱི་ཡིག་རགས་ འབྲི་སྫོལ་ལག་ལན་
འཐབ་ན་འད་ཡིང་ འགྫོ་བཙུགས་གནང་ནུག།  

 
ད་རས་ནངས་པ་ རྒྱལ་ཁབ་གྫོང་འཕེལ་གྱི་མགྱིྫོགས་ཤུགས་ལས་བརྟན་ གཞུང་སར་གྱི་ཕྱག་ལཱ་ཚུ་ ཡིག་ཐྫོག་ལུ་ ལག་ལན་
འཐབ་དགྫོཔ་རྒྱ་ཆེ་དྲགས་ས་ཐྫོནམ་ད་ འབྲི་སྫོལ་གྱི་ལམ་ལུགས་ཡིང་ ཅི་རགས་ས་ཚོགས་བྱུང་ས་ཡིྫོད་མ་ཚུ་ ད་ལས་ཕེར་ སྔར་
སྫོལ་ཡིག་རགས་ཀྱི་ལག་ལན་དང་ ད་སྫོལ་ཡིག་རགས་ཀྱི་ལག་ལན་ཟུང་འབྲིལ་གྱི་ཐྫོག་ལས་ ལག་ལན་འཐབ་ཆེྫོག་ཆེྫོ་ག་ 
གཞུང་འབྲིལ་ལམ་སྫོན་ཅིག་དགྫོཔ་ གལ་ཆེ་བའ་དུས་ལུ་ལྷྫོད་ད་ཡིྫོད། 37ད་ག་དྫོན་ལུ་ སྔྫོན་གྱི་མཁས་པ་ཚུ་གས་མཛིད་ད་
གནང་བའ་ཡིག་བསྐུར་རྣམ་གཞག་ཚུ་ལས་ ཀུན་མཁྱན་མ་ཕེམ་རན་པྫོ་ཆེའི་ ཡིག་བསྐུར་རྣམ་གཞག་མདྫོ་ཙོམ་བརྗེྫོད་པ་ མ་
ཏྫོག་ནྫོར་བུའ་འཕྲིང་བ། རྒྱལ་བ་གྫོང་ས་ལྔ་པའ་དྲུང་ཆེན་གྱིས་མཛིད་པའ་ འཕྲིན་ཡིག་ག་རྣམ་པར་གཞག་པ་ ལགས་བཤེད་ནྫོར་
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བུ་འདྲན་པའ་གྲུ་གཟངས། འབྲུག་ག་རྗེ་མཁན་ཁྲི་རབས་ ༩ པ་ གྲུབ་དབང་ཤཱཀྱི་རཏྣའ་ཆེབ་ཤེྫོག་ སེངྒེའི་རྒྱུད་ཀྱི་སྒྲི་དབངས། 
འབྲུག་ག་སྫོབ་དཔྫོན་མཁས་པ་ འགངས་ཆེན་གྱིས་མཛིད་པའ་ཡིག་བསྐུར་རྣམ་གཞག་ལ་སྫོགས་པ་ མང་རབས་ཅིག་འདུག། ད་
ཚུ་ལུ་གཞ་བཞག་ས་ ད་རས་ནངས་པ་ མཁས་དབང་ཚུ་གས་སར་ཁྫོངས་ལས་རྫོམ་སྒྲིག་གནང་བའ་ ཡིག་བསྐུར་རྣམ་གཞག་
མང་རབས་ཅིག་ཐྫོན་ཏ་ཡིྫོད་མ་ཚུ་ནང་ སྔར་སྫོལ་དང་ ད་སྫོལ་གཉས་ཆེ་ར་ ལགས་ཤེྫོམ་ས་བཀྫོད་ད་ཡིྫོད་རུང་ དཔ་དབ་ད་ཚུ་ནང་ 
ལམ་ལུགས་གཅིག་མཚུངས་མདཔ་ལས་ ལག་ལན་འཐབ་པའ་སྐབས་སུ་ ལམ་ལུགས་གཅིག་ས་ འགྱིྫོ་མ་བཏུབ་པའ་དཀའ་ངལ་
ཐྫོནམ་ལས་བརྟན་ ད་རས་ རྫོང་ཁ་གྫོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ སྔར་གྱི་ཡིག་བསྐུར་རྣམ་གཞག་ཁུངས་ལྡན་ཚུ་ག་
ལགས་ཆེ་ལུ་གཞ་བཟུང་ ད་རས་ནངས་པ་ག་ལམ་སྫོལ་ བ་སབས་བད་མ་ཚུ་གས་ཟུར་བརྒྱན་པའ་ འབྲུག་ག་ཡིག་བསྐུར་རྣམ་
གཞག་འད་ མཁས་མཆེྫོག་འཐུས་མ་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ ཡིང་བསར་གྫོ་བསྡུར་གྱི་ཐྫོག་ལས་ གཏན་འཁལ་གྲུབ་ཡིྫོད་པའ་དཔ་
དབ་འད་ དུས་མཐུན་གྱི་ལག་ལན་འཐབ་ན་ལུ་ མཁྫོ་བའ་ཆེ་རྐྱེན་ཅིག་དང་ རྒྱལ་ཡིྫོངས་སྐད་ཡིག་རྫོང་ཁ་ ལག་ལན་གཅིག་
མཚུངས་འཐབ་ན་ག་མཐུན་རྐྱེན་གྱི་38ཞབས་ཏྫོག་ལགས་ཤེྫོམ་ས་གྲུབ་ས་ མ་མང་ཡིྫོངས་ལུ་ཕེན་ཐྫོགས་ཚུགས་པའ་ ཁྱད་ཆེྫོས་
དང་ལྡནམ་ས་ཡིྫོད། 
 
༢.༣ ཡིག་བསྐུར་རྣམ་གཞག་འདི་གི་གོ་རིམ་སྒྲིག་ཐངས། 
 
འབྲུག་ག་ཡིག་བསྐུར་རྣམ་གཞག་འད་ནང་ དང་པ་གཞུང་འབྲིལ་ཡིག་རགས་ གཉས་པ་ཚོང་འབྲིལ་ཡིག་རགས་ གསུམ་པ་སར་
འབྲིལ་ཡིག་རགས་  བཞ་པ་ཡིག་རགས་ལམ་སྫོན་གཞན་དང་བཅིས་ སྤྱིར་བཏང་བམ་ཚོན་ཁག་བཞ་ལུ་ དབ་བ་ཕྱས་ཏ་ཡིྫོད། 
དའི་ནང་གསས་ཀྱི་དབ་བ་ལུ་ བམ་ཚོན་དང་པ་གཞུང་འབྲིལ་ཡིག་རགས་ནང་ ལའུ་དང་པ་གཞུང་འབྲིལ་ཞུ་ཡིག ལའུ་གཉས་པ་
བཀའ་ཤེྫོག ལའུ་གསུམ་པ་ཁྲིམས་འབྲིལ་ཡིག་རགས། ལའུ་བཞ་པ་གཞུང་འབྲིལ་ཡིག་འགྲུལ་ཚུ་བགྫོ་ད་ཡིྫོད་པའ་ཁར་  བམ་
ཚོན་གཉས་པའ་ནང་ ལའུ་ལྔ་པ་ཚོང་འབྲིལ་ཡིག་འགྲུལ། བམ་ཚོན་གསུམ་པའ་ནང་ ལའུ་དྲུག་པ་ སར་འབྲིལ་གྱི་ཡིག་འགྲུལ་
རགས་དང་། བམ་ཚོན་བཞ་པ་ ཡིག་རགས་ལམ་སྫོན་གཞན་གྱི་ནང་ལུ་ ལའུ་བདུན་པ་ གྫོང་ག་དབ་ཁག་ཚུ་ནང་མ་ཚུད་པའ་ 
ཡིག་རགས་ལམ་སྫོན་ས་ཚོགས་བཅིས་བཀྫོད་ད་ཡིྫོད།  
 
སྔྫོན་གྱི་ཡིག་བསྐུར་རྣམ་གཞག་དཔ་དབ་ཚུ་ནང་ མང་ཤེྫོས་ར་ ཡུལ་སྫོ་སྫོ་ལུ་ ཆེ་བསྫོད་མང་བའ་བཀྫོད་པ་དང་ བརྗེྫོད་དྫོན་དང་
བསྟུན་པའ་ ཚོག་སྫོར་འབྲི་ཐངས་ཀྱི་དཔ་བཀྫོད་ལུ་ གཙོ་བྫོར་བཏྫོན་ཏ་འདུག ཨེན་རུང་ འབྲུག་ག་ཡིག་བསྐུར་རྣམ་གཞག་འད་ 
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ནང་ ལག་ལན་འཐབ་མ་ཚུ་ལུ་མཁྫོ་ཆེ་བའ་ ཡིག་རགས་ཀྱི་དབ་བ་ར་ར་བཞན་དུ་ག་ ངྫོ་སྫོད་དང་དབ་བ་ སྒྲིག་བཀྫོད་དང་མཚོན་
ཉད་ གྫོ་དྫོན་དང་དཔ་བཀྫོད་བཅིས་པ་ལུ་གཙོ་བྫོར་སྫོན་ཏ་ཡིྫོད། 
 
ད་འབད་ན་འད་གས་ འབྲུག་ག་ཡིག་བསྐུར་རྣམ་གཞག་འད་གས་ རང་ལུགས་ཡིག་བསྐུར་རྣམ་གཞག་ག་ ཁྱད་ཆེྫོས་གསལ་སྫོན་
འབདཝ་མ་ཚོད་ སྔར་སྫོལ་དང་ད་སྫོལ་ལག་ལན་འཐབ་དགྫོ་པའ་རགས་ཀྱི་དཔ་བཀྫོད་དང་ གཞན་བ་སབས་བད་བའ་དྫོན་ལུ་ 
གཞུང་འབྲིལ་ཡིག་འགྲུལ་རགས་ལུ་ བཀྫོད་ཤེྫོག་དང་བཅིསཔ་ས་་ཡིྫོད་ན་འད་གས་ ལག་ལན་འཐབ་མ་ཚུ་ལུ་ ཡིག་བསྐུར་རྣམ་
གཞག་གཞན་ཚུ་ལས་ ལྷག་པའ་དྫོན་སན་གྱི་ཕེན་ཐྫོགས་འབྱུང་ཚུགསཔ་ཨེན་ནྫོ།།  
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བམ་ཚན་དང་པ། གཞུང་འབྲེལ་ཡིག་རིགས། 
 
 
༡ ལེའུ་དང་པ།  གཞུང་འབྲེལ་ཞུ་ཡིག། 
 
༢ ལེའུ་གཉིས་པ།  བཀའ་ཤྫོག། 
 
༣ ལེའུ་གསུམ་པ།  ཁྲིམས་འབྲེལ་ཡིག་རིགས། 
 
༤ ལེའུ་བཞི་པ།  གཞུང་འབྲེལ་ཡིག་འགྲུལ། 
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༣༽ ལེའུ་དང་པ། གཞུང་འབྲེལ་ཞུ་ཡིག 
 
 ༣.༡ ངོ་སྫོད། 

 ཞུ་ཡིག་ཟར་མ་འད་ སྤྱིར་བཏང་ཡུལ་གྫོང་མ་དང་ རང་ལས་མཐྫོ་བའ་ གྫོ་གནས་ཅིན་གྱི་རགས་ལུ་ ཞུ་བ་
ཡིག་ཐྫོག་བཀྫོད་ད་ ཕུལ་མ་ཅིག་ལུ་སབཔ་ཨེན། ཡུལ་གྫོང་མ་དང་རྒེན་རབས་ལུ་ གུས་ཞབས་ཀྱི་ཐྫོག་
ལས་ ཞུ་ཡིག་ས་ཕུལ་དགྫོ་མ་འད་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྔར་སྫོལ་ལམ་ལུགས་ཀྱི་གཞ་ར་ གལ་ཆེ་ཤེྫོས་ཅིག་ཨེན།   
 
གཞུང་འབྲིལ་ཞུ་ཡིག་ཟར་མ་འད་ ཡིག་ཚོང་དང་འབྲིལ་བའ་ གནད་དྫོན་ཅིག་ག་སྐྫོར་ལས་ གཞུང་ག་ཡིག་ 
ཚོང་ནང་ ལཱ་འགན་ཡིྫོད་མ་ཅིག་གས་ རང་ལས་མཐྫོ་བའ་ གྫོ་གནས་ཅིན་ཅིག་དང་ ཡིངན་ ལཱ་ག་གནས་ 
རམ་ལུ་བརྟན་ཏ་ ཞུ་ཡིག་ས་བྲི་དགྫོ་མ་ག་ ཡིག་རགས་ཚུ་ལུ་སབཔ་ཨེན།  

 
འད་ག་སྐབས་ལུ་ གཞུང་ག་ཡིག་ཚོང་ཟར་མ་འད་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྤྱི་ནྫོར་དམ་པ་ མ་དབང་མངའ་
བདག་རན་པྫོ་ཆེ་མཆེྫོག་དང་ སྐུ་འཁྫོར་ལྷན་རྒྱས་ འབྲུག་གཞུང་ལྷན་སྡེ་རྣམ་གསུམ་གྱི་ཁྫོངས་སུ་གཏྫོགས་
མ་དང་ ཞ་དྲག་གཞུང་ག་ལས་སྡེའི་རགས་ ར་ཁྲིམས་ཆེན་མྫོའ་དགྫོངས་དྫོན་དང་འཁྲིལ་ཏ་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་
མཐའ་དྫོན་ལུ་ གཞ་བཙུགས་འབད་ཡིྫོད་པའ་ ཡིག་ཚོང་ག་རགས་ལུ་སབཔ་ཨེན། ད་མ་ཚོད་ གཞུང་ལས་
ངྫོས་འཛིན་གྲུབ་པའ་ ཆེྫོས་སྡེ་དང་མ་དམངས་ཀྱི་སྡེ་ཚོན་སྫོ་སྫོའ་སྤྱི་དྫོན་ལུ་བཙུགས་པའ་ སར་སྡེའི་ཡིག་
ཚོང་ཚུ་ཡིང་ གཞུང་ག་ཡིག་ཚོང་ཟར་བའ་ ཐ་སྙེད་ཀྱི་གངས་སུ་ཚུདཔ་ས་བརིཝ་ཨེན།  
 

༣.༢ དབ་བ། 
ད་བཟུམ་མའ་གཞུང་འབྲིལ་ཞུ་ཡིག་རགས་ལུ་ ནང་གསས་ཀྱི་དབ་བ་ གཞུང་འབྲིལ་ཞུ་ཡིག་དང་ གཞུང་
འབྲིལ་སར་དྫོན་ཞུ་ཡིག་དང་ ཁག་བདུན་ས་ཡིྫོད་མ་ཚུ་ཡིང་།  

 
ཀ གྫོས་འབུལ་ཞུ་ཡིག  
ཁ ཞུ་བཀྫོད་ཞུ་ཡིག 
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ག བཀའ་དྲན་དྲན་ཕུལ་ཞུ་ཡིག 
ང ཞུ་ལན་ཞུ་ཡིག 
ཅི མགྫོན་བརའ་ཞུ་ཡིག 
ཆེ སྔར་སྫོལ་དང་ད་སྫོལ་གང་རུང་ བྲི་ཆེྫོག་པའ་ཞུ་ཡིག་ས་ཚོགས། 
ཇི གཞུང་འབྲིལ་སར་དྫོན་ཞུ་ཡིག། 

 
 ༣.༣ སྒྲིག་བཀོད། 

ཞུ་ཡིག་ག་སྒྲིག་བཀྫོད་ཟར་མ་འད་ ཉ་བར་མཁྫོའ་བྲི་ཆེས་ལས་བཟུང་ས་ སྔར་སྫོལ་གྱི་སྒྲིག་བཀྫོད་དང་ ད་
སྫོལ་གྱི་སྒྲིག་བཀྫོད་དབ་བ་ཁ་གསལ་བཀྫོད་མ་ལུ་སབཔ་ཨེན། ད་ཚུ་ འབྲིལ་ཡིྫོད་གནད་དྫོན་སྫོ་སྫོའ་ དྲན་
གསྫོ་དང་བཅིས་པ་ འྫོག་ལུ་བཀྫོད་ད་ཡིྫོད།  

 
ཀ ཉེར་མཁོའི་འབྲི་ཆས། 

ཉར་མཁྫོའ་འབྲི་ཆེས་ཟར་མ་འད་ ཡི་གུ་བྲི་ན་ག་འབྲི་ཤེྫོག་དང་ སག་ར་ཚུ་ག་སྐྫོར་ལས་དང་ ད་
ཁར་ འབྲི་ཤེྫོག་ག་ཞང་ཁམས་ཐྫོབ་ཐང་དང་ ཡིག་གཟུགས་ཀྱི་དབ་བ་ཚུ་ག་སྐྫོར་ལས་ བཀྫོད་ད་
ཡིྫོད་མ་ལུ་སབཔཨེན། 

 
 འབྲི་ཤེྫོག 

གཞུང་འབྲིལ་འབྲི་ཤེྫོག་འད་ དང་པ་ར་ མགུ་ལས་ཕེར་ ལས་ཁུངས་ཀྱི་མང་དང་ཁ་བང་ རྫོང་
ཁའ་ནང་བཀྫོད་དགྫོ་ ཨེང་ལིཤེ་ནང་ བཀྫོད་དགྫོཔ་ཡིྫོད་པ་ཅིན་ རྫོང་ཁ་ལྟག་ལས་དང་ ཨེང་
ལིཤེ་འྫོག་ལས་ས་ འབྲི་ཤེྫོག་ག་སྦུག་ལུ་ཚུདཔ་ས་བཀྫོད་དགྫོ། གཞུང་ག་ལས་རྟགས་འད་ སྤྱིར་
བཏང་འབྲི་ཤེྫོག་ག་ གཡིས་ཁ་ཐུག་བཀྫོདཔ་ཨེན་རུང་ བད་སབས་དང་འཁྲིལ་ཏ་ ཁ་བང་ག་
གཡིས་གཡིྫོན་སྦུག་གསུམ་ གང་རུང་ནང་ བཀྫོད་པ་ལུ་མ་བཏུབཔ་མད།  
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ད་ལས་ ལྷན་ཁག་ག་དབུ་འཛིན་ བྫོན་པྫོ་དང་དྲུང་ཆེན་ ད་དང་དྫོ་མཉམ་གྱི་གྫོ་གནས་ཅིན་གྱི་འགྫོ་
དཔྫོན་ཚུ་ག་ གཞུང་འབྲིལ་འབྲི་ཤེྫོག་ག་གཞུང་རྟགས་འྫོག་ལུ་ རང་ག་གྫོ་གནས་ཀྱི་མང་ཡིང་ 
བཀྫོད་སྫོལ་ཡིྫོད། གལ་སད་འབྲི་ཤེྫོག་གུ་ ཡི་གུ་སལ་མ་ག་མང་གསལ་བྲིས་ཏ་ཡིྫོད་པ་ཅིན་ 
འྫོག་ལུ་ སྔར་སྫོལ་སྒྲིག་བཀྫོད་ནང་ མགུལ་རྒྱན་འྫོག་ག་དྲན་གསྫོ་ནང་ བཀྫོད་ད་ཡིྫོད་པའ་ 
མཐྫོ་བའ་རབ་འབྲིང་ཐ་གསུམ་མ་བརས་པའ་ གཞན་ཚུ་གས་ ད་བཟུམ་མའ་འབྲི་ཤེྫོག་འད་ 
སར་དྫོན་ ཡིང་ན་ གཞུང་འབྲིལ་སར་དྫོན་ལུ་མ་གཏྫོགས་ གཞུང་དྫོན་ངྫོ་མ་ལུ་ ལག་ལན་མ་
འཐབ།  
 
གཞུང་འབྲིལ་གྱི་ཞུ་ཡིག་རགས་ ལས་སྡེ་རང་སྫོའ་ལས་རྟགས་དང་ ཁ་བང་ཡིྫོད་པའ་ འབྲི་ཤེྫོག་
ལག་ལན་འཐབ་དགྫོཔ་དང་ ཞུ་ཡིག་ག་ཡི་གུའ་རགས་ སག་ར་དམརཔྫོ་གས་འབྲི་སྫོལ་མད། 

 
 འབྲི་ཤེྫོག་ག་ཞང་ཁམས།  

ཞུ་ཡིག་ག་རགས་ འབྲི་ཤེྫོག་ག་གཡིས་དང་མགུ་ཤེྫོག་ ཕུལ་སའ་ཕྱྫོགས་ས་བརས་ཏ་ ཆེ་བསྫོད་
ཀྱི་དྫོན་ལུ་ ཞང་ཁམས་རྒྱ་ཆེ་སུ་ས་བཞག་དགྫོ། འབྲི་ཤེྫོག་ག་གཡིྫོན་དང་མཇུག་ཤེྫོག་ ཕུལ་མའི་
ཕྱྫོགས་ས་བརས་ཏ་ དམན་ས་བཟུང་བའ་དྫོན་ལུ་ ཞང་ཁམས་ཀྱི་རྒྱ་ཆུང་སུ་ས་བཞག་དགྫོ། 
 
དྲན་གསྫོ།  འབྲི་ཤེྫོག་ག་གཡིས་ཟར་མ་འད་ ཡི་གུ་འབྲི་མ་ག་ གཡིྫོན་ཁ་ཐུག་ལུ་བརིཝ་ཨེན།  
   ཞང་ཁམས་ཟར་མ་འད་ འབྲི་ཤེྫོག་ག་ས་སྫོང་ལུ་སབཔ་ཨེན། 

 

   སག་ར། 
གཞུང་འབྲིལ་ཞུ་ཡིག་རགས་ སག་ར་གནགཔྫོ་དང་ཧེྫོནམ་གས་མ་ཏྫོགས་ ལང་ཁ་དང་དམརཔྫོ་
ཚུ་གས་བྲི་ན་མ་འྫོང་། སག་ར་དམརཔྫོ་འད་ ཧེ་མ་ དམག་ག་བར་བསྐུལ་ཡིག་རགས་ལུ་ ལག་
ལན་འཐབ་ཨེན་མས། ད་རས་ནངས་པར་ གལ་ཅིན་ཟར་བའ་བར་སྫོན་ཡི་གུ་དང་ གཞན་
དམགས་བསལ་ཉན་ཅིན་གྱི་ མཆེན་ཡིག་བཀྫོད་ན་ལུ་ལག་ལན་འཐབ་ཨེན། 
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ཡིག་གཟུགས། 
རྫོང་ཁའ་གཞུང་འབྲིལ་ཞུ་ཡིག་རགས་ཀྱི་ ཡིག་གཟུགས་འད་ གཙོ་བྫོ་ འབྲུག་ག་རྒྱལ་ཡིྫོངས་ 
ཡི་གུ་ མགྱིྫོགས་ཡིག་ནང་ ལག་ལན་འཐབ་དགྫོཔ་ཨེན། མགུ་ཡིག་གཙོ་བྫོ་ཚུ་ དབུ་ཅིན་ནང་ 
ལག་ལན་འཐབ་དགྫོ་རུང་ འཐབ་ཆེྫོགཔ་ཨེན།  
 
ཡིག་གཟུགས་ཀྱི་ཚོད་གཞའི་ཐད་ རྫོམ་རག་གཞན་ནང་ རང་སྫོའ་མཁྫོ་འདྫོད་དང་འཁྲིལ་ཏ་ 
ལག་ལན་འཐབ་ཆེྫོགཔ་ཨེན་རུང་ ཡིག་བསྐུར་གྱི་སྐབས་ལུ་ མགྱིྫོགས་ཡིག་རགས་ དབང་
འདུས་ ༢༩ སྫོམ་ཚོད་ ༣༢ འབད་མ་དང་། དབུ་ཅིན་གྱི་རགས་ དྲ་དྲ་སའི་དབུ་ཅིན་ སྫོམ་
ཚོད་ ༡༢ འབད་མ་འད་ ལག་ལན་འཐབ་དགྫོཔ་ཨེན། ཡིག་གཟུགས་ཀྱི་ཚོད་གཞའི་ལམ་
ལུགས་འད་ ཡིག་འགྲུལ་ཆེ་མཉམ་ལུ་ད་གས་རགས་བསྒྲིས་ཏ་ ལག་ལན་འཐབ་པ་གས་འཐུས།   

 
ཁ སྔར་སྫོལ་ལམ་ལུགས་་་སྒྲིག་བཀོད། 

སྔར་སྫོལ་ལམ་ལུགས་ཀྱི་ སྤྱིར་བཏང་སྒྲིག་བཀྫོད་ལུ་ མཚོམས་ཞུའ་གནད་དྫོན་ངྫོ་མ་ མ་
བརས་པར་ ཆེ་བརྗེྫོད་ གུས་ཞུ་ ཁམས་འདྲ་ གནས་ཚུལ་ཞུ་བ་ བརྟན་བཞུགས་ ཟླ་ཚོས་ མང་
རྟགས་ལག་བྲིས་བཅིས་ མཚོན་ཉད་བདུན་ལྡན་ས་བར་ན་ཡིྫོད། ད་ཡིང་ མགུ་ཡིག་ མགུལ་
རྒྱན་ ཆེ་རྟགས་ཀྱི་ཨེང་ཡིག་ མཁྱན་གསྫོལ་དང་བཞ་ ཡུལ་གྱི་ཆེ་བསྫོད་ཀྱི་ཁྱད་ཆེྫོས་མཚོན་ཉད་
དང་། ཞུ་ཕེབ་དང་ཕུལ་ཕེབ་གཉས་ རང་ག་གུས་ཞབས་ཀྱི་ཁྱད་ཆེྫོས་ཀྱི་མཚོན་ཉད། ཡིག་ཨེང་ 
གནམ་ལྫོ་ཟླ་ཚོས་ མང་ཡིག་ལག་བྲིས་གསུམ་ ཁུངས་གཏུགས་ཀྱི་ཁྱད་ཆེྫོས་མཚོན་ཉད་ས་ 
མཚོན་ཉད་གསུམ་དང་ཁྱད་ཆེྫོས་དགུ་ལྡན་ས་བརིཝ་ཨེན།  

 
ད་འབདཝ་ད་ ཡིག་ཚོང་ལཱ་ག་བད་སབས་དང་འཁྲིལ་ཏ་ གཞུང་འབྲིལ་ཡིག་རགས་དཔ་བཀྫོད་
ཚུ་ སྔར་སྫོལ་གྱི་མཚོན་ཉད་བདུན་ལྡན་ ཆེ་ཚོང་མད་ད་འབད་རུང་ རང་ལུགས་ཀྱི་ཁྱད་ཆེྫོས་ 
གང་འྫོས་ཉམས་སྲུང་འབད་ད་ཡིྫོདཔ་ལས་ སྔར་སྫོལ་ལམ་ལུགས་ཀྱི་གངས་སུ་ ཆེ་བཞག་ས་
ཡིྫོད། སྔར་སྫོལ་ལམ་ལུགས་ག་ཨེན་མ་འད་ མཁྱན་འདྫོད་ཡིྫོད་མ་ཚུ་ འྫོག་ལུ་ སར་འབྲིལ་
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ཡིག་འགྲུལ་ལམ་ལུགས་ནང་ གཟགས་གནང་། གཞུང་འབྲིལ་ཞུ་ཡིག་ག་ སྔར་སྫོལ་ལམ་
ལུགས། 

 
  མགུ་ཡིག 

གཞུང་སར་གྱི་ ཞུ་ཡིག་རགས་ག་ཅི་ར་ཨེན་རུང་ འགྫོ་བཙུགསཔ་ད་ མགུ་ཡིག་ ༊ འད་
བྲིས་ཏ་འགྫོ་བཙུགས་དགྫོ། ད་གུས་ཞབས་ཀྱི་དྫོན་ལུ་ པུས་མྫོ་སར་བཙུགས་ཏ་ ཕྱག་ཕུལ་བའ་ 
བར་དྫོན་ཨེན། ད་ཡིང་ལྟག་ག་ ཨེང་ཡིག་ ༢ ཀྱི་གཟུགས་རྣམ་འད་ ལུས་ངག་གཉས་དང་ 
འྫོག་ག་ - འྫོག་ཐག་འད་སམས་དང་ འྫོག་ག་བར་རྟགས་འད་ ུ སྫོ་གསུམ་གུས་བཏུད་
མཚོན་པའ་དྫོན་ཨེན། འད་ག་མང་ལུ་ དབུ་འཁྱུད་ དབུ་འཛུགས་ དབུ་འཛིན་ཟར་ཡིང་སབ་སྫོལ་
ཡིྫོད། 
 

 མགུལ་རྒྱན། 
ཞུ་ཡིག་ཕུལ་ཡུལ་ལུ་ ཆེ་བརྗེྫོད་ཞུ་བའ་དྫོན་ལུ་ སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་ཡིྫོན་ཏན་ལུ་  ཆེ་བསྫོད་ཀྱི་ 
མགུལ་རྒྱན་ འྫོས་འབབ་ལྡན་ཏྫོག་ཏྫོ་ཅིག་ག་ ཚོག་མཇུག་ལུ་ དྲུང་དུ་ཟར་བཀྫོད་མ་འད་ མགུལ་ 
རྒྱན་ཟར་སབཔ་ཨེན། ད་ཡིང་ ཆེ་བསྫོད་ཀྱི་ཚོག་མཇུག 
  

1 གུས་ཞབས་ཐྫོབ་ལམ་བ་མད་ལུ་ རན་པྫོ་ཆེའི་ཞབས་ཀྱི་པདྨྫོའ་དྲུང་དུ། 
ཡིངན་ ཞབས་པད་གསར་ཁྲི་མངྫོན་མཐྫོའ་དྲུང་དུ།  

2 གུས་ཞབས་ཐྫོབ་ལམ་དང་པའ་རགས་ལུ་ རན་པྫོ་ཆེའི་ཞབས་དྲུང་དུ། 
ཡིངན་ མཆེྫོག་ག་ཞབས་དྲུང་དུ།  

3 གུས་ཞབས་ཐྫོབ་ལམ་ གཉས་པའ་རགས་ལུ་ མཆེྫོག་ག་སྐུ་དྲུང་དུ། ཡིངན་ 
སྐུ་དྲུང་དུ་དང་།  



 46 

4 གུས་ཞབས་ཐྫོབ་ལམ་གསུམ་པའ་རགས་ལུ་ མཆེྫོག་ལུ། ཡིངན་ དྲུང་དུ། 
ཟར་བྲི་དགྫོ། 

མགུལ་རྒྱན་གྱི་ཆེ་བསྫོད་ཚོག་གཞ་ད་ཡིང་ སྔར་སྫོལ་ངྫོ་མ་ལུ་ ག་ན་ལས་རྒྱསཔ་ས་བཀྫོད་ད་  
ཡིག་གུ་གྱིལ་ཐག་གཉས་གསུམ་ར་གངམ་ཨེན། ཡུལ་གྫོང་མ་ལུ་མཆེྫོད་པར་བརྗེྫོད་པ་ ཚོགས་ 
བསག་ན་ག་རྒྱུ་ཨེན་རུང་ ད་རས་ནངས་པར་ གྫོ་བད་བའ་ཁྱད་པར་དང་ མགྱིྫོགས་ཐབས་ལུ་  
གཙོ་བྫོར་བཏྫོན་ཏ་ གྱིལ་ཐག་གཅིག་དང་ ག་དམ་ཅིག་རྒྱས་རུང་ གྱིལ་ཐག་ཕྱད་དང་གཉས་ད་ 
ཅིག་ནང་ཤེྫོང་ཚུགས་པའ་ མགུལ་རྒྱན་ས་འབྲིིཝ་ཨེན། 
  
མགུལ་རྒྱན་གྱི་ཚོག་གཞ་རང་ཐུང་ག་དམ་ཅིག་ཡིྫོད་ད་འབད་རུང་ བར་ན་ལས་ ཚོག་མཚོམས་མ་
བཅིད་པར་ འཕྲིྫོ་མཐུད་ད་བྲི་དགྫོ། ད་འབདཝ་ད་ མགུལ་རྒྱན་གྱི་གྱིལ་གཉས་པ་ནང་ལུ་ 
ཉུང༌ཤེྫོས༌ཡིག༌འབྲུ༌ ༡༡ དགྫོ། 
 

༡ བ་ན་མད་པའ་གུས་ཞབས་ཐྫོབ་ལམ། 
དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའ་རྒྱལ་ཁབ་འད་ནང་ བརྒྱུད་འཛིན་གྱི་རྒྱལཔྫོ་མ་དབང་མངའ་བདག་རན་པྫོ་ 
ཆེ་འད་ ཆེྫོས་སད་གཉས་ཀའ་དབུ་ཁྲིད་དང་ དྲག་པྫོའ་གུང་རྗེ་ཨེནམ་མ་ཚོད་ འཛིམ་གང་གཞན་ 
གྱི་རྒྱལ་པྫོ་ཚུ་ལས་ཁྱད་དུ་འཕེགས་པའ་ ཆེྫོས་ལྡན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཆེྫོས་ཀྱི་རྒྱལ་པྫོ་ངྫོ་མ་ཅིག་ཨེནམ་ 
ལས་བརྟན་ ག་བ་ཡིང་ལྷག་པའ་གུས་ཞབས་ཕུལ་དགྫོཔ་གལ་ཆེ། ད་འབད་ན་འད་གས་ འབྲུག་ 
ག་ཡིག་བསྐུར་རྣམ་གཞག་འད་ནང་ ཆེ་བསྫོད་དང་གུས་ཞབས་ཚུ་ དམགས་བསལ་གྱིས་ཕུལ་ཏ་ 
ཡིྫོད་མ་འད་ ག་ར་གས་ལག་ལན་ཚུལ་མཐུན་འཐབ་དགྫོཔ་དང་ དམགས་བསལ་གྱི་ཆེ་བསྫོད་དང་ 
གུས་ཞབས་འད་ གཞན་ག་ལུ་ཡིང་ལག་ལན་འཐབ་མ་ཆེྫོག ཨེན་རུང་ སབས་རྗེ་རྗེ་མཁན་རན་ 
པྫོ་ཆེ་ཡིང་ འབྲུག་ག་རྒྱལ་ཡིྫོངས་ཆེྫོས་ཀྱི་དབུ་ཁྲིད་གཙོ་བྫོ་ཅིག་ཨེནམ་ལས་ ཆེ་བསྫོད་དང་གུས་ 
ཞབས་ཚུ་ དམགས་བསལ་གྱིས་ཕུལ་ཏ་ཡིྫོད་མ་དང་འཁྲིལ་ཏ་ ལག་ལན་འཐབ་དགྫོ། 
 
རང་ལས་མཐྫོ་བ་ལུ་ གུས་ཞབས་འད་ ཞུ་ཡིག་ཕུལ་མ་རང་དང་འཁྲིལ་ཏ་འགྱིྫོཝ་ལས་ འད་ནང་ 
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ལུ་ ཞུ་ཡིག་ཕུལ་མ་འད་  ཞ་གཡིྫོག་གྫོ་རམ་རྒྱབ་སྫོར་སྡེ་ཚོན་མན་ཆེད་ལུ་ ཆེ་བཞག་ས་  ང་ 
བཅིས་རའ་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ མ་དབང་མངའ་བདག་རན་པྫོ་ཆེ་མཆེྫོག་དང་ རྗེ་མཁན་རྣམ་གཉས་ བ་ 
ན་མད་པའ་གུས་ཞབས་ཐྫོབ་ལམ་ཡིྫོད་པའ་འྫོག་ལས་ གཞན་ཚུ་ལུ་གུས་ཞབས་ཀྱི་ཐྫོབ་ལམ་འད། 

 
༢ གུས་ཞབས་ཐྫོབ་ལམ་དང་པའ་དང་པ་ རྒྱལ་པྫོའ་ཡིབ་དང་རྒྱལ་བཙུན་ རྒྱལ་ཡུམ་དང་ བརྒྱུད་

འཛིན་རྒྱལ་སས་དཔྫོན་སྫོབ་ རྒྱལ་ཁབ་གཞན་གྱི་དབུ་ཁྲིདཔ་ རྒྱལཔྫོ་དང་ཆེྫོས་ཀྱི་དབུ་འཛིན་ཚུ།  
 

༣ གུས་ཞབས་ཐྫོབ་ལམ་དང་པའ་གཉས་པ་ རྒྱལ་པྫོའ་སས་སྫོས་ རྒྱལ་པྫོའ་སྐུ་མཆེད་གཞན་དག་
འདུན་འདུས་དམངས་དང་ སྤྱི་ཚོགས་ལྷན་བཞུགས་ ལྷན་སྡེ་རྣམ་གསུམ་གྱི་དབུ་ཁྲིད་ ད་དང་དྫོ་
མཉམ་གྱི་ཕྱའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྐུ་ཆེནམྫོ་ཚུ་ཨེན།  
 

༤ གུས་ཞབས་ཐྫོབ་ལམ་དང་པའ་གསུམ་པ་ གྲྭ་ཚོང་ག་སྫོབ་ལྔ་དང་ བ་ཆེན་དང་སྤྲུལ་སྐུ་ཚུ་ 
གཞན་ཆེྫོས་སྡེ་དམངས། གཞུང་འཛིན་བྫོན་པྫོ་ལྷན་རྒྱས་ དམག་སྡེའི་འགྫོ་འཛིན་གུང་བྫོན་ ད་
དང་དྫོ་མཉམ་གྱི་གནས་རམ་ཅིན་ཚུ་ཨེན།  
 

༥ གུས་ཞབས་ཐྫོབ་ལམ་གཉས་པའ་དང་པ་འད་ རབ་སྡེའི་གནས་བརྟན་ གྲྭ་ཚོང་ག་འཇིམ་ཐྫོབ་བ་
སྫོབ་ཚུ་དང་ དཔྫོན་ཁག་གཉས་སྐལམ་ ར་ཁྲིམས་ཅིན་གྱི་འདུས་ཚོགས་དབུ་ཁྲིད་ སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་
ཆེ་བསྫོད་ཅིན་གྱི་འཐུས་མ་  ལྷན་ཁག་ག་དྲུང་ཆེན་ མངྫོན་མཐྫོའ་ཁྲིམས་འདུན་གྱི་དྲང་དཔྫོན་ 
ཁྲིམས་གྫོང་ག་ཁྲིམས་སྤྱི་ དམག་སྡེའི་མདྫོ་འཛིན་ ད་དང་དྫོ་མཉམ་གྱི་གནས་རམ་ཅིན་ཚུ་ཨེན།  

 
༦ གུས་ཞབས་ཐྫོབ་ལམ་གཉས་པའ་གཉས་པ་འད་ ཆེ་མཐྫོའ་ཁྲིམས་འདུན་གྱི་དྲང་དཔྫོན་དང་ ལྷན་

འཛིན་ཚུ་དང་ ཡིྫོངས་ཁྱབ་མདྫོ་ཆེན་ དམག་སྡེའི་དམག་སད་ ད་དང་དྫོ་མཉམ་གྱི་གནས་རམ་ཅིན་
ཚུ་ཨེན། 
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༧ གུས་ཞབས་ཐྫོབ་ལམ་གཉས་པའ་གསུམ་པ་འད་ རྫོང་བདག་དང་རྫོང་ཁག་ཁྲིམས་འདུན་གྱི་དྲང་
དཔྫོན་ ལས་ཁུངས་ཀྱི་མདྫོ་ཆེན་ དམག་སྡེའི་དམག་སད་འྫོགམ་ ད་དང་དྫོ་མཉམ་གྱི་རགས་ཚུ་ལུ་
ཆེ་བཞག་ན་ཨེན། 
  
 

༨ གུས་ཞབས་ཐྫོབ་ལམ་གསུམ་པའ་དང་པ་འད་ འགུཔ། གཟམ་དཔྫོན་འྫོགམ། དྲུང་པ། རྫོང་
རབ། དྲང་རབ་ ལ་སྫོགས་པ་ཆེབས་བཞྫོན་པའ་དཔྫོན་ཁག་ཚུ་དང་ དམག་སྡེའི་ལང་དཔྫོན་ སྡེ་
ཚོན་གཙོ་འཛིན་ རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུའ་ཁྲི་འཛིན་ འབྲིང་རམ་སྫོབ་གྲྭ་གྫོང་མའ་དབུ་འཛིན་ ད་
དང་དྫོ་མཉམ་གྱི་རགས་ཚུ་ལུ་ཆེ་བཞག་ན་ཨེན།  
 

༩ གུས་ཞབས་ཐྫོབ་ལམ་གསུམ་པའ་གཉས་པ་འད་ དམག་སྡེའི་སྤྱི་དཔྫོན་དང་སྡེ་བདག་ འབྲིང་
རམ་སྫོབ་གྲྭ་བར་མའ་དབུ་འཛིན་ རག་པའ་གནས་ལ་མཁས་པའ་ མཐྫོ་རམ་སྫོབ་དཔྫོན་ཚུ་དང་ 
རྒེད་འྫོག་ག་མ་སྡེའི་འགྫོ་ཁྲིདཔ་ ད་ལས་ ཡིག་ཚོང་ག་ལས་ཚོན་འགྫོ་དཔྫོན་གྱི་རགས་ལུ་ཆེ་
བཞགཔ་ཨེན། 

 
༡༠ གུས་ཞབས་ཐྫོབ་ལམ་གསུམ་པའ་གསུམ་པ་འད་ ཞ་གཡིྫོག་འགྫོ་དཔྫོན་གཞན་ཚུ་དང་ འབྲིང་

རམ་སྫོབ་གྲྭ་འྫོག་མའ་དབུ་འཛིན་ གཞ་རམ་སྫོབ་གྲྭའ་དབུ་འཛིན་ དམག་སྡེའི་འགམ་གྫོང་ རྒེད་
འྫོག་ག་དམངས་མ་ཚུ་ལུ་ཆེ་བཞགཔ་ཨེན། 
  
ད་ལས་རགས་འགས་ཏ་ གཞན་ཚུ་ལུ་ཡིང་ ཞུ་ཡིག་ཕུལ་མ་རང་ག་ གནས་རམ་དང་བསྟུན་ཏ་ 
དབ་བ་ཕྱ་ཤེསཔ་འབད་ཞནམ་ལས་ སྤྱིར་བཏང་རང་ལས་མཐྫོ་བའ་རགས་ལུ་ ཞུ་ཡིག་དང་ 
རང་དང་མཉམ་པ་དང་ རང་ལས་དམའ་བའ་རགས་ལུ་ གཏང་ཡིག་ག་ཐྫོབ་ལམ་ཚུ་ ཚུལ་མཐུན་
ལག་ལན་འཐབ་ཤེསཔ་འབད་དགྫོ། 
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ཆེ་རྟགས་ཀྱི་ཨེང་ཡིག 
སྔྫོན་ རྒྱལ་སད་ས་བདུན་གྱི་ འཁྫོར་ལྫོ་བསྒྱུར་བའ་རྒྱལ་པྫོ་ཚུ་ལུ་ ཆེ་རྟགས་ཀྱི་དྫོན་ལུ་ ཞབས་ཀྱི་
ཧེ་མ་ཨེང་ཡིག་ ༧ འབྲི་སྫོལ་ཡིྫོད་མ་འད་ ད་རས་ནངས་པར་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་དབུ་འཛིན་ དཔར་ 
ན་ འབྲུག་ག་མ་དབང་མངའ་བདག་རན་པྫོ་ཆེ་མཆེྫོག་ལུ་དང་ ཆེྫོས་ཀྱི་དབུ་ཁྲིད་ སབས་རྗེ་ རྗེ་
མཁན་རན་པྫོ་ཆེ་ལུ་ བང་ཆུབ་ཡིན་ལག་བདུན་གྱི་བར་མཚོན་ལུ་ཐྫོབཔ་ཨེན།  
 
ཧེ་མ་འབད་བ་ཅིན་ བྫོན་པྫོ་ལྷན་རྒྱས་ཡིན་ཆེད་ལུ་ ལུགས་གཉས་ཀྱི་ཆེབ་སད་འཁྫོར་ལྫོ་བསྒྱུར་
བའ་ཆེ་རྟགས་ཀྱི་དྫོན་ལུ་ ཞབས་ཀྱི་ཧེ་མ་ཨེང་ཡིག་ ༢ འབྲི་སྫོལ་ཡིྫོད། ད་རས་ནངས་པར་ 
འབྲུག་གཞུང་ལྷན་སྡེ་རྣམ་གསུམ་གྱི་ དབུ་འཛིན་དང་ ད་དང་དྫོ་མཉམ་གྱི་གྫོ་གནས་ཅིན་ གྫོང་
གསལ་དང་པའ་གཉས་པ་དང་ དང་པའ་གསུམ་པ་ཡིན་ཆེད་ལུ་ ཨེང་ཡིག་ ༢ འཐྫོབ་ན་དང་། 
ད་ལས་དམའ་བའ་རགས་ལུ་ ཨེང་རྟགས་ཀྱི་ཆེ་བསྫོད་མ་འཐྫོབ། ཕྱའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གྫོ་གནས་
ཅིན་གཞན་ལུ་ཡིང་ ད་ལས་རགས་འགས་ཏ་ ལག་ལན་འཐབ་དགྫོ། 

 
ཞུ་ཕེབ། 

མགུལ་རྒྱན་གྱི་འྫོག་ལས་ ཞུ་གསྫོལ་ཟར་མ་ ཚོག་གཞ་བཙུགས་པའ་སྐབས་ལུ་ ཞུ་ཡིག་ཕུལ་ 
མ་ལས་ ཕུལ་ཡུལ་ཧེ་ཅིང་གས་ མཐྫོ་བར་བར་བའ་ཆེ་བསྫོད་དང་ ཕུལ་མ་དམན་ས་བཟུང་ས་ 
གུས་ཞབས་ཞུ་བའ་བར་མཚོན་ལུ་ ཞུ་ཡིག་ཕུལ་མ་ག་མང་དང་ ཁ་བང་བཙུགས་ཏ་ ཞུ་གསྫོལ་ 
ཟར་འབྲི་མ་ཚོག་གཞ་འད་ ཞབས་དྲུང་དུ་ག་ ཞབས་ཟར་བའ་ཚོག་ག་འྫོག་ལུ་ ཚུདཔ་ས་འབྲིིཝ་ 
ཨེན། ད་ཡིང་ ཆེ་བསྫོད་རབ་འབྲིང་ཐ་གསུམ་གྱི་ དབ་བ་དང་བསྟུན། 
  
1 གུས་ཞབས་ཐྫོབ་ལམ་ བ་མད་ལུ་ ཁྲི་ཟར་བའ་ཚོག་ག་འྫོག་ལུ་དང་།  

 
2 གུས་ཞབས་ཐྫོབ་ལམ་ དང་པའ་དང་པ་ལས་གསུམ་པ་ཚུན་ ཞབས་ཟར་བའ་ཚོག་ག་

འྫོག་ལུ་དང་།  
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3 གུས་ཞབས་ཐྫོབ་ལམ་ གཉས་པའ་དང་པ་ལས་གསུམ་པ་ཚུན་ དྲུང་ག་འྫོག་ལུ་དང་།  
4 གུས་ཞབས་ཐྫོབ་ལམ་ གསུམ་པའ་དང་པ་ལས་གསུམ་པ་ཚུན་ དུ་ཟར་བའ་ཚོག་ག་

འྫོག་ལུ་ ཚུདཔ་ས་བྲི་དགྫོ། 
5 རང་མཉམ་གྱི་གྫོ་གནས་ཅིན་ལུ་ ཕུལ་ནའི་ཞུ་ཡིག་རགས་ལུ་ ཞུ་གསྫོལ་ཟར་མ་འད་

གྱིལ་ཐག་གཅིག་ཕེབ་ཏ་ དུ་ག་འྫོག་ལུ་ཚུདཔ་ས་བྲི་ན།  
    

ཞུ་ཕེབ་ས་སྫོང་།  
མགུལ་རྒྱན་གྱི་ཚོག་མཇུག་ཞབས་དྲུང་དུ་དང་ འྫོག་ག་ཞུ་གསྫོལ་གཉས་ཀྱི་བར་ན་ ཧེ་མ་འབདན་ 
གྫོ་ས་མཐྫོ་ཤེྫོས་ཚུ་ལུ་ ས་སྫོང་ཆུང་ཤེྫོས་ མཐྫོ་གང་དང་སྫོར་ ༣ ར་ བཞག་སྫོལ་ཡིྫོད་རུང་ ད་ 
རས་ནངས་པར་ འབྲི་ཤེྫོག་ ཆེ་ཆུང་ག་འྫོས་འབབ་དང་བསྟུན།  
 
༡ གུས་ཞབས་ཐྫོབ་ལམ་ བ་མད་ཀྱི་རགས་ལུ་ གྱིལ་ཐག་བཞ་དང་།  
༢ གུས་ཞབས་ཐྫོབ་ལམ་ དང་པའ་རགས་ལུ་གྱིལ་ཐག་གསུམ།  
༣ གུས་ཞབས་ཐྫོབ་ལམ་ གཉས་པའ་རགས་ལུ་གྱིལ་ཐག་གཉས།  
༤ གུས་ཞབས་ཐྫོབ་ལམ་ གསུམ་པའ་རགས་ལུ་ གྱིལ་ཐག་གཅིག་ག་ས་སྫོང་བཞག་

དགྫོ།  
༥ རང་མཉམ་གྱི་ཕུལ་ཕེབ་ས་སྫོང་ད་ཡིང་ བ་མད་དང་ དང་པའ་དང་པ་ལུ་ གྱིལ་ཐག་ 

༣ དང་། དང་པའ་གཉས་པ་དང་གསུམ་པ་ལུ་ ༢ ར། གཉས་པ་དང་གསུམ་པའ་
རགས་ལུ་ གྱིལ་ཐག་ ༡ ར་བཞག་དགྫོ། 

 
ཞུ་གསྫོལ།  

ཕུལ་མ་ག་མང་དང་ ཞུ་གསྫོལ་མ་བྲིས་པའ་ཧེ་མ་ མ་དབང་མངའ་བདག་རྒྱལཔྫོ་དང་ རྒྱལ་ཁབ་
ཀྱི་དབུ་འཛིན་ཚུ་ལུ་ གུས་འབངས་དང་ བམ་ཚུ་ལུ་དད་འབངས་ ཟར་ཐྫོབ་མ་འད་བྲིས་ཞནམ་
ལས་ ཕུལ་མ་ག་ཁ་བང་དང་མང་གསལ་བཀྫོད་དགྫོ།  
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1 གུས་ཞབས་ཐྫོབ་ལམ་བ་མད་ལུ་ སྫོ་ ༣ རབ་གུས་དད་པའ་ ལྷ་ཕྱག་

བཅིས་ཞུ་གསྫོལ།  
2 དང་པའ་རགས་ལུ་ སྫོ་ ༣ གུས་པའ་ ཕྱག་བཅིས་ཞུ་གསྫོལ།  
3 གཉས་པའ་རགས་ལུ་ གུས་ཕྱག་བཅིས་ཞུ་གསྫོལ།  
4 གསུམ་པའ་རགས་ལུ་ གུས་པས་ཞུ་གསྫོལ་ཚུ་ ལག་ལན་འཐབ་དགྫོ།   

 
དྲན་གསྫོ། 
༡ གྫོང༌གསལ༌གྱི༌ཞུ༌གསྫོལ༌ ག༌ཅི༌ར༌ལག༌ལན༌འཐབ༌ས༌འབད༌རུང༌ 

ཞུ༌གསྫོལ༌གྱི༌མཐའ༌མར༌ཤེད༌གཅིག༌ ངས༌པར༌འཐྫོབ༌དགྫོ། 
 

མཁྱན་གསྫོལ།  
ཞུ་ཡིག་ག་ ཚོག་མཇུག་བསྡུཝ་ད་ག་ མཁྱན་གསྫོལ་འད་ཡིང་། 
 

༡ གུས་ཞབས་ཐྫོབ་ལམ་བ་མད་རགས་ལས་ མ་དབང་མངའ་བདག་རན་པྫོ་ཆེ་ 
མཆེྫོག་ལུ་ སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡིྫོན་ཏན་ཕྲིས་དང་ ཆེྫོས་སད་ལུགས་གཉས་ལུ་ 
མངའ་བརྙེས་པའ་དྫོན་ལུ་མཁྱན་བདུན། སབས་རྗེ་ རྗེ་མཁན་རན་པྫོ་ཆེ་ལུ་ 
སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡིྫོན་ཏན་ཕྲིས་དང་ མཁྱན་པའ་ཡི་ཤེས་གཉས་ལུ་ མངའ་
བརྙེས་པའ་དྫོན་ལུ་མཁྱན་བདུན་ཕུལཝ་ཨེན། 
 

༢ དང་པའ་རགས་ལུ་ སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡིྫོན་ཏན་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་བར་མཚོན་ལུ་ 
མཁྱན་ལྔ།  

༣ གཉས་པའ་རགས་ལུ་ སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་བར་མཚོན་ལུ་ མཁྱན་གསུམ། 
༤ གསུམ་པའ་རགས་ལུ་ ཐུགས་ཀྱི་བར་མཚོན་ལུ་ མཁྱན་གཅིག་བཀྫོད་དགྫོ། 



 52 

 
གནམ་ལྫོ་ཟླ་ཚོས། 
གནད་དྫོན་ཚུ་ཞུ་ཚོརཝ་ད་ རང་ག་ཁ་བང་གྫོང་ལུ་འཁྫོད་ད་ཡིྫོད་པ་ཅིན་ ཞས་ གུས་འབངས་
ཡིངན་ དད་འབངས་ གྫོང་མང་པས་ གནམ་ལྫོ་ཟླ་ཚོས་ ག་ཨེན་མ་འད་བཀྫོད་དགྫོ། དཔར་ན་ 
རང་ལུགས་གནམ་ལྫོ་ལགས་ཡིྫོས་ ཟླ་ ༤ པའ་ཚོས་ ༡༧ དང་ སྤྱི་ལྫོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༦ 
ཚོས་ ༡༧ ལུ་ ཟར་བཀྫོད་དགྫོཔ་ཨེན། ད་ཡིང་ གནམ་ལྫོ་ཟླ་ཚོས་འད་ རང་སྫོལ་ཉམས་སྲུང་
འབད་ནའི་དྫོན་ལུ་དང་ སྤྱི་ཚོས་བཀྫོད་དགྫོ་མ་འད་ རྒྱལ་སྤྱིའི་ལམ་ལུགས་དང་འཁྲིལ་ཏ་ དུས་
ཚོད་ཀྱི་ངས་པ་འཇིམ་ཏྫོང་ཏྫོ་ས་ བར་ཚུགས་པའ་དྫོན་ལུ་ཨེན།  
 
ཕུལ་ཕེབ། 
གནམ་ལྫོ་ཟླ་ཚོས་བཀྫོད་ཚོར་བའ་མཇུག་ལུ་ཕུལ་ཕེབ་ཀྱི་ཐྫོབ་ལམ་གྱི་རམ་པ་འད་ཡིང་།  

 
1  གུས་ཞབས་ཐྫོབ་ལམ་བ་མད་ལུ་ སྫོ་ ༣ གུས་པས་ རབ་ཏུ་དྭངས་པའ་ 

ཕྱག་བཅིས་ ཕུལ་ཟར་བཞ་ཕེབ།  
2 དང་པའ་རགས་ལུ་ སྫོ་ ༣ གུས་པས་ ཕྱག་བཅིས་ ཕུལ་ཟར་ གསུམ་

ཕེབ།  
 
3 གཉས་པའ་རགས་ལུ་ ཕྱག་བཅིས་ ཕུལ་ཟར་བའ་ གཉས་ཕེབ། 
 
4 གསུམ་པའ་རགས་ལུ་ གུས་པས་ ཟར་བའ་མཐའ་མ་ལས་མར་ ཕུལ་ཟར་ 

གཅིག་ཕེབ།  
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5 རང་མཉམ་གྱི་རགས་ལས་ གུས་ཞབས་ཐྫོབ་ལམ་བ་མད་ལུ་ ཕུལ་ཕེབ་ ༣ 
དང་། དང་པའ་རགས་ལུ་ ཕུལ་ཕེབ་ ༢ ར་དང་། གཉས་པའ་རགས་དང་
གསུམ་པའ་རགས་ལུ་ ཕུལ་ཕེབ་ ༡ ར་བཞག་དགྫོ། 

 
༦ རང་མཉམ་གཞན་ཚུ་ལུ་ གུས་པས་ཟར་བའ་ཚོག་གཞ་མད་པར་ ཕུལ་ཟར་

གཅིག་ཕེབ་ས་བྲི་དགྫོ།  
དྲན་གསྫོ། 

1 ཕུལ་ཕེབ་ཀྱི་སྐབས༌ལུ༌ མཇུག་ག་གྱིལ༌ཐག༌ནང༌ ཉུང༌ཤེྫོས༌ཡིག༌འབྲུ༌ལྔ་ 
ཡིྫོད༌དགྫོཔ༌ཨེན། 

2 ཡིག་བསྐུར་གྱི་རགས་ལུ་ ཤེྫོག༌ལབ༌དང༌པ༌ནང༌མ༌ཤེྫོང༌པར༌ ཤེྫོག༌ལབ༌ 
གཉས༌པ༌ནང༌བྲི༌དགྫོ༌པ༌ཅིན༌ ཉུང༌ཤེྫོས༌གྱིལ༌ཐག༌ལྔ་དགྫོ། 

 
མང་རྟགས། 

ཕུལ་གྱི་མཇུག་ལུ་ མང་རྟགས་བཀྫོད་སར་ ཡུལ་འབྲིང་རམ་ཚུ་ལུ་ རང་མང་གྫོང་ལུ་
མ་ཚུདན་ རང་ག་མང་དང་གྫོ་གནས་སྦྲགས་ཏ་ བཀྫོད་སྫོལ་ཡིྫོད་རུང་ ཡུལ་གྫོང་མ་ཚུ་
ལུ་ ཕུལ་ཕེབ་སྐབས་ལས་ར་ གྫོ་གནས་དང་རང་མང་སྦྲགས་ཏ་ བྲི་ན་མ་གཏྫོགས་ 
ཕུལ་གྱི་འྫོག་ལུ་ མང་རྟགས་བཀྫོད་སར་ མང་དང་གྫོ་གནས་མ་བྲི། ཁག་ཆེ་བ་ཅིན་ 
རང་ག་མང་རྐྱེངམ་གཅིག་ འབྲི་སྫོལ་ཡིྫོད།  
 
མང༌རྟགས༌བཀྫོད༌སར༌ མང༌དང༌གྫོ༌གནས༌གཉས༌ཆེ༌ར༌བྲི༌དགྫོ༌པ༌་ཅིན༌ མང༌འད༌གུག༌ 
ཤེད༌ནང༌བཙུགས༌དགྫོ། རང༌ག༌མང༌གུག༌ཤེད༌ནང༌བཙུགས༌དགྫོ༌མ༌འད༌ མང༌རྟགས༌ 
དང༌མང༌གཉས༌ གྫོ༌དྫོན༌གཅིིག༌ཨེནམ༌ལས༌བརྟན༌ཏ༌ཨེན། 
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མང་རྟགས་ས་སྫོང་། 
༡ མང་རྟགས་བཀྫོད་ས་དང་ ཡིག་གཞུང་བར་ནའ་ས་སྫོང་ཐྫོབ་ལམ་འད་ 

གྱིལ་ཐག་བཞ་ར་ཕེབ་དགྫོཔ་ཨེན། 
 
༢ མང༌རྟགས༌བཀྫོད༌ས༌འད༌ གཞན༌གྱི༌རགས༌རྣམས༌ འབྲི༌ཤེྫོག༌ག༌གཡིྫོན༌ཁ༌ 

ཐུག༌བཞག༌དགྫོཔ༌ཨེན༌རུང༌ མ༌དབང༌མངའ༌བདག༌རན༌པྫོ༌དང༌ སབས༌རྗེ༌ 
རྗེ༌མཁན༌རན༌པྫོ༌ཆེ་ རྣམ༌གཉས༌ཀྱི༌མཚོན༌རྟགས༌བཀྫོད༌ས༌འད༌ ཡིག༌གཞུང༌ 
ག༌མཇུག༌ལུ༌ འབྲིི༌ཤེྫོག༌ག༌སྦུག༌དྲང༌པྫོ༌ལུ༌བཞག༌དགྫོ། 

 
དྲན་གསྫོ།  

༡ སར་འབྲིལ་ཡིག་འགྲུལ་གྱི་རགས་ལུ་ གནད་དྫོན་ངྫོ་མ་ མ་ཞུ་བའ་ཧེ་མ་ 
འཚོམས་འདྲའི་ཞུ་བ་དང་ རང་ག་གནས་སངས་ཞུ་བའ་རམ་པ་ཚུ་དང་ 
སྐབས་དྫོན་ངྫོ་མ་ཞུ་ཚོར་བའ་མཇུག་ལུ་ ཞབས་བརྟན་སྫོན་ཚོག་ཚུ་བཙུགས་
ན་ཡིྫོད་རུང་ གཞུང་འབྲིལ་ཞུ་ཡིག་ག་ཐད་ཁར་ལྷྫོདཔ་ད་ ཞུ་གསྫོལ་གྱི་
མཇུག་ལས་ སྐབས་ཐྫོབ་ཀྱི་གནད་དྫོན་ག་ཨེན་མ་ད་ར་བཀྫོད་ན་མ་
གཏྫོགས་ འཚོམས་འདྲ་དང་ རང་ག་གནས་སངས་ མཇུག་ག་སྫོན་ཚོག་ཚུ་ 
བཙུགས་ན་མད།  

 
༢ གཞུང་འབྲིལ་ཡིག་འགྲུལ་སྐབས་ལུ་ ད་སྫོལ་ལམ་ལུགས་ནང་ བྲི་ཆེྫོག་

པའ་ཡིག་རགས་མ་བརས་པར་ གཞུང་འབྲིལ་ཞུ་ཡིག་ག་རགས་ གཞན་
ག་ར་ སྔར་སྫོལ་ལམ་ལུགས་ཐྫོག་ལས་བྲི་དགྫོ།  
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ག ད་སྫོལ་ལམ་ལུགས་་་སྒྲིག་བཀོད། 
ད་སྫོལ་ལམ་ལུགས་ཀྱི་ སྒྲིག་བཀྫོད་ཟར་མ་འད་ མགྫོ་རྒྱན་དང་ མགུལ་རྒྱན་ ཞུ་ཕེབ་དང་ཕུལ་
ཕེབ་ཚུ་ སྔར་སྫོལ་བཟུམ་བཙུགས་མ་དགྫོ་པའ་ཁར་ ཕུལ་སའ་མང་དང་ གྫོ་གནས་ ཁ་བང་དང་ 
ཡིག་ཨེང་ གནམ་ལྫོ་ ཟླ་ཚོས་ཚུ་ག་ར་ ད་རས་ནངས་པར་ རྒྱལ་སྤྱིའི་ལམ་ལུགས་ནང་ འབྲི་
སྫོལ་ཡིྫོད་མ་དང་འཁྲིལ་ཏ་ འབྲི་མ་འད་ལུ་སབཔ་ཨེན། གྫོང་ལུ་ གུས་ཞབས་ཐྫོབ་ལམ་གྱི་དབ་
བ་ གཉས་པའ་དང་པ་མན་ཆེད་ལུ་ གཞུང་འབྲིལ་ཡིག་འགྲུལ་གྱི་སྐབས་ ད་སྫོལ་ལམ་ལུགས་
ཀྱི་ སྒྲིག་བཀྫོད་ལག་ལན་ འཐབ་ཆེྫོགཔ་ཨེན།  
 
འབྲི་ཆེས། 
འབྲི་ཤེྫོག་ག་ཞང་ཁམས་ བཞག་ལུགས་ཀྱི་ཚོད་གཞ་དང་ སག་ར་ག་ཐྫོབ་ལམ་ ཡིག་གཟུགས་
ཀྱི་ཐྫོབ་ལམ་ཚུ་ ད་སྫོལ་ལམ་ལུགས་ཀྱི་སྐབས་ལུ་ཡིང་ གྫོང་གསལ་ སྔར་སྫོལ་ལམ་ལུགས་
ནང་ བཤེད་མ་དང་འཁྲིལ་ཏ་ ལག་ལན་འཐབ་དགྫོ། 
 
ཡིག་ཨེང་དང་ཟླ་ཚོས།  
ཡིག་ཨེང་འད་ འབྲི་ཤེྫོག་མགུ་ཏྫོ་གཡིས་ཁ་ཐུག་ག་ ལས་རྟགས་འྫོག་ལུ་བཀྫོད་ན་དང་ གལ་
སད་ལས་རྟགས་འྫོག་ལུ་  ཡི་གུ་སལ་མའི་གྫོ་གནས་ཀྱི་མང་ཡིྫོད་པ་ཅིན་ དའི་འྫོག་ལུ་བཀྫོད་ན། 
གནམ་ལྫོ་ཟླ་ཚོས་འད་ ཡིག་ཨེང་ད་ག་ཐད་ཕྲིང་ས་ འབྲི་ཤེྫོག་ག་གཡིྫོན་ཁ་ཐུག་ལུ་བཀྫོད་དགྫོ།  
 
ཕུལ་སའ་ཁ་བང་། 
སྙེན་གསྫོལ་མན་པའ་ ཡིག་རགས་ག་ཅི་རང་འབྲི་རུང་ གཞུང་འབྲིལ་ཞུ་ཡིག་ག་རགས་ལུ་ 
ཕུལ་ཡུལ་གྱི་གྫོ་གནས་དང་ཁ་བང་ཚུ་ འབྲི་ཤེྫོག་ག་གཡིས་ཁ་ཐུག་ ཡིག་ཨེང་ག་འྫོག་ལས་
བཀྫོད་དགྫོ།  གལ་སད་ གཞུང་འབྲིལ་སར་དྫོན་གྱི་ཞུ་ཡིག་ཨེན་པ་ཅིན་ གྫོ་གནས་ཀྱི་ལྟག་ལུ་ 
ཕུལ་སའ་ཡུལ་གྱི་མཚོན་ཡིང་ བཀྫོད་སྫོལ་ཡིྫོད།  
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ར་དྫོན། 
ར་དྫོན་ཟར་མ་འད་ ཞུ་དྫོན་གྱི་གནད་དྫོན་ངྫོ་མ་ བཅུད་བསྡུས་བཏྫོན་ཞནམ་ལས་ ཕུལ་ཡུལ་གྱི་ཁ་
བང་ག་འྫོག་ལས་ འབྲི་ཤེྫོག་སྦུག་ཕྲིང་ས་བཀྫོད་མ་ འད་ལུ་སབཔ་ཨེན། ད་ས་བཀྫོད་དགྫོ་མ་
འད་ ཞུ་ཡིག་ག་གྫོ་དྫོན་ འད་འཕྲིྫོ་ལས་ལན་ཚུགས་ན་ག་ཕེན་ཐབས་ལུ་ཨེན།  
 
ཡིག་གཞུང་།  
ཡིག་གཞུང་ཟར་མ་འད་ ཞུ་ཡིག་འད་ནང་བཀྫོད་ན་ག་ གནད་དྫོན་ངྫོ་མའ་ཡི་གུ་འད་ལུ་སབཔ་
ཨེན།  ཡིག་གཞུང་འགྫོ་བཙུགསཔ་ད་ གལ་སད་ ཡིག་ལན་ཨེན་པ་ཅིན་ དང་པ་འབྲིལ་
གཏུགས་རྒྱབ་ཁུངས་ཀྱི་ ཡིག་ཨེང་དང་ ཚོས་གངས་བཀྫོད་ཞནམ་ལས་ སྐབས་ཐྫོབ་ཀྱི་གནད་
དྫོན་ ངྫོ་མ་འབྲིིཝ་ཨེན།  
 
མཇུག་ལུ་མང་རྟགས་བཀྫོད་ཐངས། 
མཇུག་ལུ་ ཕུལ་མ་ག་མང་དང་གྫོ་གནས་ མང་རྟགས་བཀྫོད་ན་ཚུ་ གཞུང་འབྲིལ་དང་སར་
འབྲིལ་ ག་ཅི་ག་སྐབས་ལུ་ར་ཨེན་རུང་ ཞུ་ཡིག་ག་རགས་ལུ་ འབྲི་ཤེྫོག་ག་གཡིྫོན་ཁ་ཐུག་
རྐྱེངམ་གཅིག་བཀྫོད་དགྫོ།  

 
 ༣.༤ མཚན་ཉིད། 

གཞུང་འབྲིལ་ཞུ་ཡིག་ག་མཚོན་ཉད་ཟར་མ་འད་ གཞུང་འབྲིལ་ཞུ་ཡིག་ནང་ ངས་པར་དུ་ཚོང་དགྫོ་པའ་ 
ཁྱད་ཆེྫོས་ཀྱི་རགས་ལུ་སབཔ་ཨེན། འད་ལུ་ཞུ་ཡིག་ག་ཁྱད་རྣམ་ཟར་ཡིང་ སབ་སྫོལ་ཡིྫོད། གཞུང་འབྲིལ་
ཞུ་ཡིག་ག་མཚོན་ཉད་གངས་སུ་ རང་ག་ཞུ་བའ་གནད་དྫོན་དང་གཅིག་ཁར་ འྫོག་ག་ཁྱད་ཆེྫོས་ཚུ་ཚོང་དགྫོ།  
 
ཀ འབྲི་ཤེྫོག་ག་མགུ་ཏྫོ་ཁ་ལུ་ ཡིག་ཨེང་དང་ སྤྱི་ལྫོའ་ཟླ་ཚོས།  
ཁ ཕུལ་སའ་ཁ་བང་། 
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ག ཕུལ་མའི་ཁ་བང་། 
ང༌ མཇུག་ལུ་ རང་ལུགས་གནམ་ལྫོ་ཟླ་ཚོས། 
ཅི མང་དང་མང་རྟགས། 
ཆེ འབྲིལ་ཡིྫོད་ཚུ་ལུ་འདྲ་བཤུས། 
ཇི ད་སྫོལ་ལམ་ལུགས་ནང་འབྲི་བ་ཅིན་ ར་དྫོན་ཡིང་བཀྫོད་དགྫོ།  

 
 ༣.༥ གཞུང་འབྲེལ་ཞུ་ཡིག་གི་དཔེ་བཀོད། 

གཞུང་འབྲིལ་ཞུ་ཡིག་ལུ་ སྔར་སྫོལ་ལམ་ལུགས་ཀྱི་ཐྫོག་ལས་དང་ ད་སྫོལ་ལམ་ལུགས་ཀྱི་ཐྫོག་ལས་ འབྲི་
ཐངས་མ་འདྲཝ་ཁག་གཉས་ཡིྫོད་མ་ག་དཔ་བཀྫོད་ རམ་པ་བཞན་དུ་འྫོག་ལུ་བཀྫོད་ད་ཡིྫོད།། ད་འབདཝ་ད་ 
གུས་ཞབས་ཐྫོབ་ལམ་གྱི་རམ་པ་དང་པའ་གསུམ་པ་ཚུན་ག་ར་ལུ་ སྔར་སྫོལ་ལམ་ལུགས་ཐྫོག་ལས་མ་
གཏྫོགས་ ད་སྫོལ་ལམ་ལུགས་ནང་བྲི་མ་ཆེྫོག།  
ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སའ་རགས་ལུ་ རྫོད་བཤེར་གྱི་དྫོན་ལུ་ ཕུལ་དགྫོ་པའ་ཞུ་ཚོག་རགས་ག་ར་ སྔར་སྫོལ་ལམ་
ལུགས་ནང་བྲི་དགྫོཔ་ཨེན། ད་འབད་ན་འད་གས་ འྫོག་ལུ་གཞུང་འབྲིལ་ཞུ་ཡིག་ག་ དཔ་བཀྫོད་སྐབས་ ད་
སྫོལ་ལམ་ལུགས་ནང་ བྲི་མ་ཆེྫོག་པའ་རགས་ལུ་ སྔར་སྫོལ་ལམ་ལུགས་ཀྱི་ དཔ་བཀྫོད་རྐྱེངམ་གཅིག་དང་ 
བྲི་ཆེྫོག་མ་ཚུ་ལུ་ སྔར་སྫོལ་ལམ་ལུགས་དང་ ད་སྫོལ་ལམ་ལུགས་ཀྱི་འབྲི་ཐངས་གཉས་ཆེ་ར་ ཟུང་འབྲིལ་ས་
བཀྫོད་ད་ཡིྫོད།  

 
ཀ གྫོས་འབུལ་ཞུ་ཡིག 

གོ་དྫོན།  

ལས་དྫོན་ཅིག་ག་སྐྫོར་ལས་ བསམ་འཆེར་གྱི་གྫོས་བསྟུན་ཕུལ་མ་འད་ཨེན།  
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དཔ་བཀྫོད་ ༡ པ། མ་དབང་མངའ་བདག་རན་པྫོ་ཆེ་མཆེྫོག་ལུ་ བཀའ་འགྱུར་གསར་བཞངས་ཀྱི་གྫོས་འབུལ་ཞུ་ཡིག  
 

ཡིག་ཨེང་་་་་་་་་་་་་་་་་་           སྤྱི་ལྫོ་་་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་་་ཚོས་་་་་་་་་་་ལུ། 

 

༊ སན་ལྫོངས་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའ་ཆེྫོས་སད་ལུགས་གཉས་ཀྱི་ཆེབ་སད་འཁྫོར་ལྫོ་བསྒྱུར་བའ་མ་དབང་མངའ་བདག་
རན་པྫོ་ཆེའི་ ༧ ཞབས་པད་གསར་ཁྲི་མངྫོན་པར་མཐྫོ་བའ་དྲུང་དུ། 
 
 
 
                      གུས་འབངས་ཀྲིྫོང་གསར་ཆེ་འདུས་ ཚོངས་མཁར་བཤེད་གྲྭའ་འདུས་ཚོགས་ མགན་མཐུན་
ཐྫོག་ལས་ སྫོ་ ༣ གུས་པའ་ཕྱག་བཅིས་ཞུ་གསྫོལ། ད་ཡིང་ ང་བཅིས་རའ་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ས་ཡི་ལྟ་བ་ ཤེར་ཕྱྫོགས་
འཁྫོར་ལྫོ་རབས་བརྒྱད་ཀྱི་སྫོག་ཤེང་ ཆེྫོས་འཁྫོར་རབ་བརྟན་རའི་རྫོང་གཞས་འད་ ཆེྫོས་སད་ལུགས་གཉས་ཀྱི་མངའ་བདག་ རྒྱལ་
བརྒྱུད་ཀྱི་འབྱུང་གནས་ ངྫོ་མ་ཅིག་ཨེནམ་ལས་བརྟན་ སྔྫོན་བྫོན་གྫོངམ་རམ་བྫོན་ཚུ་གས་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ བསན་སྤྱིའི་སྐུ་
རམ་གལ་ཅིན་ཚུ་ རྫོང་གཞས་འད་ནང་ སྒྲུབ་གནང་སྫོལ་ཡིྫོད་པ་ མཁྱན་གསལ་ཆེ་བ་བཞན་ ད་རས་མ་དབང་འབྲུག་རྒྱལ་ལྔ་པ་
མཆེྫོག་ རྒྱལ་བཙུན་ཁབ་ཏུ་བཞས་པའ་རྟན་འབྲིལ་འད་ཁར་ ང་བཅིས་རའ་ འབྲུག་ག་རྒྱལ་བརྒྱུད་རང་ལུགས་འད་ ཇི་སད་
བསྐལ་པ་ནམ་གནས་ཀྱི་བར་ན་ ཆུ་བྫོའ་རྒྱུན་བཞན་གནས་ཏ་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཞ་བད་དང་དགའ་སད་ འགྱུར་བ་མད་པར་གནས་
ཐབས་ལུ་ རྒྱལ་བའ་བཀའ་འགྱུར་ཆེན་མྫོ་ཆེ་ཚོང་ རན་ཆེན་དང་པའ་ཡིང་ཞུན་ལས་ བཞངས་ན་ག་དམགས་གཏད་བསད་ད་ཡིྫོད་
ཟར་ཞུ་ན། 
 

ད་ག་དྫོན་ལུ་ གནས་ཚོད་ལྡན་པའ་ཚུགས་ཡིག་འབྲི་མ་ དག་སྫོང་ཞལ་གངས་ ༡༢༥ ཡིྫོདཔ་ལས་ དུས་ཡུན་ཟླ་ངྫོ་
གསུམ་གྱི་ནང་འཁྫོད་ བཀའ་འགྱུར་ཆེ་ཚོང་ བཞངས་ཚོར་ན་ཨེནམ་མ་ཚོད་ འབྲི་གཞའི་མཐང་ཤེྫོག་སྤུས་ལྡན་ཚུ་ཡིང་ བཟྫོ་ 
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བསྐྲུན་འབད་ད་ཡིྫོད་རུང་ བཤེད་གྲྭའ་སྤྱི་རས་ནང་ལུ་ གསར་ཏྫོ་ལ་ལྔ་ཙོམ་ལས་མདཔ་ལས་ མ་དབང་མངའ་བདག་རན་པྫོ་ཆེའི་
ཞབས་སུ་ སད་སྡུག་མ་ཞུ་ཐབས་མད་བྱུང་ཡིྫོད་ཞུ། མ་དབང་ཞབས་ལས་ ཐུགས་ཀྱི་བར་བས་གཟགས་ཏ་ གསར་ཏྫོ་ལ་ ༥༠༠ 
བཀའ་དྲན་བསང་གནང་པ་ཅིན་ དུས་རྒྱུན་ཤེས་ཡིྫོན་སྫོབ་སྫོན་གྱི་ཐུན་ཚོན་ལུ་ གནྫོད་པ་མད་པའ་ བར་མཚོམས་ཀྱི་ས་སྫོང་ནང་
དང་ དགུན་ཟླ་ ༣ གྱི་ངལ་གསྫོའ་སྐབས་ལུ་ རྒྱལ་བའ་གསུང་རབ་ བཀའ་འགྱུར་ཆེ་ཚོང་ཅིག་བཞངས་ཏ་  ཆེྫོས་ར་རྫོང་ག་
ནང་རྟན་ས་ ཕུལ་ནའི་ཁས་བངས་ཞུ་བ་ སྐུ་གསུང་ཐུགས་དམ་པ་མཁྱྱཻེན་མཁྱྱཻེན་མཁྱན་ལགས། ཞས་གནམ་ལྫོ་ལགས་ཕེྫོ་སག་ལྫོ་
ཟླ་ ༠༩ པའ་ཚོས་ ༢༢ ལུ་  

      སྫོ་ ༣ རབ་ཏུ་དྭངས་པའ་ 
                      གུས་པས་ 

                       ཕྱག་བཅིས་ 
                       ཕུལ། 
 
 
 
                                                  (་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་  ་་་་་་་་་) 
              བཤེད་གྲྭའ་དབུ་འཛིན། 
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དཔ་བཀྫོད་ ༢ པ། མ་དབང་མངའ་བདག་རན་པྫོ་ཆེ་མཆེྫོག་གས་ ལྷྫོ་ཨེ་ཤེ་ཡིའ་ལུང་ཕྱྫོགས་སྫོ་སྫོའ་རྒྱལ་ཚོབ་ཚུ་ལུ་ གྫོས་འབུལ་ཞུ་ཡིག 
 
ཡིག་ཨེང་་་་་་་་་་་་་་་་་་         སྤྱི་ལྫོ་་་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་་་ཚོས་་་་་་་་་་་ལུ། 
༊ ཕུན་ཚོགས་སྡེ་བཞའི་དཔལ་གྱིས་མངྫོན་པར་མཐྫོ་བ་ཤྲཱི་ལངྐའ་ ༢ སད་འཛིན་མཆེྫོག་ག་དྲུང་དུ། 
 
              ཞུ་གསྫོལ། ད་ན་ ད་རས་སད་འཛིན་མཆེྫོག་ལས་གནང་
བའ་ ཆེབ་ཤེྫོག་ནང་གསལ་ འཛིམ་གང་རྒྱལ་ཁབ་སྤྱི་དང་ ལྷག་པར་ ང་བཅིས་ར་ ནང་པ་ཆེྫོས་ལྡན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་ནང་ སྔྫོན་ལས་ད་ཚུན་བར་ བད་
སད་ངང་ལུ་གནས་ཚུགས་མ་འད་ དཀྫོན་མཆེྫོག་ག་ ཐུགས་རྗེ་ཁྫོ་ན་ལུ་བརྟན་ཏ་ཨེནམ་ལས་ ད་ག་རྗེས་དྲན་ལུ་ སྤྱིར་འཛིམ་གང་དང་ ལྷག་པར་དུ་ ང་
བཅིས་ར་ ལྷྫོ་ཨེ་ཤེ་ཡིའ་ལུང་ཕྱྫོགས་ཀྱི་ བསན་པ་དང་སམས་ཅིན་ལུ་ ཕེན་རླབས་ཆེ་བའ་རྣམ་དཀར་གྱི་མཛིད་སྫོ་ ག་ཅི་བཟུམ་ཅིག་བརམ་པ་ཅིན་ 
དྲག་ག་ག་བཀའ་འདྲ་གསུངས་གནང་མ་ལུ་ བསམ་ཡུལ་ལས་འདས་པའ་ ཡིད་སྫོ་བྱུང་ཡིྫོད་ཞུ། 
 

འད་ལུ་ ང་རའ་ཐད་ལས་ཞུ་བ་ཅིན་ རྒྱལ་ཁབ་རང་སྫོའ་ནང་ལུ་ ཕྱག་མཆེྫོད་ཀྱི་རྟན་སྐལ་ ར་ཅིན་མང་རབས་ཅིག་བཞུགས་ཡིྫོད་རུང་ ལུང་
ཕྱྫོགས་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་མཉམ་རུབ་ཐྫོག་ དཀྫོན་མཆེྫོག་ག་རྟན་ཁྱད་པར་ཅིན་ཅིག་ ད་ཚུན་ ལྫོགས་སུ་བཞངས་མ་ཚུགས་པར་ཡིྫོདཔ་ལས་ ང་བཅིས་ར་ ཨེ་
ཤེ་ཡིའ་ལུང་ཕྱྫོགས་ནང་ག་དབུ་ཁྲིདཔ་ཚུ་ སབས་བདེཝ་ཅིག་ལུ་ ས་གནས་དང་དུས་ཚོས་ གཏན་འཁལ་བཟྫོ་ཞནམ་ལས་ དམགས་བསལ་གྱི་ཞལ་
འཛིམས་ཅིག་གནང་ས་ འད་ག་མཛིད་རམ་གྫོས་ཆེྫོད་ཅིག་བཏྫོན་གནང་ག་ཟར་ཞུ་ན། 

 
ད་ཡིང་འྫོས་འབབ་ལྡན་པའ་ རྒྱལ་ཁབ་ཕེན་ཚུན་གང་རུང་ཅིག་ནང་ ས་གནས་གཅིག་ངྫོས་ཛིན་མཛིད་ད་ ད་ཁར་ འཛིམ་གང་སྤྱི་དང་ 

ལྷག་པར་ ལུང་ཕྱྫོགས་ཀྱི་ཞ་བདའི་དྫོན་ལུ་ རྒྱུ་རན་ཆེན་ས་ཚོགས་ལས་ བསན་པའ་བདག་པྫོ་ སྫོན་པ་ཤཱཀྱི་ཐུབ་པའ་སྐུ་བརྙེན་མཐྫོ་ཚོད་ ཕེིཊི་ ༡༠༠༠ 
འབད་མ་ག་རྟན་འགངས་ཅིན་ཅིག་ མ་འྫོངས་འཇིག་རྟན་གྱི་ཁམས་འད་ནང་ འབྱུང་བར་དཀའ་བ་ འགན་ཟླ་དང་བྲིལ་བ་ཅིག་བཞངས་ཏ་ བསན་འགྫོའ་
ཕེན་བདའི་གཞ་ར སྔྫོན་བྫོན་ རྒྱ་གར་འཕེགས་ཡུལ་ལུ་ ཆེྫོས་རྒྱལ་ཨེ་ཤེྫོ་ཀའ་མཛིད་པ་དང་འདྲཝ་ཅིག་ མཛིད་ཚུགས་པའ་གྫོས་འབུལ་ སམས་ཀྱི་
གདང་ལས་ཞུ་བ་མཁྱྱཻེན་མཁྱན། ཞས་གནམ་ལྫོ་ལགས་སག་ཟླ་ ༠༩ ཚོས་ ༢༢ ལུ་ ཞུ་རྟན་ སྫོན་པ་གཙོ་འཁྫོར་གསུམ་གྱི་ ཐང་ཀ་གསར་བྲིས་མ་ 
༡ བཅིས་ འབྲུག་བརྒྱུད་འཛིན་གྱི་ རྒྱལ་རབས་ལྔ་པས་ རྒྱལ་ས་ཐམ་ཕུག་བཀྲིས་ཆེྫོས་རྫོང་ལས་ 
                                                         ཕུལ། 
 
 

འཇིགས་མད་ག་སར་རྣམ་རྒྱལ་དབང་ཕྱུག 
འབྲུག་རྒྱལཔྫོ། 
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དཔ་བཀྫོད་ ༣ པ། མ་དབང་མངའ་བདག་རན་པྫོ་ཆེ་མཆེྫོག་གས་ དག་འདུན་འདུས་དམངས་ལུ་ གྫོས་འབུལ་ཞུ་ཡིག 
 
ཡིག་ཨེང་་་་་་་་་་་་་་་་་་           སྤྱི་ལྫོ་་་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་་་ཚོས་་་་་་་་་་་ལུ། 
 
༊    སན་ལྫོངས་ཕེན་བདའི་འབྱུང་གནས་འཕེགས་ཚོགས་འདུས་སྡེ་རན་པྫོ་ཆེའི་ཞབས་དྲུང་དུ། 
 
 
           གུས་པས་ཞུ་གསྫོལ། ད་ན་ ད་རས་ 
ང་བཅིས་རའ་རྗེ་མཁན་རན་པྫོ་ཆེ་ ཁྲི་རབས་ ་་་་་་་་་་་་་་་་ད་ཉད་ ད་ཚུན་ལྫོ་ངྫོ་མང་རབས་ཅིག་ རྗེ་མཁན་པྫོའ་ཁྲི་ཁར་བཞུགས་རང་
ལུ་ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའ་ བསན་པ་འཛིན་སྫོང་གནང་ས་ བསན་པ་དང་སམས་ཅིན་ལུ་ཕེན་པའ་ ཕྱག་ལཱ་རྒྱ་ཆེར་མཛིད་གནང་
མ་འད་ལུ་ ག་ཅི་ད་བཀྲིན་ཆེ་ཡི། ད་རས་དགུང་ལྫོའ་བབས་དང་བསྟུན་ཏ་ དགྫོངས་ཞུ་མཛིདཔ་ད་ རྗེ་མཁན་ཁྲི་ཐྫོག་ལུ་་་་་་་་་་་་་་་
སྤྲུལ་སྐུ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ད་ ར་ཁྲིམས་ཆེན་མྫོའ་དགྫོངས་དྫོན་དང་འཁྲིལ་བའ་ འྫོས་འབབ་ལྡན་པར་བརྟན་ རྗེ་མཁན་པྫོ་ས་མངའ་
གསྫོལ་མཛིད་གནང་པ་ཅིན་ ང་བཅིས་ར་ལུ་ ཁྫོ་ཅིག་དྲག་འྫོང་མནྫོ་བའ་ར་བ་སྫོམ་ཡིྫོད། མ་པ་གནད་དྫོན་འད་ག་སྐྫོར་ལས་ ང་
རའ་ཁ་ཐུག་ལས་ དག་འདུན་དམངས་ཁ་ལུ་ ལྫོགས་སུ་ཞུ་དགྫོཔ་ཅིག་ག་ན་ཡིང་མད་རུང་ ད་རས་གྲྭ་ཚོང་ལྷན་ཚོགས་ལས་ 
བཀའ་ཤེྫོག་ཅིག་ར་དགྫོཔ་ས་ ཐྫོན་འྫོངསམ་ལས་བརྟན་ ཞུ་བཏང་མ་འད་ལུ་ དག་འདུན་དམངས་ཁ་ལས་ཡིང་ འད་དང་བསྟུན་
པའ་ཐུགས་བཞད་གནང་ས་  མཛིད་གནང་ཡིྫོད་པར་ཞུ་བ་མཁྱྱཻེན། ཞས་གནམ་ལྫོ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཚོས་་་་་་་་་་་་་་ལུ་ ཐམ་
ཕུག་བཀྲི་ཤེས་ཆེྫོས་རྫོང་ལས་ 
     གུས་པས་ 

ཕུལ། 
 
 
 

འབྲུག་རྒྱལཔྫོ། 
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དཔ་བཀྫོད་ ༤ པ།  སབས་རྗེ་ རྗེ་མཁན་རན་པྫོ་ཆེ་ལུ་ བཤེད་གྲྭ་གསར་གཙུགས་གནང་དགྫོ་པའ་ གྫོས་འབུལ་ཞུ་ཡིག 
 
ཡིག་ཨེང་་་་་་་་་་་་་་་་་་           སྤྱི་ལྫོ་་་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་་་ཚོས་་་་་་་་་་་ལུ། 
 
༊ འགྫོ་བ་ལྷ་མ་ཡིྫོངས་ཀྱི་འདྲན་མཆེྫོག་སབས་རྗེ་རྗེ་མཁན་རན་པྫོ་ཆེའི་ ༧ ཞབས་པད་དྲུང་དུ། 
 
 
 
         གུས་དད་འབངས་དབང་འདུས་རྫོང་ཁག་
ག་མ་སར་དང་ ཆེྫོས་སྡེ་ཞ་དྲག་ལས་ཁུངས་ཐུན་མྫོང་ནས་ སྫོ་ ༣ གུས་པས་ཕྱག་བཅིས་གསྫོལ་བ་སྙེང་ནས་འདབས་དྫོན། ད་ན་ 
སྤྱིར་འགྫོ་བ་ཡིྫོངས་དང་ སྫོས་སུ་ཤེར་དར་བརྒྱད་པྫོའ་གདུལ་བ་ཚུ་ལུ་ སྙེང་རྗེས་ལྷག་པར་གཟགས་ཏ་ སང་སང་རྒེད་འྫོག་ སང་
ལ་ཁའ་ར་ར་ད་ཁར་ བརྗེད་ཉམས་དང་མཐྫོང་གསལ་ཆེ་བའ་ ས་ཐང་ཅིག་ཡིྫོད་མ་ད་ནང་ བཤེད་གྲྭ་ཅིག་གསར་བཙུགས་མཛིད་
གནང་པ་ཅིན་ སང་སང་ག་མ་སར་ཡིྫོངས་ལུ་ ཕེན་རླབས་ཆེ་ན་མས་ཟར་ དབང་འདུས་རྫོང་ཁག་དང་ཁྲིམས་འདུན་ རབ་སྡེ་དང་
མ་སར་ཐུན་མྫོང་ནས་ གསྫོལ་བ་ར་གཅིག་ཏུ་བཏབ་པ་ལགས་ན་ ད་དྫོན་ཞལ་བཞས་ཀྱི་བདུད་རའི་རྒྱུན་བཟང་ འབབས་གནང་
འྫོང་བའ་ར་བ་བཅིས་ཞུ་བ་ སྐུ་གསུང་ཐུགས་དམ་པ་མཁྱྱཻེྱཻེྱཻེྱཻེྱཻེནམཁྱྱཻེྱཻེན་མཁྱན་ལགས། ཞས་དམངས་ཀྱི་ངྫོ་ཚོབ་ འཐུས་མ་ཚུའ་མང་ཐྫོ་
དང་མང་རྟགས་ཟུར་སྦྲགས་ཡིྫོངས་ནས་ གནམ་ལྫོ་་་་་་་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་་ཚོས་་་་་་་་་ལུ་ 
                                               རབ་ཏུ་དྭངས༌པའ༌ 
                                                          གུས་པས་ 
                                                               ཕྱག་བཅིས་ 
                                                           ཕུལ། 
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དཔ་བཀྫོད་ ༥ པ། བལ་ཡུལ་སད་འཛིན་མཆེྫོག་ལུ་ གྫོས་འབུལ་ཞུ་ཡིག 
 
ཡིག་ཨེང་་་་་་་་་་་་་་་་་་           སྤྱི་ལྫོ་་་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་་་ཚོས་་་་་་་་་་་ལུ། 

 
༊ ཕུན་ཚོགས་སྡེ་བཞའི་དཔལ་གྱིས་ཕྱུག་པའ་བལ་ཡུལ་སད་འཛིན་མཆེྫོག་ག་ ༢ ཞབས་དྲུང་དུ། 
 
               གུས་པས་ཞུ་གསྫོལ། ད་ན་ བལ་
ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ཡིྫོད་པའ་ མཆེྫོད་རྟན་རྣམ་གསུམ་གྱི་གས་ལས་ འཕེགས་པ་ཤེང་ཀུན་གྱི་མཆེྫོད་རྟན་ལུ་ སྔྫོན་མ་འབྲུག་ག་གྲྭ་
ཚོང་ལྟ་བ་ལས་ བམ་ཅིག་བསྐྫོས་སྫོལ་ཡིྫོདཔ་ཨེན་རུང་ བར་སྐབས་ཅིག་ལས་རྒྱུན་ཆེད་ཡིྫོདཔ་ གྫོགས་བཤེས་མཆེྫོག་གས་མཁྱན་
གསལ་ཆེ་ཞུ།     ད་རས་ནངས་པར་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་དང་ བལ་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་གཉས་ཀྱི་བར་ན་ མཐུན་འབྲིལ་གྫོང་
འཕེལ་དང་བསྟུན་ ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའ་ཆེྫོས་ཀྱི་འབྲིལ་རྒྱུན་ ལྫོག་བཙུགས་ནའི་དྫོན་ལུ་ འབྲུག་ལས་བམ་ཅིག་སྔར་བཞན་
བསྐྫོ་བཞག་འབད་ནའི་ར་བ་ཡིྫོད། 
  

ད་ག་དྫོན་ལུ་ འབྲུག་གཞུང་ག་ཁ་ཐུག་ལས་ བལ་བཞུགས་འབྲུག་ག་གཞུང་ཚོབ་ཀྱིས་ བལ་གཞུང་ཕྱ་འབྲིལ་ལྷན་
ཁག་དང་གཅིག་ཁར་ གྫོས་བསྡུར་འབད་ནའི་དབང་ཚོད་ཧྲིལ་བུམ་སྫོད་ད་ ཞབས་བཅིར་བཏང་ཡིྫོད་ཞུ་ན་ གྫོགས་བཤེས་མ་རྗེ་
མཆེྫོག་གས་ ད་ལུགས་དྫོན་སན་གྱི་དགྫོངས་བཞད་ ངས་པར་གནང་ཐུབ་ཡིྫོད་པར་ཞུ་བ་མཁྱྱཻེྱཻེན། ཞས་འབྲུག་རྒྱལ་འཛིན་ནས་ 
གནམ་ལྫོ་་་་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་ཚོས་་་་་་་་ལུ་  
         ཕུལ།  
 
      
  

འཇིགས་མད་ག་སར་རྣམ་རྒྱལ་དབང་ཕྱུག 
འབྲུག་རྒྱལ༌པྫོ། 
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དཔ་བཀྫོད་ ༦ པ། འབྲུག་བཞུགས་བངྒེ་ལ་དཤེེ་ག་གཞུང་ཚོབ་ལུ་ ལྟ་སྐྫོར་བརྗེ་སྫོར་གྱི་ གྫོས་འབུལ་ཞུ་ཡིག 
 

ཡིག་ཨེང་་་་་་་་་་་་་་་་་་           སྤྱི་ལྫོ་་་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་་་ཚོས་་་་་་་་་་་ལུ། 
 
༊ མཁྱན་སྤྱིན་པདྨའ་འདབ་རྒྱས་འབྲུག་བཞུགས་བངྒེ་ལ་དེཤེ་ག་གཞུང་ཚོབ་མཆེྫོག་ག་དྲུང་དུ། 
            
             ནང་སད་བྫོན་པྫོ་ནས་གུས་བཅིས་ཞུ་གསྫོལ། 
ད་ན་ མཛིའ་བར་མཐུན་འབྲིལ་ཅིན་གྱི་ འབྲུག་དང་བངྒེ་ལ་དེཤེ་ རྒྱལ་ཁབ་གཉས་ཀྱི་བར་ན་ ཧེ་མ་ལས་ ཆེྫོས་དང་ལམ་སྫོལ་གྱི་
འབྲིལ་བ་ཡིྫོད་པའ་ཁར་ ལྷག་པར་དུ་ མ་དབང་འབྲུག་རྒྱལ་ ༣ པའ་སྐུ་ཐྫོག་ལས་ རྒྱལ་ཁབ་གཉས་ཀྱི་བར་ན་ སད་དྫོན་གྱི་
མཐུན་འབྲིལ་གསར་བཙུགས་གནང་ཞནམ་ལས་ སད་དང་ཚོང་ག་འབྲིལ་བ་ གྫོང་འཕེལ་འགྱིྫོ་བཞན་དུ་ཡིྫོད་མ་འད་ ངལ་རངས་
ཆེ་བའ་གཞ་ཅིག་ཨེན་མས།  
 

ད་རས་ འབྲུག་ག་ཆེྫོས་སྡེ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མ་ཚུ་གས་ ཡིང་བསར་གྱི་ཞུ་བ་བཀྫོད་མ་དང་འཁྲིལ་ བངྒེ་ལ་དེཤེ་
ནང་ཡིྫོད་པའ་ ནང་པའ་དགྫོན་སྡེ་དང་གནས་ཆེན་ཚུ་ནང་ གནས་མཇིལ་དང་ རང་སྫོའ་ལམ་སྫོལ་རྒྱུན་སྫོང་དང་ ཡིར་རྒྱས་གཏང་
ནའི་ཐབས་ལམ་གྱི་ ཉམས་མྫོང་བརྗེ་སྫོར་འབད་ནའི་དྫོན་ལུ་ འཐུས་མ་མ་གངས་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ལྟ་སྐྫོར་ལུ་གཏང་ནའི་ར་བ་ཡིྫོདཔ་
ལས་ གཞུང་ཚོབ་མཆེྫོག་གས་ དུས་ཚོད་གཏན་འབབས་ཅིག་བཟྫོ་ས་ ད་ལུགས་ཀྱི་ལན་གསལ་ གང་མགྱིྫོགས་གནང་ཐབས་ཡིྫོད་
པར་ཞུ་བ་དགྫོངས་མངའ་མཁྱན། ཞས་གནམ་ལྫོ་ ་་་་་་་་་་་་ ཟླ་་་་་ ཚོས་་་་་་་་་ལུ་གྫོང་མང་པས་ 
            ཕུལ།  
 
 
            
                 (་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་) 
               ནང་སད་བྫོན་པྫོ། 
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ཁ༽ ཞུ་བཀྫོད་ཞུ་ཡིག 
དཔ་བཀྫོད་ ༡ པ། མ་དབང་བདག་རན་པྫོ་ཆེ་གས་ ཐའ་ལནཌ་རྒྱལཔྫོ་མཆེྫོག་ལུ་ བཀྲི་ཤེས་བད་ལགས་ཞུ་འཕྲིན། 
 
ཡིག་ཨེང་་་་་་་་་་་་་་་་་་           སྤྱི་ལྫོ་་་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་་་ཚོས་་་་་་་་་་་ལུ། 
 
༊ བསྫོད་ནམས་སྫོབས་ཀྱིས་འཁྫོར་ལྫོ་སྒྱུར་བའ་ས་སྫོང་མ་དབང་རྒྱལཔྫོ་མཆེྫོག་ག་ ༧ ཞབས་དྲུང་དུ།  
 
 
 
                                         རབ་ཏུ་གུས་པས་ཞུ་གསྫོལ། ད་ན་ 
ད་རས་ མ་དབང་རྒྱལཔྫོ་མཆེྫོག་སྐུ་འཁྲུངས་ཏ་ དགུང་ལྫོ་་་་་་་་་་་བཞས་པའ་འཁྲུངས་སྐར་དུས་ཆེན་ལུ་ ང་རང་དང་སྐུ་འཁྫོར་ 
འབྲུག་ག་གཞུང་དང་ འབངས་མ་སར་ཡིྫོངས་ཀྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ དགའ་མགུ་ཡི་རངས་ཀྱི་ མཛིའ་བརའི་བཀྲིས་བད་ལགས་ཞུ་བ་
དང་གཅིག་ཁར་ མ་དབང་མཆེྫོག་ སྐུ་ཚོ་མགྫོན་པྫོ་ཚོ་དཔག་མད་དང་མཉམ་ས་ ཐའ་ལནཌ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མ་སར་ཡིྫོངས་ལུ་ ཞ་
བད་དང་དགའ་སད་སྔར་ལས་ལྷག་ས་ འབྱུང་ཚུགས་པའ་ལགས་སྫོན་རྟན་འབྲིལ་གྱི་ཚུལ་ལུ་ ཚོ་ལྷ་རྣམ་གསུམ་གྱི་ ཐང་ཀ་
གསར་བྲིས་མ་གཅིག ཚོ་མདྫོ་གསར་བྲིས་མ་པྫོ་ཏ་གཅིག དངུལ་གྱི་བདུད་འདུལ་ མཆེྫོད་རྟན་གསར་སྒྲིྫོན་མ་གཅིག་བཅིས་ བཀྲིས་
ཁ་དར་གྱིས་བརྒྱན་ཏ་ འབྲུག་བརྒྱུད་འཛིན་གྱི་རྒྱལ་རབས་ལྔ་པ་གས་ རྒྱལ་ས་ལྟ་བ་ཐམ་ཕུག་བཀྲིས་ཆེྫོས་རྫོང་ལས་ གནམ་ལྫོ་་་་་་་
་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་ཚོས་་་་་་ལུ་རབ་ཏུ་དྭངས་པའ་ 
                        གུས་པས་ 
                               ཕུལ། 
 

                                            
 
           འཇིགས་མད་ག་སར་རྣམ་རྒྱལ་དབང་ཕྱུག 

འབྲུག་རྒྱལ་པྫོ། 
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དཔ་བཀྫོད་ ༢ པ། མ་དབང་མངའ་བདག་རན་པྫོ་ཆེ་གས་ སབས་རྗེ་རྗེ་མཁན་རན་པྫོ་ཆེར་ ཞུ་བཀྫོད་ཞུ་ཡིག 
  
ཡིག་ཨེང་་་་་་་་་་་་་་་་་་           སྤྱི་ལྫོ་་་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་་་ཚོས་་་་་་་་་་་ལུ། 
 
༊ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའ་ཆེྫོས་ཀྱི་དབུ་ཁྲིད་སབས་རྗེ་རྗེ་མཁན་རན་པྫོ་ཆེའི་ ༧ ཞབས་དྲུང་དུ། 
 
 
 
                                             གུས་པས་ཞུ་གསྫོལ། ད་ན་ ང་བཅིས་
རའ་རྒྱལ་ཁབ་འད་ནང་ འབྱུང་བཞ་འཁྲུགས་པའ་རྐྱེན་ངན་དང་ ད་གུ་ནད་རམས་ར་ཡིང་ མང་སུ་ར་ཐྫོནམ་ཨེན་མས། ད་ཚུ་ག་ 
རྐྱེན་ངན་བར་ཆེད་བཟླྫོག་ཐབས་ལུ་ ཧེ་མ་ལས་ལྫོ་ངྫོ་ ༡༢ རའི་བར་ན་ གནམ་ལྫོ་འབྲུག་ལྫོ་ནམ་ཐྫོན་ བསན་སྤྱིའི་སྐུ་རམ་ས་ 
གནང་སྫོལ་ཡིྫོད་མའི་སད་པ་སྤྱི་མདྫོས་འད་ དུས་ཅི་སྤུངས་ཐམ་རྫོང་ཁག་གཉས་ག་ཏ་འབད་རུང་ སབས་བད་ས་ཅིག་ཁར་གནང་
པ་ཅིན་ ལགས་ཤེྫོམ་འྫོང་ན་མས། 
 

འད་ག་དྫོན་ལུ་ འགྫོ་སྫོང་ག་མ་དངུལ་ཐད་ དངུལ་རས་ལྷན་ཁག་ལས་ ཕུལ་ཆེྫོག་ཆེྫོ་ཡིྫོདཔ་བཞན་དུ་ བསན་སྤྱིའི་སྐུ་
རམ་འད་ སྔར་ལས་རྒྱས་སུ་ཅིག་ས་ ག་ད་མགྱིྫོགས་མགྱིྫོགས་ གནང་ཐབས་མཛིད་དགྫོ་པའ་ སྙེན་སྒྲིྫོན་ཞུ་བ་ མཁྱྱཻེན་ མཁྱྱཻེན་
མཁྱན། ཞས་ཐམ་ཕུག་བཀྲིས་ཆེྫོས་རྫོང་ལས་ གནམ་ལྫོ་ཆུ་འབྲུག་ཟླ་ ༡ པའ་ཚོས་ ༢༥ ལུ་ 

                                                  རབ་ཏུ་དྭངས་པའ་  
                                                            གུས་པས་                   

                            ཕུལ། 
 

 
འབྲུག་རྒྱལཔྫོ། 
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དཔ་བཀྫོད་ ༣ པ། སབས་རྗེ་ རྗེ་མཁན་རན་པྫོ་ཆེ་་གས་ མ་དབང་མངའ་བདག་རན་པྫོ་ཆེ་ལུ་ ཞུ་བཀྫོད་ཞུ་ཡིག 
 
ཡིག་ཨེང་་་་་་་་་་་་་་་་་་           སྤྱི་ལྫོ་་་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་་་ཚོས་་་་་་་་་་་ལུ། 
༊ ལུགས་གཉས་འཁྫོར་ལྫོས་བསྒྱུར་བའ་མ་དབང་མངའ་བདག་རན་པྫོ་ཆེའི་ ༧ ཞབས་ཀྱི་པདྨྫོའ་དྲུང་དུ། 
 
 
           གུས་ མཁན་རབས་ ་་་་་་་་་་ནས་ རབ་ཏུ་གུས་
པས་ཞུ་གསྫོལ། ད་ན་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ སད་དྫོན་གྱི་འགྱུར་བ་དང་བསྟུན་ གཞུང་ལས་འྫོང་འབབ་ཀྱིས་ འགྫོ་སྫོང་བདའ་
མ་ཟུན་པར་ དཀའ་ངལ་ཡིྫོདཔ་ངས་བདན་ཨེན་རུང་ སྔྫོན་མའ་འབྲུག་རྒྱལ་རམ་བྫོན་ཚུ་ག་སྐུ་ཐྫོག་ར་ལུ་ ཆེྫོས་ཕྱྫོགས་ཀྱི་བ་བ་
རླབས་ཆེན་ར་བསྒྲུབས་འདུག་པར་བརྟན་ རང་ག་བསམ་འཆེར་ཅིག་ཕུལ་མ་འད་ལུ་ མ་དབང་མངའ་བདག་རན་པྫོ་ཆེའི་ཞབས་
ལས་ དགྫོངས་འགལ་མ་བཞས་པའ་ར་བ་ཡིྫོད་ཞུ།  
 

ད་ཡིང་ ང་བཅིས་རའ་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འད་ནང་ བཀྲིན་ཆེ་ཤེྫོས་ སབས་མགྫོན་ཞབས་དྲུང་རན་པྫོ་ཆེ་ཨེན་པར་བརྟན་ 
གདན་ས་སྤུངས་ཐང་བད་ཆེན་ཕེྫོ་བྲིང་ག་ གང་པྫོ་ཆེའི་ས་ཞགས་བརྐྱེངས་པ་ལྟ་བུའ་ མགུ་ཏྫོ་དང་འདྲ་བའ་ སང་ཏྫོ་གུ་ འཛིམ་
གང་ནང་མད་པའ་ ཞབས་དྲུང་ག་སྐུ་འདྲ་ ཐྫོག་ཚོད་ ༥༠ འབད་མ་ཅིག་ བཞངས་ཚུགས་པ་ཅིན་ ཇི་སད་བསྐལ་པའ་བར་ 
མཐའ་དམག་བཟླྫོག་ཐབས་དང་ ཕྱྫོགས་བཞ་དབང་དུ་བསྡུ་ས་ མངའ་འབངས་བད་སད་ཀྱི་ངང་ལུ་ གནས་ཐུབ་པ་ལ་སྫོགས་པའ་ 
དག་མཚོན་ཤེན་ཏུ་ཆེ་བ་འྫོང་ན་ཨེན་མས། ད་འབདཝ་ལས་བརྟན་  མ་དབང་མངའ་བདག་རན་པྫོ་ཆེ་མཆེྫོག་གས་ གྫོས་འཆེར་
འད་ཐུགས་ལུ་བསམས་ཏ་ འཆེར་གཞ་བརམ་ཐབས་ མཛིད་གནང་དགྫོ་པའ་ གསྫོལ་འདབས་ཀྱི་སྙེན་སྒྲིྫོན་ཞུ་བ་ སྐུ་གསུང་
ཐུགས་དམ་པ་མཁྱྱཻེན་ མཁྱྱཻེན་ མཁྱན། ཞས་གནམ་ལྫོ་ལཊི་ཡིྫོས་ ཟླ་ ༤ པའ་ཚོས་ ༡༥ ལུ་  

                                                 རབ་ཏུ་དྭངས་པའ་  
                                            གུས་པས་ 
                                            ཕུལ།  
 
   

(་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ) 
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དཔ་བཀྫོད་ ༤ པ། དག་འདུན་འདུས་དམངས་ཀྱིས་ མ་དབང་མངའ་བདག་རན་པྫོ་ཆེར་ ཞུ་བཀྫོད་ཞུ་ཡིག 
 
ཡིག་ཨེང་་་་་་་་་་་་་་་་་་           སྤྱི་ལྫོ་་་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་་་ཚོས་་་་་་་་་་་ལུ། 
 
༊ དཔལ་ལྡན་ས་ཡི་ཚོངས་པ་མ་དབང་མངའ་བདག་རན་པྫོ་ཆེའི་ ༧ ཞབས་པད་གསར་ཁྲིའི་དྲུང་དུ། 
 
 
 
          གུས་ སྤུངས་ཐམ་དག་འདུན་འདུས་དམངས་
ནས་ སྫོ་ ༣ གུས་པས་ཞུ་གསྫོལ། ད་ན་ སབས་རྗེ་མཁན་ཆེན་ཁྲི་རབས་་་་་་་་་་་་་་་མཆེྫོག་ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའ་ཆེྫོས་ཀྱི་དབུ་
ཁྲིད་མཛིད་ད་ ལྫོ་ངྫོ་་་་་་་་་་་་་་ལངས་ཡིྫོད་རུང་ རྒྱལ་ས་ལྟ་བ་ ཐམ་ཕུག་ལུ་ ད་ཚུན་ བཀའ་ཁྲིད་མ་གནང་བར་ཡིྫོད་ཞུ། 
 

མ་དབང་མངའ་བདག་རན་པྫོ་ཆེའི་ཞབས་ལས་ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའ་བསན་པ་རྒྱས་ཐབས་དང་ ཐམ་ཕུག་ཁྲིྫོམ་
ཚོགས་ཀྱི་མ་མང་ཡིྫོངས་ལུ་ དམ་པའ་ཆེྫོས་ཀྱི་འབྲིལ་བ་ འཐྫོབ་ཚུགས་པའ་དྫོན་ལུ་ དུས་ཅི་ རང་ཟླ་་་་་་པའ་ནང་ བཀྲི་ཤེས་ཆེྫོས་
རྫོང་ག་རྟན་འབྲིལ་ཐང་ནང་ས་ སབས་རྗེ་མཁན་ཆེན་མཆེྫོག་གས་ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའ་རང་ལུགས་ཀྱི་ བཀའ་ཁྲིད་གནང་ནའི་ 
ར་བའ་སན་བདག་མཛིད་ད་ བཀའ་དྲན་བསང་གནང་དགྫོ་པའ་གསྫོལ་འདབས་ཞུ་བ་ སྐུ་གསུང་ཐུགས་དམ་པ་མཁྱྱཻེྱཻེན་ མཁྱྱཻེྱཻེན་
མཁྱན་ལགས། ཞས་ མཁན་སྫོབ་འདུས་སྤྱིའི་མགན་ཚོབ་ཏུ་ སྫོབ་ ༥ དང་ ཆེྫོས་ཁྲིམས་བཞ་ནས་ རང་ལུགས་གནམ་ལྫོ་་་་་་་་
ཟླ་་་་་་་་ཚོས་་་་་་་་་ལུ་  

     རབ་ཏུ་དྭངས་པའ་ 
                     གུས་པས་ 

                     ཕུལ། 
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དཔ༌བཀྫོད་ ༥ པ། སབས་རྗེ་རྗེ་མཁན་མཆེྫོག་གས་ དག་འདུན་འདུས་དམངས་ལུ་ ཞུ་བཀྫོད་ཞུ་ཡིག 
 
ཡིག་ཨེང་་་་་་་་་་་་་་་་་་           སྤྱི་ལྫོ་་་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་་་ཚོས་་་་་་་་་་་ལུ། 
 
༊ འཇིག་རྟན་ཕེན་བདའི་འབྱུང་གནས་དག་འདུན་འདུས་པ་རྒྱ་མཚོའི་ཞབས་དྲུང་དུ། 
 
 
 
         གུས་མཁན་རབས་་་་་་་་་་པ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་མང་པས་ 
ཞུ་གསྫོལ། ད་ན་ ད་རས་ནངས་པར་ གསྫོ་བའ་ལྷན་ཁག་གས་ རྒྱང་མཐྫོང་དང་ གནས་ཚུལ་གསར་ཤེྫོག་ཚུ་ག་ཐྫོག་ལས་ 
འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ ས་གནས་ལ་ལུ་ཅིག་ག་ནང་ ཚོབས་ཆེན་གྱི་ནད་རམས་ཐྫོན་ཡིྫོད་ལུགས་ཀྱི་ བར་འཕྲིན་སྤལ་བཞན་ཡིྫོདཔ་ 
འདུས་དམངས་ཀྱིས་མཁྱན་གསལ་ཆེ། 
 

རང་སྫོའ་ཚོ་སྫོག་ལུ་གནྫོད་པའ་ནད་རམས་ སྔྫོན་འགྫོག་ག་དྫོན་ལུ་ ད་རས་ གནས་སྐབས་ཅིག་ མ་མང་འཛིམས་སར་ 
དག་སྫོང་ཞལ་གངས་གཅིག་ཡིང་ འབྫོན་བཞུད་མཛིད་ན་ལུ་ འཛིམས་དགྫོ་པའ་ བར་བསྐུལ་ནན་ཁྱབ་ཞུ་དགྫོ་པའ་ཁར་ ཨེ་རྟག་
ར་ གསྫོལ་འདབས་འཇིག་རྟན་དབང་ཕྱུག་དང་ དཔལ་ལྡན་ར་ཁྲིྫོད་ལྫོ་མ་གྱིྫོན་པའ་ གཟུངས་སྔགས་གང་མང་ བསག་ཐབས་
མཛིད་དགྫོ་པའ་ སྙེན་སྒྲིྫོན་ཞུ་བ་ དགྫོངས་མངའ་མཁྱྱཻེན་མཁྱྱཻེན་ མཁྱན། ཞས་རང་ལུགས་གནམ་ལྫོ་་་་་་་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་་ཚོས་་་་་་་་་་་
ལུ་  

    གུས་པས་ 
             ཕུལ། 
 
          
 

(་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་) 
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དཔ་བཀྫོད་ ༦ པ། དག་འདུན་དམངས་ཀྱིས་ སབས་རྗེ་ རྗེ་མཁན་རན་པྫོ་ཆེར་ཞུ་བཀྫོད་ཞུ་ཡིག 
 
ཡིག་ཨེང་་་་་་་་་་་་་་་་་་           སྤྱི་ལྫོ་་་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་་་ཚོས་་་་་་་་་་་ལུ། 
 
༊ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའ་སང་ཁྲིའི་མངའ་བདག་སབས་རྗེ་རྫོ་རྗེ་འཆེང་རན་པྫོ་ཆེའི་ ༧ ཞབས་པད་དྲུང་དུ། 
 
 
 
         གུས་དད་འབངས་འདུས་ཚོགས་
དམངས་ལས་ གུས་པས་ཕྱག་དང་བཅིས་ཏ་ཞུ་གསྫོལ། ད་ན་ སབས་རྗེ་རྗེ་མཁན་རན་པྫོ་ཆེ་མཆེྫོག་ འདུས་པ་རྒྱ་མཚོ་འད་ག་དབུ་
འཛིན་མཛིད་ད་ ལྫོ་ངྫོ་མང་རབས་ཅིག་ག་རང་ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའ་བསན་པ་ འཛིན་སྫོང་སྤལ་གསུམ་གྱི་བདག་འགན་བཞས་
ཏ་ བཞུགས་གནང་མ་འད་ལུ་བཀྲིན་ཆེ། 
 

ད་རས་སབས་རྗེ་མཆེྫོག་ མཁན་པྫོའ་ཁྲི་ལས་དགྫོངས་ཞུ་མཛིད་ནའི་ ཐུགས་བཞད་ཡིྫོད་ཚུལ་ ཐྫོས་པ་ཙོམ་གྱིས་ ཡིད་
ཕེམ་ག་ན་ལས་ཆེ་བར་བྱུང་ཡིྫོདཔ་ལས་བརྟན་ སབས་རྗེ་མཆེྫོག་ བསན་པ་སྤྱི་དང་བ་བྲིག་ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའ་བསན་རར་ 
དགྫོངས་བཞད་རྒྱ་ཆེ་ས་ལས་བཞས་ཏ་ ད་རུང་ཉུང་མཐའ་ལྫོ་ངྫོ་་་་་་་་་རང་ རྫོ་རྗེ་འཆེང་ག་ཆེྫོས་ཁྲི་བདག་གར་བཞས་ཏ་ རང་
འཇིགས་འཕྲིྫོ་མཐུད་བཞུགས་གནང་དགྫོ་པའ་ གསྫོལ་བཏབ་ལན་བརྒྱར་ཞུ་ན་དང་། སབས་རྗེ་མཆེྫོག་ག་ ཞབས་པད་མ་ཤེགས་
རྫོ་རྗེའི་ཁམས་སུ་ བརྟན་བཞུགས་ཀྱི་ཞུ་རྟན་ ཟྫོང་ས་་་་་་་་དང་ དངུལ་ཀྲིམ་་་་་་་་་་བཅིས་ ཀུན་བཟང་མཆེྫོད་སན་དུ་ཕུལ་བ་ 
དགྱིས་བཞས་གནང་བར་ཞུ་བ་ སྐུ་གསུང་ཐུགས་དམ་པ་ མཁྱྱཻེྱཻེན་ མཁྱྱཻེྱཻེན་ མཁྱན་ལགས།  ཞས་ འདུས་སྤྱིའི་མགན་ཚོབ་ཏུ་ 
སྫོབ་ ༥ དང་ ཆེྫོས་ཁྲིམས་ ༤ འ་ མང་རྟགས་དང་བཅིས་ གནམ་ལྫོ་་་་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་ཚོས་་་་་་་་་་ལུ་ 

                                                 རབ་ཏུ་གུས་པས་  
                                         ཕྱག་བཅིས་ 

                                         ཕུལ། 
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དཔ་བཀྫོད་ ༧ པ། མ་དབང་རྒྱལ་བཙུན་མཆེྫོག་ལུ་ ཞུ་བཀྫོད་ཞུ་ཡིག 
 
ཡིག་ཨེང་་་་་་་་་་་་་་་་་་           སྤྱི་ལྫོ་་་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་་་ཚོས་་་་་་་་་་་ལུ། 
 
༊ མངྫོན་མཐྫོའ་དཔལ་ཡིྫོན་འབུམ་གྱིས་ཕྱུག་པའ་མ་དབང་རྒྱལ་བཙུན་རན་པྫོ་ཆེའི་ ༢ ཞབས་དྲུང་དུ། 
 
          གུས་འབངས་ ལྷུན་ར་རྫོང་
བདག་ནས་ སྫོ་ ༣ གུས་ཕྱག་བཅིས་ཞུ་གསྫོལ། ད་ན་ ང་བཅིས་མཁྫོ་མའ་བུམྫོ་ཚུ་ དང་ཕུ་ཕེ་མས་སྐབས་ཀྱི་གྫོམས་གཤེས་ 
རང་ལུགས་སྐུད་ཤུད་ཐགས་རས་འཐག་ས་ འཚོ་སྫོང་འཐབ་སྡེྫོད་མ་ཅིག་ཨེན་རུང་ ད་རས་ཀྱི་བར་ན་ རང་སྫོའ་ཁྱམ་ནང་ལཱ་
འབད་སྡེྫོདཔ་མ་གཏྫོགས་ དམངས་ སྤྱི་མཐུན་གྱི་ཐགས་ཁྱམ་གཅིག་རྐྱེབ་ས་ རང་སྫོའ་རག་རལ་གྱི་ཁྱད་ཆེྫོས་དང་ ལག་རལ་ཚུ་ 
དྫོ་འགན་ཐྫོག་ལས་འབད་ན་མན་ནུག ད་མ་ཚོད་ སྐུད་ཤུད་ཐགས་རས་འཐག་ནའི་ ལག་བཟྫོའ་རག་རལ་འད་ ཀུ་ར་མདྫོ་བཞའི་
ཨེམ་སྲུ་ག་ར་ག་ ལཱ་སྐལ་བཟུམ་ཅིག་ས་ དར་ཁྱབ་སྫོང་ཡིྫོདཔ་ལས་ ད་ལས་ཕེར་ མཁྫོ་མ་གས་གཙོས་པའ་ ཀུ་ར་མདྫོ་བཞའི་
ཨེམ་སྲུ་ཡིྫོངས་ཀྱི་ ཐགས་ལཱའ་རག་རལ་གྫོང་འཕེལ་དང་ ཚོང་འབྲིལ་གྱི་ལམ་སྫོན་ཐྫོག་ལས་ འཚོ་བའ་གནས་སངས་ གྫོང་
འཕེལ་གཏང་ན་ག་དྫོན་ལུ་ ཐགས་ལཱ་ག་ལམ་སྫོན་དང་ རྒྱབ་སྫོར་འབད་མ་ཚོགས་པ་ཅིག་ གསར་བཙུགས་འབད་ན་ལུ་ ཨེམ་སྲུ་
ག་ར་ གྫོས་མཐུན་བྱུང་ས་ཡིྫོད་ཟར་ཞུ་ན། 
  
 ཚོགས་པ་འད་གས་ མང་གཏམ་དང་ རྒྱ་ཆེ་བའ་ངྫོས་ལན་འཐྫོབ་ན་ག་དྫོན་ལུ་ ཚོགས་པའ་དབུ་འཛིན་གྱི་མཚོན་གནས་
འད་ མ་དབང་རྒྱལ་བཙུན་རན་པྫོ་ཆེའི་ཞབས་ལུ་ གསྫོལ་བཏབ་མ་ཞུས་ཐབས་མད་སྫོང་ཡིྫོདཔ་ལས་ ཀུ་ར་མདྫོ་བཞའི་ཨེམ་སྲུ་ཚུ་
ལུ་ དམགས་བསལ་གྱི་སད་སྡུག་གཟགས་ཏ་ ཚོགས་པའ་དབུ་འཛིན་གྱི་མཚོན་གནས་བཞས་ཏ་ བཀྲིན་བསང་གནང་ཞུ་བ་ སྐུ་
གསུང་ཐུགས་དམ་པ་མཁྱྱཻེན་མཁྱྱཻེན་ མཁྱན། ཞས་ ཚོགས་དམངས་ཀྱི་ངྫོ་ཚོབ་འཐུས་མ་ཚུའ་ མང་ཐྫོ་དང་མང་རྟགས་བཅིས་ 
གནམ་ལྫོ་་་་་ཟླ་་་་་་་་་་་་ཚོས་་་་་་་་་ལུ་ 

       རབ་ཏུ་དྭངས་པའ་ 
                         གུས་ཕྱག་བཅིས་ 
                                  ཕུལ། 
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དཔ་བཀྫོད་ ༨ པ། མ་དབང་རྒྱལ་སས་མཆེྫོག་ལུ་ ཞུ་བཀྫོད་ཞུ་ཡིག 
 
ཡིག་ཨེང་་་་་་་་་་་་་་་་་་           སྤྱི་ལྫོ་་་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་་་ཚོས་་་་་་་་་་་ལུ། 
 
༊ མངྫོན་མཐྫོའ་དཔལ་ཡིྫོན་འབུམ་ལྡན་མ་དབང་རྒྱལ་སས་རན་པྫོ་ཆེའི་ ༢ ཞབས་དྲུང་དུ། 
 
 
        གུས་ ནང་སད་དང་སྫོལ་འཛིན་དྲུང་ཆེན་
ནས་ སྫོ་ ༣ གུས་པས་ཞུ་གསྫོལ། ད་ན་ མ་དབང་རྒྱལ་ཡུམ་རན་པྫོ་ཆེའི་ཞབས་ལས་ ང་བཅིས་རའ་རྒྱལ་ས་ལྟ་བར་ རང་
ལུགས་ཕེལ་ཆེས་སྫོན་ཁྱམ་ཅིག་ནང་ ང་བཅིས་རའ་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ སྔྫོན་གྱི་མ་རབས་རམ་པའ་སྡེྫོད་ཐངས་ཚུ་ ག་ད་ས་སྡེྫོད་
སྡེྫོདཔ་ཨེན་ན་ མ་འྫོངས་ཇི་སད་བསྐལ་པ་ ནམ་གནས་ཀྱི་བུ་བརྒྱུད་རམ་པ་དང་ ལྷག་པར་དུ་ རང་ལུགས་སྔར་སྫོལ་རྒྱུན་འཛིན་
འབད་ད་ ཕྱའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མ་ཚུ་ལུ མངྫོན་གསལ་ཆེ་ཏྫོག་ཏྫོ་ས་ སྫོན་ནའི་འགམས་སྫོན་ཁང་ཅིག་ གཞ་བཙུགས་གནང་མ་འད་
གས་ རང་ལུགས་རྒྱུན་སྫོང་འཐབ་ཚུགསཔ་མ་ཚོད་ གཞུང་ག་འྫོང་འབབ་ཡིང་འབྫོར་ཆེ་ཏྫོག་ཏྫོ་ས་བཟྫོ་ཚུགསཔ་ལས་ གང་བས་
བཀྲིན་ཆེ་ཡི།  
 

རྒྱལ་ཡུམ་རན་པྫོ་ཆེའི་ཞབས་ལས་ ད་ལས་ཕེར་ ད་ག་འགྫོ་འདྲན་ཚུ་ སྫོལ་འཛིན་ལྷན་ཁག་གས་ འབད་བར་འཐུས་
པའ་བཀའ་རྒྱ་ཕེབས་ཡིྫོད་རུང་ ང་བཅིས་ལྷན་ཁག་ག་ཁྫོངས་ལས་ ད་ག་ཁྲི་འཛིན་འད་ མ་དབང་རྒྱལ་སས་་་་་་་་་་་་་་་་་མཆེྫོག་གས་ 
མཛིད་གནང་པ་ཅིན་ ག་ཅི་ག་ཐད་ལས་ཡིང་ མ་འདྲ་བའ་ཁྱད་པར་སྫོམ་ཡིྫོདཔ་ལས་ མ་དབང་རྒྱལ་སས་མཆེྫོག་གས་ངས་པར་དུ་ 
མཛིད་གནང་དགྫོ་པའ་གསྫོལ་འདབས་ ཞུ་བ་མཁྱྱཻེན་མཁྱན་ལགས། གནམ་ལྫོ་་་་་་ཟླ་་་་ཚོས་་་་་ལུ་  

                                                  རབ་ཏུ་དྭངས་པའ་ 
                                                                གུས་ཕྱག་བཅིས་ 
                                                             ཕུལ། 
 

     (་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་) 
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དཔ་བཀྫོད་ ༩ པ།  སྤྱི་ཚོགས་ལྷན་བཞུགས་ལུ་ ཞུ་བཀྫོད་ཞུ་ཡིག 
 
ཡིག་ཨེང་་་་་་་་་་་་་་་་་་           སྤྱི་ལྫོ་་་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་་་ཚོས་་་་་་་་་་་ལུ། 
 
༊ ཕེན་བདའི་ལགས་ཚོགས་བ་བའ་འབྱུང་གནས་སྤྱི་ཚོགས་ལྷན་བཞུགས་ཀྱི་ཞབས་དྲུང་དུ། 
 
 
        གུས་ འབྲུག་ག་བཙོག་འཐུ་སྤྱི་ཁྱབ་ནས་ 
སྫོ་༣གུས་པས་ཕྱག་བཅིས་ཞུ་གསྫོལ། ད་ན་ ང་བཅིས་རའ་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ དམངས་གཙོའི་རང་ལུགས་འགྫོ་བཙུགས་ཏ་ ལྫོ་ངྫོ་
གཉས་ལྷག་ཙོམ་སྫོང་ཡིྫོད་རུང་ ས་གནས་གཞུང་སྫོང་ག་དྫོན་ལུ་ མ་སྡེའི་འགྫོ་ཁྲིདཔ་ཚུ་ བཙོག་འཐུ་འབད་མ་ཚུགས་པར་ལུས་
ཡིྫོད་མ་ད་གས་ འབྲིལ་ཡིྫོད་ཆེ་མཉམ་མ་སྡེའི་དཔལ་འབྫོར་གྫོང་འཕེལ་ དུས་ཐྫོག་ལུ་གཏང་ནའི་དམགས་དྫོན་འགྲུབ་ན་ལུ་ ཐྫོ་
སྫོམ་ས་ར་ ཕེྫོག་ན་ཨེན་མས་མནྫོ་བའ་ ཚོ་གྱིང་ལངས་ཏ་ཡིྫོད།  
 

ད་རས་ ང་བཅིས་བཙོག་འཐུ་ལྷན་ཚོགས་ཁ་ཐུག་ལས་ ས་གནས་གཞུང་སྫོང་ག་ མ་སྡེའི་འགྫོ་ཁྲིད་པ་ཚུ་ བཙོག་འཐུ་
འབད་ནའི་ གབས་སྒྲིག་ཚུ་ལགས་ཤེྫོམ་ས་ར་ ཚུད་ཡིྫོདཔ་བཞན་དུ་ སྤྱི་ཚོགས་ལྷན་བཞུགས་ཀྱིས་ ད་རས་ཀྱི་ཚོགས་དུས་འད་
ནང་ལས་ ས་གནས་གཞུང་སྫོང་ག་ བཅིའ་ཁྲིམས་ཆེ་འཇིྫོག་མཛིད་ད་ བཀྲིན་བསང་གནང་བར་ཞུ་བ་ མཁྱྱཻེན་མཁྱྱཻེན་མཁྱན་
ལགས། ཞས་གནམ་ལྫོ་་་་་་་་་་་་་་་་ཟླ་་་་་ཚོས་་་་་་་་་ལུ་ 

                      སྫོ་ ༣ གུས་པས་ 
                                      ཕྱག་བཅིས་ 
                                       ཕུལ། 
 
 

     (་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་) 
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དཔ་བཀྫོད་ ༡༠ པ།  མ་དབང་དཔྫོན་སྫོབ་མཆེྫོག་ལུ་ ཞུ་བཀྫོད་ཞུ་ཡིག 
 
ཡིག་ཨེང་་་་་་་་་་་་་་་་་་           སྤྱི་ལྫོ་་་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་་་ཚོས་་་་་་་་་་་ལུ། 
 
༊ ལུགས་གཉས་མཁྱན་པའ་དཔལ་མངའ་མ་དབང་སྤ་རྫོ་དཔྫོན་སྫོབ་མཆེྫོག་ག་ ༢ ཞབས་དྲུང་དུ། 
 
             
                                                        གུས་ཧཱ་རྫོང་བདག་ལས་སྫོ་༣ 
གུས་པས་ཞུ་གསྫོལ། ད་ན་ འབྲུག་ག་རྫོང་ཁག་ ༢༠ འ་ནང་ལས་ ཧཱ་ག་རྫོང་ཁག་འད་ ནུབ་ཕྱྫོགས་ས་མཚོམས་རྫོང་ཁག་
ཅིག་ཨེན་པའ་ཁར་ ཧེ་མ་ལས་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་བསན་སྲུང་ རྫོ་རྗེ་ཁྱུང་བདུད་རལ་གྱིས་སྫོང་བའ་ ལུང་ཕྱྫོགས་ཅིག་ཨེན་མ་འད་ མ་
དབང་མཆེྫོག་གས་མཁྱན་གསལ་ཆེ།  
 

ཨེན་རུང་ ཁྱུང་བདུད་བཙོན་མཁར་ཅིག་ལྫོགས་སུ་མད་པར་ ལྫོ་བསར་གྱི་གསྫོལ་མཆེྫོད་ཚུ་ཡིང་ སྤང་ནང་ས་ཕུལ་དྫོ་
ཡིྫོདཔ་ལས་ ད་ལས་ཕེར་ བསན་སྲུང་ག་འཕྲིན་ལས་ སྔར་ལས་ལྷག་པར་འགྲུབ་ཐབས་ རྟན་འབྲིལ་གྱི་དྫོན་ལུ་ གསྫོལ་མཆེྫོད་
ཕུལ་སའ་སྤང་ནང་ བཙོན་མཁར་དམརཔྫོ་ཐྫོག་ ༣ པ་ བརྗེད་ཆེགས་ཏྫོག་ཏྫོ་ཅིག་དང་ ད་ནང་ཁྱུང་བདུད་ཀྱི་སྐུ་རྟན་བཅིས་ 
གསར་བཞངས་འབད་ཆེྫོག་པའ་གནང་བ་ཅིག་དང་ ད་ག་དྫོན་ལུ་ ཟད་འགྫོ་དངུལ་ཀྲིམ་ས་ཡི་ ༣༠ རྫོང་ཁག་ག་འཆེར་དངུལ་
ཐྫོག་ལས་ འགྫོ་སྫོང་གཏང་ཆེྫོག་པའ་གནང་བ་ཅིག་ བཀྲིན་བསང་གནང་ཞུ་བ་ སྐུ་གསུང་ཐུགས་དམ་པ་མཁྱྱཻེན་མཁྱྱཻེན་མཁྱན་
ལགས། ཞས་གནམ་ལྫོ་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་་་ཚོས་་་་་་་ལུ་ 

                        སྫོ་༣་གུས་པས་  
                                ཕྱག་བཅིས་  
                                       ཕུལ། 
 
                                    

 (་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་) 
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དཔ་བཀྫོད་ ༡༡ པ།   དྲང་ཁྲིམས་ལྷན་སྡེའི་དབུ་འཛིན་ མ་རྗེ་ཁྲིམས་སྤྱི་བྫོན་པྫོ་མཆེྫོག་ལུ་ ཞུ་བཀྫོད་ཞུ་ཡིག 
 
ཡིག་ཨེང་་་་་་་་་་་་་་་་་་           སྤྱི་ལྫོ་་་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་་་ཚོས་་་་་་་་་་་ལུ། 
༊ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའ་དྲང་ཁྲིམས་ལྷན་སྡེའི་དབུ་འཛིན་མ་རྗེ་ཁྲིམས་སྤྱི་བྫོན་པྫོ་རན་པྫོ་ཆེའི་ ༢ ཞབས་དྲུང་དུ། 
 
 
            གུས་ ཞབས་འྫོག་པ་ནས་
ཕྱག་བཅིས་ཞུ་གསྫོལ། ད་ན་ མ་རྗེ་བྫོན་པྫོ་རན་པྫོ་ཆེ་མཆེྫོག་གས་མཁྱན་གསལ་ལྟར་ རྫོང་ཁ་གྫོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས་ནང་ དྲང་ཁྲིམས་ལྷན་
སྡེའི་སྐུ་ཚོབ་འཐུས་མ་འད་ ཧེ་མ་གུས་པ་རང་གས་ཕྱག་ཕྱད་ཞུ་ས་ཡིྫོདཔ་ཨེན་རུང་ ད་རས་ གུས་པ་རང་ག་ལཱ་འགན་སྫོར་ཏ་ རྫོང་ཁ་གྫོང་
འཕེལ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་དྲུང་ཆེན་ས་ བསྐྫོ་བཞག་གནང་ཡིྫོདཔ་ལས་ རྫོང་གྫོང་ལྷན་ཚོགས་ནང་ དྲང་ཁྲིམས་ལྷན་སྡེའི་སྐུ་ཚོབ་འཐུས་མའི་ 
ས་སྫོང་ཐྫོན་ཏ་ཡིྫོད་ཞུ།  
 

འབྲུག་ག་རྒྱལ་ཡིྫོངས་སྐད་ཡིག་རྫོང་ཁ་འད་ ཚུལ་མཐུན་གྱི་གྫོང་འཕེལ་དང་དར་ཁྱབ་གཏང་ནའི་རྒྱབ་སྫོར་དྫོན་ལུ་ མ་རྗེ་བྫོན་པྫོ་
རན་པྫོ་ཆེ་གས་ དྲང་ཁྲིམས་ལྷན་སྡེའི་སྐུ་ཚོབ་འཐུས་མ་ཅིག་ འྫོས་འབབ་གཟགས་ཏ་ གནང་ཐབས་བཀྲིན་བསང་བར་ཞུ་ན་དང་། མ་རྗེ་
བྫོན་པྫོ་རན་པྫོ་ཆེ་མཆེྫོག་གས་ ཐུགས་ཀྱི་འྫོས་འབབ་ གཟགས་སབས་བད་བའ་དྫོན་ལུ་ རྫོང་ཁ་གྫོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ འཐུས་མའི་
མཚོན་ཐྫོ་དང་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་རྒྱབ་རྟན་གནད་དྫོན་འདྲ་ཅིག་ཡིང་ ཟུར་སྦྲགས་སྤྱིན་འབུལ་ཕུལ་ཡིྫོད་པ་བཅིས་ ཞུ་བ་མཁྱྱཻེན་མཁྱྱཻེན་ མཁྱན། 
ཞས་གནམ་ལྫོ་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་་་ཚོས་་་་་་་ལུ་  

              སྫོ་ ༣ གུས་པས་ 
                        ཕྱག་བཅིས་  
                             ཕུལ། 

              
                    དྲུང་ཆེན། 
          རྫོང་ཁ་གྫོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས། 
 ༡ ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཁྲི་འཛིན་མ་རྗེ་བྫོན་ཆེན་རན་པྫོ་ཆེར། སྤྱིན་འབུལ་ཆེད། 
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དཔ་བཀྫོད་ ༡༢ པ།  གཞུང་སྫོང་ལྷན་སྡེའི་དབུ་འཛིན་ མ་རྗེ་བྫོན་ཆེན་མཆེྫོག་ལུ་ ཞུ་བཀྫོད་་ཞུ་ཡིག  
 
ཡིག་ཨེང་་་་་་་་་་་་་་་་་་           སྤྱི་ལྫོ་་་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་་་ཚོས་་་་་་་་་་་ལུ། 
 
༊ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའ་ཆེབ་སད་ཁ་ལྫོ་སྒྱུར་བའ་མ་རྗེ་བྫོན་ཆེན་རན་པྫོ་ཆེའི་ ༢ ཞབས་དྲུང་དུ།  
 
 

           གུས་འབངས་་་་་་་་་་་་རྫོང་ཁག་་་་་་་་
རྒེད་འྫོག་ག་ མ་སར་ཟུར་སྦྲགས་མང་འཁྫོད་ཐུན་མྫོང་ནས་ སྫོ་ ༣ གུས་པའ་ཕྱག་བཅིས་ཞུ་གསྫོལ། ད་ན་ ས་གནས་་་་་་་་་་་་་་
ནང་ རྒེད་འྫོག་ལྟ་བ་ཆེགས་ནའི་ འཆེར་གཞ་ཡིྫོད་མ་འད་ལུ་ ང་བཅིས་མ་སར་མང་ཤེྫོས་ར་ ས་ཐག་རངམྫོ་ལས་བརྟན་ བ་སབས་
མ་བད་བར་ ས་ཁྫོངས་གཞན་ཅིག་ནང་ ཆེགས་དགྫོ་པའ་སྐྫོར་ལས་ འཛིམས་འདུ་ཐངས་ ༣ ར་ རྐྱེབ་ས་འབད་རུང་ ཐག་ཆེྫོད་
མ་ཚུགས་ཞུ། གནད་དྫོན་འད་ག་སྐྫོར་ལས་ རྫོང་ཁག་བདག་སྫོང་བརྒྱུད་ད་  སྫོལ་འཛིན་དང་ནང་སད་ལྷན་ཁག་ལུ་སྙེན་ཞུ་ཕུལ་
ཏ་ ཟླ་ངྫོ་ ༡ ལྷག་ཙོམ་སྫོང་ས་འབད་རུང་ ད་ལྟྫོ་ཚུན་ཚོད་བར་ན་ བཀའ་ལན་ཅིག་ག་ན་ཡིང་ གནང་ན་མན་འདུག་ཟར་ཞུ་ན།  

 
རྒེད་འྫོག་གཞན་ཚུ་ འཆེར་གཞ་དང་བསྟུན་པའ་ ལཱ་ཚུ་འབད་ཡི་རང་འགྱིྫོཝ་ད་ ང་བཅིས་་་་་་་་་་་་་་རྒེད་འྫོག་ལྟ་བ་ཆེགས་

སའ་ས་གྫོ་ ཐག་ཆེྫོད་མ་ཚུགས་པར་ལུས་ཡིྫོདཔ་ལས་ མ་རྗེ་བྫོན་ཆེན་རན་པྫོ་ཆེར་ མ་ཞུ་ཐབས་མད་སྫོང་ཡིྫོད་ཞུ། མ་རྗེ་མཆེྫོག་
གས་ གུས་་་་་་་་་་་ག་མ་སར་ཚུ་ག་སད་སྡུག་ལུ་ ཐུགས་རྒྱ་ཆེ་ས་ལས་གཟགས་ཏ་ རྒེད་འྫོག་ལྟ་བ་འད་ མ་སར་ཡིྫོངས་ལུ་ ཁ་ཕེན་
འདྲ་མཉམ་ཡིྫོད་པའ་ ས་གྫོ་ཅིག་ནང་ཆེགས་ན་ཡིྫོད་པའ་ བཀའ་རྒྱ་ཟབ་མྫོ་ཞག་གནང་ཐུབ་ཞུ་བ་ སྐུ་གསུང་ཐུགས་དམ་པ་
མཁྱྱཻེན་མཁྱྱཻེན་མཁྱན་ལགས། ཞས་རང་ལུགས་གནམ་ལྫོ་་་་་་ ཟླ་་་་་ པའ་ཚོས་ ་་་་་ ལུ་  

                                                སྫོ་ ༣ གུས་པས་ 
                                                             གུས་ཕྱག་བཅིས་ 
                                                                      ཕུལ།  
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དཔ་བཀྫོད་ ༡༣ པ།  མ་རྗེ་ཞབས་ཏྫོག་བྫོན་པྫོ་ལུ་ ཞུ་བཀྫོད་ཞུ་ཡིག 
 
ཡིག་ཨེང་་་་་་་་་་་་་་་་་་           སྤྱི་ལྫོ་་་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་་་ཚོས་་་་་་་་་་་ལུ། 
 
༊ མཁྱན་བརའི་དཔལ་མངའ་མ་རྗེ་ཞབས་ཏྫོག་བྫོན་པྫོ་རན་པྫོ་ཆེའི་ ༢ ཞབས་དྲུང་དུ། 
 
 
           གུས་ གཞལམ་སང་རྫོང་ཁག་ཤེང་མཁར་རྒེད་
འྫོག་ཚོགས་སྡེའི་ཁྲི་འཛིན་ནས་ གུས་ཕྱག་བཅིས་ཞུ་གསྫོལ། ད་ན་ ང་བཅིས་ཤེང་མཁར་རྒེད་འྫོག་ནང་ དངུལ་ཐྫོག་ག་ཐྫོན་སད་
འབྫོར་ཆེ་ཏྫོག་ཏྫོ་ཡིྫོད་རུང་ སྣུམ་འཁྫོར་གྱི་ལམ་མདཔ་ལས་བརྟན་ ཚོང་འབྲིལ་འཐབ་མ་ཚུགས་པར་ དངུལ་གྱི་འྫོང་འབབ་བཟྫོ་ན་
ལུ་ཐྫོ་སྫོམ་ཕེྫོག་ས་ཡིྫོད་ཞུ། 
 
 མ་རྗེ་བྫོན་པྫོ་མཆེྫོག་གས་ ཤེང་མཁར་རྒེད་འྫོག་ མ་མང་ག་འཚོ་བའ་གནས་སངས་ ཡིར་དྲག་བཟྫོ་ནའི་དྫོན་ལུ་ ལྫོ་ངྫོ་ 
ལྔའ་འཆེར་གཞ་ ༡༠ པའ་ནང་འཁྫོད་ལུ་ ས་གནས་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ལས་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་ ཚུན་ སྣུམ་འཁྫོར་ལམ་ རང་ཚོད་ཀ་ལྫོ་མ་
ཀྲིར་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ འབད་མ་འད་ག་ད་འབད་རུང་ བསལ་གནང་ས་བཀྲིན་བསང་དགྫོ་པའ་གསྫོལ་འདབས་ཞུ་བ་མཁྱྱཻེན་མཁྱྱཻེན་
མཁྱན། ཞས་གནམ་ལྫོ་ ་་་་་་་་་་་་ ཟླ་ ་་་ ཚོས་་་་་་་་་ལུ་གྫོང་མང་པས་ 
                                        སྫོ་ ༣ གུས་པས་ 
                        ཕྱག་བཅིས་ 
                         ཕུལ། 
 
 
 
            (་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་) 
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དཔ་བཀྫོད་ ༡༤ པ།  གྲྭ་ཚོང་ལྷན་ཚོགས་དྲུང་ཆེན་གྱིས་ ཆེྫོས་སྡེ་ཅིག་ག་ འདུས་དམངས་ལུ་ཞུ་བཀྫོད་ཞུ་ཡིག 
 
ཡིག་ཨེང་་་་་་་་་་་་་་་་་་           སྤྱི་ལྫོ་་་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་་་ཚོས་་་་་་་་་་་ལུ། 
༊ བསན་པའ་ར་ལག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཆེྫོས་སྡེའི་འདུས་དམངས་ལྷན་རྒྱས་ཀྱི་ཞབས་དྲུང་དུ། 
 
 
           གུས་ཕྱག་བཅིས་ཞུ་གསྫོལ། ད་ན་ དུས་ཅི་
འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ སྤྱིར་དུས་ངན་སྙེགས་མ་ལྔ་བདྫོའ་དབང་གས་ ཕྱའི་འབྱུང་ཁམས་འཁྲུགས་པའ་རྐྱེན་ངན་དང་ ལྷག་པར་དུ་ 
བཀའ་སྲུང་ཆེྫོས་སྲུང་ཚུ་དང་ ཡུལ་ལྷ་གཞ་བདག་ཚུ་འཁྲུགས་པའ་རྐྱེན་ལས་ འགྫོ་བ་མའི་ཚོ་སྫོག་ལུ་གནྫོད་པའ་ནད་རམས་ 
ཚོབས་ཆེན་ཐྫོན་དང་འཐྫོན་བཞན་དུ་ཡིྫོདཔ་ ག་ར་གས་མཁྱན་གསལ་ཆེ་ཞུ། 
 ད་ག་བཟླྫོག་ཐབས་དང་ རྐྱེན་ངན་ཞ་ཐབས་ལུ་ ཉན་ཁ་སྔྫོན་འགྫོག་ག་ཐབས་ལམ་དང་ སན་བཅིྫོས་ཀྱི་རམ་པ་ཚུ་ 
འབྲུག་གཞུང་ག་ཁ་ཐུག་ལས་ གང་དྲག་མཛིད་གནང་ཡིྫོད་མ་དང་གཅིག་ཁར་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཆེྫོས་སྡེ་ཡིྫོངས་ཀྱི་ཁ་ཐུག་ལས་
ཡིང་ རྐྱེན་ངན་འད་ཚུ་བཟླྫོག་ཐབས་ཀྱི་སྐུ་རམ་ལུ་ ཆེྫོས་ཕྱྫོགས་ཀྱི་མཛིད་སྫོ་ར་བྫོ་བསང་མཆེྫོད་དང་ ལྷ་མྫོའ་ཚོགས་བརྒྱ་ ད་ལས་
མ་མྫོ་འཁྲུགས་སྐྫོང་དང་ ཡུལ་ལྷ་གཞ་བདག་ག་གསྫོལ་མཆེྫོད་ཚུ་ ཆེྫོས་སྡེའི་གཙོ་འཛིན་ཚུ་གས་འགྫོ་འདྲན་ཐྫོག་ ད་རས་ལས་
འགྫོ་བཟུང་ས་ ཟླ་ངྫོ་ ༡ ག་རང་ བསྒྲུབ་གནང་ཞནམ་ལས་ ད་ལུགས་ཀྱི་སྙེན་ཞུ་ར་ཡིང་ ཟླཝ་ཤུལ་མམ་ག་ནང་འཁྫོད་ལུ་ 
གཤེམ་འཁྫོད་མང་རྟགས་ཅིན་མའ་ཡིག་ཚོང་མང་ཐྫོག་ གནང་དགྫོ་པར་ཞུ་བ་དགྫོངས་མངའ་མཁྱྱཻེན་མཁྱྱཻེན་མཁྱན། ཞས་གནམ་
ལྫོ་ ་་་་་་་་་་་་ ཟླ་་་་་་་ ཚོས་་་་་་་་་ལུ་གྫོང་མང་པས་ 
                           སྫོ་ ༣ གུས་པས་ 
                    ཕྱག་བཅིས་ 
                      ཕུལ། 
 
 
              (ཀུན་ལགས་རྒྱལ་མཚོན་རྫོ་རྗེ།) 
                དྲུང་ཆེན། 
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དཔ་བཀྫོད་ ༡༥ པ། སྤྲུལ་སྐུ་ཅིག་ལུ་ རབ་གནས་དང་ཚོ་དབང་གསྫོལ་བཏབ་ཀྱི་ ཞུ་བཀྫོད་ཞུ་ཡིག 
 
ཡིག་ཨེང་་་་་་་་་་་་་་་་་་           སྤྱི་ལྫོ་་་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་་་ཚོས་་་་་་་་་་་ལུ། 
 
༊  འད་ཕྱའི་སབས་གནས་མཚུངས་མད་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་སྤྲུལ་སྐུ་རན་པྫོ་ཆེའི་ ༢ ཞབས་དྲུང་དུ། 
 
 

 གུས་སབས་འྫོག་པ་་་་་་་་་་རྫོང་བདག་ནས་ 
ཕྱག་བཅིས་ཞུ་གསྫོལ། ད་ན་ སྤྱིར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་དང་སམས་ཅིན་གྱི་ཕེན་བད་ སྫོས་སུ་མཁྫོ་ཐང་ཁའ་གསྫོན་
གཤེན་གཉས་ཀྱི་སབས་རྟན་ལུ་དམགས་ཏ་ མཁྫོ་ཐང་སད་པའ་འབྱུང་གནས་ལུ་ མ་དམངས་སྤྱི་རུབ་ཀྱིས་ ཟངས་
མདྫོག་དཔལ་རའི་ཞང་བཀྫོད་ གཙུག་ལག་ཁང་ཅིག་བཞངས་ཏ་ ད་རས་ རྟན་དང་བརྟན་པར་བཅིས་པ་བསྒྲུབས་ཡིྫོད་
ཞུ། འད་ག་བཀྲིས་རབ་གནས་ གནམ་ལྫོ་་་་་་ཟླ་་་་་་་་ཚོས་་་་་་་་ལས་ ཉན་གངས་་་་་་དང་ མཇུག་ལུ་མ་མང་ལུ་ཚོ་དབང་
ཅིག་བཅིས་ སྤྲུལ་སྐུ་རན་པྫོ་ཆེ་ལུ་ གསྫོལ་བཏབ་མ་ཞུས་ཐབས་མད་སྫོང་ཡིྫོད་ན་ སྐུ་འྫོ་བརྒྱལ་བ་ལུ་མ་གཟགས་པར་ 
ཐུགས་བརས་དགྫོངས་ཏ་ གནམ་ལྫོ་་་་ ཟླ་་་་་་ ཚོས་་་་ལུ་ ཆེབས་བསྫོད་མཛིད་གནང་ བཀྲིན་བསང་བར་ཞུ་བ་མཁྱྱཻེན་
མཁྱྱཻེན་མཁྱན་ལགས།  ཞས་གནམ་ལྫོ་་་་་ཟླ་་་་་་ ཚོས་་་་་་ ལུ་གྫོང་མང་པས་  

                               སྫོ་ ༣ གུས་པས་ 
                         ཕྱག་བཅིས་ 
                                ཕུལ། 
 
 
 
            (བད་ཆེན་དབང་མྫོ་རྫོ་རྗེ།) 
                རྫོང་བདག 
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དཔ་བཀྫོད་ ༡༦ པ།  དགྫོན་སྡེའི་བམ་ཅིག་ལུ་ ཞུ་བཀྫོད་ཞུ་ཡིག 
 
ཡིག་ཨེང་་་་་་་་་་་་་་་་་་           སྤྱི་ལྫོ་་་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་་་ཚོས་་་་་་་་་་་ལུ། 
 
༊ འགྫོ་བའ་འདྲན་མཆེྫོག་དམ་པ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་བ་མ་མཆེྫོག་ག་ཞབས་དྲུང་དུ། 

 
        གུས་་་་་་་་་་་་་་་་་དྲུང་ཆེན་ནས་ གུས་ཕྱག་བཅིས་

ཞུ་གསྫོལ། ད་ན་ ད་རས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཆེ་འྫོག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་རྒེད་འྫོག་ནང་ གསྫོ་བའ་སན་ཁང་གསརཔ་ཅིག་བསྒྲུབས་ཡིྫོདཔ་
ལས་ གནམ་ལྫོ་་་་་་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་ཚོས་་་་་་ལུ་ གཟའ་སྐར་དག་བའ་འཕྲིྫོད་སྫོར་བཟང་པྫོ་དང་བསྟུན་ཏ་ བཀྲིས་རབ་གནས་མཛིད་ན་
ག་ལས་རམ་བརམས་ཏ་ཡིྫོད་ཞུ།  
 

ད་ག་དྫོན་ལུ་ དྲྫོ་པ་ལྷ་བསང་ཁྲུས་གསྫོལ་དང་ ཉན་མ་ཆུ་ཚོད་ ༡༠ ལུ་ སྐུ་མགྫོན་གཙོ་བྫོས་ འགྫོ་འབད་རྟན་འབྲིལ་
གནངམ་ད་ བགགས་བསྐྲད་ཁྲུས་གསྫོལ་དང་ བཀྲིས་ཕྱག་འབྲུ་གནང་ན་འད་ བམ་མཆེྫོག་ལུ་ གསྫོལ་བཏབ་ཞུ་དགྫོས་བྱུང་ཡིྫོད་
པ་བཞན་ བམ་མཆེྫོག་གས་དབུ་ཁྲིད་འྫོག་ ཆེྫོསཔ་ཞལ་གངས་༡༥ ད་ཅིག་དང་བཅིས་ འབྫོན་གནང་དགྫོ་པའ་གསྫོལ་བཏབ་ཞུ་ན་
དང་གཅིག་ཁར་ གྫོང་ཚོས་ཀྱི་དྲྫོ་པ་ཆུ་ཚོད་་་་་་་་་ ལུ་ གདན་འདྲན་ཞུ་བར་བཅིར་ན་ཨེནམ་ལས་ ཞལ་བཞས་གནང་ཐབས་ཡིྫོད་
པར་ཞུ་བ་ཁྱྱཻེན་མཁྱན། ཞས་གནམ་ལྫོ་་་་་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་ཚོས་་་་་་་ལུ་  
           ཕྱག་བཅིས་ 

          ཕུལ། 
 
 
 

(བད་ཆེན་དབང་མྫོ་རྫོ་རྗེ།) 
     དྲུང་ཆེན། 
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དཔ་བཀྫོད་ ༡༧ པ།  བམ་གནས་བརྟན་ཅིག་ལུ་ ཞུ་བཀྫོད་ཞུ་ཡིག 
 
ཡིག་ཨེང་་་་་་་་་་་་་་་་་་           སྤྱི་ལྫོ་་་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་་་ཚོས་་་་་་་་་་་ལུ།         
                     
༊  བསབ་གསུམ་བསན་པའ་རྒྱལ་མཚོན་མཚུངས་མད་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་བམ་གནས་བརྟན་མཆེྫོག་ག་ཞབས་དྲུང་དུ། 

 
                 གུས་སྫོ་ནམ་ལྷན་
ཁག་ག་མདྫོ་ཆེན་ནས་ཞུ་གསྫོལ། ད་ན་ བམ་མཆེྫོག་ཐུགས་བསུན་ཆེ་བའ་གཞ་ལས་མད་རུང་ ད་རས་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་རྫོང་ཁག་ལྟ་
བའ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ས་གནས་ནང་ འབྲུག་གཞུང་ག་སད་བྱུས་ རྒྱལ་ཡིྫོངས་དགའ་སད་དཔལ་འཛིམས་ཀྱི་དམགས་དྫོན་དང་འཁྲིལ་ཏ་ 
རང་བཞན་མཐའ་འཁྫོར་གནས་སངས་ མ་ཉམས་གྫོང་འཕེལ་གྱི་དྫོན་ལུ་ རང་བཞན་སར་འབྱུང་ལྟ་བའ་ཡིག་ཚོང་ཅིག་ གསརཔ་
རྐྱེབ་ན་ག་ག་སྒྲིག་ཚུད་ད་ཡིྫོད།  
 

ད་ག་ས་བསང་རྟན་འབྲིལ་འད་ གནམ་ལྫོ་་་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་་་་་ཚོས་་་་་་་་་་་་་་ལུ་ གཟའ་སྐར་བསྒྲིགས་ཏ་ཡིྫོད་མ་འད་ནང་ 
བམ་གནས་བརྟན་མཆེྫོག་ སྐུ་འྫོ་བརྒྱལ་བ་ལུ་མ་གཟགས་པར་ ལས་རམ་ཟུར་སྦྲགས་ཕུལ་ཏ་ཡིྫོད་མ་དང་འཁྲིལ་ཏ་ འབྫོན་གནང་
དགྫོ་པའ་ གསྫོལ་བཏབ་ཞུ་ན་དང་གཅིག་ཁར་ ས་གནས་འད་ཁར་ ས་བཅུད་བུམ་གཏར་བན་ཅིན་ཅིག་ཡིང་ གྲྭ་ཚོང་ག་ཕྱག་
མཛིད་ནང་ལས་ བསམས་ཏ་བཀྲིན་བསང་གནང་། ད་ག་ཡིྫོན་གང་གནས་ ནཱ་ལས་ཕུལ་ཆེྫོག་པར་ཡིྫོད་པ་བཅིས་ ཞུ་བ་མཁྱྱཻེན་
མཁྱན་ལགས། ཞས་གནམ་ལྫོ་་་་་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་་ཚོས་་་་་་་ལུ་གུས་པས་ 
               ཕྱག་བཅིས་       
          ཕུལ། 
 
 
                                                           (ཀརྨ་སྒྲིྫོལ་མ་རྫོ་རྗེ། 

       མདྫོ་ཆེན། 
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དཔ་བཀྫོད་ ༡༨ པ།  དག་འདུན་འདུས་དམངས་ལུ་ ཞུ་བཀྫོད་ཞུ་ཡིག 
 
ཡིག་ཨེང་་་་་་་་་་་་་་་་་་           སྤྱི་ལྫོ་་་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་་་ཚོས་་་་་་་་་་་ལུ། 
༊ ཐུབ་བསན་མཛིས་པའ་རྒྱན་མཆེྫོག་དག་འདུན་འདུས་པ་རྒྱ་མཚོའི་ཞབས་དྲུང་དུ། 
 
 
            འབྲུག་གཞུང་བྫོན་ཆེན་མང་འཛིན་པས་ གུས་སྫོ་༣གུས་པས་ཕྱག་
བཅིས་ ཞུ་གསྫོལ། ད་ན་ དུས་ཅི་སྤྱི་ལྫོ་ ༢༠༠༩ ག་ལྫོ་ལུ་ ལྷྫོ་ཨེ་ཤེ་ཡི་ལུང་ཕྱྫོགས་མཐུན་འབྲིལ་ཚོགས་པའ་ དབུ་ཁྲིད་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཞལ་
འཛིམས་ ཐངས་ ༡༦ པ་འད་ ང་བཅིས་རའ་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ འཚོག་གནང་ན་ག་ཁས་བངས་འབད་ད་ཡིྫོད། ད་བཟུམ་མའ་ཞལ་འཛིམས་འད་ 
འཛིམ་གང་རྒྱལ་སྤྱིའི་གནས་རམ་དང་ལྡན་པའ་ གལ་ཤེྫོས་ཅིག་དང་ ཉན་ཁ་ཆེ་ཤེྫོས་ཅིག་ཨེནམ་ལས་ འབྲུག་གཞུང་ག་ཁ་ཐུག་ལས་ འཐུས་ཤེྫོར་མད་
པའ་ འགྫོ་འདྲན་མཐར་འཁྱྫོལ་ཅིན་ཅིག་ས་ མཛིད་གནང་དགྫོཔ་ཡིྫོད།  
 

ད་ག་དྫོན་ལུ་ བཅིའ་སྒྲིག་རྐྱེབ་དགྫོཔ་གཞན་ཚུ་ ཧེ་ལམ་ཅིག་ག་སྒྲིག་ཚུད་ད་ཡིྫོད་རུང་ ཁག་ཆེ་ཤེྫོས་ཅིག་ རྒྱལ་ཁབ་སྫོ་སྫོའ་དབུ་ཁྲིད་ལྷན་
རྒྱས་དང་ ད་དང་བསྟུན་པའ་ ལས་ཚོགས་འཐུས་མ་མང་རབས་ཅིག་ ང་བཅིས་རའ་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལས་ ལྫོག་ས་ཁྫོང་རའ་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ མ་ཕེབས་
ཚུན་གྱི་བར་ན་ ཕྱ་ནང་གསང་གསུམ་གྱི་ འགལ་རྐྱེན་བར་ཆེད་ཆུང་ཀུ་ཅིག་ཡིང་ མ་འབྱུང་ནའི་སབས་དང་ར་ས་ ང་བཅིས་རའ་ བཀའ་སྲུང་དམ་ཅིན་
རྒྱ་མཚོ་ལས་ལྷག་ས་ གཞན་མདཔ་ལས་ གནམ་ལྫོ་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་ཚོས་་་ལས་འགྫོ་བཟུང་ས་ ཉནམ་་་་་་་་་་་གྱི་རང་ལུ་ ཞལ་གངས་ ༡༠༠ གས་ བཀའ་
སྲུང་དམ་ཅིན་རྒྱ་མཚོ་ལུ་ གསྫོལ་མཆེྫོད་སྫོང་ཚོགས་ཕུལ་ཏ་ གསྫོལ་བཏབ་ག་ད་དྲག་དྲག་ཞུ་དགྫོ་པའ་ སབས་འཇུག་ བཀྲིན་བསང་གནང་ཞུ་བ་མཁྱྱཻེན་
མཁྱྱཻེན་མཁྱན། ཞས་གནམ་ལྫོ་་་་་་་་་ཟླ་་་་་ཚོས་་་་་་་་ལུ་  

                      སྫོ་༣གུས་པས་ 
               ཕྱག་བཅིས་   
                   ཕུལ། 

 
 (་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་) 
འབྲུག་གཞུང་བྫོན་ཆེན། 
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དཔ་བཀྫོད་ ༡༩ པ། དགྫོན་སྡེ་དམངས་ཁར་ ཞུ་བཀྫོད་ཞུ་ཡིག 
 
ཡིག་ཨེང་་་་་་་་་་་་་་་་་་           སྤྱི་ལྫོ་་་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་་་ཚོས་་་་་་་་་་་ལུ། 
༊ རམ་གཉས་ལམ་ལ་བརྫོན་བཞུགས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་དགྫོན་སྡེའི་འདུས་དམངས་ལྷན་རྒྱས་ཀྱི་ཞབས་དྲུང་དུ། 
 
 

        རྒྱལ་པྫོའ་སྐུ་སར་ཚོགས་སྡེའི་ཁྲི་ 
འཛིན་ནས་གུས་པས་ཞུ་གསྫོལ། ད་ན་ སང་ཕེྫོད་གནམ་ལྫོ་་་་་་་་་་་ག་ལྫོ་འད་ ང་བཅིས་རའ་སྤྱི་ནྫོར་དམ་པ་ མ་དབང་མངའ་བདག་རན་པྫོ་
ཆེའི་ དགུང་ལྫོའ་ཀག་ཕེྫོགཔ་ལས་བརྟན་ ཆུ་མ་འྫོངས་གྫོང་ག་གཡུར་བ་དང་ ནད་མ་འྫོངས་གྫོང་ག་རམ་གྫོའ་དཔ་བཟུམ་ མ་དབང་མངའ་
བདག་རྒྱལ་པྫོའ་ སྐུ་རམ་གཞན་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ ཁག་ཆེ་ཤེྫོས་ཅིག་ རྒྱལ་བའ་བཀའ་འགྱུར་ཆེན་མྫོ་ ཚོར་ ༡༠༠ དག་ཚོར་ལྷག་གནང་
དགྫོཔ་ཡིྫོད།  
 

ད་ག་ཐུགས་འགན་འད་ ང་བཅིས་རའ་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ གཞན་ག་བ་ཡིང་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ཆེྫོས་སྡེ་ ཁྱད་ར་ལས་ལྷག་ས་ 
གཞན་མདཔ་ལས་བརྟན་ ང་བཅིས་གཞུང་ག་ཁ་ཐུག་ལས་ ཡིད་ཆེས་དང་བྫོ་གཏད་ཧྲིལ་བུམ་གྱི་ཐྫོག་ལས་ ཡིྫོན་དངུལ་ཀྲིམ་འབུམ་་་་་་་་་་་་་་་
་་་ཕུལ་བཏང་དྫོ། སྐུ་རམ་འད་ ད་རས་ཀྱི་ཟླཝ་འད་ནང་ར་ གཟའ་སྐར་ནམ་བཟངམ་ཅིག་དང་བསྟུན་ཏ་ འགྫོ་བཙུགས་གནང་དགྫོཔ་དང་། 
འགྫོ་བཙུགས་ཀྱི་སྐབས་ལུ་ སྫོན་འདབས་ཞུ་ནའི་དྫོན་ལུ་ སྐུ་འཁྫོར་འཐུས་མ་ཅིག་ ཆེབས་སྫོད་གནང་ན་ཨེནམ་ལས་ ད་ལུགས་ཀྱི་གསུང་
ལན་ཅིག་ཡིང་ སྔ་གྫོང་ལས་གུས་རང་ལུ་གནང་ས་ བཀའ་དྲན་བསང་བར་ཞུ་བ་མཁྱྱཻེན་མཁྱྱཻེན་མཁྱན།  ཞས་གནམ་ལྫོ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་
ཟླ་་་་་་་་་་་་་་ཚོས་་་་་་་་་་ལུ་   

       སྫོ་ ༣ གུས་པས་               
             ཕྱག་བཅིས་ 

            ཕུལ། 
 
            (་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་) 

      སྐུ་སར་ཚོགས་སྡེའི་ཁྲི་འཛིན། 
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དཔ་བཀྫོད་ ༢༠ པ།  བཤེད་གྲྭའ་དབུ་འཛིན་ཅིག་ལུ་ ཞུ་བཀྫོད་ཞུ་ཡིག 
 
ཡིག་ཨེང་་་་་་་་་་་་་་་་་་           སྤྱི་ལྫོ་་་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་་་ཚོས་་་་་་་་་་་ལུ། 
༊ ལགས་བཤེད་མཁས་པའ་འབྱུང་གནས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་བཤེད་གྲྭའ་དབུ་འཛིན་མཆེྫོག་ག་སྐུ་དྲུང་དུ། 
 

           ལཱ་གཡིྫོག་ལྷན་ཁག་དྲུང་ 
 ཆེན་ནས་ཞུ་གསྫོལ། ད་ན་ ང་བཅིས་རའ་རྒྱལ་ཁབ་འད་ ནང་པ་ཆེྫོས་ལྡན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ཨེནམ་མ་ཚོད་ གཞུང་ག་སད་བྱུས་ 
རྒྱལ་ཡིྫོངས་དགའ་སད་དཔལ་འཛིམས་ཀྱི་དམགས་དྫོན་འགྲུབ་ན་ལུ་ཡིང་ ཁག་ཆེ་ཤེྫོས་ཅིག་ སམས་ཀྱི་བད་སད་འགྲུབ་ན་ལུ་ 
ལས་རྒྱུ་འབྲིས་དང་ ཐ་དམ་ཚོག་ གཞན་ཕེན་གྱི་ལྷག་བསམ་བསད་ན་ག་ཐབས་ལམ་ཚུ་ ནང་པའ་ཆེྫོས་ཀྱི་ནང་ལུ་གསུངས་ཏ་ཡིྫོད་
མ་ལས་ ལྷག་ས་གཞན་མན་ནུག། ད་འབདཝ་ལས་ དུས་ཅི་ སྤྱི་ལྫོ་་་་་་་་་་་་་ མཐྫོ་རམ་སྫོབ་སྫོང་མཐར་འཁྱྫོལ་བ་ མ་གངས་་་་་་་
ཡིྫོད་མ་ཚུ་ག་ གྫོམས་འདྲས་སྫོབ་སྫོང་ལས་རམ་ནང་ལུ་ ཁག་ཆེ་ཤེྫོས་ཅིག་ ནང་པའ་ཆེྫོས་བཤེད་ལས་རམ་འད་བཞག་ས་ཡིྫོད།  
 

ད་ག་དྫོན་ལུ་ སྫོབ་དབུ་འཛིན་མཆེྫོག་ ཐུགས་འཚོར་ཆེ་བའ་གཞ་ལས་མད་རུང་ ལས་རམ་ཟུར་སྦྲགས་ཕུལ་ཏ་ཡིྫོད་མ་
དང་འཁྲིལ་ སྤྱི་ཚོས་་་་་་་་་་་ག་ དྲྫོ་པ་ཆུ་ཚོད་་་་་་་་་་ལས་ ་་་་་་་་་་་་ཚུན་ ས་གནས་་་་་་་་་ག་ཞལ་འཛིམས་ཁང་ནང་ ཆེྫོས་བཤེད་གནང་
པར་འབྫོན་ཏ་ བཀྲིན་བསང་དགྫོ་པའ་གསྫོལ་བཏབ་ཞུ་བ་མཁྱྱཻེན་མཁྱན། ཞས་གནམ་ལྫོ་་་་་་་་་་ཟླ་་་་ཚོས་་་་ལུ་ 

                                                        ཕྱག་བཅིས་ 
                                   ཕུལ། 
 
 
 

(་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་) 
          དྲུང་ཆེན། 
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དཔ་བཀྫོད་ ༢༡ པ། གཟུངས་པའ་སྫོབ་དཔྫོན་ལུ་ ཞུ་བཀྫོད་ཞུ་ཡིག 
 
ཡིག་ཨེང་་་་་་་་་་་་་་་་་་           སྤྱི་ལྫོ་་་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་་་ཚོས་་་་་་་་་་་ལུ། 
 
༊ རྒྱལ་བའ་སང་བརྙེན་གསང་གསུམ་ཡི་ཤེས་ལུ་སྒྱུར་མཛིད་གཟུངས་པའ་སྫོབ་དཔྫོན་མཆེྫོག་ག་དྲུང་དུ། 
 

            གུས་པས་ཞུ་གསྫོལ། 
ད་ན་ ང་བཅིས་རའ་རྒྱལ་ཁབ་ གསར་བརྗེའི་མས་པྫོ་དམ་པ་ འབྲུག་བརྒྱུད་འཛིན་གྱི་རྒྱལ་རབས་ ༣ པ་ མངའ་བདག་འཇིགས་
མད་རྫོ་རྗེ་དབང་ཕྱུག་ག་དྲན་རྟན་ལུ་ ཞང་ཕེབས་ཁྫོ་ར་གས་གསར་བཙུགས་མཛིད་གནང་མ་ འབྲིང་རམ་གྫོང་མའ་སྫོབ་གྲྭ་ ༦༠ 
ཐམ་པ་ཡིྫོད་མ་ག་ར་ག་དྫོན་ལུ་ ཞང་ཕེབས་རྗེས་དྲན་ཚོགས་པའ་ཁ་ཐུག་ལས་ འཇིམ་དཔལ་དབངས་ཀྱི་གསར་སྐུ་ མ་ཚོད་མ་ར་
ར་གསར་བསྒྲུབས་གནང་ས་ཡིྫོད།  
 

སྐུ་རྟན་ད་ཚུ་ འབྲུག་རྒྱལ་ ༣ པ་ཞང་ལུ་ཕེབས་པའ་ དུས་དྲན་གྱི་ཉནམ་དང་འཁྲིལ་ཏ་ སྫོབ་གྲྭ་ཁག་སྫོ་སྫོར་ཞུ་
ཚུགསཔ་འབད་ན་དང་ ད་ག་ཧེ་མ་ གཟུངས་གཞུག་ཕུལ་ན་དང་ རབ་གནས་གནང་དགྫོཔ་ཚུ་ མཇུག་བསྡུ་དགྫོཔ་ཡིྫོདཔ་ལས་ 
ཧེ་མ་ལས་བསྟུན་གྫོས་ཞུ་ས་ཡིྫོདཔ་བཞན་དུ་ རང་ཟླ་་་་་་་་་་་ཚོས་་་་་་་་་་ནང་འཁྫོད་ལུ་ སྫོབ་དཔྫོན་མཆེྫོག་གས་ ཡི་ཤེས་སམས་
དཔའ་གས་གཙོས་པའ་ གཟུངས་གཞུག་ཕུལ་ན་ག་ཕྱག་ལཱ་ཚུ་ ག་ར་མཇུག་བསྡུ་ཚུགསཔ་ས་ མཛིད་ད་བཀྲིན་བསང་གནང་ཟར་
ཞུ་ན་ཨེན། གཟུངས་རན་དང་ག་ཡིྫོན་ག་གནས་མ་འད་  ཚོགས་པའ་ཁ་ཐུག་ལས་ ང་ར་གས་འགྫོ་འདྲན་ཐྫོག་ལས་ ཕུལ་ན་
ཨེན་པའ་སྙེན་སྒྲིྫོན་ཞུ་བ་མཁྱྱཻེན་མཁྱན། ཞས་གནམ་ལྫོ་་་་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་་་ཚོས་་་་་་་་ལུ་ 

                                         གུས་པས་ 
                              ཕུལ། 
 
 

      (་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་) 
          ཚོགས་པའ་ཁྲི་འཛིན། 
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ག༽ བཀའ་དྲན་ དྲན་ཕུལ་གྱི་ཞུ་ཡིག   
དཔ་བཀྫོད་ ༡ པ།  མ་དབང་རྒྱལ་ཡུམ་མཆེྫོག་ལུ་ བཀྲིན་དྲན་ཕུལ་གྱི་ཞུ་ཡིག 
 
ཡིག་ཨེང་་་་་་་་་་་་་་་་་་             སྤྱི་ལྫོ་་་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་་་ཚོས་་་་་་་་་་་ལུ། 
༊ ལྷྫོ་ལྫོངས་ས་རྒུའ་བདག་མྫོ་ མ་དབང་རྒྱལ་ཡུམ་རན་པྫོ་ཆེའི་ ༢ ཞབས་དྲུང་དུ། 
 
 
         གུས་འབངས་ བུམ་ཐང་རྫོང་བདག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་མང་པས་སྫོ་ ༣ 
གུས་པས་ཞུ་གསྫོལ། ད་ན་ མ་དབང་རྒྱལ་ཡུམ་རན་པྫོ་ཆེའི་ཞབས་ལས་ ང་བཅིས་རའ་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ ཞ་བད་དང་ དགའ་སད་རྒྱུན་མ་འཆེད་པར་
འབྱུང་ནའི་དྫོན་ལུ་ འགྫོ་སྫོང་ཚུ་སྐུ་སར་ལས་ འབྫོར་ཆེ་ཏྫོག་ཏྫོ་ས་གནང་ས་ ལྫོ་བསར་བཞན་དུ་ བཀྲིས་ཆེྫོས་རྫོང་ག་ སྡེ་པའ་སྲུང་འཁྫོར་ལྷ་ཁང་ནང་ 
མ་གཟའ་དམ་གསུམ་གྱི་གསྫོལ་ཁ་ཟབ་རྒྱས་དང་ སྤ་རྫོ་སད་ཆུ་དང་ བུམ་ཐང་སྐུ་རྗེས་གཉས་ལུ་ བཀའ་བརྒྱད་བད་གཤེགས་འདུས་པའ་སྒྲུབ་ཆེན་གྱིས་
གཙོས་ བསན་སྤྱིའི་སྐུ་རམ་ཚུ་ གནད་སན་རྒྱ་ཆེར་སྒྲུབ་གནང་མ་འད་ལུ་ བཀྲིན་བསམ་ཡུལ་ལས་འདས་ཡིྫོད་ཞུ།  
 

ད་མ་ཚོད་ སྐུ་རྗེས་ལུ་དཔལ་རའི་ཞང་བཀྫོད་གཙུག་ལག་ཁང་ རྟན་དང་བརྟན་པར་བཅིས་པ་ འགན་ཟླ་དང་བྲིལ་བ་གསར་བཞངས་གནང་མ་
འད་གས་ རྒྱལ་ཁབ་སྤྱི་དང་ ལྷག་པར་ ང་བཅིས་བུམ་ཐང་སྡེ་བཞའི་ མ་སར་ཚུ་ག་བསྫོད་ནམས་བསག་ནའི་རྟན་སྐལ་ འད་བཟུམ་བསྒྲུབས་གནང་
མ་འད་ལུ་ ནཱ་ག་མ་སར་ཡིྫོངས་ཀྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ རྒྱལ་ཡུམ་རན་པྫོ་ཆེའི་བཀྲིན་རྗེས་དྲན་ཞུ་ན་དང་ བསན་པའ་སན་བདག་ཡིྫོངས་ཀྱི་གཙོ་བྫོར་ སྐུ་ཚོ་
ཞབས་པད་བསྐལ་བརྒྱར་བརྟན་པའ་ ཐབས་དང་རྟན་འབྲིལ་ལུ་ དུས་ཅིའི་ལྫོ་བསར་སྒྲུབ་ཆེན་སྐབས་ མཎྜལ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟན་ ཕུལ་ནའི་ལས་རམ་
ཅིག་ བརམས་ཡིྫོད་པའ་སྙེན་སྒྲིྫོན་ཞུ་བ་ སྐུ་གསུང་ཐུགས་དམ་པ་མཁྱྱཻེན་མཁྱྱཻེན་མཁྱན། ཞས་གནམ་ལྫོ་་་་་ཟླ་་་་ཚོས་་་ལུ་ 

                                                             སྫོ་ ༣ གུས་པས་  
                                                                        ཕྱག་བཅིས་ 

                                                              ཕུལ། 
 
         

   (་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་) 
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ང༽ ཞུ་ལན་གྱི་ཞུ་ཡིག 
དཔ་བཀྫོད་ ༡ པ།  མ་དབང་རྒྱལ་པྫོའ་སསམྫོ་མཆེྫོག་ལུ་ ཞུ་ལན་ཞུ་ཡིག 
 
ཡིག་ཨེང་་་་་་་་་་་་་་་་་་           སྤྱི་ལྫོ་་་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་་་ཚོས་་་་་་་་་་་ལུ། 
༊ དབང་ཕྱུག་ལྷའ་གདུང་རགས་རྒྱལ་པྫོའ་སསམྫོ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་མཆེྫོག་ག་ ༢ ཞབས་དྲུང་དུ། 
 
 
           གུས་འབངས་ མྫོང་སར་རྫོང་བདག་ནས་ 
སྫོ་ ༣ གུས་བཅིས་ཞུ་གསྫོལ། ད་ན་ མདང་ཞག་ རྒྱལ་པྫོའ་སསམྫོ་མཆེྫོག་ སངས་མཁར་རྒེད་འྫོག་ནང་ གཟགས་སྐྫོར་ཆེབས་སྫོད་
གནང་སྐབས་ མ་སར་ཚུ་སན་ཁང་དང་ལམ་ཐག་རང་བའ་ དཀའ་ངལ་སལ་ཐབས་ལུ་ གཡུས་སྫོ་འད་ནང་ སན་སྫོད་ཁང་ཆུང་ཀུ་ཅིག་ 
མ་དབང་མཆེྫོག་གས་ བཙུགས་གནང་ནའི་དྫོན་ལུ་ འགྫོ་སྫོང་གང་གནས་ཀྱི་སྔྫོན་རས་ཅིག་བཏྫོན་ཏ་ ཕུལ་དགྫོ་པའ་བཀའ་རྒྱ་གནངམ་
བཞན་དུ་ རྫོང་ཁག་བདག་སྫོང་དང་ རྒེད་འྫོག་བདག་སྫོང་གཉས་མཉམ་འབྲིལ་གྱི་ཐྫོག་ལས་བརྟག་ཞབ་མཐལ་ཕྱན་འབད་ཡིྫོད་ཞུ།  
 

གཡུས་སྫོ་ད་ནང་ སན་སྫོད་ཁང་ ༡ དང་ ནད་པ་བརྟག་དཔྱད་འབད་ས་ ཚོབས་ཆེན་གྱི་ནད་པ་བཞག་སའ་ ཁང་མག་གཅིག་
དང་ ད་ལས་ སན་ཆེས་བཞག་ས་གཅིག་བཅིས་ཡིྫོད་པའ་ སན་སྫོད་ཁང་ཅིག་རྐྱེབ་ན་ག་དྫོན་ལུ་ མ་དངུལ་སྔྫོན་རས་དངུལ་ཀྲིམ་ས་ཡི་ 
༡༠ དང་ ད་ལས་ ད་ལྟྫོ་སྣུམ་འཁྫོར་ལམ་མ་ལྷྫོད་ན་འད་གས་ སལ་འདྲན་འགྫོ་སྫོང་དངུལ་ཀྲིམ་ས་ཡི་ ༢ བཅིས་ གནས་ན་ཨེན་པའ་
རས་ཁྲི་ཁ་གསལ་ ཟུར་སྦྲགས་སྤྱིན་འབུལ་ཕུལ་ཏ་ཡིྫོད། ད་ག་དྫོན་ལུ་ ལཱ་འབད་དགྫོ་མ་ཚུ་ག་ར་ ཁྫོང་ར་མ་སར་ལས་སྫོང་པར་ཕྱག་ཕྱད་
ཞུ་ནའི་ ཁས་བངས་ཞུ་དྫོ་ཡིྫོདཔ་མ་ཚོད་ ལཱ་ག་འགྫོ་འདྲན་ཚུ་ཡིང་ རྒེད་འྫོག་བདག་སྫོང་ག་ཁ་ཐུག་ལས་ཕྱག་ཕྱད་ཞུ་ནའི་ ཁས་བངས་
འབད་ཡིྫོད་པའ་སྙེན་སྒྲིྫོན་ཞུ་བ་ སྐུ་གསུང་ཐུགས་དམ་པ་མཁྱྱཻེན་མཁྱྱཻེན་མཁྱན། ཞས་གནམ་ལྫོ་་་ཟླ་་་ཚོས་་་ལུ་ 

                                                        སྫོ་ ༣ གུས་པས་  
                                                            ཕྱག་བཅིས་ 

                                                             ཕུལ། 
 

(་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་) 
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ཅི༽ མགྫོན་བརའ་ཞུ་ཡིག་རགས། 
 

དཔ་བཀྫོད་ ༡ པ།  རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མ་རྗེ་བྫོན་ཆེན་མཆེྫོག་ལུ་ མགྫོན་ཞུའ་ཞུ་ཡིག 
ཡིག་ཨེང་་་་་་་་་་་་་་་་་་           སྤྱི་ལྫོ་་་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་་་ཚོས་་་་་་་་་་་ལུ། 
༊ ལགས་བས་ཀྱི་དཔལ་མངའ་མཚུངས་མད་རྒྱ་གཞུང་ག་མ་རྗེ་བྫོན་ཆེན་མཆེྫོག་ག་ ༢ ཞབས་དྲུང་དུ། 
 
 
         རབ་ཏུ་དྭངས་པའ་གུས་པ་དང་
བཅིས་ཏ་ཞུ་གསྫོལ། ད་ན་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་དང་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཁབ་གཉས་ཀྱི་བར་ན་ མཛིའ་བརའི་མཐུན་ལམ་གྱི་འབྲིལ་བ་ 
སྔྫོན་མ་ལས་དམ་ཟབ་ཡིྫོད་པའ་ཁར་ ད་རས་ འཕྲིལ་ཁམས་མ་རྗེ་བྫོན་ཆེན་མཆེྫོག་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ གཞུང་འབྲིལ་གྱི་
གཟགས་སྐྫོར་ལུ་བྫོནམ་ད་ གྫོང་གསབ་ཁག་ག་མ་སྡེའི་དཔལ་འབྫོར་ ཡིར་རྒྱས་གྫོང་འཕེལ་གཏང་ནའི་དྫོན་ལུ་ དངུལ་ཀྲིམ་དུང་
ཕྱུར་ ་་་་་་་་་་་་་་་ གྫོགས་རམ་ས་གནང་མ་འད་ལུ་ འབྲུག་གཞུང་དང་མ་སར་ཡིྫོངས་ཀྱི་ཧེྫོངས་ལས་ས་ ང་གས་བསམ་ཡུལ་ལས་
འདས་པའ་ བཀའ་དྲན་དགའ་ཚོར་ཞུཝ་ཨེན། 
 
 ད་རས་ གདུང་བསམ་ངང་ལམ་ར་ས་བཟྫོ་གྲྭ་འཕྲུལ་ཁང་ གསར་སྐྲུན་འབད་ད་ ཆེ་མཉམ་བསྒྲུབས་ཡིྫོདཔ་ལས་ སྤྱི་
ཚོས་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལུ་ གཟའ་སྐར་དག་བའ་འཕྲིྫོད་སྫོར་དང་བསྟུན་ཏ་ སྫོ་འབད་མཛིད་གནང་ནའི་དྫོན་ལུ་ མ་རྗེ་བྫོན་ཆེན་མཆེྫོག་ 
སྐུ་མགྫོན་གཙོ་བྫོ་ས་བྫོན་ཏ་ བཀྲིན་བསང་གནང་དགྫོ་པའ་ མགྫོན་བར་ཞུ་བ་དགྫོངས་མངའ་མཁྱྱཻེན་མཁྱན་ལགས། འབྲུག་
གཞུང་བྫོན་ཆེན་ནས་ གནམ་ལྫོ་་་་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་ཚོས་་་་་་་ལུ་ 
                                སྫོ་ ༣ གུས་པས་ 
                                          ཕྱག་བཅིས་ 
                   ཕུལ། 
 
 

(་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་) 
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དཔ་བཀྫོད་ ༢ པ།  མ་རྗེ་བྫོན་ཆེན་མཆེྫོག་ལུ་ མགྫོན་ཞུའ་ཞུ་ཡིག 
 
ཡིག་ཨེང་་་་་་་་་་་་་་་་་་           སྤྱི་ལྫོ་་་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་་་ཚོས་་་་་་་་་་་ལུ། 
 
༊ མངྫོན་མཐྫོའ་དཔལ་གྱིས་ཕྱུག་པའ་མ་རྗེ་བྫོན་ཆེན་རན་པྫོ་ཆེའི་ ༢ ཞབས་དྲུང་དུ། 
 
 
           སྫོ་ ༣ གུས་པས་ཕྱག་བཅིས་ཞུ་གསྫོལ། ད་ན་ 
དུས་ཅི་འབྲུག་ག་རྒྱལ་ཡིྫོངས་དུས་ཆེན་ཐངས་་་་་་་་་་་་་་་་འད་ སྤྱི་ཚོས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལུ་ ས་གནས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལུ་ས་ བར་སྲུང་ཞུ་
ན་ཨེནམ་ལས་ མ་རྗེ་བྫོན་ཆེན་རན་པྫོ་ཆེ་མཆེྫོག་ དུས་ཆེན་བར་སྲུང་ག་ དགའ་སྫོན་རྟན་འབྲིལ་མཛིད་སྫོའ་ སྐུ་མགྫོན་གཙོ་བྫོ་ས་ 
འབྫོན་གནང་དགྫོ་པའ་ སྙེན་སྒྲིྫོན་ཞུ་ན་དང་གཅིག་ཁར་ རྒྱལ་ཡིྫོངས་དུས་ཆེན་བར་སྲུང་ཞུ་དགྫོ་པའ་ དགྫོས་པ་དང་དམགས་ཡུལ་
གྱི་སྐྫོར་ལས་ རྒྱལ་ཡིྫོངས་ལུ་གསུང་བཤེད་ཅིག་ཡིང་གནང་ས་ བཀྲིན་བསང་གནང་བར་ཞུ་བ་མཁྱྱཻེན་མཁྱྱཻེན་མཁྱན། ཞས་
གནམ་ལྫོ་་་་་་་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་་་་ ཚོས་་་་་་་་་་་་་་་་་ལུ་ 
                    སྫོ་ ༣ གུས་པས་ 
                                    ཕྱག་བཅིས་ 
                          ཕུལ། 
 
 
 
               ༼་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༽ 
                  ནང་སད་དྲུང་ཆེན། 
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ཆེ༽ སྔར་སྫོལ་དང་ད་སྫོལ་ གང་རུང་བྲི་ཆེྫོག་པའ་ཞུ་ཡིག་ས་ཚོགས། 
 
དཔ་བཀྫོད་ ༡ པ།  ལྷན་ཁག་ག་དྲུང་ཆེན་ལུ་ སྔར་སྫོལ་ལམ་ལུགས་ཀྱི་ཞུ་ཡིག 
 
ཡིག་ཨེང་་་་་་་་་་་་་་་་་་           སྤྱི་ལྫོ་་་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་་་ཚོས་་་་་་་་་་་ལུ། 
 
༊ མཁྱན་པའ་འྫོད་སང་རབ་རྒྱས་ཤེས་རག་དྲུང་ཆེན་མཆེྫོག་ག་སྐུ་དྲུང་དུ། 
 
            གུས་པས་ཞུ་གསྫོལ། ད་ན་ མགར་ས་རྫོང་ཁག་ ལ་
ཡིག་རྒེད་འྫོག་ག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་སྫོབ་གྲྭ་འད་ནང་ སྫོབ་རམ་དྲུག་པ་ཚུན་ཚོད་ཡིྫོད་རུང་ རྫོང་ཁའ་སྫོབ་དཔྫོན་ གཅིག་ལས་
བརྒེལ་ཏ་མད་ན་འད་གས་ ར་གཞུང་དང་འཁྲིལ་ཏ་ སྫོབ་སྫོན་འབད་མ་ཚོར་བའ་རྒྱུ་རྐྱེན་གྱིས་ སྫོབ་ཕྲུག་ཚུ་ག་རྒྱུད་ལུ་ རྫོང་ཁའ་
ཆེྫོས་ཚོན་གྱི་སྤུས་ཚོད་ ལགས་ཤེྫོམ་མ་འཐྫོབ་ནའི་ཉན་ཁ་སྫོམ་འདུག 
 

ད་འབདཝ་ལས་ ཤེས་རག་ལྷན་ཁག་ག་ཁ་ཐུག་ལས་ སྫོབ་ཕྲུག་ཚུ་ག་རྒྱུད་ལུ་ ཤེས་ཡིྫོན་ཚོད་ལྡན་འཐྫོབ་ཐབས་ལུ་ 
ཐུགས་བརས་གཟགས་ཏ་ རྫོང་ཁའ་སྫོབ་དཔྫོན་ཅིག་ འཕྲིལ་མགྱིྫོགས་གཏང་གནང་ཐབས་ ཡིྫོད་པར་ཞུ་བ་མཁྱྱཻེན་མཁྱན། ཞས་
གནམ་ལྫོ་ ་་་་་་་་་་་་ ཟླ་ ་་་་་ ཚོས་་་་་་་་་ལུ་གྫོང་མང་པས་ 

                          ཕྱག་བཅིས་ 
                   ཕུལ།      
            
                   (་་་་་་་་་་་་་་་་་་) 
             ཤེས་རག་འགྫོ་དཔྫོན། 
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དཔ་བཀྫོད་ ༢ པ།  ལྷན་ཁག་ག་དྲུང་ཆེན་ལུ་ ད་སྫོལ་ལམ་ལུགས་ཀྱི་ཞུ་ཡིག 
 
ཡིག་ཨེང་་་་་་་་་་་་་་་་            སྤྱི་ཚོས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལུ། 
 
ཤེས་རག་དྲུང་ཆེན་མཆེྫོག་ལུ། 
ཤེས་རག་ལྷན་ཁག 
ཐམ་ཕུག 
 

ར་དྫོན་ རྫོང་སྫོབ་ཞུ་དགྫོ་པའ་སྐྫོར། 
 

ཞུ་གསྫོལ། ད་ན་ མགར་ས་རྫོང་ཁག་ ལ་ཡིག་རྒེད་འྫོག་ག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་སྫོབ་གྲྭ་འད་ནང་ སྫོབ་རམ་དྲུག་པ་ཚུན་
ཚོད་ཡིྫོད་རུང་ རྫོང་ཁའ་སྫོབ་དཔྫོན་ གཅིག་ལས་བརྒེལ་མད་ན་འད་གས་ ར་གཞུང་དང་འཁྲིལ་ཏ་ སྫོབ་སྫོན་འབད་མ་ཚོར་བའ་
རྒྱུ་རྐྱེན་གྱིས་ སྫོབ་ཕྲུག་ཚུ་ག་རྒྱུད་ལུ་ རྫོང་ཁའ་ཆེྫོས་ཚོན་གྱི་སྤུས་ཚོད་ ལགས་ཤེྫོམ་མ་འཐྫོབ་ནའི་ཉན་ཁ་སྫོམ་འདུག 
 

ད་འབདཝ་ལས་ ཤེས་རག་ལྷན་ཁག་ག་ཁ་ཐུག་ལས་ སྫོབ་ཕྲུག་ཚུ་ག་རྒྱུད་ལུ་ ཤེས་ཡིྫོན་ཚོད་ལྡན་འཐྫོབ་ཐབས་ལུ་ 
ཐུགས་བརས་གཟགས་ཏ་ རྫོང་ཁའ་སྫོབ་དཔྫོན་ཅིག་ འཕྲིལ་མགྱིྫོགས་གཏང་གནང་ཐབས་ཡིྫོད་པར་ཞུ།  
 
            
            
                (་་་་་་་་་་་་་་་་་་) 
             ཤེས་རག་འགྫོ་དཔྫོན། 
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དཔ་བཀྫོད་ ༣ པ།  དྲགྫོས་རྒྱལ་མགྫོན་མཆེྫོག་ལུ་ སྔར་སྫོལ་ཞུ་ཡིག 
 
ཡིག་ཨེང་་་་་་་་་་་་་་་་་་           སྤྱི་ལྫོ་་་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་་་ཚོས་་་་་་་་་་་ལུ། 
 
༊ མཁྱན་གཟགས་མཚུངས་མད་དྲགྫོས་རྒྱལ་མགྫོན་མཆེྫོག་ག་ཞབས་དྲུང་དུ། 
 
        གུས་པས་ཞུ་གསྫོལ། ད་ན་ རྒྱལ་ཡིྫོངས་དགའ་
སྫོན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་བཀྫོད་རྒྱ་ལྟར་དུ་ རྫོང་ཁ་གྫོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ མ་དབང་འབྲུག་རྒྱལ་ལྔ་པའ་ གསར་ཁྲི་མངའ་
གསྫོལ་བྱུང་རམ་དབ་ཐར་ཅིག་ བཟྫོ་བའ་བསང་ཡིྫོད། འད་ནང་ པར་རས་བཙུགས་དགྫོཔ་ལ་ཤེ་ཡིྫོད་མ་ཚུ་ག་ནང་ལས་ མ་དབང་
མངའ་བདག་རན་པྫོ་ཆེའི་ སྐུ་པར་གྱིས་གཙོས་པའ་པར་ཁག་ཆེ་ཏྫོག་ཏྫོ་ གངས་་་་་་་་་་་་་་ད་ཅིག་ གཞན་ཁ་ལས་མ་ཐྫོབཔ་ལས་ 
དྲགྫོས་མཆེྫོག་ལུ་མ་ཞུ་ཐབས་མད་སྫོང་ཡིྫོད་ཞུ། ད་ག་དྫོན་ལུ་དགྫོ་པའ་སྐུ་པར་གྱི་ཐྫོ་ཁ་གསལ་ ཟུར་སྦྲགས་ཕུལ་ཡིྫོདཔ་བཞན་དུ་ 
དྲགྫོས་མཆེྫོག་གས་ མཉམ་འབྲིལ་གྱི་གྫོགས་རམ་དང་ རྒྱབ་སྫོར་གང་དྲག་མཛིད་གནང་དགྫོ་པར་ཞུ་བ་དགྫོངས་མངའ་མཁྱྱཻེན་ 
མཁྱན། ཞས་གནམ་ལྫོ་ ་་་་་་་་་་་་ ཟླ་ ་་་ཚོས་་་་་་་་་ལུ་ 
                              ཕྱག་བཅིས་ 
                 ཕུལ། 
 
 
            
                    (་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་) 
              དྲུང་ཆེན། 
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དཔ་བཀྫོད་ ༤ པ།  དྲགྫོས་རྒྱལ་མགྫོན་མཆེྫོག་ལུ་ ད་སྫོལ་གྱི་ཞུ་ཡིག 
 
ཡིག་ཨེང་་་་་་་་་་་་་་་་་་           སྤྱི་ཚོས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལུ། 
 
དྲགྫོས་རྒྱལ་མགྫོན་མཆེྫོག་ལུ། 
མངའ་བདག་རྒྱལ་པྫོའ་ཡིག་ཚོང་། 
བཀྲིས་ཆེྫོས་རྫོང་། 

ར་དྫོན་ སྐུ་པར་ཞུ་དགྫོ་པའ་སྐྫོར། 
 
 ཞུ་དྫོན་ ད་ན་ རྒྱལ་ཡིྫོངས་དགའ་སྫོན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་བཀྫོད་རྒྱ་ལྟར་དུ་ རྫོང་ཁ་གྫོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ མ་
དབང་འབྲུག་རྒྱལ་ལྔ་པའ་ གསར་ཁྲི་མངའ་གསྫོལ་བྱུང་རམ་དབ་ཐར་ཅིག་ བཟྫོ་བའ་བསང་ཡིྫོད། འད་ནང་ པར་རས་བཙུགས་
དགྫོཔ་ལ་ཤེ་ཡིྫོད་མ་ཚུ་ནང་ལས་ མ་དབང་མངའ་བདག་རན་པྫོ་ཆེའི་ སྐུ་པར་གྱིས་གཙོས་པའ་པར་ཁག་ཆེ་ཏྫོག་ཏྫོ་ གངས་་་་་་་་་་་་་
ད་ཅིག་ གཞན་ཁ་ལས་མ་ཐྫོབ་ལས་ དྲགྫོས་མཆེྫོག་ལུ་མ་ཞུ་ཐབས་མད་སྫོང་ཡིྫོད་ཞུ། ད་ག་དྫོན་ལུ་ དགྫོ་པའ་སྐུ་པར་གྱི་ཐྫོ་ཁ་
གསལ་ ཟུར་སྦྲགས་ཕུལ་ཡིྫོདཔ་བཞན་དུ་ དྲགྫོས་མཆེྫོག་གས་ མཉམ་འབྲིལ་གྱི་གྫོགས་རམ་དང་ རྒྱབ་སྫོར་གང་དྲག་མཛིད་
གནང་དགྫོ་པར་ཞུ་བ་དགྫོངས་མངའ་ཞུ།  
 
 
            
                    (་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་) 
                   དྲུང་ཆེན། 
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དཔ་བཀྫོད་ ༥ པ།  གསྫོ་བའ་ལྷན་ཁག་མདྫོ་ཆེན་ལུ་ སྔར་སྫོལ་ཞུ་ཡིག 
 
ཡིག་ཨེང་་་་་་་་་་་་་་་་་་           སྤྱི་ལྫོ་་་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་་་ཚོས་་་་་་་་་་་ལུ། 
 
༊ འཆེ་མད་བད་བའ་དཔལ་སར་གསྫོ་བའ་ལྷན་ཁག་ག་མདྫོ་ཆེན་དྲུང་འཚོ་མཆེྫོག་ག་དྲུང་དུ། 
 
            ཞུ་གསྫོལ། ད་ན་ དུས་ཅི་ གསར་
སྤང་རྫོང་ཁག་ རྒེད་འྫོག་སྫོ་སྫོའ་ནང་ ཧེ་མ་དང་མ་འདྲ་བའ་ ཚོད་པའ་ནད་གཞ་འད་གས་ མ་མང་ག་ཚོ་སྫོག་ལུ་གནྫོད་ནའི་ཉན་
ཁ་སྫོམ་འདུག ནད་རམས་སྔྫོན་འགྫོག་ག་དྫོན་ལུ་ གཡུས་ཚོན་ཁག་ག་ ཁྱམ་གྱི་མཐའ་འཁྫོར་ལུ་གཏྫོར་ནའི་སན་དང་ མ་མང་ལུ་
བཀྲིམ་ནའི་སན་འབྲིལ་གྱི་ ཉལ་གུར་བསལ་རས་གངས་བསྡེྫོམས་་་་་་་་་་་་་་དགྫོ་ན་ཨེན་མས། མཁྫོ་ཆེས་ད་ཚུ་ མ་མང་གསྫོ་བའ་
ལས་ཁུངས་ཁ་ཐུག་ལས་ ཕུན་ཚོགས་གང་གསྫོ་བའ་ མཛིད་ཁང་ལྟ་བ་གས་ གང་མགྱིྫོགས་མཁྫོ་མངག་མཛིད་ད་ སྤྱི་ཚོས་་་་་་་་་་་་
་་་་་་་་་་་ཀྱི་ནང་འཁྫོད་ རྫོང་ཁག་ནང་ལྷྫོདཔ་ས་ བསལ་དགྫོ་པའ་བཀྫོད་རྒྱ་གནང་ཐབས་ མཛིད་གནང་ཡིྫོད་པར་ཞུ་བ་མཁྱྱཻེན་
མཁྱན། ཞས་གནམ་ལྫོ་ ་་་་་་་་་་་་ ཟླ་ ་་་ ཚོས་་་་་་་་་ལུ་ 
                                  གུས་པས་ 
                  ཕུལ། 
 
 
               (་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་) 
         རྫོང་ཁག་གསྫོ་བའ་འགྫོ་དཔྫོན། 
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དཔ་བཀྫོད་ ༦ པ།  གསྫོ་བའ་ལྷན་ཁག་ག་མདྫོ་ཆེན་ལུ་ ད་སྫོལ་གྱི་ཞུ་ཡིག 
 
ཡིག་ཨེང་་་་་་་་་་་་་་་་་་           སྤྱི་ཚོས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལུ། 
 
གསྫོ་བའ་མདྫོ་ཆེན་མཆེྫོག་ལུ། 
གསྫོ་བའ་ལྷན་ཁག 
ཐམ་ཕུག 

ར་དྫོན་ ཚོད་ནད་སན་ཆེས་བཀྲིམ་སྤལ་སྐྫོར། 
 
 ཞུ་དྫོན། ད་ན་ དུས་ཅི་ གསར་སྤང་རྫོང་ཁག་ རྒེད་འྫོག་སྫོ་སྫོའ་ནང་ ཧེ་མ་དང་མ་འདྲ་བའ་ ཚོད་པའ་ནད་གཞ་འད་
གས་ མ་མང་ག་ཚོ་སྫོག་ལུ་གནྫོད་ནའི་ཉན་ཁ་སྫོམ་འདུག་ ནད་རམས་སྔྫོན་འགྫོག་ག་དྫོན་ལུ་ གཡུས་ཚོན་ཁག་ག་ ཁྱམ་གྱི་
མཐའ་འཁྫོར་ལུ་གཏྫོར་ནའི་སན་དང་ མ་མང་ལུ་བཀྲིམ་ནའི་སན་འབྲིལ་གྱི་ ཉལ་གུར་བསལ་རས་གངས་བསྡེྫོམས་་་་་་་་་་་་་་དགྫོ་
ན་ཨེན་མས། མཁྫོ་ཆེས་ད་ཚུ་ མ་མང་གསྫོ་བའ་ལས་ཁུངས་ཁ་ཐུག་ལས་ ཕུན་ཚོགས་གང་གསྫོ་བའ་ མཛིད་ཁང་ལྟ་བ་གས་ 
གང་མགྱིྫོགས་མཁྫོ་མངག་མཛིད་ད་ སྤྱི་ཚོས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཀྱི་ནང་འཁྫོད་ རྫོང་ཁག་ནང་ལྷྫོདཔ་ས་ བསལ་དགྫོ་པའ་བཀྫོད་རྒྱ་
གནང་ཐབས་ མཛིད་གནང་་ཡིྫོད་པར་ཞུ། 
 
 
 
             (་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་) 
         རྫོང་ཁག་གསྫོ་བའ་འགྫོ་དཔྫོན། 
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དཔ་བཀྫོད་ ༧ པ།  རག་གཞུང་མཐྫོ་རམ་སྫོབ་གྲྭའ་མདྫོ་ཆེན་ལུ་ སྔར་སྫོལ་ཞུ་ཡིག 
 
ཡིག་ཨེང་་་་་་་་་་་་་་་་་་           སྤྱི་ལྫོ་་་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་་་ཚོས་་་་་་་་་་་ལུ། 
༊    ཕུན་ཚོགས་ཡིྫོན་ཏན་འབྱུང་གནས་རག་གཞུང་མཐྫོ་རམ་སྫོབ་གྲྭའ་མདྫོ་ཆེན་མཆེྫོག་ག་དྲུང་དུ། 
 
                                                         ཞུ་གསྫོལ། ད་ན་ ད་རས་
ནངས་པ་ འཛིམ་གང་གཅིག་འགྱུར་གྱི་ གནས་སངས་གྫོ་སྐབས་དང་འཁྲིལ་ཏ་ ང་བཅིས་རའ་ སྔར་སྫོལ་ལམ་ལུགས་བཟང་པྫོའ་ 
རག་གཞུང་ཤེས་ཡིྫོན་ཚུ་ འབྲུག་མ་རྐྱེངམ་གཅིག་གས་མ་དྫོ་བར་ འཛིམ་གང་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ལུ་ སྤལ་ཚུགསཔ་འབད་ན་འད་ 
ཁག་ཆེེཝ་ས་མཐྫོངམ་ཨེན་མས། ད་ག་དྫོན་ལུ་ རག་གཞུང་མཐྫོ་རམ་སྫོབ་གྲྭ་ད་ནང་ ད་ཚུན་སྫོབ་སྫོན་འབད་བཞན་དུ་ ཡིྫོད་མ་
ཆེྫོས་ཚོན་ཚུ་ ད་ལས་ཕེར་ ཕྱ་རྒྱལ་གྱི་མ་ཚུ་ལས་ ང་བཅིས་རའ་རག་གཞུང་ཤེས་ཡིྫོན་ལུ་ དང་འདྫོད་བསད་ད་ སྫོབ་སྫོང་འབད་
བར་འྫོང་མ་ཚུ་ལུ་ དག་སང་ཆེ་ཏྫོག་ཏྫོ་འྫོང་ཐབས་དང་ བ་སབས་བད་ཏྫོག་ཏྫོ་ས་ སྫོབ་སྫོན་འབད་ཚུགས་ནའི་དྫོན་ལུ་ ཆེྫོས་ཚོན་ཚུ་ 
བསར་ཞབ་འབད་དགྫོཔ་འདུག།  
 

ད་འབདཝ་ལས་ འྫོས་འབབ་ཡིྫོད་པའ་དུས་ཚོད་ཅིག་ནང་ རག་གཞུང་མཐྫོ་རམ་སྫོབ་གྲྭ་གས་འགྫོ་འདྲན་ཐྫོག་ལུ་ རག་
གཞུང་མཁས་མཆེྫོག་ ལྷན་འཛིམས་ཀྱི་ཞལ་འཛིམས་ཅིག་ འཚོགས་གནང་པ་ཅིན་ ད་ནང་ལུ་ ང་བཅིས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཁ་ཐུག་
ལས་ཡིང་ ང་བཅིས་རའ་ལམ་ལུགས་བཟང་པྫོ་ཚུ་ འཛིམ་གང་ཡིྫོངས་ལུ་སྤལ་ནའི་དྫོན་ལུ་ ཞབ་འཚོལ་གྱི་ཐྫོག་ལས་ ཐབས་
ལམ་དག་པ་ཅིག་ བཟྫོ་ས་ཡིྫོད་མ་འད་ཡིང་ སྤྱིན་ཞུ་དང་གྫོས་བསྡུར་འབད་ན་ག་དྫོན་ལུ་ བཅིའ་མར་གཏྫོགས་ཆེྫོགཔ་ས་ཡིྫོད་ཟར་
ཞུ་ན། ད་ག་སྐྫོར་ལས་ དུས་ཚོད་ནམ་ཅིག་ལུ་ སབས་སྒྲིག་ཚུགས་མ་ཚུགས་ཀྱི་ གསུང་ལན་ཅིག་གནང་ས་ བཀྲིན་བསང་གནང་
ཟར་ཞུ་བ་མཁྱྱཻེན་མཁྱན། ཞས་གནམ་ལྫོ་་་་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་་་་་་་་་་ ཚོས་་་་་་་་་་་་ལུ་  

                                      གུས་བཅིས་ 
                      ཕུལ། 
 

  (་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་) 
         མདྫོ་ཆེན། 
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དཔ་བཀྫོད་ ༨ པ།  རག་གཞུང་མཐྫོ་རམ་སྫོབ་གྲྭའ་མདྫོ་ཆེན་ལུ་ ད་སྫོལ་ཞུ་ཡིག 
 
ཡིག་ཨེང་་་་་་་་་་་་་་་་་་                 སྤྱི་ཚོས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལུ། 
 
མདྫོ་ཆེན་མཆེྫོག་ལུ། 
རག་གཞུང་མཐྫོ་རམ་སྫོབ་གྲྭ། 
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 

ར་དྫོན་ ཆེྫོས་ཚོན་བསར་ཞབ་སྐྫོར། 
 

ཞུ་དྫོན། ད་ན་ ད་རས་ནངས་པ་ འཛིམ་གང་གཅིག་འགྱུར་གྱི་ གནས་སངས་གྫོ་སྐབས་དང་འཁྲིལ་ཏ་ ང་བཅིས་རའ་ 
སྔར་སྫོལ་ལམ་ལུགས་བཟང་པྫོའ་ རག་གཞུང་ཤེས་ཡིྫོན་ཚུ་ འབྲུག་མ་རྐྱེངམ་གཅིག་གས་མ་དྫོ་བར་ འཛིམ་གང་རྒྱལ་ཁབ་
གཞན་ལུ་ སྤལ་ཚུགསཔ་འབད་ན་འད་ ཁག་ཆེེཝ་ས་མཐྫོངམ་ཨེན་མས། ད་ག་དྫོན་ལུ་ རག་གཞུང་མཐྫོ་རམ་སྫོབ་གྲྭ་ད་ནང་ ད་
ཚུན་སྫོབ་སྫོན་འབད་བཞན་དུ་ ཡིྫོད་མ་ཆེྫོས་ཚོན་ཚུ་ ད་ལས་ཕེར་ ཕྱ་རྒྱལ་གྱི་མ་ཚུ་ལས་ ང་བཅིས་རའ་རག་གཞུང་ཤེས་ཡིྫོན་ལུ་ 
དང་འདྫོད་བསད་ད་ སྫོབ་སྫོང་འབད་བར་འྫོང་མ་ཚུ་ལུ་ དག་སང་ཆེ་ཏྫོག་ཏྫོ་འྫོང་ཐབས་དང་ བ་སབས་བད་ཏྫོག་ཏྫོ་ས་ སྫོབ་སྫོན་
འབད་ཚུགས་ནའི་དྫོན་ལུ་ ཆེྫོས་ཚོན་ཚུ་ བསར་ཞབ་འབད་དགྫོཔ་འདུག།  
 

ད་འབདཝ་ལས་ འྫོས་འབབ་ཡིྫོད་པའ་དུས་ཚོད་ཅིག་ནང་ རག་གཞུང་མཐྫོ་རམ་སྫོབ་གྲྭའ་འགྫོ་འདྲན་ཐྫོག་ལུ་ རག་
གཞུང་མཁས་མཆེྫོག་ ལྷན་འཛིམས་ཀྱི་ཞལ་འཛིམས་ཅིག་ འཚོགས་གནང་པ་ཅིན་ ད་ནང་ལུ་ ང་བཅིས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཁ་ཐུག་
ལས་ཡིང་ ང་བཅིས་རའ་ལམ་ལུགས་བཟང་པྫོ་ཚུ་ འཛིམ་གང་ཡིྫོངས་ལུ་སྤལ་ནའི་དྫོན་ལུ་ ཞབ་འཚོལ་གྱི་ཐྫོག་ལས་ ཐབས་
ལམ་དག་པ་ཅིག་ བཟྫོ་ས་ཡིྫོད་མ་འད་ཡིང་ སྤྱིན་ཞུ་དང་གྫོས་བསྡུར་འབད་ན་ག་དྫོན་ལུ་ བཅིའ་མར་གཏྫོགས་ཆེྫོགཔ་ས་ཡིྫོད་ཟར་
ཞུ་ན། ད་ག་སྐྫོར་ལས་ དུས་ཚོད་ནམ་ཅིག་ལུ་ སབས་སྒྲིག་ཚུགས་མ་ཚུགས་ཀྱི་ གསུང་ལན་ཅིག་གནང་ས་ བཀྲིན་བསང་གནང་
ཞུ།  
 

(་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་) 
               མདྫོ་ཆེན། 
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དཔ་བཀྫོད་ ༩ པ།  དཀྫོན་གཉར་ཅིག་ལུ་ སྔར་སྫོལ་ཞུ་ཡིག 
 
ཡིག་ཨེང་་་་་་་་་་་་་་་་་་           སྤྱི་ལྫོ་་་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་་་ཚོས་་་་་་་་་་་ལུ། 
༊  མཁྱན་ཡིངས་སྫོབ་དཀྫོན་གཉར་མཆེྫོག་ལུ། 
 

  གུས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་སྫོབ་གྲྭའ་ སྫོབ་ཁང་དྫོ་དམ་ངྫོ་མང་་་་་་་་་་་་་་་པས་ཞུ་དྫོན། ད་ཡིང་ 
རང་ཟླ་ ༥ པའ་ཚོས་ ༡༠ ལུ་ གུ་རུ་རན་པྫོ་ཆེའི་ འཁྲུངས་སྐར་དུས་ཆེན་གྱི་ ཉནམ་འད་ཁར་ ང་བཅིས་ཀྱི་ སྫོབ་གྲྭ་ནང་ལུ་ས་ 
སྫོབ་རམ་༡༠ པ་ཚུ་གས་ ར་བྫོ་འབད་ད་ ཚོགས་འཁྫོར་ཅིག་བསྐྫོར་ན་ཨེན། 

 
ང་བཅིས་སྫོབ་གྲྭའ་ནང་ མཆེྫོད་ཆེས་རགས་ ག་ན་ཡིང་མདཔ་ལས་བརྟན་ སྫོབ་དཀྫོན་གཉར་མཆེྫོག་གས་ གཤེམ་གསལ་གྱི་
མཆེྫོད་ཆེས་ཚུ་ ཉནམ་གཅིག་ག་དྫོན་ལུ་བརྙེ་བར་གནང་ས་ བཀྲིན་བསང་གནང་ཟར་ཞུ་ན་ཨེན། 
༡ རྒྱ་གང་ཆེ་གཅིག   
༢ དུང་ཆེ་གཅིག 
༣ རྔ་ཆེ་གཅིག  
༤ བལ་རྫོལ་དང་ སལ་སྙེན་ཆེ་ར།  
༥ མཆེྫོད་ཏང་བདུན་ཚོར་གཉས།  
༦ དཀར་མ་ཀྫོངམ་མཚོན་སྤར་༣༠ དང་ བརྒྱ་མཆེྫོད་ཀྫོངམ་ཆེ་ཚོང་གཅིག  
༧ པད་སྡེར་བདུན་ཚོར་གསུམ་བཅིས། 
གྫོང་ག་མཆེྫོད་ཆེས་ཚུ་ ཚོགས་འཁྫོར་གྫོལཝ་ཅིག་རང་ ཚོང་འགག་ཕུལ་བར་འྫོང་ན་ཨེན་པའ་ ཁས་བངས་ཞུ་བ་མཁྱན། གནམ་
ལྫོ་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་ཚོས་་་་་་་ལུ་  
         ཕུལ། 
 

(་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་) 
     སྫོབ་ཁང་དྫོ་དམ། 
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དཔ་བཀྫོད་ ༡༠ པ།  དཀྫོན་གཉར་ཅིག་ལུ་ ད་སྫོལ་ཞུ་ཡིག 
 
ཡིག་ཨེང་་་་་་་་་་་་་་་་་་               སྤྱི་ཚོས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལུ། 
 
སྫོབ་དཀྫོན་གཉར་མཆེྫོག་ལུ། 
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 

ར་དྫོན་ མཆེྫོད་ཆེས་བརྙེ་བར་ཞུ་ནའི་སྐྫོར། 
་་་་་་་་་་་་་་་་་་སྫོབ་གྲྭའ་ སྫོབ་ཁང་དྫོ་དམ་ངྫོ་མང་་་་་་་་་་་་་་་པས་ཞུ་དྫོན། ད་ཡིང་ རང་ཟླ་ ༥ པའ་ཚོས་ ༡༠ ལུ་ གུ་རུ་

རན་པྫོ་ཆེའི་ འཁྲུངས་སྐར་དུས་ཆེན་གྱི་ཉནམ་འད་ཁར་ ང་བཅིས་ཀྱི་ སྫོབ་གྲྭ་ནང་ལུ་ས་ སྫོབ་རམ་༡༠ པ་ཚུ་གས་ ར་བྫོ་འབད་
ད་ ཚོགས་འཁྫོར་ཅིག་བསྐྫོར་ན་ཨེན། 

 
ང་བཅིས་སྫོབ་གྲྭའ་ནང་ མཆེྫོད་ཆེས་རགས་ ག་ན་ཡིང་མདཔ་ལས་བརྟན་ སྫོབ་དཀྫོན་གཉར་མཆེྫོག་གས་ གཤེམ་

གསལ་གྱི་མཆེྫོད་ཆེས་ཚུ་ ཉནམ་གཅིག་ག་དྫོན་ལུ་བརྙེ་བར་གནང་ས་ བཀྲིན་བསང་གནང་ཟར་ཞུ་ན་ཨེན། 
༡ རྒྱ་གང་ཆེ་གཅིག   
༢ དུང་ཆེ་གཅིག  
༣ རྔ་ཆེ་གཅིག  
༤ བལ་རྫོལ་དང་ སལ་སྙེན་ཆེ་ར།  
༥ མཆེྫོད་ཏང་བདུན་ཚོར་གཉས།  
༦ དཀར་མ་ཀྫོངམ་མཚོན་སྤར་༣༠ དང་ བརྒྱ་མཆེྫོད་ཀྫོངམ་ཆེ་ཚོང་གཅིག  
༧ པད་སྡེར་བདུན་ཚོར་གསུམ་བཅིས། 

གྫོང་ག་མཆེྫོད་ཆེས་ཚུ་ ཚོགས་འཁྫོར་གྫོལཝ་ཅིག་རང་ ཚོང་འགག་ཕུལ་བར་འྫོང་ན་ཨེན་པའ་ ཁས་བངས་ཡིྫོད་ཞུ།  
 

 
(་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་) 

     སྫོབ་ཁང་དྫོ་དམ། 
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དཔ་བཀྫོད་ ༡༡ པ།  ལྷ་བྲིས་སྫོབ་དཔྫོན་ཅིག་ལུ་ སྔར་སྫོལ་ཞུ་ཡིག 
 
ཡིག་ཨེང་་་་་་་་་་་་་་་་་་           སྤྱི་ལྫོ་་་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་་་ཚོས་་་་་་་་་་་ལུ། 
 
༊    ཕྱག་རས་ལྷ་ཡི་དཀྱིལ་འཁྫོར་དུ་རྫོགས་པའ་མཁས་དབང་སྫོབ་དཔྫོན་མཆེྫོག་ག་དྲུང་དུ། 
                                                       གུས་  ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་རྫོང་ཁག་ 
ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་ནས་ཞུ་གསྫོལ། ད་ན་ ད་རས་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའ་ཁྲིམས་ཀྱི་རང་ལུགས་ གྫོང་འཕེལ་ལཱ་ག་འཆེར་གཞ་
དང་འཁྲིལ་ཏ་ དུས་ཅི་ རྫོང་ཁག་འད་ནང་ག་ ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སའ་ཁྲིམས་ཁང་ གསར་བཞངས་བསྒྲུབས་ཡིྫོད་པ་བཞན་ 
ཁྲིམས་ཁང་འད་ག་ཡིང་ཐྫོག་འད་ སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་རྟན་ཁང་ས་ བཞངས་ཡིྫོད་མ་འད་ནང་ གྱིང་ག་ལྫོགས་གསུམ་ལུ་ སྫོན་
པའ་མཛིད་པ་བཅུ་གཉས་ཀྱི་ ལྡབས་རས་བྲི་ན་ས་ཨེན། 
 

 ཨེན་རུང་ རྫོང་ཁག་འད་ནང་ ད་བཟུམ་མའ་ལྡབས་རས་བྲི་ཤེས་མ་མདཔ་ལས་ སྫོབ་དཔྫོན་མཆེྫོག་ལུ་ མ་ཞུས་
ཐབས་མད་སྫོང་ཡིྫོད་ན་ སྫོབ་མཆེྫོག་གས་ མཛིད་པ་བཅུ་གཉས་ཀྱི་ལྡབས་རས་འད་ ཟླ་ངྫོ་ ༣ ད་ཅིག་ག་ནང་འཁྫོད་ བྲི་ཚོརཝ་
འབད་ན་ག་རས་རྐྱེབ་ས་ རང་ཟླ་ ༨ པའ་ཚོས་ཤེར་ལུ་ ག་ད་འབད་རུང་འབྫོན་ན་ཡིྫོདཔ་ཅིག་ མཛིད་གནང་ཟར་ཞུ་ན། ད་དང་
གཅིག་ཁར་ ལཱ་འད་ག་དྫོན་ལུ་དགྫོ་པའ་ཚོན་ར་དང་ ཅི་ཆེས་མཁྫོ་སྒྲུབ་འབད་དགྫོཔ་དང་ ལཱ་རུབ་འབད་མ་ཚུ་ག་ དགྫོས་མཁྫོ་གང་
ཡིྫོད་ཀྱི་ཕྱག་ཡིག་ཅིག་ཡིང་ སྔ་གྫོང་ལས་གནང་ས་ བཀྲིན་བསང་གནང་དགྫོ་པར་ཞུ་བ་མཁྱན། ཞས་གནམ་ལྫོ་་་་་་་ ཟླ་་་་་་ 
ཚོས་་་་་་་་་་ ལུ་ 
         ཕུལ། 
 

(་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་) 
      དྲང་དཔྫོན། 
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དཔ་བཀྫོད་ ༡༢ པ།  ལྷ་བྲིས་སྫོབ་དཔྫོན་ལུ་ ད་སྫོལ་ཞུ་ཡིག 
 
ཡིག་ཨེང་་་་་་་་་་་་་་་་་་           སྤྱི་ཚོས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལུ། 
 
མཁས་དབང་སྫོབ་དཔྫོན་མཆེྫོག་ལུ། 
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
 

ར་དྫོན་ ལྷ་ཁང་ལྡབས་རས་རྐྱེབ་པར་འབྫོན་དགྫོ་པའ་སྐྫོར། 
 

་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་རྫོང་ཁག་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་ནས་ཞུ་དྫོན། ད་ན་ ད་རས་ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའ་ཁྲིམས་ཀྱི་རང་ལུགས་ 
གྫོང་འཕེལ་ལཱ་ག་འཆེར་གཞ་དང་འཁྲིལ་ཏ་ དུས་ཅི་ རྫོང་ཁག་འད་ནང་ག་ ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སའ་ཁྲིམས་ཁང་ གསར་བཞངས་
བསྒྲུབས་ཡིྫོད་པ་བཞན་ ཁྲིམས་ཁང་འད་ག་ཡིང་ཐྫོག་འད་ སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་རྟན་ཁང་ས་ བཞངས་ཡིྫོད་མ་འད་ནང་ གྱིང་ག་
ལྫོགས་གསུམ་ལུ་ སྫོན་པའ་མཛིད་པ་བཅུ་གཉས་ཀྱི་ ལྡབས་རས་བྲི་ན་ས་ཨེན། 
 

 ཨེན་རུང་ རྫོང་ཁག་འད་ནང་ ད་བཟུམ་མའ་ལྡབས་རས་བྲི་ཤེས་མ་མདཔ་ལས་ སྫོབ་དཔྫོན་མཆེྫོག་ལུ་ མ་ཞུས་
ཐབས་མད་སྫོང་ཡིྫོད་ན་ སྫོབ་མཆེྫོག་གས་ མཛིད་པ་བཅུ་གཉས་ཀྱི་ལྡབས་རས་འད་ ཟླ་ངྫོ་ ༣ ད་ཅིག་ག་ནང་འཁྫོད་ བྲི་ཚོརཝ་
འབད་ན་ག་རས་རྐྱེབ་ས་ རང་ཟླ་ ༨ པའ་ཚོས་ཤེར་ལུ་ ག་ད་འབད་རུང་འབྫོན་ན་ཡིྫོདཔ་ཅིག་ མཛིད་གནང་ཟར་ཞུ་ན། ད་དང་
གཅིག་ཁར་ ལཱ་འད་ག་དྫོན་ལུ་དགྫོ་པའ་ཚོན་ར་དང་ ཅི་ཆེས་མཁྫོ་སྒྲུབ་འབད་དགྫོཔ་དང་ ལཱ་རུབ་མ་ཚུ་ག་ དགྫོས་མཁྫོ་གང་ཡིྫོད་
ཀྱི་ཕྱག་ཡིག་ཅིག་ཡིང་ སྔ་གྫོང་ལས་གནང་ས་ བཀྲིན་བསང་གནང་ཡིྫོད་པར་ཞུ།  

 
 

(་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་) 
      དྲང་དཔྫོན། 
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དཔ་བཀྫོད་ ༡༣ པ། བཟྫོ་རག་སྫོབ་དཔྫོན་ཅིག་ལུ་ སྔར་སྫོལ་ཞུ་ཡིག 
 
ཡིག་ཨེང་་་་་་་་་་་་་་་་་་           སྤྱི་ལྫོ་་་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་་་ཚོས་་་་་་་་་་་ལུ། 

 
༊ བཟྫོ་རག་ཕུལ་དུ་ཕྱན་པའ་བཟྫོ་དཔྫོན་མཆེྫོག་ག་དྲུང་དུ། 

     གུས་པས་ཞུ་གསྫོལ། ད་ན་ ད་རས་ནངས་པར་ རྒྱལ་ཁབ་གྫོང་ 
འཕེལ་གྱི་ལགས་འགྱུར་དང་བསྟུན་ ནཱ་རྒྱལ་ས་ཐམ་ཕུག་ལུ་ སྡེྫོད་ཁྱམ་གྱི་བཟྫོ་བཀྫོད་འདྲ་མན་ས་ཚོགས་ དར་ཁྱབ་འགྱིྫོ་བཞན་
ཡིྫོདཔ་ལས་ ནམ་ཕུགས་ལུ་ རང་ལུགས་ཀྱི་སྡེྫོད་ཁྱམ་བཟྫོ་བཀྫོད་དཔ་ཙོམ་ཅིག་ཡིང་ མ་ལུས་པར་ཡིལ་ཏ་འགྱིྫོ་ནའི་ཉན་ཁ་འདུག 
ད་འབདཝ་ལས་ ཐམ་ཕུག་ཁྲིྫོམ་གྱི་སྦུག་ལུ་ རང་ལུགས་ཁྱམ་གྱི་བཟྫོ་བཀྫོད་ ཚུལ་མཐུན་ཆེ་ཚོང་ཡིྫོད་པའ་ རྣམ་རྒྱལ་ཁང་བཟང་
ཐྫོག་ ༥ མ་ཅིག་ ཁྲིྫོམ་གྱི་རྒྱན་ཆེ་དང་འདྲ་བར་ གསར་བཞངས་འབད་ནའི་ འཆེར་གཞ་བརམས་ཏ་ཡིྫོད། 
  

ད་ཡིང་ ཕྱའི་བཟྫོ་བཀྫོད་ཚུ་ རང་ལུགས་སྔར་སྫོལ་བཟང་པྫོའ་ལམ་ལུགས་དང་ ཚུལ་མཐུན་གྱི་དཔ་བཏུབ་ས་དགྫོ་པའ་
ཁར་  ནང་ན་ལུ་ རྒྱལ་བརྒྱུད་རམ་བྫོན་ ༥ འ་མཛིད་རྣམ་འབུར་གཟུགས་སུ་བཀྫོད་ད་ མ་འྫོངས་མ་རབས་རམ་པའ་དྲན་རྟན་ས་
བཞངས་ན་ཨེནམ་ལས་ ད་ག་བཀྫོད་རྒྱ་དང་འགྫོ་འདྲན་འཐབ་ན་འད་ ད་རས་ནངས་པར་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ ཤེས་ཡིྫོན་དང་ཉམས་
མྫོང་ཅིན་གཞན་ག་ཡིང་མདཔ་ལས་ ང་བཅིས་ཁྲིྫོམ་སྡེའི་ལས་འཛིན་ཁ་ཐུག་ལས་ ཁྱྫོད་ལུ་བྫོ་གཏད་ཡིྫོདཔ་བཞན་དུ་ ཁྱྫོད་ཀྱི་ཁ་
ཐུག་ལས་ཡིང་ ང་བཅིས་ཀྱི་མནྫོ་དྫོན་འགྲུབ་ཚུགསཔ་ཅིག་ མཛིད་ན་ག་ཐུགས་བཞད་གནང་ས་ འགན་ཁག་བཞས་གནང་འྫོང་
མནྫོ་བའ་ར་བ་ བརྒྱ་ཆེ་ལས་བརྒྱ་ས་སད་བཞན་དུ་ཡིྫོདཔ་ལས་ ར་སྫོན་དྫོན་ལྡན་འབྱུང་འྫོང་བའ་ གསྫོལ་འདབས་བཅིས་ཞུ་བ་
མཁྱན། ཞས་ གནམ་ལྫོ་་་་་་་ ཟླ་་་་་་ ཚོས་་་་་་་་་་ ལུ་གུས་པས་  

             ཕུལ། 
 
 

    (་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་) 
          ཁྲིྫོམ་དཔྫོན། 
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དཔ་བཀྫོད་ ༡༤ པ།  བཟྫོ་རག་སྫོབ་དཔྫོན་ཅིག་ལུ་ ད་སྫོལ་ཞུ་ཡིག 
 
ཡིག་ཨེང་་་་་་་་་་་་་་་་་་            སྤྱི་ཚོས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལུ། 
 
བཟྫོ་རག་སྤྱི་ཁྱབ་མཆེྫོག་ལུ། 
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 

ར་དྫོན་ རྣམ་རྒྱལ་ཁང་བཟང་བཞངས་དགྫོ་པའ་སྐྫོར། 
 

ཞུ་དྫོན་ ད་ན་ ད་རས་ནངས་པར་ རྒྱལ་ཁབ་གྫོང་འཕེལ་གྱི་ལགས་འགྱུར་དང་བསྟུན་ ནཱ་རྒྱལ་ས་ཐམ་ཕུག་ལུ་ སྡེྫོད་
ཁྱམ་གྱི་བཟྫོ་བཀྫོད་འདྲ་མན་ས་ཚོགས་ དར་ཁྱབ་འགྱིྫོ་བཞན་ཡིྫོདཔ་ལས་ ནམ་ཕུགས་ལུ་ རང་ལུགས་ཀྱི་སྡེྫོད་ཁྱམ་བཟྫོ་བཀྫོད་
དཔ་ཙོམ་ཅིག་ཡིང་ མ་ལུས་པར་ཡིལ་ཏ་འགྱིྫོ་ནའི་ཉན་ཁ་འདུག ད་འབདཝ་ལས་ ཐམ་ཕུག་ཁྲིྫོམ་གྱི་སྦུག་ལུ་ རང་ལུགས་ཁྱམ་
གྱི་བཟྫོ་བཀྫོད་ ཚུལ་མཐུན་ཆེ་ཚོང་ཡིྫོད་པའ་ རྣམ་རྒྱལ་ཁང་བཟང་ཐྫོག་ ༥ མ་ཅིག་ ཁྲིྫོམ་གྱི་རྒྱན་ཆེ་དང་འདྲ་བར་ གསར་
བཞངས་འབད་ནའི་ འཆེར་གཞ་བརམས་ཏ་ཡིྫོད།  

 
ད་ཡིང་ ཕྱའི་བཟྫོ་བཀྫོད་ཚུ་ རང་ལུགས་སྔར་སྫོལ་བཟང་པྫོའ་ལམ་ལུགས་དང་ ཚུལ་མཐུན་གྱི་དཔ་བཏུབ་ས་དགྫོ་པའ་

ཁར་  ནང་ན་ལུ་ རྒྱལ་བརྒྱུད་རམ་བྫོན་ ༥ འ་མཛིད་རྣམ་འབུར་གཟུགས་སུ་བཀྫོད་ད་ མ་འྫོངས་མ་རབས་རམ་པའ་དྲན་རྟན་ས་
བཞངས་ན་ཨེནམ་ལས་ ད་ག་བཀྫོད་རྒྱ་དང་འགྫོ་འདྲན་འཐབ་ན་འད་ ད་རས་ནངས་པར་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ ཤེས་ཡིྫོན་དང་ཉམས་
མྫོང་ཅིན་གཞན་ག་ཡིང་མདཔ་ལས་ ང་བཅིས་ཁྲིྫོམ་སྡེའི་ལས་འཛིན་ཁ་ཐུག་ལས་ ཁྱྫོད་ལུ་བྫོ་གཏད་ཡིྫོདཔ་བཞན་དུ་ ཁྱྫོད་ཀྱི་ཁ་
ཐུག་ལས་ཡིང་ ང་བཅིས་ཀྱི་མནྫོ་དྫོན་འགྲུབ་ཚུགསཔ་ཅིག་ འབད་ན་ག་ཐུགས་བཞད་གནང་ས་ འགན་ཁག་བཞས་གནང་འྫོང་
མནྫོ་བའ་ར་བ་ བརྒྱ་ཆེ་ལས་བརྒྱ་ས་བསད་བཞན་དུ་ཡིྫོདཔ་ལས་ ར་སྫོན་དྫོན་ལྡན་འབྱུང་འྫོང་བའ་ གསྫོལ་འདབས་ཡིྫོད་པར་ཞུ།  
 

 
     (་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་) 

          ཁྲིྫོམ་དཔྫོན།  
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དཔ་བཀྫོད་ ༡༥ པ།  རྒྱལ་གཞུང་ཟླྫོས་གར་སྫོབ་སྫོང་སྤལ་ཁང་དབུ་འཛིན་ལུ་ སྔར་སྫོལ་ཞུ་ཡིག 
 
ཡིག་ཨེང་་་་་་་་་་་་་་་་་་           སྤྱི་ལྫོ་་་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་་་ཚོས་་་་་་་་་་་ལུ། 

 
༊    རང་ལུགས་ཟླྫོས་གར་སྒྱུ་རལ་གྱི་བདག་ཉད་དབུ་འཛིན་མཆེྫོག་ལུ། 

                 ཞུ་དྫོན། ད་ན་ ད་རས་ ང་བཅིས་རའ་སྤྱི་ཚོགས་དང་ 
པའ་ཚོགས་དུས་ ཐངས་་་་་་་་་་་གྫོལ་བའ་དགའ་སྫོན་འད་ སྤྱི་ཚོས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ག་ཆུ་ཚོད་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལུ་ རྒྱལ་པྫོའ་མགྫོན་
ཁང་ནང་ འགྫོ་འདྲན་འཐབ་ན་ཨེནམ་ལས་ ད་ནང་ མ་དབང་མངའ་བདག་རན་པྫོ་ཆེ་མཆེྫོག་གས་དབུ་གཙོས་པའ་ སྐུ་མགྫོན་
མང་རབས་ཅིག་ མགྫོན་ཞུ་ཕུལ་ཏ་ཡིྫོད།  
 
 ད་ག་དྫོན་ལུ་ འཆེམ་དང་ཞབས་ཁྲི་ འཁྲིབ་སྫོན་དང་དགྫོད་བྲིའ་སྫོ་སྫོན་གྱི་ དམགས་བསལ་དགའ་སྫོན་ལས་རམ་ཅིག་ 
ཆུ་ཚོད་་་་་་་་་་་་་་་་་རང་ལུ་ འགྫོ་འདྲན་འཐབ་དགྫོཔ་ཡིྫོདཔ་ལས་ དབུ་འཛིན་གྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ འཆེམ་རྐྱེབ་མ་་་་་་་་་་་་་་་་་དང་ ཞབས་
ཁྲི་རྐྱེབ་མ་ཕེྫོ་་་་་་་་་་་་་་་མྫོ་་་་་་་་་་་་་་་་་སྙེན་ཆེ་སྐྲྫོག་མ་དང་བཅིས་ གཏང་གནང་ཡིྫོད་པར་ཞུ་བ་མཁྱན། ཞས་གནམ་ལྫོ་་་་་་་ ཟླ་་་་་་ 
ཚོས་་་་་་་་་་ ལུ་ 
          ཕུལ། 
 
 

        (་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་) 
           ལས་རམ་འགྫོ་དཔྫོན་གཙོ་འཛིན། 
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དཔ་བཀྫོད་ ༡༦ པ།  རྒྱལ་གཞུང་ཟླྫོས་གར་སྫོབ་སྫོང་སྤལ་ཁང་དབུ་འཛིན་ལུ་ ད་སྫོལ་ཞུ་ཡིག 
 
ཡིག་ཨེང་་་་་་་་་་་་་་་་་་           སྤྱི་ཚོས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལུ། 

 
སྫོབ་དབུ་འཛིན་མཆེྫོག་ལུ། 
རྒྱལ་གཞུང་ཟླྫོས་གར་སྫོབ་སྫོང་སྤལ་ཁང། 
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 

ར་དྫོན་ འཆེམ་དང་ཞབས་ཁྲིའ་ལས་རམ་སྐྫོར། 
 

ཞུ་དྫོན། ད་ན་ ད་རས་ ང་བཅིས་རའ་སྤྱི་ཚོགས་དང་པའ་ཚོགས་དུས་ ཐངས་་་་་་་་་་་གྫོལ་བའ་དགའ་སྫོན་འད་ སྤྱི་
ཚོས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ག་ཆུ་ཚོད་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལུ་ རྒྱལ་པྫོའ་མགྫོན་ཁང་ནང་ འགྫོ་འདྲན་འཐབ་ན་ཨེནམ་ལས་ ད་ནང་ མ་དབང་
མངའ་བདག་རན་པྫོ་ཆེ་མཆེྫོག་གས་དབུ་གཙོས་པའ་ སྐུ་མགྫོན་མང་རབས་ཅིག་ མགྫོན་ཞུ་ཕུལ་ཏ་ཡིྫོད།  
 
 ད་ག་དྫོན་ལུ་ འཆེམ་དང་ཞབས་ཁྲི་ འཁྲིབ་སྫོན་དང་དགྫོད་བྲིའ་སྫོ་སྫོན་གྱི་ དམགས་བསལ་དགའ་སྫོན་ལས་རམ་ཅིག་ 
ཆུ་ཚོད་་་་་་་་་་་་་་་་་རང་ལུ་འགྫོ་འདྲན་འཐབ་དགྫོཔ་ཡིྫོདཔ་ལས་ དབུ་འཛིན་གྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ འཆེམ་རྐྱེབ་མ་་་་་་་་་་་་་་་་་དང་ ཞབས་ཁྲི་
རྐྱེབ་མ་ཕེྫོ་་་་་་་་་་་་་་་མྫོ་་་་་་་་་་་་་་་་་སྙེན་ཆེ་སྐྲྫོག་མ་དང་བཅིས་ གཏང་གནང་ཡིྫོད་པར་ཞུ།  
 
 
 

      (་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་) 
   ལས་རམ་འགྫོ་དཔྫོན་གཙོ་འཛིན། 
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དཔ་བཀྫོད་ ༡༧ པ།  མ་སྫོབས་འགྫོ་དཔྫོན་ཅིག་ལུ་ སྔར་སྫོལ་ཞུ་ཡིག 
 
ཡིག་ཨེང་་་་་་་་་་་་་་་་་་           སྤྱི་ལྫོ་་་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་་་ཚོས་་་་་་་་་་་ལུ། 
 
༊ མཁྱན་ཡིངས་ཤེས་རག་ལྷན་ཁག་ག་མ་སྫོབས་གཙོ་འཛིན་འགྫོ་དཔྫོན་མཆེྫོག་ག་དྲུང་དུ། 

     ཞུ་དྫོན། ད་ན་་་་་་རྫོང་ཁག་་་་་་་་ 
སྫོབ་གྲྭ་ནང་ ཆེྫོས་ཚོན་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་སྫོན་མ་སྫོབ་དཔྫོན་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་འད་ སྫོབ་གྲྭ་འད་ནང་གནས་སྫོར་ལྷྫོད་ད་ ལྫོ་ངྫོ་་་
སྫོང་ནུག་ཟར་ཞུ་ན། ད་རས་མྫོ་ར་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་རྫོང་ཁག་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་མ་སྡེ་སྫོབ་གྲྭ་ནང་ ཆེྫོས་ཚོན་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ སྫོན་མ་སྫོབ་
དཔྫོན་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་དང་ གཅིག་ཁར་གཉན་རྐྱེབ་ས་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་ལས་ གཉན་ཐམ་བཏྫོགས་ཡིྫོད་པའ་ 
འདྲ་བཤུས་དང་བཅིས་སྫོབ་དཔྫོན་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་འད་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་རྫོང་ཁག་ནང་ གནས་སྫོར་འགྱིྫོ་དགྫོ་པའ་ཞུ་བ་ལྷྫོད་མ་
འད་  ཟུར་སྦྲགས་སྤྱིན་འབུལ་ཕུལ་དྫོ། ད་མ་ཚོད་ ད་རས་མྫོ་ལུ་ ཨེ་ལུ་ས་ན་ཡིང་ཡིྫོདཔ་ལས་ ག་ཅི་ག་ཐད་ལས་ཡིང་ བ་
སབས་མ་བད་བའ་དཀའ་ངལ་སྫོམ་ཡིྫོད་ལུགས་ ཡིང་བསར་སབ་ས་འྫོངམ་ལས་ རྫོང་ཁག་ནང་ལས་ཡིང་ མྫོ་ག་བད་སྡུག་ལུ་
བལྟ་ས་ གནས་སྫོར་འགྱིྫོ་ཆེྫོག་པའ་ རྒྱབ་སྫོན་ངྫོ་སྫོར་ཞུཝ་ཨེན། ད་ལུ་ ལྷན་ཁག་ནང་ལས་ཡིང་ དམགས་བསལ་གྱི་སད་སྡུག་
ལུ་གཟགས་ཏ་ གནས་སྫོར་གྱི་གནང་བ་གནང་ས་ བཀའ་དྲན་བསང་དགྫོ་པར་ཞུ་ན་དང་གཅིག་ཁར་ དུས་ཅི་ག་ སྫོབ་དཔྫོན་
གསརཔ་ཚུ་བགྫོ་བཀྲིམ་གནངམ་ད་ ཆེྫོས་ཚོན་་་་་་་སྫོན་མའི་སྫོབ་དཔྫོན་ཅིག་ མྫོ་ག་ཚོབ་ལུ་གནང་ཐབས་ཡིྫོད་པར་ཞུ་བ་མཁྱན།  
ཞས་གནམ་ལྫོ་་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་ཚོས་་་་་་ལུ་གུས་པས་        
                  ཕུལ། 
 
 

                (་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་) 
             རྫོང་ཁག་ཤེས་རག་འགྫོ་དཔྫོན། 
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དཔ་བཀྫོད་ ༡༨ པ།  མ་སྫོབས་འགྫོ་དཔྫོན་ཅིག་ལུ་ ད་སྫོལ་ཞུ་ཡིག 
 
ཡིག་ཨེང་་་་་་་་་་་་་་་་་་           སྤྱི་ཚོས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལུ། 
 
མ་སྫོབས་གཙོ་འཛིན་འགྫོ་དཔྫོན་ལུ། 
ཤེས་རག་ལྷན་ཁག 
ཐམ་ཕུག 

ར་དྫོན་ སྫོབ་དཔྫོན་གནས་སྫོར་སྐྫོར། 
 
ཞུ་དྫོན་ ད་ན་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་རྫོང་ཁག་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་སྫོབ་གྲྭ་ནང་ཆེྫོས་ཚོན་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་སྫོན་མ་སྫོབ་དཔྫོན་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་

འད་ སྫོབ་གྲྭ་འད་ནང་གནས་སྫོར་ལྷྫོད་ད་ ལྫོ་ངྫོ་་་་་་་་་་་་་་་ སྫོང་ནུག་ཟར་ཞུ་ན། ད་རས་མྫོ་ར་་་་་་་་་་་་་་་་རྫོང་ཁག་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་མ་
སྡེ་སྫོབ་གྲྭ་ནང་ ཆེྫོས་ཚོན་་་་་་་་་་་་་་་་་ སྫོན་མ་སྫོབ་དཔྫོན་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་དང་ གཅིག་ཁར་གཉན་རྐྱེབ་ས་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཁྲིམས་ཀྱི་
འདུན་ས་ལས་ གཉན་ཐམ་བཏྫོགས་ཡིྫོད་པའ་ འདྲ་བཤུས་དང་བཅིས་སྫོབ་དཔྫོན་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་འད་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་རྫོང་ཁག་ནང་ 
གནས་སྫོར་འགྱིྫོ་དགྫོ་པའ་ཞུ་བ་ལྷྫོད་མ་འད་  ཟུར་སྦྲགས་སྤྱིན་འབུལ་ཕུལ་དྫོ། ད་མ་ཚོད་ ད་རས་མྫོ་ལུ་ ཨེ་ལུ་ས་ན་ཡིང་
ཡིྫོདཔ་ལས་ ག་ཅི་ག་ཐད་ལས་ཡིང་ བ་སབས་མ་བད་བའ་དཀའ་ངལ་སྫོམ་ཡིྫོད་ལུགས་ ཡིང་བསར་སབ་ས་འྫོངམ་ལས་ རྫོང་
ཁག་ནང་ལས་ཡིང་ མྫོ་ག་བད་སྡུག་ལུ་བལྟ་ས་ གནས་སྫོར་འགྱིྫོ་ཆེྫོག་པའ་ རྒྱབ་སྫོན་ངྫོ་སྫོར་ཞུཝ་ཨེན། ད་ལུ་ ལྷན་ཁག་ནང་
ལས་ཡིང་ དམགས་བསལ་གྱི་སད་སྡུག་ལུ་གཟགས་ཏ་ གནས་སྫོར་གྱི་གནང་བ་གནང་ས་ བཀའ་དྲན་བསང་དགྫོ་པར་ཞུ་ན་དང་
གཅིག་ཁར་ དུས་ཅི་ག་ སྫོབ་དཔྫོན་གསརཔ་ཚུ་བགྫོ་བཀྲིམ་གནངམ་ད་ ཆེྫོས་ཚོན་་་་་་་་་སྫོན་མ་སྫོབ་དཔྫོན་ཅིག་ མྫོ་ག་ཚོབ་ལུ་
གནང་ཐབས་ཡིྫོད་པར་ཞུ།  

 
 

 
            (་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་) 
         རྫོང་ཁག་ཤེས་རག་འགྫོ་དཔྫོན། 
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དཔ་བཀྫོད་ ༡༩ པ།  རྫོང་བདག་གཉས་སྐལ་མ་ཅིག་ལུ་ སྔར་སྫོལ་ཞུ་ཡིག 
 
ཡིག་ཨེང་་་་་་་་་་་་་་་་་་           སྤྱི་ལྫོ་་་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་་་ཚོས་་་་་་་་་་་ལུ། 
 
༊ མཁྱན་གཟགས་མཚུངས་མད་དམ་པ་དྲགྫོས་བ་དཀར་རྫོང་བདག་མཆེྫོག་ག་དྲུང་དུ། 
 

        ཞུ་གསྫོལ། ད་ན་ བུམ་ཐང་སྡེ་བཞ་ལུ་ 
སྔྫོན་གྱི་དུས་ལུ་ འབྲུ་སའ་རགས་ལས་ བྱཱ་འཚོ་སྫོལ་མད་རུང་ བར་སྐབས་ཅིག་ལས་ འབྲུག་གཞུང་བཀའ་དྲན་ཆེ་ས་ ལྫོ་ངྫོ་དག་
པ་ཅིག་ག་ཧེ་མ་ལས་ བ་དཀར་དང་སང་ག་གཡུས་སྫོ་གཉས་ལུ་ བྱཱ་ལགས་ཤེྫོམ་ས་འཚོ་ཚུགས་པའ་ རད་སྫོན་བཀྲིམ་སྤལ་
མཛིད་གནང་མ་ད་གས་ གཡུས་སྫོ་ད་གཉས་ནང་ འཚོ་བའ་གནས་སངས་ རྫོང་ཁག་གཞན་གྱི་མ་སར་དང་ འདྲ་མཉམ་ལུ་ལྷྫོད་
ཚུགས་པའ་དཔའ་ཉམས་སྫོམ་བྱུང་ས་འདུག། ཨེན་རུང་ ང་བཅིས་ཆུ་སད་རྒེད་འྫོག་ནང་ ས་ཆེ་གསར་གྱི་གཞྫོངཔ་བཟུམ་དང་ 
ཞང་ཆུ་ལྷའ་བདུད་ར་དལ་འབབ་བཟུམ་ཡིྫོད་རུང་ བྱཱ་འཚོ་ཐབས་འབད་མ་ཚུགས་པར་ ང་བཅིས་ཆུ་སད་རྒེད་འྫོག་ག་ མ་སར་ཚུ་
སམས་ཕེམ་བྱུང་ས་ཡིྫོདཔ་ལས་ དྲག་ཤེྫོས་མཆེྫོག་ག་ཐུགས་དང་ལྡནམ་ཅིག་ཡིྫོདན་ དའི་ཐབས་དང་གནས་སྐབས་གང་དྲག་བཏྫོན་
ཏ་ བཀའ་དྲན་བསང་གནང་ཞུ་བ་མཁྱྱཻེན་མཁྱན། ཞས་གནམ་ལྫོ་་་་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་་ཚོས་་་་་་་་་་་ལུ་  
                                                   གུས་པས་       
                  ཕུལ། 
 

 
 

(་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་) 
 ཆུ་སད་རྒེཔྫོ། 
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དཔ་བཀྫོད་ ༢༠ པ།  རྫོང་བདག་གཉས་སྐལམ་ཅིག་ལུ་ ད་སྫོལ་ཞུ་ཡིག 
 
ཡིག་ཨེང་་་་་་་་་་་་་་་་་་           སྤྱི་ཚོས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལུ། 
 
དྲགྫོསརྫོང་བདག་མཆེྫོག་ལུ། 
རྫོང་ཁག་བདག་སྫོང་། 
བུམ་ཐང་། 

ར་དྫོན་ བྱཱ་ཞང་གཅིད་དགྫོ་པའ་སྐྫོར། 
 

ཞུ་དྫོན་ ད་ན་ བུམ་ཐང་སྡེ་བཞ་ལུ་སྔྫོན་གྱི་དུས་ལུ་ འབྲུ་སའ་རགས་ལས་ བྱཱ་འཚོ་སྫོལ་མད་རུང་ བར་སྐབས་ཅིག་
ལས་ འབྲུག་གཞུང་བཀའ་དྲན་ཆེ་ས་ ལྫོ་ངྫོ་དག་པ་ཅིག་ག་ཧེ་མ་ལས་ བ་དཀར་དང་སང་ག་གཡུས་སྫོ་གཉས་ལུ་ བྱཱ་ལགས་ཤེྫོམ་
ས་འཚོ་ཚུགས་པའ་ བྱཱ་སྫོན་བཀྲིམ་སྤལ་མཛིད་གནང་མ་ད་གས་ གཡུས་སྫོ་ད་གཉས་ནང་ འཚོ་བའ་གནས་སངས་ རྫོང་ཁག་
གཞན་གྱི་མ་སར་དང་ འདྲ་མཉམ་ལུ་ལྷྫོད་ཚུགས་པའ་ དཔའ་ཉམས་སྫོམ་བྱུང་ས་འདུག། ཨེན་རུང་ ང་བཅིས་ཆུ་སད་རྒེད་འྫོག་
ནང་ ས་ཆེ་གསར་གྱི་གཞྫོངཔ་བཟུམ་དང་ ཞང་ཆུ་ལྷའ་བདུད་ར་དལ་འབབ་བཟུམ་ཡིྫོད་རུང་ བྱཱ་འཚོ་ཐབས་འབད་མ་ཚུགས་པར་ 
ང་བཅིས་ཆུ་སད་རྒེད་འྫོག་ག་ མ་སར་ཚུ་སམས་ཕེམ་བྱུང་ས་ཡིྫོདཔ་ལས་ དྲག་ཤེྫོས་མཆེྫོག་ག་ཐུགས་དང་ལྡནམ་ཅིག་ཡིྫོདན་ དའི་
ཐབས་དང་གནས་སྐབས་གང་དྲག་བཏྫོན་ཏ་ བཀའ་དྲན་བསང་གནང་ཞུ།  

 
 

 
(་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་) 
  ཆུ་སད་རྒེཔྫོ། 
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དཔ་བཀྫོད་ ༢༡ པ།  ས་ཁྲིམ་མདྫོ་ཆེན་ལུ་ སྔར་སྫོལ་ཞུ་ཡིག 
 
ཡིག་ཨེང་་་་་་་་་་་་་་་་་་           སྤྱི་ལྫོ་་་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་་་ཚོས་་་་་་་་་་་ལུ། 
 
༊ མཁྱན་ཡིངས་དམ་པ་རྒྱལ་ཡིྫོངས་ས་ཆེ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ས་ཁྲིམ་མདྫོ་ཆེན་མཆེྫོག་ག་དྲུང་དུ། 
 

ཞུ་དྫོན། ད་ན་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
རྫོང་ཁག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་རྒེད་འྫོག་་་་་་་་་་་་་་་་་ལུ་ དུས་ཅི་གནམ་ལྫོ་ ༢༠༡༠ གྱི་ལྫོ་ལུ་ རབྫོ་ངྫོ་གངས་ ༡༠ གྱི་ས་ཆེ་ཚུ་ སྐལ་བ་བགྫོ་
བཤེའ་ས་བན་བནམ་དང་ ཉྫོ་བཙོང་འཐབ་འཐབཔ་ཚུ་ག་ ཐྫོ་ཡིག་ཟུར་སྦྲགས་ཕུལ་ཡིྫོད། ས་ཆེ་འད་ཚུ་ རྫོང་ཁག་ལས་ས་འཇིལ་
པ་བཏང་ས་ ཁྲིམ་དང་འཁྲིལ་ཏ་ཞབ་ཞབ་ས་ འཇིལ་ཡིྫོདཔ་མ་ཚོད་ རྫོང་ཁག་ག་ཁ་ཐུག་ལས་ ཚུལ་མཐུན་གྱི་བདན་སྫོར་བཀྫོད་
ད་ཕུལ་ཡིྫོད། ས་ཆེའ་ཇིྫོ་བདག་ཚུ་གས་ ལག་ཁྲིམ་དགྫོཔ་ས་ ཡིང་བསར་གྱི་ཞུ་བ་ རྫོང་ཁག་བདག་སྫོང་ལྟ་བ་ནང་ལྷྫོད་ད་ཡིྫོདཔ་
ལས་ རྒྱལ་ཡིྫོངས་ས་ཆེ་ལྷན་ཚོགས་ལས་ གཞུང་ག་ཕྱག་བཞག་ཁྲིམ་ནང་བཀྫོད་གནང་ཞནམ་ལས་ ར་བྫོ་སྫོ་སྫོར་སྫོད་ནའི་ལག་
ཁྲིམ་བཟྫོ་ས་ གང་མགྱིྫོགས་གནང་ཐབས་ཅིག་ མཛིད་གནང་ཡིྫོད་པར་ཞུ་བ་མཁྱྱཻེན་ མཁྱན།   ཞས་གནམ་ལྫོ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་
ཟླ་་་་་་་་་་་་་ ཚོས་་་་་་་་ལ་ 
              གུས་པས་ 

              ཕུལ། 
 

 
 
          (་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་) 
              རྫོང་བདག 
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དཔ་བཀྫོད་ ༢༢ པ། ས་ཁྲིམ་མདྫོ་ཆེན་ལུ་ ད་སྫོལ་ཞུ་ཡིག 
 
ཡིག་ཨེང་་་་་་་་་་་་་་་་་་                              སྤྱི་ཚོས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལུ།  
 
མདྫོ་ཆེན་མཆེྫོག་ལུ། 
རྒྱལ་ཡིྫོངས་ས་ཆེ་ལྷན་ཚོགས། 
ཐམ་ཕུག 

ར་དྫོན་ ལག་ཁྲིམ་ཞུ་དགྫོ་པའ་སྐྫོར། 
 
ཞུ་དྫོན། ད་ན་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་རྫོང་ཁག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་རྒེད་འྫོག་་་་་་་་་་་་་་་ལུ་ དུས་ཅི་གནམ་ལྫོ་ ༢༠༡༠ གྱི་ལྫོ་ལུ་ ར་བྫོ་ངྫོ་

གངས་ ༡༠ གྱི་ས་ཆེ་ཚུ་ སྐལ་བ་བགྫོ་བཤེའ་ས་བན་བནམ་དང་ ཉྫོ་བཙོང་འཐབ་འཐབཔ་ཚུ་ག་ ཐྫོ་ཡིག་ཟུར་སྦྲགས་ཕུལ་ཡིྫོད། 
ས་ཆེ་འད་ཚུ་ རྫོང་ཁག་ལས་ས་འཇིལ་པ་བཏང་ས་ ཁྲིམ་དང་འཁྲིལ་ཏ་ཞབ་ཞབ་ས་འཇིལ་ཡིྫོདཔ་མ་ཚོད་ རྫོང་ཁག་ག་ཁ་ཐུག་
ལས་ ཚུལ་མཐུན་གྱི་བདན་སྫོར་བཀྫོད་ད་ཕུལ་ཡིྫོད་མ་ཚུ་ ས་ཆེའ་ཇིྫོ་བདག་ཚུ་གས་ ལག་ཁྲིམ་དགྫོཔ་ས་ ཡིང་བསར་གྱི་ཞུ་བ་ 
རྫོང་ཁག་བདག་སྫོང་ལྟ་བ་ནང་ལྷྫོད་ད་ཡིྫོདཔ་ལས་ རྒྱལ་ཡིྫོངས་ས་ཆེ་ལྷན་ཚོགས་ལས་ གཞུང་ག་ཕྱག་བཞག་ཁྲིམ་ནང་བཀྫོད་
གནང་ཞནམ་ལས་ ར་བྫོ་སྫོ་སྫོར་སྫོད་ནའི་ལག་ཁྲིམ་བཟྫོ་ས་ གང་མགྱིྫོགས་གནང་ཐབས་ཅིག་ མཛིད་གནང་ཡིྫོད་པར་ཞུ།  
 
 

 
           (་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་) 
             རྫོང་བདག 
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དཔ་བཀྫོད་ ༢༣ པ།  སྫོབ་གྲྭའ་དབུ་འཛིན་ཅིག་ལུ་ སྔར་སྫོལ་ཞུ་ཡིག 
 
ཡིག་ཨེང་་་་་་་་་་་་་་་་་་           སྤྱི་ལྫོ་་་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་་་ཚོས་་་་་་་་་་་ལུ། 

 
༊    ཤེས་བར་གཟགས་པའ་སྤྱིན་ཡིངས་སྫོབ་དབུ་འཛིན་མཆེྫོག་ག་དྲུང་དུ། 
         གུས་་་་་་་་་་་་་་་་་སྫོབ་གྲྭའ་ལས་རམ་འགན་འཛིན་པ་ 
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ནས་ཞུ་དྫོན། ད་ན་ དུས་ཅི་ག་ རྒྱལ་ཡིྫོངས་ཨེ་ལུའ་ཉནམ་དང་བསྟུན་ སྤྱི་ཚོས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལུ་་་་་་་་་་་་་་་སྫོབ་
གྲྭ་དང་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་སྫོབ་གྲྭ་གཉས་ཀྱི་བར་ན་ རྫོང་ཁའ་རག་རལ་འགན་བསྡུར་ཅིག་ འགྫོ་འདྲན་འཐབ་པ་ཅིན་ གང་འཚོམས་ཀྱི་
གྫོས་བསྟུན་ཞུཝ་ཨེན། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་སྫོབ་གྲྭ་ལུ་ བ་སབས་མ་བདེཝ་མད་པ་ཅིན་ རག་རལ་འགན་བསྡུར་གྱི་བརྗེྫོད་དྫོན་འད་
ཡིང་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་བཞག་ན་ག་གྫོས་འཆེར་དང་གཅིག་ཁར་ འགན་བསྡུར་འབད་མ་ བུ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་བུམྫོ་་་་་་་་་་་་་་་་་ལུ་ སང་བ་
འབད་བཅུག་ན་ཅིག་དང་ ད་ལུགས་ཀྱི་གསུང་ལན་ཅིག་ཡིང་གནང་ས་ བཀྲིན་བསང་གནང་ཞུ་བ་མཁྱན། ཞས་གནམ་ལྫོ་་་་་་་་་་་
ཟླ་་་་་་་་་་་་་ཚོས་་་་་་་་་་་་་་ལུ་གྫོང་མང་པས་གུས་པས་ 
                 ཕུལ། 
 
 

    (་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་) 
      རྫོང་སྫོབ། 
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དཔ་བཀྫོད་ ༢༤ པ།  སྫོབ་གྲྭའ་དབུ་འཛིན་ཅིག་ལུ་ ད་སྫོལ་ཞུ་ཡིག 
 
ཡིག་ཨེང་་་་་་་་་་་་་་་་་་           སྤྱི་ཚོས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལུ། 
སྫོབ་དབུ་འཛིན་མཆེྫོག་ལུ། 
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 

ར་དྫོན་ རག་རལ་འགན་བསྡུར་སྐྫོར། 
 

་་་་་་་་་་་་་་་་སྫོབ་གྲྭའ་ལས་རམ་འགན་འཛིན་པ་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ནས་ཞུ་དྫོན། ད་ན་ དུས་ཅི་ག་ རྒྱལ་ཡིྫོངས་ཨེ་ལྫོའ་
ཉནམ་དང་བསྟུན་ སྤྱི་ཚོས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལུ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་སྫོབ་གྲྭ་དང་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་སྫོབ་གྲྭ་གཉས་ཀྱི་བར་ན་ རྫོང་ཁའ་རག་
རལ་འགན་བསྡུར་ཅིག་ འགྫོ་འདྲན་འཐབ་པ་ཅིན་ གང་འཚོམས་ཀྱི་གྫོས་བསྟུན་ཞུཝ་ཨེན། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་སྫོབ་གྲྭ་ལུ་ བ་
སབས་མ་བདེཝ་མད་པ་ཅིན་ རག་རལ་འགན་བསྡུར་གྱི་བརྗེྫོད་དྫོན་འད་ཡིང་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་བཞག་ན་ག་གྫོས་འཆེར་དང་གཅིག་
ཁར་ འགན་བསྡུར་འབད་མ་ བུ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་བུམྫོ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལུ་ སང་བ་འབད་བཅུག་ན་ཅིག་དང་ ད་ལུགས་ཀྱི་གསུང་ལན་ཅིག་
ཡིང་གནང་ས་ བཀྲིན་བསང་གནང་ཞུ།  

 
 
 

    (་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་) 
      རྫོང་སྫོབ།  
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དཔ་བཀྫོད་ ༢༥ པ།  རྒེད་འྫོག་མ་སྡེའི་འགྫོ་ཁྲིདཔ་ཅིག་ལུ་ སྔར་སྫོལ་ཞུ་ཡིག 
 
ཡིག་ཨེང་་་་་་་་་་་་་་་་་་           སྤྱི་ལྫོ་་་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་་་ཚོས་་་་་་་་་་་ལུ། 
 
༊ མཁྱན་ལྡན་ཡིངས་པ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ག་མ་སྡེའི་འགྫོ་ཁྲིདཔ་རྒེཔྫོ་མཆེྫོག་ལུ། 

    ཞུ་དྫོན། ད་ན་ སྫོབ་གྲྭ་འད་ནང་ལུ་ འཐུང་ 
ཆུའ་ཆུ་དུང་ཚུ་མདཔ་ཐལ་ཏ་ སྫོབ་གྲྭ་ནང་འཐུང་ཆུ་མད་པར་ ཟླཝ་གཅིག་ཡིང་ལྷག་སྫོངཔ་ལས་བརྟན་ སྫོབ་དཔྫོན་དང་ སྫོབ་
ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ དཀའ་ངལ་སྫོམ་ར་བྱུང་ས་ཡིྫོད། ད་ཚུན་འཐུང་ཆུ་འད་ སྫོབ་གྲྭའ་མཐའ་མར་ཡིྫོད་མ་ རྫོང་ཆུ་ལས་དབྫོགཔ་ཨེན་
རུང་། གནམ་བྱཱར་ ཆེར་ཆུ་འབྫོལ་བའ་དུས་ཚོད་ལུ་ རྫོང་ཆུ་ད་ལས་དབྫོག་ན་འད་ ཉན་ཁ་ཅིན་ཅིག་ལུ་གྱུར་ཡིྫོདཔ་མ་ཚོད་ ཆུ་ལས་
བརྟན་པའ་ནད་གཞ་ཚུ་ཡིང་ འཐྫོབ་ན་ཨེན་མས། གནད་དྫོན་ད་ཚུ་ལུ་དགྫོངས་ཏ་ རྒེཔྫོ་མཆེྫོག་གས་ དཀའ་ངལ་འད་འཕྲིལ་
མགྱིྫོགས་ར་ སལ་ཐབས་མཛིད་ད་ བཀའ་དྲན་བསང་གནང་ཞུ། ཞས་གནམ་ལྫོ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཚོས་་་་་་་་་་་་་་ལུ་ 

  ཕུལ། 
 
 

 
 (་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་) 

                སྫོབ་དཔྫོན་གྫོངམ། 
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དཔ་བཀྫོད་ ༢༦ པ།  རྒེད་འྫོག་མ་སྡེའི་འགྫོ་ཁྲིདཔ་ཅིག་ལུ་ ད་སྫོལ་ཞུ་ཡིག 
 
ཡིག་ཨེང་་་་་་་་་་་་་་་་་་              སྤྱི་ཚོས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལུ། 
 
་་་་་་་་་་་་་་་་་རྒེཔྫོ་མཆེྫོག་ལུ། 
་་་་་་་་་་་་་་་་་་མ་སྡེའི་འགྫོ་ཁྲིདཔ། 
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 

ར་དྫོན་ འཐུང་ཆུའ་དཀའ་ངལ་སལ་དགྫོ་པའ་སྐྫོར། 
 

ཞུ་དྫོན། ད་ན་ སྫོབ་གྲྭ་འད་ནང་ལུ་ འཐུང་ཆུའ་ཆུ་དུང་ཚུ་མདཔ་ཐལ་ཏ་ སྫོབ་གྲྭ་ནང་འཐུང་ཆུ་མད་པར་ ཟླཝ་གཅིག་
ཡིང་ལྷག་སྫོངཔ་ལས་བརྟན་ སྫོབ་དཔྫོན་དང་ སྫོབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ དཀའ་ངལ་སྫོམ་ར་བྱུང་ས་ཡིྫོད། ད་ཚུན་འཐུང་ཆུ་འད་ སྫོབ་གྲྭའ་
མཐའ་མར་ཡིྫོད་མ་ རྫོང་ཆུ་ལས་དབྫོགཔ་ཨེན་རུང་། གནམ་བྱཱར་ ཆེར་ཆུ་འབྫོལ་བའ་དུས་ཚོད་ལུ་ རྫོང་ཆུ་ད་ལས་དབྫོག་ན་འད་ 
ཉན་ཁ་ཅིན་ཅིག་ལུ་གྱུར་ཡིྫོདཔ་མ་ཚོད་ ཆུ་ལས་བརྟན་པའ་ནད་གཞ་ཚུ་ཡིང་ འཐྫོབ་ན་ཨེན་མས། གནད་དྫོན་ད་ཚུ་ལུ་དགྫོངས་ཏ་ 
རྒེཔྫོ་མཆེྫོག་གས་ དཀའ་ངལ་འད་འཕྲིལ་མགྱིྫོགས་ར་ སལ་ཐབས་མཛིད་ད་ བཀའ་དྲན་བསང་གནང་ཞུ།  

 
 

 
(་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་) 

             སྫོབ་དཔྫོན་གྫོངམ། 
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དཔ་བཀྫོད་ ༢༧ པ།  རྫོང་བདག་ཅིག་ལུ་ སྔར་སྫོལ་ཞུ་ཡིག 
 
ཡིག་ཨེང་་་་་་་་་་་་་་་་་་          སྤྱི་ལྫོ་་་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་་་ཚོས་་་་་་་་་་་ལུ། 
 
༊ མཁྱན་མངའ་མཚུངས་མད་དམ་པ་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་རྫོང་བདག་མཆེྫོག་ག་དྲུང་དུ། 
 
            གུས་པས་ཞུ་གསྫོལ། ད་ན་ ལུང་ནག་ནང་ལུ་ 
གྫོག་མ་མད་པའ་དཀའ་ངལ་ཡིྫོདཔ་ ག་ར་གས་མཁྱན་གསལ་ཆེ་བ་བཞན་དུ་ སྫོབ་གྲྭ་ཆུང་བའ་སྫོབ་ཁྱམ་ནང་སྡེྫོད་མའི་སྫོབ་ཕྲུག་
ཚུ་ ཕྱ་རུ་ཤེས་ཡིྫོན་སང་བརྫོན་འབད་མ་ཚུགས་པར་ སྫོབ་ཕྲུག་ཚུ་ག་རྒྱུད་ལུ་ འབྲུག་རྒྱལ་ཡིྫོངས་ཀྱི་ སྫོབ་ཕྲུག་གཞན་དང་ ཤེྫོ་
མཚུངས་ཀྱི་ ཤེས་ཡིྫོན་སྤུས་ཚོད་ཅིན་ འཐྫོབ་མ་ཚུགས་པའ་དཀའ་ངལ་སྫོམ་ཐྫོབ་ས་ཡིྫོད། རྫོང་བདག་མཆེྫོག་གས་ དཀའ་ངལ་
སལ་ཐབས་ལུ་ ཐུགས་བརས་གཟགས་ཏ་ ཉ་དྲྫོད་ཀྱི་གྫོག་མ་ཅིག་ག་ད་འབད་རུང་ འཕྲིལ་མགྱིྫོགས་ར་ གསར་བཙུགས་གནང་
ཐབས་མཛིད་ད་ བཀྲིན་བསང་བར་ཞུ་བ་མཁྱྱཻེན་མཁྱན། ཞས་གནམ་ལྫོ་ ་་་་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་ཚོས་་་་་་་་ལུ་ 
            གུས་པས་ 
                  ཕུལ། 

 
 
 
     (་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་) 
         དབུ་འཛིན། 
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དཔ་བཀྫོད་ ༢༨ པ།  རྫོང་བདག་ཅིག་ལུ་ ད་སྫོལ་ཞུ་ཡིག 
 
ཡིག་ཨེང་་་་་་་་་་་་་་་་་་           སྤྱི་ཚོས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལུ། 
 
རྫོང་བདག་མཆེྫོག་ལུ། 
རྫོང་ཁག་བདག་སྫོང་། 
མགར་ས་རྫོང་ཁག 

ར་དྫོན་ གྫོག་མའི་མཐུན་རྐྱེན་གནང་དགྫོཔ། 
 
ཞུ་དྫོན་ ད་ན་ ལུང་ནག་ནང་ལུ་ གྫོག་མ་མད་པའ་དཀའ་ངལ་ཡིྫོདཔ་ ག་ར་གས་མཁྱན་གསལ་ཆེ་བ་བཞན་དུ་ སྫོབ་

གྲྭ་ཆུང་བའ་སྫོབ་ཁྱམ་ནང་སྡེྫོད་མའི་སྫོབ་ཕྲུག་ཚུ་ ཕྱ་རུ་ཤེས་ཡིྫོན་སང་བརྫོན་འབད་མ་ཚུགས་པར་ སྫོབ་ཕྲུག་ཚུ་ག་རྒྱུད་ལུ་ 
འབྲུག་རྒྱལ་ཡིྫོངས་ཀྱི་ སྫོབ་ཕྲུག་གཞན་དང་ ཤེྫོ་མཚུངས་ཀྱི་ཤེས་ཡིྫོན་སྤུས་ཚོད་ཅིན་ འཐྫོབ་མ་ཚུགས་པའ་དཀའ་ངལ་སྫོམ་ཐྫོབ་
ས་ཡིྫོད། རྫོང་བདག་མཆེྫོག་གས་ དཀའ་ངལ་སལ་ཐབས་ལུ་ ཐུགས་བརས་གཟགས་ཏ་ ཉ་དྲྫོད་ཀྱི་གྫོག་མ་ཅིག་ག་ད་འབད་རུང་ 
འཕྲིལ་མགྱིྫོགས་རང་ གསར་བཙུགས་གནང་ཐབས་མཛིད་ད་ བཀྲིན་བསང་བར་ཞུ།  
 
 

 
     (་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་) 
         དབུ་འཛིན། 
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དཔ་བཀྫོད་ ༢9 པ།  ཅི་ཆེས་དགྫོས་མཁྫོའ་ ཞུ་ཡིག་བཀྫོད་ཤེྫོག།  
གྫོ་དྫོན། 
ཡིག་ཚོང་ནང་ལས་གཞུང་དྫོན་ལུ་ ཅི་ཆེས་ཞུ་དགྫོཔ་ད་ དབང་ཚོད་ཅིན་གྱི་འགྫོ་དཔྫོན་ལུ་ཕུལ་ན་ག་འབྲི་ཤེྫོག་ལུ་སབཔ་ཨེན། 
 
ཡིག་ཚོང་ག་མང་།                                     
ཅི་ཆེས་དགྫོས་མཁྫོའ་ཞུ་ཡིག་འབྲི་ཤེྫོག 
གནད་དྫོན། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་                             ཨེང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
               ཚོས་གངས་་་་་་་་་་་་་་ 

དགྫོས་མཁྫོ་བཀྫོད་ཐྫོ། སྫོད་ཐྫོ་ཁ་གསལ། 
ཨེང་། ཅི་ཆེས་ཀྱི་མང་དང་བཤེད་པ། ཚོན་པ། གངས། ལཱ་ག་མང་། སྫོད་པའ་གྱིངས་ཁ། ཅི་དངྫོས་ངྫོས་འཛིན་ཤེྫོག་བང་། ཇི་ཨེའ་ཨེན། ཨེང་། སྫོད་ཚོས། དྲན་གསྫོ། 

 

          
 
ངྫོས་ལན་གྲུབ་ཚོརཝ་ད་ ང་བཅིས་རའ་ལས་སྡེའི་ནང་འཁྫོད་ སྙེྫོམས་སྒྲིག་ག་དྫོན་ལུ་ སྔྫོན་བན་རས་ཐྫོའ་ཟན་བྲིས་སྫོན་གནང་། 
ཅི་དངྫོས་ཚུ་ཡིག་ཚོང་ག་དྫོན་ལུ་དགྫོཔ་ཨེན།   
 
       མང་རྟགས། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
       མང་དང་གྫོ་གནས།་་་་་་་་་་་་་་་་ 
དགྫོས་མཁྫོའ་ཞུ་བ་ལུ་གནང་བ་སྫོད་ཡིྫོད། 
མང་རྟགས། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་  
ཚོས་གངས། ་་་་་་་་་་་་་་་     མང་དང་གྫོ་གནས། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་   
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ཇ༽ གཞུང་འབྲེལ་སྒེར་དྫོན་ཡིག་རིགས། 

 

 ཀ ངྫོ་སྫོད། 
གཞུང་གཡིྫོགཔ་ཅིག་གས་ གཞུང་དྫོན་དང་འབྲིལ་བའ་ ཁྫོ་རའ་སར་དྫོན་ལུ་ ཡིག་འགྲུལ་འབད་མ་ལུ་
སབཔ་ཨེན།  

 ཁ དབ་བ།  
༡ ངལ་གསྫོའ་ཞུ་ཡིག  
༢ གསལ་བཤེད་ཞུ་ཡིག  
༣ གནས་སྫོར་ཞུ་ཡིག   
༤ སྔྫོན་བན་ཞུ་ཡིག 
༥ མཐུན་རྐྱེན་གནང་དགྫོ་པའ་ཞུ་ཡིག 

 
 ག སྒྲིག་བཀྫོད་དང་མཚོན་ཉད།  

གཞུང་འབྲིལ་སར་དྫོན་ཞུ་ཡིག་འད་ ཁྫོང་རའ་སར་དྫོན་ལུ་འབྲིིཝ་ཨེན་རུང་ ཞུ་ཡིག་འབྲི་མ་ཁྫོ་ར་/མྫོ་ར་ 
གཞུང་ག་ལཱ་འགན་ཡིྫོད་མ་ཅིག་ཨེནམ་ལས་ ད་བཟུམ་མའ་ཡིག་རགས་ལུ་ གཞུང་དྫོན་དང་འབྲིལ་བའ་
སར་དྫོན་གྱི་ ཡིག་རགས་ཟར་སབཔ་ཨེན། ད་ཚུ་ ཡིག་ཚོང་ག་འབྲི་ཤེྫོག་གུ་ བྲི་མ་ཆེྫོག་པའ་ཁར་ ཡིག་
སྫོད་དང་ཡིག་ཨེང་ཚུ་ཡིང་ སྫོ་སྫོར་བཞག་དགྫོཔ་ཨེནམ་ལས་ ཡིག་ཚོང་ག་ཡིག་སྫོད་ཀྱི་ རྟགས་གངས་ཚུ་
བཀྫོད་མ་ཆེྫོག  

 
ཨེན་རུང་ ཞུ་ཡིག་ཕུལ་མ་འད་ ད་ལྟྫོ་ལཱ་འགན་ནང་ཡིྫོདཔ་ལས་རྟན་ གཞུང་དང་འབྲིལ་བ་ཡིྫོད་ན་འད་གས་ 
ཡིག་རགས་ཚུ་གུ་ ཁྫོ་རའ་མང་གནས་དང་གཅིག་ཁར་ ལཱ་འགན་གྱི་གྫོ་གནས་ཚུ་བཀྫོད་ཆེྫོགཔ་ཨེན། 
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གཞན་ གཞུང་དྫོན་དང་འབྲིལ་བའ་ སར་དྫོན་ཡིག་རགས་ཀྱི་ སྒྲིག་བཀྫོད་དང་མཚོན་ཉད་འད་ གཞུང་
འབྲིལ་ཞུ་ཡིག་དང་ཅིྫོག་འཐད་རུང་ ཡིག་ཚོང་ག་ལས་རྟགས་དང་ཕྱག་ཐམ་ཚུ་ རྐྱེབ་མ་ཆེྫོག 

 
 

དྲན་གསྫོ། 
༡ ད་བཟུམ་མའ་གཞུང་འབྲིལ་སར་དྫོན་ཞུ་ཡིག་འད་ གུས་ཞབས་ཐྫོབ་ལམ་གཉས་པའ་དང་པ་མན་

ཆེད་ཀྱིས་ ལག་ལན་འཐབ་སྫོལ་ཡིྫོདཔ་ཨེན། 
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དཔ་བཀྫོད་ ༡ པ།  སྔར་སྫོལ་ལམ་ལུགས་ ངལ་གསྫོའ་ཞུ་ཡིག 
 
ཡིག་ཨེང་ རྫོང་གྫོང/གཞུང་སར/༠༡/༢༠༡༠/        སྤྱི་ལྫོ་་་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་་་ཚོས་་་་་་་་་་་ལུ། 
 
༊ བཀྲིས་སང་ཁྲིམས་སྲུང་འགག་སྡེའི་འགུཔ་བདག་མཆེྫོག་ག་དྲུང་དུ། 
            ཞུ་གསྫོལ། ད་ན་ ད་རས་ གུས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཆུབ་ཨེང་་་
་་་་་་་་་་་་ཅིན་མ་ང་རང་ ཁྲིམས་སྲུང་འགག་སྡེ་ལྟ་བའ་ སྫོང་བརར་འགྫོ་དཔྫོན་གྱི་ཡིག་ཚོང་བཀའ་རྒྱ་དང་འཁྲིལ་ རྫོང་ཁའ་དྲུང་
གཡིྫོག་ཁ་གསྫོའ་ སྫོབ་སྫོང་འབད་བའ་བསང་ཨེན་རུང་ ང་རའ་གཡུས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལུ་ ཨེའ་གཟུགས་མ་བད་བར་ ་་
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་སན་ཁང་ནང་ བསལ་དགྫོཔ་ཐྫོན་སྫོ་ནུག  
 

ཁྱམ་ནང་ལུ་ གྫོ་ཆེྫོད་པའ་མ་ག་ཡིང་མད་པར་ ཨེའ་དང་ཆེ་ས་ ནད་གཡིྫོག་རྒྱུག་མ་མདཔ་ལས་ ང་ར་ཚོ་ངར་བཏྫོན་ཏ་
འྫོང་དགྫོཔ་ས་ རྒེཔྫོ་ག་ཡིག་ཚོང་ནང་ལས་ བརྒྱུད་འཕྲིན་ལྫོག་ཅི་རང་ལྷྫོདཔ་ཨེན་མས། ད་འབདཝ་ལས་ དྲགྫོས་འགུཔ་བདག་
མཆེྫོག་ལུ་ མ་ཞུས་ཐབས་མད་སྫོང་ཡིྫོདཔ་ལས་ དྲགྫོས་མཆེྫོག་གས་ སྤྱི་ཚོས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལས་བཟུང་ བདུན་ཕྲིག་གཅིག་ག་རང་ 
སན་ཁང་ནང་ཨེའ་ག་ནད་གཡིྫོག་རྒྱུག་པར་ འགྱིྫོ་ཆེྫོག་པའ་གནང་བ་ ག་ད་འབད་རུང་གནང་ས་ བཀྲིན་བསང་གནང་ཞུ། ཞས་
གྫོང་མང་པས་ གནམ་ལྫོ་་་་་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་་་་་ཚོས་་་་་་་་ལུ་ 

ཕུལ། 
 

 
    ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
    ས་གནས་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
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དཔ་བཀྫོད་ ༢ པ།  ད་སྫོལ་ལམ་ལུགས་ ངལ་གསྫོའ་ཞུ་ཡིག 
 
ཡིག་ཨེང་ རྫོང་གྫོང/གཞུང་སར/༠༡/༢༠༡༠/        སྤྱི་ཚོས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལུ། 
 
འགུཔ་བདག་མཆེྫོག་ལུ།        
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 

ར་དྫོན་ ངལ་གསྫོ་ཞུ་དགྫོ་པའ་སྐྫོར། 
 
 ཞུ་དྫོན། ད་ན་ ད་རས་ གུས་་་་་་་་་་་་་་་་་ཆུབ་ཨེང་་་་་་་་་་་་་་་ཅིན་མ་ང་རང་ ཁྲིམས་སྲུང་འགག་སྡེ་ལྟ་བའ་ སྫོང་བརར་
འགྫོ་དཔྫོན་གྱི་ཡིག་ཚོང་བཀའ་རྒྱ་དང་འཁྲིལ་ རྫོང་ཁའ་དྲུང་གཡིྫོག་ཁ་གསྫོའ་ སྫོབ་སྫོང་འབད་བའ་བསང་ཨེན་རུང་ ང་རའ་
གཡུས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལུ་ཨེའ་གཟུགས་མ་བད་བར་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་སན་ཁང་ནང་བསལ་དགྫོཔ་ཐྫོན་སྫོ་ནུག  
 

ཁྱམ་ནང་ལུ་ གྫོ་ཆེྫོད་པའ་མ་ག་ཡིང་མད་པར་ ཨེའ་དང་ཆེ་ས་ ནད་གཡིྫོག་རྒྱུག་མ་མདཔ་ལས་ ང་ར་ཚོ་ངར་བཏྫོན་ཏ་
འྫོང་དགྫོཔ་ས་ རྒེཔྫོ་ག་ཡིག་ཚོང་ནང་ལས་ བརྒྱུད་འཕྲིན་ལྫོག་ཅི་རང་ལྷྫོདཔ་ཨེན་མས། ད་འབདཝ་ལས་ དྲགྫོས་འགུཔ་བདག་
མཆེྫོག་ལུ་མ་ཞུས་ཐབས་མད་སྫོང་ཡིྫོད་ན་ དྲགྫོས་མཆེྫོག་གས་ སྤྱི་ཚོས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལས་བཟུང་ བདུན་ཕྲིག་གཅིག་ག་རང་ སན་
ཁང་ནང་ཨེའ་ག་ནད་གཡིྫོག་རྒྱུག་པར་འགྱིྫོ་ཆེྫོག་པའ་གནང་བ་ ག་ད་འབད་རུང་གནང་ས་ བཀྲིན་བསང་གནང་ཞུ།  

 
 
 

    ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
    ས་གནས་་་་་་་་་་་་་་་་་ 

 
 



 123 

དཔ་བཀྫོད་ ༣ པ།  སྔར་སྫོལ་ལམ་ལུགས་ གསལ་བཤེད་ཞུ་ཡིག 
 
ཡིག་ཨེང་ རྫོང་གྫོང/གཞུང་སར/༠༡/༢༠༡༠/        སྤྱི་ལྫོ་་་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་་་ཚོས་་་་་་་་་་་ལུ། 
 
༊ མཁྱན་གཟགས་མཚུངས་མད་དམ་པ་དྲུང་ཆེན་མཆེྫོག་ག་ཞབས་དྲུང་དུ། 
     
            གུས་པས་ཞུ་གསྫོལ། ད་ན་ གཤེམ་འཁྫོད་རང་ཉད་ 
ཁ་ཙོ་ཡིག་ཚོང་ག་སྒྲིག་གཡིྫོག་ནང་ བཅིར་མ་ཚུགས་མ་འད་ལུ་ དྲགྫོས་མཆེྫོག་གས་རང་ལུ་ གསལ་བཤེད་ཞུ་ཡིག་ཅིག་ཕུལ་
དགྫོཔ་ས་ བཀའ་གནང་མ་འད་ ཐུགས་བདན་ཟར་ཞུ་ན།  

 
གུས་ ང་ར་ ཁ་ཙོ་ཡིག་ཚོང་ག་སྒྲིག་གཡིྫོག་ནང་ ལྷྫོད་མ་ཚུགས་མ་འད་ ཁ་ཉནམ་ཕྱ་རུ་ལས་ ང་ག་ཨེམ་སྲུ་འད་ 

རྣམ་རྟྫོག་དཔྱད་རག་མད་པར་ ཤུགས་ས་ན་ས་ ནུབ་མྫོ་ར་ སན་ཁང་ནང་བསལ་དགྫོཔ་ཐྫོན་སྫོངམ་ལས་ ཁྱམ་ནང་མ་སྡེྫོད་མ་ག་
ཡིང་མདཔ་ལས་ བཞས་སྫོ་འབད་ན་དང་སན་ཁང་ནང་ ནད་གཡིྫོག་རྒྱུག་དགྫོཔ་ཚུ་ག་འུར་བལ་གྱིས་ ངལ་གསྫོའ་ཞུ་ཡིག་ཕུལ་
ན་ཕེར་བཞག་ སྙེན་ཞུ་ཙོམ་ཡིང་ ཕུལ་མ་ཚུགས་པར་ལུས་མ་འད་ ང་ར་ལུ་འཛིལ་བ་སྫོམ་ཡིྫོད་ཟར་ཞུ་ན། ད་ལས་ཕེར་ ད་
བཟུམ་མའ་འཛིལ་བ་མ་འབྱུང་ན་ག་ ཁས་ལན་ཞུ་ན་ཨེནམ་ལས་ དྲུང་ཆེན་མཆེྫོག་གས་ ད་རས་ཀྱི་འཛིལ་བ་འད་ལུ་ དགྫོངས་
ཁྲིལ་མད་པའ་ སད་སྡུག་གཟགས་གནང་ཞུ་བ་མཁྱྱཻེན་མཁྱན། ཞས་གནམ་ལྫོ་་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་ཚོས་་་་་་་ལུ་ 

                                                    གུས་པས་ 
                  ཕུལ། 
 

           
            
          མང་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
          གྫོ་གནས་་་་་་་་་་་་་་ 
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དཔ་བཀྫོད་ ༤ པ།  ད་སྫོལ་ལམ་ལུགས་ གསལ་བཤེད་ཞུ་ཡིག   
      
ཡིག་ཨེང་ རྫོང་གྫོང/གཞུང་སར/༠༡/༢༠༡༠/            སྤྱི་ཚོས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལུ། 
        
དྲུང་ཆེན་མཆེྫོག་ལུ། 
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་   

ར་དྫོན་ གསལ་བཤེད་ཞུ་བ། 
 
 ཞུ་དྫོན། ད་ན་ གུས་གཤེམ་འཁྫོད་རང་ཉད་ ཁ་ཙོ་ཡིག་ཚོང་ག་སྒྲིག་གཡིྫོག་ནང་ བཅིར་མ་ཚུགས་མ་འད་ལུ་ དྲགྫོས་
མཆེྫོག་གས་རང་ལུ་ གསལ་བཤེད་ཞུ་ཡིག་ཅིག་ཕུལ་དགྫོཔ་ས་ བཀའ་གནང་མ་འད་ ཐུགས་བདན་ཟར་ཞུ་ན།  

 
གུས་ ང་ར་ ཁ་ཙོ་ཡིག་ཚོང་ག་སྒྲིག་གཡིྫོག་ནང་ལྷྫོད་མ་ཚུགས་མ་འད་ ཁ་ཉནམ་ཕྱ་རུ་ལས་ ང་ག་ཨེམ་སྲུ་འད་ རྣམ་

རྟྫོག་དཔྱད་རག་མད་པར་ ཤུགས་ས་ན་ས་ ནུབ་མྫོ་ར་ སན་ཁང་ནང་བསལ་དགྫོཔ་ཐྫོན་སྫོངམ་ལས་ ཁྱམ་ནང་མ་སྡེྫོད་མ་ག་ཡིང་
མདཔ་ལས་ བཞས་སྫོ་འབད་ན་དང་སན་ཁང་ནང་ ནད་གཡིྫོག་རྒྱུག་དགྫོཔ་ཚུ་ག་འུར་བལ་གྱིས་ ངལ་གསྫོའ་ཞུ་ཡིག་ཕུལ་ན་
ཕེར་བཞག་ སྙེན་ཞུ་ཙོམ་ཡིང་ཕུལ་མ་ཚུགས་པར་ལུས་མ་འད་ ང་ར་ལུ་འཛིལ་བ་སྫོམ་ཡིྫོད་ཟར་ཞུ་ན། ད་ལས་ཕེར་ ད་བཟུམ་
མའ་འཛིལ་བ་མ་འབྱུང་ན་ག་ ཁས་ལན་ཞུ་ན་ཨེནམ་ལས་ དྲུང་ཆེན་མཆེྫོག་གས་ ད་རས་ཀྱི་འཛིལ་བ་འད་ལུ་ དགྫོངས་ཁྲིལ་མད་
པའ་སད་སྡུག་གཟགས་གནང་ཞུ།  

 
 

            
               མང་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
               གྫོ་གནས་་་་་་་་་་་་་་ 
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དཔ་བཀྫོད་ ༥ པ།  སྔར་སྫོལ་ལམ་ལུགས་ དགྫོངས་ཞུའ་ཞུ་ཡིག 
 
ཡིག་ཨེང་ རྫོང་གྫོང/གཞུང་སར/༠༡/༢༠༡༠/        སྤྱི་ལྫོ་་་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་་་ཚོས་་་་་་་་་་་ལུ། 
 
༊ མཁྱན་གཟགས་མཚུངས་མད་དམ་པ་དྲུང་ཆེན་མཆེྫོག་ག་ཞབས་དྲུང་དུ། 
 
             གུས་པས་ཞུ་གསྫོལ། ད་ན་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ང་ར་ 
སྤྱི་ལྫོ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལས་འགྫོ་བཟུང་ ཞ་གཡིྫོག་ནང་འགྫོ་དང་པ་འཛུལ་ཞནམ་ལས་ ད་རས་ ལྷན་ཚོགས་ཡིག་ཚོང་འད་ནང་ ཞབ་
འཚོལ་འགྫོ་དཔྫོན་གྱི་ལཱ་འགན་ནང་ ཕྱག་ཞུ་ས་ལྫོ་གངས་ ༡༠ ལངས་ཡིྫོད་ཟར་ཞུ་ན། དུས་ཡུན་འདའི་རང་ལུ་ དྲུང་ཆེན་མཆེྫོག་
ག་མཁྱན་རྒྱ་ཆེ་བའ་དབུ་ཁྲིད་འྫོག་ རང་ལུ་རྒྱབ་སྫོར་དང་ལམ་སྫོན་ སད་སྡུག་ག་འགྫོ་འདྲན་ ཅི་དང་མ་འདྲ་བར་མཛིད་གནང་
ཡིྫོད་མ་ལུ་ བཀྲིན་དགའ་ཚོར་སྫོམ་ས་ར་ཡིྫོད་ཟར་ཞུ་ན།  
 

ད་ལས་ཕེར་ཡིང་ ཅི་ལྫོགས་གང་ཤེས་ཀྱི་སྫོ་ལས་ སྒྲིག་ལྫོ་མ་ཚོང་ཚུན་ ཞ་གཡིྫོག་ནང་ཕྱག་ཞུ་ནའི་ ར་འདྫོད་སྫོམ་
ཡིྫོད་རུང་  ཚོ་སྔྫོན་ལས་ངན་དབང་གས་  གཟུགས་ཁམས་ནད་གཞ་གས་མནར་ཏ་ ལྫོགས་གྲུབ་ར་གཏན་ནས་མདཔ་ཐལ་སྫོང་
མ་འད་ དྲུང་ཆེན་མཆེྫོག་ག་གཟགས་སར་ཡིྫོདཔ་ལས་བརྟན་ སྤྱི་ཚོས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལས་ཞ་གཡིྫོག་ནང་ལས་ དགྫོངསམ་ར་གྫོལ་
ཞུ་ནའི་སམས་ཐག་ཆེྫོད་ཡིྫོད་ཞུ་ན་  དྲུང་ཆེན་མཆེྫོག་གས་ཡིང་   བཀའ་ཡི་གནང་བ་ འགྫོལ་ཐབས་མཛིད་གནང་དགྫོ་པའ་ 
གསྫོལ་འདབས་ཞུ་བ་མཁྱྱཻེན་མཁྱན། ཞས་གནམ་ལྫོ་་་་་་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་ཚོས་་་་་་་་་་་་ལུ་ 

                                        གུས་པས་ 
                            ཕུལ། 

  
          
          ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
              ཞབ་འཚོལ་འགྫོ་དཔྫོན། 
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དཔ་བཀྫོད་ ༦ པ།  ད་སྫོལ་ལམ་ལུགས་ དགྫོས་ཞུའ་ཞུ་ཡིག 
 
ཡིག་ཨེང་ རྫོང་གྫོང/གཞུང་སར/༠༡/༢༠༡༠/          སྤྱི་ཚོས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལུ། 
 
དྲུང་ཆེན་མཆེྫོག་ལུ། 
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 

ར་དྫོན་ དགྫོངས་ཞུའ་ཞུ་ཡིག 
 
 ཞུ་དྫོན། ད་ན་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ང་ར་ སྤྱི་ལྫོ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལས་འགྫོ་བཟུང་ ཞ་གཡིྫོག་ནང་འགྫོ་དང་པ་འཛུལ་ཞནམ་
ལས་ ད་རས་ ལྷན་ཚོགས་ཡིག་ཚོང་འད་ནང་ ཞབ་འཚོལ་འགྫོ་དཔྫོན་གྱི་ལཱ་འགན་ནང་ ཕྱག་ཞུ་ས་ལྫོ་གངས་ ༡༠ ལངས་ཡིྫོད་
ཟར་ཞུ་ན། དུས་ཡུན་འདའི་རང་ལུ་ དྲུང་ཆེན་མཆེྫོག་ག་མཁྱན་རྒྱ་ཆེ་བའ་དབུ་ཁྲིད་འྫོག་ རྒྱབ་སྫོར་དང་ལམ་སྫོན་ སད་སྡུག་ག་
འགྫོ་འདྲན་ ཅི་དང་མ་འདྲ་བར་མཛིད་གནང་ཡིྫོད་མ་ལུ་ བཀྲིན་དགའ་ཚོར་སྫོམ་ས་རང་ཡིྫོད་ཟར་ཞུ་ན།  
 

ད་ལས་ཕེར་ཡིང་ ཅི་ལྫོགས་གང་ཤེས་ཀྱི་སྫོ་ལས་ སྒྲིག་ལྫོ་མ་ཚོང་ཚུན་ ཞ་གཡིྫོག་ནང་ཕྱག་ཞུ་ནའི་ ར་འདྫོད་སྫོམ་
ཡིྫོད་རུང་ ཚོ་སྔྫོན་ལས་ངན་དབང་གས་ གཟུགས་ཁམས་ནད་གཞ་གས་མནར་ཏ་ ལྫོགས་གྲུབ་ར་གཏན་ནས་མདཔ་ཐལ་སྫོང་མ་
འད་ དྲུང་ཆེན་མཆེྫོག་ག་གཟགས་སར་ཡིྫོདཔ་ལས་བརྟན་ སྤྱི་ཚོས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལས་ཞ་གཡིྫོག་ནང་ལས་ དགྫོངསམ་ཞུ་ནའི་
སམས་ཐག་ཆེྫོད་ཡིྫོད་ཞུ་ན་ དྲུང་ཆེན་མཆེྫོག་གས་ཡིང་ བཀའ་ཡི་གནང་བ་ འགྫོལ་ཐབས་མཛིད་གནང་ཡིྫོད་པར་ཞུ།  

 
 
 
         (་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་) 
         ཞབ་འཚོལ་འགྫོ་དཔྫོན། 
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དཔ་བཀྫོད་ ༧ པ།  སྔར་སྫོལ་ལམ་ལུགས་ གནས་སྫོར་ཞུ་ཡིག། 
 
ཡིག་ཨེང་ རྫོང་གྫོང/གཞུང་སར/༠༡/༢༠༡༠/         སྤྱི་ལྫོ་་་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་ཚོས་་་་་་་་ ལུ། 
           
༊ ཤེས་བའ་མཁྱན་སྤྱིན་ཡིངས་པ་ཤེས་རག་འགྫོ་དཔྫོན་མཆེྫོག་ལུ། 
             ཞུ་དྫོན། ད་ན་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ འབྲིང་རམ་སྫོབ་གྲྭ་གྫོང་
མའ་ནང་ རྫོང་ཁ་སྫོབ་སྫོན་པ་གུས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་རང་ཉད་ སྫོབ་གྲྭ་འད་ནང་ ལྫོ་ངྫོ་་་་་་་་་་་་་་་་་ལངས་ཡིྫོད་པའ་ཁར་ གུས་ཕྲིན་
རང་ག་གནས་ཚོང་ངྫོམ་་་་་་་་་་་་་་་་འད་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་སྫོབ་གྲྭ་ནང་འབད་བ་ལས་བརྟན་ ག་ཅིའི་ཐད་ལས་ཡིང་ བ་སབས་མ་བདེཝ་
ཡིྫོདཔ་ལས་ ང་བཅིས་བཟའ་ཚོང་གཉས་ཀྱི་ བད་ཐབས་ལུ་དགྫོངས་ཏ་ སང་ཕེྫོད་སྤྱི་ལྫོ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ག་ སྫོབ་གྲྭ་ལྫོག་འགྫོ་
བཙུགསཔ་ད་ གུས་ཕྲིན་རང་ཡིང་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་སྫོབ་གྲྭ་ནང་ གནས་སྫོར་གནང་ཐབས་ཀྱི་གྫོགས་རམ་མཛིད་ད་ བཀྲིན་
བསང་གནང་ཞུ། ཞས་གནམ་ལྫོ་་་་་་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་ཚོས་་་་་་་་ལུ་ 
         ཕུལ། 
 
 
         (་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་) 
            རྫོང་སྫོབ། 
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དཔ་བཀྫོད་ ༨ པ།  ད་སྫོལ་ལམ་ལུགས་ གནས་སྫོར་ཞུ་ཡིག། 
 
ཡིག་ཨེང་ རྫོང་གྫོང/གཞུང་སར/༠༡/༢༠༡༠/           སྤྱི་ཚོས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལུ།  
 
ཤེས་རག་འགྫོ་དཔྫོན་མཆེྫོག་ལུ། 
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 

ར་དྫོན་ གནས་སྫོར་ཞུ་དགྫོ་པའ་སྐྫོར། 
 

ཞུ་དྫོན། ད་ན་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ འབྲིང་རམ་སྫོབ་གྲྭ་གྫོང་མའ་ནང་ རྫོང་ཁ་སྫོབ་སྫོན་པ་གུས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་རང་ཉད་ 
སྫོབ་གྲྭ་འད་ནང་ ལྫོ་ངྫོ་་་་་་་་་་་་་་་་་ལངས་ཡིྫོད་པའ་ཁར་ གུས་ཕྲིན་རང་ག་གནས་ཚོང་ངྫོམ་་་་་་་་་་་་་་་་འད་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་སྫོབ་གྲྭ་ནང་
འབད་བ་ལས་བརྟན་ ག་ཅིའི་ཐད་ལས་ཡིང་ བ་སབས་མ་བདེཝ་ཡིྫོདཔ་ལས་ ང་བཅིས་བཟའ་ཚོང་གཉས་ཀྱི་ བད་ཐབས་ལུ་
དགྫོངས་ཏ་ སང་ཕེྫོད་སྤྱི་ལྫོ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ག་ སྫོབ་གྲྭ་ལྫོག་འགྫོ་བཙུགསཔ་ད་ གུས་ཕྲིན་རང་ཡིང་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་སྫོབ་གྲྭ་ནང་
གནས་སྫོར་གནང་ཐབས་ཀྱི་གྫོགས་རམ་མཛིད་ད་བཀྲིན་བསང་གནང་ཞུ།  
 
 
 
            (་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་) 
               རྫོང་སྫོབ། 
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དཔ་བཀྫོད་ ༩ པ།  སྔར་སྫོལ་ལམ་ལུགས་ མཐུན་རྐྱེན་གནང་དགྫོ་པའ་ཞུ་ཡིག 
 
ཡིག་ཨེང་ རྫོང་གྫོང/གཞུང་སར/༠༡/༢༠༡༠/         སྤྱི་ལྫོ་་་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་་་ཚོས་་་་་་་་་་ལུ། 
 
༊ ཐུགས་བར་མཚུངས་མད་དམ་པ་རྫོང་བདག་མཆེྫོག་ག་དྲུང་དུ། 

 
གུས་པས་ཞུ་གསྫོལ། ད་ན་ རས་དང་བདག་སྫོང་སྡེ་ཚོན་ 

ནང་ ཕྱག་ཞུ་སྡེྫོད་མ་ བདག་སྫོང་ལས་རྫོགས་ ངྫོམ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་རང་ག་ཁྱམ་ནང་ག་ལྫོ་མཆེྫོད་འད་ བདུན་ཕྲིག་འད་ག་རས་
གཟའ་ཟླ་བའ་ཉན་མར་ གཟའ་སྐར་བསྒྲིགས་ཏ་ཡིྫོད་ཞུ། 
 

ད་ག་དྫོན་ལུ་འགྫོ་སྫོང་གཏང་དགྫོཔ་ མང་རབས་ཅིག་ཡིྫོད་མ་ག་འགན་ཁག་ ང་ར་རྐྱེངམ་གཅིག་ལུ་ཕེྫོགཔ་ལས་བརྟན་ 
ཡིག་ཚོང་ནང་ལས་ སྔྫོན་བན་མ་ཞུས་ཐབས་མད་སྫོང་ཡིྫོདཔ་བཞན་དུ་ ང་ལུ་ ཟླཝ་ཤུལ་མམ་སྤྱི་ཟླ་་་་་་་་་/་་་་་་་་་་་་ག་དངུལ་
ཕེྫོགས་སྔྫོན་བན་གནང་ས་ བཀྲིན་བསང་གནང་ཞུ་བ་མཁྱྱཻེན་མཁྱན། ཞས་གནམ་ལྫོ་་་་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་ཚོས་་་་་་་ལུ་  

                                                         གུས་པས་ 
                            ཕུལ། 
 
 
 
 
              (་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་) 
             བདག་སྫོང་ལས་རྫོགས། 
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དཔ་བཀྫོད་ ༡༠ པ།  ད་སྫོལ་ལམ་ལུགས་ མཐུན་རྐྱེན་གནང་དགྫོ་པའ་ཞུ་ཡིག 
 
ཡིག་ཨེང་ རྫོང་གྫོང/གཞུང་སར/༠༡/༢༠༡༠/            སྤྱི་ཚོས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལུ། 
 
རྫོང་བདག་མཆེྫོག་ལུ། 
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 

ར་དྫོན་ དངུལ་ཕེྫོགས་སྔྫོན་བན་ཞུ་ན། 
 

ཞུ་དྫོན། ད་ན་ རས་དང་བདག་སྫོང་སྡེ་ཚོན་ནང་ ཕྱག་ཞུ་སྡེྫོད་མ་ བདག་སྫོང་ལས་རྫོགས་ ངྫོམ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་རང་ག་
ཁྱམ་ནང་ག་ལྫོ་མཆེྫོད་འད་ བདུན་ཕྲིག་འད་ག་རས་གཟའ་ཟླ་བའ་ཉན་མར་ གཟའ་སྐར་བསྒྲིགས་ཏ་ཡིྫོད་ཞུ། 

 
ད་ག་དྫོན་ལུ་འགྫོ་སྫོང་གཏང་དགྫོཔ་ མང་རབས་ཅིག་ཡིྫོད་མ་ག་འགན་ཁག་ ང་ར་རྐྱེངམ་གཅིག་ལུ་ཕེྫོགཔ་ལས་བརྟན་ 

ཡིག་ཚོང་ནང་ལས་ སྔྫོན་བན་མ་ཞུས་ཐབས་མད་སྫོང་ཡིྫོདཔ་བཞན་དུ་ ང་ལུ་ ཟླཝ་ཤུལ་མམ་སྤྱི་ཟླ་་་་་་་་་་་་/་་་་་་་་་་་་ག་དངུལ་
ཕེྫོགས་སྔྫོན་བན་གནང་ས་ བཀྲིན་བསང་བར་ཞུ།  
      
 
 
                   (་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་) 
                  བདག་སྫོང་ལས་རྫོགས། 
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ལེའུ་གཉིས་པ།  བཀའ་ཤྫོག 
 

 ༤.༡ ངོ་སྫོད། 
བཀའ་ཤེྫོག་ཟར་མ་འད་ གྫོང་མའ་བཀའ་འབགན་ར་བ་ལ། འབྫོརན་གསར་བ་ཕེངས་ཟར་དྫོ་བཟུམ་ 
ལུགས་གཉས་འཁྫོར་ལྫོས་བསྒྱུར་བའ་མངའ་བདག་ མ་དབང་རྒྱལ་པྫོ་རམ་བྫོན་ཚུ་ག་བཀའ་དྫོན་ ཡིག་ཐྫོག་
ལུ་བཀྫོད་ད་གནང་མ་འད་ལུ་སབཔ་ཨེན། ད་ཡིང་ བསྫོད་ནམས་སྫོབས་ཀྱིས་འཁྫོར་ལྫོ་བསྒྱུར་ཏ་ ལྷའ་
ལུང་གས་བསྐྫོས་པའ་ མ་དབང་རྒྱལ་པྫོ་རམ་བྫོན་ཚུ་ལུ་ ལྷ་དང་དབ་བ་མད་པའ་གུས་ཞབས་ཞུ་ན་ག་དྫོན་ལུ་ 
གཞན་དང་ཐུན་མྫོང་མ་ཡིན་པའ་ཞ་ས་ དཔར་ན་ གཟམ་ཅུང་ལུ་ཕེྫོ་བྲིང་ གསང་ཡུམ་ལུ་བཙུནམྫོ་ ཕྱག་
ཡིག་ལུ་བཀའ་ཤེྫོག་ལ་སྫོགས་པའ་ ཐ་སྙེད་དག་པ་ཅིག་ཡིྫོདཔ་ཨེན།  

 
ད་འབད་ན་འད་གས་ བཀའ་ཤེྫོག་ཟར་མ་འད་ མ་དབང་རྒྱལ་པྫོ་རམ་བྫོན་གྱིས་ གནང་མའི་ཕྱག་

ཡིག་རགས་ལུ་མ་གཏྫོགས་ ཐྫོབ་ལམ་མདཔ་ཨེན་རུང་ ང་བཅིས་རའ་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ ད་རས་ཚུན་ཚོད་བར་
ན་ སྐུ་འཁྫོར་གྱིས་གཙོས་ བྫོན་པྫོའ་གྫོ་གནས་ཅིན་ཚུ་དང་ དབང་ཚོད་ཅིན་གཞན་དང་གཞན་གྱིས་ གནང་
མའི་ཕྱག་ཡིག་ཚུ་ལུ་ཡིང་ བཀའ་ཤེྫོག་ཟར་ཞུ་ནའི་ལམ་སྫོལ་ཚུད་ད་འདུག  

 
ཨེན་རུང་ ད་ལས་ཕེར་ ཐ་སྙེད་ཀྱི་ཐྫོབ་ལམ་དང་འཁྲིལ་ཏ་ གཙོ་བྫོ་ མ་དབང་མངའ་བདག་རྒྱལ་

པྫོ་རམ་བྫོན་གྱི་ ཞབས་ལས་གནང་མ་དང་ ད་ལས་ སབས་རྗེ་ རྗེ་མཁན་རན་པྫོ་ཆེ་ རྒྱལ་པྫོའ་ཡིབ་ཡུམ་
དང་རྒྱལ་བཙུན་ ལྷན་སྡེ་རྣམ་གསུམ་གྱི་དབུ་ཁྲིད་དང་ བརྒྱུད་འཛིན་རྒྱལ་སས་དང་དཔྫོན་སྫོབ་ཚུ་དང་ དག་
འདུན་དམངས་དང་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱིས་ གནང་མའི་ཕྱག་ཡིག་ཚུ་ལུ་ བཀའ་ཤེྫོག་ཟར་ཞུ་ན་ཨེན། ད་མན་པའ་ 
གཞན་གྱིས་གནང་མ་ཚུ་ལུ་ ཞ་ས་ཞུ་དགྫོཔ་ད་ བཀའ་ཆེབ་ ཆེབ་ཤེྫོག་ བཀའ་འཕྲིན་ གསུང་འཕྲིན་ 
གསུང་ཤེྫོག་ ཕྱག་ཡིག་ཟར་ཞུ་དགྫོཔ་ཨེན།  
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༤.༢ དབྱེ་བ། 
བཀའ་ཤེྫོག་ཟར་མ་འད་ སྤྱིར་བཏང་ཕྱག་ཡིག་གནང་མ་ག་ གནས་རམ་དང་འཁྲིལ་བའ་ ཞ་སའ་ཐ་སྙེད་
ཅིག་ཨེནམ་ལས་ ད་ལུ་བརྗེྫོད་དྫོན་དང་འཁྲིལ་བའ་དབ་བ་ལྫོགས་སུ་ཕྱ་ན་མད་པར་ གནད་དྫོན་ག་ཅི་ག་སྐྫོར་
ལས་ཨེན་རུང་ བཀའ་ཤེྫོག་ཟར་ཞུཝ་ཨེན་མས། ཨེན་རུང་ འབྲུག་ག་ཡིག་བསྐུར་རྣམ་གཞག་འད་ནང་ལུ་ 
བཀའ་ཤེྫོག་འབྲི་ཐངས་ཀྱི་དཔ་བཀྫོད་བཙུགས་དགྫོཔ་ད་ གནད་དྫོན་ཅིག་ལུ་གཞ་བཞག་ས་ བཀྫོད་དགྫོཔ་
ལས་བརྟན་ འྫོག་ལུ་བཀྫོད་མ་གནད་དྫོན་ཚུ་ བཀའ་ཤེྫོག་འབྲི་ཐངས་ཀྱི་ དཔ་བཀྫོད་དབ་བ་ས་བཞག་ས་
ཡིྫོད།  
༡ བཀྫོད་ཁྱབ་བཀའ་ཤེྫོག 
༢ སད་སྡུག་ག་བཀའ་ཤེྫོག 
༣ དྲལ་བསྒྲིགས་ཀྱི་བཀའ་ཤེྫོག 
༤ བདག་འགན་བསྐྫོ་བཞག་ག་བཀའ་ཤེྫོག  
༥ རྟགས་མ་དང་གཟངས་བསྫོད་ཀྱི་བཀའ་ཤེྫོག 

 
 ༤.༣ སྒྲིག་བཀོད། 
 

 བྲི་གཞའི་རྒྱུ་ཆེ། 
དང་ཕུ་འབད་བ་ཅིན་ རྒྱལ་པྫོའ་བཀའ་ཤེྫོག་ག་བྲི་གཞ་ རབ་གསར་དངུལ་ཟངས་ལགས་སྫོགས་ རན་པྫོ་
ཆེའི་རགས་དང་ འབྲིང་གྫོས་ཆེན་དང་རས་གཞ་སྫོགས་ དགྫོས་གནད་དང་འཁྲིལ་ཏ་ འབྲི་སྫོལ་ཡིྫོད་མ་ཚུ་ 
ད་རས་ཡིང་ མངའ་ཞབས་སྐུ་ཉད་ཀྱི་ དགྫོངས་བཞད་དང་འཁྲིལ་དགྫོ། ད་མན་ མ་དབང་མངའ་བདག་རན་
པྫོ་ཆེ་དང་ སྐུ་འཁྫོར་གྱི་རགས་ལུ་ རྒྱལ་བརྒྱུད་རང་ལུགས་ཀྱི་མཚོན་གནས་མཚོན་པའ་ འབྲི་ཤེྫོག་ཚོད་ལྡན་
དང་ གཞན་ཚུ་ལུ་ གཞུང་འབྲིལ་ཡིག་འགྲུལ་སྐབས་ལུ་བཤེད་ད་ཡིྫོད་པའ་ འབྲི་ཤེྫོག་ཚུལ་མཐུན་དགྫོཔ་
ཨེན། དམགས་བསལ་གཟངས་བསྫོད་ཀྱི་བཀའ་ཤེྫོག་ཚུ་ མཐང་ཤེྫོག་གུ་ གསར་གྱིས་འབྲི་སྫོལ་ཡིང་
ཡིྫོདཔ་ཨེན།  
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 ཚོན་མདྫོག 
དམགས་བསལ་བཀའ་ཤེྫོག་ག་རགས་ གསར་དངུལ་གྱིས་འབྲི་སྫོལ་ཡིང་ཡིྫོད་རུང་ སྤྱིར་བཏང་སག་ར་ 
གནགཔྫོ་དང་ ཧེྫོནམྫོ་གས་མ་གཏྫོགས་ ལང་ཁུ་དང་དམརཔྫོ་ཚུ་གས་བྲི་ན་མ་འྫོང་། སག་ར་དམརཔྫོ་འད་ 
ཧེ་མ་ དམག་ག་བར་བསྐུལ་ཡི་གུ་གཏངམ་ད་ ལག་ལན་འཐབ་དྫོ་ཡིྫོདཔ་དང་ ད་རས་ནངས་པར་ ཉན་
བརའ་ཡི་གུ་དང་ གལ་ཅིན་གྱི་གནད་དྫོན་བཀྫོད་ན་ཚུ་ལུ་ ལག་ལན་འཐབཔ་ཨེན།  

 
 འབྲི་ལུགས། 

བཀའ་ཤེྫོག་འབྲིིཝ་ད་ སྔར་སྫོལ་ལུ་ མགྫོ་མཇུག་དང་ གཡིས་གཡིྫོན་ གྱིལ་ཐག་ག་ས་སྫོང་བཞག་ཐངས་
ཀྱི་རམ་པ་ མ་འདྲཝ་ཅིག་ས་ར་ཡིྫོད་རུང་ ད་རས་ནངས་པར་ བད་སབས་ལུ་གཙོ་བྫོར་བཏྫོན་ཏ་ འབྲི་ཤེྫོག་
ག་གཡིས་གཡིྫོན་གྱི་ས་སྫོང་ འདྲན་འདྲ་བཞག་ས་བྲི་དགྫོཔ་དང་ མགུ་ཤེྫོག་བ་མཇུག་ཤེྫོག་ག་ས་སྫོང་གྫོ་
ཡིངས་སུ་ས་བཞག་དགྫོཔ་ཨེན།  

 
 ཡིག་གཟུགས། 

བཀའ་ཤེྫོག་ག་ཡིག་གཟུགས་ཐད་ བཀའ་ཤེྫོག་གནང་མ་ག་ཁ་ཐུག་ལས་ བཀའ་རྒྱ་ལྫོགས་སུ་ཡིྫོདན་མ་
གཏྫོགས་ ད་མན་འབྲུག་ག་རྒྱལ་ཡིྫོངས་ཡི་གུ་ མགྱིྫོགས་ཡིག་ནང་བྲི་དགྫོཔ་ཨེན། ད་ཡིང་ སྤྱིར་བཏང་ཞུ་
ཡིག་ག་རགས་ ཡིག་གཟུགས་ཆུང་སུ་དང་ བཀའ་ཤེྫོག་ག་རགས་ ཡིག་གཟུགས་སྫོམ་སུ་ཅིག་ས་ བྲི་དགྫོ་
པའ་ཞལ་རྒྱུན་ཡིྫོད། 

 
 ཕྱག་ཐམ་དང་ཕྱག་རྟགས། 

དམགས་བསལ་བཀའ་ཤེྫོག་གུ་ སྔར་སྫོལ་ལམ་ལུགས་དང་འཁྲིལ་བའ་ ཕྱག་ཐམ་གནང་དགྫོཔ་ཐྫོནམ་ད་ 
མ་དབང་མངའ་བདག་རན་པྫོ་ཆེ་མཆེྫོག་དང་ སབས་རྗེ་ རྗེ་མཁན་རན་པྫོ་ཆེ་མཆེྫོག་ དག་འདུན་གྲྭ་ཚོང་
དམངས་ཀྱི་བཀའ་ཤེྫོག་ཚུ་ལུ་ ངྫོས་འཛིན་ཡིྫོད་པའ་ མཚོལ་གྱི་ཕྱག་ཐམ་རྐྱེབ་དགྫོ། ད་ཡིང་ མགུ་བཀའ་
ཤེྫོག་དང་མཇུག་ཕྱག་ཐམ་ཟར་ སབ་སྫོལ་ཡིྫོདཔ་བཟུམ་  ཕྱག་ཐམ་གྱིས་ བཀའ་ཤེྫོག་ག་གྱིལ་ཐག་མཐའ་ 
མའ་ཡིག་མཇུག་འད་ ཨེབ་ཚུགསཔ་ས་རྐྱེབ་དགྫོཔ་ཨེན། ད་མན་པའ་ ད་རས་ནངས་པ་ག་ལམ་ལུགས་ལུ་ 
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ཕྱག་རྟགས་དང་གཅིག་ཁར་ དམགས་བསལ་གྱི་བཀའ་ཤེྫོག་ཚུ་ལུ་ ལས་ཐམ་ཡིྫོད་མ་ཚུ་གས་ ལས་ཐམ་
རྐྱེབ་སྫོལ་ཡིང་ཡིྫོདཔ་ལས་ ལས་ཐམ་འད་ མང་ཤེྫོས་ར་ སག་ར་ཧེྫོནམྫོ་དང་གནགཔྫོ་གས་རྐྱེབཔ་ཨེན།   
གུས་ཞབས་བ་མད་ཐྫོབ་ལམ་ཡིྫོད་མ་ཚུ་ག་བཀའ་ཤེྫོག་ལུ་ མཚོན་རྟགས་བཀྫོད་ན་འད་ བཀའ་ཤེྫོག་མཇུག་
ག་སྦུག་དྲང་པྫོ་ལུ་གནང་དགྫོ། ད་མན་པའ་བཀའ་ཤེྫོག་གཞན་ཚུ་ལུ་ མཚོན་རྟགས་བཀྫོད་ན་འད་ བཀའ་
ཤེྫོག་ག་གཡིྫོན་ཟུར་ལུ་མ་གཏྫོགས་ སྦུག་དྲང་པྫོ་ལུ་བཀྫོད་མ་ཆེྫོག། 
ཕྱག་རྟགས་ཀྱི་འྫོག་ལུ་ ཕྱག་རྟགས་གནང་མ་ག་ མཚོན་བཙུགས་ཐངས་ཡིང་ གཞུང་འབྲིལ་ལུ་ གྫོ་གནས་
རྐྱེངམ་གཅིག་དང་ སར་འབྲིལ་ལུ་ མཚོན་དང་གྫོ་གནས་གཉས་ཆེ་ར་བཙུགས་སྫོལ་ཡིྫོད།  

 
 ལྟབ་ལུགས། 

སྤྱིར་བཏང་བཀའ་ཤེྫོག་ག་རགས་ ཡིག་ཤུབས་ཀྱི་རྒྱ་ཚོད་དང་འཁྲིལ་ཏ་བལྟབས་ཞནམ་ལས་ བཙུགས་
དགྫོཔ་ཨེན་རུང་ མ་དབང་རྒྱལ་པྫོའ་བཀའ་ཤེྫོག་ག་རགས་ལུ་བལྟབ་ན་མད། བཀའ་ཤེྫོག་ག་རྒྱ་ཚོད་དང་
འཁྲིལ་བའ་ དམགས་བསལ་ཡིག་ཤུབས་ལྫོགས་སུ་བཟྫོ་ཞནམ་ལས་ བཀའ་ཤེྫོག་བལྟབ་མ་དགྫོཔ་ས་
བཙུགས་དགྫོ།  

 
༤.༤ མཚན་ཉིད།  

བཀའ་ཤེྫོག་ག་རགས་ ག་གས་ར་གནང་རུང་ ད་ནང་ལུ་གནད་དྫོན་དང་གཅིག་ཁར་ ངས་པར་དུ་ཚོང་དགྫོ་
པའ་ ཁྱད་ཆེྫོས་ཀྱི་རགས་འྫོག་ལུ་བཀྫོད་ད་ཡིྫོད། ད་མ་ཚོད་ གཟངས་བསྫོད་རྟགས་མ་སྫོགས་ཀྱི་ བཀའ་
ཤེྫོག་ཚུ་ ཐྫོབ་མའི་བུ་རྒྱུད་རམ་པའ་མ་འྫོངས་པའ་ཤུལ་སྐལ་ཡིང་ཨེནམ་ལས་ ད་བཟུམ་མའ་བཀའ་ཤེྫོག་
ཚུ་ནང་ བཀའ་ཤེྫོག་གནང་མ་ག་མཚོན་དང་གྫོ་གནས་ཚུ་ཡིང་ ངས་པར་དུ་བཀྫོད་དགྫོཔ་ཁག་ཆེ། 
༡ བཀའ་ཤེྫོག་གནང་སའ་ ཡུལ་གྱི་མང་དང་ཁ་བང་། 
༢ དགྫོས་དྫོན་དང་འཁྲིལ་བའ་ དམགས་བསལ་གྱི་དུས་ཚོད། 
༣ ཚོས་གངས་དང་བཀའ་ཤེྫོག་གནང་སའ་ ས་གནས་ཀྱི་མང་། 
༤ དགྫོས་དྫོན་དང་འཁྲིལ་བའ་ ཕྱག་ཐམ་དང་ལས་ཐམ་གང་རུང་དང་ ད་ཁར་གྫོ་གནས་མཚོན་དང་ 

ཕྱག་རྟགས་བཅིས་ཚོང་དགྫོ། 
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༤.༤ བཀའ་ཤྫོག་གི་དཔེ་བཀོད། 

ཀ བཀྫོད་ཁྱབ་བཀའ་ཤེྫོག 
གྫོ་དྫོན། 
བཀྫོད་ཁྱབ་བཀའ་ཤེྫོག་ཟར་མ་འད་ ལྷན་ཁག་དང་ལས་ཁུངས་ སར་སྡེའི་འགན་འཛིན་པ་ཚུ་དང་ ཡིངན་ 
སར་པ་གང་རུང་ཅིག་ལུ་ སྤྱིར་བཏང་དང་དམགས་བསལ་ལུ་ཕེན་པའ་ལཱ་རགས་ དང་ལན་འབད་དགྫོ་པའ་
ལམ་སྫོན་གྱི་བཀའ་སྫོབ་དང་ ཞལ་བཀྫོད་ཁ་གསལ་ ཡིག་ཐྫོག་ལུ་བཀྫོད་ད་ཡིྫོད་མ་ལུ་གྫོ། 
 

དཔ་བཀྫོད་ ༡ པ།  མངའ་བདག་རྒྱལ་པྫོའ་ཞབས་ལས་ བྫོན་ཆེན་ལུ་བཀྫོད་ཁྱབ་བཀའ་ཤེྫོག 
 

 ཤེས་བའ་བྫོ་གྫོས་ཡིངས་པ་བྫོན་ཆེན་ལུ། དྫོན་འབྲིས། ད་ན་ ར་ཁྲིམས་ཅིན་གྱི་རྒྱལ་བརྒྱུད་ཀྱི་ དམངས་གཙོའི་རང་
ལུགས་འད་ མ་དབང་འབྲུག་རྒྱལ་བཞ་པའ་ཞབས་ལས་ ང་བཅིས་རའ་རྒྱལ་ཁབ་དང་ མ་སར་གྱི་ཕེན་བད་ཁྫོ་ནའ་དྫོན་ལུ་ ཐུགས་
བཞད་གནང་ས་ འགྫོ་བཙུགས་གནང་ཡིྫོད། འད་ལུ་ བྫོན་ཆེན་ཁྱྫོད་ར་གས་གཙོས་པའ་ གཞུང་སྫོང་བྫོན་པྫོ་ཚུ་གས་ཡིང་ རྒྱལ་
ཁབ་ཀྱི་ཕྱག་ལཱ་ཚུ་ནང་ ག་ད་དྲག་དྲག་ར་འགངས་ཏ་ དམངས་གཙོའི་རང་ལུགས་ཀྱི་ གཞ་འགྱིམ་སྒྲིང་སྒྲིང་ས་ བཙུགས་ཐབས་
འབད་མ་འད་ལུ་ ངལ་རངས་སྫོམ་བྱུང་ཡི། 
 
 ད་ ནཱ་ལས་ཕེར་ཁག་ཆེ་ཤེྫོས་གཅིགཔྫོ་འད་ ང་བཅིས་རའ་ རྒྱལ་ཁབ་ཆུང་ཀུ་ཅིག་ལས་མད་མ་འད་ནང་ ག་ན་ལས་
གལ་ཆེ་བའ་ གཞན་དང་མ་འདྲ་བའ་ཁྱད་ཆེྫོས་ཀྱི་ངྫོ་རྟགས་ཚུ་ དུས་ནམ་ཡིང་ཉམས་ཆེག་མད་པར་ མངྫོན་གསལ་ཆེ་ཏྫོག་ཏྫོ་ས་
བཞག་དགྫོཔ་འད་ཨེན། ད་འབདཝ་ལས་ ང་བཅིས་རའ་རྒྱལ་ཁབ་གྫོང་འཕེལ་གྱི་ལྟ་བ་  རྒྱལ་ཡིྫོངས་དགའ་སད་དཔལ་འཛིམས་
ཀྱི་ ཀ་ཆེན་བཞིཔྫོ་ཆེ་ར་ དབ་བ་མད་པར་འདྲན་འདྲ་ མ་ཉམས་གྫོང་འཕེལ་དང་ ཉམས་པ་སྫོར་ཆུད་བཟྫོ་ནའི་དྫོན་ལུ་ ད་རས་
ལས་ལྷག་པའ་ བརྫོན་ཤུགས་གང་དྲག་བསད་དགྫོཔ་འད་ ཧེ་ཅིང་གས་གལ་ཆེ་བ་བཅིས་ གནམ་ལྫོ་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་ཚོས་་་་་་་་་་ལུ་ 
བཀྲིས་ཆེྫོས་རྫོང་ལས་གནང་བ་དག། 
 

འབྲུག་མངའ་བདག་རྒྱལ་པྫོ། 
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དཔ་བཀྫོད་ ༢ པ།  མངའ་བདག་རྒྱལ་པྫོའ་ཞབས་ལས་ ཀྲིྫོང་གསར་དཔྫོན་སྫོབ་ལུ་བཀྫོད་ཁྱབ་བཀའ་ཤེྫོག 
 
 

  ཆེྫོས་སད་ཀྱི་དཔལ་ཡིྫོན་རྒྱས་པ་ ཀྲིྫོང་གསར་དཔྫོན་སྫོབ་ལུ། དྫོན་འབྲིས། ད་ན་ ང་བཅིས་རའ་ འབྲུག་
རྒྱལ་ཁབ་དང་ རྒྱ་ནག་རྒྱལ་ཁབ་གཉས་བར་གྱི་ས་མཚོམས་སྐྫོར་ ད་ཚུན་ གསུང་གྫོས་ལན་ཐངས་མང་རབས་ཅིག་ གནང་ཡིྫོདཔ་
བཞན་དུ་ གྫོས་བཅུད་ཡིང་ཚོར་གཅིག་ལས་ཚོར་གཅིག་ ལགས་ཕྱྫོགས་སུ་འགྱིྫོ་བཞན་དུ་ཡིྫོད། ཨེན་རུང་གསུང་གྫོས་མཇུག་མ་
བསྡུ་ན་འད་གས་ ང་བཅིས་རའ་རྒྱལ་བྫོན་འབངས་འཁྫོར་ཆེ་མཉམ་ ཚོ་གྱིང་ཆེ་བའ་གཞ་གནད་སྫོམ་ཅིག་ལུ་གྱུར་ཏ་ཡིྫོད།  
  

ད་ག་ཐད་ ད་རས་ཁྱྫོད་ཀྱིས་ གྫོས་འཆེར་བཀྫོད་ད་ཕུལ་བཏང་མ་འད་ ང་བཅིས་རའ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ འཕྲིལ་ཕུགས་
གཉས་ལུ་ ཕེན་ཐབས་ཆེ་བའ་ཐབས་ལམ་ངྫོ་མ་ཅིག་ཨེནམ་ལས་ ངལ་རངས་སྫོམ་བྱུང་ཡི། ད་འབདཝ་ལས་ འཕྲིལ་ར་ཁྱྫོད་ར་
གས་ འགྫོ་ཁྲིད་དང་ལམ་སྫོན་ཐྫོག་ གྫོས་འཆེར་འད་དང་འཁྲིལ་ཏ་ ཁྫོང་དང་གཅིག་ཁར་ གསུང་གྫོས་ཞབ་པར་གནང་ཐབས་
བསྒྲིག་ས་ འཕྲིལ་ར་ས་རྟགས་རྫོ་རྟགས་བཀལ་ན་ག་ ས་མཚོམས་ཐག་བཅིད་ཚུགས་པ་ཅིན་ ག་ཅི་ད་ ལགས་ལམ་ཆེ་ན་ཨེནམ་
ལས་ ད་དྫོན་ དང་བང་ཚུལ་མཐུན་འབད་དགྫོ་པའ་སམས་ངས་བགྱི། ཞས་གནམ་ལྫོ་་་་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་་་ཚོས་་་་་་་་་ལུ་ བཀྲི་ཤེས་ཆེྫོས་
རྫོང་ལས། 

 
 
 
 

འབྲུག་མངའ་བདག་རྒྱལ་པྫོ། 
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  རྒྱལ་ཡིྫོངས་ཚོགས་འདུའ་ཚོགས་དཔྫོན་བྫོ་ཡིངས་ལུ། དྫོན་འབྲིས། ད་ན་ ད་ཚུན་གྱི་ཉམས་མྫོང་ལུ་བལྟ་བ་
ཅིན་ ང་བཅིས་རའ་སྤྱི་ཚོགས་ལྷན་བཞུགས་འཚོགས་ན་འད་ དཔྱད་ཡིག་གུ་ ཞལ་འཆེམ་མ་ཚུགསཔ་ད་རྐྱེངམ་གཅིག་འཚོགས་
ན་འད་ དུམ་ག་ཅིག་འྫོས་འབབ་མ་མཐྫོང་པས། སྤྱི་ཚོགས་ལྷན་བཞུགས་འཚོགས་ན་འད་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མཐའ་དྫོན་ད་ལས་ལྷག་
ས་ མཛིད་ན་ག་ཕྱག་ལཱ་ལ་ཤེ་ཡིྫོདཔ་ལས་བརྟན་ ད་ལས་ཕེར་ སྤྱི་ཚོགས་ལྷན་བཞུགས་འཚོགས་ཐངས་ཀྱི་ བ་སྫོའ་ལམ་ལུགས་
ཅིག་དང་ དཔྱད་ཡིག་ཆེ་འཇིྫོག་འགྲུབ་ཐངས་ཀྱི་ ལམ་ལུགས་སྒྲིང་སྒྲི་ཅིག་བཟྫོ་དགྫོཔ་ ག་ན་བ་གལ་ཆེ་ན་ཨེན་མས། ད་འབདཝ་
ལས་ ད་རས་སྔ་གྫོང་ལས་ ཁྱྫོད་ཀྱིས་འགྫོ་འདྲན་ཐྫོག་ལས་ སྤྱི་ཚོགས་འཚོགས་ཐངས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་ཅིག་ ག་ད་མགྱིྫོགས་
མགྱིྫོགས་བཟྫོ་ཐབས་བསྒྲིག་ས་ ཞབས་སར་ཕུལ་དགྫོ་པའ་སམས་ངས་བགྱི།  ཞས་གནམ་ལྫོ་་་་་ཟླ་་་་་ཚོས་་་་་་་་་་་ལུ་ བཀྲི་ཤེས་
ཆེྫོས་རྫོང་ལས།  
 
 
 
 

འབྲུག་མངའ་བདག་རྒྱལ་པྫོ། 
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དཔ་བཀྫོད་ ༤ པ།  མ་དབང་རྒྱལ་བཙུན་མཆེྫོག་ག་ བཀྫོད་ཁྱབ་བཀའ་ཤེྫོག 
 

  མྫོང་སར་རྫོང་བདག་བྫོ་ཡིངས་ལུ། དྫོན་འབྲིས། ད་ན་ མདང་ཞག་ང་ར་ མྫོང་སར་ན་སྫོར་རྒེད་འྫོག་ནང་ 
ལྟ་སྐྫོར་ལུ་འྫོངསམ་ད་ ས་ལམ་སས་གཡུས་སྫོ་ད་ནང་ ཁག་ཆེ་ཤེྫོས་ར་ ཕྱག་མཆེྫོད་ཀྱི་རྟན་ དམངས་ཀྱི་ལྷ་ཁང་ཅིག་མད་པའ་ 
དཀའ་ངལ་སྫོམ་བྱུང་ས་འདུག ད་འབདཝ་ལས་ ནཱ་ང་ར་ག་ཁ་ཐུག་ལས་ རང་ལུགས་སྔར་སྫོལ་བཟྫོ་བཀྫོད་ལྡན་པའ་ ལྷ་ཁང་
ཐྫོག་གཅིག་མ་ཅིག་ རྐྱེབ་བན་ན་ག་ཁས་བངས་འབད་ཡིྫོདཔ་བཞན་དུ་ ད་རས་ དཔ་རས་ཅིག་ཡིང་ ཟུར་སྦྲགས་བསལ་བཏང་ས་
ཡིྫོད།  
 

དཔ་རས་འད་དང་འཁྲིལ་བའ་ལྷ་ཁང་ཅིག་ བཞངས་ན་ག་འགྫོ་འདྲན་ རྫོང་བདག་ཁྱྫོད་ཀྱིས་འཐབ་དགྫོཔ་དང་ ད་ག་
དྫོན་ལུ་ བཟྫོ་བྫོ་དང་སྦུང་སྒུལ་གྱི་ལཱ་ཚུ་ ཁྫོང་ར་གཡུས་ཁའ་མ་སར་ཚུ་གས་ཕྱག་ཞུ་ན་ལུ་ གྫོས་མཐུན་བྱུང་ས་ཡིྫོད་མ་ག་ ཉན་
བསར་ག་ཆེ་ཚུ་ ང་ར་ལས་རས་རྐྱེབ་ས་གནང་གཏང་འྫོང། ལྷ་ཁང་ག་ནང་རྟན་ཚུ་ཡིང་ སྤུས་ཚོད་དང་ལྡནམ་ས་བཞངས་ཏ་ རབ་
གནས་འབད་ཞནམ་ལས་ དམངས་ཁར་རས་སྫོད་ན་ཨེནམ་ལས་ ད་ག་སྐྫོར་ལས་ ཁྫོང་ར་མ་སར་དང་གཅིག་ཁར་བསྟུན་གྫོས་ཀྱི་
ཐྫོག་ལས་ ལཱ་ག་འཆེར་གཞ་བཟྫོ་ས་ འཕྲིལ་ར་ ང་ལུ་བར་ལན་འབད་དགྫོ་པའ་སམས་ངས་བགྱི། གནམ་ལྫོ་་་་་ཟླ་་་་་་ཚོས་་་་་ལུ། 

 
 
 
 

                                    (་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་) 
  འབྲུག་རྒྱལ་བཙུན། 
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དཔ་བཀྫོད་ ༥ པ།  མ་དབང་དཔྫོན་སྫོབ་མཆེྫོག་ག་ བཀྫོད་ཁྱབ་བཀའ་ཤེྫོག 
 

  བསན་རྒྱས་བྫོན་པྫོ་བྫོ་ཡིངས་ལུ། དྫོན་འབྲིས། ད་ན་ ང་བཅིས་ར་ ཀྲིྫོང་གསར་རྫོང་ག་ཐད་ འབྲུག་རྒྱལ་
ཁབ་ཀྱི་རྫོང་གཞས་ཚུ་ག་གས་ལས་ རྒྱལ་རབས་དང་ལྡན་པའ་ འབྲུག་ཤེར་ཕྱྫོགས་ཀྱི་སྫོག་རྫོང་ར་ཅིན་ཅིག་ཨེན་མ་འད་ ཆེ་
མཉམ་གྱིས་མ་ཤེསཔ་མད།  རྫོང་གཞས་འད་ནང་ ལྷ་ཁང་ ༢༥ ཡིྫོད་མ་ཚུ་ག་ནང་ སྔྫོན་བྫོན་གྫོངམ་ཡིབ་མས་ཚུ་གས་ རང་
སྫོའ་བཀའ་བབ་ལུང་བསན་དང་འཁྲིལ་ཏ་ རན་ཐང་དང་བྲིལ་བའ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟན་ ར་ཅིན་མང་རབས་ཅིག་བཞངས་གནང་
མ་ཚུ་ ད་ཚུན་གྱི་རྒྱལ་རབས་ནང་ འབྱུང་བཞའི་གནྫོད་པ་ ཁབ་ར་ཙོམ་ཡིང་མ་བྱུང་བར་ བན་རླབས་ཆེ་ཏྫོག་ཏྫོ་ས་བཞུགས་
ཡིྫོདཔ་ཨེན།  
 
 ནང་རྟན་ད་ཚུ་ དྫོ་རུང་ ནཱ་ལས་ཕེར་ཡིང་ མ་འྫོངས་འབྲུག་ག་བསན་སད་ ནམ་གནས་བར་ན་བཞུགས་ཐབས་ལུ་ རྫོང་
ནང་གྫོག་ཐག་གས་གཙོས་ གྫོག་ཆེས་ཚུ་ སྤུས་ཚོད་ཅིན་དང་ ཉན་སྲུང་ཅིན་ཚུ་བཙུགས་ཏ་ རྐྱེན་ངན་བཀག་ཐབས་གང་དྲག་
བསྒྲིག་དགྫོཔ་འད་ ག་ཅི་ད་གལ་ཆེེཝ་ལས་ ད་དྫོན་ དང་བང་ཚུལ་མཐུན་འབད་དགྫོ་པའ་སམས་ངས་བགྱི། ཞས་གནམ་ལྫོ་་་་་་་་་་་
ཟླ་་་་་ཚོས་་་་་་ལུ་ ཆེྫོས་ར་རྫོང་ལས་སྤལ། 
 
 
 
 

(་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་) 
                 ཀྲིྫོང་གསར་དཔྫོན་སྫོབ། 
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དཔ་བཀྫོད་ ༦ པ།  མ་དབང་རྒྱལ་སས་མཆེྫོག་ག་ བཀྫོད་ཁྱབ་བཀའ་ཤེྫོག 
 

  བསན་སྲུང་དྲག་པྫོའ་གཙོ་འཛིན་གུང་བྫོན་མཁྱན་ཡིངས་ལུ། དྫོན་འབྲིས། ད་ན་ ད་རས་ཞབས་ལས་ ང་ར་ 
འཕྲིལ་ར་མ་ནཱས་ རྒྱལ་ཡིྫོངས་ར་དྭགས་སྲུང་སྫོབ་ཀྱི་ས་ཁྫོངས་ནང་ ར་དྭགས་སམས་ཅིན་ཚུ་ག་ གནས་སངས་དང་ སྲུང་སྫོབ་ཀྱི་
གནས་སངས་ཚུ་ བལྟ་བར་འགྱིྫོ་དགྫོཔ་ས་ བཀའ་རྒྱ་ལྫོགས་སུ་གནང་ས་ཡིྫོད། ད་ག་དྫོན་ལུ་ ནཱ་ལས་ བར་ལན་ནམ་འབདཝ་
ཅིག་ ང་དང་གཅིག་ཁར་ དམག་མ་ལྫོགས་གྲུབ་ཡིྫོད་མ་ མ་གངས་ ༡༠ རང་སྫོའ་ལག་ཆེ་ག་སྒྲིག་རྐྱེབ་ས་ གཏང་ཆེྫོག་ཆེྫོ་ས་ 
བཞག་དགྫོ་པའ་ཐུགས་མངའ་མཛིད། གནམ་ལྫོ་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་ཚོས་་་་་་ལུ། 
 
 
 
 

  (་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་) 
                                                      མ་དབང་རྒྱལ་སས། 
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དཔ་བཀྫོད་ ༧ པ།  མ་རྗེ་བྫོན་ཆེན་མཆེྫོག་ག་ བཀྫོད་ཁྱབ་བཀའ་ཤེྫོག 
 
 

  ཞབས་ཏྫོག་བྫོན་པྫོ་མཁྱན་ཡིངས་ལུ། དྫོན་འབྲིས། ད་ན་ མ་གཞ་ལྷན་ཁག་ག་ཕྱག་ལཱ་འགན་ཅིན་ཚུ་ ག་
དམ་ཅིག་ཡིང་ ཁྱྫོད་རའ་་ཐུགས་ལུ་ངས་ཏ་ མཛིད་དང་མཛིད་བཞན་དུ་ཡིྫོདཔ་ལས་ ལྫོགས་སུ་ཞུ་དགྫོཔ་མན་ནུག ཨེན་རུང་ ད་
རས་ དམགས་བསལ་གྱིས་ཞུ་དགྫོཔ་བྱུང་མ་འད་ ང་བཅིས་རའ་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ དང་དུས་དང་བསྟུན་པའ་ དཔལ་འབྫོར་གྫོང་
འཕེལ་གྱི་འགྱུར་བ་དང་འཁྲིལ་ ས་གནས་སྫོ་སྫོའ་ཁྲིྫོམ་ཚོགས་ཆེ་ཆུང་ ག་ཅི་ག་འཆེར་གཞ་བརམ་རུང་ མ་འྫོངས་པའ་གནས་
སངས་སམས་ཁར་བཞག་ས་ བརམ་དགྫོཔ་འད་ཁག་ཆེ་ན་ཨེན་མས། ལྷག་པར་དུ་ ཁྲིྫོམ་གྱི་ཞབས་ཏྫོག་མཐུན་རྐྱེན་ཚུ་ལས་ 
ཁག་ཆེ་ཤེྫོས་ར་ སྣུམ་འཁྫོར་གྱི་ལམ་རྒྱ་སྫོམ་ས་བཞག་ན་དང་ རྒྱ་སད་ཀྱི་འཆེར་གཞ་ཚུ་གཙོ་རམ་བཟུང་ས་ མཛིད་དགྫོཔ་འདུག།  
 
 ད་ཡིང་ ད་རས་དམངས་གཙོའི་གཞུང་འགྫོ་ཐྫོག་སྫོང་མ་ བྫོན་པྫོ་ལྷན་རྒྱས་ཚུ་ག་མཛིད་འབྲིས་ལུ་ སྫོན་བརྗེྫོད་ཀྱི་གཞ་
དང་ མ་འྫོངས་མ་སར་གྱི་གནས་སངས་སྫོ་དྲག་ལུ་ ཐུག་མ་བཅུག་ནའི་དམགས་ཡུལ་ཨེན། ད་འབདཝ་ལས་ ཕྱག་ལཱ་ག་ད་ཅིག་
ར་མང་རུང་ ཁྲིྫོམ་གྱི་འཆེར་གཞའི་ལས་རམ་བརམས་མ་ཚུ་ལུ་ སྔ་གྫོང་ལས་ རས་བདག་དམ་དམ་གྱི་ཐྫོག་ལས་ མཛིད་གནང་
དགྫོཔ་འད་ ག་ཅི་ད་ཁག་ཆེེཝ་མཐྫོངམ་ལས་ ད་ཚུ་ཐུགས་ལུ་བསམས་ཏ་ མཛིད་དགྫོ་པའ་ཐུགས་མངའ་མཛིད།   ཞས་གནམ་
ལྫོ་་་་་་ཟླ་་་་་་་ཚོས་་་་་་་ལུ། 
 
 
 
 

(་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་) 
         འབྲུག་ག་བྫོན་ཆེན། 
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དཔ་བཀྫོད་ ༨ པ།  འབྲུག་ག་ཁྲིམས་སྤྱི་བྫོན་པྫོ་མཆེྫོག་ག་ བཀྫོད་ཁྱབ་བཀའ་ཤེྫོག 
 
 

  རྫོང་ཁག་སྫོ་སྫོའ་ཁྲིམས་འདུན་གྱི་དྲང་དཔྫོན་སྤྱི་མཐུན་ལུ། དྫོན་འབྲིས། ད་ན་ ང་བཅིས་རའ་ སྤྱི་ནྫོར་དམ་
པ་ མ་དབང་མངའ་བདག་རན་པྫོ་ཆེའི་ཞབས་ལས་ འབངས་མ་སར་ཚུ་ལུ་ ཐུགས་ཀྱི་བམས་བར་སྫོམ་ས་ མཛིད་དང་མཛིད་
བཞན་དུ་ཡིྫོད་མ་འད་ ང་བཅིས་ག་ར་གས་མ་ཤེསཔ་མད། ད་འབདཝ་ལས་བརྟན་ ང་བཅིས་ར་ཁྲིམས་འདུན་གྱི་ དྲང་དཔྫོན་ཚུ་
གས་ཡིང་ ཐུགས་བག་ཡིངས་ཀྱི་དབང་ལུ་མ་ཤེྫོར་བར་ ཁྲིམས་འདུན་ལུ་རྫོད་གཞར་ཐུག་མ་ཚུ་ ཡུན་འགྱིངས་དང་ དྲང་ཁྲིམས་
མ་ཐྫོབ་པའ་གནས་ལུ་ཐུག་མ་བཅུག་པར་ རྫོད་གཞ་ཚུ་ དབ་བཤེར་གང་མགྱིྫོགས་འབད་ད་ མཇུག་བསྡུ་དགྫོཔ་ཨེན། གལ་སད་ 
ར་ངྫོ་ག་བཟུམ་ཅིག་གས་ ཆེ་མཐྫོ་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་ ཉྫོག་གཞ་བཀྫོད་མ་ར་འཐྫོན་པ་ཅིན་ ད་ལུ་ ངྫོས་ལན་དམ་དམ་འབད་ན་
ཨེནམ་ལས་ ད་རས་ སྔ་གྫོང་ལས་ཐུགས་ལུ་ངས་ཏ་ མཛིད་དགྫོཔ་གལ་ཆེ་བའ་དྲན་སྐུལ་ལུ། གནམ་ལྫོ་་་་་་ཟླ་་་་་་ཚོས་་་་་་་་་་་་་ལུ། 
 
 
 
 

(་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་) 
                                     འབྲུག་ག་ཁྲིམས་སྤྱི་བྫོན་པྫོ། 
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ཁ སད་སྡུག་ག་བཀའ་ཤེྫོག 
 གྫོ་དྫོན།  

སད་སྡུག་ག་བཀའ་ཤེྫོག་ཟར་མ་འད་ ཁྲིམས་ལུགས་ཀྱི་ཐྫོག་ལས་ ཐྫོབ་ལམ་མད་ད་འབད་རུང་ མ་དམངས་དང་སྡེ་
ཚོགས་ ཡིངན་ སར་པ་གང་རུང་ཅིག་ག་དཀའ་ངལ་སལ་ཐབས་ལུ་ སྒུལ་ཅིན་དང་སྒུལ་མད་རྒྱུ་དངྫོས་ཀྱི་ རྒུད་གསྫོ་
གནང་བན་དང་ དཀའ་ངལ་གྱི་གནས་སངས་ཡིངས་ཆེག་དང་ ཡིངན་ དགྫོངས་ཡིངས་གནང་བའ་བཀའ་རྒྱ་ ཡིག་
ཐྫོག་ལུ་བཀྫོད་ད་ཡིྫོད་མ་ལུ་གྫོ། 

 
དཔ་བཀྫོད་ ༡ པ།  ས་རན་དགྫོངས་ཡིངས་བཀའ་ཤེྫོག 
 

 སྫོ་ནམ་བྫོན་པྫོ་བྫོ་ཡིངས་ལུ། དྫོན་འབྲིས། ད་ན་ ང་བཅིས་རའ་ སྤུངས་ཐམ་དག་འདུན་གྲྭ་ཚོང་གས་གཙོས་པའ་ 
ཕྱྫོགས་ཀྱི་རབ་སྡེ་དང་ གཞུང་དབང་ལྷ་ཁང་དགྫོན་སྡེ་བཅིས་ཀྱི་ ཁྲི་མྫོར་འཁྫོད་ད་ཡིྫོད་པའ་ མཆེྫོད་གཞས་ཀྱི་རགས་ རྫོང་ཁག་
བཅུ་ཐམ་དང་ ཐམ་ཕུག་ཁྲིྫོམ་སྡེ་རྒྱ་སད་ཀྱི་ ས་ཁྫོངས་ནང་ཚུད་མ་ས་ཆེ་ཚུ་ བསར་འཇིལ་འབདཝ་ད་ ས་འཐབ་ཐྫོན་མ་ཚུ་ མ་
གཞ་ ས་ཡི་ཁྲིམས་ཡིག་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ གཞུང་ལུ་ ས་རན་ཕུལ་དགྫོཔ་ཨེན། ཨེན་རུང་ ང་བཅིས་རའ་ ཆེྫོས་སྡེ་ཚུ་ག་ཐད་ 
དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའ་ བསན་སད་ཀྱི་ཕེན་བདའི་གཞ་ར་ཨེནམ་ལས་ ཞབས་ལས་ འཕེགས་ཚོགས་དག་འདུན་འདུས་པའ་ 
ཞབས་ཏྫོག་ལུ་དགྫོངས་ཏ་ ཟུར་སྦྲགས་ཐྫོ་ཡིག་ནང་གསལ་གྱི་ ས་འཐབ་ཨེ་ཀར་བསྡེྫོམས་ ༢༦༥.༡༡༥༧ འབད་མ་འད་ ས་
རན་དངུལ་ཀྲིམ་ ས་ཡི་བཅུ་གཉས་ད་ཅིག་གནས་མ་འད་ དགྫོངས་ཡིངས་གནང་ཡིྫོདཔ་ལས་ གྲྭ་ཚོང་དགྫོན་སྡེ་རང་སྫོའ་མཚོན་
ཐྫོག་ཁར་ ས་ཁྲིམ་རྐྱེབ་དགྫོ་པའ་སམས་ངས་བགྱི། ཞས་གནམ་ལྫོ་་་་་་ཟླ་་་་་་་ཚོས་་་་་་ལུ། 
 
 
 
 

འབྲུག་མངའ་བདག་རྒྱལ་པྫོ། 
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དཔ་བཀྫོད་ ༢ པ།  མ་སར་ལུ་ ས་ཆེའ་སད་སྡུག་བཀའ་ཤེྫོག 
 

  རྒྱལ་ཡིྫོངས་ས་ཆེ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་དྲུང་ཆེན་བྫོ་ཡིངས་ལུ། དྫོན་འབྲིས། ད་ན་ ་་་་་་་་་་་་་་རྫོང་ཁག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་
རྒེད་འྫོག་ལས་ ངྫོ་མང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་མ་ཁུངས་ངྫོ་སྫོད་ཨེང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཅིན་མ་ལུ་ བུ་གཞ་ཁ་ཕྲི་འཚོ་སྫོང་འཐབ་དགྫོཔ་ 
མང་རབས་ཅིག་ཡིྫོད་རུང་ ཁྫོ་ལུ་ཟ་སྤྱིྫོད་ཀྱི་ས་ཞང་ཟརཝ་ ཏྫོག་ལབ་གང་ར་མད་པའ་སད་སྡུག་ལུ་གཟགས་ཏ་ ར་རང་རྫོང་ཁག་་
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་རྒེད་འྫོག་ གཡུས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལས་ཟ་སྤྱིྫོད་བཏུབ་པའ་ས་ཆེ་ཨེ་ཀར་ ༥ (ཨེ་ཀར་ལྔ) གནང་མ་ད་ ་་་་་་་་་་
་་་་་་་་་ག་མང་ཐྫོག་ཁར་ཁྲིམ་རྐྱེབ་ས་ བན་དགྫོ་པའ་སམས་ངས་བགྱི། གནམ་ལྫོ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་་་ཚོས་་་་་་་་་་་ལུ། 
 
 

 
 

འབྲུག་མངའ་བདག་རྒྱལ་པྫོ། 
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དཔ་བཀྫོད་ ༣ པ།  ཕྱག་ཕྱད་འབྫོར་མ་ལུ་ ས་ཆེའ་སད་སྡུག་བཀའ་ཤེྫོག 
 

 རྒྱལ་ཡིྫོངས་ས་ཆེ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་དྲུང་ཆེན་བྫོ་ཡིངས་ལུ། དྫོན་འབྲིས། ད་ན་ ་་་་་་་་་་་་་་་རྫོང་ཁག་་་་་་་་་་་་་་་་རྒེད་འྫོག་ ངྫོ་
མང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་མ་ཁུངས་ངྫོ་སྫོད་ཨེང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཅིན་མ་ད་གས་ བསན་སྲུང་དམག་སྡེ་ནང་འཛུལ་ཏ་ མ་ལྫོ་་་་་་་་རང་ 
རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྲུང་སྫོབ་ལུ་ ཐ་དང་དམ་ཚོག་བསན་ཏ་ ཕྱག་ཕྱད་གང་དྲག་ཞུ་ཡིྫོད་མ་ལུ་ ཞབས་ལས་ ཐུགས་བརས་གཟགས་ཏ་ ་
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་རྫོང་ཁག་་་་་་་་་་་་་་་རྒེད་འྫོག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ གཡུས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལས་ས་ཆེ་ཨེ་ཀར་ ༥ (ཨེ་ཀར་ལྔ) སད་སྡུག་གནང་
ཡིྫོད་མ་ད་་་་་་་་་་་་་་་ག་མང་ཐྫོག་ཁར་ཁྲིམ་རྐྱེབ་ས་ བན་དགྫོ་པའ་སམས་ངས་བགྱི། གནམ་ལྫོ་་་་་་་་ཟླ་་་་་་ཚོས་་་་་་ལུ། 
 
 
 

 
འབྲུག་མངའ་བདག་རྒྱལ་པྫོ། 
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དཔ་བཀྫོད་ ༤ པ།  མ་སར་ཉམ་ཆུང་ལུ་ ལྟྫོ་ཕེྫོགས་སད་སྡུག་བཀའ་ཤེྫོག 
 

  དངུལ་རས་བྫོན་པྫོ་བྫོ་ཡིངས་ལུ། དྫོན་འབྲིས། ད་ན་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་རྫོང་ཁག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་རྒེད་འྫོག་་་་་་་་་་་་་་་  
གཡུས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལས་ངྫོ་མང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་མ་ཁུངས་ངྫོ་སྫོད་ཨེང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་སས་ལྫོ་་་་་་་
ལངས་མ་ད་ གཟུགས་ཀྱིས་ལྫོགས་གྲུབ་མད་པའ་ཁར་ ཁྫོ་ ཡིངན་ མྫོ་ལུ་ བདག་འཛིན་འཐབ་ས་སད་སྡུག་ལྟ་མ་ ནང་མ་ཉ་
ཚོན་ག་ཡིང་མད་མ་ལུ་ ཞབས་ལས་ཐུགས་བརས་གཟགས་ཏ་ ཁྫོ་ ཡིངན་ མྫོ་རའ་ མ་ཚོའི་རང་ མ་ཎི་བགྱིང་སྡེྫོད་ན་ག་དྫོན་ལུ་ 
ཕེྫོགས་འཐུས་ཟླ་རམ་དངུལ་ཀྲིམ་ ༡༠༠༠(གཅིག་སྫོང་)ར་ གནང་ཡིྫོད་མ་འད་ འབྲིལ་ཡིྫོད་རྫོང་ཁག་ལས་ ཟླ་རམ་བཞན་སྫོད་
དགྫོ་པའ་བཀའ་ཐམ། ཞས་གནམ་ལྫོ་་་་་་ཟླ་་་་་་་ཚོས་་་་་་ལུ། 
 
 
 
 

འབྲུག་མངའ་བདག་རྒྱལ་པྫོ། 
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དཔ་བཀྫོད་ ༥ པ། མ་ཁུངས་སད་སྡུག་བཀའ་ཤེྫོག 
 

 ད་ལན༑ ད་ན་ ཐམ་ཕུག་ཆེ་འདུས་ ཐམ་ཁྲིྫོམ་ལས་ འཆེ་མད་བསྫོད་ནམས་ཀྱིས་ ཁྫོ་ར་དང་ ཁྫོ་ག་བུ་གཞ་ཚུ་ 
འབྲུག་ག་མ་ཁུངས་ཞུ་ནའི་གསལ་ཞུའ་ཐད་ ཁྫོ་ག་ཕེ་མ་ཚོ་འདས་གཉས་ སྤྱི་ལྫོ་ ༡༩༥༩ ལུ་ བྫོད་ལས་ འབྲུག་ལུ་སབས་
བཅིྫོལ་པ་ས་ལྷྫོད་ད་ ཁྫོ་ར་སས་ས་སྫོམ་ས་ར་འབྲུག་ལུ་ཨེན་པའ་ཁར་ གཉན་ཡིང་འབྲུག་མ་དང་གཅིག་ཁར་རྐྱེབ་ས་ བར་ན་བུ་
གཞ་ལྔ་ར་ཚུད་ད་ཡིྫོད་མ་ལུ་ མངའ་ཞབས་ལས་ ཐུགས་བརས་གཟགས་ཏ་ ད་རས་ལས་བཟུང་ འཆེ་མད་བསྫོད་ནམས་ སས་
ལྫོ་ ༤༠ འབད་མ་དང་ བུམྫོ་བསན་འཛིན་ལྷ་མྫོ་ སས་ལྫོ་ ༡༧ བུ་ཚོ་རང་རྣམ་རྒྱལ་སས་ལྫོ་ ༡༥ འབད་མ་ངྫོ་གངས་གསུམ་ 
འབྲུག་ག་མ་ཁུངས་ངྫོ་མའ་གངས་སུ་ ཆེ་འཇིྫོག་མཛིད་གནང་གྲུབ་པའ་བཀའ་ཐམ། གནམ་ལྫོ་་་་་་་་་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་་པའ་ཚོས་་་་་་་་ལུ། 
 
 
 
 

འབྲུག་མངའ་བདག་རྒྱལ་པྫོ། 
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ག དྲལ་བསྒྲིགས་བཀའ་ཤེྫོག 

གྫོ་དྫོན། 
དྲལ་བསྒྲིགས་ཀྱི་བཀའ་ཤེྫོག་ཟར་མ་འད་ རྒྱལ་ཁབ་སྤྱིར་བཏང་ལུ་དང་ ཡིངན་ མ་སྡེའི་སྡེ་ཚོན་ཅིག་ལུ་ རྒྱལ་ཁབ་དང་མ་མང་
ག་སྤྱིར་བཏང་མཐའ་དྫོན་ལུ་ འབད་ཆེྫོགཔ་དང་མ་ཆེྫོགཔ་ རུངམ་དང་མ་རུངམ་ག་གནད་དྫོན་ཅིག་ག་སྐྫོར་ལས་ དང་ལན་འབད་
དགྫོ་པའ་བཀའ་ཁྲིམས་ ཡིག་ཐྫོག་ལུ་བཀྫོད་ད་གནང་མ་ལུ་གྫོ།  
 
དཔ་བཀྫོད་ ༡ པ།  མ་མང་ལུ་དྲལ་བསྒྲིགས་བཀའ་ཤེྫོག 
 

  སན་ལྫོངས་འབྲུག་ག་མངའ་འབངས་སུ་གཏྫོགས་པའ་ མ་མང་ཆེ་འབྲིང་ཆུང་གསུམ་ཡིྫོངས་ལུ།  དྫོན་
འབྲིས། ད་ན་ ང་བཅིས་ར་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའ་ རྒྱལ་ཁབ་འད་ག་སྔར་སྫོལ་ཁྱད་ཆེྫོས་བཟང་པྫོ་ སྒྲིག་ལམ་ཆེྫོས་གསུམ་དང་ 
བཟའ་བཅིའ་འགྫོ་གསུམ་ ལྷག་པར་དུ་ ཆེྫོས་དང་ལམ་སྫོལ་གྱི་སྫོག་ཤེང་ རྒྱལ་ཡིྫོངས་སྐད་ཡིག་རྫོང་ཁ་འད་གས་གཙོས་པའ་ 
རང་ལུགས་ཐུན་མྫོང་མ་ཡིན་པའ་ངྫོ་རྟགས་ཚུ་ བདག་འཛིན་དང་ རྒྱུན་སྫོང་འཐབ་དགྫོཔ་འད་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རང་དབང་ཡུན་བརྟན་
གྱི་དྫོན་ལུ་ མད་ཐབས་མད་པའ་གལ་ཅིན་ཅིག་ཨེན།  
 

ཨེན་རུང་ ད་རས་ནངས་པར་ འཛིམ་གང་གཅིག་འགྱུར་དང་ རྒྱལ་ཁབ་གྫོང་འཕེལ་གྱི་འགྱུར་ཤུགས་ལས་བརྟན་ ང་
བཅིས་རའ་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ ཕྱ་རྒྱལ་གྱི་ལམ་སྫོལ་དང་སྐད་ཡིག་ཚུ་གས་ རང་བཞན་མད་པར་དབང་ས་འྫོང་བའ་སྐབས་ལུ་ འབྲུག་
མ་ཚུ་གས་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་འཕྲིལ་ཕུགས་གཉས་ཀྱི་ མཐའ་དྫོན་ལུ་མནྫོ་བསམ་འཐབ་ཅིག་ར་བཏང་ས་   རང་ག་ཆེྫོས་དང་ལམ་
སྫོལ་ སྐད་ཡིག་ག་ཁྱད་ཆེྫོས་བཟང་པྫོ་ཚུ་ལུ་ གཞན་ལས་ལྷག་པའ་དག་སང་བསད་ད་ རང་སྫོལ་རང་གས་གཟུང་ན་ལུ་ ནམ་
ཡིང་འགྱུར་བ་མད་པའ་ བརྫོན་ཤུགས་བསད་ད་ཚུལ་མཐུན་གྱི་དང་ལན་ དུས་དང་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་ འབད་དགྫོཔ་སམས་མངའ་
འཚོལ། གནམ་ལྫོ་་་་་་་་ཟླ་་་་་་ཚོས་་་་་་ལུ་ བཀྲིས་ཆེྫོས་རྫོང་ལས། 

 
 
 

འབྲུག་མངའ་བདག་རྒྱལ་པྫོ། 
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དཔ་བཀྫོད་ ༢ པ།  ཚོགས་དཔྫོན་མཆེྫོག་ག་ཁྱབ་བསྒྲིགས་བཀའ་ཤེྫོག 
 

  རྒྱལ་ཡིྫོངས་ཚོགས་འདུའ་ཆེ་བསྫོད་ཅིན་གྱི་ འཐུས་མ་ཡིྫོངས་ཀྱི་གསར་སྙེན་དུ། དྫོན་འབྲིས། ད་ན་ འབྲུག་
ག་སྤྱི་ཚོགས་དང་པའ་ ཚོགས་ཐངས་ ༥ པ་འད་ གཟའ་སྐར་འཕྲིྫོད་སྫོར་དང་བསྟུན་ཏ་ གནམ་ལྫོ་་་་་་་་ཟླ་་་་་་ཚོས་་་་ལུ་དང་ སྤྱི་
ལྫོ་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་ཚོས་་་་་་་་ལུ་ འཚོགས་ན་ཨེནམ་ལས་བརྟན་ འཐུས་མ་རང་སྫོའ་འདམས་ཁྫོངས་ཀྱི་ མཐའ་དྫོན་དང་འབྲིལ་བའ་ཞུ་
བ་དང་ གཞན་ཡིང་ རྒྱལ་ཁབ་སྤྱི་ཕེན་གྱི་ གྫོས་གཞ་ར་ཕུལ་ན་ཡིྫོད་པ་ཅིན་ གྫོང་འཁྫོད་ཚོས་གངས་མ་རན་པའ་ ཟླ་ངྫོ་ ༡ ག་
སྔ་གྫོང་ལས་ ཚོགས་འདུའ་ལྷན་ཁག་ཡིག་ཚོང་ནང་ལྷྫོདཔ་ས་ ཕུལ་ཐབས་བསྒྲིག་དགྫོཔ་ ཐུགས་ལུ་མངའ་བར་འཚོལ། གནམ་
ལྫོ་་་་་་་ཟླ་་་་་་་ཚོས་་་་་་་་ལུ། 
 
 
 

ཚོགས་དཔྫོན། 
འབྲུག་རྒྱལ་ཡིྫོངས་ཚོགས་འདུ་ཆེན་མྫོ། 
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ང བདག་རྐྱེན་གསར་བསྐྫོས་ཀྱི་བཀའ་ཤེྫོག 

གྫོ་དྫོན། 
བདག་རྐྱེན་གསར་བསྐྫོས་ཀྱི་བཀའ་ཤེྫོག་ཟར་མ་འད་ གཞུང་སྫོང་ལྷན་སྡེ་རྣམ་གསུམ་གྱི་ནང་འཁྫོད་ལུ་ ཕྱག་ཞུ་མ་གང་རུང་ཅིག་
ལུ་ ཤེས་ཡིྫོན་དང་ཉམས་མྫོང་ བརྫོན་ཤུགས་དང་ལཱ་ཤུལ་གྱི་ལྫོགས་གྲུབ་དང་ ཐུགས་གཏད་འྫོས་པའ་ཁྱད་ཆེྫོས་དང་ལྡན་མ་འད་ 
ད་རས་ཀྱི་གནས་རམ་ལས་ མཐྫོ་བའ་གྫོ་གནས་ལུ་བསྐྫོ་བཞག་གནང་བའ་ བཀའ་རྒྱ་ཡིག་ཐྫོག་ལུ་བཀྫོད་ད་གནང་མ་ལུ་གྫོ།   
 
དཔ་བཀྫོད་ ༡ པ།  གནས་རམ་ཡིར་སང་ཐྫོག་ལས་ བདག་རྐྱེན་གསར་བསྐྫོས་ཀྱི་བཀའ་ཤེྫོག 
 

  ད་ལན༑ ད་ན་ རྒྱལ་གཞུང་ཞ་གཡིྫོག་ལྷན་ཚོགས་དང་ ལྷན་རྒྱས་གཞུང་ཚོགས་ལས་ གྫོས་འདབས་
འབྫོར་ཡིྫོད་མ་ལུ་གཞ་བཞག་ས་ ནཱ་ཞབས་ལས་ཡིང་ རྒྱལ་ཡིྫོངས་དགའ་སད་དཔལ་འཛིམས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ འཆེར་འགྫོད་ལས་
རམ་གཙོ་འཛིན་ ངྫོམ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ད་གས་ འབྲུག་ག་ར་བ་གསུམ་ལུ་ ཐ་དམ་ཚོག་བསན་ཏ་ ཕྱག་ཕྱད་གང་དྲག་ཞུ་ཡིྫོད་
པའ་ལགས་བསྫོད་ལུ་ ད་རས་ཀྱི་གྫོ་གནས་ལས་ གནས་རམ་གཅིག་ཡིར་སང་འབད་ད་ སྤྱི་ཚོས་་་་་་་་་་་་་་་་་ལས་ གཞལམ་སང་ 
རྫོང་བདག་ས་ གསར་བསྐྫོས་ཀྱི་བདག་རྐྱེན་གནང་ཡིྫོད་པའ་བཀའ་ཐམ། གནམ་ལྫོ་་་་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་ཚོས་་་་་་་་ལུ་ བཀྲིས་ཆེྫོས་རྫོང་
ལས་དག།  
 
 
 
 

འབྲུག་མངའ་བདག་རྒྱལ་པྫོ། 
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ཅི གཟངས་བསྫོད་ཀྱི་བཀའ་ཤེྫོག 

གྫོ་དྫོན། 
གཟངས་བསྫོད་ཀྱི་བཀའ་ཤེྫོག་ཟར་མ་འད་ ལྷན་ཁག་དང་ལས་ཁུངས་ སར་སྡེ་དང་ཚོགས་པ་ ཡིངན་ མ་ངྫོ་གང་རུང་ཅིག་གས་ 
རྒྱལ་ཁབ་དང་མ་དམངས་སྤྱིར་བཏང་ག་དྫོན་ལུ་ བཀའ་དགྫོངས་དང་འཁྲིལ་བའ་ ཕྱག་ཕྱད་ཞབས་ཏྫོག་ལགས་ཤེྫོམ་ས་འབྫོར་མ་
དང་ ཡིངན་ གཞན་དང་མ་འདྲ་བའ་ལཱ་ཤུལ་སྫོམ་ཅིག་བཞག་མ་ལུ་ ངྫོས་འཛིན་དང་བསྫོད་བསྔགས་ཀྱི་ རྟགས་མ་དང་གསྫོལ་ར་
ག་གནང་ཆེ་གནང་ཡིྫོད་པའ་ གསལ་བཤེད་ཡིག་ཐྫོག་ལུ་བཀྫོད་ད་གནང་མ་ལུ་གྫོ།  
 
དཔ་བཀྫོད་ ༡ པ།  འབྲུག་ཐུགས་སས་ཀྱི་རྟགས་མའ་བཀའ་ཤེྫོག 
 

  ད་ལན༑ ད་ན་ ལྷན་ཁག་ ཡིངན་ལས་ཁུངས་ལས་ ངྫོ་མང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ང་བཅིས་རའ་ སན་ལྫོངས་
འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ རང་དབང་རང་བཙོན་གྱི་རྟགས་མཚོན་ ཐུན་མྫོང་མ་ཡིན་པ་ རྒྱལ་ཡིྫོངས་གཞུང་སྐད་རྫོང་ཁ་དང་ གཞན་
ཡིང་ སྔར་སྫོལ་ཡི་རབས་བཟང་པྫོའ་ལམ་སྫོལ་ཚུ་ མ་ཉམས་གྫོང་འཕེལ་གྱི་དྫོན་ལས་ ཧེང་དྭངས་མའ་དཀྱིལ་ལས་རང་ འབྲུག་
ག་ར་བ་གསུམ་ལུ་ ཐ་དམ་ཚོག་བསན་ཏ་ མ་ལྫོ་་་་་་་་་་་ག་རང་ ཅི་ཤེས་གང་ལྫོགས་ ཕྱག་ཕྱད་ཞུ་བ་གས་མ་ཚོད་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་
འཕྲིལ་ཕུགས་གཉས་ལུ་ཕེན་པའ་ ལཱ་ཤུལ་ཡིང་ མང་རབས་ཅིག་བཞག་ཡིྫོད་མ་འད་ལུ་ གཞུང་ཞབས་ལས་ ལགས་སྫོའ་
གཟངས་བསྫོད་ཀྱི་ངྫོས་འཛིན་ལུ་ འབྲུག་ཐུགས་སས་ཀྱི་རྟགས་མ་འད་ སྤྱི་ལྫོ་་་་་་་་ཟླ་་་་་ཚོས་་་་་་ལུའམ་ གནམ་ལྫོ་་་་་་ཟླ་་་་་ཚོས་་་་་་
་ལུ་ འབྲུག་ག་རྒྱལ་ཡིྫོངས་དུས་ཆེན་གྱི་ཐངས་་་་་་་་་་་་་ག་ ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའ་དགའ་སྫོན་ རྟན་འབྲིལ་གྱི་ཉན་མར་གནང་བ་དག། 
 
 
 
 

འབྲུག་མངའ་བདག་རྒྱལ་པྫོ། 
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དཔ་བཀྫོད་ ༢ པ།  དྫོན་གཅིྫོད་སྐུ་ཚོབ་ལུ་གནང་ནའི་ རྟགས་མའ་བཀའ་ཤེྫོག 
 

  ད་ལན༑  ད་ན་ ངྫོ་མང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའ་ར་བ་གསུམ་ལུ་ དད་དམ་འགྱུར་བ་མད་
པའ་ ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་ག་སྫོ་ལས་ གཞུང་ག་ཕྱ་འབྲིལ་གྱི་སད་བྱུས་གྫོང་ལུ་བཀུར་ཏ་ འདས་པའ་ལྫོ་ངྫོ་་་་་་་་་་་རང་ ཕྱའི་རྒྱལ་
ཁབ་ཚུ་ནང་ འབྲུག་གཞུང་ག་དྫོན་གཅིྫོད་ སྐུ་ཚོབ་ས་སྡེྫོད་རང་ འགན་ཟླ་མད་པའ་ ཐབས་ཤེས་ས་ཚོགས་དང་ འབད་རྫོལ་སྫོམ་
བསད་ད་ འབྲུག་གཞུང་དང་ ཕྱའི་རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་ག་བར་ནའ་མཐུན་ལམ་ད་ སྔར་བ་ལྷགཔ་ས་ ཡིར་སད་བཏང་མ་གས་མ་ཚོད་ 
འབྲུག་དང་འཛིམ་གང་རྒྱལ་སྤྱིའི་ལས་སྡེ་ཚུ་ག་བར་ན་ གྫོ་རྟྫོགས་དང་མཉམ་འབྲིལ་ཚུ་ཡིང་ ག་ཅི་ད་ཅིག་གྫོང་འཕེལ་བཏང་ཡིྫོད། 
 
 ཁྫོ་གས་ ད་བཟུམ་མའ་ ཁྱད་དུ་འཕེགས་པའ་ ཐབས་རག་ལས་བརྟན་ འབྲུག་གཞུང་དང་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཐུགས་འདྫོད་
ཚུ་ ངལ་རངས་ཏྫོག་ཏྫོ་ས་བསྒྲུབས་ཡིྫོད་པའ་ཁར་ འབྲུག་གཞུང་གས་བསྫོད་པར་འྫོས་པའ་ ཆེབ་སད་སྫོང་བཞག་ག་སྙེན་གགས་
ད་ སྔར་ལས་ལྷག་པའ་ དར་ཁྱབ་གཏང་ན་ལུ་ ལྷག་པར་གྱིས་ ཕེན་ཐྫོགས་བྱུང་ཡིྫོད་པའ་ གཟངས་བསྫོད་ཀྱི་ལགས་སྫོ་ལུ་ 
འབྲུག་ཐུགས་སས་ཀྱི་ རྟགས་མ་འད་ གནམ་ལྫོ་་་་་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་ཚོས་་་་་་་་་་་ལུ་གནང་བ་དག། 
 
 
 
 

འབྲུག་མངའ་བདག་རྒྱལ་པྫོ། 
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དཔ་བཀྫོད་ ༣ པ།  ལཱ་ཤུལ་གྲུབ་འབྲིས་ཀྱི་ རྟགས་མའ་བཀའ་ཤེྫོག 
 

  ད་ལན༑  ད་ན་ འཇིམ་བཟྫོ་སྫོབ་དཔྫོན་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་སྤྱི་ལྫོ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལུ་ གཞུང་གཡིྫོག་ནང་འཛུལ་
ཞནམ་ལས་ཚུར་ འཇིམ་བཟྫོ་དང་ལྷ་བྲིས་ཀྱི་ལཱ་ལུ་བརྫོན་ཏ་ རྒྱལ་ཁབ་ཕྱ་ནང་གཉས་ལུ་ ལྷ་ཁང་དགྫོན་སྡེ་ ར་ཅིན་མང་རབས་
ཅིག་ག་སྐུ་རྟན་ཚུ་ ཉམས་གསྫོ་དང་གསར་བཞངས་ སྤུས་དག་བསྒྲུབས་པ་གས་མ་ཚོད་ འཇིམ་བཟྫོའ་ན་གཞྫོན་སྫོབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ 
འཇིམ་བཟྫོ་དང་ལྷ་བྲིས་ཀྱི་རག་རལ་ མངྫོན་སུམ་དུ་བསབ་སྫོན་དང་ སྫོང་བརར་བན་ཏ་ ར་མྫོ་དང་ལྷ་བཟྫོའ་ཤེས་ཡིྫོན་དང་ རག་
རལ་ཚུ་ དར་ཁྱབ་གཏང་ན་ལུ་ ཕེན་ཐྫོགས་སྫོམ་ས་ར་བྱུང་ཡིྫོད། 
 
 ཁྫོ་གས་ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའ་ར་བ་གསུམ་ལུ་ དད་དམ་འགྱུར་བ་མད་པའ་ ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་ག་སྫོ་ལས་ ཕུལ་
དུ་ཕྱན་པའ་ ཕྱག་ཕྱད་ཞབས་ཏྫོག་འབྫོར་ཡིྫོདཔ་ལས་བརྟན་ ཆེྫོས་དང་ལམ་སྫོལ་ མ་ཉམས་རྒྱུན་སྫོང་གྫོང་འཕེལ་གཏང་ན་ལུ་ 
ཕེན་རླབས་རྒྱ་ཆེར་བྱུང་ཡིྫོད་པའ་ལཱ་ཤུལ་གྲུབ་འབྲིས་ གཟངས་བསྫོད་ཀྱི་ལགས་སྫོའ་རྟགས་མ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་འད་ གནམ་ལྫོ་་་་་་་
་ཟླ་་་་་་་་ཚོས་་་་་་་་ལུ་གནང་བ་དག། 
 
 
 
 

འབྲུག་མངའ་བདག་རྒྱལ་པྫོ། 
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དཔ་བཀྫོད་ ༤ པ།  གཡུལ་རྒྱལ་རྟགས་མའ་བཀའ་ཤེྫོག 
 

  ད་ལན༑  ད་ན་ གུང་བྫོན་གྫོངམ་་་་་་་་་་་་གས་ མ་ལྫོ་་་་་་་་་་ག་རང་ དྲག་པྫོའ་ལས་ཁུངས་ནང་ སམས་ཀྱི་
གདང་ལས་ར་ ཤེ་ཚོ་བྫོས་ཕེྫོག་ག་སྫོ་ལས་ གཞུང་ཞབས་ཀྱི་བཀའ་དགྫོངས་དྫོན་ཚུ་ སྤྱི་བྫོར་བཀལ་ཏ་ ཅི་ཤེས་གང་ལྫོགས་ཀྱི་
སྫོ་ལས་ ཕྱག་ཕྱད་ཞུ་བའ་ཁར་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འད་ནང་ རྒྱལ་བྫོན་འབངས་གསུམ་ ཞ་བདའི་དཔལ་ལུ་སྤྱིྫོད་བཞན་ཡིྫོད་པའ་
བར་ན་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་རྐྱེན་ངན་ཐྫོན་ཏ་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རང་དབང་རང་བཙོན་ལུ་ གནྫོད་ཉན་སྫོམ་ཐྫོན་པའ་སྐབས་ 
དྲག་པྫོའ་ལས་ཁུངས་ལས་ འཐུས་ཤེྫོར་མད་པར་ ཕྱག་ཕྱད་ཞུས་པའ་ངྫོས་འཛིན་དང་ལགས་སྫོ་ལུ་ ཞབས་ལས་ ཐུགས་ངལ་
རངས་དང་བཅིསཔ་ས་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལུ་ འབྲུག་གཡུལ་རྒྱལ་ ཡིངན་ དྲག་པྫོའ་དབང་རྒྱལ་རྟགས་མ་འད་ ད་རས་ སྤྱི་
ལྫོ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་པའ་ཚོས་་་་་་་་་་་འབྲུག་རྒྱལ་ཡིྫོངས་དུས་ཆེན་ཐངས་་་་་་་་་་་་་པའ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའ་དགའ་སྫོན་རྟན་འབྲིལ་གྱི་
ཉན་མར་གནང་བ་དག། 
 
 
 
 

འབྲུག་མངའ་བདག་རྒྱལ་པྫོ། 
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དཔ་བཀྫོད་ ༥ པ།   ཆེྫོས་དྫོན་རྟགས་མའ་བཀའ་ཤེྫོག 
 

  ད་ལན༑ ད་ན་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་རང་ག་མ་རགས་ལས་ རག་གཞུང་མཐའ་དག་ལུ་མཁས་མ་ ་་་་་་་་་་་་་་འད་
གས་ རྒྱལ་བསན་ལུང་རྟྫོགས་ཀྱི་ བསན་པ་རན་པྫོ་ཆེ་སྤྱི་དང་ ལྷག་པར་ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའ་རང་ལུགས་ འཛིན་སྫོང་སྤལ་
བའ་ཕྲིན་ལས་བདག་གར་བས་ཏ་ རྒྱལ་ཁབ་དང་བསན་སད་ལུ་ ཕེན་པའ་ལག་རྗེས་བཟང་པྫོ་བཞག་པ་ལས་བརྟན་ ང་ལས་ རྗེས་
སུ་ཡི་རངས་ཀྱི་ བསྔགས་བརྗེྫོད་དང་འབྲིལ་བའ་གཟངས་བསྫོད་ལུ་ བསན་པའ་གསལ་བད་བ་མའ་བདག་རྐྱེན་གནངམ་ཨེནམ་
ལས་ ད་དྫོན་འབྲིལ་ཡིྫོད་ཀུན་གྱིས་སམས་ངས་བགྱི། ཞས་གནམ་ལྫོ་་་་་་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་ཚོས་་་་་་ལུ་ བཀྲིས་ཆེྫོས་རྫོང་ལས་གནང་བ་
དག། 
 
 
 
 

རྗེ་མཁན་པྫོ་ཁྲི་རབས་་་་་་་་པ། 
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དཔ་བཀྫོད་ ༦ པ།  གནང་སན་བཀའ་ཤེྫོག 
 

  བསན་གསྫོ་ལཱ་དཔྫོན་བྫོ་ཡིངས་ལུ། དྫོན་འབྲིས། ད་ན་ མ་དབང་མངའ་བདག་རན་པྫོ་ཆེའི་ཞབས་ལས་ 
ཁྱྫོད་ལུ་ཐུགས་གཏད་ད་གནངམ་བཞན་དུ་ ཁྱྫོད་རའ་ཁ་ཐུག་ལས་ཡིང་ རང་ལུ་ཕེྫོག་པའ་ལཱ་འགན་ལུ་ འཐུས་ཤེྫོར་མད་པར་ 
དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའ་སྫོག་རྫོང་ སྤུངས་ཐང་བད་ཆེན་ཕེྫོ་བྲིང་ཉམས་གསྫོ་གས་གཙོས་པའ་ སྤ་གྫོ་སག་ཚོང་ དཔལ་ཕུག་ རྟ་
མགྫོ་ཆེྫོས་དབངས་རྫོང་ བུམ་ཐང་སྐུ་རྗེས་ཟངས་མདྫོག་དཔལ་རའི་ལྷ་ཁང་ ཐམ་ཕུག་ཅིང་སང་ཁའ་ལྷ་ཁང་ གཞན་ཡིང་ གུ་
རུའ་སྒྲུབ་གནས་ཚོ་ལུང་ནང་དང་ རླུང་ཅུ་ཟ་ཁ་ རྫོ་ཀྱིྫོང་ལའ་འབྲུག་དབང་རྒྱལ་ལྷ་ཁང་ལ་སྫོགས་པ་ གསར་བཞངས་དང་ཉམས་
གསྫོའ་ ལཱ་ཤུལ་མང་རབས་ཅིག་བཞག་ཡིྫོད་མ་འད་གས་  ང་ལུ་ངལ་རངས་སྫོམ་བྱུང་ཡིྫོདཔ་ལས་ ད་རས་ ཁྱྫོད་ལུ་ང་ག་ནང་
ལས་ དམགས་བསལ་གྱི་ལགས་སྫོར་ དངུལ་ཀྲིམ་འབུམ་གཅིག་ བཀྲིས་ལགས་དར་གྱིས་བརྒྱན་ཏ་ གནང་ཡིྫོད་པ་བཅིས་ 
གནམ་ལྫོ་་་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་་་་ཚོས་་་་་་་་ལུ། 
 
 
 
 

     (་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་) 
                       རྒྱལ་ཡུམ། 
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དཔ་བཀྫོད་ ༧ པ།  ལགས་སྫོའ་གཟངས་བསྫོད་བཀའ་ཤེྫོག 
 

  ད་ལན༑ ད་ན་ སྤྱི་ལྫོ་་་་་་་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་་་་པའ་ནང་ ཨེ་མ་ར་ཀའ་ རྒྱལ་ས་ཝ་ཤེང་ཀྲིྫོན་ལུ་ སྔར་སྫོལ་དུས་
སྫོན་བར་སྲུང་ཐངས་་་་་་་་་་་་་་་པའ་ནང་ ལྷན་ཁག་ ཡིངན་ ལས་ཁུངས་ལས་ ངྫོམ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ བཟྫོ་རགས་ ༡༣ གྱི་གས་ལས་ 
ཐགས་བཟྫོ་འགམས་སྫོན་ལས་རམ་ནང་ བཅིའ་མར་གཏྫོགས་ཏ་ ང་བཅིས་ར་ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའ་སྔར་སྫོལ་ལམ་ལུགས་
བཟང་པྫོ་ གསལ་སྫོན་ངལ་རངས་ཏྫོག་ཏྫོ་འབད་ད་ རང་ག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མང་གཏམ་སྫོན་ཚུགསཔ་མ་ཚོད་ རྒྱལ་ཁབ་ཕེན་ཚུན་གྱི་ 
མཐུན་འབྲིལ་ས་བརྟན་ལུ་ གྱུར་ཚུགས་མ་འད་ལུ་ ངལ་རངས་ཀྱི་དགའ་ཚོར་དང་བཅིས་པའ་ ལགས་སྫོའ་བསྔགས་བརྗེྫོད་ཡིྫོད། 
གནམ་ལྫོ་་་་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་ཚོས་་་་་་་་་ལུ། 
 
 
 
 

      བསྫོད་ནམས་བད་ཆེན་དབང་ཕྱུག 
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ལེའུ་གསུམ་པ།  ཁྲིམས་འབྲེལ་ཡིག་རིགས། 
 

༥.༡ ངོ་སྫོད། 

ཁྲིམས་འབྲིལ་ཡིག་རགས་ཟར་མ་འད་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཁྲིམས་ཀྱི་གནད་དྫོན་དང་ འབྲིལ་བ་ཡིྫོད་པའ་ཡིག་
རགས་ཅིག་ལུ་སབཔ་ཨེན། ཁྲིམས་འབྲིལ་ཡིག་འགྲུལ་ནང་ལུ་ གཞུང་འབྲིལ་དང་ གཞུང་འབྲིལ་མན་པའ་
ཡིག་རགས་ཚུ་ཡིང་ ལག་ལན་འཐབ་དགྫོཔ་ཡིྫོད་རུང་ ད་ཚུ་ག་རྒྱབ་ཁུངས་ངྫོ་མ་ འབྲུག་གཞུང་དྲང་ཁྲིམས་
ལྷན་སྡེའི་ རང་ལུགས་ལུ་བརྟན་དགྫོཔ་ལས་ འབྲུག་ག་ཡིག་བསྐུར་རྣམ་བཞག་འད་ནང་ལུ་ གཞུང་འབྲིལ་
ཡིག་རགས་ཀྱི་གངས་སུ་བཀྫོད་ད་ཡིྫོད། 
 

༥.༢ དབྱེ་བ། 

ཁྲིམས་འབྲིལ་ཡིག་རགས་ལུ་ ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་ནང་ལྷྫོདཔ་ད་ ལག་ལན་འཐབ་དགྫོ་པའ་ཡིག་རགས་
ཅིག་དང་ ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་ནང་མ་ལྷྫོད་པའ་ཧེ་མ་ལས་ ཁྲིམས་ཀྱི་རང་ལུགས་དང་འཁྲིལ་ཏ་ ལག་ལན་
འཐབ་དགྫོ་པའ་ཡིག་རགས་དང་ ཁག་གཉས་ཡིྫོད།  
 
ཀ ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་མ་ལྷྫོད་པའ་ཧེ་མ་ ལག་ལན་འཐབ་དགྫོ་པའ་རགས། 

  ༡ ནང་འགགས་གན་རྒྱའ་ཡིག་རགས། 
  ༢ ཉྫོ་བཙོང་གན་རྒྱའ་ཡིག་རགས། 
  ༣ རྫོད་རའ་ཞུ་ཚོག ཡིངན་ བཤེར་ཡིག 
  ༤ རྫོད་ཟླའ་ཞུ་ཚོག 
  ༥ ནང་འགགས་ཞུ་ཚོག 
  ༦ ཕྱར་བཏྫོན་ཞུ་ཚོག 
  ༧ མཐྫོ་གཏུགས་ཞུ་ཚོག 
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ཁ ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་ལྷྫོད་ཞནམ་ལས་ ཡིག་འགྲུལ་འཐབ་དགྫོ་པའ་རགས། 
༡ ཉས་བཙུགས་ཞུ་ཚོག ཡིངན་བཤེར་ཡིག 
༢ གཉན་ཐམ་གྱི་བཤེར་ཡིག 
༣ འདམས་ངྫོའ་བཤེར་ཡིག 
༤ རྒྱབ་མ་ ཡིངན་ ངྫོ་ཚོབ་ དབང་ཚོད་ཞུ་ཚོག 
༥ འདུམ་འགགས་ཞུ་ཚོག 
༦ ངག་བརྗེྫོད། 
༧ མཚོམས་འཇིྫོག་ཞུ་ཚོག 
༨ རྒྱབ་མ་ ཡིངན་ ངྫོ་ཚོབ་མ་དགྫོ་པའ་ཞུ་ཚོག 
༩ བཤེར་འདྫོད་མད་པའ་ཞུ་ཚོག 
༡༠ དཔང་པྫོ་འདུན་བདར་ཞུ་ཚོག 
༡༡ དཔང་པྫོ་མ་དགྫོ་པའ་ཞུ་ཚོག 
༡༢ མངྫོན་བཏྫོན་གྱི་ཞུ་ཚོག 
༡༣ གདྫོང་བཤེར་གྱི་ཞུ་ཚོག 
༡༤ ཁྲིམས་སྡེའི་ཞབ་དཔྱད་ཞུ་ཚོག 
༡༥ བཀག་འཛིན་གྱི་ཞུ་ཚོག 
༡༦ མཐའ་བསྡེྫོམས་ཞུ་ཚོག  

   ༡༧ ཉས་འཛུགས་ཞུ་ཚོག 
    
 ༥.༣ སྒྲིག་བཀོད། 

ཀ ཁྲིམས་འབྲིལ་ཡིག་རགས་ལས་ ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་ལས་ འབྲི་ཤེྫོག་བཟྫོ་ས་ཡིྫོད་མ་ཚུ་དང་
འཁྲིལ་ཏ་ ལག་ལན་འཐབ་དགྫོཔ་དང་ གཞན་ཚུ་ ཤེྫོག་དཀར་ནང་བྲི་དགྫོ། 

ཁ ཕུལ་ཡུལ་ ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སའ་ཁ་བང་། 
ག  ཕུལ་མ་ག་ངྫོ་སྫོད་ཁ་གསལ། 
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ང གནད་དྫོན་ཁ་གསལ།  
ཅི གནམ་ལྫོ་ཟླ་ཚོས་དང་སྤྱི་ལྫོའ་ཟླ་ཚོས། 
ཆེ ཕུལ་མ་དང་རྒྱབ་མ་ཚུ་ག་ མང་དང་མང་རྟགས། 
 

 ༥.༤ མཚན་ཉིད། 

ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་ཕུལ་ནའི་ ཁྲིམས་འབྲིལ་ཡིག་རགས་སྤྱིར་བཏང་ག་ མཚོན་ཉད་འད་ སྫོ་སྫོའ་གནད་
དྫོན་དང་གཅིག་ཁར་ གཤེམ་གསལ་གྱི་ཁྱད་ཆེྫོས་ཚུ་ ཚོང་དགྫོཔ་ཨེན། 

 
  ཀ ར་ཕེན་གཉས་ཀྱི་ངྫོ་སྫོད་ཁ་གསལ། 
  ཁ རང་ལུགས་གནམ་ལྫོ་ཟླ་ཚོས་དང་  སྤྱི་ལྫོ་་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་་་ཚོས་་་་་་་  

ག ཁྲིམས་འབྲིལ་གྱི་ཡིག་རགས་ཚུ་ནང་ ཁྲིམས་ཀྱི་དབུ་འཕེང་ལུ་ ཆེ་བསྫོད་ཀྱི་གུས་ཚོག་བཙུགས་
དགྫོཔ་ཁག་ཆེ། 

ང འབྲུག་གཞུང་དཔང་པྫོར་བཙུགས་ཏ་ གཡིྫོ་མད་དྲང་བདན་ཐྫོག་ལུ་ ཕུལ་བའ་བར་མཚོན་ལུ་ 
བཤེར་ཡིག་དང་ཞུ་ཚོག་ ཉས་འཛུགས་མཇུག་ལུ་ ཁྲིམས་རྟགས་སར་དགྫོ། 

 ཅི    ཕུལ་མའི་མང་དང་ཁྲིམས་རྟགས་གུ་ མང་རྟགས་བཀྫོད་དགྫོཔ་ཨེན། 
ཆེ   ཁྲིམས་འབྲིལ་གྱི་ཡིག་རགས་ཚུ་ འབྲུག་རྒྱལ་ཡིྫོངས་ཀྱི་ཡི་གུ་མགྱིྫོགས་ཡིག་ནང་ གཙོ་བྫོར་བཏྫོན་

ཏ་བྲི་དགྫོ། 
 ཇི   ཁྲིམས་འབྲིལ་གྱི་ཞུ་ཚོག་ ཡིངན་ བཤེར་ཡིག་ཚུ་ སྔར་སྫོལ་ལམ་ལུགས་ནང་མ་གཏྫོགས་ ད་སྫོལ་   

ལམ་ལུགས་ནང་བྲི་མ་ཆེྫོག 
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༥.༥ ཁྲིམས་འབྲེལ་ཡིག་རིགས་་་དཔེ་བཀོད། 

ཀ ཁྲིམས་་་འདུན་ས་མ་ལྷྫོད་པའི་ཧེ་མ་ ལག་ལེན་འཐབ་དགོ་པའི་ཁྲིམས་འབྲེལ་ཡིག་རིགས།  

 

དཔེ་བཀོད་ ༡ པ། བཟའ་ཚང་ནང་འགྲིགས་གན་རྒྱ། 

གྫོ་དྫོན། 
ནང་འཁྫོད་བད་སྒྲིག་ག་ གན་རྒྱ་ཡིག་རགས་ཟར་མ་འད་ ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་མ་ལྷྫོད་པའ་ཧེ་མ་ མ་འགགས་མ་ར་
ཕེན་གཉས་ཀྱི་བར་ན་ བར་མ་ཚུ་གས་འགགས་ཆེ་བཟྫོ་བའ་ གན་རྒྱ་ཡིག་རགས་ལུ་སབཔ་ཨེན། 

 
མཚོན་ཉད།  

༡ མ་འགགས་མ་ར་ཕེན་གཉས་དང་ རྒྱབ་མ་འཛིམས་དཔང་ཚུ་ག་མང་དང་ཁ་བང་། 
༢ མ་འགགས་པའ་རྒྱུ་རྐྱེན་ཁ་གསལ། 
༣ ནང་འགགས་ཀྱི་ཁ་ཚོག་གནད་དྫོན། 
༤ ཁ་ཚོག་ལས་འགལན་ འབའ་དང་ཉས་བ། 
༥ དང་ལན་འབད་དགྫོ་པའ་དུས་ཚོད། 
༦ མྫོས་མཐུན་གྲུབ་པའ་གནམ་ལྫོ་ ཟླ་ཚོས། 
༧ རྒྱབ་མ་འཛིམས་དཔང་། 
༨ ཁྲིམས་རྟགས་དང་ མང་རྟགས། 
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དཔ་བཀྫོད་ ༡ པ། བཟའ་ཚོང་ནང་འགགས་ཀྱི་གན་རྒྱ། 
 
༉ ད་ལན༑ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་རྫོང་ཁག་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་རྒེད༌འྫོག༌ གཡུས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལས་ ངྫོ་མང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་
དང་ ་་་་་་་་་་་་་་་རྫོང་ཁག་ ་་་་་་་་་་་་་རྒེད༌འྫོག༌ གཡུས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལས་ ངྫོ་མང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་བཟའ་ཚོང་གཉས་ ཚོ་སྔ་མའ་ལས་
དང་སྫོན་ལམ་ལས་བརྟན་ གཉན་གྫོགས་ལུ་བསྡེྫོམས་ཏ་ལྫོ་ངྫོ་་་་་་་་་་ཙོམ་སྫོངམ་མ་ཚོད་ བར་ན་བུ་གཞ་་་་་་་་་་་ཡིང་ཚུད་ད་ཡིྫོད་རུང་ 
་་་་་་་་་་་་་་་་ད་གས་ ཨེ་རྟག་ར་སྫོ་ཆེང་ཚོད་མད་འཐུངས་ཏ་ ཁྫོ་རའ་ཨེམ་སྲུ་ལུ་རྡུང་རྫོབ་འབད་དྫོ་ཡིྫོདཔ་མ་ཚོད་ ད་རས་སྤྱི་ཚོས་་་་་་་་
་་་་་་་ལུ་རྡུང་རྫོབ་འབད་མ་འད་གས་ རྨ་བཏྫོན་དང་ཁྲིག་བཏྫོན་སྫོམ་ར་བྱུང་ཡིྫོདཔ་ལས་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཁ་ཐུག་ལས་  བྫོ་ཐག་
གདང་ལས་རྫོགས་ཏ་ ཨེན་ཅི་མན་ཅི་ཁ་འབལ་ན་ས་ བར་ན་མ་བཙུགས་ཏ་བྫོ་སབ་པའ་སྐབས་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཁ་ཐུག་ལས་ ཧེ་མ་
འབད་མ་ལུ་བྫོ་འགྱིྫོད་དང་ ཤུལ་ལས་འད་བཟུམ་མ་འབད་ན་དང་ སྫོ་ཆེང་ཡིང་གཅིད་ན་ཨེན་ཟར་ ཁས་བངས་དམ་བཅིའ་འབད་
ད་ གཉན་འགྫོགས་སྔར་ག་ཨེནམ་ གཅིག་ཁར་འཆེམ་ས་སྡེྫོད་དགྫོ་པའ་ བལ་སྐད་ཤེྫོར་ཏ་འྫོང་མ་འད་ལུ་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་ཁ་ཐུག་
ལས་འབད་རུང་ བུ་གཞས་ཀྱི་ཕེམ་གཅིག་ཨེན་པའ་འདུ་ཤེས་བསད་ད་ འད་གུ་བཏུབཔ་ས་ངྫོས་ལན་འབད་གྲུབ་པའ་བདན་རྟགས་
ལུ་ བཟའ་ཚོང་ནང་འགགས་ཀྱི་གན་རྒྱ་འད་གུ་ ར་ཕེན་རྒྱབ་མ་དང་བཅིས་པའ་ མང་ཡིག་ལག་བྲིས་བཀྫོད་གྲུབ་ཅི། ཕྱན་ཆེད་ད་
ལས་ཕེར་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཁ་ཐུག་ལས་ གྫོང་དྫོན་ལས་འགལ་བའ་བ་བ་བྱུང་ཚོ་ འབའ་དངུལ་ཀྲིམ་ ༥༠༠/-དང་ ཉས་བ་ཁྲིམས་
ཀྱི་དགྫོངས་དྫོན་ལྟར་དུ་ ཕྱག་ཕྱད་ཞུ་ཆེྫོག་པར་ཁས་བངས་གྲུབ་པའ་གན་འཛིན་ལུ། གནམ་ལྫོ་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་་ཚོས་་་་་་་་་་ལུ་དང་ སྤྱི་
ལྫོ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལུ། 
 
༡ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་རྟགས། 
༢ རྒྱབ་མ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་རྟགས། 
༣ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་རྟགས། 
༤ རྒྱབ་མ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་རྟགས། 
༥ འཛིམས་དཔང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་རྟགས། 
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དཔ་བཀྫོད་ ༢ པ།  ཉྫོ་ཚོང་ག་གན་རྒྱ། 
 
 
༉ ད་ལན༑ ད་ན་ ་་་་་་་་་་་་་རྫོང་ཁག་ ་་་་་་་་་་རྒེད༌འྫོག༌ ་་་་་་་་་་་གཡུས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ལས་ ངྫོ་མང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་མ་ཁུངས་
ངྫོ་སྫོད་ཨེང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ག་མང་ཐྫོག་ཁར་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་རྒེད་འྫོག་ག་ཁྲིམ་ཨེང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཅིན་མའ་ནང་གསལ་གྱི་ 
སྐམ་ཞང་་་་་་་་་་་་་་་ཨེ་ཀར་་་་་་་་་་་་་་་དྲས་་་་་་་་་་་་་་་་་ཅིན་མ་འད་ ་་་་་་་་་་་་་་་རྫོང་ཁག་ ་་་་་་་་་་་རྒེད༌འྫོག༌ ་་་་་་་་་་་་གཡུས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་
ལས་ ངྫོ་མང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་མ་ཁུངས་ངྫོ་སྫོད་ཨེང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཅིན་མ་ལུ་ས་རན་དངུལ་ཀྲིམ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ སྫོད་ན་གུ་ཁ་ཚོག་
གྲུབ་ཡིྫོད་པའ་ཐྫོག་ལས་ དངུལ་ཀྲིམ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལག་སྫོད་གྲུབ་པའ་ ལྷག་ལུས་དངུལ་ཀྲིམ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་འད་ ཁྲིམ་སྤྫོ་སྫོར་
འབད་གྲུབ་པའ་ཉན་མར་ ཚོང་སྒྲིག་ས་སྫོད་ན་གུ་ ར་ཕེན་བྫོ་སམས་གཅིག་མཐུན་གྱི་སྫོ་ལས་ གྫོས་ཐག་བཅིད་གྲུབ་ཅི། གལ་
སད་ ད་ལས་ཕེར་ གྫོང་ག་གནད་དྫོན་ལས་འགལ་བའ་རམ་པ་ ར་ཕེན་ག་ག་ཧེྫོངས་ལས་འབྱུང་རུང་ འབའ་དངུལ་ཀྲིམ་
༥༠༠/-དང་ ཉས་བ་ཁྲིམས་ཀྱི་དགྫོངས་དྫོན་ལྟར་དུ་ ཕྱག་ཕྱད་ཞུ་ཆེྫོག་པར་ཁས་བངས་གྲུབ་པའ་ ར་ཕེན་རྒྱབ་མ་འཛིམས་དཔང་
དང་བཅིས་པའ་ མང་ཡིག་ལག་བྲིས་བཀྫོད་གྲུབ་པའ་གན་འཛིན་ལུ། གནམ་ལྫོ་་་་་་་་ཟླ་་་་་ཚོས་་་་་་་་་་ལུའམ་སྤྱི་ལྫོ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལུ། 
 
༡ ས་ཆེ་བཙོང་མ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་རྟགས། 
༢ རྒྱབ་མ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་རྟགས། 
༣ ས་ཆེ་ཉྫོ་མ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་རྟགས། 
༤ རྒྱབ་མ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་རྟགས། 
༥ འཛིམས་དཔང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་རྟགས། 
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དཔ་བཀྫོད་ ༣ པ། ཞུ་ཚོག/བཤེར་ཡིག 

གྫོ་དྫོན། 
༡ ཞུ་ཚོག་ ཡིངན་ བཤེར་ཡིག་ཟར་མ་འད་ ཞ་རྫོད་དང་ཉས་རྫོད་ཀྱི་རགས་ རྫོད་དྫོན་ག་ཅིའི་སྐྫོར་ལས་ཨེན་རུང་ རྫོད་

རའ་ཁ་ཐུག་ལས་ རྫོད་བཤེར་གྱི་དྫོན་ལུ་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་ ཕུལ་བའ་རགས་ལུ་བཤེར་ཡིག་ཟར་སབཔ་ཨེན། 
 
༢ རྫོད་བཤེར་གྱི་དྫོན་ལུ་མན་པར་ མཚོམས་འཇིྫོག་ཞུ་ན་དང་ ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་ལས་ ངྫོས་སྫོར་བཀའ་རྒྱ་ལ་སྫོགས་པ་

ཞུ་ནའི་དྫོན་ལུ་ གནད་དྫོན་སྤྱིར་བཏང་ག་ ཞུ་བ་ཕུལ་བའ་རགས་ལུ་ ཞུ་ཚོག་ཟར་སབཔ་ཨེན།  
 
 
རྫོད་རའ་བཤེར་ཡིག། 
 
༊ བདན་རྫུན་དྲང་པྫོའ་ཐག་ག་ཤེན་འབད་ རྫོང་ཁག་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སའ་ཁྲིམས་ཁྲིའི་དྲུང་དུ། 
 
           གུས་པ་་་་་་་་་་་་་་རྫོང་ཁག་་་་་་་་་་་་་་་་་
རྒེད༌འྫོག༌ གཡུས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལས་ མ་ཁུངས་ངྫོ་སྫོད་ལག་ཁྱར་ཨེང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ཅིན་མ་ནས་ཞུ་གསྫོལ། གུས་པའ་ཕེ་མ་གཉས་
ལུ་ ང་བཅིས་སྤུན་ཆེ་ ༣ ཡིྫོད་ད་འབད་རུང་ ཕེམ་གཉས་ཆེ་ར་ མ་རྟག་སྔ་ལམ་དུ་ཐལ་ཚོར་བའ་ཤུལ་ལུ་ ཕེྫོ་རྒེནམ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་
དང་ ཨེ་ཞམྫོ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་གཉས་ཀྱིས་ ཕེ་མའ་རྒྱུ་ཆེ་དང་སམ་ས་ཞང་ལུ་ དབང་ཚོད་ཧྲིལ་བུམ་བཟུང་ས་ ང་ལུ་ ཕེ་མའ་ཤུལ་
གྱི་སྐལ་བར་ག་ན་ཡིང་ ར་མ་སར་བར་ ཁ་རྒུད་མ་བཏུབ་པར་བརྟན་ ཁྲིམས་སར་ཞུ་གཏུགས་མ་འབད་ཐབས་མད་བྱུང་ཡིྫོད་ཞུ་ན་  
ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་ལས་ རང་ག་ཕེ་མའ་ཤུལ་གྱི་སྐལ་བ་བགྫོ་བཤེའ་ཚུ་ བུ་གཞ་ག་ར་ལུ་འདྲན་འདྲ་འཐྫོབ་ན་ཡིྫོད་པའ་ དྲང་
ཁྲིམས་བཀའ་ཁྱབ་ཀྱི་སད་སྡུག་གནང་ས་ བཀྲིན་བསང་གནང་ཞུ་བ་མཁྱྱཻེན་མཁྱན། ཞས་གནམ་ལྫོ་་་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་་་་ཚོས་་་་་་་་་་་ 
ལུའམ་ སྤྱི་ལྫོ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་གྫོང་མང་པས་ 
                གུས་བཅིས་ 
                             ཕུལ། 
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དཔ་བཀྫོད་ ༤ པ།  རྫོད་ཟླའ་བཤེར་ཡིག 
 
༊ བདན་རྫུན་སྫོམ་ཉའི་དྲྭ་བ་གཅིྫོད་པའ་རྫོང་ཁག་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སའ་ཁྲིམས་ཁྲིའི་དྲུང་དུ། 
        
            གུས་པ་་་་་་་་་་་་་་རྫོང་ཁག་ ་་་་་་་་་
རྒེད༌འྫོག༌ གཡུས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལས་་ངྫོ་མང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ མ་ཁུངས་ངྫོ་སྫོད་ཨེང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ཅིན་མ་དང་ ངྫོ་མང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་
མ་ཁུངས་ངྫོ་སྫོད་ཨེང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཅིན་མ་གཉས་ནས་ཞུ་གསྫོལ། ད་ན་ གནམ་ལྫོ་་་་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་་་་ཚོས་་་་་་་་་་་ཉན་ ཁྲིམས་ཀྱི་
འདུན་ས་ལས་ ང་བཅིས་་གཉས་ལུ་ རྫོད་ར་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་གས་ ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་ཞུ་ཚོག་ཕུལ་ཏ་ཡིྫོད་མ་ག་ རྫོད་ལན་ཕུལ་
དགྫོཔ་ས་ བཀའ་གནང་མ་དང་འཁྲིལ་ཏ་ ང་བཅིས་སྤུན་ཆེ་ཚུ་ག་ ཕེ་མའ་ཤུལ་གྱི་ཐྫོབ་ལམ་སྐྫོར་ལས་ ཁ་གསལ་རྐྱེབ་ས་ཞུ་ན་
ཨེན།  
 

དལ་གཞར་ ཕེ་མའ་ཤུལ་ཚུ་ བུ་གཞ་ག་ར་ལུ་ཐྫོབ་ལམ་ཡིྫོད་ད་འབད་རུང་ ང་བཅིས་ཀྱི་ནུ་གཅུང་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཐད་ ཁྫོ་ར་
རང་མགྫོ་འདྲྫོངས་མ་འདྲྫོངས་ཅིག་ལས་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་གྱི་ཁྱམ་ནང་རྨགཔ་ས་འཛུལ་ཏ་ ཕེ་གཞ་ཁར་ དྲྫོ་ལྟྫོ་གཅིག་ག་ཕེན་ཐྫོགས་
པའ་ཤུལ་ཡིང་མདཔ་མ་ཚོད་ ཧེ་མ་ཕེམ་གཉས་ཡིྫོད་པའ་སྐབས་ལུ་ཡིང་ ཕེ་མ་ལུ་ཕྱག་ཕྱད་ཞབས་ཏྫོག་ག་ན་ཡིང་ ཞུ་ཞུཝ་
མདཔ་ལས་བརྟན་ ད་རས་ཕེ་ཤུལ་ལས་ཐྫོབ་ལམ་ག་ན་ཡིང་ སྫོད་མ་ཚུགས་ཟར་ཞུ་ན། ད་མ་ཚོད་ ཕེ་མའ་མ་རྟག་ལམ་འཇུག་
ཚུ་ཡིང་ག་ར་ ང་བཅིས་སྤུན་ཆེ་རྒེན་ཤེྫོས་གཉས་ཀྱི་ ཁ་ཐུག་ལས་འབད་ཡིྫོདཔ་ལས་བརྟན་ ཕེ་མའ་ཤུལ་ཚུ་ ང་བཅིས་གཉས་ལུ་
རང་འཐྫོབ་ན་ཡིྫོད་པའ་ དྲང་ཁྲིམས་གནང་ས་བཀྲིན་བསང་གནང་ཞུ་བ་མཁྱྱཻེན་མཁྱན།  ཞས་གནམ་ལྫོ་་་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་་་་ཚོས་་་་་་་་་་་ 
ལུའམ་ སྤྱི་ལྫོ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་གྫོང་མང་པས་ 
          གུས་བཅིས་ 
                   ཕུལ། 
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དཔ་བཀྫོད་ ༥ པ།  ནང་འགགས་ཞུ་ཚོག། 
 
༊ ལུགས་གཉས་ཁྲིམས་ཀྱི་བདག་ཉད་ རྫོང་ཁག་ཁྲིམས་འདུན་གྱི་ཁྲིམས་ཁྲིའི་དྲུང་དུ། 
 
                                      གུས་པ་་་་་་་་་་་་་་རྫོང་ཁག་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་
རྒེད༌འྫོག༌ གཡུས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལས་་ངྫོ་མང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ མ་ཁུངས་ངྫོ་སྫོད་ཨེང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ཅིན་མ་དང་ ངྫོ་མང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་
མ་ཁུངས་ངྫོ་སྫོད་ཨེང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཅིན་མ་དང་ ངྫོ་མང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་མ་ཁུངས་ངྫོ་སྫོད་ཨེང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཅིན་མ་གསུམ་ཐུན་
མྫོང་ནས་ཞུ་གསྫོལ། ད་ན་ ང་བཅིས་གསུམ་ ཕེ་མའ་ཤུལ་གྱི་སྐྫོར་ལས་མ་འགགས་པར་ ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་ལུ་ ཞུ་གཏུགས་
འབད་བའ་མཐའ་མར་ ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་ལས་ ནང་འགགས་འབད་དགྫོ་པའ་བཀའ་རྒྱ་གནངམ་བཞན་དུ་ ང་བཅིས་རའ་རྒྱབ་
མ་ཚུ་ག་ཁ་ཐུག་ལས་ཡིང་ གྫོས་འཆེར་གྱི་ལམ་སྫོན་འབད་མ་དང་འཁྲིལ་ཏ་ ནང་འགགས་གྲུབ་པའ་ཞུ་ཚོག་ཕུལ་ན་ཨེན། 
  

ད་ཡིང་ ཕེ་ཁྱམ་དང་གཅིག་ཁར་ ནང་ག་ཅི་ཆེས་ཚུ་ ཁྱམ་ནང་སྡེྫོད་མ་གཉས་ལུ་ཐྫོབ་པའ་ཁ་ལུ་ ཕེ་གཞས་ ཨེ་ཀར་ 
༦ ཡིྫོད་མ་ལས་ སྐམ་ཞང་ཨེ་ཀར་ ༡ ནུ་གཅུང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལུ་ ཕེ་མའ་ཤུལ་ས་བན་ན་དང་ གཞན་ཆུ་ཞང་དང་ སྐམ་ཞང་ཚོད་
ས་ག་ར་ཆེ་ས་ ཨེ་ཀར་ ༥ ཁྱམ་ནང་སྡེྫོད་མ་ལུ་ཐྫོབཔ་ས་བཟྫོ་མ་ལུ་ མྫོས་མཐུན་བྱུང་ས་ནང་འགགས་གྲུབ་ཡིྫོདཔ་བཞན་དུ་ 
ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་ལས་ཡིང་ ད་ལུགས་ཀྱི་ཆེ་འཇིྫོག་གནང་ས་ འཁྲུན་ཆེྫོད་བཏྫོན་ཏ་བཀྲིན་བསང་གནང་ཞུ་བ་མཁྱྱཻེན་མཁྱན། 
ཞས་གནམ་ལྫོ་་་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་་་་ཚོས་་་་་་་་་་་ ལུའམ་ སྤྱི་ལྫོ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལུ་ 
                 གུས་བཅིས              
                                ཕུལ། 
༡ རྫོད་ར་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་རྟགས། 
༢ རྫོད་རའ་རྒྱབ་མ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་རྟགས། 
༣ རྫོད་ཟླ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་རྟགས། 
༤ རྫོད་ཟླའ་རྒྱབ་མ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་རྟགས། 
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དཔ་བཀྫོད་ ༦ པ།  ཕྱར་བཏྫོན་ཞུ་ཚོག 
 
༊ དྲང་པྫོའ་ཁྲིམས་ཀྱི་བདག་ཉད་རྫོང་ཁག་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སའ་དྲང་དཔྫོན་མཆེྫོག་ག་དྲུང་དུ། 
 
                 གུས་རྫོད་ར་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་མང་
ནས་ཞུ་གསྫོལ། སྤྱི་ལྫོ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་གྱི་ཉན་མར་ ཕེ་མའ་ཤུལ་གྱི་སྐལ་བ་བགྫོ་བཤེའ་སྐྫོར་ལས་ སྤུན་ཆེ་རྒེས་ཤེྫོས་གཉས་
དང་གཅིག་ཁར་ རྫོད་བཤེར་འབད་དགྫོ་པའ་བཤེར་ཡིག་ རྫོང་ཁག་ཁྲིམས་འདུན་ལུ་ ཕུལ་ཡིྫོདཔ་ཨེན་རུང་ ཕེམ་ས་འྫོག་འགྱིྫོཝ་
ད་ གཏམ་ས་སང་ལུ་བཏྫོན་ན་འད་ ཕེ་མའ་ཞབས་འདྲན་ཨེནམ་ལས་བརྟན་ སྤུན་ཆེ་རྒེན་ཤེྫོས་གཉས་དང་གཅིག་ཁར་ རྫོད་
བཤེར་མ་འབད་ན་ག་ ར་ཐག་བཅིད་ཡིྫོདཔ་ལས་ ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་ལས་ཡིང་  ཆེ་མད་གནང་ས་ ང་གས་ཕུལ་མ་བཤེར་ཡིག་ 
ལྫོག་ས་གནང་ཐབས་ཡིྫོད་པར་ཞུ་བ་མཁྱྱཻེན་མཁྱན། ཞས་གནམ་ལྫོ་་་་་་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་ཚོས་་་་་་་་སྤྱི་ལྫོ་་་་་་་་་་་ལུ་ 
                                                             གུས་བཅིས་ 
                                                                    ཕུལ། 
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དཔ་བཀྫོད་ ༧ པ།  མཐྫོ་གཏུགས་ཞུ་ཚོག། 
 
༊ བདན་རྫུན་སྫོམ་ཉའི་དྲྭ་བ་གཅིྫོད་མཛིད་རྫོང་ཁག་ཁྲིམས་འདུན་དྲང་དཔྫོན་མཆེྫོག་ག་དྲུང་དུ། 
 
                 གུས་པ་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ནས་
ཞུ་གསྫོལ། མདང་ཞག་ ས་གནས་ལུང་བསན་ཕུག་ གནམ་ཐང་ག་ཉ་འདབས་ལུ་ ས་ཚོན་ཨེང་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཅིན་
མ་དང་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ཅིན་མ་གཉས་ཀྱི་བར་ན་ མ་འགགསཔ་ཐྫོན་མ་ལུ་ རྫོང་ཁག་ཁྲིམས་འདུན་ལས་ གནང་བའ་
འཁྲུན་ཆེྫོད་ཀྱིས་ རྫོད་ར་རང་ལུ་ དྲང་ཁྲིམས་མ་ཐྫོབ་པར་ ཁ་རྒུད་མ་བཏུབ་པའ་སད་སྡུག་སྫོམ་ཕེྫོག་ས་ཡིྫོད་མ་ད་ ཆེ་མཐྫོ་
ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་ མཐྫོ་གཏུགས་འབད་ཆེྫོག་པའ་བཀའ་རྒྱ་ཅིག་ འཕྲིལ་མགྱིྫོགས་སུ་གནང་ཐབས་ཞུ་བ་མཁྱྱཻེན་མཁྱན། ཞས་
གནམ་ལྫོ་་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་ཚོས་་་་་་  སྤྱི་ལྫོ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལུ་ 
             གུས་བཅིས་ 
                         ཕུལ། 
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ཁ ཁྲིམས་་་འདུན་སར་ལྷྫོད་ཞིནམ་ལས་ ལག་ལེན་འཐབ་དགོ་པའི་ཁྲིམས་འབྲེལ་ཡིག་རིགས།  

  གྫོ་དྫོན། 
ཀ ཉས་འཛུགས་ཞུ་ཚོག། 

ཉས་འཛུགས་ཟར་མ་འད་ ཉས་ལས་ལག་ལན་འཐབ་མ་ད་ སར་པའ་མ་ངྫོ་ཅིག་ཨེན་པ་ཅིན་ 
ཉས་ལས་སྙེན་ཞུ་དང་འཁྲིལ་ཏ་ འབྲུག་ག་རྒྱལ་གཞུང་འགག་སྡེའི་ཁ་ཐུག་ལས་ བཀྫོད་ན་ག་
ལམ་ལུགས་ཅིག་དང་ གནྫོད་འགལ་གྱི་ལག་ལན་འཐབ་མ་ད་ སྤྱི་གཡིྫོགཔ་ཅིག་ཨེན་པ་ཅིན་ 
ཁྲིམས་དང་རྒྱབ་འགལ་གྱི་གནས་ལུགས་སྐྫོར་ འབྲུག་ག་རྫོད་དཔྫོན་ཡིྫོངས་ཁྱབ་ ཡིག་ཚོང་ག་
འགྫོ་འདྲན་ཐྫོག་ལུ་ ཁྲིམས་དྫོན་ཀ་རྟགས་དང་བཅིསཔ་ས་ ཉས་པ་ར་སྫོད་འབད་མ་ཡི་གུ་ད་ལུ་
སབཔ་ཨེན།  

 
ཁ གཉན་ཐམ་གྱི་བཤེར་ཡིག། 

བཟའ་ཚོང་ཕེྫོ་མྫོ་གཉས་གཉན་ས་བསྡེྫོམས་ཞནམ་ལས་ བུ་གཞ་ག་དམ་ཅིག་ར་ཚུད་ཡིྫོད་རུང་ 
ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་ལས་ གཉན་ཐམ་ལྫོགས་སུ་ཞུ་ཞུཝ་མད་པ་ཅིན་ གཉན་གྱི་གངས་སུ་མ་ཚུདཔ་
ལས་བརྟན་ ཕེྫོ་མྫོའ་བར་ན་ གཉན་ལམ་དར་གྱིས་སྦྲལ་ཏ་ དར་ཆེད་རུང་ མདུད་པ་མ་ཞག་ མ་
ཚོ་ཡིྫོལ་རུང་ དམ་ཚོག་མ་འཁྲུལ་ཟར་བའ་དཔ་དྫོན་ལྟར་ ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའ་རྟགས་དང་རྟན་
འབྲིལ་གྱི་དྫོན་ལུ་ གཉན་སྫོར་ངྫོ་མར་ཆེ་འཇིྫོག་གྲུབ་པའ་ ཁྲིམས་ཀྱི་བཀའ་རྒྱ་ཞུ་ནའི་རམ་པ་ད་
ལུ་ གཉན་ཐམ་གྱི་བཤེར་ཡིག་ཟར་སབཔ་ཨེན། 

 
ག འདམས་ངྫོའ་བཤེར་ཡིག། 
 དམངས་གཙོའི་རང་ལུགས་ཀྱི་ ལྟ་བ་གཟུང་མ་སད་དྫོན་ཚོགས་པ་དང་ ས་གནས་གཞུང་སྫོང་ག་

འགྫོ་ཁྲིདཔ་ཚུ་ བཙོག་འཐུའ་རམ་པ་ནང་ བཅིའ་མར་གཏྫོགས་ན་ག་དྫོན་ལུ་ འདམས་ངྫོ་ད་གས་ 
དའི་ཧེ་མར་ ཉས་ཅིན་གྱི་གནྫོད་འགལ་གང་རུང་ཅིག་ལུ་བརྟན་ བཙོན་ཁྲིམས་སན་པའ་འཛིན་ཐྫོ་
ཡིྫོད་མད་སྐྫོར་ལས་ ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་ལས་ རྒྱབ་སྫོན་བཀའ་རྒྱ་ཞུ་ནའི་རམ་པ་ད་ལུ་ འདམས་
ངྫོའ་བཤེར་ཡིག་ཟར་སབཔ་ཨེན། 
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ང རྒྱབ་མ་ ཡིངན་ ངྫོ་ཚོབ་དབང་ཚོད་ཞུ་ཚོག། 
རྫོད་གཞའི་དྫོན་ལུ་ ར་བྫོ་རང་སྫོའ་བྫོ་འདྫོད་དང་འཁྲིལ་ཏ་ གདམ་ཁ་རྐྱེབ་ཞནམ་ལས་ འབྲུག་
པའ་མ་ཁུངས་ཨེན་པའ་ རྒྱབ་མ་ཅིག་ལུ་འདྲ་བསྟུན་འབད་ན་དང་ ངྫོ་ཚོབ་ས་བཙུགས་ཆེྫོག་པའ་
ར་ཕེན་ཚུ་ལུ་ ཐྫོབ་དབང་ཡིྫོདཔ་ལས་བརྟན་ དའི་དྫོན་ལུ་རམ་པ་སྒྲིག་མ་འད་ལུ་ ངྫོ་ཚོབ་དབང་
ཚོད་ཀྱི་ཞུ་ཚོག་ཟར་སབཔ་ཨེན། 

 
ཅི རྒྱབ་མ་ ཡིངན་ ངྫོ་ཚོབ་མ་དགྫོ་པའ་ཞུ་ཚོག། 

རྫོད་ར་དང་རྫོད་ཟླ་ཚུ་ལུ་ ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་ལས་ རྒྱབ་མའི་ཐྫོབ་དབང་དགྫོ་དང་མ་དགྫོའ་ 
གདམ་ཁ་རྐྱེབ་ནའི་དྫོན་ལུ་ ལག་ཁྱར་འཆེང་མ་ འབྲུག་པའ་རྒྱབ་མ་ཚུ་ག་མང་ཐྫོ་དང་བཅིསཔ་ས་ 
འབྲི་ཤེྫོག་གཉས་ར་གནང་བའ་སྐབས་ལུ་ ར་བྫོ་རང་སྫོའ་བྫོ་འདྫོད་དང་འཁྲིལ་ཏ་ འབད་ཆེྫོག་པའ་
གྫོ་སྐབས་ཡིྫོད་མ་རམ་པ་ད་ལུ་ ངྫོ་ཚོབ་མ་དགྫོ་པའ་ཞུ་ཚོག་ཟར་སབཔ་ཨེན། 

 
ཆེ བཤེར་འདྫོད་མད་པའ་ཞུ་ཚོག། 

རྫོད་ཟླའ་སྐྫོར་ལས་ ཁྲིམས་མཐུན་དང་ དྫོན་ཁུངས་ཅིན་གྱི་ཉྫོག་འཛིང་ ངས་བདན་གང་ཡིང་མད་
པ་ཅིན་ རྫོད་བཤེར་མཛིད་འཕྲིྫོའ་བར་ན་ལུ་ ཉས་ལན་གསལ་ཞུའམ་ བཤེར་འདྫོད་མད་པའ་
གསལ་ཞུའ་ཐྫོག་ལུ་ རྫོད་གཞ་མཇུག་སྒྲིལ་གྱི་དྫོན་ལུ་ ར་ཕེན་གྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ ཞུ་བ་ཕུལ་
ཐབས་ཀྱི་རམ་པ་ད་ལུ་ བཤེར་འདྫོད་མད་པའ་ཞུ་ཚོག་ཟར་སབཔ་ཨེན། 

 
ཇི དཔང་པྫོ་མདུན་བདར་མཛིད་དགྫོ་པའ་ཞུ་ཚོག། 

རྫོད་ར་དང་རྫོད་ཟླ་ག་འབད་རུང་ཅིག་གས་ ཁྫོང་རའ་ཉན་སྲུང་དང་ སྒྲུབ་བད་སྫོན་ཐབས་ཀྱི་དྫོན་
ལུ་  འབྲུག་ནང་འཁྫོད་ལས་ཨེན་པའ་འབྲིལ་ཡིྫོད་དཔང་པྫོ་ཚུ་  འབྫོ་ཆེྫོག་པའ་ཐྫོབ་དབང་དང་ 
འཁྲིལ་ཏ་ ད་ལུགས་ཀྱི་རམ་པ་སྒྲིག་ཐབས་ཀྱི་ཞུ་བ་ད་ལུ་ དཔང་པྫོ་མདུན་བདར་གྱི་ཞུ་ཚོག་ཟར་
སབཔ་ཨེན། 
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ཉ དཔང་པྫོ་མ་དགྫོ་པའ་ཞུ་ཚོག། 
རྫོད་ར་དང་རྫོད་ཟླ་ག་འབད་རུང་ཅིག་གས་ ཁྫོང་རའ་ཉན་སྲུང་དང་སྒྲུབ་བད་སྫོན་ཐབས་ལུ་ 
འབྲུག་ནང་འཁྫོད་ལས་ཨེན་པའ་ འབྲིལ་ཡིྫོད་དཔང་པྫོ་ཚུ་ འབྫོ་ཆེྫོག་པའ་ཐྫོབ་དབང་བཤེྫོལ་
བཞག་ས་ རང་སྫོའ་བྫོ་འདྫོད་དང་འཁྲིལ་ཏ་ དཔང་པྫོ་མདུན་བདར་འབད་མ་དགྫོ་པའ་ ཞུ་བ་ཕུལ་
ནའི་རམ་པ་ད་ལུ་སབཔ་ཨེན། 

 
ཏ མངྫོན་སྫོན་གྱི་ཞུ་ཚོག། 

རྫོད་གཞ་ལས་བརྟན་པའ་དཔང་པྫོ་དང་ རྒྱུ་དངྫོས་སྒྲུབ་བད་ཀྱི་ཡིག་རགས་ག་ཅི་ཨེན་རུང་ ཁྲིམས་
ཀྱི་འདུན་སར་ སྙེན་གསན་རམ་པའ་ཐྫོག་ལུ་ ར་ཕེན་འཛིམས་ཐྫོག་མངྫོན་སྫོན་མཛིད་ཞནམ་ལས་ 
ད་དང་བསྟུན་པའ་བདན་ཁུངས་ངྫོས་ལན་གྱི་རམ་པ་ད་ལུ་ མངྫོན་སྫོན་གྱི་ཞུ་ཚོག་ཟར་སབཔ་ཨེན། 

 
ཐ གདྫོང་བཤེར་མཛིད་དགྫོ་པའ་ཞུ་ཚོག། 
 ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་ལས་ འགུགས་བར་མཛིད་པའ་དཔང་པྫོ་དང་གཅིག་ཁར་  རྫོད་ཉྫོག་ར་ར་

བཞན་དུ་ ར་ཕེན་གཅིག་གས་གཅིག་ལུ་ གདྫོང་བཤེར་རྐྱེབ་ས་ དབ་བ་དཔྱད་ནའི་དྫོན་ལུ་ ཞུ་
བ་ཕུལ་ཐབས་ཀྱི་རམ་པ་ད་ལུ་ གདྫོང་བཤེར་གྱི་ཞུ་ཚོག་ཟར་སབཔ་ཨེན། 

 
ད ཁྲིམས་སྡེའི་ཞབ་དཔྱད་ཞུ་ཚོག། 

ཞ་རྫོད་དང་ཉས་རྫོད་ཀྱི་གནད་དྫོན་ག་ཅི་ནང་ཨེན་རུང་ ར་ཕེན་རང་སྫོའ་ར་འདྫོད་དང་བསྟུན་ 
ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་ལས་ ཞབ་དཔྱད་མཛིད་དགྫོ་པའ་ ཞུ་བ་ཕུལ་ཐབས་ཀྱི་རམ་པ་ད་ལུ་སབཔ་
ཨེན། 
 

      ན བཀག་འཛིན་མཛིད་དགྫོ་པའ་་ཞུ་ཚོག། 
ཞ་རྫོད་དང་ཉས་རྫོད་ཀྱི་ གནད་དྫོན་གང་རུང་ཅིག་ལུ་བརྟན་ རྫོད་གཞ་དབ་འཕྲིྫོའ་བར་ན་ གཞས་ 
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གནས་ཁང་གསུམ་ལ་སྫོགས་པ་ ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་ལས་ བཀག་འཛིན་མཛིད་དགྫོ་པའ་ ཞུ་བ་ 
ཕུལ་ཐབས་ཀྱི་རམ་པ་ད་ལུ་སབཔ་ཨེན། 

 
      པ མཚོམས་འཇིྫོག་ཞུ་ཚོག། 

ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་རྫོད་གཞ་དབ་འཕྲིྫོ་ལུ་ ར་ཕེན་གྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ ངལ་གསྫོ་ཞུ་ནའི་རམ་པ་ད་
ལུ་ མཚོམས་འཇིྫོག་ཞུ་ཚོག་ཟར་སབཔ་ཨེན། 

 
       ཕེ ངག་བརྗེྫོད། 

རྫོད་ར་དང་རྫོད་ཟླ་དཔང་པྫོ་ག་འབད་རུང་ཅིག་གས་ ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་ ངག་ཐྫོག་ཞུ་ཞནམ་
ལས་ ཡིག་ཐྫོག་བཀྫོད་ད་ཕུལ་ཚོར་བའ་མཇུག་ལུ་ ཕྱན་ཆེད་གྫོང་ཞུ་ད་ལུ་ ཧེ་བག་རྫུན་ཞུའ་
རམ་པ་ར་འཐྫོན་པ་ཅིན་ ཉས་ཁྲིམས་ཕྱག་ཕྱད་ཞུ་ན་ཨེན་ཟར་ ཕུལ་མ་ད་ལུ་སབཔ་ཨེན།   

 
       བ འདུམ་འགགས་གྲུབ་པའ་ཞུ་ཚོག། 

ཞ་རྫོད་དང་འབྲིལ་བའ་གནད་དྫོན་ཚུ་ནང་ རྒྱབ་མའི་གྫོགས་རམ་ཡིྫོད་མད་ཇི་ལྟར་ཡིང་ ར་ཕེན་
རང་སྫོའ་བྫོ་འདྫོད་དང་བསྟུན་ ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་ལས་ ནང་འཁྫོད་འདུམ་འགགས་ཀྱི་གྫོ་སྐབས་
དང་བཅིསཔ་ས་ དའི་དྫོན་ལུ་ཞུ་བ་ཕུལ་ནའི་རམ་པ་ད་ལུ་སབཔ་ཨེན། 

 
       མ མཐའ་བསྡེྫོམས་གྲུབ་པའ་ཞུ་ཚོག། 

ར་ཕེན་རང་སྫོའ་ཁ་ཐུག་ལས་ རྫོད་གཞ་དང་སྒྲུབ་བད་ བཤེར་བཅུད་བསྡུ་ནའི་གྫོ་སྐབས་དང་
བསྟུན་ རྫོད་ཉྫོག་ག་བརྒེལ་ལན་དང་ སྒྲུབ་བད་ཕུལ་ན་ ཞབ་དཔྱད་དང་ དཔང་པྫོ་མདུན་བདར་
མཛིད་དགྫོཔ་ གདྫོང་བཤེར་ལ་སྫོགས་པ་ག་ཅིའི་ཐད་ལས་འབད་རུང་ སྙེན་གསན་རམ་པའ་
སྐབས་ལུ་ ཁྲིམས་འདུན་ལས་གྫོ་སྐབས་ཧྲིལ་བུམ་གནང་ཡིྫོདཔ་ལས་ ཕྱན་ཆེད་ད་ལས་འགལ་
བའ་ གནད་དྫོན་ལྷག་འཐབ་གང་ཡིང་མད་ཟར་བའ་ ཞུ་བ་ཕུལ་ནའི་རམ་པ་ད་ལུ་སབཔ་ཨེན། 
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དཔ་བཀྫོད་ ༡ པ།  ཉས་བཙུགས་ཞུ་ཚོག 
 

རྟྫོགས་བརྗེྫོད། 
ངྫོ་མང་། :  ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
གྫོ་གནས། : ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
ལྫོ་གངས། : ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
གཡུས། : ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
རྒེད་འྫོག : ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
རྫོང་ཁག : ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
གུང་ཨེང་། : ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
ཁྲིམ་ཨེང་། : ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
མ་ཁུངས་ལག་ཁྱར་ཨེང་། : ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
བརྒྱུད་འཕྲིན་ཨེང་། : ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
ད་ལྟྫོའ་ཁ་བང་། : ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
 
རྫོད་ཉྫོག་རྒྱབ་ཁུངས། 
ཉས་ཅིན་ཁྫོ་ར་ སྫོབ་རམ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་པ་ཚུན་ ཤེས་ཡིྫོན་ལྷབ་ཞནམ་ལས་ སྤྱི་ལྫོ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཚུན་
ལྫོ་ངྫོ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་འ་རང་ ལྷན་ཁག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་མངའ་འྫོག་ག་ལས་ཁུངས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ནང་ དངུལ་
རས་འགྫོ་དཔྫོན་ས་ ཕྱག་ཞུས་སྡེྫོད་མ་ཅིག་ཨེནམ་མ་ཚོད་ ཁྫོ་རའ་ཨེམ་སྲུ་ད་ཡིང་ ཚོང་འབྲིལ་འཐབ་ས་སྡེྫོད་མ་ཅིག་ཨེན་
པས། 
 
ད་བཞན་དུ་ རྒྱལ་གཞུང་རས་ཞབ་དབང་འཛིན་ ཡིངན་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡེྫོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ དམགས་བསལ་གྱིས་འགྫོ་
འདྲན་ཐྫོག་ལུ་ ཞབ་དཔྱད་མཐལ་ཕྱན་འབད་ཞནམ་ལས་ འབྲིལ་གནད་དའི་སྐྫོར་ལས་ ཉས་འཛུགས་བཀྫོད་ད་ ཁྲིམས་ཀྱི་ 
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འདུན་སར་ཕུལ་གབས་འབད་ནའི་དྫོན་ལུ་ ཡིག་ཨེང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་སྤྱི་ཚོས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཅིན་མ་དང་མཉམ་སྦྲགས་ 
རྫོད་དཔྫོན་ཡིྫོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚོང་འད་ནང་ལྷྫོད་ཅི། 
 
ཉས་འཛུགས། 
གྫོང་གསལ་མ་ངྫོ་ད་གས་ སྤྱི་ལྫོ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལྫོའ་འཆེར་དངུལ་ཐྫོག་ལས་ སར་སྤྱིྫོད་འབད་བའ་གནད་ཁུངས་ཐྫོནམ་ལས་
བརྟན་ འབྲིལ་གནད་ཡིྫོད་པའ་ ཁྲིམས་ཡིག་དྫོན་ཚོན་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཅིན་མ་ལས་འགལ་བའ་ ཉས་ལས་འཐབ་ཡིྫོདཔ་ 
ངས་བདན་ཨེན་པ་བཅིས་ཞུ་བ་མཁྱན། 
 
 
 

 (་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་) 
 རྫོད་དཔྫོན་ཡིྫོངས་ཁྱབ། 
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དཔ་བཀྫོད་ ༢ པ།  གཉན་ཐམ་བཤེར་ཡིག       འབྲི་ཤེྫོག་དྲུག་པ།(ཇིི-༦) 
 
༊ བདན་རྫུན་སྫོམ་ཉའི་དྲྭ་བ་གཅིྫོད་པའ་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སའ་ཁྲིམས་ཁྲིའི་དྲུང་དུ། 
      
                                             སྫོ་གསུམ་གུས་ གཉན་
ཐམ་ཞུ་མ་ ཕེྫོ་མྫོ་གཉས་ནས་ཕྱག་བཅིས་ཞུ་གསྫོལ། ད་ན་ རང་སྫོའ་གནམ་བསྐྫོས་ལས་དབང་བཙོན་པས་ གཉན་དུ་བསྡེྫོམས་
ཡིྫོདཔ་ལས་ ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་ལས་ གཉན་སྫོར་ཆེ་འཇིྫོག་ག་གཉན་ཐམ་ གནང་ཐབས་ཀྱི་བཤེར་ཡིག་ཕུལ་དྫོན། 
1 ཕེྫོའ་མང་གསལ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་སས་ཚོས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ མ་ཁུངས་ལག་ཁྱར་ཨེང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་

ཕེ་མང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་མ་མང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ཁྲིམ་ཨེང་་་་་་་་་་་་་་་ གུང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ གཡུས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་
རྒེད་འྫོག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་རྫོང་ཁག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་དྲུང་ཁག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ་་་་་་་་་་། 

2 མྫོའ་མང་གསལ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་སས་ཚོས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ མ་ཁུངས་ལག་ཁྱར་ཨེང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་
ཕེ་མང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་མ་མང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ཁྲིམ་ཨེང་་་་་་་་་་་་་་་་ གུང་ཨེང་་་་་་་་་་་་་་གཡུས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་
རྒེད་འྫོག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་རྫོང་ཁག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་དྲུང་ཁག་་་་་་་་་་་་་་་་་། 

༣ ཡིག་ཆེ། 
 ཀ༽ ཕེྫོ་མྫོ་གཉས་ཀྱི་མ་ཁུངས་ལག་ཁྱར་འདྲ། 
 ཁ༽ འབྲི་ཤེྫོག་ ༨ པ་ འབའ་གན། 
མཚོམས་ཞུ། 
གྫོང་གསལ་ཞུ་བའ་རགས་ དྲང་བདན་སྫོ་ལས་ཞུཝ་ཨེནམ་ལས་ ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་ལས་ གཉན་ཁྲིམས་ཁ༽༡-༥ པ་ལྟར་ 
གཉན་སྫོར་    ཆེ་འཇིྫོག་ག་གཉན་ཐམ་གནང་ས་ བཀའ་དྲན་བསང་གནང་ཞུ་བ་མཁྱྱཻེན་མཁྱན།  ཞས་གནམ་ལྫོ་་་་་་་་་་་་
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་་་་་་་་ཚོས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལུ་དང་ སྤྱི་ཚོས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལུ་ 
            ཕྱག་བཅིས་ 

ཕུལ། 
༡༽   གཉན་སྫོར་པ་ ཕེྫོ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་རྟགས། 
༢༽   གཉན་སྫོར་པ་ མྫོ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་རྟགས། 
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དཔ་བཀྫོད་ ༣ པ།    འདམས་ངྫོའ་བཤེར་ཡིག        འབྲི་ཤེྫོག་དགུ་པ(ཇི་-༩) 
         

༊   བདན་རྫུན་སྫོམ་ཉའི་དྲྭ་བ་གཅིྫོད་པའ་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སའ་ཁྲིམས་ཁྲིའི་དྲུང་དུ། 
   
                   སྫོ་གསུམ་གུས་ ངྫོ་
མང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཕེྫོ་ ཡིངན་ མྫོ། སས་ཚོས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ མ་ཁུངས་ལག་ཁྱར་ཨེང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཕེ་ 
ཡིངན་ མ་མང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཁྲིམ་ཨེང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་གུང་ཨེང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་གཡུས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་རྒེད་འྫོག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་
་་་་་་་་་་རྫོང་ཁག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་དྲུང་ཁག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཁྲིྫོམ་སྡེ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་སྡེྫོད་གནས་་་་་་་་་
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལས་འགན་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཅིན་མས་ དྲང་བདན་སྫོ་ལས་ཕྱག་བཅིས་ཞུ་གསྫོལ། 
 
མཚོམས་ཞུ། 
གྫོང་མང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་རང་ཉད་ བཙོག་འཐུའ་ནང་ བཅིའ་མར་གཏྫོགས་ན་དྫོན་ལས་ དྲང་བདན་སྫོ་ལས་
ཟུར་སྦྲགས་འབའ་གན་ཕུལ་མ་ད་ ཞ་རྫོད་དང་ཉས་རྫོད་བ་བའ་གནད་སྤྱིྫོད་ཀྱི་ཁྲིམས་དབ་དྫོན་ཚོན་ ༤༩ པ་ལྟར་ ངྫོས་ལན་
མཛིད་ད་བཀའ་དྲན་བསང་གནང་ཐུབ་ཞུ་བ་མཁྱྱཻེན་མཁྱན། ཞས་གནམ་ལྫོ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཚོས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལུ་དང་ སྤྱི་
ཚོས་་་་་་་་་་་་་་་་ལུ་ 
    ཕྱག་བཅིས་ 
     ཕུལ། 
 
 
 

(ཁྲིམས་རྟགས) 
ཁག་དཔང་ངྫོ་མང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 
མ་ཁུངས་ལག་ཁྱར་ཨེང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 
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དཔ་བཀྫོད་ ༤ པ།   རྒྱབ་མ་ ཡིངན་ ངྫོ་ཚོབ་དབང་ཚོད་ཞུ་ཚོག།  འབྲི་ཤེྫོག་བཅུ་གཉས་པ།(ཨེེཆེ་-༡༢) 
         

༊ བདན་རྫུན་སྫོམ་ཉའི་དྲྭ་བ་གཅིྫོད་པའ་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སའ་ཁྲིམས་ཁྲིའི་དྲུང་དུ། 
 
                 སྫོ་གསུམ་གུས་ ངྫོ་མང་་་་་་
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཕེྫོ་ ཡིངན་ མྫོ། སས་ཚོས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་མ་ཁུངས་ལག་ཁྱར་ཨེང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ཕེ་ 
ཡིངན་ མ་མང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཁྲིམ་ཨེང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་   གུང་ཨེང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་གཡུས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་
་་་་་་་་་་་་་་རྒེད་འྫོག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ རྫོང་ཁག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ དྲུང་ཁག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་སྡེྫོད་གནས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལས་འགན་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཅིན་མས་ དྲང་བདན་སྫོ་ལས་ཕྱག་བཅིས་ཞུ་གསྫོལ། 
 
གུས་པ་རང་ཉད་ གནད་དྫོན་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལུ་བརྟན་ རྫོད་
བཤེར་གྱི་དྫོན་ལུ་   གུས་པའ་རྒྱབ་མ་ ཡིངན་ ངྫོ་ཚོབ་ངྫོ་མང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཕེྫོ་ ཡིངན་ མྫོ། སས་ཚོས་་་་་་་
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་མ་ཁུངས་ལག་ཁྱར་ཨེང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་  ཕེ་ ཡིངན་ མ་མང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཁྲིམ་ཨེང་་་་་་་་་་་་་གུང་
ཨེང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་གཡུས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ རྒེད་འྫོག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ རྫོང་ཁག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ དྲུང་ཁག་་་་་་་་་་་་་་་་
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་སྡེྫོད་གནས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ རྒྱབ་མའི་ལག་ཁྱར་ཨེང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ལས་འགན་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་
་་་་་་་་་་་བརྒྱུད་འཕྲིན་ཨེང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཅིན་མ་ད་ དཔང་པྫོ་ངྫོ་མང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་མ་ཁུངས་ལག་ཁྱར་ཨེང་་་་་་་
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཅིན་མ་འཛིམས་ཐྫོག་ རྒྱབ་མ་ ཡིངན་ ངྫོ་ཚོབ་ལུ་ རྫོད་གཞའི་དབང་ཚོད་ཧྲིལ་བུམ་སྫོད་ཚོརཝ་ཨེན། 
 
མཚོམས་ཞུ། 
ཕྱན་ཆེད་ རྫོད་གཞར་བརྟན་པའ་གསལ་ཞུ་དང་ལན་འདབས་ གྫོས་ཆེྫོད་སྐྫོར་ཐག་གཅིད་ཞུ་ན་ ཉས་ཁྲིམས་གང་ཞག་ཨེན་རུང་ 
རྒྱབ་མ་ ཡིངན་ ངྫོ་ཚོབ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་རང་གས་ ཞ་རྫོད་དང་ཉས་རྫོད་བ་བའ་གནད་སྤྱིྫོད་ཀྱི་
ཁྲིམས་དབ་དྫོན་ཚོན་ ༣༣ པ་ལྟར་ རྫོད་གཞའི་དབང་ཚོད་ལན་པའ་ཉནམ་ལས་ རྫོད་བཤེར་ལུ་བརྟན་པའ་ངྫོས་ལན་དང་ ཞ་
རྫོད་དང་ཉས་རྫོད་བ་བའ་གནད་སྤྱིྫོད་ཀྱི་ཁྲིམས་དབ་དྫོན་ཚོན་ ༡༠༡ པ་ལས་ ༡༠༣ ཚུན་གྱི་དགྫོངས་དྫོན་ལྟར་ ཕྱག་ཕྱད་ཞུ་ནའི་  
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རྒྱབ་མའི་བཅིའ་ཁྲིམས་དྫོན་ཚོན་ ༢༥ པ་ལྟར་ དམ་བཅིའ་ཞུ་བ་མཁྱྱཻེན་མཁྱན། ཞས་གནམ་ལྫོ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་་་་་་་་་ཚོས་་་་་་
ལུ་དང་ སྤྱི་ཚོས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལུ་ 
                    ཕྱག་བཅིས་ 
           ཕུལ། 
 
 
 
༡༽  ར་བྫོ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་རྟགས།  
 
༢༽  རྒྱབ་མ་ ཡིངན་ ངྫོ་ཚོབ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་རྟགས། 
 
༣༽  དཔང་པྫོ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་རྟགས།  
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དཔ་བཀྫོད་ ༥ པ།   རྒྱབ་མ་ ཡིངན་ ངྫོ་ཚོབ་མ་དགྫོ་པའ་ཞུ་ཚོག།   འབྲི་ཤེྫོག་བཅུ་གསུམཔ།(ཨེེཆེ་-༡༣) 
      

༊ བདན་རྫུན་སྫོམ་ཉའི་དྲྭ་བ་གཅིྫོད་པའ་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སའ་ཁྲིམས་ཁྲིའི་དྲུང་དུ། 
 
                                      སྫོ་གསུམ་གུས་ ངྫོ་མང་་་་་་་་

་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཕེྫོ་ ཡིངན་ མྫོ། སས་ཚོས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་མ་ཁུངས་ལག་ཁྱར་ཨེང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཕེ་ ཡིངན་ 
མ་མང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཁྲིམ་ཨེང་་་་་་་་་་་་་་་་་གུང་ཨེང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་གཡུས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་རྒེད་འྫོག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་རྫོང་ཁག་་་་་་་་་
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་དྲུང་ཁག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་སྡེྫོད་གནས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལས་འགན་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཅིན་མས་ 
དྲང་བདན་སྫོ་ལས་ཕྱག་བཅིས་ཞུ་གསྫོལ། 
 
མཚོམས་ཞུ། 
ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་ རྫོད་བཤེར་གྱི་དྫོན་ལུ་  ཞ་རྫོད་དང་ཉས་རྫོད་བ་བའ་གནད་སྤྱིྫོད་ཀྱི་ ཁྲིམས་དབ་དྫོན་ཚོན་༣༣ པ་ལྟར་ 
གུས་པའ་རྒྱབ་མ་ ཡིངན་ ངྫོ་ཚོབ་བཙུགས་ཆེྫོག་པའ་ བཀའ་རྒྱ་གནང་མ་འད་ལུ་བཀྲིན་ཆེ་རུང་ ལྫོགས་གྲུབ་དང་རག་རལ་གྱི་སྫོ་
ལས་  རང་ཉད་ཀྱིས་གཏྫོགས་ན་ཨེནམ་ལས་ རྒྱབ་མ་ ཡིངན་ ངྫོ་ཚོབ་མ་དགྫོ་པའ་ཞུ་བ་ལུ་ ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་ལས་ ཆེ་
འཇིྫོག་མཛིད་ད་བཀྲིན་བསང་གནང་ཞུ་བ་མཁྱྱཻེན་མཁྱན། ཞས་གནམ་ལྫོ་་་་་་་་་ཟླ་་་་ཚོས་་་་་ལུ་དང་སྤྱི་ཚོས་་་་་་་་་་་་ལུ་ 

   ཕྱག་བཅིས་ 
  ཕུལ། 
 
 
 

    ༼ཁྲིམས་རྟགས་དང་ལག་བྲིས།༽ 
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དཔ་བཀྫོད་ ༦ པ།   བཤེར་འདྫོད་མད་པའ་ཞུ་ཚོག།   འབྲི་ཤེྫོག་བཅིྫོ་ལྔ་པ།༼ཨེེཆེ་-༡༥༽ 
                                                           
༊ བདན་རྫུན་སྫོམ་ཉའི་དྲྭ་བ་གཅིྫོད་པའ་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སའ་ཁྲིམས་ཁྲིའི་དྲུང་དུ།  
 
             སྫོ་གསུམ་གུས་ 
རྫོད་ཟླ་ངྫོ་མང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཕེྫོ་ ཡིངན་ མྫོ། སས་ཚོས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་མ་ཁུངས་ལག་ཁྱར་ཨེང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་
་་་ཕེ་ ཡིངན་ མ་མང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཁྲིམ་ཨེང་་་་་་་་་་་་་་་་་གུང་ཨེང་་་་་་་་་་་་་་་་་་གཡུས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་རྒེད་འྫོག་་་་་་་་་་
་་་་་་་་་་་་་་་་རྫོང་ཁག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་དྲུང་ཁག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་སྡེྫོད་གནས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལས་འགན་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་
་་་་་་་་་་་་་་ཅིན་མས་ དྲང་བདན་སྫོ་ལས་ཕྱག་བཅིས་ཞུ་གསྫོལ། 
༡༽ རྫོད་ཉྫོག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་སྐྫོར་ རང་ལུ་ཉས་འཛུགས་བཀྫོད་མ་འད་ངས་བདན་

ཡིན་པར་ རང་གས་ཉས་ལན་གསལ་ཞུ་ཕུལཝ་ཨེན། 
༢༽ རྫོད་ཉྫོག་སྐྫོར་ གནྫོད་འགལ་སྐབས་ ཉས་འབྲིལ་པ་ངྫོ་མང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཡིྫོདཔ་ ཡིངན་ མདཔ་ བདན། 
༣༽ གནྫོད་འགལ་སྐབས་ཀྱི་བ་སྤྱིྫོད་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 
༤༽ གནད་དྫོན་སྐྫོར་ སྒྲུབ་བད་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 
མཚོམས་ཞུ།  
གྫོང་གསལ་རྫོད་དྫོན་སྐྫོར་ ཞ་རྫོད་དང་ཉས་རྫོད་བ་བའ་གནད་སྤྱིྫོད་ཀྱི་ ཁྲིམས་དབ་དྫོན་ཚོན་ ༡༩༥ པའ་ནང་གསས་ལྟར་ 
རང་སྫོའ་དང་བངས་དང་བསྟུན་ དྲང་བདན་སྫོ་ལས་ ཉས་ལན་གསལ་ཞུ་ཕུལ་གྲུབ་པ་ལས་ བཤེར་འདྫོད་མད་པའ་ཞུ་བ་
མཁྱྱཻེན་མཁྱན། ཞས་གནམ་ལྫོ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་་་ཚོས་་་་་་་ལུ་དང་ སྤྱི་ཚོས་་་་་་་་་་་་་་་་་ལུ་   
           ཕྱག་བཅིས་ 

             ཕུལ།  
 
 
 

        ༼ཁྲིམས་རྟགས་དང་ལག་བྲིས༽ 
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དཔ་བཀྫོད་ ༧ པ།   དཔང་པྫོ་མདུན་བདར་མཛིད་དགྫོ་པའ་ཞུ་ཚོག།    འབྲི་ཤེྫོག་བཅུ་དྲུག་པ།༼ཨེེཆེ་-༡༦༽ 
           
༊ བདན་རྫུན་སྫོམ་ཉའི་དྲྭ་བ་གཅིྫོད་པའ་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སའ་ཁྲིམས་ཁྲིའི་དྲུང་དུ། 
 
                    སྫོ་གསུམ་གུས་ ར་ཕེན་ངྫོ་
མང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཕེྫོ་ ཡིངན་ མྫོ། སས་ཚོས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་མ་ཁུངས་ལག་ཁྱར་ཨེང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཕེ་ 
ཡིངན་ མ་མང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཁྲིམ་ཨེང་་་་་་་་་་་་་་་་་གུང་ཨེང་་་་་་་་་་་་་་གཡུས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་རྒེད་འྫོག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་
་་རྫོང་ཁག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་དྲུང་ཁག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་སྡེྫོད་གནས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལས་འགན་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་
ཅིན་མས་ དྲང་བདན་སྫོ་ལས་ཕྱག་བཅིས་ཞུ་གསྫོལ། 
 
༡ ངྫོ་མང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ཕེྫོ་ ཡིངན་ མྫོ། སས་ཚོས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་མ་ཁུངས་ལག་ཁྱར་ཨེང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་

་་་་་་་་་་་་ཕེ་ ཡིངན་ མ་མང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཁྲིམ་ཨེང་་་་་་་གུང་ཨེང་་་་་་་་་་་་་་གཡུས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་རྒེད་འྫོག་་
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་རྫོང་ཁག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་དྲུང་ཁག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་སྡེྫོད་གནས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལས་འགན་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 

༢ ངྫོ་མང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ཕེྫོ་ ཡིངན་ མྫོ། སས་ཚོས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་མ་ཁུངས་ལག་ཁྱར་ཨེང་་་་་་་་་་་་་་་་
་་་་་་་་་་་་་་ཕེ་ ཡིངན་ མ་མང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཁྲིམ་ཨེང་་་་་་་་་་་གུང་ཨེང་་་་་་་་་་་་་་་་གཡུས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་རྒེད་འྫོག་་
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་རྫོང་ཁག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་དྲུང་ཁག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་སྡེྫོད་གནས་་་་་་་་་་་་་་་་ལས་འགན་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 

༣ ངྫོ་མང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཕེྫོ་ ཡིངན་ མྫོ།  སས་ཚོས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ མ་ཁུངས་ལག་ཁྱར་ཨེང་་་་་་་་་་་་་་
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཕེ་ ཡིངན་ མ་མང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཁྲིམ་ཨེང་་་་་་་་་་་་་་་་་་གུང་ཨེང་་་་་་་་་་་་་་་་གཡུས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་
་་་་་་་་་་་་་་རྒེད་འྫོག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་རྫོང་ཁག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་དྲུང་ཁག་་་་་་་་་་་་་་་་་སྡེྫོད་གནས་་་་་་་་་་་ལས་འགན་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 

 
མཚོམས་་ཞུ།  
རྫོད་དྫོན་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་སྐྫོར་ ཞ་རྫོད་དང་ཉས་རྫོད་བ་བའ་གནད་སྤྱིྫོད་ཀྱི་ཁྲིམས་དབ་དྫོན་ཚོན་ ༣༦ 
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 པའ་ནང་གསས་ལྟར་ གྫོང་གསལ་ ཡིངན་ ཟུར་གསལ་གྱི་དཔང་པྫོ་ འདུན་བདར་མཛིད་དགྫོས་པའ་ཞུ་བ་ད་ཁར་ ཞ་རྫོད་དང་
ཉས་རྫོད་བ་བའ་གནད་སྤྱིྫོད་ཀྱི་ ཁྲིམས་དབ་དྫོན་ཚོན་ ༤༢ པའ་ནང་གསས་ཀྱི་འགྲུལ་ག་དང་ ཟད་འཐུས་ཡིང་ གུས་རང་གས་
སྫོད་ན་ཨེན་པའ་ ངྫོས་ལན་ཞུ་བ་མཁྱྱཻེན་མཁྱན།    ཞས་གནམ་ལྫོ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ཟླ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ཚོས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་
ལུ་དང་ སྤྱི་ཚོས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལུ་ 

         ཕྱག་བཅིས་ 
           ཕུལ། 
 
 
        ༼ཁྲིམས་རྟགས་དང་ལག་བྲིས༽ 
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དཔ་བཀྫོད་ ༨ པ།  དཔང་པྫོ་མ་དགྫོ་པའ་ཞུ་ཚོག།    འབྲི་ཤེྫོག་བཅུ་བདུན་པ།༼ཨེེཆེ་-༡༧༽ 
          
༊ བདན་རྫུན་སྫོམ་ཉའི་དྲྭ་བ་གཅིྫོད་པའ་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སའ་ཁྲིམས་ཁྲིའི་དྲུང་དུ།   
      
                  སྫོ་གསུམ་གུས་ ར་ཕེན་ངྫོ་
མང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཕེྫོ་ ཡིངན་ མྫོ། སས་ཚོས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་མ་ཁུངས་ལག་ཁྱར་ཨེང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཕེ་ 
ཡིངན་ མ་མང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཁྲིམ་ཨེང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་གུང་ཨེང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་གཡུས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་རྒེད་འྫོག་་་་་་
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་རྫོང་ཁག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་དྲུང་ཁག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་སྡེྫོད་གནས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལས་འགན་
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཅིན་མས་ དྲང་བདན་སྫོ་ལས་ཕྱག་བཅིས་ཞུ་གསྫོལ། 
 
མཚོམས་ཞུ།  
ར་ཕེན་གྱི་རྫོད་དྫོན་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་སྐྫོར་ ཁྲིམས་འདུན་ལས་ ཞ་རྫོད་དང་ཉས་རྫོད་བ་བའ་གནད་
སྤྱིྫོད་ཀྱི་ ཁྲིམས་དབ་དྫོན་ཚོན་ ༣༦ པ་ལྟར་ དཔང་པྫོ་འགུགས་བར་མཛིད་དགྫོཔ་ཡིྫོད་མད་ཀྱི་ གྫོ་སྐབས་ཧྲིལ་བུམ་གནང་ཡིྫོད་
རུང་ རྫོད་གཞ་ད་ག་དྫོན་ལུ་ དཔང་པྫོ་འབྫོ་དགྫོཔ་མད་པའ་ སྙེན་སྒྲིྫོན་ཞུ་བ་མཁྱྱཻེན་མཁྱན། ཞས་གནམ་ལྫོ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་
་་་་་་་་་་་ཚོས་་་་་་་་་་་་་་ལུ་དང་ སྤྱི་ཚོས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལུ་ 

     ཕྱག་བཅིས་ 
       ཕུལ། 
 
 
 

           ༼ཁྲིམས་རྟགས་དང་ལག་བྲིས༽ 
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དཔ་བཀྫོད་ ༩ པ།   མངྫོན་སྫོན་གྱི་ཞུ་ཚོག།      འབྲི་ཤེྫོག་བཅིྫོ་བརྒྱད་པ།(ཨེེཆེ་-༡༨) 
                                                           
༊  བདན་རྫུན་སྫོམ་ཉའི་དྲྭ་བ་གཅིྫོད་པའ་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སའ་ཁྲིམས་ཁྲིའི་དྲུང་དུ། 
 

             སྫོ་གསུམ་གུས་ ར་
ཕེན་ངྫོ་མང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཕེྫོ་ ཡིངན་ མྫོ།  སས་ཚོས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་མ་ཁུངས་ལག་ཁྱར་ཨེང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཕེ་ 
ཡིངན་ མ་མང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཁྲིམ་ཨེང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་གུང་ཨེང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་གཡུས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ རྒེད་འྫོག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་
་་་་་་་་་རྫོང་ཁག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་དྲུང་་ཁག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་སྡེྫོད་གནས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལས་འགན་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཅིན་མས་ 
དྲང་བདན་སྫོ་ལས་ཕྱག་བཅིས་ཞུ་གསྫོལ། 
མངྫོན་སྫོན་གྱི་རྒྱུ་དངྫོས་སམ་ ཡིག་རགས་ཀྱི་ཐྫོ་གཤེམ་གསལ། 
༡༽  
༢༽  
༣༽  
༤༽ 
མཚོམས་ཞུ། 
གྫོང་ག་རྒྱུ་དངྫོས་སམ་ ཡིག་རགས་ཚུ་ ཞ་རྫོད་དང་ཉས་རྫོད་བ་བའ་གནད་སྤྱིྫོད་ཀྱི་ ཁྲིམས་དབ་དྫོན་ཚོན་ ༨༧ པ་ལྟར་ ཁྲིམས་
ཀྱི་འདུན་ས་ལུ་ མངྫོན་སྫོན་ཞུས་གྲུབ་པ་ལས་ལྷག་པའ་ གནད་དྫོན་གཞན་གང་ཡིང་ཞུ་ན་མད་པ་མཁྱྱཻེན་མཁྱན། ཞས་
གནམ་ལྫོ་་་་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཚོས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལུ་དང་་ སྤྱི་ཚོས་་་་་་་་་་ལུ་ 
         ཕྱག་བཅིས་      
        ཕུལ། 
 
 
 

 ༼ཁྲིམས་རྟགས་དང་ལག་བྲིས༽ 
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དཔ་བཀྫོད་ ༡༠ པ།    གདྫོང་བཤེར་མཛིད་དགྫོ་པའ་ཞུ་ཡིག།      འབྲི་ཤེྫོག་བཅུ་དགུ་པ།(ཨེེཆེ་-༡༩) 
     

༊ བདན་རྫུན་སྫོམ་ཉའི་དྲྭ་བ་གཅིྫོད་པའ་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སའ་ཁྲིམས་ཁྲིའི་དྲུང་དུ། 
 

              སྫོ་གསུམ་གུས་ 
ར་ཕེན་ངྫོ་མང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཕེྫོ་ ཡིངན་ མྫོ། སས་ཚོས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་མ་ཁུངས་ལག་ཁྱར་ཨེང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཕེ་ 
ཡིངན་ མ་མང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཁྲིམ་ཨེང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་གུང་ཨེང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་གཡུས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་རྒེད་
འྫོག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་རྫོང་ཁག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་དྲུང་ཁག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་སྡེྫོད་གནས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་
ལས་འགན་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཅིན་མས་ དྲང་བདན་སྫོ་ལས་ཕྱག་བཅིས་ཞུ་གསྫོལ། 

 
མཚོམས་ཞུ། 
ཞ་རྫོད་དང་ཉས་རྫོད་བ་བའ་གནད་སྤྱིྫོད་ཀྱི་ ཁྲིམས་དབ་དྫོན་ཚོན་ ༩༠ པའ་ནང་གསས་ལྟར་ ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་ལས་ 
འགུགས་བར་མཛིད་པའ་ དཔང་པྫོ་དང་ལྷན་ཅིག་ ར་ཕེན་རང་སྫོས་རྫོད་ཉྫོགས་ར་ར་བཞན་དུ་ གདྫོང་བཤེར་གྱི་ཐྫོབ་ལམ་དང་ 
ལྡྫོག་ཕྱྫོགས་དཔང་པྫོ་ད་ལུ་ དབ་བ་དཔྱད་ཆེྫོག་པའ་གྫོ་སྐབས་གནང་ས་བཀྲིན་བསང་དགྫོ་པའ་ཁར་ དཔང་པྫོས་ངག་ཐྫོག་
ཞབ་གསལ་ཞུ་རགས་  ཡིག་ཐྫོག་བཀྫོད་ད་ཕུལ་མ་ད་ཡིང་ རང་སྫོས་ཧེ་གྫོ་བའ་སྐད་ཀྱི་ཐྫོག་ལུ་ གསལ་བཤེད་གནང་ཐབས་
ཡིྫོད་པར་ཞུ་བ་མཁྱྱཻེན་མཁྱན། ཞས་གནམ་ལྫོ་་་་་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་་་་་་་་ཚོས་་་་་་་་་་་ལུ་དང་སྤྱི་ཚོས་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལུ་ 

          ཕྱག་བཅིས་ 
                ཕུལ། 
 
 
 

             ༼ཁྲིམས་རྟགས་དང་ལག་བྲིས༽ 
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དཔ་བཀྫོད་ ༡༡ པ།    ཁྲིམས་སྡེའི་ཞབ་དཔྱད་མཛིད་དགྫོ་པའ་ཞུ་ཚོག།      འབྲི་ཤེྫོག་ཉ་ཤུ་པ།༼ཨེེཆེ་-༢༠༽ 
 
༊ བདན་རྫུན་སྫོམ་ཉའི་དྲྭ་བ་གཅིྫོད་པའ་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སའ་ཁྲིམས་ཁྲིའི་དྲུང་དུ།  
     
               སྫོ་གསུམ་གུས་ ར་ཕེན་
ངྫོ་མང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཕེྫོ་ ཡིངན་ མྫོ། སས་ཚོས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་མ་ཁུངས་ལག་ཁྱར་ཨེང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་
་་ཕེ་ ཡིངན་ མ་མང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཁྲིམ་ཨེང་་་་་་་་་་་་་་་་་་གུང་ཨེང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་གཡུས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་རྒེད་འྫོག་་་་་་་་་་་་་
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་རྫོང་ཁག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་དྲུང་ཁག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་སྡེྫོད་གནས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལས་
འགན་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཅིན་མས་ དྲང་བདན་སྫོ་ལས་ཕྱག་བཅིས་ཞུ་གསྫོལ། 
རྫོད་དྫོན་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་སྐྫོར་ ཁྲིམས་སྡེ་ལས་ཞབ་དཔྱད་གནང་དགྫོ་པའ་ཞུ་བ་གཤེམ་གསལ། 
༡༽  
༢༽  
༣༽  
༤༽  
མཚོམས་ཞུ།  
གྫོང་གསལ་རང་སྫོའ་ར་སྫོན་ལྟར་བཀྫོད་ད་ཕུལ་བ་ཨེནམ་ལས་ ཞ་རྫོད་དང་ཉས་རྫོད་བ་བའ་གནད་སྤྱིྫོད་ཀྱི་ཁྲིམས་དབ་དྫོན་ཚོན་
༨༨ པའ་ནང་གསས་ལྟར་ ཞབ་དཔྱད་མཛིད་གནང་ཞུ་བ་མཁྱྱཻེན་མཁྱན།    ཞས་གནམ་ལྫོ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཚོས་་་་་་་་
་་་་་་་་་་་་ལུའམ་ སྤྱི་ཚོས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལུ་ 

         ཕྱག་བཅིས་  
     ཕུལ། 
 
 
 

     ༼ཁྲིམས་རྟགས་དང་ལག་བྲིས༽ 
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དཔ་བཀྫོད་ ༡༢ པ།   བཀག་འཛིན་མཛིད་དགྫོ་པའ་ཞུ་ཚོག།      འབྲི་ཤེྫོག་ཉར་གཅིག་པ།༼ཇི་-༢༡༽ 
          
༊ བདན་རྫུན་སྫོམ་ཉའི་དྲྭ་བ་གཅིྫོད་པའ་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སའ་ཁྲིམས་ཁྲིའི་དྲུང་དུ། 
 

    སྫོ་གསུམ་གུས་ ར་ཕེན་ 
ངྫོ་མང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཕེྫོ་ ཡིངན་ མྫོ།  སས་ཚོས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་མ་ཁུངས་ལག་ཁྱར་ཨེང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་
་་་་་་་་་་་་་ཕེ་ ཡིངན་ མ་མང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཁྲིམ་ཨེང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་གུང་ཨེང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་གཡུས་་་་་་་་་་་་་་་་་
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་རྒེད་འྫོག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་རྫོང་ཁག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་དྲུང་ཁག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་སྡེྫོད་གནས་་་་་་
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལས་འགན་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཅིན་མས་ དྲང་བདན་སྫོ་ལས་ཕྱག་བཅིས་ཞུ་གསྫོལ། 
 
གནད་དྫོན། 
༡༽ ཞ་རྫོད་དང་ཉས་རྫོད་བ་བའ་གནད་སྤྱིྫོད་ཀྱི་ ཁྲིམས་དབ་དྫོན་ཚོན་ ༣༡.༢ པ་ལྟར་ གལ་གཏྫོགས་ཡིྫོད་པའ་ཁུངས།  
 
ཡིངན། 
༢༽ ཞ་རྫོད་དང་ཉས་རྫོད་བ་བའ་གནད་སྤྱིྫོད་ཀྱི་ ཁྲིམས་དབ་དྫོན་ཚོན་ ༥༩.༢ ཁ༽ པ་ལྟར་ རྒྱུ་དངྫོས་ཧྲིལ་བུམ་ ཡིངན་ 

ཆེ་ཤེས་ཅིག་ འཕྲིྫོ་བརླག་གམ་ ཉམས་ཆེག་ གཞན་ལུ་བཙོང་བ་ རན་གྫོང་ཉམས་ཞན་འགྱུར་འགྫོག།  
༣༽ ཞ་རྫོད་དང་ཉས་རྫོད་བ་བའ་གནད་སྤྱིྫོད་ཀྱི་ ཁྲིམས་དབ་དྫོན་ཚོན་ ༥༩.༢ ག༽ པ་ལྟར་ རྒྱུ་དངྫོས་ཧྲིལ་བུམ་ ཡིངན་ 

ཆེ་ཤེས་ཅིག་གཞན་ཁར་སྤྫོ་ན་ལས་བཀག་ཐབས། 
༤༽ ཞ་རྫོད་དང་ཉས་རྫོད་བ་བའ་གནད་སྤྱིྫོད་ཀྱི་ ཁྲིམས་དབ་དྫོན་ཚོན་ ༥༩.༢ ང༽ པ་ལྟར་ གཡིྫོ་ཁྲིམ་དང་ ཞ་ཆེད་

ལས་ ཆེད་དམགས་ཀྱིས་འགལ་བའ་འབྲིལ་གནད། 
༥༽ ཞ་རྫོད་དང་ཉས་རྫོད་བ་བའ་གནད་སྤྱིྫོད་ཀྱི་ ཁྲིམས་དབ་དྫོན་ཚོན་ ༦༠.༢  པ་ལྟར་ རན་ཚོད་ལྡན་པའ་གཞ་གནད། 
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མཚོམས་ཞུ། 
རྫོད་དྫོན་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལུ་བརྟན་ གཞས་གནས་ ཡིངན་ རྒྱུ་དངྫོས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ད་ ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་ལས་ ཞ་རྫོད་དང་ཉས་རྫོད་བ་བའ་གནད་སྤྱིྫོད་ཀྱི་ ཁྲིམས་དབ་
དྫོན་ཚོན་ ༦༣ པ་ལྟར་ བཀག་འཛིན་མཛིད་ད་བཀའ་དྲན་བསང་གནང་ཞུ་བ་མཁྱྱཻེན་མཁྱན། གནམ་ལྫོ་་་་་་་་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་་་་་་་་་་་
ཚོས་་་་་་་་་་་་ལུ་དང་ སྤྱི་ཚོས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལུ་  
          ཕྱག་བཅིས་ 
             ཕུལ། 
 
 
                 ༼ཁྲིམས་རྟགས་དང་ལག་བྲིས༽ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 189 

དཔ་བཀྫོད་ ༡༣ པ།   མཚོམས་འཇིྫོག་ཞུ་ཚོག།     འབྲི་ཤེྫོག་ཉར་གཉས་པ།(ཨེེཆེ་-༢༢) 
   

༊ བདན་རྫུན་སྫོམ་ཉའི་དྲྭ་བ་གཅིྫོད་པའ་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སའ་ཁྲིམས་ཁྲིའི་དྲུང་དུ། 
 

          སྫོ་གསུམ་གུས་ དྲང་ 
བདན་སྫོ་ལས་ཕྱག་བཅིས་ཞུ་གསྫོལ། མཚོམས་འཇིྫོག་ཞུ་མའི་རྫོད་ར་ ཡིངན་ མཐྫོ་གཏུགས་པ་ ཡིངན་ རྫོད་ཟླ་ངྫོ་མང་་་་་་་་་་་་་་་
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཕེྫོ་ ཡིངན་ མྫོ། སས་ཚོས་་་་་་་་་་་་་་་་མ་ཁུངས་ལག་ཁྱར་ཨེང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཕེ་ ཡིངན་ མ་མང་་་་་་་་་་་
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཁྲིམ་ཨེང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་གུང་ཨེང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་གཡུས་་་་་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་རྒེད་འྫོག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་རྫོང་
ཁག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་དྲུང་ཁག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་སྡེྫོད་གནས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལས་འགན་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 
 
མཚོམས་ཞུ། 
གནད་དྫོན་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་སྐྫོར་ སྤྱི་ཚོས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཚུན་ ཞག་གངས་
་་་་་་་་་་་་་་་་ཞ་རྫོད་དང་ཉས་རྫོད་བ་བའ་གནད་སྤྱིྫོད་ཀྱི་ ཁྲིམས་དབ་དྫོན་ཚོན་ ༧༦ པའ་ནང་གསས་ལྟར ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་
མཚོམས་འཇིྫོག་གནང་ཡིྫོདཔ་ལས་ སྤྱི་ཚོས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལུ་ སར་ལྫོག་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་བཅིར་ན་མད་ན་ ཞ་རྫོད་དང་ཉས་རྫོད་
བ་བའ་གནད་སྤྱིྫོད་ཀྱི་ ཁྲིམས་དབ་དྫོན་ཚོན་ ༡༠༥ པ་ལྟར་ ངྫོས་ལན་ཞུ་རྒྱུ་ཨེན་པ་བཅིས་ཞུ་བ་མཁྱྱཻེན་མཁྱན།  ཞས་གནམ་
ལྫོ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་་་་་་་ཚོས་་་་་་་་་་་་་ལུ་དང་ སྤྱི་ཚོས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལུ་ 
          ཕྱག་བཅིས་ 
            ཕུལ། 
 
 
       མཚོམས་འཇིྫོག་ཞུ་མ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་རྟགས། 
གནང་བ་གནང་ ཡིངན་ མ་གནང་། 

༼དྲང་དཔྫོན་གྱི་མཚོན་བསྡུས༽ 
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དཔ་བཀྫོད་ ༡༤ པ། ངག་བརྗེྫོད།      འབྲི་ཤེྫོག་ཉར་བཞ་པ།(ཨེེཆེ་-༢༤) 
     

 
༊ བདན་རྫུན་སྫོམ་ཉའི་དྲྭ་བ་གཅིྫོད་པའ་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སའ་ཁྲིམས་ཁྲིའི་དྲུང་དུ། 
 

           སྫོ་གསུམ་གུས་ 
ངྫོ་མང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ཕེྫོ་ ཡིངན་ མྫོ། སས་ཚོས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་མ་ཁུངས་ལག་ཁྱར་ཨེང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་
ཕེ་ ཡིངན་ མ་མང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཁྲིམ་ཨེང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་གུང་ཨེང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་གཡུས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་རྒེད་
འྫོག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་རྫོང་ཁག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་དྲུང་ཁག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལས་འགན་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཅིན་མའ་
ངག་བརྗེྫོད་ལན་མ་ ངྫོ་མང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་མ་ཁུངས་ལག་ཁྱར་ཨེང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཁ་སྐད་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཐྫོག་
ལུ་ སྐད་བསྒྱུར་པ་ངྫོ་མང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་སྡེྫོད་གནས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཅིན་མ་བརྒྱུད་ད་ དྲང་བདན་སྫོ་ལས་ངག་
བརྗེྫོད་ཞུ་གསྫོལ། 
 
ཕྱན་ཆེད་གྫོང་ཞུ་ད་ལུ་ རྫུན་ཞུའ་རམ་པ་ར་འཐྫོན་ཚོ་ ཉས་ཁྲིམས་ཕྱག་ཕྱད་ཞུ་ན་ཨེན་པ་མཁྱྱཻེན་མཁྱན། ཞས་གནམ་ལྫོ་་་་་་་་་་་་་་་་་་
ཟླ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཚོས་་་་་་་་་་་་་་་་་ལུ་དང་ སྤྱི་ཚོས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལུ་ 

     ཕྱག་བཅིས་ 
       ཕུལ། 
 
 
 
          ༼ཁྲིམས་རྟགས་དང་ལག་བྲིས༽ 
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དཔ་བཀྫོད་ ༡༥ པ། འདུམ་འགགས་གྲུབ་པའ་ཞུ་ཚོག།          འབྲི་ཤེྫོག་ཉར་ལྔ་པ།(ཨེེཆེ-༢༥) 
                                                        
༊ བདན་རྫུན་སྫོམ་ཉའི་དྲྭ་བ་གཅིྫོད་པའ་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སའ་ཁྲིམས་ཁྲིའི་དྲུང་དུ། 
 
                                                              སྫོ་གསུམ་གུས་  
རྫོད་ར་ ཡིངན་ མཐྫོ་གཏུགས་པ་ངྫོ་མང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཕེྫོ་ ཡིངན་ མྫོ། སས་ཚོས་་་་་་་་་་་་་་་་་མ་ཁུངས་ལག་ཁྱར་ཨེང་ ་་་་་་་་་་
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཕེ་ ཡིངན་ མ་མང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཁྲིམ་ཨེང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་གུང་ཨེང་་་་་་་་་་་་་་་་གཡུས་་་་་་་་་་་་་་རྒེད་འྫོག་་་་་་་་་་་་་་་་་
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་རྫོང་ཁག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ དྲུང་ཁག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་སྡེྫོད་གནས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལས་འགན་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 
རྫོད་ཟླ་ངྫོ་མང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཕེྫོ་ ཡིངན་ མྫོ། སས་ཚོས་་་་་་་་་་་་་་་་་མ་ཁུངས་ལག་ཁྱར་ཨེང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་
་་་་་་་་་་་་་ཕེ་ ཡིངན་ མ་མང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཁྲིམ་ཨེང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་གུང་ཨེང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་གཡུས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་རྒེད་འྫོག་་་་་་་་་་་
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་རྫོང་ཁག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་དྲུང་ཁག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་སྡེྫོད་གནས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལས་འགན་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཅིན་མས་
དྲང་བདན་སྫོ་ལས་ཕྱག་བཅིས་ཞུ་གསྫོལ། 
མཚོམས་ཞུ། 
རྫོད་དྫོན་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ད་སྐྫོར་ ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་བཤེར་ཡིག་ཕུལ་ཏ་ཡིྫོད་མ་འད་ ད་རས་
ཁྲིམས་ལྟར་དབ་བཤེར་མཛིད་མ་དགྫོ་པར་ ར་བྫོ་དང་ འདུམ་འགགས་པ་ ཡིངན་ རྒྱབ་མ་བཅིས་ནས་ ནང་འཁྫོད་འདུམ་གགས་
ཀྱིས་ཞུ་གན་ཕུལ་མ་ད་ ར་ཕེན་གཉས་ཀའ་ཁ་ཐུག་ལས་ དང་བངས་དང་བསྟུན་ཏ་ཕུལ་བ་ཨེནམ་ལས་བརྟན་ ཁྲིམས་ཞབས་ལས་ 
ཞ་རྫོད་དང་ཉས་རྫོད་བ་བའ་གནད་སྤྱིྫོད་ཀྱི་ ཁྲིམས་དབ་དྫོན་ཚོན་ ༡༥༠ པའ་ནང་གསས་ལྟར་ བཤེར་མད་འདུམ་དཔྱད་ཀྱི་
འཁྲུན་ཆེྫོད་གནང་ས་ བཀའ་དྲན་བསང་གནང་ཞུ་བ་མཁྱྱཻེན་མཁྱན།   ཞས་གནམ་ལྫོ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཚོས་་་་་
་་་་་་་ལུ་དང་ སྤྱི་ཚོས་་་་་་་་་་་་་་་་ལུ་ 

             ཕྱག་བཅིས་ 
       ཕུལ། 

༡༽ རྫོད་ར་ ཡིངན་ མཐྫོ་གཏུགས་པ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་རྟགས། 
༢༽ རྫོད་ཟླ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་རྟགས། 
༣༽ འདུམ་འགགས་པ་ ཡིངན་ རྒྱབ་མ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་རྟགས། 
༤༽ འདུམ་འགགས་པ་ ཡིངན་ རྒྱབ་མ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་རྟགས། 
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དཔ་བཀྫོད་ ༡༦ པ། མཐའ་བསྡེྫོམས་གྲུབ་པའ་ཞུ་ཚོག།   འབྲི་ཤེྫོག་ཉར་དྲུག་པ།༼ཨེེཆེ་-༢༦༽ 
                                                        
 
༊ བདན་རྫུན་སྫོམ་ཉའི་དྲྭ་བ་གཅིྫོད་པའ་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སའ་ཁྲིམས་ཁྲིའི་དྲུང་དུ། 
         
                 སྫོ་གསུམ་གུས་ ར་ཕེན་ངྫོ་
མང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཕེྫོ་ ཡིངན་ མྫོ། སས་ཚོས་་་་་་་་་་་་་་་་་མ་ཁུངས་ལག་ཁྱར་ཨེང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཕེ་ ཡིངན་ 
མ་མང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཁྲིམ་ཨེང་་་་་་་་་་་་་་་་་་གུང་ཨེང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་གཡུས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ རྒེད་འྫོག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་
་་་་་་་་་་་རྫོང་ཁག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་དྲུང་ཁག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ སྡེྫོད་གནས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལས་འགན་་་་་་་་་་་་་་་་་་་
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཅིན་མས་དྲང་བདན་སྫོ་ལས་ཕྱག་བཅིས་ཞུ་གསྫོལ། 
 
མཚོམས་ཞུ།  
རྫོད་ཉྫོག་སྐྫོར་ ར་ཕེན་ནམ་ རང་སྫོའ་རྒྱབ་མ་ ཡིངན་ ངྫོ་ཚོབ་ལུ་ ཞ་རྫོད་དང་ཉས་རྫོད་བ་བའ་གནད་སྤྱིྫོད་ཀྱི་ ཁྲིམས་དབ་དྫོན་ 
ཚོན་ ༩༢ པ་ལྟར་ རྫོད་གཞ་དང་སྒྲུབ་བད་ བཤེར་བཅུད་བསྡུ་ནའི་གྫོ་སྐབས་གནངམ་བཞན་དུ་ རྫོད་ཉྫོག་ག་བརྒེལ་ལན་དང་ 
སྒྲུབ་བད་ཕུལ་ན་ ཞབ་དཔྱད་དང་ དཔང་པྫོ་མདུན་བདར་མཛིད་དགྫོཔ་ གདྫོང་བཤེར་ལ་སྫོགས་པ་ ཞ་རྫོད་དང་ཉས་རྫོད་བ་བའ་
གནད་སྤྱིྫོད་ཀྱི་ཁྲིམས་དབ་ལྟར་ སྙེན་གསན་རམ་པའ་སྐབས་ ཁྲིམས་འདུན་ལས་ གྫོ་སྐབས་ཧྲིལ་བུམ་གནང་ཡིྫོདཔ་ལས་ ཕྱན་
ཆེད་ ད་ལས་འགལ་བའ་གནད་དྫོན་གང་ཡིང་ཞུ་ན་མད་པ་མཁྱྱཻེན་མཁྱན། ཞས་གནམ་ལྫོ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་ཚོས་་་་་་་་་་་་་་་ལུ་དང་
སྤྱི་ཚོས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལུ་    
       ཕྱག་བཅིས་        
       ཕུལ། 
 
 
        ༼ཁྲིམས་རྟགས་དང་ལག་བྲིས༽ 
 



 193 

ལེའུ་བཞི་པ། གཞུང་འབྲེལ་ཡིག་འགྲུལ། 
༦.༡ ངྫོ་སྫོད། 

གཞུང་འབྲིལ་ཡིག་འགྲུལ་ཟར་མ་འད་ སྫོ་སྫོའ་སར་དྫོན་ལུ་མན་པར་ ཡིག་ཚོང་ག་གནད་དྫོན་དང་འབྲིལ་བ་ཅིན་གྱི་  
ཡིག་འགྲུལ་རགས་ལུ་སབཔ་ཨེན། ད་ཡིང་ ཡི་གུ་སལ་མ་དང་ ཕུལ་སའ་ཡུལ་གྱི་དབ་བ་དང་འཁྲིལ་ཏ་མན་པར་ ཡི་
གུའ་གནད་དྫོན་གྱི་དབ་བ་དང་འཁྲིལ་ཏ་ བྱུང་བའ་ཐ་སྙེད་ཅིག་ལུ་སབཔ་ཨེན། འྫོག་ག་དབ་བ་ནང་ཚུད་ད་ཡིྫོད་མ་ སྙེན་
ཞུ་དང་སྙེན་གསྫོལ་ཚུ་ ཕེར་ཚུར་གཏང་དགྫོ་པའ་ཡིག་རགས་ཅིག་མན་ཏ་འབད་རུང་ གཞུང་འབྲིལ་ཡིག་རགས་བྲི་
ཐངས་ཀྱི་ ལམ་ལུགས་ནང་ཚུད་དགྫོཔ་ལས་བརྟན་ཏ་ གཞུང་འབྲིལ་ཡིག་འགྲུལ་གྱི་གངས་སུ་བཀྫོད་ད་ཡིྫོད།  
 
སྤྱིར་བཏང་ གཞུང་སར་གཉས་ཀྱི་དབ་བ་ཕྱ་བའ་སྐབས་ གཞུང་ཟར་མ་འད་ གཞུང་སྫོང་ལྷན་སྡེ་རྣམ་གསུམ་དང་ 
འབྲིལ་བའ་ལས་ཁང་ཚུ་དང་ རྒྱལ་གཞུང་དྲག་ཁག་རྣམ་གསུམ་དང་ འབྲིལ་བའ་ལས་ཁང་ཚུ་ལུ་གྫོཝ་ཨེན། ཨེན་རུང་ 
འབྲུག་ག་ཡིག་བསྐུར་རྣམ་གཞག་ ལའུ་བཞ་པ་འད་ནང་ག་ གཞུང་འབྲིལ་ཟར་བའ་གཞུང་འད་ གྫོང་གསལ་རྒྱལ་
གཞུང་གས་མ་དྫོ་བར་ སར་སྡེ་ཚུ་ཨེན་རུང་ མ་ངྫོ་རང་རྐྱེང་ར་ར་བཞན་དུ་ག་ མཐའ་དྫོན་མན་པར་ མ་སྡེ་སྤྱིའི་དྫོན་
ལུ་ གཞ་བཙུགས་འབད་ཡིྫོད་པའ་ཚོགས་པ་དང་ ཚོང་སྡེ་ སར་སྡེའི་སྤྱི་དྫོན་གྱི་རགས་ཚུ་ཡིང་ གཞུང་འབྲིལ་གྱི་
གངས་སུ་ ངྫོས་འཛིན་འབད་ད་ཡིྫོད། ད་འབདཝ་ལས་ ཡིག་ཚོང་ག་གནད་དྫོན་དང་འབྲིལ་བ་ཅིན་གྱི་གཞུང་འབྲིལ་
ཡིག་འགྲུལ་ལམ་ལུགས་འད་གས་ འབྲུག་རྒྱལ་གཞུང་ག་ཡིག་ཚོང་དང་ སར་སྡེའི་ཡིག་ཚོང་ག་ར་ལུ་ ཁྱབ་ཚུགསཔ་
ཨེན། 

 
༦.༡ དབ་བ། 

གཞུང་འབྲིལ་ཡིག་འགྲུལ་ལུ་ཡིང་ སྤྱིར་བཏང་ཞུ་ཡིག་དང་བཀའ་ཤེྫོག་ གཏང་ཡིག་ས་ ལག་ལན་འཐབ་དགྫོཔ་ཚུ་
ཡིང་ཡིྫོད་རུང་ བཀའ་ཤེྫོག་དང་ཞུ་ཡིག་ག་ཐད་ ད་རང་ག་ལའུ་སྫོ་སྫོར་ཡིྫོད་མ་དང་འཁྲིལ་ཏ་ ལག་ལན་འཐབ་དགྫོ། 
སྐབས་སུ་བབས་པའ་ གཞུང་འབྲིལ་ཡིག་འགྲུལ་གྱི་དབ་བ་འད་ འྫོག་ལུ་བཀྫོད་ད་ཡིྫོད་མ་བཟུམ་ས་ ཡིག་ཚོང་བཀའ་
རྒྱའ་རགས་དང་ ཁྱབ་བསྒྲིགས་དང་གསལ་བསྒྲིགས་ སྙེན་ཞུ་དང་སྙེན་གསྫོལ་ ཅི་ཆེས་དགྫོས་མཁྫོའ་ཞུ་ཡིག་བཀྫོད་
ཤེྫོག་ ལ་སྫོགས་པའ་ཡིག་རགས་ཚུ་ལུ་ ངྫོས་འཛིན་འབདཝ་ཨེན།  
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ཡིག་ཚང་བཀའ་རྒྱའི་རིགས། 

 
ཀ གསར་བསྐྫོས་བཀའ་རྒྱ། 
ཁ གནས་སྫོར་བཀའ་རྒྱ། 
ག གྫོ་གནས་ཡིར་སང་བཀའ་རྒྱ། 
ང དགྫོངས་གྫོལ་བཀའ་རྒྱ།  
ཅི སྐབས་གཡིྫོག་བཀའ་རྒྱ། 
ཅི ལས་ཚོབ་བཀའ་རྒྱ། 
ཇི གནས་གྫོལ་བཀའ་རྒྱ། 
ཉ ལྫོ་བསར་དངུལ་ཕེྫོགས་ ཡིར་སང་བཀའ་རྒྱ། 
ཏ ཉས་ཆེད་བཀའ་རྒྱ། 
ཐ ཉས་འཛུགས་བཀའ་རྒྱ། 
ད ལཱ་གཡིྫོག་ལས་ བཏྫོན་བཏང་བའ་བཀའ་རྒྱ། 
ན དགྫོངས་ཕེྫོག་བཀའ་རྒྱ། 
པ དགྫོངས་ཕེྫོག་གྲུབ་པའ་བཀའ་རྒྱ། 
ཕེ ལཱ་བཀྫོད་བཀའ་རྒྱ། 
བ ལྟ་སྐྫོར་བཀའ་རྒྱ། 
མ དངུལ་སྫོད་གནང་བ། 
ཙོ མཁྫོ་སྒྲུབ་མངག་ཆེའ་བཀའ་རྒྱ། 
ཚོ ཉན་བརའ་ཡི་གུ། 
ཛི ངལ་གསྫོའ་གནང་བ། 
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༦.༣ སྒྲིག་བཀྫོད། 
གཞུང་འབྲིལ་ཡིག་འགྲུལ་འད་ ད་སྫོལ་ལམ་ལུགས་དང་འཁྲིལ་ཏ་ ལག་ལན་འཐབ་དགྫོཔ་ཨེནམ་ལས་ གྫོང་ལུ་ལའུ་
དང་པ་ གཞུང་འབྲིལ་ཞུ་ཡིག་ག་སྐབས་ལུ་བཀྫོད་ད་ཡིྫོད་པའ་ ད་སྫོལ་ལམ་ལུགས་ཀྱི་ ཞུ་ཡིག་སྒྲིག་བཀྫོད་དང་
འཁྲིལ༌ཏ༌ ལག་ལན་འཐབ་དགྫོཔ་ཨེན།  

 
 ལས་ཐམ་དང་གྫོ་གནས་ཀྱི་མཚོན་ཐམ། 

གཞུང་འབྲིལ་ཡིག་འགྲུལ་གྱི་ཡིག་རགས་ཚུ་གུ་ ཡིག་ཚོང་ག་གཞུང་འབྲིལ་ཡི་གུ་ ངས་བདན་ཨེན་པའ་བདན་སྫོར་གྱི་
དྫོན་ལུ་ ཡིག་ཚོང་ག་ལས་ཐམ་དང་ ཕྱག་རྟགས་གནང་མ་ག་ གྫོ་གནས་ཀྱི་མཚོན་ཐམ་བཀྫོད་སྫོལ་ཡིྫོད། ད་ཡིང་ ཡི་
གུ་སྤྱིར་བཏང་ག་རགས་ལུ་ ཕྱག་རྟགས་གནང་མ་ག་ གྫོ་གནས་ཀྱི་མཚོན་ཐམ་ངས་པར་དགྫོ་པའ་ཁར་ ངྫོ་སྫོར་ཡིག་
རགས་ལུ་ ལས་ཐམ་དང་མཚོན་ཐམ་གཉས་ཆེ་ར་བཀྫོད་དགྫོཔ་ཨེན། 

 
ཡིག་ཚོང་ག་ངྫོ་རྟགས་ལས་ཐམ་འད་ ལག་ཁྱར་དང་ཆེྫོག་ཐམ་གྱི་རགས་ ངྫོ་སྫོར་དང་རྟགས་མའ་བཀའ་ཤེྫོག་ ཉྫོག་
མད་ཡིག་རགས་དང་གན་རྒྱ་ རས་གྲུབ་ཡིག་ཆེ་དང་ འབྫོར་རྟགས་ཡིག་རགས་ཚུ་ལུ་ མང་ཡིག་མཚོན་རྟགས་དང་
གཅིག་ཁར་ རྐྱེབ་དགྫོཔ་ཡིྫོད། ད་ཡིང་ ཡི་གུའ་མཇུག་ག་ཡིག་འབྲུ་གཅིག་དང་གཉས་ གང་རུང་ཨེབ་ས་རྐྱེབ་སྫོལ་
ཡིྫོད་པའ་ཁར་ ལྡ་གུ་ག་སག་ར་འད་ཡིང་ སྤྱིར་བཏང་གནགཔྫོ་དང་ ཧེྫོནམྫོ་ ལང་ཁ་ཚུ་ལག་ལན་འཐབཔ་ཨེན།  

 
དྲན་གསྫོ། 
གྫོ་གནས་ཀྱི་མཚོན་ཐམ་ཟར་མ་འད་ ཕྱག་རྟགས་གནང་མ་ག་གྫོ་གནས་དང་ ཁ་བང་ག་ཕྱག་ཐམ་ལྫོགས་སུ་བཟྫོ་ས་ 
ཡིྫོད་མ་འད་ལུ་གྫོ་ན་དང་། ལས་ཐམ་ཟར་མ་འད་ ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་རྟགས་ཕྱག་ཐམ་ མང་ཤེྫོས་ཀྱིས་ར་ སྫོར་ཐའུ་
ས་བཟྫོ་ས་ ཡིྫོད་མ་འད་ལུ་སབཔ་ཨེན། 

 
༦.༤ གྫོ་དྫོན་དང་མཚོན་ཉད། 

གྫོ་དྫོན་དང་མཚོན་ཉད་འད་ ཡིག་འགྲུལ་དབ་བ་སྫོ་སྫོའ་ འྫོག་ལུ་བཀྫོད་ད་ཡིྫོད། 
༦.༥ གཞུང་འབྲེལ་ཡིག་འགྲུལ་གྱི་དཔེ་བཀོད། 
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ཀ གསར་བསྐྫོས་བཀའ་རྒྱ། 
གྫོ་དྫོན། 
གསར་བསྐྫོས་བཀའ་རྒྱ་ཟར་མ་འད་ མ་ངྫོ་ཅིག་ལུ་ལཱ་གཡིྫོག་ནང་ འགྫོ་ཐྫོག་གསར་བཙུགས་དང་ 
འགན་ཁག་གསརཔ་ཅིག་ནང་ གསར་བསྐྫོས་འབད་མ་འད་ཨེན།  

  མཚོན་ཉད། 
༡ བཀའ་རྒྱའ་ཡིག་ཨེང་དང་ སྤྱི་ཚོས། 
༢ འབྲིལ་གཏུགས་ཀྱི་རྒྱབ་ཁུངས། 
༣ བཀའ་རྒྱའ་གནད་དྫོན། 
༤ རང་ལུགས་གནམ་ལྫོ་ཟླ་ཚོས། 
༥ གནང་བ་བཀྫོད་མའི་ གྫོ་གནས་དང་མཚོན་རྟགས། 
༦ འབྲིལ་ཡིྫོད་ཚུ་ལུ་ འདྲ་བཤུས། 

  
འབྲི་ཤེྫོག་མགུ་ཏྫོ་ཁར་ གྫོ་གནས་ཀྱི་མང་བཀྫོད་ད་ཡིྫོད་པ་ཅིན་ མཇུག་ལུ་ ས་ཡིག་བཀྫོད་སར་
མཚོན་རྐྱེངམ་གཅིག་ གུག་ཤེད་ནང་བཙུགས་ན་དང་ གྫོ་གནས་ཀྱི་མང་ལྟག་ལུ་མད་པ་ཅིན་ ས་
ཡིག་བཀྫོད་ས་ལུ་མཚོན་དང་གཅིག་ཁར་ གྫོ་གནས་ཀྱི་མང་ཡིང་བཙུགས་དགྫོ།  
གསར་བསྐྫོས་བཀའ་རྒྱའ་ འདྲ་བཤུས་གྫོ་རམ་སྒྲིག་ཐངས་འད་ ཐྫོབ་ལམ་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ 
དང་པ་ དང་ལན་ངྫོ་མ་ ག་གས་འབད་དགྫོ་པའ་མ་ངྫོམ་འད་དང་ འད་ག་ཤུལ་ལས་སྙེན་ཞུ་ཙོམ་
ཕུལ་དགྫོ་མ་ཚུ་ བཀྫོད་དགྫོཔ་ཨེན་རུང་ དཔ་བཀྫོད་འད་ནང་ལུ་ གུས་ཞབས་གཙོ་བྫོར་བཟུང་ས་ 
གྫོ་གནས་མཐྫོ་དམའ་གྫོ་རམ་དང་འཁྲིལ་ཏ་ བཀྫོད་དགྫོཔ་ས་བཟྫོ་བཞག་ཡིྫོད། 
དྲན་གསྫོ། 
གཞུང་འབྲིལ་ཡིག་འགྲུལ་རགས་ཀྱི་དཔ་བཀྫོད་ནང་ ཡིག་བཀྫོད་ངྫོ་མ་ར་ལུ་ བཀྫོད་ཤེྫོག་ར་
ཡིང་བཟྫོ་ས་ཡིྫོདཔ་ལས་ ལག་ལན་འཐབ་མ་ཚུ་གས་བཀྫོད་ཤེྫོག་ད་ནང་ འབྲིལ་ཡིྫོད་ཀྱི་བར་དྫོན་
ཚུ་བཙུགས་ཏ་ གཞུང་འབྲིལ་ཡིག་འགྲུལ་འད་ འཇིམ་ཏྫོང་ཏྫོ་ས་ལག་ལན་འཐབ་ཆེྫོགཔ་ས་ཡིྫོད།  

དཔ་བཀྫོད་ ༡ པ།   རྒྱལ་གཞུང་ཞ་གཡིྫོག་ལྷན་ཚོགས་ལས་ ཞ་གཡིྫོགཔ་གསར་བསྐྫོས་ཀྱི་གནང་བ། 
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ཡིག་ཨེང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་                        སྤྱི་ཚོས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལུ། 
 

གསར་བསྐྫོས་བཀའ་རྒྱ། 
ཐམ་ཕུག་རྫོང་ཁག་བདག་སྫོང་ནང་ ལམ་སྫོལ་འགྫོ་དཔྫོན་གྱི་ གྫོ་གནས་ཅིག་ས་སྫོང་ཡིྫོད་མ་ནང་ དགྫོས་མཁྫོའ་ཚོད་

གཞ་ལུ་འྫོས་འབབ་ཆེ་བའ་ མང་གསལ་འྫོག་ལུ་འཁྫོད་མ་འད་ སྤྱི་ཚོས་ ༡༥/༠༥/༢༠༠༩ ལུ་ ཚོགས་པའ་རྒྱལ་གཞུང་ཞ་
གཡིྫོག་ལྷན་ཚོགས་ ཐངས་ ༧༥ པའ་གྫོས་ཆེྫོད་ཨེང་ ༠༩ པའ་དགྫོངས་དྫོན་དང་འཁྲིལ་ཏ་ གདམ་འཐུ་གྲུབ་ཅི། མ་ངྫོམ་འད་  
ཐམ་ཕུག་རྫོང་ཁག་ག་ལམ་སྫོལ་འགྫོ་དཔྫོན་ལུ་  གཤེམ་གསལ་ལྟར་དུ་ གསར་བསྐྫོས་ཀྱི་གནང་བ་གནང་ཡིྫོདཔ་ལས་ གཡིྫོག་
བཙུགས༌ཀྱི་བཀའ་རྒྱ་ངྫོ་མ་ རྫོང་ཁག་བདག་སྫོང་ག་ཁྫོངས་ལས་བཏྫོན་དགྫོཔ་ཨེན།  

 
མང་གསལ།   : ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 
ཞ་གཡིྫོག་ངྫོ་རྟགས་ཨེང་།  : ༣༠༠༥༦༧ 
མ་ཁུངས་ངྫོ་སྫོད་ཨེང་།  : ༡༠༠༥༤༣༢༦༨ 
གྫོ་གནས་ཀྱི་དབ་བ།   : ལམ་སྫོལ་འགྫོ་དཔྫོན། 
གྫོ་གནས་ཀྱི་གནས་རམ།  : ཁྱད་འཛིན་ ༤ པ། 
གྫོ་གནས་ནང་གསས་གནས་རམ། : ཀ 
ལཱ་རགས་གཙོ་བྫོའ་སྡེ་ཚོན།  : ལམ་སྫོལ་དང་སྐད་ཡིག་སྡེ་ཚོན། 
ནང་གསས་སྡེ་ཚོན།   : ལམ་སྫོལ་སྡེ་ཚོན། 
དངུལ་ཕེྫོགས་ཐྫོབ་ཚོད།  : ༡༠༣༣༥-༢༠༠-༡༦༣༠༠ 
གསར་བསྐྫོས་ཟླ་ཚོས།  : ༠༡/༠༧/༢༠༠༩ 

 
མ་ངྫོམ་འད་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་བཅིའ་ཡིག་དང་ སྒྲིག་གཞའི་ཁྲིམས་ལུགས་དགྫོངས་དྫོན་ལྟར་ ལྫོ་ངྫོ་གཅིག་ཉམས་ཚོད་

ལན་ནའི་དུས་ཚོད་ས་ བཞག་དགྫོཔ་ཨེནམ་ལས་ དའི་རང་ལུ་ ཁྫོ་རའ་ལཱ་འགན་ལུ་འཐུས་ཤེྫོར་མད་པའ་ འགན་ཁུར་འདྲྫོངས་ 
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ཚུགས་པ་ཅིན་ གཏན་གཡིྫོག་ག་ཡིག་ཚོང་བཀའ་རྒྱ་ ལྫོགས་སུ་བཏྫོན་དགྫོ། ཞ་གཡིྫོགཔ་དའི་དྲན་ཐྫོའ་དྫོན་ལུ་ ཡིག་ཚོང་བཀའ་
རྒྱའ་འདྲ་གཅིག་ ནཱ་ལུ་ཕུལ་དགྫོ་པའ་རྒྱལ་གཞུང་ཞ་གཡིྫོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་བཀའ་རྒྱ། གནམ་ལྫོ་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་ཚོས་་་་་་་་་་ལུ། 

 
 
 
                                                  (སངས་རྒྱས་ཕུན་ཚོགས།) 

     ལྷན་འཛིན།  
 

༡) ༼ཡི་གུའ་འདྲ་ འབྲིལ་ཡིྫོད་ཚུ་ལུ་གྫོ་གནས་མཐྫོ་དམའ་ གྫོ་རམ་བཞན་དུ་བཟྫོ་ས་གཏང་དགྫོཔ་ཨེན༽  
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དཔ་བཀྫོད་ ༢ པ།   རྒྱལ་གཞུང་ཞ་གཡིྫོག་ལྷན་ཚོགས་ལས་ ཞ་གཡིྫོགཔ་གསར་བསྐྫོས་ཀྱི་གནང་བའ་བཀྫོད་ཤེྫོག 
 
ཡིག་ཨེང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་               སྤྱི་ཚོས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལུ། 

གསར་བསྐྫོས་བཀའ་རྒྱ། 
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་གྱི་ གྫོ་གནས་ཅིག་ས་སྫོང་ཡིྫོད་མ་ནང་ དགྫོས་མཁྫོའ་ཚོད་གཞ་ལུ་འྫོས་འབབ་ཆེ་
བའ་ མང་གསལ་འྫོག་ལུ་འཁྫོད་མ་འད་ སྤྱི་ཚོས་ ༡༥/༠༥/༢༠༠༩ ལུ་ ཚོགས་པའ་རྒྱལ་གཞུང་ཞ་གཡིྫོག་ལྷན་ཚོགས་ 
ཐངས་ ༧༥ པའ་གྫོས་ཆེྫོད་ཨེང་ ༠༩ པའ་དགྫོངས་དྫོན་དང་འཁྲིལ་ཏ་ གདམ་འཐུ་གྲུབ་ཅི། མ་ངྫོམ་འད་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལུ་ གཤེམ་གསལ་ལྟར་དུ་ གསར་བསྐྫོས་ཀྱི་གནང་བ་གནང་ཡིྫོདཔ་ལས་ གཡིྫོག་བཙུགས༌ཀྱི་བཀའ་རྒྱ་ངྫོ་མ་
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ག་ཁྫོངས་ལས་བཏྫོན་དགྫོཔ་ཨེན།  
 
མང་གསལ།   :  
ཞ་གཡིྫོག་ངྫོ་རྟགས་ཨེང་།  :  
མ་ཁུངས་ངྫོ་སྫོད་ཨེང་།  :  
གྫོ་གནས་ཀྱི་དབ་བ།   :  
གྫོ་གནས་ཀྱི་གནས་རམ།  :  
གྫོ་གནས་ནང་གསས་གནས་རམ། :  
ལཱ་རགས་གཙོ་བྫོའ་སྡེ་ཚོན།  :  
ནང་གསས་སྡེ་ཚོན།   :  
དངུལ་ཕེྫོགས་ཐྫོབ་ཚོད།  :  
གསར་བསྐྫོས་ཟླ་ཚོས།     :   
 

མ་ངྫོམ་འད་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་བཅིའ་ཡིག་དང་ སྒྲིག་གཞའི་ཁྲིམས་ལུགས་དགྫོངས་དྫོན་ལྟར་ ལྫོ་ངྫོ་གཅིག་ཉམས་ཚོད་
ལན་ནའི་དུས་ཚོད་ས་ བཞག་དགྫོཔ་ཨེནམ་ལས་ དའི་རང་ལུ་ ཁྫོ་རའ་ལཱ་འགན་ལུ་འཐུས་ཤེྫོར་མད་པའ་ འགན་ཁུར་འདྲྫོངས་ 
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ཚུགས་པ་ཅིན་ གཏན་གཡིྫོག་ག་ཡིག་ཚོང་བཀའ་རྒྱ་ ལྫོགས་སུ་བཏྫོན་དགྫོ། ཞ་གཡིྫོགཔ་དའི་དྲན་ཐྫོའ་དྫོན་ལུ་ ཡིག་ཚོང་བཀའ་
རྒྱའ་འདྲ་གཅིག་ ནཱ་ལུ་ཕུལ་དགྫོ་པའ་ རྒྱལ་གཞུང་ཞ་གཡིྫོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་བཀའ་རྒྱ། གནམ་ལྫོ་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་ཚོས་་་་་་་་་་ལུ། 

 
 
 

              (་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་) 
                                                             ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 

 
༡) ༼ཡི་གུའ་འདྲ་ འབྲིལ་ཡིྫོད་ཚུ་ལུ་གྫོ་གནས་མཐྫོ་དམའ་ གྫོ་རམ་བཞན་དུ་བཟྫོ་ས་གཏང་དགྫོཔ་ཨེན༽ 
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དཔ་བཀྫོད་ ༣ པ།   ཞ་ལྷན་གྱི་གནང་བའ་ཐྫོག་ལུ་ ཡིག་ཚོང་ཅིག་གས་ཞ་གཡིྫོགཔ་གསར་བསྐྫོས་བཀའ་རྒྱ། 
 
ཡིག་ཨེང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་               སྤྱི་ཚོས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལུ། 

གསར་བསྐྫོས་བཀའ་རྒྱ། 
རྒྱལ་གཞུང་ཞ་གཡིྫོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གནང་བའ་ཡིག་ཨེང་ ཞ་ལྷན/ཐམ་རྫོང/གསར་བསྐྫོས/༢༠༠༩/༡༥ སྤྱི་ཚོས་ 
༥/9/2012 ཅིན་མ་དང་འཁྲིལ་ མང་གསལ་འྫོག་ལུ་འཁྫོད་མ་ག་ མ་ངྫོམ་འད་ ཐམ་ཕུག་རྫོང་ཁག་ག་ལམ་སྫོལ་འགྫོ་
དཔྫོན་ལུ་ གཤེམ་གསལ་ལྟར་དུ་ གསར་བསྐྫོས་གྲུབཔ་ཨེན།  

 
མང་གསལ།   : ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 
ཞ་གཡིྫོག་ངྫོ་རྟགས་ཨེང་།  : ༣༠༠༥༦༧ 
མ་ཁུངས་ངྫོ་སྫོད་ཨེང་།  : ༡༠༠༥༤༣༢༦༨ 
གྫོ་གནས་ཀྱི་དབ་བ།   : ལམ་སྫོལ་འགྫོ་དཔྫོན། 
གྫོ་གནས་ཀྱི་གནས་རམ།  : ཁྱད་འཛིན་ ༤ པ། 
གྫོ་གནས་ནང་གསས་གནས་རམ། : ཀ 
ལཱ་རགས་གཙོ་བྫོའ་སྡེ་ཚོན།  : ལམ་སྫོལ་དང་སྐད་ཡིག་སྡེ་ཚོན། 
ནང་གསས་སྡེ་ཚོན།   : ལམ་སྫོལ་སྡེ་ཚོན། 
དངུལ་ཕེྫོགས་ཐྫོབ་ཚོད།  : ༡༠༣༣༥-༢༠༠-༡༦༣༠༠ 
གསར་བསྐྫོས་ཟླ་ཚོས་།  :  ༠༡/༠༧/༢༠༠༩ 
 

མ་ངྫོམ་འད་ ལྫོ་ངྫོ་གཅིག་ཉམས་ཚོད་ལན་ནའི་ དུས་ཚོད་ས་བཞག་ཡིྫོདཔ་ལས་ དའི་རང་ལུ་ ཁྫོ་རའ་ལཱ་འགན་ལུ་
འཐུས་ཤེྫོར་མད་པའ་ ངྫོས་འཛིན་ཐྫོབ་ཞནམ་ལས་རྐྱེངམ་གཅིག་ གཏན་གཡིྫོག་ལུ་ཆེ་འཇིྫོག་འབད་ན་ཨེན། ད་ལས་བརྟན་ མ་ 
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ངྫོམ་རང་ལུ་ཕེྫོག་པའ་ལཱ་འགན་ལུ་ ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་ག་ དྲང་བདན་དང་དྭངས་གསལ་ ཀུན་སྤྱིྫོད་ཚུལ་མཐུན་གྱི་ཐྫོག་ལས་ 
བརྫོན་ཤུགས་བསད་ད་ ཞ་གཡིྫོག་ག་བཅིའ་ཡིག་དང་ སྒྲིག་གཞའི་ཁྲིམས་ལུགས་ཚུ་ལས་ མ་འགལ་བར་ ཕྱག་ཕྱད་ལགས་
ཤེྫོམ་ས་ཞུ་དགྫོ་པའ་ ཡིག་ཚོང་བཀའ་རྒྱ། གནམ་ལྫོ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་་་་་་ཚོས་་་་་་་་་་་་་་་་་ལུ། 

 
 
             (དབང་ཕྱུག་རག་འཛིན།) 

རྫོང་བདག  
 

༡) ༼ཡི་གུའ་འདྲ་ འབྲིལ་ཡིྫོད་ཚུ་ལུ་གྫོ་གནས་མཐྫོ་དམའ་ གྫོ་རམ་བཞན་དུ་བཟྫོ་ས་གཏང་དགྫོཔ་ཨེན༽ 
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དཔ་བཀྫོད་ ༤ པ།   ཞ་ལྷན་གྱི་གནང་མ་གུ་ལུ་ ཡིག་ཚོང་ཅིག་གས་ཞ་གཡིྫོགཔ་གསར་བསྐྫོས་བཀའ་རྒྱའ་བཀྫོད་ཤེྫོག 
 
ཡིག་ཨེང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་                  སྤྱི་ཚོས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལུ། 

གསར་བསྐྫོས་བཀའ་རྒྱ། 
རྒྱལ་གཞུང་ཞ་གཡིྫོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ གནང་བའ་ཡིག་ཨེང་ ཞ་ལྷན་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་སྤྱི་ཚོས་་་་་་་་་་་་་ཅིན་

མ་དང་འཁྲིལ་ མང་གསལ་འྫོག་ལུ་འཁྫོད་མ་ག་ མ་ངྫོམ་འད་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལུ་ གཤེམ་གསལ་
ལྟར་དུ་ གསར་བསྐྫོས་གྲུབཔ་ཨེན།  

 
མང་གསལ།   :  
ཞ་གཡིྫོག་ངྫོ་རྟགས་ཨེང་།  :  
མ་ཁུངས་ངྫོ་སྫོད་ཨེང་།  : 
གྫོ་གནས་ཀྱི་དབ་བ།   :  
གྫོ་གནས་ཀྱི་གནས་རམ།  :  
གྫོ་གནས་ནང་གསས་གནས་རམ། :  
ལཱ་རགས་གཙོ་བྫོའ་སྡེ་ཚོན།  :  
ནང་གསས་སྡེ་ཚོན།   :  
དངུལ་ཕེྫོགས་ཐྫོབ་ཚོད།  :  
གསར་བསྐྫོས་ཟླ་ཚོས་།  : 
   

མ་ངྫོམ་འད་ ལྫོ་ངྫོ་གཅིག་ཉམས་ཚོད་ལན་ནའི་ དུས་ཚོད་ས་བཞག་ཡིྫོདཔ་ལས་ དའི་རང་ལུ་ ཁྫོ་རའ་ལཱ་འགན་ལུ་
འཐུས་ཤེྫོར་མད་པའ་ ངྫོས་འཛིན་ཐྫོབ་ཞནམ་ལས་རྐྱེངམ་གཅིག་ གཏན་གཡིྫོག་གུ་ཆེ་འཇིྫོག་འབད་ན་ཨེན། ད་ལས་བརྟན་ མ་ 
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ངྫོམ་རང་ལུ་ཕེྫོག་པའ་ལཱ་འགན་ལུ་ ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་ག་ དྲང་བདན་དང་དྭངས་གསལ་ ཀུན་སྤྱིྫོད་ཚུལ་མཐུན་གྱི་ཐྫོག་ལས་ 
བརྫོན་ཤུགས་བསད་ད་ ཞ་གཡིྫོག་ག་བཅིའ་ཡིག་དང་ སྒྲིག་གཞའི་ཁྲིམས་ལུགས་ལས་མ་འགལ་བར་ ཕྱག་ཕྱད་ལགས་ཤེྫོམ་ས་
ཞུ་དགྫོ་པའ་ ཡིག་ཚོང་བཀའ་རྒྱ། གནམ་ལྫོ་་་་་་་་་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཚོས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལུ། 

 
 

         (་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་) 
་་་་་་་་་་་་་་་་་  
 

༡) ༼ཡི་གུའ་འདྲ་ འབྲིལ་ཡིྫོད་ཚུ་ལུ་གྫོ་གནས་མཐྫོ་དམའ་ གྫོ་རམ་བཞན་དུ་བཟྫོ་ས་གཏང་དགྫོཔ་ཨེན༽  
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དཔ་བཀྫོད་ ༥ པ།   ཡིག་ཚོང་རང་ལུ་དབང་ཚོད་ཡིྫོད་པའ་ ཞ་གཡིྫོགཔ་གསར་བསྐྫོས་བཀའ་རྒྱ། 
 
ཡིག་ཨེང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་               སྤྱི་ཚོས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལུ། 

གསར་བསྐྫོས་བཀའ་རྒྱ། 
ཐམ་ཕུག་རྫོང་ཁག་ག་ རས་དང་བདག་སྫོང་སྡེ་ཚོན་གྱི་དྫོན་ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་ཞ་གཡིྫོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ གནང་བ་

གྲུབ་ས་ཡིྫོད་མ་ལས་ དད་གཡིྫོགཔ་ཅིག་ག་ལཱ་གཡིྫོག་ས་སྫོང་ཡིྫོད་མ་ནང་ མང་གསལ་འྫོག་ལུ་འཁྫོད་མ་ག་མ་ངྫོམ་འད་ སྤྱི་ཚོས་ 
༠༡/༠༦/༢༠༠༩ ལུ་ཚོགས་པའ་ ཡིག་ཚོང་ག་མ་སྫོབས་ཞལ་འཛིམས་ ཐངས་ ༣༥ པའ་ གྫོས་ཆེྫོད་ཨེང་ ༠༩ པའ་
དགྫོངས་དྫོན་དང་འཁྲིལ་ཏ་ གདམ་འཐུ་གྲུབ་ཅི། མ་ངྫོམ་འད་ ཐམ་ཕུག་རྫོང་ཁག་ག་བདག་སྫོང་དང་དངུལ་རས་སྡེ་ཚོན་ནང་ 
གཤེམ་གསལ་ལྟར་དུ་ གསར་བསྐྫོས་གྲུབཔ་ཨེན།  

 
མང་གསལ།   : ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 
ཞ་གཡིྫོག་ངྫོ་རྟགས་ཨེང་།  : ༣༠༠༥༦༧ 
མ་ཁུངས་ངྫོ་སྫོད་ཨེང་།  : ༡༠༠༥༤༣༢༦༨ 
གྫོ་གནས་ཀྱི་དབ་བ།   : དད་གཡིྫོགཔ། 
གྫོ་གནས་ཀྱི་གནས་རམ།  : རྒྱབ་སྫོར་ ༢ པ། 
གྫོ་གནས་ནང་གསས་གནས་རམ། : ཀ 
ལཱ་རགས་གཙོ་བྫོའ་སྡེ་ཚོན།  : སྤྱིར་བཏང་བདག་སྫོང་སྡེ་ཚོན། 
ནང་གསས་སྡེ་ཚོན།   : སྤྱི་གཡིྫོག། 
དངུལ་ཕེྫོགས་ཐྫོབ་ཚོད།  : ༦༥༠༠-༡༥༠-༡༠༣༠༠ 
གསར་བསྐྫོས་ཟླ་ཚོས།  : ༠༡/༠༧/༢༠༠༩ 

མ་ངྫོམ་འད་ ལྫོ་ངྫོ་གཅིག་ཉམས་ཚོད་ལན་ནའི་ དུས་ཚོད་ས་བཞག་ཡིྫོདཔ་ལས་ དའི་རང་ལུ་ ཁྫོ་རའ་ལཱ་འགན་ལུ་ 
འཐུས་ཤེྫོར་མད་པའ་ ངྫོས་འཛིན་ཐྫོབ་ཞནམ་ལས་རྐྱེངམ་གཅིག་ གཏན་གཡིྫོག་ལུ་ཆེ་འཇིྫོག་འབད་ན་ཨེན། ད་ལས་བརྟན་  
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མ་ངྫོམ་རང་ལུ་ཕེྫོག་པའ་ལཱ་འགན་ལུ་ ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་ག་དྲང་བདན་དང་དྭངས་གསལ་ ཀུན་སྤྱིྫོད་ཚུལ་མཐུན་གྱི་ཐྫོག་ལས་ 
བརྫོན་ཤུགས་བསད་ད་ ཕྱག་ཕྱད་ལགས་ཤེྫོམ་ས་ཞུ་དགྫོ་པའ་ ཡིག་ཚོང་བཀའ་རྒྱ། གནམ་ལྫོ་་་་་་་་་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་་་་་་་་ཚོས་་་་་་་་་་ལུ། 

 
 
 

                  ( རྟ་མགན་རྫོ་རྗེ། ) 
      རྫོང་བདག 
  

༡) ༼ཡི་གུའ་འདྲ་ འབྲིལ་ཡིྫོད་ཚུ་ལུ་གྫོ་གནས་མཐྫོ་དམའ་ གྫོ་རམ་བཞན་དུ་བཟྫོ་ས་གཏང་དགྫོཔ་ཨེན༽  
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དཔ་བཀྫོད་ ༦ པ།   ཡིག་ཚོང་རང་ལུ་དབང་ཚོད་ཡིྫོད་པའ་ ཞ་གཡིྫོགཔ་གསར་བསྐྫོས་བཀའ་རྒྱའ་བཀྫོད་ཤེྫོག 
 
ཡིག་ཨེང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་                སྤྱི་ཚོས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལུ། 

གསར་བསྐྫོས་བཀའ་རྒྱ། 
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་གྱི་དྫོན་ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་ཞ་གཡིྫོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ གནང་བ་གྲུབ་ས་ཡིྫོད་མ་ལས་ 

་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལཱ་གཡིྫོག་ས་སྫོང་ཡིྫོད་མ་ནང་ མང་གསལ་འྫོག་ལུ་འཁྫོད་མ་ག་ མ་ངྫོམ་འད་ སྤྱི་ཚོས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་
ལུ་ཚོགས་པའ་ ཡིག་ཚོང་ག་མ་སྫོབས་ཞལ་འཛིམས་ ཐངས་ ་་་་་་་ པའ་ གྫོས་ཆེྫོད་ཨེང་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་ པའ་དགྫོངས་དྫོན་དང་
འཁྲིལ་ཏ་ གདམ་འཐུ་གྲུབ་ཅི། མ་ངྫོམ་འད་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ནང་ གཤེམ་གསལ་ལྟར་དུ་ གསར་བསྐྫོས་
གྲུབཔ་ཨེན།  

 
མང་གསལ།   : 
ཞ་གཡིྫོག་ངྫོ་རྟགས་ཨེང་།  :  
མ་ཁུངས་ངྫོ་སྫོད་ཨེང་།  : 
གྫོ་གནས་ཀྱི་དབ་བ།   :  
གྫོ་གནས་ཀྱི་གནས་རམ།  :  
གྫོ་གནས་ནང་གསས་གནས་རམ། :  
ལཱ་རགས་གཙོ་བྫོའ་སྡེ་ཚོན།  :  
ནང་གསས་སྡེ་ཚོན།   :  
དངུལ་ཕེྫོགས་ཐྫོབ་ཚོད།  :  
གསར་བསྐྫོས་ཟླ་ཚོས་།  :   
 

མ་ངྫོམ་འད་ ལྫོ་ངྫོ་གཅིག་ཉམས་ཚོད་ལན་ནའི་ དུས་ཚོད་ས་བཞག་ཡིྫོདཔ་ལས་ དའི་རང་ལུ་ ཁྫོ་རའ་ལཱ་འགན་ལུ་
འཐུས་ཤེྫོར་མད་པའ་ ངྫོས་འཛིན་ཐྫོབ་ཞནམ་ལས་རྐྱེངམ་གཅིག་ གཏན་གཡིྫོག་ལུ་ཆེ་འཇིྫོག་འབད་ན་ཨེན། ད་ལས་བརྟན་ མ་ 
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ངྫོམ་རང་ལུ་ཕེྫོག་པའ་ལཱ་འགན་ལུ་ ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་ག་ དྲང་བདན་དང་དྭངས་གསལ་ ཀུན་སྤྱིྫོད་ཚུལ་མཐུན་གྱི་ཐྫོག་ལས་ 
བརྫོན་ཤུགས་བསད་ད་ ཕྱག་ཕྱད་ལགས་ཤེྫོམ་ས་ཞུ་དགྫོ་པའ་ ཡིག་ཚོང་བཀའ་རྒྱ། གནམ་ལྫོ་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་ཚོས་་་་་་་་་་ལུ། 

 
 
 

               ( རྟ་མགན་རྫོ་རྗེ། ) 
       རྫོང་བདག 
  

༡) ༼ཡི་གུའ་འདྲ་ འབྲིལ་ཡིྫོད་ཚུ་ལུ་གྫོ་གནས་མཐྫོ་དམའ་ གྫོ་རམ་བཞན་དུ་བཟྫོ་ས་གཏང་དགྫོཔ་ཨེན༽  
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དཔ་བཀྫོད་ ༧ པ།   ཡིག་ཚོང་ཅིག་གས་གཏན་གཡིྫོག་ལུ་ ཆེ་འཇིྫོག་ཡིག་ཚོང་བཀའ་རྒྱ། 
 
ཡིག་ཨེང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་               སྤྱི་ཚོས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལུ། 

 
གཏན་གཡིྫོག་ཡིག་ཚོང་བཀའ་རྒྱ། 

 
རྒྱལ་གཞུང་ཞ་གཡིྫོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ གནང་བའ་ཡིག་ཨེང་ ཞ་ལྷན/ཐམ་རྫོང/གསར་བསྐྫོས/༢༠༠༩/༡༥ 

སྤྱི་ཚོས་ ༠༡/༠༦/༢༠༠༩ ཅིན་མ་དང་ ཐམ་ཕུག་རྫོང་ཁག་བདག་སྫོང་ག་ཡིག་ཨེང་ ཐམ་རྫོང་/མ་སྫོབས་-༠༣/ 
༢༠༠༩/༠༧༦ སྤྱི་ཚོས་ ༠༡/༠༧/༢༠༠༩ ཅིན་མའ་དགྫོངས་དྫོན་ལྟར་ མང་གསལ་འྫོག་ལུ་འཁྫོད་མ་ག་ མ་ངྫོམ་འད་
གས་ སྤྱི་ཚོས་ ༡/༠༧/༢༠༠༩ ལས་ ༣༠/༠༦/༢༠༡༠ ཚུན་ ལྫོ་ངྫོ་གཅིག་ག་ཉམས་ཚོད་ལན་ན་དུས་ཚོད་ནང་ ཁྫོ་རའ་
ལཱ་འགན་ལུ་ འཐུས་ཤེྫོར་མད་པར་ཕྱག་ཕྱད་ཞུ་ཡིྫོད་པའ་ ངས་ཤེས་ཧྲིལ་བུམ་འདྲྫོངས་ཡི། ད་ལས་བརྟན་ མ་ངྫོམ་འད་ ད་རས་
ལས་གཤེམ་གསལ་་ལྟར་དུ་ ཐམ་ཕུག་རྫོང་ཁག་ག་ལམ་སྫོལ་འགྫོ་དཔྫོན་ས་ གཏན་གཡིྫོག་ལུ་ཆེ་འཇིྫོག་གྲུབཔ་ཨེན།  

 
མང་གསལ།   : ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 
ཞ་གཡིྫོག་ངྫོ་རྟགས་ཨེང་།  : ༣༠༠༥༦༧ 
མ་ཁུངས་ངྫོ་སྫོད་ཨེང་།  : ༡༠༠༥༤༣༢༦༨ 
གྫོ་གནས་ཀྱི་དབ་བ།   : ལམ་སྫོལ་འགྫོ་དཔྫོན། 
གྫོ་གནས་ཀྱི་གནས་རམ།  : ཁྱད་འཛིན་ ༤ པ། 
གྫོ་གནས་ནང་གསས་གནས་རམ། : ཀ 
ལཱ་རགས་གཙོ་བྫོའ་སྡེ་ཚོན།  : ལམ་སྫོལ་དང་སྐད་ཡིག་སྡེ་ཚོན། 
ནང་གསས་སྡེ་ཚོན།   : ལམ་སྫོལ་སྡེ་ཚོན། 
དངུལ་ཕེྫོགས་ཐྫོབ་ཚོད།  : ༡༠༣༣༥-༢༠༠-༡༦༣༠༠ 
གཏན་གཡིྫོག་ཆེ་འཇིྫོག་་ཟླ་ཚོས། :  ༠༡/༠༧/༢༠༡༠ 
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མ་ངྫོམ་འད་ག་ ཤུལ་མམ་གྱི་དངུལ་ཕེྫོགས་ཡིར་སང་འད་ སྤྱི་ལྫོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༠༧ པའ་ཚོས་ ༠༡ ལུ་འཐྫོབ་ན་
ཨེན་པའ་ཡིག་ཚོང་བཀའ་རྒྱ། གནམ་ལྫོ་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་ཚོས་་་་་་་་་་ལུ། 

 
 
 
           (བཀྲིས་དཔལ་འབྫོར།) 

    རྫོང་བདག  
 

༡) ༼ཡི་གུའ་འདྲ་ འབྲིལ་ཡིྫོད་ཚུ་ལུ་གྫོ་གནས་མཐྫོ་དམའ་ གྫོ་རམ་བཞན་དུ་བཟྫོ་ས་གཏང་དགྫོཔ་ཨེན༽  
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དཔ་བཀྫོད་ ༨ པ།   ཡིག་ཚོང་ཅིག་གས་གཏན་གཡིྫོག་ལུ་ཆེ་འཇིྫོག་ ཡིག་ཚོང་བཀའ་རྒྱའ་བཀྫོད་ཤེྫོག 
 
ཡིག་ཨེང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་                  སྤྱི་ཚོས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལུ། 

གཏན་གཡིྫོག་ཡིག་ཚོང་བཀའ་རྒྱ། 
རྒྱལ་གཞུང་ཞ་གཡིྫོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གནང་བའ་ཡིག་ཨེང་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཅིན་མ་དང་ 

་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ག་ ཡིག་ཨེང་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཅིན་མའ་དགྫོངས་དྫོན་ལྟར་ མང་
གསལ་འྫོག་ལུ་འཁྫོད་མ་ག་ མ་ངྫོམ་འད་གས་ སྤྱི་ཚོས་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལས་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཚུན་ ལྫོ་ངྫོ་གཅིག་ག་ཉམས་ཚོད་ལན་
ན་དུས་ཚོད་ནང་ ཁྫོ་རའ་ལཱ་འགན་ལུ་འཐུས་ཤེྫོར་མད་པར་ཕྱག་ཕྱད་ཞུ་ཡིྫོད་པའ་ ངས་ཤེས་ཧྲིལ་བུམ་འདྲྫོངས་ཡི། ད་ལས་བརྟན་ 
མ་ངྫོམ་འད་ ད་རས་ལས་ གཤེམ་གསལ་་ལྟར་དུ་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་ག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ས་གཏན་གཡིྫོག་ལུ་ཆེ་འཇིྫོག་གྲུབ་ཨེན།  
མང་གསལ།   :  
ཞ་གཡིྫོག་ངྫོ་རྟགས་ཨེང་།  :  
མ་ཁུངས་ངྫོ་སྫོད་ཨེང་།  :  
གྫོ་གནས་ཀྱི་དབ་བ།   :  
གྫོ་གནས་ཀྱི་གནས་རམ།  :  
གྫོ་གནས་ནང་གསས་གནས་རམ། :  
ལཱ་རགས་གཙོ་བྫོའ་སྡེ་ཚོན།  :  
ནང་གསས་སྡེ་ཚོན།   :  
དངུལ་ཕེྫོགས་ཐྫོབ་ཚོད།  :  
གཏན་གཡིྫོག་ཆེ་འཇིྫོག་་ཟླ་ཚོས། :  

མ་ངྫོམ་འད་ག་ ཤུལ་མམ་ག་དངུལ་ཕེྫོགས་ཡིར་སང་འད་ སྤྱི་ལྫོ་ ་་་་་་་་་་་་་་ ཟླ་ ་་་་་་་་་་་པའ་ཚོས་ ་་་་་་་ ལུ་འཐྫོབ་ན་
ཨེན་པའ་ཡིག་ཚོང་བཀའ་རྒྱ། གནམ་ལྫོ་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་ཚོས་་་་་་་་་་ལུ། 
 

         (་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་) 
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 

༡) ༼ཡི་གུའ་འདྲ་ འབྲིལ་ཡིྫོད་ཚུ་ལུ་གྫོ་གནས་མཐྫོ་དམའ་ གྫོ་རམ་བཞན་དུ་བཟྫོ་ས་གཏང་དགྫོཔ་ཨེན༽  
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ཁ གནས་སྫོར་བཀའ་རྒྱ། 
གྫོ་དྫོན། 
གནས་སྫོར་བཀའ་རྒྱ་ཟར་མ་འད་ རང་ག་ད་རས་ལཱ་འབད་སའ་ས་ཁྫོངས་ཅིག་ནང་ལས་ ས་ཁྫོངས་གཞན་
ཅིག་ནང་ གནས་སྫོར་གཏང་ནའི་ བཀའ་རྒྱའ་ཡི་གུ་འད་ཨེན། 

 
མཚོན་ཉད། 

༡ བཀའ་རྒྱའ་ཡིག་ཨེང་དང་ སྤྱི་ཚོས། 
༢ འབྲིལ་གཏུགས་ཀྱི་རྒྱབ་ཁུངས། 
༣ བཀའ་རྒྱའ་གནད་དྫོན། 
༤ རང་ལུགས་གནམ་ལྫོ་ཟླ་ཚོས། 
༥ གནང་བ་བཀྫོད་མའི་གྫོ་གནས་དང་མཚོན་རྟགས། 
༦ འབྲིལ་ཡིྫོད་ཚུ་ལུ་ འདྲ་བཤུས།  

 
དྲན་གསྫོ། 
སྔར་སྫོལ་ལམ་ལུགས་ལུ་ ཡིག་འགྲུལ་གྱི་རགས་ག་ར་ལུ་ རང་ལུགས་གནམ་ལྫོ་ཟླ་ཚོས་བཙུགས་དགྫོཔ་
ཡིྫོད་རུང་ ད་རས་ནངས་པར་ རྒྱལ་སྤྱི་དང་གཅིག་ཁར་འབྲིལ་བ་འཐབ་ན་ག་ བ་སབས་བད་བའ་དྫོན་ལུ་ 
སྤྱི་ཚོས་ངས་པར་དུ་བཀྫོད་དགྫོཔ་ཐྫོནམ་ཨེན་མས། ས་གྫོ་གཅིག་ག་ནང་ལུ་ རང་ལུགས་གནམ་ལྫོ་ཟླ་ཚོས་
དང་ སྤྱི་ཚོས་གཉས་གཅིག་ཁར་བཀྫོད་ན་ག་བ་སབས་མ་བདེཝ་ལས་བརྟན་ སྤྱི་ཚོས་འད་ འབྲི་ཤེྫོག་ག་
མགུ་ཕྱྫོགས་ལུ་བཀྫོད་ན་དང་ རང་ལུགས་གནམ་ལྫོ་ཟླ་ཚོས་ ཡིག་གཞུང་ག་མཇུག་ལུ་བཀྫོད་དགྫོཔ་ཨེན། 
ད་ཡིང་ རང་ལུགས་གནམ་ལྫོ་ཟླ་ཚོས་འད་ ཡིག་རགས་ག་ར་ལུ་མན་པར་ དམགས་བསལ་གྱི་ཡི་གུ་དཔར་
ན་ བཀའ་ཤེྫོག་དང་ལག་ཁྱར་ ཆེངས་ཡིག་དང་གན་རྒྱ་ལ་སྫོགས་པ་ཚུ་ལུ་ བཀྫོད་དགྫོཔ་ཨེན། 
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དཔ་བཀྫོད་ ༡ པ།   ལྷན་ཁག་ཅིག་ག་ནང་འཁྫོད་ གནས་སྫོར་བཀའ་རྒྱ། 
 
ཡིག་ཨེང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་                 སྤྱི་ཚོས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལུ། 
     གནས་སྫོར་བཀའ་རྒྱ། 

ཤེས་རག་ལྷན་ཁག་ག་ མ་སྫོབས་ཚོགས་ཆུང་ག་ཞལ་འཛིམས་ཐངས་ ༡༢ པ་ སྤྱི་ཚོས་ ༢༠/༡༢/༢༠༠༩ ལུ་
གནང་བའ་གྫོས་ཆེྫོད་ཨེང་ ༡༠ པ་དང་འཁྲིལ་ འྫོག་ལུ་མང་གསལ་འཁྫོད་མ་ག་མ་ངྫོམ་འད་ ཁྱད་རག་ཉམས་མྫོང་དང་ལྫོགས་
གྲུབ་ དགྫོས་གནད་ཀྱི་འབྲིལ་བ་དང་བསྟུན་ཏ་ གཤེམ་གསལ་ལྟར་དུ་ གནས་སྫོར་གཏངམ་ཨེན། ཁྱྫོད་རའ་ཁ་ཐུག་ལས་འབད་
རུང་ ར་བ་གསུམ་གྱི་མཐའ་དྫོན་ལུ་ ལས་རྒྱུ་འབྲིས་དཔང་བཙུགས་ཐྫོག་ལས་ བ་སྫོ་ཡིར་ལྡན་གྱི་ཕྱག་ཕྱད་ཞུ་དགྫོཔ་གལ་ཆེ།  
 
མང་གསལ།   : ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 
ཞ་གཡིྫོག་ངྫོ་རྟགས་ཨེང་།  : ༢༠༡༠༣༣༤ 
ད་ལྟྫོའ་གྫོ་གནས།   : སྫོབ་དཔྫོན ༣ པ། 
གྫོ་གནས་ཀྱི་གནས་རམ།  : ཁྱད་འཛིན་ ༤ པ། 
གྫོ་གནས་ནང་གསས་གནས་རམ། : ཀ 
གནས་སྫོར་གྱི་གྫོ་གནས།  : ལགས་བཤེད་པ། 
གནས་སྫོར་འྫོང་ས།   : ཤེར་པ་འབྲིང་རམ་སྫོབ་གྲྭ་སྤ་རྫོ། 
གནས་སྫོར་འགྱིྫོ་ས།   : སྤུ་ན་ཁ་མཐྫོ་རམ་སྫོབ་གྲྭ།  
ལཱ་གཡིྫོག་རས་ལན་ཚོས་གངས། : ༠༡/༠༢/༢༠༡༠ 
ད་ལྟྫོ་ལཱ་འབད་ས་ལས་ གནས་གྫོལ་མ་འབད་བའ་ཧེ་མར་ འབྲུག་ག་ཞ་གཡིྫོག་བཅིའ་ཡིག་དང་ སྒྲིག་གཞ་ནང་གསལ་གྱི་ དྫོན་
ཚོན་ཚུ་དང་འཁྲིལ་ཏ་ རས་སྫོད་ལན་འབད་དགྫོཔ་ཚུ་ མཇུག་བསྡུ་དགྫོཔ་ཨེན། གནམ་ལྫོ་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་ཚོས་་་་་་་་་་ལུ། 
 
 
          ༼དངྫོས་གྲུབ་ཚོ་རང་།༽ 

   མ་སྫོབས་གཙོ་འཛིན། 
༼ཡི་གུའ་འདྲ་ འབྲིལ་ཡིྫོད་ཚུ་ལུ་གྫོ་གནས་མཐྫོ་དམའ་ གྫོ་རམ་བཞན་དུ་བཟྫོ་ས་གཏང་དགྫོཔ་ཨེན༽ 
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དཔ་བཀྫོད་ ༢ པ།   ལྷན་ཁག་ཅིག་ག་ནང་འཁྫོད་ གནས་སྫོར་བཀའ་རྒྱའ་བཀྫོད་ཤེྫོག 
 
ཡིག་ཨེང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་                  སྤྱི་ཚོས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལུ། 
     གནས་སྫོར་བཀའ་རྒྱ། 

་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་མ་སྫོབས་ཚོགས་ཆུང་ག་ཞལ་འཛིམས་ཐངས་ ་་་་་་་་་་་་་་ པ་ སྤྱི་ཚོས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལུ་གནང་
བའ་ གྫོས་ཆེྫོད་ཨེང་ ་་་་་་་་་་་་་་་ པ་དང་འཁྲིལ་ འྫོག་ལུ་མང་གསལ་འཁྫོད་མ་ག་མ་ངྫོམ་འད་ ཁྱད་རག་ཉམས་མྫོང་དང་ལྫོགས་
གྲུབ་ དགྫོས་གནད་ཀྱི་འབྲིལ་བ་དང་བསྟུན་ཏ་ གཤེམ་གསལ་གནས་དྫོན་ལྟར་དུ་ གནས་སྫོར་གཏངམ་ཨེན། ཁྱྫོད་རའ་ཁ་ཐུག་
ལས་འབད་རུང་ ར་བ་གསུམ་གྱི་མཐའ་དྫོན་ལུ་ ལས་རྒྱུ་འབྲིས་དཔང་བཙུགས་ཐྫོག་ལས་ བ་སྫོ་ཡིར་ལྡན་གྱི་ཕྱག་ཕྱད་ཞུ་དགྫོཔ་
གལ་ཆེ།  
མང་གསལ།   :  
ཞ་གཡིྫོག་ངྫོ་རྟགས་ཨེང་།  :  
ད་ལྟྫོའ་གྫོ་གནས།   :  
གྫོ་གནས་ཀྱི་གནས་རམ།  :  
གྫོ་གནས་ནང་གསས་གནས་རམ། :  
གནས་སྫོར་གྱི་གྫོ་གནས།  :  
གནས་སྫོར་འྫོང་ས།   :  
གནས་སྫོར་འགྱིྫོ་ས།   :   
ལཱ་གཡིྫོག་རས་ལན་ཚོས་གངས། :  

ད་ལྟྫོ་ལཱ་འབད་ས་ལས་ གནས་གྫོལ་མ་འབད་བའ་ཧེ་མར་ འབྲུག་ག་ཞ་གཡིྫོག་བཅིའ་ཡིག་དང་ སྒྲིག་གཞ་ནང་
གསལ་གྱི་ དྫོན་ཚོན་ཚུ་དང་འཁྲིལ་ཏ་ རས་སྫོད་ལན་འབད་དགྫོཔ་ཚུ་ མཇུག་བསྡུ་དགྫོཔ་ཨེན། གནམ་ལྫོ་་་་་་་ཟླ་་་་་་ཚོས་་་་་་་་ལུ།  

 
 

   ༼་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༽ 
       ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 

༼ཡི་གུའ་འདྲ་ འབྲིལ་ཡིྫོད་ཚུ་ལུ་གྫོ་གནས་མཐྫོ་དམའ་ གྫོ་རམ་བཞན་དུ་བཟྫོ་ས་གཏང་དགྫོཔ་ཨེན༽ 
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ག གྫོ་གནས་ཡིར་སང་བཀའ་རྒྱ། 
གྫོ་དྫོན། 
ལཱ་འགན་ལུ་བརྫོན་ཤུགས་ཐྫོག་ལས་ ཕྱག་ཕྱད་ཞུ་བའ་མཐར་འཁྱྫོལ་གྲུབ་འབྲིས་ ལགས་ཤེྫོམ་ས་ཐྫོན་མ་
ཅིག་ལུ་ ངྫོས་འཛིན་དང་ མཐུན་རྐྱེན་གྱི་ཐྫོབ་ལམ་ འཐབ་ཅིག་གནང་པའ་བཀའ་རྒྱ་འད་ཨེན།  

 
 མཚོན་ཉད། 

༡ བཀའ་རྒྱའ་ཡིག་ཨེང་དང་ སྤྱི་ཚོས། 
༢ འབྲིལ་གཏུགས་ཀྱི་རྒྱབ་ཁུངས། 
༣ བཀའ་རྒྱའ་གནད་དྫོན། 
༤ རང་ལུགས་གནམ་ལྫོ་ཟླ་ཚོས། 
༥ གནང་བ་བཀྫོད་མའི་གྫོ་གནས་དང་མཚོན་རྟགས། 
༦ འབྲིལ་ཡིྫོད་ཚུ་ལུ་ འདྲ་བཤུས།  
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དཔ་བཀྫོད་ ༡ པ།   ལྷན་ཁག་ནང་འཁྫོད་ཀྱི་འགྫོ་དཔྫོན་ཅིག་ལུ་ གྫོ་གནས་ཡིར་སང་ག་བཀའ་རྒྱ། 
 
ཡིག་ཨེང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་                       སྤྱི་ཚོས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལུ། 

གྫོ་གནས་ཡིར་སང་བཀའ་རྒྱ། 
 འབྲུག་གཞུང་ལས་གཡིྫོག་ལྷན་ཁག་མངའ་འྫོག་ག་ གཤེམ་གསལ་མང་འཁྫོད་འགྫོ་དཔྫོན་ཁ་ཐུག་ལས་ རྒྱལ་གཞུང་
ག་ལས་དྫོན་མང་རབས་ཅིག་ནང་ ཐ་དམ་ཚོག་བསན་ཏ་ ཕྱག་ཕྱད་ལགས་ཤེྫོམ་ས་ ཞུ་ཡིྫོད་པའ་ངྫོས་འཛིན་དང་ ད་ལས་ཕེར་ཡིང་ 
ད་བ་ལྷག་པའ་འགན་ཁུར་འབག་ས་ ཕྱག་ཞུ་ན་ག་དྫོན་ལུ་ ལགས་སྫོན་དང་བཅིས་པའ་ གཤེམ་གསལ་ལྟར་གྱི་གྫོ་གནས་ཡིར་
སང་གནངམ་ཨེན།  
ངྫོ་མང་།    : ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 
ཞ་གཡིྫོག་ངྫོ་རྟགས་ཨེང་།  :  ༩༥༠༨༠༣༣ 
གྫོ་གནས།    : མ་སྫོབས་འགྫོ་དཔྫོན་ 
གྫོ་གནས་གནས་རམ།  : ཁྱད་འཛིན་ ༤ པ་ ཀ་ 
གྫོ་གནས་གསརཔ།   : མ་སྫོབས་འགྫོ་དཔྫོན་གྫོངམ། 
གྫོ་གནས་ཡིར་སང་ག་གནས་རམ། : ཁྱད་འཛིན་ ༣ པ་ ཀ 
དངུལ་ཕེྫོགས་ཐྫོབ་ཚོད།  : ༡༦༣༤༠-༢༥༥༠༠ 
གྫོ་གནས་ཡིར་སང་་ཚོས་གངས།  : ༠༡/༠༡/༢༠༡༠ 
 
 བཀའ་རྒྱ་འད་ སྤྱི་ཚོས་ ༢༣/༡༢/༢༠༠༩ ལུ་གནང་བའ་ ལས་གཡིྫོག་ལྷན་ཁག་ག་ མ་སྫོབས་ཚོགས་ཆུང་
ཞལ་འཛིམས་ཐངས་ ༣༢ པའ་གྫོས་ཆེྫོད་དང་འཁྲིལ་ཏ་ཨེན། གནམ་ལྫོ་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་ཚོས་་་་་་་་་་ལུ། 
 
 
 
          ༼བསན་འཛིན་དབང་འདུས་༽ 
           དྲུང་ཆེན།   
༡)  འབྲིལ་ཡིྫོད་འགྫོ་འཛིན་ཚུ་ལུ་ གྫོ་གནས་མཐྫོ་དམའ་རམ་པ་འཁྲིལ་བའ་ གྫོ་རམ་བཟྫོ་ས་གཏང་དགྫོ། 
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དཔ་བཀྫོད་ ༢ པ།   ལྷན་ཁག་ནང་འཁྫོད་ཀྱི་འགྫོ་དཔྫོན་ཅིག་ལུ་ གྫོ་གནས་ཡིར་སང་ག་བཀའ་རྒྱའ་བཀྫོད་ཤེྫོག 
 
ཡིག་ཨེང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་                  སྤྱི་ཚོས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལུ། 

གྫོ་གནས་ཡིར་སང་བཀའ་རྒྱ། 
 འབྲུག་གཞུང་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་མངའ་འྫོག་ག་ གཤེམ་གསལ་མང་འཁྫོད་འགྫོ་དཔྫོན་ཁ་ཐུག་ལས་ རྒྱལ་གཞུང་
ག་ལས་དྫོན་མང་རབས་ཅིག་ནང་ ཐ་དམ་ཚོག་བསན་ཏ་ ཕྱག་ཕྱད་ལགས་ཤེྫོམ་ས་ ཞུ་ཡིྫོད་པའ་ངྫོས་འཛིན་དང་ ད་ལས་ཕེར་ཡིང་ 
ད་བ་ལྷག་པའ་འགན་ཁུར་འབག་ས་ ཕྱག་ཞུ་ན་ག་དྫོན་ལུ་ ལགས་སྫོན་དང་བཅིས་པའ་ གཤེམ་གསལ་ལྟར་གྱི་གྫོ་གནས་ཡིར་
སང་གནངམ་ཨེན། 
 
ངྫོ་མང་།    :  
ཞ་གཡིྫོག་ངྫོ་རྟགས་ཨེང་།  :   
གྫོ་གནས།    :  
གྫོ་གནས་གནས་རམ།  :  
གྫོ་གནས་གསརཔ།   :  
གྫོ་གནས་ཡིར་སང་ག་གནས་རམ། :  
དངུལ་ཕེྫོགས་ཐྫོབ་ཚོད།  :  
གྫོ་གནས་ཡིར་སང་་ཚོས་གངས།  :  
 
 བཀའ་རྒྱ་འད་ སྤྱི་ཚོས་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལུ་གནང་བའ་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་མ་སྫོབས་ཚོགས་ཆུང་ཞལ་འཛིམས་
ཐངས་ ་་་་་་་་་་ པའ་གྫོས་ཆེྫོད་དང་འཁྲིལ་ཏ་ཨེན། གནམ་ལྫོ་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་ཚོས་་་་་་་་་་ལུ། 
 
 
        ༼་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༽ 
                 ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་   
༡)  འབྲིལ་ཡིྫོད་འགྫོ་འཛིན་ཚུ་ལུ་ གྫོ་གནས་མཐྫོ་དམའ་རམ་པ་འཁྲིལ་བའ་ གྫོ་རམ་བཟྫོ་ས་གཏང་དགྫོ། 
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 ང དགྫོངས་གྫོལ་བཀའ་རྒྱ། 
གྫོ་དྫོན། 
མ་ངྫོམ་ཅིག་ ཁྫོང་རའ་ཞ་གཡིྫོག་ག་ལྫོ་གངས་ཚོང་བ་ ཡིངན་ བྫོ་འདྫོད་ལྟར་ སད་སྡུག་ཚུ་ག་གནད་དྫོན་
ཐྫོག་ལུ་ ལཱ་གཡིྫོག་ནང་ལས་ དགྫོངས་གྫོལ་གནང་བའ་བཀའ་རྒྱ་ལུ་སབཔ་ཨེན།  

 
 མཚོན་ཉད། 

༡ བཀའ་རྒྱའ་ཡིག་ཨེང་དང་ སྤྱི་ཚོས། 
༢ འབྲིལ་གཏུགས་ཀྱི་རྒྱབ་ཁུངས། 
༣ བཀའ་རྒྱའ་གནད་དྫོན། 
༤ རང་ལུགས་གནམ་ལྫོ་ཟླ་ཚོས། 
༥ གནང་བ་བཀྫོད་མའི༌གྫོ་གནས་དང་མཚོན་རྟགས། 
༦ འབྲིལ་ཡིྫོད་ཚུ་ལུ་ འདྲ་བཤུས།  
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དཔ་བཀྫོད་ ༡ པ།   ཞ་གཡིྫོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་བཀའ་རྒྱ་ལྟར་དུ་ དགྫོངས་གྫོལ་བཀའ་རྒྱ། 
 
ཡིག་ཨེང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་                      སྤྱི་ཚོས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལུ། 

དགྫོངས་གྫོལ་བཀའ་རྒྱ། 
རྒྱལ་གཞུང་ཞ་གཡིྫོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཡིག་ཨེང་ ཞ་ལྷན་/དགྫོངས་གྫོལ་/༡༩/༠༩/༥༧༠ སྤྱི་ཚོས་ 

༢༤/༠༤/༢༠༠༩ ཅིན་མ་དང་ ནང་སད་ལྷན་ཁག་ག་མ་སྫོབས་ཚོགས་ཆུང་ཞལ་འཛིམས་ ཐངས་༠༥པ་སྤྱི་ཚོས་ 
༣༠/༠༤/༢༠༠༩ ལུ་གནང་བའ་གྫོས་ཆེྫོད་ཨེང་ ༠༨ པ་དང་འཁྲིལ་ཏ་ འྫོག་ལུ་མང་གསལ་འཁྫོད་མའི༌མ་ངྫོམ་འད་ སྤྱི་
ཚོས་༠༡/༠༦/༢༠༠༩ ལུ་ ཞ་གཡིྫོག་ག་བཅིའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞའི་ཁྲིམས་ལུགས་ དྫོན་ཚོན་ཨེང་་་་་་་་་་་་དགྫོངས་དྫོན་བཞན་ 
སྒྲིག་ལྫོ་ཧྲིལ་བུམ་ཚོངམ་ཨེནམ་ལས་ གཤེམ་གསལ་ལྟར་དུ་ ཁྫོ་རའ་ལས་འགན་ནང་ལས་ དགྫོངས་ཞུ་གཏངམ་ཨེན། 
༡ ངྫོ་མང་།    : ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 
༡) ཞ་གཡིྫོག་ངྫོ་རྟགས་ཨེང་།      :   ༡༦༦༧༩   
༣ མ་ཁུངས་ངྫོ་སྫོད་ཨེང་།  : ༡༠༠༦༥༧༠༡ 
༢) གྫོ་གནས།       :   ལས་རམ་འགྫོ་དཔྫོན།    
༣) གྫོ་གནས་གནས་རམ།  : ཁྱད་འཛིན་ ༢ པ། 
༤) ནང་གསས་སྡེ་ཚོན།   : ཀ  
༥) གསར་བསྐྫོས་སྤྱི་ཚོས།  : ༠༡/༠༦/༡༩༥༡  
༦) དགྫོངས་ཞུའ་སྤྱི་ཚོས།  : ༠༡/༠༦/༢༠༠༩ 

མ་ངྫོམ་གནས་བརྟན་གྱིས་ གཞུང་གཡིྫོག་ནང་སྡེྫོད་རང་ ཁྫོ་རའ་ལཱ་འགན་ལུ་འཐུས་ཤེྫོར་མད་པའ་ཕྱག་ཕྱད་འབྫོར་
ཡིྫོདཔ་ལས་ དགྫོངས་ཞུའ་ཐྫོབ་ལམ་ཚུ་ འབྲུག་ག་ཞ་གཡིྫོག་བཅིའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་ཁྲིམས་དྫོན་ཚོན་ཨེང་་་་་་་་་་་་་་་དང་འཁྲིལ་བའ་
ལྫོ་ཚོང་དགྫོངས་ཞུའ་ཐྫོབ་ལམ་ ཧྲིལ་བུམ་འཐྫོབ་ན་ཨེནམ་མ་ཚོད་ ད་ལས་ཕེར་ཡིང་ མ་ཚོ་དགའ་སད་ཀྱི་ངང་ལུ་སྫོང་ཚུགས་པའ་ 
ལགས་སྫོན་དང་བཅིས་པའ་ཡིག་ཚོང་བཀའ་རྒྱ། གནམ་ལྫོ་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་ཚོས་་་་་་་་་་ལུ། 
 

                                                      ༼ཟླ་བ་གཞྫོན་ནུ།༽ 
               དྲུང་ཆེན། 
༡ འབྲིལ་ཡིྫོད་འགྫོ་འཛིན་ཚུ་ལུ་ གྫོ་གནས་མཐྫོ་དམའ་རམ་པ་འཁྲིལ་བའ་ གྫོ་རམ་བཟྫོ་ས་གཏང་དགྫོ། 
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དཔ་བཀྫོད་ ༢ པ།   ཞ་གཡིྫོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་བཀའ་རྒྱ་ལྟར་དུ་ དགྫོངས་གྫོལ་བཀའ་རྒྱའ་བཀྫོད་ཤེྫོག 
 
ཡིག་ཨེང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་                 སྤྱི་ཚོས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལུ། 

དགྫོངས་གྫོལ་བཀའ་རྒྱ། 
རྒྱལ་གཞུང་ཞ་གཡིྫོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཡིག་ཨེང་ ཞ་ལྷན་/དགྫོངས་གྫོལ་་་་་་་་་་་་་་་་སྤྱི་ཚོས་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཅིན་མ་དང་ ་་

་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་མ་སྫོབས་ཚོགས་ཆུང་ཞལ་འཛིམས་ཐངས་་་་་་་་་་་ པ་ སྤྱི་ཚོས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལུ་གནང་བའ་གྫོས་ཆེྫོད་ཨེང་ 
་་་་་་་་་་་་་་་་་་ པ་དང་འཁྲིལ་ཏ་ འྫོག་ལུ་མང་གསལ་འཁྫོད་མ་ མ་ངྫོམ་འད་ སྤྱི་ཚོས་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལུ་ ཞ་གཡིྫོག་ག་བཅིའ་
ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞའི་ཁྲིམས་ལུགས་ དྫོན་ཚོན་ཨེང་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་དགྫོངས་དྫོན་བཞན་ སྒྲིག་ལྫོ་ཧྲིལ་བུམ་ཚོངམ་ཨེན་མས། ད་
འབདཝ་ལས་ གཤེམ་གསལ་ལྟར་དུ་ ཁྫོ་རའ་ལས་འགན་ནང་ལས་ དགྫོངས་ཞུ་གཏངམ་ཨེན། 
༡ ངྫོ་མང་།    :  
༡) ཞ་གཡིྫོག་ངྫོ་རྟགས་ཨེང་།      :      
༣ མ་ཁུངས་ངྫོ་སྫོད་ཨེང་།  :  
༢) གྫོ་གནས།        :       
༣) གྫོ་གནས་གནས་རམ།  :  
༤) ནང་གསས་སྡེ་ཚོན།   :   
༥) གསར་བསྐྫོས་སྤྱི་ཚོས།  :   
༦) དགྫོངས་ཞུའ་སྤྱི་ཚོས།  : 

མ་ངྫོམ་་་་་་་་་་་་་་་་་༌་་༌༌༌༌༌༌༌འད༌གས༌  གཞུང་གཡིྫོག་ནང་སྡེྫོད་རང་ ཁྫོ་རའ་ལཱ་འགན་ལུ་འཐུས་ཤེྫོར་མད་པའ་ཕྱག་ཕྱད་
འབྫོར་ཡིྫོདཔ་ལས་ དགྫོངས་ཞུའ་ཐྫོབ་ལམ་ཚུ་ འབྲུག་ག་ཞ་གཡིྫོག་བཅིའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་ཁྲིམས་དྫོན་ཚོན་ཨེང་་་་་་་་་་་་་་་་དང་
འཁྲིལ་བའ་ལྫོ་ཚོང་དགྫོངས་ཞུའ་ཐྫོབ་ལམ་ ཧྲིལ་བུམ་འཐྫོབ་ན་ཨེནམ་མ་ཚོད་ ད་ལས་ཕེར་ཡིང་ མ་ཚོ་དགའ་སད་ཀྱི་ངང་ལུ་སྫོང་
ཚུགས་པའ་ ལགས་སྫོན་དང་བཅིས་པའ་ཡིག་ཚོང་བཀའ་རྒྱ། གནམ་ལྫོ་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་ཚོས་་་་་་་་་་ལུ། 

 
 

༼་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༽ 
            ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
༡ འབྲིལ་ཡིྫོད་འགྫོ་འཛིན་ཚུ་ལུ་ གྫོ་གནས་མཐྫོ་དམའ་རམ་པ་འཁྲིལ་བའ་ གྫོ་རམ་བཟྫོ་ས་གཏང་དགྫོ། 
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དཔ་བཀྫོད་ ༣ པ།   ཡིག་ཚོང་རང་ག་དབང་ཚོད་ཐྫོག་ལས་ ཞ་གཡིྫོགཔ་ སྒྲིག་ལྫོ་ཚོང་མ་དགྫོངས་གྫོལ་བཀའ་རྒྱ། 
 
ཡིག་ཨེང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་             སྤྱི་ཚོས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལུ། 

དགྫོངས་གྫོལ་བཀའ་རྒྱ། 
ནང་སད་ལྷན་ཁག་ག་ མ་སྫོབས་ཚོགས་ཆུང་ཞལ་འཛིམས་ ཐངས་ ༠༥ པ་ སྤྱི་ཚོས་ ༣༠/༠༤/༢༠༠༩ ལུ་གནང་བའ་

གྫོས་ཆེྫོད་ཨེང་ ༠༨ པ་ནང་གསལ་ལྟར་དུ་ འྫོག་ལུ་མང་གསལ་འཁྫོད་མ་ མ་ངྫོམ་ཁྫོ་རང་གས་ སྤྱི་ཚོས་ ༠༡/༠༦/༢༠༠༩ ལུ་ སྒྲིག་
ལྫོ་ཚོང་བའ་དགྫོངས་ཞུའ་ཞུ་ཡིག་ཕུལ་མ་ལུ་ ངྫོས་ལན་མཛིད་གྲུབ་ཅི། མ་ངྫོམ་འད་ ཞ་གཡིྫོག་ག་བཅིའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞའི་ ཁྲིམས་
ལུགས་དྫོན་ཚོན་ཨེང་ ་་་་་་་་་་་༌༌༌དགྫོངས་དྫོན་དང་འཁྲིལ་ཏ་ གཤེམ་གསལ་ལྟར་དུ་ ཁྫོ་རའ་ལས་འགན་ནང་ལས་ དགྫོངས་ཞུ་གཏངམ་ཨེན། 
༡ ངྫོ་མང་།    : ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 
༡) ཞ་གཡིྫོག་ངྫོ་རྟགས་ཨེང་།       :   ༡༦༦༧༩   
༣ མ་ཁུངས་ངྫོ་སྫོད་ཨེང་།  : ༡༠༠༦༥༧༠༡ 
༢) གྫོ་གནས།        :   ལས་རམ་འགྫོ་དཔྫོན།    
༣) གྫོ་གནས་གནས་རམ།   : ཁྱད་འཛིན་ ༢ པ། 
༤) ནང་གསས་སྡེ་ཚོན།   : ཀ  
༥) གསར་བསྐྫོས་སྤྱི་ཚོས།  : ༠༡/༠༦/༡༩༥༡  
༦) དགྫོངས་ཞུའ་སྤྱི་ཚོས།   : ༠༡/༠༦/༢༠༠༩ 

མ་ངྫོམ་ཐུབ་བསན་གྱིས་ གཞུང་གཡིྫོག་ནང་སྡེྫོད་རང་ ཁྫོ་རའ་ལཱ་འགན་ལུ་འཐུས་ཤེྫོར་མད་པའ་ ཕྱག་ཕྱད་འབྫོར་ཡིྫོདཔ་ལས་ 
དགྫོངས་ཞུའ་ཐྫོབ་ལམ་ཚུ་ འབྲུག་ག་ཞ་གཡིྫོག་བཅིའ་ཡིག་དང་ སྒྲིག་ཁྲིམས་དྫོན་ཚོན་ཨེང་་་་་་་་་་་་་་་་དང་འཁྲིལ་ལྫོ་ཚོང་བའ་དགྫོངས་ཞུའ་
ཐྫོབ་ལམ་ ཧྲིལ་བུམ་འཐྫོབ་ན་ཨེནམ་མ་ཚོད་ ད་ལས་ཕེར་ཡིང་ མ་ཚོ་དགའ་སད་ཀྱི་ངང་ལུ་སྫོང་ཚུགས་པའ་ ལགས་སྫོན་དང་བཅིས་པའ་ 
ཡིག་ཚོང་བཀའ་རྒྱ། གནམ་ལྫོ་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་ཚོས་་་་་་་་་་ལུ། 

 
 
                                                            ༼ཟླ་བ་གཞྫོན་ནུ།༽ 

                  དྲུང་ཆེན། 
༡ འབྲིལ་ཡིྫོད་འགྫོ་འཛིན་ཚུ་ལུ་ གྫོ་གནས་མཐྫོ་དམའ་རམ་པ་འཁྲིལ་བའ་གྫོ་རམ་བཟྫོ་ས་གཏང་དགྫོ།  
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དཔ་བཀྫོད་ ༤ པ།   ཞ་གཡིྫོགཔ་སྒྲིག་ལྫོ་ཚོང་མ་ཅིག་ལུ་ ཡིག་ཚོང་ག་དབང་ཚོད་ཐྫོག་ལས་ དགྫོངས་གྫོལ་བཀའ་རྒྱའ་
བཀྫོད་ཤེྫོག། 
 
ཡིག་ཨེང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་                སྤྱི་ཚོས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལུ། 

དགྫོངས་གྫོལ་བཀའ་རྒྱ། 
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་མ་སྫོབས་ཚོགས་ཆུང་ཞལ་འཛིམས་ཐངས་་་་་་་་་་་་་་ པ་ སྤྱི་ཚོས་་་་་་་་་་་་་་་་ལུ་གནང་བའ་གྫོས་ཆེྫོད་ཨེང་ ་་་་་་་་

་་་་་་་་་ པ་ནང་གསལ་ལྟར་དུ་ འྫོག་ལུ་འཁྫོད་མའི༌མ་ངྫོམ་ཁྫོ་རང་གས་ སྤྱི་ཚོས་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལུ་ སྒྲིག་ལྫོ་ཚོང་བའ་དགྫོངས་ཞུའ་ཞུ་
ཡིག་ཕུལ་མ་ལུ་  ངྫོས་ལན་མཛིད་གྲུབ་ཅི། ད་འབདཝ་ལས་ མ་ངྫོམ་འད་ ཞ་གཡིྫོག་ག་བཅིའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞའི་ ཁྲིམས་ལུགས་དྫོན་
ཚོན་ཨེང་ ་་་་་་་་་་་དགྫོངས་དྫོན་དང་འཁྲིལ་ཏ་ གཤེམ་གསལ་ལྟར་དུ་ ཁྫོ་རའ་ལས་འགན་ནང་ལས་ དགྫོངས་ཞུ་གཏངམ་ཨེན། 
༡ ངྫོ་མང་།    :  
༢ ཞ་གཡིྫོག་ངྫོ་རྟགས་ཨེང་།       :      
༣ མ་ཁུངས་ངྫོ་སྫོད་ཨེང་།  :  
༤ གྫོ་གནས།        :       
༥ གྫོ་གནས་གནས་རམ།   :  
༦ ནང་གསས་སྡེ་ཚོན།   :   
༧ གསར་བསྐྫོས་སྤྱི་ཚོས།  :   
༨ དགྫོངས་ཞུའ་སྤྱི་ཚོས།   :  

མ་ངྫོམ་ཐུབ་བསན་གྱིས་ གཞུང་གཡིྫོག་ནང་སྡེྫོད་རང་ ཁྫོ་རའ་ལཱ་འགན་ལུ་འཐུས་ཤེྫོར་མད་པའ་ཕྱག་ཕྱད་འབྫོར་ཡིྫོདཔ་ལས་ 
དགྫོངས་ཞུའ་ཐྫོབ་ལམ་ཚུ་ འབྲུག་ག་ཞ་གཡིྫོག་བཅིའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་ཁྲིམས་དྫོན་ཚོན་ཨེང་་་་་་་་་་་་་་་་་དང་འཁྲིལ་བའ་ལྫོ་ཚོང་དགྫོངས་ཞུའ་
ཐྫོབ་ལམ་ ཧྲིལ་བུམ་འཐྫོབ་ན་ཨེནམ་མ་ཚོད་ ད་ལས་ཕེར་ཡིང་ མ་ཚོ་དགའ་སད་ཀྱི་ངང་ལུ་སྫོང་ཚུགས་པའ་ ལགས་སྫོན་དང་བཅིས་པའ་ 
ཡིག་ཚོང་བཀའ་རྒྱ། གནམ་ལྫོ་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་ཚོས་་་་་་་་་་ལུ། 
 

                                                         ༼་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༽ 
                ་་་་་་་་་་་་་ 
༡ འབྲིལ་ཡིྫོད་འགྫོ་འཛིན་ཚུ་ལུ་ གྫོ་གནས་མཐྫོ་དམའ་རམ་པ་འཁྲིལ་བའ་ གྫོ་རམ་བཟྫོ་ས་གཏང་དགྫོ།  
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དཔ་བཀྫོད་ ༥ པ།   སྒྲིག་ལྫོ་མ་ཚོང་པའ་དགྫོངས་གྫོལ་བཀའ་རྒྱ། 
 
ཡིག་ཨེང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་                 སྤྱི་ཚོས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལུ། 

དགྫོངས་གྫོལ་བཀའ་རྒྱ། 
ནང་སད་ལྷན་ཁག་ག་ མ་སྫོབས་ཚོགས་ཆུང་ཞལ་འཛིམས་ཐངས་ ༠༥ པ་ སྤྱི་ཚོས་ ༣༠/༠༤/༢༠༠༩ ལུ་གནང་བའ་

གྫོས་ཆེྫོད་ཨེང་ ༠༨ པ་ནང་ འྫོག་ལུ་མང་གསལ་འཁྫོད་མ་འད་ སྒྲིག་ལྫོ་མ་ཚོང་རུང་ ཁྱམ་ནང་ག་དཀའ་ངལ་ལས་བརྟན་ཏ་ དགྫོངས་ཞུ་
འབད་ན་ག་ཞུ་ཡིག་ཕུལ་མ་ལུ་  ངྫོས་ལན་མཛིད་གྲུབ་ཅི། ད་འབདཝ་ལས་ མ་ངྫོམ་འད་གས་ ད་ཚུན་བྫོ་གཏད་ཡིད་ཆེས་འདྲྫོངས་བའ་ 
ཕྱག་ཕྱད་ཞུ་བཞན་དུ་ཡིྫོད་རུང་ ཁྫོ་རའ་དང་འདྫོད་དང་བསྟུན་ དགྫོངས་ཞུའ་ཞུ་བ་ཕུལ་མ་དང་འཁྲིལ་ཏ་ གཤེམ་གསལ་ལྟར་དུ་ ལཱ་འགན་
ནང་ལས་དགྫོངས་ཞུ་གཏངམ་ཨེན། 
༡ ངྫོ་མང་།    : ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 
༢ ཞ་གཡིྫོག་ངྫོ་རྟགས་ཨེང་།       :   ༡༦༦༧༩   
༣ མ་ཁུངས་ངྫོ་སྫོད་ཨེང་།  : ༡༠༠༦༥༧༠༡ 
༤ གྫོ་གནས།        :   ལས་རམ་འགྫོ་དཔྫོན།    
༥ གྫོ་གནས་གནས་རམ།   : ཁྱད་འཛིན་ ༢ པ། 
༦ ནང་གསས་སྡེ་ཚོན།   : ཀ  
༧ གསར་བསྐྫོས་སྤྱི་ཚོས།  : ༠༡/༠༦/༡༩༧༡  
༨ དགྫོངས་ཞུའ་སྤྱི་ཚོས།   : ༠༡/༠༦/༢༠༠༩ 

མ་ངྫོམ་་་་་་་་་་་་་་་་་གས་ གཞུང་གཡིྫོག་ནང་སྡེྫོད་རང་ ཁྫོ་རའ་ལཱ་འགན་ལུ་འཐུས་ཤེྫོར་མད་པར་ ཕྱག་ཕྱད་འབྫོར་ཡིྫོདཔ་ལས་ 
དགྫོངས་ཞུའ་ཐྫོབ་ལམ་ཚུ་ འབྲུག་ག་ཞ་གཡིྫོག་བཅིའ་ཡིག་དང་ སྒྲིག་ཁྲིམས་དྫོན་ཚོན་ཨེང་་་་་་་་་་་་་་དང་འཁྲིལ་ཏ་འཐྫོབ་ན་ཨེནམ་མ་ཚོད་ 
ད་ལས་ཕེར་ཡིང་ མ་ཚོའི་རང་ལུ་བ་བ་ལམ་འགྫོ་ཚུ་ གྫོང་ལས་གྫོང་འཕེལ་འྫོང་བའ་ལགས་སྫོན་དང་བཅིས་པའ་ ཡིག་ཚོང་བཀའ་རྒྱ། 
གནམ་ལྫོ་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་ཚོས་་་་་་་་་་ལུ། 

 
                                                          ༼ཟླ་བ་གཞྫོན་ནུ།༽ 

               དྲུང་ཆེན། 
༡ འབྲིལ་ཡིྫོད་འགྫོ་འཛིན་ཚུ་ལུ་ གྫོ་གནས་མཐྫོ་དམའ་རམ་པ་འཁྲིལ་བའ་གྫོ་རམ་བཟྫོ་ས་གཏང་དགྫོ། 
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དཔ་བཀྫོད་ ༦ པ།   སྒྲིག་ལྫོ་མ་ཚོང་བའ་དགྫོངས་གྫོལ་བཀའ་རྒྱའ་བཀྫོད་ཤེྫོག 
 
ཡིག་ཨེང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་                  སྤྱི་ཚོས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལུ། 

དགྫོངས་གྫོལ་བཀའ་རྒྱ། 
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་མ་སྫོབས་ཚོགས་ཆུང་ཞལ་འཛིམས་ཐངས་་་་་་་་་་་་་་ པ་ སྤྱི་ཚོས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལུ་གནང་བའ་གྫོས་ཆེྫོད་ཨེང་་་་་་་་་་་་་་ 

པ་ནང་གསལ་ལྟར་དུ་ འྫོག་ལུ་མང་གསལ་འཁྫོད་མ་འད་ སྒྲིག་ལྫོ་མ་ཚོང་རུང་ ཁྱམ་ནང་ག་དཀའ་ངལ་ལས་བརྟན་ཏ་ དགྫོངས་ཞུ་འབད་ན་
ག་ཞུ་ཡིག་ཕུལ་མ་ལུ་  ངྫོས་ལན་མཛིད་གྲུབ་ཅི། མ་ངྫོམ་འད་གས་ ད་ཚུན་བྫོ་གཏད་ཡིད་ཆེས་འདྲྫོངས་པའ་ ཕྱག་ཕྱད་ཞུ་བཞན་དུ་ཡིྫོད་
རུང་ ཁྫོ་རའ་དང་འདྫོད་དང་བསྟུན་ དགྫོངས་ཞུའ་ཞུ་བ་ཕུལ་མ་དང་འཁྲིལ་ཏ་ གཤེམ་གསལ་ལྟར་ལཱ་འགན་ལས་དགྫོངས་ཞུ་གཏངམ་ཨེན། 
༡ ངྫོ་མང་།    :  
༢ ཞ་གཡིྫོག་ངྫོ་རྟགས་ཨེང་།       :      
༣ མ་ཁུངས་ངྫོ་སྫོད་ཨེང་།  :  
༤ གྫོ་གནས།        :       
༥ གྫོ་གནས་གནས་རམ།   :  
༦ ནང་གསས་སྡེ་ཚོན།   :   
༧ གསར་བསྐྫོས་སྤྱི་ཚོས།  :   
༨ དགྫོངས་ཞུའ་སྤྱི་ཚོས།   :  

མ་ངྫོམ་་་་་་་་་་་་ ་ གཞུང་གཡིྫོག་ནང་སྡེྫོད་རང་ ཁྫོ་རའ་ལཱ་འགན་ལུ་འཐུས་ཤེྫོར་མད་པར་ཕྱག་ཕྱད་འབྫོར་ཡིྫོདཔ་ལས་ དགྫོངས་
ཞུའ་ཐྫོབ་ལམ་ཚུ་ འབྲུག་ག་ཞ་གཡིྫོག་བཅིའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་ཁྲིམས་དྫོན་ཚོན་ཨེང་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་དང་འཁྲིལ་ཏ་འཐྫོབ་ན་ཨེནམ་མ་ཚོད་ ད་
ལས་ཕེར་ཡིང་ མ་ཚོའི་རང་ལུ་བ་བ་ལམ་འགྫོ་ཚུ་ གྫོང་ལས་གྫོང་འཕེལ་འྫོང་བའ་ ལགས་སྫོན་དང་བཅིས་པའ་ཡིག་ཚོང་བཀའ་རྒྱ། 
གནམ་ལྫོ་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་ཚོས་་་་་་་་་་ལུ། 

 
                                                           ༼་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༽ 

                 ་་་་་་་་་་་་་་་ 
༡ འབྲིལ་ཡིྫོད་འགྫོ་འཛིན་ཚུ་ལུ་ གྫོ་གནས་མཐྫོ་དམའ་རམ་པ་འཁྲིལ་བའ་ གྫོ་རམ་བཟྫོ་ས་གཏང་དགྫོ། 
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ཅི སྐབས་གཡིྫོག་བཀའ་རྒྱ། 
 
  གྫོ་དྫོན། 

མ་ངྫོམ་ཅིག་ ལྫོ་དང་ཟླ་ངྫོ་དག་པ་ཅིག་ག་རང་ལུ་ ཡིག་ཚོང་གཞན་ཅིག་ནང་ ལཱ་འབད་བར་གཏང་ན་ག་བཀའ་རྒྱ་འད་
ཨེན།  

 
མཚོན་ཉད། 

༡ བཀའ་རྒྱའ་ཡིག་ཨེང་དང་ སྤྱི་ཚོས། 
༢ འབྲིལ་གཏུགས་ཀྱི་རྒྱབ་ཁུངས། 
༣ བཀའ་རྒྱའ་གནད་དྫོན། 
༤ རང་ལུགས་གནམ་ལྫོ་ཟླ་ཚོས། 
༥ གནང་བ་བཀྫོད་མའི་གྫོ་གནས་དང་མཚོན་རྟགས། 
༦ འབྲིལ་ཡིྫོད་ཚུ་ལུ་ འདྲ་བཤུས།  
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དཔ་བཀྫོད་ ༡ པ། ཞ་གཡིྫོགཔ་ཅིག་ལས་ཁུངས་ཅིག་ནང་ གནས་སྐབས་ཀྱི་དྫོན་ལུ་ ལཱ་འབད་བར་བཏང་བའ་སྐབས་གཡིྫོག་བཀའ་རྒྱ། 
 
ཡིག་ཨེང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་                སྤྱི་ཚོས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལུ། 

སྐབས་གཡིྫོག་བཀའ་རྒྱ། 
རྒྱལ་གཞུང་ཞ་གཡིྫོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཡིག་ཨེང་ ཞ་ལྷན་/ཁྲིམས་དྫོན་-༡༠/༢༠༡༠/༣༣༤༥ སྤྱི་ཚོས་

༠༡/༠༣/༢༠༡༠ ཅིན་མ་དང་འཁྲིལ་ཏ་ འྫོག་ལུ་བཀྫོད་ད་ཡིྫོད་མ་ མ་ངྫོམ་འད་ སྤྱི་ཚོས་ ༢༢/༠༣/༢༠༡༠ ལས་ 
རྒྱལ་གཞུང་ཤེས་རག་ཚོགས་སྡེ་ཡིག་ཚོང་ནང་ དུས་ཡུན་ལྫོ་ངྫོ་གཉས་ཀྱི་དྫོན་ལུ་ སྐབས་གཡིྫོག་ག་དྫོན་ལུ་བཏང་ཡིྫོདཔ་ཨེན། 

 
མང་གསལ།   : ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 
ཞ་གཡིྫོག་ངྫོ་རྟགས་ཨེང་།  : ༢༠༠༡༠༡༠༠༠ 
གྫོ་གནས་ཀྱི་དབ་བ།   : ར་གཞུང་འགྫོ་དཔྫོན། 
གྫོ་གནས་གནས་རམ།  : ཁྱད་འཛིན་ ༣ པ། 
ནང་གསས་སྡེ་ཚོན།   : ཀ། 
ད་ལྟྫོའ་ལས་བད་ས་གནས།  : ཤེས་རག་ལྷན་ཁག། 
སྐབས་གཡིྫོག་ག་ལཱ་འབད་ས།   : རྒྱལ་གཞུང་ཤེས་རག་ཚོགས་སྡེ་ 
སྐབས་གཡིྫོག་ག་དུས་ཡུན།  : སྤྱི་ཚོས་ ༣༠/༠༣/༢༠༡༠ ཚུན། 
སྐབས་གཡིྫོག་ག་ལཱ་འགན།  : ར་གཞུང་ཞབ་འཚོལ་འགྫོ་དཔྫོན་གྫོངམ། 
 

མ་ངྫོམ་འད་ སྐབས་གཡིྫོག་ག་ཐྫོག་ལུ་ ལཱ་འབད་དགྫོ་པའ་དུས་ཡུན་ལྫོ་ངྫོ་ ༢ ཀྱི་རང་ལུ་ དངུལ་ཕེྫོགས་དང་ཟད་
འཐུས་ཚུ་ རྒྱལ་གཞུང་ཤེས་རག་ཚོགས་སྡེ་ལས་འཐྫོབ་ན་དང་ ད་ག་རྒྱབ་ལས་ལྫོག་ས་ར་ ཤེས་རག་ལྷན་ཁག་ནང་སྙེན་ཞུ་འབད་
དགྫོ་པའ་ཡིག་ཚོང་བཀའ་རྒྱ། གནམ་ལྫོ་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་ཚོས་་་་་་་་་་ལུ། 

 
                                                    འཇིགས་མད། 

     མ་སྫོབས་གཙོ་འཛིན་འགྫོ་དཔྫོན། 
༡) འབྲིལ་ཡིྫོད་འགྫོ་འཛིན་ཚུ་ལུ་ གྫོ་གནས་མཐྫོ་དམའ་རམ་པ་འཁྲིལ་བའ་ གྫོ་རམ་བཟྫོ་ས་གཏང་དགྫོ། 
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དཔ་བཀྫོད་ ༢ པ། ཞ་གཡིྫོགཔ་ཅིག་ལས་ཁུངས་ཅིག་ནང་ གནས་སྐབས་ཀྱི་དྫོན་ལུ་ ལཱ་འབད་བར་བཏང་བའ་སྐབས་གཡིྫོག་བཀའ་རྒྱའ་བཀྫོད་ཤེྫོག 
 
ཡིག་ཨེང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་                 སྤྱི་ཚོས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལུ། 

སྐབས་གཡིྫོག་བཀའ་རྒྱ། 
རྒྱལ་གཞུང་ཞ་གཡིྫོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཡིག་ཨེང་ ཞ་ལྷན་/ཁྲིམས་དྫོན་་་་་་་་་/་་་་་་་་་་་་་/་་་་་་་་་་་་་་ སྤྱི་ཚོས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་

་་་་་་ཅིན་མ་དང་འཁྲིལ་ཏ་ འྫོག་ལུ་བཀྫོད་ད་ཡིྫོད་མ་ མ་ངྫོམ་འད་ སྤྱི་ཚོས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལས་ རྒྱལ་གཞུང་ཤེས་རག་ཚོགས་
སྡེ་ཡིག་ཚོང་ནང་ དུས་ཡུན་ལྫོ་ངྫོ་གཉས་ཀྱི་དྫོན་ལུ་ སྐབས་གཡིྫོག་ག་དྫོན་ལུ་བཏང་ཡིྫོདཔ་ཨེན། 

 
མང་གསལ།    :  
ཞ་གཡིྫོག་ངྫོ་རྟགས་ཨེང་།   :  
གྫོ་གནས་ཀྱི་དབ་བ།    :  
གྫོ་གནས་གནས་རམ།   :  
ནང་གསས་སྡེ་ཚོན།    :  
ད་ལྟྫོའ་ལས་བད་ས་གནས།   :  
སྐབས་གཡིྫོག་ག་ལཱ་འབད་ས།    :  
སྐབས་གཡིྫོག་ག་དུས་ཡུན།   :  
སྐབས་གཡིྫོག་ག་ལཱ་འགན།   :  
 

མ་ངྫོམ་འད་ སྐབས་གཡིྫོག་ག་ཐྫོག་ལུ་ ལཱ་འབད་དགྫོ་པའ་དུས་ཡུན་ལྫོ་ངྫོ་ ༢ ཀྱི་རང་ལུ་ དངུལ་ཕེྫོགས་དང་ཟད་
འཐུས་ཚུ་ རྒྱལ་གཞུང་ཤེས་རག་ཚོགས་སྡེ་ལས་འཐྫོབ་ན་དང་ ད་ག་རྒྱབ་ལས་ལྫོག་ས་རང་ ཤེས་རག་ལྷན་ཁག་ནང་སྙེན་ཞུ་
འབད་དགྫོ་པའ་ཡིག་ཚོང་བཀའ་རྒྱ། གནམ་ལྫོ་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་ཚོས་་་་་་་་་་ལུ། 

 
                                                 (་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་) 

         ་་་་་་་་་་         
༡) འབྲིལ་ཡིྫོད་འགྫོ་འཛིན་ཚུ་ལུ་ གྫོ་གནས་མཐྫོ་དམའ་རམ་པ་འཁྲིལ་བའ་ གྫོ་རམ་བཟྫོ་ས་གཏང་དགྫོ། 
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ཆེ ལས་ཚོབ་བཀའ་རྒྱ། 
གྫོ་དྫོན། 
གཙོ་ཅིན་དང་དབང་ཆེ་ཆེ་བའ་མ་ངྫོ་ཅིག་ ཡིག་ཚོང་ལས་དུས་ཡུན་རང་སུ་ཅིག་ས་ ཕྱ་ཁར་འགྱིྫོ་དགྫོ་པའ་སྐབས་ མ་ངྫོ་
ཅིག་ལུ་ངྫོ་ཚོབ་ས་ འགན་དབང་སྫོད་མ་ལུ་སབཔ་ཨེན། 
 
མཚོན་ཉད། 

༡ བཀའ་རྒྱའ་ཡིག་ཨེང་དང་ སྤྱི་ཚོས། 
༢ འབྲིལ་གཏུགས་ཀྱི་རྒྱབ་ཁུངས། 
༣ བཀའ་རྒྱའ་གནད་དྫོན། 
༤ རང་ལུགས་གནམ་ལྫོ་ཟླ་ཚོས། 
༥ གནང་བ་བཀྫོད་མའི་གྫོ་གནས་དང་མཚོན་རྟགས། 
༦ འབྲིལ་ཡིྫོད་ཚུ་ལུ་ འདྲ་བཤུས།  

 
དྲན་གསྫོ། 
ལས་ཚོབ་བཏྫོན་ན་འད་ ཡིག་ཚོང་ག་འགྫོ་འཛིན་ཡིན་ཆེད་འབད་མ་ཚུ་ རྒྱལ་གཞུང་ཞ་གཡིྫོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གནང་བ་དང་འཁྲིལ་
ཏ་ བསྐྫོ་བཞག་གནང་དགྫོ། 
  
  
 
 
 
 
 
 



 229 

དཔ་བཀྫོད་ ༡ པ།   འགྫོ་དཔྫོན་ཅིག་ཡིག་ཚོང་ལྟ་བ་ནང་མ་བཞུགསཔ་ད་ གནས་སྐབས་ཅིག་ག་དྫོན་ལུ་ འགན་ཁག་གཞན་ 
    ཅིག་ལུ་སྫོད་པའ་ ལས་ཚོབ་བཀའ་རྒྱ། 
 
ཡིག་ཨེང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་                  སྤྱི་ཚོས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལུ། 
 

ལས་ཚོབ་བཀའ་རྒྱ། 
གཤེམ་གསལ་ས་ཡིག་ཅིན་མ་ང་ར་  སྤྱི་ཚོས་ ༢༢/༠༢/༢༠༡༠ ལས་ ༢༨/༠༢/༢༠༡༠ ཚུན་ ཉན་

གངས་ ༧ གྱི་རང་ རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ གཞུང་དྫོན་ལྟ་སྐྫོར་ལུ་འགྱིྫོ་ན་ཨེནམ་ལས་ དུས་ཡུན་ད་ག་རང་ལུ་ ང་ག་ལས་ཚོབ་ས་ 
མ་སྫོབས་ལས་ཁུངས་ཀྱི་མདྫོ་ཆེན་ བཀྲིས་གཡིང་ཆེགས་བཏྫོན་ཏ་བཞག་ཡིྫོད། ད་འབདཝ་ལས་ ཡིག་ཚོང་འད་ནང་ ཉན་བསར་
འབད་དགྫོ་པའ་ལཱ་ཚུ་ ཁྫོ་གས་འབད་ན་ཨེནམ་ལས་ འབྲིལ་ཡིྫོད་ག་ར་འབད་རུང་ ཁྫོ་དང་གཅིག་ཁར་འབྲིལ་བ་མཛིད་གནང་ཟར་
ཞུ་ན་ཨེན། གནམ་ལྫོ་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་ཚོས་་་་་་་་་་ལུ། 

 
 
                                                        (ཆེྫོས་བཟང་།) 

       དྲུང་ཆེན། 
 
༡ འབྲིལ་ཡིྫོད་འགྫོ་འཛིན་ཚུ་ལུ་ གྫོ་གནས་མཐྫོ་དམའ་རམ་པ་འཁྲིལ་བའ་ གྫོ་རམ་བཟྫོ་ས་གཏང་དགྫོ། 
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དཔ་བཀྫོད་ ༢ པ།   འགྫོ་དཔྫོན་ཅིག་ཡིག་ཚོང་ལྟ་བ་ནང་མ་བཞུགསཔ་ད་ གནས་སྐབས་ཅིག་ག་དྫོན་ལུ་ འགན་ཁག་ 
     གཞན་ཅིག་ལུ་སྫོད་པའ་ ལས་ཚོབ་བཀའ་རྒྱའ་བཀྫོད་ཤེྫོག 
 
ཡིག་ཨེང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་                  སྤྱི་ཚོས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལུ། 
 

ལས་ཚོབ་བཀའ་རྒྱ། 
གཤེམ་གསལ་ས་ཡིག་ཅིན་མ་ང་ར་  སྤྱི་ཚོས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཚུན་ ཉན་གངས་་་་་་་་་་་་་་ རང་ 

་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་གཞུང་དྫོན་ལྟ་སྐྫོར་ལུ་འགྱིྫོ་ན་ཨེནམ་ལས་ དུས་ཡུན་ད་ག་རང་ལུ་ ང་ག་ལས་ཚོབ་ས་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ བཏྫོན་ཏ་བཞག་ཡིྫོད། ད་འབདཝ་ལས་ ཡིག་ཚོང་འད་ནང་ ཉན་བསར་འབད་དགྫོ་པའ་ལཱ་ཚུ་  ཁྫོ་
གས་འབད་ན་ཨེནམ་ལས་ འབྲིལ་ཡིྫོད་ག་ར་འབད་རུང་ ཁྫོ་དང་གཅིག་ཁར་འབྲིལ་བ་མཛིད་གནང་ཟར་ཞུ་ན་ཨེན། གནམ་ལྫོ་་་་་་་
ཟླ་་་་་་་་ཚོས་་་་་་་་་་ལུ། 

 
 
 
                                                   (་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་) 

   ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
 
༡ འབྲིལ་ཡིྫོད་འགྫོ་འཛིན་ཚུ་ལུ་ གྫོ་གནས་མཐྫོ་དམའ་རམ་པ་འཁྲིལ་བའ་ གྫོ་རམ་བཟྫོ་ས་གཏང་དགྫོ། 
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ཇི་ གནས་གྫོལ་བཀའ་རྒྱ། 
 

གྫོ་དྫོན། 
མ་ངྫོ་གཅིག་ ཡིག་ཚོང་ཅིག་ནང་ལས་ ལཱ་ག་འབྲིལ་བ་ཅིག་ལུ་བརྟན་ཏ་དང་ ཡིངན་ དགྫོངས་གྫོལ་ཐྫོབ་ས་འགྱིྫོ་ཆེྫོག་
པའ་གནང་བ་ སྫོད་མ་འད་ཨེན། 
 
མཚོན་ཉད། 

༡ བཀའ་རྒྱའ་ཡིག་ཨེང་དང་ སྤྱི་ཚོས། 
༢ འབྲིལ་གཏུགས་ཀྱི་རྒྱབ་ཁུངས། 
༣ བཀའ་རྒྱའ་གནད་དྫོན། 
༤ རང་ལུགས་གནམ་ལྫོ་ཟླ་ཚོས། 
༥ གནང་བ་བཀྫོད་མའི་གྫོ་གནས་དང་མཚོན་རྟགས། 
༦ འབྲིལ་ཡིྫོད་ཚུ་ལུ་ འདྲ་བཤུས།  
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དཔ་བཀྫོད་ ༡ པ།   ཞ་གཡིྫོགཔ་ཅིག་ ཡིག་ཚོང་གཞན་གྱི་ལཱ་ག་དྫོན་ལུ་གཏངམ་ད་ག་ གནས་གྫོལ་བཀའ་རྒྱ།  
 
ཡིག་ཨེང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་                   སྤྱི་ཚོས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལུ། 
 

གནས་གྫོལ་བཀའ་རྒྱ། 
རྫོང་ཁ་གྫོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཡིག་ཨེང་ རྫོང་གྫོང་/བདག་སྫོང་/༠༡/༢༠༡༠/༣༣༢༣ སྤྱི་ཚོས་ 

༡༥/༠༡/༢༠༡༠ ཅིན་མའ་ནང་ སྤྱི་ཚོས་ ༢༡/༠༡/༢༠༡༠ ལས་ ༡༥/༠༢/༢༠༡༠ ཚུན་ ས་གནས་དག་ལགས་
ཕུག་ལུ་ རྫོང་ཁའ་གྫོས་བསྡུར་ཞལ་འཛིམས་ འགྫོ་འདྲན་འཐབ་ན་ཨེན་མ་འད་ནང་ རྒྱལ་ཡིྫོངས་ཚོགས་འདུ་ཆེན་མྫོའ་ཡིག་ཚོང་
ལས་ ལས་རམ་འགྫོ་དཔྫོན་དབང་ཕྱུག་འད་ འཐུས་མ་འབད་བར་འྫོང་དགྫོཔ་ས་ཨེན་མས། ད་འབདཝ་ལས་ དབང་ཕྱུག་ཁྱྫོད་ར་ 
སྤྱི་ཚོས་ ༢༠/༠༡/༢༠༡༠ ཕྱ་རུ་ ཆུ་ཚོད་ ༠༣ ལུ་ གྫོང་ག་ས་གནས་ཁར་འབྲིལ་ཡིྫོད་འགྫོ་དཔྫོན་ལུ་ སྙེན་ཞུ་འབད་བར་
ལྷྫོདཔ་ས་འགྱིྫོ་དགྫོ་པའ་གནང་བ་སྫོདཔ་ཨེན། ད་ག་དྫོན་ལུ་ ལམ་ག་དང་འགྲུལ་ཕེྫོགས་ཟད་འཐུས་ཚུ་ཡིང་ གཞུང་སྫོལ་ཐྫོབ་
ལམ་དང་འཁྲིལ་ཏ་ རྫོང་ཁ་གྫོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས་ཡིག་ཚོང་ལས་ གནང་ན་ཨེནམ་ལས་ ཁྱྫོད་རའ་ཁ་ཐུག་ལས་ ཞལ་འཛིམས་
ད་ནང་ ལགས་ཤེྫོམ་ས་བཅིའ་མར་གཏྫོགས་དགྫོ་པའ་ གནས་གྫོལ་བཀའ་རྒྱ། གནམ་ལྫོ་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་ཚོས་་་་་་་་་་ལུ། 

 
 
 

    (ཆེྫོས༌གགས་རྒྱ་མཚོ།) 
    མ་སྫོབས་འགྫོ་དཔྫོན། 

༡ འབྲིལ་ཡིྫོད་འགྫོ་འཛིན་ཚུ་ལུ་ གྫོ་གནས་མཐྫོ་དམའ་རམ་པ་འཁྲིལ་བའ་ གྫོ་རམ་བཟྫོ་ས་གཏང་དགྫོ། 
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དཔ་བཀྫོད་ ༢ པ།   ཞ་གཡིྫོགཔ་ཅིག་ ཡིག་ཚོང་གཞན་གྱི་ལཱ་དྫོན་ལུ་གཏངམ་ད་ག་ གནས་གྫོལ་བཀའ་རྒྱའ་བཀྫོད་ཤེྫོག།  
 
ཡིག་ཨེང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་                  སྤྱི་ཚོས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལུ། 
 

གནས་གྫོལ་བཀའ་རྒྱ། 
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཡིག་ཨེང་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་/བདག་སྫོང་/་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་སྤྱི་ཚོས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ཅིན་མའ་

ནང་ སྤྱི་ཚོས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལས་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཚུན་ ས་གནས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལུ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
ཞལ་འཛིམས་ འགྫོ་འདྲན་འཐབ་ན་ཨེན་མ་འད་ནང་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཡིག་ཚོང་ལས་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་འད་ འཐུས་མ་
འབད་བར་འྫོང་དགྫོཔ་ས་ཨེན་མས། ད་འབདཝ་ལས་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཁྱྫོད་ར་ སྤྱི་ཚོས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ག་ཕྱ་རུ་ ཆུ་ཚོད་ ་་་་་་་་་་ ལུ་ 
གྫོང་ག་ས་གནས་ཁར་འབྲིལ་ཡིྫོད་འགྫོ་དཔྫོན་ལུ་ སྙེན་ཞུ་འབད་བར་ལྷྫོདཔ་ས་ འགྱིྫོ་དགྫོ་པའ་གནང་བ་སྫོདཔ་ཨེན། ད་ག་དྫོན་
ལུ་ ལམ་ག་དང་འགྲུལ་ཕེྫོགས་ཟད་འཐུས་ཚུ་ཡིང་ གཞུང་སྫོལ་ཐྫོབ་ལམ་དང་འཁྲིལ་ཏ་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཡིག་ཚོང་ལས་གནང་
ན་ཨེནམ་ལས་ ཁྱྫོད་རའ་ཁ་ཐུག་ལས་ ཞལ་འཛིམས་ད་ནང་ ལགས་ཤེྫོམ་ས་བཅིའ་མར་གཏྫོགས་དགྫོ་པའ་གནས་གྫོལ་བཀའ་
རྒྱ། གནམ་ལྫོ་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་ཚོས་་་་་་་་་་ལུ། 

 
 
                                                        (་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་) 

     ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
༡ འབྲིལ་ཡིྫོད་འགྫོ་འཛིན་ཚུ་ལུ་ གྫོ་གནས་མཐྫོ་དམའ་རམ་པ་འཁྲིལ་བའ་ གྫོ་རམ་བཟྫོ་ས་གཏང་དགྫོ། 
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དཔ་བཀྫོད་ ༣ པ།   དགྫོངསམ་ཞུ་ས་འགྱིྫོ་མ་ག་ གནས་གྫོལ་བཀའ་རྒྱ། 
 
ཡིག་ཨེང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་                སྤྱི་ཚོས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལུ། 

གནས་གྫོལ་བཀའ་རྒྱ། 
 ནང་སད་ལྷན་ཁག་ག་ མ་སྫོབས་ཚོགས་ཆུང་ཞལ་འཛིམས་ཐངས་ ༠༥ པ་ སྤྱི་ཚོས་ ༣༠/༠༤/༢༠༠༩ ལུ་
གནང་བའ་གྫོས་ཆེྫོད་ཨེང་ ༠༨ པ་ནང་གསལ་ལྟར་དུ་ འྫོག་ལུ་འཁྫོད་མའི་མ་ངྫོམ་འད་སྒྲིག་ལྫོ་ཚོང་ས་ དགྫོངས་གྫོལ་གནང་གྲུབ་
པའ་ཡིག་ཨེང་ ནང་ལྷན་/དགྫོངས་གྫོལ་-༤/༢༠༡༠/༠༨༨༩  སྤྱི་ཚོས་ ༥/༠༥/༢༠༠༩ ཅིན་མ་དང་འཁྲིལ་ཏ་ 
གཤེམ་གསལ་ལྟར་དུ་ ཡིག་ཚོང་ནང་ལས་གནས་གྫོལ་གཏངམ་ཨེན། 
༡ ངྫོ་མང་།    : ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 
༡) ཞ་གཡིྫོག་ངྫོ་རྟགས་ཨེང་།      :   ༡༦༦༧༩   
༣ མ་ཁུངས་ངྫོ་སྫོད་ཨེང་།  : ༡༠༠༦༥༧༠༡ 
༢) གྫོ་གནས།        :   བདག་སྫོང་ལས་རྫོགས།    
༣) གྫོ་གནས་གནས་རམ།  : རྒྱབ་སྫོར་ ༡ པ། 
༤) ནང་གསས་སྡེ་ཚོན།   : ཀ  
༥) གནས་གྫོལ་འགྱིྫོ་དགྫོ་པའ་སྤྱི་ཚོས། : ༠༡/༠༦/༢༠༠༩ 
 

མ་ངྫོམ་བཀྲིས་ཀྱིས་ ད་ཚུན་ལྫོ་ངྫོ་མང་རབས་ཅིག་ ཡིག་ཚོང་འད་ནང་ ཁྫོ་རའ་ལཱ་འགན་ལུ་འཐུས་ཤེྫོར་མད་པའ་ 
ཕྱག་ཕྱད་ཞུ་ཡིྫོད་མ་འད་ལུ་ དགའ་ཚོར་གྱི་ངྫོས་ལན་དང་གཅིག་ཁར་ ད་ལས་ཕེར་ཡིང་ ཁྱྫོད་རའ་མ་ཚོ་དགའ་སད་ཀྱི་ངང་ལུ་སྫོང་
ཚུགས་པའ་ ལགས་སྫོན་དང་བཅིས་པའ་གནས་གྫོལ་ཡིག་ཚོང་བཀའ་རྒྱ། གནམ་ལྫོ་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་ཚོས་་་་་་་་་་ལུ། 

 
 

༼ཟླ་བ་གཞྫོན་ནུ།༽ 
              དྲུང་ཆེན། 
༡ འབྲིལ་ཡིྫོད་འགྫོ་འཛིན་ཚུ་ལུ་ གྫོ་གནས་མཐྫོ་དམའ་རམ་པ་འཁྲིལ་བའ་ གྫོ་རམ་བཟྫོ་ས་གཏང་དགྫོ། 
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དཔ་བཀྫོད་ ༤ པ།   དགྫོངསམ་ཞུ་ས་འགྱིྫོ་མ་ག་ གནས་གྫོལ་བཀའ་རྒྱའ་བཀྫོད་ཤེྫོག། 
 
ཡིག་ཨེང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་                  སྤྱི་ཚོས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལུ། 

གནས་གྫོལ་བཀའ་རྒྱ། 
 ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ མ་སྫོབས་ཚོགས་ཆུང་ཞལ་འཛིམས་ཐངས་ ་་་་་་་་་་་་་་ པ་ སྤྱི་ཚོས་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ལུ་གནང་བའ་
གྫོས་ཆེྫོད་ཨེང་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་ པ་ནང་གསལ་ལྟར་དུ་ འྫོག་ལུ་འཁྫོད་མའི་མ་ངྫོམ་འད་སྒྲིག་ལྫོ་ཚོང་ས་ དགྫོངས་གྫོལ་གནང་གྲུབ་པའ་
ཡིག་ཨེང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ སྤྱི་ཚོས་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ཅིན་མ་དང་འཁྲིལ་ཏ་ གཤེམ་གསལ་ལྟར་དུ་ ཡིག་ཚོང་ནང་ལས་
གནས་གྫོལ་གཏངམ་ཨེན། 
༡ ངྫོ་མང་།    :  
༡) ཞ་གཡིྫོག་ངྫོ་རྟགས་ཨེང་།      :      
༣ མ་ཁུངས་ངྫོ་སྫོད་ཨེང་།  :  
༢) གྫོ་གནས།        :       
༣) གྫོ་གནས་གནས་རམ།  :  
༤) ནང་གསས་སྡེ་ཚོན།   :   
༥) གནས་གྫོལ་འགྱིྫོ་དགྫོ་པའ་སྤྱི་ཚོས། :  
 

མ་ངྫོམ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ འད་གས་ ད་ཚུན་ལྫོ་ངྫོ་མང་རབས་ཅིག་ ཡིག་ཚོང་འད་ནང་ ཁྫོ་རའ་ལཱ་འགན་ལུ་འཐུས་ཤེྫོར་
མད་པའ་ ཕྱག་ཕྱད་ཞུ་ཡིྫོད་མ་འད་ལུ་ དགའ་ཚོར་གྱི་ངྫོས་ལན་དང་གཅིག་ཁར་ ད་ལས་ཕེར་ཡིང་ ཁྱྫོད་རའ་མ་ཚོ་དགའ་སད་ཀྱི་
ངང་ལུ་སྫོང་ཚུགས་པའ་ ལགས་སྫོན་དང་བཅིས་པའ་གནས་གྫོལ་ཡིག་ཚོང་བཀའ་རྒྱ། གནམ་ལྫོ་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་ཚོས་་་་་་་་་་ལུ། 

 
 

   ༼་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༽ 
                ་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
༡ འབྲིལ་ཡིྫོད་འགྫོ་འཛིན་ཚུ་ལུ་ གྫོ་གནས་མཐྫོ་དམའ་རམ་པ་འཁྲིལ་བའ་ གྫོ་རམ་བཟྫོ་ས་གཏང་དགྫོ། 



 236 

དཔ་བཀྫོད་ ༥ པ།   གནས་སྫོར་བཀའ་རྒྱ་ཐྫོབ་མ་ཅིག་ག་དྫོན་ལུ་ བཏྫོན་དགྫོ་པའ་གནས་གྫོལ་བཀའ་རྒྱ། 
 
ཡིག་ཨེང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་               སྤྱི་ཚོས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལུ། 
     གནས་གྫོལ་བཀའ་རྒྱ། 

ཤེས་རག་ལྷན་ཁག་ག་ གནས་སྫོར་བཀའ་རྒྱ་ཨེང་ ཤེར་ལྷན་/མ་སྫོབས་-༣/༢༠༡༠/༩༠༡༡ སྤྱི་ཚོས་ 
༢༥/༠༡/ ༢༠༡༠ ཅིན་མའ་ དགྫོངས་དྫོན་དང་འཁྲིལ་ འྫོག་ལུ་འཁྫོད་མ་ག་མ་ངྫོམ་འད་ གཤེམ་གསལ་ལྟར་དུ་ གནས་
གྫོལ་གཏངམ་ཨེན།  
 
མང་གསལ།   : ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 
ཞ་གཡིྫོག་ངྫོ་རྟགས་ཨེང་།  : ༢༠༡༠༣༣༤ 
ད་ལྟྫོའ་གྫོ་གནས།   : སྫོབ་དཔྫོན ༣ པ། 
ད་ལྟྫོ་ལཱ་འབད་ས།    : ཤེར་པ་འབྲིང་རམ་སྫོབ་གྲྭ་བར་མ་སྤ་རྫོ། 
གནས་སྫོར་གཏང་ས།  : སྤུ་ན་ཁ་མཐྫོ་རམ་སྫོབ་གྲྭ།  
གནས་གྫོལ་ཚོས་གངས།  : ༠༡/༠༢/༢༠༡༠ 
 

མ་ངྫོམ་བསྫོད་ནམས་ཀྱིས་ ད་ཚུན་ལྫོ་ངྫོ་མང་རབས་ཅིག་ སྫོབ་གྲྭ་འད་ནང་ ཀུན་དང་མཐུན་ལམ་གང་ཟབ་ཀྱི་ཐྫོག་ལས་  
ཁྫོ་རའ་ལཱ་འགན་ལུ་འཐུས་ཤེྫོར་མད་པའ་ ཕྱག་ཕྱད་ཞུ་ཡིྫོད་མ་འད་ལུ་དགའ་ཚོར་ཡིྫོད། ད་ལས་ཕེར་ཡིང་ གནས་སྫོར་འགྱིྫོ་སའ་
ས་ཁྫོངས་ནང་ལུ་ ད་བཟུམ་ས་ར་ཕྱག་ཕྱད་ཞུ་ཚུགས་པའ་ ར་སྫོན་དང་བཅིས་པའ་གནས་གྫོལ་ཡིག་ཚོང་བཀའ་རྒྱ། གནམ་ལྫོ་་་་་་་
་་ཟླ་་་་་་་་ཚོས་་་་་་་་་་ལུ། 

 
 
           ༼དངྫོས་གྲུབ་ཚོ་རང་།༽ 

          དབུ་འཛིན། 
༼ཡི་གུའ་འདྲ་ འབྲིལ་ཡིྫོད་ཚུ་ལུ་གྫོ་གནས་མཐྫོ་དམའ་ གྫོ་རམ་བཞན་དུ་བཟྫོ་ས་གཏང་དགྫོཔ་ཨེན༽ 
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དཔ་བཀྫོད་ ༦ པ།   གནས་སྫོར་བཀའ་རྒྱ་ཐྫོབ་མ་ཅིག་ག་དྫོན་ལུ་ བཏྫོན་དགྫོ་པའ་གནས་གྫོལ་བཀའ་རྒྱའ་བཀྫོད་ཤེྫོག། 
 
ཡིག་ཨེང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་                   སྤྱི་ཚོས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལུ། 
 
     གནས་གྫོལ་བཀའ་རྒྱ། 

་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་གནས་སྫོར་བཀའ་རྒྱ་ཨེང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་/མ་སྫོབས་/་་་་་་་་་་་་་་་/་་་་་་་་་་་་་་་་་་སྤྱི་ཚོས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་
ཅིན་མའ་ དགྫོངས་དྫོན་དང་འཁྲིལ་ འྫོག་ལུ་འཁྫོད་མ་ག་ མ་ངྫོམ་འད་ གཤེམ་གསལ་ལྟར་དུ་ གནས་གྫོལ་གཏངམ་ཨེན།  
 
མང་གསལ།   :  
ཞ་གཡིྫོག་ངྫོ་རྟགས་ཨེང་།  :  
ད་ལྟྫོའ་གྫོ་གནས།   :  
ད་ལྟྫོ་ལཱ་འབད་ས།    :  
གནས་སྫོར་གཏང་ས།  :   
གནས་གྫོལ་ཚོས་གངས།  :  
 

མ་ངྫོམ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་འད་གས་ ད་ཚུན་ལྫོ་ངྫོ་མང་རབས་ཅིག་ སྫོབ་གྲྭ་འད་ནང་ ཀུན་དང་མཐུན་ལམ་གང་ཟབ་ཀྱི་
ཐྫོག་ལས་ ཁྫོ་རའ་ལཱ་འགན་ལུ་འཐུས་ཤེྫོར་མད་པའ་ ཕྱག་ཕྱད་ཞུ་ཡིྫོད་མ་འད་ལུ་དགའ་ཚོར་ཡིྫོད། ད་ལས་ཕེར་ཡིང་ གནས་
སྫོར་འགྱིྫོ་སའ་ས་ཁྫོངས་ནང་ལུ་ ད་བཟུམ་ས་ར་ཕྱག་ཕྱད་ཞུ་ཚུགས་པའ་ ར་སྫོན་དང་བཅིས་པའ་གནས་གྫོལ་ཡིག་ཚོང་བཀའ་རྒྱ། 
གནམ་ལྫོ་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་ཚོས་་་་་་་་་་ལུ། 

 
 
           ༼་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༽ 

       ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
༼ཡི་གུའ་འདྲ་ འབྲིལ་ཡིྫོད་ཚུ་ལུ་གྫོ་གནས་མཐྫོ་དམའ་གྫོ་རམ་བཞན་དུ་བཟྫོ་ས་གཏང་དགྫོཔ་ཨེན། 
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ཉ ཉན་བརའ་ཡི་གུ། 
 

གྫོ་དྫོན། 
གཞུང་འབྲིལ་ལཱ་ནང་ སྒྲིག་ཁྲིམས་དང་འགལ་བ་ ལམ་ལུགས་ལུ་མ་གནས་པ་ འཐུས་ཤེྫོར་བྱུང་མ་ཅིག་ལུ་ ལགས་
བཅིྫོས་ཀྱི་གནད་དྫོན་ སམས་ཁར་ངས་ན་ག་བསབ་སྐུལ་དྫོན་ལུ་དང་། གལ་སད་ལགས་སྒྱུར་མད་པ་ཅིན་ གནྫོད་ཉན་
ཡིྫོད་ལུགས་ཀྱི་ གནད་དྫོན་དང་འབྲིལ་བའ་ཡིག་རགས་ལུ་སབཔ་ཨེན། 
 
མཚོན་ཉད། 

༡ བཀའ་རྒྱའ་ཡིག་ཨེང་དང་ སྤྱི་ཚོས། 
༢ འབྲིལ་གཏུགས་ཀྱི་རྒྱབ་ཁུངས། 
༣ བཀའ་རྒྱའ་གནད་དྫོན། 
༤ རང་ལུགས་གནམ་ལྫོ་ཟླ་ཚོས། 
༥ གནང་བ་བཀྫོད་མའི་གྫོ་གནས་དང་མཚོན་རྟགས། 
༦ འབྲིལ་ཡིྫོད་ཚུ་ལུ་ འདྲ་བཤུས།  

 
དྲན་གསྫོ།  
ཉན་བརའ་ཡི་གུ་འྫོག་ལུ་བཀྫོད་མ་འད་ ཐངས་དང་པ་ག་དཔ་ཨེན། ཐངས་གཉས་པ་ལུ་ཡིང་མ་གནས་པ་ཅིན་ ཉས་བ་
ཕེྫོགཔ་ལས་ ཐངས་གཉས་པའ་ཉན་བརའ་ཡི་གུ་ནང་ ཐངས་དང་པའ་ཉན་བར་ཡི་གུ་ལུ་ མ་གནས་པའ་སྐྫོར་ལས་དང་   
ཐངས་གཉས་པའ་ ཉན་བར་ཡི་གུ་འད་ལུ་ཡིང་མ་གནས་པ་ཅིན་ ཉས་བ་ཡིངས་ཆེག་མད་པར་ ཕེྫོག་ན་ཨེན་པའ་སྐྫོར་
ལས་ཁ་གསལ་བཙུགས་དགྫོ།  
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དཔ་བཀྫོད་ ༡ པ།   ཡིག་ཚོང་ག་དུས་ཚོད་ལུ་མ་གནས་མ་གཅིག་ལུ་ གནང་ན་ག་ཉན་བརའ་ཡི་གུ། 
 
ཡིག་ཨེང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་                 སྤྱི་ཚོས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལུ། 

ཉན་བརའ་ཡི་གུ། 
ནང་སད་ལྷན་ཁག་ མ་སྫོབས་ཚོགས་ཆུང་ག་ཞལ་འཛིམས་ཐངས་ ༥༡ པ་ སྤྱི་ཚོས་ ༢༠/༠༥/༢༠༠༩ ལུ་ 

ཚོགས་པའ་གྫོས་ཆེྫོད་ནང་ འྫོག་ལུ་འཁྫོད་མའི་མ་ངྫོམ་ཁྱྫོད་ཀྱིས་ ཨེ་རྟག་ར་དྲྫོ་པ་ཡིག་ཚོང་ག་དུས་ཚོད་ལུ་མ་ལྷྫོདཔ་མ་ཚོད་ ཉན་
མ་ཡིང་ འགྫོ་དཔྫོན་ལས་གནང་བ་མ་ཞུ་བར་ ཕེར་ཚུར་འགྱིྫོ་ན་མང་བའ་ཁར་ ཕྱ་རུ་ གཞན་ག་ཡིང་མ་འགྱིྫོ་བའ་ཧེ་མ་ལས་འགྱིྫོ་
མ་འད་ ཡིག་ཚོང་ག་སྒྲིག་ཁྲིམས་དང་ ལམ་ལུགས་ཚུ་དང་འགལ་བའ་ངྫོས་འཛིན་བྱུང་ཡི།  ད་ལས་བརྟན་ ཉན་བརའ་ཡི་གུ་
འད་བཏྫོན་པའ་ཚོས་གངས་ལས་འགྫོ་བཙུགས༌ཏ་ ཁྱྫོད་ཀྱིས་ ལས་གཡིྫོགཔ་གཞན་གྱི་ཤེྫོ་དང་འཁྲིལ་ཏ་ ཡིག་ཚོང་ག་དུས་ཚོད་ལུ་ 
ཀྲིག་ཀྲི་ས་གནས་དགྫོ་པའ་ ཉན་བརའ་ཡི་གུ་ཐངས་དང་པ་འད་བཏྫོནམ་ཨེན།  
༡ ངྫོ་མང་།     : ་་་་་་་་་་་་་་་ 
༢ ཞ་གཡིྫོག་ངྫོ་རྟགས་ཨེང་།       :   ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་   
༣ གྫོ་གནས།        :   བརྒྱུད་འཕྲིན་ལག་ལན་པ་།    
༤ གྫོ་གནས་གནས་རམ།  : རྒྱབ་སྫོར་ ༥ པ། 
༥ ནང་གསས་སྡེ་ཚོན།   : ཁ  
༦ སྒྲིག་ཁྲིམས་ལུ་གནས་དགྫོ་པའ་སྤྱི་ཚོས། : ༠༡/༠༦/༢༠༠༨  
 

གལ་སད་ བཀའ་རྒྱ་འད་ལུ་མ་གནས་པ་ཅིན་  ཞ་གཡིྫོག་བཅིའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞའི་ ཁྲིམས་ལུགས་དང་འཁྲིལ་
བའ་ཉས་བ་ཚུ་ཕེྫོག་ན་ཨེནམ་ལས་ ད་དང་འཁྲིལ་བའ་མནྫོ་བསམ་ ད་ལྟྫོ་སྔ་གྫོང་ལས་གཏང་ཤེསཔ་འབད་དགྫོ་པའ་ ཉན་བརའ་
བཀའ་རྒྱ། གནམ་ལྫོ་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་ཚོས་་་་་་་་་་ལུ། 

 
 
             (ཟླ་བ་གཞྫོན་ནུ།) 

             དྲུང་ཆེན། 
༡ འབྲིལ་ཡིྫོད་འགྫོ་འཛིན་ཚུ་ལུ་ གྫོ་གནས་མཐྫོ་དམའ་རམ་པ་འཁྲིལ་བའ་ གྫོ་རམ་བཟྫོ་ས་གཏང་དགྫོ། 
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དཔ་བཀྫོད་ ༢ པ།   ཡིག་ཚོང་ག་དུས་ཚོད་ལུ་མ་གནས་མ་གཅིག་ལུ་ གནང་ན་ག་ཉན་བརའ་ཡི་གུའ༌བཀྫོད༌ཤེྫོག། 
 
ཡིག་ཨེང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་                  སྤྱི་ཚོས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལུ། 

ཉན་བརའ་ཡི་གུ། 
༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌ མ་སྫོབས་ཚོགས་ཆུང་ག་ཞལ་འཛིམས་ཐངས་ ༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌ པ་ སྤྱི་ཚོས་༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌ལུ་ ཚོགས་པའ་གྫོས་

ཆེྫོད་ནང་ འྫོག་ལུ་འཁྫོད་མའི་མ་ངྫོམ་ཁྱྫོད་ཀྱིས་ ཨེ་རྟག་ར་དྲྫོ་པ་ཡིག་ཚོང་ག་དུས་ཚོད་ལུ་མ་ལྷྫོདཔ་མ་ཚོད་ ཉན་མ་ཡིང་ འགྫོ་
དཔྫོན་ལས་གནང་བ་མ་ཞུ་བར་ ཕེར་ཚུར་འགྱིྫོ་ན་མང་བའ་ཁར་ ཕྱ་རུ་ གཞན་ག་ཡིང་མ་འགྱིྫོ་བའ་ཧེ་མ་ལས་འགྱིྫོ་མ་འད་ ཡིག་
ཚོང་ག་སྒྲིག་ཁྲིམས་དང་ ལམ་ལུགས་ཚུ་དང་འགལ་བའ་ངྫོས་འཛིན་བྱུང་ཡི།  ད་ལས་བརྟན་ ཉན་བརའ་ཡི་གུ་འད་བཏྫོན་པའ་ 
ཚོས་གངས་ལས་འགྫོ་བཙུགས༌ཏ་ ཁྱྫོད་ཀྱིས་ ལས་གཡིྫོགཔ་གཞན་གྱི་ཤེྫོ་དང་འཁྲིལ་ཏ་ ཡིག་ཚོང་ག་དུས་ཚོད་ལུ་ ཀྲིག་ཀྲི་ས་
གནས་དགྫོ་པའ་ ཉན་བརའ་ཡི་གུ་ཐངས་དང་པ་འད་བཏྫོནམ་ཨེན།  
༡ ངྫོ་མང་།     :  
༢ ཞ་གཡིྫོག་ངྫོ་རྟགས་ཨེང་།       :      
༣ གྫོ་གནས།           :       
༤ གྫོ་གནས་གནས་རམ།   :  
༥ ནང་གསས་སྡེ་ཚོན།    :   
༦ སྒྲིག་ཁྲིམས་ལུ་གནས་དགྫོ་པའ་སྤྱི་ཚོས།  :   

གལ་སད་ བཀའ་རྒྱ་འད་ལུ་མ་གནས་པ་ཅིན་  ཞ་གཡིྫོག་བཅིའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞའི་ ཁྲིམས་ལུགས་དང་འཁྲིལ་
བའ་ཉས་བ་ཚུ་ཕེྫོག་ན་ཨེནམ་ལས་ ད་དང་འཁྲིལ་བའ་མནྫོ་བསམ་ ད་ལྟྫོ་སྔ་གྫོང་ལས་གཏང་ཤེསཔ་འབད་དགྫོ་པའ་ ཉན་བརའ་
བཀའ་རྒྱ། གནམ་ལྫོ་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་ཚོས་་་་་་་་་་ལུ། 

 
 
           

               (༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༌༌༌༌༌༌༌༌༌) 
           ༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
༡ འབྲིལ་ཡིྫོད་འགྫོ་འཛིན་ཚུ་ལུ་ གྫོ་གནས་མཐྫོ་དམའ་རམ་པ་འཁྲིལ་བའ་ གྫོ་རམ་བཟྫོ་ས་གཏང་དགྫོ། 
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ཏ ཉས་ཆེད་བཀའ་རྒྱ། 
 

གྫོ་དྫོན། 
མ་ངྫོམ་ཅིག་གས་ ཁྲིམས་འགལ་མན་རུང་ ཞ་གཡིྫོག་བཅིའ་ཁྲིམས་དང་ སྒྲིག་ཁྲིམས་ལས་འགལ་བའ་ ལཱ་འབད་མ་
ལུ་ བདག་སྫོང་ག་དང་ལན་དྫོན་ལུ་ ཉས་ཆེད་བཀལ་མ་ག་བཀའ་རྒྱ་ལུ་སབཔ་ཨེན།  
 མཚོན་ཉད། 

༡ བཀའ་རྒྱའ་ཡིག་ཨེང་དང་ སྤྱི་ཚོས། 
༢ འབྲིལ་གཏུགས་ཀྱི་རྒྱབ་ཁུངས། 
༣ བཀའ་རྒྱའ་གནད་དྫོན། 
༤ རང་ལུགས་གནམ་ལྫོ་ཟླ་ཚོས། 
༥ གནང་བ་བཀྫོད་མའི་གྫོ་གནས་དང་མཚོན་རྟགས། 
༦ འབྲིལ་ཡིྫོད་ཚུ་ལུ་ འདྲ་བཤུས།   
 

དྲན་གསྫོ། 
ཉས་ཆེད་བཀའ་རྒྱ་འད་ ཞ་གཡིྫོགཔ་ཅིག་གས་ཁྲིམས་འགལ་གྱི་ལཱ་མན་པར་ བདག་སྫོང་ག་བཅིའ་ཁྲིམས་ལས་འགལ་
བའ་ལཱ་འབདཝ་ད་ བདག་སྫོང་ག་དང་ལན་ལུ་ ཉས་སྤྱིྫོད་ཀྱི་ཚོབས་ཆེ་ཆུང་དང་བསྟུན་ཏ་ གཤེམ་གསལ་གྱི་ཚོག་གཞ་
ཚུ་ བཙུགས་དགྫོཔ་ཨེན། 
༡ གནས་རམ་གཅིག་ག་ གྫོ་གནས་མར་ཕེབ་འབདཝ་ཨེན། 
༢ གནས་རམ་གཅིག་ག་ གྫོ་གནས་ཡིར་སང་བཀགཔ་ཨེན། 
༣ ལྫོ་ ༡ ལས་ ༣ ཚུན་གྱི་ དངུལ་ཕེྫོགས་ཡིར་སང་བཀགཔ་ཨེན། 
༤ ངས་པར་དུ་འགྱིྫོ་དགྫོ་པའ་གནས་སྫོར་གཏངམ་ཨེན། 

 
ཟར་བའ་ཚོག་གཞ་ཚུ་ ཕེྫོག་ལམ་དང་འཁྲིལ་ཏ་ ཉས་ཆེད་བཀའ་རྒྱ་ནང་བཙུགས་དགྫོཔ་ལས་ ད་དང་འཁྲིལ་ཏ་ 
བཀའ་རྒྱ་ངྫོ་མ་དང་ སྐབས་ཐྫོབ་ག་ཨེན་མ་དང་འཁྲིལ་བའ་ གནད་དྫོན་ཁ་གསལ་བཙུགས་དགྫོ། 
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དཔ་བཀྫོད་ ༡ པ།   བདག་སྫོང་ག་ཁྲིམས་ལུགས་ལས་ འགལ་བའ་ཉས་ཆེད་བཀའ་རྒྱ། 
 
ཡིག་ཨེང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་                  སྤྱི་ཚོས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལུ། 

ཉས་ཆེད་བཀའ་རྒྱ། 
ཞབས་ཏྫོག་ལྷན་ཁག་ག་ མ་སྫོབས་ཚོགས་ཆུང་ཞལ་འཛིམས་ཐངས་ ༠༨ པ་ སྤྱི་ཚོས་ ༣༠/༠༤/༢༠༠༩ ལུ་

གནང་བའ་གྫོས་ཆེྫོད་ཨེང་ ༠༨ པ་ནང་ འྫོག་ལུ་མང་གསལ་འཁྫོད་མ་འད་གས་  ཞ་གཡིྫོག་བཅིའ་ཁྲིམས་དང་སྒྲིག་གཞ་ 
ཁྲིམས་དྫོན་ལས་འགལ་བ་ལས་བརྟན་ བདག་སྫོང་ག་དང་ལན་ལུ་ མ་ངྫོམ་འད་གས་ ལྫོ་ངྫོ་ ༢ ཀྱི་དངུལ་ཕེྫོགས་ཡིར་སང་
བཀག་དགྫོ་པའ་གྫོས་ཆེྫོད་དང་འཁྲིལ་ གཤེམ་གསལ་ལྟར་དུ་ དངུལ་ཕེྫོགས་ཡིར་སང་བཀག་ཆེ་འབདཝ་ཨེན།  

 
༡ ངྫོ་མང་།    : ་་་་་་་་་་་་་་ 
༡) ཞ་གཡིྫོག་ངྫོ་རྟགས་ཨེང་།      :   ་་་་་་་་་་་་་་  
༣ མ་ཁུངས་ངྫོ་སྫོད་ཨེང་།  : ་་་་་་་་་་་་་་་་ 
༢) གྫོ་གནས།        :   བདག་སྫོང་ལས་རྫོགསཔ།    
༣) གྫོ་གནས་གནས་རམ།  : རྒྱབ་སྫོར་ ༡༣ པ། 
༥) ཡིར་སང་བཀག་པའ་དུས་ཡུན།  : ༠༡/༠༧/༢༠༠༩ ལས་ ༣༠/༠༦/༢༠༡༡ ཚུན། 
 

མ་ངྫོམ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་འད་གས་ ད་ལས་ཕེར་ སམས་ཁར་དྲན་པ་འཐབ་ཅིག་ར་བཏྫོན་ཏ་ འབྲུག་ག་ཞ་གཡིྫོག་བཅིའ་
ཡིག་དང་ སྒྲིག་ཁྲིམས་ལས་ སྤུ་ལས་མ་འགལ་བའ་སྤྱིྫོད་ལམ་ ཚུལ་མཐུན་འབད་དགྫོ་པའ་ཡིག་ཚོང་བཀའ་རྒྱ། གནམ་ལྫོ་་་་་་་
ཟླ་་་་་་་་ཚོས་་་་་་་་་་ལུ། 

 
 
                                                        ༼ཟླ་བ་གཞྫོན་ནུ།༽ 

                དྲུང་ཆེན། 
༡ འབྲིལ་ཡིྫོད་འགྫོ་འཛིན་ཚུ་ལུ་ གྫོ་གནས་མཐྫོ་དམའ་རམ་པ་འཁྲིལ་བའ་ གྫོ་རམ་བཟྫོ་ས་གཏང་དགྫོ། 



 243 

དཔ་བཀྫོད་ ༢ པ།   བདག་སྫོང་ག་ཁྲིམས་ལུགས་ལས་འགལ་བའ་ ཉས་ཆེད་བཀའ་རྒྱའ་བཀྫོད་ཤེྫོག= 
 
ཡིག་ཨེང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་                  སྤྱི་ཚོས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལུ། 

ཉས་ཆེད་བཀའ་རྒྱ། 
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ མ་སྫོབས་ཚོགས་ཆུང་ཞལ་འཛིམས་ཐངས་་་་་་་་་་་་་་་ པ་ སྤྱི་ཚོས་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལུ་གནང་བའ་གྫོས་ཆེྫོད་

ཨེང་ ་་་་་་་ པ་ནང་ འྫོག་ལུ་འཁྫོད་མ་འད་གས་  ཞ་གཡིྫོག་བཅིའ་ཁྲིམས་དང་སྒྲིག་གཞ་ ཁྲིམས་དྫོན་ལས་འགལ་བ་ལས་བརྟན་ 
བདག་སྫོང་ག་དང་ལན་ལུ་ མ་ངྫོམ་འད་གས་ ལྫོ་ངྫོ་ ༢ ཀྱི་དངུལ་ཕེྫོགས་ཡིར་སངབཀག་དགྫོ་པའ་ གྫོས་ཆེྫོད་དང་འཁྲིལ་ 
གཤེམ་གསལ་ལྟར་དུ་ དངུལ་ཕེྫོགས་ཡིར་སང་བཀག་ཆེ་འབདཝ་ཨེན། 

  
༡ ངྫོ་མང་།    :  
༡) ཞ་གཡིྫོག་ངྫོ་རྟགས་ཨེང་།      :      
༣ མ་ཁུངས་ངྫོ་སྫོད་ཨེང་།  :  
༢) གྫོ་གནས།        :       
༣) གྫོ་གནས་གནས་རམ།  :  
༥) ཡིར་སང་བཀག་པའ་དུས་ཡུན།  :  
 

མ་ངྫོམ་་་་་་་་་་་་་་་་་འད་གས་ ད་ལས་ཕེར་ སམས་ཁར་དྲན་པ་འཐབ་ཅིག་ར་བཏྫོན་ཏ་ འབྲུག་ག་ཞ་གཡིྫོག་བཅིའ་ཡིག་
དང་ སྒྲིག་ཁྲིམས་ལས་ སྤུ་ལས་མ་འགལ་བའ་སྤྱིྫོད་ལམ་ ཚུལ་མཐུན་འབད་དགྫོ་པའ་ཡིག་ཚོང་བཀའ་རྒྱ། གནམ་ལྫོ་་་་་་་་་་ཟླ་་་
་་་་་ཚོས་་་་་་་་་་ལུ། 
 

 
                                                        ༼་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༽ 

                ་་་་་་་་་་་་་ 
༡ འབྲིལ་ཡིྫོད་འགྫོ་འཛིན་ཚུ་ལུ་ གྫོ་གནས་མཐྫོ་དམའ་རམ་པ་འཁྲིལ་བའ་ གྫོ་རམ་བཟྫོ་ས་གཏང་དགྫོ། 
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ཐ དགྫོངས་ཕེྫོག་བཀའ་རྒྱ། 
 

གྫོ་དྫོན། 
མ་ངྫོམ་ཅིག་ འགན་ཁག་ལུ་འཐུས་ཤེྫོར་དང་ ལམ་ལུགས་ལས་འགལ་བའ་ཚུལ་མན་གྱི་ལཱ་ཅིག་ལུ་ ངྫོས་ལན་ཐྫོག་ལུ་ 
གནས་སྐབས་ལཱ་གཡིྫོག་ མཚོམས་འཇིྫོག་ག་དགྫོངས་ཕེྫོག་བཀའ་རྒྱ་འད་ཨེན།  
 
མཚོན་ཉད། 

༡ བཀའ་རྒྱའ་ཡིག་ཨེང་དང་ སྤྱི་ཚོས། 
༢ འབྲིལ་གཏུགས་ཀྱི་རྒྱབ་ཁུངས། 
༣ བཀའ་རྒྱའ་གནད་དྫོན། 
༤ རང་ལུགས་གནམ་ལྫོ་ཟླ་ཚོས། 
༥ གནང་བ་བཀྫོད་མའི་གྫོ་གནས་དང་མཚོན་རྟགས། 
༦ འབྲིལ་ཡིྫོད་ཚུ་ལུ་ འདྲ་བཤུས།  
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དཔ་བཀྫོད་ ༡ པ།   ཉས་སྤྱིྫོད་ཅིག་ལས་བརྟན་ ལཱ་གཡིྫོག་མཚོམས་འཇིྫོག་ག་དགྫོངས་ཕེྫོག་བཀའ་རྒྱ། 
 
ཡིག་ཨེང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་                  སྤྱི་ཚོས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལུ། 

དགྫོངས་ཕེྫོག་བཀའ་རྒྱ། 
ངན་ལྷད་བཀག་སྡེྫོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ ཡིག་ཨེང་ ངན་ལྷད་/ ནང་ལྷན་/ ༣༩/༢༠༠༩/༣༡ སྤྱི་ཚོས་

༣༠/༠༤/ ༢༠༠༩ ཅིན་མའ་ནང་དྫོན་དང་འཁྲིལ་ཏ་  བསན་རྒྱས་ལྷན་ཁག་ག་ མ་སྫོབས་ཚོགས་ཆུང་ཞལ་འཛིམས་ཐངས་
༠༥ པ་ སྤྱི་ཚོས་༣༠/༠༤/༢༠༠༩ ལུ་ གནང་བའ་གྫོས་ཆེྫོད་ཨེང་ ༠༨ པ་ནང་ འྫོག་ལུ་འཁྫོད་མ་འད་གས་ལཱ་ངན་ཚོབས་
ཆེན་ འབད་ཡིྫོད་པའ་ངྫོས་འཛིན་བྱུང་ཡིྫོདཔ་ལས་  མ་ངྫོམ་འད་ ཞ་གཡིྫོག་ག་བཅིའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞའི་ ཁྲིམས་ལུགས་དྫོན་
ཚོན་ཨེང་་་་་་་་་་་ག་དགྫོངས་དྫོན་དང་འཁྲིལ་ཏ་ གཤེམ་གསལ་ལྟར་དུ་ ལཱ་གཡིྫོག་མཚོམས་འཇིྫོག་ག་དགྫོངས་ཕེྫོག་གཏངམ་ཨེན། 
ལཱ་འགན་མཚོམས་འཇིྫོག་ག་དྫོན་ལུ་ ཐྫོབ་ལམ་མར་ཕེབ་ཀྱི་རམ་པ་ཚུ་ འབྲུག་ག་ཞ་གཡིྫོག་བཅིའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞའི་ ཁྲིམས་
ཀྱི་དགྫོངས་དྫོན་དང་འཁྲིལ་ན་ཨེན། 
༡ ངྫོ་མང་།     : ་་་་་་་་་་་་་་་་ 
༢ ཞ་གཡིྫོག་ངྫོ་རྟགས་ཨེང་།       :   ་་་་་་་་་་་་་་་་་  
༣ གྫོ་གནས།          :   མཁྫོ་སྒྲུབ་འགྫོ་དཔྫོན།    
༤ གྫོ་གནས་གནས་རམ།   : ཁྱད་འཛིན་ ༤ པ། 
༥ ནང་གསས་སྡེ་ཚོན།    : ཀ  
༦ ལཱ་གཡིྫོག་མཚོམས་འཇིྫོག་ག་སྤྱི་ཚོས།  : ༠༡/༠༦/༢༠༠༩  

དུས་ཡུན་ལྫོ་ངྫོ་ ༡ ག་ནང་འཁྫོད་ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའ་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་ཅིག་ལས་ ཉས་མད་ཀྱི་འཁྲུན་ཆེྫོད་ཐྫོག་
ལས་ དགྫོངས་ཕེྫོག་འགྲུབ་མ་ཚུགས་པ་ཅིན་ ལཱ་གཡིྫོག་ལས་དགྫོངས་ཞུ་གཏང་ན་ཨེན་པའ་ དགྫོངས་ཕེྫོག་ག་ཡིག་ཚོང་བཀའ་
རྒྱ། གནམ་ལྫོ་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་ཚོས་་་་་་་་་་ལུ། 

 
 
                                                     ༼ཉ་མའ་འྫོ་ཟར།༽ 

              དྲུང་ཆེན། 
༡ འབྲིལ་ཡིྫོད་འགྫོ་འཛིན་ཚུ་ལུ་ གྫོ་གནས་མཐྫོ་དམའ་རམ་པ་འཁྲིལ་བའ་ གྫོ་རམ་བཟྫོ་ས་གཏང་དགྫོ། 



 246 

དཔ་བཀྫོད་ ༢ པ།   ཉས་སྤྱིྫོད་ཅིག་ལས་བརྟན་ ལཱ་གཡིྫོག་་མཚོམས་འཇིྫོག་ག་ དགྫོངས་ཕེྫོག་བཀའ་རྒྱའ་བཀྫོད་ཤེྫོག། 
 
ཡིག་ཨེང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་                  སྤྱི་ཚོས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལུ། 

དགྫོངས་ཕེྫོག་བཀའ་རྒྱ། 
ངན་ལྷད་བཀག་སྡེྫོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ ཡིག་ཨེང་ ངན་ལྷད་/ ་་་་་་་་་་་་་་་་་/ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་སྤྱི་ཚོས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་

་ ཅིན་མའ་ནང་དྫོན་དང་འཁྲིལ་ཏ་  ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ མ་སྫོབས་ཚོགས་ཆུང་ཞལ་འཛིམས་ཐངས་་་་་་་་་་་་ པ་ སྤྱི་ཚོས་་་་་་་་་་་་་་་་་་
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལུ་གནང་བའ་གྫོས་ཆེྫོད་ཨེང་ ་་་་་་་་་་་་་་་ པ་ནང་ འྫོག་ལུ་འཁྫོད་མ་འད་གས་ལཱ་ངན་ཚོབས་ཆེན་ འབད་ཡིྫོད་པའ་ 
ངྫོས་འཛིན་བྱུང་ཡིྫོདཔ་ལས་  མ་ངྫོམ་འད་ ཞ་གཡིྫོག་ག་བཅིའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞའི་ ཁྲིམས་ལུགས་དྫོན་ཚོན་ཨེང་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
ག་དགྫོངས་དྫོན་དང་འཁྲིལ་ཏ་ གཤེམ་གསལ་ལྟར་དུ་ ལཱ་གཡིྫོག་མཚོམས་འཇིྫོག་ག་དགྫོངས་ཕེྫོག་གཏངམ་ཨེན། ལཱ་འགན་
མཚོམས་འཇིྫོག་ག་དྫོན་ལུ་ ཐྫོབ་ལམ་མར་ཕེབ་ཀྱི་རམ་པ་ཚུ་ འབྲུག་ག་ཞ་གཡིྫོག་བཅིའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞའི་ ཁྲིམས་ཀྱི་
དགྫོངས་དྫོན་དང་འཁྲིལ་ན་ཨེན། 
༡ ངྫོ་མང་།     :  
༢ ཞ་གཡིྫོག་ངྫོ་རྟགས་ཨེང་།       :      
༣ གྫོ་གནས།          :       
༤ གྫོ་གནས་གནས་རམ།   :  
༥ ནང་གསས་སྡེ་ཚོན།    :   
༦ ལཱ་གཡིྫོག་མཚོམས་འཇིྫོག་ག་སྤྱི་ཚོས།  :    
  

དུས་ཡུན་ལྫོ་ངྫོ་ ་་་་་་་་་་ ག་ནང་འཁྫོད་ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའ་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་ཅིག་ལས་ ཉས་མད་ཀྱི་འཁྲུན་ཆེྫོད་
ཐྫོག་ལས་ དགྫོངས་ཕེྫོག་འགྲུབ་མ་ཚུགས་པ་ཅིན་ ལཱ་གཡིྫོག་ལས་དགྫོངས་ཞུ་གཏང་ན་ཨེན་པའ་དགྫོངས་ཕེྫོག་ག་ཡིག་ཚོང་བཀའ་
རྒྱ། གནམ་ལྫོ་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་ཚོས་་་་་་་་་་ལུ། 

 
                                                      ༼་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༽ 

                ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
༡ འབྲིལ་ཡིྫོད་འགྫོ་འཛིན་ཚུ་ལུ་ གྫོ་གནས་མཐྫོ་དམའ་རམ་པ་འཁྲིལ་བའ་ གྫོ་རམ་བཟྫོ་ས་གཏང་དགྫོ། 
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ད ཉས་བཙུགས་བཀའ་རྒྱ། 
 

གྫོ་དྫོན། 
གཞུང་འབྲིལ་ལཱ་ནང་ ཁྲིམས་འགལ་གྱི་ལཱ་འབད་བའ་ ངྫོས་འཛིན་བྱུང་མ་ཅིག་ལུ་ ཉས་པ་ཕེྫོག་ལུགས་ཁ་གསལ་
བཀྫོད་ད་ བཏྫོན་ན་ག་བཀའ་རྒྱའ་ཡི་གུ་ཅིག་ལུ་སབཔ་ཨེན།  
 
མཚོན་ཉད། 

༡ བཀའ་རྒྱའ་ཡིག་ཨེང་དང་ སྤྱི་ཚོས། 
༢ འབྲིལ་གཏུགས་ཀྱི་རྒྱབ་ཁུངས། 
༣ བཀའ་རྒྱའ་གནད་དྫོན། 
༤ རང་ལུགས་གནམ་ལྫོ་ཟླ་ཚོས། 
༥ གནང་བ་བཀྫོད་མའི་གྫོ་གནས་དང་མཚོན་རྟགས། 
༦ འབྲིལ་ཡིྫོད་ཚུ་ལུ་འདྲ་བཤུས།  

 
དྲན་གསྫོ།  
ཉས་བཙུགས་བཀའ་རྒྱ་འད་ ཡིག་ཚོང་སྫོ་སྫོའ་ཁ་ཐུག་ལས་ ཉས་བཙུགས་འབད་ད་ རྫོད་འཛིན་ཡིྫོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚོང་
ནང་ལུ་དང་ ཡིངན་ ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་ཅིག་ནང་གཏང་ན་ཅིག་དང་།  ངན་ལྷད་བཀག་སྡེྫོམ་ལྷན་ཚོགས་དང་ རྒྱལ་
གཞུང་ཞ་གཡིྫོག་ལྷན་ཚོགས་གང་རུང་གས་ ཡིག་ཚོང་གཞན་གྱི་ལས་གཡིྫོགཔ་ཅིག་ལུ་ ཉས་བཙུགས་འབད་ད་ 
དགྫོངས་ཕེྫོག་བཏྫོན་དགྫོ་པའ་ ཉས་བཙུགས་བཀའ་རྒྱ་གནང་ན་ཅིག་དང་ བཅིས་ཡིྫོདཔ་ཨེན། ཡིག་ཚོང་སྫོ་སྫོའ་ཁ་
ཐུག་ལས་ བཀའ་རྒྱ་བཏྫོན་དགྫོ་པ་ཅིན་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡེྫོམ་ལྷན་ཚོགས་དང་ རྒྱལ་གཞུང་ཞ་གཡིྫོག་ལྷན་ཚོགས་
གང་རུང་ལས་ ལྷྫོད་པའ་བཀའ་རྒྱ་དང་ ཡིངན་ ཡིག་ཚོང་རང་ག་ མ་སྫོབས་ཚོགས་ཆུང་ཞལ་འཛིམས་ཀྱི་ གྫོས་ཆེྫོད་ 
འབྲིལ་གཏུགས་རྒྱབ་ཁུངས་བཀྫོད་དགྫོ།   
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དཔ་བཀྫོད་ ༡ པ།   ཡིག་ཚོང་ག་མ་དངུལ་ལྫོག་སྤྱིྫོད་འབད་མ་ལུ་ ཉས་བཙུགས་བཀའ་རྒྱ།  
 
ཡིག་ཨེང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་              སྤྱི་ཚོས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལུ། 
 

ཉས་བཙུགས་བཀའ་རྒྱ། 
ཕྱ་འབྲིལ་ལྷན་ཁག་ མ་སྫོབས་ཚོགས་ཆུང་ག་ཞལ་འཛིམས་ཐངས་ ༥༡ པ་ སྤྱི་ཚོས་ ༡༥/༠༥/༢༠༡༠ ལུ་ 

ཚོགས་པའ་གྫོས་ཆེྫོད་ནང་ འྫོག་ལུ་འཁྫོད་མའི་མ་ངྫོམ་ཁྱྫོད་ཀྱིས་ རས་ལྫོ་ ༢༠༠༨-༢༠༠༩ འ་ཡིག་ཚོང་ག་ གྫོག་རག་མཁྫོ་
སྒྲུབ་མ་དངུལ་ ལྫོག་སྤྱིྫོད་འབད་ཡིྫོདཔ་ལས་བརྟན་ སྤྱི་ཚོས་ ༢༣/༠༥/༢༠༡༠ ལས་ ལཱ་གཡིྫོག་མཚོམས་འཇིྫོག་ག་ 
བཀའ་རྒྱ་བཏྫོན་ཡིྫོད་མ་དང་འཁྲིལ་ ད་རས་ལས་ རྫོད་རྙེྫོག་བསལ་ན་ག་དྫོན་ལུ་ རྫོད་འཛིན་ཡིྫོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚོང་ནང སྙེན་ཞུ་
འབད་བར་གཏངམ་ཨེན།  
༡ ངྫོ་མང་།    : ་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
༢ ཞ་གཡིྫོག་ངྫོ་རྟགས་ཨེང་།      :   ་་་་་་་་་་་་་་་་་་   
༣ གྫོ་གནས།        :   མཁྫོ་སྒྲུབ་འགྫོ་དཔྫོན།    
༤ གྫོ་གནས་གནས་རམ།  : ཁྱད་འཛིན་ ༤ པ། 
༥ ནང་གསས་སྡེ་ཚོན།   : ཁ  
༦ ལས་སྡེ།     : ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
༦ སྙེན་ཞུ་འབད་དགྫོ་པའ་སྤྱི་ཚོས། : ༢༥/༠༥/༢༠༡༠ །  

ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་ཅིག་ལས་ ཉས་གྫོལ་གྱི་འཁྲུན་ཆེྫོད་མ་འཐྫོན་ཚུན་དང་ ཡིངན་   ཡིག་ཚོང་ལས་བཀའ་རྒྱ་ལྫོགས་
སུ་མ་ཐྫོན་ཚུན་ ཡིག་ཚོང་ག་ལཱ་གཡིྫོག་ནང་ བཅིའ་མར་གཏྫོགས་མ་ཆེྫོགཔ་ཨེན་པའ་ ཉས་བཙུགས་བཀའ་རྒྱ།   
གནམ་ལྫོ་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་ཚོས་་་་་་་་་་ལུ། 
 
 
               (ཟླ་བ་རྫོ་རྗེ།) 
            དྲུང་ཆེན། 
༡ འབྲིལ་ཡིྫོད་འགྫོ་འཛིན་ཚུ་ལུ་ གྫོ་གནས་མཐྫོ་དམའ་རམ་པ་འཁྲིལ་བའ་ གྫོ་རམ་བཟྫོ་ས་གཏང་དགྫོ། 
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དཔ་བཀྫོད་ ༢ པ།   ཡིག་ཚོང་ག་མ་དངུལ་ལྫོག་སྤྱིྫོད་འབད་མ་ལུ་ ཉས་བཙུགས་བཀའ་རྒྱའ་བཀྫོད་ཤེྫོག།  
 
ཡིག་ཨེང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་               སྤྱི་ཚོས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལུ། 

ཉས་བཙུགས་བཀའ་རྒྱ། 
ཕྱ་འབྲིལ་ལྷན་ཁག་ མ་སྫོབས་ཚོགས་ཆུང་ག་ཞལ་འཛིམས་ཐངས་ ་་་་་་་་་་་པ་ སྤྱི་ཚོས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལུ་ ཚོགས་

པའ་གྫོས་ཆེྫོད་ནང་ འྫོག་ལུ་འཁྫོད་མའི་མ་ངྫོམ་ཁྱྫོད་ཀྱིས་ རས་ལྫོ་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ཡིག་ཚོང་ག་ གྫོག་རག་མཁྫོ་སྒྲུབ་མ་
དངུལ་ ལྫོག་སྤྱིྫོད་འབད་ཡིྫོདཔ་ལས་བརྟན་ སྤྱི་ཚོས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ལས་ ལཱ་གཡིྫོག་མཚོམས་འཇིྫོག་ག་ བཀའ་རྒྱ་
བཏྫོན་ཡིྫོད་མ་དང་འཁྲིལ་ ད་རས་ལས་ རྫོད་རྙེྫོག་བསལ་ན་ག་དྫོན་ལུ་ རྫོད་འཛིན་ཡིྫོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚོང་ནང སྙེན་ཞུ་འབད་བར་
གཏངམ་ཨེན།  
༡ ངྫོ་མང་།    :  
༢ ཞ་གཡིྫོག་ངྫོ་རྟགས་ཨེང་།      :      
༣ གྫོ་གནས།        :       
༤ གྫོ་གནས་གནས་རམ།  :  
༥ ནང་གསས་སྡེ་ཚོན།   :   
༦ ལས་སྡེ།     :  
༦ སྙེན་ཞུ་འབད་དགྫོ་པའ་སྤྱི་ཚོས། :   

ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་ཅིག་ལས་ ཉས་གྫོལ་གྱི་འཁྲུན་ཆེྫོད་མ་ཐྫོན་ཚུན་དང་ ཡིངན་   ཡིག་ཚོང་ལས་བཀའ་རྒྱ་ལྫོགས་སུ་
མ་ཐྫོན་ཚུན་ ཡིག་ཚོང་ག་ལཱ་གཡིྫོག་ནང་ བཅིའ་མར་གཏྫོགས་མ་ཆེྫོགཔ་ཨེན་པའ་ ཉས་བཙུགས་བཀའ་རྒྱ།  གནམ་ལྫོ་་་་་་་་་་
ཟླ་་་་་་་་ཚོས་་་་་་་་་་ལུ། 
 
 
          (ཟླ་བ་རྫོ་རྗེ།) 
            དྲུང་ཆེན། 
༡ འབྲིལ་ཡིྫོད་འགྫོ་འཛིན་ཚུ་ལུ་ གྫོ་གནས་མཐྫོ་དམའ་རམ་པ་འཁྲིལ་བའ་ གྫོ་རམ་བཟྫོ་ས་གཏང་དགྫོ། 
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ན ལཱ་གཡིྫོག་ལས་བཏྫོན་བཏང་བའ་བཀའ་རྒྱ། 
 
དཔ་བཀྫོད་ ༡ པ།   ལཱ་གཡིྫོག་ལས་བཏྫོན་བཏང་བའ་ ཡིག་ཚོང་བཀའ་རྒྱ། 
ཡིག་ཨེང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་                 སྤྱི་ཚོས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལུ། 

ལཱ་གཡིྫོག་ལས་བཏྫོན་བཏང་བའ་ཡིག་ཚོང་བཀའ་རྒྱ། 
བརྒྱུད་འབྲིལ་ལྷན་ཁག་ག་ མ་སྫོབས་ཚོགས་ཆུང་ཞལ་འཛིམས་ཐངས་ ༠༥ པ་ སྤྱི་ཚོས་ ༣༠/༠༤/༢༠༠༩ ལུ་

གནང་བའ་གྫོས་ཆེྫོད་ཨེང་ ༠༨ པ་ནང་ འྫོག་ལུ་འཁྫོད་མ་འད་གས་  ལཱ་ངན་ཚོབས་ཆེན་འབད་ཡིྫོད་པའ་ ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སའ་
འཁྲུན་ཆེྫོད་དང་འཁྲིལ་ཏ་ ལཱ་གཡིྫོག་ནང་ལས་ བཏྫོན་གཏང་དགྫོ་པའ་གྫོས་ཆེྫོད་དང་འཁྲིལ་ མ་ངྫོམ་འད་ ཞ་གཡིྫོག་ག་བཅིའ་
ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞའི་ ཁྲིམས་ལུགས་དྫོན་ཚོན་ཨེང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཅིན་མའ་དགྫོངས་དྫོན་དང་འཁྲིལ་ཏ་ སམས་ཕེམ་དང་བཅིས་པའ་
སྫོ་ལས་ ཁྫོ་རའ་ལཱ་འགན་ནང་ལས་ བཏྫོན་གཏངམ་ཨེན། 
༡ ངྫོ་མང་།    : ་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
༡) ཞ་གཡིྫོག་ངྫོ་རྟགས་ཨེང་།      :   ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་  
༣ མ་ཁུངས་ངྫོ་སྫོད་ཨེང་།  : ༡༠༠༦༥༧༠༡ 
༢) གྫོ་གནས།        :   མཁྫོ་སྒྲུབ་འགྫོ་དཔྫོན།    
༣) གྫོ་གནས་གནས་རམ།  : ཁྱད་འཛིན་ ༤ པ། 
༤) ནང་གསས་སྡེ་ཚོན།   : ཀ  
༥) གཡིྫོག་ནང་འཛུལ་ལྫོ།   : ༠༡/༠༦/༡༩༨༡  
༦) བཏྫོན་བཏང་བའ་སྤྱི་ཚོས།  : ༠༡/༠༦/༢༠༠༩ 

མ་ངྫོམ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་འད་གས་ འབྲུག་ག་ཞ་གཡིྫོག་བཅིའ་ཡིག་དང་ སྒྲིག་ཁྲིམས་དྫོན་ཚོན་ཨེང་་་་་་་་་་་་་་་ ལས་
འགལ་བའ་ལཱ་འབདཝ་ལས་བརྟན་ ཐུགས་བརའི་གསྫོལ་ར་དང་ དགྫོངས་ཞུའ་ཐྫོབ་ལམ་ཚུ་ག་ན་ཡིང་མ་ཐྫོབཔ་ས་ བཏྫོན་བཏང་
ཡིྫོད་པའ་ ཡིག་ཚོང་བཀའ་རྒྱ། གནམ་ལྫོ་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་ཚོས་་་་་་་་་་ལུ། 

                                                        ༼ཨུཏྤལ་ལྷ་མྫོ།༽ 
                དྲུང་ཆེན།  
༡ འབྲིལ་ཡིྫོད་འགྫོ་འཛིན་ཚུ་ལུ་ གྫོ་གནས་མཐྫོ་དམའ་རམ་པ་འཁྲིལ་བའ་ གྫོ་རམ་བཟྫོ་ས་གཏང་དགྫོ། 
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དཔ་བཀྫོད་ ༢ པ།   ལཱ་གཡིྫོག་ལས་ བཏྫོན་བཏང་བའ་ཡིག་ཚོང་བཀའ་རྒྱའ་བཀྫོད་ཤེྫོག། 
 
ཡིག་ཨེང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་                  སྤྱི་ཚོས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལུ། 

ལཱ་གཡིྫོག་ལས་བཏྫོན་བཏང་བའ་ཡིག་ཚོང་བཀའ་རྒྱ། 
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ མ་སྫོབས་ཚོགས་ཆུང་ཞལ་འཛིམས་ཐངས་་་་་་་་་་་་ པ་ སྤྱི་ཚོས་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ལུ་གནང་བའ་གྫོས་ཆེྫོད་

ཨེང་ ་་་་་་་་་་ པ་ནང་ འྫོག་ལུ་འཁྫོད་མ་འད་གས་  ལཱ་ངན་ཚོབས་ཆེན་འབད་ཡིྫོད་པའ་ ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སའ་འཁྲུན་ཆེྫོད་དང་
འཁྲིལ་ཏ་ ལཱ་གཡིྫོག་ནང་ལས་ བཏྫོན་གཏང་དགྫོ་པའ་གྫོས་ཆེྫོད་དང་འཁྲིལ་ མ་ངྫོམ་འད་ ཞ་གཡིྫོག་ག་བཅིའ་ཡིག་དང་ སྒྲིག་
གཞའི་ཁྲིམས་ལུགས་དྫོན་ཚོན་ཨེང་ ་་་་་་་་་་་་་་་་ཅིན་མའ་དགྫོངས་དྫོན་དང་འཁྲིལ་ཏ་ སམས་ཕེམ་དང་བཅིས་པའ་སྫོ་ལས་ ཁྫོ་རའ་
ལཱ་འགན་ནང་ལས་ བཏྫོན་གཏངམ་ཨེན། 
༡ ངྫོ་མང་།    :  
༡) ཞ་གཡིྫོག་ངྫོ་རྟགས་ཨེང་།      :      
༣ མ་ཁུངས་ངྫོ་སྫོད་ཨེང་།  :  
༢) གྫོ་གནས།        :       
༣) གྫོ་གནས་གནས་རམ།  :  
༤) ནང་གསས་སྡེ་ཚོན།   :   
༥) གཡིྫོག་ནང་འཛུལ་ལྫོ།  :   
༦) བཏྫོན་བཏང་བའ་སྤྱི་ཚོས།  : 
  

མ་ངྫོམ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་འད་གས་ འབྲུག་ག་ཞ་གཡིྫོག་བཅིའ་ཡིག་དང་ སྒྲིག་ཁྲིམས་དྫོན་ཚོན་ཨེང་ ་་་་་་་་་་་་་་་་ལས་འགལ་
བའ་ལཱ་འབདཝ་ལས་བརྟན་ ཐུགས་བརའི་གསྫོལ་ར་དང་ དགྫོངས་ཞུའ་ཐྫོབ་ལམ་ཚུ་ག་ན་ཡིང་མ་ཐྫོབཔ་ས་ བཏྫོན་བཏང་ཡིྫོད་
པའ་ ཡིག་ཚོང་བཀའ་རྒྱ། གནམ་ལྫོ་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་ཚོས་་་་་་་་་་ལུ། 

 
                                                         ༼་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༽ 

                ་་་་་་་་་་་་ 
༡ འབྲིལ་ཡིྫོད་འགྫོ་འཛིན་ཚུ་ལུ་ གྫོ་གནས་མཐྫོ་དམའ་རམ་པ་འཁྲིལ་བའི གྫོ་རམ་བཟྫོ་ས་གཏང་དགྫོ། 
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པ དགྫོངས་ཕེྫོག་གྲུབ་པའ་བཀའ་རྒྱ། 
 

གྫོ་དྫོན། 
མ་ངྫོམ་ཅིག་ ལཱ་གཡིྫོག་མཚོམས་འཇིྫོག་ག་དགྫོངས་ཕེྫོག་བཏང་ས་ལས་ ཉས་མད་ཀྱི་འཁྲུན་ཆེྫོད་གྲུབ་ས་ ལཱ་གཡིྫོག་
འཕྲིྫོ་མཐུད་འབད་ཆེྫོག་པའ་ དགྫོངས་ཕེྫོག་གྲུབ་པའ་བཀའ་རྒྱ་འད་ཨེན།  
 
མཚོན་ཉད། 

༡ བཀའ་རྒྱའ་ཡིག་ཨེང་དང་ སྤྱི་ཚོས། 
༢ འབྲིལ་གཏུགས་ཀྱི་རྒྱབ་ཁུངས། 
༣ བཀའ་རྒྱའ་གནད་དྫོན། 
༤ རང་ལུགས་གནམ་ལྫོ་ཟླ་ཚོས། 
༥ གནང་བ་བཀྫོད་མའི་གྫོ་གནས་དང་མཚོན་རྟགས། 
༦ འབྲིལ་ཡིྫོད་ཚུ་ལུ་ འདྲ་བཤུས།  
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དཔ་བཀྫོད་ ༡ པ།  དགྫོངས་ཕེྫོག་བཏྫོན་ཏ་བཏང་ས་ལས་ ཉས་མད་ཀྱི་འཁྲུན་ཆེྫོད་གྲུབ་ས་ དགྫོངས་ཕེྫོག་གྲུབ་པའ་བཀའ་རྒྱ། 
 
ཡིག་ཨེང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་               སྤྱི་ཚོས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལུ། 

དགྫོངས་ཕེྫོག་གྲུབ་པའ་བཀའ་རྒྱ། 
རྒྱལ་ས་ཐམ་ཕུག་རྫོང་ཁག་ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའ་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སའ་འཁྲུན་ཆེྫོད་ཨེང་ ༣༢༥ སྤྱི་ཚོས་ 

༠༡/༥/༢༠༠༨ ཅིན་མའ་ནང་ འྫོག་ལུ་འཁྫོད་མའི་མ་ངྫོམ་འད་ལུ་  ཉས་མད་ཀྱི་ངྫོས་ལན་གྲུབ་ཡིྫོདཔ་ལས་བརྟན་ ཞ་
གཡིྫོག་ག་བཅིའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞའི་ ཁྲིམས་ལུགས་དྫོན་ཚོན་ཨེང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཅིན་མའ་དགྫོངས་དྫོན་དང་འཁྲིལ་ཏ་ མ་ངྫོམ་འད་ 
དགྫོངས་ཕེྫོག་གྲུབཔ་ཨེན། ད་ལས་བརྟན་ བཀའ་རྒྱ་འད་ནང་འཁྫོད་པའ་ཚོས་གངས་ལས་ འགྫོ་བཙུགས་ཏ་ཁྫོ་རའ་ལཱ་འགན་ཨེ་
རྟག་ཧེར་ལུགས་ འཕྲིྫོ་མཐུད་ཀྱི་འགན་ཁག་ལན་ཏ་འབད་དགྫོ།  
༡ ངྫོ་མང་།    : ་་་་་་་་་་་་་་་་ 
༢ ཞ་གཡིྫོག་ངྫོ་རྟགས་ཨེང་།      :   ་་་་་་་་་་་་་་་་་  
༣ གྫོ་གནས།        :   མཁྫོ་སྒྲུབ་འགྫོ་དཔྫོན།    
༤ གྫོ་གནས་གནས་རམ།  : ཁྱད་འཛིན་ ༤ པ། 
༥ ནང་གསས་སྡེ་ཚོན།   : ཀ  
༦ དགྫོངས་ཕེྫོག་གྲུབ་པའ་སྤྱི་ཚོས།  : ༠༡/༠༦/༢༠༠༨  
 

ཧེ་མ་ལཱ་གཡིྫོག་མཚོམས་འཇིྫོག་ས་ སྡེྫོད་པའ་རང་ག་ཐྫོབ་ལམ་གྱི་རམ་པ་ཚུ་ འབྲུག་ག་ཞ་གཡིྫོག་བཅིའ་ཡིག་དང་
སྒྲིག་གཞའི་ ཁྲིམས་ཀྱི་དགྫོངས་དྫོན་དང་འཁྲིལ་ཏ་འཐྫོབ་ན་དང་ ད་ལས་ཕེར་ སམས་ཁར་དྲན་པ་འཐབ་ཅིག་ར་བཏྫོན་ཏ་ ད་
བཟུམ་མའ་ལཱ་ངན་གྱི་རགས་ནང་ རག་གཏྫོགས་མད་པར་ ཐ་དམ་ཚོག་བསན་ཏ་ཕྱག་ཞུ་དགྫོ་པའ་ དགྫོངས་ཕེྫོག་གྲུབ་པའ་ཡིག་
ཚོང་བཀའ་རྒྱ། གནམ་ལྫོ་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་ཚོས་་་་་་་་་་ལུ། 

 
                                                     ༼ཟླ་བ་གཞྫོན་ནུ།༽ 

               དྲང་དཔྫོན། 
༡ འབྲིལ་ཡིྫོད་འགྫོ་འཛིན་ཚུ་ལུ་ གྫོ་གནས་མཐྫོ་དམའ་རམ་པ་འཁྲིལ་བའ་ གྫོ་རམ་བཟྫོ་ས་གཏང་དགྫོ། 
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དཔ་བཀྫོད་ ༢ པ།  དགྫོངས་ཕེྫོག་བཏྫོན་ཏ་བཏང་ས་ལས་ ཉས་མད་ཀྱི་འཁྲུན་ཆེྫོད་གྲུབ་ས་ དགྫོངས་ཕེྫོག་གྲུབ་པའ་བཀའ་
རྒྱའ་བཀྫོད་ཤེྫོག། 
 
ཡིག་ཨེང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་                 སྤྱི་ཚོས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལུ། 

དགྫོངས་ཕེྫོག་གྲུབ་པའ་བཀའ་རྒྱ། 
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའ་ ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སའ་འཁྲུན་ཆེྫོད་ཨེང་ ་་་་་་་་་་་་ སྤྱི་ཚོས་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ཅིན་མའ་
ནང་ འྫོག་ལུ་མང་གསལ་འཁྫོད་མའི་མ་ངྫོམ་འད་ལུ་  ཉས་མད་ཀྱི་ངྫོས་ལན་གྲུབ་ཡིྫོདཔ་ལས་བརྟན་ ཞ་གཡིྫོག་ག་བཅིའ་ཡིག་
དང་སྒྲིག་གཞའི་ ཁྲིམས་ལུགས་དྫོན་ཚོན་ཨེང་ ་་་་་་་་་་་་་་་ཅིན་མའ་དགྫོངས་དྫོན་དང་འཁྲིལ་ཏ་ མ་ངྫོམ་འད་ལུ་ དགྫོངས་ཕེྫོག་
གྲུབཔ་ཨེན། ད་ལས་བརྟན་ བཀའ་རྒྱ་འད་ནང་འཁྫོད་པའ་ཚོས་གངས་ལས་ འགྫོ་བཙུགས་ཏ་ཁྫོ་རའ་ལཱ་འགན་ཨེ་རྟག་ཧེར་
ལུགས་ འཕྲིྫོ་མཐུད་ཀྱི་འགན་ཁག་ལན་ཏ་འབད་དགྫོ།  
༡ ངྫོ་མང་།    :  
༢ ཞ་གཡིྫོག་ངྫོ་རྟགས་ཨེང་།      :      
༣ གྫོ་གནས།       :       
༤ གྫོ་གནས་གནས་རམ།  :  
༥ ནང་གསས་སྡེ་ཚོན།   :   
༦ དགྫོངས་ཕེྫོག་གྲུབ་པའ་སྤྱི་ཚོས། :   
 

ཧེ་མ་ལཱ་གཡིྫོག་མཚོམས་འཇིྫོག་ས་ སྡེྫོད་པའ་རང་ག་ཐྫོབ་ལམ་གྱི་རམ་པ་ཚུ་ འབྲུག་ག་ཞ་གཡིྫོག་བཅིའ་ཡིག་དང་
སྒྲིག་གཞའི་ ཁྲིམས་ཀྱི་དགྫོངས་དྫོན་དང་འཁྲིལ་ཏ་འཐྫོབ་ན་དང་ ད་ལས་ཕེར་ སམས་ཁར་དྲན་པ་འཐབ་ཅིག་ར་བཏྫོན་ཏ་ ད་
བཟུམ་མའ་ལཱ་ངན་གྱི་རགས་ནང་ རག་གཏྫོགས་མད་པར་ ཐ་དམ་ཚོག་བསན་ཏ་ཕྱག་ཞུ་དགྫོ་པའ་ དགྫོངས་ཕེྫོག་གྲུབ་པའ་ཡིག་
ཚོང་བཀའ་རྒྱ། གནམ་ལྫོ་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་ཚོས་་་་་་་་་་ལུ། 
 

                                                      ༼་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༽ 
                ་་་་་་་་་་་་་་་ 
༡ འབྲིལ་ཡིྫོད་འགྫོ་འཛིན་ཚུ་ལུ་ གྫོ་གནས་མཐྫོ་དམའ་རམ་པ་འཁྲིལ་བའ་ གྫོ་རམ་བཟྫོ་ས་གཏང་དགྫོ། 
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ཕེ ལྫོ་བསར་དངུལ་ཕེྫོགས་ ཡིར་སང་བཀའ་རྒྱ། 
 

གྫོ་དྫོན། 
ཡིག་ཚོང་ག་ ལས་གཡིྫོགཔ་ཚུ་ལུ་ ལྫོ་བསར་སྒྲིག་ག་དངུལ་ཕེྫོགས་ཡིར་སང་ འཐྫོབ་ན་ག་གནང་བའ་བཀའ་རྒྱ་འད་
ལུ་སབཔ་ཨེན།  
 
མཚོན་ཉད། 

༡ བཀའ་རྒྱའ་ཡིག་ཨེང་དང་ སྤྱི་ཚོས། 
༢ འབྲིལ་གཏུགས་ཀྱི་རྒྱབ་ཁུངས། 
༣ བཀའ་རྒྱའ་གནད་དྫོན། 
༤ རང་ལུགས་གནམ་ལྫོ་ཟླ་ཚོས། 
༥ གནང་བ་བཀྫོད་མའི་གྫོ་གནས་དང་མཚོན་རྟགས། 
༦ འབྲིལ་ཡིྫོད་ཚུ་ལུ་ འདྲ་བཤུས།  
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དཔ་བཀྫོད་ ༡ པ། ལྫོ་བསར་གྱི་དངུལ་པྫོགས་ཡིར་སང་བཀའ་རྒྱ། 
 
ཡིག་ཨེང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་                 སྤྱི་ཚོས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལུ། 
 

ཡིག་ཚོང་བཀའ་རྒྱ། 
བཙོག་འཐུ་ལྷན་ཚོགས་ཡིག་ཚོང་འད་ནང་ག་ གཤེམ་འཁྫོད་ལས་གཡིྫོག་པ་ཚུ་ལུ་ ཞ་གཡིྫོགཔ་ག་བཅིའ་ཁྲིམས་དང་ 

སྒྲིག་ཁྲིམས་ཀྱི་དྫོན་ཚོན་ཨེང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཅིན་མའ་དགྫོངས་དྫོན་ལྟར་དུ་ ཁྫོང་རའ་ཐྫོབ་ལམ་དང་འཁྲིལ་ ལྫོ་བསར་དངུལ་ཕེྫོགས་
ཡིར་སང་འད་ སྤྱི་ཚོས་ ༡.༧.༢༠༡༢ ལས་ འགྫོ་བཙུགས་ཏ་ཐྫོབཔ་ཨེན།   
     
ཨེང་། མང་། གྫོ་གནས། ཐྫོབ་ཚོད། ཧེ་མ་ག་དངུལ་ཕེྫོགས། ཡིར་སང་ཐྫོབ་པའ་ 

དངུལ་ཕེྫོགས། 
༡ བད་ཆེན། འཛིན་སྫོང་ལས་རྫོགས། ༡༢༠༠༠-༣༥༠-༡༨༠༠༠ ༡༩༠༠༠ ༡༩,༣༥༠/= 

      
                                 
 
གྫོང་གསལ་མ་ངྫོ་ཚུ་ལུ་ ལྫོ་བསར་ཡིར་སང་ཤུལ་མམ་འད་ སྤྱི་ལྫོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༠༧ པའ་ཚོས་ ༡ ལུ་འཐྫོབ་ན་ཨེན་པའ་ 
ཡིག་ཚོང་བཀའ་རྒྱ།   གནམ་ལྫོ་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་ཚོས་་་་་་་་་་ལུ། 

 
 
                                               བདག་སྫོང་གཙོ་འཛིན། 
                  བདག་སྫོང་དང་དངུལ་རས་སྡེ་ཚོན།  
                         
༡ འབྲིལ་ཡིྫོད་ཚུ་ལུ་གྫོ་གནས་མཐྫོ་དམའ་ གྫོ་རམ་བཞན་དུ་བཟྫོ་ས་གཏང་དགྫོཔ་ཨེན། 
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དཔ་བཀྫོད་ ༢ པ།   ལྫོ་བསར་དངུལ་ཕེྫོག་ཡིར་སང་བཀའ་རྒྱའ་བཀྫོད་ཤེྫོག། 
 
ཡིག་ཨེང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་                  སྤྱི་ཚོས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལུ། 

ལྫོ་བསར་ཡིར་སང་བཀའ་རྒྱ། 
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཡིག་ཚོང་འད་ནང་ག་ གཤེམ་འཁྫོད་ལས་གཡིྫོག་པ་ཚུ་ལུ་ ཞ་གཡིྫོགཔ་ག་བཅིའ་ཁྲིམས་དང་  

སྒྲིག་ཁྲིམས་ཀྱི་དྫོན་ཚོན་ཨེང་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ཅིན་མའ་དགྫོངས་དྫོན་ལྟར་དུ་ ཁྫོང་རའ་ཐྫོབ་ལམ་དང་འཁྲིལ་ ལྫོ་བསར་ཡིར་སང་
འད་ སྤྱི་ཚོས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལས་ འགྫོ་བཙུགས་ཏ་ཐྫོབཔ་ཨེན།  

   
ཨེང་། མང་། གྫོ་གནས། ཐྫོབ་ཚོད། ཧེ་མ་ག་དངུལ་ཕེྫོགས། ཡིར་སང་ཐྫོབ་པའ་དངུལ་ཕེྫོགས། 
      

      
 
                
གྫོང་གསལ་མ་ངྫོམ་ཚུ་ལུ་ ལྫོ་བསར་ཡིར་སང་ཤུལ་མམ་འད་ སྤྱི་ལྫོ་ ་་་་་་་་་་ ཟླ་ ་་་་་་་་་་་་་་པའ་ཚོས་ ་་་་་་་་་ ལུ་འཐྫོབ་ན་ཨེན་
པའ་ ཡིག་ཚོང་བཀའ་རྒྱ།   གནམ་ལྫོ་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་ཚོས་་་་་་་་་་ལུ། 
 

 
 
                                 ( ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་) 
             ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་                         

༡ འབྲིལ་ཡིྫོད་ཚུ་ལུ་གྫོ་གནས་མཐྫོ་དམའ་ གྫོ་རམ་བཞན་དུ་བཟྫོ་ས་གཏང་དགྫོཔ་ཨེན། 
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བ ལྟ་སྐྫོར་ཡིག་ཚོང་བཀའ་རྒྱ།  
 

གྫོ་དྫོན།  
ཡིག་ཚོང་ལཱ་ཅིག་ག་དྫོན་ལུ་ ལྟ་སྐྫོར་ལུ་འགྱིྫོ་དགྫོཔ་ཐྫོནམ་ད་ གནང་དགྫོ་པའ་ཡི་གུ་ལུ་སབཔ་ཨེན། 

 
མཚོན་ཉད། 

༡ བཀའ་རྒྱའ་ཡིག་ཨེང་། 
༢ སྤྱི་ཚོས། 
༣ འབྲིལ་གཏུགས་རྒྱབ་ཁུངས། 
༤ གནད་དྫོན། 
༥ ལྟ་སྐྫོར་འགྱིྫོ་མའི་ངྫོ་བཤེད། 
༦ ལྟ་སྐྫོར་གྱི་ཡུན་ཚོད། 
༧ གྫོ་གནས་དང་མཚོན་རྟགས། 
༨ འབྲིལ་ཡིྫོད་ཚུ་ལུ་གནས་ཚུལ་དང་ དང་ལན་གྱི་དྫོན་ལུ་འདྲ།  
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དཔ་བཀྫོད་ ༡ པ།   ལྟ་སྐྫོར་དྫོན་ལུ་ གནང་དགྫོ་པའ་ཡིག་ཚོང་བཀའ་རྒྱ། 
 
ཡིག་ཨེང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་                 སྤྱི་ཚོས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལུ། 

ཡིག་ཚོང་བཀའ་རྒྱ། 
ཤེས་རག་ལྷན་ཁག་དྲུང་ཆེན་མཆེྫོག་གས་ གནང་བ་གྲུབ་པའ་སྙེན་གསྫོལ་ཡིག་ཨེང་ ཤེར་ལྷན་/མ་སྫོབས་-

༣/༢༠༡༠/༩༠༠ སྤྱི་ཚོས་ ༢༠/༠༡/༢༠༡༠- ཅིན་མ་དང་འཁྲིལ་ཏ་ གཤེམ་གསལ་མ་ངྫོམ་ལྔ་པྫོ་ ཤེར་ཕྱྫོགས་རྫོང་
ཁག་ག་ མཐྫོ་རམ་སྫོབ་གྲྭ་ཆེ་མཉམ་ནང་ ལས་ཁུངས་ལྟ་བ་ལས་བཀྲིམ་སྤལ་འབད་མའི་ཚོན་རག་ག་འཕྲུལ་ཆེས་ཚུ་ སྫོབ་དཔྫོན་
དང་སྫོབ་ཕྲུག་ཚུ་གས་ ལག་ལན་ག་ད་ས་འཐབ་དྫོ་ཡིྫོདཔ་ཨེན་ན་དང་ བསབ་སྫོན་གྱི་གྫོས་སྫོན་འབད་དྫོན་ལུ་ སྤྱི་ཚོས་
༢༥/༠༡/༢༠༡༠ ལས་ ༢༠/༠༢/༢༠༡༠ ཚུན་ ཉན་གངས་ ༢༧ གྱི་རང་ ལྟ་སྐྫོར་ལུ་གཏངམ་ཨེན།  

 
ད་ག་དྫོན་ལུ་ གཞ་རྟན་ཤེས་ཡིྫོན་གྱི་སྣུམ་འཁྫོར་ཧེའ་ལཀས་ བ་ཇི་ ༡-ཨེ༌-༨༥༠ ཅིན་མ་དང་ ཤེས་རག་ལྟ་ཞབ་

དང་རྒྱབ་སྫོར་སྡེ་ཚོན་གྱི་ཧེའ་ལཀས་ བ་ཇི་ ༡-༨༠༥ གཉས་གཏང་དགྫོཔ་དང་  ཉན་འཐུས་འགྫོ་སྫོང་ཚུ་ སྫོབ་གྲྭའ་ཤེས་ཡིྫོན་
ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལྟ་སྐྫོར་ལས་རམ་གྱི་ མ་དངུལ་ལས་སྫོད་དགྫོཔ་ཨེན། 
ཨེང་། མང་། གྫོ་གནས། སྡེ་ཚོན། དྲན་གསྫོ། 
༡ པདྨ་བྫོ་གྫོས། གཙོ་འཛིན། ཤེས་རག་ལྟ་ཞབ་སྡེ་ཚོན།  
༣ དབང་ཆེན། གཙོ་འཛིན། ཆེྫོས་ཚོན་ར་གཞུང་།  
༤ ཀརྨ། ཆེྫོས་ཚོན་འགྫོ་དཔྫོན། ཚོན་རག ཆེྫོས་ཚོན་ར་གཞུང་།  
 
ལྟ་སྐྫོར་ལས་ལྫོགཔ་ད་ ལས་ཁུངས་ལྟ་བ་ལས་བཀྲིམ་སྤལ་འབད་མའི་ ཚོན་རག་ག་སྫོབ་སྫོན་ཅི་ཆེས་ཚུ་ སྫོབ་གྲྭ་ར་ར་བཞན་གྱི་
ནང་ལུ་ ལག་ལན་ག་ད་ས་འཐབ་དྫོ་ཡིྫོདཔ་ཨེན་ན་དང་ ཕེན་ཐྫོགས་ག་ད་ས་ཡིྫོད་ག་ག་སྐྫོར་ལས་ སྙེན་ཞུ་ཁ་གསལ་བཟྫོ་ས་ 
འབག་འྫོང་དགྫོ་པའ་ཡིག་ཚོང་བཀའ་རྒྱ། གནམ་ལྫོ་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་ཚོས་་་་་་་་་་ལུ། 

 
        ཡིྫོངས་ཁྱབ་མདྫོ་ཆེན། 
     སྫོབ་གྲྭའ་ཤེས་ཡིྫོན་ལས་ཁུངས། 

༡. འབྲིལ་ཡིྫོད་ཚུ་ལུ་གྫོ་གནས་མཐྫོ་དམའ་ གྫོ་རམ་བཞན་དུ་བཟྫོ་ས་གཏང་དགྫོཔ་ཨེན། 
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 དཔ་བཀྫོད་ ༢ པ།   ལྟ་སྐྫོར་དྫོན་ལུ་གནང་དགྫོ་པའ་ ཡིག་ཚོང་བཀའ་རྒྱའ་བཀྫོད་ཤེྫོག། 
 
ཡིག་ཨེང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་                སྤྱི་ཚོས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལུ། 

ཡིག་ཚོང་བཀའ་རྒྱ། 
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ གས་ གནང་བ་གྲུབ་པའ་སྙེན་གསྫོལ་ཡིག་ཨེང་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་/མ་སྫོབས་/་་་་་་་་་་་་་་་་

/་་་་་་་་་་་་་་་་་ སྤྱི་ཚོས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཅིན་མ་དང་འཁྲིལ་ཏ་ གཤེམ་གསལ་མ་ངྫོ་་་་་་་་་་་་་་་་་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་རྫོང་ཁག་ནང་ ་་་་་་་་་་་
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་དྫོན་ལུ་ སྤྱི་
ཚོས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཚུན་ ཉན་གངས་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་ གྱི་རང་ ལྟ་སྐྫོར་ལུ་གཏངམ་ཨེན། ད་ག་དྫོན་ལུ་ ་་་་་་་་་་་
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ག་ སྣུམ་འཁྫོར་ཧེའ་ལཀས་ བ་ཇི་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ཅིན་མ་དང་ ་་་་་་་ག་་་་་་་་ ཧེའ་ལཀས་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་གཉས་
གཏང་དགྫོཔ་དང་  ཉན་འཐུས་འགྫོ་སྫོང་ཚུ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ་་་་་་་་་་་་་་་གྱི་མ་དངུལ་ལས་ སྫོད་དགྫོཔ་ཨེན། 
 
ཨེང་། མང་། གྫོ་གནས། སྡེ་ཚོན། དྲན་གསྫོ། 
༡     
༢     
༣     
 

ལྟ་སྐྫོར་ལས་ལྫོགཔ་ད་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་སྐྫོར་ལས་ སྙེན་ཞུ་ཁ་གསལ་བཟྫོ་ས་ འབག་འྫོང་དགྫོ་པའ་ཡིག་ཚོང་བཀའ་རྒྱ། 
གནམ་ལྫོ་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་ཚོས་་་་་་་་་་ལུ། 

 
 
                                                   (་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་) 

  ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
༡ འབྲིལ་ཡིྫོད་ཚུ་ལུ་གྫོ་གནས་མཐྫོ་དམའ་ གྫོ་རམ་བཞན་དུ་བཟྫོ་ས་གཏང་དགྫོཔ་ཨེན། 
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མ ངལ་གསྫོའ་བཀའ་རྒྱ། 
 

གྫོ་དྫོན། 
ངལ་གསྫོའ་བཀའ་རྒྱ་ཟར་མ་འད་ སར་གྱི་གནད་དྫོན་ལུ་བརྟན་ ངལ་གསྫོ་ཞུ་དགྫོཔ་བྱུང་མ་ལུ་ གནང་བ་གནང་མ་འད་
ཨེན། 
 
མཚོན་ཉད། 

༡ བཀའ་རྒྱའ་ཡིག་ཨེང་དང་སྤྱི་ཚོས། 
  ༢ འབྲིལ་གཏུགས་རྒྱབ་ཁུངས། 

༣ ངལ་གསྫོའ་གནད་དྫོན། 
༤ ངྫོ་བཤེད་དང་ དང་ལན་འབད་དགྫོཔ། 
༥ གྫོ་གནས་དང་མཚོན་རྟགས། 
༦ འབྲིལ་ཡིྫོད་ཚུ་ལུ་གནས་ཚུལ་དང་ དང་ལན་གྱི་དྫོན་ལུ་འདྲ།  

 
དྲན་གསྫོ། 
འྫོག་ག་དཔ་བཀྫོད་འད་ གྫོ་བུར་ངལ་གསྫོའ་དྫོན་ལུ་ཨེན་རུང་ གཞན་གསྫོག་འཇིྫོག་ངལ་གསྫོ་ ས་མའ་ངལ་གསྫོ་ཚུ་ག་ 
གནང་བའ་ཡིག་ཚོང་བཀའ་རྒྱ་ཡིང་ འད་དང་ཆེ་འདྲཝ་ལས་ ད་དང་འཁྲིལ་ཏ་བཟྫོ་བ་གས་འཐུསཔ་ཨེན།  
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དཔ་བཀྫོད་ ༡ པ།   སན་བཅིྫོས་དྫོན་ལུ་ངལ་གསྫོ་གནང་བའ་ ཡིག་ཚོང་བཀའ་རྒྱ། 
 
ཡིག་ཨེང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་                  སྤྱི་ཚོས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལུ། 

ཡིག་ཚོང་བཀའ་རྒྱ། 
ནང་སད་ལྷན་ཁག་ མ་རས་ལས་ཁུངས་ལས་ འྫོག་ལུ་འཁྫོད་ད་ཡིྫོད་མ་ལས་འབྫོར་བའ་  སྤྱི་ཚོས་

༠༡/༠༡/༢༠༡༠ ཅིན་མའ་ཞུ་ཡིག་ནང་གསལ་ ཁྫོ་ར་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ སན་བཅིྫོས་འབད་བར་འགྱིྫོ་ནའི་དྫོན་ལུ་ ཉནམ་
༡༤ ག་རང་ གྫོ་བུར་ངལ་གསྫོ་དགྫོཔ་ས་ཨེན་མས། ཁྫོ་རའ་ངལ་གསྫོའ་རས་ཐྫོ་ནང་ལུ་བལྟཝ་ད་ དུས་ཅི་ ༢༠༡༢ ལྫོའ་ གྫོ་
བུར་ངལ་གསྫོ་ལྷག་ལུས་ ཉནམ་ ༡༠ ལས་བརྒེལ་ཏ་མདཔ་ལས་ མ་ངྫོམ་འད་ གཤེམ་གསལ་ལྟར་དུ་ ཉནམ་ ༡༠ གྱི་ གྫོ་
བུར་ངལ་གསྫོའ་གནང་བ་གྲུབ་པའ་ ཡིག་ཚོང་བཀའ་རྒྱ། 

  
༡ ངྫོ་མང་།    : ་་་་་་་་་་་་་་་་ 
༢ ཞ་གཡིྫོག་ངྫོ་རྟགས་ཨེང་།      :   ་་་་་་་་་་་་་་་་་  
༣ གྫོ་གནས།        :   ཐྫོ་བཀྫོད་འགྫོ་དཔྫོན།    
༤ གྫོ་གནས་གནས་རམ།  : ཁྱད་འཛིན་ ༥ པ། 
༥ ནང་གསས་སྡེ་ཚོན།   : ཁ  
༦ ངལ་གསྫོའ་དུས་ཡུན།  : ༡༣/༠༡/༢༠༡༢ ལས་ ༢༢/༠༡/༢༠༡༢ ཚུན། 
 
 
 
 

      (ཆེྫོས་གགས།) 
     མ་རས་མདྫོ་ཆེན།      

 
༡ འབྲིལ་ཡིྫོད་འགྫོ་འཛིན་ཚུ་ལུ་ གྫོ་གནས་མཐྫོ་དམའ་རམ་པ་འཁྲིལ་བའ་ གྫོ་རམ་བཟྫོ་ས་གཏང་དགྫོ། 
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དཔ་བཀྫོད་ ༢ པ།   སན་བཅིྫོས་དྫོན་ལུ་ངལ་གསྫོ་གནང་བའ་ ཡིག་ཚོང་བཀའ་རྒྱའ་བཀྫོད་ཤེྫོག། 
 
ཡིག་ཨེང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་                  སྤྱི་ཚོས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལུ། 
 

ཡིག་ཚོང་བཀའ་རྒྱ། 
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལས་ འྫོག་ལུ་འཁྫོད་ད་ཡིྫོད་མ་ལས་འབྫོར་བའ་  སྤྱི་ཚོས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་

ཅིན་མའ་ཞུ་ཡིག་ནང་གསལ་ ཁྫོ་ ཡིངན་ མྫོ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་དྫོན་ལུ་ ཉནམ་་་་་་་་་་་་་་་་་ག་རང་ 
གྫོ་བུར་ངལ་གསྫོ་དགྫོཔ་ས་ཨེན་མས། ཁྫོ་ ཡིངན་ མྫོ་རའ་ངལ་གསྫོའ་རས་ཐྫོ་ནང་ལུ་བལྟཝ་ད་ དུས་ཅི་ ་་་་་་་་་་་་་་་་ ལྫོའ་ གྫོ་
བུར་ངལ་གསྫོ་ལྷག་ལུས་ ཉནམ་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་ ལས་བརྒེལ་ཏ་མདཔ་ལས་ མ་ངྫོམ་འད་ གཤེམ་གསལ་ལྟར་དུ་ ཉནམ་ ་་་་་་་་་་་་་་་་ 
གྱི་ གྫོ་བུར་ངལ་གསྫོའ་གནང་བ་གྲུབ་པའ་ ཡིག་ཚོང་བཀའ་རྒྱ། གནམ་ལྫོ་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་ཚོས་་་་་་་་་་ལུ། 

  
༡ ངྫོ་མང་།    :  
༢ ཞ་གཡིྫོག་ངྫོ་རྟགས་ཨེང་།      :      
༣ གྫོ་གནས།        :       
༤ གྫོ་གནས་གནས་རམ་།  :  
༥ ནང་གསས་སྡེ་ཚོན།   :    
༦ ངལ་གསྫོའ་དུས་ཡུན།  :  
 
 
 

    (་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་) 
     ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་      

༡ འབྲིལ་ཡིྫོད་འགྫོ་འཛིན་ཚུ་ལུ་ གྫོ་གནས་མཐྫོ་དམའ་རམ་པ་འཁྲིལ་བའ་ གྫོ་རམ་བཟྫོ་ས་གཏང་དགྫོ། 
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 ཙོ མཁྫོ་སྒྲུབ་མངག་ཆེའ་བཀའ་རྒྱ། 
 

གྫོ་དྫོན། 
ཡིག་ཚོང་ག་ཅི་ཆེས་ཚུ་ མཁྫོ་སྒྲུབ་འབད་ན་ག་དྫོན་ལུ་ མངག་ཆེ་ག་ཡི་གུ་ཅིག་ཨེན།  

 
མཚོན་ཉད། 

༡ བཀའ་རྒྱའ་ཡིག་ཨེང་དང་སྤྱི་ཚོས། 
༢ མངག་ཆེ་འབད་སའ་ཁ་བང་། 

   ༣ འབྲིལ་གཏུགས་རྒྱབ་ཁུངས། 
༤ བཀའ་རྒྱའ་གནད་དྫོན། 
༥ གྫོ་གནས་དང་མཚོན་རྟགས། 
༦ འབྲིལ་ཡིྫོད་ཚུ་ལུ་གནས་ཚུལ་དང་ དང་ལན་གྱི་དྫོན་ལུ་འདྲ།  

 
དྲན་གསྫོ། 
འྫོག་ག་མངག་ཆེའ་དཔ་བཀྫོད་འད་ ཅི་ཆེས་རྣམ་གངས་ ༡  མངག་ཆེ་འབད་ནའི་དྫོན་ལུ་ བཀྫོད་ད་ཡིྫོད། 
གལ་སད་ ཚོང་སྡེ་ཅིག་ལས་ ཅི་ཆེས་རྣམ་གངས་ལ་ཤེ་ མཁྫོ་མངག་འབད་དགྫོཔ་ཡིྫོད་པ་ཅིན་ དང་ལན་
འབད་དགྫོ་པའ་ཐག་ཁྲིམ་ནང་ལུ་ ཨེང་གངས་ ༡ ལས་འགྫོ་བཙུགས་ཏ་ ཁྱྫོད་རའ་དགྫོས་མཁྫོ་དང་འཁྲིལ་
ཏ་ ལག་ལན་འཐབ་བཏུབཔ་ཨེན། 
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དཔ་བཀྫོད་ ༡ པ།   མཁྫོ་སྒྲུབ་མངག་ཆེའ་ ཡིག་ཚོང་བཀའ་རྒྱ། 
 
ཡིག་ཨེང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་                སྤྱི་ཚོས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལུ། 
 
འཛིན་སྫོང་པ། 
ཀརྨ་ཚོང་འབྲིལ་ལས་སྡེ། 
ཐམ་ཁྲིྫོམ་ གལ་ཨེང་༡༣ པ། 

གནད་དྫོན། མཁྫོ་སྒྲུབ་མངག་ཆེའ་བཀའ་རྒྱ། 
ནང་སད་ལྷན་ཁག་ག་ རན་བསྡུར་ཚོགས་ཆུང་ཞལ་འཛིམས་ སྤྱི་ཚོས་ ༡༡/༠༡/༢༠༡༠ ལུ་ ཚོགས་པའ་གྫོས་

ཆེྫོད་ལྟར་དུ་ ལྷན་ཁག་དྫོན་ལུ་དགྫོ་པའ་ འྫོག་ལུ་ཁ་གསལ་བཀྫོད་ཡིྫོད་པའ་ཐྫོ་བཀྫོད་ཅི་ཆེས་ཚུ་ རན་གྫོང་འགན་བསྡུར་ནང་ལས་ 
ཁྱྫོད་ཀྱི་ཚོང་འབྲིལ་ལས་སྡེ་གས་ཐྫོབ་ཡིྫོདཔ་ལས་  གཤེམ་གསལ་ལྟར་དུ་ དུས་ཡུན་ཟླ་ངྫོ་གཅིག་ག་ནང་འཁྫོད་ བཀྲིམ་སྤལ་
འབད་དགྫོ་པའ་མཁྫོ་མངག་འབདཝ་ཨེན། 

ཨེང་། ཅི་ཆེས་ཀྱི་མང་། རྒྱུ་སྤུས། གྫོང་ཚོད། གྱིངས་ཁ། དུས་ཚོད། 
༡ ལགས་ཀྱི་བང་སྒྲིྫོམ། ཨེས་ཀྲིལ། ༦༠༥༠ ར། ༢༠ ༡༠/༢/༢༠༡༠  

 
གལ་སད་ དུས་ཚོད་ནང་འཁྫོད་ བཀྲིམ་སྤལ་འབད་མ་ཚུགས་པ་ཅིན་ མངག་ཆེའ་བཀའ་རྒྱ་འད་ ཆེ་མད་འགྱིྫོཝ་

ཨེནམ་ལས་ ཚོང་སྡེ་གཞན་ལུ་མངག་ཆེ་འབད་ན་ཨེནམ་མ་ཚོད་ ཁྱྫོད་རའ་བྫོ་གཏད་མ་དངུལ་བཙུགས་ཏ་ཡིྫོད་མ་འད་ཡིང་ 
གཞུང་བཞས་འགྱིྫོ་ན་ཨེན་པའ་ ཡིག་ཚོང་བཀའ་རྒྱ། གནམ་ལྫོ་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་ཚོས་་་་་་་་་་ལུ། 

 
 
            (ཕྲིན་ལས་དབང་མྫོ།) 

    མཁྫོ་སྒྲུབ་འགྫོ་དཔྫོན། 
  

༡ འབྲིལ་ཡིྫོད་འགྫོ་འཛིན་ཚུ་ལུ་ གྫོ་གནས་མཐྫོ་དམའ་རམ་པ་འཁྲིལ་བའ་ གྫོ་རམ་བཟྫོ་ས་གཏང་དགྫོ། 
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དཔ་བཀྫོད་ ༢ པ།   མཁྫོ་སྒྲུབ་མངག་ཆེའ་ ཡིག་ཚོང་བཀའ་རྒྱའ་བཀྫོད་ཤེྫོག། 
 
ཡིག་ཨེང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་                སྤྱི་ཚོས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལུ། 
 
འཛིན་སྫོང་པ། 
་་་་་་་་་་་་་་་་འབྲིལ་ལས་སྡེ། 
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 

གནད་དྫོན། མཁྫོ་སྒྲུབ་མངག་ཆེའ་བཀའ་རྒྱ། 
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ རན་བསྡུར་ཚོགས་ཆུང་ཞལ་འཛིམས་ སྤྱི་ཚོས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལུ་ཚོགས་པའ་ གྫོས་ཆེྫོད་ལྟར་

དུ་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་དྫོན་ལུ་དགྫོ་པའ་ འྫོག་ལུ་ཁ་གསལ་བཀྫོད་ཡིྫོད་པའ་ཐྫོ་བཀྫོད་ཅི་ཆེས་ཚུ་ རན་གྫོང་འགན་བསྡུར་ནང་ལས་ ཁྱྫོད་
ཀྱི་ཚོང་འབྲིལ་ལས་སྡེ་གས་ཐྫོབ་ཡིྫོདཔ་ལས་  གཤེམ་གསལ་ལྟར་དུ་ དུས་ཡུན་ཟླ་ངྫོ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ག་ནང་འཁྫོད་ བཀྲིམ་སྤལ་
འབད་དགྫོ་པའ་ མཁྫོ་མངག་འབདཝ་ཨེན། 

ཨེང་། ཅི་ཆེས་ཀྱི་མང་། རྒྱུ་སྤུས། གྫོང་ཚོད། གྱིངས་ཁ། དུས་ཚོད། 
༡      
༢      

 
གལ་སད་ དུས་ཚོད་ནང་འཁྫོད་བཀྲིམ་སྤལ་འབད་མ་ཚུགས་པ་ཅིན་ མངག་ཆེའ་བཀའ་རྒྱ་འད་ ཆེ་མད་འགྱིྫོཝ་ཨེནམ་

ལས་ ཚོང་སྡེ་གཞན་ལུ་མངག་ཆེ་འབད་ན་ཨེནམ་མ་ཚོད་ ཁྱྫོད་རའ་བྫོ་གཏད་མ་དངུལ་བཙུགས་ཏ་ཡིྫོད་མ་འད་ཡིང་ གཞུང་
བཞས་འགྱིྫོ་ན་ཨེན་པའ་ ཡིག་ཚོང་བཀའ་རྒྱ། གནམ་ལྫོ་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་ཚོས་་་་་་་་་་ལུ། 

 
 
            (་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་) 

་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
༡ འབྲིལ་ཡིྫོད་འགྫོ་འཛིན་ཚུ་ལུ་ གྫོ་གནས་མཐྫོ་དམའ་རམ་པ་འཁྲིལ་བའ་ གྫོ་རམ་བཟྫོ་ས་གཏང་དགྫོ། 
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ཚོ ལཱ་བཀྫོད་བཀའ་རྒྱ། 
 

གྫོ་དྫོན། 
གྫོས་འཆེར་ལུ་གནང་བ་གྲུབ་པའ་ལཱ་ཅིག་དང་ ཡིངན་ ལཱ་ག་འགྫོ་སྫོང་གནས་གྫོང་ སྔ་གྫོང་ལས་རན་
བསྡུར་གྲུབ་པའ་  ལཱ་ཅིག་འབད་དགྫོ་པའ་བཀའ་རྒྱ་ ཡིག་ཐྫོག་ལུ་བཏྫོན་མ་འད་ཨེན།  

 
མཚོན་ཉད། 

༡ བཀའ་རྒྱའ་ཡིག་ཨེང་དང་ སྤྱི་ཚོས། 
༢ འབྲིལ་གཏུགས་ཀྱི་རྒྱབ་ཁུངས། 
༣ བཀའ་རྒྱའ་གནད་དྫོན། 
༤ རང་ལུགས་གནམ་ལྫོ་ཟླ་ཚོས། 
༥ གནང་བ་བཀྫོད་མའི་གྫོ་གནས་དང་མཚོན་རྟགས། 
༦ འབྲིལ་ཡིྫོད་ཚུ་ལུ་ འདྲ་བཤུས།  

 
དྲན་གསྫོ། 
འྫོག་ལུ་ཡིྫོད་མའི་ལཱ་བཀྫོད་བཀའ་རྒྱ་འད་ སྣུམ་འཁྫོར་བཅིྫོ་བར་གཏང་ནའི་ བཀྫོད་རྒྱའ་དཔ་ཨེན། བཀྫོད་
རྒྱ་ནང་ལུ་  གྫོས་འཆེར་ཐྫོབ་མ་ཅིག་ལུ་ཆེ་འཇིྫོག་གྲུབ་ས་ ལཱ་འབད་དགྫོཔ་ཡིྫོད་མ་ཚུ་ལུ་ གནང་བ་སྫོད་ན་
དང་ ཡིངན་ སྙེན་ཞུ་དང་སྙེན་གསྫོལ་གྱི་གནད་དྫོན་ལུ་བརྟན་ཏ་ དམགས་བསལ་གྱི་བཀའ་རྒྱ་ལྫོགས་སུ་
བཏྫོན་དགྫོཔ་ དཔར་ན་ པར་སྐྲུན་བཀའ་རྒྱ། བཟྫོ་སྐྲུན་བཀའ་རྒྱ་བཏྫོན་དགྫོཔ་ཡིྫོད་མ་ཚུ་ཡིང་ གཤེམ་
གསལ་གྱི་དཔ་ལས་རགས་འགས་ཏ་ བཟྫོ་དགྫོཔ་ཨེན།  
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དཔ་བཀྫོད་ ༡ པ།   སྣུམ་འཁྫོར་བཅིྫོ་བར་གཏང་ནའི་ ལཱ་བཀྫོད་བཀའ་རྒྱ། 
 
ཡིག་ཨེང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་                  སྤྱི་ཚོས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལུ། 
 
འཛིན་སྫོང་པ། 
དབངས་སད་སྣུམ་འཁྫོར་བཅིྫོ་ཁང་། 
ཨེྫོ་ལ་རྫོང་ཆུ། ཐམ་ཕུག 

གནད་དྫོན། སྣུམ་འཁྫོར་བཅིྫོ་དགྫོཔ། 
རས་ལྫོ་ ༢༠༡༢-༢༠༡༣ལྫོའ་ ནང་སད་ལྷན་ཁག་ག་ སྣུམ་འཁྫོར་ཅི་ཆེས་མཁྫོ་སྫོད་དང་ སྣུམ་འཁྫོར་བཅིྫོ་དགྫོཔ་

ཚུ་ག་ལཱ་འད་ གྫོང་ཚོད་འགན་བསྡུར་གྱི་ཐྫོག་ལས་ ཁྱྫོད་ཀྱིས་ཐྫོབ་ཡིྫོད་མ་དང་འཁྲིལ་ཏ་ ད་རས་གཤེམ་གསལ་ལྟར་དུ་ ཡིག་ཚོང་
ག་སྣུམ་འཁྫོར་བཅིྫོ་ཁ་རྐྱེབ་ནའི་དྫོན་ལུ་ ཁྱྫོད་འབད་སར་བཏང་ཡིྫོདཔ་ལས་ དུས་ཡུན་ག་ད་མགྱིྫོགས་མགྱིྫོགས་ཀྱི་ནང་འཁྫོད་ 
ལགས་ཤེྫོམ་ས་བཟྫོ་དགྫོཔ་ཨེན།  
༡ སྣུམ་འཁྫོར་དབ་བ།  གཞུང་འཁྫོར་ ཧེའ་ལགས། 
༢ ཨེང་གངས།  བ་ཇི་ -༡- ༨༥༠ 
༣ དད་གཡིྫོགཔ།  ་་་་་་་་་་་་་་་ 
༤ མ་ཁུངས་ངྫོ་སྫོད་ཨེང་། ༡༠༠༤༥༠༠༦༥ 
༥ ལཱ་ག་དབ་བ།  ཀཱ་ལ་ས་པལེཊི་དང་ བཀག་ཆེས་སྫོར་ན། 
 

ད་ལུ་དགྫོ་པའ་ཡིན་ལག་ཅི་ཆེས་ཀྱི་རན་འབབ་དང་ བཅིྫོ་ག་གང་གནས་ ཧེ་མ་ལས་ ཁས་ལན་གྲུབ་པའ་ཚོད་གཞ་དང་
འཁྲིལ་ཏ་ རས་ཐྫོ་ཁ་གསལ་བཟྫོ་ཞནམ་ལས་ དད་གཡིྫོག་པའ་ལག་པར་ བསལ་གཏང་དགྫོ་པའ་བཀའ་རྒྱ། གནམ་ལྫོ་་་་་་་་་་་་་
ཟླ་་་་་་་་ཚོས་་་་་་་་་་ལུ། 
        

    (བསྫོད་ནམས་ཕྲིན་ལས།) 
    བདག་སྫོང་འགྫོ་དཔྫོན། 

༡ འབྲིལ་ཡིྫོད་འགྫོ་འཛིན་ཚུ་ལུ་ གྫོ་གནས་མཐྫོ་དམའ་རམ་པ་འཁྲིལ་བའ་ གྫོ་རམ་བཟྫོ་ས་གཏང་དགྫོ། 
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དཔ་བཀྫོད་ ༢ པ།    སྣུམ་འཁྫོར་བཅིྫོ་བར་གཏང་ནའི་ ལཱ་བཀྫོད་བཀའ་རྒྱའ་བཀྫོད་ཤེྫོག། 
 
ཡིག་ཨེང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་               སྤྱི་ཚོས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལུ། 
 
འཛིན་སྫོང་པ། 
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་སྣུམ་འཁྫོར་བཅིྫོ་ཁང་། 
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 

གནད་དྫོན། སྣུམ་འཁྫོར་བཅིྫོ་དགྫོཔ། 
རས་ལྫོ་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལྫོའ་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ སྣུམ་འཁྫོར་ཅི་ཆེས་མཁྫོ་སྫོད་དང་ སྣུམ་འཁྫོར་བཅིྫོ་དགྫོཔ་

ཚུ་ག་ལཱ་འད་ གྫོང་ཚོད་འགན་བསྡུར་གྱི་ཐྫོག་ལས་ ཁྱྫོད་ཀྱིས་ཐྫོབ་ཡིྫོད་མ་དང་འཁྲིལ་ཏ་ ད་རས་གཤེམ་གསལ་ལྟར་དུ་ ཡིག་ཚོང་
ག་སྣུམ་འཁྫོར་བཅིྫོ་ཁ་རྐྱེབ་ནའི་དྫོན་ལུ་ ཁྱྫོད་འབད་སར་བཏང་ཡིྫོདཔ་ལས་ དུས་ཡུན་ག་ད་མགྱིྫོགས་མགྱིྫོགས་ཀྱི་ནང་འཁྫོད་ 
ལགས་ཤེྫོམ་ས་བཟྫོ་དགྫོཔ་ཨེན།  
༡ སྣུམ་འཁྫོར་དབ་བ།   གཞུང་འཁྫོར་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 
༢ ཨེངས་གངས།   བ་ཇི་  ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 
༣ དད་གཡིྫོགཔ།   ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 
༤ མ་ཁུངས་ངྫོ་སྫོད་ཨེང་།  ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 
༥ ལཱ་ག་དབ་བ།   ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 

ད་ལུ་དགྫོ་པའ་ཡིན་ལག་ཅི་ཆེས་ཀྱི་རན་འབབ་དང་ བཅིྫོ་ག་གང་གནས་ ཧེ་མ་ལས་ ཁས་ལན་གྲུབ་པའ་ཚོད་གཞ་དང་
འཁྲིལ་ཏ་ རས་ཐྫོ་ཁ་གསལ་བཟྫོ་ཞནམ་ལས་ དད་གཡིྫོག་པའ་ལག་པར་ བསལ་གཏང་དགྫོ་པའ་བཀའ་རྒྱ། གནམ་ལྫོ་་་་་་་་་་་་་
ཟླ་་་་་་་་ཚོས་་་་་་་་་་ལུ། 

 
           

        (་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་) 
   ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 

༡ འབྲིལ་ཡིྫོད་འགྫོ་འཛིན་ཚུ་ལུ་ གྫོ་གནས་མཐྫོ་དམའ་རམ་པ་འཁྲིལ་བའ་གྫོ་རམ་བཟྫོ་ས་གཏང་དགྫོ།
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ཛི དངུལ་སྫོད་གནང་བའ་བཀའ་རྒྱ། 
 

གྫོ་དྫོན། 
ཡིག་ཚོང་ཅིག་ནང་ལས་ མཁྫོ་སྒྲུབ་འབད་བའ་རན་དང་ ལཱ་འབད་ཚོར་མ་ཅིག་ག་དྫོན་ལུ་ དངུལ་སྫོད་དགྫོ་
མ་ལུ་ གནང་བ་སྫོད་པའ་ཡིག་ཚོང་བཀའ་རྒྱ་ཅིག་ལུ་སབཔ་ཨེན།  

 
མཚོན་ཉད། 

༡ བཀའ་རྒྱའ་ཡིག་ཨེང་དང་ སྤྱི་ཚོས། 
༢ འབྲིལ་གཏུགས་ཀྱི་རྒྱབ་ཁུངས། 
༣ བཀའ་རྒྱའ་གནད་དྫོན། 
༤ རང་ལུགས་གནམ་ལྫོ་ཟླ་ཚོས། 
༥ གནང་བ་བཀྫོད་མའི་གྫོ་གནས་དང་མཚོན་རྟགས། 
༦ འབྲིལ་ཡིྫོད་ཚུ་ལུ་ འདྲ་བཤུས།  
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དཔ་བཀྫོད་ ༡ པ།   སྣུམ་འཁྫོར་བཅིྫོ་ག་སྫོད་ན་ག་ དངུལ་སྫོད་གནང་བའ་བཀའ་རྒྱ། 
 
ཡིག་ཨེང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་                སྤྱི་ཚོས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལུ། 
 
འཛིན་སྫོང་པ། 
དབངས་སད་སྣུམ་འཁྫོར་བཅིྫོ་ཁང་། 
ཨེྫོ་ལ་རྫོང་ཆུ། ཐམ་ཕུག 

གནད་དྫོན། དངུལ་སྫོད་གནང་བའ་བཀའ་རྒྱ། 
ཡིག་ཚོང་འད་ནང་ག་ ལཱ་བཀྫོད་བཀའ་རྒྱ་ ནང་ལྷན་/བདག་སྫོང་-༤/༢༠༡༢/༠༨༧༩   སྤྱི་ཚོས་ 

༡/༡༡/ ༢༠༡༢ ཅིན་མའ་ནང་དྫོན་དང་འཁྲིལ་ཏ་ ནང་སད་ལྷན་ཁག་ག་གཞུང་འཁྫོར་ཧེའ་ལགས་ ཨེང་གངས་ བ་ཇི་ -
༡- ༨༥༠ ཅིན་མ་ བཅིྫོ་ཁ་རྐྱེབ་ན་ག་དྫོན་ལུ་གནས་པའ་ཅི་ཆེས་རན་དང་བཅིྫོ་ག་ ཁྱྫོད་ར་ལས་འབྫོར་བའ་རས་ཐྫོ་ལུ་ ཞབ་དཔྱད་
གྲུབ་ས་ གཤེམ་གསལ་ལྟར་དུ་ བསྡེྫོམས་དངུལ་ཀྲིམ་ ༡༠༨༠༠/- གནང་བ་སྫོདཔ་ཨེན། ད་གུ་ལས་ གཞུང་ག་འྫོང་འབབ་
ཁྲིལ་ བརྒྱ་དཔྱ་ ༢ ལུ་ དངུལ་ཀྲིམ་ ༢༡༦/- བཏྫོགས་པའ་ལྷག་ལུས་ དངུལ་ཀྲིམ་ ༡༠,༥༨༤/-ཐམ་པ་ གཞུང་
རས་ཁར་བཀལ་ཏ་ སྫོད་དགྫོ་པའ་ཡིག་ཚོང་བཀའ་རྒྱ།   

རས་ཐྫོ་ཨེང་། ཚོས་གངས། རྣམ་གངས། གྱིངས་ཁ། གྫོང་ཚོད། བསྡེྫོམས། 
༡༠༥༦ ༡༠/༡༡/༢༠༡༠ ཀཱ་ལཱ་ས་པལེཊི།  ༡ ༧༠༠༠/- ༧,༠༠༠/- 
 ༡༠/༡༡/༢༠༡༠ བཀག་འཕྲུལ་ཅི་ཆེས། ༢ ༡༠༠༠/-ར་ ༢,༠༠༠/- 
 ༡༠/༡༡/༢༠༡༠ ག་ཆེ། - ༡༨༠༠/- ༡,༨༠༠/- 
བསྡེྫོམས།     ༡༠,༨༠༠/- 

གཞུང་ག་འྫོང་འབབ་ཁྲིལ་བརྒྱ་དཔྱ་ ༢ ལུ་ ༢༡༦/- བཏྫོགས་པའ་ ལྷག་ལུས་ངས་ཏག་སྫོད་དགྫོཔ་ བསྡེྫོམས་དངུལ་ཀྲིམ་ 
༡༠,༥༨༤/- ཨེན། གནམ་ལྫོ་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་ཚོས་་་་་་་་་་ལུ།    

     (བསྫོད་ནམས་ཕྲིན་ལས།) 
   བདག་སྫོང་འགྫོ་དཔྫོན། 

༡ འབྲིལ་ཡིྫོད་འགྫོ་འཛིན་ཚུ་ལུ་ གྫོ་གནས་མཐྫོ་དམའ་རམ་པ་འཁྲིལ་བའ་ གྫོ་རམ་བཟྫོ་ས་གཏང་དགྫོ། 
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དཔ་བཀྫོད་ ༢ པ།   སྣུམ་འཁྫོར་བཅིྫོ་ག་སྫོད་ན་ག་ དངུལ་སྫོད་གནང་བའ་བཀའ་རྒྱའ་བཀྫོད་ཤེྫོག། 
 
ཡིག་ཨེང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་                  སྤྱི་ཚོས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལུ། 
 
འཛིན་སྫོང་པ། 
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་སྣུམ་འཁྫོར་བཅིྫོ་ཁང་། 
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 

གནད་དྫོན། དངུལ་སྫོད་གནང་བའ་བཀའ་རྒྱ། 
ཡིག་ཚོང་འད་ནང་ག་ ལཱ་བཀྫོད་བཀའ་རྒྱ་ ་་་་་་་་་་་་་་/བདག་སྫོང་/་་་་་་་་་་་་་་་/་་་་་་་་་་་་་་་་   སྤྱི་ ཚོས་ ་་་་་་་་་་

་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཅིན་མའ་ནང་དྫོན་དང་འཁྲིལ་ཏ་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ག་སྣུམ་འཁྫོར་གཞུང་འཁྫོར་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་བ་ཇི་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་
་་་་་་་་་ཅིན་མ་ བཅིྫོ་ཁ་རྐྱེབ་ན་ག་དྫོན་ལུ་གནས་པའ་ཅི་ཆེས་རན་དང་བཅིྫོ་ག་ ཁྱྫོད་ར་ལས་འབྫོར་བའ་རས་ཐྫོ་ལུ་ ཞབ་དཔྱད་གྲུབ་ས་ 
གཤེམ་གསལ་ལྟར་དུ་ བསྡེྫོམས་དངུལ་ཀྲིམ་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ གནང་བ་སྫོདཔ་ཨེན། ད་གུ་ལས་ གཞུང་ག་འྫོང་འབབ་ཁྲིལ་ བརྒྱ་
དཔྱ་ ་་་་་་་་་་་་་་ ལུ་ དངུལ་ཀྲིམ་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་བཏྫོག་པའ་ལྷག་ལུས་ དངུལ་ཀྲིམ་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཐམ་པ་ གཞུང་རས་ཁར་
བཀལ་ཏ་ སྫོད་དགྫོ་པའ་ཡིག་ཚོང་བཀའ་རྒྱ།   

རས་ཐྫོ་ཨེང་། ཚོས་གངས། རྣམ་གངས། གྱིངས་ཁ། གྫོང་ཚོད། བསྡེྫོམས། 
      
      
བསྡེྫོམས།      

 
གཞུང་ག་འྫོང་འབབ་ཁྲིལ་བརྒྱ་དཔྱ་ ་་་་་་་་་ ལུ་ ་་་་་་་་་་་་་་བཏྫོགས་པའ་ ལྷག་ལུས་ངས་ཏག་སྫོད་དགྫོཔ་ བསྡེྫོམས་དངུལ་ཀྲིམ་་་་
་་་་་་་ཨེན། གནམ་ལྫོ་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་ཚོས་་་་་་་་་་ལུ།    

    (་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་) 
   ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 

༡ འབྲིལ་ཡིྫོད་འགྫོ་འཛིན་ཚུ་ལུ་ གྫོ་གནས་མཐྫོ་དམའ་རམ་པ་འཁྲིལ་བའ་ གྫོ་རམ་བཟྫོ་ས་གཏང་དགྫོ། 
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ཝ ཁྱབ་བསྒྲིགས་དང་གསལ་བསྒྲིགས། 
 

གྫོ་དྫོན། 
སྤྱིར་བཏང་མ་མང་གས་ གཞུང་འབྲིལ་གྱི་གནད་དྫོན་ཅིག་ཧེ་གྫོ་དགྫོཔ་དང ཨེན་ཅི་མན་ཅི་ དང་ལན་བར་
འཇིྫོག་ཞུ་དགྫོ་མའི་ཡི་གུ་ཅིག་ལུ་སབཔ་ཨེན། 

 
དབ་བ། 

༡ ཁྱབ་བསྒྲིགས། 
༢ ཆེྫོས་ཕྱྫོགས་གསལ་བསྒྲིགས།  
༣ རན་བསྡུར་གསལ་བསྒྲིགས། 
༤ ས་སྫོང་གསལ་བསྒྲིགས། 
༥ གསུང་འཕྲིན། 

 
མཚོན་ཉད། 

༡ ཁྱབ་བསྒྲིགས་དང་གསལ་བསྒྲིགས་ཡིག་ཨེང་དང་ སྤྱི་ཚོས། 
༢ འབྲིལ་གཏུགས་ཀྱི་རྒྱབ་ཁུངས། 
༣ བཀའ་རྒྱའ་གནད་དྫོན། 
༤ རང་ལུགས་གནམ་ལྫོ་ཟླ་ཚོས། 
༥ ངྫོས་ལན་འབད་དགྫོ་པའ་ཟླ་ཚོས། 
༦ གནང་བ་བཀྫོད་མའི་གྫོ་གནས་དང་མཚོན་རྟགས། 
༧ འབྲིལ་ཡིྫོད་ཚུ་ལུ་ འདྲ་བཤུས།  
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དཔ་བཀྫོད་ ༡ པ།    རང་ལུགས་གྱིྫོན་ཆེས་བསྒྲིག་དགྫོ་པའ་ ཁྱབ་བསྒྲིགས།  
 
ཡིག་ཨེང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་                 སྤྱི་ཚོས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལུ། 

ཁྱབ་བསྒྲིགས། 
 ང་བཅིས་ར་ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའ་རྒྱལ་ཁབ་འད་ ཆེྫོས་ལྡན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ཨེནམ་ལས་ ཆེྫོས་དང་འབྲིལ་བའ་
མཛིད་སྫོ་ཚུ་ནང་ སྔྫོན་བྫོན་ཕེ་མས་རམ་བྫོན་གྱི་མཛིད་ཁྱུན་ལྟར་དུ་ རང་ལུགས་ཀྱི་ལམ་སྫོལ་བསྒྲིག་དགྫོཔ་ ག་ན་ལས་གལ་ཆེེཝ་
ཨེན་རུང་ ད་རས་ནངས་པར་ རྒྱལ་ཁབ་གྫོང་འཕེལ་དང་བསྟུན་ཏ་ འབྲུག་མ་ཚུ་གས་ ལྷ་ཁང་མགྫོན་ཁང་ཚུ་ནང་ གནས་མཇིལ་
བར་འགྱིྫོ་རུང་ ཕྱ་ཆེས་བསྒྲིགས་ཏ་འགྱིྫོ་མ་ར་ཡིང་ཐྫོན་མ་འད་ གུས་ཞབས་མད་པའ་ལཱ་ཅིག་ཨེན་མས། ད་མ་ཚོད་ རང་ག་གྱིྫོན་
ཆེས་འད་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ངྫོ་རྟགས་གལ་ཆེ་ཤེྫོས་ཅིག་ཨེན་པའ་ཁར་ མ་མང་ག་མཐྫོང་སང་ལུ་ཡིང་ མཛིས་ཆེའ་ཁྱད་པར་དང་
བསྟུན་ ད་ལས་ཕེར་ ང་བཅིས་རའ་ལྷ་ཁང་དགྫོན་སྡེ་ཚུ་ནང་ གནས་མཇིལ་དང་ སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟན་གྱི་མཇིལ་ཁ་ཞུ་ན་ མཆེྫོད་
མ་ཕུལ་ན་ལ་སྫོགས་པའ་དྫོན་ལུ་ འགྱིྫོ་དགྫོཔ་འཐྫོནམ་ད། འབྲུག་མ་ག་ར་འབད་རུང་ རང་ལུགས་ཀྱི་གྱིྫོན་ཆེས་བསྒྲིགས་ཏ་འགྱིྫོ་
དགྫོ། ལྷ་ཁང་མགྫོན་ཁང་ག་རྫོང་དཔྫོན་དང་ དཀྫོན་གཉར་ཚུ་གས་འབད་རུང་ ཚུལ་དང་མ་མཐུན་པའ་ཆེས་བསྒྲིགས་ཏ་འྫོངས་མ་
ཚུ་ ནང་ན་བཙུགས་ན་མད་པའ་ བཀག་ཆེ་འབད་དགྫོཔ་ཨེན། ཁྱབ་བསྒྲིགས་འད་ སྤྱི་ཚོས་ ༡/༡/༢༠༡༢ ལས་ ལག་
ལན་འཐབ་ན་འགྫོ་བཙུགས་དགྫོཔ་ཨེནམ་ལས་ འབྲིལ་ཡིྫོད་ཡིྫོངས་ཀྱིས་ ད་ཚུ་ཐུགས་ཁར་ངས་དགྫོཔ་ཨེན། གནམ་ལྫོ་་་་་་་་་་་་་་
ཟླ་་་་་་་་ཚོས་་་་་་་་་་ལུ། 
 
 

        (་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་) 
         ནང་སད་བྫོན་པྫོ། 

༡ འབྲིལ་ཡིྫོད་འགྫོ་འཛིན་ཚུ་ལུ་ གྫོ་གནས་མཐྫོ་དམའ་རམ་པ་འཁྲིལ་བའ་ གྫོ་རམ་བཟྫོ་ས་གཏང་དགྫོ། 
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དཔ་བཀྫོད་ ༢ པ།   ཆེྫོས་ཕྱྫོགས་གསལ་བསྒྲིགས། 
 
ཡིག་ཨེང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་                 སྤྱི་ཚོས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལུ། 
 

གསལ་བསྒྲིགས། 
སྤྱི་ལྫོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡ པའ་ཚོས་ ༡ ལས་ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའ་གདན་ས་ སྤུངས་ཐང་བད་ཆེན་ཕེྫོ་བྲིང་ག་ཉ་

འདབས་ ཐང་རྫོང་ནང་ སབས་རྗེ་ རྗེ་མཁན་མཆེྫོག་གས་ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའ་གདམས་ངག་སྡེྫོང་པྫོ་གསུམ་སྒྲིལ་གྱི་  
བཀའ་ཁྲིད་གནང་ན་ཨེནམ་ལས་ དང་འདྫོད་ཡིྫོད་མ་ཚུ་ དྲྫོ་པ་ཆུ་ཚོད་ ༦  ལས་ ཐང་རྫོང་ཆེྫོས་སར་ནང་ལུ་ འབྫོན་གནང་དགྫོ་
པའ་ གསལ་བསྒྲིགས་ཞུཝ་ཨེན། གནད་དྫོན་འད་ག་སྐྫོར་ལས་ ཁ་གསལ་གྱི་དྫོན་ལུ་ བརྒྱུད་འཕྲིན་ ༡༧༧༦༨༠༨༠ དང་ 
ཡིངན་  ༧༧༨༠༦༧༩༩ ཐྫོག་ལས་ འབྲིལ་བ་མཛིད་གནང་ཞུ། གནམ་ལྫོ་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་ཚོས་་་་་་་་་་ལུ། 
 
 
 

  (སྫོན་ལམ་རབ་བཟང་།) 
        དྲུང་ཆེན། 

༡ འབྲིལ་ཡིྫོད་འགྫོ་འཛིན་ཚུ་ལུ་ གྫོ་གནས་མཐྫོ་དམའ་རམ་པ་འཁྲིལ་བའ་ གྫོ་རམ་བཟྫོ་ས་གཏང་དགྫོ། 



 276 

དཔ་བཀྫོད་ ༣ པ།   ཆེྫོས་ཕྱྫོགས་གསལ་བསྒྲིགས་ཀྱི་བཀྫོད་ཤེྫོག། 
 
ཡིག་ཨེང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་                སྤྱི་ཚོས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལུ། 
 

གསལ་བསྒྲིགས། 
སྤྱི་ལྫོ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་་་་་་་་་་པའ་ཚོས་་་་་་་་་་་་་་་་ལས་ ས་གནས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལུ་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་

་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་བཀའ་ཁྲིད་གནང་ན་ཨེནམ་ལས་ དང་འདྫོད་ཡིྫོད་མ་ཚུ་ དྲྫོ་པ་ཆུ་ཚོད་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལུ་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཆེྫོས་སར་ནང་
ལུ་ འབྫོན་གནང་དགྫོ་པའ་ གསལ་བསྒྲིགས་ཞུཝ་ཨེན། གནད་དྫོན་འད་ག་སྐྫོར་ལས་ ཁ་གསལ་གྱི་དྫོན་ལུ་ བརྒྱུད་འཕྲིན་ ་་་་་་་་་
་་་་་་་་་་་་་་་་་དང་ ཡིངན་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ཐྫོག་ལས་ འབྲིལ་བ་མཛིད་གནང་ཞུ། གནམ་ལྫོ་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་ཚོས་་་་་་་་་་ལུ། 
 
 
 

 (་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་) 
         ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 

༡ འབྲིལ་ཡིྫོད་འགྫོ་འཛིན་ཚུ་ལུ་ གྫོ་གནས་མཐྫོ་དམའ་རམ་པ་འཁྲིལ་བའ་ གྫོ་རམ་བཟྫོ་ས་གཏང་དགྫོ། 
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དཔ་བཀྫོད་ ༤ པ།    འབྲུག་རྒྱང་མཐྫོང་ཐྫོག་ལས་ ཆེྫོས་དྫོན་གསལ་བསྒྲིགས་འབད་ཐངས་བཀྫོད་ཤེྫོག། 
 
ཡིག་ཨེང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་                སྤྱི་ཚོས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལུ། 
 

གྲྭ་ཚོང་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གསལ་བསྒྲིགས། 
 

གནད་དྫོན།   སབས་རྗེ་ རྗེ་མཁན་རན་པྫོ་ཆེ་གས་ བཀའ་ཁྲིད་གནང་ན། 
ས་གནས།   སྤུངས་ཐང་ཁ་ ཐང་རྫོང་ནང་།  
ཚོས་གངས།  སྤྱི་ལྫོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༢ པའ་ཚོས་ ༡ ལས་ ༡༥ ཚུན། 
འབྲིལ་གཏུགས་འབད་ས། འགྲུལ་འཕྲིན་ཨེང་ ༡༧༧༨༧༩༠༠ དང་ ༧༧༨༧༩༠༠༡ ལུ། 
 

 
 

  (་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་) 
          ་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 

༡ འབྲིལ་ཡིྫོད་འགྫོ་འཛིན་ཚུ་ལུ་ གྫོ་གནས་མཐྫོ་དམའ་རམ་པ་འཁྲིལ་བའ་ གྫོ་རམ་བཟྫོ་ས་གཏང་དགྫོ། 
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དཔ་བཀྫོད་ ༥ པ།   ས་སྫོང་གསལ་བསྒྲིགས།  
 
ཡིག་ཨེང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་                 སྤྱི་ཚོས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལུ། 
 

ས་སྫོང་གསལ་བསྒྲིགས། 
ནགས་ཚོལ་གྫོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་ནང་ འད་འཕྲིྫོ་ལས་བཙུགས་ནའི་དྫོན་ལུ་ གཤེམ་གསལ་གཡིྫོག་ག་ས་སྫོང་ཚུ་

ཡིྫོདཔ་ལས་ དང་འདྫོད་ཡིྫོད་མའི་འབྲུག་མ་ཚུ་གས་ འྫོག་ལུ་བཀྫོད་མ་གནད་དྫོན་ཚུ་དང་འཁྲིལ་ཏ་ ནགས་ཚོལ་གྫོང་འཕེལ་ལས་
འཛིན་གྱི་ མ་སྫོབས་འགྫོ་དཔྫོན་ཡིག་ཚོང་ནང་ལུ་ ཞུ་ཡིག་བཙུགས་གནང་། 
ཨེང་། གྫོ་གནས། དགྫོ་གངས། ཤེས་ཚོད་དང་ཉམས་མྫོང་། 
༡ འཕྲུལ་ལསཔ། ༡ རྒྱལ་གཞུང་འཕྲུལ་རག་སྫོབ་ཁང་ལས་ མཐར་འཁྱྫོལ་བའ་ཁར་ ལྫོ་ངྫོ་ 

༣ གྱི་ཉམས་མྫོང་ཡིྫོད་མ། 
༢ ནགས་ཚོལ་འགྫོ་དཔྫོན། ༡ ནགས་ཚོལ་འཛིན་སྫོང་སྫོབ་ཁང་ལས་ མཐར་འཁྱྫོལ་བའ་ཁར་ ལྫོ་ངྫོ་ 

༣ གྱི་ཉམས་མྫོང་ཡིྫོད་མ། 
 

ཞུ་ཡིག་ཚུ་ གཤེམ་གསལ་གྱི་ཡིག་ཆེ་ཚུ་དང་སྦྲགས་ སྤྱི་ཚོས་ ༣༠/༡༢/༢༠༡༢ ནང་འཁྫོད་ ནགས་ཚོལ་གྫོང་
འཕེལ་ལས་འཛིན་གྱི་ མ་སྫོབས་འགྫོ་དཔྫོན་ཡིག་ཚོང་ནང་ལུ་ ལྷྫོདཔ་ས་བཙུགས་དགྫོཔ་ཨེན། 
 ཀ)  ཁྲིམས་སྲུང་འགག་པའ་ཉྫོག་མད་ཡི་གུ། 
 ཁ)  མ་ཁུངས་ངྫོ་སྫོད་ལག་ཁྱར། 
 ག)  ཤེས་ཚོད་ལག་ཁྱར། 
 ང)  གསྫོ་བའ་ལག་ཁྱར། 
 ཅི)  སྫོང་བརར་ལག་ཁྱར། 
 ཆེ)  གཡིྫོག་ནང་ཡིྫོད་མ་ཚུ་ཨེན་པ་ཅིན་ རང་སྫོའ་ལས་སྡེ་ལས་ཉྫོག་མད་ཡི་གུ།  
 

གདམ་འཐུ་གྲུབ་པའ་མང་གསལ་ཚུ་  སྤྱི་ཚོས་ ༥/༡/༢༠༠༡ ལུ་ གསར་ཤེྫོག་ཐྫོག་ལས་གསལ་བསྒྲིགས་འབད་ 
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ན་དང་ གདམ་ཁའ་ཐྫོ་བཀྫོད་ནང་ཚུད་མ་ཚུ་ག་དྫོན་ལུ་ བཙོག་འཐུའ་དྲ་བ་དྲས་ལན་འད་ སྤྱི་ཚོས་ ༡༠/༡/༢༠༡༢ ཀྱི་ དྲྫོ་པ་
ཆུ་ཚོད་༡༠ ལུ་ ཐམ་ཕུ་ནགས་ཚོལ་གྫོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་གྱི་ ཡིག་ཚོང་གྫོང་མ་ལུ་ས་ལན་ན་ཨེན། 

 
གནད་དྫོན་ཁ་གསལ་གྱི་དྫོན་ལུ་ བརྒྱུད་འཕྲིན་ཨེང་ ༣༢༢༧༨༩ དང་ ཡིངན་ ༣༢༣༤༨༠ ག་ཐྫོག་ལས་ 

འབྲིལ་བ་འཐབ་གནང་ཟར་ཞུ་ན་ཨེན། གནམ་ལྫོ་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་ཚོས་་་་་་་་་་ལུ། 
 
 
 

              (རྟ་མགན་རྫོ་རྗེེ) 
                                                           འཛིན་སྫོང་མདྫོ་ཆེན། 
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དཔ་བཀྫོད་ ༦ པ།   ས་སྫོང་གསལ་བསྒྲིགས༌ཀྱི༌བཀྫོད༌ཤེྫོག།  
 
ཡིག་ཨེང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་                       སྤྱི་ཚོས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལུ། 
 

ས་སྫོང་གསལ་བསྒྲིགས། 
༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌ནང་ འད་འཕྲིྫོ་ལས་བཙུགས་ནའི་དྫོན་ལུ་ གཤེམ་གསལ་གཡིྫོག་ག་ས་སྫོང་ཚུ་ཡིྫོདཔ་ལས་ དང་འདྫོད་

ཡིྫོད་མ་འབྲུག་མ་ཚུ་གས་ འྫོག་ལུ་བཀྫོད་མའི་གནད་དྫོན་ཚུ་དང་འཁྲིལ་ཏ་་་་་་་་་་་་་་༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌ ༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌ཡིག༌ཚོང༌ནང་ལུ་ 
ཞུ་ཡིག་བཙུགས་གནང་། 

 
ཨེང་། གྫོ་གནས། དགྫོ་གངས། ཤེས་ཚོད་དང་ཉམས་མྫོང་། 
༡    
༢    

 
ཞུ་ཡིག་ཚུ་ གཤེམ་གསལ་གྱི་ཡིག་ཆེ་ཚུ་དང་སྦྲགས་ སྤྱི་ཚོས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ནང་འཁྫོད་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་

གྱི་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཡིག་ཚོང་ནང་ལུ་ ལྷྫོདཔ་ས་བཙུགས་དགྫོཔ་ཨེན། 
 

 ཀ)  ཁྲིམས་སྲུང་འགག་པའ་ཉྫོག་མད་ཡི་གུ། 
 ཁ)  མ་ཁུངས་ངྫོ་སྫོད་ལག་ཁྱར། 
 ག)  ཤེས་ཚོད་ལག་ཁྱར། 
 ང)  གསྫོ་བའ་ལག་ཁྱར། 
 ཅི)  སྫོང་བརར་ལག་ཁྱར། 
 ཆེ)  གཡིྫོག་ནང་ཡིྫོད་མ་ཚུ་ཨེན་པ་ཅིན་ རང་སྫོའ་ལས་སྡེ་ལས་ཉྫོག་མད་ཡི་གུ། 
 
  གདམ་འཐུ་གྲུབ་པའ་མང་གསལ་ཚུ་  སྤྱི་ཚོས་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལུ་ གསར་ཤེྫོག་ཐྫོག་ལས་གསལ་བསྒྲིགས་འབད་ 
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ན་དང་ གདམ་ཁའ་ཐྫོ་བཀྫོད་ནང་ཚུད་མ་ཚུ་ག་དྫོན་ལུ་ བཙོག་འཐུའ་དྲ་བ་དྲས་ལན་འད་ སྤྱི་ཚོས་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ག་དྲྫོ་པའ་ ཆུ་
ཚོད་ ་་་་་་་་་་ ལུ་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ཡིག་ཚོང་གྫོང་མ་ལུ་ས་ལན་ན་ཨེན། 
གནད་དྫོན་ཁ་གསལ་གྱི་དྫོན་ལུ་ བརྒྱུད་འཕྲིན་ཨེང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་དང་ ཡིངན་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཐྫོག་ལས་ འབྲིལ་བ་འཐབ་
གནང་ཟར་ཞུ་ན་ཨེན། གནམ་ལྫོ་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་ཚོས་་་་་་་་་་ལུ། 
 
 
 
            (་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་) 

་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
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དཔ་བཀྫོད་ ༧ པ།   གསུང་འཕྲིན་གསལ་བསྒྲིགས། 
 
སྤྱི་ལྫོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༣ ཚོས་ ༢༢ ལུ་ འཛིམ་གང་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ དྲུང་ཆེན་སྤྱི་ཁྱབ་ལས་ འཛིམ་གང་ཆུའ་ཉནམ་ལུ་ 
གནང་བའ་གསུང་འཕྲིན། 
 

ཆུ་འད་ སྫོག་འཚོ་བའ་ར་བ་ཅིག་ཨེནམ་མ་ཚོད་ ས་སང་འད་ནང་གནས་པའ་ སྫོག་ཆེགས་ཡིྫོངས་རྫོགས་ འབྲིལ་བ་
གཅིག་ཁར་འཐབ་བཅུག་མ་ཅིག་ཨེན། ད་འབདཝ་ལས་ ཆུ་འད་ རྒྱལ་སྤྱིའི་དམགས་ཡུལ་གྱི་ས་རྒྱུན་དང་ ཨེ་ལུའ་འཕྲིྫོད་བསན་  
མ་ཚོ་ཡུན་བསང་ ཨེམ་སྲུའ་ཆེ་བཞག་དང་ལྫོགས་གྲུབ་ བཟའ་བཏུང་རང་ལང་ ཡུན་བརྟན་གྫོང་འཕེལ་ གནམ་གཤེས་འགྱུར་
བགྫོད་ཉན་སྲུང་ཚུ་ག་གནད་དྫོན་ག་ར་དང་ འབྲིལ་བ་ཐད་ཀར་དུ་ཡིྫོད་པའ་མཁྫོ་ཅིན་ཅིག་ཨེན། འད་ག་ངྫོས་འཛིན་ལུ་ སྤྱི་ཚོགས་
ཀྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ སྤྱི་ལྫོ་ ༢༠༠༥ ལས་ ༢༠༡༠ ཚུན་གྱི་བཅུ་ཕྲིག་ལྫོ་འཁྫོར་འད་ “སྫོག་ག་དྫོན་ལུ་ཆུ་” ཟར་བའ་ བརྗེྫོད་
དྫོན་ལུ་གསལ་བསྒྲིགས་འབད་ད་ཡིྫོད། 
 

ང་བཅིས་ར་ལུ་ མད་ཐབས་མད་པའ་ཆུའ་ཐྫོན་ཁུངས་ཚུ་ རང་བཞན་གྱིས་ ཨེ་རྟག་ཧེར་ལུགས་ས་ གནས་ཚུགས་ན་
ཅིག་ཨེན་རུང་ ད་ཚུ་ཚོར་གཅིག་ལས་ཚོར་གཅིག་ ཉན་ཁ་ཅིན་གྱི་གནས་སངས་ལུ་འགྱུརཝ་ཨེན་མས། ཡིར་འཕེལ་འགྱིྫོ་བཞན་དུ་
ཡིྫོད་པའ་མ་རླྫོབས་ལུ་ མཁྫོ་བའ་འཐུང་ཆུ་དང་ལཱ་ག་རྒྱུ་ཆེས་ལུ་མཁྫོ་བའ་ཆུ་འད་ ང་བཅིས་ར་བརྟན་ཏ་སྡེྫོད་དགྫོ་པའ་ རང་བཞན་
གནས་སངས་ཡུན་བརྟན་ལུ་མཁྫོ་བའ་ཆུ་དང་ དྫོ་འགན་སྫོམ་འབྱུང་དྫོ་ཡིྫོདཔ་ལས་ ཆུ་གས་ལང་མ་ཚུགས་པར་ སྫོད་བཅུད་ཉམས་
ཆེག་ག་ཉན་ཁ་ལུ་ཐུག་ས་ཡིྫོད། ད་མ་ཚོད་ ལགས་བཅིྫོས་མ་འབད་བའ་ཕྱགས་སྙེགས་དང་ སྫོ་ནམ་ལུ་བརྟན་པའ་རག་རྫོ་ཚུ་ 
ཉནམ་གཅིག་ལས་ཉནམ་གཅིག་མངམ་ས་ཐྫོན་ཏ་ ཀྲཱན་ས་ཡི་ལས་བཅིད་ད་ ཆུ་ནང་བཀྫོ་དྫོ་ཡིྫོདཔ་ལས་ འད་གས་ ཆུ་གཙོང་ཏྫོག་
ཏྫོ་མདཔ་བཟྫོཝ་མ་ཚོད་ གནམ་གཤེས་འགྱུར་བགྫོད་ཀྱིས་ས་ ལྷག་པར་དུ་ ཆུ་དཀྫོན་དྲགས་འགྱིྫོཝ་ཨེན་མས། ད་ལས་བརྟན་ཏ་ 
བཙོག་ལྷད་དང་ཆུ་གས་མ་ལངསམ་ གཙོང་སྦྲ་ཚུལ་མཐུན་མད་པའ་དཀའ་ངལ་ཚུ་གས་ མ་ཉམ་ཆུང་ཚུ་ལུ་ལྷག་པར་དུ་ གནྫོད་པ་
འབྱུངམ་ཨེན་མས། 
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དུས་ཅི་ག་ལྫོ་འད་ནང་ག་ འཛིམ་གང་ཆུའ་ཉན་མའ་བརྗེྫོད་དྫོན་འད་ “འཛིམ་གང་འཕྲིྫོད་བསན་གྱི་དྫོན་ལུ་ ཆུ་གཙོང་
ཏྫོག་ཏྫོ་” ཟར་བཞག་མ་འད་གས་ ཆུའ་ཐྫོན་ཁུངས་འད་ སྤུས་ཚོད་དང་མང་ཧེང་གཉས་ཆེ་ར་ ཉན་ཁ་ལུ་ཐུག་ས་ཡིྫོད་མ་ག་ 
དཀའ་ངལ་སལ་ཐབས་ འབད་དགྫོ་པའ་བར་སྫོན་འབདཝ་ཨེན། འཛིམ་གང་ནང་ ཆུ་གཙོང་ཏྫོག་ཏྫོ་མད་མ་ལུ་བརྟན་ཏ་ ཤེ་རྐྱེན་
བྱུང་མ་འད་ དམག་འཁྲུག་དང་འཐབ་འཛིང་ལུ་བརྟན་པའ་ཤེ་རྐྱེན་ ག་ར་ལས་མངམ་ཐྫོན་ཏ་ཡིྫོད། ད་ས་ཤེ་རྐྱེན་བྱུང་མ་འད་ཚུ་ 
ང་བཅིས་རའ་སྤྱིར་བཏང་ག་མ་མང་ཚུ་ལུ་ འགྫོ་བ་མའི་འདུ་ཤེས་མད་པར་བཞག་པའ་སྫོན་དང་ རྒྱལ་ཁབ་མང་རབས་ཅིག་ག་  
སྫོ་སྫོའ་གྫོང་འཕེལ་གྱི་ལཱ་ལུ་ ར་འགངས་ཏ་ཕྱག་ཞུ་མ་ཚུ་ སང་མད་ས་བཞག་པའ་སྫོན་ཨེན་མས།  
 

འཛིམ་གང་གས་ དཀའ་ངལ་འད་ལུ་གདྫོང་ལན་ག་ད་ས་ འབད་དགྫོཔ་ཨེན་ན་དང་ ཆུའ་ཐྫོན་ཁུངས་ ད་རས་ལས་
དྲགཔ་བཟྫོ་ནའི་ཐབས་ལམ་ ག་ད་ས་བསྒྲིག་དགྫོཔ་ཨེན་ན་ཚུ་ ཧེ་གྫོ་ས་ཡིྫོདཔ་ལས་ ཆུ་འད་ ང་བཅིས་རའ་གྫོང་འཕེལ་གྱི་
དམགས་དྫོན་ག་ར་ལས་ གཙོ་བྫོ་ས་ཆེ་བཞག་ས་ དང་ལན་འབད་དགྫོཔ་ཨེན། འཛིམ་གང་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱིས་ ཆུ་ག་དྫོན་ལུ་གསལ་
བསྒྲིགས་འབད་མ་ བཅུ་ཕྲིག་ལྫོ་ག་ཕྱད་མཚོམས་ཡིང་ དུས་ཅི་ལྷྫོད་ཡིྫོདཔ་བཞན་དུ་ དུས་ཅི་འཚོགས་གནང་ན་ས་ཡིྫོད་པའ་ ལྫོ་
སྫོང་གྫོང་འཕེལ་དམགས་ཡུལ་གྱི་ རྒྱལ་སྤྱིའི་ཞལ་འཛིམས་ནང་ལས་ གྫོས་བཅུད་ལགས་ཤེྫོམ་བཏྫོན་འྫོང་བའ་ར་བ་ཡིྫོད། ང་
བཅིས་ག་ར་རུབ་ས་ ཉན་ཁ་ཅིན་གྱི་གནས་སངས་བསར་གསྫོ་དང་ འགྫོ་བ་མ་ཉམ་ཆུང་ཚུ་དང་ ས་སང་སྫོག་ཆེགས་ཡིྫོངས་ཀྱི་སྫོག་
འཚོའི་དྫོན་ལུ་ ང་བཅིས་རའ་ཆུ་འད་སྲུང་སྫོབ་དང་ ཡུན་བརྟན་གྱི་འཛིན་སྫོང་འཐབ་ག་ཟར་ཞུ་ན་ཨེན། 
 
 

དྲུང་ཆེན་སྤྱི་ཁྱབ། 
འཛིམ་གང་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི། 
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༢ རིན་བསྡུར་གསལ་བསྒྲགས།  

 
གྫོ་དྫོན། 
རན་བསྡུར་གསལ་བསྒྲིགས་ཟར་མ་འད་ ལྷན་ཁག་དང་ལས་ཁུངས་ ལས་སྡེ་ཚུ་གས་ ཞབས་ཏྫོག་ག་ལཱ་ 
ཡིངན་ མཁྫོ་སྒྲུབ་ཅིག་འབད་ནའི་དྫོན་ལུ་ རན་གྫོང་འགན་བསྡུར་འབད་ན་ག་ ཡི་གུ་བཙུགས་དགྫོ་པའ་ 
གསལ་བསྒྲིགས་ཀྱི་ཡི་གུ་ཅིག་ལུ་སབཔ་ཨེན།  
 
མཚོན་ཉད། 

༡ གསལ་བསྒྲིགས་ཡིག་ཨེང་དང་སྤྱི་ཚོས། 
༢ གསལ་བསྒྲིགས་འབད་དགྫོ་པའ་གནད་དྫོན། 
༣ དང་ལན་འབད་དགྫོ་པའ་དབ་བ། 
༤ ངྫོས་ལན་འབད་དགྫོཔ་གཞན། 
༥ གྫོ་གནས་དང་མཚོན་རྟགས། 
༦ འབྲིལ་ཡིྫོད་ཚུ་ལུ་གནས་ཚུལ་དང་ དང་ལན་གྱི་དྫོན་ལུ་འདྲ།  
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དཔ་བཀྫོད་ 1 པ།   ཅི་ཆེས་མཁྫོ་སྒྲུབ་འབད་ནའི་ རན་བསྡུར་གསལ་བསྒྲིགས། 
 
ཡིག་ཨེང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་                  སྤྱི་ཚོས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལུ། 

རན་བསྡུར་གསལ་བསྒྲིགས། 
གྲྭ་ཚོང་ལྷན་ཚོགས་ཡིག་ཚོང་ག་དྫོན་ལུ་ གཤེམ་གསལ་གྱི་ཅི་ཆེས་ཚུ་ མཁྫོ་སྒྲུབ་འབད་དགྫོཔ་ཡིྫོདཔ་ལས་ གནང་བ་

ཅིན་ ཡིངན་ ཚོང་འབྲིལ་ཆེྫོག་ཐམ་ཆེ་གནས་ཅིན་ ཡིངན་ དང་འདྫོད་ཅིན་གྱི་བཀྲིམ་སྤལ་བ་ཚུ་གས་ གྫོང་ཚོད་ཡི་གུ་ཐའུ་ཅིན་མ་
ཚུ་ བྫོ་གཏད་མ་དངུལ་བརྒྱ་དཔྱ་གཉས་དང་གཅིག་ཁར་ གྲྭ་ཚོང་ལྷན་ཚོགས་བདག་སྫོང་ཡིག་ཚོང་ནང་ ཡིག་ཚོང་ག་དུས་ཚོད་ཁར་
བཙུགས་གནང་། ད་ག་དྫོན་ལུ་ ལག་ལན་ལམ་ལུགས་ཁ་གསལ་ཡིྫོད་པའ་ རན་བསྡུར་ཡིག་ཆེ་ཚུ་ སྤྱི་ཚོས་ ༢/༣/༡༢ 
ལས་ ༣/༤/༡༢ ཚུན་ ཡིྫོན་འཐུས་དངུལ་ཀྲིམ་ ༥༠༠/- ༼ལྫོག་མ་འཐྫོབ་༽ བཙུགས་ཐྫོག་ལས་ ཐམ་ཕུག་བཀྲིས་
ཆེྫོས་རྫོང་ གྲྭ་ཚོང་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ བདག་སྫོང་སྡེ་ཚོན་ལས་ཉྫོ་ན་འཐྫོབ། 
༡ ཡིག་འབྲི་མཁྫོ་ཆེས། 
༢ ཁང་ཆེས། 
༣ བཟྫོ་སྐྲུན་མཁྫོ་ཆེས་བཀྲིམ་སྤལ། 
༤ ཤེང་ཆེས་དྲ་དྲཝ་བཀྲིམ་སྤལ། 
༥ གྫོག་རག་དང་ཡིན་ལག་མཁྫོ་ཆེས། 
  

གྫོང་ཚོད་འགན་བསྡུར་ཡི་གུ་ཚུ་ ༨/༥/༡༢ ཉན་མའ་ཆུ་ཚོད་ ༢ ཀྱི་ནང་འཁྫོད་ བཙུགས་དགྫོཔ་ཨེནམ་དང་། ད་
ཚོས་ ཉན་མའ་ཆུ་ཚོད་ ༢.༣༠ ལུ་ ཁ་ཕྱ་ན་ཨེན། འབྲུག་གཞུང་མཁྫོ་སྒྲུབ་ བཅིའ་ཡིག་ག་དགྫོངས་དྫོན་དང་འཁྲིལ་ཏ་ རན་
སྡུར་ཚོགས་ཆུང་གས་ གྫོས་ཐག་གཅིད་མ་ད་ མཐའ་དཔྱད་ས་ཆེ་བཞག་ན་ཨེན། གནམ་ལྫོ་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་ཚོས་་་་་་་་་་ལུ། 

 
 

    (གནག་མདྫོག) 
     བདག་སྫོང་འགྫོ་དཔྫོན། 

༡ འབྲིལ་ཡིྫོད་འགྫོ་འཛིན་ཚུ་ལུ་ གྫོ་གནས་མཐྫོ་དམའ་རམ་པ་འཁྲིལ་བའ་ གྫོ་རམ་བཟྫོ་ས་གཏང་དགྫོ། 
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དཔ་བཀྫོད ༢ པ།   ཅི་ཆེས་མཁྫོ་སྒྲུབ་འབད་ནའི་ རན་བསྡུར་གསལ་བསྒྲིགསབཀྫོད་ཤེྫོག། 
 
ཡིག་ཨེང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་                  སྤྱི་ཚོས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལུ། 
 

རན་སྡུར་གསལ་བསྒྲིགས། 
གཞུང་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ག་དྫོན་ལུ་ གཤེམ་གསལ་གྱི་ཅི་ཆེས་ཚུ་ མཁྫོ་སྒྲུབ་འབད་དགྫོཔ་ཡིྫོདཔ་ལས་ གནང་བ་

ཅིན་ ཡིངན་ ཚོང་འབྲིལ་ཆེྫོག་ཐམ་ཆེ་གནས་ཅིན་ ཡིངན་ དང་འདྫོད་ཅིན་གྱི་བཀྲིམ་སྤལ་བ་ཚུ་གས་ གྫོང་ཚོད་ཡི་གུ་ཐའུ་ཅིན་མ་
ཚུ་ བྫོ་གཏད་མ་དངུལ་བརྒྱ་དཔྱ་གཉས་དང་གཅིག་ཁར་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་བདག་སྫོང་ཡིག་ཚོང་ནང་ ཡིག་ཚོང་ག་དུས་ཚོད་ཁར་
བཙུགས་གནང་། ད་ག་དྫོན་ལུ་ ལག་ལན་ལམ་ལུགས་ཁ་གསལ་འཁྫོད་པའ་ རན་སྡུར་ཡིག་ཆེ་ཚུ་ སྤྱི་ཚོས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལས་་་་་་་
་་་་་་་་་་་་་་་་ ཚུན་ རན་འཐུས་དངུལ་ཀྲིམ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་/- ༼ལྫོག་མ་འཐྫོབ་༽ བཙུགས་ཐྫོག་ལས་ ཐམ་ཕུག་བཀྲིས་ཆེྫོས་རྫོང་ 
གྲྭ་ཚོང་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ བདག་སྫོང་སྡེ་ཚོན་ལས་ཉྫོ་ན་འཐྫོབ། 
༡ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 
༢ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 
༣ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 
༤ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 
༥ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 
  

གྫོང་ཚོད་འགན་བསྡུར་ཡི་གུ་ཚུ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཉན་མའ་ཆུ་ཚོད་་་་་་་་་་་་་་ ནང་འཁྫོད་བཙུགས་དགྫོཔ་ཨེནམ་དང་། ད་ཚོས་ 
ཉན་མའ་ཆུ་ཚོད་་་་་་་་་་་་་་་་་ ལུ་ ཁ་ཕྱ་ན་ཨེན། འབྲུག་གཞུང་མཁྫོ་སྒྲུབ་ བཅིའ་ཡིག་ག་དགྫོངས་དྫོན་དང་འཁྲིལ་ཏ་ རན་བསྡུར་
ཚོགས་ཆུང་གས་ གྫོས་ཐག་གཅིད་མ་ད་ མཐའ་དཔྱད་ས་ཆེ་བཞག་ན་ཨེན། གནམ་ལྫོ་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་ཚོས་་་་་་་་་་ལུ། 
 
 

     (་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་) 
   ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 

༡ འབྲིལ་ཡིྫོད་འགྫོ་འཛིན་ཚུ་ལུ་ གྫོ་གནས་མཐྫོ་དམའ་རམ་པ་འཁྲིལ་བའ་ གྫོ་རམ་བཟྫོ་ས་གཏང་དགྫོ། 
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དཔ་བཀྫོད་ ༣ པ།   གྫོང་ཚོད་རན་སྡུར། 
 
ཡིག་ཨེང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་                 སྤྱི་ཚོས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལུ། 
 

ར་དྫོན་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
དུས་མཐུན་གྱི་ཆེྫོག་ཐམ་ཡིྫོད་མ་དང་ གཤེམ་གསལ་གྱི་ཁྱད་ཆེྫོས་ཚོང་མ་ བཀྲིམ་སྤལ་བ་ཚུ་གས་ གཤེམ་འཁྫོད་ཅི་

ཆེས་ཚུ་ག་གྫོང་ཚོད་287ཡི་གུ་ཐའུ་ཅིནམ་བཙུགས་གནང་། གྫོང་ཚོད་ཡི་གུ་དང་གཅིག་ཁར་ གྫོང་ཚོད་ངྫོ་མའ་ བརྒྱ་ཆེ་ ༢ ཀྱི་
བྫོ་གཏད་མ་དངུལ་ དངུལ་ཁང་ཤེྫོག་འཛིན་གྱི་ཐྫོག་ལུ་ བདག་སྫོང་འགྫོ་དཔྫོན་གྱི་ མང་ཐྫོག་ལུ་བཟྫོ་ས་བཙུགས་དགྫོཔ་ཨེན།  
 
༡. དུས་མཐུན་ཚོང་འབྲིལ་ཆེྫོག་ཐམ། 
༢. འྫོང་འབབ་ཁྲིལ་བཏབ་པའ་ལག་ཁྱར། 
 

ཨེང་ ཅི་ཆེས། རྒྱུ་སྤུས། གྫོང་ཚོད། བཀྲིམ་སྤལ་ཟླ་ཚོས་ 
༡ ཤེྫོག་གུ། པཱ་ཝར།  ༣༠.༡.༡༠ 
༢ གྫོག་རག དྲལ།  ༣༠.༡.༡༠ 
༣ ཧེ་ཊིར། བཱ་ཇཱཇི།  ༣༠.༡.༡༠ 

 
གནད་དྫོན་ཁ་གསལ་གྱི་དྫོན་ལུ་ བརྒྱུད་འཕྲིན་ཨེང་ ༠༢-༣༢༥༡༤༡ ག་ཐྫོག་ལུ་ འབྲིལ་བ་འཐབ་གནང་། 
 
 
 
                 (་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་) 
                ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་རྫོང་ཁག 
༡ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་སྡེ་ཚོན་ལུ། 
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དཔ་བཀྫོད་ ༤ པ།   གསྫོལ་ཚོགས་གྫོང་ཚོད་རན་སྡུར། 
 
ཡིག་ཨེང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་                སྤྱི་ཚོས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལུ། 
 

ར་དྫོན་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་རྫོང་ཁག་གས་ མ་མང་གསྫོ་བའ་འཕྲིྫོད་བསན་གྫོ་བརའ་དྫོན་ལུ་ སྤྱི་ཚོས་ ༡༢-༡༧.༡༢.༡༢ ཚུན་ 

བདུན་ཕྲིག་གཅིག་ག་རང་ གསྫོ་བའ་ཞལ་འཛིམས་ཅིག་ འགྫོ་འདྲན་འཐབ་ན་ཨེནམ་ལས་ མ་གངས་ ༣༡ ག་དྫོན་ལུ་ ཉན་མའ་
གསྫོལཝ་དང་ ཕྱ་རུའ་གསྫོལ་ཚོགས་ དྲྫོ་པ་དང་ཕྱ་རུ་ ཇི་ཐངས་གཉས་ཀྱི་དྫོན་ལུ་ གྫོང་ཚོད་འགན་བསྡུར་ཡི་གུ་བཙུགས་གནང་། 
 

ནྫོར་ཤེ་དང་ཕེག་ཤེ་ག་སྤགས་ལྷམ་པ་གཉས། ཚོདམ་ལྷམ་གཅིག ཨེ་མ་དར་ཚོལ་ལྷམ་གཅིག དཱལ། གསྫོལ་ཆུ། 
མངར་ཇི་དང་ཁ་ཟས་ཚུ་ག་གྫོང་ཚོད་288ཁ་གསལ་ས་བཙུགས་གནང་། ཁ་གསལ་གྱི་དྫོན་ལུ་ གཤེམ་འཁྫོད་ཁ་བང་ག་ཐྫོག་ལུ་ 
འབྲིལ་བ་འཐབ་གནང་། 
 
 
          (་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་) 

་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ རྫོང་ཁག 
༡ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་སྡེ་ཚོན་ལུ། 
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དཔ་བཀྫོད་ ༥ པ།   ཚོང་སྒྱུར། 
 
གྫོ་དྫོན། 
ཚོང་སྒྱུར་ཟར་མ་འད་ དྫོ་འགན་གྱི་ཐྫོག་ལས་ རན་གྫོང་མཐྫོ་ཤེྫོས་ས་ བཙོང་ཚུགསཔ་བཟྫོ་ན་ག་ གསལ་བསྒྲིགས་ཡི་གུ་འད་ཨེན།  
 
ཡིག་ཨེང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་                  སྤྱི་ཚོས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལུ། 
 

ར་དྫོན་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
 ར་རང་རྫོང་ཁག་ རྒྱལ་ཡིྫོངས་དངུལ་ཁང་ནང་ག་ ཁང་ཆེས་ རྐང་ཁྲི་ ༥༠ དང་ འབྲི་ཁྲི་ ༡༥ གམ་ཙོ་གདན་ཁྱུ་
བཞ་ གྲུ་བཞམ་ཆེ་ ༡༠ ཚོང་སྒྱུར་གྱི་ཐྫོག་ལུ་ དངུལ་ཁང་ག་ཡིག་ཚོང་གདྫོང་ཁར་ བཙོང་ན་ཨེན། ཉྫོ་ན་ག་དང་འདྫོད་ཡིྫོད་མ་ 
ག་ར་ཨེན་རུང་ བཅིའ་མར་གཏྫོགས་ན་ག་དྫོན་ལས་ སྤྱི་ཚོས་ ༡༠.༡.༡༢ ག་ དྲྫོ་པ་ཆུ་ཚོད་ ༡༠.༣༠ ལུ་ གྫོང་ག་ས་གནས་
ཁར་ འབྫོན་གནང་ཟར་ཞུ་ན་ཨེན། 
 
འབྲིལ་བ་འཐབ་ས། 
འགྲུལ་འཕྲིན་ཨེང་། ༡༧༤༩༣༩༣༧༣༧ 
པར་འཕྲིན་ཨེང་། ༠༢-༦༧༢༦༡༩༢ 
ཡིྫོངས་འབྲིལ་ཨེང་། vp@druknet.bt 
 

 
 
              (་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་) 

 ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
 
  

mailto:vp@druknet.bt
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དཔ་བཀྫོད་ ༦ པ།   མ་མང་ཚོང་སྒྱུར། 
 
༉ འབྲུག་རྒྱལ་ཉན་སྲུང་ཚོད་འཛིན་གྱིས་ གཤེམ་གསལ་ཅི་དངྫོས་ཚུ་ མ་མང་ཚོང་སྒྱུར་གྱི་ཐྫོག་ལུ་ ཅི་ཆེས་ཚུ་ ག་ཏ་ཡིྫོད་
ས་ལས་བཙོང་ན་ཨེན། ཚོང་སྒྱུར་གྱི་ས་གནས་འད་ རང་སྫོའ་ཉན་སྲུང་ཡིག་ཚོང་ལྟ་བའ་གདྫོང་ཁར་ འགྫོ་འདྲན་འཐབ་ན་ཨེནམ་
ལས་ དང་འདྫོད་ཡིྫོད་མ་ཚུ་གས་ བཅིའ་མར་གཏྫོགས་གནང་། གནད་དྫོན་འད་ག་སྐྫོར་ལས་ ལག་ལན་ལམ་ལུགས་དང་ ཁ་
གསལ་གྱི་དྫོན་ལུ་ གཤེམ་གསལ་གྱི་མ་ངྫོམ་དང་གཅིག་ཁར་ འབྲིལ་བ་མཛིད་གནང་ཞུ།  
 
༡. གྫོག་རག་ སྤྱིྫོད་མ་བཏུབ་མ། གྱིངས་ཁ་ ༡༥༠ ། 
༢. ཁང་ཆེས་མ་འདྲཝ་ ལྷམ་པ་ ༧ སྤྱིྫོད་བཏུབ་མ། 
༣. སྣུམ་འཁྫོར་ཇིབ་ས་ ༣ ། སྤྱིྫོད་མ་བཏུབ་མ། 
༤. འཁྫོར་ལྫོ་རྙེངམ་ ཆེ་ ༡༥ ། 
༥. གུར་འབྲུག་རས་ཅིནམ་རྙེངམ་ སྤྱིྫོད་བཏུབ་མ་ ༤ ། 
 
          
 
           (་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་) 

   ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
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ཞ སྙེན་ཞུ་དང་སྙེན་གསྫོལ། 
 

ངྫོ་སྫོད། 
སྙེན་ཞུའ་ཡིག་རགས་ཟར་མ་འད་ དབང་ཚོད་ཅིན་གྱི་འགྫོ་དཔྫོན་ལས་ གནང་བ་ཞུ་ན་ག་ཡིག་རགས་ཅིག་ལུ་
སབཔ་ཨེན། སྙེན་གསྫོལ་ཟར་མ་འད་ རང་ལུ་ཕེྫོག་པའ་ལཱ་ཅིག་ དང་ལན་འབད་ན་ག་དྫོན་ལུ་ རང་ལས་
མཐྫོ་བའ་འགྫོ་དཔྫོན་ཅིག་ལས་ གནང་བ་ཞུ་ནའི་ཡི་གུ་འད་ཨེན། 
 

  དབ་བ། 
༡ སྒྲིག་འཛུལ་སྙེན་ཞུ།  
༢ ལྟ་བཤེལ་སྙེན་ཞུ། 
༣ ཞབ་དཔྱད་སྙེན་ཞུ། 
༤ ལཱ་ཤུལ་སྙེན་ཞུ། 
༥ དབ་ཞབ་སྙེན་ཞུ། 
༦ སྙེན་གསྫོལ།  
 
སྒྲིག་བཀྫོད།  
སྙེན་ཞུའ་སྒྲིག་བཀྫོད་འད་ལུ་ གནད་དྫོན་དང་བསྟུན་པའ་སྙེན་ཞུ་ རྒྱས་འབྲིང་བསྡུས་ ༣ བཀྫོད་སྫོལ་ཡིྫོད། 
ད་འབད་རུང་ སྐབས་འད་ནང་ལུ་ གནད་དྫོན་ཅིག་ག་སྐྫོར་ལས་ དབ་ཞབ་འབད་བར་སྫོང་ས་ ད་ལུགས་ཀྱི་
སྙེན་ཞུ་ཅིག་བཟྫོ་ས་ ཕུལ་དགྫོ་མ་ལུ་གཞ་བཞག་ས་ བཀྫོད་ད་ཡིྫོད། དའི་གྫོ་རམ་སྒྲིག་བཀྫོད་ཀྱི་དཔ་ 
གཤེམ་གསལ་ལྟར། 

༡ སྙེན་ཞུའ་ངྫོ་སྫོད། 
༢ རྒྱབ་རྟན་ཁུངས་གཏུགས།  
༣ དབ་ཞབ་འབད་དགྫོ་པའ་གནད་དྫོན། 
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༤ གནད་དྫོན་དང་བསམ་འཆེར། 
༥ ཐག་གཅིད་དགྫོ་པའ་རྒྱབ་སྫོན་ངྫོ་སྫོར།  
༦ སྙེན་ཞུ་ཕུལ་སའ་ཁ་བང་། 
༧ སྙེན་ཞུ་ཕུལ་མ་ག་ མང་རྟགས་བཅིས་བཀྫོད་དགྫོ།  

 
མཚོན་ཉད། 
སྙེན་ཞུ་ག་རགས་ རྒྱས་འབྲིང་བསྡུས་ ༣ ཡིྫོད་ད་འབད་རུང་ སྤྱིར་བཏང་ག་དབང་དུ་བཏང་པ་ཅིན་ སྙེན་
ཞུ་ད་ནང་ འྫོག་ག་ཁྱད་ཆེྫོས་ཚུ་ཚོང་དགྫོ།  

༡ སྙེན་ཞུའ་ངྫོ་སྫོད། 
༢ སྙེན་ཞུའ་དཀར་ཆེག 
༣ སབས་མ་བདེཝ་དང་ དཀའ་ངལ་ག་ཅི་ཡིྫོདཔ་ཨེན་ན། 
༤ གནད་དྫོན་དང་བསམ་འཆེར། 
༥ ལཱ་འབད་དགྫོཔ་དང་ ཐག་གཅིད་དགྫོ་པའ་རྒྱབ་སྫོན་ངྫོ་སྫོར། 
༦ འབྲིལ་གཏུགས་རྒྱབ་ཁུངས། 
༧ སྙེན་ཞུ་ཕུལ་སའ་ཁ་བང་། 
༨ སྙེན་ཞུ་ཕུལ་མ་ག་མང་རྟགས།  
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དཔ་བཀྫོད་ ༡ པ།   ངལ་གསྫོ་ལས་ལྫོག་ས་སྒྲིག་གཡིྫོག་ནང་ འཛུལཝ་ད་ག་སྒྲིག་འཛུལ་སྙེན་ཞུ། 
 
                                        སྤྱི་ཚོས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལུ། 
 
བདག་སྫོང་འགྫོ་དཔྫོན། 
རྫོང་ཁག་བདག་སྫོང་། 
ཐམ་ཕུག་ 
 
 ཞུ་དྫོན། ད་ན་  ཡིག་ཚོང་ག་བཀའ་རྒྱ་ཨེང་ ཐམ་རྫོང་/བདག་སྫོང་/༢༠༡༠/༡༣༥ ཚོས་ ༡༣/༠༦/ 
༢༠༡༠ ཅིན་མ་ལྟར་ སྤྱི་ཚོས་ ༡/༧/༢༠༡༠ ལས་ ༣༠/༠༧/༢༠༡༠ ཚུན་ ལྫོ་འཁྫོར་ངལ་གསྫོ་ལུ་སྫོང་ཡིྫོད་ས་ལས་ 
ད་རས་ སྤྱི་ཚོས་ ༣༡/༠༧/༢༠༡༠ ལས་ལྫོག་ལྷྫོད་ད་ ཡིག་ཚོང་ག་སྒྲིག་གཡིྫོག་ནང་འཛུལ་ཡིྫོད་པའ་ སྙེན་འབུལ་ཞུ་བ་
མཁྱན།  
 
 
 
                                                           བསྫོད་ནམས་ཚོ་རང་། 
                བདག་སྫོང་ལས་རྫོགས་པ། 
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དཔ་བཀྫོད་ ༢ པ།   ངལ་གསྫོ་ལས་ལྫོག་ས་སྒྲིག་གཡིྫོག་ནང་ འཛུལཝ་ད་ག་སྒྲིག་འཛུལ་སྙེན་ཞུའ་བཀྫོད་ཤེྫོག། 
 

                  སྤྱི་ཚོས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལུ།  
 

བདག་སྫོང་འགྫོ་དཔྫོན། 
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
 
 ཞུ་དྫོན། ད་ན་ ཡིག་ཚོང་ག་བཀའ་རྒྱ་ཨེང་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་/བདག་སྫོང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ཚོས་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ཅིན་
མ་ལྟར་ སྤྱི་ཚོས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ལས་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ཚུན་ ལྫོ་འཁྫོར་ངལ་གསྫོ་ལུ་སྫོང་ཡིྫོད་ས་ལས་ ད་རས་ སྤྱི་ཚོས་་་་་་་་་་་
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་           ལས་ལྫོག་ལྷྫོད་ད་ ཡིག་ཚོང་ག་་སྒྲིག་གཡིྫོག་ནང་འཛུལ་ཡིྫོད་པའ་ སྙེན་འབུལ་ཞུ་བ་མཁྱན། 
 
 
 
            (་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་) 
             ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
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དཔ་བཀྫོད་ ༣ པ།   གནས་ཀྱི་ཆེགས་ཚུལ་ལྟ་སྐྫོར་གྱི་སྙེན་ཞུ། 
གྫོ་དྫོན།  
ཡིག་ཚོང་ལཱ་ག་གནད་དྫོན་ཅིག་ལུ་བརྟན་ ལྟ་སྐྫོར་གྱི་སྙེན་ཞུ་ཕུལ་མ་འད་ཨེན། 
 
ཡིག་ཨེང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་                 སྤྱི་ཚོས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལུ། 
ཡིྫོངས་ཁྱབ་མདྫོ་ཆེན་མཆེྫོག་ལུ། 
སྫོལ་འཛིན་ལས་ཁུངས། 
ཐམ་ཕུག 

ར་དྫོན་ ལྟ་སྐྫོར་སྙེན་ཞུ། 
 ཞུ་དྫོན། ད་ན་ ཡིག་ཚོང་བཀའ་རྒྱ་ཨེང་ སྫོལ་འཛིན/ལྟ་སྐྫོར་/ ༢༠༡༠/༩༥ ཚོས་ ༡༧/༠༩/ ༢༠༡༠ ཅིན་མ་དང་
འཁྲིལ་ཏ་ གུས་པ་ང་ར་ སྤྱི་ཚོས་ ༢༡/༠༩/༢༠༡༠ ལུ་ སྤ་རྫོ་དྫོས་སང་རྒེད་འྫོག་ནང་ཡིྫོད་པའ་ ར་རྒེྫོད་གནས་ཀྱི་ཆེགས་ཚུལ་གྱི་ ལྟ་
སྐྫོར་ལུ་སྫོང་ཡིྫོད་ཞུ། ར་རྒེྫོད་གནས་འད་ ཀུན་དགའ་འབྲིང་རམ་སྫོབ་གྲྭ་གྫོང་མ་ལས་ རྐང་ཐང་ས་དུས་ཡུན་ ཆུ་ཚོད་ ༣ དང་ཕྱད་འགྱིྫོཝ་
ད་ ལྷྫོདཔ་ཨེན་མས།  

ལམ་བདའ་ས་ཡིྫོད་པའ་གནས་ཚུ་ལས་ དང་པ་ར་ རྫོ་སྦུལམྫོ་ཆེ་འད་མཇིལཝ་ཨེན་པས། འད་ལས་ཡིར་ དུར་ཁྲིྫོད་ ར་དང་རྒེྫོད་ 
རང་བྫོན་གྱི་གནས་རྫོ་ཚུ་ རམ་པ་བཞན་དུ་མཇིལ་ས་ བག་ག་ར་བ་ལས་གཡིས་སྐྫོར་རྐྱེབ་ས་འགྱིྫོཝ་ད་ གནས་ནང་ག་ལྷ་ཁང་ཡིྫོད་སར་
ལྷྫོདཔ་ཨེན་མས། ལྷ་ཁང་ནང་ལུ་ རྟན་གྱི་གཙོ་བྫོ་གུ་རུ་གསུང་བྫོནམ་ བན་རླབས་ཆེ་ཏྫོག་ཏྫོ་ཅིག་བཞུགས་ཡིྫོདཔ་མ་ཚོད་ ལྷ་ཁང་ག་ཉ་
འདབས་ལུ་ མཁའ་འགྫོའ་གསང་ཕུག་དང་ གུ་རུའ་སྒྲུབ་ཕུག་ གུ་རུའ་ཆེབས་རྗེས་ མཁའ་འགྫོ་འབུམ་གྱི་ཞབས་རྗེས་གྲུབ་ཆུ་ཚུ་ ག་ན་བ་
ཡི་མཚོན་ཆེ་ཏྫོག་ཏྫོ་དང་ གནས་ཀྱི་མཇུག་ར་ བག་ག་ལྫོགས་ལུ་ རྔ་དང་རྔས་ཏྫོ་ག་པར་ཡིང་ མཇིལ་ན་འདུག།  

གནས་འད་ དུས་རབས་བརྒྱད་པའ་ནང་ གུ་རུ་རན་པྫོ་ཆེ་སྐུ་དངྫོས་ཀྱི་ཞབས་ཀྱིས་295བཅིགས་པའ་གནས་ཆེན་ཁྱད་པར་ཅིན་
ཅིག་ཨེནམ་ལས་ གནས་ཀྱི་རྣམ་གངས་ར་ར་བཞན་དུ་ག་ ཁུངས་དྫོན་ཁ་གསལ་གྱི་གནས་ཡིག་ཟུར་སགས་དང་བཅིས་པའ་  སྙེན་སྒྲིྫོན་ཞུ་
བ་དགྫོངས་མངའ་མཁྱན།  གནམ་ལྫོ་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་ཚོས་་་་་་་་་་ལུ། 
 

             ཚོ་དབང་། 
           ལམ་སྫོལ་འགྫོ་དཔྫོན། 
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དཔ་བཀྫོད་ ༤ པ།   ལྷ་ཁང་ག་ཅི་ཆེས་དབ་ཞབ་སྙེན་ཞུ། 
གྫོ་དྫོན།  
གནད་དྫོན་ག་ཅི་ཨེན་རུང་ གྲུབ་འབྲིས་ཚུལ་མཐུན་ཡིྫོད་མད་ བརྟག་ཞབ་འབད་བའ་སྙེན་ཞུ་ཕུལ་མ་འད་ཨེན། 
 
ཡིག་ཨེང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་                    སྤྱི་ཚོས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལུ། 
       
ཅི་རྙེང་གཙོ་འཛིན་ལུ། 
ཅི་རྙེང་འཛིན་སྫོང་སྡེ་ཚོན། 
སྫོལ་འཛིན་ལས་ཁུངས། ཐམ་ཕུག 
 

ར་དྫོན་ དབ་ཞབ་སྙེན་ཞུ། 
 ཞུ་དྫོན། ད་ན་ ང་བཅིས་རའ་རྫོང་གཞས་དང་ ལྷ་ཁང་དགྫོན་སྡེ་ཚུ་ནང་ཡིྫོད་པའ་ རྟན་གསུམ་དང་ཅི་རྙེང་འགངས་ཅིན་
ཚུ་ ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་དང་འཁྲིལཝ་ད་ ལྫོ་ངྫོ་ ༣ རའི་བར་ན་ གཞུང་ག་ཁྲི་དབ་དང་འཁྲིལ་ཏ་ ཚོང་འགགས་ཡིྫོད་མད་ 
ཞབ་དཔྱད་རྐྱེབ་དགྫོཔ་ས་ཡིྫོད་དྫོ་བཟུམ་ ད་རས་ཕྲིན་རང་ གཙོ་འཛིན་གྱི་བཀའ་རྒྱ་ཨེང་ སྫོལ་འཛིན་/ཞབ་དཔྱད་/ 
༢༠༡༠/༩༥ སྤྱི་ཚོས་ ༣༠/༠༩/༢༠༡༠ ཅིན་མ་དང་འཁྲིལ་ཏ་ སྤྱི་ཚོས་ ༠༣/༡༠/༢༠༡༠ ལུ་ སྤ་རྫོ་གྱིང་གསར་
བུ་ག་ ཕེ་དྲུང་དྲུང་ག་གདན་སའ་ གཙུག་ལག་ཁང་ནང་སྫོང་ས་ རྟན་ ༣ གྱིས་གཙོས་པའ་མཆེྫོད་ཆེས་ཀྱི་རགས་ག་ར་ དབ་ཞབ་
མཐལ་ཕྱན་འབདཝ་ད་ ཅི་དངྫོས་ཀྱི་རགས་ ཕུད་རྫོག་ ༡ ར་བརླག་སྫོར་མ་ཤེྫོར་བར་ གཞུང་ག་ཁྲི་དབ་དང་འཁྲིལ་ཏ་ ཚོང་
འགགས་ཡིྫོད་པའ་ སྙེན་སྒྲིྫོན་ཞུ་བ་མཁྱན།  
 
 
 
            བཀྲིས་ཚོ་རང་།     
             ཅི་རྙེང་ཁྲི་དབ་འགྫོ་དཔྫོན་གྫོངམ། 
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དཔ་བཀྫོད་ ༥ པ།   ལྷ་ཁང་ག་ཅི་ཆེས་དབ་ཞབ་ སྙེན་ཞུའ་བཀྫོད་ཤེྫོག། 
 
ཡིག་ཨེང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་                  སྤྱི་ཚོས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལུ། 
       
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
 

ར་དྫོན་ དབ་ཞབ་སྙེན་ཞུ། 
 ཞུ་དྫོན། ད་ན་ ང་བཅིས་རའ་རྫོང་གཞས་དང་ ལྷ་ཁང་དགྫོན་སྡེ་ཚུ་ནང་ཡིྫོད་པའ་ རྟན་གསུམ་དང་ཅི་རྙེང་འགངས་ཅིན་
ཚུ་ ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་དང་འཁྲིལཝ་ད་ ལྫོ་ངྫོ་ ༣ རའི་བར་ན་ གཞུང་ག་ཁྲི་དབ་དང་འཁྲིལ་ཏ་ ཚོང་འགགས་ཡིྫོད་མད་ 
ཞབ་དཔྱད་རྐྱེབ་དགྫོཔ་ས་ཡིྫོད་དྫོ་བཟུམ་ ད་རས་ཕྲིན་རང་ གཙོ་འཛིན་གྱི་བཀའ་རྒྱ་ཨེང་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་/་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་/ ་་་་་་་་་་་
་་་་་་/་་་་་་་་་་་་་་་་ སྤྱི་ཚོས་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཅིན་མ་དང་འཁྲིལ་ཏ་ སྤྱི་ཚོས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལུ་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་
ག་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་གཙུག་ལག་ཁང་ནང་སྫོང་ས་ རྟན་ ༣ གྱིས་གཙོས་པའ་མཆེྫོད་ཆེས་ཀྱི་རགས་ག་ར་ དབ་ཞབ་
མཐལ་ཕྱན་འབདཝ་ད་ ཅི་དངྫོས་ཀྱི་རགས་ ཕུད་རྫོག་ ༡ རང་བརླག་སྫོར་མ་ཤེྫོར་བར་ གཞུང་ག་ཁྲི་དབ་དང་འཁྲིལ་ཏ་ ཚོང་
འགགས་ཡིྫོད་པའ་སྙེན་སྒྲིྫོན་ཞུ་བ་མཁྱན།  
 
 
            
                                       ( ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་) 
                  ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
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དཔ་བཀྫོད་ ༦ པ།    ལྟྫོ་ཐྫོབ་སྫོབ་ཕྲུག་འྫོས་འབབ་ ལྟ་ཞབ་སྙེན་ཞུ། 
 
གྫོ་དྫོན། 
གནས་སངས་ཚུལ་མཐུན་ཡིྫོད་མད་ ལྟ་རྟྫོག་འབད་ད་ཕུལ་མ་འད་ཨེན། 
 
ཡིག་ཨེང་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་                            སྤྱི་ཚོས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལུ།  
༊         སྫོབ་གྲྭའ་ཤེས་ཡིྫོན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་མདྫོ་ཆེན་མཆེྫོག་ལུ། 
 
                                       ཞུ་དྫོན། མདང་ཞག་ མདྫོ་ཆེན་མཆེྫོག་གས་ གནང་
བའ་བཀའ་རྒྱ་དང་འཁྲིལ་ཏ་ ང་བཅིས་ཀྱི་སྫོབ་གྲྭ་ནང་ ལྟྫོ་ཐྫོབ་གངས་སུ་ འྫོས་འབབ་ཡིྫོད་མ་སྫོབ་ཕྲུག་ཞབ་འཚོལ་འབད་ད་ 
བཅུད་བསྡུས་སྙེན་ཞུ་ ཟུར་སྦྲགས་ཕུལ་ཡིྫོད་ཞུ། 
 

                                                       
(ཀུན་ལགས་རྫོ་རྗེ།)  

                                                            དབུ་འཛིན། 
གཤེྫོང་ཕུག་མ་སྡེ་སྫོབ་གྲྭ། 
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༉ ཤེས་རག་མདྫོ་ཆེན་གྱི་བཀྫོད་རྒྱ་དང་འཁྲིལ་ཏ་  ང་བཅིས་གཤེྫོང་ཕུག་མ་སྡེ་སྫོབ་གྲྭ་ནང་ ཨེ་ལུ་ག་དང་ག་ར་ ལྟྫོ་ཐྫོབ་སྫོབ་གྲྭའ་
གངས་སུ་ བཙུགས་ན་ག་འྫོས་འབབ་ཡིྫོད་མད་ སྤྱི་ཚོས་༢༥/༠༩/༢༠༡༠ ཉན་ ལྟ་ཞབ་འབད་ཡིྫོད་པའ་ སྙེན་ཞུ་གཤེམ་གསལ་ལྟར། 
ལྟ་ཞབ་འབད་དགྫོ་པའ་གནད་དྫོན། 
 

༡. ཨེ་ལུ་ཚུ་ག་ལམ་ཐག་རང་ཐུང་།  
༢. ལམ་གྱི་དཀའ་ངལ/ཉན་སྲུང་། 
༣. གཟུགས་ཀྱི་ལྫོགས་གྲུབ། 
༤. ཕེ་མའ་འཐྫོན་ཁུངས། 

༡ སྫོབ་ཕྲུག་བུམྫོ་ ༢༠ དང་ བུཚོ་ ༡༥ གཡུས་ར་དྷི་ལས་ ཉནམ་ར་ལུ་ ཕེར་དང་ཚུར་འབདཝ་ད་ ཀ་ལྫོ་མ་ཀྲིར་ ༦ ད་ར་
ལམ་འགྱིྫོ་དགྫོཔ་ད་ དྲྫོ་པ་ཕྱ་རུ་དཔ་ཆེ་ལྷབ་ན་ག་དུས་ཚོད་ལུ་ དཀའ་ངལ་བྱུང་མ་ལུ་བརྟན་ཏ་ ལྟྫོ་ཐྫོབ་ཀྱི་གངས་སུ་བཙུགས་ཅི། 

༢ གཡུས་ས་གང་འད་ སྫོབ་གྲྭ་དང་ཐག་ཉ་ས་ ཀ་ལྫོ་མ་ཀྲིར་ ༠༣ ད་ཅིག་ལས་བརྒེལ་ ལམ་འགྱིྫོ་མ་དགྫོ་ས་འབད་རུང་ བུམྫོ་ 
༡༠ དང་ བུཚོ་ ༠༨ ལུ་ གནམ་བྱཱར་ཟླཝ་ ༠༥ ད་ཅིག་ག་རང་ལུ་ ས་རུད་དང་ཆུ་བྲིས་ཏ་ལམ་མ་ཐལ་ན་ད་གས་ ཚོ་སྫོག་ལུ་
ཉན་ཁ་ཡིྫོདཔ་ལས་ ལྟྫོ་ཐྫོབ་ཀྱི་གངས་སུ་བཀྫོད་ཡིྫོད། 

༣ གཡུས་ སྤག་ཀ་གང་ལས་འབད་མ་ བུམྫོ་ ༠༥  དང་བུཚོ་ ༠༣ གྱི་ཕེམ་གས་ ཨེ་ལུ་ལུ་ རྒྱབ་སྫོར་འབད་ན་ག་ འཐྫོན་
ཁུངས་མདཔ་ལས་ ལྟྫོ་ཐྫོབ་ཀྱི་གངས་སུ་བཙུགས་ཡིྫོད། 

༤ སྫོབ་གྲྭ་ནང་ སྫོབ་ཕྲུག་བུཚུ་ ༢༠༠ དང་ བུམྫོ་ ༡༥༠ ཡིྫོངས་བསྡེྫོམས་ སྫོབ་ཕྲུག་ ༣༥༠ ལས་ སྫོབ་ཕྲུག་ ༢༨༩ འད་ 
སྫོབ་གྲྭའ་ཉ་འདབས་ལས་ འབད་ན་འད་གས་སབས་མ་བདེཝ་མན་འདུག། ད་མན་པའ་ཨེ་ལུ་ བསྡེྫོམས་ ༦༡ ལུ་ གྫོང་
གསལ་ལྟར་གྱི་ དཀའ་ངལ་བྱུང་ས་ཡིྫོད་མ་འད་ལུ་ མདྫོ་ཆེན་མཆེྫོག་གས་སད་སྡུག་གཟགས་གནང་ཞུ་བ་ དགྫོངས་མངའ་
མཁྱན།  

 
 
           ( ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་) 
            ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
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དཔ་བཀྫོད་ ༧ པ།   ལྟྫོ་ཐྫོབ་སྫོབ་ཕྲུག་འྫོས་འབབ་ལྟ་ཞབ་ སྙེན་ཞུའ་བཀྫོད་ཤེྫོག 
 
༉ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་བཀྫོད་རྒྱ་དང་འཁྲིལ་ཏ་  ང་བཅིས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ མ་སྡེ་སྫོབ་གྲྭ་ནང་ ཨེ་ལུ་ག་དང་ག་ར་ ལྟྫོ་ཐྫོབ་སྫོབ་གྲྭའ་
གངས་སུ་ བཙུགས་ན་ག་འྫོས་འབབ་ཡིྫོད་མད་ སྤྱི་ཚོས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཉན་ལྟ་ཞབ་འབད་ཡིྫོད་པའ་ སྙེན་ཞུ་གཤེམ་གསལ་ལྟར། 
ལྟ་ཞབ་འབད་དགྫོ་པའ་གནད་དྫོན། 

༡. ཨེ་ལུ་ཚུ་ག་ལམ་ཐག་རང་ཐུང་།  
༢. ལམ་གྱི་དཀའ་ངལ/ཉན་སྲུང་། 
༣. གཟུགས་ཀྱི་ལྫོགས་གྲུབ། 
༤. ཕེ་མའ་ཐྫོན་ཁུངས། 

༡ སྫོབ་ཕྲུག་བུམྫོ་་་་་་་་་་་་་་་་ དང་བུཚོ་་་་་་་་་་་་ གཡུས་་་་་་་་་་་་་་་་་ལས་ ཉནམ་ར་ལུ་ ཕེར་དང་ཚུར་འབདཝ་ད་ ཀ་ལྫོ་མ་ཀྲིར་་་་་་་་་་་་་་ 
ད་ར་ལམ་འགྱིྫོ་དགྫོཔ་ད་ དྲྫོ་པ་ཕྱ་རུ་དཔ་ཆེ་ལྷབ་ན་ག་དུས་ཚོད་ལུ་300དཀའ་ངལ་བྱུང་མ་ལུ་བརྟན་ཏ་300ལྟྫོ་ཐྫོབ་ཀྱི་གངས་སུ་
བཙུགས་ཅི། 

༢ གཡུས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་འད་ སྫོབ་གྲྭ་དང་ཐག་ཉ་ས། ཀ་ལྫོ་མ་ཀྲིར་་་་་་་་་་ ད་ཅིག་ལས་བརྒེལ་ ལམ་འགྱིྫོ་མ་དགྫོ་ས་འབད་རུང་ 
བུམྫོ་་་་་་་་་་ དང་ བུཚོ་་་་་་་་་་་་་ ལུ་ གནམ་བྱཱར་ཟླཝ་་་་་་་་་ ད་ཅིག་ག་རང་ལུ་ས་རུད་དང་ཆུ་བྲིས་ཏ་ ལམ་མ་ཐལ་ན་ད་གས་ ཚོ་
སྫོག་ལུ་ཉན་ཁ་ཡིྫོདཔ་ལས་ ལྟྫོ་ཐྫོབ་ཀྱི་གངས་སུ་བཀྫོད་ཡིྫོད། 

༣ གཡུས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ལས་ འབད་མ་ བུམྫོ་་་་་་་་་་ དང་བུཚོ་་་་་་ ལུ་ ཕེམ་གས་ཨེ་ལུ་ལུ་ རྒྱབ་སྫོར་འབད་ན་ག་ཐྫོན་ཁུངས་
མདཔ་ལས་ ལྟྫོ་ཐྫོབ་ཀྱི་གངས་སུ་བཙུགས་ཡིྫོད། 

 
༤ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ སྫོབ་གྲྭ་ནང་ སྫོབ་ཕྲུག་བུཚུ་་་་་་་་་་་་ དང་ བུམྫོ་་་་་་་་་་ཡིྫོངས་བསྡེྫོམས་སྫོབ་ཕྲུག་་་་་་་་་་་ ལས་ སྫོབ་ཕྲུག་་་་་་་་་་་་་་

་་་ འད་ སྫོབ་གྲྭའ་ཉ་འདབས་ལས་འབད་ན་འད་གས་ སབས་མ་བདེཝ་མན་འདུག། ད་མན་པའ་ཨེ་ལུ་ བསྡེྫོམས་་་་་་་་་་་ ལུ་ 
གྫོང་གསལ་ལྟར་གྱི་ དཀའ་ངལ་བྱུང་ས་ཡིྫོད་མ་འད་ལུ་ མདྫོ་ཆེན་མཆེྫོག་གས་སད་སྡུག་གཟགས་གནང་ཞུ་བ་ དགྫོངས་མངའ་
མཁྱན།  

 
                 ( ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་) 
                ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་  
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དཔ་བཀྫོད་ ༨ པ།   དགྫོན་སྡེ་ཅིག་ལུ་གྫོག་མ་བཙུགས་ནའི་ ག་སྒྲིག་འབད་ཚོར་བའ་སྙེན་ཞུ།  
 
གྫོ་དྫོན། 
འགན་འཁྲི་ཕེྫོག་པའ་ལཱ་ཤུལ་གྱི་གྲུབ་འབྲིས་ སྙེན་ཞུ་ཕུལ་མ་འད་ཨེན། 
 
ཡིག་ཨེང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་                སྤྱི་ཚོས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལུ།  
རྫོང་བདག་མཆེྫོག་ལུ། 
རྫོང་ཁག་བདག་སྫོང་། 
སྤ་རྫོ། 

ར་དྫོན་ ལཱ་ཤུལ་གྱི་སྙེན་ཞུ་ཕུལ་བ། 
 ཞུ་གསྫོལ། ད་ན་ ཡིག་ཚོང་བཀའ་རྒྱ་ཨེང་ རན་སྤུངས་/གྫོག་མེ/ ༢༠༡༠/༩༥ སྤྱི་ཚོས་ ༣༠/༠༨/༢༠༡༠ 
ཅིན་མ་ལྟར་ གུས་པ་རང་ དྫོས་སང་རྒེད་འྫོག་ག་ར་མགྫོ་ལུ་ཡིྫོད་པའ་གུ་རུ་རན་པྫོ་ཆེས་ ཞབས་བཅིགས་གནང་བའ་ར་རྒེྫོད་གནས་
ར་ཅིན་གྱི་གཙུག་ལག་ཁང་གས་གཙོས་པའ་ཆེྫོས་སྡེ་ད་ཁར་ གྫོག་མ་བཙུགས་ནའི་ག་སྒྲིག་རྐྱེབ་དགྫོཔ་ས་ བཀའ་གནངམ་བཞན་
དུ་ གྫོག་མ་ལས་ཁུངས་ལས་ བཟྫོ་རག་པ་ ༡ དང་ ནགས་ཚོལ་འགྫོ་དཔྫོན་ ས་གནས་ཀྱི་རྒེཔྫོ་བཅིས་ང་བཅིས་བཞ་ ས་གནས་
ད་ཁར་སྫོང་ཡི། ལྟ་ཞབ་ལགས་ཤེྫོམ་འབདཝ་ད་ དགྫོནམ་ད་ཁར་གྫོག་ཐག་སང་ནའི་ལམ་ཁར་ ནགས་ཚོལ་སྟུག་དྲགས་ས་
ཡིྫོདཔ་མ་ཚོད་ རང་ཐུང་ཡིང་ཀ་ལྫོ་མ་ཀྲིར་ ༥  དཔག་མ་ལང་ཙོམ་ཅིག་འདུག གྫོག་ཐག་སང་ས་ལས་ཕེར་ ཤེང་ལ་ཤེ་ཡིྫོད་མ་
ཚུ་ ནགས་ཚོལ་འགྫོ་དཔྫོན་གྱིས་ཐྫོཝ་རྐྱེབ་ཞན་ན་ ག་ར་བརབས་ཏ་བསལ་ཚོར་ཡིྫོདཔ་ལས་ གྫོག་ཐག་སང་ནའི་ཀཝ་བཙུགས་
ནའི་ལཱ་ཚུ་ འབད་ཆེྫོགཔ་ས་སྫོང་ཡིྫོད་པའ་ སྙེན་སྒྲིྫོན་ཞུ་བ་མཁྱན།  
 
 
               (དབང་ཕྱུག) 
            འཆེར་གཞ་འགྫོ་དཔྫོན། 
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དཔ་བཀྫོད་ ༩ པ།    དགྫོན་སྡེ་ཅིག་ལུ་གྫོག་མ་བཙུགས་ནའི་ ག་སྒྲིག་འབད་ཚོར་བའ་ སྙེན་ཞུའ་བཀྫོད་ཤེྫོག  
 
ཡིག་ཨེང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་                  སྤྱི་ཚོས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལུ། 
 
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་མཆེྫོག་ལུ། 
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 

ར་དྫོན་ ལཱ་ཤུལ་གྱི་སྙེན་ཞུ་ཕུལ་བ། 
 ཞུ་གསྫོལ། ད་ན་ ཡིག་ཚོང་བཀའ་རྒྱ་ཨེང་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་/གྫོག་མེ/ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་/་་་་་་་་་་་་་ སྤྱི་ཚོས་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་
་་་་་་་་ཅིན་མ་ལྟར་ གུས་པ་རང་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ག་ར་མགྫོ་ལུ་ཡིྫོད་པའ་གུ་རུ་རན་པྫོ་ཆེས་ ཞབས་བཅིགས་གནང་བའ་ ་་་་་་་་་་་་་་
གནས་ར་ཅིན་གྱི་གཙུག་ལག་ཁང་གས་གཙོས་པའ་ཆེྫོས་སྡེ་ད་ཁར་ གྫོག་མ་བཙུགས་ནའི་ག་སྒྲིག་རྐྱེབ་དགྫོཔ་ས་ བཀའ་གནངམ་
བཞན་དུ་ གྫོག་མ་ལས་ཁུངས་ལས་ བཟྫོ་རག་པ་ ་་་་་་་་་ དང་ ནགས་ཚོལ་འགྫོ་དཔྫོན་ ས་གནས་ཀྱི་རྒེཔྫོ་བཅིས་ང་བཅིས་བཞ་ 
ས་གནས་ད་ཁར་སྫོང་ཡི། ལྟ་ཞབ་ལགས་ཤེྫོམ་འབདཝ་ད་ དགྫོནམ་ད་ཁར་གྫོག་ཐག་སང་ནའི་ལམ་ཁར་ ནགས་ཚོལ་སྟུགཔ་
དྲགས་ས་ཡིྫོདཔ་མ་ཚོད་ རང་ཚོད་ཡིང་ཀ་ལྫོ་མ་ཀྲིར་ ༥  དཔག་མ་ལང་ཙོམ་ཅིག་འདུག གྫོག་ཐག་སང་ས་ལས་ཕེར་ ཤེང་ལ་
ཤེ་ཡིྫོད་མ་ཚུ་ ནགས་ཚོལ་འགྫོ་དཔྫོན་གྱིས་ཐྫོཝ་རྐྱེབ་ཞན་ན་ ག་ར་བརབས་ཏ་བསལ་ཚོར་ཡིྫོདཔ་ལས་ གྫོག་ཐག་སང་ནའི་ཀཝ་
བཙུགས་ནའི་ལཱ་ཚུ་ འབད་ཆེྫོགཔ་ས་སྫོང་ཡིྫོད་པའ་ སྙེན་སྒྲིྫོན་ཞུ་བ་མཁྱན།  
 
 
 
           (་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་) 
          ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
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དཔ་བཀྫོད་ ༡༠ པ།   ཆུ་རུད་ཀྱི་གནྫོད་སྫོན་ ཞབ་དཔྱད་སྙེན་ཞུ། 
 
གྫོ་དྫོན། 
གནས་སངས་ལྟ་རྟྫོག་འབད་ད་ ཕུལ་མ་འད་ཨེན། 
 
ཡིག་ཨེང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་               སྤྱི་ལྫོ་་་་་་་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་ཚོས་་་་་་་་་་་ལུ། 
༊ བསན་སྲུང་དྲག་པྫོའ་གཙོ་འཛིན་མ་རྗེ་གུང་བྫོན་མཆེྫོག་ག་ཞབས་དྲུང་དུ། 
 
          གུས་ཕྱག་བཅིས་ཞུ་གསྫོལ། ད་ན་  ཁ་ཙོ་མ་
རྗེ་གུང་བྫོན་རན་པྫོ་ཆེ་མཆེྫོག་གས་ སྤུ་ན་ཁ་ལུ་ཆུ་རུད་ཐྫོན་མ་འད་གས་ རྫོང་གཞས་ལུ་ གནྫོདཔ་རྐྱེབ་ག་མ་རྐྱེབ་བལྟ་བར་འགྱིྫོ་དགྫོཔ་ས་ 
བཀའ་གནངམ་བཞན་དུ་ ང་གས་བཟྫོ་རག་སྡེ་ཚོན་ལས་ བཟྫོ་རག་མཁས་པ་ ༡ དང་ ལག་ཤེས་བཟྫོ་བྫོ་མ་ ༣ ཁྱད་སྫོང་ཞནམ་ལས་ 
རྫོང་གཞས་གཡིས་གཡིྫོན་དང་ མགྫོ་མཇུག་ཕྱ་ནང་མདཔ་ག་ར་ལུ་ ཞབ་དཔྱད་ལགས་ཤེྫོམ་ས་རྐྱེབ་ས་བལྟ་ཡི། རྫོང་གཞས་ངྫོ་མ་ལུ་ ཆུ་
རུད་ཀྱིས་གནྫོད་སྫོན་སྫོམ་མ་ཕེྫོག་ས་འབད་རུང་ རྫོང་ཅུང་ལྷ་ཁང་ད་ལུ་ ཐྫོ་ཕེྫོག་པའ་རྐྱེན་གྱིས་ ལྷ་ཁང་ག་རག་པའ་འགྱིམ་ཚུ་རམ་སྫོང་
ནུག།  

ཆུ་རུད་ཀྱིས་འབག་འྫོང་མ་ཤེང་དུམ་ཚུ་ ལྷ་ཁང་ག་རགཔ་གུ་ཕེྫོག་ས་ རགཔ་ཁག་གཉས་ས་གག་སྫོངམ་ལས་ ལྷ་ཁང་རམ་
འགྱིྫོ་ནའི་ཉན་ཁ་སྫོམ་ས་ར་འདུག། ཆུ་འད་ད་ལྟྫོ་ཡིང་ ཤུགས་མ་བབས་པར་གནམ་མད་ས་མད་རྦ་རླབས་འཁྲུགས་ཏ་ འྫོངམ་འྫོང་སར་ཨེན་
པས། འད་འཕྲིྫོ་ལས་མ་བཏང་ས་ ཉན་སྫོབ་ཀྱི་ལཱ་ཚུ་ཚོ་ངར་བཏྫོན་ཏ་མ་འབད་བ་ཅིན་ ལྷ་ཁང་ལུ་ཉན་ཁ་སྫོམ་ས་རང་འབྱུང་ན་ཨེན་པའ་ 
སྙེན་སྒྲིྫོན་ཞུ་བ་མཁྱྱཻེན་མཁྱན། གནམ་ལྫོ་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་ཚོས་་་་་་་་་་ལུ་ 

                                  ཕྱག་བཅིས་ 
                                         ཕུལ། 

 
     (དཔལ་ལྡན།) 
    སྡེ་ཁག་འགམ་དཔྫོན། 
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དཔ་བཀྫོད་ ༡༡ པ།   ཆུ་རུད་ཀྱི་གནྫོད་སྫོན་ཞབ་དཔྱད་ སྙེན་ཞུའ་བཀྫོད་ཤེྫོག 
 
ཡིག་ཨེང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་                སྤྱི་ལྫོ་་་་་་་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་ཚོས་་་་་་་་་་་ལུ། 
 
༊ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་མཆེྫོག་ག་ཞབས་དྲུང་དུ། 
 
        གུས་ཕྱག་བཅིས་ཞུ་གསྫོལ། ད་ན་  
ཁ་ཙོ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ མཆེྫོག་གས་་་་་་་་་་་་་་ ཆུ་རུད་ཐྫོན་མ་འད་གས་ རྫོང་གཞས་ལུ་ གནྫོདཔ་རྐྱེབ་ག་མ་རྐྱེབ་ བལྟ་བར་
འགྱིྫོ་དགྫོཔ་ས་ བཀའ་གནངམ་བཞན་དུ་ ང་གས་བཟྫོ་རག་སྡེ་ཚོན་ལས་ བཟྫོ་རག་མཁས་པ་་་་་་་་་་་ དང་ ལག་ཤེས་བཟྫོ་བྫོ་མ་་་་་
་་་་་་ ཁྱད་སྫོང་ཞནམ་ལས་ རྫོང་གཞས་གཡིས་གཡིྫོན་དང་ མགྫོ་མཇུག་ཕྱ་ནང་མད་པ་ག་ར་ལུ་ ཞབ་དཔྱད་ལགས་ཤེྫོམ་ས་རྐྱེབ་
ས་བལྟ་ཡི། རྫོང་གཞས་ངྫོ་མ་ལུ་ ཆུ་རུད་ཀྱིས་གནྫོད་སྫོན་སྫོམ་མ་ཕེྫོག་ས་འབད་རུང་ ་་་་་་་་་་་ལྷ་ཁང་ད་ལུ་ ཐྫོ་ཕེྫོག་པའ་རྐྱེན་གྱིས་ 
ལྷ་ཁང་ག་རགཔ་འགྱིམ་ཚུ་རམ་སྫོང་ནུག།  

ཆུ་རུད་ཀྱིས་འབག་འྫོང་མ་ཤེང་དུམ་ཚུ་ ལྷ་ཁང་ག་་་་་་་་་་་་གུ་ཕེྫོག་ས་གག་སྫོངམ་ལས་ ལྷ་ཁང་རམ་འགྱིྫོ་ནའི་ཉན་ཁ་
སྫོམ་ས་རང་འདུག་ ཆུ་འད་ད་ལྟྫོ་ཡིང་ཤུགས་མ་བབས་པར་ གནམ་མད་ས་མད་རྦ་རླབས་འཁྲུགས་ཏ་ འྫོངམ་འྫོང་སར་ཨེན་པས། 
འད་འཕྲིྫོ་ལས་མ་བཏང་ས་ ཉན་སྫོབ་ཀྱི་ལཱ་ཚུ་ཚོ་ངར་བཏྫོན་ཏ་མ་འབད་བ་ཅིན་ ལྷ་ཁང་ལུ་ཉན་ཁ་སྫོམ་ས་ར་འབྱུང་ན་ཨེན་པའ་ 
སྙེན་སྒྲིྫོན་ཞུ་བ་མཁྱྱཻེན་མཁྱན། གནམ་ལྫོ་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་ཚོས་་་་་་་་་་ལུ་ 

                                ཕྱག་བཅིས་ 
                                       ཕུལ། 
 

 
(་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་) 
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
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སྙན་གསྫོལ། 

 
 སྒྲིག་བཀྫོད། 

སྙེན་གསྫོལ་ཡིག་རགས་འབྲི་ཐངས་འད་ཡིང་ གྫོང་གསལ་ ད་སྫོལ་ལམ་ལུགས་དང་ཅིྫོག་འཐད་རུང་ ཕུལ་སའ་ཁ་བང་
འད་ ཡིག་གཞུང་གཡིྫོན་ཁ་ཐུག་ག་མཇུག་ལུ་ ཕུལ་མ་ག་མང་རྟགས་བཀྫོད་པའ་ གྱིལ་ཐག་གཅིག་ག་འྫོག་ ཐད་ཕྲིང་
ས་ འབྲི་ཤེྫོག་གཡིས་ཁ་ཐུག་ལུ་བཀྫོདཔ་ཨེན། ད་ཡིང་ འགྫོ་དཔྫོན་འྫོགམ་ཚུ་བརྒྱུད་ད་ཕུལ་དགྫོ་མ་ཚུ་ འགྫོ་དཔྫོན་
གྫོངམ་ཚུ་ག་ ཁ་བང་གཅིག་ལས་མ་དྫོ་བར་བཀྫོད་དགྫོཔ་ཡིྫོད་པ་ཅིན་ གྫོ་གནས་ག་མཐྫོ་མ་འད་ རམ་པ་བཞན་དུ་ 
འབྲི་ཤེྫོག་ག་གཡིྫོན་ཐུག་ལས་གཡིས་ཁ་ཐུག་ལུ་གསག་དྲ་ས་ གཅིག་བ་གཅིག་ གྱིལ་ཐག་ར་ར་གས་དམའཝ་ས་ འགྫོ་
དཔྫོན་གྫོང་མའ་མཚོན་དང་ཁ་བང་ཚུ་བཀྫོད་དགྫོཔ་ཨེན།  ད་ས་བཀྫོད་དགྫོ་མ་འད་ འགྫོ་དཔྫོན་འྫོག་མམ་ཚུ་ག་ ངྫོ་
སྫོར་རམ་པ་དང་བསྟུན་ཏ་ འགྫོ་དཔྫོན་གྫོངམ་ཚུ་གས་ གནང་བ་བཀྫོད་ནའི་དྫོན་ལུ་ཨེན།  
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དཔ་བཀྫོད་ ༡ པ།   ཡིག་ཚོང་ལཱ་ག་དྫོན་ལུ་ འགྫོ་སྫོང་བཏང་ཡིྫོད་པའ་སན་ཚོབ་ཞུ་ན་ག་ སྙེན་གསྫོལ།  
 
ཡིག་ཨེང་ རྫོང་གྫོང་/རྫོམ་རག་/ ༢༠༠༩/༩༥             སྤྱི་ཚོས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལུ། 
 

སྙེན་གསྫོལ། 
ཞུ་གསྫོལ། ད་ན་ གསར་ཁྲི་མངའ་གསྫོལ་གྱི་བྱུང་རམ་དབ་ཐར་འད་ སྤྱི་ཚོས་ ༢༡/༢/༠༩ ལུ་ མ་དབང་མངའ་

བདག་རན་པྫོ་ཆེའི་ འཁྲུངས་སྐར་དུས་ཆེན་དང་བསྟུན་ཏ་ གསར་བཏྫོན་འབད་དགྫོ་པའ་གཞུང་ག་བཀའ་རྒྱ་དང་འཁྲིལ་ སྤྱི་ཚོས་ 
༢/༢/༠༩-༠༧/༢/༠༩ ཚུན་ བསྡེྫོམས་ཉན་གངས་ ༧ དུས་འཐབ་ལཱ་འབད་བའ་སྐབས་ལུ་ ཉ་མའ་ལྟྫོ་བན་པའ་འགྫོ་
སྫོང་དང་ དཔ་དབ་ཤེྫོག་གངས་ ༣༥༠ ཟན་བྲིས་ཐངས་ ༣ ངྫོ་བཤུས་འཕྲུལ་པར་བཟྫོ་ག། དབ་བཙོམ་ག་དང་ གྫོག་རག་ག་
སག་ར་ཉྫོ་རན། མཐའ་བཅིད་ཚོན་ཁྲི་དཔ་དབ་ ༣ བཟྫོ་ག་བཅིས་ཀྱི་ འགྫོ་སྫོང་གནས་པའ་རས་ཁྲི་ ཁ་གསལ་ཟུར་སྦྲགས་ལྟར་ 
དངུལ་ཀྲིམ་ ༡༣,༧༨༩/- ཐམ་པ་ ཕྲིན་རང་ནས་སྫོང་བའ་སན་ཚོབ་ ཡིག་ཚོང་ལས་ ལས་འགུལ་ད་ག་དྫོན་ལུ་ འཆེར་
དངུལ་ལྫོགས་སུ་ཡིྫོད་མ་ལས་ གཞུང་རས་ཁར་བཀལ་ཆེྫོག་པའ་ གནང་བ་གནང་ས་བཀྲིན་བསང་བར་ཞུ།  

 
 
 

               (ཕྲིན་ལས།) 
             ལཱ་བདག་འཛིན་པ། 
                           བདག་སྫོང་འགྫོ་དཔྫོན། 
                        རྫོང་ཁ་གྫོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས། 
དྲགྫོས་དྲུང་ཆེན། 
རྫོང་ཁ་གྫོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས། 
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བམ་ཚན་གཉིས་པ་། ཚྫོང་འབྲེལ་གྱི་ཡིག་རིགས། 

  
 ༡ ཚྫོང་འབྲེལ་གསལ་བསྒྲགས། 
 ༢ གོང་ཚད་རིན་བསྡུར་བཀོད་ཡིག། 
 ༣ ཚྫོང་ཆས་མཁོ་མངགས་མཁོ་སྫོད། 
 ༤ འདྲི་དཔྱད་དང་ཉོག་བཤད་ དྲན་བསྐུལ། 
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ལེའུ་ལྔ་པ། ཚྫོང་འབྲེལ་གྱི་ཡིག་འགྲུལ། 

༧.༡ ངྫོ་སྫོད། 
ཚོང་འབྲིལ་ཡིག་འགྲུལ་ཟར་མ་འད་ དཔལ་འབྫོར་གྫོང་འཕེལ་གྱི་ལཱ་དང་འབྲིལ་བའ་ སྫོ་སྫོའ་མ་ཚོའི་འཚོ་ཐབས་ཀྱི་
གནས་སངས་ཡིར་དྲག་བཟྫོ་ནའི་དྫོན་ལུ་ ཡིག་འགྲུལ་འབད་དགྫོ་པའ་རགས་ཅིག་ལུ་སབཔ་ཨེན། འད་ག་ཡི་གུ་འབྲི་
ཐངས་འད་ཡིང་ སྤྱིར་བཏང་གཞུང་འབྲིལ་དང་སར་འབྲིལ་གྱི་ ཡིག་རགས་དང་མ་འདྲཝ་སྫོ་སྫོ་ཅིག་མད་ད་འབད་རུང་ 
ཁ་སྒྱུར་གྱི་སད་བྱུས་དང་བསྟུན་ཏ་ དུས་ཡུན་གང་མགྱིྫོགས་ཀྱི་ནང་ལུ་ ཡིག་འགྲུལ་འཐབ་ཚུགས་དགྫོཔ་ད་ ཚོང་འབྲིལ་
གྱི་ཡིག་རགས་ཚུ་ ག་ད་དྲག་དྲག་ཚོག་ཉུང་ག་ཐྫོག་ལས་ གཞན་སམས་བཀུག་ཚུགསཔ་ཅིག་དང་ རང་དྫོན་འགྲུབ་
ཚུགསཔ་ཅིག་ས་བྲི་དགྫོཔ་ཨེན། 

 
༧.༢ དབ་བ། 

ཚོང་འབྲིལ་ཟར་མ་འད་ གཙོ་བྫོ་ཁ་འབབ་བཟྫོ་ན་དང་འབྲིལ་བའ་ལཱ་རགས་ཅིག་ཨེན། ད་འབད་ན་འད་གས་ སྤྱིར་
བཏང་ཡིག་ཚོང་ག་ལཱ་དང་ རང་ག་མ་ཚོའི་ནང་འབད་དགྫོ་པའ་ལཱ་ཚུ་ག་དྫོན་ལུ་ ཡིག་འགྲུལ་ལག་ལན་འཐབ་ཐངས་
དང་ ཨེ་ཙོ་མ་འདྲཝ་ཅིག་ས་ལག་ལན་འཐབཔ་ཨེན།  སྐབས་འད་ནང་ལུ་ དམགས་བསལ་ཁ་འབབ་བཟྫོ་ན་ག་དྫོན་
ལུ་ གཞུང་ལས་ཚོང་ག་ལག་ཁྱར་ཞུ་ས་ ཚོང་ལཱ་འཐབ་མ་ཚུ་ལུ་ ངྫོས་འཛིན་འབད་ཡིྫོདཔ་ལས་ ཚོང་འབྲིལ་གྱི་ཡིག་
འགྲུལ་དབ་བ་འད་ གཤེམ་གསལ་གནད་དྫོན་ཚུ་ལུ་ཆེ་བཞག་ས་ཡིྫོད། 
༡ ཚོང་བསྒྲིགས། 
༢ གསལ་བསྒྲིགས། 
༣ རན་བསྡུར། 
༤ མཁྫོ་མངག 
༥ མཁྫོ་སྫོད། 
༦ འདྲ་དཔྱད། 
༧ ཞུ་ལན། 
༨ ཉྫོག་བཤེད། 
༩ དྲན་སྐུལ། 
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༧.༣ སྒྲིག་བཀྫོད། 
ཚོང་འབྲིལ་ཡིག་རགས་ཀྱི་སྒྲིག་བཀྫོད་འད་ཡིང་ ཚོང་འབྲིལ་ཡིག་འགྲུལ་གྱི་དབ་བ་སྫོ་སྫོ་དང་འཁྲིལ་ཏ་ མ་འདྲཝ་འྫོང་
དགྫོཔ་ཨེན་རུང་ སྤྱིར་བཏང་ག་སྒྲིག་བཀྫོད་འད་གཤེམ་གསལ་ལྟར་དུ་འྫོང་དགྫོ།   
༡ ཚོང་ལཱ་སྫོ་སྫོའ་ངྫོ་རྟགས་ཀྱི་ལས་རྟགས་དང་ ཁ་བང་ཁ་གསལ་ཡིྫོད་པའ་འབྲི་ཤེྫོག 
༢ འབྲི་ཤེྫོག་ག་གཡིས་ཁ་ཐུག་ལུ་ ཡིག་ཨེང་བཀྫོད་དགྫོ། 
༣ འབྲི་ཤེྫོག་ག་གཡིྫོན་ཁ་ཐུག་ལུ་ སྤྱི་ལྫོའ་ཟླ་ཚོས་བཀྫོད་དགྫོ། 
༤ ཡིག་ཨེང་ག་འྫོག་ལུ་ ཡི་གུ་གཏང་དགྫོ་པའ་ཡུལ་གྱི་ཁ་བང་། 
༥ ཡིག་གཞུང་ག་མགྫོ་ལུ་ ར་དྫོན་བཀྫོད་དགྫོ། 
༦ ཡིག་གཞུང་ག་འྫོག་གཡིྫོན་ཁ་ཐུག་ལུ་ གཏང་མ་ག་མང་དང་མང་རྟགས། 
༧ འབྲིལ་ཡིྫོད་ཚུ་ལུ་ འདྲ་བཤུས་འབྲི་ཤེྫོག་གཡིས་ཁ་ཐུག་ལས་འགྫོ་བཙུགས་ཏ་བཀྫོད་དགྫོ། 

 
༧.༤ མཚོན་ཉད། 

ཚོང་འབྲིལ་ཡིག་རགས་ལུ་ གནད་དྫོན་སྫོ་སྫོ་དང་འཁྲིལ་བའ་མཚོན་ཉད་སྫོ་སྫོར་འྫོང་དགྫོཔ་ཨེན་རུང་ སྤྱིར་བཏང་ག་
མཚོན་ཉད་གཤེམ་གསལ་ལྟར་དུ་ཚོང་དགྫོཔ་གལ་ཆེ།   
༡ ཡི་གུ་གཏང་སའ་ཁ་བང་། 
༢ ཡི་གུ་གཏང་མའི་ཁ་བང་།  
༣ སྤྱི་ལྫོ་ཟླ་ཚོས། 
༤ འབྲིལ་གཏུགས་རྒྱབ་ཁུངས་། 
༥ གནད་དྫོན་ཁ་གསལ།( ཁ་ཚོག་གནད་དྫོན། ལག་ལན་ལམ་ལུགས།) 
༦ འབྲིལ་བ་འཐབ་ས། 

 ༧ ལཱ་འགན་དང་ མང་དང་མང་རྟགས།  
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༧.༥ ཚོང་འབྲིལ་ཡིག་འགྲུལ་གྱི་དཔ་བཀྫོད། 
ཀ ཚོང་འབྲིལ་གསལ་བསྒྲིགས། 
གྫོ་དྫོན།  
ཚོང་འབྲིལ་གསལ་བསྒྲིགས་ཟར་མ་འད་ ཚོང་བཙོང་ན་ག་དངྫོས་པྫོ་ག་ཅི་ར་ཨེན་རུང་ ཏ་རུ་ཁར་བཙོང་ན་དང་ ཡིངན་ 
དངྫོས་པྫོ་གཞན་དང་བརྗེ་སྫོར་འབད་ན་ག་དྫོན་ལུ་ ཚོང་བསྒྲིགས་འབད་མ་ག་ཡིག་རགས་ཅིག་ལུ་སབཔ་ཨེན། ད་མ་
ཚོད་ ཅི་ཆེས་དང་ཞབས་ཏྫོག་དགྫོ་འདྫོད་ཡིྫོད་མ་དང་ མཁྫོ་སྫོད་འབད་འདྫོད་ཡིྫོད་མ་ཚུ་གས་ རང་དྫོན་གསལ་བསྒྲིགས་
འབད་མ་ཡིག་རགས་ཚུ་ལུ་ སབ་ཨེན། 

 
དཔ་བཀྫོད་ ༡ པ། དཔ་དབ་བཙོང་ན་ག་ཚོང་བསྒྲིགས། 
 
 
ཁྱྫོད་ལུ་ རྫོང་ཁ་ལག་ལན་འཐབ་ན་ལུ་ དཀའ་ངལ་ཡིྫོད་མ་ད་ ད་ལས་ཕེར་དཀའ་ངལ་མད། 
 

ད་ལྟྫོ་ཚུན་ཚོད་ རྫོང་ཁའ་ཐྫོག་ལུ་ གཞུང་འབྲིལ་གྱི་ཡིག་འགྲུལ་ལག་ལན་འཐབ་ན་ནང་ རྫོང་ཁའ་ཡིག་སྡེབ་དང་ 
འབྲི་ཐངས་ལམ་ལུགས་ཚུ་ནང་ དཀའ་ངལ་ཡིྫོད་མ་འད་ ད་ལས་ཕེར་ འཇིམ་ཏྫོང་ཏྫོ་ས་ལག་ལན་འཐབ་དགྫོ་མནྫོ་བ་ཅིན་ རྫོང་ཁ་
གྫོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ བརམས་བྲིས་འབད་ད་གསར་བཏྫོན་འབད་ཡིྫོད་མ་ འབྲུག་ག་ཡིག་བསྐུར་རྣམ་གཞག་ སྤྱི་ལྫོ་ 
༢༠༡4 ཅིན་མ་འད་ ཐམ་ཁྲིྫོམ་ལུ་ཡིྫོད་པའ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་དཔ་ཚོང་ཁང་ནང་ལས་ གྫོང་ཚོད་ཁ་ཏྫོག་ཏྫོ་ས་བཙོང་ན་ཡིྫོད་མ་འད་
བཞས་གནང་།  
 

 
             ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 

                   ་་་་་་་་་་་དཔ་ཚོང་ཁང་། 
                      ཐམ་ཕུ 
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དཔ་བཀྫོད་ ༢ པ། ཁང་ཆེས་ཚོང་བསྒྲིགས། 
 
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཁང་ཆེས་བཟྫོ་ཁང་ནང་རྒྱུ་སྤུས་ཚོད་ལྡན་ ཡུན་ཐུབ་ འགན་ལན་ཡིྫོད་པའ་ཁང་ཆེས་ཚུ་ ཁྱྫོད་ལས་མཁྫོ་མངག་ 
ག་བཀའ་རྒྱ་ལུ་བསྒུགས་ཏ་ཡིྫོད། 
 

ཡིག་ཚོང་ནང་ སྡེྫོད་ངྫོ་བད་ཏྫོག་ཏྫོ་ག་རྐང་ཁྲི་དང་ ལཱ་འབད་ངྫོ་བད་ཏྫོག་ཏྫོ་ག་འབྲི་ཁྲི་ ད་ལས་ཡིག་སྫོད་བཞག་ས་གྫོ་
ཡིངས་ཏྫོག་ཏྫོ་ཚུ་ བཞས་ན་ག་ཐུགས་འདྫོད་ཡིྫོད་པ་ཅིན་ ང་བཅིས་ ་་་་་་་་་་་་་ཁང་ཆེས་བཟྫོ་ཁང་དང་གཅིག་ཁར་ གཤེམ་གསལ་
གྱི་ཁ་བང་ཐྫོག་ལུ་འབྲིལ་བ་མཛིད་གནང་། 
 
 
 
་་་་་་་་་་་་་་་་་ཁང་ཆེས་བཟྫོ་ཁང་། 
ལང་ལམ། འགམས་སྒྲིྫོམ་ཨེང་། ༠༠༡ 
ཐམ་ཕུག 
བརྒྱུད་འཕྲིན་ཨེང་། ༣༣༢༣༢༢༣/༣༣༢༣༢༢༤/༣༣༢༣༢༢༥ པར་འཕྲིན་ ༣༣༢༣༢༢༦ 
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དཔ་བཀྫོད་ ༣ པ། གྫོང་ཚོད་མར་བཅིག་ཚོང་བསྒྲིགས།  
 
༉ ལྫོ་གསར་གྱི་དུས་སྫོན་དང་འབྲིལ་ སྤྱི་ཚོས་༢༠.༢.༡༠ ལས་༢༨.༢.༡༠ གྱི་རང་ ------- ཚོང་ལས་སྡེ་
ཚོན་གྱིས་ ཌ་ཀ་དང་ན་པཱལ་ལས་ནང་འདྲན་འབད་ཡིྫོད་པའ་ གནམ་བྱཱར་གྱི་གྱིྫོན་ཆེས་རགས་ གྫོང་ཚོད་བརྒྱ་ཆེ་ ༣༥-༥༠ ག་
བར་ན་ མར་ཕེབ་ཀྱི་ཐྫོག་ལུ་བཙོང་ན་ཡིྫོདཔ་ལས། བཞས་འདྫོད་ཡིྫོད་མ་ ཚུ་གས་ ------------ ཟ་ཁང་ག་སྫོ་
ལྫོགས་ཁར་ ----------- ཚོང་ལས་སྡེ་ཚོན་ནང་འབྫོན་གནང་ཟར་ཞུ་ན་དང་ འགྲུལ་འཕྲིན་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཐྫོག་ལས་ 
འབྲིལ་བ་འཐབ་གནང་།    
 
 
 

(རྣམ་རྒྱལ།) 
འཛིན་སྫོང་པ། 
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དཔ་བཀྫོད་ ༤ པ། ཞབས་ཏྫོག་མཐུན་རྐྱེན། 
 
སྒྲིག་བཀྫོད། 
ད་རས་ནངས་པ་ག་ལམ་ལུགས་དང་འཁྲིལ་ གསར་ཤེྫོག་དང་ རྒྱང་མཐྫོང་ག་ཐྫོག་ལས་ གསལ་བསྒྲིགས་འབད་ཐངས་ཀྱི་དཔ་ 
དག་པ་ཅིག་འྫོག་ལུ་བཀྫོད་ད་ཡིྫོད། ད་བཟུམ་མའ་ཡིག་རགས་ཚུ་ལུ་ ཟད་འགྫོ་ག་ད་ཉུང་ཉུང་གནས་ཐབས་ལུ་ རྗེྫོད་ཚོག་ཐུང་ཀུ་ས་
བྲི་དགྫོཔ་ཨེན། 
 

ཁྱད་རའ་ཨེ་ལུ་ཚུ་ལུ་ཤེས་ཡིྫོན་ལགས་ཤེྫོམ་དང་ མཐུན་རྐྱེན་གྱི་ཞབས་ཏྫོག་ལགས་ཤེྫོམ་ བན་ན་ག་ཐུགས་འདྫོད་ཡིྫོད་
པ་ཅིན་ --------- ཉ་འདབས་ལུ་ མཛིས་ཏྫོག་ཏྫོ་དང་སྫོ་ཉམས་ལྡན་ཏྫོག་ཏྫོ་ས་ ཆེགས་ཏ་ཡིྫོད་མ་ -------
- མཐྫོ་རམ་སྫོབ་གྲྭ་འད་ ཐུགས་ཁར་དྲན་གནང་།  

ང་བཅིས་ཀྱི་སྫོབ་གྲྭ་འད་ནང་ གཤེམ་གསལ་ཁྱད་ཆེྫོས་ལྡན་པའ་ ཞབས་ཏྫོག་ག་མཐུན་རྐྱེན་ཚུ་ཡིྫོད། 
༡. ཤེས་ཚོད་ཅིན་དང་ ཉམས་མྫོང་ཅིན་གྱི་སྫོབ་དཔྫོན་དང་ སྫོབ་སྫོན་གྱི་ཐབས་ཤེས་ཁྱད་པར་ཅིན། 
༢. མཐུན་རྐྱེན་ཆེ་ཚོང་ཡིྫོད་པའ་ སྫོབ་ཕྲུག་བུ་དང་བུམྫོ་ག་སྡེྫོད་ཁྱམ། 
༣.    གྫོག་རག་དང་ རད་རགས་ཀྱི་མཐུན་རྐྱེན། 
༤. གཞན་ཡིང་སྫོབ་གྲྭ་ནང་ཉ་བར་མཁྫོ་བའ་མཐུན་རྐྱེན་ཚུ་ཚོངམ་ས་ཡིྫོད། 
 
 
                                                           ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 
          ་་་་་་་་་་་་་་་་་དབུ་འཛིན། 
              ་་་་་་་་་་་་་་་སར་གྱི་སྫོབ་གྲྭ།  
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དཔ་བཀྫོད་ ༥ པ། རང་དྫོན་གསལ་བསྒྲིགས། 
 
༡. ཁང་ག། འཐུང་ཆུའ་དཀའ་ངལ་མད་པའ་ཁར་ སྣུམ་འཁྫོར་བཞག་ས་ཡིྫོདཔ། ཉན་སྲུང་ག་མཐའ་སྐྫོར་ལགས་ར་དང་ 

སྲུང་རྒྱབ་ཡིྫོད་མ། ཉལ་ཁང་༣ ཆེབ་གསང་དང་ཐབ་ཚོང་སྦྲགས་ཏ་ཡིྫོད་མ་ སྒྲིང་ཁྱམ་ཅིག་ སྤྱི་ཚོས་༠.༠.༠༠ ལས་ 
ག་ཁར་གཏང་ན་ག་ག་སྒྲིག་ཡིྫོད། འགྲུལ་འཕྲིན་༧༧༧྾྾྾྾྾ ནང་འབྲིལ་བ་འཐབ་གནང་།  

 
༢. བཙོང་ན། སྣུམ་འཁྫོར་ཧེའ་ལེཀས་སྤྱི་ལྫོ་ ༢༠༠༠ ལུ་བཟྫོ་སྐྲུན་འབད་མ་ ཀ་ལྫོ་མ་ཀྲིར་ ༣༠༠༠ ལས་མ་ཐྫོན་མ་ 

གནས་སངས་ལགས་ཤེྫོམ་ཡིྫོད་མ་ཅིག་ འད་འཕྲིྫོ་ལས་བཙོང་ན་ཡིྫོད། ངས་བདན་ཉྫོ་འདྫོད་ཡིྫོད་མ་ཚུ་གས་ འགྲུལ་
འཕྲིན་ ༡༦༧྾྾྾྾྾ ནང་འབྲིལ་བ་འཐབ། གྫོང་ཚོད་འགག་ཆེ་ཡིྫོད། 

 
༣. ག་ཁར། པ་ལ་བཟྫོ་སྐྲུན་གྱིས་ སྡེྫོད་ཁྲི་ ༢༥ འབད་མ་ སྣུམ་འཁྫོར་བཱས་ཅིག་ ག་ཁར་ལན་ན་ཨེནམ་ལས་ དང་

འདྫོད་ཡིྫོད་མ་ཚུ་གས་ འགྲུལ་འཕྲིན་ ༧༧྾྾྾྾྾ ནང་འབྲིལ་བ་འཐབ་གནང་། ལག་ལན་ལམ་ལུགས་
འབྲི་ཤེྫོག་ཚུ་ ལྫོག་འཐྫོབ་ན་མད་པའ་ག་ཡིྫོན་ དངུལ་ཀྲིམ་ ༡༠༠ ས་ཡིག་ཚོང་ནང་ལས་ཉྫོ་ན་འཐྫོབ།  
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དཔ་བཀྫོད་ ༦ པ། བཅིའ་སྒྲིག་ག་ཞབས་ཏྫོག 
 

་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལས་སྡེ། 
 

དུས་སྫོན་བར་སྲུང་དང་རྟན་འབྲིལ་ སྫོ་སྫོན་ལས་རམ་ཚུ་ག་དྫོན་ལས་ བཅིའ་སྒྲིག་རྒྱས་འབྲིང་བསྡུས་གསུམ་གྱི་ཐུགས་
མཁྫོ་དང་འཁྲིལ་ཏ་ དུས་ཚོད་ནམ་ར་འབད་རུང་ བཀའ་གནངམ་ཅིག་ ཞབས་ཏྫོག་ཞུ་ན་ལུ་ག་སྒྲིག་ཡིྫོད། ཁ་གསལ་གྱི་དྫོན་ལུ་ 
འགྲུལ་འཕྲིན་ཨེང་ ༡༧༧༡༠༠༠༠ ནང་འབྲིལ་བ་མཛིད་གནང་། 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 316 

དཔ་བཀྫོད་ ༧ པ། ཟ་ཁང་ག་ཞབས་ཏྫོག 
 
བཞས་སྫོ་ག་བྲིྫོཝ་གཞན་དང་མ་འདྲཝ། 
 

ཨེ་མ་དར་ཚོ་དང་ ཕེག་ཤེ་སྤགས་འད་ ཁྱྫོད་རའ་གཟམ་ཅུང་ནང་ག་དམ་ཅིག་ཡིང་ བཞས་དྫོ་འྫོང་། འད་ར་བཞས་ན་
མན་པར་ རྒྱ་གར་དང་ རྒྱ་ནག་ ཐའ་དང་ཀྫོ་ར་ཡི་ག་ བཞས་སྫོ་ཚུ་ག་ བྲིྫོཝ་གཟགས་དགྫོ་པ་ཅིན་ ང་བཅིས་ཀྱི་-------
-- ཟ་ཁང་འད་ འཕྲིལ་འཕྲིལ་ཐུགས་ཁར་དྲན་གནང་།  
 

ཡིག་ཚོང་ག་དུས་ཚོད་ལུ་ ཐྫོ་མ་ཕེྫོགཔ་ས་ བཅུད་ལྡན་གྱི་བཞས་སྫོ་ བྲིྫོཝ་གཞན་དང་མ་འདྲཝ་ཚུ་ བཀྫོད་རྒྱ་དང་
འཁྲིལ་ཏ་ ས་གནས་ག་ཏ་ར་འབད་རུང་ ང་བཅིས་ཀྱིས་ དྲང་ཆེྫོག་ཆེྫོ་ཡིྫོད།   
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དཔ་བཀྫོད་ ༨ པ། དངུལ་ཁང་ག་ཞབས་ཏྫོག 
 
འབྲུག་བྫོ་གཏད་དངུལ་ཁང་ག་ཞབས་ཏྫོག་ལན་གནང་། 
 
ང་བཅིས་ཀྱི་དངུལ་ཁང་ནང་ དངུལ་ཁང་གཞན་བཟུམ་ས་ བདྫོག་གཏད་མ་དགྫོ་པའ་ སན་འགྲུལ་གྱི་ཞབས་ཏྫོག་ལ་ཤེ་ཡིྫོད། 
༡ གཞུང་གཡིྫོག་པའ་ཁང་ཆེས་དྫོན་ལུ། 
༢ ཤེས་ཡིྫོན་བན་ན་ག་དྫོན་ལུ། 
༣ ཁྱམ་རྐྱེབ་ན་ག་དྫོན་ལུ། 
༤ ཁྱམ་ནང་མཁྫོ་སྤྱིྫོད་ཀྱི་དྫོན་ལུ། 
༥ སྫོ་ནམ་ཐྫོན་ཁུངས་རྒྱ་སད་ཀྱི་དྫོན་ལུ། 
༦ ཚོང་འབྲིལ་གྱི་དྫོན་ལུ་ སན་འགྲུལ་ཚུ། 

གཞུང་གཡིྫོག་པའ་ཁང་ཆེས་དྫོན་ལུ་ སད་བརྒྱ་ཆེ་༨ དུས་ཡུན་ལྫོ་ངྫོ་༧ ། ཤེས་ཡིྫོན་བན་ན་ག་དྫོན་ལུ་སད་བརྒྱ་ཆེ་༡༠ 
དུས་ཡུན་ལྫོ་ངྫོ་༡༠ ། ཁྱམ་རྐྱེབ་ན་ག་དྫོན་ལུ་སད་བརྒྱ་ཆེ༡༢ དུས་ཡུན་ལྫོ་ངྫོ་ ༡༥ ། ཁྱམ་ནང་མཁྫོ་སྤྱིྫོད་ཀྱི་དྫོན་ལུ་སད་བརྒྱ་ཆེ 
༡༢ དུས་ཡུན་ལྫོ་ངྫོ་༧ ། སྫོ་ནམ་ཐྫོན་ཁུངས་རྒྱ་སད་དྫོན་ལུ་ སད་བརྒྱ་ཆེ་ ༩ དུས་ཡུན་ལྫོ་ངྫོ་ ༥། ཚོང་འབྲིལ་གྱི་དྫོན་ལུ་སད་
བརྒྱ་ཆེ ༡༥ དུས་ཡུན་ལྫོ་ངྫོ་༡༠ །  

གྫོང་ག་སན་འགྲུལ་ཚུ་ག་དྫོན་ལུ་ དུས་ཚོད་ག་ད་ཉུང་ཉུང་ལས་བརྒེལ་ཏ་མ་འགྫོར། ཁ་གསལ་གྱི་དྫོན་ལུ་ གཤེམ་
གསལ་ཁ་བང་ཐྫོག་ལུ་ འབྲིལ་བ་འཐབ་གནང་། 

 
 
 

         འབྲུག་བྫོ་གཏད་དངུལ་ཁང་། 
              ཐམ་ཕུག 
     བརྒྱུད་འཕྲིན་ཨེང་ ༣༢༢༣༣༢༢ 
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དཔ་བཀྫོད་ ༩ པ། ལས་འཆེར་བཟྫོ་བཀྫོད་གསལ་བསྒྲིགས། 
 
ཡིག་ཨེང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་                           སྤྱི་ཚོས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ལུ། 
 

ར་དྫོན་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
 

་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཚོང་སྡེ་གས་ ས་གནས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལུ་ ཤེང་དྲ་འཕྲུལ་ཁང་ཅིག་ གསར་བཙུགས་འབད་
ན་ཨེན། འད་ག་ལས་འཆེར་བཟྫོ་བཀྫོད་ཀྱི་དྫོན་ལུ་ བཟྫོ་སྐྲུན་གྫོང་འཕེལ་བཀྫོད་ཚོགས་ནང་ ཐྫོ་བཀྫོད་འབད་ད་ཡིྫོད་མ་ གྫོས་སྫོན་
ཞབས་ཏྫོག་ག་ལཱ་འབད་མའི་ ཁྱད་རག་དང་ཉམས་མྫོང་ཡིྫོད་མ་ཚུ་གས་ རན་བསྡུར་ཡི་གུ་བཙུགས་དགྫོ་པའ་ཞུ་བ་འབདཝ་ཨེན། 
གནད་དྫོན་ཁ་གསལ་གྱི་དྫོན་ལུ་ སྤྱི་ཚོས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཚུན་གྱི་ནང་འཁྫོད་ལུ་ གཤེམ་གསལ་ཁ་བང་
ཐྫོག་ལུ་འབྲིལ་བ་མཛིད་གནང་།  
 
 
            མང་་་་་་་་་་་་་་་་་་   
                 ཁ་བང་----- 
འགྲུལ་འཕྲིན་ཨེང་།༡༧༠༩༣༩༣༧༣༧ 
པར་འཕྲིན་ཨེང་།༠༢-༣༢༢༦༡༩༢ 
ཡིྫོངས་འབྲིལ་ཨེང་། xxx@druknet.bt 
 
  

mailto:xxx@druknet.bt
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ཁ གྫོང་ཚོད་རན་བསྡུར་བཀྫོད་ཡིག། 
གྫོ་དྫོན།  
གྫོང་ཚོད་རན་སྡུར་བཀྫོད་ཡིག་ཟར་མ་འད་ གཞུང་ག་ཁ་ཐུག་ལས་ ཅི་ཆེས་དང་ཞབས་ཏྫོག་ག་འདྲ་དཔྱད་གནང་མ་ལུ་ ཚོང་སྡེ་སྫོ་
སྫོའ་ཁ་ཐུག་ལས་ གྫོང་ཚོད་བཀྫོད་ད་ཕུལ་མ་ག་ ཡི་གུ་ལུ་སབཔ་ཨེན།  
 
དཔ་བཀྫོད་ ༡ པ། གྫོང་ཚོད་རན་བསྡུར་བཀྫོད་ཤེྫོག 
ཡིག་ཨེང་-------------           སྤྱི་ཚོས་---------ལུ། 
 
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 

ར་དྫོན་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལས་ ཡིག་ཨེང་་་་་་་་་་་་་སྤྱི་ཚོས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཅིན་མའ་ནང་གསལ་ བསམ་གཏན་སང་ལུ་ 

སྫོབ་གྲྭའ་སྒྲིང་ཁྱམ་ཐྫོག་བཞ་མ་ཅིག་རྐྱེབ་ན་ག་ གྫོང་ཚོད་སྔྫོན་རས་བཏྫོན་ཏ་ ཕུལ་དགྫོ་པའ་དྫོན་ལུ་ ས་ཁྲི་དང་བཅིས་གནང་མ་
འད་ལུ་ ཟད་གྫོན་ངྫོ་མའ་གནས་རས་ ཟུར་སྦྲགས་རས་ཐྫོ་ནང་གསལ་ལྟར་དངུལ་ཀྲིམ་་་་་་་་་་་་་་་་དང་། ལཱ་འབད་སའ་ས་གྫོ་ད་ནང་ 
སྣུམ་འཁྫོར་ལམ་ལས་ དུས་ཡུན་ཆུ་ཚོད་ ༡ རྐང་སྫོང་འགྱིྫོ་དགྫོཔ་མ་ཚོད་ ལཱ་ག་དུས་ཡུན་འད་ཡིང་ ལཱ་ག་རྒྱ་ཚོད་དང་འཁྲིལཝ་
ད་ ཐུང་སུ་ཅིག་ལས་མད་པའ་ཁར་ ལས་མ་འཐྫོབ་ན་ག་དཀའ་ངལ་ཚུ་ལས་བརྟན་ ལཱ་ག་མ་གནས་ངྫོ་མའ་ཁ་ལུ་ བརྒྱ་དཔྱ་ ༣༠ 
ཡིར་སང་རྐྱེབ་ས་ཕུལ་ཡིྫོད་མ་འད་ལུ་ ངྫོས་ལན་གནང་ཐབས་ཡིྫོད་པ་ཅིན་ ག་ན་ལས་བཀྲིན་ཆེ་ན་མས།  
 
 
            (་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་) 
           ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་བཟྫོ་སྐྲུན་ལས་སྡེ།                      

     འགྲུལ་འཕྲིན་ཨེང་།༡༧༤༩༣༩༣༧༣༧ 
པར་འཕྲིན་ཨེང་།༠༢-༦༧༢༦༡༩༢ 
ཡིྫོངས་འབྲིལ་ཨེང་། pp@druknet.bt  

mailto:pp@druknet.bt
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ག ཚོང་ཆེས་མཁྫོ་མངག་དང་མཁྫོ་སྫོད། 
གྫོ་དྫོན།  
མཁྫོ་མངག་ཡི་གུ་ཟར་མ་འད་ མཁྫོ་ཆེས་རགས་ མངག་ཆེ་འབད་མ་འད་ཨེན། 
 
དཔ་བཀྫོད་ ༡ པ། ཚོང་ཆེས་མཁྫོ་མངག 
ཡིག་ཨེང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་            སྤྱི་ཚོས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལུ། 
འཛིན་སྫོང་པ། 
ཀརྨ་ཚོང་འབྲིལ་ལས་སྡེ། ཕུན་ཚོགས་གང་། 

ར་དྫོན། ཚོང་ཆེས་མཁྫོ་མངག 
འྫོག་ལུ་བཀྫོད་ད་ཡིྫོད་མ་ ཚོང་ཆེས་ཚུ་ སྤྱི་ཚོས་་་་་་་་་་་་་་ཉན་མར་ ཁྱྫོད་ར་ག་ཚོང་ཁང་ནང་ལུ་ ང་བཅིས་གཉས་གྫོས་བསྡུར་ཐྫོག་

ལས་ ཐག་བཅིད་གྲུབ་མ་ག་ཚོང་ཆེས་ཐྫོ་ཡིག་ནང་བཀྫོད་ཡིྫོད་མ་ གྫོང་ཚོད་ཀྱི་ཐྫོག་ལུ་ མཁྫོ་སྫོད་འབད་གནང་།  
ཚོང་ཆེས་ཐྫོ་ཡིགཨེང་། ཅི་ཆེས། གྱིངས་ཁ། གྫོང་ཚོད། དངུལ་ཀྲིམ། བསྡེྫོམས་དངུལ་ཀྲིམ། 
༥༦༡ ཆུམ་དྫོ། ༡༠༠ ། ༨༥༠/-  ༨༥,༠༠༠/- 
༥༦༥ གུ་རམ་དྫོ། ༥༠། ༣,༥༠༠/- ༡,༧༥,༠༠༠/- 
༥༧༠ ཀར་དྫོ། ༡༠༠ ། ༧༥༠/- ༧༥,༠༠༠/- 
བསྡེྫོམས།  དྫོ། ༢༥༠  ༣,༣༥,༠༠༠/- 

ཅི་ཆེས་ཚུ་ དྫོས་འཁྫོར་གཅིག་ག་ཁར་ལན་ཏ་ ཉནམ་ ༣ གྱི་ནང་འཁྫོད་ གཤེམ་གསལ་ཁ་བང་ཐྫོག་ཐམ་ཕུག་ང་ག་ཚོང་ཁང་
ནང་ལྷྫོདཔ་ས་གཏང་གནང་ཟར་ཞུ་ན་དང་ ད་དང་གཅིག་ཁར་ཅི་ཆེས་གཏང་ཐྫོ་ག་དྫོས་ཤེྫོག་དང་ རན་གྫོང་རས་ཐྫོ་ག་རས་ཤེྫོག་ཁ་གསལ་
བཟྫོ་ས་གཏང་གནང་། རན་དངུལ་གྱི་ཐད་ ཅི་ཆེས་ཚོང་འགགས་ལག་པར་ལྷྫོད་ཞནམ་ལས་ ཕུལ་གཏང་འྫོང་ཟར་ཞུ་ན། 

 
  

               (་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་) 
               ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཚོང་ཁང་། 
              ཨེང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ནྫོར་འཛིན་ལམ། 
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དཔ་བཀྫོད་ ༢ པ། ཚོང་ཆེས་མཁྫོ་སྫོད། 
 
ཡིག་ཨེང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་         སྤྱི་ཚོས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལུ། 
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཚོང་ཁང་། ནྫོར་འཛིན་ལམ། 
ཐམ་ཕུག 
 

ར་དྫོན། ཚོང་ཆེས་མཁྫོ་སྫོད། 
འྫོག་ལུ་བཀྫོད་ད་ཡིྫོད་མ་ ཚོང་ཆེས་ཚུ་ སྤྱི་ཚོས་་་་་་་་་་་་་་ཉན་མ་ དྫོས་འཁྫོར་ཨེང་ ་་་་་་་་་་་་་་་ནང་ དད་གཡིྫོགཔ་་་་་་་་་་་་་་

ག་ལག་པར་ཚོང་ཆེས་ཀྱི་རས་ཤེྫོག་དང་ རན་གྫོང་རས་ཤེྫོག་སྦྲགས་ཏ་ རས་སྫོད་ད་བཏང་ཡིྫོདཔ་ལས་ ཁྱྫོད་ཀྱི་ལག་པར་སྫོན་
མད་ཚོང་འགགས་འབྫོར་འྫོང་མནྫོ་བའ་ར་བ་ཡིྫོད། ཚོང་ཆེས་ཀྱི་རན་དངུལ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་པྫོ་ད་ ནངས་པ་ལས་མ་འགྱིངས་པར་ 
ཐམ་ཕུག་དངུལ་ཁང་ནང་ ང་ག་རས་ཨེང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ནང་ ག་ད་འབད་རུང་བཙུགས་གནང་ཟར་ཞུ་ན།  

ཚོང་ཆེས་ཐྫོ་ཡིགཨེང་། ཅི་ཆེས། གྱིངས་ཁ། གྫོང་ཚོད། དངུལ་ཀྲིམ། བསྡེྫོམས་དངུལ་ཀྲིམ། 
༥༦༡ ཆུམ་དྫོ། ༡༠༠ ། ༨༥༠/-  ༨༥,༠༠༠/- 
༥༦༥ གུ་རམ་དྫོ། ༥༠། ༣,༥༠༠/- ༡,༧༥,༠༠༠/- 
༥༧༠ ཀར་དྫོ། ༡༠༠ ། ༧༥༠/- ༧༥,༠༠༠/- 
བསྡེྫོམས།  དྫོ། ༢༥༠  ༣,༣༥,༠༠༠/- 

 
 
 
 
               འཛིན་སྫོང་པ། 

     ཀརྨ་ཚོང་འབྲིལ་ལས་སྡེ། 
       ཕུན་ཚོགས་གང་། 
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ང འདྲ་དཔྱད་དང་ཉྫོག་བཤེད་ དྲན་བསྐུལ་ཡིག་རགས། 
གྫོ་དྫོན།  
འདྲ་དཔྱད་ཡིག་རགས་ཟར་མ་འད་ ཅི་ཆེས་དང་ཞབས་ཏྫོག་ག་གྫོང་ཚོད་དང་ གནས་ཚུལ་འདྲ་དཔྱད་འབད་མ་ག་ཡི་གུ་
ལུ་སབཔ་ཨེན།  
 

དཔ་བཀྫོད་ ༡ པ། གྫོང་ཚོད་འདྲ་དཔྱད། 
ཡིག་ཨེང་-------------      སྤྱི་ཚོས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལུ། 
 
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་བཟྫོ་སྐྲུན་ལས་སྡེ། 
ཐམ་ཕུག 

ར་དྫོན་ བཟྫོ་སྐྲུན་གྫོང་ཚོད་འདྲ་དཔྱད། 
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལས་སྡེའི་ ཡིན་ལག་ཅིག་ ཐམ་ཕུག་ཁྲིྫོམ་ཁར་ སྒྲིང་ཁྱམ་ཐྫོག་བཞ་མ་ཅིག་རྐྱེབ་ན་ག་དྫོན་ལུ་ 

གྫོང་ཚོད་སྔྫོན་རས་བཏྫོན་ན་ག་ལཱ་འད་ ཁྱྫོད་ལུ་སྫོད་དྫོ་ཡིྫོདཔ་ལས་ ཟུར་སྦྲགས་ ས་ཁྲི་དང་འཁྲིལ་བའ་ བཟྫོ་སྐྲུན་ལུ་ཟད་གྫོན་ངྫོ་
མའ་གནས་རས་བཏྫོན་ཏ་ ཟླ་ངྫོ་ ༡ ག་ནང་འཁྫོད་ གཤེམ་མང་འཁྫོད་པྫོ་ལུ་ བསལ་གནང་ཟར་ཞུ་ན། སྔྫོན་རས་བཏྫོན་ན་ལུ་
ག་ཡིྫོན་གང་གནས་ཀྱི་རས་ཐྫོ་འད་ སྔྫོན་རས་མ་བཏྫོན་པའ་ཧེ་མ་ ང་ལུ་བསལ་གནང་དགྫོཔ་ཨེན། ངའི་ལཱ་འད་ཁག་ཆེ་ཏྫོག་ཏྫོ་
ཅིག་ཨེནམ་ལས་ སམས་ཁར་བཀལ་ཏ་དུས་ཐྫོག་ལུ་འབད་བན་འྫོང་མནྫོ་བའ་ ར་བ་བཅིས་དགྫོངས་མངའ་ཞུ།  

 
 

            (་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་) 
         ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་བཟྫོ་སྐྲུན་ལས་སྡེ།                      

འགྲུལ་འཕྲིན་ཨེང་།༡༧༤༩༣༩༣༧༣༧ 
པར་འཕྲིན་ཨེང་།༠༢-༦༧༢༦༡༩༢ 
ཡིྫོངས་འབྲིལ་ཨེང་། pp@druknet.bt  

mailto:pp@druknet.bt
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དཔ་བཀྫོད་ 2 པ། འདྲ་དཔྱད་ཞུ་ལན། 
 

གྫོ་དྫོན།  
འདྲ་དཔྱད་ཞུ་ལན་ཟར་མ་འད་ ཅི་ཆེས་དང་ཞབས་ཏྫོག་ག་གྫོང་ཚོད་དང་ གནས་ཚུལ་འདྲ་དཔྱད་འབད་མ་ལུ་ ལན་
གསལ་བསལ་མ་ག་ཡི་གུ་ལུ་སབཔ་ཨེན།  

 
ཡིག་ཨེང་-------------      སྤྱི་ཚོས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལུ། 
 
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་བཟྫོ་སྐྲུན་ལས་སྡེ། 
ཐམ་ཕུག 

ར་དྫོན་ བཟྫོ་སྐྲུན་གྫོང་ཚོད་འདྲ་དཔྱད་ཞུ་ལན། 
 

སྤྱི་ཚོས་་་་་་་་་་་་ལུ་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལས་སྡེ་ལས་ གནང་མ་ག་ཡིག་དྫོན་ནང་གསལ་ལྟར་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་ལས་སྡེའི་ཡིན་ལག་
ཅིག་ ཐམ་ཕུག་ཁྲིྫོམ་ཁར་ སྒྲིང་ཁྱམ་ཐྫོག་བཞ་མ་ཅིག་རྐྱེབ་ན་ག་དྫོན་ལུ་ གྫོང་ཚོད་སྔྫོན་རས་བཏྫོན་ན་ག་ལཱ་ང་ལུ་གནང་མ་འད་ལུ་ 
བཀྲིན་དགའ་ཚོར་ཡིྫོད།  ལཱ་འད་ང་ར་ག་ཁ་ཐུག་ལས་ ས་ཁྲི་དང་འཁྲིལ་ཏ་ བཟྫོ་སྐྲུན་འབད་ན་ལུ་ ཟད་གྫོན་ངྫོ་མ་གང་གནས་ 
ཟླ་ངྫོ་ ༡ ག་ནང་འཁྫོད་ བཏྫོན་ཏ་ཕུལ་ན་ལུ་ཁས་ལན་ཡིྫོད། སྔྫོན་རས་བཏྫོན་ན་ག་ག་ཡིྫོན་འད་ ཉུང་ཤེྫོས་ར་ བཟྫོ་སྐྲུན་ངྫོ་མའ་
མ་དངུལ་གང་གནས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆེ་ ༥ ག་རས་ཕེྫོག་ན་ཨེནམ་ལས་ ག་ཡིྫོན་འད་ལུ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལས་སྡེའི་ཁ་ཐུག་ལས་ ངྫོས་ལན་
མཛིད་གནང་འྫོང་མནྫོ་བའ་ར་བ་ཡིྫོདཔ་ལས་ ད་ལུགས་ཀྱི་ལན་གསལ་ གཤེམ་མངཅིན་མ་ལུ་གནང་ཐུབ་ཞུ། 

 
 

                    (་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་) 
            ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་བཟྫོ་སྐྲུན་ལས་སྡེ། 
                  ཐམ་ཕུག                      
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དཔ་བཀྫོད་ 3 པ། ཚོང་ཆེས་ཚོང་འགགས་མ་འབྫོར་བའ་ ཉྫོག་བཤེད། 
 

གྫོ་དྫོན། 
ཉྫོག་བཤེད་ཡིག་རགས་ཟར་མ་འད་ ཅི་ཆེས་མཁྫོ་སྫོད་འབད་མ་ག་ ཅི་ཆེས་ཚུ་དྫོས་ཤེྫོག་དང་འཁྲིལ་ཏ་ མ་འབྫོར་བའ་
སྐབས་ལུ་ ཅི་ཆེས་མཁྫོ་སྫོད་འབད་མ་ལུ་ ད་ལུགས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་བཀྫོད་ད་བསལ་མའི་ཡི་གུ་ལུ་སབཔ་ཨེན། 

 
ཡིག་ཨེང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་         སྤྱི་ཚོས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལུ། 
 
འཛིན་སྫོང་པ། 
ཀརྨ་ཚོང་འབྲིལ་ ལས་སྡེ། 
ཕུན་ཚོགས་གང་། 

ར་དྫོན། ཚོང་ཆེས་དྫོས་ཤེྫོག་དང་འཁྲིལ་ཏ་མ་འབྫོར་བའ་སྐྫོར། 
 ཁྱྫོད་ལུ་མངག་ཆེ་འབད་མ་ག་ཚོང་ཆེས་ཚུ་ དུས་ཐྫོག་ལུ་གནང་བཏང་མ་ལུ་ བཀྲིན་དགའ་ཚོར་ཡིྫོད། ཨེན་རུང་ ཁྱྫོད་

ཀྱི་དྫོས་ཤེྫོག་ནང་ལུ་བཀྫོད་མ་ག་ ཚོང་ཆེས་ཐྫོ་ཡིག་དང་འཁྲིལཝ་ད་ ཆུམ་དྫོ་ ༢ དང་ གུ་རམ་དྫོ་ ༡ མ་ཚོངམ་ལས་ ཁྱྫོད་ལུ་
ཕུལ་དགྫོ་མ་ཏ་རུ་འད་ཡིང་ ད་ལྟྫོ་དངུལ་ཁང་ནང་བཙུགས་མ་ཚུགས། ཆུམ་དང་གུ་རམ་ཆེད་མ་ད་ ཁྱྫོད་ར་གས་བཏང་མ་ དད་
གཡིྫོགཔ་གས་ཡིང་ ཤེས་སར་ཨེནམ་ལས་ དྫོ་ ༣ པྫོ་འད་ ག་ད་འབད་རུང་ ནངས་པར་ལྷྫོདཔ་ཅིག་ས་གཏང་གནང་ཟར་ཞུ་ན་
དང་ ད་ལྷྫོད་ཞནམ་ལས་ ཁྱྫོད་ལུ་ཐྫོབ་མ་ཏ་རུ་འད་ཡིང་ ཚོང་འགགས་དངུལ་ཁང་ནང་ བཙུགས་ཆེྫོག་ཆེྫོ་ཡིྫོད་ཟར་ཞུ་ན།  
 

 
 
 

             (་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་) 
             ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཚོང་ཁང་། 
            ཨེང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ནྫོར་འཛིན་ལམ། 
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དཔ་བཀྫོད་ 4 པ། ཚོང་ཆེས་རན་དངུལ་ ཚོང་སྒྲིག་སྫོད་དགྫོ་པའ་དྲན་སྐུལ། 
 

གྫོ་དྫོན། 
དྲན་སྐུལ་ཡིག་རགས་ཟར་མ་འད་ ཚོང་ཆེས་བསལ་གཏང་དགྫོཔ་དང་ དངུལ་སྫོད་ལན་འབད་དགྫོཔ་ཚུ་ ཁས་བངས་འབད་མ་
དང་འཁྲིལ་ཏ་ འབད་མ་ཚུགས་པར་ལུས་པའ་སྐབས་ལུ་ འཐྫོབ་དགྫོ་མ་འད་གས་དྲན་གསྫོ་འབད་མ་ཡིག་རགས་ལུ་སབཔ་
ཨེན། 

ཡིག་ཨེང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
           སྤྱི་ཚོས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལུ། 
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཚོང་ཁང་། ནྫོར་འཛིན་ལམ། 
ཐམ་ཕུག 

ར་དྫོན། ཚོང་རན་དྲན་སྐུལ། 
སྤྱི་ཚོས་་་་་་་་་་་་་་ཉན་མ་ ཁྱྫོད་ཀྱིས་བསལ་མ་ཡིག་དྫོན་དང་འཁྲིལ་ཏ་ ཆུམ་དྫོ་ ༢ དང་གུ་རམ་དྫོ་ ༡ པྫོ་ད་ སྤྱི་ཚོས་་་

་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལུ་ དྫོས་འཁྫོར་ཨེང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ནང་ དད་གཡིྫོགཔ་་་་་་་་་་་་་ ལག་པར་ རས་སྫོད་ད་བཏང་ཡིྫོདམ་འད་ ཁྱྫོད་ར་ག་
ལག་པར་འབྫོར་ཡིྫོད་པའ་ འབྫོར་འཛིན་ཡིང་ ང་ག་ལག་པར་ཐྫོབ་ས་ཡིྫོད། ད་འབདཝ་ད་ ང་ལུ་འཐྫོབ་དགྫོ་མ་ཚོང་རན་ཐྫོག་
ལས་ དངུལ་ཀྲིམ་་་་་་་་་་་་་ ད་ལྟྫོ་བར་ན་ཡིང་ ང་ག་དངུལ་ཁང་རས་ཐྫོག་ལུ་མ་བཙུགས་པས། ང་ཡིང་ ཁྱྫོད་ལུ་བསལ་མ་ཚོང་
ཆེས་ཀྱི་རན་དངུལ་ཚུ་ རྒྱ་གར་གྱི་ཚོང་རྫོགསཔ་ལུ་ སྫོད་དགྫོཔ་ཡིྫོད་ན་འད་གས་ ཁྱྫོད་ལུ་དྲན་སྐུལ་མ་འབད་ཐབས་མད་སྫོང་
ཡིྫོདཔ་ལས་ ཆེད་དངུལ་འད་ སྤྱི་ཚོས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལས་མ་འགྱིངས་པར་ ཐམ་ཕུག་དངུལ་ཁང་ནང་ ང་ག་རས་ཨེང་་་་་་་་་་་་་་་་་་
ནང་ ག་ད་འབད་རུང་བཙུགས་གནང་། གལ་སད་ད་ལས་འགྱིངས་པ་ཅིན་ ཉནམ་གང་སྫོང་ག་སད་རས་ ཁྱྫོད་ར་གས་བཏབ་
གནང་དགྫོཔ་ཨེནམ་ ཐུགས་ལུ་ངས་གནང་།   

 
                    འཛིན་སྫོང་པ། 

          ཀརྨ་ཚོང་འབྲིལ་ལས་སྡེ། 
                     ཕུན་ཚོགས་གང་། 
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བམ་ཚན་གསུམ་པ། སྒེར་འབྲེལ་ཡིག་རིགས། 

 
 

 ༡ ཆོས་སྡེ་དང་འབྲེལ་བའི་ཞུ་ཡིག་རིགས། 
 
 ༢ སྲིད་སྡེ་དང་འབྲེལ་བའི་ཞུ་ཡིག་རིགས། 
 
 ༣ གཉེན་འབྲེལ་དང་ ཆ་རྫོགས་ལུ་བསྐྱལ་ནིའི་གཏང་ཡིག་རིགས། 
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ལེའུ་དྲུག་པ་ སྒེར་འབྲེལ་ཡིག་འགྲུལ། 

 ༨.༡ ངྫོ་སྫོད། 
སར་འབྲིལ་ཡིག་འགྲུལ་ཟར་མ་འད་ ཡིག་ཚོང་ག་གནད་དྫོན་དང་འབྲིལ་བ་མད་པར་ སར་གྱི་གནད་དྫོན་དང་
འབྲིལ་བའ་ཡིག་རགས་ཅིག་ལུ་སབཔ་ཨེན། ད་འབདཝ་ལས་བརྟན་ གཞུང་གཡིྫོགཔ་ཚུ་ཨེན་རུང་ 
གཞུང་འབྲིལ་མན་པའ་ལཱ་དང་འབྲིལ་བའ་ཡིག་འགྲུལ་ཚུ་ ལམ་ལུགས་འད་དང་འཁྲིལ་ཏ་ལག་ལན་འཐབ་
དགྫོཔ་ཨེན།  

 
ཧེ་མ་འབད་བ་ཅིན་ ང་བཅིས་རའ་ ཡིག་བསྐུར་རྣམ་གཞག་ཟར་མ་འད་ གཞུང་འབྲིལ་དང་ ཚོང་འབྲིལ་གྱི་
ཡིག་རགས་རྣམ་གཞག་ཚུ་མད་པར་ སར་འབྲིལ་གྱི་ཡིག་འགྲུལ་ལུ་གཙོ་བྫོར་བཏྫོན་ཏ་ བཀྫོད་མ་འད་ལུ་
སབཔ་ཨེན་མས། ད་རས་ནངས་པར་ ལཱ་རགས་མང་ཤེྫོས་ ཡིག་འགྲུལ་ལུ་བརྟན་དགྫོཔ་ཡིྫོདཔ་ལས་ 
གཞུང་འབྲིལ་དང་ཚོང་འབྲིལ་གྱི་དབ་བ་ ལྫོགས་སུ་བཀྫོད་ད་ཡིྫོད། ད་ལས་ སར་འབྲིལ་ཡིག་འགྲུལ་གྱི་
ལམ་ལུགས་འད་ འྫོག་ལུ་བཀྫོད་ད་ཡིྫོད་མའི་རྣམ་གཞག་འད་དང་འཁྲིལ་ཏ་ ལག་ལན་འཐབ་དགྫོཔ་ཨེན།   

 
 ༨.༢ དབ་བ། 

སར་འབྲིལ་ཡིག་འགྲུལ་འད་ནང་ སྫོ་སྫོའ་སར་གྱི་མ་ཚོའི་ལཱ་དང་འབྲིལ་བའ་ གནད་དྫོན་ག་ར་ཚུདཔ་ལས་ 
ཆེྫོས་སྡེ་དང་འབྲིལ་བའ་ཞུ་ཡིག་རགས་དང་ སད་སྡེ་དང་འབྲིལ་བའ་ཞུ་ཡིག་རགས་ ད་ལས་ གཉན་ཉ་ཚོན་
དང་ཆེ་རྫོགས་ཚུ་དང་འབྲིལ་བའ་ གཏང་ཡིག་རགས་དང་བཅིས་དབ་བ་གསུམ་ལུ་ཕྱས་ཏ་ཡིྫོད།  

 
སར་འགྲུལ་ཡིག་འགྲུལ་ཚུ་ སྔར་སྫོལ་ལམ་ལུགས་ལག་ལན་འཐབ་དགྫོཔ་ཨེན་རུང་ ད་རས་ནངས་པར་ 
དུས་ཚོད་དང་ ལཱ་ག་བྲིལ་ཟང་ལས་བརྟན་ ག་ར་གས་མགྱིྫོགས་སབས་བད་བའ་ ལམ་ལུགས་ལུ་གདམ་ཁ་
རྐྱེབ་དྫོ་ཡིྫོདཔ་ལས་ འད་ནང་ལུ་ སྔར་སྫོལ་ལམ་ལུགས་མཚོན་པ་བདུན་ལྡན་ད་དཔ་ཙོམ་ར་བཀྫོད་ད་ མང་
ཤེྫོས་ར ད་རས་ནངས་པ་ག་དུས་དང་བསྟུན་པའ་ འབྲི་སྫོལ་ལམ་ལུགས་ལུ་གཙོ་བྫོར་བཏྫོན་ཏ་ཡིྫོད།  
༡  ཆེྫོས་སྡེ་དང་འབྲིལ་བའ་ཞུ་ཡིག་རགས།  
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༢ སད་སྡེ་དང་འབྲིལ་བའ་ཞུ་ཡིག་རགས།  
༣ གཉན་ཚོན་དང་ཆེ་རྫོགས་ཚུ་དང་འབྲིལ་བའ་གཏང་ཡིག་རགས།  

  
༨.༣ སྒྲིག་བཀྫོད། 

སར་འབྲིལ་ཡིག་འགྲུལ་གྱི་སྒྲིག་བཀྫོད་འད་ སྤྱིར་བཏང་གྫོང་ལུ་གཞུང་འབྲིལ་ཞུ་ཡིག་ག་ སྒྲིག་བཀྫོད་དང་
རགས་བསྒྲིས་ཏ་ ལག་ལན་འཐབ་དགྫོཔ་ཨེན་རུང་ སར་འབྲིལ་ཡིག་རགས་དྫོན་ལུ་ ལག་ལན་འཐབ་སྫོལ་
ཡིྫོད་པའ་ སྔར་སྫོལ་ལམ་ལུགས་ཚུ་ འྫོག་ལུ་བཀྫོད་ད་ཡིྫོད།  
འབྲི་ཤེྫོག 
འབྲི་ཤེྫོག་འད་ སྫོ་སྫོའ་སར་གྱི་ལས་རྟགས་དང་ མང་གནས་དང་བཅིས་པའ་ སར་གྱི་ཁ་བང་ཡིྫོད་པའ་འབྲི་
ཤེྫོག་ལྫོགས་སུ་བཟྫོ་ས་ཡིྫོད་པ་ཅིན་ ད་དང་ ད་མན་ཤེྫོག་ཀུ་དཀར་རྐྱེང་ལག་ལན་འཐབཔ་ཨེན། 
  
སྔར་སྫོལ། 
སར་འབྲིལ་གྱི་ཡིག་རགས་ སྔར་སྫོལ་ལམ་ལུགས་ནང་བྲི་དགྫོ་པའ་རགས་ལུ་ མཚོམས་ཞུའ་སྐབས་ཀྱི་
གནད་དྫོན་ངྫོ་མ་མ་བརས་པར་ ཆེ་བརྗེྫོད། གུས་ཞུ། ཁམས་འདྲ། གནས་ཚུལ་ཞུ་བ། བརྟན་བཞུགས། 
ཟླ་ཚོས། མང་དང་མང་རྟགས་བཅིས་ མཚོན་པ་བདུན་ལྡན་ཆེ་ཚོང་བྲི་དགྫོཔ་ཨེན། ད་ཡིང་ ཆེ་བརྗེྫོད་ཀྱི་ནང་
ལུ་ མགྫོ་རྒྱན་མགུལ་རྒྱན་ ཨེང་ཡིག་ག་ཆེ་རྟགས་བཅིས་ཚུད་ན་དང་ གུས་ཞུའ་ནང་ལུ་ ཞུ་ཕེབ་དང་ཕུལ་
ཕེབ་ཀྱི་རམ་པ་ཚུ་ཚུདཔ་ཨེན། 
 

  ལག་ལན་འཐབ་ཐངས། 
ཞུ་ཡིག་ག་མགྫོ་རྒྱན་ གྫོང་ལུ་གཞུང་འབྲིལ་ཞུ་ཡིག་སྒྲིག་བཀྫོད་ནང་ བཀྫོད་མ་ལས་རགས་བསྒྲིས་ཏ་ལག་
ལན་འཐབ་དགྫོ། ཚོག་གཞ་བཙུགས་ཐངས་འད་ སྔར་སྫོལ་མཚོན་པ་བདུན་ལྡན་གྱི་ཐྫོག་ལས་ ཁམས་འདྲ། 
གནས་ཚུལ་ཞུ་བ། བརྟན་བཞུགས་གསུམ་བྲི་མ་དགྫོ་པར་ རང་ག་ངྫོ་སྫོད་བཙུགས་ཏ་ མཚོན་པ་ལྔ་ལྡན་ས་
འབྲིིཝ་ཨེན། ད་ཨེན་རུང་ ཞུ་ཡིག་ག་བརྗེྫོད་དྫོན་ རང་ག་གནས་ཚུལ་དང་འབྲིལ་བའ་རགས་ལུ་ ཁམས་
འདྲ་དང་ རང་ག་གནས་ཚུལ་བཀྫོད་ན་ཚུ་ཡིང་ སྐབས་ཐྫོབ་དང་བསྟུན་ཏ་ལག་ལན་འཐབ་དགྫོཔ་ཨེན།  
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གཏང་ཡིག་ག་རགས་ལུ་ མགྫོ་རྒྱན་ ༈  ༉ ད་གཉས་གང་རུང་ལག་ལན་འཐབ་དགྫོ།   ད་ཡིང་        
མགྫོ་རྒྱན༌ ༈ འད་ ཕེམ་སྤུན་ཆེ་དང་ཆེ་རྫོགས་ཚུ་ག་བར་ན་ མཐུན་འབྲིལ་གྱི་འདུ་ཤེས་ཆུའ་རྒྱུན་བཟུམ་ཡིྫོད་ 
པའ་དྫོན་སྫོནམ་ཨེན། ད་ལས་ མགྫོ་རྒྱན་ ༉ འད་ མང་ཤེྫོས་ར་ ཡིག་རགས་སྤྱིར་བཏང་ག་དྫོན་ལུ་ ལག་
ལན་འཐབ་དྫོ་ཡིྫོདཔ་ལས་ ག་ར་འདྲ་མཉམ་ཨེན་པའ་བར་མཚོན་སྫོནམ་ཨེན། 

 
སར་འབྲིལ་གྱི་ཡིག་རགས་ལུ་ སྫོ་སྫོའ་སར་གྱི་ཡིག་ཨེང་ལག་ལན་འཐབ་དགྫོཔ་ར་ཡིྫོད་པ་ཅིན་ གྫོང་གསལ་
གཞུང་འབྲིལ་ཡིག་འགྲུལ་ ལམ་ལུགས་ལས་རགས་བསྒྲི་དགྫོ།  
 

ཡིག་མཇུག་བསྡུཝ་ད་ གནམ་ལྫོ་ཟླ་ཚོས་བཀྫོད་པའ་མཇུག་ལུ་ སལ་མ་ག་མང་དང་ས་གནས་  ཕུལ་ཕེབ་
བཀྫོད་ད་ མང་རྟགས་བཀྫོད་ན་དང་ ཡིངན་ གནམ་ལྫོ་ཟླ་ཚོས་ཀྱི་མཇུག་ལུ་ ཕུལ་ཕེབ་བཀྫོད་པའ་འྫོག་ལུ་ 
སལ་མ་རང་ག་མང་དང་མང་རྟགས་བཀྫོད་ན་གཉས་ གང་རུང་ལག་ལན་འཐབ་དགྫོཔ་ཨེན།  

 
  དྲན་གསྫོ། 

གཞུང་འབྲིལ་ཡིག་རགས་ནང་ དྲགྫོས་ལ་སྫོགས་པའ་ཆེ་བསྫོད་ཐྫོབ་ལམ་དང་འཁྲིལ་ཏ་ ལག་ལན་འཐབ་
དགྫོཔ་ཨེན་རུང་ རང་ག་སར་དྫོན་ཡིག་འགྲུལ་སྐབས་ལུ་ ཆེ་བསྫོད་ཚུ་སྐབས་ཐྫོབ་ཀྱི་དགྫོས་མཁྫོ་དང་བསྟུན་
ཏ་ ལག་ལན་འཐབ་རུང་མ་འཐུསཔ་མད།  

 
 ༨.༤ མཚོན་ཉད། 

སར་འབྲིལ་ཡིག་འགྲུལ་རགས་ལས་ཞུ་ཡིག་དང་ གཏང་ཡིག་ག་ཅི་ར་ཨེན་རུང་ བརྗེྫོད་དྫོན་ངྫོ་མ་དང་གཅིག་
ཁར་ མཚོན་ཉད་ཚོང་དགྫོཔ་འད།  

  ༡ སལ་མ་རང་ག་ཁ་བང་། 
  ༢ ཟླ་ཚོས། 
  ༣ བསལ་སའ་ཡུལ་གྱི་མང་དང་ཁ་བང་། 
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  ༤ དགྫོས་གནད་དང་འཁྲིལ་བའ་འབྲིལ་གཏུགས་རྒྱབ་ཁུངས། 
  ༥ རང་ག་མང་དང་མང་རྟགས། 
 

དྲན་གསྫོ།  
སར་འབྲིལ་ཡིག་འགྲུལ་གྱི་ ཚོག་གཞ་ནང་ གུས་ཚོག་དང་སྙེན་ཚོག་ མཇུག་ལུ་བར་སམས་ཀྱི་སྫོན་ཚོག་དང་བཅིས་
པའ་ ཁྱད་ཆེྫོས་དང་ལྡན་དགྫོཔ་འད་ཡིང་ཁག་ཆེ་ཤེྫོས་ཅིག་ཨེན།  
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༨.༥ སར་འབྲིལ་ཡིག་འགྲུལ་གྱི་དཔ་བཀྫོད། 
ཀ ཆེྫོས་སྡེ་དང་འབྲིལ་བའ་ཞུ་ཡིག་རགས། 

གྫོ་དྫོན། 
ཆེྫོས་སྡེ་དང་འབྲིལ་བའ་ཞུ་ཡིག་རགས་ཟར་མ་འད་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཆེྫོས་སྡེའི་དབུ་འཛིན་གྱིས་གཙོས་པའ་ བ་
སྤྲུལ་དང་སྫོབ་དཔྫོན་ལ་སྫོགས་པ་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ སར་དྫོན་གྱི་ཆེྫོས་སྡེ་དང་འབྲིལ་བའ་གནད་དྫོན་ལུ་
བརྟན་པའ་ཡིག་འགྲུལ་གྱི་རགས་ལུ་སབཔ་ཨེན། 

 
དཔ་བཀྫོད་ ༡ པ། སབས་རྗེ་ རྗེ་མཁན་རན་པྫོ་ཆེ་ལུ་ཕུལ་ནའི་ཞུ་ཡིག 
 
༊ རགས་དང་དཀྱིལ་འཁྫོར་རྒྱ་མཚོའི་ཁྱབ་བདག་རྫོ་རྗེ་འཆེང་དབང་སབས་རྗེ་ རྗེ་མཁན་རན་པྫོ་ཆེའི་ ༧ ཞབས་པད་
གདྫོང་ལྔས་བཏགས་པའ་ཁྲི་དྲུང་དུ། 
 
 
 

  སྫོ་ ༣ རབ་ཏུ་གུས་པའ་ལག་པའ་ཐལ་མྫོ་བད་ཆེན་རྒྱན་དུ་བཀྫོད་པའ་ལྷ་ཕྱག་དང་བཅིས་ཏ་ གསྫོལ་
འདབས་ཞུ་དྫོན།  ད་རས་རང་བཞན་གྱིས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའ་ རྒྱལ་རྔ་ཆེན་པྫོ་ སད་པའ་ར་མྫོ་ལུ་བརྡུངས་པའ་དུས་ཀྱི་ཆེར་
ཡིང་ ཕྱྫོགས་དུས་ཀུན་གྱི་རྒྱལ་བ་སས་དང་བཅིས་པའ་ མཁྱན་བརའི་ནུས་གསུམ་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་པའ་ སབས་རྗེ་མཆེྫོག་ག་
གསང་གསུམ་མཚོན་དང་ དཔ་བད་ཀྱི་བཀྫོད་པ་མཛིས་པའ་གཟུགས་སྐུ་ ར་རབ་ལྷུན་པྫོ་འབུམ་གྱིས་འགན་དུ་མ་བཟྫོད་པའ་ 
ལྷར་བཅིས་འགྫོ་བ་ཡིྫོངས་ཀྱི་བསྫོད་ནམས་ཀྱི་ས་གཞའི་ལྟ་བ་ལུ་ བརྗེད་ཆེགས་ཏྫོག་ཏྫོ་ས་ཞབས་པད་བརྟན་ཏ་ མཛིད་པ་ཕྲིན་ལས་
ཀྱི་ཉ་ཟླའ་འྫོད་ཀྱིས་ འཛིམ་གང་རྒུད་པའ་མུན་པ་ར་མད་དུ་བཅིྫོམ་ས་ བད་སད་སང་བའ་ལམ་ལུ་འགྫོད་བཞན་པར་ འཚོ་ཞང་
གཞས་བཞུགས་པའ་བཀྲིན་ད་ ས་གསུམ་གྱི་རྒྱ་ཁྱྫོན་ལས་ཡིང་ འདས་ན་ཨེན་པས་ཟར་ཞུ་ན་དང་འབྲིལ། 
 

 
སབས་རྗེ་རན་པྫོ་ཆེ་མཆེྫོག་ག་ཐུགས་བརས་ ཉ་བར་འཚོ་བའ་གུས་དམན་རང་ཡིང་ རྐྱེན་ངན་གསརཔ་གང་ཡིང་མད་ 
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ཐྫོག་ལས་ ཆེྫོས་ཀྱི་བ་བ་ལུ་ གུས་རྟག་ག་བརྫོན་འགྲུས་སད་བཞན་པར་ཡིྫོད་ལགས། མཚོམས་དྫོན། ལྷ་ཕྱག་འབུམ་དང་བཅིས་
པའ་སྫོ་ལས་ ཞུ་དྫོན་ད་ཡིང་ ་་་་་་་་་་་་་ 
 

ད་ལས་ཕེར་ཡིང་ སྫོབས་བཅུ་དང་མ་འཇིགས་པ་བཞའི་རང་བཞན་དུ་ ཆེྫོས་ཀྱི་ཁྲི་འཕེང་མཐྫོན་པྫོའ་གུ་ འྫོད་ཆེགས་
ནྫོར་བུའ་ཞབས་སན་ རྟག་ཁྱབ་ཏུ་འགྫོད་བཞན་པ་ནས་ བཤེད་སྒྲུབ་འཁྫོར་ལྫོ་གསུམ་གྱི་སང་བས་ སད་ཞའི་རབ་རབ་ག་ར་
འཕྱྫོག་པའ་འཕྲིན་ལས་ ཕྱྫོགས་བརྒྱར་འཕྲིྫོ་བཞན་པ་ནས་ དད་འབངས་རང་ཡིང་ས་ཕྲིང་ཀུན་ཏུ་ ཐུགས་མཉས་བཞན་དུ་ རྗེས་སུ་
བཟུང་ཞནམ་ལས་ གསུང་ག་གསང་བ་ཟབ་མྫོའ་ཟལ་མངར་ལུ་ ག་དགའཝ་སྤྱིྫོད་ཆེྫོག་པའ་ཐུགས་བར་དུས་དང་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་ 
ལྷྫོད་མད་ཀྱི་སབས་འཇུག་ཞུ་བ་མཁྱྱཻེན་མཁྱྱཻེན་མཁྱྱཻེན་མཁྱན་ལགས། ཞས་གནམ་ལྫོ་་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་་་་ཚོས་་་་་་་ལུ་དད་འབངས་་་་་་་་་་་་་
་་་་་མང་པས་ ཞུ་རྟན་གྫོས་ཆེན་སྫོང་རལ་དང་བཅིས་ 

                   རབ་ཏུ་དྭངས་པའ་ 
                              སྫོ་ ༣ གུས་པས་ 

                                              ཕྱག་བཅིས་ 
                                          ཕུལ། 
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དཔ་བཀྫོད་ ༢ པ། སབས་རྗེ་ རྗེ་མཁན་རན་པྫོ་ཆེར་ དག་སྫོང་གསར་བཙུགས་ཀྱི་ཞུ་ཡིག 
 
༊ བཀའ་བརྒྱུད་བསན་པའ་སྤྱི་དཔལ་སབས་རྗེ་ རྗེ་མཁན་རན་པྫོ་ཆེའི་༧ ཞབས་དྲུང་དུ། 
 
 
 
        དད་འབངས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་རྫོང་ཁག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་
ལས་ གུས་པ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ནས་ སྫོ་༣ གུས་པས་ཕྱག་བཅིས་ཞུ་གསྫོལ། ད་ན། གུས་པ་རང་ལུ་ བུཚོ་ ༤ ཡིྫོད་རུང་ ཆེ་
མཉམ་སྫོབ་གྲྭ་ནང་མ་གཏྫོགས་ ཚོ་འད་ཕྱ་གཉས་ཀྱི་སབས་གནས་ཞུ་ས་ གྲྭ་ཚོང་ནང་ལུ་ ཨེ་ལུ་གཅིག་ཡིང་བཙུགས་མ་ཚུགས་
པར་ཡིྫོདཔ་ལས་ ད་རས་ སབས་རྗེ་རན་པྫོ་ཆེར་ སབས་འཇུག་མ་ཞུས་ཐབས་མད་བྱུང་ཡིྫོད་ཞུ།  
 

སབས་རྗེ་རན་པྫོ་ཆེ་མཆེྫོག་གས་ཐུགས་བརས་གཟགས་ཏ་ གུས་པའ་བུ་ ངྫོ་མང་ ་་་་་་་ ལྫོ་གངས་་་་འགྱིྫོ་མ་འད་ ད་
རས་་་་་་་་་་་སྫོབ་གྲྭར་ སྫོབ་རམ་ ༦ པ་ནང་ལྷབ་པའ་བསང་ཡིྫོད་མ་འད་ ད་རས་ ཟླཝ་དང་པའ་དུས་ཆེན་དང་བསྟུན་ཏ་ སབས་
རྗེ་རན་པྫོ་ཆེའི་ཞབས་སར་བཅིར་ཏ་ ཐུགས་སྫོན་གྱི་བན་རླབས་ཞུ་བར་བཅིར་ཆེྫོག་པའ་གནང་བ་ཅིག་དང་། བུཚོ་འད་ གཞུང་གྲྭ་
ཚོང་ག་དག་འདུན་འདུས་པའ་སྡེ་ནང་ མཚོན་འཛིན་བཀྫོད་ཐྫོག་ལས་ དག་སྫོང་ནང་བཙུགས་གནང་ན་ག་སབས་འཇུག་ཞུ་བ་
མཁྱྱཻེན་མཁྱྱཻེན་མཁྱྱཻེན་མཁྱན། ཞས་ས་འབྲུག་ཟླ་་་་་ཚོས་་་་་ལུ་གྫོང་མང་པས་ 

                                    རབ་ཏུ་དྭངས་པའ་ 
                                              སྫོ་ ༣ གུས་པས་ 

                             ཕྱག་བཅིས་ 
                        ཕུལ། 
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དཔ་བཀྫོད་ ༣ པ། དག་འདུན་འདུས་དམངས་ལུ་ ཟླྫོག་ཚོ་སྒྲུབ་གནང་དགྫོ་པའ་ཞུ་ཡིག 
 
༊ ལུང་རྟྫོགས་བསན་པའ་འབྱུང་གནས་དག་འདུན་འདུས་པ་རྒྱ་མཚོའི་ཞབས་དྲུང་དུ། 
 

 
       གུས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་རྫོང་ཁག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 

རྒེད་འྫོག་་་་་་་་་་་་་་་་གཡུས་ཚོན་ལས་ ངྫོ་མང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལྫོ་རྟགས་་་་་་་་་་་་འབད་མའི་དྫོན་ལུ་ ཟླྫོག་ཚོ་སྒྲུབ་གནང་ནའི་འབུལ་རྟན་ཏ་
རུ་་་་་་་་་་ཕུལ་ཡིྫོདཔ་བཞན་དུ་ སྔྫོན་གྱི་ལས་དང་ འཕྲིལ་གྱི་རྐྱེན་ངན་ཚུ་ བཟླྫོག་ཐབས་ཀྱི་ཐུགས་སྫོན་ སབས་འཇུག་གང་དྲག་
གནང་ས་ བཀྲིན་བསང་གནང་ཞུ་བ་མཁྱྱཻེན་མཁྱྱཻེན་མཁྱན། ཞས་གནམ་ལྫོ་་་་་ཟླ་་་་ཚོས་་་་ལུ་ 
                                                    སྫོ་ ༣ གུས་པས་ 

      ཕྱག་བཅིས་   
           ཕུལ། 
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དཔ་བཀྫོད་ ༤ པ། དགྫོན་སྡེའི་འདུས་དམངས་ལུ་ བཀའ་འགྱུར་དག་ཚོར་གནང་དགྫོ་པའ་ཞུ་ཡིག 
 
༊ རམ་གཉས་ལམ་ལ་བརྫོན་བཞུགས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་དགྫོན་སྡེའི་འདུས་དམངས་ལྷན་རྒྱས་ཀྱི་ཞབས་དྲུང་དུ། 
 
 
 

      གུས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་རྫོང་ 
ཁག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་རྒེད་འྫོག་་་་་་་་་་་་་གཡུས་ཚོན་ལས་ ངྫོ་མང་་་་་་་་་་་་་པས་ཕྱག་བཅིས་ཞུ་གསྫོལ། ད་ན། སྤྱིར་འཛིམ་གང་ག་ཞ་བད་
དང་ ལྷག་པར་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རྒྱལ་བྫོན་འབངས་གསུམ་གྱི་ བསན་སྤྱིའི་སྐུ་རམ་ལུ་དམགས་ཏ་  ་་་་་་་་་་་་དགྫོན་སྡེའི་
གཙུག་ལག་ཁང་ནང་ས་ རང་ཟླ་་་་་་་་་་་་པ་ཆེྫོ་འཕྲུལ་ཟླ་བའ་ཚོས་་་་་་་་་་་་ལས་འགྫོ་བཙུགས་ བཀའ་འགྱུར་དག་ཚོར་གནང་ན་ག་ 
སབས་འཇུག་ཞུ་ན་ཨེན། ད་ག་དྫོན་ལུ་ སྔ་ཕྱའི་གསྫོལ་ཚོགས་དང་གསྫོལ་ཇིའ་རྒྱུ་དངྫོས་ཚུ་ ང་བཅིས་རའ་ཁ་ཐུག་ལས་ ཆེ་
མཉམ་མཁྫོ་སྒྲུབ་རྐྱེབ་ས་ཕུལ་ན་ཨེནམ་ལས་ གསྫོལ་ཐབ་ནང་ག་འགྫོ་འདྲན་ཚུ་ དགྫོན་སྡེ་ལས་གྫོགས་རམ་མཛིད་ད་ བཀའ་དྲན་
བསང་གནང་དགྫོ་པའ་སབས་འཇུག་ཞུ་བ་མཁྱྱཻེན་མཁྱྱཻེན་མཁྱན།  ཞས་གནམ་ལྫོ་་་་་་ཟླ་་་་་ཚོས་་་་་་ལུ་ 
                                                      སྫོ་ ༣ གུས་པས་ 
                                           ཕྱག་བཅིས་ 

                                    ཕུལ། 
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དཔ་བཀྫོད་ ༥ པ། ར་བའ་བ་མ་ལུ་ཕུལ་ནའི་ཞུ་ཡིག 
༊ རགས་དང་དཀྱིལ་འཁྫོར་རྒྱ་མཚོའི་ཁྱབ་བདག་འཁྫོར་ལྫོའ་མགྫོན་པྫོ་བཀའ་དྲན་མཚུངས་མད་དྲན་ཅིན་ར་བའ་བ་མ་རན་
པྫོ་ཆེའི་ཞབས་སགས་ཆུ་སས་ཉ་ཟླ་བརགས་པའ་དྲུང་དུ། 
 
 
    སྫོ་ ༣ མ་ཕྱད་གུས་པ་ཆེན་པྫོའ་ཕྱག་བཅིས་ཞུ་གསྫོལ་འདབས་སྙེང་ད་ན། རང་ལུ་
བཀྲིན་སངས་རྒྱས་དངྫོས་ལས་ལྷག་པའ་སབས་གནས་ཀུན་འདུས་ རྗེ་བཙུན་བ་མ་དམ་པ་མཆེྫོག་ག་གསང་བ་གསུམ་གྱི་དཀྱིལ་
འཁྫོར་ ལྷར་བཅིས་འགྫོ་བའ་བསྫོད་ནམས་ཀྱི་ཞང་མཆེྫོག་དམ་པར་འཚོ་ཞང་གཞས་ཏ་ རས་སུ་མ་ཆེད་པའ་གདུལ་བ་ཀུན་ལ་ 
ཐྫོག་མར་ངས་འབྱུང་ལས་བརམས་ཏ་ ལམ་གྱི་གཙོ་བྫོ་རྣམ་གསུམ་དང་ རྒྱས་སས་ཀྱི་སྤྱིྫོད་པ་ཕེར་ཕྱན་དྲུག་རྣམ་པར་དག་པས་ 
ཐུན་མྫོང་ག་ལམ་ལུ་སང་བ་འབད་བཅུག་ཞནམ་ལས་ སྐལ་ལྡན་མ་ལུས་ ཡིང་གསང་བ་ན་མད་པའ་དཀྱིལ་འཁྫོར་དུ་ སན་གྫོལ་
རམ་པ་གཉས་ཀྱི་ལམ་ལས་ བསྒྲུབ་བ་བད་ཆེན་ཆེྫོས་སྐུའ་འབྲིས་བུ་སྤར་བཅིངས་སུ་བཏང་དང་གཏྫོང་བཞན་པའ་བཀྲིན་ན་ སྫོང་
གསུམ་རན་ཆེན་ས་བདུན་གྱིས་བཀང་ས་ བདག་གཞན་གྱི་ལུས་དང་ལྫོངས་སྤྱིྫོད་ དུས་གསུམ་གྱི་དག་ར་དང་བཅིསཔ་ས་ལན་
བརྒྱར་ཕུལ་རུང་ ཆེ་ཤེས་ཙོམ་ཡིང་འཇིལ་མ་ཚུགས། སབས་མགྫོན་ཐུགས་རྗེ་ཅིན་གྱི་བཀྲིན་ ཉག་གཅིག་ལུ་བརྟན་པའ་གུས་རང་
ཡིང་ གཡིར་པྫོའ་སྒྱུ་ལུས་གསར་འཚོ་དང་བྲིལ་ཞང་ ཆེྫོས་སྤྱིྫོད་ཀྱི་བ་བ་ལ་ ཅི་ལྫོགས་བརྫོན་ཁུལ་དུ་མཆེས། མཚོམས་ཞུ་ ་་་་་་  
  

ད་ལས་ཕེར་ཡིང་ ལྷར་བཅིས་འགྫོ་བའ་མགྫོན་པྫོ་རས་མད་བསན་པའ་ མངའ་བདག་ཆེན་པྫོར་འཚོ་ཞང་གཞས་ཏ་  
གདུལ་བ་སམས་ཅིན་མ་ལུས་བང་ཆུབ་སྙེང་པྫོ་ལ་མ་རག་ག་བར་དུ་ ཐག་པ་གསུམ་གྱི་ཆེྫོས་འཁྫོར་སྐྫོར་བཞན་པར་ ཞབས་པད་
བརྟན་ཏ་བཞུགས་དགྫོ་པའ་གསྫོལ་འདབས་ཞུ་ན་དང་། གུས་དད་འབངས་རང་ཡིང་ ས་དང་ཚོ་རབས་ཀུན་ཏུ་ མགྫོན་ཁྱྫོད་གང་དུ་
མངྫོན་པར་འཚོང་རྒྱ་བའ་ འཁྫོར་གྱི་ཐྫོག་མར་ས་བར་གྱུར་ཞནམ་ལས་ ཟབ་གསང་ཆེྫོས་ཀྱི་བདུད་ར་ལ་ ལྫོངས་སྤྱིྫོད་པའ་སྐལ་
བ་དང་ལྡན་པར་ བན་གྱིས་བརླབ་པར་ཞུ་གསྫོལ་འདབས་པ་ སྐུ་གསུང་ཐུགས་དམ་པ་མཁྱྱཻེན་མཁྱྱཻེན་མཁྱན་ལགས། ཞས་གནམ་
ལྫོ་་་་ཟླ་་་་ཚོས་་་་ལུ་གུས་་་་་་མང་པས་ཞུ་རྟན་དངུལ་ཀྲིམ་ ༡༠༠༠ ལྷ་རས་དར་དཀར་དང་བཅིས་ 

                                                སྫོ་ ༣ གུས་པས་ 
                                      ཕྱག་བཅིས་  
                                   ཕུལ། 
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དཔ་བཀྫོད་ ༦ པ། བ་སྤྲུལ་ཅིག་ལུ་ སྙུང་གནས་དང་ཚོ་དབང་གསྫོལ་བཏབ་ཞུ་ཡིག 
 
༊  འད་ཕྱའི་སབས་གནས་དམ་པ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་སྤྲུལ་སྐུ་རན་པྫོ་ཆེའི༌ཞབས༌དྲུང་དུ། 
 

 
གུས་སབས་འྫོག་པ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་རྫོང་ཁག་ 

་་་་་་་་་་་་་་་་རྒེད་འྫོག་་་་་་་་་་གཡུས་་་་་་་་་་་་་་་་་ལས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་མ་དམངས་ཀྱི་མགན་ཚོབ་ལུ་་་་་་་་་་་་་་་་་ མང་པས་ཕྱག་བཅིས་ཞུ་
གསྫོལ། ད་ན་ སྤྱིར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་དང་སམས་ཅིན་གྱི་ཕེན་བད་ སྫོས་སུ་ལུང་ཕྱྫོགས་ཀྱི་རྐྱེན་སལ་རམ་གྫོ་དང་ ལྷག་
པར་དུ་ དྲན་ཅིན་མ་དབང་མངའ་བདག་རན་པྫོ་ཆེ་ཡིབ་སས་ཚུ་ག་ སྐུ་རམ་ཞབས་བརྟན་དྫོན་ལུ་དམགས་ཏ་་་་་་་་་་་་་་མ་དམངས་སྤྱི་
རུབ་ཀྱིས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་གཙུག་ལག་ཁང་ནང་ གནམ་ལྫོ་་་་་་ ཟླ་་་་་་་་་ཚོས་་་་་་་་ལས་འགྫོ་བཙུགས་ཏ་ སྙུང་གནས་ཆེ་གཉས་བཙུགས་
ན་དང་ མཇུག་རྒྱབ་ཆེྫོས་དང་འབྲིལ་ཏ་ ཚོགས་འཁྫོར་བསྐྫོར་ན་དང་གཅིག་ཁར་ མ་མང་ལུ་ཚོ་དབང་ཅིག་ཡིང་གསྫོལཝ་བཏབ་ན་
ཨེན། འད་ལུ་  སྤྲུལ་སྐུ་རན་པྫོ་ཆེ་མཆེྫོག་ སྐུ་འྫོ་བརྒྱལ་བ་ལུ་མ་གཟགས་པར་ ཐུགས་བརས་དགྫོངས་ཏ་ གནམ་ལྫོ་་་་་་་་་་་་་་་
ཟླ་་་་་་་་ ཚོས་་་་་་་་ལུ་ ཆེབས་སྫོད་མཛིད་གནང་ས་བཀྲིན་བསང་གནང་ཞུ་བ་མཁྱྱཻེན་མཁྱྱཻེན་མཁྱན་ལགས། ཞས་གནམ་ལྫོ་་་་་་་་་་
ཟླ་་་་་་་་ཚོས་་་་་་་་ ལུ་གྫོང་མང་པས་  
                   སྫོ་ ༣ རབ་ཏུ་དད་པས་ 
                       ཕྱག་བཅིས་ 
                         ཕུལ། 
 
 
 
 
 
 
 



 338 

དཔ་བཀྫོད་ ༧ པ། སྤྲུལ་སྐུ་ཅིག་ལུ་ རབ་གནས་དང་ཚོ་དབང་གསྫོལ་བཏབ་ཞུ་ཡིག 
 
༊  འད་ཕྱའི་སབས་གནས་མཚུངས་མད་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་སྤྲུལ་སྐུ་རན་པྫོ་ཆེའི་ཞབས་དྲུང་དུ། 
 

 
                                                 གུས་སབས་འྫོག་པ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ནས་ 
ཕྱག་བཅིས་ཞུ་གསྫོལ། ད་ན་ སྤྱིར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་དང་སམས་ཅིན་གྱི་ཕེན་བད་ སྫོས་སུ་ས་གནས་འད་ཁའ་ གསྫོན་
གཤེན་གཉས་ཀྱི་སབས་རྟན་ལུ་དམགས་ཏ་ ང་བཅིས་་་་་་་་་་་་་་་ཀྱི་གཡུས་ཁའ་ མ་དམངས་སྤྱི་རུབ་ཀྱིས་ ཟངས་མདྫོག་དཔལ་
རའི་ཞང་བཀྫོད་གཙུག་ལག་ཁང་ཅིག་བཞངས་ཏ་ ད་རས་རྟན་དང་བརྟན་པར་བཅིས་པ་བསྒྲུབས་ཡིྫོད་ཞུ། འད་ག་བཀྲིས་རབ་
གནས་ གནམ་ལྫོ་་་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་་་་་ཚོས་་་་་་་་་་་་་་་ལས་ ཉན་གངས་་་་་་་་་་དང་ མཇུག་ལུ་ མ་མང་ལུ་ཁྲིྫོམ་དབང་ཚོ་དབང་ཅིག་བཅིས་ 
མ་མང་ག་དད་མྫོས་དང་བསྟུན་ཏ་ སྤྲུལ་སྐུ་རན་པྫོ་ཆེ་ལུ་ གསྫོལ་བཏབ་མ་ཞུས་ཐབས་མད་སྫོང་ཡིྫོད་ན་ སྐུ་འྫོ་བརྒྱལ་བ་ལུ་མ་
གཟགས་པར་ ཐུགས་བརས་དགྫོངས་ཏ་ གནམ་ལྫོ་་་་་་ ཟླ་་་་་་་་ ཚོས་་་་་་་་ལུ་ ཆེབས་སྫོད་མཛིད་གནང་བཀྲིན་བསང་གནང་ཞུ་བ་
མཁྱྱཻེན་མཁྱྱཻེན་མཁྱན་ལགས། ཞས་གནམ་ལྫོ་་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་ ཚོས་་་་་་་་ ལུ་གྫོང་མང་པས་  
                                                    སྫོ་ ༣ གུས་པས་ 
                                                    ཕྱག་བཅིས་ 
                                                      ཕུལ། 
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དཔ་བཀྫོད་ ༨ པ། བམ་ཅིག་ལུ་ རམ་གྫོ་མཛིད་གནང་དགྫོ་པའ་ཞུ་ཡིག 
 
༊ ཚོ་རབས་གཏན་གྱི་སབས་གནས་བ་མ་རན་པྫོ་ཆེའི་ཞབས་དྲུང་དུ། 
 
        གུས་ཕྱག་དང་བཅིས་ཞུ་གསྫོལ། ད་ན་ ང་བཅིས་ནང་མ་ཉ་
ཚོན་ཚུ་ལུ་ གནས་སྐབས་ཀྱི་རྐྱེན་བར་ཆེད་བསལ་ན་དང་། བསམ་དྫོན་ཚུ་ཡིད་བཞན་འགྲུབ་ན་ག་དྫོན་ལུ་ ཐུགས་བརྟག་ཅིག་ཞུ་ས་
འབདཝ་ད་ རམ་གྫོ་འབད་དགྫོཔ་ལ་ཤེ་ཐྫོན་མ་ཚུ་ ང་བཅིས་རའ་ཁྱམ་ནང་འབད་ན་ལུ་ ག་ཅི་ག་ཐད་ལས་ཡིང་ སབས་མ་
འགགས་པ་ལུ་བརྟན་ བ་མ་རན་པྫོ་ཆེའི་ཞབས་ལུ་ཞུ་དགྫོཔ་བྱུང་ཡི། ང་བཅིས་ཀྱི་དྫོན་ལུ་ བ་མ་རན་པྫོ་ཆེ་གས་ ཧེ་མ་ལས་ཡིང་ 
མཛིད་དང་མཛིད་བཞན་པའ་ བཀའ་དྲན་རྗེས༌དྲན་དང་གཅིག་ཁར་ དྫོ་རུང་ཡིང་ གསྫོལ་བཏབ་ཞུ་མ་ལུ་ ཐུགས་བརས་གཟགས་
ཏ་ ཟུར་སྦྲགས་རམ་གྫོའ་ཐྫོ་དང་འཁྲིལ་ཏ་ འཕྲིལ་མགྱིྫོགས་མཛིད་གནང་ན་ག་ སབས་འཇུག་ཞུ་བ་དང་གཅིག་ཁར་ དམགས་
ཡིྫོན་དངུལ་ཀྲིམ་་་་་་་་་་ཕུལ་ཡིྫོད་ན་ རམ་འགྫོ་མཇུག་བསྡུཝ་ད་ ང་ར་ཞབས་སར་བཅིར་ཏ་ སྫོན་འདབས་དང་རས་ཁ་འཐབ་ས་ 
ཕུལ་ཆེྫོག་པར་ཞུ་བ་མཁྱྱཻེན་མཁྱན། ཞས་གནམ་ལྫོ་་་་་་་་ཟླ་་་་ཚོས་་་་ལུ་ སབས་འྫོག་པ་་་་་་་་མང་པས་ 

 ཕྱག་བཅིས་ 
                         ཕུལ། 
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དཔ་བཀྫོད་ ༩ པ། དགྫོན་སྡེའི་བམ་ཅིག་ལུ་ ས་བསང་རྟན་འབྲིལ་མཛིད་པར་ འབྫོན་གནང་དགྫོ་པའ་ཞུ་ཡིག 
 
༊  བསན་པའ་གསལ་བད་དམ་པ་མཚུངས་མད་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་བམ་མཆེྫོག་ག་སྐུ༌དྲུང་དུ། 
 

         གུས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ནས་ཕྱག་བཅིས་ 
ཞུ་གསྫོལ། ད་ན་ བ་མ་མཆེྫོག་ཐུགས་སུན་ཆེ་བའ་གཞ་ལས་མད་རུང་ ད་རས་ གུས་པའ་བུམྫོ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་དྫོན་ལུ་ ས་གནས་་་་་་་་་
་་་་་་་་་་་ནང་ སྒྲིང་ཁྱམ་ཐྫོག་གཉས་མ་ཅིག་ གསར་རྐྱེབ་འབད་ན་ག་ ག་སྒྲིག་ཚུད་ད་ཡིྫོད།  
 

ད་ག་ས་བསང་རྟན་འབྲིལ་འད་ གནམ་ལྫོ་་་་་་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་་་་་ཚོས་་་་་་་་་་་་་་ལུ་གཟའ་སྐར་བསྒྲིགས་ཏ་ཡིྫོད་མ་འད་ནང་ 
བམ་མཆེྫོག་སྐུ་འྫོ་བརྒྱལ་བ་ལུ་མ་གཟགས་པར་ འབྫོན་གནང་དགྫོ་པའ་གསྫོལ་བཏབ་ཞུ་ན་དང་གཅིག་ཁར་ ས་བཅུད་བུམ་གཏར་
བན་ཅིན་གཅིག་ཡིང་ བསམས་ཏ་བཀྲིན་བསང་གནང་། ད་ག་ཡིྫོན་གང་གནས་ ནཱ་ལས་ཕུལ་ཆེྫོག་པར་ཡིྫོད་པ་བཅིས་ཞུ་བ་ 
མཁྱྱཻེན་མཁྱན་ལགས། ཞས་གནམ་ལྫོ་་་་་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་་ཚོས་་་་་་་ལུ་ 

                                གུས་བཅིས་ 
              ཕུལ། 
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དཔ་བཀྫོད་ ༡༠ པ། བམ་ཅིག་ལུ་ཚོགས་འཁྫོར་བསྐྫོར་བར་ འབྫོན་གནང་དགྫོ་པའ་ཞུ་ཡིག 
 
༊ འདྲན་མཆེྫོག་མཚུངས་མད་བ་མ་མཆེྫོག་ག་སྐུ༌དྲུང་དུ། 

 
      གུས་དད་ཅིན་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་མང་པས་ 

 སྫོ་ ༣ གུས་ཕྱག་བཅིས་ཞུ་གསྫོལ། ད་ན་ ད་རས་གནས་ཆེན་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལུ་ གུས་ཕྲིན་རང་གས་ར་བྫོ་འབད་ད་ གནམ་
ལྫོ་་་་་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་་་ཚོས་་་་་་་་་་་་་་ལུ་ ས་ག་ཟླ་བའ་དུས་ཆེན་དང་བསྟུན་ ཚོགས་འཁྫོར་ཅིག་བསྐྫོར་ནའི་ག་སྒྲིག་རྐྱེབ་ས་ཡིྫོད། ང་
བཅིས་ནང་མ་ཚུ་ག་བྫོ་གཏད་ཀྱི་དད་པ་ བ་མ་ཁྱྫོད་ར་ལུ་ཡིྫོདཔ་ལས་ བམ་མཆེྫོག་གས་དབུ་ཁྲིད་ཐྫོག་ལུ་ ཆེྫོསཔ་ཞལ་གངས་༢༥ 
ད་ཅིག་ ག་ད་འབད་རུང་ འབྫོན་གནང་དགྫོ་པའ་་གསྫོལ་བཏབ་ཞུ་མ་འད་ལུ་ ཞལ་གྱིས་བཞས་ཏ་ བཀྲིན་བསང་གནང་ཟར་ཞུ་ན་
དང་ ཟླ་་་་་་་་་་ཚོས་་་་་་་་་་་་་དྲྫོ་པ་ཆུ་ཚོད་་་་་་་་་་་་ལུ་གདན་འདྲན་ཞུ་བར་བཅིར་འྫོང་ཞུ་བ་མཁྱྱཻེན་མཁྱན། ཞས་གནམ་ལྫོ་་་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་
ཚོས་་་་་་་ལུ་གྫོང་མང་པས་ 
              ཕྱག་བཅིས་            
                      ཕུལ། 
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དཔ་བཀྫོད་ ༡༡ པ། བམ་གནས་བརྟན་ལུ་ འདས་ཆེྫོག་གནང་པར་འབྫོན་དགྫོ་པའ་ཞུ་ཡིག   
                     
༊  བསབ་གསུམ་བསན་པའ་མཛིས་རྒྱན་བམ་གནས་བརྟན་མཆེྫོག་ག་སྐུ༌དྲུང་དུ། 

 
         གུས་པས་ཞུ་གསྫོལ། ད་ན་ བམ་མཆེྫོག་ 

ཐུགས་སུན་ཆེ་བའ་གཞ་ལས་མད་རུང་ སབས་དང་ར་ས་ཞུ་ཡུལ་གཞན་ཁར་མདཔ་ལས་ མ་ཞུ་ཐབས་མད་སྫོང་དྫོན་ད་ཡིང་ གུས་
པའ་ཨེང་རྒེས་ལྫོ་ན་རྒེས་པའ་ཁར་ ནད་ཚོབས་ཆེ་བའ་རྐྱེན་ལུ་བརྟན་ཏ་ ད་ས་དྲྫོ་པ་ཆུ་ཚོད་༣.༣༠ ཙོམ་ལུ་ འཇིག་རྟན་ཕྱ་མའ་
ལམ་ལུ་ཐལ་སྫོང་ཡི། མྫོ་ར་ ཧེ་མ་ལས་ར་ བམ་ཁྱྫོད་ར་ལུ་ དད་དང་མྫོས་གུས་སྫོམ་ཡིྫོད་མ་ཅིག་ཨེནམ་ལས་ ཐུགས་བརས་
དགྫོངས་ཏ་ ཚོ་འདས་ད་ འཁྫོར་བ་དང་ངན་སྫོང་ག་སྡུག་བསྔལ་ལས་གྫོལ་ཏ་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་གྫོ་འཕེང་ལུ་བཀྫོད་ནའི་དྫོན་ལུ་ སྤྱི་
ཚོས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལས་འགྫོ་བཙུགས་ཏ་ཆེྫོ་ག་ཉན་གངས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་གནང་མ་བམ་མཆེྫོག་གས་དབུ་གཙོས་ ཞལ་གངས་་་་་་
ད་ཅིག་ག་ད་འབད་རུང་ འབྫོན་གནང་དགྫོ་པའ་གསྫོལ་བཏབ་ཞུ་བ་མཁྱྱཻེན་མཁྱན་ལགས། ཞས་གནམ་ལྫོ་་་་་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་་ཚོས་་་་་་་
ལུ་གུས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་མང་པས་ 
                 ཕྱག་བཅིས་         
                 ཕུལ། 
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དཔ་བཀྫོད་ ༡༢ པ། བཤེད་གྲྭའ་དབུ་འཛིན་ཅིག་ལུ་ ཆེྫོས་བཤེད་གནང་བར་འབྫོན་དགྫོ་པའ་ཞུ་ཡིག 
 
༊ ལགས་བཤེད་མཁས་པའ་འབྱུང་གནས་བཤེད་གྲྭའ་དབུ་འཛིན་མཆེྫོག་ག་སྐུ་དྲུང་དུ། 
 

         གུས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་རྫོང་ཁག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
རྒེད་འྫོག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་གཡུས་ཚོན་ལས་ ངྫོ་མང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་པས་ཞུ་གསྫོལ། ད་ཡིང་ ང་བཅིས་་་་་་་་་་་་་་་་་སྫོབ་གྲྭ་འད་ནང་ དུས་
རྒྱུན་དག་བའ་ལཱ་ལུ་དད་པ་དང་ དག་སང་སད་མ་ཙོང་ཙོ་ཨེནམ་མ་ཚོད་ དམ་པའ་ཆེྫོས་ཉན་ན་ལུ་ཡིང་ སྫོ་བ་དང་ དང་འདྫོད་སྫོམ་
ར་ཡིྫོད་ཟར་ཞུ་ན་ཨེན། ད་འབདཝ་ལས་ དྲུག་པ་ཚོས་ ༤ ལུ་ཆེྫོས་འཁྫོར་བསྐྫོར་བའ་དུས་ཆེན་དང་འབྲིལ་ ས་གནས་་་་་་་་་་་་་་ལུ་ 
ཆེྫོས་བཤེད་ལས་རམ་ཅིག་འགྫོ་འདྲན་འཐབ་ནའི་ གཏན་འཁལ་བཟྫོ་ཡིྫོདཔ་བཞན་དུ་ དབུ་འཛིན་མཆེྫོག་གས་ ཐུགས་བརས་
དགྫོངས་ཏ་ ངས་པར་དུ་བྫོན་ཞནམ་ལས་ སན་གྫོལ་དམ་པའ་ཆེྫོས་ཀྱི་བདུད་ར་ གནང་ཐུབ་ཡིྫོང་བའ་གསྫོལ་བཏབ་ཞུ་བ་ མཁྱྱཻེན་
མཁྱན་ལགས། ཞས་གནམ་ལྫོ་་་་་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་ཚོས་་་་་་ལུ་ གྫོང་མང་པས་ 
                                             གུས་བཅིས་ 

                                 ཕུལ། 
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དཔ་བཀྫོད་ ༡༣ པ། ཨེ་ཎིའི་དབུ་འཛིན་ཅིག་ལུ་ ཕུལ་ནའི་ཞུ་ཡིག 
 
༊ བསན་པའ་ར་ལག་ཨེ་ཎིའི་དབུ་འཛིན་མཆེྫོག་ག་དྲུང་དུ། 

 
                                     གུས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་རྫོང་ཁག་་་་་་་་་་་་་་་་་་རྒེད་འྫོག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་
གཡུས་ཚོན་ལས་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་མང་པས་ ཞུ་དྫོན་ད་ན། བསགས་པའ་ནྫོར་ལུ་ སྙེང་པྫོ་མད་པའ་ཀུན་སྫོང་ག་མཚོམས་སྫོར་ཐྫོག་ 
རང་ཟླ་ ༤ ཚོས་ ༡༥ ས་ག་ཟླ་བའ་དུས་ཆེན་དང་འབྲིལ་ཏ་ ས་གནས་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལུ་ སྨྱུང་གནས་དཀར་པྫོ་ཆེ་བརྒྱད་བཙུགས་
ནའི་ག་སྒྲིག་རྐྱེབ་ས་ཡིྫོད། ད་ག་དྫོན་ལུ་ ཨེ་ཎིའི་དབུ་འཛིན་མཆེྫོག་གས་འགྫོ་འདྲན་ཐྫོག་ལུ་ ཞལ་གངས་་་་་་་་་་ད་ཅིག་ ག་ད་
འབད་རུང་འབྫོན་ན་ཡིྫོདཔ་ཅིག་ ཐུགས་རྗེ་གཟགས་ཏ་ བཀའ་དྲན་བསང་གནང་ཞུ་བ་དགྫོངས་མངའ་མཁྱྱཻེན་མཁྱན། ཞས་
གནམ་ལྫོ་་་་་་་ཟླ་་་་་་ཚོས་་་་་་་ལུ་ གྫོང་མང་པས་ 
                           གུས་བཅིས་ 
                ཕུལ། 
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དཔ་བཀྫོད་ ༡༤ པ། གཟུངས་པའ་སྫོབ་དཔྫོན་ལུ་ གཟུངས་གཞུག་ཕུལ་དགྫོ་པའ་ཞུ་ཡིག 
 
༊ མཁྱན་སྤྱིན་མཆེྫོག་ཏུ་ཡིངས་པའ་གཟུངས་པའ་སྫོབ་དཔྫོན་མཆེྫོག་ག་དྲུང་དུ། 
 

   གུས་པས་ཞུ་གསྫོལ།   ད་ན་   ད་རས་ 
ང་བཅིས་ནང་མ་ཚུ་ལུ་ རྐྱེན་ངན་བར་ཆེད་ཀྱི་འཚུབས་ཆེ་ཚུ་བཟླྫོག་ཐབས་དང་ བསམ་དྫོན་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་ཐབས་ལུ་ བལ་ཡུལ་
ལས་སྒྲིྫོལ་མ་ཉ་ཤུ་ར་གཅིག་ག་ སྐུ་བརྙེན་མཐྫོ་དམའ་མཐྫོ་གང་ལྷགཔ་ར་འབད་མ་ མཁྫོ་སྒྲུབ་རྐྱེབ་ས་ཡིྫོད་རུང་ ད་ཚུན་བར་ན་ 
གཟུངས་གཞུག་ཕུལ་མ་ཚུགས་པར་ཡིྫོད། སྫོབ་མཆེྫོག་ལུ་ ཧེ་མ་ལས་བསྟུན་གྫོས་ཞུ་ས་ཡིྫོདཔ་བཞན་དུ་ རང་ཟླ་་་་་་་ཚོས་་་་་་་་་་་་་་་
ནང་འཁྫོད་ལུ་ སྫོབ་དཔྫོན་མཆེྫོག་གས་ཡི་ཤེས་སམས་དཔའ་གས་གཙོས་པའ་ གཟུངས་གཞུག་ཕུལ་ན་ག་ཕྱག་ལཱ་ཚུ་ག་ར་མཇུག་
བསྡུ་ཚུགསཔ་ས་ མཛིད་ད་བཀྲིན་བསང་གནང་ཟར་ཞུ་ན་ཨེན། གཟུངས་རན་དང་ག་ཡིྫོན་ག་གནས་མ་འད་  ང་ར་གས་ཕུལ་
ཆེྫོག་ཆེྫོ་ཡིྫོདཔ་ལས་ སྫོབ་དཔྫོན་གྱིས་ གྫོང་གསལ་དུས་ཚོད་ཁར་ ག་ད་འབད་རུང་ཚུདཔ་ཅིག་མཛིད་གནང་ཞུ་བ་མཁྱྱཻེན་མཁྱན། 
ཞས་གནམ་ལྫོ་་་་་་་་་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་་་་་་་་་ཚོས་་་་་་་་་་་་་་་་ལུ་ 
                                   གུས་བཅིས་ 

             ཕུལ། 
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དཔ་བཀྫོད་ ༡༥ པ། རས་པའ་སྫོབ་དཔྫོན་ཅིག་ལུ་ ཕུལ་ནའི་ཞུ་ཡིག 
 
༊ གཙུག་ལག་རས་རག་རྒྱ་མཚོའི་བདག་ཉད་སྫོབ་དཔྫོན་མཆེྫོག་ག་དྲུང་དུ། 
 

   གུས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་རྫོང་ཁག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་རྒེད་འྫོག་ 
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་གཡུས་སྫོ་ལས་ ངྫོ་མང་་་་་་་་་་་་་པས་ ཞུ་དྫོན། དུས་ཅི་ ང་བཅིས་ནང་མ་ཚུ་ལུ་ ལྫོ་སྐག་དང་མཐུན་གསུམ་བདུན་ཟུར་
ཕེྫོག་མ་ལ་ཤེ་ཡིྫོདཔ་མ་ཚོད་ ངའི་བུ་རྒེན་ཤེྫོས་འད་ཡིང་འཕྲིལ་ར་ ཕྱ་རྒྱལ་ལུ་སྫོབ་སྫོང་འབད་བར་འགྱིྫོ་རན་ཏ་ཡིྫོདཔ་ལས་ དུས་
ཅི་གནམ་ལྫོ་གསར་ཚོས་ལུ་ དྫོག་ཆེག་ཕེྫོག་མ་ཚུ་ག་དྫོན་ལུ་ རམ་གྫོ་འབད་དགྫོཔ་ ལ་ཤེ་ཅིག་ར་ཐྫོན་ཏ་ཡིྫོད། ད་ག་དྫོན་ལུ་ 
གཟའ་སྐར་ཅིག་ ཟླཝ་འད་ག་ ཚོས་ ༢༥ ལས་ ༢༩ ཚུན་ལུ་བསྒྲིགས་ཏ་ཡིྫོདཔ་ལས་  སྫོབ་མཆེྫོག་ཐུགས་འཚོར་ཏ་འབད་
རུང་ ཚོས་གངས་ད་དང་འཁྲིལ་ཏ་ ང་བཅིས་ཀྱི་རམ་གྫོ་གནང་ན་ག་དྫོན་ལུ་ འབྫོན་གནང་ཟར་ཞུ་ན་དང་། སྫོབ་དཔྫོན་དང་གཅིག་
ཁར་ གསུང་ཆེྫོགཔ་དུང་ཆེ་འདྲྫོངསམ་ཅིག་ཡིང་ འཁྱད་ད་འབྫོན་གནང་ ཞུ་བ་མཁྱྱཻེན་མཁྱན།  ཞས་གནམ་ལྫོ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་
ཟླ་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཚོས་་་་་་ལུ་ གྫོང་མང་པས་ 
                      གུས་བཅིས་ 

                  ཕུལ། 
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དཔ་བཀྫོད་ ༡༦ པ། དཀྫོན་གཉར་ཅིག་ལས་ མཆེྫོད་ཆེས་བརྙེ་ནའི་ཞུ་ཡིག། 
 
༊  མཁྱན་ཡིངས་སྫོབ་དཀྫོན་གཉར་མཆེྫོག་ལུ། 

  གུས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་སྫོབ་གྲྭའ་ སྫོབ་ཁང་དྫོ་དམ་ངྫོ་མང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ནས་ 
ཞུ་དྫོན་ད་ཡིང་། རང་ཟླ་ ༥ པའ་ཚོས་ ༡༠ འད་ གུ་རུ་རན་པྫོ་ཆེའི་ འཁྲུངས་སྐར་དུས་ཆེན་ཨེནམ་ལས་ ཉནམ་འད་ཁར་ ང་
བཅིས་ཀྱི་སྫོབ་གྲྭ་ནང་ལུ་ས་ སྫོབ་རམ་༡༠ པ་ཚུ་གས་ ར་བྫོ་འབད་ད་ ཚོགས་འཁྫོར་ཅིག་བསྐྫོར་ན་ཨེན། 

 
ང་བཅིས་སྫོབ་གྲྭའ་ནང་ མཆེྫོད་ཆེས་རགས་ ག་ན་ཡིང་མདཔ་ལས་བརྟན་ སྫོབ་དཀྫོན་གཉར་མཆེྫོག་གས་ གཤེམ་

གསལ་གྱི་མཆེྫོད་ཆེས་ཚུ་ བརྙེ་བར་གནང་ཟར་ཞུ་ན་ཨེན་ལགས། 
༡ རྒྱ་གང་ཆེ་གཅིག   
༢ དུང་ཆེ་གཅིག  
༣ རྔ་ཆེ་གཅིག  
༤ བལ་རྫོལ་དང་ སལ་སྙེན་ཆེ་ར།  
༥ མཆེྫོད་ཏང་བདུན་ཚོར་གཉས།  
༦ དཀར་མ་ཀྫོངམ་ཆེ་བ་༣༠ དང་ བརྒྱ་མཆེྫོད་ཀྫོངམ་ཆེ་ཚོང་གཅིག  
༧ པད་སྡེར་བདུན་ཚོར་གསུམ་བཅིས། 

གྫོང་ག་མཆེྫོད་ཆེས་ཚུ་ ཚོགས་འཁྫོར་གྫོལཝ་ཅིག་རང་ ཚོང་འགགས་ས་ རས་སྫོད་ཕུལ་བར་འྫོང་ན་ཨེན་པའ་ ཁས་བངས་ཞུ་
བ་མཁྱན། གནམ་ལྫོ་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་ཚོས་་་་་་་ལུ་གྫོང་མང་པས་  

              ཕུལ། 
 
 
 
 
ཁ སད་སྡེ་དང་འབྲིལ་བའ་ཞུ་ཡིག་རགས། 
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གྫོ་དྫོན། 
སད་སྡེ་དང་འབྲིལ་བའ་ཡིག་རགས་ཟར་མ་འད་ མ་དབང་མངའ་བདག་རན་པྫོ་ཆེ་ལས་དབུ་གཙོས་ཏ་ ལྷན་ཁག་དང་
ལས་ཁུངས་ལ་སྫོགས་པའ་འགྫོ་དཔྫོན་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ རང་ག་སར་དྫོན་ལུ་ བརྟན་པའ་གནད་དྫོན་དང་འབྲིལ་བའ་
ཞུ་ཡིག་ཕུལ་ན་ག་ཡིག་རགས་ལུ་སབཔ་ཨེན། 

 
དཔ་བཀྫོད་ ༡ པ། མ་དབང་མངའ་བདག་རན་པྫོ་ཆེ་མཆེྫོག་ལུ་ ཕུལ་ནའི་ཞུ་ཡིག 
༊ སན་ལྫོངས་བསན་དང་འགྫོ་བའ་སྤྱི་ནྫོར་དམ་པ་དཔལ་མ་དབང་མངའ་བདག་རན་པྫོ་ཆེའི་ ༧ ཞབས་པད་གསར་ཁྲི་
མངྫོན་པར་མཐྫོ་བའ་དྲུང་དུ། 
 
 
     སྫོ་ ༣ གུས་པ་ཆེན་པྫོའ་ལྷ་ཕྱག་འབུམ་དང་བཅིས་ཏ་ཞུ་གསྫོལ།  དང་ག་ཆེར་ སྔྫོན་བསགས་ལགས་བས་རྒྱ་མཚོའི་
དཔལ་གྱིས་མངྫོན་པར་མཐྫོ་བའ་ ཕུན་ཚོགས་ཉན་བད་དབང་པྫོའ་དཀྱིལ་འཁྫོར་ བར་ཆེད་ཉས་པའ་ཆེ་ཕྲིས་འགྫོས་པ་མད་པར་ 
མངའ་འབངས་ཡིྫོངས་ཀྱི་དཔལ་དུ་ ཕེན་བདའི་འྫོད་སྫོང་མངྫོན་པར་འཕྲིྫོ་བཞན་དུ་བཞུགས་པ་ན་བཀྲིན་སྙེང་ནས་ཆེྱཻེ་ཆེ། གུས་
འབངས་རང་ཉད་ཀྱིང་ སྤྱི་ནྫོར་དམ་པ་གང་ག་སྐུ་དང་གབ་མ་ལས་བརྟན་ཏ་ འདུ་ཕུང་སྙེྫོམས་ཞང་བགྱི་བ་རམ་སལ་དུ་མཆེས་
ལགས་ཞུ། མཚོམས་ཞུ།   ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་  
 
་་་་་་་མཁྱྱཻེན་མཁྱྱཻེན་མཁྱྱཻེན་མཁྱན། སད་མའ་ཆེར་ཡིང་ གང་ག་ཞབས་པད་མ་འགྱུར་རྫོ་རྗེའི་ཁམས་སུ་བརྟན་ཅིང་ མཛིད་པ་དང་
འཕྲིན་ལས་ ཡིར་ངྫོའ་ཟླ་བ་ལྟར་འཕེལ་བའ་ཞུ་རྟན་ དམར་ཟྫོང་གསུམ་ཚོན་ ༡ བཅིས་ གུས་འབངས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་མང་པས་ 
རང་ལུགས་གནམ་ལྫོ་་་་་་ཟླ་་་་་་་་་་་ཚོས་་་་་་་་་་་་་་ལུ་  

                    རབ་ཏུ་དྭངས་པའ་ 
                               སྫོ་ ༣ གུས་པས་ 
                                    ཕྱག་བཅིས་              
                            ཕུལ། 
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དཔ་བཀྫོད་ ༢ པ། མ་དབང་མངའ་བདག་རན་པྫོ་ཆེ་མཆེྫོག་ལུ་ སད་སྡུག་ཞུ་ཡིག། 
 
༊    སན་ལྫོངས་ས་དགུ་ཡིྫོངས་ཀྱི་སད་སྡུག་ག་གྫོང་མ་མ་དབང་མངའ་བདག་རན་པྫོ་ཆེའི་ ༧ ཞབས་པད་ག་སར་
འདབ་སྫོང་རྒྱས༌པའ༌གསར་ཁྲི་མངྫོན་མཐྫོའ་དྲུང་དུ། 
 
 
 
            གུས་འབངས་་་་་་་་་་་་་་་་་རྫོང་ཁག་་་་་་་་་་་་་་་་་རྒེད་འྫོག་་་་་་་་་་་་་་་་གཡུས་་་་་་་་་་་་་་་་ལས་ མ་ཁུངས་ཨེང་་་་་
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཅིན་མ་ངྫོ་མང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ནས་སྫོ་ ༣ གུས་པས་ཕྱག་བཅིས་ཞུ་གསྫོལ། ད་ན་ གུས་ང་ར་ ལྫོ་ན་ཆུང་ཀུའ་
བསང་ལས་བསན་སྲུང་དམག་སྡེའི་ནང་ཕྱག་ཞུ་ས་ ད་རས་སྒྲིག་ལྫོ་ཡིང་ཚོང་རན་ཏ་ཡིྫོད་རུང་ ཁྱམ་ནང་ལུ་ སྤུན་ཆེ་མང་བའ་
སབས་ཀྱིས་ གཡུས་ཁ་ལུ་ཡིྫོད་མའི་ཕེ་མའ་ས་ཆེ་ལས་ སྐལ་བ་བགྫོ་བཤེའ་ག་ན་ཡིང་མ་ཐྫོབ་པའ་ཁར་ ང་ར་ལུ་ ཚོ་སྔ་མའ་
ལས་ཀྱིས་འཁྫོར་བའ་ བུ་དང་བུམྫོ་ ༤ ཡིྫོད་མ་ཚུ་ག་ར་ད་ལྟྫོ་ རྐང་ཐང་མ་འདྲྫོང་བར་ དཔ་ཆེ་ལྷབ་ས་སྡེྫོད་མ་ཙོང་ཙོ་ཨེནམ་
ལས་ མ་དབང་མངའ་བདག་རན་པྫོ་ཆེའི་ཞབས་སར་ སད་སྡུག་མ་ཞུ་ཐབས་མད་སྫོང་ཡིྫོད་ཞུ།  
 

མ་དབང་ཞབས་ཀྱི་ཐུགས་དང་ལྡནམ་ཅིག་ཡིྫོད་པ་ཅིན་ ང་ར་སྒྲིག་གཡིྫོག་ལས་དགྫོངསམ་ཞུ་ས་ གཡུས་ཁར་འགྱིྫོ་བའ་
སྐབས་ལུ་ ང་བཅིས་ནང་མ་ ༦ ག་འཚོ་རྟན་ལུ་ གུས་རང་ག་རྫོང་ཁག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཆེ་འྫོག་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་རྒེད་འྫོག་ལུ་ 
སར་དང་དམངས་ཀྱི་བདག་དབང་མན་པའ་ གཞུང་ས་སྫོངམ་་་་་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལས་ཨེ་ཀར་ ༥ ད་ཅིག་ གུས་གཞུང་གཡིྫོགཔ་
ཉམ་ཆུང་ག་སད་སྡུག་ལུ་གཟགས་ཏ་ ན་བཟའ་མཐའ་མ་ལས་མ་དྫོར་བའ་ ཐུགས་ཀྱི་བར་བས་གཟགས་ཏ་ གནང་ཐུབ་བཀྲིན་
བསང་བར་ཞུ་བ་ སྐུ་གསུང་ཐུགས་དམ་པ་མཁྱྱཻེན་མཁྱྱཻེན༌མཁྱྱཻེན་མཁྱན། ཞས་གུས་འབངས་གྫོང་མང་པས་ གནམ་ལྫོ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་
ཟླ་་་་་་་་་་་་ཚོས་་་་་་་་་་་་ལུ་ 

རབ༌ཏུ༌དྭངས༌པའ༌ 
   གུས་པས་ 

                      ཕྱག་བཅིས་ 
                             ཕུལ།  
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དཔ་བཀྫོད་ ༣ པ། མ་དབང་རྒྱལ་བཙུན་མཆེྫོག་ལུ་བཀྲིས་བད་ལགས་ཞུ་ཡིག། 
 
༊ མངྫོན་མཐྫོའ་དཔལ་ཡིྫོན་འབུམ་གྱིས་ཕྱུག་པའ་མ་དབང་རྒྱལ་བཙུན་རན་པྫོ་ཆེའི་ ༢ ཞབས་པད་མངྫོན་མཐྫོའ་དྲུང་དུ།  
 
 
                                                                 རབ་ཏུ་གུས་པས་
ཕྱག་བཅིས་ཞུ་གསྫོལ། ད་ན་ ད་རས་མ་དབང་རྒྱལ་བཙུན་རན་པྫོ་ཆེ་མཆེྫོག་ སྐུ་འཁྲུངས་ཏ་དགུང་ལྫོ་་་་་་་་་་་་བཞས་པའ་འཁྲུངས་
སྐར་དུས་ཆེན་ལུ་ དགའ་མགུ་ཡི་རངས་ཀྱི་ བཀྲིས་བད་ལགས་ཞུ་བ་དང་གཅིག་ཁར་ མ་དབང་རྒྱལ་བཙུན་མཆེྫོག་ག་ སྐུ་ཚོ་
མགྫོན་པྫོ་ཚོ་དཔག་མད་དང་མཉམ་ས་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མ་སར་ཡིྫོངས་ལུ་ ཕེན་བདའི་དཔལ་ཡིྫོན་ཡིར་ངྫོའ་ཟླ་བ་བཞན་ འབྱུང་
ཚུགས་པའ་ལགས་སྫོན་རྟན་འབྲིལ་གྱི་ཚུལ་ལུ་ ཚོ་ལྷ་རྣམ་གསུམ་གྱི་ཐང་ཀ་གསར་བྲིས་མ་གཅིག ཚོ་མདྫོ་གསར་བྲིས་མ་པྫོ་ཏ་
གཅིག དངུལ་གྱི་བདུད་འདུལ་མཆེྫོད་རྟན་གསར་སྒྲིྫོན་མ་གཅིག་བཅིས་ བཀྲིས་ཁ་དར་གྱིས་བརྒྱན་ཏ་ཕུལ༌ཡིྫོད༌ཞུ༌བ༌ 
མཁྱྱཻེན༌མཁྱྱཻེན༌མཁྱན། གུས་འབངས་བྫོན་ཆེན་མང་འཛིན་ནས་ གནམ་ལྫོ་་་་་ཟླ་་་་་ཚོས་་་་་ལུ་ 
            རབ་ཏུ་དྭངས༌པའ༌ 

གུས་པས་ 
              ཕུལ། 
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དཔ་བཀྫོད་ ༤ པ། མ་དབང་རྒྱལ་བཙུན་མཆེྫོག་ལུ་ཞུ་ཡིག། 
 
༊ སད་ཞའི་མཛིས་སྡུག་མ་ལུས་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་པའ་རང་གཟུགས་ཟླ་གཞྫོན་འབུམ་ཕྲིག་བརགས་པའ་ལང་ཚོའི་དཔལ་
ལྡན་མ་དབང་རྒྱལ་བཙུན་རན་པྫོ་ཆེའི་ ༢ ཞབས་དྲུང་དུ། 
 
 
     གུས་འབངས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་མང་པས་སྫོ་ ༣ གུས་པའ་ཕྱག་དང་བཅིས་པས་
གསྫོལ་བ་འདབས་དྫོན། དང་འདར་ འགྫོ་ཀུན་རྫོགས་ལྡན་གསར་པའ་དཔལ་ལུ་སྤྱིྫོད་པའ་ བཀྲིས་དག་མཚོན་འབར་བའ་དུས་ཀྱི་
ཆེར་ཡིང་ སྔྫོན་བསགས་རྣམ་དཀར་ཚོགས་གཉས་ཀྱི་ བདུད་རའི་རྒྱ་མཚོ་ལས་འཁྲུངས་པའ་རབ་མཛིས་སྐུ་མཆེྫོག་ མཚོན་དཔ་
བཟང་པྫོའ་དཀྱིལ་འཁྫོར་ཡིྫོངས་སུ་དྭངས་ཏ་ ཀུན་ལུ་ཉ་རང་མད་པའ་ བམས་དང་སྙེང་རྗེའི་འྫོད་དཀར་འབུམ་གྱིས་ བསན་འགྫོའ་
ཕེན་བདའི་ཀུན་ད་ཅིར་ཡིང་བཞད་པའ་དཔལ་ཡིྫོན་ལུ་ བཅིྫོམ་ལྡན་ཡིད་བཞན་འཁྫོར་ལྫོའ་ངྫོ་བྫོར་བཞུགས་པ་ན་ བཀྲིན་བ་ན་མ་
མཆེས་པའ་གནས་སུ་ཆེ་ལགས། ནཱ་ལུ་ གུས་འབངས་ངྫོ་འཁྫོར་ཚུ་ཡིང་ གྫོང་མ་ཁྱད་ར་ཚུ་ག་བཀྲིན་ལས་མ་རྟག་སྒྱུ་མའ་མགྫོན་
ཁང་ལུ་ ཉར་འཚོའི་བར་རྐྱེན་གྱིས་མ་གྫོས་པར་ ཧེ་མ་བཟུམ་ར་ཡིྫོད་ལགས། མཚོམས་ཞུ་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་  
 

ཕྱན་ཆེད་ཡིང་ སྐུ་མཆེྫོག་དཔག་བསམ་ལྫོན་ཤེང་ མཛིད་འཕྲིན་བཟང་པྫོའ་ལྫོ་འདབ་ ཕྱྫོགས་བརྒྱར་རྒྱས་པའ་ངང་ལས་ 
གུས་འབངས་ངྫོ་འཁྫོར་ཚུ་ཡིང་ ཐུགས་བརའི་ར་བ་ལས་མ་དྫོར་བའ་ ཕེབས་ཚོགས་དལ་འགྫོའ་རྒྱུན་བཞན་ ལྷུག་སྫོལ་མ་དྫོར་བ་
མཁྱྱཻེན་མཁྱྱཻེན༌མཁྱན། ཞས་གཟགས་འབབས་གཅིར་མན་ཙོམ་ལུ་ ཟྫོང་ས་རགས་ལྔའ་གངས་ལྡན་ དར་དཀར་ལྷ་རག་གས་
བརྒྱན་ཏ་ གུས་འབངས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་གས་གནམ་ལྫོ་་་་་་་་ཟླ་་་་་ཚོས་་་་་་་་ལུ་  

    རབ༌ཏུ༌དྭངས༌པའ༌ 
            སྫོ་ ༣ གུས་པས་ 
            ཕུལ། 
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དཔ་བཀྫོད་ ༥ པ། མ་དབང་རྒྱལ་ཡུམ་མཆེྫོག་ལུ་ བཀྲིན་དྲན་ཕུལ་གྱི་ཞུ་ཡིག། 
 
༊ ལྷྫོ་ལྫོངས་ས་རྒུའ་བདག་མྫོ་མ་དབང་རྒྱལ་ཡུམ་རན་པྫོ་ཆེའི་ ༢ ཞབས་དྲུང་དུ། 
 
 
        གུས་འབངས་་་་་་་་་་་་་་་་་མང་པས་སྫོ་ ༣ གུས་པས་
ཞུ་གསྫོལ། ད་ན་ མ་དབང་རྒྱལ་ཡུམ་རན་པྫོ་ཆེའི་ཞབས་ལས་ མ་ངྫོམ་རྐང་བཙུགས་མདུན་ ང་ར་ལྫོ་གསུམ་ཕྱྫོགས་གསུམ་གྱི་
མཚོམས་ནང་སྡེྫོད་ནའི་མཐུན་རྐྱེན་གྱི་དྫོན་ལུ་མཁྫོ་བའ་ གཉར་ཚོང་དང་མཆེྫོད་འབུལ་ཡིྫོ་བད་ རང་ག་མཁྫོ་བད་གྱིྫོན་ཆེས་དང་
བཅིས་པ་ གསྫོལ་ར་གནང་བཏང་མ་འད་ལུ་ དུས་ནམ་ཡིང་བརྗེད་པར་ཕེངས་པའ་བཀྲིན་དགའ་ཚོར་ཞུ་ན།  གུས་པ་རང་ག་ཁ་
ཐུག་ལས་ ད་རས་ དངྫོས་པྫོའ་འབུལ་བ་གཞན་ག་ན་ཡིང་ཕུལ་ན་མད་ད་འབད་རུང་ རྒྱལ་ཡུམ་མཆེྫོག་ག་བཀྲིན་འད་ དངྫོས་མད་
སམས་ཐྫོག་ལུ་མ་བརྗེད་པར་བཞག་ཞནམ་ལས་ ལྫོ་གསུམ་གྱི་མཚོམས་ནང་སྡེྫོད་རང་ དཀྫོན་མཆེྫོག་ལུ་གསྫོལ་འདབས་དང་ སྲུང་
མ་ལུ་འཕྲིན་བཅིྫོལ་ལ་སྫོགས་པ་ མ་དབང་མཆེྫོག་ག་སྐུ་ཚོ་ལུ་ འགལ་རྐྱེན་བར་ཆེད་ཞ་ཐབས་དང་ ཐུགས་དྫོན་ཆེྫོས་བཞན་དུ་
འགྲུབ་པའ་སྫོན་འདབས་ རྒྱུན་ཆེད་མད་པར་བཏབ་ས་ ལྫོ་གསུམ་གྱི་ཤུལ་ལས་ གསར་ཞལ་དངྫོས་སུ་མཇིལ་བའ་ར་སྫོན་བཅིས་
ཞུ་བ་མཁྱྱཻེན་མཁྱྱཻེན་མཁྱན།  ཞས་གནམ་ལྫོ་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་ཚོས་་་་་་ལུ་གྫོང་མང་པས་ 

  རབ༌ཏུ༌དྭངས༌པའ༌  
                                              གུས་ཕྱག་བཅིས་ 
                                                     ཕུལ། 
         
 
 
 
 
 
 



 353 

དཔ་བཀྫོད་ ༦ པ། མ་དབང་རྒྱལ་སས་དཔྫོན་སྫོབ་མཆེྫོག་ལུ་ ཕུལ་ནའི་ཞུ་ཡིག 
 
༊  ལགས་བས་རྒྱ་མཚོའི་སྫོབས་ཤུགས་ཀྱིས་མངྫོན་པར་འཕེགས་པ་མ་དབང་རྒྱལ་སས་ཆེྫོས་ར་དཔྫོན་སྫོབ་རན་
པྫོ་ཆེའི་ ༢ ཞབས་དྲུང་དུ། 
 
  གུས་ཕྱག་བཅིས་ཞུ་གསྫོལ། དང་ག་ཆེར་ རྣམ་པར་དཀར་བའ་དལ་འགྫོ་འབུམ་ཕྲིག་གཅིག་ལུ་འཁྱལ་བའ་
སྐུ་འཚོ་ ཡིད་བཞན་ཟླ་བའ་མ་མ་རྙེྫོག་མའ་དྲ་མ་དང་ཡིྫོངས་སུ་བྲིལ་ཏ་ སད་འབངས་ཕེན་བདའི་དཔལ་ལ་འབྫོར་བའ་ རླབས་
འཕྲིང་འཛུམ་བཞན་བཞུགས་པ་ན་ བཀྲིན་སྙེང་དཀྱིལ་ནས་ཆེ། མ་དབང་རྒྱལ་སས་མཆེྫོག་ག་ཐུགས་རྗེ་ལས་ གུས་པ་རང་ཡིང་
འདུ་བ་སྙེྫོམས་ཤེང་ བཀའ་འབྲིལ་ལས་དྫོན་ལ་བརྫོན་པ་ལྷྫོད་མད་དུ་མཆེས་ལགས། མཚོམས་ཞུ་་་་་་་་་་་་་  
 

ཕྱན་ཆེད་ཡིང་ མཐྫོ་རས་ཡིྫོན་ཏན་བདུན་གྱི་མངྫོན་པར་མཐྫོ་བའ་སྐུ་མཆེྫོག་ ཡུན་དུ་བརླང་བའ་རྣམ་དཀར་ལགས་
ཚོགས་ཀྱི་འཁྫོར་ལྫོ་འགྫོག་པ་མདཔ་ལས་ རྗེས་བརའི་གསུང་མཆེད་ཡིང་སྔར་རྒྱུན་ནང་ལུགས་སུ་ དལ་འགྫོའ་རྒྱུན་བཞན་ཡིྫོད་པ་
མཁྱྱཻེན་མཁྱྱཻེན་མཁྱན། ཞས་གནམ་ལྫོ་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་ཚོས་་་་་་་ལུ་གུས་གཞྫོང་རྫོང་པ་་་་་་་་་་་མང་པས་ 

   རབ༌ཏུ༌དྭངས༌པའ༌ 
                             ཕྱག་བཅིས་ 
                         ཕུལ། 
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དཔ་བཀྫོད་ ༧ པ། མ་རྗེ་བྫོན་ཆེན་མཆེྫོག་ལུ་ མགྫོན་ཞུའ་ཞུ་ཡིག། 
 
༊ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའ་ཆེབ་སད་ཀྱི་ཁ་ལྫོ་གྱིན་དུ་བསྒྱུར་བའ་མ་རྗེ་བྫོན་ཆེན་རན་པྫོ་ཆེའི་ ༢ ཞབས་དྲུང་དུ། 
 
 
                                                    གུས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་མང་
པས་ཕྱག་བཅིས་ཞུ་གསྫོལ། ད་ན་ དུས་ཅི་འབྲུག་ག་རྒྱལ་བརྒྱུད་རང་ལུགས་ ལྫོ་ངྫོ་བརྒྱ་འཁྫོར་གྱི་དུས་ཆེན་དང་བསྟུན་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་
ཀུན་མཁྱན་ཀྫོང་ཆེན་གྱི་གདན་ས་ བུམ་ཐང་ཐར་པ་གང་ལུ་ བཤེད་གྲྭའ་གཙུག་ལག་ཁང་ཅིག་ གསར་བཞངས་བསྒྲུབས་ཏ་ སྤྱི་
ཚོས་་་་་་་་་་་་་་་་ལུ་ བསྒྲུབས་སྫོན་རབ་གནས་དང་འབྲིལ་ཏ་ སྫོ་འབད་རྟན་འབྲིལ་བར་སྲུང་ཞུ་ན་ཨེན། ད་ག་སྐབས་ལུ་ མ་རྗེ་བྫོན་
ཆེན་རན་པྫོ་ཆེ་མཆེྫོག་ སྐུ་མགྫོན་གཙོ་བྫོ་ས་ འབྫོན་གནང་དགྫོ་པའ་གསྫོལ་བཏབ་ཞུ་ན་དང་གཅིག་ཁར་ གཙུག་ལག་ཁང་ག་
དགྫོས་པ་དང་དམགས་ཡུལ་གྱི་སྐྫོར་ལས་ གསུང་བཤེད་ཅིག་ཡིང་གནང་ས་ བཀྲིན་བསང་གནང་བར་ཞུ་བ་མཁྱྱཻེན་མཁྱྱཻེན་མཁྱན། 
ཞས་གནམ་ལྫོ་་་་་་་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་་་་ ཚོས་་་་་་་་་་་་་་་ལུ་ 

   རབ༌དྭངས༌པའ༌ 
                       གུས་བཅིས་ 

               ཕུལ། 
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དཔ་བཀྫོད་ ༨ པ། མ་རྗེ་ཞབས་ཏྫོག་བྫོན་པྫོ་ལུ་ སྣུམ་འཁྫོར་ལམ་སལ་གནང་དགྫོ་པའ་ཞུ་ཡིག། 
 
༊ མཁྱན་བརའི་དཔལ་མངའ་མ་རྗེ་ཞབས་ཏྫོག་བྫོན་པྫོ་རན་པྫོ་ཆེའི་ཞབས་དྲུང་དུ། 
 
 
            གུས་བསམ་ར་རྫོང་ཁག་ འྫོད་གསལ་ར་རྒེད་
འྫོག་ ཚོགས་སྡེའི་ཁྲི་འཛིན་ནས་ཞུ་གསྫོལ། ད་ན་ ང་བཅིས་འྫོད་གསལ་ར་རྒེད་འྫོག་ནང་ དངུལ་ཐྫོག་ག་ཐྫོན་སད་འབྫོར་ཆེ་ཏྫོག་
ཏྫོ་ཡིྫོད་རུང་ སྣུམ་འཁྫོར་གྱི་ལམ་མདཔ་ལས་བརྟན་ ཚོང་འབྲིལ་འཐབ་མ་ཚུགས་པར་ དངུལ་གྱི་འྫོང་འབབ་བཟྫོ་ན་ལུ་ཐྫོ་སྫོམ་
ཕེྫོག་ས་ཡིྫོད་ཞུ། 
 
 མ་རྗེ་བྫོན་པྫོ་མཆེྫོག་གས་ འྫོད་གསལ་ར་རྒེད་འྫོག་ མ་མང་ག་འཚོ་བའ་གནས་སངས་ ཡིར་དྲག་བཟྫོ་ནའི་དྫོན་ལུ་ ལྫོ་
ངྫོ་ ༥འ་འཆེར་གཞ་ ༡༠ པའ་ནང་འཁྫོད་ལུ་ ས་གནས་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ལས་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་ ཚུན་ སྣུམ་འཁྫོར་ལམ་རང་ཚོད་ ཀ་
ལྫོ་མ་ཀྲིར་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ འབད་མ་འད་ག་ད་འབད་རུང་ བསལ་གནང་ས་བཀྲིན་བསང་དགྫོ་པའ་གསྫོལ་འདབས་ཞུ་བ་མཁྱྱཻེན་
མཁྱྱཻེན་མཁྱན་ལགས། ཞས་གནམ་ལྫོ་ ་་་་་་་་་་་་ ཟླ་་་་་་ ཚོས་་་་་་་་་ལུ་ 

 རབ༌ཏུ༌དྭངས༌པའ༌ 
                           གུས་བཅིས་ 
                    ཕུལ། 
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དཔ་བཀྫོད་ ༩ པ།  དྲག་པྫོའ་སྤྱི་ཁྱབ་གུང་བྫོན་ལུ་ ཕུལ་ནའི་ཞུ་ཡིག། 
 
༊ དྲག་པྫོའ་སྫོབས་ཀྱིས་གཡུལ་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའ་མ་རྗེ་གུང་བྫོན་རན་པྫོ་ཆེའི་ཞབས་དྲུང་དུ། 
 
 
         གུས་ཞབས་འྫོག་ལུ་ཕྱག་ཕྱད་ཞུ་
ས་སྡེྫོད་མ་ སྡེ་ཁག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་མང་པས་ ཞུ་གསྫོལ། ད་ནི་  ཆེྫོས་ལྡན་རྒྱལ་ཁབ་འད་ནང་ སས་པ་ཕེྫོ་ལུས་
ཐྫོབ་ཞནམ་ལས་ གྫོང་མ་ཁྱྫོད་ར་བཟུམ་མའ་འྫོག་ལུ་ ཕྱག་ཕྱད་ཞུ་ས་སྡེྫོད་ན་གྫོ་སྐབས་ཐྫོབ་མ་འད་ སྐལ་བ་བཟང་ཤེྫོས་ཅིག་ཨེན་
རུང་ གུས་པ་རང་ལུ་ མདང་ཞག་ཟླཝ་ ༢ པའ་ཚོས་ ༡༥ ལས་ དྲན་མད་འགྱིྫོ་བའ་ནད་གཞ་ཅིག་ཐྫོབ་ས་ ཡུདཔ་ཅིག་སྐར་མ་ 
༡༠ ད་ར་ ག་ཅི་འབད་འབདཝ་ཨེན་ན་ར་མ་ཤེས་པར་འགྱིྫོ་ས་ ལྫོག་ས་དྲན་པ་ལྷྫོད་པའ་བསང་ལས་ ན་ན་དང་གཟུགས་མ་
བདེཝ་ཟར་བ་ག་ན་ཡིང་མད་པ་ སྔར་ག་ཨེནམ་ས་འགྱིྫོཝ་ཨེན་མས། གནས་སངས་འད་བཟུམ་མའ་ནང་ ས་བཤེལ་ལུ་འགྱིྫོཝ་ད་ 
ནད་གཞ་ལྫོངམ་ཁ་ཐུག་རྐྱེབ་པ་ཅིན་ ཆུ་དང་བག་ལུ་འགྱིྫོ་བའ་ཉན་ཁ་ཡིང་འདུག ད་འབདཝ་ལས་ མ་རྗེ་མཆེྫོག་གས་ཐུགས་དང་
ལྡནམ་ཅིག་ཡིྫོད་པ་ཅིན་ ད་ལས་ཕེར་ དམག་ཁང་ནང་སྡེྫོད་ན་མ་གཏྫོགས་ ཕྱ་ཁར་ས་བཤེལ་ལུ་འགྱིྫོ་མ་དགྫོ་པའ་བཀའ་ཤེྫོག་ ༡ 
བཀྲིན་བསང་གནང་ཞུ་བ་མཁྱྱཻེན་མཁྱྱཻེན་མཁྱན། ཞས་གནམ་ལྫོ་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་ཚོས་་་་་་་་་ལུ་ 

  རབ༌ཏུ༌དྭངས༌པའ༌ 
           གུས་བཅིས་ 
             ཕུལ། 
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དཔ་བཀྫོད་ ༡༠ པ།  ཁྲིམས་སྲུང་འགག་པའ་སྤྱི་ཁྱབ་ལུ་ ཕུལ་ནའི་ཞུ་ཡིག། 
 
༊ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའ་ཁྲིམས་སྲུང་འགག་སྡེའི་སྤྱི་ཁྱབ་མཆེྫོག་ག་ཞབས་དྲུང་དུ། 
 
        གུས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལུ་སྡེྫོད་མ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་
མང་པས་གུས་བཏུད་བཅིས་ཞུ་གསྫོལ། ད་ནི་ ང་བཅིས་ཐམ་ཕུག་ཕེ་ཇིྫོ་སྡེངི་འྫོག་མན་ཁང་བཟང་དང་ འྫོག་མན་གཉས་པའ་
གཙུག་ལག་ཁང་ཚུ་ནང་ རྟན་བན་རླབས་ཅིན་རན་ཐང་མདཔ་ལ་ཤེ་བཞུགས་ཡིྫོད་རུང་ འད་ནང་སྡེྫོད་མ་ ང་བཅིས་མ་དག་པ་ཅིག་
མ་གཏྫོགས་མདཔ་ལས་ ཉན་ཁ་སྫོམ་ས་འདུག་ཟར་ཞུ་ན། ད་ཡིང་ དུས་ཀྱི་འཕེྫོ་འགྱུར་དང་བསྟུནམ་ད་ མ་ངན་ནྫོར་འདྫོད་ཅིན་ཚུ་
གས་ ཐྫོབ་པ་ཅིན་ ཨེརཝ་བརྐུ་ས་འབག་ མ་ཐྫོབ་པ་ཅིན་ ལག་ཆེ་དང་སྦྲགས་འྫོང་ཞནམ་ལས་ ང་བཅིས་བསད་བཞག་ས་ ནང་
ག་རྟན་ཚུ་ཆེ་མཉམ་བཟང་བཅིྫོམ་ས་ཕྱག་བདའ་ཆེ་བ་ཅིན་ ང་བཅིས་ཀྱི་ཚོ་སྫོག་ལུ་ཉན་ཁ་ཡིྫོད་པ་མ་ཚོད་ གཞུང་ལུ་ཏ་རུ་འབུམ་
བརྒྱ་ཡིང་མ་ཚོད་པའ་གྱིྫོང་རྒུད་ཕེྫོག་ན་ཨེན་པས། ད་འབདཝ་ལས་ བསན་པ་དང་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མཐའ་དྫོན་ལུ་ ཐུགས་བཞད་
གནང་ས་ ལག་ཆེ་དང་སྦྲགས་མའི་སྲུང་རྒྱབ་འགག་པ་༢ ད་ཅིག་ ག་ད་འབད་རུང་ གནང་ཐབས་ཡིྫོདཔ་ཅིག་བཀྲིན་བསང་
གནང་ཞུ་བ་མཁྱྱཻེན༌མཁྱན། ཞས་གནམ་ལྫོ་་་་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་་་་ཚོས་་་་་་་་་ལུ་ 

   གུས་བཅིས་ 
                                                ཕུལ། 
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དཔ་བཀྫོད་ ༡༡ པ། གྫོ་གནས་ཡིར་སང་རྟན་འབྲིལ་ལུ་ བཀྲི་ཤེས་བད་ལགས་ཀྱི་ཞུ་ཡིག། 
 
༊ མཁྱན་བརྒྱའ་དཔལ་འཛིན་དྲུང་ཆེན་མཆེྫོག་ག་དྲུང་དུ། 
 
        རབ་ཏུ་དྭངས་བའ་གུས་བཏུད་བཅིས་ཞུ་གསྫོལ། གང་ག་མཁྱན་པའ་
ནམ་མཁའ་ལུ་ བར་བའ་རྟ་བདུན་འགྫོག་མད་དུ་ཤེར་བའ་ སྐུ་མཆེྫོག་དམ་པ་གང་ཉད་ཀྱི་སྐུ་དང་ མཛིད་བཟང་ཡིར་ངྫོའ་ཟླ་འྫོད་
ཅིྫོག་འཐདཔ་ གྫོང་འཕེལ་ལུ་བཞུགས་པའ་གུ་ གཞུང་ཞབས་ལས་ མཛིད་ཤུལ་ངྫོས་འཛིན་གྱི་གཟངས་བསྫོད་ལུ་ དྲུང་ཆེན་གྱི་གྫོ་
གནས་ཁར་ ཡིར་སང་གནང་ཡིྫོད་མ་ལུ་ སྫོ་བ་སྫོམ་ཐྫོབ་པའ་བཀྲི་ཤེས་བད་ལགས་ཀྱི་རྟན་འབྱུང་ ཁྲི་དར་གྱི་ཞུ་རྟན་ཡི་ཁྲི་
བུབས་ ༡ བཀྲིས་ཁ་དར་གྱིས་བརྒྱན་ཏ་ འབུལ་ལམ་ཞུ་ཡིྫོད་པ་མཉས་བཞས་ བཀའ་དྲན་བསང་གནང་ཞུ། ཕྱན་ཆེད་ ད་ལས་
ཕེར་ཡིང་ སྐུ་ཚོ་སད་མཐར་བརྟན་ཞནམ་ལས་ མཛིད་འཕྲིན་གྫོང་དུ་འཕེལ་བའ་ལགས་སྫོན་སྙེང་དཀྱིལ་ནས་ ཞུ་བ་
མཁྱྱཻེན༌མཁྱན། ཞས༌རང་ལུགས་གནམ་ལྫོ་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་ཚོས་་་་་་་་་་་ལུ་ 

གུས་བཅིས་ 
                            ཕུལ། 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 359 

དཔ་བཀྫོད་ ༡༢ པ། ལྷན་ཁག་དྲུང་ཆེན་ཅིག་ལུ་ གཡིྫོག་འཚོལ་ཞུ་ཡིག། 
 
༊ བཀྲིན་མཚུངས་མད་དམ་པ་ལཱ་གཡིྫོག་ལྷན་ཁག་དྲུང་ཆེན་མཆེྫོག་ག་དྲུང་དུ། 
 
         གུས་པས་ཞུ་གསྫོལ། ད་ན་ ད་རས་གུས་་་་་་་་་་་་་་་་་
ང་ར་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ སྫོབ་གྲྭ་ཆེ་བའ་ནང་ལས་ སྫོབ་རམ་ ༡༢ པ་ལྷབ་ཚོར་ཏ་འབད་རུང་ ད་རས་ ཆེྫོས་རྒྱུགས་ཀྱི་སྐུགས་ཤེྫོག་
ལྷྫོད་མ་ནང་ སྐུགས་དུམ་ག་ཅིག་གས་ འབྲུག་གཞུང་ག་མཐྫོ་རམ་སྫོབ་གྲྭ་ནང་ ལྷབ་ནའི་སྐུགས་ཚོད་བདའ་མ་ཟུནམ་ལས་ 
གཙུག་ལག་སྫོབ་གྲྭའ་ནང་འགྱིྫོ་ན་ག་གྫོ་སྐབས་མ་ཐྫོབ་ཞུ། ད་རས་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ག་ སར་གྱི་སྫོབ་གྲྭ་ཚུ་ནང་ སྫོབ་རམ་ ༡༢ 
པ་ཚུན་ཚོད་མ་གཏྫོགས་ལྷབ་ན་མད་པའ་ཁར་ ཕྱའི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ ཤེས་ཡིྫོན་འཕྲིྫོ་མཐུད་སང་པར་འགྱིྫོ་ནའི་ རྒྱུ་སྫོབས་ཀྱི་
ལྫོགས་གྲུབ་མདཔ་ལས་བརྟན་ ལཱ་གཡིྫོག་ལྷན་ཁག་ལུ་ སད་སྡུག་མ་ཞུ་ཐབས་མད་སྫོང་ཡིྫོད་ཞུ།  
 

ལྷན་ཁག་ག་ཁ་ཐུག་ལས་ཐུགས་བརས་གཟགས་ཏ་ ང་ར་ད་ཚུན་ ལྷབ་ས་ཤེས་མ་ཡིྫོན་ཏན་ཚུ་ འཕྲིྫོ་བརླག་མ་འགྱིྫོ་ན་
ཅིག་དང་  ང་ར་ག་མ་ཚོའི་མདུན་ལམ་ རང་འདྲྫོངས་བཟྫོ་ཚུགས་ཐབས་ལུ་ ང་རའ་ཤེས་ཡིྫོན་དང་བསྟུན་པའ་གཞུང་གཡིྫོག་ ག་
ཅི་འབད་རུང་ཅིག་ གནང་ས་བཀྲིན་བསང་ཐབས་ཡིྫོད་པར་ཞུ་བ་ མཁྱྱཻེན་མཁྱན། ཞས་རང་ལུགས་གནམ་ལྫོ་ ་་་་་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་་་་
ཚོས་་་་་་་་་་་ལུ་གྫོང་མང་པས་ 

   གུས་བཅིས་ 
          ཕུལ། 
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དཔ་བཀྫོད་ ༡༣ པ། ཤེས་རག་དྲུང་ཆེན་ལུ་ རྒྱབ་སྫོར་གྱི་གྫོགས་རམ་ཞུ་ནའི་ཞུ་ཡིག། 
 
༊ མཁྱན་བརའི་བདག་ཉད་ཤེས་རག་དྲུང་ཆེན་མཆེྫོག་ག་དྲུང་དུ། 
 
      གུས་པས་ཞུ་གསྫོལ། ད་ན་ གུས་པ་་་་་་་་་་་་་་་ང་ར་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་
རྫོང་ཁག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་རྒེད་འྫོག་ག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་སྫོབ་གྲྭ་ནང་ སྫོབ་རམ་ ༡༠ པ་ཚུན་ལྷབ་ཡིྫོད་རུང་ སྫོབ་རམ་ ༡༡ པའ་
ནང་ ལྷབ་ན་ག་སྐུགས་ཚོད་ཀྱིས་བདའ་མ་ཟུན་པར་ ཤེས་ཡིྫོན་འཕྲིྫོ་མཐུད་ལྷབ་ན་ག་གྫོ་སྐབས་ མ་ཐྫོབ་པར་སྡེྫོད་ཡིྫོད་ཞུ། ང་ག་
ཁྱམ་ནང་ལས་ དཔ་ཆེ་ལྷབ་པར་འགྱིྫོ་མ་ ང་ར་རྐྱེངམ་གཅིག་ལས་བརྒེལ་ཏ་མད་རུང་ ཁྱམ་ནང་ རྒྱུ་སྫོབས་ཀྱི་ལྫོགས་གྲུབ་མད་
པར་ འགྫོ་སྫོང་གཏང་མ་ཚུགས་པར་ལུས་ཏ་ཡིྫོདཔ་ལས་ དྲུང་ཆེན་མཆེྫོག་གས་ ཉམ་ཆུང་ག་ཨེ་ལུ་ཚུ་ལུ་ གཞུང་ལས་དཔ་ཆེ་
འཕྲིྫོ་མཐུད་ལྷབ་ན་ག་གྫོགས་རམ་ གནང་སྫོལ་ཡིྫོད་མ་ག་གྱིལ་ཁར་ སང་ཕེྫོད་ཀྱི་སྫོབ་དུས་ལས་ ང་ཡིང་ཚུད་ཐབས་ཡིྫོདཔ་ཅིག་
ག་རྒྱབ་སྫོར་གྫོགས་རམ་ མཛིད་གནང་བཀྲིན་བསང་བར་ཞུ་བ་མཁྱྱཻེན་མཁྱན། ཞས་གནམ་ལྫོ་ ་་་་་་་་་་་་ ཟླ་ ་་་་་་ ཚོས་་་་་་་་་་་ལུ་
གྫོང་མང་པས་ 

  གུས་བཅིས་ 
    ཕུལ། 
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དཔ་བཀྫོད་ ༡༤ པ། དྲགྫོས་རྒྱལ་གཟམ་ལུ་ ཕུལ་ནའི་ཞུ་ཡིག། 
 
༊  ཕུལ་བྱུང་དཔལ་ཡིྫོན་རྒྱ་མཚོས་མངྫོན་པར་ཕྱུག་པའ་མཚུངས་མད་དྲགྫོས་རྒྱལ་གཟམ་མཆེྫོག་ག་ཞབས་དྲུང་དུ། 
 

                                                        གུས་བཅིས་ཞུ་
གསྫོལ། ད་ཡིང་ ཚོགས་ཟུང་འཛིན་མའ་ལྟ་བར་བལྟམས་པའ་སྐུ་འཚོ་ལྫོན་པ་བཟང་པྫོའ་འཁྲི་ཤེང་ར་བ་བརྟན་ཏ་ མ་དབང་
མངའ་བདག་རན་པྫོ་ཆེའི་ མཛིད་བཟང་མ་ཉམས་རྣམ་པར་དཀར་བའ་ལྫོ་འབྲིས་ཡིངས་པྫོར་ འགྫོལ་བཞན་པའ་ངང་ལས་ ད་
ལམ་ ཕྲིན་རང་ཉད་གཞུང་ཞབས་ཀྱི་བཀའ་དང་འཁྲིལ་ཏ་ གདུང་བསམ་མདྫོ་ ༣ ཕྱྫོགས་ལུ་ ས་མཚོམས་ལྟ་སྐྫོར་ལུ་ འགྱིྫོཝ་ད་
ལུ་ བཀའ་དགྫོངས་གགས་མད་འགྲུབ་ཐབས་ལུ་ མ་ས་ངྫོ་བྫོ་རག་འཛིན་རྣམ་སང་རྫོ་རྗེ་ཅིན་གྱི་གདྫོང་ཁར་ བཀའ་སྫོབ་ཀྱི་གསུང་
བྲིས་རྟན་བཅིས་ཉམས་མད་འབྫོར་བ་ ཡིད་སྫོའ་དཔལ་ལུ་འཁྱལ། ནཱ་ལུ་ཡིང་ འབྱུང་ཁམས་བད་ལྡན་གྱི་ངྫོས་ནས་ རྒྱལ་ཐབས་
ཀྱི་ཞབས་འདགས་ལུ་ ཅི་ལྫོགས་བརྫོན་ཁུལ་ལུ་ཡིྫོད། མཚོམས་ཞུ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 

 
ཕྱན་ཆེད་ཡིང་ ཕེན་བདའི་གཞ་རྟན་སྐུ་མཚོ་ཡུན་ལུ་བརྟན་པའ་འཕྲིྫོད་གཞས་དང་། རྣམ་དཀར་ལགས་ཚོགས་ཀྱི་གསུང་

ཁྱབ་ དུས་ཀུན་ལུ་འགྫོག་མད་འཕྲིྫོ་བའ་བརྫོན་པ་ལྷུར་བཞས་ཅི་ནས་ཡིྫོདཔ་མཁྱྱཻེན་མཁྱན། ཞས་གནམ་ལྫོ་ ་་་་་་་་་་་་་ ཟླ་་་་་་་ 
ཚོས་་་་་་་་་ལུ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་མང་པས་ 
         གུས་བཅིས་ 
      ཕུལ། 
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དཔ་བཀྫོད་ ༡༥ པ། དྲགྫོས་གཉས་སྐལམ་ཅིག་ལུ་ ཕུལ་ནའི་ཞུ་ཡིག། 
 
༊ མཁྱན་པའ་འྫོད་སྫོང་བཞད་པའ་དྲགྫོས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་མཆེྫོག་ག་སྐུ་དྲུང་དུ། 
 
         གུས་བཅིས་ཞུ་གསྫོལ།  དང་ ཟབ་སྐུ་མཛིད་
བཟང་ཡིར་ཚོས་ཟླཝ་བཟུམ་ གྫོང་ལས་གྫོང་འཕེལ་རྒྱས་བཞུགས་པ་ན་ བཀྲིན་མཆེྫོག་ཏུ་ཆེ། ཡིང་ཅིན་ ད་རས་ངྫོམ་མདུན་ཕྱག་
བྲིས་རྟན་བཟང་བཅིས་གནང་མ་ ཉམསམད་ཕེབས་འབྫོར་དངྫོས་མཇིལ་བཟུམ་མའ་དགའ་སྫོ་བྱུང་ཡི་ལགས། ནཱ་ལུ་གུས་པ་ཡིང་ 
འདུ་བད་ཕུང་པྫོའ་འབྱུང་བཞ་མ་ཞག་ཙོམ་ལུ་ཡིྫོད་ལགས། མཚོམས་དྫོན་་་་་་་་་་་་་་་་  
 

གུས་ཕྲིན་རང་གས་གནས་སྐབས་ ཕྱག་ཕྱད་འབྫོར་ཐབས་ག་ན་ཡིང་མ་བྱུང་རུང་ མ་བམས་བུ་ལུ་བར་བའ་ངང་ཚུལ་མ་
གཡིལ་བར་ཞུ་ན་དང་འབྲིལ་ ཕྱན་ཆེད་ཡིང་ ཕེན་བདའི་ར་ལག་དམ་པའ་ སྐུ་འཚོ་འཕྲིྫོད་སྫོང་ལུ་ཟབ་བཞས་ཐྫོག་ གུས་ཕྲིན་
པར་བར་བས་མ་བསྐྱུད་པའ་ཕེབས་ཚོགས་ཡིང་ ཛི་ཧུ་བུ་མྫོའ་རྒྱུན་བཟུམ་གནང་ཐུབ་ཡིྫོད་པ་མཁྱྱཻེན་མཁྱན། ཞས་གནམ་ལྫོ་ ་་་་་་་
ཟླ་ ་་་་་་་་་་་་་ ཚོས་་་་་་་་་་་་ལུ་་་་་་་་་་་་་་་་་་མང་པས་ 
                     གུས་བཅིས་ 
                 ཕུལ།  
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དཔ་བཀྫོད་ ༡༦ པ། ས་ཁྲིམ་མདྫོ་ཆེན་ལུ་ ས་འཇིལ་པ་ཞུ་དགྫོ་པའ་ཞུ་ཡིག། 
 
༊ མཁྱན་ཡིངས་རྒྱལ་ཡིྫོངས་ས་ཆེ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་དྲགྫོས་ས་ཁྲིམ་མདྫོ་ཆེན་མཆེྫོག་ག་སྐུ་དྲུང་དུ། 
 
                                                     གུས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་
རྫོང་ཁག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་རྒེད་འྫོག་་་་་་་་་་་་་་་ལས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་མང་པས་ཞུ་གསྫོལ། ད་ན་ ང་ར་ག་ལྫོ་ནའ་བབས་དང་བསྟུན་ ང་ར་ག་
མང་ཐྫོག་ཁར་ཡིྫོད་མ་ས་ཆེ་ཚུ་ བུ་དང་བུམྫོ་གས་གཙོས་པའ་ནང་མ་ཚུ་ལུ་ སྐལ་བ་བགྫོ་བཤེའ་ས་བན་ཏ་ ས་ཡི་བཅིའ་ཁྲིམས་
དང་མཐུན་པའ་གན་རྒྱ་ཡིག་རགས་ཚུ་ཡིང་ ག་ར་བཟྫོ་ཚོར་ཏ་ཡིྫོད། ཨེན་རུང་ ས་ཆེ་ཚུ་འཇིལ་མ་ཚུགས་པར་བརྟན་ སྐལ་བ་
བགྫོ་བཤེའ་ལན་མ་ག་མང་ཐྫོག་ཁར་ ས་ཁྲིམ་སྤྫོ་མ་ཚུགས་པར་ཡིྫོདཔ་ལས་ དྲགྫོས་མཆེྫོག་གས་ ས་འཇིལ་མ་ཅིག་ག་ད་
མགྱིྫོགས་མགྱིྫོགས་གཏང་ས་བཀྲིན་བསང་གནང་ཟར་ཞུ་ན།  ད་ག་དྫོན་ལུ་འགྫོ་སྫོང་ག་གནས་མ་འད་ ང་ར་ག་ཁ་ཐུག་ལས་ཕུལ་
ཆེྫོག་ཆེྫོ་ཡིྫོདཔ་ལས་ དྲགྫོས་མཆེྫོག་གས་ ས་ཆེ་འཇིལ་ཞནམ་ལས་ གཞུང་ག་ཕྱག་བཞག་ཁྲིམ་ནང་ ར་བ་སྫོ་སྫོའ་མང་ཐྫོག་ཁར་ 
གང་མགྱིྫོགས་བཀྫོད་གནང་ཐབས་ཅིག་ མཛིད་གནང་ཡིྫོད་པར་ཞུ་བ་མཁྱྱཻེན་མཁྱན། ཞས་གནམ་ལྫོ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་་་་་་་ ཚོས་
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ལུ་གྫོང་མང་པས་ 

      གུས་པས་ 
            ཕུལ། 
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དཔ་བཀྫོད་ ༡༧ པ། རྫོང་བདག་ཅིག་ལུ་ གྫོག་མའི་མཐུན་རྐྱེན་ཞུ་ནའི་ཞུ་ཡིག། 
 
༊ མཁྱན་མངའ་མཚུངས་མད་དམ་པ་དྲགྫོས་རྫོང་བདག་མཆེྫོག་ག་སྐུ་དྲུང་དུ། 
 
            གུས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་རྒེད་འྫོག་ག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་
དགྫོན་སྡེའི་དབུ་འཛིན་མང་པས་ཞུ་གསྫོལ། ད་ན་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་གཡུས་ཚོན་ནང་ གྫོག་མ་མད་པའ་དཀའ་ངལ་ཡིྫོདཔ་ ག་ར་
གས་མཁྱན་གསལ་ཆེ་བ་བཞན་དུ་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་དགྫོན་སྡེའི་ནང་སྡེྫོད་མ་སྫོབ་ཕྲུག་ཚུ་ ཕྱ་རུ་ཤེས་ཡིྫོན་སང་བརྫོན་འབད་མ་
ཚུགས་པར་ སྫོབ་ཕྲུག་ཚུ་ག་རྒྱུད་ལུ་ དགྫོན་སྡེ་གཞན་གྱི་སྫོབ་ཕྲུག་ཚུ་དང་ ཤེྫོ་མཚུངས་ཀྱི་ཤེས་ཡིྫོན་ འཐྫོབ་མ་ཚུགས་པའ་
དཀའ་ངལ་བྱུང་ས་ཡིྫོད། དཀའ་ངལ་སལ་ཐབས་ལུ་ རྫོང་བདག་མཆེྫོག་གས་ ཐུགས་བརས་གཟགས་ཏ་ ཉ་དྲྫོད་ཀྱི་གྫོག་མ་ཅིག་
ག་ད་འབད་རུང་ འཕྲིལ་མགྱིྫོགས་ཅིག་གསར་བཙུགས་གནང་ཐབས་ བཀྲིན་བསང་བར་ཞུ་བ་མཁྱྱཻེན་མཁྱན། ཞས་གནམ་ལྫོ་ ་་་་
་་་་་་་་་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་་་་་ཚོས་་་་་་་་་་་་་་ལུ་གྫོང་མང་པས་ 

         གུས་པས་ 
       ཕུལ། 
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དཔ་བཀྫོད་ ༡༨ པ། དྲུང་པ་ཅིག་ལུ་ ཕུལ་ནའི་ཞུ་ཡིག། 
 
༊ རྣམ་ཀུན་བཀྲིན་མཆེྫོག་ཏུ་བར་བའ་བདག་ཉད་དྲྫོགས་དྲུང་པ་མཆེྫོག་ག་དྲུང་དུ། 
 
             གུས་གསྫོལ། ད་ན་ དར་ཡིང་སྐུ་དང་
མཛིད་འཕྲིན་བཟང་པྫོ་ཡིར་ཟླའ་དཔལ་ལུ་སྤྱིྫོད་བཞུགས་ཐྫོག་ལས་ ཕྱག་གཡིྫོག་གདྫོང་ཁར་ཐུགས་བརའི་གསུང་བྲིས་ རྟན་ཇི་
བག་ཅུང་དང་ཟྫོང་ས་བཅིས་ གནང་བ་ཉམས་མད་རང་ག་ལག་པར་འབྫོར་བས་ དངྫོས་མཇིལ་བཟུམ་མའ་བཀྲིན་ཆེ། ཕྲིན་རང་
ཡིང་ རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོའི་བན་མཐུ་ལས་ ཧེ་མ་བཟུམ་ས་ར་ཡིྫོད་ལགས། མཚོམས་ཞུ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ང་ར་ག་ཁ་ཐུག་ལས་ ལྷག་
བསམ་ག་ད་ས་ར་ཡིྫོད་རུང་ སྔྫོན་བསགས་ཆུང་བའ་དབང་གས་ ག་ན་ཡིང་ཕུལ་ན་མད་རུང་ དད་དམ་འགྱུར་བ་མད་པའ་བར་
མཚོན་ ཞུ་རྟན་སྫོང་མན་ཙོམ་ལུ་ ཆུམ་དྫོ་ ༡ བཅིས་ གནམ་ལྫོ་ ་་་་་་་་་་་་ ཟླ་ ་་་ ཚོས་་་་་་་་་ལུ་་་་་་་་་་་་་་་་མང་པས་གུས་བཅིས་ 
                                                                  ཕུལ། 
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དཔ་བཀྫོད་ ༡༩ པ། རག་གཞུང་མཐྫོ་རམ་སྫོབ་གྲྭའ་དབུ་འཛིན་ལུ་ ཕུལ་ནའི་ཞུ་ཡིག། 
 

 
༊   ཚུལ་དགུའ་ཡིྫོན་ཏན་འབྱུང་གནས་རག་གཞུང་མཐྫོ་རམ་སྫོབ་གྲྭའ་དབུ་འཛིན་མཆེྫོག་ག་དྲུང་དུ། 
                                                          གུས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
མཐྫོ་རམ་སྫོབ་གྲྭའ་ ་་་་་་་་་་་་སྡེ་ཚོན་ལས་ སྫོབ་ཕྲུག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་མང་པས་ཞུ་དྫོན་ད་ན་ ད་རས་ སྫོབ་དབུ་འཛིན་མཆེྫོག་གས་
གཙོས་པའ་སྐུ་འཁྫོར་ཚུ་ ག་ར་ལགས་ཤེྫོམ་ས་ཡིྫོད་པའ་ར་བ་དང་། ང་ཡིང་ ད་རས་ སྐབས་ཅིག་ ལུས་སམས་བད་སད་ཀྱི་ངང་
ལུ་ཡིྫོད་ཞུ། 
 

སྫོབ་ཕྲུག་རང་ ད་ཚུན་ མཐྫོ་རམ་སྫོབ་གྲྭ་ནང་ལྷྫོད་ད་ དཔ་ཆེ་ལྷབ་ན་ག་གྫོ་སྐབས་ཐྫོབ་ཚུགས་མ་འད་ཡིང་ སྫོབ་
དཔྫོན་ཁྱྫོད་ར་ག་བཀའ་དྲན་ངྫོ་མ་ཨེན་ཟར་ཞུ་ན་ཨེན། ཨེན་རུང་ ད་རས་ནངས་པར་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གནས་སངས་དང་བསྟུན་ཏ་ 
སྤུས་ཚོད་དང་ལྡན་པའ་ཤེས་ཡིྫོན་ རང་མགྫོ་རང་གས་འདྲྫོངས་ཚུགསཔ་ བཟྫོ་ནའི་དྫོན་ལུ་ དགུན་གྱི་ངལ་གསྫོའ་སྐབས་ལུ་ ང་
དང་ངའི་ཆེ་རྫོགས་དག་པ་ཅིག་ སྫོབ་མཆེྫོག་ལས་ དཔ་ཆེ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཟུར་སྫོང་ས་ལྷབ་ན་ག་ར་བ་སྫོམ་ཡིྫོད་ཟར་ཞུ་ན་ཨེན། ད་ག་
དྫོན་ལུ་ སྫོབ་མཆེྫོག་དགུན་གྱི་ངལ་གསྫོའ་སྐབས་ ཐུགས་དལ་ཁྫོམ་ཡིྫོད་མད་ཀྱི་བཀའ་ལན་ཁ་གསལ་ཅིག་ ཡིག་ཐྫོག་ལུ་གནང་
ས་ བཀྲིན་བསང་གནང་ཞུ་བ་ཐུགས་མངའ་མཁྱན། ཞས་གནམ་ལྫོ་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་་་་་་་་་་ ་ཚོས་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལུ་གྫོང་མང་པས་ 
གུས་བཅིས་ 
       ཕུལ། 
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དཔ་བཀྫོད་ ༢༠ པ། ཟླྫོས་གར་སྤལ་ཁང་ག་དབུ་འཛིན་ལུ་ གྫོགས་རམ་ཞུ་ནའི་ཞུ་ཡིག། 
 

 
༊    རྒྱལ་གཞུང་འཆེམ་དང་ཟླྫོས་གར་སྫོབ་སྫོང་སྤལ་ཁང་ག་དབུ་འཛིན་མཆེྫོག་ག་དྲུང་དུ། 

                         གུས་སྫོབ་ཕྲུག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་མང་པས་
ཞུ་གསྫོལ། ད་ན་ ད་རས་སྫོབ་སྐུ་ཉད་མཆེྫོག་ལགས་ཤེྫོམ་ས་ བཞུགས་ཡིྫོདཔ་འྫོང་མནྫོ་བའ་ར་བ་སྫོམ་ཡིྫོད། ང་ཡིང་སྐབས་ཅིག་
བད་ཏྫོག་ཏྫོ་ཡིྫོད་ཞུ། 
 

ད་རས་གུས་རང་ མ་ག་སྦུག་ལུ་ད་ས་ སྡེྫོད་ཚུགས་མ་འད་ཡིང་ སྫོབ་དཔྫོན་ཁྱྫོད་ར་ག་བཀའ་དྲན་ཨེན་ཟར་ཞུ་ན། དུས་
དང་བསྟུནམ་ད་ ཡིྫོན་ཏན་ས་གཅིག་གས་ རང་མགྫོ་འདྲྫོངས་ཚུགས་པར་ དཀའ་ངལ་སྫོམ་འདུག། ད་འབདཝ་ལས་ གཞན་བཟྫོ་
རག་ལྷབ་དགྫོཔ་ཚུ་ཡིང་ གལ་ཆེེཝ་ས་མཐྫོངམ་ལས་  ལྷ་བྲིས་དང་འཇིམ་བཟྫོ་ཚུ་ཡིང་ལྷབ་ནའི་ མནྫོ་བསམ་གཏང་དྫོ་ཟར་ཞུ་ན་
ཨེན། 

  
འད་ག་དྫོན་ལུ་ སྫོབ་མཆེྫོག་གས་ཡིང་ ལྷ་བྲིས་དང་འཇིམ་བཟྫོའ་སྫོབ་དཔྫོན་ངྫོ་ཤེསཔ་ར་ཡིྫོདན་ ང་ལུ་གསུང་ས་

བཀའ་དྲན་བསང་གནང་ཞུ་བ་མཁྱན། ཞས་གནམ་ལྫོ་་་་་་་ ཟླ་་་་་་ ཚོས་་་་་་་་་་ ལུ་གྫོང་མང་པས་གུས་བཅིས་ 
                                                ཕུལ། 
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དཔ་བཀྫོད་ ༢༡ པ། སྫོབ་གྲྭའ་དབུ་འཛིན་ཅིག་ལུ་ སྫོབ་ཕྲུག་བཙུགས་ནའི་ཞུ་ཡིག། 
 
 
༊ ཤེས་བར་གཟགས་པའ་སྤྱིན་ཡིངས་་་་་་་་་་་་་་་་་སྫོབ་གྲྭའ་སྫོབ་དབུ་འཛིན་མཆེྫོག་ག་དྲུང་དུ། 
         གུས་མྫོ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་གས་
ཞུ་དྫོན། ང་ག་བུ་བར་ན་སྐྫོརམ་འད་ ད་ལྟྫོ་ཚུན་ཚོད་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་སྫོབ་གྲྭ་ནང་ལུ་ སྫོབ་རམ་ ༩ པའ་ནང་ དཔ་ཆེ་ལྷབ་པའ་
བསང་ཡིྫོདཔ་མ་ཚོད་ སྫོབ་གྲྭ་ད་ནང་སབས་མ་བདེཝ་གཞན་ ག་ན་ཡིང་མད་ད་འབད་རུང་། བུ་ཁྫོ་ར་ལུ་ ནད་གཞ་ཅིག་ཡིྫོད་མ་ད་
གས་ ཨེ་རྟག་ར་ སན་ཁང་བསན་དགྫོཔ་མ་ཚོད་ བཞས་སྫོ་ཡིང་ཁ་སྲུང་དམ་དམ་འབད་དགྫོཔ་ལས་ ང་ར་དང་མཉམ་གཅིག་
བཞག་དགྫོཔ་བྱུང་ཡི་ཟར་ཞུ་ན།  
 

དབུ་འཛིན་མཆེྫོག་གས་ དུས་ཅི་སྫོབ་དུས་འགྫོ་བཙུགསཔ་ད་ ང་ག་བུ་འད་ནཱ་ག་སྫོབ་གྲྭ་ནང་ བཙུགས་ན་ཡིྫོདཔ་ཅིག་
གྫོགས་རམ་མཛིད་གནང་པ་ཅིན་ ག་ན་ལས་བཀྲིན་ཆེ་ན་མས་ཟར་ཞུ་ན་ཨེན། ཞས་གནམ་ལྫོ་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་་་་་་་་་་ཚོས་་་་་་་་་་
ལུ་གྫོང་མང་པས་གུས་པས་ 
       ཕུལ། 
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དཔ་བཀྫོད་ ༢༢ པ། མ་སྡེའི་འགྫོ་ཁྲིདཔ་ལུ་ འཐུང་ཆུའ་དཀའ་ངལ་སལ་དགྫོ་པའ་ཞུ་ཡིག། 
 
༊ མཁྱན་ལྡན་ཡིངས་པ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ག་མ་སྡེའི་འགྫོ་ཁྲིདཔ་རྒེཔྫོ་མཆེྫོག་ལུ། 

  གུས་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལས་ 
ཚོགས་པ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་མང་པས་ཞུ་དྫོན། ད་ན་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་གཡུས་ཚོན་འད་ནང་ལུ་ འཐུང་ཆུའ་ཆུ་དུང་ཚུ་མདཔ་ཐལ་
ཏ་ གཡུས་ཁར་འཐུང་ཆུ་མད་པར་ ཟླཝ་གཅིག་ཡིང་ལྷག་སྫོངཔ་ལས་བརྟན་ མ་དམངས་ལུ་དཀའ་ངལ་སྫོམ་ས་ར་བྱུང་ས་ཡིྫོད། 
ད་ཚུན་འཐུང་ཆུ་འད་ གཡུས་ཚོན་གྱི་སྫོ་ལྫོགས་ཁའ་རྫོང་ཆུ་ལས་དབྫོག་དགྫོཔ་ད་ གནམ་བྱཱར་ ཆེར་ཆུ་འབྫོལ་བའ་དུས་ཚོད་ལུ་ 
ཉན་ཁ་ཅིན་ཅིག་ལུ་གྱུར་ཡིྫོདཔ་མ་ཚོད་ ཆུ་ལས་བརྟན་པའ་ནད་གཞ་ཚུ་ཡིང་འཐྫོབ་ན་ཨེན་མས། གནད་དྫོན་ད་ཚུ་ལུ་དགྫོངས་ཏ་ 
རྒེཔྫོ་མཆེྫོག་གས་ དཀའ་ངལ་འད་ འཕྲིལ་མགྱིྫོགས་ར་སལ་ཐབས་མཛིད་ད་ བཀའ་དྲན་བསང་གནང་ཞུ། ཞས་གནམ་ལྫོ་་་་་་་་་་་་་
ཟླ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཚོས་་་་་་་་་་་་་་ལུ་གུས་གྫོང་མང་པས་ 
                            ཕུལ། 
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དཔ་བཀྫོད་ ༢༣ པ། མ་སྡེའི་འགྫོ་ཁྲིདཔ་རྒེཔྫོ་ཅིག་ལུ་ ཕུལ་ནའི་ཞུ་ཡིག། 
 
༊ མཁྱན་ལྡན་སྫོད་ཝང་རྒེཔྫོ་མཆེྫོག་ལུ། 
                          ཞུ་དྫོན་ ད་རས་རྒེཔྫོ་མཆེྫོག་གས་ ལྫོ་བསར་མ་རས་རྐྱེབ་ན་ག་དྫོན་ལུ་ མ་ངྫོམ་ས་
གནས་ལུ་འྫོང་དགྫོ་པའ་བར་ལན་གནང་མ་ད་ ནཱ་ལུ་ཐྫོབ་ཅི། ཨེན་རུང་ ང་ར་གཞུང་ག་ལཱ་གལ་ཅིན་ཅིག་ལུ་བརྟན་ ལྷྫོད་མ་ཚུགས་
མ་ལུ་ རྒེཔྫོ་མཆེྫོག་གས་དགྫོངས་ཁྲིལ་མད་པར་ ང་ག་མ་རས་འད་ བདུན་ཕྲིག་གཅིག་ག་རྒྱབ་ལས་ ང་ར་ལྟ་བཤེལ་ལས་ལྫོག་
ལྷྫོད་ཞནམ་ལས་ རྐྱེབ་ན་ཡིྫོདཔ་ཅིག་བཀྲིན་བསང་གནང་ཞུ། ཞས་གནམ་ལྫོ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཚོས་་་་་་་་་་་་་་ལུ་་་་་་་་་་་་་་་
མང་པས་ 
      ཕུལ། 
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དཔ་བཀྫོད་ ༢༤ པ། བཟྫོ་དཔྫོན་ཅིག་ལུ་ ཕུལ་ནའི་ཞུ་ཡིག། 
 

༊ བ་ཤྭའ་རྣམ་སྤྲུལ་བཟྫོ་ཆེན་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་མཆེྫོག་ག་དྲུང་དུ། 
  གུས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ཁྲིྫོམ་ཁར་སྡེྫོད་མ་ 

་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་མང་པས་ ཞུ་དྫོན། ད་ན་ ད་རས་ནངས་པར་ རྒྱལ་ཁབ་གྫོང་འཕེལ་གྱི་ལགས་འགྱུར་དང་བསྟུན་ མ་ག་ར་སྡེྫོད་
ཁྱམ་རྐྱེབ་ན་ལུ་ བརྫོན་ཤུགས་སད་བཞན་དུ་ཡིྫོདཔ་ལས་ ཕྲིན་རང་ཡིང་ ཁྱམ་ཅིག་མ་རྐྱེབ་ཐབས་མདཔ་ཡིར་སྫོང་ཡི། ད་ལས་
བརྟན་ ས་གནས་་་་་་་་་་་་་་་་་ལུ་ རང་ལུགས་ཀྱི་བཟྫོ་བཀྫོད་ལྡན་པའ་ཁྱམ་ ཐྫོག་ཚོད་གཉས་མ་ཅིག་རྐྱེབ་ན་ག་དྫོན་ལུ་ ཤེང་དང་རྫོ་
ཚུ་ག་རགས་ག་སྒྲིག་ཚུད་ད་ཡིྫོདཔ་ལས་ གནམ་ལྫོ་་་་་་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་་ཚོས་་་་་་་་་་་་ལུ་ གཟའ་སྐར་འཕྲིྫོད་སྫོར་ལགས་ཤེྫོམ་ཡིྫོད་པའ་
ཉན་མར་ ལཱ་འགྫོ་བཙུགས་ན་ག་རས་རྐྱེབ་ས་ཡིྫོད། ད་ག་དྫོན་ལུ་ ཧེ་མ་ལས་ ཁྱྫོད་ར་དང་གཅིག་ཁར་བསྟུན་གྫོས་འབད་ད་ཡིྫོདཔ་
བཞན་དུ་ ང་ག་ཁྱམ་འད་འགྫོ་བཙུགས་ཞནམ་ལས་ མ་བསྒྲུབས་ཚུན་གྱི་བར་ བྫོ་གཏད་ར་ས་གཞན་ཁར་མདཔ་ལས་ བཟྫོ་བྫོ་
ཁྱྫོད་རང་གས་ མགུ་འཁྱུ་བར་གདྫོང་དགཔ་མཛིད་ན་ཡིྫོདཔ་ཅིག་ བཀའ་དྲན་བསང་དགྫོཔ་དང་ ཁྱམ་ལཱ་འགྫོ་མ་བཙུགས་པའ་ 
ཉནམ་དག་པ་ཅིག་ག་ཧེ་མ་ལས་ ནཱ་ལུ་འབྫོན་ཏ་བཀྲིན་བསང་གནང་ཞུ། ཞས་གྫོང་མང་གས་ གནམ་ལྫོ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ཟླ་་་་་་་་ཚོས་་
་་་་་་་་ ལུ་                           
     ཕུལ། 
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དཔ་བཀྫོད་ ༢༥ པ། ལྷ་བྲིའི་སྫོབ་དཔྫོན་ཅིག་ལུ་ བཀྲིན་དགའ་ཚོར་ཞུ་ཡིག། 
 
༊    ལྷ་བཟྫོ་རག་པའ་གནས་ལ་ཕུལ་དུ་ཕྱན་པའ་མཁས་དབང་སྫོབ་དཔྫོན་་་་་་་་་་་་་་་་མཆེྫོག་ག་དྲུང་དུ། 

   གུས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་མཐྫོ 
རམ་སྫོབ་གྲྭ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་སྡེ་ཚོན་ལས་ སྫོབ་ཕྲུག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་མང་པས་ཞུ་གསྫོལ། ད་ན་ ད་རས་སྐབས་ཅིག་སྫོབ་མཆེྫོག་གས་
གཙོས་ སྐུ་འཁྫོར་ཚུ་ག་ར་ ལགས་ཤེྫོམ་ས་བཞུགས་ཡིྫོད་པའ་ར་བ་དང་ མ་འྫོངས་བུ་རྒྱུད་ཚུ་ག་མཐའ་དྫོན་ལུ་དམགས་ཏ་ ཉན་
མཚོན་མད་པར་ ལྷ་བཟྫོའ་སྫོབ་སྫོན་མཛིད་བཞན་ བཞུགས་ཡིྫོདཔ་འྫོང་མནྫོ་བའ་ར་བ་སྫོམ་ཡིྫོད། གུས་ཕྲིན་རང་ཡིང་སྐབས་
ཅིག་བད་ཏྫོག་ཏྫོ་ཡིྫོད་པའ་ཁར་ ནམ་ཕུགས་རྫོགས་ན་མད་པའ་རྒྱུ་ནྫོར་ངྫོ་མ་ ཆེྫོས་ཡིྫོན་ཏན་ཨེནམ་ཧེ་གྫོ་ས་ དཔ་ཆེ་ར་འགངས་
ཏ་ལྷབ་དྫོ་ཟར་ཞུ་ན་ཨེན། 
 

ཧེ་མ་ སྫོབ་དཔྫོན་ཁྱྫོད་རའ་འྫོག་ལུ་ བྲིས་འབུར་གྱིབཟྫོ་རག་ཟུར་སྫོང་ཐྫོག་ལས་ལྷབ་མ་འད་གས་ ངའི་མ་ཚོའི་གནས་
སངས་བད་སད་དང་ འཚོ་བ་སྫོང་ཚུགས་མ་འད་ སྫོབ་དཔྫོན་ཁྱྫོད་ར་ག་བཀའ་དྲན་ངྫོ་མ་ཨེནམ་ སམས་ཁར་དྲན་དང་དྲན་བཞན་
ཡིྫོད་པའ་སྙེན་སྒྲིྫོན་ཞུ་བ་མཁྱན། ཞས་གུས་གྫོང་མང་པས་ གནམ་ལྫོ་་་་་་་ ཟླ་་་་་་ ཚོས་་་་་་་་་་ ལུ་ 
                           ཕུལ། 
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ག གཉན་འབྲིལ་དང་ཆེ་རྫོགས་ལུ་བསལ་ནའི་གཏང་ཡིག་རགས། 
གྫོ་དྫོན། 
གཉན་འབྲིལ་དང་ཆེ་རྫོགས་དང་འབྲིལ་བའ་ གཏང་ཡིག་རགས་ཟར་མ་འད་ རང་ག་ཕེམ་དང་བུ་གཞ་ གཉན་ཉེཝ་ ཆེ་
རྫོགས་འཆེམ་ཏྫོག་ཏྫོ་ཚུ་དང་ ལྟ་ལྟྫོ་ཚོང་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ ཡིག་འགྲུལ་འབད་ན་ག་ཡིག་རགས་ལུ་སབཔ་ཨེན།  
 
དྲན༌གསྫོ།   
བུ༌གཞ༌གས༌ཕེམ༌ལུ༌སལཝ་ད་ ཞུ་ཕེབ་གྱིལ་ཐག་ ༢ དང་། བཟའ་ཚོང་ནང་རྫོག་དང་ཆེ་རྫོགས་གཅིག་གས་གཅིག་ལུ་
གྱིལ་ཐག་ར་ར། ཕེམ་གས་བུ་གཞ་ལུ་དང་ རང་ག་ལཱ་རུབ་འབད་མ་ཚུ་ལུ་ ཕེབ་ན་མད།  
 

དཔ་བཀྫོད་ ༡ པ། རང་ག་ཨེ་པ་ལུ་བསལ་ནའི་གཏང་ཡིག། 
༊  བམས་སྫོང་བཀྲིན་མཚུངས་མད་དྲན་ཅིན་ཕེ་རྒེན་མཆེྫོག་ག་དྲུང་དུ།     
                    
                                  གུས་པས་གསྫོལ་དྫོན། ད་ནི་ ད་རས་ ཕེར་ལུ་བཞུགས་
པའ་ཕེ་རྒེན་མཆེྫོག་ག་སྐུ་གཟུགས་ཀྱི་མ་ཏྫོག་ལུ་ རྐྱེན་ངན་བ་མྫོས་མ་གཙོས་པར་ བམས་བརའི་ཐུགས་ཀྱིས་སྤུན་འཁྫོར་ནང་མ་
ཚུ་ བད་བར་སྫོང་ས་ཡིྫོད་པའ་གནས་ཚུལ་གྱི་ཕྱག་བྲིས་དང་ ལག་རྟགས་བཅིས་ ངྫོམ་་་་་་་་་་་་་་་་་ག་ལག་བརྒྱུད་གནང་བཏང་མ་ད་ 
རང་ག་ལག་པར་ཉམས་མད་ཐྫོབ་ས་ དངྫོས་མཇིལ་ལས་ལྷག་པའ་དགའ་སྫོ་བྱུངམ་ལས་ བཀྲིན་ཆེ་ཟར་ཞུ་ན་ཨེན། ནཱ་ལུ་བུ་ཆུང་
རང་ཡིང་ དཀྫོན་མཆེྫོག་ག་ཐུགས་རྗེ་དང་ ཕེ་རྒེན་ཁྱད་ར་ག་ཐུགས་སྫོན་ལས་ རྐྱེན་ངན་བར་ཆེད་མད་པར་ སྫོབ་སྫོང་ལུ་བརྫོན་
ངང་ཡིྫོདཔ་ལས་ ཐུགས་མ་བདེཝ་ག་ན་ཡིང་མཛིད་མ་དགྫོ། མཚོམས་དྫོན་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་  
 
    ད་ལས་ཕེར་ཡིང་ ཕེ་རྒེན་གྱིས་གཙོས་པའ་ནང་མ་ཚུ་ལུ་ འགལ་རྐྱེན་བར་ཆེད་མད་པར་ འཕྲིལ་མགྱིྫོགས་མཇིལ་ཚུགས་
པའ་ར་འདྫོད་བཅིས། གནམ་ལྫོ་་་་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་་་་ཚོས་་་་་་་་་་་་ལུ་ བུ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་མང་པས་ ས་གནས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་སྫོབ་གྲྭ་ནས་ 
དྲན་པའ་ངང་ལས་ 
          གུས་པས་                  
               ཕུལ། 
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དཔ་བཀྫོད་ ༢ པ། རང་ག་ཨེའ་ལུ་བསལ་ནའི་གཏང་ཡིག། 
 
༊ སད་འདར་བཀའ་དྲན་འཁྫོར་མད་དྲན་ཅིན་མ་རྒེན་མཆེྫོག་ག་དྲུང་དུ། 
 
        གུས་ཞུ་ད་ནི་ ད་རས་ ད་ཁར་བཞུགས་ཡིྫོད་པའ་
དྲན་ཅིན་ཨེའ་མཆེྫོག་ག་སྐུ་གཟུགས་དཀར་གསལ་ཟླ་བ་ལུ་ གནྫོད་རྐྱེན་སྒྲི་གཅིན་གྱིས་འཚོ་བ་མད་པར་ བམས་བརའི་འྫོད་ཀྱིས་ 
ཚོ་འདར་གཅིག་ཁར་འབྲིལ་བའ་སྤུན་འཁྫོར་ནང་མ་ཚུ་ བར་བས་སྫོང་བཞན་པར་བཞུགས་ཡིྫོད་པའ་ར་འདྫོད་ སྫོམ་ཡིྫོད་ཟར་ཞུ་
ན་ཨེན། ནཱ་ལུ་སྡེྫོད་མ་ཕྲིན་རང་ཡིང་ གྫོང་མའ་སྐུ་བསྫོད་དང་ དྲན་ཅིན་ཨེ་མའ་ཐུགས་སྫོན་ལས་བརྟན་ བད་ཞང་སད་པའ་ངང་
ལུ་གནས་ཏ་ཡིྫོད་ཟར་ཞུ་ན་ཨེན། མཚོམས་དྫོན་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་  
 

ད་ལས་ཕེར་ཡིང་ དྲན་ཅིན་ཨེའ་མཆེྫོག་ལུ་ བར་རྐྱེན་གྱིས་མ་གྫོས་པར་བཞུགས་ཐྫོག་ལས་  ཁྱམ་ནང་ག་བད་སྡུག་ག་
གནས་ཚུལ་དང་ ནང་མའ་བཀའ་སྫོབ་ཀྱི་ཕྱག་བྲིས་ཆུ་བྫོའ་རྒྱུན་བཞན་གནང་བར་ཞུ། ཞས་གནམ་ལྫོ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་་་་་་་ཚོས་་་་་
་་་་ལུ་་་་་་་་་་་་མང་པས་ 

      གུས་པས་ 
        ཕུལ། 
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དཔ་བཀྫོད་ ༣ པ། བུམྫོ་གས་ཨེའ་ལུ་བསལ་ནའི་གཏང་ཡིག། 
 
༊ འཚོ་བའ་ལུས་རྟན་སས་པའ་དྲན་ཅིན་ཨེའ་མཆེྫོག་ལུ། 
 
          ཁྱྫོད་རའ་བུམྫོ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་གས་ཞུ་དྫོན། ད་ན་ ད་
རས་ཨེའ་ཁྱྫོད་ཡིང་ སྐུ་ཁམས་བཟང་ཏྫོག་ཏྫོ་ས་བཞུགས་ཡིྫོད་པའ་ར་བ་ཡིྫོད། ནཱ་ལུ་ བུམྫོ་ང་ཡིང་ གཟུགས་ཁམས་བད་ཏྫོག་ཏྫོ་
ས་ དཔ་ཆེ་ཚུ་ར་འགངས་ཏ་ལྷབ་དྫོ་ཟར་ཞུ་ན་ཨེན།  
 

ད་རས་ ཨེའ་ལུ་ཞུ་ན་ག་དྫོན་དག་ངྫོ་མ་འད་ ང་བཅིས་ཀྱི་སྫོབ་གྲྭ་ནང་ལུ་ དུས་ཅི་ལས་འགྫོ་བཙུགས་ ཏའ་ཀཱྫོན་ཌྫོ་དང་ 
ཀ་ར་ཏ་ཚུ་ཡིང་ སྫོན་ན་ག་ལས་རམ་ཡིྫོད། འད་ག་དྫོན་ལུ་དགྫོ་པའ་གྱིྫོན་ཆེས་དང་ཅི་ཆེས་ཚུ་ རང་གས་བཅིའ་སྒྲིག་རྐྱེབ་དགྫོཔ་
ལས་ ཨེའ་གས་ང་ལུ་ཏ་རུ་སྫོང་ཕྲིག་ ༣ ད་ཅིག་བསལ་གནང་ཟར་ཞུ་ན་ཨེན་ལགས། ཞས་སྤྱི་ལྫོ་་་་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་ཚོས་་་་་་་ལུ་ 
ཁྱྫོད་རའ་བུམྫོ་གྫོང་མང་གས་  

         གུས་བཅིས་ 
                 ཕུལ། 
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དཔ་བཀྫོད་ ༤ པ། ཨེའ་གས་བུ་ལུ་བསལ་ནའི་གཏང་ཡིག། 
 
 ཧེང་ལས་གཅིས་པའ་བུ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཁམས་བཟང་ལུ། དྫོན་འབྲིས་ ད་ན་ ཁྱྫོད་ཡིང་དཀྫོན་མཆེྫོག་ག་ཐུགས་

རྗེ་ལས་ ཧེ་མ་བཟུམ་ས་ར་ཡིྫོདཔ་འྫོང་མནྫོ་བའ་ར་བ་དང་ ནཱ་ང་བཅིས་ཡིང་ ལགས་ཤེྫོམ་ས་ཡིྫོད།  
 

ང་གས་གྫོ་དྫོ་བཟུམ་འབད་བ་ཅིན་ ཁྱྫོད་ཀྱི་སྫོབ་གྲྭ་ནང་ལུ་ སྫོབ་ཕྲུག་ལ་ལུ་ཅིག་གས་ ཆེ་རྫོགས་བཀྲི་མ་ཤེསཔ་ཚུ་དང་
གཅིག་ཁར་ ཁ་བསྡེྫོམས་ཏ་ མ་གཞན་དང་གཅིག་ཁར་འཐབ་འཛིང་ར་ཡིང་ འབད་བའ་ལྫོ་རྒྱུས་གྫོཝ་མས། འད་ཚུ་བདན་པ་ཅིན་ 
ལགས་ཤེྫོམ་སྤུ་ལས་ར་མནམ་ཨེནམ་ ཁྱྫོད་ར་གས་ཧེ་གྫོ་དགྫོ།  
 

རྫོགས་ག་ད་ས་འབད་རུང་ རང་ཟར་མ་འད་ ཕེམ་ཉམ་ཆུང་ག་ཨེ་ལུ་ཨེན་པའ་ མནྫོ་བསམ་བཏང་ས་  ཆེ་རྫོགས་བང་
ཉས་དང་གཅིག་ཁར་ ཁ་བསྡེྫོམ་ན་ཚུ་ལགས་ཤེྫོམ་མན་ཟར་ ཁ་བཀྫོད་བན་མ་འད་ལུ་ བུ་ཁྱྫོད་ཀྱིས་ཡིང་ ཉན་ཁུག་བཏབ་འྫོང་
མནྫོ་བའ་ར་བ་ཡིྫོད། 

 
བདུན་ཕྲིག་ཤུལ་མའ་ངལ་གསྫོ་ལུ་ ནུམྫོ་ཆུང་ཤེྫོས་ང་བཅིས་གཉས་ ཁྱྫོད་ཕྱད་པར་འཐྫོན་འྫོང་། ད་རས་སབ་ན་ད་ཅིག་

ར་ཨེན།  ཞས་གནམ་ལྫོ་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་ཚོས་་་་་་་ལུ་ ཁྱྫོད་རའ་ཨེའ་གས་ ཐམ་ཕུག་ལས་བསངས།      
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དཔ་བཀྫོད་ ༥ པ།  རང་ག་ཨེམ་སྲུ་ལུ་བསལ་ནའི་གཏང་ཡིག། 
 
 བར་གདུང་ཡིད་ཀྱི་འཁྲི་ཤེང་ཚོ་གང་གཏན་གྱི་སྙེང་གྫོགས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལུ།  

                                                ད་རས་ སྙེང་གྫོགས་ཁྱྫོད་གཟུགས་མཛིས་པའ་
འཁྲི་ཤེང་གསར་པའ་ ལྫོ་འདབ་རྒྱས་བཞན་པའ་ངང་ལས་ མཛིད་སྤྱིྫོད་ཡི་རབས་བཟང་པྫོའ་དག་མཚོན་གྱི་དྲ་བཟང་ འཐུལ་
བཞན་དུ་ཡིྫོད་པའ་ར་བ་ཡིྫོད། འད་ཁར་ཕྲིན་རང་ཡིང་ མཆེྫོག་གསུམ་དམ་པའ་བན་མཐུ་ལས་ སྔར་བཞན་བད་བར་ཡིྫོད། 
མཚོམས་དྫོན་་་་་་་་་་་་་་་་  
 

ཕྱན་ཆེད་ད་ལས་ཕེར་ཡིང་ ཐ་དམ་ཚོག་འགྱུར་བ་མད་པའ་ དག་སང་སམས་ལས་མ་ཡིྫོལ་བའ་ཐྫོག་ནས་ བར་བའ་
གསུང་འཕྲིན་ཡིང་ དལ་འགྫོའ་རྒྱུན་བཞན་ལྷུག་སྫོལ་ཡིྫོད་པར་ཞུ། ཞས་གནམ་ལྫོ་་་་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་་་་་་་ཚོས་ལུ་་་་་་་་་་་་་་་་་བར་
གྫོགས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་མང་པས་རྟན་སྫོང་མན་ཙོམ་དུ་དཀྱི་ར་ཁྲི་གསར་བུབས་ ༡ བཅིས་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་ནས་ 

                                   སྤལ། 
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དཔ་བཀྫོད་ ༦ པ།  རང་ག་རྨགཔ་ལུ་བསལ་ནའི་ཡི་གུ། 
 
 བར་གདུང་འགྱུར་བ་མད་པའ་སྙེང་གྫོགས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལུ།  

       ད་རས་སྐབས་ ཁྱྫོད་ཡིང་ གཟུགས་ཁམས་བད་བའ་ 
ཐྫོག་ལུ་ ལཱ་འད་ཚུ་ལགས་ཤེྫོམ་ས་ར་ འགྱིྫོ་དྫོ་ཡིྫོདཔ་འྫོང་མནྫོ་བའ་ར་བ་ཡིྫོད། ང་ཡིང་ ཨེ་ལུ་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ གཡུས་ཁ་ལུ་ 
ལགས་ཤེྫོམ་ས་ཡིྫོད་པའ་གུ་ ཁ་ཙོ་ཁ་ཉནམ་ཅིག་ཁར་ བྱཱ་ལཱ་ཚུ་མཇུག་བསྡུཝ་ཅིག་ར་ཨེན།  
 

ད་རས་ནངས་པར་ རྫོགས་ཁྱམ་ཚོང་ཚུ་ག་ར་ སར་ཆེྫོག་གཏང་བའ་བསང་ཡིྫོད། ང་བཅིས་ཡིང་ སར་ཆེྫོག་ག་དྫོན་ལུ་ 
ག་སྒྲིག་འབད་དྫོ་ཡིྫོདཔ་ལས་ ད་བསང་ཁྱྫོད་ར་ག་ད་འབད་རུང་ལྷྫོདཔ་ས་འྫོང་དགྫོཔ་མ་ཚོད་ ཕྱག་འགྱིདཔ་ཕུལ་ན་ག་དྫོནལུ་ 
དངུལ་ཁང་ནང་ལས་ དངུལ་ལྫོར་གསརཔ་དང་ ཕྱ་མ་ཡིང་སྫོར་ཏ་འབག་འྫོང་གནང་ཟར་ སབ་ན་ཨེན། སྤྱི་ལྫོ་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་ཚོས་་་་
ལུ་ ཁྱྫོད་རའ་གནས་ཚོང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་གས་  

      ཕུལ། 
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དཔ་བཀྫོད་ ༧ པ།  ལྟ་ལྟྫོ་ཚོང་ཅིག་ལུ་ བསལ་ནའི་གཏང་ཡིག། 
 
༈ ཤེས་ལྡན་ལྟྫོ་ཚོང་བཀྲིས་དབང་ལྡན་སྐུ་འཚོ་གཙོང་བའ་ཕྱག་ལུ།  
                                          ཞུ་འབྲིས་ད་ན་ི ཚོ་རབས་ལ་ཤེ་ལས་བསགས་པའ་བསྫོད་
ནམས་ཀྱི་དངྫོས་པྫོ་ གངས་རའི་ཕུང་པྫོ་དས་དཀར་བའ་ལྫོགས་ལས་  ལགས་བས་ཀྱི་ཆུ་ཀླུང་བར་མད་ལུ་འབབ་ས་ འདྫོད་ཡིྫོན་
གྱི་ལྫོངས་སྤྱིྫོད་དང་ལྡན་པར་ཡིྫོད་པ་ན་ཡིད་སྫོ་ཆེ། ནཱ་ལུ་ཡིང་ དཀྫོན་མཆེྫོག་ག་ཐུགས་རྗེ་ལས་ འབྱུང་ཁམས་ལུ་ཉར་འཚོ་མད་
པར་སྔར་བཞན་དུ་ཡིྫོད། མཚོམས་དྫོན་་་་་་་་་་་་་་་   
 

ཕྱན་ཆེད་ཡིང་།  སྐུ་དང་མཛིད་པ་ཡིར་ལྡན་གྱི་ངྫོས་ནས་ ཐུགས་སང་དཀར་བའ་འཕྲིན་ཡིག་ཡིང་ གསར་ལྡན་དགའ་
མའ་རྒྱུན་བཞན་ཡིྫོད་པར་ཞུ།  ཞས་གནམ་ལྫོ་་་་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་་་་ཚོས་་་་་་་་་ལུ་་་་་་་་་་་མང་པས་ 
                                           ཕུལ། 
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དཔ་བཀྫོད་ ༨ པ། རང་ག་མཐུན་བཤེས་ཅིག་ལུ་ བསལ་ནའི་རྫོམ། 
 
༈ ལགས་བས་ཡིྫོངས་སུ་འཁྱལ་བའ་ཆུ་གཏར་ལས། །ཉར་འཁྲུངས་དག་མཚོན་འབུམ་ལྡན་བསལ་ཟར་འྫོད། །རས་མད་
ཀུན་ལ་ཕེན་བདའི་དཔལ་སར་བའ། །གྫོགས་མཆེྫོག་ཟླ་བ་གཞྫོན་ནུའ་ཞབས་དྲུང་དུ། ། 
                                                རྙེད་དཀའ་དལ་རྟན་འཁྲི་ཤེང་ཐྫོབ་ན་
ཡིང་། །མཐུན་རྐྱེན་འཁྫོར་ལྫོའ་ཆེ་ཤེས་རབ་དམན་པས། །ལང་ཚོའི་ཆེ་ཤེས་ངྫོམས་པར་མ་ནུས་པའ། །གྫོགས་དམན་ཡིལ་
འདབ་དུད་བཞན་མཆེད་འད་ཞུ། །གངས་མད་ཚོ་རབས་སྔྫོན་ནས་ཚོགས་གཉས་ཀྱི། །འབྲིས་བུའ་དག་མཚོན་མངྫོན་མཐྫོའ་དཔལ་
ཡིྫོན་ལས། །དག་ལགས་སྫོང་ལྡན་སྐུ་མཛིད་གྫོང་འཕེལ་ངྫོས། །བདག་གཞན་དྫོན་གཉས་འགྲུབ་འད་བཀྲིན་དཔལ། །འད་ན་
བདག་ཀྱིང་མཆེྫོག་གསུམ་བན་མཐུ་ཡིས། །ལང་ཚོའི་འཁྲི་ཤེང་ཉས་པའ་སྫོན་བྲིལ་ཡིང་། །མནྫོག་ཆུང་བ་བ་ཕྲི་མྫོའ་རླུང་གསབ་
ཏུ། །རྣམ་གཡིང་ཡི་ཡིྫོའ་ངང་དུ་འདའ་བཞན་གནས། ། མཚོམས་དྫོན་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
 

སད་མའ་ཆེར་ཡིང་ཁྱྫོད་སྐུ་ཀུ་མུད་གཉན། །མ་མཐུན་སྒྲི་གཅིན་གནྫོད་པ་རང་འབྲིལ་ཞང་། །མཛིད་བཟང་གང་བཞའི་
མུན་པ་རབ་བསལ་ནས། །རྣམ་མང་ས་དགུའ་དཔལ་དུ་བཞུགས་པར་སྫོན། །ད་སྐད་ཞུ་མཆེད་སྙེན་འཇིབས་བྲིལ་ན་ཡིང་། །དག་
སང་མཐུན་པའ་གནས་ཚུལ་གདུང་བའ་དབངས། །ལྷག་བསམ་དྲ་མད་དར་དཀར་རྟན་བརྒྱུད་ད། །བར་སམས་རླུང་གས་མཁའ་
ལམ་ཕྱྫོགས་སུ་འཕུར། །གནམ་ལྫོ་་་་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་་་་ཚོས་་་་་་་་་་་་ལུ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་མང་པས་ 
                      ཕུལ། 
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དཔ་བཀྫོད་ ༩ པ། རང་ག་ལཱ་རུབ་འབད་མ་རྒེན་ཤེྫོསམ་ཅིག་ལུ་ བསལ་ནའི་གཏང་ཡིག། 
 
༈  ཤེས་རག་རྣམ་པར་བཀྲི་བའ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་བྫོ་ཡིངས་ལུ།  དྫོན་འབྲིས་ད་ནི་  ཁྱྫོད་ཡིང་ལང་ཚོའི་མ་ཏྫོག་ལུ་ བ་མྫོའ་
རག་བ་དང་བྲིལ་ཏ་  ཕྱ་ནང་བ་འྫོས་ཀྱི་དྲ་བསུང་འཐུལ་བཞན་དུ་ཡིྫོད་པ་ཡིད་དགའ་ཆེ།  ནཱ་ལུ་ང་ཡིང་ ལུས་སམས་ཧེ་མ་བཟུམ་
བད་བའ་ངང་ལས་ དུས་རྒྱུན་གྱི་ལཱ་ལུ་བརྫོན་བཞན་ཡིྫོད།  མཚོམས་དྫོན་་་་་་་་་་་ 
 

ད་ལས་ཕེར་ཡིང་ ལང་ཚོའི་མ་ཏྫོག་ལུ་ གཅིས་སྫོང་གང་གཟབ་གལ་ཆེ་བ་ཡིད་འཇིགས་ཡིྫོད་པ་དང་། རང་མན་འཕྲིལ་
དུ་ངྫོ་འཕྲིད་འྫོང་བའ་ར་བ་བཅིས།  གནམ་ལྫོ་་་་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་་་་ཚོས་་་་་་་་་ལུ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ནས་སྤལ། 
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དཔ་བཀྫོད་ ༡༠ པ། རང་ག་ལཱ་རུབ་འབད་མ་གཞྫོན་ཤེྫོསམ་ཅིག་ལུ་ བསལ་ནའི་གཏང་ཡིག། 
 
༈   ཚོ་དབང་དར་རྒྱས་ཁམས་བཟང་ལྡན་པ་ལུ།   ད་རས་ ཁྱྫོད་ཡིང་བ་མ་དཀྫོན་མཆེྫོག་ག་ཐུགས་རྗེ་ལས་ ཧེ་མ་བཟུམ་ར་
སྡེྫོད་ཡིྫོདཔ་འྫོང་མནྫོ་བའ་ར་བ་ཡིྫོད།  ང་ཡིང་ད་ལྟྫོ་གཟུགས་ཕུང་ལུ་ ཉར་འཚོ་མད་པར་བད་ཏྫོག་ཏྫོ་ས་ར་ཡིྫོད།  མཚོམས་དྫོན་་་་  
 

ད་ལས་ཕེར་ཡིང་  ནམ་ར་འབད་རུང་ རང་ག་དཀྫོན་མཆེྫོག་སམས་དང་མ་བྲིལ་བར་དྲན་ཐྫོག་ལས་ ཁྱྫོད་ར་གས་འབད་
དགྫོ་པའ་ལཱ་ཚུ་ འཐུས་ཤེྫོར་མད་པར་ འབད་ན་ག་མནྫོ་བསམ་གཏང་དགྫོཔ་སམས་ལུ་ངས། ཞས་གནམ་ལྫོ་་་་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་་་་ཚོས་་་་
ལུ་་་་་་་་་་་་གས་སྤལ། 
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དཔ་བཀྫོད་ ༡༡ པ། རང་གས་དགའ་བའ་བུམྫོ་ཅིག་ལུ་ བསལ་ནའི་ཡི་གུ། 
 
 ཧེང་ལས་དགའ་བའ་བུམྫོ་་་་་་་་་་་་་་ལུ། 

      ཞུ་འབྲིས། ད་ན་ ཁྱྫོད་ཡིང་ཕེ་ལུ་ལགས་ཤེྫོམ་ས་ ཡིྫོད་པའ་ར་བ་ཡིྫོད། ང་ཡིང་ 
ནཱ་ལུ་ཕྱའི་གཟུགས་ལུ་ ན་ཚོ་ག་ན་ཡིང་མད་རུང་ ནང་སམས་ལུ་ སྡུག་བསྔལ་སྫོམ་ཅིག་ཕེྫོག་ས་ ཟ་རུང་བཅུད་མད་ ཉལ་རུང་
གཉད་མདཔ་ས་སྡེྫོད་ཡིྫོད། ད་ཡིང་ མདང་ཞག་ ཁྱྫོད་དང་ང་ ཁ་འབལ་བའ་ཉནམ་ལས་ཚུར་ ཉན་མ་ལཱ་འབད་བའ་སྐབས་ལུ་
ཡིང་ སམས་ཁར་ཁྱྫོད་ར་དྲན། ནུབ་མྫོ་ ཉལ་བའ་གཉད་ལམ་ནང་ཡིང་ ཁྱྫོད་ར་མཐྫོང་དྫོ་ཟར་ཞུ་ན་ཨེན། 
 

ཁྱྫོད་ཀྱིས་ཡིང་ མདང་ཞག་སབ་དྫོ་བཟུམ་ས་ར་ སམས་ལུ་འགྱུར་བ་མད་ དམ་ཚོག་ལུ་འཁྲུལ་བ་མ་ཞུགས་པར་ ཁ་
ཚོག་དང་འཁྲིལ་ཏ་ར་ འབད་འྫོང་མནྫོ་བའ་ར་བ་ཡིྫོད། འཕྲིལ་ར་གཅིག་ཁར་ ཕྱད་ན་ག་སྫོན་ལམ་དང་བཅིསཔ་ས་ སྤྱི་ལྫོ་་་་་་་་་ཟླ་
་་་་་་ཚོས་་་་་་་ལུ་ ཁྱྫོད་ལུ་དགའ་མ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་གས་ཐམ་ཕུག་ལས་ 

                                སྤལ།      
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དཔ་བཀྫོད་ ༡༢ པ། རང་གས་དགའ་བའ་བུ་ཅིག་ལུ་ བསལ་ནའི་ཡི་གུ། 
 
 ཧེང་ག་ཆེ་རྫོགས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཁམས་བཟང་ལུ། 

            ཞུ་འབྲིས། ད་ན་ ད་རས་ཁྱྫོད་ཡིང་ཕེ་ལུ་ བད་ཏྫོག་ཏྫོ་ས་ཡིྫོད་པའ་གུ་ 
ཁྱྫོད་རའ་ཡིག་ཚོང་ག་ལཱ་འད་ཚུ་ ལགས་ཤེྫོམ་ས་ར་ འགྱིྫོ་དྫོ་ཡིྫོདཔ་འྫོང་མནྫོ་བའ་ར་བ་ཡིྫོད། ང་ཡིང་ནཱ་ལུ་ བད་ཏྫོག་ཏྫོ་ས་ར་ 
ཡིྫོདཔ་མ་ཚོད་ ཨེའ་དང་གཅིག་ཁར་ ཁྱམ་ནང་ག་གཡིྫོག་ལཱ་ཚུ་ རམ་པ་བཞན་དུ་འབད་ད་ཡིྫོད།  
 

ད་རས་ང་གས་ ཁྱྫོད་ལུ་སབ་དགྫོཔ་ ངྫོ་མ་འད་ར་ མདང་ཞག་ཁྱྫོད་ར་གས་ སབ་དྫོ་བཟུམ་ ཚོས་བཅུ་ག་ངལ་གསྫོ་
སྐབས་ལུ་ ང་ལན་པར་འྫོང་ན་ག་ར་བ་སྫོམ་སད་དྫོ། ག་དམ་ཅིག་ས་ ད་བསང་འྫོང་མ་ཚུགས་པ་ཅིན་ སས་པའ་ཁ་ཚོག་དང་ ཟ་
མའ་གཏམ་ཚོག་ ཟར་མ་འད་ཡིང་ ཁུངས་མདཔ་འགྱིྫོ་ན་བཟུམ་མཐྫོངམ་ལས་ ཁྱྫོད་ཀྱིས་འབད་རུང་ ད་ཚུ་སམས་ཁར་བཞག་ས་
འབད་གནང་ཟར་ སབ་ན་དང་གཅིག་ཁར་ སྤྱི་ལྫོ་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་ཚོས་་་་་་་ལུ་ ཉན་ནུབ་མད་པར་ ཁྱྫོད་དྲན་ཏ་སྡེྫོད་མ་ བུམྫོ་་་་་་་་ 
གས་ ཐམ་ཕུག་ལས་ 

      ཕུལ།      
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དཔ་བཀྫོད་ ༡༣ པ། ཨེ་རྫོགས་དགའ་རྫོགས་བུམྫོ་ཅིག་ལུ་ བསལ་ནའི་གཏང་ཡིག  
 
 ངའི་མཛིས་ལྡན་ཡིད་འཕྲིྫོག་ལྷ་མྫོ་ལུ། 

      ཆེད་ཞུ། ད་ནི་ སྔྫོན་བསགས་བསྫོད་ནམས་ཀྱི་མཐུ་ལས་བསྐྲུན་པའ་ མཛིས་པའ་
སྐུ་གཟུགས་པདྨ་དཀར་པྫོའ་སྡེྫོང་པྫོ་ལུ་ ཞལ་རས་འདབ་བརྒྱའ་མ་ཏྫོག་རྒྱས་པའ་ངྫོས་ལས་ དྲ་ཞམ་གུར་གུམ་གྱི་དྲ་ངད་འཐུལ་
བའ་ཁར་ གསུང་སྙེན་ཚོངས་པའ་དབངས་ཀྱི་སྙེང་གཏམ་སྦྲང་རའི་ཐགས་པ་ དཀར་པྫོའ་རྒྱ་ཤེྫོག་ག་ལྫོགས་ལུ་ འཇིམ་པའ་ཕྱག་
གས་བཀྫོད་ད་གནང་མ་ད་ ཉམས་མད་ལག་པར་འབྫོར་བའ་དགའ་ཚོར་སྙེང་ག་བདུད་རར་གྱུརཝ་ལས་ ཡིད་འཕྲིྫོག་དངྫོས་སུ་
མཇིལ་བ་ལས་ལྷག་པའ་དགའ་སྫོ་བྱུང་ཡི། ནཱ་ལུ་ ད་རས་ ལཱ་ས་མང་བའ་སབས་ཀྱིས་ དངྫོས་ཅིན་སྒྱུ་མའ་ལུས་ལུ་ དལ་ཁྫོམ་
མ་ཐྫོབ་ས་འབད་རུང་ དངྫོས་མད་སམས་ཀྱི་ནང་ལུ་ ཨེ་རྟག་ར་ཁྱྫོད་ཀྱི་གཟུགས་སང་ ཡིལ་མད་སམས་ཁར་དྲན་བཞན་དུ་ཡིྫོད། 
ད་རས་སམས་ཀྱི་དག་སང་ག་རྟན་དུ་ རན་ཆེན་དང་པའ་རྒྱུ་ལས་གྲུབ་པའ་ གཡུ་ཕྲི་ཅིན་གྱི་མཛུབ་དཀྱི་ ༡ དང་བཅིས་ གནམ་ལྫོ་་་
་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་་་་ཚོས་་་་་་་་་་་་ལུ་ ཁྱྫོད་ཀྱི་བར་གྫོགས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་མང་པས་ རང་སམས་གདུང་བའ་ངང་ནས་ 
                                                                  བསངས། 
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བམ་ཚན་བཞི་པ། 

 
ཡིག་རིགས་ལམ་སྫོན་གཞན། 

༡ གྲོས་གཞི་དང་ལས་རིམ་ གྲོས་ཆོད་ཡིག་རིགས། 

༢ ཆེད་བརྗོད་དང་ངོ་ྦྱོྫོར་ རྒྱབ་ྣོྫོན་ཡིག་རིགས། 

༣ ཉོག་མེད་དང་ལག་ཁྱེར་ དབང་ཚད་ཡིག་རིགས། 

༤ འབྲེལ་ཞུ་དང་འབྫོར་འཛིན་ཡིག་རིགས། 

༥ མགྲོན་ཞུ་དང་མགྲོན་བརྡ་ བཀྲིས་ལེགས་སྫོན་ཡིག་རིགས། 

༦ ཡིག་རིགས་ལམ་སྫོན་ལྷན་ཐབས། 
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ལེའུ་བདུན་པ།   ཡིག་རིགས་ལམ་སྫོན་གཞན། 
 
༩.༡ ངོ་སྫོད།  

ཡིག་རགས་ལམ་སྫོན་གཞན་ཟར་མ་འད་ གྫོང་ལུ་བཀྫོད་ད་ཡིྫོད་མ་ གཞུང་འབྲིལ་དང་ཚོང་འབྲིལ་ སར་འབྲིལ་ཚུ་ག་ 
ཡིག་འགྲུལ་ལམ་ལུགས་ནང་ མ་ཚུད་པའ་ཡིག་རགས་ཚུ་ཨེན། ད་འབདཝ་ད་ འྫོག་ལུ་བཀྫོད་ད་ཡིྫོད་མ་ག་ཡིག་
རགས་ལམ་སྫོན་ཚུ་ གཞུང་འབྲིལ་དང་ཚོང་འབྲིལ་ སར་འབྲིལ་གྱི་གནད་དྫོན་གཞན་ཚུ་ནང་ལུ་ཡིང་ ལག་ལན་འཐབ་
དགྫོཔ་ཡིྫོད། ད་མ་ཚོད་ ཡིག་རགས་ཀྱི་ལམ་སྫོན་ལྷན་ཐབས་ཚུ་ཡིང་ ཡིག་རགས་ག་ར་དང་གཅིག་ཁར་ ལག་ལན་
འཐབ་དགྫོཔ་ཨེན།  
 

༩.༢ དབྱེ་བ།  

ཡིག་རགས་ལམ་སྫོན་གཞན་གྱི་ལའུ་འད་ནང་ལུ་ གཞུང་འབྲིལ་དང་ཚོང་འབྲིལ་ སར་འབྲིལ་ཚུ་ག་དབ་བ་ནང་མ་ཚུད་
པའ་ཡིག་རགས་དང་ ད་ལས་ ཡིག་རགས་ཀྱི་དབ་བ་གཞན་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ ལག་ལན་འཐབ་དགྫོ་པའ་ཡིག་
རགས་ཀྱི་ལམ་སྫོན་ ལྷན་ཐབས་དང་ཁག་གཉས་ས་ཡིྫོད།  
 
ཡིག་རགས་ལམ་སྫོན་གཞན། 

  ༡ གྫོས་གཞ། 
༢ ལས་རམ། 

  ༣ གྫོས་ཆེྫོད། 
  ༤ ཆེད་བརྗེྫོད། 
  ༥ ངྫོ་སྫོར་ཡི་གུ། 
  ༦ རྒྱབ་སྫོན་ངྫོ་སྫོར། 
  ༧ ཉྫོག་མད་ཡིག་རགས། 
  ༨ ལག་ཁྱར་ཡིག་རགས། 
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༩ དབང་ཚོད་ཡིག་རགས། 
  ༡༠ འབྲིལ་ཞུའ་ཡིག་རགས། 

༡༡ འབྫོར་འཛིན་ཡིག་རགས། 
  ༡༢ མགྫོན་ཞུ་དང་མགྫོན་བརའ་ཡིག་རགས། 
  ༡༣  བཀྲིས་ལགས་སྫོན་གྱི་ཡིག་རགས། 
 
༩.༣ སྒྲིག་བཀོད་དང་མཚན་ཉིད། 

ཡིག་རགས་ལམ་སྫོན་གཞན་གྱི་རགས་འད་ནང་ སྒྲིག་བཀྫོད་དང་མཚོན་ཉད་གཅིག་གས་འགབ་མ་ཚུགསཔ་ལས་ 
གནད་དྫོན་ར་ར་བཞན་གྱི་སྒྲིག་བཀྫོད་དང་མཚོན་ཉད་མ་འདྲཝ་ཚུ་ འྫོག་ལུ་གནད་དྫོན་ར་ར་བཞན་གྱི་ནང་ལུ་བཀྫོད་ད་
ཡིྫོད། 

 
༩.༤ ཡིག་རིགས་ལམ་སྫོན་གཞན་གྱི་དཔེ་བཀོད། 

 

ཀ གྫོས་གཞ་དང་ལས་རམ་ གྫོས་ཆེྫོད་ཡིག་རགས། 
གྫོ་དྫོན། 
གྫོས་གཞ་ཟར་མ་འད་ གཞུང་སར་ལས་སྡེ་ག་ཏ་ར་འབད་རུང་ ཞལ་འཛིམས་ནང་ གསུང་གྫོས་གནང་ན་ག་ 
གྫོས་ཐྫོ་བཀྫོད་མ་ག་ཡི་གུ་ལུ་སབཔ་ཨེན། 

 
  སྒྲིག་བཀྫོད། 

གྫོས་གཞ་ག་ཅི་ར་བཙུགས་རུང་ གནད་དྫོན་ཆེ་ཆུང་ག་རམ་པ་དང་བསྟུན་ཏ་ ནང་གསས་ཀྱི་དབ་བ་ཚུ་ ཀ་
རྟགས་བསྒྲིག་ས་བཙུགས་དགྫོ། ད་ཡིང་ གནད་དྫོན་གལ་ཆེ་ཆུང་དང་བསྟུན་ཏ་ དབ་ཆུང་ས་བཟྫོ་ན་དང་ 
དྫོན་ཚོན་ཡིག་ཐྫོག་ལུ་བཀྫོད་ད་བཟྫོ་ན་ལ་སྫོགས་པ་ རྒྱས་བསྡུས་ས་ཚོགས་ས་བཟྫོ་ན་ཡིྫོད།  
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ད་ནང་ལུ་ གསུང་གྫོས་གནང་དགྫོ་པའ་དྫོན་ཚོན་ཚུ་ གལ་གནད་ཆེ་ཆུང་ག་གྫོ་རམ་དང་འཁྲིལ་ཏ་ བཙུགས་
དགྫོཔ་དང་། ད་ཡིང་ དང་པ་ གྫོས་གཞ་གཏན་འབབས་འབད་ནའི་གསུང་གྫོས་དང་ གཉས་པ་ལུ་ ལྫོ་
འཁྫོར་དང་ཟླ་འཁྫོར་གྱི་དུས་རམ་བཞན་ འཛིམས་མ་ཞལ་འཛིམས་ཅིག་ཨེན་པ་ཅིན་ འདས་པའ་ཞལ་
འཛིམས་ཀྱི་གྫོས་ཆེྫོད་དང་ལན་གྱི་གསུང་གྫོས་བཀྫོད་དགྫོ། ད་ལས་ གསུང་གྫོས་གཞན་ཚུ་རམ་པ་བཞན་དུ་
བཀྫོད་ན་དང་ དུས་རམ་གྱི་ཞལ་འཛིམས་ཨེན་པ་ཅིན་ མཇུག་ལུ་ར་ རྗེས་མའ་ཞལ་འཛིམས་ནམ་འཚོགས་
ན་ཨེན་ན་ག་ དུས་ཚོད་བཀག་ན་དང་ གྫོས་གཞ་བཀྫོད་དགྫོ། 

 
མཚོན་ཉད། 
༡ གྫོས་གཞ་ནང་ལུ་ གསུང་གྫོས་གནང་དགྫོ་པའ་གནད་དྫོན་ག་ར་ཚོང་དགྫོ། 
༢ གནད་དྫོན་ད་ཚུ་ག་འབྲིལ་གཏུགས་རྒྱབ་ཁུངས་ཚུད་དགྫོ། 
༣ གནད་དྫོན་ར་ར་བཞན་དུ་ གསལ་བཤེད་ཞུ་མའི་ངྫོ་སྫོད་འབད་དགྫོ། 
༤ སྐབས་ཐྫོབ་དང་བསྟུན་ཏ་ གྫོས་གཞའི་ལན་རྐྱེབ་དགྫོ་མ་ག་ཨེན་ན་ག་ལཱ་འགན་ཡིང་ བཀྫོད་

སྫོལ་ཡིྫོད། 
༥ ཐུན་ཚོད་དང་དུས་ཚོད་ཀྱི་རམ་པ་བཀྫོད་དགྫོཔ་དང་ བཀྫོད་མ་དགྫོཔ་ཁག་གཉས་ཡིྫོད། 

 
དྲན་གསྫོ། 
གྫོས་གཞ་ད་ ཞལ་འཛིམས་དངྫོས་གཞ་འགྫོ་བཙུགས་མ་རན་པའ་ ཉུང་ཤེྫོས་བདུན་ཕྲིག་གཅིག་ག་སྔ་གྫོང་ལས་ འཐུས་མའི་ཚུ་ལུ་
ཕུལ་དགྫོ། 
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དཔ་བཀྫོད་ ༡ པ།  ལམ་སལ་དགྫོ་པའ་གྫོས་གཞ། 
  

༡ སྫོ་ནམ་ཞང་ལམ་བཏྫོན་དགྫོ་པའ་ཞུ་བ། (གྫོས་གཞ་ནང་གསས་གནད་དྫོན་དབ་བ་གཅིག་འབད་བ་ཅིན་དང་ 
སྤྱི་འྫོག་ལས་རྒེད་འྫོག་ཚོགས་སྡེ་ནང་ཕུལ་བ་ཅིན)  

 
དར་དཀར་ན་རྫོང་ཁག་ དའུ་ར་ལ་སྤྱི་འྫོག་ག་མ་སར་ལས་ དའུ་ར་ལ་རྒེད་འྫོག་ཚོགས་སྡེ་ཐངས་ ༡༣ 
པའ་ནང་གྫོས་གཞ་ཕུལ་དྫོན། 
 
སྤྱིར་རྒེད་འྫོག་འད་དང་ སྫོས་སུ་ སྤྱི་འྫོག་འད་ནང་ག་མ་སར་ཚུ་ག་ནང་འཁྫོད་ཐྫོན་སད་ཚུ་ ཚོང་སྒྱུར་འཐབ་
ངྫོ་བད་ན་ག་དྫོན་ལུ་ ལྷ་མྫོའ་རང་ཁ་ལས་ ཕུན་ཚོགས་གང་ཚུན་ སྫོ་ནམ་ཞང་ལམ་ཅིག་ སལ་ཐབས་མཛིད་
གནང་དགྫོ་པའ་ཞུ་བ། 

 
 ༢ གཞུང་ལམ་གྱི་སྐྫོར།    

(གྫོས་གཞ་ནང་གསས་གནད་དྫོན་དབ་བ་ཁག་གཉས་ཡིྫོད་པ་ཅིན་དང་ ད་ཡིང་ རྒེད་འྫོག་ཚོགས་སྡེ་ལས་
རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུའ་ནང་ཕུལ་བ་ཅིན) 
བསམ་གྲུབ་ལྫོངས་མཁར་ ཇིྫོ་མྫོ་གཙོང་མཁར་དང་མར་ཚོ་ལ་རྒེད་འྫོག་ག་ མ་སར་ཚུ་ལས་ རྫོང་ཁག་
ཚོགས་འདུ་ཐངས་ ༥༠ པའ་ནང་གྫོས་གཞ་ཕུལ་དྫོན།  
 
ཀ ཇིྫོ་མྫོ་གཙོང་མཁར་དང་མར་ཚོ་ལ་རྒེད་འྫོག་ག་ མ་སར་ཚུ་ རྫོང་ཁག་གཞན་དང་འབྲིལ་བ་འཐབ་

དགྫོཔ་ཐྫོནམ་ད་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་འཁྫོད་ལས་ འགྫོ་འགྲུལ་འབད་སའ་ གཞུང་ལམ་ཅིག་མད་ན་ད་
གས་ མ་སར་ཚུ་ ཕེར་ཚུར་འགྫོ་འགྲུལ་འབདཝ་ད་ དཀའ་ངལ་སྫོམ་ར་འབྱུང་བཞན་ཡིྫོད་མ་ད་ 
སལ་ཐབས་ཀྱི་དྫོན་ལུ་ གཞུང་ལམ་གསར་བཏྫོན་གྱི་འཆེར་གཞ་དང་འཁྲིལ་ ཕྱག་ལཱ་གང་
མགྱིྫོགས་འགྫོ་བཙུག་གནང་དགྫོ་པའ་ཞུ་བ་དང་། 
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ཁ ད་ལྟྫོ་དཔག་ཚོད་བཀལ་ཡིྫོད་མ་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ གཞུང་ལམ་ད་གས་ ཇིྫོ་མྫོ་གཙོང་མཁར་གྱི་ 
གཡུས་ཚོན་ཁག་གཉས་ལུ་མ་གཏྫོགས་ གཞན་ལུ་ཕེན་ཐྫོགས་མ་འབྱུང་ན་ཨེནམ་ལས་ རབ་བྱུང་
པ་ཅིན་ ཧེ་མ་བཀལ་བའ་དཔག་ཚོད་འད་ བསར་ཞབ་འབད་ད་ ས་གནས་ སང་ལ་སྤྫོང་ཟར་ས་
ལས་ས་ བཏྫོན་ཐབས་ཅིག་ཡིྫོད་པ་ཅིན་ ཇིྫོ་མྫོ་གཙོང་མཁར་གྱི་གཡུས་ཚོན་ག་ར་ལུ་ ཕེན་ཐྫོགས་
འབྱུང་ན་ཨེན་པའ་ཞུ་བ།  

 
༣. གྫོང་གསབ་ཤེང་ཆེས་སྐྫོར། (གྫོས་གཞའི་ནང་གསས་གནད་དྫོན་དབ་བ་ཁག་གསུམ་ས་ཡིྫོད་པ་ཅིན་དང་ 

རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུ་ལས་རྒྱལ་ཡིྫོངས་ཚོགས་འདུའ་ནང་ཕུལ་བ་ཅིན།) 
སྤུ་ན་ཁ་རྫོང་ཁག་ ཆུ་སྦུག་རྒེད་འྫོག་ག་མ་སར་ལས་ རྒྱལ་ཡིྫོངས་ཚོགས་འདུ་ཐངས་ ༥ པའ་ནང་གྫོས་
གཞ་ཕུལ་དྫོན། 

 
ཀ གྫོང་གསབ་མ་སར་ཚུ་ རང་ག་གཏན་ཁྱམ་ཉམས་བཅིྫོས་འབད་ན་ག་དྫོན་ལུ་ ཤེང་ག་ར་བྫོ་ཐྫོབ་ 

ལམ་འད་ ཚོད་བཟུང་མད་པར་ ཁྱམ་ཅིག་ག་དྫོན་ལུ་ ལང་པའ་ཤེང་ཆེས་མཁྫོ་འདྫོད་དང་བསྟུན་
ཞུ་ཆེྫོགཔ་ཅིག་མཛིད་གནང་དགྫོ་པའ་ཞུ་བ་དང་། 

 
ཁ ཤེང་ཆེས་ཚུ་ཡིང་ཤེང་དྲ་ཁང་ནང་ལས་ མ་སར་གྱི་གྫོང་ཚོད་ཁར་ཉྫོ་ཆེྫོག་པའ་སད་སྡུག་ཞུ་ན། 
 
ག ཤེང་ག་ཆེྫོག་ཐམ་ཞུ་བར་ རྫོང་ཁག་ཡིག་ཚོང་ལྟ་བ་ནང་འགྱིྫོ་མ་དགྫོ་པར་ རྒེད་འྫོག་ལྟ་བའ་ཡིག་

ཚོང་ནང་ལས་འཐྫོབ་ཐབས་ཡིྫོདཔ་ཅིག་ མཛིད་གནང་དགྫོ་པའ་གྫོས་འབུལ་ཞུ་ན།  
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དཔ་བཀྫོད་ ༢ པ།  ལྫོ་བསར་གྫོས་ཚོགས་ ཐངས་ ༡༠ པའ་ལམ་རམ། 
- 

གྫོ་དྫོན། 
ལས་རམ་ཟར་མ་འད་ ཞལ་འཛིམས་ཅིག་གནང་ནའི་དྫོན་ལུ་ གནད་དྫོན་མ་འདྲཝ་ཚུ་ ཆུ་ཚོད་དང་འཁྲིལ་ཏ་དང་ལན་
འབད་ན་ག་གྫོ་རམ་ བཀྫོད་ད་ཡིྫོད་པའ་ཡིག་རགས་ཅིག་ལུ་སབཔ་ཨེན།  
 

རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚྫོགས་་་ ལྫོ་བསར་གྲོས་ཚྫོགས་ ཐེངས་ ༡༠ པའི་ལམ་རིམ། 
 
   ས་གནས་ འབྲུག་ཚོང་དང་བཟྫོ་གྲྭ་ཚོགས་སྡེའི་ཞལ་འཛིམས་ཁང་ནང་། 

ཚོས་གངས་ སྤྱི་ལྫོ་ ༢༠༡༠ ཟླ་ ༡ པའ་ཚོས་ ༡༡ ལས་ ༡༢ ཚུན། 
 

ཟླ་ཚོས། ཐུན་དང་པ། གསྫོལ་ཇི། ཐུན་གཉས་པ། གསྫོལཝ། ཐུན་གསུམ་པ། གསྫོལ་ཇི། ཐུན་བཞ་པ། 
 ༡༠༣༠ -

༠༩༠༠ 

༡༠༣༠ -

༡༠༤༥ 

༡༠༤༥ -

༡༢༠༠ 

༡༢༠༠ -

༡༣༠༠ 

༡༣༠༠   - 

༡༤༡༥ 

༡༤༡༥ -

༡༤༣༠ 

 

༡༤༣༠ -

༡༦༠༠ 

༡༡-༡-༡༠ 

རས་གཟའ་ 

མག་དམར། 

འགྫོ་བཙུགས་

རྟན་འབྲིལ། 

  ལས་རམ་ 

 བསར་ཞབ། 

   སྡེ་ཚོན་ ༣ གྱི་ 

ལཱ་འགན་ངྫོས་འཛིན་དང་ 

  བགྫོ་བཤེའ། 

   སྡེ་ཚོན་ནང་ 

ལམ་སྫོན་དང་གྫོས་ 

  བསྡུར། 

༡༢.༡.༡༠  

ལྷག་པ།  

སྡེ་ཚོན་ནང་

གསུང་གྫོས། 

 མཉམ་འཛིམས་ 

  སྙེན་ཞུ། 

 སྙེན་ཞུ་འཕྲིྫོ་མཐུད།  མཇུག་བསྡུ་ན། 
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དཔ་བཀྫོད་ ༣ པ།  ཞལ་འཛིམས་འགྫོ་བཙུགས་མཛིད་སྫོའ་ལས་རམ། 
 
རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚྫོགས་་་ ལྫོ་བསར་གྲོས་ཚྫོགས་ ཐེངས་ ༡༠ པ་འགོ་བཙུགས་

མཛད་སྒོའི་ལས་རིམ། 
 

ས་གནས།  ཐམ་ཕུག་ འབྲུག་ཚོང་དང་བཟྫོ་གྲྭ་ཚོགས་སྡེའི་ཞལ་འཛིམས་ཁང་། 
ཚོས་གངས།  སྤྱི་ལྫོ་་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་་་ཚོས་་་་་་་་་་་་་ལུ། 

 
ཚུད།   ལས་རམ། 
༠༩.༠༠ ལུ་  སྐུ་མགྫོན་ཚུ་འཛིམས་ན། 
༠༩.༡༥ ལུ་  སྐུ་མགྫོན་གཙོ་བྫོ་འབྫོན་ན། 
༠༩.༢༠ ལུ་  བྫོན་པ་ལགས་སྫོ་ཞུ་ན། 
༠༩.༢༥ ལུ་  སྐུ་མགྫོན་གཙོ་བྫོའ་གསུང་བཤེད། 
༠༩.༤༥ ལུ་  བཀྲིན་ལགས་སྫོ་ཞུ་ན། 
༡༠.༠༠ ལུ་  གསྫོལ་ཇི་དྲངས་ཏ་འགྫོ་བཙུགས་རྟན་འབྲིལ་གྱི་ལས་རམ་འགྫོལ་ན། 
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དཔ་བཀྫོད་ ༤ པ།  ཞལ་འཛིམས་མཇུག་བསྡུའ་མཛིད་སྫོའ་ལས་རམ། 
 

རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚྫོགས་་་ ལྫོ་བསར་གྲོས་ཚྫོགས་ ཐེངས་ ༡༠ པ་མཇུག་བསྡུའི་ 
ལས་རིམ། 

 
ས་གནས།  ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
ཚོས་གངས།  སྤྱི་ལྫོ་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་ཚོས་་་་་་་་་་་ལུ། 

 
ཚུད།   ལས་རམ། 
༠༢.༠༠ ལུ་  སྐུ་མགྫོན་ཚུ་འཛིམས་ན། 
 
༠༢.༡༥ ལུ་  སྐུ་མགྫོན་གཙོ་བྫོ་འབྫོན་ན། 
 
༠༢.༢༠ ལུ་  བྫོན་པ་ལགས་སྫོ་ཞུ་ན། 
 
༠༢.༢༥ ལུ་  གྫོས་ཆེྫོད་གསལ་བཤེད་ཞུ་ན། 
  

 ༠༢.༣༠ ལུ་  རྒྱབ་སྫོན་དང་ཆེ་འཇིྫོག་གནང་ན། 
 

༠༢.༤༥ ལུ་   སྐུ་མགྫོན་གཙོ་བྫོའ་གསུང་བཤེད། 
  
༠༣.༠༠ ལུ་  བཅིའ་མར་གཏྫོགས་མ་ག་བསམ་འཆེར་ཞུ་ན། 
 
༠༣.༡༥ ལུ་  བཀྲིན་ལགས་སྫོ་ཞུ་ན། 
 
༠༣.༣༠ ལུ་  གསྫོལ་ཇི་དྲངས་ཏ་ལས་རམ་གྫོལ་ན། 
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དཔ་བཀྫོད་ ༥ པ།  ཞལ་འཛིམས་གྫོས་ཆེྫོད་འབྲི་ཐངས། 
 

གྫོ་དྫོན། 
གྫོས་ཆེྫོད་ཟར་མ་འད་ གྫོས་གཞ་དང་འཁྲིལ་ཏ་ གསུང་གྫོས་གནང་མ་ཚུ་ག་གྫོས་བཅུད་ ངྫོ་མ་བཏྫོན་ཏ་བཀྫོད་མ་འད་ལུ་ 
གྫོས་ཆེྫོད་ཟར་སབཔ་ཨེན། 
སྒྲིག་བཀྫོད། 

༡ འགྫོ་བཙུགས་རྟན་འབྲིལ་གྱི་ལས་རམ་བཙུགས་དགྫོ། 
༢ སྐུ་མགྫོན་གཙོ་བྫོའ་གསུང་བཤེད་བཙུགས་དགྫོ། 
༣ དུས་ཚོད་རའུ་མག་བཙུགས་དགྫོ། 
༤ གྫོས་ཆེྫོད་ངྫོ་མ་བཙུགས་དགྫོ། 
༥ མཇུག་བསྡུའ་ལས་རམ་བཙུགས་དགྫོ། 
༦ མཇུག་ག་གསུང་བཤེད་བཙུགས་དགྫོ། 
༧ འཐུས་མའི་མང་ཐྫོ་བཙུགས་དགྫོ། 

དྲན་གསྫོ།   
ཀ འཐུས་མ་དམངས་ཁ་འཆེམ་ཐྫོག་ལས་ གྫོས་ཆེྫོད་གྲུབ་པའ་གུ་ ཁྲི་འཛིན་གྱི་ངྫོ་སྫོར་མཚོན་རྟགས་བཀྫོད་ན་ད་ 

རང་སྫོའ་ལམ་ལུགས་དང་བསྟུན་ འབད་བ་གས་འཐུསཔ་ཨེན། ད་འབདཝ་ད་ གྫོས་ཆེྫོད་ཟན་བྲིས་བཏབ་མ་
ག་མང་དང་ མང་རྟགས་བཀྫོད་དགྫོ། 

ཁ འཐུས་མ་གངས་ཉུང་སུ་ལས་མདན་ གྫོས་ཆེྫོད་ནང་བཙུགས་ན་དང་ ད་མན་འཐུས་མའི་ཐྫོ་ཟུར་སྦྲགས་ས་
བཙུགས་དགྫོ།  ད་བཟུམ་ས་ གྫོང་གསལ་ ༡ ལས་ ༣ ཚུན་དང་ ༥ དང་ ༦ གཉས་ཡིང་ གྫོས་ཆེྫོད་
ནང་ གནད་དྫོན་གྱི་བཅུད་དྫོན་བཀྫོད་ཞན་ན་ ཁ་གསལ་ངྫོ་མ་ཟུར་སྦྲགས་ནང་ གྫོ་རམ་ལྟར་བཀྫོད་སྫོལ་ཡིྫོད། 

 ག གྫོས་ཆེྫོད་ཀྱི་མགུ་ཡིག་ནང་ ཞལ་འཛིམས་ཀྱི་ཚོས་གངས་ ས་གནས་དང་བཅིསཔ་བཀྫོད་དགྫོ།  
ང་ གྫོས་ཆེྫོད་ ཟན་བྲིས་ས་བཀྲིམ་པ་ཅིན་ ཆེ་གནས་འགྲུབ་ནའི་དྫོན་ལུ་ གྫོས་ཆེྫོད་ཕུལ་གཏང་ན་ག་གདྫོང་ཤེྫོག་

ཡི་གུ་ནང་ལུ་ ཚོས་གངས་བཀག་པའ་དུས་ཚོད་ནང་འཁྫོད་ལུ་ བཏུབ་མ་བཏུབ་ཀྱི་བསམ་འཆེར་ བཀྫོད་
དགྫོ་པའ་ཐ་ཚོག་ཚུད་དགྫོ། 

 ཅི གྫོས་ཆེྫོད་ཕུལ་གཏང་ནའི་གདྫོང་ཤེྫོག་ཡི་གུ་ལུ་ འཐུས་མ་དྲུང་ཆེན་གྱིས་ མང་རྟགས་བཀྫོད་དགྫོ།  
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 ས་གནས་གཞུང་ག་ཞལ་འཛིམས་གྫོས་ཆེྫོད། 
 
 ༡. སྫོ་ནམ་ཞང་ལམ་བཏྫོན་དགྫོ་པའ་ཞུ་བ། (རྒེད་འྫོག་ཚོགས་སྡེ་ལས་ རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུའ་ནང་ཕུལ་ན་ག་

གྫོས་ཆེྫོད) 
དར་དཀར་ན་རྫོང་ཁག་ ལྷ་མྫོ་རང་ཁའ་དྲུང་ཁག་ དའུ་ར་ལ་རྒེད་འྫོག་ག་མ་སར་ཚུ་གས་ རྒེད་འྫོག་ཚོགས་
སྡེ་ཐངས་ ༡༨ པའ་ནང་ གྫོས་འཆེར་ཕུལ་མ་ནང་གསལ་ སྤྱིར་རྒེད་འྫོག་འད་དང་ སྫོས་སུ་ སྤྱི་འྫོག་
འད་ནང་ག་མ་སར་ཚུ་ག་ནང་འཁྫོད་ཐྫོན་སད་ཚུ་ ཚོང་སྒྱུར་འཐབ་ངྫོ་བད་ན་ག་དྫོན་ལུ་ ལྷ་མྫོའ་རང་ཁ་ལས་ 
ཕུན་ཚོགས་གང་ཚུན་ སྫོ་ནམ་ཞང་ལམ་ཅིག་ སལ་ཐབས་མཛིད་གནང་དགྫོ་པའ་ཞུ་བ་ཕུལ་མ་ད་གུ་ ཚོགས་
དམངས་ཀྱིས་ ངྫོས་ལན་དང་བཅིས་ རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུའ་ནང་ཕུལ་ན་ས་ ཞལ་འཆེམ་གྱི་ཐྫོག་ལས་ཐག་
བཅིད་གྲུབ། 
  

༢. གཞུང་ལམ་གྱི་སྐྫོར།   (རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུ་ལས་ རྒྱལ་ཡིྫོངས་ཚོགས་འདུའ་ནང་ཕུལ་ན་ག་གྫོས་ཆེྫོད) 
  

ཀ ཇིྫོ་མྫོ་གཙོང་མཁར་དང་མར་ཚོ་ལ་རྒེད་འྫོག་ག་མ་སར་ཚུ་གས་ རྒེད་འྫོག་ཁག་གཉས་ནང་ གཞུང་
ལམ་གསར་བཏྫོན་གྱི་འཆེར་གཞ་དང་འཁྲིལ་ ཕྱག་ལཱ་ག་ད་མགྱིྫོགས་མགྱིྫོགས་ འགྫོ་བཙུག་
གནང་དགྫོ་པའ་ཞུ་བ་ཕུལ་མ་འད་དང་། 

 
ཁ གཞུང་ལམ་དཔག་ཚོད་ བསྒྱུར་བཅིྫོས་འབད་དགྫོ་པའ་ཞུ་བ་ཁག་གཉས་ས་ ཕུལ་མའི་ཐད་ རྫོང་

ཁག་ཚོགས་སྡེའི་ནང་གསུང་གྫོས་གནངམ་ད་ འཐུས་མ་ཡིྫོངས་ཀྱིས་ གནད་དྫོན་གཉས་ཆེ་ར་ 
མ་སྡེ་ལུ་ འྫོས་འབབ་ཡིྫོདཔ་ས་རྒྱབ་སྫོར་ཞུཝ་བཞན་དུ་ གནད་དྫོན་ཁག་གཉསཔྫོ་འད་ རྒྱལ་
ཡིྫོངས་ཚོགས་འདུ་ཆེན་མྫོའ་ནང་ གྫོས་གཞ་ཕུལ་ན་ས་ གྫོས་ཆེྫོད་གྲུབ། 
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༣. གྫོང་གསབ་ཤེང་ཆེས་སྐྫོར། (རྒྱལ་ཡིྫོངས་ཚོགས་འདུ་གས་ གྫོས་ཆེྫོད་གནང་པ་ཅིན) 
 

ཀ སྤུ་ན་ཁ་རྫོང་ཁག་ ཆུ་སྦུག་རྒེད་འྫོག་ག་མ་སར་ལས་ གྫོང་གསབ་མ་སར་ཚུ་ག་གཏན་ཁྱམ་
ཉམས་བཅིྫོས་ཀྱི་དྫོན་ལུ་ ཤེང་ཆེས་ཀྱི་དྫོན་ལུ་ ཤེང་ག་ར་བྫོའ་ཐྫོབ་ལམ་འད་ ཚོད་བཟུང་མད་པར་ 
ཁྱམ་ཅིག་ག་དྫོན་ལུ་ ལང་པའ་ཤེང་ཆེས་མཁྫོ་འདྫོད་དང་བསྟུན་ ཞུ་ཆེྫོག་པའ་ཞུ་བ་འད་དང་།  

 
ཁ ཤེང་ཆེས་ཚུ་ཡིང་ ཤེང་དྲ་ཁང་ནང་ལས་ མ་སར་གྱི་གྫོང་ཚོད་ཁར་ ཉྫོ་ཆེྫོག་པའ་སད་སྡུག་གནང་

དགྫོཔ་དང།  
 
ག ཤེང་ག་ཆེྫོག་ཐམ་ད་ཡིང་ རྫོང་ཁག་ལྟ་བ་ལས་མན་པར་ རྒེད་འྫོག་བདག་སྫོང་ཡིག་ཚོང་ལས་

འཐྫོབ་ཐབས་མཛིད་དགྫོ་པའ་ གྫོས་འབུལ་ཞུ་མ་ད་ལུ་ རྒྱལ་ཡིྫོངས་ཚོགས་འདུ་གས་གསུང་གྫོས་
གནངམ་ད་ གནད་དྫོན་འད་ཚུ་ མ་སྡེ་ལུ་ཕེན་ཐབས་སྫོམ་ཅིག་ཨེནམ་ལས་ སྫོ་ནམ་ལྷན་ཁག་
གས་ ད་ལུ་ དབ་ཞབ་འབད་ད་ གཞུང་ག་ཁ་ཐུག་ལས་ རྒྱབ་སྫོར་ག་ད་ས་གནང་ཚུགས་མ་
ཚུགས་ སྤྱི་ཚོགས་དང་པའ་ཚོགས་ཐངས་ ༥ པའ་ནང་ ད་ལུགས་ཀྱི་ སྙེན་ཞུ་ཕུལ་དགྫོ་པའ་
གྫོས་ཆེྫོད་མཛིད་གྲུབ།  

  
 
 
 
 
 
 
 

 



 398 

དཔ་བཀྫོད་ ༦ པ། ཡིག་ཚོང་ག་དུས་རམ་ཞལ་འཛིམས་ཀྱི་ གྫོས་ཆེྫོད་འབྲི་ཐངས། 
 
(ལྷན་ཁག་ ལྷན་ཚོགས་ ལས་ཁུངས་ནང་འཁྫོད་ དུས་རམ་གྱི་ཞལ་འཛིམས་གནང་པ་ཅིན།) 
 

སྤྱི་ལྫོ་ ༢༠༡༠ ཟླ་ ༡ པའ་ཚོས་ ༡༡ ལས་ ༡༢ ཚུན་ ལས་ཁུངས་ཀྱི་དུས་རམ་ ལས་གཡིྫོག་པའ་ཞལ་
འཚོགས་གྫོས་བཅུད། 
 
༉ དང་པ་ར་ དྲག་ཤེྫོས་དྲུང་ཆེན་གྱིས་ ལས་གཡིྫོག་པའ་ཞལ་འཛིམས་ འཚོགས་དགྫོ་པའ་གནད་དྫོན་དང་ ད་
ཡིང་ ཟླཝ་ ༣ རའི་བར་ན་ ཚོར་ར་འཚོགས་ཚུགས་པ་ཅིན་ ཁ་ཕེན་ཡིྫོད་ལུགས་ཀྱི་སྐྫོར་ལས་གསུངས་ཏ་ ཞལ་
འཛིམས་དངྫོས་གཞ་འགྫོ་བཙུགས་ཅི། 
 
༡. ད་ལྟྫོ་ཡིྫོད་མའི་ཞལ་འཛིམས་ཁང་འད་ ལས་གཡིྫོག་པ་མང་ཉུང་དང་འཁྲིལཝ་ད་ ཤེྫོང་མ་ཚུགས་པའ་དཀའ་

ངལ་སྫོམ་ར་ཡིྫོདཔ་ལས་ ཉམས་བཅིྫོས་ཀྱི་མ་དངུལ་ཐྫོག་ལས་ རྒྱ་སད་འབད་དགྫོཔ་ས་གྫོས་ཆེྫོད་གྲུབ། 
 
༢. ད་ལྟྫོ་ལས་རམ་སྡེ་ཚོན་ནང་ཡིྫོད་པའ་ལས་གཡིྫོག་པ་ དབང་མྫོ་འད་ རྫོམ་སྒྲིག་སྡེ་ཚོན་ནང་གྫོག་རག་ལག་

ལན་པ་ས་འབད་ ནང་འཁྫོད་གནས་སྫོར་གཏང་དགྫོཔ་ས་ གྫོས་ཆེྫོད་གྲུབ། 
 
༣. སྣུམ་འཁྫོར་ཧེའ་ལགས་རྟགས་ཨེང་་་་་་་་་་་་་་་་ཅིན་མ་རྙེངམ་འད་ དངུལ་རས་ལྷན་ཁག་ལུ་ རས་སྫོད་འབད་

ཞནམ་ལས་ འད་ག་ཚོབ་ལུ་ ཕྱ་རྒྱལ་གྱི་ཧེའ་ལགས་གསརཔ་ཅིག་ བདག་སྫོང་གས་ འགྫོ་འདྲན་ཐྫོག་ལས་ 
འཕྲིལ་རང་ ཞུ་ཐབས་འབད་དགྫོཔ་ས་གྫོས་ཆེྫོད་གྲུབ། 

 
                                                      ཟན་བྲིས་བཏབ་མ། 
ངྫོ་སྫོར་གནང་མ།                                            ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
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 ཁ ཆེད་བརྗེྫོད་དང་ངྫོ་སྫོར་ རྒྱབ་སྫོན་ཡིག་རགས། 
 
དཔ་བཀྫོད་ ༡ པ། དཔ་དབ་ག་ཆེད་བརྗེྫོད་བྲི་ཐངས། 
 

གྫོ་དྫོན། 
ཆེད་བརྗེྫོད་ཟར་མ་འད་ རྫོམ་པ་པྫོ་དང་ དཔ་དབ་འད་ག་ཕེན་ཐྫོགས་དང་ དཔ་དབ་ད་ལག་ལན་འཐབ་དགྫོ་པའ་སྐྫོར་
ལས་ གསལ་བཀྫོད་འབད་མ་ག་ཡིག་རགས་ལུ་སབཔ་ཨེན། 
 
མཚོན་ཉད། 

༡ དཔ་དབ་རྫོམ་པ་པྫོའ་ངྫོ་སྫོད་ཁ་གསལ།  
༢ དཔ་དབ་ཀྱི་ཁུངས་དྫོན། 
༣ དཔ་དབ་ཀྱི་ཕེན་ཐབས།   
༤ གནམ་ལྫོ་ཟླ་ཚོས། 
༥ འབྲི་ཤེྫོག་གཡིྫོན་ཟུར་གྱི་མཇུག་ལུ་ ཆེད་བརྗེྫོད་གནང་མའི་ཕྱག་རྟགས་དང་ ཕྱག་ཐམ་བཅིས་

བཀྫོད་དགྫོ། 
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ཆེད་བརྗེྫོད། 
 

༢ ད་ཡིང་ མཁས་དབང་ནྫོར་བུ་རྒྱ་མཚོ་གས་ རྫོང་ཁའ་བར་སྫོར་ཐྫོབ་ལམ་གྱི་རྣམ་གཞག་ ཉ་མའ་སྙེང་པྫོ་ཟར་མའི་དཔ་
དབ་ཅིག་ རྫོམ་སྒྲིག་འབད་མ་འད་ལུ་ ངལ་རངས་དང་ཡིད་ཆེས་སྫོམ་ར་ཡིྫོད།  
  

དཔ་དབ་འད་ནང་ འབྲུག་ག་རྒྱལ་ཡིྫོངས་སྐད་ཡིག་ རྫོང་ཁའ་བྱུང་རབས་ལས་འགྫོ་བཟུང་ས་ སྐད་ཡིག་ག་རྣམ་
གཞག་ག་ར་ གསལ་སྫོན་འབད་ད་ཡིྫོདཔ་ལས་ འད་གས་ ང་བཅིས་འབྲུག་པའ་ན་གཞྫོན་ཕེྫོ་མྫོ་ཡིྫོངས་ལུ་ རྫོང་ཁའ་སྐད་ཡིག་
ཁུངས་ལྡན་ས་ཤེས་ན་ལུ་ ཕེན་ཐྫོགསཔ་མ་ཚོད་ ད་ལས་ཕེར་སྐད་ཡིག་རག་པ་ ཞབ་འཚོལ་མཐལ་ཕྱན་འབད་ན་ག་ གཞ་རྟན་
དཔ་དབ་ཅིག་ཡིང་བཏུབ་ན་ཨེན་མས།  

 
དཔ་དབ་འད་གས་ ང་བཅིས་རའ་རྒྱལ་ཡིྫོངས་སྐད་ཡིག་ རྫོང་ཁའ་རྫོམ་རག་གྫོང་འཕེལ་ལུ་ ལྷན་ཐབས་འབདཝ་མ་

ཚོད་  སྫོབ་ཕྲུག་ཚུ་ག་རྒྱབ་རྟན་དཔ་དབ་ལུ་ཡིང་ ཕེན་ཐྫོགས་ཡིྫོདཔ་ལས་བརྟན་ རྫོང་ཁ་གྫོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས་ཁ་ཐུག་ལས་ 
དགའ་ཚོར་དང་བཅིས་པའ་ལགས་སྫོ་དང་གཅིག་ཁར་ དཔ་དབ་ལྷག་མ་ཚུ་ལུ་ཡིང་ ལགས་སྫོན་གྱི་བཀྲིས་བད་ལགས་ཡིྫོད། 
ཞས་རང་ལུགས་གནམ་ལྫོ་་་་་་་་་་ཟླ་་་་་ཚོས་་་་་་ལུ། 

 
 
 
                    ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
                                                       དྲུང་ཆེན 
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དཔ་བཀྫོད་ 2 པ། ལས་གཡིྫོག་པའ་ བདན་ཁུངས་ངྫོ་སྫོར་ཡི་གུ། 
 
གྫོ་དྫོན། 
ངྫོ་སྫོར་ཡི་གུ་ཟར་མ་འད་ མ་ངྫོ་དང་ སྡེ་ཚོན་ག་ལུ་འབད་རུང་ མ་ངྫོམ་དང་སྡེ་ཚོན་འད་ག་སྐྫོར་ལས་ བདན་ཁུངས་ཁ་གསལ་
བཀྫོད་ཡིྫོད་པའ་ ཡིག་རགས་ལུ་སབཔ་ཨེན།  
 
༉ ད་ལན༑ ་་་་་་་་་་རྫོང་ཁག་་་་་་་་་་རྒེད་འྫོག་་་་་་་་་་་་གཡུས་་་་་་་་་་་ལས་ ངྫོ་སྫོད་ལག་ཁྱར་ཨེང་་་་་་་་་་་་་འཆེང་མ་ ངྫོ་མང་་་་་་
འད་ འབྲུག་གཞུང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལྷན་ཁག་ཡིངན་ ལས་ཁུངས་ཡིངན་ ལས་འཛིན་་་་་་་་་་་་་་་འད་ནང་ གྫོ་གནས་་་་་་་་་་་་་་་ཐྫོག་ 
གཏན་གཡིྫོག་ག་ལས་གཡིྫོགཔ་ས་ ཕྱག་ཕྱད་ཞུ་ས་ ཡིྫོདཔ་ངས་བདན་ཨེན་པའ་ངྫོ་སྫོར། གནམ་ལྫོ་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་་ཚོས་་་་་་་་་ལུ། 
 
 
 

                   ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
            ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
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དཔ་བཀྫོད་ 3 པ། མ་ཁུངས་བདན་ཁུངས་ཀྱི་ངྫོ་སྫོར་ཡི་གུ། 
 
ཡིག་ཨེང་ རྫོང་གྫོང་/བདག་སྫོང་/  / ༢༠༡༡/               སྤྱི་ཚོས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལུ། 
 

ངྫོ་སྫོར་ཡི་གུ། 
 
༉ ལྷུན་ར་རྫོང་ཁག་ ཀུར་སྫོད་རྒེད་འྫོག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལས་ངྫོ་མང་་་་་་་་་་་་་་་ འད་ ཐམ་ཕུག་རྫོང་ཁ་གྫོང་འཕེལ་ལྷན་
ཚོགས་ནང་ རྫོམ་སྒྲིག་ལས་རྫོགས་འགྫོ་དཔྫོན་ས་ ཕྱག་ཕྱད་ཞུ་མ་ངྫོ་མང་བསན་འཛིན་ ངྫོ་སྫོད་ལག་ཁྱར་ཨེང་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་
་་་་་་་་ཅིན་མ་འཆེང་མ་ག་བུ་ ངས་བདན་ཨེནམ་མ་ཚོད་ ད་རས་ སྡེྫོད་ས་ཡིང་ ཁྫོ་ར་དང་མཉམ་གཅིག་ཨེན་པའ་ངྫོ་སྫོར་ལུ།  
 
 
 
 
         (མང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་) 
         གྫོ་གནས་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
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དཔ་བཀྫོད་ 4 པ།  མ་ངྫོ་ཅིག་ལུ་གནང་ནའི་ རྒྱབ་སྫོན་ངྫོ་སྫོར་ཡི་གུའ་དཔ་བཀྫོད། 
 

གྫོ་དྫོན། 
རྒྱབ་སྫོན་གྱི་ངྫོ་སྫོར་ཟར་མ་འད་ གཞུང་སར་ག་ཅི་ནང་འབད་རུང་ མ་ངྫོམ་ཅིག་ལུ་དང་ ཡིངན་ ལས་སྡེ་ཅིག་ལུ་ 
ལྫོགས་གྲུབ་ཡིྫོད་པའིསྐྫོར་ལས་ དབང་ཚོད་ཅིན་གྱི་འགྫོ་དཔྫོན་ཅིག་གས་ རྒྱབ་སྫོན་གྱི་ངྫོ་སྫོར་གནང་མ་ ཡིག་རགས་
ལུ་སབཔ་ཨེན།  

 
ཡིག་ཨེང་ རྫོང་གྫོང་/བདག་སྫོང་/  / ༢༠༡༡/               སྤྱི་ཚོས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལུ། 

 
རྒྱབ་སྫོན་ངྫོ་སྫོར། 

 
༉ ད་ལན༑ ལྷན་ཁག་ཡིངན་ ལས་ཁུངས་ ཡིངན་ལས་འཛིན་ ཡིངན་ལས་སྡེ་ ཡིངན་ སར་སྡེ་ནང་ ལཱ་འབད་མ་ངྫོ་
མང་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་འད་ ཤེས་ཚོད་ཀྱི་ལྫོགས་གྲུབ་དང་ཉམས་མྫོང་ག་ཐྫོག་ལས་ གཞུང་ལུ་ཐ་དམ་ཚོག་བསན་ཏ་ གཞན་དང་མ་
འདྲ་བའ་ ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་ག་སྫོ་ལས་ བརྫོན་ཤུགས་བསད་ད་ འཐུས་ཤེྫོར་མད་པར་ ཕྱག་ཕྱད་ཞུ་མ་ཅིག་ངས་བདན་
ཨེནམ་ལས་ ད་རས་ ཁྫོ་ ཡིངན་མྫོ་ལུ་ དམགས་བསལ་གྱི་གྫོ་གནས་ ཡིངན་ཟླ་རམ་དངུལ་ཕེྫོགས་ཡིར་སང་འད་ ཐྫོབ་དགྫོཔ་
ངས་བདན་ཨེན་པའ་རྒྱབ་སྫོན་ངྫོ་སྫོར་ལུ།   
 
 

 
       མང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 

གྫོ་གནས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
ལྷན་ཁག་ཡིངན་ ལས་ཁུངས། 
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ག ཉྫོག་མད་ཡི་གུ་དང་ལག་ཁྱར་ དབང་ཚོད་ཡིག་རགས་། 
 
དཔ་བཀྫོད་ ༡ པ། རས་ཆེད་ཀྱི་ཉྫོག་མད་ཡི་གུ། 
 

གྫོ་དྫོན། 
ཉྫོག་མད་ཡི་གུ་ཟར་མ་འད་ གནད་དྫོན་ཅིག་ག་སྐྫོར་ལས་ གནད་དྫོན་ད་དང་འབྲིལ་ཡིྫོད་ཀྱི་ཇིྫོ་བདག་ ཡིངན་ དབང་
ཚོད་ཅིན་ཅིག་ག་ཁ་ཐུག་ལས་  གནད་དྫོན་འད་ག་སྐྫོར་ལས་ ཉྫོག་བཤེད་མད་ལུགས་བཀྫོད་པའ་ ཡིག་རགས་ཅིག་ལུ་
སབཔ་ཨེན། 

 
ཡིག་ཨེང་ རྫོང་གྫོང་/བདག་སྫོང་/  / ༢༠༡༡/               སྤྱི་ཚོས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལུ། 
 
༉ ད་ལན༑ ད་ནི ་་་་་་་་་་་་་རྫོང་ཁག་་་་་་་་་་སྫོབ་གྲྭའ་སྫོབ་རམ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ནང་ལྷབ་མ་ མ་ཁུངས་ངྫོ་སྫོད་ལག་ཁྱར་ཨེང་་་་་་
་་་་་་་འཆེང་མ་ ངྫོ་མང་་་་་་་་་་་་་་་་་ག་མང་ཐྫོག་ལུ་ སྫོབ་གྲྭ་ནང་བཙུགས་དགྫོ་པའ་རས་ཆེད་དང་ དཔ་མཛིད་ཀྱི་དཔ་དབ་ཆེད་ལུས་ལ་
སྫོགས་པ་ ག་ན་ཡིང་མདཔ་ལས་ ཁྫོ་ཡིངན་ མྫོ་ལུ་ སྫོབ་གྲྭའ་འཛིན་སྫོང་ཁ་ཐུག་ལས་ ཉྫོག་བཤེད་གཏན་ནས་མད་པའ་ངྫོ་སྫོར་
ལུ།  
 
 
            
         ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
         དབུ་འཛིན། 
         ་་་་་་་་་་་་་་་་་་སྫོབ་གྲྭ། 
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དཔ་བཀྫོད་ ༢ པ། གདམ་འཐུའ་ཆེྫོས་རྒྱུགས་ནང་ བཅིའ་མར་གཏྫོགས་ཆེྫོག་པའ་ཉྫོག་མད་ཡི་གུ།  
 
ཡིག་ཨེང་ རྫོང་གྫོང་/བདག་སྫོང་/  / ༢༠༡༡/               སྤྱི་ཚོས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལུ། 
            
༉ ད་ལན༑ རྒྱལ་གཞུང་ཞ་གཡིྫོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ སྤྱི་ལྫོ་་་་་་་་་་་་ལྫོའ་ གཙུག་ལག་མཐྫོ་རམ་སྫོབ་གྲྭའ་ལྫོ་བསར་ཞ་
གཡིྫོག་འགྫོ་དཔྫོན་ བཙོག་འཐུའ་ཆེྫོས་རྒྱུགས་ཀྱི་གསལ་བསྒྲིགས་ཨེང་ RCSC /PD/3/2003/1354 ཅིན་
མ་དང་འཁྲིལ་ཏ་ རྫོང་ཁ་གྫོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས་ཡིག་ཚོང་ནང་ ན་ཧེང་འཛུལ་ཞུགས་འབད་ཡིྫོད་མ་ སྐད་སྒྱུར་ལས་རྫོགས་འགྫོ་
དཔྫོན་ ངྫོ་མང་་་་་་་་་་་་་་་་་འད་ ཆེྫོས་རྒྱུགས་ནང་ བཅིའ་མར་གཏྫོགས་པ་ལུ་ ཉྫོག་བཤེད་མད་པའ་ངྫོས་ལན་ལུ། 
 
 
 
 

                                       (མང་་་་་་་་་་་་་་་་་་) 
                        གྫོ་གནས་་་་་་་་་་་ 
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དཔ་བཀྫོད་ ༣ པ། ནང་མ་ལས་ ཉྫོག་མད་ཡི་གུ། 
 
༉ ད་ལན༑ ཐམ་ཕུ་ཆེ་འདུས་ ཀ་ཝང་རྒེད་འྫོག་ གཡུས་འབྱུང་བཞ་ནང་ལས་ ཨེཔ་རྒྱ་མཚོ་གས་ ཁྫོ་རའ་ས་ཆེ་ཁྲིམ་
ཨེང་ ༧༧༠ པར་ཡིྫོད་པའ་ སྐམ་ཞང་ དྲས་ ༥༠ པྫོ་ བཀྲི་ཤེས་སང་བར་མཚོམས་རྒེད་འྫོག་ གཡུས་བད་སད་གང་ལས་ 
ངྫོ་མང་རྫོ་རྗེ་ལུ་ བཙོང་ཐངས་གཉས་ནང་ ཆེ་ཚོང་བཙོངས་ཡིྫོད་མ་འད་ལུ་ ང་བཅིས་མ་རས་གཅིག་ཁར་ཨེན་མ་ནང་མ་ བུམྫོ་
སྤུན་ཆེ་གསུམ་གྱི་ཁྫོངས་ལས་ དྲན་པ་གསར་འཐབ་ཀྱི་ཉྫོག་བཤེད་སྤུ་ཙོམ་ཡིང་ སབ་ན་མད་པའ་ངྫོ་སྫོར་ལུ། གནམ་ལྫོ་་་་་་་་་་་
ཟླ་ ་་་་་་་་་་་ཚོས་་་་་་་་་་་ལུ།  
 

༡  པདྨའ་རྟགས། 
 

༢  རྒྱལ་མྫོའ་རྟགས། 
 

༣  དབང་མྫོའ་རྟགས། 
 

༤ རྒྱབ་མ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ག་རྟགས། 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 407 

དཔ་བཀྫོད་ ༤ པ། སྫོང་བརར་ནང་བཅིའ་མར་གཏྫོགས་མ་ག་ ལག་ཁྱར། 
 

གྫོ་དྫོན།   
ལག་ཁྱར་གྱི་ཡིག་རགས་ཟར་མ་འད་ སྫོང་བརར་དང་ སྫོབ་སྫོང་ལ་སྫོགས་པའ་ཤེས་ཡིྫོན་དང་ རག་རལ་ཚུ་མཐར་
འཁྱྫོལ་བའ་ངྫོ་སྫོར་ལུ་ གནང་ནའི་ཡིག་རགས་ཚུ་ལུ་སབཔ་ཨེན། 
 
ལམ་སྫོན། 

 ལག་ཁྱར་དང་ཆེྫོག་ཐམ་གྱི་ཡིག་རགས་འབྲི་ཤེྫོག་འད་ གཞུང་རྟགས་ཡིྫོད་མ་འབྲི་ཤེྫོག་གུ་བྲི་ན་དང་ གཞན་ཡིང་ སྫོ་
སྫོའ་རག་རལ་གྱིས་མཛིས་ཆེ་ས་ཚོགས་སྫོན་ཏ་བཟྫོ་སྫོལ་ཡིྫོད། གཞན་ལག་ཁྱར་ནང་ག་སྒྲིག་བཀྫོད་ཚུ་ བཀའ་ཤེྫོག་
སྐབས་ཀྱི་སྒྲིག་བཀྫོད་ ཁ་ ལས་ ཆེ་ ཚུན་གྱི་ནང་གསལ་དང་ རགས་བསྒྲི་དགྫོ།  

 ལག་ཁྱར་གྱི་རགས་སྐབས་ཐྫོབ་དང་བསྟུན་ རྫོང་ཁ་དང་ཨེང་ལིཤེ་གཉས་ཆེ་ར་ ཟུང་འབྲིལ་ཡིྫོདཔ་ས་བཟྫོ་སྫོལ་ཡིང་
ཡིྫོད།  

 
 ལག་ཁྱར་གྱི་རགས་ལུ་ རང་ལུགས་ཀྱི་གནམ་ལྫོ་ཟླ་ཚོས་དང་ སྤྱི་ལྫོ་ཟླ་ཚོས་ཡིག་ཚོང་ ལས་ཐམ་ཚུ་ག་ར་ཚོང་དགྫོ། 
 འགྫོ་འདྲན་འཐབ་མ་ ལས་ཁུངས་འགྫོ་དཔྫོན་དང་ སྫོབ་སྫོང་མདྫོ་ཆེན་ ༢ ཆེ་ར་གས་ཕྱག་རྟགས་བཀྫོད་དགྫོཔ་དང་ 

ད་ཡིང་ འབྲི་ཤེྫོག་གཡིས་ཁ་ཐུག་ ལས་ཁུངས་འགྫོ་དཔྫོན་དང་ གཡིྫོན་ཁ་ཐུག་སྫོབ་སྫོང་མདྫོ་ཆེན་གྱིས་ ཕྱག་རྟགས་
བཀྫོད་དགྫོ། 

 
 
 
 
 
 
 



 408 

ངྫོ་སྫོར་ལག་ཁྱར། 
 
༉ ངྫོ་མང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་མ་ཁུངས་ངྫོ་སྫོད་ལག་ཁྱར་ཨེང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཅིན་མ་འད་གས་ འབྲུག་གཞུང་ རྫོང་ཁ་གྫོང་
འཕེལ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ སྤྱི་ཚོས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཚུན་ འགྫོ་འདྲན་འཐབ་མ་ དྲུང་ཡིག་ཁ་གསྫོའ་སྫོང་བརར་
ཐངས་་་་་་་་་་་་པའ་ནང་བཅིའ་མར་གཏྫོགས་ཏ་ མཐར་འཁྱྫོལ་ཡིྫོད་པའ་ངྫོ་སྫོར་ལག་ཁྱར་ལུ།  གནམ་ལྫོ་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་ཚོས་་་་་་་་་་
ལུའམ་སྤྱི་ཚོས་་་་་་་་་་་ལུ། 
 
 
 
     དྲུང་ཆེན།               སྫོབ་སྫོང་མདྫོ་ཆེན། 
རྫོང་ཁ་གྫོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས།                  ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་སྤལ་ཁང་།   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
དཔ་བཀྫོད་ ༥ པ། འགན་བསྡུར་ནང་རྒྱལ་ཁ་ཐྫོབ་པའ་ ལག་ཁྱར། 
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ངྫོ་སྫོར་ལག་ཁྱར། 
 
༉ རྫོང་ཁ་གྫོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་འགྫོ་འདྲན་འཐབ་མ་ སྤྱི་ལྫོ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལྫོའ་ རྒྱལ་ཡིྫོངས་རྫོང་ཁའ་རྫོམ་རག་
འགན་སྡུར་ནང་ ངྫོ་མང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་མ་ཁུངས་ངྫོ་སྫོད་ལག་ཁྱར་ཨེང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཅིན་མ་འད་གས་ རྫོམ་སྒྲིག་འབད་མ་ དཔ་
དབ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་འད་གས་ ཨེང་དང་པའ་རྒྱལ་ཁ་ཐྫོབ་ཡིྫོད་པའ་ ངྫོ་སྫོར་ལག་ཁྱར། གནམ་ལྫོ་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་ཚོས་་་་་་་་་ལུའམ་ སྤྱི་
ཚོས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལུ། 
 
 
 
         དྲུང་ཆེན། 
        རྫོང་ཁ་གྫོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས། 
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དཔ་བཀྫོད་ ༦ པ།  དབང་ཚོད་ངྫོ་སྫོར་ཡི་གུ་འབྲི་ཐངས།  
གྫོ་དྫོན། 
དབང་ཚོད་ཡི་གུ་ཟར་མ་འད་ རང་ལུ་རང་དབང་ཡིྫོད་པའ་གནད་དྫོན་ཅིག་ རང་ག་ཚོབ་ལུ་ གཞན་གྱིས་འབད་ཆེྫོག་པའ་
དབང་ཚོད་སྫོད་པའ་ཡིག་རགས་ཅིག་ལུ་སབཔ་ཨེན། 

 
དབང་ཚོད་ངྫོ་སྫོར། 

 
༉ ད་ལན༑ ངྫོ་མང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ མ་ཁུངས་ངྫོ་སྫོད་ཨེང་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཅིན་མ་འད་ཉད་ ངའི་ཚོ་བྫོ་ངྫོ་མ་ཨེནམ་མ་
ཚོད་ ཆུང་ཀུའ་བསང་ལས་རང་ ང་དང་གཅིག་ཁར་སྡེྫོད་མ་ནང་མ་ངྫོ་མ་ཅིག་ཨེནམ་ལས་ ད་རས་ སྣུམ་འཁྫོར་གཏང་ན་ག་སང་
བ་འབད་ན་འད་ ང་ག་སར་འཁྫོར་ཨེང་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཅིན་མ་འད་གུ་ ལྷབ་སང་འབད་ནའི་དབང་ཚོད་སྫོད་ཡིྫོད་པའ་ངྫོ་སྫོར། 
སྤྱི་ཚོས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལུ། 
 
  
 
                         མང་་་་་་་་་་་་་་། 
                   ཁ་བང་་་་་་་་་་་་། 
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ང འབྲིལ་ཞུ་དང་འབྫོར་འཛིན་ཡིག་རགས། 
 
དཔ་བཀྫོད་ ༡ པ།   ལྷ་ཁང་ཉམས་གསྫོའ་འབྲིལ་ཞུའ་ཡི་གུ་འབྲི་ཐངས།  
 

གྫོ་དྫོན། 
འབྲིལ་ཞུའ་ཡི་གུ་ཟར་མ་འད་ དག་བའ་ལཱ་ག་གནད་དྫོན་ཅིག་ག་དྫོན་ལུ་ དད་ཅིན་གྱི་སན་བདག་དང་གཏྫོང་ཕེྫོད་ཅིན་ཚུ་
ལས་ མ་དངུལ་གྱི་གྫོགས་རམ་ཞུ་ནའི་ ཡིག་རགས་ལུ་སབཔ་ཨེན། 
 

༉ སྫོལ་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གནང་བ་ཨེང་་་་་་་སྤྱི་ཚོས་་་་་་་་་་་་་་ཅིན་མ་ལྟར་་་་་་་་་རྫོང་ཁག་་་་་་་་་རྒེད་འྫོག་་་་་་་་གཡུས་་་་་་ག་
ལྷ་ཁང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་འད་ སྔྫོན་ཨེྫོ་རྒྱན་གུ་རུ་རན་པྫོ་ཆེའི་ཞབས་ཀྱིས་བཅིགས་པའ་ གཙུག་ལག་ཁང་བན་ཅིན་ཅིག་ཨེན་རུང་ 
ལྫོ་ཡུན་རང་བའ་དབང་གས་ ཉམས་ཆེག་ཤེྫོར་ཏ་ཡིྫོད་མ་འད་ ད་རས་དགྫོན་སྡེའི་བམ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་འགྫོ་འདྲན་ཐྫོག་ ར་བ་ལས་
ཉམས་གསྫོ་ཞུ་ནའི་ལས་རམ་བརམས་ཏ་ཡིྫོད། གཙུག་ལག་ཁང་རྟན་དང་བརྟན་པར་བཅིས་པ་ ཉམས་གསྫོ་ཞུ་ན་ལུ་ མ་དངུལ་
འབྫོར་ཆེར་གནསཔ་ལས་བརྟན་ བསན་པའ་སན་བདག་འབྫོར་ལྡན་ཚུ་ལུ་ འབྲིལ་ཞུ་ཞལ་འདབས་ར་མ་ཞུས་ཐབས་མད་བྱུང་
ཡིྫོད།  
 

གཙུག་ལག་ཁང་འགངས་ཅིན་འད་ག་དྫོན་ལུ་ འབྲིལ་བ་ཐྫོབ་ཚོད་ ཕེན་ཡིྫོན་བསམ་གྱིས་མ་ཁྱབ་པར་ཡིྫོད་མ་ལུ་
དགྫོངས་ཏ་ སྫོ་སྫོའ་དད་མྫོས་དང་བསྟུན་པའ་ འབྲིལ་ཞུ་ཞལ་འདབས་ར་གནང་པ་ཅིན་ རྒྱ་མཚོ་ཆུ་ཐགས་ག་དཔ་བཞན་ རྒྱུ་གང་
སྫོང་ག་འབྲིས་བུ་ཆུད་ཟྫོས་མད་པར་ སྫོ་སྫོའ་ཚོ་འདའི་འགལ་རྐྱེན་བར་ཆེད་སལ་ཐབས་དང་ ཕྱ་མ་བང་ཆུབ་ཀྱི་གྫོ་འཕེང་འཐྫོབ་ན་
ལུ་ ཐ་ཚོམ་མད་པའ་བསྔྫོ་སྫོན་གྱི་མཚོམས་སྫོར་ཞུ་བ་དང་འབྲིལ་ ཞལ་འདབས་ཀྱི་རྒྱུ་དངྫོས་ཚུ་ཡིང་ ཆུད་ཟྫོས་དང་འཕྲིྫོ་བརླག་
མད་པར་ དམགས་ཡུལ་ཐྫོག་ཏུ་ ངས་སན་ཞུ་ནའི་ཁས་བངས་ཡིྫོད་པ་བཅིས་ཞུ་བ་མཁྱན།  
 
 

       མང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
       ལཱ་འགན་་་་་་་་་་་་་་་་ 
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དཔ་བཀྫོད་ ༢ པ།  སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟན་ གསར་སྒྲུབ་ཀྱི་འབྲིལ་ཞུའ་ཡི་གུ།  
 
༉ སྫོལ་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གནང་བ་ཨེང་་་་་་་སྤྱི་ཚོས་་་་་་་ཅིན་མ་ལྟར་་་་་་་་་རྫོང་ཁག་་་་་་་་་རྒེད་འྫོག་་་་་་་་གཡུས་་་་་་་་་་་་འད་
ནང་ གཤེན་གསྫོན་གཉས་ཀྱི་སབས་འཇུག་ཞུ་ས་དང་ ཚོགས་བསགས་སྒྲིབ་སང་ག་དག་བའ་ལཱ་འབད་སའ་ལྷ་ཁང་ཅིག་ ར་བ་
ལས་མད་པར་བརྟན་ ད་རས་་་་་་་་་་་་་་་་་ཀྱིས་འགྫོ་འདྲན་ཐྫོག་ ལྷ་ཁང་གསར་བཞངས་དང་ ད་ནང་ སྐུ་རྟན་ཡིངན་ གསུང་རྟན་
ཡིངན་ ལྡབས་རས་བཅིས་གསར་སྒྲུབ་ཀྱི་དྫོན་ལུ་ མ་དངུལ་འབྫོར་ཆེར་གནས་མ་འད་ག་གྫོགས་རམ་ལུ་ བསན་པའ་སན་བདག་
འབྫོར་ལྡན་ཚུ་ལས་ སྫོ་སྫོའ་དད་མྫོས་དང་ འབྫོར་པ་ཆེ་ཆུང་དང་བསྟུན་པའ་འབྲིལ་ཞུ་ ཞལ་འདབས་གང་འྫོས་ར་གནང་ས་ 
བཀའ་དྲན་བསང་གནང་དགྫོ་པའ་གསྫོལ་བཏབ་ཞུཝ་ཨེན། ཞལ་འདབས་ཀྱི་རྒྱུ་དངྫོས་ཚུ་ ཆུད་ཟྫོས་དང་འཕྲིྫོ་བརླག་མད་པར་ 
དམགས་ཡུལ་ཐྫོག་ ངས་སན་ཞུ་ན་ཨེནམ་ལས་ ད་དྫོན་ཐུགས་བརའི་ཡུལ་ལུ་དགྫོངས་ཏ་ བཀྲིན་བསང་གནང་ཞུ། 
 
 
 

         མང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
          ལཱ་འགན་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
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དཔ་བཀྫོད་ ༣ པ།  ཞལ་འདབས་ཕུལ་ནའི་ཡི་གུ། 
 
༊ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་མཆེྫོག་ག་དྲུང་དུ།                

 ཞུ་གསྫོལ། 413ད་རས་ སྐུ་ཉད་མཆེྫོག་གས་འགྫོ་འདྲན་ཐྫོག་
413བསན༌ 

འགྫོའ་ཕེན་བད་ལུ་དགྫོངས་ཏ་ ས་གནས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ད་ཁར་ ཟངས་མདྫོག་དཔལ་རའི་ལྷ་ཁང་ཡིངན་ གུ་རུའ་སྐུ་ ཡིངན་
སྒྲུབ་སྡེ་ ཡིངན་སྨྱུང་གནས་ ཡིངན་སྐུ་མཆེྫོད་གནང་མ་འད་ལུ་ ཕྲིན་རང་ནས་ རྗེས་སུ་ཡི་རངས་ཀྱི་སྫོ་ལས་ རྒྱ་མཚོར་ཆུ་ཐགས་
ཀྱི་དཔ་བཞན་ མ་དངུལ་ཞལ་འདབས་དངུལ་ཀྲིམ་་་་་་་་་་་ཕུལ་ཡིྫོད་པ་ དགྱིས་རྫོལ་ཡིྫོད་པར་ཞུ་བ་དང་གཅིག་ཁར་ ད་ལུགས་ཀྱི་
བསྔྫོ་སྫོན་གང་ཟབ་ ཐུགས་བརས་རྗེས་འཛིན་ཡིྫོད་པར་ཞུ་བ་མཁྱན། གནམ་ལྫོ་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་ཚོས་་་་་་་་་ལུ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་མང་པས་ 
                  ཕུལ། 
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དཔ་བཀྫོད་ 4 པ།  འབྲིལ་ཞུའ་འབྫོར་འཛིན་བྲི་ཐངས། 
 

གྫོ་དྫོན། 
འབྫོར་འཛིན་ཡི་གུ་ཟར་མ་འད་ ཅི་དངྫོས་ཅིག་ རང་ག་ལག་པར་ཐྫོབ་ཡིྫོད་པའ་བདན་རྟགས་ལུ་ སྫོད་ལན་འབད་བའ་
ཡིག་རགས་ཅིག་ལུ་སབཔ་ཨེན། 

 
ལག་ལན་ལམ་སྫོན། 

 འབྫོར་འཛིན་གཤེམ་གསལ་བཟུམ་བྲི་བ་ཅིན་ ཟུར་ཁ་ལས་མར་ཡིྫོད་མ་འད་ རང་ག་ལག་པར་བཞག་ས་ ཤུལ་མར་
རས་རྐྱེབ་ན་ག་དྫོན་ལུ་ཨེན། ད་ས་མ་བཟྫོ་བ་ཅིན་ འབྫོར་འཛིན་ཡིག་རགས་འབྲི་ཤེྫོག་བར་ན་ ཤེྫོག་ནག་བཙུགས་ཏ་
བྲིས་ཞན་ན་ ཤེྫོག་ནག་ག་འདྲ་ད་ ཤུལ་མར་རས་རྐྱེབ་ད་ལག་ལན་འཐབ་དགྫོ།  ཞལ་འདབས་འབྫོར་འཛིན་གྱི་རགས་
ལ་ལུ་ཅིག་ ཟུར་ཁའ་འདྲ་གུ་ཞལ་འདབས་བན་མ་ག་ མང་རྟགས་ལན་སྫོལ་ཡིང་ཡིྫོད། 

 
འབྫོར་འཛིན། 

 
མང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་  ༈ དད་ལྡན་སན་བདག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་མཆེྫོག་ནས་ཞལ་འདབས་དངུལ་ 
ཁ་བང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་   ཀྲིམ་་་་་་་ཡིངན་རྒྱུ་དངྫོས་་་་་་་་་་་་གནང་འབྫོར་བྱུང་ཡིྫོད་པ་ ད་གས་སན་པའ་ 
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་   བདག་པྫོའ་ གནས་སྐབས་མ་འདྫོད་རྐྱེན་ངན་ཚུ་ཞ་ས་ ཐུགས་ཀྱི་ར་འདྫོད་ཚུ་ 
དངུལ་ཀྲིམ་་་་་་་་་་་་་་་་། རང་བཞན་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པ་དང་ མཐར་ཐུག་ངས་པར་ལགས་པའ་གྫོ་ 
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ འཕེང་ཐྫོབ་པའ་བསྔྫོ་སྫོན་གྱི་མཚོམས་སྫོར་བཅིས།  
ཟླ་་་་་་་་་ཚོས་་་་་་་་་་་་་ལུ།    གནམ་ལྫོ་་་་་༌༌༌༌༌༌༌ཟླ་་་་་༌༌༌་ཚོས་་་་་་༌༌༌༌༌ ལུ། 
 
           
        ་་་་་་་་་༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
                                            ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཆེྫོས་སྡེའི་འགན་འཛིན། 
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དཔ་བཀྫོད་ 5 པ།  འབྲིལ་ཞུ་ཞལ་འདབས་ཀྱི་འབྫོར་འཛིན་ཡི་གུ།  
  
འབྫོར་འཛིན་ཨེང་་་                  སྤྱི་ཚོས་་༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌་་་་ལུ། 
  

དཔལ་ཕུག་སྒྲུབ་སྡེ། 
 
༉ གཏྫོང་ཕེྫོད་ཆེ་བའ་དད་སན་་་་་་་༌༌༌༌༌༌༌༌༌་་མཆེྫོག་ནས་ གུ་རུའ་གནས་ཆེན་ སྤ་རྫོ་སག་ཚོང་དཔལ་ཕུག་སྒྲུབ་སྡེའི་ཡིྫོ་བད་དྫོན་ལུ་ 
དངུལ་ཀྲིམ་་་་་༌༌༌༌༌་ཟྫོང་་་་་་༌༌༌༌ཚོན་བཅིས་ གནང་མ་ད་གས་ སྤྱིར་རྒྱལ་བའ་ལུང་རྟྫོགས་ཀྱི་བསན་པ་རན་པྫོ་ཆེ་ འཛིམ་གང་ས་སང་
ཡིྫོངས་ལུ་ དར་ཞང་རྒྱས་ན་དང་ ལྷག་པར་སན་པའ་བདག་པྫོའ་རྐྱེན་ངན་བར་ཆེད་ཞ་ཞང་ འཕྲིལ་ཡུན་གྱི་བཞད་དྫོན་རྣམས་ 
རང་བཞན་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་ས་ མཐར་ཐུག་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གྫོ་འཕེང་415ཐྫོབ་ཚུགས་པའ་སབས་འཇུག་ཞུ་ཆེྫོག་པ་བཅིས། 
གནམ་ལྫོ་་་ཟླ་་་་་་ཚོས་་༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌་་ལུ་ 

415ཕུལ།     
 

                     
                                                           དངུལ་གཉར་གྱི་རྟགས། 
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དཔ་བཀྫོད་ 6 པ།  ཅི་དངྫོས་འབྫོར་འཛིན་ཡི་གུ། 
 

འབྫོར་འཛིན། 
 

ཨེང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་                    སྤྱི་ཚོས་་་་་༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌་ལུ། 
 
གཤེམ་འཁྫོད་ཐྫོ་ཡིག་ནང་གསལ་གྱི་ཅི་དངྫོས་ཚུ་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་བརྙེ་འབག་མ་ ཡིངན༌བསལ་བཏང་མ་ཚུ་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ད་རས་
མ་ངྫོམ་་་་་་་་་་་་་་་་ག་ལག་ཐྫོག་ལས་བརྒྱུད་ད་ གཤེམ་གསལ་ཁ་བང་ཅིན་མའ་མང་ཐྫོག་ལུ་ ཚོང་སྒྲིག་བྱུང་གྲུབ་པའ་འབྫོར་འཛིན་
ལུ། 
༡ 
༢ 
༣ 
༤ 
 
 
 
 

མང་་༌༌༌༌༌༌༌་་་་་་་་་་་་་་ 
གྫོ་གནས་་་་་་་་་་་་་ 
ལྷན་ཁག་ཡིངན༌ལས་ཁུངས། 
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དཔ་བཀྫོད་ 7 པ།   དངུལ་སྫོད་ལན་གྱི་འབྫོར་འཛིན་ཡི་གུ། 
 

འབྫོར་འཛིན།    
 
༉ སྤྱི་ཚོས་ ༡༨-༣-༢༠༠༢ ཀྱི་ཉན་མར་བཟྫོ་གྲུབ་པའ་གན་ཡིག་ནང་དྫོན་དང་འཁྲིལ་ཏ་ ངྫོ་མང་བད་སད་ཕུན་
ཚོགས་ལུ་ 417ཚོ་འདས་བཀྲིས་ཀྱི་བུ་ཀུན་ལགས་ཚོ་རང་གས་ ཅིང་ལས་ས་ཆེ་དྲས་མལ་ ༤༥ བཙོངས་པའ་ས་རན་བསྡེྫོམས་ 
དངུལ་ཀྲིམ་ ༡༣,༠༥,༠༠༠/- གནས་ཐྫོག་ལས་ ད་རས་ སྔྫོན་བན་དངུལ་ཀྲིམ་ ༢,༠༠,༠༠༠/- (ཉས་འབུམ།) ཐམ་
པ་ བད་སད་ཕུན་ཚོགས་ལས་ ཕྲིན་ཀུན་ལགས་ཚོ་རང་ག་ལག་པར་ བྱུང་གྲུབ་པའ་འབྫོར་འཛིན་ལུ། སྤྱི་ཚོས་༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌་་་་་ལུ། 
 
 
 
 
         ཀུན་ལགས་ཚོ་རང་།  
         ཅིང་ཨེྫོ་ལ་ཁ་ཐམ་ཕུག 
 



 

 

418 

418 

ཅི མགྫོན་ཞུ་དང་མགྫོན་བར་ བཀྲིས་ལགས་སྫོན་ཡིག་རགས། 
 

གྫོ་དྫོན། 
མགྫོན་ཞུ་དང་མགྫོན་བར་ཟར་མ་འད་ དགའ་སྫོ་དང་རྟན་འབྲིལ་ལ་སྫོགས་པ་ བར་སྲུང་འབད་ས་ཅིག་ནང་ལུ་ འབྫོན་
དགྫོ་པའ་ཞུ་བ་ཕུལ་ན་ག་ཡི༌གུ་ལུ་སབཔ་ཨེན།  

 
སྒྲིག་བཀྫོད། 
༡ གཞུང་འབྲིལ་ཨེན༌པ་ཅིན་ ལས་རྟགས་ཅིན་གྱི་འབྲི་ཤེྫོག་དང་ ཡིངན་ ལས་རྟགས་ཅིན་གྱི་ཤེྫོག་བང་དགྫོ། 
༢ ས་གནས་དང་ ཟླ་ཚོས་ དུས་ཚོད་ཁ་གསལ། 
༣ མཛིད་སྫོའ་ལས་རམ། 
༤ གཞུང་འབྲིལ་ཨེན༌པ་ཅིན་ མགྫོན་ཞུ་འབད་མ་ག་གྫོ་གནས་དང་ སར་དྫོན་ལུ་མང་གསལ། 
༥ བར་ལན་གནང་ས། 
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419 

དཔ་བཀྫོད་ ༡ པ།   སྒྲིང་ཁྱམ་བཀྲིས་རབ་གནས་ཀྱི་མགྫོན་ཤེྫོག 
 

 
 
 

 
  

          
    བཀྲ་ཤིས་རབ་གནས། 
 

༈ སྤྱི་ལོ་༢༠༠༨ ཟླ་ ༦ ཚེས་༡༥ གཟའ་སྐར་འཕོད་སོར་དག་བའ་ ཉིནམ་དང་བསྟུན་ ལྷན་ཁག་ག་ སྒྲིང་ཁྱིམ་གསར་བསྒྲུབས་ཀྱི་ བཀྲ་ཤིས་
རབ་གནས་ཀྱི་རྟེན་འབྲེལ་མཛད་སོ་ནང་ ------------ མཆོག སྐུ་མགོན་སྦེ་་ འབོན་དག་ོཔའ་ཞུ་བ་ཕུལཝ་ཨིན། 
 
ས་གནས།  ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
ཚེས་གངས། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
དུས་ཚེད།  ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་     ཤིས་རག་ལྷན་ཁག 
# རྒྱལ་ཡོངས་གོན་ཆས་ཐོག་འབོན་དགོ། 
 
བརྡ་ལན་གནང་ས། འགྲུལ་འཕན། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་  ཡོངས་འབྲེལ། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་  
 

ལས་རམ་རྒྱབ་ཁར་གཟགས། 
 



 

 

420 

420 

དཔ་བཀྫོད་ ༢ པ།  གསྫོལ་སྫོན་མགྫོན་ཤེྫོག། 
 
 
༉ རང་ལུགས་གནམ་ལྫོ་་་་་་་་་་་ ཟླ་་་་་་་་་་་་་་་་ཚོས་་་་་་་་ལུ༌དང་སྤྱི་ལྫོ་་་་་་་་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་་་་་་་་་ཚོས་་་་་་་་་་་་ལུ་འབྲུག་ག་རྒྱལ་
ཡིྫོངས་དུས་ཆེན་ཐངས་་་་་་་་་་པ་འད་ ས་གནས་ལང་གང་མའ་ཐང་ནང་ལུ་ས་ བར་སྲུང་ཞུ་ན་ཨེན་མ་ནང་ སྐུ་མགྫོན་གཙོ་བྫོ་ཡིང་ 
མ་རྗེ་འབྲུག་ག་བྫོན་ཆེན་མཆེྫོག་ འབྫོན་གནང་ན་ཨེནམ་ལས་ ད་སྐབས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་མཆེྫོག་ཡིང་གྫོང་ཚོས་ཀྱི་དྲྫོ་
པ་ཆུ་ཚོད་ ༨.༣༠ ལུ་འབྫོན་གནང་ཞུ།  
 
གྱིྫོན་ཆེས།  སྒྲིག་ཅིན་མ། 
བར་ལན་གནང་ས།  བརྒྱུད་འཕྲིན་ཨེང་།  ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
 
ལས་རམ་རྒྱབ་ཤེྫོག་ནང་གཟགས། 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

421 

421 

དཔ་བཀྫོད་ ༣ པ།  མགྫོན་བརའ་དཔ་གཞན། 
 
༊ འདུས་སྡེའི་གཙུག་རྒྱན་དམ་པ་་་་་་་་་་་་་རབ་སྡེའི་བམ་གནས་བརྟན་མཆེྫོག་ག་ཞབས་དྲུང་དུ། 
 
                                       ཞུ་གསྫོལ། ད་ན་ ཆེྫོས་ལྡན་འབྲུག་ག་རྒྱལ་
ཁབ་འད་ནང་ སྔྫོན་བྫོན་རྒྱལ་བ་གྫོངམ་དང་ ཕེམ་བཟང་པྫོ་འབྫོར་ལྡན་ཚུ་གས་དད་པའ་ཞང་ལུ་ ལྷ་ཁང་དང་དགྫོན་སྡེ་ མཆེྫོད་
རྟན་ལ་སྫོགས་པ་བཞངས་ཏ་ ད་ནང་ལུ་ རྒྱུ་དངྫོས་མང་རབས་ཅིག་བསྒྲུབས་བཞག་ཡིྫོད་མ་ད་ཚུ་ བསན་པའ་དག་བྫོ་མ་ངན་བསམ་
སྫོར་ངན་པ་ཚུ་གས་ དགྫོན་སྡེ་ཚུ་ནང་ལས་ཨེར་རྐུན་འབད་མ་དང་ མཆེྫོད་རྟན་སྫོང་བ་ལ་སྫོགས་པའ་གནྫོད་པ་ རྒྱ་ཆེ་དྲགས་ས་
བྱུང་ཡིྫོད་མ་ཚུ་ག་བཀག་ཐབས་དང་ བདག་ཉར་སྲུང་སྫོབ་ ལྷ་ཁང་ཕྱ་ནང་ག་གཙོང་སྦྲ་ཚུ་ ལགས་ཤེྫོམ་ས་བཞག་ཚུགས་ནའི་དྫོན་
ལུ་ རྫོང་ཁག་འད་འྫོག་ག་ལྷ་ཁང་དང་ དགྫོན་སྡེ་བདག་འཛིན་པ་དཀྫོན་གཉར་ག་ར་ལུ་ ཅི་རྙེང་འཛིན་སྫོང་སྡེ་ཚོན་གྱིས་འགྫོ་
འདྲན་ཐྫོག་ ཞལ་འཛིམས་ཅིག་ སྤྱི་ཚོས ༢༣-༣-༢༠༠༧ ལུ་ཉནམ་གཅིག་ག་རང་འཚོགས་ན་ཨེན།  
 

ད་ག་ལས་རམ་ཅིག་ཡིང་ཟུར་སྦྲགས་ཕུལ་ཡིྫོད་ན་ ད་ཚུ་ཡིང་ག་ར་ཆེྫོས་ཕྱྫོགས་ཀྱི་བ་བ་ཁྫོ་ན་ཨེནམ་ལས་ ཞལ་
འཛིམས་དའི་སྐབས་ བམ་མཆེྫོག་སྐུ་མགྫོན་གཙོ་བྫོ་ས་421འབྫོན་གནང་དགྫོ་པའ་གསྫོལ་བཏབ་ཞུ་ན་དང་གཅིག་ཁར་ འགྫོ་
འབད་རྟན་འབྲིལ་ནང་ བམ་མཆེྫོག་གས་ བཀའ་སྫོབ་གསུང་བཤེད་ཟབ་མྫོ་ཅིག་ཡིང་གནང་ས་ བཀའ་དྲན་བསང་གནང་ཞུ། 
ཞས་གནམ་ལྫོ་་་་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་་་་་་་ཚོས་་་་་་་་་་་་་་ལུ་ 
                        གུས་པས   
                              ཕུལ། 
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422 

དཔ་བཀྫོད་ ༤ པ།   གཉན་སྫོན་མགྫོན་ཤེྫོག 
 
༉ དྲགྫོས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་དང་ཨེམ་མཆེྫོག་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་བུ་ངྫོ་མང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་དང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་བུམྫོ་ངྫོ་མང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་གཉས་
ཀྱི་གཉན་སྫོར་རྟན་འབྲིལ་གྱི་དགའ་སྫོན་འདི གནམ་ལྫོ་་་་་་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་པའ་ཚོས་་་་་་་་་་་ལུའམ་ སྤྱི་ཚོས་་་་་་་་་་་་་་་་་ལུ་ གཟའ་སྐར་
འཕྲིྫོད་སྫོར་ཕུན་སུམ་ཚོགསཔའ་ཉནམ་དང་འབྲིལ་ ས་གནས་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལུ་ ཕྱ་རུ་ཆུ་ཚོད་་་་་་་་་་ལས་བར་ན་ཨེན་མ་ད་ཁར་སྐུ་
མགྫོན་ས་ འབྫོན་གནང་ཞུ། 
 
གྱིྫོན་ཆེས།  སྒྲིག་ཅིན། རྒྱལ་ཡིྫོངས་གྱིྫོན་ཆེས། སྒྲིག་ཡིངས།  
 
བར་ལན་གནང་ས། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

423 

423 

ཆེ བཀྲིས་ལགས་སྫོན་གྱི་ཡིག་རགས། 
 

གྫོ་དྫོན།     
བཀྲིས་ལགས་སྫོན་གྱི་ཡིག་རགས་ཟར་མ་འད་ ལྫོ་གསར་དང་ གྫོ་གནས་ཡིར་སང་ལ་སྫོགས་པའ་སྐབས་ ལགས་
པའ་སྫོན་ཚོག་ཚུ་ སྙེན་རྫོམ་དང་ ཚོག་ལྷུག་གང་རུང་ག་ཐྫོག་ལས་ བཀྫོད་ད་ཕུལ་བའ་རགས་ལུ་སབཔ་ཨེན། 

 
སྒྲིག་བཀྫོད།  
 
ལྫོ་གསར་བཀྲིས་བད་ལགས་ཤེྫོག་བང་ཡིངན་ སྤྱིར་བཏང་ལགས་སྫོན་ཤེྫོག་བང་ནང་ཚོང་དགྫོཔ། 
 
༡ ལྫོ་གསར་ལུ་ བཀྲིས་བད་ལགས་ཀྱི་ཤེྫོག་བང་བཟྫོ་ས་ པར་བཏབ་ས་གནང་དགྫོ་པ་ཅིན་ བཀྲིས་པའ་རྟགས་

ཀྱི་ར་མྫོའ་རགས་དང་ གནམ་ལྫོའ་མང་དང་བཅིས་པའ་ ལགས་སྫོན་གྱི་གསུང་འཕྲིན་ཚུ་ ཚོགས་བཅིད་དང་ 
ཚོག་ལྷུག་གང་རུང་ནང་བཀྫོད་སྫོལ་ཡིྫོད།  

 
༢ ཤེྫོག་བང་ག་བཀྫོད་རས་ཀྱི་སྒྲིག༌བཀྫོད༌འད་ རང་སྫོའ་རག་རལ་དང་བསྟུན་ཏ་ གང་ལགས་བཟྫོ་བ་གས་

འཐུས།  
 
༣ གནས་སངས་དང་བསྟུན་ཏ་ རྫོང་ཨེང་ཤེན་སར་ས་བཟྫོ་སྫོལ་ཡིང༌ཡིྫོད། 
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424 

དཔ་བཀྫོད་ ༡ པ།   ལྫོ་གསར་བཀྲིས་བད་ལགས་ ཚོགས་བཅིད་ས་བཀྫོད་ཐངས། 
 
 
         ༈ བཀྲིས་གནམ་ལྫོ་ལགས་སག་གསར་པའ་ཞལ། ། 
         བད་ལགས་འྫོད་ཟར་འབུམ་ལྡན་ཤེར་བ་ན། ། 
         ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའ་དག་མཚོན་དཔལ་ཡིྫོན་འད། ། 
         རྒྱལ་ཁམས་ཡིྫོངས་ལུ་ཁྱབ་པའ་སྫོན་ལམ་ཞུ། ། 
 
 
                     ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་བཟའ་ཚོང་ནས། 
 

      
ཡིངན། 

༑  བཀྲི་ཤེས་འཆེ་མད་གྲུབ་པའ་དགའ་ཚོལ་ནས། ། 
ལགས་ཚོས་ཤེང་བ་གནམ་ལྫོའ་དགུང་གསར་འདར། ། 
ཕེན་བདའི་ལགས་ཚོགས་རྒྱ་མཚོའི་དཔལ་ཡིྫོན་གྱིས། ། 
ཕུན་ཚོགས་དགའ་སྫོན་འགྱུར་མད་ཡུན་གནས་ཤེྫོག ། 

 
ཡིངན།  

༑ གནམ་ལྫོ་གསར་ཚོས་ལགས་མྫོ་ཡིྫོས་ལྫོ་འདར། ། 
བཀྲི་ཤེས་ཕེན་བདའི་དག་མཚོན་འབུམ་ཕྲིག་གས། ། 
ས་དགུའ་ལགས་ཚོགས་དབར་མཚོ་བཟུམ་འཕེལ་ཏ། ། 
ཕུན་ཚོགས་དཔལ་གྱིས་འཛིམ་གང་ཁྱབ་གྱུར་ཅིག ། 
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425 

དཔ་བཀྫོད་ ༢ པ།  ལྷུག་ཚོག་ས་བཀྫོད་ཐངས།  
 
༑  གནམ་ལྫོ་ལགས་ཕེྫོ་སག་ལྫོ་གསར་ཚོས་ཀྱི་  

                      དུས་སྫོན་རྟན་འབྲིལ་བཟང་པྫོའ་ཉནམ་ལུ་  
   བཀྲིས་བད་ལགས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་ཞུ། 

 
 
དཔ་བཀྫོད་ ༣ པ། གཉན་སྫོན་ལུ་ལགས་སྫོན་གྱི་ བཀྲིས་བད་ལགས་འབྲི་ཐངས། 
 

༈ སྔྫོན་བསགས་ལས་སྫོན་འབུམ་གྱི་ཆུ་གཏར་ལས། ། 
ལགས་འཛིམས་ཕུན་ཚོགས་ཉ་ཟླའ་དཀྱིལ་འཁྫོར་ཟུང་། ། 
གཅིག་མཐུན་གཉན་སྫོར་དགའ་སྫོན་དཔལ་ཡིྫོན་འདས། ། 
མ་ཚོའི་མདུན་ལམ་བད་སད་གསལ་གྱུར་ཅིག །  
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426 

དཔ་བཀྫོད་ ༤ པ། ཨེ་ལུ་གསར་སས་ཀྱི་ བཀྲི་ཤེས་བད་ལགས་ཡི་གུ་འབྲི་ཐངས། 
 
༊ ཕུན་ཚོགས་དཔལ་གྱིས་མཛིས་པའ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་དྲགྫོས་དང་ཨེམ་གཉས་ཀྱི་སྐུ་དྲུང་དུ། 
 
        རབ་ཏུ་དྭངས་པའ་སམས་ཀྱིས་ཞུ་གསྫོལ། 
ད་ན་ ད་རས་དྲགྫོས་དང་ཨེམ་གཉས་ལུ་ རགས་རྒྱུད་འཛིན་པའ་ སས་གཞན་དང་མ་འདྲཝ་ཅིག་འཁྲུངས་ན་འད་གས་ ང་བཅིས་
བཟའ་ཚོང་གཉས་ཡིང་ སམས་ལུ་དགའ་བ་དང་སྫོ་བ་ག་ཅི་ད་སྫོམ་ཐྫོབ་ཅི། གསར་དུ་འཁྲུངས་པའ་སས་འད་ལུ་ འགལ་རྐྱེན་བར་
ཆེད་ག་ན་ཡིང་མད་པར་ སྐུ་ཡི་ལང་ཚོ་མ་ཏྫོག་པདྨའ་སྡེྫོང་པྫོ་ལྟར་གྱི་ཡིར་སད་བཟང་ཞང་ ཐུགས་འདུན་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པའ་ 
རྟན་འབྲིལ་བཟང་པྫོའ་ ལགས་སྫོན་གྱི་བཀྲིས་བད་ལགས་ཞུ་རྟན་ལུ་ ལྷག་བསམ་གཙོང་མའ་དར་དཀར་གྱིས་གཙོས་ ཕྱ་རྒྱལ་གྱི་
ཨེ་ལྫོའ་གྱིྫོན་ཆེས་ཆེ་ཚོང་ ༥ དང་ དངུལ་ཀྲིམ་་་་་་་་་་་་་་་བཅིས་ ཕུལ་བཏང་ཡིྫོད། མ་ཏྫོག་ཆུང་རུང་དམ་ཚོག་ག་རས་ལུ་ཐུགས་
བཞད་གནང་ས་ དགྱིས་བཞས་མཛིད་ད་བཀྲིན་བསང་། ཞས་གནམ་ལྫོ་་་་་་་་་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་་་ཚོས་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལུ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་བཟའ་
ཚོང་གཉས་ནས་ 
         གུས་པས་ 
          ཕུལ། 
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427 

ཇི ཡིག་རགས་ལམ་སྫོན་ལྷན་ཐབས། 
 ངོ་སྫོད།  

ཡིག་རགས་ཀྱི་ལམ་སྫོན་ལྷན་ཐབས་ཟར་མ་འད་ གྫོང་གསལ་གྱི་ཡིག་རགས་ག་ར་དང་གཅིག་ཁར་427ལག་ལན་
འཐབ་དགྫོ་པའ་ལྷན་ཐབས་ཀྱི་ ལམ་སྫོན་རགས་ལུ་སབཔ་ཨེན།  

 
 དབྱེ་བ། 

ཡིག་རགས་ཀྱི་ལམ་སྫོན་ལྷན་ཐབས་ནང་ གཤེམ་གསལ་གྱི་རྣམ་གངས་ཚུ་བཀྫོད་ད་ཡིྫོད། 
༡ འབྲི་ཤེྫོག 
༢ ཚོག་མཚོམས་ བརྗེྫོད་མཚོམས་ དྫོན་མཚོམས། 
༣ ཡི་གུ་བལྟབ་ལུགས། 
༤ ཁ་བང་ཡིངན༌ཁ་ཡིག་འབྲི་ཐངས། 
༥ བྫོན་པ་ལགས་སྫོ་འབྲི་ཐངས། 
 
 

དཔ་བཀྫོད་ ༡ པ།  འབྲི་ཤེྫོག 
 

གྫོ་དྫོན། 
འབྲི་ཤེྫོག་ཟར་མ་འད་ སྤྱིར་བཏང་ཡི་གུ་བྲི་ན་ག་ཤེྫོག་ཀུ་ག་རགས་ག་ར་ལུ་གྫོཝ་ཨེན་རུང་ སྐབས་དྫོན་འད་ནང་ 
གཞུང་འབྲིལ་དང་སར་འབྲིལ་གྱི་ཡིག་འགྲུལ་ག་ཅི་ར་ཨེན་རུང་ ཡི་གུ་སལ་མ་ག་ཡིག་ཚོང་ ངྫོ་སྫོད་འབད་ཚུགས་པའ་
འབྲི་གཞའི་ཤེྫོག་ཀུ་ ལྫོགས་སུ་བཟྫོ་ས་ཡིྫོད་མ་འད་ལུ་སབཔ་ཨེན། 
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428 

ལག་ལན་ལམ་སྫོན། 
 
ཀ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གཞུང་རྟགས་འད་ རང་ག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ངྫོ་རྟགས་ཅིག་ཨེན། འད་གྫོང་ལུ་བཀུར་བའ་ཚུལ་ལུ་ 

གཞུང་འབྲིལ་འབྲི་ཤེྫོག་ག་ནང༌ན༌ ཆེ༌བསྫོད༌དང༌ལྡནམ༌ས༌བཀྫོད་དགྫོ། 
 

 ཁ ཡིག་ཚོང་རང་སྫོའ་ཁ་བང་འད་ རྫོང་ཁ་ལྟག་ལས་དང་ ཨེང་ལིཤེ་འྫོག་ལས་ས་བཀྫོད་དགྫོ། 
 
 ག ཡིག་ཚོང་རང་སྫོའ་ལས་རྟགས་སྫོ་སྫོར་ཡིྫོདན་ གཞུང༌རྟགས༌འད་ འབྲི་ཤེྫོག༌ག༌གཡིས༌ཁ༌ཐུག༌དང༌ 

རང༌སྫོའ༌ལས༌རྟགས༌གཡིྫོན་ཁ༌ཐུག༌བཙུགས་དགྫོ།  
 

 ང༌ ཡིག་ཚོང་རང་སྫོའ་བརྒྱུད་འཕྲིན་ཨེང་སྫོགས་ འབྲི་ཤེྫོག་ག་གཤེམ་ལུ་འྫོག་ཐག་ག་འྫོག་ལུ་བཙུགས་དགྫོ། 
 
 ཅི སར་འབྲིལ་གྱི་འབྲི་ཤེྫོག་ཚུ་ལུ་ གཞུང་རྟགས་བཀྫོད་མ་དགྫོཔ་མ་གཏྫོགས་ གཞན་ཚུ་གྫོང་ག་ལམ་ལུགས་ 
  ལས་རགས་བསྒྲི། 
 
 ཆེ འབྲི་ཤེྫོག་གཡིྫོན་ཁ་ཐུག་ ཁ་བང་ཡིང་བཀྫོད་སྫོལ་ཡིྫོད།  
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429 

གཞུང་འབྲེལ་འབྲི་ཤྫོག་གི་དཔེ་བཀོད། 

 
 

དཔལ་ལྡན་འབྲུག་གཞུང་རྫོང་ཁ་གྫོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས། 
DZONGKHA DEVELOPMENT COMMISSION 

ROYAL GOVERNMENT OF BHUTAN 

       
 ཀ་ཝང་གྱིང་ས། 
  ཐམ་ཕུག 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________________________________________ 
བརྒྱུད་འཕྲིན་ཨེང་། ༣༢༥༢༢༦ ༣༢༥༦༦༣ གྫོག་འགམས་་་་་་་་་༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌་་་་་་་་་པར་འཕྲིན་་་་་་་་༌༌་་་༌༌༌༌༌༌༌༌་་་་་་་་་་ 
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དཔ་བཀྫོད་ ༢ པ།  ཚོག་མཚོམས། བརྗེྫོད་མཚོམས། དྫོན་མཚོམས། 
 

གྫོ་དྫོན། 
ཚོག་མཚོམས་ བརྗེྫོད་མཚོམས་ དྫོན་མཚོམས་ཟར་མ་འད་ ཡིག་འགྲུལ་གྱི་རགས་ བྲི་བའ་སྐབས་ ཚོག་གཅིག་ཁར་
སབ་དགྫོ་མ་ཚུ་ག་བར་ན་ ས་སྫོང་བཞག་དགྫོ་མ་འད་ཚོག་མཚོམས་དང་། བརྗེྫོད་པ་ར་ག་བར་ན་ ཤེད་རྐྱེབ་དགྫོ་མ་འད་ 
བརྗེྫོད་མཚོམས་དང་། དྫོན་ཚོན་ར་ག་བར་ན་ གལ་ཕེབ་འབད་དགྫོ་མ་འད་ལུ་ དྫོན་མཚོམས་ཟར་སབཔ་ཨེན།  

 
ལག་ལན་ལམ་སྫོན། 
ཀ ཚོག་མཚོམས་བཅིད་ཐངས་འད་ རྫོང་ཁའ་མང་ཚོག་ཚུ་མང་ཤེྫོས་ར་ 430ཚོག་གཉས་གསུམ་ར་གཅིག་ཁ་

ས་ 
སབ་སྫོལ་ཡིྫོད་མ་འད་དང་ ད་གུ་ཕྲིད་རྣམ་དབ་ཚུ་གས་ ཚོག་ག་སྡེ་ཚོན་ར་ནང་ ཚོག་ལྔ་དང་དྲུག་ཚུན་ཚོད་
གཅིག་ཁ་ས་སབ་དགྫོཔ་འཐྫོནམ་ཨེན། ད་ཚུ་ག་བར་ན་ ས་སྫོང་བཞག་ས་ཚོག་མཚོམས་བཅིད་པ་ཅིན་ 
ལྷག་ན་དང་གྫོ་བ་ལན་ན་གཉས་ཆེ་ར་ལུ་ བ་སབས་བད་བའ་ཕེན་ཐབས་ཡིྫོད།  

 
ཁ བརྗེྫོད་མཚོམས་བཅིད་ཐངས་འད་ རྫོང་ཁའ་རྗེྫོད་ཚོག་ལུ་ བརྗེྫོད་པ་རྐྱེང་པ་དང་ བརྗེྫོད་པ་ཆེ་ཚོང་བ་ བརྗེྫོད་པ་

ས་བསྡུས་ས་ ཡིྫོད་མ་ཚུ་ག་ཅི་ར་ཨེན་རུང་ བརྗེྫོད་པ་ར་མཇུག་བསྡུཝ་ད་ ཤེད་ར་འཐན་ཏ་ བརྗེྫོད་མཚོམས་
གཅིད་དགྫོཔ་ཨེན། ད་མན་པར་ བརྗེྫོད་པ་གཅིག་མཇུག་བསྡུ་ས་འབད་རུང་ འབྲིལ་ཚོག་བཙུགས་ཏ་ བརྗེྫོད་
པ་འཕྲིྫོ་མཐུད་ད་བྲི་བ་ཅིན་ གྫོ་དྫོན་ལུ་ནྫོར་འཁྲུལ་བཞུགས་ནའི་ཉན་ཁ་ཡིྫོད།  

   
ག དྫོན་མཚོམས་བཅིད་ཐངས་འད་ སྐབས་བབས་ཀྱི་དྫོན་ཚོན་ར་ག་མཚོམས་ལུ་ གལ་འབབས་ར་ཕེབ་ས་ དྫོན་

མཚོམས་གཅིད་དགྫོ། ད་ཡིང་ དྫོན་མཚོམས་ར་ག་ནང་ལུ་ ཉུང་ཤེྫོས་བརྗེྫོད་པ་གཉས་ར་ལས་ལྷག་ས་དགྫོཔ་
ལས་ དྫོན་མཚོམས་གཅིག་ལུ་ བརྗེྫོད་པ་གཅིག་ས་བཞག་མ་འད་ ཆེངས་ཡིག་གན་རྒྱ་ཚུ་ལུ་དམགས༌བསལ་
ཡིྫོདཔ༌མ་གཏྫོགས་ གཞན་ལུ་ཚུལ་དང་མ་མཐུནམ་ས་བརིཝ་ཨེན།   
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431 

 
ང་ དྫོན་མཚོམས་ནང་ན་བཙུགས་མ་དང་431མ་བཙུགས་མ་གཉས་ཆེ་ར་ལུ་ གལ་ཕེབ་འབད་དགྫོ།  

 
ཅི གལ་འབབས་ཀྱི་སྐབས་ལུ་ འབྲི་རྫོམ་གཞན་ལུ་ དྫོན་མཚོམས་ཀྱི་གྱིལ་འགྫོ་ཡིག་འབྲུ་ ༤ ཡིངན་ ༥ ད་

ཅིག་ག་ས་སྫོང་ནང་ན་བཤུད་ད་ བྲི་ན་ག་ལམ་ལུགས་ཅིག་དང་། ད་ལས་ དྫོན་མཚོམས་ཀྱི་གྱིལ་འགྫོ་ནང་ན་
མ་བཙུགས་པར་ གྱིལ་གཞན་དང་འདྲན་འདྲ་བཞག་ས་ འབྲི་སྫོལ་ཅིག་དང་ལམ་ལུགས་གཉས་ཡིྫོདཔ་ཨེན་
རུང་ འབྲུག་ག་ཡིག་བསྐུར་རྣམ་གཞག་འད་ནང་ལུ་ ཡིག་འགྲུལ་གྱི་རགས་ག་ར་ དྫོན་མཚོམས་ནང་འདྲན་
འབད་ད་བྲི་དགྫོཔ་ས་བཟྫོ་ས་ཡིྫོད། 

 
ཆེ མགུ་ཡིག་གཙོ་བྫོ་དང་ཡིག་གཞུང་ག་བར་ན་ གྱིལ་ཐག་གཅིག་ག་ས་སྫོང་བཞག་དགྫོཔ་དང་། ཡིན་ལག་

མགུ་ཡིག་དང་ ཡིག་གཞུང་ག་བར་ན་ས་སྫོང་བཞག་ན་མད།  
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དཔ་བཀྫོད་ ༣ པ།  ཡི་གུ་ལྟབ་ལུགས། 
 

གྫོ་དྫོན། 
ཡིག་གུ་ལྟབ་ལུགས་ཟར་མ་འད་ ཕེར་དང་ཚུར་བསལ་དགྫོ་པའ་ཡིག་རགས་ ལྟབ་ཐངས་ཀྱི་རམ་པ་འད་ལུ་སབཔ་
ཨེན། 

 
ལག་ལན་ལམ་སྫོན། 
ཀ མ་དབང་མངའ་བདག་རན་པྫོ་ཆེའི་བཀའ་ཤེྫོག་ག་རགས་ག་ཅི་རང་ཨེན་རུང་ འབྲི་ཤེྫོག་ག་རྒྱ་ཆེ་ཆུང་དང་

འཁྲིལ་བའ་ཡིག་ཤུབས་432ལྫོགས་སུ་བཟྫོ་ཞན་ན་ བཙུགས་ན་མ་གཏྫོགས་བལྟབ་མ་ཆེྫོག ད་ལས་
གཞན་ གྫོང་ལུ་སྔར་སྫོལ་གཞུང་འབྲིལ་ཞུ་ཡིག་ག་གུས་ཕེབ་སྐབས་ལུ་ གསལ་བཀྫོད་འབད་ད་ཡིྫོད་པའ་ 
རབ་ཀྱི་འབྲིང་ག་གྫོ་གནས་ཅིན་432ཡིན་ཆེད་ཀྱི་གཞུང་འབྲིལ་བཀའ་ཤེྫོག་རགས་དང་ གཞན་ལག་ཁྱར་
གྱི་རགས་ཚུ་ཡིང་ ད་བཞན་དུ་ལག་ལན་འཐབ་སྫོལ་ཡིྫོད།  

 
ཁ ཞུ་ཡིག་ག་རགས་ གུས་ཞབས་ཀྱི་དྫོན་ལུ་ དང་པ་ མཇུག་ཤེྫོག་ག་མཐའ་མ་ དྲུང་དུ་ཟར་བའ་འྫོག་ལུ་

ལྷྫོདཔ་ས་བལྟབས་ཞན་ན་ ད་གཉས་ལྟབ་རྐྱེབ་ས་ ཡིག་ཤུབས་ནང་བཙུགས་དགྫོཔ་ཨེན།  
 
ག གཏང་ཡིག་ག་རགས་ དང་པ་གཉས་ལྟབ་འདྲན་འདྲ་རྐྱེབ་ཞན་ན་ ད་ལས་ཡིག་ཤུབས་ཀྱི་རྒྱ་ཆེ་ཆུང་དང་

འཁྲིལ་ཏ་བལྟབ་ཏ་བཙུགསཔ་ཨེན། 
 
ང་ ཞུ་ཡིག་ག་རགས་ གྫོང་གསལ་བཞན་དུ་ བལྟབས་ཏ་ཡིག་ཤུབས་རང་ཐུང་དང་འཁྲིལཝ་ད་ མ་ཤེྫོང་པ་ཅིན་ 

ཡི་གུའ་གལ་མཇུག་ཁ་ཐུག་ལས་ཡིར་ ཡིག་ཤུབས་རང་ཐུང་དང་འཁྲིལ་ཏ་བལྟབ་ན་མ་གཏྫོགས་ ཡི་གུའ་
གལ་མགུ་ལས་མར་བལྟབ་མ་ཆེྫོག  
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433 

ཅི གཏང་ཡིག་ཐད་ ཡིག་ཤུབས་རང་ཐུང་དང་འཁྲིལ་ཏ་ བ་སབས་གང་བད་དང་འཁྲིལ་ཏ་ ལག་ལན་འཐབཔ་
ཨེན། 

 
དཔ་བཀྫོད་ ༤ པ། ཡིག་ཤུབས་གུ་ཁ་བང་བཀྫོད་ཐངས། 
 

གྫོ་དྫོན། 
ཡིག་ཤུབས་གུ་ཁ་བང་བཀྫོད་ཐངས་ཟར་མ་འད་ ཡི་གུ་ཕེར་ཚུར་སལཝ་ད་ ཡིག་ཤུབས་གུ་ ཡུལ་མཐྫོ་དམན་གྱི་དབ་
བ་དང་འཁྲིལ་ཏ་ བཀྫོད་དགྫོ་པའ་ཁ་བང་འབྲི་ཐངས་ཀྱི་ རམ་པ་འད་ལུ་སབཔ་ཨེན། 
 

ལག་ལན་ལམ་སྫོན། 
 
སྔར་སྫོལ་ཡིག་ཤུབས་ཁ་བང་བཀྫོད་ཐངས། 

 
     ༊ འད་ཕྱ་གཏན་གྱི་སབས་གནས་ སབས་རྗེ་ རྗེ་མཁན་རན་པྫོ་ཆེའི་༧ཞབས་དྲུང་དུ།                   
     གུས་འབངས་དད་ཅིན་བསྫོད་ནམས་མང་པས་ 
                              ཐམ་ཕུག་ལས་ 
                                     གུས་པས་ 

                       ཕྱག་བཅིས་ 
                       ཕུལ། 
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     ༊ མཁྱན་བར་མཚུངས་མད་མ་རྗེ་ནང་སད་དང་སྫོལ་འཛིན་བྫོན་པྫོ་རན་པྫོ་ཆེའི་༢ཞབས་དྲུང་དུ།  
      གུས་འབངས་གང་བཞ་རྒེཔྫོ་རྫོ་ཏག་གས་ 

                       གུས་པས་ 
                            ཕྱག་བཅིས་ 
                                   ཕུལ། 
 

 
 
༊ ཡི་གུ་འད་ གཡིང་ར་ཆེ་འདུས་བཙོན་མཁར་ལ་ལུ་ ཕེ་རྒེན་རྫོ་རྗེ་གགས་པ་ལུ་ཕུལ་གནང་ཞུ། 
གཅིས་བུ་རབ་བརྟན་གྱིས་ལྷུན་ར་ལས་ 
                      ཕུལ། 
 

 
 
 

 
 

    ༉  ཡི་གུ་འད་ སྫོང་ཞང་རྒེཔྫོ་ལུ་སྫོད།  གཡིང་ར་རྫོང་ཁག་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་ལས་སངས།  
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༉ ཡི་གུ་འད་ སྤ་རྫོ་ཚོང་འདུས་ལུ་བུ་རྫོ་རྗེ་ལུ་སྫོད། ཐམ་ཕུག་ལས་ཕེ་རྒེན་དབང་འདུས་ཀྱིས་བསངས།     
 
 
  

 
 

 
 

   སྫོ་ནམ་བྫོན་པྫོ་ལུ།      བཀྲིས་ཆེྫོས་རྫོང་ནས། 
 
 

 
   
 

 
༉  མ་རྗེ་སྫོ་ནམ་བྫོན་པྫོ་ལུ།      བྫོན་ཆེན་ནས། 

 
 

 
 
 
 



 

 

436 

436 

དཔ་བཀྫོད་ ༥ པ། ད་སྫོལ་ཡིག་ཤུབས་ཁ་བང་བཀྫོད་ཐངས། 
 

 
         མ་རྗེ་བྫོན་པྫོ་རན་པྫོ་ཆེར། 
         སྫོ་ནམ་ལྷན་ཁག 
         ཐམ་ཕུག 
 
 

 
 
 
དཔ་བཀྫོད་ ༦ པ། ཡིག་ཤུབས་གུ་ ལས་སྡེ་སྫོ་སྫོའ་ངྫོ་རྟགས་བཀྫོད་ལུགས། 
 
 

 
དཔལ་ལྡན་འབྲུག་གཞུང་རྫོང་ཁ་གྫོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས། 

 
 
 
 

   རྫོང་ཁ་གྫོང་་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས་ཡིག་ཚོང་།     ཀ་ཝང་བང་ས། ཐམ་ཕུག 
   འགམས་སྒྲིྫོམ་ཨེང་། ༡༢༢།  
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དཔ་བཀྫོད་ ༧ པ།  བྫོན་པ་ལགས་སྫོའ་འབྲི་ལུགས། 
 

གྫོ་དྫོན། 
བྫོན་པ་ལགས་སྫོའ་འབྲི་ལུགས་ཟར་མ་འད་ རྟན་འབྲིལ་དང་དགའ་སྫོན་ལ་སྫོགས་པ་བར་སྲུང་ག་སྐབས་ལུ་ མགྫོན་
བསུའ་དྫོན་ལུ་ རྒྱལ་སྫོ་དང་ ཡིངན་ རས་བང་ཚུ་གུ་437འབྲི་བའ་ཡིག་རགས་ཚུ་ལུ་སབཔ་ཨེན། 
 
ལག་ལན་ལམ་སྫོན།   བྫོན་པ་ལགས་སྫོ་འབྲི་ལུགས་དཔ། 
 
རྟན་འབྲིལ་ག་ཅི་ག་སྐབས་ལུ་ཨེན་རུང་ སྫོ་ར་སྫོ་བཟྫོ་ས་ གུས་ཞབས་ཀྱི་བསུ་བ་ཞུ་བའ་དྫོན་ལུ་ བྫོན་པ་ལགས་སྫོ་ཟར་
འབྲི་བའ་སྐབས་ ལ་ལུ་གས་ བྫོན་ལུ་སྔྫོན་འཇུག་འ་བཙུགས་ཏ་བྲིས་མ་ད་ འཛིལ་བ་ཨེནམ་ལས་ ནམ་ར་འབད་རུང་ 
སྔྫོན་འཇུག་འ་མདཔ་ས་ དཔར་ན་ ༄༅། །བྫོན་པ་ལགས་སྫོ་ཟར་བྲི་དགྫོཔ་ཨེན། ད་ཡིང་ བཅིྫོམ་ལྡན་འདར་ན་བྫོན་
པ་ལགས། །བདག་ཅིག་བསྫོད་ནམས་སྐལ་བར་ལྡན། །ཟར་གསུངས་ཏ་ཡིྫོདཔ་ལས་ ད་གས་རགས་བསྒྲི་དགྫོ།  
 

 སྫོ་ར་ཁའ་ནང་ཁ་ཐུག་ག་མགུ་ལས་ཕེར་གྱི་ཡི་གུ་འད་ རྟན་འབྲིལ་བར་སྲུང་ཞུ་ཚོར་ཏ་སྐུ་མགྫོན་ཚུ་ལྫོག་བྫོན་པའ་
སྐབས་སུ་ བཀྲིན་དགའ་ཚོར་ཞུ་ན་ག་དྫོན་ལུ་ བཀའ་དྲན་ཆེ་ཟར་བྲི་དགྫོཔ་དང་། བཀྲི་ཤེས་བད་ལགས་ཡིང་འབྲི་སྫོལ་
ཡིྫོད། ར་ཚོ་སྐབས་ ག་ན་ཡིང་མ་བྲིས་པབར་བཞག་ན་ཡིང་ཡིྫོདཔ་ལས་ སབས་གང་བད་འབད་བ་གས་འཐུས།  

 
 ཚོགས་བཅིད་ས་འབྲི་སྫོལ་ཡིྫོད་མ་འད་ གཙོ་བྫོ་ར་ རྒྱལ་ཡིྫོངས་ཀྱི་དུས་སྫོན་ཁྱད་པར་ཅིན་ དཔར་ན་ གསར་ཁྲི་མངའ་

གསྫོལ་དང་ རྒྱལ་ཡིྫོངས་དུས་ཆེན་བཟུམ་ལུ་ སྐུ་མགྫོན་གཙོ་བྫོ་ མ་དབང་མངའ་བདག་རན་པྫོ་ཆེ་འབྫོན་པའ་སྐབས་
འབྲིིཝ་ཨེན། གཞན་ཡིང་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྐུ་མགྫོན་གལ་ཅིན་ཚུ་འབྫོན་པའ་སྐབས་དང་ རྒྱལ་ཡིྫོངས་ཀྱི་དུས་སྫོན་ལྫོ་ངྫོ་
བརྒྱ་འཁྫོར་ལ་སྫོགས་པའ་སྐབས་ཡིང་ འབྲི་སྫོལ་ཡིྫོད། ད་ཚུ་ག་ཅི་ར་ཨེན་རུང་ གནད་དྫོན་སྫོ་སྫོ་དང་བསྟུན་པའ་
བཀྲིས་ལགས་སྫོན་གྱི་ ཚོག་བརམས་ཏ་བྲི་དགྫོཔ་ཨེན།  

 
༡ སྫོ་ར་ཁ་ག་གདྫོང་ཕྱྫོགས་ཀྱི་མགུ་ལས་ཕེར་འབྲི་ཐངས། 
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༄༅། །བྫོན་པ་ལགས་སྫོ།། 

          
 ༢ བྫོན་པ་ལགས་སྫོ་རྒྱས་སུ་ཅིག་ས་ཚོགས་བཅིད་ནང་འབྲི་ལུགས། 
 

༄༅། །རྒྱལ་བའ་གདུལ་ཞང་འཇིག་རྟན་འཛིམ་གང་འདའི། །དམ་ཚོག་གཅིག་མཐུན་མཛིའ་བཤེས་ས་དགུ་ཀུན། ། 
རྒྱལ་སྤྱིའི་ཡིྫོངས་ཚོགས་རྟན་འབྲིལ་སྫོ་གང་འདར། །རབ་བར་དགའ་བསུའ་་བྫོན་པ་ལགས་སྫོ་ཞུ། ། 
ཟར་དྫོ་བཟུམ་ཚུ་དང་། 

 
༣ སྫོ་ར་ཁ་ག་ནང་ཕྱྫོགས་ཀྱི་མགུ་ལས་ཕེར་འབྲི་ལུགས། 
 

བཀའ་དྲན་ཆེ། ཡིངན། བཀྲི་ཤེས་བད་ལགས།   
 
 

༤ རྒྱས་སུ་ཅིག་ས་ཚོགས་བཅིད་ནང་འབྲི་ལུགས།  
 

སྐུ་ཡི་ལྫོན་བཟང་གཟ་བརྗེད་དཔལ་འབར་ཞང་། །གསུང་གསང་འགག་མད་གཞན་སང་དབང་འདུས་ནས། ། 
ཐུགས་ཀྱི་བཞད་དྫོན་འབད་མད་ལྷུན་འགྲུབ་ས། །སྐུ་ཚོ་བསྐལ་བརྒྱའ་བར་དུ་བརྟན་གྱུར་ཅིག ། 
ཟར་དྫོ་བཟུམ་མའ་སྫོན་ཚོག་ཚུ་བྲི་དགྫོཔ་ཨེན་ནྫོ།། །། 
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༡༠༽  སྫོན་ཚོག་ཤེས་བརྗེྫོད། 
 

ད་ལྟར་འབྲུག་ག་ཡིག་བསྐུར་རྣམ་གཞག་ལུགས། །སྔར་སྫོལ་བཟང་པྫོའ་གསར་གྱི་དཔལ་བའུ་ལ།། 
ད་སྫོལ་སབས་བདའི་གཡུ་ཕྲིས་ལགས་བརྒྱན་པ། །ཁྱུན་བཟང་རྒྱུན་ལྡན་སྤལ་བའ་སྫོད་དུ་མཁྫོ།། 

 
གང་འདར་དད་གུས་སྫོ་བའ་འབད་བརྫོན་གྱིས། །ཡིྫོངས་སུ་བསྒྲུབས་པའ་ལགས་བས་དལ་འགྫོའ་རྒྱུན།། 
རང་སྫོལ་ཞང་ས་གཤེན་པའ་རྒྱུར་གྱུར་ཏ་། །ཕེན་བདའི་ལྫོ་ཏྫོག་འདྫོད་དགུ་འཁྲུངས་བར་སྫོན།། 

 
འད་ལ་མངྫོན་པར་སྤྱིྫོད་པའ་ས་དགུ་རྣམས། །ཉར་མཁྫོའ་ལམ་སྫོན་མཆེྫོག་ཏུ་ལགས་གྱུར་ཏ།། 
སྫོ་སྫོའ་ལས་སྐལ་ས་ཞུའ་སྫོར་བ་ལ། །མ་རྨྫོངས་རག་རལ་འབྲིས་བུར་སན་གྱུར་ཅིག། 

 
ཡིྫོངས་ཀྱི་སྤྱི་ནྫོར་མངའ་བདག་རྒྱལ་མཆེྫོག་གི །མཚོན་དཔའི་དཀྱིལ་འཁྫོར་བསྐལ་བརྒྱར་རབ་བརྟན་ནས།། 
ཕུན་ཚོགས་སྡེ་བཞའི་ཕེན་བདའི་དགའ་སྫོན་གྱི། །དཔལ་ཡིྫོན་གྫོང་འཕེལ་ཡུན་གནས་བཀྲི་ཤེས་ཤེྫོག།   །། 

 
 

       རྫོགས༌སྫོ།།   
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༡༡༽ ཁུངས་གཏུགས་་་རྒྱབ་རྟེན་དཔེ་དེབ་ཐྫོ། 

 
༠༡ ཡིག་བསྐུར་རྣམ་གཞག་མདྫོ་ཙོམ་བརྗེྫོད་པ་མ་ཏྫོག་ནྫོར་བུའ་འཕྲིང་བ།      ཀུན་མཁྱན་མ་ཕེམ་རན་པྫོ་ཆེ། 
༠༢ འཕྲིན་ཡིག་ག་རྣམ་པར་གཞག་པ་ ལགས་བཤེད་ནྫོར་བུ་འདྲན་པའ་གྲུ་གཟངས།  རྒྱལ་བ་གྫོང་ས་ལྔ་པའ་དྲུང་ཆེན། 
༠༣ ཁྱབ་ཤེྫོག་སེངྒེའི་རྒྱུད་ཀྱི་སྒྲི་དབངས།         གྲུབ་དབང་ཤཱཀྱི་རཏྣ། 
༠༤ རྫོང་ཁའ་ཡིག་བསྐུར་རྣམ་གཞག་ བྫོ་གསར་དགྱིས་པའ་མགུལ་རྒྱན་ 
 པདྨའ་ཕྲིང་བ། 
༠༥ རྫོང་ཁའ་བར་གཞུང་གསརཔ། 
༠༦ ཡིག་བསྐུར་རྣམ་གཞག          སྫོབ་དཔྫོན་འགངས་ཆེན།  
༠༧ སྒྲིག་ལམ་རྣམ་གཞག་ག་དབ་ཐར་ནྫོར་བུའ་འཕྲིང་བ།        དྲགྫོས་རྒྱལ་གཟམ་རྫོ་རྗེ་རྒྱལ་མཚོན། 
༠༨ དཔལ་ལྡན་ཆེྫོས་རྗེས་འབྲུག་པའ་བཟའ་བཅིའ་འགྫོ་གསུམ་སྐྫོར།   དྲགྫོས་རྒྱལ་མགྫོན་ཕྲིས་རྫོ་རྗེ། 
༠༩ བསམ་སྤྱིྫོད་ཤེས་ཡིྫོན།      ཀ་ཨེམ་ཀྲི། 
༡༠ ཉར་མཁྫོའ་སྒྲིག་ལམ་རྣམ་གཞག     སྫོལ་འཛིན་ལས་ཁུངས། 
༡༡ ཁྲིམས་ཀྱི་ལྷན་སྡེའི་སྒྲིག་ལམ་རྣམ་གཞག     དྲགྫོས་མཁའ་འགྫོ། 
༡༢ བཀའ་དྲུང་ནང་པའ་ཡིག་བསྐུར་རྣམ་གཞག 
༡༣ བྫོད་ཀྱི་ཡིག་བསྐུར་རྣམ་གཞག 
 
 

࿉ 
࿉ ࿉ ࿉ 
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