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འབྲུག་གི་ཆོས་རྒྱལ་དཔལ་འཇིགས་མེད་གེ་སར་རྣམ་རྒྱལ་དབང་ཕྱུག་མཆོག་གི་ཞབས་བརྟན། 

༄༅། །ༀ་སྭསྟི། དཀོན་མཆོག་རྩ་གསུམ་སྐྱབས་གནས་རྒྱ་མཚོ་ཡིས།། 
     དགེ་ལེགས་རྟེན་འབྱུང་དམ་པའི་མཆོག་རོྩལ་བས།། 
     ས་སྐྱོང་འཇིགས་མེད་གེ་སར་མཚན་ཅན་གྱི།། 
     སྐུ་ཚེ་ཡུན་བརྟན་མངའ་ཐང་རྒྱས་པར་ཤོག། 
 
     བཅོམ་ལྡན་ཐུགས་རྗེའི་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པ་ོཡིས།། 
     བྱིན་རླབས་བདུད་རྩིའི་ཆར་རྒྱུན་རྣམ་ཀུན་ཕབ།། 
     མི་དབང་ཆོས་རྒྱལ་དམ་པའི་སྐུ་ཚེ་བརྟན།། 
     ཆབ་སྲིད་མངའ་ཐང་དར་ཞིང་རྒྱས་པར་ཤོག། 
 
     སྙིགས་དུས་འགྲོ་མགོན་པདྨ་ཀཱ་ར་ཡིས།། 
     འཆི་མེད་བདེ་ཆེན་གྲུབ་པའི་མཆོག་སྦྱིན་པས།། 
     མི་དབང་ཆོས་རྒྱལ་དམ་པའི་སྐུ་ཚེ་བརྟན།། 
     ཆབ་སྲིད་མངའ་ཐང་དར་ཞིང་རྒྱས་པར་ཤོག། 
 
     སྐྱབས་མཆོག་ངག་དབང་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་ཡིས།། 
     གསང་གསུམ་རོ་རྗེ་དབང་བསྐུར་མི་བསླུ་བས།། 
     མི་དབང་ཆོས་རྒྱལ་དམ་པའི་སྐུ་ཚེ་བརྟན།། 
     ཆབ་སྲིད་མངའ་ཐང་དར་ཞིང་རྒྱས་པར་ཤོག། 
 
     ཕན་བདེའི་འབྱུང་གནས་རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་འཕེལ།། 
     རྒྱལ་བོན་འབངས་འཁོར་དམ་གཙང་མཐུན་འབྲེལ་ཟབ།། 
     བདེ་སྐྱིད་ཕུན་ཚོགས་དཔལ་ཡོན་དགུང་དུ་འཕྱུར།། 
     ལྗོངས་འདི་འཛམ་གླིང་ཀུན་ཏུ་མཛེས་འགྱུར་ཅིག། 
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ཀར་ཆག 

ཆེད་བརྗོད། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ༡ 
ལེའུ་ ༡ པ། ངོ་སོད། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ་་་་་་་་་ ༧ 

ལེའུ་ ༢ པ། ཞི་གཡོག་གི་སྒྲིག་བཀོད། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ༡༣ 

ལེའུ་ ༣ པ། ཞི་གཡོག་གི་བརྩི་མཐོང་དང་ཀུན་སོད། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ༤༧ 

ལེའུ་ ༤ པ། གཏན་འཇགས་ཞི་གཡོག་གི་གཡོག་བཙུགས། གདམ་འཐུ་དང་གཡོག་བསྐོས། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ༤༩ 

ལེའུ་ ༥ པ། ཁག་འབག་གཡོག་བཙུགས། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ༩༩ 

ལེའུ་ ༦ པ། སྤྱི་གཡོགཔ་དང་གཞི་རིམ་ལས་གཡོགཔ། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ༡༥༡ 

ལེའུ་ ༧ པ། གཙུག་ལག་ཤེས་ཚད་མཐར་འཁྱོལ་མི་ཚུའི་འབྲུག་གི་ཞི་གཡོག་ཆོས་རྒྱུགས། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ༡༦༧ 

ལེའུ་ ༨ པ། ལཱ་གཡོག་སྔ་གོང་གི་སོང་བརར། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ༡༩༧ 

ལེའུ་ ༩ པ། གཡོག་ཐོག་གི་མི་སོྟབས་གོང་འཕེལ། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ༢༡༧ 

ལེའུ་ ༡༠ པ། ངལ་གསོ། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ༢༩༡ 

ལེའུ་ ༡༡ པ། དངུལ་ཕོགས། འཐུས་དང་ཁེ་ཕན། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ༣༠༩ 

ལེའུ་ ༡༢ པ། ལཱ་ཤུར་འཛིན་སྐྱོང་ལམ་ལུགས། མཆོག་གྱུར་འཛིན་སྐྱོང་། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ༣༢༡ 
ལེའུ་ ༡༣ པ། གོ་གནས་ཡར་སེང་། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ༣༥༣ 

ལེའུ་ ༡༤ པ། གནས་སོར། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ༣༨༧ 

ལེའུ་ ༡༥ པ། སྐབས་གཡོག། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ༤༠༣ 

ལེའུ་ ༡༦ པ། འགྲོ་འགྲུལ། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ༤༠༩ 

ལེའུ་ ༡༧ པ། ཕྱི་འབྲེལ་ལཱ་གཡོག། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ༤༡༧ 

ལེའུ་ ༡༨ པ། སྒེར་ཚོང་དང་ལཱ་གཡོག། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ༤༢༥ 
ལེའུ་ ༡༩ པ། བདག་སྐྱོང་སྒྲིག་ཁྲིམས། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ༤༢༩ 

ལེའུ་ ༢༠ པ། གཡོག་གྲོལ། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ༤༥༡ 
ལེའུ་ ༢༡ པ། ཞི་གཡོག་གི་ཐོ་དང་བར་དོན་རིམ་ལུགས། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ༤༧༡ 

ལེའུ་ ༢༢ པ། ཞི་གཡོག་རྟགས་མ། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ༤༨༡ 

ལེའུ་ ༢༣ པ། མི་སོྟབས་རྩིས་ཞིབ། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ༤༨༧ 

ལེའུ་ ༢༤ པ། ཕན་བདེ་ལཱ་གཡོག། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ༤༩༣ 

ལེའུ་ ༢༥ པ། རྒྱལ་སྤྱིའི་ཁས་བངས་ལས་རིམ། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ༥༢༡ 

ལེའུ་ ༢༦ པ། བཀོད་ཁྱབ་དང་མཁས་མཆོག། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ༥༢༧ 

ལེའུ་ ༢༧ པ། མི་སོྟབས་ཚོགས་ཆུང་། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ༥༥༡ 

ངེས་ཚིག། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ༥༥༩ 
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ང་བཅས་འབྲུགཔ་ཚུ་ལུ་ གཞན་དང་མ་འདྲ་བའི་ཁྱད་ཆོས་བཟང་པོ་ལྔ་ཡོད། དེ་ཚུ་ཡང་ ཐ་དམ་ཚིག གཞན་ཕན་བསམ་སོད། བོ་རིག་དང་
བོ་སོྟབས། ངར་ཡེང་ཡེ་དང་སྒྲིང་སྒྲི། དེ་ལས་ ཚེ་འདི་དང་ཕྱི་མ་གཉིས་ཀྱི་མཐའ་དོན་བསམ་ཤེསཔ་ཚུ་ཨིན། དེ་གིས་ ང་བཅས་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་
འདི་ གཞན་དང་མ་འདྲ་བའི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་སྦེ་གནས་ཏེ་ཡོད། འདི་འབདཝ་ལས་བརྟེན་ ཁྱད་ཆོས་བཟང་ཤོས་ཚུ་འཕ་ོམཐུད་དེ་ར་ རྒྱུན་
སྐྱོང་འབད་དགོཔ་དང་། ང་བཅས་རའི་མི་ཚུ་ལུ་ གཞན་དང་མ་འདྲ་བའི་ཁྱད་ཆོས་བཟང་ཤོས་དང་ལྡནམ་སྦེ་ཡོད་མི་འདི་ དེ་ལས་བརྟེན་ཏེ་
ཨིན། གཞན་གྱིས་ ང་བཅས་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་དང་མི་སེར་ལུ་ག་དེ་སྦེ་སླབ་ཨིན་ན་ དུས་ཨ་རྟག་ར་སེམས་ཁར་དྲན་ཏེ་ ང་བཅས་ཆ་ཁྱབ་ཀྱིས་
ཁྱད་ཆོས་བཟངཔ་ོཚུ་གཅེས་སྐྱོང་འབད་དགོཔ་ཨིན། དུས་རབས་ ༢༡ པའི་ནང་ དེ་བཟུམ་མའི་ཁྱད་ཆོས་བཟངཔ་ོཚུ་གིས་  གང་བ་དྲག་
པའི་གནས་སྟངས་ལེགས་ཤོམ་ཅིག་བཟོ་ཚུགས་ནི་ལུ་ ཕན་ཐོགས་ཡོདཔ་ཤེས་དགོ། ང་བཅས་རའི་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མ་འོངས་གནས་སྟངས་འདི་ 
གནམ་མེད་ས་མེད་ལེགས་ཤོམ་ཡོད། དེ་ཚུ་ག་ར་ ཁྱེད་ཚུ་གི་ལག་པར་ཨིན།  

 
འབྲུག་མངའ་བདག་རྒྱལཔོ། 

 
འབྲུག་གཙུག་ལག་སོླབ་སྡེའི་མཐར་འཁྱོལ་མཛད་སྒོ། སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ སྤྱི་ཟླ་ ༠༦ པའི་སྤྱི་ཚེས་ ༠༧ ལུ། 
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འབྲུག་གི་ཞི་གཡགོ་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི། 
 
པར་ཐེངས་དང་པ།  ཞི་གཡོག་བཅའ་ཡིག་ ༡༩༩༠ ཅན་མ། (དེབ་གནགཔ)ོ 
 
པར་ཐེངས་གཉིས་པ།    འབྲུག་གི་ཞི་གཡོག་བཅའ་ཡིག་ ༡༩༩༨ ཅན་མ། 
 
པར་ཐེངས་གསུམ་པ། འབྲུག་གི་ཞི་གཡོག་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་༢༠༠༢ ཅན་མ། 
 
པར་ཐེངས་བཞི་པ།  འབྲུག་གི་ཞི་གཡོག་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་ ༢༠༠༦ ཅན་མ། 
 
པར་ཐེངས་ལྔ་པ།  འབྲུག་གི་ཞི་གཡོག་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་ ༢༠༡༠ ཅན་མ། 
 
པར་ཐེངས་དྲུག་པ།  འབྲུག་གི་ཞི་གཡོག་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་ ༢༠༡༢ ཅན་མ། 
 
པར་ཐེངས་བདུན་པ། འབྲུག་གི་ཞི་གཡོག་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་ ༢༠༡༨ ཅན་མ། 
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ཀར་ཆག 

ཆེད་བརྗོད། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ༡ 
ལེའུ་ ༡ པ། ངོ་སོད། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ༥ 
ལེའུ་ ༢ པ། ཞི་གཡོག་གི་སྒྲིག་བཀོད། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ༡༡ 

ལེའུ་ ༣ པ། ཞི་གཡོག་གི་བརྩི་མཐོང་དང་ཀུན་སོད། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ༤༥ 
ལེའུ་ ༤ པ། གཏན་འཇགས་ཞི་གཡོག་གི་གཡོག་བཙུགས། གདམ་འཐུ་དང་གཡོག་བསྐོས། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ༧༡ 

ལེའུ་ ༥ པ། ཁག་འབག་གཡོག་བཙུགས། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ༨༩ 

ལེའུ་ ༦ པ། སྤྱི་གཡོགཔ་དང་གཞི་རིམ་ལས་གཡོགཔ། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ༡༣༩ 

ལེའུ་ ༧ པ། གཙུག་ལག་ཤེས་ཚད་མཐར་འཁྱོལ་མི་ཚུའི་འབྲུག་གི་ཞི་གཡོག་ཆོས་རྒྱུགས། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ༡༥༣ 

ལེའུ་ ༨ པ། ལཱ་གཡོག་སྔ་གོང་གི་སོང་བརར། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ༡༧༩ 

ལེའུ་ ༩ པ། གཡོག་ཐོག་གི་མི་སོྟབས་གོང་འཕེལ། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ༡༩༧ 

ལེའུ་ ༡༠ པ། ངལ་གསོ། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ༢༥༩ 

ལེའུ་ ༡༡ པ། དངུལ་ཕོགས། འཐུས་དང་ཁེ་ཕན། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ༢༧༥ 
ལེའུ་ ༡༢ པ། ལཱ་ཤུར་འཛིན་སྐྱོང་ལམ་ལུགས། མཆོག་གྱུར་འཛིན་སྐྱོང་། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ༢༨༧ 

ལེའུ་ ༡༣ པ། གོ་གནས་ཡར་སེང་། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ༣༡༥ 
ལེའུ་ ༡༤ པ། གནས་སོར། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ༣༤༧ 

ལེའུ་ ༡༥ པ། སྐབས་གཡོག། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ༣༦༡ 

ལེའུ་ ༡༦ པ། འགྲོ་འགྲུལ། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ༣༦༧ 

ལེའུ་ ༡༧ པ། ཕྱི་འབྲེལ་ལཱ་གཡོག། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ༣༧༥ 
ལེའུ་ ༡༨ པ། སྒེར་ཚོང་དང་ལཱ་གཡོག། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ༣༨༣ 

ལེའུ་ ༡༩ པ། བདག་སྐྱོང་སྒྲིག་ཁྲིམས། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ༣༨༥ 
ལེའུ་ ༢༠ པ། གཡོག་གྲོལ། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ༤༠༣ 

ལེའུ་ ༢༡ པ། ཞི་གཡོག་གི་ཐོ་དང་བར་དོན་རིམ་ལུགས། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ༤༢༡ 

ལེའུ་ ༢༢ པ། ཞི་གཡོག་རྟགས་མ། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ༤༣༡ 
ལེའུ་ ༢༣ པ། མི་སོྟབས་རྩིས་ཞིབ། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ༤༣༧ 

ལེའུ་ ༢༤ པ། ཕན་བདེ་ལཱ་གཡོག། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ༤༤༡ 

ལེའུ་ ༢༥ པ། རྒྱལ་སྤྱིའི་ཁས་བངས་ལས་རིམ། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ༤༦༥ 
ལེའུ་ ༢༦ པ། བཀོད་ཁྱབ་དང་མཁས་མཆོག། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ༥༦༩ 

ལེའུ་ ༢༧ པ། མི་སོྟབས་ཚོགས་ཆུང་། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ༤༩༡ 

ངེས་ཚིག། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ༤༩༩ 
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ཆེད་བརྗོད། 
 

༉ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་འདི་ མི་དབང་འབྲུག་རྒྱལ་བཞི་པའི་བཀའ་རྒྱ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ སྤྱི་ལོ་ ༡༩༨༢ ལུ་གཞི་བཙུགས་
འབད་ཡོདཔ་ཨིན། རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་གཞི་བཙུགས་འབད་མི་འདི་གིས་ འོས་ལྡན་གྱི་མི་སོྟབས་འཛིན་སྐྱོང་དང་ མི་སོྟབས་
གོང་འཕེལ་བཏང་ཐོག་ལས་ མི་མང་བདག་སྐྱོང་རྩ་བརྟན་བཟོ་ནི་དང་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ དགོས་མཁོ་ཆེ་བའི་མི་སྡེ་དཔལ་འབོར་གྱི་དཀའ་ངལ་
སེལ་ཐབས་ལུ་ འཆར་གཞི་དང་མཐུན་པའི་ཐབས་ལམ་ཅིག་སྦེ་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ཡོད། དེ་ལས་ཚུར་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ 
ཞི་གཡོགཔ་ཚུ་གི་ནང་འཁོད་ལུ་ འཇོན་ཐང་དང་དནོ་སྨིན་ཅན། དྭངས་གསལ། དྲང་བདེན་ཚུ་ཡར་དྲག་གཏང་ནིའི་ནང་ ད་ཚུན་ཡང་ བརོྩན་
ཤུགས་བསྐྱེད་བཞིན་དུ་ཡོད། ཞི་གཡོགཔ་ཚུ་གིས་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ དེང་སང་གི་འགྱུར་བ་དང་གོང་འཕེལ་ཚུ་མགྱོགས་དྲགས་སྦེ་འགྱོ་བའི་
དུས་ཚོད་ལུ་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རང་དབང་སྲུང་སྐྱོབ་རྩ་བརྟན་བཟ་ོནིའི་ནང་ གལ་ཅན་གྱི་འགན་ཁུར་ཚུ་འབག་སྟེ་ཡོད།   
 
འབྲུག་གི་རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མོ་ཆ་འཇོག་མཛད་མི་དང་འབྲེལ་ ཞི་གཡོག་འདི་ཕོགས་རིས་མེདཔ་དང་། སྲིད་དོན་དང་འབྲེལ་བ་མེདཔ། གཟེངས་
ཐོན། དེ་ལས་ ཁྱད་རིག་ཅན་ཅིག་སྦེ་ ངོས་འཛིན་འབད་མི་འདི་གིས་ ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གནས་ཚད་འདི་ རྩ་ཁྲིམས་ཅན་གྱི་གཙུག་
སྡེ་ཅིག་ལུ་ཡར་སེང་འབད་དེ་ཡོད། གཞུང་གི་སྲིད་བྱུས་དང་ལས་རིམ་ཚུ་ ཡོངས་རོགས་སྦེ་ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་པའི་ རང་དབང་དང་
སྲིད་བྲལ་གྱི་ཞི་གཡོག་ ཡར་དྲག་དང་ངེས་བརྟན་བཟ་ོཐོག་ལས་ ཞི་གཡོག་ནང་འཁོད་ཀྱི་མི་སོྟབས་བ་ལེན་ཚུ་ གཞུང་སྐྱོང་ལེགས་ལྡན་དང་ 
བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་ཤོ་མཚུངས་ཡོདཔ་ངེས་བརྟན་བཟོ་ནིའི་ནང་ ལྷན་ཚོགས་འདི་ རྒྱལ་གཞུང་དང་གཞན་ཚུ་གི་ལས་གཡོག་ལས་
འབྲེལ་ལྟེ་བ་ཅིག་སྦེ་འགན་དབང་འབག་སྟེ་ཡོད།  
 
སྤྱི་ལོ་ ༢༠༠༧ སྤྱི་ཟླ་ ༣ པའི་སྤྱི་ཚེས་ ༡༢ ལུ་ མི་དབང་མངའ་ཞབས་མཆོག་གིས་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ལུ་བཀའ་རྒྱ་གནང་
མིའི་ནང་། 

“འབྲུག་བཟུམ་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཆུང་ཀུ་ཅིག་ནང་ལུ་ མི་ཚུ་གིས་ རིམ་ལྡན་སྲིད་གཞུང་གི་སོལ་ལུ་དཔེ་བལྟ་སྟེ་འབད་ནི་ཨིནམ་སེམས་
ཁར་ངེས་ཏེ་ དམངས་གཙོའི་རིང་ལུགས་ཀྱི་གཞི་འགྱམ་སྒྲིང་སྒྲི་དང་ མཐར་འཁྱོལ་ཅན་ཅིག་སྦེ་བཟོ་ཐབས་ལུ་ ཐབས་ཤེས་དང་
པ་འདི་ར་ ཞི་གཡོག་རྩ་བརྟན་བཟོ་ནི་འདི་ཨིན། འབྲུག་མི་ཚུའི་དནོ་ལུ་ ཞི་གཡོག་འདི་ གནས་ཚད་མཐོ་ཤོས་ཅིག་ལུ་བརོྩན་
ཤུགས་བསྐྱེད་ནི་དང་། བསམ་པ་བཟང་པའོི་ཐོག་ལུ་གནས་དགོཔ། དེ་ལས་ཚོར་སྣང་གི་ཐོག་ལས་ འགན་ཁུར་འབག་ཚུགསཔ་
བཟོ་དགོ།  

 
དེ་འབདཝ་ལས་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛོམས་ཀྱི་དམིགས་ཡུལ་འགྲུབ་ཐབས་
ལུ་ དམངས་གཙོའི་རིང་ལུགས་གཞི་ཚུད་པའི་བསྒང་དགོ་པའི་མཐུན་རྐྱེན་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚུ་ དུས་ཚོད་ཁར་སོད་ནི་དང་། དཔལ་
འབོར་ཡར་དྲག་བཏང་བའི་སྐབས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་ཚུ་བསལ་ནི། དེ་ལས་ དེ་ཚུའི་དམིགས་དོན་འགྲུབ་ཐབས་ལུ་ ཞི་གཡོག་གི་
དགོས་མཁོ་ཆེ་བའི་ལེགས་སྒྱུར་ཚུ་ལུ་ གཙོ་བོར་བཏོན་དགོ།”  

ཞི་གཡོག་འདི་གིས་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་གོང་འཕེལ་གྱི་ལས་འཆར་ཚུ་འགྲུབ་ཐབས་ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ ཞི་གཡོག་ལམ་ 
ལུགས་དང་། བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་ཚུ་ དུས་དང་དུས་སུ་ཡར་དྲག་གཏང་དགོཔ་འདི་ གལ་ཆེ་དྲགས་ཅིག་ཨིན། དེ་འབདཝ་ལས་ མི་
སོྟབས་འཆར་གཞི་དང་། གོང་འཕེལ་དང་འཛིན་སྐྱོང་ཚུ་ སྔར་བ་ལྷགཔ་སྦེ་རྩ་བརྟན་བཟ་ོཐབས་ལུ་ ད་ལོྟའི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ གནད་དནོ་
ཁག་ལྔའི་ནང་ ལེགས་སྒྱུར་འབད་ནི་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ཡོད། 
 
༡. འབྲུག་གི་ཞི་གཡོག་ལམ་ལུགས།  

ལེགས་སྒྱུར་འདི་གིས་ འབྲུག་གི་ཞི་གཡོག་ལམ་ལུགས་འདི་ གསལ་ཏོག་ཏོ་བཟོ་ཚུགས། དང་པ་ སྤྱི་གཡོག་སྒྲིག་བཀོད་ལམ་
ལུགས་བཟོ་མི་འདི་གིས་ ཁྱད་རིག་དང་འཛིན་སྐྱོང་གི་སྡེ་རིམ་ནང་ འཛུལ་ཞུགས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་ གཅིག་སྒྲིལ་སྦེ་གནས་ཚུགས། 
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དེ་གིས་ ཞི་གཡོགཔ་ཁོང་ར་ གཡོག་བཙུགས་འབད་བའི་ལཱ་གཡོག་དེ་ནང་ར་སོད་དེ་ སོང་བརར་དང་མཁས་མཆོག་སང་ཡོདཔ་
ངེས་བརྟན་བཟོ་ནི།  གཉིས་པ་ ཞི་གཡོགཔ་ཚུ་ ཁ་གསལ་ཅན་དང་ ཁྱད་རྣམ་ཅན་གྱི་གོ་གནས་སྡེ་རིམ་བཞི་ལུ་ ཁ་དབྱེ་སྟེ་ཡོད་
མི་ཚུ་ཡང་ བཀོད་ཁྱབ་དང་མཁས་མཆོག ཁྱད་རིག་དང་འཛིན་སྐྱོང་། ལྟ་བཀོད་དང་རྒྱབ་སྐྱོར། དེ་ལས་ ལག་ལེན་སྡེ་རིམ་ཚུ་
ཨིན། 

 
༢. ལས་ཚོགས་གོང་འཕེལ་ལག་ལེན། 

ལས་ཚོགས་གོང་འཕེལ་ལག་ལེན་འདི་ འབྲུག་གི་ཞི་གཡོག་བཅའ་ཁྲིམས་ ༢༠༡༠ ཅན་མའི་དགོས་མཁོ་དང་། ལྷན་རྒྱས་གཞུང་
ཚོགས་ཀྱིས་ སྤྱི་ཚེས་ ༢༧/༡༡/༢༠༡༣ ལུ་གནང་བའི་བཀའ་རྒྱ་ཨང་ སི་-༣/༡༡/༢༡༦ པ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཡོདཔ་
ཨིན། དུས་མཚམས་ཀྱི་ལས་ཚོགས་གོང་འཕེལ་ལག་ལེན་འདི་གིས། ཀ། གཞུང་ལུགས་ཚུལ་མཐུན་སྦེ་རིམ་སྒྲིག་འབད་ཡོདཔ་དང་། 
ཁ། ལས་སྡེ་ཁག་གི་འགན་དབང་ཚུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་དམིགས་ཡུལ་འགྲུབ་ནིའི་ནང་ རྟགས་མཐུནམ་སྦེ་བཟོ་ཡོདཔ། ག།  མི་
སོྟབས་མཐུན་རྐྱེན་ཚུ་འཇོན་ཐང་དང་དནོ་སྨིན་ཅན་སྦེ་ལག་ལེན་འཐབ་ཡོདཔ་རྩ་བརྟན་བཟ་ོནི་ལུ་གལ་ཆེ་ཤོས་ཅིག་ཨིན། 

 
ལས་ཚོགས་གོང་འཕེལ་ལག་ལེན་གྱི་རྒྱབ་སོྣན་ཚུ་ འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་ལག་ལེན་གྱི་གོ་རིམ་མ་འདྲཝ་ཚུ་ནང་ཡོདཔ་མ་ཚད་ བསྐྱར་
ཞིབ་འབད་ཡོད་པའི་འབྲུག་གི་ཞི་གཡོག་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་ ༢༠༡༨ ཅན་མའི་ནང་ཡང་བཀོད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན། དེའི་གྲུབ་
འབྲས་འདི་གཙ་ོབོ་ར་ ཞི་གཡོག་གི་རྒྱ་ཚད་ངོ་མ་ལུ་དམིགས་གཏད་སྐྱེད་ཐབས་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ ད་ལས་ཕར་ མ་འོངས་ལོ་ངོ་
གསུམ་གྱི་མི་སོྟབས་དམིགས་ཚད་ཀྱི་དོན་ལུ་ གཞི་འགྱམ་བཟུམ་ཅིག་སྦེ་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ཨིན། དེའི་ནང་དནོ་ཉིད་ལས་ མི་
སོྟབས་དམིགས་ཚད་ཀྱི་དོན་ལུ་ གནས་ཚད་ངོས་འཛིན་འབད་བའི་ལག་ལེན་འདི་གིས་ ལས་གཡོགཔ་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དནོ་
གྱི་དམིགས་ཡུལ་ཚུ་ གང་མང་རྩ་བརྟན་བཟ་ོནི། ལས་སྡེ་དབྱེ་བའི་གཞི་བཀོད་བཟ་ོཐོག་ལས་ གཞུང་ལུགས་ཀྱི་རིམ་སྒྲིག་དབྱེ་ཞིབ་
འབད་ནི། ལས་ཚོགས་ཚུའི་འགན་འཁྲི་དང་ མི་མང་ཞབས་ཏོག་འཕོ་མཐུད་དེ་ར་ཡར་དྲག་གཏང་ནི་ལུ་  ཚད་ལྡན་ལག་ལེན་བ་ 
རིམ་དང་དཔྱད་ཐོ་ཚུ་ ངོས་འཛིན་འབད་ནི། 

 
༣. འགོ་ཁྲིདཔ་རབ་དང་། རིམ་འབྱུང་འཆར་གཞི། འགོ་ཁྲིདཔ་གོང་འཕེལ།  

ད་ལོྟའི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ འགོ་ཁྲིདཔ་ཚུ་ ལས་ཚོགས་ཀྱི་གྲུབ་འབྲས་བཏོན་ནིའི་ནང་ ཕན་ནུས་སོམ་ཤོས་ཅིག་ཡོདཔ་ཨིནམ་སྦེ་  
ངོས་འཛིན་འབདཝ་བཞིན་དུ་ རིམ་འབྱུང་འཆར་གཞི་བརྩམ་ནི་དང་ འགོ་ཁྲིདཔ་གོང་འཕེལ་གཏང་ནིའི་ནང་ ལེགས་སྒྱུར་གྱི་ས་གོ་
ཅིག་སྦེ་ངོས་འཛིན་འབད་དེ་ཡོད། ལེགས་སྒྱུར་འདི་ ཞི་གཡོག་ནང་ འགོ་ཁྲིད་པའི་གོ་གནས་འཆང་མི་ དམིགས་བསལ་དུ་ཁྱད་
འཛིན་ ༡ པ་ཡན་ཆད་ཀྱི་ཞི་གཡོགཔ་ཚུ་ལུ་དམིགས་པ་བསྐྱེདཔ་ཨིན། གཤམ་གསལ་གྱི་གནད་དནོ་ཚུ་ འཛིན་སྐྱོང་འབད་ནིའི་
དོན་ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ནང་ བཀོད་ཁྱབ་དང་མཁས་མཆོག་གི་འཛིན་སྐྱོང་སྡེ་ཚན་ཅིག་ཡང་ གཞི་བཙུགས་
འབད་དེ་ཡོད། 
ཀ། རིམ་བྱུང་འཆར་གཞི་ལམ་ལུགས་གཞི་བཙུགས་འབད་མི་འདི་གིས་ ལས་ཚོགས་ཚུ་ནང་ བཀོད་ཁྱབ་གནས་རིམ་གྱི་ས་

སོྟང་ ཡུན་རིངམོ་སྦེ་ལུས་པའི་དཀའ་ངལ་བསལ་ཡོདཔ་ངེས་བརྟན་བཟ་ོནི། 
  
ཁ། འགོ་ཁྲིད་པའི་ལྕོགས་གྲུབ་གོང་འཕེལ་ལས་རིམ་གཞི་བཙུགས་འབད་མི་འདི་གིས་ འགོ་ཁྲིད་པའི་ལྕོགས་གྲུབ་ (ལམ་

སོྟན་འབད་ནི། ཞབས་ཏོག་ཕུལ་ནི་དང་སེམས་ཤུགས་བསྐྱེད་ནི་ཚུ་) གོང་འཕེལ་གཏང་ནི་དང་། དེ་མ་ཚད་ འཇོན་ཐང་
ཅན་གྱི་འགོ་ཁྲིདཔ་ལུ་དགོ་པའི་མངས་ཁོངས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་གོང་འཕེལ་གཏང་ནི། 

 
ག། ལཱ་ཤུལ་འཛིན་སྐྱོང་ལམ་ལུགས་ (ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་བསམ་ལེན་བརྩིས་ཏེ་) གཞི་བཙུགས་འབད་མི་འདི་གིས་ འགོ་

ཁྲིད་པའི་གོ་གནས་ཁར་ཡོད་མིའི་མི་ངོམ་ཚུ་གིས་ འཕོ་མཐུད་དེ་ར་ཡར་དྲག་དང་ གྲུབ་འབྲས་ཅན་བཟོ་ཡོདཔ་ངེས་ 
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བརྟན་བཟ་ོནི། 
 
༤. མཆོག་གྱུར་འཛིན་སྐྱོང་། 

གྲུབ་འབྲས་མཐ་ོཤོས་དང་། འགན་འཁྲི་མཐ་ོཤོས། དེ་ལས་ དྭངས་གསལ་ཅན་ཡོདཔ་ངེས་བརྟེན་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་ ལཱ་ཤུལ་འཛིན་
སྐྱོང་ལམ་ལུགས་ཟེར་མི་འདི་ མཆོག་གྱུར་འཛིན་སྐྱོང་ཟེར་ མིང་གནས་སྒྱུར་བཅོས་འབད་ཡོད་མི་འདི་ ལེགས་སྒྱུར་གྱི་གྲས་ལས་
གཅིག་ཨིན། མཆོག་གྱུར་འཛིན་སྐྱོང་གི་ལེགས་སྒྱུར་འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོ་པའི་དགོས་དནོ་དེ་ཡང་ འཆར་གཞི་བརྩམ་ནི་དང་། 
བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནི། དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནིའི་ལཱ་ཤུལ་གྱི་ས་གོ་ཚུ་སྒྲིང་སྒྲི་བཟོ་སྟེ་ ཞི་གཡོག་པའི་ལཱ་ཤུལ་ཡར་དྲག་གཏང་ནི། དེ་གིས་ 
རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གོང་འཕེལ་དམིགས་ཡུལ་དང་དམིགས་གཏད་ཚུ་ ཡིད་ཆེས་ཅན་གྱི་མཐོ་བའི་གནས་རིམ་ཁར་བསྒྲུབ་ནི་འདི་ཨིན། 
དེའི་ནང་དོན་ཉིད་ལས་ ལམ་ལུགས་གསརཔ་འདི་གིས་ གྲུབ་འབྲས་བཏནོ་ཚུགས་མི་དང་མ་ཚུགས་མི་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ ཁྱད་པར་
ཕྱེས་ཏེ་ དེ་དང་བསྟུན་པའི་དགའ་ཚོར་ ཡང་ན་ཉེས་བ་བསྐྱལ་ནིའི་དོན་ལུ་ཨིན། 

 
མཆོག་གྱུར་འཛིན་སྐྱོང་ལམ་ལུགས་འདི་གིས་ གཞུང་སྐྱོང་མཆོག་གྱུར་འཛིན་སྐྱོང་ལམ་ལུགས་དང་ མཆོག་གྱུར་འཛིན་སྐྱོང་གཉིས་
སྦེ་ཡོད་མིའི་འབྲུག་གི་གྲུབ་འབྲས་འཛིན་སྐྱོང་ལམ་ལུགས་འདི་ ད་ལས་ཕར་ མཐའ་དཔྱད་ཀྱི་ལམ་ལུགས་ཅིག་སྦེ་ངེས་བརྟན་
བཟོཝ་ཨིན། མཆོག་གྱུར་འཛིན་སྐྱོང་འདི་གིས་ ལས་ཚོགས་ཚུའི་དོན་ལུ་ ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་ནང་ལས་བཏོན་ཡོད་པའི་རྒྱལ་ཡོངས་
ཀྱི་དམིགས་ཡུལ་ཚུ་ ལོ་ལྟར་ལཱ་ཤུལ་གན་ཡིག་ནང་བཙུགས་ཡོད་མི་དང་། རང་སོའི་གྲུབ་འབྲས་དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ལས་
ཚོགས་ཀྱི་དམིགས་ཡུལ་ཚུ་ནང་ལས་བཏོན་ཏེ་ རང་སོའི་ལས་འཆར་བཟོ་ཡོད་མི་འདི་གཉིས་ འབྲེལ་མཐུད་འབད་ནི་ཨིན། གལ་
གནད་ཆེ་བའི་འབྲེལ་མཐུད་འདི་གིས་ ལས་ཚོགས་ཀྱི་གཅིག་མཐུན་དང་གྲུབ་འབྲས་འདི་ཡར་དྲག་བཏང་ཐོག་ལས་ རྒྱལ་གཞུང་གི་
ལཱ་ཤུལ་གྱི་དམིགས་དོན་དང་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་འགྲུབ་ནི་ལུ་ལྷན་ཐབས་འབད་ཚུགས་དགོ། 

 
༥. ཞི་གཡོག་པའི་ཕན་བདེ། 

ལམ་ལུགས་འདི་གིས་ སྤུས་ཚད་ཅན་གྱི་ཞབས་ཏོག་སོད་ཐབས་ལུ་ ཞི་གཡོགཔ་ཚུའི་ཕན་བདེ་འདི་ དགོས་མཁོ་ཆེ་བའི་གཞི་རྩ་
ཅིག་ཨིནམ་སྦེ་ངོས་འཛིན་འབདཝ་ཨིན། དེ་འབདཝ་ལས་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ ལས་རིམ་ཁག་གསུམ་བརྩིས་
པའི་ཕན་བདེའི་ཞབས་ཏོག་ཚུ་གཞི་བཙུགས་འབད་དེ་ཡོད། 
༡. ཞི་གཡོག་རྒྱབ་སྐྱོར་འབྲེལ་སྟེགས། རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་འདི་ནང་ ཞི་གཡོགཔ་ཚུ་གིས་ ཆང་དང་འབྲེལ་

བའི་དཀའ་ངལ། ལཱ་ཁོངས་དེ་ནང་སྟབས་མ་བདེ་ཐནོ་པའི་སྐབས་ རྒྱབ་སྐྱོར་ལེན་ས་ཅིག་ཨིན། དེ་མ་ཚད་ གཡོག་ནང་
གསརཔ་འཛུལ་མི་ཚུ་ལུ་ ཞི་གཡོགཔ་གོངམ། ཡང་ན་དགོངས་ཞུ་འབད་མི་ཚུ་གིས་ བསླབ་སོྟན་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ མ་
འོངས་འགོ་ཁྲིད་པའི་བསླབ་སོྟན་ལས་རིམ་ཡང་ཡོད། 

 
༢. ཞི་གཡོག་དགོངས་ཞུ་ཞབས་ཏོག། ཞི་གཡོགཔ་ཚུ་དགོངས་ཞུ་འབད་བའི་སྐབས་ཆ་རོགས་འབད་ནིའི་དནོ་ལུ་ དགོངས་

ཞུའི་འཆར་གཞི་ཞབས་ཏོག་ཚུ་ཕུལ་ས་དང་། 
 
༣.  ཞི་གཡོག་ཕན་བདེའི་ལས་འཆར། ཞི་གཡོགཔ་ཚུ་གིས་ ཡང་ན་ཞི་གཡོགཔ་ཚུ་ལུ་ཐོབ་པའི་སེམས་གསོའི་ལས་འཆར་ཚུ་

ཨིན། 
 
སྡེ་ཕན་འདི་གིས་ སྐྱེ་མའི་ངལ་གསོ་ (ཧེ་མ་ལས་ཡོད་མི་) དང་། ལོ་ལྟར་གསོ་བའི་བརྟག་ཞིབ་འབད་ནིའི་ནང་ སེམས་ཤུགས་བསྐྱེད་བཅུག་
ནི། དགོངས་ཞུ་འབད་མིའི་ཞི་གཡོགཔ་ཚུ་ བསླབ་སོྟན་དང་གདམ་འཐུའི་དྲིས་ལན་ཚུ་ནང་ གྲལ་གཏོགས་འབད་བཅུག་ནི་ལ་སོགས་པ་ཚུ་
ངོས་འཛིན་འབད་དེ་ ཞི་གཡོག་པའི་ལཱ་གི་གནས་སྟངས་ཡར་དྲག་གཏང་ནིའི་ཐབས་ལམ་ཚུ་འཚོལ་ཞིབ་འབད་ནི། 
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འབྲུག་གི་ཞི་གཡོག་བཅའ་ཁྲིམས་ ༢༠༡༠ ཅན་མ་དང་འཁྲིལ་ དྲང་བདེན་དང་དྭངས་གསལ་ཅན། འགན་འཁྲི་ཅན། དོན་སྨིན་ཅན་གྱི་བཅའ་
ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་གིས་ འབྲུག་གི་ཞི་གཡོག་འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་ཡོདཔ་ངེས་བརྟན་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་ འབྲུག་གི་ཞི་གཡོག་བཅའ་ཁྲིམས་ 
༢༠༡༠ ཅན་མ་གུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ འབྲུག་གི་ཞི་གཡོག་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་ ༢༠༡༢ ཅན་མ་ 
འདི་དུས་མཐུན་བཟ་ོསྟེ་ ད་རེས་ འབྲུག་གི་ཞི་གཡོག་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་ ༢༠༡༨ ཅན་མ་འདི་སོྟནམ་ཨིན། 
 
འབྲུག་གི་ཞི་གཡོག་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་ ༢༠༡༨ ཅན་མའི་ནང་ ལེའུ་གསརཔ་བཞི་ཡོད། དེ་ཚུ་ཡང་ ཕན་བདེ་ཞབས་ཏོག་དང་། 
རྒྱལ་སྤྱིའི་ཁས་བངས་ལས་རིམ། བཀོད་ཁྱབ་དང་ཁྱད་རིག། མི་སོྟབས་ཚོགས་ཆུང་ཚུ་ཨིན། 
 
འབྲུག་གི་ཞི་གཡོག་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་ ༢༠༡༨ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་ཀྱི་དོན་ལུ་ ཐིམ་ཕུག་ནང་འཁོད་ཀྱི་ལྷན་ཁག་དང་ལས་སྡེ་ལྟེ་བའི་
ཞི་གཡོགཔ་ ༣༣༨༠ དེ་ཅིག་གིས་མ་དོ་བར་ རོང་ཁག་ ༢༠ དང་ཁྲོམ་སྡེ་ ༤ གི་ནང་ལས་ཡང་གྲལ་གཏོགས་འབད་དེ་ཡོད། དེ་མ་ཚད་ 
ཞི་གཡོགཔ་ཚུ་ལས་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་གི་བསམ་ལན་ ༦༨༠ ལྷགཔ་ཅིག་ཐོབ་སྟེ་ཡོད། ལེགས་སྒྱུར་ཚུའི་ཁ་སྐོང་ལུ་ འོས་འབབ་དང་
འཁྲིལ་ཏེ་ ཧེ་མའི་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་གུ་ལེགས་བཅོས་འབད་དེ་འགྱུར་བཅོས་འབད་ཡོད། དཔེར་ན། ཟླཝ་ངོ་ ༣༦ ལས་ལྷགཔ་སྦེ་
ཡུན་རིང་སོང་བརར་འབད་མི་ཚུའི་དོན་ལུ་ དངུལ་ཕོགས་ཀྱི་ཐོབ་དབང་མེད་མི་འདི་ཆ་མེད་བཏང་ཡོད། ཨིན་རུང་ འབྲུག་གཞུང་གིས་ མི་
སོྟབས་ཀྱི་ཁེ་ཕན་ལོག་འཐོབ་ནིའི་དོན་ལུ་ ལཱ་གཡོག་ཁག་འགན་འབག་དགོཔ་ཚུ་ འཐེབ་སྦེ་ར་དམ་དམ་བཟ་ོསྟེ་ཡོད།  
 
འབྲུག་གི་ཞི་གཡོག་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་ ༢༠༡༨ ཅན་མ་འདི་གིས་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ནང་ལུ་ དྭངས་གསལ་དང། ཁྱད་རིག། 
གཟེངས་ཐོན་ཚུ་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་ཅིག་ལུ་གྱུར་ཏེ་ ལས་སྡེའི་ལྕོགས་གྲུབ་ཡར་དྲག་བཏང་ཐོག་ལས་ རྩ་བ་གསུམ་ལུ་ཕག་ཞུ་ནི་དང་། རྒྱལ་
ཡོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛོམས་ཀྱི་དམིགས་ཡུལ་འགྲུབ་ནི། འདྲ་མཉམ་དང་ཐུགས་མཐུན་ཁྲིམས་གཙང་གི་མི་སྡེ་ཅིག་ལུ་འགྱུར་ནིའི་
དམིགས་པ་བསྐྱེདཔ་ཨིན། 
  
རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ ཞི་གཡོགཔ་རང་ར་སོ་སོ་གིས་ རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མོ་དང་། འབྲུག་གི་ཞི་གཡོག་བཅའ་ཡིག་ ༢༠༡༠ 
ཅན་མ། དེ་ལས་ འབྲུག་གི་ཞི་གཡོག་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་ ༢༠༡༨ ཅན་མའི་དགོངས་དོན་ཚུ་ ཡོངས་རོགས་སྦེ་གོམས་གཤིས་ཚུད་
དེ་གནས་དགོཔ་དང་། མི་སོྟབས་བ་ལེན་ཚུ་བརྩིས་ཏེ་ རང་སོའི་བ་སོད་ག་ར་ འཚེར་སྣང་དང་ཕོགས་བཟུང་། ཉེ་རིང་མེད་པར་ཚུལ་མཐུན་
སྦེ་བསྟར་སོད་འབད་དགོ་པའི་ཞུ་བ་ཕུལཝ་ཨིན།  
 
འབྲུག་གི་ཞི་གཡོག་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་ ༢༠༡༨ ཅན་མ་འདི་ གསར་བཏནོ་འབད་མི་དང་འབྲེལ་ ཞི་གཡོགཔ་ཡོངས་ཀྱི་ཧོངས་ལས་ 
རྒྱལ་ཁབ་སྒྲིང་སྒྲི་དང་ རང་དབང་རང་བཙན་སྦེ་ འགྱུར་བ་མེད་པའི་ཞི་བདེ་དང་དགའ་སྐྱིད་གོང་དུ་འཕེལ་ཐབས་ལུ་ མི་ངོ་རང་རྐྱང་དང་། 
ཡང་ན་གཅིག་མཐུན་ཐོག་ ཞི་གཡོག་པའི་བརྩི་མཐངོ་དང་ཀུན་སོད་ཚུ་གོང་ལུ་བཀུར་ཏེ་ ལྕི་ལྕོགས་གང་ལྕོགས་ཀྱི་ཐོག་ལས་ མངའ་བདག་
རྒྱལཔོ་དང་གཞུང་། འབངས་མི་སེར་ལུ་ཕག་ཕྱིད་ཞུ་ནིའི་ཁས་བངས་ཕུལཝ་ཨིན། 
 
 

(དྲག་ཤོས་ཀརྨ་ཚུལ་ཁྲིམས།) 
ཁྲི་འཛིན། 

སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ སྤྱི་ཟླ་ ༡ པའི་སྤྱི་ཚེས་ ༡ ལུ། 
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ལེའུ་ ༡ པ། ངོ་སདོ། 

འབྲུག་གི་རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མོའི་རྩ་ཚན་ ༢༦ པ་དང་། རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་བཀའ་ཁྲིམས་ ༡༩༨༢ ཅན་མ། ཞི་
གཡོག་བཅའ་ཁྲིམས་ ༢༠༡༠ ཅན་མ་ཚུ་གི་དགོངས་དོན་འགྲུབ་ཐབས་ལུ་   རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ འབྲུག་གི་ཞི་གཡོག་
བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་ ༢༠༡༢ ཅན་མ་འདི་བསྐྱར་བཟོ་འབད་དེ་  འབྲུག་གི་ཞི་གཡོག་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་ ༢༠༡༨ ཅན་མ་སྦེ་
ཁྱབ་བསྒྲགས་འབདཝ་ཨིན། 

༡.༡  མཚན་གནས། 

བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་འདི་ལུ་  ད་ལས་ཕར་ འབྲུག་གི་ཞི་གཡོག་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་ ༢༠༡༨ ཅན་མ་ཟེར་བརྗོད་
དགོ། 
 

༡.༢  ཁྱབ་ཚད་དང་འགོ་བཙུགས། 

༡.༢.༡ བཅའ་ཡིག་འདི་གིས་ ཞི་གཡོག་ནང་འཁོད་ཀྱི་ལས་སྡེ་ག་རའི་ལས་གཡོགཔ་ཡོངས་ལུ་ཁྱབ་ཨིན། དེ་གི་
གྲངས་སུ་ ཁག་འབག་ལས་གཡོགཔ་དང་། སྤྱི་གཡོགཔ། དེ་ལས་ གཞི་རིམ་ལས་གཡོགཔ་ཚུ་ཡང་ཚུདཔ་
ཨིན། 

༡.༢.༢  བཅའ་ཡིག་འདི་གི་ཁྱབ་ཚད་འོག་ལུ་མ་ཚུད་མི་ཚུ་ཡང་། 
༡.༢.༢.༡  བཙག་འཐུ་ལས་གྲུབ་པའི་འཐུས་མི། 
༡.༢.༢.༢   རྩ་ཁྲིམས་ཅན་གྱི་གོ་གནས་འཆང་མི་དང་ འཐུས་མི་ ཡང་ན་ ལྷན་འཛིན། 
༡.༢.༢.༣   དྲང་ཁྲིམས་ལྷན་སྡེའི་མངའ་འོག་གི་ཁྲིམས་འདུན་ཡོངས་ཀྱི་དྲང་དཔོན་དང་ དྲང་དཔནོ་

རབ་འབམས། 
༡.༢.༢.༤   རོྩད་དཔནོ་ཡོངས་ཁྱབ། 
༡.༢.༢.༥   དམག་སྡེ་ཁག་གི་ལས་གཡོགཔ་དང་། 
༡.༢.༢.༦   གཞན་ཡང་ སྤྱི་ཚོགས་ཀྱིས་དུས་དང་དུས་སུ་ ཆ་འཇོག་འབད་མི་གང་རུང་ཅིག 
 

༡.༢.༣   བཅའ་ཡིག་འདི་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ སྤྱི་ཟླ་ ༠༡ པའི་སྤྱི་ཚེས་ ༠༡ ལས་ལག་ལེན་འགོ་བཙུགས་དགོ།  
 

༡.༣  དགོས་དནོ། 

བཅའ་ཡིག་འདི་གི་དགོས་དོན་འདི་ ཞི་གཡོག་ནང་ དོན་སྨིན་ཅན་གྱི་བདག་སྐྱོང་གི་དོན་ལུ་ འདྲ་མཉམ། གཅིག་མཚུངས་དང་ཤོ་
མཚུངས་ཡོདཔ་ངེས་བརྟན་བཟོ་ནིའི་དནོ་ལུ་ཨིན།  
 

༡.༤  གོ་དནོ་ལེན་ཐངས། 

བཅའ་ཡིག་འདི་ནང་ སྐབས་ཐོབ་ཀྱིས་གོ་དོན་ལོགས་སུ་སོྟན་ན་མ་གཏོགས་ དེ་མིན་ གཅིག་ཚིག་གིས་མང་ཚིག་ལུ་དང་ཕ་ོཚིག་
གིས་མོ་ལུ་གོ་དགོཔ་དང་ དེ་ལས་ལོྡག་སྟེ་ཡང་ཧ་གོ་དགོཔ་ཨིན། 
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༡.༥  ཆ་མེད། 

བཅའ་ཡིག་འདི་ ལག་ལེན་འཐབ་པའི་ཚེས་གྲངས་ལས་འགོ་བཟུང་སྟེ་ ཧེ་མ་ལས་ཡོད་པའི་བཅའ་ཡིག་དང་། སྒྲིག་གཞི། ཁྱབ་
བསྒྲགས། གསལ་བསྒྲགས་ཚུ་ནང་ཡོད་པའི་ནང་དོན་ཚུ་ལས་ འབྲུག་གི་ཞི་གཡོག་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་ ༢༠༡༨ ཅན་མའི་
ནང་ལུ་ཚུད་མི་ཚུ་མ་གཏོགས་ གཞན་ག་ར་ཆ་མེད་ཨིན། ཨིན་རུང་ ཡུན་རིང་སོང་བརར་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་དང་དངུལ་
འབྲེལ་གྱི་འགན་འཁྲི་ཚུ་ འགན་ལེན་དང་འཁྲིལ་དགོ། 
 

༡.༦  ལྷན་ཐབས་བཀའ་རྒྱ།  

རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ བར་སྐུལ་ཚུ་གནང་དགོཔ་ཡོད་ན་ བཅའ་ཡིག་འདི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ དུས་དང་དུས་སུ་གནང་
དགོ། 
 

༡.༧  འཕྲི་སྣནོ་དང་དནོ་འགྲེལ་གྱི་དབང་ཆ། 

འབྲུག་གི་ཞི་གཡོག་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་ ༢༠༡༨ ཅན་མའི་དགོངས་དོན་ག་ཅི་ར་ཨིན་རུང་ འཕྲི་སོྣན་འབད་ནི་དང་དནོ་
འགྲེལ་གྱི་དབང་ཆ་འདི་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ལུ་ཡོདཔ་ལས་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ཐག་གཅད་མི་འདི་ མཐའ་མའི་
མཐའ་དཔྱད་སྦེ་ཆ་བཞག་དགོ། 
 

༡.༨  འབྲུག་གི་ཞི་གཡགོ་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་བསྐྱར་བཟའོི་བ་རིམ། 

འབྲུག་གི་ཞི་གཡོག་བཅའ་ཁྲིམས་ ༢༠༡༠ ཅན་མ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་  ལས་སྡེ་ཚུ་དང་གྲོས་
བསྟུན་ཐོག་ འབྲུག་གི་ཞི་གཡོག་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་བསྐྱར་བཟོ་འབད་དགོ།   འབྲུག་གི་ཞི་གཡོག་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་
གཞི་ ༢༠༡༢ ཅན་མའི་བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱི་ལཱ་འབད་ཡོད་མི་དང་  འབྲུག་གི་ཞི་གཡོག་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་ ༢༠༡༨ ཅན་མ་
བཟོ་བའི་སྐབས་ཀྱི་ལས་སྣ་ཚུ་ཟུར་དེབ་ ༡/ཀ་པའི་ནང་བཀོད་དེ་ཡོད།  
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ཟུར་དེབ། ༡/ཀ། 

འབྲུག་གི་ཞི་གཡགོ་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་ ༢༠༡༨ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་གུ་གྲོས་བསྟུན་ལས་སྣའི་དུས་ཚདོ་རེའུ་མིག 

༡. ༡-༡༠/༣/༢༠༡༧ འབྲུག་གི་ཞི་གཡགོ་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་ ༢༠༡༢ ཅན་མའི་ནང་ རང་སོའི་དོན་ཚན་དང་
འབྲེལ་བའི་སྟབས་མ་བདེཝ་ཚུ་ག་ར་བསྡུ་ལེན་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་
ཚོགས་ཀྱི་སྡེ་ཚན་དང་ལས་ཚན་གྱི་གནས་རིམ་ནང་ ལས་བྱེད་ཚགོས་ཆུང་ཅིག་གཞི་བཙུགས་
འབད་ཡི། ལེགས་སྒྱུར་ཚུ་གུ་བར་སྐུལ་སོད་མི་དང་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ལས་ད་རེས་ཚུན་གྱི་རིང་ལུ་
སོད་མིའི་བར་སྐུལ་གཞན་ག་ར་ ལས་བྱེད་ཚགོས་ཆུང་འདི་གིས་བསྡུ་སྒྲིག་འབད་ཡི། ལྷན་ཚོགས་
དང་ འབྲུག་གི་ཞི་གཡོག་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞིའི་བསྐྱར་ཞིབ་ཚོགས་ཆུང་གིས་བསྐྱར་ཞིབ་
འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ལས་བྱེད་ཚོགས་ཆུང་གིས་ཟིན་བྲིས་བཏབ་ཅི། 

༢. ༧/༣/༢༠༡༧ ལས་བྱེད་ཚགོས་ཆུང་གིས་བསྡུ་སྒྲིག་འབད་མི་ཟིན་བྲིས་འདི་ ལྷན་ཚགོས་ལུ་སྙན་ཞུ་འབད་ཡི། 
ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ ལས་སྡེ་ཁག་གི་མི་སྟོབས་འགོ་དཔོན་ཚུ་ལས་ ཟིན་བྲིས་གུ་ནང་འདེབས་ལེན་
དགོ་པའི་བཀོད་རྒྱ་གནང་ཡི། 

༣. ༢༩-༣༡/༣/༢༠༡༧ འབྲུག་གི་ཞི་གཡགོ་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞིའི་བསྐྱར་ཞིབ་ཚོགས་ཆུང་གིས་ འབྲུག་གི་ཞི་གཡོག་
བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་ ༢༠༡༨ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་དང་པ་འདི་ བསྐྱར་ཞིབ་དང་བསྡུ་སྒྲིག་གི་
དོན་ལུ་ ས་གོ་སྐྱིད་ས་ཅིག་ནང་འབད་ཡི། བསྐྱར་ཞིབ་ཚོགས་ཆུང་གིས་ འབྲུག་གི་ཞི་གཡགོ་
བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་ ༢༠༡༢ ཅན་མའི་ལེའུ་རེ་རེ་བཞིན་གུ་གྲོས་བསྡུར་འབད་དེ་ ཞི་
གཡོགཔ་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་གྲོས་བསྟུན་འབད་ནི་དང་ ལྷན་ཚོགས་ལུ་ཕུལ་ནིའི་དོན་ལུ་ འབྲུག་གི་
ཞི་གཡགོ་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་ ༢༠༡༨ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་གྲ་སྒྲིག་འབད་ཡི། 

༤. ༣༠/༣/༢༠༡༧ འབྲུག་གི་ཞི་གཡགོ་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་ ༢༠༡༨ ཅན་མའི་ནང་ འགྱུར་བ་སོམ་ཤོས་ཅིག་
ཨིན་མི་ མཆོག་གྱུར་འཛིན་སྐྱོང་ཟེར་བའི་ ལཱ་ཤུལ་གྲུབ་འབྲས་འཛིན་སྐྱོང་ལེགས་སྒྱུར་གྱི་སྐོར་ལས་ 
གོ་བར་སོད་ནི་དང་། གནས་ཚད་བརྟག་དཔྱད་ལམ་ལུགས་གུ་གྲོས་བསྡུར་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ལྷན་
ཚོགས་ཀྱིས་ རྩ་ཁྲིམས་ཅན་གྱི་གཙུག་སྡེ་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ཕད་ཅི། 

༥. ༥/༤/༢༠༡༧ འབྲུག་གི་ཞི་གཡགོ་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞིའི་བསྐྱར་ཞིབ་ཚོགས་ཆུང་གིས་ འབྲུག་གི་ཞི་གཡོག་
བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་ ༢༠༡༨ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་འདི་ ལྷན་ཚགོས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡི། འདི་
ལུ་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ བསྐྱར་ཞིབ་ཚོགས་ཆུང་ལུ་ བསྒྱུར་བཅོས་ཡོད་མི་ཚུ་ མི་སྟོབས་ཞལ་
འཛོམས་ནང་ གསལ་ཞུ་ཕུལ་དགོཔ་སྦེ་བཀོད་རྒྱ་གནང་ཡི། 

༦. ༡༠-༡༢/༤/༢༠༡༧ འབྲུག་གི་ཞི་གཡགོ་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་ ༢༠༡༨ ཅན་མ་གུ་ བསྒྱུར་བཅོས་ཀྱི་གྲོས་འཆར་
བཀོད་མི་ག་ར་ དགེ་ལེགས་ཕུག་ལུ་འཚོགས་ཡོད་པའི་ མི་སྟོབས་ཞལ་འཛོམས་ཐེངས་ ༤ པའི་
སྐབས་ལུ་ སན་ཞུ་ཕུལ་ཡི། ཞལ་འཛོམས་འདི་ནང་བཀོད་ཡོད་པའི་བསམ་འཆར་དང་བསམ་ལན་
ཚུ་ བསྐྱར་ཞིབ་ཚོགས་ཆུང་གིས་བསྡུ་སྒྲིག་འབད་ཡི། 
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༧ ༡-༡༥/༥/༢༠༡༧ ཟིན་བྲིས་གུ་གྲོས་འཆར་བཀོད་ཡོད་པའི་བསྒྱུར་བཅོས་ཚུའི་སྐོར་ལས་ གོ་བར་སོད་དེ་ ནང་
འདེབས་ཚུ་ལེན་ནིའི་དོན་ལུ་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ རངོ་ཁག་ ༢༠ དང་ཁྲོམ་སྡེ་ ༤ ནང་གི་ཞི་
གཡོགཔ་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་གྲོས་བསྟུན་འབད་ཡི། གཤམ་འཁོད་སྡེ་ཚན་ཚུ་གིས་ རངོ་ཁག་དང་
ཁྲོམ་སྡེ་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་གྲོས་བསྟུན་འབད་ཡི། 

༡ ཁྲི་འཛིན། དྲགོས་ཀརྨ་ཚུལ་ཁྲིམས། 
 བུམ་ཐང་། 
 བཀྲ་ཤིས་གཡང་རྩེ། 
 མོང་སྒར་དང་། 
 ལྷུན་རྩེ། 

 
༢ ལྷན་འཛིན། ཨིན་ད་ར་མཱན་ ཆེ་ཏི་རི། 

 དར་དཀར་ན། 
 རྩི་རང་། 
 གསར་སྤང་། 
 དགེ་ལེགས་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་དང་། 
 གཞལམ་སྒང་། 

 
༣ ལྷན་འཛིན། ཀརྨ་ལྷ་མ་ོརོ་རྗེ། 

 ཧཱ། 
 སྤ་རོ། 
 དབང་འདུས་ཕོ་བྲང་དང་། 
 ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ། 

 
༤ ལྷན་འཛིན། སྐལ་བཟང་བདེ་སྐྱིད། 

 ཆུ་ཁ། 
 ཕུན་ཚོགས་གླིང་ཁྲོམ་སྡེ་དང་། 
 བསམ་རྩེ། 

 
༥ ལྷན་འཛིན། ལྷུན་གྲུབ་དབང་ཕྱུག 

 བཀྲ་ཤིས་སྒང། 
 པདྨ་དགའ་ཚལ། 
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 བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་རངོ་ཁག་དང་། 
 བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་ཁྲོམ་སྡེ། 

 
༦ མདོ་ཆེན། བཀྲིས་པདྨོ། རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས།  

 མགར་ས། 
 སྤུ་ན་ཁ་དང་། 
 ཀྲོང་གསར། 

༨. ༦/༦/༢༠༡༧ ལྷན་ཚོགས་ལུ་ རངོ་ཁག་གྲོས་བསྟུན་ལྟ་སྐོར་གྱི་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཏེ་ ཐིམ་ཕུག་ནང་འཁོད་ཀྱི་ལྷན་ཁག་
དང་ལས་སྡེ་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ གྲོས་བསྟུན་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ བཀོད་རྒྱ་ཚུ་ལེན་ཡོདཔ། 

༩. ༡༤-༡༦/༦/༢༠༡༧ ཐིམ་ཕུག་ལུ་སྦེ་ འབྲུག་གི་ཞི་གཡགོ་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་ ༢༠༡༨ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་གུ་ 
ཀུན་གཏགོས་གྲོས་བསྟུན་ཞལ་འཛོམས་ཅིག་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཅི། གྲོས་བསྟུན་ཞལ་འཛོམས་དེ་
ནང་ ཞི་གཡོགཔ་ག་ར་གློག་ཐོག་ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་ རྒྱལ་གཞུང་འཛིན་སྐྱོང་སློབ་སྡེ་དང་། ན་
གཞོན་དང་རྩེད་རིགས་ལས་ཁུངས། ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག་གི་སྤྱི་དོན་ཁང་ནང་ལུ་སྦེ་ བཅའ་མར་
གཏོགས་དགོཔ་སྦེ་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡི།  

༡༠. ༢༠/༦/༢༠༡༧ རོང་བདག་ཚུའི་ཞལ་འཛོམས་ཀྱི་སྐབས་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ འགོ་འདྲེན་
འཐབ་བཞིན་ཡོད་པའི་ འབྲུག་གི་ཞི་གཡོག་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་དུས་མཐུན་གྱི་སྐོར་ལས་
གསལ་ཞུ་ཕུལ་ཏེ་ གློག་ཐོག་དང་གློག་ཐོག་མིན་པའི་རྒྱུན་ལམ་ཚུའི་ཐགོ་ལས་ བསམ་ལན་གནང་
དགོ་པའི་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡི། 

༡༡. ༢༧/༤-༣༡/༧/༢༠༡༧ དུས་མཐུན་བཟོ་ཡོད་པའི་ འབྲུག་གི་ཞི་གཡོག་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་ ༢༠༡༨ ཅན་མའི་ཟིན་
བྲིས་འདི་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོའི་ནང་བཙུགས་ཏེ་ ཞི་
གཡོགཔ་ག་ར་གིས་ བསམ་ལན་དང་ནང་འདེབས་ཚུ་བཀོད་དགོ་པའི་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡི། ༣༡/༧/ 
༢༠༡༧ གྱི་ནང་འཁོད་ལུ་ གློག་ཐོག་གི་བསམ་འཆར་དང་བསམ་ལན་བསོམས་ ༤༠༧ དེ་ཅིག་
ཐོབ་ཅི། 

༡༢. ༨-༣༠/༩/༢༠༡༧ གྲོས་བསྟུན་ཚུ་ནང་ལས་ཐོབ་ཡོད་པའི་ གློག་ཐོག་དང་གློག་ཐོག་མིན་པའི་རྒྱུན་ལམ་ཐོག་ལས་ཐོབ་
ཡོད་པའི་ནང་འདེབས་ཚུ་ མཉམ་སྡེབ་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ལྷན་ཚགོས་ཀྱིས་ འབྲུག་གི་ཞི་གཡོག་
བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་ ༢༠༡༨ ཅན་མ་ཟིན་བྲིས་ཀྱི་ལེའུ་རེ་རེ་བཞིན་དུ་ གྲོས་བསྡུར་འབད་ཡི། 

༡༣. ༢༢/༩/༢༠༡༧ ངན་ལྷད་བཀག་སོམ་ལྷན་ཚགོས་ཡིག་ཚང་ནང་ལུ་སྦེ་ རྩ་ཁྲིམས་ཅན་གྱི་གཙུག་སྡེའི་ཞལ་འཛོམས་
ཐེངས་ ༤ པ་འཚོགས་པའི་སྐབས་ལུ་ འགྲུལ་འཐུས་ཐོབ་བརྗོད་ཀྱི་དགོངས་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་
སྐོར་ལས་ བསྟུན་གྲོས་འབད་ཡི། 

༡༤. ༢༣-༢༨/༡༠/༢༠༡༧ དྲུང་ཆེན་ཡིག་ཚང་ལས་ ལྷན་ཚགོས་དང་འབྲུག་གི་ཞི་གཡོག་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞིའི་བསྐྱར་
ཞིབ་ཚོགས་ཆུང་གིས་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ཡོད་པའི་ཟིན་བྲིས་གུ་གྲོས་བསྡུར་འབད་ཡི། འབྲུག་གི་ཞི་
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གཡོག་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་ ༢༠༡༨ ཅན་མ་འདི་ མཐའ་དཔྱད་ཟིན་བྲིས་སྦེ་གྲུབ་འབྲས་བྱུང་
ཡི། 

༡༥. ༣/༡༡/༢༠༡༧ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་དང་ དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་དང་གཅིག་ཁར་ འབྲུག་གི་ཞི་
གཡོག་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་ ༢༠༡༨ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་གུ་ ཞལ་འཛོམས་འཚོགས་ཅི། 

༡༦ . ༢-༤/༡༡/༢༠༡༧ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་དང་ལས་སྡེ་ཚུའི་ མི་སྟོབས་འགོ་དཔོན་སྡེ་ཚན་ཅིག་གིས་ 
འབྲུག་གི་ཞི་གཡགོ་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་ ༢༠༡༨ ཅན་མའི་མཐའ་དཔྱད་ཟིན་བྲིས་ཀྱི་
དགོངས་དོན་ཚུ་ ལོག་སྟེ་ར་བདེན་དཔྱད་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ཡི།  

༡༧. ༡༦/༡༡/༢༠༡༧ མཐའ་དཔྱད་ཟིན་བྲིས་གུ་བསམ་ལན་ལེན་ནིའི་དོན་ལུ་ བཀོད་ཁྱབ་དང་མཁས་མཆོག་ཚུ་དང་
གཅིག་ཁར་ ཞལ་འཛོམས་འཚགོས་ཅི། 

༡༨. ༢༡-༢༧/༡༡/༢༠༡༧ འབྲུག་གི་ཞི་གཡགོ་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་ ༢༠༡༨ ཅན་མའི་མཐའ་དཔྱད་ཟིན་བྲིས་འདི་ རྒྱལ་
གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཡངོས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ་ནང་བཙུགས་ཏེ་ ཞི་གཡོགཔ་ཚུ་སྤྱི་ཚེས་
༢༧/༡༡/༢༠༡༧ གྱི་ནང་འཁོད་ལུ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དེ་ བསམ་འཆར་ཚུ་ཕུལ་དགོ་པའི་ཞུ་བ་ཕུལ་
ཡི། 
ལས་སྡེ་ཚུ་ལུ་ རང་སོའི་ལས་སྡེ་ནང་ལུ་ལཱ་འབད་མིའི་ཞི་གཡགོཔ་ཚུ་གིས་ འབྲུག་གི་ཞི་གཡགོ་
བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་ ༢༠༡༨ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་འདི་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དགོ་པའི་ཁྱབ་
བསྒྲགས་འབད་ཡི། 
བསམ་ལན་ཡོངས་བསོམས་ ༢༧༩ ཐོབ་ཅི། 

༡༩. ༢༩/༡༡-༡/༡༢/༢༠༡༧ ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ འབྲུག་གི་ཞི་གཡོག་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་ ༢༠༡༨ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་གུ་ 
བཀོད་ཁྱབ་དང་མཁས་མཆོག་ཚུ་གིས་བཀོད་མི་དང་ གློག་ཐོག་ཐོབ་ཡོད་པའི་བསམ་ལན་ཚུ་དང་
འཁྲིལ་ཏེ་ གྲོས་བསྡུར་རྒྱས་ཤིང་རྒྱསཔ་སྦེ་འབད་ཡི། 

༢༠. ༥-༦/༡༢/༢༠༡༧ མི་སྟོབས་འགོ་དཔོན་སྡེ་ཚན་ཅིག་གིས་ འབྲུག་གི་ཞི་གཡོག་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་ ༢༠༡༨ 
ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་འདི་ མཐའ་དཔྱད་ཞུན་དག་དང་། ག་བསྡུར་དཔྱད་ཞིབ། འབྲི་ཤོག་དང་ཟུར་
དེབ་ཀྱི་བཀོད་རིས་ཚུ་བཟོ་སྟེ་ པར་སྐྲུན་གྱི་དོན་ལུ་གྲ་སྒྲིག་འབད་ཡི། 

༢༡. ༡༡-༡༣/༡༢/༢༠༡༧ མི་སྟོབས་འགོ་དཔོན་ག་ར་ལུ་ འབྲུག་གི་ཞི་གཡགོ་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་ ༢༠༡༨ ཅན་མའི་
གོམས་འདྲིས་དང་ ལག་ལེན་གྱི་དནོ་ལུ་གྲ་སྒྲིག་འབད་བཅུག་ཅི། 

༢༢. ༡/༡/༢༠༡༨ འབྲུག་གི་ཞི་གཡགོ་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་ ༢༠༡༨ ཅན་མ་འདི་ གསར་བཏོན་འབད་ཡི། 
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ལེའུ་ ༢ པ། ཞི་གཡོག༌གི༌སྒྲིག་བཀོད། 

༢.༡  སྲིད་བྱུས། 

༢.༡.༡ ཞི༌གཡོགཔ༌ཚུ༌གིས་འཇོན༌ཐང༌དང༌དནོ༌སྨིན༌ཅན༌གྱི༌ཐོག༌ལས༌སྤུས༌ཚད༌ལྡན༌པའི༌མི་མང་གི༌ཞབས་ཏགོ་
ཞུ༌ནིའི༌དོན༌ལུ༌ གཞི་བཀོད་ཅིག་བཟོ་ནི། 

༢.༡.༢ སྤྱི་གཡོག་སྒྲིག་བཀོད་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ གོ༌གནས༌ཀྱི༌སྡེ༌རིམ༌དང༌། གོ༌གནས་ཀྱི༌གནས༌རིམ། ལཱ༌རིགས་གཙོ༌བོའི་
སྡེ༌ཚན། དེ་ལས་ ནང་གསེས༌སྡེ༌ཚན༌ཚུ༌གི༌ཐོག༌ལས༌ ཞི༌གཡོག༌གི༌དབྱེ༌རིམ༌ཚུལ༌མཐུན༌ཡོདཔ༌ངེས་བརྟན་
བཟོ༌ནི།  

༢.༡.༣ གཡོག་གི་མདུན་ལམ་དང་གོ༌གནས༌རིམ་པའི༌བཅད༌མཚམས༌གསལ་རི༌རི༌སྦེ༌བཟོ་ནི། 
 

༢.༢  ཞི་གཡོག་སྒྲིག༌བཀོད། 

༢.༢.༡ གོ་གནས་འདི་ ལས་ཚོགས་ཅིག༌ནང་གི་སྡེ་ཕན་ཆུང་ཤོས་ཅིག་ཨིནམ་དང་ དེ༌ནང་ མི་ངོ་རང་རྐྱང་གིས་འབད་
དགོ་པའི་ ལཱ་དང་འགན་ཁུར་ཚུ་ཚུདཔ་ཨིན།  

༢.༢.༢  གོ་གནས་ཀྱི་སྡེ་རིམ་དང་། གོ་རིམ། སྤྱི་གཡོག་སྒྲིག་བཀོད་ཚུ་ གཤམ་གསལ་ལྟར་ཨིན། 
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ལག་ལེན་ ༡ པ། 

ལག་ལེན་ ༢ པ། 

ལག་ལེན་ ༣ པ། 

ལག་ལེན་ ༤ པ། 

ཉུང་མཐའ་སློབ་རིམ་ ༡༠ པའི་ཤེས་ཚད་ལག་ཁྱེར། 

བཀོད༌ཁྱབ། མཁས༌མཆོག 

བཀོད༌ཁྱབ་ ༡ པ། 
བཀོད༌ཁྱབ་ ༢ པ། 
བཀོད༌ཁྱབ་ ༣ པ། 

མཁས༌མཆོག་ ༡ པ། 
མཁས༌མཆོག་ ༢ པ། 
མཁས༌མཆོག་ ༣ པ། 

ཉུང་མཐའ་གཙུག་ལག་གཞི་རིམ། ཉུང་མཐའ་གཙུག་ལག་མཐོ་རིམ། 

ཁྱད་རིག་འཛིན་སྐྱོང་ ༡ པ། ཁྱད་རིག་དང་འཛིན་སྐྱོང་ ༡ པ། 
 

ཁྱད་འཛིན་ ༢ པ། 
ཁྱད་འཛིན་ ༣ པ། 
ཁྱད་འཛིན་ ༤ པ། 
ཁྱད་འཛིན་ ༥ པ། 

ཉུང༌མཐའ༌གཙུག༌ལག༌གཞི༌རིམ། 

ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༡ པ། 
ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༢ པ། 
ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༣ པ། 
ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༥ པ། 

ལྟ་སྐྱོར་ ༡ པ། 
ལྟ་སྐྱོར་ ༢ པ། 
ལྟ་སྐྱོར་ ༣ པ། 
ལྟ་སྐྱོར་ ༤ པ། 
ལྟ་སྐྱོར་ ༥ པ། 

ཉུང་མཐའ་སློབ་རིམ་ ༡༢ པ་/སློབ་ཚད་/ལག་ཁྱེར། 

གོ་གནས་ཀྱི་གནས་རིམ། གོ་གནས་ཀྱི་སྡེ་རིམ། 

བཀོད་ཁྱབ་དང་མཁས་མཆོག 

 

ཁྱད༌རིག་དང་འཛིན་སྐྱོང་། 

ལྟ་བཀོད་དང་རྒྱབ་སྐྱོར། 

ལག་ལེན། 

ཞི་གཡོག་སྒྲིག་བཀོད། 

སྤྱི་གཡོག་སྒྲིག་བཀོད། 

བཀོད་ཁྱབ་དང་མཁས་མཆོག་
ལཱ་གཡོག 

 

 

བདག་སྐྱོང་ལཱ་གཡོག 

 

དངུལ་འབྲེལ་ལཱ་གཡོག 

 

ཤེས་རིག་ལཱ་གཡོག 

 

 
ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག 
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          ༢.༢.༣  གོ་གནས་ཀྱི་སྡེ་རིམ། 

   གོ་གནས་ཀྱི་སྡེ་རིམ་རེ་རེ་བཞིན་གྱི་ངེས་ཚིག་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད། 

  ༢.༢.༣.༡  བཀོད་ཁྱབ་དང་མཁས༌མཆོག 

         ༡. བཀོད་ཁྱབ། 

 བཀོད་ཁྱབ་ཀྱི་དབང་ཆ་དང་ཕན་ནུས་ཀྱི་རྒྱ་ཚད་འདི་ གཞུང་གི་ནང་འཁོད་དང་
ཕྱི་ལོགས་གཉིས་ཆ་རའི་ནང་གལ་ཅན་ཅིག་ཨིན། གོ་གནས་དེ་ཚུ་ལུ་ གྲོས་ཐག་
གཅད་ནི་དང་གསར་རོྩམ་འབད་ནི་ སྲིད་བྱུས་ལུ་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཁྱད་པར་
བཟོ་ནིའི་དབང་ཚད་ཡོད།  དེ་མ་ཚད་འགན་ཁུར་དང་འགན་འཁྲིའི་དམིགས་
གཏད་གཙོ་བོ་ར་ ཐབས་བྱུས་ཀྱི་གནས་རིམ་ནང་ ཕུགས་མཐོང་གི་འོས་འབབ་
ལྡན་པའི་གནས་སྐབས་བརྩམ་ནི་དང་བ་ལེན་འབད་ནི་འདི་ཨིན། བཀོད་ཁྱབ་གོ་
གནས་ནང་ཡོད་མི་ཚུ་གིས་ ལས་སྡེའི་འགན་ཁུར་ཡོངས་ཀྱི་རྒྱ་ཚད་བདེ་སྒྲིག་
འབད་ཆོག་ནི་དང་ རང་སོའི་མངའ་འོག་གི་ལས་ཁུངས་དང་ལས་སྡེའི་དམིགས་
ཡུལ་དང་དམིགས་དོན་ཚུ་བཀོད་ཆོག 

གཞུང་དྲུང་ཆེན་འདི་ ཞི་གཡོག་ནང་ལུ་གོ་གནས་མཐ་ོཤོས་ཅིག་ཨིན། 
 

             ༢.  མཁས༌མཆོག 

མཁས༌མཆོག༌ཚུ་ ཁོང་རའི་ལཱ་གཡོག་ནང་ལུ་མཁས་མཆོག་སྦེ་ངོས་འཛིན་
འབདཝ་ཨིན། གོ་གནས འདི་ཚུ་ཞིབ་འཚོལ་འབད་ནི་དང་དབྱེ་དཔྱད་འབད་ནི། 
ལས་སྡེ་དང་ ཡང་ན་རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་དང་བ་རིམ་ཚུ་བཟ་ོནི་དང་ བསྒྱུར་
བཅོས་དང་ ཁྱད་པར་བཟོ་ནིའི་ནང་ལུ་ཆེ་རིམ་གྱི་མཁས་མཆོག་དགོཔ་འཐནོ་མི་
ཚུ་ནང་ལུ་ འགན་ཁུར་འབག་མི་ཅིག་ཨིན། མཁས་མཆོག་ག་ར་ འཛིན་སྐྱོང་
བཀོད་ཁྱབ་ལུ་སྙན་ཞུ་འབད་དགོ། དེ་གུ་ མཁས་མཆོག་འདི་གིས་ ཁྱད་རིག་
གི་གྲོས་སོྟན་པ་དང་ ཐབས་བྱུས་མཉམ་འབྲེལ་པ་སྦེ་ལཱ་འགན་འབག་དགོཔ་མ་
ཚད་ ཡང་ན་ འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་ཁྱད་རིག་ལྟེ་བ། ལས་རིམ་དང་ལས་འགུལ་
ཚུ་གི་འགོ་ཁྲིད་འབད་དགོཔ་ཨིན།  
 

   ༢.༢.༣.༢  ཁྱད་རིག་དང་འཛིན་སྐྱོང་། 

ཁྱད་རིག་དང་འཛིན་སྐྱོང་སྡེ་རིམ་གྱི་ལཱ་གི་ཁྱབ་ཚད་འདི་ ཉིན་ལྟར་གྱི་ལཱ་བ་ལྷག་སྟེ་རྒྱ་ཆེའི་
གྲུབ་འབྲས་བཏོན་ནིའི་ལཱ་རིགས་དང་ གནད་དོན་ཚུ་ནང་འགན་ཁག་འབག་དགོཔ་ཨིན། 
དབྱེ་ཁག་འདི་གིས་ ཁག་ཆེ་བའི་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་གནད་དོན་དང་གྲོས་ཐག་གཅད་ནིའི་ནང་
ཕན་འདེབས་འབད་དགོཔ་མ་ཚད་ དབྱེ་ཁག་འདི་གཙ་ོབ་ོར་ ཐབས་མཁས་གནས་རིམ་གྱི་
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གནད་དནོ་ཐག་གཅད་ནིའི་ནང་ དམིགས་གཏད་བསྐྱེདཔ་ཨིན། དབྱེ་ཁག་འདི་གིས་ གྲོས་
ཐག་གཅད་ནི་གི་ཁྱབ་ཚད་འདི་ གནས་ཏེ་ཡོད་པའི་ སྲིད་བྱུས་ཀྱི་ནང་འཁོད་ལུ་གཞི་
བཙུགས་འབད་ཡོད་པའི་རྒྱ་ཁྱབ་ལམ་སོྟན་ནང་ཚུད་དེ་ཡོད། དབྱེ་ཁག་འདི་གིས་ ལཱ་
འབད་དགོཔ་ཚུ་ སྔར་གྱི་ལཱ་འཕོ་ལུ་བརྟེན་དགོཔ་ཨིན་རུང་ ལཱ་གསརཔ་རེ་ཡང་མནོ་
བསམ་བཏང་སྟེ་འཆར་གཞི་བརྩམས་ཞིནམ་ལས་འབད་དགོ། དབྱེ་ཁག་འདི་གིས་ བཀོད་
ཁྱབ་དང་མཁས་མཆོག་གིས་ཐག་གཅད་མི་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་དང་གཅིག་ཁར་སྲིད་
བྱུས་དང་བ་རིམ་ཚུ་བཟོ་ནི་དང་ བསྒྱུར་བཅོས་འབད་ནི་གི་རྒྱབ་སོྣན་བསམ་འཆར་བཀོད 
དགོ། དབྱེ་ཁག་འདི་གིས་ ལྟ་བཀོད་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་དབྱེ་ཁག་དང་ལག་ལེན་དབྱེ་ཁག་ཚུ་ལུ་ 
ལཱ་གི་ལྟ་རྟོག་དང་ལཱ་ཤུལ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི་དང་གཅིག་ཁར་ སྒྲིག་ཁྲིམས་ཀྱི་བ་ལེན་འགོ་
འདྲེན་འཐབ་ནིའི་འགན་ཁུར་ཡང་འབག་དགོཔ་ཨིན།  

གོ་གནས་ཀྱི་གནས་རིམ་ཁྱད་འཛིན་ ༢ པ་འདི་ ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་གིས་ཁོ་རའི་མ་འངོས་
གཡོག་གི་མདུན་ལམ་གདམ་ཁ་རྐྱབ་ནིའི་དུས་སྐབས་ཅིག་ཨིན། ཁོ་གིས་ཁོ་རའི་ལཱ་གཡོག་ 
འཕོ་མཐུད་འབད་ནི་ཨིན་ན་ ཡང་ན་ མཁས་མཆོག་དང་འཛིན་སྐྱོང་ག་འདི་ནང་འགྱོ་ནི་
ཨིན་ན་ཐག་གཅད་དགོ། 

 
  ༢.༢.༣.༣  ལྟ་བཀོད་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་སྡེ་རིམ། 

དབྱེ་ཁག་འདི་གི་འགན་ཁུར་ཚུ་ཡང་ ལས་གཡོགཔ་ཚུ་གི་ལྟ་རྟོག་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་ནི་
ཚུ་ཨིན། དེ་གི་གྲངས་སུ་ལཱ་གི་འཆར་གཞི་བརྩམ་ནི་དང་ ལཱ་གི་འགན་ཁུར་སོད་ནི། སོང་
བརར་དང་ དེ་ལས་ཉིན་ལྟར་ལཱ་གི་དོན་ལུ་དགོ་པའི་གྲོས་ཐག་གཅད་ནི་ཚུ་ཨིན། དབྱེ་ཁག་
འདི་གིས་ ཁྱད་རིག་དབྱེ་ཁག་ཚུ་གིས་ གྲོས་ཐག་བཅད་མི་ཚུ་ཉིན་ལྟར་བཞིན་དུ་ལག་ལེན་
འཐབ་དགོ། དབྱེ་ཁག་འདི་གིས་ གྲོས་ཐག་གཅད་ནིའི་ཁྱབ་ཚད་འདི་ ད་ལོྟ་གནས་ཏེ་ཡོད་
པའི་སྲིད་བྱུས་ནང་འཁོད་ལམ་སོྟན་ཁ་གསལ་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་དང་འཁྲིལ་དགོ། དེ་མ་ཚད་ 
རང་སོའི་མངའ་འོག་གི་ལས་གཡོགཔ་ཚུ་གི་ལཱ་ཤུལ་དབྱེ་ཞིབ་དང་སྒྲིག་ཁྲིམས་ཀྱི་བ་ལེན་
ཚུ་ཡང་འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོ། 
 

༢.༢.༣.༤  ལག་ལེན་སྡེ་རིམ། 
དབྱེ་ཁག་འདི་གི་འགན་ཁུར་གྱི་གྲངས་སུ་  མི་མང་དང་གཅིག་ཁར་འགོ་ཐོག་གི་འབྲེལ་བ་
འཐབ་ནི་དང་ དུས་རྒྱུན་དུ་བརྒྱུད་འཕྲིན་ནང་ལུ་ འོས་ལྡན་གྱི་ངོས་ལེན་འབད་ནི། དྲག་
རིམ་སྣུམ་འཁོར་གཏང་ནི། གློག་འཕྲིན་ཕྱི་སེལ་འབད་ནི། མཛུབ་གནོན་རྐྱབ་ནི་དང་གློག་
རིག་ལག་ལེན།  དེ་ལས་ ཡིག་ཚང་གི་ལཱ་ཆས་ གཞན་གྱི་ལག་ལེན་དང་ གནས་སྡུད་
བཙུགས་ནི་དང་སྙན་ཞུ་གྲ་སྒྲིག་འབད་ནི་ཚུ་ཨིན། སྤྱིར་བཏང་ལུ་ དབྱེ་ཁག་འདི་འོག་གི་
ལས་གཡོགཔ་ཚུ་གིས་ དམིགས་ཡུལ་དང་ཐབས་ལམ་ དམིགས་བསལ་གྱི་ལཱ་འགན་སོད་
མི་ཚུ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ལག་ལེན་འཐབ་དགོ། 
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༢.༢.༤  གོ་གནས་ཀྱི་གནས་རིམ། 

གོ་གནས་ཀྱི་གནས་རིམ་འདི་ གོ་གནས་ཀྱི་སྡེ་རིམ་ནང་འཁོད་ལུ་ གོ་གནས་རེ་རེ་བཞིན་ལུ་གནང་བ་གྲུབ་པའི་
ལཱ་འགན་བགོ་བཀྲམ་དང་འཁྲིལ་བའི་གོ་རིམ་ཅིག་ཨིནམ་དང་། གོ་གནས་ཀྱི་གནས་རིམ་དང་འཁྲིལ་བའི་
དངུལ་ཕོགས་ཐབོ་ཚད་ཅིག་འངོ་དགོ། གོ་གནས་ཀྱི་གནས་རིམ་ ༢༡ ཡོད་མི་ཚུ་ གོ་གནས་ཀྱི་སྡེ་རིམ་ ༤ 
ནང་དབྱེ་སྟེ་ཡོད་མི་ཚུ་ཡང་། 
༢.༢.༤.༡  བཀོད་ཁྱབ་དང་མཁས་མཆོག   གོ་གནས་ཀྱི་གནས་རིམ་ ༣། 
༢.༢.༤.༢  ཁྱད་རིག་དང་འཛིན་སྐྱོང་།    གོ་གནས་ཀྱི་གནས་རིམ་ ༥།  
༢.༢.༤.༣  ལྟ་བཀོད་དང་རྒྱབ་སྐྱོར།   གོ་གནས་ཀྱི་གནས་རིམ་ ༩། 
༢.༢.༤.༣  ལག་ལེན།    གོ་གནས་ཀྱི་གནས་རིམ་ ༤། 
 

༢.༢.༥ གོ་གནས་ཚུ་ག་ར་ སྤྱིར་བཏང་བྱེད་ལས་ཀྱི་འགན་ཁུར་དང་ དེ་དང་འབྲེལ་བའི་གོ་གནས་ཀྱི་དབྱེ་ཁག་ཚུ་ལུ་ 
གཞི་བཞག་པའི་ གོ་གནས་ཀྱི་སྡེ་རིམ་དེའི་ནང་གསེས་ གང་རུང་ཅིག་དང་འཁྲིལ་ཚུགས་དགོ། དེ་མ་ཚད་ གོ་
གནས་འདི་ ལཱ་རིགས་གཙོ་བོའི་སྡེ་ཚན་དང་ ནང་གསེས་སྡེ་ཚན། སྤྱི་གཡོག་སྒྲིག་བཀོད་ནང་འཁོད་གང་རུང་
ཅིག་གི་ གྲངས་སུ་ཚུད་མི་ཅིག་དགོ། 

༢.༢.༦ དོན་ཚན་ ༢.༢.༢ པའི་ནང་བཀོད་ཡོད་པའི་ཤེས་ཚད་ཚུ་ གོ་གནས་ཀྱི་དབྱེ་ཁག་དེ་ནང་ཚུད་ནིའི་དནོ་ལུ་ ཉུང་
མཐའ་ལུ་དགོ་པའི་ཤེས་ཚད་ཨིན། 

༢.༢.༧ ཁྱད་རིག་དང་འཛིན་སྐྱོང་སྡེ་རིམ་འདི་གིས་ ཁྱད་འཛིན་ ༢ པའི་གོ་གནས་ཚུན་ཚོད་ལོྷད་ཞིནམ་ལས་ དེའི་
ཤུལ་ལས་ དོན་ཚན་ ༢.༢.༢ པ་ཡང་ན་ ༢.༢.༣.༢ པ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཁྱད་འཛིན་ ༡ པ་དང་ དེ་ལས་ལྷག་
སྟེ་ བཀོད་ཁྱབ་དང་མཁས་མཆོག་གི་གོ་གནས་ཁར་འགྱོ་དགོཔ་ཨིན། འཛིན་སྐྱོང་གོ་གནས་ ཁྱད་འཛིན་ ༡ 
པ་དང་བཀོད་ཁྱབ་ཀྱི་གོ་གནས་ཀྱི་དོན་ལུ་ ཀུན་གཏོགས་འགྲན་བསྡུར་གྱི་ཐོག་ལས་འགྱོ་དགོཔ་དང་། མཁས་
མཆོག་གོ་གནས་ ཁྱད་འཛིན་ ༡ པ་དང་ མཁས་མཆོག་གོ་གནས་ཀྱི་དོན་ལུ་ ལཱ་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་
མཁས་མཆོག་གོ་གནས་ཡར་སེང་གི་ཚད་གཞི་ཚང་དགོ། 

༢.༢.༨ ལྟ་བཀོད་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་སྡེ་རིམ་འདི་གིས་ འཛུལ་ཞུགས་གནས་རིམ་དང་འཁྲིལ་མ་དགོ་པར་ གོ་གནས་ཡར་
སེང་གི་ཚད་གཞི་ཚུ་ཚང་ན་ ལྟ་བཀོད་གོངམ་གི་གནས་རིམ་ ༡ པ་ཚུན་འགྱོ་ཚུགས། གལ་སྲིད་ གཡོག་ཐོག་
ལྟ་བཀོད་གོངམ་གི་སྡེ་རིམ་ནང་གི་ཞི་གཡོགཔ་ཚུ་ འབྲུག་གི་ཞི་གཡོག་ཆོས་རྒྱུགས་ནང་ལས་གདམ་འཐུ་གྲུབ་
པ་ཅིན་ ཁྱད་རིག་དང་འཛིན་སྐྱོང་གི་སྡེ་རིམ་ནང་འགྱོ་ཆོག 

༢.༢.༩ ལག་ལེན་སྡེ་རིམ་འདི་གིས་ གོ་གནས་ཡར་སེང་གི་ཚད་གཞི་ཚུ་ཚང་པ་ཅིན་ ལག་ལེན་གྱི་གནས་རིམ་ ༡ པ་
ཚུན་འགྱོ་ཚུགས། གལ་སྲིད་ གཡོག་ཐོག་ལག་ལེན་སྡེ་རིམ་ནང་གི་ཞི་གཡོགཔ་ཚུ་ འབྲུག་གི་ཞི་གཡོག་ཆོས་
རྒྱུགས་ནང་ལས་གདམ་འཐུ་གྲུབ་པ་ཅིན་ ཁྱད་རིག་དང་འཛིན་སྐྱོང་གི་སྡེ་རིམ་ནང་འགྱོ་ཆོག་ནི་དང་། ག་དེམ་
ཅིག་སྦེ་ ཀུན་གཏོགས་འགྲན་བསྡུར་ཐོག་ལས་གདམ་འཐུ་གྲུབ་པ་ཅིན་ ལྟ་བཀོད་གོངམ་གི་སྡེ་རིམ་ནང་འགྱོ་
ཆོག 
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༢.༣ སྤྱི་གཡོག་སྒྲིག་བཀོད། 

༢.༣.༡ སྤྱི་གཡོག་སྒྲིག་བཀོད་འདི་ ཞི་གཡོགཔ་ཚུ་ ཁྱད་རིག་གི་ས་གོ་ནང་འཁོད་ལུ་ སོྤ་སོར་འབད་ནིའི་དནོ་ལུ་ 
ལམ་སོྟན་གཞི་བཀོད་དང་གཞི་རྩ་ཅིག་ཨིན། སྤྱི་གཡོག་སྒྲིག་བཀོད་ ༥ ཡོད་མི་ཚུ་ཡང་། 

  ༢.༣.༡.༡  བཀོད་ཁྱབ་དང་མཁས་མཆོག་ལཱ་གཡོག 
༢.༣.༡.༢  བདག་སྐྱོང་ལཱ་གཡོག 

  ༢.༣.༡.༣  དངུལ་རྩིས་ལཱ་གཡོག 
  ༢.༣.༡.༤  ཤེས་རིག་ལཱ་གཡོག་དང་། 
  ༢.༣.༡.༥  ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
༢.༣.༢  སྤྱི་གཡོག་སྒྲིག་བཀོད་ཀྱི་དོན་ལུ་ ལཱ་རིགས་གཙོ་བོའི་སྡེ་ཚན། ནང་གསེས་སྡེ་ཚན་དང་ གོ་གནས་ཚུ་ ཟུར་

དེབ་ ༢/ཀ་པའི་ནང་ ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་ཡོད། སྤྱི་གཡོག་སྒྲིག་བཀོད་ཀྱི་འོག་ལུ་ཚུད་པའི་ ཞི་གཡོགཔ་ཚུའི་
དབྱེ་རིམ་འདི་ སྤྱི་གཡོག་སྒྲིག་བཀོད་ཀྱི་ལམ་སོྟན་དང་འཁྲིལ་དགོ། 

 
༢.༤ ལཱ་རིགས་གཙ་ོབའོི་སྡེ་ཚན་དང་ནང་གསེས་སྡེ་ཚན། 

༢.༤.༡ ཞི་གཡོག་གི་གོ་གནས་ཚུ་  ལཱ་རིགས་གཙོ་བོའི་སྡེ་ཚན་ནང་དབྱེ་བ་ཕྱེ་དགོཔ་དང་ སྡེ་ཚན་འདི་རེ་རེ་བཞིན་དུ་
གིས་རྒྱ་ཆེའི་ལཱ་རིགས་དབྱེ་ཁག་གི་བར་སོྟན་འབདཝ་ཨིན། དེ་ལས་ལྷག་སྟེ་ སྡེ་ཚན་དེ་ཚུ་ནང་གོ་གནས་སོ་སོ་
གིས་འབད་དགོ་པའི་ལཱ་གི་རང་བཞིན་ཅོག་འཐད་མི་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ ཡན་ལག་སྡེ་ཚན་ལུ་དབྱེཝ་ཨིན། 
གོ་གནས་དེ་ཚུ་རེ་རེ་བཞིན་དུ་ གནས་རིམ་གསུམ་གྱི་ཐོག་ལས་དབྱེ་སྟེ་ཡོད་མི་ཚུ་ཡང་ སྤྱི་གཡོག་སྒྲིག་བཀོད། 
ལཱ་རིགས་གཙོ་བོའི་སྡེ་ཚན། ནང་གསེས་སྡེ་ཚན་དང་ གོ་གནས་ཀྱི་གནས་རིམ་ཚུ་ཨིན།  

༢.༤.༢ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ སྡེ་ཚན་གཅིག་ ཡང་ན་ དེ་ལས་མངམ་ཅིག་ གསར་བཙུགས་དང་ 

བཀོད་ཁྱབ་དང་མཁས་
མཆོག་ལཱ་གཡོག 

བདག་སྐྱོང་ལཱ་གཡོག 

 

བཀོད་ཁྱབ་དང་མཁས་
མཆོག་ལཱ་གཡོག 

 

བཀོད་ཁྱབ་དང་མཁས་
མཆོག་ལཱ་གཡོག 

 

བཀོད་ཁྱབ་དང་མཁས་
མཆོག་ལཱ་གཡོག 

 བཀོད་ཁྱབ་གོ་གནས། 

མཁས་མཆོག་གོ་གནས། 

མི་མང་བདག་སྐྱོང་གཙུག་  

ལག་ཤེས་ཚད་འོག་མ། 

འབྲེལ་ཡོད་ལྟ་བཀོད་ཀྱི་གོ་
གནས། 

 

དངུལ་འབྲེལ་འཛིན་སྐྱོང་
གཙུག་ལག་ཤེས་ཚད་
འོགམ། 

 འབྲེལ་ཡོད་ལྟ་བཀོད་ཀྱི་གོ་
གནས། 

 

ཤེས་རིག་གཙུག་ལག་
ཤེས་ཚད་འོགམ། ཡང་
ན་ཤེས་རིག་གཙུག་ལག་
གཞི་རིམ་ཤེས་ཚད། 

 
ལག་ཤེས་གོ་གནས། 

 

 

ཁྱད་རིག་སྡེ་རིམ། 

 རྒྱལ་ཡོངས་ཁྲིམས་དོན་
གཙུག་ལག་ཤེས་ཚད་
འོགམ། 

 རོང་ཁའི་སྡེ་རིམ། 

 
འབྲེལ་ཡོད་ལྟ་བཀོད་ཀྱི་
གོ་གནས། 
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བཏོན་གཏང་ནིའི་འོས་འབབ་ཀྱི་ཐགོ་ལས་ ལཱ་རིགས་གཙོ་བོའི་སྡེ་ཚན་ ༡༩ དང་ ནང་གསེས་སྡེ་ཚན་ ༩༣ 
འོང་དགོ།    

༢.༥ གཡགོ་གི་འགྲེལ་བཤད། 

༢.༥.༡ གཡོག་གི་འགྲེལ་བཤད་ཟེར་མི་འདི་ ལཱ་འགན་དང་འགན་ཁུར་གྱི་བཤད་པ་འདི་ལུ་སླབ་ཨིན། འདི་ནང་འགན་
འཁྲི་བཀོད་ནི་དང་ ཤེས་ཚད་དང་རིག་རྩལ་གྱི་དགོས་མཁོ་ཐག་གཅད་ནི་ལུ་ ཕན་ཐོགས་ཆེ་བའི་གནད་དནོ་
ཚུ་ཚུདཔ་མ་ཚད་ གོ་གནས་འདི་དང་ གོ་གནས་གཞན་གྱི་བར་ནའི་འབྲེལ་ལམ་ཚུ་ཡང་སོྟནམ་ཨིན། 

༢.༥.༢    གཡོག་གི་འགྲེལ་བཤད་ནང་ལུ་གཤམ་འཁོད་ཀྱི་ཁ་གསལ་ཚུ་ཚུད་དགོ། 
 ༢.༥.༢.༡ ལཱ་གཡོག་ངོས་འཛིན། 
 ༢.༥.༢.༢ ལཱ་གཡོག་གི་དགོས་དོན། ལཱ་འགན། འགན་ཁུར། 
 ༢.༥.༢.༣ ཉུང་མཐའི་ཤེས་ཚད་ཚུ་དང་ཉམས་མོང་། 

  ༢.༥.༢.༤ ལཱ་གཡོག་གི་ལཱ་ཁག་ཧེང་། 
 ༢.༥.༢.༥ ལཱ་གི་རང་བཞིན། ཁྱབ་ཚད། ཕན་ཤུགས། 
 ༢.༥.༢.༦ འཐོབ་སར་ཡོད་པའི་བཀོད་རྒྱ་དང་ལམ་སོྟན། 
 ༢.༥.༢.༧ ལཱ་གི་འབྲེལ་བ། 
 ༢.༥.༢.༨ ལྟ་བཀོད་དང་འཛིན་སྐྱོང་གྱི་འགན་ཁུར། གལ་སྲིད་ཡོད་པ་ཅིན། 
 ༢.༥.༢.༩ ལཱ་གཡོག་གནས་སྟངས། 
 

༢.༥.༣  ཞི་གཡོག་གི་གོ་གནས་རེ་རེ་བཞིན་གྱི་དནོ་ལུ་ གཡོག་གི་འགྲེལ་བཤད་རེ་གསལ་རི་རི་སྦེ་དགོ། 

༢.༥.༤  གཡོག་གི་འགྲེལ་བཤད་འདི་ འགོ་ལུ་བཀོད་ཡོད་དོ་བཟུམ་སྦེ་ཁག་མ་འདྲཝ་གཉིས་སྦེ་འོང་དགོ།  
༢.༥.༤.༡ སྤྱིར་བཏང་གཡོག་གི་འགྲེལ་བཤད་འདི་  ལས་སྡེ་ག་ཅི་ནང་ཨིན་རུང་  གོ་གནས་ཀྱི་

གནས་རིམ་ཅོག་འཐདཔ་འབད་མི་ཞི་གཡོགཔ་ཚུ་གིས་ གཞི་རྟེན་ལཱ་འགན་དང་འགན་
ཁུར་བཀོད་མི་འདི་ལུ་སླབ་ཨིན།      

 ༢.༥.༤.༢ དམིགས་བསལ་གཡོག་གི་འགྲེལ་བཤད་འདི་  རང་སོའི་ལས་སྡེ་ནང་ལུ་  ལཱ་འགན་ག་
ཅི་གི་དནོ་ལུ་བཙུགས་བཙུགསཔ་ཨིན་ན་གི་གོ་གནས་དང་ འབྲེལ་བའི་སྐབས་ཐབོ་དང 
འཁྲིལ་ཏེ་  འབད་དགོ་པའི་ལཱ་འགན་དང་འགན་ཁུར་ཁ་གསལ་སྦེ་བཀོད་མི་འདི་ལུ་སླབ་
ཨིན།  

 
༢.༦ གོ་གནས་ཀྱི་མིང་དེབ། 

༢.༦.༡ གོ་གནས་ཀྱི་མིང་གནས་དང་གནས་རིམ། རིགས་སོམ་དང་རིགས་སོམ་མིན་པའི་གོ་གནས་ཚུ་ཚུད་པའི་ གོ་
གནས་ཀྱི་རིམ་པ། ཉུང་མཐའ་ལུ་དགོ་པའི་ཤེས་ཚད། དེ་ལས་ ལཱ་རིགས་གཙོ་བོའི་སྡེ་ཚན་དང་ སྤྱི་གཡོག་
སྒྲིག་བཀོད་སྡེ་ཚན་ནང་གི་ རང་སོའི་ནང་གསེས་སྡེ་ཚན་ནང་ལུ་ འཛུལ་ཞུགས་གནས་རིམ་ཚུ་ཚུད་ཡོད་མི་ 
ཞི་གཡོག་བར་དོན་རིམ་ལུགས་ནང་ལས་བཏནོ་པའི་ གོ་གནས་ཀྱི་མིང་དེབ་ཅིག་འངོ་དགོ།  
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༢.༦.༢ ཞི་གཡོགཔ་ག་ར་གིས་ གོ་གནས་ཀྱི་མིང་དེབ་ནང་ལུ་ གསལ་བཀོད་འབད་དེ་ཡོད་པའི་གོ་གནས་རྐྱངམ་
གཅིག་ལག་ལེན་འཐབ་དགོ། 

༢.༦.༣ གོ་གནས་ཀྱི་མིང་དེབ་ནང་ལུ་བསྒྱུར་བཅོས་ག་ཅི་ར་འབད་དགོ་རུང་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་
གནང་བ་དགོ། 

༢.༦.༤ གོ་གནས་ཀྱི་མིང་དེབ་ནང་ལུ་དགོས་མཁོ་དང་བསྟུན་ཏེ་འཐེབ་རེ་བཙུགས་དགོ་པ་ཅིན་ ཟུར་དེབ་ ༢/ཁ་པ་དང་
འཁྲིལ་ཏེ་ གཡོག་གི་ངོས་འཛིན་དང་གཡོག་གི་འགྲེལ་བཤད། གཡོག་གི་དབྱེ་དཔྱད་དང་དབྱེ་ཞིབ། གནང་བ་
ཚུ་ལེན་དགོ་པའི་བ་རིམ་ཚུ་ག་ར་གྲུབ་པའི་ཤུལ་ལས་ཁ་སྐོང་བཀོད་ཆོག 

༢.༦.༥ གོ་གནས་ཀྱི་མིང་དེབ་འདི་ གཡོག་བཙུགས་དང་གནས་སོར་ སོང་བརར་དང་གོ་གནས་ཡར་སེང་ཚུ་གི་དོན་ལུ་
རྒྱབ་རྟེན་ངོ་མ་ཅིག་ཨིན་དགོ།  

 
༢.༧ ལས་ཚོགས་ཀྱི་སྒྲིག་བཀོད།  

༢.༧.༡ ལས་སྡེ་གི་འགན་དབང་དང་ལྕོགས་གྲུབ་ཚུ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་
ཚོགས་ཀྱིས་ ལས་ཚོགས་གོང་འཕེལ་ལག་ལེན་འདི་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོ། ལས་ཚོགས་སྒྲིག་བཀོད་འདི་ 
ལས་ཚོགས་གོང་འཕེལ་ལག་ལེན་གྱི་གསོལ་སོྟན་བྱུང་ཡོད་མི་གུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ རྒྱབ་སོྣན་འབད་འངོ་། ལས་
ཚོགས་གོང་འཕེལ་ལག་ལེན་དང་འབྲེལ་བའི་ཐབས་ལམ་དེ་གུ་ ལས་སྡེ་གསར་སྒྱུར་གཞི་བཀོད་ (ཟུར་དེབ་ 
༢/ག་) པ་དང་ དེའི་གནས་ཚད་ལག་ལེན་བ་རིམ་འདི་གིས་ སྒྲིག་བཀོད་བསྒྱུར་བཅོས་ཚུའི་དནོ་ལུ་ ལམ་
སོྟན་ཅིག་སྦེ་ཡང་ལག་ལེན་འཐབ་བཏུབ།  

 
༢.༧.༢ འབྲུག་གི་ཞི་གཡོག་བཅའ་ཡིག་ ༢༠༡༠ ཅན་མའི་དོན་ཚན་ ༢༩ པའི་ནང་དོན་ལྟར་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ ལྷན་

རྒྱས་གཞུང་ཚོགས་ཀྱི་གྲོས་ཆོད་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཁྲིམས་བཟོ་ལྷན་སྡེ་དང་དྲང་ཁྲིམས་ལྷན་སྡེ། རྩ་ཁྲིམས་ཅན་གྱི་
འདུས་ཚོགས་ཚུ་མ་བརྩིས་པའི་ ཞི་གཡོག་ནང་གི་ལས་ཚོགས་ཀྱི་སྒྲིག་བཀོད་ཚུ་ གསརཔ་བཟོ་ནི་དང་། ཆ་
མེད་གཏང་ནི། ཡར་སེང་རྐྱབ་ནི། ཡང་ན་བསྒྱུར་བཅོས་འབད་ནི་ཚུ་འབད་ཆོགཔ་མ་ཚད་ འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་
ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་གྲོས་བསྟུན་གྱི་ཐོག་ལས་ མིང་གནས་ཚུ་ཡང་བསྒྱུར་བཅོས་འབད་ཆོག  

༢.༧.༣ ལས་ཚོགས་སྒྲིག་བཀོད་གསརཔ་བཟོ་ནི། ཆ་མེད་གཏང་ནི་དང་ དུས་མཐུན་བཟོ་ནི་ཚུའི་དོན་ལུ་ ལས་སྡེ་
གསར་སྒྱུར་གཞི་བཀོད་དང་ དེའི་ཚད་ལྡན་ལག་ལེན་བ་རིམ་འདི་གིས་ལམ་སོྟན་འབད་འོང་།  

༢.༧.༤ ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་ མིང་གནས་བརྩིས་ཏེ་ ལས་ཚོགས་ཀྱི་སྒྲིག་བཀོད་བསྒྱུར་བཅོས་རྐྱབ་ནིའི་གྲོས་འཆར་ག་ཅི་ར་
ཡོད་རུང་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ལུ་འདྲི་བསྟུན་འབད་དགོ། 

༢.༧.༥ ཁྲིམས་བཟོ་ལྷན་སྡེ་དང་ རྩ་ཁྲིམས་ཅན་གྱི་འདུས་ཚོགས་ཚུ་གི་སྒྲིག་བཀོད་བསྒྱུར་བཅོས་འབད་དགོཔ་ཚུ་  
རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་དང་གཅིག་ཁར་ གྲོས་བསྟུན་འབད་དེ་བསྒྱུར་བཅོས་འབད་དགོ། 

༢.༧.༦ དྲང་ཁྲིམས་ལྷན་སྡེ་གིས་  ཁྲིམས་ཁང་ཚུ་དང་ ཡངན་ཁྲིམས་ཞིབ་ཚོགས་སྡེ་གསརཔ་བཙུགས་ནི། ཆ་མེད་ 
གཏང་ནི། ཡར་སེང་རྐྱབ་ནི། ཡངན་བསྒྱུར་བཅོས་ཚུ་འབད་ཆོག དེ་མིན་པའི་གཞན་ལས་ཚོགས་ཀྱི་བསྒྱུར་ 
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བཅོས་ཚུ་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་དང་གཅིག་ཁར་གྲོས་བསྟུན་ཐོག་ལས་འབད་དགོ། 
 

༢.༨ ལས་གཡགོ་པའི་བཀོད་རིས་དང་གྲངས་འབརོ། 
     ༢.༨.༡  རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་དང་གཅིག་ཁར་གྲོས་བསྟུན་གྱི་ཐོག་ལས། 

༢.༨.༡.༡ གནས་ཚད་ལག་ལེན་བ་རིམ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ལས་གཡོག་པའི་བཀོད་རིས་དང་གྲངས་
འབོར་ཐག་གཅད་ནི། 

༢.༨.༡.༢ ལོ་ལྔའི་ལས་གཡོགཔ་དགོས་མཁོ་དང་བསྟུན་ཏེ་ ལོ་ལྟར་གཡོག་བཙུགས་ཀྱི་འཆར་གཞི་
བརྩམ་ནི། 

༢.༨.༡.༣  གོ་གནས་དབྱེ་བ་ཕྱེ་ནི། ཡང་ན་གསརཔ་བཟོ་ནི་དང་ཆ་མེད་གཏང་ནི།   
༢.༨.༡.༤ ལས་ཚོགས་གོང་འཕེལ་ལག་ལེན་གྱི་སྐབས་ ལས་གཡོགཔ་དགོས་མཁོའི་འགོ་འདྲེན་

འཐབ་ནི། 
 

༢.༩ གཞི་འཛིན་ལས་སྡེ། 
༢.༩.༡ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་འདི་ གཞུང་གི་ལས་གཡོགཔ་ལས་སྡེ་ལྟེ་བ་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ ཞི་གཡོག་གི་

མི་སོྟབས་དང་འབྲེལ་བའི་བ་ལེན་ཚུ་ག་རའི་མཐའ་དཔྱད་ཀྱི་དབང་འཛིན་ཅིག་ཨིན། དེ་གི་གྲངས་སུ་ རྩ་ཁྲིམས་
ཆེན་མོ་དང་འབྲུག་གི་ཞི་གཡོག་བཅའ་ཁྲིམས་ ༢༠༡༠ ཅན་མའི་ནང་བཀོད་ཡོད་པའི་གོ་གནས་ཅན་ཚུ་མི་ཚུད། 

 
༢.༩.༢ ཟུར་དེབ་ ༢/ང་པ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ མི་སོྟབས་ཀྱི་ལཱ་འགན་ཚུ་ གཞི་འཛིན་ལས་སྡེའི་གཞི་བཀོད་གུ་གཞི་བཞག་

སྟེ་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ འོས་འབབ་ལྡན་པའི་ལས་སྡེ་ཚུ་ གཞི་འཛིན་ལས་སྡེ་སྦེ་ངོས་
འཛིན་འབད་དགོ། 

  
 ༢.༩.༣  དགོས་དོན། 

༢.༩.༣.༡ ལཱ་གཡོག་ལས་སྡེ་ལུ་དབང་ཆ་སོད་ཐོག་ལས་ རྒྱལ་གཞུང་གི་དབང་ཚད་ཕྱིར་སྤེལ་གྱི་སྲིད་
བྱུས་རྒྱ་སྐྱེད་གཏང་ནིའི་དནོ་ལུ། 

 
༢.༩.༣.༢ གཞི་འཛིན་ལས་སྡེ་དང་ལཱ་གཡོག་ལས་སྡེ་ཚུའི་བར་ན་ དམིགས་བསལ་མི་སོྟབས་ཀྱི་

འགན་ཁུར་ཚུ་ བསྐྱར་ལྡབ་མི་འབྱུང་ནིའི་དོན་ལུ་ དྭངས་གསལ་དང་བདེ་སྟབས་ཡར་དྲག་
གཏང་ནིའི་དནོ་ལུ།  

༢.༩.༣.༣ ཚུལ་མཐུན་སྦེ་འཆར་གཞི་བརྩམ་ནི་དང་། འཛིན་སྐྱོང་དང་ཁྱད་རིག་ ཡང་ན་ ལྕོགས་གྲུབ་
གོང་འཕེལ་གཏང་ཐོག་ལས་ དམིགས་བསལ་གྱི་ལཱ་འགན་ཚུ་ཁྱད་རིག་དང་ལྡནམ་སྦེ་བཟོ་
ནི།  

 
༢.༩.༤  དབང་ཆ་དང་འགན་ཁུར། 

རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་སྤྱིར་བཏང་ལམ་སོྟན་འོག་ལུ་ གཞི་འཛིན་ལས་སྡེ་འདི་གིས་ གཤམ་ 
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འཁོད་ཀྱི་དབང་ཚད་དང་འགན་ཁུར་ཚུ་འབག་དགོ། 
༢.༩.༤.༡ ཁྱད་རིག་རང་སོའི་ལྕོགས་གྲུབ་ཡར་དྲག་གཏང་ནི་དང་། རིམ་བྱུང་འཆར་གཞི་བརྩམ་ནི། 

གཡོག་གི་མདུན་ལམ་གཟང་ནི། མི་སོྟབས་གོང་འཕེལ་འཆར་གཞི་བརྩམ་ནི། ཚད་ལྡན་གྱི་
ལས་གཡོགཔ་དགོས་མཁོ་ཡོདཔ་བཟོ་ནི། དེ་ལས་ ཞབས་ཏོག་ཕུལ་ནི་ལུ་ལམ་ལུགས་
ཅིག་བཟ་ོདགོ། 

༢.༩.༤.༢ ལཱ་གཡོག་ལས་སྡེ་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ གྲོས་བསྟུན་འབད་ཐོག་ལས་ གཞི་འཛིན་ལས་སྡེ་
གི་དམིགས་ཡུལ་ཚུ་དང་མཐུནམ་སྦེ་ ངེས་བརྟན་འགྲུབ་དགོ་པའི་ལས་སྣ་དང་དམིགས་
གཏད་ཚུ་ རང་སོའི་ལས་འཆར་ཚུ་ནང་བཙུགས་དགོ། 

༢.༩.༤.༣ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་གནང་བ་གྲུབ་པའི་ གནས་སོར་ལམ་སོྟན་དང་ 
དོན་ཚན་ ༡༤.༣.༡ པ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ལས་གཡོགཔ་གྲངས་འབརོ་ནང་འཁོད་ཀྱི་གནས་
སོར་ཚུ་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོ། 

༢.༩.༤.༤ ཀུན་གཏོགས་འགྲན་བསྡུར་གྱི་ཐགོ་ལས་ ཁྱད་འཛིན་ ༢ པ་ཚུན་ གཡོག་ཐོག་གཡོག་
བཙུགས་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ལཱ་གཡོག་ལས་སྡེ་གིས་ས་སོྟང་གྲོས་འཆར་ཕུལ་མི་གུ་ དབྱེ་
ཞིབ་འབད་དགོ། ཀུན་གཏོགས་འགྲན་བསྡུར་འདི་ དོན་ཚན་ ༡༣.༧ པའི་ནང་བཀོད་ཡོད་
པའི་བ་རིམ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོ། 

༢.༩.༤.༥ གནད་དནོ་ལ་ལུ་ཅིག་ནང་ ལཱ་གཡོག་ལས་སྡེ་གིས་གཡོག་བཙུགས་དང་གདམ་འཐུ། ཀུན་
གཏོགས་འགྲན་བསྡུར་འགོ་འདྲེན་འཐབ་མ་ཚུགས་པའི་གནས་སྟངས་ཀྱི་སྐབས་ ལཱ་
གཡོག་ལས་སྡེའི་ཚབ་སྦེ་ གཞི་འཛིན་ལས་སྡེ་གིས་ གཡོག་བཙུགས་དང་གདམ་འཐུ། 
ཀུན་གཏོགས་འགྲན་བསྡུར་ཚུ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཆོག 

༢.༩.༤.༦ དགོས་མཁོ་དང་འཁྲིལ་ ཁག་ཆེ་བའི་ཁྱད་རིག་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་དོན་ལུ་ མཁས་མཆོག་དག་པ་
ཅིག་ ངོས་འཛིན་འབད་དེ་རྒྱུན་སྐྱོང་འཐབ་བཞག་དགོ། 

༢.༩.༤.༧ རང་སོའི་ལཱ་རིགས་སྡེ་ཚན་ནང་གི་ངེས་བརྟན་འགྲུབ་དགོ་པའི་ ལས་སྣ་དང་དམིགས་
གཏད་ཚུའི་གྲུབ་འབྲས་གུ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་མི་འདི་ རན་ཚོད་ལག་ལེན་གྱི་ནང་འདེབས་སྦེ་ 
ལཱ་གཡོག་ལས་སྡེ་ལུ་ཕུལ་དགོ། 

༢.༩.༤.༨ ཞི་གཡོག་ནང་འཁོད་ལུ་ གཡོག་གི་ས་སོྟང་གང་རུང་བཟོ་བའི་སྐབས་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་
གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ལུ་རྒྱབ་སོྣན་ཕུལ་ནིའི་དོན་ལུ་ འགན་ཁུར་གཙོ་བོ་ཅིག་སྦེ་འབག་དགོ། 

༢.༩.༤.༩ གཞི་འཛིན་ལས་སྡེ་གིས་འབད་མ་ཆོགཔ་ཚུ་ཡང་། 

༡. ལཱ་གཡོག་ལས་སྡེ་དང་གཅིག་ཁར་ འདྲི་བསྟུན་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ གནས་སོར་
གཏང་མི་ཆོག དེ་མ་ཚད་ དོན་ཚན་ ༡༤.༢.༣ པ་ལྟར་དུ་ གཞི་འཛིན་ལས་སྡེ་
གིས་བཟོ་ཡོད་པའི་གནས་སོར་ལམ་སོྟན་དང་མ་འཁྲིལ་རུང་ གནས་སོར་གཏང་ 
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མི་ཆོག 

༢. སོང་བརར་གྱི་དནོ་ལུ་ ལཱ་གཡོག་ལས་སྡེ་ཚུ་ནང་ ཞི་གཡོགཔ་ཚུའི་མིང་བཏོན་
ཐོག་ལས་ངོས་འཛིན་འབད་མི་ཆོག ངོས་འཛིན་འབད་ནིའི་ཐབོ་སྐལ་འདི་ ལཱ་
གཡོག་ལས་སྡེ་ལུ་ཡོད། 

༣. ལཱ་རིགས་གཙོ་བོའི་སྡེ་ཚན་གཅིག་ལས་གཅིག་ནང་ གནས་སོར་གཏང་མི་ཆོག་
ནི་དང།  

༤. དོན་ཚན་ ༡༧.༦.༣ པ་དང་མ་འཁྲིལ་བར་ ཁྱད་རིག་པ་ཚུ་  གཞུང་ཚབ་དང་
སྐུ་ཚབ། དོན་གཅོད་ཡིག་ཚང་ཚུ་ནང་གནས་སོར་གཏང་མི་ཆོག 

 
༢.༩.༥  གཞི་འཛིན་ལས་སྡེའི་ལམ་ལུགས། 

༢.༩.༥.༡ རོང་ཁག་དང་ཁྲོམ་སྡེ་ཚུ་ནང་ལུ་ ལཱ་འབད་དེ་ཡོད་པའི་ཞི་གཡོགཔ་འདི་ རང་སོའི་གཞི་
འཛིན་ལས་སྡེའི་འོག་ལུ་ཚུདཔ་ གཤམ་གསལ་ལྟར། 

   ༡.  རོང་ཁག་ ཡང་ན་ དྲུང་ཁག ཡང་ན་ ཁྲོམ་སྡེའི་ཡིག་ཚང་ལྟེ་བ་ནང་   ལཱ་
འབད་མི་ཞི་གཡོགཔ་ཚུ། 

ལཱ་གཡོག་ཡངན་ཡན་ལག་སྡེ་ཚན།  གཞི་འཛིན་ལས་སྡེ། 
རྒྱ་སྐྱེད་ལཱ་གཡོག (སོ་ནམ་དང་སྒོ་ནོར།) སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ལྷན་ཁག 
ནགས་ཚལ་ལཱ་གཡོག 
ཤེས་ཡོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ལཱ་གཡོག ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག 
འོང་འབབ་ལཱ་གཡོག  

 
དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག 

དངུལ་ལས། དངུལ་རྩིས་དང་འཆར་དངུལ་ལཱ་གཡོག 
ནང་འཁོད་རྩིས་ཞིབ་ལཱ་གཡོག 
རྒྱུ་དངོས་དང་མཁོ་སྒྲུབ་འཛིན་སྐྱོང་ལཱ་གཡོག 
(མཁོ་སྒྲུབ་རྐྱངམ་གཅིག) 
མི་མང་འཕདོ་བསྟེན་ལཱ་གཡོག གསོ་བའི་ལྷན་ཁག 
ཞི་བའི་ཐོ་བཀོད་དང་མི་རྩིས་ལཱ་གཡོག ནང་སྲིད་དང་སོལ་འཛིན་ལྷན་ཁག 

སྒྱུ་རྩལ་དང་ལམ་སོལ་ལཱ་གཡོག  
རྒྱུ་དངོས་དང་མཁོ་སྒྲུབ་འཛིན་སྐྱོང་ལཱ་གཡོག 
(མཁོ་སྒྲུབ་མིན་པའི་རིགས།) 
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༢. འོག་གི་དོན་ཚན་ ༢.༩.༥.༢ ནང༌བཀོད་ཡོད༌མི༌ཚུ༌མ༌བརྩིས༌པའི༌ རོང་ཁག་ 

ཡང་ན་ཁྲོམ༌སྡེའི༌བདག་སྐྱོང་མངའ༌འོག་ལུ༌ཡོད་པའི་ ས་གནས་ས༌ཁོངས༌ཡིག་
ཚང༌ ཡང་ན་གོ་གནས་ཚུ་ནང་ལཱ་འབད་མིའི་ཞི་གཡོགཔ་ཚུ། 

ས་གནས་ཀྱི་ཡིག་ཚང་། གཞི་འཛིན་ལས་སྡེ། 
སོླབ་གྲྭ། ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག 

སྨན་ཁང་དང༌གཞི༌རྟེན༌སྨན་ཁང་། གསོ་བའི་ལྷན་ཁག 

རང་བཞིན་སླར་བྱུང་ཐོན་སྐྱེད་ལྟེ་བ༌དང༌རྒྱ༌སྐྱེད༌ཡིག༌ཚང༌།  

སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ལྷན་ཁག སྒོ་ནོར་སྨན་ཁང་། 

རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་འགོ་དཔནོ། ནང་སྲིད་དང་སོལ་འཛིན་ལྷན་ཁག 

རྩིས་འཛིན༌ལས་རོགས། དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག 
 

༣.  རོང་ཁག༌དང༌ཁྲོམ་སྡེ། ས༌གནས༌ཀྱི་ཡིག༌ཚང༌དང༌ གཙུག་སྡེ་ཚུ༌ནང་ལཱ་འབད་
མིའི་ཞི༌གཡོགཔ༌ཚུ༌དང༌ཅོག༌ འཐདཔ༌སྦེ༌ དོན༌ཚན༌ ༢.༩.༥.༢ པའི་

བདག་སྐྱོང་ལཱ་གཡོག (སྤྱི་རུབ་ལཱ་གཡོག) ནང་སྲིད་དང་སོལ་འཛིན་ལྷན་ཁག ཡངན་འབྲེལ་ཡོད་ཁྲོམ་སྡེ། 
དྲུང་གཡོག 
བར་དོན་དང་བརྒྱུད་འབྲེལ་འཕྲུལ་རིག་ལཱ་གཡོག བར་དོན་དང་བརྒྱུད་འབྲེལ་ལྷན་ཁག 
བཟོ་རིག་ལཱ་གཡོག  

 
ཞབས་ཏོག་ལྷན་ཁག 

ཁྲོམ་སྡེའི་འཆར་གཞིའི་ལཱ་གཡོག  
ཁྲོམ་སྡེ་གོང་འཕེལ་ཚད་འཛིན་ལཱ་གཡོག 
ཐབས་རིག་རྒྱབ་སྐྱོར་ལཱ་གཡོག 
འཆར་གཞིའི་ལཱ་གཡོག རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛོམས་ལྷན་ཚོགས། 
མི་སོྟབས་འཛིན་སྐྱོང་དང་གོང་འཕེལ་ལཱ་གཡོག (ལཱ་
གཡོག༌འགོ༌དཔོན༌དང་ལས་མི་འགོ་དཔོན་མ༌བརྩིས༌པར།) 

རྒྱལ༌གཞུང༌ཞི༌གཡོག༌ལྷན༌ཚོགས།  

ས་ཆའི༌ལཱ༌གཡོག  
རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས། ས་འཇལ་བཟོ་རིག་ལཱ་གཡོག 

ཁྲིམས་དོན་ལཱ་གཡོག རོྩད་དཔནོ་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་། 
མཐའ་འཁོར་ལཱ་གཡོག རྒྱལ་ཡོངས་མཐའ་འཁོར་ལྷན་ཚོགས། 
རྩིས༌དཔྱད༌ལཱ་གཡོག རྒྱལ་ཡོངས་རྩིས༌དཔྱད༌ཡིག་ཚང་། 
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ནང༌བཀོད༌ཡོད༌མི༌ཚུ༌མ༌བརྩིས༌པར༌ གཤམ་འཁོད༌ལས་སྡེ་ཚུ༌ནང༌ལཱ༌ འབད༌ 
མིའི༌ ཞི༌གཡོགཔ༌ཚུ༌ཡང༌ གཞི་འཛིན་ལས་སྡེ་ཅིག༌གི༌ཁོངས༌སུ༌བསྡུ༌དགོ། 
 རྒྱལ་ཡོངས་ལྟེ་བ། 
 ལུང་ཕོགས་ཡིག་ཚང་། 
 ཞིབ་འཚོལ་སྤེལ་ཁང་། 
 སོང་བརར་སྤེལ་ཁང་། 
 ཆེ་རིམ་ཤེས༌ཡོན༌སྤེལ་ཁང་། 

༢.༩.༥.༢  གོང་ལུ༌བཀོད༌མི༌ཚུ༌གི༌ལྷན༌ཐབས༌ལུ༌ གཤམ༌འཁོད༌ཚུ༌གིས༌ལྷན་ཁག་དང་རང་སྐྱོང་ལས་
སྡེ༌ ག༌ར༌ནང༌གི༌འབྲེལ༌ཡོད༌ལཱ༌རིགས༌ལཱ༌གཡོག༌ཚུ་གི་གཞི་འཛིན་ལས་སྡེ་སྦེ༌འབད༌དགོ། 

ལཱ་གཡོག༌དང༌ཡན༌ལག༌སྡེ་ཕན། གཞི་འཛིན་ལས་སྡེ། 
དངུལ༌རྩིས་དང༌རྩིས༌ལས་འཆར་དངུལ་ལཱ་གཡོག  

དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག ནང་འཁོད་རྩིས་ཞིབ་ལཱ་གཡོག 
རྒྱུ༌དངོས༌དང༌མཁོ༌སྒྲུབ༌འཛིན༌སྐྱོང༌ལཱ༌གཡོག (མཁོ༌སྒྲུབ༌རྐྱངམ༌གཅིག) 
བར་དོན་བརྒྱུད་འབྲེལ་དང༌འཕྲུལ༌རིག༌ལཱ་གཡོག བར་དོན་དང་བརྒྱུད་འབྲེལ་ལྷན་ཁག 
ཁྲིམས་དོན་ཁྱད༌རིག༌བརྩིས༌པའི༌  ཁྲིམས་དོན་ལཱ༌གཡོག་རྒྱལ་ཡོངས་
ཚོགས་འདུ་དང་རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་སྡེའི་ལྷན༌ཁག༌ཡིག༌ཚང༌ནང༌ (ཁྲིམས་
བཟོའི་ལཱ་གཡོག) ལཱ་འབད་མི་ཚུ། 

 
རོྩད་དཔནོ་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་། 

ས༌འཇལ་བཟོ༌རིག༌ལཱ༌གཡོག༌དང༌ས་ཆའི༌ལཱ༌གཡོག རྒྱལ༌ཡོངས༌ས༌ཆ༌ལྷན༌ཚོགས། 
མི༌སོྟབས༌འཛིན༌སྐྱོང༌དང༌གོང༌འཕེལ༌ལཱ༌གཡོག (ལཱ་གཡོག༌འགོ༌དཔོན༌དང་
ལས་མི་འགོ་དཔོན་མ༌བརྩིས༌པར།) 

རྒྱལ༌གཞུང༌ཞི༌གཡོག༌ལྷན༌ཚོགས། 

འཆར་གཞིའི་ལཱ་གཡོག རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛོམས་ལྷན་ཚོགས། 
རྩིས་དཔྱད་ལཱ་གཡོག རྒྱལ་ཡོངས་རྩིས་དཔྱད་བཀོད་འཛིན། 

རོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལཱ་གཡོག (སྐད་ཡིག་གོང་འཕེལ་འགོ་དཔོན་ཚུ་དང་རོང་
ཁ་འགོ་འདྲེན་པ།) 

རོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས། 

  དྲན༌གསོ།  གོང་ལུ་གསལ་བཀོད་མ་འབད་མི་ཚུ་ ཁོང་རའི་ལས་སྡེ་འདི་ར༌གཞི་འཛིན་ལས་སྡེ་ཨིན། 

༢.༩.༦  ལཱ་གཡོག་ལས་སྡེའི་འགན་ཁུར། 

༢.༩.༦.༡ དབང་ཆ་འདི་ འབྲུག་གི་ཞི་གཡོག་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་ ༢༠༡༨ ཅན་མའི་ནང་ལུ་
འགན་སོད་གསལ་བཀོད་འབད་ཡོད་མི་དང་འཁྲིལ་དགོ། 

༢.༩.༦.༢ ལས་སྡེ་ག་ར་ལུ་  འབྲུག་གི་ཞི་གཡོག་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་ ༢༠༡༨ ཅན་མའི་ནང་ 
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གསལ་གྱི་འབྲེལ་ཡོད་ཀྱི་ལེའུ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ དགོངས་ཕོག་གཏང་ནི། དགོངས་ཞུ་གཏང་
ནི། ངལ་གསོ། གཡོག་བཙུགས། གོ་གནས་ཡར་སེང་། སོང་བརར། དགོངས་ཕོག་དང་
སྒྲིག་ཁྲིམས་ཀྱི་བ་ལེན་འབད་ནི་དང་ དམ་འཛིན་འབད་ནི་གི་དབང་ཚད་ཧྲིལ་བུམ་ཡོད། 
དེ་གུ་ ལཱ་གཡོག་ལས་སྡེ་གིས་ གཤམ་འཁོད་ཀྱི་ལཱ་འགན་ཚུ་འབག་དགོ། 

༡. གཞི་འཛིན་ལས་སྡེ་དང་གཅིག་ཁར་ ཁ་འཆམ་གྲུབ་ཡོད་མིའི་ཚད་གཞི་དང་
འཁྲིལ་ཏེ་ ལས་གཡོགཔ་དགོས་མཁོའི་གྲོས་འཆར་འདི་ ཐད་ཀར་དུ་ རྒྱལ་
གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ལུ་ཕུལ་དགོ། 

༢. གཙུག་ལག་ཤེས་ཚད་ཅན་ཚུ་ གཡོག་བཙུགས་ཀྱི་དོན་ལུ་མཁོ་མངག་འདི་ 
རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ལུ་ཕུལ་དགོ། དེ་ལས་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་གཞི་
འཛིན་ལས་སྡེ་དང་གཅིག་ཁར་འདྲི་བསྟུན་འབད་ནི། 

༣. ལོ་ལྟར་གྱི་གཡོག་བཙུགས་འཆར་གཞི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ལྟ་སྐྱོར་ ༡ པ་ཚུན་ 
གཏན་གཡོག་ནང་བཙུགས་ནིའི་ལཱ་འབད་དགོ། ཨིན་རུང་ གནད་དནོ་ལ་ལུ་
ཅིག་ནང་ ལཱ་གཡོག་ལས་སྡེ་གིས་ གཡོག་བཙུགས་ལཱ་འབད་མ་ཚུགས་པའི་
གནད་དནོ་རེ་ཐནོ་ན་ གཞི་འཛིན་ལས་སྡེ་གིས་ གདམ་འཐུ་འབད་གནང་དགོ་
པའི་ཞུ་བ་ཕུལ་དགོ། 

༤. རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ ངོས་ལེན་འབད་བའི་ལོ་ལྟར་གྱི་གཡོག་
བཙུགས་འཆར་གཞི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཁྱད་རིག་དང་འཛིན་སྐྱོང་སྡེ་རིམ་དང་། ལྟ་
བཀོད་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་སྡེ་རིམ། ལག་ལེན་སྡེ་རིམ་ཚུ་ ཁག་འབག་ཐགོ་ལུ་གཡོག་
བཙུགས་དང་། དེ་ལས་ ལྟ་སྐྱོར་སྡེ་རིམ་དང་ ལག་ལེན་སྡེ་རིམ་ཚུ་ གཏན་
གཡོག་ནང་བཙུགས་ནིའི་དོན་ལུ་ལཱ་འབད་དགོ། 

༥. ཁག་འབག་གི་དུས་ཡུན་ཡར་སེང་ལུ་རྒྱབ་སོྣན་འབད་དགོ། 

༦. གཟེངས་ཐོན་ ཡང་ན་ མགྱོགས་འགྲོས་ཀྱི་གོ་གནས་ཡར་སེང་འདི་ རྒྱལ་
གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ལུ་རྒྱབ་སོྣན་ཕུལ་དགོ།  

༧. ཡུན་རིང་སོང་བརར་གྱི་དནོ་ལུ་ ཐད་ཀར་དུ་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་
དང་གཅིག་ཁར་ ལཱ་འབད་དགོ། 

༨. ལོ་ལྟར་མི་སོྟབས་གོང་འཕེལ་གྱི་གནད་དནོ་གཙ་ོརིམ་ཚུ་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་
ལྷན་ཚོགས་ལུ་ཕུལ་དགོ། 

༩. གཞི་འཛིན་ལས་སྡེ་དང་གཅིག་ཁར་འདྲི་བསྟུན་འབད་ཐོག་ལས་ ཁྱད་འཛིན་ ༢ 
པ་ཚུན་གྱི་ཀུན་གཏོགས་འགྲན་བསྡུར་འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོ། ཨིན་རུང་ གནད་
དོན་ལ་ལུ་ཅིག་ནང་ ལཱ་གཡོག་ལས་སྡེ་གིས་ ཀུན་གཏོགས་འགྲན་བསྡུར་འདི་



31 
 

འགོ་འདྲེན་འཐབ་མ་ཚུགས་པ་ཅིན་ གཞི་འཛིན་ལས་སྡེ་གིས་ གདམ་འཐུ་
འབད་གནང་དགོ་པའི་ཞུ་བ་ཕུལ་དགོ། ཀུན་གཏོགས་འགྲན་བསྡུར་འདི་ དོན་
ཚན་ ༡༣.༧ ནང་གསལ་བཀོད་འབད་ཡོད་མི་དང་འཁྲིལ་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་
དགོཔ་དང་། 

༡༠. ཕོགས་མཐུན་གནས་སོར་འདི་ གཞི་འཛིན་ལས་སྡེ་དང་གཅིག་ཁར་འདྲི་བསྟུན་
འབད་ཞིནམ་ལས་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོཔ་དང་། ལེའུ་ ༡༤ པ་དང་འཁྲིལ་ 
ལས་གཡོགཔ་གནས་སོར་འདི་ གཞི་འཛིན་ལས་སྡེ་དང་གཅིག་ཁར་ཐག་བཅད་
དེ་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོ། 

༢.༩.༦.༣ ལས་སྡེ་ཅིག་ནང་བསྐོ་བཞག་འབད་ཡོད་མིའི་ཞི་གཡོགཔ་ག་ར་  ལས་སྡེ་དེའི་ཆ་འཇོག 
གྲུབ་པའི་ལས་གཡོག་པའི་གྲངས་འབོར་དང་འཁྲིལ་དགོཔ་མ་ཚད་ ལས་སྡེ་འདི་གིས་
འགན་འཁྲི་ཧྲིལ་བུམ་འབག་སྟེ་ཕག་ཞུ་དགོཔ་དང་། 

༢.༩.༦.༤ དབང་ཆ་འདི་ མི་སོྟབས་ཚོགས་ཆུང་དང་ ཡང་ན་  ཚོགས་སྡེ་བརྒྱུད་དེ་རྐྱངམ་གཅིག་ 
ལག་ལེན་འཐབ་དགོ། 

༢.༡༠ ལས་སྡེ་ལུ་དབང་ཆ་སདོ་ཐངས། 

རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ དེ་རའི་ལཱ་འགན་ཚུ་ ལས་སྡེ་འདི་དང་ དེའི་དྲུང་ཆེན་ཡིག་ཚང་ལུ་ འོས་འབབ་དང་
འཁྲིལ་ཏེ་ དུས་དང་དུས་སུ་ཡིག་ཐོག་ལས་སོད་འོང་། 
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   ཟུར་དེབ་ ༢/ཀ 

སྤྱི་གཡོག་སྒྲིག་བཀོད་སྡེ་ཚན། 

འཛུལ་ཞུགས། 
ལཱ་རིགས་གཙོ་བའོི་སྡེ་ཚན། ནང་གསེས་སྡེ་ཚན་དང་ གོ་གནས་དང་འཁྲིལ་བའི་སྤྱི་གཡགོ་སྒྲིག་བཀོད། 
བདག་སྐྱོང་ལཱ་གཡགོ (༦༥) དངུལ་རྩིས་ལཱ་གཡོག (༡༢) ཤེས་རིག་ལཱ་གཡོག (༢༡) ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག (༡༩༩) 

འཛུལ་ཞུགས་གཅིག་པའི་གོ་གནས། བདག་སྐྱོང་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་ལཱ་རིགས་སྡེ་ཚན།  བདག་སྐྱོང་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་ལཱ་རིགས་སྡེ་ཚན། ཤེས་རིག་དང་སངོ་བརར་ལཱ་རིགས་སྡེ་ཚན། བདག་སྐྱོང་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་ལཱ་རིགས་སྡེ་ཚན། 
བདག་སྐྱོང་ལཱ་གཡགོ རྒྱུ་དངོས་དང་འཛིན་སྐྱོང་ལཱ་གཡགོ ཤེས་རིག་འཛིན་སྐྱོང་དང་བདག་སྐྱོང་ལཱ་གཡོག བདག་སྐྱོང་ལཱ་གཡགོ 
ཞིབ་རོགས་བདག་སྐྱོང་འགོ་དཔོན། ཞིབ་རོགས་མཁོ་སྒྲུབ་འགོ་དཔོན། མདོ་ཆེན་ ༢ པ། (སོང་བརར) ཞིབ་རོགས་རོང་ཁག་ཚོགས་དྲུང་། 
ཞིབ་རོགས་ཐོ་བཀོད་འགོ་དཔོན། མཛོད་ཁང་ལས་རོགས། དབུ་འཛིན་ ༥ པ། ཚོགས་ཆུང་དྲུང་ཆེན་ ༤ པ། 
ཡི་གུ་གཏོང་ལེན་པ་ ༣ པ། དངུལ་རྩིས་དང་རྩིབ་ཞིབ་ལཱ་རིགས་སྡེ་ཚན།  བཀོད་དཔོན། སོ་ནམ་དང་སྒོ་ནརོ་ལཱ་རིགས་སྡེ་ཚན། 
དེད་གཡོགཔ་ ༣ པ། དངུལ་རྩིས། རྩིས་འཛིན་དང་འཆར་དངུལ་ལཱ་གཡགོ དབུ་འཛིན་འོགམ་ ༤ པ། སོ་ནམ་ཐནོ་སྐྱེད་ལཱ་གཡོག 
དྲུང་པ། ཞིབ་རོགས་རྩིས་འཛིན་འགོ་དཔོན། ཤེས་རིག་རྒྱབ་སྐྱོར་ལཱ་གཡོག སོ་ནམ་འགོ་དཔོན། 
རོང་རབ། ཞིབ་རོགས་འཆར་དངུལ་འགོ་དཔོན། ཞིབ་རོགས་རོང་ཁག་ཤེས་རིག་འགོ་དཔོན། སོ་ནམ་ལྟ་རོྟགཔ་ ༢ པ། 
རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་འགོ་དཔོན་ ༢ པ། རྩིས་འཛིན་ལས་རོགས་ ༥ པ། ཞིབ་རོགས་ཁྲོམ་སྡེའི་ཤེས་རིག་འགོ་དཔོན། སོ་ནམ་དམ་འཛིན་ལཱ་གཡགོ 
བསུ་ལེན་པ ༣ པ། ཞིབ་རོགས་དངུལ་རྩིས་འགོ་དཔོན། རྩ་གཞུང་རྩོམ་སྒྲིགཔ་ ༣ པ། དམ་འཛིན་དང་ཟུར་བརྟག་ཞིབ་དཔྱདཔ་ 

༢ པ། 
ཐོ་བཀོད་ལས་རོགས་ ༣ པ། འཆར་དངུལ་ལས་རོགས་ ༥ པ། ཤེས་རིག་ལྟ་རོྟག་འགོ་དཔོན་ ༢ པ། དམ་འཛིན་དང་ཟུར་བརྟག་འགོ་དཔོན། 
བརྒྱུད་འཕྲིན་ལག་ལེན་པ་ ༢ པ། ནང་འཁོད་རྩིས་ཞིབ་ལཱ་གཡོག ཆོས་ཚན་འགོ་འདྲེན་པ་ ༣ པ། སྐྱེ་ལྡན་ལཱ་གཡོག 
ཕོ་བྲང་ལཱ་གཡོག ཞིབ་རོགས་ནང་འཁོད་རྩིས་ཞིབ་འགོ་དཔོན། སོང་བརར་རྩོམ་སྒྲིགཔ་ ༣ པ། སྐྱེ་ལྡན་འགོ་དཔོན། 
ཕག་སྒརཔ་ ༢ པ། འོང་འབབ་ལཱ་གཡོག སློབ་སྟནོ་ལཱ་གཡགོ སྐྱེ་ལྡན་ལྟ་རོྟགཔ་ ༢ པ། 
དྲག་རིམ་དེད་གཡོགཔ་ ༡ པ། ཞིབ་རོགས་འོང་འབབ་འགོ་དཔོན། སློབ་གྲྭའི་འགོ་ཁྲིད་སློབ་དཔོན། སྐྱེ་ལྡན་འཕྲུལ་རིགཔ་ ༥ པ། 
ཕག་གཡོགཔ་ ༤ པ། ཞིབ་རོགས་ཅ་ཁྲལ་འགོ་དཔོན། སློབ་དཔོན་ ༣ པ། རྩི་ཤིང་དང་སོག་ཆགས་མཁས་མཆོག 
སྤྱི་དཔོན། ཞིབ་རོགས་ཅ་དམ་འགོ་དཔོན། སོང་བརར་ ཡང་ན་ཆེ་རིམ་སློབ་སྟནོ་ལཱ་གཡོག ཨོ་ཆས་གོང་འཕེལ་ལཱ་གཡོག 
ནོར་དཔོན། འོང་འབབ་ ཡང་ན་ ཅ་དམ་ ཡང་ན་ཅ་ཁྲལ་ཞིབ་

དཔྱདཔ་ ༢ པ། 
ཞིབ་རོགས་ལེགས་སར་བ་ ༢ པ། ཨོ་ཆས་འགོ་དཔོན། 

ནོར་རྫིཔ།  ཞིབ་རོགས་སློབ་སྟོན་པ་ ༢ པ། ཨོ་ཆས་ལྟ་རོྟགཔ་ ༢ པ། 
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ཕོ་བྲང་བདག་འཛིན་པ།  ལག་རྩལ་ཤེས་རིག་དང་འཛིན་སྐྱོང་ལཱ་གཡགོ རྒྱ་སྐྱེད་ལཱ་གཡགོ 
ཕོ་བྲང་གཡོགམོ།  དབུ་འཛིན་ (ལག་རྩལ་) ༣ པ། ཞིབ་རོགས་རོང་ཁག་སོ་ནམ་འགོ་དཔོན། 
སྐུ་འཁོར་གྱི་ཚེམ་དཔོན།  དབུ་འཛིན་འོགམ་ (ལག་རྩལ་) ༣ པ། ཞིབ་རོགས་རོང་ཁག་སྒོ་ནོར་འགོ་དཔོན། 
གསོལ་གཡོགཔ་ ༥ པ།  རྩེད་རིགས་དང་ན་གཞོན་ལཱ་རིགས་སྡེ་ཚན། རོང་ཁག་སོ་ནམ་འགོ་དཔོན། 
རྟ་དཔོན།  བསླབ་སྟནོ་ལཱ་གཡགོ ཞིབ་རོགས་རོང་ཁག་སྒོ་ནོར་འགོ་དཔོན། 
ལས་རིམ་ལཱ་གཡགོ  ཞིབ་རོགས་བསླབ་སྟོན་པ། རྒྱ་སྐྱེད་འགོ་དཔོན། 
ཞིབ་རོགས་ལས་རིམ་འགོ་འདྲེན་པ།  སི་ཀའུཊ་ལཱ་གཡོག རྒྱ་སྐྱེད་ལྟ་རོྟགཔ་ ༢ པ། 
རྒྱུ་དངོས་དང་འཛིན་སྐྱོང་ལཱ་གཡགོ  ཞིབ་རོགས་སི་ཀའུཊ་འགོ་དཔོན། རྩྭ་ཆག་གོང་འཕེལ་ལཱ་གཡགོ 
ཞིབ་རོགས་རྒྱུ་དངོས་འཛིན་སྐྱོང་པ།  རྩེད་རིགས་ལཱ་གཡོག རྩྭ་ཆག་འགོ་དཔོན། 
ཞིབ་རོགས་འཛིན་སྐྱོང་པ།  ཞིབ་རོགས་རྩེད་རིགས་འགོ་འདྲེན་པ། རྩྭ་ཆག་ལྟ་རོྟགཔ་ ༢ པ། 
ཕོ་གཡོགཔ་ ༤ པ།  རྒྱལ་ཡོངས་རྩེད་རིགས་སློབ་སྟོན་པ་ ༢ པ། ལྡུམ་རིག་གོང་འཕེལ་ལཱ་གཡོག 
དྲུང་ལས་ལཱ་གཡོག  རྩེད་རིགས་སློབ་སྟོན་པ་ ༥ པ། ལྡུམ་རིག་འགོ་དཔོན། 
བདག་སྐྱོང་ལས་རོགས་ ༣ པ།   ལྡུམ་རིག་ལྟ་རོྟགཔ་ ༢ པ། 
སྐུ་སྒེར་ལས་རོགས་ ༣ པ།   སྒོ་ནོར་འཕདོ་བསྟེན་ལཱ་གཡོག 
སྐུ་སྒེར་དྲུང་ཆེན་ ༢ པ།   སྒོ་ནོར་འཕོད་བསྟེན་ལྟ་རོྟགཔ་ ༢ པ། 
བཟ་ོབཀོད། བཟོ་རིག་དང་ས་ཆའི་ལཱ་
རིགས་སྡེ་ཚན། 

  སྒོ་ནོར་འཕོད་བསྟེན་འགོ་དཔོན། 

ས་ཆའི་ལཱ་གཡགོ   སྒོ་ནོར་ཐནོ་སྐྱེད་ལཱ་གཡགོ 
ཞིབ་རོགས་རོང་ཁག་ས་ཆ་ཐོ་བཀོད་འགོ་
དཔོན། 

  སྒོ་ནོར་ཐོན་སྐྱེད་འགོ་དཔོན། 

ཞིབ་རོགས་ས་ཆ་ཐོ་བཀོད་འགོ་དཔོན།   སྒོ་ནོར་ཐོན་སྐྱེད་ལྟ་རོྟགཔ་ ༢ པ། 
ས་ཆ་ཐོ་བཀོད་ལས་རོགས་ ༥ པ།   ཤ་མུ་གོང་འཕེལ་ལཱ་གཡགོ 
ཕྱི་འབྲེལ་ལཱ་རིགས་སྡེ་ཚན།   ཤ་མུ་འགོ་དཔོན། 
དནོ་གཅོད་གཞུང་ཚབ་ལཱ་གཡགོ   ཤ་མུ་ལྟ་རོྟགཔ་ ༢ པ། 
ཞིབ་རོགས་དོན་གཅོད་འགོ་དཔོན།   སྔོ་ཤིང་སྲུང་སྐྱོབ་ལཱ་གཡགོ 
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གཞུང་ཚབ་ལས་ཁང་ ཡང་ན་ དནོ་
གཅོད་དང་དྲུང་ལས་ལཱ་གཡགོ 

  མེ་ཏོག་འཛུགས་སྐྱོང་ལས་རོགས་ ༣ པ། 

ཞིབ་རོགས་འབྲེལ་སྟེགས་འགོ་དཔོན།   སྔོ་ཤིང་སྲུང་སྐྱོབ་འགོ་དཔོན། 
ཞིབ་རོགས་མགྲོན་སྐྱོང་འགོ་དཔོན།   སྔོ་ཤིང་སྲུང་སྐྱོབ་ལྟ་རོྟགཔ་ ༢ པ། 
མཉམ་སྦྲགས་ལས་བྱེད་ ༥ པ།   སྔ་གོང་ཐནོ་སྐྱེད་ལཱ་གཡགོ 
དྲུང་ཆེན་གསུམ་པ།   སྔ་གོང་ཐོན་སྐྱེད་འགོ་དཔོན། 
མི་སྟབོས་ལཱ་རིགས་སྡེ་ཚན།   སྔ་གོང་ཐོན་སྐྱེད་ལྟ་རོྟགཔ་ ༢ པ། 
ཞི་བའི་ཐོ་བཀོད་དང་མི་རྩིས་ལཱ་གཡགོ   ས་བཅུད་དང་སྔོ་ཤིང་ཟས་བཅུད་ལཱ་གཡགོ 
ཞིབ་རོགས་ཞི་བའི་ཐོ་བཀོད་དང་མི་རྩིས་
འགོ་དཔོན། 

  ས་བཅུད་དང་སྔོ་ཤིང་ཟས་བཅུད་འགོ་
དཔོན། 

ཞིབ་རོགས་རོང་ཁག་ཞི་བའི་ཐོ་བཀོད་དང་
མི་རྩིས་འགོ་དཔོན 

  ས་བཅུད་དང་སྔོ་ཤིང་ཟས་བཅུད་ལྟ་རོྟགཔ་ 
༢ པ། 

མི་སྟབོས་འཛིན་སྐྱོང་དང་གོང་འཕེལ་ལཱ་
གཡོག 

  ས་འཇལ་དང་ས་ཆ་དབྱེ་ཞིབ་ལཱ་གཡོག 

ཞིབ་རོགས་ལཱ་གཡོག་འགོ་དཔོན།   ས་ཆ་འཛིན་སྐྱོང་འགོ་དཔོན། 
ཞིབ་རོགས་མི་སྟོབས་འགོ་དཔོན།   ས་ཆ་འཛིན་སྐྱོང་ལྟ་རོྟགཔ་ ༢ པ། 
ཞིབ་རོགས་ལས་མི་འགོ་དཔོན།   ས་འཇལ་དང་ས་ཆ་དབྱེ་ཞིབ་འགོ་དཔོན། 
ཕྱི་མི་ནང་སྐྱོད་ལཱ་གཡོག   ས་འཇལ་དང་ས་ཆ་དབྱེ་ཞིབ་ལྟ་རོྟགཔ་ ༢ 

པ། 
ཞིབ་རོགས་ཕྱི་མི་ནང་སྐྱོད་འགོ་དཔོན།   བཟ་ོབཀོད། བཟོ་རིག་དང་ས་ཆའི་ལཱ་

རིགས་སྡེ་ཚན། 
ཞིབ་རོགས་ཕྱི་མི་ནང་སྐྱོད་ཞིབ་དཔྱདཔ་ ༢ 
པ། 

  བཟ་ོབཀོད་ལཱ་རིགས། 

བཟ་ོགྲྭའི་ལས་འབྲེལ་ལཱ་གཡོག   བཟོ་བཀོད་འགོ་དཔོན། 
ཞིབ་རོགས་ཞིབ་དཔྱདཔ་ ༣ པ།   ནང་གི་བཀོད་རིསཔ་ ༣ པ།  
སོང་བརར་ལཱ་གཡགོ   འཆར་རིསཔ་གོངམ། 
སོང་བརར་འགོ་འདྲེན་པ་ ༢ པ།   བཟ་ོརིག་ལཱ་གཡགོ 
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བར་དནོ་བརྒྱུད་འབྲེལ་དང་འཕྲུལ་རིག་ལཱ་
རིགས་སྡེ་ཚན། 

  ཞིབ་རོགས་འཁོར་ལམ་ཞིབ་དཔྱདཔ། 

བར་བརྒྱུད་ལཱ་གཡགོ   རོང་ཁག་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། 
ཞིབ་རོགས་བར་དོན་དང་བརྒྱུད་འབྲེལ་འགོ་
དཔོན། 

  བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། 

བར་དོན་དང་བརྒྱུད་འབྲེལ་འགན་རོགས་ 
༢ པ། 

  བཟོ་རིགཔ་ཆུང་བ། 

ཁྲིམས་དནོ། དྲང་ཁྲིམས་དང་ ཁྲིམས་
བཟའོི་ལཱ་རིགས་སྡེ་ཚན། 

  ཆོག་ཐམ་འགོ་དཔོན། 

ཐ་ོབཀོད་ལཱ་གཡོག   ཚད་ལྡན་དང་དབྱེ་ཨང་འགོ་དཔོན། 
ཞིབ་རོགས་ལས་སྡེ་ཐོ་བཀོད་འགོ་དཔོན།   དཔྱ་ཁྲལ་འགོ་དཔོན། 
སྨན་བཅོས་དང་གསོ་བའི་ལཱ་རིགས་སྡེ་ཚན།   གས་ོསྐྱོང་ཁང་འཕྲུལ་སྒྱུར་ལཱ་གཡགོ 
མི་མང་གསོ་བའི་ལཱ་གཡགོ   སོ་ནམ་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། 
སྨན་བཅོས་ཐོ་བཀོད་འགོ་དཔོན།   སོ་ནམ་བཟོ་རིགཔ་ཆུང་བ། 
འཆར་གཞི་དང་ཞིབ་འཚལོ་ལཱ་རིགས་སྡེ་
ཚན། 

  ས་ཁམས་བར་དནོ་རིམ་ལུགས་ལཱ་གཡགོ 

འཆར་གཞི་ལཱ་གཡགོ   ས་ཁམས་བར་དོན་རིམ་ལུགས་ལས་རོགས་ 
༥ པ། 

ཞིབ་རོགས་འཆར་གཞི་འགོ་དཔོན།   ས་ཁམས་བར་དོན་རིམ་ལུགས་འགོ་དཔོན། 
ཞིབ་འཚལོ་ལཱ་གཡོག   ས་ཁམས་བར་དོན་རིམ་ལུགས་འཕྲུལ་

རིགཔ་ ༢ པ། 
ཞིབ་རོགས་ཞིབ་འཚོལ་འགོ་དཔོན།   ས་རིག་དང་ས་གཏེར་ལཱ་གཡགོ 
ཞིབ་འཚོལ་ལས་རོགས་ ༢ པ།   ཡིག་སྐྱེལ་ཞིབ་དཔྱདཔ་ ༥ པ། 
ཚོང་འབྲེལ། བཟ་ོགྲྭ་དང་ ལྟ་བཤལ་ལཱ་
རིགས་སྡེ་ཚན། 

  དོང་སྤེད་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། 

བཟ་ོགྲྭའི་ལཱ་གཡོག   བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། (ས་གཏེར།) 
ཞིབ་རོགས་བཟོ་གྲྭ་འགོ་དཔོན།   ས་ཁམས་མཁས་མཆོག 
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བོ་རིག་རྒྱུ་དངོས་ལཱ་གཡགོ   ས་ཁམས་ལས་རོགས་ ༦ པ། 
ཞིབ་རོགས་བོ་རིག་རྒྱུ་དངོས་འགོ་དཔོན།   ས་གཏེར་གསར་འཚོལཔ་ ༥ པ། 
ཚོང་ལམ་ལཱ་གཡགོ   ས་གཏེར་ཞིབ་དཔྱདཔ་ ༥ པ། 
ཞིབ་རོགས་ཚོང་ལམ་འགོ་དཔོན།   སལོ་ཁྱུན་ས་ཁོངས་ཉམས་སྲུང་ལཱ་གཡོག 
ཚོང་ལམ་ལས་རོགས་ ༥ པ།   རྙིང་དཔྱད་མཁས་མཆོག 
ལྟ་བཤལ་ལཱ་གཡགོ   ཉམས་སྲུང་བཟོ་བཀོད་འགོ་དཔོན། 
ཞིབ་རོགས་ལྟ་བཤལ་འགོ་དཔོན།   ཉམས་སྲུང་བཟོ་བཀོད་ལས་རོགས་ ༣ པ། 
ལྟ་བཤལ་ལག་ལེན་ལས་རོགས་ ༢ པ།   ཉམས་སྲུང་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། 
ཚོང་འབྲེལ་ལཱ་གཡོག   སབ་ཁྲ་བཟ་ོའདནོ་ལཱ་གཡགོ 
ཞིབ་རོགས་ཚོང་འབྲེལ་འགོ་དཔོན།   སབ་ཁྲ་བཟོ་འདོན་འགོ་དཔོན། 
སྐྱེལ་འདྲེན་དང་མཁའ་འགྲུལ་ལཱ་རིགས་སྡེ་
ཚན། 

  སབ་ཁྲ་བཟོ་འདོན་འཕྲུལ་རིགཔ་ ༡ པ། 

མཁའ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་ལཱ་གཡགོ   གནམ་གཤིས་དང་ཆུ་དཔྱད་ལཱ་གཡགོ 
ཞིབ་རོགས་ཉེན་སྲུང་འགོ་དཔོན།   གནམ་གཤིས་དང་ཆུ་དཔྱད་འགོ་དཔོན། 
ཉེན་སྲུང་ལས་རོགས་ ༢ པ།   གནམ་གཤིས་དང་ཆུ་དཔྱད་འཕྲུལ་རིགཔ་ 

༥ པ། 
ས་ཐགོ་སྐྱེལ་འདྲེན་ལཱ་གཡགོ   གཙང་སྦྲའི་ལཱ་གཡོག 
ཞིབ་རོགས་ལུང་ཕོགས་སྒྱེལ་འདྲེན་འགོ་
དཔོན། 

  གཙང་སྦྲ་ཞིབ་དཔྱདཔ་ ༥ པ། 

ཞིབ་རོགས་ཐོ་བཀོད་དང་ཆོག་ཐམ་འགོ་
དཔོན། 

  ས་འཇལ་བཟ་ོརིག་ལཱ་གཡགོ 

ཞིབ་རོགས་སྐྱེལ་འདྲེན་གོང་འཕེལ་འགོ་
དཔོན། 

  ས་ཆ་ཞིབ་དཔྱདཔ་ ༤ པ། 

ཞིབ་རོགས་སྐྱེལ་འདྲེན་འགོ་དཔོན།   ས་འཇལ་འགན་རོགས་ ༤ པ། 
   ས་འཇལ་བཟོ་རིག་འོག་དཔོན། 
   ས་འཇལ་ས་ཁོངས་ལས་རོགས་ ༢ པ། 
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   ས་འཇལཔ་ ༤ པ། 
   འཕྲུལ་རིག་རྒྱབ་སྐྱོར་ལཱ་གཡགོ 
   གཞི་རྟེན་ལག་ལེན་པ་ ༤ པ། 
   འཕྲུལ་རིགཔ་ ༡ པ། 
   ཁྲོམ་ཚོགས་འཆར་གཞི་ལཱ་གཡགོ 
   ཁྲོམ་ཚོགས་འཆར་གཞི་འགོ་དཔོན། 
   ཁྲོམ་ཚོགས་འཆར་གཞི་ལས་རོགས་ ༥ 

པ། 
   ཁྲོམ་ཚོགས་བཀོད་རིས་ལཱ་གཡགོ 
   ཁྲོམ་ཚོགས་བཀོད་རིས་འགོ་དཔོན། 
   ཁྲོམ་ཚོགས་གོང་འཕེལ་ཚད་འཛིན་ལཱ་

གཡོག 
   སྒྲིང་ཁྱིམ་ཞིབ་དཔྱདཔ་ ༢ པ། 
   གོང་འཕེལ་ཚད་འཛིན་འགོ་དཔོན། 
   སྒྱུ་རྩལ། ལམ་སལོ་དང་རྩམོ་རིག་ལཱ་

རིགས་སྡེ་ཚན། 
   སྒྱུ་རྩལ་དང་ལམ་སལོ་ལཱ་གཡགོ 
   ཞིབ་རོགས་སོལ་འཛིན་འགོ་དཔོན། 
   ཞིབ་རོགས་ལག་ཤེསཔ་ ༣ པ། 
   ཞིབ་རོགས་སྒྲིག་སློབ། 
   ལག་ཤེསཔ་གོངམ་ ༥ པ། 
   རྩོམ་རིག་དང་སྐད་སྒྱུར་ལཱ་གཡོག 
   ཞིབ་རོགས་རོང་ཁ་འགོ་འདྲེན་པ། 
   ཞིབ་རོགས་སྐད་ཡིག་གོང་འཕེལ་འགོ་

དཔོན། 



38 
 

   ནགས་ཚལ་དང་མཐའ་གནས་སྟངས་སྲུང་
སྐྱོབ་ལཱ་རིགས་སྡེ་ཚན། 

   མཐའ་འཁོར་ལཱ་གཡགོ 
   མཐའ་འཁོར་གནས་སྟངས་འགོ་དཔོན། 
   མཐའ་འཁོར་གནས་སྟངས་སྤུས་ཚད་དང་

ཚད་ལྡན་འཕྲུལ་རིགཔ་ ༤ པ། 
   ནགས་ཚལ་ལཱ་གཡོག 
   རོང་ཁག་ནགས་ཚལ་འགོ་དཔོན། 
   ནགས་ཚལ་གླིང་འཛིན་པ་ ༢ པ། 
   ནགས་ཚལ་འགོ་དཔོན། 
   བར་དནོ་བརྒྱུད་འབྲེལ་དང་འཕྲུལ་རིག་ལཱ་

རིགས་སྡེ་ཚན། 
   བརྒྱུད་འབྲེལ་གོང་འཕེལ་ལཱ་གཡོག 
   བརྒྱུད་འབྲེལ་འགོ་དཔོན། 
   བརྒྱུད་འབྲེལ་ལྟ་རོྟགཔ་ ༢ པ། 
   བརྒྱུད་འབྲེལ་འཕྲུལ་རིགཔ་གོངམ་ ༥ པ། 
   བར་དནོ་བརྒྱུད་འབྲེལ་དང་འཕྲུལ་རིག་ལཱ་

གཡོག 
   ཞིབ་རོགས་བར་དོན་བརྒྱུད་འབྲེལ་དང་

འཕྲུལ་རིག་འགོ་དཔོན། 
   གནས་སྡུད་ལས་རོགས་ ༦ པ། 
   བར་དོན་བརྒྱུད་འབྲེལ་དང་འཕྲུལ་རིག་

འགན་རོགས་ ༢ པ། 
   བརྟག་དཔྱད་ཁང་དང་འཕྲུལ་རིག་ལཱ་

རིགས་སྡེ་ཚན། 
   དབྱེ་དཔྱད་ལཱ་གཡགོ 
   ཞིབ་རོགས་རས་སོར་མཁས་མཆོག 
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   ངོས་བཟུང་ལཱ་གཡོག 
   ཞིབ་རོགས་བརྟག་དཔྱད་འགོ་དཔོན། 
   བརྟག་དཔྱད་རྒྱབ་སྐྱོར་ལཱ་གཡོག 
   ཞིབ་རོགས་བརྟག་དཔྱད་འཕྲུལ་རིགཔ་ ༢ 

པ། 
   བརྟག་དཔྱད་ལས་རོགས་ ༢ པ། 
   ཁྲིམས་དནོ། དྲང་ཁྲིམས་དང་ཁྲིམས་བཟ་ོ

ལཱ་རིགས་སྡེ་ཚན། 
   དྲང་ཁྲིམས་རྒྱབ་སྐྱོར་ལཱ་གཡགོ 
   རྩོད་དྲུང་ ༢ པ། 
   དྲང་སདོ་དང་དར་ཁྱབ་ལཱ་གཡོག 
   དྲང་སོད་དར་ཁྱབ་ལས་རོགས་ ༢ པ། 
   ཁྲིམས་དནོ་ལཱ་གཡོག 
   རྩོད་དཔོན། 
   ཁྲིམས་དོན་ལས་རོགས་ ༣ པ། 
   ཁྲིམས་དོན་འགོ་དཔོན། 
   ཁྲིམས་བཟའོི་ལཱ་གཡགོ 
   ཁྲིམས་བཟོ་འགོ་དཔོན། 
   ཐ་ོབཀོད་ལཱ་གཡོག 
   རྩོད་འཛིན་འགོ་དཔོན། 
   དཔེ་མཛདོ། གཏན་མཛདོ་དང་འགྲེམས་

སྟོན་ལཱ་རིགས་སྡེ་ཚན། 
   གཏན་མཛདོ་དང་ལམ་སལོ་རྒྱུ་དངོས་ལཱ་

གཡོག 
   ཞིབ་རོགས་གཏན་མཛོད་འགོ་དཔོན། 
   ཞིབ་རོགས་ཉམས་སྲུང་འགོ་དཔོན། 
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   ཞིབ་རོགས་ལམ་སོལ་རྒྱུ་དངོས་ཐོ་བཀོད་
འགོ་དཔོན། 

   ཞིབ་རོགས་འགྲེམས་སྟོན་ཅ་གཉེར་འགོ་
དཔོན། 

   ཉམས་སྲུང་ལས་རོགས་ ༦ པ། 
   འབུཔ་སྨན་གཏོར་མི་ ༥ པ། 
   འགྲེམས་སྟོན་ཁང་ལས་རོགས་ ༦ པ། 
   དཔེ་མཛདོ་ལཱ་གཡགོ 
   དཔེ་གཉེར། 
   དཔེ་མཛོད་ལས་རོགས་ ༣ པ། 
   སྨན་བཅོས་དང་གསོ་བའི་ལཱ་རིགས་སྡེ་ཚན། 
   གློ་བུར་སྨན་བཅོས་ལཱ་གཡོག 
   ཞིབ་རོགས་གློ་བུར་སྨན་བཅོས་བར་ལན་

འགོ་དཔོན། 
   ཞིབ་རོགས་གློ་བུར་སྨན་བཅོས་བར་ལན་པ་ 

༡ པ། 
   སྨན་བཅོས་དང་ས་ོབཅོས་ལཱ་གཡགོ 
   འགོག་སྨན་མཁས་མཆོག ༣ པ། 
   ཞིབ་རོགས་ཐོ་བཀོདཔ།  
   སོ་བཅོས་མཁས་མཆོག་ ༣ པ། 
   པགས་ནད་མཁས་མཆོག ༣ པ། 
   རྣམ་ཅོ་དང་ལྷ་པ། ལྐོད་མའི་གཤག་

བཅོསཔ་ ༣ པ། 
   ཉེས་དཔྱདཔ་ ༣ པ། 
   སྤྱིར་བཏང་སྒྲིག་གཡོག་སོའི་གཤག་

བཅོསཔ། 
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   སྤྱིར་བཏང་སྒྲིག་གཡོག་སྨན་བཅོས་འགོ་
དཔོན། 

   སྤྱིར་བཏང་གོམས་འདྲིསཔ་ ༣ པ། 
   མོ་ནད་མཁས་མཆོག ༣ པ། 
   སྨན་པ་ ༣ པ། 
   མིག་བཅོས་མཁས་མཆོག་ ༣ པ། 
   སོ་དང་ཟ་ལྟབ་གསོ་བཅོས་མཁས་མཆོག་ 

༣ པ། 
   རུས་ཚིགས་མཁས་མཆོག་ ༣ པ། 
   ནད་བརྟག་མཁས་མཆོག་ ༣ པ། 
   བྱིས་ནད་མཁས་མཆོག་ ༣ པ། 
   སོ་རྫུས་བཟོ་སྐྲུན་མཁས་མཆོག་ ༣ པ། 
   སེམས་ཁམས་མཁས་མཆོག་ ༣ པ། 
   འོད་ཤུགས་མཁས་མཆོག་ ༣ པ། 
   གཤག་བཅོས་མཁས་མཆོག་ ༣ པ། 
   སྨན་བཅོས་འཕྲུལ་རིག་ལཱ་གཡོག 
   ཐོས་སྒྲའི་མཁས་མཆོག 
   སོ་བཅོས་འཕོད་བསྟེན་མཁས་མཆོག ༣ 

པ། 
   སོ་བཅོས་འཕྲུལ་རིགཔ་ ༣ པ། 
   སོ་བཅོས་འཕྲུལ་རིག་མཁས་མཆོག 
   སོའི་སྨན་བཅོསཔ། 
   རྣམ་ཅོ་དང་ལྷ་པ། ལྐོད་མའི་འཕྲུལ་རིགཔ་ 

༣ པ། 
   གཤེར་རྨེན་མཁས་མཆོག 
   ཚད་ནད་འཕྲུལ་རིགཔ་ ༣ པ། 
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   སྨན་རིགས་ཡིག་ཕབ་མཁས་མཆོག་ ༣ 
པ། 

   མིག་བཅོས་འཕྲུལ་རིགཔ་ ༣ པ། 
   མིག་བཅོས་འཕྲུལ་རིག་མཁས་མཆོག 
   མིག་བཅོས་མཁས་མཆོག 
   རུས་ཚིགས་འཕྲུལ་རིགཔ་ ༣ པ། 
   རུས་ཚིགས་འཕྲུལ་རིག་མཁས་མཆོག 
   གཤག་བཅོས་ཁང་གི་འཕྲུལ་རིགཔ་ ༣ 

པ། 
   གཤག་བཅོས་ཁང་གི་འཕྲུལ་རིག་མཁས་

མཆོག 
   སྨན་གཡགོ་ལཱ་གཡགོ 
   ཞིབ་རོགས་སྨན་གཡོག་ ༣  པ། 
   སྨན་བཅོས་སྨན་གཡོག་ ༤ པ། 
   ལས་གཡོག་སྨན་གཡོགམོ་ ༣ པ། 
   ནད་ཤག་ལས་རོགས་ ༡ པ། 
   སྨན་གྱི་ལཱ་གཡགོ 
   ཞིབ་རོགས་སོ་རས་ཞིབ་དཔྱདཔ། 
   སྨན་གྱི་མཁས་མཆོག 
   སྨན་གྱི་འཕྲུལ་རིགཔ་ ༣ པ། 
   དམ་འཛིན་འགོ་དཔོན། 
   ལུས་སོང་སྨན་བཅོས་དང་མི་ཚེ་ཉམས་གསོ་

ལཱ་གཡགོ 
   ལུས་སོང་སྨན་བཅོས་མཁས་མཆོག 
   ལུས་སོང་སྨན་བཅོས་ཕག་གཡོག་ ༥ པ། 
   ལུས་སོང་སྨན་བཅོས་འཕྲུལ་རིགཔ་ ༣ པ། 
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   མི་མང་གསོ་བའི་ལཱ་གཡགོ 
   ཞིབ་རོགས་སྨན་བཅོས་འགོ་དཔོན། 
   ཞིབ་རོགས་རོང་ཁག་གསོ་བའི་འགོ་དཔོན་ 

༣ པ། 
   གཞི་རྟེན་གསོ་བའི་ལས་གཡོགཔ། 
   ཟས་ཚོད་མཁས་མཆོག 
   རོང་ཁག་གསོ་བའི་འགོ་དཔོན། 
   ནད་འབུཔ་མཁས་མཆོག 
   ནད་ཡམས་བརྟག་དཔྱད་མཁས་མཆོག 
   གསོ་བའི་ལས་རོགས་ ༢ པ། 
   འབྲེལ་འཛིན་འགོ་དཔོན། 
   སྨན་བཅོས་ཐོ་བཀོད་འཕྲུལ་རིགཔ་ ༢ པ། 
   ཟས་བཅུད་མཁས་མཆོག 
   འདོ་ཤུགས་རིག་པ་དང་འཕྲུལ་རིག་ལཱ་

གཡོག 
   འོད་ཤུགས་འཕྲུལ་རིག་མཁས་མཆོག 
   གློག་པར་འཕྲུལ་རིགཔ་ ༣ པ། 
   ནང་སྨན་ལཱ་གཡོག 
   དྲུང་འཚོ། 
   སྨན་པ་ ༣ པ། 
   འཆར་གཞི་དང་ཞིབ་འཚལོ་ལཱ་རིགས་སྡེ་

ཚན། 
   རྩིས་དཔྱད་ལཱ་གཡོག 
   རྩིས་དཔྱད་ཞིབ་དཔྱདཔ་ལས་རོགས་ ༥ 

པ། 
   རྩིས་དཔྱད་འགོ་དཔོན། 
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   སྐྱེལ་འདྲེན་དང་མཁའ་འགྲུལ་ལཱ་རིགས་སྡེ་
ཚན། 

   མཁའ་འགྲུལ་བརྒྱུད་འབྲེལ་དང་མཚོ་
འགྲུལ་ལཱ་གཡགོ 

   གནམ་གྲུ་རྒྱུན་འགྲུལ་ཚད་འཛིན་ ༢ པ། 
   ཞིབ་རོགས་གནམ་གྲུ་རྒྱུན་འགྲུལ་ཚད་

འཛིན་འགོ་དཔོན། 
   ཞིབ་རོགས་གནམ་གྲུའི་བར་དོན་ཞབས་

ཏོག་འགོ་དཔོན། 
   ཞིབ་རོགས་མཁའ་འགྲུལ་གནམ་གཤིས་

འགོ་དཔོན། 
   མཁའ་འགྲུལ་གནམ་གཤིས་ལས་རོགས་ 

༡ པ། 
   བརྒྱུད་འབྲེལ་ལས་རོགས། (ལག་ལེན་པ།) 

༢ པ། 
   བརྒྱུད་འབྲེལ་དང་མཚོ་འགྲུལ་འགོ་དཔོན། 
   མཁའ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་ལཱ་གཡགོ 
   གནམ་ཐང་འགོ་དཔོན། 
   འཕུར་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་འགོ་དཔོན། 
   ཞིབ་རོགས་མེ་རྐྱེན་དང་ཉེན་སྐྱོབ་འགོ་

དཔོན། 
   ཞིབ་རོགས་འཕུར་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་འགོ་

དཔོན། 
   མེ་རྐྱེན་དང་ཉེན་སྐྱོབ་གནམ་གཡོགཔ་ ༡ 

པ། 
   མེ་རྐྱེན་དང་ཉེན་སྐྱོབ་ལཱ་བཀོདཔ་ ༤ པ། 
   ས་ཐགོ་སྐྱེལ་འདྲེན་ལཱ་གཡགོ 
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   འགྲུལ་འཁོར་ཞིབ་དཔྱདཔ་ ༡ པ། 
 བདག་སྐྱོང་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་ལཱ་རིགས་སྡེ་ཚན། བདག་སྐྱོང་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་ལཱ་རིགས་སྡེ་ཚན། བདག་སྐྱོང་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་ལཱ་རིགས་སྡེ་ཚན། བདག་སྐྱོང་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་ལཱ་རིགས་སྡེ་ཚན། 
སྣ་མང་འཛུལ་ཞུགས་ཀྱི་གོ་གནས། ལས་རིམ་ལཱ་གཡགོ ལས་རིམ་ལཱ་གཡགོ ལས་རིམ་ལཱ་གཡགོ ལས་རིམ་ལཱ་གཡགོ 

ཞིབ་རོགས་ལས་རིམ་འགོ་དཔོན། ཞིབ་རོགས་ལས་རིམ་འགོ་དཔོན། ཞིབ་རོགས་ལས་རིམ་འགོ་དཔོན། ཞིབ་རོགས་ལས་རིམ་འགོ་དཔོན། 
སྐབས་གཡགོ་ལཱ་གཡགོ སྐབས་གཡགོ་ལཱ་གཡགོ སྐབས་གཡགོ་ལཱ་གཡགོ སྐབས་གཡགོ་ལཱ་གཡགོ 
སྐབས་གཡོགཔ་ ༥ པ། སྐབས་གཡོགཔ་ ༥ པ། སྐབས་གཡོགཔ་ ༥ པ། སྐབས་གཡོགཔ་ ༥ པ། 
ཁྲིམས་དནོ། དྲང་ཁྲིམས་དང་ཁྲིམས་བཟའོི་
ལཱ་རིགས་སྡེ་ཚན། 

ཁྲིམས་དནོ། དྲང་ཁྲིམས་དང་ཁྲིམས་བཟའོི་ལཱ་རིགས་
སྡེ་ཚན། 

ཁྲིམས་དནོ། དྲང་ཁྲིམས་དང་ཁྲིམས་བཟའོི་ལཱ་
རིགས་སྡེ་ཚན། 

ཁྲིམས་དནོ། དྲང་ཁྲིམས་དང་ཁྲིམས་བཟའོི་
ལཱ་རིགས་སྡེ་ཚན། 

དྲང་སདོ་དང་དར་ཁྱབ་ལཱ་གཡོག དྲང་སདོ་དང་དར་ཁྱབ་ལཱ་གཡོག དྲང་སདོ་དང་དར་ཁྱབ་ལཱ་གཡོག དྲང་སདོ་དང་དར་ཁྱབ་ལཱ་གཡོག 
ཞིབ་རོགས་ཉོག་བཤད་འཛིན་སྐྱོང་འགོ་
དཔོན། 

ཞིབ་རོགས་ཉོག་བཤད་འཛིན་སྐྱོང་འགོ་དཔོན། ཞིབ་རོགས་ཉོག་བཤད་འཛིན་སྐྱོང་འགོ་དཔོན། ཞིབ་རོགས་ཉོག་བཤད་འཛིན་སྐྱོང་འགོ་
དཔོན། 

ཞིབ་རོགས་དྲང་སོད་དར་ཁྱབ་འགོ་དཔོན། ཞིབ་རོགས་དྲང་སོད་དར་ཁྱབ་འགོ་དཔོན། ཞིབ་རོགས་དྲང་སོད་དར་ཁྱབ་འགོ་དཔོན། ཞིབ་རོགས་དྲང་སོད་དར་ཁྱབ་འགོ་དཔོན། 
ཞིབ་རོགས་འཕྲུལ་རིག་གསང་ལྟ་དང་བོ་
རིག་འགོ་དཔོན། 

ཞིབ་རོགས་འཕྲུལ་རིག་གསང་ལྟ་དང་བོ་རིག་འགོ་
དཔོན། 

ཞིབ་རོགས་འཕྲུལ་རིག་གསང་ལྟ་དང་བོ་རིག་
འགོ་དཔོན། 

ཞིབ་རོགས་འཕྲུལ་རིག་གསང་ལྟ་དང་བོ་
རིག་འགོ་དཔོན། 

དངུལ་རྩིས་དང་རྩིས་ཞིབ་ལཱ་རིགས་སྡེ་
ཚན།  

དངུལ་རྩིས་དང་རྩིས་ཞིབ་ལཱ་རིགས་སྡེ་ཚན།   དངུལ་རྩིས་དང་རྩིས་ཞིབ་ལཱ་རིགས་སྡེ་
ཚན།  

རྩིས་ཞིབ་ལཱ་གཡགོ རྩིས་ཞིབ་ལཱ་གཡགོ  རྩིས་ཞིབ་ལཱ་གཡགོ 
ཞིབ་རོགས་རྩིས་ཞིབ་འགོ་དཔོན། ཞིབ་རོགས་རྩིས་ཞིབ་འགོ་དཔོན།  ཞིབ་རོགས་རྩིས་ཞིབ་འགོ་དཔོན། 
རྩིས་ཞིབ་པ་ ༢ པ། རྩིས་ཞིབ་པ་ ༢ པ།  རྩིས་ཞིབ་པ་ ༢ པ། 

 

དྲན་གསོ།  

༡. འཛུལ་ཞུགས་ཀྱི་གོ་གནས་རྐྱངམ་གཅིག་དབྱེ་བ་ཕྱེས་ཏེ་ཡོད། ཨིན་རུང་ ལཱ་གཡོག་གཅིག་པའི་གོ་གནས་གཞན་ཚུ་ལུ་ སྤྱི་གཡོག་སྒྲིག་བཀོད་གཅིག་པའི་སྡེ་
ཚན་འདི་གིས་འགབ་དགོཔ་ཨིན། (ཁྱད་འཛིན་ ༥ པ་ལས་ ༡ པ་ཚུན་དང་། ལྟ་སྐྱོར་ ༥ པ་ལས་ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༡ པ་ཚུན། ལག་ལེན་ ༤ པ་ལས་ ༡ པ་ཚུན།) 

༢. གོ་གནས་རེ་རེའི་སྤྱི་གཡོག་སྒྲིག་བཀོད་འདི་ གོ་གནས་ཀྱི་མིང་དེབ་ནང་ལུ་གསལ་བཀོད་འབད་དེ་ཡོད། 
༣. གནས་སོར་དང་ཀུན་གཏོགས་འགྲན་བསྡུར་གྱི་འོས་ཚད་ཞིབ་དཔྱད་དནོ་ལུ་ མི་སོྟབས་འགོ་དཔནོ་གྱིས་རྒྱབ་རྟེན་ཅིག་སྦེ་ལག་ལེན་འཐབ་ནི། 
༤. ཟུར་དེབ་ ༢/ཀ་པ་འདི་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་དགོས་མཁོ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ བསྒྱུར་བཅོས་འགྱོ་འོང་།



46 
 

    ཟུར་དེབ་ ༢/ཁ། 

ལཱ་རིགས་གཙ་ོབའོི་སྡེ་ཚན། ནང་གསེས་སྡེ་ཚན་དང་ གོ་གནས་ཚུ་གོ་གནས་ཀྱི་མིང་དེབ་ནང་གསར་གཏདོ་འབད་དགོ་པའི་ལམ་
ལུགས། 

༡. ལས་སྡེ་གིས་ གཡོག་གི་འགྲེལ་བཤད་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ལུ་གྲོས་འཆར་ཕུལ་དགོ། 

༢. མི་སོྟབས་འཛིན་སྐྱོང་སྡེ་ཚན་གྱིས་འབད་དགོཔ་ཚུ་ཡང་། 

 གོ་གནས་དང་ སྤྱི་གཡོག་སྒྲིག་བཀོད། ནང་གསེས་སྡེ་ཚན་ཚུ་ ད་ལོྟ་ཡོད་པའི་གོ་གནས་ཀྱི་མིང་དེབ་ནང་
ཡོད་མི་ཚུ་ལས་སོ་སོ་མེདཔ་ངེས་བརྟན་བཟ་ོདགོ། 

 གོ་གནས་གསརཔ་ཚུ་ ད་ལོྟ་ཡོད་པའི་སྤྱི་གཡོག་སྒྲིག་བཀོད་དང་ ནང་གསེས་སྡེ་ཚན་དང་གཅིག་ཁར་ 
ག་དེ་དྲག་དྲག་འཁྲིལ་ཚུགསཔ་ངེས་བརྟན་བཟ་ོདགོ། 

 གོ་གནས་མིང་དེབ་ཀྱི་གཞི་བཀོད་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ གོ་གནས་ཀྱི་མིང་དང་ གོ་གནས་ཀྱི་གནས་རིམ། 
དགོས་མཁོའི་ཤེས་ཚད། སྤྱི་གཡོག་སྒྲིག་བཀོད། ནང་གསེས་སྡེ་ཚན། ལཱ་གཡོག་མདུན་ལམ་ཚུ་བརྩིས་ཏེ་ 
གོ་གནས་གསརཔ་རེ་རེའི་གཡོག་གི་འགྲེལ་བཤད་ཆ་འཇོག་གི་དོན་ལུ་ ལྷན་ཚོགས་ལུ་ཕུལ་དགོ། 

 བསྒྱུར་བཅོས་འབད་ཡོད་མི་ཚུ་ ཞི་གཡོག་བར་དོན་རིམ་ལུགས་ནང་དུས་མཐུན་བཟོ་དགོཔ་དང་། 
 ད་ལོྟ་ཡོད་པའི་ཞི་གཡོགཔ་ཚུའི་ གོ་གནས་ཀྱི་མིང་གནས་བསྒྱུར་བཅོས་ ཡང་ན་དུས་མཐུན་འབད་དགོ་

མི་ཚུ་གི་ཐོ་ཚུ་ཕུལ་དགོཔ་དང་། འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ ཡང་ན་ལས་སྡེའི་
མི་སོྟབས་འགོ་དཔནོ་གྱིས་ དབང་ཆ་སོད་ཡོད་མི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ གོ་གནས་གསརཔ་གི་མིང་གནས་ཚུ་
དུས་མཐུན་བཟོ་དགོ། 
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ཟུར་དེབ་ ༢/ག 

ལས་སྡེ་གསར་སྒྱུར་གཞི་བཀོད། 

 

སྲིད་བྱུས། 

 

 

  

     

    

 

 

 

 

 

      

སྲིད་བྱུས། 

 

  བསྟར་སདོ། 

 

 

   དམ་འཛིན། 

 

འགན་དབང་གི་འསོ་འབབ་ག་ཅི་སྨ།ོ 

 
དམིགས་བསལ་གྱི་

ལཱ་སྡེ། 
མཉམ་སྡེབ་ལཱ་སྡེ། 

 

ད་ལྟ་ོཡདོ་པའི་ལས་སྡེ་གིས་
འཛིན་སྐྱོང་འབད་ཚུགས་ག?
  

ད་ལྟ་ོཡདོ་པའི་ལས་སྡེ་གིས་
འཛིན་སྐྱོང་འབད་ཚུགས་ག?
  

ཚུགས། མི་ཚུགས། ཚུགས། 
 

མི་ཚུགས། 

སྣ་མང་ལཱ་
རིགས་ལས་སྡེ། 

སྣ་མང་ལཱ་
རིགས་ལས་སྡེ། ཚོགས་སྡེ་

གསརཔ་བཟ།ོ 

 གསརཔ་བཟ།ོ (ལྷན་ཁག 
ལས་ཁུངས། སྡེ་ཚན།)

  

འགན་དབང་འདི་ད་ལྟ་ོཡདོ་པའི་ལས་སྡེ་
གིས་འཛིན་སྐྱོང་འབད་ཚུགས་ག? 

 

ཚུགས། མི་ཚུགས། 

ལཱ་འདི་ཕྱི་ཁ་ ཡང་ན་ སྒེར་
སྡེ་ ཡང་ན་ལས་འཛིན་ལུ་
སདོ་ནི་ཨིན་ན? 

  

ལཱ་འདི་རང་སྐྱོང་ལས་སྡེ་
དང་གཅིག་ཁར་ལེགས་
ཤོམ་སྦེ་འབད་ཚུགས་ག? 

  

ཚུགས། མི་ཚུགས། 
 

ལས་སྡེ་
གསརཔ
་བཟ།ོ 

 

སྣ་མང་ལཱ་
རིགས་
ལས་སྡེ། 

མི་ཚུགས། 
 

རྒྱལ་ཡངོས་
ལྟེ་བ་ ཡང་ན་ 
སྤེལ་ཁང་
གསརཔ་བཟ།ོ 

ཁེ་ཕན་ལྟག་སདོ་འདུག་ག། 

 

ད་ལྟ་ོཡདོ་པའི་ལས་སྡེ་
གིས་ ཁེ་ཕན་ལྟག་སདོ་
མེད་པར་འཛིན་སྐྱོང་
འབད་ཚུགས་ག? 

 

ཚུགས། 

ད་ལྟ་ོཡདོ་པའི་ལས་སྡེ་
གིས་འཛིན་སྐྱོང་འབད་
ཚུགས་ག?  

མི་ཚུགས། 

ཚུགས། མི་ཚུགས། 
 

སྣ་མང་ལཱ་
རིགས་ལས་སྡེ། དབང་འཛིན་

གསརཔ་བཟོ། 

ཚུགས། མི་ཚུགས། 
 

སྣ་མང་ལཱ་
རིགས་ལས་སྡེ། 

ལས་ཁུངས་ ཡང་ན་
སྡེ་ཚན་གསརཔ་བཟ།ོ 
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ཟུར་དེབ་༢/ང་། 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

གཞི་འཛིན་ལས་སྡེའི་མི་སྟབོས་དབང་ཆ། 
༡ ཁྱད་འཛིན་ ༢ པ་ཚུན་ཚདོ་ཀྱི་ཀུན་གཏགོས་འགྲན་བསྡུར་གྱི་ས་སྟངོ་གསལ་བསྒྲགས་དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི། 
༢ ཕགོས་མཐུན་གནས་སརོ་གྱི་དནོ་ལུ་གོ་གནས་ཚུ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི། 

 

གཞི་འཛིན་ལས་སྡེའི་ལཱ་འགན། ལཱ་གཡོག་ལས་སྡེའི་ལཱ་འགན། 

ལཱ་གཡོག་ལས་སྡེའི་མི་སྟབོས་དབང་ཆ། 
༡ ལས་གཡགོཔ་དགོས་མཁོ། 

༢ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡགོ་ལྷན་ཚགོས་ལུ་ གཙུག་ལག་ཤེས་ཚད་ཅན་གྱི་ཞུ་བ། 

༣ ལྟ་བཀོད་ ༡ པ་ཚུན་གྱི་གཡགོ་བཙུགས། 

༤ ཁག་འབག་གཡགོ་བཙུགས་དང་རྒྱ་སྐྱེད། 

༥ གཟེངས་ཐནོ་དང་མགྱོགས་འགྲོས་ཀྱི་གོ་གནས་ཡར་སེང་། 

༦ ཁྱད་འཛིན་ ༢ པ་ཚུན་གྱི་ཀུན་གཏགོས་འགྲན་བསྡུར། 

༧ ལ་ོལྟར་མི་སྟབོས་གོང་འཕེལ་འཆར་གཞི། 

༨ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡགོ་ལྷན་ཚགོས་དང་གཅིག་ཁར་ ཐད་ཀད་དུ་ ཡུན་རིང་སངོ་བརར་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི། 
 

༩ ཕགོས་མཐུན་གནས་སརོ། 

  

གཞི་འཛིན་ལས་སྡེའི་གཞི་བཀོད། མི་སྟབོས་ཀྱི་ལཱ་འགན། 

 ཚད་གཞི་ག་ར་ཚང་དགོཔ། 

༡. ལས་སྡེ་འདི་གིས་ སྣ་མང་ལས་སྡེ་ཚུའི་ནང་གསེས་སྡེ་ཚན་ ཡང་ན་གོ་གནས་ཚུ་ལུ་ ཁྱད་རིག་གི་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱིན་དགོ། 
༢. ལས་སྡེ་འདི་གིས་ བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི། ལམ་ལུགས་ཀྱི་ལག་ལེན་ཚུ་གཅིག་མཚུངས་སྦེ་བསྟར་སོད་འབད་དགོཔ་དང་། 
༣. ལས་སྡེ་འདི་གིས་ སྣ་མང་ལས་སྡེ་ཚུ་ནང་གི་ནང་གསེས་སྡེ་ཚན་ ཡང་ན་གོ་གནས་ཚུའི་རིམ་འབྱུང་འཆར་གཞི་བཟ་ོནི་དང་། ཁྱད་རིག་གོང་འཕེལ་དང་འཛིན་

སྐྱོང་གི་དོན་ལུ་འགོ་ཁྲིད་འབད་དགོ། 

༡. ལྕོགས་གྲུབ་གོང་འཕེལ། ༥. མཁས་མཆོག་རྒྱུན་སྐྱོང་། 

 ༢. རིམ་བྱུང་འཆར་གཞི།  ༦. ལས་གཡགོ་པའི་ཚད་གཞི་བཟ་ོནི། 

 
༣. གཡགོ་གི་མདུན་ལམ།  ༧. ཞབས་ཏགོ་ཕུལ་ནིའི་ཚད་གཞི་བཟོ་ནི། 

 ༤. མི་སྟབོས་གོང་འཕེལ་འཆར་གཞི། ༨. གནས་སརོ། 
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ལེའུ་ ༣ པ། ཞི་གཡོག་པའི་བརྩི་མཐངོ་དང་ཀུན་སདོ། 

༣.༡ སྲིད་བྱུས། 

༣.༡.༡ ཉེ་རིང་མེདཔ་དང་། སྲིད་བྲལ་ཅན། འཇོན་ཐང་ཅན། སྤུས་ཚད་ཅན། དྭངས་གསལ་ཅན། འགན་འཁྲི་ཅན་གྱི་ཞི་
གཡོག་ཡར་དྲག་གཏང་ནི། 

༣.༡.༢ རྒྱལ་གཞུང་གི་ལམ་ལུགས་ཚུ་དང་འཁྲིལ་དགོ། 

༣.༡.༣ ཞི་གཡོགཔ་ཚུའི་ནང་འཁོད་ལུ་ ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་དང་། དྲན་ཤེས་ཅན། བོ་རིག་ཅན། ལེགས་སྒྱུར་ཅན། དུས་
རིང་ཅན་སྦེ་ ལཱ་འབད་ཚུགས་པའི་ཁྱད་ཆོས་ཀྱི་འོས་ལྡན་གནས་ཚད་ཅིག་བཟ་ོདགོ། 

༣.༡.༤ ཞི་གཡོག་གི་དོན་ལུ་ བོ་གཏད་དང་བརྩི་བཀུར་ ཡར་དྲག་བཏང་སྟེ་རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་དགོ། 
 
༣.༢ ཞི་གཡོག་གི་བརྩི་མཐངོ་གཙ་ོབ།ོ 

༣.༢.༡ ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་གིས་ གནས་ཚད་མཐོ་ཤོས་བཞག་དགོཔ་ཡོད་མི་ཚུ་གི་གྲངས་སུ་ གཅིག་སྒྲིལ། དྲང་བདེན། སྙིང་
སོྟབས། རང་དོན་བོས་བཏང་། ཐ་དམ་ཚིག ཀུན་སོླང་བཟང་པོ། ཀུན་སོད་རྣམ་དག རྒྱལ་གཅེས་ཤ་ཞེན་ཅན། 
ཁྱད་འཕགས་ཅན་དང་ སྲིད་དང་འབྲེལ་མེད་ཀྱི་སྒོ་ལས་ རྒྱུན་སྐྱོང་དང་བརོྩན་ཤུགས་བསྐྱེད་དེ་ རྩ་བ་གསུམ་ལུ་
ཕག་ཕྱིད་ཞུ་དགོ། 

༣.༢.༢ ཞི་གཡོག་པའི་བརྩི་མཐོང་དང་ཀུན་སོད་འདི་ལྷག་སྟེ་ཧ་གོ་ཞིནམ་ལས་ ཞི་གཡོག་པའི་བརྩི་མཐོང་དང་ཀུན་
སོདའབྲི་ཤོག་ ༣/༡ པ་དང་འཁྲིལ་ འགན་ལེན་གྱི་མིང་རྟགས་བཀོད་མི་འདི་གིས་ ཞི་གཡོགཔ་ག་ར་ འགོ་ཐོག་
འཛུལ་ཞུགས་ཀྱི་དོན་ལུ་ ཁས་ལེན་འབད་དགོ་པའི་འགན་ཚིག་གི་ཆ་ཤས་ཅིག་ལུ་འགྱུརཝ་ཨིན། 

༣.༢.༣ གཅིག་སྒྲིལ་ཟེར་མི་འདི་ སྒྲིག་གཡོག་རྒྱུག་པའི་སྐབས་ལུ་ རང་དནོ་སྤངས་ཏེ་ མི་མང་ཞབས་ཏོག་གི་ལཱ་འགན་ཚུ་ 
གཙོ་བོར་བཏོན་མི་ལུ་གོཝ་ཨིན། 

  ༣.༢.༣.༡  ཞི་གཡོགཔ་གི་འབད་དགོཔ་ཚུ་ཡང་། 
༡. དུས་རྒྱུན་དུ་དྲན་ཤེས་བསྟེན་དགོ། 
༢. རང་སོའི་ལཱ་འགན་དང་འགན་ཁུར་ཚུ་ བོ་གཏད་ཚུགསཔ་སྦེ་འབད་དགོ། 
༣. རང་དང་འབྲེལ་བ་འཐབ་མི་ག་ར་གིས་ འོས་འབབ་དང་ཡིད་ཆེས་ཚུགས་པའི་ཀུན་

སོད་ཐོག་ལས་འབད་དགོ།  
༤. བདག་སྐྱོང་གི་དྲང་ཁྲིམས་གོང་ལུ་བཀུར་དགོ། 
༥. མི་མང་དང་ མི་མང་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་དནོ་ཚུ་ དྲང་བདེན་དང་འཇོན་ཐང་། འདི་

འཕོ་ལས་འབད་དགོཔ། ཕན་ཐོགས་ཅན་དང་དྲནམ་བཏོན་ཐོག་ལས་འབད་དགོ། 
༦. ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་གིས་ ཁོ་རའི་བསམ་པ་དང་བ་ལེན་ག་ར་ ལམ་ལུགས་དང་མི་སྡེ། 

རྒྱལ་ཁབ་ལུ་ ཕན་ཐོགས་ཚུགས་པའི་མན་ོབསམ་གཏང་དགོ། 
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༧. ངེས་བདེན་འཐོབ་དགོཔ་ཡོད་མི་རྐྱངམ་གཅིག་ ངོས་འཛིན་འབད་དེ་ངོས་ལེན་འབད་
དགོ། 

༨. དུས་རྒྱུན་དུ་ རང་སྒྲིག་རང་ཡོད་དང་ རང་གིས་རང་ལུ་བརྩི་མཐོང་ཡོདཔ་དགོ། 
༩. རང་གི་ལས་སྡེ་དང་རྒྱལ་གཞུང་ལུ་ཤ་ཞེན་དང་ ལཱ་ལུ་སྙིང་རུས་དགོཔ་དང་། 
༡༠. འབྲེལ་བ་འཐབ་དགོ་པའི་སྐབས་ལུ་དྭངས་གསལ་ཅན་སྦེ་འབད་དགོ། 
 

༣.༢.༣.༢  ཞི་གཡོགཔ་གིས་འབད་མ་ཆོགཔ་ཚུ་ཡང་། 
༡. ཡིག་ཚང་གི་སྒྲིག་གཡོག་རྒྱུག་པའི་སྐབས་ལུ་ རང་དོན་འགྲུབ་ཐབས་ཀྱི་བསམ་པ་ག་

ཅི་ཡང་བསྐྱེད་མི་ཆོག  
༢. ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་གིས་ ཁོ་རའི་ཐབོ་ལམ་དང་འཐབོ་འོས་ལས་ལྷག་པའི་གཟེངས་ཐོན་

གྱི་ཐོབ་བརྗོད་དང་ཡངན་རེ་བ་གཞན་བསྐྱེད་མི་ཆོག 
༣. ངོ་བསོྟད་དང་བཅོས་མའི་བ་སོད་ཚུ་འབད་མི་ཆོག 
༤. ཕོགས་གཟུང་ནི། ངོ་སྲུང་འབད་ནི། སྐྱབས་འཛིན་ཚུ་འབད་མི་ཆོག 
༥. རང་སོའི་ལཱ་འགན་དང་འགན་ཁུར་ཚུ་སྣང་མེད་བཞག་མི་ཆོག 
༦. ལས་མགྲོན་པ་ཅིག་ལུ་གནོད་སེམས་དང་འཁོན་སེམས་བསྐྱེད་མི་ཆོག 
༧. རང་ལུ་འཁྲི་བའི་ཉེན་བར་དང་ཉེས་བ་བཀལ་མི་ཚུ་ལུ་སང་སེམས་བསྐྱེད་མི་ཆོག 
༨. ཡིག་ཚང་གི་དུས་ཚོད་དང་གཞུང་ཆས་ཚུ་སྒེར་དནོ་ལུ་སོད་མི་ཆོག 
༩. རང་གི་ལས་སྡེ་དང་རྒྱལ་གཞུང་ལུ་ཁ་གཏང་མི་ཆོག 
༡༠. ཡིག་ཚང་གི་ལཱ་ཤུལ་ལུ་ཐོ་ཕོག་ནི་ཨིན་པའི་ ཡིག་ཚང་ཕྱི་ཁའི་མི་ ཡང་ན་ལས་

ཚོགས་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ དངུལ་འབྲེལ་དང་ལཱ་རིགས་གཞན་ཚུ་འབད་མི་ཆོག 
 

༣.༢.༤   དྲང་བདེན་ཟེར་མི་འདི་ དྲང་པོ་དང་བོ་གཏད་ཚུགས་མི་ལུ་གོ། 
 ༣.༢.༤.༡  ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་གིས་འབད་དགོཔ་ཚུ་ཡང་། 
  ༡. རང་སོའི་ཡིག་ཚང་གི་ལཱ་འགན་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དནོ་ནང་ སྒེར་གྱི་ཁེ་ཕན་རེ་

ཡོད་པ་ཅིན་ གསལ་སོྟན་འབད་དགོཔ་དང་ དེ་ལུ་བརྟེན་པའི་ཉོག་འཛིང་རེ་ཐནོ་རུང་ 
མི་མང་གི་མཐའ་དོན་ ཉེན་སྲུང་འབད་ཚུགས་པའི་ཐབས་ལམ་བཏནོ་དགོ། 

  ༢. བདེན་པ་དང་གྲངས་རྩིས་ཚུ་ག་ར་ ཕང་སྟེ་ཆ་ཚང་སྦེ་སོྟན་དགོ། 
  ༣. རང་སོའི་འཛོལ་བ་འདི་ ངོས་ལེན་འབད་དེ་ འདི་འཕོ་ལས་ལེགས་བཅོས་འབད་དགོ། 
  ༤. རང་སོའི་གོང་མ་དང་མཉམ་རོགས། འོག་མ་ཚུ་ལུ་ཧིང་ལས་ར་ བསླབ་བ་དངབསམ་

ལན། གྲོས་འདོན་ཚུ་ཆ་ཚང་བྱིན་དགོ།  
  ༥.    རང་ལུ་གྲོས་ཐག་གཅད་ནིའི་དབང་ཚད་མེད་མི་འདི་ ངོས་ལེན་འབད་དགོ།  
  ༦. ལས་མགྲོན་པ་དང་གཅིག་ཁར་ ས་གསང་མེད་པར་དོན་སྨིན་ཅན་སྦེ་བར་སོད་འབད་

དགོ།  
  ༧. འོག་མ་ཚུ་བརྩིས་པའི་གཞན་གྱིས་འབད་བའི་ལཱ་ཚུ་ལུ་    ཚུལ་མཐུན་གྱི་ངོས་ལེན་ 
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   འབད་དགོཔ་དང་། 
  ༨. མི་མང་གི་མཐུན་རྐྱེན་ཚུ་ ཚུལ་མཐུན། འཇོན་ཐང་ཅན་དང་དནོ་སྨིན་ཅན་སྦེ་ལག་

ལེན་འཐབ་དགོཔ་ངེས་བརྟན་བཟོ་དགོ། 
 

     ༣.༢.༤.༢  ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་གིས་འབད་མ་ཆོགཔ་ཚུ་ཡང་། 
༡. དྲང་བདེན་ལུ་མ་གུས་པའི་རྣམ་འགྱུར་སོྟན་མི་ཆོག 
༢. གཡོ་སྒྱུ་དང་ངན་སོད་འབད་མི་ཆོག 
༣. བདེན་པ་དང་གྲངས་རྩིས་ཚུ་ ས་བཞག་ནི་དང་གཡོ་བཅོས་འབད་མི་ཆོག 
༤. རང་གི་འཛོལ་བ་འདི་གཞན་ལུ་ཉེས་ཁ་བཀལ་མི་ཆོག   
༥. གནས་ཚུལ་གང་རུང་ཅིག་ ཧྲིལ་བུམ་ཡངན་ཆ་ཤས་ཅིག་ བདེན་ཕྱེད་ལུ་བཟ་ོནི་དང་

ཤོབ་རྐྱབ་ནི། ཡངན་ ཆ་མ་ཚངམ་སླབ་སྟེ་ མནོ་བཞིན་བསམ་བཞིན་དུ་ ལོག་པའི་
ལམ་ལུ་འཁྱིད་མི་ཆོག  

༦. དབང་ཚད་ཀྱི་གནང་བ་གནང་སྟེ་མེད་མི་ཅིག་ལུ་གྲོས་ཐག་གཅད་མི་ཆོག 
༧. མི་ངོམ་རང་ ཡང་ན་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་ལས་གཡོགཔ་གང་རུང་ཅིག་གིས་ ཐོབ་བརྗོད་

བརྫུས་མ་བཀོད་ནི་དང་། ཡང་ན་འགྲུལ་འཐུས་དང་གླ་འཐུས་ལ་སོགས་པའི་ཟད་
འགྲོ་ཚུ་དོན་མེད་ཀྱི་ཐོག་ལས་གཏང་མི་ཆོག 

 
༣.༢.༥  སྙིང་སོྟབས་ཟེར་མི་འདི་ ལཱ་འགན་འབག་པའི་སྐབས་ལུ་ དཔའ་མ་ཞུམ་པར་སྒྲིང་སྒྲི་སྦེ་འབད་མི་ལུ་གོ།  

༣.༢.༥.༡  ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་གིས་འབད་དགོཔ་འདི་ཡང་།  
༡. ལཱ་འགན་ཚུ་འབག་པའི་སྐབས་ལུ་ ལཱ་ཁག་ཡོད་པའི་གྲོས་ཐག་གཅད་ནིའི་དནོ་ལུ་གྲ་

སྒྲིག་འབད་དགོ། 
༢. རང་གི་གོངམ་དང་མཉམ་རོགས་ ཡང་ན་འོགམ་ཚུ་གིས་འབད་མི་དང་སླབ་མི་འདི་ 

ཁྱད་རིག་དང་མ་ལྡནམ་ ཡང་ན་ཚུལ་དང་མ་མཐུནམ་སྦེ་ཡོད་པ་ཅིན་ ས་གསང་མེད་
པར་སླབ་ནི་དང་བསམ་ལན་བྱིན་དགོ། 

༣. ལས་སྡེའི་དམིགས་ཡུལ་ཚུ་འགྲུབ་ནིའི་ནང་ལྷན་ཐབས་ཀྱི་དོན་ལུ་ བསླབ་བ་ཚུ་ ཁ་
སངས་ཧིང་སངས་དང་ཉེ་རིང་མེད་པར་ ཕན་ཐོགས་ཆེ་བའི་སྒོ་ལས་བྱིན་དགོ། 

 
༣.༢.༥.༢  ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་གིས་འབད་མ་ཆོགཔ་འདི་ཡང་།  

༡ ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་གིས་ རང་གི་འགན་ཁུར་འདི་དྲང་བདེན་དང་ཕང་སྟེ་འབད་མི་འདི་
གིས་ རང་ལུ་བྱེམ་ཕོག་འངོ་མནོ་འདྲོགས་ཏེ་སོད་མི་ཆོག 

༢ ཚུལ་མིན་གྱི་དབང་ཤུགས་ཕོག་སྟེ་འབད་རུང་ རང་སོའི་མན་ོལུགས་མ་འགྱུར་བར་
བརྟན་བརྟན་སྦེ་གནས་དགོ།  

༣ ལས་སྡེའི་འགན་དབང་དང་ ཁོ་རའི་ལཱ་འགན་དང་འགན་ཁུར་གྱི་དམིགས་གཏད་
ལས་གཡོ་མི་ཆོག 

༣.༢.༦ རང་དོན་བོས་བཏང་ཟེར་མི་འདི་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མཐའ་དནོ་དང་ རང་གི་ཡིག་ཚང་གི་ལཱ་འགན་ལུ་གཙ་ོརིམ་བྱིན་མི་ 
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ལུ་གོ། 
༣.༢.༦.༡  ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་གིས་འབད་དགོཔ་འདི་ཡང་།  

༡. དུས་ནམ་ར་འབད་རུང་ མི་མང་གི་མཐའ་དོན་རྐྱངམ་གཅིག་ལུ་ཕན་པའི་གྲོས་ཐག་
གཅད་དགོ།  

༢. རང་དོན་ལས་ཡིག་ཚང་གི་ལཱ་འགན་ཁག་ཆེཝ་སྦེ་བརྩི་དགོ། 
༣. ནམ་ར་འབད་རུང་ ཕན་སེམས་བསྐྱེད་དགོཔ་དང་ རྒྱབ་སྐྱོར་དང་མཉམ་འབྲེལ་ཧྲིལ་

བུམ་བྱིན་དགོ། 
༤. སྡེ་ཚན་གཅིག་ཨིན་པའི་མན་ོབསམ་བཏང་སྟེ་འབད་དགོ། 
༥. དུས་ཨ་རྟག་ར་ རང་གི་མཉམ་རགོས་ཚུ་གི་དགོས་འདོད་དང་ རེ་བ་དང་བོ་འདོད་ཚུ་

ཧ་གོ་དགོཔ་དང་སེམས་ཁར་བཞག་དགོཔ་དང་། 
༦. ལས་སྡེའི་འགོ་འཛིན་ ཡངན་ལྟ་བཀོད་འགོ་དཔོན་ཅིག་འབདཝ་ལས་ རང་འོག་གི་

ལས་གཡོག་པའི་དགོས་མཁོ་ཚུ་ལུ་ བརྩི་མཐོང་བསྐྱེད་དེ་ ག་དེ་དྲག་དྲག་ཆ་རོགས་
འབད་དགོ། 

 
༣.༢.༦.༢  ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་གིས་འབད་མ་ཆོགཔ་འདི་ཡང་། 

༡. རང་གི་ལཱ་འགན་སྒྲུབ་པའི་སྐབས་ལུ་ རང་དོན་གྱི་དབང་ལུ་ཤོར་ནི་མི་འོང་།  
༢. རང་གི་ཁེ་ཕན་གྱི་དོན་ལུ་ རང་གི་མཉམ་རོགས་འདི་ མནོ་བཞིན་བསམ་བཞིན་དུ་ 

སྟབས་ཉེས་སར་བཙུགས་མི་ཆོག 
 

༣.༢.༧ ཐ་དམ་ཚིག་ཟེར་མི་འདི་ དུས་རྒྱུན་དུ་ རྩ་བ་གསུམ་ལུ་དྲང་བདེན་དང་ཐ་དམ་ཚིག དེ་ལས་དད་དམ་གྱི་ཐོག་ལུ་
གནས་མི་ལུ་གོ།  
༣.༢.༧.༡  ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་གིས་འབད་དགོཔ་འདི་ཡང་། 

༡. རྒྱལ་གཞུང་དང་ རང་གི་ལས་སྡེའི་སྲིད་བྱུས་དང་ལས་རིམ་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་
དང་རྒྱབ་སྲུང་འབད་དགོ། 

༢. རང་སོའི་ལས་སྡེའི་དམིགས་ཡུལ་འགྲུབ་ནིའི་དནོ་ལུ་ལཱ་འབད་དགོ། 
༣. རང་སོའི་ལས་སྡེ་གི་རྒྱུ་དངོས་ཚུ་ འཕ་ོབརླག་མ་བཏང་བར་དགོས་དོན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་

གཏང་དགོ། 
༤. རང་སོའི་ལས་སྡེ་ལུ་ཕན་ཐོགས་ཐབས་ལུ་ རང་གི་ཤེས་ཚད་དང་ལྕོགས་གྲུབ་འཕོ་

མཐུད་དེ་ར་ རྒྱ་སྐྱེད་གཏང་དགོ།  
༥. རང་གི་ལཱ་འགན་ནང་ལུ་ བོ་གཏད་ཚུགསཔ་ཅིག་དང་ ཁུངས་དག་ཅིག་སྦེ་འགན་

འཁྲི་འབག་ཚུགས་དགོ། 
༦. ཡིག་ཚང་གི་ལཱ་ཆས་ཚུ་ ག་དེ་གཟབ་གཟབ་སྦེ་ ལག་ལེན་འཐབ་དགོཔ་དང་། 
༧. མི་མང་གི་ཐོན་སྐྱེད་ཚུ་སོད་པའི་སྐབས་ དྲན་ཤེས་བག་ཡོད་ཀྱི་ཐགོ་ལས་ལག་ལེན་

འཐབ་དགོ། 
༣.༢.༧.༢  ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་གིས་འབད་མ་ཆོགཔ་འདི་ཡང་། 



53 
 

༡. རྒྱལ་གཞུང་དང་རང་སོའི་ལས་སྡེའི་སྲིད་བྱུས་དང་ལས་རིམ། བ་ལེན་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ 
མི་མང་གི་གདོང་ཁར་ སྐྱོན་བརྗོད་འབད་མི་ཆོག  

༢. ངན་ལྷད་ཀྱི་ལཱ་ཚུ་ནང་ གྲལ་གཏོགས་འབད་མི་ཆོག 
༣. རང་སོའི་ལས་སྡེ་གི་གྲུབ་འབྲས་བཏོན་ནི་ལུ་བར་རྐྱེན་རྐྱབ་མི་ཆོག 
༤. ཡིག་ཚང་གི་རྒྱུ་དངོས་ཚུ་ ཨར་རྐུན་དང་མེདཔ་གཏང་མི་ཆོགཔ་དང་།  
༥. ཧམ་ཟ་འབད་མི་ཆོག 
 

༣.༢.༨  ཀུན་སོླང་བཟང་པོ་ཟེར་མི་འདི་ མནོ་བསམ་ལེགས་ཤོམ་གཏང་ནི་དང་ ཚོར་སྣང་ལེགས་ཤོམ་ཤར་མི་འདི་ལུ་གོ།  
༣.༢.༨.༡  ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་གིས་འབད་དགོཔ་འདི་ཡང་། 

༡. དུས་རྒྱུན་དུ་ རང་སོའི་ལཱ་དང་མི་ཚུ་ལུ་ ཀུན་སོླང་བཟང་པོ་བསྐྱེད་དགོ། 
༢. ཕན་ཚུན་གཅིག་གཅིག་གི་བར་ནའི་མཐུན་འབྲེལ་འདི་ བར་རྐྱེན་ཞུགས་མ་བཅུག་

པར་ཕན་ནུས་ཅན་ཅིག་སྦེ་བཟོ་སྟེ་བཞག་དགོ།  
༣. བསམ་ལན་འདི་ལུ་བརྩི་བཀུར་འབད་དགོཔ་དང་། རང་སོའི་སྐྱོན་འདི་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་

ངོས་ལེན་འབད་དེ་ ལེགས་བཅོས་འབད་ནི་ལུ་བརོྩན་ཤུགས་བསྐྱེད་དགོ། 
༤. གཞན་གྱི་སྐྱོན་ཚུ་ཧ་གོ་ཞིནམ་ལས་ འདི་ཚུ་ལེགས་བཅོས་འབད་ནི་ལུ་ ཆ་རོགས་

འབད་དགོ། 
༥. རང་གི་ལས་སྡེ་གི་དནོ་རྐྱངམ་གཅིག་གིས་མ་དོ་བར་ རང་གི་ལཱ་ལུ་ཡང་ ངལ་རངས་

བསྐྱེད་ཚུགས་ནིའི་དོན་ལུ་ སོ་བ་དང་བརོྩན་ཤུགས་བསྐྱེད་དགོ།  
༦. རང་གི་བ་ལེན་ལུ་འགན་འཁྲི་འབག་ཚུགསཔ་འབད་དགོ། 
༧. གོང་མ་དང་རྒན་ཤོསམ་ཚུ་ལུ་བརྩི་བཀུར་འབད་དགོ། 
༨. ལས་ཚོགས་ཀྱི་མཐུན་འབྲེལ་ཡར་དྲག་གཏང་དགོཔ་དང་།  
༩. རང་གི་འོག་མ་ཚུ་གིས་བསམ་འཆར་བཀོད་མི་དང་ གསར་གཏོད་ཀྱི་ཐོག་ལས་འབད་

མིའི་ལཱ་དང་ ཕན་འདེབས་ཚུ་ལུ་བརྩི་བཀུར་འབད་དགོ། 
 

༣.༢.༨.༢  ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་གིས་འབད་མ་ཆོགཔ་འདི་ཡང་། 
༡. འགན་འཁྲི་བཀལ་བའི་སྐབས་ལུ་རྒྱབ་བཤུད་རྐྱབ་མི་ཆོག 
༢. མ་འགྲིགསཔ་ཐོན་པའི་སྐབས་ རྒྱབ་བཤུད་རྐྱབ་ནི་དང་བཟདོ་མ་ཚུགསཔ་འབད་མི་

ཆོག 
༣. རང་གིས་འབད་མི་འདི་ ལས་མགྲོན་པ་ཚུ་ལུ་ གྲོགས་རམ་འབདཝ་ཨིན་ཟེར་མནོ་མི་

ཆོག 
 

༣.༢.༩ ཀུན་སོད་བཟང་པོ་ཟེར་མི་འདི་ འོས་ལྡན་གྱི་ལྕོགས་གྲུབ་དང་ འདི་ལུ་རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་མི་ལུ་བརྩི་མཐོང་ཡོད་མི་ལུ་
གོ།  

   ༣.༢.༩.༡  ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་གིས་འབད་དགོཔ་འདི་ཡང་།  
༡. གསར་གཏོད་ཅན་ཅིག་དང་ གྲུབ་འབྲས་ཅན་ཅིག་འབད་ནི་ལུ་རྩ་འགེངས་དགོ། 



54 
 

༢. ཉིན་ལྟར་བཞིན་དུ་ལྷབ་ནི་ལུ་སོ་བ་བསྐྱེད་དགོཔ་དང་ ཉིནམ་གཅིག་ལས་ཉིནམ་
གཅིག་དྲགཔ་སྦེ་འབད་དགོཔ་དང་། 

༣. གོང་ལུ་བཀུར་ཏེ་བཞག་དགོ་པའི་ རང་གི་ལྕོགས་གྲུབ་ག་ཅི་ར་ཡོདཔ་ཨིན་ན་དང་ 
ལེགས་བཅོས་འབད་དགོ་པའི་རང་གི་སྐྱོན་ག་ཅི་ར་ཡོདཔ་ཨིན་ན་ ཤེས་ཚུགསཔ་སྦེ་
འབད་དགོ། 

 
༣.༢.༩.༢  ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་གིས་འབད་མ་ཆོགཔ་འདི་ཡང་། 

༡. རང་གི་ལཱ་གཡོག་གི་སྐོར་ལས་ ཉོག་བཤད་བཀོད་ནི་དང་ སྣང་མེད་དང་གྲུབ་འབྲས་
མེདཔ་སྦེ་སོད་མི་ཆོགཔ་དང་། 

༢. གཞན་མི་ཚུ་ལུ་ ལཱ་གཡོག་གི་སྐོར་ལས་བསམ་ངན་བཤད་དེ་ སོ་བ་ཞན་བཅུག་མི་
ཆོག 

 
༣.༢.༡༠ རྒྱལ་གཅེས་ཤ་ཞེན་ཟེར་མི་འདི་ རང་གི་རྒྱལ་ཁབ་ལུ་ གཅེས་སེམས་ཀྱི་ཐོག་ལས་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མཐའ་དནོ་ལུ་ 

ཧིང་དྭངས་མའི་དཀྱིལ་ལས་ཕག་ཞུ་མི་འདི་ལུ་གོ།  
༣.༢.༡༠.༡  ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་གིས་འབད་དགོཔ་འདི་ཡང་། 

༡. རྩ་བ་གསུམ་ལུ་གཅེས་སེམས་བསྐྱེད་དགོཔ་དང་ཕག་ཕྱིད་ཞུ་དགོ། 
༢. འབྲུག་མི་ཨིན་པའི་དཔའ་ཉམས་དང་དགའ་བ་བསྐྱེད་དགོ། 
༣. རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཞི་བདེ་དང་དར་རྒྱས། དགའ་སྐྱིད་སྒྲིང་སྒྲི་བཟ་ོཚུགས་པའི་ལཱ་ཚུ་འབད་

དགོ། 
༤. སོླབ་སོང་དང་སོང་བརར། ཡངན་ ཕྱི་རྒྱལ་ལུ་འགྱོ་དགོ་པའི་གནད་དོན་གང་རུང་གི་

སྐབས་ལུ་ རང་གི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ལེགས་སོྨན་གཞུང་ཚབ་ཅིག་སྦེ་འབད་དགོ།  
༥. སོང་བརར་དང་ ཡངན་ ཕྱི་རྒྱལ་ལྟ་སྐོར་གྱི་སྐབས་ལུ་ ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གི་ཐོག་

ལས་ རྒྱལ་ཁབ་ལུ་ཕན་པའི་བར་དོན་དང་ཤེས་ཡོན། རིག་རྩལ་ཚུ་གང་མང་འབག་
འོང་དགོཔ་དང་།  

༦. རྒྱལ་ཁབ་ལུ་ཁག་ཆེཝ་འཐོནམ་ད་ ཁས་བངས་ཀྱི་ཐོག་ལས་ཕག་ཞུ་ཆོག་ཆོ་སྦེ་དགོ། 
 

༣.༢.༡༠.༢  ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་གིས་འབད་མ་ཆོགཔ་འདི་ཡང་། 
༡. རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཞི་བདེ་དང་སྲུང་སྐྱོབ། རང་བཙན་ལུ་གནོད་པའི་མནོ་བསམ་དང་བ་ལེན་ 

ག་ཅི་ནང་ལུ་ཡང་ བཅའ་མར་གཏོགས་མི་ཆོགཔ་དང་། 
༢. རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མིང་གཏམ་ལུ་གནོད་པའི་བསམ་འཆར་ཚུ་བཤད་ནི་དང་ ལཱ་ཚུ་ནང་

བཅའ་མར་གཏོགས་མི་ཆོག  
 

༣.༢.༡༡  ཁྱད་འཕགས་ཁྱད་རིག་ཟེར་མི་འདི་ བརྩི་མཐོང་སྒྲིང་སྒྲི་ལུ་རྒྱབ་རྟེན་འབད་བའི་ཀུན་སོླང་དང་  ཀུན་སོད་བཟང་པ་ོ
ཡོད་མི་ལུ་གོ། 
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༣.༢.༡༡.༡  ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་གིས་འབད་དགོཔ་འདི་ཡང་། 
༡. རང་སོའི་ལཱ་འགན་སྒྲུབ་པའི་སྐབས་ལུ་ ལྕོགས་གྲུབ་དང་འཇོན་ཐང་གི་ཐོག་ལས་ 

དུས་ཐོག་ལུ་ཕང་སྟེ་འབད་དགོ།  
༢. རང་གི་འགན་ཁུར་འདི་ ཀུན་སོད་བཟང་པོ་དང་འགན་འཁྲིའི་ཐོག་ལས་འབད་དགོ། 
༣. རང་སོའི་བ་བ་སོད་ལམ་ཚུ་ ཆ་བཞག་བཏུབ་པའི་གནས་ཚད་གུ་གནས་དགོཔ་དང་། 
༤. འབྲེལ་ཡོད་ག་ར་ལས་ གུས་བཀུར་འཐོབ་ཚུགསཔ་འབད་དགོཔ་དང་ དེ་ལུ་གནས་

དགོ། 
 

༣.༢.༡༡.༢  ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་གིས་འབད་མ་ཆོགཔ་འདི་ཡང་། 
༡. འགན་ཁུར་འབག་པའི་སྐབས་ལུ་ ཀུན་སོད་ངན་པའི་སོད་ལམ་སོྟན་ནི་དང་ གནས་

ཚད་དང་མ་ལྡན་པའི་རིག་རྩལ་འཐབ་མི་ཆོགཔ་དང་།  
༢. ལཱ་འགན་འབག་པའི་སྐབས་ལུ་ རང་གི་ལས་མགྲོན་ཚུ་ལུ་ཆགས་སང་ཕོགས་རིས་

འབད་མི་ཆོག  
༣.༣ ཀུན་སདོ་རྣམ་གཞག 

ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་ལུ་ བོ་གཏད་དང་ཡིད་ཆེས་ཀྱི་ཐོག་ལས་ རྩ་བ་གསུམ་ལུ་ཕག་ཕྱིད་ཞུ་ནི་གི་ཁ་རྗེ་དང་གོ་སྐབས་ གཞན་དང་མ་འདྲ་
བར་གནང་ཡོད་མི་དང་འཁྲིལ་ ཁོ་གིས་ གཤམ་གསལ་གྱི་ཞི་གཡོག་པའི་བརྩི་མཐངོ་དང་ཀུན་སོད་ལུ་གནས་དགོ། 
 
༣.༣.༡ ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་གིས་ རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མོ་དང་ འབྲུག་གི་ཞི་གཡོག་བཅའ་ཁྲིམས་ ༢༠༡༠ ཅན་མ། འབྲུག་གི་ཞི་

གཡོག་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞིའི་དགོངས་དོན་ཚུ་ག་ར་ཤེས་ཚུགསཔ་འབད་དེ་གོང་དུ་བཀུར་དགོ། 
 

༣.༣.༡.༡  ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་གིས་འབད་དགོཔ་འདི་ཡང་།  
༡. རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མོ་དང་འབྲུག་གི་ཞི་གཡོག་བཅའ་ཁྲིམས་ ༢༠༡༠ ཅན་མ།  འབྲུག་

གི་ཞི་གཡོག་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་ཚུ་གི་དགོངས་དོན་ཚུ་ག་ར་ ལྷག་སྟེ་ཧ་གོ་
ཞིནམ་ལས་ དེ་ལུ་གནས་དགོ། 

 
༢.  གལ་སྲིད་ རང་གི་གོངམ་དང་མཉམ་རོགས་ འོག་མ་ཚུ་གིས་ དགོངས་དོན་གང་རུང་ 

ཧ་མ་གོ་བར་ཡོད་པ་ཅིན་ ཁོང་དང་གཅིག་ཁར་ རང་གིས་ཤེས་མི་ཚུ་ བརྗེ་སོར་
འབད་དེ་ལམ་སོྟན་འབད་དགོ། 

  
༣. རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཁྲིམས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་གནས་དགོཔ་དང་། 
༤. ཞི་གཡོག་པའི་བརྩི་མཐོང་དང་ཀུན་སོད། དྲང་སོད་ཀྱི་སོང་བརར་ཚུ་ ནམ་ར་འགོ་

འདྲེན་འཐབ་རུང་ དེ་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་དགོ།  
 

༣.༣.༡.༢  ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་གིས་འབད་མ་ཆོགཔ་ཚུ་ཡང་། 
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༡.  རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མོ་དང་འབྲུག་གི་ཞི་གཡོག་བཅའ་ཁྲིམས་ ༢༠༡༠ ཅན་མ། འབྲུག་གི་
ཞི་གཡོག་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞིའི་དགོངས་དནོ་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ སྣང་མེད་སྦེ་ 
སོད་མི་ཆོག  
 

༢.  རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཁྲིམས་དང་བཅའ་ཡིག་གང་རུང་ལས་འགལ་ནི་དང་ ཡང་ན་འགལ་ནི་
གི་དཔའ་བཅམ་མི་ཆོག 

 
༣.༣.༢ ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་གིས་ རྩ་བ་གསུམ་ལུ་ཕག་ཞུ་བའི་སྐབས་ལུ་ ཐ་དམ་ཚིག་དང་ལས་རྒྱུ་འབྲས་ཀྱི་བརྩི་མཐོང་ཚུ་ལུ་ 

གཅེས་སྐྱོང་འབད་དེ་ ཡར་དྲག་གཏང་དགོ། 
 

༣.༣.༢.༡  ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་གིས་འབད་དགོཔ་འདི་ཡང་། 
༡. དུས་རྒྱུན་དུ་ རྩ་བ་གསུམ་ལུ་ཐ་དམ་ཚིག་དང་ དད་དམ་གྱི་ཐོག་ལས་གནས་དགོ། 
 

༣.༣.༢.༢  ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་གིས་འབད་མ་ཆོགཔ་འདི་ཡང་། 
༡. རྒྱལ་གཞུང་དང་ལས་སྡེ། གོང་མ་དང་མཉམ་རོགས། འོག་མ་ཚུ་དམའ་ཕབ་རྐྱབ་མི་

ཆོག 
 

༣.༣.༣ ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་གིས་སྒྲིག་ལམ་རྣམ་གཞག་དང་ ཡིག་ཚང་གི་སྒྲིག་ཁྲིམས་ལུ་གནས་དགོཔ་དང་ ཡང་ན་རང་སོའི་
ཡིག་ཚང་གི་ལཱ་ཤུལ་དང་ ཞི་གཡོག་པའི་མིང་གཏམ་ལུ་གནོད་པའི་བ་སོད་དང་ གོམས་གཤིས་ངན་པ་ཚུ་ལས་
འཛེམ་དགོཔ་དང་ ཡང་ན་ གཞན་མི་གི་ཉེན་སྲུང་ལུ་ཉེན་ཁ་འབྱུང་བཅུག་མི་ཆོག 
༣.༣.༣.༡  ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་གིས་འབད་དགོཔ་འདི་ཡང་། 

༡. དུས་རྒྱུན་དུ་ལཱ་ནང་ཀྲིག་ཀྲི་སྦེ་འོང་དགོཔ་དང་ལཱ་འབད་དགོ། 
 
༢. ལས་མགྲོན་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ རང་སོའི་གོ་གནས་དང་འཁྲིལ་བའི་སོད་ལམ་གྱི་

ཐོག་ལས་འབྲེལ་བ་འཐབ་དགོ། 
  
༣. ནམ་ར་འབད་རུང་ སོད་ལམ་དང་བ་ལེན་ཚུ་ གཞན་ལུ་དཔེ་སོྟན་བཏུབ་སྦེ་འབད་

དགོ།  
  
༤. གཞན་ལུ་ངོས་ལེན་དང་གུས་བཀུར་འབད་དགོ། 
 
༥. ལས་སྡེའི་སྒྲིག་ཁྲིམས་ཚོགས་ཆུང་གི་བ་ལེན་ཚུ་ལུ་གུས་བཀུར་འབད་ནི་དང་བཅའ་ 

མར་གཏོགས་དགོཔ་དང་། 
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༦. དབང་ཚད་ཅན་གྱི་དབང་འཛིན་ ཡང་ན་ལས་སྡེ་གི་བཀོད་རྒྱ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ གསོ་བ་
དང་སོ་རས་བརྟག་དཔྱད་ ནད་གཞི་བཅོ་ཐབས་ཀྱི་ལས་རིམ་ཚུ་ལུ་ གུས་བཀུར་
འབད་དེ་ བཅའ་མར་གཏོགས་དགོ། 

 
༣.༣.༣.༢  ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་གིས་འབད་མ་ཆོགཔ་འདི་ཡང་། 

༡. རྒྱན་རྩེད་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་ནི། ཡང་ན་ རང་གི་མིང་གཏམ་ཞན་བཅུག་ནི། 
རང་གི་ལཱ་ཤུལ་གྲུབ་འབྲས་དང་སོད་ལམ་ ཡང་ན་ མི་གཞན་གྱི་ཉེན་སྲུང་ལུ་ཐོ་ཕོག་
ནིའི་ གནོད་རས་ཀྱི་རིགས་ ཆང་དང་སོ་རས་ལ་སོགས་པ་སོད་མི་ཆོག 

  
༢. ཡིག་ཚང་གི་ལཱ་འགན་དང་ ཡང་ན་ལཱ་གཞན་གང་རུང་དང་འབྲེལ་བའི་སྐོར་ལས་ མི་

མང་གི་སྦུག་ལུ་ མི་ངོམ་རང་རྐྱང་ ཡང་ན་སྡེ་ཚན་གྱི་ཐོག་ལས་ ཁ་འཐབ་ཚིག་འཐབ་ 
ནང་ གྲལ་གཏོགས་འབད་མི་ཆོགཔ་དང་། 
 

༣. ཞི་གཡོག་པའི་བརྩི་མཐོང་གི་དོན་ལུ་ གཅིག་སྒྲིལ། ཁྱད་རིག དྲང་བདེན། ཕོགས་
བྲལ། འགན་འཁྲི། ཤ་ཞེན་དང་ ཐ་དམ་ཚིག འགོ་ཁྲིད་པའི་གོ་འཕང་དང་མ་མཐུན་ 
པའི་བོ་སླབ་ནི་དང་ བ་སོད་སོྟན་ནི་ཚུ་མི་ཆོག  
 

༣.༣.༤ ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་གིས་ རང་སོའི་ལཱ་འགན་ཚུ་ ཤེས་ཡོན་དང་ལྕོགས་གྲུབ་གང་ཡོད་ཀྱི་ཐོག་ལས་ གུས་ཞབས་དང་
བརྩི་བཀུར་ ལྷག་བསམ་གྱི་སྒོ་ལས་ཕག་ཕྱིད་ཞུ་དགོ། 

༣.༣.༤.༡  ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་གིས་འབད་དགོཔ་ཚུ་ཡང་། 

༡. རང་སོའི་ལས་མགྲོན་པ་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ བརྩི་མཐོང་དང་བམས་བརྩེ། ཉམ་ཆུང་
གི་སྒོ་ལས་འབྲེལ་བ་འཐབ་དགོ། 

༢. དུས་ནམ་ར་འབད་རུང་ རང་འདི་དངུལ་ཕོགས་ལེན་ཏེ་ ཕག་ཞུ་མིའི་ཞི་གཡོགཔ་
ཅིག་ཨིནམ་ཤེས་དགོཔ་དང་།  

༣. རང་སོའི་སོད་པ་དང་བསམ་པ། བ་ལེན་ཚུ་ལྷད་མེད་རྣམ་དག་གི་སྒོ་ལས་འབད་དགོ།  
༤. བཟོ་ཡོད་པའི་བཅའ་ཡིག་དང་ བ་སྒོ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ལཱ་གཡོག་ཚུ་ རང་སེམས་གཙང་

མའི་ཐོག་ལས་འབད་དགོ། 
༣.༣.༤.༢  ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་གིས་འབད་མ་ཆོགཔ་འདི་ཡང་། 

༡. ཞི་གཡོགཔ་གཞན་མི་ཅིག་དང་ ཡང་ན་ལས་མགྲོན་པ་ཅིག་ལུ་ མ་བདེན་པའི་ཐོག་
ལས་ དེ་གི་ཆེ་མཐངོ་དང་མིང་གཏམ། བརྩི་མཐོང་ཚུ་དམའ་ཕབ་རྐྱབ་མི་ཆོག  

༢. ཞི་གཡོགཔ་གཞན་མི་ཅིག་ ཡང་ན་ལས་མགྲོན་པ་ཅིག་ལུ་ མི་མང་འཛོམས་སར་  
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སྒེར་གནས་བཤད་ནི་དང་ དམར་སྤྱིས་རྐྱབ་ནི་ཚུ་འབད་མི་ཆོག 
༣. རང་དང་འབྲེལ་བ་འཐབ་མི་ཚུ་ལུ་སྐྱོན་བརྗོད་འབད་ནི་དང་  བདེན་ཁུངས་མེད་པའི་

དམའ་ཕབ་རྐྱབ་ནི་ཚུ་མི་ཆོག  
༤. རང་གི་ལཱ་འགན་སྒྲུབ་པའི་སྐབས་ལུ་ ལས་མགྲོན་པ་ཚུ་ ཡང་ན་ཞི་གཡོགཔ་གཞན་

དང་གཅིག་ཁར་ དོན་མེད་ཀྱི་ཁ་ཤགས་རྐྱབ་ནི་དང་ ཡང་ན་འཐབ་འཛིང་གི་བ་བ་ལུ་
ཐུག་བཅུག་མི་ཆོགཔ་དང་།  

༥. མནོ་བཞིན་བསམ་བཞིན་དུ་ ལཱ་གཡོག་བསྣར་བཞག་ནི་དང་ ལས་མགྲོན་པ་སྣང་
མེད་བསྐྱུར་ཏེ་བཞག་མི་ཆོག 

༣.༣.༥ ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་གིས་ རྒྱལ་ཁམས་ཀྱི་བཙག་འཐུའི་ཁྲིམས་ཡིག་གི་མངའ་འོག་ལུ་ སྲིད་ལས་ཐ་དད་སྦེ་སོད་ནི་
དང་། སྲིད་ཚོགས་ཀྱི་ཕོགས་སུ་གཏོགས་མི་ཆོགཔ་མ་ཚད་ བཙག་འཐུའི་ད་ོའགྲན་ནང་ལུ་བཅའ་མར་གཏོགས་མི་
ཆོག གལ་སྲིད་ ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་གིས་ སྲིད་ཚོགས་ཅིག་དང་ ཡང་ན་འཐུས་མི་ཅིག་ལུ་རྒྱབ་སྐྱོར་ ཡང་ན་ལོྡག་
ཕོགས་འབད་ནིའི་བར་དོན་གང་རུང་སྤེལ་བའི་ཉེས་འཛུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་བྱེད་ཐོན་པ་ཅིན་ སྲིད་འབྲེལ་ཁྱབ་སྤེལ་གྱི་
གྲངས་སུ་ཚུདཔ་མ་ཚད་ ཞི་གཡོག་པའི་བརྩི་མཐོང་དང་ཀུན་སོད་ལས་འགལ་བ་ཨིནམ་སྦེ་ཆ་བཞག་ནི་ཨིན།  

༣.༣.༥.༡  ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་གིས་འབད་དགོཔ་འདི་ཡང་། 

༡. ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་གིས་ དུས་ཨ་རྟག་ར་ སྲིད་དོན་བར་གནས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་ལུ་
གནས་ཐོག་ལས་གོང་ལུ་བཀུར་དགོ།  

     ༢. གཞུང་ལུ་ཁ་སངས་ཧིང་སངས་དང་ཉེ་རིང་མེད་པའི་གྲོས་བསྟུན་ཕུལ་དགོ། 
     ༣. བདེན་པ་དྲང་བརྗོད། 
     ༤. གཞུང་གི་ལཱ་འགན་ཚུ་འཚེར་སྣང་དང་ཉེ་རིང་མེད་པར་འབད་དགོཔ་དང་། 
    ༥. གྲོས་ཐག་གཅད་ནི་ཚུ་སྲིད་དོན་གྱི་དབང་ལུ་མ་ཐལཝ་ངེས་བརྟན་བཟོ་ནིའི་དནོ་ལུ་ 

ཚུལ་མཐུན་གྱི་ཡིག་ཆ་དང་སྦྲགས་ཏེ་ འདྲ་མཉམ་དང་དྭངས་གསལ་ཅན་གྱི་ལམ་
ལུགས་ཚུ་ གཞི་བཙུགས་འབད་དགོ། 

 
  ༣.༣.༥.༢  ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་གིས་འབད་མ་ཆོགཔ་འདི་ཡང་། 

    ༡. རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་བཙག་འཐུའི་ཁྲིམས་ཡིག་གི་མངའ་འོག་ལུ་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་མིའི་
བཙག་འཐུ་གང་རུང་གི་འདེམས་ངོ་ཅིག་དང་ ཡང་ན་སྲིད་དནོ་ཚོགས་པ་གང་རུང་
ནང་ལུ་ འཐུས་ཡོད་དང་འཐུས་མེད་ཀྱི་གོ་གནས་གང་རུང་འཆང་མི་ཆོག 

    ༢. རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་བཙག་འཐུའི་ཁྲིམས་ཡིག་མངའ་འོག་ལུ་ བཙག་འཐུའི་ནང་ལུ་ ད་ོ
འགྲན་འབད་མིའི་སྲིད་ཚོགས་ ཡང་ན་འདེམས་ངོ་ཅིག་གི་དནོ་ལུ་བརྒྱུད་སྐུལ་འབད་ 
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     མི་ཆོག  
    ༣. སྲིད་དོན་ཚོགས་པའི་ཞལ་འཛོམས་ནང་ བཅའ་མར་གཏོགས་ནི་དང་། རྒྱབ་སྐྱོར་དང་

འབྲེལ་བའི་ལཱ་རིགས་ཚུ་འབད་མ་ཆོགཔ་མ་ཚད་ དེ་བཟུམ་སྦེ་ མི་སྡེ་བར་བརྒྱུད་ཀྱི་
ཐོག་ལས་ བཙག་འཐུ་དང་ སྲིད་དོན་གྱི་གོ་གནས། འཐུས་མི་ ཡང་ན་བཙག་འཐུའི་
དོན་ལུ་དོ་འགྲན་འབད་མི་སྲིད་ཚོགས་ཅིག་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་ ཡང་ན་ལོྡག་ཕོགས་དང་
འབྲེལ་བའི་ཁྱབ་བསྒྲགས་འབད་མི་ཆོག  

    ༤. སྲིད་དོན་ ཡང་ན་སྲིད་དནོ་ཚོགས་པའི་སྐོར་ལས་ ཐད་ཀར་དུ་ ཡང་ན་སྐོར་གཏམ་
སྦེ་ བསམ་འཆར་ཚུ་བཤད་མི་ཆོག 

 ༥. སྲིད་ཀྱི་མཐའ་དོན་ལུ་བལྟ་སྟེ་ རང་སོའི་ལཱ་འགན་ཚུ་འབག་ནི་དང་ ཡངན་སྣང་མེད་
སྦེ་བཞག་མི་ཆོག  

 ༦. མི་ངོམ་གཞན་ ཡང་ན་སྡེ་ཚན་ཅིག་གི་སྲིད་དོན་གྱི་འཆར་སྣང་ཚུ་ལུ་ བང་བཙངོ་དང་
བར་འཛུལ་འབད་མི་ཆོག 

 ༧. བརྒྱུད་འཕྲིན་གྱི་ཐོག་ལས་ ངོ་རྐྱང་ ཡང་ན་བུངས་སྟབས་འཕྲིན་ཐུང། ཡང་ན་ཡོངས་
འབྲེལ་གྱི་ཐོག་ལས་མི་སྡེ་བར་བརྒྱུད། སྒེར་དོན་དང་གཞུང་འབྲེལ། ངོ་རྐྱང་། ངོ་
རྟགས། ཡིག་ཐོག་ ཡང་ན་པར་རིས་ཚུའི་ཐོག་ལས་ བཙག་འཐུ་དང་སྲིད་དོན་གྱི་གོ་
གནས། འཐུས་མི་ ཡང་ན་བཙག་འཐུའི་དོན་ལུ་ད་ོའགྲན་འབད་མི་སྲིད་ཚོགས་ཅིག་
ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་ ཡང་ན་ལོྡག་ཕོགས་འབད་ནིའི་ལཱ་རིགས་ཚུ་ནང་འབྲེལ་གཏོགས་
འབད་མི་ཆོགཔ་དང་། 

 ༨. འཐུས་མི་ ཡང་ན་སྲིད་དོན་ཚོགས་པ་ཅིག་གི་བཙུག་འཐུའི་སྐུལ་བསྒྲགས་གང་རུང་གི་
དོན་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་ ཡང་ན་ལོྡག་ཕོགས་སྦེ་ ཞལ་འདེབས་དང་མ་དངུལ་ཚུ་བྱིན་མི་
ཆོག 

༣.༣.༦  ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་གིས་ རང་སོའི་ཡིག་ཚང་གི་གོ་གནས་དང་ དབང་ཚད་ཚུ་ལོག་སོད་འབད་མི་ཆོག 

༣.༣.༦.༡  ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་གིས་འབད་དགོཔ་འདི་ཡང་། 

༡. མི་སོྟབས་ཚུ་དོན་སྨིན་ཅན་དང་ འགན་འཁྲི་ཅན་ཅིག་སྦེ་ འཛིན་སྐྱོང་དང་འགོ་ཁྲིད་
འབད་དགོ། 

༢. རང་སོའི་ལས་སྡེ་གི་འགན་དབང་འགྲུབ་ནིའི་དནོ་ལུ་ རང་གི་གོ་གནས་དང་ མཐུན་
རྐྱེན་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་དགོ།  

༣. རང་སོའི་ལས་སྡེའི་ནང་འཁོད་དང་ ཕྱི་ཁ་ལུ་དཔེ་བཏུབ་ཅིག་འབད་དགོ། 

༤. གྲོས་ཐག་བཅད་པའི་སྐབས་ལུ་ མི་མང་གི་མཐའ་དོན་ལུ་བརྩི་བཀུར་འབད་དགོཔ་ 

དང་། 
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༥. ཁེ་ཕན་ལྟག་སོད་ཚུ་གསལ་སོྟན་འབད་དགོ། 
 

༣.༣.༦.༢  ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་གིས་འབད་མ་ཆོགཔ་འདི་ཡང་།  

༡. ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་གིས་ སྐྱབས་འཛིན་དང་ངོ་སྲུང་། ཉེ་རིང་ཕྱེ་ནི་ཚུ་འབད་མི་ཆོག  

༢. ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་གིས་ རང་སོའི་འོག་གི་ལས་གཡོགཔ་ཅིག་ལུ་ ཕོགས་རིས་ཀྱི་ཐོག་
ལས་ སྟབས་མ་བདེཝ་བཟ་ོནི་ལུ་ ཁུངས་མེད་ཀྱི་བ་སོད་ག་ཅི་ཡང་སོྟན་མི་ཆོག  

༣. ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་གིས་ རང་སོའི་འོག་གི་ལས་གཡོགཔ་ཅིག་ལུ་ ཡིག་ཚང་གི་ལཱ་མེན་
པའི་ལཱ་འབད་བཅུག་ནི་དང་ འབད་ནི་གི་རེ་བ་བསྐྱེད་མི་ཆོག  

༤. སྒེར་དོན་གྱི་ཁེ་ཕན་ལུ་ ལས་གཡོགཔ་དང་ལས་མགྲོན་པ་ཚུ་ལུ་ བརྒྱུད་སྐུལ་འབད་
ནིའི་དཔའ་བཅམ་མི་ཆོག  

༥. གནས་བཞིན་པའི་ཁྲིམས་ལུགས་དང་འཁྲིལ་དགོ་པའི་ཁྲིམས་དོན་གྱི་དགོས་མཁོ་
གཞན་ཚུ་དང་མ་འཁྲིལ་བའི་ལཱ་ཚུ་འབད་མི་ཆོགཔ་དང་།    

༦. གཞུང་གི་ཅ་ཆས་དང་མི་སོྟབས་ཚུ་ལོག་སོད་འབད་མི་ཆོག  
 

༣.༣.༧ ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་གིས་ ཡིག་ཚང་གི་གནས་ཚུལ་དང་གྲོས་ཆོད་ཚུ་གསང་བ་སྦེ་བཞག་དགོ། དེའི་ནང་དོན་ཉིད་ལས་ 
ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་གིས་ རྒྱལ་གཞུང་གི་ལས་དོན་ཚུ་དཀའ་ངལ་མེད་པར་ ལྕོགས་གྲུབ་དང་ལྡནམ་སྦེ་འགྲུབ་ནི་དང་  
རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྙན་གྲགས། མངའ་ཁོངས་གཅིག་སྒྲིལ། རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་སྲུང་སྐྱོབ་དང་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རང་དབང་རྩ་
བརྟན་བཞག་ནི་ལུ་ གནོད་པའི་བར་དནོ་ཚུ་ གནང་བ་མེད་པར་སླབ་ནི་ལས་འཛེམ་དགོ། 

༣.༣.༧.༡  ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་གིས་འབད་དགོཔ་འདི་ཡང་།  

༡. དུས་ནམ་ར་འབད་རུང་ ལམ་ལུགས་བཟོ་ཡོད་མི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ གསང་བ་སྦེ་བཞག་
དགོཔ་ཚུ་ གོང་ལུ་བཀུར་དགོ། 

༢. ལམ་ལུགས་བཟོ་ཡོད་མི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ གྲོས་ཆོད་དང་བ་ལེན་གྱི་སྐོར་ལས་ རང་དང་
ཐད་ཀར་དུ་ འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་མཉམ་རོགས་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ ས་གསང་མེདཔ་
སྦེ་གནས་དགོ། 

༣. ལཱ་འགན་སྒྲུབ་པའི་སྐབས་ལུ་ ཐོབ་ཡོད་པའི་གསང་བའི་གནས་ཚུལ་ཚུ་ ཡིག་ཚང་
ནང་སོད་རིང་དང་ ཡིག་ཚང་ལས་སོ་སོར་འགྱོ་བའི་སྐབས་ལུ་ཡང་ གསང་བ་སྦེ་ 

བཞག་དགོ། 

༤. རྒྱལ་ཁབ་ཉེན་སྲུང་གི་མཐའ་དོན་ལུ་ ཁག་ཆེ་བའི་བར་དནོ་ཚུ་གི་གསང་བ་ཚུ་བསྲུང་ 
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དགོ།  

༥. གལ་ཅན་གྱི་མཐའ་དནོ་སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་དོན་ལུ་ བར་དོན་ལ་ལུ་ཅིག་མ་སླབ་པར་གསང་
སྟེ་བཞག་དགོཔ་ཁག་ཆེ་བའི་སྐོར་ལས་ ཧ་གོ་ཚུགསཔ་འབད་དགོ།  

༦. འབྲུག་མི་རེ་རེ་བཞིན་གྱི་གཙོ་རིམ་དང་པ་འདི་ར་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྲུང་སྐྱོབ་དང་རང་
བཙན་ཨིནམ་ཤེས་དགོཔ་དང་། 

༧. ཡིག་ཚང་དང་འབྲེལ་བའི་གནས་ཚུལ་གལ་ཅན་སླབ་དགོ་པ་ཅིན་ ཁོ་ར་ལུ་ དགོས་
མཁོ་དང་ལྡན་པའི་དབང་ཚད་ཡོདཔ་ངེས་བརྟན་དགོ།  

 
༣.༣.༧.༢  ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་གིས་འབད་མ་ཆོགཔ་འདི་ཡང་།  

༡. འོས་འབབ་མེད་པའི་མི་ ཡང་ན་ཚོགས་དམངས་ ཡང་ན་འཚོག་ས་ ཡང་ན་གྲོས་
གནས་རིམ་ལུགས་ཚུ་ནང་ལུ་གནས་ཚུལ་སྤེལ་མི་ཆོག 

༢. འབྲེལ་ཡོད་དབང་འཛིན། ཡང་ན་གནང་བ་ཅན་གྱི་གང་ཟག་གིས་  མི་མང་ལུ་
གསལ་སོྟན་མ་འབད་བའི་རིང་ལུ་  རང་སོའི་བཟའ་ཚང་བརྩིས་ཏེ་ག་ལུ་ཡང་གནས་
ཚུལ་སླབ་མི་ཆོག  

༣. སྒེར་གྱི་ཁེ་ཕན་གྱི་དནོ་ལུ་གནས་ཚུལ་ལག་ལེན་འཐབ་མི་ཆོགཔ་དང་། 
༤. མི་སྡེ་དང་རྒྱལ་ཁབ་དཀྲུག་ནི་གི་བར་དོན་ཚུ་སླབ་མི་ཆོག 
 

༣.༣.༨ ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་གིས་ འཇོན་ཐང་དང་དོན་སྨིན། ཁྱད་རིག་དང་གཟེངས་ཐནོ། འགན་འཁྲི་ཚུ་ངེས་བརྟན་ཡོདཔ་སྦེ་
འབད་དགོ།  

༣.༣.༨.༡  ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་གིས་འབད་དགོཔ་འདི་ཡང་། 

༡. རང་གི་ལཱ་འགན་སྒྲུབ་པའི་སྐབས་ ཆུད་ཟོས་མེདཔ་ཅིག་དང་ གྲུབ་འབྲས་ཅན་ཅིག་
སྦེ་འབད་དགོ། 

༢. ཞབས་ཏོག་ཡར་དྲག་གཏང་ནི་ལུ་འཕོ་མཐུད་དེ་ར་འབད་དགོ། 

༣. རང་སོའི་ལཱ་དང་འབྲེལ་བའི་ཀུན་སོད་དང་ གཤིས་བཟང་གི་གཞི་རྩ་ཚུ་ལུ་གནས་
དགོ། 

༤. རང་གིས་གྲོས་ཐག་གཅད་མི་དང་ བ་ལེན་གཞན་དང་བ་སོད་ཚུ་གི་འགན་འཁྲི་འབག་
དགོཔ་དང་། 
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༥. ཕན་གནད་ཀྱི་གནས་སྟངས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་གྲོས་ཐག་གཅད་དགོ།  
 

༣.༣.༨.༢  ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་གིས་འབད་མ་ཆོགཔ་འདི་ཡང་། 

༡. རང་སོའི་ལས་སྡེའི་དམིགས་ཡུལ་དང་ གཙོ་རིམ་གྲོས་ཆོད་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ གལ་ཆེ་
བའི་བར་དོན་ཚུ་ རང་འོག་གི་ལས་གཡོགཔ་ཚུ་ལུ་ མ་སླབ་པར་གསང་བཞག་སྟེ་
ལས་གཡོགཔ་ཚུ་ སོ་བ་ཞན་བཅུག་ནི་ཚུ་འབད་མི་ཆོག     

༢.   རང་སོའི་ལཱ་འགན་ཚུ་མཇུག་མ་བསྡུ་བར་བཞག་མི་ཆོགཔ་དང་། 

༣. གཞུང་གི་སྲིད་བྱུས་དང་རང་སོའི་ལས་སྡེ་གི་དམིགས་ཡུལ་དང་མ་འཁྲིལ་བའི་གྲོས་
ཆོད་ཚུ་བཏོན་མི་ཆོག 

 
༣.༣.༩ ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་གིས་ ཞི་གཡོག་ནང་འཁོད་མཉམ་འབྲེལ་ངེས་བདེན་འབད་དགོཔ་མ་ཚད་ ཐནོ་སྐྱེད་ཚུ་ཚུལ་

མཐུན་གྱི་ལག་ལེན་འཐབ་དགོ། 

༣.༣.༩.༡  ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་གིས་འབད་དགོཔ་འདི་ཡང་། 

༡. རང་སོའི་ལས་སྡེ་ནང་འཁོད་དང་ ལས་སྡེ་གཞན་ཚུ་ལུ་ཡང་ རྒྱབ་སྐྱོར་དང་མཉམ་
འབྲེལ་འབད་དགོ། 

༢. རང་སོའི་ལས་སྡེ་དང་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རྒྱུ་དངོས་ཚུ་ འཕོ་བརླག་མར་ཕབ་འབད་ནི་ལུ་
བརོྩན་ཤུགས་བསྐྱེད་དགོཔ་དང་། 

༣. བར་དོན་ཚུ་ རང་སོའི་ལས་སྡེ་ནང་འཁོད་དང་ ལས་སྡེ་གཞན་དང་གཅིག་ཁར་ 
དུས་ཐོག་ལུ་དནོ་སྨིན་གྱི་བར་སོད་འབད་དགོ། 

 
༣.༣.༩.༢  ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་གིས་འབད་མ་ཆོགཔ་འདི་ཡང་། 

༡. ངན་སྐུལ་འབད་ནི་དང་འཐབ་འཛིང་ནང་ གྲལ་གཏོགས་འབད་མི་ཆོག 

༢. བར་དོན་རྫུན་མ་བྱིན་ནི་དང་ ལོག་པའི་ལམ་ལུ་འཁྱིད་མི་ཆོགཔ་དང་། 

༣. བཀའ་རྒྱ་སྣང་མེད་སྦེ་བཞག་ནི་དང་ ལམ་ལུགས་དང་ལམ་སོྟན་གསརཔ་གཞི་
བཙུགས་མི་ཆོག  

 
༣.༣.༡༠ ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་གིས་ ཡིག་ཚང་གི་འགན་ཁུར་སྒྲུབ་པའི་སྐབས་ ཆགས་སང་ཕོགས་རིས་དང་ངོ་སྲུང་གི་རིགས་ 

ག་ཅི་ཡང་འབད་མི་ཆོག  

༣.༣.༡༠.༡  ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་གིས་འབད་དགོཔ་འདི་ཡང་། 
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༡. རང་སོའི་ལས་མགྲོན་པ་ཚུ་ དམིགས་དོན་དང་འཁྲིལ་ནི་དང་ འདྲ་མཉམ་སྦེ་བརྩི་
བཞག་འབད་དགོཔ་དང་། 

༢. གནད་དནོ་གྱི་ཕན་གནད་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ གྲོས་ཆོད་ལེན་དགོ།  
 

༣.༣.༡༠.༢  ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་གིས་འབད་མ་ཆོགཔ་འདི་ཡང་། 

༡. རང་དང་མཐུན་འབྲེལ་ཡོད་མེད། ཕོ་མོའི་དབྱེ་བ། མིག་ཁར་ཚུད་མ་ཚུད། ལུང་
ཕོགས། མི་རིགས། བཟའ་ཚང་གི་རྒྱབ་ཐག ཕྱུགཔོ་དང་སང་ཀ། འཕོད་བསྟེན་དང་
གཟུགས་སོྟབས་ཀྱི་གནས་སྟངས། ཆོས་ལུགས་ཚུ་ལུ་བརྟེན་པའི་དགའཝ་དང་མ་
དགའཝ་གི་བསམ་པ་བསྐྱེད་མི་ཆོགཔ་དང་།  

༢. མི་གང་རུང་ཅིག་ལུ་ གོང་ལུ་བཀོད་ཡོད་མིའི་གནད་དོན་ཅིག་ལུ་གཞི་བཞག་ཐོག་
ལས་ གྲོས་ཐག་གཅད་ནི་དང་འཁྲུན་ཆོད་བཏནོ་ནི། བསམ་འཆར་བཀོད་ནི་ཚུ་མི་ཆོག 

 
༣.༣.༡༡ ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་གིས་ ཁྲིམས་ཀྱི་གནང་བ་ཡོད་ན་མ་གཏོགས་ དེ་མིན་རང་གིས་གྲོས་ཐག་གཅད་ནིའི་དབང་ཚད་

དང་ ལཱ་ཤུལ་འགྲུབ་ནིའི་ནང་ལུ་ གནོད་སྲིད་པའི་ངོ་སྲུང་དང་ཁྱོསམ། ཁེ་ཕན་དང་ཞལ་འདེབས་ཚུ་ ཁོ་རའི་དནོ་
ལུ་ ཡང་ན་ཁོ་རའི་བཟའ་ཚང་འཐུས་མི་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ཨིན་རུང་ལེན་མི་ཆོག  

༣.༣.༡༡.༡  ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་གིས་འབད་དགོཔ་འདི་ཡང་། 

༡. གནས་ཏེ་ཡོད་པའི་ཁྱོསམ་དང་འབྲེལ་བའི་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་ཚུ་ཡོདཔ་ཤེས་ 

དགོཔ་དང་།  

༢. གྲོས་ཐག་བཅད་པའི་སྐབས་ལུ་ ཁོ་ར་ལུ་ཐབོ་ཡོད་པའི་ཁྱོསམ་དང་ངོ་སྲུང་ ཡང་ན་ 

ཁེ་ཕན་གཞན་ཐོབ་ཡོད་མི་ཚུ་གི་དབང་ལུ་མ་ཐལཝ་སྦེ་འབད་དགོ།  

༣.༣.༡༡.༢  ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་གིས་འབད་མ་ཆོགཔ་འདི་ཡང་། 

༡ ཁྱོསམ་གི་བཅའ་ཡིག་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ བཀག་དམ་འབད་ཡོད་པའི་ས་གོ་ཚུ་ལས་ ཐད་
ཀར་ ཡང་ན་ཐད་ཀར་མིན་པའི་ཐོག་ལས་ ཁྱོསམ་ལེན་ནི་དང་ཁྱོསམ་གི་ཞུ་སྐུལ་
འབད་མི་ཆོག 

༢. ཁོ་ར་གིས་གྲོས་ཐག་གཅད་མིའི་དམིགས་ཡུལ་ལུ་གནོད་པའི་ཁྱོསམ་ལེན་མི་ཆོགཔ་
དང་།  

༣. ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་གིས་ ཁོ་ར་གིས་ལེན་ཡོད་པའི་ཁྱོསམ་གི་ངོ་སྲུང་ལུ་བལྟ་སྟེ་ ཚུལ་
མིན་གྱི་ཀུན་སོད་ཡངན་ ཁྲིམས་འགལ་གྱི་ངོ་སྲུང་ཚུ་ ག་ལུ་ཡང་འབད་མི་ཆོག  
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༣.༣.༡༢ ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་གིས་ རྒྱལ་གཞུང་ལས་གནང་བ་མེད་པར་ ཕྱིའི་རྒྱལ་ཁབ་དང་ ཡང་ན་ལས་ཚོགས་ཚུ་ལས་ གོ་
གནས་དང་ ཡང་ན་རྟགས་རྒྱན་ཚུ་ལེན་མི་ཆོག  

༣.༣.༡༢.༡  ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་གིས་འབད་དགོཔ་འདི་ཡང་། 

༡. དེ་བཟུམ་མའི་གོ་གནས་དང་ ཡང་ན་རྟགས་རྒྱན་ཚུ་གིས་ རང་སོའི་ལས་སྡེ་དང་རྒྱལ་
ཁབ་ལུ་ གནོད་ཉེན་ཡོད་མེད་ཀྱི་བདེན་དཔྱད། ཁུངས་དཔྱད། དབྱེ་དཔྱད་ཚུ་འབད་
དེ་ རང་ལུ་ཡིད་ཆེས་འདྲོང་ཚུགས་དགོ།  

༢. ཁོ་རའི་ཡིག་ཚང་གི་ལཱ་འགན་དང་ འགན་ཁུར་ལས་རྒྱབ་འགལ་མེནམ་ངེས་བརྟན་
བཟོ་དགོཔ་དང་།  

༣. རྒྱལ་གཞུང་ ཡང་ན་འོས་ལྡན་གྱི་དབང་འཛིན་གང་རུང་ལུ་སྙན་ཞུ་འབད་དེ་ སྔ་གོང་
གི་གནང་བ་ཞུ་དགོ།  

༣.༣.༡༢.༢  ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་གིས་འབད་མ་ཆོགཔ་འདི་ཡང་། 

༡. རང་སོའི་ལས་སྡེ་དང་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མཐའ་དོན་དང་མ་མཐུན་པའི་གོ་གནས་དང་ 
གཟེངས་བསོྟད་ཀྱི་རྟགས་རྒྱན་ཚུ་ལེན་མི་ཆོག  

༢. ཁེ་ཕན་ལྟག་སོད་ལྡན་པའི་མིང་གནས་ ཡང་ན་རྟགས་རྒྱན་ཚུ་ལེན་ཐབས་འབད་ནི་
དང་ ལེན་ནི་ཚུ་འབད་མི་ཆོགཔ་དང་། 

༣. རྒྱལ་གཞུང་དང་འོས་ལྡན་གྱི་དབང་འཛིན་ཅིག་ལས་ སྔ་གོང་གི་གནང་བ་མེད་པར་ 
མིང་གནས་དང་རྟགས་རྒྱན་ཚུ་ལེན་མི་ཆོག  

༣.༣.༡༣  ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་གིས་ ཆོས་ལུགས་བསྒྱུར་བཅོས་འབད་ནི་ཚུ་ནང་གྲལ་གཏོགས་འབད་མི་ཆོག 

༣.༢.༡༣.༡  ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་གིས་འབད་ཆོགཔ་འདི་ཡང་། 

༡. རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སོལ་རྒྱུན་གྱི་ཆོས་དང་ལམ་སོལ་ལུ་བརྩི་བཀུར་ཞུ་དགོ། 
 

༣.༣.༡༣.༢  ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་གིས་འབད་མ་ཆོགཔ་འདི་ཡང་།  

༡. ཆོས་དང་འབྲེལ་བའི་སྡེ་ཚན་དང་ ལས་སྡེ། མཐུན་ཚོགས། གཞི་ཚོགས་ལ་སོགས་
པའི་གྲོས་ཐག་གཅད་ནིའི་བཀོད་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི་སྦེ་འབད་མི་ཆོགཔ་དང་། 

༢. གཞན་མི་ཅིག་ ཡང་ན་སྡེ་ཚན་ཅིག་གི་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་ཡིད་ཆེས་ལུ་ བང་བཙངོ་ ཡང་
ན་བར་འཛུལ་འབད་མི་ཆོག 

༣.༣.༡༤ ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་གིས་ འཆལ་དཀྲོག་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་མི་ཆོག འཆལ་དཀྲོག་ཟེར་མི་འདི་ འཆལ་གཏམ་ 
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སླབ་ནི། འདོད་བརྙན་སོྟན་ནི། ཡང་ན་ ཆགས་སེམས་ཀྱི་ཐོག་ལས་གཟུགས་ཁར་འདོགས་ནི་ཚུ་གིས་ ལཱ་འབད་ནི་
གི་གནས་སྟངས་ལུ་གནོད་ནི་དང་ ཡང་ན་ལཱ་གི་གནས་སྟངས་ལུ་དཀའ་ངལ་བཟོ་ནི་ཚུ་འབད་མི་ཆོག 

༣.༣.༡༤.༡ ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་གིས་འབད་དགོཔ་འདི་ཡང་། 

༡. འདོད་སོད་ཀྱི་ཐོག་ལས་གནོད་པ་བཀལ་ནི་དང་ ཡངན་འདོད་སོའི་བསམ་འཆར་
སོྟན་པའི་རྣམ་འགྱུར་དང་ འཆལ་ཚིག་ཚུ་སྤང་དགོཔ་དང་ སོ་བ་ཞན་བཅུག་དགོ།  

༢. གལ་སྲིད་རང་གི་གོང་མ་དང་མཉམ་རོགས། འོག་མ་ཚུ་གིས་འབད་མི་དང་ སླབ་མི་
ཚུ་ ཁྱད་རིག་དང་ཀུན་སོད་དང་མ་མཐུན་པ་ཅིན་ དེ་ཚུ་མ་རུང་བའི་སྐོར་ལས་བསམ་
འཆར་ཚུ་ ས་གསང་མེད་པར་ཞུ་དགོཔ་དང་། 

༣. གལ་སྲིད་གནས་སྟངས་འདི་ ལེགས་བཅོས་མེད་པ་ཅིན་ འོས་ལྡན་གྱི་དབང་འཛིན་
ལུ་ འདྲོག་འཇིགས་དང་ཕོགས་ལྷུང་མེད་པར་སྙན་ཞུ་འབད་དགོ། 

 
༣.༣.༡༤.༢ ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་གིས་འབད་མ་ཆོགཔ་འདི་ཡང་། 

༡. ཁོ་རའི་མཉམ་རོགས་དང་ལས་མགྲོན་པ་ཚུ་ལུ་ བཙོག་གཏམ་ཚུ་སླབ་མི་ཆོག  

༢. འདོད་སོའི་གཟུགས་ཀྱི་རྣམ་འགྱུར་སོྟན་ནི་དང་ ཡང་ན་བ་སོད་ཚུ་འབད་མི་ཆོགཔ་
དང་།  

༣. རང་སོའི་གོ་གནས་འདི་ འདོད་སོད་འཐབོ་ཐབས་འབད་ནི་དང་ དབང་བཙོང་གི་
ཐོག་ལས་ འདོད་སོད་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ལག་ལེན་འཐབ་མི་ཆོག  

༣.༣.༡༥ ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་གིས་ སྒྲིག་ཁྲིམས་ཚོགས་ཆུང་། བདག་སྐྱོང་བསྐྱར་ཞིབ་ཚོགས་ཆུང་། བདག་སྐྱོང་ཁྲིམས་ཞིབ་
ཚོགས་ཆུང་།  ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་ ཡང་ན་གཞན་མཐ་ོགཏུགས་དབང་འཛིན་ཚུ་གིས་ ནམ་འབོཔ་ཅིག་བཅར་
དགོ།  

༣.༣.༡༥.༡  ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་གིས་འབད་དགོཔ་འདི་ཡང་། 

༡. ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་ལས་འབདོ་བཀུག་གནང་མི་འདི་ལུ་ བརྩི་བཀུར་གྱི་ཐོག་ལས་
བཅར་དགོ།  

༢. རང་སོའི་ལས་སྡེའི་སྒྲིག་ཁྲིམས་ཚོགས་ཆུང་གིས་ འབོད་བཀུག་གནང་མི་འདི་ལུ་ 
བརྩི་བཀུར་གྱི་ཐོག་ལས་བཅར་དགོ།  

༣. བདག་སྐྱོང་ཁྲིམས་ཞིབ་ཚོགས་ཆུང་གིས་ འབོད་བཀུག་གནང་མི་འདི་ལུ་ བརྩི་
བཀུར་གྱི་ཐོག་ལས་བཅར་དགོཔ་དང་།  

༤. ཁྲིམས་འདུན་དང་བདག་སྐྱོང་ཁྲིམས་ཞིབ་ཚོགས་ཆུང་ ཡངན་སྒྲིག་ཁྲིམས་ཚོགས་ 
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ཆུང་ ཡངན་ བདག་སྐྱོང་བསྐྱར་ཞིབ་ཚོགས་ཆུང་ ཡངན་ མཐོ་གཏུགས་དབང་
འཛིན་ཚུ་གི་སྐུ་མདུན་ལུ་ བདེན་པ་དང་གྲངས་རྩིས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ཚུ་ག་ར་ འདྲོག་
སྣང་དང་ ཡངན་ངོ་སྲུང་མེད་པར་སོྟན་དགོ། 

 
༣.༣.༡༥.༢  ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་གིས་འབད་མ་ཆོགཔ་འདི་ཡང་། 

༡. གློ་བུར་གྱི་གནས་སྟངས་ཚབས་ཆེན་བྱུང་ན་མ་གཏོགས་ དེ་མིན་ཁྲིམས་འདུན་དང་ 
བདག་སྐྱོང་ཁྲིམས་ཞིབ་ཚོགས་ཆུང་ ཡངན་བདག་སྐྱོང་བསྐྱར་ཞིབ་ཚོགས་ཆུང་ 
ཡངན་སྒྲིག་ཁྲིམས་ཚོགས་ཆུང་གི་སྐུ་མདུན་ལུ་ མ་བཅར་བར་སོད་མི་ཆོགཔ་དང་། 

༢. རོྩད་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་ཚུ་ ས་བཞག་ནི་དང་ དྲན་ཐོ་ནང་སྐྱོན་སུབ་
རྐྱབ་ནི་ཚུ་འབད་མི་ཆོག 

༣.༣.༡༦ ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་གིས་ རྒྱལ་གཞུང་གི་སྲིད་བྱུས་ ཡང་ན་མཛད་བ་ཚུ་ལུ་ གནོད་པ་ཡོད་པའི་གནད་དོན་དང་ ཡང་
ན་ བསམ་འཆར་ཚུ་བར་བརྒྱུད་ (རྒྱང་བསྒྲགས། པར་སྐྲུན་དང་ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག) ལུ་སླབ་ནི་དང་ ཡང་ན་ཡིག་
ཆ་གང་རུང་ནང་བཙུགས་ནི་ལས་འཛེམ་དགོ།  

༣.༣.༡༦.༡  ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་གིས་འབད་དགོཔ་འདི་ཡང་། 

༡. ཁོ་ར་གིས་འཆང་མིའི་གོ་གནས་དང་འཁྲིལ་བའི་གཅིག་སྒྲིལ་ལུ་གནས་དགོ།  

༢. དུས་རྒྱུན་དུ་རྒྱལ་གཞུང་གི་སྲིད་བྱུས་དང་ལས་རིམ་ཚུ་ རྒྱ་སྐྱེད་གཏང་ནི་ལུ་རྒྱབ་སྐྱོར་
འབད་དགོ། 

༣. ཡིག་ཚང་ནང་འཁོད་ ཡང་ན་སྲིད་བྱུས་ལག་ལེན་འཐབ་མིའི་འབྲེལ་ཡོད་དབང་འཛིན་
ལུ་ ཉོག་རྡུང་བརྩིས་པའི་ རང་སོའི་ཁྱད་རིག་དང་བསམ་ལན་ཚུ་ག་ར་བྱིན་དགོཔ་
དང་། 

༤. རང་སོའི་ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་ མི་མང་དང་ བར་བརྒྱུད་དང་གཅིག་ཁར་ བར་དནོ་བརྗེ་
སོར་འབད་ནིའི་ལམ་ལུགས་གཞི་བཙུགས་འབད་ཡོད་མི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ གཞུང་གི་
སྲིད་བྱུས་དང་གྲོས་ཆོད་གལ་ཅན་ཚུ་ མི་མང་གིས་ངེས་པར་དུ་ཤེས་ཚུགས་ནིའི་དོན་
ལུ་ དགོས་མཁོའི་བར་དོན་ཚུ་བྱིན་དགོ། 

༣.༣.༡༦.༢ ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་གིས་འབད་མ་ཆོགཔ་འདི་ཡང་། 

༡. རྒྱལ་གཞུང་གི་སྲིད་བྱུས་དང་ལས་རིམ། མཛད་བ་ཚུ་མི་མང་ ཡང་ན་བར་བརྒྱུད་ཚུ་
ནང་ (རྒྱང་བསྒྲགས། པར་སྐྲུན་དང་ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག) སྐྱོན་བརྗོད་ ཡང་ན་བརྩི་
ཁུངས་མེདཔ་སྦེ་བཟོ་མི་ཆོགཔ་དང་། 
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༢. མི་ངོམ་ ཡང་ན་གཞུང་གི་ལས་སྡེ་ཚུའི་མིང་གཏམ་ཞན་བཅུག་པའི་འཕྲིན་ཡིག་ ཡང་
ན་མ་རངས་པའི་གནད་དོན་གང་རུང་སླབ་ནི་ ཡང་ན་སྤེལ་ནི་ ཡང་ན་བསྐྱལ་ནི་ཚུ་
འབད་མི་ཆོག 

༣.༣.༡༧ ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་གིས་གཙུག་སྡེ་དང་རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་རང་བཙན། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གཅིག་སྒྲིལ་ལུ་གནོད་པའི་ལཱ་རིགས་ 
ཡངན་མཐུན་ཚོགས་ ཡངན་ལཱ་རིགས་གང་རུང་ནང་ བཅའ་མར་གཏོགས་ནི་ལས་འཛེམ་དགོ། 

༣.༣.༡༧.༡  ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་གིས་འབད་དགོཔ་འདི་ཡང་། 

༡. མཐུན་ཚོགས་ ཡང་ན་ ལཱ་རིགས་ཅིག་གི་ཡན་ལག་གི་གྲངས་སུ་ མ་འཛུལ་བའི་ཧེ་
མ་ འདི་ཚུ་གི་དགོས་དོན་ག་ཅི་ཨིན་ན་ཤེསཔ་འབད་དགོ།  

༢. ལཱ་རིགས་ཅིག་དང་ ཡངན་མཐུན་ཚོགས་གང་རུང་ནང་འཛུལཝ་ད་ རང་སོའི་ཡིག་
ཚང་གི་གོ་གནས་དང་ མ་མཐུནམ་མེདཔ་ངེས་བརྟན་བཟོ་དགོ། 

༣. གལ་གནད་ཅན་གྱི་ལཱ་རིགས་ཅིག་དང་ ཡངན་མཐུན་ཚོགས་ཅིག་ནང་མ་འཛུལ་བའི་
སྔ་གོང་ལས་ འོས་ལྡན་གྱི་དབང་འཛིན་དང་གཅིག་ཁར་གྲོས་བསྟུན་འབད་དགོ། 

༤. གལ་སྲིད་ གཅིག་མཚུངས་མེདཔ་དང་ འོས་འབབ་མ་ལྡན་པའི་ལཱ་རིགས་གང་རུང་
གི་སྐོར་ལས་ཤེས་པ་ཅིན་ འབྲེལ་ཡོད་དབང་འཛིན་གྱིས་ཤེས་ཚུགསཔ་བཟ་ོདགོ།  

༣.༣.༡༧.༢ ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་གིས་འབད་མ་ཆོགཔ་འདི་ཡང་། 

༡. མི་སྡེའི་ལས་ཚོགས་དང་འདུས་ཚོགས་ ཡང་ན་ མཐུན་ཚོགས་གང་རུང་ཅིག་ནང་
འཐུས་མི་འབད་ནི་དང་གྲལ་ཁར་གཏོགས་མ་ཆོགཔ་ཚུ་ཡང་།   

ཀ། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྲུང་སྐྱོབ་དང་རང་བཙན། གོང་འཕེལ་གྱི་བ་རིམ་ཚུ་གི་མཐའ་
དོན་ལུ་མིན་པའི་ལཱ་རིགས།  

ཁ། འབྲེལ་ཡོད་དབང་འཛིན་དང་གཅིག་ཁར་ ཁྲིམས་མཐུན་དང་ལུགས་མཐུན་
གྱི་ཐོག་ལས་གཞི་བཙུགས་ ཡངན་ཐ་ོབཀོད་མ་འབད་བའི་རིགས།  

   ག ཁེབ་སའི་རང་བཞིན་དང་ལྡན་པའི་ལཱ་རིགས།  

   ང་། སྲིད་དོན་ཚོགས་པ་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ གྲལ་གཏོགས་ཡོད་པའི་རིགས། 

ཅ། རྒྱལ་གཞུང་གི་སྲིད་བྱུས་དང་འཆར་གཞི་ཚུ་ནང་ ཁྱད་རིག་དང་ཀུན་སོད་
གནས་ཚད། ལྕོགས་གྲུབ། ཤེས་ཡོན་དང་རིག་རྩལ་ ཡར་དྲག་གཏང་ནི་
ལུ་མེན་པའི་མཉམ་སྡེབ་ཁེ་ཕན་གྱི་དོན་ལུ་དང་ ཡང་ན་ཨུ་ཚུགས་ཅན་གྱི་
སྡེ་ཚན་ཚུ་ གཞི་བཙུགས་འབད་མི་ཆོག  
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༢. ཁོ་རའི་ལས་སྡེ་དང་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་འཆར་གཞི་དང་ལས་རིམ་ཚུ་ མེདཔ་གཏང་ནིའི་ལཱ་
ཚུ་ནང་ལུ་ གྲལ་གཏོགས་འབད་མི་ཆོག   

༣. ལས་སྡེ་ཡངན་མི་སྡེ་ལུ་ ངོ་ལོག་པའི་ལཱ་རིགས་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་མིའི་མི་ངོམ་ 

གཞན་ཅིག་དང་ ཡང་ན་སྡེ་ཚན་འདི་ལུ་གྲོགས་རམ་འབད་ནི་དང་ ཡང་ན་འདི་ཚུ་
གསང་སྟེ་བཞག་ནི་ཚུ་འབད་མི་ཆོག  

༤. མཐུན་ཚོགས་ཅིག་གི་འཐུས་མི་འབདཝ་ལས་ ཞི་གཡོག་པའི་བརྩི་མཐོང་དང་ཀུན་
སོད་ལས་འགལ་བའི་ལཱ་འབད་མི་ཆོག  

༣.༣.༡༨  ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་གིས་  རང་སོའི་ཡིག་ཚང་གི་ལཱ་འགན་དང་ཐད་ཀར་དུ་འབད་དགོ་པའི་ཡིག་ཚང་དང་འབྲེལ་བའི་
ལཱ་རིགས་ནང་མ་གཏོགས་ རྒྱལ་གཞུང་གི་ཕག་ལཱ་ཚུ་ དཀའ་ངལ་མེད་པར་ འཇོན་ཐང་ཅན་སྦེ་འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་
ནི་དང་། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མིང་གཏམ། མངའ་ཁོངས་གཅིག་སྒྲིལ། རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་ཉེན་སྲུང་དང་ རང་བཙན་ཚུ་ལུ་
གནོད་པའི་འགྲུལ་བཀག ངོ་རྒོལ་ ཡང་ན་ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ངོ་རྒོལ་འགྲེམས་སོྟན། རུ་སྒྲིག་ལམ་འགྲུལ་ཚུ་དང་ 
གཞན་དེ་དང་འདྲ་བའི་ལཱ་རིགས་ཚུ་ནང་ བཅའ་མར་གཏོགས་ནི་དང་ ཡང་ན་བརྒྱུད་སྐུལ་འབད་ནི་ཚུ་མི་ཆོག 

༣.༣.༡༨.༡  ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་གིས་འབད་དགོཔ་འདི་ཡང་།  

༡. རང་སོའི་ཐོབ་དབང་དང་ལཱ་འགན་ཚུ་ཧ་གོ་དགོ། 

༢. འབད་མ་རུང་བའི་ལཱ་འདི་བཟུམ་འབད་མི་བཅུག་ནི་ལུ་བརོྩན་ཤུགས་བསྐྱེད་དགོ། 

༣. ཐད་ཀར་དུ་ཁོ་རའི་ལཱ་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་ཞི་བའི་རུ་སྒྲིག་ལམ་འགྲུལ་ག་ཅི་བཟུམ་
ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་དགོ་རུང་ རང་སོའི་ལས་སྡེ་ལས་སྔ་གོང་གི་གནང་བ་ངེས་
བརྟན་ཞུ་དགོ། 

༣.༣.༡༨.༢  ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་གིས་འབད་མ་ཆོགཔ་འདི་ཡང་། 

༡. ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ངོ་རྒོལ་འགྲེམས་སོྟན་བརྩིས་ཏེ་ འགྲེམས་སོྟན་གྱི་རིགས་ཚུ་ 
ཡང་ན་དེ་དང་ཅོག་འཐད་པའི་ལས་དོན་ཚུ་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི། རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་
ནི། ཡང་ན་བཅའ་མར་གཏོགས་ནི་ཚུ་མི་ཆོག   

༣.༣.༡༩  ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་གིས་ རྒྱལ་གཞུང་ལུ་མ་བདེན་པའི་བར་དནོ་ག་ཅི་ཡང་བྱིན་མི་ཆོག 

༣.༣.༡༩.༡  ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་གིས་འབད་དགོཔ་འདི་ཡང་།  

༡. ཁོ་རའི་ལཱ་འགན་འབད་བའི་སྐབས་ དུས་རྒྱུན་དུ་དྲང་བདེན་དང་རྒྱུས་འདེད། བདེན་
དཔྱད་རྣམ་དག་གི་སྒོ་ལས་འབད་དགོཔ་དང་།  

༢. བདེན་པའི་བར་དོན་དང་ བདེན་པའི་ངོ་སོར་ཚུ་བྱིན་དགོ།  
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༣.༣.༡༩.༢  ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་གིས་འབད་མ་ཆོགཔ་འདི་ཡང་། 

༡. རང་སོའི་འགོ་དཔོན་དང་མཉམ་རགོས། འོགམ་ཚུ་ལུ་བར་ལོག་བྱིན་ཏེ་ འཛོལ་བའི་
ལམ་ལུ་འཁྱིད་མི་ཆོགཔ་དང་། 

༢. བདེན་པའི་བར་དོན་དང་གྲངས་རྩིས་ག་ཅི་ར་ཡོད་རུང་ ས་བཞག་ནི་དང་ ཡང་ན་
སྐྱོན་སུབ་རྐྱབ་ནི་ཚུ་འབད་མི་ཆོག 

༣.༣.༢༠ ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་གིས་ མི་ངོམ་ཅིག་ལུ་ མཐུན་ཚོགས། གཞུང་མིན་ལས་ཚོགས་དང་ ལས་སྡེ་ཚུ་ལུ་ཁེ་ཕན་ཡོད་
པའི་དངུལ་སོད་བཅུག་ནི་དང་ལེན་ནི། ཞལ་འདེབས་འབད་བཅུག་ནི་དང་ ཡང་ན་རྩ་བ་གསུམ་ལུ་གནོད་ཉེན་ཡོད་
པའི་ མི་ངོམ་ཅིག་གིས་འབད་བའི་ལཱ་རིགས་ཚུ་ལུ་ སོད་ལམ་གང་རུང་གི་ཐོག་ལས་སྐུལ་མ་འབད་མི་ཆོག  

༣.༣.༢༠.༡  ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་གིས་འབད་དགོཔ་འདི་ཡང་། 

༡. མཐུན་ཚོགས། གཞུང་མིན་ལས་ཚོགས་དང་ལས་སྡེ་ཚུ་ ཡང་ན་རྩ་བ་གསུམ་ལུ་
གནོད་ཉེན་ཆེ་བའི་ མི་ངོམ་ཅིག་གི་ལཱ་རིགས་ཚུའི་སྐོར་ལས་ ལས་སྡེ་དང་འོས་ལྡན་
གྱི་དབང་འཛིན་དང་གཅིག་ཁར་ དུས་ཐོག་འབྲེལ་བ་འཐབ་ནི་དང་སྙན་ཞུ་འབད་ནིའི་
དཔའ་བཅམ་དགོ།  

༣.༣.༢༠.༢  ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་གིས་འབད་མ་ཆོགཔ་འདི་ཡང་། 

༡. གཞི་ཚོགས། གཞུང་མིན་ལས་ཚོགས། ལས་སྡེ་ ཡང་ན་མི་ངོམ་གང་རུང་ཡོད་མི་ལུ་
བརྟེན་ཏེ་ ལཱ་རིགས་ཚུ་ རོྩད་རྙོག་ཅན་ཅིག་ལུ་འགྱུར་ནི་ཨིན་པ་ཅིན་ འདི་ལུ་རྒྱབ་
སྐྱོར་འབད་མི་ཆོག  

༢. དེ་བཟུམ་མའི་གཙུག་སྡེ་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་ཞལ་འདེབས་ལྷང་མི་ཆོགཔ་དང་། 
༣. དེ་བཟུམ་མའི་གཙུག་སྡེའི་དོན་ལུ་ བརྒྱུད་སྐུལ་དང་རྒྱ་སྐྱེད་གཏང་ནི་གི་ལཱ་ཚུ་འབད་ 

མི་ཆོག  

༣.༣.༢༡  བཅའ་ཡིག་གི་ལེའུ་ ༡༨ པ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་གིས་ སྒེར་ཚོང་དང་ཚོང་ལཱའི་རིགས། ཡང་ན་ལཱ་
གཡོག་འཐེབ་ག་ཅི་ཡང་འབད་མི་ཆོག  

༣.༣.༢༢  རྒྱུ་དངོས་གསལ་སོྟན་བཅའ་ཡིག་ནང་གསལ་བཀོད་འབད་ཡོད་མི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་གིས་ བདོག་
གཏད་དང་འཁྲི་བ་ཚུ་ དུས་མཚམས་ལུ་ འབྲེལ་ཡོད་དབང་འཛིན་ལུ་གསལ་སོྟན་འབད་དགོ།  

༣.༣.༢༢.༡  ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་གིས་འབད་དགོཔ་འདི་ཡང་། 

༡. རང་སོའི་རྒྱུ་ནོར་དང་བདོག་གཏད། འཁྲི་བ་ཚུ་གི་ཐོ་ཡིག་ཚུལ་མཐུན་བཞག་དགོཔ་
དང་། 
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༢. རྒྱུ་དངོས་གསལ་སོྟན་གྱི་བཅའ་ཡིག་འདི་ ཧ་གོ་དགོཔ་དང་དམ་དམ་སྦེ་གནས་དགོ། 

༣.༣.༢༢.༢ ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་གིས་འབད་མ་ཆོགཔ་འདི་ཡང་། 

༡. ཀུན་སོད་དང་མ་འཁྲིལ་བར་ཡངན་ ཁྲིམས་འགལ་གྱི་ཐོག་ལས་བདོག་གཏད་བསྒྲུབ་
མི་ཆོག  

༢. གསལ་སོྟན་རྫུན་མ་འབད་མི་ཆོགཔ་དང་། 

༣. རང་སོའི་ས་ཁོངས་ནང་ལུ་བྱུང་བའི་ཉེས་སོད་ཚུ་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་ནི་དང་ ཡང་ན་
གསང་སྟེ་བཞག་ནི་ཚུ་འབད་མི་ཆོག  

༣.༣.༢༣ ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་གིས་ ཞི་གཡོག་པའི་བརྩི་མཐོང་དང་ཀུན་སོད་ལས་འགལ་བ་ ཡང་ན་འགལ་བའི་སྙན་ཞུ་འབད་
མིའི་ཞི་གཡོགཔ་འདི་ལུ་གནདོ་རྐྱེན་རྐྱབ་ནི་ ཡང་ན་ ཉེ་རིང་ཕྱེ་ནི་ཚུ་འབད་མི་ཆོག  

༣.༣.༢༣.༡  ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་གིས་འབད་དགོཔ་འདི་ཡང་། 

༡. ངན་ལྷད་དང་འབྲེལ་བའི་བ་སོད་ཀྱི་སྐོར་ལས་ འབྲེལ་ཡོད་དབང་འཛིན་ལུ་སྙན་ཞུ་
འབད་དགོཔ་དང་། 

༢. གནས་ཚུལ་སྐྱེལ་མིའི་མི་ངོ་གསང་བ་སྦེ་བཞག་དགོཔ་དང་ མི་འདི་གི་ཉེན་སྲུང་ངེས་
བརྟན་ཡོདཔ་བཟ་ོདགོ། 

༣.༣.༢༣.༢ ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་གིས་འབད་མ་ཆོགཔ་འདི་ཡང་། 

༡. གནད་དནོ་ག་ཅི་ར་འབད་རུང་ བདེན་དཔྱད་མ་འབད་བར་ ལཱ་འབད་ནི་དང་བ་ལེན་
ཚུ་འབད་མི་ཆོག  

༢. གནས་ཚུལ་བྱིན་མི་འདི་ གསང་བའི་ཐོག་ལས་ ཡངན་ཐད་ཀར་དུ་གནོད་རྐྱེན་འབྱུང་
བཅུག་མི་ཆོགཔ་དང་། 

༣. ངན་ལྷད་ཀྱི་བ་སོད་དང་འབྲེལ་བའི་བར་དནོ་ཚུ་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་ནི་དང་ ཡངན་ 

གསང་བཞག་ནི་ཚུ་འབད་མི་ཆོག 

༣.༣.༢༤ ཞི་གཡོགཔ་འདི་གིས་ ཡིག་ཚང་གི་ལཱ་འགན་འབག་དགོ་པའི་གཞི་རྩ་འདི་ སོད་ཡོད་པའི་དངུལ་ཕོགས་དང་འཁྲིལ་ 
ཉིན་མཚན་གཅིག་ལུ་དུས་ཡུན་ཆུ་ཚོད་ ༢༤ དང་ བདུན་ཕག་གཅིག་ནང་ཉིནམ་བདུན་ལཱ་འབད་དགོཔ་ཨིན། དེ་
འབདཝ་ལས་ ཞི་གཡོགཔ་འདི་གི་འཁྲི་བ་འདི་ ནམ་འབད་རུང་འབོཔ་ཅིག་ ཡིག་ཚང་གི་ལཱ་ནང་འོང་དགོཔ་ཨིན། 
དེ་མིན་པའི་དུས་རྒྱུན་གྱི་སྐབས་ལུ་ ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་གིས་ ཡིག་ཚང་གི་ལཱ་འབད་དགོཔ་འདི་ གཟའ་མིག་དམར་
ལས་སྤེནམ་ཚུན་ ལཱ་གི་དུས་ཡུན་གཤམ་གསལ་ལྟར་དུ་ཨིན། དེ་གི་གྲངས་སུ་ ཉིན་མའི་གསོལཝ་གི་བམ་ ཆུ་ཚོད་
ཕྱེདཔ་འདི་ཡང་ཚུདཔ་ཨིན།  



71 
 

༣.༣.༢༤.༡  གནམ་བྱཱར་སྤྱི་ཟླ་ ༣ པ་ལས་སྤྱི་ཟླ་ ༡༠ པ་ཚུན་ དྲོ་པ་ཆུ་ཚོད་ ༩ ལས་ ཕྱི་རུ་ཆུ་ཚོད་ ༥ 
ཚུན་ཨིནམ་དང་། 

༣.༣.༢༤.༢  གནམ་དགུན་སྤྱི་ཟླ་ ༡༡ པ་ལས་སྤྱི་ཟླ་ ༢ པ་ཚུན་ དྲོ་པ་ཆུ་ཚོད་ ༩ ལས་ ཕྱི་རུ་ཆུ་ཚོད་ 
༤ ཚུན་ཨིན། 

རང་སོའི་ལཱ་འགན་གྱི་དབྱེ་བ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་རེས་གཟའ་ཉི་མ་ལུ་ལཱ་འབད་དགོཔ་དང་ ཡང་ན་དུས་ཡུན་ཆུ་ཚོད་ ༢༤ 
ཧྲིལ་བུམ་ལཱ་འབད་དགོ་མི་ཚུ་ འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་སོ་སོ་གིས་ཐག་གཅད་མི་དང་འཁྲིལ་དགོཔ་ཨིནམ་ལས་ གོང་
ལུ་བཀོད་པའི་དུས་ཚོད་དང་འཁྲིལ་མི་དགོ།  

༣.༣.༢༥ ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་གིས་ ཡིག་ཚང་གི་ལཱ་དང་འབྲེལ་བའི་གྲོས་ཐག་གཅད་ནི་དང་ གཞན་ཡིག་ཚང་གི་འགན་སྒྲུབ་ཚུ་
འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ རང་ལུ་ཁེ་ཕན་ལྟག་སོད་ག་ཅི་ར་ཡོད་རུང་ གསལ་སོྟན་འབད་དགོ། 

༣.༣.༢༥.༡  ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་གིས་འབད་དགོཔ་འདི་ཡང་།  

༡. འབྲི་ཤགོ་ ༣/༢ པ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ དྲང་བདེན་དང་ཁས་བངས་ཀྱི་ཐགོ་ལས་ ཁེ་ཕན་
ལྟག་སོད་གསལ་སོྟན་འབད་དེ་སྤང་དགོ།  

༢. གཞན་ལུ་ཡང་ ཁེ་ཕན་ལྟག་སོད་གསལ་སོྟན་འབད་ནི་ལུ་སེམས་ཤུགས་བསྐྱེད་
བཅུག་དགོཔ་དང་། 

༣. ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་གིས་ འདྲ་མཉམ་དང་དམིགས་ཡུལ་དང་འཁྲིལ་བའི་གྲོས་ཆོད་
འབྱུང་ཚུགས་པའི་གནས་སྟངས་བཟོ་དགོ། 

 
༣.༣.༢༤.༢ ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་གི་འབད་མ་ཆོགཔ་འདི་ཡང་། 

༡.  རང་གི་སྒེར་གྱི་ཁེ་ཕན་དང་ ཡང་ན་ཁེ་གྱོང་ཡོད་མིའི་ལས་མགྲོན་དང་གཅིག་ཁར་ 
མཐུན་འབྲེལ་ཡོད་མི་ལུ་བརྟེན་ གནད་དནོ་གྱི་ཕན་གནད་ལུ་བརྩི་བཀུར་འབད་མ་ 

ཚུགས་པའི་གྲོས་ཆོད་ཀྱི་བ་རིམ་ནང་ལུ་བཅའ་མར་གཏོགས་མི་ཆོག 

༢ ཁོ་ར་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་མི་ཅིག་གི་སྐོར་ལས་ ཚོགས་ཆུང་གི་ཞལ་འཛོམས་ག་ཅི་
ར་གནང་རུང་ འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་མི་འདི་ ཁོ་དང་མཐུན་ལམ་ཡོད་མི་ཅིག་ ཡང་ན་
ཁོ་གིས་མ་དགའ་བའི་མི་ཅིག་ཨིན་པ་ཅིན་ དེ་བཟུམ་མའི་ཚོགས་ཆུང་གི་ཞལ་
འཛོམས་གང་རུང་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་མི་ཆོག 

༣. ཁོ་རའི་ནང་མི། ཡང་ན་ཉེ་ཚན་གང་རུང་གི་ཚོང་དང་ཚོང་འབྲེལ་ཡར་དྲག་གཏང་ནིའི་
དོན་ལུ་ ཁོ་རའི་ལས་སྡེ་ ཡང་ན་གཞན་ལུ་བརྒྱུད་སྐུལ་འབད་མི་ཆོགཔ་དང་། 

༤. ཁོ་རའི་ལས་སྡེའི་དམིགས་ཡུལ་དང་འཁྲུན་ཆོད་ཚུ་ལུ་ ཐོ་ཕོག་ནིའི་ཉེན་ཁ་ཡོདཔ་ 
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ལས་ ལས་མགྲོན་པ་ཚུ་ལས་ དངུལ་བསྐྱི་ནི་དང་ རྒྱུ་ཆ་དང་ལཱ་ཆས་བརྙ་ནི། ཡང་
ན་ཐནོ་སྐྱེད་གཞན་ག་ཅི་ར་འབད་རུང་ལེན་མི་ཆོག 

 
༣.༤ ཞི་གཡོག་པའི་བརྩི་མཐངོ་དང་ཀུན་སདོ་ཀྱི་འསོ་འབབ། 

ལེའུ་འདི་ནང་ ཞི་གཡོག་པའི་བརྩི་མཐོང་དང་ཀུན་སོད་གསལ་བཀོད་འབད་ཡོད་མི་འདི་ ཡོངས་རོགས་སྦེ་མེད་རུང་ འགབ་མ་
ཚུགསཔ་ཡང་མེདཔ་ཨིན། 
 

༣.༥ འགན་འཁྲི།  

༣.༥.༡ ཞི་གཡོག་པའི་བརྩི་མཐོང་དང་ཀུན་སོད་ལས་འགལ་མིའི་འབྲེལ་ཡོད་ཞི་གཡོགཔ་འདི་ བདག་སྐྱོང་བ་ལེན་གྱི་དནོ་
ལུ་འགན་འཁྲི་དང་འཁྲི་བ་ཕོག་དགོ། 

༣.༥.༢ འབྲི་ཤོག་ ༣/༡ པ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་གིས་ ཞི་གཡོག་པའི་བརྩི་མཐངོ་དང་ཀུན་སོད་ཀྱི་གན་འཛིན་
འདི་ ལྷག་སྟེ་ཧ་གོ་ཞིནམ་ལས་ ཁས་ལེན་གྱི་མིང་རྟགས་བཀོད་དགོ། 

༣.༥.༣ འཛིན་སྐྱོང་དང་ལྟ་བཀོད་ཀྱི་འགན་ཁག་འབག་མིའི་ཞི་གཡོགཔ་འདི་ལུ་ དགོས་མཁོ་ལྡན་པའི་འགོ་ཁྲིད་དང་ རང་
འོག་གི་ལས་གཡོགཔ་དམ་འཛིན་གྱི་འགན་འཁྲི་ཕོག དེ་མ་ཚད་ ཁོ་རའི་འོག་གི་ལས་གཡོགཔ་ཚུ་གིས་ ངན་ལྷད་ 
ཡང་ན་ཡིག་ཚང་གི་ལཱ་དང་འབྲེལ་བའི་ལོག་སོད་ཚབས་ཆེན་མེདཔ་ངེས་བརྟན་བཟོ་དགོ།  

༣.༥.༤ དམིགས་བསལ་དུ་ འཛིན་སྐྱོང་དང་ལྟ་བཀོད་ཀྱི་འགན་ཁག་འབག་མིའི་ཞི་གཡོགཔ་འདི་ལུ་ ཁོ་རའི་འོག་གི་ལས་
གཡོགཔ་ཚུ་གིས་ ངན་ལྷད་ ཡང་ན་ ཡིག་ཚང་གི་ལཱ་དང་འབྲེལ་བའི་ལོག་སོད་ཚབས་ཆེན་འབད་མི་ཚུ་ལུ་ ལྟ་
རྟོག་འབད་མ་ཚུགས་མི་དང་ དབང་འཛིན་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མ་ཚུགས་པའི་གནས་སྟངས་ཤར་ཚེ་ ལྟ་བཀོད་ཀྱི་འགན་
འཁྲི་ཕོག  
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འབྲི་ཤགོ་ ༣/༡ 

རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚགོས། 
དཔལ་ལྡན་འབྲུག་གཞུང་། 

 
            ཞི་གཡགོ་པའི་བརྩི་མཐངོ་དང་ཀུན་སདོ་ཀྱི་འགན་ལེན། 

༡. ང་གིས་ ཞི་གཡོག་པའི་བརྩི་མཐངོ་དང་ཀུན་སོད་འདི་ཐབོ་སྟེ་ལྷག་ཞིནམ་ལས་ ཧ་གོ་མི་ཚུ་ཡང་། 
ཀ། ཞི་གཡོག་པའི་བརྩི་མཐོང་དང་རྣམ་གཞག་ནང་ ལམ་ལུགས་དང་སྲིད་བྱུས་ཚུ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ སྲིད་བྱུས་ ཡང་ན་ཁ་སྐོང་གི་

ཁྲིམས་ལུགས་ཚུ་ཡང་ཡོདཔ་ཧ་གོ་ཡི།  
ཁ། བརྩི་མཐོང་དང་རྣམ་གཞག་གང་རུང་གི་དོགས་སེལ་ཚུ་ འབྲེལ་ཡོད་འགོ་དཔོན་ (མི་སོྟབས་གཙོ་འཛིན་ ཡང་ན་མི་སོྟབས་

འགོ་དཔནོ་) ཡང་ན་དབང་འཛིན་ (རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་) ཚུ་ལས་འཐོབ་ཚུགས་ནི་ཨིནམ་ཧ་གོ་ཡོདཔ་དང་།  
༢. ང་གིས་ཧ་གོ་ཞིནམ་ལས་ཁས་ལེན་འབད་ནི་ཚུ་ཡང་། 

ཀ། རྣམ་གཞག་འདི་ ཞི་གཡོག་ནང་ ངེའི་ལཱ་གཡོག་གི་འགན་ལེན་ཅིག་འབདཝ་ལས་ དུས་ནམ་ར་འབད་རུང་ བརྩི་མཐོང་དང་
རྣམ་གཞག་འདི་ལུ་གནས་ནི་ཨིན། 

ཁ། ག་དེམ་ཅིག་སྦེ་ ང་གིས་ཀུན་སོད་ཀྱི་བརྩི་མཐོང་དང་རྣམ་གཞག་གང་རུང་ཅིག་ལས་འགལ་བ་ཅིན་ ངེའི་ལས་སྡེ་གིས་ ངེའི་
ལཱ་གཡོག་རྩ་བསྐྲད་གཏང་ནི་བརྩིས་ཏེ་ སྒྲིག་ཁྲིམས་ཀྱི་བ་ལེན་ཚུ་བཀལ་ཆོག 

 

ལས་གཡོག་པའི་མིང་། 
ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་། 
 
མིང་རྟགས། 
(ཁྲིམས་རྟགས།) 
 

སྤྱི་ཚེས། 

དྲན་གསོ།   

འབྲི་ཤོག་འདི་གུ་མིང་རྟགས་བཀོད་ཞིནམ་ལས་ རང་སོའི་ལས་སྡེའི་མི་སོྟབས་སྡེ་ཚན་ལུ་བཙུགས་དགོ། 
མི་སོྟབས་སྡེ་ཚན་གྱིས་འདྲ་གཅིག་འབྲེལ་ཡོད་ཞི་གཡོག་པའི་སྒེར་གྱི་ཡིག་སོྣད་ནང་བཞག་ནི་དང་། འདྲ་གཅིག་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་
ལུ་ཕུལ་དགོ།  
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འབྲི་ཤགོ་ ༣/༢ 

རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚགོས། 
དཔལ་ལྡན་འབྲུག་གཞུང་། 

 
            ཁེ་ཕན་ལྟག་སདོ་གསལ་སྟནོ། 

 

ངོ་མིང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་ ཡང་ན་ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་(གོ་
གནས་)་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་(ལས་སྡེ་)་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་རང་གིས་ འབྲུག་གི་ཞི་གཡོག་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་ 
༢༠༡༨ ཅན་མའི་ལེའུ་ ༣ པའི་དོན་ཚན་ ༣.༣.༢༥ པའི་དགོངས་དོན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ (ལས་སྡེ་)་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ནང་གི་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་
(ཚོགས་ཆུང་) གི་འཐུས་མི་ཅིག་སྦེ་ཕག་ཞུ་ནིའི་གསལ་སོྟན་འབདཝ་ཨིན།  

 ང་ལུ་ ཁེ་ཕན་ལྟག་སོད་མེདཔ་མ་ཚད་འདི་གི་རེ་བ་ཡང་མེད། གལ་སྲིད་ འདི་བཟུམ་མའི་གནས་སྟངས་བྱུང་པ་ཅིན་ ང་གིས་ལཱ་འགན་
འདི་འབག་པའི་ནམ་དུས་ ཡངན་འགོ་མ་བཙུགས་པའི་ཧེ་མ་ལས་ར་ འདི་འཕོ་ལས་འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་ལུ་སྙན་ཞུ་འབད་འོང་།  

 ང་ལུ་ གཤམ་གསལ་རྒྱུ་མཚན་ཚུ་ལུ་བརྟེན་པའི་ཁེ་ཕན་ལྟག་སོད་ཡོདཔ། 
o བཟའ་ཚང་འཐུས་མི།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
o ཉེ་ཚན་ཉེ་ཤོས།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
o ལོྟ་ཚང་ཉེ་ཤོས།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
o གཉེན་ཚན།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
o དགྲ་བང་ཕད།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
o གཞན།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 

 

ང་གིས་ གོང་གི་བར་དོན་ཚུ་ ང་ར་གིས་ཤེསཔ་མཐོངམ་གི་ནང་འཁོད་ལུ་ བདེན་པ་ཉག་རྐྱང་ཨིན། གལ་སྲིད་གོང་ལུ་གསལ་སོྟན་འབད་མི་ཚུ་ 
མ་བདེན་པའི་གནད་སྦེ་ཐནོ་སོང་པ་ཅིན་ ང་ར་ལུ་བདག་སྐྱོང་དང་ཁྲིམས་ཀྱི་བ་ལེན་གྱི་འཁྲི་བ་གང་ཕོག་ཕག་ཞུ་ནི་ཨིན།  

སྤྱི་ཚེས། 

ས་གནས།  

མིང་རྟགས། 
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ལེའུ་ ༤ པ། གཏན་འཇགས་ཞི་གཡགོ་ནང་གཡགོ་བཙུགས་དང་གདམ་འཐུ། བསྐོ་བཞག 

༤.༡  སྲིད་བྱུས། 

༤.༡.༡ ཞི་གཡོག་ནང་ལུ་ མི་རིགས་དང་ཕོ་མོའི་དབྱེ་བ། ཁ་སྐད། ཆོས་ལུགས་དང་ གནས་རིམ་གཞན་ཚུ་གུ་དབྱེ་བ་མ་
ཕྱེས་པར་ གཟེངས་ཐོན་དང་ཤེས་ཚད། འདྲ་མཉམ་དང་ཀུན་གཏགོས་འགྲན་བསྡུར་གྱི་ཐོག་ལས་ འོས་ཚད་ལྡན་
པའི་འབྲུག་མི་ཚུ་ལུ་ ལཱ་གཡོག་དང་གཡོག་གི་མདུན་ལམ་ཡར་སྐྱེད་ཀྱི་དོན་ལུ་ གོ་སྐབས་འདྲ་མཉམ་སྦེ་སོད་ནི། 

༤.༡.༢ ཞི་གཡོག་ནང་ཁྱད་རིག་རྩ་བརྟན་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་ ཤེས་ཡོན་ཅན་དང་ལྕོགས་གྲུབ་ཅན། ཀུན་སོླང་བཟང་པོ་ཡོད་མི་
ཚུ་ རང་སོའི་ལྕོགས་གྲུབ་དང་འཁྲིལ་བའི་ལཱ་གཡོག་ནང་གསར་བཙུགས་འབད་ནི། 

༤.༡.༣ ཞི་གཡོག་འདི་ གྲངས་ཉུང་དང་ཚད་ལྡན། འཇོན་ཐང་ཅན་ཅིག་སྦེ་རྒྱུན་སྐྱོང་འཐབ་ནི།  
 

༤.༢  ཐབས་བྱུས། 

༤.༢.༡ ཞི་གཡོག་ནང་ལུ་གཡོག་གི་ས་སོྟང་ཡོད་མི་དང་ གཡོག་གི་ས་སོྟང་འཐོན་ནི་ཡོད་མི་ཚུ་ དུས་རིམ་བཞིན་དུ་ལས་
ཚོགས་གོང་འཕེལ་ལག་ལེན་གྱི་ཐགོ་ལས་དང་། ལོ་ལྟར་གཡོག་བཙུགས་འཆར་གཞི་དང་འཁྲིལ་བའི་ལོ་ལྔའི་
གཡོག་བཙུགས་འཆར་གཞི་འདི་ཐག་གཅད་དགོ། 

༤.༢.༢ ལོ་ལྟར་གཡོག་བཙུགས་འཆར་གཞི་འདི་ ལོ་ལྔའི་དོན་ལུ་ཚད་རྩིས་བཏནོ་དགོཔ་དང་། འདི་ཡང་ ལོ་ལྟར་བཞིན་
དུ་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དེ་དུས་མཐུན་བཟ་ོདགོ། 

༤.༢.༣ གཡོག་བཙུགས་འདི་ དྭངས་གསལ་དང་འདྲ་མཉམ་གྱི་ལམ་ལུགས་ལུ་གཞི་བཞག་དགོ། 

༤.༢.༤ ཁྱད་རིག་དང་འཛིན་སྐྱོང་སྡེ་རིམ་གྱི་ནང་གཡོག་བཙུགས་ཀྱི་དནོ་ལུ་ ལེའུ་ ༧ པ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ གཙུག་ལག་ཤེས་
ཚད་མཐར་འཁྱོལ་མི་ཚུ་ དོ་འགྲན་ཅན་གྱི་ཆོས་རྒྱུགས་ལེན་ཐོག་ལས་ གཡོག་བཙུགས་འབད་དགོ། 

༤.༢.༥ ཐབས་བྱུས་དང་། ལམ་ལུགས་ལྡན་པའི་གཡོག་བཙུགས་འཆར་གཞི། དྭངས་གསལ་ཆེ་ཤོས། གོ་གནས་ཡར་སེར་
འཁོར་རིམ་དང་འཁྲིལ་བའི་མངོན་གསལ་ཅན་དང་རིམ་སྒྲིག་ཚུ་རྩ་བརྟན་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་ ཞི་གཡོག་ནང་གོ་གནས་
ཀྱི་སྡེ་རིམ་ག་རའི་གཏན་གཡོག་བསྐོ་བཞག་འདི་ ལོ་ལྟར་བཞིན་དུ་ དུས་ངེས་ཅན་གྱི་གཡོག་བཙུགས་ལམ་ལུགས་
དང་འཁྲིལ་ཏེ་ སྤྱི་ཟླ་ ༡ པའི་སྤྱི་ཚེས་ ༡ ལུ་འབད་དགོ།  

 
༤.༣ གཡགོ་བཙུགས་ཀྱི་རིགས། 

༤.༣.༡  ཁྱད་རིགད་ང་འཛིན་སྐྱོང་སྡེ་རིམ། 

༤.༣.༢  ལྟ་བཀོད་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་སྡེ་རིམ་དང་། ལག་ལེན་སྡེ་རིམ། 
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༤.༤  དབང་ཚད། 

༤.༤.༡ འབྲུག་གི་ཞི་གཡོག་བཅའ་ཁྲིམས་ ༢༠༡༠ ཅན་མའི་ནང་གསལ་ལྟར་ ཞི་གཡོག་ནང་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་
ཚོགས་འདི་ མི་སོྟབས་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་ག་རའི་ ལས་གཡོག་པའི་ལས་སྡེ་ལྟེ་བ་ཅིག་ཨིན། 

༤.༤.༢ འབྲུག་གི་ཞི་གཡོག་བཅའ་ཁྲིམས་ ༢༠༡༠ ཅན་མའི་དོན་ཚན་ ༤༧ པའི་ནང་གསལ་ལྟར་ ཁྱད་རིག་དང་འཛིན་
སྐྱོང་སྡེ་རིམ་ནང་ གཙུག་ལག་ཤེས་ཚད་མཐར་འཁྱོལ་མི་ཚུའི་གཡོག་བཙུགས་འདི་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་
ཚོགས་ཀྱིས འབྲུག་གི་ཞི་གཡོག་ཆོས་རྒྱུགས་ཀྱི་ལེའུ་ ༧ པ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོ།  

༤.༤.༣ ཞི་གཡོག་ནང་ལུ་ གཡོག་བཙུགས་གསརཔ་འབད་དགོ་མི་ཚུ་ག་ར་ འཛུལ་ཞུགས་གོ་གནས་ཀྱི་གནས་རིམ་ནང་ལུ་
རྐྱངམ་གཅིག་བཙུགས་དགོཔ་དང་།  གཡོག་བཙུགས་དང་གདམ་འཐུ། བསྐོ་བཞག་འབད་ནི་གི་དབང་ཚད་
གཤམ་གསལ་ལྟར་ཨིན།  

 

 

 
 
༤.༤.༤ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་བསྐོ་བཞག་འབད་མི་ཚུ་ ག་ར་ལྟ་རྟོག་འབད་དགོ་པའི་

ཁར་ དུས་རིམ་བཞིན་དུ་ མི་སོྟབས་རྩིས་ཞིབ་འབད་དགོཔ་ཨིན།  
 

༤.༥  གཡགོ་བཙུགས་འཆར་གཞིའི་བ་རིམ། 

༤.༥.༡ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ འཆར་ལོའི་དོན་ལུ་ ལས་སྡེ་ལུ་དགོ་པའི་གོ་གནས་ཀྱི་སྡེ་རིམ་ག་ར་གི་ལས་
གཡོག་པའི་བཀོད་རིས་དང་གྲངས་འབོར་ཚུ་ ལས་སྡེ་འདི་དང་གྲོས་བསྟུན་གྱི་ཐོག་ལས་ཐག་གཅད་དགོཔ་དང་། དེ་
དང་འཁྲིལ་ཏེ་ འཆར་ལོའི་དོན་ལུ་ ལོ་ལྟར་གཡོག་བཙུགས་ཀྱི་འཆར་གཞི་འདི་བཟོ་དགོ། 

༤.༥.༢ དོན་ཚན་ ༧.༨.༢ དང་འཁྲིལ་ཏེ་ལས་སྡེ་གིས་ གཙུག་ལག་ཤེས་ཚད་ཅན་ཚུ་གཡོག་བཙུགས་ཀྱི་དགོས་མཁོ་འདི་  

རྒྱལ་གཞུང་ཞི་ཡོག་ལྷན་ཚོགས་ལུ་ཕུལ་དགོ། དེ་ལས་ ཁྱད་རིག་དང་འཛིན་སྐྱོང་སྡེ་རིམ་གྱི་དོན་ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་
ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ གདམ་འཐུ་དང་གཡོག་བཙུགས་འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོ། 

༤.༥.༣ ཆ་འཇོག་གྲུབ་པའི་ ལོ་ལྟར་གཡོག་བཙུགས་འཆར་གཞི་དང་ ལས་གཡོགཔ་དགོས་མཁོའི་བཀོད་རིས། གྲངས་
འབོར་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ དབང་ཚད་སོད་ཡོད་མི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ལས་སྡེ་གིས་གཡོག་བཙུགས་འགོ་འདྲེན་འཐབ་
དགོ། 

༤.༥.༤  ལས་སྡེ་གིས་ ས་སོྟང་ཡོད་པའི་གོ་གནས་ཚུ་ སྡེ་ཚན་ ཡང་ན་ལས་ཚན་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ གྲོས་བསྟུན་འབད་དེ་
དབྱེ་དཔྱད་འབད་ཞིནམ་ལས་ མི་སོྟབས་ཚོགས་ཆུང་ལས་གནང་བ་ལེན་དགོ། ལོ་ལྟར་གཡོག་བཙུགས་ཀྱི་ལཱ་འདི་ 

གོ་གནས་ཀྱི་དབྱེ་ཁག དབང་ཚད། 
ཁྱད་རིག་དང་འཛིན་སྐྱོང་སྡེ་རིམ། རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས། 
ལྟ་བཀོད་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་སྡེ་རིམ། ལས་སྡེ་ཚུ། 
ལག་ལེན་སྡེ་རིམ། ལས་སྡེ་ཚུ།  
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ཞི་གཡོགཔ་འཐེབ་སྦེ་ངོས་འཛིན་འབད་ཡོད་མི་དང་། ཤེས་ཡོན་སང་ས་ལས་ལོག་མི། དམིགས་བསལ་ངལ་གསོའི་
ནང་སོད་མི། སྨན་བཅོས་ངལ་གསོའི་ནང་སོད་མིའི་ཞི་གཡོགཔ་ཚུ་གུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོ།  

༤.༥.༥ གལ་སྲིད་ གོ་གནས་ཚུ་གཞི་འཛིན་ལས་སྡེའི་འོག་ལུ་ཨིན་པ་ཅིན་ ལཱ་གཡོག་ལས་སྡེ་གིས་ ལོ་ལྟར་གཡོག་
བཙུགས་འགོ་འདྲེན་མ་འཐབ་པའི་སྔ་གོང་ལས་ འབྲེལ་ཡོད་གཞི་འཛིན་ལས་སྡེ་དང་གཅིག་ཁར་ གྲོས་བསྟུན་
འབད་དགོ། 

༤.༥.༦ ག་དེམ་ཅིག་སྦེ་ ཆ་འཇོག་གྲུབ་ཡོད་པའི་ ལས་གཡོགཔ་དགོས་མཁོའི་འཆར་གཞི་ ཡང་ན་གཡོག་བཙུགས་འཆར་
གཞི་ལུ་ བསྒྱུར་བཅོས་གང་རུང་འབད་དགོཔ་ཐོན་ན་ ལཱ་གཡོག་ལས་སྡེ་གིས་ ལོ་ལྔའི་ལོ་ལྟར་གཡོག་བཙུགས་
འཆར་གཞི་དུས་མཐུན་བཟ་ོཡོད་མི་འདི་ སྤྱི་ཟླ་ ༥ པའི་ནང་འཁོད་ གནང་བ་ཞུ་ནིའི་དོན་ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་
གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ལུ་ཕུལ་དགོ། 

༤.༥.༧ གལ་སྲིད་ མི་སོྟབས་དགོས་མཁོའི་བརྟག་ཞིབ་ནང་ གོ་གནས་ཁ་སྐོང་གསརཔ་བཟོ་དགོ་པ་ཅིན་ འོག་གི་བ་རིམ་
དང་འཁྲིལ་དགོ། 

༤.༥.༧.༡  ལས་ཚན། སྡེ་ཚན། ལས་ཁུངས་ ཡང་ན་ལས་སྡེའི་འགན་དབང་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དགོ། 

༤.༥.༧.༢ ཆ་འཇོག་ཅན་གྱི་གནས་བཞིན་ཡོད་པའི་ལས་གཡོགཔ་གིས་ ལཱ་འགན་འཐེབ་འབག་ཚུགས་
པའི་གོ་སྐབས་ཚུ་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དགོཔ་དང་། 

༤.༥.༧.༣ ཚད་ལྡན་ལག་ལེན་བ་རིམ་དང་ དུས་བཀག་དུས་ཚོད། མི་སོྟབས་ལམ་ལུགས། ལས་སྣའི་ཐོ་
ཚུ་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དགོ། 

༤.༥.༨ གོ་གནས་ས་སོྟང་ཅིག་གི་དནོ་ལུ་གཡོག་བཙུགས་འདི་ ཐད་ཀར་དུ་ལས་གཡོགཔ་གསརཔ་བཙུགས་ནི་ ཡང་ན་
གཡོག་ཐོག་ཞི་གཡོགཔ་གཡོག་བཙུགས་ཐོག་ལས་ ས་སོྟང་བསུབ་དགོ། 

༤.༥.༩ ཞི་གཡོག་ནང་ལུ་ གོ་གནས་ཀྱི་སྡེ་རིམ་ག་རའི་གཏན་གཡོག་བསྐོ་བཞག་གི་ཟླ་ཚེས་འདི་ དོན་ཚན་ ༤.༢.༥ དང་ 
འཁྲིལ་དགོ། 

 
༤.༦  འསོ་ཚད། 

༤.༦.༡  མི་ངོམ་ཅིག་གིས་ ཁྱད་རིག་དང་འཛིན་སྐྱོང་སྡེ་རིམ་གྱི་དནོ་ལུ་བཅའ་མར་གཏོགས་ནིའི་འོས་ཚད་འདི་ དོན་ཚན་ 
༧.༤ པ་དང་འཁྲིལ་དགོ། 

༤.༦.༢  གཤམ་འཁོད་ཀྱི་འོས་ཚད་འདི་ ལྟ་བཀོད་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་སྡེ་རིམ་དང་ ལག་ལེན་སྡེ་རིམ་གྱི་དོན་ལུ་བཅའ་མར་
གཏོགས་མིའི་མི་ངོམ་ཅིག་ལུ་ལག་ལེན་འཐབ་དགོཔ་ཨིན། 

༤.༦.༢.༡  འབྲུག་པའི་མི་ཁུངས་ཅིག་ཨིན་དགོ། 

༤.༦.༢.༢ གོ་གནས་ཀྱི་མིང་དེབ་དང་ གཡོག་གི་འགྲེལ་བཤད་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ གོ་གནས་དེ་གི་དནོ་ལུ་  
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དགོས་མཁོ་གསལ་བཀོད་འབད་དེ་ཡོད་པའི་ཤེས་ཚད་ཆ་ཚང་དང་ལྡན་དགོ། 

༤.༦.༢.༣  གཡོག་ནང་བསྐོ་བཞག་མ་འབད་བའི་མི་ངོམ་དེའི་ལོ་ཚད་འདི་ དམའ་ཤོས་སྐྱེས་ལོ་ ༡༨ ལང་
དགོཔ་དང་ མཐོ་ཤོས་ ༤༠ ལས་མ་ལྷགཔ་ཅིག་ཨིན་དགོཔ་དང་།  

༤.༦.༤ གཡོག་ཐོག་ལས་གཡོགཔ་ཅིག་ཨིན་པ་ཅིན་ ཉུང་མཐའ་ལུ་དགོ་པའི་ཤེས་ཚད་ཚང་དགོ་པའི་
ཁར་ ལས་སྡེ་ལུ་ལཱ་གཡོག་གི་འགན་འཁྲི་ག་ནི་ཡང་མ་ཕོག་མི་ཅིག་ཨིན་དགོ། 

༤.༧ ཁྱད་ཆོས་མ་ཚངམ།  

༤.༧.༡ མི་ངོམ་ཅིག་གིས་ ཁྱད་རིག་དང་འཛིན་སྐྱོང་གི་སྡེ་རིམ་གྱི་ལཱ་གཡོག་གི་དོན་ལུ་བཅའ་མར་གཏོགས་ནིའི་འོས་ཚད་མ་
ཚང་མི་འདི་ ལེའུ་ ༧ པའི་དནོ་ཚན་ ༧.༥ དང་འཁྲིལ་ཏེ་ཨིན་དགོ། 

༤.༧.༢ མི་ངོམ་ཅིག་གིས་ གཤམ་འཁོད་ཀྱི་གནད་དོན་གང་རུང་ནང་ཚུད་པ་ཅིན་ ལྟ་བཀོད་དང་རྒྱབ་སྐྱོརསྡེ་རིམ་དང་ 
ལག་ལེན་སྡེ་རིམ་གྱི་ལཱ་གཡོག་དོན་ལུ་ འོས་འབབ་མེདཔ་ཨིན།  

༤.༧.༢.༡ ཉེས་ཅན་གྱི་ཉེས་ཆད་ཕོག་མི། ཡངན་ཉེས་ཅན་གྱི་གནད་དོན་ལུ་བརྟེན་པའི་ཞིབ་དཔྱད་འབད་
བའི་བསྒང་དང་ ཁྲིམས་དཔྱད་འབད་བའི་བསྒང་ཡོད་མི།  

༤.༧.༢.༢ ཞི་གཡོག་ཡངན་གཞུང་གི་ལས་འཛིན། ཡང་ན་གཞུང་གི་ལས་འགུལ་ཅིག་ནང་ལས་བཏོན་
གཏང་མི། ཡངན་ཐབས་མེད་དགོངས་ཞུ་འབད་མི།  

༤.༧.༢.༣ ཞི་གཡོག་ནང་ལས་ ཁས་བངས་ཀྱི་ཐོག་ལས་དགོངས་ཞུ་འབད་ཞིནམ་ལས་ ལོག་སྟེ་ར་ཧེ་མ་
དགོངས་ཞུ་འབད་བའི་ གོ་གནས་སྡེ་རིམ་མན་ཆད་ཀྱི་གོ་གནས་ཚུ་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་མི། 

༤.༧.༢.༤ འབྲུག་རྒྱལ་གཞུང་གི་དབང་ཚད་ཅན་གྱི་དྲུང་འཚོ་ཅིག་གིས་  གསོ་བའི་ཁ་ཐུག་ལས་གཡོག་གི་
དོན་ལུ་ལྕོགས་གྲུབ་མེདཔ་སྦེ་ངོས་འཛིན་འབད་ཡོད་མི།  

༤.༧.༢.༥ གཡོག་གི་དོན་ལུ་ཕུལ་བའི་ཞུ་ཡིག་ནང་ལུ་ ཤེས་ཅི་མཐོང་ཅི་བར་ལོག་བཀོད་མི་དང་ ཡངན་
གཡོག་བཙུགས་ཆོས་རྒྱུགས་ནང་ལུ་ གཡོ་ཐབས་ཀྱི་བ་སོད་སྒྲིག་མི། 

༤.༧.༢.༦  ཡིག་ཆ་དང་ངོ་སོར་ཡིག་ཆ་རྫུན་མ་བཟ་ོསྟེ་ཕུལ་མི། 

༤.༧.༢.༧  ཞི་གཡོག་བཅའ་ཡིག་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཕུལ་དགོ་པའི་ངོ་སོར་ཡིག་ཆ་ཕུལ་མ་ཚུགས་མི་དང་།  

༤.༧.༢.༨ སྲིད་དོན་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་མི་ཚུ་དང་ དེ་ལས་ སྲིད་དནོ་ནང་ཚར་ཅིག་བཅའ་མར་
གཏོགས་ཞིནམ་ལས་ ཉུང་ཤོས་དྲོད་གྱང་དུས་ཡུན་ལོ་ངོ་ ༡ སོད་དགོ་པའི་དུས་ཡུན་མ་ཚང་
མི།  
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༤.༨ གཡགོ་བཙུགས་བ་སྒོ།  

༤.༨.༡  ས་སོྟང་གསལ་བསྒྲགས། 

༤.༨.༡.༡ དབང་ཚད་གནང་ཡོད་མི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ལས་སྡེ་གིས་གནང་བ་ཡོད་པའི་གཡོག་གི་ས་སོྟང་ཚུ་ 
ཐོ་བཀོད་ཀྱི་དུས་ཡུན་ལངམ་སྦེ་ ཉུང་ཤོས་བདུན་ཕག་ ༢ བྱིན་ཏེ་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་གི་
གསལ་བསྒྲགས་བརྩིས་ཏེ་བར་བརྒྱུད་ལྟེ་བའི་ཐོག་ལས་གསལ་བསྒྲགས་འབད་དགོ། ག་དེམ་
ཅིག་སྦེ་ དུས་ཚོད་འཐེབ་དགོ་པ་ཅིན་ དུས་ཡུན་བདུན་ཕག་ ༢ བསྣར་འགྱངས་འབད་ཆོག  

༤.༨.༡.༢ ས་སོྟང་གསལ་བསྒྲགས་འདི་གིས་ གཤམ་ལུ་བཀོད་ཡོད་མི་ཚུ་གསལ་རི་རི་སྦེ་གསལ་བཀོད་
འབད་དགོ། 

༡. སྤྱི་གཡོག་སྒྲིག་བཀོད་དང་གོ་གནས་ཀྱི་མིང་གནས། གནས་རིམ་ཚུ་གིས་གཙོས་པའི་
གོ་གནས་ཀྱི་བཅུད་བསྡུས་ལོ་རྒྱུས།  

༢. དགོས་མཁོའི་ཤེས་ཚད། 
༣. གཡོག་བཙུགས་ཀྱི་རིགས། 
༤. དགོས་མཁོའི་ཡིག་ཆ། 
༥. ཐོ་བཀོད་ཀྱི་བ་རིམ། ལས་རིམ་དང་ས་གནས། 
༦. དགོ་པ་ཅིན་ ཕྱི་སེལ་གྱི་ཚད་གཞི་དང་།  
༧. འབྲེལ་ཨང་དང་ཁ་བང་། 
 

༤.༨.༢  དགོས་མཁོའི་ཡིག་ཆ། 

༤.༨.༢.༡ ཞི་གཡོག་ནང་ གཡོག་གི་ས་སོྟང་གི་དོན་ལུ་ཞུ་ཚིག་ཕུལ་མིའི་མི་ངོམ་འདི་གིས་ གཤམ་གསལ་ 

ཡིག་ཆ་ཚུ་ཕུལ་དགོ། 

༡. རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གཡོག་བཙུགས་ཞུ་ཡིག་འབྲི་ཤོག (འབྲི་ཤགོ་ 
༤/༡) 

༢. ཁྱད་ཡོན་ཐོ།  
༣. སོླབ་རིག་ཤེས་ཚད་ཡིག་ཆའི་འདྲ།  
༤. གལ་སྲིད་དགོཔ་ཡོད་པ་ཅིན་ འབྲེལ་ཡོད་སོང་བརར་ཡིག་ཆའི་འདྲ།  
༥. འབྲུག་པའི་མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་གྱི་འདྲ། 
༦. འབྲུག་གཞུང་གི་ཚད་ལྡན་ཅན་གྱི་གསོ་བའི་དྲུང་འཚོ་ཅིག་གིས་སོད་ཡོད་པའི་གསོ་

བའི་ལག་ཁྱེ ར་གྱི་འདྲ།  
༧. ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་བདེན་སོར་འབད་ཡོད་པའི་ཁྲིམས་སྲུང་ཉོག་མེད་ལག་ཁྱེར་

དང་། 
༨. གཡོག་ཐོག་ཨིན་པ་ཅིན་ཉོག་མེད་ལག་ཁྱེར། 
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༤.༨.༢.༢ བདེན་སོར་གྱི་དོན་ལུ་དྲི་བ་དྲིས་ལན་གྱི་སྐབས་ ཞུ་ཡིག་ཕུལ་མི་འདི་གིས་ཡིག་ཆ་ངོ་མ་ཚུ་ 
གཡོག་བཙུགས་ལས་སྡེ་ལུ་སོྟན་དགོ། 

༤.༨.༣  ཞུ་ཡིག་ཕུལ་མི་ཚུ་ཕྱི་སེལ་རྐྱབ་ཐངས། 

༤.༨.༣.༡ དོན་ཚན་ ༤.༦ དང་ ༤.༧ དང་འཁྲིལ་ཏེ་ གོ་གནས་ཀྱི་མིང་དེབ་ནང་གི་ཉུང་མཐའི་ཚད་གཞི། 
ས་སོྟང་གསལ་བསྒྲགས། འོས་ཚད་དང་ ཁྱད་ཆོས་མ་ཚངམ་དང་འཁྲིལ་ ཤེས་ཚད་དང་ ཡང་
ན་འབྲེལ་ཡོད་སོང་བརར་ཚང་ཡོད་མི་གུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ མི་སོྟབས་སྡེ་ཚན་ ཡང་ན་མི་སོྟབས་
ལས་གཡོགཔ་ཚུ་གིས་ ཞུ་ཡིག་ཕུལ་མི་ཚུ་ཕྱི་སེལ་རྐྱབ་དགོ། 

༤.༨.༣.༢ ལས་སྡེའི་མི་སོྟབས་ཚོགས་ཆུང་ ཡང་ན་གདམ་འཐུའི་ཚོགས་ཆུང་གིས་ ལས་སྡེའི་མི་སོྟབས་
ཚོགས་ཆུང་གིས་ཐག་བཅད་ཡོད་པའི་ཚད་གཞི་གུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ ཞུ་ཡིག་ཕུལ་མི་ཚུ་ ཕྱི་སེལ་
རྐྱབ་དགོ། 

༤.༨.༣.༣ ཕྱི་སེལ་རྐྱབ་ནི་གི་དནོ་ལུ་ གཡོག་གི་ས་སོྟང་དང་མི་ངོའི་ཆ་ཚད་འདི་ ཉུང་ཤོས་ས་སོྟང་ ༡ ལུ་
མི་ངོ་ ༣ རེ་དགོ།  

༤.༨.༣.༤ ག་དེམ་ཅིག་སྦེ་ འཛུལ་ཞུགས་ཀྱི་ཤེས་ཚད་འདྲ་མཉམ་དགོ་པའི་ སྣ་མང་གོ་གནས་ཚུའི་དོན་ལུ་ 

ས་སོྟང་གསལ་བསྒྲགས་འབད་མི་དེ་ནང་ མི་ངོམ་གང་རུང་ཅིག་ལུ་ཚད་གཞི་ཚང་པ་ཅིན་ ས་
སོྟང་ཡོད་པའི་གོ་གནས་ག་ར་ལུ་ འོས་ཚད་ཚངམ་སྦེ་བརྩི་དགོ། 

༤.༨.༤  བསྐྱར་བསྒྲགས། 

༤.༨.༤.༡ གལ་སྲིད་ འོས་ཚད་ཚང་བའི་མི་ངོམ་མེད་པ། ཡང་ན་དོན་ཚན་ ༤.༨.༣.༤ པའི་ཁྱད་ཚད་མ་
ཚང་ན་ མི་ངོམ་ལེ་ཤ་གིས་ཞུ་ཡིག་བཙུགས་ནིའི་དནོ་ལུ་ ལས་སྡེ་འདི་གིས་ བདུན་ཕག་ ༢ 
ཀྱི་རིང་ དུས་ཚོད་བསྣར་འགྱང་གི་གསལ་བསྒྲགས་འབད་དགོ། 

༤.༨.༤.༢ གལ་སྲིད་ འོས་ཚད་ཚང་བའི་མི་ངོམ་ ༣ ལས་ལྷག་སྟེ་ཡོད་རུང་ ལས་སྡེ་འདི་ལུ་ཡིད་ཆེས་མ་
འདྲོངས་པ་ཅིན་ ཞུ་ཡིག་ཚུ་བཙུགས་ནིའི་དནོ་ལུ་ ཞུ་ཡིག་བཙུགས་ཚེས་བསྣར་འགྱང་འབད་
དགོ། 

༤.༨.༤.༣ བདུན་ཕག་ ༢ ཡང་ན་དེ་ལས་ལྷག་སྟེ་ དུས་ཡུན་བསྣར་འགྱང་འབད་རུང་ འོས་ཚད་ཚང་
བའི་མི་ངོམ་གཅིག་ལས་བརྒལ་མེད་རུང་ གདམ་འཐུའི་བ་རིམ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཆོག  

 
༤.༨.༥  ཕྱི་སེལ་གྲུབ་པའི་མི་ངོམ་ཚུ་ལུ་བར་ལན། 

༤.༨.༥.༡ མི་སོྟབས་ཚོགས་ཆུང་གིས་གནང་བ་གྲུབ་ཞིནམ་ལས་ ལས་སྡེ་གིས་ ཕྱི་སེལ་གྲུབ་པའི་མི་ངོམ་
ཚུ་ལུ་ གདམ་འཐུའི་དྲིས་ལན་དང་ ཡང་ན་འབྲི་རྒྱུགས་ཀྱི་ཚེས་གྲངས་དང་ས་གོ་ཚུ་གསལ་ 
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བསྒྲགས་འབད་དགོ། 

༤.༩ གདམ་འཐུའི་བ་སྒོ། 

༤.༩.༡ འབྲུག་གི་ཞི་གཡོག་ཆོས་རྒྱུགས་ཀྱི་ཐོག་ལས་ གདམ་འཐུ་འབད་མི་མ་བརྩིས་པར་ དོ་འགྲན་ཅན་གྱི་གདམ་འཐུའི་
བ་སྒོ་ཚུ་ཡང་། 

༤.༩.༡.༡ གོ་གནས་འདི་གི་དགོས་མཁོ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ དོ་འགྲན་ཅན་གྱི་གདམ་འཐུའི་བ་རིམ་ནང་ལུ་ 
གཤམ་འཁོད་ཀྱི་ཐབས་ལམ་ཚུ་ཚུད་དགོ། 

༡. འདྲི་བཀོད་ཚོགས་ཆུང་གི་ཐོག་ལས་དྲི་བ་དྲིས་ལན་འབད་དགོཔ་ངེས་བརྟན་ཨིན།  
༢. སོླབ་རིག་དང་ཡང་ན་འབྲེལ་ཡོད་སོང་བརར་གྱི་ལྗིད་ཚད།  
༣. འབྲི་རྒྱུགས་ཡང་ན་ལག་ལེན་དངོས་བསྟར་ཆོས་རྒྱུགས། 
 

༤.༩.༡.༢ ལས་སྡེའི་མི་སོྟབས་ཚོགས་ཆུང་གིས་ ལམ་ལུགས་དང་ལྗིད་ཚད་བཀོད་དགོཔ་ཚུ་ཐག་གཅད་
དགོ། 

 
༤.༩.༢  གདམ་འཐུའི་ཚོགས་ཆུང་། 

༤.༩.༢.༡ མི་སོྟབས་ཚོགས་ཆུང་གིས་ གདམ་འཐུའི་ཚོགས་ཆུང་གི་དོན་ལུ་ འབྲེལ་ཡོད་འཐུས་མི་ཉུང་
མཐའ་ལྔ་གདམ་འཐུ་འབད་དགོ། འབྲི་ཤོག་ ༤/༢ དང་འཁྲིལ་ཏེ་ གདམ་འཐུའི་ཚོགས་ཆུང་
འདི་གིས་ དྲི་བ་དྲིས་ལན་འདི་ རོང་ཁ་དང་ཨིང་ལིཤ་ཟུང་འབྲེལ་གྱི་ཐོག་ལས་ འགོ་འདྲེན་
འཐབ་དགོ། ཚོགས་ཆུང་འཐུས་མི་ཚུ་ལུ་ གོ་གནས་ལུ་དགོ་པའི་འོས་ཚད་དང་ ཞུ་ཡིག་ཕུལ་
ཡོད་མི་ཚུ་གི་ཁྱད་ཡོན་ཐོའི་སྐོར་ལས་ དྲི་བ་དྲིས་ལན་མ་འབད་བའི་སྔ་གོང་ལས་ ཚུལ་དང་
མཐུནམ་སྦེ་བཤད་བྱིན་དགོ། ཚོགས་ཆུང་འདི་གིས་ འབྲི་ཤོག་ ༣/༢ པའི་ནང་གསལ་ལྟར་ 
ཁེ་ཕན་ལྟག་སོད་གསལ་བསྒྲགས་འབད་དགོཔ་བརྩིས་ཏེ་ ཞི་གཡོག་བཅའ་ཡིག་ནང་ལུ་གསལ་
བཀོད་འབད་ཡོད་མིའི་ ཞི་གཡོག་པའི་བརྩི་མཐོང་དང་ཀུན་སོད་ཚུ་ལུ་གནས་དགོ། 

༤.༩.༢.༢ ཁྱད་ཆོས་དང་ལྡན་པའི་མི་ངོམ་ཚུ་གདམ་འཐུ་འགྲུབ་ཐབས་ལུ་  གདམ་འཐུའི་ཚོགས་ཆུང་གིས་ 
གདམ་འཐུའི་དོན་ལུ་ འོས་འབབ་ཡོད་པའི་བརྒྱ་དཔྱའི་ཚད་བཀག་འདི་ སྔ་གོང་ལས་ཐག་
གཅད་དགོ། བརྒྱ་དཔྱའི་ཚད་བཀག་འདི་ བརྒྱ་ཆ་ ༥༠ ལས་མ་ཉུངམ་ཅིག་དགོ། 

༤.༩.༢.༣ དྲི་བཀོད་འཐུས་མི་ཚུ་གིས་ མི་ངོམ་དེ་ལུ་ སྐུགས་མཐོ་ཤོས་དང་དམའ་ཤོས་བྱིན་ཡོད་མི་གཉིས་
བཏོན་བཞག་ཞིནམ་ལས་ སྐུགས་གཞན་ཚུའི་དཔྱ་སྙོམ་གྱི་སྐུགས་འདི་ མཐའ་དཔྱད་ཀྱི་སྐུགས་ 

སྦེ་བརྩི་དགོ། 

༤.༩.༢.༤ དྲིས་ལན་ལས་རོགས་འདི་གིས་ ཆ་འཇོག་གྲུབ་པའི་གདམ་འཐུའི་ལམ་ལུགས་གུ་གཞི་བཞག་ 
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སྟེ་ གྲུབ་འབྲས་ཤོག་ལེབ་བསྡུ་སྒྲིག་འབད་ཡོད་མི་འདི་ གདམ་འཐུའི་ཚོགས་ཆུང་གིས་བདེན་
སོར་འབད་དེ་ མིང་རྟགས་བཀོད་དགོ། 

 
༤.༡༠ གདམ་འཐུའི་ཤུལ་རིམ།  

༤.༡༠.༡ གདམ་འཐུའི་ཚོགས་ཆུང་གིས་མིང་རྟགས་བཀོད་གྲུབ་པའི་གྲུབ་འབྲས་ཤོག་ལེབ་འདི་ མི་སོྟབས་ཚོགས་ཆུང་གིས་
བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དེ་ ཆ་འཇོག་འབད་དགོ། 

༤.༡༠.༢ གྲུབ་འབྲས་འདི་ མི་སོྟབས་ཚོགས་ཆུང་གིས་ཆ་འཇོག་སྒྲུབ་མི་དང་འབྲེལ་ ལས་སྡེ་གིས་གྲུབ་འབྲས་གསལ་
བསྒྲགས་འབད་དེ་ དྲིས་ལན་གྱི་ཚེས་གྲངས་ལས་ བདུན་ཕག་ ༢ ཀྱི་ནང་འཁོད་ གདམ་འཐུ་སྒྲུབ་མིའི་མི་ངོམ་
ཚུ་ལུ་བར་ལན་འབད་དགོ། 

༤.༡༠.༣ གདམ་འཐུའི་གྲུབ་འབྲས་གསལ་བསྒྲགས་འབད་ནི་དང་གཅིག་ཁར་ ལས་སྡེ་གིས་ མི་ངོམ་ཚུ་ལུ་ གཡོག་གནས་
དང་བསྐོ་བཞག་གི་དོན་ལུ་ སྙན་ཞུ་འབད་དགོ་པའི་ཚེས་གྲངས་བར་ལན་འབད་དགོ། 

༤.༡༠.༤ མི་ངོམ་ཅིག་ལུ་ གྲུབ་འབྲས་གསལ་སོྟན་འབད་བའི་ཚེས་གྲངས་ལས་ ལཱ་དུས་ཉིན་གྲངས་ ༡༠ གྱི་ནང་འཁོད་ 
མཐོ་གཏུགས་དབང་འཛིན་ལུ་ མཐོ་གཏུགས་ཞུ་ནིའི་གོ་སྐབས་བྱིན་དགོ། 

 
༤.༡༡ བསྐོ་བཞག་བ་རིམ་དང་གཡགོ་གནས། 

༤.༡༡.༡ ལས་སྡེ་གིས་གནང་བ་གྲུབ་ཡོད་པའི་གཡོག་གི་ས་སོྟང་ཚུ་ནང་ལུ་ གདམ་འཐུ་གྲུབ་པའི་མི་ངོམ་བསྐོ་བཞག་འབད་
ཐངས་འདི་ཡང་ གདམ་འཐུའི་གྲུབ་འབྲས་གཟེངས་ཐནོ་གྱི་གོ་རིམ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ བསྐོ་བཞག་འབད་དགོ།  

༤.༡༡.༢ བསྐོ་བཞག་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ གདམ་འཐུ་གྲུབ་པའི་མི་ངོམ་འདི་གིས་ སོ་རས་བརྟག་དཔྱད་ཀྱི་སྙན་ཞུ་ཕུལ་དགོ། 

༤.༡༡.༣ གལ་སྲིད་ གདམ་འཐུ་གྲུབ་པའི་མི་ངོམ་ཅིག་གིས་ སོ་རས་བརྟག་དཔྱད་ཀྱི་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མ་བཏུབ་པ་ཅིན་ གོ་གནས་
འདི་ གཟེངས་ཐོན་གྱི་གོ་རིམ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཤུལ་མའི་མི་ངོམ་དེ་ལུ་སོད་དགོ། 

༤.༡༡.༤ གཡོག་གི་བསྐོ་བཞག་འདི་ དགོས་མཁོ་འགྲུབ་དགོཔ་ཚུ་ག་ར་འབད་ཚར་ཞིནམ་ལས་ ལོ་ལྟར་བཞིན་དུ་ སྤྱི་ཟླ་ ༡ 
པའི་སྤྱི་ཚེས་ ༡ ལས་འགོ་བཙུགས་དགོ།  དེ་དང་འཁྲིལ་མ་དགོ་མི་འདི་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ལས་
ཆ་འཇོག་གནང་མི་རྐྱངམ་གཅིག་ཨིན་དགོ། 

༤.༡༡.༥ གཡོག་བཙུགས་མི་ངོམ་དེ་གི་དངུལ་ཕོགས་འདི་  གོ་གནས་དང་འཁྲིལ་བའི་ཚད་གཞི་བཟ་ོཡོད་མི་ ཉུང་ཤོས་ཀྱི་
ཐོབ་ཚད་ལུ་གཏན་འབེབས་འབད་དགོ། གཡོག་ཐོག་མི་ངོམ་གདམ་འཐུ་གྲུབ་ཡོད་མི་ཚུའི་རྒན་རིམ་དང་ གོ་གནས་
ཀྱི་གནས་རིམ་འདི་བདག་སྲུང་འབད་དགོཔ་དང་། དེ་བཞིན་དུ་ མི་ངོམ་དེའི་དངུལ་ཕོགས་ཡང་ ལེའུ་ ༡༡ པ་
དང་འཁྲིལ་ཏེ་གཏན་འབེབས་འབད་དགོ། 

༤.༡༡.༦ དབང་ཚད་སོད་ཡོད་མི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ལས་སྡེ་གིས་བསྡུ་སྒྲིག་འབད་ཡོད་པའི་ གདམ་འཐུའི་གྲུབ་འབྲས་དང་
སྦྲགས་ཏེ་ གདམ་འཐུ་གྲུབ་པའི་མི་ངོམ་དེའི་ཁ་གསལ་ཚུ་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ཕུལ་དགོཔ་དང་། གདམ་འཐུ་ 
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གྲུབ་ཡོད་པའི་མི་ངོམ་ཚུ་གི་གཤམ་འཁོད་ཀྱི་ཡིག་ཆ་ཚུ་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ལུ་བསྐྱལ་དགོ། 

༡. ས་སོྟང་གསལ་བསྒྲགས་ཀྱི་འདྲ། 
༢. བསྡུ་སྒྲིག་འབད་ཡོད་པའི་གདམ་འཐུའི་ཚོགས་ཆུང་གིས་མིང་རྟགས་བཀོད་གྲུབ་པའི་གདམ་འཐུའི་གྲུབ་

འབྲས་དང་། ༣. དོན་ཚན་ ༤.༨.༢.༡ ནང་བཀོད་ཡོད་པའི་ཡིག་ཆ།   
 

༤.༡༡.༧  གལ་སྲིད་ གདམ་འཐུ་སྒྲུབ་མིའི་གཡོག་ཐོག་མི་ངོམ་ཚུ་ ལས་སྡེ་བར་ནའི་གནས་སོར་གཏང་དགོཔ་ ཡང་ན་ལཱ་
རིགས་གཙོ་བོའི་སྡེ་ཚན་བསྒྱུར་བཅོས་འབད་དགོཔ་ ཡང་ན་སྤྱི་གཡོག་སྒྲིག་བཀོད་བསྒྱུར་བཅོས་འབད་དགོཔ་ཐོན་
པ་ཅིན་ ཆ་འཇོག་འབད་ནི་དང་ལས་སྡེ་བར་ནའི་གནས་སོར་གྱི་བཀའ་རྒྱ་བཏནོ་ནིའི་དབང་ཚད་འདི་ རྒྱལ་གཞུང་
ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ལུ་ཡོད། གོང་གསལ་གྱི་ཡིག་ཆ་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ གཤམ་གསལ་གྱི་ཡིག་ཆ་ཚུ་ཡང་ རྒྱལ་
གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ལུ་ཕུལ་དགོ།  

༡. མི་སོྟབས་ཚོགས་ཆུང་གིས་ཆ་འཇོག་གྲུབ་པའི་གཞི་འཛིན་ལས་སྡེ་ལས་ཉོག་མེད་ལག་ཁྱེར་དང་།  
༢. ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་བདེན་དཔྱད་འབད་ནི་ཨིན་པའི་ ཆ་འཇོག་ཅན་གྱི་རྩིས་ཞིབ་ཉོག་མེད་ལག་ཁྱེར་གྱི་ཞུ་

ཡིག་ཨང་། 
 

༤.༡༡.༨ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ ལས་སྡེ་གིས་གཡོག་བཙུགས་འབད་ཡོད་པའི་ཁ་གསལ་ཚུ་ལུ་ བདེན་
དཔྱད་འབད་ཞིནམ་ལས་ ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་བྱིན་དགོ། 

༤.༡༡.༩ ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་བྱིན་ཚརཝ་ད་རྐྱངམ་གཅིག་གདམ་འཐུ་འདི་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ཆ་
འཇོག་འབད་ཡོདཔ་སྦེ་ཆ་བཞག་དགོ།  

༤.༡༡.༡༠ ལས་སྡེ་གིས་ ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་སོད་ཚར་མི་ མི་ངོམ་ཚུའི་གཡོག་བསྐོས་བཀའ་རྒྱ་འདི་ ཞི་གཡོག་བར་དོན་རིམ་
ལུགས་ནང་ལས་བཏོན་དགོ། 

༤.༡༡.༡༡ འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེའི་ མི་སོྟབས་སྡེ་ཚན་གྱིས་འབད་དགོཔ་ཚུ་ཡང་། 

༡. ལས་གཡོགཔ་གསརཔ་རེ་རེའི་དནོ་ལུ་ སྒེར་གྱི་ཡིག་སོྣད་དང་ གཡོག་དེབ་རེ་རེ་ཁ་ཕྱེ་དགོ། 

༢. བཅའ་ཡིག་གི་ལེའུ་ ༢༤ པའི་འབྲི་ཤོག་ (འབྲི་ཤོག་ ༢༤/༡) ཚུལ་མཐུན་སྦེ་བཀང་ཡོད་མི་འདི་བསྡུ་
སྒྲིག་འབད་དགོ། 

༣. འབྲི་ཤོག་ ༣/༡ པ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ལས་གཡོགཔ་གསརཔ་རེ་རེ་ལུ་ ཞི་གཡོག་པའི་བརྩི་མཐོང་དང་ཀུན་
སོད་དང་འཁྲིལ་བའི་འགན་ལེན་ཅིག་བཟ་ོདགོཔ་དང་། 

༤. འབྲི་ཤོག་ ༤/༣ པ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ལས་གཡོགཔ་གསརཔ་རེ་རེ་ལུ་ ཁས་བངས་དམ་བཅའི་འགན་ལེན་
ཅིག་བཟ་ོདགོ། 

༤.༡༡.༡༢ ག་དེམ་ཅིག་སྦེ་ གདམ་འཐུ་གྲུབ་པའི་མི་ངོམ་འདི་གིས་ ཁོ་རའི་གདམ་འཐུ་འདི་ ཕྱིར་བཏོན་འབད་ནི་དང་ ཡང་ 
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ན་ལས་སྡེ་དེ་ནང་ ས་སོྟང་ཅོག་ར་འཐདཔ་ཅིག་ཐནོ་པ་ཅིན་ མི་སོྟབས་ཚོགས་ཆུང་གིས་གྲུབ་འབྲས་ཆ་འཇོག་འབད་
བའི་ཚེས་ལས་ ཟླ་ངོ་ ༣ གྱི་ནང་འཁོད་ ཡང་ན་སྤྱི་ཟླ་ ༡༢ པའི་སྤྱི་ཚེས་ ༣༡ གཉིས་ལས་ག་ཧ་མི་དང་བསྟུན་ 
གོ་གནས་འདི་ གདམ་འཐུའི་གྲུབ་འབྲས་ཀྱི་གཟེངས་ཐོན་གོ་རིམ་ཤུལ་མའི་མི་ངོམ་འདི་ལུ་བྱིན་དགོཔ་དང་ དེ་ཡང་ 
སྔ་གོང་ལས་གཏན་འབེབས་བཟོ་ཡོད་པའི་ཉུང་ཤོས་ཚད་བཀག་བརྒྱ་ཆ་གུ་ལོྷད་མི་ལུ་བྱིན་དགོ། 

༤.༡༡.༡༣ འབྲུག་གི་ཞི་གཡོག་ཆོས་རྒྱུགས་ནང་ལས་ གདམ་འཐུ་གྲུབ་ཡོད་པའི་མི་ངོམ་ཅིག་གིས་ འབྲུག་གི་ཞི་གཡོག་ཆོས་
རྒྱུགས་ཀྱི་སྔ་གོང་ལས་ གཙུག་ལག་མཐོ་རིམ་འོག་མའི་སོླབ་སོང་མཐར་འཁྱོལ་ཏེ་ཡོད་པ་ཅིན་ མི་ངོམ་འདི་ འབྲུག་
གི་ཞི་གཡོག་ཆོས་རྒྱུགས་ཀྱི་མཉམ་རོགས་ཚུ་ གཙུག་ལག་མཐོ་རིམ་འོག་མའི་སོླབ་སོང་མཇུག་བསྡུཝ་ད་རྐྱངམ་
གཅིག་བསྐོ་བཞག་འབད་དགོ། 

༤.༡༡.༡༤ དོན་ཚན་ ༡༤.༤.༡༣ པ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་ འགོ་ཐགོ་བསྐོ་བཞག་གི་ཚེས་གྲངས་ལས་ ཉམས་ཚོད་
དུས་ཡུན་བརྩིས་ཏེ་ ཉུང་མཐའ་ལོ་ངོ་ ༣ ཕག་ཞུ་བའི་ཤུལ་ལུ་རྐྱངམ་གཅིག་ གནས་སོར་གྱི་དནོ་ལུ་འོས་འབབ་
ཡོདཔ་ཨིན། 

 
༤.༡༢ ཉམས་ཚདོ། 

༤.༡༢.༡ བསྐོ་བཞག་གི་དོན་ལུ་གདམ་འཐུ་གྲུབ་པའི་མི་ངོམ་འདི་  གཏན་གཡོག་ནང་ལུ་ངོས་ལེན་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ལོ་ངོ་
གཅིག་གི་རིང་ལུ་ ཉམས་ཚོད་དུས་ཡུན་ནང་ལུ་བཞག་དགོ། 

༤.༡༢.༢  ཉམས་ཚོད་དུས་ཡུན་ཚང་བའི་སྐབས་ལུ་ ལས་སྡེའི་མི་སོྟབས་ཚོགས་ཆུང་གིས་ མི་ངོམ་དེའི་ལཱ་ཤུལ་གྲུབ་འབྲས་གུ་
བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དེ་ ཡིད་ཆེས་འདྲངོས་པ་ཅིན་ གཏན་གཡོག་སྦེ་བཙུགས་ཡོད་པའི་ཡིག་ཚང་བཀའ་རྒྱ་བཏནོ་
དགོ། ག་དེམ་ཅིག་སྦེ་ མི་ངོམ་དེའི་ལཱ་ཤུལ་འདི་ སྐྱོ་སུ་ཅིག་ལས་བརྒལ་མེད་པ་ཅིན་ མི་ངོམ་འདི་གཏན་གཡོག་
གྲངས་སུ་མ་བཙུགས་པར་ལཱ་གཡོག་ནང་ལས་གནས་གྲོལ་གཏང་དགོ། 

༤.༡༢.༣ ཉམས་ཚོད་དུས་ཡུན་འདི་ གོ་གནས་ཡར་སེང་དང་ ཡུན་རིང་སོླབ་སོང་གི་ངལ་གསོའི་དོན་ལུ་ ལཱ་གཡོག་ངོ་མའི་
གྱལ་ཁར་བརྩི་མི་ཆོག 

༤.༡༢.༤ ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་ཉམས་ཚོད་ཀྱི་སྐབས་ལུ་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་འཁོད་ལུ་ལྕོགས་གྲུབ་གོང་འཕེལ་གྱི་ཡུན་ཐུང་སོང་བརར་
གྱི་དོན་ལུ་འོས་འབབ་ཡོད་རུང་ ཕྱི་རྒྱལ་ལུ་འགྲུལ་སྐྱོད་དང་སོང་བརར་གྱི་དོན་ལུ་འོས་འབབ་མེདཔ་ཨིན། 

༤.༡༢.༥ ངལ་གསོའི་ཐོབ་ལམ་འདི་ ལེའུ་ ༡༠ པ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ཨིན་དགོ། 

༤.༡༢.༦ གཡོག་ཐོག་མི་ངོམ་ཅིག་ ཧེ་མའི་གོ་གནས་ནང་ ལོ་ ༡ གི་ཉམས་ཚོད་ནང་སོད་དེ་ ལཱ་གཡོག་ཡང་གཏན་གཡོག་
སྦེ་ཆ་འཇོག་འབད་ཡོདཔ་ལས་ ཉམས་ཚོད་ནང་སོད་མི་དགོ། 

  
༤.༡༣ འདྲིས་སངོ་། 

༤.༡༣.༡ ལས་གཡོགཔ་གསརཔ་ཅིག་ལུ་ ངེས་པར་དུ་གོམས་འདྲིས་སོླབ་སོང་བྱིན་དགོཔ་དང་ གོམས་འདྲིས་སོླབ་སོང་འགོ་ 
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འདྲེན་འཐབ་ནི་འདི་ འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་གི་འགན་ཁུར་ཨིན།  

༤.༡༣.༢ ཞི་གཡོག་ནང་ ལས་གཡོགཔ་གསརཔ་འཛུལ་མི་ཚུ་ལུ་ ལོ་ངོ་ ༡ གི་རིང་ལུ་ཚུལ་མཐུན་ཐོག་ལས་ལཱ་གཡོག་ངོ་
སོད་ཀྱི་དོན་ལུ་ ལས་སྡེ་གིས་བསླབ་སོྟན་པ་རེ་བཏོན་ཏེ་ལཱ་འགན་སོད་དགོ། 

༤.༡༣.༣ ལས་རིམ་འདི་ མི་ངོམ་འདི་ཞི་གཡོག་ནང་ ཚུལ་མཐུན་གྱི་ཐགོ་ལས་ལཱ་གཡོག་ངོ་སོད་འབད་ནི་དང་དམིགས་
བསལ་དུ་ལས་གཡོགཔ་འདི་ ལས་ཚོགས་ནང་གི་སྡེ་གཡོགཔ་ཅིག་སྦེ་ བཅའ་མར་གཏོགས་ཚུགསཔ་བཟོ་ནིའི་དོན་
ལུ་དམིགས་གཏད་བསྐྱེད་དགོ། དགོས་མཁོ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ གོམས་འདྲིས་ལས་རིམ་ནང་ལུ་ གཤམ་གསལ་གྱི་
གནད་དནོ་ཚུ་ཚུད་དགོ། 

༡. ལས་ཚོགས་ཀྱི་ངོ་སོད་དེ་ནང་། དངོས་གཟུགས་ཀྱི་མཐོང་སྣང་། ལཱ་སོལ་རྣམ་གཞག ལས་ཚོགས་ཀྱི་བརྩི་
མཐོང་ཚུ། 

༢.  ལས་ཚོགས་ཀྱི་སྲིད་བྱུས། འཆར་གཞི།  ལས་རིམ་ཚུ་དང་འབྲུག་གི་ཞི་གཡོག་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི།  
དངུལ་འབྲེལ་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་གོམས་འདྲིས་ཚུད་བཅུག་ནི་དང་། 

༣.  རང་སོའི་གོ་གནས་ཀྱི་གཡོག་གི་འགྲེལ་བཤད་དང་ ལས་སྡེའི་རེ་འདོད་ཚུ་ཧ་གོ་བཅུག་ནི། 
 

༤.༡༤ གཡགོ་བསྐོས་ཀྱི་ཉུང་མཐའི་ལཱ་གཡོག་ཁག་འགན། 

༤.༡༤.༡ ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་ ལྟ་སྐྱོར་སྡེ་རིམ་དང་ལག་ལེན་སྡེ་རིམ་ནང་ ཚར་གཅིག་བསྐོ་བཞག་འབད་ཚར་ཞིནམ་ལས་ 
ཁག་འགན་གཞན་འབག་དགོཔ་ཚུ་མ་བརྩིས་པར་ ཉམས་ཚོད་བརྩིས་ཏེ་ ཉུང་ཤོས་ལོ་ངོ་ ༢ ཀྱི་རིང་ལུ་ སྒྲིག་
གཡོག་ངོ་མའི་ཁག་འགན་འབག་དགོ། 

༤.༡༤.༢ ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་གིས་ དོན་ཚན་ ༤.༡༤.༡ པའི་ཁག་འགན་དང་མ་འཁྲིལ་བར་ སྔ་གོང་ལས་དགོངས་ཞུ་འབད་
བ་ཅིན་ འཚོ་རྟེན་མ་དངུལ་དང་ སྡེ་ཚན་ཉེན་བཅོལ་ཁེ་ཕན་ཚུ་འཐོབ་ནི་མ་གཏོགས་ དགོངས་ཞུའི་གསོལ་ར་
གཞན་ཚུ་མི་འཐོབ།  

 
༤.༡༥ འགན་འཁྲི། 

༤.༡༥.༡  བཅའ་ཡིག་འདི་དང་མ་འཁྲིལ་བའི་བསྐོ་བཞག་འདི་ གནང་བ་མེདཔ་སྦེ་ཆ་བཞག་དགོ།   དེ་འབདཝ་ལས་བསྐོ་
བཞག་འདི་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ཆ་མེད་གཏང་དགོ།  

༤.༡༥.༢  འགན་འཁྲི་དང་མ་འཁྲིལ་བའི་དབང་འཛིན་འདི་ལུ་ བདག་སྐྱོང་བ་ལེན་གྱི་འགན་འཁྲི་དང་འཁྲི་བ་ཕགོ  
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འབྲི་ཤགོ་ ༤/༡ 

རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚགོས། 
  དཔལ་ལྡན་འབྲུག་གཞུང་། 
 

                            ཞི་གཡགོ་གཡགོ་བཙུགས་ཞུ་ཡིག་འབྲི་ཤགོ 

 

༡. མིང་གསལ།     ཕོ།         མོ། 
ཆོས་ལུགས།  

 
༢. གཡུས་ཡང་ན་ཁྲོམ་སྡེ།    རྒེད་འོག   རོང་ཁག    

ཁྲམ་ཨང་།     གུང་ཨང།  
                                    
༣.  སྐྱེས་ཚེས། (ཚེས་/ཟླ་/ལོ།)             
   མི་ཁུངས།      ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་།        
 
༤.  ཞུ༌ཕུལ་གོ་གནས།  
 
༥. གློག་འཕྲིན་ཁ་བང་།  
༦. འབྲེལ་འཐབ་བརྒྱུད༌འཕྲིན་ཨང་། 
༧. བཟའ་ཚང་ཁ་གསལ། 

ཉེ་འབྲེལ། མིང་། མི་ཁུངས་ངོ་སདོ་ལག་ཁྱེར་ཨང་། ཁ་བང་། བརྒྱུད་འཕྲིན་ཨང་། 

ཀ། ཨ་པ།     
ཁ། ཨའི།     
ག གཉེན་གྲོགས།     
ང༌། བུ་གཞི།     

 

 

ངོ་པར་སྦྱར། 
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༨. གསལ་སོྟན། 

རིམ་ཨང་། གནད་དོན། ཨིན། མེན། 
༡. ང་ ཉེས་ཅན་ཉེས་སོད་ཡང་ན་ངན་ལྷད་ཀྱི་འཁྲི་བ་ཕོག་ཡོད། ཡང་ན་ཉེས་ཅན་ཉེས་སོད་ཡང་ན་ངན་

ལྷད་ཀྱི་འཁྲི་བའི་འོག་ལུ་ཡོད། 
  

༢. ང་ ཞི་གཡོག་དང་གཞུང་གི་ལས་འཛིན། ཡང་ན་ལས་འགུལ་གང་རུང་ནང་ལས་རྩ་བསྐྲད་བཏང་ཡོད། 
ཡང་ན་ ཐབས་མེད་དགོངས་ཞུ་བཏང་ཡོད། 

  

༣. ང་ ཞི་གཡོག་ནང་ལས་ གོ་གནས་སྡེ་རིམ་འདྲ་མཉམ་ ཡང་ན་དེ་ལས་མཐོ་བའི་སྡེ་རིམ་ལས་ ཁས་
བངས་ཀྱི་ཐོག་ལས་དགོངས་ཞུ་འབད་ཡོད། 

  

༤. ང་ ཧེ་མ་ཞི་གཡགོ་ནང་ལུ་གདམ་འཐུ་གྲུབ་ཡོད་རུང་ གདམ་འཐུ་དང་བསྐོ་བཞག་གནང་མི་འདི་ལུ་ 
བརྩི་བཀུར་འབད་མ་ཚུགས། 

  

༥. ང་ དབང་ཚད་ཅན་གྱི་དྲུང་འཚོ་ཅིག་གིས་ གསོ་བའི་ཁ་ཐུག་ལས་ གཡོག་བཙུགས་ཀྱི་དོན་ལུ་ 
ལྕོགས་གྲུབ་མེད་པའི་ངོས་འཛིན་འབད་ཡོད། 

  

༦. ང་གིས་ ལཱ་གཡོག་གི་དོན་ལུ་ ཞུ་ཡིག་ཕུལ་མིའི་ནང་ལུ་ ཤེས་ཅི་མཐོང་ཅི་བར་དོན་རྫུན་མ་བྱིན་ཡོདཔ་
དང་ ཡང་ན་གཡགོ་བཙུགས་ཀྱི་ཆོས་རྒྱུགས་ནང་ལུ་ གཡ་ོཐབས་འབད་ཡོད།  

  

༧. ང་གིས་ ངོ་སོར་ཡིག་ཆ་ ཡང་ན་ཡིག་ཆ་རྫུན་མ་བཟོ་སྟེ་ཕུལ་ཡོད།   
༨. ང་གིས་ འབྲུག་གི་ཞི་གཡོག་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞིའི་དགོངས་དོན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ བཙུགས་དགོ་

པའི་ངོ་སོར་ཡིག་ཆ་ཚུ་ཚངམ་སྦེ་བཙུགས་མ་ཚུགས། 
  

༩. ང་གིས་ སྲིད་དོན་ཚུ་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་ཡོདཔ་དང་། ཡང་ན་ཉུང་མཐའ་ལུ་ཚང་དགོ་པའི་དྲོད་
གྱང་དུས་ཡུན་ལོ་ངོ་ ༡ ཚང་སྟེ་ཡདོ། 

  

༡༠. ང་ ཞི་གཡོག་ནང་གཡོག་བསྐོས་འབད་ནི་ལུ་ གཞུང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་མ་འོས་པའི་གནད་དོན་བཀོད་
ཡོདཔ་དང་།  

  

༡༡. ང་ལུ་ ཧེ་མའི་ལས་སྡེའི་ཁག་འགན་ཕོག་སྟེ་ཡོད།   
  
༩. སོླབ་རིག་ཤེས་ཚད། (མཐའ་མཇུག་གི་སོླབ་གཉེར་སྤེལ་ཁང་ལས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་བཀོད་གནང་།)   

སྤེལ་ཁང་གི་མིང་། ཆོས་ཚན། ཤེས་ཚད་ཀྱི་གནས་རིམ། བརྒྱ་ཆ། འགོ་བཙུགས་ཚེས་
གྲངས། 

མཇུག་བསྡུའི་ཚེས་གྲངས། རྒྱལ་ཁབ། 
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༡༠. འབྲུག་གི་ཞི་གཡོག་ཆོས་རྒྱུགས་ནང་ཐབོ་ཡོད་པའི་སྐུགས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ། (འབྲེལ་བ་ཡོད་ན།)  

༡. ཆོས་རྒྱུགས་ཀྱི་དབྱེ་ཁག 
༢. བརྒྱ་ཆ་ %།  
༣. ཨང་ཡང་ན་ཨང་རིམ།  
 

༡༡. སོང་བརར།  

 

༡༢. གཡོག་རབས། (དགོཔ་ཡོད་ན།) 

 
༡༣. གསལ་སྟནོ།  

ང་གིས་ གོང་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད་པའི་བར་དནོ་ཚུ་ག་ར་ ང་ར་གིས་ཤེས་ཤེསཔ་མཐོང་མཐོངམ་འདི་ ཆ་ཚང་དང་བདེན་པ་ཁོ་ན་ཨིན་པའི་
གསལ་སོྟན་འབདཝ་ཨིན། ག་དེམ་ཅིག་སྦེ་ གསལ་སོྟན་འབད་མི་འདི་ནང་ལུ་ མ་བདེནམ་དང་ ཡང་ན་བར་དོན་ཕྱི་འགྱུར་བཀོད་དེ་
ཡོད་པ་ཅིན་ འདི་ལུ་རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ ཐབས་ལམ་གཞན་ག་ནི་ཡང་མེད་པར་ ལཱ་གཡོག་ལས་ཕྱིར་བཏོན་དང་
ཡང་ན་དགོངསམ་རྩ་བསྐྲད་གཏང་ནི། ངེ་གི་ལག་ཁྱེར་ ཡང་ན་ངོ་སོར་ཡིག་ཆ་ཚུ་ དབང་འཛིན་འབད་ནི་དང་ ཞི་གཡོག་ནང་ལུ་འཛུལ་
ནི་ལས་བཀག་ཆ་འབད་ནི། ཁྲིམས་དོན་བ་ལེན་གྱི་དོན་ལུ་ ཁྲིམས་སར་བསྐྱལ་ནི་ཨིན་མི་ཚུ་ག་ར་ ང་ར་གིས་ཧ་གོ་ཡི། འདི་ཁར་ང་ར་ 

སྤེལ་ཁང་གི་མིང་། སངོ་ཚན། དུས་ཡུན། འགོ་བཙུགས་ཚེས་གྲངས། མཇུག་བསྡུའི་ཚེས་གྲངས། རྒྱལ་ཁབ། 
      

      

      

ལས་ཚོགས། གོ་གནས་འཆང་བ། དུས་ཡུན། གཡགོ་བསྐོས་གནས་རིམ། གཡགོ་རྒྱུག་ས་གནས། སརོ་དགོ་པའི་རྒྱུ་མཚན། 

ལས། ཚུན། 
འདས་གཡགོ 

       

       

       

       

ད་གཡོག (ཉོག་མེད་ལག་ཁྱེར་སར།) 
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གིས་ ཞི་གཡོག་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་ཚུ་ལུ་གནས་ནིའི་ཁས་བངས་ཡང་ཕུལཝ་ཨིན།  

 
༡༤. ཁས་བངས་དམ་བཅའ། ང་གིས་ རྩ་བ་གསུམ་ལུ་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གྱི་སྒོ་ལས་ ཕག་ཕྱིད་ཞུ་ནིའི་ཁས་བངས་ཕུལཝ་ཨིན། 
 
སྤྱི་ཚེས།   /   /             ཞུ་ཡིག་ཕུལ་མིའི་མིང་རྟགས། 
           (ཁྲིམས་རྟགས་སར།) 
དྲན་གས་ོ ༡ པ།  འབྲི་ཤོག་འདི་དང་གཅིག་ཁར་ གཤམ་གསལ་གྱི་ཡིག་ཆ་ཚུ་ཚང་དགོ། 

༡.  མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་གྱི་འདྲ། 
༢. ཤེས་ཚད་ཀྱི་སྐུགས་ཤོག་དང་ལག་ཁྱེར་ཚུའི་འདྲ། 
༣. འབྲེལ་ཡོད་སོང་བརར་ལག་ཁྱེར་གྱི་འདྲ། 
༤. གསོ་བའི་བདེ་ཁམས་ལག་ཁྱེར་གྱི་འདྲ། 
༥. ལམ་ཡིག་པར་ཚད་ཀྱི་ངོ་པར། 
༦. ཞི་གཡོགཔ་ཨིན་ན་ ཉོག་མེད་ལག་ཁྱེར། 
༧. ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་གི་ཆ་གནས་ཅན་གྱི་ཁྲིམས་སྲུང་ཉོག་མེད་ལག་ཁྱེར། 
༨. ཡན་ལག་ཆོས་ཚན་ལས་སྣ་ཚུའི་ལག་ཁྱེར་གྱི་འདྲ་དང་། 
༩. ས་སོྟང་གསལ་བསྒྲགས་དེ་ནང་གསལ་བཀོད་འབད་ཡོད་པའི་ཡིག་ཆ་གཞན་གྱི་རིགས། 
 

དྲན་གས་ོ ༢ པ། ཡིག་ཆ་ངོ་མ་ཚུ་ དྲིས་ལན་གྱི་སྐབས་ལུ་སོྟན་དགོ། 

གཡགོ་བཙུགས་ལས་སྡེའི་ལག་ལེན་དནོ་ལུ། 

བདེན་སོར་འབད་མི།         ལས་སྡེ།  
 
མིང་།          དྲན་གསོ། 
གོ་གནས། 
ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་། 
མིང་རྟགས། 
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འབྲི་ཤགོ་ ༤/༢ 

 རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚགོས། 
དཔལ་ལྡན་འབྲུག་གཞུང་། 
 
 འདྲི་བཀོད་འབྲི་ཤགོ 
 

མི་ངོའི་མིང་། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེརཨང་། ་་་་་་་་་་་་་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
ཞུ་ཕུལ་གོ་གནས། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལས་སྡེ། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
རིམ་ཨང་། ཆ་རྐྱེན། སྐུགས། སྐུགས་ཐབོ་ཡདོཔ། 
༡. སོད་ལམ་དང་འབད་གཞག  ༠༥  
༢. ཁ་སྐད་ལྕོགས་གྲུབ།  

ཀ། རོང་ཁ། 
༡༠  

ཁ། ཨིང་ལིཤ། ༡༠  

ག འབྲུག་གི་ཁ་སྐད་གཙོ་བོ་དང་སྐད་རིགས་གཞན། * ༠༥  

༣. བོ་རིག འཇོན་ཐང་། ལྕོགས་གྲུབ།  
ཀ། ཆོས་ཚན་གྱི་ཁྱད་རིག་ཤེས་ཡོན།  

 
༡༥ 

 

ཁ། སྤྱིར་བཏང་ཤེས་བ། ༡༠  
ག གསལ་ཞུའི་རིག་རྩལ། (དོན་ཚན་གོ་རིམ།)  ༡༠  

ང་། དབྱེ་དཔྱད་འཇོན་ཐང་།  ༡༠  

ཅ། གོ་བ་ལེན་ཐངས་དང་སླབ་ཐངས་དག་ཧེང་། ༡༠  
ཆ། སོྤབས་པ།  ༠༥  

༤. ཡན་ལག་ཆོས་ཚན་གྱི་ལཱ་རིགས། ** ༠༥  
༥. མི་ངོའི་སློབ་རིག་དང་གྲུབ་འབྲས་གཞན། ** ༠༥  
 སྐུགས་ཡོངས་བསམོས། ༡༠༠  
★ མོས་མཐུན་གཞི་བཞག་ཐོག་སྐུགས་བྱིན།  ** མོས་མཐུན་དང་ཡིག་ཆའི་བདེན་ཁུངས་གཞི་བཞག་ཐོག་སྐུགས་བྱིན། 

ས་གནས།        
ཟླ་ཚེས།            (ཚོགས་ཆུང་འཐུས་མིའི་མིང་དང་མིང་རྟགས།) 
དྲན་གསོ།  དགོས་མཁོ་བྱུང་པ་ཅིན་ མི་སོྟབས་ཚོགས་ཆུང་གིས་ ལས་སྡེའི་དམིགས་བསལ་དགོས་མཁོ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་འབྲི་ 

ཤོག་འདི་སྒྲིག་བཅོས་འབད་ཆོག  
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འབྲི་ཤགོ་ ༤/༣ 
རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚགོས། 
  དཔལ་ལྡན་འབྲུག་གཞུང་། 
      

    ཁས་བངས་དམ་བཅའ། 
ད་རིས་ གཟའ་སྐར་རྟེན་འབྲེལ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་ཉིནམ་འདི་ཁར་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གི་ཐུགས་ཀྱི་དགོངས་བཞེད་དང་ 
འབྲུག་གཞུང་དང་མི་སེར་ཚུ་ལུ་ ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་སྦེ་ ཅི་ལྕོགས་གང་ལྕོགས་ཀྱི་ཐོག་ལས་ ཕག་ཕྱིད་ཞུ་ནི་གི་གོ་སྐབས་བཟང་པོ་ཐོབ་མི་འདི་ ག་ནི་
ལས་ཁ་རྗེ་བཟངམ་ལས་ ང་གིས་ཁ་ཙམ་ཚིག་ཙམ་མིན་པར་སེམས་ཀྱི་གདིང་ལས་ར་ བཀའ་དྲིན་དགའ་ཚོར་དང་བཅསཔ་སྦེ་ ཁས་བངས་དམ་
བཅའ་འདི་ཕུལཝ་ཨིན། 
  

དུས་ད་རིས་ལས་འགོ་བཟུང་ ང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཅན་མ་འཆང་མི་
གཡུས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་རྒེད་འོག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་རོང་ཁག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལས་ཨིན་མི་གིས་ ལུས་ངག་ཡིད་
གསུམ་གྱི་སྒོ་ལས་ བརྩི་མཐོང་ཚུ་གོང་ལུ་བཀུར་ཏེ་ ཐ་དམ་ཚིག་དང་རྒྱལ་གཅེས་ཤ་ཞེན་ལྷད་མེད་ཀྱི་ཐོག་ལས་ རྩ་བ་གསུམ་ལུ་ཕག་ཕྱིད་ཞུ་ནིའི་
ཁས་བངས་དམ་བཅའ་ཕུལཝ་ཨིན། དེ་དང་གཅིག་ཁར་ ང་གིས་ ལཱ་འགན་ཚུ་སྒྲུབ་པའི་སྐབས་ལུ་ ཞི་གཡོག་པའི་བརྩི་མཐོང་དང་ཀུན་སོད་བརྩིས་
ཏེ་ འབྲུག་གི་རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མོ། ཁྲིམས་དང་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་ཚུ་ལུ་གནས་ནིའི་ཁས་བངས་དམ་བཅའ་ཡང་ཕུལཝ་ཨིན། 
 
 

དེ་འབདཝ་ལས་ ང་གིས་ ང་རའི་གཟེངས་ཐོན་གྱི་ཐོག་ལས་རྩ་བ་གསུམ་ལུ་ཕག་ཕྱིད་ཞུ་ནི་གི་གོ་སྐབས་ཐོབ་ཡོད་པའི་གསལ་སོྟན་ཞུཝ་ཨིན། 
གལ་སྲིད་ ང་གིས་ ངོ་སོར་ཡིག་ཆ་ཚུ་རྫུན་མ་དང་ ཡང་ན་གཡོ་སྒྱུ་འབད་ཡོད་པའི་ཤེས་མཐོང་བྱུང་པ་ཅིན་ ང་ལུ་ གཤམ་འཁོད་ཀྱི་ཉེས་བ་ཚུ་
བཀལ་ཆོག 

༡. ཞི་གཡོག་ནང་ལས་དགོངསམ་རྩ་བསྐྲད་གཏང་ནི་དང་ མ་འོངས་པའི་ནང་ལོག་སྟེ་ལཱ་གཡོག་ཞུ་ནིའི་ཐོབ་དབང་མེདཔ་བཟོ་
ཆོག 

༢. ངེ་གི་ངོ་སོར་ཡིག་ཆ་ཚུ་ག་ར་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་གཞུང་བཞེས་མཛད་ཆོགཔ་དང་།  
༣. ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་ཁྲིམས་དཔྱད་ཀྱི་དནོ་ལུ་བསྐྱལ་ཆོག  

ད་རིས་ གནམ་ལོ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ཟླ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་པའི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལུ་ དཀོན་མཆོག་གསུམ་དང་ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་བཀའ་
སྲུང་དམ་ཅན་ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མ་ཚུ་དཔང་དུ་བཙུགས་ཏེ་ གཞུང་གི་ངོ་ཚབ་ཚུ་ངོ་འཛོམས་ཐོག་ལུ་ ཁས་བངས་དམ་བཅའ་ཕུལ་མི་འདི་ལུ་ དུས་ནམ་
ཡང་འགྱུར་བ་མེད་པའི་བདེན་རྟགས་སྦེ་ ང་རའི་མིང་དང་མིང་རྟགས་བཀོདཔ་ཨིན།  
 
ས་གནས།  
ཚེས་གྲངས།      
 
 
 
(ཁྲིམས་རྟགས་སར།) 
མིང་རྟགས། 
(མི་ངོའི་མིང་།) 
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ལེའུ་ ༥ པ། ཁག་འབག་བསྐོ་བཞག 

༥.༡ སྲིད་བྱུས། 

༥.༡.༡ གཤམ་འཁོད་འོས་ལྡན་ལཱ་གཡོག་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ ཀུན་སོད་བཟང་པོ་ཡོད་མིའི་ཤེས་ཚད་ཅན་དང་ལྕོགས་གྲུབ་ཅན་གྱི་
མི་ངོམ་ཅིག་གཡོག་བཙུགས་འབད་ནི།   

 ༥.༡.༡.༡  དུས་བཀག་ཡོད་པའི་ལས་འགུལ་དང་ལས་རིམ།  

 ༥.༡.༡.༢ ཞི་གཡོག་ནང་ལུ་ དུས་ཐུང་གི་མི་སོྟབས་དགོས་མཁོ་ཚུ་འགྲུབ་ནི་དོན་ལུ་བཙུགས་དགོཔ་དང་ 
བདག་འཛིན་སྦེ་བཞག་དགོཔ།   

༥.༡.༡.༣  བཀྲམ་བཙུགས་འབད་དགོ་མི་དང་ ཡང་ན་གདོང་ལེན་གཞན་ཚུ་ཡོད་པ་ཅིན་ གཏན་གཡོག་གི་
གོ་གནས་ནང་བཙུགས་ནི། 

༥.༡.༡.༤ ལས་གཡོགཔ་དགོས་མཁོ་འགྲུབ་ནིའི་དོན་ལུ་ གོ་གནས་གསརཔ་ཚུ་གུ་བརྟག་ཞིབ་ཡང་ན་ཚོད་
བརྟག་འབད་ནི། 

༥.༡.༢ འདི་འཕ་ོལས་དང་ཚབས་ཆེན་སྦེ་དགོ་པའི་ལས་གཡོགཔ་ཚུ་འཐོབ་ནིའི་དོན་ལུ་ མི་སོྟབས་འཛིན་སྐྱོང་འདི་གོ་ཡངས་
ཏོག་ཏོ་སྦེ་བཟོ་དགོ། 

༥.༡.༣ མ་འོངས་པའི་ནང་ གོ་གནས་ཚུ་དགོས་མཁོ་མེདཔ་ ཡང་ན་འབྲེལ་བ་མེདཔ་སྦེ་འགྱོ་བ་ཅིན་ གཡོག་བཙུགས་དང་
ལཱ་གཡོག་འཛིན་སྐྱོང་ ཡང་ན་ལས་གཡོག་པའི་འཆར་གཞི་ཚུ་གོ་ཡངས་ཏོག་ཏོ་སྦེ་བཟོ་དགོ། 

༥.༡.༤ ཕྱི་མིའི་མཁས་མཆོག་གཡོག་བཙུགས་འབད་ནི་འདི་ དགོས་མཁོ་ལྡན་པའི་ཤེས་ཚད་དང་ཉམས་མོང་། རིག་རྩལ་
ཡོད་པའི་འབྲུག་མི་ཚུ་ ལངམ་སྦེ་མེད་པའི་སྐབས་ལུ་རྐྱངམ་གཅིག་ཆ་འཇོག་འབད་དགོ། 

༥.༡.༥ གོ་གནས་ཀྱི་གནས་རིམ་སོ་སོའི་ནང་ ཁག་འབག་གི་གཡོག་བཙུགས་འདི་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་
བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དེ་ ཆ་འཇོག་འབད་དགོ། 

  
༥.༢  དབྱེ་ཁག 

    ཁག་འབག་ལཱ་གཡོག་འདི་གཤམ་གསལ་ལྟར་དབྱེ་ཁག་ཕྱེ་དགོ།  

  ༥.༢.༡  གཏན་གཡོག་ཁག་འབག 

གཤམ་གསལ་གྱི་གནད་དོན་ཚུ་གུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ མི་སོྟབས་མ་ལངས་པའི་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་ཀྱི་དོན་ལུ་ 
གཏན་གཡོག་ཁག་འབག་གི་དབྱེ་ཁག་ནང་ ལས་གཡོགཔ་གཡོག་བཙུགས་འདི་ ཆ་འཇོག་འབད་ཡོད་པའི་ལས་ 

གཡོགཔ་གི་གྲངས་འབོར་དང་འཁྲིལ་ཏེ་བཙུགས་དགོ། 
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༥.༢.༡.༡ གོ་གནས་ཡང་ན་ལཱ་གཡོག་གི་དབྱེ་ཁག་དེའི་དོན་ལུ་ དམིགས་བསལ་གྱི་ཤེས་ཚད། རིག་རྩལ་
དང་ཉམས་མོང་ཚུ་ཁག་ཆེཝ་སྦེ་དགོཔ་ཐོན་པ་ཅིན། 

༥.༢.༡.༢ ལཱ་དང་འབྲེལ་བའི་ཉམས་མོང་མེད་མི་དང་ ཡང་ན་ལཱ་དང་འབྲེལ་བའི་ཉམས་མོང་ཉུང་སུ་སྦེ་
ཡོད་མིའི་མི་ངོམ་ཚུ་ ཁྱད་རིག་དང་འཛིན་སྐྱོང་གི་སྡེ་རིམ་ནང་ལུ་ བསྐོ་བཞག་འབད་ནི་འདི་ 
འཛུལ་ཞུགས་ཀྱི་གོ་གནས་ལས་ གོ་གནས་ཀྱི་གནས་རིམ་གཅིག་དམའ་མི་ནང་ཨིན་དགོ། ཨིན་
རུང་ ལྟ་སྐྱོར་དང་ལག་ལེན་གྱི་སྡེ་རིམ་གང་རུང་ཅིག་ནང་བསྐོ་བཞག་འབད་ནི་འདི་ འཛུལ་
ཞུགས་ཀྱི་གོ་གནས་ཁར་ཨིན་དགོ། 

༥.༢.༡.༣ ལས་གཡོགཔ་དེ་གིས་ ཁག་འབག་གི་འཐུས་ ༣༠% འཐབོ་དགོཔ་དང་། 

༥.༢.༡.༤ དངུལ་ཕོགས་དང་ཁེ་ཕན་ཚུ་ དནོ་ཚན་ ༥.༡༢ པ་དེ་ནང་བཀོད་པ་ལྟར་ཨིན་དགོ། 
 

༥.༢.༢  མཉམ་བསབས་ཁག་འབག 

༥.༢.༢.༡ གཤམ་གསལ་གྱི་གནད་དོན་ཚུ་གུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ མཉམ་བསབས་ཁག་འབག་གི་དབྱེ་ཁག་
ནང་ ལས་གཡོགཔ་གཡོག་བཙུགས་འདི་ ཆ་འཇོག་འབད་ཡོད་པའི་ལས་གཡོགཔ་གི་གྲངས་
འབོར་དང་འཁྲིལ་ཏེ་བཙུགས་དགོ། 

༡. གོ་གནས་ཡང་ན་ལཱ་གཡོག་གི་དབྱེ་ཁག་དེའི་དོན་ལུ་ དམིགས་བསལ་གྱི་ཤེས་ཚད། 
རིག་རྩལ་དང་ཉམས་མོང་ཚུ་ཁག་ཆེཝ་སྦེ་དགོཔ་ཐོན་པ་ཅིན། 

༢. ལཱ་གཡོག་གི་དོན་ལུ་ གཡོག་འཚོལ་མི་སོྟབས་ལེ་ཤ་ཡོདཔ་ད། 
༣. ཁྱད་རིག་དང་འཛིན་སྐྱོང་གི་སྡེ་རིམ་ནང་ལུ་ བསྐོ་བཞག་འབད་ནི་འདི་ འཛུལ་

ཞུགས་ཀྱི་གོ་གནས་ལས་ གོ་གནས་ཀྱི་གནས་རིམ་གཅིག་ཡང་ན་ གཉིས་དམའ་མི་
ནང་ཨིན་དགོ། ཨིན་རུང་ ལྟ་སྐྱོར་དང་ལག་ལེན་གྱི་སྡེ་རིམ་གང་རུང་ཅིག་ནང་བསྐོ་
བཞག་འབད་ནི་འདི་ འཛུལ་ཞུགས་ཀྱི་གོ་གནས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ཨིན་དགོ། 

༤. ལས་གཡོགཔ་དེ་གིས་ ཁག་འབག་གི་འཐུས་འཐོབ་ནིའི་འོས་འབབ་མེདཔ་དང་། 
༥. དངུལ་ཕོགས་དང་ཁེ་ཕན་ཚུ་ དནོ་ཚན་ ༥.༡༢ པ་དེ་ནང་བཀོད་པ་ལྟར་ཨིན་དགོ། 
 

༥.༢.༢.༢ མའི་ངལ་གསོ་ཐོག་ལུ་ཡོད་པའི་སོླབ་དཔོན་ཚུ་གི་ཚབ་མ་སྦེ་ སོླབ་ཚབ་གཡོག་བཙུགས་ཀྱི་
བཅའ་ཡིག་དང་ལམ་ལུགས་འདི་ ཟུར་དེབ་ ༥/ཁ་པ་དང་འཁྲིལ་དགོ། 

༥.༢.༣  དུས་བཀག་ལས་འགུལ་གཞིར་བཞག་ཁག་འབག 

༥.༢.༣.༡ ལས་གཡོགཔ་གང་རུང་ཅིག་ དབྱེ་ཁག་དེ་ནང་གཡོག་བཙུགས། གདམ་འཐུ། གཡོག་བསྐོས་
དང་དུས་ཡུན་ཡར་སེང་འདི་ གཤམ་གསལ་གྱི་གནད་དོན་ཚུ་གུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ཨིན་དགོ། 

༡. དམིགས་བསལ་གྱི་ཤེས་ཚད། རིག་རྩལ་དང་ཉམས་མོང་ཚུ་དགོ་པ་ཅིན། 
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༢. གོ་གནས་ཀྱི་གནས་རིམ། གླ་ཆ་དང་ཁེ་ཕན་གཞན་ཚུ་ ལས་འགུལ་གྱི་ཕོགས་སྒྱུར་
ཚོགས་ཆུང་གིས་ཐག་བཅད་སྒྲུབ་མི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ཨིན་དགོཔ་དང་། 

༣. གཡོག་གི་དགོས་མཁོ་ཚུ་དང་མཐུན་པའི་ ཆ་གནས་ཅན་གྱི་གོ་གནས་ཀྱི་གནས་རིམ་
ནང་ གཡོག་བཙུགས་འབད་དགོ། 

 
༥.༢.༤  དམིགས་བསལ་ཁག་འབག 

དབྱེ་ཁག་དེ་ནང་ ལས་གཡོགཔ་གཡོག་བཙུགས་འདི་ གནང་བ་གྲུབ་ཡོད་མི་ལས་གཡོགཔ་གི་གྲངས་འབོར་དང་
འཁྲིལ་ཏེ་ དམིགས་བསལ་གྱི་དངུལ་ཕོགས་ཐོག་ལུ་ ཁྱད་རིག་མཁས་མཆོག་གི་ཤེས་ཡོན་དང་རིག་རྩལ་སོམ་ཡོད་
མི་ཚུ་ གཤམ་གསལ་གྱི་གནད་དནོ་ཚུ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་བཙུགས་དགོ། 

༥.༢.༤.༡  དམིགས་བསལ་གྱི་ཤེས་ཚད། རིག་རྩལ་དང་ཉམས་མོང་ཚུ་ཁག་ཆེཝ་སྦེ་དགོཔ་ཐནོ་པ་ཅིན། 

༥.༢.༤.༢  ལཱ་གཡོག་གི་དོན་ལུ་ རིག་རྩལ་མཐོ་བའི་མི་སོྟབས་ཉུང་པ་ཅིན། 

༥.༢.༤.༣ བསྐོ་བཞག་འདི་ ད་ལོྟ་ཡོད་པའི་དངུལ་ཕོགས་ཚད་སྒྲིག་དང་འཁྲིལ་མི་དགོཔ་དང་ ཟླ་རིམ་
བཞིན་གྱི་གླ་ཆ་སོད་ནི་འདི་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་རྒྱབ་སོྣན་ཕུལ་ཏེ་ འབྲུག་
རྒྱལ་གཞུང་གིས་ཆ་འཇོག་འགྲུབ་དགོ། 

༥.༢.༤.༤  ལས་གཡོགཔ་དེ་གིས་ ཁག་འབག་གི་འཐུས་འཐོབ་ནིའི་འོས་འབབ་མེདཔ་དང་། 

༥.༢.༤.༥ གཡོག་བཙུགས་འབད་མིའི་ལས་སྡེ་དང་ ཁག་འབག་ལས་གཡོགཔ་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ རང་
སོའི་ཁག་འབག་གུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ ཁག་འབག་གི་གན་ཡིག་ཅིག་བཟོ་སྟེ་ལག་ལེན་འཐབ་དགོ། 
འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་གིས་དམིགས་བསལ་གྱི་ཁ་ཚིག་གན་ཚིག་ཡོད་མིའི་ཁག་འབག་གི་གན་
ཡིག་ལོགས་སུ་ཅིག་བཟ་ོསྟེ་ ལས་གཡོགཔ་དགོས་མཁོའི་ཞུ་བ་དང་གཅིག་ཁར་ཆ་འཇོག་གི་
དོན་ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ལུ་ཕུལ་དགོ། 

༥.༣  དབང་ཚད། 

༥.༣.༡ ཞི་གཡོག་ནང་ལུ་ བསྐོ་བཞག་འབད་བའི་ཁག་འབག་ག་ར་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ལས་གནང་བ་དགོ། 
ཨིན་རུང་ གཤམ་འཁོད་གནད་དནོ་ཚུ་གི་དནོ་ལུ་ དམིགས་བསལ་སྦེ་བཙུགས་ཆོག  

༥.༣.༡.༡ དུས་བཀག་ཡོད་པའི་དམིགས་བསལ་ལཱ་གཡོག་གི་དོན་ལུ་ འབྲེལ་ཡོད་བོན་པའོི་གནང་བ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་མི་སོྟབས་
ཚོགས་ཆུང་གིས་ དུས་ཡུན་མཐོ་ཤོས་ལོ་ངོ་གཅིག་ཡངན་ ལཱ་མཇུག་བསྡུ་དགོ་པའི་དུས་ཡུན་གཉིས་ལས་ ག་ཧེ་མ་
ཡོད་མི་འདི་གི་དུས་ཡུན་རིང་ལུ་བཙུགས་ཆོག  

༥.༣.༡.༢  རྩ་ཁྲིམས་ཅན་གྱི་ཡིག་ཚང་ཚུ་གིས་ དམིགས་བསལ་ལཱ་གི་དོན་ལུ་གནང་བ་གྲུབ་ཡོད་པའི་ལས་གཡོག་པའི་གྲངས་
འབོར་དང་འཁྲིལ་ཏེ་བཙུགས་དགོ། 

༥.༣.༡.༣ ལག་ལེན་སྡེ་རིམ་གྱི་འཛུལ་ཞུགས་གནས་རིམ་ནང་ གཡོག་བཙུགས་དང་གཡོག་བསྐོས་འདི་ འབྲི་ཤོག་ ༥/༡ པའི་ 
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ནང་གསལ་ལྟར་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ ཆ་འཇོག་གྲུབ་པའི་གཡོག་གི་ས་སོྟང་ནང་ མི་སོྟབས་
ཚོགས་ཆུང་གི་གནང་བ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ཨིན་དགོ། 

༥.༣.༡.༤ དམིགས་བསལ་ངལ་གསོ་ཟླ་ངོ་དྲུག་ལས་ལྷག་མིའི་ཞི་གཡོགཔ་ཚུ་གི་ཚབ་མ་སྦེ་མཉམ་བསབས་ཁག་འབག་ཐོག་
བསྐོ་བཞག་འབད་དགོ། (དོན་ཚན་ ༡༠.༡༢.༡༣ པ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ དམིགས་བསལ་ངལ་གསོའི་ཐགོ་ལུ་ཡོད་མིའི་
གོ་གནས་ཚུ་བདག་སྲུང་འབད་ནི་མེདཔ་དང་།) 

༥.༣.༡.༥ མའི་ངལ་གསོ་ཐོག་ལུ་ཡོད་པའི་སོླབ་དཔོན་ཚུ་གི་ཚབ་མ་སྦེ་ སོླབ་ཚབ་ཀྱི་གཡོག་བཙུགས་འདི་ ཟུར་དེབ་ ༥/ཁ་
པའི་ནང་གསལ་བཀོད་འབད་མིའི་ལམ་ལུགས་ཚུ་དང་འཁྲིལ་དགོ། 

༥.༤ འསོ་ཚད། 

གོ་གནས་འདི་ནང་ཞུ་ཡིག་བཙུགས་མིའི་ མི་ངོམ་འདི་ལུ་འོས་ཚད་ཚང་དགོཔ་ཚུ་ཡང་། 

༥.༤.༡ གོ་གནས་ཀྱི་མིང་དེབ་དང་གཡོག་གི་འགྲེལ་བཤད་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ དམིགས་བསལ་གྱི་གོ་གནས་ཀྱི་དོན་ལུ་གསལ་
བཀོད་འབད་ཡོད་པའི་ཉུང་མཐའ་ལུ་དགོ་པའི་ཤེས་ཚད་ཚུ་ཚང་དགོ། 

༥.༤.༢  གཡོག་བསྐོས་འབད་བའི་ཚེས་གྲངས་ཀྱི་སྐབས་ ཉུང་མཐའ་སྐྱེས་ལོ་ ༡༨ ལང་དགོཔ་དང་། 

༥.༤.༣  ཁག་འབག་དུས་ཡུན་གྱི་རིང་ལུ་ གོ་གནས་སྡེ་རིམ་གྱི་སྒྲིག་ལོ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ལོ་ཚང་དགོངས་ཞུ་མ་འབད་མི་ཅིག 
 
༥.༥ ཁྱས་ཆོས་མ་ཚངམ། 

གལ་སྲིད་ གོ་གནས་འདི་ནང་ཞུ་ཡིག་བཙུགས་མིའི་མི་ངོམ་འདི་ལུ་ གཤམ་གསལ་གྱི་གནད་དོན་ཚུ་ཡོད་པ་ཅིན་འོས་འབབ་མེདཔ་ཨིན། 

༥.༥.༡ རྒྱང་འབྲེལ་ཤེས་ཡོན་དང་ ཡང་ན་ཉུང་མཐའ་ཚང་དགོ་པའི་སོླབ་སོང་གི་དུས་ཡུན་ ཡོངས་རོགས་སྦེ་མེད་པའི་སོླབ་
རིག་ཤེས་ཡོན། 

༥.༥.༢ ལཱ་གཡོག་ནང་ལས་རྩ་བསྐྲད་བཏང་བཏངམ། ཡང་ན་ཐབས་མེད་དགོངས་ཞུ་བཏང་བཏངམ། ཡང་ན་ལོ་ཚང་
དགོངས་ཞུ་འབད་མིའི་ཞི་གཡོགཔ་བགྲེསཔ་ ཡང་ན་མི་མང་ལས་གཡོགཔ་ཅིག 

༥.༥.༣ ཉེས་འགལ་ཉེས་ཅན་གྱི་ཉེས་འཛུགས་ཕོག་མི། ཡང་ན་ཉེས་འགལ་ཉེན་ཅན་སྦེ་ཁྲིམས་ཞིབ་དང་ཁྲིམས་དཔྱད་ཀྱི་
འོག་ལུ་ཡོད་མི་ཅིག 

༥.༥.༤ ལཱ་གཡོག་གི་དོན་ལུ་ འབྲུག་གཞུང་གི་དབང་ཚད་ཅན་གྱི་གསོ་བའི་དྲུང་འཚོ་ཅིག་གིས་ གསོ་བའི་བདེ་ཁམས་སྒྲིང་
སྒྲི་མེདཔ་སྦེ་མངོན་གསལ་བྱུང་ཡོད་མི་ཅིག 

༥.༥.༥ ལཱ་གཡོག་གི་དོན་ལུ་ཞུ་ཡིག་བཙུགས་པའི་སྐབས་ ཤེས་བཞིན་དུ་བར་དནོ་རྫུན་མ་བྱིན་ཡོད་མི་དང་། ཡང་ན་ 
གཡོག་བཙུགས་ཆོས་རྒྱུགས་ཀྱི་སྐབས་ གཡོ་སྒྱུའི་ལཱ་རིགས་ཚུ་འབད་ཡོད་མི་ཅིག 

༥.༥.༦ ངོ་སོར་ཡིག་ཆ་ ཡང་ན་ཡིག་ཆ་ཚུ་རྫུན་མ་བཟ་ོཡོད་མི་ཅིག 
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༥.༥.༧ ཞི་གཡོག་བཅའ་ཡིག་དང་འཁྲིལ་ཏེ་དགོ་པའི་ ངོ་སོར་ཡིག་ཆ་ཚུ་བཏོན་མ་ཚུགས་མི་ཅིག་དང་། 

༥.༥.༨ གལ་སྲིད་ སྲིད་དོན་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་མི་ཅིག་ཨིན་པ་ཅིན་ ལོ་ངོ་ ༡ གི་དྲོད་གྱང་དུས་ཡུན་མ་ཚང་མི་ཅིག 

 
༥.༦ སྤྱིར་བཏང་གན་ཚིག 

ཁག་འབག་ལཱ་གཡོགཔ་འདི།  

༥.༦.༡  ཁག་འབག་ལཱ་གཡོགཔ་འདི་ འགོ་ཐོག་དུས་ཡུན་མཐ་ོཤོས་ལོ་ངོ་ ༣ གྱི་དོན་ལུ་བསྐོ་བཞག་འབད་དགོ།  

༥.༦.༢ སོླབ་སོྟན་ལཱ་གཡོག་གི་དོན་ལུ་ཨིན་པ་ཅིན་ ཁག་འབག་གི་དུས་ཡུན་འདི་ སོླབ་རིག་མཇུག་བསྡུ་བའི་དུས་ཚོད་དང་
འཁྲིལ་ཚུགསཔ་བཟོ་ཞིནམ་ལས་བསྐོ་བཞག་འབད་དགོ།  

༥.༦.༣ ཞི་གཡོག་པའི་བརྩི་མཐོང་དང་ཀུན་སོད་ལུ་གནས་དགོ། 

༥.༦.༤ གན་ཡིག་དང་བཅའ་ཡིག་ནང་གསལ་བཀོད་འབད་ཡོད་པའི་གན་ཚིག་ལུ་གནས་དགོ། 

༥.༦.༥ གནས་སོར་གྱི་འོས་འབབ་མེད། 

༥.༦.༦ ཉམས་ཚོད་དུས་ཡུན་ནང་བཞག་དགོཔ་མེད། 

༥.༦.༧ ཕྱི་རྒྱལ་ལུ་འགྲུལ་སྐྱོད་དང་སོང་བརར་གྱི་འོས་འབབ་མེད། 

༥.༦.༨ ཡུན་རིང་སོང་བརར་གྱི་འོས་འབབ་མེད། 

༥.༦.༩ དམིགས་བསལ་ངལ་གསོའི་འོས་འབབ་མེད། 

༥.༦.༡༠ ཞི་གཡོག་ནང་འཛིན་སྐྱོང་གི་གོ་གནས་ནང་གཡོག་འཛུལ་མ་འབད་མི། 

༥.༦.༡༡ ཁྱད་རིག་དང་འབྲེལ་བའི་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་འཁོད་ཀྱི་ཡུན་ཐུང་སོང་བརར་གྱི་འོས་འབབ་ཡོདཔ་དང་། 

༥.༦.༡༢ ལས་སྡེ་གིས་ལཱ་ཤུལ་གྲུབ་འབྲས་དབྱེ་ཞིབ་འབད་ཆོག 

 
༥.༧  གཡགོ་བཙུགས། གདམ་འཐུ་དང་གཡགོ་བསྐོས་ཀྱི་བ་རིམ།  

༥.༧.༡ མི་ངོམ་ཅིག་ཁག་འབག་གི་ཐོག་ལུ་ གཡོག་བཙུགས་འབད་ནི་འདི་ དྲང་བདེན་དང་ཀུན་གཏོགས། འགྲན་བསྡུར་
ཅན་གྱི་གདམ་འཐུའི་བ་རིམ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་འབད་དགོ། 

༥.༧.༢ དམིགས་བསལ་གྱི་གནང་བ་ལོགས་སུ་སྦེ་ཡོད་ན་མ་གཏོགས་ ལས་སྡེ་གིས་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་
ལས་གནང་བ་གྲུབ་ཡོད་པའི་གོ་གནས་ཀྱི་དོན་ལུ་རྐྱངམ་གཅིག་གཡོག་བཙུགས་འབད་ནིའི་བ་རིམ་བསྒྲིག་དགོ། 
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༥.༧.༣  ཞི་གཡོག་ནང་གཡོག་གི་ས་སོྟང་ཅིག་གི་དོན་ལུ་ ཞུ་ཡིག་བཙུགས་མིའི་མི་ངོམ་ཅིག་གིས་ གཤམ་གསལ་གྱི་ཡིག་ཆ་
ཚུ་ཕུལ་དགོ། 

  ༡. ཞི་གཡོག་གི་གཡོག་བཙུགས་ཞུ་ཡིག་འབྲི་ཤོག། འབྲི་ཤོག་ ༤/༡། 
  ༢. ཁྱད་ཡོན་ཐོ། 
  ༣. ཁག་འབག་གན་ཡིག་འབྲི་ཤོག། འབྲི་ཤོག་ ༥/༢། 
  ༤. སོླབ་རིག་ཤེས་ཚད་སྐུགས་ཤོག་གི་འདྲ། 
  ༥. དགོཔ་ཡོད་ན་ འབྲེལ་ཡོད་སོང་བརར་གྱི་སྐུགས་ཤོག་གི་འདྲ། 
  ༦. མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་གྱི་འདྲ། 
 ༧. འབྲུག་གཞུང་གི་དབང་ཚད་ཅན་གྱི་གསོ་བའི་དྲུང་འཚོ་ཅིག་གིས་སོད་ཡོད་པའི་གསོ་བའི་བདེ་ཁམས་ལག་

ཁྱེར་གྱི་འདྲ། 
 ༨. ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་བདེན་སོར་འབད་ནི་ཨིན་མི་ཉེན་སྲུང་ཉོག་མེད་ལག་ཁྱེར་དང་། 
 ༩. གཡོག་ཐོག་ཨིན་ན་ ཉོག་མེད་ལག་ཁྱེར། 
 
༥.༧.༤  དམིགས་བསལ་སྦེ་ཡོད་ན་མ་གཏགོས་ གཡོག་བཙུགས། གདམ་འཐུ་དང་གདམ་འཐུའི་ཤུལ་མའི་བ་རིམ་ཚུ་ དོན་

ཚན་ ༤.༨ དང་ ༤.༩། ༤.༡༠ ཚུ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ཨིན་དགོ། 

༥.༧.༥  གཡོག་བཙུགས་ཀྱི་བ་རིམ་འདི་ ས་སོྟང་གསལ་བསྒྲགས་འབད་བའི་ཚེས་གྲངས་ལས་ ཟླ་ངོ་ ༣ གྱི་ནང་འཁོད་
མཇུག་བསྡུཝ་སྦེ་འབད་ཚར་དགོ། 

༥.༧.༦   གཡོག་བསྐོས་བ་རིམ་དང་གཡོག་གནས། 

༥.༧.༦.༡ དབང་ཚད་སོད་ཡོད་མི་དང་འཁྲིལ་ ལས་སྡེ་གིས་ བསྡུ་སྒྲིག་འབད་ཡོད་པའི་གདམ་འཐུའི་
གྲུབ་འབྲས་དང་སྦྲགས་ཏེ་ གདམ་འཐུ་གྲུབ་པའི་མི་ངོའི་ཁ་གསལ་དགོཔ་ཡོད་མི་འདི་ ཡོངས་
འབྲེལ་ཐོག་ལས་ཕུལ་དགོཔ་དང་། གཤམ་གསལ་བཀོད་ཡོད་པའི་ གདམ་འཐུ་གྲུབ་པའི་མི་
ངོམ་གྱི་ཡིག་ཆ་ཚུ་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ལུ་བསྐྱལ་དགོ། 

    ༡. ས་སོྟང་གསལ་བསྒྲགས་འབད་ཡོད་པའི་འདྲ། 

 ༢. གདམ་འཐུའི་ཚོགས་ཆུང་གིས་མིང་རྟགས་བཀོད་དེ་ བསྡུ་སྒྲིག་འབད་བའི་གདམ་
འཐུའི་གྲུབ་འབྲས་དང་། 

 ༣. དོན་ཚན་ ༥.༧.༣ ནང་གསལ་ལྟར་གྱི་ཡིག་ཆ་ཚུ། 

༥.༧.༦.༢ ལས་སྡེ་གིས་གཡོག་བཙུགས་འབད་མིའི་ཁ་གསལ་ཚུ་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས 
བདེན་དཔྱད་འབད་དེ་ ལས་གཡོག་པའི་ངོ་རྟགས་ཨང་སོད་དགོ། 

༥.༧.༦.༣ ལས་གཡོག་པའི་ངོ་རྟགས་ཨང་ཐབོ་ཞིནམ་ལས་རྐྱངམ་གཅིག་ ཁག་འབག་གི་གཡོག་བསྐོས་
འདི་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ཆ་འཇོག་ཡོདཔ་སྦེ་བརྩི་འཇོག་འབད་དགོ། 
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༥.༧.༦.༤ གདམ་འཐུ་གྲུབ་པའི་མི་ངོམ་ཅིག་གིས་ གཡོག་བསྐོས་མ་འབད་བའི་སྔ་གོང་ལས་ སོ་རས་
བརྟག་དཔྱད་སྙན་ཞུ་ཕུལ་དགོ། 

༥.༧.༦.༥ གཡོག་བསྐོས་འདི་ དགོས་མཁོ་ཚང་དགོཔ་ཡོད་མི་ཚུ་ཚང་སྒྲིག་འབད་བའི་ཟླཝ་དེའི་ཚེས་
གྲངས་ ༡ ཡང་ན་ ༡༥ ལས་ཆ་གནས་འབད་དགོཔ་ཨིན། 

༥.༧.༦.༦  ལས་སྡེ་གིས་ ལས་གཡོག་པའི་ངོ་རྟགས་ཨང་སོད་ཡོད་པའི་མི་ངོམ་གྱི་གཡོག་བསྐོས་བཀའ་རྒྱ་
འདི་ ཞི་གཡོག་པའི་བར་དནོ་རིམ་ལུགས་ནང་ལས་བཏོན་དགོ། 

  ༥.༧.༦.༧  འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེའི་མི་སོྟབས་སྡེ་ཚན་གྱིས་འབད་དགོཔ་ཚུ་ཡང་། 

    ༡. ཞི་གཡོགཔ་གསརཔ་རེ་རེ་ལུ་ སྒེར་གྱི་ཡིག་སོྣད་དང་གཡོག་དེབ་རེ་ཕྱེ་དགོ། 
༢. འབྲི་ཤོག་ ༣/༡ པ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཞི་གཡོགཔ་གསརཔ་རེ་རེ་ལུ་ ཞི་གཡོག་པའི་

བརྩི་མཐོང་དང་ཀུན་སོད་དང་འཁྲིལ་བའི་འགན་ལེན་རེ་བཟ་ོདགོ། 
༣. འབྲི་ཤོག་ ༤/༣ པ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཞི་གཡོགཔ་གསརཔ་རེ་རེ་ལུ་ ཁས་བངས་དམ་

བཅའི་འགན་ལེན་རེ་བཟོ་དགོ། 
 

༥.༧.༦.༨ འབྲེལ་ཡོད་དབང་འཛིན་གྱིས་ ཞི་གཡོག་ནང་ལུ་བསྐོ་བཞག་གི་དོན་ལུ་ གདམ་འཐུ་གྲུབ་ཡོད་ 

 པའི་ཕྱི་མིའི་མཁས་མཆོག་ཅིག་ལུ་ བསྐོ་བཞག་གཏན་འཁེལ་འགྱོ་བའི་སྐོར་ལས་ ཡིག་ཚང་གི་
བཀའ་རྒྱ་བཏོན་ཞིནམ་ལས་རྐྱངམ་གཅིག་ལཱ་གི་ཆོག་ཐམ་སོད་དགོ། 

༥.༧.༦.༩ ག་དེམ་ཅིག་སྦེ་ གདམ་འཐུ་གྲུབ་པའི་མི་ངོམ་འདི་གིས་ ཁོ་རའི་གདམ་འཐུ་འདི་ ཕྱིར་བཏོན་
འབད་ནི་དང་ ཡང་ན་ལས་སྡེ་དེ་ནང་ ས་སོྟང་ཅོག་ར་འཐདཔ་ཅིག་ཐོན་པ་ཅིན་ མི་སོྟབས་
ཚོགས་ཆུང་གིས་གྲུབ་འབྲས་ཆ་འཇོག་འབད་བའི་ཚེས་ལས་ ཟླ་ངོ་ ༣ གྱི་ནང་འཁོད་ ཡང་ན་
སྤྱི་ཟླ་ ༡༢ པའི་སྤྱི་ཚེས་ ༣༡ གཉིས་ལས་ག་ཧ་མི་དང་བསྟུན་ གོ་གནས་འདི་ གདམ་འཐུའི་
གྲུབ་འབྲས་ཀྱི་གཟེངས་ཐོན་གོ་རིམ་ཤུལ་མའི་མི་ངོམ་འདི་ལུ་བྱིན་དགོཔ་དང་ དེ་ཡང་ སྔ་གོང་
ལས་གཏན་འབེབས་བཟ་ོཡོད་པའི་ཉུང་ཤོས་ཚད་བཀག་བརྒྱ་ཆ་གུ་ལོྷད་མི་ལུ་བྱིན་དགོ། 

 
༥.༨ འདྲིས་སངོ་། 

 ༥.༨.༡  ལས་གཡོགཔ་གསརཔ་གི་འདྲིས་སོང་འདི་ ངེས་པར་དུ་བྱིན་དགོཔ་དང་། དེའི་འགན་ཁག་འདི་ འབྲེལ་ཡོད་ལས་
སྡེ་གིས་འབག་དགོཔ་ཨིན།  

 ༥.༨.༢ ལས་སྡེ་འདི་གིས་ གཏན་འཁེལ་སྦེ་ཐོབ་ཡོད་པའི་ཕྱི་མིའི་མཁས་མཆོག་རེ་རེ་བཞིན་ལུ་ ལམ་སོལ།   སྔར་སོལ། 
གཞུང་གི་སྲིད་བྱུས།  ཞི་གཡོག་པའི་བརྩི་མཐོང་དང་ཀུན་སོད་ཚུའི་སྐོར་ལས་ གོམས་འདྲིས་བྱིན་ཏེ་ ཚུལ་མཐུན་
གྱི་གོ་གནས་ནང་བཙུགས་དགོ།  

 ༥.༨.༣ ཁག་འབག་བསྐོ་བཞག་གི་དནོ་ལུ་ གདམ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་འབྲུག་མི་འདི་ འབྲེལ་ཡོད་གཡོག་བཙུགས་དབང་ 
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  འཛིན་གྱིས་གསལ་བཤད་འབད་དེ་ ཚུལ་མཐུན་གྱི་སྒོ་ལས་གོ་གནས་ནང་ལུ་བཙུགས་དགོ། 
 
༥.༩  ཡར་སེང་དང་བསྐྱར་གསོ། 

༥.༩.༡  ཁག་འབག་གི་དུས་ཡུན་འདི་ ལཱ་གཡོག་སོད་མི་དང་ལས་གཡོགཔ་གཉིས་གྲོས་འཆམ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ སེང་ཐེངས་
རེ་ནང་ དུས་ཡུན་ལོ་ངོ་ ༢ ལས་མ་ལྷགཔ་སྦེ་ཡར་སེང་ ཡང་ན་བསྐྱར་གསོ་འབད་དགོ།  

༥.༩.༢  སོླབ་སོྟན་ལས་གཡོགཔ་ཚུ་གི་དུས་ཡུན་ཡར་སེང་འབད་ནི་འདི་ སོླབ་རིག་ལོ་མཇུག་དང་འཁྲིལ་ཏེ་གནང་དགོ།  

༥.༩.༣  ལག་ལེན་སྡེ་རིམ་གྱི་ཁག་འབག་ཡར་སེང་དང་བསྐྱར་གསོ་འདི་ ཁག་འབག་གི་གནས་ཡུན་མ་ཚང་བའི་ཟླ་ངོ་ ༡ 
གི་སྔ་གོང་ལས་བར་ལན་འབད་ཐགོ་ལས་ ལས་སྡེའི་མི་སོྟབས་ཚོགས་ཆུང་གིས་གནང་བ་འགྲུབ་ནི་མ་གཏོགས་ སྡེ་
རིམ་གཞན་གྱི་ཁག་འབག་ཡར་སེང་དང་བསྐྱར་གསོའི་གནང་བ་འདི་ ཁག་འབག་གི་གནས་ཡུན་མ་ཚང་བའི་ཟླ་ངོ་ 
༣ གྱི་སྔ་གོང་ལས་བར་ལན་འབད་ཐོག་ལས་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ལས་ལེན་དགོ། ཁག་འབག་གི་ 

གནས་ཡུན་ཡར་སེང་འདི་ ཁག་འབག་ཡར་སེང་འབྲི་ཤོག་ ༥.༣ པ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ལག་ལེན་འཐབ་དགོ། 

༥.༩.༤  ཁག་འབག་གི་གནས་ཡུན་ཡར་སེང་དང་བསྐྱར་གསོའི་ཚད་གཞི་འདི་ གཤམ་གསལ་གྱི་གནད་དོན་ཚུ་དང་འཁྲིལ་
ཏེ་ཨིན་དགོ། 

    ༥.༩.༤.༡  ལཱ་ཤུལ་སྐུགས་ཚད་དང་བསམ་ལན། 

    ༥.༩.༤.༢  ས་སོྟང་ཡོད་མེད་དང་། 

  ༥.༩.༤.༣ ཞི་གཡོག་པའི་བརྩི་མཐོང་དང་ཀུན་སོད་དང་། བདག་སྐྱོང་གི་སྒྲིག་ཁྲིམས་ལས་འགལ་བ་སྦེ་
བརྩི་འཇོག་འབད་བའི་ སྒྲིག་འགལ་དང་ལོག་པའི་སྙན་ཞུ། སོད་ངན། དངུལ་འབྲེལ་གྱི་རྩིས་
ཉོག་གི་ལཱ་གང་རུང་ཐ་ོབཀོད་འབད་དེ་མེད་པའི་སྐྱོན་མེད་ཀྱི་གཡོག་རབས། 

 ༥.༩.༥   སྒྲིག་ལོ་ཚང་བའི་དགོངས་ཞུའི་ལོ་ཚད་ལས་བརྒལ་ཏེ་ དུས་ཡུན་ཡར་སེང་དང་བསྐྱར་གསོ་འབད་མི་ཆོག 

 ༥.༩.༦  ཁག་འབག་ཐོག་ལུ་ཡོད་པའི་མི་ངོམ་འདི་གི་དགོངས་ཞུའི་སྒྲིག་ལོ་འདི་ གཏན་གཡོག་ཞི་གཡོག་པའི་དགོངས་ཞུའི་
ལོ་ཚད་དང་འཁྲིལ་དགོ། 

 
༥.༡༠  ཁག་འབག་ཆ་མེད། 

༥.༡༠.༡ ཁག་འབག་གི་ལས་གཡོགཔ་ག་ར་ཨིན་རུང་ ལས་སྡེ་ལུ་དགོཔ་ངེས་བདེན་མེདཔ་སྦེ་ཐོན་པ་ཅིན་ ལཱ་གཡོག་ལས་ 
ནམ་ར་འབད་རུང་ཆ་མེད་གཏང་ཆོག 

༥.༡༠.༢ ཁག་འབག་ལཱ་གཡོག་འདི་ ཁག་འབག་གི་དུས་ཡུན་མ་ཚང་བའི་ཧེ་མ་ལས་ དགོངསམ་རྩ་བསྐྲད་གཏང་དགོ་པ་
ཅིན་ལས་སྡེ་འདི་གིས་ཟླཝ་༡ གི་སྔ་གོང་ལས་བར་སྐུལ་བྱིན་དགོ། དེ་ཡང་ གལ་སྲིད་ལེགས་སར་བ་དང་ ཡང་ན་
སོླབ་དཔནོ་ཨིན་པ་ཅིན་ ཟླཝ་ ༣ གྱི་དུས་ཚོད་བྱིན་དགོ། གལ་སྲིད་བར་སྐུལ་གྱི་དུས་ཚོད་བྱིན་དགོ་མི་ལས་འགལ་
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བ་ཅིན་ འགལ་མི་འདི་གིས་ བཏོན་གཏང་མི་འདི་ལུ་ གསལ་བཀོད་བར་སྐུལ་གྱི་དུས་ཡུན་གྱི་གཞི་རྟེན་དངུལ་
ཕོགས་འདི་བྱིན་དགོ།  

  
༥.༡༡  བསྐོ་བཞག་གཞན། 

ལས་སྡེ་ལུ་གཡོག་བཙུགས་དང་གདམ་འཐུ། བསྐོ་བཞག་དང་དུས་ཡུན་ཡར་སེང་གི་དབང་ཚད་དང་འགན་འཁྲི་ཡོད་མི་ཚུ་ཡང་།   

༥.༡༡.༡ གཙུག་ལག་ཤེས་ཚད་ཅན་ཚུ་ གནས་སྐབས་གཡོག་སང་གི་དོན་ལུ་གནང་བ་བྱིན་ནི། དམིགས་བསལ་གྱི་ལཱ་གཡོག་
དང་ དུས་ཚོད་གཏན་འབེབས་ཡོད་པའི་ལཱ་གཡོག་བརྩིས་པའི་གནས་སྐབས་ཀྱི་ལས་གཡོགཔ་ཚུ་ དུས་ཡུན་མཐོ་
ཤོས་ཟླ་ངོ་ ༦ གི་ནང་འཁོད་བཙུགས་ནི། ཨིན་རུང་ དེ་བཟུམ་མའི་གཡོག་བཙུགས་འདི་ གནང་བ་གྲུབ་པའི་ 

འཆར་དངུལ་ལངམ་ཡོད་མེད་དང་ མི་སོྟབས་ཚོགས་ཆུང་གི་གནང་བ་དང་འཁྲིལ་དགོ། 

༥.༡༡.༢ ཕྱིའི་གྲོགས་རམ་མ་དངུལ་ལུ་བརྟེན་པའི་དུས་བཀག་ལས་འགུལ་ཚུའི་དནོ་ལུ་ ཁག་འབག་ལས་གཡོགཔ་བཙུགས་
ནི་འདི། 

༥.༡༡.༢.༡ ལས་འགུལ་གྱི་ཡིག་ཆ་གུ་མིང་རྟགས་བཀོད་མི་དང་འཁྲིལ་ ཁག་འབག་གི་ལས་གཡོགཔ་ཚུའི་
དོན་ལུ་ དམིགས་བསལ་གྱི་ལཱ་གཡོག་འགན་ཚིག་ཡོད་ན་ དེ་ལུ་གནས་དགོ། 

༥.༡༡.༢.༢ ལས་འགུལ་གྱི་ཡིག་ཆ་ནང་ ལཱ་གཡོག་གི་འགན་ཚིག་མེད་པའི་སྐབས་ལུ་ ཁག་འབག་གི་ལས་
གཡོགཔ་ཚུ་ བཅའ་ཡིག་འདི་གིས་ཁྱབ་དགོ། 

༥.༡༡.༣ གཞུང་ཚབ་ཡིག་ཚང་དང་ ཡང་ན་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་སྡེ། ཡངན་དོན་གཅོད་ཡིག་ཚང་ཚུ་ནང་ལུ་ གནང་བ་གནང་ཡོད་
པའི་གོ་གནས་ཚུ་ནང་ལུ་ ས་གནས་ཀྱི་མི་གཡོག་བཙུགས་འབད་ནི་འདི་ ཕྱི་འབྲེལ་ལྷན་ཁག་གིས་གནང་བ་གྲུབ་
ཡོད་པའི་གན་ཚིག་དང་འཁྲིལ་དགོ།  

 

༥.༡༢ དངུལ་ཕགོས། ཁེ་ཕན་དང་སངོ་བརར།  

༥.༡༢.༡  དངུལ་ཕོགས། 

༥.༡༢.༡.༡ ལས་སྡེ་གིས་ ཁག་འབག་གི་ལས་གཡོགཔ་ཚུ་ལུ་ ལཱ་གཡོག་གི་གནས་ཡུན་གྱི་སྐབས་ དངུལ་
ཕོགས་དང་འཐུས་ཚུ་ དངུལ་ཕགོས་ཐོབ་ཚད་ཀྱི་འབྲི་ཤོག་ ༥/༢ པའི་ཆ་ཤས་ ༢ པའི་ནང་
གསལ་བཀོད་འབད་ཡོད་མི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་སོད་དགོ། དེ་ཡང་ ལཱ་འབད་བའི་ཟླཝ་གི་ཉིནམ་
མཇུག་འདི་ལུ་ ཟླ་རིམ་བཞིན་དུ་ལཱ་འབད་ཚར་མི་ལུ་ཐོབ་པའི་དངུལ་ཕོགས་འདི་སོད་དགོ། 

༥.༡༢.༡.༢ ཞི་གཡོག་པའི་གོ་གནས་ཡར་སེང་གི་བཅའ་ཡིག་འདི་ ཁག་འབག་གི་ལས་གཡོགཔ་ཚུ་ལུ་ལག་ 

ལེན་འཐབ་མི་ཆོག ཨིན་རུང་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ ལཱ་ཤུལ་ལུ་གཞི་བཞག་
སྟེ་ ཉུང་མཐའ་ལོ་ངོ་ ༥ གི་ཤུལ་ལས་ ཁག་འབག་བསྐྱར་གསོ་འབད་བའི་སྐབས་ དངུལ་
ཕོགས་ཡར་སེང་འབད་ནི་དང་ ཡང་ན་གོ་གནས་མཐ་ོབའི་གནས་རིམ་ནང་ཡར་སེང་འབད་ནི་ 
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ཚུའི་སྐོར་ལས་ འགན་ཚིག་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ཆོག 

༥.༡༢.༡.༣ དངུལ་ཕོགས་ཚད་གཞི་གི་གཞི་བཀོད་གུ་གཞི་བཞག་ཐོག་ལས་ གཏན་གཡོག་ཁག་འབག་གི་
ལས་གཡོགཔ་ཚུ་ལུ་ ལོ་ལྟར་གྱི་དངུལ་ཕོགས་ཡར་སེང་བྱིན་དགོ། མཉམ་བསབས་ཁག་འབག་
དང་དམིགས་བསལ་ཁག་འབག་གི་འོག་ལུ་ཡོད་པའི་ལས་གཡོགཔ་ཚུ་ལུ་ ལོ་ལྟར་དངུལ་
ཕོགས་ཡར་སེང་གི་འོས་འབབ་མེད།  

༥.༡༢.༡.༤ ཞི་གཡོག་གི་དངུལ་ཕོགས་འདི་ བསྐྱར་ཞིབ་ནམ་ར་འབད་རུང་  ཁག་འབག་གི་དངུལ་ཕོགས་
ཡང་ གནས་བཞིན་པའི་དངུལ་འབྲེལ་གྱི་བཅའ་ཡིག་དང་འཁྲིལ་ འོས་འབབ་བལྟ་སྟེ་བསྐྱར་
ཞིབ་འབད་དགོ།  

༥.༡༢.༡.༥ ལས་གཡོགཔ་ཅིག་ལུ་ཤི་རྐྱེན་བྱུང་པའི་སྐབས་ དངུལ་ཕོགས་སོད་ནིའི་ཐད་ཁར་ ཟླཝ་ཧྲིལ་
བུམ་གྱི་དངུལ་ཕོགས་སོད་དགོ། 

༥.༡༢.༡.༦ དངུལ་ཕོགས་ཀྱི་གྲས་ཁར་མ་ཚུད་པའི་འཐུས་ དཔེར་ན། འགྲུལ་འཐུས་དང་ཉིན་འཐུས། སྐྱོད་
འཐུས་ལ་སོགས་པ་ཚུ་མ་གཏོགས་ ཁང་གླའི་འཐུས་དང་ཁྱད་འཐུས་ཚུ་ རང་སོའི་གོ་གནས་ཀྱི་
ནང་གསེས་གནས་རིམ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཁག་འབག་གི་ཞི་གཡོགཔ་ལུ་ཡང་སོད་དགོ། 

 ༥.༡༢.༢  སོང་བརར། 

༥.༡༢.༢.༡ ལས་གཡོགཔ་འདི་ ལཱ་གཡོག་དང་འབྲེལ་བའི་རྒྱབ་ཁབ་ནང་འཁོད་ཀྱི་ཡུན་ཐུང་སོང་བརར་
རྐྱངམ་གཅིག་འོས་འབབ་ཡོད། 

༥.༡༢.༢.༢ མི་སོྟབས་ཚོགས་ཆུང་གིས་ སོང་བརར་གྱི་དོན་ལུ་ འབྲེལ་ཡོད་ལས་གཡོགཔ་རྐྱངམ་གཅིག་
གདམ་འཐུ་འབད་ཡོདཔ་ངེས་བརྟན་བཟོ་དགོ། དེ་མ་ཚད་ མི་སོྟབས་ཚོགས་ཆུང་གིས་ ལས་
གཡོག་པའི་སོང་ཐེངས་དབྱེ་ཞིབ་འབད་དགོ། 

༥.༡༢.༢.༣ འགྲུལ་འཐུས་དང་ཉིན་འཐུས། དེ་དང་འབྲེལ་བའི་ཟད་འགྲོ་ཚུ་ གནས་བཞིན་ཡོད་པའི་དངུལ་
འབྲེལ་གྱི་བཅའ་ཡིག་དང་འཁྲིལ་ཏེ་སོད་དགོ། 

 
༥.༡༢.༣  ངལ་གསོ། 

ཁག་འབག་ལས་གཡོགཔ་ཚུ་ལུ་ དམིགས་བསལ་ངལ་གསོ་དང་སོླབ་སོང་ངལ་གསོ་མ་གཏོགས་ གཞན་གཤམ་
གསལ་ངལ་གསོ་ཚུ་གི་ཐོབ་དབང་ཡོད། 

༥.༡༢.༣.༡  གློ་བུར་ངལ་གསོ། མ་ངན་ངལ་གསོ་དང་ཕའི་ངལ་གསོ་ཚུ་  བཅའ་ཡིག་འདི་གི་ལེའུ་ ༡༠ པའི་ 

འབྲེལ་ཡོད་དོན་ཚན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ཨིན་དགོ། 

༥.༡༢.༣.༢  སྐྱེ་མའི་ངལ་གསོ། 
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ལས་གཡོགཔ་ཅིག་གིས་ ལཱ་གཡོག་ནང་ཉུང་མཐའ་ཟླ་ངོ་ ༡༢ ཕག་ཞུ་ཡོད་པ་ཅིན་ བཅའ་
ཡིག་གི་དོན་ཚན་ ༡༠.༧ དང་འཁྲིལ་ཏེ་ སྐྱེ་མའི་ངལ་གསོའི་ཐབོ་དབང་ཡོད། ཨིན་རུང་ ལས་
གཡོགཔ་ཅིག་གིས་ ངལ་གསོ་ཞུ་བའི་ཚེས་གྲངས་ལུ་ ལཱ་གཡོག་ནང་ཟླ་ངོ་ ༡༢ མ་ལངས་པ་
ཅིན་ ཟླ་ངོ་ ༣ གྱི་སྐྱེ་མའི་ངལ་གསོའི་ཐོབ་དབང་ཡོད། ཟླ་ངོ་ ༣ གྱི་སྐྱེ་མའི་ངལ་གསོ་ནང་
ཡོད་པའི་བསྐོ་བཞག་གྲུབ་པའི་ལས་གཡོགཔ་གསརཔ་ཚུ་གིས་ ཨ་ལུ་སྐྱེས་པའི་ཚེས་གྲངས་
ལས་རྩིས་རྐྱབ་སྟེ་ སྐྱེ་མའི་ངལ་གསོ་ལྷག་ལུས་ཀྱི་ཐོབ་དབང་ཡོད། 

༥.༡༢.༣.༣  གསོག་འཇོག་ངལ་གསོ། 

༡. ཟླ་རིམ་གྱི་ལཱ་གཡོག་མ་ཆད་པར་མཇུག་བསྡུཝ་ད་ ལས་གཡོགཔ་འདི་གིས་ ཉིན་
གྲངས་ ༢.༥ གི་གསོག་འཇོག་ངལ་གསོ་འཐོབ་དགོ། ངལ་གསོ་འདི་ ལོ་རེ་ལུ་ཉིན་
གྲངས་མཐོ་ཤོས་ ༣༠ གསོག་འཇོག་འབད་དེ་ དེའི་ཚབ་ལུ་ ལས་གཡོགཔ་གིས་
དངུལ་ལེན་ཆོག 

༢. ག་དེམ་ཅིག་སྦེ་ ལས་གཡོགཔ་ཅིག་གིས་ལཱ་གཡོག་ནང་ ཉུང་མཐའ་ལོ་ངོ་ ༡ གི་
རིང་ཕག་ཞུ་ཞུཝ་མེད་པ་ཅིན་ ཁོ་ ཡང་ན་མོ་ལུ་གསོག་འཇོག་ངལ་གསོའི་འཐུས་ཀྱི་
ཐོབ་ལམ་མེད།  

༣. སོླབ་སོྟན་གྱི་ལཱ་གཡོག་ནང་ཕག་ཞུ་མིའི་ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་གིས་ ལོ་ལྟར་གྱི་ངལ་གསོ་
ཞུ་སྟེ་ཡོད་པ་ཅིན་ གསོག་འཇོག་ངལ་གསོའི་ཐོབ་དབང་མེད། 

༤. སོླབ་སོྟན་གྱི་ལཱ་གཡོག་ནང་ཕག་ཞུ་མིའི་ཞི་གཡོགཔ་ཚུ་ལུ་ སོླབ་རིག་གི་ལོ་གཅིག་
ནང་ གཤམ་འཁོད་ཀྱི་ཐོབ་དབང་ཡོད། 

ཀ། ལཱ་གཡོག་ནང་ ཉུང་མཐའ་ཟླ་ངོ་ ༧ ཕག་ཞུ་སྟེ་ཡོད་པ་ཅིན་ དངུལ་
ཕོགས་ཡོངས་རོགས་ཐོབ་པའི་ལོ་ལྟར་ངལ་གསོ། 

ཁ། ལཱ་གཡོག་ནང་ ཟླ་ངོ་ ༣ ལས་ ༧ གྱི་རིང་ཕག་ཞུ་སྟེ་ཡོད་པ་ཅིན་ དངུལ་
ཕོགས་ཐོབ་པའི་ཟླ་ངོ་ ༡ གི་ངལ་གསོ་དང་། 

ག། ལཱ་གཡོག་ནང་ ཟླ་ངོ་ ༣ ལས་ཉུངམ་སྦེ་ཕག་ཞུ་སྟེ་ཡོད་པ་ཅིན་ དངུལ་ 

ཕོགས་ཐོབ་པའི་ངལ་གསོ་མི་འཐབོ། 

༥.༡༢.༣.༤ སྨན་བཅོས་ངལ་གསོ། 

༡. ལས་གཡོགཔ་ཅིག་ལུ་ ན་ཚ་ ཡང་ན་རྨ་སྐྱོན་ཚུ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ ལཱ་འགན་འབག་ནིའི་ 

ནང་ལྕོགས་གྲུབ་མེདཔ་སྦེ་ངོ་སོར་འབད་ཡོད་པ་ཅིན་ འབྲུག་གི་ངོ་སོར་ཅན་གྱི་གསོ་
བའི་དྲུང་འཚོ་ཅིག་ལས་གསོ་བའི་ལག་ཁྱེར་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཟླ་ངོ་ ༡ གི་སྨན་བཅོས་
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ངལ་གསོ་བྱིན་དགོ། སྨན་བཅོས་ངལ་གསོ་ནང་སོད་མིའི་ལས་གཡོགཔ་འདི་ལུ་ སྤྱི་
བསོམས་དངུལ་ཕོགས་ཀྱི་ཐོབ་དབང་ཡོད། 

༢. གལ་སྲིད་ སྨན་བཅོས་ངལ་གསོ་འདི་ ཟླ་ངོ་ ༡ གི་ཐོབ་ལམ་ལས་ལྷག་པ་ཅིན་ ལཱ་
གཡོག་སོད་མི་འདི་གིས་ བར་ལན་མ་བྱིན་པར་ཁག་འབག་འདི་རྩ་བསྐྲད་གཏང་དགོ། 
ཨིན་རུང་ ལས་གཡོགཔ་འདི་གིས་ ཡིད་ཚིམ་ཚུགས་པའི་ལཱ་གཡོག་གི་ལོ་གྲངས་
དང་འཁྲིལ་བའི་གསོལ་ར་དང་ གཡུས་ལོག་གི་ཐོབ་ལམ་ཚུ་སོད་དགོ། 

   ༥.༡༢.༣.༥  ངལ་གསོའི་འགྲུལ་འཐུས། 

༡. ལས་གཡོགཔ་འདི་གིས་ ལཱ་གཡོག་ནང་ཉུང་མཐའ་ལོ་ངོ་ ༡ ཕག་ཞུ་བའི་ཤུལ་ལུ་
རྐྱངམ་གཅིག་ ངལ་གསོའི་འགྲུལ་འཐུས་ཀྱི་ཐབོ་དབང་ཡོད། ངལ་གསོའི་འགྲུལ་
འཐུས་འདི་ གནས་བཞིན་ཡོད་པའི་དངུལ་འབྲེལ་གྱི་བཅའ་ཡིག་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཐོབ་
ཚད་མཐོ་ཤོས་དང་བསྟུན་ རྩིས་ལོ་རེ་ནང་ཚར་རེ་སོད་དགོ། 

༥.༡༢.༣.༦ ཁག་འབག་གི་ལས་གཡོགཔ་ཚུ་ལུ་ ལེའུ་ ༡༡ པ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ དཀའ་འཐུས། ཁྱད་འཐུས། 
སྒྲིག་གོའི་འཐུས་དང་འདོ་ཤུགས་ཀྱི་འཐུས་ཚུ་སོད་དགོ། 

 
   ༥.༡༢.༣.༧  ཁང་གླའི་འཐུས། 

ལས་གཡོགཔ་ཅིག་ལུ་ གནས་བཞིན་ཡོད་པའི་དངུལ་འབྲེལ་གྱི་བཅའ་ཡིག་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ 
ཁང་གླའི་འཐུས་ཀྱི་ཐོབ་དབང་ཡོད།  གལ་སྲིད་ གཞུང་ཁྱིམ་སོད་དེ་ཡོད་པ་ཅིན་ ཁང་གླ་འདི་ 
གནས་བཞིན་ཡོད་པའི་དངུལ་འབྲེལ་གྱི་བཅའ་ཡིག་དང་འཁྲིལ་ཏེ་བཏོག་དགོ།  

   ༥.༡༢.༣.༨  སྨན་བཅོས་མཐུན་རྐྱེན། 

ཁག་འབག་གི་ལས་གཡོགཔ་དང་ཁོ་རའི་བཟའ་ཚང་འཐུས་མི་ཚུ་ལུ་ གསོ་བའི་སོྨན་བཅོས་འདི་ 
གཞུང་གིས་ སྨན་བཅོས་བཅའ་ཡིག་དང་འཁྲིལ་ཏེ་གནང་དགོ། 

༥.༡༢.༣.༩ དགོངས་ཞུའི་ཟུར་ཕོགས། འཚོ་རྟེན་མ་དངུལ་དང་ཉེན་བཅོལ་ལས་འཆར། དགོངས་ཞུའི་ཟུར་
ཕོགས། འཚོ་རྟེན་མ་དངུལ་དང་ གཞུང་གཡོགཔ་སྡེ་ཚན་ཉེན་བཅོལ་འདི་ འབྲེལ་ཡོད་ཁྲིམས་ 

དང་སྒྲིག་གཞི་ཚུ་དང་འཁྲིལ་ཨིན་དགོ། 

   ༥.༡༢.༣.༡༠ རྒུད་འཐུས། 

ཁག་འབག་གི་གནས་ཡུན་ནང་ལཱ་གཡོག་སྒྲུབ་པའི་སྐབས་ ལས་གཡོགཔ་འདི་ལུ་ ཤི་རྐྱེན་དང་
རྨ་སྐྱོན་ ཡང་ན་ན་ཚ་ཕོག་པའི་ནམ་དུས་ལུ་ གོ་གནས་ཀྱི་གནས་རིམ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ གཞུང་
གཡོགཔ་སྡེ་ཚན་ཉེན་བཅོལ་ལས་འཆར་ལྟར་དུ་ རྒུད་འཐུས་སོད་དགོཔ་ཡོད་མི་རྐྱངམ་གཅིག་ 
གི་ཐོབ་དབང་ཡོད། 
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༥.༡༢.༣.༡༡ ཕབ་ཆ། 

རང་སོའི་འོང་འབབ་ཁྲལ་དང་ ཁྲིམས་མཐུན་གྱི་ཕབ་ཆ་འབད་དགོ་པའི་རིགས་ཚུའི་དནོ་ལུ་ 
འོང་འབབ་ལས་བཏོག་མིའི་ཁྲལ་འདི་ གནས་བཞིན་ཡོད་པའི་བཅའ་ཡིག་ཚུ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་
བཏོག་དགོ། 

 ༥.༡༢.༤  མཐའ་མཇུག་ཁེ་ཕན། 

   ༥.༡༢.༤.༡  དགོངས་ཞུའི་གསོལ་ར། 

༡. ཁག་འབག་ལས་གཡོགཔ་ཅིག་གིས་ ཡིད་ཚིམ་ཚུགས་པའི་ཁག་འབག་ལཱ་གཡོག་གི་
དུས་ཡུན་ལོ་ངོ་རེ་རེ་བཞིན་དུ་ མཐའ་མཇུག་གི་ཟླཝ་དེའི་གཞི་རྟེན་དངུལ་ཕོགས་འདི་ 
དགོངས་ཞུའི་གསོལ་ར་སྦེ་སོད་དགོ། ཨིན་རུང་ སོླབ་སོྟན་ལཱ་གཡོག་གི་དོན་ལུ་ 
དགོངས་ཞུའི་གསོལ་ར་འདི་ སོླབ་རིག་གི་ལོ་རེ་མཇུག་བསྡུཝ་ད་རྩིས་རྐྱབ་དགོཔ་
ཨིན།  

༢. ལས་གཡོགཔ་ཅིག་གིས་ ཁག་འབག་གི་དུས་ཡུན་མ་ཚང་བའི་ནང་འཁོད་ དང་
བངས་ཀྱི་ཐོག་ལས་ ཁག་འབག་ཆ་མེད་གཏང་ནི་ཨིན་པ་ཅིན་ ཡིད་ཚིམ་ཚུགས་པའི་
ཁག་འབག་ལཱ་གཡོག་འབད་ཡོད་པའི་ལོ་གྲངས་ཀྱི་དགོངས་ཞུའི་གསལ་ར་ལེན་ནིའི་
དོན་ལུ་ ཟླ་ངོ་ ༡ གི་སྔ་གོང་ལས་ ལཱ་གཡོག་སོད་མི་འདི་ལུ་བར་ལན་འབད་དགོ 

༣. ལཱ་གཡོག་སོད་མི་གིས་ཁག་འབག་ཆ་མེད་གཏང་པའི་ནམ་དུས་ལུ་ དགོངས་ཞུའི་
གསོལ་ར་འདི་ ཡིད་ཚིམ་ཚུགས་པའི་ཁག་འབག་ལཱ་གཡོག་འབད་ཡོད་པའི་ལོ་
གྲངས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་སོད་དགོ། ཨིན་རུང་ ལཱ་གཡོག་སོད་མི་འདི་གིས་ ལས་གཡོག་
པའི་ཁག་འབག་འདི་ ལཱའི་གྲུབ་འབྲས་མེད་མི་དང། ཡང་ན་ སོད་ངན་ ཡང་ན་ཁག་
འབག་གི་འགན་ལེན་དང་འགལ་བའི་གནད་དནོ་གུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ཆ་མེད་བཏང་པ་
ཅིན་ དགོངས་ཞུ་གསོལ་རའི་ཐོབ་དབང་མེད། 

༤. ལཱ་གཡོག་སྒྲུབ་པའི་སྐབས་ ལས་གཡོགཔ་འདི་ལུ་ཤི་རྐྱེན་རེ་བྱུང་པ་ཅིན་ དགོངས་
ཞུའི་གསོལ་ར་འདི་ ཡིད་ཚིམ་ཚུགས་པའི་ཁག་འབག་ལཱ་གཡོག་འབད་ཡོད་པའི་ལོ་
གྲངས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ལས་གཡོགཔ་དེའི་གདམ་ཁ་འབད་ཡོད་པའི་མི་ངོམ་གང་རུང་
ལུ་སོད་དགོ། 

 
༥.༡༢.༤.༢ གཡུས་ལོག་ཁེ་ཕན། 

༡. ལས་གཡོགཔ་འདི་ལུ་ གཤམ་གསལ་གྱི་གཡུས་ལོག་ཁེ་ཕན་ཚུ་ གནས་རིམ་ཡང་ན་ 

གཡོག་བསྐོས་ཀྱི་དུས་ཡུན་ལུ་བསྒྱུར་བཅོས་ཡོད་མེད་དབྱེ་བ་མེད་པར་ ཞི་གཡོག་གི་
གནས་ཡུན་ཡོངས་རོགས་ཀྱི་སྐབས་ལུ་ཚར་རེ་སོད་དགོ།  
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ཀ། གནས་བཞིན་ཡོད་པའི་བཅའ་ཡིག་ཚུ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ གནས་སོར་གནང་
སྦྱིན་སོད་དགོ།   

ཁ། མཐའ་མཇུག་གི་གཞི་རྟེན་དངུལ་ཕོགས་དང་འདྲ་མཉམ་གྱི་འགྲུལ་འཐུས་
སོད་དགོ།  

ག། གོ་གནས་དང་འཁྲིལ་བཟོ་ཡོད་པའི་རང་སོའི་ཅ་ཆས་སྐྱེལ་འདྲེན་གྱི་གླ་
འཐུས་འདི་ གནས་བཞིན་ཡོད་པའི་བཅའ་ཡིག་དང་འཁྲིལ་ཏེ་སོད་དགོ། 

     ༢. གཡུས་ལོག་ཁེ་ཕན་འདི་ གཤམ་གསལ་གྱི་གནད་དོན་དང་འཁྲིལ་སོད་མི་ཆོག 

ཀ། ལཱ་གཡོག་སོད་མི་འདི་གིས་ ལས་གཡོག་པའི་ཁག་འབག་འདི་ ལཱའི་གྲུབ་
འབྲས་མེད་མི་དང། ཡང་ན་ སོད་ངན་ ཡང་ན་ཁག་འབག་གི་འགན་ལེན་
དང་འགལ་བའི་གནད་དོན་གུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ཆ་མེད་གཏང་པའི་སྐབས་ལུ་
དང་ ཡང་ན། 

ཁ། ལས་གཡོགཔ་ཅིག་གིས་ འགོ་ཐོག་ཁག་འབག་གི་དུས་ཡུན་མ་ཚང་བའི་
ནང་འཁོད་ དང་བངས་ཀྱི་ཐོག་ལས་ ཁག་འབག་ཆ་མེད་གཏང་བའི་
སྐབས་ལུ་དང་། 

ག། དོན་ཚན་ ༡༤.༩ པའི་ནང་ གསལ་བཀོད་འབད་ཡོད་པའི་གནས་སོར་ཁེ་
ཕན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ལས་གཡོགཔ་ཅིག་གཡོག་གནས་གསརཔ་ཅིག་ལུ་
འགྲོ་འགྲུལ་འབད་དགོཔ་ཐནོ་ན་མ་གཏོགས་ ལཱ་གཡོག་གི་གནས་རིམ་
འདི་ཁག་འབག་ལས་གཏན་གཡོག་གུ་བསྒྱུར་བཅོས་འབད་བའི་སྐབས་ལུ།  

༥.༡༢.༥  དངུལ་སོད་ཐངས། 

གཞུང་ཚབ་ཡིག་ཚང་དང་དོན་གཅོད་ཡིག་ཚང་། དེ་ལས་ སྐུ་ཚབ་ཚོགས་པ་ཚུ་དང་ གཞན་ཕྱི་རྒྱལ་ལུ་འབྲུག་
གཞུང་གིས་གཞི་བཙུགས་ཡོད་པའི་ཡིག་ཚང་ཚུ་ནང་ ལཱ་འབད་མི་ཚུ་མ་བརྩིས་པའི་གཞན་ཁག་འབག་ལས་
གཡོགཔ་ཚུ་ལུ་བཅའ་ཡིག་དང་འཁྲིལ་བའི་དངུལ་ཕོགས་དང་འཐུས། དེ་ལས་ ཐོབ་ལམ་གཞན་ཚུ་ག་ར་ དངུལ་
ཀྲམ་གྱི་ཐོག་ལས་རྐྱངམ་གཅིག་སོད་དགོ།   

 
༥.༡༣ འགན་འཁྲི།  

༥.༡༣.༡ ཞི་གཡོག་ནང་ལུ་བསྐོ་བཞག་འབད་བའི་ཁག་འབགཔ་འདི་ལུ་ མི་སོྟབས་ཀྱི་བ་ལེན་ག་ར་ བཅའ་ཡིག་དང་མ་
འཁྲིལ་བར་ཡོད་པ་ཅིན་ གནང་བ་མེདཔ་སྦེ་བརྩི་དགོཔ་མ་ཚད་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ཆ་མེད་ 

གཏང་དགོ། 

༥.༡༣.༢  བཅའ་ཡིག་ལས་འགལ་བའི་དབང་འཛིན་པ་འདི་ལུ་ བདག་སྐྱོང་བ་ལེན་གྱི་འགན་འཁྲི་ཕོག་དགོ།  
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ཟུར་དེབ་ ༥/ཀ 

དངུལ་ཕགོས་དང་ཁེ་ཕན། (ཁག་འབག་ལས་གཡོགཔ།) 

དངུལ་ཕགོས་དང་ཁེ་ཕན། གཏན་གཡགོ་ཁག་འབག མཉམ་བསབས་ཁག་འབག 
ཁག་འབག་གི་འཐུས། བརྒྱ་ཆ ༣༠། ཐོབ་ལམ་མེད། 
དངུལ་ཕགོས། ཆ་འཇོག་གྲུབ་པའི་གོ་གནས་གནས་རིམ་གྱི་

དངུལ་ཕོགས་ཚད་གཞི་དང་འཁྲིལ་དགོ། 
ཆ་འཇོག་གྲུབ་པའི་གོ་གནས་གནས་རིམ་གྱི་འགོ་ཐོག་
དངུལ་ཕོགས་ཀྱི་མཉམ་བསབས་དངུལ་ཕོགས། 

ལ་ོལྟར་དངུལ་ཕགོས་ཡར་སེང་། ཐོབ་ལམ་ཡདོ། ཐོབ་ལམ་མེད། 
གློ་བུར་ངལ་གས།ོ མ་ངན་ངལ་གསོ་
དང་ཕའི་ངལ་གསོ། 

དམིགས་བསལ་སྦེ་ཡོད་ན་མ་གཏོགས་བཅའ་ཡིག་དེའི་ལེའུ་ ༡༠ པ་དང་འཁྲིལ་དགོ། 

གསོག་འཇོག་ངལ་གསོ། དངུལ་ལེན་ཆོག་པའི་ངལ་གསོ་ ལོ་རེ་ནང་མཐོ་ཤོས་ཉིན་གྲངས་ ༣༠། སླབོ་སྟནོ་ལཱ་གཡགོ་ནང་གི་ལས་
གཡགོཔ་ཚུ་ལུ་ཐབོ་ལམ་མེད།  

དམིགས་བསལ་ངལ་གས།ོ ཐོབ་ལམ་མེད། 
སྐྱེ་མའི་ངལ་གས།ོ ལས་གཡོགཔ་འདི་གིས་ལཱ་གཡོག་ནང་ཉུང་མཐའ་ཟླ་ངོ་ ༡༢ ཀྱི་རིང་ཕག་ཞུ་ཡོད་ན་ བཅའ་ཡིག་འདིའི་ལེའུ་ 

༡༠ པ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ཐོབ་ལམ་ཡོད། ཨིན་རུང་ ལས་གཡོགཔ་དེ་གིས་ ངལ་གསོ་ཞུ་བའི་སྔ་གོང་ལུ་ ལཱ་གཡོག་
ནང་ཉུང་མཐའ་ཟླ་ངོ་ ༡༢ ལངས་ཏེ་མེད་པ་ཅིན་ ཟླ་ངོ་ ༣ གྱི་སྐྱེ་མའི་ངལ་གསོའི་ཐོབ་ལམ་ཡདོ། 

སྨན་བཅོས་ངལ་གསོ། ཁག་འབག་གནས་ཡུན་རེ་ནང་ མཐོ་ཤོས་ཉིན་གྲངས་ ༣༠ འཐོབ།  
སླབོ་སྟནོ་ལཱ་གཡགོ་གི་དནོ་ལུ་ 
དངུལ་ཕགོས་ཐབོ་པའི་ངལ་གསོ། 

༡. ལཱ་གཡོག་ནང་ཉུང་མཐའ་ཟླ་ངོ་ ༧ ཕག་ཞུ་སྟེ་ཡོད་ན་ དངུལ་ཕོགས་ཡོངས་རོགས་ཐོབ་པའི་ལོ་ལྟར་ངལ་
གསོ། 
༢. ལཱ་གཡོག་ནང་ ཟླ་ངོ་ ༣ ལས་ ༧ གྱི་རིང་ཕག་ཞུ་སྟེ་ཡོད་པ་ཅིན་ དངུལ་ཕོགས་ཐོབ་པའི་ཟླ་ངོ་ ༡ གི་
ངལ་གསོ་དང་། 
༣. ལཱ་གཡོག་ནང་ ཟླ་ངོ་ ༣ ལས་ཉུངམ་སྦེ་ཕག་ཞུ་སྟེ་ཡོད་པ་ཅིན་ དངུལ་ཕོགས་ཐོབ་པའི་ངལ་གསོ་མི་ཐོབ། 

ཁང་གླའི་འཐུས། གནས་བཞིན་ཡོད་པའི་དངུལ་འབྲེལ་གྱི་བཅའ་ཡིག་དང་འཁྲིལ་ཏེ་འཐོབ། 
འགྲུལ་འཐུས་དང་ཉིན་འཐུས། གནས་བཞིན་ཡོད་པའི་དངུལ་འབྲེལ་གྱི་བཅའ་ཡིག་དང་འཁྲིལ་ཏེ་འཐོབ། 
ངས་གསའོི་འགྲུལ་འཐུས། ལཱ་གཡོག་ནང་ཉུང་མཐའ་ལོ་ངོ་ ༡ ཕག་ཞུ་སྟེ་ཡོད་ན་འཐོབ། 
དཀའ་འཐུས། ཁྱད་འཐུས། སྒྲིག་
གོའི་འཐུས་དང་འདོ་ཤུགས་ཀྱི་
འཐུས། 

གནས་བཞིན་ཡོད་པའི་དངུལ་འབྲེལ་གྱི་བཅའ་ཡིག་དང་འཁྲིལ་ཏེ་འཐོབ། 

སངོ་བརར། ལཱ་གཡོག་དང་འབྲེལ་བའི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་འཁོད་ཀྱི་ཡུན་ཐུང་སོང་བརར་རྐྱངམ་གཅིག 
དགོངས་ཞུའི་གསལོ་ར། ཡིད་ཚིམ་ཚུགས་པའི་ལཱ་གཡོག་འབད་དེ་མཇུག་བསྡུ་བའི་ལོ་གྲངས་རེའི་དནོ་ལུ་འཐོབ། 
གཡུས་ལགོ་ཁེ་ཕན། ལས་གཡོགཔ་འདི་ལུ་ གཤམ་གསལ་གྱི་གཡུས་ལོག་ཁེ་ཕན་ཚུ་ གནས་རིམ་ཡང་ན་གཡོག་བསྐོས་ཀྱི་དུས་ཡུན་

ལུ་བསྒྱུར་བཅོས་ཡོད་མེད་དབྱེ་བ་མེད་པར་ ཞི་གཡོག་གི་གནས་ཡུན་ཡོངས་རོགས་ཀྱི་སྐབས་ལུ་ཚར་རེ་འཐོབ།  
སྡེ་ཚན་ཉེན་བཅོལ་ལས་འཆར། ཕབ་ཆ་བཟོ་ཡོད་པ་ཅིན་འཐོབ། 
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ཟུར་དེབ་ ༥/ཁ། 

སླབོ་ཚབ་ཚུའི་དནོ་ལུ་ གཡགོ་བཙུགས། གདམ་འཐུ་དང་གཡགོ་བསྐོས་བ་རིམ། 

 ༡. མཉམ་བསབས་ཁག་འབག་གི་ཐགོ་ལས་གཡོག་བཙུགས་འབད་དགོ། 

 ༢. ཤེས་ཚད་དགོཔ། 

༢.༡ དགོས་མཁོའི་ཤེས་ཚད་གུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ སྤྱིར་བཏང་གཙུག་ལག་གཞི་རིམ་ཤེས་ཡོན་མཐར་འཁྱོལ་མི་ལངམ་སྦེ་
ཡོདཔ། 

༢.༢ ཞི་གཡོག་ནང་ལས་ཁས་བངས་ཀྱི་ཐོག་ལས་དགོངས་ཞུ་འབད་ཡོད་པའི་སོླབ་དཔོན་ཚུ། ལོ་ཚད་ཀྱི་ཐད་ཁར་ 
འབྲུག་གི་ཞི་གཡོག་བཅའ་ཡིག་སྒྲིག་གཞི་དང་འཁྲིལ་དགོ། 

 ༣. གཡོག་བཙུགས་ལས་སྡེ། 

༣.༢ གཡོག་བཙུགས་འདི་ ཀུན་གཏོགས་འགྲན་བསྡུར་གྱི་ཐོག་ལས་ འབྲེལ་ཡོད་རངོ་ཁག་ ཡང་ན་ཁྲོམས་སྡེ་གིས་འགོ་
འདྲེན་འཐབ་དགོ། 

 ༤. གཡོག་གནས། 

༤.༡ གོ་གནས་ཁར་ཡོད་པའི་སོླབ་དཔནོ་འདི་ བདུན་ཕག་ ༡ གི་སྔ་གོང་ལས་ སྐྱེ་མའི་ངལ་གསོ་ནང་མ་འགྱོ་བའི་ཧེ་མ་ 
གདམ་འཐུ་གྲུབ་པའི་མི་ངོམ་འདི་ གཟེངས་ཐོན་གོ་རིམ་གུ་གཞི་བཞག་སྟེ་སོླབ་གྲྭ་ཚུ་ནང་གཏང་དགོ། གལ་སྲིད་ 
ལཱ་གཡོག་འདི་འཕ་ོམཐུད་དེ་ར་དགོ་པ་ཅིན་ ཁོ་རའི་ཁག་འབག་འདི་བསྣར་འགྱང་འབད་ཆོག དེ་ཡང་ རོང་ཁག་ 
ཡང་ན་ཁྲོམ་སྡེ་ནང་འཁོད་ལུ་ སོླབ་དཔོན་གང་རུང་ཅིག་ འདི་འཕ་ོལས་ སྐྱེ་མའི་ངལ་གསོ་ནང་འགྱོ་དགོཔ་ཐོན་པ་
ཅིན་ འབྲེལ་ཡོད་ཀྱི་ཆོས་ཚན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཁོ་ ཡང་ན་མོ་གིས་ཚབ་སྦེ་སོླབ་སོྟན་འབད་དགོཔ་ཨིན། 

༥. ཁག་འབག་ལཱ་གཡོག་གི་དུས་ཡུན། 

༥.༡ སོླབ་རིག་གི་ལོ་མཇུག་བསྡུ་མི་དང་འཁྲིལ་ དུས་ཡུན་མཐ་ོཤོས་ཟླཝ་ ༩ ཡང་ན་དེ་ལས་ཉུང་མི་གཉིས་ལས་ ག་ཧ་
མི་འདི་ཨིན་དགོ། ཨིན་རུང་ གཡོག་ཚབ་ཀྱི་དོན་ལུ་གཡོག་བཙུགས་འདི་ སོླབ་རིག་གི་ལོ་མཇུག་མ་བསྡུ་བའི་ཟླ་ངོ་ 
༡ དང་ཕྱེད་ཀྱི་སྔ་གོང་ལུ་ཨིན་པ་ཅིན་ངོས་ལེན་མི་འབད། 

༥.༢ གལ་སྲིད་ སོླབ་དཔནོ་ཅིག་གིས་ སྐྱེ་མའི་ངལ་གསོ་མཇུག་མ་ཚང་བའི་སྔ་གོང་ལས་ ལོག་སྟེ་ལཱ་གཡོག་ནང་འཛུལ་
ཞུགས་འབད་བ་ཅིན་ ཁག་འབག་གི་སོླབ་དཔོན་འདི་ དགོས་མཁོ་ཡོད་པའི་སོླབ་གྲྭ་ཅིག་ནང་བཀྲམ་བཙུགས་
འབད་དགོ། སོླབ་དཔོན་ཅིག་གིས་ ངལ་གསོ་མ་ཚང་བའི་སྔ་གོང་ལས་ ལཱ་གཡོག་ནང་ལོག་སྟེ་འཛུལ་ཞུགས་འབད་
བའི་གནད་དནོ་གུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ ཁག་འབག་ཆ་མེད་གཏང་མི་ཆོག 

༥.༣ རོང་ཁག་ ཡང་ན་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ རོང་ཁག་ནང་འཁོད་ ཡང་ན་ཕྱི་ཁའི་སོླབ་གྲྭ་ཚུ་ནང་ (རོང་ཁག་ ཡང་ན་ཁྲོམ་
སྡེའི་མི་སོྟབས་འགོ་དཔོན་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་གྲོས་བསྟུན་ཐོག་ལས) ལོག་སྟེ་ར་བཀྲམ་བཙུགས་ཀྱི་འསོ་འབབ་ཚུ་ 
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བལྟ་དགོ། 

༥.༤ ཁག་འབག་སོླབ་དཔོན་གྱི་ལཱ་ཤུལ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཁག་འབག་གི་གནས་ཡུན་འདི་ཆ་མེད་གཏང་ནི་དང་། གོ་རིམ་
ཤུལ་མའི་མི་ངོམ་འདི་གདམ་འཐུ་འབད་དགོ། 

༦. དངུལ་ཕོགས་དང་ཁེ་ཕན། 

སྡེ་རིམ། གོ་གནས་ཀྱི་གནས་རིམ། མཉམ་བསབས་དངུལ་ཕགོས། 
གཙུག་ལག་མཐར་འཁྱོལ་མི་སྤྱིར་
བཏང་། 

ཁྱད་འཛིན་ ༥ པ་ཁ། གཞུང་གིས་དུས་དང་དུས་སུ་བཟ་ོཡོད་པའི་
དངུལ་ཕོགས་ཀྱི་ཚད་གཞི་དང་འཁྲིལ་དགོ། 

ཞི་གཡོག་ནང་ལས་ཁས་བངས་ཐོག་
དགོངས་ཞུ་འབད་མིའི་སོླབ་དཔོན། 

གཡོག་གྲོལ་མ་འབད་བའི་སྔ་གོང་གི་གོ་
གནས། 

གཡོག་གྲོལ་མ་འབད་བའི་སྔ་གོང་ལུ་
མཉམ་བསབས་འབད་ཡོད་པའི་མཇུག་གི་
གཞི་རྟེན་དངུལ་ཕོགས། 

 

དྲན་གསོ། དངུལ་ཕོགས་འདི་གཡོག་བཙུགས་ཀྱི་སྡེ་རིམ་གཉིས་ཆ་ར་ལུ་མཉམ་བསབས་སྦེ་ཡོདཔ་ལས་ ཁག་འབག་གི་འཐུས་དང་ སོླབ་སོྟན་གྱི་
འཐུས། ཁང་གླའི་འཐུས་ཚུའི་དནོ་ལུ་འོས་འབབ་མེད། ཨིན་རུང་ ཁག་འབག་གི་ལས་གཡོགཔ་ཚུ་ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་གིས་ཐག་བཅད་ཡོད་པའི་སྣུམ་
འཁོར་ལམ་ལས་ དོ་ལམ་གཅིག་གི་ས་ཁར་གཡོག་གནས་ནང་ཨིན་པ་ཅིན་ དཀའ་འཐུས་སོད་དགོ། 

སོླབ་དཔནོ་གྱི་ཚབ་མ་སྦེ་ ཁག་འབག་གི་སོླབ་དཔོན་བཙུགས་ཡོད་མི་ཚུ་ དོན་ཚན་ ༥.༡༢.༣.༣ པ་དང་འཁྲིལ་མི་དགོ། ཨིན་རུང་ ངལ་གསོའི་
སྐབས་ལུ་ ཕག་ཞུ་བའི་སྒྲིག་ལོ་གང་རུང་མ་བརྩིས་པར་ མཉམ་བསབས་དངུལ་ཕོགས་ཀྱི་དོན་ལུ་འོས་འབབ་ཡོད། 

༧. སོླབ་ཚབ་ཀྱི་བ་རིམ་ཁ་གསལ། 

༧.༡ ཁག་འབག་སོླབ་དཔོན་གྱི་གཡོག་གནས་འདི་ སོླབ་དཔོན་གྱིས་མོ་རའི་ངལ་གསོ་མ་ལེན་པའི་ཉུང་མཐའ་བདུན་ཕག་གཅིག་གི་
སྔ་གོང་ལས་འགོ་བཙུགས་དགོཔ་དང་། སོླབ་དཔོན་མོ་ར་ སྐྱེ་མའི་ངལ་གསོ་ལས་ལོག་སྟེ་འཛུལ་ཞུགས་འབད་དེ་བདུན་ཕག་
གཅིག་གི་ཤུལ་ལས་དགོངསམ་ཞུ་དགོ། སོླབ་དཔོན་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ སོར་ཚབ་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་འགྱོ་ཚུགས་ནིའི་དནོ་ལུ་ ག་
དེ་དྲག་དྲག་དུས་ཚོད་བསྟུམས་ཏེ་ འཛུལ་ཞུགས་འབད་དགོ་པའི་བདུན་ཕག་གཅིག་གི་ཧེ་མ་འཛུལ་ཞུགས་འབད་རུང་བཏུབ། 
ཡང་ན་དགོངས་ཞུ་འབད་དགོ་པའི་བདུན་ཕག་གཅིག་གི་ཤུལ་ལས་དུས་ཚོད་དུམ་གྲ་ཅིག་བསྣར་རུང་བཏུབ། 

༧.༢ གལ་སྲིད་ ངལ་གསོ་ལེན་མིའི་མི་ངོམ་འདི་ ཁག་འབག་སོླབ་དཔནོ་བསྐོ་བཞག་མ་འབད་བའི་ བདུན་ཕག་གཅིག་གི་སྔ་གོང་
ལས་ ངལ་གསོ་ལེན་ཏེ་འགྱོ་བ་ཅིན་ ཁོ་མོ་གང་རུང་གིས་ སོླབ་གྲྭའི་འཛིན་སྐྱོང་ལུ་ ཚུལ་མཐུན་གྱི་ཐོག་ལས་རྩིས་སོད་འབད་
ཡོདཔ་ངེས་བརྟན་བཟོ་དགོ། 

༧.༣ སོླབ་དཔནོ་ཅིག་གིས་ མོ་ར་ཨ་ལུ་ཆགས་ཏེ་ཟླ་ངོ་ ༦ ལངམ་ད་ སོླབ་གྲྭའི་དབུ་འཛིན་ལུ་སྙན་ཞུ་འབད་དགོ། དེ་ཡང་ གལ་
སྲིད་ ཁག་འབག་གི་སོླབ་ཚབ་བཙུགས་དགོ་པ་ཅིན་ སོླབ་གྲྭ་གིས་གྲ་སྒྲིག་འབད་ནིའི་དུས་ཚོད་ལངམ་སྦེ་འཐོབ་ནིའི་དནོ་ལུ་
ཨིན། 
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༧.༤ འབྲེལ་ཡོད་སོླབ་གྲྭའི་དབུ་འཛིན་འདི་གིས་ ངལ་གསོ་ལེན་ཏེ་འགྱོ་མིའི་སོླབ་དཔོན་གང་རུང་གི་ཆོས་ཚན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཁག་
འབག་གི་སོླབ་དཔནོ་གཡོག་བཙུགས་མ་འབད་བའི་སྔ་གོང་ལས་ སོླབ་དཔནོ་ངེས་ཏིག་སྦེ་དགོ་མི་དགོའི་དགོས་མཁོ་བལྟ་དགོ། 

༧.༥ སོླབ་གྲྭའི་དབུ་འཛིན་འདི་གིས་ སོླབ་གྲྭ་ནང་འཁོད་ལུ་བཀྲམ་བཙུགས་ཀྱི་འོས་འབབ་ཡོད་པ་ཅིན་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོ། 

༧.༦ ཁག་འབག་གཡོག་བཙུགས་ཀྱི་གྲོས་འཆར་འདི་ བསྐྱར་ཞིབ་དང་ཐག་དཔྱད་ཀྱི་དནོ་ལུ་ སོླབ་གྲྭའི་འཛིན་སྐྱོང་ཚོགས་ཆུང་ལུ་
ཕུལ་དགོ། 

༧.༧ སོླབ་གྲྭའི་དབུ་འཛིན་འདི་གིས་ ཟུར་དེབ་ ༥/ཁ (༡) པ་འཁྲིལ་ཏེ་ སོླབ་གྲྭའི་འཛིན་སྐྱོང་ཚོགས་ཆུང་གི་རྒྱབ་སོྣན་དང་གཅིག་
ཁར་ མི་ངོམ་ཚུའི་ཁ་གསལ་བཅས་སྒྲུབ་བྱེད་ཀྱི་བར་དོན་ཚུ་བཀང་ཞིནམ་ལས་ བདུན་ཕག་ ༢ ཀྱི་ནང་འཁོད་ རོང་ཁག་
ཤེས་རིག་ ཡང་ན་ཁྲོམ་སྡེའི་ཤེས་རིག་འགོ་དཔནོ་ལུ་ཕུལ་དགོཔ་དང་། དེའི་འདྲ་རེ་ རོང་ཁག་དང་ཁྲོམ་སྡེའི་འབྲེལ་ཡོད་མི་
སོྟབས་འགོ་དཔནོ་ལུ་ཕུལ་དགོ། 

༧.༨ ཟུར་དེབ་ ༥/ཁ་ (༡) པ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ སོླབ་གྲྭ་ཁག་ལས་འབརོ་བའི་གྲོས་འཆར་གུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ རོང་ཁག་ ཡང་ན་
ཁྲོམ་སྡེའི་ཤེས་རིག་འགོ་དཔནོ་དང་ མི་སོྟབས་འགོ་དཔོན་གྱིས་ དམིགས་བསལ་ཆོས་ཚན་དེ་ལུ་སོླབ་དཔོན་དགོ་མི་དགོའི་
དགོས་མཁོ་བལྟ་དགོ། 

༧.༩ ཟེར་དེབ་ ༥/ཁ་ (༡) པ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ མི་སོྟབས་འགོ་དཔོན་གྱིས་ བསྐྱར་ཞིབ་དང་ལམ་སོྟན་ ཡང་ན་གནང་བའི་དོན་ལུ་ 
རོང་ཁག་ ཡང་ན་ཁྲོམ་སྡེའི་མི་སོྟབས་ཚོགས་ཆུང་ལུ་གྲོས་འཆར་ཕུལ་དགོ། 

༧.༡༠ གལ་སྲིད་ གཡོག་བཙུགས་ཀྱི་གནང་བ་གྲུབ་ཡོད་པ་ཅིན་ རོང་ཁག་ ཡང་ན་ཁྲོམ་སྡེའི་བདག་སྐྱོང་གིས་ ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག་
ལུ་ སྙན་ཞུ་ཕུལ་དགོ། 

༨. གཡོག་བཙུགས་བ་རིམ། 

༨.༡ རོང་ཁག་ ཡང་ན་ཁྲོམ་སྡེའི་མི་སོྟབས་ཚོགས་ཆུང་ལས་ གཡོག་བཙུགས་ཀྱི་གནང་བ་གྲུབ་ཞིནམ་ལས་ རོང་ཁག་ ཡང་ན་
ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ གཡོག་བཙུགས་བ་རིམ་གྱི་ལེའུ་ ༤ པ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ གོ་གནས་ཀྱི་དོན་ལུ་ སྤྱིར་བཏང་གཙུག་ལག་ཤེས་ཚད་
མཐར་འཁྱོལ་མི་ཚུ་ལུ་གསལ་བསྒྲགས་འབད་དགོ། 

༨.༢ ཁག་འབག་སོླབ་དཔོན་ཚུ་གཡོག་བཙུགས་ཀྱི་དོན་ལུ་ རོང་ཁག་ ཡང་ན་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ ས་སོྟང་གསལ་བསྒྲགས་འབད་དགོ། 
(ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག་གིས་ལམ་སོྟན་གནང་འོང་།)  དེ་ནང་ གཤམ་འཁོད་ཀྱི་བར་དནོ་ཚུ་ཚུད་དགོ། 

 ཀ། ས་སོྟང་གི་གྱངས་ཁ། 

 ཁ། ཁག་འབག་གི་དུས་ཡུན་དང་། 

 ག དགོས་མཁོའི་ཤེས་ཚད། (དགོས་མཁོའི་ཆོས་ཚན་གསལ་བཀོད་འབད་དགོ།) 

༨.༣ གསལ་བསྒྲགས་འབད་བའི་ཚེས་གྲངས་ལས་ བདུན་ཕག་ ༢ ཀྱི་ཤུལ་ལས་ མི་སོྟབས་ཚོགས་ཆུང་གིས་གནང་བ་གྲུབ་ཡོད་
མི་གུ་ མི་སོྟབས་འགོ་དཔོན་གྱིས་ མི་ངོམ་ཚུ་ཕྱི་སེལ་རྐྱབ་དགོ། ཡང་ན་ ཞུ་ཡིག་ཕུལ་མི་ལངམ་སྦེ་མེད་པའི་སྐབས་ བདུན་
ཕག་གཅིག་བསྣར་འགྱང་འབད་དེ་ བདུན་ཕག་ ༣ གྱི་ནང་འཁོད་ཕྱི་སེལ་རྐྱབ་དགོ། 
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༨.༤ མི་ངོམ་ཅིག་ སོླབ་གྲྭ་ཅིག་ནང་སོླབ་ཚབ་སྦེ་གཡོག་བཙུགས་འབད་ཡོད་མི་འདི་ སོླབ་གྲྭ་གཞན་ཅིག་ནང་ གོ་གནས་ས་སོྟང་
གི་དོན་ལུ་ཞུ་ཡིག་བཙུགས་ནི་ལུ་འོས་འབབ་མེདཔ་དང་། དེ་ལུ་ མི་སོྟབས་འགོ་དཔནོ་གྱིས་ མི་ངོམ་དེ་བཟུམ་ཚུ་ ཕྱི་སེལ་
འབད་མ་ཆོགཔ་ངེས་བརྟན་བཟ་ོདགོ། 

༨.༥ ཕྱི་སེལ་གྲུབ་པའི་མི་ངོམ་ཚུ་ གདམ་འཐུའི་དྲིས་ལན་གྱི་དནོ་ལུ་ རོང་བདག་ ཡང་ན་བཀོད་ཁྱབ་དྲུང་ཆེན་གྱིས་དབུ་ཁྲིད་
མཛད་དགོ། གདམ་འཐུའི་འདྲི་ཚོགས་འཐུས་མི་ཚུ་གིས་ གདམ་འཐུའི་གྲུབ་འབྲས་བདེན་སོར་འབད་དགོཔ་དང་ གདམ་
འཐུའི་དྲིས་ལན་འདི་ནང་ འཛོལ་བ་གང་རུང་བྱུང་ན་ འཐུས་མི་ཚུ་གིས་འགན་འཁྲི་འབག་དགོ།  

༨.༦ གདམ་འཐུའི་དྲིས་ལན་དང་གྲུབ་འབྲས་བདེན་སོར་འབད་དེ་ བདུན་ཕག་ ༡ གི་ནང་འཁོད་ མི་སོྟབས་འགོ་དཔནོ་གྱིས་
གཡོག་བསྐོས་བཀའ་རྒྱ་གནང་དགོ། 

༨.༧ གྲུབ་འབྲས་བདེན་སོར་འབད་བའི་ཚེས་ལས་ར་ ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་སོད་ནིའི་དོན་ལུ་ རོང་ཁག ཡང་ན་ཁྲོམ་སྡེའི་མི་
སོྟབས་འགོ་དཔནོ་གྱིས་ འབྲེལ་ཡོད་ཡིག་ཆ་ (ངོ་མ་ ཡང་ན་པར་ལོག་) ཚུ་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ལུ་ཕུལ་
དགོ། 

༨.༨ ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་སོད་ཞིནམ་ལས་ འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་གིས་ གཡོག་བསྐོས་བཀའ་རྒྱ་འདི་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་
ལྷན་ཚོགས་དང་ ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག་ལུ་བསྐྱལ་དགོ། 

༨.༩ ཤེས་རིག་ལས་ཚན་གྱིས་ གདམ་འཐུ་གྲུབ་པའི་མི་ངོམ་ཚུ་ལུ་ གོམས་འདྲིས་སོླབ་སོང་འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོ། 

༨.༡༠ གདམ་འཐུ་འགྲུབ་མིའི་མི་ངོམ་ཚུ་ རོང་ཁག་ ཡང་ན་ཁྲོམ་སྡེ་ལས་ གཡོག་གནས་བཀའ་རྒྱ་སོད་མི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ སོླབ་གྲྭ་
ནང་སྙན་ཞུ་འབད་དགོ། 

༨.༡༡ མི་སོྟབས་འགོ་དཔནོ་གྱིས་ ཁག་འབག་སོླབ་དཔནོ་གྱི་གྱངས་ཁ། གཡོག་གནས་ཀྱི་ས་གོ་དང་ ཁོང་རའི་ཁྱད་ཡོན་ཐོའི་བར་
དོན་ཚུ་ ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག་ལུ་ཕུལ་དགོ། རོང་ཁག་ ཡང་ན་ཁྲོམ་སྡེའི་མི་སོྟབས་འགོ་དཔོན་གྱིས་ ངལ་གསོ་འགྱོ་མིའི་སོླབ་
ཚབ་སྦེ་ཁག་འབག་སོླབ་དཔནོ་གཡོག་བཙུགས་འབད་ཡོད་པའི་ཁ་གསལ་ཚུ་ ཟུར་དེབ་ ༥/ཁ་ (༢) པ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ལོ་
ལྟར། ཡང་ན་ལོ་ལྟར་ཟུང་ཐོན། ཡང་ན་ཟླ་གསུམ་རེའི་སྙན་ཞུ་འདི་ ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག་ལུ་ཕུལ་དགོ། 

༨.༡༢ གཡོག་བཙུགས་བ་རིམ་འདི་ གསལ་བསྒྲགས་འགོ་དང་པ་འབད་བའི་ཚེས་གྲངས་ལས་ ཟླ་ངོ་ ༢ ཀྱི་ནང་འཁོད་འབད་ཚར་
དགོ། 

༨.༡༣ ག་དེམ་ཅིག་སྦེ་ གདམ་འཐུ་གྲུབ་པའི་མི་ངོམ་འདི་གིས་ ཁོ་རའི་གདམ་འཐུ་འདི་ ཕྱིར་བཏོན་འབད་ནི་དང་ ཡང་ན་ཟླ་ངོ་ ༦ 
གི་ནང་འཁོད་ ས་སོྟང་ཅོག་ར་འཐདཔ་ཅིག་ཐོན་པ་ཅིན་ གོ་གནས་འདི་ གདམ་འཐུའི་གྲུབ་འབྲས་ཀྱི་གཟེངས་ཐོན་གོ་རིམ་
ཤུལ་མའི་མི་ངོམ་འདི་ལུ་བྱིན་དགོཔ་དང་ དེ་ཡང་ སྔ་གོང་ལས་གཏན་འབེབས་བཟ་ོཡོད་པའི་ཉུང་ཤོས་ཚད་བཀག་བརྒྱ་ཆ་གུ་
ལོྷད་མི་ལུ་བྱིན་དགོ། 

༨.༡༤ རོང་ཁག་དང་ཁྲོམ་སྡེ་གང་རུང་ཅིག་གིས་ གྲོས་བསྟུན་གྱི་ཐོག་ལས་དྲིས་ལན་འབད་དེ་ སྒུག་ཐོ་ནང་ཡོད་པའི་མི་ངོམ་ཚུ་
གཡོག་བཙུགས་འབད་དགོ། དེ་ཡང་ ཟླ་ངོ་ ༦ གི་དོན་ལུ་ཆ་གནས་ཡོད་པའི་གྲུབ་འབྲས་དང་ ཆོས་ཚན་གྱི་དགོས་མཁོ་དང་
འཁྲིལ་དགོ། 
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༡. དགོས་མཁོ་ངོས་འཛིན་
འབད། 

 

༢. དབྱེ་ཞིབ་དང་ཐག་གཅད།          
གོ་རིམ་ ༡ པ། 

 

༣. དབྱེ་ཞིབ་དང་ཐག་གཅད། 
གོ་རིམ་ ༢ པ། 

 

༤. གཡོག་བཙུགས། 

 

༡. ས་སྟོང་གསལ་བསྒྲགས་འབད་ནི། 
༢. དགོཔ་ཡོད་ན་དུས་ཡུན་ཡར་སེང་འབད་ནི། 
༣. གསལ་བསྒྲགས་འགོ་དང་པ་འབད་བའི་ཚེས་གྲངས་    
  ལས་ བདུན་ཕག་ ༢ ཡང་ན་ ༣ གྱི་ནང་འཁོད་   
  མི་ངོམ་ཕྱི་སེལ་འབད་ནི། 
༤. རོང་བདག་ ཡང་ན་བཀོད་ཁྱབ་དྲུང་ཆེན་གྱིས་ཁྲི    
  འཛིན་མཛད་ཐོག་དྲིས་ལན་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི། 
༥. འདྲི་ཚོགས་འཐུས་མི་ཚུ་བརྒྱུད་དེ་གྲུབ་འབྲས་བདེན་ 
  སོར་འབད་ནི། 
༦. ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་སོད་ནིའི་དོན་ལུ་ཡིག་ཆ་ཚུ་ 
  རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ལུ་ཕུལ་ནི། 
༧. གཡོག་བསྐོས་བཀའ་རྒྱ་འདི་རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ 
  ལྷན་ཚོགས་ལུ་ཕུལ་དགོཔ་དང་ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག་ལུ་  
  ཡང་འདྲ་གཅིག་ཕུལ་ནི། 
༨. ངོ་སོད་ལས་རིམ་དང་ འབྲེལ་ཡོད་སློབ་གྲྭ་ནང་སྙན་ 
  ཞུ་འབད་ནི། 
 

 

༡. སྐྱེ་མའི་ངལ་གསོ་ཞུ་ནི། 
༢. དབུ་འཛིན་གྱིས་དགོས་མཁོ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་ འོས་འབབ་ཡོད་ན་ 
  བཀྲམ་བཙུགས་འབད་ནི། 
༣. སློབ་གྲྭའི་འཛིན་སྐྱོང་ཚོགས་ཆུང་ལུ་གྲོས་འཆར་ཕུལ་ནི། 
༤. རོང་ཁག་ཤེས་རིག་འགོ་དཔོན་དང་མི་སྟོབས་འགོ་དཔོན་ལུ་ལས་ 
  གཡོག་པའི་ཁ་གསལ་ཕུལ་ནི། 
 

༡. རོང་ཁག་ ཡང་ན་ཁྲོམ་སྡེའི་ཤེས་རིག་འགོ་དཔོན་དང་ མི་ 
  སྟོབས་འགོ་དཔོན་གྱིས་ སློབ་གྲྭ་གིས་སྒྲུབ་བྱེད་ཕུལ་མི་ 
  ལྟར་དུ་དགོས་མཁོ་ཡོད་མེད་དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི། 
༢. གྲོས་འཆར་འདི་དབྱེ་དཔྱད་འབད་དེ་ གཡོག་བཙུགས་ཀྱི་ 
  དོན་ལུ་ རོང་ཁག་མི་སྟོབས་ཚོགས་ཆུང་ལུ་ཕུལ་ནི། 

 

༡. རོང་ཁག་མི་སྟོབས་ཚོགས་ཆུང་གིས་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནི། 
༢. གཡོག་བཙུགས་ཀྱི་དོན་ལུ་གྲོས་འཆར་བདེན་སོར་ ཡང་ན་ཆ་མེད་གཏང་ནི། 
༣. སྒུག་ཐོའི་མི་ངོམ་ཚུ་གཡོག་བཙུགས་ཀྱི་དོན་ལུ་འོས་འབབ་ཡོད་མེད་བསྐྱར་ 
  ཞིབ་འབད་ནི། 
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སླབོ་ཚབ་གཡགོ་བཙུགས་ཀྱི་བ་རིམ་བཅུད་སྡུད། 
ཟུར་དེབ་ ༥/ཁ་ (༡) 

སླབོ་དཔནོ་དགོས་མཁོའི་དབྱེ་དཔྱད། 
སླབོ་དཔནོ་དགོས་མཁོའི་དབྱེ་དཔྱད། 
སླབོ་གྲྭའི་འཛིན་སྐྱོང་ཚགོས་ཆུང་གིས་ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་དནོ་ལུ།  
སོླབ་གྲྭའི་མིང་།  
སྐྱེ་མའི་ངལ་གསོ་ལེན་མིའི་སོླབ་དཔོན་གྱི་ཁ་གསལ།  
༡. མིང་།  
༢. ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་།  
༣. སོླབ་སོྟན་ཆོས་ཚན།  
༤. སྐྱེ་མའི་ངལ་གསོའི་དུས་ཡུན་གྱི་གྲོས་འཆར། (ཟླ་ངོ་།)  
༥. འགོ་བཙུགས་ཚེས་གྲངས་ཀྱི་གྲོས་འཆར། (ལས་ དང་ ཚུན།) ཚེས་/ཟླ་/ལོ་ ལས་ ཚེས་/ཟླ་/ལོ་ཚུན། 
  
ཆོས་ཚན་དེ་སོྟན་མིའི་སོླབ་དཔོན་གྱི་གྱངས་ཁ། (ཀ)  
སྡེ་ཚན་དང་སོླབ་སོྟན་ཐུན་ཚན་གྱི་གྱངས་ཁ་དང་འཁྲིལ་ སོླབ་དཔནོ་
དགོ་པའི་གྱངས་ཁ། (ཁ།) 

 

ལྷག་ ཡང་ན་ཆད། (ཀ-ཁ།)  
བཀྲམ་བཙུགས་ཀྱི་འོས་འབབ། ཡོད་/མེད། 
སོླབ་གྲྭའི་འཛིན་སྐྱོང་ཚོགས་ཆུང་ལས་རྒྱབ་སོྣན། རྒྱབ་སོྣན་ཡོད་/རྒྱབ་སོྣན་མེད། 

སླབོ་གྲྭའི་འཛིན་སྐྱོང་ཚགོས་ཆུང་གི་ཁྲི་འཛིན། 
རངོ་ཁག་དང་ཁྲོམ་སྡེའི་ཤེས་རིག་འགོ་དཔནོ་དང་ མི་སྟབོས་འགོ་དཔནོ་གྱིས་ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་དནོ་ལུ། 
སོླབ་གྲྭ་གཞན་ཚུ་ལས་གནས་སྐབས་གནས་སོར་ཐོག་ལས་བཀྲམ་
བཙུགས། 

ཡོད་/མེད། 

ཡོད་ན་མི་ངོམ་གྱི་ཁ་གསལ།  
༡. མིང་།  
༢. ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་།  
༣. གནས་སོར་འགོ་བཙུགས་ཀྱི་ཚེས་གྲངས། (ལས་དང་ཚུན།) ཚེས་/ཟླ་/ལོ་ ལས་ ཚེས་/ཟླ་/ལོ་ཚུན། 
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མེད་ན་ ཁག་འབག་སོླབ་དཔོན་གཡོག་བཙུགས་ཀྱི་དོན་ལུ་ རོང་
ཁག་ཡང་ན་ཁྲོམ་སྡེའི་མི་སོྟབས་ཚོགས་ཆུང་གིས་བདེན་སོར་གྱི་དནོ་
ལུ་རྒྱབ་སོྣན་ཕུལ། 

 
 
 

 
རངོ་ཁག་ ཡང་ན་ཁྲོམ་སྡེའི་ཤེས་རིག་འགོ་དཔནོ།                    མི་སྟབོས་འགོ་དཔནོ། 
རངོ་ཁག་ ཡང་ན་ཁྲོམ་སྡེའི་མི་སྟབོས་ཚོགས་ཆུང་གིས་ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་དནོ་ལུ། 
༡. ཟླ་ངོ་ ༦ གི་ནང་འཁོད་ རོང་ཁག་ ཡང་ན་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་དྲིས་ 
  ལན་འབད་ཡོད་པའི་སྒུག་ཐོ་ནང་གི་མི་ངོམ་ཚུ་ལས་   གཡོག་ 
  བསྐོས་འབད་ནི། 
  ཡོད་ན་ མི་ངོའི་ཁ་གསལ། (མིང་དང་མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ 
  ཁྱེར།) 
  མེད་ན་ ཨང་ ༢ པ་དང་འཁྲིལ། 

ཡོད་/མེད། 

༢. རོང་ཁག་ ཡང་ན་རངོ་ཁག་ནང་འཁོད་ཀྱི་ཁྲོམ་སྡེ་གང་རུང་གིས་ 
  དྲིས་ལན་འབད་ཡོད་པའི་སྒུག་ཐོ་ནང་གི་མི་ངོམ་ཚུ་ལས་གཡོག་ 
  བསྐོས་འབད་ནི་དང་།   ས་སོྟང་གི་ཆ་གནས་འདི་ ཟླ་ངོ་ ༦  
  ཨིན། 
  ཡོད་ན་ མི་ངོའི་ཁ་གསལ། (མིང་དང་མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ 
  ཁྱེར།) 
  མེད་ན་ ཨང་ ༣ པ་དང་འཁྲིལ། 

ཡོད་/མེད། 

༣. གསར་བཙུགས། རྒྱབ་སོྣན་ཡོད་/རྒྱབ་སོྣན་མེད། 
 
རངོ་ཁག་ཡང་ན་ཁྲོམ་སྡེའི་མི་སྟབོས་ཚགོས་ཆུང་གི་ཁྲི་འཛིན།                    མི་སྟབོས་འགོ་དཔནོ། 
 

ཟུར་དེབ་ ༥/ཁ། (༢) 

སླབོ་ཚབ་བཙུགས་ཏེ་སྐྱེ་མའི་ངལ་གས་ོཞུ་ཡདོ་པའི་སླབོ་དཔནོ་ཚུའི་ཐ།ོ 

རིམ་ཨང་། སྐྱེ་མའི་ངལ་གས་ོནང་ཡདོ་
པའི་སླབོ་དཔནོ་གྱི་མིང་། 

ཞི་གཡོག་ངོ་
རྟགས་ཨང་། 

ཆོས་ཚན། 
དུས་ཡུན། སློབ་ཚབ། 

(ཚབ།) 
ཞི་གཡོག་ངོ་
རྟགས་ཨང་། ལས། ཚུན། 

༡.        
༢.        
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ཟུར་དེབ་ ༥/ཁ། (༣) 

   རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡགོ་ལྷན་ཚགོས། 
              དཔལ་ལྡན་འབྲུག་གཞུང་། 

   
    རངོ་ཁག་/ཁྲོམ་སྡེ་བདག་སྐྱོང་། 

 སླབོ་ཚབ་ཚུའི་དནོ་ལུ་ལཱ་གཡགོ་གི་ཁ་ཚིག་དང་གན་ཚིག་གི་གན་ཡིག 
 

     ཆ་ཤས་ ༡ པ། སྤྱིར་བཏང་གན་ཚིག 

༡. གན་ཡིག 

གན་ཡིག་འདི་ སྤྱི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་(ཚེས་/ཟླ་/ལོ་) ལུ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་རོང་ཁག་ ཡང་ན་ཁྲོམ་
སྡེ་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ ད་ལས་ཕར་ ལཱ་གཡོག་སོད་མི་ཟེར་སླབ་མི་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་འདི་དང་ ངོམ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་འདི་ ད་ལས་ཕར་ ཁག་འབག་གི་སོླབ་དཔནོ་ཟེར་བའི་གན་ཡིག་བཟོ་དོན་དེ་ཡང་། 

ད་ལན་  གཡོག་བཙུགས་མི་འདི་ལུ་ ཁག་འབག་སླབོ་དཔནོ་འདི་ ད་ལས་ཕར་ གཤམ་གསལ་གྱི་ཁ་ཚིག་དང་གན་ཚིག་ཐོག་ལུ་ ཁག་འབག་
ལཱ་གཡོག་ནང་བཙུགས་ནི་གི་རེ་འདོད་ཡོདཔ་དང་།   

ཁག་འབག་སོླབ་དཔོན་འདི་གིས་ རོང་ཁག་ ཡང་ན་ཁྲོམ་སྡེ་དང་གཅིག་ཁར་ཁ་ཚིག་གན་ཚིག་འདི་གི་ཐོག་ལུ་ ལཱ་གཡོག་འདི་ལེན་ནི་ལུ་གྲ་སྒྲིག་
དང་ དང་འདདོ་ཡོད།  

༢. ལཱ་གཡོག་གི་གནས་སྟངས།  

༢.༡ ལཱ་གཡོག་སོད་མི་འདི་གིས་ ལས་གཡོགཔ་འདི་ ཁག་འབག་གི་ཐགོ་ལུ་བཙུགས་དགོཔ་དང་ ཁོ་ ཡང་ན་མོ་གིས་ལཱ་གཡོག་
སོད་མི་འདི་ལུ་ ཁག་འབག་གི་སོླབ་དཔོན་སྦེ་ཕག་ཞུ་དགོ། 

༢.༢ ཁག་འབག་སོླབ་དཔོན་འདི་ ཁག་འབག་གནས་ཡུན་གྱི་ཟླ་མཇུག་འདི་ནང་མ་གཏོགས་ རོང་ཁག་ ཡང་ན་ཁྲོམ་སྡེ་ནང་འཁོད་
ཀྱི་སོླབ་གྲྭ་གང་རུང་ཅིག་ནང་ གཡོག་གནས་ ཡང་ན་གནས་སོར་གཏང་ཆོག  

༣. གན་ཡིག་དུས་ཡུན། 

གཡོག་སོད་ཀྱི་དུས་ཡུན་འདི་ གནམ་ལོ་་་་་་་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་་་་་པའི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་ལས་འགོ་བཟུང་ དུས་ཡུན་ཟླ་ངོ་ཡོངས་བསོམས་་་་་་་་་་་་
་་་་་་་ཚུན་ཨིན་དགོ། ཡང་ན་ སོླབ་རིག་ལོ་མཇུག་བསྡུ་མི་གཉིས་ལས་ ག་ཧ་མི་འདི་ཨིན་དགོ།  ད་ལས་ཕར་ གནས་ཡུན་གྱི་དུས་
ཡུན་དེ་ཡང་ གནས་ཡུན་མ་ཚངམ་ལས་ཆ་མེད་གཏང་ཆོག 

༤. ཡིག་ཆ།  

༤.༡ ཁག་འབག་སོླབ་དཔོན་འདི་ ལཱ་འགན་གྱི་དནོ་ལུ་ རོང་ཁག་ ཡང་ན་ཁྲོམ་སྡེ་ནང་སྙན་ཞུ་འབད་བའི་སྐབས་ གཤམ་གསལ་ 
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གྱི་ཡིག་ཆ་ཚུ་སོྟན་དགོ།  

༤.༡.༡ ཤེས་ཚད་ལྡན་པའི་གསོ་བའི་འགོ་དཔོན་ཅིག་ལས་ གསོ་བའི་བདེ་ཁམས་ལག་ཁྱེར་ངོ་མ།  

༤.༡.༢ མི་སོྟབས་འགོ་དཔནོ་གྱིས་བདེན་སོར་འབད་ནི་ཨིན་པའི་ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་གི་ཉེན་སྲུང་ཉོག་མེད་ལག་ཁྱེར་གྱི་འདྲ།  

༤.༡.༣ བདེན་སོར་གྲུབ་པའི་ལག་ཁྱེར་དང་སྐུགས་ཤོག་ཚུའི་འདྲ།  

༤.༡.༤ མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་གྱི་འདྲ་དང་། 

༤.༡.༥ གལ་སྲིད་ སོླབ་དཔོན་གྱི་ལཱ་གཡོག་ནང་ལས་ ཁས་བངས་ཐོག་དགོངས་ཞུ་འབད་འབདཝ་ཨིན་ན་ གཡོག་གྲོལ་
བཀའ་རྒྱའི་འདྲ།  

༤.༢ འབྲེལ་ཡོད་སོླབ་གྲྭ་ནང་ལུ་ གཡོག་ནང་འཛུལ་ཞིནམ་ལས་ ཁག་འབག་སོླབ་དཔནོ་གྱིས་ རང་སོའི་འཛུལ་ཞུགས་སྙན་ཞུའི་
འདྲ་ཅིག་ འབྲེལ་ཡོད་དབུ་འཛིན་བརྒྱུད་དེ་ རོང་ཁག་ ཡང་ན་ཁྲོམ་སྡེ་ལུ་བསྐྱལ་དགོ། 

༤.༣ ཁག་འབག་སོླབ་དཔོན་འདི་གིས་ ཞི་གཡོག་པའི་བརྩི་མཐངོ་དང་ཀུན་སོད། དེ་ལས་ གསང་བ་ལུ་གནས་དགོ་པའི་དམ་
བཅའ་འདི་ སྒྲིག་བཀོད་བཟ་ོཡོད་མིའི་ནང་མིང་རྟགས་བཀོད་དགོ།   

༥. དངུལ་ཕགོས་དང་འཐུས།  

༥.༡ ལཱ་གཡོག་སོད་མི་འདི་གིས་ ཁག་འབག་སོླབ་དཔོན་ལུ་ ཟླ་རིམ་བཞིན་མཉམ་བསབས་ཀྱི་དངུལ་ཕགོས་ བསོམས་་་་་་་་་་་་་་་་
་་་་་་་་སོད་དགོཔ་དང་། དེ་ཡང་ ལཱ་འབད་བའི་ཟླཝ་གི་ཉིནམ་མཇུག་འདི་ལུ་ ཟླ་རིམ་བཞིན་དུ་ ལཱ་འབད་ཚར་མི་ལུ་ཐོབ་པའི་
དངུལ་ཕོགས་འདི་སོད་དགོ།  

༥.༢ ཁག་འབག་སོླབ་དཔོན་ཚུ་ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་གིས་ཐག་བཅད་ཡོད་པའི་སྣུམ་འཁོར་ལམ་ལས་ དོ་ལམ་གཅིག་གི་ས་ཁར་གཡོག་
གནས་ནང་ཨིན་པ་ཅིན་ དཀའ་འཐུས་སོད་དགོ། 

༦. ལཱ་འགན།  

༦.༡ ཁག་འབག་སོླབ་དཔོན་འདི་ ན་ཚ་རེ་དང་ བར་རྐྱེན་རེ་ཞུགས་པ་ཅིན་ དེ་ལུགས་ཀྱི་རྒྱུ་མཚན་ཁུངས་གསལ་གྱི་སྙན་ཞུ་ཕུལ་
དགོཔ་ཡོད་མི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ལཱ་གཡོག་སོད་མི་ལུ་ཕུལ་ཡོད་ན་མ་གཏོགས་ དེ་མིན་རང་གི་འགན་ཁག་དང་ རང་ལུ་འོས་
འབབ་ཡོད་པའི་འགན་ཁག་གཞན་བཀལ་ཏེ་ཡོད་མི་ཚུ་ལུ་ དུས་ཚོད་ཉིན་ནུབ་མེད་པར་ (ཁག་ཆེ་བ་ཅིན་ རེས་གཟའ་ཟླཝ་ 

དང་གཞུང་གི་ངལ་གསོ་ཡང་བརྩིས་ཏེ་) ནམ་ར་འབད་རུང་ ཆད་ལུས་མེད་པར་སྒྲིག་གཡོག་བརྒྱུག་དགོཔ་ཨིན། 

༦.༢ ཁག་འབག་སོླབ་དཔོན་འདི་གིས་ ལཱ་གཡོག་སོད་མི་གིས་གནང་བའི་ ཁྲིམས་མཐུན་གྱི་བཀའ་རྒྱ་དང་བཀོད་རྒྱ། ལམ་སོྟན་ཚུ་
ལུ་འདི་འཕ་ོལས་ དད་མོས་ཀྱི་ཐགོ་ལས་ཆ་བཞག་སྟེ་ ལག་ལེན་འཐབ་དགོཔ་དང་ འབྲུག་གཞུང་གི་རྒྱུ་དངོས་དང་ འཛིན་
སྐྱོང་དང་འབྲེལ་བའི་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི། ལམ་སོྟན་བསྟར་སོད་ཐོག་ལུ་ཡོད་མི་ཚུ་ལུ་གནས་དགོ།  

༦.༣ ལཱ་གཡོག་སོད་མི་འདི་ལུ་ནམ་དགོཔ་ཅིག་ ཁག་འབག་སོླབ་དཔནོ་འདི་གིས་ ཁོ་རའི་ཡིག་ཚང་ནང་ལུ་ ཁོ་རའི་ལཱ་གཡོག་ 
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དང་དམིགས་བསལ་འགན་ཁུར་ནང་ལུ་ འབྲེལ་བ་ཧྲིལ་བུམ་དང་ ཚུལ་དང་མཐུནམ་སྦེ་བྱིན་དགོཔ་མ་ཚད་ ལཱ་གཡོག་སོད་
མི་གིས་བཀའ་གནང་པ་ཅིན་ མི་གཞན་དང་གཞན་མི་ཚུ་ལུ་ཡང་འབད་དགོ། ལས་གཡོགཔ་འདི་གིས་ མི་གཞན་དང་གཞན་
ཚུ་ལུ་ཡང་ གསང་བའི་ཐབས་ལམ་ཚུ་དང་ བ་རིམ་དང་ཡང་ན་ ཁོ་གིས་ལཱ་གཡོག་སྒྲུབ་པའི་སྐབས་དང་ ཡང་ན་གཞན་གྱི་
ཐོག་ལས་ཐོབ་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ་ཚུ་ གཏན་འཇགས་ལཱ་གཡོགཔ་བཟུམ་སྦེ་ར་བར་སོད་དགོ། 

༧. ངལ་གས་ོདང་འགྲུལ་འཐུས།   

 ཁག་འབག་སོླབ་དཔོན་འདི་ལུ་གཤམ་གསལ་གྱི་ཐོབ་དབང་ཡོད། 

 ༧.༡ ཉིན་གྲངས་ལྔའི་གློ་བུར་ངལ་གསོ་འཐོབ། 

༧.༢ གཞུང་འབྲེལ་སྒྲིག་གཡོག་གི་སྐབས་ རང་སོའི་ཐབོ་ལམ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ མི་མང་འགྲུལ་འཁོར་གྱི་གླ་ཆ་ངོ་མ་དང་དོ་མཉམ་གྱི་
འགྲུལ་འཐུས། ཡང་ན་ རྟ་གླ་དོ་གླ་དང་ཉིན་འཐུས་འཐོབ། 

༧.༣ ལཱ་གཡོག་གསརཔ་འགོ་བཙུགས་ནི་ཨིན་པ་ཅིན་ གནས་བཞིན་ཡོད་པའི་བཅའ་ཡིག་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ མི་མང་འགྲུལ་འཁོར་གྱི་
གླ་ཆ་ངོ་མ་དང་ད་ོམཉམ་གྱི་འགྲུལ་འཐུས། ཡང་ན་ རྟ་གླ་དོ་གླ་དང་ཉིན་འཐུས་འཐོབ་ནི་དང་། 

༧.༤ ཁག་འབག་ལས་གཡོགཔ་འདི་ལུ་ འགྲུལ་འཐུས་དང་ཉིན་འཐུས་ཚུ་ སོླབ་གྲྭ་ནང་ལས་ཁག་འབག་གི་གནས་ཡུན་ཚངམ་ད་ 
རོང་ཁག་ ཡང་ན་ཁྲོམ་སྡེ་ལྟེ་བ་ཚུ་གིས་སོད་དགོ། 

༨. སདོ་ཁྱིམ། 

ཁག་འབག་སོླབ་དཔོན་ཅིག་གིས་ རང་སོའི་སོད་ཁྱིམ་དང་ཁྱིམ་ཆས་ཚུ་ རང་གིས་གྲ་སྒྲིག་རྐྱབ་དགོ། ཨིན་རུང་ གལ་སྲིད་ གཞུང་
གིས་སོད་ཁྱིམ་གནང་པ་ཅིན་ ཁང་གླ་འདི་གནས་བཞིན་ཡོད་པའི་སོད་ཁྱིམ་གྱི་བཅའ་ཡིག་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ དངུལ་ཕོགས་ལས་བཏགོ་
དགོ། 

༩. ཕབ་ཆ། 

རང་སོའི་འོང་འབབ་ཁྲལ་དང་ ཁྲིམས་མཐུན་གྱི་ཕབ་ཆ་འབད་དགོ་མི་ཚུ་ གནས་བཞིན་ཡོད་པའི་གཞུང་གི་ཁྲལ་གྱི་བཅའ་ཡིག་ཚུ་དང་ 

འཁྲིལ་ཏེ་བཏོག་དགོ། 

༡༠. ཞི་གཡོག་པའི་བརྩི་མཐངོ་དང་ཀུན༌སདོ། 

༡༠.༡ ཁག་འབག་སོླབ་དཔོན་འདི་ འབྲུག་གི་ཞི་གཡོག་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་ ༢༠༡༨ ཅན་མའི་ལེའུ་ ༣ པའི་ནང་ གསལ་
བཀོད་འབད་མིའི་ཞི་གཡོག་པའི་བརྩི་མཐོང་དང་ཀུན་སོད་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ཕག་ཞུ་དགོཔ་དང་། དེ་ཁར་ དམིགས་བསལ་དུ་
གཤམ་གསལ་གནད་དོན་ཚུ་ལུ་གནས་དགོ།  

༡༠.༡.༡ དུས་ནམ་ར་འབད་རུང་ གན་ཡིག་འདི་གི་གནས་ཡུན་རིང་ལུ་ ལཱ་གཡོག་སོད་མི་གི་མཐའ་དནོ་དང་ ཕན་བདེ་ཡར་
དྲག་གཏང་ནི་ལུ་ བརོྩན་ཤུགས་གང་དྲག་བསྐྱེད་དགོ།  



118 
 

༡༠.༡.༢ ཁག་འབག་སོླབ་དཔོན་འདི་གིས་ ཁག་འབག་གི་གནས་ཡུན་རིང་ལུ་ སོླབ་དཔོན་གྱི་ཀུན་སོད་རྣམ་གཞག་ལུ་
གནས་དགོཔ་དང་། 

༡༠.༡.༣ འབྲུག་གི་ཆོས་དང་སྔར་ཁྱུན་ལམ་སོལ་གྱི་བརྩི་མཐོང་དང་ ལག་ལེན་ག་ར་ལུ་བརྩི་བཀུར་ཞུ་དགོ། དེ་བཟུམ་སྦེ་ར་ 
ཁག་འབག་སོླབ་དཔོན་འདི་གིས་ དུས་ཨ་རྟག་ར་གཤམ་གསལ་གྱི་བ་སོད་ཐོག་ལུ་གནས་དགོ། 

༡༠.༡.༣.༡  ཁོ་གིས་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མི་སྡེའི་དཔལ་འབོར་དང་སྲིད་དོན་བརྟན་གཞི་ལུ་ གནོད་ཉེན་མེདཔ་ཅིག་འབད་
དགོ།  

༡༠.༡.༣.༢ ཁོ་གིས་ཆོས་ལུགས་བསྒྱུར་བཅོས་འབད་ནི་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་ནི་མེདཔ་ཅིག་དང ཡངན་  མི་
སྡེའི་སོལ་ཁྱུན་དང་ལམ་སོལ། ཡངན་ ཆོས་ལུགས་ཀྱི་བརྩི་མཐོང་ཚུ་ལུ་ སྣང་ཆུང་བཟོ་མི་ཆོག  

༡༠.༡.༣.༣  ཁོ་གིས་ མི་སྡེ་ལུ་གནོད་ཉེན་ཆེ་བའི་མི་འདོད་པའི་བརྒྱུད་སྐུལ་དང་ གནོད་ཉེན་ཆེ་བའི་བ་སོད་དཔེར་
ན། སོ་རས་ལག་ལེན་དང་ལོག་སོད་ལ་སོགས་པ་ག་ནི་ཡང་འབད་མི་ཆོག  

༡༠.༡.༣.༤ ཁོ་གིས་ མི་ཚུ་སྲིད་དོན་བསྒྱུར་བཅོས་འབད་ནི་ནང་ལུ་གྲལ་གཏོགས་མ་འབད་བར་སོད་ནི། ཡང་ན་མི་
ཚུ་གི་ནང་འཁོད་ མི་རིགས་གཅིག་གིས་གཅིག་ལུ་ ཟོགཔོ་མནོ་ནི་ཚུ་སྤེལ་མི་ཆོག  

༡༠.༡.༣.༥  ཁོ་གི་གྱོན་ཆས། བ་སོད། གོམས་གཤིས་ཚུ་ འབྲུག་པའི་མི་སྡེའི་སྒྲིག་ལམ་དང་འཁྲིལ་དགོ།  

༡༠.༡.༣.༦  ཁོ་གིས་ངག་ཐོག་དང་ ཡང་ན་ཡིག་ཐོག་ལས་ གཞུང་ཡང་ན་རྒྱལ་ཡོངས་ལུ་ངོ་རྒོལ་འབད་ནི་དང་
གཞུང་གི་ལམ་ལུགས་དང་སྲིད་བྱུས་ལུ་སྐྱོན་བརྗོད་འབད་ནི་ནང་ གྲལ་གཏོགས་འབད་མི་ཆོགཔ་དང་། 

༡༠.༡.༣.༧ ཁོ་གིས་ ཚོང་ལས་ཡིག་ཚང་དང་གཅིག་ཁར་ སྒེར་གྱི་མཐུན་འབྲེལ་བཟོ་ནི་ལས་འཛེམ་དགོཔ་མ་ཚད་ 
ཁོ་ར་ལུ་འགན་དབང་སོད་དེ་ཡོད་མི་ལས་ལྷག་སྟེ་ ཚོང་ལས་སྐུ་ཚབ་དང་ལས་མགྲོན་གང་རུང་ལས་ 
མཁོ་ཆས་གཞན་དང་ གསོལ་ར་དང་གྲོགས་རམ་ལེན་ནི་ལས་འཛེམ་དགོ།  

༡༡. ལས་གཡགོ་པའི་ཐབོ་དབང་དང་འགན་ཁུར། 

 ༡༡.༡ ཁག་འབག་སོླབ་དཔོན་གྱི་ཐོབ་དབང་དང་འགན་ཁུར་འདི་  གན་ཡིག་འདི་གི་ཁ་ཚིག་གན་ཚིག་ལུ་ དམ་དམ་སྦེ་ཚད་འཛིན་
འབད་དགོ། དེ་བཟུམ་སྦེ་ ཁག་འབག་སོླབ་དཔོན་འདི་ལུ་ གན་ཡིག་འདི་ནང་ གསལ་བཀོད་འབད་ཡོད་མི་མ་གཏོགས་  ཁེ་
ཕན་དང་།   དངུལ་ཕོགས། ཕབ་ཆ། རྒུད་འཐུས་ཡང་ན་ཐོབ་ལམ་ཚུ་ གཞན་ག་ནི་ཡང་མི་འཐོབ།  

༡༡.༢ ཁག་འབག་སོླབ་དཔོན་གྱི་ཐོབ་བརྗོད་བཀོད་ནི་ཚུ་ ཁོ་ར་རྐྱངམ་གཅིག་ལུ་དབང་ཚད་ཡོདཔ་མ་གཏགོས་ གཞན་མི་སོ་སོ་ཅིག་
གི་ཁ་ཐུག་ལས་  ཁག་འབག་སོླབ་དཔོན་གྱི་སྣང་མེད་བ་ལེན་དང་ གན་ཡིག་འདི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ལཱ་འབད་མི་ལུ་ཐབོ་བརྗོད་
བཀོད་མི་ཚུ་ རངོ་ཁག་ ཡང་ན་ཁྲོམ་སྡེའི་ཁ་ཐུག་ལས་ གནས་སྟངས་ག་ཅི་བཟུམ་ཅིག་ནང་ཨིན་རུང་ངོས་ལེན་མེད།  

༡༡.༣ ཁག་འབག་སོླབ་དཔོན་འདི་ལུ་ ལཱ་གཡོག་སོད་མི་འདི་གིས་ སྤྱིར་བཏང་ ཡང་ན་དམིགས་བསལ་གནད་དནོ་གང་རུང་གི་དོན་
ལུ་ འབད་ཆོག་པའི་དབང་ཚད་སོད་ཡོད་ན་མ་གཏོགས་ དེ་མིན་ ཁག་འབག་སོླབ་དཔོན་འདི་གིས་ ལཱ་སོད་མི་གི་ཚབ་སྦེ་ 
དཔྱད་ཡིག་གང་རུང་བཟོ་ནི་དང་ ཁས་ལེན་ནི་ཡང་ན་ཆ་འཇོག་འབད་ནི་དང་ ཡང་ན་ལཱ་གཡོག་སོད་མི་གི་མིང་གཏམ་ཁས་ 
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བངས་ཚུ་ ག་ཅི་ཨིན་རུང་འབད་མི་ཆོག། 

༡༢. པར་སྐྲུན་མ་འབད་བའི་བར་དནོ།  

༡༢.༡ ཁག་འབག་སོླབ་དཔོན་འདི་གིས་ ལཱ་འགན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་འབད་དགོཔ་དང་  ཡང་ན་ གཞུང་ལས་ཡིག་ཐོག་གི་གནང་བ་
ཡོད་ན་མ་གཏོགས་ དེ་མིན་ ཁོ་ར་གཞུང་དང་ལཱ་གི་འབྲེལ་བ་ཡོད་མི་ཅིག་ཨིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ པར་སྐྲུན་མ་འབད་
བའི་བར་དོན་ག་ཅི་ར་ཨིན་རུང་ དེ་གི་སྐོར་ལས་ མི་ངོམ། གཞུང་། ཡང་ན་ ལས་སྡེ་གཞན་གང་རུང་ལུ་སླབ་མི་ཆོག   

༡༢.༢ ཁག་འབག་སོླབ་དཔོན་འདི་གིས་ གན་ཡིག་འདི་གི་འོག་ལུ་ ཁོ་རའི་འབྲེལ་བ་འདི་གཞུང་དང་གཅིག་ཁར་ཡོད་པའི་སྐོར་ལས་ 
ཁྱབ་བསྒྲགས་ ཡང་ན་མི་མང་གསལ་བསྒྲགས་འབད་མི་ཆོག དེ་མ་ཚད་ གཡོག་སོད་མི་ལས་སྔ་གོང་ཡིག་ཐོག་གི་གནང་བ་
ཡོད་ན་མ་གཏོགས་ དེ་མིན་ གཞུང་གི་མིང་དང་ལས་ཤོག  གཞུང་རྟགས། ཡང་ན་གཞུང་འབྲེལ་ཐིའུ་ཚུ་ ཚོང་འབྲེལ་དང་ 
ཡང་ན་ཁྱད་རིག་གི་དོན་ལུ་ལག་ལེན་འཐབ་མི་ཆོག དེ་བཟུམ་མའི་ཅ་ཆས་ཚུ་ གཞུང་གི་ལས་གཡོགཔ་ཚུ་གིས་ ཡིག་ཚང་ལཱ་
གི་དོན་ལུ་སོད་ནི་ཨིན་མི་ཚུ་ གནང་བ་མེད་པར་ སོད་སྲིད་ནི་ཨིན་པའི་མི་ངོམ་ཚུ་གི་ལག་པར་ ཚུད་བཅུག་ནི་མི་འོངམ་མ་
ཚད་ སྒེར་དོན་ལུ་ཡང་སོད་མི་ཆོག དགོངས་དོན་འདི་ གན་ཡིག་འདི་གི་དུས་ཚོད་རོགསཔ་ད་དང་ ཡང་ན་ཆ་མེད་བཏང་
བའི་ཤུལ་ལས་ཡང་ཆ་གནས་ཡོད།  

༡༣. གསང་བ་དང་མ་ཆོགཔ།  

འབྲུག་གཞུང་ལུ་དགོཔ་ཡོད་མི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཁག་འབག་སོླབ་དཔནོ་གྱིས་ཁས་ལེན་འབད་ཚར་ཞིནམ་ལས་ གན་ཡིག་དང་འཁྲིལ་བའི་ 

ལཱ་གཡོག་ནང་སོད་རིང་ལུ་དང་ དེ་གི་ཤུལ་ལས་ནམ་ར་ཨིན་རུང་ ཁག་འབག་སོླབ་དཔོན་འདི་གིས་ རོང་ཁག་ ཡང་ན་ཁྲོམ་སྡེ་ལས་ 
སྔ་གོང་ཡིག་ཐོག་གི་གནང་བ་མེད་པར་ མི་གང་རུང་དང་ཚོང་སྡེ། གཞུང་གི་དབང་འོག་ལུ་མིན་པའི་ལས་སྡེ་དང་ ལས་སྡེ་འདི་གི་ལས་
ཚབ་ཚུ་ལུ་ བར་དནོ་ག་ཅི་ར་ཨིན་རུང་བྱིན་མི་ཆོག  

༡༤. བསྐྱར་གས་ོ/དུས་ཡུན་ཡར་སེང་། 

༡༤.༡ ལཱ་གཡོག་སོད་མི་གིས་ ལཱ་གཡོག་དགོས་མཁོ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཁག་འབག་སོླབ་དཔོན་གྱི་ལཱ་གཡོག་ཡར་སེང་འབད་དགོཔ་
དང་། ཁག་འབག་སོླབ་དཔོན་གྱིས་ འཕོ་མཐུད་དེ་ར་ ལཱ་གཡོག་འབད་ནིའི་དང་འདོད་ཡོད་ལུགས་ཚུ་ ཡིག་ཐོག་བཀོད་དེ་
སོད་དགོ། 

༡༤.༢ གལ་སྲིད་ གནས་ཡུན་བསྐྱར་གསོ་ ཡང་ན་ཡར་སེང་འབད་དགོ་པ་ཅིན་ འདས་པའི་ཁག་འབག་གནས་ཡུན་གྱི་ལཱ་ཤུལ་གྲུབ་
འབྲས་གུ་གཞི་བཞག་སྟེ་བྱིན་དགོ། 

༡༥. ཁག་འབག་ཆ་མེད་གཏང་ཐངས།  

༡༥.༡ ཁག་འབག་སོླབ་དཔོན་ཅིག་གིས་ ཁག་འབག་གནས་ཡུན་གྱི་བར་ན་ལས་ དགོངས་ཞུ་འབད་མི་ཆོག ཨིན་རུང་ གནས་ཡུན་
མ་རོགས་པའི་སྔ་གོང་ལས་ ཁག་འབག་ཆ་མེད་གཏང་ནི་ཨིན་པ་ཅིན་ ཁག་འབག་སོླབ་དཔནོ་འདི་གིས་ ཉུང་ཤོས་ཟླ་ངོ་ ༡ 
གི་ཧེ་མ་ལས་བར་ལན་འབད་དགོ།  

༡༥.༢ གལ་སྲིད་ བར་ལན་འབད་དགོ་པའི་དུས་ཡུན་ནང་འཁོད་ བར་ལན་འབད་མ་ཚུགས་པ་ཅིན་  བར་ལན་འབད་མ་ཚུགས་མི་ 
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འདི་གིས་ བར་ལན་དུས་ཚོད་ནང་འཁོད་ལུ་ཐོབ་པའི་ ལས་གཡོག་པའི་དངུལ་ཕོགས་རེ་སོད་དགོ།  

༡༥.༣ ཁག་འབག་སོླབ་དཔོན་འདི་ རོང་ཁག་ ཡང་ན་ཁྲོམ་སྡེ་ལུ་དགོཔ་ཐད་རི་བ་རི་ཅིག་མེནམ་ལས་ རངོ་ཁག་ ཡང་ན་ཁྲོམ་སྡེ་
གིས་ ཁག་འབག་སོླབ་དཔནོ་འདི་གི་ལཱ་གཡོག་འདི་ དགོཔ་མེདཔ་དང་ ཡང་ན་ དགོངས་དནོ་འདི་ཚུ་གང་རུང་ལུ་མ་གནས་
པའི་སྐབས་ ནམ་ར་འབད་རུང་ ཁག་འབག་ལཱ་གཡོག་ནང་ལས་བཏོན་གཏང་ཆོག  

༡༥.༤ ཁག་འབག་སོླབ་དཔོན་འདི་ ན་ཚ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ དགོངས་ཞུ་འབད་དགོཔ་རེ་ཐོན་པ་ཅིན་ འབྲེལ་ཡོད་གསོ་བའི་ཡིག་ཆ་ཚུ་
ཕུལ་ཐོག་ལས་ གནས་ཡུན་འདི་ཆ་མེད་གཏང་ཆོག 

༡༦. སདོ་ངན་ལུ་བརྟེན་པའི་ཕྱིར་བཏནོ།  

༡༦.༡ ཁག་འབག་སོླབ་དཔོན་ཅིག་གིས་ དུས་ནམ་ར་འབད་རུང་ ཁོ་ར་ལཱ་གཡོག་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ སོད་ངན་ཚབས་ཆེན་འབད་
ནིའི་དཔའ་བཅམ་ནི་དང་ ཡང་ན་གན་ཡིག་འདི་ནང་བཀོད་ཡོད་པའི་གནད་དནོ་གང་རུང་ལུ་མ་གནས་པ་ཅིན་ ཁག་འབག་
སོླབ་དཔནོ་འདིའི་ཟླ་ངོ་ ༡ གི་དངུལ་ཕོགས་གཞུང་བཞེས་གཏང་ནི་གི་གདམ་ཁ་དང་ དབང་ཚད་འདི་ ལཱ་གཡོག་སོད་མི་
འདི་ལུ་ཡོད།  དེ་བཟུམ་མའི་གཞུང་བཞེས་དང་གཅིག་ཁར་ ལཱ་གཡོག་སོད་མི་འདི་གིས་ ཁག་འབག་སོླབ་དཔནོ་གྱི་ལཱ་
གཡོག་འདི་ བར་ལན་ ཡང་ན་བར་ལན་དུས་ཡུན་གྱི་དངུལ་ཕོགས་ག་ནི་ཡང་མེད་པར་ཆ་མེད་གཏང་ཆོག དེ་བཟུམ་མའི་
དགོངས་ཞུ་བཏང་བའི་སྐབས་ ཁག་འབག་སོླབ་དཔོན་འདི་གིས་ རྒུད་འཐུས་ ཡང་ན་གྱོང་རྒུད་ཀྱི་ཐོབ་བརྗོད་བཀོད་ནིའི་
དབང་ཚད་མེད།  

 

ལཱ་གཡོག་སདོ་མིའི་ཐིའུ་མིང་རྟགས།     ལས་གཡགོ་པའི་མིང་རྟགས། 

 

དྲན་གསོ། ལཱ་གཡོག་སོད་མི་དང་ལས་གཡོགཔ་གཉིས་ཆ་ར་གིས་ ཡིག་ཆ་དེའི་ཤོག་ལེབ་ག་ར་གུ་མིང་རྟགས་བཀོད་དགོ། 
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ཆ་ཤས་ ༢ པ། དངུལ་ཕགོས་གཏན་འབེབས། 
 

༡. གོ་གནས་ཀྱི་མིང་། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 

༢. གོ་གནས་ཀྱི་གནས་རིམ། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 

༣. བསྐོ་བཞག་ལས་སྡེ། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 

༤. ཁག་འབག་གནས་ཡུན། 

 ཀ། འགོ་ཐོག་བསྐོ་བཞག ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཚུན།  

  

༥. དངུལ་ཕོགས། 

 ཀ། མཉམ་བསབས་དངུལ་ཕོགས། དངུལ་ཀྲམ། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 

༦. ཕབ་ཆ། 

རང་སོའི་འོང་འབབ་ཁྲལ་དང་ གཞན་ཁྲིམས་མཐུན་གྱི་ཕབ་ཆ་ཚུ་ གནས་བཞིན་ཡོད་པའི་བཅའ་ཡིག་དང་འཁྲིལ་ཏེ་བཀལ་དགོ། 

 

ལཱ་གཡོག་སདོ་མིའི་ཐིའུ་དང་མིང་རྟགས།      ལས་གཡགོ་པའི་མིང་རྟགས། 

ས་གནས།        ས་གནས།   

ཚེས་གྲངས།         ཚེས་གྲངས།   
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ཆ་ཤས་ ༣ པ། སྣ་ཚགོས། 
 

ཁྲིམས་ལུགས། 

གན་ཡིག་འདི་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཁྲིམས་དང་མཐུནམ་སྦེ་བཟ་ོདགོཔ་དང་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཁྲིམས་ཀྱིས་དབང་དགོཔ་ཨིན།  
 

མཐ་ོགཏུགས། 

གཡོག་སོད་མི་དང་ ཡང་ན་ཁག་འབག་སླབོ་དཔནོ་གང་རུང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ གན་ཡིག་འདི་གི་ཁ་ཚིག་གང་རུང་ལས་འགལ་ཏེ་ མཐོ་གཏུགས་
གང་རུང་འབད་དགོ་པ་ཅིན་ ཁྲིམས་ཀྱི་དང་ལེན་དང་ ནང་འགྲིག་གི་དོན་ལུ་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་རྐྱངམ་གཅིག་བསྐྱལ་ཆོག  

གཤམ་གསལ་གྱི་དཔང་པ་ོའཛོམས་ཐོག་ལུ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ང་གིས་ ལས་སྡེའི་ཁ་ཐུག་ལས་དང་ ཁག་འབགཔ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ང་གིས་ 
གཤམ་གསལ་གྱི་ཚེས་གྲངས་ལུ་མིང་རྟགས་བཀོདཔ་ཨིན། 

ཁག་འབག་པའི་མིང་རྟགས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 

ཚེས་/ཟླ་/ལོ།  (ཁྲིམས་རྟགས་སར།) 

དཔང་པོའི་རྟགས། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 

ལས་སྡེའི་ངོ་ཚབ་ཀྱི་རྟགས། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 

ཚེས་/ཟླ་/ལོ།   

དཔང་པོའི་རྟགས། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
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ཟུར་དེབ། ༥/ཁ། (༤) 
 རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚགོས། 
   དཔལ་ལྡན་འབྲུག་གཞུང་།  
སླབོ་གྲྭ་/རངོ་ཁག/ཁྲོམ་སྡེའི་བདག་སྐྱོང་། 

                          (ཁག་འབག་ཡུན་སེང་འབྲི་ཤགོ) 
༡. མིང་། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 
༢. ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 
༣. སྐྱེས་ཚེས།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 
༤. གཏན་འཇགས་ཁ་བང་།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 
༥. ད་ལོྟའི་ལས་སྡེ། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ་་་་་་། 
༦. ད་ལོྟའི་ཁག་འབག་ལཱ་གཡོག་གི་བསྐོ་བཞག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 
 ཀ། བསྐོ་བཞག་ཟླ་ཚེས། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 
 ཁ། བསྐོ་བཞག་ཡིག་ཨང་། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་།(ལས་སྡེ་གིས་གནང་མི།) 

ག གོ་གནས། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། གོ་གནས་ཀྱི་གནས་རིམ། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 
ང་། མཉམ་བསབས་དངུལ་ཕོགས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 

 ཅ། ད་ལོྟའི་ཁག་འབག་དུས་ཡུན་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ལས་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ཚུན།  
༧. ཁག་འབག་ཡུན་སེང་གི་ཟླ་གྲངས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་དོན་ལུ། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ལས་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ཚུན།        
 
ཁག་འབག་ཡུན་སེང་གི་དུས་ཡུན་རིང་ལུ་ ཁག་འབག་སོླབ་དཔོན་ང་གིས་ འགོ་ཐོག་བསྐོ་བཞག་གི་སྐབས་ལུ་ ཡང་ན་མོས་མཐུན་གྱི་ཐོག་ལས་ 
བསྐྱར་བཟོའི་གན་ཡིག་ རོང་ཁག་ ཡང་ན་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་གནང་བ་སྒྲུབ་མི་ལུ་ ཁག་འབགཔ་རང་གིས་ཁས་ལེན་གྲུབ་པའི་ཁ་ཚིག་གན་ཚིག་ལུ་
གནས་ནི་ཨིན།     
 
ཁག་འབག་ལས་གཡོག་པའི་མིང་རྟགས། 
(ཁྲིམས་རྟགས་སར།)  
མི་སྟབོས་ཚོགས་ཆུང་གི་རྒྱབ་སྣནོ་ངོ་སརོ།  
མི་སོྟབས་ཚོགས་ཆུང་གི་ཞལ་འཛོམས་ཚོགས་ཐེངས་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་སྤྱི་ཚེས་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལུ། 
དྲན་གསོ། (ཡོད་པ་ཅིན།) ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 
མི་སོྟབས་འགོ་དཔནོ་གྱི་རྟགས།  
  
གནང་བ་གྲུབ། 
གོང་འཁོད་ཁག་འབག་ལས་གཡོགཔ་འདི་གི་ ཁག་འབག་ཡུན་སེང་འདི་ ད་ལས་ཕར་ དོ་རུང་ ཟླ་ངོ་ --------ལས་----------ཚུན་གྱི་རིང་ལུ་ 
ཟླ་ངོ་བསོམས་ ---------------------------------- ཚུན་ལུ་གནང་བ་གྲུབ་ཡོད།  
གནང་བ་མ་གྲུབ།      
རྒྱུ་མཚན། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་།  
ས་གནས། 
ཟླ་ཚེས།          

ཐིའུ་དང་མིང་རྟགས། 
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འབྲི་ཤགོ་ ༥/༡།  

        རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས། 
            དཔལ་ལྡན་འབྲུག་གཞུང་། 

 

ལག་ལེན་སྡེ་རིམ་གྱི་དནོ་ལུ་དགོས་མཁོའི་དབྱེ་ཞིབ། 

ས་སྟངོ་གསལ་བསྒྲགས་ཀྱི་དནོ་ལུ་གནང་བ། 
གཡགོ་གི་ཁ་གསལ།  
གོ་གནས་ཀྱི་མིང་།  
འཛུལ་ཞུགས་གོ་གནས་ཀྱི་
གནས་རིམ། 

 

གོ་གནས་ཀྱི་མིང་དེབ་དང་འཁྲིལ་
དགོ་པའི་ཤེས་ཚད། 

 

གཡོག་བཙུགས་ཀྱི་དབྱེ་བ། མཉམ་བསབས་ཁག་འབག 
ལཱ་གཡོག་ལས་སྡེ། (རོང་ཁག་
/ལས་སྡེ་/ལྷན་ཁག) 

 

ལ་ོལྔའི་འཆར་གཞི་ ༡༡ པའི་
ནང་ཆ་འཇོག་གྲུབ་པའི་ལས་
གཡགོཔ། 

ད་ལྟ་ོཡདོ་པའི་ལས་གཡགོཔ། (ལས་སྡེ་དང་ཞི་གཡོག་བར་
དནོ་རིམ་ལུགས་ལས་ད་ལྟ་ོཡདོ་པའི་ལས་གཡགོཔ་གི་གྱངས་ཁ་
བདེན་དཔྱད་འབད།) 

ས་སྟངོ་། དགོ་པའི་གྱངས་ཁ། 

    
སྣུམ་འཁོར་གཅིག་ལུ་འདེད་གཡོགཔ་གཅིག་ཟེར་བའི་ཚད་ལྡན་ལམ་ལུགས་གུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ འདེད་གཡོགཔ་གཡོག་བཙུགས་མ་གཏོགས་ལག་
ལེན་སྡེ་རིམ་གང་རུང་གི་གཡོག་བཙུགས་འདི་ ཆ་འཇོག་གྲུབ་པའི་ལས་གཡོག་པའི་སྒྲིག་བཀོད་དང་འཁྲིལ་དགོ། (ལག་ལེན་འཐབ་མ་བཏུབ་པའི་
སྣུམ་འཁོར་མེནམ་ཅིག་དགོ།)                                                                                   
 
 
 
 
 
 

 
༡. གསར་བཙུགས་/ཚབ་བཙུགས་ཨིན་ན།? 

ཨིན་རྟགས་བཀལ། 
གསར་བཙུགས། ཚབ་བཙུགས། 

(གནས་སོར་
/གཡོག་གྲོལ་
བཀའ་རྒྱ་སར།) 

༢. ཚབ་བཙུགས་ཨིན་པ་ཅིན། ཞི་གཡོག་བར་དོན་རིམ་ལུགས་   
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གཡོག་བཙུགས་/བཀྲམ་
བཙུགས་ཀྱི་དོན་ལུ་དྲན་ཐོ། 

  ནང་གི་དྲན་ཐོ་དུས་མཐུན་བཟ་ོསྟེ་འདུག་ག? 
   
དྲན་ཐོ་དུས་མཐུན་བཟ་ོདགོ་མི། 

 
 
འདུག 

 
མིན་འདུག (ཚབ་
བཙུགས་ཀྱི་སྔ་གོང་
ལས་དུས་མཐུན་
བཟོ།) 

༣. ད་ལོྟ་ཡོད་པའི་མི་ཚུ་གིས་ལཱ་འགན་འཐེབ་འབག་ཚུགས་ག?  
  (ཚུགས་པ་ཅིན། གསར་བཙུགས་འབད་མི་དགོ།) 

 
ཚུགས། 

 
མི་ཚུགས། 

༤. བཀྲམ་བཙུགས་འབད་ནི་ཨིན་པའི་ ལག་ལེན་སྡེ་རིམ་གྱི་ 
  ལས་གཡོགཔ་གང་རུང་འཐེབ་ཡོད་ག? 

 
ཡོད། 

 
མེད། 

༥. ཨང་རིམ་ ༤ པ་ལྟར་ཡོད་པ་ཅིན་ ཞི་གཡོགཔ་འཐེབ་འདི་ 
  བཀྲམ་བཙུགས་འབད་ཚུགས་ག? (ཚུགས་པ་ཅིན། གསར་   
  བཙུགས་འབད་མི་དགོཔ་དང་ མ་ཚུགས་པ་ཅིན། འོག་ལུ་ 
  རྒྱུ་མཚན་བཀོད་དེ་ འཐེབ་ཡོད་པའི་མིང་ཐོ་ཚུ་རྒྱལ་གཞུང་ 
  ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ལུ་ཕུལ་དགོ།) 

 
 
 
ཚུགས། 

 
 
 
མི་ཚུགས། 

༦. ལས་གཡོགཔ་འཐེབ་ཡོད་མེད་ཀྱི་དནོ་ལུ་རྒྱལ་གཞུང་ཞི་ 
  གཡོག་ལྷན་ཚོགས་དང་གཅིག་ཁར་བདེན་དཔྱད་འབད་ཡི་  
  ག? 
 
(གློག་འཕྲིན་/བརྒྱུད་འཕྲིན། ཚེས་གྲངས་དང་ངོ་ཚབ་གསལ་
བཀོད་འབད།) 

སྤྱི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་ 
ལུ་ ངོམ་་་་་་་་་་་་་་་
་་་་་་་དང་གཅིག་
ཁར་འབད་ཡི། 

མ་འབད། (ཁྱོད་
རའི་ངོ་ཚབ་དང་
གཅིག་ཁར་བདེན་
དཔྱད་འབད།) 

ལས་གཡོགཔ་དགོས་མཁོའི་དོན་ལུ་རྒྱུ་མཚན་ཁ་སྐོང་ གང་རུང་ཡོད་པ་ཅིན་བཀོད། 
 
ལས་སྡེའི་མི་སོྟབས་ཚོགས་ཆུང་
གིས་རྒྱབ་སོྣན། 
 
(རྒྱུ་མཚན།) 

དུས་ཡུན་ཟླ་ངོ་ ༣༦ ལས་མ་ལྷག་པའི་མཉམ་བསབས་ཁག་འབག་ཐོག་ལུ་ དུས་ཡུན་ཟླ་ངོ་་་་་་་་་ཀྱི་/གི་/གྱི་
དོན་ལུ་ གཡོག་བཙུགས་འབད་ནི་འདི་ སྤྱི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལུ་འཚོགས་ཡོད་པའི་ མི་སོྟབས་
ཚོགས་ཆུང་ཐེངས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་འདི་གིས་རྒྱབ་སོྣན་འབད་དེ་ཡོད་/མེད། 

 
དྲན་གསོ། གོ་གནས་ཀྱི་མིང་དེབ་ནང་ལུ་ དམིགས་བསལ་སྦེ་ཉུང་མཐའི་ཤེས་ཚད་བཀོད་ཡོད་ན་མ་གཏོགས་ གཡོག་བཙུགས་འདི་ཞི་གཡོག་
བཅའ་ཡིག་ནང་གསལ་བཀོད་འབད་ཡོད་པའི་བ་རིམ་ཚུ་གུ་གཞི་བཞག་སྟེ་འབད་དགོ། 
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མིང་།          མིང་། 

མི་སྟབོས་ཚོགས་ཆུང་གི་ཁྲི་འཛིན།       འཐུས་མིའི་དྲུང་ཆེན། 

 

དྲན་གསོ། ཞི་གཡོག་བར་དོན་རིམ་ལུགས་ནང་ལུ་ མཁོ་མངག་བཙུགས་པའི་སྐབས་ ཞི་ལྷན་ངོ་ཚབ་ཀྱིས་བདེན་དཔྱད་འབད་ནིའི་དནོ་ལུ་ ས་
སོྟང་གསལ་བསྒྲགས་དང་གཅིག་ཁར་འབྲི་ཤོག་འདི་མཉམ་སྦྲགས་འབད་དགོ། 
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འབྲི་ཤགོ་ ༥/༢། 

རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚགོས། 
  དཔལ་ལྡན་འབྲུག་གཞུང་། 

 
       ཁག་འབག་ལས་གཡོགཔ་ཚུའི་དནོ་ལུ་ལཱ་གཡོག་གི་ཁ་ཚིག་དང་གན་ཚིག་གི་གན་ཡིག 

ཆ་ཤས་ ༡ པ། སྤྱིར་བཏང་གན་ཚིག 

༡. གན་ཡིག 

གན་ཡིག་འདི་ སྤྱི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་(ཚེས་/ཟླ་/ལོ་) ལུ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་(རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་
ལྷན་ཚོགས་/ལས་སྡེ་) དཔལ་ལྡན་འབྲུག་གཞུང་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ ད་ལས་ཕར་ ལཱ་གཡོག་སོད་མི་ཟེར་སླབ་མི་འདི་དང་ ངོམ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་འདི་ ད་ལས་ཕར་ ལས་གཡོགཔ་ཟེར་བའི་གན་ཡིག་བཟོ་དོན་དེ་ཡང་། 

ད་ལན་  གཡོག་བཙུགས་མི་འདི་ལུ་ ཁག་འབག་ལས་གཡོགཔ་འདི་ ད་ལས་ཕར་ གཤམ་གསལ་གྱི་ཁ་ཚིག་དང་གན་ཚིག་ཐོག་ལུ་ ཁག་
འབག་ལཱ་གཡོག་ནང་བཙུགས་ནི་གི་རེ་འདོད་ཡོདཔ་དང་།   

ཁག་འབག་ལས་གཡོགཔ་འདི་གིས་ འབྲུག་གཞུང་དང་གཅིག་ཁར་ཁ་ཚིག་གན་ཚིག་འདི་གི་ཐོག་ལུ་ ལཱ་གཡོག་འདི་ལེན་ནི་ལུ་གྲ་སྒྲིག་དང་ དང་
འདོད་ཡོད།  

༢. ལཱ་གཡོག་གི་གནས་སྟངས།  

༢.༡ ལཱ་གཡོག་སོད་མི་འདི་གིས་ ལས་གཡོགཔ་འདི་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཁག་འབག་གི་ཐོག་ལུ་བཙུགས་དགོཔ་དང་ ལས་
གཡོགཔ་འདི་གིས་ལཱ་གཡོག་སོད་མི་འདི་ལུ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་སྦེ་ཕག་ཞུ་དགོཔ་དང་། ཡང་ན་དུས་དང་དུས་སུ་དགོས་
མཁོ་དང་འཁྲིལ་ རང་སོའ་ལྕོགས་གྲུབ་ ཡང་ན་ས་གནས་ ཡང་ན་ལས་ཁུངས་ཚུ་ནང་ཕག་ཞུ་དགོ། 

༣. གན་ཡིག་དུས་ཡུན། 

གཡོག་སོད་ཀྱི་དུས་ཡུན་འདི་ གནམ་ལོ་་་་་་་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་་་་་པའི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་ལས་འགོ་བཟུང་ དུས་ཡུན་ཟླ་ངོ་ཡོངས་བསོམས་་་་་་་་་་་་
་་་་་་་ཚུན་ཨིན་དགོ། ཡང་ན་ སོླབ་རིག་ལོ་མཇུག་བསྡུ་མི་གཉིས་ལས་ ག་ཧ་མི་འདི་ཨིན་དགོ།  ད་ལས་ཕར་ གནས་ཡུན་གྱི་དུས་
ཡུན་དེ་ཡང་ གནས་ཡུན་མ་ཚངམ་ལས་ཆ་མེད་གཏང་ཆོག 

༤. ཡིག་ཆ།  

འབྲེལ་ཡོད་ལས་ཚོགས་ནང་ལུ་ གཡོག་ནང་འཛུལ་ཞིནམ་ལས་ ཁག་འབག་འདི་གིས་ རང་སོའི་འཛུལ་ཞུགས་སྙན་ཞུའི་འདྲ་གཅིག་ 
འབྲེལ་ཡོད་དབང་ཚད་ཅན་གྱི་འགོ་དཔོན་བརྒྱུད་དེ་ གཡོག་སོད་མི་ལུ་གཏང་དགོ། ཕྱི་མིའི་མཁས་མཆོག་ཁག་འབག་གི་ལས་གཡོགཔ་
ཅིག་གིས་ ཁྲིམས་སྲུང་འགག་སྡེ་དང་ ཡང་ན་རང་སོའི་ས་གནས་དབང་འཛིན་གྱིས་ ས་གནས་དེ་གི་མི་ངོམ་ཨིན་པའི་ངོ་སོར་གྱི་ལག་
ཁྱེར་ཡོད་མི་དང་ ཆ་གནས་ཡོད་པའི་ལམ་ཡིག་དང་ ཡང་ན་རང་སོའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གཞུང་ཚབ་ཡིག་ཚང་ལས་ རྒྱལ་ཁབ་དེའི་མི་ཁུངས་
ཨིན་པའི་ངོ་སོར་ ཡང་ན་བདེན་དཔྱད་གྲུབ་པའི་ཡི་གུ་སོྟན་དགོ།  
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ཁག་འབག་ལས་གཡོགཔ་གིས་ སྒྲིག་བཀོད་གུ་ཞི་གཡོག་པའི་བརྩི་མཐོང་དང་ཀུན་སོད་དང་ གསང་བ་ལུ་གནས་ནིའི་ཁས་བངས་དམ་
བཅའ་ལུ་མིང་རྟགས་བཀོད་དགོ། 

༥. ལཱ་འགན། 

ཁག་འབག་ལས་གཡོགཔ་འདི་ ན་ཚ་རེ་དང་ བར་རྐྱེན་རེ་ཞུགས་པ་ཅིན་ དེ་ལུགས་ཀྱི་རྒྱུ་མཚན་ཁུངས་གསལ་གྱི་སྙན་ཞུ་ཕུལ་དགོཔ་
ཡོད་མི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ལཱ་གཡོག་སོད་མི་ལུ་ཕུལ་ཡོད་ན་མ་གཏགོས་ དེ་མིན་རང་གི་འགན་ཁག་དང་ རང་ལུ་འོས་འབབ་ཡོད་པའི་
འགན་ཁག་གཞན་བཀལ་ཏེ་ཡོད་མི་ཚུ་ལུ་ དུས་ཚོད་ཉིན་ནུབ་མེད་པར་ (ཁག་ཆེ་བ་ཅིན་ རེས་གཟའ་ཟླཝ་དང་གཞུང་གི་ངལ་གསོ་ཡང་
བརྩིས་ཏེ་) ནམ་ར་འབད་རུང་ ཆད་ལུས་མེད་པར་སྒྲིག་གཡོག་བརྒྱུག་དགོཔ་ཨིན། 

ཁག་འབག་ལས་གཡོགཔ་འདི་གིས་ ལཱ་གཡོག་སོད་མི་གིས་གནང་བའི་ ཁྲིམས་མཐུན་གྱི་བཀའ་རྒྱ་དང་བཀོད་རྒྱ། ལམ་སོྟན་ཚུ་ལུ་འདི་
འཕོ་ལས་ དད་མོས་ཀྱི་ཐོག་ལས་ཆ་བཞག་སྟེ་ ལག་ལེན་འཐབ་དགོཔ་དང་ འབྲུག་གཞུང་གི་རྒྱུ་དངོས་དང་འཛིན་སྐྱོང་དང་འབྲེལ་བའི་
བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི། ལམ་སོྟན་བསྟར་སོད་ཐོག་ལུ་ཡོད་མི་ཚུ་ལུ་གནས་དགོ།  

༦. ཞི་གཡོག་པའི་བརྩི་མཐངོ་དང་ཀུན་སདོ། 

ལས་གཡོགཔ་འདི་ འབྲུག་གི་ཞི་གཡོག་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞིའི་ལེའུ་ ༣ པའི་ནང་ ཞི་གཡོག་པའི་བརྩི་མཐོང་དང་ཀུན་སོད་དང་
འཁྲིལ་ཏེ་ ཕག་ཞུ་ནི་དང་། དེ་ཁར་ དམིགས་བསལ་དུ་ གཤམ་གསལ་གྱི་གནད་དོན་ཚུ་ལུ་གནས་དགོ། 

༦.༡ དུས་ནམ་ར་འབད་རུང་ གན་ཡིག་འདི་གི་གནས་ཡུན་རིང་ལུ་ ལཱ་གཡོག་སོད་མི་གི་མཐའ་དནོ་དང་ ཕན་བདེ་ཡར་
དྲག་གཏང་ནི་ལུ་ བརོྩན་ཤུགས་གང་དྲག་བསྐྱེད་དགོཔ་དང་།  

༦.༢ འབྲུག་གི་ཆོས་དང་སྔར་ཁྱུན་ལམ་སོལ་གྱི་བརྩི་མཐོང་དང་ ལག་ལེན་ག་ར་ལུ་བརྩི་བཀུར་ཞུ་དགོ། དེ་བཟུམ་སྦེ་ར་ 
ལས་གཡོགཔ་འདི་གིས་ དུས་ཨ་རྟག་ར་ འབྲུག་གི་ཞི་གཡོག་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ཕག་ཞུ་དགོ། 

༧. དངུལ་ཕགོས་དང་འཐུས།  

༧.༡ ལཱ་གཡོག་སོད་མི་འདི་གིས་ ཁག་འབག་ལས་གཡོགཔ་ལུ་ གཡོག་སོད་པའི་སྐབས་ལུ་ ཆ་ཤས་ ༢ པའི་ནང་གསལ་བཀོད་
འབད་ཡོད་པའི་དངུལ་ཕོགས་དང་འཐུས་ཚུ་སོད་དགོཔ་དང་། དེ་ཡང་ ལཱ་འབད་བའི་ཟླཝ་གི་ཉིནམ་མཇུག་འདི་ལུ་ ཟླ་རིམ་
བཞིན་དུ་ ལཱ་འབད་ཚར་མི་ལུ་ཐབོ་པའི་དངུལ་ཕོགས་འདི་སོད་དགོ།  

༨. ངལ་གས།ོ   

༨.༡ ཁག་འབག་ལས་གཡོགཔ་འདི་ལུ་ དམིགས་བསལ་ངལ་གསོ་དང་ སོླབ་སོང་ངལ་གསོ་མ་གཏོགས་ གཤམ་གསལ་གྱི་ངལ་
གསོ་ཚུའི་ཐོབ་དབང་ཡོད། 

༨.༡.༡ གློ་བུར་ངལ་གསོ། མ་ངན་ངལ་གསོ། ཕའི་ངལ་གསོ་ཚུ་ བཅའ་ཡིག་གི་ལེའུ་ ༡༠ པའི་འབྲེལ་ཡོད་དནོ་ཚན་ཚུ་
དང་འཁྲིལ་དགོ། 

༨.༡.༢ སྐྱེ་མའི་ངལ་གསོ། ལས་གཡོགཔ་འདི་གིས་ ལཱ་གཡོག་ནང་ལུ་ཉུང་མཐའ་ཟླ་ངོ་ ༡༢ ཀྱི་རིང་ཕག་ཞུ་སྟེ་ཡོད་ན་ 
བཅའ་ཡིག་གི་དོན་ཚན་ ༡༠.༧ པ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ སྐྱེ་མའི་ངལ་གསོའི་ཐོབ་དབང་ཡོད། ཨིན་རུང་ ལས་གཡོགཔ་
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འདི་གིས་ ངལ་གསོའི་ཞུ་ཡིག་མ་བཙུགས་པའི་སྔ་གོང་ལས་ ལཱ་གཡོག་ནང་ལུ་ཟླ་ངོ་ ༡༢ ལངས་ཏེ་མེད་པ་ཅིན་ 
སྐྱེ་མའི་ངལ་གསོ་ཟླ་ངོ་ ༣ ཚུན་གྱི་ཐོབ་དབང་ཡོད། 

༨.༡.༣ གསོག་འཇོག་ངལ་གསོ། ཟླ་རིམ་གྱི་ལཱ་གཡོག་མ་ཆད་པར་མཇུག་བསྡུཝ་ད་ ལས་གཡོགཔ་འདི་གིས་ ཉིན་གྲངས་ 
༢.༥ གི་གསོག་འཇོག་ངལ་གསོ་འཐོབ་དགོ། ངལ་གསོ་འདི་ ལོ་རེ་ལུ་ཉིན་གྲངས་མཐོ་ཤོས་ ༣༠ གསོག་འཇོག་
འབད་དེ་ དེའི་ཚབ་ལུ་ ལས་གཡོགཔ་གིས་དངུལ་ལེན་ཆོག ག་དེམ་ཅིག་སྦེ་ ལས་གཡོགཔ་ཅིག་གིས་ལཱ་གཡོག་
ནང་ ཉུང་མཐའ་ལོ་ངོ་ ༡ གི་རིང་ཕག་ཞུ་ཞུཝ་མེད་པ་ཅིན་ ཁོ་ ཡང་ན་མོ་ལུ་གསོག་འཇོག་ངལ་གསོའི་འཐུས་ཀྱི་
ཐོབ་ལམ་མེད། སོླབ་སོྟན་གྱི་ལཱ་གཡོག་ནང་ཕག་ཞུ་མིའི་ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་གིས་ ལོ་ལྟར་གྱི་ངལ་གསོ་ཞུ་སྟེ་ཡོད་པ་
ཅིན་ གསོག་འཇོག་ངལ་གསོའི་ཐོབ་དབང་མེད། སོླབ་སོྟན་གྱི་ལཱ་གཡོག་ནང་ཕག་ཞུ་མིའི་ཞི་གཡོགཔ་ཚུ་ལུ་ སོླབ་
རིག་གི་ལོ་གཅིག་ནང་ གཤམ་འཁོད་ཀྱི་ཐོབ་དབང་ཡོད། 

ཀ། ལཱ་གཡོག་ནང་ ཉུང་མཐའ་ཟླ་ངོ་ ༧ ཕག་ཞུ་སྟེ་ཡོད་པ་ཅིན་ དངུལ་ཕོགས་ཡོངས་རོགས་ཐོབ་པའི་ལོ་
ལྟར་ངལ་གསོ། 

ཁ། ལཱ་གཡོག་ནང་ ཟླ་ངོ་ ༣ ལས་ ༧ གྱི་རིང་ཕག་ཞུ་སྟེ་ཡོད་པ་ཅིན་ དངུལ་ཕོགས་ཐོབ་པའི་ཟླ་ངོ་ ༡ 
གི་ངལ་གསོ་དང་། 

ག ལཱ་གཡོག་ནང་ ཟླ་ངོ་ ༣ ལས་ཉུངམ་སྦེ་ཕག་ཞུ་སྟེ་ཡོད་པ་ཅིན་ དངུལ་ཕོགས་ཐོབ་པའི་ངལ་གསོ་མི་
འཐོབ། 

༨.༡.༤ སྨན་བཅོས་ངལ་གསོ། ལས་གཡོགཔ་ཅིག་ལུ་ ན་ཚ་ ཡང་ན་རྨ་སྐྱོན་ཚུ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ ལཱ་འགན་འབག་ནིའི་ནང་
ལྕོགས་གྲུབ་མེདཔ་སྦེ་ངོ་སོར་འབད་ཡོད་པ་ཅིན་ འབྲུག་གི་ངོ་སོར་ཅན་གྱི་གསོ་བའི་དྲུང་འཚོ་ཅིག་ལས་གསོ་བའི་
ལག་ཁྱེར་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཟླ་ངོ་ ༡ གི་སྨན་བཅོས་ངལ་གསོ་བྱིན་དགོ། སྨན་བཅོས་ངལ་གསོ་ནང་སོད་མིའི་ལས་
གཡོགཔ་འདི་ལུ་ སྤྱི་བསོམས་དངུལ་ཕོགས་ཀྱི་ཐོབ་དབང་ཡོད།  

༨.༡.༥ གལ་སྲིད་ སོྨན་བཅོས་ངལ་གསོ་འདི་ ཟླ་ངོ་ ༡ གི་ཐོབ་ལམ་ལས་ལྷག་པ་ཅིན་ ལཱ་གཡོག་སོད་མི་འདི་གིས་ བར་
ལན་མ་བྱིན་པར་ཁག་འབག་འདི་རྩ་བསྐྲད་གཏང་དགོ། ཨིན་རུང་ ལས་གཡོགཔ་འདི་ལུ་ དགོངས་ཞུའི་གསོལ་ར་ 
དང་གཡུས་ལོག་གི་ཐོབ་ལམ་ཚུ་སོད་དགོ། 

༩. ངལ་གསའོི་འགྲུལ་འཐུས།  

ལས་གཡོགཔ་འདི་གིས་ ལཱ་གཡོག་ནང་ཉུང་མཐའ་ལོ་ངོ་ ༡ ཕག་ཞུ་བའི་ཤུལ་ལུ་རྐྱངམ་གཅིག་ ངལ་གསོའི་འགྲུལ་འཐུས་ཀྱི་ཐབོ་
དབང་ཡོད། ངལ་གསོའི་འགྲུལ་འཐུས་འདི་ གནས་བཞིན་ཡོད་པའི་དངུལ་འབྲེལ་གྱི་བཅའ་ཡིག་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཐོབ་ཚད་མཐོ་ཤོས་དང་
བསྟུན་ རྩིས་ལོ་རེ་ནང་ཚར་རེ་སོད་དགོ། 

༡༠. ཁག་འབག་གི་ལས་གཡོགཔ་ཚུ་ལུ་ འབྲུག་གི་ཞི་གཡོག་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་ ༢༠༡༨ ཅན་མའི་ལེའུ་ ༡༡ པ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ 
དཀའ་འཐུས། ཁྱད་འཐུས། སྒྲིག་གོའི་འཐུས་དང་འདོ་ཤུགས་ཀྱི་འཐུས་ཚུ་སོད་དགོ། 

༡༡. སོང་བརར། ལས་གཡོགཔ་འདི་ ལཱ་གཡོག་དང་འབྲེལ་བའི་རྒྱབ་ཁབ་ནང་འཁོད་ཀྱི་ཡུན་ཐུང་སོང་བརར་རྐྱངམ་གཅིག་འོས་འབབ་ཡོད། 
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༡༢. གས་ོབའི་མཐུན་རྐྱེན། 

ཁག་འབགཔ་དང་ ཁོ་གི་བཟའ་ཚང་ཚུ་ གསོ་བའི་སྨན་བཅོས་ཀྱི་དོན་ལུ་ གཞུང་གིས་གསོ་བའི་སྨན་བཅོས་ཀྱི་བཅའ་ཡིག་དང་འཁྲིལ་
ཏེ་སོད་དགོ།  

༡༣. སདོ་ཁྱིམ། 

ལས་གཡོགཔ་ཅིག་གིས་ རང་སོའི་སོད་ཁྱིམ་དང་ཁྱིམ་ཆས་ཚུ་ རང་གིས་གྲ་སྒྲིག་རྐྱབ་དགོ། ཨིན་རུང་ གལ་སྲིད་ གཞུང་གིས་སོད་
ཁྱིམ་གནང་པ་ཅིན་ ཁང་གླ་འདི་ གནས་བཞིན་ཡོད་པའི་སོད་ཁྱིམ་གྱི་བཅའ་ཡིག་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ དངུལ་ཕོགས་ལས་བཏོག་དགོ། 

༡༤. དགོངས་ཞུའི་ཟུར་ཕགོས། འཚ་ོརྟེན་མ་དངུལ་དང་ཉེན་བཅོལ་ལས་འཆར། 

དགོངས་ཞུའི་ཟུར་ཕོགས། འཚོ་རྟེན་མ་དངུལ་དང་ གཞུང་གཡོགཔ་སྡེ་ཚན་ཉེན་བཅོལ་འདི་ འབྲེལ་ཡོད་ཁྲིམས་དང་སྒྲིག་གཞི་ཚུ་དང་
འཁྲིལ་དགོ། 

༡༥. རྒུད་འཐུས། 

གན་ཡིག་འདི་གི་གན་ཚིག་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ལཱ་གཡོག་སྒྲུབ་པའི་སྐབས་ ལས་གཡོགཔ་འདི་ལུ་ ཤི་རྐྱེན་དང་རྨ་སྐྱོན་ ཡང་ན་ན་ཚ་ཕོག་
པའི་ནམ་དུས་ལུ་ གོ་གནས་ཀྱི་གནས་རིམ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ གཞུང་གཡོགཔ་སྡེ་ཚན་ཉེན་བཅོལ་ལས་འཆར་ལྟར་དུ་ རྒུད་འཐུས་སོད་ 

དགོཔ་ཡོད་མི་རྐྱངམ་གཅིག་གི་ཐབོ་དབང་ཡོད། 

༡༦. ཕབ་ཆ། 

རང་སོའི་འོང་འབབ་ཁྲལ་དང་ ཁྲིམས་མཐུན་གྱི་ཕབ་ཆ་འབད་དགོ་པའི་རིགས་ཚུ་ གནས་བཞིན་ཡོད་པའི་བཅའ་ཡིག་ཚུ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་
བཏོག་དགོ། 

༡༧. མཐའ་མཇུག་ཁེ་ཕན། 

 ༡༧.༡ དགོངས་ཞུའི་གསོལ་ར། 

ཁག་འབག་ལས་གཡོགཔ་ཅིག་གིས་ ཡིད་ཚིམ་ཚུགས་པའི་ཁག་འབག་ལཱ་གཡོག་གི་དུས་ཡུན་ལོ་ངོ་རེ་རེ་བཞིན་དུ་ མཐའ་
མཇུག་གི་ཟླཝ་དེའི་གཞི་རྟེན་དངུལ་ཕོགས་འདི་ དགོངས་ཞུའི་གསོལ་ར་སྦེ་སོད་དགོ། ཨིན་རུང་ སོླབ་སོྟན་ལཱ་གཡོག་གི་
དོན་ལུ་ དགོངས་ཞུའི་གསོལ་ར་འདི་ སོླབ་རིག་གི་ལོ་རེ་མཇུག་བསྡུཝ་ད་རྩིས་རྐྱབ་དགོཔ་ཨིན།  

ལས་གཡོགཔ་ཅིག་གིས་ ཁག་འབག་གི་དུས་ཡུན་མ་ཚང་བའི་ནང་འཁོད་ དང་བངས་ཀྱི་ཐོག་ལས་ ཁག་འབག་ཆ་མེད་
གཏང་ནི་ཨིན་པ་ཅིན་ ཡིད་ཚིམ་ཚུགས་པའི་ཁག་འབག་ལཱ་གཡོག་འབད་ཡོད་པའི་ལོ་གྲངས་ཀྱི་དགོངས་ཞུའི་གསལ་ར་ལེན་
ནིའི་དོན་ལུ་ ཟླ་ངོ་ ༡ གི་སྔ་གོང་ལས་ ལཱ་གཡོག་སོད་མི་འདི་ལུ་བར་ལན་འབད་དགོ།   

ལཱ་གཡོག་སོད་མི་གིས་ཁག་འབག་ཆ་མེད་གཏང་པའི་ནམ་དུས་ལུ་ དགོངས་ཞུའི་གསོལ་ར་འདི་ ཡིད་ཚིམ་ཚུགས་པའི་ཁག་
འབག་ལཱ་གཡོག་འབད་ཡོད་པའི་ལོ་གྲངས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་སོད་དགོ། ཨིན་རུང་ ལཱ་གཡོག་སོད་མི་འདི་གིས་ ལས་གཡོག་པའི་ 
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ཁག་འབག་འདི་ ལཱའི་གྲུབ་འབྲས་མེད་མི་དང། ཡང་ན་ སོད་ངན་ ཡང་ན་ཁག་འབག་གི་འགན་ལེན་དང་འགལ་བའི་གནད་
དོན་གུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ཆ་མེད་བཏང་པ་ཅིན་ དགོངས་ཞུ་གསོལ་རའི་ཐབོ་དབང་མེད། 

ལཱ་གཡོག་སྒྲུབ་པའི་སྐབས་ ལས་གཡོགཔ་འདི་ལུ་ཤི་རྐྱེན་རེ་བྱུང་པ་ཅིན་ དགོངས་ཞུའི་གསོལ་ར་འདི་ ཡིད་ཚིམ་ཚུགས་པའི་
ཁག་འབག་ལཱ་གཡོག་འབད་ཡོད་པའི་ལོ་གྲངས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ལས་གཡོགཔ་དེའི་གདམ་ཁ་འབད་ཡོད་པའི་མི་ངོམ་གང་རུང་
ལུ་སོད་དགོ། 

 ༡༧.༢ གཡུས་ལོག་ཁེ་ཕན། 

༡༧.༢.༡ ལས་གཡོགཔ་འདི་ལུ་ གཤམ་གསལ་གྱི་གཡུས་ལོག་ཁེ་ཕན་ཚུ་ གནས་རིམ་ཡང་ན་གཡོག་བསྐོས་ཀྱི་དུས་ཡུན་ལུ་
བསྒྱུར་བཅོས་ཡོད་མེད་དབྱེ་བ་མེད་པར་ ཞི་གཡོག་གི་གནས་ཡུན་ཡོངས་རོགས་ཀྱི་སྐབས་ལུ་ཚར་རེ་སོད་དགོ།  

   ༡. གནས་བཞིན་ཡོད་པའི་བཅའ་ཡིག་ཚུ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ གནས་སོར་གནང་སྦྱིན་སོད་དགོ།   

༢. གཡུས་ལོག་གི་སྐབས་ལུ་ ལས་གཡོགཔ་ལུ་ཐོབ་ལམ་ཡོད་པའི་ མཐའ་མཇུག་གི་གཞི་རྟེན་དངུལ་ཕོགས་ 

དང་འདྲ་མཉམ་གྱི་འགྲུལ་འཐུས་སོད་དགོ།  

༣. རང་སོའི་ཅ་ཆས་སྐྱེལ་འདྲེན་གྱི་གླ་འཐུས་འདི་ གནས་བཞིན་ཡོད་པའི་བཅའ་ཡིག་དང་འཁྲིལ་ཏེ་སོད་
དགོ། 

  ༡༧.༢.༢ ཨིན་རུང་ གཡུས་ལོག་ཁེ་ཕན་འདི་ གཤམ་གསལ་གྱི་གནད་དོན་དང་འཁྲིལ་སོད་མི་ཆོག 

༡. ལཱ་གཡོག་སོད་མི་འདི་གིས་ ལས་གཡོག་པའི་ཁག་འབག་འདི་ ལཱའི་གྲུབ་འབྲས་མེད་མི་དང། ཡང་ན་ 
སོད་ངན་ ཡང་ན་ཁག་འབག་གི་འགན་ལེན་དང་འགལ་བའི་གནད་དནོ་གུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ཆ་མེད་གཏང་
པའི་སྐབས་ལུ་དང་ ཡང་ན། 

༢. ལས་གཡོགཔ་ཅིག་གིས་ འགོ་ཐགོ་ཁག་འབག་གི་དུས་ཡུན་མ་ཚང་བའི་ནང་འཁོད་ དང་བངས་ཀྱི་ཐོག་
ལས་ ཁག་འབག་ཆ་མེད་གཏང་པའི་སྐབས་ལུ་དང་། 

༣. འབྲུག་གི་ཞི་གཡོག་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་ ༢༠༡༨ ཅན་མའི་དོན་ཚན་ ༡༤.༩ པའི་ནང་ གསལ་
བཀོད་འབད་ཡོད་པའི་གནས་སོར་ཁེ་ཕན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ལས་གཡོགཔ་ཅིག་གཡོག་གནས་གསརཔ་ཅིག་
ལུ་འགྲོ་འགྲུལ་འབད་དགོཔ་ཐོན་ན་མ་གཏོགས་ ལཱ་གཡོག་གི་གནས་རིམ་འདི་ ཁག་འབག་ལས་གཏན་
གཡོག་ ཡང་ན་གཏན་གཡོག་ལས་ཁག་འབག་ལུ་བསྒྱུར་བཅོས་འབད་བའི་སྐབས་ལུ།  

༡༨. དངུལ་སདོ་ཐངས། 

གན་ཡིག་འདི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ དངུལ་ཕོགས་དང་འཐུས། དེ་ལས་ ཐོབ་ལམ་གཞན་ཚུ་ག་ར་ དངུལ་ཀྲམ་གྱི་ཐོག་ལས་རྐྱངམ་གཅིག་
སོད་དགོ།   
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༡༩. ལས་གཡགོ་པའི་ཐབོ་དབང་དང་འགན་ཁུར། 

 ༡༩.༡  ཁག་འབག་ལས་གཡོག་པའི་ཐོབ་དབང་དང་འགན་ཁུར་འདི་  གན་ཡིག་འདི་གི་ཁ་ཚིག་གན་ཚིག་ལུ་ དམ་དམ་སྦེ་
ཚད་འཛིན་འབད་དགོ། དེ་བཟུམ་སྦེ་ གན་ཡིག་འདི་ནང་ གསལ་བཀོད་འབད་ཡོད་མི་ཚུ་ལས་ལྷག་སྟེ་ ཁག་འབག་
ལས་གཡོགཔ་འདི་ལུ་ཁེ་ཕན་དང་།   དངུལ་ཕོགས། ཕབ་ཆ། རྒུད་འཐུས་ཡང་ན་ཐོབ་ལམ་ཚུ་ གཞན་ག་ནི་ཡང་
མི་འཐོབ།  

 ༡༩.༢  ཁག་འབག་ལས་གཡོག་པའི་ཐོབ་བརྗོད་བཀོད་ནི་ཚུ་ ཁོ་ར་རྐྱངམ་གཅིག་ལུ་དབང་ཚད་ཡོདཔ་མ་གཏོགས་ གཞན་མི་
སོ་སོ་ཅིག་གི་ཁ་ཐུག་ལས་  ཁག་འབག་ལས་གཡོག་པའི་སྣང་མེད་བ་ལེན་དང་ གན་ཡིག་འདི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ལཱ་
འབད་མི་ལུ་ཐབོ་བརྗོད་བཀོད་མི་ཚུ་ འབྲུག་གཞུང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ གནས་སྟངས་ག་ཅི་བཟུམ་ཅིག་ནང་ཨིན་རུང་ངོས་
ལེན་མེད།  

༡༩.༣   ལས་གཡོགཔ་དེའི་ཁ་ཐུག་ལས་ གན་ཡིག་དེའི་དགོངས་དོན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ བཟ་ོའདོན་རྒྱུ་དངོས་ཀྱི་དབྱེ་བ་ག་ཅི་ར་ 

     འབད་རུང་ དབང་ཚད་དང་བདག་དབང་། པར་དབང་དང་དབང་ཆ་གཞན་ག་ར་ འབྲུག་གཞུང་རྐྱངས་གཅིག་ལུ་ཡོད། 

༡༩.༤   ལས་གཡོགཔ་འདི་གིས་ ལཱ་གཡོག་འཕོ་མཐུད་འབད་བའི་རིང་ལུ་ ནམ་ར་འབད་རུང་ འབྲུག་ནང་འཁོད་ལུ་ རང་གི་
དོན་ལུ་ ཡང་ན་གཞན་གང་རུང་གི་དོན་ལུ་ གདམ་ཁ་ ཡང་ན་ཡངས་ཆག་གང་རུང་ལེན་ནི་དང་ ཡང་ན་ལེན་ནིའི་
དཔའ་བཅམ་མི་ཆོག 

༡༩.༥   ཁག་འབག་ལས་གཡོགཔ་འདི་ལུ་ ལཱ་གཡོག་སོད་མི་འདི་གིས་ སྤྱིར་བཏང་ ཡང་ན་དམིགས་བསལ་གནད་དོན་གང་
རུང་གི་དནོ་ལུ་ འབད་ཆོག་པའི་དབང་ཚད་སོད་ཡོད་ན་མ་གཏོགས་ དེ་མིན་ ཁག་འབག་ལས་གཡོགཔ་འདི་གིས་ 
ལཱ་སོད་མི་གི་ཚབ་སྦེ་ དཔྱད་ཡིག་གང་རུང་བཟ་ོནི་དང་ ཁས་ལེན་ནི་ཡང་ན་ཆ་འཇོག་འབད་ནི་དང་ ཡང་ན་ལཱ་གཡོག་
སོད་མི་གི་མིང་གཏམ་ཁས་བངས་ཚུ་ ག་ཅི་ཨིན་རུང་འབད་མི་ཆོག 

 
༢༠. པར་སྐྲུན་མ་འབད་བའི་བར་དནོ།  

༢༠.༡ ཁག་འབག་ལས་གཡོགཔ་འདི་གིས་ ལཱ་འགན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་འབད་དགོཔ་དང་། ཡང་ན་འབྲུག་གཞུང་ལས་ ཡིག་
ཐོག་གི་གནང་བ་ཡོད་ན་མ་གཏོགས་ དེ་མིན་ ཁོ་ར་འབྲུག་གཞུང་དང་ལཱ་གི་འབྲེལ་བ་ཡོད་མི་ཅིག་ཨིན་པའི་རྒྱུ་
མཚན་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ པར་སྐྲུན་མ་འབད་བའི་བར་དོན་ག་ཅི་ར་ཨིན་རུང་ དེའི་སྐོར་ལས་ མི་ངོམ། གཞུང་། ཡང་ན་
འབྲུག་གི་ལས་སྡེ་གཞན་གང་རུང་ལུ་སླབ་མི་ཆོག 

༢༠.༢ ཁག་འབག་ལས་གཡོགཔ་འདི་གིས་ གན་ཡིག་འདི་གི་འོག་ལུ་ ཁོ་རའི་འབྲེལ་བ་འདི་འབྲུག་གཞུང་དང་གཅིག་
ཁར་ཡོད་པའི་སྐོར་ལས་ ཁྱབ་བསྒྲགས་ ཡང་ན་མི་མང་གསལ་བསྒྲགས་འབད་མི་ཆོག དེ་མ་ཚད་ འབྲུག་གཞུང་
ལས་སྔ་གོང་ཡིག་ཐོག་གི་གནང་བ་ཡོད་ན་མ་གཏོགས་ དེ་མིན་ འབྲུག་གཞུང་གི་མིང་དང་ལས་ཤོག གཞུང་རྟགས། 
ཡང་ན་གཞུང་འབྲེལ་ཐིའུ་ཚུ་ ཚོང་འབྲེལ་དང་ ཡང་ན་ཁྱད་རིག་གི་དོན་ལུ་ལག་ལེན་འཐབ་མི་ཆོག དེ་བཟུམ་མའི་
ཅ་ཆས་ཚུ་ འབྲུག་གཞུང་གི་ལས་གཡོགཔ་ཚུ་གིས་ ཡིག་ཚང་ལཱ་གི་དོན་ལུ་སོད་ནི་ཨིན་མི་ཚུ་ གནང་བ་མེད་པར་ 
སོད་སྲིད་ནི་ཨིན་པའི་མི་ངོམ་ཚུ་གི་ལག་པར་ ཚུད་བཅུག་ནི་མི་འོངམ་མ་ཚད་ སྒེར་དནོ་ལུ་ཡང་སོད་མི་ཆོག 
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དགོངས་དོན་འདི་ གན་ཡིག་འདི་གི་དུས་ཚོད་རོགསཔ་ད་དང་ ཡང་ན་ཆ་མེད་བཏང་བའི་ཤུལ་ལས་ཡང་ཆ་གནས་
ཡོད།  

 
༢༡. གསང་བ་དང་མ་ཆོགཔ།  

འབྲུག་གཞུང་ལུ་དགོཔ་ཡོད་མི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཁག་འབག་ལས་གཡོགཔ་གྱིས་ཁས་ལེན་འབད་ཚར་ཞིནམ་ལས་ གན་ཡིག་དང་འཁྲིལ་
བའི་ལཱ་གཡོག་ནང་སོད་རིང་ལུ་དང་ དེ་གི་ཤུལ་ལས་ནམ་ར་ཨིན་རུང་ ཁག་འབག་ལས་གཡོགཔ་འདི་གིས་ འབྲུག་གཞུང་ལས་ སྔ་
གོང་ཡིག་ཐོག་གི་གནང་བ་མེད་པར་ མི་གང་རུང་དང་ཚོང་སྡེ། འབྲུག་གཞུང་གི་དབང་འོག་ལུ་མིན་པའི་ལས་སྡེ་དང་ ལས་སྡེ་འདི་གི་
ལས་ཚབ་ཚུ་ལུ་ བར་དོན་ག་ཅི་ར་ཨིན་རུང་བྱིན་མི་ཆོག དེའི་གྲངས་སུ་ འབྲུག་གཞུང་གི་དོན་ལུ་ཕུལ་ཡོད་པའི་ཁོ་རའི་ལཱ་གཡོག་དང་
འབྲེལ་བའི་ཡིག་ཆ། སྙན་ཞུ། ཞིབ་འཇུག་དང་ ཡང་ན་ཁོ་ར་ལས་གཡོགཔ་སྦེ་སོད་རིང་ལུ་ འབྲུག་གཞུང་དང་ ཡང་ན་དེའི་ལས་མགྲོན་
ཚུའི་དོན་ལུ་ ལཱ་འབད་བའི་སྐབས་ བཟོ་ཡོད་མི་དང་ཐབོ་ཡོད་མི་གི་ནང་དོན་ཚུ་ཡང་ཚུདཔ་ཨིན། 
 

༢༢. ཁག་འབག་བསྐྱར་གས།ོ 

ཁག་འབག་ལས་གཡོགཔ་འདི་གིས་ ལཱ་གཡོག་སོད་མིའི་དོན་ལུ་ འཕོ་མཐུད་དེ་ལཱ་གཡོག་འབད་ནི་གི་རེ་བ་ཡོད་པ་ཅིན་ གན་ཡིག་
འདི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ འབྲུག་ནང་གནས་སོད་ཀྱི་ལཱ་གཡོག་གི་དུས་ཡུན་མ་ཚང་བའི་ཟླ་ངོ་ ༦ གི་ཧེ་མ་ དེ་ལུགས་ཀྱི་སྙན་ཞུ་ ལཱ་གཡོག་
སོད་མི་ལུ་ཡིག་ཐོག་ལས་སོད་དགོ། ལཱ་གཡོག་སོད་མི་འདི་གིས་ ཁག་འབག་ལས་གཡོགཔ་འདི་ ལཱ་ནང་ལུ་ལོག་སྟེ་བསྐོ་བཞག་འབད་
ནིའི་འོས་འབབ་དང་དུས་ཡུན་ཚུ་ གཡོག་སོད་མི་དང་ཁག་འབགཔ་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ལུ་ ཁ་འཆམ་མི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཁག་འབག་གན་
ཡིག་གསརཔ་བཟོ་དགོ། 

ཁག་འབག་ཡར་སེང་དང་བསྐྱར་གསོའི་དོན་ལུ་ཚད་གཞི་འདི་ ལཱ་ཤུལ་སྐུགས་ཚད་དང་། ས་སོྟང་ཡོད་མེད། དེ་ལས་ ལཱ་གཡོག་སྐྱོན་
མེད་ཀྱི་ཐོ་གུ་གཞི་བཞག་དགོ། 

ལཱ་གཡོག་སོད་མི་ལུ་ ནཱ་ལས་ཕར་ གསལ་བསྒྲགས་འབད་དགོཔ་ག་ཅི་ར་ཡོད་རུང་ དེ་ཚུ་ཡིག་ཐོག་ལུ་བཀོད་དེ་སོད་དགོཔ་དང་། 
ཡང་ན་ཐོ་བཀོད་འགྲེམས་ཐོག་ལས་བསྐྱལ་གཏང་དགོ། ལས་གཡོག་པའི་ཉོག་བཤད་ ཡང་ན་ཞུ་ཡིག་ག་ཅི་ར་ཨིན་རུང་ དང་པ་ར་ 
གཡོག་སོད་མིའི་ལས་ཁུངས་ ཡང་ན་ལས་སྡེའི་ཡིག་ཚང་གི་འགོ་འཛིན་ལུ་གཏང་དགོ།  
 

༢༣. ཁག་འབག་ཆ་མེད་གཏང་ཐངས།  

ཁག་འབག་ལས་གཡོགཔ་འདི་འབྲུག་གཞུང་ལུ་དགོཔ་ཐད་རི་བ་རི་མེནམ་ལས་ གཞུང་གིས་ཁག་འབག་ལས་གཡོགཔ་འདི་གི་ལཱ་
གཡོག་འདི་དགོཔ་མེདཔ་དང་། ཡང་ན་དགོངས་དོན་དེ་ཚུ་གང་རུང་ལུ་མ་གནས་པའི་སྐབས་ ནམ་ར་འབད་རུང་ ཁག་འབག་ལཱ་གཡོག་
ནང་ལས་བཏོན་གཏང་ཆོག  

ཁག་འབག་པའི་གནས་ཡུན་མ་རགོས་པའི་ཧེ་མ་ལས་བཏནོ་གཏང་དགོ་པ་ཅིན་ ལཱ་གཡོག་སོད་མི་དང་ ཡང་ན་ཁག་འབགཔ་འདི་གིས་ 
ཉུང་ཤོས་ཟླ་ངོ་ ༡ གི་ཧེ་མ་ལས་བར་ལན་འབད་དགོ། ཨིན་རུང་ ལེགས་སར་བ་དང་སོླབ་དཔོན་ཚུའི་ཐད་ ཟླ་ངོ་ ༣ གྱི་ཧེ་མ་ལས་
བར་ལན་འབད་དགོ། གལ་སྲིད་ བར་ལན་འབད་དགོ་པའི་དུས་ཡུན་ནང་འཁོད་ བར་ལན་འབད་མ་ཚུགས་པ་ཅིན་ བར་ལན་འབད་
མ་ཚུགས་མི་འདི་གིས་ བར་ལན་དུས་ཚོད་ནང་འཁོད་ལུ་ཐབོ་པའི་ལས་གཡོག་པའི་གཞི་རྟེན་དངུལ་ཕོགས་རེ་སོད་དགོ། 
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དགོངས་ཞུའི་གསོལ་ར་ཞུ་ནིའི་དནོ་ལུ་ཡང་ བར་ལན་འབད་དགོ་པའི་དུས་ཡུན་བྱིན་དགོ། 
 
༢༤. ཉོག་མེད་ལག་ཁྱེར། 

གན་ཡིག་འདི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ལཱ་གཡོག་མཇུག་བསྡུཝ་ད་  རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་དང་ འབྲེལ་ཡོད་ལཱ་གཡོག་ལས་སྡེ་ལས་
ཉོག་མེད་ལག་ཁྱེར་ཐབོ་ཞིནམ་ལས་རྐྱངམ་གཅིག་ ཁག་འབག་ལས་གཡོགཔ་འདི་ལུ་ དགོངས་ཞུའི་ཁེ་ཕན་ཚུ་སོད་དགོ།  

 
ལཱ་གཡོག་སདོ་མིའི་ཐིའུ་དང་མིང་རྟགས།       ལས་གཡགོ་པའི་མིང་རྟགས། 

 

དྲན་གསོ། ལཱ་གཡོག་སོད་མི་དང་ལས་གཡོགཔ་གཉིས་ཆ་ར་གིས་ཡིག་ཆ་དེའི་ཤོག་ལེབ་ག་ར་གུ་མིང་རྟགས་བཀོད་དགོ། 
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ཆ་ཤས་ ༢ པ། དངུལ་ཕགོས་གཏན་འབེབས། 

༡. གོ་གནས་ཀྱི་མིང་། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 
གོ་གནས་ཀྱི་གནས་རིམ། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་།  

༢. ལས་སྡེ། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 
 
༣. ཁག་འབག་གནས་ཡུན། 
 ཀ། འགོ་ཐོག་བསྐོ་བཞག ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཚུན། (ཚེས་/ཟླ་/ལོ།)  
 ཁ། བསྐྱར་གསོ་/ཡར་སེང་། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཚུན། (ཚེས་/ཟླ་/ལོ།)  
༤. ཁག་འབག་དབྱེ་བ།  གཏན་འཇགས།  མཉམ་བསབས།  དམིགས་བསལ། 

༥. དངུལ་ཕོགས། 
གཞི་རྟེད་དངུལ་ཕོགས། དངུལ་ཀྲམ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་(ཡིག་གཟུགས་ནང་།)་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 
  

༦. ཁག་འབག་གི་འཐུས། (ཐོབ་ལམ་ཡོད་ན།) དངུལ་ཀྲམ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 
 ལོ་ལྟར་ཡར་སེང་། (ཐོབ་ལམ་ཡོད་ན།) དངུལ་ཀྲམ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་།  
༧. འཐུས་གཞན། (ཐོབ་དབང་ཡོད་ན།) 
 ཀ། ཁྱད་འཐུས། དངུལ་ཀྲམ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ་ཟླ་རིམ་བཞིན། 
 ཁ། སྒྲིག་གོའི་འཐུས། དངུལ་ཀྲམ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཟླ་རིམ་བཞིན། 

ག འོད་ཤུགས་ཀྱི་འཐུས། དངུལ་ཀྲམ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ་་་་་་་་ཟླ་རིམ་བཞིན། 
ང་། ཁང་གླའི་འཐུས། དངུལ་ཀྲམ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཟླ་རིམ་བཞིན། 

 ཅ། དཀའ་འཐུས། དངུལ་ཀྲམ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཟླ་རིམ་བཞིན། 
ཆ། འཐུས་གཞན་གང་རུང་ཡོད་ན། དངུལ་ཀྲམ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཟླ་རིམ་བཞིན། 
  

(ཁ་གསལ་བཀོད།) 
 ཡོངས་བསོམས། (༥+༦+༧) དངུལ་ཀྲམ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཟླ་རིམ་བཞིན། 
 

༨. ཕབ་ཆ། 
རང་སོའི་འོང་འབབ་ཁྲལ། གསོ་བའི་ཞལ་འདེབས་དང་ ཁང་གླ་ (གཞུང་ཁྱིམ་སོད་དེ་ཡོད་ན་) ལ་སོགས་པའི་ཕབ་ཆ་ག་ར་ གནས་
བཞིན་ཡོད་པའི་བཅའ་ཡིག་དང་འཁྲིལ་ཏེ་བཀལ་དགོ། 

 

   ལཱ་གཡོག་སདོ་མིའི་ཐིའུ་དང་མིང་རྟགས།        ལས་གཡོག་པའི་མིང་རྟགས། 



137 
 

ཆ་ཤས་ ༣ པ། སྣ་ཚགོས། 

ཁྲིམས་ལུགས། 

གན་ཡིག་འདི་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཁྲིམས་དང་མཐུནམ་སྦེ་བཟ་ོདགོཔ་དང་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཁྲིམས་ཀྱིས་དབང་དགོཔ་ཨིན།  

མཐ་ོགཏུགས། 

གཡོག་སོད་མི་དང་ ཡང་ན་ལས་གཡགོཔ་གང་རུང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ གན་ཡིག་འདི་གི་ཁ་ཚིག་གང་རུང་ལས་འགལ་ཏེ་ མཐོ་གཏུགས་གང་རུང་
འབད་དགོ་པ་ཅིན་ ཁྲིམས་ཀྱི་དང་ལེན་དང་ ནང་འགྲིག་གི་དོན་ལུ་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་རྐྱངམ་གཅིག་བསྐྱལ་ཆོག  

གཤམ་གསལ་གྱི་དཔང་པ་ོའཛོམས་ཐོག་ལུ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ང་གིས་ ལས་སྡེའི་ཁ་ཐུག་ལས་དང་ ཁག་འབགཔ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ང་གིས་ 
གཤམ་གསལ་གྱི་ཚེས་གྲངས་ལུ་མིང་རྟགས་བཀོདཔ་ཨིན། 

 

ཁག་འབག་པའི་མིང་རྟགས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 

ཚེས་/ཟླ་/ལོ།  (ཁྲིམས་རྟགས་སར།) 

 

དཔང་པོའི་རྟགས། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 

 

ལས་སྡེའི་ངོ་ཚབ་ཀྱི་རྟགས། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 

ཚེས་/ཟླ་/ལོ།   

 

དཔང་པོའི་རྟགས། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
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འབྲི་ཤགོ་ ༥/༣ 

   རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས། 
དཔལ་ལྡན་འབྲུག་གཞུང་། 

 
 (ཁག་འབག་ཡུན་སེང་འབྲི་ཤགོ) 

༡. མིང་། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 
༢. ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 
༣. སྐྱེས་ཚེས། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 
༤. མི་ཁུངས། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 
༥. གཏན་འཇགས་ཁ་བང་། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 
༦. ད་ལོྟའི་ལྷན་ཁག་/ལས་སྡེ་/སོླབ་གྲྭ། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ་་་་་་་་་་་་། 
༧. ད་ལོྟའི་ཁག་འབག་ལཱ་གཡོག་གི་བསྐོ་བཞག ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 
 ཀ། བསྐོ་བཞག་ཟླ་ཚེས། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 
 ཁ། བསྐོ་བཞག་ཡིག་ཨང་། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 

ག གོ་གནས་ཀྱི་མིང་། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 
ང་། གོ་གནས་ཀྱི་གནས་རིམ། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ་་་་་་་་་་་། 
ཅ། དངུལ་ཕོགས་ཚད་གཞི་/མཉམ་བསབས་དངུལ་ཕོགས། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 
 གཞི་རྟེན་དངུལ་ཕོགས།  ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ་་་་་་། 
 ཁག་འབག་འཐུས། གཞི་རྟེན་དངུལ་ཕོགས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་ (ཐོབ་ལམ་ཡོད་ན།) ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 

 ཆ། ད་ལོྟའི་ཁག་འབག་དུས་ཡུན་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ལས་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ཚུན།  
༨. ཁག་འབག་ལཱ་གཡོག་གྲོས་འཆར་ནང་གི་ཡུན་སེང་།  
 ཀ། གོ་གནས་ཀྱི་མིང་། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 
 ཁ། གོ་གནས་ཀྱི་གནས་རིམ། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 

ག ཁག་འབག་ཡུན་སེང་ཞུ་བ། (ཟླ་གྲངས།) ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ལས་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ཚུན།   
 
*དངུལ་ཕོགས་མཐོ་ཤོས་སོད་ནི་དང་ ཡང་ན་གནས་རིམ་མཐོ་བའི་ལཱ་འགན་སོད་ནིའི་གྲོས་འཆར་ཚུ་ག་ར་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་
ཚོགས་ལས་གནང་བ་ལེན་དགོ།   
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ཁག་འབག་ཡུན་སེང་གི་དུས་ཡུན་རིང་ལུ་ ཁག་འབག་ལས་གཡོགཔ་ང་གིས་ འགོ་ཐོག་བསྐོ་བཞག་གི་སྐབས་ལུ་ ཡང་ན་མོས་མཐུན་
གྱི་ཐོག་ལས་ བསྐྱར་བཟོའི་གན་ཡིག་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་/རོང་ཁག་/ཁྲོམ་སྡེ་གིས་གནང་བ་སྒྲུབ་མི་ལུ་ ཁག་འབགཔ་
ང་གིས་ཁས་ལེན་གྲུབ་པའི་ཁ་ཚིག་གན་ཚིག་ལུ་གནས་ནི་ཨིན།     

 

 (ཁྲིམས་རྟགས་སར།) 
ཁག་འབག་ལས་གཡོག་པའི་མིང་རྟགས། 

 

མི་སྟབོས་ཚོགས་ཆུང་གི་རྒྱབ་སྣནོ་ངོ་སརོ།  
མི་སོྟབས་ཚོགས་ཆུང་གི་ཞལ་འཛོམས་ཚོགས་ཐེངས་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་སྤྱི་ཚེས་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལུ། 
དྲན་གསོ། (ཡོད་ན།) ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 
 

མི་སྟབོས་གཙ་ོའཛིན་/མི་སྟབོས་འགོ་དཔནོ་གོངམ་/མི་སྟབོས་འགོ་དཔནོ་གྱི་རྟགས།  

མིང་། 

 

རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚགོས་ཀྱི་གནང་བ་ (འབྲེལ་བ་ཡདོ་ན་ ལས་སྡེའི་གནང་བ།)  

གནང་བ་གྲུབ།    

གོང་འཁོད་ཁག་འབག་ལས་གཡོགཔ་འདི་གི་ ཁག་འབག་ཡུན་སེང་འདི་ ད་ལས་ཕར་ དོ་རུང་ ཟླ་ངོ་ --------ལས་----------ཚུན་གནང་བ་གྲུབ་
ཡོད། 
 
གནང་བ་མ་གྲུབ།       
རྒྱུ་མཚན།  
 

ས་གནས། 
ཟླ་ཚེས།       
ཐིའུ་དང་མིང་རྟགས། 
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ལེའུ་ ༦ པ། སྤྱི་གཡོག་དང་གཞི་རིམ་ལས་གཡགོ 

༦.༡  སྲིད་བྱུས། 

  ༦.༡.༡   འཛིན་སྐྱོང་གི་གཞི་རྟེན་ལཱ་གཡོག་དང་འབྲེལ་བའི་མི་སོྟབས་བསྐོ་བཞག་གི་ཕན་ཐབས་འབད་ནི།  

  ༦.༡.༢   གཞུང་ལུ་རིག་རྩལ་ཆ་ཤས་ཅན་དང་རིག་རྩལ་དམའ་བའི་མི་སོྟབས་དགོས་མཁོ་བསྒྲུབ་ནི།  

 ༦.༡.༣   དེ་བཟུམ་མའི་མི་སོྟབས་ཚུ་ ཞི་གཡོག་པའི་གྲངས་སུ་མི་བརྩི། 

༦.༢  ཐབས་ལམ། 

༦.༢.༡  སྤྱི་གཡོགཔ་དང་ གཞི་རིམ་ལས་གཡོགཔ་བསྐོ་བཞག་མར་ཕབ་འབད་ནི་གི་དོན་ལུ་ ངོ་རྐྱང་བརྩིས་ཏེ་སྒེར་སྡེ་ཚུ་
གིས་ཟད་འགྲོ་གཏང་ཚུགས་པའི་སྐབས་ལུ་ ལཱ་གཡོག་ཚུ་ཕྱིར་སོད་འབད་ནི་ལུ་བརོྩན་ཤུགས་བསྐྱེད་ནི། དེ་ཚུ་ཤུལ་
ལས་རིམ་པ་བཞིན་དུ་ སྤྱི་གཡོགཔ་དང་གཞི་རིམ་ལས་གཡོགཔ་འདི་ བསྐོ་བཞག་གི་ལམ་ལུགས་འདི་གིས་
འཐུསཔ་སྦེ་བཞག་ནི།  

༦.༢.༢ སྤྱི་གཡོགཔ་དང་གཞི་རིམ་ལས་གཡོགཔ་བསྐོ༌བཞག༌འབད་ནི་འདི༌ ག་དེ་འབད་ཚུགས་ཚུགས་ ས༌གནས༌ཀྱི་
མི༌སྡེའི་ནང༌ལས༌བསྐོ༌བཞག༌འབད་དགོ།  

༦.༢.༣ གནད་དནོ་ཅིག་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ འབྲུག་པའི་མི་ཁུངས་མེན་པའི་ཕྱི་མི་གཡོག་བཙུགས་འབད་དགོཔ་ཐོན་པའི་སྐབས་ 
ཚུལ་མཐུན་གྱི་གནང་བ་འདི་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ལས་ལེན་དགོ།  

༦.༢.༤ སྤྱི་གཡོགཔ་དང་གཞི་རིམ་ལས་གཡོགཔ་གཡོག་བཙུགས་འབད་ནི་འདི་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་
ཚད་གཞི་བཟོ་ཡོད་མི་དང་འཁྲིལ་དགོ། 

༦.༢.༥ དེ་བཟུམ་མའི་ལས་གཡོགཔ་གཡོག་བཙུགས་འབད་ནི་དང་འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་ནིའི་ནང་ རང་སྐྱོང་ཡར་དྲག་གཏང་ནི་
ལུ་བརོྩན་ཤུགས་བསྐྱེད་བཅུག་དགོ། 

༦.༢.༦ གོ་གནས་དེ་བཟུམ་གྱིས་ལཱ་འགན་འཐེབ་འབག་དགོཔ་དང་གཅིག་ཁར་ ལཱ་ཡང་ག་དེ་དྲག་དྲག་ལངམ་སྦེ་ཡོདཔ་
ངེས་བརྟན་བཟོ་དགོ།  

༦.༣  སྤྱི་གཡོག་དང་གཞི་རིམ་ལས་གཡགོ་པའི༌གོ༌གནས། 

སྤྱི་གཡོག་དང་གཞི་རིམ་ལས་གཡོག་པའི་གོ་གནས་བསྐོ་བཞག་འབད་ནི་ཚུ་ ཟུར་དེབ་༦/ཀ་ དང་ ༦/ཁ་པའི་ནང་བྱིན་ཏེ་ཡོད་མི་འདི་ 
དུས་དང་དུས་སུ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དགོཔ་ཡོད་མི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་བཙུགས་དགོ། 

༦.༤  དབང་ཚད། 

 ༦.༤.༡  གཡོག་བསྐོས། 

༦.༤.༡.༡ སྤྱི་གཡོག་དང་གཞི་རིམ་ལས་གཡོག་པའི་བསྐོ་བཞག་འདི་ འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་གིས་ ཚད་ 
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གཞི་ཚུ་དང་གྱངས་ཁའི་གནང་བ་གྲུབ་ཡོད་མི་གུ་གཞི་བཞག་སྟེ་འབད་དགོ། སྤྱི་གཡོག་དང་
གཞི་རིམ་ལས་གཡོགཔ་གི་གོ་གནས་གསརཔ་ཚུའི་ཚད་གཞི་འདི་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་
ཚོགས་ཀྱིས་ དགོས་མཁོ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དགོ།  

༦.༤.༡.༢ ལུང་ཕོགས་དང་ལཱ་གནས་ཡིག་ཚང་ནང་གི་སྤྱི་གཡོག་དང་གཞི་རིམ་ལས་གཡོག་པའི་བསྐོ་
བཞག་དབང་ཚད་འདི་ མི་སོྟབས་ཚོགས་ཆུང་གིས་ ལུང་ཕོགས་ ཡང་ན་ལཱ་གནས་ཡིག་ཚང་
གི་འགོ་འཛིན་གྱིས་ འགོ་ཁྲིད་འབད་བའི་གཡོག་བཙུགས་དང་གདམ་འཐུའི་ཚོགས་ཆུང་ལུ་སོད་
དགོ། ཨིན་རུང་ མི་སོྟབས་སྡེ་ཚན་ ཡང་ན་ལཱ་གཡོག་གིས་ ཁྱད་རིག་གི་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱིན་ནི་དང་
ཐོ་བཀོད་ཚུ་ཚུལ་མཐུན་སྦེ་རྒྱུན་སྐྱོང་འཐབ་དགོ། 

༦.༤.༢ སྤྱི་གཡོག་དང་གཞི་རིམ་ལཱ་གཡོག་ཕྱིར་སོད། 

༦.༤.༢.༡ ལས་སྡེ་གིས་ སྤྱི་གཡོག་དང་གཞི་རིམ་ལཱ་གཡོག་ཕྱིར་སོད་འབད་ནིའི་གནང་བ་འདི་ རྒྱལ་
གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ལས་ཞུ་དགོ། 

༦.༤.༢.༢ སྤྱི་གཡོག་དང་གཞི་རིམ་ལཱ་གཡོག་འདི་ འོས་འབབ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ མར་ཕབ་ ཡང་ན་རིམ་ཕབ་
ཀྱི་དོན་ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ ཕྱིར་སོད་གཏང་ནིའི་ནང་བརོྩན་ཤུགས་
བསྐྱེད་དགོ། 

 
༦.༥  གཡགོ་བཙུགས་དང་གདམ་འཐུའི་བ་རིམ།  

༦.༥.༡  གཡོག་བཙུགས་ག་ར་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ལས་ གནང་བ་གྲུབ་པའི་འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེའི་ ལས་
བྱེད་པའི་བཀོད་རིས་དང་གྱངས་ཁ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་བཙུགས་དགོ། 

༦.༥.༢  གཡོག་བཙུགས་དང་གདམ་འཐུའི་ཚོགས་ཆུང་གིས་ ས་སོྟང་གསལ་བསྒྲགས་འབད་དགོཔ་དང་། དེ་ནང་ མི་སོྟབས་
ཚོགས་ཆུང་གིས་གནང་བ་གྲུབ་པའི་འོས་འབབ་ཀྱི་ཚད་གཞི་ཚུ་ཁ་གསལ་སྦེ་བཀོད་དགོ།  དེ་ནང་། 

༦.༥.༢.༡  གོ་གནས་ཀྱི་མིང། 
༦.༥.༢.༢  འགན་ཁུར་འཐེབ་འབག་དགོ་པ་ཅིན་གཡོག་གི་འགྲེལ་བཤད་མདརོ་བསྡུས། 
༦.༥.༢.༣  སྤྱི་གཡོག་དང་ ཡང་ན་གཞི་རིམ་ལཱ་གཡོག 
༦.༥.༢.༤  རིག་རྩལ་ཡང་ན་ཤེས་ཚད་དགོས་མཁོ། དགོཔ་ཡོད་པ་ཅིན།  
༦.༥.༢.༤  ཡིག་ཆ་བཙུགས་དགོཔ་དང་། 
༦.༥.༢.༥  འབྲེལ་ཨང་དང་ཁ་བང་།  

 
༦.༥.༣   མི་ངོམ་འདི་གིས་ གཡོག་བཙུགས་དང་གདམ་འཐུའི་ཚོགས་ཆུང་ལུ་ གཤམ་གསལ་གྱི་ཡིག་ཆ་ཚུ་བཙུགས་དགོ། 

༦.༥.༣.༡  ཞི་གཡོག་གཡོག་བཙུགས་ཞུ་ཡིག་འབྲི་ཤོག (འབྲི་ཤགོ་ ༤/༡) 
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༦.༥.༣.༢  གལ་སྲིད་དགོ་པ་ཅིན་ སོླབ་རིག་སྐུགས་ཤོག་གི་འདྲ། 

༦.༥.༣.༣  འབྲུག་གི་མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་གྱི་འདྲ། 

༦.༥.༣.༤  འབྲུག་རྒྱལ་གཞུང་གི་དབང་ཚད་ཅན་གྱི་གསོ་བའི་དྲུང་འཚོ་ཅིག་གིས་གནང་ཡོད་པའི་གོས་བའི་
བདེ་ཁམས་ལག་ཁྱེར། 

༦.༥.༣.༥ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་བདེན་དཔྱད་འབད་ནི་ཨིན་མིའི་ ཉེན་སྲུང་ཉོག་མེད་ལག་ཁྱེར།   

༦.༥.༣.༦  གཡོག་ཐོག་ཨིན་པ་ཅིན་ཉོག་མེད་ལག་ཁྱེར། 

༦.༥.༤ མི་ངོམ་འདི་གིས་ བདེན་དཔྱད་ཀྱི་དོན་ལུ་དྲིས་ལན་གྱི་སྐབས་ གཡོག་བཙུགས་དང་གདམ་འཐུའི་ཚོགས་ཆུང་ལུ་ 
ཡིག་ཆ་ངོ་མ་ཚུ་སོྟན་དགོ། 

༦.༥.༥ གཡོག་བཙུགས་དང་གདམ་འཐུའི་ཚོགས་ཆུང་གིས་ གཟེངས་ཐོན་གུ་གཞི་བཞག་སྟེ་གཡོག་བསྐོས་འབད་ནིའི་དོན་
ལུ་ མི་ངོམ་ཚུ་ཕྱི་སེལ་འབད་དེ་ གདམ་འཐུའི་དྲིས་ལན་འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོ། 

 

༦.༦  གཡགོ་བསྐོས་ཀྱི་སྤྱིར་བཏང་ཁ་ཚིག 

༦.༦.༡   མི་ངོམ་འདི་ འབྲུག་པའི་མི་ཁུངས་ཅིག་ཨིན་དགོ། 

༦.༦.༢ མི་ངོམ་འདི་གཡོག་བཙུགས་འབད་བའི་ནམ་དུས་ལུ་ ཉུང་མཐའ་ལོ་ཚད་༡༨ ལང་དགོཔ་དང་ མཐོ་ཤོས་ལོ་གྲངས་
༥༠ ལས་མ་བརྒལ་མི་ཅིག་ཨིན་དགོ།  

༦.༦.༣   མི་ངོམ་འདི་གི་ གཟུགས་ཀྱི་བདེ་ཁམས་གནས་སྟངས་བལྟ་དགོ།  

༦.༦.༤ གཡོག་བསྐོས་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ གདམ་འཐུ་གྲུབ་པའི་མི་ངོམ་འདི་གིས་ སོ་རས་བརྟག་དཔྱད་ཀྱི་སྙན་ཞུ་ཕུལ་
དགོ། གལ་སྲིད་ གདམ་འཐུ་གྲུབ་པའི་མི་ངོམ་འདི་གིས་ སོ་རས་བརྟག་དཔྱད་འབད་མ་ཚུགས་པ་ཅིན་ གོ་གནས་
འདི་གཟེངས་ཐོན་གོ་རིམ་ཤུལ་མའི་མི་ངོམ་འདི་ལུ་བྱིན་དགོ། 

༦.༦.༥  འགོ་ཐོག་བསྐོ་བཞག་འདི་ གནས་ཡུན་མཐོ་ཤོས་ལོ་ངོ་ ༣ གྱི་དོན་ལུ་བསྐོ་བཞག་འབད་དགོ། 

༦.༦.༦  སྤྱི་གཡོགཔ་དང་ཡངན་གཞི་རིམ་ལས་གཡོགཔ་འདི་   བསྐོ་བཞག་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ རང་སོའི་ལས་སྡེ་དང་
གཅིག་ཁར་ འབྲི་ཤོག་ ༦/༡ པའི་ནང་གསལ་བཀོད་འབད་ཡོད་མིའི་ཁ་ཚིག་གན་ཚིག་ལུ་མིང་རྟགས་བཀོད་དགོ།  

༦.༦.༧  སྤྱི་གཡོགཔ་དང་ ཡང་ན་གཞི་རིམ་ལས་གཡོགཔ་ཚུ་གི་ལཱ་ཤུལ་དབྱེ་དཔྱད་འདི་ ཁས་ལེན་འབད་ཡོད་པའི་ལཱ་གི་
ལྕོགས་གྲུབ་རྐྱངམ་གཅིག་ལུ་ གཞི་བཞག་སྟེ་འབད་དགོ། 

༦.༦.༨   སྤྱི་གཡོགཔ་དང་ཡང་ན་གཞི་རིམ་ལས་གཡོགཔ་འདི་ གནས་སོར་གྱི་ཐོབ་ལམ་མེད། 

༦.༦.༩   སྤྱི་གཡོགཔ་དང་ཡང་ན་གཞི་རིམ་ལས་གཡོགཔ་འདི་ ལོ་གྲངས་ ༥༦ གི་ཤུལ་ལས་གཡོག་བཙུགས་འབད་མི་ཆོག 
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༦.༦.༡༠ སྤྱི་གཡོགཔ་དང་ཡང་ན་གཞི་རིམ་ལས་གཡོགཔ་ཚུ་ འབྲུག་གི་ཞི་གཡོག་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞིའི་ལེའུ་ ༡༨ པ་
ནང་ཡོད་པའི་སྒེར་ཚོང་དང་གཡོག་བཙུགས་དང་། ལེའུ་ ༣ པ་ནང་ཡོད་པའི་ཞི་གཡོག་པའི་བརྩི་མཐོང་དང་ཀུན་
སོད་ཀྱིས་དབང་དགོ།  

༦.༦.༡༡ སྒྲིག་ཁྲིམས་ཚོགས་ཆུང་གིས་གྲོས་ཆོད་བཏོན་མི་གུ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནིའི་མཐ་ོགཏུགས་དབང་འཛིན་འདི་ རྒྱལ་
གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཨིན་དགོ།  

༦.༦.༡༢ སྒྲིག་ཁྲིམས་ལས་འགལ་བའི་རོྩད་གཞི་ཅིག་ཐོན་པའི་ཤུལ་ལུ་ ལས་སྡེ་ལུ་ ཁུངས་ལྡན་གྱི་དོགས་གཞི་སོམ་ཆགས་
པའི་ཉེས་ཅན་གྱི་ཁྲིམས་དཔྱད་འབད་དགོཔ་ཐོན་པ་ཅིན་ རོྩད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་བརྒྱུད་དེ་ ཁྲིམས་ཀྱི་
འདུན་ས་ལུ་གཏང་དགོ།  

༦.༦.༡༣ འབྲི་ཤོག་ ༣/༢ པ་དང་འཁྲིལ་ གཡོག་བཙུགས་དང་གདམ་འཐུའི་ཚོགས་ཆུང་གིས་ ཁེ་ཕན་ལྟག་སོད་ཀྱི་གསལ་
སོྟན་བརྩིས་ཏེ་ བཅའ་ཡིག་འདི་ནང་གསལ་བཀོད་འབད་བའི་ཞི་གཡོག་པའི་བརྩི་མཐོང་དང་ཀུན་སོད་འདི་ལྟ་རྟོག་
འབད་དགོ། 

༦.༧  དངུལ་ཕགོས་དང་ཁེ་ཕན། 

 སྤྱི་གཡོགཔ་དང་གཞི་རིམ་ལས་གཡོགཔ་འདི་ གཤམ་གསལ་གྱི་དངུལ་ཕགོས་དང་ཁེ་ཕན་རྐྱངམ་གཅིག་གི་ཐབོ་ལམ་ཡདོ། 

 ༦.༧.༡   དངུལ་ཕོགས། 

 ༦.༧.༡.༡  སྤྱི་གཡོགཔ་ཅིག་གི་དངུལ་ཕོགས་འདི་ དངུལ་ཕོགས་ཚད་གཞི་ཉུང་ཤོས་འདི་ལུ་ གཏན་
འབེབས་འབད་དགོཔ་དང་ ལོ་འཁོར་དངུལ་ཕོགས་ཡར་སེང་གི་ཐབོ་ལམ་ཡོད།  

༦.༧.༡.༢ གཞི་རིམ་ལས་གཡོགཔ་འདི་ལུ་ གཞུང་གིས་གནང་བ་གྲུབ་པའི་གླ་ཚད་དང་འཁྲིལ་ཏེ་སོད་
དགོཔ་དང་ ལོ་འཁོར་དངུལ་ཕོགས་ཡར་སེང་གི་ཐབོ་ལམ་མེད། 

 ༦.༧.༡.༣  བཅའ་ཡིག་འདི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ བསྐོ་བཞག་འབད་མིའི་སྤྱི་གཡོགཔ་དང་ ཡང་ན་གཞི་རིམ་
ལས་གཡོགཔ་ཚུ་ལུ་ ཁག་འབག་འཐུས་ཀྱི་ཐབོ་ལམ་མེད། 

 ༦.༧.༡.༤ སྤྱི་གཡོགཔ་དང་ཡང་ན་གཞི་རིམ་ལས་གཡོགཔ་ཅིག་ གཞུང་གིས་ཐག་བཅད་ཡོད་མི་དང་
འཁྲིལ་ཏེ་ དཀའ་འཐུས་དང་ཁ་མཐོའི་འཐུས་ཚུ་སོད་དགོ།  

 ༦.༧.༡.༥ ལས་གཡོགཔ་ཅིག་ཤི་རྐྱེན་བྱུང་བའི་སྐབས་ཀྱི་དངུལ་ཕོགས་སོད་ནི་འདི་ ཟླཝ་གཅིག་གི་དངུལ་
ཕོགས་སོད་དགོ། 

༦.༧.༢  ངལ་གསོ་དང་འགྲོ་འགྲུལ། 

  ༦.༧.༢.༡ སྤྱི་གཡོགཔ་ཡང་ན་གཞི་རིམ་ལས་གཡོགཔ་ཅིག་ བཅའ་ཡིག་འདི་གི་དགོངས་དོན་ཚུ་དང་
འཁྲིལ་ཏེ་ བསྐོ་བཞག་འབད་མི་འདི་ལུ་ ལེའུ་ ༡༠ པ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ངལ་གསོའི་ཐོབ་དབང་
ཡོད། 
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  ༦.༧.༢.༢ སྤྱི་གཡོགཔ་ ཡང་ན་གཞི་རིམ་ལས་གཡོགཔ་ཅིག་ ལག་ལེན་སྡེ་རིམ་གྱི་ཐོབ་ལམ་ཡོད་ད་ོ
བཟུམ་སྦེ་ འགྲུལ་འཐུས་དང་ཉིན་འཐུས་ཀྱི་ཐོབ་དབང་ཡོད།  

  ༦.༧.༢.༣ སྤྱི་གཡོགཔ་ ཡང་ན་གཞི་རིམ་ལས་གཡོགཔ་ཅིག་ དོན་ཚན་ ༦.༧.༢.༡ པ་དང་མ་འཁྲིལ་བར་ 
ལཱ་གཡོག་ནང་ཟླ་ངོ་ ༡༢ ཀྱི་རིང་ལུ་ཕག་ཞུ་སྟེ་ཡོད་ན་ ཟླ་ངོ་ ༦ གི་སྐྱེ་མའི་ངལ་གསོའི་ཐབོ་
ལམ་ཡོད། ཨིན་རུང་ ལས་གཡོགཔ་འདི་ ངལ་གསོའི་ཞུ་བ་མ་བཙུགས་པའི་སྔ་གོང་ལུ་ ལཱ་
གཡོག་ནང་ཟླ་ངོ་ ༡༢ ལངས་ཏེ་མེད་ན་ མོ་ར་ཟླ་ངོ་ ༣ གྱི་སྐྱེ་མའི་ངལ་གསོའི་ཐོབ་ལམ་ཡོད། 
ཟླ་ངོ་ ༣ གྱི་སྐྱེ་མའི་ངལ་གསོ་ནང་ཡོད་པའི་བསྐོ་བཞག་གྲུབ་པའི་ལས་གཡོགཔ་གསརཔ་ཚུ་
གིས་ ཨ་ལུ་སྐྱེས་པའི་ཚེས་གྲངས་ལས་རྩིས་རྐྱབ་སྟེ་ སྐྱེ་མའི་ངལ་གསོ་ལྷག་ལུས་ཀྱི་ཐོབ་དབང་
ཡོད། 

 ༦.༧.༣  གསོ་བའི་མཐུན་རྐྱེན། 

སྨན་བཅོས་མཐུན་རྐྱེན་འདི་ གསོ་བའི་ལྷན་ཁག་གི་བཅའ་ཡིག་ནང་ གསལ་བཀོད་འབད་མི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ གཞུང་ 

གིས་གནང་དགོ།  

 ༦.༧.༤  སོད་ཁྱིམ། 

སྤྱི་གཡོགཔ་ ཡང་ན་གཞི་རིམ་ལས་གཡོགཔ་ཅིག་གིས་ རང་སོའི་སོད་ཁྱིམ་འདི་ རང་གིས་གྲ་སྒྲིག་རྐྱབ་དགོ། སྤྱི་
གཡོགཔ་འདི་ གནས་བཞིན་ཡོད་པའི་དངུལ་འབྲེལ་གྱི་བཅའ་ཡིག་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཁང་གླའི་འཐུས་ཀྱི་ཐོབ་ལམ་
ཡོད། ཨིན་རུང་ གལ་སྲིད་ གཞུང་གིས་སོད་ཁྱིམ་གནང་པ་ཅིན་ ཁང་གླ་འདི་ གནས་བཞིན་ཡོད་པའི་བཅའ་ཡིག་
དང་འཁྲིལ་ཏེ་ དངུལ་ཕོགས་ལས་བཏོག་དགོ། 

 ༦.༧.༥  སོང་བརར། 

སྤྱི་གཡོགཔ་དང་གཞི་རིམ་ལས་གཡོགཔ་འདི་ ངེས་པར་དུ་འབད་དགོ་པའི་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་འཁོད་ཀྱི་ལཱ་གཡོག་དང་
འབྲེལ་བའི་ཡུན་ཐུང་སོང་བརར་གྱི་ཐོབ་ལམ་ཡོད། ཨིན་རུང་ ཁོང་ཆ་ཁྱབ་ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་སོང་བརར་དང་འགྲོ་འགྲུལ་གྱི་
ཐོབ་ལམ་མེད། 

 ༦.༧.༦  དགོངས་ཞུའི་ཟུར་ཕོགས། འཚོ་རྟེན་མ་དངུལ། ཉེན་བཅོལ།  

སྤྱི་གཡོགཔ་ཡང་ན་གཞི་རིམ་ལས་གཡོགཔ་ཅིག་གི་ དགོངས་ཞུའི་ཟུར་ཕོགས་དང་ འཚོ་རྟེན་མ་དངུལ། ཉེན་
བཅོལ་འདི་ འབྲེལ་ཡོད་ཁྲིམས་ལུགས་དང་སྒྲིག་གཞི་ཚུ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ཨིན་དགོ།  

 ༦.༧.༧  ཕབ་ཆ། 

  ཁྲིམས་དང་བསྟུན་པའི་ཕབ་ཆ་ཚུ་ག་ར་ བཅའ་ཡིག་དང་འཁྲིལ་དགོ།  

 ༦.༧.༨  དགོངས་ཞུའི་གསོལ་ར།  
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སྤྱི་གཡོགཔ་ ཡང་ན་གཞི་རིམ་ལས་གཡོགཔ་ཅིག་ ལཱ་གཡོག་ནང་ལས་དགོངས་ཞུ་འབད་བའི་སྐབས་ གཤམ་
གསལ་གྱི་དགོངས་ཞུ་གསོལ་རའི་ཐོབ་ལམ་ཡོད། 

༦.༧.༨.༡ སྤྱི་གཡོགཔ་ ཡང་ན་གཞི་རིམ་ལས་གཡོགཔ་ཅིག་ལུ་ དགོངས་ཞུའི་གསོལ་ར་འདི་ ཡིད་ཚིམ་
ཚུགས་པའི་ལཱ་གཡོག་འབད་དེ་ ལོ་ངོ་རེ་འཁོརཝ་ད་ མཐའ་མཇུག་གི་ཟླ་ངོ་ནང་ གཞི་རྟེན་
དངུལ་ཕོགས་ཚད་གཞི་ག་ཨིན་མི་འདི་འཐབོ་དགོ།  

༦.༧.༨.༢ ལས་གཡོགཔ་ཅིག་གིས་ ཁག་འབག་གི་དུས་ཡུན་མ་ཚང་བའི་ནང་འཁོད་ དང་བངས་ཀྱི་ཐོག་ 

ལས་ ཁག་འབག་ཆ་མེད་གཏང་ནི་ཨིན་པ་ཅིན་ ཡིད་ཚིམ་ཚུགས་པའི་ཁག་འབག་ལཱ་གཡོག་ 

འབད་ཡོད་པའི་ལོ་གྲངས་ཀྱི་དགོངས་ཞུའི་གསལ་ར་ལེན་ནིའི་དོན་ལུ་ ཟླ་ངོ་ ༡ གི་སྔ་གོང་
ལས་ ལཱ་གཡོག་སོད་མི་འདི་ལུ་བར་ལན་འབད་དགོ།  

༦.༧.༨.༣ ལཱ་གཡོག་སོད་མི་གིས་ཁག་འབག་ཆ་མེད་གཏང་པའི་ནམ་དུས་ལུ་ དགོངས་ཞུའི་གསོལ་ར་
འདི་ ཡིད་ཚིམ་ཚུགས་པའི་ཁག་འབག་ལཱ་གཡོག་འབད་ཡོད་པའི་ལོ་གྲངས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་སོད་
དགོ། ཨིན་རུང་ ལཱ་གཡོག་སོད་མི་འདི་གིས་ ལས་གཡོག་པའི་ཁག་འབག་འདི་ ལཱའི་གྲུབ་
འབྲས་མེད་མི་དང། ཡང་ན་ སོད་ངན་ ཡང་ན་ཁག་འབག་གི་འགན་ལེན་དང་འགལ་བའི་
གནད་དནོ་གུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ཆ་མེད་བཏང་པ་ཅིན་ དགོངས་ཞུ་གསོལ་རའི་ཐབོ་དབང་མེདཔ་
དང་། 

༦.༧.༨.༤ ལཱ་གཡོག་སྒྲུབ་པའི་སྐབས་ ལས་གཡོགཔ་འདི་ལུ་ཤི་རྐྱེན་རེ་བྱུང་པ་ཅིན་ དགོངས་ཞུའི་གསོལ་
ར་འདི་ ཡིད་ཚིམ་ཚུགས་པའི་ཁག་འབག་ལཱ་གཡོག་འབད་ཡོད་པའི་ལོ་གྲངས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ 
ལས་གཡོགཔ་དེའི་གདམ་ཁ་འབད་ཡོད་པའི་མི་ངོམ་གང་རུང་ལུ་སོད་དགོ། 

 ༦.༧.༩  ཡུན་སེང་། 

༦.༧.༩.༡  སྤྱི་གཡོགཔ་དང་ ཡངན་གཞི་རིམ་ལས་གཡོགཔ་འདི་གི་ལཱ་གཡོག་ཡུན་སེང་འདི་   འབྲི་
ཤོག་༦/༢ པ་ལྟར་ གཡོག་བཙུགས་ལས་སྡེ་འདི་གིས་གནང་དགོ། 

༦.༧.༩.༢  སྤྱི་གཡོགཔ་དང་ ཡངན་གཞི་རིམ་ལས་གཡོགཔ་གི་ལཱ་གཡོག་འདི་ འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་དང་
ལས་གཡོགཔ་གཉིས་ཆ་ར་ཁ་འཆམ་མི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ལོ་ངོ་༢ ཀྱི་དུས་ཡུན་ལས་མ་བརྒལ་བའི་
ནང་འཁོད་ནང་ ཡུན་སེང་འབད་ཆོག  

༦.༧.༩.༣  ཡུན་སེང་འདི་ སྒྲིག་ཁྲིམས་ལས་འགལ་བ། ལོག་པའི་སྙན་ཞུ།  གཡོ་སོད་ཉེས་ཐོ་དང་དངུལ་
འབྲེལ་གྱི་རྩིས་ཉོག་གང་རུང་མེད་པའི་གཡོག་རབས་གཙང་མ་ཡོད་མི་དང་  ཞི་གཡོག་པའི་
བརྩི་མཐོང་དང་ཀུན་སོད་དང་བདག་སྐྱོང་སྒྲིག་ཁྲིམས་ལས་འགལ་བ་སྦེ་ བརྩི་བཏུབ་པའི་བ་
ངན་ག་ནི་ཡང་མེད་མི་རྐྱངམ་གཅིག་ལུ་གནང་དགོ།  

༦.༧.༩.༤ སྤྱི་གཡོགཔ་ ཡང་ན་གཞི་རིམ་ལས་གཡོགཔ་འདི་ལུ་ ཞི་གཡོག་གི་གོ་གནས་ཡར་སེང་གི་ 
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ཁྲིམས་ལུགས་འདི་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་མེད། ཨིན་རུང་ འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་གིས་ སྤྱི་གཡོགཔ་
འདི་གི་ ལཱ་ཤུལ་གྲུབ་འབྲས་གུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ སྒྲིག་གཡོག་ངོ་མ་ཉུང་མཐའ་ ལོ་ངོ་༥ ཕག་
ཞུ་བའི་ཤུལ་ལས་ ལཱ་གཡོག་ཡུན་སེང་འབདཝ་ཨིན་པ་ཅིན་ སྤྱི་གཡོགཔ་༡ པ་ཚུན་ཡར་སེང་
གྱི་དོན་ལུ་བརྩི་འཇོག་འབད་དགོ།  

༦.༧.༩.༥  ལཱ་ཤུལ་འདི་ ཡུན་སེང་གི་དནོ་ལུ་ ཚད་གཞི་གཙོ་བ་ོཅིག་སྦེ་ཆ་བཞག་དགོ། 
 

༦.༧.༡༠  ལཱ་གཡོག་ཆ་མེད།  

༦.༧.༡༠.༡ དོན་ཚན་ ༦.༧.༨.༢ དང་གཅིག་ཁར་ ལཱ་གཡོག་གི་དུས་ཡུན་མ་ཚངམ་ལས་ ལཱ་གཡོག་ཆ་
མེད་གཏང་དགོ་པའི་རེ་འདདོ་སྐྱེད་མིའི་རྩ་ཕན་འདི་གིས་  ཉུང་ཤོས་ཟླ་ངོ་༡ གི་སྔ་གོང་ལས་
བར་ལན་འབད་དགོ། གལ་སྲིད་ བར་ལན་གྱི་དུས་ཡུན་བྱིན་དགོཔ་ཡོད་མི་འདི་ལས་འགལ་བ་
ཅིན་ དུས་ཡུན་ལས་བརྒལ་མི་རྩ་ཕན་འདི་གིས་ བར་ལན་དུས་ཡུན་གྱི་འབྲེལ་ཡོད་ལས་
གཡོག་པའི་གཞི་རྟེན་དངུལ་ཕོགས་འདི་སོད་དགོ།  

༦.༧.༡༠.༢  སྤྱི་གཡོགཔ་དང་ཡངན་ གཞི་རིམ་ལས་གཡོག་པའི་ལཱ་གཡོག་འདི་ གལ་སྲིད་སྒྲིག་ཁྲིམས་
ཚོགས་ཆུང་གིས་ ལས་གཡོགཔ་འདི་གིས་ བདག་སྐྱོང་གི་ཉེས་སོད་འབད་ཡོདཔ་སྦེ་ཐོན་པ་
ཅིན་ དགོངས་ཞུའི་གསོལ་ར་དང་བར་ལན་ག་ནི་ཡང་མ་བྱིན་པར་ཆ་མེད་གཏང་ཆོག  

༦.༧.༡༠.༣  སྤྱི་གཡོགཔ་དང་ ཡངན་གཞི་རིམ་ལས་གཡོགཔ་གི་ལཱ་གཡོག་འདི་ དགོས་མཁོ་མེདཔ་ཐནོ་པ་
ཅིན་ ཡངན་ ལཱ་གཡོག་འདི་ ཕྱིར་སོད་འབད་ནི་གི་གྲོས་ཐག་གཅད་པའི་སྐབས་ལུ་ ནམ་ར་
འབད་རུང་ཆ་མེད་གཏང་ཆོག  

༦.༨  འགན་འཁྲི།  

༦.༨.༡  བཅའ་ཡིག་འདི་དང་མ་འཁྲིལ་བའི་བསྐོ་བཞག་འདི་ གནང་བ་མེདཔ་སྦེ་ཆ་བཞག་དགོཔ་དང་ དེ་ལས་བརྟེན་ ལས་
སྡེ་གིས་བསྐོ་བཞག་འདི་ ཆ་མེད་གཏང་དགོ།  

༦.༨.༢   འགན་འཁྲི་ལས་འགལ་བའི་དབང་འཛིན་འདི་ལུ་ བདག་སྐྱོང་བ་ལེན་གྱི་འཁྲི་བ་ཕོག 
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ཟུར་དེབ། ༦/ཀ 
སྤྱི་གཡོག་འགོ་གི་གཡོག་གནས། 

 ༡ ཡི་གུ་སྐྱེལ་ལེན་པ།   - ལས་སྡེ། (ཉུང་མཐའ་སོླབ་རིམ་བརྒྱད་པའི་ཤེས་ཚད།) 
 ༢ རློན་འཕགཔ།   - སྨན་ཁང་། 
 ༣ ནད་ཤག་ལས་གཡོགཔ་ཕོ།  - སྨན་ཁང་། (ཉུང་མཐའ་སོླབ་རིམ་བརྒྱད་པའི་ཤེས་ཚད།) 
 ༤ འཁྱུ་མི།    - ནང་སོད་མཐུན་རྐྱེན་ཡོད་མིའི་སྨན་ཁང་དང་སོླབ་གྲ། 
 ༥ གླངམོ་རྫིཔ།   - རྒྱལ་ཡོངས་གླིང་ག 
 ༦ གྲུ་པ།    - རྒྱལ་ཡོངས་གླིང་ག 
 ༧ ཐབ་ཚངཔ། ཡང་ན་ཁབ་ཟསཔ།  - གཙུག་སྡེ་དང་སྨན་ཁང་། 
 ༨ རོ་རསཔ།    - ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས། ཡང་ན་རངོ་ཁག 
 ༩ ཁང་གཉེར།    - རོང་ཁག 
 ༡༠ བང་རྔ་རྡུང་མི།   - རོང་ཁག 
 ༡༡ ཀྲིང་ཀྲི་རྡུང་མི།    - རོང་ཁག 
 ༡༢ རྒྱ་གླིང་འཕུ་མི།   - རོང་ཁག 
 ༡༣ ས་འཇལ་ས་ཁོངས་ལས་རོགས། - འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ། 
            ཟུར་དེབ། ༦/ཁ 

གཞི་རིམ་ལས་གཡོག་འགོ་གི་གཡོག་གནས། 
 ༡ ཕགམ་འཕག་མི། (སྐམ་/རློནམ) 
 ༢ དྲང་གཞགཔ་ཕ་ོདང་མོ། 
 ༣ སྲུང་རྒྱབ། (སྤྱིར་བཏང་།) 
 ༤ བདག་འཛིན་པ། (རི་སྲུངཔ། མེ་སྲུངཔ། ཆུ་གཉེར། ནུབ་སྲུངཔ། མགྲོན་ཁང་། ཨ་ལུ་བཅོལ་ཁང་།) 
 ༥ ཨ་དྲུང་། 
 ༦ ཞིང་ལཱཔ། 
 ༧ ལས་རོགས།  
   ཀ། ཆུ་གཡུར་སེལ་མི།  
    ཁ། མཛོད་ཁང་། གནམ་གཤིས་རིག་པ། འཇལ་ཆས་དང་གཏང་ཆས། 
    ག ཆུ་རྩལ་ཁང་། 
 ང་། བརྟག་དཔྱད་ཁང་མཐུན་རྐྱེན་དང་། 
 ཅ། ཟུར་བརྟག 
 ༨ སེམས་ཅན། ཉ་གསོའི་ལས་རོགས། 
 ༩ ཅ་དམ་དང་ཅ་ཁྲལ་གྱི་སྲུང་རྒྱབ།  
 ༡༠ ལྡུམ་ར་གཉེརཔ། 
 ༡༡ ཤ་ལྟ་མི།  
 ༡༢ ལག་གཡོགཔ། 
 ༡༣ རྩ་འབྲོག་ལས་གཡོགཔ། 
 ༡༤ མགརཝ། 
 ༡༥ རྩྭ་རྔ་མི། 
 ༡༦ ཨ་ལུ་གཅེས་སྐྱོང་པ། 
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འབྲི་ཤགོ ༦/༡  

   རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས། 
     དཔལ་ལྡན་འབྲུག་གཞུང་། 

 

སྤྱི་གཡོག་དང་གཞི་རིམ་ལཱ་གཡོག་གི་ཁ་ཚིག་གན་ཚིག་གི་གན་ཡིག 

༡. གན་ཡིག  

༡.༡ གན་ཡིག་འདི་ སྤྱི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་(ཚེས་/ཟླ་/ལོ་) ལུ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་(ལས་སྡེ་) 
དཔལ་ལྡན་འབྲུག་གཞུང་འདི་ ད་ལས་ཕར་ ལཱ་གཡོག་སོད་མི་ཟེར་སླབ་མི་འདི་དང་ མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་་་་་་་་་་་་་་་་་་་
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ འཆང་མི་ངོམ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་འདི་ ད་ལས་ཕར་ ལས་གཡོགཔ་ཟེར་
བའི་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་གན་ཡིག་བཟོ་དནོ་དེ་ཡང་། 

༡.༢ ཁོ་ཡང་ན་མོ་གིས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་སྦེ་ལས་སྡེ་ལུ་ཕག་ཕྱིད་ཞུ་དགོཔ་དང་ ཡང་ན་ ལས་སྡེ་གིས་དུས་དང་དུས་སུ་དགོས་མཁོ་དང་
འཁྲིལ་ཏེ་བཀོལ་བའི་ལཱ་དང་ ཡང་ན་ས་གནས་ ཡང་ན་ལས་ཁུངས་ལུ་ ཕག་ཕྱིད་ཞུ་དགོ།  

༡.༣ ཁོ་ཡངན་མོ་གིས་སྤྱི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་་་་་ལོ་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ དུས་ཡུན་ཟླ་ངོ་བསོམས་་་་་་་་་་་་་་ཚུན་ 
ཕག་ཕྱིད་ཞུ་དགོ། (དུས་ཡུན་འདི་ ནཱ་ལས་ཕར་ ཁག་འབག་དུས་ཡུན་སྦེ་བརྩི་ནི་ཨིན།) 

 

༢  དངུལ་ཕགོས་དང་ཁེ་ཕན། 

 ༢.༡ དངུལ་ཕགོས།  

༢.༡.༡ སྤྱི་གཡོགཔ་ཅིག་གི་དངུལ་ཕོགས་འདི་ དངུལ་ཕོགས་ཚད་གཞི་ཉུང་ཤོས་འདི་ལུ་ གཏན་འབེབས་འབད་དགོཔ་དང་ 
ལོ་འཁོར་དངུལ་ཕོགས་ཡར་སེང་གི་ཐོབ་ལམ་ཡོད།  

༢.༡.༢ གཞི་རིམ་ལས་གཡོགཔ་འདི་ལུ་ གཞུང་གིས་གནང་བ་གྲུབ་པའི་གླ་ཚད་ཉུང་ཤོས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་སོད་དགོཔ་དང་ ལོ་
འཁོར་དངུལ་ཕོགས་ཡར་སེང་གི་ཐོབ་ལམ་མེད། 

༢.༡.༣ བཅའ་ཡིག་འདི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ བསྐོ་བཞག་འབད་མིའི་སྤྱི་གཡོགཔ་དང་ ཡངན་གཞི་རིམ་ལས་གཡོགཔ་ཚུ་ལུ་ 
ཁག་འབག་འཐུས་ཀྱི་ཐོབ་ལམ་མེད།  

༢.༡.༤ སྤྱི་གཡོགཔ་དང་ཡངན་གཞི་རིམ་ལས་གཡོགཔ་ཅིག་ འཁོར་ལམ་ལས་དོ་ལམ་ཉིནམ་གཅིག་གི་ས་ཁར་ གཡོག་ 

གནས་ནང་འགྱོ་དགོ་པ་ཅིན་ དཀའ་འཐུས་འདི་ གཞུང་གིས་ཁ་མཐོའི་འཐུས་ཀྱི་ཐོབ་ལམ་ཐག་བཅད་དེ་ཡོད་མི་
དང་འཁྲིལ་ཏེ་སོད་དགོ།  

 

ལམ་ཡིག་ངོ་པར་
སར། 
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༢.༢ ངལ་གསོ་དང་འགྲོ་འགྲུལ། 

༢.༡.༡ སྤྱི་གཡོགཔ་དང་ ཡང་ན་གཞི་རིམ་ལས་གཡོགཔ་ཅིག་ འབྲུག་གི་ཞི་གཡོག་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་༢༠༡༨ ཅན་
མའི་དགོངས་དོན་ཚུའི་ཁྱབ་དབང་འོག་ བསྐོ་བཞག་འབད་མི་འདི་ལུ་ འབྲུག་གི་ཞི་གཡོག་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་
གཞི་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ དནོ་ཚན་༦.༧.༢ པ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ངལ་གསོའི་ཐོབ་ལམ་ཡོད། 

༢.༡.༢ སྤྱི་གཡོགཔ་དང་ ཡང་ན་གཞི་རིམ་ལས་གཡོགཔ་ལུ་གནས་སོར་གྱི་ཐོབ་ལམ་མེད།   

༢.༣  གསོ་བའི་མཐུན་རྐྱེན། 

༢.༣.༡ སྨན་བཅོས་མཐུན་རྐྱེན་འདི་ གསོ་བའི་ལྷན་ཁག་གི་བཅའ་ཡིག་ནང་ གསལ་བཀོད་འབད་མི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ གཞུང་
གིས་གནང་དགོ།  

༢.༤  སོད་ཁྱིམ། 

༢.༤.༡ སྤྱི་གཡོགཔ་དང་ཡངན་གཞི་རིམ་ལས་གཡོགཔ་ཅིག་གི་སོད་ཁྱིམ་འདི་ རང་གིས་ར་བཅའ་སྒྲིག་རྐྱབ་དགོ། ཨིན་
རུང་  གཞུང་གིས་སོད་ཁྱིམ་གནང་པ་ཅིན་ ཁང་གླ་འདི་ གནས་བཞིན་ཡོད་པའི་བཅའ་ཡིག་དང་འཁྲིལ་ཏེ་བཏོག་
དགོ།  

༢.༥  དགོངས་ཞུའི་ཟུར་ཕོགས། འཚོ་རྟེན་མ་དངུལ། ཉེན་བཅོལ།  

༢.༥.༡ སྤྱི་གཡོགཔ་དང་ ཡང་ན་གཞི་རིམ་ལས་གཡོགཔ་ཅིག་གི་ དགོངས་ཞུའི་ཟུར་ཕོགས་དང་འཚོ་རྟེན་མ་དངུལ་ དེ་
ལས་ཉེན་བཅོལ་ཚུ་ གནས་བཞིན་ཡོད་པའི་ཁྲིམས་ལུགས་དང་སྒྲིག་གཞི་ཚུ་དང་འཁྲིལ་དགོ།  

༢.༦ ཕབ་ཆ། 

༢.༦.༡ ཁྲིམས་དང་བསྟུན་པའི་ཕབ་ཆ་ཚུ་ག་ར་ བཅའ་ཡིག་དང་འཁྲིལ་དགོ།  

༢.༧  དགོངས་ཞུའི་ཁེ་ཕན།  

༢.༧.༡ དགོངས་ཞུའི་གསོལ་ར་འདི་ ཡིད་ཚིམ་ཚུགས་པའི་ལཱ་གཡོག་འབད་དེ་ ལོ་ངོ་རེ་འཁོརཝ་ད་ མཐའ་མཇུག་གི་ཟླ་
ངོ་གི་གཞི་རྟེན་དངུལ་ཕོགས་ཚད་གཞི་ག་ཨིན་མི་རེ་སོད་དགོ། གལ་སྲིད་ སྤྱི་གཡོགཔ་དང་ ཡང་ན་གཞི་རིམ་ལས་
གཡོགཔ་འདི་ གཡོག་ནང་ལུ་ཚེ་ལས་འདས་རུང་ དགོངས་ཞུའི་གསོལ་ར་འདི་ ལཱ་གཡོགཔ་དེ་གི་ངོ་ཚབ་སྦེ་བཏོན་
པའི་མི་ངོམ་ཅིག་ལུ་སོད་ཆོག 

༢.༧.༢ ལས་གཡོགཔ་ཅིག་གིས་ ཁག་འབག་གི་དུས་ཡུན་མ་ཚང་བའི་ནང་འཁོད་ དང་བངས་ཀྱི་ཐོག་ལས་ ཁག་འབག་
ཆ་མེད་གཏང་ནི་ཨིན་པ་ཅིན་ ཡིད་ཚིམ་ཚུགས་པའི་ཁག་འབག་ལཱ་གཡོག་འབད་ཡོད་པའི་ལོ་གྲངས་ཀྱི་དགོངས་
ཞུའི་གསལ་ར་ལེན་ནིའི་དོན་ལུ་ ཟླ་ངོ་ ༡ གི་སྔ་གོང་ལས་ ལཱ་གཡོག་སོད་མི་འདི་ལུ་བར་ལན་འབད་དགོ།  

༢.༧.༣ ལཱ་གཡོག་སོད་མི་གིས་ཁག་འབག་ཆ་མེད་གཏང་པའི་ནམ་དུས་ལུ་ དགོངས་ཞུའི་གསོལ་ར་འདི་ ཡིད་ཚིམ་ཚུགས་
པའི་ཁག་འབག་ལཱ་གཡོག་འབད་ཡོད་པའི་ལོ་གྲངས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་སོད་དགོ། ཨིན་རུང་ ལཱ་གཡོག་སོད་མི་འདི་
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གིས་ ལས་གཡོག་པའི་ཁག་འབག་འདི་ ལཱའི་གྲུབ་འབྲས་མེད་མི་དང། ཡང་ན་ སོད་ངན་ ཡང་ན་ཁག་འབག་གི་
འགན་ལེན་དང་འགལ་བའི་གནད་དོན་གུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ཆ་མེད་བཏང་པ་ཅིན་ དགོངས་ཞུ་གསོལ་རའི་ཐབོ་དབང་
མེད། 

༢.༧.༤ ལཱ་གཡོག་སྒྲུབ་པའི་སྐབས་ ལས་གཡོགཔ་འདི་ལུ་ཤི་རྐྱེན་རེ་བྱུང་པ་ཅིན་ དགོངས་ཞུའི་གསོལ་ར་འདི་ ཡིད་ཚིམ་
ཚུགས་པའི་ཁག་འབག་ལཱ་གཡོག་འབད་ཡོད་པའི་ལོ་གྲངས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ལས་གཡོགཔ་དེའི་གདམ་ཁ་འབད་ཡོད་
པའི་མི་ངོམ་གང་རུང་ལུ་སོད་དགོ། 

༣ ཡུན་སེང་། 

༣.༡ སྤྱི་གཡོགཔ་དང་ ཡངན་གཞི་རིམ་ལས་གཡོགཔ་འདི་གི་ལཱ་གཡོག་ཡུན་སེང་འདི་ གཡོག་བཙུགས་ལས་སྡེ་འདི་གིས་གནང་
དགོ། 

༣.༢ སྤྱི་གཡོགཔ་དང་ ཡངན་གཞི་རིམ་ལས་གཡོགཔ་གི་ལཱ་གཡོག་འདི་ འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་དང་ ལས་གཡོགཔ་གཉིས་ཆ་ར་ཁ་
འཆམ་མི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ལོ་ངོ་༢ ཀྱི་དུས་ཡུན་ལས་མ་བརྒལ་བའི་ནང་འཁོད་ནང་ ཡུན་སེང་ཡངན་བསྐྱར་གསོ་འབད་ཆོག  

༣.༣ ཡུན་སེང་འདི་ སྒྲིག་ཁྲིམས་ལས་འགལ་བ། ལོག་པའི་སྙན་ཞུ། གཡོ་སོད་གང་རུང་གི་ཉེས་ཐ་ོམེད་པའི་གཡོག་རབས་གཙང་
མ་ཡོད་མི་དང་ ཞི་གཡོག་པའི་བརྩི་མཐོང་དང་ཀུན་སོད་ལས་འགལ་བ་སྦེ་ བརྩི་བཏུབ་པའི་བ་ངན་ག་ནི་ཡང་མེད་མི་རྐྱངམ་
གཅིག་ལུ་གནང་དགོ།  

༣.༤ ལཱ་ཤུལ་འདི་ ཡུན་སེང་གི་དནོ་ལུ་ ཚད་གཞི་གཙོ་བ་ོཅིག་སྦེ་ཆ་བཞག་དགོ། 
 

༤  ལཱ་གཡོག་ཆ་མེད།  

༤.༡ ལཱ་གཡོག་གི་དུས་ཡུན་མ་ཚངམ་ལས་ ལཱ་གཡོག་ཆ་མེད་གཏང་དགོ་པའི་རེ་འདོད་སྐྱེད་མིའི་རྩ་ཕན་འདི་གིས་ ཉུང་ཤོས་ཟླ་ངོ་ 

༡ གི་སྔ་གོང་ལས་བར་སྐུལ་འབད་དགོ།  

༤.༢  སྤྱི་གཡོགཔ་དང་ཡངན་ གཞི་རིམ་ལས་གཡོག་པའི་ལཱ་གཡོག་འདི་ གལ་སྲིད་སྒྲིག་ཁྲིམས་ཚོགས་ཆུང་གིས་ ལས་གཡོགཔ་
འདི་གིས་ བདག་སྐྱོང་གི་ཉེས་སོད་འབད་ཡོདཔ་སྦེ་ཐོན་པ་ཅིན་ ལཱ་གཡོག་འདི་ བར་སྐུལ་མ་བྱིན་པར་ཆ་མེད་གཏང་ཆོག  

༤.༣  སྤྱི་གཡོགཔ་དང་ ཡངན་གཞི་རིམ་ལས་གཡོགཔ་གི་ལཱ་གཡོག་འདི་ དགོས་མཁོ་མེདཔ་ཐོན་པ་ཅིན་ ཡངན་ གཞུང་གིས་ལཱ་
གཡོག་འདི་ ཕྱིར་སོད་འབད་ནི་གི་གྲོས་ཐག་གཅད་པའི་སྐབས་ལུ་ ནམ་ར་འབད་རུང་ཆ་མེད་གཏང་ཆོག  

 

གཤམ་གསལ་གྱི་དཔང་པ་ོའཛོམས་ཐོག་ལུ་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ང་གིས་ ལཱ་གཡོག་སོད་མིའི་ཁ་ཐུག་ལས་དང་ལས་གཡོགཔ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ང་
གིས་ གནམ་ལོ་་་་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་་་ཚེས་་་་་་་་་་་་ལུ་གཤམ་གསལ་ལྟར་དུ་མིང་རྟགས་བཀོདཔ་ཨིན།  
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ཁག་འབག་ལས་གཡོག་པའི་མིང་རྟགས། 

ཚེས།   ཟླ།   ལོ།  (ཁྲིམས་རྟགས་སར།) 

 

འཛོམས་དཔང་གི་རྟགས། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 

 

ལཱ་གཡོག་སོད་མིའི་ངོ་ཚབ་ཀྱི་རྟགས།  

ཚེས།   ཟླ།   ལོ།   

 

འཛོམས་དཔང་གི་རྟགས། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་།  
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འབྲི་ཤགོ ༦/༢ 

   རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས། 
དཔལ་ལྡན་འབྲུག་གཞུང་། 

 
(སྤྱི་གཡགོཔ་དང་གཞི་རིམ་ལས་གཡགོ་པའི་ཁག་འབག་ཡུན་སེང་འབྲི་ཤགོ) 

 
༡ མིང་། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 
༢ མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 
༣ སྐྱེས་ཚེས། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་།  
༤ མི་ཁུངས། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 
༥ གཏན་འཇགས་ཁ་བང་། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 
༦ ད་ལོྟའི་ལྷན་ཁག ལས་སྡེ། སོླབ་གྲྭ། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ་་་་་་། 
༧ ད་ལོྟའི་ཁག་འབག་ལཱ་གཡོག་གི་གཡོག་བསྐོས་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 
 ཀ། གཡོག་བསྐོས་ཟླ་ཚེས། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ་་་་་་་་་་་་་། 
 ཁ། གཡོག་བསྐོས་ཡིག་ཨང་། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ་་་་་་། 

ག གོ་གནས། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 
ང་། དངུལ་ཕོགས་ཚད་གཞི་/མཉམ་བསབས་དངུལ་ཕོགས། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 
ཅ། གཞི་རྟེན་དངུལ་ཕོགས། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 
ཆ། ད་ལོྟའི་ཁག་འབག་དུས་ཡུན་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ལས་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཚུན།  

༨ ཁག་འབག་ཡུན་སེང་ཞུ་དགོཔ། (ཟླ་གྲངས་བཀོད།) ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ལས་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ཚུན།        

ཁག་འབག་ཡུན་སེང་གི་དུས་ཡུན་རིང་ལུ་ ཁག་འབག་ལས་གཡོགཔ་འདི་གིས་ འགོ་ཐོག་བསྐོ་བཞག་གི་སྐབས་ལུ་ ཡང་ན་མོས་མཐུན་གྱི་ཐོག་
ལས་ བསྐྱར་བཟོ་གྲུབ་པའི་གན་ཡིག་གི་ཁ་ཚིག་གན་ཚིག་ལུ་གནས་ནི་ཨིན། ཁག་འབག་དུས་ཡུན་གསརཔ་འདི་ འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་གིས་གནང་
བ་གནང་དགོ།  
 
(ཁྲིམས་རྟགས་སར།)  
ལས་གཡོག་པའི་མིང་རྟགས།   
 
མི་སྟབོས་ཚོགས་ཆུང་གི་རྒྱབ་སྣནོ་ངོ་སརོ།  
མི་སོྟབས་ཚོགས་ཆུང་གི་ཞལ་འཛོམས་ཚོགས་ཐེངས་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་སྤྱི་ཚེས་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལུ། 
དྲན་གསོ། (ཡོད་ན།) ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 
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མི་སྟབོས་གཙ་ོའཛིན་/མི་སྟབོས་འགོ་དཔནོ་གོངམ་/མི་སྟབོས་འགོ་དཔནོ་གྱི་རྟགས།  

མིང་། 

 

རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚགོས་ཀྱི་གནང་བ་ (འབྲེལ་བ་ཡདོ་ན་ ལས་སྡེའི་གནང་བ།)  

གནང་བ་གྲུབ།    

གོང་འཁོད་ཁག་འབག་ལས་གཡོགཔ་འདི་གི་ ཁག་འབག་ཡུན་སེང་འདི་ ད་ལས་ཕར་ དོ་རུང་ ཟླ་ངོ་ --------ལས་----------ཚུན་གནང་བ་གྲུབ་
ཡོད། 

གནང་བ་མ་གྲུབ།      

རྒྱུ་མཚན།  

 

ས་གནས། 

ཟླ་ཚེས།       

ཐིའུ་དང་མིང་རྟགས། 
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ལེའུ་ ༧ པ།  གཙུག་ལག་ཤེས་ཚད་ཅན་ཚུ་གཡོག་བཙུགས་ཀྱི་དནོ་ལུ་འབྲུག་གི་ཞི་གཡོག་ཆོས་རྒྱུགས། 

༧.༡ སྲིད་བྱུས། 

༧.༡.༡  ཤེས་ཚད་དང་ལྕོགས་གྲུབ་དྲག་ཤོས་དང་གཅིག་ཁར་ ཀུན་སོད་ཚུལ་མཐུན་ཡོད་མི་ཚུ འཐོབ་ཐབས་འབད་ནི་དང་
གདམ་འཐུ་འབད་ནི། 

༧.༡.༢  ཞི་གཡོག་ནང་གཡོག་བཙུགས་ཀྱི་དོན་ལུ་ དྭངས་གསལ་དང་གཟེངས་ཐོན་གོ་རིམ་ལུ་བརྩི་བཀུར་འབད་ནི། 

༧.༡.༣  འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད་པའི་འབྲུག་གི་ཞི་གཡོག་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༠ ཅན་མའི་ དོན་ཚན་ ༤༧ པ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་
ལག་ལེན་འཐབ་ནི།  

ལྷན་ཚོགས་འདི་གིས་ གཙུག་ལག་མཐོ་རིམ་གྱི་ཤེས་ཚད་ཡོད་མི་ཚུ་ ཞི་གཡོག་ནང་ཁྱད་རིག་དང་འཛིན་སྐྱོང་གི་གོ་
གནས་ཚུ་ནང་ འགོ་ཐོག་བསྐོ་བཞག་འབད་ནི་གི་དོན་ལུ་ ཞི་གཡོག་བཅའ་ཡིག་ནང་ལུ་བཀོད་ཡོད་པའི་ལམ་
ལུགས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ འགྲན་བསྡུར་ཅན་གྱི་འཛུལ་ཞུགས་ཆོས་རྒྱུགས་ཐོག་ལས་ བཙག་འཐུ་འབད་དགོ།  

༧.༢ ཐབས་ལམ། 

༧.༢.༡  དམ་དམ་དང་འོས་འབབ་ངེས་བརྟན་ཡོད་པའི་གཡོག་བཙུགས་ཆོས་རྒྱུགས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་འདི་ལུ་  འབྲུག་གི་ཞི་
གཡོག་ཆོས་རྒྱུགས་ཟེར་སླབཔ་ཨིན།  

༧.༢.༢  གཏན་གཡོག་ནང་ལུ་ ཁྱད་རིག་དང་འཛིན་སྐྱོང་གི་གོ་གནས་ནང་ བསྐོ་བཞག་འབད་ནི་ཚུ་ འབྲུག་ཞི་གཡོག་ཆོས་
རྒྱུགས་རྐྱངམ་གཅིག་གི་ཐོག་ལས་ བསྐོ་བཞག་འབད་ནི་ཡོདཔ་ངེས་བརྟན་བཟོ་དགོ། 

༧.༢.༣  གཙུག་ལག་མཐར་འཁྱོལ་དང་ དེ་ལས་མཐོ་བའི་ཤེས་ཚད་ཡོད་མི་ཚུ་ གནང་བ་གྲུབ་ཡོད་པའི་གཡོག་གི་ས་སོྟང་གི་
དགོས་མཁོ་ལུ་གཞི་བཞག་ཐོག་ལས་ བསྐོ་བཞག་འབད་ནིའི་མི་ངོ་ཚུ་གདམ་འཐུ་འབད་དགོ། 

༧.༢.༤  དྲག་ཤོས་དང་བོ་རིག་ཅན་ཚུ་གདམ་ཁ་གྲུབ་ཡོདཔ་ངེས་གཏན་བཟ་ོནི། 
 

༧.༣ ཆོས་རྒྱུགས། 

༧.༣.༡  འབྲུག་གི་ཞི་གཡོག་ཆོས་རྒྱུགས་འདི་ གཤམ་གསལ་བཀོད་ཡོད་པའི་རིམ་པ་གཉིས་ཀྱི་ཐོག་ལས་རྐྱབ་དགོ། 

     ༧.༣.༡   རིམ་པ་དང་པ། སྔོན་འགྲོའི་ཆོས་རྒྱུགས།  
  ༧.༣.༢   རིམ་པ་གཉིས་པ། དངོས་གཞིའི་ཆོས་རྒྱུགས། 
 

༧.༣.༢   སྔོན་འགྲོའི་ཆོས་རྒྱུགས། 

༧.༣.༢.༡ སྔོན་འགྲོའི་ཆོས་རྒྱུགས་ཀྱི་དམིགས་ཡུལ་འདི་ དངོས་གཞིའི་ཆོས་རྒྱུགས་རྐྱབ་མིའི་མི་ངོམ་ཚུ་  
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ཕྱི་སེལ་རྐྱབ་ནི་དང་ མི་ངོམ་འདི་ལུ་ཉུང་མཐའ་ལུ་དགོ་པའི་གནས་ཚད་ ངེས་བརྟན་ཡོདཔ་བཟོ་
ནིའི་དོན་ལུ་ཨིན།  

༧.༣.༢.༢  སྔོན་འགྲོའི་ཆོས་རྒྱུགས་རྐྱབ་མིའི་མི་ངོམ་ཚུ་ ལན་ཐེངས་མཐོ་ཤོས་གསུམ་གྱི་རིང་ལུ་རྐྱངམ་
གཅིག་རྐྱབ་ཆོག  

༧.༣.༢.༣  སྔོན་འགྲོའི་ཆོས་རྒྱུགས་ཀྱི་དྲི་ཤོག་ཚུ་ གཙུག་ལག་ཤེས་ཡོན་དབྱེ་སྡེ་ག་ར་ལུ་ཅོག་འཐདཔ་དགོ།  

༧.༣.༢.༤  སྔོན་འགྲོའི་ཆོས་རྒྱུགས་འདི་ནང་ མི་ངོམ་ཚུ་གི་ཨིང་སྐད་དང་རོང་ཁའི་ཁ་སླབ་ཀྱི་རིག་རྩལ།  
རིག་ཤེས་དང་དབྱེ་དཔྱད། རྩིས་རིག་དང་གནས་སྡུད་དནོ་འགྲེལ་ཚུ་གི་ལྕོག་གྲུབ་བལྟ་ནིའི་དནོ་
ལུ་དྲི་བ་ཚུ་གི་ལན་ གདམ་ཁ་ཡོདཔ་སྦེ་བཟ་ོདགོ།  

༧.༣.༢.༥  རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ གྲོས་ཐག་བཅད་དེ་ཡོད་མིའི་ཉུང་མཐའི་ཚད་བཀག་
སྐུགས་ཚད་ཐོབ་མིའི་མི་ངོམ་ཚུ་རྐྱངམ་གཅིག་གིས་ དངོས་གཞིའི་ཆོས་རྒྱུགས་རྐྱབ་ནིའི་གོ་
སྐབས་འཐོབ།  

༧.༣.༢.༦ སྔོན་འགྲོའི་ཆོས་རྒྱུགས་ནང་ལས་ཐོབ་པའི་སྐུགས་ཚུ་ དངོས་གཞིའི་ཆོས་རྒྱུགས་ནང་ལུ་བསོམ་
མི་ཆོགཔ་མ་ཚད་ ལོ་ངོ་དེ་དང་ ཡང་ན་ལོ་ངོ་དེའི་ཆོས་རྒྱུགས་དོན་ལུ་རྐྱངམ་གཅིག་ཆ་གནས་
ཡོད།  

༧.༣.༢.༧ ཁྱད་རིག་གི་དབྱེ་ཁག་ལ་ལུ་ཅིག་ དབང་ཚད་ཅན་གྱི་གཙུག་སྡེ་ཅིག་གིས་ ཁྱད་རིག་ཀྱི་སང་བ་
འབད་ཆོག་པའི་ངོས་འཛིན་དང་ལག་ཁྱེར་འཐབོ་མི་དང་ དེ་བཟུམ་མའི་ཁྱད་རིག་འདི་ ཧ་ཅང་
གིས་མ་ལངས་པའི་སྐབས་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ སྔོན་འགྲོའི་ཆོས་རྒྱུགས་རྐྱབ་ནི་ལས་དགོངས་
ཡངས་གཏང་ཆོག། 

༧.༣.༣  དངོས་གཞིའི་ཆོས་རྒྱུགས། 

༧.༣.༣.༡ དངོས་གཞིའི་ཆོས་རྒྱུགས་ཀྱི་དམིགས་ཡུལ་གཙོ་བོ་ར་ མཐའ་དཔྱད་གདམ་འཐུ་འབད་ནིའི་དནོ་
ལུ་ མི་ངོམ་འདི་གི་ལྕོགས་གྲུབ་ངོ་མ་གང་ཡོད་དང་ དེ་རའི་ཆོས་ཚན་ ཡངན་སྤྱིར་བཏང་ཤེས་
ཡོན་བརྟག་དཔྱད་འབད་ནིའི་དནོ་ལུ་ཨིན་དགོ།  

༧.༣.༣.༢  མི་ངོམ་འདི་གིས་ དངོས་གཞིའི་ཆོས་རྒྱུགས་འདི་ མཐོ་ཤོས་ར་ཚར་གཉིས་ཚུན་རྐྱངམ་གཅིག་
རྐྱབ་ཆོག  

༧.༣.༣.༣  དངོས་གཞིའི་ཆོས་རྒྱུགས་ཕུལ་མིའི་མི་ངོམ་ཚུ་ དོན་ཚན་ ༢.༣ པ་དང་འཁྲིལ་བའི་ གཤམ་
འཁོད་ཀྱི་དབྱེ་ཁག་ཚུའི་ནང་ སྤྱི་གཡོག་སྒྲིག་བཀོད་དང་བསྟུན་ཏེ་དབྱེ་དགོ། 

     ཀ། བདག་སྐྱོང་ལཱ་གཡོག  

     ཁ། དངུལ་འབྲེལ་ལཱ་གཡོག 
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     ག ཤེས་རིག་ལཱ་གཡོག་དང་། 

      ང། ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག 

༧.༣.༣.༤ ཤེས་རིག་ལཱ་གཡོག་འདི་ལུ་ ཆོས་རྒྱུགས་ཀྱི་ནང་གསེས་དབྱེ་བ་གཉིས་ཡོད། དེ་ཡང་ གཡོག་
བསྐོས་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ སྤྱིལ་བཏང་གཙུག་ལག་མཐར་འཁྱོལ་མི་ཚུ་གིས་ཕུལ་དགོ་པའི་ 
ཤེས་རིག་གཙུག་ལག་འོག་མའི་ཤེས་ཚད་དང་། ཐད་ཁར་གཡོག་བསྐོས་ཀྱི་དོན་ལུ་ཨིན་མིའི་
ཤེས་རིག་གཙུག་ལག་གཞི་རིམ་ཤེས་ཚད།  

༧.༣.༣.༥ དངོས་གཞིའི་ཆོས་རྒྱུགས་ནང་ལུ་ གཤམ་འཁོད་ཀྱི་ཆ་ཤས་གསུམ་དང་གཅིག་ཁར་ དེ་ཚུ་གི་
སྐུགས་ཀྱི་ལྗིད་ཚད་ཚུ་ཡང་ཚུད་དགོ།  

ཆ་ཤས། 
བདག་སྐྱོང་ལཱ་གཡགོ་/དངུལ་འབྲེལ་ལཱ་གཡོག་
/ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡགོ་/ཤེས་རིག་ལཱ་གཡགོ (ཤེས་
རིག་གཙུག་ལག་ཤེས་ཚད།)  

ཤེས་རིག་ལཱ་གཡོག (ཤེས་
རིག་གཙུག་ལག་གཞི་རིམ་
ཤེས་ཚད།) 

ཆ་ཤས་ ༡ པ། སློབ་
རིག་གྲུབ་འབྲས། 

༡༠% ༢༠% 

ཆ་ཤས་ ༢ པ། འབྲི་
རྒྱུགས། 

༧༠% ༦༠% 

ཆ་ཤས་ ༣ པ། ངག་
རྒྱུགས། 

༢༠% ༢༠% 

 
༧.༣.༣.༦ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཆོས་རྒྱུགས་ཀྱི་ཆ་ཤས་གསུམ་གྱི་ལྗིད་ཚད་འདི་ དུས་དང་

དུས་སུ་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དེ་ དགོས་མཁོ་དང་བསྟུན་པའི་བསྒྱུར་བཅོས་འབད་དགོ། 

༧.༣.༣.༧  གལ་སྲིད་མི་ངོ་ཅིག་གིས་ ཆོས་རྒྱུགས་ཀྱི་དྲི་ཤོག་གསུམ་ཆ་ར་དང་ ངག་རྒྱུགས་མ་རྐྱབ་པ་ཅིན་  
རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ མི་ངོམ་འདི་གི་གྲུབ་འབྲས་གསལ་བསྒྲགས་མི་འབད་
ནི་དང་ མི་ངོམ་འདི་གིས་ དངོས་གཞིའི་ཆོས་རྒྱུགས་ཀྱི་སྐབས་ཚར་གཉིས་ལེན་ཆོག་མི་ལས་ 
གཅིག་ལེན་ཚརཝ་སྦེ་བརྩི་དགོ།  

༧.༣.༤  སོླབ་རིག་གྲུབ་འབྲས།  

༧.༣.༤.༡  སོླབ་རིག་གི་གྲུབ་འབྲས་འདི་ དབང་ཚད་ཅན་གྱི་འབྲེལ་ཡོད་དབང་འཛིན་གྱིས་ངོས་ལེན་འབད་
ཡོད་པའི་  ཤེས་ཡོན་མཐོ་བའི་སྤེལ་ཁང་ཅིག་ནང་ལས་ གཙུག་ལག་ཤེས་ཡོན་ནང་ལུ་ ཐོབ་
ཡོད་པའི་སྐུགས་ཚུ་གུ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི་ཨིན། དེ་ཁར་ དམིགས་བསལ་དུ་ སོླབ་རིམ་ ༡༠ 
པ་དང་ ༡༢ པའི་སོླབ་རིག་ལག་ཁྱེར་ཚུ་ཡིག་ཆའི་སྒྲུབ་བྱེད་སྦེ་སོྟན་དགོཔ་མེདཔ་སྦེ་བཀོད་དེ་
ཡོད་ན་མ་གཏོགས་ དེ་མིན་ ཡིག་ཆའི་སྒྲུབ་བྱེད་དོན་ལུ་སོྟན་དགོ། 
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༧.༣.༤.༢ མི་ངོམ་ཅིག་གིས་ བདག་སྐྱོང་ལཱ་གཡོག་ཆོས་རྒྱུགས་ཀྱི་དོན་ལུ་བཅའ་མར་གཏོགས་པའི་སྐབས་ 
གཙུག་ལག་ཤེས་ཚད་གཅིག་ལས་ལྷག་སྟེ་ཡོད་པ་ཅིན་ འདི་གཉིས་ལས་གང་རུང་ཅིག་ དབྱེ་
ཞིབ་ཀྱི་དོན་ལུ་གདམ་ཁ་རྐྱབ་ཆོག ཨིན་རུང་ དགོས་མཁོ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་འབྲེལ་ཡོད་མཐོ་རིམ་
ཤེས་ཚད་ཀྱི་ལག་ཁྱེར་འདི་ དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་དོན་ལུ་བརྩི་འཇོག་འབད་དགོ།  

༧.༣.༤.༣  གནས་རིམ་གཅིག་ཨིན་པའི་མཐ་ོརིམ་ཤེས་ཚད་ གཅིག་རྐྱངམ་གཅིག་ངོས་ལེན་འབད་དགོ། 

༧.༣.༤.༤ མི་ངོམ་འདི་གི་གྲུབ་འབྲས་འདི་ གལ་སྲིད་གསལ་བྱེད་ཀྱི་ཡིག་ཐོག་ལུ་སོྟན་ཡོད་མི་གི་ཐད་  
གཙུག་ལག་སོླབ་སྡེའི་གྲུབ་འབྲས་ཤོག་ཁྲམ་ནང་ལུ་ བསྒྱུར་བཅོས་འབད་ཐངས་ཀྱི་ཚད་གཞི་
བཀོད་དེ་མེད་པ་ཅིན་ མི་ངོམ་འདི་གི་ གསལ་བྱེད་ཡིག་ཐོག་གི་སྐུགས་འདི་ ཟུར་དེབ་ ༧/ཀ་
པའི་ནང་བཀོད་ཡོད་པའི་རེའུ་མིག་དང་འཁྲིལ་ཏེ་བརྒྱ་ཆ་ལུ་ཕབ་དགོ།  

༧.༣.༥  འབྲི་རྒྱུགས། 

༧.༣.༥.༡  སྔོན་འགྲོའི་ཆོས་རྒྱུགས་ནང་ལས་མཐར་འཁྱོལ་མིའི་གཙུག་ལག་ཤེས་ཚད་ཅན་ཚུ་གིས་ བདག་
སྐྱོང་ལཱ་གཡོག་དང་ དངུལ་འབྲེལ་ལཱ་གཡོག དེ་ལས་ ཤེས་རིག་གཙུག་ལག་ཤེས་ཚད་ཀྱི་དོན་
ལུ་ ཤེས་རིག་ལཱ་གཡོག་གདམ་ཁ་རྐྱབ་མི་ཚུ་གིས་ རང་སོའི་འོས་འབབ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ འབྲི་
རྒྱུགས་ཀྱི་དོན་ལུ་ ཆོས་ཚན་དང་འཁྲིལ་བའི་ཆོས་རྒྱུགས་སོ་སོར་ཕུལ་དགོ། ཆོས་རྒྱུགས་ནང་ལུ་ 
དུས་ཡུན་ཆུ་ཚོད་ ༣ གྱི་རིང་ལུ་ གཤམ་འཁོད་ཆོས་ཚན་གསུམ་གྱི་ཆོས་རྒྱུགས་ཕུལ་དགོ།  

     ཀ། དྲི་ཤོག་དང་པ། རོང་ཁ། 
      ཁ། དྲི་ཤོག་གཉིས་པ། ཨིང་སྐད་དང་སྤྱིར་བཏང་ཤེས་ཡོན་དང་།  

  ག དྲི་ཤོག་གསུམ་པ། (༡) འབྲུག་གི་མི་སྡེ་དང་སྲིད་སྐྱོང་གི་སྐོར་དང་། (༢) འབྲུག་གི་
མི་སྡེའི་དཔལ་འབརོ་གོང་འཕེལ་གྱི་སྐོར། 

དྲི་ཤོག་རེ་རེ་ལུ་ ལྗིད་ཚད་ཅོག་འཐདཔ་སྦེ་འོང་དགོ་པའི་ཁར་ དབྱེ་ཞིབ་དེ་ཡང་ སྐུགས་ཚད་
བརྒྱ་ཐམ་པ་ནང་འབད་དགོ། འབྲི་རྒྱུགས་ཀྱི་སྐུགས་ཡོངས་བསོམས་བཏོན་ནིའི་དནོ་ལུ་ དྲི་ཤོག་
གསུམ་གྱི་ཡོངས་བསོམས་ཀྱི་སྐུགས་འདི་ བརྒྱ་ཆ་ ༧༠ ནང་ཕབ་དགོ། 

 ༧.༣.༥.༢ ཤེས་རིག་ལཱ་གཡོག་གི་དོན་ལུ་ ཤེས་རིག་གཙུག་ལག་གཞི་རིམ་ཤེས་ཚད་མཐར་འཁྱོལ་མི་ཚུ་
ལུ་ གཤམ་གསལ་འབྲི་རྒྱུགས་ཀྱི་དྲི་ཤོག་གསུམ་ཡོད།  

     ཀ། དྲི་ཤོག་ ༡ པ། ཨིང་སྐད། 
     ཁ། དྲི་ཤོག་ ༢ པ། རོང་ཁ་དང་། 
     ག དྲི་ཤོག་ ༣ པ། སོླབ་དཔནོ་གྱི་རིག་དཔྱད། 

དྲི་ཤོག་རེ་རེ་ལུ་ ལྗིད་ཚད་ཅོག་འཐདཔ་སྦེ་འོང་དགོ་པའི་ཁར་ དབྱེ་ཞིབ་དེ་ཡང་ སྐུགས་ཚད་
བརྒྱ་ཐམ་པ་ནང་འབད་དགོ། འབྲི་རྒྱུགས་ཀྱི་སྐུགས་ཡོངས་བསོམས་བཏོན་ནིའི་དནོ་ལུ་ དྲི་ཤོག་
གསུམ་གྱི་ཡོངས་བསོམས་ཀྱི་སྐུགས་འདི་ བརྒྱ་ཆ་ ༦༠ ནང་བསྒྱུར་དགོ། 
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༧.༣.༥.༣ ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག་གི་དོན་ལུ་བཅའ་མར་གཏོགས་མི་ ཁྲིམས་དོན་གཙུག་ལག་ཤེས་ཚད་ཅན་
ཚུ་བརྩིས་ཏེ་ འཕྲུལ་རིག་གཙུག་ལག་ཤེས་ཚད་ཡོད་མི་ཚུ་གི་དནོ་ལུ་ གཤམ་གསལ་འབྲི་
རྒྱུགས་ཀྱི་དྲི་ཤོག་གསུམ་ཡོད། 

    ཀ། དྲི་ཤོག་ ༡ པ། སྐད་ཡིག་དང་སྤྱིར་བཏང་ཤེས་ཡོན། (ཐུན་མོང་དྲི་ཤོག ༢༠%) 
ཁ། དྲི་ཤོག་ ༢ པ། སྤྱིར་བཏང་ཆོས་ཚན་གྱི་ཤེས་ཡོན། (ཁྱད་རིག་སྡེ་ཚན་རེ་རེའི་དོན་

ལུ་ཐུན་མོང་དྲི་ཤོག ༡༥%) དང་། 
ག དྲི་ཤོག་ ༣ པ། ཆོས་ཚན་མཆོག་གྱུར་གྱི་དྲི་ཤོག(ཆོས་ཚན་དང་འབྲེལ་བའི་སྐུགས། 

༣༥%) 
དྲི་ཤོག་རེ་རེ་བཞིན་གྱི་སྐུགས་འདི་ སྐུགས་བསོམས་ ༡༠༠ གི་ཐོག་ལས་དབྱེ་ཞིབ་འབད་
དགོཔ་དང་ དྲི་ཤོག་དང་པ་འདི་ བརྒྱ་ཆ་ ༢༠% གི་ཚད་གཞིའི་ནང་ལུ་བསྒྱུར་དགོ། དྲི་ཤོག་
གཉིས་པ་འདི་ བརྒྱ་ཆ་ ༡༥% ནང་ལུ་བསྒྱུར་དགོ། དྲི་ཤོག་གསུམ་པ་འདི་ བརྒྱ་ཆ་༣༥% ལུ་
བསྒྱུར་དགོཔ་དང་ དེ་ལས་དེ་ཚུ་གཅིག་ཁར་བསོམས་ཏེ་ སྐུགས་ཡོངས་བསོམས་བཏོན་དགོ།  

༧.༣.༥.༤ རོང་ཁའི་ཁྱད་རིག་ཅན་གྱི་མི་ངོམ་དགོ་པའི་གོ་གནས་དང་ ཤེས་རིག་ལཱ་གཡོག་གི་བསྐོ་བཞག་
ནང་ལུ་ གདམ་འཐུ་འབད་མིའི་རོང་ཁའི་མཐོ་རིམ་ཤེས་ཚད་ཅན་གྱི་འབྲི་རྒྱུགས་ཀྱི་དོན་ལུ་ 
གཤམ་གསལ་གྱི་ཆོས་ཚན་གསུམ་ཨིན་དགོ།  

     ཀ། དྲི་ཤོག་ ༡ པ། རོང་ཁའི་སྐད་ཡིག་དང་སྤྱིར་བཏང་ཤེས་ཡོན། ༢༠% 
ཁ། དྲི་ཤོག་ ༢ པ། ཨིང་ལིཤ་གི་སྐད་ཡིག་དང་དུས་མཐུན་གྱི་གནས་སྟངས་སྐོར། ༡༥% 

དང་། 
      ག དྲི་ཤོག་ ༣ པ། ནང་ཆོས་ཤེས་ཡོན། ༣༥% 

དྲི་ཤོག་རེ་རེ་བཞིན་གྱི་སྐུགས་འདི་ སྐུགས་བསོམས་ ༡༠༠ གི་ཐོག་ལས་དབྱེ་ཞིབ་འབད་
དགོཔ་དང་ དྲི་ཤོག་དང་པ་འདི་ བརྒྱ་ཆ་ ༢༠% གི་ཚད་གཞིའི་ནང་ལུ་བསྒྱུར་དགོ། དྲི་ཤོག་
གཉིས་པ་འདི་ བརྒྱ་ཆ་ ༡༥% ནང་ལུ་བསྒྱུར་དགོ། དྲི་ཤོག་གསུམ་པ་འདི་ བརྒྱ་ཆ་ ༣༥% 
ལུ་བསྒྱུར་དགོཔ་དང་ དེ་ལས་ དེ་ཚུ་གཅིག་ཁར་བསོམས་ཏེ་ སྐུགས་ཡོངས་བསོམས་བཏོན་
དགོ།  

༧.༣.༥.༥ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ ཆོས་རྒྱུགས་ཀྱི་དྲི་ཤོག་ཚུ་གི་འབྲེལ་མཐུན་རྒྱ་སྐྱེད་
གཏང་ཐབས་ལུ་  དུས་དང་དུས་སུ་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དགོ།  

༧.༣.༦ ངག་རྒྱུགས། 

 ༧.༣.༦.༡ ངག་རྒྱུགས་འདི་ རོང་ཁ་དང་ཨིང་སྐད་གཉིས་ཟུང་འབྲེལ་གྱི་ཐོག་ལུ་ གཞི་བཞག་པའི་ངག་
ཐོག་གི་དྲི་བ་དྲིས་ལན་གྱི་ཐོག་ལས་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ བསྐོ་བཞག་
འབད་ཡོད་པའི་འཐུས་མི་ ཉུང་མཐའ་ ༥ འབད་མིའི་ཚོགས་ཆུང་གིས་འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོ།   

༧.༣.༦.༢ དབྱེ་ཞིབ་འདི་ སྐུགས་བསོམས་ ༡༠༠ གི་ཐོག་ལས་བཏནོ་དགོཔ་དང་ དྲི་བཀོད་ཚོགས་ཆུང་ 
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འཐུས་མི་ རང་རང་སོ་སོ་གིས་དབྱེ་ཞིབ་འབད་དགོ། ཨིན་རུང་ ཡིག་ཆའི་ཐོག་ལས་བདེན་
དཔྱད་སོྟན་དགོ་པའི་སྐབས་ དེ་གི་སྐུགས་འདི་ མོས་མཐུན་གྲུབ་པའི་ཐོག་ལས་བྱིན་དགོ།  

༧.༣.༦.༣ དྲི་བཀོད་འཐུས་མི་ཚུ་གིས་ མི་ངོམ་དེ་ལུ་ སྐུགས་མཐོ་ཤོས་དང་དམའ་ཤོས་བྱིན་ཡོད་མི་གཉིས་
བཏོན་བཞག་ཞིནམ་ལས་ སྐུགས་གཞན་ཚུའི་དཔྱ་སྙོམ་གྱི་སྐུགས་འདི་ མཐའ་དཔྱད་ཀྱི་སྐུགས་
སྦེ་བརྩི་དགོ། 

༧.༤ འསོ་ཚད།  

   ༧.༤.༡  མི་ངོམ་འདི། 

       ༧.༤.༡.༡  འབྲུག་པའི་མི་ཁུངས་ཨིན་དགོ། 

༧.༤.༡.༢ གཡོག་གསར་འཛུལ་ནི་ཨིན་མི་འདི་ ཉུང་ཤོས་སྐྱེས་ལོ་ ༡༨ དང་ མཐོ་ཤོས་སྐྱེས་ལོ་ ༣༥ 
ཨིན་དགོ། གཡོག་ཐོག་གི་མི་ངོམ་ཨིན་པ་ཅིན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐགོ་ལས་ཐོ་བཀོད་འབད་ནིའི་
ཚེས་གྲངས་མཇུག་གི་ཉིནམ་ལུ་ སྐྱེས་ལོ་ ༤༥ ལས་མ་བརྒལ་མི་ཅིག་དགོ། 

༧.༤.༡.༣ གཤམ་གསལ་ཚུ་མ་བརྩིས་པར་ དབང་ཚད་ཅན་གྱི་དབང་འཛིན་གྱིས་ ངོས་ལེན་གྲུབ་ཡོད་
པའི༌སྤེལ་ཁང་ཅིག་ནང་ལས་ འབྲེལ་ཡོད་ཆོས་ཚན་ཅིག་ནང་ལུ་ ཉུང་ཤོས་ལོ་ངོ་ ༣ གྱི་རིང་
ལུ་ (སྤེལ་ཁང་དེ་ནང་ར་དུས་ཡུན་ཡོངས་རོགས་སྦེ་སོླབ་སོང་འབད་དེ་ཚང་དགོ་པའི་ཉུང་མཐའི་
དུས་ཡུན་) སང་བརོྩན་འབད་ཡོད་པའི་ཉུང་མཐའི་གཙུག་ལག་ཤེས་ཚད་ཡོད་དགོ། 

 ཀ།  བཤད་གྲྭ་ནང་ལས་ ལོ་ ༢ ཀྱི་རིང་ལུ་ གཙུག་ལག་གཞི་རིམ་ཤེས་ཡོན། ཡང་ན་
གཙུག་ལག་མཐོ་རིམ་ཤེས་ཡོན་དང་འདྲ་མཉམ་གྱི་ཤེས་ཚད་ཐབོ་ཡོད་པའི་མི་ངོམ་ཚུ། 

ཁ། ཉུང་མཐའ་སོླབ་རིམ་ ༡༠ པ་དང་གཅིག་ཁར་ ཉུང་མཐའ་ལོ་ངོ་ ༢ ཀྱི་གཙུག་ལག་
གཞི་རིམ་ཤེས་ཚད་ཡོད་མི་དང་ ཡང་ན་གཡོག་ཐོག་མི་ངོ་ཅིག་གིས་ སོླབ་ཚད་ཤེས་
ཡོན་ལོ་ངོ་ ༢ དང་ དེ་ལས་ལྷག་པའི་ལག་ཁྱེར་ཡང་ན་ཤེས་ཚད་ཡོད་མི་ཚུ་ལུ་ 
གལ་སྲིད་ འབྲུག་གི་རྒྱལ་འཛིན་གཙུག་ལག་སོླབ་སྡེ་ ཡང་ན་འབྲུག་གི་ཆ་འཇོག་
ཚོགས་སྡེ་ ཡང་ན་འབྲུག་གི་གསོ་བ་དང་འཕདོ་བསྟེན་ཚོགས་སྡེ་དང་ སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་
བཅའ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཐོག་ལུ་ དབང་ཚད་གནང་པའི་ གཞན་དབང་ཚད་ཅན་གྱི་དབང་
འཛིན་ཚུ་གིས་ གཡོག་ཐོག་ཞི་གཡོག་པའི་མི་ངོམ་ཚུ་གི་ལག་ཁྱེར་ཚུ་ བདེན་སོར་
གནང་ཡོད་མི་ཅིག་དགོཔ་དང་།  

 ག སྤྱི་ལོ་ ༢༠༠༧ ཟླ་ ༩ པའི་སྤྱི་ཚེས་ ༢ ཀྱི་ཧེ་མ་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་
ཀྱིས་ གཙུག་ལག་གཞི་རིམ་གྱི་ཤེས་ཚད་མེད་རུང་ གཙུག་ལག་གོང་མའི་ཤེས་ཚད་
ཡོད་མི་ལུ་ གནང་བ་གནང་སྟེ་ཡོད་མིའི་གཡོག་ཐོག་ཞི་གཡོགཔ་གི་མི་ངོམ་ཚུ་ཨིན་
དགོ།  
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༧.༤.༢  གཤམ་འཁོད་ཤེས་ཚད་དང་ཆོས་ཚན་གྱི་དགོས་མཁོ་ཚུ་ཚང་དགོ། 

སྡེ་རིམ། ཉུང་མཐའ་དགོ་པའི་ཤེས་ཚད། 
བདག་སྐྱོང་ལཱ་གཡོག ཆོས་ཚན་ག་ཅི་ནང་ཨིན་རུང་ ཉུང་མཐའ་གཙུག་ལག་གཞི་རིམ་གྱི་ཤེས་ཚད་དགོ། 
དངུལ་འབྲེལ་ལཱ་གཡོག ཚོང་འབྲེལ། དཔལ་འབརོ། དངུལ་འབྲེལ། རྩིས་རིག (གཞི་མཆོག) དཔལ་

འབོར། (གཙོ་བོ།) ཚོང་འབྲེལ་བདག་སྐྱོང་། ཚོང་འབྲེལ་འཛིན་སྐྱོང་ཚུ་ལས་གང་
རུང་ནང་ ཉུང་མཐའ་གཙུག་ལག་གཞི་རིམ་ཤེས་ཚད་དགོ། 

ཤེས་རིག་ལཱ་གཡོག ཀ། འབྲུག་གི་སོླབ་གྲྭའི་རྩ་གཞུང་ཡངན་ མཐོ་རིམ་ཤེས་ཡོན་སྤེལ་ཁང་ལས་རིམ་
གྱི་དོན་ལུ་ གསལ་བཀོད་འབད་ཡོད་པའི་ཆོས་ཚན་ཉུང་མཐའ་གཅིག་དང་གཅིག་
ཁར་ མཐར་འཁྱོལ་ཡོད་པའི་ཉུང་མཐའ་གཙུག་ལག་གཞི་རིམ་དང་ གལ་སྲིལ་
གསལ་བཀོད་འབད་ཡོད་པ་ཅིན་ གཙུག་ལག་གཞི་རིམ་ཆོས་རྒྱུགས་ནང་ལུ་ ཆོས་
ཚན་འདི་ནང་ མཐར་འཁྱོལ་དགོ་པའི་ཉུང་མཐའི་སྐུགས་ཚད་ཐོབ་ཡོད་མི་དང་ 
ཡངན་གཙུག་ལག་མཐོ་རིམ་གྱི་ཤེས་ཚད་ཡོད་མི་དགོ། 
ཁ། ཤེས་རིག་གཙུག་ལག་གཞི་རིམ་ཤེས་ཚད། 

ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག ཆོས་ཚན་ག་ཅི་ནང་ཨིན་རུང་ ཉུང་མཐའ་གཙུག་ལག་གཞི་རིམ་གྱི་ཤེས་ཚད་དགོ། 
 
༧.༤.༣ མི་ངོམ་ཅིག་གིས་ ལྟ་སྐྱོར་དང་ལག་ལེན་སྡེ་རིམ་ནང་ལས་ ཁས་བངས་ཀྱི་ཐོག་ལས་དགོངས་ཞུ་འབད་འབདཝ 

ཨིན་པ་ཅིན་ འབྲུག་གི་ཞི་གཡོག་ཆོས་རྒྱུགས་ཀྱི་དོན་ལུ་ དགོས་མཁོའི་འཛུལ་ཞུགས་ཀྱི་ཤེས་ཚད་ཚང་ན་ བཅའ་
མར་གཏོགས་ནིའི་འོས་འབབ་ཡོད།  

༧.༤.༤ དངོས་གཞིའི་ཆོས་རྒྱུགས་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་ནིའི་དནོ་ལུ་ དམིགས་བསལ་ལོ་དེ་གི་སྔོན་འགྲོའི་ཆོས་རྒྱུགས་
ནང་ལས་མཐར་འཁྱོལ་མི་ཅིག་ཨིན་དགོ།  

 
༧.༥  ཆ་མེད་གཏང་ཐངས། 

གལ་སྲིད་ མི་ངོམ་ཅིག་གིས་ གཤམ་འཁོད་ཀྱི་གནད་དོན་གང་རུང་འབད་ཡོདཔ་ཐནོ་པ་ཅིན་ འབྲུག་གི་ཞི་གཡོག་ཆོས་རྒྱུགས་རྐྱབ་མི་ 

ཆོག 

༧.༥.༡ སྤེལ་ཁང་དེ་ནང་ར་དུས་ཡུན་ཡོངས་རོགས་སྦེ་སོླབ་སོང་འབད་དེ་ཚང་དགོ་པའི་ཉུང་མཐའི་དུས་ཡུན་མ་ཚང་མི། 
ཡང་ན་དབང་ཚད་ཅན་གྱི་དབང་འཛིན་གྱིས་ ངོས་ལེན་མེད་པའི༌སྤེལ་ཁང་ཅིག་ནང་ལས་ མཐར་འཁྱོལ་མིའི་
གཙུག་ལག་གཞི་རིམ་ཤེས་ཚད། 

༧.༥.༢ ཁྲིམས་འགལ་གྱི་ཉེས་འཛུགས་ཕོག་ཡོད་མི། ཡང་ན་ཉེས་ཅན་སྦེ་ཉེས་འཛུགས་ཕོག་སྟེ་ ཞིབ་དཔྱད་ ཡང་ན་ཁྲིམས་ 
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དཔྱད་ཀྱི་འོག་ལུ་ཡོད་མི་ཅིག 

༧.༥.༣ ཞི་གཡོག་དང་གཞུང་གི་ལས་འཛིན་ ཡང་ན་ལས་འགུལ་གང་རུང་ལས་བཏོན་བཏང་ཡོདཔ་ ཡང་ན་ཐབས་མེད་
དགོངས་ཞུ་བཏང་ཡོད་མི་ཅིག  

༧.༥.༤  དབང་ཚད་ཅན་གྱི་གསོ་བའི་དབང་འཛིན་གྱིས་ སེམས་གནས་པ་མེདཔ་སྦེ་ བདེན་དཔྱད་འབད་ཡོད་མི་ཅིག 

༧.༥.༥ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ཆོས་རྒྱུགས་ཀྱི་སྔོན་འགྲོའི་ཆོས་རྒྱུགས་ཚར་གསུམ་རྐྱབ་ཡོད་མི་དང་ ཡང་ན་ཞི་ གཡོག་ལྷན་
ཚོགས་ཀྱི་ཆོས་རྒྱུགས་དང་ ཡང་ན་འབྲུག་གི་ཞི་གཡོག་དངོས་གཞིའི་ཆོས་རྒྱུགས་ཚར་གཉིས་རྐྱབ་ཡོད་མི་ཅིག 

༧.༥.༦  སོླབ་རིག་ཡང་ན་ཞི་གཡོག་ཆོས་རྒྱུགས་ནང་ལུ་ ཤེས་བཞིན་མཐངོ་བཞིན་གསལ་བརྗོད་རྫུན་མ་དང་ཡང་ན་ གཡོ་
སྒྱུའི་ལག་ལེན་འཐབ་མི་ཅིག 

༧.༥.༧  ཡིག་ཆ་རྫུན་མ་ལག་ལེན་འཐབ་མི་ཅིག 

༧.༥.༨  ཞི་གཡོག་བཅའ་ཡིག་དང་འཁྲིལ་ཏེ་དགོཔ་ཡོད་པའི་ངོ་སོར་ཡིག་ཆ་སོད་ནི་ལུ་འཐུས་ཤོར་མི་ཅིག 

༧.༥.༩ ངེས་པར་དུ་སང་དགོ་པའི་གཙུག་ལག་མཐོ་རིམ་འོག་མའི་ཤེས་ཚད་སོླབ་སོང་བརྩིས་ཏེ་ ཞི་གཡོག་ནང་ཧེ་མ་ལས་ 
གདམ་འཐུ་དང་བསྐོ་བཞག་གྲུབ་རུང་ བསྐོ་བཞག་ ཡང་ན་སོླབ་སོང་ལུ་བརྩི་བཀུར་ ཡང་ན་འཕོ་མཐུད་མ་འབད་
མི་ཅིག 

༧.༥.༡༠ ཞི་གཡོག་ཆོས་རྒྱུགས་རྐྱབ་ནིའི་དནོ་ལུ་ ལཱ་གཡོག་སོད་མི་ལས་ཉོག་མེད་ལག་ཁྱེར་དང་། ལཱ་གཡོག་ནང་ཨིན་པ་
ཅིན་ ཞི་གཡོག་གི་བསྐོ་བཞག་བཀའ་རྒྱ་སོྟན་ནི་མེད་མི་ཅིག 

༧.༥.༡༡  སྲིད་དོན་ཚོགས་པ་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་ཚར་ཞིནམ་ལས་ དྲདོ་གྱང་གི་དུས་ཡུན་ལོ་ངོ་ ༡ མ་ཚང་མི་ཅིག 
 

༧.༦  ཆོས་རྒྱུགས་ཀྱི་དནོ་ལུ་ཐ་ོབཀོད། 

༧.༦.༡ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཆོས་རྒྱུགས་ཕུལ་ནིའི་དང་འདདོ་ཡོད་མིའི་གཙུག་ལག་ཤེས་ཚད་ཅན་ཚུ་གིས་
ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ཐ་ོབཀོད་འབད་དགོ། 

༧.༦.༢  སྔོན་འགྲོའི་ཆོས་རྒྱུགས་ནང་ལས་མཐར་འཁྱོལ་མིའི་མི་ངོམ་ཚུ་གིས་ དངོས་གཞིའི་ཆོས་རྒྱུགས་ཀྱི་དོན་ལུ་ བདེན་
དཔྱད་དང་གཏན་འཁེལ་བཟ་ོཐབས་ལུ་ གསལ་བསྒྲགས་འབད་ཡོད་པའི་ས་གནས་དང་ཚེས་གྲངས། དུས་ཚོད་ཁར་ 

ངོ་རྐྱང་སྦེ་སྙན་ཞུ་འབད་དགོ། དེ་དང་གཅིག་ཁར་ གཤམ་གསལ་གྱི་ཡིག་ཆ་ངོ་མ་དང་འདྲ་ཚུ་ཡང་འབག་འངོ་དགོ། 

༧.༦.༢.༡   འབྲུག་གི་མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར། 
༧.༦.༢.༢  ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་བདེན་དཔྱད་འབད་ནི་ཨིན་པའི་ཉེན་སྲུང་ཉོག་མེད་ལག་ཁྱེར། 
༧.༦.༢.༣  སོླབ་རིམ་ ༡༠ པའི་སྐུགས་ཤོག 
༧.༦.༢.༤  སོླབ་རིམ་ ༡༢ པའི་སྐུགས་ཤོག 
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༧.༦.༢.༥  གཙུག་ལག་ཤེས་ཚད། ཡང་ན་གནས་སྐབས་ཅིག་གི་ལག་ཁྱེར་དང་། སོླབ་རིག་སྐུགས་ཤོག་
དང་། 

༧.༦.༢.༦  གཡོག་ནང་ཨིན་པ་ཅིན་ ལཱ་གཡོག་སོད་མི་ལས་ཉོག་མེད་ལག་ཁྱེར། 
 

༧.༦.༣  གསོ་བ་དང་འཕདོ་བསྟེན་ཁྱད་རིག་གི་མཐོ་རིམ་ཤེས་ཚད་ཡོད་མི་ཚུ་གིས་ འབྲུག་གི་གསོ་བ་དང་འཕོད་བསྟེན་
ཚོགས་སྡེ་ལས་ ཐོ་བཀོད་ ཡང་ན་ངོས་འཛིན་ལག་ཁྱེར་སོྟན་དགོ། དེ་བཟུམ་སྦེ་ ཁྱད་རིག་ཆོག་ཐམ་ ཡང་ན་ལཱ་
འབད་ཆོག་པའི་ལག་ཁྱེར་དགོ་པའི་ཁྱད་རིག་གི་མཐོ་རིམ་ཤེས་ཚད་ཅན་གང་རུང་གིས་ ཕུལ་དགོཔ་ཐནོ་ན་ ཐོ་
བཀོད་ ཡང་ན་ངོས་འཛིན་ལག་ཁྱེར་ཕུལ་དགོ།  

༧.༦.༤  མཐོ་རིམ་ཤེས་ཚད་ཀྱི་སྐུགས་ཚུ་ སོླབ་རིག་གི་ལྗིད་ཚད་རྩིས་རྐྱབ་ནི་གི་དོན་ལུ་ ཐོ་བཀོད་འབད་བའི་སྐབས་ མི་
ངོམ་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་གཏན་འཁེལ་བཟོ་དགོ། 

༧.༦.༥  གཏན་འཁེལ་གྲུབ་ཡོད་པའི་མི་ངོམ་འདི་ལུ་ སྔོན་འགྲོ་དང་འབྲི་རྒྱུགས། ངག་རྒྱུགས་ཀྱི་སྐབས་ལུ་སོད་ནིའི་དོན་ལུ་ 
གློག་ཐོག་འཛུལ་ཞུགས་ཤོག་བང་སོད་དགོ། ཤོག་བང་དེ་གུ་ མི་ངོམ་དེའི་འཕལ་ཁམས་ཀྱི་ངོ་པར་དང་གཅིག་ཁར་ 
རང་སོའི་མིང་དང་ མང་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་། ཐོ་བཀོད་ཨང་། ཆོས་རྒྱུགས་ཀྱི་ལོ། མིང་རྟགས་ཚུ་འོང་
དགོ།  

 
༧.༧  མི་ངོམ་གི་ཀུན་སདོ། 

༧.༧.༡  མི་ངོམ་ཅིག་གིས། 

   ༧.༧.༡.༡  ཆོས་རྒྱུགས་ ཡང་ན་ངག་རྒྱུགས་ཕུལ་སའི་ལྟེ་བ་ནང་ལུ་ ཆོས་རྒྱུགས་ཀྱི་དུས་ཚོད་མ་རན་པའི་
སྐར་མ་ ༡༥ གི་ཧེ་མ་ལོྷད་དགོ། 

   ༧.༧.༡.༢  རྒྱལ་ཡོངས་གྱོན་ཆས་གྱོན་ཏེ་འོང་དགོ། 

 ༧.༧.༡.༣  ཆོས་རྒྱུགས་ནང་ལུ་ གློག་ཐོག་འཛུལ་ཞུགས་ཤོག་བང་སོྟན་ཞིནམ་ལས་རྐྱངམ་གཅིག་འཛུལ་
བཅུག་དགོ།  

 ༧.༧.༡.༤ ཆོས་རྒྱུགས་ཁང་མིག་གི་འཛུལ་སྒོ་ལས་ འཛུལ་བའི་སྐབས་དང་ ཆོས་རྒྱུགས་རོགས་ཏེ་ཕྱི་ཁར་
ཐོན་འགྱོ་བའི་སྐབས་ ལག་ནོམ་/ཞིབ་དཔྱད་འབད་བཅུག་དགོ། 

 ༧.༧.༡.༥  ཆོས་རྒྱུགས་ཁང་མིག་ནང་ལུ་ འཛུལ་ཞུགས་ཤོག་བང་། སྣག་རྩི། སྨྱུ་གུ། པི་སི། ཡིག་ཀྲེག་
དང་། རིམ་ལུགས་མེད་པའི་རྩིས་འཕྲུལ་ཚུ་ (དགོཔ་ཡོད་པ་ཅིན་) མ་གཏོགས་གཞན་ ཅ་
ཆས་དང་གློག་འཕྲུལ་ ཡིག་ཆ་ ཡང་ན་ཡི་གུ་བྲིས་ཡོད་པའི་ཅ་ཆས་ཚུ་ག་ནི་ཡང་འབག་མི་ཆོག  

 ༧.༧.༡.༦ མི་ངོམ་འདི་གི་བ་སོད་ཚུ་ བཅའ་ཡིག་འདི་གི་འོག་ལུ་གསལ་བཀོད་འབད་ཡོད་པའི་ཞི་གཡོག་
པའི་བརྩི་མཐོང་དང་ཀུན་སོད་དང་འཁྲིལ་ཚུགསཔ་འབད་དགོ། 
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 ༧.༧.༡.༧ ཆོས་རྒྱུགས་ས་ཁོངས་ཀྱི་ཕྱི་ནང་ལུ་ སོ་རས་ ཡང་ན་ཆང་གི་དབང་དུ་ཐལ་ནི་མི་འོང་། 

 ༧.༧.༡.༨ ཆོས་རྒྱུགས་ཀྱི་སྐབས་ལུ་ གྲོགས་རམ་འཐབོ་ནིའི་ཐབས་ཤེས་ཀྱི་རིགས་ ག་ནི་ཡང་བསྒྲིག་མི་
ཆོག 

 ༧.༧.༡.༩  ཆོས་རྒྱུགས་ཁང་མིག་ནང་ལུ་ བོ་སླབ་ནི། འདྲི་བསྟུན་འབད་ནི། གསང་བོ་སླབ་ནི། གཏམ་ཁུ་
འཐུང་ནི། ཟ་ནི་གི་རིགས་སོད་ནི་ལ་སོགས་པ་འབད་ནི་དང་ ཡངན་འོས་འབབ་མེད་པའི་བ་
སོད་ཀྱི་རིགས་ག་ནི་ཡང་འབད་མི་ཆོག 

  ༧.༧.༡.༡༠  འགྲུལ་འཕྲིན་བརྩིས་པའི་འཕྲུལ་ཆས་ཀྱི་རིགས་འབག་མི་ཆོགཔ་དང་། 

  ༧.༧.༡.༡༡ ལན་ཤོག་གུ་ཨང་རིམ་བྱིན་ཡོད་མི་འདི་མ་གཏོགས་ གཞན་ངོ་རྟགས་ཀྱི་རིགས་ག་ནི་ཡང་
བཀལ་མི་ཆོག 

༧.༧.༢  གོང་འཁོད་བཅའ་ཡིག་ལུ་མ་གནས་པ་ཅིན་ མི་ངོམ་འདི་ ད་ལོྟ་དང་མ་འོངས་པའི་འབྲུག་གི་ཞི་གཡོག་ཆོས་རྒྱུགས་
ནང་ལུ་ བཅའ་མར་གཏོགས་མ་ཆོགཔ་སྦེ་བཟོ་དགོ།  

༧.༧.༣  ཆོས་རྒྱུགས་ཀྱི་སྐབས་ལུ་ མི་ངོམ་ཅིག་གིས་ཁྲིམས་ལས་འགལ་བའི་ལཱ་ག་ཅི་ར་འབད་ཡོད་རུང་ དེ་གི་སྐོར་ལས་
ཆོས་རྒྱུགས་ལྟ་རྟོག་གཙོ་འཛིན་གྱིས་ཡིག་ཐོག་ལས་སྦེ་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་འབད་དགོ། 
དེ་བཟུམ་མའི་མི་ངོམ་འདི་ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་སྒྲིག་འགལ་བ་ལེན་ ཡང་ན་ཁྲིམས་འགལ་གྱི་
འཁྲི་བ་བཀལ་དགོ། 

 
༧.༨  བདག་སྐྱོང་། 

༧.༨.༡  འབྲུག་གི་ཞི་གཡོག་ཆོས་རྒྱུགས་ཀྱི་བདག་སྐྱོང་དང་འགོ་འདྲེན། འཛིན་སྐྱོང་ག་རའི་འགན་ཁག་འདི་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་
གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་འབག་དགོ། 

༧.༨.༢ ལོགས་སུ་སྦེ་གསལ་བཀོད་འབད་ཡོད་ན་མ་གཏོགས་ དེ་མིན་ ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་ ལོ་ལྟར་བཞིན་དུ་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་ 

གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ལུ་སྤྱི་ཟླ་ ༥ པའི་ནང་ལུ་ གནང་བ་གྲུབ་སྟེ་ཡོད་པའི་གོ་གནས་དང་འཁྲིལ་བའི་མཐོ་རིམ་ཤེས་
ཚད་ཅན་གྱི་མི་སོྟབས་དགོས་མཁོའི་ཞུ་ཡིག་ འབྲི་ཤོག་ ༧/༡ པ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་བཙུགས་དགོ།  

༧.༨.༣  རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ ན་ལོན་དང་ཆེ་རིམ་ཤེས་ཡོན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སོླབ་གཉེར་གྲོགས་རམ་གྱི་མི་ 

ངོམ་མཐར་འཁྱོལ་ཏེ་ལོག་འོང་མི་ཚུ་བརྩིས་ཏེ་ ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་བཙུགས་པའི་དགོས་མཁོ་ལུ་གཞི་བཞག་ཐོག་ལས་ 
གནང་བ་གྲུབ་ཡོད་པའི་གོ་གནས་ཀྱི་ས་སོྟང་དང་འཁྲིལ་ མཐོ་རིམ་ཤེས་ཚད་ཀྱི་མི་ངོམ་ཚུ་བཙུགས་ནིའི་གཙོ་རིམ་
བསྒྲིག་དགོ།  

༧.༨.༤  རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ འབྲུག་གི་ཞི་གཡོག་ཆོས་རྒྱུགས་ཀྱི་སྐོར་ མི་མང་ཁྱབ་བསྒྲགས་འབད་དེ་  
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ཟླ་ངོ་ ༡ རིང་ལུ་ ཐོ་བཀོད་འབད་ནིའི་དུས་ཚོད་བྱིན་དགོ། ཁྱབ་བསྒྲགས་འདི་ནང་ལུ་ གཤམ་འཁོད་ཀྱི་གནད་
དོན་ཚུ་བརྩིས་ཏེ་ ཆོས་རྒྱུགས་ཀྱི་འབྲེལ་ཡོད་བར་དོན་ཚུ་ག་ར་ ཁ་གསལ་སྦེ་བཀོད་དགོ། 

༧.༨.༤.༡  ཞི་གཡོག་ནང་ཡོད་པའི་ས་སོྟང་། 
༧.༨.༤.༢  འོས་ཡོད་དང་འོས་མེད་ཀྱི་ཚད་གཞི།  
༧.༨.༤.༣  དགོ་པའི་ཡིག་ཆ། 
༧.༨.༤.༤  ཐོ་བཀོད་བ་རིམ་དང་ལས་རིམ། 
༧.༨.༤.༥  ཐོ་བཀོད། སྔོན་འགྲོ་དང་དངོས་གཞིའི་ཆོས་རྒྱུགས་ཀྱི་ལྟེ་བ། སྔོན་འགྲོ་དང་དངོས་གཞིའི་ཆོས་

རྒྱུགས་ཀྱི་གྲུབ་འབྲས། མི་ངོམ་ཚུ་གི་གདམ་འཐུ་དང་ གཡོག་གནས་ཚུ་སོད་སའི་ཚེས་གྲངས་
དང་ས་གནས་དང་།  

༧.༨.༤.༦  གདམ་འཐུ་དང་གཡོག་གནས་ཀྱི་བ་རིམ། 
 

༧.༨.༥  རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ སྔོན་འགྲོ་དང་དངོས་གཞིའི་ཆོས་རྒྱུགས་ཀྱི་དོན་ལུ་སྤྱིར་བཏང་གནས་ཚད་
དང་ ལམ་སོྟན་གསལ་བཀོད་འབད་དགོ།  

༧.༨.༦  རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ འབྲུག་གི་ཞི་གཡོག་ཆོས་རྒྱུགས་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་དང་ བཅའ་སྒྲིག་རྐྱབ་
ནིའི་ནང་ལུ་ གྲོགས་རམ་གྱི་དནོ་ལུ་ གཞུང་གི་ལས་སྡེ་ཚུ་ནང་ལས་ མཐུན་རྐྱེན་ཚུ་བརྩིས་ཏེ་ མི་ངོམ་ཡངན་འགོ་
དཔོན་གང་རུང་འབོ་དགོ།  

༧.༨.༧  དྲི་བ་བཟོ་མི་དང་ཆོས་རྒྱུགས་ལྟ་རྟོག་པ། དབྱེ་ཞིབ་རྐྱབ་མི་དང་ དྲི་བཀོད་ཚོགས་ཆུང་གི་འཐུས་མི་ཚུ་དང་ གཞན་ 

བསྐོ་བཞག་འབད་ཡོད་མི་ཚུ་ལུ་ཁྱད་འཐུས་སོད་དགོ།  

༧.༨.༨   དྲི་བ་བཟོ་མི་དང་ཆོས་རྒྱུགས་ལྟ་རྟོག་པ། དབྱེ་ཞིབ་རྐྱབ་མི་དང་དྲི་བཀོད་ཚོགས་ཆུང་འཐུས་མི་ཚུ་གིས་ རྒྱལ་གཞུང་
ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ལུ་ འབྲི་ཤོག་ ༣/༢ ནང་ལུ་བཀོད་ཡོད་པའི་སྒྲིག་བཀོད་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཁེ་ཕན་ལྟག་སོད་
གསལ་བསྒྲགས་འབད་དགོ།   

༧.༨.༩  འབྲུག་གི་ཞི་གཡོག་ཆོས་རྒྱུགས་འདི་ ལེགས་ཤོམ་སྦེ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཚུགས་ནིའི་གྲོགས་རམ་གྱི་དོན་ལུ་ རྒྱལ་
གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེའི་ངོ་ཚབ་ཚུ་བསྐོ་བཞག་འབད་དགོ།  

༧.༨.༡༠  གལ་སྲིད་དགོཔ་ཐནོ་པ་ཅིན་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ ཉེན་སྲུང་གི་མི་ངོམ་ཚུ་ཡང་ བཙུགས་ནིའི་
འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོ། 

༧.༨.༡༡  ཐོ་བཀོད་གྲུབ་པའི་མི་ངོམ་ཚུ་ལུ་ འབྲུག་གི་ཞི་གཡོག་ཆོས་རྒྱུགས་ཀྱི་སྐོར་ལས་དང་ གཡོག་གི་ས་སོྟང་། ཀུན་སོད་ 

རྣམ་གཞག་ཚུ་ ཆོས་རྒྱུགས་ཀྱི་སྔ་གོང་ལས་བར་སོད་འབད་དགོ། 

༧.༨.༡༢ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ ཕྱི་གཟུགས་དང་མིག་གི་དབང་པོ་ལུ་ ཐོ་ཕོག་སྟེ་ཡོད་མིའི་མི་ངོམ་ཚུ་གི་
དོན་ལུ་ འོས་འབབ་དང་ལྡན་པའི་མཐུན་རྐྱེན་གྱི་གྲ་སྒྲིག་རྐྱབ་དགོ། 
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༧.༨.༡༣  ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་གིས་ འབྲུག་གི་ཞི་གཡོག་ཆོས་རྒྱུགས་ཕུལ་ནིའི་དོན་ལུ་ གནང་བ་ཅན་གྱི་ཆད་ཀྱི་ངལ་གསོའི་ 
(འགྲོ་འགྲུལ་དང་ངེས་ཏིག་ལས་རིམ་གྱི་ཚེས་གྲངས་ངོ་མའི་) ཐོབ་དབང་ཡོད་རུང་ ཉིན་འཐུས་དང་འགྲུལ་འཐུས་
ཀྱི་ཐོབ་དབང་མེད། 

༧.༨.༡༤ བ་སོད་ངན་པ་གང་རུང་གིས་ ཆོས་རྒྱུགས་ཀྱི་གསང་བ་དང་བརྩི་མཐོང་། ཁྲིམས་ལུགས་ལས་འགལ་བའི་ བདག་
སྐྱོང་དང་ཁྲིམས་དོན་གྱི་བ་ལེན་ཚུ་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་བསྟར་སོད་འབད་དགོ།  

 
༧.༩  ལྟ་རྟགོ་དང་དབྱེ་ཞིབ། དྲི་བ་དྲིས་ལན། 

༧.༩.༡  ལྟ་རྟོག 

༧.༩.༡.༡ འབྲུག་གི་ཞི་གཡོག་ཆོས་རྒྱུགས་འདི་ ཚུལ་དང་མཐུནམ་སྦེ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཚུགས་ནིའི་དོན་
ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོགལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ ཤེས་ཚད་ལྡན་པའི་ཞི་གཡོགཔ་ཚུ་ ལྟ་རྟོག་གཙོ་
འཛིན་དང་ལྟ་རྟོག་པ་སྦེ་བསྐོ་བཞག་འབད་དགོ། ཁོང་ཚུ་གིས་ ལྟ་རྟོག་དམ་དམ་སྦེ་འབད་
དགོཔ་དང་ ཁོང་རའི་འགན་ཁུར་ཚུ་ རྣམ་དག་གི་སྒོ་ལས་འདྲོག་འཇིགས་དང་ ངོ་སྲུང་ག་ནི་
ཡང་མེདཔ་སྦེ་འབད་དགོ། 

༧.༩.༡.༢ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ གཤམ་གསལ་གྱི་བར་དོན་ཡོད་པའི་ ཐོ་བཀོད་གྲུབ་
པའི་མི་ངོམ་ཚུའི་ཐ་ོཡིག་འདི་ ལྟ་རྟོག་གཙོ་འཛིན་ལུ་སོད་དགོ།  

    ཀ། གོ་རིམ་བཞིན་བཀོད་ཡོད་པའི་མི་ངོམ་རེ་རེའི་ཐོ་བཀོད་ཨང་། 

    ཁ། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་། 

    ག མི་ངོའི་མིང་རྟགས་བཀོད་ས། 

   ང་། འབྲི་རྒྱུགས་ཆོས་ཚན་འདིའི་མིང་དང་ཚེས་གྲངས། དུས་ཚོད་དང་། 

 ཅ། རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ལུ་ཐོ་ཚུ་མ་ཕུལ་བའི་སྔ་གོང་ལུ་ ལྟ་རྟོག་པའི་མིང་
རྟགས་དང་ཚེས་གྲངས་བཀོད་ས། 

༧.༩.༢ ལྟ་རྟོག་གཙོ་འཛིན་གྱིས་འབད་དགོཔ་ཚུ་ཡང་། 

 ༧.༩.༢.༡  འབྲི་ཤོག་ ༣/༢ པ་དང་འཁྲིལ་ ཁེ་ཕན་ལྟག་སོད་གསལ་སོྟན་འབད་དགོ། 

 ༧.༩.༢.༢ རང་སོའི་ལྟེ་བ་ཚུ་ནང་ ཆོས་རྒྱུགས་ལེགས་ཤོམ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཚུགས་ནིའི་དོན་ལུ་ འགན་ 

  ཁག་འབག་དགོ། 

 ༧.༩.༢.༣ ཆོས་རྒྱུགས་ཚུལ་མཐུན་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཚུགསཔ་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་ རང་སོའི་ལྟེ་བ་ཚུ་ནང་གི་
ཆོས་རྒྱུགས་ལྟ་རྟོག་པ་ཡོངས་ལུ་ ལམ་སོྟན་དང་ལྟ་རྟོག་འབད་དགོ།   
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 ༧.༨.༢.༤ ཆོས་ཚན་རེ་གི་ཆོས་རྒྱུགས་ཚར་རེ་མཇུག་བསྡུ་ཚརཝ་ཅིག་ འདི་འཕོ་ལས་འཛོམས་དེབ་ཀྱི་ཐོ་
དེབ་དང་ ལན་ཤོག་ཚུ་ ཡིག་ཤུབས་ནང་བཙུགས་ཏེ་ཐིའུ་རྐྱབ་ཞིནམ་ལས་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་
གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ལུ་རྩིས་སོད་དགོ། 

 ༧.༨.༢.༥ ཆོས་རྒྱུགས་མཇུག་བསྡུ་བའི་སྐབས་ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ལུ་ ཡིག་ཐོག་གི་ 

  སྙན་ཞུ་ཕུལ་དགོཔ་དང་། 

༧.༨.༢.༦  བཅའ་ཡིག་འདི་ནང་བཀོད་ཡོད་མི་དང་འཁྲིལ་ མི་ངོམ་ཅིག་གི་བ་སོད་འདི་ ཞི་གཡོག་པའི་
བརྩི་མཐོང་དང་ཀུན་སོད་ལུ་གནས་ཚུགསཔ་བཟོ་དགོ། 

 ༧.༩.༣ ལྟ་རྟོག་པ་ཚུ་གིས་འབད་དགོཔ་ཚུ་ཡང་། 
  ༧.༩.༣.༡  འབྲི་ཤོག་ ༣/༢ པ་དང་འཁྲིལ་ ཁེ་ཕན་ལྟག་སོད་གསལ་སོྟན་འབད་དགོ། 
  ༧.༩.༣.༢ རང་སོའི་ཆོས་རྒྱུགས་ཁང་ ཡང་ན་ཁང་མིག་ཚུ་ནང་ ཆོས་རྒྱུགས་ལེགས་ཤོམ་འགོ་འདྲེན་

འཐབ་ཚུགས་ནིའི་དནོ་ལུ་ འགན་ཁག་འབག་དགོ། 
  ༧.༩.༣.༣ བཅའ་ཡིག་འདི་གི་དགོངས་དནོ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཆོས་རྒྱུགས་ཁང་མིག་ནང་ འཛུལ་ནིའི་དོན་ལུ་ 

མི་ངོམ་གི་ཨང་རིམ་དང་འཛུལ་ཞུགས་ཤོག་བང་ཚུ་ བདེན་དཔྱད་འབད་ཞིནམ་ལས་ ཐོ་བཀོད་
གྲུབ་པའི་མི་ངོམ་ཚུ་རྐྱངམ་གཅིག་ འཛུལ་བཅུག་ནིའི༌འགན་ཁག་འབག་དགོ།  

  ༧.༩.༣.༤ ཆོས་རྒྱུགས་ཁང་ནང་མ་འཛུལ་བའི་ཧེ་མ་ མི་ངོམ་འདི་གིས་འཛོམས་ཐོའི་ས་གོ་ནང་མིང་རྟགས་
བཀོད་ཡོདཔ་ངེས་བརྟན་བཟ་ོདགོ།  

  ༧.༩.༣.༥ ཆོས་ཚན་རེ་གི་ཆོས་རྒྱུགས་ཚར་རེ་མཇུག་བསྡུ་ཚརཝ་ཅིག་ འདི་འཕོ་ལས་འཛོམས་དེབ་ཀྱི་ཐོ་
དེབ་དང་ ལན་ཤོག་ཚུ་ ཡིག་ཤུབས་ནང་བཙུགས་ཏེ་ཐིའུ་རྐྱབ་ཞིནམ་ལས་ ལྟ་རྟོག་གཙོ་འཛིན་
ལུ་རྩིས་སོད་འབད་དགོ། 

  ༧.༩.༣.༦ ཆོས་རྒྱུགས་ཁང་གི་འཛུལ་སྒོ་དང་འཐོན་སྒོ་ཁར་ མི་ངོམ་འདི་ལག་ནོམ་རྐྱབ་སྟེ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་
དགོ། 

  ༧.༩.༣.༧ མ་རུངས་པའི་གནས་སྟངས་རེ་ཐནོ་ན་ འདི་འཕོ་ལས་རྟ་ལོྟག་གཙོ་འཛིན་ལུ་སྙན་ཞུ་འབད་
དགོཔ་དང་། 

  ༧.༩.༣.༨ བཅའ་ཡིག་འདི་ནང་བཀོད་ཡོད་མི་དང་འཁྲིལ་ མི་ངོམ་ཅིག་གི་བ་སོད་འདི་ ཞི་གཡོག་པའི་
བརྩི་མཐོང་དང་ཀུན་སོད་ལུ་གནས་ཚུགསཔ་བཟོ་དགོ། 

 
༧.༩.༤  དྲི་བ་བཟོ་ནི་དང་ལན་ཤོག་དབྱེ་ཞིབ། 

༧.༩.༤.༡ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ ཤེས་ཚད་ལྡན་པའི་འགོ་དཔོན་ ཡངན་མི་ངོ་ཚུ་ དྲི་ 

 ཤོག་བཟོ་མི་དང་ལན་ཤོག་དབྱེ་ཞིབ་འབད་མིའི་ཐབས་སོྟན་མི་ངོ་སྦེ་བསྐོ་བཞག་འབད་དགོ།  

༧.༩.༤.༢ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་དྲི་མཛོད་རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་དེ་བཞག་དགོ། 
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༧.༩.༤.༣ སྔོན་འགྲོའི་ཆོས་རྒྱུགས་ཀྱི་དབྱེ་ཞིབ་འདི་ སྐུགས་གསལ་འཕྲུལ་ཆས་ཀྱིས་འབད་དགོ། ཡང་ན་
ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་འཕྲུལ་རིག་གཞན་གང་རུང་འོས་འབབ་ཡོདཔ་སྦེ་མཐོང་ན་ དེ་གིས་འབད་ཆོག 

༧.༩.༤.༤ ལན་ཤོག་དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི་འདི་ མི་ངོའི་ངོ་རྟགས་ མིང་དང་ཐ་ོབཀོད་ཨང་ངོ་མ་མ་བཀོད་པར་ 
གསང་ཨང་བཀོད་ཡོད་མི་དང་འཁྲིལ་འབད་དགོ།  

༧.༩.༤.༥ དྲི་ཤོག་བཟ་ོནི་དང་ལན་ཤོག་དབྱེ་ཞིབ་ཚུ་ གསང་བ་དམ་དམ་གྱི་ཐོག་ལས་འབད་དགོཔ་དང་ 
དེ་གི་བ་རིམ་ནང་ལུ་གྲལ་གཏོགས་ཡོད་པའི་འགོ་དཔནོ་ ཡང་ན་མི་ངོམ་གང་རུང་གིས་གསང་བ་
ལས་འགལ་བ་ཅིན་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་དང་གཅིག་ཁར་ ཁས་ལེན་གྱི་འགན་
ཡིག་བཟོ་སྟེ་ཡོད་མི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་སྒྲིག་འགལ་/ཁྲིམས་འགལ་གྱི་འཁྲི་བ་ཕོག 

༧.༩.༤.༦  སྐུགས་བསོམས་བསྐྱར་བགྲང་འབད་ན་མ་གཏོགས་ ལན་ཤོག་ལོག་ཞིབ་འབད་མི་ཆོག 
  

༧.༩.༥  ངག་རྒྱུགས་འགོ་འདྲེན།   

 ༧.༩.༥.༡ ངག་རྒྱུགས་འདི་ འཐུས་མི་ཉུང་ཤོས་ལྔ་ཡོད་མི་དང་དེ་གི་གྲལ་ལས་འཐུས་མི་གཅིག་ཁྲི་འཛིན་
སྦེ་བཀལ་ཡོད་པའི་ཚོགས་ཆུང་གིས་འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོ།  

 ༧.༩.༥.༢ དྲི་བཀོད་ཚོགས་ཆུང་གི་འཐུས་མི་ཚུ་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་བསྐོ་བཞག་
འབད་བའི་ ཕག་ཞུ་བཞིན་ཡོད་མིའི་ཞི་གཡོགཔ་དང་ དགོངས་ཞུ་འབད་མིའི་ཞི་གཡོགཔ་
གོངམ་ཚུ་ཨིན་དགོ། 

 ༧.༩.༥.༣ དྲི་བཀོད་ཚོགས་ཆུང་འདི་ དྲི་བཀོད་ལས་རོགསཔ་ཅིག་གིས་ལཱ་རུབ་འབད་དགོཔ་ཚུ་ཡང་། 

   ཀ། མི་ངོའི་འཛོམས་ཐོ་གཏན་འཁེལ་བཟོ་དགོ། 

   ཁ། གཟེངས་ཐོན་ལག་ཁྱེར་དང་ལག་ཁྱེར་གཞན་ཚུ་བརྟག་ཞིབ་འབད་དགོཔ་དང་། 

   ག དྲིས་ལན་གྱི་སྐུགས་ཤོག་བདེན་དཔྱད་དང་ཐིག་ཁྲམ་ནང་བཙུགས་དགོ། 

 ༧.༩.༥.༤  ངག་རྒྱུགས་འདི་ ཐོ་བཀོད་ཨང་གི་གོ་རིམ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོ། 

 ༧.༩.༥.༥ འཐུས་མི་རེ་རེ་གིས་ འབྲི་ཤོག་ ༧/༢ པའི་ནང་བཀོད་ཡོད་མིའི་བརྟག་ཞིབ་བཀང་ཤོག་འདི་
ལགལེན་འཐབ་དགོཔ་དང་ ཚོགས་ཆུང་གི་འཁྲི་འཛིན་གྱིས་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ འབྲི་ཤོག་ ༧/༣ 
པའི་ནང་བཀོད་ཡོད་མིའི་སྒྲིག་བཀོད་ལྟར་ བསྡུ་སྒྲིག་ངེས་བརྟན་འབད་ཡོདཔ་དགོ། 

 
༧.༡༠ གྲུབ་འབྲས་གསལ་བསྒྲགས། 

 ༧.༡༠.༡  རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་སྔོན་འགྲོའི་ཆོས་རྒྱུགས་ཀྱི་གྲུབ་འབྲས་འདི་ ཆོས་རྒྱུགས་རྐྱབ་པའི་ཚེས་
གྲངས་ལས་ ཟླ་ངོ་ ༡ གི་ནང་འཁོད་གསལ་སོྟན་འབད་དགོ། 
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 ༧.༡༠.༢  དངོས་གཞིའི་ཆོས་རྒྱུགས་ཀྱི་མཐའ་དཔྱད་གྲུབ་འབྲས་   གཟེངས་ཐོན་གྱི་གོ་རིམ་བསྒྲིགས་ཏེ་བཟོ་མི་འདི་ ངག་
རྒྱུགས་མཇུག་བསྡུ་བའི་ཉིནམ་ལས་ ཉིན་གྲངས་ ༤༥ གི་ནང་འཁོད་ཁྱབ་བསྒྲགས་འབད་དགོ། 

 ༧.༡༠.༣ ཆོས་རྒྱུགས་གྲུབ་འབྲས་མི་མང་ལུ་གསལ་བསྒྲགས་འབད་ནི་འདི་ མི་ངོའི་ཐོ་བཀོད་ཨང་གི་ཐོག་ལས་འབད་དགོ། 

 ༧.༡༠.༤ མི་ངོམ་ཅིག་གིས་ གྲུབ་འབྲས་གསལ་སོྟན་གྱི་ཚེས་གྲངས་ལས་ ལཱ་དུས་ཉིན་གྲངས་ ༥ གི་ནང་འཁོད་ ཆོས་ཚན་
རེ་གི་དནོ་ལུ་ ཆོས་རྒྱུགས་གྲུབ་འབྲས་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནིའི་མཐོ་གཏུགས་ཀྱི་གོ་སྐབས་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་
ལྷན་ཚོགས་ལུ་རྐྱངམ་གཅིག་འབད་ཆོགཔ་དང་། མཐོ་གཏུགས་ཀྱི་གྲུབ་འབྲས་འདི་ མཐོ་གཏུགས་འབད་བའི་ཚེས་
གྲངས་མཇུག་ལས་ ལཱ་དུས་ཉིན་གྲངས་ ༧ གྱི་ནང་འཁོད་གསལ་བསྒྲགས་འབད་དགོ།  

 ༧.༡༠.༥ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ ཆོས་རྒྱུགས་ཀྱི་གྲུབ་འབྲས་དྲན་ཐོ་ཚུ་ག་ར་ རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་དེ་བཞག་དགོ། 

 ༧.༡༠.༦ ལན་ཤོག་དང་ཐོ་བཀོད་ཡིག་ཆ་ཚུ་ ལོ་ངོ་ ༡ གི་དོན་ལུ་ རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་དགོཔ་དང་ ཡང་ན་ཤུལ་མམ་གི་ཆོས་
རྒྱུགས་རྐྱབ་ནི་གཉིས་ལས་ ཤུལ་མར་ག་ལུས་མི་ཚུན་ཚོད་ རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་དེ་བཞག་དགོ། 

 ༧.༡༠.༧ ལན་ཤོག་གི་སྐུགས་བསྐྱར་བགྲང་འབདཝ་ད་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་དུས་དང་དུས་སུ་གནང་བ་གྲུབ་པའི་ བདག་སྐྱོང་གི་
འཐུས་ཅིག་བཀལ་དགོ། 

  
 ༧.༡༠.༨ གདམ་འཐུ་གྲུབ་པའི་མི་ངོམ་འདི་ ལེའུ་ ༨ པ་དང་འཁྲིལ་ འབྲུག་གི་ཞི་གཡོག་ཆོས་རྒྱུགས་ཀྱི་དབྱེ་ཁག་དང་བསྟུན་ 

ཐད་ཁར་གཡོག་བསྐོས་འབད་ནི་དང་ ཡང་ན་འབྲེལ་ཡོད་སྤེལ་ཁང་ཚུ་ནང་ གཙུག་ལག་མཐོ་རིམ་འོག་མའི་སོླབ་
སོང་གི་དོན་ལུ་གཏང་དགོ། 

 
༧.༡༡  ལ་ོལྟར་ལེན་བསོམས། 

༧.༡༡.༡ ལོ་ལྟར་གྱི་ལེན་བསོམས་འདི་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ གྲུབ་འབྲས་གུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ གནང་བ་གྲུབ་ཡོད་པའི་ལོ་ལྟར་
གཡོག་བཙུགས་འཆར་གཞིའི་ས་སོྟང་དང་བསྟུན་ཏེ་ཐག་གཅད་དགོ། 

 
༧.༡༢  གདམ་འཐུ། གཡོག་གནས་དང་བསྐོ་བཞག  

༧.༡༢.༡ དམ་འཐུའི་གྲངས་སུ་ཚུད་ནི་གི་དནོ་ལུ་ མི་ངོམ་ཅིག་གིས་ འབྲུག་གི་ཞི་གཡོག་ཆོས་རྒྱུགས་དངོས་གཞིའི་ནང་ལུ་ 
ཉུང་ཤོས་སྐུགས་ཚད་བརྒྱ་ཆ་ ༥༠ འཐོབ་དགོ། 

༧.༡༢.༢ མཐར་འཁྱོལ་མིའི་མི་ངོམ་ཚུ་ཐད་ཀར་བསྐོ་བཞག་གི་གཡོག་གནས་འདི་ གཤམ་འཁོད་ཚད་གཞི་དང་འཁྲིལ་དགོ། 

༧.༡༢.༢.༡ འབྲུག་གི་ཞི་གཡོག་ཆོས་རྒྱུགས་ཀྱི་དབྱེ་ཁག་སོ་སོའི་ནང་གི་གྲུབ་འབྲས་གཟེངས་ཐོན་གྱི་གོ་རིམ་ 

དང་།  
༧.༡༢.༢.༢  ས་སོྟང་ཡོད་མེད་དང་འཁྲིལ་དགོ། 
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༧.༡༢.༣ དོན་ཚན་ ༧.༡༢.༢ པ་དང་མ་འཁྲིལ་བར་ རྩ་ཁྲིམས་ཅན་གྱི་ཡིག་ཚང་ཅིག་གི་ནང་ལས་ཨིན་པའི་གཡོག༌ཐོག༌མི་
ངོའི༌གཡོག་གནས་འདི༌འབྲེལ༌ཡོད༌ཡིག༌ཚང༌དང༌གཅིག༌ཁར༌ གྲོས༌བསྟུན༌ཐོག༌ལས་ཐག༌གཅད༌དགོ། 

 
༧.༡༢.༤ མི་ངོམ་ཅིག་ ཞི་གཡོག་ནང་ལུ་བསྐོ་བཞག་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ ངེས་པར་དུ་འབད་དགོ་པའི་ གཡོག་སོད་སྔ་གོང་

གི་སོ་རས་བརྟག་དཔྱད་འདི་འབད་དགོཔ་དང་། དེ་ཡང་ གདམ་འཐུའི་གྲུབ་འབྲས་གསལ་སོྟན་འབད་བའི་ཤུལ་
ལས་འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོཔ་ཨིན། 

 
༧.༡༢.༥ མི་ངོམ་འདི་གིས་ སོ་རས་བརྟག་དཔྱད་ཀྱི་གྲུབ་འབྲས་དང་ གསོ་བའི་བདེ་ཁམས་ལག་ཁྱེར་སོྟན་ནིའི་ནང་འཐུས་

ཤོར་ན་ ཡང་ན་སོ་རས་བརྟག་དཔྱད་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ སོ་རས་སོད་ཡོད་པའི་གྲུབ་འབྲས་ཐོན་ན་ བསྐོ་བཞག་
ཆ་མེད་དང་། ལོ་དེའི་ འབྲུག་གི་ཞི་གཡོག་ཆོས་རྒྱུགས་ཀྱི་གྲུབ་འབྲས་འདི་ཡང་ ཆ་མེད་གཏང་དགོ། ཁོ་གི་འབྲུག་
གི་ཞི་གཡོག་ཆོས་རྒྱུགས་ནང་ སྔོན་འགྲོའི་ཆོས་རྒྱུགས་ཀྱི་དོན་ལུ་ གོ་སྐབས་ལན་ཐེངས་ ༣ དང་དངོས་གཞིའི་
དོན་ལུ་ ལན་ཐེངས་ ༢ ཡོད་ས་ལས་ ལན་ཐེངས་ ༡ རོགསཔ་སྦེ་བརྩི་དགོ། 

 
༧.༡༢.༦ གལ་སྲིད་ གདམ་འཐུ་གྲུབ་པའི་མི་ངོམ་འདི་གིས་ གསོ་བའི་བདེ་ཁམས་ལག་ཁྱེར་དང་ སོ་རས་བརྟག་དཔྱད་ཀྱི་

སྙན་ཞུ་སོྟན་ནི་མེདཔ་ ཡང་ན་ངོས་འཛིན་ཅན་གྱི་སོ་རས་ཚུ་སོད་ཡོདཔ་སྦེ་ཐནོ་ན་ ས་སོྟང་འདི་ གྲུབ་འབྲས་ཀྱི་
གཟེངས་ཐོན་གོ་རིམ་དང་འཁྲིལ་ མཐར་འཁྱོལ་མི་ངོམ་ཤུལ་མམ་ལུ་སོད་དགོ། 

 
༧.༡༢.༧ སོ་རས་སོད་ཡོདཔ་ཐནོ་པའི་མི་ངོམ་འདི་ ཤུལ་མའི་འབྲུག་གི་ཞི་གཡོག་ཆོས་རྒྱུགས་ནང་ བཅའ་མར་གཏོགས་ནིའི་

ཐོབ་དབང་ཡོད། དེ་ཡང་ ཁོ་ར་ འབྲུག་གི་ཞི་གཡོག་ཆོས་རྒྱུགས་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་ཆོག་པའི་ཐོབ་དབང་ཚུ་
མ་རོགསཔ་དང་འོས་ཚད་གཞན་ཚུ་ཚང་དགོ་པའི་ཁར་  གདམ་འཐུ་འབད་བའི་སྐབས་ གསོ་བའི་བདེ་ཁམས་ལུ་
སྐྱོན་མེདཔ་དང་ སོ་རས་སོད་དེ་མེདཔ་སྦེ་བསལ་དགོ། 

  
 ༧.༡༢.༨   གདམ་འཐུ་གྲུབ་པའི་མི་ངོམ་འདི་གིས་ ཞི་གཡོག་ནང་འཛུལ་ཞུགས་འབད་དེ་ ཆོས་རྒྱུགས་ཕུལ་བའི་ལོ་ལས་ ལོ་

ངོ་ ༢ ཀྱི་ནང་འཁོད་ གཙུག་ལག་ཤེས་ཚད་ལག་ཁྱེར་ཕུལ་དགོ། གལ་སྲིད་ གཙུག་ལག་ཤེས་ཚད་ལག་ཁྱེར་ཕུལ་
མ་ཚུགས་པ་ཅིན་ བསྐོ་བཞག་ཆ་མེད་གཏང་དགོ། 

 ༧.༡༢.༩  གལ་སྲིད་ གདམ་འཐུ་གྲུབ་པའི་མི་ངོམ་འདི་གིས་གཙུག་ལག་མཐོ་རིམ་འོག་མའི་ཤེས་ཚད་ཀྱི་སོླབ་སོང་འགོ་མ་
བཙུགས་པའི་ཧེ་མ་ ཡང་ན་ཐད་ཀར་བསྐོ་བཞག་འབད་མིའི་ཚེས་གྲངས་ལས་ ཟླ་ངོ་ ༡ གི་ནང་འཁོད་རྒྱབ་བཤུད་
རྐྱབ་པ་ཅིན་ འདི་གི་ས་སོྟང་གཡོག་གནས་འདི་ གཟེངས་ཐནོ་གྱི་གོ་རིམ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ འདི་གི་འོག་གི་མཐར་
འཁྱོལ་གྲུབ་པའི་མི་ངོམ་འདི་ལུ་སོད་དགོ། 

 ༧.༡༢.༡༠  གོང་འཁོད་ཀྱི་དོན་ཚན་ ༧.༡༢.༩ གུ་ གོ་གནས་ཕྱིར་བཏནོ་ ཡང་ན་ངོས་ལེན་འབད་མ་ཚུགས་པ་ཅིན་ བསྐོ་བཞག་ 

   འདི་ལུ་བརྩི་བཀུར་མེདཔ་སྦེ་བརྩི་དགོཔ་དང་། མི་ངོམ་འདི་ ཞི་གཡོག་ནང་ལུ་གཏན་འཇགས་གཡོག་བཙུགས་ཀྱི་
དོན་ལུ་ཐོབ་དབང་མེད། རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ དེ་བཟུམ་མའི་ མི་ངོམ་ཚུའི་ཐོ་ཚུ་ མི་ཁུངས་ངོ་
སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་དང་སྦྲགས་ཏེ་རྒྱུན་སྐྱོང་འཐབ་དགོ། 
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 ༧.༡༢.༡༡  གཙུག་ལག་མཐོ་རིམ་འོག་མའི་ཤེས་ཚད་སོླབ་སོང་གི་དོན་ལུ་ གདམ་འཐུ་གྲུབ་པའི་མི་ངོམ་འདི་གིས་ རྒྱལ་གཞུང་
ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ ཞི་གཡོག་ནང་ལུ་བསྐོ་བཞག་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ གཡོག་གི་སྔ་གོང་སོང་བརར་ཅིག་
སྦེ་ འབྲེལ་ཡོད་སྤེལ་ཁང་དང་ མཐོ་རིམ་སོླབ་གྲྭ་ཚུ་ནང་ འབྲེལ་ཡོད་རང་སོའི་ཆོས་ཚན་ཚུ་མཐར་འཁྱོལ་ཅན་སྦེ་
མཇུག་བསྡུ་དགོཔ་དང་། དེ་ཡང་ ལེའུ་ ༨ པ་གིས་ཁྱབ་དགོ། 

 ༧.༡༢.༡༢  གཙུག་ལག་མཐོ་རིམ་འོག་མའི་ཤེས་ཚད་ཀྱི་སོླབ་སོང་འབད་མིའི་མི་ངོམ་ཅིག་གིས་ སོླབ་སོང་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ཟླ་ངོ་ 
༡ གི་ཤུལ་ལས་ ཕྱི་བཏོན་འབད་བ་ཅིན་ དོན་ཚན་ ༨.༡༠.༣ པ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ མཐོ་རིམ་འོག་མའི་ཤེས་ཚད་སོླབ་
སོང་གི་དོན་ལུ་ཟད་འགྲོ་བཏང་ཡོད་མི་ཚུ་ འབྲུག་གཞུང་ལུ་དངུལ་ལོག་བཏབ་དགོ། དེའི་གུ་ དོན་ཚན་ ༧.༡༢.༡༠ 
པ་ཡང་ལག་ལེན་འཐབ་དགོ།  

 ༧.༡༢.༡༣  འབྲུག་གི་ཞི་གཡོག་ཆོས་རྒྱུགས་ནང་ལས་ གདམ་འཐུ་གྲུབ་ཡོད་པའི་མི་ངོམ་ཅིག་གིས་ འབྲུག་གི་ཞི་གཡོག་ཆོས་
རྒྱུགས་ཀྱི་སྔ་གོང་ལས་ གཙུག་ལག་མཐོ་རིམ་འོག་མའི་སོླབ་སོང་མཐར་འཁྱོལ་ཏེ་ཡོད་པ་ཅིན་ མི་ངོམ་འདི་ འབྲུག་
གི་ཞི་གཡོག་ཆོས་རྒྱུགས་ཀྱི་མཉམ་རོགས་ཚུ་ གཙུག་ལག་མཐོ་རིམ་འོག་མའི་སོླབ་སོང་མཇུག་བསྡུཝ་ད་རྐྱངམ་
གཅིག་བསྐོ་བཞག་འབད་དགོ། 

 ༧.༡༢.༡༤  གཙུག་ལག་མཐོ་རིམ་འོག་མའི་ཤེས་ཚད་མཐར་འཁྱོལ་མིའི་མི་ངོམ་ཚུའི་གཡོག་གནས་འདི་ གཤམ་གསལ་གྱི་ཚད་
གཞི་གུ་གཞི་བཞག་དགོ། 

   ༧.༡༢.༤.༡ གཙུག་ལག་མཐོ་རིམ་འོག་མའི་ཤེས་ཚད་སོླབ་སོང་འདི་ གྲུབ་འབྲས་ཅན་སྦེ་མཐར་འཁྱོལ་དགོ། 

༧.༡༢.༡༤.༢ འབྲུག་གི་ཞི་གཡོག་ཆོས་རྒྱུགས་ནང་ལས་ གཟེངས་ཐོན་གོ་རིམ་གྱི་དཔྱ་སྙོམ་སྐུགས་ བརྒྱ་ཆ་
ལས་ ༧༥ དང་། གཙུག་ལག་མཐོ་རིམ་འོག་མའི་ཤེས་ཚད་སོླབ་སོང་ལས་བརྒྱ་ཆ་ ༢༥ དང་། 

༧.༡༢.༡༤.༣ སོླབ་དཔནོ་གྱི་མི་ངོམ་ཚུའི་དནོ་ལུ་ ཆོས་ཚན་གྱི་འབྲེལ་མཐུན་བལྟ་དགོ། 

 ༧.༡༢.༡༥   གཙུག་ལག་མཐོ་རིམ་གོང་མའི་མཁས་མཆོག་སང་མིའི་ གསོ་བའི་དྲུང་འཚོ་ཚུའི་བསྐོ་བཞག་འདི་ ཟུར་དེབ་ 
༡༣/ཀ་པའི་ནང་ གསལ་བཀོད་འབད་ཡོད་པའི་ཚད་གཞི་ཚུ་ཚང་ན་ གོ་གནས་ཀྱི་གནས་རིམ་ ཁྱད་འཛིན་ ༣ 
པའི་ ནང་བསྐོ་བཞག་འབད་དགོ། 

 ༧.༡༢.༡༦  མཐར་འཁྱོལ་ཅན་གྱི་མི་ངོམ་ཚུ་ དུས་མཐུན་བཟོ་ཡོད་པའི་གོ་གནས་ཀྱི་མིང་དེབ་ ཡང་ན་ས་སོྟང་གསལ་བསྒྲགས་
ནང་ གསལ་བཀོད་འབད་ཡོད་པའི་ འཛུལ་ཞུགས་གོ་གནས་ཀྱི་མིང་དང་། དེའི་གནས་རིམ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ བསྐོ་
བཞག་འབད་དགོ། 

 ༧.༡༢.༡༧  འབྲུག་གི་ཞི་གཡོག་ཆོས་རྒྱུགས་ནང་ལས་ གདམ་འཐུ་སྒྲུབ་མིའི་གཡོག་ཐོག་མི་ངོམ་ཚུ་ དནོ་ཚན་ ༨.༦.༢ པའི་
ནང་ གསལ་བཀོད་འབད་ཡོད་མི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ རྒན་རིམ་དང་ གོ་གནས་ཀྱི་གནས་རིམ་ཚུ་ སྲུང་བཞག་འབད་
དགོ། 

 ༧.༡༢.༡༨  ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་གིས་ དོན་ཚན་ ༡༤.༤.༡༣ པ་དང་འཁྲིལ་ འགོ་ཐོག་བསྐོ་བཞག་གི་ཚེས་གྲངས་ལས་ ཉམས་ 
   ཚོད་དུས་ཡུན་བརྩིས་ཏེ་ གཡོག་བསྐོས་བཀའ་རྒྱའི་ནང་ གསལ་བཀོད་འབད་ཡོད་པའི་འགོ་ཐོག་གཡོག་གནས་  
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   ཡང་ན་གོ་གནས་དེ་ཁར་ ཉུང་མཐའ་ལོ་ངོ་ ༣ ཕག་ཞུ་དགོ།  
 
༧.༡༣ ཁས་བངས་དམ་བཅའ། 

༧.༡༣.༡ བསྐོ་བཞག་གི་དོན་ལུ་ གདམ་འཐུ་གྲུབ་པའི་མི་ངོམ་འདི་གིས་ འབྲི་ཤོག་ ༤/༣ པ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཞི་གཡོག་པའི་
བརྩི་མཐོང་དང་ཀུན་སོད་ལུ་གནས་ནི་གི་ཁས་ལེན་འབད་དགོཔ་དང་ ཁས་བངས་དམ་བཅའ་ཕུལ་དགོ།  

༧.༡༤  འདྲིས་སངོ་། 

༧.༡༤.༡  ལཱ་གཡོག་སྔ་གོང་གི་ གཙུག་ལག་ཁྱད་རིག་ཤེས་ཚད་ཅན་ བསྐོ་བཞག་གི་དོན་ལུ་གདམ་འཐུ་སྒྲུབ་མི་ཚུ་ རྒྱལ་
གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་འགོ་འདྲེན་འཐབ་མིའི་གོམས་འདྲིས་སོླབ་སོང་ལས་རིམ་ནང་ བཅའ་མར་
གཏོགས་དགོ།   

༧.༡༤.༢ ཞི་གཡོག་ནང་ལུ་བསྐོ་བཞག་གི་དནོ་ལུ་ གདམ་འཐུ་གྲུབ་པའི་མི་ངོམ་འདི་གིས་ ཉམས་ཚོད་དུས་ཡུན་ནང་ལུ་ 
ལས་སྡེ་གིས་འོས་འབབ་ལྡན་པའི་དུས་ཡུན་རིང་ལུ་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་པའི་ངོ་སོད་ལས་རིམ་ནང་བཅའ་མར་
གཏོགས་དགོ།  

༧.༡༥ ཉམས་ཚདོ། 

༧.༡༥.༡  ལཱ་གཡོག་སྔ་གོང་གི་མི་ངོམ་འདི་ འགོ་དང་པ་ལོ་ངོ་ ༡ གི་རིང་ལུ་ཉམས་ཚོད་དུས་ཡུན་སྦེ་བཞག་དགོ། དེ་བསྒང་ 
དོན་ཚན་ ༤.༡༢.༡ ལས་ ༤.༡༢.༥ ཚུན་གྱི་འབྲེལ་ཡོད་དགོངས་དནོ་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་དགོ། 

༧.༡༥.༢  འབྲུག་གི་ཞི་གཡོག་ཆོས་རྒྱུགས་ཀྱི་ཐོག་ལས་ གདམ་འཐུ་གྲུབ་པའི་གཡོག་ཐོག་མི་ངོམ་ཚུ་ ཉམས་ཚོད་དུས་ཡུན་སྦེ་
ཕག་ཞུ་མི་དགོ། དེ་ཡང་ མི་ངོམ་འདི་གི་ཉམས་ཚོད་དུས་ཡུན་ལོ་ངོ་གཅིགཔ་ོའདི་ ཧེ་མའི་གོ་གནས་ཁར་ཚང་སྟེ་ 
ཁོ་གི་ལཱ་གཡོག་འདི་གཏན་གཡོག་སྦེ་བརྩི་འཇོག་འབད་ནི་འདི་གིས་ཨིན། 

༧.༡༥ གཡགོ་བསྐོས་འབད་བའི་ཉུང་མཐའི་ལཱ་གཡོག་ཁག་འགན། 

༧.༡༦.༡ འབྲུག་གི་ཞི་གཡོག་ཆོས་རྒྱུགས་ཀྱི་ཐོག་ལས་ བསྐོ་བཞག་འབད་ཡོད་པའི་མི་ངོམ་འདི་ ཉམས་ཚོད་ ཡང་ན་ལཱ་
གཡོག་སྔ་གོང་གི་སོང་བརར་མཇུག་བསྡུ་མི་བརྩིས་ཏེ་ ལཱ་གཡོག་ངོ་མའི་ནང་ལུ་ ཉུང་ཤོས་ལོ་ངོ་ ༤ ཕག་ཞུ་དགོཔ་
དང་ དོན་ཚན་ ༨.༡༠.༢ ཡང་ན་ ༨.༡༡.༥ པ་དང་འཁྲིལ་ ག་མཐོ་མི་འདི་གི་དུས་ཡུན་རིང་ལུ་ཕག་ཞུ་ནིའི་ཁག་
འགན་ཕོག 

༧.༡༦.༢  ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་གིས་ དོན་ཚན་ ༧.༦.༡ པ་དང་མ་འཁྲིལ་བར་དགོངས་ཞུ་འབད་བ་ཅིན། 

༧.༡༦.༢.༡ འཚོ་རྟེན་མ་དངུལ་དང་ སྡེ་ཚན་ཉེན་བཅོལ་ལས་འཆར་གྱི་ཁེ་ཕན་ཚུ་མ་གཏོགས་ དགོངས་
ཞུའི་ཁེ་ཕན་ཚུ་གཞུང་བཞེས་འབད་དགོཔ་དང་། 

༧.༡༢.༢.༢ བཅའ་ཡིག་འདིའི་དནོ་ཚན་ ༨.༡༠.༣ ཡང་ན་ ༨.༡༡.༦ པ་དང་འཁྲིལ་ ལཱ་གཡོག་ཁག་འགན་ 

གྱི་ཚབ་སྦེ་ དངུལ་འབྲེལ་གྱི་ཁག་འགན་འབག་དགོ། 
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ཟུར་དེབ་ ༧/ཀ།  

སླབོ་རིག་སྒྱུར་ཁྲམ། 

སྡེ་རིམ། སྐུགས་བརྒྱ་ཆའི་ནང་། 

ཀ+ ༨༠ 

ཀ ༧༥ 

ཀ- ༧༠ 

ཁ+ ༦༥ 

ཁ ༦༠ 

ཁ- ༥༥ 

ག+ ༥༠ 

ག ༤༥ 

ག- ༤༠ 

ང ༣༥ 

 

དྲན་གསོ། སྒྱུར་ཁྲམ་འདི་ སོླབ་རིག་གྲུབ་འབྲས་སྐུགས་ཤོག་ནང་ལུ་ སྒྱུར་ཐངས་བཀོད་དེ་མེད་པའི་སྐབས་ལུ་ལག་ལེན་འཐབ་དགོ།  
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ཟུར་དེབ། ༧/༤ 

རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚགོས་ཀྱིས་གདམ་འཐུ་གྲུབ་པའི་གཙུག་ལག་ཤེས་ཚད་ཅན༌གཏན་འབེབས། 

སྤྱི་གཡོག་སྒྲིག་
བཀོད་སྡེ་ཚན། 

གདམ་འཐུ་གྲུབ་པའི་གཙུག་ལག་ཤེས༌ཚད༌ཅན། དྲན་གསོ། 

 
 
 
བདག་སྐྱོང་
/དངུལ་འབྲེལ་
/ཤེས་རིག་ལཱ་
གཡོག 
(གཙུག་ལག་
ཤེས་རིག་མཐོ་
རིམ་འོག་མའི་
ཤེས་ཚད།) 

སྤྱི་ལོ་ ༡༩༨༣ གྱི་ཧེ༌མ༌ཞི་གཡོག་ནང་ འཛུལ་
ཞུགས་འབད་མིའི༌གཙུག་ལག་ཤེས༌ཚད༌ཅན། 

 
ཆོས་རྒྱུགས་མེད། 

 
 
 
 
རྒྱལ་ཡོངས༌གནསརིམ༌གྱི༌གཙུག༌ལག༌ཤེས༌ཚད༌ 
ཅན༌ གཡོག་བཙུགས༌ཆོས༌རྒྱུགས༌ཀྱི༌ཐོག༌ལས༌ 
གདམ༌འཐུ༌གྲུབ༌པའི༌གཙུག༌ལག༌ཤེས༌ཚད༌ཅན༌
དང༌སྤྱི༌ལོ༌ ༡༩༨༣ ལས༌ཞི༌གཡོག༌ནང༌འཛུལ༌ 
མི༌ཚུ། 

ཞི་གཡོག་ནང༌ལུ༌འཛུལ༌ཞུགས༌ཀྱི༌ དང༌འདོད༌ཡོད༌མིའི༌གཙུག་ལག་
ཤེས༌ཚད༌ཅན༌ག༌ར༌གཡོག༌བཙུགས༌ཀྱི༌དོན༌ལུ༌རྒྱལ་གཞུང་ཞི༌གཡོག༌ 
ལྷན་ཚོགས་ཀྱི༌འགོ་དཔོན་གདམ་འཐུའི་ཆོས་རྒྱུགས་འདི་སྤྱི་ལོ་ ༡༩༨༣ 
ལུ་འགོ་བཙུགས་ཅི། 
ཤུལ༌ལས༌  རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་དབང༌ཚད༌སོད༌ 
ཡོད༌མིའི༌ཐོག༌ལུ༌  རྒྱལ་གཞུང་འཛིན་སྐྱོང་སོླབ་སྡེ་གིས་དངུལ་འབྲེལ༌ 
འགོ་དཔནོ་ཆོས༌རྒྱུགས་དང་ ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་སོླབ་དཔནོ༌ 
གདམ༌འཐུའི༌ཆོས་རྒྱུགས་སོ༌སོ༌སྦེ་འགོ༌བཙུགས་ཅི། 
རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་  གཙུག་ལག་ཤེས༌ཚད༌ཅན༌ 
གཡོག༌བཙུགས༌ཀྱི༌དབང་ཚད་ལྟེ༌བ༌ལུ༌ལེན༌ཞིནམ༌ལས༌སྤྱི༌ལོ༌ ༢༠༠༥ 
ལས༌ ༢༠༠༩ ཚུན༌ ཞི༌གཡོག༌སྤྱིར༌བཏང༌ཆོས་རྒྱུགས་དང༌།   སྤྱི༌ལོ༌ 
༢༠༡༠ ལས༌ འབྲུག༌གི༌ཞི་གཡོག༌ཆོས༌རྒྱུགས༌ལེན༌ནི༌འགོ༌བཙུགས༌ 
ཅི། 

 
ཤེས་རིག་ལཱ་
གཡོག (ཤེས་
རིག་གཙུག་

སྤྱི་ལ་ོ ༢༠༡༠ གྱི་སྔ་གོང་ལས་འཛུལ་ཞུགས་
འབད་མིའི་གཙུག་ལག་གཞི་རིམ་ཤེས་ཚད་ཅན། 

ཆོས་རྒྱུགས་མེད། 

སྤྱི་ལ་ོ ༢༠༡༠ ལུ་ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག་དང་ སྤྱི་
ལ་ོ ༢༠༡༡ ལས་རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་

ཤེས་རིག་གཙུག་ལག་ཤེས་ཚད་ཅན་ཚུ་གི་དནོ་ལུ་   གདམ་འཐུ་ཤོ་
ཐེངས་ ༡ པ་འདི་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་དབང་
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ལག་གཞི་རིམ་
ཤེས་ཚད།) 

 

ཚོགས་ཀྱིས་གདམ་འཐུ་གྲུབ་པའི་གཙུག་ལག་
གཞི་རིམ་ཤེས་ཚད་ཅན། 

ཚད་སོད་མི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག་གིས་སྤྱི་ལོ་༢༠༡༠ ལུ་
འགོ་བཙུགས་ཅི། དེ་ལས་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ལས་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་
གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་དབང་ཚད་ལོག་སྟེ་ལེན་ཡི།  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ཁྱད་རིག་ལཱ་
གཡོག  

སྤྱི་ལོ་ ༢༠༠༦ གི་ཧེ༌མ༌ ཞི་གཡོག་ནང་ལུ་
འཛུལ༌མིའི༌གཙུག༌ལག༌ཤེས༌ཚད༌ཅན། 

ཆོས་རྒྱུགས་མེད། 
 

སྤྱི་ལོ་ ༢༠༠༦ ལས་ ༢༠༠༨ ཚུན་ སྤྱིར་བཏང་
ཞི་གཡོག་ཆོས་རྒྱུགས་ཐོག༌ལས༌གདམ་འཐུ་གྲུབ་
པའི་གཙུག་ལག་ཤེས་ཚད་ཅན༌ཚུ༌དང༌ སྤྱི་ལོ་
༢༠༡༠ ལས་ འབྲུག་རྒྱལ་འཛིན་གཙུག་ལག་ 
སོླབ་སྡེ༌འོག༌གི༌ཚན་རིག་དང་ འཕྲུལ༌རིག་
མཐོ༌རིམ༌སོླབ༌གྲྭའི༌གཡོག་ཐོག་བཟོ་རིག་འགོ་
དཔོན་ཚུ། 

ཁྱད་རིག་གཙུག་ལག་ཤེས་ཚད་ཅན་ཚུ་གི་དནོ་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༠༦ ལས་
ཆོས་རྒྱུགས་གཞི་བཙུགས་འབད་ཡི། 
 
 

སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ལས་  རྒྱལ་ཁབ་ནང་འཁོད་ཀྱི་
སྤེལ་ཁང་ཚུ་དང་ མཐ་ོརིམ་སོླབ་གྲྭ་ཚུ་ནང་ལས་ 
ཐོན་པའི་གཡོག་ཐོག་གི་  གཙུག་ལག་ཤེས་
ཚད་ཅན་འབྲུག་གི་ཞི་ཆོས་རྒྱུགས་ཀྱི་ཐོག་ལས་ 
གདམ་འཐུ་སྒྲུབ་མི་ཚུ། 
 

རྒྱལ་ཁབ་ནང་འཁོད་ཀྱི་ སྤེལ་ཁང་དང་མཐོ་རིམ་སོླབ་གྲྭ་ཚུ་ནང་ལས་ 
ཐོན་པའི་གཡོག་ཐོག་མི་ངོམ། རང་བཞིན་སླར་བྱུང་ཐོན་སྐྱེད་ལས་
ཚན་རིག་གཙུག་ལག་ཤེས་ཚད་ཅན་དང་  རྒྱལ་གཞུང་གསོ་བའི་ཚན་
རིག་སྤེལ་ཁང་ལས་ཐོན་པའི་  མི་མང་གསོ་བའི་འཕོད་བསྟེན་གཙུག་
ལག་ཤེས་ཚད་ཅན་ཚུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༢ ལས་ འབྲུག་གི་ཞི་གཡོག་ཆོས་ 
རྒྱུགས་ཐོག་ལས་གདམ་འཐུ་འགོ་བཙུགས་ཅི།  

སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ལས་ གཡོག་ཐོག་མི་ངོམ་  
གཙུག་ལག་མཐོ་རིམ་གྱི་ཤེས་ཚད་ཡོད་རུང་
གཙུག་ལག་གཞི་རིམ་གྱི་ཤེས་ཚད་མེད་མི་    
འབྲུག་གི་ཞི་གཡོག་ཆོས་རྒྱུགས་ཐོག་ལས་
གདམ་འཐུ་སྒྲུབ་མི་ཚུ། 

སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ལས་ གཡོག་ཐོག་མི་ངོམ་  གཙུག་ལག་མཐོ་རིམ་
གྱི་ཤེས་ཚད་ཡོད་རུང་ གཙུག་ལག་གཞི་རིམ་གྱི་ཤེས་ཚད་མེད་མི་
འབྲུག་གི་ཞི་གཡོག་ཆོས་རྒྱུགས་ཐོག་ལས་གདམ་ཁ་སྒྲུབ་མི་ཚུ། 

 
 

སྤྱི་ལོ་ ༡༩༨༣ གྱི་ཧེ༌མ༌ཞི་གཡོག་ནང་འཛུལ་ 
ཞུགས་འབད་མིའི༌གཙུག་ལག་ཤེས༌ཚད༌ཅན། 

 
ཆོས་རྒྱུགས་མེད། 
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ཁྱད་རིག་ལཱ་
གཡོག (རོང་
ཁ།) 

 
རྒྱལ་ཡོངས་གནས་རིམ༌གྱི༌གཙུག༌ལག༌ཤེས༌ 
ཚད༌ཅན༌གཡོགབཙུགས༌ཆོས༌རྒྱུགས༌ཀྱི༌ཐོག༌ 
ལས༌གདམ༌འཐུ༌གྲུབ༌པའི༌གཙུག༌ལག༌ཤེས༌ཚད༌ 
ཅན༌དང༌སྤྱི༌ལོ༌ ༡༩༨༣ ལས༌ ༢༠༠༧ 
ཚུན༌ཞི༌གཡོག༌ནང༌འཛུལ༌མི༌ཚུ། 

སྤྱི་ལོ་༡༩༨༣ ལས༌༢༠༠༧ ཚུན་རོང་ཁའི་གཙུག་ལག་ཤེས༌ཚད༌ཅན༌ 
ཚུ༌ སྤྱིར་བཏང་གཙུག་ལག་ཤེས༌ཚད༌ཅན༌ཚུ༌དང༌གཅིག༌ཁར༌ཆོས་
རྒྱུགས་ཕུལ་དགོ། 

སྤྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ དང་ ༢༠༠༩ གི་ནང༌ཞི་གཡོག་
སྤྱིར་བཏང་ཆོས་རྒྱུགས་ཀྱི༌ཐོག༌ལས༌དང༌ ༢༠༡༠ 
ལས༌ འབྲུག༌གི༌ཞི་གཡོག་ཆོས་རྒྱུགས་ནང༌ལས༌ 
གདམ༌འཐུ༌སྒྲུབ༌མིའི༌གཙུག༌ལག༌ཤེས༌ཚད་ཅན༌ 
ཚུ། 

སྤྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ ལུ༌དམིགས༌བསལ༌དུ༌སོླབ༌གཡོག༌ནང༌འཛུལ༌ནིའི༌དང༌ 
འདོད༌ཅན༌དང༌ ལས༌སྡེ༌ཚུ༌ནང༌ལུ༌རངོ་ཁའི་གཙུག་ལག་ཤེས་ཚད་
ཅན༌གྱི༌གོ༌གནས༌ནང༌ལུ༌ འཛུལ་ཞུགས་ཀྱི་དང༌འདདོ༌ཡོད༌མི༌ཚུ༌གི༌ 
དོན་ལུ་ཆོས༌རྒྱུགས༌སོ༌སོ༌སྦེ༌ཕུལ༌ནིའི༌འགོ༌བཙུགས༌ཅི། 

    

དྲན་གསོ།                                                                                                                                  

༡. ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་གིས་ གཡོག་ཐོག་གི་མི་ངོམ་ཅིག་སྦེ་ཁོ་རའི་ཤེས་ཚད་ གཙུག་ལག་གཞི་རིམ་དང་མཐོ་རིམ་གྱི་ཤེས་ཚད་རྒྱ་
སྐྱེད་འབད་མི་ཚུ་གི་དནོ་ལུ་ ཤེས་ཚད་ཐབོ་པའི་ལོ་འདི་ མི་ངོམ་འདི་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ གདམ་འཐུ་
གྲུབ་པའི་གཙུག་ལག་ཤེས་ཚད་ཅན་ ཨིན་ན་མེན་ན་ཐག་གཅད་ནིའི་ལོ་སྦེ་བརྩི་དགོ།  

༢. ཞི་བའི་དམག་སྡེའི་འགོ་དཔོན་ (གནམ་ལོ་༡༩༨༩-༡༩༩༠) ཚུ་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་གདམ་འཐུ་གྲུབ་པའི་
གཙུག་ལག་ཤེས་ཚད་ཅན་སྦེ་བརྩིཝ་ཨིན།  
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འབྲི་ཤགོ་ ༧/༡ 

རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚགོས། 
  དཔལ་ལྡན་འབྲུག་གཞུང་།   

སྤྱི་ལ་ོ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལའོི་ལ་ོལྟར་གཙུག་ལག་ཤེས་ཚད་ཅན་དགོས་མཁོའི་འབྲི་ཤོག 
ལྷན་ཁག/ལས་སྡེ། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 

 
 རིམ་
ཨང་། 

ལས་ཁུངས། སྡེ་ཚན་/ལས་
ཚན། 

གོ་གནས་
ཀྱི་མིང་། 

གོ་གནས་ཀྱི་
གནས་རིམ། 

ཤེས་ཚད་
དགོཔ། 

སྤྱི་གཡགོ་སྒྲིག་
བཀོད། 

གནང་བ་
གྲུབ། 

ད་ཡདོ།  བར་སྟངོ་། ཞུ་བ་ཕུལ་
ཡདོཔ། 

གཙ་ོརིམ་གྱི་
ཨངརིམ། 

དྲན་གས།ོ 

             

             

             
 

དྲན་གསོ། གོང་འཁོད་ལོ་ལྟར་གཙུག་ལག་ཤེས་ཚད་ཅན་གྱི་དགོས་མཁོ་འདི་གིས་ ཧེ་མ་རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ལུ་ཕུལ་ཡོད་པའི་དགོས་མཁོ་ཚུ་ཆ་མེད་འགྱོཝ་ཨིནམ་དང་ 
དགོས་མཁོ་འདི་ ལོ་ངོ་ཤུལ་མམ་གི་སྤྱི་ཟླ་ ༥ པའི་ནང་ ལོ་ལྟར་གཙུག་ལག་ཤེས་ཚད་ཅན་གྱི་དགོས་མཁོ་ཕུལ་ནིའི༌དུས༌ཚོད༌ཚུན་ ཆ་གནས་འངོ་དགོ། 
རྒྱབ༌རྟེན། 

སྤྱི་ཚསོ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལུ༌འཚོགས༌པའི༌མི་སོྟབས་ཚོགས་ཆུང་ཞལ་འཛོམས། 

བསྡུ་སྒྲིག་འབད་མི།      མི་སོྟབས་ཚོགས་ཆུང་གི་ཁྲི་འཛིན། 
མིང་རྟགས།                      མིང་རྟགས། 
མིང་།                              མིང་། 
གོ༌གནས་ཀྱི་མིང་།      གོ༌གནས་ཀྱི་མིང་། 
ཚེས་གྲངས།                         ཚེས་གྲངས། 
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འབྲི་ཤགོ་ ༧/༢ 

      རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡགོ་ལྷན་ཚགོས། 
      དཔལ་ལྡན་འབྲུག་གཞུང་། 

 
འབྲུག་གི་ཞི་གཡགོ་ཆོས་རྒྱུགས་ཀྱི་དྲི་བ་དྲིས་ལན་གྱི༌འབྲི་ཤགོ 

ཐ༌ོབཀོད༌ཨང་།  ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 
ཆོས་རྒྱུགས་དབྱེ་ཁག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 
རིམ་
ཨང་། 

ཆ་རྐྱེན། སྐུགས། སྐུགས་ཐབོ་ཡདོཔ། 

༡. སོད་ལམ་དང་འབད་གཞག  ༠༥  
༢. ཁ་སྐད་ལྕོགས་གྲུབ།  

ཀ། རོང་ཁ། ༡༠  
ཁ། ཨིང་ལིཤ། ༡༠  
ག གཞན།* འབྲུག་གི་གཡུས༌སྐད་དང༌སྐད༌ཡིག༌གཙོ་བོ་དང་། ལུང༌ཕོགས༌དང་རྒྱལ༌སྤྱིའི༌ཁ༌སྐད།  ༠༥  

༣. བོ་རིག འཇོན་ཐང་། ལྕོགས་གྲུབ། 
ཀ། ཆོས་ཚན་གྱི་ཁྱད་རིག་ཤེས་ཡོན། ༡༠  
ཁ། སྤྱིར་བཏང་ཤེས་བ། ༡༠  
ག གསལ་ཞུའི་རིག་རྩལ། (དོན་ཚན་གྱི་གོ་རིམ།)  ༡༠  
ང་། དབྱེ་དཔྱད་འཇོན་ཐང་།  ༡༠  
ཅ། གོ་བ་ལེན་ཐངས་དང་ སླབ་ཐངས་དག་ཧེང་། ༡༠  
ཆ། སོྤབས་པ།  ༠༥  

༤. ཡན་ལག་ཆོས་ཚན་གྱི་ལཱ་རིགས། ** ༡༠  

༥. སློབ་རིག་དང་གྲུབ་འབྲས་གཞན། ** ༠༥  
སྐུགས་ཡོངས་བསམོས། ༡༠༠   
★  ཚོགས༌ཆུང༌འཐུས༌མི༌ཚུ༌ མོས་མཐུན་གཞི་བཞག་ཐོག་སྐུགས་བྱིན།   
** ཡིག་ཆའི་བདེན་ཁུངས་དང༌ ཚོགས༌ཆུང༌འཐུས༌མི༌ཚུ༌མོས༌མཐུན༌གཞི་བཞག་ཐོག་སྐུགས་བྱིན། 
 
ས་གནས།       
ཚེས༌གྲངས།        

(ཚོགས་ཆུང་འཐུས་མིའི་མིང་དང་མིང་རྟགས།)  
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འབྲི་ཤགོ་ ༧/༣  

   རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས། 
                  དཔལ་ལྡན་འབྲུག་གཞུང་། 

 
འབྲུག་གི་ཞི་གཡགོ་ཆོས་རྒྱུགས། 
སྤྱི་ལ་ོ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 

དྲི་བ་དྲིས་ལན་གྱི༌བརྟག༌ཞིབ་འབྲི༌ཤོག  
མི་ངོའི་ཐ༌ོབཀོད༌ཨང་རིམ། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 

རིམ་ཨང་། བཀོད༌ཚོགས༌འཐུས་མིའི༌མིང་། སྐུགས་བསོམས། སྐུགས་ཐོབ༌ཡོདཔ། 
༡. ཁྲི་འཛིན། ༡༠༠  
༢. འཐུས་མི། ༡༠༠  
༣. འཐུས་མི། ༡༠༠  
༤. འཐུས་མི། ༡༠༠  
༥. འཐུས་མི། ༡༠༠  
 བསོམས། ༥༠༠  
 

བར་སྐུགས། 
དྲི་བཀོད་འཐུས་མིའི་གྱངས་ཁ། སྐུགས། 
  

  

  

བསོམས།  

 
དྲི་བ་དྲིས་ལན་གྱི་སྐུགས་བརྒྱ་ཆའི་ནང་། ་་་་་་་་་་་་་% 

(བར་སྐུགས་ ༣ གྱི་བསམོས་/༣།) 

བདེན་དཔྱད་དང་ངོ་སོར༌འབད༌མི། 

ས་གནས། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་                        ཁྲི་འཛིན་གྱི་མིང་དང་མིང་རྟགས། 
ཚེས་གྲངས། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་                      
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ལེའུ་ ༨ པ། ལཱ་གཡོག་སྔ་གོང་གི་སངོ་བརར། 

༨.༡ སྲིད་བྱུས། 

༨.༡.༡ ཞི་གཡོག་ནང་གསར་བཙུགས་འབད་མི་ཚུ་ རང་སོའི་གོ་གནས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་དགོ་པའི་འོས་ལྡན་གྱི་རིག་རྩལ་དང་
ཤེས་བ། ལྕོགས་གྲུབ་ཚུ་གི་སོླབ་སོང་བྱིན་ཐོག་ལས་ ཚུལ་མཐུན་ཡོདཔ་ངེས་བརྟན་བཟོ་ནི།  

༨.༡.༢  ཞི་གཡོག་གི་དོན་ལུ་ མི་སོྟབས་འཐོབ་ཆོག་ཆོ་མེད་མི་དང་ གཡོག་ཐོག་མི་སོྟབས་གོང་འཕེལ་ཐོག་ལས་འབད་རུང་ 
དགོས་མཁོ་འགྲུབ་མ་ཚུགས་པའི་སྐབས་ སོང་བརར་དང་ལྕོགས་གྲུབ་ལྡན་པའི་མི་སོྟབས་བཀྲམ་སྤེལ་འདི་ ཚོད་
དཔག་གི་ཐོག་ལས་འབད་ཚུགསཔ་ངེས་བརྟན་བཟོ་དགོ། 

༨.༡.༣ གཞི་འགྱམ་ལྕོགས་གྲུབ་ཀྱི་སོང་བརར་འདི་ དོན་སྨིན་ཅན་སྦེ་ལག་ལེན་འཐབ་ཐོག་ལས་ ཞི་གཡོག་གི་ལས་
གཡོགཔ་ཚུ་ ཁྱད་རིག་ཅན་ཅིག་བཟོ་དགོ།  

༨.༢ ཐབས་ལམ། 

༨.༢.༡  རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ འབྲེལ་ཡོད་གཞི་འཛིན་ལས་སྡེ་ཚུ་དང་མཉམ་འབྲེལ་འབད་ཐོག་ལས་ སྤྱི་
གཡོག་སྒྲིག་བཀོད་སྡེ་ཚན་ཚུ་ནང་གི་གོ་གནས་ཚུའི་དོན་ལུ་ ཉུང་མཐའི་ལཱ་གཡོག་སྔ་གོང་གི་སོང་བརར་ལས་རིམ་
ཚུ་ངོས་འཛིན་འབད་དགོ།  

༨.༢.༢  མི་ངོམ་ཚུ་ གཟེངས་ཐོན་དང་དྭངས་གསལ་ལམ་ལུགས་ལུ་ གཞི་བཞག་ཐོག་ལས་གདམ་འཐུ་འབད་དགོ། 

༨.༢.༣  རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ སོང་བརར་གྱི་ཕན་ནུས་ལྟ་ཞིབ་ལམ་ལུགས་བཟོ་སྟེ་ དགོས་མཁོ་དང་
འཁྲིལ་ལེགས་བཅོས་འབད་དགོ། 

༨.༢.༤  ལས་སྡེ་གིས་ལོ་ལྟར་བཞིན་དུ་ ལོ་ལྟར་མི་སོྟབས་གཡོག་བཙུགས་འཆར་གཞི་དང་ ལོ་ལྟར་མི་སོྟབས་གོང་འཕེལ་
གཙོ་རིམ་ཅན་གྱི་ས་གོ་ཚུ་དང་སྦྲགས་ཏེ་ ལཱ་གཡོག་སྔ་གོང་གི་དོན་ལུ་ དུས་ཡུན་བར་མ་དང་ ཡུན་རིང་གི་ཁྱད་
རིག་མི་སོྟབས་ཀྱི་དགོས་མཁོ་ཚོད་དཔག་འབད་དེ་ སྤྱི་ཟླ་ ༥ པའི་ནང་འཁོད་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་
ལུ་ཕུལ་དགོ།  

༨.༢.༥ ལཱ་གཡོག་སྔ་གོང་གི་ཕྱི་རྒྱལ་གཙུག་ལག་ཤེས་ཚད་སོླབ་གཉེར་གྲོགས་རམ་གྱི་ལས་རིམ་འདི་ ཞི་གཡོག་ནང་ལུ་  

དགོས་མཁོ་ཡོད་མེད་ཐག་གཅད་ནིའི་དོན་ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ འབྲུག་གཞུང་གི་དབང་ཚད་
ཅན་གྱི་དབང་འཛིན་དང་གཅིག་ཁར་མཉམ་འབྲེལ་འབད་དགོ།  

༨.༣  ལག་ལེན། 

ལཱ་གཡོག་སྔ་གོང་སོང་བརར་གྱི་ངེས་ཚིག་འདི་ གཤམ་གསལ་ལྟར་ཨིན།   

༨.༣.༡ འགན་ཁག་ཡོངས་རོགས་མ་ཕོག་པའི་སྔ་གོང་ལུ་ ཞི་གཡོག་ནང་འཛུལ་ཞུགས་འབད་མིའི་ལས་གཡོགཔ་གསརཔ་
ཚུ་ལུ་བྱིན་པའི་སོང་བརར། 
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༨.༣.༢ མི་མང་བདག་སྐྱོང་གི་གཙུག་ལག་མཐོ་རིམ་འོག་མའི་ཤེས་ཚད། དངུལ་འབྲེལ་འཛིན་སྐྱོང་གི་གཙུག་ལག་མཐོ་རིམ་
འོག་མའི་ཤེས་ཚད། རྒྱལ་ཡོངས་ཁྲིམས་དོན་གྱི་གཙུག་ལག་མཐོ་རིམ་འོག་མའི་ཤེས་ཚད། ཤེས་རིག་གཙུག་ལག་
མཐོ་རིམ་འོག་མའི་ཤེས་ཚད་ཚུ་དང་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་དུས་དང་དུས་སུ་ གནང་བ་གྲུབ་པའི་
སོླབ་སོང་གཞན་ཚུ་གི་དནོ་ལུ་ འབྲུག་གི་ཞི་གཡོག་ཆོས་རྒྱུགས་ཐོག་ལས་གདམ་འཐུ་གྲུབ་པའི་གཙུག་ལག་ཤེས་
ཚད་ཅན་ཚུ་ལུ་ ཁྱད་རིག་གི་གཞི་འགྱམ་དང་རིག་རྩལ་བྱིན་ཚུགས་པའི་སོང་བརར་དང་། 

༨.༣.༣  རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ངོས་འཛིན་འབད་བའི་ས་གོ་ཚུ་ནང་ འབྲུག་གཞུང་གི་སོླབ་གཉེར་གྲོགས་
རམ་གྱི་ཐོག་ལས་ ཁྱད་རིག་དང་གཙུག་ལག་གཞི་རིམ་སོླབ་སོང་གཞན་ཚུའི་དནོ་ལུ་ གདམ་འཐུ་གྲུབ་པའི་མི་ངོམ་
ཚུ། 

  
༨.༤  གནང་སདོ་དབང་འཛིན། 

༨.༤.༡  རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་འདི་ དམིགས་བསལ་དུ་ལཱ་རིགས་གཙོ་བོའི་སྡེ་ཚན་དང་བསྟུན་པའི་ རྒྱལ་ཁབ་
ནང་འཁོད་ལུ་གཙུག་ལག་མཐོ་རིམ་འོག་མའི་ཤེས་ཚད་སོླབ་སོང་གི་གནང་བ་གནང་མིའི་དབང་འཛིན་ཅིག་ཨིན། 
འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་གིས་ སོང་བརར་ལས་རིམ་གསརཔ་གི་གྲོས་འཆར་འདི་ འབྲི་ཤོག་ ༨/༡ པ་དང་འཁྲིལ་ རྒྱལ་
གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ལུ་ཕུལ་དགོ།  

༨.༤.༢  རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ གཙུག་ལག་མཐོ་རིམ་འོག་མའི་སོླབ་སོང་ཚུའི་དོན་ལུ་ འཚོ་འཐུས་ཀྱི་ཚད་
གཞིའི་ངོ་སོར་གནང་ཆོག 

༨.༤.༣ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་འདི་ ལཱ་གཡོག་སྔ་གོང་གི་གཙུག་ལག་མཐོ་རིམ་འོག་མའི་ཤེས་ཚད་སོླབ་སོང་
ལས་ཐོན་པའི་ཁག་འགན་ཚུ་ གནང་བ་གནང་མི་དང་ལྟ་རྟོག་འབད་མི། བསྟར་སོད་འབད་མིའི་དབང་འཛིན་ཅིག་
ཨིན།  

༨.༤.༤ མི་ངོམ་ཚུ་གཞུང་འབྲེལ་དུ་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ལུ་རྩིས་སོད་མ་འབད་ཚུན་ གཙུག་ལག་གཞི་རིམ་
སོླབ་གཉེར་ལས་རིམ་ལས་ཐནོ་པའི་ཁག་འགན་ཚུ་ གནང་བ་གནང་ནི་དང་ལྟ་རྟོག་འབད་ནི། བསྟར་སོད་འབད་
ནིའི་དབང་ཚད་འདི་ འབྲུག་གཞུང་གི་དབང་ཚད་ཅན་གྱི་དབང་འཛིན་དེ་ལུ་ཡོད།  

༨.༥  ཐབོ་ལམ།  

༨.༥.༡ འཚོ་འཐུས་དང་ ཐོབ་ལམ་གཞན་གང་རུང་ཚུ་ གཞུང་གིས་ཐག་བཅད་ཡོད་པའི་ཚད་གཞི་དང་། ཡང་ན་སོླབ་
གཉེར་གྲོགས་རམ་གྱི་ཁ་ཚིག་གན་ཚིག་དང་བསྟུན་ ག་ལག་ལེན་འཐབ་བཏུབ་མི་འདི་དང་འཁྲིལ་དགོ། 

༨.༥.༢ རྒྱལ་ཁབ་ནང་འཁོད་ཀྱི་ལཱ་གཡོག་སྔ་གོང་སོང་བརར་གྱི་སྐབས་ མི་ངོམ་ཚུ་ ས་ཁོངས་ལྟ་སྐོར་གྱི་འགྲོ་འགྲུལ་འབད་
བའི་ཉིན་འཐུས་དང་འགྲུལ་འཐུས་འདི་ གཞུང་གིས་གནང་བ་གྲུབ་པའི་ཚད་གཞི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ འབྲེལ་ཡོད་སྤེལ་
ཁང་གིས་སོད་དགོ། 

༨.༥.༣  ལོ་ལྟར་ངལ་གསོ་དང་ ངལ་གསོ་གཞན་ཚུ་ སྤེལ་ཁང་གི་ལས་འཆར་དང་འཁྲིལ་ཏེ་བྱིན་དགོ། 
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༨.༦ ལཱ་གཡོག་སྔ་གོང་གི་གཙུག་ལག་མཐ་ོརིམ་འགོ་མའི་སླབོ་སངོ་འབད་བཞིན་པའི་ཞི་གཡོག་ཆོས་རྒྱུགས་ལས་གདམ་འཐུ་གྲུབ་པའི་གཡགོ་
ཐགོ་གཙུག་ལག་ཤེས་ཚད་ཅན། 

 ཁོ། 

༨.༦.༡ གཙུག་ལག་མཐོ་རིམ་འོག་མའི་སོླབ་སོང་ཚང་ཞིནམ་ལས་ ཉམས་ཚོད་དུས་ཡུན་ནང་ཕག་ཞུ་མི་དགོ། དེ་ཡང་ མི་
ངོམ་དེའི་ཉམས་ཚོད་དུས་ཡུན་ལོ་ངོ་གཅིགཔོ་འདི་ ཧེ་མའི་གོ་གནས་འདི་ནང་ཚང་ནི་འདི་གིས་ཨིན།  

༨.༦.༢ ཁོ་རའི་གོ་གནས་ཀྱི་གནས་རིམ་དང་རྒན་རིམ་འདི་སྲུང་བཞག་འབད་དེ་བཞག་དགོ། ཡུན་རིང་སོང་བརར་དང་ཀུན་
གཏོགས་འགྲན་བསྡུར་གྱི་དོན་ལུ་ གཡོག་གི་རྒན་རིམ་དང་མཐའ་ཟུར་གཡོག་གནས་ཀྱི་ལྗིད་ཚད་རྩིས་རྐྱབ་ནིའི་ནང་
ངོས་ལེན་ཡོདཔ་བཟོ་དགོ། 

༨.༦.༣ ཉམས་ཚོད་ཀྱི་དུས་ཡུན་མ་བརྩིས་པར་ ད་ལོྟའི་གོ་གནས་ཁར་ལོ་ངོ་ ༢ ཀྱི་རིང་ལཱ་གཡོག་ངོ་མའི་ནང་ཕག་ཞུ་ཞིན་
ལས་རྐྱངམ་གཅིག་ ཡུན་རིང་སོང་བརར་གྱི་འོས་འབབ་ཡོདཔ་དང་། 

༨.༦.༤ ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་འབདཝ་ལས་ ངལ་གསོའི་འགྲུལ་འཐུས་དང་ངལ་གསོའི་འཐུས་བརྩིས་ཏེ་ ཁོ་རའི་གཏན་འཇགས་
ཀྱི་དངུལ་ཕོགས་དང་ཁེ་ཕན་ཚུའི་ཐོབ་ལམ་མེད། དེ་འབདཝ་ད་ ལཱ་གཡོག་སྔ་གོང་གི་མི་ངོམ་ལུ་ཐོབ་པའི་ཐོབ་ལམ་
རྐྱངམ་གཅིག་གི་འོས་འབབ་ཡོད། 

༨.༧ གཙུག་ལག་མཐ་ོརིམ་འགོ་མའི་ཤེས་ཚད་སངོ་བརར་དང་ གཙུག་ལག་གཞི་རིམ་ཤེས་ཚད་སླབོ་གཉེར་གྲོགས་རམ་ནང་ གདམ་འཐུ་
གྲུབ་པའི་མི་ངོམ་ཚུ་དང་འགན་ལེན་པའི་དནོ་ལུ་ འགྲོ་སྐྱོད་སྔ་གོང་གི་བ་རིམ། 

༨.༧.༡ སོླབ་སོང་འགོ་མ་བཙུགས་པའི་ཧེ་མ་ འབྲུག་གཞུང་གི་དབང་ཚད་ཅན་གྱི་དབང་འཛིན། ཡང་ན་རྒྱལ་གཞུང་ཞི་
གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ འགྲོ་སྐྱོད་སྔ་གོང་ཁ་བཀོད་འགོ་འདྲེན་འཐབ་པའི་སྐབས་ གཙུག་ལག་གཞི་རིམ་ཤེས་ཚད་
སོླབ་གཉེར་གྲོགས་རམ་ནང་དང་ གཙུག་ལག་མཐོ་རིམ་འོག་མའི་ཤེས་ཚད་སོང་བརར་ནང་ གདམ་འཐུ་གྲུབ་པའི་
མི་ངོམ་ཚུ་ འགན་ལེན་པ་དང་སྦྲགས་ཏེ་བཅའ་མར་གཏོགས་དགོ།  

༨.༧.༢ འབྲུག་གཞུང་གི་དབང་ཚད་ཅན་གྱི་དབང་འཛིན། ཡང་ན་རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ངོས་འཛིན་འབད་
བའི་འགོ་དཔོན་ཅིག་ངོ་འབརོ་ཐོག་ལས་ འགྲོ་སྐྱོད་སྔ་གོང་ཁ་བཀོད་ཀྱི་སྐབས་ འབྲི་ཤོག་ ༨/༢ དང་ ༨/༣ ནང་ 
གསལ་བཀོད་འབད་ཡོད་མི་དང་འཁྲིལ་ མི་ངོམ་དང་འགན་ལེན་པ་གིས་ འབྲུག་གཞུང་གི་དབང་ཚད་ཅན་གྱི་ལས་
སྡེ། ཡང་ན་རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་དང་གཅིག་ཁར་ ཁས་ལེན་གྱི་མིང་རྟགས་བཀོད་དགོ།  

༨.༧.༣ ཁས་ལེན་ ཡང་ན་དམིགས་བསལ་གྱི་གནས་ཚིག་འདི་ སོླབ་གཉེར་གྲོགས་རམ་དང་མཁས་མཆོག་ཁག་ཆེ་ཧེང་དང་
འཁྲིལ་ཏེ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ཆོག 

༨.༧.༤ མི་ངོམ་འདི་གིས་ ཁས་ལེན་གྱི་མིང་རྟགས་བཀོད་མི་འདི་ལུ་ གནས་མ་ཚུགས་པའི་གནད་དོན་རེ་ཐནོ་པ་ཅིན་ མི་
ངོམ་དེའི་འགན་ལེན་པ་དེ་ལུ་ ཁས་ལེན་གྱི་མིང་རྟགས་བཀོད་དགོ་པའི་འགན་འཁྲི་དང་འཁྲི་བའི་སྐོར་ལས་ཁ་
བཀོད་བྱིན་དགོ། 

༨.༧.༥ འགན་ལེན་པ་འདི་ བོ་གཏད་ཚུགས་པའི་མི་ཅིག་དང་ རབ་བྱུང་ན་ཐད་ཀར་གྱི་བཟའ་ཚང་འཐུས་མི་ཅིག་ཨིན་དགོ།  
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དེ་ཡང་ འབྲུག་གཞུང་གི་དབང་ཚད་ཅན་གྱི་དབང་འཛིན། ཡང་ན་རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ ངོས་
ལེན་ཡོད་པའི་ཕམ་ ཡང་ན་བདག་འཛིན་པ་ཅིག་ཨིན་དགོ། 

༨.༨  གཙུག་ལག་མཐ་ོརིམ་འགོ་མའི་ཤེས་ཚད་སླབོ་སངོ་བསྐྱར་ལྷབ། དུས་ཡུན་ཡར་སེང་དང་། ཆ་མེད།  

༨.༨.༡  མི་ངོམ་ཅིག་སོང་བརར་ནང་ལུ་ བསྐྱར་ལྷབ་འབད་དགོཔ། དུས་ཡུན་ཡར་སེང་འབད་དགོཔ། ཆ་མེད་གཏང་དགོཔ་
ཚུ་ སྤེལ་ཁང་གིས་བཟོ་ཡོད་པའི་བཅའ་ཡིག་ཚུ་དང་འཁྲིལ་དགོ། 

༨.༨.༢  གལ་སྲིད་ སོང་བརར་པ་ཅིག་གིས་ ཁོ་རའི་དབང་ཚད་ལུ་ཡོད་པའི་གནད་དོན་ཅིག་ཨིན་རུང་ བཅོ་ཁ་མ་རྐྱབ་པར་
སོང་བརར་གྱི་ལས་རིམ་འཕོ་བཅད་དེ་བཞག་པ་ཅིན་ སོང་བརར་བསྐྱར་ལྷབ་འབད་ནི་དང་ དུས་ཡུན་ཡར་སེང་ཚུ་
འབད་མི་ཆོག 

༨.༨.༣ མི་ངོམ་ཅིག་ སོླབ་སོང་མཐར་འཁྱོལ་མ་ཚུགས་པ་ཅིན་ ཁོ་ར་གིས་ཟད་འགྲོ་བཏང་ཐོག་ལས་ སོླབ་སོང་འཕ་ོམཐུད་
དེ་མཇུག་བསྡུ་དགོ། ཨིན་རུང་ ཁོ་རའི་གཡོག་བསྐོས་འདི་ སོླབ་སོང་མཇུག་བསྡུ་བའི་ཚེས་གྲངས་འདི་ངེས་པ་མེད་
པར་ གཟེངས་ཐོན་དང་འཁྲིལ་ཤུལ་མའི་སྡེ་ཚན་དང་གཅིག་ཁར་འབད་དགོ། 

༨.༨.༤ མི་ངོམ་ཅིག་གིས་སོླབ་སོང་འཕོ་གཅད་འབད་བ་ཅིན་ ཁས་ལེན་གྱི་མིང་རྟགས་བཀོད་མི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཟད་འགྲོ་
བཏང་ཡོད་མི་ཚུ་ འབྲུག་གཞུང་ལུ་ལོག་སྟེ་བཏབ་དགོ། 

  
༨.༩ གཙུག་ལག་གཞི་རིམ་ཤེས་ཚད་སླབོ་སངོ་བསྐྱར་ལྷབ། དུས་ཡུན་ཡར་སེང་དང་ཆ་མེད།  

༨.༩.༡ ངོ་རྐྱང་གིས་འབད་ཐབས་མེད་པའི་གནད་དོན་ལས་བརྟེན་ འབྲུག་གཞུང་གི་དབང་ཚད་ཅན་གྱི་དབང་འཛིན་ལས་ 
གནང་བ་ཡོད་ན་མ་གཏོགས་ མི་ངོམ་ཅིག་གིས་དུས་ཡུན་ཡར་སེང་འབད་མི་ཆོག 

༨.༩.༢ མི་ངོམ་འདི་གིས་འབད་ཐབས་མེད་པའི་གནད་དནོ་ལས་བརྟེན་ སོླབ་སོང་གི་དུས་ཡུན་ཡར་སེང་འབད་དགོ་པ་ཅིན་ 
འབྲེལ་ཡོད་ཡིག་ཆ་ཚུ་སོྟན་ཐོག་ལས་ འབྲུག་གཞུང་གི་འབྲེལ་ཡོད་དབང་ཚད་ཅན་གྱི་དབང་འཛིན་ལས་ ཚུལ་
མཐུན་གྱི་གནང་བ་ལེན་དགོཔ་དང་། སོླབ་སོང་འཐེབ་ ཡང་ན་སོླབ་སོང་སོ་སོ་འབག་ནིའི་དུས་ཡུན་ཡར་སེང་གི་
གནང་བ་བྱིན་མི་ཆོག  

༨.༩.༣ འཕོད་བསྟེན་དང་སྲིད་དནོ་གྱི་བར་རྐྱེན། ཡང་ན་ངོ་རྐྱང་གིས་འབད་མ་ཚུགས་པའི་གནད་དོན་ཚུ་བྱུང་ཡོད་ན་མ་
གཏོགས་ སོླབ་སོང་གི་དུས་ཡུན་ཡར་སེང་འབད་ཡོད་མི་འདི་ ལཱ་གཡོག་ཁག་འགན་གྱི་དུས་ཡུན་གུ་བསབ་དགོ།  

༨.༩.༤ མི་ངོམ་ཅིག་ སོླབ་སོང་མཐར་འཁྱོལ་མ་ཚུགས་པ་ཅིན་ ཁོ་ར་གིས་ཟད་འགྲོ་བཏང་ཐོག་ལས་ སོླབ་སོང་འཕ་ོམཐུད་
དེ་མཇུག་བསྡུ་དགོ། 

༨.༩.༥ མི་ངོམ་ཅིག་གིས་སོླབ་སོང་འཕོ་གཅད་འབད་བ་ཅིན་ ཁས་ལེན་གྱི་མིང་རྟགས་བཀོད་མི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཟད་འགྲོ་
བཏང་ཡོད་མི་ཚུ་ འབྲུག་གཞུང་ལུ་ལོག་སྟེ་བཏབ་དགོ། 

༨.༩.༦  སོླབ་སོང་དང་སོླབ་གཉེར་གྲོགས་རམ་ཆ་མེད་གཏང་དགོཔ་དེ་ཡང་། 



187 
 

༨.༩.༦.༡ མི་ངོའི་བ་སོད་འདི་ སོླབ་གཉེར་གྲོགས་རམ་གྱི་ལམ་ལུགས་ཚུ་དང་། ཡང་ན་མཐོ་རིམ་སོླབ་གྲྭ། 
ཡང་ན་གཙུག་ལག་སོླབ་སྡེའི་བཅའ་ཡིག་ཚུ་དང་མཐུནམ་སྦེ་མེད་པ་ཅིན། 

༨.༩.༦.༢ མི་ངོའི་གྲུབ་འབྲས་འདི་དཔྱ་སྙོམ་ལས་ཉུང་སུ་ཅིག་དང་། ཡང་ན་ སྤེལ་ཁང་ ཡང་ན་འབྲུག་
གཞུང་གི་དབང་ཚད་ཅན་གྱི་དབང་འཛིན་གྱིས་ངོས་ལེན་འབད་མ་ཚུགསཔ་ཡོད་པ་ཅིན། 

༨.༩.༦.༣ མི་ངོམ་འདི་གིས་ སྤེལ་ཁང་གིས་ཉིན་ཐོའི་ཚད་གཞི་བཟ་ོཡོད་མི་འདི་ཚང་མ་ཚུགསཔ་དང་། 

༨.༩.༦.༤ མི་ངོམ་འདི་གིས་ སོླབ་སོང་འདི་ གསལ་བཀོད་ཀྱི་དུས་ཡུན་ནང་འཁོད་ལུ་ མཇུག་བསྡུ་མ་
ཚུགསཔ་དང་། དུས་ཡུན་ཡར་སེང་གི་གནང་བ་མེད་པ་ཅིན། 

  
༨.༡༠ གཙུག་ལག་མཐ་ོརིམ་འགོ་མའི་ཤེས་ཚད་སླབོ་སངོ་དང་མཇུག་བསྡུའི་སྐབས་ཀྱི་དགོས་མཁོ་ ཡང་ན་ཁག་འགན།  

༨.༡༠.༡ མི་ངོམ་ཅིག་གིས་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ལས་ ཚུལ་མཐུན་གྱི་གནང་བ་མེད་པར་ སོླབ་སོང་ཕར་བཤུད་ 
རྐྱབ་ནི་ ཡང་ན་འཕོ་གཅད་འབད་མི་ཆོག མི་ངོམ་ཅིག་གིས་ སོླབ་སོང་ཕར་བཤུད་རྐྱབ་ནི་ ཡང་ན་འཕ་ོགཅད་
འབད་དགོ་པ་ཅིན་ འབྲེལ་ཡོད་སྤེལ་ཁང་བརྒྱུད་དེ་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ལས་གནང་བ་ལེན་དགོ།  

༨.༡༠.༢ ཞི་གཡོག་ནང་ གདམ་འཐུ་གྲུབ་སྟེ་གཡོག་བསྐོས་འབད་བའི་མི་ངོམ་ཅིག་གིས་ སོླབ་སོང་གི་དུས་ཡུན་ལོག་ལྟབ་
འབད་བའི་ཉུང་མཐའི་དུས་ཡུན་གྱི་རིང་ཕག་ཞུ་དགོ་མི་འདི་ གཙུག་ལག་མཐོ་རིམ་འོག་མའི་ཤེས་ཚད་ཅན་ཚུའི་
སོང་བརར་ཁག་འགན་ཨིན། དེ་ཡང་ ཡུན་རིང་སོང་བརར་གྱི་ཁག་འགན་གང་རུང་གུ་བསབ་མི་ཅིག་ཨིན།  

༨.༡༠.༣ མི་ངོམ་ཅིག་གིས་ (དགོངས་ཡངས་ཟུར་སོང་གི་འཐུས། སོླབ་འཐུས། འཐུས་དང་ཐབོ་ཆ། འཚོ་འཐུས་དང་ཟད་
འགྲོ་གཞན་ཚུ་བརྩིས་ཏེ་) སོླབ་གཉེར་གྲོགས་རམ་གྱི་རིན་ ལོག་ལྟབ་སྦེ་སོད་དགོ་པའི་དངུལ་འབྲེལ་གྱི་ཁག་འགན་
འབག་དགོ། དེ་ཡང་ གལ་སྲིད། 

༨.༡༠.༣.༡ གནང་བ་གྲུབ་པའི་སོླབ་སོང་གི་དུས་ཡུན་ལོག་ལྟབ་ ཡང་ན་འགན་ལེན་དང་འཁྲིལ་ ག་མཐོ་མི་
འདི་ཕག་ཞུ་མ་ཚུགས་པའི་སྐབས་ ཡང་ན། 

༨.༡༠.༣.༢ གཙུག་ལག་མཐོ་རིམ་འོག་མའི་ཤད་ཚད་སོླབ་སོང་མཇུག་བསྡུ་ཞིནམ་ལས་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་
གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་འབད་མ་བཏུབ་པའི་སྐབས་ ཡང་ན། 

༨.༡༠.༣.༣ ཁོ་རའི་དབང་ཚད་ནང་ཡོད་པའི་གནད་དནོ་ཅིག་གི་ཐོག་ལས་ སོླབ་སོང་འཕོ་གཅད་འབད་བའི་
སྐབས། 

༨.༡༠.༤ གལ་སྲིད་ གཙུག་ལག་མཐོ་རིམ་འོག་མའི་ཤེས་ཚད་ཅན་གྱིས་ དངུལ་འབྲེལ་གྱི་ཁག་འགན་འབག་མ་ཚུགས་པ་
ཅིན་ དངུལ་སོད་འདི་ ཁོ་རའི་འགན་ལེན་པ་གིས་ འབྲུག་གཞུང་ལུ་བཏབ་དགོཔ་དང་། འགན་ལེན་པ་འདི་གིས་
ཡང་བཏབ་མ་ཚུགས་པ་ཅིན་ ཁས་ལེན་གྱི་མིང་རྟགས་བཀོད་མི་དང་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཁྲིམས་དང་འཁྲིལ་ ཁྲིམས་དོན་
བ་ལེན་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་དགོ། 

༨.༡༠.༥ གཙུག་ལག་མཐོ་རིམ་འོག་མའི་ཤེས་ཚད་སོླབ་སོང་ནང་ལས་ཕྱིར་བཏོན་ ཡང་ན་གོ་གནས་འདི་ངོས་ལེན་འབད་མ་ 
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ཚུགས་པ་ཅིན་ བསྐོ་བཞག་འདི་ལུ་བརྩི་བཀུར་མེདཔ་སྦེ་བརྩི་དགོཔ་དང་། མི་ངོམ་འདི་ ཞི་གཡོག་ནང་ལུ་གཏན་
འཇགས་གཡོག་བཙུགས་ཀྱི་དོན་ལུ་ཐོབ་དབང་མེད། རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ དེ་བཟུམ་མའི་ མི་
ངོམ་ཚུའི་ཐ་ོཚུ་ མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་དང་སྦྲགས་ཏེ་རྒྱུན་སྐྱོང་འཐབ་དགོ། དེ་མ་ཚད་ མི་ངོམ་འདི་གིས་ 
དོན་ཚན་ ༨.༡༠.༣ པ་དང་འགན་ལེན་ནང་གསལ་བཀོད་འབད་ཡོད་མི་གཉིས་ལས་ ག་མཐོ་བའི་དངུལ་འབྲེལ་
ཁག་འགན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་སོད་དགོ། 

༨.༡༠.༦ གཙུག་ལག་མཐོ་རིམ་འོག་མའི་ཤེས་ཚད་སོླབ་སོང་མཐར་འཁྱོལ་ཅན་སྦེ་མཇུག་བསྡུ་ཞིནམ་ལས་ མི་ངོམ་འདི་ 
གཡོག་གི་ས་སོྟང་དང་འཁྲིལ་བསྐོ་བཞག་འབད་དགོཔ་དང་། ས་སོྟང་གསལ་བསྒྲགས་དང་འཁྲིལ་ ཚུལ་མཐུན་གྱི་
གོ་གནས་ཀྱི་མིང་སོད་དགོ། 

 
༨.༡༡ གཙུག་ལག་གཞི་རིམ་ཤེས་ཚད་སླབོ་སངོ་མཇུག་བསྡུའི་དགོས་མཁོ་/ཁག་འགན། 

༨.༡༡.༡ གཙུག་ལག་གཞི་རིམ་ཤེས་ཚད་ཅན་འདི་ སོླབ་སོང་མཇུག་བསྡུ་བའི་ཤུལ་ལས་ སོླབ་སོང་མཇུག་བསྡུ་བའི་སྒྲུབ་བྱེད་ 
(སོླབ་རིག་སྐུགས་ཤོག/ལག་ཁྱེར་) དང་སྦྲགས་ཏེ་ ཟླ་ངོ་ ༡ གི་ནང་འཁོད་ འབྲུག་གཞུང་གི་འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་
ལུ་སྙན་ཞུ་འབད་དགོ། 

༨.༡༡.༢ དེ་ལས་ ཁོ་གིས་ འབྲུག་གཞུང་གི་དབང་ཚད་ཅན་གྱི་དབང་འཛིན་ལས་ ངོ་ཚབ་ཅིག་དང་གཅིག་ཁར་ རྒྱལ་གཞུང་
ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་འབད་དགོཔ་དང་། དེ་སྐབས་ སྒེར་གྱི་ཡིག་སོྣད་ཡང་ཕུལ་དགོ།  

༨.༡༡.༣ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ མི་ངོམ་འདི་ ཞི་གཡོག་ནང་ལཱ་འབད་ནིའི་དནོ་ལུ་ ཁག་འགན་གྲོལ་ཡོད་
ན་ འཕལ་འབྱུང་གི་ཞི་གཡོག་ཆོས་རྒྱུགས་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་ཆོག 

༨.༡༡.༤ འབྲུག་གི་ཞི་གཡོག་ཆོས་རྒྱུགས་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་མ་ཚུགས་པའི་མི་ངོམ་ ཡང་ན་འབྲུག་གི་ཞི་གཡོག་ཆོས་
རྒྱུགས་ཐོག་ལས་ གདམ་འཐུ་མ་གྲུབ་པའི་སོླབ་གཉེར་གྲོགས་རམ་ཐོག་གི་མི་ངོམ་ཚུ་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་
ཚོགས་ཀྱིས་ བཟོ་ཡོད་པའི་ཁག་ཆེ་ཧེང་གི་དགོས་མཁོ་གུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ སོང་བརར་གྱི་ཁག་འགན་མཇུག་མ་བསྡུ་
ཚུན་ ཁག་འབག་ཐོག་ལུ་གཡོག་བཙུགས་འབད་ནིའི་དབང་ཆ་འདི་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ལུ་ཡོད།  

༨.༡༡.༥ གཙུག་ལག་གཞི་རིམ་ཤེས་ཚད་ཅན་ཅིག་གིས་ ཞི་གཡོག་ནང་ཉུང་མཐའ་ གནང་བ་གྲུབ་པའི་སོླབ་སོང་གི་དུས་
ཡུན་ (གནང་བ་གྲུབ་པའི་དུས་ཡུན་ཡར་སེང་བརྩིས་ཏེ་) ལོག་ལྟབ་ཀྱི་རྩིས་དང་། ཡང་ན་འགན་ལེན་ནང་ གསལ་
བཀོད་འབད་ཡོད་པའི་ཁག་འགན་གཉིས་ལས་ ག་མཐོ་མི་དང་འཁྲིལ་ཕག་ཞུ་དགོ། 

༨.༡༡.༦ གཙུག་ལག་གཞི་རིམ་ཤེས་ཚད་ཀྱི་མི་ངོམ་ཅིག་གིས་ (དགོངས་ཡངས་ཟུར་སོང་གི་འཐུས། སོླབ་འཐུས། འཐུས་
དང་ཐོབ་ཆ། འཚོ་འཐུས་དང་ཟད་འགྲོ་གཞན་ཚུ་བརྩིས་ཏེ་) སོླབ་གཉེར་གྲོགས་རམ་གྱི་རིན་ལོག་ལྟབ་དང་། ཡང་
ན་འགན་ལེན་དང་འཁྲིལ་ ག་མཐོ་མི་འདི་ འབྲུག་གཞུང་ལུ་སོད་དགོ། དེ་ཡང་ གལ་སྲིད་ཁོ་གིས། 

  ༨.༡༡.༦.༡  མཇུག་བསྡུ་བའི་སོླབ་རིག་སྐུགས་ཤོག་ ཡང་ན་ལག་ཁྱེར་སོྟན་ནི་མེད་པ་ཅིན། ཡང་ན། 

༨.༡༡.༦.༢ ག་དེམ་ཅིག་སྦེ་ཕག་ཞུ་དགོཔ་ཐོན་ན་ ཞི་གཡོག་ནང་ གནང་བ་གྲུབ་པའི་སོླབ་སོང་གི་དུས་ཡུན་
ལོག་ལྟབ་སྦེ་ཕག་ཞུ་མ་ཚུགས་པ་ཅིན། ཡང་ན། 
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༨.༡༡.༦.༣ གཙུག་ལག་གཞི་རིམ་ཤེས་ཚད་ཀྱི་སོླབ་སོང་མཇུག་བསྡུ་ཞིནམ་ལས་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་
ལྷན་ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་འབད་མ་ཚུགས་པ་ཅིན། ཡང་ན། 

   ༨.༡༡.༦.༤ ཁོ་རའི་དབང་ཚད་ཐོག་ལས་ སོླབ་སོང་འཕོ་གཅད་འབད་ཡོདཔ། 

༨.༡༡.༧ གལ་སྲིད་ གཙུག་ལག་གཞི་རིམ་ཤེས་ཚད་ཅན་གྱིས་ དོན་ཚན་ ༨.༡༡.༦ པ་དང་མ་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ དངུལ་སོད་
འདི་ ཁོ་རའི་འགན་ལེན་པ་གིས་ འབྲུག་གཞུང་ལུ་བཏབ་དགོཔ་དང་། འགན་ལེན་པ་འདི་གིས་ཡང་བཏབ་མ་
ཚུགས་པ་ཅིན་ ཁས་ལེན་གྱི་མིང་རྟགས་བཀོད་མི་དང་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཁྲིམས་དང་འཁྲིལ་ ཁྲིམས་དོན་བ་ལེན་ཚུ་
ལག་ལེན་འཐབ་དགོ། 

༨.༡༡.༨ གཙུག་ལག་གཞི་རིམ་ཤེས་ཚད་ཀྱི་མི་ངོམ་ཅིག་ སོླབ་སོང་མཇུག་བསྡུ་སྟེ་ གནམ་གྲུའི་ཤོག་འཛིན་འདི་ རིན་ཉུང་
སྡེ་རིམ་ (ཐད་ཀར་དང་རིན་ཉུང་འགྲུལ་ལམ་) ནང་མཁོ་སྒྲུབ་འབད་དགོཔ་དང་། ཡང་ན་འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་གིས་
མཁོ་སྒྲུབ་འབད་གནང་ཟེར་ཞུ་དགོ། 

༨.༡༡.༩ གཙུག་ལག་གཞི་རིམ་ཤེས་ཚད་ཀྱི་མི་ངོམ་ཚུ་ འབྲུག་གི་ཞི་གཡོག་ཆོས་རྒྱུགས་ཐོག་ལས་ གདམ་འཐུ་གྲུབ་ཞིནམ་
ལས་ ལེའུ་ ༤ པ་དང་ ༧ པ་དང་འཁྲིལ་ གོ་གནས་ཀྱི་གནས་རིམ་ནང་བསྐོ་བཞག་འབད་དགོ།  

 
༨.༡༢ སྤེལ་ཁང་/ལས་སྡེ་དང་ འགན་ལེན་པའི་འགན་ཁག  

༨.༡༢.༡ གཙུག་ལག་གཞི་རིམ་ཤེས་ཚད་དང་། གཙུག་ལག་མཐོ་རིམ་འོག་མའི་ཤེས་ཚད་སོླབ་སོང་གི་དོན་ལུ་ བདག་སྐྱོང་
དང་འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་མིའི་ལས་སྡེ་ ཡང་ན་སྤེལ་ཁང་གིས་ ལས་རིམ་ནང་གདམ་འཐུ་གྲུབ་པའི་མི་ངོམ་ཚུའི་ཐོ་འདི་ 
རྒྱུན་སྐྱོང་འཐབ་དགོ། 

༨.༡༢.༢ སྤེལ་ཁང་གིས་ ལས་རིམ་ནང་འཛུལ་ཞུགས་འབད་མིའི་གཙུག་ལག་མཐོ་རིམ་འོག་མའི་ཤེས་ཚད་ཀྱི་མི་ངོམ་ཚུའི་ཐོ་
འདི་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་བཟོ་ཡོད་པའི་ ལཱ་གཡོག་སྔ་གོང་སོང་བརར་གྱི་འབྲི་ཤོག་ ཚུལ་
མཐུན་སྦེ་བཀང་ཡོད་མི་དང་སྦྲགས་ཏེ་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ལུ་བསྐྱལ་དགོ། 

༨.༡༢.༣ གཙུག་ལག་གཞི་རིམ་ཤེས་ཚད་དང་། གཙུག་ལག་མཐོ་རིམ་འོག་མའི་ཤེས་ཚད་སོླབ་སོང་ཚུའི་དནོ་ལུ་ བདག་སྐྱོང་
དང་འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་མིའི་ལས་སྡེ་ ཡང་ན་སྤེལ་ཁང་གིས་ དུས་མཚམས་སོླབ་དུས་ཀྱི་སྙན་ཞུ་གུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ 
མི་ངོའི་གྲུབ་འབྲས་འདི་ ལྟ་རྟོག་འབད་དགོ། 

༨.༡༢.༤  མི་ངོམ་འདི་གིས་ གཙུག་ལག་མཐོ་རིམ་འོག་མའི་ཤེས་ཚད་མཇུག་བསྡུ་བ། ཡང་ན་མཐར་མ་འཁྱོལ་བ། ཆ་མེད་
བཏང་བ། བསྐྱར་ལྷབ་འབད་བ། དུས་ཡུན་ཡར་སེང་འབད་འབདཝ་ཚུའི་སྐོར་ལས་ སྤེལ་ཁང་གིས་རྒྱུལ་གཞུང་ཞི་
གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་འབད་དགོ།  

༨.༡༢.༥ མི་ངོམ་འདི་གིས་ འགན་ལེན་གྱི་གན་ཚིག་ལུ་གནས་མ་ཚུགསཔ་དང་། ཁག་འགན་འགྲུབ་མ་ཚུགས་པའི་གནད་
དོན་རེ་ཐོན་པ་ཅིན་ ཁག་འགན་ག་ར་ འགན་ལེན་པ་ལུ་ཕོག་དགོ།  
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འབྲི་ཤགོ་ ༨/༡ 

    རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚགོས། 
      དཔལ་ལྡན་འབྲུག་གཞུང་། 

 
     རྒྱལ་ཁབ་ནང་འཁོད་གཙུག་ལག་མཐ་ོརིམ་འགོ་མའི་ཤེས་ཚད་ལས་རིམ་འགོ་བཙུགས་ཀྱི་གྲོས་འཆར། 

ལས་སྡེ་གིས་བཀང་དགོཔ།  

༡. སོང་བརར་གྱི་མིང་། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 
༢. སོང་བརར་ལས་རིམ་གྱི་དམིགས་ཡུལ། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 
 (སོང་བརར་གྱི་གྲོས་འཆར་མཉམ་སྦྲགས་འབད་གནང་།) 
༣. གནས་རིམ། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 
༤. དུས་ཡུན། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 
༥. འགོ་བཙུགས་ཚེས་གྲངས་ཀྱི་གྲོས་འཆར། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 
༦.  མཇུག་བསྡུའི་ཚེས་གྲངས་ཀྱི་གྲོས་འཆར། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ་་། 
༧. སྤེལ་ཁང་གི་མིང་དང་ས་གནས། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 
༨. ལེན་བསོམས་ཤོང་ཚད། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 
༩.  འཛུལ་ཞུགས་ཤེས་ཚད། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 
༡༠.  སྤེལ་ཁང་གི་འགོ་འཛིན་ཡང་ན་འགན་འཛིན་གྱི་མིང་། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 
༡༡.  བར་དོན་གཞན། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་།  
ཚེས་གྲངས།       སྤེལ་ཁང་/ལས་ཁུངས་འགོ་འཛིན་གྱི་མིང་རྟགས།  

ལས་སྡེའི་རྒྱབ་སྣནོ་ངོ་སརོ། 

ཚེས་གྲངས།      མིང་རྟགས། 

རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚགོས་ཀྱིས་བཀང་སྟེ་གནང་བ་འགྲུབ་ནི། 

༡.  སྤྱི་གཡོག་སྒྲིག་བཀོད། 
༢. ལཱ་རིགས་གཙོ་བོའི་སྡེ་ཚན། 
༣.  ནང་གསེས་སྡེ་ཚན།  
༤. གོ་གནས་ཀྱི་མིང་། 
༥. གོ་གནས་ཀྱི་གནས་རིམ།   
                                  (            ) 
ཚེས་གྲངས།        རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་དོན་ལུ། 
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འབྲི་ཤགོ་ ༨/༢ 

   རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས། 
དཔལ་ལྡན་འབྲུག་གཞུང་། 

  
འགན་ལེན། 

(ཞི་གཡགོ་ནང་དམིགས་བསལ་སྦེ་བཞག་པའི་ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་གཙུག་ལག་ཤེས་ཚད་སླབོ་གཉེར་གྲོགས་རམ་དནོ་ལུ།) 
 
མི་ངོམ་འདི་ཕྱི་རྒྱལ་སོླབ་སོང་དནོ་ལུ་འགྲོ་སྐྱོད་མ་འབད་བའི་སྔ་གོང་ལུ་ འགན་ལེན་འདི་ གསལ་བཀོད་འབད་བའི་བར་དོན་དང་འཁྲིལ་ཚུལ་
མཐུན་སྦེ་བཀང་སྟེ་མིང་རྟགས་བཀོད་དགོ། དགོངས་དནོ་ཚུ་ སོླབ་གཉེར་གྲོགས་རམ་གྱི་རིན་དང་། མཁས་མཆོག་ཁག་ཆེ་ཧེང་གུ་གཞི་བཏག་སྟེ་ 
བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ཆོག 

ང་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ (མི་ངོའི་མིང་།) ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ཅན་མ་འཆང་མི་ (ཕམ་གི༌མིང༌།) ་་་་་་་་་་་
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ འདི་གི་བུ་/བུམོ༌གིས༌ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ (གྲོགས་རམ་བྱིན་མིའི་ལས་སྡེ་) འདི་གིས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ (སོླབ་སོང་
བཀོད་) འདིའི་དནོ་ལུ་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ (སྤེལ་ཁང་/་གཙུག་ལག་སོླབ་སྡེ་/རྒྱལ་ཁབ་) ནང་ དུས་ཡུན་ལོ་ངོ་་་་་་་
་་་་་་་་་་་་་་་་་་རིང་ལུ་ སོླབ་གཉེར་གྲོགས་རམ་གནང་ཡོད་མི་འདི་ལུ་ ངོས་ལེན་འབདཝ་ཨིན།  

ང་གིས་ སོླབ་གཉེར་གྲོགས་རམ་ལེན་མི་ཅིག་ཨིན་པའི་ཆ་ལས་ གཤམ་འཁོད་ཁ་ཚིག་དང་གན་ཚིག་ཚུ་ཁས་ལེན་འབདཝ་ཨིན།  

སྤྱིར་བཏང་ཁག་འགན། 

༡.  རྒྱལ་གཞུང་གིས་གནང་བའི་སོླབ་སོང་གི་ཆོས་ཚན་འདི་ ལྷབ་སང་འབད་དགོཔ་དང་། སོླབ་སོང་གནང་ཆའི་ཡི་གུའི་ཨང་་་་་་་་་
་་་་་་་་དང་ཚེས་གྲངས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ གསལ་བཀོད་འབད་ཡོད་པའི་དུས་ཡུན་ནང་འཁོད་མཇུག་བསྡུ་དགོ།  

༢.  རྒྱལ་གཞུང་གིས་གནང་བ་གྲུབ་པའི་སོླབ་སོང་འདི་འབད་ནི་མ་གཏགོས་ སོླབ་སོང་དང་སྤེལ་ཁང་། ཡང་ན་མཐོ་རིམ་སོླབ་གྲྭ་
སོ་སོའི་ནང་འཛུལ་མི་ཆོག་ ཡང་ན་ངོ་འབརོ་ཡི་གུ་ལས་སོ་སོ་ཅིག་འབད་མི་ཆོག 

༣.  རྒྱལ་གཞུང་དང་འབྲེལ་ཡོད་སྤེལ་ཁང་གི་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་ག་ར་ལུ་གནས་དགོ། 

༤. མཐོ་རིམ་སོླབ་གྲྭ་ ཡང་ན་སྤེལ་ཁང་ ཡང་ན་གཙུག་ལག་སོླབ་སྡེ་ནང་འཛུལ་ཞུགས་ཀྱི་ལུགས་རིམ་ཚུ་མཇུག་བསྡུ་བའི་ཤུལ་
ལས་ སོླབ་སོང་འཛུལ་ཞུགས་ཀྱི་སྙན་ཞུ་འདི་ ཡན་ལག་དངུལ་ཁང་གི་མིང་དང་དངུལ་ཁང་ངོས་འཛིན་དབྱེ་ཨང་བརྩིས་པའི་ 
དངུལ་ཁང་གི་རྩིས་ཁྲའི་ཨང་དང་ དངུལ་ཁང་གི་ཁ་བང་ཚུ་སྦྲགས་ཏེ་ སོླབ་གཉེར་གྲོགས་རམ་དང་སོླབ་ཕྲུག་རྒྱབ་སྐྱོར་སྡེ་ཚན་
ལུ་ཕུལ་དགོ། 

༥. སྤེལ་ཁང་ ཡང་ན་གཙུག་ལག་སོླབ་སྡེ་དང་ ན་ལོན་དང་ཆེ་རིམ་ཤེས་ཡོན་ལས་ཁུངས། ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག་ལས་ ཡིག་ཐོག་
གི་གནང་བ་མེད་པར་ སོླབ་སོང་མཇུག་མ་བསྡུ་བའི་སྔ་གོང་ལས་ སོླབ་སོང་བཤོལ་བཞག་ནི་དང་ ཡང་ན་སྤེལ་ཁང་ལས་ཐནོ་
འགྱོ་མི་ཆོག 

༦. སོླབ་སོང་མཇུག་བསྡུ་ཞིནམ་ལས་ ཞི་གཡོག་ནང་ ཉུང་མཐའ་གནང་བ་གྲུབ་པའི་སོླབ་སོང་གི་དུས་ཡུན་ལོག་ལྟབ་ (ན་ལོན་ 



192 
 

དང་ཆེ་རིམ་ཤེས་ཡོན་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་གནང་བ་གྲུབ་པའི་དུས་ཡུན་ཡར་སེང་བརྩིས་ཏེ་)ཕག་ཞུ་དགོ།  

༧. འབྲུག་གཞུང་ལུ་ (དགོངས་ཡངས་ཟུར་སོང་གི་འཐུས། སོླབ་འཐུས། འཐུས་དང་ཐབོ་ཆ། འཚོ་འཐུས་དང་ཟད་འགྲོ་གཞན་ཚུ་
བརྩིས་ཏེ་) སོླབ་གཉེར་གྲོགས་རམ་གྱི་རིན་ ལོག་ལྟབ་སྦེ་སོད་དགོ། གལ་སྲིད། 

༧.༡ ང་གིས་ མཇུག་བསྡུ་བའི་སོླབ་རིག་སྐུགས་ཤོག་ ཡང་ན་ལག་ཁྱེར་སོྟན་མ་ཚུགས་པ་ཅིན། ཡང་ན། 
༧.༢ ང་གིས་ ཕག་ཞུ་དགོཔ་ཐོན་ན་ གནང་བ་གྲུབ་པའི་སོླབ་སོང་གི་དུས་ཡུན་ལས་ལོག་ལྟབ་ ཕག་ཞུ་མ་ཚུགས་པ་ཅིན། 

ཡང་ན། 
༧.༣ ང་གིས་ གཙུག་ལག་གཞི་རིམ་ཤེས་ཚད་སོླབ་སོང་མཇུག་བསྡུ་བའི་ཤུལ་ལུ་ འབྲུག་ལུ་མ་ལོག་པ་ཅིན། ཡང་ན། 
༧.༤ ང་གིས་ ང་རའི་དབང་ཚད་ཐོག་ལས་ སོླབ་སོང་འཕ་ོགཅད་འབད་བ་ཅིན། 
 

༨. འབྲུག་གཞུང་ ཡང་ན་སོླབ་སོང་གནང་མིའི་སྤེལ་ཁང་གི་མིང་གཏམ་ཞན་ནི་ཨིན་པའི་ བདེན་རྫུན་གྱི་གཏམ་ ཡང་ན་མནོ་
འཆར་ཚུ་ མི་མང་གྲོས་འཛོམས་ ཡང་ན་བར་བརྒྱུད་གང་རུང་ནང་སླབ་ནི་ལས་འཛེམ་དགོ། 

༩. འབྲུག་གཞུང་གི་མཐའ་དོན་དང་མིང་གཏམ་ལུ་གནོད་པའི་སྲིད་དནོ། ཁྲིམས་འགལ་ ཡང་ན་ཚོང་འབྲེལ་ ཡང་ན་མི་སྡེའི་ལཱ་
རིགས་ཚུ་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་ནི་ལས་འཛེམ་དགོ། 

༡༠. གོམས་གཡོག་ལས་རིམ་གང་རུང་གི་དོན་ལུ་ (འབྲུག་གཞུང་/རྒྱ་གཞུང་/རྒྱ་གར་) སྤེལ་ཁང་ ཡང་ན་མཐོ་རིམ་སོླབ་གྲྭ་ ཡང་
ན་གཙུག་ལག་སོླབ་སྡེ་ལས་ དེ་བཟུམ་ལས་རིམ་གྱི་དགོས་མཁོ་གསལ་བཀོད་འབད་ཡོད་པའི་ཡི་གུ་སོྟན་དགོ།  

༡༡. སྨན་གཤག་གཙུག་ལག་གཞི་རིམ་ཤེས་ཚད་སང་མིའི་སོླབ་ཕྲུག་འདི་ གོམས་གཡོག་དུས་ཡུན་གྱི་སྐབས་ འཚོ་འཐུས་ཀྱི་ཐོབ་
དབང་ཡོད། ཨིན་རུང་ གོམས་གཡོག་སྐབས་ཀྱི་དངུལ་ཕོགས་འདི་ གོམས་གཡོག་འགོ་བཙུགས་ཡོད་པའི་འཛུལ་ཞུགས་ཀྱི་
ཡི་གུ་ཕུལ་ཞིནམ་ལས་རྐྱངམ་གཅིག་སོད་དགོ། 

༡༢. མ་དངུལ་ (འཚོ་འཐུས་/སོང་འཐུས་/འཐུས་གཞན་ཚུ་) དུས་ཐོག་ལུ་གཏང་ནིའི་དནོ་ལུ་ སོླབ་རིག་སྙན་ཞུ་ (ཟླ་གསུམ་སོླབ་
དུས་/ལོ་ཕྱེད་སོླབ་དུས་/ལོ་ལྟར་) ཚུ་ ན་ལོན་དང་ཆེ་རིམ་ཤེས་ཡོན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ སོླབ་གཉེར་གྲོགས་རམ་དང་སོླབ་ཕྲུག་
རྒྱབ་སྐྱོར་སྡེ་ཚན་ལུ་ཕུལ་དགོ། 

༡༣. འཚོ་འཐུས་ ཡང་ན་འཐུས་འདི་སོླབ་དུས་ཀྱི་སྙན་ཞུ་དང་འཁྲིལ་ ལོ་རེ་ནང་ཚར་གཉིས་སྦེ་གཏང་དགོ། མི་ངོམ་ཚུའི་སོླབ་རིག་
ལཱ་ཤུལ་འདི་ ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག་ ན་ལོན་དང་ཆེ་རིམ་ཤེས་ཡོན་ལས་ཁུངས་འོག་གི་ སོླབ་གཉེར་གྲོགས་རམ་དང་སོླབ་ཕྲུག་
རྒྱབ་སྐྱོར་སྡེ་ཚན་གྱིས་ལྟ་རྟོག་འབད་དགོ། 

༡༤. ཉེ་འདབས་ཀྱི་འབྲུག་པའི་སོླབ་ཕྲུག་ཚོགས་པའི་འཐུས་མི་སྦེ་འཛུལ་དགོ། 

༡༥. སོླབ་གཉེར་གྲོགས་རམ་གྱི་འཐུས་ཀྱིས་འགབ་མ་ཚུགས་པའི་ཟད་འགྲོ་གང་རུང་གི་འགན་ཁུར་འབག་དགོ། དཔེར་ན། སོླབ་
སོང་གི་ས་གོ་ནང་སོླབ་སོང་པ་དང་གཅིག་ཁར་འགྱོ་མིའི་གཉེན་ཟླ། 

༡༦. ཡོན་ཏན་དང་རིག་རྩལ་འཐོབ་ནི་ལུ་གཙོ་རིམ་ཆེ་ཤོས་བྱིན་དགོཔ་དང་། འབྲུག་གི་ལེགས་སོྨན་སྐུ་ཚབ་ཀྱི་འགན་ཁུར་ཡང་ 

འབག་དགོ། 
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༡༧. སོླབ་སོང་མཇུག་བསྡུ་བའི་ཚེས་གྲངས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་དེ་ཁར་ ཡང་ན་དེའི་ཧེ་མ་ལས་ ཟླ་ངོ་ ༡ གི་ནང་འཁོད་ལོག་འོང་
དགོཔ་དང་། སོླབ་སོང་མཇུག་བསྡུ་བའི་སྙན་ཞུ་དང་ལག་ཁྱེར། ཡང་ན་གནས་སྐབས་ཀྱི་ལག་ཁྱེར་དང་ མཇུག་བསྡུའི་ཡི་གུ་
ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག་ ན་ལོན་དང་ཆེ་རིམ་ཤེས་ཡོན་ལས་ཁུངས་འོག་གི་ སོླབ་གཉེར་གྲོགས་རམ་དང་སོླབ་
ཕྲུག་རྒྱབ་སྐྱོར་སྡེ་ཚན་ལུ་སྙན་ཞུ་འབད་དགོ། 

༡༨. སོླབ་སོང་མཐར་འཁྱོལཝ་ཅིག་ སྤྱི་ལོ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་དེའི་ འབྲུག་གི་ཞི་གཡོག་ཆོས་རྒྱུགས་ཀྱི་དོན་ལུ་ ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་
བཅའ་མར་གཏོགས་དགོ། 

༡༩. འབྲུག་གི་ཞི་གཡོག་ཆོས་རྒྱུགས་ནང་ཐ་ོབཀོད་མ་འབད་བར་བཅའ་མར་མ་གཏོགས་མིའི་སོླབ་ཕྲུག་འདི་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་
གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ཁག་ཆེ་ཧེང་གི་དགོས་མཁོ་དང་འཁྲིལ་ བཟོ་ཡོད་པའི་མཉམ་སྦྲགས་ལས་རིམ་ནང་གཏང་ནི་ཨིན་པ་
ཅིན་ངོས་ལེན་འབད་དགོ།  མཉམ་སྦྲགས་དུས་ཡུན་འདི་ སོླབ་སོང་དུས་ཡུན་ལས་ལོག་ལྟབ་སྦེ་ཕག་ཞུ་དགོ་པའི་ཁག་འགན་
གྱི་གྲངས་སུ་བརྩི་མི་ཆོག 

༢༠. གལ་སྲིད་ སོླབ་ཕྲུག་འདི་གིས་ ཆོས་རྒྱུགས་ནང་ལས་མཐར་མ་འཁྱོལ་བ་ཅིན་ འབྲུག་གི་ཞི་གཡོག་ཆོས་རྒྱུགས་ནང་ལས་
གདམ་འཐུ་གྲུབ་པའི་ཁྱད་རིག་གཙུག་ལག་ཤེས་ཚད་ ཡང་ན་སོླབ་དཔོན་གྱི་གོ་གནས་ཀྱི་གནས་རིམ་ལས་ གནས་རིམ་
གཅིག་གིས་དམའ་བའི་མཉམ་བསབས་ཁག་འབག་སྦེ་བཏང་པ་ཅིན་ངོས་ལེན་འབད་དགོ། དེ་ཡང་། 

༢༠.༡ མི་ངོམ་འདི་ ཁྱད་རིག་གི་དབྱེ་ཁག་ ཡང་ན་སོླབ་དཔོན་ནང་འཛུལ་ནིའི་དོན་ལུ་འོས་འབབ་ཡོད་མི་དང་། 

༢༠.༢ ཁྱད་རིག་གི་གོ་གནས། ཡང་ན་སོླབ་དཔནོ་གྱི་དགོས་མཁོ་འདི་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ངེས་ཏིག་
དགོཔ་སྦེ་ཐག་བཅད་ཡོདཔ།  

༢༡. ཁག་འབག་གི་དུས་ཡུན་འདི་ སོླབ་སོང་དུས་ཡུན་ལས་ལོག་ལྟབ་སྦེ་ ཕག་ཞུ་དགོ་པའི་སོླབ་སོང་ཁག་འགན་གྱི་གྲངས་སུ་བརྩི་
དགོ། 

 དུས་ཡུན་ཡར་སེང་། 

༡. སོླབ་སོང་འདི་ སོླབ་སོང་གནང་ཆའི་ཡི་གུའི་ནང་ གསལ་བཀོད་འབད་ཡོད་པའི་དུས་ཡུན་གྱི་ནང་འཁོད་ལུ་མཇུག་
བསྡུ་དགོ།  

༢. ངོ་རྐྱང་གིས་འབད་མ་ཚུགས་པའི་གནད་དནོ་ཐནོ་པའི་སྐབས་ ན་ལོན་དང་ཆེ་རིམ་ཤེས་ཡོན་ལས་ཁུངས་ལས་ ཚུལ་
མཐུན་གྱི་གནང་བ་ཡོད་ན་མ་གཏགོས་ དུས་ཡུན་ཡར་སེང་འབད་མི་ཆོག 

༣. མི་ངོམ་འདི་གིས་འབད་ཐབས་མེད་པའི་གནད་དནོ་ལས་བརྟེན་ སོླབ་སོང་གི་དུས་ཡུན་ཡར་སེང་འབད་དགོ་པ་ཅིན་ 
འབྲེལ་ཡོད་ཡིག་ཆ་ཚུ་སོྟན་ཐོག་ལས་ ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག་འོག་གི་ ན་ལོན་དང་ཆེ་རིམ་ཤེས་ཡོན་ལས་ཁུངས་ལས་ 
ཚུལ་མཐུན་གྱི་གནང་བ་ལེན་དགོཔ་དང་། སོླབ་སོང་འཐེབ་ ཡང་ན་སོླབ་སོང་སོ་སོ་འབག་ནིའི་དུས་ཡུན་ཡར་སེང་
གི་གནང་བ་བྱིན་མི་ཆོག 

༤. འཕོད་བསྟེན་དང་སྲིད་དནོ་གྱི་བར་རྐྱེན། ཡང་ན་ངོ་རྐྱང་གིས་འབད་མ་ཚུགས་པའི་གནད་དོན་ཚུ་བྱུང་ཡོད་ན་མ་
གཏོགས་ སོླབ་སོང་གི་དུས་ཡུན་ཡར་སེང་འབད་ཡོད་མི་འདི་ ལཱ་གཡོག་ཁག་འགན་གྱི་དུས་ཡུན་གུ་བསབ་དགོ། 
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སླབོ་སངོ་དང་སླབོ་གཉེར་གྲོགས་རམ་ཆ་མེད་དང་དགོངས་ཕགོ 

 སོླབ་སོང་དང་སོླབ་གཉེར་གྲོགས་རམ་ཆ་མེད་གཏང་དགོཔ་དེ་ཡང་། 

༡. མི་ངོའི་བ་སོད་འདི་ སོླབ་གཉེར་གྲོགས་རམ་གྱི་ལམ་ལུགས་ཚུ་དང་། ཡང་ན་མཐ་ོརིམ་སོླབ་གྲྭ། ཡང་ན་གཙུག་ལག་
སོླབ་སྡེའི་བཅའ་ཡིག་ཚུ་དང་མཐུནམ་སྦེ་མེད་པ་ཅིན། 

༢. མི་ངོའི་གྲུབ་འབྲས་འདི་དཔྱ་སྙོམ་ལས་ཉུང་སུ་ཅིག་དང་། ཡང་ན་ སྤེལ་ཁང་ ཡང་ན་ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག་འོག་གི་ 
ན་ལོན་དང་ཆེ་རིམ་ཤེས་ཡོན་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ངོས་ལེན་འབད་མ་ཚུགསཔ་ཡོད་པ་ཅིན། 

༣. མི་ངོམ་འདི་གིས་ སྤེལ་ཁང་གིས་ཉིན་ཐོའི་ཚད་གཞི་བཟ་ོཡོད་མི་འདི་ཚང་མ་ཚུགསཔ་དང་། 

༤. མི་ངོམ་འདི་གིས་ སོླབ་སོང་འདི་ གསལ་བཀོད་ཀྱི་དུས་ཡུན་ནང་འཁོད་ལུ་ མཇུག་བསྡུ་མ་ཚུགསཔ་དང་། དུས་
ཡུན་ཡར་སེང་གི་གནང་བ་མེད་པ་ཅིན།  

ང་གིས་ ང་རའི་སོླབ་སོང་དང་འབྲེལ་བའི་བཅའ་ཡིག་ག་ར་དང་ ཁ་ཚིག་གན་ཚིག་ཚུའི་སྐོར་ལས་ ང་ལུ་ ཁ་བཀོད་འབད་
ཡོདཔ་མ་ཚད་ ང་གིས་དེ་ཚུ་ལས་འགལ་བ་ཅིན་ གནོད་པ་དང་སྟབས་མ་བདེཝ་ ག་ཅི་ར་འབྱུང་ནི་ཨིན་ན་ཚུ་ཡང་ ཧ་གོ་ཡི་
ཟེར་བའི་ངོས་ལེན་ཕུལཝ་ཨིན། དམིགས་བསལ་དུ་ གོང་འཁོད་གནད་དོན་གང་རུང་ཅིག་ལུ་མ་གནས་པའི་སྐབས་ལུ་ འགན་
ལེན་པ་ཡངན་ ང་ར་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཁྲིམས་ཀྱི་དགོངས་དོན་ཚུ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཁྲིམས་སར་བཀལ་ཏེ་ཁྲིམས་དཔྱད་འབད་ནི་
ཨིནམ་ཡང་ཧ་གོ་ཡི། 

ས་གནས།        (ཁྲིམས་རྟགས་སར།) 

ཚེས་གྲངས།        མི་ངོའི་མིང་རྟགས། 

འབྲེལ་ཨང་། 

གློག་འཕྲིན་ཁ་བང་། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 

(ཁྱོད་རའི་སོླབ་སོང་དང་འབྲེལ་བའི་དུས་མཐུན་ ཡང་ན་བར་དནོ་གང་རུང་ཚུ་ གན་ལེན་ནང་བཀོད་ཡོད་པའི་གློག་འཕྲིན་ཁ་བང་དང་ འབྲེལ་ཨང་
ཐོག་ལས་སོད་འོང་། དེ་འབདཝ་ལས་ གློག་འཕྲིན་ཁ་བང་ ཡང་ན་འབྲེལ་ཨང་བསྒྱུར་བཅོས་ ཡང་ན་འཛོལ་འཛོལཝ་ཅིག་བྱིན་ཡོད་པ་ཅིན་ བར་
དོན་མ་ཐོབ་པའི་འགན་འཁྲི་འདི་ ན་ལོན་དང་ཆེ་རིམ་ཤེས་ཡོན་ལས་ཁུངས། ཡང་ན་ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག ཡང་ན་རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་
ཚོགས་ཀྱིས་འབག་མི་ཚུགས།) 

དྲན་སྐུལ། ཡིག་ཆ་འདི་ ཁྲིམས་དནོ་གྱི་ཡིག་ཆ་གལ་ཅན་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ འགན་ཁུར་དང་འཁྲི་བ། གནདོ་པ་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ག་ར་ལེགས་ཤམོ་
སྦེ་ཧ་གོ་ཞིནམ་ལས་ ལག་ལེན་འཐབ་དགོ།  

གལ་སྲིད་གོང་འཁོད་མི་ངོམ་འདི་གིས་ འགན་ལེན་འདི་ལས་འགལ་སོང་བའི་ཐད་ ང་ འགན་ལེན་པ་ངོ་མིང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ངོ་སོད་ལག་
ཁྱེར་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཅན་མ་འཆང་མི་གཡུས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལས་ཨིན་མི་གིས་ རྩིས་བཏོན་ཡོད་པའི་དངུལ་བསོམས་འདི་ རྒྱལ་གཞུང་ལུ་
ལོག་ཕུལ་ནི་དང་། ང་གིས་ལོག་ཕུལ་མ་ཚུགས་པ་ཅིན་ ང་ར་འགན་ལེན་པ་ཅིག་འབདཝ་ལས་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཁྲིམས་ཀྱི་དགོངས་དོན་ཚུ་དང་འཁྲིལ་ 
ཁྲིམས་སར་བསྐྱལ་ཏེ་ ཁྲིམས་དཔྱད་འབད་ནི་ཨིནམ་ཡང་ཧ་གོ་ཡི། 
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ས་གནས།           (ཁྲིམས་རྟགས་སར།)  

ཚེས་གྲངས།               བདག་འཛིན་པའི་མིང་རྟགས། 

(དྲན་ཐོ། འགན་ལེན་པ་འདི་ཕམ་ ཡང་ན་བདག་འཛིན་པ་ཅིག་ཨིན་དགོ།) 

 

འགན་ལེན་པའི་མིང་། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
མི་ངོམ་དང་ཉེ་འབྲེལ། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
ལཱ་གཡོག  ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
ད་ལོྟའི་ཁ་བང་། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
གཏན་འཇགས་ཁ་བང་། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
འགྲེམས་ཐོག་ཁ་བང་།  ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
འབྲེལ་ཨང་། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
 
(ཁྱོད་རའི་སོླབ་སོང་དང་འབྲེལ་བའི་དུས་མཐུན་ ཡང་ན་བར་དནོ་གང་རུང་ཚུ་ གན་ལེན་ནང་བཀོད་ཡོད་པའི་གློག་འཕྲིན་ཁ་བང་དང་ འབྲེལ་ཨང་
ཐོག་ལས་སོད་འོང་། དེ་འབདཝ་ལས་ གློག་འཕྲིན་ཁ་བང་ ཡང་ན་འབྲེལ་ཨང་བསྒྱུར་བཅོས་ ཡང་ན་འཛོལ་འཛོལཝ་ཅིག་བྱིན་ཡོད་པ་ཅིན་ བར་
དོན་མ་ཐོབ་པའི་འགན་འཁྲི་འདི་ ན་ལོན་དང་ཆེ་རིམ་ཤེས་ཡོན་ལས་ཁུངས། ཡང་ན་ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག ཡང་ན་རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་
ཚོགས་ཀྱིས་འབག་མི་ཚུགས།) 

 

དཔང་པོ། 
མིང་རྟགས། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
མིང་། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
 

 

་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ངོ་འཛོམས་ཐོག་འགན་ལེན་གྱི་མིང་རྟགས་བཀོད་མི་དང་ཁ་བཀོད་རྐྱབ་མི། 
མིང་རྟགས། 
(གཞུང་ཐིའུ་དང་ཐིའུ།) 
སྤྱི་ཚེས།  
དྲན་ཐོ། མི་ངོམ་དང་འགན་ལེན་པ་གཉིས་ཆ་ར་གིས་ འགན་ལེན་འདིའི་ཤོག་ལེབ་ག་ར་གུ་མིང་རྟགས་བཀོད་དགོ། 
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འབྲི་ཤགོ་ ༨/༣ 

    རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚགོས། 
 དཔལ་ལྡན་འབྲུག་གཞུང་།  

 
འགན་ལེན། 

 (ཞི་གཡགོ་ཆོས་རྒྱུགས་ཐགོ་གདམ་འཐུ་གྲུབ་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་འཁོད་ཀྱི་གཙུག་ལག་མཐ་ོརིམ་འགོ་མའི་ཤེས་ཚད་སླབོ་སངོ་གི་དནོ་ལུ།) 
 
མི་ངོམ་འདི་ཕྱི་རྒྱལ་སོླབ་སོང་དནོ་ལུ་འགྲོ་སྐྱོད་མ་འབད་བའི་སྔ་གོང་ལུ་ འགན་ལེན་འདི་ གསལ་བཀོད་འབད་བའི་བར་དོན་དང་འཁྲིལ་ཚུལ་
མཐུན་སྦེ་བཀང་སྟེ་མིང་རྟགས་བཀོད་དགོ།  

ང་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ (མི་ངོའི་མིང་།) ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ཅན་མ་འཆང་མི་ (ཕམ་གི༌མིང༌།) ་་་་་་་་་་་
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་འདི་གི་བུ་/བུམོ༌རང་ལུ༌ འབྲུག་གཞུང་གིས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ (སོླབ་སོང་བཀོད་) འདིའི་དནོ་ལུ་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ (སྤེལ་ཁང་/གཙུག་ལག་སོླབ་སྡེ་/རྒྱལ་ཁབ་) ནང་ དུས་ཡུན་ལོ་ངོ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་རིང་ལུ་ སོླབ་གཉེར་གྲོགས་རམ་
གནང་ཡོད་མི་འདི་ལུ་ ངོས་ལེན་འབདཝ་ཨིན།  

ང་གིས་ སོླབ་གཉེར་གྲོགས་རམ་ལེན་མི་ཅིག་ཨིན་པའི་ཆ་ལས་ གཤམ་འཁོད་ཁ་ཚིག་དང་གན་ཚིག་ཚུ་ཁས་ལེན་འབདཝ་ཨིན།  

གན་ལེན་འདིའི་སྤྱིར་བཏང་ཁག་འགན། 

༡.  རྒྱལ་གཞུང་གིས་གནང་བའི་སོླབ་སོང་གི་ཆོས་ཚན་འདི་ ལྷབ་སང་འབད་དགོཔ་དང་། སོླབ་སོང་གནང་ཆའི་ཡི་གུའི་ཨང་་་་་་་་་
་་་་་་་་དང་ཚེས་གྲངས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ གསལ་བཀོད་འབད་ཡོད་པའི་དུས་ཡུན་ནང་འཁོད་མཇུག་བསྡུ་དགོ།  

༢.  རྒྱལ་གཞུང་གིས་གནང་བ་གྲུབ་པའི་སོླབ་སོང་འདི་འབད་ནི་མ་གཏགོས་ སོླབ་སོང་དང་སྤེལ་ཁང་། ཡང་ན་མཐོ་རིམ་སོླབ་གྲྭ་
སོ་སོའི་ནང་འཛུལ་མི་ཆོག་ ཡང་ན་ངོ་འབརོ་ཡི་གུ་ལས་སོ་སོ་ཅིག་འབད་མི་ཆོག 

༣.  རྒྱལ་གཞུང་དང་འབྲེལ་ཡོད་སྤེལ་ཁང་གི་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་ག་ར་ལུ་གནས་དགོ། 

༤. མཐོ་རིམ་སོླབ་གྲྭ་ ཡང་ན་སྤེལ་ཁང་ ཡང་ན་གཙུག་ལག་སོླབ་སྡེ་ནང་འཛུལ་ཞུགས་ཀྱི་ལུགས་རིམ་ཚུ་མཇུག་བསྡུ་བའི་ཤུལ་
ལས་ སོླབ་སོང་འཛུལ་ཞུགས་ཀྱི་སྙན་ཞུ་འདི་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཞི་གཡོག་ཆོས་རྒྱུགས་སྡེ་ཚན་ནང་ཕུལ་
དགོ།  

༥. སྤེལ་ཁང་ ཡང་ན་གཙུག་ལག་སོླབ་སྡེ་དང་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ལས་ ཡིག་ཐོག་གི་གནང་བ་མེད་པར་ སོླབ་
སོང་མཇུག་མ་བསྡུ་བའི་སྔ་གོང་ལས་ སོླབ་སོང་བཤོལ་བཞག་ནི་དང་ ཡང་ན་སྤེལ་ཁང་ལས་ཐོན་འགྱོ་མི་ཆོག 

༦. སོླབ་སོང་མཇུག་བསྡུ་ཞིནམ་ལས་ ཞི་གཡོག་ནང་ ཉུང་མཐའ་གནང་བ་གྲུབ་པའི་སོླབ་སོང་གི་དུས་ཡུན་ལོག་ལྟབ་ (རྒྱལ་
གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་གནང་བ་གྲུབ་པའི་དུས་ཡུན་ཡར་སེང་བརྩིས་ཏེ་) ཕག་ཞུ་དགོ།  

༧. གཞུང་ལུ་ (དགོངས་ཡངས་ཟུར་སོང་གི་འཐུས། སོླབ་འཐུས། འཐུས་དང་ཐོབ་ཆ། འཚོ་འཐུས་དང་ཟད་འགྲོ་གཞན་ཚུ་བརྩིས་ 
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ཏེ་) སོླབ་གཉེར་གྲོགས་རམ་གྱི་རིན་ ལོག་ལྟབ་སྦེ་སོད་དགོ། གལ་སྲིད། 

༧.༡ ང་གིས་ མཇུག་བསྡུ་བའི་སོླབ་རིག་སྐུགས་ཤོག་ ཡང་ན་ལག་ཁྱེར་སོྟན་མ་ཚུགས་པ་ཅིན། ཡང་ན། 
༧.༢ ང་གིས་ ཕག་ཞུ་དགོཔ་ཐོན་ན་ གནང་བ་གྲུབ་པའི་སོླབ་སོང་གི་དུས་ཡུན་ལས་ལོག་ལྟབ་ ཕག་ཞུ་མ་ཚུགས་པ་ཅིན། 

ཡང་ན། 
༧.༣ ང་གིས་ གཙུག་ལག་གཞི་རིམ་ཤེས་ཚད་སོླབ་སོང་མཇུག་བསྡུ་བའི་ཤུལ་ལུ་ འབྲུག་ལུ་མ་ལོག་པ་ཅིན། ཡང་ན། 
༧.༤ ང་གིས་ ང་རའི་དབང་ཚད་ཐོག་ལས་ སོླབ་སོང་འཕ་ོགཅད་འབད་བ་ཅིན། 
 

༨. འབྲུག་གཞུང་ ཡང་ན་སོླབ་སོང་གནང་མིའི་སྤེལ་ཁང་གི་མིང་གཏམ་ཞན་ནི་ཨིན་པའི་ བདེན་རྫུན་གྱི་གཏམ་ ཡང་ན་མནོ་
འཆར་ཚུ་ མི་མང་གྲོས་འཛོམས་ ཡང་ན་བར་བརྒྱུད་གང་རུང་ནང་སླབ་ནི་ལས་འཛེམ་དགོ། 

༩. འབྲུག་གཞུང་གི་མཐའ་དོན་དང་མིང་གཏམ་ལུ་གནོད་པའི་སྲིད་དནོ། ཁྲིམས་འགལ་ ཡང་ན་ཚོང་འབྲེལ་ ཡང་ན་མི་སྡེའི་ལཱ་
རིགས་ཚུ་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་ནི་ལས་འཛེམ་དགོ། 

༡༠. ཡོན་ཏན་དང་རིག་རྩལ་འཐོབ་ནི་ལུ་གཙོ་རིམ་ཆེ་ཤོས་བྱིན་དགོ།  
 
དུས་ཡུན་ཡར་སེང་། 

༡. སོླབ་སོང་འདི་ སོླབ་སོང་གནང་ཆའི་ཡི་གུའི་ནང་ གསལ་བཀོད་འབད་ཡོད་པའི་དུས་ཡུན་གྱི་ནང་འཁོད་ལུ་མཇུག་བསྡུ་དགོ། 

༢. འཕོད་བསྟེན་དང་ངོ་རྐྱང་གིས་འབད་མ་ཚུགས་པའི་གནད་དནོ་ཐོན་པའི་སྐབས་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ལས་ 
ཚུལ་མཐུན་གྱི་གནང་བ་ཡོད་ན་མ་གཏོགས་ དུས་ཡུན་ཡར་སེང་འབད་མི་ཆོག 

༣. མི་ངོམ་འདི་གིས་འབད་ཐབས་མེད་པའི་གནད་དོན་ལས་བརྟེན་ སོླབ་སོང་གི་དུས་ཡུན་ཡར་སེང་འབད་དགོ་པ་ཅིན་ འབྲེལ་
ཡོད་ཡིག་ཆ་ཚུ་སོྟན་ཐོག་ལས་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ལས་ ཚུལ་མཐུན་གྱི་གནང་བ་ལེན་དགོཔ་དང་། སོླབ་སོང་
འཐེབ་ ཡང་ན་སོླབ་སོང་སོ་སོ་འབག་ནིའི་དུས་ཡུན་ཡར་སེང་གི་གནང་བ་བྱིན་མི་ཆོག  

སླབོ་སངོ་དང་སླབོ་གཉེར་གྲོགས་རམ་ཆ་མེད་དང་དགོངས་ཕགོ 

སོླབ་སོང་དང་སོླབ་གཉེར་གྲོགས་རམ་ཆ་མེད་གཏང་དགོཔ་དེ་ཡང་། 

༡. མི་ངོའི་བ་སོད་འདི་ སོླབ་གཉེར་གྲོགས་རམ་གྱི་ལམ་ལུགས་ཚུ་དང་། ཡང་ན་མཐ་ོརིམ་སོླབ་གྲྭ། ཡང་ན་གཙུག་ལག་
སོླབ་སྡེའི་བཅའ་ཡིག་ཚུ་དང་མཐུནམ་སྦེ་མེད་པ་ཅིན། 

༢. མི་ངོའི་གྲུབ་འབྲས་འདི་དཔྱ་སྙོམ་ལས་ཉུང་སུ་ཅིག་དང་། ཡང་ན་ སྤེལ་ཁང་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་
ཀྱིས་ངོས་ལེན་འབད་མ་ཚུགསཔ་ཡོད་པ་ཅིན། 

༣. མི་ངོམ་འདི་གིས་ སྤེལ་ཁང་གིས་ཉིན་ཐོའི་ཚད་གཞི་བཟ་ོཡོད་མི་འདི་ཚང་མ་ཚུགསཔ་དང་། 

༤. མི་ངོམ་འདི་གིས་ སོླབ་སོང་འདི་ གསལ་བཀོད་ཀྱི་དུས་ཡུན་ནང་འཁོད་ལུ་ མཇུག་བསྡུ་མ་ཚུགསཔ་དང་། དུས་ 
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ཡུན་ཡར་སེང་གི་གནང་བ་མེད་པ་ཅིན།  

ང་གིས་ ང་རའི་སོླབ་སོང་དང་འབྲེལ་བའི་བཅའ་ཡིག་ག་ར་དང་ ཁ་ཚིག་གན་ཚིག་ཚུའི་སྐོར་ལས་ ང་ལུ་ ཁ་བཀོད་འབད་
ཡོདཔ་མ་ཚད་ ང་གིས་དེ་ཚུ་ལས་འགལ་བ་ཅིན་ གནོད་པ་དང་སྟབས་མ་བདེཝ་ ག་ཅི་ར་འབྱུང་ནི་ཨིན་ན་ཚུ་ཡང་ ཧ་གོ་ཡི་
ཟེར་བའི་ངོས་ལེན་ཕུལཝ་ཨིན། དམིགས་བསལ་དུ་ གོང་འཁོད་གནད་དོན་གང་རུང་ཅིག་ལུ་མ་གནས་པའི་སྐབས་ལུ་ འགན་
ལེན་པ་ཡངན་ ང་ར་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཁྲིམས་ཀྱི་དགོངས་དོན་ཚུ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཁྲིམས་སར་བཀལ་ཏེ་ཁྲིམས་དཔྱད་འབད་ནི་
ཨིནམ་ཡང་ཧ་གོ་ཡི།   

ས་གནས།        (ཁྲིམས་རྟགས་སར།) 
ཚེས་གྲངས།        མི་ངོའི་མིང་རྟགས། 
འབྲེལ་ཨང་། 
གློག་འཕྲིན་ཁ་བང་། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
 
(ཁྱོད་རའི་སོླབ་སོང་དང་འབྲེལ་བའི་དུས་མཐུན་ ཡང་ན་བར་དནོ་གང་རུང་ཚུ་ གན་ལེན་ནང་བཀོད་ཡོད་པའི་གློག་འཕྲིན་ཁ་བང་དང་ འབྲེལ་ཨང་
ཐོག་ལས་སོད་འོང་། དེ་འབདཝ་ལས་ གློག་འཕྲིན་ཁ་བང་ ཡང་ན་འབྲེལ་ཨང་བསྒྱུར་བཅོས་ ཡང་ན་འཛོལ་འཛོལཝ་ཅིག་བྱིན་ཡོད་པ་ཅིན་ བར་
དོན་མ་ཐོབ་པའི་འགན་འཁྲི་འདི་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་འབག་མི་ཚུགས།) 

དྲན་སྐུལ། ཡིག་ཆ་འདི་ ཁྲིམས་དནོ་གྱི་ཡིག་ཆ་གལ་ཅན་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ འགན་ཁུར་དང་འཁྲི་བ། གནདོ་པ་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ག་ར་ལེགས་ཤམོ་
སྦེ་ཧ་གོ་ཞིནམ་ལས་ ལག་ལེན་འཐབ་དགོ།  

གལ་སྲིད་གོང་འཁོད་མི་ངོམ་འདི་གིས་ འགན་ལེན་འདི་ལས་འགལ་སོང་བའི་ཐད་ ང་ འགན་ལེན་པ་ངོ་མིང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ་་ངོ་སོད་ལག་
ཁྱེར་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཅན་མ་འཆང་མི་གཡུས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལས་ཨིན་མི་གིས་ རྩིས་བཏོན་ཡོད་པའི་དངུལ་བསོམས་འདི་ རྒྱལ་གཞུང་ལུ་
ལོག་ཕུལ་ནི་དང་། ང་གིས་ལོག་ཕུལ་མ་ཚུགས་པ་ཅིན་ ང་ར་འགན་ལེན་པ་ཅིག་འབདཝ་ལས་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཁྲིམས་ཀྱི་དགོངས་དོན་ཚུ་དང་འཁྲིལ་ 
ཁྲིམས་སར་བསྐྱལ་ཏེ་ ཁྲིམས་དཔྱད་འབད་ནི་ཨིནམ་ཡང་ཧ་གོ་ཡི། 

ས་གནས།           (ཁྲིམས་རྟགས་སར།)  
ཚེས་གྲངས།               བདག་འཛིན་པའི་མིང་རྟགས། 
(དྲན་ཐོ། འགན་ལེན་པ་འདི་ཕམ་ ཡང་ན་བདག་འཛིན་པ་ཅིག་ཨིན་དགོ།) 

འགན་ལེན་པའི་མིང་། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
མི་ངོམ་དང་ཉེ་འབྲེལ། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
ལཱ་གཡོག  ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
ད་ལོྟའི་ཁ་བང་། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
གཏན་འཇགས་ཁ་བང་། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
འགྲེམས་ཐོག་ཁ་བང་།  ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
འབྲེལ་ཨང་། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
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(ཁྱོད་རའི་སོླབ་སོང་དང་འབྲེལ་བའི་དུས་མཐུན་ ཡང་ན་བར་དནོ་གང་རུང་ཚུ་ གན་ལེན་ནང་བཀོད་ཡོད་པའི་གློག་འཕྲིན་ཁ་བང་དང་ འབྲེལ་ཨང་
ཐོག་ལས་སོད་འོང་། དེ་འབདཝ་ལས་ གློག་འཕྲིན་ཁ་བང་ ཡང་ན་འབྲེལ་ཨང་བསྒྱུར་བཅོས་ ཡང་ན་འཛོལ་འཛོལཝ་ཅིག་བྱིན་ཡོད་པ་ཅིན་ བར་
དོན་མ་ཐོབ་པའི་འགན་འཁྲི་འདི་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་འབག་མི་ཚུགས།) 

དཔང་པོ། 
མིང་རྟགས། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
མིང་། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ངོ་འཛོམས་ཐོག་འགན་ལེན་གྱི་མིང་རྟགས་བཀོད་མི་དང་ཁ་བཀོད་རྐྱབ་མི། 

མིང་རྟགས། 
(གཞུང་ཐིའུ་དང་ཐིའུ།) 
སྤྱི་ཚེས།  

 

དྲན་ཐོ། མི་ངོམ་དང་འགན་ལེན་པ་གཉིས་ཆ་ར་གིས་ འགན་ལེན་འདིའི་ཤོག་ལེབ་ག་ར་གུ་མིང་རྟགས་བཀོད་དགོ། 
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ལེའུ་ ༩ པ། གཡགོ་ཐགོ་མི་སྟབོས་གོང་འཕེལ། 

༩.༡  སྲིད་བྱུས། 

༩.༡.༡ ལས་ཚོགས་ཀྱི་ཐབས་ལམ་གྱི་དམིགས་ཡུལ་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ མི་སེར་མཐའ་དོན་གྱི་ཞབས་ཏོག་ཚུ་ མཐོ་བའི་
གནས་ཚད་དང་མཐུནམ་སྦེ་སོད་ཐབས་ལུ་ ཞི་གཡོག་ནང་འཇོན་ཐང་ཡར་དྲག་གཏང་ནི་དང་། ལྕོགས་གྲུབ་དང་
ཁྱད་རིག་རྒྱུན་སྐྱོང་འཐབ་ནི། 

༩.༡.༢  ཐོབ་ཆོག་ཆོ་སྦེ་ཡོད་པའི་མཐུན་རྐྱེན་ཚུ་ ལེགས་ཤོམ་སྦེ་སོད་ཐོག་ལས་ འདྲ་མཉམ་དང་ཡུན་བརྟན་གྱི་མི་སོྟབས་
ཡར་དྲག་གཏང་ནི། 

༩.༡.༣  མི་སོྟབས་གོང་འཕེལ་གྱི་ལས་རིམ་ཚུ་ གཟེངས་ཐོན་དང་དྭངས་གསལ་གྱི་ལམ་ལུགས་གུ་གཞི་བཞག་ཐོག་ལས་ 
ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ཡོདཔ་ངེས་བརྟན་བཟོ་ནི། 

༩.༡.༤  ཞི་གཡོགཔ་ཚུའི་མི་སོྟབས་གོང་འཕེལ་གྱི་དོན་ལུ་ཟད་འགྲོ་བཏང་ཡོད་མི་འདི་ འབྲུག་རྒྱལ་གཞུང་ལུ་གཡོག་ལཱ་གི་
ཐོག་ལས་ ག་དེ་དྲག་དྲག་འབྲས་བུ་འཐོབ་ཚུགསཔ་བཟོ་ནི། 

༩.༡.༥   མཁས་མཆོག་གི་ལཱ་རིགས་དང་ཞབས་ཏོག་ཚུའི་དོན་ལུ་ ཕྱི་རྒྱལ་ལས་ཁྱད་རིག་གི་གྲོགས་རམ་ལེན་ནིའི་ནང་ མར་
ཕབ་འབད་ནི།   

༩.༡.༦  གཡོག་གི་མདུན་ལམ་དང་ཞི་གཡོག་པའི་ཤེས་ཚད་རྒྱ་སྐྱེད་ཀྱི་དོན་ལུ་ འཕོ་མཐུད་ཤེས་ཡོན་འཐབོ་ཚུགསཔ་བཟ་ོ
ནིའི་ནང་ རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་ནི། 

༩.༢  ཐབས་ལམ། 

༩.༢.༡ ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ ལས་སྡེ་དང་ཞི་གཡོགཔ་ཚུ་ལུ་ མི་སོྟབས་གོང་འཕེལ་གྱི་དགོས་མཁོ་བརྟག་ཞིབ་འདི་ གཤམ་
གསལ་ལྟར་འབད་དགོ། 
༩.༢.༡.༡  ལོ་ལྔའི་མི་སོྟབས་གོང་འཕེལ་གྱི་ཐབས་ལམ་འཆར་གཞི་དང་། 

 ༩.༢.༡.༢  ལོ་ལྟར་མི་སོྟབས་གོང་འཕེལ་གྱི་འཆར་གཞི།  
 

༩.༢.༢ མི་སོྟབས་གོང་འཕེལ་གྱི་ཐབས་ལམ་འཆར་གཞིའི་དུས་ཕྱེད་བསྐྱར་ཞིབ་འདི་ ལས་སྡེའི་གཙོ་རིམ་ཚུའི་བསྒྱུར་བཅོས་
དང་འཁྲིལ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོ། 

༩.༢.༣ མི་སོྟབས་གོང་འཕེལ་ལས་རིམ་ཚུའི་ས་གོ་ཚུ་ དུས་མཚམས་ལུ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་པའི་ལྕོགས་གྲུབ་གཞི་བཀོད་དང་ 
མི་སོྟབས་གོང་འཕེལ་གྱི་དགོས་མཁོ་བརྟག་ཞིབ་གུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ མི་སོྟབས་གོང་འཕེལ་གྱི་ཐབས་ལམ་འཆར་ 

གཞིའི་ནང་གསལ་བཀོད་འབད་དགོ།  

༩.༢.༤ ལས་སྡེ་གིས་ རང་སོའི་དམིགས་བསལ་གྱི་མི་སོྟབས་གོང་འཕེལ་གྱི་དགོས་མཁོ་བརྟག་ཞིབ་འབད་དེ་ འཆར་དངུལ་
གྱི་གྲོས་འཆར་དང་མཐུནམ་སྦེ་ ལོ་ལྟར་མི་སོྟབས་གོང་འཕེལ་གྱི་འཆར་གཞི་བཟོ་དགོ། དེ་འབདཝ་ལས་ ལུགས་
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མཐུན་སོང་བརར་ (དམིགས་ཨང་ ༤༥.༠༡) ནང་གི་མི་སོྟབས་གོང་འཕེལ་གྱི་མཐུན་རྐྱེན་གནང་བ་གྲུབ་ཡོད་མི་ཚུ་ 
ལོ་ལྟར་གྱི་མི་སོྟབས་གོང་འཕེལ་འཆར་གཞི་དང་མཉམ་བསབས་འབད་དགོཔ་དང་ དེའི་བསྟར་སོད་ཀྱི་འཆར་གཞི་
འདི་ གནང་བའི་དོན་ལུ་ མི་སོྟབས་ཚོགས་ཆུང་ལུ་གསལ་ཞུ་འབད་དགོ།  

༩.༢.༥ ལས་སྡེ་གིས་ གནང་བ་གྲུབ་པའི་མི་སོྟབས་གོང་འཕེལ་གྱི་འཆར་གཞི་དང་ ལོ་ལྟར་མི་སོྟབས་གོང་འཕེལ་གྱི་འཆར་
གཞི་གུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ གནད་འགག་ཆེ་བའི་མི་སོྟབས་གོང་འཕེལ་གྱི་དགོས་མཁོ་ཚུ་ ངོས་འཛིན་འབད་དེ་ མ་
དངུལ་ཡོད་མེད་དང་འཁྲིལ་ འབྲེལ་ཡོད་ལས་གཡོགཔ་ཚུ་ལུ་ མི་སོྟབས་གོང་འཕེལ་གྱི་དོན་ལུ་དགོ་པའི་རྒྱབ་སྐྱོར་
ཚུ་ དུས་མཚམས་ལུ་བྱིན་དགོ། 

༩.༢.༦ སོླབ་གཉེར་གྲོགས་རམ་ཚུ་ (སོང་འཐུས་བགོ་བཤའ་བརྩིས་ཏེ་) དྭངས་གསལ་དང་འདྲ་མཉམ་གྱི་ལམ་ལུགས་ཐོག་
ལས་ ཐོབ་ཆོག་ཆོ་སྦེ་བཟ་ོདགོ། 

༩.༢.༧ སོང་བརར་གྱི་ཕན་གནདོ་བརྟག་ཞིབ་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ བརྟག་ཞིབ་དང་དབྱེ་ཞིབ་ལམ་ལུགས་ཅིག་གཞི་བཙུགས་
འབད་དེ་ གལ་ཆེ་ཧེང་དང་འཁྲིལ་ཏེ་བར་འཛུལ་འབད་དགོ།  

༩.༢.༨ ཡུན་ཐུང་སོང་བརར་ཐོག་ལས་ ལྕོགས་གྲུབ་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་ བོ་གཏད་དང་ངོས་འཛིན་ཅན་གྱི་སྤེལ་ཁང་ཚུ་ལས་ 
ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་གི་མཐུན་རྐྱེན་ཚུ་ལེན་ནིའི་ནང་ ལས་སྡེ་ཚུ་བརོྩན་ཤུགས་བསྐྱེད་བཅུག་དགོ།  

 
༩.༣ སྤྱིར་བཏང་བཅའ་ཡིག 

༩.༣.༡ ལས་སྡེའི་མི་སོྟབས་ཚོགས་ཆུང་གིས་ མི་སོྟབས་གོང་འཕེལ་ལས་རིམ་གྱི་དོན་ལུ་ འབྲེལ་བ་ཡོད་མི་དང་འོས་འབབ་
ཡོད་པའི་ལས་གཡོགཔ་ཚུ་གདམ་ཁ་རྐྱབ་ཡོདཔ་ངེས་བརྟན་བཟོ་དགོ། 

༩.༣.༢ མི་སོྟབས་ཚོགས་ཆུང་གིས་ སོང་བརར་དེ་གིས་ འཇོན་ཐང་གོང་འཕེལ་བཏང་ཡོདཔ་དང་། ལྕོགས་གྲུབ་དང་ཁྱད་
རིག་རྒྱུན་སྐྱོང་འཐབ་ཡོདཔ་ངེས་བརྟན་བཟ་ོདགོ།  

༩.༣.༣ མི་སོྟབས་ཚོགས་ཆུང་གིས་ སྤྱི་གཡོག་སྒྲིག་བཀོད་དང་ ལྕོགས་གྲུབ་གཞི་བཀོད་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཡུན་རིང་སོང་
བརར་ཚུ་གིས་ མཁས་མཆོག་ལུ་གྱུར་ཡོདཔ་ངེས་བརྟན་བཟ་ོདགོ།  

༩.༣.༤ མི་སོྟབས་ཚོགས་ཆུང་གིས་ ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་གིས་ མི་སོྟབས་གོང་འཕེལ་གྱི་ལས་རིམ་ཚུ་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་ 

ཡོད་པའི་གྱངས་ཁ་འདི་ དབྱེ་དཔྱད་འབད་དགོ། 

༩.༣.༥ ལས་སྡེ་གིས་ ཡུན་རིང་སོང་བརར་བསྟར་སོད་འབད་བའི་སྐབས་ ཕན་ནུས་ཅན་གྱི་རིམ་བྱུང་འཆར་གཞི་བཟོ་
ཡོདཔ་ངེས་བརྟན་བཟོ་དགོ། 

༩.༣.༦ ཡུན་རིང་སོང་བརར་ནང་མཅའ་མར་གཏོགས་བཞིན་ཡོད་པའི་ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་གི་ལཱ་ཤུལ་གྲུབ་འབྲས་འདི་ མི་
སོྟབས་བ་ལེན་གྱི་དོན་ལུ་ ལྟ་རྟོག་དང་དབྱེ་ཞིབ་འབད་དགོ། 

༩.༣.༧ ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་གིས་ དོན་ཚན་ ༡༠.༡༡ པ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཡུན་རིང་སོང་བརར་གྱི་དོན་ལུ་ སོླབ་སོང་ངལ་གསོ་ 
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ལེན་དགོ། 

༩.༣.༨ མི་སོྟབས་གོང་འཕེལ་གྱི་ལས་རིམ་ག་རའི་ནང་ བཅའ་མར་གཏོགས་མིའི་ཞི་གཡོགཔ་ཚུའི་དནོ་ལུ་ ལཱ་གཡོག་སྲུང་
བཞག་འབད་ནི་ཡོདཔ་ངེས་བརྟན་བཟོ་དགོ། ཨིན་རུང་ གཙུག་ལག་གཞི་རིམ་གྱི་ཤེས་ཚད་སང་བའི་སྐབས་ གོ་
གནས་འདི་སྲུང་བཞག་འབད་མི་ཆོག  

༩.༣.༩ མི་སོྟབས་གོང་འཕེལ་གྱི་ལས་རིམ་ཚུ་མཇུག་བསྡུ་ཞིནམ་ལས་ གོ་གནས་ཀྱི་གནས་རིམ་འདི་ རང་བཞིན་གྱིས་ཡར་
སེང་འབད་མི་ཆོག 

༩.༣.༡༠ མང་ཕོགས་དང་ཟུང་ཕོགས་ཀྱི་སོང་བརར་གྱི་གོ་སྐབས་ཚུ་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ལས་བརྒྱུད་དགོ། 

༩.༣.༡༡ འགྲོ་འགྲུལ་གྱི་ཡིག་ཆ་ཚུ་ ལས་སྡེའི་དབང་ཚད་ཅན་གྱི་དབང་འཛིན་གྱིས་སོད་པའི་ཡི་གུ་གུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ ཕྱི་
འབྲེལ་ལྷན་ཁག་གིས་གནང་དགོ། 

༩.༣.༡༢ གཞུང་གི་འགོ་འཛིན་དང་ ཡང་ན་ཁོ་གིས་གནང་བ་གྲུབ་པའི་ངོ་ཚབ་ཚུ་དང་། རྩ་ཁྲིམས་ཅན་གྱི་ཡིག་ཚང་ཚུའི་འགོ་
འཛིན་ཚུ་གིས་འགོ་ཁྲིད་ཐོག་ལས་ ལུང་ཕོགས་དང་རྒྱལ་སྤྱིའི་གནད་དོན་ཚུའི་གུ་ ཆེ་མཐོའི་གཞུང་འབྲེལ་གྱི་འཐུས་
མི་སྦེ་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ངོ་ཚབ་འབད་བའི་སྐབས་ ཁག་འགན་འདི་ ཕྱི་འབྲེལ་ལྷན་ཁག་གིས་འབག་དགོ། དེ་བཟུམ་
མའི་གནད་དོན་ཚུ་ལུ་ ལག་ལེན་གཅིག་མཚུངས་སྦེ་འཐབ་ཡོདཔ་ངེས་བརྟན་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་ གདམ་འཐུ་འབད་
ནིའི་འོས་ཚད་དང་བ་རིམ་གྱི་ལམ་སོྟན་ཚུ་ ལྷན་ཁག་གིས་སོད་ཆོག 

 
༩.༤ མི་སྟབོས་གོང་འཕེལ་ལས་རིམ་ཚུའི་དབྱེ་ཁག  

༩.༤.༡ ཞི་གཡོགཔ་ཚུ་གིས་ མི་སོྟབས་གོང་འཕེལ་ལས་རིམ་གྱི་མ་དངུལ་མ་བརྩིས་པར་ ཁོང་རའི་ཡིག་ཚང་ནང་གི་ལྕོགས་
གྲུབ་ ཡང་ན་ལས་སྡེའི་ངོ་ཚབ་སྦེ་ ལས་རིམ་གྱི་དུས་ཡུན་གུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ གཤམ་ལུ་བཀོད་ཡོད་པའི་དབྱེ་ཁག་
གི་ མི་སོྟབས་གོང་འཕེལ་གྱི་ལས་རིམ་གང་རུང་ལེན་པ་ཅིན་ སོང་བརར་ལས་རིམ་གྱི་གྲངས་སུ་བརྩི་དགོ།   

༩.༤.༢ མི་སོྟབས་གོང་འཕེལ་ལས་རིམ་ཚུའི་དབྱེ་ཁག་འདི་གཤམ་གསལ་ལྟར་ཨིན།  

༩.༤.༢.༡  ཟླ་ངོ་ ༦ དང་ དེའི་འོག་རྒྱུ་གི་སོང་བརར་འདི་ ཡུན་ཐུང་སོང་བརར་སྦེ་བརྩི་དགོཔ་དང་། 
༩.༤.༢.༢  ཟླ་ངོ་ ༦ ཡན་ཆད་ཀྱི་སོང་བརར་འདི་ ཡུན་རིང་སོང་བརར་སྦེ་བརྩི་དགོ། 
 

༩.༤.༣  ཡུན་ཐུང་སོང་བརར་ཚུ་ཡང་།  
༩.༤.༣.༡  ལག་ཁྱེར་དང་སོླབ་ཚད།  
༩.༤.༣.༢  ཕན་ཚུན་སོང་བརར།  
༩.༤.༣.༣  མཉམ་སྦྲགས་དང་འདྲིས་སོང་།  
༩.༤.༣.༤  ཤེས་ཡོན་ལྟ་སྐོར། ཡངན་སྤེལ་ཁང་ལྟ་སྐོར། 
༩.༤.༣.༥  ལྟ་རྟོག ཡང་ན་མཁོ་སྒྲུབ་ལྟ་སྐོར། 
༩.༤.༣.༦  གྲོས་འཛོམས། ཡང་ན་གོ་བསྡུར་ཞལ་འཛོམས། 
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༩.༤.༣.༧  གྲོས་ཚོགས། མཁས་འཛོམས། གྲོས་གནས། ཡང་ན་ཞལ་འཛོམས་དང་། 
༩.༤.༣.༨  ཕྱི་རྒྱལ་ལུ་གཞུང་འབྲེལ་གྱི་འགྲོ་འགྲུལ་གཞན་གང་རུང་། 
 

༩.༤.༤  ཡུན་རིང་སོང་བརར་ཚུ་ཡང་། 
༩.༤.༤.༡  མཁས་དབང་། 
༩.༤.༤.༢  མཐུན་སོང་། མཁས་མཆོག 
༩.༤.༤.༣  གཙུག་ལག་གོང་མའི་ཤེས་ཚད། གཙུག་ལག་འོག་མའི་ཤེས་ཚད། 
༩.༤.༤.༤  གཙུག་ལག་གཞི་རིམ་ཤེས་ཚད་/ལག་ཁྱེར་སོང་བརར། 
༩.༤.༤.༥  ཕན་ཚུན་སོང་བརར། 
༩.༤.༤.༦  མཉམ་སྦྲགས་དང་འདྲིས་སོང་། 
 

༩.༥  མི་སྟབོས་གོང་འཕེལ་ལས་རིམ་ཚུའི་དནོ་ལུ་སངོ་བརར་གྱི་བར་ཡུན་དགོས་མཁོ། 

༩.༥.༡ སོང་བརར་གྱི་བར་ཡུན་ཟེར་མི་འདི་ ཞི་གཡོགཔ་ཚུའི་དོན་ལུ་ མི་སོྟབས་གོང་འཕེལ་ལས་རིམ་ཚུ་ འདྲ་མཉམ་གྱི་
སྒོ་ལས་འཐོབ་ཚུགསཔ་ངེས་བརྟན་བཟ་ོནིའི་དནོ་ལུ་ སོང་བརར་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་བཞག་དགོ་པའི་ཉུང་མཐའི་དུས་
ཡུན་ཅིག་ཨིན།  

༩.༥.༢ ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་གིས་ ཡུན་རིང་དང་ཡུན་ཐུང་གི་སོང་བརར་ལེན་ནིའི་དོན་ལུ་ ཟུར་དེབ་ ༩/ཀ་པ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་  

སོང་བརར་གྱི་བར་ཡུན་བཞག་དགོ། ཨིན་རུང་ སོང་བརར་གྱི་བར་ཡུན་དགོས་མཁོའི་ཁ་སྐོང་སྦེ་ སོང་བརར་གྱི་
གྱངས་ཁ་དབྱེ་དཔྱད་ཀྱི་དནོ་ལུ་ མི་སོྟབས་ཚོགས་ཆུང་གིས་ཚད་གཞི་ཅིག་བཟ་ོདགོཔ་དང་། ལཱ་གཡོག་གི་ཞབས་
ཏོག་ལུ་ཐོ་ཕོག་ནི་མེདཔ་ཅིག་སྦེ་བཟོ་དགོ། 
 

༩.༦ ཡུན་ཐུང་སངོ་བརར། 

༩.༦.༡  ཡུན་ཐུང་སོང་བརར་གྱི་དོན་ལུ་གནང་སོད་དབང་འཛིན། 

༩.༦.༡.༡ གོ་གནས་ག་རའི་དོན་ལུ་ ཡུན་ཐུང་སོང་བརར་གྱི་གནང་བ་འདི་ ལོ་ལྟར་མི་སོྟབས་གོང་འཕེལ་
གྱི་འཆར་གཞི་དང་འཁྲིལ་ འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེའི་མི་སོྟབས་ཚོགས་ཆུང་གིས་གནང་དགོ། 

༩.༦.༡.༢ ལོ་ལྟར་མི་སོྟབས་གོང་འཕེལ་གྱི་འཆར་གཞི་ནང་མ་ཚུད་པའི་ (སོང་འཐུས་བགོ་བཤའ་བརྩིས་
ཏེ་) ཡུན་ཐུང་སོང་བརར་འདི་ ལས་སྡེའི་གཙོ་རིམ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ མི་སོྟབས་ཚོགས་ཆུང་གིས་ 
བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དེ་གནང་བ་གནང་དགོ། 

༩.༦.༡.༣ གོ་གནས་ག་རའི་དོན་ལུ་ ཡུན་ཐུང་སོང་བརར་འདི་ ཟུབ་དེབ་ ༩/ཁ་པ་དང་འཁྲིལ་ ལག་ལེན་
འཐབ་དགོཔ་དང་། ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་གིས་ འབྲི་ཤོག་ ༩/༡ པ་བཀང་སྟེ་ ཡུན་ཐུང་སོང་བརར་
གདམ་འཐུའི་ཞུ་ཡིག་ཕུལ་དགོ། དེ་ལས་ མི་སོྟབས་འགོ་དཔོན་གྱིས་ མི་སོྟབས་ཚོགས་ཆུང་ལུ་
ཕུལ་ནིའི་དནོ་ལུ་ ཟུར་དེབ་ ༩/ག་པ་ནང་གི་དཔྱད་ཐ་ོདང་འཁྲིལ་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དགོ། 
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༩.༦.༡.༤ དོན་ཚན་ ༩.༦.༡.༣ པ་དང་འཁྲིལ་མ་དགོ་པར་ དོན་ཚན་ ༩.༤.༣.༥ ལས་ ༩.༤.༣.༨ དང་
འཁྲིལ་ (ཕྱི་རྒྱལ་) ཡུན་ཐུང་སོང་བརར་གྱི་དོན་ལུ་ ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་གིས་ ཉིན་གྲངས་ ༥ 
དང་དེ་མན་ཆད་དུས་ཡུན་གྱི་དོན་ལུ་ ཡུན་ཐུང་སོང་བརར་གདམ་འཐུའི་ཞུ་ཡིག་འབྲི་ཤོག་ ༩/༡ 
པ་དང་ ཡུན་ཐུང་སོང་བརར་གྱི་འགྲོ་སྐྱོད་སྔ་གོང་ཁ་བཀོད་འབྲི་ཤོག་ ༩/༣ པ་བཀང་མི་དགོ།  

༩.༦.༢  ཡུན་ཐུང་སོང་བརར་གྱི་དོན་ལུ་འསོ་ཚད། 
ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་ལུ་ ཡུན་ཐུང་སོང་བརར་གྱི་འོས་ཚད་ཚང་དགོཔ་ཚུ་ཡང་། 
༩.༦.༢.༡ ཁོ་གཏན་འཇགས་ཀྱི་ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་ཨིན་དགོ། ཁག་འབག་ལས་གཡོགཔ་ཚུ་གིས་ རྒྱལ་ཁབ་

ནང་འཁོད་ཀྱི་ཡུན་ཐུང་སོང་བརར་ལེན་ནིའི་དོན་ལུ་ དོན་ཚན་ ༥.༦.༡༡ པ་དང་འཁྲིལ་དགོ། 
༩.༦.༢.༢ ལས་རིམ་འདི་ ཁོ་རའི་ལཱ་གཡོག་དང་གོ་གནས་ཀྱི་གནས་རིམ་དང་གཅིག་ཁར་འབྲེལ་བ་ཡོད་

མི་ཅིག་དགོ། 
༩.༦.༢.༣ ཁོ་ར་ ཉམས་ཚོད་དུས་ཡུན་ཚང་དགོ། རྒྱལ་ཁབ་ནང་འཁོད་ཀྱི་ཡུན་ཐུང་སོང་བརར་གྱི་དནོ་ལུ་ 

དོན་ཚན་ ༤.༡༢.༤ པ་དང་འཁྲིལ་དགོ། 
༩.༦.༢.༤ ཁོ་གིས་ ཟུར་དེབ་ ༩/ཀ་པ་དང་འཁྲིལ་ སོང་བརར་གྱི་བར་ཡུན་དགོས་མཁོ་ཚང་དགོཔ་དང་། 
༩.༦.༢.༥ སོླབ་སོང་འགོ་བཙུགས་པའི་སྐབས་ ཁོ་ར་དགོངསམ་མ་ཞུ་བའི་སྔ་གོང་ལུ་ ལཱ་གཡོག་ནང་ཕག་

ཞུ་ནིའི་དུས་ཡུན་ཉུང་མཐའ་ཟླ་ངོ་ ༦ ཡོད་དགོ།  
 

༩.༦.༣  ཡུན་ཐུང་སོང་བརར་ཆ་མེད། 
ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་ལུ་ ཡུན་ཐུང་སོང་བརར་གྱི་འོས་འབབ་མེད་མི་ཚུ་ཡང་། 
༩.༦.༣.༡  ཁོ་ སོང་བརར་གཞན་ཅིག་གི་དནོ་ལུ་གདམ་འཐུ་འབད་ཡོད་ན། 
༩.༦.༣.༢ ཁོ་ ཁག་འབག་ལཱ་གཡོག་ནང་ཨིན་པ་ཅིན། རྒྱལ་ཁབ་ནང་འཁོད་ཀྱི་ཡུན་ཐུང་སོང་བརར་འདི་ 

དོན་ཚན་ ༥.༦.༡༡ པ་དང་འཁྲིལ་དགོ། 
༩.༦.༣.༣ ཁོ་གིས་ ཟུར་དེབ་ ༩/ཀ་པའི་ནང་ གསལ་བཀོད་འབད་ཡོད་མི་དང་འཁྲིལ་ ཡུན་ཐུང་ ཡང་

ན་ཡུན་རིང་སོང་བརར་ལེན་ཞིནམ་ལས་ སོང་བརར་བར་ཡུན་གྱི་དགོས་མཁོ་མ་ཚང་པ་ཅིན། 
༩.༦.༣.༤ ཁོ་ར་ སྐབས་གཡོག་ནང་ཨིན་པ་ཅིན་དང་། 
༩.༦.༣.༥  ཁོ་ར་ དམིགས་བསལ་ངལ་གསོ་ནང་ཨིན་པ་ཅིན། 

 
༩.༦.༤  ཡུན་ཐུང་སོང་བརར་གྱི་དོན་ལུ་འགྲོ་སྐྱོད་སྔ་གོང་གི་བ་རིམ། 

༩.༦.༤.༡ ལས་སྡེ་གིས་ འབྲི་ཤོག་ ༩/༢ པ་དང་འཁྲིལ་གནང་བའི་ཡི་གུ་སོད་དེ་ མི་སོྟབས་ཚོགས་ཆུང་
གིས་ ཡུན་ཐུང་སོང་བརར་གྱི་གནང་བ་གྲུབ་ཞིནམ་ལས་ མི་ངོམ་ཅིག་ལུ་འགྲོ་སྐྱོད་སྔ་གོང་གི་
ཁ་བཀོད་བྱིན་དགོ། 

༩.༦.༤.༢ མི་ངོམ་ཅིག་གིས་ ལས་རིམ་ནང་མ་འགྱོ་བའི་སྔ་གོང་ལུ་ འགྲོ་སྐྱོད་སྔ་གོང་གི་འབྲི་ཤོག་ ༩/༣ 
པ་གུ་ མིང་རྟགས་བཀོད་དགོ།  

༩.༦.༥  ཡུན་ཐུང་སོང་བརར་འབད་བའི་སྐབས་དང་མཇུག་བསྡུའི་སྐབས་ཀྱི་དགོས་མཁོ། 

༩.༦.༥.༡ འབྲུག་གཞུང་གི་གཞུང་འབྲེལ་གདམ་ཁ་ཅན་གྱི་མི་ངོ་ཅིག་ཨིན་པའི་ཆ་ལས་ ཡུན་ཐུང་སོང་ 
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བརར་ནང་ཨིན་མིའི་མི་ངོམ་འདི་གིས་ ལས་སྡེ་དང་མི་ངོའི་བར་ན་མིང་རྟགས་བཀོད་པའི་འགྲོ་
སྐྱོད་སྔ་གོང་གི་དནོ་ཚན་ཚུ་ལུ་གནས་དགོ།  

༩.༦.༥.༢ མི་ངོམ་ཅིག་གིས་ གནང་བ་ཅན་གྱི་སོང་བརར་འདི་མཇུག་བསྡུ་ཞིནམ་ལས་ འབྲུག་ལུ་ལོག་
དགོཔ་དང་། གཤམ་གསལ་དང་གཅིག་ཁར་ ལས་སྡེ་ལུ་འདི་འཕ་ོལས་སྙན་ཞུ་འབད་དགོ། 

ཀ། འབྲི་ཤོག་ ༩/༤ པ་དང་འཁྲིལ་བའི་ཡིག་ཚང་ནང་འཛུལ་ཞུགས་ཀྱི་ཡི་གུ། 

ཁ། འབྲི་ཤོག་ ༩/༥ པ་དང་འཁྲིལ་བའི་སོང་བརར་གྱི་སྙན་ཞུ། 

ག འབྲི་ཤོག་ ༩/༦ པ་དང་འཁྲིལ་བའི་བསམ་ལན་འབྲི་ཤོག་དང་། 

ང་། ལག་ཁྱེར་ (འབྲེལ་བ་ཡོད་ན།) 

༩.༦.༥.༣ ཡིག་ཚང་ནང་ ལོག་འཛུལ་ཞུགས་ཞིནམ་ལས་ མི་ངོམ་འདི་གིས་ ཁོ་རའི་ཤེས་ཡོན་དང་གྲུབ་
འབྲས། གདོང་ལེན་དང་ཉམས་མོང་གཞན་ཚུ་བརྗེ་སོར་འབད་དགོཔ་དང་། དགོཔ་ཡོད་ན་ ཁོ་
རའི་ལས་སྡེ་གི་སྡེ་ཚན། ལས་ཁུངས། ཡང་ན་མི་སོྟབས་ཚོགས་ཆུང་ལུ་གསལ་ཞུ་ཅིག་ཕུལ་དགོ། 

༩.༧ ཡུན་རིང་སངོ་བརར། 

༩.༧.༡  ཡུན་རིང་སོང་བརར་གྱི་ལམ་ལུགས། 

༩.༧.༡.༡ དུས་ཡུན་ཧྲིལ་བུམ། དུས་ཡུན་ཧྲིལ་བུམ་གྱི་སོླབ་སོང་ཟེར་མི་འདི་ གནས་སོད་ཐོག་ལས་ ཉུང་
མཐའ་དགོ་པའི་ལྷབ་སང་དུས་ཡུན་ཚང་དགོཔ་དང་། དེ་ཡང་ དབང་ཚད་ཅན་གྱི་དབང་འཛིན་
ཅིག་གིས་ངོས་འཛིན་འབད་ཡོད་མི་ཅིག་ཨིན། 

༩.༧.༡.༢ སྣ་བསྲེས་ལམ་ལུགས། སྣ་བསྲེས་ལམ་ལུགས་ཀྱི་སོླབ་སོང་ཟེར་མི་འདི་ ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག་
འོག་གི་སོླབ་སོྟན་ལཱ་གཡོག་གི་དནོ་ལུ་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་འཁོད་ཀྱི་ངོས་འཛིན་ཅན་ཅིག་སྦེ་གནང་
བ་གྲུབ་པའི་ལས་རིམ་ཚུ་ནང་ བྱཱར་དགུན་ངལ་གསོའི་སྐབས་ལུ་ བཅའ་མར་གཏོགས་ཐོག་
ལས་ སོླབ་སོང་འབད་ནིའི་ཐབས་ལམ་ཅིག་ཨིན། དམིགས་བསལ་ ཡང་ན་ཐབས་བྱུས་ཀྱི་
ལས་རིམ་ཚུའི་ཐད་ཁར་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ གྲོས་ཐག་བཅད་ཡོད་མི་དང་ 

འཁྲིལ་དགོ།  

༩.༧.༡.༣ རྒྱལ་ཁབ་ནང་འཁོད་ཀྱི་འཕོ་མཐུད་ཤེས་ཡོན། རྒྱལ་ཁབ་ནང་འཁོད་ཀྱི་འཕ་ོམཐུད་ཤེས་ཡོན་
ཟེར་མི་འདི་ ཞི་གཡོགཔ་ཚུ་གིས་ ཁོང་རའི་ཤེས་ཚད་འདི་ སོླབ་རིམ་ ༡༠ པ་དང་ ༡༢ པ་
ཚུན་ རྒྱ་སྐྱེད་གཏང་ཚུགས་ནིའི་དནོ་ལུ་ ཡིག་ཚང་དུས་ཚོད་རོགས་ཞིནམ་ལས་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་
འཁོད་ཀྱི་སྤེལ་ཁང་ཚུ་ནང་ སོླབ་སོང་འབད་ནིའི་ཐབས་ལམ་ཅིག་ཨིན།   

༩.༧.༢  ཡུན་རིང་སོང་བརར་གྱི་དནོ་ལུ་གནང་སོད་དབང་འཛིན། 
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༩.༧.༢.༡ གོ་གནས་ག་རའི་དོན་ལུ་ དུས་ཡུན་ཧྲིལ་བུམ་དང་ སྣ་བསྲེས་ལམ་ལུགས་ཀྱི་ཡུན་རིང་སོང་
བརར་གྱི་གནང་བ་འདི་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་གནང་དགོ། ཨིན་རུང་ ལས་
སྡེའི་མི་སོྟབས་ཚོགས་ཆུང་གིས་ སོླབ་སོང་འདི་གཙ་ོརིམ་ཅན་ཅིག་དང་། དེའི་དོན་ལུ་ འབྲེལ་
ཡོད་ལས་གཡོགཔ་ཚུ་གདམ་འབད་ཡོདཔ་དང་ སོླབ་སོང་འདི་གིས་མཁས་མཆོག་ལུ་གྱུར་
ཡོདཔ་ངེས་བརྟན་བཟོ་དགོ། 

༩.༧.༢.༢ ཡིག་ཚང་གི་དུས་ཚོད་རོགས་ཞིནམ་ལས་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་འཁོད་ཀྱི་འཕོ་མཐུད་ཤེས་ཡོན་ (སོླབ་
རིམ་ ༡༠ པ་དང་ ༡༢ པ་) ལྷབ་སང་འབད་ནིའི་གནང་བ་འདི་ དོན་ཚན་ ༡༠.༡༡.༡༠ པ་
ལྟར་ སོླབ་སོང་ངལ་གསོ་ཐོབ་ཐབས་ཀྱི་དོན་ལུ་ རང་སོའི་ལས་སྡེའི་མི་སོྟབས་ཚོགས་ཆུང་གིས་
གནང་དགོ། 

༩.༧.༢.༣  ཡུན་རིང་སོང་བརར་ག་རའི་དནོ་ལུ་ ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་གིས་ ཡུན་རིང་སོང་བརར་གདམ་འཐུའི་
ཞུ་ཡིག་འབྲི་ཤོག་ ༩/༧ པ་བཀང་སྟེ་ཕུལ་དགོཔ་དང་། མི་སོྟབས་འགོ་དཔནོ་གྱིས་ མི་སོྟབས་
ཚོགས་ཆུང་ལུ་ཕུལ་ནིའི་དོན་ལུ་ ཟུར་དེབ་ ༩/ག་པ་ནང་གི་དཔྱད་ཐོ་དང་འཁྲིལ་བསྐྱར་ཞིབ་
འབད་དགོ། 

༩.༧.༢.༤  དོན་ཚན་ ༩.༦.༢.༣ པ་དང་འཁྲིལ་མ་དགོ་པར་ དོན་ཚན་ ༩.༧.༡.༣ དང་འཁྲིལ་ ཞི་གཡོགཔ་
ཅིག་གིས་ ཡུན་རིང་སོང་བརར་གདམ་འཐུའི་ཞུ་ཡིག་འབྲི་ཤོག་ ༩/༧ པ་འདི་བཀང་མི་དགོ། 

༩.༧.༣  ཡུན་རིང་སོང་བརར་གྱི་འོས་ཚད། 

༩.༧.༣.༡  ཞི་གཡོགཔ་འདི་ འབྲུག་པའི་མི་ཁུངས་ཨིན་དགོ། 

༩.༧.༣.༢ ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་གིས་ འབྲེལ་ཡོད་སོླབ་སོང་འབད་དགོཔ་དང་། དེ་གིས་ མཁས་མཆོག་ལུ་
གྱུར་ཚུགསཔ་ཅིག་དགོ། 

༩.༧.༣.༣ ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་ ཡུན་རིང་སོང་བརར་འགོ་བཙུགས་པའི་སྐབས་ སྐྱེས་ལོ་ ༤༥ དང་ ཡང་
ན་དེ་འོག་རྒྱུ་ཨིན་དགོ། 

༩.༧.༣.༤ ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་གིས་ ལཱ་གཡོག་གི་དུས་ཡུན་ཡོངས་རོགས་ཀྱི་རིང་ གཡོག་ཐོག་གི་ཡུན་རིང་
སོང་བརར་འདི་ མཐོ་ཤོས་ཐེངས་ ༣ འབད་ཆོག (འབད་དགོ་པ་ཅིན།) 

༩.༧.༣.༥ ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་གིས་ གནས་རིམ་ ཡང་ན་གཙུག་ལག་འོག་མའི་ཤེས་ཚད་ཅོག་གཅིགཔ་ནང་ 
ཡུན་རིང་སོང་བརར་ཐེངས་གཅིག་ལས་བརྒལ་སོླབ་སོང་འབད་མི་ཆོག ཨིན་རུང་ རྒྱལ་གཞུང་
ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ཐག་བཅད་ཡོད་པའི་ངེས་ཏིག དམིགས་བསལ། ཡང་ན་ཐབས་
བྱུས་ཅན་གྱི་ལས་རིམ་ཚུའི་དོན་ལུ་ བཅའ་མར་གཏོགས་ཆོག 

༩.༧.༣.༦ ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་གིས་ ཟུར་དེབ་ ༩/ཀ་པ་དང་འཁྲིལ་ སོང་བརར་གྱི་བར་ཡུན་ཚང་དགོ། 

༩.༧.༣.༧ འབྲུག་གི་ཞི་གཡོག་ཆོས་རྒྱུགས་ཐོག་ལས་ གདམ་འཐུ་གྲུབ་པའི་ཞི་གཡོགཔ་འདི་གིས་ སོླབ་ 
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སོང་འགོ་བཙུགས་པའི་སྐབས་ ཉམས་ཚོད་དུས་ཡུན་མ་བརྩིས་པར་ སྒྲིག་གཡོག་ངོ་མའི་ནང་
ཉུང་མཐའ་ལོ་ངོ་ ༢ ཀྱི་རིང་ཕག་ཞུ་དགོ། 

༩.༧.༣.༨ དོན་ཚན་ ༩.༧.༣.༧ དང་འཁྲིལ་མ་དགོ་པར་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ གཙོ་
རིམ་བསྒྲིགས་ཡོད་མི་དང་བསྟུན་ གནད་འགག་ཞབས་ཏོག་ཚུའི་དོན་ལུ་ མཁས་མཆོག་གི་
ལས་རིམ་སང་ཆོག 

༩.༧.༣.༩ དོན་ཚན་ ༩.༧.༣.༧ པ་དང་ ༩.༧.༣.༨ པའི་འོག་ལུ་མ་ཚུད་པའི་ དབྱེ་ཁག་གཞན་ག་ར་ སོླབ་
སོང་འགོ་བཙུགས་པའི་སྐབས་ ཉམས་ཚོད་དུས་ཡུན་མ་བརྩིས་པར་ སྒྲིག་གཡོག་ངོ་མའི་ནང་ 
ཉུང་མཐའ་ ལོ་ངོ་ ༤ གི་རིང་ཕག་ཞུ་དགོ།  

༩.༧.༣.༡༠ ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་ གཙུག་ལག་མཐོ་རིམ་འོག་མའི་ཤེས་ཚད་སང་ནིའི་འོས་ཚད་འདི་ གཙུག་
ལག་འོག་མའི་ཤེས་ཚད་དགོཔ་དང་། འབྲུག་གི་ཞི་གཡོག་ཆོས་རྒྱུགས་ནང་ལས་གདམ་འཐུ་
སྒྲུབ་མི། ཡང་ན་ ཁྱད་རིག་དང་འཛིན་སྐྱོང་སྡེ་རིམ་གྱི་གནས་རིམ་དང་གཅིག་ཁར་ གཙུག་
ལག་འོག་མའི་ཤེས་ཚད་ཡོད་མི་ཨིན་དགོ།  

༩.༧.༣.༡༡ འོས་འབབ་ཡོད་མིའི་ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་ གཤམ་འཁོད་ཀྱི་གནད་དནོ་ཚུ་དང་འཁྲིལ་ སོླབ་སོང་
གི་འབྲེལ་བ་མེད་རུང་ དགོངས་ཞུ་འབད་མ་དགོ་པར་ གཙུག་ལག་འོག་མའི་ཤེས་ཚད་སང་
ཆོག 

ཀ། དངུལ་ཕོགས་མེད་པའི་སོླབ་སོང་ངལ་གསོ། 
ཁ། ལཱ་གཡོག་འདི་སྲུང་བཞག་འབད་རུང་ གོ་གནས་འདི་སྲུང་བཞག་འབད་མི་ཆོག 
ག གཙུག་ལག་འོག་མའི་ཤེས་ཚད་མཇུག་བསྡུ་ཞིནམ་ལས་ གོ་གནས་ཀྱི་གནས་རིམ་

འདི་ རང་བཞིན་གྱིས་ཡར་སེང་འབད་མི་ཆོག 
ང་། སོླབ་སོང་གི་དུས་ཡུན་ཡོངས་རོགས་འདི་ གོ་གནས་ཡར་སེང་གི་དོན་ལུ་ སྒྲིག་

གཡོག་ངོ་མའི་གྲངས་སུ་བརྩི་མི་ཆོག 
ཅ། དོན་ཚན་ ༡༤.༤.༢༠ པ་དང་འཁྲིལ་ གོ་གནས་ཀྱི་ས་སོྟང་མེད་པ་ཅིན་ ཁོ་ར་ སྒྲུག་

ཐོའི་ནང་བཞག་དགོ། 
 

༩.༧.༣.༡༢ ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་ གཙུག་ལག་འོག་མའི་ཤེས་ཚད་དང་ གཙུག་ལག་གཞི་རིམ་ཤེས་ཚད་སང་
ནིའི་དོན་ལུ་ སོླབ་རིམ་ ༡༢ པ་མཐར་འཁྱོལ་མི་ཅིག་ཨིན་དགོ།  

༩.༧.༣.༡༣ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༠༧ སྤྱི་ཟླ་ ༩ པའི་སྤྱི་ཚེས་ ༢ ཀྱི་ཧེ་མ་ འཛུལ་ཞུགས་འབད་མིའི་ཞི་གཡོགཔ་
ཚུ་ དོན་ཚན་ ༩.༧.༣.༡༢ པ་དང་འཁྲིལ་མི་དགོ།  དེ་འབདཝ་ད་ གཙུག་ལག་འོག་མའི་ཤེས་
ཚད་དང་ གཙུག་ལག་གཞི་རིམ་ཤེས་ཚད་ཀྱི་དོན་ལུ་ གཤམ་གསལ་གྱི་འོས་འབབ་ཚད་གཞི་
ཚུ་ཚང་དགོ། 

ཀ། གཙུག་ལག་འོག་མའི་ཤེས་ཚད། 
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༡. སོླབ་རིམ་ ༡༠ པའི་གུ་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་འཁོད་ཀྱི་སོང་བརར་སྤེལ་ཁང་ཚུ་
ནང་ལས་ ཉུང་ཤོས་ལོ་ངོ་ ༢ ཀྱི་གཙུག་ལག་གཞི་རིམ་འོག་མའི་ཤེས་ཚད་
དང་། ཉུང་ཤོས་ལོ་ངོ་ ༥ གི་རིང་ལཱ་གཡོག་ནང་ཕག་ཞུ་ཡོད་མི་ཅིག་དགོ།  

༢. སོླབ་རིམ་ ༡༠ པའི་གུ་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་འཁོད་ཀྱི་སྤེལ་ཁང་ཚུ་ནང་ལས་ 
ཉུང་ཤོས་ལོ་ངོ་ ༢ ཀྱི་ལག་ཁྱེར་སོླབ་སོང་དང་། ཕྱི་རྒྱལ་ ཡང་ན་རྒྱལ་
ཁབ་ནང་འཁོད་ཀྱི་སྤེལ་ཁང་ཚུ་ནང་ལས་ ལོ་ངོ་ ༡ གི་གཙུག་ལག་གཞི་
རིམ་འོག་མའི་ཤེས་ཚད་དང་། ལཱ་གཡོག་ནང་ཉུང་ཤོས་ལོ་ངོ་ ༥ ཕག་ཞུ་
ཡོད་མི་ཅིག་དགོ། 

༣. སོླབ་རིམ་ ༡༠ པའི་གུ་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་འཁོད་ཀྱི་སྤེལ་ཁང་ཚུ་ནང་ལས་ 
ཉུང་ཤོས་ལོ་ངོ་ ༢ ཀྱི་ལག་ཁྱེར་སོླབ་སོང་དང་། ལཱ་གཡོག་ནང་ཉུང་ཤོས་
ལོ་ངོ་ ༦ ཕག་ཞུ་ཡོད་མི་ཅིག་དགོ། 

      ཁ། གཙུག་ལག་གཞི་རིམ་འོག་མའི་ཤེས་ཚད། 

 ༡. སོླབ་རིམ་ ༡༠ པའི་གུ་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་འཁོད་ཀྱི་སྤེལ་ཁང་ཚུ་ནང་ལས་ 
ཉུང་ཤོས་ལོ་ངོ་ ༡ གི་ལག་ཁྱེར་སོླབ་སོང་དང་། མི་ངོ་འདི་ཉུང་ཤོས་གོ་
གནས་ཀྱི་གནས་རིམ་ལྟ་སྐྱོར་ ༡ པ་ཀ་ནང་ལོྷད་མི་ཅིག་དང་། ཡང་ན་
གཞུང་གཡོག་ནང་ཉུང་ཤོས་ལོ་ངོ་ ༦ ཕག་ཞུ་ཡོད་མི་ཅིག་དགོ། 

༩.༧.༤  ཡུན་རིང་སོང་བརར་ཆ་མེད། 

༩.༧.༤.༡  ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་ ཡུན་རིང་སོང་བརར་གྱི་དནོ་ལུ་འོས་འབབ་མེད་མི་དེ་ཡང་། 

ཀ། ཁོ་ ལས་རིམ་གྱི་དོན་ལུ་གདམ་ཁ་རྐྱབ་ཡོད་མི་འདི་ ཁོ་རའི་ལཱ་གཡོག་དང་གོ་གནས་
ཀྱི་གནས་རིམ་དང་འབྲེལ་བ་མེདཔ།  

ཁ། སོང་བརར་ལས་རིམ་ཅིག་གི་དོན་ལུ་ ཚར་གཅིག་མི་ངོ་སྦེ་བཏོན་ཚར་བའི་ཤུལ་ལུ་  
རང་གི་དབང་ཚད་ཐོག་ལས་འཕ་ོགཅད་འབད་ཡོདཔ། 

ག ཡུན་རིང་སོང་བརར་གྱི་དནོ་ལུ་ ཁོ་གིས་ གསོ་བའི་འཕདོ་བསྟེན་གྱི་གནད་དནོ་ལས་
བརྟེན་ ཧེ་མའི་ལས་རིམ་འདི་འཕོ་གཅད་འབད་ཡོད་པའི་གསོ་བའི་བདེ་ཁམས་ལག་
ཁྱེར་འདི་ གསོ་བའི་བཀོད་ཚོགས་ལས་སོྟན་མ་ཚུགསཔ། 

ང་། ཁོ་གིས་ ཟུར་དེབ་ ༩/ཀ་པའི་ནང་ གསལ་བཀོད་འབད་ཡོད་མི་དང་འཁྲིལ་ ཡུན་
ཐུང་ ཡང་ན་ཡུན་རིང་སོང་བརར་ལེན་ཞིནམ་ལས་ སོང་བརར་བར་ཡུན་གྱི་དགོས་
མཁོ་མ་ཚང་པ་ཅིན། 

ཅ། ཁོ་ར་ སྐབས་གཡོག་ནང་ཨིན་པ་ཅིན། 
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ཆ། ཁོ་/མོ་ དམིགས་བསལ་ངལ་གསོ། སྐྱེ་མའི་ངལ་གསོ། ནད་གཡོག་ངལ་གསོ་དང་
སྨན་བཅོས་ངལ་གསོ་ནང་ཨིན་པ་ཅིན། 

ཇ། ཁོ་ ཁག་འབག་གི་ལས་གཡོགཔ་ཨིན་པ་ཅིན་དང་། 

ཉ། ཁོ་གིས་ སོ་རས་བརྟག་དཔྱད་མ་འབད་བ་ཅིན།  

༩.༧.༥  ཡུང་རིང་སོང་བརར་གྱི་དོན་ལུ་འགྲོ་སྐྱོད་སྔ་གོང་གི་བ་རིམ།  

༩.༧.༥.༡ སོླབ་སོང་ངལ་གསོའི་གནང་བ་གྲུབ་པའི་ཞི་གཡོགཔ་འདི་གིས་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་
ཚོགས་ཀྱིས་འགོ་འདྲེན་འཐབ་མིའི་འགྲོ་སྐྱོད་སྔ་གོང་ཁ་བཀོད་ནང་ བཅའ་མར་གཏོགས་དགོ། 

༩.༧.༥.༢ འགྲོ་སྐྱོད་སྔ་གོང་གི་ཁ་བཀོད་སྐབས་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ ངོས་འཛིན་
འབད་བའི་འགོ་དཔནོ་ཅིག་ངོ་འཛམོས་ཐོག་ལས་ མི་ངོམ་དང་འགན་ལེན་པ་གིས་ རྒྱལ་གཞུང་
ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་དང་གཅིག་ཁར་ འབྲི་ཤོག་ ༩/༨ པའི་ནང་ཡོད་པའི་གན་ལེན་གྱི་མིང་
རྟགས་བཀོད་དགོ། གན་ལེན་གྱི་འདྲ་གཅིག་ ལས་སྡེ་ལུ་སོད་དགོ། 

༩.༧.༥.༣ སོླབ་གཉེར་གྲོགས་རམ་གྱི་རིན་གོང་། མཁས་མཆོག་ཁག་ཆེ་ཧེང་དང་ སོླབ་གཉེར་གྲོགས་རམ་
གྱི་གསལ་བསྒྲགས་གུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ གན་ལེན་ ཡང་ན་གན་ལེན་དེའི་དམིགས་བསལ་གྱི་
དོན་ཚན་ཚུ་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ཆོག 

༩.༧.༥.༤ མི་ངོམ་འདི་གིས་ ཁས་ལེན་གྱི་མིང་རྟགས་བཀོད་མི་འདི་ལུ་ གནས་མ་ཚུགས་པའི་གནད་དོན་
རེ་ཐནོ་པ་ཅིན་ མི་ངོམ་དེའི་འགན་ལེན་པ་དེ་ལུ་ ཁས་ལེན་གྱི་མིང་རྟགས་བཀོད་དགོ་པའི་
འགན་འཁྲི་དང་འཁྲི་བའི་སྐོར་ལས་ཁ་བཀོད་བྱིན་དགོ། 

༩.༧.༥.༥ འགན་ལེན་པ་འདི་ བོ་གཏད་ཚུགས་པའི་མི་ཅིག་དང་ རབ་བྱུང་ན་བཟའ་ཚང་འཐུས་མི་ཅིག་
ཨིན་དགོ། དེ་ཡང་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ ངོས་ལེན་འབད་ཚུགས་མི་ཅིག་
ཨིན་དགོ། 

༩.༧.༥.༦ མི་ངོམ་ཅིག་གིས་ འགྲོ་སྐྱོད་སྔ་གོང་གི་དགོས་མཁོ་ཚུ་མཇུག་མ་བསྡུཝ་ལས་ ཡུན་རིང་སོང་
བརར་གྱི་དནོ་ལུ་སོང་ཡོད་པ་ཅིན་ ཁོ་གི་གོ་གནས་ཡར་སེང་འདི་ གོ་གནས་ཡར་སེང་གི་ཚེས་
གྲངས་ལས་བརྩིས་ཏེ་ གནང་བ་གྲུབ་པའི་སོླབ་སོང་གི་དུས་ཡུན་ལས་ལོག་ལྟབ་སྦེ་ ཕར་འགྱང་
འབད་བཞག་དགོ། དེ་ལས་ ཁོ་རའི་འགན་པ་འདི་གིས་ ཟླ་ངོ་ ༡ གི་ནང་འཁོད་ མིང་རྟགས་
བཀོད་ཡོད་པའི་གན་ལེན་ཕུལ་དགོཔ་དང་། གལ་སྲིད་ཕུལ་མ་ཚུགས་པ་ཅིན་ མི་ངོམ་འདི་
ཐབས་མེད་དགོངས་ཞུ་གཏང་དགོ།  

༩.༧.༦  ཡུན་རིང་སོང་བརར་སྐབས་དང་མཇུག་བསྡུའི་དགོས་མཁོ། 

༩.༧.༦.༡ འབྲུག་གཞུང་གི་གཞུང་འབྲེལ་ལས་བྱེདཔ་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ སོླབ་སོང་ནང་ཨིན་པའི་ཞི་
གཡོགཔ་འདི་གིས་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་དང་མི་ངོའི་བར་ན་ གན་ལེན་གྱི་མིང་ 
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རྟགས་བཀོད་མིའི་གུ་གནས་དགོ། 

༩.༧.༦.༢ ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་གིས་ གནང་ཆའི་ཡི་གུ་ནང་ གསལ་བཀོད་འབད་ཡོད་པའི་དུས་ཡུན་གྱི་ནང་
འཁོད་སོང་བརར་འདི་མཇུག་བསྡུ་དགོ། 

༩.༧.༦.༣  ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་གིས་ གནང་ཆའི་ཡི་གུ་ནང་ གསལ་བཀོད་འབད་ཡོད་པའི་སོང་བརར་ ཡང་
ན་གཙུག་ལག་ཤེས་ཚད། ཡང་ན་སྤེལ་ཁང་། ཡང་ན་གཙུག་ལག་སོླབ་སྡེ་ཚུ་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་
གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ལས་ཡིག་ཐོག་གི་གནང་བ་མེད་པར་བསྒྱུར་བཅོས་འབད་མི་ཆོག  

༩.༧.༦.༤ མཆོག་གྱུར་འཛིན་སྐྱོང་ལག་དེབ་དང་འཁྲིལ་ ཡུན་རིང་སོང་བརར་ནང་ཡོད་པའི་ཞི་གཡོགཔ་གི་
སོླབ་རིག་གྲུབ་འབྲས་འདི་ མི་སོྟབས་བ་ལེན་གང་རུང་གི་དོན་ལུ་ ལཱ་ཤུལ་དབྱེ་དཔྱད་ཀྱི་གྲངས་ 

སུ་ཨིན་དགོ། 

༩.༧.༦.༥ འབྲུག་གཞུང་གི་སོླབ་གཉེར་གྲོགས་རམ་ཐོག་ཨིན་མིའི་ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་གིས་ སོླབ་སོང་དགོས་
མཁོའི་ཆ་ཤས་ཅིག་ཨིན་མི་ ས་ཁོངས་ལྟ་སྐོར་ནང་འགྱོ་ནིའི་དོན་ལུ་ ལས་སྡེ་བརྒྱུད་དེ་ རྒྱལ་
གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ལས་ཚུལ་མཐུན་གྱི་གནང་བ་ཞུ་དགོ། 

ཀ། སོླབ་སོང་ངལ་གསོ་ཞུ་བའི་སྐབས་ལུ་ དེ་བཟུམ་མའི་ས་ཁོངས་ལྟ་སྐོར་ཚུ་ ཡོདཔ་
ཨིནམ་ཤེས་བཅུག་དགོ། 

ཁ། དེ་བཟུམ་མའི་ས་ཁོངས་ལྟ་སྐོར་ཚུའི་དནོ་ལུ་ཞུ་ཡིག་དང་ལས་རིམ་འདི་ སྤེལ་ཁང་
གིས་མིང་རྟགས་བཀོད་དེ་ངོ་འབརོ་འབད་དགོ། 

ག ས་ཁོངས་ལྟ་སྐོར་འདི་ ལོ་རེ་ནང་ མཐོ་ཤོས་བདུན་ཕག་ ༢ ལུ་གཏན་འབེབས་
འབད་ཡོད། ཨིན་རུང་ གསོ་བའི་སོླབ་སོང་ཚུའི་དནོ་ལུ་ཨིན་པ་ཅིན་ ས་ཁོངས་ལྟ་
སྐོར་གྱི་དུས་ཡུན་འདི་ ལོ་རེ་ནང་ བདུན་ཕག་ ༣ གུ་གཏན་འབེབས་འབད་ཡོད། 

༩.༧.༦.༦ ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་གིས་ གནང་བ་ཅན་གྱི་སོླབ་སོང་མཇུག་བསྡུ་སྟེ་འབྲུག་ལུ་ལོག་འོངས་པའི་
སྐབས་ གནམ་གྲུའི་ཤོག་འཛིན་འདི་ རིན་ཆུང་སྡེ་རིམ་ (ཕང་ལམ་དང་ཁེ་ལམ་) ནང་མཁོ་
སྒྲུབ་འབད་དགོཔ་དང་། ཡང་ན་འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་གིས་མཁོ་སྒྲུབ་འབད་གནང་ཟེར་བར་ལན་
དང་སྦྲགས་ཏེ་ཞུ་དགོ། 

༩.༧.༦.༧ གནང་ཆའི་ཡི་གུ་དང་འཁྲིལ་ ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་ གནང་བ་ཅན་གྱི་སོླབ་སོང་མཇུག་བསྡུ་སྟེ་
འབྲུག་ལུ་ལོག་འོང་དགོཔ་དང་། སོླབ་སོང་མཇུག་བསྡུ་བའི་ཚེས་གྲངས་ལས་ (བདུན་ཕག་གི་
ངལ་གསོ་དང་གཞུང་གི་ངལ་གསོ་བརྩིས་ཏེ་) ཉིན་གྲངས་ ༢༡ གི་ནང་འཁོད་ ངོ་རྐྱང་སྦེ་ རྒྱལ་
གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་འབད་དགོ།  

༩.༧.༦.༨ ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་གིས་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་འབད་བའི་སྐབས་ རང་
སོའི་སྒེར་སོྣད་ནང་བཞག་ནིའི་དནོ་ལུ་ གཤམ་གསལ་གྱི་ཡིག་ཆ་ཚུ་བཙུགས་དགོ། 
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༡. འབྲི་ཤོག་ ༩/༤ པ་དང་འཁྲིལ་བའི་ཡིག་ཚང་ནང་འཛུལ་ཞུགས་ཀྱི་ཡི་གུ། 

༢. འབྲི་ཤོག་ ༩/༥ པ་དང་འཁྲིལ་བའི་སོང་བརར་གྱི་སྙན་ཞུ། 

༣. འབྲི་ཤོག་ ༩/༦ པ་དང་འཁྲིལ་བའི་བསམ་ལན་འབྲི་ཤོག 

༤. སོླབ་སོང་འདི་མཐར་འཁྱོལ་ཅན་ཅིག་སྦེ་མཇུག་བསྡུ་ཡོད་པའི་སྒྲུབ་བྱེད་སྦེ་ མཉམ་
བསབས་ཀྱི་སོླབ་རིག་ལག་ཁྱེར་དང་ སོླབ་རིག་སྐུགས་ཤོག་བཙུགས་དགོཔ་དང་། 

༥. ཞིབ་འཚོལ་གྱི་བཅུད་སྡུད་དང་གཅིག་ཁར་ཞིབ་འཚོལ་རོྩམ་ཡིག་ ཡང་ན་ཞིབ་འཚོལ་
གྱི་འདྲ་དང་། (ཞིབ་འཚོལ་ཐོག་ཨིན་པ་ཅིན་) འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་དང་གཅིག་ཁར་
བརྗེ་སོར་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་གནང་བའི་ཡི་གུ། 

༩.༧.༦.༩ ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་གིས་ ཡུན་རིང་སོླབ་སོང་མཇུག་བསྡུ་ཞིནམ་ལས་ དོན་ཚན་ ༩.༧.༦.༧ པའི་
ནང་བཀོད་ཡོད་མི་ལྟར་ སྙན་ཞུའི་དགོས་མཁོ་ཚུ་མ་ཚང་བའི་སྔ་གོང་ལུ་ ངལ་གསོ་གང་རུང་
ལེན་མི་ཆོག། 

༩.༧.༦.༡༠ ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་གིས་ ཡིག་ཚང་ནང་ལོག་འཛུལ་ཞུགས་འབད་ཞིནམ་ལས་ ཁོ་གིས་འབྲེལ་
ཡོད་ལས་སྡེ་ལུ་ ཕན་འདེབས་ག་དེ་དྲག་དྲག་ཅིག་འབད་ཚུགས་ནིའི་དནོ་ལུ་ རང་སོང་འབད་
དེ་ སྡེ་ཚན། ལས་ཁུངས། ཡང་ན་ཁོ་རའི་ལས་སྡེའི་མི་སོྟབས་ཚོགས་ཆུང་ལུ་གསལ་ཞུ་ཅིག་
འབད་དགོ། 

༩.༧.༦.༡༡ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ ཡུན་རིང་སོང་བརར་འབད་བཞིན་ཡོད་མི་ག་ར་ དུས་
མཚམས་ལུ་ལྟ་རྟོག་འབད་དགོ། 

༩.༧.༦.༡༢ ལས་སྡེ་གིས་ ཡུན་རིང་སོང་བརར་ནང་ཡོད་མིའི་ཞི་གཡོགཔ་ཚུ་ དུས་རྒྱུན་དུ་ལྟ་རྟོག་འབད་
དགོཔ་དང་། ཁོང་ར་ སོླབ་སོང་ལས་ལོག་པའི་སྐབས་ བཀྲམ་བཙུགས་ཀྱི་དོན་ལུ་འཆར་གཞི་
བརྩམ་དགོ།  

༩.༧.༦.༡༣ ལས་སྡེ་གིས་ ཡུན་རིང་སོང་བརར་མཇུག་བསྡུ་མིའི་ཞི་གཡོགཔ་ཚུ་ དུས་ཐོག་ལུ་ལོག་འོངས་
ཡོདཔ་ངེས་བརྟན་བཟོ་དགོཔ་དང་། གལ་སྲིད་ དུས་ཐོག་ལོག་མ་འོངས་པ་ཅིན་ ལས་སྡེ་གིས་ 
གན་ལེན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ འབྲེལ་ཡོད་བདག་སྐྱོང་བ་ལེན་ཚུ་བཀལ་དགོ། 

 ༩.༧.༧  ཡུན་རིང་སོང་བརར་གྱི་ཁག་འགན། 

༩.༧.༧.༡ ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་ ཡུན་རིང་སོང་བརར་ལས་ལོག་ཞིནམ་ལས་ དམིགས་བསལ་ངལ་གསོའི་
འོས་འབབ་ཀྱི་དོན་ལུ་ ཡུན་རིང་སོང་བརར་གྱི་ལཱ་གཡོག་ཁག་འགན་འབག་དགོ། 

༩.༧.༧.༢ ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་གིས་ གལ་སྲིད་ལས་སྡེའི་ནང་འཁོད་ ཡང་ན་ལས་སྡེའི་ཕྱི་ཁའི་གོ་གནས་
གཞན་ཅིག་གི་དོན་ལུ་བཅའ་མར་གཏོགས་ནི་ཨིན་པ་ཅིན་ ས་སོྟང་གསལ་བསྒྲགས་འབད་བའི་
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མཇུག་གི་ཚེས་གྲངས་སྐབས་ གོ་གནས་དེ་ཁར་ ཡུན་རིང་སོང་བརར་གྱི་དུས་ཡུན་དང་མཉམ་
པའི་ཉུང་མཐའི་དུས་ཡུན་ཚང་དགོ། 

༩.༧.༧.༣ ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་གིས་ ཞི་གཡོག་ནང་ལས་ གཡོག་གྲོལ་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ཡུན་རིང་སོང་
བརར་གྱི་ལཱ་གཡོག་ཁག་འགན་འདི་ མཇུག་བསྡུ་དགོ། 

༩.༧.༧.༤ ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་གིས་ ཡུན་རིང་སོང་བརར་ལེན་ཞིནམ་ལས་ གཤམ་གསལ་གྱི་འཁྲི་བ་ཚུ་
འབག་དགོ། 

ཀ། ལཱ་གཡོག་ཁག་འགན། ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་གིས་ ཡུན་རིང་སོང་བརར་ལེན་ཞིནམ་ལས་ 
དོན་ཚན་ ༩.༧.༧.༥ པའི་ནང་ གསལ་བཀོད་འབད་ཡོད་མི་ལྟར་ མཐར་འཁྱོལ་ཅན་
གྱི་ཡུན་རིང་སོང་བརར་གྱི་གྱངས་ཁ་གུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ གསལ་བཀོད་འབད་ཡོད་
པའི་ལོ་གྲངས་དང་ ཡང་ན་གན་ལེན་ནང་གསལ་བཀོད་འབད་པའི་ལོ་གྲངས་གཉིས་
ལས་ ག་མཐོ་མི་འདི་ཕག་ཞུ་དགོ། གལ་སྲིད་ ཞི་གཡོགཔ་འདི་གིས་ ལཱ་གཡོག་
ཁག་འགན་འདི་སྒྲུབ་མ་ཚུགས་པ་ཅིན་ ལཱ་གཡོག་ཁག་འགན་དང་འཁྲིལ་བའི་དངུལ་
འབྲེལ་གྱི་ཁག་འགན། ཡང་ན་གན་ལེན་ནང་ གསལ་བཀོད་འབད་ཡོད་མི་གཉིས་
ལས་ ག་མཐོ་མི་འདི་སོད་དགོ། 

ཁ། དངུལ་འབྲེལ་ཁག་འགན། གལ་སྲིད་ ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་གིས་ ལཱ་གཡོག་ཁག་འགན་
སྒྲུབ་མ་ཚུགས་པ་ཅིན་ ཁོ་གིས་ འབྲུག་གཞུང་ལུ་དོན་ཚན་ ༩.༧.༧.༥ པའི་ནང་ 
གསལ་བཀོད་འབད་ཡོད་མི་ལྟར་ མ་དངུལ་གྱི་དབྱེ་བ་གུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ དངུལ་
འབྲེལ་ཁག་འགན་དང་། ཡང་ན་གན་ལེན་ནང་ གསལ་བཀོད་འབད་ཡོད་མི་གཉིས་
ལས་ ག་མཐོ་མི་འདི་སོད་དགོ། 

༡. འབྲུག་གཞུང་གིས་མ་དངུལ་ (ཕྱེད་ཡང་ན་ཧྲིལ་བུམ།) ཐོག་གི་ སོླབ་
གཉེར་གྲོགས་རམ། ཞི་གཡོགཔ་ཚུ་ སོླབ་སོང་གི་དུས་ཡུན་སྐབས་ དུངལ་
ཕོགས་དང་ཁེ་ཕན། དེ་ལས་ སོླབ་སོང་དང་འབྲེལ་བའི་ཟད་འགྲོ་ཚུ་ 
འབྲུག་གཞུང་གིས་ མ་དངུལ་ཧྲིལ་བུམ་ཡང་ན་ཕྱེད་ཀ་གནང་ནི་ཡོད་མི་
ཅིག་དང་། 

༢. སྒེར་དངུལ་ཐོག་/ཀུན་གཏོགས་སོླབ་གཉེར་གྲོགས་རམ། མི་ངོམ་ཅིག་ 
ཡུན་རིང་སོླབ་སོང་གི་དུས་ཡུན་སྐབས་ དངུལ་ཕོགས་དང་ཁེ་ཕན་ཚུ་
འབྲུག་གཞུང་གིས་གནང་རུང་ ཡུན་རིང་སོང་བརར་དང་འབྲེལ་བའི་ཟད་
འགྲོ་འདི་ སྒེར་གྱི་མ་དངུལ་ཐོག་ ཡང་ན་ཀུན་གཏོགས་སོླབ་གཉེར་གྲོགས་
རམ་གྱི་ཐོག་ལས་འཐབོ་ནི་ཡོད་མི་ཅིག 

༩.༧.༧.༥ ཡུན་རིང་སོང་བརར་གྱི་ཁག་འགན་འདི་ མཐར་འཁྱོལ་ཅན་གྱི་ཡུན་རིང་སོང་བརར་ལེན་མིའི་
གྱངས་ཁ། གན་ལེན། ཡང་ན་སོླབ་གཉེར་གྲོགས་རམ་གྱི་གསལ་བསྒྲགས་འདི་ནང་ གསལ་
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བཀོད་འབད་མིའི་ཁག་འགན་ཚུ་ལས་ ག་མཐོ་མིའི་གུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ གསམ་གསལ་ལྟར་
ལག་ལེན་འཐབ་དགོ།  

རིམ་
ཨང་། 

མཐར་འཁྱོལ་ཅན་གྱི་ཡུན་
རིང་སངོ་བརར་གྱི་གྱངས་
ཁ། 

ལཱ་གཡགོ་ཁག་འགན། དངུལ་འབྲེལ་ཁག་འགན། (འབྲུང་གཞུང་གི་
མ་དངུལ་ཐགོ་གི་ཕྱེད་ཡང་ན་ཧྲིལ་བུམ་གྱི་
སླབོ་གཉེར་གྲོགས་རམ།) 

དངུལ་འབྲེལ་ཁག་འགན། 
(སྒེར་དངུལ་ཐགོ་/ཀུན་
གཏགོས་སླབོ་གཉེར་གྲོགས་
རམ།) 

༡. ཡུན་རིང་སོང་བརར་
ཐེངས་ ༡ པ། 

གནང་བ་གྲུབ་པའི་སློབ་
སོང་གི་དུས་ཡུན་ལས་
ལོག་ལྟབ། 

གནང་བ་གྲུབ་པའི་སློབ་སོང་དུས་ཡུན་གྱི་
དོན་ལུ་གཞུང་གི་ཕབ་ཆག་ཐགོ་གི་འཐུས་གུ་ 
དངུལ་ཕགོས་དང་ཁེ་ཕན་གཞན་ཚུ་བརྩིས་
ཏེ་ སློབ་གཉེར་གྲོགས་རམ་གྱི་རིན་བསོམས་
ལས་ལོག་ལྟབ། 

(དངུལ་ཕགོས་དང་ཁེ་ཕན་
གཞན་བརྩིས་པའི་) ཟད་
འགྲོ་བཏང་ཡོད་མི་ལས་ལོག་
ལྟབ། 

༢. ཡུན་རིང་སོང་བརར་
ཐེངས་ ༢ པ། 

གནང་བ་གྲུབ་པའི་སློབ་
སོང་གི་དུས་ཡུན་ལས་
གསུམ་ལྟབ། 

གནང་བ་གྲུབ་པའི་སློབ་སོང་དུས་ཡུན་གྱི་
དོན་ལུ་གཞུང་གི་ཕབ་ཆག་ཐགོ་གི་འཐུས་གུ་ 
དངུལ་ཕགོས་དང་ཁེ་ཕན་གཞན་ཚུ་བརྩིས་
ཏེ་ སློབ་གཉེར་གྲོགས་རམ་གྱི་རིན་བསོམས་
ལས་གསུམ་ལྟབ། 

(དངུལ་ཕགོས་དང་ཁེ་ཕན་
གཞན་བརྩིས་པའི་) ཟད་
འགྲོ་བཏང་ཡོད་མི་ལས་
གསུམ་ལྟབ། 

༣. ཡུན་རིང་སོང་བརར་
ཐེངས་ ༣ པ། 

གནང་བ་གྲུབ་པའི་སློབ་
སོང་གི་དུས་ཡུན་ལས་
བཞི་ལྟབ། 

གནང་བ་གྲུབ་པའི་སློབ་སོང་དུས་ཡུན་གྱི་
དོན་ལུ་གཞུང་གི་ཕབ་ཆག་ཐགོ་གི་འཐུས་གུ་ 
དངུལ་ཕགོས་དང་ཁེ་ཕན་གཞན་ཚུ་བརྩིས་
ཏེ་ སློབ་གཉེར་གྲོགས་རམ་གྱི་རིན་བསོམས་
ལས་བཞི་ལྟབ། 

(དངུལ་ཕགོས་དང་ཁེ་ཕན་
གཞན་བརྩིས་པའི་) ཟད་
འགྲོ་བཏང་ཡོད་མི་ལས་བཞི་
ལྟབ། 

༤. དོན་ཚན་ ༩.༧.༡.༢ པའི་ནང་ གསལ་བཀོད་འབད་བའི་སྣ་བསྲེས་ལམ་ལུགས་སོླབ་སོང་གི་དནོ་ལུ། 
ཀ། དངུལ་འབྲེལ་གྱི་ཁག་འགན་འདི་ སོང་འཐུས། འཚོ་འཐུས་/ཉིན་འཐུས། འགྲུལ་འཐུས་/ཉིན་འཐུས། སྣུམ་འཁོར་སོད་འཐུས་དང་
ཟད་འགྲོ་གཞན་ཚུ་བཏང་ཡོད་མི་ (གནང་བ་གྲུབ་པའི་སློབ་སོང་དུས་ཡུན་ ༢/༣/༤ ལྟབ་) ལོག་སྟེ་སོད་དགོ། 
ཁ། ཡུན་རིང་སོང་བརར་ཐེངས་ ༡ པ/༢ པ/༣ པ་སྦེ་རྩིས་རྐྱབ་དགོ། 

༥. དོན་ཚན་ ༩.༧.༡.༣ པའི་ནང་ གསལ་བཀོད་འབད་བའི་འཕོ་མཐུད་ཤེས་ཡོན་གི་དོན་ལུ། 
ཀ། ཡུན་རིང་སོང་བརར་གྱི་ཁག་འགན་གང་ཡང་མེད། 
ཁ། ཡུན་རིང་སོང་བརར་ཐེངས་ ༡ པ/༢ པ/༣ པ་སྦེ་རྩིས་རྐྱབ་མི་དགོ། 

༦. དོན་ཚན་ ༩.༧.༣.༡༡ པའི་ནང་ གསལ་བཀོད་འབད་བའི་གཙུག་ལག་གཞི་རིམ་ཤེས་ཚད་ཀྱི་དོན་ལུ། 
ཀ། ཡུན་རིང་སོང་བརར་གྱི་ཁག་འགན་གང་ཡང་མེད། 
ཁ། ཡུན་རིང་སོང་བརར་ཐེངས་ ༡ པ/༢ པ/༣ པ་སྦེ་རྩིས་རྐྱབ་མི་དགོ། 
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༧. ཡུན་རིང་སོང་བརར་ག་རའི་དོན་ལུ་ ལཱ་གཡོག་དང་དངུལ་འབྲེལ་གྱི་ཁག་འགན་འདི་ ཡུན་རིང་སོང་བརར་ལེན་པའི་གྱངས་ཁ་གུ་གཞི་
བཞག་དགོཔ་དང་། གན་ལེན་དང་འཁྲིལ་ ཡང་ན་སློབ་གཉེར་གྲོགས་རམ་གྱི་གསལ་བསྒྲགས་འདི་ནང་ གསལ་བཀོད་འབད་བའི་ཁག་
འགན་གསུམ་ལས་ ག་མཐོ་མི་འདི་འབག་དགོ། 

 
༩.༧.༧.༦  མི་ངོམ་ ཡང་ན་འགན་ལེན་པ་འདི་གིས་ དངུལ་འབྲེལ་གྱི་ཁག་འགན་འདི་ ཡིག་ཚང་བཀའ་

རྒྱ་སོད་པའི་ཚེས་གྲངས་ལས་ ཉིན་གྲངས་ ༩༠ གི་ནང་འཁོད་སོད་དགོ། གལ་སྲིད་ སོད་མ་
ཚུགས་པ་ཅིན་ གན་ལེན་དང་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཁྲིམས་ཚུ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཁྲིམས་དོན་གྱི་བ་ལེན་
བཀལ་དགོ། 

༩.༧.༧.༧  གལ་སྲིད་ མི་ངོམ་འདི་ ལཱ་གཡོག་ཁག་འགན་སྒྲུབ་མ་ཚུགསཔ་ ཡང་ན་སོླབ་སོང་དུས་ཡུན་
སྐབས་ རྩ་བསྐྲད་བཏང་བ་ ཡང་ན་ཐབས་མེད་དགོངས་ཞུ་འབད་ཡོད་པ་ཅིན་ དངུལ་འབྲེལ་
གྱི་ཁག་འགན་འདི་གན་ལེན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་བཀལ་དགོ།  

༩.༧.༧.༨ གལ་སྲིད་ མི་ངོམ་འདི་གིས་ སོླབ་སོང་མཇུག་བསྡུ་མ་ཚུགསཔ་དང་ སོླབ་སོང་མཐར་མ་
འཁྱོལཝ། ཡང་ན་ཁོ་རའི་དབང་ཚད་ཐོག་ལས་ཕྱིར་བཏོན་འབད་ཡོདཔ། ཡང་ན་འཕ་ོགཅད་
འབད་དེ་ ཞི་གཡོག་ནང་ལས་དགོངས་ཞུ་འབད་བ་ཅིན་ དངུལ་འབྲེལ་གྱི་ཁག་འགན་འདི་ 
གན་ལེན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་བཀལ་དགོ། 

༩.༧.༧.༩  གལ་སྲིད་ སོླབ་སོང་འབད་བའི་སྐབས་ ཡང་ན་ལཱ་གཡོག་གི་ཁག་འགན་མཇུག་མ་བསྡུ་བའི་སྔ་
གོང་ལས་ ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་ཤི་རྐྱེན་བྱུང་ན་ དངུལ་འབྲེལ་གྱི་ཁག་འགན་འདི་ ཆ་མེད་དང་
རྩིས་ཁ་མེདཔ་སྦེ་བརྩི་དགོ། 

༩.༧.༧.༡༠ གན་ལེན་འདི་འབང་སོྟར་ཤོར་ཡོདཔ་ ཡང་ན་མེདཔ་ཐལ་ཡོད་པའི་གནས་སྟངས་སྐབས་ 
འབྲུག་གི་ཞི་གཡོག་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་ ༢༠༡༨ ཅན་དང་འཁྲིལ་བའི་ སོང་བརར་གྱི་
ཁག་འགན་དང་ཉེས་བ་ཚུ་ འབྲུག་གི་སྒྲུབ་བྱེད་བཅའ་ཁྲིམས་ ༢༠༠༥ ཅན་མ་དང་འཁྲིལ་ 
གནས་སྟངས་དང་འབྲེལ་བའི་སྒྲུབ་བྱེད་གུ་གཞི་བཞག་སྟེ་བཀལ་དགོ། 

༩.༧.༧.༡༡ ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་ ཞི་གཡོག་གི་དོན་ལུ་ ཆེད་དུ་དམིགས་པའི་མི་ངོམ་ཅིག་སྦེ་ གཙུག་ལག་
གཞི་རིམ་ཤེས་ཚད་སོླབ་གཉེར་གྲོགས་རམ་ལེན་ཡོད་པ་ཅིན་ ལཱ་གཡོག་ནང་ལས་གཡོག་གྲོལ་
འབད་བའི་སྐབས་ གན་ལེན་ཚུ་ནང་མིང་རྟགས་བཀོད་ཡོད་མི་དང་འཁྲིལ་ གཙུག་ལག་གཞི་
རིམ་ཤེས་ཚད་དང་ གཡོག་ཐོག་ཡུན་རིང་སོང་བརར་གྱི་ཁག་འགན་གཉིས་ཆ་ར་ མཇུག་བསྡུ་
དགོ། 

  ༩.༧.༨  གན་ལེན་དང་འགལ་བའི་ཉེས་བ། 

༩.༧.༨.༡ མི་ངོམ་ཅིག་གིས་གན་ལེན་དང་འགལ་བ་ཅིན་ བདག་སྐྱོང་དང་ ཡང་ན་དངུལ་འབྲེལ་གྱི་ཉེས་
བ་འདི་ གཤམ་གསལ་ལྟར་བཀལ་དགོ།  
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རིམ་
ཨང་། 

གནད་དནོ། ཉེས་བ་དང་མི་སྟབོས་བ་ལེན། 

༡. སོླབ་སོང་མཇུག་མ་བསྡུཝ།  སྙན་ཞུ་འབད་ནིའི་ཚེས་གྲངས་ལས་ ཟླ་ངོ་ ༦ གི་ནང་འཁོད་ 
སོླབ་སོང་མཐལ་འཁྱོལ་ཅན་སྦེ་མཇུག་བསྡུ་བའི་སྒྲུབ་བྱེད་མ་
ཕུལཝ་ཚུན་ སྐབས་གཡོག གོ་གནས་ཡར་སེང་། དམིགས་
བསལ་ངལ་གསོ་དང་ སོང་བརར་ཚུའི་འོས་འབབ་མེད། དེ་
བཞུན་དུ་ ཞི་གཡོག་པའི་བར་དནོ་རིམ་ལུགས་ནང་ ཡུན་རིང་
སོང་བརར་གྱི་གནས་སྟངས་འདི་ “སྙན་ཞུ་འབད་ཡི། དེ་
འབདཝ་ད་ མཇུག་བསྡུའི་བསྣར་བཞག་ཡོད་” ཟེར་བཀོད་དགོ། 

 སྙན་ཞུ་འབད་ནིའི་ཚེས་གྲངས་ལས་ ཟླ་ངོ་ ༦ གི་ཤུལ་ལུ་ སོླབ་
སོང་མཐར་འཁྱོལ་ཅན་སྦེ་མཇུག་བསྡུ་ཡོད་པའི་སྒྲུབ་བྱེད་ཕུལ་མ་
ཚུགས་པ་ཅིན་ “སོླབ་སོང་མཐར་མ་འཁྱོལཝ་” སྦེ་བརྩི་དགོཔ་
དང་ སོླབ་སོང་མཐར་མ་འཁྱོལ་བའི་ཉེས་བ་བཀལ་དགོ། 

སོླབ་སོང་གི་མཐའ་དཔྱད་གྲུབ་འབྲས་དང་མ་འཁྲིལ་བར་ ཚར་གཅིག་
གནང་ཆའི་ཡི་གུ་སོད་ཡོད་པ་ཅིན་ ཡུན་རིང་སོང་བརར་ཐེངས་ ༡ པ་/༢ 
པ་/༣ པའི་གྲངས་སུ་བརྩི་དགོ། 

༢. ཀ། སོླབ་སོང་མཐར་མ་འཁྱོལ་བ་ཅིན་ ཡང་ན། 
ཁ། ཁོ་རའི་དབང་ཚད་ཐོག་ཕྱིར་བཏོན་འབད་བ་ཅིན་          
   ཡང་ན། 
ག གཙུག་ལག་སོླབ་སྡེ་གིས་ བདག་སྐྱོང་གི་སྒྲིག་  
  ཁྲིམས་ལེན་ཡོད་མི་ལས་བརྟེན་ སོླབ་སོང་མཇུག་    
  བསྡུ་མ་ཚུགས་པ་ཅིན། 

 གོ་གནས་ཡར་སེང་འདི་ ཁོ་རའི་གོ་གནས་ཡར་སེང་འབད་ནིའི་
ཚེས་གྲངས་ལས་བརྩིས་ཏེ་ གནང་བ་གྲུབ་པའི་སོླབ་སོང་དུས་
ཡུན་ལས་ལོག་ལྟབ་སྦེ་ཡུན་འགྱང་འབད་དགོ། 

སོླབ་སོང་གི་མཐའ་དཔྱད་གྲུབ་འབྲས་དང་མ་འཁྲིལ་བར་ ཚར་གཅིག་
གནང་ཆའི་ཡི་གུ་སོད་ཡོད་པ་ཅིན་ ཡུན་རིང་སོང་བརར་ཐེངས་ ༡ པ་/༢ 
པ་/༣ པའི་གྲངས་སུ་བརྩི་དགོ། 

༣. ཁོ་རའི་དབང་ཚད་ལས་བརྒལ་བའི་རྒྱུ་མཚན་ལས་
བརྟེན་ ཕྱིར་བཏོན་འབད་བ་ཅིན། 

 ཉེས་བ་མི་ཕོག 

༤. རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ལས་གནང་བ་མེད་
པར་སོླབ་སོང་ ཡང་ན་སྤེལ་ཁང་སོར་བ་ཅིན། 

 གནང་ཆའི་ཡི་གུ་ལུ་བརྩི་བཀུར་མེདཔ་ལས་བརྟེན་ སོླབ་སོང་
ངལ་གསོ་ཆ་མེད་གཏང་དགོཔ་དང་། མི་ངོམ་འདི་ གསལ་
བཀོད་འབད་བའི་དུས་ཚོད་ཀྱི་ནང་འཁོད་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་
གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་འབད་དགོ 
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 གོ་གནས་ཡར་སེང་འདི་ ཁོ་རའི་གོ་གནས་ཡར་སེང་འབད་ནིའི་
ཚེས་གྲངས་ལས་བརྩིས་ཏེ་ གནང་བ་གྲུབ་པའི་སོླབ་སོང་དུས་
ཡུན་འདྲ་མཉམ་གྱི་ཡུན་འགྱང་འབད་དགོ། 

 སོླབ་སོང་འདི་ ཡུན་རིང་སོང་བརར་ཐེངས་ ༡ པ་/༢ པ་/༣ 
པའི་གྲངས་སུ་བརྩི་དགོ། 

༥. འཕྱིས་ཏེ་སྙན་ཞུ་འབད་བ། 
གནང་ཆའི་ཡི་གུ་དང་འཁྲིལ་ སོླབ་སོང་མཇུག་བསྡུའི་
ཚེས་གྲངས་ལས་ (བདུན་ཕག་ངལ་གསོ་དང་གཞུང་
གི་ངལ་གསོ་བརྩིས་ཏེ་) ཉིན་གྲངས་ ༢༡ གི་ཤུལ་
ལས་ སྙན་ཞུ་འབད་བ་ཅིན། 

 གཡོག་ནང་ལས་ཐབས་མེད་དགོངས་ཞུ་འབད་དགོཔ་དང་།  
 དོན་ཚན་ ༩.༧.༧ པ་ལྟར་ གན་ལེན་དང་འགལ་བའི་ དངུལ་

འབྲེལ་ཁག་འགན་གྱི་ཉེས་བ་བཀལ་དགོ། 

༦. ཡུན་རིང་སོང་བརར་གྱི་ཁག་འགན་མཇུག་མ་བསྡུཝ་
ལས་ དགོངས་ཞུ་འབད་བ་ཅིན། 

 དོན་ཚན་ ༩.༧.༧ པ་ལྟར་ གན་ལེན་དང་འགལ་བའི་ དངུལ་
འབྲེལ་ཁག་འགན་གྱི་ཉེས་བ་བཀལ་དགོ། 

༧. སོླབ་སོང་ངལ་གསོའི་སྐབས་དགོངས་ཞུ་འབད་བ་
ཅིན། 

 དོན་ཚན་ ༩.༧.༧ པ་ལྟར་ གན་ལེན་དང་འགལ་བའི་ དངུལ་
འབྲེལ་ཁག་འགན་གྱི་ཉེས་བ་བཀལ་དགོ། 

༨. དོན་ཚན་ ༩.༧.༡.༢ པ་ནང་གི་སྣ་བསྲེས་ལམ་ལུགས་ཀྱི་སོླབ་སོང་ཚུའི་ཐད་ཁར་ ཁོ་རའི་དབང་ཚད་ཐོག་ཕྱིར་བཏནོ་འབད་ཡོདཔ་
དང་། སོླབ་སོང་མཇུག་མ་བསྡུཝ་ ཡང་ན་མཐར་མ་འཁྱོལཝ། ཡང་ན་ཡུན་རིང་སོང་བརར་གྱི་སྐབས་དང་མཇུག་བསྡུ་ཞིནམ་ལས་ 
དགོངས་ཞུ་འབད་བ་ཅིན་ སོང་བརར་ཁག་འགན་གྱི་ཉེས་བ་ཚུ་ཡང་། 
 
ཀ། དངུལ་འབྲེལ་གྱི་ཁག་འགན་འདི་ སོང་འཐུས། འཚོ་འཐུས་/ཉིན་འཐུས། འགྲུལ་འཐུས་/ཉིན་འཐུས། སྣུམ་འཁོར་སོད་འཐུས་   
  དང་ཟད་འགྲོ་གཞན་ཚུ་བཏང་ཡོད་མི་ (གནང་བ་གྲུབ་པའི་སོླབ་སོང་དུས་ཡུན་ ༢/༣/༤ ལྟབ་) ལོག་སྟེ་སོད་དགོ། 
 
ཁ། ཡུན་རིང་སོང་བརར་ཐེངས་ ༡ པ/༢ པ/༣ པ་སྦེ་རྩིས་རྐྱབ་དགོ། 
 
ག གལ་སྲིད་ མི་ངོམ་འདི་གིས་ དངུལ་འབྲེལ་ཁག་འགན་ཚུ་ གསལ་བཀོད་འབད་བའི་དུས་ཡུན་ནང་འཁོད་ ལོག་སོད་འབད་
མ་ཚུགས་པ་ཅིན་ ཁོ་གི་གོ་གནས་ཡར་སེང་འབད་ནིའི་ཚེས་གྲངས་ལས་ ལོ་ངོ་ ༡ ཡུན་འགྱང་འབད་དགོ། 
 
སོླབ་སོང་འབད་བའི་དུས་ཡུན་འདི་ གནས་སོད་ངོ་མའི་དུས་ཡུན། ཡང་ན་སོླབ་སོང་གི་དནོ་ལུ་ ཡིག་ཚང་ནང་ལས་ ཆད་སོད་ཡོད་
མི་འདི་ འཛོམས་ཐོ་དང་བདེན་དཔྱད་འབད་མི་གུ་གཞི་བཞག་དགོ། 
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༩.༨ ཡུན་རིང་སངོ་བརར་གྱི་གདམ་འཐུའི་བ་རིམ། 

 ༩.༨.༡  (སོང་འཐུས་བགོ་བཤའ་བརྩིས་ཏེ་) སོླབ་གཉེར་གྲོགས་རམ་ག་ར་ ཁྱབ་བསྒྲགས་འབད་དགོ། 

༩.༨.༢ (སོང་འཐུས་བགོ་བཤའ་བརྩིས་ཏེ་) ལས་སྡེའི་དོན་ལུ་དམིགས་པའི་སོླབ་གཉེར་གྲོགས་རམ་ཚུའི་དནོ་ལུ་ འབྲེལ་
ཡོད་ལས་སྡེའི་ནང་འཁོད་ ཁྱབ་བསྒྲགས་འབད་དགོ། གལ་སྲིད་ ཞུ་ཡིག་བཙུགས་མི་མེད་པ་ཅིན་ ལས་སྡེ་འདི་
གིས་ འབྲེལ་ཡོད་ལཱ་རིགས་གཅིག་པའི་སྡེ་ཚན་གྱི་དནོ་ལུ་ ཕྱི་ཁའི་ལས་སྡེ་ཚུ་ལུ་ བསྐྱར་བསྒྲགས་འབད་དགོ།  

༩.༨.༣ ཁྱབ་བསྒྲགས་ཀྱི་དུས་ཚོད་དང་ ཞུ་ཡིག་བཙུགས་ནིའི་མཇུག་གི་ཚེས་གྲངས་བར་ན་ ཉུང་མཐའ་བདུན་ཕག་བཞི་
བཞག་དགོ།  

༩.༨.༤ ལས་སྡེ་གིས་ འབྲི་ཤོག་ ༩/༩ པ་དང་འཁྲིལ་ ཕྱི་སེལ་འབད་ནིའི་འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོ། 

༩.༨.༥  ཞུ་ཡིག་བཙུགས་མི་འདི་གིས་ ཕྱི་སེལ་གྱི་དོན་ལུ་ གཤམ་གསལ་གྱི་ཡིག་ཆ་ཚུ་ཕུལ་དགོ། 

༩.༨.༥.༡  སོླབ་རིག་སྐུགས་ཤོག་གི་འདྲ། 

༩.༨.༥.༢ ཞུ་ཡིག་བཙུགས་པའི་ཚེས་གྲངས་ཚུན་ ཞི་གཡོག་པའི་བར་དནོ་རིམ་ལུགས་ནང་གི་ འཛོལ་བ་
མེདཔ་ཨིན་པའི་ཁྱད་ཡོན་ཐོ།   

༩.༨.༥.༣ དགོཔ་ཡོད་ན་ ཁྱབ་བསྒྲགས་དང་ཕྱི་སེལ་ཚད་གཞི། ཡང་ན་གདམ་འཐུ་དང་འཁྲིལ་བའི་ཡིག་
ཆ་ཚུ། 

༩.༥.༦  གདམ་འཐུ་འབད་མིའི་ལས་སྡེ་གིས་འབད་དགོཔ་ཚུ་ཡང་། 

༩.༥.༦.༡  འོས་ཚད་དང་འབྲེལ་མཐུན་གྱི་བདེན་དཔྱད་འབད་དགོ། 

༩.༥.༦.༢  ཡིག་ཆ་ག་ར་བདེན་དཔྱད་འབད་དགོ། 

༩.༥.༦.༣  གསལ་བསྒྲགས་དང་འཁྲིལ་ཞུ་ཡིག་ག་ར་བསྡུ་སྒྲིག་འབད་དེ་ ཕྱི་སེལ་ ཡང་ན་གདམ་འཐུའི་ 

དོན་ལུ་བཙུགས་དགོ། 

༩.༨.༧ ཞུ་ཡིག་བཙུགས་མིའི་མི་ངོམ་ཚུ་ དོན་ཚན་ ༩.༧.༣ པའི་འོས་ཚད་དང་། སོླབ་གཉེར་གྲོགས་རམ་གྱི་གསལ་ 

བསྒྲགས་ནང་གི་དགོས་མཁོ། ཕྱི་སེལ་ཚད་གཞི་གུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ཕྱི་སེལ་རྐྱབ་དགོ། ཨིན་རུང་ མི་ངོམ་འདི་ 
འབྲུག་གཞུང་གི་སོླབ་གཉེར་གྲོགས་རམ་ལེན་ཏེ་ ཁོ་རའི་དབང་ཚད་ཐོག་ལས་ སོླབ་སོང་མཇུག་བསྡུ་མ་ཚུགས་མི་
ཅིག་ཨིན་པ་ཅིན་ ཕྱི་སེལ་རྐྱབ་མི་ཆོག  

༩.༨.༨  སོླབ་རིག་སྐུགས་ཀྱི་བསོམས་རྩིས། 

༩.༨.༨.༡  མཁས་དབང་གི་དནོ་ལུ། མཐོ་རིམ་གོང་མའི་ཤེས་ཚད་ཀྱི་སྐུགས་བསོམས། 
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༩.༨.༨.༢ མཐོ་རིམ་གོང་མའི་ཤེས་ཡོན་དོན་ལུ། གཙུག་ལག་གཞི་རིམ་ཤེས་ཚད་ལས་བརྒྱ་ཆ་ ༦༠ དང་། 
སོླབ་རིམ་ ༡༢ པ་ལས་བརྒྱ་ཆ་ ༤༠ (ཨིང་སྐད་དང་གཞན་དྲག་ཤོས་ཆོས་ཚན་བཞི་
བརྩིས་ཏེ།) ཡང་ན་གཙུག་ལག་གཞི་རིམ་འོག་མའི་ཤེས་ཚད་ ཡང་ན་ལག་ཁྱེར་ཤེས་
ཚད།** 

༩.༨.༨.༣  གཙུག་ལག་གཞི་རིམ་འོག་མའི་ཤེས་ཚད་ ཡང་ན་ལག་ཁྱེར་ཤེས་ཚད་ཀྱི་དནོ་ལུ། 

ཀ། ཁྱད་རིག་མིན་པའི་དོན་ལུ། སོླབ་རིམ་ ༡༢ པ་ (ཨིང་སྐད་དང་གཞན་དྲག་ཤོས་
ཆོས་ཚན་བཞི་བརྩིས་ཏེ།) ཡང་ན་ སོླབ་རིམ་ ༡༠ པ་(སྐུགས་བསོམས།) དང་། 

ཁ། ཁྱད་རིག་གི་དནོ་ལུ། སོླབ་རིམ་ ༡༢ པ་ (ཨིང་སྐད་དང་གཞན་དྲག་ཤོས་ཆོས་ཚན་
བཞི་བརྩིས་ཏེ།) བརྒྱ་ཆ་ ༥༠ ཡང་ན་སོླབ་རིམ་ ༡༠ པའི་ (སྐུགས་བསོམས།) དེ་
ཁར་ ལག་ཁྱེར་དང་གཙུག་ལག་གཞི་རིམ་འོག་མའི་ཤེས་ཚད་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༥༠ །  

** སོླབ་རིམ་ ༡༢ པའི་ཤེས་ཚད་དང་ ཡང་ན་གཙུག་ལག་གཞི་རིམ་འོག་མའི་ཤེས་  ཚད་
མེད་མི། 

༩.༨.༩ ས་སོྟང་རེ་རེའི་དོན་ལུ་ ཉུང་ཤོསཞུ་ཡིག་བཙུགས་མི་གཉིས་རེ་ ཕྱི་སེལ་རྐྱབ་དགོཔ་དང་། གལ་སྲིད་མི་ངོམ་མ་
ལངས་པ་ཅིན་ དུས་ཡུན་བདུན་ཕག་ ༢ ཡར་སེང་རྐྱབ་དགོ། 

༩.༨.༡༠ དུས་ཡུན་ཡར་སེང་རྐྱབ་སྟེ་འབད་རུང་ འོས་ཚད་ལྡན་པའི་མི་གཅིག་རྐྱངམ་གཅིག་ལས་མེད་རུང་ ལས་སྡེ་གིས་
གདམ་འཐུའི་དྲི་བ་དྲིས་ལན་འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོ། 

༩.༨.༡༡ ལས་སྡེ་གིས་ ཕྱི་སེལ་རྐྱབ་ཡོད་པའི་མི་ངོའི་ཐོ་ཡིག་ཚུ་ གདམ་འཐུའི་དྲི་བ་དྲིས་ལན་མ་འབད་བའི་བདུན་ཕག་ ༡  

གི་སྔ་གོང་ལས་ཁྱབ་བསྒྲགས་འབད་དགོ། 

༩.༨.༡༢ ཞི་གཡོགཔ་དང་ཞི་གཡོགཔ་མིན་པའི་ལས་གཡོགཔ་ག་ར་ལུ་ དམིགས་གཏད་བསྐྱེད་པའི་ཏུན་གཏོགས་སོླབ་གཉེར་
གྲོགས་རམ་གྱི་དོན་ལུ་ ཕྱི་སེལ་དང་གདམ་འཐུའི་ཚད་གཞི་འདི་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་དང་ ལས་
གཡོག་ལྷན་ཁག་གཉིས་ཀྱིས་ ལོགས་སུ་བཟོ་མི་འདི་ལུ་ཁ་འཆམ་དགོ། 

༩.༨.༡༣ ལས་སྡེ་རང་སོའི་མི་སོྟབས་ཚོགས་ཆུང་གིས་ དྲི་བ་དྲིས་ལན་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི། ཡང་ན་ དྲི་བ་དྲིས་ལན་འགོ་
འདྲེན་འཐབ་མིའི་གདམ་འཐུའི་ཚོགས་ཆུང་གི་དོན་ལུ་ ཁྲི་འཛིན་བརྩིས་ཏེ་ འབྲེལ་ཡོད་དྲི་བཀོད་འཐུས་མི་ ཉུང་
མཐའ་ ༥ གདམ་འཐུ་འབད་དགོཔ་དང་། དེ་བཟུམ་མའི་གདམ་འཐུའི་བ་རིམ་ཚུ་ནང་ བཅའ་མར་གཏོགས་ནིའི་
དབང་ཆ་འདི་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ལུ་ཡོད། 

༩.༨.༡༤ དྲི་བཀོད་འཐུས་མི་ཚུ་གིས་ དོན་ཚན་ ༣.༣.༢༥ པ་དང་འཁྲིལ་ འབད་དགོཔ་ཡོད་ན་ ཁེ་ཕན་ལྟག་སོད་གསལ་
སོྟན་འབད་དགོ།  

༩.༨.༡༥ དྲིས་ལན་ལས་རོགསཔ་འདི་གིས་ དྲི་བཀོད་འཐུས་མི་ཚུ་ལུ་ གདམ་འཐུའི་དྲི་བ་དྲིས་ལན་དང་འབྲེལ་བའི་ འབྲེལ་ 



220 
 

ཡོད་བར་དོན་ཚུའི་སྐོར་ ཁ་བཀོད་བྱིན་དགོ། 

༩.༨.༡༦ གདམ་འཐུའི་ཚོགས་ཆུང་གིས་ འབྲི་ཤོག་ ༩/༩ པ་དང་འཁྲིལ་ གདམ་འཐུའི་དྲི་བ་དྲིས་ལན་འགོ་འདྲེན་འཐབ་
དགོ། 

༩.༨.༡༧ གདམ་འཐུའི་འོས་འབབ་ཚང་ནིའི་དོན་ལུ་ མི་ངོམ་ཅིག་གིས་ ཉུང་མཐའ་སྐུགས་བསོམས་བརྒྱ་ཆ་ ༥༠ དང་། ཡང་
ན་ གདམ་འཐུའི་དྲི་བ་དྲིས་ལེན་གྱི་སྐབས་ གདམ་འཐུའི་ཚོགས་ཆུང་གིས་ དེ་ལས་ལྷག་སྟེ་འཐོབ་དགོཔ་སྦེ་ ཐག་
བཅད་མི་འདི་འཐོབ་དགོ། 

༩.༨.༡༨ དྲི་བཀོད་འཐུས་མི་ཚུ་གིས་ མི་ངོམ་དེ་ལུ་ སྐུགས་མཐོ་ཤོས་དང་དམའ་ཤོས་བྱིན་ཡོད་མི་གཉིས་བཏོན་བཞག་
ཞིནམ་ལས་ སྐུགས་གཞན་ཚུའི་དཔྱ་སྙོམ་གྱི་སྐུགས་འདི་ མཐའ་དཔྱད་ཀྱི་སྐུགས་སྦེ་བརྩི་དགོ། 

༩.༨.༡༩ དྲིས་ལན་ལས་རོགས་འདི་གིས་ གདམ་འཐུའི་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ གདམ་འཐུའི་ཚོགས་ཆུང་གིས་ བདེན་དཔྱད་འབད་
དེ་ཆ་འཇོག་གནང་ནིའི་དོན་ལུ་ བསྡུ་སྒྲིག་འབད་དགོ། དེ་ལས་ གདམ་འཐུའི་གྲུབ་འབྲས་འདི་ མི་སོྟབས་ཚོགས་
ཆུང་གིས་ ཆ་འཇོག་གནང་དགོ།  

༩.༨.༢༠ གྲུབ་འབྲས་འདི་ གདམ་འཐུའི་དྲིས་ལན་མཇུག་བསྡུ་བའི་ ཉིན་གྲངས་ ༥ གི་ནང་འཁོད་ ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ་
དང་། ཡང་ན་བར་བརྒྱུད་ཐོག་ལས་གསལ་སོྟན་འབད་དགོ། 

༩.༨.༢༡ ལས་སྡེ་གིས་ འཛུལ་ཞུགས་གཏན་འཁེལ་གྱི་བར་ལན་འདི་ཐོབ་ཞིནམ་ལས་ གདམ་འཐུ་གྲུབ་པའི་མི་ངོ་གི་སོླབ་
སོང་ངལ་གསོའི་གྲོས་འཆར་འདི་ ཞི་གཡོག་པའི་བར་དནོ་རིམ་ལུགས་བརྒྱུད་དེ་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་
ལུ་ཕུལ་དགོ། 

༩.༨.༢༢ ཆ་འཇོག་གྲུབ་ཞིནམ་ལས་ མི་ངོམ་འདི་ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ གནང་ཆའི་ཡི་གུ་གནང་དགོ།  

༩.༨.༢༣ མི་ངོམ་འདི་གིས་ དོན་ཚན་ ༩.༧.༥ པའི་ནང་ གསལ་བཀོད་འབད་ཡོད་མི་དང་འཁྲིལ་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་
ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་འགོ་འདྲེན་འཐབ་པའི་ འགྲོ་སྐྱོད་སྔ་གོང་གི་ཁ་བཀོད་འདི་ མཇུག་བསྡུ་དགོ། 

  
༩.༩ ཐབོ་ལམ། 

 ༩.༩.༡  ཡུན་ཐུང་སོང་བརར་གྱི་ཐབོ་ལམ། (རྒྱལ་ཁབ་ནང་འཁོད་དང་ཕྱི་ཁ།) 

 ༩.༤.༤.༡  ཡུན་ཐུང་སོང་བརར་ལེན་མིའི་ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་འཁོད་ཀྱི་སོང་བརར་ནང་མ་
གཏོགས་ གཤམ་གསལ་ལྟར་དུ་ སོླབ་སོང་གི་དུས་ཡུན་ཉིན་གྲངས་ ༣༠ ཡང་ན་ དེའི་འོག་
རྒྱུའི་དོན་ལུ་ ཉིན་འཐུས་ཀྱི་ཐབོ་ལམ་ཡོདཔ་དང་། གལ་སྲིད་ སོླབ་སོང་གི་དུས་ཡུན་ ཉིན་
གྲངས་ ༣༠ ལས་ལྷག་སྟེ་ཨིན་པ་ཅིན་ དུས་ཡུན་ཡོངས་རོགས་ཀྱི་དོན་ལུ་ འཚོ་འཐུས་ཀྱི་ཐོབ་
ལམ་ཡོད། 

  ཀ། གལ་སྲིད་ ཡུན་ཐུང་སོང་བརར་གྱི་དུས་ཡུན་འདི་ ཉིན་གྲངས་ ༣༠ ཡང་ན་དེའི་
འོག་རྒྱུ་ཨིན་ན་ ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་ལུ་ འགོ་ཐོག་ཉིན་གྲངས་ ༡༥ གི་དོན་ལུ་ ཉིན་
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འཐུས་ཡོངས་རོགས་དང་། དེའི་ལྷག་ལུས་ཉིན་གྲངས་ ༡༥ གི་དོན་ལུ་ ཉིན་འཐུས་
བརྒྱ་ཆ་ ༥༠ གི་ཐོབ་ལམ་ཡོད། 

  ཁ། གལ་སྲིད་ ཡུན་ཐུང་སོང་བརར་གྱི་དུས་ཡུན་འདི་ ཉིན་གྲངས་ ༣༠ ལས་ལྷག་པ་
ཅིན་ ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་ལུ་ དུས་ཡུན་ཡོངས་རོགས་ཀྱི་དནོ་ལུ་ འཚོ་འཐུས་ཀྱི་ཐོབ་
ལམ་ཡོད། 

༩.༩.༡.༢ ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་ལུ་ གཤམ་གསལ་གྱི་གནད་དནོ་དང་འཁྲིལ་ ཉིན་འཐུས་ ཡང་ན་འཚོ་འཐུས 
བརྒྱ་ཆ་ཧྲིལ་བུམ་གྱི་ཐོབ་ལམ་མེད། 

 ཀ། གལ་སྲིད་ གྲོགས་རམ་པ་ ཡང་ན་འགོ་འདྲེན་པའི་ཁ་ཐུག་ལས་ གཤམ་གསལ་གྱི་
མཐུན་རྐྱེན་ཚུ་སོད་ན་ ཉིན་འཐུས་ ཡང་ན་འཚོ་འཐུས་མི་འཐོབ། 

     ༡. སོད་གནས། 
     ༢. བཟའ་འཐུང་ག་ར་དང་། 
     ༣. གློ་བུར་གྱི་ཟད་འགྲོ་ ཡང་ན་ལག་དངུལ་གྱི་འཐུས། 
  ཁ། གལ་སྲིད་ གྲོགས་རམ་པ་ ཡང་ན་འགོ་འདྲེན་པ་གིས་ གཤམ་གསལ་གི་མཐུན་རྐྱེན་

གཉིས་སོད་རུང་ གློ་བུར་དང་ལག་དངུལ་གྱི་འཐུས་མ་སོད་ན་ ཉིན་འཐུས་ ཡང་ན་
འཚོ་འཐུས་བརྒྱ་ཆ་ ༢༠ གི་ཐོབ་ལམ་ཡོད། 

     ༡. སོད་གནས་དང་། 
     ༢. བཟའ་འཐུང་ག་ར། 
 
 ག གལ་སྲིད་ གྲོགས་རམ་པ་ ཡང་ན་འགོ་འདྲེན་པ་གིས་ གཤམ་གསལ་གི་མཐུན་རྐྱེན་

གཉིས་ལས་གང་རུང་གཅིག་སོད་རུང གློ་བུར་དང་ལག་དངུལ་གྱི་འཐུས་མ་སོད་ན་ 
ཉིན་འཐུས་ ཡང་ན་འཚོ་འཐུས་བརྒྱ་ཆ་ ༥༠ གི་ཐོབ་ལམ་ཡོད། 

    ༡. སོད་གནས་དང་། 
    ༢. བཟའ་འཐུང་ག་ར། 
 

༩.༩.༡.༣ རང་གི་རྒྱབ་ཁབ་ལས་འགྱོ་སའི་ས་གནས་ཚུན་གྱི་འགྲོ་འགྲུལ་གྱི་ཉིན་གྲངས་འདི་ སོང་བརར་
གྱི་ཉིན་གྲངས་ཀྱི་དོན་ལུ་ བསོམས་རྩིས་རྐྱབ་མི་དགོ། 

༩.༩.༡.༤ ཉིན་འཐུས་ ཡང་ན་འཚོ་འཐུས་འདི་ གཞུང་གིས་ཐག་བཅད་ཡོད་པའི་ཚད་གཞི་དང་འཁྲིལ་
སོད་དགོ། 

༩.༩.༡.༥ གལ་སྲིད་ ཡུན་ཐུང་སོང་བརར་གྱི་དུས་ཡུན་འདི་ ཉིན་གྲངས་ ༣༠ ལས་ལྷག་སྟེ་ཨིན་པ་ཅིན་ 
ཁང་གླའི་འཐུས་མ་གཏོགས་ འཐུས་གཞན་གང་རུང་སོད་ནི་ལས་མཚམས་འཇོག་འབད་དགོ། 



222 
 

༩.༩.༡.༦  ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་  ཕྱི་རྒྱལ་ལུ་འགྱོ་བའི་སྐབས་ ཤུལ་མའི་གནམ་གྲུའི་བརྒྱུད་འགྲུལ་གྱི་དོན་ལུ་ 
བསྒུགས་ཏེ་སོད་དགོ་པ་ཅིན་ བརྒྱུད་འགྲུལ་ཁར་ལུས་པའི་རྒྱལ་ཁབ་དེའི་ཉིན་འཐུས་ཐོབ་ལམ་
གྱི་ཚད་གཞི་དང་འཁྲིལ་ བརྒྱ་ཆ་ ༥༠ སོད་དགོ། ཨིན་རུང་ ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་ལུ་ ཉིནམ་
གཅིག་གི་དོན་ལུ་ ཉིན་འཐུས་ཚར་གཉིས་སོད་མི་ཆོག 

༩.༩.༡.༧ ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་ལུ་ བརྒྱུད་འགྲུལ་གྱི་དོན་ལུ་བསྒུགས་ཏེ་སོད་དགོ་མི་འདི་་མ་བརྩིས་པར་ 
ཕར་ཚུར་འགྲོ་འགྲུལ་གྱི་དོན་ལུ་ བ་ཐབས་མེད་པར་སོད་དགོ་པའི་རིགས་ལུ་ ཉིན་གྲངས་ ༢ 
ལས་མ་ལྷག་པའི་ཉིན་འཐུས་སོད་དགོ། 

༩.༩.༡.༨ གལ་སྲིད་ ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་ མི་སོྟབས་ཚོགས་ཆུང་གིས་ གདམ་འཐུའི་གནང་བ་གྲུབ་པའི་
སྐབས་ སྐྱོད་ཐམ་བཟ་ོནིའི་ནང་ བསྒུགས་ཏེ་སོད་དགོ་པའི་དུས་ཡུན་ངོ་མའི་དོན་ལུ་ ཉིན་
འཐུས་སོད་དགོཔ་སྦེ་གནང་བ་གྲུབ་ཡོདཔ། ཡང་ན་གྲོགས་རམ་པ་གིས་ཉིན་འཐུས་མ་སོད་པ་
ཅིན་ ཉིན་འཐུས་སོད་དགོ། 

༩.༩.༡.༩ གལ་སྲིད་ ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་ལུ་ སྐྱོད་ཐམ་གྱི་འཐུས། གཞུང་འབྲེལ་ལམ་ཡིག་གི་འཐུས་དང་ 
གནམ་ཐང་གི་ཁྲལ་ཚུ་ གྲོགས་རམ་པ་གིས་མ་སོད་ན་ མི་སོྟབས་ཚོགས་ཆུང་གིས་གནང་བ་
གྲུབ་ཡོད་མི་དང་འཁྲིལ་ འབོར་འཛིན་ངོ་མ་སོྟན་པའི་སྐབས་ འཐུས་ཚུ་ལོག་སྟེ་སོད་དགོ། 

༩.༩.༡.༡༠ སོང་བརར་ནང་ཨིན་པའི་ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་ གསོ་བའི་ཉེན་བཅོལ་གྱིས་ཁྱབ་དགོ། གལ་སྲིད་ 
གསོ་བའི་ཉེན་བཅོལ་ལས་འཆར་དེ་གིས་ གློ་བུར་གྱི་གསོ་བའི་སྨན་བཅོས་འབད་ནི་ཚུ་ཁྱབ་མ་
ཚུགས་པ་ཅིན་ དེ་བཟུམ་མའི་ཟད་འགྲོ་ཚུ་ གསོ་བ་ལྷན་ཁག་གི་སྲིད་བྱུས་ ཡང་ན་ལམ་སོྟན་
ཚུ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ འབོར་འཛིན་ངོ་མ་སོྟན་པའི་སྐབས་ གསོ་བ་ལྷན་ཁག་གིས་སོད་དགོ། 

༩.༩.༡.༡༡ རྒྱལ་ཁབ་ནང་འཁོད་ཀྱི་ཡུན་ཐུང་སོང་བརར་ལེན་མིའི་ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་ལུ་ཐོབ་ལམ་ཚུ་ཡང་། 

ཀ། སོང་བརར་དུས་ཡུན་གྱི་དནོ་ལུ་ གཞུང་གིས་ཐག་བཅད་པའི་ཚད་གཞི་དང་འཁྲིལ་ 
ཉིན་འཐུས་ ཡང་ན་འཚོ་འཐུས་ཀྱི་ཐོབ་ལམ་ཡོད། 

ཁ། ཉིན་གྲངས་ ༣༠ ཡང་ན་དེའི་འགོ་རྒྱུའི་དུས་ཡུན་གྱི་སོང་བརར་ལེན་མིའི་ཞི་གཡོགཔ་
ཅིག་ལུ་ ཉིན་ལྟར་གྱི་ཉིན་འཐུས་འདི་ དངུལ་ཀྲམ་ ༡༠༠༠/- ཐམ་པ་དང་། ཡང་ན་
གཞུང་གིས་ཐག་བཅད་པའི་ཚད་གཞི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་སོད་དགོ། ཨིན་རུང་ སོང་བརར་
འདི་ གཡོག་གནས་ཀྱི་ས་ཁོངས་འདི་ནང་ར་ཨིན་པ་ཅིན་ ཉིན་འཐུས་བརྒྱ་ཆ་ ༥༠ 
སོད་དགོ། 

ག ཉིན་གྲངས་ ༣༠ ལས་ལྷག་པའི་དུས་ཡུན་གྱི་སོང་བརར་ལེན་མིའི་ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་
ལུ་ སོང་བརར་དུས་ཡུན་ཡོངས་རོགས་ཀྱི་དོན་ལུ་ འཚོ་འཐུས་འདི་ ཟླ་རིམ་བཞིན་ 
དུངལ་ཀྲམ་ ༨༠༠༠/- ཐམ་པ་དང་། ཡང་ན་གཞུང་གིས་ཐག་བཅད་པའི་ཚད་གཞི་
དང་འཁྲིལ་སོད་དགོ། 
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ང་། དམིགས་བསལ་སོང་བརར་ལས་རིམ་གྱི་དོན་ལུ་ དགོཔ་ཡོད་ན་ སྒྲིག་གོ་ ཡང་ན་
སྒྲིག་གོའི་འཐུས་སོད་དགོ། 

༩.༩.༢  ཡུན་རིང་སོང་བརར་གྱི་ཐབོ་ལམ། (རྒྱལ་ཁབ་ནང་འཁོད་/རྒྱལ་ཁབ་ཕྱི་ཁ།) 

༩.༩.༢.༡ ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་ གནང་བ་གྲུབ་པའི་ཡུན་རིང་སོང་བརར་ལེན་ནིའི་དོན་ལུ་ དོན་ཚན་ ༡༠.༡༡ 
པ་དང་འཁྲིལ་ དངུལ་ཕོགས་དང་ཁེ་ཕན་ཚུ་སྦྲགས་ སོླབ་སོང་ངལ་གསོ་བྱིན་དགོ། 

༩.༩.༢.༢ ཡུན་རིང་སོང་བརར་ནང་ཡོད་མིའི་ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་ལུ་ གཞུང་གིས་ཐག་བཅད་ཡོད་པའི་ཚད་
གཞི་དང་འཁྲིལ་འཚོ་འཐུས་ཀྱི་ཐབོ་ལམ་ཡོད། 

༩.༩.༢.༣ ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་ལུ་ གཤམ་གསལ་གྱི་གནད་དནོ་དང་འཁྲིལ་ འཚོ་འཐུས་བརྒྱ་ཆ་ཧྲིལ་བུམ་གྱི་
ཐོབ་ལམ་མེད། 

ཀ། གལ་སྲིད་ གྲོགས་རམ་པ་ ཡང་ན་འགོ་འདྲེན་པའི་ཁ་ཐུག་ལས་ གཤམ་གསལ་གྱི་
མཐུན་རྐྱེན་ཚུ་སོད་ན་ འཚོ་འཐུས་མི་འཐོབ། 

༡. སོད་གནས། 
༢. བཟའ་འཐུང་ག་ར་དང་། 

     ༣. གློ་བུར་གྱི་ཟད་འགྲོ་ ཡང་ན་ལག་དངུལ་གྱི་འཐུས། 
 
  ཁ། གལ་སྲིད་ གྲོགས་རམ་པ་ ཡང་ན་འགོ་འདྲེན་པ་གིས་ གཤམ་གསལ་གི་མཐུན་རྐྱེན་

གཉིས་སོད་རུང་ གློ་བུར་དང་ལག་དངུལ་གྱི་འཐུས་མ་སོད་ན་ འཚོ་འཐུས་བརྒྱ་ཆ་ 
༢༠ གི་ཐོབ་ལམ་ཡོད། 

    ༡. སོད་གནས་དང་། 
     ༢. བཟའ་འཐུང་ག་ར། 
 

  ག གལ་སྲིད་ གྲོགས་རམ་པ་ ཡང་ན་འགོ་འདྲེན་པ་གིས་ གཤམ་གསལ་གི་མཐུན་རྐྱེན་
གཉིས་ལས་གང་རུང་གཅིག་སོད་རུང གློ་བུར་དང་ལག་དངུལ་གྱི་འཐུས་མ་སོད་ན་ 
འཚོ་འཐུས་བརྒྱ་ཆ་ ༥༠ གི་ཐོབ་ལམ་ཡོད། 

    ༡. སོད་གནས་དང་། 
    ༢. བཟའ་འཐུང་ག་ར། 
 
 ༩.༩.༢.༤ དོན་ཚན་ ༡༡.༡༡.༡.༡༢ པ་དང་འཁྲིལ་ ཁང་གླའི་འཐུས་མ་གཏགོས་ འཐུས་གཞན་གང་རུང་

སོད་ནི་ལས་མཚམས་འཇོག་འབད་དགོ། 

 ༩.༩.༢.༥ འཚོ་འཐུས་འདི་ སོླབ་ཕྱེད་སྙན་ཞུ་གུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ ལོ་རེ་ནང་ཚར་གཉིས་སྦེ་སོད་དགོ། 
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 ༩.༩.༢.༦  ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་  ཕྱི་རྒྱལ་ལུ་འགྱོ་བའི་སྐབས་ ཤུལ་མའི་གནམ་གྲུའི་བརྒྱུད་འགྲུལ་གྱི་དོན་ལུ་ 
བསྒུགས་ཏེ་སོད་དགོ་པ་ཅིན་ བརྒྱུད་འགྲུལ་ཁར་ལུས་པའི་རྒྱལ་ཁབ་དེའི་ཉིན་འཐུས་ཐོབ་ལམ་
གྱི་ཚད་གཞི་དང་འཁྲིལ་ བརྒྱ་ཆ་༥༠ སོད་དགོ། ཨིན་རུང་ ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་ལུ་ ཉིནམ་གཅིག་
གི་དོན་ལུ་ ཉིན་འཐུས་ཚར་གཉིས་སོད་མི་ཆོག 

 ༩.༩.༢.༧ ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་ལུ་ བརྒྱུད་འགྲུལ་གྱི་དོན་ལུ་བསྒུགས་ཏེ་སོད་དགོ་མི་འདི་་མ་བརྩིས་པར་ 
ཕར་ཚུར་འགྲོ་འགྲུལ་གྱི་དོན་ལུ་ བ་ཐབས་མེད་པར་སོད་དགོ་པའི་རིགས་ལུ་ཉིན་གྲངས་ ༢ 
ལས་མ་ལྷག་པའི་ཉིན་འཐུས་སོད་དགོ། 

 ༩.༩.༢.༨ གལ་སྲིད་ ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་ མི་སོྟབས་ཚོགས་ཆུང་གིས་ གདམ་འཐུའི་གནང་བ་གྲུབ་པའི་
སྐབས་ སྐྱོད་ཐམ་བཟ་ོནིའི་ནང་ བསྒུགས་ཏེ་སོད་དགོ་པའི་དུས་ཡུན་ངོ་མའི་དོན་ལུ་ ཉིན་
འཐུས་སོད་དགོཔ་སྦེ་གནང་བ་གྲུབ་ཡོདཔ། ཡང་ན་གྲོགས་རམ་པ་གིས་ཉིན་འཐུས་མ་སོད་པ་
ཅིན་ ཉིན་འཐུས་སོད་དགོ། 

 ༩.༩.༢.༩ གལ་སྲིད་ ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་ལུ་ སྐྱོད་ཐམ་གྱི་འཐུས། ལམ་ཡིག་གི་འཐུས། འཛུལ་ཞུགས་ཀྱི་
ངེས་པར་དགོ་པའི་ཆོས་ཚན། ཡང་ན་ཨིང་སྐད་སྒྲ་དག་བརྟག་དཔྱད་ཀྱི་འཐུས་དང་། གནམ་
ཐང་གི་ཁྲལ་ཚུའི་འབོར་འཛིན་ངོ་མ་སོྟན་པའི་སྐབས་ འཐུས་ཚུ་ལོག་སྟེ་སོད་དགོ། དེ་ཡང་། 

  ༡. འཐུས་ཚུ་གྲོགས་རམ་པ་གིས་མ་སོད་ན། 
  ༢. ཡུན་རིང་སོང་བརར་གྱི་སོླབ་གཉེར་གྲོགས་རམ་གདམ་འཐུ་འདི་ ལས་སྡེ་  
   ཡང་ན་རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་ཡོད་ན། 
  ༣. སོླབ་སོང་ངལ་གསོའི་གནང་བ་གྲུབ་ཡོདཔ་དང་། 
 ༤. འཐུས་ཚུ་ཡུན་རིང་སོང་བརར་ཐེངས་གཅིག་གི་དོན་ཚར་གཅིག་རྐྱངམ་གཅིག་སོད་

དགོ། 

༩.༩.༢.༡༠ དངུལ་སོར་ཚད་གཞིའི་ཁྱད་པར་བརྩིས་ཏེ་ དངུལ་སོད་ལེན་གྱི་ཟད་འགྲོ་ཚུ་ གྲོགས་རམ་བྱིན་
མིའི་ལས་སྡེ་གིས་འབག་དགོ།  

༩.༩.༢.༡༡ སོང་བརར་ནང་ཨིན་པའི་ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་ གསོ་བའི་ཉེན་བཅོལ་གྱིས་ཁྱབ་དགོ། གལ་སྲིད་ 
གསོ་བའི་ཉེན་བཅོལ་ལས་འཆར་དེ་གིས་ གློ་བུར་གྱི་གསོ་བའི་སྨན་བཅོས་འབད་ནི་ཚུ་ཁྱབ་མ་
ཚུགས་པ་ཅིན་ དེ་བཟུམ་མའི་ཟད་འགྲོ་ཚུ་ གསོ་བ་ལྷན་ཁག་གི་སྲིད་བྱུས་ ཡང་ན་ལམ་སོྟན་
ཚུ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ འབོར་འཛིན་ངོ་མ་སོྟན་པའི་སྐབས་ གསོ་བ་ལྷན་ཁག་གིས་སོད་དགོ། 

༩.༩.༢.༡༢ རྒྱལ་ཁབ་ནང་འཁོད་ཀྱི་ཡུན་རིང་སོང་བརར་ལེན་མིའི་ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་ལུ་ཐོབ་ལམ་ཚུ་ཡང་། 

 ཀ། སོང་བརར་དུས་ཡུན་དནོ་ལུ་ འཚོ་འཐུས་འདི་ གཞུང་གིས་ཐག་བཅད་པའི་ཚད་གཞི་
དང་འཁྲིལ་ ཟླ་རིམ་བཞིན་ དུངལ་ཀྲམ་ ༨༠༠༠/- ཐམ་པའི་ཐོབ་ལམ་ཡོད། 

 ཁ་། དམིགས་བསལ་སོང་བརར་ལས་རིམ་གྱི་དོན་ལུ་ དགོཔ་ཡོད་ན་ སྒྲིག་གོ་ ཡང་ན་ 
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  སྒྲིག་གོའི་འཐུས་དང་། 

 ག ས་ཁོངས་མཉམ་སྦྲགས་ ཡང་ན་ལྟ་སྐོར་གྱི་སྐབས་ གཞུང་གི་ཐག་བཅད་པའི་ཚད་
གཞི་དང་འཁྲིལ་ འགྲོ་འགྲུལ་ངོ་མའི་ཟད་འགྲོ་དང་ཉིན་འཐུས་ཀྱི་ཐོབ་ལམ་ཡོད། 

༩.༡༠  འགན་འཁྲི། 

 ༩.༡༠.༡ ལས་སྡེ་གིས་ མི་སོྟབས་གོང་འཕེལ་གྱི་ལས་རིམ་གང་རུང་ཚུ་ བཅའ་ཡིག་དང་མ་འཁྲིལ་བར་བསྟར་སོད་འབད་
ཡོདཔ་ཨིན་པ་ཅིན་ གནང་བ་མ་གྲུབ་སྦེ་བརྩི་དགོཔ་དང་།  དེ་འབདཝ་ལས་ ལས་སྡེའི་མི་སོྟབས་ཚོགས་ཆུང་ 
ཡང་ན་རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ཆ་མེད་གཏང་དགོ། 

 ༩.༡༠.༢ ལས་སྡེའི་མི་སོྟབས་ཚོགས་ཆུང་གིས་ འགན་འཁྲི་གཙ་ོཅན་སྦེ་འབག་དགོཔ་དང་། ཞི་གཡོགཔ་ངོ་རྐྱང་གིས་ བདག་
སྐྱོང་གི་བ་ལེན་འབག་དགོ་པའི་གུ་ གནས་སྟངས་ཚུ་གུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ སོང་བརར་གྱི་དནོ་ལུ་ཟད་འགྲོ་བཏང་ཡོད་
མི་ཚུ་ ལོག་སྟེ་སོད་དགོ།  

 ༩.༡༠.༣ ལས་སྡེ་གིས་ མི་སོྟབས་གོང་འཕེལ་གྱི་ལས་རིམ་ བསྟར་སོད་འབད་ཡོད་པའི་ཐོ་ཚུ་ དུས་མཐུན་བཞག་དགོ་པའི་
ཁར་ ཞི་གཡོག་པའི་བར་དོན་རིམ་ལུགས་ནང་ཡང་དུས་མཐུན་བཟོ་དགོ།  
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ཟུར་དེབ་ ༩/ཀ 

ཡུན་ཐུང་དང་ཡུན་རིང་སངོ་བརར་ལེན་ནིའི་དནོ་ལུ་སངོ་བརར་གྱི་བར་ཡུན་དགོས་མཁོ། 

(མི་སོྟབས་ཚོགས་ཆུང་གིས་ ཡུན་ཐུང་དང་ཡུན་རིང་སོང་བརར་གྱི་གྱངས་ཁ་དབྱེ་དཔྱད་འབད་དེ་ ཞབས་ཏོག་སོད་ནིའི་ནང་བར་ཆད་རྐྱབ་མི་
ཆོག) 

འཕལ་ཁམས་ལེན་པའི་ལས་རིམ། གྲོས་འཆར་ཕུལ་བའི་ལས་རིམ། བར་ཡུན། 
ཡུན་ཐུང་སོང་བརར། (རྒྱལ་ཁབ་ནང་འཁོད།) ཡུན་ཐུང་སོང་བརར། (རྒྱལ་ཁབ་ནང་འཁོད་/རྒྱལ་ཁབ་ཕྱི་ཁ།) མི་དགོ། 
ཡུན་ཐུང་སོང་བརར། (རྒྱལ་ཁབ་ནང་འཁོད།) ཡུན་རིང་སོང་བརར། (རྒྱལ་ཁབ་ནང་འཁོད་/རྒྱལ་ཁབ་ཕྱི་ཁ།) མི་དགོ། 
ཡུན་ཐུང་སོང་བརར། (རྒྱལ་ཁབ་ཕྱི་ཁ།) ཡུན་ཐུང་སོང་བརར། (རྒྱལ་ཁབ་ནང་འཁོད།) མི་དགོ། 
ཡུན་ཐུང་སོང་བརར། (རྒྱལ་ཁབ་ཕྱི་ཁ།) 

 ལག་ཁྱེར་སླབོ་སོང་། 
 ཕན་ཚུན་སོང་བརར། 
 མཉམ་སྦྲགས་དང་གོམས་གཡོག 
 སློབ་སོང་ལྟ་སྐོར་/སྤེལ་ཁང་ལྟ་སྐོར། 

ཡུན་ཐུང་སོང་བརར། (རྒྱལ་ཁབ་ཕྱི་ཁ།) 
 ལག་ཁྱེར་སླབོ་སོང་། 
 ཕན་ཚུན་སོང་བརར། 
 མཉམ་སྦྲགས་དང་གོམས་གཡོག 
 སློབ་སོང་ལྟ་སྐོར་/སྤེལ་ཁང་ལྟ་སྐོར། 

ཟླ་ངོ་ ༦། 

ཡུན་ཐུང་སོང་བརར། (རྒྱལ་ཁབ་ཕྱི་ཁ།) 
 ལག་ཁྱེར་སླབོ་སོང་། 
 ཕན་ཚུན་སོང་བརར། 
 མཉམ་སྦྲགས་དང་གོམས་གཡོག 
 སློབ་སོང་ལྟ་སྐོར་/སྤེལ་ཁང་ལྟ་སྐོར། 

 

ཡུན་ཐུང་སོང་བརར། (རྒྱལ་ཁབ་ཕྱི་ཁ།) ཉིན་གྲངས་ ༥ ལས་
ལྷག་མི། 

 ཞིབ་དཔྱད་/མཁོ་སྒྲུབ་ལྟ་སྐོར། 
 གྲོས་སྟོན་/གོ་བསྡུར་ཞལ་འཛོམས། 
 གྲོས་འཛོམས་/མཁས་འཛོམས་/གྲོས་གནས་/ཞལ་

འཛོམས། 
 གཞན་ཕྱི་རྒྱལ་ལུ་གཞུང་འབྲེལ་འགྲོ་འགྲུལ། 

ཟླ་ངོ་ ༦། 

ཡུན་ཐུང་སོང་བརར། (རྒྱལ་ཁབ་ཕྱི་ཁ།) 
 ལག་ཁྱེར་སླབོ་སོང་། 
 ཕན་ཚུན་སོང་བརར། 
 མཉམ་སྦྲགས་དང་གོམས་གཡོག 
 སློབ་སོང་ལྟ་སྐོར་/སྤེལ་ཁང་ལྟ་སྐོར། 

 

ཡུན་ཐུང་སོང་བརར། (རྒྱལ་ཁབ་ཕྱི་ཁ།) ཉིན་གྲངས་ ༥ དང་
དེའི་འགོ་རྒྱུ། 

 ཞིབ་དཔྱད་/མཁོ་སྒྲུབ་ལྟ་སྐོར། 
 གྲོས་སྟོན་/གོ་བསྡུར་ཞལ་འཛོམས། 
 གྲོས་འཛོམས་/མཁས་འཛོམས་/གྲོས་གནས་/ཞལ་

འཛོམས། 
གཞན་ཕྱི་རྒྱལ་ལུ་གཞུང་འབྲེལ་འགྲོ་འགྲུལ། 

མི་དགོ། 

ཡུན་ཐུང་སོང་བརར། (རྒྱལ་ཁབ་ཕྱི་ཁ།) 
 ལག་ཁྱེར་སླབོ་སོང་། 

ཡུན་རིང་སོང་བརར། (རྒྱལ་ཁབ་ནང་འཁོད་/རྒྱལ་ཁབ་ཕྱི་ཁ།) ཟླ་ངོ་ ༦། 
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 ཕན་ཚུན་སོང་བརར། 
 མཉམ་སྦྲགས་དང་གོམས་གཡོག 
 སློབ་སོང་ལྟ་སྐོར་/སྤེལ་ཁང་ལྟ་སྐོར། 

ཡུན་ཐུང་སོང་བརར། (རྒྱལ་ཁབ་ཕྱི་ཁ།) ཉིན་གྲངས་ ༥ 
ལས་ལྷག་མི། 

 ཞིབ་དཔྱད་/མཁོ་སྒྲུབ་ལྟ་སྐོར། 
 གྲོས་སྟོན་/གོ་བསྡུར་ཞལ་འཛོམས། 
 གྲོས་འཛོམས་/མཁས་འཛོམས་/གྲོས་གནས་/ཞལ་

འཛོམས། 
 གཞན་ཕྱི་རྒྱལ་ལུ་གཞུང་འབྲེལ་འགྲོ་འགྲུལ། 

ཡུན་ཐུང་སོང་བརར། (རྒྱལ་ཁབ་ཕྱི་ཁ།) 
 ལག་ཁྱེར་སླབོ་སོང་། 
 ཕན་ཚུན་སོང་བརར། 
 མཉམ་སྦྲགས་དང་གོམས་གཡོག 
 སློབ་སོང་ལྟ་སྐོར་/སྤེལ་ཁང་ལྟ་སྐོར། 

 

ཟླ་ངོ་ ༦། 

ཡུན་ཐུང་སོང་བརར། (རྒྱལ་ཁབ་ཕྱི་ཁ།) ཉིན་གྲངས་ ༥ 
ལས་ལྷག་མི། 

 ཞིབ་དཔྱད་/མཁོ་སྒྲུབ་ལྟ་སྐོར། 
 གྲོས་སྟོན་/གོ་བསྡུར་ཞལ་འཛོམས། 
 གྲོས་འཛོམས་/མཁས་འཛོམས་/གྲོས་གནས་/ཞལ་

འཛོམས། 
 གཞན་ཕྱི་རྒྱལ་ལུ་གཞུང་འབྲེལ་འགྲོ་འགྲུལ། 

ཡུན་ཐུངསོང་བརར། (རྒྱལ་ཁབ་ཕྱི་ཁ།) ཉིན་གྲངས་ ༥ ལས་
ལྷག་མི། 

 ཞིབ་དཔྱད་/མཁོ་སྒྲུབ་ལྟ་སྐོར། 
 གྲོས་སྟོན་/གོ་བསྡུར་ཞལ་འཛོམས། 
 གྲོས་འཛོམས་/མཁས་འཛོམས་/གྲོས་གནས་/ཞལ་

འཛོམས། 
 གཞན་ཕྱི་རྒྱལ་ལུ་གཞུང་འབྲེལ་འགྲོ་འགྲུལ། 

ཟླ་ངོ་ ༦། 

ཡུན་ཐུང་སོང་བརར། (རྒྱལ་ཁབ་ཕྱི་ཁ།) ཉིན་གྲངས་ ༥ 
ལས་ལྷག་མི། 

 ཞིབ་དཔྱད་/མཁོ་སྒྲུབ་ལྟ་སྐོར། 
 གྲོས་སྟོན་/གོ་བསྡུར་ཞལ་འཛོམས། 
 གྲོས་འཛོམས་/མཁས་འཛོམས་/གྲོས་གནས་/ཞལ་

འཛོམས། 
 གཞན་ཕྱི་རྒྱལ་ལུ་གཞུང་འབྲེལ་འགྲོ་འགྲུལ། 

ཡུན་ཐུང་སོང་བརར། (རྒྱལ་ཁབ་ཕྱི་ཁ།) ཉིན་གྲངས་ ༥ དང་
དེའི་འགོ་རྒྱུ། 

 ཞིབ་དཔྱད་/མཁོ་སྒྲུབ་ལྟ་སྐོར། 
 གྲོས་སྟོན་/གོ་བསྡུར་ཞལ་འཛོམས། 
 གྲོས་འཛོམས་/མཁས་འཛོམས་/གྲོས་གནས་/ཞལ་

འཛོམས། 
 གཞན་ཕྱི་རྒྱལ་ལུ་གཞུང་འབྲེལ་འགྲོ་འགྲུལ། 

མི་དགོ། 

ཡུན་ཐུང་སོང་བརར། (རྒྱལ་ཁབ་ཕྱི་ཁ།) ཉིན་གྲངས་ ༥ 
ལས་ལྷག་མི། 

 ཞིབ་དཔྱད་/མཁོ་སྒྲུབ་ལྟ་སྐོར། 
 གྲོས་སྟོན་/གོ་བསྡུར་ཞལ་འཛོམས། 
 གྲོས་འཛོམས་/མཁས་འཛོམས་/གྲོས་གནས་/ཞལ་

འཛོམས། 
 གཞན་ཕྱི་རྒྱལ་ལུ་གཞུང་འབྲེལ་འགྲོ་འགྲུལ། 

ཡུན་རིང་སོང་བརར། (རྒྱལ་ཁབ་ནང་འཁོད་/རྒྱལ་ཁབ་ཕྱི་ཁ།) ཟླ་ངོ་ ༦། 
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ཡུན་ཐུང་སོང་བརར། (རྒྱལ་ཁབ་ཕྱི་ཁ།) ཉིན་གྲངས་ ༥ 
དང་དེའི་འགོ་རྒྱུ། 

 ཞིབ་དཔྱད་/མཁོ་སྒྲུབ་ལྟ་སྐོར། 
 གྲོས་སྟོན་/གོ་བསྡུར་ཞལ་འཛོམས། 
 གྲོས་འཛོམས་/མཁས་འཛོམས་/གྲོས་གནས་/ཞལ་

འཛོམས། 
 གཞན་ཕྱི་རྒྱལ་ལུ་གཞུང་འབྲེལ་འགྲོ་འགྲུལ། 

ཡུན་ཐུང་སོང་བརར། (རྒྱལ་ཁབ་ཕྱི་ཁ།) 
 ལག་ཁྱེར་སླབོ་སོང་། 
 ཕན་ཚུན་སོང་བརར། 
 མཉམ་སྦྲགས་དང་གོམས་གཡོག 
 སློབ་སོང་ལྟ་སྐོར་/སྤེལ་ཁང་ལྟ་སྐོར། 

མི་དགོ། 

ཡུན་ཐུང་སོང་བརར། (རྒྱལ་ཁབ་ཕྱི་ཁ།) ཉིན་གྲངས་ ༥ 
དང་དེའི་འགོ་རྒྱུ། 

 ཞིབ་དཔྱད་/མཁོ་སྒྲུབ་ལྟ་སྐོར། 
 གྲོས་སྟོན་/གོ་བསྡུར་ཞལ་འཛོམས། 
 གྲོས་འཛོམས་/མཁས་འཛོམས་/གྲོས་གནས་/ཞལ་

འཛོམས། 
 གཞན་ཕྱི་རྒྱལ་ལུ་གཞུང་འབྲེལ་འགྲོ་འགྲུལ། 

ཡུན་ཐུང་སོང་བརར། (རྒྱལ་ཁབ་ཕྱི་ཁ།) ཉིན་གྲངས་ ༥ ལས་
ལྷག་མི། 

 ཞིབ་དཔྱད་/མཁོ་སྒྲུབ་ལྟ་སྐོར། 
 གྲོས་སྟོན་/གོ་བསྡུར་ཞལ་འཛོམས། 
 གྲོས་འཛོམས་/མཁས་འཛོམས་/གྲོས་གནས་/ཞལ་

འཛོམས། 
 གཞན་ཕྱི་རྒྱལ་ལུ་གཞུང་འབྲེལ་འགྲོ་འགྲུལ། 

མི་དགོ། 

ཡུན་ཐུང་སོང་བརར། (རྒྱལ་ཁབ་ཕྱི་ཁ།) ཉིན་གྲངས་ ༥ 
དང་དེའི་འགོ་རྒྱུ། 

 ཞིབ་དཔྱད་/མཁོ་སྒྲུབ་ལྟ་སྐོར། 
 གྲོས་སྟོན་/གོ་བསྡུར་ཞལ་འཛོམས། 
 གྲོས་འཛོམས་/མཁས་འཛོམས་/གྲོས་གནས་/ཞལ་

འཛོམས། 
 གཞན་ཕྱི་རྒྱལ་ལུ་གཞུང་འབྲེལ་འགྲོ་འགྲུལ། 

ཡུན་ཐུང་སོང་བརར། (རྒྱལ་ཁབ་ཕྱི་ཁ།) ཉིན་གྲངས་ ༥ དང་
དེའི་འགོ་རྒྱུ། 

 ཞིབ་དཔྱད་/མཁོ་སྒྲུབ་ལྟ་སྐོར། 
 གྲོས་སྟོན་/གོ་བསྡུར་ཞལ་འཛོམས། 
 གྲོས་འཛོམས་/མཁས་འཛོམས་/གྲོས་གནས་/ཞལ་

འཛོམས། 
 གཞན་ཕྱི་རྒྱལ་ལུ་གཞུང་འབྲེལ་འགྲོ་འགྲུལ། 

མི་དགོ། 

ཡུན་ཐུང་སོང་བརར། (རྒྱལ་ཁབ་ཕྱི་ཁ།) ཉིན་གྲངས་ ༥ 
དང་དེའི་འགོ་རྒྱུ། 

 ཞིབ་དཔྱད་/མཁོ་སྒྲུབ་ལྟ་སྐོར། 
 གྲོས་སྟོན་/གོ་བསྡུར་ཞལ་འཛོམས། 
 གྲོས་འཛོམས་/མཁས་འཛོམས་/གྲོས་གནས་/ཞལ་

འཛོམས། 
 གཞན་ཕྱི་རྒྱལ་ལུ་གཞུང་འབྲེལ་འགྲོ་འགྲུལ། 

ཡུན་རིང་སོང་བརར། (རྒྱལ་ཁབ་ནང་འཁོད་/རྒྱལ་ཁབ་ཕྱི་ཁ།) མི་དགོ། 

ཡུན་རིང་སོང་བརར། (རྒྱལ་ཁབ་ནང་འཁོད་/རྒྱལ་ཁབ་ཕྱི་ཁ།) 

ཡུན་ཐུང་སོང་བརར། (རྒྱལ་ཁབ་ཕྱི་ཁ།) 
 ལག་ཁྱེར་སླབོ་སོང་། 
 ཕན་ཚུན་སོང་བརར། 
 མཉམ་སྦྲགས་དང་གོམས་གཡོག 

ལོ་ངོ་ ༡། 
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 སློབ་སོང་ལྟ་སྐོར་/སྤེལ་ཁང་ལྟ་སྐོར། 

ཡུན་རིང་སོང་བརར། (རྒྱལ་ཁབ་ནང་འཁོད་/རྒྱལ་ཁབ་ཕྱི་ཁ།) 

ཡུན་ཐུང་སོང་བརར། (རྒྱལ་ཁབ་ཕྱི་ཁ།) ཉིན་གྲངས་ ༥ ལས་
ལྷག་མི། 

 ཞིབ་དཔྱད་/མཁོ་སྒྲུབ་ལྟ་སྐོར། 
 གྲོས་སྟོན་/གོ་བསྡུར་ཞལ་འཛོམས། 
 གྲོས་འཛོམས་/མཁས་འཛོམས་/གྲོས་གནས་/ཞལ་

འཛོམས། 
གཞན་ཕྱི་རྒྱལ་ལུ་གཞུང་འབྲེལ་འགྲོ་འགྲུལ། 

ལོ་ངོ་ ༡། 

ཡུན་རིང་སོང་བརར། (རྒྱལ་ཁབ་ནང་འཁོད་/རྒྱལ་ཁབ་ཕྱི་ཁ།) 

ཡུན་ཐུང་སོང་བརར། (རྒྱལ་ཁབ་ཕྱི་ཁ།) ཉིན་གྲངས་ ༥ དང་
དེའི་འགོ་རྒྱུ། 

 ཞིབ་དཔྱད་/མཁོ་སྒྲུབ་ལྟ་སྐོར། 
 གྲོས་སྟོན་/གོ་བསྡུར་ཞལ་འཛོམས། 
 གྲོས་འཛོམས་/མཁས་འཛོམས་/གྲོས་གནས་/ཞལ་

འཛོམས། 
གཞན་ཕྱི་རྒྱལ་ལུ་གཞུང་འབྲེལ་འགྲོ་འགྲུལ། 

མི་དགོ། 

ཡུན་རིང་སོང་བརར་ ༡ པ། (རྒྱལ་ཁབ་ནང་འཁོད་/རྒྱལ་
ཁབ་ཕྱི་ཁ།) 

ཡུན་རིང་སོང་བརར་ ༢ པ། (རྒྱལ་ཁབ་ནང་འཁོད་/རྒྱལ་ཁབ་ཕྱི་
ཁ།) 

ཡུན་རིང་སོང་བརར་ 
༡ པའི་དུས་ཡུན་
ལོག་ལྟབ། 

ཡུན་རིང་སོང་བརར་ ༢ པ། (རྒྱལ་ཁབ་ནང་འཁོད་/རྒྱལ་
ཁབ་ཕྱི་ཁ།) 

ཡུན་རིང་སོང་བརར་ ༣ པ། (རྒྱལ་ཁབ་ནང་འཁོད་/རྒྱལ་ཁབ་ཕྱི་
ཁ།) 

ཡུན་རིང་སོང་བརར་ 
༢ པའི་དུས་ཡུན་
གསུམ་ལྟབ། 
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ཟེར་དེབ་ ༩/ཁ། 

ཡུན་ཐུང་སངོ་བརར་གྱི་ལམ་སྟནོ། 

ལས་སྡེ་གིས་ལག་ལེན་འཐབ་དགོ་པའི་བ་རིམ། 

འཆར་གཞི་བརྩམས་ཡདོ་པའི་མི་སྟབོས་གོང་འཕེལ་གྱི་ལས་རིམ། 
(འབྲུག་གཞུང་གི་མ་དངུལ་ཐོག་/ལས་འགུལ་གི་གྲོགས་རམ་མ་དངུལ་ཐགོ་

/སོང་འཐུས་བགོ་བཤའི་ལས་རིམ།) 
གློ་བུར་གྲོགས་རམ། 

མི་སྟོབས་སྡེ་ཚན་ ཡང་ན་ལས་ཚན་ཚུ་གིས་གནང་བ་གྲུབ་པའི་ལོ་ལྟར་མི་
སྟོབས་གོང་འཕེལ་གྱི་འཆར་གཞི་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དགོཔ་དང་། ལཱ་གི་
འཆར་གཞི་ལག་ལེན་འདི་བཟོ་སྟེ་ གནང་བའི་དོན་ལུ་མི་སྟོབས་ཚོགས་ཆུང་
ལུ་ཕུལ་དགོ། 
(ལས་སྡེ་གིས་ གཞུང་འབྲེལ་གྱི་སོང་བརར་(དམིགས་ཨང་ ༤༥.༠༡) འགོ་
གི་འཆར་དངུལ་དང་གཅིག་ཁར་ མི་སྟོབས་གོང་འཕེལ་གྱི་ལས་རིམ་ག་ར་ 
ལོ་ལྟར་མི་སྟོབས་གོང་འཕེལ་གྱི་འཆར་གཞི་ནང་ཚུད་དགོཔ་དང་། འཆར་
དངུལ་གྱི་གནང་བ་གྲུབ་པའི་ཚེས་གྲངས་ལས་ ཟླ་ངོ་ ༢ ཀྱི་ནང་འཁོད་ལུ་ 
ལས་སྡེའི་ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ་ནང་བཙུགས་ཡདོཔ་ ངེས་བརྟན་བཟོ་
དགོ།) 

མི་སྟོབས་སྡེ་ཚན་ ཡང་ན་ལས་ཚན་གྱིས་ སོང་བརར་གྱི་གྲོགས་རམ་
ཚུ་ལེན་ནི་ (ངོས་ལེན་) དང་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནི། བཀྲམ་སྤེལ་འབད་
ནི། 

ལས་ཁུངས་/སྡེ་ཚན་/ལས་ཚན་གྱིས་མི་ངོམ་གདམ་འཐུ་འབད་ནི། ལས་ཁུངས་/སྡེ་ཚན་/ལས་ཚན་གྱིས་མི་ངོམ་གདམ་འཐུ་འབད་ནི། 
གདམ་འཐུ་གྲུབ་པའི་མི་ངོ་གིས་ཡུན་ཐུང་སོང་བརར་གྱི་གདམ་འཐུའི་ཞུ་ཡིག་
འབྲི་ཤོག་ (འབྲི་ཤོག་ ༩/༡) པ་འདི་ཕུལ་དགོ། 

གདམ་འཐུ་གྲུབ་པའི་མི་ངོ་གིས་ཡུན་ཐུང་སོང་བརར་གྱི་གདམ་འཐུའི་
ཞུ་ཡིག་འབྲི་ཤོག་ (འབྲི་ཤོག་ ༩/༡) པ་འདི་ཕུལ་དགོ། 

མི་སྟོབས་སྡེ་ཚན་/ལས་ཚན་གྱིས་ གདམ་འཐུའི་མི་ངོམ་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་
དེ་ གནང་བའི་དོན་ལུ་ མི་སྟོབས་ཚོགས་ཆུང་ལུ་ཕུལ་དགོ། ཡུན་ཐུང་སོང་
བརར་གྱི་གདམ་འཐུའི་བསྐྱར་ཞིབ་འབྲི་ཤོག་ ཟུར་དེབ་ ༩/ག་པ་འདི་བལྟ། 

མི་སྟོབས་སྡེ་ཚན་/ལས་ཚན་གྱིས་ གདམ་འཐུ་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དེ་
གནང་བའི་དོན་ལུ་ མི་སྟོབས་ཚོགས་ཆུང་ལུ་ཕུལ་དགོ། ཡུན་ཐུང་སོང་
བརར་གྱི་གདམ་འཐུའི་བསྐྱར་ཞིབ་འབྲི་ཤོག་ ཟུར་དེབ་ ༩/ག་པ་འདི་
བལྟ། 

མི་སྟོབས་ཚོགས་ཆུང་གིས་གདམ་འཐུའི་མི་ངོམ་ཆ་འཇོག་འབད་དགོ། མི་སྟོབས་ཚོགས་ཆུང་གིས་གདམ་འཐུའི་མི་ངོམ་ཆ་འཇོག་འབད་དགོ། 
མི་སྟོབས་སྡེ་ཚན་ ཡང་ན་ལས་ཚན་གྱིས་ ཐོབ་ལམ་བརྒྱ་ཆ་ ༨༠ ཐམ་པ་
སོད་ནིའི་དོན་ལུ་ རྩིས་ལས་སྡེ་ཚན་ ཡང་ན་ལས་ཚན་ཚུ་ལུ་འདྲ་རེ་རེ་དང་
སྦྲགས་ཏེ་ གནང་བའི་ཡི་གུ་སོད་དགོ། 

མི་སྟོབས་སྡེ་ཚན་ ཡང་ན་ལས་ཚན་གྱིས་ ཐོབ་ལམ་བརྒྱ་ཆ་ ༨༠ 
ཐམ་པ་སོད་ནིའི་དནོ་ལུ་ རྩིས་ལས་སྡེ་ཚན་ ཡང་ན་ལས་ཚན་ཚུ་ལུ་
འདྲ་རེ་རེ་དང་སྦྲགས་ཏེ་ གནང་བའི་ཡི་གུ་སོད་དགོ། 

མི་སྟོབས་སྡེ་ཚན་ ཡང་ན་ལས་ཚན་ཚུ་གིས་ མི་ངོམ་འདི་ལུ་ འགྲོ་སྐྱོད་སྔ་
གོང་གི་ཁ་བཀོད་ཚུ་མཐིལ་ཕྱིན་སྦེ་བྱིན་དགོ། ཡུན་ཐུང་སོང་བརར་གྱི་འགྲོ་
སྐྱོད་སྔ་གོང་འབྲི་ཤོག་ འབྲི་ཤོག་ ༩/༣ པ་འདི་བལྟ། 

མི་སྟོབས་སྡེ་ཚན་ ཡང་ན་ལས་ཚན་ཚུ་གིས་ མི་ངོམ་འདི་ལུ་ འགྲོ་
སྐྱོད་སྔ་གོང་གི་ཁ་བཀོད་ཚུ་མཐིལ་ཕྱིན་སྦེ་བྱིན་དགོ། ཡུན་ཐུང་སོང་
བརར་གྱི་འགྲོ་སྐྱོད་སྔ་གོང་འབྲི་ཤགོ་ འབྲི་ཤོག་ ༩/༣ པ་འདི་བལྟ། 
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མི་སྟོབས་སྡེ་ཚན་ ཡང་ན་ལས་ཚན་ཚུ་གིས་ དུས་ཐོག་མཇུག་བསྡུ་ཡོདཔ་
དང་ལས་སྡེ་ལུ་སྙན་ཞུ་འབད་དགོཔ་ཚུ་ ལྟ་རོྟག་འབད་དགོ། 

མི་སྟོབས་སྡེ་ཚན་ ཡང་ན་ལས་ཚན་ཚུ་གིས་ དུས་ཐོག་མཇུག་བསྡུ་
ཡོདཔ་དང་ལས་སྡེ་ལུ་སྙན་ཞུ་འབད་དགོཔ་ཚུ་ ལྟ་རོྟག་འབད་དགོ། 

མི་སྟོབས་སྡེ་ཚན་ ཡང་ན་ལས་ཚན་ཚུ་གིས་ ལག་ལེན་འཐབ་བཏུབ་མི་དང་
འཁྲིལ་ མི་ངོམ་འདི་གིས་ཡོན་ཏན་དང་ཉམས་མོང་ཚུ་བརྗེ་སོར་འབད་ནིའི་
ནང་ཆ་རོགས་འབད་དགོ། 

མི་སྟོབས་སྡེ་ཚན་ ཡང་ན་ལས་ཚན་ཚུ་གིས་ ལག་ལེན་འཐབ་བཏུབ་
མི་དང་འཁྲིལ་ མི་ངོམ་འདི་གིས་ཡནོ་ཏན་དང་ཉམས་མོང་ཚུ་བརྗེ་སོར་
འབད་ནིའི་ནང་ཆ་རགོས་འབད་དགོ། 

མི་སྟོབས་སྡེ་ཚན་ ཡང་ན་ལས་ཚན་ཚུ་གིས་ མི་ངོམ་འདི་ལས་ སོང་བརར་
གྱི་སྙན་ཞུ་དང་བསམ་ལན་འབྲི་ཤོག་དང་སྦྲགས་ ཡིག་ཚང་ནང་ལོག་སྟེ་
འཛུལ་ཞུགས་འབད་བའི་ཡི་གུ་ཐབོ་སྟེ་ ཡང་ན་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ཞིནམ་
ལས་ ཐོབ་ལམ་གྱི་ལྷག་ལུས་བརྒྱ་ཆ་ ༢༠ ཐམ་པ་སོད་ནིའི་དོན་ལུ་ རྩིས་
ལས་སྡེ་ཚན་ ཡང་ན་ལས་ཚན་ཚུ་ལུ་ བཀོད་རྒྱ་སོད་དགོ། འབྲི་ཤོག་ ༩/༤ 
པ།  ༩/༥ པ་དང་ ༩/༦ པ་འདི་བལྟ། 

མི་སྟོབས་སྡེ་ཚན་ ཡང་ན་ལས་ཚན་ཚུ་གིས་ མི་ངོམ་འདི་ལས་ སོང་
བརར་གྱི་སྙན་ཞུ་དང་བསམ་ལན་འབྲི་ཤོག་དང་སྦྲགས་ ཡིག་ཚང་ནང་
ལོག་སྟེ་འཛུལ་ཞུགས་འབད་བའི་ཡི་གུ་ཐོབ་སྟེ་ ཡང་ན་བསྐྱར་ཞིབ་
འབད་ཞིནམ་ལས་ ཐོབ་ལམ་གྱི་ལྷག་ལུས་བརྒྱ་ཆ་ ༢༠ ཐམ་པ་སོད་
ནིའི་དོན་ལུ་ རྩིས་ལས་སྡེ་ཚན་ ཡང་ན་ལས་ཚན་ཚུ་ལུ་ བཀོད་རྒྱ་
སོད་དགོ། འབྲི་ཤོག་ ༩/༤ པ།  ༩/༥ པ་དང་ ༩/༦ པ་འདི་བལྟ། 

མི་སྟེབས་སྡེ་ཚན་ ཡང་ན་ལས་ཚན་གྱིས་ ཞི་གཡོག་པའི་བར་དོན་རིམ་
ལུགས་ནང་ལུ་ ཐོ་ཚུ་དུས་མཐུན་བཟོ་དགོ། 

མི་སྟེབས་སྡེ་ཚན་ ཡང་ན་ལས་ཚན་གྱིས་ ཞི་གཡོག་པའི་བར་དོན་
རིམ་ལུགས་ནང་ལུ་ ཐོ་ཚུ་དུས་མཐུན་བཟོ་དགོ། 

དྲན་ཐོ། དོན་ཚན་ ༩.༤.༣.༥ ལས་ ༩.༤.༣.༨ པ་དང་འཁྲིལ་ ཡུན་ཐུང་སོང་བརར་གྱི་དནོ་ལུ་གདམ་འཐུ་གྲུབ་པའི་ཞི་གཡོགཔ་ཚུ་ ཉིན་གྲངས་ ༥ 
དང་དེའི་འོག་རྒྱུ་གི་དུས་ཡུན་དོན་ལུ་ཨིན་པ་ཅིན་ ཡུན་ཐུང་སོང་བརར་གྱི་ཞུ་ཡིག་ ཡང་ན་གདམ་འཐུའི་འབྲི་ཤོག་དང། ཡུན་ཐུང་སོང་བརར་གྱི་འགྲོ་
སྐྱོད་སྔ་གོང་གི་ཁ་བཀོད་འབྲི་ཤོག་ཚུ་བཀང་མི་དགོ།  
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ཟུར་དེབ་ ༩/ག 

ཡུན་ཐུང་སངོ་བརར་གྱི་གདམ་འཐུ་བསྐྱར་ཞིབ་འབྲི་ཤགོ 

(སོང་བརར་གྱི་གདམ་འཐུའི་གནང་བའི་དནོ་ལུ་མི་སོྟབས་འགོ་དཔནོ་གྱིས་ལག་ལེན་འཐབ་ནི།) 

༡. མི་ངོའི་ཁ་གསལ། 

 ཀ། མིང་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། (ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་།) 

 ཁ། གལ་སྲིད་ མི་ངོ་གཅིག་ལས་ལྷག་སྟེ་ཡོད་ན་ མི་ངོམ་གྱི་ཁ་གསལ་ཚུ་ ཤོག་ལེབ་སོ་སོ་ཅིག་ནང་ཐ་ོབཀོད་འབད། 

༢. ཡུན་ཐུང་སོང་བརར་གྱི་དོན་ལུ་ འོས་ཚད་བརྟག་དཔྱད་འབད་ནིའི་དཔྱད་ཐོ། (ཁས་ལེན་གྱི་དོན་ལུ་ཨིན་རྟགས་བཀལ།) 

 མི་ངོམ་འདི་ ཁག་འབག་གི་ལཱ་གཡོག་ནང་མེན་པར་ གཏན་འཇགས་ཀྱི་ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་ཨིན་མས། (དོན་ཚན་ ༩.༦.༢.༡) 
 ལས་རིམ་འདི་ ཁོ་ ཡང་ན་མོ་གི་ལཱ་དང་གོ་གནས་ཀྱི་གནས་རིམ་དང་གཅིག་ཁར་འབྲེལ་བ་འདུག (དོན་ཚན་ ༩.༦.༢.༢) 
 མི་ངོམ་འདི་གིས་ ཉམས་ཚོན་དུས་ཡུན་ཚང་ནུག རྒྱལ་ཁབ་ནང་འཁོད་ཀྱི་ཡུན་ཐུང་སོང་བརར་ཨིན་ན་ (དོན་ཚན་ ༩.༦.༢.༣) པ་

དང་འཁྲིལ་དགོ། 
 གདམ་ཁ་གྲུབ་པའི་ལས་རིམ་འདི་ སྤྱི་གཡོག་སྒྲིག་བཀོད། ལྕོགས་གྲུབ་གཞི་བཀོད་དང་ ལོ་ལྟར་གྱི་མི་སོྟབས་འཆར་གཞི་(དོན་ཚན་ 

༩.༣.༣) པ་དང་མཐུནམ་སྦེ་འདུག 
 གདམ་འཐུ་གྲུབ་པའི་མི་ངོམ་གྱིས་ལེན་ཡོད་པའི་སོང་བརར་གྱི་གྱངས་ཁ་འདི་ དབྱེ་དཔྱད་འབད་ནུག (དོན་ཚན་ ༩.༣.༤) 
 མི་ངོམ་འདི་གིས་ ཟུར་དེབ་ ༩/ཀ་པ་དང་འཁྲིལ་ ཡུན་ཐུང་ ཡང་ན་ཡུན་རིང་སོང་བརར་ལེན་ཞིནམ་ལས་ ཉུང་མཐའ་དགོ་པའི་

སོང་བརར་གྱི་བར་ཡུན་དགོས་མཁོ་འདི་བསྒྲུབས་ནུག 
 མི་ངོམ་འདི་ དགོངསམ་མ་ཞུ་བའི་སྔ་གོང་ལུ་ ལཱ་གཡོག་ནང་ཕག་ཞུ་ནིའི་དུས་ཡུན་ཉུང་མཐའ་ཟླ་ངོ་ ༦ འདུག (དོན་ཚན་ 

༩.༦.༢.༥) 
 མི་ངོམ་འདི་ སོང་བརར་གཞན་ཅིག་ནང་ གདམ་འཐུ་འབད་འབདཝ་མེད། (དོན་ཚན་ ༩.༦.༣.༡) 
 སྤེལ་ཁང་ལས་ ངོས་ལེན་ ཡང་ན་མགྲོན་བརའི་ཡི་གུ་བདེན་སོར་འབད་ཡི། 
 སྤེལ་ཁང་བདེན་སོར་འབད་ཡི། 
 སོླབ་སོང་གི་ནང་དནོ་བདེན་སོར་འབད་ཡི། 
 དོན་ཚན་ ༩.༦.༣.༤ པ་དང་འཁྲིལ་ འདས་པའི་སྐབས་གཡོག་གི་སྐོར་ བདེན་སོར་འབད་ཡི། 
 དོན་ཚན་ ༩.༦.༣.༥ པ་དང་འཁྲིལ་ འདས་པའི་དམིགས་བསལ་ངལ་གསོའི་སྐོར་ བདེན་སོར་འབད་ཡི། 
 ཉེན་སྲུང་ཉོག་མེད་ཀྱི་ཆ་གནས་བདེན་སོར་འབད་ཡི།  
 རྩིས་ཞིབ་ཉོག་མེད་ཀྱི་ཆ་གནས་བདེན་སོར་འབད་ཡི། 
 གསོ་བའི་ལག་ཁྱེར་བདེན་སོར་འབད་ཡི། 

 འོས་ཚད་གཞན་གང་རུང་ཡོད་ན། 
 ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
 ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
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༣. གདམ་འཐུའི་མི་ངོ་ གནང་བ་འགྲུབ་ནིའི་དནོ་ལུ་ ལས་སྡེ་ལས་ཁས་ལེན། (ཁས་ལེན་གྱི་དནོ་ལུ་ཨིན་རྟགས་བཀལ།) 

 ལས་སྡེ་གིས་ མི་ངོམ་འདི་ལུ་འགྲོ་སྐྱོད་སྔ་གོང་གི་ཁ་བཀོད་བྱིན་དགོ། 
 ལས་སྡེ་གིས་ མི་ངོམ་འདི་སོང་བརར་མཇུག་བསྡུཝ་ཅིག་ འབྲུག་ལུ་ལོག་ཡོདཔ་ལྟ་རྟོག་འབད་དེ་ངེས་བརྟན་བཟ་ོདགོ། 
 ལས་སྡེ་གིས་ མི་སོྟབས་གོང་འཕེལ་གྱི་ལས་རིམ་ཚུ་ ཞི་གཡོག་པའི་བར་དོན་རིམ་ལུགས་ནང་ དུས་མཐུན་བཟོ་ཡོདཔ་ངེས་

བརྟན་བཟ་ོདགོ། 
 སོང་བརར་འདི་གིས་ མི་ངོམ་དང་ཡིག་ཚང་གི་གྲུབ་འབྲས་ལུ་ ཕན་ནུས་དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ལས་སྡེ་གིས་ དུས་

མཚམས་ཀྱི་ལྟ་རྟོག་དང་དབྱེ་ཞིབ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོ། 

མི་སྟབོས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་ཐག 

མི་སོྟབས་ཚོགས་ཆུང་ཐེངས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ སྤྱི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 

སྒྲུབ་བྱེད་ཡོད་པའི་མི་སོྟབས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་ཐག 

་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ་་་་་་་
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 

གལ་སྲིད་ གདམ་འཐུ་འདི་ འབྲུག་གི་ཞི་གཡོག་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་ ༢༠༡༨ ཅན་མ་དང་འགལཝ་སྦེ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོདཔ་
དང་། རིམ་ཨང་ ༣ པ་ཡན་ཆད་ཀྱི་གནད་དོན་ཚུ་བསྒྲུབས་ཏེ་མེད་པ་ཅིན་ བདག་སྐྱོང་དང་སྒྲིག་ཁྲིམས་ཀྱི་བ་ལེན་གྱི་འགན་འཁྲི་འདི་ 
མཉམ་རྟགས་བཀོད་མིའི་འགོ་དཔནོ་བརྩིས་ཏེ་ མི་སོྟབས་ཚོགས་ཆུང་གི་འཐུས་མི་ཚུ་ལུ་ཕོག དེ་འབདཝ་ལས་ མི་སོྟབས་ཚོགས་ཆུང་
འདི་ འོས་འབབ་ཚད་གཞི་དང་དཔྱད་ཐོའི་དགོས་མཁོ་ཚུའི་སྐོར་ལས་ མ་བཏུབ་བཏུབ་སྦེ་གོ་བར་སོད་དགོ། 

  བཟ་ོསྒྲིག་འབད་མི། (མིང་རྟགས) 

  གདམ་འཐུའི་མི་ངོ་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་མིའི་མི་སོྟབས་འགོ་དཔོན་གྱི་མིང་། 

  སྤྱི་ཚེས། 

དྲན་ཐ།ོ  

 དོན་ཚན་ ༩.༤.༣.༥ ལས་ ༩.༤.༣.༨ པ་དང་འཁྲིལ་ ཡུན་ཐུང་སོང་བརར་ཉིན་གྲངས་ ༥ དང་ དེའི་འོག་རྒྱུ་གི་དུས་ཡུན་
གྱི་དོན་ལུ་ཨིན་པ་ཅིན་ ཡུན་ཐུང་སོང་བརར་གྱི་ཞུ་ཡིག་ ཡང་ན་གདམ་འཐུའི་འབྲི་ཤོག་དང། ཡུན་ཐུང་སོང་བརར་གྱི་འགྲོ་
སྐྱོད་སྔ་གོང་གི་ཁ་བཀོད་འབྲི་ཤོག་ཚུ་བཀང་མི་དགོ། 

 འབྲི་ཤོག་འདི་དང་གཅིག་ཁར་ མི་ངོམ་གྱིས་ཕུལ་ཡོད་པའི་ཡུན་ཐུང་སོང་བརར་གྱི་གདམ་འཐུའི་ཞུ་ཡིག་འབྲི་ཤོག་འདི་ ཐོ་
བཞག་ནིའི་དོན་ལུ་བཙུགས་དགོ། 

 གལ་སྲིད་ ཡུན་ཐུང་སོང་བརར་འདི་ མི་སོྟབས་ཚོགས་ཆུང་གིས་གནང་བ་གྲུབ་སྟེ་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ཡོད་ན་ འདི་འཕོ་
ལས་ ཞི་གཡོག་པའི་བར་དོན་རིམ་ལུགས་ནང་དུས་མཐུན་བཟ་ོདགོ། 
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ཟུར་དེབ་ ༩/ཅ། 

གྲོང་གསེབ་གཡོག་གནས་ཀྱི་ལྗིད་ཚད་བཏནོ་ཐངས། 

ཀ། གྲོང་གསེབ་ས་གནས་ཀྱི་དནོ་ལུ་ དབྱེ་རིམ་དང་དེའི་སྐུགས་ཚད། 

དབྱེ་རིམ་ ༡ པ། དབྱེ་རིམ་ ༢ པ། དབྱེ་རིམ་ ༣ པ། དབྱེ་རིམ་ ༤ པ། དབྱེ་རིམ་ ༥ པ། 
གྲོང་གསེབ་ས་གནས་ཀྱི་དབྱེ་རིམ། སྐུགས་མཐ་ོཤསོ་ཀྱི་ལ་ོགྲངས། སྐུགས་མཐ་ོཤསོ། ལ་ོརེའི་སྐུགས། གྲོང་གསེབ་གཡགོ་གནས་ཀྱི་ལྗིད་ཚད། 

༨ ༥ ༥ ༡.༠༠  
 
 
 
 
དབྱེ་ཁག་༢ པ་ X དབྱེ་ཁག་ ༤ པ། 

༧ ༦ ༥ ༠.༨༣ 

༦ ༧ ༥ ༠.༧༡ 

༥ ༨ ༥ ༠.༦༣ 

༤ ༩ ༥ ༠.༥༦ 

༣ ༡༠ ༥ ༠.༥༠ 

༢ ༡༡ ༥ ༠.༤༥ 

༡ ༡༢ ༥ ༠.༤༢ 

 

* ས་གནས་གོ་རིམ་ ༨ པའི་ནང་ ལོ་ ༥ ཕག་ཞུ་ཡོད་མི་ལུ། སྐུགས་གྲངས་ ༥ ། 

* ས་གནས་གོ་རིམ་ ༡ པའི་ནང་ལོ་ ༡༢ ཕག་ཞུ་ཡོད་མི་ལུ། སྐུགས་གྲངས་ ༥ ། 
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ཁ། རངོ་ཁག་དང་རྒེད་འགོ་ཚུ་གི་དབྱེ་རིམ། 

རིམ་ཨང་། རངོ་ཁག གོ་རིམ། དྲུང་ཁག གོ་རིམ། རྒེད་འགོ གོ་རིམ། 
 
༡ 

 
བུམ་ཐང་། 

 
༢ 

  ཆུ་སྨད།  ༣ 
ཆོས་འཁོར། ༣ 
ཨུ་ར། ༤ 
སྟང་། ༤ 

 
 
 
 
 
 
༢ 

 
 
 
 
 
 
ཆུ་ཁ། 

 
 
 
 
 
 
༢ 

 
 
 
 
 
 
ཕུན་ཚོགས་གླིང་། 

 
 
 
 
 
 
༠ 

སྐྱབས་ཆ། ༤ 
ཕུན་ཚོགས་གླིང་། ༠ 
དར་ལ། ༤ 
བསམ་འཕེལ་གླིང་། ༤ 
བག་ཕོགས། ༣ 
སོང་སྒོ། ༥ 
དགེ་གླིང་། ༥ 
གདུང་ནག ༨ 
གད་ལྟག་ནང།  ༨ 
ལོག་ཅི་ན། ༥ 
སྨད་ལྟག་ཁ། ༨ 

 
 
 
 
 
 
༣ 

 
 
 
 
 
 
དར་དཀར་ན། 

 
 
 
 
 
 
༤ 

 
 
 
 
 
 
ལྷ་མོའི་རྫིང་ཁ། 

 
 
 
 
 
 
༥ 

སྒོ་ཞིང་། ༤ 
བཀྲ་ཤིས་སྡིངས། ༤ 
བཙན་མདའ་སྒང་། ༤ 
འབྲུག་རྗེས་སྒང་། ༥ 
རྩེ་བཟང།  ༥ 
དཀར་ནག ༤ 
འཁྱིལ་པའི་ས། ༥ 
གཙང་ཁ། ༦ 
ཀརྨ་གླིང་། ༦ 
གེ་སར་གླིང་། ༥ 
ནི་ཅུ་ལ། ༦ 
ལ་རྒྱབ། ༦ 
ལྷ་མོའི་རྫིང་ཁ། ༥ 
རོ་རོ་ན།  ༦ 
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༤ 

 
མགར་ས། 

 
༤ 

  ཁ་སྨད། ༤ 
ཁ་སྟོད། ༤ 
ལ་ཡག ༧ 
ལུང་ནག་ན།  ༨ 

 
 
 
༥ 

 
 
 
ཧཱ། 

 
 
 
༣ 

 
 
 
གསང་སས་ཁ། 

 
 
 
༧ 

དབུས་སུ། ༣ 
སྦྱིས།  ༣ 
སྐར་ཚོགས། ༣ 
ས་དམར།  ༤ 
དགའ་སྐྱིད་གླིང་། ༦ 
གསང་སས་ཁ། ༧ 

 
 
 
 
༦ 

 
 
 
 
ལྷུན་རྩེ། 

 
 
 
 
༤ 

  སྨད་ཚོ།  ༥ 
སྨིན་རྒྱས། ༤ 
ཀུར་སྟོད། ༥ 
སྨན་སྦིས། ༥ 
བཙན་མཁར། ༥ 
སྒང་ཟུར། ༤ 
རྒྱ་རས། ༦ 
མཁོ་མ། ༥ 

 
 
 
 
 
 
 
༧ 

 
 
 
 
 
 
 
མོང་སྒར། 

 
 
 
 
 
 
 
༢ 

 
 
 
 
 
 
 
ཝེ་རིང་ལ། 

 
 
 
 
 
 
 
༨ 

སྔ་ཚང་། ༣ 
མོང་སྒར། ༢ 
ལྕགས་ས་མཁར། ༤ 
དགྲ་མེད་རྩེ། ༤ 
བ་ལམ། ༤ 
ཆ་གླིང་། ༣ 
ཤེར་མུ་ཧཱུཾ། ༥ 
འབྲས་སྤུངས། ༤ 
ས་ལེང་། ༦ 
སི་ལམ་སྦིས། ༨ 
དགོངས་འདུས། ༨ 
འགྱུར་མེད། ༧ 
སྐྱེངས་མཁར། ༧ 
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ན་རང་། ༦ 
ཐང་རོང་། ༦ 
ཙ་ཀ་གླིང་། ༥ 
རྩ་མང་། ༥ 

 
 
 
 
 
༨ 

 
 
 
 
 
སྤ་རོ། 

 
 
 
 
 
༡ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

དོལ་སྟེང་། ༢ 
ཧཱུཾ་རལ། ༢ 
ལམ་གོང་། ༢ 
ནགས་རྒྱ། ༢ 
ཤར་པ། ༢ 
ཝང་ཅང་། ༢ 
རོ་དཀར། ༢ 
བཙན་ཏོག ༢ 
དོལཔ་ཤར་རི། ༢ 
ལུང་གཉིས། ༢ 

 
 
 
 
 
 
༩ 

 
 
 
 
 
 
པདྨ་དགའ་ཚལ། 

 
 
 
 
 
 
༤ 

 
 
 
 
 
 
ངང་ལམ། 

 
 
 
 
 
 
༤ 

ཤུ་མར། ༤ 
བཟོ་སལ། ༤ 
མཁར། ༤ 
གཡུ་རུང་། ༥ 
ན་ནོང་། ༦ 
ཆོས་འཁོར་གླིང་། ༧ 
ཕྱི་མུང་། ༥ 
ལྕོང་ཤིང་། ༤ 
བདེ་ཆེན་གླིང་། ༧ 
གདུང་སྨད། ༦ 
ནོར་བུ་སྒང་། ༧ 

 
 
 
 
 
༡༠ 

 
 
 
 
 
སྤུ་ན་ཁ། 

 
 
 
 
 
༡ 

  བརཔ། ༢ 
རྟ་ལོག ༣ 
སྟོདཔ། ༢ 
འཛོམས་མ། ༢ 
གུ་མ། ༢ 
ཆུ་སྦུག ༣ 
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ཤེལ་རྔ་ན། ༣ 
སྟོད་ཝང་། ༣ 
དགོན་ཤར་རི། ༤ 
དཀར་སྦྱིས་ས། ༣ 
གླིང་མུ་ཁ། ༣ 

 
 
 
 
 
 
 
 
༡༡ 

 
 
 
 
 
 
 
 
བསམ་རྩེ། 

 
 
 
 
 
 
 
 
༢ 

བཀྲ་ཤིས་ཆོས་གླིང་། ༣ བཀྲ་ཤིས་ཆོས་གླིང་། ༣ 
རོ་རོ་ཁ། ༥ གསང་སྔགས་ཆོས་གླིང་། ༣ 
  ཕུན་ཚོགས་དཔལ་རི། ༣ 

ཨུ་རྒྱན་རྩེ། ༣ 
འོད་གསལ་རྩེ། ༣ 
ནོར་བུ་སྒང་། ༣ 
བསམ་རྩེ། ༢ 
ནོར་རྒྱས་སྒང་། ༥ 
པདྨ་གླིང་། ༤ 
རྣམ་རྒྱལ་ཆོས་གླིང་། ༤ 
རྟ་སྡིངས། ༤ 
བརྟན་འབྲུག ༤ 
རོ་ཕུག་ཅན།  ༥ 
ལྡན་ཆུ་ཁ། ༦ 
གདུང་སྟོད། ༦ 

 
 
 
 
༡༢ 

 
 
 
 
བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར། 

 
 
 
 
༠ 

ཇོ་མོ་གཙང་ཁ། ༤ བདེ་བ་ཐང་། ༢ 
བསམ་གྲུབ་ཆོས་གླིང་། ༤ པདྨ་ཐང་། ༤ 
  ཕུན་ཚོགས་ཐང་། ༤ 

མར་ཚ་ལ། ༤ 
གསེར་ཐིག ༥ 
ཝང་ཕུག  ༥ 
སྒོམ་དར། ༤ 
ཨོ་རོང་། ༤ 
གླང་ཅན་ཕུག ༤ 
བསམ་རང་། ༥ 
ལའུ་རི། ༧ 
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༡༣ 

 
 
 
 
 
 
གསར་སྤང་། 

 
 
 
 
 
 
༢ 

 
 
 
 
 
 
དགེ་ལེགས་ཕུག 

 
 
 
 
 
 
༠ 

བདེ་སྐྱིད་གླིང་། ༢ 
དགེ་ལེགས་ཕུག ༡ 
འཇིགས་མེད་ཆོས་གླིང་། ༢ 
ཤོམ་སྤང་ཁ། ༢ 
བསམ་གཏན་གླིང་། ༢ 
དགའ་སྐྱིད་གླིང་། ༣ 
རྟ་རས་ཐང་། ༥ 
སེང་གེ། ༥ 
ཆུ་གཟར་སྒང་། ༢ 
གསེར་གཞོང་། ༣ 
ཨུམ་གླིང་། ༣ 
ཆུ་འཛོམས། ༧ 

 
 
 
༡༤ 

 
 
 
ཐིམ་ཕུག 

 
 
 
༠ 

 
 
 
གླིང་བཞི། 

 
 
 
༨ 

ཀ་ཝང་། ༡ 
སྨད་ཝང་། ༡ 
དགེ་བསྙེན་ཁ། ༢ 
ཅང་། ༡ 
དར་དཀར་ལ། ༢ 
གླིང་བཞི། ༨ 
སོས། ༧ 
ན་རོ། ༧ 

 
 
 
 
 
 
 
༡༥ 

 
 
 
 
 
 
 
བཀྲ་ཤིས་སྒང་། 

 
 
 
 
 
 
 
༣ 

ཁྲིམས་ཤིང་། ༤ བཀང་ལུང་། ༣ 
ཝམ་རོང་། ༣ སྦིས་གདུང་། ༤ 
སག་སྟེང་། ༧ བར་མཚམས། ༤ 
  ཕོངས་མེད། ༤ 

མཁའ་གླིང་། ༣ 
ར་སྡེ། ༤ 
ཀླུ་མང་། ༦ 
ཡང་གཉེར། ༤ 
བསམ་མཁར། ༣ 
ཤོང་ཕུག ༤ 
ཨུ་མཛོ་རོང་། ༤ 
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རྐང་པར། ༦ 
ཁྲིམས་ཤིང་། ༤ 
མེ་རག ༧ 
སག་སྟེང་། ༧ 

 
 
 
 
༡༦ 

 
 
 
 
བཀྲ་ཤིས་གཡང་རྩེ། 

 
 
 
 
༣ 

  སྟོད་ཚོ། ༥ 
འཇམ་མཁར། ༥ 
ཁམས་དྭངས། ༥ 
རམ་འཇར། ༥ 
སྟོང་ཞང་། ༤ 
ཡ་ལངས། ༦ 
གཡང་རྩེ། ༤ 
འབུམ་སྡེ་གླིང་། ༥ 

 
 
༡༧ 

 
 
ཀྲོང་གསར། 

 
 
༢ 

  གླང་མཐིལ། ༤ 
སྟང་སི་སྦྱིས། ༤ 
ནུབ་སྦིས། ༣ 
བྲག་སྟེང་། ༤ 
སྐོར་ཕུག ༥ 

 
 
 
 
 
༡༨ 

 
 
 
 
 
རྩི་རང་། 

 
 
 
 
 
༢ 

  དཀྱིལ་འཁོར་ཐང་། ༢ 
སྒོ་གསར་གླིང་། ༤ 
རང་ཐང་གླིང་། ༢ 
མཚོ་གླིང་མཁར། ༢ 
སེམས་ལྗོངས། ༤ 
གསེར་གྱི་ཐང་། ༤ 
དུང་ལ་སྒང་། ༤ 
མན་ཌལ་སྒང་། ༤ 
རྩི་རང་སོྟད། ༤ 
བར་གཤོང་། ༥ 
ཕུན་བརྟན་ཆུ། ༥ 
སྤ་ཚར་གླིང་། ༤ 

 
 

 
 

 
 

  དགའ་སེང་ཚོ་གོངམ། ༤ 
དགའ་སེང་ཚོ་འོག་མ། ༤ 
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༡༩ 

 
 
 
 
 
དབང་འདུས་ཕོ་བྲང་། 

 
 
 
 
 
༢ 

ཀ་གཞི། ༤ 
ན་ཧིང་། ༤ 
ཉི་ཤོ། ༤ 
ཕངས་ཡུལ། ༤ 
རུས་པའི་ས། ༤ 
ཐེད་ཚོ། ༣ 
སྦྱེ་ནག ༤ 
དྭངས་ཆུ། ༥ 
སྒང་སྟེང། ༤ 
ཕོབ་སྦྱིས་ཁ། ༤ 
སས་ཕུག ༤ 
དར་དཀར། ༦ 
ཨ་ཐང། ༧ 

 
 
 
༢༠ 

 
 
 
གཞལམ་སྒང་། 

 
 
 
༤ 

 
 
 
པཱན་སང་། 

 
 
 
༦ 

ཀྲོང་། ༤ 
སྒོ་ཤིང་། ༥ 
ནང་སྐོར། ༥ 
ངང་ལ། ༦ 
འཕང་མཁར། ༦ 
བར་དོ། ༦ 
འབོག་དཀར། ༧ 
ཤིང་མཁར། ༦ 
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འབྲི་ཤགོ་ ༩/༡ 

རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚགོས། 
                     དཔལ་ལྡན་འབྲུག་གཞུང་། 

 
      ཡུན་ཐུང་སངོ་བརར་གདམ་འཐུའི་ཞུ་ཡིག་འབྲི་ཤགོ། 

        (མི་ངོམ་གྱིས་བཀང་དགོཔ།) 
མི་ངོམ་གྱི་ཁ་གསལ། 

 མིང་། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
 ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 

ཡུན་རིང་སོང་བརར་ལེན་ཡོདཔ། 

རིམ་
ཨང་ 

སླབོ་སངོ་གི་མིང་། སྤེལ་ཁང་/ཁྲོམ་
/རྒྱལ་ཁབ། 

འགོ་བཙུགས་ཚེས་
གྲངས། ཚེས་/ཟླ་

/ལོ། 
དུས་ཡུན། མ་དངུལ་བྱིན་མི། 

༡      
༢      
༣      

 

ཡུན་ཐུང་སོང་བརར་ལེན་ཡོདཔ། (ཧེ་མ་ལེན་ཡོད་པའི་ཡུན་ཐུང་སོང་བརར་ ༣) 

རིམ་
ཨང་ སླབོ་སངོ་གི་མིང་། སྤེལ་ཁང་/ཁྲོམ་

/རྒྱལ་ཁབ། 

འགོ་བཙུགས་ཚེས་
གྲངས། ཚེས་/ཟླ་

/ལོ། 
དུས་ཡུན། མ་དངུལ་བྱིན་མི། 

༡      
༢      
༣      

 

སོང་བརར་གྱི་དནོ་ལུ་ ལྷན་ཐབས་ཡིག་ཆ་ཚུ། (རྟགས་བཀལ་ ཡང་ན་འབྲེལ་བ་ཡོད་མི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ས་སོྟང་བཀང་།) 
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 ཆ་གནས་ཅན་གྱི་ཉེན་སྲུང་ཉོག་མེད་ལག་ཁྱེར། 
དཔྱད་ཨང་། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ སྤྱི་ཚེས། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 

 ཆ་གནས་ཅན་གྱི་རྩིས་ཞིབ་ཉོག་མེད་ལག་ཁྱེར། 
དཔྱད་ཨང་། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ སྤྱི་ཚེས། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 

 འབྲུག་གཞུང་གིདབང་ཚད་ཅན་གྱི་གསོ་བའི་དྲུང་འཚོ་ཅིག་གིས་སོད་ཡོད་པའི་གསོ་བའི་བདེ་ཁམས་ལག་ཁྱེར། 
དཔྱད་ཨང་། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ སྤྱི་ཚེས། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 

 སྤེལ་ཁང་ལས་འདི་ལས་ངོ་སོར་ཡི་གུ་ ཡང་ན་འཛུལ་ཞུགས་ཐོབ་པའི་བདེན་རྟགས་ཀྱི་ཡི་གུ། 
 སྤེལ་ཁང་གི་སོླབ་སོང་གི་ནང་དནོ་དང་ལས་རིམ། (གལ་སྲིད་ ལག་ལེན་འཐབ་བཏུབ་པ་ཅིན) 
 གྲོགས་རམ་པ་ལས་གྲོགས་རམ་གྱི་མ་དངུལ་ངེས་ཏིག་ཡོད་པའི་བདེན་སོར། 
 ཡིག་ཆ་གཞན། 
 ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
 ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
 ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 

 

སྤེལ་ཁང་ལས་ངོས་ལེན་ཡི་གུ་དང་འཁྲིལ་ གྲོས་འཆར་བཙུགས་པའི་སོང་བརར་གྱི་ཁ་གསལ། 

 ཀ། སོླབ་སོང་གི་མིང་། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
 ཁ། སྤེལ་ཁང་། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
  ཁྲོམ། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ རྒྱལ་ཁབ། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
 ག འགོ་བཙུགས་ཚེས་གྲངས། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
 ང་། མཇུག་བསྡུའི་ཚེས་གྲངས་ ཡང་ན་དུས་ཡུན། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
 ཅ། མ་དངུལ་བྱིན་མི། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
 

ང་གིས། (ཁས་ལེན་གྱི་རྟགས་བཀལ།) 

 གོང་འཁོད་བར་དོན་ཚུ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་ཡོདཔ་དང་འཛོལ་བ་མེདཔ་སྦེ་ཡོད། 
 ལཱ་ཚུ་ཚུལ་མཐུན་ཐོག་རྩིས་སོད་འབད་ནི་དང་ ང་མེད་པའི་སྐབས་ལུ་ ཞབས་ཏོག་སོད་ནི་ལུ་བར་ཆད་རྐྱབ་ནི་མེདཔ་ངེས་བརྟན་བཟོ་ནི་

ཨིན། 
 གཤམ་འཁོད་ཡིག་ཆ་ཚུ་དང་སྦྲགས་ འདི་འཕ་ོལས་ལོག་འོང་ཞིནམ་ལས་ ལས་སྡེ་ལུ་སྙན་ཞུ་འབད་ནི། 
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 འབྲི་ཤོག་ ༩/༤ པའི་ཡིག་ཚང་ནང་འཛུལ་ཞུགས་ཀྱི་ཡི་གུ། 
 འབྲི་ཤོག་ ༩/༥ པ་ལྟར་ སོང་བརར་གྱི་སྙན་ཞུ། 
 འབྲི་ཤོག་ ༩/༦ པ་ལྟར་ བསམ་ལན་འབྲི་ཤོག་དང་། 
 འབྲེལ་ཡོད་ལག་ཁྱེར། 

(མི་ངོམ་གྱི་མིང་རྟགས།) 

ཚེས་གྲངས།  

དྲན་ཐ།ོ 

 རྒྱལ་ཁབ་ནང་འཁོད་ཀྱི་ཡུན་ཐུང་སོང་བརར་གྱི་དནོ་ལུ་ཨིན་པ་ཅིན་ མི་ངོམ་ཚུ་གིས་ ཉེན་སྲུང་ཉོག་མེད་ལག་ཁྱེར། རྩིས་ཞིབ་ཉོག་མེད་
ལག་ཁྱེར་དང་གསོ་བའི་བདེ་ཁམས་ལག་ཁྱེར་ཚུ་སོྟན་མི་དགོ། 

 ལས་སྡེ་གིས་ ཞི་གཡོག་པའི་བར་དནོ་རིམ་ལུགས་ནང་གི་བར་དནོ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཞུ་ཡིག་བཙུགས་དགོ། དེ་འབདཝ་ལས་ མི་ངོམ་
འདི་གིས་ ཞི་གཡོག་པའི་བར་དནོ་རིམ་ལུགས་ནང་གི་རང་སོའི་ཁྱད་ཡོན་ཐོ་ཚུ་ འཛོལ་བ་མེདཔ་ངེས་བརྟན་བཟ་ོདགོ། 
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འབྲི་ཤགོ་ ༩/༢། 

         རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡགོ་ལྷན་ཚོགས། 
       དཔལ་ལྡན་འབྲུག་གཞུང་། 

 
    ཡུན་ཐུང་སངོ་བརར་གྱི་གནང་བའི་ཡི་གུ། 

སོྣད་ཨང་།       ཉིན་/ཟླ་/ལོ། 
 
འགོ་འཛིན་མཆོག་ལུ། 

་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་(ལས་སྡེའི་མིང་།)  

་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ (ས་གནས།) 
 
གནད་དནོ། གནང་བའི་ཡི་གུ། 

ཞུ་དོན་དེ་ནི་ འབྲུག་གཞུང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་སྦེ་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ (ལས་སྡེའི་མིང་) ཀྱིས་/གིས་/གྱིས་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ (ལས་
སྡེའི་མིང་) ཀྱི་/གི་/གྱི་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་(གོ་གནས་ཀྱི་མིང་) ངོམ་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ (མིང་) ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་
ཨང་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ཅན་མ་འཆང་མི་འདི་ གཤམ་འཁོད་ཡུན་ཐུང་སོང་བརར་གྱི་དནོ་ལུ་གནང་བ་གྲུབ་ཡོདཔ་ཨིན། 

སོླབ་སོང་གི་མིང་། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
སྤེལ་ཁང་དང་རྒྱལ་ཁབ། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
འགོ་བཙུགས་དང་མཇུག་བསྡུའི་ཚེས་གྲངས། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་(ཚེ་/ཟླ་/ལོ་) ལས་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་(ཚེ་/ཟླ་/ལོ་) ཚུན། 
མ་དངུལ་བྱིན་མི་ལས་སྡེ། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
 

མི་ངོམ་ཚུ་ འགྲོ་སྐྱོད་སྔ་གོང་གི་ཁ་བཀོད་དང་གཞུང་འབྲེལ་ལམ་ཡིག་སྐྱོད་ཐམ་ལེན་ནིའི་དོན་ལུ་ མི་སོྟབས་སྡེ་ཚན་ ཡང་ན་ལས་ཚན་ཚུ་དང་
འབྲེལ་བ་འཐབ་དགོ་པའི་བཀོད་རྒྱ་ཚུ་བྱིན་དགོ། 

(་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་) 
མི་སོྟབས་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔནོ། 
མི་སོྟབས་སྡེ་ཚན་/ལས་ཚན། 

འདྲ། 
༡. ཕྱི་འབྲེལ་ལྷན་ཁག་གི་ལམ་ཡིག་སྐྱོད་ཐམ་ལས་ཚན་ལུ་ གཞུང་འབྲེལ་གྱི་ལམ་ཡིག་སྐྱོད་ཐམ་གནང་དནོ་ཆེད། 
༢. རྩིས་འཛིན་འགོ་དཔོན་ལུ། (འབྲེལ་ཡོད་ཡིག་ཚང་ལས་ཐབོ་ལམ་ཚུ་གནང་ནིའི་དནོ་ལུ) 
༣. འབྲེལ་ཡོད་མི་ངོམ་ལུ། 
༤. སྒེར་གྱི་ཡིག་སོྣད་ནང་། 
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འབྲི་ཤགོ་ ༩/༣། 

    རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚགོས། 
                    དཔལ་ལྡན་འབྲུག་གཞུང་། 

 
      ཡུན་ཐུང་སངོ་བརར་འགྲོ་སྐྱོད་སྔ་གོང་གི་ཁ་བཀོད་འབྲི་ཤོག 

འབྲུག་གཞུང་གི་གཞུང་འབྲེལ་གྱི་གདམ་ཁའི་མི་ངོམ་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ མི་ངོམ་འདི་གིས་འབད་དགོཔ་ཚུ་ཡང་། 

 རྒྱལ་ཁབ། ལས་སྡེ་དང་ ཡང་ན་རང་རྐྱང་ལུ་ཕན་ནིའི་དནོ་ལུ་ ཡོན་ཏན་དང་རིག་རྩལ་ཚུ་ག་དེ་དྲག་དྲག་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་སང་བརོྩན་
འབད་དེ་ལེན་དགོ། 

 སྤེལ་ཁང་གྱིས་ངོས་ལེན་དང་ རང་གི་གནས་སྟངས་མཐུན་པའི་བ་སོད་ལུ་གནས་དགོ། 

 སྲིད་དོན། ཁྲིམས་འགལ་ ཡང་ན་ཚོང་ལཱ་ཚུ་ནང་བཅའ་མར་གཏགོས་ནི་ལས་འཛེམ་དགོ། 

 གནང་བའི་ཡི་གུ་ནང་གསལ་བཀོད་འབད་ཡོད་མི་གི་སོང་བརར་ ཡང་ན་སྤེལ་ཁང་ཚུ་སོར་མི་ཆོག 

 གནང་བའི་ཡི་གུ་ནང་གསལ་བཀོད་འབད་བའི་དུས་ཡུན་གྱི་ནང་འཁོད་ སོང་བརར་མཇུག་བསྡུ་དགོཔ་དང་། 

 སོང་བརར་འདི་མཇུག་བསྡུ་ཞིནམ་ལས་ ཡིག་ཚང་ནང་འཛུལ་ཞུགས་ཀྱི་ཡི་གུ། སོང་བརར་གྱི་སྙན་ཞུ། བསམ་ལན་འབྲི་ཤོག་དང་ལག་
ཁྱེར་(གལ་སྲིད་ འབྲེལ་བ་ཡོད་ན་) ཚུ་དང་སྦྲགས་ འདི་འཕོ་ལས་ལོག་འོང་སྟེ་ ལས་སྡེའི་མི་སོྟབས་སྡེ་ཚན་ ཡང་ན་ལས་ཚན་ལུ་ 
སྙན་ཞུ་འབད་དགོ། 

 

མི་ངོའི་མིང་། 
ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་། 
གོ་གནས་ཀྱི་མིང་། 
གློག་འཕྲིན། 
གློ་བུར་གྱི་གནས་སྟངས་སྐབས་ལུ་འབྲེལ་འཐབ་ཨང་། 
              
         མིང་རྟགས་དང་ཚེས་གྲངས། 
ཁ་བཀོད་བྱིན་མི། 
མིང་། 
གོ་གནས་ཀྱི་མིང་། 
          མིང་རྟགས་དང་ཚེས་གྲངས། 
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འབྲི་ཤགོ་ ༩/༤ 

     རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡགོ་ལྷན་ཚོགས། 

       དཔལ་ལྡན་འབྲུག་གཞུང་། 
    

མི་སོྟབས་གཚོ་འཛིན་འགོ་དཔནོ། 
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
 
རྩ་དནོ། སོང་བརར་ (ཡུན་ཐུང་དང་ཡུན་རིང་སངོ་བརར་) མཇུག་བསྡུ་སྟེ་ ཡིག་ཚང་ནང་འཛུལ་ཞུགས་ཀྱི་ཡི་གུ། 

ཞུ་གསོལ། དེ་ཡང་ སོླབ་སོང་གནང་ཆའི་ཡིག་གུ་ ཡང་ན་ཡུན་ཐུང་སོང་བརར་གྱི་གནང་བའི་ཡིག་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་སྤྱི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཅན་མ་
དང་འཁྲིལ་ཏེ་ གཤམ་འཁོད་མིང་རྟགས་ཅན་མ་རང་གིས་ སོང་བརར་མཐར་འཁྱོལ་ཅན་སྦེ་མཇུག་བསྡུ་སྟེ་ སྤྱི་ཚེས་་་་་་་་་་་(ཉིན་) ་་་་་་་་་(ཟླ) ་་
་་་་་་་་་་་་་་་(ལོ)ལུ་ ཡུན་ཐུང་སོང་བརར་གྱི་དནོ་ལུ་ལས་སྡེ་དང་། ཡུན་རིང་སོང་བརར་གྱི་དནོ་ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ལུ་ འཛུལ་
ཞུགས་ཀྱི་སྙན་ཞུ་ཕུལཝ་ཨིན།  

གཤམ་གསལ་གྱི་ཡིག་ཆ་ཚུ་མཉམ་སྦྲགས་འབད་དེ་ཡོད། (ཨིན་རྟགས་བཀལ་གནང་།) 

 འབྲི་ཤོག་ ༩/༥ པ་ལྟར་སོང་བརར་སྙན་ཞུ། 
 འབྲི་ཤོག་ ༩/༦ པ་ལྟར་བསམ་ལན་འབྲི་ཤོག  
 སོང་བརར་མཐར་འཁྱོལ་ཅན་སྦེ་མཇུག་བསྡུ་བའི་སྒྲུབ་བྱེད། 

 ཡུན་ཐུང་སོང་བརར་གྱི་དོན་ལུ་ འབྲེལ་བ་ཡོད་ན་ལག་ཁྱེར་ ཡང་ན། 
 ཡུན་རིང་སོང་བརར་གྱི་དནོ་ལུ་ འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་དང་གཅིག་ཁར་བརྗེ་སོར་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་གནང་བའི་ཡི་གུ་ 

(ཞིབ་འཚོལ་ཐོག་ཨིན་པ་ཅིན་) དང་སྦྲགས་ཏེ་ སྤེལ་ཁང་ལས་ལག་ཁྱེར་ ཡང་ན་མཉམ་བསབས་ཀྱི་སྐུགས་ཤོག་
དང་། ཞིབ་འཚོལ་གྱི་བཅུད་སྡུད་ ཡང་ན་ཞིབ་འཚོལ་གྱི་འདྲ།  

བཀའ་དྲིན་ཆེ། 

(མི་ངོའི་མིང་རྟགས།) 
མིང་། 
ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་། 
གོ་གནས་ཀྱི་མིང་གནས། 
ལས་སྡེ། 
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འབྲི་ཤགོ་ ༩/༥ 

     རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡགོ་ལྷན་ཚོགས། 
       དཔལ་ལྡན་འབྲུག་གཞུང་། 

 
   སངོ་བརར་སྙན་ཞུ། 

    (ཡུན་རིང་དང་ཡུན་ཐུང་སངོ་བརར།) 
 

ང་གིས་ གཤམ་གསལ་གྱི་ཁ་གསལ་ཚུ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ སོང་བརར་མཇུག་བསྡུ་ཡོད། 

༡. སོླབ་སོང་གི་མིང་གནས། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ་་་་་་་་་་་་་ 
༢. ས་གནས། (སྤེལ་ཁང། ཁྲོམ་སྡེ། རྒྱལ་ཁབ།) ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
༣. འགོ་བཙུགས་ཚེས་གྲངས། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ་་་་་ 
༤. མཇུག་བསྡུའི་ཚེས་གྲངས་དང་དུས་ཡུན། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
༥. སྙན་ཞུ། (དགོ་པ་ཅིན་ ཤོག་ལེབ་ཁ་སྐོར་ལག་ལེན་འཐབ་གནང་།) 

 ཀ། སོང་བརར་སྐབས་ཀྱི་སོླབ་སོང་ ཡང་ན་ཆོས་ཚན་ལྷབ་ཡོད་མི་ཚུའི་འགྲེལ་བཤད་རྐྱབ། 

ཁ། ལས་སྡེའི་ཞབས་ཏོག་ཚུ་དོན་སྨིན་ཅན་སྦེ་ ཧེང་སྐལ་སོད་ཐབས་ཡར་དྲག་གཏང་ནིའི་ནང་ སོླབ་སོང་འདི་ནང་ལས་ཐབོ་པའི་
ཡོན་ཏན་དང་རིག་རྩལ་ཚུ་ ག་དེ་སྦེ་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ཨིན་ནའི་གྲོས་འཆར་བཀོད། 

 

 

 

མིང་རྟགས་དང་ཚེས་གྲངས། 
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འབྲི་ཤགོ་ ༩/༦ 

རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚགོས། 
       དཔལ་ལྡན་འབྲུག་གཞུང་།  

   བསམ་ལན་འབྲི་ཤགོ 
་       (མི་ངོམ་ཅིག་གྱིས་སོང་བརར་མཇུག་བསྡུ་ཞིནམ་ལས་བཀང་དགོཔ།)  

སོང་བརར་གྱི་མིང་། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ་་་་་་་། 
སྤེལ་ཁང་གི་མིང་། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 

དབྱེ་བ། ཆ་གནས་
སམོ་ཡདོ། 

ཆ་གནས་
ཡདོ། 

བར་གནས། ཆ་གནས་
མེད། 

ཆ་གནས་རྩ་
ལས་མེད། 

ང་གིས་སོང་བརར་འདི་འབྲེལ་བ་ཡདོཔ་སྦེ་མཐོང་ཅི།      
སོང་བརར་འདིའི་དོན་ལུ་མི་ངོམ་ལེ་ཤ་གཏང་ནིའི་ནང་ ང་གིས་རྒྱབ་
སོྣན་འབདཝ་ཨིན། 

     

ང་གིས་ སྤེལ་ཁང་འདི་ སོང་བརར་འདིའི་དོན་ལུ་འསོ་འབབ་ཆེ་
ཤོས་ཡོདཔ་སྦེ་མཐོང་ཅི། 

     

སློབ་སྟོན་པ་ཚུ་ཤེས་ཡོན་ཅན་སྦེ་འདུག      
སློབ་སྟོན་པ་ཚུ་གྲལ་གཏོགས་ཆེཝ་སྦེ་འདུག      
ཞབས་ཏོག་དང་མཐུན་རྐྱེན་ཚུ་ལེགས་ཤོམ་འདུག      
སོང་བརར་གྱི་དོན་ལུ་ སོང་བརར་འབད་སའི་མཐའ་འཁོར་སྟབས་
བདེ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་འདུག 

     

སྤེལ་ཁང་འདི་ནང་མི་ངོམ་ལེ་ཤ་གཏང་ནིའི་ནང་ ང་གིས་རྒྱབ་སོྣན་
འབདཝ་ཨིན། 

     

ང་ལུ་ (ཡུན་རིང་སོང་བརར་གྱི་དོན་ལུ་) གྲུབ་འབྲས་དང་སྐུགས་
ཤོག་དུས་ཚོད་ཁར་བཏོན་ནིའི་ནང་དཀའ་ངལ་ག་ནི་ཡང་མ་བྱུང་། 

     

ང་གིས་ སོང་བརར་འདི་ལག་ལེན་དང་མཐུནམ་སྦེ་མཐོང་ཅི།      
སློབ་སོང་གི་སོང་ཚན་ ཡང་ན་ལེའུ་ཕན་ཐོགས་ཆེ་ཤོས་ཅིག་ཐོ་
བཀོད་འབད་དེ་ རྒྱུ་མཚན་བཀོད། 

     

མཐོང་འཆར་དང་རྒྱབ་སོྣན་གང་རུང་ཡོད་ན།      
 

འབྲི་ཤོག་འདི་བཀང་གནང་མི་ལུ་བཀའ་དྲིན་ཆེ། འབྲི་ཤོག་འདི་ ཡུན་རིང་སོང་གྱི་དོན་ལུ་ཨིན་ན་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ མི་
སོྟབས་གོང་འཕེལ་སྡེ་ཚན་དང་། ཡུན་ཐུང་སོང་བརར་གྱི་དོན་ལུ་ཨིན་ན་ ལས་སྡེའི་མི་སོྟབས་སྡེ་ཚན་ལུ་ཕུལ་དགོ། 
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འབྲི་ཤགོ་ ༩/༧ 

    རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚགོས། 
                    དཔལ་ལྡན་འབྲུག་གཞུང་། 

 
    ཡུན་རིང་སངོ་བརར་གྱི་གདམ་འཐུ་ཞུ་ཡིག་འབྲི་ཤགོ 

          (མི་ངོམ་གྱིས་བཀང་ནིའི་དནོ་ལུ།) 
མི་ངོའི་ཁ་གསལ། 

 མིང་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་། 
 ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 

 
ཡུན་རིང་སོང་བརར་ལེན་ཡོདཔ། 

རིམ་ཨང་། སླབོ་སངོ་གི་མིང་། སྤེལ་ཁང་/ཁྲོམ་སྡེ་/རྒྱལ་ཁབ། འགོ་བཙུགས་ཚེས་གྲངས་ (ཚེས་/ཟླ་/ལ།ོ) དུས་ཡུན། མ་དངུལ་འབྱུང་ས། 
      
      
      

 

ཡུན་ཐུང་སོང་བརར་ལེན་ཡོདཔ། (འདས་པའི་ཡུན་ཐུང་སོང་བརར་ཐེངས་ ༣) 

རིམ་ཨང་། སླབོ་སངོ་གི་མིང་། སྤེལ་ཁང་/ཁྲོམ་སྡེ་/རྒྱལ་ཁབ། འགོ་བཙུགས་ཚེས་གྲངས་ (ཚེས་/ཟླ་/ལ།ོ) དུས་ཡུན། མ་དངུལ་འབྱུང་ས། 
      
      
      
  

སོང་བརར་གྱི་དནོ་ལུ་རྒྱབ་རྟེན་ཡིག་ཆ། (འབྲེལ་བ་ཡོད་སར་ཨིན་རྟགས་བཀལ་ ཡང་ན་ས་སོྟང་བཀང་གནང་།) 
 ཆ་གནས་ཡོད་པའི་ཉེན་སྲུང་ཉོག་མེད་ལག་ཁྱེར། 

ཡིག་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ སྤྱི་ཚེས་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
 ཆ་གནས་ཡོད་པའི་རྩིས་ཞིབ་ཉོག་མེད་ལག་ཁྱེར།  
 ཡིག་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ སྤྱི་ཚེས་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
 འབྲུག་གཞུང་གི་དབང་ཚད་ཅན་གྱི་གསོ་བའི་དྲུང་འཚོ་གིས་སོད་པའི་ གསོ་བའི་བདེ་ཁམས་ལག་ཁྱེར། 
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ཡིག་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ སྤྱི་ཚེས་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
 སོླབ་རིག་སྐུགས་ཤོག 
 སྤེལ་ཁང་ལས་འཛུལ་ཞུགས་གཏན་འཁེལ་ ཡང་ན་ངོས་ལེན་ཡི་གུ། 
 སྤེལ་ཁང་ལས་ སོླབ་སོང་གི་ནང་དོན་དང་ལས་རིམ་དང་། (མཁས་དབང་གི་དནོ་ལུ་ ས་ཁོངས་ལྟ་སྐོར་གྱི་ལས་འཆར།) 
 གྲོགས་རམ་པ་ལས་ མ་དངུལ་གྱི་ཁས་ལེན། (གལ་སྲིད་ སྒེར་/རང་སོའི་མ་དངུལ་ཐོག ཀུན་གཏོགས་སོླབ་གཉེར་གྲོགས་རམ། ཡང་

ན་གཙུག་ལག་སོླབ་སྡེའི་སོླབ་གཉེར་གྲོགས་རམ།) 
 (དགོཔ་ཡོད་ན་) ཨིང་སྐད་སྒྲ་དག་ལག་ཁྱེར། 

 གསལ་བསྒྲགས་དང་འཁྲིལ་ ཡིག་ཆ་གཞན་གང་རུང་དགོཔ་ཡོད་ན། 
 ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
 ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
 ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 

སྤེལ་ཁང་ལས་ འཛུལ་ཞུགས་གཏན་འཁེལ་ ཡང་ན་ངོས་ལེན་གྱི་ཡི་གུ་དང་འཁྲིལ་ གྲོས་འཆར་ཕུལ་མིའི་སོླབ་སོང་གི་ཁ་གསལ། 

ཀ། སོླབ་སོང་གི་མིང་། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 
ཁ། སྤེལ་ཁང་། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 

ཁྲོམ་སྡེ། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ་་་་། 
རྒྱལ་ཁབ། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ་། 

ག འགོ་བཙུགས་ཚེས་གྲངས། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 
ང་། མཇུག་བསྡུའི་ཚེས་གྲངས་ ཡང་ན་དུས་ཡུན། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 
ཅ། མ་དངུལ་འབྱུང་ས། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 
  

ང་གིས་ ཁས་ལེན་འབད་ནི་ཚུ་ཡང་ ང་གིས་ (ཁས་ལེན་གྱི་དོན་ལུ་ཨིན་རྟགས་བཀལ་གནང་།) 

 གོང་གི་བར་དོན་ཚུ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་ཡོདཔ་དང་། དེ་ཚུ་བདེན་པ་ཨིན། 
 ངེའི་ལཱ་ཚུ་ ཚུལ་མཐུན་སྦེ་རྩིས་སོད་འབད་ནི་དང་། ང་མེད་པའི་རིང་ལུ་ ཞབས་ཏོག་ཕུལ་ནིའི་ནང་བར་ཆད་ 

མེདཔ་ངེས་བརྟན་བཟོ་ནི། 
 འབྲུག་གི་ཞི་གཡོག་བཅའ་ཡིག་སྒྲིག་གཞི་དང་འཁྲིལ་ སོླབ་སོང་འཛུལ་ཞུགས་ཀྱི་སྙན་ཞུ་འབྲི་ཤོག་ ༩/༡༠ འདི་

ཕུལ་ནི། 
 དུས་མཚམས་གྱི་སོླབ་ཕྱེད་ ཡང་ན་སོླབ་རིག་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ནི་དང་། 
 འདི་འཕ་ོལས་ལོག་ཞིནམ་ལས་ གཤམ་གསལ་ཚུ་དང་སྦྲགས་ཏེ་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་

འབད་ནི། 
 ཡིག་ཚང་ནང་འཛུལ་ཞུགས་ཡི་གུ་འབྲི་ཤོག་ ༩/༤ པ། 
 འབྲི་ཤོག་ ༩/༥ པ་དང་འཁྲིལ་ སོང་བརར་སྙན་ཞུ། 
 འབྲི་ཤོག་ ༩/༦ པ་དང་འཁྲིལ་ བསམ་ལན་འབྲི་ཤོག་དང་། 
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 སོང་བརར་མཐར་འཁྱོལ་ཅན་སྦེ་མཇུག་བསྡུ་བའི་སྒྲུབ་བྱེད། དེ་ཡང་ འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་དང་ 
གཅིག་ཁར་བརྗེ་སོར་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་གནང་བའི་ཡི་གུ་ (ཞིབ་འཚོལ་ཐོག་ཨིན་པ་ཅིན་) དང་སྦྲགས་ཏེ་ 
སྤེལ་ཁང་ལས་ལག་ཁྱེར་ ཡང་ན་མཉམ་བསབས་ཀྱི་སྐུགས་ཤོག་དང་། ཞིབ་འཚོལ་གྱི་བཅུད་སྡུད་ ཡང་
ན་ཞིབ་འཚོལ་གྱི་འདྲ།  

 

 

 སྤྱི་ཚེས།       (མི་ངོའི་མིང་རྟགས།) 

 

དྲན་ཐ།ོ  

 ལས་སྡེ་གིས་ ཞི་གཡོག་པའི་བར་དནོ་རིམ་ལུགས་ནང་གི་བར་དནོ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཞུ་ཡིག་བཙུགས་དགོ། དེ་འབདཝ་ལས་ མི་ངོམ་
འདི་གིས་ ཞི་གཡོག་པའི་བར་དནོ་རིམ་ལུགས་ནང་གི་རང་སོའི་ཁྱད་ཡོན་ཐོ་ཚུ་ འཛོལ་བ་མེདཔ་ངེས་བརྟན་བཟ་ོདགོ། 
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ཟུར་དེབ་ ༩/༨ 
 རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚགོས། 
   དཔལ་ལྡན་འབྲུག་གཞུང་། 

  
གན་ལེན། 

(ཡུན་རིང་སོང་བརར་གྱི་དོན་ལུ་གནང་བ་གྲུབ་པའི་མི་ངོམ་ཅིག་གིས་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་དང་གཅིག་ཁར་ གསལ་བཀོད་ཅན་གྱི་
གཞི་བཀོད་ནང་ གན་ལེན་གྱི་མིང་རྟགས་བཀལ་དགོ། སོླབ་གཉེར་གྲོགས་རམ་གྱི་ཟད་འགྲོ་དང་ མཁས་མཆོག་ཁག་ཆེ་ཧེང་གུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ 
དོན་ཚན་ཚུ་བསྐྱར་ཞིབ་ ཡང་ན་ཁ་སྐོང་བཀལ་ཆོག) 

ང་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ཅན་མ་འཆང་མི་གིས་ 
གནང་ཆའི་ཡིག་ཨང་ ཞི་ལྷན་/མི་སོྟབས་སྡེ་ཚན་ ་་་་་་་་་་་་་/ ་་་་་་་་་་་་་/ ་་་་་་་་་་་་་ སྤྱི་ཚེས་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ལུ་ གནང་བ་གྲུབ་པའི་
གསལ་བཀོད་ཅན་གྱི་སོླབ་སོང་འབད་ནི་ལུ་ ངོས་ལེན་འབདཝ་ཨིན།  

 སོླབ་སོང་གི་མིང་། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
 སྤེལ་ཁང་དང་རྒྱལ་ཁབ། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
 སོླབ་སོང་གི་དབྱེ་བ། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
 འགོ་བཙུགས་དང་མཇུག་བསྡུའི་ཚེས་གྲངས། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
 དུས་ཡུན། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
 མ་དངུལ་གནང་མིའི་ལས་སྡེ། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
 ཡུན་རིང་སོང་བརར་ལེན་ཡོད་པའི་གྱངས་ཁ། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
 ཡུན་རིང་སོང་བརར་གྱི་འཚོལ་རྟགས། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
 

ང་གིས་ གན་ལེན་འབད་དགོཔ་ཚུ་ཡང་། 

༡.  སོླབ་སོང་ངལ་གསོའི་དམིགས་ཡུལ་གཙོ་བོ་ ལྷབ་སང་འབད་ནི་འདི་ཨིནམ་ལས་ སོླབ་རིག་མཆོག་གྱུར་གྱི་དནོ་ལུ་བརོྩན 
ཤུགས་བསྐྱེད་ནི། དེ་མ་ཚད་ ངེའི་སོླབ་སོང་ངལ་གསོའི་དུས་ཡུན་གྱི་སོླབ་རིག་གྲུབ་འབྲས་འདི་ ང་རའི་གོ་གནས་ཡར་སེང་
དང་ ཡང་ན་མི་སོྟབས་བ་ལེན་གང་རུང་གི་དནོ་ལུ་ ལཱ་ཤུལ་དབྱེ་དཔྱད་ཀྱི་ཆ་ཤས་ཅིག་ཨིན། 

༢.  འབྲུག་དང་འགོ་འདྲེན་འཐབ་མིའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཁྲིམས་ཚུ་ལུ་གནས་ནི་ཨིན། 
༣.  སྤེལ་ཁང་གི་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་ཚུ་ལུ་གནས་ནི་དང་། ང་རའི་གནས་ཚད་དང་གཙུག་ལག་སོླབ་སྡེ་ ཡང་ན་སྤེལ་ཁང་

གི་ངོས་ལེན་དང་མཐུན་པའི་སོད་ལམ་སོྟན་ནི་ཨིན།  
༤.  སྲིད་དོན་དང་ཁྲིམས་འགལ་ ཡང་ན་ཚོང་འབྲེལ་གྱི་ལཱ་རིགས་ཚུ་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་ནི་ལས་འཛེམ་ནི་ཨིན། 
༥. རྒྱལ་ཡོངས་དང་རྒྱལ་སྤྱིའི་ལས་འབྲེལ་ནང་ ཉེན་ཅན་གྱི་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་སྐོར་ལས་ འབྲུག་གཞུང་ལས་དམིགས་བསལ་ཚུལ་

མཐུན་གྱི་གནང་བ་མེད་པར་ ཡིག་ཐོག་ཡང་ན་ངག་ཐོག་གི་ངག་བརྗོད་བརྩིས་ཏེ་ བསམ་བརྗོད་དང་ངག་བརྗོད་ཚུ་བྱིན་ནི་
ལས་འཛེམ་ནི་ཨིན། 
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༦. སླ ོབ་སོང་འགོ་བཙུགས་པའི་ཚེས་གྲངས་ལས་ ཟླ་ངོ་ ༡ གི་ནང་འཁོད་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་མི་སོྟབས་གོང་
འཕེལ་སྡེ་ཚན་ (hrdd@rcsc.gov.bt) དང་ ང་རའི་ལས་སྡེ་ལུ་ སོླབ་སོང་འཛུལ་ཞུགས་ཀྱི་སྙན་ཞུ་ (འབྲི་ཤོག་ ༩/༡༠ 
པ་) འདི་ཕུལ་ནི་ཨིན། 

༧. རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་མི་སོྟབས་གོང་འཕེལ་སྡེ་ཚན་ (hrdd@rcsc.gov.bt) དང་ ང་རའི་ལས་སྡེ་ལུ་ 
དུས་མཚམས་ཀྱི་སོླབ་ཕྱེད་ ཡང་ན་གྲུབ་འབྲས་སྙན་ཞུ་འདི་ཕུལ་ནི་ཨིན། 

༨. (འབྲུག་གཞུང་གི་སོླབ་གཉེར་གྲོགས་རམ་ཐོག་གི་ཡུན་རིང་སོང་བརར་རྐྱངམ་གཅིག་གི་དནོ་ལུ་) སོླབ་སོང་གི་དགོས་མཁོའི་ཆ་
ཤས་ཅིག་ཨིན་མི་ས་ཁོངས་ལྟ་སྐོར་ནང་མ་འགྱོ་བའི་སྔ་གོང་ལུ་ ལས་སྡེ་བརྒྱུད་དེ་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ལས་ 
ཚུལ་མཐུན་གྱི་གནང་བ་ལེན་ནི་ཨིན། 

༩.  སོླབ་སོང་ངལ་གསོའི་སྐབས་ ངལ་གསོ་གཞན་གང་རུང་མི་ལེན། 
༡༠.  སོླབ་སོང་ཁ་སྐོང་མི་ལེན། 
༡༡.  སོླབ་སོང་། གཙུག་ལག་ཤེས་ཚད། ཡང་ན་སྤེལ་ཁང་མི་སོར། 
༡༢. གལ་སྲིད་ གཤམ་གསལ་གྱི་གནད་དནོ་ཚུ་ཐནོ་ན་ ལོག་འབོ་ནི་དང་། སོླབ་སོང་ངལ་གསོ་ཆ་མེད་གཏང་ནི། འོས་མཐུན་གྱི 

ཉེས་བ་ཚུ་འབག་ནི་ལུ་ཁས་ལེན་འབདཝ་ཨིན། 
༡༢.༡ ང་རའི་སོད་ལམ་འདི་ འབྲུག་གི་ཞི་གཡོག་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི། ཡང་ན་གཙུག་ལག་སོླབ་སྡེའི་བཅའ་ཡིག་ཚུ་

དང་མ་མཐུན་པ་ཅིན། 
༡༢.༢ ང་རའི་སོླབ་རིག་གྲུབ་འབྲས་འདི་ སྤེལ་ཁང་། འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་དང་། ཡང་ན་རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་

ཀྱིས་ངོས་ལེན་འབད་མ་ཚུགསཔ་ཅིག་ཡོད་པ་ཅིན། 
༡༢.༣ ང་གིས་ སྤེལ་ཁང་གི་བཟ་ོཡོད་པའི་འཛོམས་ཐོ་དང་ དགོས་མཁོ་གཞན་ཚུ་སྒྲུབ་མ་ཚུགས་པ་ཅིན། 
༡༢.༤ ང་གིས་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ལས་གནང་བ་མེད་པར་སོླབ་སོང་སོར་ཡོད་པ་ཅིན། 
༡༢.༥ ང་ར་ སོླབ་རིག་གྲུབ་འབྲས་སྐྱོ་དྲགས་ཡོདཔ། སོླབ་རིག་གི་ལམ་ལུགས་དང་མ་འཁྲིལཝ་ (གནང་བ་མེད་པའི་འདྲ་

བཤུས།) སང་དགོ་པའི་སོླབ་སོང་གི་སོང་ཚན་ ཡང་ན་བམ་ཚན་མ་ལེནམ། ཡང་ན་འཛོམས་ཐོ་སྐྱོ་དྲགས་/མ་ལངམ་
སྦེ་ཡོད་པའི་གནད་དོན་ཚུ་ལས་བརྟེན་ གནང་བ་གྲུབ་པའི་སོླབ་སོང་འདི་མཇུག་བསྡུ་མ་ཚུགས་པ་ཅིན།  

 
༡༣. གནང་ཆའི་ཡི་གུ་དང་འཁྲིལ་ སོླབ་སོང་མཇུག་བསྡུ་ནི་དང་འབྲུག་ལུ་ལོག་ནི། དེ་ལས་ སོླབ་སོང་མཇུག་བསྡུ་བའི་ཚེས་གྲངས་

ལས་ (བདུན་ཕག་ངལ་གསོ་དང་གཞུང་གི་ངལ་གསོ་ཚུ་བརྩིས་ཏེ་) ཉིན་གྲངས་ ༢༡ གི་ནང་འཁོད་ འཐུས་ཤོར་མེད་པར་ 
རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་འབད་ནི་ཨིན། 

༡༤. གཤམ་གསལ་ཚུ་དང་སྦྲགས་ཏེ་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་འབད་ནི། 

༡༤.༡ ཡིག་ཚང་ནང་འཛུལ་ཞུགས་ཡི་གུ། (འབྲི་ཤོག་ ༩/༤ པ།) 
༡༤.༢ སོང་བརར་སྙན་ཞུ། (འབྲི་ཤོག་ ༩/༥ པ།)  
༡༤.༣ བསམ་ལན་འབྲི་ཤོག (འབྲི་ཤོག་ ༩/༦ པ།) 
༡༤.༤ སོང་བརར་མཐར་འཁྱོལ་ཅན་སྦེ་མཇུག་བསྡུ་བའི་སྒྲུབ་བྱེད་ལུ་ མཉམ་བསབས་ཀྱི་སོླབ་རིག་སྐུགས་ཤོག་ 

ཡང་ན་ལག་ཁྱེར་དང་། 
༡༤.༥ འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་དང་གཅིག་ཁར་བརྗེ་སོར་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ གནང་བའི་ཡི་གུ་དང་གཅིག་ཁར་ ཞིབ་

འཚོལ་ཐོག་ཨིན་པ་ཅིན་ ཞིབ་འཚོལ་གྱི་བཅུད་སྡུད་ ཡང་ན་ཞིབ་འཚོལ་གྱི་འདྲ།  
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༡༥. སོླབ་སོང་མཇུག་བསྡུ་ཡོད་པའི་སྒྲུབ་བྱེད་ཕུལ་ནི་དང་། གལ་སྲིད་ ཕུལ་མ་ཚུགས་པ་ཅིན་ སྐབས་གཡོག གོ་གནས་ཡར་སེང་། 
སོང་བརར་དང་དམིགས་བསལ་ངལ་གསོ་ལ་སོགས་པའི་གོ་སྐབས་ཀྱི་དོན་ལུ་ མི་སོྟབས་བ་ལེན་གང་རུང་གི་འོས་འབབ་མེད། 

༡༦.  དོན་ཚན་ ༡༣ པ་དང་ ༡༤ པའི་ནང་ གསལ་བཀོད་འབད་ཡོད་པའི་ སྙན་ཞུ་འབད་ནིའི་བ་རིམ་མཇུག་མ་བསྡུཝ་ཚུན་ 
གང་རུང་གི་ངལ་གསོ་མི་ལེན། 

༡༧. ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་སྦེ་ འབྲུག་གཞུང་ལུ་ ཉུང་མཐའ་ལོ་ངོ་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ཡང་ན་ སོླབ་སོང་མཇུག་བསྡུ་ཞིནམ་ལས་ 
གནང་བ་གྲུབ་པའི་སོླབ་སོང་གྱི་དུས་ཡུན་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་(༢ ལྟབ། ༣ ལྟབ། ༤ ལྟབ་) ཀྱི་རིང་ཕག་ཞུ་ནི་དང་། ཡང 
ན་ འབྲུག་གི་ཞི་གཡོག་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་ ༢༠༡༨ ཅན་མའི་ལེའུ་ ༩ པའི་ནང་ གསལ་བཀོད་འབད་ཡོད་པའི་
སོླབ་སོང་ཁག་འགན་གྱི་དབྱེ་བ་གུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ གཤམ་གསལ་ལྟར་ དངུལ་ལོག་སོད་འབད་ནི་ཨིན།  

༡༧.༡ དགོངས་ཡངས་ཟུར་སོང་གི་འཐུས། སོླབ་འཐུས། འཐུས་ཡངས་ཆག ཐོབ་ཆ། འཚོ་འཐུས་དང་ཟད་འགྲོ་གཞན་ཚུ་
བརྩིས་པའི་སོླབ་སོང་གི་ཟད་འགྲོ་འདི་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ (༢ ལྟབ། ༣ ལྟབ། ༤ ལྟབ་) སྦེ་ལོག་སོད་
འབད་ནི་ ཡང་ན། 

༡༧.༢ སོླབ་སོང་ཅོག་གཅིགཔ་ོགི་དནོ་ལུ་ ངེ་གི་ཚབ་མ་སྦེ་ མི་གཞན་ཅིག་བཏང་ཡོད་པའི་ཟད་འགྲོ་དང་མཉམ་པའི་དངུལ་ 
ལོག་སོད་འབད་ནི་ ཡང་ན། 

༡༧.༣ (འཚོ་རྟེན་མ་དངུལ་གྱི་དནོ་ལུ་ངོ་རྐྱང་གི་ཞལ་འདེབས་མ་གཏོགས་) དགོངས་ཞུ་མཐའ་མའི་ཁེ་ཕན་ཚུ་གཞུང་
བཞེས་འབད་ནི། 

༡༨. གལ་སྲིད་ ང་གིས་ གན་ལེན་འདི་ལས་འགལ་བ་ཅིན་ འབྲུག་གི་ཞི་གཡོག་བཅའ་ཡིག་ ༢༠༡༨ ཅན་མའི་ལེའུ་ ༩ པ་
དང་། ཡང་ན་ དོན་ཚན་ ༡༧ པའི་ནང་ གསལ་བཀོད་འབད་ཡོད་པའི་ བདག་སྐྱོང་དང་ ཡང་ན་དངུལ་འབྲེལ་གྱི་ཉེས་བ་
གཉིས་ལས་ ག་མཐོ་མི་འདི་འབག་ནི།   

༡༩. སོླབ་སོང་མཇུག་བསྡུ་སྟེ་ ཡིག་ཚང་ནང་འཛུལ་ཞུགས་འབད་བའི་ཤུལ་ལས་ འབྲུག་གི་ཞི་གཡོག་བཅའ་ཡིག་ ༢༠༡༨ ཅན་
མའི་ལེའུ་ ༩ པ་པའི་ནང་བཀོད་མི་ལྟར་ སོང་བརར་གྱི་བར་ཡུན་བཞག་ནི། 

ང་གིས་ ང་རའི་སོླབ་སོང་དང་འབྲེལ་བའི་བཅའ་ཡིག་ག་ར་དང་ ཁ་ཚིག་གན་ཚིག་ཚུའི་སྐོར་ལས་ ང་ལུ་ ཁ་བཀོད་འབད་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ང་
གིས་དེ་ཚུ་ལས་འགལ་བ་ཅིན་ གནོད་པ་དང་སྟབས་མ་བདེཝ་ ག་ཅི་ར་འབྱུང་ནི་ཨིན་ན་ཚུ་ཡང་ ཧ་གོ་ཡི་ཟེར་བའི་ངོས་ལེན་ཕུལཝ་ཨིན། 
དམིགས་བསལ་དུ་ གོང་འཁོད་གནད་དོན་གང་རུང་ཅིག་ལུ་མ་གནས་པའི་སྐབས་ལུ་ འགན་ལེན་པ་ཡང་ན་ ང་ར་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཁྲིམས་ཀྱི་དགོངས་
དོན་ཚུ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཁྲིམས་སར་བཀལ་ཏེ་ཁྲིམས་དཔྱད་འབད་ནི་ཨིནམ་ཡང་ཧ་གོ་ཡི། 
 

ས་གནས།        (ཁྲིམས་རྟགས་སར།) 
སྤྱི་ཚེས།         མི་ངོའི་མིང་རྟགས། 
འབྲེལ་ཨང་། 
གློག་འཕྲིན་ཁ་བང་། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
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(ཁྱོད་རའི་སོླབ་སོང་དང་འབྲེལ་བའི་དུས་མཐུན་ ཡང་ན་བར་དནོ་གང་རུང་ཚུ་ གན་ལེན་ནང་བཀོད་ཡོད་པའི་གློག་འཕྲིན་ཁ་བང་དང་ འབྲེལ་ཨང་
ཐོག་ལས་སོད་འོང་། དེ་འབདཝ་ལས་ གློག་འཕྲིན་ཁ་བང་ ཡང་ན་འབྲེལ་ཨང་བསྒྱུར་བཅོས་ ཡང་ན་འཛོལ་འཛོལཝ་ཅིག་བྱིན་ཡོད་པ་ཅིན་ བར་
དོན་མ་ཐོབ་པའི་འགན་འཁྲི་འདི་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་འབག་མི་ཚུགས།) 

དྲན་སྐུལ། ཡིག་ཆ་འདི་ ཁྲིམས་དནོ་གྱི་ཡིག་ཆ་གལ་ཅན་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ འགན་ཁུར་དང་འཁྲི་བ། གནདོ་པ་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ག་ར་ལེགས་ཤམོ་
སྦེ་ཧ་གོ་ཞིནམ་ལས་ ལག་ལེན་འཐབ་དགོ།  

གལ་སྲིད་གོང་འཁོད་མི་ངོམ་འདི་གིས་ འགན་ལེན་འདི་ལས་འགལ་སོང་བའི་ཐད་ ང་ འགན་ལེན་པ་ངོ་མིང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ངོ་སོད་ལག་
ཁྱེར་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཅན་མ་འཆང་མི་གཡུས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལས་ཨིན་མི་གིས་ རྩིས་བཏོན་ཡོད་པའི་དངུལ་བསོམས་འདི་ རྒྱལ་གཞུང་ལུ་
ལོག་ཕུལ་ནི་དང་། ང་གིས་ལོག་ཕུལ་མ་ཚུགས་པ་ཅིན་ ང་ར་འགན་ལེན་པ་ཅིག་འབདཝ་ལས་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཁྲིམས་ཀྱི་དགོངས་དོན་ཚུ་དང་འཁྲིལ་ 
ཁྲིམས་སར་བསྐྱལ་ཏེ་ ཁྲིམས་དཔྱད་འབད་ནི་ཨིནམ་ཡང་ཧ་གོ་ཡི། 
 
འགན་ལེན་པའི་མིང་།       (ཁྲིམས་རྟགས་སར།) 
ས་གནས།   འགན་ལེན་པའི་མིང་རྟགས། 
སྤྱི་ཚེས། 
ལཱ་གཡོག   
ད་ལོྟའི་ཁ་བང་།  
འབྲེལ་ཨང་།  
གློག་འཕྲིན་ཁ་བང་།  
(ཁྱོད་རའི་སོླབ་སོང་དང་འབྲེལ་བའི་དུས་མཐུན་ ཡང་ན་བར་དནོ་གང་རུང་ཚུ་ གན་ལེན་ནང་བཀོད་ཡོད་པའི་གློག་འཕྲིན་ཁ་བང་དང་ འབྲེལ་ཨང་
ཐོག་ལས་སོད་འོང་། དེ་འབདཝ་ལས་ གློག་འཕྲིན་ཁ་བང་ ཡང་ན་འབྲེལ་ཨང་བསྒྱུར་བཅོས་ ཡང་ན་འཛོལ་འཛོལཝ་ཅིག་བྱིན་ཡོད་པ་ཅིན་ བར་
དོན་མ་ཐོབ་པའི་འགན་འཁྲི་འདི་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་འབག་མི་ཚུགས།) 
 
དཔང་པོ། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
(མིང་དང་རྟགས།) 
ཁ་བཀོད་བྱིན་མི། 

 

མིང་རྟགས། 
(གཞུང་འབྲེལ་གྱི་ཐིའུ།) 
སྤྱི་ཚེས།  
 
དྲན་ཐོ། མི་ངོམ་དང་འགན་ལེན་པ་གཉིས་ཆ་ར་གིས་ འགན་ལེན་འདིའི་ཤོག་ལེབ་ག་ར་གུ་མིང་རྟགས་བཀོད་དགོ། 
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འབྲི་ཤགོ་ ༩/༩ 
རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚགོས། 
  དཔལ་ལྡན་འབྲུག་གཞུང་། 

 
སླབོ་གཉེར་གྲོགས་རམ་གདམ་འཐུའི་སྒྲིག་བཀོད། 

གོ་རིམ་ ༡ པ། ཕྱི་སེལ། (སྐུགས་ ༡༠༠ ལས།) 

ཚད་གཞི། ཆ་རྐྱེན། ལྗིད་ཚད། སྐུགས། 
གྲུབ་འབྲས་ཀྱི་སྐུགས། འཕལ་ལོ་ ༢།  ༤༠  
གྲོང་གསེབ་གཡོག་གནས། དམིགས་བསལ་དུ་རྒེད་འོག་གཅིག་ནང་ཉུང་མཐའ་ཟླ་ངོ་ ༡༠ ཕག་ཞུ་ཡོད་མི་ཨིན་

དགོ། སྐུགས་འདི་ ཟུར་དེབ་ ༩/ཅ་པ་དང་འཁྲིལ་དགོ།  
གཙུག་ལག་མཐོ་རིམ་འོག་མའི་ཤེས་ཚད་ཀྱི་དོན་ལུ་ ཁྱད་རིག་དང་འཛིན་སྐྱོང་སྡེ་
རིམ་ནང་འཛུལ་ཞུགས་འབད་ཚར་བའི་ཤུལ་ལས་བརྩི་འཇོག་འབད་དགོ། 

 འབྲུག་གི་ཞི་གཡོག་ཆོས་རྒྱུགས་ཐོག་ལས་ ཡང་ན། 
 ཞི་གཡོག་ནང་འཛུལ་ཞུགས་འབད་བའི་སྐབས་ གཙུག་ལག་གཞི་རིམ་

ཤེས་ཚད་ཀྱི་བསྐོ་བཞག་ཐོག་ལས། 

༥ 

 

རྒན་རིམ། ཉུང་མཐའ་ཟླ་ངོ་ ༦ ཕག་ཞུ་ཡོད་མི་ཅིག་ཨིན་དགོ། 
གཙུག་ལག་མཐོ་རིམ་འོག་མའི་ཤེས་ཚད་ཀྱི་དོན་ལུ་ ཁྱད་རིག་དང་འཛིན་སྐྱོང་སྡེ་
རིམ་ནང་འཛུལ་ཞུགས་འབད་ཚར་བའི་ཤུལ་ལས་བརྩི་འཇོག་འབད་དགོ། 

 འབྲུག་གི་ཞི་གཡོག་ཆོས་རྒྱུགས་ཐོག་ལས་ ཡང་ན། 
 ཞི་གཡོག་ནང་འཛུལ་ཞུགས་འབད་བའི་སྐབས་ གཙུག་ལག་གཞི་རིམ་

ཤེས་ཚད་ཀྱི་བསྐོ་བཞག་ཐོག་ལས། 

༥ 

 

སོླབ་རིག་གྲུབ་འབྲས་/སོླབ་རིག་
གི་སྐུགས། 

མཁས་དབང་གི་དནོ་ལུ་ གཙུག་ལག་གོང་མ་དང་གཙུག་ལག་གཞི་རིམ་ཤེས་ཚད། 
གཙུག་ལག་གོང་མའི་དོན་ལུ་ གཙུག་ལག་གཞི་རིམ་ཤེས་ཚད་དང་སོླབ་རིམ་ ༡༢ 
པ། 

༤༠ 
 

རང་སོའི་གྲུབ་འབྲས་ཐོ། (ཞི་
གཡོག་ནང་འཛུལ་ཞུགས་
འབད་ཚར་བའི་ཤུལ་ལས་བརྩི་
འཇོག་འབད་དགོ།) 

 འགོ་ཁྲིདཔ། ༢-༥ 
དཔེར་ན། ལཱ་འགན་བསྒྲུབས་ཡོད་པའི་སྒྲུབ་བྱེད་སྦྲགས་ཏེ་ ཟླ་ངོ་ ༡ 
ལས་ལྷག་སྟེ་ངོ་ཚབ་འབད་ཡོདཔ་དང་། སྡེ་ཚན་ཡང་ན་ལས་བྱེད་ཚོགས་
ཆུང་གི་འགོ་ཁྲིདཔ་འབད་འབདཝ་ཚུ་ཡོད་ན། 

༡༠ 
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 ཁལ་བངས། མི་སྡེའི་ཞབས་ཏགོ་ ཡང་ན་ཡན་ལག་ཆོས་ཚན་གྱི་ལཱ་
རིགས། ༢.༥ 

 དཔེ་སྐྲུན་ ཡང་ན་ཞིབ་འཚོལ། (མཉམ་འབྲེལ་བསྐྱར་ཞིབ།) ༢.༥ 
 ཁྱད་རིག་གི་ངོས་འཛིན། ༢.༥ 

དཔེར་ན། ལཱ་འགན་བསྒྲུབས་ཡོད་པའི་སྒྲུབ་བྱེད་སྦྲགས་ཏེ་ལས་བྱེད་
ཚོགས་ཆུང་གི་འཐུས་མི་འབད་ཡོདཔ། ཞི་གཡོག་གཟེངས་བསོྟད་རྟགས་
མ་ (ལི་དང་དངུལ་གྱི་རྟགས་མ་) ཐོབ་ཡོདཔ་ལ་སོགས་པ། 

བསོམས། ༡༠༠  
 

དྲིས་ལན་ལས་རོགས་པའི་མིང་དང་མིང་རྟགས། 
(རྩིས་བཏོན་མི།)      སྤྱི་ཚེས། 
 

མི་སོྟབས་འགོ་དཔནོ་གྱི་མིང་དང་མིང་རྟགས། 
(བདེན་སོར་འབད་མི།)     སྤྱི་ཚེས། 
 

དྲན་ཐ།ོ  

 ཕྱི་སེལ་གྱི་སྐབས་ཐོབ་ཡོད་པའི་སྐུགས་འདི་ མཐའ་དཔྱད་ཀྱི་གདམ་འཐུ་དྲིས་ལན་གྱི་དོན་ལུ་རྩིས་མི་རྐྱབ། 
 གོང་གི་ཡིག་ཆ་ཚུའི་སྐུགས་འདི་ ཞི་གཡོག་ནང་འཛུལ་ཞིནམ་ལས་རྐྱངམ་གཅིག་ངོས་ལེན་འབད་དགོ། 
 གཡོག་ཐོག་ལས་རིམ་ཐོག་ལས་ གཙུག་ལག་གཞི་རིམ་ཤེས་ཚད་ཐོབ་མིའི་ཞི་གཡོགཔ་ཚུའི་དོན་ལུ་ རང་སོའི་གྲུབ་འབྲས་འདི་ འབྲུག་

གི་ཞི་གཡོག་ཆོས་རྒྱུགས་ནང་ལས་གདམ་འཐུ་གྲུབ་སྟེ་ གཡོག་བསྐོས་འབའ་བའི་ཚེས་གྲངས་ལུ་ རྩིས་རྐྱབ་དགོ། 
 གྲོང་གསེབ་གཡོག་གནས་ཀྱི་ལྗིད་ཚད་འདི་ ཟུར་དེབ་ ༩/ཅ་པ་དང་འཁྲིལ་དགོ། 
 འབྲུག་གཞུང་གི་སོླབ་གཉེར་གྲོགས་རམ་ལེན་ཏེ་ ཁོ་རའི་དབང་ཚད་ཐོག་ལས་ སོླབ་སོང་མཇུག་བསྡུ་མ་ཚུགས་མིའི་མི་ངོམ་འདི་ཕྱི་སེལ་

མི་རྐྱབ། 
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གོ་རིམ་ ༢ པ། ངག་རྒྱུགས། (སྐུགས་ ༡༠༠ ལས།) 

ཚད་གཞི། ཆ་རྐྱེན། ལྗིད་ཚད། སྐུགས། 
སྤྱིར་བཏང་ལྕོགས་གྲུབ།  ཁ་སྐད་སྒྲ་དག ༥ 

 ལྷབ་སང་འཕོ་མཐུད་ནིའི་དང་འདདོ། ༡༠ 
 སན་ཞུའི་རིག་རྩལ། (བར་སོད་དང་གོ་རྟོགས།) ༡༠ 

o ནང་དོན། 
o བསམ་བོའི་རིམ་སྒྲིག 
o བསམ་བརྗོད་དག་ཧེང་། 
o དབྱེ་དཔྱད་ལྕོགས་གྲུབ། 

 སྤྱིར་བཏང་གོ་རྟོགས། ༥ 

༣༠  

ཁྱད་རིག་དང་རང་སྐྱོང་འགོ་
ཁྲིད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས། 

 འཆར་གཞི་བརྩམ་ནིའི་རིག་རྩལ། 
 རང་རྐྱང་གི་འཛིན་སྐྱོང་དང་གོམས་གཤིས། 
 དྲང་བདེན་ཐོག་ལས་འབད་ནི་དང་ ཉེན་ཁ་འབག་སྟེ་ལཱ་

འགན་འབག་ནི། 
 ཀུན་སོད་བཟང་པོའི་གོམས་གཤིས། 
 གྲུབ་འབྲས་ཅན་གྱི་ལཱ་གི་མཐུན་འབྲེལ་དང་མཐུན་ཚོགས་

བཟོ་སྟེ་རྒྱུན་སྐྱོང་འཐབ་ནི། 
 ཡོན་ཏན་བརྗེ་སོར་འབད་ནི་དང་སྤེལ་ནི། 
 དཀའ་ངལ་བསལ་ནི་དང་མཐུན་ལམ་བཟོ་ནི། 
 གྲུབ་འབྲས་ཀྱི་དོན་ལུ་བརོྩན་ནི། 
 གཞན་ཚུ་རྒྱུད་སྐུལ་འབད་དེ་བདེ་སྒྲིག་ལེགས་ཤོམ་བཟོ་

ནི། 
 ཚུལ་མཐུན་གྱི་གྲལ་གཏོགས་འབད་ནི་དང་བདག་དབང་

གཟུང་ནི། 
 འགྱུར་བ་ངོས་འཛིན་འབད་དེ་འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་ནི། 
 འཆར་སྣང་བཟོ་ནི་དང་བར་དོན་སོད་ནིའི་ལྕོགས་གྲུབ། 
 དཔེ་སོྟན་སྦེ་འགོ་ཁྲིད་འབད་ཐོག་ལས་ གཞན་ཚུ་སེམས་

ཤུགས་བསྐྱེད་བཅུག་ནི།  

༣༥  
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ལྕོགས་གྲུབ།  སོླབ་སོང་ལས་རིམ་གྱི་གདམ་འཐུའི་དནོ་ལུ་དབྱེ་ཞིབ་
འབད་ནིའི་ལྕོགས་གྲུབ། 

 ངོ་རྐྱང་གི་གྲུབ་འབྲས་ལུ་དང་འདདོ་བསྐྱེད་ཡོདཔ། 
 ད་ལོྟ་དང་མ་འངོས་པའི་ལཱའི་ཉམས་མོང་གི་དོན་ལུ་ སོླབ་

སོང་ལས་རིམ་གྱི་འབྲེལ་བ་བཟ་ོནིའི་ལྕོགས་གྲུབ། 
 སྤེལ་ཁང་/སྒྲིག་ཁྲིམས་/ལཱ་འགན་གྱི་གྲུབ་འབྲས་ལུ་དང་

འདོད་བསྐྱེད་ཡོདཔ། 
 རང་སོའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གོང་འཕེལ་གྱི་གཙོ་རིམ་དང་ སོླབ་

སོང་ལས་རིམ་གྱི་འབྲེལ་བ་བཟ་ོནིའི་ལྕོགས་གྲུབ། 
 རང་སོའི་རྒྱལ་ཁབ་ལུ་ཕན་བཏགས་ནིའི་དང་འདདོ། 

༣༥  

བསོམས། ༡༠༠  
 

དྲི་བཀོད་འཐུས་མིའི་མིང་དང་མིང་རྟགས། 

སྤྱི་ཚེས།  
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ཟུར་དེབ་ ༩/༡༠ 

     རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡགོ་ལྷན་ཚོགས། 
       དཔལ་ལྡན་འབྲུག་གཞུང་། 

 
མི་སོྟབས་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔནོ། 
མི་སོྟབས་སྡེ་ཚན། 
རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས།  
ཐིམ་ཕུག 
 

རྩ་དནོ། ཡུན་རིང་སངོ་བརར་སླབོ་སངོ་གི་འཛུལ་ཞུགས་སྙན་ཞུ། 

ཞུ་གསོལ། དེ་ཡང་ གནང་ཆའི་ཡིག་ཨང་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ སྤྱི་ཚེས་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ཅན་མ་ལྟར་ ང་གིས་ སྤྱི་
ཚེས་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལུ་ གཤམ་གསལ་གྱི་ཁ་གསལ་དང་འཁྲིལ་ སྤེལ་ཁང་ནང་འཛུལ་ཞུགས་འབད་ཡོད། 

 སོླབ་སོང་གི་མིང་།  

 སྤེལ་ཁང་།  

 ལོ་རེའི་སོླབ་དུས་ཀྱི་གྱངས་ཁ།  

སོླབ་སོང་གི་ནང་དནོ། (ག་ར་ཐ་ོབཀོད་འབད། གལ་སྲིད་ ས་སོྟང་བྱིན་ཡོད་མི་འདི་གིས་མ་ལང་པ་ཅིན་ ཤོག་ལེབ་སོ་སོ་ཅིག་ལག་
ལེན་འཐབ།) 

 ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
 ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
 ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 

 

(མི་ངོའི་མིང་རྟགས།)     སོླབ་སོང་ལྟ་རྟོག་པ་/སྤེལ་ཁང་གི་འགོ་འཛིན། 

མིང་།        (མིང་རྟགས་དང་གཞུང་འབྲེལ་གྱི་ཐིའུ།) 

ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་།     མིང་། 

གོ་གནས་ཀྱི་མིང་།      འབྲེལ་ཨང་། 

གློག་འཕྲིན།       གློག་འཕྲིན། 
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(མ་དངུལ་འདི་འབྲུག་གཞུང་ལས་གནངམ་ཨིན་པ་ཅིན་རྐྱངམ་གཅིག་ མི་ངོམ་འདི་གིས་དོན་ཚན་འདི་བཀང་དགོ།) 

འཚོ་འཐུས་དང་ཐོབ་ལམ་གཞན་ཚུ་བཙུགས་ནིའི་དོན་ལུ་ ང་གིས་ གཤམ་གསལ་གྱི་དངུལ་ཁང་གི་རྩིས་ཁྲ་ཨང་བཟོ་ཏེ་ཡོད། 

དངུལ་ཁང་གི་ཁ་བང་ཆ་ཚང་།  

དངུལ་ཁང་གི་རྩིས་ཁྲ་ཨང་། 

(དགོཔ་ཡོད་ན་) རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཡན་ལག་དངུལ་ཁང་ཨང་། 

དངུལ་ཁང་ངོས་འཛིན་དབྱེ་ཨང་།  
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ལེའུ་ ༡༠ པ། ངལ་གས།ོ 

༡༠.༡ སྲིད་བྱུས། 

 ངལ་གསོ་བྱིན་དགོཔ་ཚུ་ཡང། 

༡༠.༡.༡ ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་ལུ་ཁག་ཆེ་བའི་གནད་དནོ་ཚུ་འཐོནམ་ད་ ལཱ་གཡོག་ལས་དགོངས་ཞུ་འབད་མ་དགོ་པར་  ངལ་
གསོ་སོད་ནི།  

༡༠.༡.༢  དུས་མཚམས་ཀྱི་ངལ་སངས་ཕན་ཐབས་ཀྱི་དནོ་ལུ། 

༡༠.༡.༣  ལཱ་གི་གནས་སྟངས་འདྲ་མཉམ་བཟོ་ནི།  

 
༡༠.༢ སྤྱིར་བཏང་ལམ་ལུགས། 

 ༡༠.༢.༡  ལེའུ་འདི་ གཏན་འཇགས་ཀྱི་ཞི་གཡོགཔ་ཚུའི་དོན་ལུ་རྐྱངམ་གཅིག་ལག་ལེན་འཐབ་དགོ། 

 ༡༠.༢.༢  སྐྱེ་མའི་ངལ་གསོ། ཕའི་ངལ་གསོ། མ་ངན་ངལ་གསོ་དང་ ངེས་མེད་གློ་བུར་གྱི་གནས་སྟངས་ཚུའི་སྐབས་མ་
གཏོགས་ ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་གིས་ ངལ༌གསོའི༌རིགས་དེ་ཚུ་ ཁོ་རའི་ཐབོ་དབང་སྦེ་བརྩི་མི་ཆོག  

 ༡༠.༢.༣  ལས་སྡེ་གིས་ ཞབས་ཏོག་སོད་ནིའི་ནང་བར་ཆད་མར་ཕབ་རྐྱབ་ནིའི་དནོ་ལུ་ རང་སོའི་ནང་འཁོད་ཀྱི་ངལ་གསོའི 
སྲིད་བྱུས་ཚུ་བརྩམ་དགོ། 

༡༠.༢.༤  ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་ངལ་གསོའི་ནང་ཨིན་ཏེ་འབད་རུང་  ཨ་རྟག་ར་སྒྲིག་གཡོག་ནང་ཨིནམ་བཟུམ་སྦེ་ཆ་བཞག་དགོཔ་
དང་ ལཱ་གཡོག་ལུ་ཁག་ཆེ་ཧེང་དང་འཁྲིལ་ཏེ་  འོས་འབབ་ཅན་གྱི་དབང་འཛིན་འདི་གིས་ ནམ་ར་འབད་རུང་ ལཱ་
གཡོག་ནང་ལུ་འབ་ོཆོག   

༡༠.༢.༥  གློ་བུར་དུ་ན་ཚ་བྱུང་བ། ཡང་ན་ངེས་མེད་ཀྱི་གནས་སྟངས་བྱུང་བའི་སྐབས་ལུ་མ་གཏོགས།  ཞི་གཡོགཔ་ག་འབད་
རུང་ ལཱ་གཡོག་ནང་ལུ་ཆད་སྦེ་སོད་མ་ཆོགཔ་དང་། ཡང་ན་ལྟག་གི་བཅར་ཤོས་ལྟ་བཀོད་པ་ལས་ སྔ་གོང་གི་གནང་
བ་མ་ལེན་པར་ལཱ་གི་ས་ཁོངས་ནང་ལས་འགྱོ་མི་ཆོག   

  ༡༠.༢.༦   ཚད་འཛིན་འགོ་དཔནོ་གྱིས་ རང་སོའི་འོག་གི་ལས་གཡོགཔ་ཚུ་དང་ བསྟུན་གྲོས་འབད་དེ་ངལ༌གསོའི༌འཆར་གཞི་
བཟོ་དགོ། ངལ་གསོའི་གནང་བ་འདི་ རང་སོའི་དབང་ཚད་ཅན་གྱི་དབང་འཛིན་ལས་  ཚུལ་མཐུན་གྱི་གནང་བ་སྔ་
གོང་ལས་ཞུ་དགོ།  

  ༡༠.༢.༧   དབང་ཚད་ཅན་གྱི་དབང་འཛིན་ལས་ངལ་གསོ་ཆ་འཇོག་གྲུབ་པའི་ཡིག་ཐོག་གི་བཀའ་རྒྱ་མ་བཏོན་ཚུན་ ཞི་གཡོགཔ་
ཅིག་གིས་ ངལ་གསོའི་ཞུ་ཡིག་ཕུལཝ་ཙམ་ཅིག་གིས་ ངལ་གསོའི་གནང་བ་གྲུབ་ཚརཝ་སྦེ་བརྩི་མི་ཆོག  

  ༡༠.༢.༨   སྒྲིག་ལོ་ཚང་བའི་ཚེས་གྲངས་ལས་བརྒལ་བའི་ངལ་གསོའི་གནང་བ་གནང་མི་ཆོག  
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༡༠.༢.༩   ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་ ངལ་གསོའི་དུས་ཡུན་ཚང་ཞིནམ་ལས་ སྒྲིག་གཡོག་ནང་ལུ་ལོག་མ་ཚུགས་པའི་སྐབས་ ལས་སྡེ་
གིས་འོས་འབབ་ལྡན་པའི་སྒྲིག་ཁྲིམས་ཀྱི་བ་ལེན་མ་ལེན་ཚུན་ཚོད་ དངུལ་ཕོགས་མ་སོད་པར་བཞག་དགོ།  

༡༠.༢.༡༠   གནས་སོར་གྱི་སྐབས་ལུ་ འཛུལ་ཞུགས་ཀྱི་དུས་ཚོད་འདི་ ངལ༌གསོ༌གང་རུང་གི་ཤུལ་མའི་ཉིནམ་འདི་ལུ་བཟོ་དགོ།  

༡༠.༢.༡༡   ངལ་གསོ་ཚུ་ག་ར་གཡོག་དེབ་ནང་བཀོད་དེ་ཡོད་པའི་སྒྲིག་བཀོད་ནང་ ཚུལ་དང་མཐུནམ་སྦེ་ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་
རྩིས་ཁར་བཀལ་དགོ།  

༡༠.༢.༡༢  ཉམས་ཚོད་ནང་ཨིན་མིའི་ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་ལུ་ གློ་བུར་ངལ་གསོ། སྨན་བཅོས་ངལ་གསོ། ནད་གཡོག་ངལ་གསོ། 
མ་ངན་ངལ་གསོ། ཕའི་ངལ་གསོ་དང་སྐྱེ་མའི་ངལ་གསོ་ཚུ་རྐྱངམ་གཅིག་གི་ཐོབ་དབང་ཡོདཔ་མ་གཏོགས་ ངལ་
གསོ་གཞན་གྱི་རིགས་ལེན་མི་ཆོག 

༡༠.༢.༡༣ ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་ ཀུན་གཏོགས་གདམ་འཐུ། ཡང་ན་དྲིས་ལན། འབྲུག་གི་ཞི་གཡོག་ཆོས་རྒྱུགས་ཕུལ་ནི། ཀུན་
གཏོགས་འགྲན་བསྡུར། ཡང་ན་ཡུན་རིང་སོང་བརར་ཚུ་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་ནིའི་དོན་ལུ་ གནང་བ་ཅན་གྱི་ཆད་
ཀྱི་ངལ་གསོའི་ (འགྲོ་འགྲུལ་དང་ངེས་ཏིག་ལས་རིམ་གྱི་ཚེས་གྲངས་ངོ་མའི་) ཐོབ་དབང་ཡོད་རུང་ ཉིན་འཐུས་དང་
འགྲུལ་འཐུས་ཀྱི་ཐབོ་དབང་མེད། 

༡༠.༢.༡༤  ངལ་གསོ་འདི་ འབྲི་ཤོག་ ༡༠/༡ ཅན་མའི་ནང་བཀོད་ཡོད་པའི་སྒྲིག་བཀོད་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ལེན་དགོ།  
 

༡༠.༣ ངལ་གསའོི་དབྱེ་བ། 

     ༡༠.༣.༡  ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་ལུ་གཤམ་གསལ་གྱི་ངལ་གསོའི་དབྱེ་བ་མ་འདྲཝ་ཚུ་གི་ཐོབ་ལམ་ཡོད། 

     ༡༠.༣.༡.༡  གློ་བུར་ངལ་གསོ། 
     ༡༠.༣.༡.༢  གསོག་འཇོག་ངལ་གསོ། 
     ༡༠.༣.༡.༣  མ་ངན་ངལ་གསོ། 
     ༡༠.༣.༡.༤ མའི་ངལ་གསོ། 
     ༡༠.༣.༡.༥  ཕའི་ངལ་གསོ། 
     ༡༠.༣.༡.༦  སྨན་བཅོས་ངལ་གསོ། 
     ༡༠.༣.༡.༧  ནད་གཡོག་ངལ་གསོ། 
     ༡༠.༣.༡.༨  སོླབ་སོང་ངལ་གསོ། 
    ༡༠.༣.༡.༩  དམིགས་བསལ་ངལ་གསོ། 
   ༡༠.༣.༡.༡༠ གྲ་སྒྲིག་ངལ་གསོ། (གནས་སོར། ཡུན་རིང་སོང་བརར། དགོངས་ཞུའི་སྔ་གོང་གི་ཟླ་ 
     ངོ་ ༡ །) 
 
༡༠.༤ གློ་བུར་ངལ་གསོ། 

༡༠.༤.༡  གློ་བུར་ངལ་གསོ་འདི་ ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་ལུ་གཟུགས་ཁམས་མ་བདེ་བ་བྱུང་བའི་སྐབས་དང་  ཡང་ན་སྒེར་དོན་གལ་ 
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ཅན་གྱི་འབྲེལ་གནད་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ དུས་ཡུན་ཐུང་ཀུ་ཅིག་གི་དོན་ལུ་ གནང་བའི་ངལ་གསོ་འདི་ལུ་སླབ་ཨིན། གློ་
བུར་ངལ་གསོ་འདི་ སྒྲིག་གཡོག་ནང་ཡོད་པའི་གྲངས་སུ་བརྩི་དགོ། 

༡༠.༤.༢  གློ་བུར་ངལ་གསོ་འདི་ རྩིས་ལོ་གཅིག་གི་ནང་འཁོད་ནང་ ཉིན་གྲངས་མཐོ་ཤོས་ལཱ་གཡོག་གི་ཉིནམ་བཅུ་ཐམ་ལེན་
ཆོག 

༡༠.༤.༣ གློ་བུར་ངལ་གསོ་འདི་ ཉིནམ་ཕྱེད་ཀ་སྦེ་ཡང་བྱིན་ཆོག 

༡༠.༤.༤ གཟའ་ཉིམ་ལུ་ཉིན་ཕྱེད་སྦེ་ལཱ་འབད་དགོ་པའི་ཞི་གཡོགཔ་ཚུ་ གཟའ་ཉིམ་ལུ་གློ་བུར་ངལ་གསོ་ལེན་པ་ཅིན་ ཉིནམ་
ཕྱེད་ཀྱི་གློ་བུར་ངལ་གསོ་ལེན་ཡོདཔ་སྦེ་བརྩི་དགོ། 

༡༠.༤.༥ ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་ གཞུང་དོན་ལྟ་སྐོར་དུས་ཡུན་ནང་འཁོད་ལུ་ ཁག་ཆེ་བ་ཅིན་ དབང་ཚད་ཅན་གྱི་འགོ་དཔནོ་གྱི་
གནང་བ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ངལ་གསོ་ལེན་ཆོག། ཨིན་རུང་ དེ་བཟུམ་མའི་གློ་བུར་ངལ་གསོ་ཉིན་གྲངས་གང་ལེན་གྱི་རིང་
ལུ་ ཉིན་འཐུས་མི་འཐོབ། 

༡༠.༤.༦ རྩིས་ལོའི་དུས་ཡུན་གྱི་རིང་ལུ་ འཛུལ་ཞུགས་འབད་མིའི་ལས་གཡོགཔ་གསརཔ་འདི་ལུ་ གློ་བུར་ངལ་གསོའི་ཐོབ་
ལམ་འདི་ གཡོག་ནང་ཟླ་ངོ་གང་སོང་གི་ཟླ་གྲངས་དང་ཁ་འཐབ་སྟེ་ གློ་བུར་ངལ་གསོ་བྱིན་ཆོག 

༡༠.༤.༧ གློ་བུར་ངལ་གསོའི་རྩིས་འདི་ ཞི་གཡོགཔ་རེ་རེ་བཞིན་དུ་གི་མིང་ཐགོ་ཁར་ རྩིས་ཁྲ་བཟོ་སྟེ་བཞག་དགོ། 

༡༠.༤.༨ གློ་བུར་ངལ་གསོ་མ་ལེན་པའི་ཉིན་གྲངས་ལྷག་ལུས་འདི་ རྩིས་ལོ་མཇུག་བསྡུ་བའི་སྐབས་ལུ་ གསོག་འཇོག་ངལ་
གསོའི་རྩིས་ཁར་བསོམ་དགོ། ཉམས་ཚོད་ཀྱི་དུས་ཡུན་ནང་ཨིན་པའི་ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་གིས་ གློ་བུར་ངལ་གསོ་མ་
ལེན་པའི་ཉིན་གྲངས་ལྷག་ལུས་འདི་ གསོག་འཇོག་ངལ་གསོའི་རྩིས་ཁར་བསོམ་དགོ། 

༡༠.༤.༩ སོླབ་སོྟན་ལཱ་གཡོག་ནང་གི་ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་གིས་  གློ་བུར་ངལ་གསོ་ལུ་མ་འགྱོ་བའི་ཉིན་གྲངས་ལྷག་ལུས་འདི་ 
ངལ་གསོའི་རྩིས་ནང་བསོམས་ཏེ་བཞག་ཆོག།  ཨིན་རུང་ ཉིན་གྲངས་མཐོ་ཤོས་ཉིནམ་ ༩༠ ཚུན་རྐྱངམ་གཅིག་
བསོམས་ཏེ་བཞག་ཆོག་ནི་དང་ དེ་བཟུམ་ཅིག་སྦེ་ངལ་གསོའི་བཅའ་ཡིག་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ངལ་གསོའི་འཐུས་དངུལ་
རྩིས་རྐྱབ་ཆོག 

༡༠.༤.༡༠ ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་གིས་ གློ་བུར་ངལ་གསོ་ལེན་ནིའི་དོན་ལུ་ ཐད་ཀར་ལྟ་རྟོག་པ་ལས་གནང་བ་ཞུ་དགོ། 
  

༡༠.༥ གསོག་འཇོག་ངལ་གས།ོ 

༡༠.༥.༡ ཉམས་ཚོད་དུས་ཡུན་གྱི་རིང་ལུ་མ་བརྩིས་པར་ ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་གིས་ ལཱ་གཡོག་འབད་དེ་ ཟླཝ་རེ་རེ་འཁོརཝ་ད་ 
ཉིན་གྲངས་༢.༥ རེའི་ཚད་གཞིའི་ཐོག་དངུལ་ཕོགས་ཡོངས་བསོམས་དང་བཅས་ཏེ་འཐོབ། 

༡༠.༥.༢  གསོག་འཇོག་ངལ་གསོ་འདི་ མཐོ་ཤོས་ཉིན་གྲངས་ ༩༠ གི་རིང་ལུ་རྐྱངམ་གཅིག་གསོག་འཇོག་འབད་ཆོག 

༡༠.༥.༣  ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་ལུ་ གནང་བ་གྲུབ་པའི་གསོག་འཇོག་ངལ་གསོའི་དུས་ཡུན་ནང་འཁོད་ལུ་ གཞུང་གི་ངལ་གསོ་དང  



266 
 

བདུན་ཕག་གི་ངལ་གསོ་ (ཉིམ་དང་ཟླཝ་) ཚུ་ཚུད་དེ་ཡོད་པ་ཅིན་ གསོག་འཇོག་ངལ་གསོའི་རྩིས་ནང་ལས་ཕབ་མི་
ཆོག། ཐོབ་ལམ་འདི་ གཟའ་ཉིམ་ལུ་སྒྲིག་གཡོག་རྒྱུག་དགོ་པའི་ཞི་གཡོག་ཚུ་ལུ་ཡང་འཐོབ།  

༡༠.༥.༤ ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་གིས་ ཟླ་ངོ་གཅིག་ལས་ལྷག་པའི་དུས་ཡུན་རིང་ལུ་སོང་བརར་ལེན་པའི་སྐབས་ དེའི་རིང་ལུ་
གསོག་འཇོག་ངལ་གསོ་མི་འཐོབ། 

༡༠.༥.༥ ལོ་ལྟར་གྱི་ངལ་གསོའི་ཐབོ་དབང་ཡོད་པའི་སོླབ་སོྟན་ཁྱད་རིག་ལས་གཡོགཔ་ཚུ་ལུ་ གསོག་འཇོག་ངལ་གསོ་མི་
འཐོབ། 

༡༠.༥.༦ སོླབ་སོྟན་ཁྱད་རིག་གི་ཞི་གཡོགཔ་ཚུ་ལུ་ སོླབ་རིག་ལོ་ངོ་རེ་ལུ་ གཤམ་གསལ་གྱི་ཁེ་ཕན་ཚུ་འཐོབ།  

༡༠.༥.༦.༡ ཉུང་ཤོས་ཟླ་ངོ་ ༧ གྱི་རིང་ལཱ་གཡོག་ནང་ཕག་ཞུ་མི་ལུ་ གཞི་རྟེན་དངུལ་ཕོགས་དང་བཅས་
པའི་ལོ་ལྟར་ངལ་གསོའི་འཐུས་འཐོབ།  

༡༠.༥.༦.༢ ཟླ་ངོ་ ༣ ལས་ ༧ གྱི་བར་ ལཱ་གཡོག་ནང་ཕག་ཞུ་མི་ལུ་ དངུལ་ཕོགས་དང་བཅས་པའི་ཟླ་
ངོ་ ༡ གི་ངལ་གསོའི་འཐུས་འཐབོ་ནི་དང་།   

༡༠.༥.༦.༣ ཟླ་ངོ་ ༣ མན་ཆད་ ལཱ་གཡོག་ནང་ཕག་ཞུ་མི་ལུ་ འཐུས་ཀྱི་ངལ་གསོ་མི་འཐོབ།  

༡༠.༥.༧ གསོག་འཇོག་ངལ་གསོའི་གནང་བ་འདི་ ལས་ཁུངས། རོང་ཁག །ལུང་ཕོགས་ཡིག་ཚང་། ཡང་ན་གཙུག་སྡེ་ཚུ་གི་
འགོ་དཔནོ་གཙ་ོབོ་ག་ཨིན་མི་འདི་གིས་བྱིན་དགོ། འགོ་དཔནོ་གཙོ་བ་ོདེ་ཚུ་གི་གསོག་འཇོག་ངལ་གསོའི་གནང་བ་
འདི་ རང་སོའི་དབང་ཚད་ཅན་གྱི་འགོ་དཔནོ་གྱིས་གནང་དགོ། ཨིན་རུང་ གསོག་འཇོག་ངལ་གསོ་གི་གནང་བ་སོད་
ནིའི་དབང་ཚད་འདི་ ཁོང་རའི་འགོ་གི་འགོ་དཔནོ་ཚུ་ལུ་བྱིན་དགོཔ་ཐོན་པ་ཅིན་ དབང་ཚད་སོད་ཆོག 

 
༡༠.༦ མ༌ངན༌ངལ༌གསོ། 

༡༠.༦.༡ ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་གི་བཟའ༌ཚང༌གི་འཐུས་མི། ཕམ། སྤུན་ཆ་དང་ ཟླ་གྲོགས་ཀྱི་ཕམ་གང་རུང་ ཤི་རྐྱེན༌རེ་
བྱུང༌བའི༌སྐབས༌ རྐྱེན་ངན་གྱི་ཉིནམ་ལས་ བདུན་ཕག་ངལ་གསོ་དང་གཞུང་གི་ངལ་གསོ་བརྩིས་ཏེ་ རྐྱེན་ངན་རེའི་
དོན་ལུ་ མ་ངན་ངལ་གསོ་ཉིན༌གྲངས༌ ༢༡ འཐོབ།  

 ༡༠.༦.༢  མ་ངན་ངལ་གསོའི་གནང་བ་འདི་ ཞུ་ཡིག་བཙུགས་མིའི་ཐད་ཀར་ལྟ་རྟོག་པ་གིས་གནང་དགོ། 
 
༡༠.༧ སྐྱེ་མའི༌ངལ༌གསོ། 

 ༡༠.༧.༡ ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་ལུ་ ཟླ་ངོ་ ༦ གི་སྐྱེ་མའི་ངལ་གསོ་འཐབོ་དགོ། དེ་ཡང་ མཚེ་མ། མངལ་བཏོན་གཤག་བཅོས་
དང་ ཟླ་གྲངས་མ་ཚང་བར་སྐྱེས་པའི་ཨ་ལུ་བརྩིས་པའི་ཨ་ལུ་སྐྱེ་ཐངས་ག་རའི་དོན་ལུ་གཅིག་མཚུངས་སྦེ་ཨིན་དགོ། 

༡༠.༧.༢  ཨ་ལུ་མངལ་ཤོར་བྱུང་སྟེ་ གསོ་བའི་ལག་ཁྱེར་སོྟན་ནི་ཡོད་མི་ལུ་ མཐོ་ཤོས་ཟླ་ངོ་ ༡ གི་སྐྱེ་མའི་ངལ་གསོ་འཐོབ།  

༡༠.༧.༣ གལ་སྲིད་ ཨ་ལུ་སྐྱེ་བའི་སྐབས་ ཡང་ན་སྐྱེས་ཏེ་ཟླ་ངོ་ ༣ གི་ནང་འཁོད་ལུ་ཤི་རྐྱེན་བྱུང་པ་ཅིན་  ཨའི་འདི་ལུ་མ་ 



267 
 

 ངན་ངལ་གསོ་ཉིན་གྲངས་ ༢༡ བརྩིས་ཏེ་ ཟླ་ངོ་ ༣ གྱི་སྐྱེ་མའི་ངལ་གསོ་གཉིས་ལས་ ག་མཐོ་མི་འདིའི་ཐོབ་ལམ་
ཡོད། ཨིན་རུང་ ཨ་ལུ་འདི་སྐྱེས་ཏེ་ ཟླ་ངོ་ ༣ གྱི་ཤུལ་ལས་ཤི་རྐྱེན་བྱུང་པ་ཅིན་  ཨའི་ལུ་ མ་ངན་ངལ་གསོ་
ཉིན་གྲངས་ ༢༡ གི་ཐོབ་ལམ་ཡོད། དེ་ལས་ མ་ངན་ངལ་གསོ་མཇུག་བསྡུ་ཞིནམ་ལས་ ཡིག་ཚང་གི་སྒྲིག་གཡོག་
འཕོ་མཐུད་དགོ།  

 ༡༠.༧.༤  སྐྱེ་མའི་ངལ་གསོ་འདི་ ཨ་ལུ་སྐྱེས་པའི་ཚེས་གྲངས་ལས་འགོ་བཙུགས་དགོ། 

 ༡༠.༧.༥  སྐྱེ་མའི་ངལ་གསོ་འདི་ ངལ་གསོ་གཞན་གང་རུང་དང་གཅིག་ཁར་མཉམ་སྡེབ་འབད་ཆོག 

 ༡༠.༧.༦ མའི་ངལ་གསོའི་ནང་གི་ཉིནམ་དང་པམ་དང་མཇུག་གི་ཉིནམ་འདི་ལུ་ གཞུང་གི་ངལ་གསོ་ཕོག་སྟེ་འབད་རུང་ 
ཉིནམ་འདི་ ངལ་གསོའི་རྩིས་ཁར་བཀལ་དགོ། 

 ༡༠.༧.༧ ཨ་ལུ་ཟླ་ངོ་ ༢༤ མ་ལང་མི་ཚུ་ལུ་ ཨོམ་བྱིན་ནིའི་དོན་ལུ་ ཉིན་ལོྟའི་དུས་ཡུན་ཆུ་ཚོད་ ༡༢ ལས་ ༢ ཚུན་ཡར་ 

  སེང་འབད་ཆོག གལ་སྲིད་ ཞི་གཡོགཔ་འདི་ སོླབ་སོྟན༌དང་གསོ༌བའི༌ཁྱད༌རིག༌ལཱ༌གཡོག་འབད༌མི༌ཨིན༌པ༌ཅིན༌ 
འཛིན་སྐྱོང་པ་གིས་ དེ་བཟུམ་མའི་ཐབས་ལམ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ ལཱ༌གཡོག༌ལུ་གནོད་པ་མེདཔ་ངེས༌བརྟན༌བཟོ་དགོ། 

 ༡༠.༧.༨ སྤྱིར་བཏང་ཡིག་ཚང་གི་དུས་ཚོད་དང་འཁྲིལ་མ་དགོ་པའི་སྐབས་ ལས་སྡེ་གིས་ཨ་ལུ་གི་ཨའི་ཚུ་ལུ་ ཨ་ལུ་ལུ་ཨོམ་
བྱིན་ནིའི་དོན་ལུ་ འོས་འབབ་ལྡན་པའི་སྒྲིག་ཆ་བཟོ་དགོ། 

 ༡༠.༧.༩ ཁྲིམས་མཐུན་གྱི་ཐོག་ལས་ བུ་ཚབ་ལེན་མིའི་ཨ་ལུ་རྨས་སྐྱེས་འདི་ ཟླ་ངོ་ ༦ མ་ལངས་ཚུན་ དོན་ཚན་ ༡༠.༧.༡ 
པ་དང་འཁྲིལ་ སྐྱེ་མའི་ངལ་གསོ་བྱིན་དགོ། 

 ༡༠.༧.༡༠ སྐྱེ་མའི་ངལ་གསོ་འདི་ གསོག་འཇོག་ངལ་གསོ། ངལ་གསོའི་འགྲུལ་འཐུས། གོ་གནས་ཡར་སེང་། སོང་བརར་དང་ 
དགོངས་ཞུའི་ཁེ་ཕན་ཚུ་རྩིས་རྐྱབ་ནི་བརྩིས་ཏེ་ མི་སོྟབས་ཀྱི་བ་ལེན་ག་རའི་དནོ་ལུ་ སྒྲིག་གཡོག་ངོ་མའི་གྲངས་སུ་
བརྩི་དགོ། 

 ༡༠.༧.༡༡ སྐྱེ་མའི་ངལ་གསོ་ལེན་ཡོད་པའི་ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་ལུ་ གཞི་རྟེན་དངུལ་ཕོགས། དཀའ་འཐུས། ཁ་མཐོའི་འཐུས་དང་
ཁང་གླའི་འཐུས་ཚུ་ སྐྱེ་མའི་ངལ་གསོ་འགོ་བཙུགས་པའི་ཚེས་གྲངས་ལས་བརྩིས་ཏེ་ འཐབོ་ནིའི་འསོ་འབབ་ཡོད། 

 ༡༠.༧.༡༢ སྐྱེ་མའི་ངལ་གསོའི་ནང་ཨིན་མིའི་སོླབ་དཔནོ་ཚུའི་དོན་ལུ་འབད་བ་ཅིན་ ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག་དང་གཅིག་ཁར་མཉམ་
སྡེབ་སྦེ་ཡོད་པའི་འཐུས་ཀྱི་ཐབོ་ལམ་འདི་ དོན་ཚན་ ༡༡.༡༢ པ་དང་འཁྲིལ་དགོ། 

 ༡༠.༧.༡༣ ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་ སོླབ་སོང་ངལ་གསོ། ཡང་ན་དམིགས་བསལ་ངལ་གསོའི་དུས་ཡུན་སྐབས་ ཨ་ལུ་སྐྱེ་བ་ཅིན་ སྐྱེ་
མའི་ངལ་གསོའི་ཐབོ་ལམ་མེད། ཨིན་རུང་ སྒྲིག་གཡོག་ནང་ལོག་འཛུལ་ཞུགས་འབད་བའི་སྐབས་ ཨ་ལུ་འདི་ཟླ་
ངོ་ ༦ མ་ལངས་པ་ཅིན་ ངལ་གསོ་ལྷག་ལུས་ཀྱི་ཐོབ་ལམ་ཡོད། 

 ༡༠.༧.༡༤ ཉམས་ཚོད་ནང་ཨིན་མིའི་ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་ལུ་ སྐྱེ་མའི་ངལ་གསོ་དང་ གོང་གི་འབྲེལ་ཡོད་དགོངས་དོན་ཚུའི་ཐོབ་
ལམ་ཡོད། 

 ༡༠.༧.༡༥ སྐྱེ་མའི་ངལ་གསོ་ནང་ཨིན་མིའི་ལས་གཡོགཔ་གསརཔ་ཚུ་ ཨ་ལུ་སྐྱེ་བའི་ཚེས་གྲངས་ལས་བརྩིས་ཏེ་ སྐྱེ་མའི་ངལ་ 
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  གསོ་ལྷག་ལུས་ཀྱི་ཐོབ་ལམ་ཡོད། 

 ༡༠.༧.༡༦ སྐྱེ་མའི་ངལ་གསོའི་གནང་བ་འདི་ སྐྱེ་ཐེངས་རེའི་གསོ་བའི་ལག་ཁྱེར་སོྟན་ཐོག་ལས་ རང་སོའི་དབང་ཚད་ཅན་གྱི་
འགོ་དཔནོ་གྱིས་གནང་དགོ། 

 
༡༠.༨ ཕའི་ངལ་གས།ོ  

 ༡༠.༨.༡ ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་ལུ་ ཨ་ལུ་སྐྱེ་ཐངས་ག་རའི་དོན་ལུ་གཅིག་མཚུངས་སྦེ་ ཕའི་ངལ་གསོ་འདི་ ཨ་ལུ་སྐྱེས་པའི་ཚེས་
གྲངས་ལས་ ལཱ་དུས་ཀྱི་ཉིན་གྲངས་ ༡༠ གྱི་ཐོབ་ལམ་ཡོད།  

 ༡༠.༨.༢ ཁྲིམས་མཐུན་གྱི་ཐོག་ལས་ ཨ་ལུ་རྨས་སྐྱེས་ བུ་ཚབ་སྦེ་ལེན་ཡོད་མིའི་དོན་ལུ་ ཕའི་ངལ་གསོ་འདི་ དོན་ཚན་ 
༡༠.༨.༡ པ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་བྱིན་དགོ། 

 ༡༠.༨.༣ གལ་སྲིད་ ཨ་ལུ་སྐྱེ་བའི་སྐབས་ ཡང་ན་ཨ་ལུ་སྐྱེས་པའི་ཚེས་གྲངས་ལས་ ཟླ་ངོ་ ༦ གི་ནང་འཁོད་ ཨའི་འདི་ཤི་
རྐྱེན་བྱུང་པ་ཅིན་ ཨ་ལུ་འདི་ཟླ་ངོ་ ༦ མ་ལངས་ཚུན་ ཨ་པ་ལུ་ དམིགས་བསལ་གྱི་ཕའི་ངལ་གསོ་སྦེ་ ཟླ་ངོ་ ༦ 
ཡང་ན་སྐྱེ་མའི་ངལ་གསོ་ལྷག་ལུས་ཀྱི་ཐོབ་ལམ་ཡོད།  

 ༡༠.༨.༤ ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་ སོླབ་སོང་ངལ་གསོ། ཡང་ན་དམིགས་བསལ་ངལ་གསོའི་དུས་ཡུན་སྐབས་ ཨ་ལུ་སྐྱེ་བ་ཅིན་ ཕའི་
ངལ་གསོའི་ཐོབ་ལམ་མེད། 

 ༡༠.༨.༥  ཕའི་ངལ་གསོ་འདི་ ཞུ་ཡིག་ཕུལ་མིའི་ཐད་ཀར་དབང་ཚད་ཅན་གྱི་འགོ་དཔནོ་གྱིས་གནང་དགོ།  
 
༡༠.༩ སྨན་བཅོས་ངལ་གསོ། 

༡༠.༩  ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་ ནད་གཞི། ཡང་ན་གནོད་རྐྱེན་ལས་བརྟེན་ སྒྲིག་གཡོག་བརྒྱུག་ནིའི་ལྕོགས་གྲུབ་མེདཔ་སྦེ་ རྒྱལ་
ཁབ་ནང་འཁོད་ཀྱི་དབང་ཚད་ཅན་གྱི་དྲུང་འཚོ་ཅིག་གིས་ བདེན་སོར་འབད་ཡོད་ན་ གསོ་བའི་ལག་ཁྱེར་སོྟན་ཐོག་
ལས་ གཤམ་གསལ་དུས་ཡུན་དང་འཁྲིལ་བའི་སྨན་བཅོས་ངལ་གསོ་བྱིན་དགོ། 

ཀ། ཟླཝ་ ༡ ཚུན་གྱི་དོན་ལུ།  གསོ་བའི་དྲུང་འཚོའི་གནང་བ་དང་། 

ཁ། ཟླ་ངོ་ ༡ ལས་ལྷག་པ། ཡང་ན་མི་ངོམ་འདི་གིས་ ཐེངས་ ༢ དང་ དེ་ལས་ལྷག་པའི་ཟླ་ངོ་ ༡ གི་
སྨན་བཅོས་ངལ་གསོ་ལེན་པ་ཅིན་ གསོ་བའི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་བསྐོ་བཞག་འབད་བའི་གསོ་བའི་བཀོད་
ཚོགས་ཀྱི་གནང་བ་དགོ། 

༡༠.༩.༢ ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་ལུ་ མཐོ་ཤོས་ཟླ་ངོ་ ༣༦ གི་སྨན་བཅོས་ངལ་གསོའི་ཐབོ་དབང་ཡོདཔ་དང་། དེ་ལས་ལྷག་སོང་པ་
ཅིན་ ཞི་གཡོགཔ་འདི་ སྒྲིག་ལོ་མ་ཚང་བའི་སྔ་གོང་དགོངས་ཞུའི་ལམ་ལུགས་ཀྱི་དགོངས་ཞུའི་ཁེ་ཕན་དང་བཅས་ 
དགོངས་ཞུ་འབད་དགོ། 

༡༠.༩.༣  ཐེངས་ཕོག་གཅིག་ནང་ སྨན་བཅོས་ངལ་གསོ་ཉིན་གྲངས་ ༣༠ ཡང་ན་དེ་ལས་ལྷག་སྟེ་ལེན་ཡོད་ན་ ཟླ་ངོ་ ༣༦ 
གི་གྲངས་སུ་བརྩི་དགོཔ་དང་། དེ་བཞིན་དུ་ གཡོག་དེབ་ནང་ཐོ་བཀོད་འབད་དགོ། 
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༡༠.༩.༤ སྨན་བཅོས་ངལ་གསོའི་ནང་སོད་མིའི་ཞི་གཡོགཔ་འདི་ལུ་ ཡོངས་བསོམས་ཀྱི་དངུལ་ཕོགས་འཐོབ།  ཨིན་རུང་ 
སྨན་བཅོས་ངལ་གསོ་ཟླ་ངོ་ ༡ ལས་ལྷག་པ་ཅིན་ མཉམ་སྡེབ་སྦེ་ཡོད་པའི་ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག་གི་འཐུས་གང་རུང་
ཚུ་ དོན་ཚན་ ༡༡.༡༢.༡.༣ པ་དང་འཁྲིལ་ དུས་ཡུན་དེའི་རིང་ལུ་ མཚམས་འཇོག་སྦེ་བཞག་དགོ། 

༡༠.༩.༥ ཟླ་ངོ་ ༣ ལས་ལྷག་སྟེ་སྨན་བཅོས་ངལ་གསོ་གནང་ཡོད་པའི་ཞི་གཡོགཔ་འདི་ ལས་སྡེ་གིས་ཐག་བཅད་ཡོད་མི་
དང་འཁྲིལ་ ལོག་སྟེ་སྒྲིག་བརྒྱུག་པར་འོང་བའི་སྐབས་ལུ་ ལཱ་འགན་འབག་ཚུགས་པའི་གསོ་བའི་བདེ་ཁམས་ལག་
ཁྱེར་སོྟན་དགོ། 

༡༠.༩.༦ སྨན་བཅོས་ངལ་གསོ་ཟླ་ངོ་ ༣ ལས་ལྷག་པ་ཅིན་ མི་སོྟབས་ཚོགས་ཆུང་གིས་གནང་བ་གནང་དགོཔ་དང་། ཟླ་ངོ་ 
༡ ལས་ཉུང་བའི་སྨན་བཅོས་ངལ་གསོ་འདི་ སྡེ་ཚན་ ཡང་ན་ལས་ཁུངས་འགོ་འཛིན་གྱིས་གནང་བ་གནང་དགོ།   

༡༠.༩.༧ ཟླ་ངོ་ ༣ ཚུན་གྱི་སྨན་བཅོས་ངལ་གསོ་འདི་ གོ་གནས་ཡར་སེང་གི་དོན་ལུ་ སྒྲིག་གཡོག་ངོ་མའི་གྲངས་སུ་བརྩི་
དགོ། 

 
༡༠.༡༠ ནད་གཡོག་ངལ་གསོ། 

༡༠.༡༠.༡ ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་ལུ་ འབྲེལ་ཡོད་ཞི་གཡོག་པའི་ཐད་ཀར་རྟེན་མིའི་ནད་གཡོག་བརྒྱུག་ནིའི་དོན་ལུ་ མཐོ་ཤོས་ཟླ་ངོ་ 
༡ གི་ནད་གཡོག་ངལ་གསོ་བྱིན་དགོ། ལས་སྡེའི་མི་སོྟབས་ཚོགས་ཆུང་གིས་ སྨན་བཅོས་སྙན་ཞུ་གུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ 
དུས་ཡུན་ཡར་སེང་འབད་ཆོག་རུང་ དེ་བཟུམ་མའི་ཡར་སེང་འདི་ བདུན་ཕག་ངལ་གསོ་དང་ གཞུང་གི་ངལ་གསོ་
བརྩིས་ཏེ་ ཉིན་གྲངས་ ༣༠ ལས་བརྒལ་མི་ཆོག 

༡༠.༡༠.༢ ནད་གཡོག་ངལ་གསོའི་ནང་སོད་མིའི་ཞི་གཡོགཔ་འདི་ལུ་ ཡོངས་བསོམས་ཀྱི་དངུལ་ཕོགས་འཐོབ།  ཨིན་རུང་ 
ནད་གཡོག་ངལ་གསོ་ཟླ་ངོ་ ༡ ལས་ལྷག་པ་ཅིན་ མཉམ་སྡེབ་སྦེ་ཡོད་པའི་ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག་གི་འཐུས་གང་རུང་
ཚུ་ དོན་ཚན་ ༡༡.༡༢ པ་དང་འཁྲིལ་ དུས་ཡུན་དེའི་རིང་ལུ་ མཚམས་འཇོག་སྦེ་བཞག་དགོ། 

༡༠.༡༠.༣ ནད་གཡོག་ངལ་གསོ་འདི་ ལས་སྡེའི་མི་སོྟབས་ཚོགས་ཆུང་རྐྱངམ་གཅིག་གིས་ གནང་བ་གནང་ཆོག 
 

༡༠.༡༡ སླབོ་སངོ་ངལ་གས།ོ 

༡༠.༡༡.༡ ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་གནང་བ་གྲུབ་པའི་ཡུན་རིང་སོང་བརར་ལེན་ནིའི་དོན་
ལུ་ སོླབ་སོང་ངལ་གསོ་བྱིན་དགོ། སོླབ་སོང་ངལ་གསོ་འདི་ ཡུན་རིང་སོང་བརར་གྱི་དུས་ཡུན་ངོ་མའི་དནོ་ལུ་ཨིན་
དགོ།  

༡༠.༡༡.༢ ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་གིས་ ལཱ་གཡོག་གི་དུས་ཡུན་ཡོངས་རོགས་ཅིག་ལུ་ (དགོཔ་ཡོད་ན་) གཡོག་ཐོག་གི་ཡུན་རིང་
སོང་བརར་མཐོ་ཤོས་ཐེངས་ ༣ ཡང་ན་ ཁོ་ར་སྐྱེས་ལོ་ ༤༥ མ་ལངས་ཚུན་གཉིས་ལས་ ག་ཧ་མི་དང་འཁྲིལ་ལེན་ 

ཆོག  

༡༠.༡༡.༣ ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་ལུ་ གནང་བ་གྲུབ་པའི་སོླབ་སོང་དུས་ཡུན་གྱི་དནོ་ལུ་ དངུལ་ཕོགས་ཐབོ་པའི་སོླབ་སོང་ངལ་ 
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གསོའི་ཐོབ་ལམ་ཡོད། 

༡༠.༡༡.༤ སོླབ་སོང་ངལ་གསོའི་གནང་བ་གྲུབ་པའི་ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་ལུ་ ཡུན་རིང་སོང་བརར་གང་རུང་གཅིག་གི་དོན་ལུ་ འགོ་
ཐོག་ཟླ་ངོ་ ༡༢ ཀྱི་རིང་ གཞི་རྟེན་དངུལ་ཕོགས་ཀྱི་ཐབོ་ལམ་ཡོད། དུས་ཡུན་ཟླ་ངོ་ ༡༢ ལས་ལྷག་པའི་སྐབས་ 
ཁོ་ལུ་ དུས་ཡུན་ལྷག་ལུས་ཀྱི་དོན་ལུ་ གཞི་རྟེན་དངུལ་ཕོགས་ལས་ བརྒྱ་ཆ་ ༥༠ གི་ཐོབ་ལམ་ཡོད། 

༡༠.༡༡.༥ དོན་ཚན་ ༡༠.༡༡.༤ པ་དང་འཁྲིལ་མ་དགོ་པར་ སོླབ་སོང་ངལ་གསོའི་གནང་བ་གྲུབ་པའི་ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་ལུ་ 
ཡུན་རིང་སོང་བརར་གང་རུང་གཅིག་གི་དོན་ལུ་ གཞི་རྟེན་དངུལ་ཕགོས་ཧྲིལ་བུམ་གྱི་ཐོབ་ལམ་ཡོད། དེ་ཡང་ སོླབ་
སོང་འདི་ ལོྷ་ཨེ་ཤི་ཡ་ལུང་ཕོགས་མཐུན་འབྲེལ་ཚོགས་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ནང་ཨིན་དགོ། 

༡༠.༡༡.༦ སོླབ་སོང་ངལ་གསོའི་སྐབས་ དོན་ཚན་ ༡༡.༡༡.༡.༡༢ པ་དང་འཁྲིལ་ ཁང་གླའི་འཐུས་མ་གཏོགས། འཐུས་གཞན་
གང་རུང་སོད་ནི་ལས་མཚམས་འཇོག་འབད་བཞག་དགོ། 

༡༠.༡༡.༧ སོླབ་སོང་ངལ་གསོའི་དུས་ཡུན་འདི་ དགོངས་ཞུའི་ཁེ་ཕན་ཚུའི་དོན་ལུ་ སྒྲིག་གཡོག་ངོ་མའི་གྲངས་སུ་བརྩི་དགོ། 

༡༠.༡༡.༨ དོན་ཚན་ ༡༠.༡༡.༧ པ་དང་འཁྲིལ་མ་དགོ་པར་ སོླབ་སོང་ངལ་གསོ་འདི་ གཤམ་གསལ་ལྟར་ གོ་གནས་ཡར་
སེང་གི་དོན་ལུ་ སྒྲིག་གཡོག་ངོ་མའི་གྲངས་སུ་བརྩི་དགོ།  

ཀ། ཡུན་རིང་སོང་བརར་གང་རུང་གཅིག་གི་དོན་ལུ་ སོླབ་སོང་ངལ་གསོ་ཟླ་ངོ་ ༡༨ ཚུན་ཨིན། ཨིན་རུང་ 
ཟུར་དེབ་ ༡༣/ཀ་པའི་ནང་གི་ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་གི་སོླབ་སོང་གི་དུས་ཡུན་ཡོངས་རོགས་འདི་ གོ་གནས་
ཡར་སེང་གི་དནོ་ལུ་ སྒྲིག་གཡོག་ངོ་མ་སྦེ་བརྩི་དགོ། དེ་ཡང་ སོླབ་སོང་གི་དུས་ཡུན་འདི་ ལོ་ངོ་ ༢ 
ལས་ལྷག་སྟེ་ཨིན་དགོཔ་དང་། 

ཁ། གོང་གི་དོན་ཚན་ ༡༠.༡༡.༨ (ཀ) པ་དང་འཁྲིལ་མ་དགོ་པར་ གཙུག་ལག་གཞི་རིམ་ཤེས་ཚད་ལས་རིམ་
གྱི་སོླབ་སོང་ངལ་གསོ་འདི་ གོ་གནས་ཡར་སེང་གི་དོན་ལུ་ སྒྲིག་གཡོག་ངོ་མ་སྦེ་བརྩི་མི་ཆོག 

༡༠.༡༡.༩ སྣ་བསྲེས་ལམ་ལུགས་ཀྱི་ཡུན་རིང་སོང་བརར་གྱི་དོན་ལུ་ སོླབ་སོང་ངལ་གསོ་ལེན་མིའི་ཞི་གཡོགཔ་ཚུ་ གནད་དོན་
ག་རའི་དོན་ལུ་ སྒྲིག་གཡོག་ངོ་མའི་གྲངས་སུ་བརྩི་དགོ། དེ་ཡང་ སྤེལ་ཁང་ནང་སོད་པའི་དུས་ཡུན་འདི་ ཟླ་ངོ་ 
༡༨ ལས་མ་ལྷགཔ་ཅིག་ཨིན་དགོ།  

༡༠.༡༡.༡༠ དོན་ཚན་ ༩.༧.༡.༣ པའི་ནང་བཀོད་ཡོད་མི་དང་འཁྲིལ་ འཕོ་མཐུད་ཤེས་ཡོན་གྱི་དོན་ལུ་ སོླབ་སོང་ངལ་གསོ་འདི་ 
གཤམ་གསལ་ལྟར་འཁྲིལ་དགོཔ་ཨིན་རུང་ ཞི་གཡོགཔ་འདི་ལུ་ ཉིན་འཐུས་ ཡང་ན་འཚོ་འཐུས་ཀྱི་ཐོབ་ལམ་མེད།  

 ཀ། ལོ་ཕྱེད་ཆོས་རྒྱུགས་ཀྱི་གྲ་སྒྲིག    - བདུན་ཕག་ ༡། 
 ཁ། མོ་བཏབ་ཆོས་རྒྱུགས་ཀྱི་གྲ་སྒྲིག   - བདུན་ཕག་ ༡། 
 ག མཐའ་མཇུག་ཆོས་རྒྱུགས་ཀྱི་གྲ་སྒྲིག    - བདུན་ཕག་ ༢། 
 ང་། དངོས་གཞིའི་ཆོས་རྒྱུགས།     - ལས་རིམ་དང་འཁྲིལ་དགོ། 
 
༡༠.༡༡.༡༡ སོླབ་སོང་ངལ་གསོའི་ནང་ཨིན་མིའི་ཞི་གཡོགཔ་ཚུའི་ལཱ་གཡོག་སྲུང་བཞག་འབད་ཡོདཔ་ངེས་བརྟན་བཟོ་དགོ། ཨིན་ 
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རུང་ དོན་ཚན་ ༩.༣.༨ པའི་ནང་བཀོད་པ་ལྟར་ གཙུག་ལག་གཞི་རིམ་ཤེས་ཚད་ཀྱི་སོླབ་སོང་འབད་མིའི་གོ་གནས་
འདི་སྲུང་བཞག་འབད་མི་ཆོག 

༡༠.༡༡.༡༢ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་འདི་ ལས་སྡེའི་མི་སོྟབས་ཚོགས་ཆུང་གི་རྒྱབ་སོྣན་གུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ ཡུན་རིང་
སོླབ་སོང་ངལ་གསོ་གནང་མིའི་ དབང་ཚད་ཅན་གྱི་དབང་འཛིན་ཅིག་ཨིན་དགོ། 

 
༡༠.༡༢ དམིགས་བསལ་ངལ་གསོ། 

༡༠.༡༢.༡ ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་ལུ་ སྒྲིག་གཡོག་གི་དུས་ཡུན་ཡོངས་རོགས་ཀྱི་རིང་ལུ་ བདུན་ཕག་དང་གཞུང་གི་ངལ་གསོ་བརྩིས་
ཏེ་ དམིགས་བསལ་ངལ་གསོ་མཐོ་ཤོས་ ཟླ་ངོ་ ༢༤ ཚུན་བྱིན་དགོ། 

༡༠.༡༢.༢ གཞུང་གི་ངལ་གསོ་ཚུ་ དམིགས་བསལ་ངལ་གསོའི་ཉིནམ་དང་པམ། ཡང་ན་མཇུག་གི་ཉིནམ་འདི་ལུ་ཕོག་རུང་ 
དམིགས་བསལ་ངལ་གསོའི་ཉིན་གྲངས་སྦེ་བརྩི་དགོ།  

༡༠.༡༢.༣ དམིགས་བསལ་ངལ་གསོའི་དོན་ལུ་འོས་ཚད། 

ཀ།  ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་ ཉམས་ཚོད་དུས་ཡུན་གྱི་སྐབས་དམིགས་བསལ་ངལ་གསོའི་ཐོབ་ལམ་མེད། 

ཁ། ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་ལུ་ ཟླ་ངོ་ ༣ ལས་ལྷག་པའི་དམིགས་བསལ་ངལ་གསོའི་ཐོབ་དབང་འདི་ ཞི་གཡོགཔ་
འདི་གིས་ཉམས་ཚོད་དུས་ཡུན་བརྩིས་ཏེ་ ཉུང་མཐའ་ལོ་ངོ་ ༥  སྒྲིག་གཡོག་བརྒྱུགས་ཚར་ཞིནམ་ལས་
རྐྱངམ་གཅིག་འཐོབ་ནིའི་འོས་འབབ་ཡོད། 

ག ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་ལུ་ དམིགས་བསལ་ངལ་གསོ་འདི་ དོན་ཚན་ ༡༥.༧.༢ པ། ༡༥.༧.༣ པ་དང་ ༩.༧.༧ 
པ་ཚུའི་ནང་བཀོད་ཡོད་པའི་ སྒྲིག་གཡོག་གི་གནས་ཚིག་ཚུ་གྲུབ་ཚར་ཞིནམ་ལས་རྐྱངམ་གཅིག་བྱིན་དགོཔ་
དང་། 

ང་། ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་ བདག་སྐྱོང་གི་ཉེས་ཆད་ཕོག་སྟེ་མེད་པ་ཅིན་ དམིགས་བསལ་ངལ་གསོའི་ཐོབ་ལམ་ཡོད། 
  

༡༠.༡༢.༤ ལཱ་གཡོག་གི་དུས་ཡུན་ཡོངས་རོགས་ཀྱི་རིང་ལུ་  ལེན་ཡོད་པའི་དམིགས་བསལ་ངལ་གསོའི་དུས་ཡུན་ཡོངས་
བསོམས་འདི་  ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་གིས་ གཞུང་ལུ་ཕག་ཞུ་ཡོད་པའི་སྒྲིག་གཡོག་གི་ཉིནམ་མཇུག་ལུ་ དགོངས་ཞུའི་
ཁེ་ཕན་རྩིས་རྐྱབ་པའི་སྐབས་ལུ་ སྒྲིག་གཡོག་ངོ་མའི་ལོ་གྲངས་ལས་ཕབ་དགོ། 

༡༠.༡༢.༥ དམིགས་བསལ་ངལ་གསོ་འདི་ གོ་གནས་ཡར་སེང་དང་་སོང་བརར་ལ་སོགས་པའི་མི་སོྟབས་བ་ལེན་ཚུའི་དནོ་ལུ་ 
སྒྲིག་གཡོག་ངོ་མ་སྦེ་བརྩི་མི་ཆོག 

༡༠.༡༢.༦ ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་གིས་ལེན་ཡོད་པའི་ དམིགས་བསལ་ངལ་གསོའི་ཉིན་གྲངས་བསོམས་ཀྱི་ནང་འཁོད་ལུ་ཐོབ་པའི་
དངུལ་ཕོགས་དང་གོ་གནས་དང་འཁྲིལ་བའི་ཁེ་ཕན་གཞན་ཚུ་མ་སོད་པར་བཞག་དགོ། 

༡༠.༡༢.༧ དམིས་བསལ་ངལ་གསོའི་ནང་མ་འགྱོ་བའི་ཧེ་མ་ བཙུགས་ཡོད་པའི་གོ་གནས་ཡར་སེང་གི་གྲོས་འཆར་འདི་ གནང་ 
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བ་གྲུབ་སྟེ་ཡོད་པ་ཅིན་  གོ་གནས་ཡར་སེང་འདི་ ལོག་སྟེ་སྒྲིག་གཡོག་ནང་ལུ་འཛུལ་ཞུགས་འབདཝ་ད་རྐྱངམ་
གཅིག་ཆ་བཞག་དགོ། 

༡༠.༡༢.༨ ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་ ཡུན་རིང་སོང་བརར། དམིགས་བསལ་ངལ་གསོ་དང་ དོན་ཚན་ ༡༡.༡༠.༣.༢ པ་དང་འཁྲིལ་ 
ཟླ་ངོ་ ༡༢ ལས་ལྷག་པའི་སྐབས་གཡོག་གི་དོན་ལུ་འགྱོ་བ་ཅིན་ གཞུང་ཁྱིམ་སོད་ཡོད་མི་འདི་ སོྟངམ་བཏོན་དགོ། 

༡༠.༡༢.༩ དམིགས་བསལ་ངལ་གསོའི་དོན་ལུ་ཞུ་ཡིག་ཕུལ་མིའི་ཞི་གཡོགཔ་འདི་གིས་ རྒྱུ་མཚན་ཁ་གསལ་གྱི་ཞུ་ཡིག་དང་
གཅིག་ཁར་ འགན་ལེན་གྱི་འབྲི་ཤོག་ ༡༠/༢ པ་འདི་བཀང་སྟེ་ ཞུ་ཡིག་ནང་ལུ་བཀོད་མིའི་རྒྱུ་མཚན་ཚུ་བདེན་པ་
ཨིན་པའི་མིང་རྟགས་བཀོད་དགོ། 

༡༠.༡༢.༡༠ དམིགས་བསལ་ངལ་གསོ་ལེན་མིའི་ཞི་གཡོགཔ་འདི་ འགན་ལེན་ཡི་གུ་དང་མ་འཁྲིལ་བའི་ལཱ་འབད་བ་ཅིན་ ཞི་
གཡོགཔ་འདི་ལུ་ བདག་སྐྱོང་ཆེ་རིམ་བ་ལེན་གྱི་འཁྲི་བ་ཕོག་དགོ། 

༡༠.༡༢.༡༡ ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་ལུ་ གཤམ་འཁོད་གནད་དོན་ཚུ་གི་དནོ་ལུ་ དམིགས་བསལ་ངལ་གསོ་བྱིན་ཆོག 

ཀ། འབྲེལ་ཡོད་ཞི་གཡོགཔ་འདི་གིས་ བལྟ་དགོཔ་ངེས་བདེན་བྱུང་བའི་བཟའ་ཚང་། ཡང་ན་སྒེར་གྱི་དཀའ་
ངལ་བསལ་ནིའི་དོན་ལུ་འཐོབ།  

ཁ། ཁྱད་རིག་གོང་འཕེལ། ཉམས་མོང་སྣ་ཚོགས་འཐོབ་ནི་དང་ བལྟ་རྒྱ་མཐོང་རྒྱའི་དནོ་ལུ་དང་། 

ག ལཱ་གཡོག་ལས་ངལ་སངས། ཡང་ན་ལས་མཚམས་ངལ་གསོ། 

༡༠.༡༢.༡༢ ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་ ཞི་གཡོག་གི་ལཱ་དང་འགན་ཁུར་ཚུ་དང་འགལ་བ། ཡང་ན་འབྲུག་གཞུང་གི་ལཱ་དང་ལས་འགུལ་
ཚུ་ནང་ དུས་ཡུན་ཧྲིལ་བུམ་གྱི་ལཱ་གཡོག་འབད་ནི་དང་ ཡང་ན་གྲོས་སོྟན་གྱི་དོན་ལུ་ དམིགས་བསལ་ངལ་གསོ་
ལེན་མི་ཆོག  

༡༠.༡༢.༡༣ དམིགས་བསལ་ངལ་གསོ་ཟླ་ངོ་ ༦ ལས་ལྷག་སྟེ་ལེན་པའི་སྐབས་ ཞི་གཡོགཔ་དེའི་གོ་གནས་འདི་ སྲུང་བཞག་
འབད་མི་ཆོག་ནི་དང་། དམིགས་བསལ་ངལ་གསོ་ལས་ལོག་མིའི་ཞི་གཡོགཔ་འདི་ གནས་སོར་གཏང་དགོཔ་ཐོན་ན་ 
དོན་ཚན་ ༡༤.༤.༢༠ པ་འདི་ལག་ལེན་འཐབ་དགོ། 

༡༠.༡༢.༡༤ དམིགས་བསལ་ངལ་གསོ་མཇུག་བསྡུ་ཞིནམ་ལས་  སྒྲིག་གཡོག་ནང་ལུ་འཛུལ་ཞུགས་འབད་མ་ཚུགས་པའི་ཞི་
གཡོགཔ་འདི་ ཐབས་མེད་ཀྱི་དགོངས་ཞུ་གཏང་དགོ།  

 ༡༠.༡༢.༡༥ ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་ལུ་ དམིགས་བསལ་ངལ་གསོའི་གནང་བ་གནང་མིའི་དབང་འཛིན། 
ཀ། བཀོད་ཁྱབ་/མཁས་མཆོག (༡-༣) རྒྱལ༌གཞུང༌ཞི༌གཡོག༌ལྷན༌ཚོགས། 
ཁ། རྩ་ཁྲིམས་ཅན་གྱི་ཡིག་ཚང་གི་བཀོད་ཁྱབ་/མཁས་མཆོག 

(༢-༣)  
རྩ་ཁྲིམས༌ཅན་གྱི་ཡིག༌ཚང༌གི་མི༌སྟོབས་ཚོགས༌ཆུང༌། 

ག ཁྱད་འཛིན་ ༡ པ་ལས་ལག་ལེན་ ༤ པ་ཚུན། ལས༌སྡེའི་མི༌སྟོབས༌ཚོགས༌ཆུང༌། 
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༡༠.༡༣ གྲ་སྒྲིག་ངལ་གས།ོ 

༡༠.༡༣.༡ ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་གིས་ སོླབ་སོང་། གནས་སོར་དང་ དགོངས་ཞུ་མ་འབད་བའི་སྔ་གོང་ལུ་ གྲ་སྒྲིག་འབད་ནིའི་དོན་
ལུ་ གྲ་སྒྲིག་ངལ་གསོ་ལེན་ཆོག 

༡༠.༡༣.༢ གྲ་སྒྲིག་ངལ་གསོའི་དོན་ལུ་འཐབོ་དགོ་པའི་ཉིན་གྲངས་ཚུ་ཡང་། 

༡༠.༡༣.༢.༡ ལཱ་གཡོག་གི་ས་ཁོངས་ཅིག་ནང་ལས་ སོ་སོ་ཅིག་ནང་ལུ་གནས་སོར་བཏང་བའི་ཞི་གཡོགཔ་
འདི་ལུ་ གནས་སོར་གྱི་ས་ཁོངས་འདི་ ཧེ་མའི་ལཱ་གཡོག་གི་ས་ཁོངས་ལས་ ཉུང་ཤོས་ཀི་ལོ་མི་
ཊར་ ༡༠ གྱི་ས་གནས་ཀྱི་ཕྱི་ཁར་ཨིན་པ་ཅིན་ སོད་ཁྱིམ་འཚོལ་ནིའི་དོན་ལུ་ གྲ་སྒྲིག་ངལ་
གསོ་ ལཱ་དུས་ཀྱི་ཉིན་གྲངས་ ༥ འཐོབ་དགོ། གྲ་སྒྲིག་ངལ་གསོ་དང་གཅིག་ཁར་ འགྲོ་འགྲུལ་
གྱི་དུས་ཡུན་ངོ་མ་དང་བཅས་ངལ་གསོ་འཐོབ་དགོ། 

༡༠.༡༣.༢.༢ ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་གིས་ གྲ་སྒྲིག་ངལ་གསོ་ཧྲིལ་བུམ་མ་ལེན་པར་ གནས་སོར་ཐོག་ གོ་གནས་
གསརཔ་ཅིག་ནང་འཛུལ་ཞུགས་འབད་བ་ཅིན་ དེའི་ལྷག་ལུས་ཀྱི་ཉིན་གྲངས་འདི་ གསོག་
འཇོག་ངལ་གསོའི་རྩིས་ཁར་བསབ་དགོཔ་དང་། གསོག་འཇོག་ངལ་གསོ་དེ་ཡང་ མཐོ་ཤོས་
ཉིན་གྲངས་ ༩༠ གི་ནང་འཁོད་ཨིན་དགོ། 

༡༠.༡༣.༢.༣ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ སོླབ་སོང་ངར་གསོའི་གནང་བ་གྲུབ་པའི་ཞི་གཡོགཔ་
ཅིག་ལུ་ སོླབ་སོང་འགོ་མ་བཙུགས་པའི་ཚེས་གྲངས་ཀྱི་སྔ་གོང་ལུ་ ཉིན་གྲངས་ ༥ གི་གྲ་སྒྲིག་
བྱིན་དགོཔ་དང་། གནང་ཆའི་ཡི་གུ་ནང་བཀོད་ཡོད་མི་ལྟར་ སོླབ་སོང་མཇུག་བསྡུ་བའི་ཚེས་
གྲངས་ལས་ སྙན་ཞི་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ཉིན་གྲངས་ ༢༡ བྱིན་དགོ། སོླབ་སོང་ངལ་གསོའི་
དོན་ལུ་ གྲ་སྒྲིག་ངལ་གསོའིདུས་ཡུན་གྱི་ནང་འཁོད་ གཞུང་གི་ངལ་གསོ་དང་ བདུན་ཕག་ངལ་
གསོ་ (གཟའ་ཉིམ་དང་ཟླཝ་) ཚུད་པ་ཅིན་ གྲ་སྒྲིག་ངལ་གསོའི་གྲངས་སུ་བརྩི་དགོཔ་དང་། 

༡༠.༡༣.༢.༤ དགོངས་ཞུ་འབད་ནི་རན་པའི་ཞི་གཡོགཔ་འདི་ དགོངས་ཞུ་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་འབད་ཚུགས་ནིའི་
དོན་ལུ་ དགོངས་ཞུ་མ་འབད་བའི་ཚེས་གྲངས་ལས་ ཟླ་ངོ་ ༡ གི་ཧེ་མ་ལཱ་འགན་ལས་དགོངས་
ཡངས་གཏང་དགོ། ཟླ་ངོ་ ༡ གི་དུས་ཡུན་འདི་ མི་ངོམ་ཚུ་གིས་གཤམ་གསལ་ལྟར་ལག་ལེན་
འཐབ་ནིའི་དནོ་ལུ་ཨིན། 

 ཀ། ལཱ་འགན་རྩིས་སོད་ལེན་མཇུག་བསྡུ་ནིའི་དོན་ལུ། 

ཁ། དགོངས་ཞུའི་ཁེ་ཕན་ཚུ་ལེན་ནིའི་དོན་ལུ་ འབད་དགོ་པའི་ལུགས་རིམ་ཚུ་མཇུག་བསྡུ་
ནིའི་དོན་ལུ་དང་། 

ག དགོངས་ཞུའི་གྲ་སྒྲིག་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ཨིན། 
 

༡༠.༡༣.༣  ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་ལུ་ དམིགས་བསལ་ངལ་གསོའི་གནང་བ་གནང་མིའི་དབང་འཛིན། 



274 
 

ཀ། བཀོད་ཁྱབ་/མཁས་མཆོག (༡-༣) རྒྱལ༌གཞུང༌ཞི༌གཡོག༌ལྷན༌ཚོགས། 
ཁ། རྩ་ཁྲིམས་ཅན་གྱི་ཡིག་ཚང་གི་བཀོད་ཁྱབ་/མཁས་མཆོག (༢-༣)  རྩ་ཁྲིམས༌ཅན་གྱི་ཡིག༌ཚང༌གི་མི༌སྟོབས་

ཚོགས༌ཆུང༌། 
ག ཁྱད་འཛིན་ ༡ པ་ལས་ལག་ལེན་ ༤ པ་ཚུན། ལས༌སྡེའི་མི༌སྟོབས༌ཚོགས༌ཆུང༌། 

 

༡༠.༡༤ ངལ་གསའོི་དངུལ་འཐུས།  

༡༠.༡༤.༡  ཉུང་ཤོས་ཉིན༌གྲངས༌སུམ་ཅུའི་གསོག་འཇོག་ངལ་གསོ་བསགས་ཏེ་ཡོད་པའི་ཞི༌གཡོགཔ༌འདི་གིས་ གཤམ་གསལ་
དོན་ཚན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཉིན་གྲངས་སུམ་ཅུའི་གསོག་འཇོག་ངལ་གསོ་འདི་ དངུལ་འཐུས་སྦེ་ལེན་ཆོག  

༡༠.༡༤.༡.༡  གསོག་འཇོག་ངལ་གསོ་ ཉིན་གྲངས་སུམ་ཅུའི་ངལ༌གསོའི་དངུལ་འཐུས་སོད་རུང་བའི་དངུལ་
བསོམས་འདི་ དངུལ་འཐུས་སོད་པའི་ཉིན་མ་ལུ་ ཞི་གཡོགཔ་འདི་གིས་ཐོབ་པའི་ཟླ་ངོ་ ༡ གི་
གཞི་རྟེན་དངུལ༌ཕོགས༌ དང༌འདྲ༌མཉམ༌སྦེ་སོད་དགོ། 

༡༠.༡༤.༡.༢  ཉིན༌གྲངས༌སུམ་ཅུའི་ངལ་གསོའི་དངུལ་འཐུས་ལེན་ཡོད་མི་འདི་ དངུལ༌འཐུས་ལེན་པའི་ཉིན་
མ་ལས་གསོག་འཇོག་ངལ་གསོའི་རྩིས༌ཁྲའི༌ནང༌ལས་བཏོགས་ཏེ་བཞག་དགོ། 

༡༠.༡༤.༡.༣  རྩིས༌ལོ་གཅིག་གི་ནང་འཁོད་ནང་ ངལ༌གསོའི༌དངུལ༌འཐུས་འདི༌ཚར༌གཅིག༌ལས༌བཏནོ༌མི༌ཆོག 

༡༠.༡༤.༡.༤  དོན༌ཚན་ ༡༠.༡༤.༡.༣ མ༌བརྩིས་པར༌ ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་ གནད༌དོན༌གང་རུང་ལས་བརྟེན༌ཏེ༌  
ལཱ་གཡོག༌ལས་ཐོན་འགྱོ་བའི་སྐབས་ལུ་ ཁོ་རའི་གསོག་འཇོག་ངལ༌གསོའི༌རྩིས་ཁྲའི་ནང་ལུ་ 
མཐོ་ཤོས་ཉིན་གྲངས་ ༩༠ ཚུན་གྱི་ངལ་གསོའི་དངུལ༌འཐུས་སྦེ་རྩིས་རྐྱབ་སྟེ་ལེན་ཆོག 

༡༠.༡༤.༡.༥  སོླབ་སོྟན་ཁྱད་རིག་གི་ཞི༌གཡོགཔ༌ཅིག་ རྒྱུ་མཚན་གང་རུང་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ ལཱ་གཡོག༌ལས་ཐོན་
འགྱོ་བའི་སྐབས་ལུ་ དནོ༌ཚན་ ༡༠.༥.༦ དང༌འཁྲིལ༌ཏེ༌ ལོ་ལྟར་ངལ༌གསོའི༌དུས་ཡུན་གྱི་ཐོབ་
ལམ་དང་འཁྲིལ་བའི་དངུལ༌ཕོགས༌ཧྲིལ༌བུམ༌སོད་དགོ། 

༡༠.༡༤.༡.༦  ལོ༌ལྟར༌ངལ༌གསོའི༌ནང༌ཨིན་མིའི་སོླབ་སོྟན་ལཱ་གཡོག་གི་ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་  ག་དེམ་ཅིག་སྦེ་
གཞུང་གི་སྒྲིག་གཡོག་ནང་ལུ་འངོ་དགོཔ་ཐནོ་པ་ཅིན་ ལཱ་གཡོག་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ཞི་
གཡོགཔ་འདི་ལུ་ སྤྱིར་བཏང་གཞི་རྟེན་དངུལ་ཕོགས་གུ་  གཞི་རྟེན་དངུལ་ཕོགས་ཅིག་ལས་ 
སྒྲིག་གཡོག་བརྒྱུགས་པའི་ཉིན་གྲངས་གུ་དཔྱ་བགོ་རྐྱབ་སྟེ་སོད་དགོཔ་དང་། འགྲུལ་འཐུས་དང་
ཉིན་འཐུས་ཡང་སོད་དགོ། ཨིན་རུང་ ཐབོ་ལམ་འདི་ ཕྱིའི་རྒྱལ་ཁབ་ལུ་འགྲོ་འགྲུལ་འབད་བའི་
སྐབས་འོས་འབབ་མེད། 

༡༠.༡༤.༡.༧  སོླབ་སོང་ངལ་གསོའི་སྐབས་ལུ་ ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་ལུ་སོླབ་སོང་ནང་མ་འགྱོ་བའི་སྔ་གོང་ལུ་ 
ངལ་གསོའི་ལྷག་ལུས་ལངསམ་སྦེ་ཡོད་པ་ཅིན་ ངལ་གསོའི་དངུལ་འཐུས་ཀྱི་ཐབོ་དབང་ཡོདཔ་
དང་། 
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༡༠.༡༤.༡.༨ སོླབ་སོྟན་ཁྱད་རིག་ནང་གི་ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་ལུ་ གོང་ལུ་ཁ་གསལ་བཀོད་ཡོད་པའི་གནད་དོན་
དང་འཁྲིལ་ཏེ་གློ་བུར་ངལ་གསོ་ (མ་ལེན་པ་ར་ཡོད་པའི་གློ་བུར་དང་གྲ་སྒྲིག་ངལ་གསོ་) ཉུང་
ཤོས་ཉིན་གྲངས་ ༣༠ བསགས་ཏེ་ཡོད་པ་ཅིན་ ངལ་གསོའི་དངུལ་འཐུས་སྦེ་ལེན་ཆོག 

 ༡༠.༡༤.༢ ངལ་གསོའི་དངུལ་འཐུས་ཀྱི་གནང་བ་འདི་ ལས་སྡེ། ལས་ཁུངས། ཡང་ན་རོང་ཁག་གི་འགོ་འཛིན་གྱིས་གནང་དགོ། 
ངལ་གསོའི་དངུལ་འཐུས་ཀྱི་གནང་བ་སོད་ནིའི་དབང་ཚད་འདི་ འགོ་གི་འགོ་དཔནོ་ཚུ་ལུ་སོད་དགོཔ་ཐོན་ན་ ཡིག་
ཐོག་གི་བཀའ་རྒྱ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་དབང་ཚད་སོད་དགོ།  

 
༡༠.༡༥ ངལ༌གསའོི་འགྲུལ་འཐུས།  

༡༠.༡༥.༡   རྩིས༌ལོ་རེ་ནང་ གཞུང་གིས་གནང་བ་གྲུབ་པའི་ཐོབ་ཚད་མཐོ་ཤོས་འདི་གི་ནང་འཁོད་  ཞི་གཡོགཔ་འདི་གི་ཟླ་རིམ་
གཞི་རྟེན་དངུལ་ཕོགས་འདྲ་མཉམ་གྱི་དངུལ་བསོམས་ངལ་གསོའི་འགྲུལ་འཐུས་སྦེ་སོད་དགོ།  

   ༡༠.༡༥.༢    དོན་ཚན་ ༩.༧.༣.༡༡ པ་དང་འཁྲིལ་ གཙུག་ལག་གཞི་རིམ་ཤེས་ཚད་སོླབ་སོང་དང་། དོན་ཚན་ ༨.༦.༤ པ་དང་
འཁྲིལ་ གཙུག་ལག་མཐོ་རིམ་འགོ་མའི་ཤེས་ཚད་སོླབ་སོང་འབད་བཞིན་ཡོད་མིའི་ གཡོག་ཐོག་མི་ངོམ་ཚུ་ལུ་མ་
གཏོགས། ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་ལུ་ ཡུན་རིང་སོང༌བརར༌གྱི་སྐབས་ ངལ་གསོའི་འགྲུལ་འཐུས་ཀྱི་ཐོབ་ལམ་ཡོད། 

 ༡༠.༡༥.༣    ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་ལུ་ཉམས༌ཚོད་དུས༌ཡུན་དང་ ཡངན་དམིགས༌བསལ༌ངལ༌གསོའི༌སྐབས༌ལུ་ ངལ་གསོའི་འགྲུལ་
འཐུས་ཀྱི་ཐབོ་ལམ་མེད།  གལ་སྲིད་ཞི་གཡོགཔ་འདི་གིས་ ཉམས༌ཚོད་ཀྱི་དུས༌ཡུན་དང་ ཡངན་དམིགས༌བསལ༌ 
ངལ༌གསོའི༌དུས་ཡུན་འདི་ རྩིས་ལོ་འདི་ནང་ཚང་སྟེ་འབད་རུང་ ཞི་གཡོགཔ་འདི་ལུ་ ངལ་གསོའི་འགྲུལ་འཐུས་ཀྱི་
ཐོབ་ལམ་འདི་ རྩིས་ལོ་ཤུལ་མའི་ནང་ལུ་རྐྱང་གཅིག་ལེན་ཆོག  

 ༡༠.༡༥.༤   ངལ་གསོའི་འགྲུལ་འཐུས་ཀྱི་གནང་བ་འདི་ ལས་སྡེ། ལས་ཁུངས། ཡང་ན་རངོ་ཁག་གི་འགོ་འཛིན་གྱིས་གནང་དགོ། 
ངལ་གསོའི་འགྲུལ་འཐུས་ཀྱི་གནང་བ་སོད་ནིའི་དབང་ཚད་འདི་ འོག་གི་འགོ་དཔནོ་ཚུ་ལུ་སོད་དགོཔ་ཐོན་ན་ ཡིག་
ཐོག་གི་བཀའ་རྒྱ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་དབང་ཚད་སོད་དགོ། 

   
༡༠.༡༦ ངལ་གས་ོཆ་མེད། 

དབང་ཚད་ཅན་གྱི་དབང་འཛིན་འདི་ལུ་ གནས་སྟངས་ཁག་ཆེ་ཧེང་གུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ ངལ་གསོ་ཆ་མེད་གཏང་ནིའི་ཐག་གཅད་ཀྱི་དབང་
ཚད་ཡོད།  
 

༡༠.༡༧ གནང་བ་མེད་པའི་ཆད། 

༡༠.༡༧.༡  གནང་བ་མེད་པར་ཆད་སོད་མི་ཚུ་ ངལ་གསོའི་ཐོབ་དབང་ལྷག་ལུས་ཡོད་དེ་འབད་རུང་ ངལ་གསོ་སྦེ་བརྩི་མི་ཆོག  

༡༠.༧.༢  ལས་སྡེའི་མི་སོྟབས་ཚོགས་ཆུང་ལུ་ ལས་གཡོགཔ་འདི་གིས་ཆད་སོད་མི་འདི་ ཐབས་མེད་གནས་སྟངས་ལུ་བརྟེན་
ཏེ་སོད་ཡོད་པའི་ངེས་ཤེས་འདྲོང་ཚུགསཔ་དང་ ཁྲིམས་མཐུན་བཟོ་ནིའི་འོས་འབབ་ཡོད་པ་ཅིན་ ཞི་གཡོགཔ་རང་
སོའི་ངལ་གསོའི་ཐབོ་དབང་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ངལ་གསོ་གནང་ཆོག  
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༡༠.༡༨ འགན་འཁྲི། 

ཁྲིམས་ལུགས་འདི་དང་མ་འཁྲིལ་བར་ལེན་ཡོད་པའི་ངལ་གསོ་འདི་  ཁྲིམས་འགལ་སྦེ་ཆ་བཞག་དགོཔ་དང་ འབྲེལ་ཡོད་ཞི་གཡོགཔ་
འདི་ལུ་ བདག་སྐྱོང་བ་ལེན་གྱི་འཁྲི་བ་ཕོག་དགོ།         
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འབྲི་ཤགོ་ ༡༠/༡ 
  རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚགོས། 
    དཔལ་ལྡན་འབྲུག་གཞུང་།   

                 ངལ་གསའོི་ཞུ་བ་དང་གནང་བའི་འབྲི་ཤགོ 

                      སྤྱི་ཚེས། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་  

་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་མཆོག་ལུ། 
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་མིང་པས་ཞུ་གསོལ། དེ་ཡང་ ང་ལུ་ གཤམ་གསལ་གྱི་ངལ་གསོ་གནང་སྟེ་ བཀའ་དྲིན་བསྐྱང་བར་ཞུ། 
 
རིམ་
ཨང་། 

ངལ་གསའོི་དབྱེ་བ། ངལ་གསའོི་གདམ་ཁ། 
(√) 

        དུས་ཡུན།  
  དྲན་གསོ། འགོ་བཙུགས་ཚེས་གྲངས། མཇུག་བསྡུའི་ཚེས་

གྲངས། 
བསོམས། 

༡ གསོག་འཇོག་ངལ་གསོ།      
༢ གློ་བུར་ངལ་གསོ།      
༣ སྐྱེ་མའི་ངལ་གསོ།     སྒྲུབ་བྱེད་ཟུར་སྦྲགས་སར། 
༤ ཕའི་ངལ་གསོ།     སྒྲུབ་བྱེད་ཟུར་སྦྲགས་སར། 
༥ དམིགས་བསལ་ངལ་གསོ།     ཁྲིམས་མཐུན་གྱི་འགན་ལེན་བཟོ། 
༦ མ་ངན་ངལ་གསོ།     སྒྲུབ་བྱེད་ཟུར་སྦྲགས་སར། 
༧ སྨན་བཅོས་ངལ་གསོ།     སྒྲུབ་བྱེད་ཟུར་སྦྲགས་སར། 
༨ ནད་གཡོག་ངལ་གསོ།     སྒྲུབ་བྱེད་ཟུར་སྦྲགས་སར། 

 

*  རྒྱུ་མཚན་བཀོད། 
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
    ཞུ་ཡིག་ཕུལ་མིའི་མིང་རྟགས། 
*  ད་རེས་སྤྱི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་་་་་་་་་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཚུན་ལུ་ ཞུ་ཡིག་ཕུལ་མི་འདི་ལུ་ གསོག་འཇོག་ངལ་གསོ་ཉིན་གྲངས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་དང་གློ་བུར་ངལ་གསོ་ཉིན་
གྲངས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལྷག་ལུས་འདུག 

མིང་རྟགས། 
མི་སྟོབས་འགོ་དཔོན།  

གནང་བ་གྲུབ།            གནང་བ་མ་གྲུབ། 
 
     ལྟ་བཀོད་ཡང་ན་འཛིན་སྐྱོང་པའི་མིང་རྟགས། 
གནང་བ་གནང་མི། སྤྱི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལུ་འཚོགས་པའི་མི་སྟོབས་ཚོགས་ཆུང་གི་ཞལ་འཛོམས་ཐེངས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ནང་གི་གྲོས་ཆོད་དང་འཁྲིལ་ཏེ། (༡) ཟླཝ་ ༡ ལས་ལྷག་
པའི་སྨན་བཅོས་ངལ་གསོ་དང་། (༢) ནད་གཡོག་ངལ་གསོ་དང་། (༣) དམིགས་བསལ་ངལ་གསོ། 
 

མི་སྟབོས་འགོ་དཔནོ་གྱི་མིང་རྟགས།  
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འབྲི་ཤགོ་ ༡༠/༢ 

   རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས། 
     དཔལ་ལྡན་འབྲུག་གཞུང་། 

 
         འགན་ལེན། 

ང་ངོ་མིང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་གཏན་འཇགས་ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཅན་མ་འཆང་མི་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་ལས་སྡེ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་
ནང་ལཱ་གཡོག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་འབད་མི་འདི་གིས་ དམིགས་བསལ་ངལ་གསོ་ དུས་ཡུན་་་་་་་་་་་་་ལས་་་་་་་་་་་་་ཚུན་ཟླ་ངོ་་་་་་་ ་་་་་་་་་་་་་་་་རིང་ལུ་
གནང་མི་འདི་ལུ་ངོས་ལེན་ཕུལ་ནི་དང་གཅིག་ཁར་  ང་གིས་གཤམ་འཁོད་དནོ་ཚན་ཚུ་ལུ་གནས་ནིའི་འགན་ལེན་ཕུལཝ་ཨིན།  

༡ དམིགས་བསལ་ངལ་གསོ་འདི་ ང་རའི་ཞུ་ཡིག་ནང་ལུ་  བཀོད་ཡོད་མིའི་གནད་དོན་རྐྱངམ་གཅིག་གི་དོན་ལུ་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་
ཨིན།  

༢ ངེའི་ཞི་གཡོག་གི་ལཱ་དང་འགན་ཁུར་ཚུ་དང་འགལ་བའི་ དུས་ཡུན་ཧྲིལ་བུམ་དངུལ་ཕོགས་ཐབོ་པའི་ལཱ་གཡོག་དང་  གྲོས་སོྟན་
པའི་ལཱ་ཚུ་བརྩིས་ཏེ་ གཞན་ལཱ་རིགས་ག་ཅི་ནང་ཡང་གྲལ་གཏོགས་མི་འབད།   

༣ འབྲུག་གི་ཞི་གཡོག་བཅའ་ཁྲིམས་ ༢༠༡༠ ཅན་མ་དང་འབྲུག་གི་ཞི་གཡོག་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་ ༢༠༡༨  ཅན་མའི་འབྲེལ་
ཡོད་དགོངས་དནོ་ཚུ་དང་།    དེ་ལས་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་འབྲེལ་ཡོད་ཁྲིམས་དང་ བཅའ་ཡིག་གཞན་ཚུ་གི་དགོངས་དོན་ག་ར་ལུ་
གནས་ནི་ཨིན།   

༤ ང་གིས་ གན་ཡིག་འདི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ གནས་མ་ཚུགསཔ་རེ་བྱུང་པ་ཅིན་  སྒྲིག་འགལ་གྱི་བ་ལེན་ག་ཅི་ར་བཀལ་རུང་ ངོས་
ལེན་འབད་ནི་ཨིན།   

ང་གིས་ ང་རའི་དམིགས་བསལ་ངལ་གསོ་དང་འབྲེལ་བའི་བཅའ་ཡིག་ག་རའི་སྐོར་ལས་ ང་ལུ་ གསལ་བཤད་འབད་ཡོད་པའི་ཁར་ ང་གིས་དེ་
ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ དྭངས་འཕོས་འཕོས་ཧ་གོཝ་མ་ཚད་ དེ་ལས་འགལ་བ་ཅིན་ ང་ལུ་གནོད་པ་དང་སྟབས་མ་བདེཝ་ ག་ཅི་ར་འབྱུང་ནི་ཨིན་ན་ཚུ་
ཡང་ ཧ་གོ་ཡི་ཟེར་བའི་ངོས་ལེན་ཕུལཝ་ཨིན།  
དམིགས་བསལ་དུ་ ང་གིས་གོང་འཁོད་གནད་དོན་གང་རུང་ཅིག་ལུ་མ་གནས་པའི་སྐབས་ལུ་ ང་ལུ་ ཁྲིམས་ཀྱི་བ་ལེན་གྱི་འཁྲི་བ་ཡང་ ཕོག་ནི་
ཨིནམ་ཧ་གོ་ཡི་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན། 
 
མིང་རྟགས། 
         
ས་གནས།       (ཁྲིམས་རྟགས་སར།) 
སྤྱི་ཚེས།        མིང་། 
དཔང་པོ། 
མིང་།        ད་ལོྟའི་སོད་གནས་ཁ་བང་། 
མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་།     གཏན་འཇགས་ཁ་བང་།  
དྲན་བར། ཡིག་ཆ་འདི་ ཁྲིམས་དོན་ཡིག་ཆ་གལ་ཅན་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ འགན་ཁུར་དང་འཁྲི་བ། གནོད་པ་ཚུ་ག་ར་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ཧ་གོ་ཞིནམ་
ལས་ མིང་རྟགས་བཀོད་དགོ།         
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ལེའུ་ ༡༡ པ། དངུལ་ཕགོས། འཐུས། ཁེ་ཕན། 

༡༡.༡ སྲིད་བྱུས། 

༡༡.༡.༡ ལཱ་གི་གནས་གོང་དང་མཐུན་པའི་འདྲ་མཉམ་གྱི་དངུལ་ཕོགས་སོད་དགོ་པའི་གཞི་རྩའི་ནང་འཁོད་ལུ་གཞི་བཙུགས་
འབད་ཡོད་པའི་ཞི་གཡོགཔ་ཚུ་ལུ་ རྒུད་འཐུས་སོད་ནི་གི་ཁྲིམས་མཐུན་བདག་སྐྱོང་ཡོདཔ་ངེས་བརྟན་བཟོ་ནི། 

༡༡.༡.༢ ཞི་གཡོགཔ་དྲག་ཤོས་དང་བཟང་ཤོས་ཚུ་ བཀུག་ཚུགས་ནི་དང་བདག་འཛིན་འབད་ཚུགསཔ་སྦེ་འབད་ནི། 

༡༡.༡.༣  ཞི་གཡོགཔ་ཚུ་སེམས་ཤུགས་བསྐྱེད་བཅུག་ནི། 
 

༡༡.༢ ཐབས་ལམ། 

༡༡.༢.༡  འགྲན་བསྡུར་ཅན་གྱི་དངུལ་ཕོགས་ཀྱི་གཞི་བཀོད་ཅིག་རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་ནི།  

 ༡༡.༢.༢  ཞི་གཡོགཔ་ཚུ་ལུ་ ལང་ཚུགས་པའི་དངུལ་ཕོགས་དང་འཐུས། ཁེ་ཕན་ཚུ་སོད་ནི། 
 
༡༡.༣ དངུལ་ཕགོས་དང་འཐུས་ཀྱི་ཐག་གཅད། 

དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མོ་དང་འཁྲིལ་ ཞི་གཡོག་པའི་དངུལ་ཕོགས། འཐུས།  ཁེ་ཕན་དང་གཞན་གླ་ཆ་ཚུ་ རྒྱལ་གཞུང་
གིས་ཐག་བཅད་གནང་དགོ།  

 
༡༡.༤ དངུལ་ཕགོས། འཐུས་དང་ཁེ་ཕན་ཚུ་སདོ་ཐངས། 

གཡོག་བཙུགས་འབད་བའི་སྐབས་ ལཱ་གཡོག་སྤྲིད་མི་གིས་ ཞི་གཡོགཔ་གིས་འཆང་མིའི་གོ་གནས་ཀྱི་གནས་རིམ་གྱི་དོན་ལུ་ དངུལ་
ཕོགས། འཐུས་དང་ཁེ་ཕན་ཚུ་ དངུལ་ཕོགས་ཀྱི་ཚད་གཞི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་སོད་དགོ། དེ་ཡང་ ལཱ་འབད་བའི་ཟླཝ་གི་ཉིནམ་མཇུག་འདི་
ལུ་ ཟླ་རིམ་བཞིན་དུ་ ལཱ་འབད་ཚར་མི་ལུ་ཐོབ་པའི་དངུལ་ཕོགས་འདི་སོད་དགོ། 

 
༡༡.༥ དངུལ་ཕགོས་ཀྱི་ཚད་གཞི། 

ཞི་གཡོག་པའི་དངུལ་ཕོགས་ཐག་བཅད་དེ་སོད་ནིའི་ནང་ ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་དོན་ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་གིས་ སྤྱི་གཡོག་དང་གཞི་རིམ་
ལས་གཡོགཔ། ཁག་འབག་ལས་གཡོགཔ་བརྩིས་ཏེ་ ཞི་གཡོག་པའི་གོ་གནས་ཀྱི་གནས་རིམ་ག་ར་ལུ་ དངུལ་ཕོགས་ཀྱི་ཚད་གཞི་འདི་ 
དུས་དང་དུས་སུ་སོད་དགོ། 

 

༡༡.༦ དངུལ་ཕགོས་གཏན་འབེབས། 

   ༡༡.༦.༡   འགོ་ཐོག་བསྐོ་བཞག་སྐབས། 

ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་ འགོ་ཐོག་བསྐོ་བཞག་གི་སྐབས་ལུ་ གཞི་རྟེན་དངུལ་ཕོགས་འདི་ བསྐོ་བཞག་འབད་བའི་གོ་ 
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གནས་ཀྱི་གནས་རིམ་དང་འཁྲིལ་ དངུལ་ཕོགས་ཐོབ་ཚད་ཀྱི་ཉུང་མཐའི་ཚད་གཞི་ལུ་གཏན་འབེབས་འབད་དགོ། 
གོ་གནས་ཀྱི་སྡེ་རིམ་མཐོ་ཤོས་ལུ་ཡར་སེང་འབད་བའི་གཡོག་ཐོག་གི་མི་ངོམ་ཚུའི་ རྒན་རིམ་དང་གོ་གནས་ཀྱི་
གནས་རིམ་འདི་ སྲུང་བཞག་འབད་དགོ། དེ་བཞིན་དུ་ ཁོང་རའི་དངུལ་ཕོགས་དེ་ཡང་ གོ་གནས་ཀྱི་གནས་རིམ་
གསརཔ་གི་ཉུང་མཐའི་ཚད་གཞི་གུ་གཏན་འབེབས་འབད་དགོཔ་དང་། ཡང་ན་གོ་གནས་ཀྱི་གནས་རིམ་གསརཔ་
དེའི་ཉུང་མཐའི་དངུལ་ཕོགས་ཚད་གཞི་འདི་ གཡོག་ཐོག་མི་ངོམ་གི་ཧེ་མའི་གོ་གནས་ཀྱི་གནས་རིམ་དངུལ་ཕོགས་
ངོ་མ་ལས་ཉུང་སུ་སྦེ་ཡོད་པ་ཅིན་ དངུལ་ཕོགས་འདི་ གོ་གནས་ཡར་སེང་གི་ཐབོ་ལམ་བཟུམ་སྦེ་ ལོག་སྟེ་གཏན་
འབེབས་འབད་དགོ།  

   ༡༡.༦.༢   གོ་གནས་ཡར་སེང་སྐབས། 

  ༡༡.༦.༢.༡  ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་ གོ་གནས་ཡར་སེང་སྐབས་ལུ་ དངུལ་ཕོགས་འདི་  དེ་ལས་མཐོ་བའི་གོ་
གནས་ཀྱི་ཉུང་མཐའི་དངུལ་ཕོགས་ཐོབ་ཚད་གསལ་བཀོད་འབད་ཡོད་མི་གུ་ གཏན་འབེབས་
འབད་དགོ། 

  ༡༡.༦.༢.༢  དེ་ལས་མཐོ་བའི་གོ་གནས་གནས་རིམ་གྱི་ཉུང་མཐའི་དངུལ་ཕོགས་ཐོབ་ཚད་འདི་ ད་ལོྟ་འཐབོ་
བཞིན་དུ་ཡོད་པའི་དངུལ་ཕོགས་ལས་དམའ་སྟེ་ཡོདཔ་དང་། ཡང་ན་དེ་གཉིས་ཀྱི་བར་ནའི་ཁྱད་
པར་འདི་  ལོ་ལྟར་ཡར་སེང་གཅིག་ལས་ཉུང་བའི༌སྐབས༌  ཞི༌གཡོགཔ༌འདི༌གིས༌ ད༌ལོྟ༌ 
འཐོབ༌བཞིན༌ཡོད༌པའི༌དངུལ༌ཕོགས༌འདི༌གུ༌ དེ་ལས་མཐོ་བའི་གོ་གནས་གནས་རིམ་གྱི༌ 
དངུལ༌ཕོགས༌ཐབོ༌ཚད༌ཀྱི༌ལོ་ལྟར་ཡར་སེང་གཅིག་འཐེབ་བཀལ༌ཏེ༌ ཞི༌གཡོགཔ༌འདི༌གི༌དངུལ༌ 
ཕོགས༌ཐོབ༌ཚད༌གཏན༌འབེབས་འབད༌དགོ། 

  ༡༡.༦.༢.༣  ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་གི༌གོ་གནས་ཡར་སེང་འདི༌  ལོ༌ལྟར༌དངུལ༌ཕོགས༌ཡར༌སེང༌གནང༌རན༌པའི་
ཚེས༌གྲངས༌གུ༌ ཕོག༌པ༌ཅིན༌ ཞི༌གཡོགཔ༌འདི༌ལུ༌ གོ༌གནས༌ཡར༌སེང༌མ༌འབད༌བའི༌ཧེ༌མའི༌ལོ༌ 
ལྟར༌གྱི༌དངུལ༌ཕོགས༌ ཡར༌ སེང༌ཅིག༌བཀལ༌ཞིནམ༌ལས༌  ཞི༌གཡོགཔ༌འདི༌གི༌གོ༌ གནས༌ 
ཡར༌སེང༌འབད༌ཡོད༌མིའི༌གནས༌རིམ༌གྱི༌ དངུལ༌ ཕོགས༌ཐོབ༌ཚད༌གཏན༌འབེབས༌བཟོ༌དགོ། 

  ༡༡.༦.༢.༤ སྒེར་ཕོགས་སོད་པའི་གོ་གནས་གནས་རིམ་གྱི་ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་ གོ་གནས་ཡར་སེང་མ་རན་
པའི་ཧེ་མ་ གོ་གནས་ཡར་སེང་འབད་བ་ཅིན་ སྒེར་ཕོགས་འདི་ཧེ་མ་ར་ ཁོ་རའི་ཧེ་མའི་གོ་
གནས་གནས་རིམ་གྱི་གཞི་རྟེན་དངུལ་ཕོགས་གུ་བསོམ་དགོ། དེ་ཡང་  ཞི་གཡོགཔ་དེའི་ཧེ་
མའི་གོ་གནས་གནས་རིམ་གྱི་དངུལ་ཕོགས་ངོ་མ་ལེན་ཡོད་པའི་ ཉུང་མཐའི་ཚད་གཞི་གུ་ལོྷད་
ནིའི་དོན་ལུ་ཨིན། དེའི་ཤུལ་ལས་ མཐོ་བའི་གོ་གནས་གནས་རིམ་གྱི་དངུལ་ཕོགས་གསརཔ་
འདི་ སྤྱིར་བཏང་གོ་གནས་ཡར་སེང་གི་ལམ་ལུགས་དང་འཁྲིལ་ ལོག་སྟེ་གཏན་འབེབས་འབད་
དགོ།  

 ༡༡.༦.༣ གོ་གནས་མར་ཕབ་སྐབས། 

  ༡༡.༦.༣.༡ གོ་གནས་མར་ཕབ་འབད་བའི་ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་གི་དངུལ་ཕོགས་འདི་ མར་ཕབ་འབད་བའི་གོ་
གནས་ཀྱི་ཉུང་མཐའི་དངུལ་ཕོགས་ཐོབ་ཚད་གུ་གཏན་འབེབས་འབད་དགོ། 
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 ༡༡.༦.༤ སྐབས་གཡོག་ལས་ལོག་འབོར་སྐབས། 

  ༡༡.༦.༤.༡  ཞི་གཡོག་གི་ཕྱི་ཁ་དང་  ཡངན་ལས་འགུལ་ནང་ལུ་  སྐབས་གཡོག་ནང་འགྱོ་མིའི་ཞི་
གཡོགཔ་ཅིག་ ལས་སྡེའི་ནང་ལོག་འོང་བའི་སྐབས་ ཞི་གཡོགཔ་འདི་གིས་ སྐབས་གཡོག་ནང་
མ་འགྱོ་བའི་ཧེ་མ་ ལེན་ཡོད་པའི་གོ་གནས་ཀྱི་གནས་རིམ་དང་ དངུལ་ཕོགས་ཀྱི་ཐོབ་ཚད་ག་
ཨིན་མིའི་གོ་གནས་ནང་ལུ་བཙུགས་དགོ། གོ་གནས་ཀྱི་གནས་རིམ་ག་ཨིན་མི་འདི་གི་དངུལ་
ཕོགས་ ཡངན་དངུལ་ཕོགས་ཀྱི་ཐོབ་ཚད་འདི་གུ་ སྐབས་གཡོག་གི་དུས་ཡུན་རིང་ལུ་ ཞི་
གཡོགཔ་འདི་ལུ་ འཐོབ་ནི་ཨིན་པའི་ཡར་སེང་ཚུ་ཡང་རྩིས་རྐྱབ་སྟེ་  དངུལ་ཕོགས་གཏན་
འབེབས་བཟ་ོདགོ། ཨིན་རུང་ ཞི་གཡོགཔ་འདི་ ཧེ་མ་ལས་ར་ དངུལ་ཕོགས་ཚད་གཞིའི་ཐབོ་
ཚད་མཐོ་ཤོས་གུ་ལྷད་དེ་ཡོད་པ་ཅིན་ ཁོ་ལུ་སྐབས་གཡོག་དུས་ཡུན་གྱི་དོན་ལུ་ སྒེར་ཕོགས་ཀྱི་
ཐོབ་ལམ་མེད།  

 ༡༡.༦.༥  དམིགས་བསལ་ངལ་གསོ་ལས་ལོག་འོང་སྐབས། 

དམིགས་བསལ་ངལ་གསོའི་དུས་ཡུན་རིང་གི་ཞི་གཡོགཔ་འདི་ལུ་ ལོ་ལྟར་དངུལ་ཕོགས་ཡར་སེང་གི་ཐོབ་དབང་
མེད། དམིགས་བསལ་ངལ་གསོ་ལས་ལོག་འོང་བའི་སྐབས་ལུ་ དངུལ་ཕོགས་གཏན་འབེབས་འབད་ནི་འདི་ 
དམིགས་བསལ་ངལ་གསོ་ལུ་མ་འགྱོ་བའི་ཧེ་མ་ ཞི་གཡོགཔ་འདི་གི་དངུལ་ཕོགས་ཐབོ་ཚད་དང་འཁྲིལ་ཏེ་འབད་
དགོ།  

  
༡༡.༦.༦  དངུལ་ཕོགས་གཏན་འབེབས་ཀྱི་སྐོར། 

ཞི་གཡོག་པའི་དངུལ་ཕོགས་འདི་ ཟུར་དེབ་ ༡༡/ཀ་པ་དང་འཁྲིལ་ ཞི་གཡོག་ནང་འགོ་ཐོག་འཛུལ་བའི་སྐབས་ 
དང་། གོ་གནས་ཡར་སེང་། གོ་གནས་མར་ཕབ། དེ་ལས་ དམིགས་བསལ་ངལ་གསོ་དང་ སྐབས་གཡོག་ལས་
ལོག་པའི་སྐབས་ གཏན་འབེབས་འབད་དགོ། དེ་ཡང་ མི་སོྟབས་འགོ་དཔོན་དང་དངུལ་རྩིས་འགོ་དཔནོ་གཉིས་ 
མཉམ་འབྲེལ་སྦེ་བཟོ་ཞིནམ་ལས་ ལས་སྡེའི་འགོ་འཛིན་གྱིས་གནང་བ་འགྲུབ་དགོ།  

 
༡༡.༧ ལ་ོལྟར་ཡར་སེང་། 

༡༡.༧.༡   ཞི་གཡོགཔ་ག་ར་ལུ་  དངུལ་ཕོགས་ཀྱི་ཚད་གཞི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ལོ་ལྟར་ཡར་སེང་བྱིན་དགོ། 

༡༡.༧.༢   ལས་སྡེ་གིས་ རང་སོའི་འོག་གི་ཞི་གཡོགཔ་ཚུ་ལུ་ ལོ་ལྟར་ཡར་སེང་གི་གནང་བ་གནང་དགོ།  

༡༡.༧.༣   ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་གིས་  ཉུང་ཤོས་ཟླ་ངོ་ ༡༢ ཕག་ཞུ་ཞིནམ་ལས་ སྤྱི་ཟླ་ ༡ པའི་སྤྱི་ཚེས་ ༡ ཡང་ན་  སྤྱི་ཟླ་ 
༧ པའི་སྤྱི་ཚེས་ ༡ ལུ་ལོ་ལྟར་ཡར་སེང་འཐོབ་དགོ། 

༡༡.༧.༤  གོ་གནས་མར་ཕབ་འབད་བའི་ཞི་གཡོགཔ་འདི་གིས་ ཉུང་ཤོས་ཟླ་ངོ་ ༡༢ ཕག་ཞུ་ཞིནམ་ལས་གོ་གནས་དེ་ནང་སྤྱི་
ཟླ་ ༡ པའི་སྤྱི་ཚེས་ ༡ ཡང་ན་ སྤྱི་ཟླ་ ༧ པའི་སྤྱི་ཚེས་ ༡ ལུ་ལོ་ལྟར་ཡར་སེང་འཐོབ་དགོ། 

༡༡.༧.༥  གོ་གནས་ཀྱི་གནས་རིམ་དེ་ནང་གི་ལོ་ལྟར༌དངུལ་ཕོགས་ཡར་སེང་འདི་ མཐོ་ཚད་ལས་བརྒལ་ཏེ་ཡོད་མིའི་ཞི་ 
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  གཡོགཔ་འདི་ལུ་ འདས་པའི་ལོ་ངོ་ ༣ གྱི་རིང་ལུ་ སྒྲིག་འགལ་དང་ལོག་སོད་ ཡང་ན་ལཱ་ཤུལ་མེད་པའི་དྲན་ཐོ་
མེད་པ་ཅིན་ མི་སོྟབས་ཚོགས་ཆུང་གིས་ལོ་ལྟར་ཡར་སེང་གནང་ཆོག 

༡༡.༧.༦  གཡོག་གྲོལ་འགྱོ་དགོ་པའི་སྐབས་  མི་ངོམ་འདི་གིས་ཧེ་མའི་ཡར་སེང་ཐོབ་སྟེ་ ཟླ་ངོ་ ༡༢ ཕག་ཞུ་སྟེ་ཡོད་པ་ཅིན་ 
དགོངས་ཞུའི་གསོལ་ར་དང་ ཁེ་ཕན་གཞན་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ ལོ་ལྟར་ཡར་སེང་གནང་དགོ། 

༡༡.༧.༧  དོན་ཚན་ ༡༡.༧.༥ པ་དང་ ༡༡.༨ པ་ནང་གི་རྒྱུ་མཚན་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིན་ན་མ་གཏོགས། ལོ་ལྟར་ཡར་སེང་འདི་
དངུལ་ཕོགས་ཚད་གཞི་མཐོ་ཤོས་ལས་བརྒལ་མི་ཆོག  

 
༡༡.༨ སྒེར་ཕགོས། 

སྒེར་ཕོགས་ཟེར་མི་འདི་ ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་གི་གོ་གནས་གནས་རིམ་གྱི་དོན་ལུ་ དངུལ་ཕོགས་ཚད་གཞིའི་ཐབོ་ཚད་མཐོ་ཤོས་ལས་
བརྒལ་ཏེ་ དངུལ་ཕོགས་ཁ་སྐོང་སྦེ་སོད་མི་ཅིག་ཨིན། སྒེར་ཕོགས་འདི་ དངུལ་ཕོགས་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་བའི་སྐབས། གོ་གནས་ཀྱི་
གནས་རིམ་གཅིག་ནང་ཐོགས་ལུས་པའི་སྐབས། སྒྲིག་ཁྲིམས་ཀྱི་བ་ལེན་མིན་པའི་གནད་དནོ་གཞན་གང་རུང་ལས་བརྟེན་ གཞི་རྟེན་
དངུལ་ཕོགས་མར་ཕབ་འབད་བའི་སྐབས་དང་། གོ་གནས་ཀྱི་གནས་རིམ་དེའི་དོན་ལུ་ དངུལ་ཕགོས་ཚད་གཞིའི་ཐོབ་ཚད་མཐོ་ཤོས་
ལས་བརྒལ་ཏེ་ ལོ་ལྟར་ཡར་སེང་བྱིན་ཡོད་པའི་དམིགས་བསལ་གྱི་གནད་དནོ་ཚུའི་སྐབས་ལུ་སོད་དགོ། 

 
༡༡.༩ དམིགས་བསལ་གྱི་དངུལ་ཕགོས་ཡངོས་འཐུས། 

 ༡༡.༩.༡ ད་ལོྟ་ཡོད་པའི་དངུལ་ཕོགས་ཀྱི་གཞི་བཀོད་ལས་བརྒལ་ དཀོན་དྲགས་ཨིན་པའི་ཁྱད་རིག་མཁས་མཆོག་ཚུ་ལུ་ 
དངུལ་ཕོགས་ཁ་སྐོང་སོད་མི་ཅིག་ཨིན། 

 ༡༡.༩.༢ གཡོག་བསྐོས་འདི་ ད་ལོྟ་ཡོད་པའི་དངུལ་ཕོགས་ཀྱི་གཞི་བཀོད་དང་འཁྲིལ་མི་དགོཔ་དང་། དེ་བཟུམ་མའི་གཡོག་
བསྐོས་ཀྱི་ཟླ་རིམ་དངུལ་ཕོགས་སོད་ནི་འདི་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་རྒྱབ་སོྣན་ཕུལ་ཐོག་ལས་ 
འབྲུག་གཞུང་གིས་གནང་བ་འགྲུབ་དགོ། 

 
༡༡.༡༠ ཁེ་ཕན། 
  ༡༡.༡༠.༡   ཁྲལ་ཡངས་སྣུམ་འཁོར་ཐོབ་སྐལ།  

ཞི་གཡོགཔ་གོ་གནས་ཀྱི་གནས་རིམ་ཁྱད་འཛིན་ ༣ པ། ཡང་ན་ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༢ པ་དང་  དེ་ལས་ལྷག་པའི་
གོ་གནས་ཀྱི་གནས་རིམ་ནང་ལུ་ཡོད་མིའི་ཞི་གཡོགཔ་འདི་ལུ་  ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་སྣུམ་འཁོར་གཅིག་ ནང་འདྲེན་འབད་
ནིའི་ཐོབ་ལམ་འདི་  ཧེ་མ་ནང་འདྲེན་འབད་ཡོད་པའི་སྣུམ་འཁོར་ཐ་ོབཀོད་ཚེས་གྲངས་ལས་ ལོ་ ༧ རེ་ལངམ་ད་
ཚར་རེ་འཐབོ་དགོ།  

 ༡༡.༡༠.༢  དགོངས་ཞུའི་ཁེ་ཕན། 

   ༡༡.༡༠.༢.༡ ལེའུ་ ༢༠ པ་དང་འཁྲིལ་ དགོངས་ཞུའི་གསོལ་ར། 
   ༡༡.༡༠.༢.༢ ལེའུ་ ༢༠ པ་དང་འཁྲིལ་ སྔ་གོང་དགོངས་ཞུའི་ལས་འཆར། 
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   ༡༡.༡༠.༢.༣ ལེའུ་ ༢༠ པ་དང་འཁྲིལ་ སྡེ་ཚན་ཉེན་བཅོལ་དང་གསོག་འཇོག་ལས་འཆར། 
   ༡༡.༡༠.༢.༤ ལེའུ་ ༡༤ པ་དང་འཁྲིལ་ སྒེར་སོད་སྐྱེལ་འདྲེན། 
 
 ༡༡.༡༠.༣  གཞུང་ཁྱིམ། 

 ༡༡.༡༠.༣.༡ གཞུང་ཁྱིམ་འདི་ གཞུང་ཁྱིམ་འཐོབ་དགོ་པའི་ཞི་གཡོགཔ་ཚུ་ལུ་བྱིན་དགོ། གལ་སྲིད་ གཞུང་
ཁྱིམ་མ་ཐོབ་པ་ཅིན་ འབྲུག་གཞུང་གིས་གནང་བ་གྲུབ་ཡོད་མི་དང་འཁྲིལ་ ཁང་གླའི་འཐུས་ 

  སྟབས་སོད་སྦེ་སོད་དགོ། 
 
 ༡༡.༡༠.༣.༢ ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་ ཡུན་རིང་སོང་བརར། དམིགས་བསལ་ངལ་གསོ་དང་། ཟླ་ངོ་ ༡༢ ལས་

ལྷག་པའི་སྐབས་གཡོག་གི་དོན་ལུ་འགྱོ་བ་ཅིན་ གཞུང་ཁྱིམ་སོད་ཡོད་མི་འདི་ སོྟངམ་བཏོན་ 
  དགོ། 
 
༡༡.༡༠.༤ ཁེ་ཕན་གཞན། 
 ཞི༌གཡོགཔ༌ཅིག༌ལུ༌ཁེ༌ཕན༌གྱི༌རིགས༌མ༌འདྲཝ༌གཞན༌ཚུ༌ཡང༌གཞུང༌གིས༌ཐུགས༌ཐག༌གཅད༌མི༌དང༌འཁྲིལ༌ཏེ༌འཐོབ། 

 
༡༡.༡༡ འཐུས། 

༡༡.༡༡.༡  ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་ལུ་ གཤམ་གསལ་གྱི་འཐུས་ཚུ་ གཞུང་ལས་དུས་དང་དུས་སུ་གཏན་འབེབས་ག་གནང་མི་དང་
འཁྲིལ་བའི་ཐོབ་ལམ་ཡོད། 

  ༡༡.༡༡.༡.༡ བཀབ་ནེ་དམརཔོ་གི་འཐུས། 

 བཀབ་ནེ་དམརཔོ་གནང་སྟེ་ཡོད་པའི་ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་ལུ་ གཞུང་ལས་ཆ་འཇོག་གནང་མི་དང་
འཁྲིལ་ཏེ་ ཟླ་རིམ་བཞིན་གྱི་འཐུས་འཐོབ། 

  ༡༡.༡༡.༡.༢  དཔའ་རྟགས་ཀྱི་འཐུས། 

དཔའ་རྟགས་ཀྱི་ཐོབ་ལམ་ཡོད་པའི་ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་ལུ་ དཔའ་རྟགས་སྦེ་གནང་སྟེ་མེད་པ་ཅིན་ 
གཞུང་ལས་ཆ་འཇོག་གནང་མིའི་ཚད་གཞི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ དཔའ་རྟགས་ཀྱི་འཐུས་ཚར་གཅིག་
གི་ཐོབ་ལམ་ཡོད། 

  ༡༡.༡༡.༡.༣  དཀོན་འཐུས། 

དམིགས་བསལ་གྱི་ཁྱད་རིག་ཅན་དང་ ལཱ་གཡོག་གི་སྡེ་ཚན་ནང་ལུ་ ཁྱད་རིག་ཅན་གྱི་ཞི་
གཡོགཔ་ཚུ་ བཀུག་ཚུགས་ནི་དང་བདག་འཛིན་འབད་དེ་བཞག་ནིའི་དོན་ལུ་ གཞུང་ལས་
དཀོན་འཐུས་གནང་འོང་། དཀའ་ངལ་མེདཔ་འགྱོ་བའི་སྐབས་ལུ་ དཀོན་འཐུས་འདི་ ཆ་མེད་
གཏང་འོང་། 
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  ༡༡.༡༡.༡.༤ ཁ་མཐོའི་འཐུས། 
ཁ་མཐོའི་འཐུས་འདི་ ཞི་གཡོག་པའི་གཡོག་གནས་ ས་ཁ་མཐོ་ཚད་ཕིཊ་ ༡༠,༠༠༠ ལས་ 
ཡར་བཅད་འབད་མིའི་ས་གནས་ཚུ་ནང་གཏང་མི་ཚུ་ལུ་ གཞུང་གིས་གནང་བ་གྲུབ་པའི་ ཚད་
གཞི་གུ་གཞི་བཞག་སྟེ་སོད་དགོ། ཁ་མཐོ་སའི་ས་གནས་དང་ས་གོ་ཚུ་    ནང་སྲིད་དང་སོལ་
འཛིན་ལྷན་ཁག་གིས་ དུས་དང་དུས་སུ་ཁྱབ་བསྒྲགས་འབད་མི་གུ་གཞི་བཞག་དགོ། 

  ༡༡.༡༡.༡.༥ དཀའ་འཐུས།  

དཀའ་འཐུས་འདི་ རྒྱལ་གཞུང་གིས་ཐག་བཅད་པའི་ཁག་འབག་ལས་གཡོགཔ་བརྩིས་པའི་ཞི་
གཡོགཔ་ཚུ་ལུ་ གཞུང་གིས་གནང་བ་གྲུབ་པའི་ཚད་གཞི་གུ་གཞི་བཞག་སྟེ་སོད་དགོ།  དཀའ་
ངལ་ཅན་གྱི་ས་གནས་དང་ས་གོ་ཚུ་ ནང་སྲིད་དང་སོལ་འཛིན་ལྷན་ཁག་གིས་ དུས་དང་དུས་སུ་
ཁྱབ་བསྒྲགས་འབད་མི་གུ་གཞི་བཞག་དགོ། 

  ༡༡.༡༡.༡.༦ འོད་ཤུགས་ཀྱི་འཐུས། 

  འོད་ཤུགས་ཀྱི་འཐུས་འདི་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ ཐག་བཅད་པའི་དམིགས་
བསལ་གྱི་ལཱ་གཡོག་སྡེ་ཚན་གྱི་ཞི་གཡོགཔ་ཚུ་ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་གིས་གནང་བ་གྲུབ་པའི་ཚད་
གཞི་གུ་གཞི་བཞག་སྟེ་སོད་དགོ། 

 ༡༡.༡༡.༡.༧ སྒྲིག་གོའི་འཐུས། 

  ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་ལུ་ ཁོ་རའི་ལཱ་གཡོག་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ རྒྱལ་གཞུང་གིས་སྒྲིག་གོ་གྱོན་དགོཔ་སྦེ་ 
ཐག་བཅད་དེ་ཡོད་མི་འདི་ལུ་ སྒྲིག་གོ་སོད་དེ་མེད་པ་ཅིན་ སྒྲིག་གོའི་འཐུས་སོད་དགོ 

 ༡༡.༡༡.༡.༨ ཕྱི་འབྲེལ་ལས་གཡོག་མེན་པའི་ཞི་གཡོགཔ་ཚུ་ལུ་འཐུས། 

  ཕྱི་རྒྱལ་ལུ་ཡོད་པའི་གཞུང་ཚབ་ཡིག་ཚང་དང་ སྐུ་ཚབ་ཡིག་ཚང་ཚུ་ནང་ གཡོག་གནས་ལུ་
བཏང་ཡོད་མི་ཚུ་མ་བརྩིས་པར་ གཞན་ ཕྱི་འབྲེལ་ལས་གཡོག་མེན་པའི་ཞི་གཡོགཔ་ཚུ་ལུ་ 
འཐུས་འདི་ གཞུང་གིས་གནང་བ་གྲུབ་པའི་ཚད་གཞི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་སོད་དགོ། 

 ༡༡.༡༡.༡.༩ དངུལ་ཕོགས་གཞིར་བཞག་གི་འཐུས།  

  ཞི་གཡོགཔ་ཚུ་ལུ་ གནང་བ་གྲུབ་ཡོད་མི་དང་། རྒྱལ་གཞུང་གིས་ཐག་བཅད་པའི་ཚད་གཞི་གུ་
གཞི་བཞག་སྟེ་ དངུལ་ཕོགས་གཞིར་བཞག་གི་འཐུས་སོད་དགོ། 

 ༡༡.༡༡.༡.༡༠ ཁྱད་འཐུས།  

  དམིགས་བསལ་ཁྱད་རིག་གི་ཞི་གཡོགཔ་ཚུ་ལུ་ གནང་བ་གྲུབ་ཡོད་མི་དང་། རྒྱལ་གཞུང་གིས་
ཐག་བཅད་པའི་ཚད་གཞི་གུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ ཁྱད་འཐུས་སོད་དགོ། 

 ༡༡.༡༡.༡.༡༡ དུས་འཐེབ་འཐུས། 
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  དུས་འཐེབ་འཐུས་འདི་ ལྟ་སྐྱོར་ ༥ པ་དང་ དེའི་འོག་རྒྱུ་གི་གོ་གནས་འཆང་མིའི་ཞི་གཡོགཔ་
ཚུ་གིས་ ཁོང་རའི་ལྟ་བཀོད་པའི་བཀའ་རྒྱ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ སྤྱིར་བཏང་ལཱ་གཡོག་གི་དུས་ཚོད་
ལས་བརྒལ་ཏེ་ ལཱ་འབད་དགོཔ་དང་། བདུན་ཕག་ངལ་གསོ་དང་ གཞུང་གི་ངལ་གསོའི་སྐབས་
ལུ་ ལཱ་འབད་དགོཔ་འཐོན་མི་ཚུ་ལུ་སོད་དགོ། 

 ༡༡.༡༡.༡.༡༢ ཁང་གླའི་འཐུས། 

  ཞི་གཡོགཔ་དང་མི་མང་ལས་གཡོགཔ་ཚུ་ལུ་ གཞུང་གིས་གནང་བ་གྲུབ་པའི་ཚད་གཞི་གུ་གཞི་
བཞག་སྟེ་ ཁང་གླའི་འཐུས་སོད་དགོ། ཡུན་རིང་སོང་བརར་ནང་ཡོད་པའི་ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་ལུ་ 
འགོ་ཐོག་ཟླ་ངོ་ ༡༢ ཀྱི་རིང་ ཁང་གླའི་འཐུས་ཧྲིལ་བུམ་དང་། ལྷག་ལུས་དུས་ཡུན་གྱི་དོན་ལུ་ 
བརྒྱ་ཆ་ ༥༠ སོད་དགོ། 

 ༡༡.༡༡.༡.༡༣ ཉིན་འཐུས་དང་ཉིན་ལྟར་སོད་འཐུས།  

  ཞི་གཡོགཔ་འདི་ལུ་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་འཁོད་ཀྱི་ཉིན་འཐུས། རྒྱལ་ཁབ་ནང་འཁོད་ཀྱི་སོང་བརར་
དང་། ཕྱི་རྒྱལ་ལུ་འགྲོ་འགྲུལ་གྱི་ཉིན་ལྟར་སོད་འཐུས་འདི་ རྒྱལ་གཞུང་གིས་གནང་བ་གྲུབ་པའི་
ཚད་གཞི་དང་འཁྲིལ་སོད་དགོ། 

 ༡༡.༡༡.༡.༡༤ འཐུས་གཞན་གང་རུང་། 

  ཞི༌གཡོགཔ༌ཅིག༌ལུ་ འཐུས་གཞན་གྱི་རིགས་ཚུ་ རྒྱལ་གཞུང་གིས་གནང་བ་གྲུབ་ཡོད་མི་དང་
འཁྲིལ་འཐོབ་དགོ། 

༡༡.༡༢ ཁྱད་འཐུས་ཀྱི་ཐབོ་ལམ་མེདཔ།  

༡༡.༡༢.༡ ཁྱད་རིག་ལག་ལེན་དང་འབྲེལ་བའི་འཐུས་འཐབོ་མིའི་ཞི་གཡོགཔ་འདི་གིས་  གཤམ་གསལ་གྱི་ངལ་གསོ་ལེན་པའི་
སྐབས་ལུ་ འཐུས་ཀྱི་ཐབོ་ལམ་ལེན་མི་ཆོག 

༡༡.༡༢.༡.༡ དོན་ཚན་ ༡༠.༥.༦ པ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཁྱད་རིག་སོླབ་སོྟན་པའི་ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་ ལོ་ལྟར་ངལ་
གསོའི་ནང་ཕོག་མི་ལུ་མ་གཏོགས། སྐྱེ་མའི་ངལ་གསོའི་སྐབས་ཐབོ་ལམ་མེད།  

༡༡.༡༢.༡.༢ ཟླ་ངོ་ ༡ ལས་ལྷག་པའི་སོླབ་སོང་ངལ་གསོ། ཡང་ན་སོང་བརར། 

༡༡.༡༢.༡.༣ ཟླ་ངོ་ ༡ ལས་ལྷག་པའི་སྨན་བཅོས་ངལ་གསོ། ཡང་ན་ནད་གཡོག་ངལ་གསོ། 

༡༡.༡༢.༡.༤  དམིགས་བསལ་ངལ་གསོ་དང་།  

༡༡.༡༢.༡.༥ སྐབས་གཡོག་དང་དམིགས་བསལ་འགན་སོད་འགོ་དཔོན།  

ཨིན་རུང་ ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་སྐབས་གཡོག་ ཡང་ན་གནས་སོར་བཏང་ཡོད་མིའི་དམིགས་
བསལ་འགན་སོད་འགོ་དཔོན་འདི་ གཞུང་གི་ལས་སྡེ་གསརཔ་འདི་ནང་ ཁྱད་རིག་གི་ལཱ་འཕོ་
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མཐུད་པ་ཅིན་ ཁོ་ལུ་ གཞུང་གིས་གནང་བ་གྲུབ་པའི་ཁྱད་འཐུས་ཀྱི་ཚད་གཞི་དང་འཁྲིལ་འཕོ་
མཐུད་དེ་ལེན་དགོ། དེ་མ་ཚད་ ཁོ་རའི་ལཱ་གཡོག་གསརཔ་འདི་ལུ་ ཁྱད་འཐུས་ཀྱི་ཐོབ་ལམ་
ཡོད་པ་ཅིན་ ཁྱད་འཐུས་ཚུ་ཡང་སོད་དགོ།  

 
༡༡.༡༢.༢ ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག་དང་མཉམ་སྦྲགས་འབད་བའི་འཐུས་ལེན་ཡོད་མིའི་ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་  ལཱ་གཡོག་སོ་སོ་ཅིག་

ནང་གནས་སོར་བཏང་པ་ཅིན་ འཐུས་ལེན་ནི་ལས་མཚམས་འཇོག་འབད་དགོ། 
  

༡༡.༡༣ འགན༌འཁྲི། 

༡༡.༡༣.༡ བཅའ༌ཡིག༌འདི༌ནང༌གི༌དགོངས༌དོན༌ཚུ༌དང༌མ༌འཁྲིལ༌བར༌བཟ༌ོཡོད༌པའི༌ཞི༌གཡོག༌པའི༌དངུལ༌ཕོགས༌དང༌ཁེ༌ཕན༌ཚུ་ 
ཁྲིམས༌མཐུན༌མེནམ༌སྦེ༌ཆ༌བཞག༌ནི༌ཨིནམ༌ལས༌  རྒྱལ༌གཞུང༌ཞི༌གཡོག་ལྷན་ཚོགས༌ ཡངན༌ལས༌སྡེ༌གིས༌ཆ༌ 
མེད༌གཏང༌ནིའི༌འཁྲི༌བ༌ཕོག 

༡༡.༡༣.༢ དེ་བཟུམ་མའི་འཛོལ་བ་ཚུ་ འགན་ཁུར་ཅན་གྱི་དབང་འཛིན་གྱིས་འགན་འཁྲི་འབག་དགོཔ་དང་། བདག༌སྐྱོང༌བ༌ 
ལེན༌གྱི༌འཁྲི༌བ༌ཕོག 
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ཟུར་དེབ་ ༡༡/ཀ། 
(ལས་སྡེའི་ལས་ཤོག) 

གཡགོ་བསྐོས། གོ་གནས་ཡར་སེང་། གོ་གནས་མར་ཕབ། དམིགས་བསལ་ངལ་གས་ོལས་ལོགཔ་ད་དང་སྐབས་གཡོག་ཚུའི་དངུལ་
ཕགོས་གཏན་འབེབས། 

(སྤྱི་ཟླ་ ༡ པ་/སྤྱི་ཟླ་ ༧ པ་ ༢༠..........) 
 

 

ཆ་ཤས་ཀ་པ། ད་ལྟའོི་དངུལ་ཕགོས། 
༡. ལས་སྡེའི་མིང་།  
༢. ལས་གཡོག་པའི་མིང་།  
༣. ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་།  
༤. མི་ཁུངས།  
༥. ལཱ་གཡོག་གི་གནས་ཚད།  
༦. གོ་གནས་ཀྱི་མིང་།  
༧. གོ་གནས་ཀྱི་གནས་རིམ།  
༨. ད་ལོྟའི་དངུལ་ཕོགས་ཚད་གཞི།  
༩. ལོ་ལྟར་དངུལ་ཕོགས་ཡར་སེང་གི་ཚེས་གྲངས།  
༡༠. འཕལ་གྱི་གཞི་རྟེན་དངུལ་ཕོགས་ལེན་ཡོདཔ། (གོ་གནས་ཡར་སེང་གི་སྐབས་ གལ་སྲིད་ གོ་གནས་ཡར་སེང་དང་

ལོ་ལྟར་ཡར་སེང་གཉིས་ ཚེས་གྲངས་གཅིག་ནང་ཕོག་པ་ཅིན་ འཕལ་གྱི་གཞི་རྟེན་དངུལ་ཕོགས་ཐག་གཅད་ནིའི་
དོན་ལུ་ ཧེ་མ་ར་ལོ་ལྟར་ཡར་སེང་འདི་བྱིན་དགོ།) 

 

༡༡. སྒེར་ཕོགས། (གང་རུང་ཡོད་ན།)  
༡༢. ད་ལོྟའི་དངུལ་ཕོགས་བསོམས། (རིམ་ཨང་ ༡༠+༡༡)  
༡༣. འཐུས། (ཁྱད་འཐུས། ཁང་གླའི་འཐུས། དཀའ་འཐུས། ཁ་མཐོའི་འཐུས། འགྲུལ་འཕྲིན། དངུལ་བདག་འཛིན་ཚུ།)  
༡༤. དངུལ་ཕོགས་དང་འཐུས་བསོམས། (རིམ་ཨང་ ༡༢+༡༣)  

ཆ་ཤས་ཁ་ ༡ པ། གོ་གནས་ཡར་སེང་གི་དངུལ་ཕགོས་གཏན་འབེབས། 
༡. གོ་གནས་གསརཔ་གི་མིང་།  

༢. གོ་གནས་གསརཔ་གི་གནས་རིམ།  

༣. དངུལ་ཕོགས་ཚད་གཞི་གསརཔ།  

༤. ད་ལོྟའི་དངུལ་ཕོགས་བསོམས། (ཆ་ཤས་ཀ་པའི་རིམ་ཨང་ ༡༢།)  
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ཆ་ཤས་ཁ་ ༣ པ། དམིགས་བསལ་ངལ་གས་ོལས་ལོག་པའི་སྐབས་ཀྱི་དངུལ་ཕགོས་གཏན་འབེབས། 
༡. གོ་གནས་ཀྱི་མིང་།  
༢. གོ་གནས་ཀྱི་གནས་རིམ།  
༣. དངུལ་ཕོགས་ཀྱི་ཚད་གཞི།  
༤. དམིགས་བསལ་ངལ་གསོ་ལེན་པའི་ཚེས་གྲངས་ཀྱི་གཞི་རྟེན་དངུལ་ཕོགས།  
༥. དམིགས་བསལ་ངལ་གསོ་ལས་ལོག་པའི་སྐབས་ཀྱི་གཞི་རྟེན་དངུལ་ཕོགས་གསརཔ། (ཆ་ཤས་ཁ་ ༣ པའི་རིམ་ཨང་ ༤ 

པ་དང་འདྲ།) 
 

༥. དངུལ་ཕོགས་གསརཔ་གི་ལོ་ལྟར་ཡར་སེང་གཅིག་བཀལ། (ཆ་ཤས་ཁ་ ༡ པའི་རིམ་ཨང་ ༣ པ།)  

༦. གོ་གནས་ཡར་སེང་གི་དངུལ་ཕོགས་གསརཔ། (ཆ་ཤས་ཁ་ ༡ པའི་རིམ་ཨང་ ༤+༥།)  

༧. གོ་གནས་ཡར་སེང་གི་གཞི་རྟེན་དངུལ་ཕོགས་གསརཔ། (གོ་གནས་ཡར་སེང་གི་གཞི་རྟེན་དངུལ་ཕོགས་ཐག་གཅད་ནི་
ལུ་ གོ་གནས་ཡར་སེང་གི་དངུལ་ཕོགས་གསརཔ་ (ཆ་ཤས་ཁ་ ༡ པའི་རིམ་ཨང་ ༦ པ་) འདི་ དངུལ་ཕོགས་གསརཔ་
གི་ཚད་གཞིའི་དངུལ་ཕོགས་རིམ་པ་ (ཆ་ཤས་ཁ་ ༡ པའི་རིམ་ཨང་ ༣ པ་) དང་གཅིག་ཁར་སྙོམ་སྒྲིག་འབད།) 

 

༨. སྒེར་ཕོགས། (གང་རུང་ཡོད་ན།)  

༩. འཐུས། (ཁྱད་འཐུས་/ཁང་གླའི་འཐུས་/དཀའ་འཐུས་/ཁ་མཐོའི་འཐུས་/འགྲུལ་འཕྲིན་/དངུལ་བདག་འཛིན་ཚུ།)  

༡༠. དངུལ་ཕོགས་དང་འཐུས་བསོམས། (ཆ་ཤས་ཁ་ ༡ པའི་རིམ་ཨང་ ༧+༨+༩)  

༡༡. ཤུལ་མའི་ལོ་ལྟར་དངུལ་ཕོགས་ཡར་སེང་གི་ཚེས་གྲངས།  

ཆ་ཤས་ཁ་ ༢ པ། གོ་གནས་མར་ཕབ་ཀྱི་དངུལ་ཕགོས་གཏན་འབེབས། 
༡. གོ་གནས་གསརཔ་གི་མིང་།  

༢. གོ་གནས་གསརཔ་གི་གནས་རིམ།  

༣. དངུལ་ཕོགས་གསརཔ་གི་ཚད་གཞི།  

༤. དངུལ་ཕོགས་གསརཔ་གི་ཚད་གཞིའི་ཉུང་མཐའ་དངུལ་ཕོགས། (ཆ་ཤས་ཁ་ ༢ པའི་རིམ་ཨང་ ༣ པ།)  

༥. གོ་གནས་མར་ཕབ་ཀྱི་དངུལ་ཕོགས་གསརཔ། (ཆ་ཤས་ཁ་ ༢ པའི་རིམ་ཨང་ ༤ པ།)  

༦. གོ་གནས་གསརཔ་གི་འཐུས། (ཁྱད་འཐུས། ཁང་གླའི་འཐུས། དཀའ་འཐུས། ཁ་མཐོའི་འཐུས། འགྲུལ་འཕྲིན། 
དངུལ་བདག་འཛིན་ཚུ།) 

 

༧. དངུལ་ཕོགས་དང་འཐུས་བསོམས། (ཆ་ཤས་ཁ་ ༢ པའི་རིམ་ཨང་ ༥+༦།)  

༨. ཤུལ་མའི་ལོ་ལྟར་དངུལ་ཕོགས་ཡར་སེང་གི་ཚེས་གྲངས།  
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༦. འཐུས། (ཁྱད་འཐུས། ཁང་གླའི་འཐུས། དཀའ་འཐུས། ཁ་མཐོའི་འཐུས། འགྲུལ་འཕྲིན། དངུལ་བདག་འཛིན་ཚུ།)  
   
 

 

ཆ་ཤས་ག་པ། འགོ་ཐགོ་གཡོག་བསྐོས་ཀྱི་དངུལ་ཕགོས་གཏན་འབེབས། 
༡. ལས་སྡེའི་མིང་།  
༢. ལས་གཡོག་པའི་མིང་།  
༣. ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་།  
༤. མི་ཁུངས།  
༥. ལཱ་གཡོག་གི་གནས་ཚད།  
༦. གོ་གནས་ཀྱི་མིང་།  
༧. གོ་གནས་ཀྱི་གནས་རིམ།  
༨. གོ་གནས་ཀྱི་གནས་རིམ་དང་འཁྲིལ་བའི་དངུལ་ཕོགས་ཀྱི་ཚད་གཞི།  
༩. ལོ་ལྟར་དངུལ་ཕོགས་ཡར་སེང་གི་ཚེས་གྲངས།  
༡༠. གོ་གནས་ཀྱི་གནས་རིམ་དང་འཁྲིལ་བའི་དངུལ་ཕོགས་ཚད་གཞིའི་ཉུང་མཐའ་དངུལ་ཕོགས། (གོ་གནས་ཀྱི་སྡེ་རིམ་

མཐོ་ཤོས་ཅིག་ལུ་ ཡར་སེང་འབད་མིའི་གཡོག་ཐོག་གི་མི་ངོམ་ཚུ་མ་གཏོགས་ དངུལ་ཕོགས་འདི་ དོན་ཚན་ ༡༡.༦.༡ 
པ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་གཏན་འབེབས་འབད་དགོ།) 

 

༡༡. འགོ་ཐོག་གཡོག་བསྐོས་ཀྱི་གཞི་རྟེན་དངུལ་ཕོགས། (ཆ་ཤས་ག་པའི་རིམ་ཨང་ ༡༠།)  
༡༢. སྒེར་ཕོགས།(གོ་གནས་ཀྱི་སྡེ་རིམ་མཐོ་ཤོས་ཅིག་ལུ་ཡར་སེང་འབད་མིའི་གཡོག་ཐོག་གི་མི་ངོམ་གང་རུང་ཅིག་ཨིན་ན།)  
༡༣. དངུལ་ཕོགས་བསོམས། (ཆ་ཤས་ག་པའི་རིམ་ཨང་ ༡༡+༡༢།)   

ཆ་ཤས་ཁ་ ༣ པ། དམིགས་བསལ་ངལ་གས་ོལས་ལགོ་པའི་སྐབས་ཀྱི་དངུལ་ཕགོས་གཏན་འབེབས། 
   

   

༧. དམིགས་བསལ་ངལ་གསོ་ལེན་པའི་ཚེས་གྲངས་ཀྱི་སྒེར་ཕོགས། (གང་རུང་ཡོད་ན།)  

༨. དངུལ་ཕོགས་དང་འཐུས་བསོམས། (ཆ་ཤས་ཁ་ ༣ པའི་རིམ་ཨང་ ༥+༦+༧)  

༩. ཤུལ་མའི་ལོ་ལྟར་དངུལ་ཕོགས་ཡར་སེང་གི་ཚེས་གྲངས། (ཤུལ་མའི་ལོ་ལྟར་དངུལ་ཕོགས་ཡར་སེང་འཐོབ་ནིའི་དོན་
ལུ་ ཉུང་མཐའ་ཟླ་ངོ་ ༡༢ ཕག་ཞུ་དགོ།) 

 



290 
 

༡༤. འཐུས། (གོ་གནས་ཀྱི་གནས་རིམ་དང་འཁྲིལ་བའི་ཁྱད་འཐུས་/ཁང་གླའི་འཐུས་/དཀའ་འཐུས་/ཁ་མཐོའི་འཐུས་
/འགྲུལ་འཕྲིན་/དངུལ་བདག་འཛིན་ཚུ།) 

 

༡༥. དངུལ་ཕོགས་དང་འཐུས་བསོམས། (ཆ་ཤས་ག་པའི་རིམ་ཨང་༡༣+༡༤།)  
 

དྲན་ཐ།ོ  
༡. སྐབས་གཡོག་ལས་ལོག་པའི་སྐབས་ཀྱི་དངུལ་ཕོགས་གཏན་འབེབས་དོན་ལུ་ དོན་ཚན་ ༡༡.༦.༤ པ་ལུ་བལྟ། 
༢. སྐབས་གཡོག་དུས་ཡུན་སྐབས་ཀྱི་ཞི་གཡོགཔ་འདི་ལུ་ སྒེར་ཕོགས་ཀྱི་ཐོབ་ལམ་མེད། 
༣. སྒེར་ཕོགས། གོ་གནས་དེའི་དངུལ་ཕོགས་ཚད་གཞིའི་ཐོབ་ཚད་མཐོ་ཤོས་ལས་བརྒལ་བའི་དངུལ། 
༤. གོ་གནས་ཡར་སེང་གི་དངུལ་ཕོགས་ལོག་སྟེ་གཞན་འབེབས་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ དོན་ཚན་ ༡༡.༦.༢.༡ པ་ལས་ ༡༡.༦.༢.༤ པ་ཚུན་

བལྟ། 
༥. གོ་གནས་མར་ཕབ་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ཐབོ་པའི་སྒེར་ཕོགས་གང་རུང་འདི་ གོ་གནས་མར་ཕབ་འབད་བའི་ཤུལ་ལས་མཚམས་འཇོག་

འབད་བཞག་དགོ། 
༦. དམིགས་བསལ་ངལ་གསོ་ལས་ལོག་པའི་ཞི་གཡོགཔ་ཚུའི་དངུལ་ཕགོས་བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱི་ཐད་ཁར་ དམིགས་བསལ་ངལ་གསོ་མ་ལེན་

པའི་ཧེ་མའི་གཞི་རྟེན་དངུལ་ཕོགས་དང་འཁྲིལ་གཏན་འབེབས་འབད་དགོ།  
༧. འགོ་ཐོག་གཡོག་བསྐོས་ཀྱི་དངུལ་ཕོགས་གཏན་འབེབས་ཀྱི་ཐད་ཁར་ ཆ་ཤས་ག་པ་འདི་རྐྱངམ་གཅིག་ལག་ལེན་འཐབ་དགོ།  
 

བཟོ་སྒྲིག་འབད་མི། 

 

(མི་སོྟབས་འགོ་དཔོན།)       (དངུལ་རྩིས་འགོ་དཔནོ།) 

 

གནང་བ་གནང་མི། 

 

 

(ལས་སྡེའི་འགོ་འཛིན།) 
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ལེའུ༌ ༡༢ པ། ལཱ་ཤུལ་འཛིན་སྐྱོང་ལམ་ལུགས། མཆོག་གྱུར་འཛིན་སྐྱོང་། 
 
༡༢.༡ སྲིད་བྱུས། 

   ༡༢.༡.༡   ལཱ་གཡོག་གི་ཞབས་ཏོག་གོང་འཕེལ་དང་ཡར་དྲག་གཏང་ནི།  

 ༡༢.༡.༢   ཁྱད་རིག ལྕོགས་གྲུབ། གཟེངས་ཐོན། གྲུབ་འབྲས་དང་ སེམས་ཤུགས་ཡར་དྲག་གཏང་ནི། 

 ༡༢.༡.༣  ལཱ་གཡོག་གི་མདུན་ལམ། གཟེངས༌བསོྟད༌དང༌ངོས༌འཛིན་འབད་ནིའི་ཚུ་ནང་ དྲང་བདེན་དང་དྭངས་གསལ་གོང་
འཕེལ་གཏང་ནི་དང། ལཱ་གཡོག་སྒྲུབ་མིའི་ལས་གཡོགཔ་ཚུའི་བར་ན་ཁྱད་པར་ཕྱེ་ནིའི་ནང་ ཡར་དྲག་གཏང་ནི། 

 ༡༢.༡.༤  ལས་ཚོགས་དང་རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་དམིགས་ཡུལ་ཚུའི་འགན་འཁྲི་དང་རིམ་སྒྲིག་རྩ་བརྟན་བཟ༌ོནི། 

 ༡༢.༡.༥   ལས་ཚོགས་དང་ངོ་རྐྱང་གཉིས༌ཆ༌རའི་གོང་འཕེལ་འདི་ ཡར་དྲག་གཏང་ནི། 

 
༡༢.༢ ཐབས༌ལམ། 

   ༡༢.༢.༡  ལས་ཚོགས་ཀྱི་དམིགས་ཡུལ་ཚུ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ རང་སོའི་ལས་འཆར་བརྩམ་ནིའི་ལམ་ལུགས་ཅིག་གཞི་བཙུགས་
འབད་ནི། 

 ༡༢.༢.༢  ལཱ་ཤུལ་གྲུབ་འབྲས་དང་གཟེངས་ཐོན་གཞིར་བཞག་གི་ལམ་ལུགས་ཡར་དྲག་གཏང་ནི། 

 ༡༢.༢.༣  ལས་ཚོགས་དང་ངོ་རྐྱང་གི་གནས་རིམ་གཉིས་ཆ་རའི་ནང་ གྲུབ་འབྲས་ཅན་གྱི་ལཱ་ཤུལ་འཛིན་སྐྱོང་ལམ་ལུགས་གཞི་
བཙུགས་འབད་ནི། 

 ༡༢.༢.༤  བདག་དབང་དང་འགན་འཁྲི་ཡར་དྲག་གི་དོན་ལུ་ ལས་སྡེའི་དམིགས་ཡུལ་དང་དམིགས་གཏད་ཚུ་ སྡེ་ཚན། ལས་
ཚན། ཡན་ལག་ལས་ཚན་དང་ངོ་རྐྱང་ཚུ་ལུ་ བགོ་བཀྲམ་འབད་ནི། 

 ༡༢.༢.༥  རྩ་བརྟན་ཅན་གྱི་ལཱ་ཤུལ་འཛིན་སྐྱོང་གི་དནོ་ལུ་ དུས་མཚམས་ཀྱི་ལྟ་རྟོག་དང་བསྐྱར་ཞིབ་ལམ་ལུགས་གཞི་བཙུགས་
འབད་ནི། 

 ༡༢.༢.༦  ཞི་གཡོག་ནང་ བསམ་ལན་བྱིན་ནིའི་ལམ་ལུགས་ལུ་རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་ནི། 
 

༡༢.༣ མཆོག་གྱུར་འཛིན་སྐྱོང་། 

 ༡༢.༣.༡  དམིགས་ཡུལ། 

མཆོག་གྱུར་འཛིན་སྐྱོང་ཟེར་མི་འདི་ གཤམ་གསལ་ཚུ་ལུ་དམིགས་པའི་ལཱ་ཤུལ་གྲུབ་འབྲས་འཛིན་སྐྱོང་གི་ལམ་
ལུགས་ཅིག་ཨིན། 
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༡༢.༣.༡.༡ ལས་གཡོགཔ་ཚུའི་ལཱ་འགན་འདི་ ལས་ཚོགས་ཀྱི་དམིགས་ཡུལ་ཚུ་དང་རིམ་སྒྲིག་འབད་དེ་ 
གྲུབ་འབྲས་ཡར་དྲག་གཏང་ནི། 

༡༢.༣.༡.༢ གཙུག་སྡེ་ཚུའི་འགན་འཁྲི་འདི་ ལས་ཚོགས་འོག་གི་ལས་ཚན་ཁག་ཚུ་ལུ་བགོ་བཀྲམ་འབད་དེ་ 
ལས་ཚོགས་ཀྱི་འཇོན་ཐང་ངེས་བརྟན་བཟོ་ནི་དང་།  

༡༢.༣.༡.༣ གྲུབ་འབྲས་བཏོན་མི་དང་། བཏོན་མ་ཚུགས་མིའི་ལས་གཡོགཔ་ཚུ་ཁྱད་པར་ཕྱེས་ཏེ་ ལས་སྡེའི་
སྤྱིར་བཏང་གི་ལཱ་ཤུལ་གྲུབ་འབྲས་ཡར་དྲག་གཏང་ནི།  

༡༢.༣.༢  ཁྱབ་ཚད། 

མཆོག་གྱུར་འཛིན་སྐྱོང་འདི་གིས་ ཞི་གཡོགཔ་ག་ར་ལུ་ཁྱབ་དགོ། མཆོག་གྱུར་འཛིན་སྐྱོང་གི་བ་རིམ་ཚུ་ མཆོག་
གྱུར་འཛིན་སྐྱོང་ལག་དེབ་ནང་ ཁ་གསལ་སྦེ་ཚུད་དགོ། 

 
༡༢.༤ སྤྱིར་བཏང་ལམ་ལུགས། 

༡༢.༤.༡ ལས་སྡེ་འདི་གིས་ ལོ་ལྟར་ལཱ་ཤུལ་གྱི་དམིགས་གཏད་ཚུ་བརྩམས་ཏེ་ དམིགས་གཏད་བརྩམས་ཡོད་མི་དང་འཁྲིལ་ 
ལོ་ལྟར་ལཱ་ཤུལ་འདི་ དུས་མཚམས་ཀྱི་བསྐྱར་ཞིབ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོ།  

༡༢.༤.༢ ལས་སྡེ་འདི་གིས་ འདས་ལོའི་ལོ་ལྟར་ལཱ་ཤུལ་དམིགས་གཏད་ཚུའི་གྲུབ་འབྲས་འདི་ ལོ་ལྟར་བཞིན་དབྱེ་དཔྱད་
འབད་དེ་ ཤུལ་མའི་ལོ་གི་དོན་ལུ་ འབད་ཚུགས་པའི་རེ་འདོད་ཅན་གྱི་དམིགས་གཏད་ཚུ་བརྩམ་དགོ། 

༡༢.༤.༣ ལས་སྡེ་འདི་གིས་ རང་སོའི་ལོ་ལྟར་ལཱ་ཤུལ་གྱི་དམིགས་གཏད་ཚུ་ ལཱ་ཤུལ་དབྱེ་དཔྱད་འབད་བའི་སྐབས་ དབྱེ་
ཞིབ་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ རང་སོའི་ལས་འཆར་ནང་བཙུགས་དགོ། 

༡༢.༤.༤ ལས་སྡེ་འདི་གིས་ འོས་འབབ་ཡོད་པའི་སེམས་ཤུགས་ཅན་གྱི་ཐབས་ལམ་ཚུའི་ཐོག་ལས་ ལས་ཚོགས་ཀྱི་འོས་
མཐུན་ལམ་ལུགས་ཡར་དྲག་བཏང་སྟེ་རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་དགོ། 

༡༢.༤.༥ ལས་སྡེ་འདི་གིས་ སོླབ་སོྟན། བསླབ་སོྟན། སོང་བརར། ལམ་སོྟན། གཞན་འཛིན་སྐྱོང་དང་ལས་བྱེདཔ་གི་བར་ན་  

མཉམ་འབྲེལ་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་ཐབས་ལམ་ཚུའི་སྒོ་ལས་ ལཱ་ཤུལ་གྲུབ་འབྲས་སོམ་སྦེ་བཏོན་ནིའི་ལམ་ལུགས་ཡར་
དྲག་གཏང་དགོ། 

༡༢.༤.༦ མི་སོྟབས་གོང་འཕེལ་གྱི་དོན་ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་དང་ རང་སོའི་ལས་སྡེའི་མི་སོྟབས་སྡེ་ཚན་གྱིས་
ཁྱད་རིག་གི་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱིན་དགོ། 

༡༢.༤.༧ སོང་བརར། 

ཕན་ནུས་ཅན་གྱི་ལཱ་ཤུལ་འཛིན་སྐྱོང་ལུ་དགོ་པའི་ལྕོགས་གྲུབ་བཟོ་ནིའི་དནོ་ལུ་ ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་ འབྲེལ་ཡོད་སོང་
བརར་གྱི་ལས་རིམ་ཚུ་འཐོབ་ཚུགསཔ་བཟ་ོདགོཔ་ཚུ་ཡང་། 
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༡༢.༤.༧.༡ ལཱ་ཤུལ་འཛིན་སྐྱོང་གི་སྲིད་བྱུས་ཚུ་ཧ་གོ་ནིའི་དོན་ལུ། 
༡༢.༤.༧.༢ རང་སོའི་ལས་འཆར་བཟོ་ནི། བསྐྱར་ཞིབ་དང་དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི། 
༡༢.༤.༧.༣ ལས་བྱེདཔ་འཛིན་སྐྱོང་དང་སོླབ་སོྟན་འབད་ནི། 
༡༢.༤.༧.༤ བསམ་ལན་བྱིན་ནི་དང་ལེན་ནི། 
༡༢.༤.༧.༥ སེམས་ཤུགས་དང་གཟེངས་བསོྟད། 
 

༡༢.༤.༨  ལཱ་ཤུལ་ལམ་ལུགས་བརྟག་ཞིབ། 

༡༢.༤.༨.༡ ལས་སྡེ་རེ་རེ་བཞིན་གྱི་ལཱ་ཤུལ་ཚུ་ ལོ་ངོ་ ༣ དང་ ༥ གི་བར་ན་ ལཱ་ཤུལ་ལམ་ལུགས་བརྟག་
ཞིབ་ཀྱི་ཐོག་ལས་ ལས་གཡོགཔ་དང་མི་སེར་ཚུ་ཡིད་ཚིམ་ཚུགས་པའི་གྲུབ་འབྲས་ག་ཅི་ར་ཐོན་
ཡོད་གའི་ཐོག་ལས་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ཆོག 

༡༢.༤.༨.༢  རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ ལཱ་ཤུལ་གྲུབ་འབྲས་ལམ་ལུགས་བརྟག་ཞིབ་
འབད༌ནིའི༌འགོ་འདྲེན་དང་ལྟ༌རྟོག༌འབད༌དགོ། 

༡༢.༤.༩ ཞི་གཡོགཔ་ག་ར་གིས་ མཆོག་གྱུར་འཛིན་སྐྱོང་གི་སྐོར་ལས་ ཁོང་ར་གོམས་གཤིས་ཚུད་དགོ། 
མི་སོྟབས་སྡེ་ཚན་ ཡང་ན་ལས་ཚན་ཚུ་གིས་ མཆོག་གྱུར་འཛིན་སྐྱོང་གི་སྐོར་ལས་ རྒྱབ་སྐྱོར་
བྱིན་དགོཔ་དང་དོགས་སེལ་འབད་དགོ། དེ་ལས་ ལས་གཡོགཔ་གསརཔ་ཚུ་ལུ་ གོམས་འདྲིས་
ལས་རིམ་གྱི་ཐོག་ལས་ དེའི་བར་དོན་ཚུ་བྱིན་དགོ། 

༡༢.༤.༡༠ ཞི་གཡོགཔ་ག་ར་གིས་ མཆོག་གྱུར་འཛིན་སྐྱོང་གི་ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་གི་རིམ་ལུགས་བརྒྱུད་དེ་ 
ལོ་ལྟར་ལཱ་ཤུལ་དབྱེ་དཔྱད་ (རང་སོའི་ལས་འཆར་དང་ལྕོགས་གྲུབ་བརྟག་དཔྱད་) འདི་ཕུལ་
དགོ། 

༡༢.༤.༡༡ འབྲེལ་ཡོད་ལྟ་རྟོག་པ་གིས་ ཁོ་རའི་ལས་གཡོགཔ་ཚུའི་སྤྱིར་བཏང་ལཱ་ཤུལ་གྱི་འགྲོས་ལྟ་རྟོག་
འབད་དེ། གལ་སྲིད་དགོཔ་ཡོད་ན་ ལེགས་བཅོས་ཀྱི་དོན་ལུ་གོ་སྐབས་བཟོ་དགོཔ་དང། 
བསམ་ལན་དང་སོླབ་སོྟན་ཚུ་བྱིན་དགོ། 

༡༢.༤.༡༢ ལོ་ལྟར་ལཱ་ཤུལ་དབྱེ་དཔྱད་འཁོར་རིམ་འདི་གཤམ་གསལ་ལྟར་ཨིན་དགོ། 

༡༢.༤.༡༢.༡ སོླབ་གྲྭའི་ནང་གི་ཞི་གཡོགཔ་ཚུའི་དོན་ལུ་ སྤྱི་ཟླ་ ༡ པ་ལས་སྤྱི་ཟླ་ ༡༢ 
པ་ཚུན་དང་། 

༡༢.༤.༡༢.༢ ཞི་གཡོགཔ་གཞན་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ སྤྱི་ཟླ་ ༧ པ་ལས སྤྱི་ཟླ་ ༦ པ་ཚུན། 

༡༢.༤.༡༣ ལཱ་ཤུལ་སྐུགས་ཚད་འདི་ གསལ་བཀོད་འབད་བའི་དུས་ཡུན་གྱི་ནང་འཁོད་ མཆོག་གྱུར་འཛིན་
སྐྱོང་། ཡང་ན་ཞི་གཡོག་པའི་བར་དོན་རིམ་ལུགས་ནང་བཙུགས་དགོ། བར་དོན་འཛིན་སྐྱོང་ 

འཐབ་ནིའི་འགན་ཁག་འདི་ མི་སོྟབས་སྡེ་ཚན་ ཡང་ན་ལས་ཚན་འདི་ལུ་ཕོགཔ་ཨིན།  
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༡༢.༤.༡༤ གལ་སྲིད་ ལས་གཡོགཔ་ཅིག་ ལྟ་རྟོག་པ་གསརཔ་ཅིག་གི་འོག་ལུ་གནས་སོར་བཏང་ཡོད་པ་
ཅིན་ དེ་ནང་ཕག་ཞུ་ཡོད་པའི་དུས་ཡུན་དང་མ་འཁྲིལ་བར་ ལྟ་རྟོག་པ་གསརཔ་གིས་ ཧེ་མའི་
ལྟ་རྟོག་པ་དང་འདྲི་བསྟུན་འབད་ཐོག་ལས་ ལས་གཡོགཔ་དེའི་ཧེ་མའི་ལས་སྡེ་གི་དོན་ལུ་ 
བརྩམས་ཡོད་པའི་ལས་སྣ་དང་དམིགས་གཏད་གུ་ ལཱ་ཤུལ་སྐུགས་ཚད་བྱིན་དགོ། 

༡༢.༤.༡༥ མཆོག་གྱུར་འཛིན་སྐྱོང་ལག་དེབ་ཀྱི་ཟུར་དེབ་ཀ་པའི་ནང་ ཐོ་བཀོད་འབད་བའི་ལས་སྡེ་ཚུ་དང་ 
ལག་ལེན་སྡེ་རིམ་ཚུ་ ཚོད་བརྟག་ལག་ལེན་ལས་ཡངས་ཆག་གཏང་དགོ། ཁོང་རའི་གོ་གནས་
ཡར་སེང་དང་། གཞན་མི་སོྟབས་བ་ལེན་ཚུའི་དོན་ལུ་ ལཱ་ཤུལ་དབྱེ་དཔྱད་འབྲི་ཤོག་དང་འཁྲིལ་
བའི་ལཱ་ཤུལ་གྱི་སྐུགས་འདི་ལག་ལེན་འཐབ་དགོ།  

༡༢.༤.༡༦ སྐབས་གཡོག་དང་ཡུན་རིང་སོླབ་སོང་ནང་ཡོད་པའི་ཞི་གཡོགཔ་ཚུ་ལུ་ ངམ་ཤུགས་ལཱ་ཤུལ་
སྐུགས་ཚད་སྦེ་ “འབྲིང་” གི་ཚད་གཞི་འདི་བྱིན་དགོ།  ཨིན་རུང་ ཚོད་བརྟག་ཚོགས་ཆུང་གི་
དབྱེ་ཞིབ་གུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ དེ་བཟུམ་མའི་ཞི་གཡོགཔ་ཚུ་ ལཱ་ཤུལ་གྱི་སྡེ་རིམ་གཞན་ཚུའི་ནང་
བཀལ་ཆོག 

༡༢.༤.༡༧ གོ་གནས་ཡར་སེང་དང་འབྲེལ་བའི་བདག་སྐྱོང་གི་ཉེས་བ་འབག་མིའི་ཞི་གཡོགཔ་ཚུ་ ཁོང་རའི་
ལཱ་ཤུལ་སྐུགས་ཚད་དང་མ་འཁྲིལ་བར་ ཁོང་རའི་ཉེས་བ་འདི་འབག་དགོ། 

༡༢.༤.༡༨ ཉམས་ཚོད་ནང་ཨིན་མིའི་ཞི་གཡོགཔ། 

༡༢.༤.༡༨.༡ རྩིས་ལོ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ལཱ་ཤུལ་དབྱེ་དཔྱད་འབད་དགོ་མིའི་ཞི་གཡོགཔ་
ཚུའི་དོན་ལུ་  སྤྱི་ཟླ་ ༡ པ་ལས་ ༡༢ པ་ཚུན་གྱི་ཉམས་ཚོད་དུས་ཡུན་
གྱི་ལཱ་ཤུལ་དབྱེ་དཔྱད་འདི་ དོན་ཚན་ ༤.༡༢.༢ པ་དང་འཁྲིལ་ ཉམས་
ཚོད་དབྱེ་དཔྱད་དགོས་མཁོ་འགྲུབ་ནིའི་དོན་ལུ་ ཡིག་ཐོག་ལུ་བཀང་དགོ། 
མཆོག་གྱུར་འཛིན་སྐྱོང་གི་ཡོངས་འབྲེལ་རིམ་ལུགས་ནང་ ཉམས་ཚོད་ཀྱི་ལོ་
དེའི་སྤྱི་ཟླ་ ༧ པ་ལས་ ཤུལ་མའི་ལོ་གི་སྤྱི་ཟླ་ ༦ པ་ཚུན་གྱི་ ཁོང་རའི་
འགོ་ཐོག་གི་ལཱ་ཤུལ་དབྱེ་དཔྱད་འབྲི་ཤོག་འདི་བཀང་ཞིནམ་ལས་ དེ་དང་
འཁྲིལ་ཏེ་ལཱ་ཤུལ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་དགོ། 

༡༢.༤.༡༨.༢ སོླབ་རིག་གི་ལོ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ལཱ་ཤུལ་དབྱེ་དཔྱད་འབད་དགོ་མིའི་ཞི་
གཡོགཔ་ཚུའི་དོན་ལུ་ ལཱ་ཤུལ་དབྱེ་དཔྱད་ཀྱི་འབྲི་ཤོག་འདི་ མཆོག་གྱུར་
འཛིན་སྐྱོང་གི་ཡོངས་འབྲེལ་རིམ་ལུགས་ཐོག་ལས་ཕུལ་དགོཔ་དང་། དེ་
ཡང་ ཚོད་བརྟག་ལག་ལེན་འབད་དགོཔ་ཨིན།  

 
 
༡༢.༥ ལཱ་ཤུལ་སྐུགས་ཚད་ཀྱི་དབྱེ་དཔྱད་དང་ལཱ་འགན། 

༡༢.༥.༡ ལས་སྡེ། ལས་ཁུངས། སྡེ་ཚན་དང་ ལས་ཚན་གྱི་འགོ་འཛིན་ཚུའི་དོན་ལུ་ ལཱ་ཤུལ་དབྱེ་དཔྱད་དང་ལཱ་ཤུལ་སྐུགས་ 
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ཚད་བྱིན་ནི།ལས་སྡེ། ལས་ཁུངས། སྡེ་ཚན་དང་ ལས་ཚན་གྱི་འགོ་འཛིན་ཚུའི་ལཱ་ཤུལ་གྲུབ་འབྲས་འདི་ ལོ་ལྟར་
ལས་སྡེའི་ལཱ་ཤུལ་བསྐྱར་ཞིབ་ལམ་ལུགས་དང་འཁྲིལ་ དབྱེ་དཔྱད་འབད་དགོ། བསྐྱར་ཞིབ་འདི་གུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ 
ལས་སྡེ། ལས་ཁུངས། སྡེ་ཚན་དང་ ལས་ཚན་གྱི་འགོ་འཛིན་ཚུའི་ལས་ཚབ་དབྱེ་ཞིབ་འདི་ མཆོག་གྱུར་འཛིན་སྐྱོང་
གི་ལག་དེབ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་བྱིན་དགོ། 

༡༢.༥.༢ ཁྱད་རིག་དང་འཛིན་སྐྱོང་། ལྟ་སྐྱོར་སྡེ་རིམ་ནང་གི་ཞི་གཡོགཔ་ཚུའི་དོན་ལུ་ ལཱ་ཤུལ་དབྱེ་དཔྱད་དང་ལཱ་ཤུལ་སྐུགས་
ཚད།  

ལཱ་ཤུལ་དབྱེ་དཔྱད་འབྲི་ཤོག་ནང་ རང་སོའི་ལས་འཆར་དང་ལྕོགས་གྲུབ་བརྟག་དཔྱད་ (ཁྱད་རིག་དང་འཛིན་སྐྱོང་
གི་དོན་ལུ་ འབྲི་ཤོག་ ༡༢/༡ པ་དང་། ལྟ་སྐྱོར་སྡེ་རིམ་གྱི་དོན་ལུ་ འབྲི་ཤོག་ ༡༢/༢ པ་) ཚུ་ཚུད་དགོ། ལཱ་ཤུལ་
དབྱེ་དཔྱད་ཀྱི་འབྲི་ཤོག་འདི་ སྡེ་ཚན་གྱི་གྲུབ་འབྲས། ལོ་ལྟར་གྱི་ལས་སྣ་དང་། དམིགས་གཏད་ཐག་གཅད་ནི་དང་། 
དེ་མ་ཚད་ ལྕོགས་གྲུབ་བརྟག་དཔྱད་ངོས་འཛིན་འབད་ནིའི་དནོ་ལུ་ ལྟ་རྟོག་པ་དང་ལས་གཡོགཔ་གིས་ལག་ལེན་
འཐབ་དགོ། 

ལཱ་ཤུལ་དབྱེ་དཔྱད་ལུ་ གཤམ་གསལ་གྱི་གོ་རིམ་གཉིས་ཡོད།  
ཀ། ལཱ་ཤུལ་དབྱེ་དཔྱད་ཀྱི་འབྲི་ཤོག་གུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ ལྟ་རྟོག་པ་གིས་སྔོན་འགྲོའི་སྐུགས་བྱིན་དགོ། 
ཁ། ལྟ་རྟོག་པ་གིས་ གསམ་གསལ་གྱི་ཚད་གཞི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ལཱ་ཤུལ་གྱི་སྐུགས་བྱིན་དགོ། 

གནས་རིམ་ ༤ པ། ༣.༠༠-༤.༠༠ 
གནས་རིམ་ ༣ པ། ༢.༠༠-༢.༩༩ 
གནས་རིམ་ ༢ པ། ༡.༠༠-༡.༩༩ 
གནས་རིམ་ ༡ པ། ༠.༠༠-༠.༩༩ 
 

ག ལྟ་རྟོག་པ་གིས་བྱིན་པའི་ལཱ་ཤུལ་ཀྱི་སྐུགས་འདི་ མཐའ་དཔྱད་ཀྱི་སྐུགས་མེན་པར་ ཚོད་བརྟག་ལག་ལེན་
གྱི་དོན་ལུ་གཞི་བཞག་ནིའི་ནང་འདེབས་ཅིག་ཨིན།  

 ༡༢.༥.༢.༢  ཚོད་བརྟག་ལག་ལེན། 

   ཀ། ཚོད་བརྟག་ལག་ལེན་འདི་ ཚོད་བརྟག་ཚོགས་ཆུང་གིས་འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོ། 

ཁ། ཚོད་བརྟག་ཚོགས་ཆུང་གཞི་བཙུགས་འབད་ནི་འདི་ མཆོག་གྱུར་འཛིན་སྐྱོང་ལག་དེབ་དང་
འཁྲིལ་དགོ། 

ག ཚོད་བརྟག་ལག་ལེན་གྱི་གྲུབ་འབྲས་འདི་ ལས་གཡོག་པའི་ལཱ་ཤུལ་ཀྱི་སྐུགས་ཚད་མཐའ་དཔྱད་ 

 ཨིན།  

ང་། ཞི་གཡོགཔ་ཚུ་ ལས་སྡེའི་ལོ་ལྟར་ལཱ་ཤུལ་གྱི་སྐུགས་ཚད་གུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ ཚོད་བརྟག་ལག་
ལེན་གྱི་སྐབས་ མཆོག་གྱུར། རབ། འབྲིང་། མཐའ་མ་སྦེ་དབྱེ་ཡོད་པའི་དབྱེ་ཁག་བཞི་གུ་ དབྱེ་
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ཞིབ་འབད་དགོ། ལས་སྡེའི་ལོ་ལྟར་ལཱ་ཤུལ་གྱི་སྐུགས་ཚད་གུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ ལས་སྡེ་ཚུ་དབྱེ་
བ་ཕྱེ་ནི་ཨིན་མིའི་ལས་སྡེ་དབྱེ་བའི་གཞི་བཀོད་འདི་ ལས་གཡོགཔ་ཚུ་ཚོད་བརྟག་གི་དོན་ལུ་ 
བགོ་བཀྲམ་འབད་ནིའི་བརྒྱ་ཆ་ཐག་གཅད་ནིའི་ནང་ ལག་ལེན་འཐབ་དགོ།  

ཅ། གལ་སྲིད་ ལས་སྡེའི་ལོ་ལྟར་ལཱ་ཤུལ་གྱི་སྐུགས་ཚད་འདི་ ཚོད་བརྟག་གི་དནོ་ལུ་འོས་འབབ་
མེད་ན་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ ཚོད་བརྟག་གི་དོན་ལུ་སྐུགས་བྱིན་ནི་དང་། 
ལས་གཡོགཔ་ཚུ་ བརྒྱ་ཆ་བགོ་བཀྲམ་འབད་ནིའི་ལམ་ལུགས་ཅིག་བཟོ་སྟེ་ ཚོད་བརྟག་ཚོགས་
ཆུང་ལུ་བྱིན་དགོ།  

ཆ། ཚོད་བརྟག་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་ཆོད་འདི་མཐའ་དཔྱད་ཨིནམ་ལས་ བར་དོན་རྐྱངམ་གཅིག་གི་
དོན་ལུ་ མི་སོྟབས་ཚོགས་ཆུང་ལུ་ཕུལ་དགོ།  

 ༡༢.༥.༣ མཆོག་གྱུར་འཛིན་སྐྱོང་ལག་དེབ་ཀྱི་ཟུར་དེབ་ཀ་པའི་ནང་ ཚོད་བརྟག་འབད་མ་དགོཔ་སྦེ་ཚུད་མིའི་ལས་
སྡེ་ཚུའི་དོན་ལུ་ ལྟ་རྟོག་པ་གིས་ ལཱ་ཤུལ་དབྱེ་དཔྱད་ཀྱི་འབྲི་ཤོག་གུ་ ལཱ་ཤུལ་གྱི་སྐུགས་བྱིན་ཡོད་མི་འདི་ 
ལས་གཡོགཔ་དེའི་ལཱ་ཤུལ་སྐུགས་ཚད་མཐའ་དཔྱད་སྦེ་ཨིན་དགོ།  

 ༡༢.༥.༤ ཚོད་བརྟག་འབད་ཡོད་པའི་ལས་སྡེ་ཚུ་དང་། མཆོག་གྱུར་འཛིན་སྐྱོང་ལག་དེབ་ཀྱི་ཟུར་དེབ་ཀ་པའི་འགོ་གི་
ལས་སྡེ་གཉིས་ཀྱི་བར་ནའི་ ལཱ་ཤུལ་སྐུགས་ཚད་འདི་འདྲན་འདྲ་ཡོད་པ་ཅིན་ ཀུན་གཏོགས་འགྲན་བསྡུར་
དང་ གཟེངས་ཐོན་གོ་གནས་ཡར་སེང་གི་དནོ་ལུ་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ཐག་གཅད་དགོ།  

 ༡༢.༥.༥ ལག་ལེན་སྡེ་རིམ་གྱི་དོན་ལུ་ལཱ་ཤུལ་དབྱེ་དཔྱད། 
ལག་ལེན་སྡེ་རིམ་ནང་གི་ཞི་གཡོགཔ་ཚུའི་ལཱ་ཤུལ་འདི་ འབྲི་ཤོག་ ༡༢/༣ པ་དང་འཁྲིལ་ ངོས་འཛིན་
འབད་ཡོད་པའི་ལྕོགས་གྲུབ་གཙ་ོབོ་རྐྱངམ་གཅིག་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ དབྱེ་དཔྱད་འབད་དགོ། 
 

༡༢.༦ ཁྱད་འཛིན་ ༡ པ་ (འཛིན་སྐྱོང་) གི་དནོ་ལུ་འགོ་ཁྲིད་པའི་བསམ་ལན། 

༡༢.༦.༡ ཁྱད་འཛིན་ ༡ པ་ཀ་དང་དེའི་ཡན་ཆད་ འཛིན་སྐྱོང་གི་གོ་གནས་འཆང་མིའི་ཞི་གཡོགཔ་ག་ར་གིས་ འགོ་ཁྲིད་པའི་
བསམ་ལན་རིམ་ལུགས་དང་འཁྲིལ་ བསམ་ལན་འདི་ངེས་པར་དུ་འོང་དགོ། དེ་ཡང་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་
ཚོགས་ཀྱིས་ གཤམ་གསལ་གྱི་དོན་ལུ་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ཨིན། 

༡༢.༦.༡.༡ འགོ་ཁྲིད་པའི་བསམ་ལན་རིམ་ལུགས་ཀྱི་སྐུགས་འདི་ གོ་གནས་ཡར་སེང་བརྩིས་ཏེ་ མི་སོྟབས་
བ་ལེན་ཚུའི་དོན་ལུ་རྒྱབ་རྟེན་བཟུམ་ཅིག་སྦེ་ལག་ལེན་འཐབ་དགོ། 

༡༢.༦.༡.༢ གལ་སྲིད་སླབ་དགོཔ་ཐོན་ན་ འགོ་ཁྲིད་པའི་བསམ་ལན་རིམ་ལུགས་ཀྱི་སྐུགས་འདི་ འབྲེལ་
ཡོད་ཞི་གཡོགཔ་དང་ལྟ་རྟོག་པ་ལུ་སླབ་དགོ།  

༡༢.༦.༡.༣ འགོ་ཁྲིད་པའི་བསམ་ལན་རིམ་ལུགས་འདི་ གསང་བ་དང་ཚུལ་མཐུན་གྱི་ཡིག་ཐོག་བཀོད་
ཡོདཔ་ངེས་བརྟན་བཟོ་དགོ། 
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༡༢.༦.༢ ལས་སྡེའི་མི་སོྟབས་སྡེ་ཚན་ ཡང་ན་ལས་ཚན་གྱིས་ དབྱེ་དཔྱད་འཁོར་རིམ་མཇུག་བསྡུ་བའི་ཚེས་གྲངས་ལས་ ཟླ་
ངོ་ ༣ གྱི་ནང་འཁོད་ དུས་ཐོག་གི་འགོ་ཁྲིད་པའི་བསམ་ལན་རིམ་ལུགས་བསྟར་སོད་འདི་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་
ལྷན་ཚོགས་ལུ་ཕུལ་ཡོདཔ་ངེས་བརྟན་བཟོ་དགོ། 

༡༢.༦.༣ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་འགོ་ཁྲིད་པའི་བསམ་ལན་བྱིན་ནིའི་ལམ་ལུགས་འདི་ གཤམ་གསལ་ལྟར་ཨིན། 

༡༢.༦.༣.༡  ལྷན་ཁག 
 

   

༡༢.༦.༣.༢  རོང་ཁག 

 

རིམ་
ཨང་། 

བསམ་ལན་བྱིན་མི། བསམ་ལན་ལེན་མི། 

༡. དྲུང་ཆེན། ཡོངས་ཁྱབ་དྲུང་ཆེན་/མདོ་ཆེན་ཚུ།  
༢. ཡོངས་ཁྱབ་མདོ་ཆེན་/མདོ་ཆེན། དྲུང་ཆེན། ཡོངས་ཁྱབ་མདོ་ཆེན་/མདོ་ཆེན་དང་། ཁོ་རའི་ལས་ཁུངས་

རྐྱངམ་གཅིག་གི་འོག་ལུ་ཡོད་པའི་སྡེ་ཚན་གཙོ་འཛིན་ཚུ།  
༣. སྡེ་ཚན་གཙོ་འཛིན། ཡོངས་ཁྱབ་མདོ་ཆེན་དང་། ཁོ་རའི་ལས་ཁུངས་རྐྱངམ་གཅིག་གི་འགོ་

ལུ་ཡོད་པའི་སྡེ་ཚན་གཙ་ོའཛིན་ཚུ། 
༤. ལྟ་སྐྱོར་ ༥ པ་ལས་ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༤ པ། 

ཁྱད་འཛིན་ ༥ པ་ལས་ ༡ པ། (མཁས་མཆོག) 
མཁས་མཆོག་ ༣ པ་ལས་ ༡ པ་ཚུན་གྱི་ཞི་
གཡོགཔ། 

ཡོངས་ཁྱབ་མདོ་ཆེན་/ཁོ་རའི་ལས་ཁུངས་ཀྱི་མདོ་ཆེན་རྐྱངམ་གཅིག 
ཁོ་རའི་སྡེ་ཚན་གྱི་གཙོ་འཛིན་རྐྱངམ་གཅིག 

རིམ་
ཨང་། 

བསམ་ལན་བྱིན་མི། བསམ་ལན་ལེན་མི། 

༡. རོང་བདག རོང་རབ། དྲུང་པ་དང་ལས་ཚན་འགོ་འཛིན་ཚུ། 
༢. རོང་རབ། དྲུང་པ་དང་ལས་ཚན་འགོ་འཛིན། རོང་བདག རོང་རབ། དྲུང་པ་དང་ལས་ཚན་འགོ་འཛིན་ཚུ། 
༣. ལྟ་སྐྱོར་ ༥ པ་ལས་ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༤ པ། 

ཁྱད་འཛིན་ ༥ པ་ལས་ ༡ པ། (མཁས་མཆོག) 
མཁས་མཆོག་ ༣ པ་ལས་ ༡ པ་ཚུན་གྱི་ཞི་
གཡོགཔ། 

རོག་བདག རོང་རབ། དྲུང་པ་དང་ལས་ཚན་འགོ་འཛིན། (ཁྱད་
འཛིན་ ༡ པ་/ ༢ པ།) 
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༡༢.༦.༣.༣ རང་སྐྱོང་ལས་སྡེ། 

 

༡༢.༦.༣.༤ ཞི་གཡོགཔ་ག་ར་ལུ་ ལས་སྡེའི་འགོ་འཛིན་ལུ་བསམ་ལན་བྱིན་ནིའི་གདམ་ཁ་ཡོད། ཨིན་རུང་ལས་སྡེའི་
འགོ་འཛིན་ལུ་ བསམ་ལན་བྱིན་ནི་འདི་ ལས་སྡེ་ནང་གི་གོ་གནས་ལས་ གནས་རིམ་གཉིས་པ་ནང་གི་ 
(ལྷན་ཁག་གི་མདོ་ཆེན། ལས་སྡེའི་སྡེ་ཚན་འགོ་འཛིན་དང་ རོང་ཁག་གི་ལས་ཚན་འགོ་འཛིན་ཚུ་) གིས་
ངེས་པར་དུ་བྱིན་དགོ། 

 
༡༢.༧ ལཱ་ཤུལ་དབྱེ་དཔྱད་སྐུགས་ཚད་ཀྱི་ལག་ལེན། 

ལཱ་ཤུལ་དབྱེ་དཔྱད་ཀྱི་སྐུགས་ཚད་ལག་ལེན་འཐབ་དགོཔ་ཚུ་ཡང་། 

༡༢.༧.༡  ལཱ་གཡོག་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་འབད་མི་ངོས་འཛིན་འབད་དེ་ ཚུལ་མཐུན་གྱི་ཁེ་འཐུས་དང་གསོལ་ར་ཚུ་བྱིན་ནི།  

༡༢.༧.༢  མི་ངོམ་ཅིག་ གོ་གནས་ཀྱི་གནས་རིམ་མཐོ་ཤོས་ཅིག་ལུ་ཡར་སེང་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ལྕོགས་གྲུབ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི།
 ༡༢.༧.༣  ལས་གཡོག་པའི་གོང་འཕེལ་གྱི་དགོས་མཁོ་ངོས་འཛིན་འབད་དེ་ དཀའ་ངལ་བསལ་ནི། 

༡༢.༧.༤  མི་སོྟབས་གོང་འཕེལ་གྱི་མ་དངུལ་དོན་ལུ་ མི་ངོམ་ཅིག་གི་ལྕོགས་གྲུབ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི། 

༡༢.༧.༥ གནས་སོར་གཏང་ནི་དང་ ཉམས་ཚོད་དུས་ཡུན་ནང་ཡོད་མི་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ ལཱ་གཡོག་གཏན་འབེབས་བཟོ་ནི་དང་ 
དམིགས་བསལ་གྱི་ལཱ་གཡོག་སོད་ནི་ཚུ་བརྩིས་པའི་བ་ལེན་གཞན་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་ནི།  

༡༢.༧.༦ ལཱ་ཤུལ་སྐྱོ་དྲགས་ཅན་གྱི་མི་ངོམ་ངོས་འཛིན་འབད་ནི། 

༡༢.༧.༧ མཆོག་གྱུར་འཛིན་སྐྱོང་འོག་གི་ལཱ་ཤུལ་དང་གཅིག་ཁར་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་མི་སོྟབས་བ་ལེན་ག་ར་ མཆོག་གྱུར་ 
འཛིན་སྐྱོང་གི་ལག་དེབ་དང་འཁྲིལ་དགོ། 

 

རིམ་
ཨང་། 

བསམ་ལན་བྱིན་མི། བསམ་ལན་ལེན་མི། 

༡. ལས་སྡེའི་འགོ་འཛིན། སྡེ་ཚན་གཙོ་འཛིན་ཚུ། 
༢. སྡེ་ཚན་གཙོ་འཛིན། ལས་སྡེའི་འགོ་འཛིན། སྡེ་ཚན་གཙོ་འཛིན་ཚུ། 
༣. ལྟ་སྐྱོར་ ༥ པ་ལས་ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༤ པ། 

ཁྱད་འཛིན་ ༥ པ་ལས་ ༡ པ། (མཁས་མཆོག) 
མཁས་མཆོག་ ༣ པ་ལས་ ༡ པ་ཚུན་གྱི་ཞི་
གཡོགཔ། 

ལས་སྡེའི་འགོ་འཛིན། སྡེ་ཚན་གཙོ་འཛིན་ཚུ། 
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༡༢.༨ ལཱ་ཤུལ་སྐྱོ་དྲགས་ཀྱི་འཛིན་སྐྱོང་། 

ལས་གཡོགཔ་ཚུ་ལས་ ལཱ་ཤུལ་ངལ་རངས་ཏོག་ཏོ་སྦེ་མ་འཐོན་མི་ཚུ་ལུ་ གཤམ་གསལ་ཚུ་བརྩིས་པའི་ཐབས་ལམ་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་
དགོ། 

༡༢.༨.༡   ལཱ་ཤུལ་འཛིན་སྐྱོང་ནང་ལུ་ འཛིན་སྐྱོང་པ་ཡངན་ལྟ་བཀོད་པ་ལུ་སོང་བརར་བྱིན་ནི། 

༡༢.༨.༢  སོང་བརར། བསླབ་སོྟན་དང་སོླབ་སོྟན། ལཱ་ཤུལ་ཡར་དྲག་འཆར་གཞི་གོང་འཕེལ་དང་ལག་ལེན་གྱི་ཐགོ་ལས་ ལས་
གཡོགཔ་ཚུ་ལུ་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱིན་དགོ། 

༡༢.༨.༣ ཁོ་རའི་ལཱ་གི་ལྕོགས་གྲུབ་ ཡང་ན་རིག་རྩལ་འདི་ ལཱ་གཡོག་དང་གཅིག་ཁར་མཐུན་སྒྲིག་འབད་ནི་ལུ་དམིགས་ཏེ་ 
ད་ལོྟའི་ལཱ་གི་འགན་ཁུར་འདི་ གཡོག་གི་འགྲེལ་བཤད་དང་ལོ་ལྟར་ལཱ་གི་འཆར་གཞི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་བསྐྱར་ཞིབ་
འབད་ནི། 

༡༢.༨.༤ ལཱ་གི་གནས་སྟངས་ལེགས་བཅོས་འབད་ནི། 

༡༢.༨.༥ གནས་སོར་གཏང་ནི་དང་ ཡངན་འགན་ཁུར་སོར་ཏེ་སོད་ནི། 

༡༢.༨.༦ གཡོག་ནང་ལས་བཏོན་གཏང་ནི་བརྩིས་པའི་སྒྲིག་ཁྲིམས་ཀྱི་བ་ལེན་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་དང་། 

༡༢.༨.༧ མི་སོྟབས་བ་ལེན་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་དམིགས་བསལ་གྱི་ལཱ་ཤུལ་གྱི་དོན་ལུ་ མཆོག་གྱུར་འཛིན་སྐྱོང་གི་ལག་དེབ་
ནང་བལྟ། 

 

༡༢.༩ ལས་སྡེའི་མི་སྟབོས་སྡེ་ཚན་ ཡང་ན་ལས་ཚན་ཚུའི་འགོ་དཔནོ་གྱི་ལཱ་འགན། 

༡༢.༩.༡ ལས་གཡོགཔ་ཚུ་གིས་ རང་སོའི་ལས་འཆར་འདི་ དུས་ཐོག་ལུ་བཟོ་སྟེ་ མཆོག་གྱུར་འཛིན་སྐྱོང་གི་ཡོངས་འབྲེལ་
རིམ་ལུགས་ནང་ལུ་བཙུགས་ཡོདཔ་ངེས་བརྟན་བཟོ་དགོ། 

༡༢.༩.༢ ཟུར་དེབ་ ༡༢/ཀ་པ་དང་འཁྲིལ་ མཆོག་གྱུར་འཛིན་སྐྱོང་གི་དབྱེ་དཔྱད། ཚོད་བརྟག་ལག་ལེན་དང་ བ་རིམ་གཞན་
ཚུ་དུས་ཐོག་ལུ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོདཔ་ངེས་བརྟན་བཟོ་དགོ། 

༡༢.༩.༣ གྲོས་བསྡུར་ཚུའི་གསང་བ་ཡོདཔ་ངེས་བརྟན་བཟོ་བའི་སྐབས་ ཚོད་བརྟག་ལག་ལེན་གྱི་གྲོས་བསྡུར་དང་གྲུབ་འབྲས་ 

འདི་ ཚུལ་མཐུན་གྱི་ཡིག་ཐོག་བཀོད་ཡོདཔ་ངེས་བརྟན་བཟ་ོདགོ། 

༡༢.༩.༤ ཡོངས་འབྲེལ་ནང་ དུས་ཐོག་གི་ཚོད་བརྟག་ལག་ལེན་གྱི་གྲུབ་འབྲས་དུས་མཐུན་འབད་ཡོདཔ་ངེས་བརྟན་བཟ་ོདགོ།  

༡༢.༩.༥ ལྟ་རྟོག་པ་དང་ལས་གཡོགཔ་གི་བར་ན་ ལཱ་ཤུལ་གྱི་བསམ་ལན་དང་ལྟ་རྟོག་གི་ཕན་ཐབས་འབད་དགོ། 

༡༢.༩.༦ མཆོག་གྱུར་འཛིན་སྐྱོང་གི་ལག་དེབ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ལས་གཡོགཔ་ཚུ་ལས་མཐོ་གཏུགས་གང་རུང་ཡོད་ན་ ཕན་ 
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ཐབས་འབད་དགོ། 
 
༡༢.༡༠  འགན་འཁྲི། 

 ༡༢.༡༠.༡  དགོས་མཁོ་ལྡན་པའི་ལམ་སོྟན་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱིན་ཐོག་ལས་ ཕན་ནུས་ཅན་གྱི་མཆོག་གྱུར་འཛིན་སྐྱོང་ལག་ལེན་
ངེས་བརྟན་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་ མི་སོྟབས་ཚོགས་ཆུང་གིས་ འགན་འཁྲི་འབག་དགོ། 

 ༡༢.༡༠.༢  གཤམ་འཁོད་གནད་དནོ་ཚུ་གི་འགན་ཁུར་འདི་ ཐད་ཀར་གྱི་ལྟ་རྟགོ་པ་ལུ་ཕོག 

༡༢.༡༠.༢.༡ ཁོ་རའི་ལས་གཡོགཔ་ཚུ་ལུ་ མཆོག་གྱུར་འཛིན་སྐྱོང་གི་འཁོར་རིམ་མཐུན་པའི་མཆོག་གྱུར་
འཛིན་སྐྱོང་གི་ལག་དེབ་དང་འཁྲིལ་ ལཱ་ཤུལ་དབྱེ་དཔྱད་ཀྱི་འབྲི་ཤོག་བཀང་ནིའི་ནང་ ལམ་སོྟན་
དང་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱིན་ནི། 

༡༢.༡༠.༢.༢ དབྱེ་དཔྱད་འཁོར་རིམ་གྱི་དུས་ཡུན་རིང་ལུ་ ལས་གཡོག་པའི་ལཱ་ཤུལ་འདི་ དུས་རྒྱུན་དུ་ལྟ་རྟོག་
འབད་ནི་དང་ ལས་གཡོགཔ་ཚུ་ལུ་ ལཱ་ཤུལ་དང་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་གི་བསམ་ལན་བྱིན་ནི་དང་། 

༡༢.༡༠.༢.༣  ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལ་ ལས་གཡོགཔ་ཚུའི་འབྲེལ་ཡོད་གྲུབ་འབྲས་ངོས་འཛིན་འབད་ནི། ལཱ་
ཤུལ་གྱི་དམིགས་གཏད་ཚུ་བདེན་དཔྱད་འབད་ནི།  ལཱ་ཤུལ་བསྐྱར་ཞིབ་དང་དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི། 
དེ་ལས་ མཆོག་གྱུར་འཛིན་སྐྱོང་གི་འཁོར་རིམ་དང་འཁྲིལ་ དུས་ཐགོ་ལུ་ཕུལ་ཡོདཔ་ངེས་བརྟན་
བཟོ་ནི།  

 ༡༢.༡༠.༣  ལས་གཡོགཔ་རེ་རེ་བཞིན་གྱིས་ ལཱ་ཤུལ་དབྱེ་དཔྱད་འབྲི་ཤོག་གི་དགོས་མཁོ་དང་། ངེས་ཚིག་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ རང་
སོའི་ལཱ་ཤུལ་ཚུ་གི་འཆར་གཞི་བཟ་ོནི་དང་ ལྟ་རྟོག་འབད་ནི། སྐུགས་ཚད་བཀོད་ནི་ཚུ་ངེས་བརྟན་ཡོདཔ་བཟ་ོདགོ། 

 ༡༢.༡༠.༤  བ་རིམ་ཡོངས་རོགས་ཀྱི་རིང་ལུ་ གནས་རིམ་ག་རའི་ནང་ བར་དོན་གྱི་གསང་བ་འདི་ རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་ནི་ཡོད་པའི་
ཐབས་ལམ་བསྒྲིག་དགོ། གསང་བའི་ལམ་ལུགས་ལས་འགལ་མི་འདི་ ཉེས་སོད་སྦེ་བརྩི་དགོཔ་ལས་ འོས་འབབ་ 

   ལྡན་པའི་སྒྲིག་འགལ་གྱི་བ་ལེན་འབག་དགོ། 

 ༡༢.༡༠.༥  ལས་སྡེ་ ཡང་ན་རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ལུ་ མཆོག་གྱུར་འཛིན་སྐྱོང་ལྟ་རྟོག་དང་ བསྟར་སོད་དམ་ཟབ་
སྦེ་འབད་ནིའི་འགན་འཁྲི་ཕོག 

 
༡༢.༡༡ ཚདོ་བརྟག་ལག་ལེན་གྲུབ་འབྲས་གུ་མཐ་ོགཏུགས། 

གལ་སྲིད་ ལས་གཡོགཔ་ཅིག་ ཚོད་བརྟག་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་ཆོད་འདི་ལུ་ ཁེ་རྒུད་མ་བཏུབ་པ་ཅིན་ ཁོ་གིས་ ཚོད་བརྟག་གྲུབ་འབྲས་
གསལ་སོྟན་འབད་བའི་ཚེས་གྲངས་ལས་ ཉིན་གྲངས་ ༡༠ གྱི་ནང་འཁོད་ མི་སོྟབས་ཚོགས་ཆུང་ལུ་མཐོ་གཏུགས་འབད་དགོ། མཐོ་
གཏུགས་ཀྱི་རིམ་པ་གཞན་ཚུ་ མཆོག་གྱུར་འཛིན་སྐྱོང་གི་ལག་དེབ་དང་འཁྲིལ་དགོ།
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ཟུར་དེབ་ ༡༢/ཀ། 
རྩིས་ལ་ོདང་འཁྲིལ་དགོ་མིའི་ཞི་གཡོགཔ་ཚུའི་དནོ་ལུ་མཆོག་གྱུར་འཛིན་སྐྱོང་གི་ཟླ་ཐ།ོ (སྤྱི་ཟླ་ ༧ པ་ལས་ ༦ ཚུན།) 
 
རིམ་
ཨང་། 

ལས་སྣ། འགན་ཁུར། ༧ པ། ༨ པ། ༩ པ། ༡༠ པ། ༡༡ པ། ༡༢ པ། ༡ པ། ༢ པ། ༣ 
པ། 

༤ པ། ༥ པ། ༦ པ། 

༡ རང་སོའི་ལས་འཆར་དང་
ལྕོགས་གྲུབ་གཙོ་བོ་ཚུ་
བཟོ་སྒྲིག་འབད་ནི། 

ལྟ་རོྟག་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་
ཞི་གཡོགཔ། 

           

༢ དབྱེ་དཔྱད་འབྲི་ཤོག་གི་ལོ་
ཕྱེད་བསྐྱར་ཞིབ། 

ལྟ་རོྟག་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་
ཞི་གཡོགཔ། 

           

༣ དབྱེ་དཔྱད་འབྲི་ཤོག་དབྱེ་
ཞིབ་འབད་ནི། 

ལྟ་རོྟག་པ།            

༤ ཧེ་མའི་ལོ་གི་དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་
དོན་ལུ་ཚོད་བརྟག་ལག་
ལེན་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི། 

ཚོད་བརྟག་ལག་ལེན་
ཚོགས་ཆུང་། 

           

༥ ཚདོ་བརྟག་ལག་ལེན་གྱི་
སྐུགས་ཚུ་ མཆོག་གྱུར་
འཛིན་སྐྱོང་། ཡང་ན་ཞི་
གཡོག་པའི་བར་དོན་རིམ་
ལུགས་ནང་བཙུགས་ནི། 

མི་སྟོབས་སྡེ་ཚན།            

༦ ལཱ་ཤུལ་གྲུབ་འབྲས་དང་
མཐུན་པའི་མི་སྟོབས་ཀྱི་བ་
ལེན། 

མི་སྟབོས་སྡེ་ཚན།            
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ཟླ་ཐའོི་ལ་ོདང་འཁྲིལ་དགོ་མིའི་སླབོ་གྲྭའི་ནང་གི་ཞི་གཡགོཔ་ཚུའི་དནོ་ལུ་ འཛིན་སྐྱོང་མཆོག་གྱུར་གྱི་ཟླ་ཐ།ོ (སྤྱི་ཟླ་ ༡ པ་ལས་ ༡༢ པ་ཚུན།) 

རིམ་
ཨང་། 

ལས་སྣ། འགན་ཁུར། ༡ པ། ༢ པ། ༣ པ། ༤ པ། ༥ པ། ༦ པ། ༧ པ། ༨ པ། ༩ པ། ༡༠ པ། ༡༡ པ། ༡༢ པ། 

༡ རང་སོའི་ལས་འཆར་དང་
ལྕོགས་གྲུབ་གཙོ་བོ་ཚུ་བཟོ་
སྒྲིག་འབད་དེ་ དབྱེ་དཔྱད་
འབྲི་ཤགོ་འདི་ཡངོས་འབྲེལ་
ཐགོ་ལས་ཕུལ་ནི། 

ལྟ་རོྟག་པ་དང་འབྲེལ་
ཡོད་ཞི་གཡོགཔ། 

           

༢ དབྱེ་དཔྱད་འབྲི་ཤོག་གི་ལོ་
ཕྱེད་བསྐྱར་ཞིབ། 

ལྟ་རོྟག་པ་དང་འབྲེལ་
ཡོད་ཞི་གཡོགཔ། 

           

༣ དབྱེ་དཔྱད་འབྲི་ཤོག་དབྱེ་
ཞིབ་འབད་ནི། 

ལྟ་རོྟག་པ།            

༤ ཧེ་མའི་ལོ་གི་དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་
དོན་ལུ་ཚོད་བརྟག་ལག་ལེན་
འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི། 

ཚོད་བརྟག་ལག་ལེན་
ཚོགས་ཆུང་། 

            

༥ ཚདོ་བརྟག་ལག་ལེན་གྱི་
སྐུགས་ཚུ་ མཆོག་གྱུར་
འཛིན་སྐྱོང་། ཡང་ན་ཞི་
གཡོག་པའི་བར་དོན་རིམ་
ལུགས་ནང་བཙུགས་ནི། 

མི་སྟོབས་སྡེ་ཚན།            

༦ ལཱ་ཤུལ་གྲུབ་འབྲས་དང་
འཁྲིལ་བའི་མི་སྟབོས་ཀྱི་བ་
ལེན། 

མི་སྟབོས་སྡེ་ཚན།            
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འབྲི་ཤགོ་ ༡༢/༡ 

ཁྱད་རིག་འཛིན་སྐྱོང་སྡེ་རིམ་དང་མཁས་མཆོག་སྡེ་རིམ་ཚུའི་དནོ་ལུ་ ལཱ་ཤུལ་གྲུབ་འབྲས་དབྱེ་དཔྱད་འབྲི་ཤགོ 

དནོ་ཚན་ ཀ་པ། ལས་གཡོག་པའི་ཁ་གསལ། 

དབྱེ་དཔྱད་དུས་ཡུན། 
ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་། 
ལས་གཡོག་པའི་མིང་།  
གོ་གནས་ཀྱི་མིང་། གོ་གནས་ཀྱི་གནས་རིམ། 
སྡེ་ཚན། ལས་ཁུངས་/ལས་སྡེ། 
 

ཁྱད་ཡནོ་ཐ་ོའཛལོ་བ་མེད་པའི་ཁས་ལེན། ང་གིས་ ཞི་གཡོག་པའི་བར་དོན་རིམ་ལུགས་ནང་ཡོད་པའི་ངེའི་ཁྱད་ཡོན་ཐ་ོའདི་བདེན་དཔྱད་འབད་ཡོདཔ་ལས། ད་རེས་ (ཚེས་/ཟླ་/ལོ་) ་་་
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ཚུན་བར་དནོ་ཚུ་བདེན་པ་ཨིན་པའི་གསལ་སོྟན་འབདཝ་ཨིན། 

དནོ་ཚན་ ཁ་པ། ལཱ་ཤུལ་དབྱེ་ཞིབ། (རང་སའོི་ལས་འཆར་) (བརྒྱ་ཆ་ ༧༠) 

 

སྡེ་ཚན་གྱི་གྲུབ་འབྲས། 
 

ལས་སྣ།       
དམིགས་གཏད་ཀྱི་སྐུགས་ཚད། ངོ་རྐྱང་གིས་གསལ་

བཀོད་འབད་བའི་
དམིགས་གཏད་ཀྱི་
གྲུབ་འབྲས། 
 

ལས་གཡགོ་པའི་
བསམ་འཆར་/གྲོས་
འདེབས་/ཁུངས་
བཤད།  
 

ལྟ་རྟགོ་པ་གིས་
བྱིན་པའི་སྐུགས། གནས་རིམ་ 

༤ པ། 
=[༣.༠༠-
༤.༠༠] 

གནས་རིམ་
༣ པ། 
=[༢.༠༠-
༢.༩༩] 

གནས་རིམ་ 
༢ པ། 
=[༡.༠༠ -
༡.༩༩] 

གནས་རིམ་ 
༡ པ། 
[<=༠.༩༩] 

༡. ༡. ༡……… 
༡. ༢…… 
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དྲན་ཐོ། གནས་རིམ་བཞི་ཆ་རའི་དམིགས་གཏད་ཀྱི་སྐུགས་ཚད་འདི་བཀང་མ་དགོ་རུང་ གནས་རིམ་ ༢ པའི་དམིགས་གཏད་སྐུགས་ཚད་འདི་ངེས་པར་དུ་བཀང་དགོ། 

 

 

 

 

 

 

 

 

༢. ༢. ༡…… 
༢.༢…………… 

       

བསོམས། 
དནོ་ཚན་ཁ་པའི་སྐུགས། 
སྐུགས་བསམོས་/ལས་སྣའི་གྱངས་ཁ། = ………… 
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དནོ་ཚན་ ག་པ། བ་སདོ་བརྟག་དཔྱད། (བརྒྱ་ཆ་ ༣༠) 

ལྕོགས་གྲུབ་དབྱེ་
ཞིབ་ཀྱི་ས་གོ། 

སྤུས་ཚད་དང་གོ་དནོ་འགྲེལ་
བཤད། 

མཆོག་གྱུར། [༣.༠༠-༤.༠༠] 
གནས་རིམ་ ༤ པ། 
 

རབ། [༢.༠༠-༢.༩༩] 
གནས་རིམ་ ༣ པ། 

འབྲིང་། [༡.༠༠-༡.༩༩] 
གནས་རིམ་ ༢ པ། 

ལེགས་བཅོས་དགོཔ། 
[<=༠.༩༩] གནས་རིམ་ ༡ 
པ། 

བ་སདོ་ཀྱི་སྒྲུབ་བྱེད་གུ་
མཐའ་དཔྱད་ཀྱི་སྐུགས་
ཚད། 

 
 
 

༡. དབྱེ་དཔྱད་
དང་བོ་རིག་གི་
ལྕོགས་གྲུབ། 

༡.༡ མཐོང་ཚུལ་གྱི་ཚོར་བ། 
རིག་པ་གསརཔ་དང་དངོས་སུ་
སྦེ་ཕན་ཐོགས་པའི་ཐབས་ཤེས་
གནས་སྐབས་ཚུ་བཏོན་ཏེ་ ལཱ་
གི་གནས་སྟངས་ལེགས་ཤོམ་
བཟོ་མི་་དང་ མི་སྡེ་ནང་
གནོད་པ་ཡོད་མེད་ཚུ་ ཤེས་
རབ་ཅན་དང་མནོ་རིག་ཅན་གྱི་
ཐོག་ལས་འབད་ཤེས་མི། 

 གནད་དོན་ཚུ་སྔ་
གོང་ལས་ཤེས་
ཞིནམ་ལས་ གོ་
སྐབས་ངོས་འཛིན་
འབད་དེ་ གྲུབ་
འབྲས་འདི་ལུ་ངལ་
རངས་སྐྱེད་མི། 

 ཐབས་ལམ་གཞན་ 
མ་འདྲཝ་བཏོན་ནིའི་
དོན་ལུ་ མནོ་
བསམ་དང་རིག་
རྩལ་ཚུ་གཡོག་
བཀོལ་མི། 

 གྲོས་འཆར་དང་
རྒྱབ་སོྣན་ཚུ་བཟོ་
བའི་སྐབས་ལུ་ 
མཐོང་ཚུལ་འདི་
ཐབས་ཤེས་ཀྱི་སྒོ་
ལས་འབག་མི། 

 

 དམིགས་གཏད་
འགྲུབ་ནི་དང་རྒྱ་སྐྱེད་
གཏང་ནིའི་དོན་ལུ་ 
ཐབས་ཤེས་གང་དྲག་
བཏོན་ཏེ་འབད་མི། 

དམིགས་གཏད་འགྲུབ་ནིའི་ལཱ་
འབད་ནི་གི་དོན་ལུ་ གོ་སྐབས་
དང་ཐབས་ཤེས་ངོས་འཛིན་འབད་
ནི་ལུ་ ལམ་སྟོན་ལེན་དགོ་མི། 

བསམ་འཆར་དང་ཐག་
བཅད་སྒྲིག་བཀོད་འབད་
བའི་སྐབས་ ཚབ་ཚབ་སྦེ་
འབད་ནི་དང་ གནོད་སྐྱོན་
ཚུ་བརྟག་ཞིབ་མ་འབད་བའི་
ཧེ་མ་ ཡུན་རིང་གི་འཆར་
གཞི་ལས་ ཕན་གནོད་དབྱེ་
བ་མ་དཔྱད་པར་ ཉིན་ལྟར་
གྱི་དཀའ་ངལ་གུ་གཙོ་བོར་
བཏོན་ཏེ་ལཱ་འབད་མི། 

 

 

༡.༢ དཔྱད་ཞིབ་དང་ཐག་
བཅད། 

 གནད་དོན་གཙོ་བོ་
ངོས་འཛིན་འབད་

 གྲུབ་འབྲས་མངོན་
སུམ་དུ་འབྱུང་ནིའི་

 གནད་དོན་དང་
དཀའ་ངལ་སེལ་

 རགས་ཙམ་གྱི་
དབྱེ་དཔྱད་གུ་
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མགུ་རྙོག་དྲགས་ཀྱི་གནད་དོན་
ཚུ་ཐོན་པའི་སྐབས་ལུ་ ཐབས་
ཤེས་ཚུ་ ཚོར་སྣང་གི་ཐོག་
ལས་ དཔྱད་ཞིབ་ཀྱི་ལྕོགས་
གྲུབ་བཏོན་་མི། 

ནིའི་དོན་ལུ་ གནས་
སྟངས་དང་དཀའ་
ངལ་ཚུ་ ལམ་
ལུགས་དང་རྒྱུ་
མཚན་གྱི་ཐོག་ལས་ 
དབྱེ་དཔྱད་འབད་
མི། 

 བརྒྱུད་སྐུལ་གྱི་
དབང་ལུ་མ་ཐལ་
བར་ མནོ་བསམ་
ཞིབ་ཞིབ་སྦེ་བཏང་
སྟེ་ ཡང་དག་པའི་
བསམ་དཔྱད་དང་
ལྡན་མི། 

 རང་གི་རྒྱུད་ལུ་ཡོད་
པའི་ཡོན་ཏན་ཚུ་ 
ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ལག་
ལེན་འཐབ་མི། 

དོན་ལུ་ གནད་དོན་
ག་ར་ལུ་ དབྱེ་ཞིབ་
ལེགས་ཤོམ་སྦེ་འབད་
བའི་རྒྱབ་སོྣན་ངོ་སོར་
གྲོས་འཆར་བཀོད་མི། 

ཐབས་ཀྱི་དོན་ལུ་ ལྟ་
བཀོད་པའི་བཀོད་རྒྱ་
རྐྱངམ་གཅིག་ལུ་ཉན་
ནི་དང་ རང་གི་
གནད་དོན་འདི་ལུ་ 
ཐག་བཅད་རྒྱབ་སོྣན་
ཚུ་ ག་ནི་ཡང་ཕུལ་ནི་
མེདཔ། 

གཞི་བཞག་སྟེ་
མནོ་བསམ་
གཏང་མི། 

 དུས་ཐོག་ལུ་
ལན་གསལ་
སོད་དགོ་ས་ལུ་ 
དབྱེ་ཞིབ་དང་
གྲོས་བསྡུར་གུ་
དུས་ཚོད་ལེ་ཤ་
འགོར་མི། 

 

༢.སེམས་ཤུགས་
དང་མཉམ་རུབ། 
 

༢.༡ རྒྱུད་བསྐུལ་འབད་ནི་དང་
་སེམས་ཤུགས་བསྐྱེད་བཅུག་
ནི། 
གཞན་མི་ཚུ་ ཡིད་ཆེས་དང་སོ་
བ་ སེམས་ཤུགས་བསྐྱེད་
བཅུག་ཐོག་ལས་ དོན་ལྡན་
དང་གཅིག་མཐུན་ཨིན་པའི་
བསམ་གཤིས་བཟོ་མི། 
 
 

 རང་སྒེར་གྱི་གྲུབ་
འབྲས་ལས་ སྡེ་
ཚན་གྱི་གྲུབ་འབྲས་
འདི་ལུ་གཙོ་རིམ་
བྱིན་མི། 

 སྡེ་ཚན་གྱི་འཐུས་མི་
ནང་འཁོད་ མ་
མཐུནམ་ཐོན་ཚེ་ 
གཞན་གྱི་བསམ་

 གོངམ་དང་འོག་མ། 
མཉམ་རོགས། ཚོང་
མགྲོན་དང་ལས་
མགྲོན་པ་ཚུ་དང་
གཅིག་ཁར་ མཐུན་
ལམ་གྱི་ཐོག་ལས་ 
ལཱ་འབད་ནི་གི་གནས་
སྟངས་ སྟབས་བདེ་
ཏོག་ཏོ་སྦེ་རྒྱུན་སྐྱོང་

 གོངམ་དང་འོགམ་ 
མཉམ་རོགས་དང་
ལས་མགྲོན་པ་ཚུ་དང་
གཅིག་ཁར་རྐྱངམ་
གཅིག་ ལཱ་འབད་
བའི་མཐུན་འབྲེལ་
ལེགས་ཤོམ་བཞག་
མི། གཞན་དང་
གཅིག་ཁར་ བོ་

 འཛོལ་བ་ ཡང་
ན་ དཀའ་ངལ་
བྱུང་བའི་སྐབས་
ལུ་ སྡེ་ཚན་གྱི་
གྲུབ་འབྲས་ལུ་
ཐོ་ཕོགས་པའི་
ལཱ་ གཞན་ཚུ་
ལུ་ཁ་གཏང་མི། 
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འཆར་ཚུ་ལུ་བརྩི་
བཀུར་དང་གུས་
ཞབས་ཀྱི་ཐོག་ལས་
སེལ་ཐབས་འབད་
མི་དང་ སྤྱི་མཐུན་
གྱིས་ཁས་ལེན་གྲུབ་
པའི་ཐབས་ཤེས་ཚུ་
གི་དོན་ལུ་ལཱ་འབད་
མི། 

འཐབ་ནི། ཕན་ནུས་
ཅན་དང་ ཐོན་སྐྱེད་
ཅན་གྱི་སྡེ་ཚན་བཟོ་
ནིའི་དོན་ལུ་ འགྱུར་
བ་མེད་པའི་བརྩོན་
ཤུགས་ཀྱི་ཐོག་ལས་ 
བོ་གཏད་དང་ཡིད་
ཆེས་བསྐྱེད་བཅུག་མི། 

གཏད་དང་མཐུན་
ལམ་བཞག་ནིའི་ 
སེམས་ཤུགས་སྐྱེད་
མི། 

༢.༢ མཉམ་རུབ་དང་གྲལ་
གཏོགས། 
ལས་སྡེ་དང་ལས་ཁུངས་ སྡེ་
ཚན་ག་ར་གི་ལྟ་བཀོདཔ་དང་
མཉམ་རོགས། དེ་ལས་ 
འབྲེལ་བ་ཡོད་མི་ཚུ་དང་
གཅིག་ཁར་མཐུན་འབྲེལ་དང་
གྲོས་བསྟུན་འགོ་ཁྲིདཔ་འབད་
མི། 

 ལཱ་འགན་ལྕི་དྲགས་ 
ཡང་ན་འབད་མ་
ཚུགས་པའི་གནས་
སྟངས་ཤར་བའི་
སྐབས་ལུ་ཨིན་རུང་ 
སྡེ་ཚན་གྱི་ལས་དོན་
དང་སེམས་ཤུགས་
ཆེ་དྲགས་སྦེ་བཞག་
ནི་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་
འབད་མི། 

 སྡེ་ཚན་གྱི་དོན་ལུ་
གོང་འཕེལ་གྱི་གོ་
སྐབས་ཚུ་ སྒྱིད་
ཐག་ཡང་དྲགས་ཀྱི་
ཐོག་ལས་འཚོལ་
ཐབས་འབད་མི། 

 སྡེ་ཚན་མཉམ་རུབ་ཀྱི་
ནང་ལཱ་འབད་ནི་ལུ་
དཔེ་སྟོན་འབད་མི་
དང་ ཁོ་ ཡང་ན་ མོ་
ག་ཨིན་རུང་ ལཱ་མེད་
པའི་སྐབས་ལུ་ ལཱ་ཚུ་
བགོ་བཤའ་རྐྱབ་སྟེ་
འབད་ནི་གི་སེམས་
ཤུགས་སྐྱེད་མི།   

 རང་ལུ་སོད་ཡོད་པའི་
ལཱ་འབད་ནི་མ་
གཏོགས་ མཉམ་
རུབ་སྦེ་འབད་ནི་དང་
སྡེ་ཚན་ནང་བཅའ་
མར་གཏོགས་ནི་ལུ་ 
རྒྱབ་སྐྱོར་ལེན་ནི་དང་
བྱིན་ནི་མེད་མི། 

 རང་དོན་འགྲུབ་
ནི་དང་རང་དོན་
རྐྱངམ་གཅིག་
གི་དོན་ལུ་ལཱ་
འབད་མི། 

 འཛོལ་བ་ ཡང་
ན་ དཀའ་ངལ་
བྱུང་བའི་སྐབས་
ལུ་ སྡེ་ཚན་གྱི་
གྲུབ་འབྲས་ལུ་
ཐོ་ཕོགས་པའི་
ལཱ་ གཞན་ཚུ་
ལུ་ཁ་གཏང་མི། 
 

 

༣.༡ གྲུབ་འབྲས་བཏོན་ནི།  དམིགས་གཏད་
སྐྱེད་མི་ཚུ་མཐུན་

 དུས་རྒྱུན་དུ་ ཁོ་མོའི་
རང་དབང་གི་འོག་ལུ་

 གྲུབ་འབྲས་བཏོན་
ནིའི་དོན་ལུ་ ལཱ་རྩ་

 དམིགས་གཏད་
དང་འཆར་
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༣. མཆོག་གྱུར་
གྱི་དནོ་ལུ་
སེམས་ཤུགས། 

རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་མཐའ་དོན་གཙོ་
བོར་བཏོན་ཐོག་ལས་ འཇོན་
ཐང་ཅན་དང་གནས་ཚད་མཐོ་
བའི་ཞབས་ཏོག་སོད་ནིའི་དོན་
ལུ་ ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་དང་། 
ལོ་རིམ་གྱི་དམིགས་གཏད་
འགྲུབ་ནི་ལུ་བརྩོན་ཤུགས་སྐྱེད་
མི། 

རྐྱེན་སོད་མིའི་ནང་
འཁོད་ སྤུས་ཚད་
ལུ་ཐོ་མ་ཕོགཔ་སྦེ་
སྒྲུབ་མི། 

 

 རྒྱལ་ཡོངས་དང་
ལས་སྡེའི་མཐུན་
རྐྱེན་ཚུ་ ཆུད་ཟད་
གཏང་ནི་ལས་མར་
ཕབ་འབད་མི། 

ཡོད་པའི་ མཐུན་
རྐྱེན་ཚུ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ 
སྤུས་ཚད་ཅན་གྱི་
གྲུབ་འབྲས་བཏོན་ནི་
ལུ་ རེ་འདོད་སྐྱེད་མི། 

འགེངས་མི་ཨིན་རུང་ 
མཐུན་རྐྱེན་འཐེབ་
དགོ་མི། 
 

དངུལ་བགོ་
བཀྲམ་འབད་མི་
དང་འཁྲིལ་ཏེ་ 
ཞབས་ཏོག་
སོད་ནི་མེད་པ། 

 རང་གི་ལས་སྡེ་
དང་རྒྱལ་ཡོངས་
ཀྱི་རྒྱུ་དངོས་ཚུ་ 
ཆུད་ཟད་གཏང་
མི། 

༣.༢ ཁས་ལེན་་དང་འགན་
འཁྲི། 
འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཡོངས་མཐའ་
དོན་ཞབས་ཏོག་ཞུ་ནིའི་དོན་ལུ་ 
རང་སོའི་དྲང་བདེན་དང་ཁས་
ལེན་གྱི་ཐོག་ལས་དཔེ་སྟོན་
འབད་མི། 

 རྒྱལ་གཞུང་དང་མི་
མང་། བཟའ་ཚང་
དང་ལས་སྡེ། གོང་
མ་དང་མཉམ་
རོགས། འོག་མ་
དང་ལས་མགྲོན་པ་
ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ 
གནས་དགོ་པའི་ཁ་
ཚིག་དང་གོ་རོྟགས་
ཚུ་ ཁ་ཞེ་གཉིས་
མེད་ཀྱི་སྒོ་ལས་གོང་
ལུ་བཀུར་མི། 

 རང་གིས་དང་
བངས་ཀྱི་ཐོག་ལས་ 
འགན་ཁུར་འཐེབ་
འབག་ནི་ལུ་ 

 རྒྱལ་གཞུང་ལུ་ཡང་
དག་པའི་ཤ་ཞེན་སྐྱེད་
མི་དང་། བཟའ་ཚང་
བཟུམ་སྦེ་རྒྱལ་ཁབ་
ལུ་བདག་དབང་
གཟུང་མི།  ལཱ་
རིགས་འགོ་འདྲེན་
འཐབ་པའི་སྐབས་ལུ་ 
ལམ་སྟོན་བསླབ་བ་
ཚུ་ལེན་དགོ་མི། 

 རྒྱལ་ཁབ་ལུ་ དགོཔ་
ཐོན་པའི་སྐབས་
བཟའ་ཚང་བཟུམ་སྦེ་
བདག་དབང་སྐྱེད་མི་
དང་། ཁས་བངས་ཀྱི་
ཐོག་ལས་འབད་ནི་
ལས་ སྤྱི་སི་བཏོགས་
ཏེ་སོད་མི། 
 

 མི་སྡེའི་འགྲོ་
ལུགས་དང་
བརྩི་མཐོང་ཚུ་
ལས་འགལ་མི།   

 

 ཞི་གཡོག་པའི་
བརྩི་མཐོང་གི་
དོན་ལུ་ གཅིག་
སྒྲིལ། ཁྱད་
རིག། དྲང་
བདེན། ཕོགས་
རིས་མེདཔ། 
འགན་འཁྲི། ཤ་
ཞེན་དང་ཐ་
དམ་ཚིག་ འགོ་
ཁྲིད་པའི་གོ་
འཕང་དང་མ་
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དནོ་ཚན་ ང་པ། སྔོན་འགྲོའི་ལཱ་ཤུལ་དབྱེ་དཔྱད་ཀྱི་སྐུགས་ (དནོ་ཚན་ ཁ་དང་ག) 

གནད་དནོ། སྐུགས་ཐབོ་ཡདོཔ། སྔོན་འགྲོའི་སྐུགས། གང་རུང་ཡདོ་ན་ ལྟ་རྟགོ་པའི་བསམ་འཆར།  
ཁ། ལཱ་ཤུལ།   སྐུགས་ཚད་ཁ་པ་ལས་ བརྒྱ་ཆ་ ༧༠། = ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་  

ག བ་སོད་བརྟག་དཔྱད།  སྐུགས་ཚད་ག་པ་ལས་ བརྒྱ་ཆ་ ༣༠། = ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་  

བསོམས།    

 
ལས་གཡོག་པའི་མིང་རྟགས།  
སྤྱི་ཚེས།  
 
ལྟ་རྟོག་པའི་མིང་རྟགས།  
སྤྱི་ཚེས།  
 
 

འབག་ཆོག་ཆོ་དང་
གྲ་སྒྲིག་ཡོད་མི། 

མཐུན་པའི་བོ་
སླབ་ནི་དང་བ་
སོད་བཏོན་མི། 

 ལཱ་འགན་འཐེབ་
གང་རུང་ནང་ 
བཅའ་མར་མ་
གཏོགས་མི། 
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སྤྱིར་བཏང་སྐུགས་ཀྱི་ཐིག་ཁྲམ། 

ལཱ་ཤུལ་གྱི་སྡེ་རིམ།  ངེས་ཚིག སྐུགས་ཀྱི་ཚད་གཞི། 
༡. གནས་རིམ་ ༤ པ། ལཱ་ཤུལ་གྲུབ་འབྲས་གཞན་དང་མ་འདྲཝ་སྦེ་བཏོན་ཡོདཔ། ༣.༠༠-༤.༠༠ 
༢. གནས་རིམ་ ༣ པ། འགྲུབ་དགོ་པའི་གནས་རིམ་ལས་མཐོ་སུ་སྦེ་གྲུབ་ཡོདཔ། ༢.༠༠-༢.༩༩ 
༣. གནས་རིམ་ ༢ པ། ལས་གཡོགཔ་གིས་ལཱ་གཡོག་གི་དགོས་མཁོ་གྲུབ་ཡོདཔ། ༡.༠༠-༡.༩༩ 
༤. གནས་རིམ་ ༡ པ། གྲུབ་འབྲས་ ཡང་ན་བ་སོད་འདི་དགོས་མཁོ་ལས་ཉུང་སུ་སྦེ་ཡོདཔ། <=༠.༩༩ 
 

དྲན་ཐོ། སྔོན་འགྲོའི་ལཱ་ཤུལ་དབྱེ་དཔྱད་ཀྱི་སྐུགས་འདི་ མཐའ་དཔྱད་ཀྱི་སྐུགས་བྱིན་ནིའི་དོན་ལུ་ ཚོད་བརྟག་ལག་ལེན་གྱི་ནང་འདེབས་ཅིག་ཨིན།   
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འབྲི་ཤགོ་ ༡༢/༢ 
ལྟ་སྐྱོར་གྱི་དནོ་ལུ་ལཱ་ཤུལ་དབྱེ་དཔྱད་འབྲི་ཤགོ 
དནོ་ཚན་ ཀ་པ། ལས་གཡགོ་པའི་ཁ་གསལ། 
དབྱེ་དཔྱད་དུས་ཡུན། 
ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་། 
ལས་གཡོག་པའི་མིང་།  

གོ་གནས་ཀྱི་མིང་། གོ་གནས་ཀྱི་གནས་རིམ། 
སྡེ་ཚན།  ལས་ཁུངས་/ལས་སྡེ། 
  
ཁྱད་ཡོན་ཐོ་འཛོལ་བ་མེད་པའི་ཁས་ལེན། ང་གིས་ ཞི་གཡོག་པའི་བར་དོན་རིམ་ལུགས་ནང་ཡོད་པའི་ངེའི་ཁྱད་ཡོན་ཐོ་འདི་བདེན་དཔྱད་འབད་ཡདོཔ་ལས། ད་རེས་ (ཚེས་/ཟླ་/ལོ་) ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་
་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ཚུན་བར་དོན་ཚུ་བདེན་པ་ཨིན་པའི་གསལ་སྟོན་འབདཝ་ཨིན། 
དནོ་ཚན་ ཁ། ལཱ་ཤུལ་དབྱེ་ཞིབ། (བརྒྱ་ཆ་༧༠) 

དྲན་ཐོ། གནས་རིམ་བཞི་ཆ་རའི་དམིགས་གཏད་ཀྱི་སྐུགས་ཚད་འདི་བཀང་མ་དགོ་རུང་ གནས་རིམ་ ༢ པའི་དམིགས་གཏད་སྐུགས་ཚད་འདི་ངེས་པར་དུ་བཀང་དགོ། 

 

སྡེ་ཚན་གྱི་གྲུབ་འབྲས། 
 

ལས་དནོ།     
 དམིགས་གཏད་བརྩི་འཇོག ངོ་རྐྱང་གིས་གསལ་

བཀོད་འབད་བའི་
དམིགས་གཏད་ཀྱི་གྲུབ་
འབྲས། 
 

ལས་གཡོག་པའི་བསམ་
འཆར་/གྲོས་འདེབས་
/ཁུངས་བཤད།  
 

ལྟ་རྟགོ་པ་གིས་བྱིན་པའི་སྐུགས། 
གནས་རིམ་ 
༤ པ། 
=[༣.༠༠-

༤.༠༠] 

གནས་རིམ་ ༣ 

པ། =[༢.༠༠-

༢.༩༩] 

གནས་རིམ་ 
༢ པ། 
=[༡.༠༠ -

༡.༠༠] 

གནས་རིམ་ 
༡ པ། 
[<=༠.༩༩] 

༡. ༡.༡ ……… 

༡.༢ …… 

   

 

    

༢. ༢.༡…………… 

༢.༢…………… 

       

བསོམས། 
དནོ་ཚན་ཁ་པའི་སྐུགས།  
སྐུགས་བསོམས་/ལས་སྣའི་གྱངས་ཁ། =………… 
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དནོ་ཚན་ ག་པ། བ་སདོ་བརྟག་དཔྱད། (བརྒྱ་ཆ་ ༣༠) 

བ་སདོ་བརྟག་དཔྱད། འགྲེལ་བཤད། [༣.༠༠-༤.༠༠] 

གནས་རིམ་ ༤ པ། 
 

[༢.༠༠-༢.༩༩] 

གནས་རིམ་ ༣ པ། 
 [༡.༠༠-༡.༩༩] 

གནས་རིམ་ ༢ པ། 
 [<=༠.༩༩]  

གནས་རིམ་ ༡ པ། 
བ་སདོ་ཀྱི་སྒྲུབ་བྱེད་དང་ལྟ་
རྟགོ་པའི་སྐུགས། 

༡. དབྱེ་དཔྱད་རིག་
རྩལ། 

ལས་ཚོགས་ཀྱི་དམིགས་
ཡུལ་འགྲུབ་ནི་དང་གྲུབ་
འབྲས་ཚུ་བཏོན་ནིའི་དོན་ལུ་ 
གཅིག་གིས་འབད་བའི་ལཱ་
འདི་ལུ་ ངལ་རངས་དང་
ངོས་ལེན་གྱི་ཚོར་སྣང་སྟོན་
མི།  

ཁོ་/མོ་གང་རུང་གི་ རྒྱུད་ལུ་
ཡོད་པའི་ཡོན་ཏན་འདི་ 
ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ལག་ལེན་
འཐབ་སྟེ་ རང་དབང་གི་
མནོ་བསམ་བཏང་ཐོག་ལས་ 
ལས་ཚོགས་ལུ་ཕན་གྲོགས་
འབད་མ་འབད་ཀྱི་ བརྟག་
དཔྱད་འབད་མི།  

ལས་སྣ་ཚུ་འབད་དགོཔ་སྦེ་ 
ལྟ་རོྟག་པ་ལས་ལམ་སྟོན་
ཐོབ་ཞིནམ་ལས་ ལཱ་གི་
ཉམས་མོང་དང་འཁྲིལ་ 
ལེགས་ཤོམ་སྦེ་དབྱེ་བ་
དཔྱད་མི།  

ལས་སྣ་གི་དོན་ལུ་ལཱ་གི་
ཉམས་མོང་ཚད་ཅིག་
དང་ དུས་ཐོག་གི་ལྟ་
རོྟག་པའི་བཀོད་རྒྱ་ལག་
ལེན་འཐབ་སྟེ་དབྱེ་
དཔྱད་འབད་མི། 

དབྱེ་དཔྱད་ག་ནི་ཡང་
མེད་པར་ལཱ་འབད་
མི་དང་། ལཱ་གི་
ཉམས་མོང་ཚུ་ 
ལག་ལེན་འཐབ་ནི་
མེད་མི།  

  

༢. འཆར་གཞི་བརྩམ་
ནི་དང་འགོ་འདྲེན་
འཐབ་ནི། 

མཐུན་རྐྱེན་དང་དུས་ཚོད་
ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ལག་ལེན་
འཐབ་སྟེ་  ལས་ཚོགས་
ཀྱི་དམིགས་ཡུལ་དང་
འཁྲིལ་ཏེ་ འཆར་གཞི་
བརྩམ་ནི་དང་ལས་སྣ་འགོ་
འདྲེན་འཐབ་ནིའི་ལྕོགས་
གྲུབ་བཏོན་མི།  

དུས་རྒྱུན་གྱི་ལས་སྣ་ཚུ་ ལཱ་
གི་འཆར་གཞིའི་ལམ་སྟོན་
དང་འཁྲིལ་ཏེ་ཨིནམ་དང་
ལས་སྡེའི་དམིགས་དོན་ཚུ་
འགྲུབ་ནིའི་དོན་ལུ་ རང་ལུ་
ཡོད་པའི་མཐུན་རྐྱེན་ཚུ་དང་
དུས་ཚོད་འཛིན་སྐྱོང་གི་རིག་
རྩལ་ཚུ་ ཚུལ་མཐུན་སྦེ་ལག་
ལེན་འཐབ་སྟེ་ ལཱ་གི་སྤུས་
ཚད་ལུ་ཐོ་མ་ཕོགཔ་སྦེ་གྲུབ་
འབྲས་བཏོན་མི།  

ལས་སྣ་གུ་ གོ་རིམ་ལྡན་
པའི་ལས་འཆར་ གསལ་
རི་རི་བཟོ་སྟེ་ ལྟ་རོྟག་དང་
མཐུན་རྐྱེན་ལེ་ཤ་གཏང་མ་
དགོ་པར་ ལཱ་གི་སྤུས་ཚད་
རྒྱུན་སྐྱོང་འཐབ་མི།  

ལཱ་གི་འཆར་གཞི་
བརྩམས་ཏེ་ཡོད་རུང་ 
འདི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་མ་
འབད་བར་ ལས་སྣ་ཚུ་
འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནིའི་
དོན་ལུ་མཐུན་རྐྱེན་
འཐེབ་དགོཔ་མ་ཚད་ 
སྤུས་ཚད་ལུ་ཐོ་ཕོག་མི།  

ལཱ་གི་འཆར་གཞི་
དང་མ་འཁྲིལ་བར་ 
དུས་ཡུན་མང་ཤོས་
ར་ གློ་བུར་གྱི་ལཱ་
རིགས་ཚུ་ནང་བཅའ་
མར་གཏོགས་མི་་
དང་ ལཱ་ཚུ་རེ་བ་
སྐྱེད་མིའི་སྤུས་ཚད་
དང་ལྡནམ་སྦེ་མེད་
མི།  
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བ་སདོ་བརྟག་དཔྱད། འགྲེལ་བཤད། [༣.༠༠-༤.༠༠] 

གནས་རིམ་ ༤ པ། 
 

[༢.༠༠-༢.༩༩] 

གནས་རིམ་ ༣ པ། 
 [༡.༠༠-༡.༩༩] 

གནས་རིམ་ ༢ པ། 
 [<=༠.༩༩]  

གནས་རིམ་ ༡ པ། 
བ་སདོ་ཀྱི་སྒྲུབ་བྱེད་དང་ལྟ་
རྟགོ་པའི་སྐུགས། 

༣. ཐག་གཅད་ཐངས། 

དཀའ་ངལ་དང་ཐབས་ཤེས་
ཚུ་ངོས་འཛིན་འབད་ཐབས་
ལུ་ བརྟག་ཞིབ་ལེགས་
ཤོམ་སྦེ་འབད་དེ་ འོས་
འབབ་ལྡན་པའི་དབང་
འཛིན་ལུ་ཕུལ་མི།  

དཀའ་ངལ་དང་དེའི་སེལ་
ཐབས་ཀྱི་རྒྱབ་སོྣན་བཀོད་མི་
ཚུ་ ལྟ་རོྟག་པ་གིས་བར་
ཞུགས་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ 
ཧེ་མ་ལས་ཕུལ་མི།  

ལྟ་རོྟག་པ་གིས་ལམ་སྟོན་
གནང་ནིའི་དོན་ལུ་ དཀའ་
ངལ་དང་དེའི་རྒྱབ་སོྣན་
བཀོད་མིའི་ཐབས་ཤེས་ཚུ་ 
དུས་ཚོད་ཁར་ཕུལ་མི།  

དུས་ཐོག་ལུ་ རྒྱབ་སོྣན་
གང་ཡང་མེད་པའི་ 
དཀའ་ངལ་ཚུ་ཕུལ་མི།  

དཀའ་ངལ་བསལ་
ནིའི་དོན་ལུ་ ལྟ་
རོྟག་པའི་བར་ཞུགས་
འདི་ལུ་ བསྒུགས་ཏེ་
སོད་མི། 

  

༤. འགོ་ཁྲིདཔ་དང་
སེམས་ཤུགས་ཀྱི་རིག་
རྩལ། 

རང་ལུ་ཕོག་པའི་ལས་སྣ་ཚུ་ 
འཕལ་མཁོ་དང་རང་ཤེས་
ཀྱི་ཐོག་ལས་ འགོ་ཁྲིད་
འབད་ནི་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་
མི།  

རང་ལུ་ཕོག་པའི་ལཱ་ཚུ་ དང་
ལེན་གྱི་ཐོག་ལས་ཚ་ངེར་
བཏོན་ཏེ་འབད་མི། ཁོ་མོ་
གང་རུང་གི་ ལཱ་གི་ས་གོའི་
ནང་གི་ སྟབས་མ་བདེཝ་ཚུ་ 
ངོས་འཛིན་འབད་དེ་ སེལ་
ཐབས་སྒྲིག་མི།  

རང་ལུ་ཕོག་པའི་ལཱ་ཚུ་ 
ལེགས་ཤོམ་སྦེ་མཇུག་བསྡུ་
ནི་ལུ་ འགན་ཁུར་སྒྲིང་སྒྲི་
སྦེ་འབག་མི།  

རང་ལུ་ཕོག་པའི་ལཱ་
འགན་གང་རུང་གྲུབ་
ཡོད་རུང་ ད་རུང་ལྟ་
རོྟག་འབད་དགོཔ་ཡོད་
མི།  

ལཱ་སོད་མི་འདི་ 
དྲན་གསོ་འབད་བའི་
སྐབས་ལུ་རྐྱངམ་
གཅིག་འབད་མི།    

༥. ཕན་ཚུན་མཐུན་
འབྲེལ་རིག་རྩལ། 

སྡེ་ཚན་ནང་ལཱ་འབད་ནི་
དང་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་ཕུལ་གྱི་
ལྕོགས་གྲུབ་བཏོནམ་མ་ཚད་ 
མཐུན་ལམ་བཟོ་ནི་དང་ལཱ་
གི་གནས་སྟངས་ སྟབས་
བདེ་ཏོག་ཏོ་བཟོ་མི།  

ལས་སྡེའི་ཕྱི་ནང་གཉིས་ཆ་
རའི་ནང་ འཆམ་མཐུན་བཟོ་
བའི་སྐབས་ལུ་ མི་ངོ་རང་
སོའི་ལཱ་གི་དམིགས་གཏད་ཚུ་
སྒྲུབ་མི།  

རང་སོའི་ལས་སྣ་སྒྲུབ་པའི་
སྐབས་ལུ་ ནང་འཁོད་ཀྱི་
མཐུན་ལམ་ལེགས་ཤོམ་
ཡོད་རུང་ ཕྱི་ཁའི་ལས་སྡེ་
དང་མཐུན་འབྲེལ་བཞག་
ནིའི་རིག་རྩལ་འདི་ཉུང་སུ་
སྦེ་ཡོད་མི།  

ལས་སྡེའི་ཕྱི་ནང་གི་
མཐུན་ལམ་ཉུང་རུང་ 
རང་སོའི་ལཱ་རིགས་
སྒྲུབ་མི།  

རང་གི་མཐའ་དོན་
དང་དམིགས་དོན་ཚུ་
འགྲུབ་ནི་རྐྱངམ་
གཅིག་གི་ལཱ་འབད་
མི། 
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བ་སདོ་བརྟག་དཔྱད། འགྲེལ་བཤད། [༣.༠༠-༤.༠༠] 

གནས་རིམ་ ༤ པ། 
 

[༢.༠༠-༢.༩༩] 

གནས་རིམ་ ༣ པ། 
 [༡.༠༠-༡.༩༩] 

གནས་རིམ་ ༢ པ། 
 [<=༠.༩༩]  

གནས་རིམ་ ༡ པ། 
བ་སདོ་ཀྱི་སྒྲུབ་བྱེད་དང་ལྟ་
རྟགོ་པའི་སྐུགས། 

༦. ངག་ཐགོ་ ཡང་ན་
ཡིག་ཐགོ་གི་བར་དནོ་
སདོ་ལེན། 

རང་གི་གནས་སྐབས། 
བསམ་འཆར་དང་གྲོས་
འཆར་ཚུ་ དྭངས་འཕསོ་
འཕོས་དང་བཅུད་བསྡུ་སྟེ་ 
ངག་ཐོག་དང་ཡིག་ཐོག་
གཉིས་ཆ་རའི་ཐོག་ལས་ 
གསལ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་སླབ་ནིའི་
ནང་ལྕོགས་གྲུབ་བཏོན་མི།  

གཞན་ལུ་བར་དནོ་སོད་པའི་
སྐབས་ལུ་ གསལ་ཏོག་ཏོ་
དང་  མདོར་བསྡུ་སུ།  
ཧ་གོཝ་འཇམ་མིའི་ཁ་སྐད་
ཐོག་ལས་སླབ་མི།  

གཞན་གྱིས་ཧ་གོཝ་འཇམ་
མིའི་ཁ་སྐད་ཐོག་ལུ་ བར་
དོན་སོད་མི།  

ཁོ་ ཡང་ན་ མོའི་
གནས་ཚད་ཁར་ ཧ་གོ་
ཚུགས་མིའི་ཁ་སྐད་
ཐོག་ལས་ གཞན་ལུ་
བར་དོན་སོད་མི།  

བར་དོན་ གསལ་
ཏོག་ཏོ་དང་དྭངས་
འཕོས་འཕསོ་སྦེ་མ་
སླབ་མི།  

  

བསམོས། 
དནོ་ཚན་ག་པའི་སྐུགས། 
སྐུགས་བསམོས་/ལྕོགས་གྲུབ་བརྟག་དཔྱད་ཀྱི་གྱངས་ཁ། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 

 

 

དནོ་ཚན་ ང་པ། སྔོན་འགྲོའི་ལཱ་ཤུལ་དབྱེ་དཔྱད་ཀྱི་སྐུགས་ (དནོ་ཚན་ ཁ་དང་ག) 

གནད་དནོ། སྐུགས་ཐབོ་ཡདོཔ། སྔོན་འགྲོའི་སྐུགས། གང་རུང་ཡདོ་ན་ ལྟ་རྟགོ་པའི་བསམ་འཆར།  
ཁ། ལཱ་ཤུལ།   སྐུགས་ཚད་ཁ་པ་ལས་ བརྒྱ་ཆ་ ༧༠། = ་་་་་་་་་་་་་  

ག བ་སོད་བརྟག་དཔྱད།  སྐུགས་ཚད་ག་པ་ལས་ བརྒྱ་ཆ་ ༣༠། = ་་་་་་་་་་་་་  

བསམོས།    
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ལས་གཡོག་པའི་མིང་རྟགས།  
སྤྱི་ཚེས།  
 

ལྟ་རྟོག་པའི་མིང་རྟགས།  
སྤྱི་ཚེས།  
 

སྤྱིར་བཏང་སྐུགས་ཀྱི་ཐིག་ཁྲམ། 

ལཱ་ཤུལ་གྱི་སྡེ་རིམ།  ངེས་ཚིག སྐུགས་ཀྱི་ཚད་གཞི། 
༡. གནས་རིམ་ ༤ པ། ལཱ་ཤུལ་གྲུབ་འབྲས་གཞན་དང་མ་འདྲཝ་སྦེ་བཏོན་ཡོདཔ། ༣.༠༠-༤.༠༠ 
༢. གནས་རིམ་ ༣ པ། འགྲུབ་དགོ་པའི་གནས་རིམ་ལས་མཐོ་སུ་སྦེ་གྲུབ་ཡོདཔ། ༢.༠༠-༢.༩༩ 
༣. གནས་རིམ་ ༢ པ། ལས་གཡོགཔ་གིས་ལཱ་གཡོག་གི་དགོས་མཁོ་གྲུབ་ཡོདཔ། ༡.༠༠-༡.༩༩ 
༤. གནས་རིམ་ ༡ པ། གྲུབ་འབྲས་ ཡང་ན་བ་སོད་འདི་དགོས་མཁོ་ལས་ཉུང་སུ་སྦེ་ཡོདཔ། <=༠.༩༩ 
 

དྲན་ཐོ། སྔོན་འགྲོའི་ལཱ་ཤུལ་དབྱེ་དཔྱད་ཀྱི་སྐུགས་འདི་ མཐའ་དཔྱད་ཀྱི་སྐུགས་བྱིན་ནིའི་དོན་ལུ་ ཚོད་བརྟག་ལག་ལེན་གྱི་ནང་འདེབས་ཅིག་ཨིན།  
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འབྲི་ཤགོ་ ༡༢/༣། 
ལག་ལེན་སྡེ་རིམ་གྱི་དནོ་ལུ་ལཱ་ཤུལ་དབྱེ་དཔྱད། 
དབྱེ་དཔྱད་དུས་ཡུན། 
ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་། 
ལས་གཡོག་པའི་མིང་།  

གོ་གནས་ཀྱི་མིང་། གོ་གནས་ཀྱི་གནས་རིམ། 
སྡེ་ཚན།  ལས་ཁུངས་/ལས་སྡེ། 
 
ཁྱད་ཡོན་ཐ་ོའཛོལ་བ་མེད་པའི་ཁས་ལེན། ང་གིས་ ཞི་གཡོག་པའི་བར་དོན་རིམ་ལུགས་ནང་ཡོད་པའི་ངེའི་ཁྱད་ཡོན་ཐ་ོའདི་བདེན་དཔྱད་འབད་ཡོདཔ་ལས། ད་རེས་ (ཚེས་/ཟླ་/ལོ་) ་་་་
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ཚུན་བར་དོན་ཚུ་བདེན་པ་ཨིན་པའི་གསལ་སོྟན་འབདཝ་ཨིན། 
བ་སོད་བརྟག་དཔྱད། འགྲེལ་བཤད། ལྟ་རོྟག་པའི་སྐུགས་

ཚད། (༠-༤) 

བསམ་འཆར། 

༡. སོད་ལམ་དང་དྲང་སོད། མཐུན་འབྲེལ་ག་རའི་ནང་དྲང་བདེན་དང་ཁྱད་རིག་ཤོ་མཚུངས་ཀྱི་སྒོ་ལས་གཞན་ལས་བོ་གཏད་དང་གུས་བཀུར་འཐོབ་མི།   

༢. བར་དོན་སོད་ལེན་གྱི་རིག་རྩལ། བར་དོན་ཚུ་གཞན་ལུ་དོན་སྨིན་ཅན་དང་འཇོན་ཐང་ཅན་སྦེ་བར་སོད་འབད་ནིའི་ལྕོགས་གྲུབ།   

༣. ལཱ་ལུ་བརོྩན་ཤུགས། ལཱ་ལུ་བརྩི་མཐོང་བསྐྱེད་དེ་ ག་ར་ལུ་སྤུས་ཚད་ཅན་གྱི་ཞབས་ཏོག་ཕུལ་མི།   

༤. སྡེ་ལཱ། སྡེ་ཚན་ཅིག་གི་ནང་འཁོད་ལུ་མཉམ་འབྲེལ་དང་ཁས་ལེན་ཡར་དྲག་གཏང་མི།   

༥. ངོ་རྐྱང་འཛིན་སྐྱོང་། སྤུས་ཚད་ཅན་གྱི་ཞབས་ཏོག་ཕུལ་ནིའི་དོན་ལུ་ དུས་ཚོད། ལཱ་གི་གཙོ་རིམ་དང་མཐུན་རྐྱེན་ཚུ་རང་གིས་འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་མི།   

༦. ཉེན་སྲུང་ལུ་བརོྩན་ཤུགས། ལཱ་ས་དང་ལཱའི་ཉེན་སྲུང་གི་ཁྲིམས་དང་སྒྲིག་གཞི། གནས་ཚད། ལག་ལེན་ག་ར་ལུ་གནས་མི།    

སྐུགས་བསོམས།   

དཔྱ་སྙོམ་གྱི་སྐུགས། = སྐུགས་བསོམས་/༦།  

 

(ལས་གཡོག་པའི་མིང་རྟགས།)       (ལྟ་རྟོག་པའི་མིང་དང་མིང་རྟགས།) 
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སྤྱིར་བཏང་སྐུགས་ཀྱི་ཐིག་ཁྲམ། 

ལཱ་ཤུལ་གྱི་སྡེ་རིམ།  ངེས་ཚིག སྐུགས་ཀྱི་ཚད་གཞི། 
༡. མཆོག་གྱུར། ལཱ་ཤུལ་གྲུབ་འབྲས་གཞན་དང་མ་འདྲཝ་སྦེ་བཏོན་ཡོདཔ། ༣.༠༠-༤.༠༠ 
༢. རབ། འགྲུབ་དགོ་པའི་གནས་རིམ་ལས་མཐོ་སུ་སྦེ་གྲུབ་ཡོདཔ། ༢.༠༠-༢.༩༩ 
༣. འབྲིང་། ལས་གཡོགཔ་གིས་ལཱ་གཡོག་གི་དགོས་མཁོ་གྲུབ་ཡོདཔ། ༡.༠༠-༡.༩༩ 
༤. ལེགས་བཅོས་དགོཔ། གྲུབ་འབྲས་ ཡང་ན་བ་སོད་འདི་དགོས་མཁོ་ལས་ཉུང་སུ་སྦེ་ཡོདཔ། <=༠.༩༩ 
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ལེའུ་ ༡༣ པ། གོ་གནས་ཡར་སེང་། 

༡༣.༡ སྲིད་བྱུས། 

   ༡༣.༡.༡  ནུས་འོས་དང་ལྕོགས་གྲུབ་ལྡན་པའི་ཞི་གཡོགཔ་ལུ་ གསོལ་ར་བྱིན་ནི་དང་སེམས་ཤུགས་བསྐྱེད་བཅུག་ནི།  

༡༣.༡.༢ ཞི་གཡོག་ནང་ལུ་ ཀུན་གཏོགས་འགྲན་བསྡུར་གྱི་གོ་གནས་ཡར་སེང་ལམ་ལུགས་ཀྱི་ཐོག་ལས་ དྲང་བདེན་དང་
འདྲ་མཉམ། གཟེངས་ཐོན་ཚུ་ཡར་དྲག་གཏང་ནི། 

༡༣.༡.༣ གཡོག་གི་མདུན་ལམ་ནང་ལུ་ ཡར་འཛེག་གི་གོ་སྐབས་འདྲ་མཉམ་བྱིན་ནི་དང་། ཞི་གཡོགཔ་དྲག་ཤོས་དང་བཟང་
ཤོས་ཚུ་ གཞན་ཁར་མ་བཏང་བར་བཞག་ནི། 

 

༡༣.༢ ཐབས་ལམ།  

༡༣.༢.༡ གཟེངས་ཐོན་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ དྲང་བདེན་དང་ཀུན་གཏོགས་འགྲན་བསྡུར་གྱི་ཐོག་ལས་ གདམ་འཐུ་འགོ་འདྲེན་
འཐབ་དགོ། 

༡༣.༢.༢ ཞི་གཡོག་པའི་ལཱ་ཤུལ་དང་ལྕོགས་གྲུབ་འདི་ ཞི་གཡོགཔ་ཁོ་རའི་ གོ་གནས་ཡར་སེང་གི་གཞི་བཞག་ས་སྦེ་བརྩི་
དགོ།  

༡༣.༢.༣ གོ་གནས་ཀྱི་མིང་དེབ་དང་ གོ་གནས་ཡར་སེང་གི་ཚད་གཞི་ཚང་ནི་འདི་ ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་ གོ་གནས་ཡར་སེང་གི་
དོན་ལུ་ གོ་གནས་ཀྱི་དབྱེ་ཁག་ ཐག་གཅད་ནིའི་གཞི་རྟེན་སྦེ་ ཆ་བཞག་དགོ། 

༡༣.༢.༤ གོ་གནས་ཡར་སེང་ཚུ་ གང་ཡོད་ཀྱི་འོས་འབབ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ལྕོགས་གྲུབ་ཀྱི་གཞི་བཀོད་དང་མཐུནམ་སྦེ་གནང་
དགོ། 

 

༡༣.༣ དབྱེ་ཁག 

   ༡༣.༣.༡  ཀུན་གཏོགས་འགྲན་བསྡུར་གྱི་ཐགོ་ལས་གོ་གནས་ཡར་སེང་། 
   ༡༣.༣.༢  རིགས༌བསོམས༌གོ་གནས་ནང་འཁོད་ཀྱི་གོ་གནས་ཡར་སེང་། 
   ༡༣.༣.༣  མཁས་མཆོག་གི་གོ་གནས་ནང་ལུ་གོ་གནས་ཡར་སེང་། 

༡༣.༣.༤  མགྱོགས་འགྲོས་གོ་གནས་ཡར་སེང་། 
༡༣.༣.༥  གཟེངས་ཐོན་གོ་གནས་ཡར་སེང་། 

 

༡༣.༤ ལས་སྡེའི་དབང་ཚད། 

༡༣.༤.༡ ལས་སྡེ་ལུ་གཤམ་གསལ་གཡོག་གནས་ཀྱི་ས་སོྟང་བཀང་ནིའི་དོན་ལུ་ ཞི་གཡོག་པའི་གོ་གནས་ཡར་སེང་གི་དབང་
ཚད་གནང་དགོ། 
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གོ་གནས་ཀྱི་དབྱེ་ཁག 

གོ་གནས་ཀྱི་གནས་
རིམ་ནང་གོ་གནས་
ཡར་སེང་། 

གོ་གནས་ཡར་སེང་གི་དབང་ཚད། 
ཀུན་གཏགོས་
འགྲན་བསྡུར་
གྱི་ཐགོ་ལས་གོ་
གནས་ཡར་
སེང་། 

རིགས༌བསམོས༌གོ་
གནས་ནང་འཁོད་ཀྱི་
གོ་གནས་ཡར་སེང་། 

མཁས་མཆོག་གི་གོ་
གནས་ཡར་སེང་། 

གཟེངས་ཐནོ་གྱི་
གོ་གནས་ཡར་
སེང་། 

མགྱོགས་འགྲོས་
ཀྱི་གོ་གནས་
ཡར་སེང་། 

བཀོད་ཁྱབ། 
 

བཀོད་ཁྱབ་ ༡ པ། མི་འཇུག མི་འཇུག མི་འཇུག ཞི་ལྷན། ཞི་ལྷན། 

བཀོད་ཁྱབ་ ༢ པ། མི་འཇུག མི་འཇུག མི་འཇུག ཞི་ལྷན། ཞི་ལྷན། 

བཀོད་ཁྱབ་ ༣ པ། ཞི་ལྷན་/རྩ་
ཁྲིམས་ཅན་གྱི་
ཡིག་ཚང་། 

མི་འཇུག མི་འཇུག མི་འཇུག མི་འཇུག 

མཁས༌མཆོག 

 

མཁས་མཆོག་ ༡ པ། མི་འཇུག མི་འཇུག ཞི་ལྷན། མི་འཇུག མི་འཇུག 

མཁས་མཆོག་ ༢ པ་
ལས་ ༣ པ་ཚུན། 

མི་འཇུག མི་འཇུག ཞི་ལྷན་/ 
རྩ༌ཁྲིམས༌ཅན༌གྱི༌ཡི
ག༌ཚང༌། 

མི་འཇུག མི་འཇུག 

ཁྱད༌རིག་དང་
འཛིན༌སྐྱོང༌། 

ཁྱད༌འཛིན་ ༡ པའི་
འཛིན་སྐྱོང་། 

ལྷན་ཁག་/རང་
སྐྱོང་ལས་སྡེ་
/རྩ༌ཁྲིམས༌ཅན༌
གྱི༌ཡིག༌ཚང༌། 

མི་འཇུག མི་འཇུག མི་འཇུག མི་འཇུག 

ཁྱད་འཛིན་ ༡ པའི་
མཁས་མཆོག 

མི་འཇུག མི་འཇུག ལྷན་ཁག་/ རང་
སྐྱོང་ལས་སྡེ་
/རྩ༌ཁྲིམས༌ཅན༌གྱི༌
ཡིག༌ཚང༌། 

མི་འཇུག མི་འཇུག 

ཁྱད༌འཛིན་ ༥ པ་
ལས་ ༢ པ་ཚུན། 

ལྷན་ཁག་/རང་
སྐྱོང་ལས་སྡེ་/ 
རྩ༌ཁྲིམས༌ཅན༌
གྱི༌ཡིག༌ཚང༌/རོ
ང་ཁག 

ལྷན་ཁག་/རང་སྐྱོང་
ལས་སྡེ་/ 
རྩ༌ཁྲིམས༌ཅན༌གྱི༌ཡི
ག༌ཚང༌/ རོང་ཁག 

མི་འཇུག ཞི་ལྷན། ཞི་ལྷན། 
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ལྟ༌བཀོད༌དང༌རྒྱབ༌སྐྱོ
ར། 

ལྟ་སྐྱོར་ ༥ པ་ལས་ལྟ་
བཀོད་གོངམ་ ༡ པ་
ཚུན། 

ལྷན་ཁག་/རང་
སྐྱོང་ལས་སྡེ་/ 
རྩ༌ཁྲིམས༌ཅན༌
གྱི༌ཡིག༌ཚང༌/རོ
ང་ཁག 

ལྷན་ཁག་/རང་སྐྱོང་
ལས་སྡེ་/ 
རྩ༌ཁྲིམས༌ཅན༌གྱི༌ཡི
ག༌ཚང༌/རོང་ཁག 

མི་འཇུག ཞི་ལྷན། ཞི་ལྷན། 

ལག༌ལེན། ལག་ལེན་ ༤ པ་ལས་ 
༡ པ་ཚུན། 

ལྷན་ཁག་/རང་
སྐྱོང་ལས་སྡེ་
/རྩ༌ཁྲིམས༌ཅན༌
གྱི༌ཡིག༌ཚང་/ 
རོང་ཁག 

ལྷན་ཁག་/རང་སྐྱོང་
ལས་སྡེ་
/རྩ༌ཁྲིམས༌ཅན༌གྱི༌ཡི
ག༌ཚང༌/ རོང་ཁག 

མི་འཇུག ཞི་ལྷན། ཞི་ལྷན། 

 

༡༣.༤.༢ དོན༌ཚན༌ ༡༣.༤.༡ པ་དང་མ༌འཁྲིལ་བར་ ཀུན༌གཏོགས༌འགྲན༌བསྡུར༌གྱི་ཐོག་ལས་ ཁྱད་རིག་དང་འཛིན་སྐྱོང་གོ་
གནས་ཀྱི་དབྱེ་ཁག་ནང་ལུ་ གཡོག༌ཐོག༌གི་མི་ངོམ་བཙུགས་ནི་འདི༌ དོན་ཚན་ ༢.༩.༤.༤ པ་དང་། ༢.༩.༦.༢ (༩) 
པ་དང་འཁྲིལ་ གཞི་འཛིན་ལས་སྡེ་གིས་ ས་སོྟང་དབྱེ་ཞིབ་འབད་བའི་ཤུལ་ལས་ ལས་སྡེ་གིས་འགོ་འདྲེན་འཐབ་
དགོ།  

༡༣.༤.༣ རོང་ཁག་ནང་ལུ་ གཡོག་གནས་བཏང་ཡོད་པའི་གཡོག་སྡེའི་མི་སོྟབས་ཚུ་ འབྲེལ་ཡོད་རོང་ཁག་གིས་ གོ་གནས་
ཡར་སེང་འབད་དགོཔ་དང་། ལྟེ་བ་ལུ་གཡོག་གནས་སོད་ཡོད་པའི་མི་སོྟབས་ཚུ་ ལྷན་ཁག་ ཡང་ན་རང་སྐྱོང་ལས་
སྡེ་ལུ་ དོན་ཚན་ ༡༣.༤.༡ པའི་ནང་ དབང་ཚད་ཕྱིར་སོད་འབད་ཡོད་མི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ གོ་གནས་ཡར་སེང་འབད་
དགོ། 

༡༣.༤.༤ ཀུན་གཏོགས་འགྲན་བསྡུར་དང་ ཁྱད་འཛིན་ ༡ པའི་མཁས་མཆོག་གོ་གནས་ཀྱི་གོ་གནས་ཡར་སེང་གི་དནོ་ལུ་ 
ལས་སྡེ་གིས་ གནང་བ་གྲུབ་པའི་ལས་བྱེད་པའི་བཀོད་རིས་དང་ ལས་བྱེད་པའི་གྲངས་འབོར་གུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ 
ངོས་འཛིན་འབད་དགོ།  

 
༡༣.༥ ལས་འཆར། 

༡༣.༥.༡ སྤྱིར་བཏང་ལུ་ གོ་གནས་ཡར་སེང་འབད་ནི་འདི་ སྤྱི་ཟླ་ ༡ པའི་ཚེས་ ༡ ཡང་ན་ སྤྱི་ཟླ་ ༧ པའི་ཚེས་ ༡ 
ལས་འགོ༌བཙུགས༌ཏེ༌གནང་དགོ།  

༡༣.༥.༢  ལས་འཆར། 
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ལས་སྣ། སྤྱི་ཟླ་ ༡ པའི་གོ་གནས་ཡར་
སེང་གི་ཚེས་གྲངས། 

སྤྱི་ཟླ་ ༧ པའི་གོ་གནས་ཡར་
སེང་གི་ཚེས་གྲངས། 

རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚགོས་ཀྱི་གནས་རིམ་གྱི་གོ་གནས་ཡར་སེང་། 
ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་ཞི་ལྷན་ལུ་རྒྱབ་སོྣན་ཚུ་ཕུལ་ནི་དང་། ཞི་
གཡོག་པའི་བར་དནོ་རིམ་ལུགས་ནང་ལུ་བཙུགས་ནི། 

སྤྱི་ཟླ་ ༡༡ པའི་སྤྱི་ཚེས་ ༡༥། སྤྱི་ཟླ་ ༥ པའི་སྤྱི་ཚེས་༡༥། 

ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གནང་བ། སྤྱི་ཟླ་ ༡༢ པའི་སྤྱི་ཚེས་ ༡༥། སྤྱི་ཟླ་ ༦ པའི་སྤྱི་ཚེས་ ༡༥། 
ལས་སྡེ་ལུ་གནང་བའི་སྐོར་ལས་བར་ལན་འབད་ནི། སྤྱི་ཟླ་ ༡༢ པའི་སྤྱི་ཚེས་ ༢༥། སྤྱི་ཟླ་ ༦ པའི་སྤྱི་ཚེས་ ༢༥། 

ལས་སྡེའི་གནས་རིམ་གྱི་གོ་གནས་ཡར་སེང་། 
དབང༌ཚད༌ཕྱིར༌སོད༌དང༌འཁྲིལ༌ཏེ༌ རིགས༌བསོམས༌གོ་
གནས་ནང་འཁོད་ཀྱི་གོ༌གནས༌ཡར་སེང་གི༌གནང༌བ། 

སྤྱི་ཟླ་ ༡༡ པའི་སྤྱི་ཚེས་ ༣༠། སྤྱི་ཟླ་ ༥ པའི་སྤྱི་ཚེས་ ༣༡། 

ངོ་རྐྱང་ལུ་ རིམ་ལུགས་ནང་ལས་བཏོན་པའི་གོ་གནས་ཡར་
སེང་གི་བཀའ་རྒྱ་སོད་ནི། 

སྤྱི་ཟླ་ ༡༢ པའི་སྤྱི་ཚེས་ ༢༥།  སྤྱི་ཟླ་ ༦ པའི་སྤྱི་ཚེས་ ༢༥།  

ཞི་ལྷན་ལུ་ རིམ་ལུགས་ནང་ལས་བཏོན་པའི་གོ་གནས་ཡར་
སེང་གི་བཀའ་རྒྱའི་འདྲ་ཅིག་ཕུལ་ནི།  

སྤྱི་ཟླ་ ༡༢ པའི་སྤྱི་ཚེས་ ༢༥།  སྤྱི་ཟླ་ ༦ པའི་སྤྱི་ཚེས་ ༢༥།  

 

༡༣.༥.༢.༡  ལས་སྡེ་གིས་ གོང་གི་བཀོད་ཁྲམ་ནང་བཀོད་ཡོད་པའི་ཚེས་གྲངས་ཀྱི་སྔ་གོང་ལས་ གོ་གནས་ཡར་སེང་
གི་བ་རིམ་ག་ར་མཇུག་བསྡུ་ཡོདཔ་ངེས་བརྟན་བཟ་ོདགོ། 

༡༣.༥.༢.༢  མི་སོྟབས་སྡེ་ཚན་ ཡང་ན་མི་སོྟབས་ལས་ཚན་གྱིས་ གོ་གནས་ཡར་སེང་ལུ་འོས་འབབ་ཡོད་མིའི་ཞི་
གཡོགཔ་ཚུའི་ཐོ་བཏོན་ཏེ་ གོ་གནས་ཡར་སེང་གི་དོན་ལུ་ཕན་ཐབས་བསྒྲིག་དགོ།  

༡༣.༥.༢.༣  ཀུན་གཏོགས་འགྲན་བསྡུར་གྱི་ཐགོ་ལས་ གཡོག་བཙུགས་དང་གདམ་འཐུའི་བ་རིམ་འདི་ ས་སོྟང་གསལ་
བསྒྲགས་འབད་བའི་ཚེས་གྲངས་ལས་ ཟླ་ངོ་ ༢ ཀྱི་ནང་འཁོད་ལུ་མཇུག་བསྡུ་དགོཔ་དང་། གོ་གནས་
ཡར་སེང་གི་གནང་བ་འདི་ གོ་གནས་ཡར་སེང་གི་དགོས་མཁོ་ག་ར་བསྒྲུབས་ཚར་ཞིནམ་ལས་ སྤྱི་ཟླ་དེའི་
སྤྱི་ཚེས་ ༡ ཡང་ན་ ༡༥ ལས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་བརྩི་འཇོག་འབད་དགོ། 

༡༣.༥.༢.༤  གོ་གནས་ཡར་སེང་འདི་ ཚེས་གྲངས་ལས་བྱིད་སོང་པ་ཅིན་ ཕྱིར་ལོག་འབད་དེ་བྱིན་མི་ཆོག  
 

༡༣.༦ སྤྱིར་བཏང་གི་ཚད་གཞི། 

ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་གིས་ གོ་གནས་ཡར་སེང་འདི་ ཐོབ་དབང་ཅིག་སྦེ་ཐོབ་བརྗོད་བཀོད་མི་ཆོག །གོ་གནས་ཡར་སེང་ཅིག་དང་གཅིག་
ཁར་ འགན་ཁུར། ཤེས་ཡོན། རིག་རྩལ་དང་ལྕོགས་གྲུབ་འཐེབ་དགོཔ་ཡོད་མི་ཚུ་ཡང་ཚང་དགོ། ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་གི་གོ་གནས་ཡར་ 
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སེང་གི་ཚད་གཞི་འདི་ གཤམ་གསལ་དང་འཁྲིལ་དགོ། 

༡༣.༦.༡  གཡོག་གི་ས་སོྟང་ཡོད་མེད་དང་འཁྲིལ་དགོ། 

༡༣.༦.༢ གཟེངས་ཐོན་ལུ་གཞི་བཞག་པའི་འདྲ་མཉམ་དང་དྲང་བདེན་གྱི་གདམ་འཐུའི་ལམ་ལུགས། གཟེངས་ཐོན་ཟེར་མི་
འདི་གཤམ་གསལ་ལྟར་དུ་ཨིན་དགོ།  
༡༣.༦.༢.༡   སོླབ་རིག་ཤེས་ཚད། 
༡༣.༦.༢.༢  འབྲེལ་ཡོད་སོང་བརར། 
༡༣.༦.༢.༣  རིག་རྩལ་དང་ལྕོགས་གྲུབ། 
༡༣.༦.༢.༤  ལཱ་ཤུལ་དབྱེ་དཔྱད་ནང་ལུ་བཀོད་ཡོད་མི་དང་འཁྲིལ་བའི་འདས་པ་དང་ད་ལོྟའི་ཁོ་རའི་ལཱ་

གཡོག་གི་ལཱ་ཤུལ།  
༡༣.༦.༢.༥  འབྲེལ་ཡོད་ཉམས་མོང་། 
༡༣.༦.༢.༦  སྐྱོན་མེད་ལཱ་གི་དྲན་ཐོ། 
༡༣.༦.༢.༧  ས་སོྟང་ཡོད་པའི་གཡོག་གནས་ཀྱི་ལཱ་འགན་དང་འགན་ཁུར་འབག་ནིའི་འོས་འབབ། 
༡༣.༦.༢.༨  དེ་ལས་མཐོ་བའི་འགན་ཁག་འབག་ནིའི་ནུས་འོས། 
༡༣.༦.༢.༩  རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་ནག་ཐའོི་ནང་ལུ་མ་ཚུདཔ་དང་།  
༡༣.༦.༢.༡༠  ཞིབ་དཔྱད་ཡང་ན་བདག་སྐྱོང་གི་བ་ལེན། ཡང་ན་ཁྲིམས་ཀྱི་རོྩད་གཞི་ཚུ་བསྣར་འགྱང་ནང་

མེདཔ། 

༡༣.༦.༣   གྲོང་གསེབ་ནང་ལུ་ཕག་ཞུ་མི་ཚུ་ལུ་ངོས་འཛིན་འབད་དགོ། 

༡༣.༦.༤  གཡོག་གི་རྒན་རིམ་ལུ་ཡང་ངོས་འཛིན་འབད་དགོ། 

༡༣.༦.༥   འགན་ཁག་དང་འགན་ཁུར་གྱི་རང་བཞིན་དང་ འབྲེལ་ཡོད་ཤེས་ཡོན་འཐེབ་ཡོད་མི་ལུ་ ངོས་འཛིན་བྱིན་དགོ། 

༡༣.༦.༦  སྤྱིར་བཏང་གོ་གནས་ཡར་སེང་གི་ཚད་གཞིའི་ཐོག་ཁར་ ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་གིས་ རང་སོའི་གོ་གནས་ཡར་སེང་གི་
དབྱེ་ཁག་གི་འོག་ལུ་ བཀོད་ཡོད་པའི་འོས་འབབ་ཀྱི་ཚད་གཞི་ཚུ་ཚང་དགོ། 

༡༣.༦.༧  གོ་གནས་ཡར་སེང་གི་དབྱེ་ཁག་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ དུས་ཡུན་ཉུང་ཤོས་ཚང་དགོ་མི་ཚུ་གཤམ་གསལ་ལྟར་དུ་ཨིན། 

༡༣.༦.༧.༡ འགོ་ཐོག་གོ་གནས་ཡར་སེང་། ཞི་གཡོགཔ་ཚུ་ འཛུལ་ཞུགས་གོ་གནས་ཀྱི་གནས་རིམ་དང་ 

འཁྲིལ་མ་དགོ་པར་ གོ་གནས་ཡར་སེང་དང་པའི་དོན་ལུ་ ཉམས་ཚོད་ཀྱི་དུས་ཡུན་བརྩིས་ཏེ་ལོ་
ངོ་ ༥ དང་། ཟུར་དེབ་ ༡༣/ཀ་པའི་ནང་གི་ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་གི་དནོ་ལུ་ ཉམས་ཚོད་དུས་ཡུན་
བརྩིས་ཏེ་ ལོ་ངོ་ ༤ ཕག་ཞུ་ཡོད་མི་ལུ་འོས་འབབ་ཡོད།  



324 
 

༡༣.༦.༧.༢  གོ་གནས་ཡར་སེང་ཐེངས་གཉིས་པ་དང་  དེའི་ཤུལ་མའི་གོ་གནས་ཡར་སེང་ཚུ་ གཤམ་
གསལ་ལྟར་ཕག་ཞུ་ཡོད་པའི་དུས་ཡུན་དང་འཁྲིལ་དགོ། 

གོ་གནས་ཀྱི་སྡེ་རིམ། ཉུང་མཐའི་དུས་ཡུན། 

མཁས་མཆོག་གི་སྡེ་རིམ། ལོ་ངོ་ ༥ ཡང་ན་ ༦། 
ཁྱད་རིག་དང་འཛིན་སྐྱོང་གི་སྡེ་རིམ། ལོ་ངོ་ ༤། 
ལྟ་སྐྱོར་གྱི་སྡེ་རིམ། ལོ་ངོ་ ༥ (ལྟ་སྐྱོར་ ༡ པ་ལས་ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༡ པ་ཚུན།) 

ལོ་ངོ་ ༤ (ལྟ་སྐྱོར་ ༥ པ་ལས་ལྟ་སྐྱོར་ ༡ པ་ཚུན།) 
ལག་ལེན་སྡེ་རིམ། ལོ་ངོ་ ༤། 

 

༡༣.༦.༧.༣ རིགས་བསོམས་གོ་གནས་ཡར་སེང་མ་བརྩིས་པའི་གོ་གནས་ཡར་སེང་ཚུ གཤམ་གསལ་ལྟར་
ཕག་ཞུ་ཡོད་པའི་དུས་ཡུན་དང་འཁྲིལ་དགོ། 

གོ་གནས་ཡར་སེང་གི་སྡེ་རིམ། འསོ་ཚད། 
ཀུན་གཏོགས་འགྲན་བསྡུར་ཐོག་གི་
གོ་གནས་ཡར་སེང་། 

ད་ལོྟའི་གོ་གནས་ཀྱི་གནས་རིམ་ནང་ ཉུང་མཐའ་ལོ་ངོ་ ༢ ཕག་ཞུ་ཡོདཔ། 

གཟེངས་ཐོན་གོ་གནས་ཡར་སེང་། སྤྱིར་བཏང་གོ་གནས་ཡར་སེང་གི་སྔ་གོང་ལུ་ ཟླ་ངོ་ ༦ ལས་ལོ་ངོ་ ༡ 
ཚུན། 

མགྱོགས་འགྲོས་གོ་གནས་ཡར་
སེང་། 

མགྱོགས་འགྲོས་ཐེངས་ ༡ 
པ། 

ད་ལོྟའི་གོ་གནས་ཀྱི་གནས་རིམ་ནང་ ཉུང་
མཐའ་ལོ་ངོ་ ༢ ཕག་ཞུ་ཡོདཔ། 

མགྱོགས་འགྲོས་ཐེངས་ ༢ 
པ། 

ད་ལོྟའི་གོ་གནས་ཀྱི་གནས་རིམ་ནང་ ཉུང་
མཐའ་ལོ་ངོ་ ༣ ཕག་ཞུ་ཡོདཔ། 

ཁྱད་འཛིན་ ༡ པའི་མཁས་མཆོག་
གི་གོ་གནས་ཡར་སེང་། 

ཁྱད་འཛིན་ ༡ པའི་
མཁས་མཆོག་ཚུན་གྱི་གོ་
གནས་ཡར་སེང་། 

ད་ལོྟའི་གོ་གནས་ཀྱི་གནས་རིམ་ནང་ ཉུང་
མཐའ་ལོ་ངོ་ ༤ ཕག་ཞུ་ཡོདཔ། 

 

༡༣.༦.༨ གོ་གནས་ཡར་སེང་གི་སྡེ་རིམ་དང་གསལ་བསྒྲགས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ འབྲེལ་ཡོད་ཆ་གནས་ཅན་གྱི་ཡིག་ཆ་ག་ར་ཕུལ 
དགོ།  

༡༣.༦.༩ ལཱ་ཤུལ་སྐུགས་ཚད་ནང་ལུ་ “ལེགས་བཅོས་དགོཔ་” སྦེ་ཐོབ་ཡོད་པའི་ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་ ཉུང་མཐའ་ཕག་ཞུ་དགོ་ 
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པའི་སྒྲིག་གཡོག་ངོ་མ་ལས་  ལོ་ངོ་གཅིག་འཐེབ་ཕག་ཞུ་དགོ།  

༡༣.༦.༡༠ ལཱ་ཤུལ་སྐུགས་ཚད་ནང་ འབྱེལཝ་འབྱེལ་སར་ལོ་ངོ་གསུམ་ “ལེགས་བཅོས་དགོཔ་” སྦེ་བཏནོ་མིའི་ཞི་གཡོགཔ་
འདི་ ལཱ་གཡོག་ནང་ལས་ཐབས་མེད་དགོངས་ཞུ་གཏང་དགོ། 

༡༣.༦.༡༡ སོང་བརར་རིགས་ཀྱི་དནོ་ལུ་ སོླབ་སོང་ངལ་གསོ་ཟླ་ངོ་ ༡༨  ཚུན་ཚོད་འབད་མི་ཚུ་གོ་གནས་ཡར་སེང་གི་དོན་ལུ་
སྒྲིག་གཡོག་ངོ་མའི་གྲངས་སུ་བརྩི་དགོ། ཨིན་རུང་ གཙུག་ལག་གཞི་རིམ་ཤེས་ཚད་ཀྱི་དོན་ལུ་ སོླབ་སོང་ངལ་གསོ་
འདི་ གོ་གནས་ཡར་སེང་གི་དོན་ལུ་ སྒྲིག་གཡོག་ངོ་མའི་གྲངས་སུ་བརྩི་མི་ཆོག 

༡༣.༦.༡༢ ཟུར་དེབ་ ༡༣/ཀ་པའི་ཞི་གཡོགཔ་ཚུའི་དོན་ལུ་ སོླབ་སོང་གི་དུས་ཡུན་ཧྲིལ་བུམ་འདི་ གོ་གནས་ཡར་སེང་གི་དོན་
ལུ་ སྒྲིག་གཡོག་ངོ་མ་སྦེ་བརྩི་དགོཔ་དང། དེ་ཡང་ སོླབ་སོང་གི་དུས་ཡུན་འདི་ ལོ་ངོ་ ༢ ལས་ལྷག་མི་ཅིག་དང་། 
ཟུར་དེབ་ནང་ གསལ་བཀོད་འབད་བའི་གནས་ཚིག་ཚུ་ཚང་ཚུགས་མི་ཅིག་ཨིན་དགོ། 

༡༣.༦.༡༣ ཟླ་ངོ་ ༦ གི་སྐྱེ་མའི་ངལ་གསོ་འདི་ གོ་གནས་ཡར་སེང་གི་དནོ་ལུ་ སྒྲིག་གཡོག་ངོ་མའི་གྲངས་སུ་བརྩི་དགོ། 

༡༣.༦.༡༤ དམིགས་བསལ་ངལ་གསོ་མ་བརྩིས་པར་ཐེངས་རེ་ནང་ ཟླ་ངོ་ ༣ རིང་གི་ངལ་གསོ་སྟབས་ཅིག་ཁར་ལེན་མི་ཚུ་ གོ་
གནས་ཡར་སེང་གི་དནོ་ལུ་ སྒྲིག་གཡོག་ངོ་མའི་གྲངས་སུ་བརྩི་དགོ། 

༡༣.༦.༡༥  ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་ འོས་འབབ་ལྡན་པའི་ཚད་གཞི་ཚང་སྟེ་ཡོད་རུང་  ཞི་གཡོགཔ་འདི་གིས་ ཟླ་ངོ་ ༣ ལས་ལྷག 
པའི་སྨན་བཅོས་ངལ་གསོ་དང་ དམིགས་བསལ་ངལ་གསོ། ཡུན་རིང་སོང་བརར་གྱི་ངལ་གསོ་ཚུ་ལེན་ཏེ་ སྒྲིག་   
གཡོག་ནང་མེད་པའི་སྐབས། ཡང་ན་ཞི་གཡོག་པའི་བར་དོན་རིམ་ལུགས་ནང་ ཡུན་རིང་སོང་བརར་གྱི་གནས་ཚད་ 
འདི་ “སྙན་ཞུ་འབད་ཡོད་རུང་ མཇུག་མ་བསྡུ་བར་ཡོདཔ་” སྦེ་ཡོད་པ་ཅིན་ ཞི་གཡོགཔ་འདི་གི་གོ་གནས་ཡར་
སེང་གི་བ་རིམ་བསྒྲིག་ནི་དང་ ཡང་ན་གནང་བ་བྱིན་མི་ཆོག ཨིན་རུང་ སྣ་བསྲེས་ལམ་ལུགས་ཀྱི་ཐོག་ལས་ ཡུན་
རིང་སོང་བརར་འབད་བའི་བསྒང་ཡོད་པའི་ཞི་གཡོགཔ་འདི་ གོ་གནས་ཡར་སེང་གི་སྐབས་ལུ་ ཡིག་ཚང་ནང་ལུ་ངོ་
ཡོད་བརྩིས་ཏེ་ གཞན་ཚད་གཞི་ཚུ་ཚང་མི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ བྱིན་ནིའི་འོས་འབབ་ཡོད།   

༡༣.༦.༡༦ འཛུལ་ཞུགས་གོ་གནས་ཀྱི་གནས་རིམ་ནང་ཨིན་པའི་ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་ གོ་གནས་ཡར་སེང་ཐེངས་གཅིག་ཡང་མ་
འཐོབ་མི་འདི་ལུ་ མགྱོགས་འགྲོས། གཟེངས་ཐོན་གྱི་གོ་གནས་ཡར་སེང་དང་ ཀུན་གཏོགས་འགྲན་བསྡུར་གྱི་གོ་
གནས་ཡར་སེང་གི་ཐབོ་ལམ་མེད། 

༡༣.༦.༡༧  གོ་གནས་ཡར་སེང་ཚུ་ དོན་ཚན་ ༡༣.༤.༡ པ་འོག་གི་དབང་ཚད་ཕྱིར་སོད་འབད་ཡོད་མི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ འབྲེལ་
ཡོད་ལས་སྡེའི་མི་སོྟབས་ཚོགས་ཆུང་གིས་གནང་བ་གནང་དགོཔ་དང་ ཡང་ན་རྒྱབ་སོྣན་འབད་དགོ། 

༡༣.༦.༡༨ གནང་བ་གྲུབ་ཚར་ཞིནམ་ལས་ གཤམ་གསལ་གྱི་དོན་ཚན་ཚུ་  གསལ་རི་རི་སྦེ་བཀོད་དེ་ཡོད་པའི་གོ་གནས་ཡར་
སེང་གི་བཀའ་རྒྱ་བཏོན་དགོ།  

༡༣.༦.༡༨.༡  གོ་གནས་ཡར་སེང་བྱིན་ཏེ་ཡོད་པའི་ཞི་གཡོགཔ་འདི་གི་   མིང་དང་ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་
བཀོད་དགོ། 

༡༣.༦.༡༨.༢  གོ་གནས་ཀྱི་མིང་དེབ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ གོ་གནས་ཡར་སེང་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་དང་ཤུལ་མའི་གོ་ 
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གནས་ཀྱི་མིང་གནས་དང་ གོ་གནས་ཀྱི་གནས་རིམ་བཀོད་དགོ། 

༡༣.༦.༡༨.༣  གོ་གནས་ཡར་སེང་ཆ་འཇོག་གི་ཚེས་གྲངས་བཀོད་དགོ། 

༡༣.༦.༡༨.༤  འབྲེལ་བ་དང་འཁྲིལ་བའི་ལས་ཚན་ཡངན་སྡེ་ཚན། ལས་ཁུངས་དང་ལས་སྡེ་ལ་སོགས པ་དང་ 
གཡོག་གནས་བཀོད་དགོ། 

༡༣.༦.༡༩  རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་དབང་ཚད་འོག་གི་གོ་གནས་ཡར་སེང་གི་དོན་ལུ་   ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་ རྒྱབ་
སོྣན་འདི་ དོན་ཚན་ ༢.༩.༦.༢ (༦) པ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ལུ་ཕུལ་དགོ། 

༡༣.༦.༢༠  རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས། ཡང་ན་ལས་སྡེ་གིས་ཞི་གཡོགཔ་ཚུ་   གོ་གནས་ཡར་སེང་གི་དོན་ལུ་ ཚང་
དགོ་པའི་ཉུང་ཤོས་ལོ་ཚད་ལོ་ངོ་ ༤ ཡང་ན་ ༥ ཚང་མི་རྐྱངམ་གཅིག་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ ཞི་གཡོག་པའི་ལྕོགས་
གྲུབ་དང་ལཱ་ཤུལ། ཐ་དམ་ཚིག་དང་ལས་སྡེ་ལུ་ དགོས་མཁོ་ཡོད་མེད་ཚུ་མ་བལྟ་བར་ གོ་གནས་ཡར་སེང་འབད་མི་
ཆོག 

 

༡༣.༧ ཀུན་གཏོགས་འགྲན་བསྡུར་ཐགོ་ལས་གོ་གནས་ཡར་སེང། 

གཡོག་གནས་ཀྱི་ས་སོྟང་ལུ་གཞི་བཞག་པའི་གོ་གནས་ཡར་སེང་འདི་ ཁ་གསལ་སྦེ་བཀོད་ཡོད་པའི་གཤམ་གསལ་བ་རིམ་ཚུ་དང་འཁྲིལ་ 

ཏེ་ ཀུན་གཏོགས་འགྲན་བསྡུར་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཆོག  

༡༣.༧.༡ འབྲེལ་ཡོད་གཞི་འཛིན་ལས་སྡེ་གིས་ གཡོག་གི་ས་སོྟང་དབྱེ་ཞིབ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་པའི་ཤུལ་ལས་ གཡོག་གི་ས་
སོྟང་ནམ་ཐོནམ་ཅིག་ ལས་སྡེ་གིས་ གོ་གནས་ཀྱི་ས་སོྟང་ཚུ་  རང་སོའི་ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ་དང་ ཡང་ན་བར་
བརྒྱུད་ཀྱི་ཐོག་ལས་ཁྱབ་བསྒྲགས་འབད་དགོཔ་དང་། མི་ངོམ་ཚུ་ལུ་ཞུ་ཡིག་བཙུགས་ནིའི་དུས་ཡུན་ཉུང་ཤོས་བདུན་
ཕག་གཉིས་བྱིན་དགོ།  

༡༣.༧.༢ ཁྱད་འཛིན་ ༡ པའི་གོ་གནས་ཀྱི་དོན་ལུ་ གཡོག་གི་ས་སོྟང་འདི་ གནང་བ་གྲུབ་པའི་ལས་གཡོག་པའི་བཀོད་རིས་
དང་འཁྲིལ་ཏེ་གསལ་བསྒྲགས་འབད་དགོ། 

༡༣.༧.༣ གཡོག༌གི༌ས་སོྟང༌གསལ༌བསྒྲགས༌ནང་ལུ་ གོ༌གནས༌ཀྱི༌ལོ་རྒྱུས་འདི་ གཤམ་གསལ་དོན་ཚན་ཚུའི་ནང༌གསལ༌རི་
རི་སྦེ་བཀོད་དགོ། 

ཀ། གོ༌གནས༌ཀྱི༌མིང༌། གོ་གནས་ཀྱི་གནས་རིམ་དང༌སྤྱི་གཡོག་སྒྲིག་བཀོད། 

ཁ། གོ༌གནས༌ཀྱི་མིང་དེབ་ནང་བཀོད་ཡོད་པའི་ཉུང༌མཐའ་ལུ་དགོ་པའི་ཤེས་ཡོན་ཤེས༌ཚད། གཡོག་གནས་
དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་ཤེས་ཡོན་འཐེབ་དང་རིག་རྩལ། ལྕོགས་གྲུབ་ཚུ་ཕྱི་སེལ་གྱི་གདམ་འཐུ་འབད་ནིའི་
དོན་ལུ་བཙུགས་དགོ།  

ག འབྲེལ་ཡོད་ལཱ་གི་ཉམས༌མོང༌དགོཔ།  

ང༌། གཡོག༌བཙུགས༌འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ཆ་འཇོག་གྲུབ་པའི་གཡོག་གནས་འདི་   ལས་ཚན་ ཡང་ན་སྡེ་ཚན།  
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ལས༌ཁུངས༌དང༌ལས༌སྡེ་ག་ཨིན་མི་འདི་བཙུགས་དགོ། 

ཅ། ཡིག་ཆ་དགོཔ། 

ཆ། ཞུ་ཡིག་བཙུགས་ཚེས་དང་། 

ཇ། གཡོག་བཙུགས་ལས་སྡེའི་ངོ་ཚབ་ཀྱི་འབྲེལ་ཨང་དང་གློག་འཕྲིན་ཁ་བང་། 

༡༣.༧.༤  འོས་ཚད། 

ཀུན་གཏོགས་འགྲན་བསྡུར་ཅིག་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་མིའི་ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་གིས་ གཤམ་གསལ་གྱི་ཚད་གཞི་
ཚུ་ཚང་དགོ།  

ཀ། གོ་གནས་ཀྱི་མིང་དེབ་ནང་ལུ་གསལ་བཀོད་འབད་ཡོད་པའི་ཉུང་མཐའི་ཤེས་ཡོན་ཤེས་ཚད་ཀྱི་དགོས་མཁོ་
ཚང་དགོ།  

ཁ། ད་ལོྟ་ ཁྱབ་བསྒྲགས་འབད་དེ་ཡོད་པའི་གོ་གནས་ཀྱི་གནས་རིམ་ལས་ གནས་རིམ་གཅིག་གིས་དམའཝ་
ཨིན་དགོ། ཨིན་རུང་ ཀུན་གཏོགས་འགྲན་བསྡུར་གྱི་ཐོག་ལས་འདྲ་མཉམ་གོ་གནས་ཀྱི་གནས་རིམ་ནང་
ལུ་གཡོག་བསྐོས་འབད་མི་ཚུ་གིས་ཡང་ཞུ་ཡིག་བཙུགས་ཆོག །དེ་ཡང་ ཁྱབ་བསྒྲགས་ནང་ལུ་ ཞུ་ཡིག་
ཕུལ་ནི་གི་ཚེས་གྲངས་མཇུག་བཀོད་མིའི་ཉིན་མར་ ཞུ་ཡིག་ཕུལ་མི་འདི་གིས་ ད་ལོྟའི་གོ་གནས་ཀྱི་གནས་
རིམ་ནང་ལུ་ ཉུང་ཤོས་ལོ་ངོ་ ༢ ཀྱི་སྒྲིག་གཡོག་ཚང་ཡོད་མི་ཅིག་དགོ། 

ག མཐོ་བའི་གོ་གནས་ཅིག་གི་དོན་ལུ་ཞུ་ཡིག་བཙུགས་པ་ཅིན་ ཁྱབ་བསྒྲགས་ནང་ ཞུ་ཡིག་ཕུལ་ནི་གི་ཚེས་
གྲངས་མཇུག་བཀོད་མིའི་ཉིན་མར་ ཞུ་ཡིག་ཕུལ་མི་འདི་གིས་ ད་ལོྟའི་གོ་གནས་ཀྱི་གནས་རིམ་ནང་ལུ་ 
ཉུང་ཤོས་ལོ་ངོ་ ༢ ཀྱི་སྒྲིག་གཡོག་ཚང་ཡོད་མི་ཅིག་དགོ། 

ང་། འཛུལ་ཞུགས་གོ་གནས་ཀྱི་གནས་རིམ་ནང་མེན་མི་ཅིག་དགོ། 

ཅ། འབྲུག་གི་ཞི་གཡོག་ཆོས་རྒྱུགས་ཀྱི་ཐོག་ལས་གདམ་འཐུ་གྲུབ་པའི་གཡོག་ཐོག་གི་མི་ངོམ་ཅིག་ཨིན་པ་ཅིན་ 
ཞི་གཡོག་ཆོས་རྒྱུགས་ཐོག་གདམ་འཐུ་གྲུབ་པའི་ཤུལ་ལས་ གོ་གནས་ཡར་སེང་ཐེངས་གཅིག་ལེན་ཡོད་
མི་ཅིག་ཨིན་དགོ། 

ཆ། གོ་གནས་འདི་ ཁོ་རའི་ལཱ་རིགས་གཙོ་བོའི་སྡེ་ཚན་གྱི་ནང་འཁོད་དང་ ཡང་ན་ཕྱི་ལས་འབད་རུང་མ་
བཏུབ་མེདཔ་དང་ ཨིན་རུང་ ཟུར་དེབ་ ༢/ཀ་པ་དང་འཁྲིལ་ སྤྱི་གཡོག་སྒྲིག་བཀོད་གཅིག་ནང་ཨིན་
དགོ། 

ཇ། ཡུན་རིང་སོང་བརར་ལས་ལོག་པའི་ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་གིས་ ལས་སྡེ་ཕྱི་ནང་གི་གོ་གནས་གཞན་གང་རུང་
ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་པ་ཅིན་ ཁྱབ་བསྒྲགས་ནང་ ཞུ་ཡིག་ཕུལ་ནིའི་མཇུག་གི་ཚེས་གྲངས་ཁར་ གོ་
གནས་དེ་ནང་ར་ ཡུན་རིང་སོང་བརར་གྱི་དུས་ཡུན་དང་མཉམ་པའི་ཉུང་མཐའི་དུས་ཡུན་གྱི་རིང་ཕག་ཞུ་
ཡོད་མི་ཅིག་ཨིན་དགོ།  
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ཉ། ལཱ་གཡོག་ནང་སྐྱོན་མེད་དྲན་ཐོ་ཡོད་མི། 

ཏ། ཡུན་རིང་སོང་བརར། སྐབས་གཡོག། དམིགས་བསལ་ངལ་གསོ་དང་སྨན་བཅོས་ངལ་གསོའི་ནང་མེན་མི་
ཅིག་ཨིན་དགོ། 

ཐ། འདས་པའི་ལོ་ངོ་ ༢ ཀྱི་ལོ་ལྟར་ལཱ་ཤུལ་གྱི་སྐུགས་ཚད་འདི་ ‘འབྲིང་’ ལས་ཡན་ཆད་འབད་མི་ཅིག་ཨིན་
དགོཔ་དང་། 

ད། ལས་སྡེ་ཅིག་གིས་ གནས་སོར། ཡང་ན་ ཀུན་གཏོགས་འགྲན་བསྡུར་གྱི་ཐོག་ལས་གནས་སོར་འབད་བའི་
སྐབས་ལུ་ ག་དེ་དྲག་དྲག་ཁྱད་རིག་ལུ་ཐོ་མ་ཕོགཔ་ཅིག་འབད་དགོ་པའི་ཁར་ དེ་བཟུམ་མའི་ཞི་གཡོགཔ་
འདི་ གོ་གནས་ནང་བསྐོ་བཞག་འབདཝ་ད་ ཁོང་རའི་དམིགས་བསལ་ཁྱད་རིག་དང་ རིག་རྩལ་ཚུ་དང་
མ་མཐུན་པའི་གོ་གནས་ནང་བསྐོ་བཞག་འབད་མི་ཆོག 

༡༣.༧.༥ ལས་སྡེ་ཡངན་མི་སོྟབས་ཚོགས་ཆུང་གིས་ མི་ངོམ་ཅིག་ ཧེ་མ་ལས་ གཡོག་གནས་ཀྱི་དོན་ལུ་ བཅའ་མར་
གཏོགས་ཏེ་ཡོད་མི་འདི་ ལོག་སྟེ་ར་གོ་གནས་གཅིག་པའི་དོན་ལུ་དྲི་བ་དྲིས་ལན་ནང་ བཅའ་མར་གཏོགས་པ་ཅིན་ 
འདས་པའི་དྲི་བ་དྲིས་ལན་གྱི་གྲུབ་འབྲས་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ཆ་མེད་གཏང་ཆོག   

༡༣.༧.༦ ཞུ་ཡིག་ཕུལ་མི་འདི་གིས་ གཤམ་གསལ་གྱི་ཡིག་ཆ་ཚུ་ཡང་བཙུགས་དགོ། 

   ༡༣.༧.༦.༡  ཞུ་ཡིག་དང་། 
   ༡༣.༧.༦.༢  ཁྱད་ཡོན་ཐོ། 
 

༡༣.༧.༧  རང་སོའི་ལས་སྡེའི་ཕྱི་ཁར་གཡོག་གི་ས་སོྟང་ནང་ལུ་ཞུ་ཡིག་ཕུལ་མིའི་ཞི་གཡོགཔ་འདི་གིས་ གཤམ་གསལ་གྱི་ཡིག་
ཆ་འཐེབ་ཚུ་བཙུགས་དགོ།  

༡༣.༧.༧.༡  སོླབ་རིག་སྐུགས་ཤོག་གི་འདྲ། 
༡༣.༧.༧.༢ སོང་བརར་ལག་ཁྱེར་གྱི་འདྲ། (བཙུགས་དགོ་པ་ཅིན། 
༡༣.༧.༧.༣ འདས་པའི་ལོ་ངོ་ ༢ ཀྱི་ (རང་སོའི་ལས་འཆར་གྱི་) ལཱ་ཤུལ་སྐུགས་ཚད་ ཡང་ན་ལཱ་ཤུལ་

དབྱེ་དཔྱད་འབྲི་ཤོག་དབྱེ་ཞིབ་འབད་ཡོད་མི་དང་། 
       ༡༣.༧.༧.༤ གཞན་དགོས་མཁོ་ཅན་གྱི་ཡིག་ཆའི་རིགས།  
 
 ༡༣.༧.༨  མི་ངོམ་ཚུ་ཕྱི་སེལ་རྐྱབ་ནི། 

འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་གིས། 

   ༡༣.༧.༨.༡  ཚད་གཞི་ཐག་གཅད་དགོ། 

༡༣.༧.༨.༢  ངོ་སོར་ཡིག་ཆ་དང་སོླབ་རིག་སྐུགས་ཤོག་ཚུ་བདེན་དཔྱད་འབད་དགོ། 

༡༣.༧.༨.༣  ཞུ་ཡིག་ཚུ་བསྡུ་སྒྲིག་འབད་དེ་ འསོ་ཚད་ཚང་མིའི་ཞུ་ཡིག་བཙུགས་མི་ཚུ་ ཕྱི་སེལ་འབད་དགོ། 
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༡༣.༧.༨.༤ སྤྱི་གཡོག་སྒྲིག་བཀོད་གཅིག་མིའི་ནང་ འབྲེལ་ཡོད་ཤེས་ཚད་དང་ལཱ་གི་ཉམས་མོང་ཡོད་མིའི་ 

འོས་ལྡན་གྱི་མི་ངོམ་ཚུ་ལུ་ གོ་སྐབས་བྱིན་དགོ། 

༡༣.༧.༨.༥ ཞུ་ཡིག་བཙུགས་མི་ཚུ་ལུ་ ཞུ་ཡིག་གི་གནས་ཚད་སྐོར་ལས་ བར་ལན་འབད་དགོཔ་དང་། ཕྱི་
སེལ་གྲུབ་པའི་མི་ངོམ་ཚུ་ལུ་ དོ་འགྲན་ཅན་གྱི་གདམ་འཐུའི་བ་རིམ་གྱི་ས་གནས། ཚེས་གྲངས་
དང་དུས་ཚོད་ཚུ་དང་། གཞན་དགོས་མཁོ་གང་རུང་ཡོད་ན་ གློག་འཕྲིན། འཕྲིན་ཐུང་། ཡང་
ན་ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ་བརྒྱུད་དེ་ ཡིག་ཐོག་ལས་བར་ལན་འབད་དགོ།  

༡༣.༧.༨.༦ གལ་སྲིད་ འོས་འབབ་ལྡན་པའི་མི་ངོམ་མེདཔ་ ཡང་ན་མི་ངོམ་གཅིག་ལས་བརྒལ་ཏེ་མེད་པ་
ཅིན་ མི་ངོམ་ལེ་ཤ་གིས་ཞུ་ཡིག་བཙུགས་ནི་གི་དོན་ལུ་ ད་རུང་བདུན་ཕག་གཉིས་ཀྱི་དུས་ཡུན་
ཕར་འགྱང་གི་ཁྱབ་བསྒྲགས་འབད་དགོ། 

༡༣.༧.༨.༧ འོས་འབབ་ལྡན་པའི་མི་ངོམ་ལེ་ཤ་ཡོད་རུང་ ལས་སྡེ་གིས་ ཡིད་ཆེས་མ་འདྲངོས་པ་ཅིན་ ཞུ་
ཡིག་ཕུལ་ནིའི་དོན་ལུ་ ཚེས་གྲངས་ཕར་འགྱང་འབད་དགོ། 

༡༣.༧.༨.༨ བདུན་ཕག་གཉིས་ཀྱི་དུས་ཡུན་ཕར་འགྱང་འབད་རུང་ འོས་འབབ་ལྡན་པའི་མི་ངོམ་གཅིག་ལས་
བརྒལ་ཏེ་མེད་རུང་ གདམ་འཐུའི་བ་རིམ་ཚུ་འཕ་ོམཐུད་དེ་ར་འབད་དགོཔ་དང་། 

༡༣.༧.༨.༩ ཚེས་གྲངས་ཕར་འགྱང་འབད་རུང་ འོས་འབབ་ལྡན་པའི་ཞུ་ཡིག་བཙུགས་མི་མེད་པ་ཅིན་ ངོ་
ཚབ་ཅིག་བསྐོ་བཞག་འབད་དེ་ ཞི་གཡོག་པའི་བར་དོན་རིམ་ལུགས་ནང་ལུ་དུས་མཐུན་བཟ་ོ
དགོ། 

༡༣.༧.༩  གདམ་འཐུའི་བ་རིམ། 

༡༣.༧.༩.༡ ལས་སྡེ་གིས་ འོས་འབབ་དང་དྲང་བདེན། དོ་འགྲན་ཅན་གྱི་གདམ་འཐུའི་བ་རིམ་གཞི་བཙུགས་
འབད་དགོ། དེ་ཡང་ གདམ་འཐུའི་ཚོགས་ཆུང་བརྒྱུད་དེ་ གཤམ་གསལ་གྱི་ལཱ་དང་འགན་ཁུར་
ཚུའི་ཐོག་ལས་བསྟར་སོད་འབད་དགོ། 

ཀ། གདམ་འཐུའི་ཚོགས་ཆུང་འདི་ནང་ ཉུང་ཤོས་ར་མི་སོྟབས་ཚོགས་ཆུང་གི་འཐུས་མི། 
ཡང་ན་མི་སོྟབས་ཚོགས་ཆུང་གིས་ཆ་འཇོག་གྲུབ་པའི་ གདམ་འཐུ་ཚོགས་ཆུང་གི་
འཐུས་མི་ ༥ འོང་དགོཔ་དང་། ཁྱད་འཛིན་ ༡ པའི་ཐད་ཁར་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་
གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ལས་ངོ་ཚབ་ཅིག་དགོ། 

ཁ། གདམ་འཐུའི་ཚོགས་ཆུང་ལུ་ གསལ་བཀོད་འབད་དགོ་མི་ཚུ་ལས་  ལྷག་པར་དུ་ 
གོ་གནས་ཀྱི་དོན་ལུ་ འོས་འབབ་ཀྱི་ཚད་གཞིའི་སྐོར་ལས་དང་ ཞུ་ཡིག་ཕུལ་མིའི་
ཁྱད་ཡོན་ཁ་གསལ། དྲི་བ་དྲིས་ལན་གྱི་སྒྲིག་བཀོད་ཚུ་ དྲི་བ་དྲིས་ལན་མ་འབད་བའི་
ཧེ་མ་ལས་ ཚུལ་མཐུན་གྱི་གསལ་བཤད་འབད་དགོ། གདམ་འཐུའི་ཚོགས་ཆུང་ལུ་ 

ཀུན་སོད་རྣམ་གཞག་གི་སྐོར་ལས་ཡང་ གསལ་བཤད་འབད་དགོ།  
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ག གདམ་འཐུའི་ཚོགས་ཆུང་གི་འཐུས་མི་ཚུ་གིས་ བརྒྱ་དཔྱའི་ཚད་བཀག་སྐུགས་ཚད་
འདི་ སྔ་གོང་ལས་གཏན་འབེབས་འབད་དགོ། 

ང་། དྲི་བཀོད་འཐུས་མི་ཚུ་གིས་ མི་ངོམ་དེ་ལུ་ སྐུགས་མཐོ་ཤོས་དང་དམའ་ཤོས་བྱིན་
ཡོད་མི་གཉིས་བཏནོ་བཞག་ཞིནམ་ལས་ སྐུགས་གཞན་ཚུའི་དཔྱ་སྙོམ་གྱི་སྐུགས་འདི་ 
མཐའ་དཔྱད་ཀྱི་སྐུགས་སྦེ་བརྩི་དགོ། 

ཅ། འབྲི་ཤོག་ ༡༣/༡ པ་དང་འཁྲིལ་ དྲི་བ་དྲིས་ལན་གྱི་ཆོས་རྒྱུགས་གུ་ རོང་ཁ་དང་ཨིང་
ལིཤ་གཉིས་ཆ་རའི་འབྲི་རྒྱུགས། ཡང་ན་དོན་ཚན་ཅིག་གུ་གསལ་ཞུ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་
དགོ། 

ཆ། དྲི་བ་དྲིས་ལན་གྱི་སྐབས་ལུ་ དྲི་བ་དང་ལན་ཚུ་ག་དེ་འབད་ཚུགས་ཚུགས་ རོང་ཁ་
དང་ཨིང་སྐད་ཟུང་འབྲེལ་གྱི་ཐོག་ལུ་འོང་དགོ། 

ཇ། གདམ་འཐུའི་ཚོགས་ཆུང་གི་འཐུས་མི་གང་རུང་ཅིག་ལུ་ ཁེ་ཕན་ལྟག་སོད་ཡོད་པ་
ཅིན་ སྔ་གོང་ལས་གསལ་བསྒྲགས་འབད་དགོཔ་དང་། ལས་སྡེ་གིས་འཐུས་མི་འདི་
ཚོགས་ཆུང་ནང་ལས་དགོངས་ཞུ་བཏང་སྟེ་ འོས་འབབ་ཡོད་པའི་འཐུས་མི་གཞན་མི་
ཅིག་ངོས་འཛིན་འབད་དགོ། 

ཉ། གདམ་འཐུའི་ཚོགས་ཆུང་གིས་ གྲུབ་འབྲས་བདེན་དཔྱད་འབད་དེ་ གྲུབ་འབྲས་
གཟེངས་ཐོན་གྱི་རིམ་པ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ གདམ་འཐུའི་དོན་ལུ་ ལས་སྡེའི་མི་སོྟབས་
ཚོགས་ཆུང་གིས་ ཆ་འཇོག་གནང་ནི་ལུ་ གྲུབ་འབྲས་བསྡུ་སྒྲིག་འབད་ཡོད་མི་གུ་མིང་
རྟགས་བཀོད་དགོཔ་དང་། 

ཏ། རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི་བཅའ་མར་གཏོགས་དགོ་པའི་སྐབས་ 
ལས་སྡེ་འདི་གིས་ འབྲེལ་ཡོད་ཡིག་ཆ་ག་ར་དང་གཅིག་ཁར་ ཉུང་ཤོས་ར་ བདུན་
ཕག་གཅིག་གི་སྔ་གོང་ལས་ བར་སོད་འབད་དགོ། 

༡༣.༧.༩.༢ གདམ་འཐུའི་འབྲི་ཤོག་ནང་གི་སྔོན་ཚད་ཅན་གྱི་དོན་ཚན།  

གདམ་འཐུའི་འབྲི་ཤོག་གི་གཤམ་གསལ་དོན་ཚན་ཚུ་ མི་སོྟབས་སྡེ་ཚན་ ཡང་ན་མི་སོྟབས་ལས་
ཚན་གྱིས་བསྐོ་བཞག་འབད་བའི་དྲིས་ལན་ལས་རོགསཔ་གིས་ གཤམ་གསལ་དང་འཁྲིལ་རྩིས་
རྐྱབ་དགོ།  

ཀ། གྲོང་གསེབ་ནང་ལུ་ ལཱ་གཡོག་འབད་ཡོད་མི་ལུ་ལྗིད་ཚད་བརྒྱ་ཆ་ ༥ ཚུན་ཨིན་དགོ། 

ཁ། ཞི་གཡོག་ནང་ལུ་ གཡོག་གི་རྒན་རིམ་ལུ་ ལྗིད་ཚད་བརྒྱ་ཆ་ ༥ ཚུན་ཨིན་དགོཔ་
དང་། 

ག མཆོག་གྱུར་འཛིན་སྐྱོང་གི་ལག་དེབ་དང་འཁྲིལ་རྩིས་བཏནོ་ཡོད་མིའི་ལཱ་ཤུལ་སྐུགས་ 
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ཚད་ཀྱི་ལྗིད་ཚད་བརྒྱ་ཆ་ ༤༠ ཚུན་ཨིན་དགོ།  

༡༣.༧.༩.༣ མི་སོྟབས་སྡེ་ཚན་ ཡང་ན་མི་སོྟབས་ལས་ཚན་གྱིས་ བསྐོ་བཞག་འབད་བའི་དྲིས་ལན་ལས་
རོགསཔ་གིས་ གདམ་འཐུའི་གྲུབ་འབྲས་འདི་བསྡུ་སྒྲིག་འབད་དགོ། 

༡༣.༧.༡༠  གྲུབ་འབྲས་གསལ་སོྟན། 

༡༣.༧.༡༠.༡ ལས་སྡེ་གིས་ གདམ་འཐུའི་བ་རིམ་མཇུག་བསྡུ་བའི་ཤུལ་ལས་ བདུན་ཕག་གཉིས་ཀྱི་ནང་
འཁོད་ཆ་འཇོག་གི་དོན་ལུ་ ཡིག་ཆ་ཚུ་ག་ར་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ལུ་ཕུལ་དགོ།  

༡༣.༧.༡༠.༢ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ལས་ ཆ་འཇོག་ཐབོ་ཞིནམ་ལས་ ལས་སྡེ་གིས་ ལཱ་དུས་ཉིན་
གྲངས་ ༢ ཀྱི་ནང་འཁོད་ ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ་། ཡང་ན་བར་བརྒྱུད་ཐོག་ལས་ གྲུབ་འབྲས་
གསལ་སོྟན་འབད་དགོ། 

༡༣.༧.༡༠.༣ གདམ་འཐུ་གྲུབ་ཚར་མིའི་མི་ངོམ་ཚུ་ ས་སོྟང་གི་གོ་གནས་ནང་ བསྐོ་བཞག་འབད་ནི་དང་ 
གཤམ་གསལ་གྱི་ཡིག་ཆ་ཚུ་ ཕུལ་ནིའི་དོན་ལུ་ གྲུབ་འབྲས་གསལ་བསྒྲགས་འབད་བའི་ཤུལ་
ལས་ མཐོ་ཤོས་ར་བདུན་ཕག་གཉིས་ཀྱི་དུས་ཡུན་བྱིན་དགོ། 

ཀ། ལས་སྡེའི་མི་སོྟབས་ཚོགས་ཆུང་གིས་ཆ་འཇོག་འབད་བའི་དབང་ཚད་ཅན་གྱི་དབང་
འཛིན་ཅིག་གིས་མིང་རྟགས་བཀོད་པའི་ཉོག་མེད་ལག་ཁྱེར། 

ཁ། ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་བདེན་དཔྱད་འབད་ནི་ཨིན་པའི་ཆ་གནས་ཅན་གྱི་རྩིས་ཞིབ་ཉོག་
མེད་ལག་ཁྱེར་དང་། 

ག ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་བདེན་དཔྱད་འབད་ནི་ཨིན་པའི་ཆ་གནས་ཅན་གྱི་ཉེན་སྲུང་ཉོག་
མེད་ལག་ཁྱེར།  

༡༣.༧.༡༠.༤ གདམ་འཐུ་གྲུབ་ཡོད་པའི་མི་ངོམ་འདི་གིས་ བྱིན་ཏེ་ཡོད་པའི་དུས་ཡུན་ནང་འཁོད་ ཡིག་ཆ་ཚུ་
བཏོན་མ་ཚུགས་པ་ཅིན་ དེ་གི་འོག་གི་གཟེངས་ཐནོ་གོ་རིམ་གཉིས་པམ་ལུ་ ཆ་འཇོག་འབད་
ཆོག །དེ་ཡང་ ཁོ་གིས་ བརྒྱ་དཔྱའི་ཚད་བཀག་སྐུགས་ཚད་ལས་མཐོཝ་སྦེ་འཐོབ་མི་ཅིག་ཨིན་
དགོ།  མི་ངོམ་འདི་གིས་ ཡིག་ཆ་ཚུ་ བར་ལན་འབད་བའི་ཚེས་གྲངས་ལས་ དུས་ཡུན་བདུན་
ཕག་གཉིས་ཀྱི་ནང་འཁོད་བཙུགས་དགོ། 

 
 ༡༣.༧.༡༡  གཡོག་བསྐོས།  

༡༣.༧.༡༡.༡ ཁྱད་འཛིན་ ༡ པའི་གོ་གནས་ཀྱི་གཡོག་བསྐོས་དོན་ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་
ཀྱིས་གཡོག་བསྐོས་བཀའ་རྒྱ་བྱིན་དགོ། 

༡༣.༧.༡༡.༢ སྤྱི་གཡོག་སྒྲིག་བཀོད་གཅིག་པའི་ནང་འཁོད་ ལས་སྡེ་ཕན་ཚུན་གྱི་གནས་སོར། ཡང་ན་ལཱ་ 
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རིགས་གཙོ་བོའི་སྡེ་ཚན་སོར་དགོཔ་མ་ཐནོ་པའི་བསྐོ་བཞག་གི་དནོ་ལུ་ ལས་སྡེ་གིས་ ཁྱབ་
བསྒྲགས་འབད་ཡོད་པའི་གོ་གནས་ཀྱི་ས་སོྟང་དང་ དེའི་གོ་གནས་ཀྱི་གནས་རིམ་ནང་ལུ་ 
མཐར་འཁྱོལ་གྲུབ་པའི་མི་ངོམ་འདི་ བསྐོ་བཞག་འབད་དགོ། བསྐོ་བཞག་བཀའ་རྒྱའི་ནང་ལུ་ 
མི་ངོམ་འདི་ ཀུན་གཏོགས་འགྲན་བསྡུར་ཐོག་ གདམ་ཁ་འབད་ཡོད་པའི་སྐོར་ལས་ ཁ་གསལ་
སྦེ་བཀོད་དགོ། 

ལས་སྡེ་གིས་གཤམ་འཁོད་ཡིག་ཆ་ཚུ་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ལུ་ཕུལ་དགོ། 

ཀ། བསྐོ་བཞག་བཀའ་རྒྱའི་འདྲ། 
ཁ། མིང་རྟགས་བཀོད་དེ་ཡོད་པའི་གདམ་འཐུའི་གྲུབ་འབྲས་བསྡུ་སྒྲིག་གི་འདྲ། 
ག ས་སོྟང་ཁྱབ་བསྒྲགས་ཀྱི་འདྲ། 
ང་། ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ཆ་འཇོག་གྲུབ་པའི་ཉེན་སྲུང་ཉོག་མེད་ལག་ཁྱེར་གྱི་ཞུ་ཡིག་ཨང་། 
ཅ། ཆ་འཇོག་གྲུབ་པའི་རྩིས་ཞིབ་ཉོག་མེད་ལག་ཁྱེར་གྱི་ཞུ་ཡིག་ཨང་། 

 
༡༣.༧.༡༡.༣ སྤྱི་གཡོག་སྒྲིག་བཀོད་གཅིག་པའི་ནང་འཁོད་ ལྷན་ཁག ལས་སྡེ། ཡང་ན་ལཱ་རིགས་གཅིག་

ལས་གཅིག་ནང་གནས་སོར་ཚུ་ག་ར་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ འགོ་འདྲེན་
འཐབ་དགོཔ་དང་། ལྷན་ཁག ལས་སྡེ། ཡང་ན་ལཱ་རིགས་ནང་འཁོད་གནས་སོར་ཚུ་ ལྷན་ཁག་
དང་ལས་སྡེ་རང་རང་སོ་སོ་གིས་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོ།   

ལས་སྡེ་གཅིག་ལས་གཅིག་ནང་གནས་སོར། སྤྱི་གཡོག་སྒྲིག་བཀོད་གཅིག་པའི་ནང་འཁོད་ཀྱི་
ལཱ་རིགས་གཅིག་ལས་གཅིག་ནང་གནས་སོར། ཡང་ན་ནང་གསེས་སྡེ་ཚན་གཅིག་ལས་གཅིག་
ནང་  གནས་སོར་གྱི་དོན་ལུ་ ལས་སྡེ་གིས་ གཤམ་གསལ་གྱི་ཡིག་ཆ་ཚུ་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་
གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ལུ་ཕུལ་དགོ།  

ཀ། ས་སོྟང་གསལ་བསྒྲགས་ཀྱི་འདྲ། 
ཁ། མིང་རྟགས་བཀོད་དེ་ཡོད་པའི་གདམ་འཐུའི་གྲུབ་འབྲས་བསྡུ་སྒྲིག་གི་འདྲ། 
ག གཞི་འཛིན་ལས་སྡེ་དང་ལཱ་གཡོག་ལས་སྡེའི་ཉོག་མེད་ལག་ཁྱེར། 
ང་། ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ངོས་ལེན་གྲུབ་པའི་ཉེན་སྲུང་ཉོག་མེད་ལག་ཁྱེར་གྱི་ཞུ་ཡིག་ཨང་

དང་། 
ཅ། ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ངོས་ལེན་གྲུབ་པའིརྩིས་ཞིབ་ཉོག་མེད་ལག་ཁྱེར་གྱི་ཞུ་ཡིག་ཨང་།  
 

༡༣.༧.༡༡.༤ ཀུན་གཏོགས་འགྲན་བསྡུར་ཅིག་གི་ཐོག་ལས་ གཡོག་བཙུགས་དང་གདམ་འཐུའི་བ་རིམ་ 

མཇུག་བསྡུ་ནི་དང་ བསྐོ་བཞག་གཏན་འཁེལ་འབད་ནི་ཚུ་ བཅའ་ཡིག་འདི་གི་དོན་ཚན་ 
༡༣.༥.༢.༣ དང་འཁྲིལ་དགོ། 

༡༣.༧.༡༡.༥ ཀུན་གཏོགས་འགྲན་བསྡུར་ཅིག་གི་ཐོག་ལས་ བསྐོ་བཞག་དང་གོ་གནས་ཡར་སེང་འབད་མིའི་ 
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མི་ངོམ་འདི་གིས་ ལས་སྡེའི་ནང་གི་གོ་གནས་ནང་ལུ་ ཉུང་མཐའ་ལོ་ངོ་གཉིས་ཕག་ཞུ་དགོ། 

༡༣.༧.༡༡.༦ ལས་སྡེ་གིས་ མི་ངོམ་ཅིག་ ཀུན་གཏོགས་འགྲན་བསྡུར་ནང་ལུ་བཅའ་མར་གཏོགས་ནིའི་དནོ་
ལུ་ གནང་བ་ཅན་གྱི་ཆད་ཀྱི་ངལ་གསོའི་(འགྲོ་འགྲུལ་དང་ངེས་ཏིག་ལས་རིམ་གྱི་ཚེས་གྲངས་ངོ་
མའི་) གནང་བ་བྱིན་དགོ། ཨིན་རུང་ མི་ངོམ་འདི་ལུ་ འགྲུལ་འཐུས་དང་ཉིན་འཐུས་ཀྱི་ཐོབ་
ལམ་མེད། 

 

༡༣.༨  རིགས་བསོམས་ནང་འཁོད་ཀྱི་གོ་གནས་ཡར་སེང་། 

༡༣.༨.༡  གོ་གནས་ཀྱི་མིང་དེབ་ནང་ལུ་ གསལ་བཀོད་འབད་དེ་ཡོད་པའི་གོ་གནས་ཀྱི་ཐད་  ལཱ་རིགས་སྡེ་ཚན་གཅིག་གི་
ནང་ལུ་ གོ་གནས་གཅིག་དང་གཉིས་ཀྱིས་མཐོ་དམའི་འབྲེལ་བ་ཡོད་མི་འདི་ལུ་  ཅོག་འཐད་པའི་ཉུང་མཐའི་ཤེས་
ཚད་དང་རིག་རྩལ། ལཱ་འགན་དང་འགན་ཁུར་ཚུ་ཡང་ཅོག་འཐདཔ་ཨིན་དགོ། རིགས་བསོམས་གོ་གནས་ནང་
གསེས་ཀྱི་ཁྱད་པར་གཙོ་བོ་ར་ ལཱ་གཡོག་ནང་ཉམས་མོང་གི་ལོ་ཡུན་དང་ འགན་ཁུར་འཐེབ་ཡོད་མི་འདི་ཨིན།  

༡༣.༨.༢  ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་ འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་གིས་ ལས་སྡེ་ནང་འཁོད་ཀྱི་ཞི་གཡོགཔ་ཚུ་ གཟེངས་བསོྟད་དང་ངོས་འཛིན། 
དེ་ལས་ སྲུང་བཞག་འབད་ནིའི་ཕན་ཐབས་ཀྱི་དནོ་ལུ་ རིགས་བསོམས་ནང་གསེས་ཀྱི་མཐོ་བའི་གོ་གནས་ལུ་ 
འགྲན་བསྡུར་འབད་མ་དགོ་པའི་ཐོག་ལས་ཡར་སེང་འབད་དགོ།   

༡༣.༨.༣ རིགས་བསོམས་གོ་གནས་ནང་འཁོད་ཀྱི་གོ་གནས་ཡར་སེང་འདི་ གཤམ་གསལ་གྱི་འོས་ཚད་དང་འཁྲིལ་དགོ། 

༡༣.༨.༣.༡ དོན་ཚན་ ༡༣.༦.༧.༢ པ་དང་འཁྲིལ་ ད་ལོྟའི་གོ་གནས་དང་གོ་གནས་ཀྱི་གནས་རིམ་ནང་ལུ་ 
སྒྲིག་གཡོག་ངོ་མའི་ནང་ ཉུང་ཤོས་ལོ་ངོ་ ༤ ཡང་ན་ ༥ ཚང་དགོ། 

༡༣.༨.༣.༢ ལཱ་ཤུལ་གྲུབ་འབྲས་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་བའི་དུས་ཡུན་གྱི་སྐབས་ ལོ་ངོ་གསུམ་ཆ་རའི་ནང་ ལཱ་
ཤུལ་གྲུབ་འབྲས་སྐུགས་ཚད་ “འབྲིང་” འཐོབ་དགོ། 

༡༣.༨.༣.༣ ལཱ་ཤུལ་སྐུགས་ཚད་ནང་ལུ་ “ལེགས་བཅོས་དགོཔ་” སྦེ་ཐོབ་ཡོད་པའི་ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་ ཉུང་
མཐའ་ཕག་ཞུ་དགོ་པའི་སྒྲིག་གཡོག་ངོ་མ་ལས་  ལོ་ངོ་གཅིག་འཐེབ་ཕག་ཞུ་དགོ།  

༡༣.༨.༣.༤ སྐྱོན་མེད་གཡོག་ཐོ་དང་། 

༡༣.༨.༣.༥ གཤམ་གསལ་གྱི་ཡིག་ཆ་ཚུ་ཕུལ་དགོ། 

ཀ། མཉམ་བསབས་ཀྱི་ལོ་ལྟར་ལཱ་ཤུལ་སྐུགས་ཚད།  
ཁ། ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་བདེན་དཔྱད་འབད་ནི་ཨིན་པའི་ཆ་གནས་ཅན་གྱི་ཉེན་སྲུང་ཉོག་ 

མེད་ལག་ཁྱེར་དང་། 
ག ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་བདེན་དཔྱད་འབད་ནི་ཨིན་པའི་ཆ་གནས་ཅན་གྱི་རྩིས་ཞིབ་ཉོག་

མེད་ལག་ཁྱེར། 
 



334 
 

༡༣.༨.༤ ལས་སྡེ་གིས་ (ཟུར་དེབ་ ༡༣/༢) པའི་ནང་གི་གོ་གནས་ཡར་སེང་བཅུད་བསྡུས་འབྲི་ཤོག་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ གྲོས་
འཆར་ཚུ་བསྡུ་སྒྲིག་འབད་དགོཔ་དང་ དེ་ཚུ་ལས་སྡེའི་མི་སོྟབས་ཚོགས་ཆུང་ལུ་ཕུལ་དགོ། དེ་བསྟུན་མི་སོྟབས་
ཚོགས་ཆུང་གིས་  འོས་འབབ་ལྡན་པའི་གྲོས་ཐག་གཅད་ནིའི་དོན་ལུ་ རིགས་བསོམས་གོ་གནས་ནང་གི་ཞི་
གཡོགཔ་ཚུ་གི་གོ་གནས་ཡར་སེང་གི་གྲོས་འཆར་ག་ར་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དགོ།  

༡༣.༨.༥  གོ་གནས་ཡར་སེང་བཀོད་རྒྱའི་ནང་ལུ་ བཅའ་ཡིག་འདི་གི་དོན་ཚན་ ༡༣.༦.༡༨ དང་འཁྲིལ་ཏེ་  ཕུལ་དགོ་པའི་
བར་དོན་ཚུ་ཁ་གསལ་སྦེ་དབྱེ་བ་ཕྱེས་ཏེ་བཀོད་དགོ།  

༡༣.༨.༦ ལས་སྡེ་གིས་ གོ་གནས་ཡར་སེང་གི་ཁ་གསལ་ཚུ་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ དོན་ཚན་ ༡༣.༥.༢ པ་དང་འཁྲིལ་ 
རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ལུ་ཕུལ་དགོ་པའི་ཁར་ གོ་གནས་ཡར་སེང་གི་བཀའ་རྒྱའི་འདྲ་ཅིག་ཡང་ མིང་
རྟགས་བཀོད་ཡོད་པའི་གོ་གནས་ཡར་སེང་གི་བཅུད་བསྡུས་འབྲི་ཤོག་གི་འདྲ་དང་གཅིག་ཁར་གཏང་དགོ། 

༡༣.༨.༧  ལས་སྡེ་གིས་ གོ་གནས་ཡར་སེང་གི་ཡིག་ཆ་ཚུ་ག་ར་ སྲུང་བཞག་འབད་དེ་བཞག་དགོཔ་དང་   ཞི་གཡོག་ལྷན་
ཚོགས་ལུ་ ནམ་དགོཔ་ཅིག་སོྟན་དགོ། 

༡༣.༨.༨ ལྟ་སྐྱོར་སྡེ་རིམ་ནང་གི་ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་ འཛུལ་ཞུགས་ཀྱི་གནས་རིམ་དང་མ་འཁྲིལ་བར་ གོ་གནས་ཡར་སེང་གི་
ཚད་གཞི་ཚང་པ་ཅིན་ ལྟ་སྐྱོར་ ༡ པ་ཚུན་འགྱོ་ཆོག  

 

༡༣.༩ ཁྱད་འཛིན་ ༡ པའི་མཁས་མཆོག་གི་གོ་གནས་ལུ་ཡར་སེང་། 

༡༣.༩.༡ ཁྱད་རིག་གི་མི་ངོམ་ཚུ་ ལས་སྡེའི་ནང་འཁོད་ལུ་ འཕོ་མཐུད་དེ་ར་ ཁྱད་རིག་གི་ལཱ་འབད་དེ་བཞག་ཐབས་དང་ 
གསོལ་ར་དང་སེམས་ཤུགས་བསྐྱེད་ཐབས་ལུ་ ཞི་གཡོགཔ་འདི་ ཁྱད་འཛིན་ ༡ པ་ཚུན་ འོས་ཚད་ཚང་མི་བརྩིས་
ཏེ་ གཤམ་གསལ་གྱི་གནད་དོན་དང་ལྡན་པ་ཅིན་ མཐོ་རིམ་གྱི་གོ་གནས་ནང་ལུ་ འགྲན་བསྡུར་འབད་མ་དགོ་པར་
བཀལ་དགོ།  

༡༣.༩.༡.༡  སྒྲིག་གཡོག་ངོ་མའི་ནང་ ཉུང་མཐའ་ལོ་ངོ་ ༤ མཇུག་བསྡུ་ཡོདཔ། 

༡༣.༩.༡.༢ ལཱ་ཤུལ་གྲུབ་འབྲས་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་བའི་དུས་ཡུན་གྱི་སྐབས་ ལོ་ངོ་གསུམ་ཆ་རའི་ནང་ ལཱ་
ཤུལ་གྲུབ་འབྲས་སྐུགས་ཚད་ “འབྲིང་” འཐོབ་དགོ། 

༡༣.༩.༡.༣ གོ་གནས་ཡར་སེང་གི་དནོ་ལུ་ དོན་ཚན་ ༡༣.༦.༧ པ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ལཱ་ཤུལ་སྐུགས་ཚད་ནང་
ལུ་ “ལེགས་བཅོས་དགོཔ་” སྦེ་ཐོབ་ཡོད་པའི་ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་ ཉུང་མཐའ་ཕག་ཞུ་དགོ་པའི་
སྒྲིག་གཡོག་ངོ་མ་ལས་  ལོ་ངོ་གཅིག་འཐེབ་ཕག་ཞུ་དགོ།  

༡༣.༩.༡.༤ མི་སོྟབས་ཚོགས་ཆུང་གིས་ ཁོ་རའི་འགན་ཁག་དང་འཁྲིལ་ གནས་རིམ་མཐོ་བའི་ལཱ་འགན་
དང་རང་སོའི་འགན་དབང་དང་མཐུན་པའི་འབྲེལ་ཡོད་ཚད་གཞི་གང་རུང་བཟོ་དགོ།  

༡༣.༩.༡.༥ ལཱ་སའི་ནང་ལུ་འཕོ་མ་ཆད་པར་ལཱ་འབད་དེ་ཡོད་པ་མི་དགོཔ་དང་། 

༡༣.༩.༡.༦ སྐྱོན་མེད་གཡོག་ཐོ།  
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༡༣.༩.༢ ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་ རང་གི་མཁས་མཆོག་སངས་ཏེ་ཡོད་པའི་ལཱ་གཡོག་ནང་ལུ་ར་  འཕོ་མཐུད་དེ་འབད་ནིའི་ཐག་
བཅད་དེ་ཡོད་པའི་ཞི་གཡོགཔ་འདི་ ཀུན་གཏོགས་འགྲན་བསྡུར་ཅིག་གི་གདམ་འཐུའི་བ་རིམ་ནང་ལུ་ བཅའ་མར་
གཏོགས་མ་དགོ་པར་གོ་གནས་ཡར་སེང་འབད་དགོ། 

༡༣.༩.༣ མཁས་མཆོག་གི་གོ་གནས་འདི་ གནང་བ་གྲུབ་པའི་ལས་གཡོགཔ་གི་གྲངས་འབོར་ནང་འཁོད་ལུ་ སྙོམ་སྒྲིག་འབད་
དགོ། 

༡༣.༩.༤ དོན་ཚན་ ༡༣.༨.༣.༥ པའི་འོག་ལུ་གསལ་བཀོད་འབད་ཡོད་པའི་ཡིག་ཆ་བཙུགས་དགོ་མི་ཚུ་གུ་ གཤམ་གསལ་ཚུ་
ཡང་དགོ། 

༡༣.༩.༤.༡ གྲོས་འཆར་བཀོད་པའི་མཁས་མཆོག་གི་གོ་གནས་འདིའི་ གཡོག་གི་འགྲེལ་བཤད་ཁ་གསལ། 

༡༣.༩.༤.༢ འབྲི་ཤོག་ ༡༣/༣ པའི་ནང་བཀོད་ཡོད་པའི་གཡོག་གནས་བདེ་སྒྲིག་འབྲི་ཤོ། 

༡༣.༩.༤.༣ འབྲི་ཤོག་ ༡༣/༤ པ་ནང་གི་ཁྲིམས་མཐུན་འགན་ལེན།  

༡༣.༩.༥ མཁས་མཆོག་གི་གོ་གནས་ལུ་  ཡར་སེང་འབད་དེ་ཡོད་པའི་ཞི་གཡོགཔ་འདི་གིས་འབྲེལ་ཡོད་གོ་གནས་དང་
འཁྲིལ་བའི་གཡོག་གི་འགྲེལ་བཤད་དང་འཁྲིལ་དགོ།  

༡༣.༩.༦ གོ་གནས་ཀྱི་གནས་རིམ་ཁྱད་འཛིན་ ༢ པ་འདི་   ཞི་གཡོགཔ་གི་དནོ་ལུ་མ་འོངས་པའི་གཡོག་གི་མདུན་ལམ་
ཐག་གཅད་ས་ཅིག་ཨིན།  ཞི་གཡོགཔ་འདི་གིས་ ཁོ་རའི་མཁས་མཆོག་ཡངན་ཁྱད་རིག་གི་ལཱ་གཡོག་ནང་ འཕོ་
མཐུད་དེ་འབད་ནི་ཨིན་ན་ འཛིན་སྐྱོང་གི་གོ་གནས་ནང་ལུ་ སོྤ་བཤུད་འབད་ནི་ཨིན་ན་ཐག་གཅད་དགོ། 

༡༣.༩.༧  ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་གིས་ ཁོ་རའི་ཁྱད་རིག་གི་ལཱ་གཡོག་ནང་ལུ་ འཕ་ོམཐུད་དེ་འབད་ནི་ལུ་  གདམ་ཁ་རྐྱབ་སྟེ་ཁྱད་
འཛིན་ ༡ པ་དང་ དེ་ལས་མཐོ་བའི་གོ་གནས་ཡར་སེང་ལེན་ཚར་མི་འདི་ འཛིན་སྐྱོང་གོ་གནས་ཀྱི་དོན་ལུ་འགོ་
འདྲེན་འཐབ་པའི་ཀུན་གཏོགས་འགྲན་བསྡུར་གྱི་གདམ་འཐུའི་བ་རིམ་ནང་ལུ་ བཅའ་མར་གཏོགས་མི་ཆོག །དེ་གི་
དོན་ལུ་ ཞི་གཡོག་འདི་གིས་ ཁྲིམས་མཐུན་འགན་ལེན་གུ་མིང་རྟགས་བཀོད་དགོ། 

 
༡༣.༩.༨ གོ་གནས་ཀྱི་གནས་རིམ་ ཁྱད་འཛིན་ ༡ པ་དང་   དེ་ལས་མཐོ་བའི་འཛིན་སྐྱོང་གོ་གནས་ནང་གི་ཞི་གཡོགཔ་

འདི་གིས་ ཁྱད་ཆོས་ག་ར་ཚང་པ་ཅིན་    ཁོ་རའི་ཁྱད་རིག་གི་མཁས་མཆོག་གོ་གནས་ནང་ལུ་ སོྤ་བཤུད་འབད་
ཆོག  

༡༣.༩.༩ ལས་སྡེ་ཅིག་གིས་  མཁས་མཆོག་གི་གོ་གནས་ནང་ལུ་  གོ་གནས་ཡར་སེང་འབད་ནི་ལུ་ དྲནམ་བཏོན་ཏེ་འབད་ 
དགོཔ་དང་ གོ་གནས་ཚར་གཅིག་བྱིན་ཚར་བའི་ཤུལ་ལུ་   མཁས་མཆོག་ལས་གཡོགཔ་ཚུ་གི་ལཱ་གཡོག་ཚུ་ངེས་
བརྟན་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ སོད་ཚུགས་པའི་འགན་ཁུར་ཧྲིལ་བུམ་ ལས་སྡེ་གིས་འབག་དགོ། 

 
༡༣.༡༠ མགྱོགས་འགྲོས་གོ་གནས་ཡར་སེང་།  

༡༣.༡༠.༡ ལཱ་གི་གནས་གོང་དང་མཐུན་པའི་འདྲ་མཉམ་གྱི་དངུལ་ཕོགས་ཟེར་བའི་སྲིད་བྱུས་འགྲུབ་ནིའི་དོན་ལུ་ ཡན་ལག་ 
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གནས་རིམ་ཁ་པ་དང་ག་པ་གཉིས་ ཀ་དང་གཅིག་ཁར་བསབ་ནིའི་དོན་ལུ་ ལཱ་ཤུལ་བཏནོ་མི་ཚུ་ལུ་ མགྱོགས་
འགྲོས་གོ་གནས་ཡར་སེང་གི་གཞི་རྩ་ལག་ལེན་འཐབ་དགོ།  

༡༣.༡༠.༢ ཞི་གཡོག་ཡན་ལག་གནས་རིམ་ནང་ཡོད་མིའི་ཞི་གཡོགཔ་འདི་ལུ་  གཤམ་གསལ་ཚུ་བརྩིས་ཏེ་ གོ་གནས་ཡར་
སེང་གི་འོས་འབབ་ཚད་གཞི་ཚང་པ་ཅིན་ མགྱོགས་འགྲོས་ཀྱི་གོ་གནས་ཡར་སེང་གནང་དགོ། 

༡༣.༡༠.༢.༡ མགྱོགས་འགྲོས་གོ་གནས་ཡར་སེང་ཐེངས་ ༡ པའི་དོན་ལུ་ ད་ལོྟའི་གོ་གནས་གནས་རིམ་གྱི་
སྒྲིག་ལོ་ངོ་མའི་ནང་ ཉུང་མཐའ་ལོ་ངོ་ ༢ ཕག་ཞུ་ཡོདཔ། 

༡༣.༡༠.༢.༢ མགྱོགས་འགྲོས་གོ་གནས་ཡར་སེང་ཐེངས་ ༢ པའི་དནོ་ལུ་ ད་ལོྟའི་གོ་གནས་གནས་རིམ་གྱི་
སྒྲིག་ལོ་ངོ་མའི་ནང་ ཉུང་མཐའ་ལོ་ངོ་ ༣ ཕག་ཞུ་ཡོདཔ། 

༡༣.༡༠.༢.༣ ལཱ་ཤུལ་གྲུབ་འབྲས་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་བའི་དུས་ཡུན་གྱི་སྐབས་ ལོ་ངོ་གཉིས་ཆ་རའི་ནང་ ལཱ་
ཤུལ་གྲུབ་འབྲས་སྐུགས་ཚད་ “འབྲིང་” ཐོབ་ཡོདཔ། 

༡༣.༡༠.༢.༤ གོ་གནས་ཡར་སེང་གི་དནོ་ལུ་ དོན་ཚན་ ༡༣.༦.༧ པ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ལཱ་ཤུལ་སྐུགས་ཚད་ནང་
ལུ་ “ལེགས་བཅོས་དགོཔ་” སྦེ་ཐོབ་ཡོད་པའི་ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་ ཉུང་མཐའ་ཕག་ཞུ་དགོ་པའི་
སྒྲིག་གཡོག་ངོ་མ་ལས་  ལོ་ངོ་གཅིག་འཐེབ་ཕག་ཞུ་ཡོདཔ།  

༡༣.༡༠.༢.༥ སྐྱོན་མེད་གཡོག་ཐོ། 

༡༣.༡༠.༢.༦ དོན་ཚན་ ༡༣.༨.༣.༥ པའི་ནང་ གསལ་བཀོད་འབད་ཡོད་པའི་དགོས་མཁོའི་ཡིག་ཆ་ཚུ་ཕུལ་
དགོ། 

༡༣.༡༠.༢.༧ དོན་ཚན་ ༡༣.༧.༧.༣ པ་དང་འཁྲིལ་ འདས་པའི་ལོ་ངོ་ ༢ ཀྱི་ལཱ་ཤུལ་དབྱེ་དཔྱད་གྲུབ་འབྲས་
ཀྱི་སྙན་ཞུ་དང་། 

༡༣.༡༠.༢.༨ མི་སོྟབས་ཚོགས་ཆུང་གི་རྒྱབ་སོྣན། 

༡༣.༡༠.༣ ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་གིས་ ཁོ་རའི་སྒྲིག་གཡོག་ཡོངས་རོགས་ཅིག་ནང་ མགྱོགས་འགྲོས་གོ་གནས་ཡར་སེང་ ཚར་
གཉིས་ལས་ལྷག་སྟེ་ལེན་མི་ཆོག 

༡༣.༡༠.༤ མགྱོགས་འགྲོས་གོ་གནས་ཡར་སེང་ཐབོ་སྟེ་ཡོད་མིའི་ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་གིས་  མགྱོགས་འགྲོས་གོ་གནས་ཐོབ་པའི་
ཚེས་གྲངས་ལས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ ཉུང་ཤོས་ཁེ་ཕན་ཐབོ་ཡོད་པའི་ལོ་གྲངས་དང་འདྲན་འདྲ་ གོ་གནས་དེ་ནང་ཕག་ 

ཞུ་དགོ། 

༡༣.༡༠.༥ གོ་གནས་ཡར་སེང་ཚར་གཅིག་ཡང་མ་ལེན་མིའི་འཛུལ་ཞུགས་གོ་གནས་ཀྱི་གནས་རིམ་ནང་གི་ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་ 
མགྱོགས་འགྲོས་གོ་གནས་ཡར་སེང་གི་དནོ་ལུ་འོས་འབབ་མེད། 
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༡༣.༡༡ གཟེངས་ཐནོ་གོ་གནས་ཡར་སེང་། 

༡༣.༡༡.༡ གཟེངས་ཐོན་གྱི་གོ་གནས་ཡར་སེང་འདི་ ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་གིས་གྲུབ་ཡོད་པའི་ཁྱད་འཕགས་ཀྱི་ལཱ་ཤུལ་དང་ འགོ་
ཁྲིད་པའི་སྤུས་ཚད་ཡོད་མིའི་དཔེ་སོྟན་གྱི་ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་ལུ་ ངོས་འཛིན་འབད་ནི་དང་ གསོལ་རའི་དོན་ལུ་གནང་
དགོ།  

༡༣.༡༡.༢ གཟེངས་ཐོན་གོ་གནས་ཡར་སེང་འདི་ ཟླ་ངོ་ ༦ ཡང་ན་ལོ་ངོ་ ༡ གི་སྔ་གོང་ལས་བྱིན་པའི་གོ་གནས་ཡར་སེང་
ཅིག་ཨིན། 

༡༣.༡༡.༣ གཟེངས་ཐོན་གྱི་གོ་གནས་ཡར་སེང་གི་དནོ་ལུ་ གཤམ་གསལ་གྱི་ཚད་གཞི་ཚུ་ཚང་དགོ། 

༡༣.༡༡.༣.༡ ཟུར་དེབ་ ༡༣/ཀ་པའི་ནང་ཐ་ོབཀོད་འབད་བའི་ཁྱད་གཡོགཔ་ཚུ་མ་གཏོགས། འདས་པའི་ལོ་འཁོར་གསུམ་གྱི་རིང་
ལུ་ ལོ་ལྟར་ལཱ་ཤུལ་གྲུབ་འབྲས་ཀྱི་སྐུགས་ཚད་འདི་ “མཆོག་གྱུར” སྦེ་རྒྱུན་མ་ཆད་པར་ཐབོ་ཡོདཔ། 

༡༣.༡༡.༣.༢ སྤྱིར་བཏང་གོ་གནས་ཡར་སེང་གི་དོན་ལུ་ མཐོ་ཤོས་ལོ་ངོ་ ༡ རྐྱངམ་གཅིག་ལུས་ཡོད་མི། 

༡༣.༡༡.༣.༣ མཐོ་བའི་འགན་ཁུར་འབག་ཚུགས་པའི་ལྕོགས་གྲུབ་ཡོདཔ། 

༡༣.༡༡.༣.༤ ལས་གཡོག་དེ་རའི་སྤྱིར་བཏང་གི་འགན་ཁུར་གྱིས་མ་ད་ོབར་མི་མང་གི་མཐའ་དནོ་ལུ་ དམིགས་བསལ་གྱི་ལཱ་དང་
ཡང་ན་ལཱ་གཡོག་འབད་ཚུགས་མི་ཅིག་དགོ། 

༡༣.༡༡.༣.༥ གཞུང་ལུ་འཇོན་ཐང་དང་དཔལ་འབོར། ཡང་ན་གཞན་ཡར་དྲག་གཏང་དགོ་པའི་རིགས་ལུ་ སྒེར་དོན་བརོྩན་ཤུགས་
ཀྱི་ཐོག་ལས་ བསམ་འཆར་དང་གསར་གཏོད། གྲུབ་འབྲས་ཀྱི་ཐགོ་ལས་ ཕན་འདེབས་འབད་ཚུགས་ཏེ་ཡོད་མི་
ཅིག་དགོ། 

༡༣.༡༡.༣.༦ སྐྱོན་མེད་གཡོག་ཐོ།  

༡༣.༡༡.༣.༧ མཆོག་གྱུར་འཛིན་སྐྱོང་ལག་དེབ་ཀྱི་ཟུར་དེབ་ ཀ་པའི་ནང་ ཐོ་བཀོད་འབད་བའི་ལས་སྡེའི་དནོ་ལུ་ དོན་ཚན་ 
༡༣.༨.༣.༥ པ་ནང་ གསལ་བཀོད་འབད་ཡོད་མིའི་དགོས་མཁོའི་ཡིག་ཆ་ཚུ་ག་ར་ཕུལ་དགོཔ་དང་ འབྲི་ཤོག་ ༡༣/༥ 
པ་ནང་གི་བདེན་ཁུངས་འབྲི་ཤོག་ཡང་ཕུལ་དགོ།  

༡༣.༡༡.༣.༨ མི་སོྟབས་ཚོགས་ཆུང་གིས་ བདེན་དཔྱད། ཕྱི་སེལ་དང་རྒྱབ་སོྣན་འབད་ཡོདཔ། 

༡༣.༡༡.༣.༩ གཞི་འཛིན་ལས་སྡེ་དང་ ལཱ་གཡོག་ལས་སྡེ་གཉིས་མཉམ་འབྲེལ་ཐོག་ བདེན་དཔྱད་འབད་ཡོདཔ་དང་། རྒྱལ་
གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ཆ་འཇོག་གནང་ཡོདཔ། 

༡༣.༡༡.༣.༡༠ གཟེངས་ཐོན་གོ་གནས་ཡར་སེང་འདི་ ཟུར་དེབ་ ༡༣/ཀ་པ་དང་འཁྲིལ་ ངོས་འཛིན་འབད་ཡོད་པའི་ཁྱད་གཡོགཔ་
ཚུ་ལུ་ ཚད་གཞི་ག་ར་ཚང་བ་ཅིན་གནང་དགོཔ་དང་།  

༡༣.༡༡.༣.༡༡ གོ་གནས་ཡར་སེང་ཚར་གཅིག་ཡང་མ་ལེན་མིའི་འཛུལ་ཞུགས་གོ་གནས་ཀྱི་གནས་རིམ་ནང་གི་ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་ 
གཟེངས་ཐོན་གོ་གནས་ཡར་སེང་གི་དོན་ལུ་འོས་འབབ་མེད། 
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༡༣.༡༢ གོ་གནས་ཡར་སེང་དང་འབྲེལ་བའི་མཐ་ོགཏུགས། 

ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་གིས་ ཁོ་རའི་གོ་གནས་ཡར་སེང་གི་ཚད་གཞི་ག་ར་ཚང་སྟེ་འབད་རུང་ འབྲེལ་ཡོད་དབང་འཛིན་གྱིས་ ཁོ་གི་གོ་གནས་
ཡར་སེང་འདི་ ཆ་འཇོག་མ་འབད་བར་བཞག་ཡོདཔ་མཐོང་པ་ཅིན་ ཉམས་རྒུད་པ་འདི་གིས་ མཐོ་གཏུགས་དབང་འཛིན་ལུ་མཐོ་
གཏུགས་འབད་ཆོག 

 
༡༣.༡༣ འགན་ཁག་རྩིས་སདོ་ལེན། 

ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་ ད་ལོྟའི་གཡོག་གནས་ལས་ གོ་གནས་ཡར་སེང་ཐོབ་སྟེ་ འགན་གྲོལ་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ གཞུང་ཆས་དང་ཡིག་སོྣད། 
དྲན་ཐོ་ཚུ་བརྩིས་ཏེ་ འགན་ཁག་ཚུལ་མཐུན་གྱི་ཐོག་ལས་ རྩིས་སོད་ལེན་འབད་དགོ། 

 
༡༣.༡༥ འདྲིས་སངོ་།  

འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་གིས་ གཡོག་ཐོག་མི་ངོམ་ཅིག་གོ་གནས་ཡར་སེང་ཐབོ་པའི་སྐབས་ལུ་ ཚུལ་མཐུན་གྱི་གོམས་འདྲིས་འཐོབ་ཚུགསཔ་
ངེས་བརྟན་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་ འོས་འབབ་ལྡན་པའི་འདྲིས་སོང་གི་ལས་རིམ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོ། 

 
༡༣.༡༥ འགན་འཁྲི། 

༡༣.༡༥.༡ གསལ་བཀོད་འབད་ཡོད་པའི་ཚད་གཞི་དང་མ་འཁྲིལ་བར་ གོ་གནས་ཡར་སེང་གནང་ཡོད་མི། ཡངན་གསལ་ 

བཀོད་འབད་ཡོད་པའི་བ་རིམ་ཚུ་མ་ཚང་མི་འདི་ ཆ་གནས་མེདཔ་སྦེ་བརྩི་དགོ་པའི་ཁར་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་
ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ཆ་མེད་གཏང་དགོ། 

༡༣.༡༥.༢ དེ་བཟུམ་མའི་གོ་གནས་ཡར་སེང་བྱིན་ནིའི་འགན་ཁུར་ཡོད་མིའི་དབང་འཛིན་འདི་ལུ་ བདག་སྐྱོང་བ་ལེན་གྱི་འགན་
འཁྲི་དང་འཁྲི་བ་ཕོག   
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ཟུར་དེབ་ ༡༣/ཀ། 
 

དྲུང་འཚ་ོཚུའི་དནོ་ལུ་དམིགས་བསལ་གྱི་དགོངས་དནོ། (སྨན་གཤག་གཙུག་ལག་གཞི་རིམ་ཤེས་ཚད་/ས་ོབཅོས་གཙུག་ལག་གཞི་རིམ་ཤེས་ཚད།) 
རིམ་ཨང་། དགོངས་དནོ། ཚད་གཞི། (ག་ར་བཀང་དགོ།) 

༡. དྲུང་འཚོ་གོངམ་ཚུ་ལུ་གཟེངས་ཐནོ་གོ་གནས་ཡར་
སེང་། 

 རྒན་རིམ་འཛག་ལུས། (སྨན་གཤག་གཙུག་ལག་གཞི་རིམ་
ཤེས་ཚད་/སོ་བཅོས་གཙུག་ལག་གཞི་རིམ་ཤེས་ཚད་དང་ 
གཙུག་ལག་མཐོ་རིམ་ཤེས་ཚད།) 

 འབད་བཞིན་པའི་ཁྱད་ལཱ། 
 ཁྱད་འཛིན་ ༣ པ་དང་ ༢ པའི་ནང་བསྐོ་བཞག་འབད་མིའི་

དྲུང་འཚོ་ལུ་འོས་འབབ་མེད། 
 ཁྱད་འཛིན་ ༡ པ། མཁས་མཆོག་ ༣ པ་དང་ ༢ པའི་

གནས་རིམ་གྱི་དྲུང་འཚོ་ལུ་འོས་འབབ་མེད། 
 ལཱ་ཤུལ་སྐུགས་ཚད་ནང་ འབྲིང་ ཐོབ་ཡོད་མི། 
 ལོ་ངོ་ ༣ གྱི་ཡུན་ཚད། 
 སྐྱོན་མེད་གཡོག་ཐོ། 

༢. གཙུག་ལག་གོང་མའི་ཤེས་ཚད་ཡོད་པའི་དྲུང་འཚོ་
ཚུའི་དོན་ལུ་ཁྱད་འཛིན་ ༣ པའི་འཛུལ་ཞུགས་
གནས་རིམ། 

 རྒན་རིམ་འཛག་ལུས། (སྨན་གཤག་གཙུག་ལག་གཞི་རིམ་
ཤེས་ཚད་/སོ་བཅོས་གཙུག་ལག་གཞི་རིམ་ཤེས་ཚད་དང་། 
གཙུག་ལག་མཐོ་རིམ་ཤེས་ཚད།) 

 སྨན་བཅོས་གཙུག་ལག་མཐོ་རིམ་ཤེས་ཚད། 
 དགོས་མཁོ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ གསོ་བ་ལྷན་ཁག་ ཡང་ན་

འཇིགས་མེད་ར་ོརྗེ་དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་ཡོངས་གཙོ་བསྟེན་སྨན་
ཁང་གིས་སྔ་གོང་ལས་སོླབ་སོང་གི་གནང་བ་གྲུབ་ཡོདཔ། 

 གཙུག་ལག་མཐོ་རིམ་ཤེས་ཚད་འདི་ ལོ་ངོ་ ༣ ཡན་ཆད་
ཨིན་དགོ། 

༣. ལོ་ངོ་ ༢ ལས་ལྷག་པའི་སོླབ་སོང་འདི་ གོ་གནས་
ཡར་སེང་གི་དནོ་ལུ་སྒྲིག་གཡོག་ངོ་མའི་གྲངས་སུ་
བརྩི་དགོཔ། 

 རྒན་རིམ་འཛག་ལུས། (སྨན་གཤག་གཙུག་ལག་གཞི་རིམ་
ཤེས་ཚད་/སོ་བཅོས་གཙུག་ལག་གཞི་རིམ་ཤེས་ཚད་དང་ 
གཙུག་ལག་མཐོ་རིམ་ཤེས་ཚད།) 

 གཙུག་ལག་མཐོ་རིམ་ཤེས་ཚད། (སྨན་བཅོས།) 
 ལོ་ངོ་ ༢ ཡན་ཆད་ཀྱི་སོླབ་སོང་དུས་ཡུན། 
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 སོླབ་སོང་མཐར་མ་འཁྱོལ་མི་ལས་བརྟེན་ ཡར་སེང་འབད་
མིའི་དུས་ཡུན་འདི་རྩིས་ཁར་མེད། 

 འབད་བཞིན་པའི་ཁྱད་ལཱ། 
 གཙུག་ལག་སོླབ་སྡེའི་གྲུབ་འབྲས་གུ་གཞི་བཞག་པའི་ལཱ་ཤུལ་

དབྱེ་དཔྱད་ཀྱི་སྐུགས་ཚད། 
 ལོ་ངོ་ ༤ གི་ཡུན་ཚད། 
 སྐྱོན་མེད་གཡོག་ཐོ། 

༤. གོ་གནས་ཡར་སེང་ཐེངས་ ༡ པ། ལོ་ངོ་ ༣ དང་ 
ཉམས་ཚོད་དུས་ཡུན་ལོ་ངོ་ ༡ བསོམ་དགོ།  

 རྒན་རིམ་འཛག་ལུས། (སྨན་གཤག་གཙུག་ལག་གཞི་རིམ་
ཤེས་ཚད་/སོ་བཅོས་གཙུག་ལག་གཞི་རིམ་ཤེས་ཚད།) 

 ལོ་ངོ་ ༥ ཡན་ཆད་ཀྱི་སོླབ་སོང་དུས་ཡུན། 
 འབད་བཞིན་པའི་ཁྱད་ལཱ། 
 འབྲུག་གི་ཞི་གཡོག་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་ ༢༠༡༨ ཅན་

མ་དང་འཁྲིལ་ ལཱ་ཤུལ་དབྱེ་དཔྱད་ཀྱི་སྐུགས་ཚད། 
 སྐྱོན་མེད་གཡོག་ཐོ། 

 

དྲན་ཐ།ོ  གེ་སར་རྒྱལ་པོ་གསོ་རིག་གཙུག་ལག་སོླབ་སྡེའི་ནང་སོླབ་སོང་སང་མི་ཚུ་མ་གཏོགས། དྲུང་འཚོ་ཚུ་སོླབ་སོང་གི་སྐབས་ གོང་གི་གོ་གནས་
ཡར་སེང་ལེན་མི་ཆོག 
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འབྲི་ཤགོ་ ༡༣/༡ 
 

རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚགོས། 
                    དཔལ་ལྡན་འབྲུག་གཞུང་།  

   དྲི་བ་དྲིས་ལན་གྱི༌འབྲི་ཤགོ 
 
མིང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཞུ་ཕུལ་གཡོག་གནས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
རིམ་
ཨང་། 

ཆ་རྐྱེན། སྐུགས་མཐ་ོཤསོ། སྐུགས་ཐབོ་ཡདོཔ། 

༡ སོད་ལམ་དང་འབད་གཞག  ༥  

༢ ཁ་སྐད་སྒྲ་དག  ༥  

༣ སྤྱིར་བཏང་ཤེས་ཡོན།  ༡༠  

༤ འགོ་ཁྲིད་པའི་ལྕོགས་གྲུབ། ༥  

༥ 
རིག་པ། འཇོན་ཐང་དང་ལྕོགས་གྲུབ།  
ཀ། གསལ་ཞུའི་རིག་རྩལ། (མནོ་ལུགས་ཀྱི་གོ་རིམ།) ༥  

ཁ། དབྱེ་དཔྱད་འཇོན་ཐང་། ༥  

༦ འབྲེལ་ཡོད་ཤེས་ཚད་/སོང་བརར་/ལཱ་གི་ཉམས་མོང།  ༥  

༧ རྒན་རིམ། ༥  

༨ གྲོང་གསེབ་གཡོག་གནས། ༥  

༩ ལཱ་ཤུལ་སྐུགས་ཚད། ༤༠  

༡༠ འབྲི་རྒྱུགས་/སན་ཞུ། 
 ཀ། རོང་ཁ།  ༥  

 ཁ། ཨིང་ལིཤ། ༥  

 སྐུགས་བསོམས། ༡༠༠  

 
ས་གནས།  

 

སྤྱི་ཚེས།  (ཚོགས་ཆུང་གི་འཐུས་མིའི་མིང་དང་མིང་རྟགས།) 
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འབྲི་ཤགོ་ ༡༣/༢ 
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ དནོ་ལུ་གོ་གནས་ཡར་སེང་བཅུད་བསྡུས་འབྲི་ཤགོ 
ལྷན་ཁག་/ལས་སྡེ། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 

 
རིམ་
ཨང་། 

མིང་། ཞི་གཡོག་
ངོ་ 
རྟགས་
ཨང་། 

བསྐོ་
བཞག་ 
ཚེས་
གྲངས། 

ཤེས
་
ཚད
། 

འདས་པའི་གོ་
གནས་ཡར་ 
སེང་གི་ 
ཚེས་གྲངས། 

གོ་གནས་ཡར་སེང་གི་ཧེ་མ། གོ་གནས་ཡར་སེང་ཐོག སྒྲིག་གཡོག་
ངོ་མ་ཚང་བའི་
ལོ་གྲངས། 

འདས་པའི་
ལོ་ངོ་ ༣ གྱི་
ལཱ་ཤུལ་དབྱེ་
དཔྱད་
སྐུགས་ཚད། 

ལྷན་ཁག་
/ལས་སྡེ་/ 
རོང་ཁག 

དྲན་གསོ། 
གོ་
གནས་ཀྱི་
མིང་། 

གོ་
གནས་ཀྱི་
གནས་
རིམ། 

ནང་
གསེས་
གནས་
རིམ། 

གོ་
གནས་
ཀྱི་མིང། 

གོ་གནས་
ཀྱི་གནས་
རིམ། 

ནང་གསེས་
གནས་
རིམ། 

                

                

                
 
དྲན་གསོ། 
༡. ཚེས་གྲངས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཚུན་ལཱ་གཡོག་འབད་ཡོདཔ། 
༢. གོ་གནས་ཡར་སེང་གི་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་ཚུ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ད་ལོྟའི་གོ་གནས་ནང་འབད་ཡོད་པའི་ལཱ་གཡོག་ངོ་མའི་ལོ་གྲངས་ལས་ ཉམས་ཚོད་ཀྱི་དུས་ཡུན་དང་ སོང་

བརར་གང་རུང་ཅིག་ནང་ ཟླ་ངོ་ ༡༨ ལས་ལྷག་པའི་དུས་ཡུན། ཟླ་ངོ་ ༣ ལས་ལྷག་པའི་ངལ་གསོའི་དུས་ཡུན་ཚུ་མ་བརྩིས་པར་བཞག་དགོ། 
༣ ལོ་ངོ་ ༣ གྱི་ལཱ་ཤུལ་སྙན་ཞུ་ཚུ་ རྩིས་ཁར་བཀལ་དགོ། 
 

མི་སོྟབས་ཚོགས་ཆུང་ཞལ་འཛོམས་ཀྱི་ཚོགས་ཐེངས་…………………………………  ཚེས་གྲངས་………………………………… 

        

བཟོ་སྒྲིག་དང་བདེན་དཔྱད་འབད་མི།       གནང་བ་སོད་མི། 
(མི་སོྟབས་ཚོགས་ཆུང་གི་ཁྲི་འཛིན།) 
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འབྲི་ཤགོ་ ༡༣/༣ 

རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚགོས། 
དཔལ་ལྡན་འབྲུག་གཞུང་། 
 

       གཡགོ་གནས༌བདེ་སྒྲིག་འབྲི་ཤགོ 
ལམ་སྟནོ། 

མཁས་མཆོག་གི་གོ་གནས་ཁྱད་འཛིན་ ༡ པ་དང་ ཡངན་མཁས་མཆོག་ ༣ པ་གོ་གནས་ཡར་སེང་འབད་ནི་འདི་ གནས་བཞིན་ཡོད་པའི་ལོ་
ལྔ་རེའི་འཆར་གཞིའི་དནོ་ལུ་ ལས་གཡོག་པའི་གྲངས་འབོར་གནང་བ་གྲུབ་ཡོད་པའི་ནང་འཁོད་ནང་ བདེ་སྒྲིག་འབད་དགོཔ་མ་གཏོགས། 
ལཱ་གཡོག་པའི་གྲངས་འབརོ་ཡར་སེང་འབད་མི་ཆོག 

 
གཡོག་གནས་བདེ་སྒྲིག་གི་གྲོས་འཆར་འདི་ གནང་བ་གྲུབ་པའི་གཏན་འཇགས་ཞི་གཡོག་པའི་གཡོག་གནས་དང་འཁྲིལ་དགོ། (སྡེ་ཚན་
གཙོ་འཛིན། ལྟ་སྐྱོར་སྡེ་རིམ། ལག་ལེན་སྡེ་རིམ། ཡང་ན་སྤྱི་གཡོག་དང་གཞི་རིམ་ལས་གཡོག་པའི་གཡོག་གནས་དང་འཁྲིལ༌མི་ཆོག) 

 

མཁས༌མཆོག༌གི༌གཡོག་གནས༌ (ཁྱད་འཛིན་ ༡ པ་ཡང་ན་མཁས་མཆོག) འདི་ ག༌དེ༌དྲག༌དྲག༌ལས༌ཁུངས། སྡེ༌ཚན། ཡང་ན་ལས་ཚན་
ནང༌འཁོད༌ལུ༌ གནང༌བ༌གྲུབ་སྟེ་ཡོད་པའི་གཡོག་གནས་ཀྱི་ས་སོྟང་དང་འཁྲིལ་ཏེ་བདེ༌སྒྲིག༌བཟོ༌དགོ། 
 

རོང༌ཁག༌གཡོག༌སྡེའི༌ལས༌གཡོགཔ་མཁས༌མཆོག༌གི༌གཡོག་གནས་ (ཁྱད་འཛིན་ ༡ པ་ཡང་ན་མཁས་མཆོག་) ལུ་གོ་གནས་ཡར་སེང་གི་
གཡོག་གནས་ས་སོྟང་འདི་ འབྲེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་དང་ ཡང་ན་སྡེ་ཚན་གྱི་དོན་ལུ་ གནང༌བ༌གྲུབ་སྟེ་ཡོད་པའི་གཡོག་གནས་ཀྱི་ས་སོྟང་
དང་འཁྲིལ་དགོཔ་མ་གཏོགས། རོང་ཁག་གི་གཡོག་སྡེའི་གཡོག་གནས་དང་འཁྲིལ་ནི་མི་འོང་།  

 

གཡགོ་གནས་བདེ་སྒྲིག༌ག༌ཏེ༌ལས༌འབད་ཡི། (མཁས༌མཆོག༌ (ཁྱད་འཛིན་ ༡ པ་ཡང་ན་མཁས་མཆོག་) ལུ་ གོ་གནས་ཡར་སེང་བདེ་
སྒྲིག་འབད་དགོ་པའི་གཡོག་གནས།)  
གོ༌གནས༌ཀྱི་མིང་།    

གནང༌བ༌གྲུབ་པའི༌གཡོག་གནས༌ས་སོྟང་གི་གྱངས༌ཁ།   

གཡོག་གནས་ས་སོྟང་གི་དོན་ལུ་ད༌ལོྟ༌ཡོད༌པའི༌གྱངས༌ཁ།   

ལས༌ཚན། ཡང་ན་སྡེ༌ཚན།      

ལས༌ཁུངས། ཡང་ན་ལས་ཚན།   

 

གཡགོ་གནས་བདེ་སྒྲིག་ག་ཏེ་ལུ་འབད་ནི། (མཁས་མཆོག་ (ཁྱད་འཛིན་ ༡ པ་ཡང་ན་མཁས་མཆོག་) གི༌གོ༌གནས་ཡར༌སེང༌འདི་ 
གཡོག་གནས་ག་ཅི་གི་དོན་ལུ་གྲོས༌འཆར༌བཀོད་ཡོདཔ།) 

གོ༌གནས༌ཀྱི་མིང།   
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གོ༌གནས༌ཀྱི༌གནས༌རིམ། 
ལས༌ཚན། ཡང་ན་སྡེ༌ཚན།    
ལས༌ཁུངས། ཡང་ན་ལས་ཚན།    
 

       ལྷན༌ཁག། ཡངན༌ལས༌སྡེའི༌དནོ༌ལུ། 

 

གྲོས་འཆར་ཕུལ་མི།      གནང༌བ༌/རྒྱབ་སོྣན་བྱིན་མི།  

མི་སོྟབས་ཚོགས་ཆུང་གི་ཞལ་འཛོམས་ཚོགས་ཐེངས་…………ཚེས་གྲངས་ ………… 

 

(མིང་རྟགས།)         (མིང་རྟགས།) 

མི་སོྟབས་འགོ་དཔནོ་གྱི་མིང་།       མི་སོྟབས་ཚོགས་ཆུང་གི་ཁྲི་འཛིན། 
     

    རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚགོས་ཀྱི་དནོ་ལུ། 

བདེན་དཔྱད་འབད་མི། 

 

(མིང་རྟགས།) 

མི་སོྟབས་འཛིན་སྐྱོང་སྡེ་ཚན་གྱི་མི་སྟབོས་གཙོ་འཛིན་/འགོ་དཔོན་གྱི་མིང་།  
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འབྲི་ཤགོ་ ༡༣/༤ 

  རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚགོས། 
         དཔལ་ལྡན་འབྲུག་གཞུང་། 
 

          འགན་ལེན། 

ང་ངོ་མིང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་དང་ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་
ཅན་མ་འཆང་མི་ད་ལོྟ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ (ལྷན་ཁག་ཡངན་ལས་སྡེའི་མིང་བཙུགས།) ནང་ལུ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་(གོ་གནས་ཀྱི་
མིང་གནས་བཙུགས།) ལུ་གོ་གནས་ཀྱི་གནས་རིམ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ནང་ལུ་ཕག་ཕྱིད་ཞུ་མི་འདི་གིས་ གཤམ་གསལ་ལྟར་འགན་ལེན་
ཕུལཝ་ཨིན།  

 

༡. ད་ལན། ང་གོ་གནས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་(གོ་གནས་ཀྱི་མིང་གནས་བཀོད།) གོ་གནས་ཀྱི་གནས་རིམ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་
་་་ནང་ལུ་ཚེས་གྲངས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་(གོ་གནས་ཡར་སེང་གི་ཚེས་གྲངས་བཙུགས།) ལུ་ གོ་གནས་ཡར་སེང་
འབད་མི་དང་འབྲེལ་བའི་འགན་ལེན་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ ང་ལུ་ བཤད་དེ་བྱིན་ཡོད་ཟེར་བའི་ངོས་ལེན་ཕུལཝ་ཨིན།  

 

 ༢. ང་གིས་ མཁས་མཆོག་ཅིག་སྦེ་ ང་རའི་ལཱ་གཡོག་འཕ་ོམཐུད་དེ་ ཕག་ཞུ་ནིའི་གན་ཚིག་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ བཀོད་ཁྱབ་
དབྱེ་ཁག་གི་གོ་གནས་ཀྱི་མིང་གནས་དང་ གོ་གནས་ཀྱི་གནས་རིམ་ལུ་བསྒྱུར་བཅོས་འབད་ནིའི་དནོ་ལུ་   ཀུན་
གཏོགས་འགྲན་བསྡུར་གྱི་གདམ་འཐུ་ག་ཅིའི་ནང་ལུ་ཡང་བཅའ་མར་མི་གཏོགས་ནི་དང་ ཡངན་ལྷན་ཁག་ ལས་སྡེ་  
རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་གང་རུང་ལུ་ གོ་གནས་ཡར་སེང་གི་སྐབས་ལུ་ ངེ་གི་གོ་གནས་དང་ལཱ་འགན་འདི་ 
བཀོད་ཁྱབ་ནང་ལུ་བསྒྱུར་བཅོས་འབད་དེ་གནང་དགོ་པའི་ཞུ་བ་ཡང་ འབད་མ་ཆོག་མི་འདི་ལུ་ ངོས་ལེན་ཕུལཝ་
ཨིན།  

 ༣. ང་གིས་ གོང་འཁོད་གན་ཚིག་ཚུ་ལུ་   ག་དེམ་ཅིག་སྦེ་མ་གནས་པ་ཅིན་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ 
ང་ལུ་འོས་འབབ་དང་འཁྲིལ་བའི་བདག་སྐྱོང་བ་ལེན་གྱི་འཁྲི་བ་ བཀལ་ཆོག་མི་འདི་ཡང་ཧ་གོ་ཡི། 

 ༤. དེ་བཞིན་ ང་གིས་ ཡིག་ཆ་འདི་གུ་ གཤམ་འཁོད་དཔང་པོ་ཚུ་འཛོམས་ཐོག་ལུ་ མིང་རྟགས་བཀོདཔ་ཨིན།  
 

ས་གནས། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་         
ཚེས་གྲངས། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་        ཁྲིམས་རྟགས། 
 

དཔང་པོ། 
༡. ལྷན་ཁག། ཡངན་ལས་སྡེའི་དོན་ལུ།    ༢.  རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་དོན་ལུ། 

(ལྷན་ཁག་གི་དྲུང་ཆེན། ཡང་ན་ལས་སྡེའི་འགོ་འཛིན།)   (མི་སོྟབས་འཛིན་སྐྱོང་སྡེ་ཚན་གྱི་མི་སྟབོས་
གཙ་ོའཛིན།) 
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(མིང་རྟགས།)         (མིང་རྟགས།) 
མིང་། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་          མིང་། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
ཡིག་ཚང་གི་ཐིའུ།             ཡིག་ཚང་གི་ཐིའུ། 
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འབྲི་ཤགོ་ ༡༣/༥ 

     རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚགོས། 
       དཔལ་ལྡན་འབྲུག་གཞུང་། 

 
        གཟེངས་ཐནོ་གོ་གནས་ཡར་སེང་གྲོས་འཆར་གྱི་ཁ་སྐོང་འབྲི་ཤགོ 

       (མཆོག་གྱུར་འཛིན་སྐྱོང་ལག་དེབ་ཀྱི་ཟུར་དེབ་ཀ་པའི་ནང་གི་ཞི་གཡོགཔ་ཚུའི་དནོ་ལུ།) 
ལྟ་བཀོད་པ་གིས་བཀང་དགོཔ།  

གཤམ་གསལ་གྱི་སྒྲིག་བཀོད་འདི་ ག་དེ་དྲག་དྲག་ཀྲིག་ཀྲི་སྦེ་བཀོད་གནང་། དེ་ཡང་ ཁྱོད་ཀྱིས་བཀོད་པའི་གསལ་བརྗོད་དང་བར་དོན། 
བརྟག་ཞིབ་ཚུ་ཡང་བསྐྱར་བདེན་དཔྱད་འབད་འོང་།  

༡. གྲོས་འཆར་གུ་རྒྱབ་སོྣན་འབད་མིའི་ལྟག་གི་བཅར་ཤོས་ལྟ་བཀོད་པའི་མིང་། 
༢.    གཟེངས་ཐོན་གོ་གནས་ཡར་སེང་གི་དོན་ལུ་གྲོས་འཆར་བཀོད་པའི་ལས་གཡོག་པའི་མིང་། 
༣.    ལས་སྡེ། སྡེ་ཚན། ཡང་ན་ལས་ཚན།  
༤.    ད་ལོྟའི་གོ་གནས་ཀྱི་མིང་གནས། 
༥.    གོ་གནས་གནས་རིམ་དང་ནང་གསེས་གནས་རིམ།  
༦.    ལས་གཡོགཔ་འདི་གི་ ད་ལོྟའི་འགན་ཁུར་འགྲེལ་བཤད་བཀོད། (ཤོག་ལེབ་སོ་སོ་སྦེ་མཉམ་སྦྲགས་སར།) 
༧.    གྲོས་འཆར་བཀོད་པའི་གོ་གནས་ཀྱི་མིང་གནས། 
༨.    གོ་གནས་གནས་རིམ་དང་ནང་གསེས་གནས་རིམ། 
༩.    གྲོས་འཆར་བཀོད་པའི་ལཱ་གཡོག་གི་སྐོར་ལས་ཁ་གསལ་སྦེ་གསལ་རི་རི་བཀོད། (ཤོག་ལེབ་སོ་སོ་སྦེ་མཉམ་སྦྲགས་

སར།) 
༡༠.   གྲོས་འཆར་བཀོད་པའི་གཡོག་གནས་ཀྱི་འགན་ཁུར་འབག་ནི་ལུ་ ལས་གཡོག་པའི་ནུས་འོས་ཀྱི་སྐོར་ལས་འགྲེལ་

བཤད་བཀོད། 
༡༡.   ལས་གཡོགཔ་འདི་གི་སྤྱིར་བཏང་ལཱ་འགན་མ་བརྩིས་པར་ དམིགས་བསལ་ཁྱད་འཕགས་ཀྱི་གྲུབ་འབྲས་ ༣ ག་ཅི་ར་

ཐོན་ཡོད་ག། མཉམ་ སྦྲགས་ཡོད་པའི་འབྲི་ཤོག་བཀང་གནང་། 
 
༡༢.  ཀ། གྲུབ་འབྲས་/ཕན་གནདོ། 
 (ཕན་གནདོ་འདི་ འཇོན་ཐང་དང་འགྲོ་སོང་དམ་འཛིན། ཡང་ན་གཞུང་གི་ཕག་ལཱ་ནང་ལུ་ ལེགས་བཅོས་གཞན་ག་ཅི་

ར་འབག་འོངས་ཡོདཔ་ཨིན་ན་ དེ་ཚུ་གི་ཐོག་ལས་འགྲེལ་བཤད་བཀོད།) ཤོག་ལེབ་འཐེབ་དགོ་པ་ཅིན་ ལག་ལེན་
འཐབ་གནང་། 
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རིམ་
ཨང་། 

གྲུབ་འབྲས་ཀྱི་དབྱེ་ཁག གྲུབ་འབྲས་ཀྱི་
ཐ།ོ 

གྲུབ་འབྲས་ཀྱི་
འགྲེལ་བཤད། 

གྲུབ་འབྲས་
ཕན་ནུས་ཀྱི་ཐ།ོ 

ཕན་ནུས་ཀྱི་
འགྲེལ་བཤད། 

༡ མི་མང་གི་མཐའ་དོན་ལུ་གྲུབ་ཡོད་པའི་
དམིགས་ 
བསལ་གྱི་ལཱ་དང་ཡངན་ཞབས་ཏགོ 

༡    

  ༢    
  ༣    
༢ བསམ་འཆར། ༡    
  ༢    
  ༣    
༣ གསར་གཏོད། ༡    
  ༢    
  ༣    
༤ གྲུབ་འབྲས་གཞན། ༡    
  ༢    
  ༣    
 
 ཁ།  ཡིག་ཆའི་སྒྲུབ་བྱེད་ཀྱི་ཐོ།  

ལྟ་བཀོད་པ་ཅིག་འབདཝ་ལས་ ང་གིས་ གོང་གི་བར་དནོ་དང་དབྱེ་ཞིབ་ཚུ་ག་ར་ ང་ར་གིས་ཤེས་ཤེསཔ་མཐོང་
མཐོངམ་དང་འཁྲིལཝ་ད་ ག་ར་བདེན་པ་ཨིན་པའི་ངོས་ལེན་འབདཝ་ཨིན། དེ་མ་ཚད་ གལ་སྲིད་གོང་གི་བར་དོན་
ཚུ་ ཆ་མ་ཚངམ་དང་བདེན་པ་མེདཔ་སྦེ་ཐོན་སོང་པ་ཅིན་ ང་གིས་ དེ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཁུངས་བསྐྱལ་དགོཔ་དང་ ང་
ལུ་ འདྲི་དཔྱད་འབད་ནི་ཨིན་པའི་འཁྲི་བ་ཚུ་ཕོག་ནི་ཨིནམ་ཡང་ཧ་གོ་ཡི་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན། 
    

ལྟ་རྟོག་པའི་མིང་རྟགས་/ཚེས་གྲངས།  
       

འཛིན་སྐྱོང་པའི་རྒྱབ་སྣནོ། 
 

ཚེས་གྲངས།          མིང་རྟགས།   
ས་གནས།         འཛིན་སྐྱོང་པའི་མིང་དང་གོ་གནས་ཀྱི་མིང་། 
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རྒྱབ་རྟེན། མི༌སོྟབས༌ཚོགས༌ཆུང༌ཞལ་འཛོམས་ཀྱི༌ཚོགས༌ཐེངས༌……………………………………………. 
ཚེས༌གྲངས༌………………………………………ལུ། 
 

རྒྱབ༌སོྣན༌ཡོད།   
རྒྱབ༌སོྣན༌མེད།    
ཚེས༌གྲངས།          མིང་རྟགས། 
ས༌གནས།         མི༌སོྟབས༌ཚོགས༌ཆུང༌གི་ཁྲི༌འཛིན། 
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ལེའུ་ ༡༤ པ། གནས་སརོ། 

༡༤.༡ སྲིད་བྱུས། 

༡༤.༡.༡ གཞུང་གི་མཐའ་དོན་ལུ་ ཞི་གཡོགཔ་ཚུ་གི་ལཱ་གཡོག་འདི་ ག་དེ་དྲག་དྲག་གཡོག་བཀོལ་འབད་ཚུགས་
ནིའི་དོན་ལུ་ ཞི་གཡོགཔ་ཚུ་གི་ནང་འཁོད་ ཕར་ཚུར་སོྤ་བཤུད་འབད་ནི་ལུ་ ཕན་ཐབས་འབད་ནི། 

༡༤.༡.༢ གཡོག་གནས་དང་ལས་སྡེ་བརྗེ་སོར་དང་ ཡངན་དམིགས་བསལ་དུ་ གཡོག་གནས་ཀྱི་ས་ཁོངས་ལྟེ་བའི་
ཡིག་ཚང་ཚུ་ནང་ལས་ གྲོང་གསེབ་ས་ཁོངས་ནང་ལུ་བཏང་ཐོག་ལས་ ཞི་གཡོགཔ་ཚུ་གི་རྒྱུད་ལུ་ ཉམས་
མོང་དང་ཤེས་ཡོན་རྒྱ་སྐྱེད་གཏང་ཐབས་དང་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་གནས་བཞིན་ཡོད་པའི་མི་སྡེ་དང་ལམ་
སོལ། དཔལ་འབོར་གནས་སྟངས་ཚུ་ལུ་ ངལ་རངས་བསྐྱེད་བཅུག་ནི། 

༡༤.༡.༣ ས་གནས་དང་ལས་སྡེ་ ཡངན་གོ་གནས་ཅིག་ནང་ལུ་ ཡུན་རིངམོ་སྦེ་བཞག་མི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ འབྱུང་སྲིད་
པའི་ངན་ལྷད་དང་ཕོགས་རིས་ཕྱེ་ནི། སྐྱབས་འཛིན་དང་ངོ་སྲུང་། ཚོད་མཐོང་ནི་ལ་སོགས་པ་ཚུ་ལུ་བརྟེན་
ཏེ་ རང་དནོ་གཙ་ོབརོ་གཟུང་ནི་ཚུ་བཀག་ཐབས་འབད་ནི།   

༡༤.༢ ཐབས་ལམ། 

༡༤.༢.༡ ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་ གཞུང་གི་མཐའ་དནོ་དང་། ཉམས་མོང་། ཡོན་ཏན་དང་རིག་རྩལ་ཚུ་བརྗེ་སོར་འབད་
ནིའི་དོན་ལུ་ གནས་སོར་གཏང་དགོ། 

༡༤.༢.༢ གནས་སོར་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ ལས་སྡེ་ལུ་དགོ་པའི་ཁྱད་རིག་འབང་སོྟར་ཤོར་ནི་དང་ དེ་བཟུམ་མའི་བསྐོ་
བཞག་འདི་གིས་ ཞི་གཡོག་པའི་དམིགས་བསལ་ཤེས་བ་དང་རིག་རྩལ་ཚུ་ འབྲེལ་མཐུན་མེདཔ་བཟོ་ནི་
ལས་ ག་དེ་དྲག་དྲག་བཀག་ཐབས་འབད་དགོ།  

༡༤.༢.༣ འབྲེལ་ཡོད་གཞི་འཛིན་ལས་སྡེའི་མི་སོྟབས་ཚོགས་ཆུང་གིས་ ལཱ་གཡོག་ལས་སྡེ་དང་གཅིག་ཁར་མཉམ་
འབྲེལ་ཐོག་ གནས་སོར་གྱི་འཆར་གཞི་བརྩམས་ཏེ་ དུས་མཚམས་ལུ་གནས་སོར་གཏང་དགོ། གཞི་
འཛིན་ལས་སྡེའི་མི་སོྟབས་ཚོགས་ཆུང་གིས་ འབྲུག་གི་ཞི་གཡོག་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞིའི་དགོངས་
དོན་དང་མཐུན་པའི་འདྲ་མཉམ་དང་དྭངས་གསལ་ཅན་གྱི་གནས་སོར་ལམ་སོྟན་ཅིག་བཟ་ོསྟེ་ རྒྱལ་གཞུང་
ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ ཆ་འཇོག་འབད་དགོ། དེ་གིས་ ཉེན་ཅན་གྱི་གོ་གནས་ཚུའི་གནས་སོར་སྐོར་
ལས་ཡང་ཚུད་དགོ།  

༡༤.༢.༤ གཡོག་ཐོག་གི་ཕོགས་མཐུན་གནས་སོར་ཐོག་ལས་ འཕལ་ར་དགོ་པའི་གོ་གནས་ཀྱི་ས་སོྟང་ཚུ་བསུབ་ནིའི་
དོན་ལུ་ ལས་སྡེའི་ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོའི་ཐོག་ལས་གསལ་བསྒྲགས་འབད་དགོ། 

༡༤.༢.༥ གལ་སྲིད་ ལས་སྡེ་གིས་གནས་སོར་གཏང་མ་ཚུགསཔ་དང་ ཡང་ན་གནས་སོར་གྱི་ལམ་ལུགས་ལག་ལེན་
མ་འཐབ་མི་འདི་ལུ་ ཁུངས་བསྐྱལ་མ་ཚུགས་པ་ཅིན་ ལས་གཡོགཔ་ཚུ་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་
ཚོགས་ཀྱིས་ཐག་བཅད་དེ་ གནས་སོར་གཏང་ནིའི་དབང་ཆ་ཡོད།   
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༡༤.༣ གནས་སརོ་གྱི་དབང་འཛིན། 

༡༤.༣.༡   གནས་སོར་འབད་ནིའི་དབང་ཚད་གཤམ་གསལ་ལྟར། 

རིམ་
ཨང་། 

            གནས་སརོ་གྱི་དབྱེ་བ།        དབང་འཛིན། 

༡ ལས་སྡེ་གཅིག་ལས་གཅིག་ནང་གནས་སོར། ཞི་ལྷན་/གཞི་འཛིན་ལས་སྡེ། 
༢ བཀོད་ཁྱབ་དང་མཁས་མཆོག་མ་བརྩིས་པའི་ལས་སྡེའི་ནང་འཁོད་ཀྱི་གནས་སོར། * ལས་སྡེ། 
༣ སྤྱི་གཡོག་སྒྲིག་བཀོད་ནང་འཁོད་ཀྱི་ལཱ་རིགས་གཙོ་བོའི་སྡེ་ཚན་གཅིག་ལས་གཅིག་

ནང་གནས་སོར། 
ཞི་ལྷན། 

༤ སྤྱི་གཡོག་སྒྲིག་བཀོད་ནང་འཁོད་ཀྱི་ལཱ་རིགས་གཙོ་བ་ོཅིག་གི་ནང་གསེས་སྡེ་ཚན་
གཅིག་ལས་གཅིག་ནང་གནས་སོར། (ཁྱད་འཛིན་ ༢ པ་ཚུན།) 

ལས་སྡེ། 

* འབྲུག་གི་ཞི་གཡོག་བཅའ་ཁྲིམས་ ༢༠༡༠ ཅན་མའི་དོན་ཚན་ ༥༢ པ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་
ཀྱིས་འབད་དགོ།   

༡༤.༣.༢  རྩ་ཁྲིམས་ཅན་གྱི་ཡིག་ཚང་ཚུའི་བར་ན་ གནས་སོར་གཏང་ནི་དང་ལེན་ནི་ཚུ་   རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་
ལྷན་ཚོགས། ཡང་ན་གཞི་འཛིན་ལས་སྡེ་གིས་འབྲེལ་ཡདོ་ཡིག་ཚང་ཚུ་དང་བསྟུན་གྲོས་ཀྱི་ཐོག་ལས་འབད་
དགོ། 

༡༤.༤ སྤྱིར་བཞག་ལམ་ལུགས། 

༡༤.༤.༡ གཞི་འཛིན་ལས་སྡེའི་མི་སོྟབས་ཚོགས་ཆུང་གིས་ འབྲུག་གི་ཞི་གཡོག་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞིའི་
དགོངས་དོན་དང་མཐུན་པའི་ འདྲ་མཉམ་དང་དྭངས་གསལ་ཅན་གྱི་གནས་སོར་ལམ་སོྟན་ཅིག་བཟ་ོསྟེ་
རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ཆ་འཇོག་འབད་དགོ། དེ་གིས་ ཉེན་ཅན་གྱི་གོ་གནས་ཚུའི་གནས་
སོར་སྐོར་ལས་ཡང་ཚུད་དགོ། 

༡༤.༤.༢ འབྲེལ་ཡོད་གཞི་འཛིན་ལས་སྡེའི་མི་སོྟབས་ཚོགས་ཆུང་གིས་ ལཱ་གཡོག་ལས་སྡེ་དང་གཅིག་ཁར་མཉམ་
འབྲེལ་ཐོག་ གནས་སོར་འགོ་བཙུགས་ཚེས་གྲངས་ལས་ ཟླ་ངོ་ ༦ གི་སྔ་གོང་ལུ་ གནས་སོར་གྱི་འཆར་
གཞི་བརྩམས་ཏེ་ གནས་སོར་གྱི་ལམ་སོྟན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་གནས་སོར་གཏང་དགོ།  

༡༤.༤.༣ ལས་སྡེ་ཅིག་གི་སྡེ་ཚན་ནང་འཁོད་ནང་ ལཱ་དང་འགན་ཁུར་སོར་ནི་འདི་ བཅའ་ཡིག་འདི་དང་འཁྲིལཝ་ད་ 
གནས་སོར་སྦེ་ཆ་བཞག་མི་ཆོག  

༡༤.༤.༤ གནས་སོར་འདི་ བཅའ་ཡིག་འདིའི་ཟུར་དེབ་ ༢/ཀ་པ་དང་འཁྲིལ་ སྤྱི་གཡོག་སྒྲིག་བཀོད་ནང་འཁོད་ 
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ནང་རྐྱངམ་གཅིག་གཏང་དགོ། ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་ གཤམ་གསལ་གྱི་དོན་ཚན་ཚུ་གུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ སྤྱི་
གཡོག་སྒྲིག་བཀོད་ནང་འཁོད་ཀྱི་ལཱ་རིགས་གཙོ་བོའི་སྡེ་ཚན། ཡང་ན་གོ་གནས་ཚུ་སོར་ཏེ་གནས་སོར་
གཏང་ཆོག 

༡༤.༤.༤.༡ ལས་སྡེའི་ནང་འཁོད་ ཡང་ན་ཕྱི་ཁའི་གོ་གནས་སོ་སོ་ཅིག་གི་དནོ་ལུ་ཞུ་ཡིག་བཙུགས་
ནིའི་དོན་ལུ་ གསལ་བསྒྲགས་འབད་ཡོད་པའི་ཞུ་ཡིག་བཙུགས་ནིའི་མཇུག་གི་ཚེས་
གྲངས་ལུ་ གོ་གནས་འདི་ནང་ཡུན་རིང་སོང་བརར་གྱི་དུས་ཡུན་དང་མཉམ་པའི་ཉུང་
མཐའི་དུས་ཡུན་ཚང་ཡོད་མི། 

༡༤.༤.༤.༢ གོ་གནས་གསརཔ་གི་སྡེ་རིམ་ནང་ ཉུང་མཐའ་ལོ་ངོ་ ༣ དང་། ཡང་ན་ འགོ་ཐོག་
གི་གཡོག་བསྐོས་ཚེས་གྲངས་ལས་ ད་ལོྟའི་གོ་གནས་ཁར་ཉུང་མཐའ་ལོ་ངོ་ ༣ ཚང་
ཡོད་མི། 

༡༤.༤.༤.༣ ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡོག་གི་དོན་ལུ་གནས་སོར་འདི་ སྤྱི་གཡོག་སྒྲིག་བཀོད་ནང་འཁོད་ 
ཤེས་ཚད། རིག་རྩལ། ལྕོགས་གྲུབ་དང་ཉམས་མོང་གཅིག་མཚུངས་དགོ་པའི་འབྲེལ་
ཡོད་གོ་གནས་ཁར་གཏང་ཆོག 

༡༤.༤.༤.༤ ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་ དོན་ཚན་ ༡༤.༦ པ་དང་འཁྲིལ་ དམིགས་བསལ་དུས་ཡུན་གྱི་
རིང་ལུ་ དམིགས་བསལ་འགན་སོད་འགོ་དཔནོ་ཅིག་སྦེ་ཨིན་པ་ཅིན་རྐྱངམ་གཅིག་ 
སྤྱི་གཡོག་སྒྲིག་བཀོད་གཞན་ཅིག་ནང་ གནས་སོར་གཏང་ནིའི་བརྩི་འཇོག་འབད་ཆོག 

༡༤.༤.༥ ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་ སྤྱིར་བཏང་གནས་སོར་གཏང་ནི་འདི་ ལཱ་གཡོག་ནང་ལོ་ངོ་ ༥ རེ་ཚང་བའི་ཤུལ་ལས་
དང་། ཡང་ན་དནོ་ཚན་ ༡༤.༤.༡༠ པའི་ནང་ གསལ་བཀོད་འབད་ཡོད་མི་དང་འཁྲིལ་གཏང་དགོ། 

༡༤.༤.༦ གནས་སོར་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ ལས་སྡེ་ཅིག་དང་ ཡང་ན་ཞི་གཡོགཔ་འདི་ལུ་ སྟབས་མ་བདེཝ་གང་ཉུང་བཟོ་
ནིའི་དོན་ལུ་ ལས་སྡེ་གཅིག་ལས་གཅིག་ནང་གནས་སོར་བཏང་བའི་སྐབས་ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་
ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ ལྟ་རྟོག་དང་ཐབས་ལམ་གང་དྲག་བཏོན་ནིའི་འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོ། 

༡༤.༤.༧ མི་མང་གི་མཐའ་དོན་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ གཏང་དགོཔ་ཐོན་ན་མ་གཏོགས་ དེ་མིན་གནས་སོར་ཚུ་ སོླབ་གྲྭའི་
གནམ་དགུན་གྱི་ངལ་གསོའི་སྐབས་ལུ་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོ།   

༡༤.༤.༨ མི་མང་གི་མཐའ་དོན་ལུ་ ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་ ལས་སྡེ་གང་རུང་ནང་ གནས་སོར་གཏང་ཆོག  

༡༤.༤.༩ ལས་གཡོགཔ་འཐེབ་ཡོད་མི་ཚུ་ ལས་སྡེ་གཅིག་ལས་གཅིག་ནང་ ལོག་སྟེ་བཀྲམ་བཙུགས་འབད་ནིའི་
དབང་ཚད་འདི་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ལུ་ཡོད། 

༡༤.༤.༡༠ གཤམ་གསལ་གྱི་ལཱ་རིགས་གཙོ་བོའི་སྡེ་ཚན་ ཡང་ན་ནང་གསེས་སྡེ་ཚན་ཚུ་ ཉེན་ཅན་སྦེ་དབྱེ་དགོ་མི་དེ་
ཡང་ གཞན་དང་འཕདཔ་ད་ གོ་གནས་དེ་ཚུ་ཉེན་ཁ་སོམ་ཡོད་ནི་འདི་གིས་ཨིན། དེ་འབདཝ་ལས་ རང་
སོའི་གཞི་འཛིན་ལས་སྡེ་གིས་བཟོ་ཡོད་པའི་ལམ་སོྟན་ཚུ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ གནས་སོར་གཏང་དགོཔ་ཨིན།  
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༡༤.༤.༡༠.༡ བདག་སྐྱོང་ལཱ་གཡོག རྒྱུ་དངོས་དང་འཛིན་སྐྱོང་ལཱ་གཡོག 

༡༤.༤.༡༠.༢ རྩིས་ཞིབ་ལཱ་གཡོག་དང་འོང་འབབ་ལཱ་གཡོག །དངུལ་རྩིས། རྩིས་ལས་དང་འཆར་
དངུལ་ལཱ་གཡོག །ནང་འཁོད་རྩིས་ཞིབ་ལཱ་གཡོག 

༡༤.༤.༡༠.༣ ཞི་བའི་ཐོ་བཀོད་དང་མི་རྩིས་ལཱ་གཡོག །མི་སོྟབས་འཛིན་སྐྱོང་དང་གོང་འཕེལ་ལཱ་
གཡོག །ཕྱི་མི་ནང་སྐྱོད་ལཱ་གཡོག །བཟོ་གྲྭའི་མཐུན་འབྲེལ་ལཱ་གཡོག །སོང་བརར་ལཱ་
གཡོག 

༡༤.༡༠.༤ བཟོ་རིག་ལཱ་གཡོག །ས་རིག་དང་ས་གཏེར་ལཱ་གཡོག །ས་ཆའི་ལཱ་གཡོག ཁྲོམ་
ཚོགས་གོང་འཕེལ་ཚད་འཛིན་ལཱ་གཡོག །ནགས་ཚལ་ལཱ་གཡོག་དང་མཐའ་འཁོར་
གནས་སྟངས་ལཱ་གཡོག 

༡༤.༡༠.༥ བཀོད་ཁྱབ་ལཱ་གཡོག 

༡༤.༡༠.༦ ཕྱི་འབྲེལ་ལཱ་གཡོག་དང་། 

༡༤.༡༠.༧ དྲང་ཁྲིམས་རྒྱབ་སྐྱོར། དྲང་སོད་དང་དར་ཁྱབ་ལཱ་གཡོག 

༡༤.༤.༡༡  ལོ་ངོ་གཅིག་གི་ཤུལ་ལས་ར་ སྒྲིག་ལོ་ཚང་ནི་ཨིན་པའི་ཞི་གཡོགཔ་འདི་ གནས་སོར་གཏང་མི་ཆོག 

༡༤.༤.༡༢ ལས་སྡེ་ཚུ་ནང་ལས་གཞུང་ཚབ། སྐུ་ཚབ། ཡང་ན་དནོ་གཅོད་ཡིག་ཚང་ཚུ་དང་ གཞན་འབྲུག་རྒྱལ་
གཞུང་གི་ཡིག་ཚང་ཚུ་ནང་ གཡོག་གནས་ཀྱི་དོན་ལུ་ ཞི་གཡོགཔ་གདམ་འཐུ་འབད་ནི་འདི་ དོན་ཚན་ 
༡༧.༦ པ་དང་འཁྲིལ་དགོ། 

༡༤.༤.༡༣ ཞི་གཡོག་ནང་ལུ་འགོ་ཐོག་གཡོག་བསྐོས་འབད་བའི་ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་ ཉམས་ཚོད་དུས་ཡུན་བརྩིས་ཏེ་ 
ཉུང་མཐའ་ལོ་ངོ་ ༣ ཕག་ཞུ་སྟེ་མེད་པ་ཅིན་ གནས་སོར་གྱི་དོན་ལུ་འོས་འབབ་མེད། གཡོག་ཐོག་མི་ངོ་
གི་དོན་ལུ་ གོ་གནས་གསརཔ་གི་སྡེ་རིམ་ནང་ གཡོག་བསྐོས་འབད་བའི་ཚེས་གྲངས་འདི་ ལོ་ངོ་ ༣ 
བརྩི་རྐྱབ་ནིའི་དནོ་ལུ་ལག་ལེན་འཐབ་དགོ། 

༡༤.༤.༡༤ རྨགཔ་དང་ཨམ་སྲུ་གཉིས་ཆ་ར་ ཞི་གཡོགཔ་ཨིན་པ་ཅིན་ ག་དེ་དྲག་དྲག་ དེ་གཉིས་ས་གནས་གཅིག་
ནང་ལུ་གནས་སོར་གཏང་ནི་ཡོདཔ་བཟོ་དགོ། 

༡༤.༤.༡༥ སྤྱིར་བཏང་ལུ་ ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་ དེ་རའི་རིག་རྩལ་དང་ཤེས་བའི་ལག་ལེན་དང་མ་མཐུན་པའི་གཡོག་
གནས་ཅིག་ནང་ལུ་ གནས་སོར་གཏང་མི་ཆོག  

༡༤.༤.༡༦ ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་ གནས་སོར་འགྱོ་བའི་སྐབས་ ཁོང་དང་གཅིག་ཁར་ གཞུང་གི་ཅ་ཆས་ཚུ་སོྤ་སོར་འབད་
མི་ཆོག 

༡༤.༤.༡༧ གནས་སོར་འགྱོ་སའི་གནས་རིམ་འདི་   ད་ལོྟའི་གོ་གནས་ཀྱི་གནས་རིམ་ལས་ཆུང་མི་འདི་གི་དངུལ་ 
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ཕོགས་འདི་ གནས་སྟངས་ཀྱི་སྟབས་བདེ་སྡུག་དང་འཁྲིལ་ཏེ་འབད་དགོཔ་གཤམ་གསལ་ལྟར།   

༡༤.༤.༡༧.༡ གནས་སོར་འདི་ མི་མང་གི་མཐའ་དོན་ལུ་ཨིན་པ་ཅིན་ ལས་གཡོགཔ་འདི་གི་གོ་
གནས་དང་གོ་གནས་ཀྱི་གནས་རིམ་འདི་ བསྒྱུར་བཅོས་འགྱོ་སྟེ་འབད་རུང་ ལས་ 

གཡོགཔ་འདི་གི་དངུལ་ཕོགས་འདི་ ད་ལོྟ་ག་འཐོབ་མི་འདི་ར་སོད་དགོཔ་དང་།  

༡༤.༤.༡༧.༢ གནས་སོར་འདི་ ལས་གཡོགཔ་དེ་རའི་དང་འདོད་ཀྱི་ཐོག་ལས་ཨིན་པ་ཅིན་ ཞི་
གཡོགཔ་འདི་གི་དངུལ་ཕོགས་ཀྱི་ཐོབ་ཚད་འདི་ གོ་གནས་དང་གོ་གནས་ཀྱི་གནས་
རིམ་གསརཔ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་སོད་དགོ།  

༡༤.༤.༡༨ ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་ ལས་སྡེ་གཅིག་ནང་ལས་ གཞན་ཅིག་ནང་ལུ་གནས་སོར་བཏང་བའི་སྐབས་ ཞི་
གཡོགཔ་འདི་གི་སྒེར་གྱི་ཡིག་སོྣད་དང་གཅིག་ཁར་ ལཱ་ཤུལ་དབྱེ་དཔྱད་ཀྱི་འབྲི་ཤོག་ཚུ་དང་། དུས་མཐུན་
བཟོ་ཡོད་པའི་གཡོག་ཐོ། འཕལ་གྱི་དངུལ་ཕོགས་ལག་ཁྱེར་ཚུ་ འགན་གྲོལ་བཏང་བའི་ཚེས་གྲངས་ལས་ 
ཉིན་གྲངས་ ༡༥ གི་ནང་འཁོད་ གནས་སོར་གཏང་སའི་ལས་སྡེ་ལུ་བསྐྱལ་དགོ།  

༡༤.༤.༡༩ ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་ གནས་སོར་གྱི་དོན་ལུ་ འགན་གྲོལ་མ་བཏང་བའི་ཧེ་མ་ གཞུང་གི་རྒྱུ་དངོས་དང་ཡིག་
སོྣད་ ཡང་ན་དྲན་ཐ་ོཚུ་བརྩིས་ཏེ་ འགན་ཁག་ཚུ་ག་ར་ཚུལ་མཐུན་སྦེ་རྩིས་སོད་ལེན་འབད་དགོ། 

༡༤.༤.༢༠ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ གཤམ་གསལ་གྱི་དགོངས་དོན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཞི་གཡོག་པའི་
སྒུག་ཐོ་རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་དགོ།  

༡༤.༤.༢༠.༡ ལཱ་ཤུལ་གྲུབ་འབྲས་བཏོན་མ་ཚུགས་མི། 

༡༤.༤.༢༠.༢ གཤམ་གསལ་གྱི་གནད་དོན་གྱི་དནོ་ལུ་སོྤ་སོར་འབད་བའི་ཞི་གཡོགཔ། 

ཀ། ཞི་གཡོག་ཕྱི་ཁའི་ལས་སྡེ་ཚུ་ནང་ལས་ སྐབས་གཡོག་གི་དུས་ཡུན་ཚང་
ཡོད་མི། 

ཁ། ཟླ་ངོ་༦ ལས་ལྷག་པའི་དམིགས་བསལ་ངལ་གསོ་མཇུག་བསྡུ་ཡོད་མི། 
ག གཙུག་ལག་གཞི་རིམ་ཤེས་ཚད་མཇུག་བསྡུ་མི། 
 

༡༤.༤.༢༠.༣ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ ཐག་བཅད་པའི་གནད་དོན་གཞན་ལུ་བརྟེན་
ཏེ་ཡོད་མི། 

༡༤.༤.༢༠.༤ གཡོག་གནས་ལུ་གཏང་ནིའི་གཙ་ོརིམ་འདི་ གཤམ་གསལ་དོན་ཚན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་  

སྒུག་ཐོའི་ནང་ལུ་ཡོད་མིའི་ཞི་གཡོགཔ་ལུ་བྱིན་དགོ།  

ཀ། རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ མི་སོྟབས་དཀོན་དྲགས་ཀྱི་དབྱེ་ཁག་ནང་ལུ་ཚུད་པའི་ 
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ཁྱད་རིག་གི་ཤེས་ཡོན་དང་རིག་རྩལ་ཡོད་མི། 

ཁ། སྒུག་ཐོའི་ནང་ཐ་ོབཀོད་མ་འབད་བའི་སྔ་གོང་ལས་ སོླབ་སོང་འཕ་ོམཐུད་ཀྱི་
དོན་ལུ་ འབྲུག་གཞུང་གི་སོླབ་གཉེར་གྲོགས་རམ་ལེན་མི།  

ག སྒུག་ཐོའི་ནང་ཐ་ོབཀོད་མ་འབད་བའི་སྔ་གོང་ལུ་ ལོ་ངོ་ ༡༠ གྱི་རིང་ཕག་
ཞུ་ཡོད་མི། 

ང་། སྒུག་ཐོའི་ནང་ཐ་ོབཀོད་མ་འབད་བའི་སྔ་གོང་ལུ་ སྐྱོན་མེད་གཡོག་ཐོ་ཡོད་
མི། 

ཅ། སྒྲིག་ལོ་མ་ཚང་བའི་ཧེ་མ་ ཡུན་རིང་གི་གྲུབ་འབྲས་བཏནོ་ནིའི་ལོ་གྲངས་ལེ་
ཤ་ཡོད་མི། 

    ༡༤.༤.༢༠.༥ འཛིན་སྐྱོང་ལམ་ལུགས། 

ཀ། ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་ སྒུག་ཐོའི་ནང་ལུ་བཞག་ནིའི་ཡུན་ཚད་མཐ་ོཤོས་ཟླ་ངོ་ ༦ 
ཨིན་དགོ། 

ཁ། ཟླ་ངོ་ ༦ གི་ནང་འཁོད་གཤམ་འཁོད་ཀྱི་གདམ་ཁ་ཚུ་འཚོལ་དགོ། 

༡. འོས་འབབ་ལྡན་པའི་གཡོག་གནས་ཀྱི་ས་སོྟང་ཅིག་ནང་ལུ་གནས་
སོར་གཏང་དགོཔ། 

༢. རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས། ཡངན་འབྲུག་རྒྱལ་གཞུང་གི་
གཙོ་རིམ་ནང་ལུ་ཡོད་པའི་ དུས་བཀག་ཅན་གྱི་དམིགས་བསལ་
ལས་འགུལ་དང་ལས་རིམ་ནང་ལུ་ལཱ་འགན་སོད་དགོཔ་དང་། 

༣. ཀུན་གཏོགས་འགྲན་བསྡུར་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་དགོ། 
 

ག ཟླ་ངོ་ ༦ གི་དུས་ཡུན་ནང་འཁོད་ལུ་ གཡོག་གནས་སོད་མ་ཚུགས་པ་ཅིན་ 
གཤམ་གསལ་གྱི་གདམ་ཁ་ཚུ་ངོས་ལེན་འབད་དགོ། 

   ༡. ལོ་གྲངས་མ་ཚང་བའི་སྔ་གོང་དགོངས་ཞུའི་ལས་འཆར། 
   ༢. བོ་འདོད་དགོངས་ཞུ་དང་། 
   ༣. ཐབས་མེད་དགོངས་ཞུ། 
 

༡༤.༤.༢༠.༦ བཀག་ཐབས། 

ཀ། རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་དང་ འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་གིས་ ཞི་ 
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གཡོགཔ་ཚུའི་གཡོག་གནས་འདི་ ག་དེ་དྲག་དྲག་བརོྩན་ཤུགས་ཀྱི་ཐོག་
ལས་ དུས་ཡུན་ཐུང་ཀུ་ཅིག་ནང་ར་གཏང་ནིའི་ངེས་བརྟན་བཟ་ོདགོཔ་དང་། 

ཁ། རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་དང་ འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་གིས་ ཚུལ་
མཐུན་མི་སོྟབས་གཡོག་གནས་ཀྱི་འཆར་གཞི་དང་ དུས་ཐོག་ལུ་བ་ལེན་
འབད་ནིའི་ངེས་བརྟན་བཟོ་དགོ། 

༡༤.༤.༢༡ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ གཤམ་གསལ་གྱི་དགོངས་དོན་ཚུ་དང་འཁྲིལ་བའི་ཞི་གཡོགཔ་
ཚུའི་ གནས་སྐབས་གནས་སོར་གྱི་ཐོ་ཅིག་རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་དེ་བཞག་དགོ། 

༡༤.༤.༢༡.༡ གལ་སྲིད་ གཤམ་གསལ་གནད་དནོ་གྱི་དོན་ལུ་གནས་སོར་བཏང་ཡོད་ན་ ཞི་
གཡོགཔ་འདི་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གནས་སྐབས་གནས་སོར་ནང་
ཨིན་དགོ། 

ཀ། གནས་ཡུན་ཚང་ཡོདཔ་དང་། ཡང་ན་དོན་གཅོད། གཞུང་ཚབ་ཡིག་ཚང་། 
ཡང་ན་དོན་གཅོད་ཡིག་ཚང་ཚུའི་ལཱ་འགན་ལས་ལོག་སྟེ་འབ་ོཡོདཔ། 

ཁ། གཞུང་གི་མཐའ་དོན་ལུ་ ཞི་གཡོག་གི་ཕྱི་ཁའི་ལས་སྡེ་ཚུ་ནང་ སྐབས་
གཡོག་གི་དུས་ཡུན་ཚང་ཡོདཔ། 

ག ལས་སྡེ། ལས་ཁུངས། ཡང་ན་སྡེ་ཚན་ཚུ་སྒོ་བསམས་ཡོདཔ། གཅིག་ཁར་
བསབས་ཡོདཔ། འབྲེལ་མཐུན་བཅད་ཡོདཔ། ཡང་ན་འཇོན་ཐང་ཅན་བཟོ་
ཡོདཔ། 

ང་། ཁྲིམས་ཁང་གི་རོྩད་གཞི་མཇུག་བསྡུ་སྟེ་ ཉེས་གྲོལ་བཏང་ཡོདཔ་དང་། 

ཅ། རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ཐག་བཅད་པའི་གལ་ཅན་ ཡང་ན་
དམིགས་བསལ་གྱི་གནས་སྟངས་གཞན་གང་རུང་ཡོད་ན། 

༡༤.༤.༢༢ ལས་སྡེ་གིས་ སྒུག་ཐོ་དང་ གནས་སྐབས་གནས་སོར་གྱི་ཐོ་ནང་ཡོད་པའི་ཞི་གཡོགཔ་ཚུའི་སྒེར་སོྣད་འདི་ 
རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ལུ་གཏང་དགོ། 

 

༡༤.༥ ཕགོས་མཐུན་གནས་སརོ།  

ས་སོྟང་ག་རའི་ནང་ གོ་གནས་ཀྱི་གནས་རིམ་གཅིག་པའི་གཡོག་ཐོག་གི་མི་ངོམ་ཚུ་ འཕལ་ར་བཙུགས་དགོཔ་ཐནོ་པའི་སྐབས་ 
གཤམ་གསལ་དང་འཁྲིལ་དགོ། 

༡༤.༥.༡ ཉུང་མཐའ་དུས་ཡུན་བདུན་ཕག་ ༢ ཀྱི་དོན་ལུ་ འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེའི་ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོའི་ནང་
གསལ་བསྒྲགས་འབད་དགོ། 
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༡༤.༥.༢ གསལ་བཀོད་འབད་བའི་དུས་ཡུན་གསལ་བསྒྲགས་འབད་བའི་ཤུལ་ལས་ འོས་ཚད་ལྡན་པའི་མི་ངོམ་
གཅིག་ལས་བརྒལ་མེད་རུང་ དོན་ཚན་ ༡༤.༤.༤ པ་དང་འཁྲིལ་ དགོས་མཁོ་ཚུ་ཚང་ན་ གནས་སོར་
འདི་འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོ།  

༡༤.༥.༣ འཛུལ་ཞུགས་གནས་རིམ་གྱི་གོ་གནས་འདི་ཡང་ དོན་ཚན་ ༡༤.༤ པའི་དགོས་མཁོ་ཚུ་ཚང་ན་ འབྲེལ་
ཡོད་ཞུ་ཡིག་བཙུགས་མི་གིས་བཀང་ནིའི་དནོ་ལུ་ གོ་སྐབས་བྱིན་དགོ། 

༡༤.༥.༤ མི་ངོམ་འདི་ཆ་མེད་གཏང་ནི། ཡང་ན་ངོས་ལེན་འབད་ནིའི་དབང་ཚད་འདི་ ལྷན་ཁག་ ཡང་ན་ལས་སྡེའི་
མི་སོྟབས་ཚོགས་ཆུང་ལུ་ཡོད། 

༡༤.༥.༥ གལ་སྲིད་ གོ་གནས་འདིའི་དོན་ལུ་ ཞུ་ཡིག་བཙུགས་མིའི་མི་ངོམ་གཅིག་ལས་ལྷག་སྟེ་ཡོད་པ་ཅིན་ ལས་
སྡེའི་མི་སོྟབས་ཚོགས་ཆུང་གིས་ ཚུལ་མཐུན་གྱི་གདམ་འཐུའི་བ་རིམ་ཐོག་ལས་ མི་ངོམ་དྲག་ཤོས་འདི་
གདམ་འཐུ་འབད་དེ་ དབང་ཚད་ཕྱིར་སོད་འབད་མི་དང་འཁྲིལ་ གནས་སོར་གྱི་གྲོས་འཆར་བཙུགས་
དགོ།  

༡༤.༥.༦ ལོ་ལྟར་བཞིན་ དུས་རྒྱུན་གྱི་སྡེབ་གཅིག་གནས་སོར་འགོ་འདྲེན་འཐབ་མིའི་གཞི་འཛིན་ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་ 
གོང་གི་བ་རིམ་ཚུ་དང་འཁྲིལ་མ་དགོ་པར་ སྤྱིར་བཏང་གནས་སོར་གྱི་བ་རིམ་ཚུ་དང་འཁྲིལ་དགོ། 

   
༡༤.༦ དམིགས་བསལ་འགན་སདོ་འགོ་དཔནོ།  

དམིགས་བསལ་འགན་སོད་འགོ་དཔོན་ཟེར་མི་འདི་ ཟུར་དེབ་ ༢/ཀ་པ་དང་འཁྲིལ་ དམིགས་བསལ་གྱི་གནས་སྟངས་ཀྱི་
སྐབས་ ཞི་གཡོགཔ་ཚུ་ སྤྱི་གཡོག་སྒྲིག་བཀོད་དང་འཁྲིལ་མ་དགོ་པར་ གནས་སྐབས་ཀྱི་གནས་སོར་འབད་ཆོགཔ་བཟ་ོཡོད་
པའི་གོ་གནས་ཅིག་ཨིན།  

༡༤.༦.༡ ཁྱད་རིག་དང་འཛིན་སྐྱོང་སྡེ་རིམ་ (ཁྱད་འཛིན་ ༢ པ་ཚུན།) དང་ མཁས་མཆོག་གི་ཞི་གཡོགཔ་ཚུ་ལུ་
འོས་འབབ་ཡོད།  

༡༤.༦.༢ ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་ སྒྲིག་གཡོག་ཡོངས་རོགས་ཀྱི་རིང་ དམིགས་བསལ་འགན་སོད་འགོ་དཔོན་གྱི་དོན་ལུ་ 
ཐེངས་གཉིས་ཀྱི་འོས་འབབ་ཡོད། དེ་ཡང་ ཐེངས་རེ་ལུ་ གནས་ཡུན་མཐོ་ཤོས་ལོ་ངོ་ ༣ ཨིན་དགོ། 
ཨིན་རུང་ དམིགས་བསལ་འགན་སོད་འགོ་དཔནོ་སྦེ་ཐེངས་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ བར་ཡུན་ལོ་ངོ་ ༣ རེ་
བཞག་དགོ།  

༡༤.༦.༣ ལཱ་གཡོག་ནང་ཉུང་མཐའ་ལོ་ངོ་ ༥ ཕག་ཞུ་མི་ཅིག་ཨིན་དགོ། 

༡༤.༦.༤ ལེན་མིའི་ལས་སྡེ་ནང་ གོ་གནས་ཀྱི་ས་སོྟང་དང་འཁྲིལ་དགོ། 

༡༤.༦.༥ ལེན་མིའི་ལས་སྡེ་གིས་ གཏང་མིའི་ལས་སྡེ་དང་མཉམ་འབྲེལ་འབད་དེ་ དམིགས་བསལ་འགན་སོད་འགོ་
དཔོན་གྱི་གོ་གནས་དནོ་ལུ་ ཞི་གཡོགཔ་ཚུ་ངོས་འཛིན་འབད་དེ་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ལུ་
ཕུལ་དགོ། 
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༡༤.༦.༦ དམིགས་བསལ་འགན་སོད་འགོ་དཔོན་གྱི་དངུལ་ཕོགས་འདི་ ལེན་མིའི་ལས་སྡེ་ལས་ལེན་དགོ། 

༡༤.༦.༧ གལ་སྲིད་ དམིགས་བསལ་འགན་སོད་འགོ་དཔནོ་གྱིས་ ལཱ་འགན་གྱི་དུས་ཡུན་སྐབས་ ཁོང་རའི་ཁྱད་
རིག་འདི་གཡོག་མ་བཀོལ་བ་ཅིན་ ཁྱད་འཐུས་ཀྱི་འོས་འབབ་མེད། 

༡༤.༦.༨ དམིགས་བསལ་འགན་སོད་འགོ་དཔོན་གྱི་ལཱ་ཤུལ་འདི་ ལེན་མིའི་ལས་སྡེ་ནང་དབྱེ་ཞིབ་འབད་དགོ། 

༡༤.༦.༩ ཁོ་རའི་ཁྱད་རིག་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་འབྲེལ་ཡོད་ཡུན་ཐུང་དང་ཡུན་རིང་སོང་བརར་ལེན་ཆོག 

༡༤.༦.༡༠ ལཱ་འགན་མཇུག་བསྡུ་ཞིནམ་ལས་ ཞི་གཡོགཔ་འདི་ ཧེ་མའི་གོ་གནས་ནང་ངེས་པར་དུ་ལོག་དགོཔ་དང་། 

༡༤.༦.༡༡ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་འདི་ གནང་བ་གནང་མིའི་དབང་འཛིན་ཅིག་ཨིན་དགོ། 
 
༡༤.༧ གནས་སརོ་བ་རིམ། 

༡༤.༧.༡ ལས་སྡེ་རེ་རེ་བཞིན་གྱིས་ རང་གི་མངའ་འོག་ལུ་ཡོད་པའི་ཞི་གཡོགཔ་ཚུ་གི་གནས་སོར་ནམ་ཕོག་ནི་ཨིན་
ནའི་ཚེས་གྲངས་སོྟན་པའི་ཐོ་ཡིག་ཅིག་བཞག་དགོ།  

༡༤.༧.༢ གཞི་འཛིན་ལས་སྡེ་གིས་ གནས་སོར་འགོ་བཙུགས་ཚེས་གྲངས་ལས་ ཟླ་ངོ་ ༦ གི་སྔ་གོང་ལས་ ལཱ་
གཡོག་ལས་སྡེ་དང་གཅིག་ཁར་ གནས་སོར་གྱི་ཐོ་ཅིག་ མོས་མཐུན་ཐོག་བཟ་ོདགོ།  

༡༤.༧.༣ གནས་སོར་གྱི་འོས་ཚད་ཚང་བའི་ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་གིས་ གོ་གནས་ཀྱི་ས་སོྟང་ཡོད་མི་དང་འཁྲིལ་གནས་
སོར་ཞུ་ཆོག 

༡༤.༧.༤ གནས་སོར་བཏང་སྟེ་ཡོད་པའི་ཞི་གཡོགཔ་འདི་ འབྲི་ཤོག་ ༡༤/༡ པ་དང་འཁྲིལ་ གནས་སོར་བཀའ་
རྒྱ་བཏོན་པའི་ཚེས་གྲངས་ལས་ ཉིན་གྲངས་ ༣༠ འི་ནང་འཁོད་འགན་གྲོལ་འབད་དགོཔ་དང་། ཞི་
གཡོགཔ་འདི་གིས་ ལེན་མིའི་ལས་སྡེའི་མི་སོྟབས་ཚོགས་ཆུང་གིས་ གནང་བ་སོད་ཡོད་ན་མ་གཏགོས། 
དེ་མིན་འཛུལ་ཞུགས་ཀྱི་དུས་ཡུན་ཚངམ་ཅིག་ འདི་འཕ་ོལས་ འགན་ཁུར་གསརཔ་ནང་འཛུལ་དགོ། 

༡༤.༧.༥ ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་ དོན་ཚན་ ༡༤.༨ པ་དང་འཁྲིལ་བའི་འཛུལ་ཞུགས་ཀྱི་དུས་ཡུན་ནང་འཁོད་ གཡོག་
གནས་གསརཔ་དེ་ནང་སྙན་ཞུ་འབད་དགོ། གལ་སྲིད་ སྙན་ཞུ་འབད་མ་ཚུགས་ན་ འགན་གྲོལ་གཏང་
མིའི་ལས་སྡེ་གིས་ ཁོ་ལུ་དངུལ་ཕོགས་མ་བྱིན་པར་བཞག་དགོ། 

༡༤.༧.༦ མི་ངོམ་དེའི་སྒེར་གྱི་གཡོག་ཐོ་འདི་ འགན་གྲོལ་གཏང་མིའི་ལས་སྡེ་གིས་ ཞི་གཡོག་བར་དོན་རིམ་ལུགས་
ནང་ལུ་ དུས་མཐུན་བཟ་ོདགོཔ་དང་། དེ་བཞིན་དུ་ ལེན་མིའི་ལས་སྡེ་གིས་ཡང་ དུས་མཐུན་བཟ་ོདགོ། 

༡༤.༧.༧ གནས་སོར་བཀའ་རྒྱ་འདི་ དམ་དམ་སྦེ་ལག་ལེན་འཐབ་དགོཔ་དང་། དམིགས་བསལ་གྱི་གནས་སྟངས་
ཚུ་ཐོན་པའི་སྐབས་ ཆ་མེད་གཏང་ཆོག། གལ་སྲིད་ གནས་སོར་བཀའ་རྒྱ་ཆ་མེད་བཏང་བའི་སྐབས་ 
གནས་སོར་ཆ་མེད་ཀྱི་བཀའ་རྒྱ་ཅིག་བཏོན་དགོ། 
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༡༤.༨  འསོ་ལྡན་གྱི་འཛུལ་ཞུགས་དུས་ཡུན། 

༡༤.༨.༡ ལཱ་གཡོག་གི་ས་ཁོངས་གཅིག་ནང་ལས་ སོ་སོ་ཅིག་ནང་ལུ་ གནས་སོར་བཏང་བའི་ཞི་གཡོགཔ་འདི་ལུ་ 
གནས་སོར་གྱི་ས་ཁོངས་འདི་ ཧེ་མའི་ལཱ་གཡོག་གི་ས་ཁོངས་ལས་ ཉུང་ཤོས་ཀི་ལོ་མི་ཊར་ ༡༠ གྱི་ས་
གནས་ཀྱི་ཕྱི་ཁར་ཨིན་པ་ཅིན་ སོད་ཁྱིམ་འཚོལ་ནིའི་དོན་ལུ་ གྲ་སྒྲིག་གི་ངལ་གསོ་ ལཱ་དུས་ཀྱི་ཉིན་གྲངས་ 
༥ འཐོབ་དགོ།  

༡༤.༨.༢ གྲ་སྒྲིག་ངལ་གསོ་དང་གཅིག་ཁར་ འགྲོ་འགྲུལ་གྱི་དུས་ཡུན་ངོ་མ་དང་བཅས་ངལ་གསོ་འཐབོ་དགོ།  
 
༡༤.༩ ཁེ༌ཕན། 

༡༤.༩.༡ གནས༌སོར༌བཏང༌བའི༌ཞི༌གཡོགཔ༌འདི༌ལུ༌གཤམ༌འཁོད༌ཀྱི༌གནས༌སོར༌ཁེ༌ཕན༌ཚུ༌གི༌ཐབོ༌དབང༌ཡོད༌དགོ། 

  ༡༤.༩.༡.༡ མི༌ངོམ༌དེ༌ར༌ལུ༌ འགྲོ༌འགྲུལ༌འགྲོ༌སོང༌ (ཉིན༌འཐུས༌དང༌འགྲུལ༌འཐུས༌)དང༌ 
བཟའ༌ཚང༌ལུ༌(འགྲུལ༌འཐུས༌)ཟུར་དེབ་༡༤/ཀ་པའི་ ནང༌བཀོད༌ཡོད༌མིའི༌ཁྲིམས༌ 
ལུགས༌ལྟར་དུ་ ལེན་མིའི་ལས་སྡེ་གིས་སོད་དགོ། 

  ༡༤.༩.༡.༢ གནས་སོར་གསོལ་ར་འདི་ ཟླ་རིམ་གྱི་གཞི་རྟེན་དངུལ་ཕོགས་དང་འདྲན་འདྲ་ 
གནས་སོར་བཏང་བའི་ལས་སྡེ་གིས་སོད་དགོཔ་ཡང་། 

  ༡༤.༩.༡.༣ སྒེར༌གྱི༌ཅ༌ཆས༌ཚུ༌གི༌སྐྱེལ༌འདྲེན༌གླ༌འཐུས༌འདི༌ ཟུར༌དེབ༌ ༡༤/ཀ་པའི་ནང༌བཀོད༌ 
ཡོད༌མིའི༌ཚད༌གཞི༌དང༌འཁྲིལ༌ཏེ༌ ཞི༌གཡོགཔ༌འདི༌ལུ༌  ལེན་མིའི་ལས་སྡེ་གིས་
སོད༌དགོ། 

 ༡༤.༩.༢ ཞི༌གཡོགཔ༌ཅིག༌ གཡོག༌གནས༌ཀྱི༌ས༌ཁོངས༌ནང༌ལས༌ཀི༌ལོ༌མི༌ཊར༌ ༡༠ གྱི་ནང་འཁོད་ལུ་
གནས༌སོར༌བཏང༌ཡོད༌པ༌ཅིན༌ གནས༌སོར༌གྱི༌ཁེ༌ཕན༌ཚུའི༌ཐོབ༌ལམ༌མེད། 

 ༡༤.༩.༣ གཞི་འཛིན་ལས་སྡེའི་གནས་སོར་ལམ་སོྟན་ནང་ གསལ་བཀོད་འབད་བའི་གནད་དོན་ཚུ་མ་ཚང་བར་ 
གནས་སོར་གྱི་གནང་བ་ཞུ་སྟེ་འཐབོ་མིའི་ཞི་གཡོགཔ་འདི་ གནས་སོར་གྱི་ཁེ་ཕན་ཚུ་ཐབོ་ལམ་མེད།  

 
༡༤.༡༠ འདྲིས་སངོ་།  

འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་གིས་ གནས་སོར་སྦེ་འངོས་ཏེ་ཡོད་པའི་ཞི་གཡོགཔ་འདི་ལུ་ ཚུལ་དང་མཐུནམ་སྦེ་གསལ་བཤད་འབད་
དགོཔ་དང་ གོ་གནས་གསརཔ་ ཡངན་གཡོག་གནས་གསརཔ་གི་སྐོར་ལས་གོམས་འདྲིས་བྱིན་དགོ།  

 
༡༤.༡༡ འགན་འཁྲི། 

༡༤.༡༡.༡ ཁྲིམས་ལུགས་འདི་དང་མ་འཁྲིལ་མི་ཚུ་ འབྲུག་གི་ཞི་གཡོག་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་ལས་འགལཝ་སྦེ་
བརྩི་དགོཔ་དང་ འདི་གི་འགན་འཁྲི་འདི་ མི་སོྟབས་ཚོགས་ཆུང་ ཡང་ན་ལས་སྡེ་ལུ་ཕོག 
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༡༤.༡༡.༢ གནས་སོར་བཀའ་རྒྱ་ལུ་ མ་གནས་པའི་ཞི་གཡོགཔ་འདི་ལུ་ བདག་སྐྱོང་བ་ལེན་གྱི་འཁྲི་བ་ཕོག་དགོ། 
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ཟུར་དེབ་ ༡༤/ཀ། 

གནས་སརོ་གྱི་དནོ་ལུ་འགྲུལ་འཐུས་དང་ཉིན་འཐུས་ཀྱི་ཐབོ་ལམ། 

༡. གོ་གནས་ཀྱི་གནས་རིམ་ བཀོད་ཁྱབ་ ༡ པ་/མཁས་མཆོག་ ༡ པ་ལས་ཁྱད་འཛིན་ ༥ པ་ཚུན་དང་། ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༡ 
པ་ལས་ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༤ པ་ཚུན་གྱི་ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་ལུ་ གནས་བཞིན་ཡོད་པའི་གླ་ཚད་དང་འཁྲིལ་ སྣུམ་འཁོར་སོད་
འཐུས་ཀྱི་ཐབོ་ལམ་ཡོད།  

༢. གོ་གནས་ཀྱི་གནས་རིམ་ ལྟ་སྐྱོར་ ༡ པ་ལས་ ༥ པ་ཚུན་གྱི་ཞི་གཡོགཔ་འདི་ལུ་ སྣུམ་འཁོར་འཁོར་ལོ་གཉིསམ་གི་སྣུམ་
འཁོར་སོད་འཐུས་འཐོབ་དགོཔ་དང། ཁོ་རའི་གཉེན་ཟླ་དང་ཨ་ལུ་ཚུ་ལུ་ མི་མང་སྐྱེལ་འདྲེན་འགྲུལ་འཁོར་གྱི་གླ་ཚད་ ཧྲིལ་
བུམ་རྩིས་རྐྱབ་སྟེ་འཐབོ་དགོ། 

༣. གོ་གནས་ཀྱི་གནས་རིམ་ ལག་ལེན་ ༡ པ་ལས་ ༤ པ་ཚུན་གྱི་ཞི་གཡོགཔ་དེ་དང་ གཉེན་ཟླ་དང་ཨ་ལུ་ཚུ་ལུ་ མི་མང་
སྐྱེལ་འདྲེན་འགྲུལ་འཁོར་གྱི་གླ་ཚད་ ཧྲིལ་བུམ་རྩིས་རྐྱབ་སྟེ་འཐོབ་དགོ། 

༤. གནས་སོར་ ཡང་ན་དགོངས་ཞུ་འགྱོ་བའི་སྐབས་ལུ་རང་གི་ཅ་ཆས་སྐྱེལ་འདྲེན་གྱི་གླ་འཐུས་ཐོབ་ཚད་ཚུ་ཡང་།  

གོ་གནས་ཀྱི་
གནས་རིམ། 

   ཐབོ་ལམ།   ཐབོ་ཚད། རྟ་གླ་ད་ོགླ། 
(འཁོར་ལམ་
མེད་ས།) 

དངུལ་གྱི་མཐ་ོཚད། 

བཀོད་ཁྱབ་ ༡ པ་
/མཁས་མཆོག་༡ 

པ་ལས་བཀོད་
ཁྱབ་ ༣ པ་
/མཁས་མཆོག་ ༣ 

པ་ཚུན། 

དོ་འཁོར་ཆེ་བ་ ༢། ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་
འཛིན་གྱིས་གསལ་བཀོད་འབད་བའི་གླ་ཚད། 

༡༣ དངུལ་ཀྲམ། 
༥༥༠༠༠/- 

ཁྱད་འཛིན་ ༡ པ་
ལས་ ༥ པ་ཚུན། 
ཡང་ན་ལྟ་བཀོད་ 
༡ པ་ལས་ ༤ པ་
ཚུན། 

དོ་འཁོར་ཆེ་བ་ ༡།  ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་ 
དབང་འཛིན་གྱིས་གསལ་བཀོད་འབད་བའི་གླ་
ཚད། 

༡༠ དངུལ་ཀྲམ། 
༢༧༠༠༠/- 

ལྟ་སྐྱོར་ ༡ པ་
ལས་ལག་ལེན་ ༤ 

པ་ཚུན། 

དོ་འཁོར་བར་མ་ 
༡། ཡང་ན་དེ་དང་
དོ་མཉམ་གཅིག 

ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་ 
དབང་འཛིན་གྱིས་གསལ་བཀོད་འབད་བའི་གླ་
ཚད། 

༧ དངུལ་ཀྲམ། 
༡༥༠༠༠/- 
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 དྲན་ཐ།ོ 

༡. སྐྱེལ་འདྲེན་གྱི་གླ་ཆ་འདི་ ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་གྱིས་སྣུམ་འཁོར་ཊག་གི་རིགས་མ་འདྲཝ་གསལ་
བཀོད་འབད་ཡོད་མི་ཚུ་ལས་ ཤོང་ཚད་ཉུང་ཤོས་བཀོད་མི་རྐྱངམ་གཅིག་ལུ་སོད་ཆོག  

༢. སྐྱེལ་འདྲེན་གྱི་གླ་ཆ་འདི་ ལམ་ཕགོས་གཅིག་ལུ་རྐྱངམ་གཅིག་ལུ་འཐོབ་དགོཔ་དང་ དེ་ཡང་ ཕང་ལམ་ག་ཨིན་མི་ཐོག་ལུ་སོད་
དགོ།  

༣. འབྲེལ་ཡོད་ཞི་གཡོགཔ་འདི་གིས་ གསལ་བཀོད་འབད་ཡོད་པའི་གོང་ཚད་དང་ ཐག་རིང་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ཡིག་ཐོག་ལུ་ཐོབ་
བརྗོད་བཀོད་དེ་བཙུགས་དགོ། ཐབོ་བརྗོད་བཀོད་མི་དང་ གོང་ལུ་གསལ་བཀོད་འབད་དེ་ཡོད་པའི་མཐོ་ཚད་གཉིས་ལས་ ག་
དམའ་མི་འདི་སོད་དགོ།  

༤. དགོངས་ཞུ་འབད་དེ་ གཡུས་ལོག་འགྱོ་བའི་སྐབས་ འགྲོ་འགྲུལ་སྐྱེལ་འདྲེན་གྱི་གླ་ཆ་འདི་ གནས་རིམ་སོར་བ། ཡངན་བསྐོ་
བཞག་གི་གན་ཚིག་སོར་ཏེ་འབད་རུང་ ཞི་གཡོག་གི་དུས་ཡུན་ཡོངས་རོགས་ལུ་ཚར་ཅིག་རྐྱངམ་གཅིག་འཐོབ།  

༥. སྒེར་གྱི་ཅ་ལ་སྐྱེལ་འདྲེན་གྱི་དནོ་ལུ་ གཞུང་འཁོར་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ཡོད་པ་ཅིན་ སྐྱེལ་འདྲེན་གྱི་གླ་ཆ་མི་འཐོབ།  

༦. སྣུམ་འཁོར་ཊག་ཞག་འབབ་སོད་དགོ་མི་འདི་ལུ་ གླ་ཆ་རྩིས་རྐྱབ་མི་ཆོག  

༧. མི་མང་སྐྱེལ་འདྲེན་གྱི་ཞབས་ཏོག་མེད་པའི་ས་ཁོངས་ནང་ཨིན་པ་ཅིན་ འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་གིས་ མི་མང་སྐྱེལ་འདྲེན་འགྲུལ་
འཁོར་གྱི་གླ་ཚད་དང་དོ་མཉམ་གྱི་རྩིས་ཐག་བཅད་དེ་སོད་དགོ།    
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འབྲི་ཤགོ་ ༡༤/༡ 
(ལས་སྡེའི་ལས་ཤོག) 

ཡིག་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་          ཚེས་གྲངས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་                                           
གནས༌སརོ༌བཀའ༌རྒྱ། 

མི་སོྟབས་ཚོགས་ཆུང་གི་ཞལ་འཛོམས་ཚོགས་ཐེངས་་་་་་་་་་་་་་་་་ཚེས་གྲངས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལུ་ཚོགས་པའི་གྲོས་ཆོད་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ ངོ་
མིང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཅན་མའི་གནས་སོར་གྱི་བཀའ་རྒྱ་འདི་ གཤམ་གསལ་ལྟར་གནངམ་ཨིན།  
༡.  ལས་གཡོག་པའི་ད་ལོྟའི་ཁ་གསལ།    
   ཀ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་།   
   ཁ། གོ་གནས་ཀྱི་མིང་གནས།                  
   ག གོ་གནས་ཀྱི་གནས་རིམ།        
   ང། ལཱ་རིགས་གཙོ་བའོི་སྡེ་ཚན།  
   ཅ། ནང་གསེས་སྡེ་ཚན།           
   ཆ། ལས་ཁུངས། ཡང་ན་སྡེ་ཚན།       
   ཇ། ལས་སྡེ།           
༢. གནས་སོར་གཏང་ས། (གནས་སོར་གཏང་སའི་ལས་སྡེའི་མིང་།) 
༣. ལས་སྡེའི་ས་གནས།                              
༤. ལས་གཡོག་པའི་ཁ་གསལ་གསརཔ།  
   ཀ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང།    
   ཁ། གོ་གནས་ཀྱི་མིང་གནས།                  
   ག གོ་གནས་ཀྱི་གནས་རིམ།         
   ང། ལཱ་རིགས་གཙོ་བའོི་སྡེ་ཚན།       
   ཅ། ནང་གསེས་སྡེ་ཚན།            
   ཆ། ལས་ཁུངས། ཡངན་སྡེ་ཚན།                                      
༥. གནས་སོར་འགོ་བཙུགས་ཚེས་གྲངས།   
༦. གནས་གྲོལ་ཚེས་གྲངས།   
༧. གྲ་སྒྲིག་ངལ་གསོ། (གནས་གྲོལ་བཏང་སྟེ་ཉིན་གྲངས་ལྔའི་ནང་འཁོད། ཚེས་གྲངས་བཀོད།) 
༨. ལས་སྡེ་གསརཔ་ནང་འཛུལ་ཞུགས་དུས་ཚོད། (གལ་སྲིད་དགོ་པ་ཅིན་ འགྲོ་འགྲུལ་གྱི་དུས་ཚོད་རྩིས་ཁར་བཀལ།)  
 
མིང་རྟགས། 
མི་སོྟབས་ཚོགས་ཆུང་གི་ཁྲི་འཛིན་ཡངན་ མི་སོྟབས་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔནོ།                                                 
འདྲ། 
༡. 
༢. 
༣.  
དྲན་གསོ། གནས་གྲོལ་མ་བཏངམ་ལས་ ཞི་གཡོགཔ་འདི་གིས་གཞུང་གི་རྒྱུ་དངོས་དང་ཡིག་སོྣད། ཡངན་དྲན་ཐ་ོབརྩིས་ཏེ་ ལཱ་འགན་
གྱི་རྩིས་སོད་ལེན་ཚུལ་མཐུན་འབད་དགོ།  
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ལེའུ་ ༡༥ པ། སྐབས་གཡོག 

༡༥.༡ སྲིད་བྱུས། 

༡༥.༡.༡ ཞི་གཡོག་ནང་ མཁས་མཆོག་དང་ཉམས་མོང་གི་ཁེ་ཕན་འཐོབ་ནི་གི་དོན་ལུ་ ཞི་གཡོགཔ་ཚུ་ལུ་དགོས་
མཁོ་ཆེ་བའི་ལམ་ལུགས་མ་འདྲཝ་ཚུ་གི་ལྟ་རྒྱ་མཐོང་རྒྱ་འཐོབ་ཚུགས་ནི། 

༡༥.༡.༢ ཉམས་མོང་དང་ཤེས་ཡོན་རྒྱ་སྐྱེད་གཏང་ཐབས་དང་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་གནས་བཞིན་ཡོད་པའི་མི་སྡེ་དང་
ལམ་སོལ་ དཔལ་འབརོ་གནས་སྟངས་ཚུ་ལུ་ ངལ་རངས་བསྐྱེད་བཅུག་ནི། 

༡༥.༡.༣  གཞུང་གི་འགན་འཁྲི་བསྒྲུབ་ནིའི་དོན་ལུ་   ཞི་གཡོགཔ་ཚུ་གཞུང་གིས་ལག་ལེན་འཐབ་མིའི་ལས་འགུལ་
ཆེ་བ་དང་རྒྱལ་སྤྱིའི་ལས་ཚོགས་ཚུ་གི་གཡོག་གནས་ནང་གཏང་ནི། 

༡༥.༡.༣  རྒྱལ་སྤྱིའི་མི་སྡེ་ནང་ལུ་ འབྲུག་གི་ངོ་སོྟན་དང་ཞལ་འདེབས་ཡར་དྲག་གཏང་ནི། 
 
༡༥.༢ དབྱེ་ཁག 

སྐབས་གཡོག་གི་དབྱེ་ཁག་ཚུ་གཤམ་གསལ་ལྟར་ཨིན་དགོ། 

༡༥.༢.༡ དུས་བཀག་ཡོད་པའི་གཞུང་གིས་ལག་ལེན་འཐབ་པའི་ལས་འགུལ་ཚུ་དང་ རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་མཐའ་དོན་ལུ་ 
མི་མང་ཞབས་ཏོག་གི་གསར་གཏདོ་ཚུ་ནང་ ཞི་གཡོགཔ་ཚུ་ སྐབས་གཡོག་ལུ་བཏང་བ། 

༡༥.༢.༢ འབྲུག་ནང་འཁོད་ ཡང་ན་ཕྱི་རྒྱལ་ལུ་ཆགས་ཏེ་ཡོད་པའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་ལས་ཚོགས་དང་། ཡང་ན་གཞན་ལས་
ཚོགས་ཚུ་ནང་ ཞི་གཡོགཔ་ཚུ་སྐབས་གཡོག་ལུ་བཏང་བ། 

༡༥.༢.༣ གསར་བཙུགས་འབད་ཚརཝ་ཅིག་ ཨིན་མིའི་སོླབ་གྲྭ་ཚུ་ནང་ལུ་ སོླབ་གྲྭའི་དབུ་འཛིན་ཚུ་དང་ གཞན་
ཁྱད་རིག་ལས་གཡོགཔ་ཚུ་ སྒེར་གྱི་ཆེ་རིམ་ཤེས་ཡོན་སྤེལ་ཁང་ཚུ་ནང་ལུ་ སྐབས་གཡོག་ལུ་བཏང་བ་
དང་། 

༡༥.༢.༤ ཞི་གཡོག་ལས་སྡེ་གཅིག་གི་ནང་འཁོད་ལུ་ཨིན་མིའི་ཞི་གཡོག་པའི་གནས་སྐབས་ཀྱི་གཡོག་གནས་འདི་ 
གནས་སོར་གྱི་ལེའུ་ ༡༤ པ་གིས་འགབ་དགོ། 

 
༡༥.༣ དབང་འཛིན། 

རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་འདི་ ཞི་གཡོག་པའི་སྐབས་གཡོག་གི་གནང་བ་གནང་མིའི་དབང་ཚད་ཅན་གྱི་དབང་འཛིན་ 

པ་ཅིག་ཨིན།  
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༡༥.༤ འསོ་ཚད། 

༡༥.༤.༡ ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་ གཤམ་གསལ་གྱི་གནད་དནོ་ཚང་བ་ཅིན་རྐྱངམ་གཅིག་ སྐབས་གཡོག་ནང་གཏང་ནིའི་ 

འོས་འབབ་ཡོད།  

༡༥.༤.༡.༡  སྐྱོན་མེད་གཡོག་ཐོ་ཡོད་མི་ཅིག  

༡༥.༤.༡.༢ ཉམས་ཚོད་དུས་ཡུན་མ་བརྩིས་པར་ སྒྲིག་གཡོག་ངོ་མའི་ནང་ ཉུང་ཤོས་ལོ་ངོ་ ༤ 
ཚང་མི། 

༡༥.༤.༡.༣ ལེའུ་ ༩ པའི་ནང་གསལ་བཀོད་འབད་ཡོད་མི་དང་འཁྲིལ་ རྒྱལ་ཁབ་ཕྱི་ནང་གཉིས་
ཆ་རའི་ནང་སོང་བརར་ལཱ་གཡོག་གི་གནས་ཚིག་ཚུ་ཚང་མི།  

༡༥.༤.༡.༤  བུ་ལོན་སོད་དགོཔ་ཡོད་པ། རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་ཉོག་ཐ་ོཡོད་པ། བདག་སྐྱོང་གི་ཉེས་བ་སྒྲུབ་
བཞིན་ཡོད་པ། ཡང་ན་བདག་སྐྱོང་སྒྲིག་འགལ་གྱི་ཉེས་བ་ཕོག་ཉེན་ཡོད་མི། 

༡༥.༤.༡.༥ ལཱ་གཡོག་སོད་མིའི་ལས་ཚོགས་ཀྱིས་བཟོ་ཡོད་པའི་ཚད་གཞི་ཚང་མི་དང་ དགོས་
མཁོ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་བཏནོ་ཚུགས་མི། 

༡༥.༤.༡.༦ སྐབས་གཡོག་ཐེངས་དང་པའི་དོན་ལུ་ཞུ་ཡིག་བཙུགས་མི་དང་། 

༡༥.༤.༡.༧ ཁག་འབག་གི་ལས་གཡོགཔ་མེན་མི་ཅིག 
 

༡༥.༥  གདམ་འཐུའི་བ་རིམ།  

༡༥.༥.༡   གཞི་བཙུགས་འབད་ཡོད་པའི་སྐབས་གཡོག་ལས་རིམ་ཚུའི་དོན་ལུ་ གདམ་འཐུའི་བ་རིམ། 

༡༥.༥.༡.༡ ཞུ་ཡིག་ ཡང་ན་མི་ངོམ་བཏནོ་མི་འདི་ འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེའི་མི་སོྟབས་ཚོགས་ཆུང་
བརྒྱུད་དེ་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས། ཡང་ན་ལས་སྡེ་ལུ་ཕུལ་དགོ། 

 
༡༥.༥.༡.༢ ཞུ་ཡིག་ ཡང་ན་མི་ངོ་སྦེ་བཏོན་ཡོད་མི་འདི་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ 

གཡོག་བཙུགས་འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་དང་གཅིག་ཁར་བསྟུན་གྲོས་འབད་དེ་ ཆ་གནས་  

ཡོདཔ་བཟོ་དགོཔ་དང་  ག་དེམ་ཅིག་སྦེ་ ཁག་ཆེཝ་མཐོང་པ་ཅིན་  ཞུ་ཡིག་ཕུལ་
མི་འདི་ གདམ་འཐུའི་བ་རིམ་ཐགོ་ལས་ཐག་གཅད་དགོ།  

༡༥.༥.༡.༣ མི་ངོམ་འདི་གི་ལཱ་གཡོག་དྲན་ཐོ་དང་ ལཱ་ཤུལ་གྲུབ་འབྲས་སྙན་ཞུ་ཚུ་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་
གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ ག་ཏེ་ཨིན་རུང་ཁག་ཆེཝ་ཅིག་ བདེན་དཔྱད་འབད་ཆོག 
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༡༥.༥.༡.༤ ཞུ་ཡིག་ ཡང་ན་མི་ངོམ་བཏནོ་ཡོད་མི་ཚུ་ འོས་འབབ་ལྡན་པའི་མི་ངོམ་ཚུ་ལས་ 
གཟེངས་ཐོན་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ཆ་འཇོག་འབད་དགོ། 

༡༥.༥.༡.༥ མི་ངོམ་གདམ་འཐུའི་མཐའ་དཔྱད་གྲོས་ཆོད་འདི་ ཞི་གཡོགཔ་འདི་ སྐབས་གཡོག་
ནང་ལེན་མིའི་ལས་ཚོགས་ལུ་ཡོདཔ་དང་། 

༡༥.༥.༡.༦ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་ལུ་གདམ་འཐུ་གྲུབ་པའི་
མི་ངོམ་འདི་ གཡོག་གནས་རྩིས་ལེན་ནི་དང་ འགན་གྲོལ་གཏང་ནིའི་དུས་ཡུན་
ལངམ་ཡོདཔ་ངེས་བརྟན་བཟོ་དགོ 

༡༥.༥.༢ ལས་རིམ་གསརཔ་ཅིག་གི་ཐད་ལུ་ཨིན་པ་ཅིན་   རྒྱལ་སྤྱིའི་ལས་ཚོགས་ནང་ལུ་ སྐབས་གཡོག་གི་
གཡོག་གནས་ཁྱབ་བསྒྲགས་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ ལས་སྡེ་གིས་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ལས་
གནང་བ་ཞུ་དགོ།  

 

༡༥.༦ གནས་ཡུན། 

༡༥.༦.༡ སྐབས་གཡོག་གི་དོན་ལུ་ གདམ་འཐུ་གྲུབ་པའི་ཞི་གཡོགཔ་འདི་  འགོ་ཐོག་ལུ་མཐ་ོཤོས་ལོ་ངོ་ ༣ གྱི་
རིང་ལུ་ གཡོག་གནས་ལུ་གཏང་དགོ། སྐབས་གཡོག་དུས་ཡུན་ཡོངས་བསོམས་ལོ་ངོ་ ༥ ཨིན་མི་དང་
འཁྲིལ་ཏེ་ ཐེངས་རེ་ནང་ ལོ་ངོ་ ༢ ཀྱི་དུས་ཡུན་ཡར་སེང་འབད་ཆོག །འདི་གི་དོན་ལུ་ འབྲེལ་ཡོད་
ལས་སྡེ་གིས་ ཉུང་ཤོས་ར་གནས་ཡུན་མ་ཚང་བའི་ཟླ་ངོ་ ༣ གྱི་སྔ་གོང་ལས་ དགོས་མཁོ་ཅན་གྱི་རྒྱབ་
རྟེན་ཡིག་ཆ་དང་སྦྲགས་ཏེ་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ལུ་ཞུ་བ་འབད་དགོ། 

 
༡༥.༦.༢ ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་ སྐབས་གཡོག་གི་དུས་ཡུན་རིང་ལུ་ གཏང་མིའི་ལས་སྡེ་འདི་ལས་ དངུལ་ཕོགས་དང་

ཁེ་ཕན་ཚུ་མི་འཐོབ། 

༡༥.༦.༣ ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་ སྐབས་གཡོག་གི་གཡོག་གནས་ནང་ལུ་ འཛུལ་ཞུགས་འབད་བའི་སྐབས་ འགྲུལ་
འཐུས་དང་ གྲ་སྒྲིག་ངལ་གསོའི་ཐོབ་ལམ་ཡོདཔ་དང་། མི་ངོམ་སྐབས་གཡོག་ནང་གཏང་སའི་ལས་སྡེའི་
ཁྲིམས་ལུགས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ བསྐྱར་བཟ་ོའབད་མི་ཚུ་ཡང་འཐོབ། འདི་གི་དོན་ལུ་ འགྲོ་སོང་གཏང་དགོ་
པའི་རིགས་ཚུ་ འབྲེལ་ཡོད་ཞི་གཡོག་པའི་གཞི་འཛིན་ལས་སྡེ་གིས་སོད་མི་ཆོག  

༡༥.༦.༤ ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་སྐབས་གཡོག་ནང་སོད་པའི་སྐབས་ལུ་ ཞི་གཡོགཔ་འདི་གི་དགོངས་ཞུའི་ཟུར་ཕོགས་
དང་། འཚོ་རྟེན་མ་དངུལ། ཉེན་བཅོལ་གྱི་ཞལ་འདེབས་བཙུགས་ནིའི་འཁྲི་བ་ཚུ་ འགན་གྲོལ་གཏང་མིའི་
ལས་སྡེ་ལུ་མི་ཕོག། འབྲེལ་ཡོད་ཞི་གཡོགཔ་འདི་གིས་ ཁོ་རའི་དགོངས་ཞུའི་ཁེ་ཕན་ལས་འཆར་ཚུ་ རྒྱུན་
མ་ཆད་པར་ལེན་ནིའི་དོན་ལུ་  ལས་གཡོགཔ་ཁོ་རའི་ཞལ་འདེབས་དང་ ལཱ་གཡོག་སོད་མིའི་ཞལ་
འདེབས་བཙུགས་དགོཔ་ཡོད་མི་ཚུ་གི་འགན་ཁག་འདི་ ཞི་གཡོགཔ་ཁོ་ར་ལུ་ཕོག   

༡༥.༦.༥  སྐབས་གཡོག་གི་དུས་ཡུན་འདི་ གོ་གནས་ཡར་སེང་གི་དནོ་ལུ་ ཆ་འཇོག་འབད་དགོ།  ཨིན་རུང་ གོ་ 



      
 

368 
 

གནས་ཡར་སེང་འདི་ སྐབས་གཡོག་ལས་ལོག་སྟེ་ ལས་སྡེའི་ནང་ལུ་འཛུལ་ཞུགས་འབད་ཚརཝ་ད་
རྐྱངམ་གཅིག་ ཧེ་མའི་གོ་གནས་ཡར་སེང་གི་དུས་ཡུན་དང་གཅིག་ཁར་ཁ་འཐབ་སྟེ་ བརྩི་འཇོག་འབད་
དགོ།  

༡༥.༦.༦ ལཱ་གཡོག་ནང་བཙུགས་མིའི་ལས་ཚོགས་ཀྱིས་ འབྲེལ་ཡོད་ཞི་གཡོགཔ་གི་སྐབས་གཡོག་དུས་ཡུན་ནང་གི་
ལོ་ལྟར་ལཱ་ཤུལ་དབྱེ་དཔྱད་སྙན་ཞུ་འདི་ ཁོང་རའི་ལཱ་ཤུལ་དབྱེ་དཔྱད་ལམ་ལུགས་དང་འཁྲིལ་ འབྲེལ་
ཡོད་ལས་སྡེ་ལུ་ཕུལ་དགོ། 

༡༥.༦.༧ སྐབས་གཡོག་ནང་འགྱོ་མིའི་ཞི་གཡོགཔ་གིས་ གལ་སྲིད་ སྐབས་གཡོག་དུས་ཡུན་གྱི་དོན་ལུ་ ལས་སྡེ་
ལས་དགོངས་ཞུའི་ཁེ་ཕན་ཚུ་ལེན་ཏེ་མེད་པ་ཅིན་ སྐབས་གཡོག་གི་དུས་ཡུན་འདི་ ཞི་གཡོག་ནང་ལས་
དགོངས་ཞུ་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ དགོངས་ཞུའི་གསོལ་རའི་དནོ་ལུ་ སྒྲིག་གཡོག་གི་ལོ་གྲངས་སྦེ་རྩིས་
ཁར་བཀལ་ཆོག།  དེའི་དོན་ལུ་ ཞི་གཡོགཔ་གིས་སྒྲུབ་བྱེད་ཕུལ་དགོ། 

༡༥.༦.༨  ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་ སྐབས་གཡོག་གི་སྐབས་ ཡུན་ཐུང་དང་ཡུན་རིང་སོང་བརར་གྱི་ཐབོ་དབང་མེད། 

༡༥.༦.༩ སྐབས་གཡོག་གི་སྔ་གོང་ལུ་ ཡུན་རིང་སོླབ་སོང་ལེན་མིའི་ཞི་གཡོགཔ་ཚུ་གིས་ ལཱ་གཡོག་ཁག་འགན་
བསྒྲུབ་ནིའི་དོན་ལུ་ སྐབས་གཡོག་གི་དུས་ཡུན་འདི་ སྒྲིག་གཡོག་ངོ་མའི་གྲངས་སུ་བརྩི་མི་ཆོག 

༡༥.༧ ཁག་འགན། 

༡༥.༧.༡ སྐབས་གཡོག་ནང་ལུ་བཏང་ཡོད་པའི་ཞི་གཡོགཔ་འདི་གིས་ དུས་དང་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་ ཞི་གཡོག་པའི་
བརྩི་མཐོང་དང་ཀུན་སོད་ལུ་གནས་དགོ།  

༡༥.༧.༢ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཕྱི་ཁར་ རྒྱལ་སྤྱིའི་ལས་ཚོགས་ནང་ལུ་ སྐབས་གཡོག་ནང་བཏང་ཡོད་པའི་ཞི་ 

གཡོགཔ་འདི་  ལོག་འོངས་ཞིནམ་ལས་ སྐབས་གཡོག་གི་དུས་ཡུན་ལས་ལོག་ལྟབ། ཡངན་དགོངས་
ཞུའི་ལོ་ཚད་ཚང་ནི་གཉིས་ལས་ ག་ཧ་མི་ཚུན་ཚོད་ཕག་ཞུ་དགོ། 

༡༥.༧.༣ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་འཁོད་ཀྱི་རྒྱལ་སྤྱིའི་ལས་ཚོགས་ནང་ལུ་ སྐབས་གཡོག་ནང་བཏང་ཡོད་པའི་ཞི་
གཡོགཔ་འདི་  ལོག་འོངས་ཞིནམ་ལས་ སྐབས་གཡོག་གི་དུས་ཡུན་དང་འདྲ་མཉམ། ཡང་ན་དགོངས་
ཞུའི་ལོ་ཚད་ཚང་མི་གཉིས་ལས་ ག་ཧ་མི་ཚུན་ཚོད་ཞི་གཡོག་ནང་ཕག་ཞུ་དགོ། 

༡༥.༧.༤ ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་ སྐབས་གཡོག་ལས་ལོགཔ་ད་ ཡང་ན་གཡོག་གྲོལ་འབད་བའི་སྐབས་ ལས་སྡེ་ལས་
ཐོབ་པའི་གཡུས་ལོག་གི་ཁེ་ཕན་དང་འབྲེལ་བའི་ཡིག་ཆ་ཚུ་དང་ མཇུག་གི་དངུལ་ཕོགས་ཀྱི་ལག་ཁྱེར་འདི་
སོད་དགོཔ་དང་ ཡང་ན་སོྟན་དགོ། ཡིག་ཆ་ཚུ་ཕུལ་མ་ཚུགས་པ་ཅིན་ ལས་སྡེ་ལས་དགོངས་ཞུའི་ཁེ་ཕན་
ཚུ་ཐོབ་ཡོདཔ་སྦེ་ཆ་བཞག་ནི་དང་། དེ་ལུ་ དོན་ཚན་ ༡༥.༦.༧ པ་འདི་ལག་ལེན་འཐམ་མི་དགོ།  

༡༥.༧.༥ ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་གིས་ སྐབས་གཡོག་གི་དུས་ཡུན་ཚང་ཞིནམ་ལས་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས། 
ཡང་ན་ལས་སྡེ་ལས་བཀའ་རྒྱ་བྱིན་ཏེ་འབད་རུང་ ལཱ་གཡོག་ནང་ལུ་ ལོག་སྟེ་འཛུལ་ཞུགས་འབད་མ་
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ཚུགས་པ་ཅིན་ ཞི་གཡོགཔ་འདི་གི་ལཱ་གཡོག་འདི་ གནང་བ་གྲུབ་པའི་སྐབས་གཡོག་གི་དུས་ཡུན་ཚང་
བའི་ཚེས་གྲངས་ལས་ ཐབས་མེད་ཀྱི་དགོངས་ཞུ་གཏང་དགོ། 

༡༥.༧.༦ ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་གིས་ ཁག་འགན་ཚུ་བསྒྲུབ་མ་ཚུགས་པ་ཅིན་ དགོངས་ཞུའི་གསོལ་ར་དང་འཁྲིལ་ཏེ་
རྐྱངམ་གཅིག་རྩིས་རྐྱབ་སྟེ་འཐོབ་ནིའི་འོས་འབབ་ཡོད། ཨིན་རུང་ ཁོ་གིས་དགོངས་ཞུའི་ཁེ་ཕན་གཞན་ཚུ་
ག་ར་འཐོབ་དགོ། 

༡༥.༧.༧ ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་ སྐབས་གཡོག་གི་དུས་ཡུན་ཚང་ཞིནམ་ལས་ལས་ འབྲེལ་ཡོད་ལེའུ་ཚུའི་ནང་ གསལ་
བཀོད་འབད་ཡོད་པའི་འོས་ཚད་ཚུ་ཚང་བ་ཅིན་ ཡུན་རིང་སོང་བརར། གནས་སོར་དང་ཀུན་གཏོགས་
འགྲན་བསྡུར་ཚུ་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་ནིའི་འོས་འབབ་ཡོད།  

 

༡༥.༨ སྐབས་གཡོག་ལས་སླར་ལགོ 

༡༥.༨.༡ ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་ སྐབས་གཡོག་ནང་ལུ་བཙུགས་མིའི་ལས་ཚོགས་འདི་གིས་ ཁུངས་ལྡན་གྱི་རྒྱུ་མཚན་
ཡོད་པ་ཅིན་ སྐབས་གཡོག་གི་དུས་ཡུན་མ་ཚངམ་ལས་ ལས་སྡེ་ལུ་སླར་ལོག་གཏང་ཆོག །དེ་བཟུམ་མའི་
གནད་དནོ་བྱུང་བའི་འབྲེལ་ཡོད་ལས་ཚོགས་འདི་གིས་ དེ་གི་གྲོས་ཆོད་འདི་ ཉུང་ཤོས་ཟླ་ངོ་ ༣ གྱི་སྔ་
གོང་ལས་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ལུ་དྲན་སྐུལ་འབད་དགོ། 

༡༥.༨.༢ འགན་གྲོལ་གཏང་མིའི་ལས་སྡེ་གིས་ སྐབས་གཡོག་ནང་ཨིན་མིའི་ཞི་གཡོགཔ་ཚུ་ལུ་ སྐབས་གཡོག་གི་
དུས་ཡུན་མཇུག་མ་བསྡུ་བའི་ཟླ་ངོ་ ༡ གི་སྔ་གོང་ལས་བར་ལན་འབད་དགོ། 

༡༥.༨.༣ སྐབས་གཡོག་ལས་ལོག་འོང་མིའི་ཞི་གཡོགཔ་འདི་ དནོ་ཚན་ ༡༤.༤.༢༠ པ་དང་ ༡༤.༤.༢༡ པའི་
དགོངས་དོན་ཚུ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ སྒུག་ཐོ། ཡང་ན་གནས་སྐབས་གནས་སོར་གྱི་ཐོ་ནང་སོད་དགོཔ་ཡང་
འཐོན་འོང་།   

༡༥.༨.༤ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ཁུངས་ལྡན་གྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་པ་ཅིན་ སྐབས་གཡོག་གི་དུས་ཡུན་
མ་ཚངམ་ལས་ ཞི་གཡོགཔ་འདི་ ལས་ཚོགས་ ཡང་ན་ལས་སྡེ་ལུ་ཟླ་ངོ་ ༡ གི་རིང་ བར་ལན་ཚུལ་
མཐུན་སྦེ་འབད་དེ་ སླར་ལོག་འབོ་ཆོག 

 

༡༥.༩ སླར་ལོག་/དགོངས་ཞུའི་སྐབས་ཀྱི་གོ་གནས་དང་དངུལ་ཕགོས།  

༡༥.༩.༡ སྐབས་གཡོག་ནང་ཨིན་མིའི་ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་གི་ལཱ་གཡོག་འདི་ སྲུང་བཞག་འབད་ནི་ཨིན་རུང་ ཞི་
གཡོགཔ་དེའི་གོ་གནས་འདི་སྲུང་བཞག་འབད་མི་ཆོག། སླར་ལོག་སྐབས་ ཁོ་ར་ས་སོྟང་གི་གོ་གནས་དང་
འཁྲིལ་ཏེ་ སྐབས་གཡོག་ནང་མ་འགྱོ་བའི་སྔ་གོང་གི་གོ་གནས་ཀྱི་མིང་དང་མཉམ་པའི་གོ་གནས་ཀྱི་གནས་
རིམ་གཅིག་པའི་ནང་གཡོག་བསྐོས་འབད་དགོ།  

༡༥.༩.༢ ཞི་གཡོག་ནང་ལས་དགོངས་ཞུ་འབད་མིའི་ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་གི་དངུལ་ཕོགས་འདི་ ཞི་གཡོག་ནང་ཐོབ་
པའི་མཇུག་གི་དངུལ་ཕོགས་ལག་ཁྱེར་དང་འཁྲིལ་དགོ། གལ་སྲིད་ དངུལ་ཕོགས་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ཡོད་
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ན་ དངུལ་ཕོགས་འདི་ དགོངས་ཞུའི་ཁེ་ཕན་ཚུ་རྩིས་རྐྱབ་ནིའི་དནོ་ལུ་ སྐབས་གཡོག་ནང་མ་འགྱོ་བའི་སྔ་
གོང་གི་གོ་གནས་གནས་རིམ་དེ་དང་འཁྲིལ་ དངུལ་ཕོགས་ཚད་གཞི་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་མིའི་འགོ་བཙུགས་
དངུལ་ཕོགས་གུ་གཏན་འབེབས་འབད་དགོ།  

. 
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ལེའུ་ ༡༦ པ། འགྲོ་འགྲུལ། 

༡༦.༡ སྲིད་བྱུས། 

  ༡༦.༡.༡  ལཱ་གཡོག་ལུ་བརྟེན་པའི་འགྲོ་འགྲུལ་འབད་དགོཔ་འཐནོམ་ད་ ཞི་གཡོགཔ་ཚུ་ལུ་ཕན་ཐབས་འབད་ནི། 

  ༡༦.༡.༢  ཞི་གཡོགཔ་ཚུ་ལུ་ འགྲོ་འགྲུལ་འགྲོ་སོང་གི་དོན་ལུ་ རྒུད་འཐུས་སོད་ནི། 

༡༦.༡.༣ མཐུན་རྐྱེན་ཡོད་མི་གུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ འགྲོ་འགྲུལ་གྱི་འཛིན་སྐྱོང་དང་དབྱེ་དཔྱད་འབད་ནི། དེ་ལས་ 
མཐུན་རྐྱེན་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ལུ་སེམས་ཤུགས་བསྐྱེད་བཅུག་ནི།  

༡༦.༢ བ་རིམ། 

༡༦.༢.༡ ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་གིས་ འགྲོ་འགྲུལ་འབད་ནི་འདི་ དབང་ཚད་ཅན་གྱི་དབང་འཛིན་པ་ཅིག་ལས་ གནང་
བ་ཐབོ་ཞིནམ་ལས་རྐྱངམ་གཅིག་འགྱོ་དགོ། 

༡༦.༢.༢ འགྲོ་འགྲུལ་འདི་ དམིགས་བསལ་དུས་ཡུན་གྱི་དནོ་ལུ་ འཆར་གཞི་བཟོ་དགོཔ་དང་ གནང་བ་ཞུ་བའི་
སྐབས་ལུ་ འགྲོ་འགྲུལ་གྱི་ལས་རིམ་ཡང་ཕུལ་དགོ། 

༡༦.༢.༣ ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་གིས་ བཀག་མ་ཚུགས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཅིག་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ གནང་བ་གྲུབ་པའི་ལྟ་སྐོར་གྱི་
ལས་རིམ་དང་འཁྲིལ་མ་ཚུགས་པའི་སྐབས་ ཡངན་གཞུང་གི་མཐའ་དནོ་ལུ་ ལྟ་སྐོར་གྱི་ལས་རིམ་འདི་ 
བསྒྱུར་བཅོས་འབད་དགོཔ་འཐནོ་པ་ཅིན་ ལྟ་སྐོར་ལས་ལོག་སྟེ་ རང་སོའི་ལཱ་གི་ས་གོའི་ནང་ལུ་ལོྷདཔ་
ཅིག་ འདི་འཕ་ོལས་ རྗེས་གནང་གི་གནང་བ་གསརཔ་ཞུ་དགོ། ཨིན་རུང་ ལས་གཡོགཔ་འདི་གིས་ 
ལོག་སྟེ་མ་འོང་པའི་ཧེ་མ་ དབང་འཛིན་ལུ་ ངག་ཐོག་ལས་ སྤྱིར་བཏང་གི་གནང་བ་ཞུ་དགོ།  

༡༦.༢.༤ ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་གིས་ འགྲོ་འགྲུལ་གྱི་སྐབས་ལུ་ ཚུལ་མཐུན་ངོས་འཛིན་གྱི་ཡིག་ཆ་ ཡང་ན་དབང་ཚད་
ཅན་གྱི་དབང་འཛིན་པ་ལས་ གནང་བའི་དབང་ཚད་ཡི་གུ་གཅིག་ཁར་འབག་དགོ། 

༡༦.༢.༥ འགྲོ་འགྲུལ་འདི་ འབྲེལ་ཡོད་བདག་སྐྱོང་པ་གིས་ འོས་ལྡན་གྱི་ལམ་སོྟན་ཚུ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་བཟོ་དགོ།  

༡༦.༢.༦ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཕྱི་ཁའི་འགྲོ་འགྲུལ་གྱི་རིགས་ག་ར་ལུ་ མི་སོྟབས་ཚོགས་ཆུང་གིས་གནང་བ་གནང་དགོ། 
 
༡༦.༣ དབང་ཚད། 

ལས་སྡེ་གིས་ འགྲོ་འགྲུལ་གྱི་དགོས་དོན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་གིས་འགྲོ་འགྲུལ་འབད་དགོ་མི་འདི་ འབྲི་ཤོག་  
༡༦/༡ པ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ གནང་བ་གནང་ནིའི་དབང་ཚད་ཡོད། འབྲེལ་ཡོད་དབང་འཛིན་འདི་གིས་ འགྲོ་འགྲུལ་གྱི་ལས་རིམ་
གནང་བ་གནང་ནི་ལུ་ རྒྱུ་མཚན་ལྡན་པའི་དབང་ཚད་ལག་ལེན་འཐབ་དགོ།  

 
 



      
 

372 
 

༡༦.༤ ཐབོ་ལམ། 

༡༦.༤.༡ ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་གིས་ ལཱ་གཡོག་གི་ས་གནས་ལས་ ཀི་ལོ་མི་ཊར་ ༡༠ གྱི་ཕྱི་ཁར་ འགྲོ་འགྲུལ་འབདཝ་
ད་ དུས་ཡུན་ཆུ་ཚོད་ ༨ ལས་ལྷག་སྟེ་ ཕྱི་ཁར་སོད་དགོ་པའི་སྐབས་ ཞི་གཡོགཔ་འདི་ལུ་ ཉིན་འཐུས་
འཐོབ། གྲོང་གསེབ་ཀྱི་ས་ཁོངས་ནང་ལུ་ གཞུང་འབྲེལ་གྱི་ལམ་ཐག་རིང་ཚད་ ཡང་ན་ད་ོལམ་འདི་ 
གཞུང་གིས་བཟོ་སྟེ་ཡོད་མི་དང་འཁྲིལ་དགོ། 

༡༦.༤.༢ ལཱ་གི་ཉིནམ་འདི་ གཡོག་གནས་ཀྱི་ས་ཁོངས་ནང་ལས་ འགྲོ་འགྲུལ་འབད་བའི་ཆུ་ཚོད་ལས་རྩིས་རྐྱབ་
དགོཔ་དང་ འགྲོ་འགྲུལ་གྱི་ཉིན་གྲངས་འདི་ ལཱ་གཡོག་གི་ས་ཁོངས་ནང་ལུ་མེད་པའི་དུས་ལས་ དུས་
ཡུན་ཆུ་ཚོད་༢༤ ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ རྩིས་རྐྱབ་དགོ།  

༡༦.༤.༣ ལཱ་གཡོག་གི་ས་ཁོངས་ནང་ལུ་མེད་པའི་དུས་ཡུན་ ཆུ་ཚོད་ ༨ ལས་ཆུ་ཚོད་ ༡༢ ནང་འཁོད་ནང་ཨིན་
པ་ཅིན་  ཉིན་འཐུས་ཕྱེད་ཀ་སྦེ་སོད་ནི་དང་ དུས་ཡུན་ཆུ་ཚོད་ ༡༢ ལས་ལྷག་སྟེ་ཨིན་པ་ཅིན་ ཉིན་
འཐུས་ཧྲིལ་བུམ་སོད་དགོ། 

༡༦.༤.༤ ས་ཁོངས་གཅིག་ནང་ལུ་ འཕ་ོམཐུད་དེ་ར་ཉིན་གྲངས་ ༣༠ སྒྲིག་གཡོག་ནང་སོད་དགོ་པའི་རིང་ལུ་རྐྱངམ་
གཅིག་ ཉིན་འཐུས་ཧྲིལ་བུམ་སོད་དགོ། ཉིན་གྲངས་ ༣༠ ལས་ལྷག་པའི་ཤུལ་ལུ་ མཐོ་ཤོས་ཟླ་ངོ་ ༥ 
ཚུན་ཚོད་ལུ་ ཉིན་འཐུས་བརྒྱ་ཆ་ ༥༠ སོད་དགོ། འཕོ་མཐུད་དེ་ཟླ་ངོ་ ༦ ལས་ལྷག་སྟེ་སོད་དགོ་པ་ཅིན་ 
ཉིན་འཐུས་འདི་སོད་མི་ཆོག 

༡༦.༤.༥ ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་གིས་ ལཱ་མཇུག་མ་བསྡུཝ་ལས་ གནས་སྐབས་ཀྱི་ལཱ་གཡོག་ཅིག་གི་དོན་ལུ་ འགྱོ་དགོཔ་
ཐོན་མི་དང་ ལོག་སྟེ་ལཱ་གཡོག་གི་ས་ཁོངས་འདི་ནང་ར་ ལཱ་འདི་ར་འཕོ་མཐུད་དེ་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ 
ལོག་སྟེ་ར་ ལྟ་བཤལ་འགོ་བཙུགས་ཀྱི་ཚེས་གྲངས་ལས་ ཟླ་ངོ་ ༦ གི་ནང་འཁོད་ལོག་འངོ་པ་ཅིན་ ལཱ་
གཡོག་འདི་ འཕོ་མཐུད་ཀྱི་ལཱ་གཡོག་ཨིནམ་སྦེ་བརྩི་དགོཔ་དང་ དུས་ཡུན་ལྷག་ལུས་ཡོད་མིའི་དོན་ལུ་ 
ཉིན་འཐུས་བརྒྱ་ཆ་ ༥༠ རྐྱངམ་གཅིག་སོད་དགོ།  

༡༦.༤.༦ ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་གིས་ ལཱ་གཡོག་མཇུག་མ་བསྡུ་བའི་ཧེ་མ་ལས་ ལྟ་སྐོར་གྱི་ས་གནས་འདི་ གནས་
སྐབས་ཅིག་གི་དོན་ལུ་ བཞག་སྟེ་འགྱོ་དགོཔ་འཐནོ་པ་ཅིན་ ལས་གཡོགཔ་འདི་ལུ་ གནས་སྐབས་གཡོག་
གནས་ཀྱི་ས་ཁོངས་ནང་ལུ་ འགྲོ་འགྲུལ་འབད་བའི་ཁེ་ཕན་ཚུ་ ཧྲིལ་བུམ་ལེན་ནིའི་ཐོབ་དབང་ཡོད།  

༡༦.༤.༧ ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་  ཕྱི་རྒྱལ་ལུ་འགྱོ་བའི་སྐབས་ ཤུལ་མའི་གནམ་གྲུའི་བརྒྱུད་འགྲུལ་གྱི་དོན་ལུ་ བསྒུགས་
ཏེ་སོད་དགོ་པ་ཅིན་ བརྒྱུད་འགྲུལ་ཁར་ལུས་པའི་རྒྱལ་ཁབ་དེའི་ཉིན་འཐུས་ཐབོ་ལམ་གྱི་ཚད་གཞི་དང་
འཁྲིལ་ བརྒྱ་ཆ་ ༥༠ སོད་དགོ། ཨིན་རུང་ ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་ལུ་ ཉིནམ་གཅིག་གི་དོན་ལུ་ ཉིན་འཐུས་
ཚར་གཉིས་སོད་མི་ཆོག 

༡༦.༤.༨  སྐྱོད་ཐམ་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་འགོར་བའི་དུས་ཡུན་ངོ་མ་འདི་གི་དོན་ལུ་ གཞུང་གིས་བཟོ་ཡོད་མིའི་ཚད་གཞི་
དང་འཁྲིལ་ཏེ་  ཉིན་འཐུས༌སོད༌དགོ།  
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༡༦.༤.༩ གཞུང་དོན་འགྲོ་འགྲུལ་གྱི་སྐབས་ བརྒྱུད་འགྲུལ་གྱི་དནོ་ལུ་སྒུག་སོད་དགོ་མི་འདི་མ་བརྩིས་པར་ སྐོར་
སྐྱོད་ཀྱི་དོན་ལུ་སྒུག་སོད་པའི་ཉིན་འཐུས་འདི་ མ་དངུལ་འབྱུང་ས་ག་ཏེ་ལས་ཨིན་རུང་ར་ ཉིན་གྲངས་
གཉིས་ཀྱི་དོན་ལུ་རྐྱངམ་གཅིག་འཐོབ་དགོ།  

༡༦.༤.༡༠ གྲོགས་རམ་བྱིན་མི་འདི་གིས་ ཉིན་འཐུས་དང་གཞན་འགྲོ་སོང་ཚུ་བྱིན་ཡོད་པའི་སྐབས་ གཞུང་གི་ཁ་ཐུག་
ལས་སོང་བརར་གྱི་སྐབས་ལུ་ ཉིན་འཐུས་དང་གཞན་འབྲེལ་ཡོད་འགྲོ་སོང་ཚུ་བྱིན་མི་ཆོག 

༡༦.༤.༡༡ འགོ་ཐོག་བསྐོ་བཞག་འབད་མིའི་ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་ གཡོག་གནས་ཀྱི་ས་གནས་ཁར་འགྲོ་འགྲུལ་འབད་
བའི་སྐབས་ འགྲུལ་འཐུས་དང་ཉིན་འཐུས་ཐོབ་ལམ་གྱི་ཐོབ་བརྗོད་བཀོད་མི་ཆོག  

༡༦.༤.༡༢ གཞུང་འབྲེལ་འགྲོ་འགྲུལ་ནང་ལུ་ འགྱོ་མིའི་ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་གིས་ རང་གི་འགྲོ་འགྲུལ་གྱི་འཐུས་ཚུ་ 
འབྲི་ཤོག་ ༡༦/༢ པའི་ནང་བཀོད་ཡོད་པའི་འབྲི་ཤོག་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཐབོ་བརྗོད་བཀོད་དགོ། 

  
༡༦.༥ ཉིན་འཐུས་ཚད་གཞི། 

ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་གིས་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་འཁོད་ཡངན་ཕྱི་ཁ་ལུ་ གཞུང་དནོ་ལྟ་སྐོར་ལུ་འགྱོ་བའི་སྐབས་ ཉིན་འཐུས་འདི་གཞུང་
གིས་གསལ་བཀོད་འབད་ཡོད་པའི་ཚད་གཞི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་འཐོབ་དགོ། 

 
༡༦.༦ སྐྱེལ་འདྲེན་དང་སྡེ་རིམ།  

༡༦.༦.༡  གཞུང་དྲུང་ཆེན་དང་ དེ་དང་དོ་མཉམ་གྱི་ཞི་གཡོགཔ་མ་བརྩིས་པར་ ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་ རྒྱལ་ཁབ་ ༣ 
པ་ཚུ་ནང་ལུ་ འགྲོ་འགྲུལ་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ འབརོ་ལྡན་སྡེ་རིམ་ནང་འགྱོ་མི་ཆོག ཨིན་རུང་ གཞུང་
གི་སྐུ་ཚབ་སྦེ་ ལུང་ཕོགས་དང་རྒྱལ་སྤྱིའི་གནད་དོན་ཚུ་གི་ ཆེ་མཐོའི་གཞུང་འབྲེལ་ཞལ་འཛོམས་ཚུ་ནང་ 
སྡེ་ཚན་གྱི་འགོ་ཁྲིད་འབད་མིའི་ཞི་གཡོགཔ་འདི་ འབོར་ལྡན་སྡེ་རིམ་ནང་འགྱོ་ཆོག      

༡༦.༦.༢ གཞུང་དོན་ལུ་འགྲོ་འགྲུལ་འབད་དགོ་པའི་ཞི་གཡོགཔ་འདི་གིས་ ནང་འཁོད་གནམ་གྲུའི་ཞབས་ཏོག་
བརྩིས་ཏེ་ འགྲོ་འགྲུལ་འབདཝ་ད་ ཕང་ལམ་དང་ཡང་ན་ཁེ་ལམ་བདའ་སྟེ་འགྱོ་དགོ།  

༡༦.༦.༣ ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་གིས་ འགྲུལ་འཐུས་ཀྱི་ཐོབ་བརྗོད་ཚུ་ གཤམ་གསལ་ལྟར་དུ་འཐོབ་དགོ།  

གོ་གནས་ཀྱི་གནས་རིམ།               ཐབོ་ལམ། 
བཀོད་ཁྱབ་/མཁས་མཆོག་ ༡ 
པ་ལས་ཁྱད་འཛིན་ ༥ པ་ཚུན་
དང་། ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༡ པ་
ལས་ ༤ པ་ཚུན། 

གཞུང་གིས་གནང་བ་གྲུབ་པའི་ སྣུམ༌འཁོར༌འཁོར༌ལོ༌བཞི་མ་/མི་
མང་འགྲུལ་འཁོར་གྱི་གླ༌ཆ། 
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ལྟ་སྐྱོར་ ༡ པ་ལས་ ༥ པ་
ཚུན།  

གཞུང་གིས་གནང་བ་གྲུབ་པའི་ སྣུམ༌འཁོར༌འཁོར༌ལོ༌གཉིསམ་
/མི་མང་འགྲུལ་འཁོར་གྱི་གླ༌ཆ། 

ལག་ལེན་ ༡ པ་ལས་ ༤ པ་
ཚུན། གཞུང༌གིས་གནང༌བ༌གྲུབ་པའི༌མི་མང་འགྲུལ་འཁོར་གྱི་གླ༌ཆ། 

 

དྲན་ཐ།ོ ནང་གསེས་གནས་རིམ་ཚུ་ནང་གི་ཞི་གཡོགཔ་ཚུའི་དོན་ལུ་ འཐུས་དང་ཁེ་ཕན་ (འགྲུལ་འཐུས་
/ཉིན་འཐུས། སྣུམ་འཁོར་སོད་འཐུས། སྒེར་ཆས་སྐྱེལ་འདྲེན་གྱི་གླ་ཆ། ཁང་གླའི་འཐུས་དང་ཁྱད་འཐུས།) 
འདི་ གོ་གནས་དང་འཁྲིལ་བྱིན་དགོཔ་མ་གཏོགས་ དངུལ་ཕོགས་ནང་བསབ་མི་ཆོག  

༡༦.༦.༤  སྣུམ༌འཁོར༌སོད་འཐུས་ཀྱི་ཐོབ་བརྗོད་འདི་ ཞི་གཡོགཔ་འདི་གིས་ ཁོ་རའི་སྣུམ་འཁོར་ལག་ལེན་འཐབ་
དགོ་པའི་གནང་བ་གནང་བའི་སྐབས་ འགྲོ་འགྲུལ་ངོ་མ་འབད་བའི་ལམ་ཚད་དང་འཁྲིལ་ཏེ་བྱིན་དགོ།  

༡༦.༦.༥  ཞི༌གཡོགཔ༌ཅིག༌ རྒྱལ༌ཁབ༌ཕྱི་ཁ་ལུ་འགྲོ་འགྲུལ་འབད་བའི་སྐབས་ གནམ་ཐང་དང་ལཱ་ཁོངས་བར་ནའི་
ཕར་ཚུར་འགྲོ་འགྲུལ་གྱི་སྣུམ༌འཁོར༌སོད་འཐུས་འདི་ ཐེངས་གཅིག་རྐྱངམ་གཅིག་གི་ཐོབ་བརྗོད་བཀོད་
ཆོག 

༡༦.༦.༦  ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་གིས་ སྣུམ་འཁོར་ཐོ་བཀོད་ཀྱི་ཡིག་ཆ་ཚུ་སོྟན་མ་དགོ་པར་ གོ་གནས་ཀྱི་གནས་རིམ་
དང་འཁྲིལ་ སྣུམ་འཁོར་སོད་འཐུས་ཀྱི་ཐོབ་ལམ་ཡོད། ཨིན་རུང་ ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་གིས་ སྣུམ་འཁོར་
སོད་འཐུས་འདི་ ཐོབ་དབང་ཅིག་སྦེ་ཐོབ་བརྗོད་བཀོད་མི་ཆོག། ལས་སྡེ་གིས་ ཟད་འགྲོ་མར་ཕབ་ཀྱི་དོན་
ལུ་ འགྲོ་འགྲུལ་གྱི་ཐབས་ཤེས་བཏོན་དགོཔ་དང་། འོས་འབབ་དང་འཁྲིལ་ གཞུང་འཁོར་ལག་ལེན་
འཐབ་ནིའི་ནང་ སེམས་ཤུགས་བྱིན་དགོ། 

 ༡༦.༦.༧ འགྲུལ་འཁོར་ལམ་མེད་པའི་ས་ཁོངས་ནང་ལུ་ ལྟ་སྐོར་ལུ་འགྱོ་མིའི་ཞི་གཡོགཔ་འདི་གིས་  གཤམ་
གསལ་ལྟར་དུ་བཞོན་རྟ་དང་ཁལ་རྟའི་གླ་འཐུས་ཚུ་འཐོབ་དགོ།  

གོ་གནས། བཞནོ་རྟ་དང་མཉམ་ཨ་དྲུང་། ཁལ་རྟ། 
བཀོད་ཁྱབ་ ༣ པ་ལས་ ༡ པ་/མཁས་མཆོག་ ༣ 
པ་ལས་ ༡ པ་ཚུན། 

༡ ༣ 

ཁྱད་འཛིན་ ༥ པ་ལས་ ༡ པ་ཚུན་/ལྟ་བཀོད་
གོངམ་ ༤ པ་ལས་ ༡ པ་ཚུན།  

༡ ༢ 

ལྟ་སྐྱོར་ ༡ པ་ལས་ལག་ལེན་ ༤ པ་ཚུན། ༡ ༡ 
 

 ༡༦.༦.༨  ལྟ༌སྐོར་ ཡང་ན་སོང༌བརར༌འདི༌ ཚར༌གཅིག༌གནང༌བ༌གྲུབ་ཞིནམ༌ལས༌ཐོབ་དབང་དང་འཁྲིལ་བའི་སྐྱེལ་ 
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   འདྲེན་ཡང་ན་སྐྱེལ་འདྲེན་གྱི་སྡེ་རིམ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ འགྲོ་འགྲུལ༌འབད་ནིའི་དནོ་ལུ་ གནང༌བ༌ལོགས༌སུ༌ཞུ་
མི་དགོ།  

 ༡༦.༦.༩  རྒྱལ་ཁབ་ནང་འཁོད་ལུ་ ཞལ་འཛོམས། གྲོས་བསྟུན། གོ་བསྡུར་ཞལ་འཛོམས་དང་སོང་བརར་ལ་སོགས་
པ་གང་རུང་གི་དོན་ལུ་ འགྲོ་འགྲུལ་འབད་བའི་ཟད་འགྲོ་ཚུ་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་མིའི་ལས་སྡེ་གིས་གཏང་
དགོཔ་དང་། དེ་ཡང་ ལས་སྡེ་ག་ར་ལུ་ཁ་གསལ་སྦེ་བར་སོད་འབད་དགོ། 

 ༡༦.༦.༡༠  ལས་སྡེའི་མི་སོྟབས་ཚོགས་ཆུང་གིས་ དམིགས་བསལ་གནས་སྟངས་ཀྱི་སྐབས་ལུ་ སྐྱེལ་འདྲེན་ ཡངན་
སྐྱེལ་འདྲེན་གྱི་སྡེ་རིམ་ཚུ་ ཐབོ་དབང་ལས་ལྷག་པའི་གནང་བ་སོད་དགོ།  

 
༡༦.༧ ལྟ་སྐོར་སྙན་ཞུ་ཕུལ་དགོཔ། 

ཞི་གཡོགཔ་ག་ར་གིས་ ལྟ་སྐོར་ལས་ལོག་ཞིནམ་ལས་ བདུན་ཕག་གཅིག་གི་ནང་འཁོད་ལུ་ ལྟ་སྐོར་སྙན་ཞུ་འདི་ ངེས་པར་
དུ་ཕུལ་དགོ།  

༡༦.༨ འཕ་ོམཐུད་བ་ལེན་གྱི་དམ་འཛིན་དང་ལྟ་རྟགོ 

༡༦.༨.༡ ལས་སྡེ་གིས་ འགྲོ་འགྲུལ་འཆར་དངུལ་གྱི་འོག་ལུ་ཡོད་པའི་ཟད་འགྲོའི་ ཟླ་གསུམ་རེའི་དུས་མཐུན་བཟོ་
དགོ་མི་འདི་ འཆར་གཞི་གུ་གྲོས་བསྡུར་འབད་མི་དང་སྦྲགས་ འབྲེལ་ཡོད་རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་
འཛོམས་ཀྱི་ཚོགས་ཆུང་ལུ་ (སྲིད་བྱུས། འཆར་གཞི་དང་ལས་རིམ་) སན་ཞུ་ཕུལ་ཡོདཔ་ངེས་བརྟན་བཟོ་
དགོ།  

༡༦.༨.༢ དམ་འཛིན་འགོ་དཔནོ་འདི་གིས་ འགྲོ་འགྲུལ་གྱི་དགོས་དོན་འདི་ འགྱོ་དགོཔ་ངེས་བརྟན་ཡོདཔ་ཅིག་དང་ 
ཞི་གཡོགཔ་འདི་གིས་ དམིགས་པ་བསྐྱེད་པའི་དགོས་དོན་ཚུ་ འགྲུབ་ཚུགས་ནི་ཨིནམ་ངེས་བརྟན་བཟ་ོ
དགོ།  

༡༦.༩ འགན་འཁྲི། 

༡༦.༩.༡ བཅའ་ཡིག་འདི་གི་དགོངས་དནོ་དང་མ་འཁྲིལ་བར་ འགྲོ་འགྲུལ་འབད་ཡོད་མི་འདི་ གནང་བ་མེདཔ་སྦེ་
བརྩི་དགོཔ་དང་ དེ་བཞིན་ འགྲོ་སོང་གནས་ཡོད་མི་ཚུ་ འབྲེལ་ཡོད་ཞི་གཡོགཔ་ལས་ ལོག་སྟེ་ལེན་
དགོ། 

༡༦.༩.༢ སྒྲིག་འགལ་བ་ལེན་གྱི་འགན་འཁྲི་དང་འཁྲི་བ་འདི་ དེ་བཟུམ་མའི་འགྲོ་འགྲུལ་འབད་ཡོད་མིའི་ཞི་
གཡོགཔ་དང་ དམ་འཛིན་འགོ་དཔོན་ལུ་ཕགོ
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   འབྲི་ཤགོ་ ༡༦/༡ 

དཔལ་ལྡན་འབྲུག་གཞུང་། 
ལས་སྡེ། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
འགྲོ་འགྲུལ་དབང་ཚད་འབྲི་ཤགོ 

  

        ལས་གཡོག་པའི་མིང་།                  ཨང་། 
        གོ་གནས་ཀྱི་མིང་།        གོ་གནས་ཀྱི་གནས་རིམ།        སྤྱི་ཚེས། 
 

འཐནོ་ས། འགྱོ་ས། སྐྱེལ་འདྲེན། ཞག་འབབ། དགོས་དནོ། 
ས་གནས། ཚེས་གྲངས། ས་གནས། ཚེས་གྲངས།    
      
      
      

 

འགྲོ་འགྲུལ་འགྲོ་སོང་གི་ཚོད་རྩིས། འགྲོ་འགྲུལ་སྔོན་བྱིན་རྩིས་ཆད། སྔོན་བྱིན་དངུལ་ཀྲམ། 
སྔོན་བྱིན་ཞུ་དགོཔ། སྤྱི་ཚེས་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལས།  གནང་བ་སོད་ཡོད། ཡང་ན་རྒྱབ་སོྣན་བཀོད་ཡོད། 

 

(ལས་གཡོག་པའི་མིང་རྟགས།) (དངུལ་རྩིས་འགོ་འཛིན་གྱི་མིང་རྟགས་དང་ཐིའུ།) (དམ་འཛིན་འགོ་དཔོན་གྱི་མིང་རྟགས་དང་ཐིའུ།) 
སྤྱི་ཚེས། སྤྱི་ཚེས། སྤྱི་ཚེས།  
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འབྲི་ཤགོ་ ༡༦/༢ 

དཔལ་ལྡན་འབྲུག་གཞུང་། 
ལས་སྡེ། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་   
འགྲུལ་འཐུས་ཐབོ་བརྗོད་འབྲི་ཤགོ 

 

       ལས་གཡོག་པའི་མིང་། 
       གོ་གནས་ཀྱི་མིང་གནས།      གོ་གནས་ཀྱི་གནས་རིམ།                  ཨང་། 
       འགྲུལ་གླའི་གྱངས་ཁ།                འགྲོ་འགྲུལ་གནང་བའི་ཨང་དང་སྤྱི་ཚེས།         སྤྱི་ཚེས།  
 

འགྲོ་སྐྱོད། ལྷདོ་ས། ཉིན་
འཐུས། 

སྣུམ་འཁོར་
སདོ་འཐུས། 

མི་མང་སྐྱེལ་འདྲེན། 
རེལ་ལི། གནམ་གྲུ། 

འགྲོ་སངོ་ངོ་
མ། 

བསོམས། འགྲོ་འགྲུལ་གནད་
དནོ། སྤྱི་ཚེས། དུས་ཚདོ། ས་གནས། སྤྱི་ཚེས། དུས་ཚདོ། ས་གནས། 

            
           
           
སྔོན་བྱིན་ལེན་ཡོདཔ། 
ཐོབ་བརྗོད་བཀོད་པའི་དངུལ་སོད། ཡང་ན་ལོག་སོད་བསོམས། 
ང་གིས་ འགྲོ་འགྲུལ་འདི་ ཡིག་ཚང་གི་དོན་ལུ་སོང་ཡོདཔ་ངེས་བདེན་དང་ ཐོབ་བརྗོད་བཀོད་མི་འདི་ཡང་ངེས་བདེན་ཨིན་པའི་ངོ་སོར་ཕུལཝ་ཨིན། 
ལས་གཡོག་པའི་མིང་རྟགས་དང་སྤྱི་ཚེས། 
འགྲོ་འགྲུལ་གྱི་གནང་བ་ ཡིག་ཚང་གི་དནོ་ལུ་ ང་གིས་བྱིན་ཡོདཔ་དང་ ཐོབ་བརྗོད་བཀོད་མི་ཚུ་ཡང་ ངེས་བདེན་དང་ཁུངས་ལྡན་ཨིན་པའི་ངོ་སོར་འབདཝ་ཨིན།  
དམ་འཛིན་འགོ་དཔནོ་གྱི་མིང་རྟགས་དང་སྤྱི་ཚེས། 
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ལེའུ་ ༡༧ པ། ཕྱི་འབྲེལ་ལཱ་གཡགོ 

༡༧.༡ སྲིད་བྱུས། 

༡༧.༡.༡  ཕྱི་འབྲེལ་ལཱ་གཡོག་བདག་སྐྱོང་གི་ལྕོགས་གྲུབ་ཡར་དྲག་གཏང་ནི།  

   ༡༧.༡.༢  ཕྱི་འབྲེལ་ལཱ་གཡོག་འདི་ སྒྲིང་སྒྲི་དང་ཁྱད་རིག་ཅན་བཟ་ོནི། 

   ༡༧.༡.༣  ཕྱི་འབྲེལ་ལཱ་གཡོག་གི་ལྕོགས་གྲུབ་དང་ཕན་ཤུགས་ལུ་ཕན་ཐབས་འབད་ནི། 
 
༡༧.༢ ལག་ལེན། 

༡༧.༢.༡ ཁྲིམས་ཡིག་འདི་ ཕྱི་འབྲེལ་ལཱ་གཡོག་ ཡངན་ལས་ཚབ་སྦེ་བཏང་ཡོད་པའི་འགོ་དཔོན་ ཡང་ན་རྒྱལ་
ཁབ་ནང་འཁོད་ཀྱི་ཕྱི་འབྲེལ་ལས་གཡོགཔ་ ཡང་ན་ཕྱི་ཁ་ལུ་སྐུ་ཚབ་ ཡང་ན་གཞུང་ཚབ་ ཡང་ན་དོན་
གཅོད་ཡིག་ཚང་ཚུ་ནང་ལུ་ ས་གནས་ལས་གཡོག་བཙུགས་འབད་མི་དང་གནས་སོར་བཏང་ཡོད་མི། 
བསྐོ་བཞག་འབད་ཡོད་མི། དེ་ལས་ སྐབས་གཡོག་ནང་བཙུགས་ཡོད་མི་ཚུ་ལུ་ལག་ལེན་འཐབ་དགོ།   

༡༧.༢.༢ ཕྱི་འབྲེལ་སྲིད་སྐྱོང་གི་ལས་གཡོགཔ་མེན་པའི་ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་ གཞུང་གིས་ཕྱིའི་རྒྱལ་ཁབ་ལུ་ གཡོག་
གནས་ནང་བཏང་ཡོད་མི་འདི་ལུ་ སྐུ་ཚབ་ཀྱི་གནང་སྦྱིན་དང་ ཁྱིམ་གཡོགཔ་གི་ཐོབ་དབང་མ་བརྩིས་
པར་ གཞན་འཐུས་དང་ཁེ་ཕན་ཚུ་གི་ཐོབ་དབང་ཡོད།  

༡༧.༢.༣ གཞུང་ཚབ་ ཡང་ན་སྐུ་ཚབ་ ཡང་ན་དོན་གཅོད་ཡིག་ཚང་ཚུ་ནང་ལུ་ གཡོག་བཙུགས་འབད་ཡོད་པའི་
ས་གནས་ཀྱི་ལས་གཡོགཔ་ཚུ་ལུ་ ཕྱི་འབྲེལ་ལཱ་གཡོག་ཐོབ་དབང་གི་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་དང་
འཁྲིལ་ཏེ་ དངུལ་ཕོགས་དང་ཁེ་ཕན་གཞན་ཚུ་གི་ཐོབ་དབང་ཡོད་དགོ། 

༡༧.༢.༤ ཕྱི་འབྲེལ་ལཱ་གཡོག་འགོ་དཔནོ་ ཡང་ན་རྒྱབ་སྐྱོར་ལས་གཡོགཔ་ཚུའི་གནས་སོར་འདི་ ཕྱི་འབྲེལ་ལྷན་
ཁག་གི་གནས་སོར་ལམ་སོྟན་དང་འཁྲིལ་དགོ།  

 
༡༧.༣ དབང་ཚད། 

༡༧.༣.༡ ཕྱི་འབྲེལ་ལཱ་གཡོག་གི་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་འདི་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ དངུལ་
རྩིས་ལྷན་ཁག་དང་ ཕྱི་འབྲེལ་ལྷན་ཁག་དང་མཉམ་ བསྟུན་གྲོས་ཀྱི་ཐོག་ལས་གནང་བ་གནང་དགོ། 

༡༧.༣.༢ ཕྱི་འབྲེལ་ལཱ་གཡོག་ཐོབ་དབང་གི་བཅའ་ཡིག་འདི་ དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་དང་ཕྱི་འབྲེལ་ལྷན་ཁག དེ་ 
ལས་རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་གསུམ་ མཉམ་འབྲེལ་གྱི་ཐགོ་ལས་གནང་བ་གནང་དགོ། 
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༡༧.༤ ཕྱི་འབྲེལ་ལཱ་གཡགོ་གི་བརྩི་མཐངོ་དང་ཀུན་སདོ། 

  ཞི་གཡོག་པའི་བརྩི་མཐོང་དང་ཀུན་སོད་ཀྱི་ཐོག་ཁར་ འཐུས་མི་ཅིག་གིས་འབད་དགོཔ་ཚུ་ཡང་། 

༡༧.༤.༡  རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཕྱི་འབྲེལ་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་དམིགས་ཡུལ་ཡར་དྲག་གཏང་དགོ། 

༡༧.༤.༢ ཡིག་ཚང་ལཱ་འགན་གྱི་ལཱ་ཤུལ་དང་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་འགན་ཁུར་ཅན་གྱི་མི་སེར་གྱི་སོད་ལམ་ཐོག་ལས་ 
རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་འབད་དགོ། 

༡༧.༤.༣ གནས་བཞིན་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཁྲིམས་ལུགས་ཚུ་ལུ་ གུས་བཀུར་འབད་དགོ། 

༡༧.༤.༤ གཞུང་གི་རྒྱུ་དངོས་དང་མི་སོྟབས་ཚུ་ ཡིག་ཚང་གི་དོན་ལུ་རྐྱངམ་གཅིག་ལག་ལེན་འཐབ་དགོ། 

༡༧.༤.༥ ཡིག་ཚང་གི་བར་དོན་གྱི་གསང་བ་ཚུ་ སྲུང་སྐྱོབ་འབད་དགོ། 

༡༧.༤.༦ རང་སོའི་བཟའ་ཚང་གི་བ་སོད་ཚུ་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མིང་གཏམ་མེདཔ་གཏང་ནི་མེདཔ་ངེས་བརྟན་བཟོ་དགོཔ་
དང་། 

༡༧.༤.༧ གཞུང་གི་སྐུ་ཚབ་ ཡང་ན་དོན་གཅོད་སྐུ་ཚབ་ཨིན་མི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ཐོབ་པའི་ཁེ་དབང་ཚུ་ དྲང་བདེན་གྱི་
ཐོག་ལས་ལག་ལེན་འཐབ་དགོ། 

 

༡༧.༥ གོ་གནས་ཀྱི་དབྱེ་ཁག 

༡༧.༥.༡ གོ་གནས་ཀྱི་མིང་གནས་དང་ གོ་གནས་ཀྱི་གནས་རིམ་འདི་ གོ་གནས་ཀྱི་མིང་དེབ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ཨིན་
དགོ། 

༡༧.༥.༢ མཉམ་སྦྲགས་ལས་བྱེདཔ་ཅིག་ ཕྱི་འབྲེལ་ལྷན་ཁག་མ་བརྩིས་པའི་ལས་སྡེ་ཅིག་ནང་ལས་ སྐུ་ཚབ། 
གཞུང་ཚབ།  ཡང་ན་དནོ་གཅོད་ཡིག་ཚང་ཚུ་ནང་ལུ་ གནས་སོར་གཏང་དགོ། 

༡༧.༥.༣ ལས་གཡོགཔ་ཅིག་ སྐུ་ཚབ། གཞུང་ཚབ། ཡང་ན་དོན་གཅོད་ཡིག་ཚང་ནང་ལུ་ ལོ་ངོ་ ༣ གྱི་དུས་
ཡུན་རིང་ལུ་ གཡོག་གནས་ལུ་གཏང་དགོ། གཡོག་གནས་ཀྱི་དུས་ཡུན་འདི་ ཕྱི་འབྲེལ་ལྷན་ཁག་གིས་ 
རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མཐའ་དནོ་ལུ་བལྟ་སྟེ་ ཡར་སེང་ ཡང ན་མར་ཕབ་འབད་ཆོག 

༡༧.༥.༤ ལས་གཡོགཔ་འདི་གིས་ ལྷན་ཁག་གིས་གོ་གནས་ཀྱི་མིང་དེབ་དང་ ལས་གཡོགཔ་དེ་རའི་ ད་ལོྟའི་གོ་ 
གནས་ཀྱི་གནས་རིམ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ གནང་བ་གནང་མིའི་གོ་གནས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ཕག་ཞུ་དགོ།  

 
༡༧.༦ མཉམ་སྦྲགས་ལས་བྱེད་པའི་གནས་སརོ།  

༡༧.༦.༡ ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་ གཞུང་ཚབ། སྐུ་ཚབ། ཡང་ན་དནོ་གཅོད་ཡིག་ཚང་ཚུ་ནང་ ས་སོྟང་མ་བཟ་ོབའི་སྔ་གོང་
ལས་ ཕྱི་འབྲེལ་ལྷན་ཁག་དང་གཅིག་ཁར་འདྲི་བསྟུན་འབད་དགོ།  
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༡༧.༦.༢ ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་ སྐུ་ཚབ་ཡིག་ཚང་ཚུའི་ནང་ མཉམ་སྦྲགས་ལས་བྱེདཔ་གི་ས་སོྟང་གི་དོན་ལུ་ གསལ་
བསྒྲགས་མ་འབད་བའི་སྔ་གོང་ལས་ ཕྱི་འབྲེལ་ལྷན་ཁག་དང་གཅིག་ཁར་ འདྲི་བསྟུན་འབད་དགོ། 

༡༧.༦.༣ གཞུང་ཚབ། སྐུ་ཚབ། དོན་གཅོད་ཡིག་ཚང་། ཡང་ན་འབྲུག་གཞུང་གི་ཡིག་ཚང་གཞན་ཚུ་ནང་ གཡོག་
གནས་གཏང་ནིའི་དནོ་ལུ་ ཕྱི་འབྲེལ་ལྷན་ཁག་ལས་མིན་པའི་ལས་སྡེ་ཚུའི་ཞི་གཡོགཔ་གི་གདམ་འཐུ་འདི་ 
འབྲེལ་ཡོད་གཞི་འཛིན་ལས་སྡེའི་མི་སོྟབས་ཚོགས་ཆུང་གིས་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་པའི་ཀུན་གཏོགས་འགྲན་
བསྡུར་ཐོག་ལས་ཨིན་དགོ། དེ་བཟུམ་མའི་གཡོག་གནས་འདི་ མཐོ་ཤོས་ལོ་ངོ་ ༣ གྱི་དོན་ལུ་ གནས་
སོར་སྦེ་བརྩི་དགོཔ་དང་། གནས་ཡུན་འདི་ཡར་སེང་འབད་མི་ཆོག 

༡༧.༦.༤ མཉམ་སྦྲགས་ལས་བྱེདཔ་གི་གནས་སོར་བ་རིམ་ཚུ་ ཕྱི་འབྲེལ་ལྷན་ཁག་གི་གནས་སོར་ལམ་སོྟན་ནང་
བཀོད་དགོ། 

༡༧.༦.༥ དངུལ་ཕོགས་དང་འཐུས། 

༡༧.༦.༥.༡ ལས་གཡོགཔ་ཅིག་ལུ་ ཕྱི་འབྲེལ་ལཱ་གཡོག་ཐོབ་དབང་གི་བཅའ་ཡིག་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ 
དངུལ་ཕོགས་འཐུས་གཞན་ཚུ་གི་ཐོབ་དབང་ཡོད། 

༡༧.༦.༥.༢ ཕྱི་འབྲེལ་ལཱ་གཡོག་གི་ཁེ་ཕན་འཐབོ་ནིའི་དནོ་ལུ་ ལས་གཡོགཔ་འདི་གིས་ འབྲི་
ཤོག་ ༡༧/༡ པའི་ནང་བཀོད་ཡོད་པའི་ཕྱི་འབྲེལ་གཡོག་གནས་འབྲི་ཤོག་འདི་བཀང་
སྟེ་ཕུལ་དགོཔ་དང་། 

༡༧.༦.༥.༣ ལས་གཡོགཔ་འདི་ འབྲུག་ལུ་གནས་སོར་བཏང་བའི་ཚེས་གྲངས་ལས་ བཅའ་ཡིག་
འདི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ལེན་པའི་འཐུས་ཚུ་འཐབོ་ནི་མེདཔ་བཟོ་དགོ།  

༡༧.༧ ཕྱི་འབྲེལ་ལཱ་འཐུས།  

ཕྱི་འབྲེལ་ལཱ་གཡོག་ཐོབ་དབང་བཅའ་ཡིག་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ གཡོག་གནས་ནང་བཏང་བའི་དུས་ཡུན་རིང་ལུ་ ལས་གཡོགཔ་ 
འདི་ལུ་ ཕྱི༌འབྲེལ་ལཱ་གཡོག་ལཱ་འཐུས་ཀྱི་ཐོབ་དབང་ཡོད་དགོ།  
 

༡༧.༨ སྐུ་ཚབ༌གནང་སྦྱིན།  

༡༧.༨.༡  ཕྱི་འབྲེལ་ལཱ་གཡོག་ཐོབ་དབང་བཅའ་ཡིག་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ལས་གཡོགཔ་འདི་ལུ་ སྐུ་ཚབ་གནང་སྦྱིན་གྱི་
ཐོབ་དབང་ཡོད་དགོ།  

༡༧.༨.༢  གཞུང་ཚབ་ཀྱི་ངོ་ཚབ་སྦེ་ཟླ་ངོ་ ༡ ལས་ལྷག་སྟེ་ བསྐོ་བཞག་འབད་མིའི་ལས་གཡོགཔ་འདི་ལུ་ སྐུ་ཚབ་
ཡིག་ཚང་། གཞུང་ཚབ་ཡིག་ཚང་། ཡང་ན་དནོ་གཅོད་ཡིག་ཚང་གི་འགོ་འཛིན་ཚུ་ལུ་ཐོབ་པའི་ཚད་གཞི་
དང་འཁྲིལ་བའི་སྐུ་ཚབ༌གནང་སྦྱིན་གྱི་ཐབོ་དབང་ཡོད་དགོ།  
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༡༧.༩ ཨ་ལུའི་ཤེས་ཡནོ་གྱི་འཐུས།  

ཕྱི་འབྲེལ་ལཱ་གཡོག་ཐོབ་དབང་བཅའ་ཡིག་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ལས་གཡོགཔ་འདི་ལུ་ ཨ་ལུའི་ཤེས་ཡོན་འཐུས་ཀྱི་ཐོབ་དབང་
ཡོད། 

 
༡༧.༡༠  ཕ་ཡུལ་ངལ་གསའོི་ཐབོ་ལམ།  

ཕྱི་འབྲེལ་ལཱ་གཡོག་ཐོབ་དབང་བཅའ་ཡིག་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ལས་གཡོགཔ་དང་ཁོ་རའི་བཟའ་ཚང་ལུ་ ཕ་ཡུལ་ངལ་གསོའི་ཐབོ་
ལམ་ཡོད།  

 
༡༧.༡༡ བཟའ་ཚང་ལུ་ཐབོ་པའི་ཁེ་ཕན། 

བཟའ་ཚང་འཐུས་མི་ཅིག་ལུ་ ཤི་རྐྱེན་བྱུང་བའི་སྐབས་ དངུལ་ཕགོས་དང་གཞན་ཐབོ་ལམ་ཚུ་ ཕྱི་འབྲེལ་ལཱ་གཡོག་ཐོབ་
དབང་བཅའ་ཡིག་དང་འཁྲིལ་ཏེ་འཐོབ་དགོ། 

༡༧.༡༢ གློ་བུར་སྤ་ོབཤུད་དང་འབང་སྟརོ།  

ཕྱི་འབྲེལ་ལཱ་གཡོག་ཐོབ་དབང་བཅའ་ཡིག་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ལས་གཡོགཔ་འདི་དང་ ཁོ་རའི་བཟའ་ཚང་ཚུ་ གློ་བུར་གྱི་གནས་
སྟངས་བྱུང་སྟེ་སོྤ་བཤུད་འབད་དགོཔ་དང་ མི་ངོམ་ཡངན་ཁྱིམ་ནང་གི་ཅ་ཆས་འབང་སོྟར་ཤོར་མི་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ རྒུད་འཐུས་
སོད་དགོ། 

 
༡༧.༡༣ གས་ོབའི་སྨན་བཅོས། 

ལས་གཡོགཔ་དང་ ཁོ་རའི་བཟའ་ཚང་ཚུ་ལུ་ གསོ་བའི་སྨན་བཅོས་འདི་ གནས་བཞིན་ཡོད་པའི་གཞུང་གི་ཁྲིམས་ལུགས་
དང་འཁྲིལ་ཏེ་བྱིན་དགོ།  

༡༧.༡༤ སདོ་ཁྱིམ་དང་ཁྱིམ་ཆས། 

ལས་གཡོགཔ་འདི་གིས་ ལཱ་འགན་དང་འགན་ཁུར་ཚུ་ ནུས་པ་དང་ལྡན་སྦེ་འབག་ཚུགས་ནིའི་དོན་ལུ་ འོས་འབབ་      
ལྡན་པའི་སོད་ཁྱིམ་དང་ཁྱིམ་ཆས་ཚུ་སོད་དགོ། སོད་ཁྱིམ་ཡངན་ཁང་གླའི་ཚད་གཞི་འདི་  ཕྱི་འབྲེལ་ལཱ་གཡོག་ཐོབ་  
དབང་བཅའ་ཡིག་དང་འཁྲིལ་ཏེ་བྱིན་དགོ། 
  

༡༧.༡༥ ཕན་ཆས། 

ཕན་ཆས་དང་དེ་གི་གླ་ཆ་ཚུ་ ཕྱི་འབྲེལ་ལཱ་གཡོག་ཐོབ་དབང་བཅའ་ཡིག་དང་འཁྲིལ་ཏེ་འཐབོ་དགོ།  
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༡༧.༡༦ ཁྱིམ་གཡགོཔ། 

 ཁྱིམ་གཡོགཔ་གི་ཐོབ་དབང་འདི་ ཕྱི་འབྲེལ་ལཱ་གཡོག་ཐོབ་དབང་བཅའ་ཡིག་དང་འཁྲིལ་ཏེ་འཐབོ་དགོ།  

༡༧.༡༧ འགྲོ་འགྲུལ་དང་འཛུལ་ཞུགས་དུས་ཡུན། 

ལས་གཡོགཔ་འདི་ལུ་ ཕྱི་འབྲེལ་ལཱ་གཡོག་ཐོབ་དབང་བཅའ་ཡིག་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ འགྲོ་འགྲུལ་གྱི་ཁེ་ཕན་དང་ འཛུལ་ཞུགས་
དུས་ཡུན་གྱི་ཐབོ་དབང་ཡོད།  

༡༧.༡༨ འགྲུལ་འཐུས་དང་ཉིན་ལྟར་གྱི་འཚ་ོའཐུས། 

 འགྲུལ་འཐུས་དང་ཉིན་འཐུས་འདི་ གནས་བཞིན་ཡོད་པའི་གཞུང་གི་ཁྲིམས་ལུགས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་འཐོབ་དགོ།  

༡༧.༡༩ གནས་སརོ་གནང་སྦྱིན། 

༡༧.༡༩.༡ ལས་གཡོགཔ་འདི་ལུ་ གནས་སོར་གྱི་གནང་སྦྱིན་ཟླ་ངོ་༡ གི་གཞི་རྟེན་དངུལ་ཕོགས་དང་འདྲ་མཉམ་གྱི་
ཐོབ་དབང་ཡོད།  

༡༧.༡༩.༢  ལྟ་སྐོར་སྐབས་ཀྱི་ཉིན་འཐུས་ཐོབ་པའི་གནས་སྐབས་ཀྱི་གནས་སོར་ལུ་ གནས་སོར་གནང་སྦྱིན་གྱི་ཐོབ་
དབང་སོད་མི་ཆོག  

༡༧.༢༠ སྒེར་ཆས་སྐྱེལ་འདྲེན། 

སྒེར་ཆས་སྐྱེལ་འདྲེན་གྱི་དོན་ལུ་ ཕྱི་འབྲེལ་ལཱ་གཡོག་ཐོབ་དབང་བཅའ་ཡིག་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ སྐྱེལ་འདྲེན་གླ་ཆའི་ཐབོ་དབང་
ཡོད།  

༡༧.༢༡ སྣུམ་འཁོར་བརྙ་གླ་དང་སྣུམ་འཁོར་སདོ་འཐུས། 

༡༧.༢༡.༡  ལས་གཡོགཔ་འདི་གིས་ ཡིག་ཚང་གི་ལཱ་འགན་འགྲུབ་ནིའི་དནོ་ལུ་ གླ་ཁར་ལེན་ཡོད་པའི་སྣུམ་འཁོར་
བརྙ་གླ་དང་ སྣུམ་འཁོར་སོད་འཐུས་ཀྱི་དངུལ་ཚབ་ལོག་ལེན་ནིའི་ཐོབ་དབང་ཡོད། 

༡༧.༢༡.༢  སྣུམ་འཁོར་བརྙ་གླ་དང་སྣུམ་འཁོར་སོད་འཐུས་ཀྱི་ཐོབ་བརྗོད་འདི་ ཕྱི་འབྲེལ་ལཱ་གཡོག་ཐོབ་དབང་བཅའ་
ཡིག་དང་འཁྲིལ་དགོ།  

 
༡༧.༢༢ ཕྱི་འབྲེལ་ལཱ་གཡགོ་ཐབོ་དབང་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་དང་ཕྱི་འབྲེལ་ལཱ་གཡགོ་ཐབོ་དབང་བཅའ་ཡིག་བསྐྱར་ཞིབ། 

ཕྱི་འབྲེལ་ལྷན་ཁག་གིས་ དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་དང་རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་དང་གཅིག་ཁར་ བསྟུན་གྲོས་ཀྱི་ཐོག་
ལས་ དུས་མཚམས་དུས་མཚམས་ལུ་ ཕྱི་འབྲེལ་ལཱ་གཡོག་ཐོབ་དབང་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་དང་ ཕྱི་འབྲེལ་ལཱ་གཡོག་
ཐོབ་དབང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་དུས་མཚམས་ལུ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དགོ།  
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འབྲི་ཤགོ་ ༡༧/༡ 

ཕྱི་འབྲེལ་གཡགོ་གནས་འབྲི་ཤགོ 
ཕྱི་འབྲེལ་ལཱ་གཡོག་གི་ལས་གཡོགཔ་ཅིག་ ཡིག་ཚང་ལྟེ་བ་ལས་དོན་གཅོད་ཡིག་ཚང་ནང་ལུ་ གནས་སོར་བཏང་བའི་སྐབས་ལུ་  
བཟའ་ཚང་འཐུས་མི་དང་ ཁྱིམ་གཡོགཔ་འཁྱིད་ནི་ཨིན་མི་ཚུ་བཙུགས་ཏེ་ཕུལ་ནིའི་འབྲི་ཤོག 
དྲན་ཐོ། འདྲ་གཉིས་ཕུལ་དགོ། 

༡ མིང་། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
༢ གོ་གནས་ཀྱི་མིང་གནས། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
༣ གོ་གནས་ཀྱི་གནས་རིམ། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
༤ ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
༥ མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
༦ གནས་སོར་གཏང་ས། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
༧ གནས་སོར་བཏང་བའི་ཚེས་གྲངས། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
༨ བཟའ་ཚང་འཐུས་མིའི་ཁ་གསལ། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
 ཀ། གཉེན་གྲོགས་ཀྱི་མིང་། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
  ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 

ཁ། ཨ་ལུ། ༡ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་
   ༢ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
   ༣ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
   ༤ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
   ༥ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
དྲན་ཐོ། ཨ་ལུའི་སྐྱེ་བའི་ལག་ཁྱེར་ཡངན་བུ་ཚབ་ལེན་པའི་ཁྲིམས་མཐུན་ཡིག་ཆ་ཟུར་སྦྲགས་སར། 

ངོ་པར། 

  གཉེན་གྲོགས།   ཨ་ལུ་དང་པ།   ཨ་ལུ་གཉིས་པ།     ཨ་ལུ་གསུམ་པ། 

 

 

 

ཁྱིམ་གཡོགཔ། 

༩ ཁྱིམ་གཡོགཔ་གཅིག་ཁར་ཡོད་པ་ཅིན། 
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 ཀ། ཁྱིམ་གཡོག་པའི་མིང་། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
 ཁ། སྐྱེས་ཚེས། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
 ག མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
 ང། གཡུས་དང་ཁྲམ་ཨང་། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
 

་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
ཞུ་ཡིག་ཕུལ་མིའི་མིང་རྟགས། 
 

་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
མིང་རྟགས། 
མདོ་ཆེན། མདོ་ཆེན་ཡིག་ཚང་། 
ཕྱི་འབྲེལ་ལྷན་ཁག 
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ལེའུ་ ༡༨ པ། སྒེར་ཚངོ་དང་ལཱ་གཡོག 

༡༨.༡ སྲིད་བྱུས། 

༡༨.༡.༡ ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་གིས་ རྩ་བ་གསུམ་ལུ་ཕག་ཞུའི་འགན་ཁུར་འབག་པའི་སྐབས་ལུ་ འཇོན་ཐང་ཅན་དང་ 
ཕན་ནུས་ཅན་སྦེ་ ཕག་ཞུ་ནི་ཡོདཔ་ངེས་བརྟན་བཟོ་ནི།  

༡༨.༡.༢ ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་གིས་ སྒེར་ཚོང་དང་ལཱ་གཡོག་ ཚོང་འབྲེལ་གྱི་ལས་དོན་ཚུ་ནང་ བཅའ་མར་གཏགོས་
ནི་མེདཔ་ངེས་བརྟན་བཟ་ོནི།  

༡༨.༡.༣ ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་གིས་ དྲང་བདེན་མེདཔ་དང་ ཁྲིམས་འགལ་གྱི་ཐབས་ལམ་ཐོག་ལས་ རྒྱུ་དངོས་བསྒྲུབ་
ནི་མེདཔ་ངེས་བརྟན་བཟ་ོཐོག་ལས་ ཞི་གཡོག་ནང་ལུ་ ངན་ལྷད་མེད་པར་དམ་འཛིན་འབད་ནི། 

 
༡༨.༢ ཁྱབ་ཚད་དང་དབང་ཚད། 

བཅའ་ཡིག་འདི་གིས་  ཁག་འབགཔ་ལས་གཡོགཔ། སྤྱི་གཡོགཔ་དང་གཞི་རིམ་ལས་གཡོགཔ་ཚུ་བརྩིས་ཏེ་ ཞི་གཡོགཔ་
ག་ར་ལུ་ཁྱབ་དགོ།  
 

༡༨.༣ ཁྲིམས་ལུགས་བསྟར་སདོ་ཀྱི་དབང་ཚད། 

ལས་གཡོགཔ་ལུ་ ཁྲིམས་ལུགས་བསྟར་སོད་འབད་ནིའི་འགན་ཁུར་འདི་ འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེའི་འགོ་འཛིན་དང་ ལྟ་བཀོད་
པ་ལུ་ཕོག་དགོ།  
 

༡༨.༤ སྤྱིར་བཏང་ལམ་ལུགས། 

༡༨.༤.༡ ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་གིས་  དེ་རའི་གཉེན་ཟླ་ ཡང་ན་བརྟེན་ཏེ་སོད་མི་ཚུ་གི་ཚོང་ལཱ་གི་སྐོར་ལས་ རང་གི་
ལས་སྡེ་ལུ་ ལོ་ལྟར་བཞིན་དུ་གསལ་སོྟན་འབད་དགོ། ལས་སྡེ་གིས་ དེ་རའི་ལས་གཡོག་པའི་གཉེན་ཟླ་
དང་ བརྟེན་ཏེ་སོད་མི་ཚུ་གི་ལུགས་མཐུན་དང་ ལུགས་མིན་གྱི་ཚོང་ལཱ་འབད་ནི་ཡོད་མི་ཚུ་གི་ཐ་ོབཞག་
དགོ།       

༡༨.༤.༢ ལས་གཡོགཔ་དེ་ར་ ལཱ་འབད་སའི་ལས་སྡེ་དང་ ཡང་ན་ཞི་གཡོགཔ་འདི་གིས་ དབང་ཚད་ཡོད་པའི་
ལས་སྡེའི་ནང་ལུ་ ཅ་ཆས་བཀྲམ་སྤེལ་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ཞི་གཡོགཔ་འདི་གི་གཉེན་ཟླ་ ཡང་ན་བརྟེན་
ཏེ་སོད་མི་ཚུ་ གྲལ་གཏོགས་འབད་མི་ཆོག  

༡༨.༤.༣  ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་གིས་ དེ་རའི་གཉེན་ཟླ་ཡངན་བརྟེན་ཏེ་སོད་མི།    རང་གི་ཉེ་ཚན། མཉམ་རགོས། 
ཡང་ན་འབྲེལ་ཡོད་ཞི་གཡོགཔ་འདི་གིས་  རིན་བསྡུར་ནང་ལུ་བཅའ་མར་གཏོགས་མིའི་སྡེ་ཚན་གང་
རུང་དང་གཅིག་ཁར་ ཐད་ཀར་དུ་ཁེ་ཕན་ཡོད་མི་དང་ འགྲན་བསྡུར་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་མི་ལུ་
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བརྟེན་ཏེ་ ཁོ་ར་ལུ་ཁེ་ཕན་ལྟག་སོད་ཡོད་པ་ཅིན་ རིན་བསྡུར་ཚོགས་ཆུང་ནང་ལུ་ བཅའ་མར་གཏགོས་
ནི་ལས་འཛེམ་དགོ། 

༡༨.༤.༤ རིན་གོང་འགྲན་བསྡུར་ཚོགས་ཆུང་གི་འཐུས་མི་སྦེ་ གྲལ་གཏོགས་འབད་མིའི་ཞི་གཡོགཔ་འདི་གིས་ 
གཞུང་དོན་ལུ་བར་དོན་ཚུ་ སླབ་དགོ་ན་མ་གཏོགས་དེ་མིན་ རིན་བསྡུར་པ་ཚུ་ལུ་ བར་དོན་ག་ཅི་ཡང་
སླབ་མི་ཆོག  

༡༨.༤.༥  ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་གིས་ སྒེར་གྱི་ཚོང་སྡེའི་བཀོད་ཚོགས་འཐུས་མི་འབད་མི་ཆོག 

༡༨.༤.༦  ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་གིས་   རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ལས་སྔ་གོང་གི་གནང་བ་མེད་པར་ མི་མང་
ཚོང་སྡེ། གཙུག་སྡེ། གཞུང་མིན་ལས་ཚོགས། ཆོས་སྡེ་དང་མི་སྡེའི་ལས་ཚོགས་ལ་སོགས་པ་ཚུ་གི་བཀོད་
ཚོགས་འཐུས་མི་ ཡང་ན་བཀོད་ཚོགས་ཀྱི་མདོ་ཆེན་འབད་མི་ཆོག  

༡༨.༤.༧  ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་གིས་ གསར་ཤོག་གང་རུང་དང། བར་བརྒྱུད་གཞན་དང་ སྣ་མང་བར་བརྒྱུད་ཚུའི་ཞུན་
དག་བཀོད་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི་འབད་མི་ཆོག  

༡༨.༤.༨  ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་གིས་ གྲོས་སོྟན་ལཱ་གཡོག་འབད་མི་ཆོག 

༡༨.༤.༩  ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་གིས་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ལས་ ཚུལ་མཐུན་གྱི་གནང་བ་མེད་པར་ སོླབ་
སོྟན་པ་ཡང་ན་སྐུ་མགྲོན་ལེགས་བཤདཔ་སྦེ་བཅའ་མར་གཏོགས་མི་ཆོག  

༡༨.༤.༡༠ ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་གིས་ འཁྲབ་རྩེད་ ཡང་ན་གློག་བརྙན་བཟ་ོསྐྲུན་དང་ གཞན་ཚོང་དང་འབྲེལ་བའི་སོ་
སོྟན་ལས་རིམ་ཚུ་ནང་ལུ་ གྲལ་གཏོགས་འབད་མི་ཆོག  

༡༨.༤.༡༡ ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་གིས་ ཚོང་སྡེ་གང་རུང་ནང་ལུ་ བགོ་བཤའ་མང་ཤོས་འཆང་མི་ཆོག། 

༡༨.༤.༡༢  ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་གིས་ ཡིག་ཚང་གི་དུས་ཚོད་དང་ རྒྱུ་དངོས་ཚུ་སྒེར་གྱི་དནོ་ལུ་ལག་ལེན་འཐབ་མི་ཆོག 
 

༡༨.༥ འགན་འཁྲི། 

༡༨.༥.༡ ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་གིས་ བར་དནོ་རྫུན་མ་སོད་ནི་དང་། ཡང་ན་བཅའ་ཡིག་འདི་དང་འབྲེལ་བའི་དགོས་ 

མཁོའི་བར་དོན་ཕུལ་མ་ཚུགས་པ་ཅིན་  ཉེས་འགལ་སྦེ་བརྩི་དགོཔ་དང་ བདག་སྐྱོང་བ་ལེན་གྱི་འཁྲི་བ་
ཕོག་དགོ།  

༡༨.༥.༢ བཅའ་ཡིག་བསྟར་སོད་འབད་མ་ཚུགས་པའི་བདག་སྐྱོང་བ་ལེན་གྱི་འཁྲི་བ་འདི་ འབྲེལ་ཡོད་ལྟ་རྟོག་པ་ལུ་
ཕོག་དགོ། 
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ལེའུ་ ༡༩ པ། བདག་སྐྱོང་གི་སྒྲིག་ཁྲིམས། 

༡༩.༡ སྲིད་བྱུས། 

༡༩.༡.༡ ཞི་གཡོག་ནང་ལུ་ དྭངས་གསལ་དང་འགན་འཁྲི། འཇོན་ཐང་ཚུ་ཡར་དྲག་བཏང་ཐོག་ལས་ ངན་ལྷད་རྩ་
མེད་དང་གཞུང་སྐྱོང་ལེགས་ལྡན་ཡར་དྲག་གཏང་ནི།  

༡༩.༡.༢  ཁྲིམས་ཀྱི་རིང་ལུགས་འདི་ ཆ་ཤས་གལ་ཅན་ཅིག་སྦེ་བརྩི་བཀུར་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ བདག་སྐྱོང་གི་བ་
རིམ་དང་བ་ལེན་ཚུ་ གཅིག་མཚུངས། མངོན་གསལ་ཅན་དང་འདྲ་མཉམ་ཡོདཔ་ངེས་བརྟན་བཟོ་ནི།  

༡༩.༡.༣ ཞི་གཡོགཔ་ཚུ་ གྲལ་གཏོགས་ཡོད་པའི་བདག་སྐྱོང་གི་རོྩད་གཞི་ཚུ་ བདེན་རྫུན་ཕྱེ་བཞིན་ཡོད་མིའི་ལས་
སྡེ་ཚུ་ལུ་ ལམ་སོྟན་བྱིན་ནི་དང་། ལས་སྡེ་གིས་ ཉེས་ཅན་ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་ལུ་ དེ་བཟུམ་མའི་སྒྲིག་
ཁྲིམས་ཀྱི་དབང་ཚད་འདི་ ཁྲིམས་མཐུན་བསྟར་སོད་འབད་ནིའི་ནང་ སེམས་ཤུགས་བསྐྱེད་བཅུག་ནི།  

༡༩.༡.༤ བདག་སྐྱོང་གི་དྲང་ཁྲིམས་འདི་ མགྱོགས་དྲགས་དང་འདྲ་མཉམ། ཟད་འགྲོ་ཉུང་བའི་ལམ་ལུགས་ཀྱི་ཐོག་
ལས་བྱིན་ནི།  

༡༩.༡.༥ ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་གིས་ ཞི་གཡོག་པའི་བརྩི་མཐོང་དང་ཀུན་སོད། བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི། དེ་ལས་ 
རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཁྲིམས་ཚུ་དང་འཁྲིལ་བའི་ སོད་ལམ་གྱི་གནས་ཚད་ལུ་གནས་ཡོདཔ་ངེས་བརྟན་བཟོ་ནི།  

༡༩.༡.༦ ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་ལུ་ བདག་སྐྱོང་གི་སྒྲིག་ཁྲིམས་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་ཚུ་ དྲང་ཁྲིམས། དྲང་བདེན་
དང་འདྲ་མཉམ་ཡོདཔ་ངེས་བརྟན་བཟོ་ཐོག་ལས་ སེམས་ཤུགས་ཡར་དྲག་གཏང་ནི་དང་ བོ་གཏད་
ཚུགསཔ་བཟོ་ནི། དེ་ལས་ ཉེན་སྐྱོབ་འབད་ནི།   

༡༩.༡.༧ བཅའ་ཡིག་དང་བ་སྒོའི་ལམ་ལུགས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཡིག་ཚང་གི་ལཱ་འགན་སྒྲུབ་པའི་སྐབས་ལུ་བྱུང་བའི་
སྒེར་གྱི་འཁྲི་བ། ཁྲིམས་ཀྱི་བ་ལེན། ཡང་ན་འདྲོག་འཇིགས་ཚུ་ལས་ཉེན་སྲུང་འབད་ནི།  

 
༡༩.༢ ཞི་གཡོག་པའི་ཐབོ་དབང་། 

 སྒྲིག་ཁྲིམས་ཀྱི་བ་ལེན་དང་འཁྲིལ་དགོ་པའི་ཞི་གཡོགཔ་རེ་རེ་ལུ་ གཤམ་གསལ་གྱི་ཐོབ་དབང་ཡོད། 

 ༡༩.༢.༡  ཁོ་ ཡང་ན་མོ་ལུ་ཕོག་པའི་སྒྲིག་ཁྲིམས་གང་རུང་གི་དོན་ལུ་ གནད་དནོ་ཚུ་ཡིག་ཐོག་ལུ་ཨིན་དགོ། 

༡༩.༢.༢ དམིགས་བསལ་གྱི་སྒྲིག་ཁྲིམས་བ་ལེན་གྱི་གནས་སྟངས་དང་གནད་དོན་ཚུ་ སྔ་གོང་ལས་ཁྱབ་ཚུགསཔ་
སྦེ་བར་ལན་བྱིན་དགོ། 

༡༩.༢.༣ ཐོ་བཀོད་འབད་ཡོདཔ་དང་ ཐོ་བཀོད་འབད་ཡོད་པའི་སྐོར་ལས་ཤེས་ཚུགས་པའི་གོ་སྐབས་འོང་དགོཔ་
དང་། 

༡༩.༢.༤ སྒྲིག་ཁྲིམས་ཀྱི་གྲོས་ཐག་ལུ་མཐོ་གཏུགས་དང་བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱི་ཐབོ་དབང་ཡོད། 
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༡༩.༣ ཁྱབ༌ཁོངས༌དང༌དབང༌ཚད། 

 ༡༩.༣.༡  ཁྲིམས་འདུན་གྱི་དབང་ཚད་འོག་ལུ་ཨིན་མིའི་ཉེས་འགལ་བའི་བ་སྒོ་ཚུ་མ་གཏོགས་ བཅའ་ཡིག་འདིའི་
དགོངས་དོན་ཚུ་དང་འཁྲིལ་ ཞི་གཡོགཔ་ངོ་རྐྱང་གིས་ བདག་སྐྱོང་དང་སྒྲིག་ཁྲིམས་ཀྱི་གནད་དོན་ཚུ། དེ་
ལས་ ཞི་གཡོགཔ་དང་འབྲེལ་བའི་དཀའ་རྙོག་ཚུ་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་སྙན་གསན་ཕབ་སྟེ་ གྲོས་ཐག་
གཅད་དགོ། 

 ༡༩.༣.༢   ཁྲིམས༌ཀྱི་འདུན་ས་ལས་ ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་ལུ་ཉེས་རོྩད་  ཡང་ན་ཞི་རོྩད་ཀྱི་ཉེས་བཙུགས་འབད་མིའི་
ཁྲིམས་བཤེར་མཇུག༌བསྡུ༌ཡོད་རུང་ འདི་གིས་ སྒྲིག་ཁྲིམས་ཚོགས་ཆུང་གིས་ བཅའ་ཡིག་འདི་གི་འོག་
ལུ་དབང་ཚད་གནང་སྟེ་ཡོད་མི་འདི་ བསྟར་སོད་འབད་ནི་ལས་བཀག་མི་ཆོག  

 ༡༩.༣.༣  རྒྱལ༌གཞུང༌ཞི༌གཡོག༌ལྷན༌ཚོགས༌ ཡང་ན་ལས༌སྡེ༌གིས་འབད་དགོཔ་ཡང་། 

༡༩.༣.༣.༡  འབྲུག༌གི༌ཞི༌གཡོག༌བཅའ༌ཁྲིམས༌ ༢༠༡༠ ཅན༌མ༌དང་འབྲུག༌གི༌ཞི༌ གཡོག༌བཅའ༌ 
ཡིག༌དང་སྒྲིག་གཞི། དེ་ལས་ ཞི་གཡོག་པའི་སྒྲིག་ཁྲིམས་ལུ་དབང་བའི་
ཁྲིམས༌ལུགས་གཞན༌ག་ར་གི་དགོངས༌དོན༌ཚུ༌བསྟར་སོད་འབད་དགོ།  

༡༩.༣.༣.༢ འོས་འབབ་དང་འཁྲིལ་ མཐོ་གཏུགས་ཀྱི་དབང་ཚད་བསྟར་སོད་འབད་དགོ།  

༡༩.༣.༣.༣ བདག་སྐྱོང་གི་ཉོག་བཤད་དང་འབྲེལ་བའི་འཛོམས་དཔང་། རྩ་བོ་ཚུ་བཀའ་ཤོག་
བཏང་ཐོག་ལས་བཀུག་ནི། ཞིབ་དཔྱད་ཀྱི་ཡིག་ཆ་ཚུ་ལེན་ནི། ཡང་ན་འདི་བཟུམ་
མའི་དབང་ཚད་ཚུ་ ཚུལ་མཐུན་གྱི་ཚོགས་ཆུང་། གཞུང་གི་ཡིག་ཚང་། ཡང་ན་འོས་
འབབ་དང་ལྕོགས་གྲུབ་ཡོད་པའི་གཞུང་གི་ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་ལུ་ ཞིབ་དཔྱད་ཀྱི་དབང་
ཚད་སོད་དགོ།  

༡༩.༣.༣.༤  བཀའ་ཤོག་བཏང་སྟེ་འབོད་བཀུག་འབད་མི་ལུ་ གནས་མ་ཚུགས་པའི་འཛོམས་
དཔང་ ཡང་ན་འབྲེལ་ཡོད་ཞི་གཡོགཔ་འདི་ ཁྲིམས་ལུགས་ནང་གསལ་བཀོད་
འབད་དེ་ཡོད་པའི་ཉེས་བ་བཀལ་ནི་དང་ ཡང་ན་ཉེས་བ་བཀལ་ནིའི་རྒྱབ་སོྣན་འབད་
ནི། 

༡༩.༣.༣.༥  ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་ འབྲེལ་གཏོགས་ཡོད་པའི་སྒྲིག་འགལ་བ་ལེན་གྱི་གྲོས་ཆོད་བསྟར་
སོད་འབད་དགོ། 

༡༩.༣.༤ སྒྲིག་ཁྲིམས་ཚོགས་ཆུང་སྦེ་ལཱ་འགན་འབག་མིའི་ལས་སྡེའི་མི་སོྟབས་ཚོགས་ཆུང་འདི་གིས་    སྒྲིག་
འགལ་གྱི་ཞི་གཡོགཔ་འདི་ལུ་ སྒྲིག་འགལ་གྱི་བ་ལེན་ཚུ་སྙན་གསན་ཕབ་སྟེ་གྲོས་ཐག་གཅད་དགོ། 

༡༩.༣.༥ སྒྲིག་འགལ་གྱི་ཉེས་བ་ཕོག་མིའི་ཞི་གཡོགཔ་འདི་དང་ འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་མི་ངོམ་ ཡང་ན་གནོད་ཉེན་ཆེ་
བའི་མི་ངོམ་འདི་ སྒྲིག་ཁྲིམས་ཚོགས་ཆུང་དང་ ཞིབ་དཔྱད་ཚོགས་ཆུང་། ཡང་ན་མཐོ་གཏུགས་དབང་
འཛིན་གྱི་འཐུས་མི་སྦེ་བཙུགས་མི་ཆོག 



      
 

391 
 

༡༩.༣.༦ ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་ལུ་ ཉེས་བ་བཀལ་ནིའི་དབང་ཚད་འདི་ གཤམ་གསལ་ལྟར་འབྲེལ་ཡོད་དབང་འཛིན་
གྱིས་བསྟར་སོད་འབད་དགོ། 

གོ་གནས་ཀྱི༌གནས༌རིམ། ཉེས༌བ༌ཆུང༌རིམ། ཉེས༌བ༌ཆེ༌རིམ། 
བཀོད་ཁྱབ་ ༡ པ་ལས་ ༣ པ་/མཁས་མཆོག་ ༡ པ་ལས་༣ 
པ་ཚུན། 

ཞི་ལྷན། ཞི་ལྷན། 

ཁྱད་འཛིན་ ༡ པ་ལས་ལག་ལེན་ ༤ པ་ཚུན། ལས༌སྡེ། ལས༌སྡེ། 
    

༡༩.༣.༧ སྒྲིག་ཁྲིམས་ཚོགས་ཆུང་གིས་ཐག་བཅད་ཡོད་པའི་གྲོས་ཐག་འདི་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་མིའི་མཐ་ོགཏུགས་
དབང་འཛིན་ཚུ་ཡང་། 

མཐ་ོགཏུགས་དབང་འཛིན། 
བདག་སྐྱོང་གི་ཁྲིམས་ཞིབ་ཚོགས་པ། རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གྲོས་ཐག་གུ་ མཐོ་

གཏུགས་འབད་བའི་གནད་དོན་ཚུ། 
རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས། ལྷན་ཁག་དང་ལས་སྡེ་ཚུའི་གྲོས་ཐག་གུ་ མཐོ་གཏུགས་འབད་

བའི་གནད་དནོ་ཚུ། 
ལྷན་ཁག ལས་ཁུངས་དང་རོག་ཁག་ཚུའི་གྲོས་ཐག་གུ་  མཐོ་གཏུགས་

འབད་བའི་གནད་དནོ་ཚུ། 
 
༡༩.༤ སྒྲིག་འགལ་བ་ལེན་གྱི་རྒྱུ་རྐྱེན། 

 ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་ལུ་ སྒྲིག་འགལ་བ་ལེན་འདི་ཡང་ གཤམ་གསལ་དང་འབྲེལ་བའི་ཉེས་སོད་ཚུ་ལུ་ཕགོ་དགོ།  

༡༩.༤.༡   ཞི་གཡོགཔ་ཚུའི་ལཱ་འགན། 
  ༡༩.༤.༢  ལཱ་ཤུལ་དང་། 
  ༡༩.༤.༣  ཞི་གཡོག་པའི་བརྩི་མཐོང་དང་ཀུན་སོད། 
 
༡༩.༥ དངུལ་འབྲེལ་གྱི་འགན་ཁུར། འགན་འཁྲི། འཁྲི་བ།  

༡༩.༥.༡ ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་གི་ ཡིག་ཚང་གི་ལཱ་འགན་དང་འགན་ཁུར་དང་འཁྲིལ་ཏེ་གཞུང་གི་མ་དངུལ་དང་རྩིས་
ཁྲ་ ཅ་ཆས་ཚུ་གི་བདག་བཟུང་འབད་དགོ་མི་ཚུ་ ཉེན་སྲུང་དང་ལྡནམ་སྦེ་བཞག་ནིའི་འཁྲི་བ་ཕོག  

༡༩.༥.༢ གཞུང་གི་མ་དངུལ་དང་ཅ་ཆས་ག་ར་དང་ ཡང་ན་ཁོ་རའི་དབང་ཁྱབ་ཀྱི་ནང་འཁོད་ལུ་དངུལ་རྩིས་དང་ 
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སྒྲིག་གཡོག་མ་འདྲོངས་པའི་ཆད་ལུས་ག་ཅི་ར་ཤོར་ཏེ་འབད་རུང་ དེ་གི་འགན་ཁུར་གཙ་ོབ་ོ ལས་སྡེའི་
འགོ་དཔནོ་འདི་ལུ་ཕོག་དགོ།  

༡༩.༥.༣ ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་ལུ་ གཞུང་གི་མ་དངུལ་འགྲོ་སོང་གཏང་ནི་དང་ གཞུང་གི་ཅ་ཆས་སོད་ནིའི་འགན་ཁུར་
དང་འཁྲི་བ་ཕོགཔ་མ་ཚད་ འབྲུག་གི་ཞི་གཡོག་བཅའ་ཁྲིམས་ ༢༠༡༠ ཅན་མ་དང་  འབྲུག་གི་ཞི་
གཡོག་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི། ཁྲིམས་ལུགས་གཞན་ཚུ་གི་དགོངས་དོན་ཚུ་ལས་འགལ་བའི་སྐབས་ 
དེ་གི་དནོ་ལུ་ གྲོས་ཆོད་དང་ ཡང་ན་བ་ལེན་གང་རུང་གི་འགན་ཁུར་དང་འཁྲི་བ་ཡང་ཕོག་དགོ། 

༡༩.༥.༤ གཞུང་འཁོར་དང་འཕྲུལ་ཆས་ཚུ་ ཡང་ན་གཞུང་གི་ཅ་ཆས་གཞན་ག་ཅི་ར་འབད་རུང་ གལ་སྲིད་ཚུལ་
མཐུན་མ་སོད་པ་དང་། གནང་བ་མེད་པར་སོད་པ། ཁོ་གིས་ལོག་སོད་འབད་བ། ཡང་ན་གཞན་གྱིས་ལོག་
སོད་འབད་བའི་གནས་གོང་ག་ཨིན་མི་གི་འགན་འཁྲི་འདི་ ཞི་གཡོགཔ་འདི་ལུ་ཕོག་དགོ། དེ་བཟུམ་མའི་
ཅ་ཆས་ཚུ་ སྣང་མེད་དང་ ཡང་ན་ལོག་སོད་ལས་བརྟེན་དེ་ འབང་སོྟར་ཞུགས་པ། མེདཔ་བཏང་བཏངམ་
དང་ མེདཔ་ཐལ་ཐལཝ་ཚུ་ ལོག་སྟེ་ཨ་རྟག་ཧ་ལུགས་བཟོ་ནིའི་འགན་ཁུར་འདི་ཡང་ འབྲེལ་ཡོད་རང་
རང་སོ་སོ་ལུ་ཕོག 

༡༩.༥.༥ གཞུང་གི་མ་དངུལ་གྱི་འགན་འཁྲི་ཡོད་མི་ ཞི་གཡོགཔ་ག་ར་ཨིན་རུང་   ཁྲིམས་དང་མ་མཐུན་པའི་
གསོག་འཇོག་འབད་བ་དང་ ལག་ལེན་འཐབ་པ་ ཡང་ན་དེ་བཟུམ་མའི་ལག་ལེན་གཞན་དང་ མ་དངུལ་
སྣང་མེད་སྦེ་བཞག་མི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་བྱུང་བའི་གྱོང་རྒུད་ཚུ་གི་འཁྲི་བ་ག་ར་འདི་ལུ་ཕོག 

༡༩.༥.༦ འགན་འཁྲི་ཡོད་པའི་ཞི་གཡོགཔ་འདི་  ཁོ་གིས་གོངམ་གི་ལམ་སོྟན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་འབད་ཡི་ཟེར་སླབ་སྟེ་
འབད་རུང་ ཁོ་གིས་ཁོ་རའི་གོངམ་ལུ་ ཡིག་ཐོག་ལས་སྦེ་ དེ་བཟུམ་མའི་ལཱ་ཚུ་ཁྲིམས་འགལ་ཨིན་ཟེར་
བཀོད་བཀོདཔ་མེད་པ་ཅིན་ ཁོ་འཁྲི་བ་འདི་ལས་འགན་གྲོལ་གཏང་ཐབས་མེད། ཁྲིམས་འགལ་བ་ལེན་
གང་རུང་གི་བཀོད་རྒྱ་བྱིན་མི་གོངམ་འདི་ དེ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་བྱུང་བའི་གྱོང་རྒུད་གང་རུང་ཕོག་མི་འདི་གི་ 
འགན་འཁྲི་གཙ་ོབ་ོཕོག་དགོཔ་མ་ཚད་ དགོས་ངེས་ཀྱི་གསལ་བསྒྲགས་འབད་མ་ཚུགས་པའི་འགན་འཁྲི་
ཅན་གྱི་འགོ་དཔོན་ ཡང་ན་ཞི་གཡོགཔ་འདི་ལུ་ཡང་ འགན་འཁྲི་གཙོ་བོའི་འོག་གི་ཉེས་བ་འདི་ཕོག 

༡༩.༥.༧ ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་གིས་ འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་གི་དངུལ་སོད་ལེན།  དངུལ་དང་འབྲེལ་བ་འཐབ་པའི་
སྐབས་ རང་དོན་ ཡང་ན་དངུལ་འབྲེལ་གྱི་མཐའ་དནོ་ག་ནི་ཡང་བསྐྱེད་མི་ཆོག གཤམ་གསལ་གྱི་རྒྱུ་
མཚན་ལྡན་པའི་དོགས་པ་ལས་བརྒལ་བའི་སྒྲུབ་བྱེད་བཀོད་ནི་ཡོད་ན་མ་གཏོགས་ དེ་མིན་མི་ངོམ་འདི་ལུ་ 
བཅའ་ཡིག་འདི་ལས་འགལ་ཏེ་ ལཱ་བ་འཐབ་པའི་འགན་ཁུར་གཙ་ོབོ་ཕོག་དགོ། 

༡༩.༥.༧.༡  ལཱ་གཡོག་གི་ཁེ་ཕན་དྲག་ཤོས་དང་ ལཱ་གཡོག་གི་དོན་ལུ་ཐབས་མེད་འབད་དགོཔ་
ཐོན་ཡོད་པ། 

༡༩.༥.༧.༢  རྐྱེན་དབང་ ཡང་ན་གློ་བུར་དུ་འབད་དགོཔ་ཐོན་ཡོད་པ། 
༡༩.༥.༧.༣ གྱོང་རྒུད་ཧེང་སྐལ་ཕོག་ནི་ལས་བཀག་ཐབས་དང་   གཞུང་གི་ལཱ་འཕོ་མཐུད་དེ་ 

འབད་ནི་ཡོདཔ་ ངེས་བརྟན་བཟ་ོཐབས་ལུ་འབད་དགོཔ་ཐོན་ཡོད་པ།  
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༡༩.༥.༨ འབྲེལ་ཡོད་ལྟ་རྟོག་པ་འདི་  ཐད་ཀར་དུ་ལཱ་ངན་ནང་ལུ་གྲལ་གཏོགས་མེད་དེ་འབད་རུང་   ཁོ་རའི་
འོག་གི་ལས་གཡོགཔ་ཅིག་གིས་ ངན་ལྷད་སོམ་ཆུང་གང་རུང་འབད་ཡོད་པ་ ཡང་ན་གཞུང་འབྲེལ་ལོག་
སོད་ཚབས་ཆེན་འབད་མི་ཐོན་པ་ཅིན་ བདག་སྐྱོང་བ་ལེན་གྱི་འཁྲི་བ་ཕོག 

  
༡༩.༦ བདག་སྐྱོང་གི་ཉེས་བཙུགས།  

༡༩.༦.༡  ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་ལུ་ བདག་སྐྱོང་གི་ཉེས་བཙུགས་འདི་ གཤམ་འཁོད་གང་རུང་ཅིག་གི་ཐོག་ལས་
བཙུགས་ཆོག 

༡༩.༦.༡.༡  སྒྲིག་ཁྲིམས་ཚོགས་ཆུང་གིས་འགོ་འདྲེན་ཐོག་ལུ། 
༡༩.༦.༡.༢ སྒྲུབ་བྱེད་ལངམ་སྦེ་ཡོད་པའི་ཡིག་ཆའི་རྒྱབ་རྟེན་གྱི་ཐོག་ལས་ ཡིག་ཐོག་གི་ཉོག་

བཤད་བཀོད་ཆོག 
༡༩.༦.༡.༢ ཁྲིམས་མདུན་ལས་གནང་བའི་འཁྲུན་ཆོད་དང་འཁྲིལ་དགོཔ་དང་། 
༡༩.༦.༡.༣ ལས་སྡེ་གིས། 
  

 ༡༩.༦.༢  ཉོག་བཤད་ནང་གཤམ་གསལ་གྱི་གནད་དནོ་ཚུ་ཚང་དགོ། 

   ༡༩.༦.༢.༡  ཉོག་བཤད་བཀོད་མིའི་མིང་གསལ་དང་ཁ་བང་། 
༡༩.༦.༢.༢ ཉོག་བཤད་ག་ལུ་བཀོདཔ་ཨིན་ན་ དེ་གི་མིང་གསལ། ཁ་བང་། གོ་གནས། ཡིག་

ཚང་དང་།  
༡༩.༦.༢.༣ ཕྱིར་བཤོལ་འབད་དགོཔ་ ཡང་ན་ཞིབ་དཔྱད་འབད་དགོཔ་སོྟན་པའི་ཉེས་སོད་ཀྱི་

འབྲེལ་ཡོད་དང་རྒྱུ་དངོས་ཀྱི་ཁུངས་ལྡན་འགྲེལ་བཤད། 
 

༡༩.༦.༣ གོང་འཁོད་ཀྱི་དགོས་མཁོ་ཚུ་ལས་ གང་རུང་ཅིག་མ་ཚང་ན་ ཉོག་བཤད་བཀོད་མི་འདི་ཆ་མེད་གཏང་
ཆོག 

༡༩.༦.༤ མིང་མེད་ཀྱི་ཉོག་བཤད་ ཡང་ན་ཉོག་བཤད་ཡི་གུ་ཚུ་ གསལ་བཀོད་འབད་ཡོད་མི་ལྟར་དུ་ ཚུལ་མཐུན་
སྦེ་མ་བཙུགས་པ་ཅིན་ ངོས་ལེན་འབད་མི་ཆོག 

 
༡༩.༧ བདག་སྐྱོང་སྒྲིག་ཁྲིམས་ཀྱི་དནོ་ལུ་ལམ་སྟནོ་གཞི་རྩ། 

 ༡༩.༧.༡  ཞི་གཡོག་ནང་གི་སྒྲིག་ཁྲིམས་ཀྱི་བ་རིམ་འདི་ གཤམ་གསལ་གྱི་ལམ་སོྟན་གཞི་རྩ་ཚུ་གིས་དབང་དགོ། 

༡༩.༧.༡.༡  གདམ་ཁ་ཅན་གྱི་འཁོན་འདུམ་ཐབས་ལམ། 
   ༡༩.༧.༡.༢  དྲང་ཁྲིམས་ངོ་མའི་བཅའ་ཡིག་དང་། 
   ༡༩.༧.༡.༣  ཁྲིམས་ཀྱི་རིང་ལུགས་འདི་ལུ་བརྩི་བཀུར་འབད་ནི།  
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༡༩.༨ གདམ་ཁ་ཅན་གྱི་འཁོན་འདུམ།  

༡༩.༨.༡ གདམ་ཁ་ཅན་གྱི་འཁོན་འདུམ་ཐབས་ལམ་གྱི་དགོས་དོན་ཡང་ ལས་གཡོགཔ་དང་གཅིག་ཁར་སོད་ངན་
གྱི་རྒྱུ་རྐྱེན་ཚུ་ འདྲི་དཔྱད་འབད་དེ་ ངོས་ལེན་འབད་མ་ཚུགས་པའི་བ་སོད་ངན་པ་འདི་ ལེགས་བཅོས་
འབད་ནིའི་ཐབས་ལམ་ཚུ་ མཉམ་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ངོས་འཛིན་འབད་ནི་འདི་ཨིན། གདམ་ཁ་ཅན་གྱི་
འཁོན་འདུམ་འདི་ ལེགས་བཅོས་དང་ཡར་དྲག་གཏང་ནིའི་འོས་འབབ་ཡོད་མིའི་ཚབས་ཆེན་མེན་པའི་
སོད་ངན་གྱི་གནས་སྟངས་ཚུ་ནང་ ལག་ལེན་འཐབ་དགོ། དེ་ཡང་ ཆད་སོད་ནི་དང་། ཡིག་ཚང་གི་ལཱ་
དང་ལཱ་ཤུལ་ལུ་གནོད་པའི་ལང་ཤོར་ཚུད་མི་ཚུ་ཨིན།  

༡༩.༨.༢ གདམ་ཁ་ཅན་གྱི་འཁོན་འདུམ་འདི་ སྒྲིག་ཁྲིམས་ཀྱི་བ་ལེན་བཀལ་ནིའི་འོས་མེད་གནས་སྟངས་ཀྱི་སྐབས་ 
སྒྲིག་ཁྲིམས་ཀྱི་རྩད་གཅོད་མ་བརྩིས་པར་ ལཱ་ཁོངས་ཀྱི་རོྩད་ཉོག་ཚུ་བསལ་ནི། མར་ཕབ་གཏང་ནི། དེ་
ལས་ རྩ་མེད་གཏང་ནིའི་ཐབས་ལམ་གྱི་ཐོག་ ལས་གཡོག་པའི་སོད་ངན་ལེགས་བཅོས་འབད་ནིའི་བརོྩན་
ཤུགས་ཅིག་ཨིན། བརོྩན་ཤུགས་འདི་ མཐུན་འབྲེལ་ཅན་གྱི་གྲུབ་འབྲས་བཏོན་ནིའི་དོན་ལུ་ཨིན།  

༡༩.༨.༣ ཞི་གཡོག་ནང་གི་གདམ་ཁ་ཅན་གྱི་འཁོན་འདུམ་འདི་ བ་སོད་ལེགས་བཅོས་འབད་དགོཔ་ཡོད་པའི་
ཁྲིམས་འགལ་ཚབས་ཆེན་མེན་མིའི་ཞི་གཡོགཔ་ཚུའི་དནོ་ལུ་ ནང་འགྲིག་དང་བསླབ་སོྟན། ལམ་སོྟན། 
ཡང་ན་སོང་བརར་ཚུའི་ཐོག་ལས་འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོ།  

༡༩.༨.༤ ལས་སྡེ་གིས་ གདམ་ཁ་ཅན་གྱི་འཁོན་འདུམ་བསྟར་སོད་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ འབྲེལ་ཡོད་ཞི་གཡོགཔ་ཚུ་
ངོས་འཛིན་འབད་དགོ།  

༡༩.༨.༥ ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་ གདམ་ཁ་ཅན་གྱི་འཁོན་འདུམ་གྱི་དོན་ལུ་ བཀོད་ཁྱབ་དང་མཁས་མཆོག་གི་སྡེ་རིམ། 
ཡང་ན་ལས་སྡེའི་འགོ་འཛིན་ཚུ་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དནོ་ཚུ་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ལུ་
གཏང་དགོ། 

༡༩.༨.༦ ཐབས་ལམ་འདི་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གདམ་ཁ་ཅན་གྱི་འཁོན་འདུམ་བཅའ་ཁྲིམས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ལག་ལེན་
འཐབ་དགོ། 

༡༩.༨.༧ གལ་སྲིད་ ཞི་གཡོགཔ་འདི་ གདམ་ཁ་ཅན་གྱི་འཁོན་འདུམ་ལུ་ཡིད་ཆེས་མ་འདྲོངས་པ་ཅིན་ ལས་སྡེ་
འདི་གིས་ གདམ་ཁ་ཅན་གྱི་འཁོན་འདུམ་འདི་ཆ་མེད་བཏང་སྟེ་ རོྩད་གཞི་འདི་ སྒྲིག་ཁྲིམས་ཚོགས་ཆུང་
ལུ་གཏང་དགོ། 

༡༩.༨.༨ གལ་སྲིད་ གདམ་ཁ་ཅན་གྱི་འཁོན་འདུམ་སྐབས་ ཉེས་འཛུགས་ཅན་གྱི་སོད་ངན་འདི་ ཐོག་མའི་ཤེས་
རྟོགས་ལས་ གནས་སྟངས་ཚབས་ཅན་ཅིག་སྦེ་མངོན་གསལ་བྱུང་པ་ཅིན་ ལས་སྡེ་འདི་གིས་ གདམ་ཁ་
ཅན་གྱི་འཁོན་འདུམ་འདི་ ཆ་མེད་བཏང་སྟེ་ རོྩད་གཞི་འདི་ ལས་སྡེའི་སྒྲིག་ཁྲིམས་ཚོགས་ཆུང་ལུ་གཏང་
དགོ། 
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༡༩.༩ སྒྲིག་ཁྲིམས་འདྲི་དཔྱད་ཀྱི་བ་སདོ། 

༡༩.༩.༡ སྒྲིག་ཁྲིམས་ཚོགས་ཆུང་སྦེ་ལཱ་འགན་འབག་མིའི་ལས་སྡེའི་མི་སོྟབས་ཚོགས་ཆུང་འདི་གིས་ སྒྲིག་འགལ་
གྱི་ཞི་གཡོགཔ་འདི་ལུ་ སྒྲིག་འགལ་གྱི་བ་ལེན་ཚུ་སྙན་གསན་ཕབ་སྟེ་གྲོས་ཐག་གཅད་དགོ། 

༡༩.༩.༢ ལས་སྡེའི་མི་སོྟབས་ཚོགས་ཆུང་གིས་ རོྩད་གཞི་ཚུ་བསལ་ནིའི་དོན་ལུ་ གདམ་ཁ་ཅན་གྱི་འཁོན་འདུམ་
ཐབས་ལམ་ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་འོས་འབབ་མེདཔ། ཡང་ན་མཐར་འཁྱོལ་ཅན་ཅིག་མེདཔ་སྦེ་ ཤེས་
རྟོགས་བྱུང་པ་ཅིན་ གཤམ་གསལ་གྱི་རིམ་པ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ སྒྲིག་ཁྲིམས་ཀྱི་འདྲི་དཔྱད་འགོ་འདྲེན་འཐབ་
ནིའི་དོན་ལུ་ མི་སོྟབས་ཚོགས་ཆུང་གིས་ སྒྲིག་ཁྲིམས་ཚོགས་ཆུང་ལུ་བཀོད་རྒྱ་གནང་དགོ།  

 
༡༩.༩.༢.༡  རིམ་པ་ ༡ པ། འགན་འཁྲི་ཕོག་མི་ལུ་བར་སྐུལ།  

ཀ། སྒྲིག་ཁྲིམས་ཚོགས་ཆུང་གིས་ དེ་བཟུམ་མའི་རོྩད་ཉོག་འདི་ ངེས་ཤེས་
འདྲོང་ཚུགས་པའི་སྒྲུབ་བྱེད་ཡོད་པའི་སྐབས་ འགན་འཁྲི་ཕོག་མིའི་ཞི་
གཡོགཔ་འདི་ལུ་ བདག་སྐྱོང་གི་ཉེས་བཙུགས་འདི་ ཡིག་ཐོག་ལས་བར་
སྐུལ་འབད་དགོཔ་དང་ ལས་གཡོགཔ་འདི་གིས་ བར་སྐུལ་འབརོ་བའི་
ཉིན་མ་ལས་ ཉིན་གྲངས་ ༡༥ གི་ནང་འཁོད་ལུ་ ཁུངས་བཤད་ཕུལ་དགོ་
པའི་བཀོད་རྒྱ་བྱིན་དགོ།  

ཁ། འགན་འཁྲི་ཕོག་མིའི་ཞི་གཡོགཔ་འདི་གིས་ གལ་སྲིད་ཡོད་པ་ཅིན་ ཉེས་
བཙུགས་ཚུ་ སྒྲུབ་བྱེད་ཀྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་བཅསཔ་སྦེ་ཁུངས་བཤད་འབད་
དགོ། 

ག འགན་འཁྲི་ཕོག་མིའི་ཞི་གཡོག་པའི་ཁུངས་བཤད་འདི་གིས་ བདག་སྐྱོང་
གི་ཉེས་འཛུགས་བཀལ་ཡོད་མི་ཚུ་  གཞི་རྟེན་མེད་པའི་དོགས་སེལ་རྐྱབ་
པ་ཅིན་ སྒྲིག་ཁྲིམས་ཚོགས་ཆུང་གིས་ རོྩད་གཞི་འདི་ཆ་མེད་གཏང་ཆོག 

 
   ༡༩.༩.༢.༢  རིམ་པ་ ༢ པ། ཞིབ་དཔྱད། 

ཀ། ཞིབ་དཔྱད་མ་འབད་བར་ དྲང་བདེན་གྱི་གྲོས་ཆོད་བཏོན་མི་ཚུགས་ནིའི་
ཡིད་ཆེས་འདྲོངས་པའི་སྐབས་ སྒྲིག་ཁྲིམས་ཚོགས་ཆུང་གིས་ ཞིབ་དཔྱད་
འབད་དགོ་པའི་བཀའ་རྒྱ་གནང་ཆོག 

ཁ། ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་ལུ་ བདག་སྐྱོང་ཉེས་འཛུགས་ ཡང་ན་ཉོག་བཤད་བཀོད་
མི་ཚུ་ རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མོ་དང་ འབྲུག་གི་ཞི་གཡོག་བཅའ་ཁྲིམས་ ༢༠༡༠ 
ཅན་མ། འབྲུག་གི་ཞི་གཡོག་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་དང་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་
ཁྲིམས་གཞན་ཚུ་གི་དགོངས་དོན་དང་མཐུནམ་སྦེ་འབད་དགོ། 
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ག རོྩད་གཞི་ཚུ་རྙོག་དྲགས་མེད་མི་དང། ཉེས་འཛུགས་ཅན་གྱི་སོད་ངན་འདི་
ཚབས་ཅན་མེན་པ་ཅིན་ སྒྲིག་ཁྲིམས་ཚོགས་ཆུང་གི་འཐུས་མི་དྲུང་ཆེན་
གྱིས་ ཞིབ་དཔྱད་དང་བདེན་དཔྱད་འབད་དེ་ སྒྲིག་ཁྲིམས་ཚོགས་ཆུང་ལུ་
ཕུལ་དགོ། 

ང་། གལ་སྲིད་ གནད་དོན་ཅིག་ འགོ་ཐོག་ལུ་རྙོག་དྲགས་ ཡང་ན་ཚབས་ཆེན་
མེནམ་སྦེ་ཐོན་ཡོད་རུང་ ཞིབ་དཔྱད་ཀྱི་སྐབས་ གནད་དོན་འདི་རྙོག་
དྲགས་ཅན་དང་ཚབས་ཅན་ཨིན་པའི་མངོན་གསལ་བྱུང་པ་ཅིན་ གནད་
དོན་འདི་ ཞིབ་དཔྱད་ཚོགས་ཆུང་ལུ་གཏང་དགོ།  

ཅ། ཞིབ་དཔྱདཔ་ ཡང་ན་ཞིབ་དཔྱད་ཚོགས་ཆུང་གིས་ སྒྲིག་ཁྲིམས་ཚོགས་
ཆུང་ལས་ བཀོད་རྒྱ་ཐོབ་པའི་ཉིན་གྲངས་ ༡༠ གྱི་ནང་འཁོད་ལུ་ཞིབ་
དཔྱད་འབད་ནིའི་འགོ་བཙུགས་དགོ། 

ཆ། ཞིབ་དཔྱད་འདི་ ཞིབ་དཔྱད་འབད་ནི་འགོ་བཙུགས་པའི་ཚེས་ལས་ ཉིན་
གྲངས་ ༣༠ གི་ནང་འཁོད་ལུ་མཇུག་བསྡུ་དགོ། སྒྲིག་ཁྲིམས་ཚོགས་ཆུང་
གིས་ ཞིབ་དཔྱད་ཀྱི་དུས་ཡུན་མཐོ་ཤོས་ཉིན་གྲངས་ ༣༠ ཚུན་ཕར་འགྱང་
འབད་ཆོག 

ཇ། ཞིབ་དཔྱད་འབད་བའི་སྐབས་ ཞི་གཡོགཔ་ག་ར་ དྲང་མཉམ་དང་དྲང་
བདེན་གྱི་སོད་ལམ་ཐོག་ལས་ཆ་བཞག་འབད་དགོ། 

ཉ། ཞིབ་དཔྱདཔ་ ཡང་ན་ཞིབ་དཔྱད་ཚོགས་ཆུང་གིས་ ཞི་གཡོགཔ་འདི་
བཅའ་མར་གཏོགས་ནི་ལས་འཐུས་ཤོར་བྱུང་བ། ཡང་ན་ཉན་མ་བཏུབ་པའི་
གནས་སྟངས་ཀྱི་སྐབས་ སྒྲུབ་བྱེད་ཡོད་མི་ཚུ་གུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ བདེན་པ་
འཚོལ་ཆོག 

ཏ། རོྩད་གཞི་གི་སྒྲུབ་བྱེད་འདི་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྒྲུབ་བྱེད་བཅའ་ཁྲིམས་
དང་འཁྲིལ་དགོ།  

ཐ། ཞིབ་དཔྱདཔ་ ཡང་ན་ཞིབ་དཔྱད་ཚོགས་ཆུང་གིས་ ཞིབ་དཔྱད་མཇུག་
བསྡུ་བའི་ཤུལ་ལས་ ལཱ་དུས་ཀྱི་ཉིན་གྲངས་ ༡༠ གྱི་ནང་འཁོད་ སྒྲིག་
ཁྲིམས་ཚོགས་ཆུང་ལུ་ ཡིག་ཐོག་གི་སྙན་ཞུ་ཅིག་ཕུལ་དགོ། 

ད། ཞིབ་དཔྱད་ཀྱི་འོག་ལུ་ཡོད་མིའི་ཞི་གཡོགཔ་འདི་ལུ་ གསལ་སོྟན་འབད་
ནིའི་འོས་འབབ་མེད་པའི་བར་དོན་གང་རུང་མ་གཏོགས་ ཞིབ་དཔྱད་ཀྱི་
སྙན་ཞུ་ཆ་ཚང་གི་འདྲ་ཅིག་བྱིན་དགོ།  
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   ༡༩.༩.༢.༣ རིམ་པ་ ༣ པ། སྒྲིག་ཁྲིམས་ཚོགས་ཆུང་གི་ཞལ་འཛོམས།  

ཀ། སྒྲིག་ཁྲིམས་ཞལ་འཛོམས་ཀྱི་དགོས་དོན་ཡང་ ཞི་གཡོགཔ་འདི་ལུ་ (འོས་
ལྡན་ཞིབ་དཔྱད་ཀྱི་སྙན་ཞུ། ཡང་ན་དེའི་ཆ་ཤས་ཚུ་བརྩིས་ཏེ་) གནད་དནོ་
གང་རུང་སོད་ནི་དང་། ཞི་གཡོགཔ་འདི་གིས་ ངོས་ལེན་འབད་བཅུག་ནིའི་
དོན་ལུ་ཨིན།  

ཁ། སྒྲིག་ཁྲིམས་ཚོགས་ཆུང་འདི་གིས་ གྲོས་ཐག་ཚུ་འདྲ་མཉམ་དང་ཤོ་
མཚུངས་སྦེ་ཡོདཔ་ངེས་བརྟན་བཟ་ོནི་དང་། གནད་དོན་རེ་རེའི་སྒྲུབ་བྱེད་ཚུ་ 
གཟབ་གཟབ་སྦེ་བརྩི་འཇོག་འབད་དགོ།  

ག སྒྲིག་ཁྲིམས་ཚོགས་ཆུང་འདི་གིས་ ཞི་གཡོགཔ་དང་འབྲེལ་བའི་ཞིབ་
བཅུད་གང་རུང་ཐོབ་ཡོད་པའི་སྙན་ཞུ་འདི་ བརྩི་འཇོག་འབད་དགོ།  

ང་། ཞི་གཡོགཔ་འདི་ལུ་ ཞིབ་དཔྱད་ཚོགས་ཆུང་གིས་གནད་དོན་གང་རུང་
བཀོད་པའི་སྐབས་ ལན་རྐྱབ་ནིའི་གོ་སྐབས་བྱིན་དགོ།  

ཅ། ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་གིས་ ཞིབ་དཔྱད་སྙན་ཞུའི་དྲི་བ་ཚུའི་ལན་རྐྱབ་མ་
ཚུགསཔ་ ཡང་ན་སྒྲུབ་བྱེད་གང་རུང་ཕུལ་མ་ཚུགས་པ་ཅིན་ སྒྲིག་ཁྲིམས་
ཚོགས་ཆུང་གིས་ སྒྲུབ་བྱེད་ཡོད་མི་གུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ གྲོས་ཐག་གཅད་
ཆོག 

ཆ། སྒྲིག་ཁྲིམས་ཚོགས་ཆུང་གིས་ ཞིབ་དཔྱད་སྙན་ཞུ་ཐབོ་ཞིནམ་ལས་ ཉིན་
གྲངས་ ༣༠ གི་ནང་འཁོད་ལུ་ དེའི་ཞལ་འཛོམས་མཇུག་བསྡུ་དགོ།  

ཇ། ཞིབ་དཔྱད་སྙན་ཞུ་དང་སྒྲུབ་བྱེད་གུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ བདེན་རྫུན་ཕྱེས་
ཞིནམ་ལས་ སྒྲིག་ཁྲིམས་ཚོགས་ཆུང་གིས་ བ་ངན་གྱི་གནས་སྟངས་དབྱེ་
ཞིབ་འབད་ནི་དང་། ཞི་གཡོག་དང་ གཞན་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་རྒྱལ་ཁབ་
ཀྱི་ཁྲིམས་ཚུ་དང་འགལ་བ་གང་རུང་ཡོད་ན་ཐག་བཅད་ཞིནམ་ལས་ ཞལ་
འཛོམས་ཀྱི་གྲུབ་འབྲས་གུ་ཐག་གཅད་དགོ།  

ཉ། སྒྲིག་ཁྲིམས་ཚོགས་ཆུང་གིས་ སྒྲིག་ཁྲིམས་ཚོགས་ཆུང་གི་ཞལ་འཛོམས་
མཇུག་བསྡུ་བའི་སྐབས་ དོན་ཚན་ ༡༩.༡༢ པ་དང་འཁྲིལ་ ཉེས་བ་གང་
རུང་བཀལ་དགོཔ་ཡོད་ན་ཐག་གཅད་དགོ། 

ཏ། སྒྲིག་ཁྲིམས་ཚོགས་ཆུང་གིས་ ལཱ་གཡོག་ནང་ལས་ཐབས་མེད་དགོངས་ཞུ། 
ཡང་ན་རྩ་བསྐྲད་གཏང་ནི་བརྩིས་ཏེ་ ཉེས་བ་གང་རུང་མ་བཀལ་བའི་ཧེ་མ་ 
ཉེས་སོད་ཀྱི་གནས་རིམ། ཉེས་སོད་ཕྱིར་བཤོལ་ ཡང་ན་ཞིབ་དཔྱད་ལུ་
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ཐུག་དགོ་པའི་གནས་སྟངས་དང་ འགན་འཁྲི་ཕོག་མིའི་འདས་པའི་གཡོག་
ཐོ་ཚུ་བརྩི་འཇོག་འབད་དགོ།  

 
   ༡༩.༩.༢.༤ རིམ་པ་ ༤ པ། སྒྲིག་ཁྲིམས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་ཆོད་བསྟར་སོད།  

ཀ། སྒྲིག་ཁྲིམས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་ཆོད་ཚུ་ མི་སོྟབས་ཚོགས་ཆུང་ལུ་ཕུལ་
ཞིནམ་ལས་  གཞུང་འབྲེལ་དུ་ཆ་འཇོག་འབད་དེ་ བསྟར་སོད་འབད་
དགོ།  

ཁ། གྲོས་ཆོད་འདི་ མི་སོྟབས་ཚོགས་ཆུང་གིས་ཆ་འཇོག་འབད་ཞིནམ་ལས་ 
ལཱ་དུས་ཀྱི་ཉིན་གྲངས་ ༥ གི་ནང་འཁོད་ འགན་འཁྲི་ཅན་འདི་ལུ་བར་
ལན་འབད་དགོ།  

ག གྲོས་ཆོད་ཡི་གུ་འདི་ ལས་སྡེའི་མི་སོྟབས་ཚོགས་ཆུང་གི་ཁྲི་འཛིན་གྱིས་ 
མིང་རྟགས་བཀོད་དགོ།  

ང་། གྲོས་ཆོད་ཡི་གུའི་འདྲ་ཅིག་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ལུ་ཕུལ་
དགོ། 

༡༩.༩.༣ མཐོ་གཏུགས་ཀྱི་གནད་དནོ་ཚུའི་སྐབས་ མཐོ་གཏུགས་དབང་འཛིན་གྱི་སྒྲིག་ཁྲིམས་ཚོགས་ཆུང་གིས་ 
མཐོ་གཏུགས་དབང་འཛིན་གྱིས་གྲོས་ཆོད་བཏོན་མི་འདི་ མཐོ་གཏུགས་ལས་སྡེའི་མི་སོྟབས་ཚོགས་ཆུང་
གིས་བསྟར་སོད་འབད་དགོཔ་སྦེ་ བཀོད་རྒྱ་བྱིན་དགོ།  

 
༡༩.༡༠ དགོངས་ཕགོ 

༡༩.༡༠.༡ དགོངས་ཕོག་ཟེར་མི་འདི་ ངེས་པར་དུ་མེན་པར་ ཐག་གཅད་ཀྱི་དབང་ཚད་དང་འཁྲིལ་ལག་ལེན་འཐབ་
དགོ་མི་ཅིག་ཨིན། དེ་ཡང་ མི་ངོམ་འདི་ཡིག་ཚང་ནང་ར་སོད་པ་ཅིན་ ཞིབ་དཔྱད་འབད་བཞིན་ཡོད་མི་
འདི་ལུ་གནདོ་ནི། ཡང་ན་སྒྲུབ་བྱེད་ཚུ་ ཧེང་སྐལ་ར་ བསམ་བཞིན་ལོག་སོད། ཁྲིམས་འགལ། ཡང་ན་
གནོད་རྐྱེན་འབྱུང་ནི་ལས་བཀག་ནིའི་ཐབས་ལམ་ཅིག་ཨིན།  

༡༩.༡༠.༢ འབྲུག་གི་ངན་ལྷད་བཏག་སོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་བཅའ་ཁྲིམས་ ༢༠༡༡ ཅན་མའི་ནང་བཀོད་ཡོད་མི་ལྟར་དུ་
མ་གཏོགས་ བཀོད་ཁྱབ་དང་མཁས་མཆོག་སྡེ་རིམ་གྱི་ཞི་གཡོགཔ་ དགོངས་ཕོག་གཏང་ནིའི་དབང་ཚད་
འདི་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ལུ་ཨིན་དགོ།  

༡༩.༡༠.༣ སྒྲིག་ཁྲིམས་ཚོགས་ཆུང་འདི་གིས་ དགོངས་ཕོག་གཏང་ནིའི་བདག་སྐྱོང་གི་འགན་ཁུར་འབག་ནིའི་ནང་
གྲལ་གཏོགས་འབད་དགོཔ་དང་། བདག་སྐྱོང་གི་ཁྲིམས་དང་རང་བཞིན་གྱི་དྲང་ཁྲིམས། བ་སྒོའི་ལམ་
ལུགས་ཚུ་དང་འཁྲིལ་ ཉེས་འཛུགས་ཅན་འདི་གིས་ དགོངས་ཕགོ་བཀའ་རྒྱ་ལུ་ཆ་གནས་ཀྱི་གདོང་ལེན་
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འབད་ནིའི་གོ་སྐབས་འདྲ་མཉམ་དང་ལངམ་སྦེ་བྱིན་ནི་ལུ་ དགོངས་ཕོག་གི་སྔ་གོང་སྙན་གསན་འགོ་
འདྲེན་འཐབ་དགོ། 

༡༩.༡༠.༤ ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་ གཤམ་གསལ་གྱི་གནས་སྟངས་ཚུ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་དགོངས་ཕོག་གཏང་ཆོག 

༡༩.༡༠.༤.༡ སྒྲིག་མེད་ཀུན་སོད་ཚུད་པའི་གནད་དནོ་ཚུ། 

༡༩.༡༠.༤.༢ ལཱ་འགན་བཀོ་བཞག་ནི་དང་སྣང་མེད་བཞག་མི་ལས་བརྟེན་ གཞུང་ལུ་སྐུ་གྱོང་
བཀལ་མི། 

༡༩.༡༠.༤.༣ ཉེས་འཛུགས་འདི་ མི་མང་ལས་གཡོག་པའི་གཞུང་འབྲེལ་གོ་གནས་དང་འབྲེལ་བ་
ཡོད་པ་ཅིན། 

༡༩.༡༠.༤.༤ གཞུང་གཡོགཔ་ཅིག་ རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་རང་དབང་དང་སྲུང་སྐྱོབ་ལས་འགལ་བ། ཡང་
ན་ དབྱེ་རིམ་གཉིས་པ་དང་ དེའི་ཡན་ཆད་ཀྱི་ཉེས་ཆེན་གྱི་ཉེས་འཛུགས་ཕོག་ཡོད་མི་
དང་།  

༡༩.༡༠.༤.༥ དེ་བཟུམ་མའི་གནས་སྟངས་གཞན་གང་རུང་ཡོད་མི། 
  

༡༩.༡༠.༥ ཉེས་འཛུགས་ཚུ་ཚར་གཅིག་བཀལ་ཞིནམ་ལས་ ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་དགོངས་ཕོག་གཏང་ནིའི་དོན་ལུ་ མི་
མང་གི་མཐའ་དོན་འདི་ ཐག་གཅད་ནིའི་ལམ་སོྟན་གྱི་རྒྱུ་རྐྱེན་ཅིག་ཨིན་དགོ། ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་ ཁྲིམས་
མདུན་ཅིག་ནང་ཉེས་འཛུགས་ཕོག་སྟེ་ ཞིབ་དཔྱད་བསྣར་བཞག་གི་སྐབས་ དགོངས་ཕོག་གཏང་ནིའི་
ཐད་ཁར་ ལས་སྡེ་འདི་གིས་ གཤམ་གསལ་གྱི་གནས་སྟངས་ཚུ་བརྩི་འཇོག་འབད་དགོ།  

༡༩.༡༠.༥.༡ ཡིག་ཚང་ནང་འཕོ་མཐུད་པའི་གནད་དནོ་ཚུ་ལས་བརྟེན་ སྒྲིག་ཁྲིམས་ཀྱི་བ་རིམ་ཚུ་
གནོད་ཉེན་ཡོད་པ། 

༡༩.༡༠.༥.༢ ཡིག་ཚང་ནང་འཕོ་མཐུད་མི་འདི་གིས་ ཡིག་ཚང་ ཡང་ན་ལས་ཚོགས་ཀྱི་སྒྲིག་
ཁྲིམས་མགོ་མཇུག་སོླག་ཉེན་སོམ་ཡོད་པ། 

༡༩.༡༠.༥.༣ ཡིག་ཚང་འཕོ་མཐུད་མི་འདི་གིས་ རྒྱ་ཆེ་བའི་མི་མང་གི་མཐའ་དནོ་དང་འགལ་བ། 
ཡང་ན་བ་ངན་དང་ངན་ལྷད་ནང་གྲལ་གཏོགས་ཡོད་མིའི་གཞུང་གཡོགཔ་དང་གཅིག་
ཁར་ ཞིབ་ཞིབ་སྦེ་འབྲེལ་བ་འཐབ་ནིའི་དནོ་ལུ་ གཞུང་གི་སྲིད་བྱུས་ལག་ལེན་འཐབ་
དགོཔ་ཐནོ་པའི་སྐབས།  

༡༩.༡༠.༥.༤ ངན་ལྷད། གཞུང་དངུལ་ལྐོག་ཟ་དང་ཚུལ་མིན་སོད་པ། འོས་མེད་ཀྱི་རྒྱུ་དངོས་ཚུ་ 

འཆང་བ། སྒེར་ཕན་གྱི་དནོ་ལུ་ གཞུང་དོན་གྱི་དབང་ཚད་ལོག་སོད་འབད་བའི་
གནད་དནོ་ཚུ་ཡོད་པ། 
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༡༩.༡༠.༥.༥ ཉེས་འཛུགས་བཀལ་ཡོད་མི་ཚུ་ གཞུང་འབྲེལ་དུ་བཙོན་ཁྲིམས་ནང་མཇུག་བསྡུ་བ། 
ཡང་ན་ཐབས་མེད་དགོངས་ཞུ་དང་རྩ་བསྐྲད་གཏང་ནི་བརྩིས་ཏེ་ ལཱ་གཡོག་ནང་ལས་
ཕྱིར་བཏོན་འབད་བ་དང་།  

༡༩.༡༠.༥.༦ དེ་བཟུམ་མའི་གནས་སྟངས་གཞན་གང་རུང་ཡོད་མི།  

༡༩.༡༠.༦ ལས་སྡེ་གིས་ དགོངས་ཕོག་ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་དོན་ལུ་ གཞུང་འབྲེལ་གྱི་ཡིག་ཚང་བཀའ་རྒྱ་ཅིག་
བཏོན་ཏེ་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་དང་འབྲེལ་ཡོད་ཞི་གཡོགཔ་འདི་ལུ་བར་སྐུལ་འབད་དགོ། 

༡༩.༡༠.༧ གལ་སྲིད་ དགོངས་ཕོག་བཀའ་རྒྱ་འདི་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་བཏོནམ་ཨིན་པ་ཅིན་ 
འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་དང་ཞི་གཡོགཔ་འདི་ལུ་བར་སྐུལ་འབད་དགོ། 

༡༩.༡༠.༨ དགོངས་ཕོག་ནང་ཨིན་མིའི་ཞི་གཡོགཔ་འདི་ དགོངས་ཕོག་མ་བཏང་བའི་སྔ་གོང་ལུ་ཐབོ་པའི་གཞི་རྟེན་
དངུལ་ཕོགས་ལས་ཕྱེད་ཀ་ཅིག་ འཚོ་འཐུས་སྦེ་འཐོབ་དགོ།  

༡༩.༡༠.༩ མཇུག་གི་གཞི་རྟེན་དངུལ་ཕོགས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༥༠ འདི་ ཁྲིམས་ཁང་ ཡང་ན་སྒྲིག་ཁྲིམས་ཚོགས་ཆུང་
གིས་ བ་རིམ་མཇུག་མ་བསྡུ་ཚུན་ཚོད་འཚོ་འཐུས་སྦེ་སོད་དགོ། ཨིན་རུང་ ཁྲིམས་ཁང་ ཡང་ན་སྒྲིག་
ཁྲིམས་ཚོགས་ཆུང་གིས་ བ་རིམ་ཚུ་མཇུག་བསྡུ་བའི་སྐབས་ ཞི་གཡོགཔ་འདི་ ཉེས་པ་མེདཔ་སྦེ་ཐནོ་པ་
དང་ ཉེས་འཛུགས་ག་ར་གི་ཉེས་གྲོལ་གྲུབ་སྟེ་ དེ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ལཱ་གཡོག་ནང་ལོག་སྟེ་བཙུགས་པ་ཅིན་ 
དགོངས་ཕོག་གི་དུས་ཡུན་ནང་སོད་རིང་གི་དངུལ་ཕོགས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༥༠ དང་ གཞན་ཁེ་ཕན་ཚུ་ག་ར་
རྩིས་རྐྱབ་སྟེ་འཐོབ་དགོ། 

༡༩.༡༠.༡༠ ཉེས་འཛུགས་ཕོག་མིའི་ཞི་གཡོགཔ་འདི་ ཉེས་མེད་སྦེ་ཐོན་ཡོད་པ་དང་ དེ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ཉེས་འཛུགས་
ག་ར་གྲོལ་ཏེ་ དགོངས་ཕོག་གི་དུས་ཡུན་འདི་ དགོངས་ཞུའི་གསོལ་ར་དང་ ལོ་ལྟར་དངུལ་ཕོགས་ཡར་
སེང་། དེ་ལས་གོ་གནས་ཡར་སེང་རྐྱངམ་གཅིག་གི་དོན་ལུ་ སྒྲིག་གཡོག་ངོ་མའི་དུས་ཡུན་གྱི་ཆ་ཤས་
ཅིག་སྦེ་བརྩི་དགོ། 

༡༩.༡༠.༡༡ དགོངས༌ཕོག༌གི༌བཀའ༌རྒྱ༌འདི༌   འོས༌ལྡན༌དབང༌འཛིན༌གྱིས༌བསྒྱུར༌བཅོས༌བཏང་བ་ ཡང་ན་
ཆ༌མེད༌བཏང༌ན༌ མ༌གཏོགས༌དེ་མིན་ བཀའ་རྒྱ་འདི་ནང༌ ག་བཀོད་ཡོདཔ་བཞིན་དུ་གནས༌དགོ། 

༡༩.༡༠.༡༢ དགོངས༌ཕོག༌བཏོན་ཡོད་པའི་ཞི༌གཡོགཔ༌འདི་  སྒྲིག༌ཁྲིམས༌བ་རིམ་དང་ ཡང་ན་དེ་མིན་པའི་གནད་
འབྲེལ་ཅིག་ལུ་བརྟེན་ དགོངས༌ཕོག༌ནང་སོད་མི་འདི་ལུ་ སྒྲིག༌ཁྲིམས༌ཀྱི༌བ་རིམ་གཞན་མི་ཅིག་གི་
རོྩད༌བཤེར༌འདི༌འགོ༌ བཙུགས༌པ༌ཅིན་ དབང༌ཚད༌ཅན༌གྱི༌དབང༌འཛིན༌པ་འདི་གིས་  ཁུངས༌ལྡན་གྱི་
རྒྱུ༌མཚན༌དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཞི་གཡོགཔ་འདི་ལུ་   རོྩད་བཤེར་གྱི་བ་རིམ་ག་ར་མ་རོགས་ཚུན་གྱི་བར་ན་ 
དགོངས༌ཕོག༌ནང་འཕོ༌མཐུད་དེ༌ར་བཞག༌དགོ༌པའི༌བཀའ༌རྒྱ༌བྱིན༌ཆོག 

༡༩.༡༠.༡༣ དགོངས་ཕོག་གི་སྐབས་ལུ་ ཉེས་འཛུགས་ཕོག་མིའི་ཞི་གཡོགཔ་འདི་ལུ་ ཤི་རྐྱེན་བྱུང་པ་ཅིན་ ཞི་
གཡོགཔ་འདི་ལུ་བཀལ་ཡོད་པའི་བདག་སྐྱོང་དང་འབྲེལ་བའི་རོྩད་གཞི་འདི་ འདི་འཕ་ོལས་གྲོས་ཐག་
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གཅད་དགོ། དེ་ཡང་ ཞི་གཡོགཔ་འདི་ལུ་འཐོབ་དགོཔ་སྦེ་ ཐག་བཅད་ཡོད་པའི་ཁེ་ཕན་ཚུ་ ཁོ་རའི་
བཟའ་ཚང་ ཡང་ན་ཁྲིམས་མཐུན་ངོ་ཚབ་ཀྱིས་འཐོབ་ཚུགས་ནིའི་དནོ་ལུ་ཨིན། 

༡༩.༡༠.༡༤ འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་གིས་ དགོངས་ཕོག་ནང་ལུ་ཡོད་པའི་ཞི་གཡོགཔ་འདི་ལུ་ བདག་སྐྱོང་གི་བ་རིམ་ 
ཡང་ན་ཁྲིམས་ཀྱི་བ་རིམ་ག་ར་མཇུག་བསྡུ་སྟེ་མཐའ་དཔྱད་ཀྱི་གྲོས་ཆོད་མ་གནང་ཚུན་ དགོངས་ཕོག་ནང་
ལུ་ཡོད་པའི་ཞི་གཡོགཔ་འདི་གི་ཚབ་མ་ ལས་གཡོགཔ་གསརཔ་གཡོག་བཙུགས་འབད་མི་ཆོག  

 
༡༩.༡༡ རྩདོ་བཤེར་བཅུད་བསྡུས། 

༡༩.༡༡.༡ ལས་སྡེའི་མི་སོྟབས་ཚོགས་ཆུང་གི་རྒྱབ་སོྣན་འབོར་བའི་ཤུལ་ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་
གཤམ་གསལ་གནད་དོན་གང་རུང་བྱུང་བའི་ཞི་གཡོགཔ་འདི་ གཞུང་འབྲེལ་ཞིབ་དཔྱད་འབད་མ་དགོ་
པར་ ཐབས་མེད་དགོངས་ཞུ་གཏང་དགོཔ་ཐོན་པ།  

༡༩.༡༡.༡.༡ དུས་རྒྱུན་དུ་སོད་ལམ་ངན་པ་དང་ ལཱ་ཤུལ་སྐྱོ་དྲགས་སྦེ་སོྟན་པ་ཡང་ན།  

༡༩.༡༡.༡.༢ ཉེས་སོད་ཚབས་ཆེན་འབད་ཡོད་པའི་འཁྲི་བ་བཀལ་ཡོདཔ་དང་ ཞི་གཡོགཔ་དེ་ར་
གིས་ཁ་བཟེད་ཡོད་པའི་ཁར་ ཐེ་ཚོམ་མེད་པའི་བདེན་སོར་ཐོབ་ཡོད་པ།  

  
༡༩.༡༢ ཉེས་བ། 

༡༩.༡༢.༡ བདག་སྐྱོང་སྒྲིག་འགལ་བ་ལེན་གྱི་དོན་ལུ་ ཉེས་འཛུགས་རེ་ལུ་ ཉེས་བ་རེ་རེ་བཀལ་དགོ། ཨིན་རུང་ དེ་
གི་གྲངས་སུ་ ཉེས་བ་ཐག་གཅད་ནི་དང་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ལུ་དགོས་མཁོ་བྱུང་ཡོད་པའི་བདག་སྐྱོང་གི་
བ་རིམ་མ་འདྲཝ་ཚུ་མི་ཚུད།  

༡༩.༡༢.༢ གནས་སྟངས་ཅོག་འཐད་པའི་ནང་ལུ་བྱུང་བའི་ཉེས་སོད་ཅོག་འཐདཔ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་    ཉེས་བ་ཡང་
ཅོག་འཐདཔ་བཀལ་དགོ། 

༡༩.༡༢.༣ བདག་སྐྱོང་རོྩད་གཞིའི་ཉེས་བ་སྦེ་ བཙོན་ཁྲིམས་བཀལ་མི་ཆོག    བཙོན་ཁྲིམས་འདི་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་
ས་ལས་རྐྱངམ་གཅིག་བཀའ་རྒྱ་གནང་ཆོག གནས་སྟངས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་བཀལ་དགོཔ་ཐནོ་པ་ཅིན་ རྒྱལ་
གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ ཡང་ན་སྒྲིག་ཁྲིམས་ཚོགས་ཆུང་གིས་ ཉེས་འཛུགས་ཕོག་མིའི་ཞི་གཡོགཔ་
འདི་ལུ་ འོས་འབབ་ལྡན་པའི་ཁྲིམས་འགལ་གྱི་ཉེས་བཙུགས་འདི་ འབྲུག་གི་ཁྲིམས་འདུན་ལུ་བཙུགས་
དགོ།  

༡༩.༡༢.༤ ཞི་གཡོགཔ་དང་འབྲེལ་བའི་སྒྲིག་འགལ་གྱི་རོྩད་གཞི་ཚུ་ ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་ལུ་ ཁྲིམས་འགལ་ཁྲིམས་
དཔྱད་འབད་དགོཔ་ཐེ་ཚོམ་མེདཔ་སྦེ་ཐོན་པ་ཅིན་ ལྷན་ཚོགས་ ཡང་ན་ལས་སྡེ་གིས་ རོྩད་དཔོན་ཡོངས་
ཁྱབ་ཡིག་ཚང་བརྒྱུད་དེ་ཁྲིམས་ཁང་ལུ་གཏང་དགོ།   
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༡༩.༡༢.༥ ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་ ཁྲིམས་ཁང་ལས་ ཡིག་ཚང་གི་ལས་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་ཉེས་ཕ་དང་ དེའི་ཡན་ཆད་
ཀྱི་ཉེས་ཅན་སྦེ་བཏནོ་པ་ཅིན་ ལས་གཡོགཔ་འདི་ ཞི་གཡོག་ནང་ལས་རྩ་བསྐྲད་གཏང་དགོ།  

༡༩.༡༢.༦  ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་ ཁྲིམས་ཁང་ལས་ ཡིག་ཚང་གི་ལས་དོན་དང་འབྲེལ་བ་མེད་པའི་ ཉེས་ཕ་དང་ དེའི་
ཡན་ཆད་ཀྱི་ཉེས་ཅན་སྦེ་བཏནོ་པ་ཅིན་ ཞི་གཡོགཔ་འདི་ ཞི་གཡོག་ནང་ལས་ དགོངས་ཞུའི་ཁེ་ཕན་དང་
གཅིག་ཁར་ ཐབས་མེད་དགོངས་ཞུ་གཏང་དགོ། 

༡༩.༡༢.༧ ཞི་གཡོགཔ་འདི་ལུ་བཀལ་བའི་བདག་སྐྱོང་གི་ཉེས་བ་གང་རུང་ཅིག་ ཁོ་རའི་གཡོག་ཐོའི་ནང་བཀོད་དགོ།  

༡༩.༡༢.༨ སྒྲིག་ཁྲིམས་ཚོགས་ཆུང་གིས་ ཁུངས་ལྡན་གྱི་དྲང་དཔྱད་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ གནས་སྟངས་རེ་རེའི་དོན་
ལུ་ འོས་འབབ་ཆེ་བའི་བདག་སྐྱོང་གི་ཉེས་བ་ཐག་གཅད་ནིའི་ནང་   འབྲེལ་ཡོད་རྒྱུ་རྐྱེན་ཚུ་བརྩི་འཇོག་ 

འབད་དགོ། 

༡༩.༡༢.༩ ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་ བཅའ་ཡིག་འདི་གིས་འགབ་མ་ཚུགས་པའི་ཉེས་སོད་གཞན་གང་རུང་གི་ཉེས་འཛུགས་
བཀལ་ཆོགཔ་དང། རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ ཡང་ན་ལས་སྡེའི་སྒྲིག་ཁྲིམས་ཚོགས་ཆུང་གིས་
བཅའ་ཡིག་འདི་ནང་ཡོད་པའི་ཉེས་སོད་ ཡང་ན་ཉེས་བ་ཚུ་དང་ག་བསྡུར་འབད་དེ་ཐག་བཅད་པའི་
བདག་སྐྱོང་གི་ཉེས་བ་ཚུ་ཡང་ཕོག་དགོ།  

༡༩.༡༢.༡༠ ཉེས་བ་བཀལ་ནིའི་ཐད་ལུ་ སྒྲིག་ཁྲིམས་ཚོེགས་ཆུང་གིས་ ཉེས་སོད་ཀྱི་རང་བཞིན་དང་ཚབས་ཆེ་ཧེང་ཚུ་
བལྟ་དགོཔ་མ་ཚད་ ཉེས་འཛུགས་ཕོག་མིའི་ཞི་གཡོགཔ་འདི་གིས་ ཉེས་སོད་ཚབས་ཆེ་ཆུང་ག་ཅི་ལུ་
བརྟེན་ཏེ་ འབད་དགོཔ་བྱུང་བྱུངམ་ཨིན་ན་གི་གནས་སྟངས་ཚུ་ཡང་བལྟ་དགོ།  

༡༩.༡༢.༡༡ གཤམ་གསལ་གྱི་བ་སོད་ཚུ་ཉེས་བ་ཆུང་རིམ་གྱི་གྲངས་སུ་ཚུདཔ་ཨིན། 

 ༡༩.༡༢.༡༡.༡  བཀའ་བཀྱོན་གནང་སྟེ་བཞག་དགོ་པའི་སྤྱིར་བཏང་གནད་དོན་ཚུ་ཡང་།  

   ཀ། ཀྲིག་ཀྲི་སྦེ་མ་འོང་མི།  
   ཁ། སྒྲིག་ལམ་རྣམ་གཞག་མེད་མི། 
   ག སྒྲིག་མེད་དང་སོད་ངན་ཐལ་མི། 
   ང་། ལཱ་ཤུལ་སྐྱོ་ཤོས་དང་། 
   ཅ། ལཱ་གཡོག་སྣང་མེད་བཞག་མི་དང་དྲནམ་མ་བཏནོ་པར་འབད་མི། 
 
 ༡༩.༡༢.༡༡.༢ ཟླ་ངོ་གཅིག་གི་དངུལ་ཕོགས་ལས་མ་ལྷག་པའི་ཉེས་ཆད་བཀལ་ནི། 

 ༡༩.༡༢.༡༡.༢ ཡུན་ཐུང་སོང་བརར་བཀག་བཞག་ནི། 

 ༡༩.༡༢.༡༡.༢ ལོ་ལྟར་དངུལ་ཕོགས་ཡར་སེང་གཅིག་ ཡང ནགཉིས་མ་བྱིན་པར་བཞག་ནི།  
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 ༡༩.༡༢.༡༡.༢ བཀའ་བཀྱོན་ ཡང་ན་ཉེས་བ་ཆུང་རིམ་ཚར་གསུམ་ ཡང་ན་གསུམ་ལས་ལྷག་མི་
འདི་ལུ་ ཉེས་བ་ཆེ་རིམ་ཕོག 

 
༡༩.༡༢.༡༢ གཤམ་གསལ་ཚུ་ཉེས་བ་ཆེ་རིམ་ཨིན། 

   ༡༩.༡༢.༡༢.༡ ལོ་ངོ་ ༣ ལས་ ༥ ཚུན་གྱི་ལོ་ལྟར་དངུལ་ཕོགས་ཡར་སེང་མ་བྱིན་པར་བཞག་ནི། 
༡༩.༡༢.༡༢.༢ ད་ལོྟའི་དངུལ་ཕོགས་ཚད་གཞི་ལས་ མར་ཕབ་འབད་ནི། ཨིན་རུང་ དུས་ཚོད་

ཚངམ་ད་གི་སྤྱིར་བཏང་ཡར་སེང་གི་ཐོབ་དབང་ཡོད།  
   ༡༩.༡༢.༡༢.༣ ལཱ་ལོག་སྟེ་འབད་བཅུག་ནི། 

༡༩.༡༢.༡༢.༤ གོ་གནས་ཡར་སེང་བཀག་བཞག་ནི། 
   ༡༩.༡༢.༡༢.༥ གོ་གནས་ ཡང་ན་གོ་གནས་ཀྱི་གནས་རིམ་དམའ་སར་ཕབ་ནི། 
   ༡༩.༡༢.༡༢.༦ ཡུན་རིང་སོང་བརར་བཀག་བཞག་ནི། 
   ༡༩.༡༢.༡༢.༧ དགོངས་ཞུའི་ཁེ་ཕན་དང་བཅས་པའི་ཐབས་མེད་དགོངས་ཞུ་གཏང་ནི། 

༡༩.༡༢.༡༢.༨ རང་སོའི་ཞལ་འདེབས་འདི་མ་བརྩིས་པར་  དགོངས་ཞུའི་ཁེ་ཕན་དང་གཞན་ཁེ་
ཕན་ཚུ་ མ་ཐོབ་སྦེ་རྩ་བསྐྲད་གཏང་ནི།  

 
༡༩.༡༣ མཐ་ོགཏུགས་ཀྱི་དབང་ཆ། 

༡༩.༡༣.༡ སྒྲིག་ཁྲིམས་ཚོགས་ཆུང་གིས་གྲོས་ཆོད་ཅིག་བཏོན་མི་འདི་གིས་ ཉམས་རྒུད་བྱུང་བའི་ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་
ལུ་ མཐོ་གཏུགས་དབང་འཛིན་ལུ་མཐོ་གཏུགས་ཞུ་ནིའི་དབང་ཚད་ཡོད། ཉམས་རྒུད་ཅན་གྱི་ཞི་
གཡོགཔ་ ཡང་ན་འགན་གནས་ལས་སྡེ་འདི་གིས་ སྒྲིག་འགལ་གྱི་བ་ལེན་ནང་ལུ་ ཤོ་མཚུངས་མེད་པའི་
གནད་དནོ་རེ་མཐོང་པ་ཅིན་ རོྩད་གཞི་འདི་ མཐ་ོགཏུགས་དབང་འཛིན་ལུ་མཐོ་གཏུགས་འབད་དགོ། 

༡༢.༡༣.༢ ཉེས་འཛུགས་ཕོག་མིའི་ཞི་གཡོགཔ་འདི་གིས་ སྒྲིག་ཁྲིམས་ཚོགས་ཆུང་གིས་གནང་བའི་གྲོས་ཆོད་འདི་ལུ་ 
ངལ་རངས་འབྱུང་མ་ཚུགས་པ་ཅིན་ གྲོས་ཆོད་འདི་འབརོ་བའི་ཉིནམ་ལས་ ལཱ་དུས་ཀྱི་ཉིན་གྲངས་ ༡༠ 
གྱི་ནང་འཁོད་ལུ་ མཐོ་གཏུགས་འབད་དགོཔ་དང་ དེ་བཟུམ་མའི་མཐོ་གཏུགས་འདི་གཤམ་འཁོད་
གནད་དནོ་ཚུ་གི་ཐོག་ལས་ འབྲེལ་ཡོད་མཐོ་གཏུགས་དབང་འཛིན་ལུ་ཕུལ་དགོ།  

༡༩.༡༣.༢.༡ དབང་ཚད་སོམ་སྦེ་ལོག་སོད་འབད་མི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ དྲང་བདེན་མེད་པའི་སྒྲུབ་བྱེད 
ཡོདཔ། 

༡༩.༡༣.༢.༢ གྲོས་ཆོད་འདི་ དྲན་ཐོ་ནང་ཡོད་པའི་སྒྲུབ་བྱེད་ཀྱིས་རྒྱབ་རྟེན་མ་འབད་བ། 

༡༩.༡༣.༢.༣ ཉེས་བ་བཀལ་བའི་སྐབས་ སྒྲུབ་བྱེད་ལུ་ཆ་གནས་མ་བཞག་པ། 

༡༩.༡༣.༢.༤ གྲོས་ཆོད་བཏོན་ཡོད་མི་འདི་ འགྱུར་བ་གཏང་ཚུགས་པའི་སྒྲུབ་བྱེད་གསརཔ་དང་ 
ཡང་ན་འཐེབ་ཐབོ་ཡོད་པ་ཡང་ན།  



      
 

404 
 

༡༩.༡༣.༢.༥ ཉེས་འཛུགས་ཕོག་མིའི་ཞི་གཡོགཔ་འདི་གི་མཐའ་དནོ་ལུ་ གནདོ་ཉེན་ཆེ་བའི་བཅའ་
ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི། དེ་ལས་ཁྲིམས་ལུགས་ཀྱི་གོ་དོན་འགྲེལ་བཤད་ནང་ལུ་ འཛོལ་
བ་བྱུང་ཡོད་པ།  

༡༩.༡༣.༣ མཐོ་གཏུགས་དབང་འཛིན་གྱིས་ མཐོ་གཏུགས་ཀྱི་ཞུ་བ་འདི་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ སྒྲིག་
ཁྲིམས་དབང་འཛིན་གྱིས་ ཁྲིམས་ཀྱི་བ་རིམ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ འབད་ཡོད་མེད་བརྟག་ཞིབ་འབད་དགོ། 

༡༩.༡༣.༤ མཐོ་གཏུགས་འབོར་བའི་ཉིནམ་ལས་ ཉིན་གྲངས་ ༣༠ གི་ནང་འཁོད་ལུ་ མཐོ་གཏུགས་འདི་གི་གྲོས་
ཆོད་ཅིག་གནང་དགོ། 

 ༡༩.༡༣.༥  ཉམས་རྒུད་ཕོག་མིའི་ཞི་གཡོགཔ་འདི་ བདག་སྐྱོང་ཁྲིམས་ཞིབ་ཚོགས་པའི་མིང་ཐོག་ཡོད་པའི་ མཐར་
ཐུག་གི་མཐོ་གཏུགས་དབང་འཛིན་གྱིས་གནང་བའི་གྲོས་ཆོད་ལུ་ ཡིད་མ་རངས་པ་ཅིན་ ཆེ་མཐོ་ཁྲིམས་
འདུན་ ཡང་ན་མངོན་མཐའོི་ཁྲིམས་འདུན་ལུ་མཐོ་གཏུགས་འབད་ཆོག། མཐོ་གཏུགས་དབང་འཛིན་གྱིས་
གནང་བའི་གྲོས་ཆོད་འདི་ ལས་སྡེ་གིས་བསྟར་སོད་འབད་དགོ། 

༡༩.༡༣.༦ བདག་སྐྱོང་ཁྲིམས་ཞིབ་ཚོགས་པ་གིས་གནང་བའི་གྲོས་ཆོད་ལུ་ མཐོ་གཏུགས་ཞུ་མི་འདི་ ཆེ་མཐོའི་
ཁྲིམས་འདུན་ ཡང་ན་མངོན་མཐའོི་ཁྲིམས་འདུན་གྱིས་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་བའི་སྐབས་ ཉེས་འཛུགས་
ཕོག་མིའི་ཞི་གཡོགཔ་འདི་ལུ་ བཀལ་ཡོད་པའི་ཉེས་པ་ག་ར་ ཉེས་གྲོལ་བཏང་པ་ཅིན་ ཉེས་བ་བཀལ་
ཡོད་མི་ཚུ་ཆ་མེད་ཨིན་དགོ། ཨིན་རུང་ ཁྲིམས་ཁང་གིས་ཉེས་འཛུགས་ལ་ལུ་ཅིག་ མི་འདི་ལུ་ཕོགཔ་སྦེ་
མཐོང་པ་ཅིན་ ཉེས་ཅན་འདི་ལུ་ འོས་འབབ་ལྡན་པའི་བདག་སྐྱོང་གི་ཉེས་བ་བཀལ་དགོ། 

 
༡༩.༡༤ བདག་སྐྱོང་དང་ཁྲིམས་དནོ་རྒྱབ་སྐྱོར། 

༡༩.༡༤.༡  རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ལུ་ བར་སྐུལ་མ་འབད་བར་ རྩ་བོ་ག་གིས་ཡང་ ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་
ཁྲིམས་སར་བཀལ་མི་ཆོགཔ་མ་ཚད་ འབྲེལ་ཡོད་ཞི་གཡོགཔ་འདི་གིས་ཡང་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་
ལྷན་ཚོགས་ལུ་ བར་སྐུལ་འབད་ནི་གི་འགན་ཁུར་ཡོད། 

༡༩.༡༤.༢  ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་གིས་ ལས་སྡེའི་འགན་དབང་། ཁྲིམས། བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་དང་ སྤྱིར་བཏང་
རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་འཆར་སྣང་གི་དོན་ལུ་ལག་ལེན་འཐབ་ཡོད་པའི་བ་ལེན་དང་ ཐ་དམ་ཚིག་བསྟེན་ཡོད་པའི་
གྲོས་ཆོད་ལུ་ ཉེས་བཙུགས་དང་ཁྲིམས་སར་བསྐྱལ་ཡོད་པའི་སྐབས་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ 
ཡང་ན་ལས་སྡེ་གིས་ བདག་སྐྱོང་དང་ཁྲིམས་དོན་གྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱིན་དགོ། རྒྱབ་སྐྱོར་ཚུ་ཡང་ གཤམ་
གསལ་ལྟར་ཨིན།  

༡༩.༡༤.༢.༡ གཞུང་ ཡང་ན་གཞུང་གི་ལས་སྡེ་གིས་ ཁྲིམས་སར་བསྐྱལ་བསྐྱལཝ་ཨིན་པ་ཅིན་
ཉེས་པ་ལས་གྲོལ་བའི་སྐབས་ལུ་ རོྩད་ཉོག་བསལ་ནི་དང་འབྲེལ་བའི་འགྲོ་སོང་ག་ར་ 
གཞུང་ ཡང་ན་ལས་སྡེ་གིས་ལོག་སྟེ་ཚབ་སོད་དགོ། ཨིན་རུང་ ཞི་གཡོགཔ་འདི་ 
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འབྲུག་གི་ཁྲིམས་དོན་ཚོང་ལས་པ་ ཡང་ན་ཁྲིམས་རོྩདཔ་རྐྱངམ་གཅིག་གིས་ངོ་ཚབ་
འབད་དགོ། 

༡༩.༡༤.༢.༢ གལ་སྲིད་ གཞུང་འབྲེལ་གྱི་ལས་དོན་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་མི་གུ་ གཞན་གྱིས་ཁྲིམས་
སར་བསྐྱལཝ་ཨིན་པ་ཅིན་ འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེའི་ཁྲིམས་དོན་འགོ་དཔོན་འདི་ ངོ་
ཚབ་སྦེ་བཙུགས་དགོཔ་དང་ ཡང་ན་རོྩད་དཔནོ་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་ལུ་ ལས་
གཡོགཔ་འདི་གི་ཚབ་མ་སྦེ་ ཁྲིམས་ཁང་ནང་ལུ་འགྱོ་དགོ་པའི་ཞུ་བ་འབད་དགོ།  

༡༩.༡༤.༢.༣ འབྲུག་གི་ཞི་གཡོག་བཅའ་ཁྲིམས་ ༢༠༡༠ ཅན་མའི་དགོངས་དོན་ཚུ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ གཞུང་འབྲེལ་ལཱ་
འགན་ཚུ་ དམ་ཚིག་དཔང་བཙུགས་སྦེ་འབད་ནིའི་དཔའ་བཅམ་མིའི་ཞི་གཡོགཔ་ཚུ་ལུ་ ཁྲིམས་དོན་གྱི་
རོྩད་བཤེར་ ཡང་ན་རོྩད་གཞི་བཙུགས་མི་ཆོག། ཞི་གཡོགཔ་གང་རུང་ཅིག་གིས་ དེ་བཟུམ་མའི་ལཱ་
འགན་སྒྲུབ་པའི་སྐབས་ ངན་ལྷད་འབད་མི། ཡང་ན་དམིགས་བསལ་གྱི་བ་སོད་ཅིག་ལས་ཐོབ་པའི་རིན་
ཐང་ཅན་གྱི་ཁེ་ཕན་གཞན་ཚུའི་དནོ་ལུ་རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་མི་ཚུགས། 

༡༩.༡༤.༢.༤ འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་གིས་ རང་སོའི་ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་ལུ་བཀལ་ཡོད་པའི་ཉེས་འཛུགས་འདི་ ཁྲིམས་
འདུན་ལས་ཉེས་གྲོལ་སྦེ་བཏོན་ཡོད་པའི་སྐབས་ བདེན་ཁུངས་འདི་ཚུ་ ཚུལ་མཐུན་བར་བརྒྱུད་ཀྱི་ཐོག་
ལས་ཁྱབ་སྤེལ་འབད་དགོ། 

༡༩.༡༤.༢.༥ ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་ལུ་ ངན་ལྷད་ཀྱི་ཉེས་བཙུགས་འབད་ཡོད་མི་འདི་ ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་ལས་ཉེས་མེད་སྦེ་
གྲུབ་པའི་སྐབས་ ལས་གཡོགཔ་འདི་གིས་ ཁྲིམས་དོན་བ་རིམ་གྱི་དོན་ལུ་ བཏང་ཡོད་པའི་འགྲོ་སོང་ཚུ་
ལོག་སྟེ་འཐོབ་དགོ། 

༡༩.༡༥ རྒྱལ༌གཞུང༌ཞི༌གཡོག༌ལྷན༌ཚགོས༌ཀྱིས༌ ཞི༌གཡགོཔ༌ཚུ་གི་ཉེས་ཐ་ོགཤམ༌གསལ༌ལྟར༌དུ་བཞག༌དགོ། 

 ༡༩.༡༥.༡  ཉེས་ཐོ་ཟེར་མི་འདི་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཁྲིམས་ལུགས་ལས་འགལ་བ་འབད་དེ་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་ལས་ ཉེས་ཅན་
སྦེ་ཉེས་བ་བཀལ་ཡོད་མི་དང་  ཡང་ན་འབྲུག༌གི༌ཞི༌གཡོག༌བཅའ༌ཁྲིམས༌ ༢༠༡༠ ཅན༌མ༌དང་། ཡང་ན་
འབྲུག༌གི༌ཞི༌གཡོག༌བཅའ༌ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞིའི་དགོངས་དནོ་ཚུ་ལས་འགལ་བ་འབད་དེ་ ཉེས་པ་ཆེ་བའི་
བདག་སྐྱོང་གི་ཉེས་བ་བཀལ་ཏེ་ཡོད་པའི་ ཞི༌གཡོགཔ༌ཚུ༌གི་ཐ་ོདེབ་དང་ ཡང་ན་ཐོ་ཡིག་ལུ་གོ། 

  
 ༡༩.༡༥.༢ དམིགས༌ཡུལ། 

  ༡༩.༡༥.༢.༡ ཐ་དམ་ཚིག་ཅན་དང་ སོད་ལམ་བཟང་པོའི་མི་ཚུ་གིས་སྐྱོང་བའི་སྐྱོན་མེད་དྲང་སོད་
ཀྱི་ཞི་གཡོག་ཅིག་སྦེ་གནས་ཐབས་ལུ།  

  ༡༩.༡༥.༢.༢ མ༌འོངས༌པའི་མི༌སོྟབས༌བ༌ལེན༌ལུ་ དམིགས་བསལ་དུ་ཆེ་རིམ་གོ་གནས་དང་ གལ་
གནད་ཅན་གྱི་གོ་གནས་ནང་ལུ་ བསྐོ་བཞག་འབད་ནིའི་ལམ་སོྟན་གྱི་དོན་ལུ།  

  ༡༩.༡༥.༢.༣ ཉེས་ཅན་གྱི་ཞི་གཡོགཔ་ལུ་ འགྲིམ་སྲུང་འབད་དེ་བཞག་ནི། 
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 ༡༩.༡༥.༣  ཚད་གཞི། 

  ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་ལུ་གཤམ་གསལ་གྱི་གནད་དོན་ཚུ་ཡོད་ན་ ཉེས་ཐའོི་ནང་བཙུགས་ནི།  

  ༡༩.༡༥.༣.༡ ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་ལས་ཉེས་པ་བཀལ་ཡོད་པ་ཅིན་ ཁོ་ཡངན་མོ་ རང་བཞིན་གྱིས་
ཉེས་ཐོའི་ནང་ལུ་བཙུགས་དགོཔ་དང་།  

  ༡༩.༡༥.༣.༢ འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་གིས་ ཆེ་རིམ་བདག་སྐྱོང་གི་བ་ལེན་དང་  ཆུང་རིམ་བདག་སྐྱོང་
གི་བ་ལེན་ལོག་ཅི་ར་བཀལ་ཡོད་མིའི་མི་ངོམ་ ཁོ་ ཡང་ན་མོ་ རང་བཞིན་གྱིས་ཉེས་
ཐོའི་ནང་ལུ་བཙུགས་དགོ།  

 
 ༡༩.༡༥.༤ ལས་སྡེའི་འགན་ཁུར། 
  ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་ དོན་ཚན་ ༡༩.༡༥ པ་ནང་ལུ་ཚུད་པའི་ཞི་གཡོགཔ་ཚུ་གི་དྲན་ཐོ་འདི་  ཞི་གཡོག་བར་དོན་ 
\  རིམ་ལུགས་ནང་ལུ་རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་དེ་བཞག༌དགོ། 
 
 ༡༩.༡༥.༥ གནོད༌པ། 

  ཉེས་ཐོའི་ནང་ལུ་མིང་ཐོ་ཚར་གཅིག་ཚུད་ཡོད་པའི་ཞི༌གཡོགཔ༌འདི་    དེ་ལས་མཐོ་བའི་གོ་གནས་ཀྱི་གནས  
  རིམ་ནང་ལུ་ཡར་སེང་འབད་ནི་དང་     ཡང་ན་གོ་གནས་གཞན་ཅིག༌ནང་བསྐོ་བཞག་འབད་ནིའི་ནང་ལུ་  
  དམིགས་བསལ་ཞིབ་དཔྱད་འབད་དགོ། 
 
 ༡༩.༡༥.༦ ཉེས་ཐོའི་དུས་ཡུན། 
  ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་ ཁོ་རའི་ཉེས་བ་གི་གནས་ཡུན་མ་རོགས་ཚུན་ ཉེས་ཐོའི་ནང་ཨིན་དགོ།  
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ལེའུ༌ ༢༠ པ། གཡགོ་བྲལ། 

༢༠.༡ སྲིད༌བྱུས། 

༢༠.༡.༡ ཞི༌གཡོགཔ༌ཅིག༌ དགོངས༌ཞུའི་ལོ་ཚད་ལུ་ལོྷད་པའི་སྐབས་ བརྩི་མཐོང་དང་གུས་བཀུར།  ཕན་ཚུན་
ངལ་རངས་ཀྱི་ཐོག་ལས་དགོངས་ཞུ་གཏང་ནི། 

༢༠.༡.༢ ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་ དགོངས་ཞུ་འབད་བའི་སྐབས་ དགོངས་ཞུའི་ཁེ་ཕན་ཚུ་དང་ ཡང་ན་དགོངས་ཞུའི་
ལས་འཆར་གྱི་ཐོག་ལས་ དངུལ་འབྲེལ་གྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་ཡར་དྲག་གཏང་ནི། 

༢༠.༡.༣ ཞི་གཡོགཔ་ཚུ་ འོས་འབབ་ལྡན་པའི་དགོངས་ཞུའི་ལས་འཆར་དང་འཁྲིལ་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱིན་ནི། 
 

༢༠.༢ སྤྱིར་བཏང་ལམ་ལུགས། 

༢༠.༢.༡  ལོ་ཚང་དགོངས་ཞུ། 

༢༠.༢.༡.༡ ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་གིས་ གཤམ་འཁོད་ལོ་ཚད་ནང་ལོྷདཔ་ད་ ཞི་གཡོག་ནང་ལས་
དགོངས་ཞུ་འབད་དགོ། 

    

 

 

 

 

 

༢༠.༢.༡.༢ ཞི་གཡོགཔ་ཁྱད་འཛིན་ ༡ པ་དང་ དེའི་འོག་རྒྱུ་ཚུ་དགོངས་ཞུའི་ལོ་ཚད་ཚངམ་ད་  
ལས་སྡེ་གིས་གཡོག་བྲལ་གྱི་བཀའ་རྒྱ་གནང་ནིའི་དབང་ཚད་ཡོད་དགོ། 

༢༠.༢.༡.༣ དགོངས་ཞུའི་ཚེས་གྲངས་ཐག་གཅད་ནིའི་གཞི་རྟེན་འདི་ ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་ འགོ་
ཐོག་གཡོག་ནང་བསྐོ་བཞག་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་  གཡོག་ཐོའི་ནང་ལུ་ ཐ་ོབཀོད་
གྲུབ་པའི་སྐྱེས་ཚེས་ལུ་ཆ་བཞག་དགོ། 

༢༠.༢.༡.༤  བཅའ་ཡིག་འདི་ནང་མིགས་བསལ་གྱིས་གསལ་བཀོད་འབད་ཡོད་ན་མ་གཏོགས་ དེ་ 

རིམ་ཨང་། གོ་གནས་ཀྱི་དབྱེ་ཁག དགོངས་ཞུའི་ལ་ོཚད། 
༡ བཀོད་ཁྱབ་དང་མཁས་མཆོག་གི་སྡེ་རིམ། སྐྱེས་ལོ་ ༦༠། 
༢ ཁྱད་རིག་དང་འཛིན་སྐྱོང་གི་སྡེ་རིམ། སྐྱེས་ལོ་ ༥༨། 
༣ ལྟ་བཀོད་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་སྡེ་རིམ།  

ཀ། ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༤ པ་ལས་ ༡ པ་ཚུན། སྐྱེས་ལོ་ ༥༨། 
ཁ། ལྟ་སྐྱོར་ ༥ པ་ལས་ ༡ པ་ཚུན། སྐྱེས་ལོ་ ༥༦། 

༤ ལག་ལེན་སྡེ་རིམ། སྐྱེས་ལོ་ ༥༦། 
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མིན་ལོ་གྲངས་ཚང་བའི་དགོངས་ཞུ་ངོ་མ་འདི་ དགོངས་ཞུའི་ཚེས་གྲངས་འདི་གི་
ཤུལ་མའི་ཟླཝ་གི་ཚེས་ ༡ ལས་བརྩི་དགོ། དགོངས་ཞུའི་གསོལ་ར་དང་དགོངས་
ཞུའི་ཁེ་ཕན་གཞན་ཚུ་ དགོངས་ཞུའི་ཚེས་གྲངས་ཆ་འཇོག་འབད་བའི་ཉིནམ་ཚུན་
རྩིས་རྐྱབ་དགོ། 

༢༠.༢.༡.༥ ཞི་གཡོགཔ་ག་ཡང་ ལོ་ཚད་ཚང་བའི་ཤུལ་ལས་ གཏན་གཡོག་ ཡང་ན་ཁག་
འབག་གི་ཐོག་ལས་བཞག་མི་ཆོག། ལས་སྡེ་གིས་ དགོངས་ཞུ་གཏང་ནི་ལུ་ཟླ་ངོ་ ༦ 
སྔ་གོང་ལས་ ཞི་གཡོགཔ་ཚུ་ལུ་ བར་སྐུལ་འབད་དགོ། 

༢༠.༢.༡.༦ དགོངས་ཞུ་ངོས་ལེན་འབད་ནིའི་དནོ་ལུ་ དབང་ཚད་གནང་སྟེ་ཡོད་མི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ 
ལས་སྡེ་གིས་ལས་གཡོགཔ་ལོ་ཚང་དགོངས་ཞུའི་དོན་ལུ་ ཡིག་ཚང་བཀའ་རྒྱ་བཏནོ་
དགོཔ་དང་། 

༢༠.༢.༡.༧ ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་ དགོངས་ཞུ་འགྱོ་མ་རན་པའི་ལོ་ཚད་ལས་ ཟླ་ངོ་ ༡ གི་གྲ་སྒྲིག་
ངལ་གསོའི་ཐོབ་དབང་ཡོད། 

 
༢༠.༣ དགོངས་ཞུ། 

༢༠.༣.༡ ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་གིས་ ཁས་བངས་དགོངས་ཞུའི་ཞུ་བ་ཕུལ་མི་འདི་ལུ་ ཞི་གཡོག་པའི་གོ་གནས་ཀྱི་དབྱེ་
ཁག་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ངོས་ལེན་འབད་ནིའི་དབང་ཚད་འདི་ གཤམ་གསལ་ལྟར་སོད་ཡོད། 

 

 

 

 
༢༠.༣.༡.༡ ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་གིས་ ཁྲིམས་ལུགས་གཞན་དང་བསྟུན་ཐོག་ལས་ ལཱ་གཡོག་ནང་

ལས་ ཁོ་རའི་ཁས་བངས་ཀྱི་ཐོག་ལས་ དགོངས་ཞུ་འབད་ནི་འདི་ ཉུང་ཤོས་ཟླ་ངོ་༡ 
གི་སྔ་གོང་ལས་ བར་སྐུལ་ཞུ་སྟེ་དགོངས་ཞུ་འབད་ཆོག 

༢༠.༣.༡.༢ ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་གིས་ དགོངས་ཞུའི་དོན་ལུ་ གསལ་བཀོད་འབད་ཡོད་པའི་དུས་
ཡུན་གྱི་ནང་འཁོད་བར་སྐུལ་འབད་མ་ཚུགས་པ་ཅིན་ བར་སྐུལ་འབད་དགོ་པའི་
གསལ་བཀོད་དུས་ཡུན་རིང་གི་གཞི་རྟེན་དངུལ་ཕོགས་ཀྱི་འདྲ་མཉམ་ལོག་བཙུགས་
དགོ་པའི་འཁྲི་བ་ཕོག  

༢༠.༣.༡.༣  ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་གིས་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་བཙག་འཐུའི་ཁྲིམས་ལུགས་ཀྱི་ཐོག་ལས་   

རིམ་ཨང་། གོ་གནས་ཀྱི་སྡེ་རིམ། དབང་འཛིན། 
༡ བཀོད་ཁྱབ་དང་མཁས་མཆོག་གི་སྡེ་རིམ། ཞི་ལྷན། 
༢ ཁྱད་རིག་དང་འཛིན་སྐྱོང་། ལྟ་བཀོད་དང་རྒྱབ་

སྐྱོར། ལག་ལེན་སྡེ་རིམ། 
ལས་སྡེའི་མི་སོྟབས་ཚོགས་ཆུང་། 
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འགོ་འདྲེན་འཐབ་པའི་བཙག་འཐུ་གང་རུང་ནང་ལུ་ འདེམས་ངོ་སྦེ་མ་ཐོན་པའི་ཧེ་མ་ 
ཡང་ན་སྲིད་ཚོགས་གང་རུང་ཅིག་ནང་ དངུལ་ཕོགས་ཐབོ་མི་དང་ ཡང་ན་མ་ཐབོ་
མིའི་གང་རུང་གི་གོ་གནས་མ་ལེན་པའི་སྔ་གོང་ལས་ ཞི་གཡོག་ནང་ལས་དགོངས་ཞུ་
འབད་དགོ།  

༢༠.༣.༡.༤ དགོངས་ཞུའི་ཞུ་ཚིག་ལུ་  རྒྱབ་སོྣན་བྱིན་མི་དང་ངོས་ལེན་འབད་མིའི་དབང་འཛིན་
པ་འདི་གིས་  དགོངས་ཞུ་འབད་མིའི་ཞི་ཡོགཔ་འདི་ སོང་བརར་དང་སྐབས་གཡོག 
དེ་ལས་ཁྲིམས་ལུགས་གཞན་ནང་བཀོད་དེ་ཡོད་པའི་ལཱ་གཡོག་གི་གན་ཚིག་ལུ་ 
གནས་ཡོདཔ་ངེས་བརྟན་བཟོ་དགོ།  

༢༠.༣.༡.༥ ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་གིས་ དགོངས་ཞུའི་ཞུ་ཡིག་འདི་ དབང་ཚད་ཕྱིར་སྤེལ་གནང་ཡོད་
མི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ འབྲེལ་ཡོད་ལྟ་བཀོདཔ་དང་ ཡང་ན་ལས་སྡེའི་འགོ་འཛིན་བརྒྱུད་
དེ་ དབང་ཚད་ཅན་གྱི་དབང་འཛིན་པ་ལུ་གནང་བ་བཀོད་ནིའི་དོན་ལུ་ཕུལ་དགོ།  

༢༠.༣.༡.༦ མི་མང་གི་མཐའ་དོན་ལུ་ ཁས་བངས་དགོངས་ཞུ་འདི་ བར་སྐུལ་འབད་བའི་ཚེས་
གྲངས་ལས་ མཐོ་ཤོས་དུས་ཡུན་ཟླ་ངོ་ ༣ གྱི་རིང་ལུ་ མི་སོྟབས་ཚོགས་ཆུང་གིས་
བཀག་སྟེ་བཞག་ཆོག  

༢༠.༣.༡.༧ ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་ ཡུན་རིངམོ་སྦེ་ན་སྟེ་ དུས་རྒྱུན་གྱི་ལཱ་འགན་འབག་མ་ཚུགས་པར་ 
ལོ་ངོ་ ༣ ཡང་ན་དེ་ལས་ལྷག་པའི་སྐབས་ལུ་ དགོངས་ཞུའི་ཁེ་ཕན་ཚུ་དང་བཅསཔ་
སྦེ་ ལཱ་གཡོག་ནང་ལས་ སྔ་གོང་དགོངས་ཞུའི་ལས་འཆར་ཐོག་དགོངས་ཞུ་འབད་
དགོཔ་དང་། 

༢༠.༣.༡.༨ ཞི་གཡོག་ནང་ལས་ ལོ་ཚང་སྟེ་དགོངས་ཞུ་འགྱོ་མི་དང་  ཐབས་མེད་དགོངས་ཞུ་
འགྱོ་མི་    ཡང་ན་དགོངསམ་རྩ་བསྐྲད་བཏང་སྟེ་ཡོད་མིའི་ཞི་གཡོགཔ་གྲོལཔ་
འདི་ ཞི་གཡོག་ནང་ལུ་ གཡོག་བཙུགས་ཀྱི་རིགས་ག་ཅིའི་ནང་ལུ་ཡང་ ཞུ་ཡིག་
བཙུགས་ནིའི་འོས་འབབ་མེད།  

 

༢༠.༣.༢ སྔ་གོང་དགོངས་ཞུའི་ལས་འཆར།སྔ་གོང་དགོངས་ཞུའི་ལས་འཆར་གྱི་དམིགས་ཡུལ་འདི་ ཞི་གཡོགཔ་ཚུ་ 
ལོ་གྲངས་མ་ཚང་བའི་སྔ་གོང་ལས་དགོངས་ཞུ་འབད་ནི་ལུ་ཕན་འདེབས་ཀྱི་དོན་ལུ་ཨིན། 

༢༠.༣.༢.༡  འོས་ཚད།  

ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་ གཤམ་གསལ་གྱི་གནད་དོན་གང་རུང་ཚང་ན་ སྔ་གོང་དགོངས་
ཞུའི་ལས་འཆར་གྱི་འོས་འབབ་ཡོད། 

ཀ། སྐྱེས་ལོ་ ༥༡ དང་དེ་ཡན་ཆད། 
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ཁ། སྐྱེས་ལོ་ ༥༡ མན་ཆད་ལུ་གཤམ་གསལ་གྱི་གནས་སྟངས་ཚུ་ཚང་དགོ། 

   ༡. ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་གིས་ ཉུང་ཤོས་ལོ་ངོ་ ༢༠ ཕག་ཞུ་ཡོད་མི། 
   ༢. ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་ལུ་ ཉུང་ཤོས་གཙུག་ལག་ཤེས་ཚད་མེད་མི། 
 ༣. ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་གིས་ གཞུང་ལུ་འགན་འཁྲི་བསྒྲུབ་དགོཔ་

མེད་མི། 
 
  ག། ལོ་ངོ་ ༣ གྱི་སྨན་བཅོས་ངལ་གསོའི་ཐོབ་ལམ་ལེན་ཚར་མི། 

ང་། དགོངས་ཞུའི་ལོ་ཚད་རན་པའི་སྔ་གོང་ལུ་ གཞུང་དྲུང་ཆེན་ཅིག་སྦེ་གནས་
ཡུན་ཚང་མི། 

  ཅ། རྩ་ཁྲིམས་ཅན་གྱི་ཡིག་ཚང་ཚུའི་འཐུས་མི་སྦེ་བསྐོ་བཞག་འབད་མི། 
 

   ༢༠.༣.༢.༢  ཆ་མེད། 

ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་ལུ་ གཤམ་གསལ་གྱི་གནད་དོན་གང་རུང་ཡོད་པ་ཅིན་ སྔ་གོང་
དགོངས་ཞུའི་ལས་འཆར་གྱི་འོས་འབབ་མེད། 

ཀ། སྒྲིག་འགལ་ཡང་ན་ངན་ལྷད་ཀྱི་རོྩད་གཞིའི་དོགས་པ་ཡོད་མི་དང་།  

ཁ། ཞི་གཡོག་པའི་རིག་རྩལ་དང་མཁས་རིག་དཀོན་མི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ གཞུང་ལུ་
དགོཔ་སྦེ་ཐག་བཅད་ཡོད་མི།  

༢༠.༣.༢.༣ ལཱ་གཡོག་ལས་སྡེ་གིས་ སྔ་གོང་དགོངས་ཞུ་འབད་མི་ལུ་ཐབོ་མིའི་ཁེ་ཕན་ཚུ་ལས་ 
ལས་སྡེ་དེ་རའི་ནང་ལུ་བདེ་སྒྲིག་འབད་དགོཔ་ཚུ་བཏོགས་ཏེ་ ལས་གཡོག་པ་ལུ་སོད་
ནིའི་བ་རིམ་བསྒྲིག་དགོ།  

༢༠.༣.༢.༤ འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེའི་མི་སོྟབས་ཚོགས་ཆུང་དང་ ཡང་ན་ཚོགས་སྡེ་གིས་ སྔ་གོང་
དགོངས་ཞུའི་ཁེ་ཕན་སོད་ནིའི་དོན་ལུ་ དབང་ཚད་ཕྱིར་སོད་འབད་ཡོད་པའི་གོ་
གནས་ཅན་ཚུ་ལུ་ ངོས་ལེན་འབད་ནི་དབྱེ་དཔྱད་འབད་ནི། དེ་ལས་གནང་བ་སོད་ནི་
ཚུ་འབད་དགོ།  

༢༠.༣.༢.༥  སྔ་གོང་དགོངས་ཞུའི་ཁེ་ཕན་ཚུ་ གཤམ་གསལ་གྱི་རྩིས་རྐྱབ་ཐངས་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ 
རྒུད་འཐུས་བཟུམ་ཅིག་སྦེ་སྟབས་གཅིག་ཁར་ ལག་སོད་སྦེ་སོད་དགོ།  

ཀ། སྐྱེས་ལོ་ ༥༡ དང་དེ་ཡན་ཆད་འབད་མིའི་ཞི་གཡོགཔ་འདི་ལུ་ དགོངས་ 
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ཞུའི་ལོ་གྲངས་མ་ཚང་ཚུན་གྱི་རིང་ལུ་ ལོ་རེ་ལུ་ཟླ་ངོ་ ༣ རེའི་གཞི་རྟེན་
དངུལ་ཕོགས་འདི་ མཐ་ོཤོས་ཟླ་ངོ་ ༡༨ ཚུན་ལུ་རྩིས་རྐྱབ་སྟེ་སོད་དགོ།  

ཁ། སྐྱེས་ལོ་ ༥༡ མན་ཆད་འབད་མིའི་ཞི་གཡོགཔ་འདི་ལུ་ དགོངས་ཞུའི་ལོ་
གྲངས་མ་ཚང་ཚུན་གྱི་རིང་ལུ་ ལོ་རེ་ལུ་ཟླ་ངོ་ ༢ རེའི་གཞི་རྟེན་དངུལ་
ཕོགས་འདི་ མཐ་ོཤོས་ཟླ་ངོ་ ༡༨ ཚུན་ལུ་རྩིས་རྐྱབ་སྟེ་སོད་དགོ། 

༢༠.༣.༢.༦ སྔ་གོང་དགོངས་ཞུའི་ལས་འཆར་མ་བརྩིས་པར་ གོང་འཁོད་སྡེ་རིམ་ཚུ་ འབྲུག་གི་
ཞི་གཡོག་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་དང་འཁྲིལ་ གཞན་སྤྱིར་བཏང་དགོངས་ཞུའི་ཁེ་
ཕན་ཚུའི་ཐོབ་ལམ་ཡོད།  

༢༠.༣.༢.༧ ཟླ་ངོ་ ༦ ཡང་ན་དེ་ལས་ལྷག་སྟེ་ཡོད་མི་འདི་ ལོ་གྲངས་བསོམས་རྩིས་བཏོན་ནིའི་
དོན་ལུ་ ལོ་ངོ་ཧྲིལ་བུམ་སྦེ་རྩིས་ཁར་བཀལ་དགོ། དེ་ཡང་ ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་གིས་ 
སྒྲིག་གཡོག་ངོ་མའི་ནང་ ཉུང་མཐའ་ལོ་ངོ་ ༡༠ གྱི་རིང་ཕག་ཞུ་ཡོད་མི་ཅིག་ཨིན་
དགོ།  

༢༠.༣.༣   དམིགས་བསལ་དགོངས་ཞུའི་ལས་འཆར། 

ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ གཞུང་དང་གཅིག་ཁར་གྲོས་བསྟུན་གྱི་ཐོག་ལས་ ཞི་གཡོག་པའི་གྱངས་ཁ་ ཚད་དང་
ལྡན་ཏོག་ཏ་ོབཞག་ནི་དང་། ཞི་གཡོག་ནང་ལུ་ལྕོགས་གྲུབ་དང་ ལཱ་ཤུལ་ཡར་དྲག་གཏང་ཐབས་ལུ་ མཁོ་
གལ་མེད་མི་ཚུ་ཕྱི་སེལ་རྐྱབ་ཐབས་ལུ་ དུས་རིམ་བཞིན་དུ་ དམིགས་བསལ་དགོངས་ཞུའི་ལས་འཆར་
ལག་ལེན་འཐབ་ཆོག  

 

 ༢༠.༣.༤  ཐབས་མེད་དགོངས་ཞུ། 

༢༠.༣.༤.༡ གལ་སྲིད་ ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་ ཁྲིམས་ཁང་ལས་ ཡིག་ཚང་གི་ལས་དོན་དང་འབྲེལ་
བ་མེད་པའི་ཉེས་ཕ་དང་ དེའི་ཡན་ཆད་ཀྱི་ཉེས་ཅན་སྦེ་བཏོན་པ་ཅིན་ ཞི་གཡོགཔ་
འདི་ ཞི་གཡོག་ནང་ལས་ དགོངས་ཞུའི་ཁེ་ཕན་དང་གཅིག་ཁར་ ཐབས་མེད་
དགོངས་ཞུ་གཏང་དགོཔ་དང་། 

༢༠.༣.༤.༢ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ ཡང་ན་ལས་སྡེ་གིས་ སྒྲིག་ཁྲིམས་ལས་འགལ་
བའི་གནད་དནོ་ཚུ་ནང་ཡོད་པའི་ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་ བདག་སྐྱོང་སྒྲིག་ཁྲིམས་ཀྱི་དོན་
ཚན་ ༡༩.༡༢ པ་ཐབས་མེད་དགོངས་ཞུ་གཏང་ཆོགཔ་དང་། བཅའ་ཡིག་དེའི་འབྲེལ་
ཡོད་དོན་ཚན་གྱི་ཁག་འགན་ལས་འགལ་བ། ཡང་ན་ལཱ་ཤུལ་གྲུབ་འབྲས་མེད་མི་ཚུ་
ཡང་ ཐབས་མེད་དགོངས་ཞུ་གཏང་ཆོག 
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༢༠.༣.༥  རྩ་བསྐྲད། 

༢༠.༣.༥.༡ གལ་སྲིད་ ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་ ཁྲིམས་ཁང་ལས་ ཡིག་ཚང་གི་ལས་དོན་དང་འབྲེལ་
བའི་ཉེས་ཕ་དང་ དེའི་ཡན་ཆད་ཀྱི་ཉེས་ཅན་སྦེ་བཏནོ་པ་ཅིན་ ཞི་གཡོགཔ་འདི་ ཞི་
གཡོག་ནང་ལས་ རྩ་བསྐྲད་གཏང་དགོཔ་དང་། 

༢༠.༣.༥.༢ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ ཡང་ན་ལས་སྡེ་གིས་ སྒྲིག་ཁྲིམས་ལས་འགལ་
བའི་གནད་དནོ་ནང་ཡོད་པའི་ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་ བདག་སྐྱོང་སྒྲིག་ཁྲིམས་ཀྱི་དོན་ཚན་ 
༡༩.༡༢ པ་དང་འཁྲིལ་ རྩ་བསྐྲད་གཏང་ཆོག  

 
༢༠.༣.༦  ལས་སྡེའི་འབྲེལ་བ་མཇུག་སོམ། 

ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་ རང་སོའི་ལས་སྡེ་འདི་ ལས་འཛིན་ཡངན་སྒེར་སྡེ་ལུ་བསྒྱུར་བཅོས་འབད་བའི་སྐབས་ 
ཞི་གཡོགཔ་འདི་གི་ལཱ་གཡོག་འདི་ ཞི་གཡོག་ནང་ལུ་དགོས་མཁོ་ཡོད་ན་མ་གཏོགས་ དེ་མིན་ ཞི་
གཡོག་ནང་ལས་ ཁ་བྲལ་གཏང་དགོ། 

 
༢༠.༤ དགོངས་ཞུའི་ཁེ་ཕན། 

ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་ཤི་རྐྱེན་བྱུང་བའི་སྐབས་ ཟླཝ་གཅིག་ཧྲིལ་བུམ་གྱི་དངུལ་ཕོགས་སོད་དགོ།  

 ༢༠.༤.༡  དགོངས་ཞུའི་གསོལ་ར། 

༢༠.༤.༡.༡  འོས་ཚད། 

ཀ། ཁག་འབག་གི་ལཱ་གཡོག་དང་ ལཱ་གཡོག་ནང་ལུ་ཤི་རྐྱེན་འབྱུང་མི་མ་
བརྩིས་པར་ ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་གིས་ ཉུང་ཤོས་ལོ་ངོ་ ༡༠ གྱི་རིང་ལུ་ 
ཕག་ཞུ་བའི་ཤུལ་ལས་ གཡོག་བྲལ་བཏང་བའི་སྐབས་ དགོངས་ཞུའི་
གསོལ་རའི་ཐོབ་དབང་ཡོདཔ་དང་།  

ཁ། ཞི་གཡོག་ནང་ལས་དགོངསམ་རྩ་བསྐྲད་བཏང་བའི་ཞི་གཡོགཔ་འདི་ལུ་ 
དགོངས་ཞུའི་གསོལ་རའི་ཐོབ་དབང་མེད། 

  ༢༠.༤.༡.༢ དངུལ་བསོམས། 

ཀ། བཅའ་ཡིག་འདི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ དགོངས་ཞུའི་གསོལ་རའི་དངུལ་བསོམས་
རྩིས་བཏོན་ནི་འདི་ ལཱ་གཡོག་ནང་ལུ་ ཕག་ཞུ་བའི་ལོ་གྲངས་མཐའ་
མཇུག་གི་གཞི་རྟེན་དངུལ་ཕོགས་འདི་ ལཱ་གཡོག་ལོ་གྲངས་གང་སོང་དང་
གཅིག་ཁར་ དགུ་འཐབ་རྐྱབ་སྟེ་རྩིས་བཏོན་དགོཔ་དང་།  



      
 

413 
 

ཁ། ཨིན་རུང་ ཟླ་ངོ་ ༦ ཡང་ན་དེ་ལས་ལྷག་པའི་ལཱ་གཡོག་ནང་ཕག་ཞུ་མི་
འདི་ དགོངས་ཞུའི་གསོལ་ར་རྩིས་བཏོན་ནིའི་དནོ་ལུ་ ལོ་ངོ་གཅིག་སྦེ་
བརྩི་དགོ། དེ་ཡང་ ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་གིས་ སྒྲིག་གཡོག་ངོ་མའི་ནང་ཉུང་
མཐའ་ ལོ་ངོ་ ༡༠ ཕག་ཞུ་མི་ཅིག་ཨིན་དགོ།  

  ༢༠.༤.༡.༣ མཐོ་ཚད། 

དགོངས་ཞུ་གསོལ་རའི་ཐབོ་ཚད་ཀྱི་མཐོ་ཚད་འདི་ གཞུང་གིས་དུས་དང་དུས་སུ་ 
ཐག་གཅད་མི་དང་འཁྲིལ་དགོ།  
 

  ༡༠.༤.༡.༤  གནས་སྟངས། 

ལས་སྡེ་གིས་ ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་ལུ་ དགོངས་ཞུའི་གསོལ་ར་འདི་ ཞི་གཡོགཔ་འདི་
གིས་ རྩིས་ཞིབ་དང་ཁྲལ་གྱི་ཉོག་མེད་ལག་ཁྱེར་བཏནོ་པའི་སྐབས་དང་ ལས་སྡེ་
འདི་གིས་འགན་ལེན་འབད་ཡོད་པའི་དངུལ་འབྲེལ་ལས་སྡེ་ཚུ་ལས་ ཞི་གཡོགཔ་
འདི་གིས་ལེན་ཡོད་པའི་བུ་ལོན་གྱི་རིགས་དང་ ཡང་ན་ཡིག་ཚང་ལུ་ སོད་དགོ་པའི་
རྩིས་ཆད་མེདཔ་ཨིནམ་གཏན་འཁེལ་འགྱོཝ་ད་ རྐྱངམ་གཅིག་སོད་དགོ། 
 

  ༢༠.༤.༡.༥  ཆད་སུབ།  

  ཀ། ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་ལས་ལེན་ནི་ཡོད་པའི་ དངུལ་ཆད་འདི་ དགོངས་ཞུ་
འབད་བའི་ནམ་དུས་ ཡང་ན་ཤི་རྐྱེན་བྱུང་བ་དང་ གནད་དོན་ག་ཅིའི་ཐོག་
ལས་ཡང་ ལོག་སྟེ་འཐོབ་མ་ཚུགས་པའི་སྐབས་ལུ་ འབྲེལ་ཡོད་ཞི་
གཡོགཔ་ ཡང་ན་ཚབ་བཏནོ་མི་ངོམ་ ཡང་ན་ཁྲིམས་མཐུན་བུ་རྒྱུད་ཚུ་ལུ་ 
སོད་དགོ་པའི་དགོངས་ཞུའི་གསོལ་ར་ལས་ བཏོགས་ཏེ་ཆད་སུབ་འབད་
དགོ།  

  ཁ། ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་ ཤི་རྐྱེན་བྱུང་བའི་སྐབས་ལུ་ ལཱ་གཡོག་གི་འགན་འཁྲི་
ཕོག་པའི་ཆད་སུབ་ལེན་དགོཔ་ཡོད་མི་དང་ ཡང་ན་ཉེས་བ་སོད་དགོཔ་
ཡོད་མི་ཚུ་ བདེན་སོྟང་དང་ནུས་མེད་ཨིན།  

  ག འབྲུག་གི་ཞི་གཡོག་བཅའ་ཁྲིམས་ ༢༠༡༠ ཅན་མའི་དནོ་ཚན་ ༩༧.༣༦ 
པ་དང་ བཅའ་ཡིག་གི་དོན་ཚན་ ༩.༧.༧.༤ པ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ འགྲེལ་
བཤད་རྐྱབ་ཡོད་པའི་སོང་བརར་དང་འབྲེལ་བའི་ཁག་འགན་གྱི་ཆད་སུབ་
འབད་དགོཔ་ཡོད་མི་འདི་ མི་ངོམ་འདི་ལུ་ སོད་དགོཔ་ཡོད་པའི་དགོངས་
ཞུའི་གསོལ་ར་དང་ དགོངས་ཞུའི་ཁེ་ཕན་ཚུ་ལས་བཏོག་དགོ། 
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༢༠.༤.༡.༦ དབང་ཚད། 

ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་ལུ་ དགོངས་ཞུའི་གསོལ་ར་འདི་ དངུལ་འབྲེལ་ལག་དེབ་ནང་ལུ་  
དབང་ཚད་གནང་སྟེ་ཡོད་པའི་དབང་ཚད་ཅན་གྱི་དབང་འཛིན་པ་འདི་གིས་ འབད་
དགོཔ་ཡོད་མིའི་རིམ་པ་ཚུ་ མཇུག་བསྡུ་ཞིནམ་ལས་ དེ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་གནང་བ་
གནང་དགོ།  

  
༢༠.༤.༢  དགོངས་ཞུའི་ཟུར་ཕོགས། 

༢༠.༤.༢.༡ ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་གིས་ ཞི་གཡོག་ནང་ལུ་ ཉུང་ཤོས་ལོ་ ༡༠ ཕག་ཞུ་ཡོད་མི་དང་ 
ཟླ་ངོ་ ༡༢༠ འི་ ཟླ་རིམ་ཞལ་འདེབས་དགོངས་ཞུའི་ཟུར་ཕོགས་ཀྱི་རྩིས་ཁྲའི་ནང་ལུ་
བཙུགས་ཏེ་ཡོད་མི་ ཡངན་ཞི་གཡོག་དགོངས་ཞུའི་ལོ་གྲངས་ཚང་སྟེ་ ཞི་གཡོག་
ནང་ལས་དགོངས་ཞུ་འབད་མི་ཚུ་ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་དགོངས་ཞུའི་ཟུར་ཕོགས་དང་འཚོ་
རྟེན་མ་དངུལ་གྱི་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཟླ་རིམ་བཞིན་དུ་
དགོངས་ཞུའི་ཟུར་ཕོགས་ཀྱི་ཁེ་ཕན་འཐོབ་དགོ། 

  
༢༠.༤.༢.༢  ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་ ལཱ་གཡོག་ནང་ལས་ དགོངསམ་རྩ་བསྐྲད་བཏང་བཏངམ་ཨིན་པ་

ཅིན་ དགོངས་ཞུའི་ཟུར་ཕོགས་ཀྱི་ཁེ་ཕན་ཚུ་མི་འཐོབ། ཨིན་རུང་ དགོངས་ཞུའི་
ཟུར་ཕོགས་རྩིས་ཁྲའི་ནང་ལུ་ ཁོ་ར་གིས་བཙུགས་ཡོད་མིའི་ཞལ་འདེབས་འདི་ལོག་
འཐོབ།  

 
༢༠.༤.༣  འཚོ་རྟེན་མ་དངུལ། 

༢༠.༤.༣.༡  ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་ ཉུང་མཐའ་ལོ་ངོ་གཅིག་ཕག་ཞུ་སྟེ་ ལཱ་གཡོག་ནང་ལས་དགོངས་
ཞུ་འབད་བ་ཅིན་ཁོ་ར་གིས་བཙུགས་མིའི་ཞལ་འདེབས་དང་ གཡོག་སོད་པ་གིས་
བཙུགས་མིའི་ཞལ་འདེབས་གཉིས་དང་གཅིག་ཁར་ དགོངས་ཞུའི་ཟུར་ཕོགས་རྩིས་
ཁྲའི་ནང་ལུ་ སྐྱེད་དང་སྦྲགས་བསགས་ཏེ་ཡོད་མི་དང་བཅས་ རྒྱལ་ཡོངས་དགོངས་
ཞུའི་ཟུར་ཕོགས་དང་འཚོ་རྟེན་མ་དངུལ་གྱི་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་
འཐོབ།  

 
༢༠.༤.༣.༢  ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་གི་ལཱ་གཡོག་འདི་ དགོངསམ་རྩ་བསྐྲད་བཏང་བཏངམ་ཨིན་པ་ཅིན་ 

འཚོ་རྟེན་མ་དངུལ་གྱི་རྩིས་ཁྲའི་ནང་ལུ་ ལས་གཡོག་པའི་ཁ་ཐུག་ལས་ ཞལ་
འདེབས་བཙུགས་ཏེ་ཡོད་མི་དང་ སྐྱེད་དང་སྦྲགས་བསགས་ཏེ་ཡོད་མི་འདི་རྐྱངམ་
གཅིག་ལོག་འཐོབ། 
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༢༠.༤.༤  ཟླ་རིམ་ཟུར་ཕོགས་དང་འཚོ་རྟེན་མ་དངུལ། 
དགོངས་ཞུ་འབད་མིའི་ཞི་གཡོགཔ་ཚུ་ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་དགོངས་ཞུའི་ཟུར་ཕོགས་དང་འཚོ་རྟེན་མ་དངུལ་ 
གྱི་ཟླ་རིམ་ཟུར་ཕོགས་དང་ འཚོ་རྟེན་མ་དངུལ་གྱི་ཁེ་ཕན་ཐོག་ལས་ ཟླ་རིམ་བཞིན་དུ་སོད་དགོ་པའི་ཟུར་
ཕོགས་ཀྱི་ཁེ་ཕན་དང་འཚོ་རྟེན་མ་དངུལ་འཐོབ་དགོ་པའི་དངུལ་བསོམས་འདི་ རྒྱལ་ཡོངས་དགོངས་ཞུའི་
ཟུར་ཕོགས་དང་ འཚོ་རྟེན་མ་དངུལ་གྱི་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞིའི་དགོངས་དནོ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་སོད་
དགོ། 

 
༢༠.༤.༥  གནས་སྟངས། 

ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་ ཞི་གཡོག་ནང་ལས་གཡོག་བྲལ་བཏང་བའི་བཀའ་རྒྱའི་འདྲ་གཅིག་ རྒྱལ་ཡོངས་
དགོངས་ཞུའི་ཟུར་ཕོགས་དང་འཚོ་རྟེན་མ་དངུལ་ལུ་གཏང་དགོཔ་དང་ བཀའ་རྒྱ་འདི་ རྒྱལ་ཡོངས་
དགོངས་ཞུའི་ཟུར་ཕོགས་དང་འཚོ་རྟེན་མ་དངུལ་གྱིས་ དགོངས་ཞུའི་ཟུར་ཕོགས་དང་འཚོ་རྟེན་མ་དངུལ་
གྱི་ཁེ་ཕན་འདི་ གནང་བ་གྲོལ་ནིའི་གཞི་རྟེན་འབད་དགོ།  

 
༢༠.༤.༦  ཆད་སུབ། 

རྒྱལ་ཡོངས་དགོངས་ཞུའི་ཟུར་ཕགོས་དང་འཚོ་རྟེན་མ་དངུལ་གྱི་འཐུས་མི་ཅིག་ལུ་ བསགས་ཏེ་ཡོད་པའི་
དངུལ་བསོམས་འདི་ འཐུས་མི་འདི་གིས་ རྒྱལ་ཡོངས་དགོངས་ཞུའི་ཟུར་ཕོགས་དང་འཚོ་རྟེན་མ་དངུལ་
ཡངན་གཡོག་སོད་པ་ལུ་ དངུལ་སོད་འབད་དགོཔ་ཡོད་ན་མ་གཏགོས་ དེ་མིན་ བཏོག་བཞག་ནི་དང་
མ་སོད་པར་བཞག་ནི། ཁྲལ་བཀལ་ནི་ ཡང་ན་གཞུང་བཞེས་གཏང་ནི་ཚུ་འབད་མི་ཆོག  

 
༢༠.༤.༧  དབང་ཚད། 

དགོངས་ཞུ་འབད་མིའི་ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་ལུ་ དགོངས་ཞུའི་ཟུར་ཕགོས་དང་འཚོ་རྟེན་མ་དངུལ་གྱི་ཁེ་ཕན་
འདི་ རྒྱལ་ཡོངས་དགོངས་ཞུའི་ཟུར་ཕོགས་དང་འཚོ་རྟེན་མ་དངུལ་གྱི་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་དང་
འཁྲིལ་ཏེ་ རྒྱལ་ཡོངས་དགོངས་ཞུའི་ཟུར་ཕོགས་དང་འཚོ་རྟེན་མ་དངུལ་གྱིས་སོད་དགོ། 

 
༢༠.༤.༨  ལཱ་གཡོག་གི་བདེན་དཔྱད། 

༢༠.༤.༨.༡ བཅའ་ཡིག་འདི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ དགོངས་ཞུ་གསོལ་ར་དང་ དགོངས་ཞུའི་ཟུར་
ཕོགས་དང་འཚོ་རྟེན་མ་དངུལ་གྱི་ཁེ་ཕན་གྱི་ཐོབ་བརྗོད་བཀོད་མིའི་ ཞི་གཡོགཔ་འདི་
གི་ལཱ་གཡོག་འདི་ ངོས་འཛིན་འབད་ཡོད་པའི་དབང་འཛིན་པ་ཅིག་གིས་ ཞི་
གཡོགཔ་འདི་གི་གཡོག་དེབ་དང་འཁྲིལ་ བདེན་དཔྱད་འབད་དེ་ གསལ་བཀོད་ 
འབད་ཡོད་པའི་འབྲེལ་ཡོད་འབྲི་ཤོག་ནང་ལུ་བདེན་སོར་འབད་དགོ། 

 

 ༢༠.༤.༩  འགྲུལ་འཐུས། 

༢༠.༤.༩.༡ ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་ རྩ་བསྐྲད་གཏང་ནི་མ་བརྩིས་པར་ རྒྱུ་མཚན་གང་རུང་ལུ་བརྟེན་ཏེ་  
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ལཱ་གཡོག་ནང་ལས་དགོངས་ཞུ་འགྱོ་བ་ཅིན་ ཞི་གཡོགཔ་འདི་གི་མཐའ་མའི་གཞི་
རྟེན་དངུལ་ཕོགས་དང་འདྲ་མཉམ་ཟླ་ངོ་གཅིག་གི་དངུལ་བསོམས་འདི་ འགྲུལ་
འཐུས་འཐོབ་དགོ། 

  
 ༢༠.༤.༡༠  གནས་སོར་གནང་སྦྱིན། 

༢༠.༤.༡༠.༡ ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་ རྩ་བསྐྲད་གཏང་ནི་མ་བརྩིས་པར་ རྒྱུ་མཚན་གང་རུང་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ 
ལཱ་གཡོག་ནང་ལས་དགོངས་ཞུ་འགྱོ་བ་ཅིན་ ཞི་གཡོགཔ་འདི་ལུ་ གནས་སོར་
གནང་སྦྱིན་ཟླ་ངོ་གཅིག་གི་གཞི་རྟེན་དངུལ་ཕོགས་ཀྱི་ཐབོ་དབང་ཡོད། 

 
 ༢༠.༤.༡༡  སྒེར་ཆས་སྐྱེལ་འདྲེན་གླ་ཆ། 

༢༠.༤.༡༡.༡ ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་ རྩ་བསྐྲད་གཏང་ནི་མ་བརྩིས་པར་ རྒྱུ་མཚན་གང་རུང་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ 
ལཱ་གཡོག་ནང་ལས་དགོངས་ཞུ་འགྱོ་བ་ཅིན་ ཟུར་དེབ་ ༡༤/ཀ་པ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ 
སྒེར་ཆས་སྐྱེལ་འདྲེན་གྱི་གླ་ཆའི་ཐབོ་དབང་ཡོད། 

 
 ༢༠.༤.༡༢  སྡེ་ཚན་ཉེན་བཅོལ་ལས་འཆར། 

༢༠.༤.༡༢.༡ ཞི་གཡོག་ནང་ལས་ དགོངས་ཞུ་འགྱོ་མིའི་ཞི་གཡོགཔ་འདི་ལུ་ ལས་གཡོག་པའི་སྡེ་
ཚན་ཉེན་བཅོལ་ལས་འཆར་གྱི་ཁེ་ཕན་ལེན་ནིའི་ཐབོ་དབང་ཡོད། 

 ༢༠.༤.༡༣  བཟའ་ཚང་ལུ་སོད་རུང་བའི་ཁེ་ཕན། 

༢༠.༤.༡༣.༡ ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་ ཉམས་ཚོད་ཀྱི་དུས་ཡུན་བརྩིས་ཏེ་ ཞི་གཡོག་ནང་སོད་པའི་རིང་
ལུ་ ཤི་རྐྱེན་བྱུང་པ་ཅིན་ ཁོ་རའི་བཟའ་ཚང་ཁྲིམས་མཐུན་གྱི་མི་ངོམ་བཏོན་ཡོད་མི་
འདི་ལུ་ དགོངས་ཞུའི་ཁེ་ཕན་ག་རའི་ཐོབ་དབང་ཡོད། 

༢༠.༤.༡༣.༢ ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་ ཞི་གཡོག་ནང་སོད་པའི་སྐབས་ལུ་ ན་ཚ་ ཡང་ན་ལྕོགས་གྲུབ་
མེདཔ་འགྱོ་མི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ ལཱ་གཡོག་ནང་ལས་དགོངསམ་ཞུ་དགོ་པ་ཅིན་ ཁོ་ར་
ཡངན་ཁོ་རའི་བཟའ་ཚང་ ཡང་ན་ཁྲིམས་མཐུན་གྱི་མི་ངོམ་བཏནོ་ཡོད་མི་འདི་ལུ་ 
དགོངས་ཞུའི་ཁེ་ཕན་ག་རའི་ཐོབ་དབང་ཡོད། 

 
༢༠.༤.༡༤  སྒེར་ཕོགས། 

༢༠.༤.༡༤.༡ དོན་ཚན་ ༡༡.༨ པ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ སྒེར་ཕོགས་གང་རུང་ཡོད་ན་ དགོངས་ཞུའི་ཁེ་
ཕན་རྩིས་རྐྱབ་ནིའི་དོན་ལུ་ (དགོངས་ཞུའི་གསོལ་ར། འགྲུལ་འཐུས་དང་གནས་སོར་
གནང་སྦྱིན་ཚུ་) གཞི་རྟེན་དངུལ་ཕོགས་དང་གཅིག་ཁར་བསབ་དགོ། 
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༢༠.༥ ཞརོ་བྱུང་དངུལ་སདོ།  

དགོངས་ཞུ་འགྱོ་ཚར་བའི་ཞི་གཡོགཔ་འདི་ལུ་ དགོངས་ཞུའི་གསོལ་ར་དང་ གཞན་དགོངས་ཞུའི་ཁེ་ཕན་ཚུ་སོད་དགོ། 

༢༠.༥.༡ དགོངས་ཞུའི་གསོལ་ར་དང་ གཞན་དགོངས་ཞུའི་ཁེ་ཕན་ཚུ་ཞི་གཡོགཔ་འདི་གིས་ དེ་རའི་མཐའ་མའི་
དངུལ་ཕོགས་ལེན་སའི་ལས་སྡེ་འདི་ལས་ལེན་དགོ། 

༢༠.༥.༢  གཞུང་གི་ལས་སྡེ་དང་ མི་མང་གཡོག་སྡེའི་ལས་འཛིན་གཉིས་ཆ་རའི་ནང་ཕག་ཞུ་ཡོད་མིའི་ཞི་གཡོགཔ་
འདི་གི་དོན་ལུ་ དགོངས་ཞུའི་གསོལ་ར་འདི་ ལཱ་གཡོག་གི་དུས་ཡུན་ཧྲིལ་བུམ་རིང་ལུ་སོད་དགོ། 

༢༠.༥.༣  ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་གི་ལོ་ལྟར་དངུལ་ཕོགས་ཡར་སེང་འདི་ དགོངས་ཞུའི་ཚེས་གྲངས་ཀྱི་ཤུལ་མའི་ཉིནམ་
འདི་ལུ་ཕོག་པ་ཅིན་ ལོ་ལྟར་དངུལ་ཕོགས་ཡར་སེང་འདི་བྱིན་དགོཔ་དང་ དེ་ཡང་ དགོངས་ཞུའི་ཁེ་ཕན་
རྩིས་རྐྱབ་ནིའི་བརྩི་འཇོག་འབད་དགོ། 

༢༠.༥.༤  ཞི་གཡོག་ནང་ལུ་སོད་པའི་རིང་ལུ་ ཤི་རྐྱེན་བྱུང་བའི་ཞི་གཡོགཔ་འདི་གི་དགོངས་ཞུའི་གསོལ་ར་དང་
གཞན་ཁེ་ཕན་ཚུ་ མི་ངོམ་བཏནོ་ཡོད་མི་འདི་ལུ་སོད་ཆོག  

༢༠.༥.༥  ཞི་གཡོག་ནང་ལུ་སོད་པའི་རིང་ལུ་ ཤི་རྐྱེན་བྱུང་བའི་ཞི་གཡོགཔ་འདི་གི་དགོངས་ཞུའི་གསོལ་ར་དང་
གཞན་ཁེ་ཕན་ཚུ་ གལ་སྲིད་མི་ངོམ་བཏོན་ཏེ་མེད་པ་ཅིན་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཁྲིམས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་སོད་དགོ། 

༢༠.༥.༦ ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་ལུ་ འགྲུལ་འཐུས་དང་གནས་སོར་གནང་སྦྱིན། སྒེར་ཆས་སྐྱེལ་འདྲེན་གླ་ཆ་ཚུ་ ལོགས་
སུ་སྦེ་གསལ་བཀོད་འབད་དེ་ཡོད་ན་མ་གཏོགས་ དེ་མིན་ དནོ་ཚན་ ༤.༡༤.༡ པ་ ཡང་ན་དོན་ཚན་ 
༧.༡༦ པའི་ནང་བཀོད་དེ་ཡོད་པའི་ཁག་འགན་ཚུ་ བསྒྲུབས་ཡོད་པ་ཅིན་རྐྱངམ་གཅིག་སོད་དགོ།  

༢༠.༥.༧  གཤམ་འཁོད་ལྟར་དུ་ཨིན་མིའི་དགོངས་ཞུ་འབད་མིའི་ཞི་གཡོགཔ་ ཡང་ན་ཁོ་གི་མི་ངོམ་སྦེ་བཏནོ་ཡོད་
མི་འདི་ལུ་ དགོངས་ཞུའི་གསོལ་ར་དང་ཁེ་ཕན་གཞན་ཚུ་མི་འཐོབ། 

༢༠.༥.༧.༡ གཞུང་གི་ཁྲིམས་ལུགས་ནང་ལུ་ ཡིག་ཚང་གི་ལཱ་འགན་དང་འབྲེལ་བའི་ཉེས་སོད་སྦེ་
ཐོན་ཡོད་མིའི་རོྩད་གཞི་བསྣར་འགྱངས་འབད་དེ་ཡོད་མི་དང་ ཉེས་བ་ཕོག་ཡོད་པ།  

༢༠.༥.༧.༢ རོྩད་གཞི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཉེས་བ་ཕོག་ཡོད་པ་ ཡང་ན་ཕོག་ནི་ཨིནམ་ཤེས་བཞིན་དུ་ 
འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་མ་འངོས་པར་ཕྱི་ཁར་སོད་པ། 

༢༠.༥.༧.༣ གཞུང་གིས་བསྐོས་པའི་དབང་འཛིན་དང་ ཡངན་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་ལུ་ མི་དེའི་ཧེ་
མ་དང་ ད་ལོྟའི་གནས་སྐབས་ལུ་ ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་གཞུང་དང་ ངོ་ཚབ་ལས་དོན་དང་
གཅིག་ཁར་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་སྐོར་ལས་དང་ ཁོ་ལཱ་འབད་མི་ཅིག་ཨིན་པའི་དྲན་ཐོ་
དང་ཡིག་རིགས། ཡིག་སྡེབ་དང་ཡིག་ཆ་ཚུ་སོྟན་མ་བཏུབ་པ་དང་ ཡང་ན་ཞིབ་
དཔྱད་འབད་མ་བཅུག་པ་དང་ མཐོང་སར་འོང་མ་བཏུབ་པ་ལ་སོགས་པའི་མི་དང་ 
ཡང་ན་གནད་དནོ་དེ་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རང་དབང་རང་བཙན་དང་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་
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སྲུང་སྐྱོབ་ལུ་གནོད་ཉེན་དང་བཅས་པའི་སྒོ་ལས་ ལག་རྐྱབ་ཀྱི་གྲངས་སུ་གཏོགས་པ་ 
ཡང་ན་དེ་ལུགས་ཀྱི་འཆར་གཞི་བཟོ་བའི་གྲངས་སུ་གཏོགས་པ་ ཡང་ན་དེ་འབད་
ནིའི་བཅའ་སྒྲིག་ སྒྲིག་མི་ལ་སོགས་པ་ཨིན་མི།  

  
༢༠.༦ མི་ངོ་། 

༢༠.༦.༡ ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་གིས་ འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་ལུ་ ག་དེམ་ཅིག་སྦེ་ ཁོ་ར་ཤི་རྐྱེན་བྱུང་བའི་སྐབས་ལུ་ ཁོ་
ལུ་འཐོབ་ནི་ཡོད་པའི་དགོངས་ཞུའི་ཁེ་ཕན་ཚུ་ མི་ངོམ་གཅིག་ ཡང་ན་དེ་ལས་མངམ་ཅིག་ལུ་སོད་ཆོག་
པའི་དབང་ཚད་ཡི་གུ་འདི་ གསལ་བཀོད་འབད་ཡོད་པའི་འབྲི་ཤོག་ཐོག་ལས་བཀོད་དེ་ཕུལ་དགོ།  

༢༠.༦.༢  ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་གིས་ གོང་གསལ་དོན་ཚན་ ༢༠.༦.༡ པ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ མི་ངོ་གཅིག་ལས་ལྷག་སྟེ་
བཏོན་ནི་གི་རེ་འདདོ་ཡོད་པ་ཅིན་ མི་ངོ་རེ་རེ་ལུ་དངུལ་བསོམས་ག་དེ་རེ་སོད་ནི་ཨིན་ན་གི་དབྱེ་བ་ཁ་
གསལ་བཀོད་དགོ། 

༢༠.༦.༣  ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་གིས་ མི་ངོ་བཏནོ་ཡོད་མི་འདི་ ནམ་ར་འབད་རུང་ ཆ་མེད་གཏང་ཆོགཔ་མ་ཚད་ མི་
ངོམ་གསརཔ་བཏོན་ཆོག 

༢༠.༦.༤  ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་གིས་ མི་ངོ་བཏནོ་ཡོད་མི་འདི་ གལ་སྲིད་ཤི་རྐྱེན་བྱུང་པ་ཅིན་ དེ་གི་ཐོབ་དབང་འདི་ 
མི་ངོ་ག་ལུ་རང་བཞིན་གྱིས་འཐབོ་ནི་ཨིན་ན་ འདི་གི་དབྱེ་བ་ཁ་གསལ་རྐྱབ་སྟེ་བཀོད་དགོ། 

༢༠.༦.༥  ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་ ཧེ་མ་བཟའ་ཚང་མེད་མི་ཅིག་ ཨིན་པ་ཅིན་ ཤུལ་ལས་བཟའ་ཚང་འཐནོམ་ད་ དེ་དང་
འཁྲིལ་ཏེ་མི་ངོ་ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་བཞག་དགོ། གལ་སྲིད་བཟའ་ཚང་ཐ་ོབཀོད་འབད་དགོ་མི་དང་འཁྲིལ་
ཏེ་ ཐོ་བཀོད་འབད་མ་ཚུགས་པ་ཅིན་ ཁེ་ཕན་དེ་ཚུ་ ཧེ་མ་ག་བཏནོ་མིའི་མི་ངོ་དེ་ལུ་འབད་རུང་ ཡང་ན་
སྐལ་བ་བགོ་བཤའི་ཁྲིམས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་སོད་དགོཔ་འཐནོ་འོང་།  

༢༠.༦.༦  ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་གིས་ མི་ངོ་བཏནོ་མི་རེ་རེ་བཞིན་དང་ མི་ངོ་ཆ་མེད་བཏང་བའི་བར་སྐུལ་རེ་རེ་བཞིན་དུ་
འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་གིས་ཐབོ་པའི་ཚེས་གྲངས་ལས་ ཆ་གནས་སྦེ་བཞག་རིང་ལུ་ ཆ་གནས་ཡོདཔ་སྦེ་
བཟོ་དགོ། 

 
༢༠.༧  སྒྲིག་རིམ།  

༢༠.༧.༡ ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་ དགོངས་ཞུ་འབད་བའི་སྐབས་ གཞུང་གི་རྒྱུ་དངོས་དང་གཞུང་འབྲེལ་ལམ་ཡིག། ཡིག་
སོྣད། དྲན་ཐ་ོཚུ་བརྩིས་པའི་གཞན་འགན་ཁག་རྩིས་སོད་ལེན་འབད་དགོ་མི་ཚུ་ ཚུལ་དང་མཐུནམ་སྦེ་ 
རྩིས་སོད་ལེན་མ་འབད་ཚུན་ཚོད་འགན་གྲོལ་གཏང་མི་ཆོག  

༢༠.༧.༢  ལས་སྡེ་གིས་ བཀོད་ཁྱབ་དང་མཁས་མཆོག་སྡེ་རིམ་གྱི་སྒེར་སོྣད་ཚུ་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་
ལུ་ རྩིས་སོད་འབད་ཡོདཔ་ངེས་བརྟན་བཟ་ོདགོ།  
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༢༠.༧.༣ འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་གིས་ ལས་གཡོག་པའི་དགོངས་ཞུའི་ཁེ་ཕན་འདི་  ལོ་གྲངས་ཚང་བ་ཡངན་དགོངས་
ཞུ་འབད་བའི་སྐབས་ འདི་འཕོ་ལས་ ལས་གཡོགཔ་འདི་གི་དགོངས་ཞུའི་ཁེ་ཕན་ཚུ་སོད་ནིའི་བ་རིམ་
བསྒྲིག་དགོཔ་དང་ ཟླ་ངོ་གཅིག་གི་ནང་འཁོད་ དངུལ་སོད་ཚུ་ག་ར་ཚང་སྒྲིག་སོད་ཚུགསཔ་འབད་དགོ། 

༢༠.༧.༤  སྐྱོན་མེད་གཡོག་ཐོའི་ཞི་གཡོགཔ་འདི་  བརྩི་མཐོང་དང་ངལ་རངས་ཀྱི་ཐོག་ལས་འགན་གྲོལ་གཏང་དགོ། 

 

༢༠.༨ འགན་འཁྲི། 

༢༠.༨.༡ བཅའ་ཡིག་འདི་གི་དགོངས་དནོ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ གཡོག་བྲལ་མ་གཏང་མི་འདི་  ཁྲིམས་འགལ་སྦེ་བརྩི་
དགོཔ་ལས་དེ་བཟུམ་མའི་གཡོག་བྲལ་གཏང་མིའི་འགན་འཁྲི་འདི་ མི་སོྟབས་ཚོགས་ཆུང་ལུ་ཕོག  

༢༠.༨.༢ དབང་ཚད་ཅན་གྱི་དབང་འཛིན་པ་གིས་ གནང་བའི་ཡིག་ཚང་བཀའ་རྒྱ་འདི་ལུ་བརྩི་བཀུར་མ་འབད་མིའི་ 
ཞི་གཡོགཔ་འདི་ལུ་ སྒྲིག་འགལ་བ་ལེན་གྱི་འགན་འཁྲི་དང་འཁྲི་བ་ཕོག་དགོ། 

 
༢༠.༩  གཟེངས་བསྟདོ། 

༢༠.༩.༡ ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་ ཉུང་ཤོས་ལོ་གྲངས་ ༢༠ གི་རིང་ལུ་ གཡོག་ཐའོི་ནང་སྐྱོན་མེདཔ་སྦེ་ ཞབས་ཏོག་ཞུ་
སྟེ་དགོངས་ཞུ་འབད་བ་ཅིན་ དབང་ཚད་ཕྱིར་སྤེལ་གནང་ཡོད་མི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ལས་གཡོགཔ་འདི་གི་
ལཱ་གཡོག་ལུ་ ངལ་རངས་ཀྱི་གཟེངས་བསོྟད་ལག་ཁྱེར་གནང་དགོ། (ཟུར་དེབ་ ༢༠/ཀ་པ་དང་ཟུར་དེབ་ 
༢༠/ཁ་པ།) 
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         ཟུར༌དེབ་ ༢༠/ཀ། 

རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚགོས། 
        དཔལ་ལྡན་འབྲུག་གཞུང་། 
 

  ངལ༌རངས༌ཀྱི་གཟེངས༌བསྟདོ༌ལག༌ཁྱེར། 
 

༉ ད་ལན༑ འབྲུག༌རྒྱལ༌གཞུང༌གི༌སྐུ་ཚབ་སྦེ་ རྒྱལ༌གཞུང༌ཞི༌གཡོག༌ལྷན༌ཚགོས༌ཀྱིས༌ མི་ངོམ༌ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་འདི་གིས་ ཞི་གཡགོ༌ནང༌ལོ༌ངོ༌ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ རིང༌ལུ་ ལྷག༌བསམ༌རྣམ༌དག༌གི༌སྒོ༌ལས་
རྩ༌བ༌གསུམ༌ལུ་མངོན་གསལ་ཆེ་བའི་ཞབས་ཏོག་ཞུ་ཡདོ་མི་ལུ་ ངོས༌འཛིན༌དང༌བཀའ་དྲིན་དགའ༌ཚརོ༌གྱི༌དོན༌ལུ༌ 
ངལ༌རངས༌ཀྱི༌གཟེངས་བསྟོད་ལག༌ཁྱེར༌འདི༌གནངམ༌ཨིན། 

  

སྤྱི་ཚེས། 

 

ཁྲི༌འཛིན། 

རྒྱལ༌གཞུང༌ཞི༌གཡོག༌ལྷན༌ཚགོས། 
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ཟུར༌དེབ་ ༢༠/ཁ། 

  

   ངལ༌རངས༌ཀྱི་གཟེངས༌བསྟདོ༌ལག༌ཁྱེར། 

༉ ད་ལན༑ འབྲུག༌རྒྱལ༌གཞུང༌གི༌སྐུ་ཚབ་སྦེ་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ (ལས་སྡེའི་མིང་བཙུགས།) མི་
ངོམ༌ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ འདི་གིས་ཞི་གཡོག༌ནང༌ལ༌ོངོ་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ རིང༌ལུ་ 
ལྷག༌བསམ༌རྣམ༌དག༌གི༌སྒོ༌ལས་   རྩ༌བ༌གསུམ༌ལུ་མངོན་གསལ་ཆེ་བའི་ཞབས་ཏགོ་ཞུ་ཡདོ་མི་ལུ་ངོས༌འཛིན༌དང༌ 
བཀའ་ དྲིན་དགའ༌ཚོར༌གྱི༌དོན༌ལུ༌ངལ༌རངས༌ཀྱི༌གཟེངས་བསྟོད་ལག༌ཁྱེར༌འདི༌གནངམ༌ཨིན། 
        

སྤྱི་ཚེས།                              

 

 

          ལས༌སྡེའི༌འགོ༌འཛིན། 

(ལས༌སྡེའི༌མིང༌།)  
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འབྲི་ཤགོ་ ༢༠/༡ 

རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚགོས། 
   དཔལ་ལྡན་འབྲུག་གཞུང་། 

 
ལས་སྡེ། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
གཡགོ་གྲོལ་གྱི་ཁེ་ཕན་ཚུ་དང་དགོངས་ཞུ་གསོལ་ར་/ཞུ་ཡིག་འབྲི་ཤགོ 
༡. མིང་། 
༢. གོ་གནས་ཀྱི་མིང་དང་གནས་རིམ།  
༣. མི་ཁུངས། 
༤. གཏན་འཇགས་ཀྱི་ཁ་བང་། 
༥. ད་ལོྟའི་ལཱ་གཡོག་ལས་སྡེ་/ས་གནས། 
༦. གཡོག་དེབ་ནང་གི་སྐྱེས་ཚེས། 
༧. ཞི་གཡོག་ནང་འགོ་ཐོག་གཡོག་བསྐོས་ཀྱི་ཚེས་གྲངས། 
༨. དགོངས་ཞུ། ལོ་ཚང་དགོངས་ཞུ། རྩ་བསྐྲད། གནས་ཚད་བསྒྱུར་བཅོས་ཀྱི་ཚེས་གྲངས། 
༩. ལཱ་གཡོག་གི་ལོ་གྲངས། 
༡༠. ལས་ཚོགས་གཞན་ནང་ཕག་ཞུ་བའི་ལོ་གྲངས་བསོམས། 
༡༡. གཡོག་གྲོལ་སྐབས་ཀྱི་དངུལ་ཕོགས་ཚད་གཞི། 
༡༢. དགོངས་ཞུའི་ཚེས་གྲངས་སྐབས་ཀྱི་གཞི་རྟེན་དངུལ་ཕོགས། 
༡༣. སྒེར་ཕོགས། (གང་རུང་།) 
༡༤. དགོངས་ཞུའི་གསོལ་ར་བསོམས། (རིམ་ཨང་ ༩X(༡༢+༡༣)) 
༡༥. གསོལ་ར་དངུལ་བསོམས། (གང་རུང་།) 
༡༦. གནས་སོར་གྱི་འགྲུལ་འཐུས། (ཟླ་ངོ་ ༡ གི་གཞི་རྟེན་དངུལ་ཕོགས།) 
༡༧. གནས་སོར་གནང་སྦྱིན། (ཟླ་ངོ་ ༡ གི་གཞི་རྟེན་དངུལ་ཕོགས།) 
༡༨. སྒེར་ཆས་སྐྱེལ་འདྲེན་གྱི་གླ་ཆ།  
༡༩. གསོག་འཇོག་ངལ་གསོ། 
༢༠. ཐོབ་བརྗོད་ཀྱི་དངུལ་བསོམས། (རིམ་ཨང་ ༡༤+༡༥+༡༦+༡༧+༡༨+༡༩) 
 
          ཐབོ་བརྗོད་བཀོད་མིའི་མིང་། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
 
 མིང་རྟགས་དང་སྤྱི་ཚེས།  ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
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གོང་འཁོད་བར་དོན་ཚུ་ དགོངས་ཞུ་འབད་མི་ཞི་གཡོག་པའི་གཡོག་དེབ་དང་འཁྲིལ་ བདེན་པ་ཨིན་པའི་བདེན་སོར་འབད་ཡོད།  

ད་ལན་ འགན་འཁྲི་མ་བསྒྲུབས་པར་ཆད་ལུས་གང་རུང་ཡོད་པ་ཅིན་ དངུལ་སོད་འདི་མ་བཏང་བའི་ཧེ་མ་ བདེ་སྒྲིག་འབད་ནིའི་ཁས་
བངས་ཕུལཝ་ཨིན།  

གཡོག་གྲོལ་གྱི་ཁེ་ཕན་ཚུ་དང་ དགོངས་ཞུ་གསོལ་རའི་དངུལ་འདི་ གཤམ་ལུ་བཀོད་ཡོད་པའི་རྩིས་ཁྲའི་ནང་བཙུགས་ཏེ་བཀའ་དྲིན་
བསྐྱང་གནང་།  

རྩིས་ཁྲ་ཨང་། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
ལག་ལེན་འཐབ་མི།  ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
ས་གནས།       ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
 

བདེན་སོར་འབད་མི།  

 
(མི་སྟབོས་འགོ་དཔནོ།)      (དངུལ་རྩིས་འགོ་དཔནོ།) 
གནང་བ་གནང་མི། 
    (མིང་རྟགས།) 
  ལས་སྡེའི་འགོ་འཛིན། 
སྤྱི་ཚེས།  ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 

ས་གནས། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 

 

དྲན་ཐོ། འབྲི་ཤོག་འདི་དང་གཅིག་ཁར་ དགོངས་ཞུ་བཀའ་རྒྱ་དང་མཇུག་གི་དངུལ་ཕོགས་ལག་ཁྱེར་གྱི་འདྲ་རེ་འོང་དགོ། ཡོངས་
འབྲེལ་ཐོག་ལས་བདེན་དཔྱད་འབད་ནི་ཨིན་མིའི་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་གནང་མིའི་ ཆ་གནས་ཅན་གྱི་རྩིས་ཞིབ་ཉོག་
མེད་ལག་ཁྱེར་ངེས་པར་དུ་དགོ།  
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ལེའུ་ ༢༡ པ། ཞི་གཡོག་གི་ཐ་ོདང་བར་དནོ་རིམ་ལུགས། 

༢༡.༡ སྲིད་བྱུས། 

  ༢༡.༡.༡  ཞི་གཡོག་གི་བར་དོན་དང་ཐ་ོཚུ་ ཏན་ཏན་དང་དུས་མཐུན་སྦེ་བཞག་ནི། 

༢༡.༡.༢  ཞི་གཡོག་གི་བར་དོན་དང་ཐ་ོཚུ་བཞག་སའི་གཏན་མཛོད་བཟུམ་ཅིག་སྦེ་ཕག་ཞུ་ནི།  

༢༡.༡.༣ རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མོ་དང་ འབྲུག་གི་ཞི་གཡོག་བཅའ་ཁྲིམས་ ༢༠༡༠ ཅན་མ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ བར་དནོ་གྱི་
གསང་བ་ཚུ་བསྲུང་ནི་དང་ བརྟན་ཏོག་ཏ་ོསྦེ་བཞག་ནི།  

༢༡.༡.༤ གློག་ཐོག་གཞུང་སྐྱོང་གི་ཐོག་ལས་ མི་སོྟབས་ཀྱི་གྲོས་ཐག་གཅད་ནི་ཚུ་ནང་ འཇོན་ཐང་དང་དྭངས་
གསལ་ཡར་དྲག་གཏང་ནི། 

  
༢༡.༢ ཐབས་ལམ། 

༢༡.༢.༡ གློག་ཐོག་ཡོངས་འབྲེལ་ཞི་གཡོག་བར་དོན་རིམ་ལུགས་དང་ གཞན་རྒྱབ་སྐྱོར་རིམ་ལུགས་ཚུ་ རྒྱ་སྐྱེད་
དང་འབྲེལ་མཐུན་བཟོ་དགོ།  

༢༡.༢.༢ མི་སོྟབས་བར་དོན་འཛིན་སྐྱོང་གི་གནས་ཚད་ལག་ལེན་ལམ་སོྟན་ཚུ་དང་ ཡང་ན་ལག་དེབ་གཞི་བཙུགས་
འབད་དགོ། 

༢༡.༢.༣ ལས་སྡེ་ག་ར་ལུ་ ཞི་གཡོག་བར་དོན་རིམ་ལུགས་དང་ གཞན་བར་དནོ་འཕྲུལ་རིག་གི་རིམ་ལུགས་ཚུ་ 
འགན་ཁག་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ལག་ལེན་གྱི་གོ་སྐབས་བྱིན་ནི།  

༢༡.༢.༤ ཞི་གཡོག་གི་ཐོ་ཚུ་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་དང་ འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེའི་གཏན་མཛདོ་ནང་ལུ་
བཞག་དགོ།  

༢༡.༢.༥ དགོས་མཁོ་ལྡན་པའི་བར་དོན་ཉེན་སྲུང་ངེས་བརྟན་བཟོ་དགོ། 
  

༢༡.༣ སྤྱིར་བཏང་ལམ་ལུགས། 

༢༡.༣.༡ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ ཞི་གཡོགཔ་ཚུའི་ཐོ་ཚུ་ གློག་ཐོག་གཏན་མཛོད་ ཡང་ན་ཡིག་
ཐོག་གི་འདྲ་ཚུ་ བར་དོན་འཕྲུལ་རིག་གི་རིམ་ལུགས་བཟོ་ཡོད་མི་དང་ ངོ་རྐྱང་གི་སྒེར་སོྣད་ནང་རྒྱུན་སྐྱོང་
འབད་དགོ།  
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༢༡.༣.༢ ཞི་གཡོག་བར་དོན་རིམ་ལུགས་འདི་ ཞི་གཡོགཔ་ཚུ་དང་འབྲེལ་བའི་བར་དནོ་འཐབོ་ས་གཙོ་བོ་ཅིག་ཨིན་
དགོ།  

༢༡.༣.༣ ཞི་གཡོག་བར་དོན་རིམ་ལུགས་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་འདི་ གཤམ་གསལ་གྱི་ལཱ་དང་འགན་ཁུར་དང་འཁྲིལ་
དགོ།  

ལཱ་འགན། ཞི་གཡོག་བར་དནོ་རིམ་ལུགས་ཀྱི་ཐབོ་དབང་། 
ལས་སྡེའི་འགོ་འཛིན། ལས་ཚོགས་ཀྱི་དོན་ལུ་སྙན་ཞུ་བལྟ་ནིའི་ཐོབ་དབང་། 
མི་སོྟབས་འགོ་དཔནོ། (ལས་སྡེ།) ཞི་གཡོག་བཅའ་ཡིག་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ སྙན་ཞུ་ཚུ་བརྩིས་པའི་ཞི་གཡོག་བར་

དོན་རིམ་ལུགས་ནང་གི་མི་སོྟབས་བ་རིམ་ག་རའི་ཐོབ་དབང་། 
མི་སོྟབས་ལས་རོགས། (ལས་སྡེ།) ཞི་གཡོག་བཅའ་ཡིག་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ སྙན་ཞུ་ཚུ་བརྩིས་པའི་ཞི་གཡོག་བར་

དོན་རིམ་ལུགས་ནང་གི་མི་སོྟབས་བ་རིམ་ག་རའི་ཐོབ་དབང་། 
མི་སོྟབས་འགོ་དཔནོ། (ཞི་ལྷན།) ཞི་གཡོག་བཅའ་ཡིག་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ སྙན་ཞུ་ཚུ་བརྩིས་པའི་ཞི་གཡོག་བར་

དོན་རིམ་ལུགས་ནང་གི་མི་སོྟབས་བ་རིམ་ག་རའི་ཐོབ་དབང་། 
ཁྲིམས་དོན་འགོ་དཔོན། (ཞི་ལྷན་) 
ཡང་ན་ལས་སྡེའི་མི་སོྟབས་འགོ་དཔོན། 

ཁྲིམས་དོན་གྱི་རིམ་ཚན། 

ཐོ་བཀོད་ལས་རོགས། (ཞི་ལྷན།) བར་དོན་འཛིན་སྐྱོང་ཞབས་ཏོག་སྡེ་ཚན་གྱི་ཐོ། 
བདག་སྐྱོང་། བདག་སྐྱོང་འཛིན་སྐྱོང་གི་ཐབོ་དབང་། 
ཞི་གཡོགཔ་ངོ་རྐྱང་། ངོ་རྐྱང་གི་ཁ་གསལ།  

 

༢༡.༣.༤ ཞི་གཡོག་བར་དོན་རིམ་ལུགས་དང་ གཞན་མི་སོྟབས་རིམ་ལུགས་ནང་ རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་བའི་བར་དོན་
འདི་ མི་སོྟབས་བ་ལེན་གྱི་དནོ་ལུ་གཞི་བཞག་ས་ཅིག་ཨིན་དགོ། 

༢༡.༣.༥ གཡོག་དེབ་འདི་ གསལ་བཀོད་འབད་ཡོད་པའི་སྒྲིག་བཀོད་དང་འཁྲིལ་དགོཔ་དང་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་
གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ གནང་བ་གནང་གནངམ་ཅིག་དགོ།  

༢༡.༣.༦ གཡོག་བཙུགས་ཞུ་ཡིག་འབྲི་ཤོག་ (འབྲི་ཤོག་ ༤/༡) ནང་ཡོད་པའི་བར་དོན་དང་གཡོག་དེབ་གུ་ ཞི་
གཡོགཔ་གིས་མིང་རྟགས་བཀོད་ཡོད་མི་དང་ ཞི་གཡོག་ནང་ལུ་འཛུལ་ཞུགས་འབད་བའི་དུས་ལུ་ 
བདེན་དཔྱད་འབད་ཡོད་མི་འདི་ ཁྲིམས་མཐུན་གྱི་ཡིག་ཆ་ཅིག་ཨིན།  

༢༡.༣.༧ ཞི་གཡོག་བར་དོན་རིམ་ལུགས་ནང་གི་གནས་སྡུད་དང་ བསྒྱུར་བཅོས་ཚུ་ གཤམ་གསལ་ལྟར་དབྱེ་བ་ཕྱེ་
དགོཔ་དང་ཆ་གནས་བཞག་དགོ།  
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གནས་སྡུད་དབྱེ་ཁག ཁ་གསལ། བསྒྱུར་བཅོས་དབང་ཚད། 
དོན་ཆེན་གནས་སྡུད། ༡ ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་། 

༢ མིང་། 
༣ སྐྱེས་ཚེས། 
༤ བསྐོ་བཞག་ཁ་གསལ། 
༥ གོ་གནས་ཡར་སེང་གི་ཁ་གསལ། 
༦ གོ་གནས་ཀྱི་གནས་རིམ་དང་གོ་གནས་ཀྱི་     
  མིང་།  
༧ ལཱ་རིགས་གཙོ་བའོི་སྡེ་ཚན་དང་ནང་གསེས་སྡེ་ཚན། 
༨ ཡུན་རིང་སོང་བརར་དང་ཤེས་ཚད་ཀྱི་ཁ་གསལ།  
༩ ད་ལོྟའི་ལཱ་གཡོག་ལས་སྡེ། 

འབྲི་ཤོག་ ༢༡/༢ པ་དང་
འཁྲིལ་ཏེ་འབྲེལ་ཡོད་ལས་
སྡེ་ལས་འབོར་བའི་སྐབས་ 
རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་
ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་བསྒྱུར་
བཅོས་འབད་ནི། 

དོན་ཆུང་གནས་སྡུད།  ༡ འབྲེལ་ཨང།  
༢ ཁ་བང་ཁ་གསལ། (གཏན་འཇགས་ཁ་བང་།) 
༣ མི་ངོ་གཙོ་བོ། 

ཞི་གཡོགཔ་རང་གིས་
བསྒྱུར་བཅོས་འབད་ཆོག 

༡ ལཱ་གཡོག་ལས་སྡེ། 
༢ མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར། 
༣ གནས་སོར་ལོ་རྒྱུས། 
༥ བཟའ་ཚང་གི་ཁ་གསལ།  
༦ ཡུན་ཐུང་སོང་བརར། 

འབྲེལ་ཡོད་མི་སོྟབས་འགོ་
དཔོན། 

 

༢༡.༣.༨ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ ཞི་གཡོག་གི་སྐོར་ལས་ཞི་གཡོག་གི་རྩིས་དཔྱད་དང་གཞན་བར་
དོན་ཚུ་ ལོ་ལྟར་སྙན་ཞུ་དང་ ལོ་ལྟར་ཞི་གཡོག་རྩིས་དཔྱད་སྙན་ཞུ་ནང་ དཔེ་སྐྲུན་འབད་དགོ།  

༢༡.༣.༩ སྒྲིག་བཀོད་ (འབྲི་ཤོག་ ༢༡/༡) པ་དང་འཁྲིལ་ ཡིག་ཐོག་ཞུ་བ་ཕུལ་མི་འདི་ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་
ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ ཞི་གཡོག་གི་བར་དོན་ཚུ་གདམ་ཁ་རྐྱབ་སྟེ་ ཞུ་བ་ཕུལ་མི་ལས་སྡེ་གིས་ གཞུང་དོན་
ལག་ལེན་གྱི་དོན་ལུ་འཐབོ་ཚུགསཔ་ཡང་བཟ་ོཆོག། བར་དནོ་བྱིན་མི་ཚུ་ ཞུ་བ་འབད་མིའི་གནད་དནོ་གྱི་
དོན་ལུ་རྐྱངམ་གཅིག་ལག་ལེན་འཐབ་དགོ།  

༢༡.༣.༡༠ བར་དོན་དག་བཅོས་ཀྱི་བ་རིམ། 

ཞི་གཡོག་བར་དོན་རིམ་ལུགས་ནང་གི་བར་དནོ་ཚུ་དག་བཅོས་འབད་ནིའི་དནོ་ལུ་ གཤམ་གསལ་གྱི་བ་ 
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རིམ་ཚུ་དང་འཁྲིལ་དགོ།  

ཀ། ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་གིས་ མི་སོྟབས་སྡེ་ཚན་/ལས་ཚན་ལུ་ གཤམ་གསལ་གྱི་ཡིག་ཆ་ཚུ་དང་
སྦྲགས་ཏེ་ བར་དོན་དག་བཅོས་འབྲི་ཤོག་ (འབྲི་ཤོག་ ༢༡/༢) པ་འདི་ཕུལ་དགོ།  

༡. ཞི་གཡོགཔ་བར་དནོ་རིམ་ལུགས་ནང་ལས་བཏོན་པའི་ཁྱད་ཡོན་ཐོ་གི་འདྲ་གུ་ དག་
བཅོས་འབད་དགོ་མི་ཚུ་ཁ་གསལ་སྦེ་བཀོད་དགོཔ་དང་།  

༢. འབྲེལ་ཡོད་རྒྱབ་རྟེན་ཡིག་ཆ། 

ཁ། མི་སོྟབས་འགོ་དཔནོ་གྱིས་བར་དནོ་ཚུ་བདེན་དཔྱད་འབད་ནི་དང་ དོན་ཚན་ ༢༡.༣.༦ པའི་
ནང་ དབང་ཚད་ཕྱིར་སོད་འབད་མི་དང་འཁྲིལ་ དང་ལེན་འབད་དགོ།  

༢༡.༣.༡༡ ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་ ཞི་གཡོགཔ་ག་རའི་སྒེར་སོྣད་དང་གཡོག་དེབ་ཀྱི་འདྲ་འདི་ ཡིག་ཐོག་རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་
དགོཔ་དང་། གཡོག་གྲོལ་འབད་མིའི་ཞི་གཡོགཔ་གི་དནོ་ལུ་ གཤམ་བཀོད་ཀྱི་དུས་ཡུན་དང་འཁྲིལ་ 
རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་དགོ།  

གོ་གནས་ཀྱི་སྡེ་རིམ། ལ་ོགྲངས། 
བཀོད་ཁྱབ་དང་མཁས་མཆོག་གི་སྡེ་རིམ། ལོ་ངོ་ ༡༥། 
ཁྱད་རིག་དང་འཛིན་སྐྱོང་གི་སྡེ་རིམ། ལོ་ངོ་ ༡༠། 
ལྟ་སྐྱོར་དང་ལག་ལེན་སྡེ་རིམ། ལོ་ངོ་ ༥། 

 

༢༡.༣.༡༢ ལས་སྡེ་གིས་ བཀོད་ཁྱབ་དང་མཁས་མཆོག་སྡེ་རིམ་གྱི་ཞི་གཡོགཔ་ཚུ་ གཡོག་གྲོལ་འབད་ཞིནམ་ལས་ 
སྒེར་སོྣད་དང་གཡོག་དེབ་ག་ར་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་སོད་འབད་དགོ།  

༢༡.༣.༡༣ ལས་སྡེ་གིས་ ཁྱད་རིག་དང་འཛིན་སྐྱོང་། ལྟ་སྐྱོར་དང་ལག་ལེན་སྡེ་རིམ་གྱི་ཞི་གཡོགཔ་ཚུ་ གོང་འཁོད་
ཀྱི་དུས་ཡུན་ཚངམ་ད་ སྒེར་སོྣད་དང་གཡོག་དེབ་ཚུ་ཆ་མེད་གཏང་ནིའི་དོན་ལུ་ ཚོགས་ཆུང་ཅིག་གཞི་
བཙུགས་འབད་དགོ།  

 
༢༡.༤ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚགོས་ཀྱི་འགན་ཁུར། 

    ༢༡.༤.༡  རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་འགན་ཁུར་ཚུ་ཡང་།  

༢༡.༤.༡.༡  ཞི་གཡོག་པའི་བར་དནོ་དང་ཐོ་བཞག་སའི་གཏན་མཛོད་ཅིག་ཨིན་དགོ། 

༢༡.༤.༡.༢ མི་སོྟབས་ཀྱི་བར་དོན་འདི་ དུས་མཐུན་དང་བརྟན་ཏོག་ཏ་ོསྦེ་བཞག་དགོ། 

༢༡.༤.༡.༣ འོས་འབབ་ལྡན་པའི་བར་དནོ་ཉེན་སྲུང་ངེས་བརྟན་ཡོདཔ་བཟོ་དགོ། 
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༢༡.༤.༡.༤ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ནང་ རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་བའི་མི་སོྟབས་བར་དོན་རིམ་
ལུགས་ག་རའི་དུས་མཚམས་ཀྱི་རྒྱབ་རྟེན་གྱི་འདྲ་བཞག་དགོ། 

༢༡.༤.༡.༥ ལག་ལེན་པ་གིས་རིམ་ལུགས་འདི་ འཐབོ་ཚུགས་པའི་རྒྱུན་སྐྱོང་ཐགོ་ལུ་བཞག་དགོ། 

༢༡.༤.༡.༦ འཇམ་ཏོང་ཏ་ོསྦེ་འཐབོ་ཚུགསཔ་དང་ ནུས་ཤུགས་ཅན་གྱི་འཚོལ་ཞིབ་ལམ་ལུགས་
ལྡན་པའི་སྒེར་གྱི་ཡིག་སོྣད་བཞག་དགོ།  

༢༡.༤.༡.༧ ལོ་ལྟར་ཞི་གཡོག་གི་རྩིས་དཔྱད་བསྡུ་སྒྲིག་དང་དཔེ་སྐྲུན་འབད་དགོ།  

༢༡.༤.༡.༨ མི་སོྟབས་བར་དོན་རིམ་ལུགས་དང་ཐ་ོབཞག་ནི་ལུ་ འཕྲུལ་རིག་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་སོང་
བརར་བྱིན་དགོ།  

༢༡.༤.༡.༩ ལོ་ལྟར་སྙན་ཞུ་དང་ལོ་ལྟར་ཞི་གཡོག་གི་རྩིས་དཔྱད་སྙན་ཞུ། ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་
སྒོ་ཚུའི་ཐོག་ལས་ བར་དནོ་ཚུ་ཁྱབ་སྤེལ་གཏང་དགོ།  

༢༡.༤.༡.༡༠ རིམ་ལུགས་ལག་ལེན་འཐབ་མི་ཚུ་ བདག་སྐྱོང་དང་འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་དགོ།  
 

༢༡.༥ ཞི་གཡོག་ཅིག་གི་འགན་ཁུར། 

༢༡.༥.༡  ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་གིས་འབད་དགོཔ་ཚུ་ཡང་།  

༢༡.༥.༡.༡ ཁོ་རའི་བར་དོན་ཚུ་ ཞི་གཡོག་བར་དནོ་རིམ་ལུགས་ནང་ ཏན་ཏན་དང་དུས་མཐུན་
ཡོདཔ་ངེས་བརྟན་བཟོ་དགོ།   

༢༡.༥.༡.༢ ཞི་གཡོག་བར་དོན་རིམ་ལུགས་ནང་ལུ་ རང་སོའི་ཁྱད་ཡོན་གྱི་ཐ་ོཚུ་བལྟ་ཞིནམ་ལས་  

ངེས་པར་དུ་བཅོ་ཁ་རྐྱབ་དགོཔ་གང་རུང་ཡོད་ན་ ཆ་གནས་ཅན་གྱི་རྒྱབ་རྟེན་ཡིག་ཆ་
དང་སྦྲགས་ཏེ་ མི་སོྟབས་འགོ་དཔོན་ལུ་བར་སྐུལ་འབད་དགོཔ་དང་། 

༢༡.༥.༡.༣ ཁོ་རའི་མི་ངོ་གཙོ་ཅན་གྱི་ཁ་གསལ་ཚུ་ (ཞི་གཡོག་པའི་ཕན་བདེ་ལས་འཆར་དང་
དགོངས་ཞུའི་ཁེ་ཕན་གྱི་དནོ་ལུ་) དུས་མཐུན་ཡོདཔ་ངེས་བརྟན་བཟོ་དགོ།  

 
༢༡.༦ ལས་སྡེའི་མི་སྟབོས་འགོ་དཔནོ་གྱི་འགན་ཁུར། 

༢༡.༦.༡ མི་སོྟབས་བ་ལེན་ག་རའི་བར་དནོ་ཚུ་ ཞི་གཡོག་བར་དནོ་རིམ་ལུགས་དང་སྒེར་སོྣད་ནང་ ཏན་ཏན་དང་
དུས་མཐུན་སྦེ་རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་དགོ།  

༢༡.༦.༢ རིམ་ལུགས་ཐོག་ མི་སོྟབས་བཀའ་རྒྱ་ཚུ་བཏོན་ནིའི་དོན་ལུ་ ཞི་གཡོག་བར་དོན་རིམ་ལུགས་ལག་ལེན་
འཐབ་ཡོདཔ་ངེས་བརྟན་བཟ་ོདགོ།  
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༢༡.༦.༣ ཞི་གཡོག་བར་དོན་རིམ་ལུགས་ཀྱི་ལག་ལེན་དོན་སྨིན་ཅན་སྦེ་ལག་ལེན་འཐབ་དགོཔ་དང་ མི་སོྟབས་དང་
འབྲེལ་བའི་གནད་དནོ་ཚུ་གི་བར་དོན་ཏན་ཏན་བཟ་ོནི་དང་ དྲང་བདེན་གྱི་འགན་ཁུར་ཡོད། 

༢༡.༦.༤ གནས་བཞིན་ཡོད་པའི་ཞི་གཡོགཔ་ཚུ་གི་སྒེར་གྱི་ཡིག་སོྣད་དང་ གཡོག་དེབ་ཚུ་དུས་མཐུན་རྒྱུན་སྐྱོང་
འབད་དགོ། 

༢༡.༦.༥ ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་གིས་ ཞི་གཡོག་ནང་ལུ་འགོ་ཐོག་འཛུལ་བའི་སྐབས་ ཁྲིམས་མཐུན་གྱི་གསལ་སོྟན་ཅིག་
སྦེ་གནས་ནི་ཨིན་པའི་གཡོག་དེབ་ཀྱི་དོན་ཚན་ ༡ པ་དང་ ༢ པ། གཡོག་བཙུགས་འབྲི་ཤོག་ནང་ལུ་ 
རང་སོའི་ངོ་བཤད་ཚུ་ བདེན་པའི་ཐོག་ལས་གསལ་སོྟན་འབད་ཡོདཔ་ངེས་བརྟན་བཟོ་དགོ།  

༢༡.༦.༦ དོན་ཆུང་གནས་སྡུད་ལེགས་བཅོས་འབད་ཆོག། ཨིན་རུང་ དོན་ཆེན་གནས་སྡུད་ལེགས་བཅོས་ཀྱི་ཐད་ 
ཆ་གནས་ཅན་གྱི་རྒྱབ་རྟེན་ཡིག་ཆ་དང་སྦྲགས་ཏེ་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ལུ་གཏང་དགོ།  

༢༡.༦.༧ ལཱ་དང་འགན་ཁུར་གུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ ངོ་ཚབ་ཅིག་ངོས་འཛིན་འབད་ཞིནམ་ལས་ ལག་ལེན་འཐབ་ཆོག་
པའི་གནང་བ་སོད་དེ་ བསྒྱུར་བཅོས་གང་རུང་འབད་མི་འདི་ འདི་འཕོ་ལས་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་
ཚོགས་ལུ་བར་ལན་འབད་དགོ།  

༢༡.༦.༨ ནམ་དགོས་མཁོ་ཐོནམ་ཅིག་ གསལ་བཀོད་འབད་ཡོད་པའི་དུས་ཚོད་ནང་ ལས་གཡོག་པའི་བར་དོན་ཚུ་ 
ཡིག་ཐོག་གི་འདྲ་དང་བཅསཔ་སྦེ་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ལུ་ཕུལ་དགོ། 

༢༡.༦.༩ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་བཙུགས་ཡོད་པའི་མི་སོྟབས་ཀྱི་གྲོས་ཆོད་ཚུ་ག་ར་པར་སྐྲུན་འབད་དེ་ མིང་རྟགས་
བསྡུས་པ་བཀོད་དེ་ ཐ་ོབཞག་ནིའི་དནོ་ལུ་ སྒེར་སོྣད་ནང་ལུ་བཙུགས་དགོ། 

༢༡.༦.༡༠ མི་སོྟབས་འགོ་དཔནོ་དང་མི་སོྟབས་ལས་རོགས་ཚུ་གིས་ རང་སོའི་ལག་ལེན་པའི་ངོ་རྟགས་དང་གསང་
ཡིག་རུབ་སོད་འབད་མི་ཆོག 

༢༡.༦.༡༡ མི་སོྟབས་སྡེ་ཚན་/ལས་ཚན་ཚུ་གིས་ ལག་ལེན་པའི་ངོ་རྟགས་གསརཔ་བཟོ་ཡོད་མི་འདི་ གློག་འཕྲིན་
ཐོག་ལས་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ལུ་ཕུལ་དགོ།  

 
༢༡.༧ འགན་འཁྲི། 

༢༡.༧.༡ མི་སོྟབས་བར་དོན་དང་ཐོ་ཚུ་ དུས་མཐུན་དང་ཏན་ཏན་ཡོདཔ་ངེས་བརྟན་བཟ་ོནིའི་འཁྲི་བ་འདི་ རྒྱལ་
གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་དང་ལས་སྡེའི་མི་སོྟབས་འགོ་དཔནོ། དེ་ལས་ འབྲེལ་ཡོད་ཞི་གཡོགཔ་དེ་
ལུ་ཕོག 
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འབྲི་ཤགོ་ ༢༡/༡ 

རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚགོས། 
དཔལ་ལྡན་འབྲུག་གཞུང་།  

 
བར་དནོ་ཞུ་ཡིག་འབྲི་ཤགོ 

ལས་སྡེའི་མིང་། 
 
བར་དོན་གྱི་དགོས་དོན།  
 
 
 
 
བར་དོན་ཞུ་བའི་སྒྲིག་བཀོད། (དགོ་པའི་གནད་དོན་ཚུ་བཀོད།) 
 
 
 
 
 
ཁ་མི་བཟེད་པའི་ངག་བརྗོད། བར་དོན་བྱིན་མི་འདི་ གོང་ལུ་བཀོད་མིའི་དོན་ལུ་རྐྱངམ་གཅིག་ལག་ལེན་འཐབ་དགོ། 
 

 

མིང་རྟགས།  

མིང་། 

གོ་གནས་ཀྱི་མིང་། 
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འབྲི་ཤགོ་ ༢༡/༢ 

རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚགོས། 
  དཔལ་ལྡན་འབྲུག་གཞུང་།  
 
བར་དནོ་དག་བཅོས་འབྲི་ཤགོ 

སྤྱི་ཚེས། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 

 
ཞུ་དོན། ངོ་མིང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཅན་མ་འཆང་མི་ད་ལོྟ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་(ལས་སྡེའི་
མིང་བཀོད།) ནང་ལུ་ཕག་ཞུ་བཞིན་ཡོད་མིའི་གཤམ་གསལ་གྱི་བར་དོན་ཚུ་ དག་བཅོས་འབད་གནང་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན། 

རིམ་
ཨང་། 

དག་བཅོས་འབད་དགོཔ། ད་ལོྟའི་ཞི་གཡོག་བར་དནོ་རིམ་
ལུགས་ནང་བཀོད་ཡོདཔ།  

དག་བཅོས་ཀྱི་ཞུ་བ། རྒྱབ་རྟེན་ཡིག་ཆ་/སྒྲུབ་
བྱེད། 

༡     
༢     
༣     

   

* རྒྱབ་རྟེན་ཡིག་ཆའི་དཔྱད་ཐོ།  

ཀ། སྐྱེས་ཚེས་དག་བཅོས་ཀྱི་དོན་ལུ། འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེའི་མི་སོྟབས་འགོ་དཔནོ་གྱིས་ མིང་རྟགས་དང་ཐིའུ་བཅས་ 
བདེན་སོར་ཅན་གྱི་གཡོག་དེབ། སོླབ་རིག་སྐུགས་ཤོག་དང་ མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་གྱི་འདྲ་ཚུ་དགོ།  

དྲན་ཐོ་ ༡ པ། རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ནང་རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་བའི་གཡོག་བཙུགས་འབྲི་ཤོག་འདི་ སྐྱེས་
ཚེས་དག་བཅོས་ཀྱི་དནོ་ལུ་ རྒྱབ་རྟེན་ཡིག་ཆ་གཙོ་བོ་ཅིག་སྦེ་ལག་ལེན་འཐབ་དགོ། 

དྲན་ཐོ་ ༢ པ། མིང་གི་ཡིག་སྡེབ་དག་བཅོས་ཀྱི་དནོ་ལུ། མིང་བཀོད་ཡོད་པའི་སོླབ་རིག་སྐུགས་ཤོག་དང་ མི་
ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་གྱི་ཡིག་ཆ་ཚུ་ ཡིག་སྡེབ་དག་བཅོས་ཆུང་བའི་རིགས་ཀྱི་དོན་ལུ་ལག་ལེན་འཐབ་དགོ། 
མིང་བསྒྱུར་བཅོས་ ཡང་ན་མིང་ཆ་ཚང་བསྒྱུར་བཅོས་འབད་ནིའི་དནོ་ལུ་ སྒྲུབ་བྱེད་ཀྱིས་རྒྱབ་རྟེན་འབད་མ་ཚུགས་
གནད་དནོ་ཚུའི་སྐབས་ ཁྲིམས་ཁང་གི་བདེན་ཡིག་ངོ་མ་དགོ།  

ཁ། བསྐོ་བཞག། གོ་གནས་ཡར་སེང་། གོ་གནས་ཀྱི་གནས་རིམ། གོ་གནས་ཀྱི་མིང་གནས། ཡང་ན་ལཱ་རིགས་གཙོ་ 

བོའི་སྡེ་ཚན་དག་བཅོས་ཀྱི་དནོ་ལུ་ བསྐོ་བཞག། གོ་གནས་ཡར་སེང་། ཡང་ན་འབྲེལ་ཡོད་ཡིག་ཚང་བཀའ་རྒྱའི་
འདྲ་ཚུ་དགོ།  
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ག ཡུན་རིང་སོང་བརར་དང་ཤེས་ཚད་དག་བཅོས་ཀྱི་དནོ་ལུ།  

༡. གཡོག་ཐོག། རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གནང་ཆའི་ཡི་གུ་དང་ འབྲེལ་ཡོད་སོང་བརར་ལག་
ཁྱེར་ཚུ། 

  ༢. སྔ་གོང་ལཱ་གཡོག། སོང་བརར་གྱི་ལག་ཁྱེར་ཚུ། 

 

(ཞུ་ཡིག་ཕུལ་མིའི་མིང་རྟགས་ཡངན་ཞི་གཡོག་པའི་ཚབ་ལུ་མི་སྟབོས་འགོ་དཔནོ་གྱི་མིང་རྟགས།) 

ལཱ་གཡོག་སདོ་མི་གིས་བཀང་དགོཔ།  

ང་གིས་ ངོ་མིང་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ འདི་གི་དོན་ལུ་བཀོད་ཡོད་པའི་བར་དོན་ཚུ་ བདེན་པ་ཨིནམ་དང་ འདི་ཚུ་ག་ར་ ཡིག་ཚང་
ནང་ལུ་རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་དེ་ཡོད་པའི་ ཁོ་ ཡང་ན་མོ་གི་ཡིག་ཆ་ངོ་མའི་འདྲ་བདེན་སོར་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་ཚུ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ བདེན་དཔྱད་
འབད་འབདཝ་ཨིན་པའི་ངོ་སོར་འབདཝ་ཨིན།  

 

མིང་རྟགས་དང་ཐིའུ། 

མི་སྟབོས་འགོ་དཔནོ། 

 

རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚགོས་ཀྱིས་བཀང་དགོཔ། 

བདེན་སོར་དང་དུས་མཐུན་བཟ་ོམི།  

 

(མིང་དང་མིང་རྟགས།) 
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ལེའུ་ ༢༢ པ། ཞི་གཡགོ་རྟགས་མ། 

༢༢.༡ སྲིད་བྱུས། 

   ༢༢.༡.༡  ལཱ་ཤུལ་གྲུབ་འབྲས་ཁྱད་འཕགས་ཡོད་པའི་ཞི་གཡོགཔ་ཚུ་ལུ་ ངོས་འཛིན་དང་རྟགས་མ་གནང་ནི།  

༢༢.༡.༢ རྩ་བ་གསུམ་ལུ་ཐ་དམ་ཚིག་བསྟེན་ཏེ་ཕག་ཕྱིད་ཞུ་མིའི་ཞི་གཡོགཔ་ཚུ་ལུ་ ངོས་འཛིན་དང་རྟགས་མ་
གནང་ནི། 

༢༢.༡.༣ གཞན་གྱིས་དཔེ་བལྟ་བཏུབ་པའི་ལཱ་གཡོག་གི་དཔེ་སོྟན་ཅིག་སྦེ་བཟ་ོནི།  

༢༢.༡.༤ ལཱ་ནང་ལུ་ གནས་ཚད་མཐོ་བའི་ལཱ་ཤུལ་གྱི་ལམ་ལུགས་བཙུགས་ནི། 

༢༢.༡.༥ ལཱ་ཤུལ་སོམ་ཡོད་མི་ཚུ་ ཡིད་བཀུག་ནི། བདག་འཛིན་འབད་ནི་དང་སེམས་ཤུགས་བསྐྱེད་བཅུག་ནི།  

༢༢.༡.༦ གྲུབ་འབྲས་བཏོན་ནིའི་ཚོར་ཤུགས་དང་ ཞི་གཡོགཔ་ཨིན་པའི་དཔའ་ཉམས་ཡར་དྲག་གཏང་ནི། 
 

༢༢.༢ ཐབས་ལམ། 

༢༢.༢.༡ ཐ་དམ་ཚིག་དང་ཁྱད་འཕགས་ཅན་གྱི་ཕན་འདེབས་ཐོག་ལས་ རྩ་བ་གསུམ་ལུ་ཕག་ཕྱིད་ཞུ་མིའི་ཞི་
གཡོགཔ་ཚུ་ལུ་ངལ་རངས་ཀྱི་གསོལ་ར་བྱིན་དགོ།  

༢༢.༢.༢ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ གཟེངས་ཐོན་ལུ་གཞི་བཞག་པའི་དྭངས་གསལ་ཅན་དང་འགན་
འཁྲི་ཅན་གྱི་གསོལ་རའི་ལམ་ལུགས་གཞི་བཙུགས་འབད་དགོ། 

༢༢.༢.༣ གསོལ་ར་ཚུ་སོ་འཐུས་དང་གཅིག་ཁར་བྱིན་ཆོག 
 

༢༢.༣ འསོ་ཚད།  

ཁག་འབག་ལས་གཡོགཔ། སྤྱི་གཡོགཔ་ ཡང་ན་གཞི་རིམ་ལས་གཡོགཔ་བརྩིས་པའི་ཞི་གཡོགཔ་ཚུ་ ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་
དང་ཚེ་གང་ལཱ་གཡོག་རྟགས་མའི་དོན་ལུ་འོས་འབབ་ཡོད། 
  

༢༢.༤  རྟགས་མའི་དབྱེ་ཁག    

ཞི་གཡོག་རྟགས་མ་འདི་ གཤམ་གསལ་གྱི་དབྱེ་ཁག་གསུམ་གྱི་ཐོག་ལས་བྱིན་དགོ། 

༢༢.༤.༡  ལྷག་བསམ་རྣམ་པར་དག་པའི་ལཱ་གཡོག་གི་ཞི་གཡོག་རྟགས་མ།  

༢༢.༤.༡.༡ གསོལ་ར་འདི་ རྩ་བ་གསུམ་ལུ་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་དང་ ཐ་དམ་ཚིག་གི་ཐོག་ལས་ 
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ཕག་ཕྱིད་ཞུ་སྟེ་སྐྱོན་མེད་གཡོག་ཐ་ོཡོད་མིའི་ཞི་གཡོགཔ་ཚུ་ལུ་གནང་དགོ། 

༢༢.༤.༡.༢ གསོལ་ར་འདི་ གཙོ་བ་ོར་གཤམ་གསལ་ལྟར་གྱི་ཞི་གཡོག་ནང་ཕག་ཞུའི་ལོ་གྲངས་
ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་གནང་དགོ། 

སྒྲིག་གཡགོ་ངོ་མའི་ལ་ོགྲངས། གསལོ་རའི་དབྱེ་བ། 
ལོ་ངོ་ ༡༠། ལག་ཁྱེར་ལི་རྟགས་ཅན་མ། 
ལོ་ངོ་ ༢༠། ལག་ཁྱེར་དངུལ་རྟགས་ཅན་མ། 
ལོ་ངོ་ ༣༠། ལག་ཁྱེར་གསེར་རྟགས་ཅན་མ། 

 

༢༣.༤.༢  ཚེ་གང་ལཱ་གཡོག་གི་ཞི་གཡོག་རྟགས་མ།   

༢༢.༤.༢.༡ ཚེ་གང་ལཱ་གཡོག་གི་རྟགས་མ་འདི་ འབྲུག་གི་ཞི་གཡོག་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་
གཞིའི་ནང་ལུ་ གསལ་བཀོད་འབད་ཡོད་པའི་དགོངས་ཞུའི་ལོ་ཚད་ཚང་སྟེ་ སྐྱོན་
མེད་གཡོག་ཐོའི་ཐོག་ལས་དགོངས་ཞུ་འབད་མི་འདི་ལུ་གནང་དགོ།  

 ༢༢.༤.༢.༢ རྟགས་མ་འདི་ ལག་ཁྱེར་ཅིག་དང་གཅིག་ཁར་ རྟགས་མ་ཅིག་ཨིན་དགོ། 
 

    ༢༢.༤.༣  ཁྱད་འཕགས་ལཱ་གཡོག་གི་ཞི་གཡོག་རྟགས་མ། 

༢༢.༤.༣.༡ རྟགས་མ་འདི་ ལོ་ལྟར་བཞིན་དུ་ གདམ་འཐུ་འབད་བའི་ལཱ་གི་བརྗོད་དོན་ཅིག་ལུ་ 
ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་གིས་ གཟེངས་ཐོན་དང་ཁྱད་འཕགས་ཀྱི་ལཱ་ཤུལ་ཐོན་པའི་ངོས་
འཛིན་ལུ་གནང་དགོ། 

༢༢.༤.༣.༢ རྟགས་མ་འདི་ གཏན་འཇགས་ཀྱི་ཞི་གཡོགཔ་རྐྱངམ་གཅིག་ལུ་གནང་དགོ། 

༢༢.༤.༣.༣ ལོ་ལྟར་བཞིན་དུ་ ཁྱད་འཕགས་ལཱ་ཤུལ་ཅན་གྱི་ཞི་གཡོགཔ་ ༡༠ ལས་ ༡༥ ཚུན་
ལུ་གནང་དགོ། 

༢༢.༤.༣.༤ སྤྱིར་བཏང་གི་བརྗོད་དོན་ཚུ་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་བཟོ་དགོ། 

༢༢.༤.༣.༥ རྟགས་མ་འདི་ ཁེ་ཕན་དང་གཅིག་ཁར་གཤམ་གསལ་ལྟར་དུ་གནང་དགོ། 
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རྟགས་མའི་དབྱེ་བ། ལཱ་གཡོག་གི་ཁེ་ཕན། དྲན་གསོ། 
ལི། ཡར་སེང་གཅིག དངུལ་ཕོགས་ཡར་སེང་འདི་ ཞི་གཡོགཔ་འདི་ལུ་ 

དགོངས་ཞུ་མ་འབད་ཚུན་གྱི་རིང་ ཟླ་རིམ་བཞིན་དུ་
བྱིན་དགོ། ཡར་སེང་འདི་ སྤྱིར་བཏང་ཡར་སེང་གི་
གྲངས་སུ་མེན་པའི་ཁར་ དེ་ལས་ལྷག་སྟེ་བྱིན་དགོ།  

དངུལ། ཡར་སེང་གཉིས།  དངུལ་ཕོགས་ཡར་སེང་འདི་ ཞི་གཡོགཔ་འདི་ལུ་ 
དགོངས་ཞུ་མ་འབད་ཚུན་གྱི་རིང་ ཟླ་རིམ་བཞིན་དུ་
བྱིན་དགོ། ཡར་སེང་འདི་ སྤྱིར་བཏང་ཡར་སེང་གི་
གྲངས་སུ་མེན་པའི་ཁར་ དེ་ལས་ལྷག་སྟེ་བྱིན་དགོ། 

གསེར། རིགས་བསོམས་གོ་
གནས་ནང་འཁོད་ལུ་
ཨིན་པ་ཅིན་ དེ་ལས་
མཐོ་བའི་གོ་གནས་ཀྱི་
གནས་རིམ་ལུ་ཡར་
སེང་འབད་ནི་དང་ 
ཡང་ན་དངུལ་ཕོགས་
ཡར་སེང་གསུམ་
གནང་ནི།  

གསོལ་ར་འདི་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་
ཀྱིས་ གཟེངས་ཐོན་གྱི་གོ་གནས་ཡར་སེང་གནང་མི་
དང་གཅིག་ཁར་བསོམ་ཆོག  
དངུལ་ཕོགས་ཡར་སེང་གི་ཐད་ དངུལ་བསོམས་
འདི་ ཞི་གཡོགཔ་ལུ་ཟླ་རིམ་བཞིན་དུ་ དགོངས་ཞུ་
མ་འབད་ཚུན་གནང་དགོ།  ཡར་སེང་འདི་ སྤྱིར་
བཏང་ཡར་སེང་གི་གྲངས་སུ་མེན་པའི་ཁར་ དེ་ལས་
ལྷག་སྟེ་བྱིན་དགོ། 

 
༢༢.༤.༤  མི་ངོ་བཏནོ་ནིའི་བ་རིམ། 

ཞི་གཡོག་རྟགས་མའི་འོས་ཚད་ཀྱི་ལོ་གྲངས་རྩིས་རྐྱབ་ནིའི་དོན་ལུ་ དམིགས་བསལ་ངལ་གསོ་རྐྱངམ་
གཅིག་རྩིས་རྐྱབ་མི་ཆོག 
༢༢.༤.༤.༡ ལྷག་བསམ་རྣམ་པར་དག་པའི་ལཱ་གཡོག་གི་ཞི་གཡོག་རྟགས་མ། 

ཀ། ལོ་དེ་གི་སྤྱི་ཟླ་ ༡༡ པའི་སྤྱི་ཚེས་ ༡༥ ལུ་ རྟགས་མ་ཐོབ་པའི་ཞི་གཡོགཔ་
ཚུ་གི་ཐོ་འདི་ ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་ སྤྱི་ཟླ་ ༧ ལུ་ཕུལ་དགོ།   

ཁ། མི་ངོའི་ཐོ་ཚུ་འབོར་ཞིནམ་ལས་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ 
རྟགས་མ་འཐོབ་མིའི་ཐ་ོཚུ་བདེན་དཔྱདའབད་དེ་མཐའ་དཔྱད་འབད་དགོ། 

༢༢.༤.༤.༢ ཚེ་གང་ལཱ་གཡོག་གི་ཞི་གཡོག་རྟགས་མ། 

ཀ། ལས་སྡེ་གིས་ ལོ་ལྟར་བཞིན་དུ་ སྤྱི་ཟླ་ ༡ པ་དང་སྤྱི་ཟླ་ ༧ པའི་ནང་   
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ལོ་གྲངས་ཚང་སྟེ་དགོངས་ཞུ་འབད་ནི་ཨིན་མིའི་ཞི་གཡོག་པ་ཚུ་གི་ཐོ་ ཟླ་
ངོ་དྲུག་གི་སྔ་གོང་ལས་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ལུ་ཕུལ་དགོ། 

ཁ། རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ རྟགས་མ་འཐོབ་མིའི་ཐ་ོཚུ་  
བདེན་དཔྱད་འབད་དེ་མཐའ་དཔྱད་འབད་དགོ། 

༢༢.༤.༤.༣ ཁྱད་འཕགས་ལཱ་གཡོག་གི་ཞི་གཡོག་རྟགས་མ། 

ཀ། རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་  ཞི་གཡོགཔ་གསོལ་རའི་མི་ངོ་
སྦེ་བཏོན་ཐངས་ཀྱི་ལམ་སོྟན་གནང་དགོ། 

ཁ། ལས་སྡེ་ག་ར་གིས་ རང་སོའི་མི་སོྟབས་ཚོགས་ཆུང་བརྒྱུད་དེ་   རང་
སོའི་ལས་སྡེའི་ནང་ལས་ངེས་བདེན་ལུ་འཐོབ་དགོ་པའི་ཞི་གཡོགཔ་དང་ 
ཁྱད་འཕགས་ཅན་གྱི་ཞི་གཡོགཔ་ཚུ་གི་ཐོ་ལོ་ལྟར་བཞིན་དུ་   སྤྱི་ཟླ་ ༧ 
པའི་ནང་འཁོད་ལུ་ཕུལ་དགོ། 

ག སྤྱི་ཟླ་ ༨ པ་དང་ ༩ པའི་ནང་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ 
ལས་སྡེ་ཚུ་ལས་བཏང་བའི་མི་ངོམ་ཚུ་གུ་ ཞིབ་འཚོལ་དང་བདེན་དཔྱད་
འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོ། 

ང་། རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ གཙོ་རིམ་བསྒྲིག་ནིའི་དནོ་ལུ་ མི་
ངོའི་ཐོ་ཚུ་ད་རུང་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དེ་ཆ་འཇོག་གནང་དགོ། 

ཅ། རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་མཐའ་དཔྱད་གྲོས་འཆར་འདི སྤྱི་
ཟླ་ ༡༠ པའི་ཟླ་མཇུག་ལུ་ གཟིགས་ཞིབ་དང་ཆ་གནས་ཀྱི་དོན་ལུ་ རྒྱལ་ 

པོའི་དྲུང་ཆེན་ཡིག་ཚང་ལུ་ཕུལ་དགོ། 

ཆ། ཞི་གཡོག་གི་ཁྱད་འཕགས་ལཱ་གཡོག་གི་གསོལ་ར་འདི་ ལོ་ལྟར་བཞིན་དུ་ 
སྤྱི་ཟླ་ ༡༢ པའི་སྤྱི་ཚེས་ ༡༧ ལུ་རྒྱལ་ཡོངས་དུས་ཆེན་སྐབས་ལུ་གནང་
ནི་ཨིན། 

 
༢༢.༤.༥ འགན་འཁྲི། 

༢༢.༤.༥.༡ ཞི་གཡོག་རྟགས་མའི་ལམ་ལུགས་འདི་ ནུས་པ་དངལྡནམ་སྦེ་ངེས་བརྟན་ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་ནི་གི་
འགན་ཁུར་འདི་ མི་སོྟབས་ཚོགས་ཆུང་ལུ་ཕོག 

༢༢.༤.༥.༢ ལས་འཆར་བཀོད་ཡོད་མི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ དུས་ཐོག་ལུ་མི་ངོ་བཏནོ་ནིའི་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་དང་ མི་ངོའི་
མིང་ཐོ་ཕུལ་ནིའི་འགན་ཁུར་འདི་ ལས་སྡེའི་མི་སོྟབས་སྡེ་ཚན་ ཡང་ན་ལས་ཚན་ཚུ་གིས་འབག་དགོ། 
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༢༢.༤.༥.༣ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གི་ཡ་རབས་བཟང་པོའི་ཐུགས་ཀྱི་དགོངས་བཞེད་འགྲུབ་ཐབས་
ལུ་འཐོབ་དགོཔ་ངེས་བདེན་ཡོད་པའི་ཞི་གཡོག་ཚུ་མི་ངོམ་སྦེ་བཏོན་ནི་དང་  གདམ་འཐུ་འབད་ནིའི་
འགན་ཁུར་འདི་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་དང་ལས་སྡེ་ལུ་ཕོག 
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ལེའུ་ ༢༣ པ། མི་སྟབོས་རྩིས་ཞིབ། 

༢༣.༡ སྲིད་བྱུས། 

༢༣.༡.༡  གཞུང་སྐྱོང་ལེགས་ལྡན་ཡར་དྲག་གཏང་ནི། 

༢༣.༡.༢ འབྲུག་གི་ཞི་གཡོག་བཅའ་ཁྲིམས་ ༢༠༡༠ ཅན་མ་དང་ འབྲུག་གི་ཞི་གཡོག་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི། 
དེ་ལས་ཞི་གཡོག་དང་འབྲེལ་བའི་ཁྲིམས་ལུགས་གཞན་ཚུ་གི་ལག་ལེན་གཅིག་མཚུངས་ཡོདཔ་བཟོ་ནི་
དང་ དེ་ཚུ་ལུ་གནས་ཡོདཔ་ངེས་བརྟེན་བཟ་ོནི། 

༢༣.༡.༣ ཞི་གཡོག་ལས་སྡེ་ག་རའི་ནང་ མི་སོྟབས་ཀྱི་གནས་ཚད་དང་ལག་ལེན་ཚུ་ ལེགས་བཅོས་དང་ཡར་དྲག་
གཏང་ནི། 

༢༣.༡.༤ མི་སོྟབས་དང་ལས་ཚོགས་གོང་འཕེལ་ཚུ་ ཚད་ལྡན་སྦེ་ལག་ལེན་འཐབ་ཡོདཔ་ངེས་བརྟན་བཟོ་ནི། 
  

༢༣.༢ ཐབས་ལམ། 

༢༣.༢.༡ ལས་ཚོགས་གོང་འཕེལ་ལག་ལེན་དང་ མི་སོྟབས་རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་ལག་དེབ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཞི་གཡོག་གི་
ལས་སྡེ་ག་རའི་ནང་ དུས་མཚམས་ལུ་མི་སོྟབས་རྩིས་ཞིབ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི། 

༢༣.༢.༢ མི་སོྟབས་རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་རོྩད་རྙོག་ཚུ་མར་ཕབ་འབད་ནིའི་དནོ་ལུ་ མི་སོྟབས་ཀྱི་ལས་གཡོགཔ་ལྕོགས་གྲུབ་
ཅན་ཅིག་བཟོ་ནི་དང་། མི་སོྟབས་རྩིས་ཞིབ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནིའི་ནང་ ཁྱད་རིག་དང་ལྡནམ་ངེས་བརྟན་
བཟོ་ནི།  

༢༣.༢.༣ མི་སོྟབས་རྩིས་ཞིབ་གལ་ཆེ་ཧེང་དང་ རོྩད་རྙོག་ཚུ་ལོག་ཅི་ར་བྱུང་བའི་སྐོར་ལས་ ལཱ་གཡོག་ལས་སྡེ་ཚུ་
ལུ་ གོ་བ་བར་སོད་འབད་ནི། 

  
༢༣.༣ སྤྱིར་བཏང་བ་རིམ། 

 ༢༣.༣.༡  ཁྱད་པར་དང་སྐྱོན་ཚུ་ངོས་འཛིན་འབད་དེ་ འོས་འབབ་ལྡན་པའི་ཐབས་ལམ་གྱི་རྒྱབ་སོྣན་བཀོད་ནི། 

༢༣.༣.༢ ཞི་གཡོག་ནང་ མི་སོྟབས་ཀྱི་གནས་ཚད་དང་ལག་ལེན་བཟང་ཤོས་ཚུ་ ག་ཨིནམ་སྦེ་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་
དང་ངེས་བརྟན་བཟོ་ནི།  

༢༣.༣.༣ རྒྱབ་སོྣན་དང་བར་འཛུལ་ཚུ་ ཚུལ་བཞིན་དུ་བསྟར་སོད་འབད་དེ་ལག་ལེན་འཐབ་ཡོདཔ་ངེས་བརྟན་བཟ་ོ
ནི། 
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༢༣.༤ མི་སྟབོས་རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་གནས་ཁོངས།  

 མི་སོྟབས་རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་གནས་ཁོངས་འདི་ གཤམ་གསལ་གནད་དནོ་ཚུ་ནང་ཨིན་དགོ། 

༢༣.༤.༡  ལས་གཡོག་པའི་འཆར་གཞི་དང་ལག་ལེན། 
༢༣.༤.༢  མི་སོྟབས་གོང་འཕེལ་དང་ལག་ལེན། 
༢༣.༤.༣  མི་སོྟབས་སོད་ཐངས། 
༢༣.༤.༤  གཡོག་བཙུགས་དང་གདམ་འཐུ། བསྐོ་བཞག་གི་བ་རིམ། 
༢༣.༤.༥  གོ་གནས་ཀྱི་མིང་མ་མཐུནམ་དང་ལཱ་གཡོག་སོད་ཐངས། 
༢༣.༤.༦  ལཱ་ཤུལ་འཛིན་སྐྱོང་རིམ་ལུགས། 
༢༣.༤.༧  གོ་གནས་ཡར་སེང་། 
༢༣.༤.༨  མི་སོྟབས་ཚོགས་ཆུང་ཞལ་འཛོམས་ཀྱི་གྲོས་ཆོད། 
༢༣.༤.༩  གནས་སོར།  
༢༣.༤.༡༠  ངལ་གསོ།  
༢༣.༤.༡༡  བདག་སྐྱོང་སྒྲིག་འགལ་བ་རིམ། གྲོས་ཐག་གཅད་ཐངས་དང་ལག་ལེན། 
༢༣.༤.༡༢  གཡོག་གྲོལ། 
༢༣.༤.༡༣  ལཱ་གི་གནས་སྟངས།  
༢༣.༤.༡༤ ཞི་གཡོག་བར་དོན་དང་ཐ་ོཚུ་དང་། 
༢༣.༤.༡༥  མི་སོྟབས་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་གཞན་གང་རུང་། 
 

༢༣.༥ ཐབས་བྱུས་ཅན་གྱི་རྩིས་ཞིབ།   

༢༣.༥.༡ ཐབས་བྱུས་ཅན་གྱི་རྩིས་ཞིབ་འདི་གིས་ ཚ་ངེར་བཏནོ་ནི་དང་ དབྱེ་སྟེ་ཡོད་པའི་མི་སོྟབས་ཀྱི་གནད་དནོ་
ཚུ་བརྟག་དཔྱད་འབད་ཐོག་ལས་ མི་སོྟབས་སྡེ་ཚན་ ཡང་ན་ལས་ཚན་ཚུ་ཡར་དྲག་གཏང་ནི་ཨིན།  

༢༣.༥.༢ མི་སོྟབས་འགོ་དཔནོ་ཚུའི་ལཱ་གཡོག་འགྲེལ་བཤད་ལས་བརྒལ་བའི་མི་སོྟབས་ཀྱི་བར་འཛུལ་འདི་གིས་མི་
སོྟབས་ཀྱི་ཞབས་ཏོག་ཡར་དྲག་བཏང་སྟེ་ ཞི་གཡོགཔ་ཚུ་བརྩི་མཐོང་ཡོདཔ་ཚོར་བཅུག་ནི།  

༢༣.༥.༣ མི་སོྟབས་འགོ་དཔནོ་ཚུ་ ནང་འཁོད་སོང་བརར་གྱི་ཐོག་ལས་ ལྕོགས་གྲུབ་ཅན་བཟོ་སྟེ་ ཐབས་བྱུས་ཅན་
གྱི་རྩིས་ཞིབ་འབད་ནིའི་ནང་ གྲལ་གཏོགས་འབད་བཅུག་ནི།   

༢༣.༥.༤ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་དང་ལས་སྡེ་ཚུ་ལུ་ བསམ་ལན་ ཡང་ན་རྒྱབ་སོྣན་ཚུ་བྱིན་ནི། 
 

༢༣.༦ འགན་ཁུར། 

༢༣.༦.༡  རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་འབད་དགོཔ་འདི་ཡང་། 

༢༣.༦.༡.༡ ཞི་གཡོག་ནང་ལུ་ ཞི་གཡོག་གི་བཅའ་ཁྲིམས་ ༢༠༡༠ ཅན་མ་དང་འཁྲིལ་ མི་ 
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སོྟབས་རྩིབ་ཞིབ་འགོ་འདྲེནའཐབ་དགོ།  

༢༣.༦.༡.༢ མི་སོྟབས་རྩིབ་ཞིབ་ཀྱི་འཆར་གཞི་འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོ། 

༢༣.༦.༡.༣ མི་སོྟབས་རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་ལག་དེབ་དང་འཁྲིལ་ ཞི་གཡོག་ལས་སྡེ་ག་རའི་ནང་ དུས་
རྒྱུན་གྱི་མི་སོྟབས་རྩིས་ཞིབ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོ། 

༢༣.༦.༡.༤ ནམ་དགོས་མཁོ་ཐོནམ་ཅིག་ དམིགས་བསལ་གྱི་རྩིས་ཞིབ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོ། 

༢༣.༦.༡.༥ མི་སོྟབས་རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་གནས་ཚད་དང་ མི་སོྟབས་རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་ལག་དེབ། དེ་ལས་ 
ཐབས་བྱུས་ཅན་གྱི་མི་སོྟབས་རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་འཆར་གཞི་ཚུ་ ནམ་དགོས་མཁོ་ཐོནམ་
ཅིག་ལེགས་བཅོས་འབད་དགོ།  

༢༣.༦.༡.༦ རྩིས་ཞིབ་ཐེངས་རེ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནིའི་དོན་ལུ་ མི་སོྟབས་རྩིས་ཞིབ་སྡེ་ཚན་ཅིག་
གཞི་བཙུགས་འབད་དགོ། 

༢༣.༦.༡.༧ མི་སོྟབས་རྩིས་ཞིབ་དང་ ཡང་ན་ལས་ཚོགས་གོང་འཕེལ་གྱི་ལས་རིམ་འགོ་འདྲེན་
འཐབ་ནི་ལུ་ ལས་སྡེ་ཚུ་ལས་ མི་སོྟབས་འགོ་དཔནོ་ ཡང་ན་འབྲེལ་ཡོད་ཞི་
གཡོགཔ་ཚུ་འབོ་སྟེ་གྲ་སྒྲིག་འབད་དགོཔ་དང་།  

༢༣.༦.༡.༨ ལོ་ལྟར་སྙན་ཞུའི་ནང་ རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་བཅུད་བསྡུས་གཙོ་ཅན་ཚུ་བཙུགས་དགོ། 
 

༢༣.༦.༢  ལས་སྡེ་གིས་འབད་དགོཔ་འདི་ཡང་། 

༢༣.༦.༢.༡ མི་སོྟབས་འཛིན་སྐྱོང་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་སྡེ་ནང་གི་བར་དནོ་དང་ཐོ་ཚུ་ག་ར་ འཇམ་
ཏོང་ཏ་ོསྦེ་འཐོབ་ཚུགསཔ་བཟོ་སྟེ་བྱིན་དགོ།  

༢༣.༦.༢.༢  མི་སོྟབས་རྩིས་ཞིབ་སྡེ་ཚན་གྱི་དགོས་མཁོ་དང་འཁྲིལ་ འབྲེལ་ཡོད་ཡིག་ཚང་ཚུ་ནང་
ལུ་ འཛུལ་ཆོག་པའི་མཐུན་རྐྱེན་དང་རྒྱབ་སྐྱོར། བར་དོན་ཚུ་བྱིན་དགོ། 

༢༣.༦.༢.༣  མི་སོྟབས་རྩིས་ཞིབ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་པའི་སྐབས་ལུ་ རྩིས་ཞིབ་སྡེ་ཚན་ལུ་མཉམ་
འབྲེལ་དང་ རྒྱབ་སྐྱོར་ཧྲིལ་བུམ་གནང་དགོ། 

༢༣.༦.༢.༤ རྩིས་ཞིབ་འབད་ནིའི་དནོ་ལུ་ གལ་ཅན་གྱི་ཡིག་ཆ་ཚུ་ག་ར་ གྲ་སྒྲིག་སྦེ་བཞག་དགོ། 

༢༣.༦.༢.༥ མི་སོྟབས་རྩིས་ཞིབ་འབད་མི་འདི་ལུ་ འཛིན་སྐྱོང་དང་རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་
ཚོགས་ལུ་ བསམ་ལན་བྱིན་དགོཔ་དང་། 

༢༣.༦.༢.༦ མི་སོྟབས་རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་བཅུད་བསྡུས་ལུ་གནས་ཏེ་ དེའི་རྒྱབ་སོྣན་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་
དགོ། 
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༢༣.༦.༣  མི་སོྟབས་རྩིས་ཞིབ་སྡེ་ཚན་གྱིས་འབད་དགོཔ་འདི་ཡང་། 

༢༣.༦.༣.༡  མི་སོྟབས་རྩིས་ཞིབ་འདི་ འདྲོག་འཇིགས་དང་ཕོགས་ལྷུང་། ཡངན་ཉེ་རིང་སོགས་
མེད་པའི་སྒོ་ལས་འབད་དགོ། 

༢༣.༦.༣.༢  ཁྱད་རིག་ཅན་ཅིག་སྦེ་འབད་དགོཔ་དང་ ཞི་གཡོག་པའི་བརྩི་མཐོང་དང་ཀུན་སོད་ལུ་ 

གནས་དགོ། 

༢༣.༦.༣.༣  རྩིས་ལས་དང་ཐོ་ཚུ་ལས་བྱུང་བའི་བར་དོན་གང་རུང་གི་དནོ་ལུ་ ཞིབ་དཔྱད་དང་འདྲི་
དཔྱད་འབད་དགོ་པའི་སྐབས་ལུ་ ཞི་གཡོགཔ་འདི་འབོ་དགོ། 

༢༣.༦.༣.༤ མི་སོྟབས་རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་བཅུད་བསྡུས་འདི་ ལས་སྡེ་ཚུ་ལུ་ཕུལ་དགོ། 

༢༣.༦.༣.༥ ལྷན་ཚོགས་ལུ་ཕུལ་ནིའི་དོན་ལུ་  རྒྱབ་སོྣན་བསམ་འཆར་དང་བཅས་པའི་མི་སོྟབས་
རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་སྙན་ཞུ་བཟ་ོདགོཔ་དང་། 

༢༣.༦.༣.༦  རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་རྒྱབ་སོྣན་ཚུ་བསྡུ་ནི་དང་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ཡོདཔ་ངེས་བརྟན་བཟ་ོ
ཐབས་ལུ་ མི་སོྟབས་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ཚུ་ དང་ལེན་འབད་མ་འབད་བལྟ་དགོ། 
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ལེའུ་ ༢༤ པ། ཕན་བདེའི་ཞབས་ཏགོ 

༢༤.༡ སྲིད་བྱུས། 

༢༤.༡.༡ འབྲུག་གི་ཞི་གཡོག་བཅའ་ཁྲིམས་ ༢༠༡༠ ཅན་མའི་དནོ་ཚན་ ༢༧ (ཆ) པའི་ནང་གསལ་ལྟར། “རྒྱལ་
གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་འདི་ གཞུང་གི་ལས་གཡོག་པའི་ལས་སྡེ་ལྟེ་བ་ཅིག་སྦེ་ ཞི་གཡོག་གི་མིང་
གཏམ་དང་སེམས་ཤུགས། དེ་ལས་ ཕན་བདེ་ཚུ་རྒྱུན་སྐྱོང་དང་ཡར་དྲག་གཏང་དགོ།” ཟེར་བཀོད་ཡོད་
མི་འདི་གིས། 

༢༤.༡.༡.༡  ཞི་གཡོག་པའི་ཕན་བདེ་ཡར་དྲག་གཏང་ནི། 
༢༤.༡.༡.༢ ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་དགོངས་ཞུ་འབདཝ་ད་ ཁོ་རའི་བརྩི་མཐོང་དང་དངུལ་འབྲེལ་གྱི་

བདེ་ཐབས་ཡར་དྲག་གཏང་ནི། 
༢༤.༡.༡.༣ ཞི་གཡོགཔ་ཚུའི་ལཱ་གི་གནས་སྟངས་འདི་ ཉེན་སྲུང་ཅན་དང་བདེ་ཏོག་ཏོ། འོས་

མཐུན་སྦེ་རྒྱུན་སྐྱོང་འཐབ་ནི། 
༢༤.༡.༡.༤ བསླབ་སོྟན། གསོལ་ར་དང་ རྙོག་སེལ་ལམ་ལུགས་ཚུའི་ཐོག་ལས་ ཞི་གཡོག་པའི་

ལྕོགས་གྲུབ་ཡོངས་རོགས་བཏོན་ཚུགསཔ་བཟོ་ནི། 
༢༤.༡.༡.༥ དགོངས་ཞུ་འབད་ནི་ལུ་ སྟབས་བདེ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་འགྱོ་ནིའི་ནང་ ཕན་ཐབས་འབད་ནི་

དང་། 
༢༤.༡.༡.༦ དགོངས་ཞུའི་དུས་སྐབས་ལུ་ དོན་སྨིན་ཅན་གྱི་ལཱ་ནང་གྲལ་གཏོགས་ཡར་དྲག་

གཏང་ནི། 
 

༢༤.༢ ཐབས་ལམ།  

༢༤.༢.༡  ཞི་གཡོག་ཕན་བདེའི་ལས་འཆར་ནང་ ངེས་པར་དུ་འཐུས་མི་སྦེ་འཛུལ་ནི། 
༢༤.༢.༢  འབྲེལ་ཡོད་བསླབ་བ་བྱིན་ནི་དང་ ཐབས་བྱུས་ཅན་གྱི་བསླབ་སོྟན་ལས་རིམ་ཚུ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི།  
༢༤.༢.༣ མི་ངོམ་ཚུ་ཚད་གཞི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ གསོལ་ར། ལག་ཁྱེར། ཡང་ན་གཟེངས་བསོྟད་རྟགས་མ་ཚུའི་དོན་ལུ་

གདམ་ཁ་རྐྱབ་ནི། 
༢༤.༢.༤ ཞི་གཡོགཔ་ཚུའི་དཀའ་ངལ། ཡང་ན་རྙོག་འཛིང་བསལ་ནིའི་ནང་ཕན་ཐབས་འབད་ནི། 
༢༤.༢.༥ དགོངས་ཞུའི་དོན་ལུ་གྲོས་བསྟུན་འབད་ནི་དང་ འཆར་གཞི་བརྩམ་ནིའི་ནང་ འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་གོ་

སྐབས་ཚུ་བྱིན་ནི། 
༢༤.༢.༦ ཞི་གཡོགཔ་དང་ ལོ་ཚང་དགོངས་ཞུ་འབད་མིའི་ཞི་གཡོགཔ་ཚུ་གིས་ ཁས་བངས་འབད་ནིའི་ནང་

སེམས་ཤུགས་བསྐྱེད་བཅུག་ནི། 
༢༤.༢.༧ ཕན་བདེའི་ལས་རིམ་ཚུ་ ཡུན་བརྟན་སྦེ་གནས་ནི་དང་ གོང་འཕེལ་གྱི་དོན་ལུ་ ཐབས་ཤེས་གསརཔ་ཚུ་

འཕོ་མཐུད་དེ་ར་བརྩམས་ཏེ་ ལྷན་ཐབས་འབད་ནི། 
༢༤.༢.༨ ཞི་གཡོགཔ་ག་རའི་དནོ་ལུ་ལོ་ལྟར་གསོ་བའི་བརྟག་དཔྱད་གཞི་བཙུགས་འབད་ནི། 
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༢༤.༣ ཕན་བདེའི་ལས་རིམ། 

 ༢༤.༣.༡  ཞི་གཡོག་གི་རྒྱབ་སྐྱོར་འབྲེལ་སྟེགས། 

༢༤.༣.༡.༡ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ ཞི་གཡོག་རྒྱབ་སྐྱོར་འབྲེལ་སྟེགས་འདི་གིས་ 
དགོས་མཁོ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ བསླབ་བ། བསླབ་སོྟན། ཡང་ན་སྨན་བཅོས་དང་རྙོག་
སེལ་ལ་སོགས་པའི་ཐོག་ལས་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱིན་ནི། 

༢༤.༣.༡.༢ རྒྱབ་སྐྱོར་ཚུ་ཡང་གཤམ་གསལ་གྱི་གནད་དོན་ཚུ་ནང་ཡོད། 

 ༡. བསླབ་བ། 

བསླབ་བ་ཟེར་མི་འདི་ ནད་གཞི་དྲག་ཐབས་ཀྱི་དོན་ལུ་བཅོ་ཐབས་སྨན་
བཅོས་བཟུམ་ཅིག་སྦེ་ ཁྱད་རིག་གི་བསླབ་བ་བྱིན་ནི་ལུ་གོ་དགོ། དེ་གིས་ 
མི་ཚེ་བསྐྱར་གསོ་ལྟེ་བ་ཅིག་ནང་སོད་དགོ་དང་མི་དགོའི་ངེས་པ་མེད། 
བསླབ་བའི་ཞབས་ཏོག་འདི་ ཞི་གཡོགཔ་རེ་རེ་ལུ་ གཤམ་གསལ་གྱི་
དཀའ་ངལ་ཚུ་བསལ་ནིའི་དོན་ལུ་ཨིན།  

ཀ། ལཱ་གཡོག 
ཁ། ལཱ་ནང་ལས་ ཡུན་རིངམོ་སྦེ་ཆད་ཆདཔ། 
ག རྒྱུན་མ་ཆད་པར་ལཱ་ཤུལ་སྐྱོ་དྲགས་སྦེ་ཡོདཔ། 
ང་། ཆང་དང་སོ་རས་སོད་པའི་དཀའ་ངལ། 
ཅ། བཟའ་ཚང་དང་ནང་འཁོད་རྩུབ་སོད་དང་། 
ཆ། གཞན། 
 

༢. བསླབ་སོྟན་ཞབས་ཏོག 

བསླབ་སོྟན་ཟེར་མི་འདི་ ངོས་འཛིན་ཅན་གྱི་མི་ངོམ་ཅིག་གི་ལྕོགས་གྲུབ་
ཡོངས་རོགས་བཏོན་ནིའི་དནོ་ལུ་ གྲ་སྒྲིག་དང་གོང་འཕེལ་གཏང་ཐབས་ལུ་
ཁྱད་རིག་གི་ལམ་སོྟན་བྱིན་ནི་ལུ་གོ་དགོ། བསླབ་སོྟན་གྱི་ཞབས་ཏོག་འདི་ 
རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ ངོས་འཛིན་འབད་ཡོད་པའི་ 
དགོངས་ཞུ་འབད་མིའི་བཀོད་ཁྱབ་གོངམ་ཚུ་གིས་ ཁྱད་རིག་དང་འཛིན་
སྐྱོང་སྡེ་རིམ་གྱི་ཞི་གཡོགཔ་ཚུ་ ཞི་གཡོག་ནང་འཛུལ་ཞུགས་འབད་བའི་
སྐབས་དང་ ཡང་ན་འཛུལ་ཚརཝ་ཅིག་ ལམ་ལུགས་ལྟར་དུ་བྱིན་དགོ། 

     ༣. རྙོག་སེལ། 

རྙོག་སེལ་ཐབས་ལམ་འདི་ ཞི་གཡོགཔ་ཚུའི་ཉོག་བཤད་ ཡང་ན་རྙོག་ 
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འཛིང་ཚུ་ཧ་གོ་སྟེ་ སེལ་ཐབས་འབད་ནིའི་བ་རིམ་ཅིག་ཨིན། དེ་ནང་ལུ་ 
ནང་འགྲིག་འབད་ནི་དང་ དཀའ་ངལ་བསལ་ནིའི་རིག་རྩལ་ཡོད་པའི་སྡེ་
ཚན་ཆུང་ཀུ། ཡང་ན་མི་ངོམ་ཅིག་འོང་དགོ། འདི་གིས་ གཤམ་གསལ་གྱི་
ཉེས་འཛུགས་ཅན་གྱི་སོད་ངན་ཚུ་ནང་ལྟ་ཞིབ་འབད་ནི་ཨིན།  

ཀ། ལཱ་སར་རོྩད་ཉོག་ཐོན་ཐོནམ། 
ཁ། ལཱ་སར་ཉེ་རིང་ཕྱེས་ཡོདཔ། 
ག ལཱ་སར་འཆལ་དཀྲོག་འབད་ཡོདཔ། 
ང་། ལཱ་ནང་ལས་ཡུན་རིངམོ་སྦེ་ཆད་ཆདཔ། 
ཅ། རྒྱུན་མ་ཆད་པར་ལཱ་ཤུལ་སྐྱོ་དྲགས་ཡོདཔ། 
ཆ། ཆང་ ཡང་ན་སོ་རས་སོད་པའི་དཀའ་ངལ་ཡོདཔ། 
ཉ། བཟའ་ཚང་གི་དཀའ་ངལ། 
ཏ། ནང་འཁོད་རྩུབ་སོད་དང་། 
ཐ། གཞན། 
 

༤. ཁ་གསོའི་སོང་བརར་དང་སླར་ལོག་བཀྲམ་བཙུགས། 

ཁ་གསོའི་སོང་བརར་དང་སླར་ལོག་བཀྲམ་བཙུགས་འདི་ནང་ རིག་རྩལ་
གསརཔ་ཚུ་སོད་ནི་དང་ ལས་སྡེ་གསརཔ་གཞན་ཅིག་ནང་ ལཱ་གཡོག་སོྤ་
སོར་འབད་ནི་ཚུ་ཚུདཔ་ཨིན། དེ་ཡང་ འགན་འཁྲི་འབག་མིའི་ཞི་གཡོགཔ་
འདི་གིས་ ཞི་གཡོག་ནང་འཕོ་མཐུད་དེ་ར་ཕག་ཞུ་ཐབས་ལུ་ གོ་སྐབས་
ཐེངས་གཉིས་པ་བྱིན་ནི་ལུ་ཕན་བདེའི་ཐབས་ཤེས་ཅིག་ཨིན།  

     ༥. ལོ་ལྟར་གསོ་བའི་བརྟག་དཔྱད། 

ཞི་གཡོག་གི་ཕན་བདེ་དང་གྲུབ་འབྲས་ལུ་ལྷན་ཐབས་འབད་ནིའི་དནོ་ལུ་ 
གཟུགས་ཁམས་སྒྲིང་སྒྲི་དང་ འཚོ་བའི་གནས་སྟངས་བདེ་ཏོག་ཏོ་ཡོདཔ་
ཡར་དྲག་གཏང་ཐབས་ལུ་ ལོ་ལྟར་གསོ་བའི་བརྟག་དཔྱད་འབད་ནི་ལུ་
སེམས་ཤུགས་བསྐྱེད་བཅུག་ནི། 

༢༤.༣.༡.༣ བསླབ་སོྟན་ཞབས་ཏོག་ཕྱིར་གཏུགས་ཀྱི་ལམ་ལུགས། 

༡. ལཱ་གཡོག་ལས་སྡེ་གིས་ངོས་འཛིན་འབད་བའི་ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་ ངོ་སོར་
ཅན་གྱི་ལྟེ་བ་ཅིག་ལས་ དུས་མཐུན་ཡོད་པའི་སྨན་བཅོས་ཀྱི་དུས་ཡུན་
ཡོད་རུང་ ཡང་ན་མེད་དེ་འབད་རུང་ བསླབ་སོྟན་ལེན་ནིའི་དོན་ལུ་ རྒྱལ་
གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ལུ་ཕྱིར་གཏུགས་འབད་མི་འདི་ (ལེའུ་ ༡༠ 
པ་) དང་འཁྲིལ་ སྨན་བཅོས་འབད་དགོ་པའི་གནད་དནོ་ཅིག་སྦེ་བརྩི་ 
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དགོ། ཟུར་དེབ་ ༢༤/ཀ་པའི་གནས་ཚིག་ཚུ་ངེས་པར་དུ་ཚང་ན་ ལཱ་ནང་
ལས་ཆད་སོད་པའི་དུས་ཡུན་འདི་ སྨན་བཅོས་ངལ་གསོ་ཅིག་སྦེ་བརྩི་དགོ། 

༢. ཞི་གཡོགཔ་འདི་ལུ་ བསླབ་སོྟན་གྱི་ལས་རིམ་མཐོ་ཤོས་ཐེངས་ ༢ ཀྱི་གོ་
སྐབས་བྱིན་དགོཔ་དང་། དེ་ལས་བརྒལ་བ་ཅིན་ ཉེས་ཅན་ཞི་གཡོགཔ་
འདི་ལུ་ བདག་སྐྱོང་ ཡང་ན་སྒྲིག་ཁྲིམས་ཀྱི་བ་ལེན་ཚུ་བཀལ་ཆོག 

 
༢༤.༣.༢  ཞི་གཡོག་ལས་དགོངས་ཞུའི་ཞབས་ཏོག 

༢༤.༣.༢.༡ ལོ་ཚང་དགོངས་ཞུ་རན་པའི་ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་ལུ་ ཞི་གཡོག་ནང་ལས་ 
གཡོག་གྲོལ་གྱི་སྔ་གོང་ལས་ ལེའུ་ ༡༠ པ་དང་འཁྲིལ་ ཟླ་ངོ་ ༡ གི་གྲ་
སྒྲིག་ངལ་གསོ་བྱིན་དགོ། 

༢༤.༣.༢.༢ དགོངས་ཞུ་འབད་ནིའི་དུས་ཡུན་ ལོ་ངོ་ ༡༠ ལས་ཉུངམ་སྦེ་ཡོད་པའི་ཞི་
གཡོགཔ་ཚུ་ལུ་ དགོངས་ཞུ་འཆར་གཞིའི་ལས་རིམ་བྱིན་དགོཔ་ཨིན་རུང་ 
འདི་ངེས་པར་དུ་བྱིན་དགོཔ་ཅིག་མེན། 

༢༤.༣.༢.༣ ལོ་ཚང་དགོངས་ཞུ་འབད་མིའི་ཞི་གཡོགཔ་ཚུ་ བཀོད་ཚོགས་དང་དྲི་
བཀོད་འཐུས་མི། བསླབ་སོྟན། གྲོས་སོྟན་ལས་རིམ། ཡང་ན་རྒྱལ་གཞུང་
ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་འོས་འབབ་ཡོདཔ་མཐོང་ན་ ལས་རིམ་གཞན་
ཚུ་ནང་གི་འཐུས་མི་སྦེ་ཕག་ཞུ་ནིའི་གདན་འདྲེན་ཞུ་དགོ།  

༢༤.༣.༢.༤ འབྲེལ་ཡོད་གཞུང་གི་ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་ ལོ་ཚང་དགོངས་ཞུ་འབད་མིའི་ཞི་
གཡོགཔ་ཚུ་ རང་སོའི་ས་ཁོངས་ཚུ་ནང་ རྒྱལ་ཡོངས་དུས་སོྟན་བརྩི་སྲུང་
ཚུ་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་བཅུག་ནིའི་ནང་ ལྷན་ཐབས་འབད་དགོ། 

༢༤.༣.༢.༥ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ ཡང་ན་ལས་སྡེ་གིས་ ལོ་ཚང་དགོངས་
ཞུ་འབད་བའི་ཞི་གཡོགཔ་ཚུ་ འབྲེལ་ཡོད་ཐབས་ལམ་ཚུའི་སྒོ་ལས་ ཞི་
གཡོག་དང་སྤྱི་མཐུན་གྱི་མཐའ་དནོ་ཚུའི་སྐོར་ ཤེས་རྟོགས་འབྱུང་བཅུག་
ནིའི་ནང་བརོྩན་ཤུགས་བསྐྱེད་དགོ། 

༢༤.༣.༣  ཞི་གཡོག་པའི་ཕན་བདེའི་ལས་འཆར། 

༢༤.༣.༣.༡ ཞི་གཡོག་པའི་ཕན་བདེའི་ལས་འཆར་འདི་ ངོ་རྐྱང་ལས་ཟླ་རིམ་བཞིན་དུ་ དངུལ་གྱི་
ཞལ་འདེབས་འབད་ཐོག་ལས་ ཞི་གཡོགཔ་མཉམ་རོགས་ཚུ་དགོས་མཁོ་ཐོན་པའི་
སྐབས་ལུ་ གྲོགས་རམ་འབད་དེ་ ཡུན་བརྟན་སྦེ་གནས་ཚུགས་པའི་རང་ཕན་གྱི་ལས་
འཆར་ཅིག་ཨིན། ལས་འཆར་དེའི་འོས་འབབ་དང་ཁྱབ་ཚད་འདི་ དགོས་མཁོ་ཐོན་
པའི་སྐབས་དང་། དེ་ཡང་ འོས་འབབ་དང་འཁྲིལ་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ 
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ཚོགས་ ཡང་ན་བོ་གཏད་བཀོད་ཚོགས་ཅིག་གིས་ཆ་འཇོག་འབད་དགོ། 

༢༤.༣.༣.༢ ཞི་གཡོག་པའི་ཕན་བདེའི་ལས་འཆར་མ་དངུལ་གྱི་ཡུན་བརྟན་འཛིན་སྐྱོང་དང་འཐུས་
མི་ཚུ་ལུ་ སྤུས་ཚད་ཅན་གྱི་ཞབས་ཏོག་གང་དྲག་བྱིན་ཐབས་ལུ་ བོ་གཏད་བཀོད་
ཚོགས་ཅིག་གཞི་བཙུགས་འབད་དགོ། བོ་གཏད་བཀོད་ཚོགས་ཅིག་གཞི་བཙུགས་
མ་འབད་བའི་ནམ་དུས་ལུ་ ཞི་གཡོག་པའི་ཕན་བདེའི་ལས་འཆར་མ་དངུལ་འདི་ 
རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་དགོ། 

༢༤.༣.༣.༣ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ ཡང་ན་བོ་གཏད་བཀོད་ཚོགས་ཀྱིས་ ཞལ་
འདེབས། ཁེ་ཕན། ཡང་ན་དངུལ་ལོག་བརྩིས་ཏེ་ ལས་འཆར་གྱི་བདག་སྐྱོང་དང་
འཛིན་སྐྱོང་གི་དནོ་ལུ་ལས་ཁྲིམས་ཚུ་ དུས་དང་དུས་སུ་སོད་དགོ། 

༢༤.༣.༣.༤ སྤྱིར་བཏང་དགོངས་དོན། 

ཀ། ཞི་གཡོག་པའི་ཕན་བདེའི་ལས་འཆར་འདི་གིས་ ཞི་གཡོག་པའི་ཕན་
བདེའི་ལས་འཆར་གྱི་འཐུས་མི། ཡང་ན་དེའི་ཐད་ཀར་རྟེན་མི་ཚུ་ཤི་རྐྱེན་
བྱུང་བའི་སྐབས་ ཞི་གཡོགཔ་ཚུ་དང་ དེའི་ཐད་ཀར་རྟེན་མི་ཚུ་ལུ་ དངུལ་
གྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱིན་དགོ། 

ཁ། གཏན་གཡོག་ཨིན་མིའི་འབྲུག་པའི་ཞི་གཡོགཔ་རྐྱངམ་གཅིག་གིས་ ཞི་
གཡོག་པའི་ཕན་བདེའི་ལས་འཆར་གྱི་འཐུས་མི་འབད་ཆོག 

ག  སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ སྤྱི་ཟླ་ ༡༡ པའི་ཤུལ་ལས་བསྐོ་བཞག་འབད་མིའི་ཞི་
གཡོགཔ་ཚུ་ ངམ་ཤུགས་ཀྱིས་འཐུས་མི་ཅིག་འབད་དགོཔ་དང་། ཐོ་ 

   བཀོད་འབྲི་ཤོག་ ༢༤/༡ པའི་ནང་བཀོད་དགོ་པའི་ཁ་གསལ་ཚུ་བྱིན་དགོ། 
 

 ང་། ཞལ་འདེབས་ཐོག་ལས་གསོག་འཇོག་འབད་བའི་དངུལ་བསོམས་ ལས་
བརྒྱ་ཆ་ ༧༥ འདི་ འཐུས་མི་འདི་ལུ་ལོག་སོད་དགོཔ་དང་། དེ་ཡང་ 
གཤམ་གསལ་གྱི་གནད་དོན་གུ་ ཐོབ་བརྗོད་ཚར་གཅིག་ཡང་མ་བཀོད་
ཅིག་ཨིན་དགོ། 

  ༡. བོ་འདོད་ཐོག་དགོངས་ཞུ་འབད་བའི་སྐབས།  
  ༢. སྔ་གོང་དགོངས་ཞུའི་ལས་འཆར་གྱི་སྐབས། 
  ༣. ཡང་ན་ལས་སྡེ་འདི་ ཞི་གཡོག་ལས་ཐ་དད་འགྱོ་བའི་ 
   སྐབས། 
 

ཅ།  ལོ་ཚང་དགོངས་ཞུ་འབད་བའི་འཐུས་མི་འདི་ལུ་ ཚེ་གང་གི་འཐུས་མིའི་
ལག་ཁྱེར་ཐོག་ལུ་ ཞལ་འདེབས་མ་ཕོག་པའི་འཐུས་མི་ཅིག་སྦེ་བཞག་ 
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  དགོ། དེ་འབདཝ་ད་ ཁྱབ་ཚད་འདི་འཐུས་མི་རྐྱངམ་གཅིག་ལུ་ཨིན། 

ཆ།  རང་སོའི་ཟླ་རིམ་གྱི་ཞལ་འདེབས་བསྡུ་ཐོག་ལས་ ལས་འཆར་དང་ཁེ་ཕན་
ཚུ་འཐུས་མིའི་ནང་འཁོད་ལུ་སྐོར་རྒྱབ་སྦེ་འཐབོ་འོང་། ཤི་རྐྱེན་བྱུང་བའི་
འཐུས་མི་འདི་ ངམ་ཤུགས་ཀྱིས་འཐུས་མིའི་སླ་ལས་ཆ་མེད་འགྱོ་འངོ་། 

ཇ།  ཞི་གཡོག་པའི་ཕན་བདེའི་ལས་འཆར་འཐུས་མིའི་ཆ་བཞག་འདི་ ཞི་
གཡོག་ནང་འཛུལ་ཞུགས་འབད་བའི་ཚེས་གྲངས་མེན་པར་ འཛུལ་ཞུགས་
ཀྱི་ཟླཝ་འདི་ལས་འགོ་བཙུགས་དགོ། 

ཉ།  གཉེན་ཟླ་དང་འབྲེལ་བའི་ཐབོ་བརྗོད་འདི་ གཉེན་ཟླའི་གྱངས་ཁ་ལུ་མ་
བརྩིས་པར་ གཅིག་རྐྱངམ་གཅིག་གི་དོན་ལུ་བཀོད་ཆོག 

ཏ།  རྟེན་མི་གཅིག་ཨིན་པའི་ཞི་གཡོག་པའི་ཕན་བདེའི་ལས་འཆར་གྱི་འཐུས་མི་ 

  ཚུ་གིས་ ཐོབ་བརྗོད་གཅིག་ལས་ལྷག་སྟེ་བཀོད་མི་ཆོག། དཔེར་ན། ཕ་
གཅིག་མ་གཅིག་ཨིན་པའི་སྤུན་ཆ་ཚུ་གིས་ ཕ་ ཡང་ན་མ་གང་རུང་ཤི་རྐྱེན་
བྱུང་བའི་སྐབས་ ཚར་གཅིག་ལུ་ཐོབ་བརྗོད་ལེ་ཤ་བཀོད་མི་ཆོག 

ཐ།  གལ་སྲིད་ འཐུས་མི་གང་རུང་ཅིག་ འཐུས་མི་གཞན་ཅིག་གི་རྟེན་མི་ཨིན་
མི་འདི་ ཤི་རྐྱེན་བྱུང་བའི་གནད་དོན་རེ་ཐོན་པ་ཅིན་ ག་མཐོ་མིའི་དངུལ་
སོད་གཅིག་རྐྱངམ་གཅིག་སོད་དགོ།  

ད།  ཞི་གཡོག་པའི་ཕན་བདེའི་ལས་འཆར་གྱི་འཐུས་མི་ཅིག་ དངུལ་ཕོགས་
མེད་པའི་ངལ་གསོ་ཞུ་བ་ཅིན་ གཤམ་གསལ་གྱི་གདམ་ཁ་ཚུ་དང་འཁྲིལ་
དགོ། 

༡. འཐུས་མིའི་གྲངས་སུ་གནས་ཐབས་ལུ་ ཆད་སོད་པའི་དུས་ཡུན་
ཡོངས་རོགས་ཀྱི་ཞལ་འདེབས་འདི་ ངོས་འཛིན་ཅན་གྱི་རྩིས་
ཁྲའི་ནང་ རང་གིས་ཟླ་རིམ་བཞིན་དུ་སོད་དགོ། ཡང་ན་སྔོན་
བྱིན་གྱི་ཐོག་ལས་ སྟབས་སོད་ཞལ་འདེབས་སྦེ་སོད་དགོ། གལ་
སྲིད་ འཐུས་མི་འདི་ ཞལ་འདེབས་ཀྱི་ཁྱབ་ཚད་དུས་ཡུན་གྱི་སྔ་
གོང་ལས་ཤི་རྐྱེན་བྱུང་པ་ཅིན་ འཐོབ་ནི་ཨིན་པའི་སེམས་གསོའི་
འཐུས་དང་སྦྲགས་ཏེ་ ཞལ་འདེབས་ལྷག་ལུས་འདི་ལོག་སོད་
དགོཔ་དང་། 

༢. ཆད་སོད་པའི་དུས་ཡུན་གྱི་རིང་ གནས་སྐབས་ཅིག་འཐུས་མིའི་
གྲས་ལས་ འཕོ་གཅད་འབད་ནིའི་གདམ་ཁ་ཡོད། གནས་
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སྐབས་ཀྱི་འཕོ་གཅད་དུས་ཡུན་སྐབས་ དེའི་ཁྱབ་ཚད་ཀྱི་ཉེན་ཁ་
འབག་མི་ཚུགས། ཨིན་རུང་ ཡིག་ཚང་ནང་ལོག་འཛུལ་བའི་
སྐབས་ ལོག་སྟེ་ར་འཐུས་མིའི་གྲངས་སུ་འཛུལ་ཆོག 

ན།  འབྲེལ་ཡོད་འཐུས་མི་འདི་ འཐུས་མིའི་གྲངས་སུ་གནས་ཐབས་ལུ་ ལཱ་
གཡོག་ལས་འཕོ་གཅད་མ་འབད་བའི་ཟླཝ་ ༡ གི་ནང་འཁོད་ རྒྱལ་
གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ལུ་ཡིག་ཐོག་ལས་འབྲེལ་བ་འཐབ་དགོ། 

 
པ།  ཐད་ཀར་རྟེན་མི་མེད་པའི་འཐུས་མི་ཚུ་གིས་ ཁོ་ར་ཤི་རྐྱེན་འབྱུངམ་ད་ཐོབ་

པའི་སེམས་གསོའི་འཐུས་འདི་ལེན་ནིའི་དནོ་ལུ་ མི་ངོ་གང་རུང་ཅིག་
གདམ་ཁ་རྐྱབ་ཆོག། དེ་འབདཝ་ད་ མི་ངོ་འདི་ ལས་འཆར་གྱི་འགོ་ལུ་མི་
ཚུད།  

 
ཕ།  ལོ་ཚང་དགོངས་ཞུའི་འཐུས་མི་གི་ཐོབ་བརྗོད་འདི་ ཁོ་ར་ ད་ཚུན་ཕག་ཞུ་

བའི་ལས་སྡེ། ཡང་ན་མི་ངོ་གཙོ་ཅན་གྱི་ད་ལོྟའི་སོད་གནས་དང་སྟབས་
བདེ་བའི་ལས་སྡེ། ཡང་ན་ཐད་ཀར་དུ་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་
ལས་བརྒྱུད་དགོ། 

 
བ།  ཟླ་རིམ་བཞིན་གྱི་ཞལ་འདེབས་ ཡང་ན་དངུལ་སོད་འདི་ ཟུར་དེབ་ 

༢༤/ཁ་པ་དང་འཁྲིལ་དགོ། ཨིན་རུང་ དགོས་མཁོ་དང་དུས་ཚོད་ཀྱི་
འགྱུར་བ་དང་མཐུནམ་སྦེ་བཟ་ོཐབས་ལུ་ ཞལ་འདེབས་ ཡང་ན་དངུལ་
སོད་འདི་ ལྷན་ཚོགས་ ཡང་ན་བོ་གཏད་བཀོད་ཚོགས་ཀྱིས་བསྒྱུར་བཅོས་
འབད་ཆོག 

མ།  ཐོབ་བརྗོད་ཀྱི་བ་རིམ་ཚུ་ག་ར་ ཞི་གཡོག་པའི་ཕན་བདེའི་ལས་འཆར་གྱི་
ལག་དེབ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་བཟོ་དགོ། 

 
༢༤.༣.༣.༥  ཞི་གཡོག་པའི་ཕན་བདེའི་ལས་འཆར་གྱི་འཐུས་མི་ཆ་མེད།  

  གཤམ་གསལ་གྱི་གནད་དོན་དང་འཁྲིལ་ ཞི་གཡོག་པའི་ཕན་བདེའི་ལས་
འཆར་གྱི་འཐུས་མི་ལས་ཆ་མེད་གཏང་དགོ། 

  ༡.  གཡོ་སྒྱུ་ཅན་གྱི་མི་ངོ། 
  ༢.  གཡོ་སྒྱུ་ཅན་གྱི་ཐབོ་བརྗོད། 
  ༣.  ཤེས་བཞིན་དུ་ཞལ་འདེབས་མ་སོད་མི། 
  ༤.  ཞི་གཡོག་ནང་ལས་རྩ་བསྐྲད་བཏང་ཡོད་མི། 
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  ༥.  ཞི་གཡོག་ལས་ཐབས་མེད་དགོངས་ཞུ་འབད་ཡོད་མི་དང་། 
  ༦.  དོན་ཚན་ ༢༤.༣.༣.༤ (༡) པ་དང་མ་འཁྲིལ་མི། 
 

༢༤.༣.༣.༦  ལས་འཆར་སྒོ་བསམ། 

  གལ་སྲིད་ ལས་འཆར་འདི་སྒོ་བསམས་པ་ཅིན་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་
ཚོགས་ཀྱིས་འབད་དགོཔ་ཚུ་ཡང་། 

  ༡. གལ་སྲིད་ མ་དངུལ་ལྷག་ལུས་ཡོད་པ་ཅིན་ ཁོང་གིས་ཞལ་
འདེབས་འབད་ཡོད་མིའི་དངུལ་ལྷག་ལུས་འདི་ རྩིས་རྐྱབ་སྟེ་
འཐུས་མི་ཚུ་ལུ་དངུལ་ཚབ་སོད་དགོ། ཨིན་རུང་ དེ་བཟུམ་མའི་
དངུལ་ཚབ་འདི་ ཚར་གཅིག་ཡང་ཐོབ་བརྗོད་མ་བཀོད་མིའི་
འཐུས་མི་ཚུ་ལུ་འོས་འབབ་ཡོད། 

  ༢. ལས་འཆར་སྒོ་བསམས་ཞིནམ་ལས་ ལྷག་ལུས་ཀྱི་ཐོབ་བརྗོད་
གང་རུང་གི་དོན་ལུ་རྩིས་རྐྱབ་ནི་དང་ ཡང་ན་ཁྲིམས་གཏུགས་
འབད་མི་ཆོགཔ་དང་། 

  ༣. ལས་འཆར་སྒོ་བསམ་ནིའི་སྐོར་ལས་ འཐུས་མི་ཚུ་ལུ་བར་ལན་
འབད་དགོ། 

༢༤.༤ མི་སྟབོས་འགོ་དཔནོ་གྱི་འགན་ཁག 

༢༤.༤.༡  མི་སོྟབས་འགོ་དཔནོ་གྱིས་འབད་དགོཔ་ཚུ་ཡང་། 

༢༤.༤.༡.༡ ལོ་ཚང་དགོངས་ཞུ་འབད་མིའི་ཞི་གཡོགཔ་ཚུ་ལུ་ དགོངས་ཞུའི་ཁེ་ཕན་ཚུ་གྲ་སྒྲིག་
རྐྱབ་ནིའི་ནང་ ཕན་ཐབས་དང་ཆ་རོགས་འབད་དགོ། 

༢༤.༤.༡.༢ ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་ ལོ་ཚང་དགོངས་ཞུ་འབད་བའི་ཟླ་ངོ་ ༡ གི་ཤུལ་ལས་ ཕན་བདེའི་
ལས་ཚན་ལུ་འབྲི་ཤོག་ ༢༤/༢ པ་ཕུལ་དགོ།  

༢༤.༤.༡.༣ ཞི་གཡོག་བར་དོན་རིམ་ལུགས་ནང་ འབྲི་ཤོག་ ༢༤/༡ པ་ལག་ལེན་འཐབ་ཐོག་
ལས་ ཞི་གཡོག་པའི་ཕན་བདེའི་ལས་འཆར་གྱི་འཐུས་མིའི་ཁ་གསལ་དང་། འབྲི་
ཤོག་ ༢༤/༣ པ་ལག་ལེན་འཐབ་ཐོག་ལས་ རྟེན་མིའི་ཁ་གསལ་ཚུ་དུས་མཐུན་བཟ་ོ
དགོ། 

༢༤.༤.༡.༤ ཞི་གཡོག་པའི་ཕན་བདེའི་ལས་འཆར་གྱི་འཐུས་མི་ག་ར་གིས་ ཞི་གཡོག་བར་དོན་
རིམ་ལུགས་བརྒྱུད་དེ་ ཁྱད་ཡོན་ཐོ་ནང་ལུ་ ཁོང་རའི་མི་ངོ་གཙ་ོཅན་འདི་ དུས་
མཐུན་འབད་ཡོདཔ་ངེས་བརྟན་བཟོ་དགོ། 
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༢༤.༤.༡.༥ ཞི་གཡོག་པའི་ཕན་བདེའི་ལས་འཆར་གྱི་འཐུས་མི་ ཡང་ན་རྟེན་མི་འདི་ ཤི་རྐྱེན་བྱུང་
བའི་སྐབས་ ཐོབ་བརྗོད་བཀོད་མི་ལས་ འབྲི་ཤོག་ ༢༤/༤ པ་འདི་ལེན་ཏེ་ ཡིག་
ཆ་ཚུ་བདེན་དཔྱད་འབད་ཞིནམ་ལས་ ཞི་གཡོག་པའི་ཕན་བདེའི་ལས་འཆར་གྱི་ལག་
དེབ་དང་འཁྲིལ་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐགོ་གི་ཐོབ་བརྗོད་བ་རིམ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོ། 

༢༤.༤.༡.༦ གལ་སྲིད་ དོན་ཚན་ ༢༤.༣.༣.༤ པ་དང་འཁྲིལ་ ཞི་གཡོག་ནང་ལས་གཡོག་གྲོལ་
འབད་བའི་སྐབས་ རྒུད་འཐུས་སླར་སོད་འགོ་འདྲེན་འཐབ་སྟེ་ འབྲི་ཤོག་ ༢༤/༥ 
པ་འདི་ ཕན་བདེའི་ལས་ཚན་ལུ་ཕུལ་དགོཔ་དང་། 

༢༤.༤.༡.༧ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ ཞི་གཡོག་པའི་ཕན་བདེའི་ལས་འཆར་གྱི་
འཐུས་མི་ལུ་ ལོ་ཚང་དགོངས་ཞུའི་ཤུལ་ལས་ ཚེ་གང་རིན་མེད་ལག་ཁྱེར་སོད་ནིའི་
དོན་ལུ་ ལོ་ཚང་དགོངས་ཞུ་མ་རན་པའི་ཟླ་ངོ་ ༡ གི་སྔ་གོང་ལས་ འབྲི་ཤོག་ ༢༤/༦ 
པ་འདི་ ཕན་བདེའི་ལས་ཚན་ལུ་ཕུལ་དགོ།  
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ཟུར་དེབ་ ༢༤/ཀ། 
 
ཆང་དང་ས་ོརས་ལུ་ལང་ཤརོ་གྱི་གནད་དནོ་དང་འབྲེལ་བའི་ཞི་གཡོགཔ་ཚུ་ལུ་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་གནས་ཚད་ལག་ལེན་བ་རིམ། 
 
༡. དགོས་དནོ། 

༡.༡ སོ་རས་སོད་ནི་ལས་བཀག་ནིའི་ནང་ཆ་རོགས་འབད་ནི་དང་། སོ་རས་རྩ་ལས་མེད་པའི་ཞི་གཡོག་ཅིག་སྦེ་ སྐུལ་
ཁྱབ་བར་སོད་འབད་ནི། 

 ༡.༢ ལཱ་གི་ས་ཁོངས་འདི་ སོ་རས་མེད་པའི་ས་གོ་ཁམས་དྭངས་ཏོག་ཏོ་དང་ཉེན་སྲུང་ཅན། གྲུབ་འབྲས་ཅན་ཅིག་སྦེ་ 
ངེས་བརྟན་བཟོ་ནི། 

 ༡.༣ ཆང་དང་སོ་རས་ལུ་ལང་ཤོར་ཐལ་བའི་ཞི་གཡོགཔ་ཚུ་གི་དཀའ་ངལ་བསལ་ནིའི་ནང་རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་ནི། 
 ༡.༤ ཆང་དང་སོ་རས་ཀྱི་གནད་དོན་ཚུ་གདོང་ལེན་འབད་ནིའི་ནང་ ལས་སྡེ་ལུ་ལམ་སོྟན་འབད་ནི། 

 ༡.༥ རང་བཅོས་ཀྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་ལེན་ནིའི་དོན་ལུ་ ཞི་གཡོགཔ་རེ་རེ་བཞིན་ལུ་ལམ་སོྟན་འབད་ནི། 

༡.༦ དགོས་མཁོ་དང་འཁྲིལ་ འོས་མཐུན་གྱི་བར་འཛུལ་འབད་ནིའི་ནང་ ཕན་ཐབས་འབད་ནི། ཡང་ན་འགོ་འདྲེན་
འཐབ་ནི། 

༢. འསོ་འབབ།  

 གལ་སྲིད་ ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་གཤམ་གསལ་གྱི་གནད་དོན་ནང་ཨིན་པ་ཅིན་ གནས་ཚད་ལག་ལེན་གྱི་བ་རིམ་འདི་ལག་ 
ལེན་འཐབ་དགོ། 
༢.༡ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་འོག་ལུ་ སོ་རས་བརྟག་དཔྱད་བ་རིམ་དང་འཁྲིལ་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་པའི་སོ་

རས་བརྟག་དཔྱད་ཀྱི་སྐབས་ སོ་རས་སོད་ཡོདཔ་ཐནོ་པ་ཅིན། 
 

 ༢.༢ ལཱ་གི་ས་ཁོངས་ནང་ ཆང་དང་སོ་རས་ཀྱི་དབང་ལུ་ཐལ་ཡོདཔ་མཐོང་པ་ཅིན། 

༢.༣ ཁྲིམས་ལུགས་བསྟར་སོད་ལས་སྡེ་ཅིག་གིས་ ལས་སྡེ་ ཡང་ན་རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ལུ་ཕྱིར་གཏུགས་
འབད་ཡོད་པ་ཅིན། 

 ༢.༤ ཡང་ན་ཁས་བངས་ཐོག་ལས་སྨན་བཅོས་ཀྱི་དནོ་ལུ་རྒྱབ་སྐྱོར་འཚོལ་བ་ཅིན། 

༣. ངེས་ཚིག 

༣.༡ དབྱེ་ཞིབ་ཚོགས་ཆུང་། ཚོགས་ཆུང་འདི་ནང་ དྲུང་འཚོ་ཅིག་ཨིན་མིའི་ཁྲི་འཛིན་གྱིས་འགོ་ཁྲིད་ཐོག་ འཐུས་མི་ཉུང་
མཐའ་བཞི་འོང་དགོཔ་དང་། འཐུས་མི་ཚུ་ཡང་ འབྲུག་གི་སོ་རས་བཀག་དམ་དབང་འཛིན་ལས་ བསླབ་སོྟན་པ། 
ཁྲིམས་དོན་འགོ་དཔོན་དང་ ལས་རིམ་འགོ་དཔོན་ཚུ་ཨིན་དགོ། ཁོང་གིས་སོད་པའི་ལག་ཁྱེར་འདི་ ཟླ་ངོ་ ༡ ལས་
ལྷག་པའི་སྨན་བཅོས་ངལ་གསོ་ལེན་ནིའི་དནོ་ལུ་ངོས་ལེན་འབད་དགོ། 
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༣.༢ སོ་རས་བརྟག་དཔྱད་ལས་རིམ། ལས་རིམ་འདི་ གནས་ཚད་ལག་ལེན་གྱི་བ་རིམ་དང་འཁྲིལ་ ལཱ་སའི་སོ་རས་
བརྟག་དཔྱད་དང་ ལས་གཡོགཔ་རྒྱབ་སྐྱོར་ལས་རིམ་གྱི་དནོ་ལུ་ཨིན།  

༣.༣ གསལ་བཀོད་ཅན་གྱི་སྨན་བཅོས་འཆར་གཞི། གསོ་བའི་དྲུང་འཚོ་འདི་གིས་ ནདཔ་གི་གནས་སྟངས་དང་བ་རིམ་
བསྒྲུབ་དགོཔ། སྨན་བཅོས་འབད་དགོ་པའི་ཁ་གསལ་དང་ སྨན་བཅོས་དུས་ཡུན་གསལ་བཀོད་འབད་ཡོད་མི་ཚུའི་
སྐོར་ལས་བཤད་པའི་བཅོ་ཐབས་འཆར་གཞི་ཅིག་ཨིན། 

༣.༤ ནང་སོད་སྨན་བཅོས། ནང་སོད་སྨན་བཅོས་འདི་ ཆང་དང་སོ་རས་ལུ་ལང་ཤོར་ཐལ་མིའི་སྨན་བཅོས་བ་རིམ་གྱི་
ལས་རིམ། ཡང་ན་སེམས་ཁམས་འཕོད་བསྟེན་གྱི་མཐུན་རྐྱེན་ཚུ་ ནདཔ་ཚུ་ལུ་ སོད་གནས་ཀྱི་ས་ཁོངས་ནང་ལུ་སྦེ་
བྱིན་མི་ལུ་གོཝ་ཨིན། དེ་ཡང་ སོ་རས་ལོག་སོད་དང་ ཆང་ལུ་ལང་ཤོར་ཐལ་མི། གཞན་སེམས་ཁམས་ཀྱི་དཀའ་
ངལ་ཡོད་པའི་ནདཔ་ཚུའི་དོན་ལུ་ ཆུ་ཚོད་ ༢༤ གི་རིམ་པ་དང་བསྟུན་ཏེ་ ནདཔ་གཞན་དང་སྨན་པ་ཚུ་དང་གཅིག་
ཁར་ མཐུན་རྐྱེན་དང་སྨན་བཅོས་ཚུ་ལེན་ཏེ་སོད་པའི་སྨན་བཅོས་ཅིག་ཨིན། 

༣.༥ ལས་སྡེ། ཆང་དང་སོ་རས་ལག་ལེན་འཐབ་མིའི་ཞི་གཡོགཔ་གི་ལཱ་གཡོག་ལས་སྡེ་ལུ་གོཝ་ཨིན། 
 

༤. འགན་ཁག 

༤.༡ ཞི་གཡོག་པའི་ལྟ་རྟོག་པ། ཁོ་ ཡང་ན་མོ་གིས་ ཆང་དང་སོ་རས་ཀྱི་དབང་ལུ་ཐལ་མིའི་ཞི་གཡོག་པའི་གནད་དོན་
འདི་ མི་སོྟབས་འགོ་དཔོན་ལུ་གཏང་ནིའི་འགན་ཁུར་ཕོགཔ་ཨིན།  

༤༢ མི་སོྟབས་འགོ་དཔནོ། ལས་སྡེའི་མི་སོྟབས་འགོ་དཔནོ་གྱིས་ གནད་དནོ་འདི་ཐོབ་ཞིནམ་ལས་ གནས་ཚད་ལག་
ལེན་བ་རིམ་ནང་གི་བ་རིམ་འདི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་འབད་དགོ། 

༥. ཆང་དང་ས་ོརས་ཀྱི་དབང་ལུ་ཐལ་བའི་ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་ སྨན་བཅོས་ཀྱི་དནོ་ལུ་ཐ་ོབཀོད་འབད་ནིའི་བ་རིམ། 

༥.༡ ལས་སྡེ་གིས་ ཆང་དང་སོ་རས་ལོག་སོད་འབད་ཡོད་པའི་ཞི་གཡོགཔ་གི་གནད་དོན་འདི་ བསྐྱར་ཞིབ་དང་བརྟག་
ཞིབ་འབད་དེ་ ཞི་གཡོགཔ་འདི་ ལེགས་བཅོས་འཆར་གཞིའི་ནང་གཏང་ནིའི་འོས་འབབ་བལྟ་དགོ། 

༥.༢ མི་སོྟབས་འགོ་དཔནོ་གྱིས་ དེ་བཟུམ་མའི་གནད་དོན་ཚུ་ ལཱ་གཡོག་ལས་སྡེའི་མི་སོྟབས་ཚོགས་ཆུང་ལུ་ཕུལ་ཏེ་ ཞི་
གཡོགཔ་འདི་ ལེགས་བཅོས་འཆར་གཞིའི་ནང་བཞག་ནི་དང་ སྨན་བཅོས་ཀྱི་དོན་ལུ་འབྲེལ་གཏུག་འབད་ནིའི་
རྒྱབ་སོྣན་ཚུ་ མི་སོྟབས་ཚོགས་ཆུང་ལས་ལེན་དགོ། 

༥.༣ ལས་སྡེ་གིས་ འབྲུག་གི་སོ་རས་བཀག་དམ་དབང་འཛིན། ཡང་ན་དབང་ཚད་ཅན་གྱི་གསོ་བའི་དབང་འཛིན་གྱི་རྒྱབ་
སོྣན་གུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ སྨན་ཁང་། ཡང་ན་མི་ཚེ་བསྐྱར་གསོ་ལྟེ་བ་ངོས་འཛིན་འབད་ཞིནམ་ལས་ གནས་ཚད་ལག་
ལེན་བ་རིམ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཞི་གཡོགཔ་འདི་ལུ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚུ་བྱིན་དགོ། 

༥.༤ ལས་སྡེ་གིས་ དོན་ཚན་ ༢.༡ པ། ༢.༢ པ། ༢.༣ པའི་གནད་དནོ་ཚུའི་དོན་ལུ་ འབྲུག་གི་ཞི་གཡོག་བཅའ་ཡིག་
དང་སྒྲིག་གཞིའི་ལེའུ་ ༡༩ པ་དང་འཁྲིལ་ ཞི་གཡོགཔ་འདི་ལུ་ བཀའ་བཀྱོན་གྱི་ཡི་གུ་དང་སྦྲགས་ཏེ་ ཉེན་བར་
འབད་དགོ།  
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༥.༥ ལས་སྡེ་གིས་ གནད་དནོ་དེའི་འབྲེལ་ཡོད་ཡིག་ཆ་ཚུ་ ཐོ་བཀོད་ཀྱི་དོན་ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་
ཕན་བདེའི་ལས་ཚན་ལུ་བཏང་སྟེ་ གཞི་འཛིན་ལས་སྡེ་ལུ་བར་ལན་འབད་དགོ། 

༥.༦ ལས་སྡེ་གིས་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཕན་བདེའི་ལས་ཚན་འོག་གི་ ཞི་གཡོག་པའི་རྒྱབ་སྐྱོར་འབྲེལ་
སྟེགས་ལུ་འདྲི་བསྟུན་འབད་དགོ།  

༥.༧ སྨན་བཅོས་འཆར་གཞི་ལེན་མིའི་ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་ལུ་ སྨན་བཅོས་ངལ་གསོའི་འོག་ལུ་ ངལ་གསོ་བྱིན་དགོཔ་དང་། 
དེ་ཡང་ ཞི་གཡོགཔ་འདི་ལུ་ཡོད་པའི་སྨན་བཅོས་ངལ་གསོའི་བསོམས་དང་གཅིག་ཁར་ སྙོམ་སྒྲིག་འབད་དགོཔ་
དང་། 

༥.༨ ཞི་གཡོགཔ་འདི་གིས་ ཉུང་མཐའི་འཐུས་ཕོག་མི་ཚུ་སོད་དགོ། 

 
༦. སྨན་བཅོས་བ་རིམ། 

 ༦.༡ ཆང་གི་གནད་དནོ། 

༦.༡.༡ རྒྱབ་སོྣན་འབད་ཡོད་མི་ ཡང་ན་ཁས་བངས་ཐོག་གི་ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་ སྨན་བཅོས་ཀྱི་དོན་ལུ་ 
དབང་ཚད་ཅན་གྱི་གསོ་བའི་དབང་འཛིན། སྨན་ཁང་། ཡང་ན་མི་ཚེ་བསྐྱར་གསོ་ལྟེ་བ་གིས་
གསལ་བཀོད་འབད་ཡོད་པའི་སྨན་བཅོས་འཆར་གཞི་དང་འཁྲིལ་དགོ།  

༦.༡.༢ གསོ་བའི་སྨན་བཅོས་དྲུང་འཚོ་གིས་ (འབྲུག་གི་ཞི་གཡོག་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་ ༢༠༡༨ 
ཅན་མའི་ལེའུ་ ༡༠ པ་) དང་འཁྲིལ་ ཟླ་ངོ་ ༡ ཚུན་གྱི་སྨན་བཅོས་ངལ་གསོའི་བཀོད་རྒྱ་
བྱིན་ཆོག གནང་བ་གྲུབ་པའི་སྨན་བཅོས་ངལ་གསོ་ཡང་ གསོ་བའི་དྲུང་འཚོ་གིས་བཀོད་རྒྱ་
བྱིན་པའི་ཉིན་གྲངས་དང་འཁྲིལ་དགོ། 

༦.༡.༣ ལས་སྡེ་གིས་ ཞི་གཡོགཔ་འདི་ སོ་རས་བཀག་ཐབས་སྨན་བཅོས་ཀྱི་དོན་ལུ་ ངོ་སོར་ཅན་གྱི་
ལྟེ་བ་ ཡང་ན་བསླབ་སོྟན་པ་ཚུ་ལུ་འབྲེལ་གཏུག་འབད་ནིའི་ནང་ཆ་རོགས་འབད་དགོ།  

༦.༡.༤ ཞི་གཡོགཔ་འདི་ སོ་རས་བཀག་ཐབས་སྨན་བཅོས་འབད་བའི་ཤུལ་ལས་ ད་རུང་ ཚབས་
ཆེན་གྱི་སྨན་བཅོས་འབད་དགོཔ་ཡོད་ན་ ལས་སྡེ་གིས་ཞི་གཡོགཔ་འདི་ལུ་རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་
དགོ། 

༦.༡.༥ ཞི་གཡོགཔ་འདི་གིས་ སྨན་བཅོས་ངལ་གསོའི་དོན་ལུ་ འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་དང་གཅིག་ཁར་ 
འབྲེལ་བ་འཐབ་དགོ། ལས་སྡེ་གིས་ ཟླ་ངོ་ ༡ ཚུན་གྱི་འགོ་ཐོག་སྨན་བཅོས་ངལ་གསོ་མ་ཚང་
བའི་སྔ་གོང་ལས་ འབྲེལ་ཡོད་ཡིག་ཆ་ཚུ་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ལུ་ཕུལ་དགོ། དེ་
ཡང་ ཞི་གཡོགཔ་འདི་ ཚབས་ཆེན་གྱི་སྨན་བཅོས་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ལས་སྡེ་ ཡང་ན་ཕན་
བདེའི་ལས་ཚན་གྱིས་ དྲུང་འཚོའི་བཀོད་ཚོགས་ལས་ སྨན་བཅོས་ངལ་གསོ་ལེན་ཡོདཔ་ངེས་
བརྟན་བཟ་ོནིའི་དནོ་ལུ་ཨིན།  
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༦.༡.༦ གོང་འཁོད་ཚབས་ཆེན་གྱི་སྨན་བཅོས། ཡང་ན་དེ་དང་འདྲ་བའི་གནས་སྟངས་སྨན་བཅོས་ཀྱི་
དོན་ལུ་ ཟླ་ངོ་ ༡ ལས་ལྷག་པའི་ངལ་གསོ་གི་མཐའ་དཔྱད་གནང་བ་ཞུ་ནི་ལུ་ ལས་སྡེ་གིས་ 
རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཕན་བདེའི་ལས་ཚན་ལུ་འབྲེལ་གཏུག་འབད་དགོ།  

༦.༡.༧ ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་ ངོ་སོར་ཅན་གྱི་ལྟེ་བ་ཅིག་ནང་ ཚབས་ཆེན་སྨན་བཅོས་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ 
ལས་སྡེ་གིས་ གསོ་བའི་སྨན་བཅོས་དྲུང་འཚོ་ལས་ ཡིག་ཐོག་གི་བསླབ་བ་དང་། ཚབས་ཆེན་
གྱི་གོ་རིམ་དང་བསྟུན་ ངོ་སོར་ཅན་གྱི་ལྟེ་བ་གིས་ སྨན་ཁང་ནང་བཞག་དགོ་པའི་ཡི་གུ་གནང་
མི་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ སྨན་བཅོས་ངལ་གསོ་གྲ་སྒྲིག་འབད་དགོ། ཨིན་རུང་ སྨན་བཅོས་མི་
འཕྱི་ནིའི་དོན་ལུ་ གནས་སྐབས་ཅིག་གི་ཐབས་ཤེས་ཅིག་ཨིན། 

༦.༡.༨ ལས་སྡེ་གིས་ གཤམ་གསལ་གྱི་ཡིག་ཆ་ཚུ་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཕན་བདེའི་
ལས་ཚན་ལུ་ཕུལ་དགོ། ཡིག་ཆ་ཚུ་ཐོབ་ཡོད་མི་དང་འཁྲིལ་ ཕན་བདེའི་ལས་ཚན་གྱིས་ སྨན་
བཅོས་ངལ་གསོའི་ (ཟླ་ངོ་ ༡-༦) དོན་ལུ་ དྲུང་འཚོའི་བཀོད་ཚོགས་ལས་ ཁོ་ ཡང་ན་མོ་
གི་སྨན་བཅོས་ལག་ཁྱེར་བཏནོ་ནིའི་དནོ་ལུ་ ལས་སྡེ་ལུ་རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་དགོ།  

༡. གསོ་བའི་དྲུང་འཚོ་གིས་ ཞི་གཡོགཔ་འདི་ ངོ་སོར་ལྟེ་བ་ཅིག་ནང་ ཚབས་ཆེན་གྱི་
སྨན་བཅོས་ནང་གཏང་དགོཔ་སྦེ་བདེན་སོར་འབད་བའི་རྒྱབ་སོྣན་ཡི་གུ། 

༢. ངོ་སོར་ཅན་གྱི་ལྟེ་བ་གིས་ སྨན་ཁང་ནང་བཞག་དགོ་པའི་ཡི་གུ་གནང་མི་དང་།  
༣. དགོཔ་ཐནོ་ན་འབྲེལ་ཡོད་ཡིག་ཆ་གཞན། 
 

༦.༡.༩ ཞི་གཡོགཔ་འདི་ གསལ་བཀོད་ཅན་གྱི་སྨན་བཅོས་འཆར་གཞི་མཇུག་བསྡུ་ཞིནམ་ལས་ ཡིག་
ཚང་ནང་ལོག་འཛུལ་ཏེ་ལཱ་འགན་འཕོ་མཐུད་དགོ། 

༦.༡.༡༠ ལས་སྡེ་གིས་ ཞི་གཡོག་པའི་འཛུལ་ཞུགས་བཀའ་རྒྱའི་འདྲ་ཅིག་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་
ཚོགས་ཀྱི་ཕན་བདེའི་ལས་ཚན་ལུ་ཕུལ་དགོ། 

 ༦.༢ སོ་རས་ཀྱི་གནད་དོན། 

༦.༢.༡ འབྲུག་གི་སོ་རས་བཀག་དམ་དབང་འཛིན་གྱིས་ བསྐོ་བཞག་འབད་བའི་དབྱེ་ཞིབ་ཚོགས་ཆུང་
འདི་གིས་ སོ་རས་བརྟག་དཔྱད་ལས་རིམ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་པའི་སྐབས་ ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་སོ་
རས་སོད་ཡོད་མེད་ཀྱི་བརྟག་དཔྱད་འབད་ནིའི་དནོ་ལུ་ ལས་སྡེ་གིས་ འོས་འབབ་དང་འཁྲིལ་
ངལ་གསོ་བྱིན་དགོ།  

༦.༢.༢ གལ་སྲིད་ ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་ འབྲུག་གི་སོ་རས་བཀག་དམ་དབང་འཛིན་གྱི་དབྱེ་ཞིབ་ཚོགས་
ཆུང་གིས་ སོ་རས་བརྟག་དཔྱད་འབད་བའི་ཤུལ་ལུ་ སྨན་བཅོས་འབད་དགོ་པའི་རྒྱབ་སོྣན་དང་
ལག་ཁྱེར་སོད་ཡོད་ན་ ལས་སྡེ་གིས་ འབྲུག་གི་ཞི་གཡོག་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་ ༢༠༡༨ 
ཅན་མ་ལྟར་དུ་ སྨན་བཅོས་ངལ་གསོའི་གནང་བ་བྱིན་དགོ། 



      
 

458 
 

༦.༢.༣ ལས་སྡེ་གིས་ སྨན་བཅོས་དུས་ཡུན་གྱི་སྐབས་ ཞི་གཡོགཔ་འདི་ལུ་ གྲོགས་རམ་དང་ལྟ་རྟོག་
འབད་དགོ།  

༦.༢.༤ ལས་སྡེ་གིས་ སྨན་བཅོས་མཇུག་བསྡུ་བའི་ལག་ཁྱེར་ལེན་དགོཔ་མ་ཚད་ ཁོ་ འབྲུག་གི་སོ་
རས་བཀག་དམ་དབང་འཛིན་གྱིས་བྱིན་པའི་སྨན་བཅོས་འདི་ ཡོངས་རོགས་སྦེ་བཅའ་མར་
གཏོགས་ཡོད་པའི་སྒྲུབ་བྱེད་ལུ་ འཛོམས་ཐོ་ཡང་ལེན་དགོ། 

༦.༢.༥ ནང་སོད་སྨན་བཅོས་ནང་ཨིན་མིའི་ཞི་གཡོགཔ་འདི་གིས་ གསལ་བཀོད་ཅན་གྱི་སྨན་བཅོས་
འཆར་གཞི་མཇུག་བསྡུ་ཞིནམ་ལས་ ལཱ་འགན་འཕོ་མཐུད་དགོ།  

༦.༢.༦ ལས་སྡེ་གིས་ གོང་གི་ཡིག་ཆའི་འདྲ་ཚུ་དང་ ཞི་གཡོགཔ་དེའི་འཛུལ་ཞུགས་བཀའ་རྒྱ་འདི་ 
རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཕན་བདེའི་ལས་ཚན་ལུ་གཏང་དགོ། 

༧. སྨན་བཅོས་དང་པའི་ཤུལ་རིམ། (ཆང་དང་ས་ོརས་སདོ་པའི་གནད་དནོ།) 

༧.༡ མི་སོྟབས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་ཆོད་དང་བསྟུན་ ལས་སྡེ་གིས་ ཞི་གཡོགཔ་འདི་ ཧེ་མ་ཕག་ཞུ་བའི་གོ་གནས། ཡང་
ན་ གོ་གནས་ཀྱི་གནས་རིམ་གཅིག་པའི་གོ་གནས་སོ་སོ་ཅིག་ནང་གཏང་དགོ།  

༧.༢ ཐད་ཀར་ལྟ་རྟོག་པ་གིས་ ཟླ་ངོ་ ༦ གི་རིང་ ལྟ་རྟོག་ནང་བཞག་པའི་ཞི་གཡོགཔ་འདི་ ལྟ་རྟོག་དམ་དམ་སྦེ་འབད་
དགོ། 

༧.༣ ཐད་ཀར་ལྟ་རྟོག་པ་གིས་ ལཱ་ཁོངས་ནང་ ཞི་གཡོག་པའི་ཟླ་རིམ་གྱི་གྲུབ་འབྲས་སྙན་ཞུ་འདི་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་
ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཕན་བདེའི་ལས་ཚན་ལུ་ཕུལ་དགོ། 

༧.༤ ཞི་གཡོགཔ་འདི་ སྨན་བཅོས་དང་པ་རོགས་ཞིནམ་ལས་ དུས་ཚོད་ངེས་མེད་ཀྱི་སོ་རས་བརྟག་དཔྱད་འབད་བཅུག་
དགོ། 

༧.༥ གལ་སྲིད་ ཞི་གཡོགཔ་འདི་ལོག་སྟེ་འཛོལ་བ་ཅིན་ དུས་ཡུན་ཁ་སྐོང་ཚར་གཅིག་བྱིན་དགོ། 

 
༨. སྨན་བཅོས་འཆར་གཞི་གཉིས་པའི་གོ་སྐབས། (ཆང་དང་ས་ོརས་སདོ་པའི་གནད་དནོ། 

༨.༡ ཞི་གཡོགཔ་འདི་ གལ་སྲིད་ ཁོ་ ཡང་ན་མོ་ལོག་སྟེ་ར་འཛོལ་བ་ཅིན་ སྨན་བཅོས་འཆར་གཞི་ཐེངས་གཉིས་པ་
ལེན་ནིའི་དོན་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་དང་གོ་སྐབས་ཚུ་བྱིན་དགོ།  

༨.༢ ཞི་གཡོགཔ་འདི་ ལས་སྡེ་ལས་མཐའ་དཔྱད་ཀྱི་བཀའ་བཀྱོན་བཀའ་རྒྱ་དང་སྦྲགས་ཏེ་ ཉེན་བར་འབད་དགོ། 

༨.༣ མི་སོྟབས་འགོ་དཔནོ་གྱིས་ ལོག་སྟེ་འཛོལ་མི་འདི་ ལས་སྡེའི་མི་སོྟབས་ཚོགས་ཆུང་ལུ་ ལོག་སྟེ་རྩིས་སོད་འབད་
དགོཔ་དང་། ལས་སྡེ་འདི་གིས་ ད་རུང་ གནས་ཚད་ལག་ལེན་བ་རིམ་གྱི་དོན་ཚན་ ༦ པའི་ནང་ གསལ་བཀོད་
ཀྱི་སྨན་བཅོས་བ་རིམ་དང་འཁྲིལ་དགོ།  
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༨.༤ གལ་སྲིད་ ཞི་གཡོགཔ་འདི་ ལོག་སྟེ་ར་ཐེངས་གསུམ་འཛོལ་བ་ཅིན་ ཞི་གཡོག་ནང་ལས་ཐབས་མེད་དགོངས་ཞུ་
གཏང་དགོ། (འབྲུག་གི་ཞི་གཡོག་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་ ༢༠༡༨ ཅན་མའི་ལེའུ་ ༡༩ པ།) 

༨.༥ ལས་སྡེ་གིས་ འབྲུག་གི་ཞི་གཡོག་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་ ༢༠༡༨ ཅན་མའི་ནང་ གསལ་བཀོད་འབད་ཡོད་
པའི་གཡོག་གྲོལ་བ་རིམ་དང་འཁྲིལ་དགོ། 

  
༩. གསང་བ། 

༩.༡ ལས་སྡེ་གིས་ ཞི་གཡོག་པའི་སྒེར་གསང་གི་དབང་ཆ་འདི་ བརྩི་བཀུར་འབད་དགོཔ་དང་། ཡིག་ཐོག་གི་ཐོ་གང་
རུང་དང་ ལཱ་འབད་བའི་ཟིན་ཐོ་ཚུ་ ཉེན་སྲུང་ཅན་དང་གསང་བ་སྦེ་བཞག་དགོ།  

༩.༢ ཕན་བདེའི་ལས་ཚན་ནང་ཐ་ོབཀོད་འབད་བའི་གནད་དོན་དང་ཚ་གྱང་ཚུ་ག་ར་ གསང་བ་སྦེ་བརྩི་འཇོག་འབད་དགོ། 

༩.༣ འབྲེལ་ཡོད་ལས་བྱེདཔ་གཞན་ཚུ་གིས་ གནད་དོན་ཚུ་གསང་བ་སྦེ་བཞག་ཡོདཔ་ངེས་བརྟན་བཟོ་དགོ། 
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ཟེར་དེབ་ ༢༤/ཁ། 

ཞི་གཡོག་པའི་ཕན་བདེའི་ལས་འཆར་གྱི་ཞལ་འདེབས། 

གོ་གནས་ཀྱི་སྡེ་རིམ།  ཞལ་འདེབས། (དངུལ་ཀྲམ།) 
བཀོད་ཁྱབ་དང་མཁས་མཆོག་སྡེ་རིམ། ༣༠༠ 
ཁྱད་རིག་དང་འཛིན་སྐྱོང་སྡེ་རིམ། ༢༠༠ 

ལྟ་བཀོད་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་སྡེ་རིམ། 
ལྟ་བཀོད་གོངམ་ ༡-༤ པ་ཚུན། ༢༠༠ 
ལྟ་སྐྱོར་ ༡-༥ པ་ཚུན། ༡༠༠ 

ལག་ལེན་སྡེ་རིམ། ༧༥ 
 

འསོ་མཐུན་གྱི་སེམས་གས་ོསདོ་ཚུལ། 

ཐབོ་བརྗོད། དངུལ་སདོ། (དངུལ་ཀྲམ།) 
ཞི་གཡོག་པའི་ཕན་བདེའི་ལས་འཆར་གྱི་འཐུས་མི། ༧༥༠༠༠ 
དགོངས་ཞུ་འབད་མིའི་ཞི་གཡོག་པའི་ཕན་བདེའི་ལས་འཆར་གྱི་འཐུས་མི།  ༥༠༠༠༠ 
རྟེན་མི། ༣༥༠༠༠ 
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འབྲི་ཤགོ་ ༢༤/༡ 

རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚགོས། 
དཔལ་ལྡན་འབྲུག་གཞུང་།  
 

ཞི་གཡོག་པའི་ཕན་བདེའི་ལས་འཆར་གྱི་ཐ་ོབཀོད་འབྲི་ཤགོ (གསར་བཙུགས་ཀྱི་དནོ་ལུ།) 

ཞི་གཡོག་ནང་གཡོག་བསྐོས་འབད་ཞིནམ་ལས་ ང་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ ་་་་་
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ཅན་མ་འཆང་མི་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ (ལས་སྡེ་) འོག་ལུ་ལཱ་འབད་མི་གིས་ རྒྱལ་
གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཞི་གཡོག་པའི་ཕན་བདེའི་ལས་འཆར་གྱི་འཐུས་མི་སྦེ་ སྤྱི་ཚེས་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལས་འཛུལ་
ཞུགས་འབདཝ་ཨིན། 
  
ང་གིས་ ལས་འཆར་གྱི་ཁ་ཚིག་དང་འགན་ཚིག་ལུ་གནས་ནིའི་ཁས་བངས་ཕུལཝ་ཨིན།  

 
ས་གནས།  
སྤྱི་ཚེས།        (ཁྲིམས་རྟགས།) 
         མིང་རྟགས། 

མི་སོྟབས་འགོ་དཔནོ་གྱིས་བདེན་སོར་འབད་ཡོད། 

སྤྱི་ཚེས། 
མིང་། 
མིང་རྟགས།  
གཞུང་འབྲེལ་གྱི་ཐིའུ། 
 
 
ལས་སྡེའི་འགོ་འཛིན་གྱིས་གནང་བ་གྲུབ་ཡོད། 
སྤྱི་ཚེས། 
མིང་། 
མིང་རྟགས།  
གཞུང་འབྲེལ་གྱི་ཐིའུ། 
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འབྲི་ཤགོ་ ༢༤/༢ 

རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚགོས། 
དཔལ་ལྡན་འབྲུག་གཞུང་། 
 

          དགོངས་ཞུ་འབད་མིའི་ཞི་གཡོགཔ་ཚུའི་གནས་སྟངས་དུས་མཐུན། 

དགོངས་ཞུ་འབད་མིའི་ཞི་གཡོག་པའི་ཁ་གསལ། 
༡. མིང་གསལ།  
༢. ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་།  
༣. ལས་སྡེ།  
༤. འབྲེལ་ཨང་། 
༥. གློག་འཕྲིན་ཁ་བང་། 
༦. ལས་སྡེ་ལས་འགན་གྲོལ་འབད་བའི་ཚེས་གྲངས། 
༧. མི་སོྟབས་འགོ་དཔོན་ལུ་ཡིག་ཆ་ཚུ་ཚང་སྒྲིག་སྦེ་ཕུལ་ནིའི་ཚེས་གྲངས། 
 
དགོངས་ཞུ་འབད་མིའི་ཞི་གཡོགཔ་ལུ་ གཤམ་གསལ་གྱི་དགོངས་ཞུའི་ཁེ་ཕན་ཚུ་སོད་ཡོད་མེད་ཀྱི་ཐ།ོ 

དཔྱད་ཐ།ོ    ཨིན།    མེན།    མེན་ན་རྒྱུ་མཚན་བཀོད། 

༡. དགོངས་ཞུའི་གསོལ་ར།    
༢. འགྲུལ་འཐུས། 
༣. གནས་སོར་གནང་སྦྱིན། 
༤. སྒེར་ཆས་སྐྱེལ་འདྲེན་གྱི་གླ་ཆ།   
༥. གསོག་འཇོག་ཅན་གྱི་ངལ་གསོའི་དངུལ་འཐུས། 
༦. ཟུར་ཕོགས། 
༧. འཚོ་རྟེན་མ་དངུལ།  
༨. སྡེ་ཚན་ཉེན་བཅོལ་ལས་འཆར། 
 

(མིང་རྟགས།) 
མི་སོྟབས་འགོ་དཔནོ་གྱི་མིང་། 
 

(མིང་རྟགས།) 
ལས་སྡེའི་འགོ་འཛིན་གྱི་མིང་དང་གོ་གནས། 
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འབྲི་ཤགོ་ ༢༤/༣ 

རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡགོ་ལྷན་ཚགོས།  
དཔལ་ལྡན་འབྲུག་གཞུང་།  

  ཞི་གཡོག་པའི་ཕན་བདེའི་ལས་འཆར་གྱི་གདམ་འཐུ་/དུས་མཐུན་འབྲི་ཤོག 

༡.  འཐུས་མིའི་ཁ་གསལ།  
མིང་གསལ།     ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་། 
གོ་གནས་ཀྱི་མིང་དང་གནས་རིམ།    ཕོ་མོའི་དབྱེ་བ། 
ལས་སྡེ།       མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་། 
གློག་འཕྲིན་ཁ་བང་།     འབྲེལ་ཨང་། 
 

༢.  ཐད་ཀར་རྟེན་མིའི་ཁ་གསལ། 
སྐྱེ་བའི་ཕམ་དང་གཉེན་གྲོགས། བུ་གཞི་ཚུ་དང་། གལ་སྲིད་འཐུས་མི་འདི་ལུ་ ཤ་རུས་ལས་མཆེད་པའི་ཨ་ལུ་མེད་པ་ཅིན་ ཁྲིམས་མཐུན་གྱི་བུ་ཚབ་ཚུ་
ཐད་ཀར་རྟེན་མི་སྦེ་ཚུདཔ་ཨིན།  
(རིམ་ཨང་ ༡ པའི་ནང་ཡོད་པའི་རྟེན་མི་འདི་ མི་ངོ་གཙོ་ཅན་ཨིན་དགོ།) 

རིམ་ཨང་། མིང་། མི་ཁུངས་ངོ་སདོ་ལག་ཁྱེར་ཨང་། སྐྱེས་ཚེས། འབྲེལ་བ། 
༡.     

༢.     

༣.     

 

(དགོཔ་ཡོད་ན་ གྱལ་རིམ་ཁ་སྐོང་བཀལ།) 
འཐུས་མི་འདི་གིས་ གསམ་གསལ་གྱི་ཡིག་ཆའི་འདྲ་ཚུ་མཉམ་སྦྲགས་འབད་དགོ། 
༡. འཐུས་མིའི་མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར། 
༢. འཐུས་མིའི་གཉེན་ཐམ། 
༣. རྟེན་མིའི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར། (ཨ་ལུ་སྐྱེས་ལོ་ ༡༥ མན་ཆད་ཨིན་ན་ མི་དགོ།) 
༤. ཞི་བའི་ཐོ་བཀོད་དང་མི་རྩིས་ལས་ཁུངས་ལས་ སྐྱེས་ལོ་ ༡ ཡན་ཆད་དང་ ༡༥ མན་ཆད་ཀྱི་ཨ་ལུ་ཚུའི་མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་

བཀོད་ཡོད་པའི་བརྒྱུད་ཁྲམ་དང་། 
༥. ཨ་ལུ་ཚུའི་སྐྱེས་ཚེས་ལག་ཁྱེར་ ཡང་ན་གསོ་བའི་ལག་ཁྱེར། (སྐྱེས་ལོ་ ༡ མན་ཆད།)   

༣.  འགན་ལེན།  
ང་གིས་ ད་ལས་ཕར་ གོང་འཁོད་ཀྱི་མི་ངོམ་ཚུ་ ང་རའི་རྟེན་མི་ངོ་མ་ཨིན་པའི་ཁས་ལེན་འབདཝ་ཨིན། 

ས་གནས།                       (ཁྲིམས་རྟགས།)  

སྤྱི་ཚེས།              མིང་རྟགས།  
 

གཞུང་དནོ་ལག་ལེན་གྱི་དནོ་ལུ། 
མི་སྟབོས་འགོ་དཔནོ་གྱིས་བདེན་སོར་འབད་ཡདོ།    ལས་སྡེའི་འགོ་འཛིན་གྱིས་གནང་བ་གྲུབ་ཡདོ། 
སྤྱི་ཚེས།        སྤྱི་ཚེས། 
མིང་།        མིང་། 
མིང་རྟགས།        མིང་རྟགས། 
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གཞུང་འབྲེལ་གྱི་ཐིའུ།       གཞུང་འབྲེལ་གྱི་ཐིའུ། 
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 འབྲི་ཤགོ་ ༢༤/༤ 

      རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚགོས། 
                                           དཔལ་ལྡན་འབྲུག་གཞུང་། 

 

     ཞི་གཡོག་པའི་ཕན་བདེའི་ལས་འཆར་གྱི་ཐབོ་བརྗོད་འབྲི་ཤོག 

༡. ཚེ་འདས་ཀྱི་ཁ་གསལ།  
 མིང་གསལ། 
 མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་། 
 གྱོངས་པའི་ཚེས་གྲངས། (ཚེས་/ཟླ་/ལོ།) 
 གལ་སྲིད་ འཐུས་མི་ཨིན་ན་ ཁ་གསལ་འདི་གཤམ་ལུ་བཀོད། 
 མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་།     ལས་སྡེ། 
 

 འོས་འབབ་ཡོད་མི་གཅིག་རྐྱངམ་གཅིག་གུ་ཨིན་རྟགས་བཀལ། 
 ༡. འཐུས་མི། 
 ༢. དགོངས་ཞུ་འབད་མིའི་འཐུས་མི། 
 ༣. རྟེན་མི། (༡ ཡང་ན་ ༢ ཡོད་ས་ལས་ ༡ རྐྱངམ་གཅིག) 
 
༢. ཐབོ་བརྗོད་བཀོད་མིའི་ཁ་གསལ། 
 མིང་གསལ། 
 མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང། 
 འགྲུལ་འཕྲིན་ཨང་། 
 ཚེ་འདས་དང་གཅིག་ཁར་འབྲེལ་བ། 
 དངུལ་ཁང་/ཡན་ལག་དངུལ་ཁང་གི་མིང་། 
 དངུལ་ཁང་གི་རྩིས་ཁྲའི་ཨང་། 
 
 གལ་སྲིད་ འཐུས་མི་ཨིན་པ་ཅིན་ཁ་གསལ་གཤམ་ལུ་བཀོད། 
  ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་།     ལས་སྡེ། 
 
༣. རྒཔ་ོལས་ ཚེ་འདས་ཨིནམ་སྦེ་ངོ་སརོ་འབད་བའི་ཚེ་འདས་ལག་ཁྱེར། ཡང་ན་ངག་བརྗོད་ཡི་གུ་མཉམ་སྦྲགས་འབད། 

༤. འགན་ལེན། 
ང་གིས་ གོང་འཁོད་བར་དནོ་ཚུ་ ང་རའི་ཤེས་རྟོགས་དང་བསྟུན་ བདེན་པ་ཨིན་པའི་ཁས་ལེན་འབདཝ་ཨིན། གལ་སྲིད་ གོང་འཁོད་
ཀྱི་གསལ་སོྟན་ཚུ་རྫུན་མ་སྦེ་ཐོན་པ་ཅིན་ ང་ལུ་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཁྲིམས་དང་འཁྲིལ་བའི་བ་ལེན་གྱི་འཁྲི་བ་ཕོག  
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ས་གནས།        (ཁྲིམས་རྟགས།) 
སྤྱི་ཚེས།          མིང་རྟགས།   
གཞུང་དནོ་ལག་ལེན་གྱི་དནོ་ལུ། 

མི་སྟབོས་འགོ་དཔནོ་གྱིས་བདེན་སརོ་འབད་ནིའི་དནོ་ལུ། 

འོས་འབབ་དང་འཁྲིལ་ གཤམ་གསལ་གྱི་ཡིག་ཆ་ཚུ་བདེན་དཔྱད་འབད། 
༡. ཐོབ་བརྗོད་བཀོད་མིའི་མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར། 
༢. ཚེ་འདས་ཀྱི་མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར། 
༣. གལ་སྲིད་ ཐོབ་བརྗོད་འདི་ གཉེན་ཟླ་གི་དནོ་ལུ་ཨིན་པ་ཅིན་ གཉེན་ཐམ་དང་། ཡང་ན་ ཁྲིམས་ཁང་ལས་གཉེན་ཐམ་ཚབ་

ཡིག་གི་འདྲ།  
༤. གལ་སྲིད་ ཐོབ་བརྗོད་འདི་ སྐྱེས་ལོ་ ༡ ཡན་ཆད་དང་ ༡༥ མན་ཆད་ཀྱི་ཨ་ལུ་གི་དནོ་ལུ་ཨིན་པ་ཅིན་ ཞི་བའི་ཐོ་བཀོད་

དང་མི་རྩིས་ལས་ཁུངས་ལས་ མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་བཀོད་ཡོད་པའི་བརྒྱུད་ཁྲམ། 
༥. གལ་སྲིད་ ཐོབ་བརྗོད་འདི་ སྐྱེས་ལོ་ ༡ མན་ཆད་ཀྱི་ཨ་ལུའི་དོན་ལུ་ཨིན་པ་ཅིན་ སྐྱེས་ཚེས་ལག་ཁྱེར་། ཡང་ན་གསོ་བའི་

ལག་ཁྱེར། 
༦. (བུ་ཚབ་ཀྱི་དོན་ལུ་) རྒྱལ་ཡོངས་ཨམ་སྲུ་དང་ཨ་ལུའི་ལྷན་ཚོགས་ལས་ ཁྲིམས་དོན་གྱི་བུ་ཚབ་ཡི་གུ། 
༧. གལ་སྲིད་ ཐོབ་བརྗོད་འདི་ དགོངས་ཞུ་འབད་མིའི་འཐུས་མི་གིས་འབདཝ་འབདཝ་དང་། ཁོ་རའི་དནོ་ལུ་འབདཝ་ཨིན་པ་

ཅིན་ ཞི་གཡོག་པའི་ཕན་བདེའི་ལས་འཆར་གྱི་ཚེ་གང་འཐུས་མིའི་ལག་ཁྱེར།   
སྤྱི་ཚེས། 
མིང་། 
མིང་རྟགས། 
གཞུང་འབྲེལ་གྱི་ཐིའུ། 
 

ལས་སྡེའི་འགོ་འཛིན་གྱི་གནང་བ། 

སྤྱི་ཚེས། 
མིང་། 
མིང་རྟགས། 
གཞུང་འབྲེལ་གྱི་ཐིའུ། 
 



      
 

467 
 

འབྲི་ཤགོ་ ༢༤/༥ 
   རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡགོ་ལྷན་ཚགོས། 
     དཔལ་ལྡན་འབྲུག་གཞུང་། 

 
             ཞི་གཡགོ་པའི་ཕན་བདེ་ལས་འཆར་གྱི་དངུལ་ཚབ་ལགོ་སདོ་འབྲི་ཤགོ 

འབྲི་ཤོག་འདི་ ཐོབ་བརྗོད་ཚར་གཅིག་ཡང་མ་འབད་མིའི་འཐུས་མི་ཚུའི་དོན་ལུ་རྐྱངམ་གཅིག་ཨིན།  
ཀ། འཐུས་མིའི་ཁ་གསལ། 
 མིང་གསལ། 
 གོ་གནས་ཀྱི་མིང་དང་གནས་རིམ། 
 ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་། 
 མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་། 
 ལས་སྡེ། 
 འགྲུལ་འཕྲིན་ཨང་། 
 འཐུས་མིའི་དུས་ཡུན། ་་་་་་་་་་་་་་་/ ་་་་་་་་་་་་་་་་/ ་་་་་་་་་་་་་་་་ ལས་ ་་་་་་་་་་་་་་་/ ་་་་་་་་་་་་ /་་་་་་་་་་་་་་་་་ 

ཕྱིར་བཏོན་འབད་དགོ་པའི་རྒྱུ་མཚན། (འབྲེལ་ཡོད་གཅིག་གུ་ཨིན་རྟགས་བཀལ་ཏེ་ ཡིག་ཚང་བཀའ་རྒྱ་མཉམ་སྦྲགས་འབད།) 
༡. བོ་འདོད་དགོངས་ཞུ། 
༢.  སྔ་གོང་དགོངས་ཞུའི་ལས་འཆར། 
༣. ལས་སྡེ་ལས་ཐ་དད་སོང་བ། 

 

ས་གནས།          (ཁྲིམས་རྟགས།) 
སྤྱི་ཚེས།            མིང་རྟགས། 
 

ཁ། དངུལ་ཚབ། 

 རིམ་བསགས་དངུལ་བསོམས། དངུལ་ཀྲམ། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་/- 
དངུལ་ཚབ་ཀྱི་དངུལ་བསོམས། དངུལ་ཀྲམ། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་/- (རིམ་བསགས་ཀྱི་དངུལ་བསོམས་ལས་བརྒྱ་ཆ་ ༧༥)  
དངུལ་ཁང་གི་ཁ་གསལ།  

o རྩིས་ཁྲའི་ཨང་། 
o མིང་། 
o ཡན་ལག 

 

མི་སྟབོས་འགོ་དཔནོ་གྱིས་བདེན་སོར་འབད་ནིའི་དནོ་ལུ། 

སྤྱི་ཚེས། 
མིང་། 
མིང་རྟགས། 
གཞུང་འབྲེལ་གྱི་ཐིའུ། 
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འབྲི་ཤགོ་ ༢༤/༦ 

   རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས། 
དཔལ་ལྡན་འབྲུག་གཞུང་། 

 
         ཞི་གཡོག་པའི་ཕན་བདེའི་ལས་འཆར་གྱི་ཚེ་གང་འཐུས་མིའི་ལག་ཁྱེར། 

རྩ་བ་གསུམ་ལུ་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གི་སྒོ་ལས་ ཚེ་གང་ཕག་ཞུ་ཡོད་པའི་ངོས་འཛིན་ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་
དགའ་ཚོར་དང་བཅས་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ (ལས་སྡེ་) ལས་དགོངས་ཞུ་འབད་མིའི་མི་ངོམ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཅན་མ་འཆང་མི་འདི་ སྤྱི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལུ་ 
ཞི་གཡོག་པའི་ཕན་བདེའི་ལས་འཆར་ནང་ ཚེ་གང་གི་འཐུས་མི་སྦེ་བརྩི་འཇོག་འབདཝ་ཨིན།  
  
དགོངས་ཞུ་འབད་མིའི་འཐུས་མི་གི་འབྲེལ་ཨང་། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 

ཚེ་གང་འཐུས་མི་འདི་ ཞལ་འདེབས་འབད་མ་དགོ་པའི་འཐུས་མི་ཨིནམ་ལས་ ཞི་གཡོག་པའི་ཕན་བདེའི་ལས་འཆར་ནམ་གནས་ཀྱི་
བར་དུ་ ཁྱོད་ར་ ཞི་གཡོག་པའི་ཕན་བདེའི་ལས་འཆར་གྱིས་དབངམ་ཨིན།  

ཞི་གཡོག་པའི་ཕན་བདེའི་ལས་འཆར་འདི་འཕྲི་སོྣན་འབད་དེ་ འཐུས་མིའི་ཁ་ཚིག་དང་འགན་ཚིག་ཚུ་ལུ་བསྒྱུར་བཅོས་བྱུང་པ་ཅིན་ 
ཁྲིམས་འདི་ འཐུས་མི་ལུ་ལག་ལེན་འཐབ་བཏུབ། 

དགོངས་ཞུ་འདི་ དགའ་སྐྱིད་དང་ལྡནམ་སྦེ་ མཐར་བསྐྱལ་ཚུགས་པའི་རེ་བ་ཡོད། 

 

མི་སོྟབས་འགོ་དཔནོ་གྱིས་བདེན་དཔྱད་འབད་ཡོད། 

 

སྤྱི་ཚེས། 
མིང་། 
མིང་རྟགས། 
གཞུང་འབྲེལ་གྱི་ཐིའུ། 
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ལེའུ་ ༢༥ པ། རྒྱལ་སྤྱིའི་ཁས་བངས་ལས་རིམ། 

༢༥.༡  སྲིད་བྱུས། 

༢༥.༡.༡ ཤེས་ཚད་དང་ཉམས་མོང་། རིག་རྩལ་དཀོན་དྲགས་ཡོད་པའི་ས་གོ་ཚུ་ནང་ རྒྱལ་སྤྱིའི་ཁས་བངས་པ་ཚུ་
གཡོག་བཙུགས་འབད་ནི། 

༢༥.༡.༢ འབྲུག་གཞུང་དང་གོང་འཕེལ་མཉམ་འབྲེལ་པ་ཚུ་གི་བར་ན་ ཟུང་ཕགོས་མཐུན་འབྲེལ་རྩ་བརྟན་བཟོ་ནི། 

༢༥.༡.༣ ཞི་གཡོགཔ་ཚུ་གི་ལྕོགས་གྲུབ་གོང་འཕེལ་གཏང་ནི་དང་། ཐབས་ཤེས་དང་ཡོན་ཏན་བརྗེ་སོར་འབད་ནི། 
 

༢༥.༢ ཐབས་ལམ། 

༢༥.༢.༡ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ ཡང་ན་འབྲུག་གཞུང་གི་ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་ ཁས་བངས་པའི་ཡིག་ཚང་
དང་གཅིག་ཁར་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཐོག་ལས་ འབྲུག་གཞུང་གིས་ རྒྱལ་སྤྱིའི་ཁས་བངས་པའི་གོ་བརའི་
ཆིངས་ཡིག་གུ་མཚན་རྟགས་བཀོད་དེ་ལག་ལེན་འཐབ་ནི། 

༢༥.༢.༢ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་འདི་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ ཁས་བངས་པའི་ཡིག་ཚང་ལོགས་སུ་སྦེ་
ངོས་འཛིན་འབད་དེ་མེད་མིའི་དོན་ལུ་ ཁས་བངས་པའི་ལས་རིམ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་མི་སྦེ་ལཱ་འབད་ནི། 

༢༥.༢.༣ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ ལས་སྡེ་ཚུ་ནང་ རྒྱལ་སྤྱིའི་ཁས་བངས་པའི་དགོས་མཁོ། 
གཡོག་བཙུགས་དང་གཡོག་གནས་ནང་གཏང་ནི་ཚུ་ཐག་གཅད་ནི། 

༢༥..༢.༤  ཁྱད་རིག་དང་མཁས་མཆོག་དགོཔ་ཁག་ཆེ་བའི་ས་གོ་ཚུ་ནང་ལུ་ གཙོ་རིམ་བྱིན་ནི། 
 

༢༥.༣ སྤྱིར་བཏང་ཁ་ཚིག 

༢༥.༣.༡ རྒྱལ་སྤྱིའི་ཁས་བངས་པ་ཚུ་ འབྲེལ་ཡོད་གོ་བརའི་ཆིངས་ཡིག་གི་ཁ་ཚིག་དང་འགན་ཚིག་གིས་དབང་
དགོ། 

༢༥.༣.༢ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ ཁས་བངས་པ་ཚུ་གཙོ་རིམ་བསྒྲིགས་ཡོད་མི་དང་། ཡང་ན་གོ་
བརའི་ཆིངས་ཡིག་ནང་བཀོད་ཡོད་མིའི་ས་གོ་ཚུ་ནང་ གཡོག་བཙུགས་དང་གཡོག་གནས་ནང་བཏང་
ཡོདཔ་ངེས་བརྟན་བཟོ་དགོ། 

༢༥.༣.༣ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ ཕྱི་འབྲེལ་ལྷན་ཁག་ལུ་ ཁས་བངས་ལས་རིམ་ཚུའི་གོ་བརའི་
ཆིངས་ཡིག་ནང་ དོན་ཚན་གསརཔ་དང་འཕྲི་སོྣན་འབད་ཡོད་མི་གུ་ བསམ་ལན་བྱིན་དགོ། 

༢༥.༣.༤ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ ཁས་བངས་པའི་གོམས་འདྲིས་ལས་རིམ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི། 
ཡང་ན་ ལས་རིམ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་སར་ བཅའ་མར་གཏོགས་ཆོག 
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༢༥.༣.༥  ཁས་བངས་པའི་གོ་བརའི་ཆིངས་ཡིག་ནང་ལོགས་སུ་སྦེ་གསལ་བཀོད་འབད་དེ་ཡོད་ན་མ་གཏོགས་ དེ་
མིན་ ཁྱད་རིག་དང་འཛིན་སྐྱོང་སྡེ་རིམ་གྱི་ཞི་གཡོགཔ་ཚུ་གི་ཐོབ་ལམ་དང་འཁྲིལ་ ཁས་བངས་པ་ཅིག་
གིས་ གློ་བུར་ངལ་གསོ་འཐབོ་དགོཔ་དང་། འབྲུག་ནང་འཁོད་ལུ་འགྲུལ་སྐྱོད་འབད་བའི་སྐབས་ ཉིན་
འཐུས་དང་འགྲུལ་འཐུས་ཚུ་འཐོབ་དགོ། 

༢༥.༣.༦ འབྲེལ་ཡོད་ཡིག་ཚང་ ཡང་ན་ལས་སྡེ་གིས་ ཁས་བངས་པའི་གནས་ཡུན་ཚངམ་ད་ ཡང་ན་ཁས་བངས་
ཀྱི་ལཱ་མཇུག་བསྡུ་བའི་སྐབས་ལུ་ བསམ་ལན་ཕུལ་དགོ། 

༢༥.༣.༧ གོ་བརའི་ཆིངས་ཡིག་ནང་ལུ་གསལ་བཀོད་འབད་མི་དང་ ཡང་ན་ཁས་བངས་པའི་གནས་ཡུན་ཚང་ནིའི་
དུས་ཡུན་ཟླ་ངོ་ ༣ གྱི་སྔ་གོང་ལས་ གནས་ཡུན་ཕར་འགྱང་གི་ཞུ་བ་ཕུལ་དགོ། 

༢༥.༣.༨ ཁས་བངས་པ་གིས་ ལཱ་འགན་མཇུག་མ་བསྡུ་བའི་ཧེ་མ་དང་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལས་མ་འགྱོ་བའི་ཧེ་མ་ 
རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་འབད་དགོ། 

 
༢༥.༤ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚགོས་ཀྱི་འགན་ཁུར། 

 ༢༥.༤.༡  རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་འབད་དགོཔ་ཚུ་ཡང་། 

༢༥.༤.༡.༡ ལས་སྡེ་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་གྲོས་བསྟུན་འབད་དེ་ ཁས་བངས་པ་དགོས་མཁོ་ངོས་
འཛིན་འབད་དགོ། 

༢༥.༤.༡.༢ འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་ཚུ་ལུ་ ཁས་བངས་པ་དགོ་པའི་ཞུ་ཡིག་བཙུགས་དགོ་པའི་བར་
ལན་འབད་དགོ། 

༢༥.༤.༡.༣ དགོས་མཁོའི་ཞུ་ཡིག་བཙུགས་མི་ཚུ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དེ་གཙོ་རིམ་བསྒྲིག་དགོ། 

༢༥.༤.༡.༤ གྲོས་འཆར་བཙུགས་མིའི་ལས་སྡེ་ཚུ་ལུ་ ཁས་བངས་པའི་ཁ་གསལ་དང་ རྒྱལ་ཁབ་
ནང་ལོྷད་ནིའི་ཚེས་གྲངས་ཚུ་ བར་ལན་འབད་དགོ། 

༢༥.༤.༡.༥ ཕྱི་རྒྱལ་མཉམ་འབྲེལ་ལས་སྡེ་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ ཁས་བངས་པའི་ལས་རིམ་གྱི་སྐོར་
ལས་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དགོཔ་དང་། 

༢༥.༤.༡.༦ ཁས་བངས་པ་ཚུ་ བཀོལ་སོད་ཀྱི་ལྟ་རྟོག་འབད་དགོཔ་དང་ དུས་མཚམས་ཀྱི་བསམ་
ལན་ཚུ་ལེན་དགོ། 

 

༢༥.༥ ཁས་བངས་པ་ལེན་མི་དང་གྲོས་འཆར་བཙུགས་མིའི་ལས་སྡེ་གི་འགན་ཁུར། 

༢༥.༥.༡  ཁས་བངས་པ་ལེན་མི་དང་གྲོས་འཆར་བཙུགས་མིའི་ལས་སྡེ་གིས་འབད་དགོཔ་ཚུ་ཡང་། 
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༢༥.༥.༡.༡ ཁས་བངས་པ་དགོས་མཁོའི་ལམ་སོྟན་གུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ གསལ་བཀོད་འབད་བའི་
དུས་ཚོད་ནང་འཁོད་ ཁས་བངས་པ་དགོས་མཁོའི་ཞུ་ཡིག་བཙུགས་དགོ། 

༢༥.༥.༡.༢ ཁས་བངས་པའི་དབྱེ་བ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཁས་བངས་པའི་འགྲོ་འགྲུལ་དང་ཁྱིམ་གྱི་ཁང་
གླའི་ཟད་འགྲོ་ཚུའི་དོན་ལུ་ འཆར་དངུལ་བཟོ་དགོ། 

༢༥.༥.༡.༣ ཁས་བངས་པ་ཚུ་མ་ལོྷད་པའི་སྔ་གོང་ལས་ (གལ་སྲིད་དགོཔ་ཡོད་ན་ སོད་ས། 
ཡིག་ཚང་གི་ས་གོ། སྐྱོད་ཐམ། ལཱ་གི་ཆོག་ཐམ་དང་སྐྱེལ་ལེན་འབད་ནི་ཚུ་) བཅའ་
སྒྲིག་རྐྱབ་དགོ། 

༢༥.༥.༡.༤ ཚུལ་མཐུན་ལཱ་གི་འཆར་གཞི་དང་ཁ་ཚིག་འགན་ཚིག་ཡོད་པའི་ (ཁས་བངས་པ་དང་
མཉམ་འབྲེལ་པ་གཉིས་ཆ་ར།)  ཁས་བངས་པའི་མཉམ་འབྲེལ་པ་ངོས་འཛིན་འབད་
དགོ། 

༢༥.༥.༡.༥ ཁས་བངས་པ་ཚུ་ལུ་ ཚུལ་མཐུན་གྱི་ངོ་སོད་/གོམས་འདྲིས་ལས་རིམ་འགོ་འདྲེན་
འཐབ་དགོ། 

༢༥.༥.༡.༦ ཁས་བངས་པ་ཚུ་ལུ་ ཁག་ཆེ་བའི་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱིན་ཡོདཔ་དང་ དུས་མཚམས་ལུ་ཞལ་
འཛོམས་འཚོགས་ཡོདཔ་ངེས་བརྟན་བཟོ་དགོ། 

༢༥.༥.༡.༧ ཁས་བངས་པ་གིས་འགོ་འདྲེན་འཐབ་མིའི་ལས་རིམ་ཚུ་ ཡུན་བརྟན་སྦེ་གནས་ཡོདཔ་
དང་ཡོན་ཏན་ཚུ་ལེན་ཡོདཔ་ངེས་བརྟན་བཟ་ོདགོ། 

༢༥.༥.༡.༨ ཁས་བངས་པའི་ལཱ་ཚུ་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དགོཔ་དང་ ལཱ་མཇུག་བསྡུ་བའི་ཤུལ་ལས་ 
བསམ་ལན་ཚུ་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ལུ་ཕུལ་དགོཔ་དང་། 

༢༥.༥.༡.༩ ཁས་བངས་པའི་ལཱ་དང་དུས་ཡུན་ཚུ་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་དང་གཅིག་
ཁར་ ངོ་འཛོམས་འབད་དེ་ མཇུག་བསྡུ་དགོ། 

 
༢༥.༦ ཁས་བངས་པའི་འགན་ཁུར། 

 ༢༥.༦.༡  ཁས་བསང་པ་གིས་ ཁ་ཚིག་འགན་ཚིག་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ལཱ་འགན་འབག་དགོ། 
༢༥.༦.༢ ཁས་བངས་པ་གིས་ གོ་བརའི་ཆིངས་ཡིག་ནང་བཀོད་ཡོད་མིའི་ཁ་ཚིག་འགན་ཚིག་ལུ་གནས་དགོཔ་མ་

ཚད་ ཞི་གཡོག་པའི་བརྩི་མཐངོ་དང་ཀུན་སོད་ལུ་ཡང་གནས་དགོ། 
 

༢༥.༧ ཁས་བངས་པ་གཞན་དང་གོམས་གཡགོཔ། 

ལས་སྡེ་ཅིག་གིས་ མཐོ་རིམ་ཤེས་ཚད་མཐར་འཁྱོལ་མི་ཚུ་ གནང་བ་གྲུབ་པའི་དམིགས་བསལ་དང་དུས་བཀག་གི་ལས་སྣ་ 
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ཚུ་བརྩིས་ཏེ་ མཐ་ོཤོས་ལོ་ངོ་ ༡ གི་དོན་ལུ་གཡོག་བཙུགས། གནས་སྐབས་ཅིག་གི་མཉམ་སྦྲགས། ཡང་ན་གོམས་གཡོགཔ་
བཙུགས་ཆོག ཨིན་རུང་ དེ་བཟུམ་མའི་གཡོག་བཙུགས་དང་གཡོག་གནས་ནང་གཏང་ནི་ཚུ་ མི་སོྟབས་ཚོགས་ཆུང་གི་གནང་
བ་དང་འཁྲིལ་དགོ། 

༢༥.༨ དབང་ཚད། 

རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་འདི་ འབྲུག་གཞུང་གི་ལས་གཡོག་ལས་འབྲེལ་ལྟེ་བ་ཅིག་འབདཝ་ལས་ ཁས་བངས་པ་
འགོ་འདྲེན་འཐབ་མིའི་ལས་སྡེ་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་གྲོས་བསྟུན་འབད་དེ་ ཁས་བངས་པའི་གནང་བ་དང་གཡོག་བཙུགས། 
དུས་ཡུན་ཡར་སེང་དང་ ལཱ་འགན་སོར་མིའི་མཐའ་དཔྱད་ཀྱི་དབང་འཛིན་ཅིག་ཨིན། 
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ལེའུ་ ༢༦ པ། བཀོད་ཁྱབ་དང་མཁས་མཆོག 

བཀོད་ཁྱབ། 

༢༦.༡ སྲིད་བྱུས། 

༢༦.༡.༡ འགོ་ཁྲིདཔ་སོར་སྒྱུར་གྱི་སྐབས་ དཀའ་ངལ་དང་བར་གཅད་མེད་པའི་འགོ་ཁྲིདཔ་འཕ་ོམཐུད་དེ་འཐོབ་
ནིའི་དོན་ལུ་ བཀོད་ཁྱབ་ཀྱི་རིམ་འབྱུང་འཆར་གཞི་ཡོདཔ་ངེས་བརྟན་བཟོ་ནི་དང་། གཙོ་ཅན་གོ་གནས་
ཀྱི་དོན་ལུ་ ལྕོགས་གྲུབ་ཅན་གྱི་བཀོད་ཁྱབ་ཚུ་གྲ་སྒྲིག་འབད་ནི། 

༢༦.༡.༢   ཞི་གཡོག་ནང་ འགོ་ཁྲིདཔ་ལུ་དགོ་པའི་ལྕོགས་གྲུབ་ཚུ་བཟོ་ནི་དང་གོང་འཕེལ་གཏང་ནི། 

༢༦.༡.༣   འགན་ཁུར་ཚུ་འབག་ནིའི་དོན་ལུ་དགོ་པའི་མངའ་ཁོངས་མཁས་རྩལ་ཡར་དྲག་གཏང་ནི། 

༢༦.༡.༤  བཀོད་ཁྱབ་ཚུའི་ལཱ་ཤུལ་ལྟ་རྟོག་འབད་ནི་དང་འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་ནི། 

༢༦.༡.༥ འགོ་ཁྲིད་པའི་ཁྱད་ཆོས་དང་ལྕོགས་གྲུབ་ཡོད་པའི་ཁྱད་རིག་དང་འཛིན་སྐྱོང་གི་ཁྱད་འཛིན་ ༡ པའི་ཞི་
གཡོགཔ་ཚུ་ བཀོད་ཁྱབ་ཀྱི་གོ་གནས་ལུ་གདམ་འཐུ་འབད་ནི། 

༢༦.༢ ཐབས་ལམ། 

 བཀོད་ཁྱབ་ཚུ། 

༢༦.༢.༡ ཀུན་གཏོགས་འགྲན་བསྡུར་ཐོག་ལས་ ཁྱད་རིག་དང་འཛིན་སྐྱོང་གི་ཁྱད་འཛིན་ ༡ པའི་སྡེ་ཚན་ནང་ལས་ 
གདམ་འཐུ་འབད་དགོཔ་དང་། ཡང་ན་ད་ལོྟ་ཡོད་པའི་བཀོད་ཁྱབ་ཚུ་ལས་ གོ་གནས་སོ་སོ་ཚུ་ནང་བསྐོ་
བཞག་འབད་དགོ། 

༢༦.༢.༢ ལས་སྡེའི་འགན་དབང་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ མངའ་ཁོངས་མཁས་རྩལ་ཡར་དྲག་གཏང་ནི་དང་ འགོ་ཁྲིད་པའི་
ལྕོགས་གྲུབ་ཚུ་ འགོ་ཁྲིད་པའི་ལྕོགས་གྲུབ་གཞི་བཀོད་དང་འཁྲིལ་ཡོདཔ་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་ ངེས་པར་དུ་
དགོ་པའི་སོང་བརར་ཚུ་བརྩིས་ཏེ་ དམིགས་གཏད་ཅན་གྱི་འགོ་ཁྲིད་པའི་སོང་བརར་བྱིན་དགོ། 

༢༦.༢.༣  བཀོད་ཁྱབ་ཚུ་གི་ལཱ་ཤུལ་དང་འགོ་ཁྲིད་པའི་ལྕོགས་གྲུབ་ཀྱི་ཐད་ཁར་ ལྟ་རྟོག་དམ་གཟབ་སྦེ་འབད་དགོ། 
 
༢༦.༣ འདེམས་བསྐོས། 

༢༦.༣.༡ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ འབྲུག་གི་ཞི་གཡོག་བཅའ་ཁྲིམས་ ༢༠༡༠ ཅན་མའི་ དོན་ཚན་ 
༤༧ པ་དང་ ༤༨ པའི་ནང་བཀོད་ཡོད་པའི་བཀོད་ཁྱབ་ཀྱི་གོ་གནས་ཚུའི་དནོ་ལུ་ མི་ངོ་ཚུའི་རྒྱབ་སོྣན་
འབད་ནི་དང་། ཡང་ན་ཞི་གཡོག་བཅའ་ཁྲིམས་ཀྱི་ལེའུ་ ༥ པ་དང་ ༨ པའི་དོན་ཚན་ ༦༧ དང་ ༦༨ 
པ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ བཀོད་ཁྱབ་ཀྱི་གོ་གནས་ཁར་གདམ་འཐུ་འབད་དེ་འདེམས་བསྐོས་འབད་དགོ། 
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༢༦.༣.༢   འདེམས་བསྐོས་དབྱེ་བ། 

གཤམ་གསལ་བཀོད་ཁྱབ་ཀྱི་འདེམས་བསྐོས་ཚུ་ གོ་གནས་ཀྱི་མིང་དང་གོ་གནས་ཀྱི་གནས་རིམ་ཚུ་དང་
འཁྲིལ་ཏེ་འབད་དགོ། 

  ༢༦.༣.༢.༡  གཞུང་དྲུང་ཆེན། 

འབྲུག་གི་རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མོའི་རྩ་ཚན་ ༢ པའི་དོན་ཚན་ ༡༩ (མ་) པ་དང་། འབྲུག་
གི་ཞི་གཡོག་བཅའ་ཁྲིམས་ ༢༠༡༠ ཅན་མའི་དནོ་ཚན་ ༤༨ (ཀ་)པ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ 
གཟེངས་ཐོན་དང་རྒན་རིམ། འབྲེལ་ཡོད་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་གཞན་ཚུ་དང་
འཁྲིལ་ཏེ་ བོན་ཆེན་གྱིས་ མི་ངོ་ཚུ་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ལས་ལེན་ཏེ་ 
གྲོས་འདེབས་ཕུལ་མི་གུ་ འབྲུག་རྒྱལ་པོ་མཆོག་གིས་ གཞུང་དྲུང་ཆེན་ཚུ་འདེམས་
བསྐོས་གནང་དགོ།  

༢༦.༣.༢.༢ འབྲུག་གི་ཞི་གཡོག་བཅའ་ཁྲིམས་ཀྱི་དོན་ཚན་ ༥༠ པ་དང་འཁྲིལ་ གཞུང་དྲུང་ཆེན་
འདི་ ཞི་གཡོག་ནང་སྡེ་རིམ་ (བཀོད་ཁྱབ་ ༡ པ་) མཐོ་ཤོས་ཅིག་ཨིན་དགོཔ་
དང་། གནས་ཡུན་མཐོ་ཤོས་ལོ་ངོ་ ༥ ཕག་ཞུ་དགོ། ཡང་ན་དགོངས་ཞུའི་ལོ་ཚད་
ལོན་མི་གཉིས་ལས་ ག་ཧ་མི་འདི་ལུ་གནས་དགོ། 

༢༦.༣.༢.༣ རོང་བདག 

འབྲུག་གི་རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མོ་ རྩ་ཚན་ ༢ པའི་དནོ་ཚན་ ༡༩ (ཙ་)པ་དང་འབྲུག་གི་
ཞི་གཡོག་བཅའ་ཁྲིམས་ ༢༠༡༠ ཅན་མའི་དོན་ཚན་ ༤༨ (ག་)པའི་དགོངས་དོན་
དང་འཁྲིལ་ཏེ་ བོན་ཆེན་གྱིས་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ལས་གདམ་ངོ་ཚུ་
ལེན་ཏེ་ གྲོས་འདེབས་ཕུལ་མི་གུ་ འབྲུག་རྒྱལ་པོ་མཆོག་གིས་ རོང་བདག་ཚུ་
འདེམས་བསྐོས་གནང་དགོ།  

༢༦.༣.༣ འབྲུག་གི་ཞི་གཡོག་བཅའ་ཁྲིམས་ ༢༠༡༠ ཅན་མའི་དོན་ཚན་ ༧༣ པའི་དགོངས་དོན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ 
དྲུང་ཆེན་དང་རོང་བདག་ཚུ་ ལྷན་རྒྱས་གཞུང་ཚོགས་ཀྱིས་ ལྷན་ཁག་དང་རོང་ཁག་ཚུའི་བར་ན་ གོ་
གནས་གཅིག་པའི་གནས་སོར་གཏང་ནིའི་ཐད་ཁར་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་དང་གཅིག་ཁར་
གྲོས་བསྟུན་ཐོག་ལས་གནང་བ་འགྲོལ་དགོ། 

༢༦.༣.༤ གཞུང་དྲུང་ཆེན་དང་རོང་བདག་གི་གོ་གནས་ཀྱི་དོན་ལུ་ མི་ངོ་ཚུ་ལུ་ ཉུང་མཐའི་གཙུག་ལག་ཤེས་ཚད་
དང་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ཐག་བཅད་པའི་ཚད་གཞི་ཚུ་ཚང་དགོ། 

༢༦.༣.༥ ཚོགས་ཁང་གཉིས་ཀྱི་ཡོངས་ཁྱབ་དྲུང་ཆེན་འདེམས་བསྐོས། 

འབྲུག་གི་རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མོ་ རྩ་ཚན་ ༢ པའི་དནོ་ཚན་ ༡༩ (ཕ་)པ་དང་འབྲུག་གི་ཞི་གཡོག་བཅའ་
ཁྲིམས་ ༢༠༡༠ ཅན་མའི་དནོ་ཚན་ ༤༨ (ཁ་)པའི་དགོངས་དོན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་
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ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་གྲོས་འདེབས་ཕུལ་མི་གུ་ འབྲུག་རྒྱལ་པོ་མཆོག་གིས་ ཚོགས་ཁང་གཉིས་ཀྱི་ཡོངས་ཁྱབ་
དྲུང་ཆེན་འདེམས་བསྐོས་གནང་དགོ། 
 

༢༦.༤ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚགོས་ཀྱི་བཀོད་ཁྱབ་འདེམས་བསྐོས། 

༢༦.༤.༡ འབྲུག་གི་ཞི་གཡོག་བཅའ་ཁྲིམས་ ༢༠༡༠ ཅན་མའི་དོན་ཚན་ ༦༧ པ་དང་ ༦༨ པའི་དགོངས་དོན་ཚུ་
དང་འཁྲིལ་ཏེ་ རང་སྐྱོང་ལས་སྡེ་དང་ལས་ཁུངས་ཚུའི་འགོ་འཛིན་ཚུ་གདམ་འཐུ་འབད་དེ་འདེམས་བསྐོས་
འབད་དགོ། བཀོད་ཁྱབ་གོ་གནས་ཀྱི་གནས་རིམ་ཚུ་ གོ་གནས་ཀྱི་མིང་དེབ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ཨིན་དགོ། 

༢༦.༤.༢ གལ་སྲིད་ བཀོད་ཁྱབ་གོ་གནས་ཀྱི་དོན་ལུ་ ཚད་གཞི་ཚང་མི་དང་འོས་འབབ་ཡོད་མི་མེད་པ་ཅིན་ 
གཡོག་བཙུགས་ཀྱི་བ་རིམ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་མ་དགོ་པར་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་
འདེམས་བསྐོས་འབད་དགོ། 

༢༦.༤.༣ འབྲུག་གི་ཞི་གཡོག་བཅའ་ཁྲིམས་ ༢༠༡༠ ཅན་མའི་དོན་ཚན་ ༥༣ པའི་དགོངས་དནོ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ 
རྩ་ཁྲིམས་ཅན་གྱི་ཡིག་ཚང་ཚུ་དང་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ གཤམ་གསལ་གྱི་ཀུན་
གཏོགས་འགྲན་བསྡུར་གྱི་གདམ་འཐུའི་བ་རིམ་ཐོག་ བཀོད་ཁྱབ་གོ་གནས་ཀྱི་གནས་རིམ་ ༣ པ་ཀ་ཚུན་
འདེམས་བསྐོས་འབད་དགོ། 

༢༦.༤.༣.༡ ས་སོྟང་གསལ་བསྒྲགས། 

གཡོག་གི་ས་སོྟང་དང་འཁྲིལ་ཏེ་གོ་གནས་ཡར་སེང་འདི་ གཤམ་གསལ་ལྟར་ཀུན་
གཏོགས་བསྡུར་ནང་འཁོད་ཀྱི་ས་གོ་ཚུ་ནང་ལག་ལེན་འཐབ་དགོ། 

ཀ། རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ གཡོག་གི་ས་སོྟང་ནམ་ཐོནམ་
ཅིག་ ཞི་ལྷན་གྱི་ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོའི་ནང་ ཡང་ན་བར་བརྒྱུད་ཚུ་ནང་ 
དུས་ཡུན་བདུན་ཕག་གཉིས་ཀྱི་རིང་ལུ་ མི་ངོ་ཚུ་གིས་ཞུ་ཡིག་བཙུགས་ནིའི་
དོན་ལུ་ གསལ་བསྒྲགས་འབད་དགོ། 

ཁ། ས་སོྟང་གསལ་བསྒྲགས་ནང་ལུ་ གཤམ་གསལ་གྱི་ཁ་གསལ་ཚུ་ཚང་དགོ། 
  ༡. གོ་གནས་དེའི་བཅུད་བསྡུས་ལོ་རྒྱུས། 
  ༢. གོ་གནས་ཀྱི་མིང་དང་གནས་རིམ། 

༣. གོ་གནས་ཀྱི་མིང་དེབ་ནང་བཀོད་ཡོད་པའི་ཉུང་མཐའི་ཤེས་ཚད། 
གོ་གནས་དང་འཁྲིལ་བའི་ཁ་སྐོང་ཡོན་ཏན་དང་རིག་རྩལ་དང་། 
ལྕོགས་གྲུབ་ཡོད་མི་ཚུ་ ཕྱི་སེལ་གྱི་དོན་ལུ་གདམ་ཁ་བྱིན་དགོ། 

༤. དགོ་པའི་འབྲེལ་ཡོད་ལཱ་གི་ཉམས་མོང་། 
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༥. གཡོག་བཙུགས་འབད་སའི་ལས་ཁུངས། ལས་སྡེ་དང་གཡོག་
གནས་ཀྱི་ས་གནས། 

ག བཀོད་ཁྱབ་དང་མཁས་མཆོག་འཛིན་སྐྱོང་སྡེ་ཚན་གྱིས་ སོད་མིའི་སྒྲིག 
བཀོད་དང་འཁྲིལ་ ཞུ་ཡིག་བཙུགས་མི་ཚུ་གིས་ ཁྱད་ཡོན་ཐོ་བཙུགས་
དགོ། 

 
   ༢༦.༤.༣.༢ ཕྱི་སེལ་གྱི་དོན་ལུ་འོས་ཚད། 
     ཀ། ཚད་གཞི་གཙོ་རིམ་དང་པ། 

༡. གོ་གནས་ཀྱི་མིང་དེབ་ནང་ གསལ་བཀོད་འབད་ཡོད་མི་དང་
འཁྲིལ་ཏེ་ ཉུང་མཐའི་ཤེས་ཡོན་གྱི་ཤེས་ཚད། 

༢. ད་ལོྟ་འཛིན་སྐྱོང་གོ་གནས་ཀྱི་ཁྱད་འཛིན་ ༡ པ་ཀ་ནང་ཨིན་མི། 
༣. གསལ་བསྒྲགས་འབད་བའི་ཞུ་ཡིག་བཙུགས་ནིའི་མཇུག་གི་ཚེས་

གྲངས་ལུ་ ད་ལོྟའི་གོ་གནས་ཀྱི་གནས་རིམ་ཁར་ སྒྲིག་གཡོག་ 
ངོ་མའི་ནང་ཉུང་མཐའ་ལོ་ངོ་ ༢ ཚང་ཡོདཔ། 

༤. ཀུན་གཏོགས་འགྲན་བསྡུར་གྱི་ཐགོ་ལས་ བསྐོ་བཞག་འབད་
མིའི་ད་ལོྟའི་གོ་གནས་ཁར་ གསལ་བསྒྲགས་འབད་བའི་ཞུ་ཡིག་
བཙུགས་ནིའི་མཇུག་གི་ཚེས་གྲངས་ལུ་ སྒྲིག་གཡོག་ངོ་མའི་ནང་
ཉུང་མཐའ་ལོ་ངོ་ ༢ ཚང་ཡོདཔ། 

༥. སྐྱོན་མེད་གཡོག་ཐོ། 
༦. ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་ ཡུན་རིང་སོང་བརར། དམིགས་བསལ་གྱི་

ངལ་གསོ། སྐབས་གཡོག་དང་ ཟླ་ངོ་ ༦ ལས་ལྷག་པའི་སྨན་
བཅོས་ངལ་གསོ་ཐོག་ལུ་ཨིན་པ་ཅིན་ ཀུན་གཏོགས་འགྲན་
བསྡུར་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་ནིའི་འོས་འབབ་མེད། 

༧. ལས་སྡེ་ཅིག་གིས་ ཀུན་གཏོགས་འགྲན་བསྡུར་ལས་བརྟེན་ཏེ་ 
མཁས་མཆོག་འབང་ནི་དང་། མཁས་མཆོག་སང་མིའི་ཡོན་ཏན་
དང་རིག་རྩལ་ཡོད་པའི་ཞི་གཡོགཔ་ཚུ་ འབྲེལ་བ་མེད་པའི་གོ་
གནས་ཚུ་ནང་ བསྐོ་བཞག་འབད་མི་ཆོག 

༨. མཁས་མཆོག་སངས་ཡོད་པའི་ཡོན་ཏན་ཚུ་ འཕོ་བརླག་མི་འགྱོ་
ནིའི་དོན་ལུ་དང་། འཕྲུལ་རིག་དང་ཁྱད་རིག་གི་ས་གོ་ཚུ་ནང་ 
ཕན་ཐོགས་ཅན་སྦེ་སོད་ནི་ལུ་ མཁས་དབང་གི་ཤེས་ཚད་ཡོད་
མིའི་མི་ངོམ་ཚུ་ ཕྱི་སེལ་མ་འབད་བར་བཞག་དགོ།  
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༩. ལས་སྡེའི་དབྱེ་བ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ལས་སྡེ། ཡང་ན་ལས་ཁུངས་
ཀྱི་སྐུགས་ཚད་ཐོག་ལས་ ལཱ་ཤུལ་བརྟག་ཞིབ་འབད་མིའི་ནང་
ཉུང་མཐའ་གནས་རིམ་ “རབ་” ཐོབ་ཡོདཔ། 

༡༠. འགོ་ཁྲིད་པའི་བསམ་ལན་རིམ་ལུགས་ཀྱི་སྐུགས་ཚད་ནང་ ཉུང་
མཐའ་གནས་རིམ་ “རབ་” ཐོབ་ཡོདཔ། 

༡༡. ཞི་གཡོག་ནང་ ཉུང་མཐའ་ཕག་ཞུ་དགོ་པའི་ལོ་གྲངས་འདི་ 
(དམིགས་བསལ་ངལ་གསོ་མ་བརྩིས་པར།) ལོ་ངོ་བཅུ་དྲུག་ཨིན་ 
དགོ།  

༡༢. སྤྱི་གཡོག་སྒྲིག་བཀོད་དང་འཁྲིལ་ ཕྱི་སེལ་འབད་ནི་འདི་ 
བཀོད་ཁྱབ་གཞི་བཀོད་ཀྱི་ཐབས་བྱུས་ཅན་གྱི་སོྤ་སོར་གུ་གཞི་
བཞག་དགོ།  

༡༣. གོ་གནས་གཅིག་གི་ས་སོྟང་གསལ་བསྒྲགས་འབད་མི་འདི་ལུ་ 
ཞུ་ཡིག་བཙུགས་མིའི་མི་ངོམ་བཅུ་ཐམ་ཕྱི་སེལ་འབད་དགོ། 
(དཔྱ་བགོ་ ༡:༡༠) 

༡༤. གལ་སྲིད་ ཞུ་ཡིག་བཙུགས་མིའི་མི་ངོམ་ ༡༠ ལས་ལྷག་སྟེ་
ཡོད་པའི་གནས་སྟངས་ཐོན་པ་ཅིན་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ མི་ངོམ་ 
༡༠ ཕྱི་སེལ་འབད་ནིའི་དནོ་ལུ་ དང་པ་ར་ཕྱི་སེལ་འོས་ཚད་གཙ་ོ
རིམ་དང་པ་འདི་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་དང་། ད་རུང་ གྱངས་ཁ་ 
༡༠ ལས་ལྷག་སྟེ་ཐོན་པ་ཅིན་ གཤམ་གསལ་གྱི་ཚད་གཞི་གཙོ་
རིམ་གཉིས་པ་འདི་ལག་ལེན་འཐབ་དགོ། 

ཁ། ཚད་གཞི་གཙོ་རིམ་གཉིས་པ། 

དགོས་མཁོའི་དཔྱ་བགོ་འཐབོ་ནིའི་དོན་ལུ་ གཤམ་གསལ་གྱི་ཚད་གཞི་
གཙོ་རིམ་གཉིས་པ་འདི་གོ་རིམ་སྦེ་ལག་ལེན་འཐབ་དགོ། 
༡. ལཱ་ཤུལ་བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་སྐུགས་ཚད་བརྒྱ་ཆ་ ༥༠ དང་ འགོ་ཁྲིད་

པའི་བསམ་ལན་རིམ་ལུགས་ཀྱི་སྐུགས་ཚད་བརྒྱ་ཆ་ ༥༠། 
༢. གཡོག་གི་རྒན་རིམ། 
༣. ཕོ་དང་མོ་ལས་ མི་ངོམ་མོ་ལུ་གདམ་ཁ་བྱིན་དགོ། 
༤. མཐའ་ཟུར་གྱི་ས་གནས་ནང་ གཡོག་གནས་ཀྱི་དུས་ཡུན་འདི་ 

ཁྱད་འཛིན་༡ པའི་གོ་གནས་འཆང་བའི་དུས་ཡུན་རྐྱངམ་གཅིག་
ལག་ལེན་འཐབ་དགོ། 
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༥. ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ གྲོས་ཐག་བཅད་པའི་ཚད་གཞི་གཞན་གང་
རུང་། 

ག ཕྱི་སེལ་མ་གྲུབ་པའི་མི་ངོམ་ཚུ་ལུ་ ཕྱི་སེལ་མ་གྲུབ་པའི་རྒྱུ་མཚན་དང་
སྦྲགས་ཏེ་བར་ལན་འབད་དགོ།  

ང་། འོས་འབབ་ལྡན་པའི་མི་ངོམ་མེདཔ། ཡང་ན་འོས་འབབ་ལྡན་པའི་མི་ངོམ་
གཅིག་རྐྱངམ་གཅིག་ཡོད་པ་ཅིན་ མི་ངོམ་ཚུ་གིས་ཞུ་ཡིག་བཙུགས་ནིའི་
དོན་ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ བདུན་ཕག་གཉིས་ཀྱི་
རིང་ དུས་ཡུན་ཕར་འགྱང་འབད་དེ་གསལ་བསྒྲགས་འབད་དགོ། 

ཅ། ལྷག་པར་དུ་ འོས་འབབ་ལྡན་པའི་མི་ངོམ་གཅིག་ལས་ལྷག་སྟེ་ཡོད་རུང་ 
བསམ་པ་མ་རོགས་པ་ཅིན་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ལུ་ ཞུ་
ཡིག་བཙུགས་ནིའི་ཞག་དུས་ཕར་འགྱང་འབད་ནིའི་གདམ་ཁ་ཡོད། 

ཆ། རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ གལ་སྲིད་འོས་འབབ་ལྡན་པའི་མི་
ངོམ་གཅིག་རྐྱངམ་གཅིག་ལས་བརྒལ་མེད་རུང་ གསལ་བསྒྲགས་ཡང་
བསྐྱར་འབད་མ་དགོ་པར་ གདམ་འཐུའི་བ་རིམ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ འགོ་
འདྲེན་འཐབ་དགོ། 

༢༦.༤.༣.༣ གདམ་འཐུའི་དྲི་བ་དྲིས་ལན། 

ཀ། དྲི་བཀོད་འཐུས་མི་ཚུ་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ལྷན་འཛིན་
བཞིཔོ་དང་འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེའི་ངོ་ཚབ་ཅིག་ཨིན་དགོ། 

ཁ། རྩ་ཁྲིམས་ཅན་གྱི་འདུས་ཚོགས་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ དྲི་བཀོད་འཐུས་མི་ལྔ་ཡོད་
ས་ལས་ གཉིས་རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ལས་ཨིན་དགོཔ་དང་། 
ཡང་ན་འོས་འབབ་ལྡན་པའི་ལས་སྡེའི་ངོ་ཚབ་ཚུ་ཚུད་དགོ། 

ག ཞུ་ཡིག་བཙུགས་མི་ཚུ་ མངའ་ཁོངས་མཁས་རྩལ་དང་འགོ་ཁྲིདཔ་ལྕོགས་
གྲུབ་གུ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་དགོ། 

ང་། གཡོག་གི་དོན་ལུ་དགོ་པའི་ཡོན་ཏན་ཡོད་མེད་ཤེས་ནིའི་དོན་ལུ་ གསལ་
བསྒྲགས་འབད་བའི་གཡོག་གི་ཁ་ཚིག་འགན་ཚིག་འདི་ དྲི་བཀོད་འཐུས་ 

མི་རེ་རེ་ལུ་སོད་དགོ། 

ཅ། མངའ་ཁོངས་ཡོན་ཏན་དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་དོན་ལུ་ གཤམ་གསལ་གྱི་ལཱའི་དཔེ་
ཚད་ཐབས་ལམ་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་དགོ། 
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  ༡.  དུས་ཡུན་སྐར་མ་ ༡༠ གི་རིང་ལུ་གསལ་ཞུ་འབད་ནི། 

༢.  དུས་ཡུན་སྐར་མ་ ༢༠ གི་རིང་ལུ་དྲི་བ་དྲིས་ལན་འབད་ནི། 

ཆ། ཞུ་ཡིག་བཙུགས་མི་ཚུ་གི་ མངའ་ཁོངས་མཁས་རྩལ་ (བརྒྱ་ཆ་ ༢༥) 
དང་། འགོ་ཁྲིད་པའི་རིག་རྩལ། (བརྒྱ་ཆ་ ༧༥) གུ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི། 

ཇ། གལ་སྲིད་ མི་ངོམ་ཅིག་ལུ་ དྲི་བཀོད་འཐུས་མི་མང་ཤོས་ (༣ དང་དེ་
ཡན་ཆད་) ཀྱིས་ སྐུགས་ཚད་འདི་ བརྒྱ་ཆ་ ༧༠ ལས་འོག་རྒྱུ་བྱིན་ཏེ་
ཡོད་པ་ཅིན་ མི་ངོམ་འདི་ གདམ་འཐུའི་དྲིས་ལན་གྱི་གྲུབ་འབྲས་གསལ་
སོྟན་འབད་བའི་ཚེས་གྲངས་ལས་རྩིས་རྐྱབ་སྟེ་ ལོ་ངོ་ ༡ གི་རིང་ལུ་ ཀུན་
གཏོགས་འགྲན་བསྡུར་གྱི་གདམ་འཐུའི་དྲིས་ལན་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་
མི་ཆོག 

ཉ། དྲི་བ་དྲིས་ལན་གྱི་སྐབས་ དྲི་བ་དང་ལན་ཚུ་ སྐད་གཉིས་ཟུང་འབྲེལ་གྱི་
ཐོག་ལས་ཨིན་དགོ། (རོང་ཁ་དང་ཨིང་ལིཤ།) 

༢༦.༤.༣.༤ གྲུབ་འབྲས། 

   ཀ། དྲི་བཀོད་འཐུས་མི་གིས་སྐུགས་བྱིན་ཡོད་མི་ཚུ་བསྡུ་སྒྲིག་འབད་དགོ། 

ཁ། དྲི་བཀོད་འཐུས་མི་གཅིག་གིས་ མི་ངོམ་གཉིས་ ཡང་ན་དེ་ལས་ལྷག་པའི་
མི་ངོམ་ཚུ་ལུ་ སྐུགས་ཅོག་ར་འཐདཔ་བྱིན་མི་ཆོག  

ག སྐུགས་ཚད་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ཨང་རིམ་བཟོ་དགོ། 

ང་། དྲི་བཀོད་འཐུས་མི་ ༥ ཡོད་ས་ལས་ འཐུས་མི་ ༣ ཡང་ན་ དེ་ལས་
ལྷག་པའི་ཨང་རིམ་དང་པ་འཐོབ་མིའི་མི་ངོམ་འདི་ གདམ་འཐུ་འབད་དགོ། 

ཅ། དོན་ཚན་ ༢༦.༤.༣.༤ (ང་)པ་དང་འཁྲིལ་ གདམ་འཐུ་མ་གྲུབ་པ་ཅིན་  

ཨང་རིམ་ག་རའི་བསོམས་འདི་བརྩི་འཇོག་འབད་དགོཔ་དང་། ཨང་རིམ་
གྱི་བསོམས་ཉུང་ཤོས་ཡོད་པའི་མི་ངོམ་འདི་ གདམ་འཐུ་འབད་དགོ། 

ཆ།  ཨང་རིམ་གྱི་བསོམས་བཏནོམ་ད་ འདྲན་འདྲ་སྦེ་ཐནོ་པའི་སྐབས་ འདྲན་
འདྲ་ཡོད་པའི་མི་ངོམ་གཉིས་ཀྱི་སྐུགས་ཀྱི་དཔྱ་སྙོམ་འདི་ མཐའ་དཔྱད་ཀྱི་
གདམ་འཐུ་ཐག་གཅད་ནིའི་དནོ་ལུ་ལག་ལེན་འཐབ་དགོ། 
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ཉ། མཐའ་མཇུག་ལུ་ གོང་འཁོད་གདམ་ཁ་གསུམ་ཆ་ར་མཇུག་བསྡུ་རུང་ 
འདྲན་འདྲ་སྦེ་ཐནོ་པ་ཅིན་ དེ་ལུ་ གདམ་འཐུ་ཚོགས་ཆུང་གིས་ མོས་
མཐུན་གྱི་སྒོ་ལས་མི་ངོམ་གདམ་འཐུ་འབད་དགོ། 

   ༢༦.༤.༣.༥ མི་ངོམ་གདམ་འཐུ། 

ཀ། ཁྲི་འཛིན་གྱིས་ མཉམ་སོམ་གྲུབ་འབྲས་འདི་ དྲི་བཀོད་འཐུས་མི་གཞན་ཚུ་
ལུ་ གསལ་སོྟན་འབད་དགོ། 

ཁ། དྲི་བཀོད་འཐུས་མི་ཚུ་གིས་ མཉམ་སོམ་གྲུབ་འབྲས་འདི་ རྒྱབ་རྟེན་སྐུགས་
ཤོག་དང་ དྲི་བཀོད་འཐུས་མིའི་རྒྱབ་རྟེན་ཤོག་ལེབ་དང་གཅིག་ཁར་ དབྱེ་
དཔྱད་འབད་དགོ། 

ག མཉམ་སོམ་གྲུབ་འབྲས་འདི་ དྲི་བཀོད་འཐུས་མི་གིས་ ཐིའུ་དང་བཅས་
མིང་རྟགས་བཀོད་དགོ། 

   ༢༦.༤.༣.༦ གྲུབ་འབྲས་གསལ་སོྟན། 

ཀ། གྲུབ་འབྲས་འདི་ གདམ་འཐུའི་བ་རིམ་མཇུག་བསྡུ་ཞིནམ་ལས་ བདུན་
ཕག་ ༢ ཀྱི་ནང་འཁོད་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ རྒྱལ་
གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོའི་ནང་ གསལ་
སོྟན་འབད་དགོ། 

ཁ། གདམ་འཐུ་གྲུབ་པའི་མི་ངོམ་འདི་གིས་ གཤམ་གསལ་གྱི་ཡིག་ཆ་ཚུ་ཕུལ་
ནིའི་དོན་ལུ་ གྲུབ་འབྲས་གསལ་སོྟན་འབད་ཞིནམ་ལས་ མཐོ་ཤོས་བདུན་
ཕག་ ༢ བྱིན་དགོ། 

  ༡. གཞི་འཛིན་ལས་སྡེ་ལས་ ཉོག་མེད་ལག་ཁྱེར། 
  ༢. ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་གི་རྩིས་ཞིབ་ཉོག་མེད་འདྲ། 
  ༣. ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་གི་ཉེན་སྲུང་ཉོག་མེད་འདྲ། 

ག གལ་སྲིད་ གདམ་འཐུ་གྲུབ་པའི་མི་ངོམ་འདི་གིས་ ཡིག་ཆ་ཚུ་གསལ་
བཀོད་འབད་བའི་དུས་ཚོད་ཁར་སོྟན་མ་ཚུགས་པ་ཅིན་ གཟེངས་ཐོན་གྱི་
ཨང་རིམ་དང་འཁྲིལ་ ཤུལ་མའི་མི་ངོམ་འདི་ གདམ་འཐུའི་དནོ་ལུ་བརྩི་
འཇོག་འབད་ཆོག  
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༢༦.༥ གནས་སརོ།   

༢༦.༥.༡ འབྲུག་གི་ཞི་གཡོག་བཅའ་ཁྲིམས་ ༢༠༡༠ ཅན་མའི་ལེའུ་ ༨ པ་དང་འཁྲིལ་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་
ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ བཀོད་ཁྱབ་ཚུའི་གནས་སོར་འདི་འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་དགོ། 

༢༦.༥.༢ བཀོད་ཁྱབ་ཀྱི་གནས་སོར་ཐག་གཅད་ནིའི་དོན་ལུ་ གཤམ་གསལ་གྱི་ཚད་གཞི་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་དགོ། 
༢༦.༥.༢.༡ ད་ལོྟའི་གོ་གནས་ནང་གི་ལོ་གྲངས། བཀོད་ཁྱབ་ཚུ་ གཡོག་གནས་གསརཔ་ཅིག་

ནང་ལོ་ངོ་ ༣ ལས་ ༥ གི་ནང་འཁོད་གནས་སོར་གཏང་དགོ། 
༢༦.༥.༢.༢ རིམ་འབྱུང་འཆར་གཞི་དང་འཁྲིལ་ ཐབས་བྱུས་ཅན་གྱི་བཀོད་ཁྱབ་གནས་སོར། 

 
༢༦.༦ གོ་གནས་ཡར་སེང་། 

༢༦.༦.༡ འབྲུག་གི་ཞི་གཡོག་བཅའ་ཁྲིམས་ ༢༠༡༠ ཅན་མ་གི་ལེའུ་ ༨ པའི་དནོ་ཚན་ ༦༣ པ། ༦༤ པ་དང་ 
༦༥ པ་དང་འཁྲིལ་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ བཀོད་ཁྱབ་ཚུའི་གོ་གནས་ཡར་སེང་གི་
འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་དགོ།  

༢༦.༦.༢ གནས་ཡུན་དང་མ་འཁྲིལ་བའི་བཀོད་ཁྱབ་གོ་གནས་ཚུའི་གོ་གནས་ཡར་སེང་ཚུ་ག་ར་ གཟེངས་ཐོན་གོ་
གནས་ཡར་སེང་སྦེ་བརྩི་དགོ། 

༢༦.༦.༣ བཀོད་ཁྱབ་ཀྱི་གོ་གནས་ཡར་སེང་དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་དནོ་ལུ་ གཤམ་གསལ་གྱི་བཀོད་ཁྱབ་གོ་གནས་ཡར་སེང་
དབྱེ་ཞིབ་གཞི་བཀོད་འདི་ལག་ལེན་འཐབ་དགོ།  

 ༢༦.༦.༣.༡ ལཱ་ཤུལ་སྐུགས་ཚད། 
༢༦.༦.༣.༢ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་གི་འགོ་ཁྲིད་བསམ་ལན་རིམ་ལུགས་དང་འཁྲིལ་ བསམ་ལན་ 

ལེགས་ཤོམ། 
   ༢༦.༦.༣.༣ སྐྱོན་མེད་གཡོག་ཐོ། 
   ༢༦.༦.༣.༤ གོ་གནས་འཆང་ཡོད་པའི་དགོས་མཁོ་དང་། 
   ༢༦.༦.༣.༥ ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ཐག་བཅད་པའི་དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་ཚད་གཞི་གཞན་གང་རུང་། 

 
༢༦.༧ སངོ་བརར། 

༢༦.༧.༡ བཀོད་ཁྱབ་ག་ར་ལུ་ འགོ་ཁྲིདཔ་གོང་འཕེལ་ལས་རིམ་དང་འཁྲིལ་ འགོ་ཁྲིདཔ་ལུ་དམིགས་པའི་སོང་
བརར་ཚུ་བྱིན་དགོ།  

༢༦.༧.༢ འགོ་ཁྲིད་པའི་གོ་གནས་ཁར་ཡོད་པའི་ཞི་གཡོགཔ་ག་ར་ལས་ རེ་འདོད་ག་ཅི་བསྐྱེདཔ་ཨིན་ན་ གསལ་ 
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ཏོག་ཏོ་སྦེ་ཤེས་ཚུགས་པའི་བརོྩན་ཤུགས་འདི་ངེས་བརྟན་བཟ་ོཞིནམ་ལས་ འགོ་ཁྲིད་པའི་ལྕོགས་གྲུབ་
གཞི་བཀོད་དང་། བསྐོ་བཞག་འབད་བའི་གོ་གནས་ཀྱི་དནོ་ལུ་དགོ་པའི་ཁྱད་རིག་གི་ས་གོ་དང་འཁྲིལ་ 
དགོ་མཁོ་ཅན་གྱི་འགོ་ཁྲིད་པའི་ཁྱད་ཆོས་གོང་འཕེལ་གཏང་ཐབས་ལུ་ གལ་ཆེ་བའི་སོང་བརར་ཚུ་ལེན་
དགོ། 

༢༦.༧.༣ དོན་ཚན་ ༢༦.༧ པའི་ནང་ཐོ་བཀོད་མ་འབད་བའི་སོང་བརར་ཚུ་ ལེའུ་ ༩ པ་དང་འཁྲིལ་དགོ། 

༢༦.༧༤ གཤམ་གསལ་གྱི་དོན་ལུ་ སོང་བརར་གྱི་ཁག་འགན་བཀལ་མི་ཆོག 

༢༦.༧.༤.༡ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་གདམ་འཐུ་འབད་བའི་དམིགས་བསལ་གྱི་
ཡུན་ཐུང་སོང་བརར་དང་། 

༢༦.༧.༤.༢ ངེས་པར་དུ་འབད་དགོ་པའི་སོང་བརར། 

 
༢༦.༨ གཡགོ་གྲོལ། 

༢༦.༨.༡ རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མོ་ནང་ ཐོ་བཀོད་འབད་ཡོད་པའི་གོ་གནས་འཆང་མིའི་ཞི་གཡོགཔ་ཚུའི་དགོངས་ཞུ་འདི་ 
གཤམ་གསལ་གྱི་བ་རིམ་ཚུ་དང་འཁྲིལ་དགོ། 

༢༦.༨.༡.༡  ལྷན་རྒྱས་གཞུང་ཚོགས་ཀྱི་དྲུང་ཆེན། 

དགོངས་ཞུའི་དོན་ལུ་ བོན་ཆེན་ལུ་ཕུལ་ཡོད་མི་འདི་ མཐའ་དཔྱད་ཀྱི་གནང་བའི་
དོན་ལུ་ འབྲུག་མངའ་བདག་རྒྱལ་པོ་ལུ་ཕུལ་དགོ།   

༢༦.༨.༡.༢  སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་ཁང་གཉིས་ཀྱི་ཡོངས་ཁྱབ་དྲུང་ཆེན།  

དགོངས་ཞུའི་དོན་ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའི་ཚོགས་དཔོན་དང་ རྒྱལ་ཡོངས་
ཚོགས་སྡེའི་ཁྲི་འཛིན་ལུ་ཕུལ་ཡོད་མི་འདི་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཁྲི་
འཛིན་ལུ་གཏང་དགོ། དེ་ལས་ མཐའ་དཔྱད་ཀྱི་གནང་བའི་དནོ་ལུ་ ཞི་ལྷན་ཁྲི་
འཛིན་གྱིས་ མཐའ་དཔྱད་གནང་བའི་དོན་ལུ་ འབྲུག་མངའ་བདག་རྒྱལ་པོ་ལུ་ཕུལ་
དགོ། 

   ༢༦.༨.༡.༣  དོན་གཅོད་གཞུང་ཚབ། (ཞི་གཡོགཔ་རྐྱངམ་གཅིག) 

དགོངས་ཞུའི་དོན་ལུ་ ཕྱི་འབྲེལ་བོན་པོ་ལུ་ཕུལ་ཡོད་མི་འདི་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་
ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཁྲི་འཛིན་ལུ་གཏང་དགོ། ཞི་ལྷན་ཁྲི་འཛིན་གྱིས་ བོན་ཆེན་ལུ་ཕུལ་
དགོཔ་དང་། དེ་ལས་ མཐའ་དཔྱད་ཀྱི་གནང་བའི་དོན་ལུ་ བོན་ཆེན་གྱིས་ འབྲུག་
མངའ་བདག་རྒྱལ་པོ་ལུ་ཕུལ་དགོ།  
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   ༢༦.༨.༡.༤ གཞུང་དྲུང་ཆེན།  

དགོངས་ཞུའི་དོན་ལུ་ འབྲེལ་ཡོད་ལྷན་པ་ོལུ་ཕུལ་ཡོད་མི་འདི་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་
གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཁྲི་འཛིན་ལུ་གཏང་དགོ། དེ་ལས་ ཞི་ལྷན་ཁྲི་འཛིན་གྱིས་ 
བོན་ཆེན་ལུ་ཕུལ་དགོཔ་དང་། མཐའ་དཔྱད་ཀྱི་གནང་བའི་དོན་ལུ་ བོན་ཆེན་གྱིས་ 
འབྲུག་མངའ་བདག་རྒྱལ་པོ་ལུ་ཕུལ་དགོ། 

   ༢༦.༨.༡.༥  རོང་བདག 

དགོངས་ཞུའི་དོན་ལུ་ ནང་སྲིད་དང་སོལ་འཛིན་ལྷན་ཁག་ལུ་ཕུལ་ཡོད་མི་འདི་ རྒྱལ་
གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཁྲི་འཛིན་ལུ་གཏང་དགོ། ཞི་ལྷན་ཁྲི་འཛིན་གྱིས་ 
བོན་ཆེན་ལུ་ཕུལ་དགོཔ་དང་། མཐའ་དཔྱད་ཀྱི་གནང་བའི་དནོ་ལུ་ བོན་ཆེན་གྱིས་  

འབྲུག་མངའ་བདག་རྒྱལ་པ་ོལུ་ཕུལ་དགོ།  

༢༦.༨.༢ གཞུང་དྲུང་ཆེན་ཚུ་ གནས་ཡུན་ཚང་ཞིནམ་ལས་ དགོངས་ཞུའི་སྔ་གོང་ལས་འཆར་ཐོག་ལས་གཡོག་
གྲོལ་འབད་དགོ། 

༢༦.༨.༣ དབྱེ་ཁག་གཞན་ཚུའི་གཡོག་གྲོལ་གྱི་དོན་ལུ་ ལེའུ་ ༢༠ པ་འདི་ལག་ལེན་འཐབ་དགོ།  

 

མཁས་མཆོག 

༢༦.༩ སྲིད་བྱུས།  

༢༦.༩.༡ ཁྱད་གཡོགཔ་ཚུ་ ཁོང་རའི་མཁས་མཆོག་གི་ས་གོ་དེ་ནང་ར་འཕ་ོམཐུད་ནིའི་དོན་ལུ་ བདག་འཛིན་
འབད་བཞག་ནི་དང་གསོལ་ར་གནང་ནི། སེམས་ཤུགས་བསྐྱེད་བཅུག་ནི།  

༢༦.༩.༢ མཁས་མཆོག་ཚུ་ ཁོང་རའི་མཁས་མཆོག་གི་ས་གོའི་ནང་ སོ་འཐུས་སོད་ཐོག་ལས་ ཞི་གཡོགཔ་བཟང་
ཤོས་དང་བོ་རིག་ཅན་ཚུ་ལུ་ གཡོག་གི་མདུན་ལམ་ལེགས་ཤོམ་གྱི་གོ་སྐབས་སོད་ནི། 

༢༦.༩.༣ མཁས་མཆོག་ཚུ་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་དང་། ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་མཁས་རིག་ལུ་བརྟེན་ནི་འདི་ མར་
ཕབ་འབད་ཡོདཔ་ངེས་བརྟན་བཟོ་ནི། 

  
༢༦.༡༠ ཐབས་ལམ། 
 ༢༦.༡༠.༡  མཁས་མཆོག་ཅིག་གི་ལཱ་ཤུལ་དང་དགོས་མཁོ་འདི་ གོ་གནས་ཡར་སེང་གི་དོན་ལུ་གཞི་བཞག་ས་ཅིག་ 

ཨིན་དགོ། 
 

 ༢༦.༡༠.༢  མཁས་མཆོག་ངེས་པར་དུ་དགོ་མི་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་ མཁས་མཆོག་གི་གོ་གནས་ནང་།  
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ཡང་ན་མཁས་མཆོག་གི་གོ་གནས་ནང་འཁོད་ལུ་ གོ་གནས་ཡར་སེང་གི་ཐད་ཁར་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་
གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ གདམ་ཁ་དམ་དམ་སྦེ་འབད་ནི། 
 

 ༢༦.༡༠.༣  ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་  ཁྱད་རིག་གི་སྡེ་རིམ་གཅིག་པའི་ནང་ཨིན་མིའི་འབྲེལ་ཡོད་མཁས་མཆོག་ཚུའི་དནོ་ལུ་  
གནས་རིམ་སོ་སོའི་ནང་ (མཁས་མཆོག་ ༣ པ། ༢ པ་དང་ ༡ པ་) ལྕོགས་གྲུབ་ཀྱི་གནས་རིམ་ཚུ་
བཟོ་ནི་དང་།  
 

༢༦.༡༠.༤ ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་ གོ་གནས་ཡར་སེང་གི་འོས་ཚད་ཚང་པ་ཅིན་ མཐོ་བའི་གོ་གནས་ཀྱི་དོན་ལུ་ དོ་འགྲན་
འབད་མ་དགོ་པར་ མཁས་མཆོག་ ༣ པ་ལས་ ༡ པ་ཚུན་གོ་གནས་ཡར་སེང་འབད་ནི། 

 
༢༦.༡༡ མཁས་མཆོག་གི་གོ་གནས་ཡར་སེང་།  

༢༦.༡༡.༡ མཁས་མཆོག་གི་གོ་གནས་ཚུ་ནང་དང་། མཁས་མཆོག་གོ་གནས་ནང་འཁོད་ཀྱི་གོ་གནས་ཡར་སེང་གི་
དོན་ལུ་ གཤམ་གསལ་གྱི་མཁས་མཆོག་གོ་གནས་ཡར་སེང་གི་དབྱེ་ཞིབ་གཞི་བཀོད་འདི་ ལག་ལེན་
འཐབ་དགོ།  

༢༦.༡༡.༡.༡ མཁས་མཆོག་ ༣ པ་ལས་ ༡ པ་ཚུན་གྱི་གོ་གནས་ཡར་སེང་གི་དོན་ལུ་ ད་ཚུན་
གྱི་ལོ་ངོ་ ༣ གྱི་ཉུང་མཐའི་ལཱ་ཤུལ་ “རབ་” ཐོབ་ཡོད་མི་ཅིག་ཨིན་དགོ། ཨིན་རུང་ 
ཁྱད་འཛིན་ ༡ པ་ཀ་ལས་མཁས་མཆོག་ ༣ པ་ཀ་ཚུན་གྱི་གོ་གནས་ཡར་སེང་གི་
དོན་ལུ་ ད་ཚུན་གྱི་ལོ་ངོ་ ༣ གྱི་ཉུང་མཐའི་ལཱ་ཤུལ་ “འབྲིང་” ཐོབ་ཡོད་མི་ཅིག་
ཨིན་དགོ།  

༢༦.༡༡.༡.༢ ད་ལོྟའི་གོ་གནས་གནས་རིམ་གྱི་སྒྲིག་གཡོག་ངོ་མའི་ནང་ ཉུང་མཐའ་ལོ་ངོ་ ༦ ཕག་
ཞུ་ཡོདཔ། 

༢༦.༡༡.༡.༣ ལས་བྱེད་པའི་བཀོད་རིས་ནང་ གསལ་བཀོད་འབད་བའི་མཁས་མཆོག་གི་དགོས་
མཁོ་དང་འཁྲིལ་ མཁས་མཆོག་གོ་གནས་ཀྱི་ས་སོྟང་ཡོད་མེད་དང་འཁྲིལ་དགོ།  

༢༦.༡༡.༡.༤ གྲོས་འཆར་བཀོད་པའི་མཁས་མཆོག་གོ་གནས་ཀྱི་དོན་ལུ་ འབྲེལ་ཡོད་ལཱ་གཡོག་དེ་
ནང་ ཉུང་མཐའ་གཙུག་ལག་མཐ་ོརིམ་གོང་མའི་ཤེས་ཚད་དགོ། དེ་མ་ཚད་ ཁོ་གིས་ 
གཙུག་ལག་གོང་མའི་ཤེས་ཚད་མ་སངས་པའི་ཧེ་མ་ གཙུག་ལག་གཞི་རིམ་ཤེས་
ཚད་སངས་ཡོད་མི་ཅིག་ཨིན་དགོ།  

༢༦.༡༡.༡.༥ གཙུག་ལག་གོང་མའི་ཤེས་ཚད་མེད་པའི་ལཱ་གཡོག་ནང་གི་ ཁྱད་གཡོགཔ་ཚུའི་གོ་
གནས་ཡར་སེང་གི་དནོ་ལུ་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་གནང་བ་གནང་ཆོག ཡང་ན་དགོས་
མཁོ་གཞན་ཚུ་བཟོ་ཆོག 
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༢༦.༡༡.༡.༦ ད་ལོྟའི་ལཱ་གཡོག་གི་འགན་ཁུར་དང་གཅིག་ཁར་ ག་བསྡུར་འབད་ཡོད་པའི་འགན་
ཁུར་འཐེབ་གསལ་རི་རི་ཅིག་དང་། ཡང་ན་རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་
སྤྱིར་བཏང་ལཱ་གཡོག་གི་འགྲེལ་བཤད་གུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ བསྐོ་བཞག་གི་སྔ་གོང་ལུ་ 
དགོས་མཁོ་ཡོད་མེད་གཏན་འཁེལ་བཟོ་ནི་དང་ ཚུལ་བཞིན་ལག་ལེན་འཐབ་ཡོདཔ་
ངེས་བརྟན་བཟོ་ནི་ལུ་ ངོ་རྐྱང་མཁས་མཆོག་ཚུའི་དོན་ལུ་བཟ་ོཡོད་པའི་དམིགས་
བསལ་གཡོག་གི་འགྲེལ་བཤད་འདི་དགོ།  

༢༦.༡༡.༡.༧ ལཱ་འགན་འདི་ནང་ འགན་ཁུར་དང་རང་དབང་མཐོ་ཤོས་དགོཔ་ཡོདཔ་ལས་ མཐོ་
བའི་གོ་གནས་གནས་རིམ་གྱི་དནོ་ལུ་ ངོས་འཛིན་འབད་བའི་ཉུང་མཐའི་གནས་རིམ་
གྱི་ཡོན་ཏན་དང་རིག་རྩལ་གྱི་སྒྲུབ་བྱེད། 

༢༦.༡༡.༡.༨ ལཱ་གཡོག་འདི་ནང་ ཤོ་མཚུངས་སྦེ་འབད་ཡོདཔ། 

༢༦.༡༡.༡.༩ སྐྱོན་མེད་གཡོག་ཐོ། 

༢༦.༡༡.༡.༡༠ ཤུལ་མའི་ལོ་ངོ་ ༣ གྱི་ལས་འཆར། 

༢༦.༡༡.༡.༡༡ མཉམ་སྡེ་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་བའི་ཡིག་ཆ་དང་པར་སྐྲུན་དཔེ་དེབ་གང་རུང་ཡོད་ན་ གོ་
གནས་ཡར་སེང་གི་དནོ་ལུ་སྐུགས་བྱིན་དགོ། 

༢༦.༡༡.༡.༡༢ འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེའི་འབྲེལ་ཡོད་ཡིག་ཆ་གཞན་ཚུ་དང་འཁྲིལ་བའི་འོས་ཚད།  

 ༢༦.༡༡.༢  གསོ་བའི་དྲུང་འཚོ་དང་སོླབ་སོྟན་ལཱ་གཡོག་ཚུའི་དོན་ལུ་  མཁས་མཆོག་གི་གོ་གནས་ནང་དང་ མཁས་ 
མཆོག་གི་གོ་གནས་ནང་འཁོད་ཀྱི་གོ་གནས་ཡར་སེང་འདི་ འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་གིས་ དམིགས་བསལ་
གྱི་སྲིད་བྱུས་བཟོ་མི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ དུས་དང་དུས་སུ་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་གནང་བ་
བསྒྲུབས་ཏེ་ཡོད་མི་ཅིག་ཨིན་དགོ།  

 
༢༦.༡༡.༣ གོ་གནས་ཡར་སེང་གི་དནོ་ལུ་ མཐའ་ཟུར་གྱི་ས་གནས་ཚུ་ནང་གཡོག་གནས་ནང་བཏང་ཡོད་མི་ཚུ་ 

ཚུལ་མཐུན་གྱི་ངོས་ལེན་འབད་དགོ། 
 

 ༢༦.༡༡.༤  མཁས་མཆོག་གི་གོ་གནས་ཁར་ཡར་སེང་འབད་མིའི་ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་གིས་ རང་སོའི་གོ་གནས་ཀྱི་ 
གཡོག་གི་འགྲེལ་བཤད་དང་འཁྲིལ་དགོ།  
 

༢༦.༡༡.༥ མཁས་མཆོག་གི་གོ་གནས་ཁར་གོ་གནས་ཡར་སེང་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ གཤམ་གསལ་གྱི་ཡིག་ཆ་ཚུ་ཚང་
དགོ། 

༢༦.༡༡.༥.༡ མཁས་མཆོག་གོ་གནས་ཡར་སེང་གི་གྲོས་འཆར་འབྲི་ཤོག། འབྲི་ཤོག་ ༢༦/༡ པ་ 
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དང་། 

༢༦.༡༡.༥.༢ འགན་ལེན། འབྲི་ཤོག་ ༢༦/༢ པ། 

༢༦.༡༡.༦ ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་གིས་ ཁོ་རའི་ལཱ་གཡོག་འདི་ནང་ར་འཕོ་མཐུད་ནིའི་གདམ་ཁ་རྐྱབ་སྟེ་ ཁྱད་འཛིན་ ༡ 
པའི་མཁས་མཆོག་དང་ དེ་ཡན་ཆད་ཀྱི་དོན་ལུ་ གོ་གནས་ཡར་སེང་ལེན་པ་ཅིན་ འཛིན་སྐྱོང་གོ་གནས་
ཅིག་གི་དོན་ལུ་ ཀུན་གཏོགས་འགྲན་བསྡུར་བ་རིམ་གྱི་འོས་འབབ་མེད། ཁོ་གིས་ དེ་ཚུན་གྱི་དོན་ལུ་ 
ཁྲིམས་མཐུན་གྱི་འགན་ལེན་གུ་མིང་རྟགས་བཀོད་དགོ། 

༢༦.༡༡.༧ ཁྱད་འཛིན་ ༡ པ་དང་ དེ་ཡན་ཆད་ཀྱི་འཛིན་སྐྱོང་གོ་གནས་ནང་ཨིན་མིའི་ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་གིས་ གོ་
གནས་ཡར་སེང་གི་ཚད་གཞི་ཚུ་ཚང་ན་ ཁོ་རའི་ལཱ་གཡོག་གི་མཁས་མཆོག་ཅིག་གི་གོ་གནས་ནང་འགྱོ་
ནིའི་འོས་འབབ་ཡོད། 

 
༢༦.༡༢ མཁས་མཆོག་གི་གཡགོ་གནས། 

 ༢༦.༡༢.༡  མཁས་མཆོག་ཚུ་གཤམ་གསལ་དང་འཁྲིལ་ ལས་སྡེ་ཚུ་ནང་གཏང་ཆོག 

   ༢༦.༡༢.༡.༡ ལྷན་ཁག་དང་རང་སྐྱོང་ལས་སྡེ་ཆེ་བ་ཚུ་ནང་། 

ཀ། ལས་ཁུངས་འོག་གི་སྡེ་ཚན་ཚུ་ལུ་ ཁྱད་རིག་གི་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱིན་ནི་དང་། 
ལས་སྡེའི་འགོ་འཛིན་གྱི་གྲོས་སོྟན་པ་སྦེ་ འགན་ཁུར་འཐེབ་འབག་ནིའི་
དོན་ལུ་ ལས་ཁུངས་རེ་རེ་ལུ་མཁས་མཆོག་རེ་གཏང་ཆོག 

ཁ། ལྟེ་བ་དང་ལས་རིམ། སྤེལ་ཁང་། ལས་འགུལ་ཚུའི་འགོ་འཛིན་སྦེ་གཏང་
ཆོག 

ག ཁོང་རའི་མཁས་མཆོག་གཡོག་བཀོལ་ནིའི་དནོ་ལུ་ མཁས་མཆོག་མང་
ཤོས་ ལུང་ཕོགས་ཀྱི་གནས་རིམ་ནང་ལས་ཕར་གཏང་ཆོག 

   ༢༦.༡༢.༢  རང་སྐྱོང་ལས་སྡེ། 

     ཀ། ལས་སྡེའི་འགོ་འཛིན་གྱི་གྲོས་སོྟན་པ་སྦེ་མཁས་མཆོག་རེ་གཏང་ཆོག 

     ཁ། ཁྱད་རིག་ལས་སྡེ་གིས་ མཁས་མཆོག་གཅིག་ལས་ལྷག་སྟེ་ལེན་ཆོག 

   ༢༦.༡༢.༣  རྩ་ཁྲིམས་ཅན་གྱི་ཡིག་ཚང་། 

ཀ། ལས་ཁུངས་རེ་ལུ་ མཁས་མཆོག་རེ་ (ལཱ་འགན་གཙོ་བོའི་དོན་ལུ་) གཏང་
ཆོག 

ཁ། སྡེ་ཚན་རེ་ལུ་ མཁས་མཆོག་རེ་ (ལཱ་འགན་གཙ་ོབའོི་དནོ་ལུ་) གཏང་ཆོག 
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༢༦.༡༢.༢ མཁས་མཆོག་ག་ར་ མཁས་མཆོག་གི་དགོས་མཁོ་དང་འཁྲིལ་ ལཱ་གཡོག་ལས་སྡེ་གིས་གནས་སོར་
གཏང་ཆོག 

༢༦.༡༢.༣  མཁས་མཆོག་གནས་སོར་གྱི་དོན་ལུ་ གཤམ་གསལ་གྱི་ལམ་ལུགས་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་དགོ། 

༢༦.༡༢.༣.༡ ལྟེ་བ་དང་ལས་རིམ། སྤེལ་ཁང་། ཡང་ན་ལས་འགུལ་ཚུའི་གྲོས་སོྟན་པ་དང་འགོ་
འཛིན་སྦེ་མཁས་མཆོག་གི་གདམ་འཐུ་འདི་ ཀུན་གཏོགས་འགྲན་བསྡུར་ཐོག་ལས་
ཨིན་དགོཔ་དང་། དེ་ཡང་ ལས་སྡེ་གིས་ གསལ་བསྒྲགས་མ་འབད་བའི་སྔ་གོང་
ལས་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ལས་ ཚུལ་མཐུན་གྱི་གནང་བ་ལེན་དགོ། 

༢༦.༡༢.༣.༢ གཤམ་གསལ་གྱི་གནད་དོན་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་དགོ། 
ཀ། གོ་གནས་ཀྱི་མིང་། མཁས་མཆོག (འགོ་འཛིན།) ཡང་ན་མཁས་མཆོག 

(གྲོས་སོྟན་པ།) 
  ཁ། གོ་གནས་ཀྱི་གནས་རིམ། མཁས་མཆོག་ ༣ པ། ༢ པ་དང་ ༡ པ། 
  ག ལོ་ངོ་ ༣ གྱི་གནས་ཡུན་དང་། གནས་ཡུན་ཕར་འགྱང་འབད་བཏུབ་མི། 
  ང་། གོ་གནས་ཡར་སེང་མེད་པའི་ཀུན་གཏོགས་འགྲན་བསྡུར། (ཕོགས་མཐུན་ 

གནས་སོར་) དང་། 
ཅ། འོས་འབབ་ལྡན་པའི་སྡེ་ཚན། མཁས་མཆོག་ ༣ པ་དང་དེ་ཡན་ཆད། 

༢༦.༡༢.༤  རྒྱ་ཆེའི་གཡོག་གི་འགྲེལ་བཤད་ (ཟུར་དེབ་ ༢༦/ཀ་པ) དང་། འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་གིས་བཟོ་བའི་མཁས་ 
མཆོག་གི་ལྕོགས་གྲུབ་གཞི་བཀོད་གུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་ མཁས་མཆོག་ག་རའི་དནོ་ལུ་ 
དམིགས་བསལ་གྱི་ཁ་ཚིག་འགན་ཚིག་ཅིག་བཟོ་སྟེ་ འདི་ལུ་གནས་ཡོདཔ་ངེས་བརྟན་བཟོ་དགོ། 
 

༢༦.༡༢.༥  མཁས་མཆོག་གི་གོ་གནས་ཚུ་ནང་ གོ་གནས་ཡར་སེང་འབད་བའི་སྐབས་  ལས་སྡེ་གིས་གཟབ་གཟབ་ 
འབད་དགོཔ་དང་། ཚར་གཅིག་གོ་གནས་ཡར་སེང་གི་གནང་བ་གྲུབ་ཞིནམ་ལས་ ཁོང་རའི་ཞབས་ཏོག་
ཚུ་ཚད་ལྡན་སྦེ་སོད་ཡོདཔ་ངེས་བརྟན་བཟོ་ནིའི་འགན་ཁུར་ཧྲིལ་བུམ་ ལས་སྡེ་གིས་འབག་དགོ།  
 

༢༦.༡༢.༦  ལས་སྡེ་གིས་ མཁས་མཆོག་གཡོག་བཀོལ་ནིའི་འགན་འཁྲི་འཐེབ་འབག་དགོ། 

༢༦.༡༢.༧  ལས་སྡེ་ཚུ་ནང་ མཁས་མཆོག་ཚུ་གིས་ འོས་འབབ་དང་འཁྲིལ་ ལྟེ་བ་དང་ལས་རིམ། སྤེལ་ཁང་། ལས་ 
འགུལ་གྱི་འགོ་འཛིན་སྦེ་ གྲོས་སོྟན་པའི་འགན་ཁུར་འཐེབ་འབག་དགོ། དེ་འབདཝ་ད་ དྭངས་གསལ་
ཅན་དང་ གནས་ཡུན་གཞིར་བཞག་གི་གདམ་འཐུའི་ལམ་ལུགས་ཅིག་དང་འཁྲིལ་དགོ།  
 

༢༦.༡༢.༨ མཁས་མཆོག་ཚུ་ ཁོང་རའི་མཁས་མཆོག་གཡོག་བཀོལ་ནིའི་དོན་ལུ་ མི་སོྟབས་ཚོགས་ཆུང་དང་འབྲེལ་
ཡོད་འདྲི་བཀོད་འཐུས་མི། ཡང་ན་ཚོགས་ཆུང་གི་འཐུས་མིའི་གྲངས་སུ་བཙུགས་ཆོག 
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༢༦.༡༣ སྙན་ཞུ་འབད་དགོཔ། 

མཁས་མཆོག་ག་ར་གིས་ ལས་སྡེའི་བཀོད་ཁྱབ་ལུ་སྙན་ཞུ་འབད་དགོ། ཨིན་རུང་ མཁས་མཆོག་གིས་འགོ་ཁྲིད་འབད་བའི་
ལྟེ་བ་དང་ལས་རིམ། སྤེལ་ཁང་། ཡང་ན་ལས་འགུལ་ཚུ་ནང་ཕག་ཞུ་མིའི་མཁས་མཆོག་གཞན་གང་རུང་ཡོད་ན་ མཁས་
མཆོག་དེ་ལུ་སྙན་ཞུ་འབད་དགོ།   
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ཟུར་དེབ་ ༢༦/ཀ་པ། 

སྤྱིར་བཏང་གཡགོ་གི་འགྲེལ་བཤད། 

༡. ལཱ་གཡོག་ངོས་འཛིན།  

༡.༡ གོ་གནས་ཀྱི་མིང་། མཁས་མཆོག་ ༡ པ། ༢ པ་དང་ ༣ པ། 
༡.༢ ལཱ་རིགས་གཙོ་བོའི་སྡེ་ཚན། བཀོད་ཁྱབ་དང་མཁས་མཆོག་ལཱ་གཡོག་སྡེ་ཚན། 
༡.༣ ནང་གསེས་སྡེ་ཚན། མཁས་མཆོག་ལཱ་གཡོག 

༡.༤ གོ་གནས་ཀྱི་གནས་རིམ། མཁས་མཆོག་ ༡ པ། ༢ པ་དང་ ༣ པ། 
 
གཤམ་གསལ་གྱི་སྤྱིར་བཏང་གཡོག་གི་འགྲེལ་བཤད་འདི་ བཀོད་ཁྱབ་དང་མཁས་མཆོག་ལཱ་གཡོག་འོག་གི་མཁས་མཆོག་ཚུའི་དོན་ལུ 
ཨིན། རྒྱ་ཆེའི་གཡོག་གི་འགྲེལ་བཤད་གུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ ལས་སྡེའི་འགན་དབང་གི་ནང་དནོ་དང་མཐུན་པའི་ དམིགས་བསལ་གཡོག་
གི་འགྲེལ་བཤད་ཅིག་བཟ་ོདགོ། དེ་ཡང་ འབྲེལ་ཡོད་མཁས་མཆོག་གིས་ ལས་སྡེའི་འགོ་འཛིན་དང་གཅིག་ཁར་འདྲི་བསྟུན་གྱི་ཐོག་
ལས་བཟོ་སྟེ་ ཆ་འཇོག་གི་དོན་ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ལུ་ཕུལ་དགོ། 
 
༢. ལཱ་དང་འགན་ཁུར། 

གཙུག་སྡེ་དང་འབྲེལ་བའི་སྲིད་བྱུས་གོང་འཕེལ་གྱི་དོན་ལུ་ཕན་འདེབས་འབད་ནིའི་ནང་ མཁས་མཆོག་གི་ལཱ་དང་འགན་ཁུར་ཚུ་ངོས 
འཛིན་འབད་ཞིནམ་ལས་ གཤམ་གསལ་གྱི་ལཱ་དང་འགན་ཁུར་ཚུ་བཟོ་སྟེ་ཡོད།   

ལཱ་དང་འགན་ཁུར།  
༡. ཁྱད་རིག་གྲོས་སྟནོ་པ། 
 ༡.༡ ལས་ཁུངས་དང་ལས་སྡེའི་འགོ་འཛིན་ལུ་བསླབ་བ་བྱིན་ནི་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་ནི། 
 ༡.༢ ཁྱད་རིག་གི་གཡོག་དང་འབྲེལ་བའི་གནས་སྟངས་རྙོག་དྲགས་ཡོད་པའི་ཁྱད་རིག་གྲོས་འཆར་ཚུ་བསྐྱར་ཞིབ་དང་རྒྱབ་སོྣན་ 
    འབད་ནི། 
 ༡.༣ ལུང་ཕོགས་དང་རོང་ཁག ལས་ཁུངས་གཞན་དང་ལྷན་ཁག་ཚུ་ལུ་ ཁྱད་རིག་གི་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱིན་ནི། 
 ༡.༤ འོས་འབབ་དང་འཁྲིལ་ ཚོགས་ཆུང་། ལས་བྱེད་ཚོགས་ཆུང་། ཡང་ན་ལཱ་གཡོག་སྡེ་ཚན་དང་། བཀོད་ཚོགས་ཁག་ཚུ་ནང་         
    འཐུས་མི་སྦེ་ཕག་ཞུ་ནི། 
 ༡.༥ ལས་སྡེའི་འགོ་འཛིན་གྱིས་ཆ་འཇོག་མ་འབད་བའི་སྔ་གོང་ལས་ མཁས་མཆོག་ལཱ་གཡོག་ཅིག་གི་གྲོས་འཆར་འདི་བརྟག་    
    ཞིབ་འབད་ནི། 
 ༡.༦ ལྕོགས་གྲུབ་གོང་འཕེལ་གྱི་དོན་ལུ་ ཁྱད་རིག་པ་ཅིག་སྦེ་འབད་ནི།  
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དྲན་ཐོ། འབྲེལ་ཡོད་ཁྱད་རིག་གི་གྲོས་འཆར་ཚུ་ ལས་སྡེའི་འགོ་འཛིན་གྱིས་ཆ་འཇོག་མ་འབད་བའི་སྔ་གོང་ལས་ རྒྱབ་སོྣན་གྱི་དནོ་
ལུ་འབྲེལ་ཡོད་མཁས་མཆོག་བརྒྱུད་དེ་འོང་དགོ།  
 
༢. ཐབས་བྱུས་ཅན་གྱི་མཉམ་འབྲེལ་པ། 
༢.༡ རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་སྲིད་བྱུས། འཆར་གཞི་དང་ཐབས་བྱུས་ཚུ་བཟོ་ནི་དང་ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་ནང་ ལམ་སོྟན་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་ 
   འབད་ནི། 
༢.༢ གནས་བཞིན་ཡོད་པའི་སྲིད་བྱུས། འཆར་གཞི་དང་ལས་རིམ་ཚུ་བསྐྱར་ཞིབ་དང་ལེགས་བཅོས་ཀྱི་རྒྱབ་སོྣན་འབད་ནི། 
༢.༣ ཞལ་འཛོམས། གོ་བསྡུར་ཞལ་འཛོམས་དང་གྲོས་ཚོགས་ནང་གྲལ་གཏོགས་ཚུ་བརྩིས་པའི་ཁྱད་རིག་གི་གྲོས་གནས་ཚུ་ནང་  
   ལས་སྡེའི་ངོ་ཚབ་སྦེ་འབད་ནི། 
༢.༤ འོས་འབབ་དང་འཁྲིལ་ མི་སོྟབས་ཚོགས་ཆུང་དང་ རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛོམས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་ཆུང་གི་  
   འཐུས་མི་སྦེ་ འོས་འབབ་དང་འཁྲིལ་ སྐོར་རྒྱབ་སྦེ་ཕག་ཞུ་ནི། 
 
༣. ཞིབ་འཚལོ་པ། 
༣.༡ འཆར་གཞི་དང་ལས་རིམ་ཚུ་ནང་ ཞིབ་འཚོལ་འགོ་ཁྲིད་འབད་ནི། 
༤. འོས་འབབ་དང་འཁྲིལ་ ལྟེ་བ་དང་ལས་རིམ། སྤེལ་ཁང་། ཡང་ན་ལས་འགུལ་གྱི་འགོ་འཛིན་ཅིག་སྦེ་འབད་ནི།  

 

   



      
 

491 
 

འབྲི་ཤགོ་ ༢༦/༡ 

   རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས། 
     དཔལ་ལྡན་འབྲུག་གཞུང་། 

 
          མཁས་མཆོག་གོ་གནས་ཡར་སེང་གི་གྲོས་འཆར་འབྲི་ཤགོ 

རིམ་
ཨང་། 

གནད་དནོ། དམིགས་བསལ་གྱི་བར་དནོ་དགོཔ། 

༡. གོ་གནས་ཡར་སེང་གི་གྲོས་འཆར་བཙུགས་མིའི་མཁས་མཆོག་
གི་མིང་། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་། གོ་གནས་ཀྱི་མིང་། གོ་
གནས་ཀྱི་གནས་རིམ།  

 

༢. མི་ངོའི་སོླབ་རིག་ཤེས་ཚད་དང་སོང་བརར།  
༣. གོ་གནས་ཡར་སེང་གི་དནོ་ལུ་ མཁས་མཆོག་གོ་གནས་དང་

འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་དམིགས་བསལ་མཁས་མཆོག་གི་ལཱ་
གཡོག་ནང་རྒྱབ་སོྣན་འབད་ཡོདཔ། (སོླབ་རིག་ལག་ཁྱེར་
གྱིས་རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་ནི།)  

 

༤. འགན་ཁུར་གསརཔ་དང་འཁྲིལ་བའི་ད་ལོྟའི་འགན་ཁུར། འགན་ཁུར་འཐེབ། (འགན་ཁུར་འཐེབ་འདི་ ད་ལོྟའི་
འགན་ཁུར་ལས་སོ་སོ་སྦེ་སོྟན་གནང་།) 

༥. མི་ངོའི་གཡོག་གནས་ཀྱི་ས་གནས། གལ་སྲིད་ མཐོ་བའི་གོ་གནས་ཁར་ གོ་གནས་ཡར་
སེང་འབད་ཡོད་ན་ མི་ངོའི་གཡོག་གནས་གསརཔ་གི་
གྲོས་འཆར་བཀོད་པའི་ས་གནས།  

༦. མཁས་མཆོག་གཅིག་པའི་ལཱ་གཡོག་ནང་གནས་བཞིན་ཡོད་
པའི་མི་ངོའི་གྱངས་ཁ། 

ལས་སྡེ་འདི་ནང་ མཁས་
མཆོག་གི་ལཱ་གཡོག་
གཅིག་པའི་ནང་མི་ངོའི་
གྱངས་ཁ། (ལས་བྱེད་
པའི་བཀོད་རིས་དང་། མི་
སོྟབས་གོང་འཕེལ་འཆར་
གཞི། ཡང་ན་ལས་སྡེའི་
རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་གྲུབ་འབྲས་

ད་ལོྟའི་བར་ཡུན། 
(གནས་བཞིན་པའི་དགོས་
མཁོའི་གྱངས་ཁ།) 
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གཙོ་ཅན། ལས་ཚན་གྱི་
གྲུབ་འབྲས་གཙ་ོཅན། 
ལས་ཁུངས་ཀྱི་གྲུབ་འབྲས་
གཙོ་ཅན། དམིགས་
གཏད་ཀྱི་གྲུབ་འབྲས་གཙ་ོ
ཅན་ཚུ་དང་འབྲེལ་མཐུད་
འབད་ནི།) 

༧. གནས་བཞིན་པའི་ལྟ་རྟོག་པ། (མིང་དང་གོ་གནས།) ལྟ་རྟོགཔ་གསརཔ། (བསྐོ་བཞག་འབད་ཡོད་ན།) 
༨. ལཱ་ཤུལ་དབྱེ་དཔྱད་འབྲི་ཤོག་ནང་ ཤུལ་མའི་ལོ་ངོ་ ༣ གྱི་

ལས་འཆར། 
(ཟུར་དེབ་ལོགས་སུ་སྦེ་མཉམ་སྦྲགས་འབད།) 

༩ གོ་གནས་ཡར་སེང་གི་དནོ་ལུ་གྲོས་འཆར་བཀོད་དགོ་པའི་
དགོས་དོན་ག་ཅི་སོྨ། 

 

༡༠. མི་ངོམ་འདི་གིས་ མཐོ་བའི་འགན་ཁུར་འབག་ནིའི་ནང་
ལྕོགས་གྲུབ་ཡོངས་རོགས་ཡོད་མེད་དང། ལྕོགས་གྲུབ་འདི་
ཡོངས་རོགས་སྦེ་ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་པའི་སྐོར་ལས་ མི་
སོྟབས་ཚོགས་ཆུང་གིས་ཆ་ཚང་སྦེ་ཤེས་ག། 

 

༡༡. སྐྱོན་མེད་གཡོག་ཐོ།  
༡༢. ལཱ་རིགས་གཙོ་བོའི་སྡེ་ཚན་གྱི་ལྕོགས་གྲུབ་གཞི་བཀོད་དང་

འཁྲིལ་བའི་ལྕོགས་གྲུབ་གྱི་གནས་རིམ། 
 

༡༣. འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེའི་འབྲེལ་ཡོད་སྲིད་བྱུས་གང་རུང་ཡོད་མི་
དང་འཁྲིལ་བའི་འོས་འབབ། 
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འབྲི་ཤགོ་ ༢༦/༢ 

  རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚགོས། 
    དཔལ་ལྡན་འབྲུག་གཞུང་། 
 

 འགན་ལེན། 

མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ཅན་མ་དང་ ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
ཅན་མ་འཆང་མིའི་མི་ངོམ་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ད་ལོྟ་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ (ལྷན་ཁག་
/ལས་སྡེའི་མིང་བཀོད་) ནང་ཕག་ཞུ་མི་འདི་ གོ་གནས་ཀྱི་གནས་རིམ་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ པའི་ནང་  ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་
(གོ་གནས་ཀྱི་མིང་བཀོད་) སྦེ་གཤམ་གསལ་གྱི་གནད་དོན་གུ་གཏན་འཁེལ་འབདཝ་ཨིན། 
༡. ང་གིས་ འགན་ལེན་འདི་གིས་ གོ་གནས་ཀྱི་གནས་རིམ་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ པའི་ནང་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 

(གྲོས་འཆར་བཙུགས་པའི་གོ་གནས་ཀྱི་མིང་བཀོད།) ལུ་གོ་གནས་ཡར་སེང་འབད་མི་འདི་ སྤྱི་ཚེས་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་
(གོ་གནས་ཡར་སེང་འགོ་བཙུགས་པའི་ཚེས་གྲངས་) ལས་འགོ་བཙུགས་ནི་ཨིནམ་ཧ་གོ་ཡི།  

༢. ང་གིས་ ལཱ་གཡོག་འདི་ནང་ མཁས་མཆོག་སྦེ་འཕོ་མཐུད་ནི་མ་གཏོགས་ བཀོད་ཁྱབ་སྡེ་རིམ་འགོ་ལུ་ གོ་གནས་ཀྱི་མིང་
དང་གོ་གནས་བསྒྱུར་བཅོས་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ཀུན་གཏོགས་འགྲན་བསྡུར་གང་རུང་ནང་བཅའ་མར་མི་གཏོགས་ནི་དང་། 
ལྷན་ཁག ལས་སྡེ། ཡང་ན་རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ལུ་ གོ་གནས་ཡར་སེང་གི་དུས་སྐབས་ལུ་ གོ་གནས་དང་
འགན་ཁུར་གང་རུང་ བཀོད་ཁྱབ་ནང་བསྒྱུར་བཅོས་ཀྱི་ཞུ་བ་མི་ཕུལ་ནིའི་ཁ་ཚིག་གུ་ངོས་ལེན་འབདཝ་ཨིན།  

༣. ང་གིས་ གལ་སྲིད་ གོང་འཁོད་གནད་དོན་ཚུ་ལུ་གནས་མ་ཚུགས་པའི་གནས་སྟངས་རེ་ཤར་ཚེ་ ང་ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་
གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ ཚུལ་མཐུན་གྱི་བདག་སྐྱོང་བ་ལེན་བཀལ་ནི་ཨིནམ་ཧ་གོ་ཡི།   

༤. ང་གིས་ གཤམ་གསལ་གྱི་དཔང་པོ་ཚུ་ངོ་འཛོམས་ཐོག་ལས་ ཡིག་ཆ་འདི་གུ་མིང་རྟགས་བཀོད་ཡོད། 
ས་གནས། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
སྤྱི་ཚེས།  ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
 
དཔང་པོ། མིང་རྟགས། (ཁྲིམས་རྟགས།) 
 
༡. ལས་སྡེའི་དནོ་ལུ།     ༢. ཞི་ལྷན་གྱི་དནོ་ལུ། 
(ལྷན་ཁག་གི་དྲུང་ཆེན་/ལས་སྡེའི་འགོ་འཛིན།) (ཞི་ལྷན་བཀོད་ཁྱབ་དང་མཁས་མཆོག་འཛིན་སྐྱོང་སྡེ་ཚན་གྱི་མི་སོྟབས་འགོ་དཔོན།) 
 
(མིང་རྟགས།)       (མིང་རྟགས།) 
མིང་། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་    མིང་། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
གཞུང་འབྲེལ་གྱི་ཐིའུ།       གཞུང་འབྲེལ་གྱི་ཐིའུ། 
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ལེའུ་ ༢༧ པ། མི་སྟབོས་ཚགོས་ཆུང་། 
 

༢༧.༡ སྲིད་བྱུས། 

 ༢༧.༡.༡  མི་སོྟབས་ཀྱི་ལཱ་འགན་ཚུའི་དབང་ཚད་ཕྱིར་སྤེལ་འབད་ནི་དང་ ལས་སྡེ་ཚུ་ལུ་དབང་ཚད་སོད་ནི། 

༢༧.༡.༢ བཅའ་མར་གཏོགས་ནི་གི་གོ་སྐབས་མང་སུ་བཟ་ོནི་དང་ གཟེངས་ཐོན་གཞིར་བཞག་ཐོག་ ཕན་ནུས་ཅན་
གྱི་མི་སོྟབས་ཀྱི་གྲོས་ཆོད་ཚུ་ འདྲ་མཉམ། དྲང་བདེན། དྭངས་གསལ་ཅན་དང་སྲིད་དོན་དང་འབྲེལ་བ་
མེདཔ་ངེས་བརྟན་བཟོ་ནི། 

༢༧.༡.༣ མི་སོྟབས་ཀྱི་བ་ལེན་ཚུ་ འབྲུག་གི་རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མོ། འབྲུག་གི་ཞི་གཡོག་བཅའ་ཁྲིམས་ ༢༠༡༠ ཅན་
མ། འབྲུག་གི་ཞི་གཡོག་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི། གཞུང་གི་སྲིད་བྱུས། བར་སྐུལ་དང་ལས་ཚོགས་
གོང་འཕེལ་གྱི་དམིགས་གཏད་ཚུ་དང་འཁྲིལ་ཡོདཔ་བཟོ་ནི། 

 
༢༧.༢ ཐབས་ལམ། 

༢༧.༢.༡ ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་ མི་སོྟབས་བ་ལེན་ག་ར་ལམ་སོྟན་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ མི་སོྟབས་ཚོགས་ཆུང་ཅིག་གཞི་
བཙུགས་འབད་དགོ། 

 ༢༧.༢.༢  མི་སོྟབས་ཀྱི་བ་ལེན་ག་ར་ མི་སོྟབས་ཚོགས་ཆུང་འདི་ནང་གྲོས་བསྡུར་འབད་དེ་ཐག་གཅད་དགོ། 

༢༧.༢.༣ མི་སོྟབས་ཀྱི་གྲོས་ཆོད་ག་ར་ འབྲུག་གི་ཞི་གཡོག་བཅའ་ཁྲིམས་ ༢༠༡༠ ཅན་མ་དང་ འབྲུག་གི་ཞི་
གཡོག་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་གིས་ལམ་སོྟན་འབད་དགོ། 

 
༢༧.༣ མི་སྟབོས་ཚོགས་ཆུང་། 

༢༧.༣.༡ མི་སོྟབས་ཚོགས་ཆུང་འདི་ ལས་སྡེའི་ནང་ བཀོད་ཁྱབ་དང་མཁས་མཆོག་གི་སྡེ་རིམ་མ་གཏོགས། 
གཞན་མི་སོྟབས་བ་ལེན་ཚུ་གི་གྲོས་ཐག་གཅད་མིའི་དབང་ཚད་ཅན་གྱི་ཚོགས་ཆུང་ཅིག་ཨིན། 

༢༧.༣.༢ མི་སོྟབས་ཚོགས་ཆུང་ནང་ ཁྲི་འཛིན་བརྩིས་ཏེ་ཉུང་མཐའ་འཐུས་མི་ལྔ་འོང་དགོ། ལྷག་པར་དུ་ གལ་
གནད་ཅན་གྱི་གནད་དནོ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ ཚོགས་ཆུང་ནང་བཅའ་
མར་གཏོགས་ནིའི་དབང་ཚད་ཡོད།  

༢༧.༣.༣ འཐུས་མི་ཚུ་གིས་ མི་སོྟབས་ཀྱི་བ་ལེན་ཚུ་ཐག་གཅད་ནིའི་ནང་ དྭངས་གསལ། འགན་འཁྲི། འགན་
ཁག་ཅན་གྱི་འགོ་ཁྲིདཔ་དང་བསམ་དཔྱད་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་དགོ། 
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༢༧.༣.༤ མི་སོྟབས་ཚོགས་ཆུང་གིས་ མི་སོྟབས་ཀྱི་མཐུན་རྐྱེན་ཚུ་ དམ་གཟབ་དང་དནོ་སྨིན་ཅན་སྦེ་དམ་འཛིན་
འབད་དགོ། 

 
༢༧.༤ ཚོགས་ཆུང་བཟ་ོཐངས། 

༢༧.༤.༡ ལྷན་ཁག་དང་ལས་སྡེ་ཁག་གི་གནས་རིམ་ཚུ་ནང་ ཚོགས་ཆུང་འདི་ གཤམ་གསལ་ལྟར་བཟོ་དགོ། 
 

ལས་སྡེ། ཚོགས་ཆུང་བཟ་ོཐངས། 

༡. ལྷན་ཁག 

ཀ། ཁྲི་འཛིན། དྲུང་ཆེན། 
ཁ། འཐུས་མི། 
   ༡. མདོ་ཆེན་དང་ཡོངས་ཁྱབ་མདོ་ཆེན། 
   ༢. མཁས་མཆོག་གཅིག* 
   ༣. འཆར་གཞི་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔནོ། 
   ༤. ཁྲིམས་དོན་འགོ་དཔོན་གོངམ། 
   ༥. མི་སོྟབས་ཚོགས་ཆུང་ཁྲི་འཛིན་གྱིས་ ཐག་བཅད་པའི་འབྲེལ་ཡོད་འགོ་དཔོན་གཞན་ 
     ཚུ། 
   ༦. མི་སོྟབས་འགོ་དཔནོ་གོངམ། འཐུས་མིའི་དྲུང་ཆེན། 

༢. དྲང་ཁྲིམས་ལྷན་སྡེ། ཁྲིམས་སྡེ་ཚོགས་སྡེ་གིས་འགབ་མ་ཚུགས་པའི་མི་སོྟབས་བ་ལེན་གྱི་ལག་ལེན་བསྟར་སོད་ཀྱི་
དོན་ལུ་ དྲང་ཁྲིམས་ཀྱིས་ མི་སོྟབས་ཚོགས་ཆུང་ཅིག་གཞི་བཙུགས་འབད་དགོ། 

༣. རྩ་ཁྲིམས་ཅན་གྱི་
ཡིག་ཚང་། 

ཀ། ཁྲི་འཛིན། རྩ་ཁྲིམས་ཅན་གྱི་ཡིག་ཚང་གི་འགོ་འཛིན། 
ཁ། འཐུས་མི། 
   ༡. མདོ་ཆེན་ཚུ། 
   ༢. སྡེ་ཚན་དང་ལས་ཚན་ཚུའི་འགོ་འཛིན། 
   ༣. ཚོགས་ཆུང་ཁྲི་འཛིན་གྱིས་ ཐག་བཅད་པའི་འོས་འབབ་ཅན་གྱི་འགོ་དཔནོ་གཞན་ཚུ། 
   ༤. མི་སོྟབས་འགོ་དཔནོ་གོངམ། འཐུས་མིའི་དྲུང་ཆེན། 
ཨིན་རུང་ རྩ་ཁྲིམས་ཅན་གྱི་ཡིག་ཚང་འགོ་འཛིན་གྱིས་ ལྷན་འཛིན། མདོ་ཆེན་དང་རྩིས་ཞིབ་
ཡོངས་ཁྱབ་འོགམ་ཚུ་ ཚོགས་ཆུང་གི་ཁྲི་འཛིན་སྦེ་འགན་སོད་འབད་ཆོག 

༤༽ རང་སྐྱོང་ལས་སྡེ། 
ཀ། ཁྲི་འཛིན། ལས་སྡེའི་འགོ་འཛིན། ཁྲོམ་སྡེའི་དོན་ལུ་ བཀོད་ཁྱབ་དྲུང་ཆེན། 
ཁ། འཐུས་མི། 
   ༡. སྡེ་ཚན་དང་ལས་ཚན་ཚུའི་འགོ་འཛིན། 
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   ༢. མཁས་མཆོག་གཅིག (ལས་སྡེ་ནང་གཅིག་ཡོད་པ་ཅིན།) 
   ༣. ཚོགས་ཆུང་ཁྲི་འཛིན་གྱིས་ཐག་བཅད་པའི་འབྲེལ་ཡོད་འགོ་དཔོན་གཞན་ཚུ། 
   ༤. མི་སོྟབས་འགོ་དཔནོ། འཐུས་མིའི་དྲུང་ཆེན། 

༥༽ རངོ་ཁག 

ཀ། ཁྲི་འཛིན། རོང་བདག 
ཁ། འཐུས་མི། 
   ༡. རོང་རབ། 
   ༢. འཆར་གཞི་འགོ་དཔནོ་གོངམ། 
   ༣. ཁྲིམས་དོན་འགོ་དཔནོ་གོངམ། 
   ༤. ཚོགས་ཆུང་ཁྲི་འཛིན་གྱིས་ཐག་བཅད་པའི་འབྲེལ་ཡོད་འགོ་དཔོན་གཞན་ཚུ། 
   ༥. མི་སོྟབས་འགོ་དཔོན་གོངམ། འཐུས་མིའི་དྲུང་ཆེན། 

 
* ལས་སྡེ་ཚུ་ནང་ མཁས་མཆོག་གཉིས་རྐྱངམ་གཅིག་ཡོད་པ་ཅིན་ ཚོགས་ཆུང་ཁྲི་འཛིན་གྱིས་ འཐུས་ཚབ་སྦེ་གཅིག་གུ་
ཐག་གཅད་ནི་དང་། གལ་སྲིད་ མཁས་མཆོག་གཉིས་ལས་ལྷག་སྟེ་ཡོད་ན་ ཁོང་རའི་ནང་ལས་ མཁས་མཆོག་གཅིག་འཐུས་
ཚབ་སྦེ་ གདམ་འཐུ་འབད་བཅུག་དགོ། 

༢༧.༤.༡.༡ དོན་ཚན་ ༢༧.༤.༡ པའི་ནང་བཀོད་མི་ལྟར་དུ་ མི་སོྟབས་ཚོགས་ཆུང་། ཡང་ན་གདམ་འཐུའི་ཚོགས་
ཆུང་བཟ་ོཐངས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་དགོ་མི་ཚུ་ཚང་མ་ཚུགས་པ་ཅིན་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ལས་  
ཚུལ་མཐུན་གྱི་གནང་བ་ལེན་ཏེ་ ད་ལོྟ་ཡོད་མིའི་ལས་གཡོགཔ་ཚུ་གདམ་འཐུ་འབད་དེ་ གཞི་བཙུགས་
འབད་དགོ།  

 
༢༧.༥ ཁེ་ཕན་ལྟག་སདོ། 

༢༧.༥.༡ འཐུས་མི་ཚུ་གིས་ ཁེ་ཕན་ལྟག་སོད་ངོ་མ་བྱུང་ཡོད་པ། འབྱུང་ཉེན་ཡོད་པ། ཡང་ན་འབྱུང་ནི་ཨིནམ་ཧ་
གོ་མི་ཚུ་སྤང་ནིའི་དོན་ལུ་ འོས་འབབ་ལྡན་པའི་ཐབས་ཤེས་བསྒྲིག་དགོ། 

༢༧.༥.༢ འཐུས་མི་ཚུ་གིས་ ཁེ་ཕན་ལྟག་སོད་ངོ་མ་སྦེ་ཡོད་པ། འབྱུང་ཉེན་ཡོད་པ། ཡང་ན་འབྱུང་ནི་ཨིནམ་ཧ་གོ་
བ་ཅིན་ འབྲི་ཤོག་ ༣/༢ ཅན་མ་བཀང་སྟེ་ གསལ་སོྟན་འབད་དགོ། 

༢༧.༥.༣ མི་སོྟབས་ཚོགས་ཆུང་གིས་ ཁེ་ཕན་ལྟག་སོད་གྱི་དབྱེ་བ་དང་གནས་སྟངས་དང་འཁྲིལ་ འཐུས་མི་འདི་ 
ཚོགས་ཆུང་ནང་ བཅའ་མར་གཏགོས་ནི་ལས་བཀག་ཆ་འབད་ནི་ཨིན་ན་མེན་ནའི་ཐག་གཅད་དགོ། 

 
༢༧.༦ ཁྲི་འཛིན་གྱི་འགན་ཁུར། 

 ཁྲི་འཛིན་གྱིས་འབད་དགོཔ་ཚུ་ཡང་། 
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 ༢༧.༦.༡  མི་སོྟབས་ཚོགས་ཆུང་གི་ཞལ་འཛོམས་འདི་ དུས་རྒྱུན་དུ་འཚོག་ནིའི་འགན་འཁྲི་འབག་དགོ། 

༢༧.༦.༢ ཚོགས་ཆུང་འགོ་ཁྲིད་འབད་ནི། གནས་ཚད་མཐོ་བའི་གཞུང་སྐྱོང་ཡར་དྲག་གཏང་ནི་དང་ ཚོགས་ཆུང་གི་
ལཱ་ཚུ་ ཕན་ཤུགས་ཅན་དང་དཀའ་ངལ་མེད་པར་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་འབད་ཡོདཔ་ངེས་བརྟན་བཟ་ོནིའི་འགན་
ཁུར་འབག་དགོ། 

༢༧.༦.༣ སྒྲིང་སྒྲི་དང་དམིགས་གཏད་ཅན་གྱི་རྣམ་གཞག་ཐོག་ལས་དབུ་ཁྲིད་འབད་དགོཔ་དང་ ཚོགས་ཆུང་གི་
འཐུས་མི་ག་ར་ སོ་བའི་ཐོག་ལས་བཅའ་མར་གཏོགས་ཡོདཔ་ངེས་བརྟན་བཟ་ོདགོ། 

༢༧.༦.༤ ཞལ་འཛོམས་ཀྱི་གྲོས་གཞི་གཏན་འཁེལ་བཟོ་ཞིནམ་ལས་ ཞལ་འཛོམས་ནང་འགོ་ཁྲིད་འབད་དེ་ གཏན་
འབེབས་འབད་ཡོད་མིའི་གྲོས་གཞི་ག་ར་གུ་ ཕན་ཐོགས་ཅན་གྱི་གྲོས་བསྡུར་འབད་ཡོདཔ་དང་། བཅའ་
མར་གཏོགས་ནིའི་བརོྩན་ཤུགས་སྐྱེད་ཐབས་ལུ་ དུས་ཚོད་ལངམ་སྦེ་བྱིན་ཡོདཔ་ངེས་བརྟན་བཟོ་དགོ། 

༢༧.༦.༥ ཞལ་འཛོམས་ནང་གསུང་གྲོས་གནང་མིའི་གནད་དོན་ཚུ་ འཛོལ་བ་མེད་པར་ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་ གྲོས་
ཆོད་ཚུ་བསྟར་སོད་འབད་ཡོདཔ་ངེས་བརྟན་བཟ་ོདགོཔ་དང་། 

༢༦.༦.༦ ཁོ་ར་ ཡིག་ཚང་ནང་ར་ཡོད་པ་ཅིན་ མི་སོྟབས་ཚོགས་ཆུང་ཁྲི་འཛིན་གྱི་དབང་ཆ་འདི་ གཞན་ལུ་སོད་མི་
ཆོག 

༢༧.༧ འཐུས་མིའི་དྲུང་ཆེན་གྱི་འགན་ཁུར། 

 འཐུས་མིའི་དྲུང་ཆེན་གྱིས་འབད་དགོཔ་ཚུ་ཡང་། 

 ༢༧.༧.༡  གྲོས་གཞི་བཟོ་དགོ། 
 ༢༧.༧.༢  ཞལ་འཛོམས་འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོ། 
 ༢༧.༧.༣  ཞལ་འཛོམས་ཚུའི་གྲོས་ཆོད་དང་ཐོ་བཞག་དགོ། 

༢༧.༧.༤ མི་སོྟབས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་ཆོད་ཚུ་གུ་ དང་ལེན་དང་སྙན་ཞུ་འབད་ནི་ཚུ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོ། 
 

༢༧.༨ མི་སྟབོས་ཚོགས་ཆུང་གི་འགན་ཁུར། 

༡. སྤྱིར་བཏང་། ཀ། རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མོ། འབྲུག་གི་ཞི་གཡོག་བཅའ་ཁྲིམས་ ༢༠༡༠ ཅན་མ། འབྲུག་གི་ཞི་གཡོག་བཅའ་ཡིག་      
   དང་སྒྲིག་གཞིའི་དགོངས་དནོ་དང་། རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ བཀོད་རྒྱ་གནང་མི་གཞན་ 
   གང་རུང་ཚུ་ དོན་སྨིན་ཅན་སྦེ་ལག་ལེན་འཐབ་ཡོདཔ་ངེས་བརྟན་བཟོ་དགོ། 
ཁ། མི་སོྟབས་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་ཚུ་བཀོད་ནི་དང་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནི། 
ག། མི་སོྟབས་ཀྱི་བ་ལེན་གུ་ མཐ་ོགཏུགས་ལོྷད་མི་ཚུ་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དགོ། 
ང་། ལཱ་ཤུལ་དབྱེ་དཔྱད་འཁོར་རིམ་གུ་ མཐོ་གཏུགས་ལོྷད་མི་ཚུ་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དགོ། 
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ཅ། སྒྲིག་འགལ་གྱི་གནད་དོན་ཚུ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དེ་བདེན་རྫུན་བསལ་དགོ། 
ཆ། གཡོག་བཙུགས་དང་ཡུན་རིང་སོང་བརར་གྱི་དནོ་ལུ་ གདམ་འཐུའི་ཚོགས་ཆུང་ཅིག་བཟ་ོསྟེ་ ཕྱི་སེལ་འབད་    
   ནི་དང་གདམ་འཐུའི་དྲི་བ་དྲིས་ལན། ཡང་ན་ཆོས་རྒྱུགས་ཚུ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནིའི་འགན་ཁག་སོད་དགོ། 
ཇ། གདམ་འཐུའི་ཚོགས་ཆུང་གིས་ གཡོག་བཙུགས་དང་ཡུན་རིང་སོང་བརར་གྱི་དནོ་ལུ་ གདམ་འཐུ་འབད་བའི་    
  གྲུབ་འབྲས་འདི་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དེ་ཆ་འཇོག་འབད་དགོ། 
ཉ། མི་སོྟབས་ཆུང་གིས་ སྒྲིག་ཁྲིམས་ཚོགས་ཆུང་ཅིག་སྦེ་ལཱ་འབད་ནི་དང་ ཡང་ན་རང་དབང་ཅན་གྱི་སྒྲིག་ 
  ཁྲིམས་ཚོགས་ཆུང་ཅིག་བཟོ་དགོ། 
ཏ། མི་སོྟབས་ཚོགས་ཆུང་གིས་ བདག་སྐྱོང་སྒྲིག་ཁྲིམས་ཀྱི་གནད་དོན་ཚུ་མ་གཏོགས། ལག་ལེན་སྡེ་རིམ། སྤྱི་ 
  གཡོགཔ་དང་གཞི་རིམ་ལས་གཡོག་པའི་དོན་ལུ་ མི་སོྟབས་དང་འབྲེལ་བའི་ལཱ་འགན་གྱི་དབང་ཚད་ཚུ་ མི་   
  སོྟབས་སྡེ་ཚན་དང་ ཡང་ན་མི་སོྟབས་ལས་ཚན་ཚུ་ལུ་སོད་ཆོག 
ཐ། ཚད་བརྟག་ལག་ལེན་གྱི་དོན་ལུ་ མཐོ་གཏུགས་ཀྱི་ཚོགས་ཆུང་ཅིག་ཨིན། 

༢. དམིགས་བསལ། ཀ། མི་སྟབོས་ཀྱི་འཆར་གཞི་བརྩམ་ནི། བསྐྱར་ཞིབ་དང་རྒྱབ་སྣནོ་འབད་ནི།  
   ༡. གཞི་བཀོད། ལས་གཡོག་པའི་བཀོད་རིས་དང་ལས་གཡོག་པའི་གྲངས་འབརོ། 
   ༢. མི་སོྟབས་གོང་འཕེལ་གྱི་འཆར་གཞི། 
ཁ། གཡོག་བཙུགས། གདམ་འཐུ་དང་གཡོག་བསྐོས། 
   འབྲུག་གི་ཞི་གཡོག་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞིའི་དགོངས་དནོ་ཚུ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ འོས་འབབ་ལྡན་པའི་ཤེས་ 
   ཚད་ཅན་གྱི་མི་ངོམ་ཚུ་གདམ་འཐུ་འབད་དེ་ གཡོག་བཙུགས་དང་གཡོག་བསྐོས་འབད་དགོ། 
ག། གོ་གནས་ཡར་སེང་། 
   ༡. རིགས་བསོམས་གོ་གནས་ནང་འཁོད་ཀྱི་གོ་གནས་ཡར་སེང་ཚུ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དེ་ གནང་བ་བྱིན་ 
     དགོ། 
   ༢. གཟེངས་ཐོན་དང་མགྱོགས་འགྲོས། མཁས་མཆོག་གི་གོ་གནས་ཡར་སེང་ཚུ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དེ་      
     རྒྱབ་སོྣན་འབད་དགོ། 
   ༣. གཡོག་གི་ས་སོྟང་དང་འཁྲིལ་ གོ་གནས་ཡར་སེང་གི་དནོ་ལུ་ ཞུ་ཡིག་ཚུ་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དེ་ འོས་ 
     ཚད་ལྡན་པའི་མི་ངོམ་ཚུ་ ཕྱི་སེལ་རྐྱབ་དགོ། 
   ༤. གདམ་འཐུའི་དྲིས་ལན་འགོ་འདྲེན་འཐབ་སྟེ་ གནང་བ་འགྲུབ་ནི་དང་། ཡང་ན་དབང་ཚད་སོད་ཡོད་ 
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     མི་དང་འཁྲིལ་ རྒྱབ་སོྣན་འབད་དགོ། 
ང་། གནས་སརོ། 
  ༡. གོ་གནས་ཀྱི་མིང་དང་ལཱ་རིགས་གཙོ་བོའི་སྡེ་ཚན་ལུ་བསྒྱུར་བཅོས་མེད་མི། ཡང་ན་སྤྱི་གཡོག་སྒྲིག་ 
    བཀོད་གཅིག་པའི་ལས་སྡེ་ནང་འཁོད་ཀྱི་གནས་སོར་ཚུ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དེ་གནང་བ་བྱིན་དགོ།  
  ༢. གོ་གནས་ཀྱི་མིང་། ལཱ་རིགས་གཙོ་བོའི་སྡེ་ཚན་དང་ནང་གསེས་སྡེ་ཚན་ལུ་བསྒྱུར་བཅོས་ཡོད་མི། དེ་ 
    འབདཝ་ད་ སྤྱི་གཡོག་སྒྲིག་བཀོད་གཅིག་པའི་ལས་སྡེ་ནང་འཁོད། ཡང་ན་ལས་སྡེའི་བར་གྱི་གནས་ 
    སོར་ཚུ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དེ་རྒྱབ་སོྣན་འབད་དགོ། 
ཅ། ངོ་སདོ། 
  ལས་སྡེ་ནང་གསར་འཛུལ་འབད་མིའི་མི་ངོམ་ཚུའི་དནོ་ལུ་ ཚུལ་མཐུན་ངོ་སོད་དང་བསླབ་སོྟན་གྱི་ 
  ལས་རིམ་ཚུ་གཞི་བཙུགས་འབད་དགོ། 
ཆ། སངོ་བརར། 
  ༡. མི་སོྟབས་ཚོགས་ཆུང་འདི་ འབྲུག་གི་ཞི་གཡོག་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ལས་སྡེ་ནང་ 
    འཁོད་ཀྱི་སོང་བརར་གྱི་གནང་བ་གནང་མིའི་དབང་ཚད་མཐོ་ཤོས་ཡོད་མི་ཅིག་ཨིན། 
  ༢. ཕྱི་རྒྱལ་ལུ་འགྲོ་འགྲུལ་ཚུ་ མི་སོྟབས་ཚོགས་ཆུང་གིས་གནང་བ་འགྲུབ་དགོ། 
ཇ། ངལ་གསོ། 
  དབང་ཚད་ཡོད་མི་དང་འཁྲིལ་ མི་སོྟབས་ཚོགས་ཆུང་གིས་ གཤམ་གསལ་གྱི་ངལ་གསོ་ཚུའི་གནང་བ་ 
  བྱིན་དགོཔ་དང་རྒྱབ་སོྣན་འབད་དགོ། 
  ༡. དམིགས་བསལ་ངལ་གསོ། 
  ༢. ཟླ་ངོ་ ༡ ལས་ལྷག་པའི་སྨན་བཅོས་ངལ་གསོ་དང་། 
  ༣. སོླབ་སོང་ངལ་གསོ། 
ཉ། སྔ་གོང་དགོངས་ཞུའི་ལས་འཆར། 
  སྔ་གོང་དགོངས་ཞུའི་ལས་འཆར་གདམ་ཁ་རྐྱབ་མིའི་ཞི་གཡོགཔ་འདི་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དེ་ གནང་བ་བྱིན་ 
  དགོཔ་དང་ ཡང་ན་རྒྱབ་སོྣན་འབད་དགོ། 
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༢༧.༩ བ་རིམ། 

མི་སོྟབས་ཚོགས་ཆུང་གིས་ གྲོས་གཞིའི་གྱངས་ཁ་དང་ དགོས་མཁོ་གལ་ཆེ་ཧེང་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ མི་སོྟབས་ཚོགས་ཆུང་གི་
ཚོགས་ཐེངས་ཀྱི་གྱངས་ཁ་ ཐག་གཅད་དགོཔ་དང་། མི་སོྟབས་ཚོགས་ཆུང་གིས་ བ་རིམ་ཚུའི་ཁྲིམས་ལུགས་ཚུ་ཡང་བཟོ་ཆོག 

༢༧.༡༠ གྲོས་ཐག་གཅད་ནི། 

༢༧.༡༠.༡ གྲོས་ཐག་གཅད་ནི་འདི་ མང་མོས་ཐོག་ལས་འགྲུབ་ནི་དང་ གལ་སྲིད་མང་ཉུང་འདྲན་འདྲ་ཡོད་པ་ཅིན་ 
ཁྲི་འཛིན་གྱིས་ ཐག་བཏོག་ཚོགས་རྒྱན་བཙུགས་བཅུག་དགོ། 

༢༧.༡༠.༢ གལ་སྲིད་ ལས་སྡེའི་མི་སོྟབས་ཚོགས་ཆུང་ནང་ བཀོད་ཁྱབ་ཀྱི་གོ་གནས་འཆང་མི་གཅིག་རྐྱངམ་གཅིག་ 
ཡོད་མིའི་བསམ་འཆར་འདི་ འཐུས་མི་གཞན་གྱི་བསམ་འཆར་ལས་མ་འདྲཝ་སྦེ་ཡོད་ན་ དེ་ལུ་ཆ་གནས་
འབད་དགོཔ་དང་། བཀོད་ཁྱབ་ཀྱིས་བཀོད་མིའི་ཆ་འཇོག་ཅན་གྱི་བསམ་འཆར་འདི་ འཐུས་མི་གཞན་
ཚུའི་བསམ་འཆར་མ་འདྲཝ་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ གྲོས་ཆོད་ནང་གསལ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་
བཞག་དགོ། ལྷག་པར་དུ་ གྲོས་ཆོད་དེའི་འགན་འཁྲི་ཚུ་ བཀོད་ཁྱབ་ཁོ་ར་གིས་འབག་དགོ། 

 
༢༧.༡༡ གྲོས་ཆོད། 

གྲོས་ཆོད་ཚུ་ མི་སོྟབས་ཚོགས་ཆུང་ཞལ་འཛོམས་ཀྱི་ཡིག་ཐོག་གི་ཐོ་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ ངལ་གསོའི་གནང་བ་ཐབོ་སྟེ་ཆད་སོད་
མིའི་འཐུས་མི་མ་གཏོགས། ཞལ་འཛོམས་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་མིའི་འཐུས་མི་རེ་རེ་གིས་ གྲོས་ཆོད་གུ་མིང་རྟགས་བཀོད་
དགོ། 
 

༢༧.༡༢ ལས་སྡེ་ལུ་དབང་ཚད་ཕྱིར་སདོ།  

རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ དེའི་ལཱ་འགན་ཚུ་ ཡིག་ཐགོ་ལས་ཕྱིར་སོད་འབད་ཆོག དེ་བཟུམ་མའི་གནས་སྟངས་
འདི་ བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་དེ་ནང་ གསལ་བཀོད་འབད་དེ་ མི་ངོམ། ལས་སྡེ། དབང་འཛིན། ཡང་ན་རང་སྐྱོང་པ་དང་
དེའི་ཡིག་ཚང་ལུ་ འོས་འབབ་དང་འཁྲིལ་ དུས་དང་དུས་སུ་ཕྱིར་སོད་འབད་ཆོག 
 

༢༨.༡༣ འགན་འཁྲི། 

 ༢༧.༡༣.༡  མི་སོྟབས་ཚོགས་ཆུང་གི་འཐུས་མི་ལུ་ གཤམ་གསལ་གྱི་འགན་འཁྲི་ཚུ་ཕོག་དགོ། 

   ༢༧.༡༣.༡.༡  དུས་ཐོག་དང་དནོ་སྨིན་ཅན་གྱི་མི་སོྟབས་ཚོགས་ཆུང་འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོ། 

༢༧.༡༣.༡.༢  མི་སོྟབས་ཚོགས་ཆུང་གི་ཞལ་འཛོམས་ནང་ལུ་ དུས་རྒྱུན་དུ་བཅའ་མར་གཏོགས་
དགོ། 

༢༧.༡༣.༡.༣  འཇོན་ཐང་ཅན་དང་དོན་སྨིན་ཅན་གྱི་མི་སོྟབས་འཛིན་སྐྱོང་འབད་དགོ།  
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ངེས༌ཚིག 

༡ གློ༌བུར༌གྲོགས༌རམ།  ཟེར་མི་འདི་ རྒྱལ་ཁབ་ཟུང་ཕོགས་དང་། ཡང་ན་སྣ་མང་གིས་སོང་བརར་མ་དངུལ་གྲོགས་རམ་ཆ་ཤས་
ཅིག་ ཡང་ན་ཧྲིལ་བུམ་གནང་མི་ལུ་གོ།  

༢ བདག༌སྐྱོང༌ཉེས་འགེལ། ཟེར༌མི༌འདི༌ འབྲུག་གི་ཞི་གཡོག་བཅའ་ཁྲིམས་ ༢༠༡༠ ཅན་མ་དང་ འབྲུག་གི་ཞི་གཡོག་བཅའ་
ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་ ༢༠༡༢ ཅན་མའི་དགོངས་དོན་དང་འགལ་བའི་ཉེས་སོད་འབད་མི་ལུ་གོ། 

༣ འསོ་ཅན་གྱི་ཐབོ་བརྗོད། ཟེར་མི་འདི་ ཤི་རྐྱེན་བྱུང་བའི་གནས་སྟངས་ཀྱི་སྐབས་ལུ་སོད་དགོ་པའི་མ་དངུལ། ཡང་ན་ཐབོ་
བརྗོད།  

༤ ལས་སྡེ། ཟེར་མི་འདི་ ཁྲིམས་བཟོ་ལྷན་སྡེ། དྲང་ཁྲིམས་ལྷན་སྡེ། ལྷན་ཁག རྩ་ཁྲིམས་ཅན་གྱི་ཡིག་ཚང་། རང་སྐྱོང་ལས་སྡེ།
 རོང་ཁག རྒེད་འོག ཁྲོམ་སྡེ། རྒྱལ་གཞུང་གི་བཅའ་ཁྲིམས་འདུས་ཚོགས་ཚུ་ལུ་གོ། 

༥ ལས་སྡེ་དབྱེ་བའི་གཞི་བཀོད། ཟེར་མི་འདི་ ལཱ་ཤུལ་གྲུབ་འབྲས་ཀྱི་དབྱེ་བ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ལས་སྡེ་ཚུ་དབྱེ་ཁག་སོ་སོ་ལུ་དབྱེ་
ནིའི་གཞི་བཀོད་ཅིག་ཨིན།  

༦ སྲིད་དནོ་དང་འབྲེལ་བ་མེདཔ། ཟེར་མི་འདི་ སྲིད་དོན་ཚོགས་པ་ཚུ་དང་འབྲེལ་བ་མེདཔ་དང་ ཡང་ན་སྲིད་ཀྱི་ལས་དོན་གང་
རུང་ནང་ བཅའ་མར་མ་གཏོགས་མི་ལུ་གོ། 

༧ མཐ་ོགཏུགས་དབང་འཛིན། ཟེར་མི་འདི་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་མཐོ་གཏུགས་འབད་ནི་ཨིན་པ་ཅིན་ 
བདག་སྐྱོང་ཁྲིམས་ཞིབ་ཚོགས་སྡེ་ཨིནམ་དང་། ལྷན་ཁག་དང་ ལས་སྡེ་ཚུ་ལས་མཐོ་གཏུགས་འབད་ནི་ཨིན་པ་ཅིན་ རྒྱལ་
གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས། ལས་ཁུངས་དང་ རོང་ཁག་དེ་ཚུ་ལས་ མཐོ་གཏུགས་འབད་ནི་ཨིན་པ་ཅིན་ ལྷན་ཁག་ལུ་གོ།  

༨ དབྱེ་དཔྱད་འཁོར་རིམ། ཟེར་མི་འདི་ ལས་གཡོག་པའི་ལཱ་ཤུལ་གྲུབ་འབྲས་འདི་ ལོ་ངོ་གཅིག་གི་ནང་འཁོད་ལུ་ ཚུལ་མཐུན་
གྱི་དབྱེ་དཔྱད་ཚད་གཞི་འཐོབ་ཐབས་ལུ་ ཐད་ཀར་དུ་ཞིབ་རྟོག་འབད་ནི། ཡང་ན་བདེན་དཔྱད་འབད་ནིའི་དུས་ཚོད་ཀྱི་སྒྲིག་
བཀོད་ལུ་གོ། 

༩ གནང་གྲུབ་ལམ། ཟེར་མི་འདི་ ཐད་ཀར་གྱི་ཕང་ལམ་དང་ ཁེ་ལམ་ལུ་གོ། 

༡༠ དམག་སྡེ་ཁག ཟེར་མི་འདི་ རྒྱལ་གཞུང་འབྲུག་གི་བསྟན་སྲུང་དམག་སྡེ་དང་རྒྱལ་པོའི་སྐུ་སྲུང་ལུ་གོ། 

༡༡ བདགོ་གཏད། ཟེར་མི་འདི་ ས་གཞི། རྒྱུ་དངོས། བགོ་བཤའ། དངུལ་གན། པར་དབང་། དངུལ་ཁང་ནང་དངུལ་བཙུགས། 
ཡང་ན་ཚོང་གི་མཐུན་འབྲེལ་རིན་འབབ་དངུལ་ཀྲམ་ ༥༠༠༠༠/- ཐམ་པ་དང་ དེ་ལས་མང་མི་ཚུ་བརྩིས་པའི་གནས་གོང་ཅན་
གྱི་དངོས་པ་ོཚུ་ལུ་གོ། 

༡༢ གནང་གྲུབ་ཐབོ་བརྗོདཔ། ཞི་གཡོག་པའི་ཕད་བདེའི་ལས་འཆར་གྱི་འཐུས་མི་ཅིག་ ཤི་རྐྱེན་བྱུང་བའི་སྐབས་ མི་ངོ་གཙོ་ཅན། 
ཡང་ན་མི་ངོའི་ཚབ་སྦེ་ འོས་ཅན་སེམས་གསོའི་མ་དངུལ་ལེན་མི་གནང་བ་ན་གྱི་མི་ངོམ་ཅིག་ཨིན། 

༡༣ རང་སྐྱོང་ལས་སྡེ། ཟེར་མི་འདི་ རྒྱལ་པོའི་བཀའ་ཁྲིམས། ཡང་ན་ འབྲུག་མངའ་བདག་རྒྱལ་པོའི་བཀའ་ཤོག འཛིན་སྐྱོང་ 
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བཀའ་རྒྱ། སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་བཅའ་ཁྲིམས་ཚུ་གི་ཐོག་ལས་ རང་དབང་སྦེ་ལཱ་འགན་བསྒྲུབ་ནིའི་འགན་དབང་གནང་ཡོད་པའི་
འཛིན་སྐྱོང་ལྷན་སྡེའི་འོག་ལུ་ གཞི་བཙུགས་འབད་ཡོད་པའི་ལས་སྡེ་ཚུ་ལུ་གོ། 

༡༤ གཞི་རྟེན་དངུལ་ཕགོས། ཟེར་མི་འདི་ དུས་ཚོད་ཅིག་ནང་ ཚད་གཞི་གཏན་འཁེལ་བཟ་ོསྟེ་ཡོད་པའི་དངུལ་ཕོགས་ལུ་གོ།  

༡༥ རིགས་བསམོས་གོ་གནས། ཟེར་མི་འདི་ ཉུང་མཐའི་ཤེས་ཚད། དམིགས་ཡུལ། ལཱ་འགན་དང་འགན་ཁུར་ཚུ་ ཅོག་གཅིགཔ་
དགོ་པའི་ཁར་ ལཱ་གཡོག་གི་སྡེ་ཚན་གཅིག་པའི་གོ་གནས་ཀྱི་གནས་རིམ་གཅིག་དང་གཉིས་ཀྱིས་མཐོཝ་དང་། ཡང་ན་དམའ་
བའི་འབྲེལ་བ་ཅན་གྱི་གནས་རིམ་ཚུ་ལུ་གོ། 

༡༦ གཞུང་ཚབ་ཀྱི་ངོ་ཚབ། ཕྱི་འབྲེལ་ལཱ་གཡོག་འཐུས་ཀྱི་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་ནང་ འགྲེལ་བཤད་རྐྱབ་སྟེ་ཡོད་ད་ོབཟུམ་སྦེ་ 
གཞུང་ཚབ་ཡིག་ཚང་གི་འགོ་འཛིན་མེད་པའི་སྐབས་ ཚབ་མ་སྦེ་འགན་ཁག་འབག་མིའི་ཕྱི་འབྲེལ་ལཱ་གཡོག་འགོ་དཔོན་
གོངམ་འདི་ལུ་གོ།  

༡༧ ཞི་གཡོགཔ། ཟེར་མི་འདི་ ཁ་གསལ་སྦེ་སོ་སོར་བཀོད་དེ་ཡོད་ན་མ་གཏོགས་ དེ་མིན་ ལྷན་ཚོགས་ནང་ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་
ཡོད་པའི་དྲང་ཁྲིམས་ལྷན་སྡེ་དང་ ཁྲིམས་བཟོའི་ལྷན་སྡེ། གཞུང་སྐྱོང་ལྷན་སྡེ། རྩ་ཁྲིམས་ཅན་གྱི་ཡིག་ཚང་། རྒྱལ་གཞུང་གི་
རང་སྐྱོང་ལས་སྡེ་ཚུ་གི་ནང་ལུ་ གཡོག་བཙུགས་འབད་དེ་ཡོད་པའི་མི་ངོ་ལུ་གོ། 

༡༨ ཞི་གཡོག ཟེར་མི་འདི་ ཞི་གཡོག་བཅའ་ཁྲིམས་ ༢༠༡༠ ཅན་མའི་འདི་གི་དབང་ཁྱབ་ནང་འཁོད་ཀྱི་ལཱ་གཡོག་ཚུ་ལུ་གོ། 

༡༩ ཀུན་སདོ། ཟེར་མི་འདི་ འབྲུག་གི་ཞི་གཡོག་བཅའ་ཁྲིམས་ ༢༠༡༠ ཅན་མ་དང་ འབྲུག་གི་ཞི་གཡོག་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་
གཞིའི་ནང་བཀོད་དེ་ཡོད་པའི་ཀུན་སོད་རྣམ་གཞག་དང་བརྩི་མཐངོ་ཚུ་ལུ་གོ། 

༢༠ རྟེན་མི་གཅིག་པ། ཞི་གཡོག་པའི་ཕན་བདེའི་ལས་འཆར་གྱི་འཐུས་མི་གཅིག་ལས་ལྷག་སྟེ་ཡོད་མི་ཚུ་གིས་ རྟེན་མི་སྦེ་གསལ་ 

སོྟན་འབད་མིའི་རྟེན་མི་ཅིག 

༢༡ ལྕོགས་གྲུབ་བརྟག་དཔྱད། རིག་རྩལ་དང་ཡོན་ཏན། བསམ་སོད། རང་སོྟབས་ཚུའི་ཐོག་ལས་ དམིགས་བསལ་གོ་གནས་ཀྱི་
ལཱ་འགན་ཚུ་ཡིད་ཆེས་ཚུགས་པའི་ལཱ་ཤུལ་གྱི་གནས་རིམ་སོྟན་ནིའི་དནོ་ལུ་དགོ་པའི་གལ་ཅན་གྱི་ལྕོགས་གྲུབ་ཚུ་ལུ་གོ།  

༢༢ ལྷན་ཚོགས། ཟེར་མི་འདི་ འབྲུག་གི་རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མོའི་དགོངས་དོན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་གཞི་བཙུགས་འབད་མིའི་རྒྱལ་གཞུང་ཞི་
གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ལུ་གོ། 

༢༣ དབང་ཚད་ཅན་གྱི་དབང་འཛིན། ཟེར་མི་འདི་ ལོགས་སུ་སྦེ་སོད་ཡོད་པའི་ལཱ་འགན་ཅིག་འབག་ནིའི་དོན་ལུ་ ཁྲིམས་མཐུན་
གྱི་དབང་ཆ་ ཡང་ན་དབང་ཚད་ཕྱིར་སོད་འབད་ཡོད་པའི་མི་ངོམ་ ཡང་ན་ལས་སྡེ་ལུ་གོ།  

༢༤ ཐབས་མེད་དགོངས་ཞུ། ཟེར་མི་འདི་ ཞི་གཡོག་ནང་ལས་ དགོངས་ཞུའི་ཁེ་ཕན་དང་གཅིག་ཁར་ མི་འདདོ་བཞིན་དུ་
དགོངས་ཞུ་འབད་དགོ་མི་ལུ་གོ། 

༢༥ ཁེ་ཕན་ལྟག་སདོ། ཟེར་མི་འདི་ ཞི་གཡོག་པའི་གཞུང་འབྲེལ་གྱི་སྒྲིག་གཡོག་དང་ སྒེར་གྱི་མཐའ་དོན་བར་ན་ཁེ་ཕན་ལྟག་
སོད་ དེ་ཡང་ རང་གི་མཐའ་དནོ་ཉག་རྐྱང་གིས་མ་ད་ོབར་ རང་སོའི་བཟའ་ཚང་གི་ཁེ་ཕན་ཡོད་པའི་ལས་དོན་ཚུ་ལུ་གོ། 
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༢༦ རྩ་ཁྲིམས། ཟེར་མི་འདི་ འབྲུག་གི་རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མོ་འདི་ལུ་གོ། 

༢༧ ཁག་འབག་ཡུན་སེང་། ཟེར་མི་འདི་ ཁ་ཚིག་འགན་ཚིག་ཚུ་ག་ཅི་ཡང་བསྒྱུར་བཅོས་མ་བཏང་བར་ ཁག་འབག་གི་དུས་ཡུན་
ཡར་སེང་འབད་མིའི་བ་རིམ་ལུ་གོ། 

༢༨ ཁག་འབག་བསྐྱར་གས།ོ ཟེར་མི་འདི་ ཁག་འབག་མི་ངོམ་གི་གཟེངས་ཐོན་དང་ ཁོ་གི་ལཱ་གཡོག་དགོས་མཁོ་ལུ་གཞི་བཞག་
ཐོག་ལས་ ཁག་འབག་གི་ཁ་ཚིག་འགན་ཚིག་ཚུ་ བསྒྱུར་བཅོས་འབད་མིའི་བ་རིམ་ལུ་གོ། 

༢༩ བཙནོ་ཁྲིམས། ཟེར་མི་འདི་ ཞི་གཡོགཔ་འདི་གིས་ ཉེས་འགེལ་གྱི་གནོད་འགེལ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ ཉེས་ཁྲིམས་ཕོག་མི་ལུ་གོ། 

༣༠ དྲདོ་གྱང་དུས་ཡུན། ཟེར་མི་འདི་ སྲིད་དནོ་པ་ཅིག་གིས་ ཞི་གཡོག་གང་རུང་ནང་འཛུལ་ནིའི་འོས་ཚད་ཅན་ལུ་མ་འགྱོ་བའི་
ཧེ་མ་ ཚང་དགོ་པའི་དུས་ཡུན་ཅིག་ལུ་གོ། 

༣༡ ངན་ལྷད། ཟེར་མི་འདི་ འབྲུག་གི་ངན་ལྷད་བཀག་སོམ་བཅའ་ཁྲིམས་ནང་ ངེས་ཚིག་འགྲེལ་ཡོད་མི་དང་ཅོག་འཐད། 

༣༢ ཉེས་ཅན་གནདོ་འགེལ། ཟེར་མི་འདི་ འབྲུག་གི་ཉེས་འགེལ་ཁྲིམས་དེབ་ནང་ གནོད་འགེལ་སྦེ་བརྩི་མི་གང་རུང་ཅིག་ལུ་གོ། 

༣༣ འབྲེལ་གནད་ལས་སྡེ། ཟེར་མི་འདི་ ལཱ་འགན་གྱི་རིགས་ ལས་སྡེ་མ་ཆེ་བའི་ནང་ལུ་སྤྱིར་བཏང་དང་དངོས་སུ་གནས་ཏེ་ཡོད་
པའི་གོ་གནས་ཀྱི་རིམ་པ་ ཁྲིམས་རོྩདཔ། བཟོ་རིགཔ། རྩིས་འཛིན་པ། མི་སོྟབས་དང་བར་བརྒྱུད་ཀྱི་ཁྱད་རིག་ལས་གཡོགཔ་
ལ་སོགས་པ་ཚུ་ལུ་གོ། 

༣༤ ཉིན་འཐུས། ཟེར་མི་འདི་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་འཁོད་ཀྱི་ཡིག་ཚང་ལྟ་བཤལ། ཡང་ན་འགྲོ་འགྲུལ་སྐབས་ ཞི་གཡོགཔ་ལུ་ ཉིན་
བསྟར་བཞིན་དུ་སོད་དགོ་པའི་འཐུས་ལུ་གོ། 

༣༥ ཉིན་བསྟར་འཚ་ོའཐུས། ཟེར་མི་འདི་ དུས་ཐུང་སོང་བརར་སྐབས་དང་ རྒྱལ་ཁབ་ཕྱི་ཁ་ལུ་ ཡིག་ཚང་ལྟ་བཤལ། ཡང་ན་
འགྲོ་འགྲུལ་སྐབས་ ཞི་གཡོགཔ་ལུ་ ཉིན་བསྟར་བཞིན་དུ་སོད་དགོ་པའི་འཐུས་ལུ་གོ། 

༣༦ གཡ་ོཅན་མི་ངོ་བཏནོ་ནི། ཟེར་མི་འདི་ ཐད་ཀར་རྟེན་མི་གི་མི་ངོ་བཏོན་ནིའི་ཁྲིམས་ལུགས་ལས་འགལ་ཏེ་མོ་ངོ་བཏནོ་ནི་ལུ་གོ། 

༣༧ གཞུང་ཚབ། ཟེར་མི་འདི་ རྒྱལ་ཁབ་ཕྱི་ཁའི་གཞུང་ཚབ་དང་སྐུ་ཚབ་ཡིག་ཚང་ནང་ ལཱ་འབད་མིའི་གོ་གནས་ཀྱི་གནས་རིམ་
ཁྱད་འཛིན་ ༥ པ་དང་ དེ་ལས་མཐོ་མིའི་ཞི་གཡོགཔ་ལུ་གོ། 

༣༨ ཐད་ཀར་རྟེན་མི། ཟེར་མི་འདི་ འཐུས་མི་གི་སྐྱེ་བའི་ཕམ་དང་གཉེན་གྲོགས། བུ་གཞི་ཚུ་ (ཁྲིམས་མཐུན་གྱི་བུ་ཚབ་ཚུ་) ལུ་
གོ། 

༣༩ ཁྱིམ་གཡགོ ཟེར་མི་འདི་ མཁའ་འགྲུལ་གྱི་འཐུས། ཁང་འཐུས། སྨན་འཐུས་ཀྱི་ཟད་སོང་ཚུ་ག་ར་ གཞུང་གིས་གནང་སྟེ་
ཡོད་པའི་གཞུང་ཚབ་དང་ སྐུ་ཚབ་འགོ་འཛིན་གྱི་དནོ་ལུ་བཞག་པའི་འབྲུག་མི་ཁྱིམ་གཡོག་འབད་མི་ལུ་གོ། 

༤༠ སྒྲིག་ལམ་རྣམ་གཞག ཟེར་མི་འདི་ ཐ་དམ་ཚིག་དང་ལས་རྒྱུ་འབྲས། དེ་ལས་ སྒྲིག་ལམ་ལུ་བརྩི་མཐོང་དང་ མཐུན་ལམ་
གྱི་ཐོག་གནས་ནི་ལུ་ དྲན་ཤེས་ཀྱི་སྒོ་ལས་བརོྩན་ཤུགས་བསྐྱེད་ནི་ལུ་གོ།  
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༤༡ བཙག་འཐུ་ལས་གྲུབ་པའི་འཐུས་མི། མི་ཟེར་མི་འདི་ སྤྱི་ཚོགས་དང་ ས་གནས་གཞུང་གི་འཐུས་མི་ཚུ་ལུ་གོ། 

༤༢ ལོག་སདོ། ཟེར་མི་འདི་ གཞུང་གི་རྒྱུ་དངོས་དང་མ་དངུལ་ཚུ་ རང་གི་སྒེར་དབང་གི་དནོ་ལུ་གཡོ་སྒྱུ་འབད་ནི་ལུ་གོ། 

༤༣ ངེས་སདོ། ཟེར་མི་འདི་ ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་ ལམ་འགྲུལ་འབད་བའི་སྐབས་ གནམ་གྲུའི་ཤོག་འཛིན་མེད་མི་དང་ གནམ་གྲུ་
འཕུར་སྐྱོད་ཆ་མེད་བཏང་བའི་རྒྱུ་མཚན་ཅིག་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ ཐབས་མེད་བར་ཞག་ངེས་སོད་འབད་དགོ་མི་ལུ་གོ། 

༤༤ ལཱ་གི་གནས་གོང་དང་མཐུན་པའི་འདྲ་མཉམ་གྱི་དངུལ་ཕགོས། ཟེར་མི་འདི་ ལས་གཡོགཔ་འདི་ལུ་ ལཱ་གཡོག་དབྱེ་ཞིབ་བ་
རིམ་ཐོག་ལས་ ཐག་བཅད་དེ་ཡོད་ད་ོབཟུམ་མའི་ཤེས་ཚད་དང་ཉམས་མོང་། དེ་ལས་ དེ་ཚུ་དང་འདྲ་བའི་ལཱ་གཡོག་ཚུ་ཡང་
ཅོག་འཐདཔ་འབད་དགོཔ་ཡོད་མི་ཚུ་ལུ་  དངུལ་ཕོགས་དང་རྒུད་འཐུས་ཡང་འདྲ་མཉམ་གྱི་ཐོག་ལས་ ཅོག་འཐདཔ་སྦེ་སོད་
དགོ་མི་ལུ་གོ། 

༤༥ བཟའ་ཚང་འཐུས་མི། ཟེར་མི་འདི་ བཟའ་ཟླ་དང་ཨ་ལུ་ཚུ་ལུ་གོ། 

༤༦ ཉེས་ཆེན། ཟེར་མི་འདི་ འབྲུག་གི་ཉེས་འགེལ་ཁྲིམས་དེབ་ནང་ལུ་བཀོད་ཡོད་པའི་ཉེས་ཆེན་གྱི་རིགས་ལུ་གོ། 

༤༧ རྐྱེན་དབང་། ཟེར་མི་འདི་ བཀག་མ་ཚུགསཔ་དང་ ཚོད་དཔག་མ་ཚུགས་པའི་གནད་དོན་དང་། ཡང་ན་གནདོ་པ་ལུ་གོ། 

༤༨ ཕྱི་འབྲེལ་གྱི་འཐུས། ཟེར་མི་འདི་ དོན་གཅོད་ཡིག་ཚང་ ཡངན་གཞུང་ཚབ་ཡིག་ཚང་གི་གཡོག་གནས་ནང་གི་ལས་གཡོགཔ་
ཚུ་ལུ་འཚོ་རྟེན་ཟད་འགྲོའི་དོན་ལུ་སོད་པའི་འཐུས་ལུ་གོ།  

༤༩ གཡ་ོཅན་ཐབོ་བརྗོད། ཤི་རྐྱེན་རྫུས་མ་དང་རྟེན་མི་རྫུན་མ་ལུ་ཐབོ་བརྗོད་བཀོད་མི། ཡང་ན་ཐབོ་བརྗོད་ཐེངས་གཉིས་བཀོད་མི་
ལུ་གོ།  

༥༠ སྤྱི་བསོམས་དངུལ་ཕགོས། གཞི་རྟེན་དངུལ་ཕོགས་དང་གཅིག་ཁར་ འཐུས་ཚུ་བསོམས་ཡོད་པའི་དངུལ་ཕོགས་ལུ་གོ། 

༥༡ ལས་སྡེའི་འགོ་འཛིན། ཟེར་མི་འདི་ ལྷན་ཁག་གི་དྲུང་ཆེན་དང་རང་སྐྱོང་ལས་སྡེའི་བཀོད་ཁྱབ་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན། རོང་
བདག་ཚུ་ལུ་གོ། 

༥༢ དནོ་གཅོད་འགོ་འཛིན། ཟེར་མི་འདི་ འབྲུག་གཞུང་གིས་ ཕྱིའི་རྒྱལ་ཁབ་དང་ ཡང་ན་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཚོགས་སྡེའི་ནང་ལུ་ སྐུ་
ཚབ་ཀྱི་གནས་ཚད་ཁར་བཏང་བའི་འཐུས་མི་ལུ་གོ། 

༥༣ རྩ་ཁྲིམས་ཅན་གྱི་གོ་གནས་འཆང་མི། ཟེར་མི་འདི་ རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མོའི་ནང་བཀོད་ཡོད་མི་བཟུམ་ལུ་གོ། 

༥༤ གཡུས༌སདོ༌ལས༌གཡགོཔ། ཟེར༌མི༌འདི༌ ཕྱི༌རྒྱལ༌ལུ༌དནོ༌གཅོད༌ཡིག༌ཚང༌གི༌དོན༌ལུ༌ རྒྱབ༌སྐྱོར༌གནས༌རིམ་གྱི༌ལས༌གཡོགཔ་
སྦེ་བཙུགས་མི་ལུ་གོ། 

༥༥ མི་སྟབོས་བ་ལེན། ཟེར་མི་འདི་ ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་ལུ་ གཡོག་བཙུགས་དང་བསྐོ་བཞག ལས་གཡོག་པའི་གྲངས་འབོར། 
སོང་བརར། གནས་སོར། གོ་གནས་ཡར་སེང་། སྐབས་གཡོག གཡོག་བྲལ། བདག་སྐྱོང་སྒྲིག་ཁྲིམས་ལ་སོགས་པ་དང་
འབྲེལ་བའི་བ་ལེན་གང་རུང་ལུ་གོ། 
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༥༦ མི་སྟབོས་རྩིས་ཞིབ།  ཟེར་མི་འདི་ རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མོ་དང་ ཞི་གཡོག་བཅའ་ཁྲིམས། འབྲུག་གི་ཞི་གཡོག་བཅའ་ཡིག་དང་
སྒྲིག་གཞི་དང་། གཞན་འབྲེལ་ཡོད་ཁྲིམས་ལུགས་ཚུ་གི་དགོངས་དོན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ལས་སྡེ་གིས་འགོ་འདྲེན་འཐབ་པའི་མི་
སོྟབས་དང་འབྲེལ་བའི་བ་ལེན་ཚུ་ ཞི་གཡོག་ནང་ལུ་ དྲང་བདེན་དང་དམིགས་དོན་ཅན་ལུ་ངེས་བརྟན་བཟོ་ནིའི་ཞིབ་དཔྱད་
འབད་ནི་ལུ་གོ།  

༥༧ མི་སྟབོས་ཚོགས་འཛམོས། ཟེར་མི་འདི་ དྲང་ཁྲིམས་ལྷན་སྡེའི་མི་སོྟབས་ཚོགས་ཆུང་ལུ་གོ། 

༥༨ གཡགོ་ཐགོ ཟེར་མི་འདི་ ཞི་གཡོག་ནང་ལུ་ཕག་ཞུ་བཞིན་ཡོད་མི་ལུ་གོ།  

༥༩ རང་སའོི་ལས་འཆར། ཟེར་མི་འདི་ ལས་སྡེའི་ལོ་ལྟར་གྱི་དམིགས་དོན་ཚུ་འགྲུབ་ནིའི་ནང་ དོན་སྨིན་ཅན་སྦེ་ཕན་འདེབས་
འབད་ནིའི་དནོ་ལུ་ ལས་སྡེ་ཅིག་གིས་རང་སོའི་ལས་སྣ་ཚུ་འཛིན་སྐྱོང་དང་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནིའི་ལག་ལེན་འཆར་གཞི་
གསལ་ཏོག་ཏོ་ཡོད་མི་འདི་ལུ་གོ། 

༦༠ ངལ་གསའོི་འགྲུལ་འཐུས། འཐུས་མི་དང་བཟའ་ཚང་། ཁྱིམ་གཡོགཔ་ཚུ་ འབྲུག་དང་། ཡང་ན་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་གྱི་ས་གནས་
ཀྱི་ཁྱིམ་ནང་འགྱོཝ་ད་གི་འགྲུལ་འཐུས་བཞག་ཡོད་མི་ལུ་གོ། 

༦༡ ལས་རྒྱུ་འབྲས། ཟེར་མི་འདི་ རྒྱུ་དང་འབྲས་བུའི་མཐུན་འབྲེལ་ལུ་གོ། 

༦༢ ས་གནས་ཀྱི༌གཡགོ༌བཙུགས། ཟེར༌མི༌འདི༌ གཞུང༌གིས༌དུས༌རིམ༌བཞིན༌ ལམ༌ལུགས༌ཀྱི༌གནང༌བ༌དང་འཁྲིལ༌ཏེ༌ 
དོན༌གཅོད༌དང༌གཞུང༌ཚབ༌ཡིག༌ཚང༌གིས༌ཐད༌ཀར༌དུ༌ གཡོག༌བཙུགས༌འབད༌བའི་དནོ༌གཅོདཔ༌མེན༌པའི༌ལས༌གཡོགཔ་
ལུ༌གོ། 

༦༣ ལཱ༌རིགས༌གཙ༌ོབའོི༌སྡེ༌ཚན། ཟེར༌མི༌འདི༌ ལཱ་གཡོག་གཞི་བཀོད་གི་སྡེ་ཚན་གཙ་ོབ་ོཅིག་ ལཱ་གཡོག་ཚོགས་པའི་སྡེ་ཚན་
གཅིག་ནང་བསྡུ་མི་ལུ་གོ། དཔེར་ན། རྩིས་ཞིབ་དང་དངུལ་འབྲེལ་སྡེ་ཚན། བཟ་ོབཀོད་དང་བཟ་ོརིག་སྡེ་ཚན་ལ་སོགས་པ་
བཟུམ། 

༦༤ འགལ་འཛལོ། འཛོལ་བ། ཡང་ན་ཁྲིམས་དང་མ་མཐུན་པའི་བ་བ་ལུ་གོ།  

༦༥ ལྐོག་ཟ་དང་ཧམ་ཟ། ཟེར་མི་འདི་ ཡིག་ཚང་གི་ལཱ་དང་འབྲེལ་བའི་ངན་ལྷད་ལུ་གོ། 

༦༦ ཕྱི་འབྲེལ་ལས་གཡོག་འཐུས་མི། ཟེར་མི་འདི་ ཕྱི་འབྲེལ་དནོ་གཅོད་ལས་གཡོགཔ་དང་ ཕྱི་འབྲེལ་དོན་གཅོདཔ་མིན་པའི་
ལས་གཡོགཔ་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་སོད་མི་ལུ་ཡང་གོ། 

༦༧ འཛིན་སྐྱོང་པ། ཟེར་མི་འདི་ ལས་སྡེའི་བཀོད་རྒྱའི་འབྲེལ་མཐུད་ནང་གི་ལྟ་རྟོག་པའི་ལྟག་གི་ཞི་གཡོགཔ་འདི་ལུ་གོ། 

༦༨ མཆོག་གྱུར་འཛིན་སྐྱོང་། ཟེར་མི་འདི་ རང་སོའི་གྲུབ་འབྲས་ཀྱི་དམིགས་དོན་ཚུ་ ལས་ཚོགས་ཀྱི་ཐབས་བྱུས་ཚུ་དང་གཅིག་
ཁར་འཁྲིལ་ནི་དང་། གཙུག་སྡེ་ཚུའི་འགན་འཁྲི་འདི་ གནས་རིམ་ཁག་ཚུ་ལུ་བགོ་བཀྲམ་འབད་དེ་ ལས་ཚོགས་ཀྱི་འཇོན་ཐང་
ངེས་བརྟན་བཟོ་ནི་དང་། གྲུབ་འབྲས་བཏོན་མི་དང་ བཏོན་མ་ཚུགས་མིའི་ལས་གཡོགཔ་ཚུ་ཁྱད་པར་ཕྱེས་ཏེ་ ལས་སྡེའི་གྲུབ་
འབྲས་ཡར་དྲག་གཏང་ནིའི་ལཱ་ཤུལ་འཛིན་སྐྱོང་ལམ་ལུགས་ཅིག་ལུ་གོ།  
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༦༩ གཟེངས་ཐནོ་གཞི་བཞག་ ཡང་ན་གཟེངས་ཐནོ་ལུ་གཞི་བཞག་ཐགོ ཟེར་མི་འདི་ ཞི་གཡོག་བཅའ་ཁྲིམས་ ༢༠༡༠ ཅན་མ་
དང་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་ཡིག་གི་དགོངས་དོན་ཚུ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ འོས་འབབ་ཀྱི་ཚད་གཞི་ཆ་ཚང་གཅིག་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་
གྲོས་ཐག་བཅད་ཡོད་པའི་མི་སོྟབས་ཀྱི་གྲོས་ཆོད་ལུ་གོ།  

༧༠ གཡ༌ོསདོ། ཟེར༌མི༌འདི༌ གཞན༌གྱི༌རྒྱུ༌དངུལ༌རང༌དོན༌ལུ་གཡོ༌སོད༌འབད༌མི༌ལུ༌གོ། 

༧༡ ཉེས༌ཕ། ཟེར༌མི༌འདི༌ འབྲུག༌གི༌ཉེས༌འགེལ༌ཁྲིམས༌དེབ༌ནང༌བཀོད༌མི༌དང་འདྲ།  

༧༢ ཚདོ་བརྟག་ལག་ལེན། ཟེར་མི་འདི་ ལས་སྡེ་དབྱེ་བའི་གཞི་བཀོད་གུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ ཞི་གཡོགཔ་ཚུའི་ཨང་རིམ་དང་འཁྲིལ་
ཏེ་ ལཱ་ཤུལ་གྱི་གྲུབ་འབྲས་དབྱེ་ཁག་སོ་སོའི་ནང་བཙུགས་ནི་ལུ་གོ། 

༧༣ ཚདོ་བརྟག་ལག་ལེན་ཚགོས་ཆུང་། ཟེར་མི་འདི་ ལས་གཡོགཔ་ཚུ་ ལཱ་ཤུལ་གྱི་གྲུབ་འབྲས་དབྱེ་ཁག་སོ་སོའི་ནང་ཨང་རིམ་
བྱིན་ནིའི་ཚོགས་ཆུང་བཟོ་ཡོད་མི་ལུ་གོ། 

༧༤ མི་ངོ། ཟེར་མི་འདི་ ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་གིས་ ཁོ་རའི་ཚབ་མ་སྦེ་ ཁེ་ཕན་ཚུ་ལེན་ནིའི་དོན་ལུ་ མི་ངོ་བཏོན་མི་ཅིག་ལུ་གོ། 

༧༥ ཕགོས༌བྲལ། ཟེར༌མི༌འདི༌ སྲིད༌དོན༌ཚོགས༌པ༌ག་ལུ་ཡང་ རྒྱབ༌སྐྱོར༌མ་འབད་བ་དང་ བར༌གནས༌སྦེ༌སོད༌མི༌ལུ༌གོ། 

༧༦ ཁས༌བངས༌དམ༌བཅའ༌དང༌གསང༌བ། ཟེར༌མི༌འདི༌ ལཱ་གཡོག་ལུ་ཁས་བངས་དང་ཀུན་སོད༌རྣམ༌གཞག༌ལུ་གནས་ནིའི་
ཁས༌བངས༌འབད༌མི༌ལུ༌གོ། 

༧༧ ཀུན་གཏོགས་འགྲན་བསྡུར། ཟེར་མི་འདི་ མི་ངོམ་གང་རུང་ཅིག་གིས་ འོས་ཚད་ཚུ་ཚང་པ་ཅིན་ ས་སོྟང་ཡོད་པའི་གོ་གནས་
ཅིག་ ཡང་ན་སོླབ་གཉེར་གྲོགས་རམ་གྱི་དོན་ལུ་ ཞུ་ཡིག་བཙུགས་ནི་དང་དོ་འགྲན་འབད་ནིའི་གོ་སྐབས་ཅིག་ཨིན། དེ་ཡང་
འདྲ་མཉམ་དང་དྭངས་གསལ་ཅན་གྱི་བ་རིམ་བསྒྲུབས་ཡོདཔ་ངེས་བརྟན་བཟོ་ནི་ལུ་གོ།  

༧༨ ཀུན་གཏོགས་སླབོ་གཉེར་གྲོགས་རམ། ཟེར་མི་འདི་ རྒྱལ་གཞུང་ལུ་གྱངས་ཁ་དང་མ་དངུལ་གྱི་ཐོག༌ལས༌གནོད་པ་གང་ཡང་
མེད་པའི་སོླབ་གཉེར་གྲོགས་རམ་ལུ་གོ།  

༧༩ ལས་ཚོགས་གོང་འཕེལ། ཟེར་མི་འདི་ ལས་ཚོགས་ཅིག་གིས་ ངེས་བདེན་གྱི་གྲོས་ཐག་ཚུ་གཅད་ནི་དང་ ལཱ་ཤུལ་ཡར་དྲག་
གཏང་ནིའི་དནོ་ལུ་ ཐབས་ལམ་བཏོན་ནི། དེ་ཁར་ རྒྱལ་གཞུང་དང་མི་མང་ལུ་ སྤུས་ཚད་མཐོ་བའི་ཞབས་ཏོག་བསྒྲུབ་ནི་ཚུ་
གི༌དོན༌ལུ་ དུས་རྒྱུན་རང་སོའི་འགན་དབང་དང་ལྕོགས་གྲུབ་ཚུ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནི༌ལུ༌བརོྩན་ཤུགས་སྐྱེད་མི་ལུ་གོ། 

༨༠ འདྲིས་སངོ་ལས་རིམ། ཟེར་མི་འདི་ ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་ལུ་ ལས་ཚོགས་ཀྱི་སྲིད་བྱུས། བརྩི་མཐོང་། འགན་དབང་། ལཱ་གི་
གནས་སྟངས། འཆར་གཞི། ལས་རིམ། གོ་གནས། ལཱ་འགན་དང་འགན་ཁུར། གཡོག་གི་འགྲེལ་བཤད།  འབྲུག་གི་ཞི་
གཡོག་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི། དངུལ་འབྲེལ་བཅའ་ཡིག་ཚུ་དང་ གཞན་ལས་ཚོགས་ཀྱི་རེ་འདདོ་ཚུ་གོམས་འདྲིས་ཚུད་
བཅུག་ནི་ལུ་གོ། 

༨༡ གཞི་འཛིན་ལས་སྡེ། ཁྱད་རིག་གོང་འཕེལ་དང་ལས་སྡེ་གཞན་ལུ་ཁྱད་རིག་གི་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱིན་ནིའི་དོན་ལུ་ དམིགས་བསལ་ལཱ་
གཡོག་གི་སྡེ་ཚན་ཅིག་བལྟ་ནི་ལུ་ ངོས་འཛིན་འབད་ཡོད་པའི་ལས་སྡེ་ཅིག་ལུ་གོ། 
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༨༢ ལཱ་ཤུལ་དབྱེ་དཔྱད། ཟེར་མི་འདི་ ལཱ་ཤུལ་གྲུབ་འབྲས་ག་དེམ་ཅིག་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ཐོན་ཡོདཔ་ཨིན་ན་ ཐག་བཅད་དེ་དབྱེ་
དཔྱད༌དང་འཁྲིལ་ཏེ་ འོས་འབབ་ལྡན་པའི་སྐུགས་བྱིན་ནིའི་ལཱ་ཤུལ་གྱི་གྲུབ་འབྲས་ཡིག་ཐོག་བཀོད་ནིའི་བ་རིམ་ལུ་གོ།   

༨༣ ལཱ་ཤུལ་དབྱེ་ཞིབ། ཟེར་མི་འདི་ ལཱ་ཤུལ་དབྱེ༌དཔྱད༌དང༌ལས་གཡོགཔ་སོ༌སོའི༌ལྕོགས་གྲུབ་དང༌ནུས༌འོས༌བརྟག༌ཞིབ༌འབད༌  
ནི༌གཉིས་ཆ་ར་ལུ་གོ། 

 
༨༤ མི་ངོ་མ། ཟེར་མི་འདི་ མི་གཅིག ཚོང་རོགས། ལས་འཛིན། ལས་ཚོགས། ཚོང་ལས། ལས་སྡེ། ལས་ཁུངས། ཡན་ལག་

སྡེ་ཚན། ཡང་ན་གཞན་ཁྲིམས་མཐུན་གྱི་ལས་སྡེ། གཞུང། ཡང་ན་སྒེར་སྡེ་གང་རུང་མ་ཚད་ དེ་ཚུ་གི་རྒྱུན་འཛིན། ངོ་ཚབ་
ཡང་ན་དེ༌ཚུ༌གི༌ལས་ཚབ་ལུ་གོ། 

༨༥ ཉེས་པ༌ཡངས༌ཕ། ཟེར་མི་འདི་ འབྲུག༌གི༌ཉེས༌འགེལ༌ཁྲིམས༌དེབ་ནང༌བཀོད༌མི༌དང༌འདྲ། 

༨༦ གོ་གནས། ཟེར་མི་འདི་ མི་ངོ་ཅིག་གིས་ལཱ་དང་འགན་ཁུར་འབག་ནི་བརྩིས་ཏེ་ གོ་གནས་ཅིག་གི་གཞི་རྟེན་སྡེ་ཕན་ལུ་གོ།  

༨༧ གོ་གནས་ཀྱི་གནས་རིམ། ཟེར་མི་འདི་ གནང༌བ༌གྲུབ༌པའི༌གོ༌གནས༌དང་གོ་གནས་ཀྱི་གནས་རིམ་རེ༌རེ་བཞིན་གྱི་ལཱ་
གཡོག༌གི༌དབྱེ༌ཞིབ༌དང༌ གོ༌གནས༌ཀྱི༌གནས༌རིམ་རེ་རེ་བཞིན་ལུ་ དེ་དང༌འདྲ་མཉམ་གྱི་དངུལ༌ཕགོས༌ཀྱི༌ཚད༌གཞི་ལྡན་པའི་
ཞི་གཡོག་གོ་གནས་ཀྱི་གནས་རིམ་ལུ་གོ། 

༨༨ གོ་གནས་ཀྱི་མིང་། ཟེར་མི་འདི་ གོ་གནས་འདི་གི་རྒྱ་ཆེའི་ལཱ་འགན་བར་མཚན་སོྟན་ནི་དང་། དེ་ལས་རྒྱས་ན་ ཞི་གཡོག་གི་
རིམ་པ་ནང་ གོ་གནས་དེའི་གནས་རིམ་སོྟན་མི་ལུ་གོ།  

༨༩ འགོ་མཐངོ་། ཟེར་མི་འདི་ འགོ་ཐོག་མཐོངམ་ཅིག་གསལ་རི་རི་ཡོད་པའི་གནད༌དནོ༌ལུ་གོ། 

༩༠ མི་ངོ་གཙ་ོཅན། ཟེར་མི་འདི་ ཞི་གཡོག་པའི་ཕན་བདེའི་ལས་འཆར་གྱི་འཐུས་མི་གིས་ གལ་སྲིད་ཁོ་ར་ཤི་རྐྱེན་བྱུང་པ་ཅིན་ 
ཐོབ་བརྗོད་བཀོད་ནིའི་དནོ་ལུ་ ཁོ་རའི་རྟེན་མིའི་གྲས་ལས་ གདམ་འཐུ་འབད་བའི་མི་ངོ་ཅིག་ལུ་གོ། 

༩༡ སྒེར་གྱི་ཚངོ་སྡེ། ཟེར་མི་འདི་ ཚོང་ལས་བཅའ་ཁྲིམས་ནང་འགྲེལ་བཤད་རྐྱབ་ཡོད་མི་ལྟར་དུ་ མི་མང་ཚོང་སྡེ་མེན་མའི་
ཚོང་སྡེ་ཅིག་ལུ་གོ།  

༩༢ བཀག་དམ་ཅན་གྱི་མཐུན་རྐྱེན།  ཟེར་མི་འདི་ ཁྱོསམ་གྱི་བཅའ་ཡིག་ནང་འགྲེལ་བཤད་རྐྱབ་ཡོད་མི་ལུ་གོ། 

༩༣ གོ་གནས་ཡར་སེང་། ཟེར་མི་འདི་ གནས་རིམ་གོང་མར་འགྱོ་མིའི་ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་གི་གཡོག་རིམ་ལས་ གོ་གནས་ཀྱི་དབྱེ་
བ་གསརཔ་དང་ དེ་གི་དངུལ་ཕགོས་དང་བཅསཔ་སྦེ་ གོ་གནས་གོང་མའི་ས་སོྟང་སུབ་མི་ཚུ་ལུ་གོ། 

༩༤ ཆོས་ལུགས་སྒྱུར་སྐུལ། ཟེར་མི་འདི་ བོ་འདོད་མེད་རུང་དོན༌ཆེད༌ར༌གཞན་གྱི་ཆོས་ལུགས་འབད་བཅུག་པ་དང་དད་པ་བསྐྱེད་
བཅུག་མི་ལུ་གོ།  

༩༥ མི་མང་ཚངོ་སྡེ། ཟེར་མི་འདི་ཚོང་ལས་བཅའ་ཁྲིམས་ནང་འགྲེལ་བཤད་རྐྱབ་ཡོད་མི་དང་འཁྲིལ་ དེ་རའི་བགོ་བཤའ་ཚུ་མི་མང་
ལུ་བྱིན་ནིའི་དོན་ལུ་ དེའི་དགོངས་དོན་གྱིས་དབང་ཆ་སོད་པའི་ཚོང་སྡེ་ཅིག་ལུ་གོ། 

༩༦ ཞི་ལྷན་གྱིས་གདམ་འཐུ་གྲུབ་པའི་གཙུག་ལག་ཤེས་ཚད་ཅན། ཟེར་མི་འདི་ རྒྱལ་ཡོངས་གནས་རིམ་གྱི་གཙུག་ལག་ཤེས་ཚད་ 
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ཅན་གྱི་གཡོག་བཙུགས་ཆོས་རྒྱུགས་ཀྱི་ཐོག་ལས་ གདམ་འཐུ་གྲུབ་པའི་གཙུག་ལག་ཤེས་ཚད་ཅན་ཚུ། ཡང་ན་དེ་བཟུམ་མའི་
ཆོས་རྒྱུགས་འགོ་མ་བཙུགས་པའི་ཧེ་མ་ ཞི་གཡོག་ནང་ལུ་གཡོག་བཙུགས་འབད་མིའི་གཙུག་ལག༌ཤེས་ཚད་ཅན་ཚུ་ལུ་གོ།  

༩༧ སྐུ་ཚབ་གནང་སྦྱིན། ཟེར་མི་འདི་ གཞུང་ཚབ་ཅིག་ལུ་ ཁོ་རའི་གོ་གནས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ རང་དང་འདྲ་མཉམ་གྱི་སྐུ་མགྲོན་
ཐུགས་སོའི་དོན་ལུ་གཏང་ནིའི་འགྲོ་སོང་མ་དངུལ་ལུ་གོ།  

༩༨  འཚ་ོརྟེན་གོང་ཚད། ཟེར་མི་འདི་ གཞུང་གིས་གནང་བ་གྲུབ་པའི་ས་གོ་ཅིག་ནང་གི་ཟླ་རིམ་སོླབ་གཉེར་གྲོགས་རམ་མ་དངུལ་
གྱི་ཚད་གཞི་ལུ་གོ། 

༩༩ བཀག་འཛིན་ཅན་གྱི་གསལ་བསྒྲགས། ཟེར་མི་འདི་ འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེའི་ཞི་གཡོགཔ་རྐྱངམ་གཅིག་གིས་ ཞུ་ཡིག་ཕུལ་ནིའི་
འོས་འབབ་ཡོད་པའི་སོང་བརར་གོ་སྐབས་ཀྱི་གསལ་བསྒྲགས་ལུ་གོ། 

༡༠༠ འབྲུག་རྒྱལ་གཞུང་གི་སླབོ་གཉེར་གྲོགས་རམ། ཟེར་མི་འདི་ འབྲུག་རྒྱལ་གཞུང་ལུ་ས་སོྟང་། ཡང་ན་ཐབོ་ཚད། ཡང་ན་མ་
དངུལ། ཡང་ན་ལས་འགུལ་གྱི་ཐགོ་ལས་གནང་བའི་སོླབ་གཉེར་གྲོགས་རམ་ལུ་གོ། 

༡༠༡ རྒྱལ་གཞུང་། ཟེར་མིའི་གྲངས་སུ་ ཁྲིམས་བཟོ་ལྷན་སྡེ་དང་དྲང་ཁྲིམས་ལྷན་སྡེ་ འཛིན་སྐྱོང་ལྷན་སྡེ་ཚུ་ཚུདཔ་ཨིན། 

༡༠༢ གྲོང་གསེབ་གཡོག་གནས། ཟེར་མི་འདི་ རོང་ཁག་ ཡང་ན་དྲུང་ཁག་ལྟེ་བ། རྒེད་འོག་དང་གཡུས་སྒོ་ཚུ་བརྩིས་པའི༌ས་
གནས་ཚུ་ནང་བཏང་བའི་གཡོག་གནས་ལུ་གོ། 

༡༠༣ སླབོ་གཉེར་གྲོགས་རམ་གྱི་ཟད་འགྲོ། ཟེར་མི་འདི་ མི་ངོམ་ཅིག་ གནང་བ་གྲུབ་པའི་ཡུན་རིང་སོང་བརར་མཇུག་བསྡུ་ཚུགས་
ནིའི་དོན་ལུ་ སོང་འཐུས། འཚོ་འཐུས། སོང་འཐུས་ཡང་ཆག འཐུས། ཐོབ་སྐལ་ཚུ་ཧྲིལ་བུམ་ ཡང་ན་ཕྱེད་ཀའི་ཟད་འགྲོ་
གཞན་ཚུ་ལུ་གོ། 

༡༠༤ སྐབས་གཡོག ཟེར་མི་འདི་ རྒྱལ་གཞུང་གི་ལས་གཡོག་ནང་ ལས་གཡོག་པའི་ཆ་རྐྱེན་ལུ་མ་གནོདཔ་སྦེ་ མི༌སོྟབས༌ལྕོགས༌ 
གྲུབ༌གོང༌འཕེལ༌གྱི༌དནོ༌ལུ༌ ཞི་གཡོག་གི་ནང་འཁོད་དང་ཕྱི་ཁ་གཉིས་ལུ་ གནས་སྐབས་ཅིག་གི༌དོན༌ལུ༌བཏང་བའི་གནས་
སོར་ལུ་གོ། 

༡༠༥ དྲུང་ཆེན་ཡིག་ཚང་། ཟེར་མི་འདི་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་དྲུང་ཆེན་ཡིག་ཚང་ལུ་གོ། 

༡༠༦ གཞུང་དྲུང་ཆེན། ཟེར་མི་འདི་ རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མོའི་དགོངས་དནོ་ཚུ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ འབྲུག་མངའ་བདག་རྒྱལ་པོ་མཆོག་གིས་ 
བསྐོ་བཞག་གནང་བའི་ལྷན་རྒྱས་གཞུང་ཚོགས་དྲུང་ཆེན་ཡིག་ཚང་གི་འགོ་འཛིན་ ཡང་ན་ལྷན་ཁག་གི་དྲུང་ཆེན་ཡིག་ཚང་གི་
འགོ་འཛིན་ལུ་གོ། 

༡༠༧ དམིགས་བསལ་ལས་ཚན། ཟེར་མི་འདི་ དམིགས་བསལ་གྱི་ལས་སྡེའི་ལས༌གཡོགཔ། དཔེར༌ན། སོླབ་སོྟན་པ་དང་དྲུང་འཚོ་
ལ་སོགས་པ་ལུ་གོ། 

༡༠༨ རིག་རྩལ། ཟེར་མི་འདི་ གོ་གནས་ཅིག་གི་དནོ་ལུ་གནང་ཡོད་པའི་ལཱ་དང་ལཱ་འགན། འགན་ཁུར་ཚུ་འབག་ནིའི་ ལས་
གཡོག༌པ་ཅིག་གི༌ལྕོགས་གྲུབ་ལུ་གོ། 
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༡༠༩ ལས་གཡགོ་པའི་བཀོད་རིས་དང་གྲངས་འབརོ། ཟེར་མི་འདི་ ལས་སྡེའི་ནང་ལུ་ མཐུན་འབྲེལ་དང་འགན་ཁུར། འགན་འཁྲི་
ཚུ་བརྩིས་པའི་གནང་བ་གྲུབ་པའི་གཡོག་གནས་ཚུ་ལུ་གོ། 

༡༡༠ འབདོ་བཀུག ཟེར་མི་འདི་ ཁྲིམས་ཁང་ ཡང་ན་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་འབདོ་བཀུག་འབད་མི་འདི་དང་འགལ་ཏེ་ མ་བཅར་
བའི་རིགས་ལུ་ཉེས་ཁྲིམས་ཕོག་པའི་ཡིག་ཐོག་བཀའ་ཤོག་ལུ་གོ། 

༡༡༡ འབདོ་བཀུག་བཀའ་ཤོག ཟེར་མི་འདི་ འཛོམས་དཔང་ཅིག་ལུ་ ཆེད་མངག་གི་ཡིག་ཆ་དང་ ཡང་ན་ཅ་ཆས་ཚུ་འབག་སྟེ་
བཅར་དགོ་པའི་བཀའ་རྒྱ་ལུ་གོ། 

༡༡༢ ལྟ་བཀོདཔ། ཟེར་མི་འདི་ ལས་སྡེའི་ནང་ལུ་ ལས་གཡོགཔ་ཅིག་གིས་ ལཱ་གི་བསླབ་སོྟན་མང་ཤོས་ལེན་ས་དང་ ཐད་ཀར་
དུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་སའི་ལྟག་གི་འགོ་དཔོན་འདི་ལུ་གོ།  

༡༡༣ རྩ༌བསྐྲད། ཟེར་མི་འདི་ ཞི་གཡོག་ནང་ལས་དགོངས་ཞུའི་ཁེ་ཕན་མེད༌པར༌བཏནོ་བཏང་བ། ཨིན་རུང་ཁོ་རའི་འཚོ་རྟེན་མ་
དངུལ་དང་སྡེ་ཚན་ཉེན་བཅོལ་མ་དངུལ་གྱི་དནོ་ལུ་བཏོགས་པའི་རིགས་ སྐྱེད་དང་སྦྲགས་ཏེ་ཐོབ་ནི་དང་ གཡུས་ལོག་འགྲུལ་
འཐུས་ཡང་ཐོབ་ནི་ལུ་གོ།  

༡༡༤ ཐ་དམ་ཚིག ཟེར་མི་འདི་ ཡིད་ཆེས༌དང༌བོ༌གཏད། ངེས༌ཤེས༌དང༌ཁ་ཞེ་གཉིས་མེད། ཡ་རབས་སོད་བཟང་གི་འགན་ཁུར་ལུ་
གོ།  

༡༡༥ བཅའ་ཡིག། ཟེར་མི་འདི་ འབྲུག་གི་ཞི་གཡོག་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་ ༢༠༡༨ ཅན་འདི་ལུ་གོ། 

༡༡༦ ཁྲིམས་འཐུས། ཟེར་མི་འདི་ བཙནོ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཚབ་ལུ་ འཐུས་སོད་མི་ ཡང་ན་དངུལ་འབྲེལ་གྱི་ཉེས་བ་སོད་མི་ལུ་གོ།  

༡༡༧ གནས་སརོ། ཟེར་མི་འདི་ ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་གིས་ གནས་རིམ་འདྲ་མཉམ་ནང་ལུ་ ས་གནས་གཅིག་ལས་གཅིག་ནང་ ཡང་
ན་ལས་སྡེ་གཅིག་ལས་གཅིག་ནང་ ཡང་ན་ལཱ་འགན་གཅིག་ལས་གཅིག་ནང་ལུ་འགྱོ་མི་ལུ་གོ། 

༡༡༨ བརྒྱུད་འགྲུལ་སྒུག་སདོ། ཟེར་མི་འདི་ ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་སོང་བརར་ ཡང་ན་གཞུང་འབྲེལ་ལྟ་སྐོར་ལུ་འགྱོ་བའི་སྐབས་ ས་གནས་
ཡང་ན་གནམ་ཐང་ནང་ལུ་ ཉུང་ཤོས་དུས་ཡུན་ཆུ་ཚོད་བརྒྱད་ཚུན་བསྒུགས་སོད་ནི་ལུ་གོ། 

༡༡༩ འགྲུལ་འཐུས། ཟེར་མི་འདི་ ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་འཁོད་གཞུང་དོན་ལྟ་སྐོར་ལུ་འགྱོ་བའི་སྐབས་ འགྲོ་འགྲུལ་
འབད་བའི་འགྲོ་སོང་གི་རྒུད་འཐུས་སྦེ་སོད་མི་ལུ་གོ། 

༡༢༠ རྩ་བ་གསུམ། ཟེར་མི་འདི་ རྒྱལཔོ་དང་རྒྱལ་ཁབ། མི་སེར་གསུམ་ལུ་གོ།  

༡༢༡ ས་སྟངོ་། ཟེར་མི་འདི་ གནང་བ་གྲུབ་པའི་གོ་གནས་ནང་ ད་ལོྟ༌གཡོག་གི་ས་སོྟང་སྦེ༌ཡོད༌མི༌ལུ་གོ། 

༡༢༢ བ་ོའདདོ་དགོངས་ཞུ། ཟེར་མི་འདི་ རང་གིས་དང་འདདོ་ཀྱི་ཐོག་ལས་དགོངས་ཞུའི་ཁེ་ཕན་དང་གཅིག་ཁར་དགོངས་ཞུ་
འབད་མི་ལུ་གོ། 

༡༢༣ ལཱ་གཡོག་ལས་སྡེ། ཟེར་མི་འདི་ ཞི་གཡོགཔ་འདི་གིས་ ལཱ་འབད་བཞིན་ཡོད་པའི་ལས་སྡེ་ལུ་གོ།  


