
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་སབོ་གཉེར་གྲོགས་རམ་དནོ་ལུ།) 
 
མི་ངོམ་འདི་ཕྱི་རྒྱལ་སོབ་སོང་དནོ་ལུ་འགྲོ་སྐྱོད་མ་འབད་བའི་སྔ་གོང་ལུ་ འགན་ལེན་འདི་ གསལ་བཀོད་འབད་བའི་བརྡ་དནོ་དང་འཁྲིལ་
ཚུལ་མཐུན་སྦེ་བཀང་སྟེ་མིང་རྟགས་བཀོད་དགོ། དགོངས་དོན་ཚུ་ སོབ་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་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་
་་ (སོབ་སོང་བཀོད་) འདིའི་དནོ་ལུ་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ (སྤེལ་ཁང་/་གཙུག་ལག་སོབ་སྡེ་/རྒྱལ་ཁབ་) 
ནང་ དུས་ཡུན་ལོ་ངོ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་རིང་ལུ་ སོབ་གཉེར་གྲོགས་རམ་གནང་ཡོད་མི་འདི་ལུ་ ངོས་ལེན་འབདཝ་ཨིན།  

ང་གིས་ སོབ་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་སོབ་སོང་གི་ཆོས་ཚན་འདི་ ལྷབ་སང་འབད་དགོཔ་དང་། སོབ་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་སོབ་སོང་འདི་འབད་ནི་མ་གཏགོས་ སོབ་སོང་དང་སྤེལ་ཁང་། ཡང་ན་མཐ་ོརིམ་
སོབ་གྲྭ་སོ་སོའི་ནང་འཛུལ་མི་ཆོག་ ཡང་ན་ངོ་འབོར་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་སོབ་གྲྭ་ ཡང་ན་སྤེལ་ཁང་ ཡང་ན་གཙུག་ལག་སོབ་སྡེ་ནང་འཛུལ་ཞུགས་ཀྱི་ལུགས་རིམ་ཚུ་མཇུག་བསྡུ་
བའི་ཤུལ་ལས་ སོབ་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་ སོབ་གཉེར་གྲོགས་
རམ་དང་སོབ་ཕྲུག་རྒྱབ་སྐྱོར་སྡེ་ཚན་ལུ་ཕུལ་དགོ། 

༥. སྤེལ་ཁང་ ཡང་ན་གཙུག་ལག་སོབ་སྡེ་དང་ ན་ལོན་དང་ཆེ་རིམ་ཤེས་ཡོན་ལས་ཁུངས། ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག་ལས་ 
ཡིག་ཐོག་གི་གནང་བ་མེད་པར་ སོབ་སོང་མཇུག་མ་བསྡུ་བའི་སྔ་གོང་ལས་ སོབ་སོང་བཤོལ་བཞག་ནི་དང་ ཡང་
ན་སྤེལ་ཁང་ལས་ཐོན་འགྱོ་མི་ཆོག 



༦. སོབ་སོང་མཇུག་བསྡུ་ཞིནམ་ལས་ ཞི་གཡོག་ནང་ ཉུང་མཐའ་གནང་བ་གྲུབ་པའི་སོབ་སོང་གི་དུས་ཡུན་ལོག་ལྟབ་ 
(ན་ལོན་ 

དང་ཆེ་རིམ་ཤེས་ཡོན་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་གནང་བ་གྲུབ་པའི་དུས་ཡུན་ཡར་སེང་བརྩིས་ཏེ་)ཕྱག་ཞུ་དགོ།  

༧. འབྲུག་གཞུང་ལུ་ (དགོངས་ཡངས་ཟུར་སོང་གི་འཐུས། སོབ་འཐུས། འཐུས་དང་ཐོབ་ཆ། འཚོ་འཐུས་དང་ཟད་འགྲོ་
གཞན་ཚུ་བརྩིས་ཏེ་) སོབ་གཉེར་གྲོགས་རམ་གྱི་རིན་ ལོག་ལྟབ་སྦེ་སོད་དགོ། གལ་སྲིད། 

༧.༡ ང་གིས་ མཇུག་བསྡུ་བའི་སོབ་རིག་སྐུགས་ཤོག་ ཡང་ན་ལག་ཁྱེར་སོན་མ་ཚུགས་པ་ཅིན། ཡང་ན། 
༧.༢ ང་གིས་ ཕྱག་ཞུ་དགོཔ་ཐནོ་ན་ གནང་བ་གྲུབ་པའི་སོབ་སོང་གི་དུས་ཡུན་ལས་ལོག་ལྟབ་ ཕྱག་ཞུ་མ་

ཚུགས་པ་ཅིན། ཡང་ན། 
༧.༣ ང་གིས་ གཙུག་ལག་གཞི་རིམ་ཤེས་ཚད་སོབ་སོང་མཇུག་བསྡུ་བའི་ཤུལ་ལུ་ འབྲུག་ལུ་མ་ལོག་པ་ཅིན། 
ཡང་ན། 
༧.༤ ང་གིས་ ང་རའི་དབང་ཚད་ཐོག་ལས་ སོབ་སོང་འཕ་ོགཅད་འབད་བ་ཅིན། 
 

༨. འབྲུག་གཞུང་ ཡང་ན་སོབ་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་བརྡ་བརྒྱུད་གང་རུང་ནང་སབ་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་སོབ་
གྲྭ་ ཡང་ན་གཙུག་ལག་སོབ་སྡེ་ལས་ དེ་བཟུམ་ལས་རིམ་གྱི་དགོས་མཁོ་གསལ་བཀོད་འབད་ཡོད་པའི་ཡི་གུ་སོན་
དགོ།  

༡༡. སྨན་གཤག་གཙུག་ལག་གཞི་རིམ་ཤེས་ཚད་སང་མིའི་སོབ་ཕྲུག་འདི་ གོམས་གཡོག་དུས་ཡུན་གྱི་སྐབས་ འཚོ་
འཐུས་ཀྱི་ཐབོ་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་ཐགོ་ལུ་གཏང་ནིའི་དནོ་ལུ་ སོབ་རིག་སྙན་ཞུ་ (ཟླ་
གསུམ་སོབ་དུས་/ལོ་ཕྱེད་སོབ་དུས་/ལོ་ལྟར་) ཚུ་ ན་ལོན་དང་ཆེ་རིམ་ཤེས་ཡོན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ སོབ་གཉེར་གྲོགས་
རམ་དང་སོབ་ཕྲུག་རྒྱབ་སྐྱོར་སྡེ་ཚན་ལུ་ཕུལ་དགོ། 

༡༣. འཚོ་འཐུས་ ཡང་ན་འཐུས་འདི་སོབ་དུས་ཀྱི་སྙན་ཞུ་དང་འཁྲིལ་ ལོ་རེ་ནང་ཚར་གཉིས་སྦེ་གཏང་དགོ། མི་ངོམ་ཚུའི་
སོབ་རིག་ལཱ་ཤུལ་འདི་ ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག་ ན་ལོན་དང་ཆེ་རིམ་ཤེས་ཡོན་ལས་ཁུངས་འོག་གི་ སོབ་གཉེར་གྲོགས་
རམ་དང་སོབ་ཕྲུག་རྒྱབ་སྐྱོར་སྡེ་ཚན་གྱིས་ལྟ་རྟོག་འབད་དགོ། 

༡༤. ཉེ་འདབས་ཀྱི་འབྲུག་པའི་སོབ་ཕྲུག་ཚོགས་པའི་འཐུས་མི་སྦེ་འཛུལ་དགོ། 



༡༥. སོབ་གཉེར་གྲོགས་རམ་གྱི་འཐུས་ཀྱིས་འགབ་མ་ཚུགས་པའི་ཟད་འགྲོ་གང་རུང་གི་འགན་ཁུར་འབག་དགོ། དཔེར་ན། 
སོབ་སོང་གི་ས་གོ་ནང་སོབ་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། 

༡༧. སོབ་སོང་མཇུག་བསྡུ་བའི་ཚེས་གྲངས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་དེ་ཁར་ ཡང་ན་དེའི་ཧེ་མ་ལས་ ཟླ་ངོ་ ༡ གི་ནང་འཁོད་
ལོག་འོང་དགོཔ་དང་། སོབ་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་ 
སོབ་གཉེར་གྲོགས་རམ་དང་སོབ་ཕྲུག་རྒྱབ་སྐྱོར་སྡེ་ཚན་ལུ་སྙན་ཞུ་འབད་དགོ། 

༡༨. སོབ་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་སོབ་ཕྲུག་འདི་ རྒྱལ་གཞུང་
ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ཁག་ཆེ་ཧེང་གི་དགོས་མཁོ་དང་འཁྲིལ་ བཟ་ོཡོད་པའི་མཉམ་སྦྲགས་ལས་རིམ་ནང་
གཏང་ནི་ཨིན་པ་ཅིན་ངོས་ལེན་འབད་དགོ།  མཉམ་སྦྲགས་དུས་ཡུན་འདི་ སོབ་སོང་དུས་ཡུན་ལས་ལོག་ལྟབ་སྦེ་
ཕྱག་ཞུ་དགོ་པའི་ཁག་འགན་གྱི་གྲངས་སུ་བརྩི་མི་ཆོག 

༢༠. གལ་སྲིད་ སོབ་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་སོབ་དཔོན་གྱི་གོ་གནས་ཀྱི་གནས་རིམ་ལས་ 
གནས་རིམ་གཅིག་གིས་དམའ་བའི་མཉམ་བསྡབས་ཁག་འབག་སྦེ་བཏང་པ་ཅིན་ངོས་ལེན་འབད་དགོ། དེ་ཡང་། 

༢༠.༡ མི་ངོམ་འདི་ ཁྱད་རིག་གི་དབྱེ་ཁག་ ཡང་ན་སོབ་དཔོན་ནང་འཛུལ་ནིའི་དོན་ལུ་འོས་འབབ་ཡོད་མི་དང་། 

༢༠.༢ ཁྱད་རིག་གི་གོ་གནས། ཡང་ན་སོབ་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་ སོབ་སོང་དུས་ཡུན་ལས་ལོག་ལྟབ་སྦེ་ ཕྱག་ཞུ་དགོ་པའི་སོབ་སོང་ཁག་འགན་གྱི་
གྲངས་སུ་བརྩི་དགོ། 

 དུས་ཡུན་ཡར་སེང་། 

༡. སོབ་སོང་འདི་ སོབ་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་གཏོགས་ དུས་ཡུན་ཡར་སེང་འབད་མི་ཆོག 



༣. མི་ངོམ་འདི་གིས་འབད་ཐབས་མེད་པའི་གནད་དནོ་ལས་བརྟེན་ སོབ་སོང་གི་དུས་ཡུན་ཡར་སེང་འབད་
དགོ་པ་ཅིན་ འབྲེལ་ཡོད་ཡིག་ཆ་ཚུ་སོན་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་། སོབ་སོང་འཐེབ་ ཡང་ན་སོབ་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་ སོབ་སོང་གི་དུས་ཡུན་ཡར་སེང་འབད་ཡོད་མི་འདི་ ལཱ་གཡོག་ཁག་འགན་གྱི་དུས་ཡུན་གུ་
བསྡབ་དགོ། 

སབོ་སངོ་དང་སབོ་གཉེར་གྲོགས་རམ་ཆ་མེད་དང་དགོངས་ཕགོ 

 སོབ་སོང་དང་སོབ་གཉེར་གྲོགས་རམ་ཆ་མེད་གཏང་དགོཔ་དེ་ཡང་། 

༡. མི་ངོའི་བ་སོད་འདི་ སོབ་གཉེར་གྲོགས་རམ་གྱི་ལམ་ལུགས་ཚུ་དང་། ཡང་ན་མཐ་ོརིམ་སོབ་གྲྭ། ཡང་ན་
གཙུག་ལག་སོབ་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་ སོབ་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་སོབ་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་སབས་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་དནོ་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་སོབ་སོང་དང་འབྲེལ་བའི་དུས་མཐུན་ ཡང་ན་བརྡ་དོན་གང་རུང་ཚུ་ གན་ལེན་ནང་བཀོད་ཡོད་པའི་གློག་འཕྲིན་ཁ་བང་དང་ 
འབྲེལ་ཨང་ཐོག་ལས་སོད་འངོ་། དེ་འབདཝ་ལས་ གློག་འཕྲིན་ཁ་བང་ ཡང་ན་འབྲེལ་ཨང་བསྒྱུར་བཅོས་ ཡང་ན་འཛོལ་འཛོལཝ་ཅིག་



བྱིན་ཡོད་པ་ཅིན་ བརྡ་དནོ་མ་ཐབོ་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་བསོྡམས་
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་། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
 
(ཁྱོད་རའི་སོབ་སོང་དང་འབྲེལ་བའི་དུས་མཐུན་ ཡང་ན་བརྡ་དོན་གང་རུང་ཚུ་ གན་ལེན་ནང་བཀོད་ཡོད་པའི་གློག་འཕྲིན་ཁ་བང་དང་ 
འབྲེལ་ཨང་ཐོག་ལས་སོད་འངོ་། དེ་འབདཝ་ལས་ གློག་འཕྲིན་ཁ་བང་ ཡང་ན་འབྲེལ་ཨང་བསྒྱུར་བཅོས་ ཡང་ན་འཛོལ་འཛོལཝ་ཅིག་
བྱིན་ཡོད་པ་ཅིན་ བརྡ་དནོ་མ་ཐབོ་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། 
 


