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བརྡསྤོདཕྲནཚེགས

“ཁྱདགཞིདང་ཁྱདཆོས”

“བརྡསྤོདཕྲནཚེགས”ལས་ཁྱདགཞི་དང་ཁྱདཆོས་ཀྱི་ལེའུ་ཟུར་དུ་བཏོན་ཏེ་ནགའགོས་སུ་བཀོདཔ་”

རིགས སྟོབས་ཀི་ལམ་ལ་གཙོ བར་མ་བྱས པར་གྟོམས པའི་སྟོབས་ལ་གཙོ བར་བྱས་ཏེ་བྟོད རིགས་བྟོད སྐདསྨྲ བའི་
སྐདཡིག་ཤེསཔའི་ལྷནཐབས་སུ་བྱསཔ་ཞིག་

“ཆོས་དང་འཇྱིགརེན་དང་འབེལབའྱི་བྱབ་ཆེ་ཕྲ་ཞྱིག་སྒྲུབ་ཀང་ གྲུབའབས་ལེགསཐོན་འོང་མྱིན་ནྱི་

ལེགས་ཉེས་ཀྱི་བླང་དོར་འབྱེད་ཤེསམྱིཤེས་ལ་རགལུསཔ་ཡྱིན།”

(༧སསྐྱཁྱིའཛིན༧གོངམརྱིནཔོཆེམཆོག)

རོམཔཔོ་
བླམཔདྨདབངགྲགས

 
བྟོདཀི་ཕསྐད་ཀི་ཆ་མནའསྐད་ཁསྐད་ཡིགསྐད་ཀི་ཆུབྟོ་གཅིགའགྲིལ་
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པ

༡༩༨༩–༢༠༡༧

པདྨཚལ

པདྨཚལབོདཀྱི་སྐདཡྱིགཉམསཞིབ

“བརྡསྤོདཕྲནཚེགས”འདྱི་ནྱི་པདྨཚལབོདཀྱི་སྐདཡྱིགཉམསཞིབནསཉམསཞིབ་བྱསཔ་ལས་བྱུངཔའྱི་གཞུང་ཞྱིག་ཡྱིན། 

བོད་རྒྱལལོ་མེ་སྤེལ་ ༢༡༤༣ ཟླབ་ ༡༢ ཚེས་ ༡༢

ཕྱིལོ་ ༢༠༡༧ ཟླབ་ ༢ ཚེས་ ༨

ནྱིའུ་ཡོག་དཔལལྡན་སསྐྱའྱི་ཆོསཚོགས་སུ་སྦྱརབའོ།
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བརྡསྤོདཕྲནཚེགས

“ཁྱདགཞིདང་ཁྱདཆོས”

རིགསསྟོབས་ཀི་ལམ་ལ་གཙོབར་མ་བྱསཔར་གྟོམསཔའི་སྟོབས་ལ་གཙོབར་བྱས་ཏེ་བྟོདརིགས་བྟོདསྐདསྨྲབའི་
སྐདཡིག་ཤེསཔའི་ལྷནཐབས་སུ་བྱསཔ་ཞིག་

བརམསཆོས་འདྱིར་འཁོདཔའྱི་ཚིགསབཅད་ལ་ཕརམའྱི་འགོས་(ཕརམ་)ཤྱིག་ཀང་བྱས་ཡོད། ཕརམ་ནྱི་ཚིགབཅད་དུ་འབྱིསྐབས་སེབསྦྱོར་

མཐུགཔའྱི་རྐེན་གྱིས་བརྡདོན་མྱི་གསལབའྱི་རྐོན་འོངབའྱི་སྐབས་ལ་སེབསྦྱོར་བཏངསོམས་སུ་བྱས་ཤྱིང་རྐངགངས་ངེསཅན་དུ་མ་བྱསཔར་

རྐངགངས་ཕརམ་གཅྱིག་གམ་གཉྱིས་སོགས་གང་དགོས་བསྣན་ཏེ་ཚིགལྷུག་ལྟབུར་གོབདེབར་འབྱིབའྱི་འགོས་ཤྱིག་ཡྱིན།
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༧གྟོངསརྒྱལབའིདབངཔྟོཐམསཅད་མཁེན་ཅིང་གཟིགསཔ་ཆེནཔྟོ་ཏཱལའིབླམསྐུཕེངབཅུབཞིཔཆེནཔྟོམཆྟོག

གི་བཀའསྟོབ་ཟུརབཀྟོལ་

“འདསཔའྱི་ངཚོའྱི་མྱིརབས་གཉྱིསཙམ་གྱི་དུསཚོད་ནང་འཛམགྱིངལ་འགྱུརབ་ཆེནཔོ་བྱུང་ཡོད། 

ངཚོ་བོདཔསཤེསརོགས་དང་དོསྣང་བྱས་ནས་དེའྱི་རེས་ཟྱིན་ཐུབཔ་སོགས་ཀྱི་ཐབསཤེས་བྱས་ཡོད་

ན་དལྟའྱི་གནསཚུལ་ཐབསརྡུགས་འདྱིའདྲ་འོང་མྱི་ཐུབ། འོནཀང་བོདཀྱི་གཏམདཔེར་‘མགོརུལ་སྣ་

ཡྱིས་མ་ཚོར་’ཟེརབ་ལྟར་བྱས་འདུག དཆ་དཀའངལ་འཕྲདདུས་འགོདཔ་སྐྱེས་ཀང་ཐབས་མེད། 

“ད་ནས་ངཚོས་འབྱུངའགྱུར་དེངདུས་ཀྱི་ཤེསཡོན་ཚད་ལོངསབ་འོངཐབས་བྱེདཔ་དང་ཆབསཅྱིག་

ལོངོ་སོངཕྲག་རྱིང་ཆོསདང་འབེལབའྱི་བོདཀྱི་གོམསགཤྱིས་དང་སྐདཡྱིག་ལོགས་སུ་རངམགོ་

ཐོན་ཐུབཔ་ཞྱིག་ཡོདཔ་དེ་ཡང་སོབསྦྱོང་བྱས་ཏེ་འདབཆགས་གཤོགཔ་ཟུངལྡན་བཞྱིན་ངཚོའྱི་

བུཕྲུགཚོར་དེངདུས་ཀྱི་ཤེསཡོན་དང་གནའརབས་ཀྱི་བཟངཔོའ་ིཤེསཡོན་གཉྱིསཀ་ཡོདཔ་ཞྱིག་བྱུང་

ན་བོདམྱིཚདལྡན་ཞྱིག་འོང་།”



ཁྱདགཞི་དང་ཁྱདཆོས་ བརྡསྤོད་ཕྲནཚེགས་བརྡསྤོད་ཕྲནཚེགས་ ཁྱདགཞི་དང་ཁྱདཆོས་

4 5

བཀའདིན་དང་ཐུགསརེཆེ་ཞུརྒྱུ་

ཨཱཙཱརྱརྒནགུརུརྒྱལམཚནམཆོག་(སྔ་ཕྱི་བར་གསུམ་དུ་གོསབསྡུར དགོངསའཆར ཚེགའགོས་ཀྱི་

ཚོདལྟའྱི་ལགལེན་) ལྷལྕམདམཆོསསྒོལམ སྐུཞབསངགདབངཡེཤེསརྡོརེ ལྷལྕམསྐལབཟངསྒོ

ལདཀར(མཐུནརྐེན་དང་རྒྱབསྐྱོར་) དགེབཤེསབློབཟངདརརྒྱས ལརེའྱིབསནའཛིནདགེལེགས(ཞུ

དག་དང་དགོངསའཆར་) པདྨཚལསོབགཉེརཁང པདྨཚལདཔལསསྐྱའྱིགཙུགལགསོབགཉེརཁངགྱི་

དགེརྒན་དང་སོབཕྲུག་(ཚངམའྱི་མཛའབརེ་དང་ལྷགབསམ་) བྱིཀྲམཤྱིལཆོསགཞྱི ནྱིའུཡོགདཔལལྡན

སསྐྱའྱིཆོསཚོགསཁག་གྱི་ཚོགས་མྱི་(ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་དུ་རོགསམགོན་)
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༈ བླམ་དང་མགོནཔོ་རྗེབཙུན་འཇམཔའི་དབྱངས་ལ་ཕྱགའཚལ་ལོ།

སླའོ།
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གེངགཞྱི

 ༧སྤྱིནོརགོངས༧སྐྱབསམགོནཆེནཔོཐམསཅདམཁྱེན་ཅྱིང་གཟྱིགསཔ་ཆེན་པོས་གཞྱིསབྱེསབོདམྱིརྣམསཀྱི་འཕྲལ་

ཕུགས་ཀྱི་བདེདོན་ཆེད་དུ་སྩལབའྱི་བཀའསོབ་རྒྱམཚོ་ལྟབུ་དང་ སྐྱབསམགོནསསྐྱཁྱིའཛིན༧གོངམརྱིནཔོཆེམཆོག་གྱི་ཐུགསབཞེད་

རྒྱམཚོ་ལྟབུ་ལས་ཆུཐྱིགས་ཙམ་དངདུ་བླངས་ཤྱིང་བོདསྤྱིཚོགས་ཀྱི་འགོསངས་བོདམྱིརང་གྱིས་འགནརྐང་ལེན་དགོསཔ་ཡྱིད་ལ་བྱས་

ནས་སྐབསབབས་བོདཡྱིགགྱི་བརྡསྤོད་ཕྲནཚེགས་དང་ གཞན་ཡང་“ཚེག་”གྱི་ཉམསཞྱིབ་དང་ འདྱིའྱི་ཞར་ལ་འབུརཡྱིག་དང་དབྱངས

ཡྱིག་བཅས་ཀྱི་འབྱིསོལ་ལ་མ་བསྐུལ་དངབླངས་ཀྱི་འབདཔ་འདྱི་བརམསཔ་ཡྱིན།

 དེཡང་ཤེསབྱའྱི་གནས་(ཚནརྱིག དཔལའབྱོར རྒྱལརབས ཁོརཡུག རྱིས སྨན བོངཚད ལྕྱི་ཡང མཐོ་དམའ 

རྱིང་ཐུང རྒྱཁྱོན དུསཚོད ལྱིདཚད གཞནཡང་དགེ་སྱིག ལེགས་ཉེས བདེ་སྡུག བཟང་ངན མང་ཉུང་ སྔ་ཕྱི ཐོག་མཐའ སྐྱེ་

འཆྱི མདོརན་འཁོར་འདས་ཀྱི་ཆོས་མཐའདག་)ཕནཚུན་དུ་བརྡ་འཕྲོདཔར་བྱེདཔའྱི་ཐབསལམ་ལ་གནས་དང་ དུས་དང་ ཉམསམོང་ལ་

དཔགཔའྱི་ཚོདའཛིན་བྱེདསའྱི་སྤྱི་ལ་ཁྱབཔའྱི་ཚདགཞྱི་ཞྱིག་ལ་བརེནས་མེདཔའྱི་རྱིགས་ལ་བརྡ་འཕྲོདཔར་དཀའབའྱི་ཆ་ཞྱིག་འོངབ་ལྟར་

དུ བོདཀྱི་སྐདཡྱིག་ལའང་འབྱི་ཀོག་གཉྱིས་དང་ ཀོགཔཔོ་ཀོག་ལ་བྱངཔ་དང་མ་བྱངཔ་དང་ བྱིསཔའྱི་མྱིངཚིག་དང་དེདག་གྱི་བརྡདོན་

དང་ འབྱིབཔོའ་ིབརོདའདོད་དང་ཀོགཔཔོའ་ིགོཚོད ཁ་ནས་བརོདཔའྱི་སྐད་དང་ཡྱིགེ་འབྱིབའྱི་སྐད་གཉྱིས་ཀྱི་ཆསོམས་སོགས་ཕནཚུན་

དུ་སྤྱི་ལ་ཁྱབཔའྱི་ཐབས་ཀྱི་ཆ་མ་གསལབ་མངཔོ་ཞྱིག་ཡོདཔ་དང་ གཞན་ཡང་སྐདཡྱིག་གྱི་གནད་མངཔོ་ཞྱིག་ལ་དོནའཐོབ་ཏུ་གོབར་

བྱས་ནས་བཞགཔ་མ་གཏོགས་བརྡསྤོདཔའྱི་གཞུང་གྱི་འགོས་མེདཔས་དཀའབའྱི་ཆདག་ཡོདཔས་དེདག་ཁསྐོངབར་བྱེདཔའྱི་ཐབས་སུ་

སྔརཡོད་ཟབགཏོང་དང་སྔརམེད་གསརགཏོད་ཀྱི་ཆདག་བོདསྐད་རང་གྱི་འགོས་ལ་གཞྱི་བྱས་ནས་འདྱི་ན་འཁོདཔར་བྱས་ཡོད།

 བརམསཆོས་འདྱི་ནྱི་སེབསྦྱོར་དང་ཚིགརྒྱན་དང་བཅད་ལྷུག་སོགས་ཀྱིས་མཛེསཔར་བྱསཔ་དང་ ཚིགཚོགས་ཉུངངུས་

དོན་རྒྱ་ཆེབ་དང་ཟབཔ་བསནཔ་དང་ ཡངན་སྒའྱི་བསནབཅོས་གཏན་ལ་འབེབཔར་བྱེདཔའྱི་མཐའདཔོད་སོགས་ཀྱིས་རྣམདཔོད་ཀྱི་རལ་

བཏོན་ཅྱིང་མཁསཔ་དགའབར་བྱེདཔའྱི་བརམསཆོས་ཀྱི་རྱིགས་ལྟབུ་མ་ཡྱིན། འདྱི་ནྱི་དེ་ལས་བཟློག་སེ་ཞྱིངཔ ཆོསཔ རྣལའབྱོརཔ 

ཚོངཔ སྤངཔོ ཕྱུགཔོ སྱིདདོནཔ ཕམ རྒན་བྱྱིས མཁསཔ སྤངཔོ གེནཔ ཐན་འབྱིཀོག་གངཡང་མ་སྦྱངསཔརྣམས་ཀྱིས་ཀང་

ཉྱིནརེའྱི་བྱབཞག་ཐམསཅད་ལ་བརྡ་འཕྲོདཔའྱི་བོདསྐདཀྱི་ལྷནཐབས་སུ་བསྐྱརབཤད་ཡངབཤད་དུ་བྱས་ཏེ་ཚིགཚོགས་མངཔོས་ནགཔོ་

འགོས་ཤེས་སུ་བཀོད་དེ་གོམསཔར་བྱསནས་སྐད་ཀྱི་གཞྱིམ་ཤེས་ཐུབཔའྱི་རོམཡྱིག་ཅྱིག་ཡྱིན། 

བརྡསྤོདཕྲནཚེགསལས་སྐབསབབ་“བརོདཔའྱི་འགོས་”འདྱི་ན་གསལབར་བྱས་ཡོད།

***



ཁྱདགཞི་དང་ཁྱདཆོས་ བརྡསྤོད་ཕྲནཚེགས་བརྡསྤོད་ཕྲནཚེགས་ ཁྱདགཞི་དང་ཁྱདཆོས་
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“བརྡསྤོདཕྲནཚེགས”

བརོདབྱ་

སྦྱོརཀོག་ འབྲུཀོག་ ཚིགའགོས་ ཚེགའགོས་ མྱིངཚིག་ ཁྱདགཞྱི་

དང་ཁྱདཆོས་  ངངཚུལ་ མྱིངཚིག་གྱི་གོརྱིམ་ བརོདཔ་ བརོདཔ་

ལུགུརྒྱུདསྦེལ་ བྱགོགས་ ལདོན་ ལུངརགས་ ཨྱིལྡན་ ཚིགཕྲད་

སྣཚོགསཔ་ ངལགསོ་ སྒགདངས་ ཚིགཁྱྱིམ་དང་ཚིགམཚམས་ 

ཚེགཤད་ ཚིགསྒོག་ དབྱངསཡྱིག་ དགུབཟླ་

(སྐབས་སུ་བབཔའྱི་ལེའུ་ཡྱི་བརོདབྱ་)

“ཁྱདགཞྱི་དང་ཁྱདཆོས་”

 



ཁྱདགཞི་དང་ཁྱདཆོས་ བརྡསྤོད་ཕྲནཚེགས་བརྡསྤོད་ཕྲནཚེགས་ ཁྱདགཞི་དང་ཁྱདཆོས་
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“བརོདཔརྣམས་ཀྱི་མྱིངཚིག་ལས། ཁྱདཆོས་ཀྱི་ནྱི་མྱིངཚིག་ནྱི། མཛེསཔར་བྱེདཔའྱི་མྱིངཚིག་ཡྱིན།”

(ཁྱདཆོསཅན་གྱི་མྱིངཚིགརྣམས་ལ་ཆྟོསཚིག་ཟེར། ཁྱདཆོས་སྦྱོརསའྱི་ཁྱདགཞྱིཅན་གྱི་མྱིངཚིགརྣམས་ལ་གཞིཚིག་ཟེར།)
ཁྱདཆོས་ལ་རྱིགས་དགུ་ཡོད།

༡) བདགཆྟོས་ | ༢) བྱཆྟོས་ | ༣) གཞིཆྟོས་ | ༤) བྲགཆྟོས་ | ༥) དངྟོསཆྟོས་ | ༦) ངེསཆྟོས་ | ༧) མངཕད་ | ༨) གྲངསཆྟོས་/བྟོངཆྟོས་ | ༩) དགརཆྟོས་

ཁདཆྟོས་ལ་རིགས་དགུ་རུ་རྣམདབྱེ་བྱེད་དགྟོསཔའི་རྒྱུམཚན་ནི་ཁདགཞི་གཅིག་ལ་ཁདཆྟོས་ཀི་རིགས་དེདག་རིམཔ་བཞིན་དུ་དུས་གཅིག་ཏུ་འཇུག་

རུངབའི་དབང་དུ་བྱསཔ་ཡིན

མངཔོ་སོནཔའྱི་ཕྲད་“རྣམས་/ཚོ་/དག་”ལ་མངཕྲད་ཟེར། དཔེར་ན་མྱིང་གྱི་ཆ་ཤས་སུ་བྱསཔ་“མྱིརྣམས་/མྱིཚོ་/མྱིདག་”ལྟབུ་དང་ མྱིང་ལས་

ཐདད་དུ་བྱསཔ་“མྱི་རྣམས་/ མྱི་ཚོ་/ མྱི་དག་”ལྟབུ་ཡྱིན། མངཕྲད་ཁྱདཆོས་ཀྱི་རྱིགས་ཤྱིག་ཏུ་བཞག་དགོསཔའྱི་རྒྱུམཚན་ནྱི་ཕྲད་དེས་མྱིང་ལས་

ཐདད་དུ་བྱསཔ་“ཤར་དང་ལྷོ་དང་ནུབ་དང་བྱང་རྣམས་”ལྟབུའམ “ག་ང་ད་ན་བ་མ་འ་ར་ལ་ས་རྣམས་”ལྟབུ་ནྱི་ཁྱདཆོས་གཞན་ལྟར་རང་གྱི་གོ

ས་ཞྱིག་བཟུང་ཞྱིང་ཁྱདཆོས་དང་ཆ་འདྲ་ལ་དེའདྲའྱི་བྱེདལས་བྱེདཔའྱི་འགོས་ལས་འོངབའྱི་རྒྱུམཚནཙམ་ཞྱིག་གྱི་ཆེད་དུ་རྣམདབྱེ་བྱུངབ་ཡྱིན། 

                  
 བརྟོདགཞི་ བརྟོདབྱ་ རྟོདབྱེད་ བརྟོདགཞི་ བརྟོདབྱ་ རྟོདབྱེད་  བརྟོདགཞི་ བརྟོདབྱ་ རྟོདབྱེད་ བརྟོདགཞི་ བརྟོདབྱ་ རྟོདབྱེད་
             
 གཞིཚིག་ ཁདགཞི་དང་ཁདཆྟོས་ བྱབ་ གཞིཚིག་ ཁདགཞི་དང་ཁདཆྟོས་ བྱབ་  གཞིཚིག་ ཁདགཞི་དང་ཁདཆྟོས་ བྱབ་ གཞིཚིག་ ཁདགཞི་དང་ཁདཆྟོས་ བྱབ་
             
 ང་ལ་ ར་དཀརཔོ་ལྔ་ ཡོད། མོ་ལ་ སྐྲ་རྱིངཔོ་ འདུག  ཁོཚོ་ལ་ འབས་ཞྱིམཐགཆོད་ འདུག ངཚོ་ལ་ སྔོཚལ་ཏོགཙམ་ འདུག
             
  དངྟོསཆྟོས་“དཀརཔྟོ་”དང་གྲངསཆྟོས་“ལྔ་“   དངྟོསཆྟོས་“རིངཔྟོ་”    དངྟོསཆྟོས་“ཞིམཐགཆྟོད་”   བྟོངཆྟོས་“ཏྟོགཙམ་”
                 

ཁྱདཆོས་

དངོསཆོས་

ཀྱི་

དཔེ་

   

                  
 བརྟོདགཞི་ བརྟོདབྱ་ རྟོདབྱེད་ བརྟོདགཞི་ བརྟོདབྱ་ རྟོདབྱེད་  བརྟོདགཞི་ བརྟོདབྱ་ རྟོདབྱེད་ བརྟོདགཞི་ བརྟོདབྱ་ རྟོདབྱེད་
             
 གཞིཚིག་ ཁདགཞི་དང་ཁདཆྟོས་ བྱབ་ གཞིཚིག་ ཁདགཞི་དང་ཁདཆྟོས་ བྱབ་  གཞིཚིག་ ཁདགཞི་དང་ཁདཆྟོས་ བྱབ་ གཞིཚིག་ ཁདགཞི་དང་ཁདཆྟོས་ བྱབ་
             
 ངས་ ཁྱྱི་ཆུངཆུང་ལྔ་ ཉར་ཡོད། མོས་ ཇ་ཚཔོ་ འཐུང་སོང་།  ཁོས་ བགལེབ་ཁཤས་ བཟས་སོང་། ཁོངཚོས་ སྔོཚལ་ཏོགཙམ་ ཉོས་སོང་།
             
  དངྟོསཆྟོས་“ཆུངཆུང་”དང་གྲངསཆྟོས་“ལྔ་“   དངྟོསཆྟོས་“ཚཔྟོ་”    གྲངསཆྟོས་“མངཔྟོ་”   བྟོངཆྟོས་“ཏྟོགཙམ་”
                 

ཁྱདཆོས་

དངོསཆོས་

ཀྱི་

དཔེ་
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༡) བདགཆོས་

མིངཚབ་ཨིལྡནཅན་གི་རིགས་མཐའདག་

ངའྱི་ ངཚོའྱི་ ཁྱེདརང་གྱི་ ཁྱེདརངཚོའྱི་

ཁོའ་ི མོའ་ི ཁོཚོའྱི་ ཁོང་ ཁོངཚོའྱི་

དེའྱི་ དེཚོའྱི་ འདྱིའྱི་ འདྱིཚོའྱི་

ཨིལྡནཅན་གི་གངཟག་གི་མིངཚིག་ 

པདམའྱི་ ཉྱིམའྱི་ ཟླབའྱི་ འོདཟེར་ཀྱི་

 

༢) བྱཆོས་

ཀ) བྱེདཔཔྟོ་ཡྟོདཔའི་བྱམིངཅན་གི་རིགས་

 འདེབསཔའྱི་  བཏབཔའྱི་

 འདེབསཔ་  བཏབཔ་ 

ཁ) བྱེདཔཔྟོ་མེདཔའི་བྱམིངཅན་གི་རིགས་

 སྐྱེབའྱི་  སྐྱེསཔའྱི་
 སྐྱེབ་   སྐྱེསཔ་ 

  

གཉིསའདུསཅན་གི་བྱབའི་རིགས་མཐའདག་

 མཛེསཔའྱི་  སྱིངརེབའྱི་ 

 མཛེསབ་  སྱིངརེབ་

ཡིནཔ་དང་ཡྟོདཔའི་བྱབ་གཉིསཔྟོ་

 ཡྱིནཔའྱི་  ཡོདཔའྱི་

 ཡྱིནཔ་  ཡོདཔ་

 

༣) གཞྱིཆོས་

ལྡུམརའྱི་ དཀོནམཆོག་གྱི་ ཤྱིང་གྱི་ 

ཤར་གྱི་ རྡོའ་ི ནུབ་ཀྱི་ གསེར་གྱི་ 

ཤོགུའྱི་ ཆོས་ཀྱི་ ཆུའྱི་ སེངགེའྱི་ འོམའྱི་ 

ཁངཔའྱི་ ལགཔའྱི་ གསེར་གྱི་ མདོའ་ི 

རྒྱགར་གྱི་ བལ་གྱི་ བྱུརུའྱི་ སོནཀའྱི་ 

སེང་གྱི་ ལྷའྱི་ ཀླུའྱི་ པདམའྱི་ ཉྱིམའྱི་ 

ཟླབའྱི་ འོད་ཀྱི་
 

༤) བགཆོས་

བྲགཆྟོས་ནི་ཁདགཞིའི་བྱེབྲགཅན་གི་

མིངཚིག་གི་རིགསདག་ཡིན་དགྟོས

འགྲྟོས་ནི་གཞིཆྟོས་དང་འད་ཡང་མི་འདབའི་
ཁདཔར་ནི་གཞིཆྟོས་ཁདགཞི་རེས་སུ་སྦྟོར་མི་

རུང་ཡང་བྲགཆྟོས་ཁདགཞིའི་རེས་སུ་སྦྟོར་
རུངབ་ཞིག་ཡིན བྲགཆྟོས་དེ་ཁིམཅན་
ཡིན་ན་ཁདགཞིའི་རེས་སུ་སྦྟོར་མི་རུང

   
                             
   
 ༡)  ༢)   ༣)  ༤)       ༥)    ༦)

   ༧) ༨)
  ༩)              

 བདགཆོས་  བྱཆོས་  གཞྱིཆོས་  བྲགཆོས་   ཁྱདགཞྱི་    དངོསཆོས་   ངེསཆོས་ (མངཕྲད་) གངསཆོས་/ དགརཆོས་              
   ཨྱིལྡན་   ཨྱིལྡན་  ཨྱིལྡན་  ཨྱིལྡན་              

བོངཆོས་
                  
 ང འྱི་ ཀ) བཏབཔ འྱི་ ལྡུམར འྱི་ ཤུགཔ འྱི་  ཤིང་ ཤུགཔ་ ཀ) བཏབཔ་ ཀ) མཛེསཔོ་    དེ   (ཚོ་) ༡) ལྔ་ ནྱི་/ཚིགཕད་
                      
    འདེབས་པ འི་            འདེབསཔ་ ཁ) མཛེསཔ་ ༢) ལྔཔོ་

    

 ༢) ལྔཔོ་
                   
                  ག) མཛེསཤོས་                                                       

༥) དངོསཆོས་

དངྟོསཆྟོས་པཔྟོཅན་དང་ཚེགཁིམབསྐྱརབཟྟོསཅན་

རིངཔོ་ ཡགཔོ་ སྔོནཔོ་ བཟངཔོ་

ཆུངཆུང་ ལེབལེབ་ ནརནར་

རྱིངཔོ་ རྱིངང་ རྱིངཤོས་ 

དངྟོསཆྟོས་རིསམིམཐུནཅན་

ཡརབས་ མརབས་ མཐའཡས་ 

 

༦) ངེསཆོས་

ང་ ངཚོ་ ཁྱེདརང་ ཁྱེདརངཚོ་ ཁོ་ མོ་ 

ཁོཚོ་ ཁོང་ ཁོངཚོ་ དེ་ དེཚོ་
མིངཚབ་ཀི་རིགས་མཐའདག་

བཀྲཤྱིས ཉྱིམ ཟླབ འོདཟེར
གངཟག་གི་མིང་གི་རིགས་

མིངཚབ་ཀི་རིགས་ཏེ་ཨིལྡན་མ་གཏྟོགས་བདག

ཆྟོས་ཀི་མིངཚིག་དང་གཅིགཔ་འྟོང  

༧) མངཕྲད་

རྣམས་ དག་ ཚོ་

ཚིགཕད་མིང་གི་ཆཤས་སུ་བྱསཔཅན་ 

མྱིརྣམས་ མྱིདག་ མིཚོ་

ཚིགཕད་མིང་ལས་ཐདད་དུ་བྱསཔཅན་ 

མྱི་རྣམས་ མྱི་དག་ མི་ཚོ་

 

༨) གངསཆོས་

ངེསཔའི་གྲངསཆྟོས་

གཅྱིག་ ཉྱིཤུ་ ལྔ་ བཅོབརྒྱད་

མ་ངེསཔའི་གྲངསཆྟོས་

ཅྱིག་ ཀུན་ ཁཤས་ མངཐགཆོད་

བོངཆོས་

ཕྲནབུ་ ཅུངཟད་ མངཐགཆོད་
 

༩) དགརཆོས་

ནྱི་

ཚིགཕད་

སུ་/ར་/རུ་/དུ་/ན་/ལ་/ཏུ་ | གྱི་སྟོགས་ |

 གྱིས་སྟོགས་ | ཀང་/ཡང་/འང་ | ཏེ་/དེ་/

སེ་ |  ཅྱིང་/ཞྱིང་/ཤྱིང་ | ཅེས་/ཤེས་/

ཞེེས་ | ཅེ་ན་/ཞེ་ན་/ཤེ་ན་ | དང་

ཁྱདཆོས་ཀྱི་རྱིགས་དང་མྱིངཚིག་གྱི་རྱིགས་ཀྱི་དཔེམཚོན་

གངསཆོས་ནྱི་རྐངགངས་སོནཔའྱི་ཁྱདཆོས་(མྱིམངཔོ་ལྟབུ་)ཟེར། འདྱི་ལ་རྐངགངས་རེརེ་ནས་བརྱིརྒྱུ་ཡོད། བོངཆོས་ནྱི་བོདཚད་སོནཔའྱི་ཁྱདཆོས་(འབས་མངཔོ་ལྟབུ་)ལ་ཟེར། འདྱི་ལ་རྐངགངས་རེརེ་ནས་བརྱིརྒྱུ་མེད།



ཁྱདགཞི་དང་ཁྱདཆོས་ བརྡསྤོད་ཕྲནཚེགས་བརྡསྤོད་ཕྲནཚེགས་ ཁྱདགཞི་དང་ཁྱདཆོས་
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 ༡)  ༢)   ༣)  ༤)      ༥)    ༦)

  ༧) ༨)
  ༩)                              

  བདགཆོས་ ཨྱིལྡན་ བྱཆོས་ ཨྱིལྡན་ གཞྱིཆོས་ ཨྱིལྡན་ བྲགཆོས་ ཨྱིལྡན་ ཁྱདགཞྱི་ བགཆོས་ བྱཆོས་      དངོསཆོས་   ངེསཆོས་ མངཕྲད་ གངསཆོས་ དགརཆོས་             
                 
 ང འྱི་ བཏབཔ འྱི་ བོད་ ཀྱི་ པདྨ་ འྱི་ མེཏྟོག་       l         l མཛེསཔོ་   དེ  ཚོ་ ལྔ་  ནྱི་/ཚིགཕད་
                 

    “ནནིང་“ལྟབུ་སུགའི་མིངཚིགཅན་གི་བརྡདྟོན་ཅིརིགས་ཤིག་བྱཆྟོས་འདི་ལ་སྦརབ་ཡིན་ན་བྱཆྟོས་ཀི་བརྡདྟོན་གྟོ་བདེ

                  “ངའྱི་ནནིང་བཏབཔའྱི་བོད་ཀྱི་པདྨའྱི་མེཏྟོག་མཛེསཔོ་དེཚོ་ལྔ་ནི་”དང་“ནནིང་བཏབཔའྱི་ངའྱི་བོད་ཀྱི་པདྨའྱི་མེཏྟོག་མཛེསཔོ་དེཚོ་ལྔ་ནི་”  

ཡྱི་/ཡྱིས་/ལ་/ན་/

ཡང་/སེ་/འོ་/ཞེས་/

ཞེའོ་/ལས་/བས་                                                 (བྱཆྟོས་དང་བྲགཆྟོས་ཁདགཞིའི་སྟོན་དང་རེས་སུ་བརྟོད་རུང)
 

 

༡) བདགཆྟོསཅན་གི་ཁདགཞི་

ངའྱི་མེཏོག་
བདགཆྟོས་+ཁདགཞི་

  

༢) བྱཆྟོསཅན་གི་ཁདགཞི་

 ནནིང་བཏབཔའྱི་མེཏོག་   མེཏོག་ནནིང་བཏབཔ་
 བྱཆྟོས་+ཁདགཞི་  |  ཁདཆྟོས་+བྱཆྟོས་

 

༣) གཞིཆྟོསཅན་གི་ཁདགཞི་

བོད་ཀྱི་མེཏོག་
གཞིཆྟོས་+ཁདགཞི་

  

༤) བྲགཆྟོསཅན་གི་ཁདགཞི་

 པདྨའྱི་མེཏོག་  མེཏོག་པདྨ་
 བྲགཆྟོས་+ཁདགཞི་  |  ཁདགཞི་+བྲགཆྟོས་

 

 

༥) དངྟོསཆྟོསཅན་གི་ཁདགཞི་

 མེཏོག་མཛེསཔོ་ | མེཏོག་མཛེསཔ་ | མེཏོག་མཛེསཤོས་
 ཁདགཞི་+དངྟོསཆྟོས་  ཁདགཞི་+ལྷགཆྟོས་  ཁདགཞི་+ཤྟོསཆྟོས་

 

ཁདཆྟོས་ཀི་རིགས་དགུཔྟོ་“མེཏྟོག་”ལྟབུ་ཁདགཞི་གཅིག་ལ་དུས་གཅིག་ཏུ་འཇུགཔ་ནི་

གྟོང་འྟོག་ཏུ་བསནཔ་ལྟར་དང་ཡང་ཁདགཞི་གཅིག་ལ་ཁདཆྟོས་སྟོརསྟོར་འཇུགཔའི་དཔེ་ནི་

གཡས་དང་གཡྟོན་གི་སྒམ་དུ་བསནཔའི་དཔེ་ལྟར་འྟོང

ཁདཆྟོས་ཀི་རིགས་

༡) བདགཆོས་ ༢) བྱཆོས་ ༣) གཞྱིཆོས་ ༤) བགཆོས་ ༥) དངོསཆོས་ ༦) 

ངེསཆོས་ ༧) མངཕྲད་ ༨) གངསཆོས་ ༩) དགརཆོས་

 

༦) ངེསཆྟོསཅན་གི་ཁདགཞི་

མེཏོག་དེ་
ཁདགཞི་+ངེསཆྟོས་

 

 

༧) མངཔྟོ་སྟོནཔའི་ཚིགཕདཅན་གི་ཁདགཞི་

 མེཏོགཚོ་ | མེཏོག་ཚོ་
 ཁདགཞི་+མངཕད་  ཁདགཞི་+མངཕད་
   
 མིངཚིག་གཅིག་གི་མངཚིག་  མིངཚིག་མངཔྟོའི་མངཚིག་

  

༧) གྲངསཆྟོསཅན་གི་ཁདགཞི་

 མེཏོག་ལྔཔོ་ | མེཏོག་ལྔ་ | མེཏོག་ཁཤས་
 ཁདགཞི་+གྲངསཆྟོས་  ཁདགཞི་+གྲངསཆྟོས་  ཁདགཞི་+གྲངསཆྟོས་
     
 ངེསཔའི་གྲངསཀ་  ངེསཔའི་གྲངསཀ་  མ་ངེསཔའི་གྲངསཀ་ 

 

དགརཆྟོསཅན་གི་ཁདགཞི་

མེཏོག་ནི་
ཁདགཞི་+ཁདཆྟོས་

དགརཆྟོས་འདིའི་གྟོས་ན་ཚིགཕད་ཀི་རིགས་ལདྟོན་དང་ཨིལྡན་དང་ཨིས

ལྡན་དང་ཨེལྡན་དང་ཨངལྡན་དང་ཨིངལྡན་དང་ཨེསལྡན་དང་ཨེནལྡན་

སྟོགས་གང་འྟོསཔ་དེ་འཇུག་རུང

             
 ༡)  ༢)   ༣)  ༤)      ༥)    ༦)

  ༧) ༨)
  ༩)                              

  བདགཆོས་ ཨྱིལྡན་ བྱཆོས་ ཨྱིལྡན་ གཞྱིཆོས་ ཨྱིལྡན་ བྲགཆོས་ ཨྱིལྡན་ ཁྱདགཞྱི་ བྲགཆོས་ བྱཆོས་ དངོསཆོས་   ངེསཆོས་ མངཕྲད་ གངསཆོས་ དགརཆོས་                 
 ང འྱི་      l   བོད་ ཀྱི་     l   མེཏྟོག་ པདྨ་ བཏབཔ་ མཛེསཔོ་ ལྔཔོ་ དེ  ཚོ་   ནྱི་/ཚིགཕད་
                 

                    “ནནིང་“ལྟབུ་སུགའི་མིངཚིགཅན་གི་བརྡདྟོན་ཞིག་བྱཆྟོས་ལ་སྦརབ་ཡིན་ན་བརྡདྟོན་གྟོ་བདེ

 “ངའྱི་བོད་ཀྱི་མེཏྟོག་པདྨ་ནནིང་བཏབཔ་མཛེསཔོ་ལྔཔོ་དེཚོ་ནི་”      

ཡྱི་/ཡྱིས་/ལ་/ན་/

ཡང་/སེ་/འོ་/ཞེས་/

ཞེའོ་/ལས་/བས་(བྱཆྟོས་དང་བྲགཆྟོས་ཁདགཞིའི་སྟོན་དང་རེས་སུ་བརྟོད་རུང)



ཁྱདགཞི་དང་ཁྱདཆོས་ བརྡསྤོད་ཕྲནཚེགས་བརྡསྤོད་ཕྲནཚེགས་ ཁྱདགཞི་དང་ཁྱདཆོས་
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ཁདགཞི་དང་ཁདཆྟོས་ཀི་རིགས་ཡྟོངསརྟོགས་ཀི་སྤིའགྲྟོས་

(ཚིགསྡུད་མིནཔཅན་གི་མིངཚིག་)
 

    

 
མཆན་

 
ཁདཆྟོས་  ཁདགཞི་

 
ཁདཆྟོས་

    
༡) བདགཆྟོསཅན་ ངའྱི་ ཤྱིང་

    
༢) བྱཆྟོསཅན་  ཀ) 

_ 
གཅོདཔའྱི་ ཤྱིང་

   ཤྱིང་ 
_ 

གཅོདཔ་
    
  _ 

བཅདཔའྱི་ ཤྱིང་

   ཤྱིང་ 
_ 

བཅདཔ་
    

  ཁ) 
_ 

ཆོདཔའི་ ཤྱིང་ 

   ཤྱིང་ 
_ 

ཆོདཔ་
    

  
_ 

ཆདཔའི་ ཤྱིང་ 

   ཤྱིང་ 
_ 

ཆདཔ་
    

   ག) _ 
ཆེབའི་ ཤྱིང་ (ཆེནཔྟོ་ཡིནཔ་/ཡོདཔ་)

  (ཆེནཔྟོ་ཡིནཔ་/ཡོདཔའི་) ཤྱིང་ 
_ 

ཆེབ་ 
    

  ང)  _ 
ཡིནཔའི་ ཤྱིང་

   ཤྱིང་ 
_ 

ཡིནཔ་
    

  ཅ) _ 
ཡོདཔའི་ ཤྱིང་

   ཤྱིང་ 
_ 

ཡོདཔ་
    

༣) གཞིཆྟོསཅན་ བོད་ཀྱི་ ཤྱིང་
    

༤) བྲགཆྟོསཅན་ ཤུགཔའྱི་ ཤྱིང་

   ཤྱིང་ ཤུགཔ་
    

༥) དངྟོསཆྟོསཅན་  ཤྱིང་ ཆེནཔོ་(དངྟོསཆྟོས་)

    ཆེབ་(ལྷགཆྟོས་)

    ཆེཤོས་(ཤྟོསཆྟོས་)
    

༦) ངེསཆྟོསཅན་  ཤྱིང་ འདྱི་/འདྱིཚོ་
    

༧) མངཕདཅན་  ཤྱིང་ རྣམས་
    
   ཤྱིང རྣམས་

    
༨) གྲངསཆྟོསཅན་  ཤྱིང་ མངཔོ་

    
༩) དགརཆྟོསཅན་  ཤྱིང་ ནྱི་/ཚིགཕད་

    

 

བྱཆོས་ཀྱི་དཔེམཚོནརྣམས་ཐདཀར་གོ་དཀའབ་ཡྱིནཔས་དེདག་ལ་

སུགའྱི་མྱིངཚིག་གངརུང་ཞྱིག་སྦྱར་ན་གོ་བདེབ་འདྱིའདྲ་འོང་།

    

 བྱཆྟོས་ཁདགཞིའི་སྟོན་དུ་བརྟོདཔ་  བྱཆྟོས་ཁདགཞིའི་རེས་སུ་བརྟོདཔ་
  

 སུག་+བྱཆྟོས་+ཁདགཞི་  ཁདགཞི་+སུག་+བྱཆྟོས་
  

 དལྟ་གཅོདཔའྱི་ཤྱིང་  ཤྱིང་དལྟ་གཅོདཔ་
  

 ཁསང་བཅདཔའྱི་ཤྱིང་ ཤྱིང་ཁསང་བཅདཔ་
  

 ལམསང་ཆོདཔའྱི་ཤྱིང་  ཤྱིང་ལམསང་ཆོདཔ་
  

 ལམསང་ཆདཔའྱི་ཤྱིང་ ཤྱིང་ལམསང་ཆདཔ་
  

 ཤུགཔ་ཡྱིནཔའྱི་ཤྱིང་ ཤྱིང་ཤུགཔ་ཡྱིནཔ་
  

 བོད་ལ་ཡོདཔའྱི་ཤྱིང་ ཤྱིང་བོད་ལ་ཡོདཔ་
    

དངོསཆོས་ལ་དངོསཆོས་རངརྐབ་དང་དངོསཆོས་ཟུངཆོས་ཏེ་

རྱིགས་གཉྱིས་འོང་། དཔེར་ན “མེཏོག་མཛེསཔོ་”དང་“མེཏོག་

མདོག་མཛེསཔོ་”ལྟབུ་ཡྱིན། དེ་ལ་“མཛེསཔོ་”ནྱི་ཁྱདཆོས་རངརྐབ་

དང་ “མདོག་མཛེསཔོ་”ནྱི་ཟུངཆོས་ཏེ་ཁྱདགཞྱི་“མདོག་”དང་ཟུང་

དུ་སྦེལབའྱི་ཁྱདཆོས་“མཛེསཔོ་”ལྟབུ་ཡྱིན། དེའདྲའྱི་ཟུངཆོསཅན་

གྱི་ཁྱདཆོས་དང་སྦེལབའྱི་ཁྱདགཞྱི་དེ་ལ་“ཡངགཞྱི་”ཟེར།

  
 དངོསཆོས་རངརྐབཅན་ དངོསཆོས་ཟུངཆོསཅན་

 

  

ཁདགཞི་ དངྟོསཆྟོས་རངརྐྱབ་
  

 དངྟོསཆྟོས་
 

ཤྱིང་ མཛེསཔོ་
 
 

 

 

 

ཁདགཞི་   དངྟོསཆྟོས་ཟུངཆྟོས་
   

  ཡངགཞི་  དངྟོསཆྟོས་
  

ཤྱིང་  མདོག་  མཛེསཔོ་
  

 

 

 

ཁདགཞི་དང་ཁདཆྟོས་ཀི་རིགས་ཡྟོངསརྟོགས་ཀི་སྤིའགྲྟོས་

(ཚིགསྡུདཅན་གི་མིངཚིག་)
 

    

 
མཆན་

 
ཁདཆྟོས་  ཁདགཞི་

 
ཁདཆྟོས་

    
༡) བདགཆྟོསཅན་ ངཚོའྱི་ གོསགཞི་

    
༢) བྱཆྟོསཅན་  ཀ) ཐགགཅོདཔའྱི་ གོསགཞི་

   གོསགཞི་ ཐགགཅོདཔ་
    
  ཐགབཅདཔའྱི་ གོསགཞི་

   གོསགཞི་ ཐགབཅདཔ་
    

  ཁ) ཐགཆོདཔའི་ གོསགཞི་ 

   གོསགཞི་ ཐགཆོདཔ་
    

  ཐགཆདཔའི་ གོསགཞི་ 

   གོསགཞི་ ཐགཆདཔ་
    

   ག) རྒྱཆེབའི་ གོསགཞི་ (རྒྱཆེནཔྟོ་ཡིནཔ་/ཡོདཔ་)

  (རྒྱཆེནཔྟོ་ཡིནཔ་/ཡོདཔའི་) གོསགཞི་ རྒྱཆེབ་ 
    

  ང)  _ 
ཡིནཔའི་ གོསགཞི་

   གོསགཞི་ 
_ 

ཡིནཔ་
    

  ཅ) _ 
ཡོདཔའི་ གོསགཞི་

   གོསགཞི་ 
_ 

ཡོདཔ་
    

༣) གཞིཆྟོསཅན་ བོདམྱིའྱི་ གོསགཞི་
    

༤) བྲགཆྟོསཅན་ – –

   – –
    

༥) དངྟོསཆྟོསཅན་  གོསགཞི་ རྒྱཆེནཔོ་(དངྟོསཆྟོས་)

    རྒྱཆེབ་(ལྷགཆྟོས་)

    རྒྱཆེཤོས་(ཤྟོསཆྟོས་)
    

༦) ངེསཆྟོསཅན་  གོསགཞི་ དེ་/དེཚོ་
    

༧) མངཕདཅན་  གོསགཞི་ རྣམས་
    
   གོསགཞི རྣམས་

    
༨) གྲངསཆྟོསཅན་  གོསགཞི་ མངཔོ་

    
༩) དགརཆྟོསཅན་  གོསགཞི་ ནྱི་/ཚིགཕད་

    



ཁྱདགཞི་དང་ཁྱདཆོས་ བརྡསྤོད་ཕྲནཚེགས་བརྡསྤོད་ཕྲནཚེགས་ ཁྱདགཞི་དང་ཁྱདཆོས་
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ཁྱདཆོས་ནྱི་ཁྱདཆོས་སྦྱོརསའྱི་ཁྱདགཞྱི་དེ་དེའདྲའྱི་རྱིགསཅན་གྱི་ཁྱདགཞྱི་གཞན་དང་ཐུནམོང་མ་ཡྱིནཔར་དམྱིགས་སུ་དགརབྱེད་དམ ཡང་ན་ཁྱདགཞྱི་ལ་ཡོདཔའྱི་དམྱིགསབསལ་གྱི་ཡོནཏན་ནམ 

ཁྱདགཞྱིའྱི་ཁྱདཔར་མྱིའདྲབ་སོནཔའྱི་ཆོས་ལ་ཟེར། དཔེརན་ “ལེབལེབ་” “ཡགཔོ་” “རྱིགཔོ་” “ཆེནཔོ་”དང་ ཡངན་“ཐུངཐུང་” “ཆུངཆུང་”དང་ གཞན་ཡང་“ཕལཆེར་”ལྟབུ་ཡྱིན། ཁྱདཆོས་

སྦྱོརསའྱི་གཞྱི་ལ་ཁྱདགཞྱི་ཟེར། དཔེརན་གཟུགསཅན་“ཤྱིང་”དང་ “མྱི་”དང་ “ཁྱྱི་”དང་ གཟུགསམེད་“དུསཚོད་”དང་ “ཤུགས་”དང་ “སེམས་”ལྟབུ་ཡྱིན། དེའདྲའྱི་ཁྱདགཞྱི་དེ་ལ་གོང་གི་ཁྱདཆོས་

ཤིག་སྦྱར་ན “ཤྱིང་ལེབལེབ་” “མྱི་ཡགཔོ་” “ཁྱྱི་རྱིགཔོ་” “ཤུགས་ཆེནཔོ་” “དུསཚོད་ཐུངཐུང་” “སེམས་ཆུངཆུང་”ལྟབུ་འོང་། ཁྱདཆོས་འདྱི་རྱིགས་ལ་དངོསཆོས་ཟེར།

ཁྱདཆོས་ཀྱི་རྱིགས་གཞན་ནྱི་“གཞྱིཆོས་” “བྱཆོས་” “གངསཆོས་” “ངེསཆོས་” “དགརཆོས་”རྣམས་ཡྱིན། གཞྱིཆོས་ལ་ནངགསེས་དབྱེ་ན་“བདགཆོས་” “གཞྱིཆོས་”རང་དང་ “བགཆོས་”བཅས་

གསུམ་ཡོད། དེཡང་“གཞྱིཆོས་”ནྱི་དཔེར་ན་“ང་” “བོད་” “པདྨ་”ལྟབུ་དོན་དུ་ཁྱདགཞྱི་ཡྱིན་ཡང་ཨྱིལྡན་གྱིས་མཚམས་སྦྱར་སེ་ཁྱདགཞྱི་གཞན་ཞྱིག་གྱི་མྱིངཚིག་གྱི་སྔོན་དུ་ཁྱདཆོས་སུ་ཨྱིལྡན་གྱི་

བརྡས་བསནཔའྱི་མྱིངཚིག་ལ་ཟེར། དཔེར་ན་བདགཆོསཅན་ནི་“ངའི་མེཏོག་”དང་ གཞིཆོས་རང་ནི་“བོད་ཀྱི་མེཏོག་”དང་ བགཆོསཅན་ནྱི་“པདྨའྱི་མེཏོག་”ལྟབུ་ཡིན། བགཆོས་ནི་ཁྱདགཞྱིའྱི་རེས་

སུའང་བརོད་རུང་། དེར་ཨྱིལྡན་དེ་མྱི་མཁོ། དེཡང་“བདགཆོས་”ནྱི་“བདགཔོས་ཁྱདཔར་དུ་བྱསཔའྱི་ཁྱདཆོས་”དང་ “བགཆོས་”ནྱི་ཁྱདཆོས་སྦྱོརསའྱི་ཁྱདགཞྱི་དེའྱི་བྱེབགཅན་གྱི་ཁྱདཆོས་ལ་ཟེར།

ཁདཆྟོས་ལ་རིགས་དགུ་རུ་རྣམདབྱེ་བྱེད་དགྟོསཔའི་རྒྱུམཚན་ནི་ཁདཆྟོས་ཀི་རིགས་དེདག་གཞི་གཅིག་ལ་རིམཔ་བཞིན་དུ་དུས་གཅིག་ཏུ་འཇུག་ཏུ་རུངབའི་དབང་དུ་བྱསཔ་ཞིག་ཡིན

        བདགཆྟོས་གཞིཆྟོས་བྲགཆྟོས་གསུམ་དྟོན་དུ་གཞིཆྟོས་ཡིནཔ་དྟོན་གཅིག་
            
 བདགཆྟོས་ བྱཆྟོས་ གཞིཆྟོས་ བྲགཆྟོས་ ཁདགཞི་ བྲགཆྟོས་ བྱཆྟོས་ དངྟོསཆྟོས་ གྲངསཆྟོས་ ངེསཆྟོས་ མངཕད་ དགརཆྟོས་
            
 ངའྱི་  བཏབཔའྱི་ བོད་ཀྱི་ ཤུགཔའྱི་ ཤྱིང་ l l དམརཔོ་ གསུམཔོ་ དེ ཚོ་ ནྱི་/ཚིགཕད་

      ཤྱིང་ ཤུགཔ་ ནནིང་བཏབཔ་  

 

ཡྱི་/ཡྱིས་/ལ་/ན་/ཡང་/སེ་/འོ་/ཞེས་/ཞེའོ་/
ལས་/བས་         

ནནིང་

                    

ཁདཆྟོསཅན་གི་མིངཚིག་དང་དེདག་གི་འགྲྟོས་

བྱཆོས་ནི་བྱམྱིང་(གཅོདཔ་/ཆོདཔ་/ཆེབ་ལྟབུ་)ཡྱིནཔ་ལ་ཁྱདཆོས་སུ་བྱསཔའྱི་རྱིགས་ལ་“བྱཆོས་”ཟེར། དེ་ཡང་གཞྱིཆོས་ལྟར་ཨྱིསལྡན་ཞྱིག་གིས་(གཅོདཔའྱི་མྱི་/ གཅོདཔའྱི་ཤྱིང་/ ཆོདཔའྱི་མྱི་/ 
ཆོདཔའྱི་ཤྱིང་/ ཆེབའྱི་བུ་ལྟབུ་)བརྡས་བསན་ཏེ་ཁྱདགཞྱི་ཞིག་གི་སྔོན་དུ་བརོད་དགོས། བྱཆོས་འདྱི་བཞྱིན་བགཆོས་ལྟར་ཁྱདགཞྱིའྱི་རེས་སུའང་(མྱི་གཅོདཔ་/ ཤྱིང་གཅོདཔ་/ མྱི་ཆོདཔ་/ ཤྱིང་ཆོདཔ་/ བུ་ཆེབ་ལྟབུ་)
སྦྱོར་རུང་། དེར་ཨྱིལྡན་དེ་མྱི་མཁོ། ངེསཆོས་ནྱི་ངེསཔ་སོནཔའྱི་ཁྱདཆོས་(སྐྱེསབུ་༣གྱི་མིངཚབཅན་ནམ་མྱིང་དངོས་གྱི་མྱིངཚིགདག་)ཏེ་ཁྱདགཞྱིའྱི་རེས་སུ་བརོདཔ་དེ་ལ་ཟེར། དཔེར་ན་“བུམོ་ང་/ 

བོདམྱི་ཁྱེདཚོ་/ མྱི་ཁོཚོ་/ དྲུངཡྱིག་ཉྱིམ/ རྒྱལཔོསོངབཙན”ལྟབུ་འོང་ གངསཆོས་ནྱི་གངསཀ་སོནཔའྱི་ཁྱདཆོས་སེ དཔེར་ན་“མྱི་ལྔ་/ སོབཕྲུག་ཁོན་”ལྟབུ་ཡྱིན། མངཕྲད་ནྱི་མངཔོ་སོནཔའྱི་

ཕྲད་ལ་ཟེར། དཔེར་ན “མྱིརྣམས་” “སོབཕྲུགཚོ་” “གོགསཔོདག”ལྟབུ་འོང་། དེ་ཡང་ “མྱིརྣམས་” “ཁྱྱིརྣམས་” “ཞྱིམྱིརྣམས”ཏེ་མངཕྲད་ནྱི་སྦྱོརཡུལ་གྱི་མྱིངཚིག་དང་གཅྱིག་ཏུ་འབྱིབ་དང་ ཡང་

ན “མྱི་དང་ཁྱྱི་དང་ཞྱིམྱི་རྣམས”ཏེ་སྦྱོརཡུལ་གྱི་མྱིངཚིག་ལས་ཐདད་དུ་བརོད་ཅྱིང་འབྱིབའྱི་འགོས་གཉྱིས་འོང་། བྱིསཔ་ལྟར་དུ་གོདོན་ཡང་མྱིའདྲབ་སོསོ་འོང་།

ཡང་ཁྱདཆོས་ཀྱི་བརྡདོན་ཤེསཔའྱི་ཐབས་གཞན་ཞྱིག་ནྱི་“གའདྲ་”ལྟབུ་དྲྱིབའྱི་སོ་ནས་ཀང་ཤེསཔ་ཞྱིག་འོང་། དཔེར་ན “ཁོ་ལ་མེཏོག་གའདྲ་གཅྱིག་འདུག” དེའདྲའྱི་དྲྱིབཅན་གྱི་བརོདཔའྱི་ལན་ལ་“ཁོ་

ལ་མེཏོག་སེརཔོ་གཅྱིག་འདུག”ལྟབུ་ཞྱིག་འོང་རུངབས་དེ་ལ་“མེཏོག་”ནྱི་ཁྱདགཞྱི་དང་ དེ་དམྱིགས་སུ་དགརབྱེད་ནྱི་“སེརཔོ་”ཡྱིན། དེསན་“མེཏོག་སེརཔོ་”ཞེས་ལབཔ་ཡྱིན་ན་མེཏོག་ཡྱིནཚད་ལ་

མྱི་གོབར་མདོག་སེརཔོ་ཡྱིནཔའྱི་མེཏོག་དམྱིགསབསལབ་ཞྱིག་ལ་གོ་འོངབ་ལྟབུ་ཡྱིན། དེའདྲའྱི་དམྱིགསབསལ་སོན་བྱེད་ཀྱི་མྱིངཚིག་ཡྱིནཚད་ཁྱདཆོས་སུ་གོ་ཐུབཔར་བྱས་ཆོག

སུམཅུཔའྱི་གཞུང་ན་ཨྱིལྡན་གྱི་ཚིགཕྲད་ལ་འབེལསྒ་ཟེར། འབེལསྒ་ཞེསཔ་ནི་སྦྱོརཡུལ་གྱི་མྱིངཚིག་དེ་“ཁྱདགཞྱི་”འདྱིའདྲ་ཞྱིག་དང་འབེལབའྱི་“ཁྱདཆོས་”ཀྱི་མྱིངཚིག་ཡྱིན་ཅེསཔའྱི་བརྡ་ཡྱིན།



ཁྱདགཞི་དང་ཁྱདཆོས་ བརྡསྤོད་ཕྲནཚེགས་བརྡསྤོད་ཕྲནཚེགས་ ཁྱདགཞི་དང་ཁྱདཆོས་

14 15

ཁྱདཆོས་ཀྱི་རྱིགས་

ཁདགཞི་དང་ཁདཆྟོས་
           
 བདགཆྟོས་ བྱཆྟོས་ གཞིཆྟོས་ བྲགཆྟོས་ བྲགཆྟོས་ བྱཆྟོས་ དངྟོསཆྟོས་ གྲངསཆྟོས་ ངེསཆྟོས་ མངཕད་ ནིསྒྲ་
           
 ངའྱི་ ཤྱིང་  ཀ) གཅོདཔའྱི་ ཤྱིང་  བོད་ཀྱི་ ཤྱིང་ ཤུགཔའྱི་ ཤྱིང་ ཤྱིང་ ཤུགཔ་ ཤྱིང་ གཅོདཔ་ ཀ) ཤྱིང་ ཆེནཔོ་ ཀ ཤྱིང་ གསུམ་ ཤྱིང་ དེ་ ཤྱིང་ རྣམས་/དག་ ཤྱིང་ ནི་

   བཅདཔའྱི་ ཤྱིང་ 		 	 ཤྱིང་ བཅདཔ་ ཁ) ཤྱིང་ ཆེབ་ ཁ) ཤྱིང་ ཁཤས་   ཤྱིང་ རྣམས་/དག་

   ཁ) ཆོདཔའྱི་ ཤྱིང་    ཤྱིང་ ཆོདཔ་ ཤྱིང་ ཆེའ་ 

   ཆདཔའྱི་ ཤྱིང་         ཤྱིང་ ཆདཔ་ ག) ཤྱིང་ ཆེཤོས་

   ག) ཆེབའྱི་ ཤྱིང་    ཤྱིང་ ཆེབ་      

   ང) ཡྱིནཔའྱི་ ཤྱིང་       ཤྱིང་ ཡྱིནཔ་

   ཅ) ཡོདཔའྱི་ ཤྱིང་       ཤྱིང་ ཡོདཔ་
           

ཁདཆྟོས་ཀི་མིངཚིག་
           
 བདགཆྟོས་ བྱཆྟོས་ གཞིཆྟོས་ བྲགཆྟོས་ བྲགཆྟོས་ བྱཆྟོས་ དངྟོསཆྟོས་ གྲངསཆྟོས་ ངེསཆྟོས་ མངཕད་ ནིསྒྲ་
           
 ངའྱི་  ཀ) གཅོདཔའྱི་  བོད་ཀྱི་  ཤུགཔའྱི་   ཤུགཔ་  གཅོདཔ་ ཀ)  ཆེནཔོ་ ཀ  གསུམ་  དེ་  རྣམས་/དག་  ནི་

   བཅདཔའྱི་    		 		  བཅདཔ་ ཁ)  ཆེབ་ ཁ)  ཁཤས་   
 རྣམས་/དག་

   ཁ) ཆོདཔའྱི་         ཆོདཔ་  ཆེའ་ 

   ཆདཔའྱི་              ཆདཔ་ ག)  ཆེཤོས་

   ག) ཆེབའྱི་         ཆེབ་      

  ང) ཡྱིནཔའྱི་         ཡྱིནཔ་

  ཅ) ཡོདཔའྱི་         ཡོདཔ་
           

ཚིགསྒྲུབ་
    

ཁོ་ལ་ངའི་ཤྱིང་ཁཤས་འདུག ཁོས་དེརྱིང་གཅོདཔའྱི་ཤྱིང་འདྱི་རེད། ཁོ་ལ་མི་ཤྱིང་གཅོདཔ་ཁཤས་འདུག ཁོས་ནནིང་བཅདཔའི་ཤྱིང་འདྱི་རེད། ཁོས་ཤྱིང་བཅདཔ་དེ་འདྱིཚོ་རེད།
    

འདྱིཚོ་ལམསང་ཆོདཔའྱི་ཤྱིང་རེད། འདྱི་ལམསང་ཆདཔའྱི་ཤྱིང་རེད། ཤྱིང་ལམསང་ཆོདཔ་དེ་སོན་དང་། དེ་ཁོས་ཤྱིང་ལམསང་ཆདཔ་དེ་རེད། ཁོ་ལ་ཤྱིན་ཏུ་སྐམཔའི་ཤྱིང་འདུག
    

འདྱི་ཤྱིང་ཆེབ་དེ་རེད། ཁོའི་ཡིནཔའི་ཤྱིང་འདྱིཚོ་རེད། ཁོའི་ཤྱིང་ཡིནཔ་དེ་འདྱི་རེད། ཁོ་ལ་ཡོདཔའི་ཤྱིང་འདྱིཚོ་རེད། ཁོ་ལ་ཤྱིང་ཡོདཔ་འདྱི་ཙམ་རེད།
    

ཁོ་ལ་བོད་ཀྱི་ཤྱིང་མངཔོ་འདུག ཁོ་ལ་ཤུགཔའྱི་ཤྱིང་ཁཤས་འདུག ཁོ་ལ་ཤྱིང་ཤུགཔ་ཁཤས་འདུག ཁོ་ལ་ཤྱིང་ཆེནཔོ་ཁཤས་འདུག ཁོ་ལ་ཤྱིང་ཆེབ་ལྔ་ལས་མྱི་འདུག
    

ཁོ་ལ་ཤྱིང་ཆེཤོས་དེ་འདུག ཁོ་ལ་སརཁའྱི་ཤྱིང་གསུམ་འདུག ཁོ་ལ་མེ་འབུདརྒྱུའྱི་ཤྱིང་ཁཤས་འདུག ཁོའི་ཤྱིང་དེ་མོས་སྤདཔ་ཞྱིག་རེད། མོའི་ཤྱིང་རོནཔ་རོནརྐང་རེད།
    

ཁྱདཆོས་ཀྱི་རྱིགས་



ཁྱདགཞི་དང་ཁྱདཆོས་ བརྡསྤོད་ཕྲནཚེགས་བརྡསྤོད་ཕྲནཚེགས་ ཁྱདགཞི་དང་ཁྱདཆོས་
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ཁདཆྟོས་ཁདགཞིའི་སྟོན་དུ་འྟོངབ་ ༡)  བདགཆྟོས་ བདགཔྟོཅན་གི་ཁདཆྟོས་དང་ཁདགཞི་ ངའི་ ཤིང་  ཁྱེད་ཀྱི་ ཤྱིངཏོག་  ཁོའི་ རས་
     ང་ཡི་ ཤིང་     ཁོ་ཡི་ རས་         

ཁདཆྟོས་ཁདགཞིའི་སྟོན་རེས་སུ་འྟོངབ་ ༢)  བྱཆྟོས་ བྱབཅན་གི་ཁདཆྟོས་དང་ཁདགཞི་ བཏབཔའྱི་ ཤིང་  སྐྱེསཔའྱི་ ཤྱིངཏོག་  ཉོསཔའྱི་ རས་

    བཏབཔ་ཡྱི་ ཤིང་  སྐྱེསཔ་ཡྱི་ ཤྱིངཏོག་  ཉོསཔ་ཡྱི་ རས་         

     ཤིང་བཏབཔ་  ཤྱིངཏོག་སྐྱེསཔ་  རས་ཉོསཔ་         

    འདེབསཔའྱི་ ཤིང་  སྐྱེབའྱི་ ཤྱིངཏོག་  ཉོབའྱི་ རས་

    འདེབསཔ་ཡྱི་ ཤིང་  སྐྱེབ་ཡྱི་ ཤྱིངཏོག་  ཉོབ་ཡྱི་ རས་         

        ཤིང་འདེབསཔ་  ཤྱིངཏོག་སྐྱེབ་  རས་ཉོབ་         

    སོབཔའྱི་ ཤིང་  ཞྱིམཔའྱི་ ཤྱིངཏོག་  འཇམཔའྱི་ རས་         

     ཤིང་སོབཔ་  ཤྱིངཏོག་ཞྱིམཔ་  རས་འཇམཔ་         

ཁདཆྟོས་ཁདགཞིའི་སྟོན་དུ་འྟོངབ་ ༣)  གཞིཆྟོས་ ཁདགཞིཅན་གི་ཁདཆྟོས་དང་ཁདགཞི་ བོད་ཀྱི་ ཤིང་  རྒྱགར་གྱི་ ཤྱིངཏོག་  སྱིནབལ་གྱི་ རས་         

ཁདཆྟོས་ཁདགཞིའི་སྟོན་རེས་སུ་འྟོངབ་ ༤)  བྲགཆྟོས་  ཤུགཔའྱི་ ཤྱིང་  ཀུཤུའྱི་ ཤྱིངཏོག་  ཀཤྱིའྱི་ རས་

    ཤུགཔ་ཡྱི་ ཤྱིང་  ཀུཤུ་ཡྱི་ ཤྱིངཏོག་  ཀཤྱི་ཡྱི་ རས་         

      ཤྱིང་ཤུགཔ་  ཤྱིངཏོག་ཀུཤུ་  རས་ཀཤྱི་         

ཁདཆྟོས་ཁདགཞིའི་རེས་སུ་འྟོངབ་ ༥)  དངྟོསཆྟོས་ ཁདཆྟོས་དངྟོས་དང་ཁདགཞི་  ཤིང་སོབསོབ་  ཤྱིངཏོག་ཞྱིམཔོ་  རས་འཇམཔོ་         

 ༦)  གྲངསཆྟོས་ གྲངས་ཀིས་ཁདཔར་དུ་བྱསཔའི་ཁདཆྟོས་དང་ཁདགཞི་  ཤིང་གསུམ་  ཤྱིངཏོག་བཞྱི་  རས་ལྔ་         

 ༧)  ངེསཆྟོས་ ངེསཔ་སྟོནཔའི་ཁདཆྟོས་དང་ཁདགཞི་  ཤིང་འདྱི་  ཤྱིངཏོག་དེ་  རས་འདྱི་         

 ༨)  མངཕད་ མངཔྟོ་སྟོནཔའི་ཁདཆྟོས་དང་ཁདགཞི་  ཤིངརྣམས་  ཤྱིངཏོགརྣམས་  རས་འདྱིཚོ་         

 ༩)  དགརཆྟོས་ ཟུར་དུ་དགརབྱེད་ཀི་ཁདཆྟོས་དང་ཁདགཞི་  ཤྱིང་ནྱི་  ཤྱིངཏོག་ནི་  རས་ནྱི་         

༡) གངཟག་གསུམ་གི་མིངཚབ་ལ་ཨིལྡན་སྦརབ་ལས་བདགཆྟོས་འྟོང་ : ངའྱི་/ང་ཡྱི་ ཁྱེད་ཀྱི་ ཁོའ་ི/ཁོ་ཡྱི་ མོའ་ི/མོ་ཡྱི་ | ༢) བྱམིངཅན་གི་མིངཚིག་ལ་ཨིལྡན་སྦརབ་ལས་བྱཆྟོས་འྟོང་ : གཅོདཔའྱི་/གཅོདཔ་ཡྱི་ བཅདཔའྱི་/བཅདཔ་

ཡྱི་ ཆོདཔའྱི་/ཆོདཔ་ཡྱི་ ཆདཔའྱི་/ཆདཔ་ཡྱི་ མཛེསཔའི་/མཛེསཔ་ཡི་ | ༣) ཁདགཞིའི་མིངཚིག་ལ་ཨིལྡན་སྦརབ་ལས་གཞིཆྟོས་འྟོང་ : བོད་ཀྱི་ རྒྱགར་གྱི་ སྱིནབལ་གྱི་ | ༤) ཁདགཞིའི་བྱེབྲགཅན་གི་མིངཚིག་ལ་ཨིལྡན་

སྦརབ་ལས་བྲགཆྟོས་འྟོང་(ཁདགཞིའི་རེས་ཀི་བྲགཆྟོས་ལ་ཨིལྡན་མེད་) : ཕལམ་གྱི་/ (རྡྟོ་)ཕལམ་ དགེབའི་ (ཆྟོས་) དགེབ་ | ༥) ཁདཆྟོས་དངྟོས་ཀི་མིངཚིག་ལས་དངྟོསཆྟོས་འྟོང་ : མཛེསཔོ་ ཞྱིམཔོ་ མངཔོ་ མཁེགསཔོ་ ཟབཔོ་ | 
༦) གྲངས་ཀི་མིངཚིག་གངརུང་ཁདཆྟོས་སུ་སྦརབ་ལས་གྲངསཆྟོས་འྟོང་ལ་ངེསཔའི་གྲངས་ནི་ : གསུམ་ བཞྱི་ ལྔ་ | མ་ངེསཔའི་གྲངས་ནི་ : ཁཤས་ ཕོནཆེན་ | ༧) སྐྱེསབུ་གསུམ་གི་མིངཚིག་ཁདཆྟོས་སུ་སྦརབ་ལས་ངེསཆྟོས་འྟོང་ : ཤིང་འདྱི་ ཤིངཏྟོག་

དེ་ རས་འདྱི་ རྡྟོ་འདྱིཚོ་ ཆྟོས་དེཚོ་ | ༨) མངཕད་ནི་མངཔྟོ་སྟོནཔའི་ཕད་“རྣམས་/དག་/ཚོ་”རྣམས་ཡིན་ : ཤིངརྣམས་ རས་འདིཚོ་ ཆྟོསདག་ | ༩) དགརཆྟོས་ནི་“ནི་”གཅིགབུ་ཡིན་ : ཤིང་ནྱི་ ཤིངཏྟོག་ནྱི་ རས་ནྱི་ རྡྟོ་ནི་ ཆྟོས་ནྱི་ |



ཁྱདགཞི་དང་ཁྱདཆོས་ བརྡསྤོད་ཕྲནཚེགས་བརྡསྤོད་ཕྲནཚེགས་ ཁྱདགཞི་དང་ཁྱདཆོས་
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“ཁྱདཆོས་ཀྱི་གོརྱིམ་དང་མྱིངཚིག་

ཁྱདཆོས་ཀྱི་ནྱི་མྱིངཚིག་ནྱི། རྣམཔ་དགུ་རུ་ངེསཔར་བྱ། དེ་ལ་བདགཔོའ་ིཁྱདཆོས་(བདགཆྟོས་)དང་། བྱམྱིངཅན་གྱི་ཁྱདཆོས་(བྱཆྟོས་)དང་། ཁྱདགཞྱིཅན་གྱི་ཁྱདཆོས་(གཞིཆྟོས་)དང་། བྱེབགཅན་གྱི་

ཁྱདཆོས་(བྲགཆྟོས་)དང་། དངོསཆོས་(དངྟོསཆྟོས་)དང་ནྱི་གངསཆོས་(གྲངསཆྟོས་)དང་། གངསཆོས་ཀྱི་བྱེབག་བོངཚད་སོནཔའྱི་ཁྱདཆོས་(བྟོངཆྟོས་)འོང་། ངེསཔ་སོནཔའྱི་ཁྱདཆོས་(ངེསཆྟོས་)དང་། མངཔོ་

སོནཔའྱི་ཕྲདདག་(མངཕད་)དང་། དགརབར་བྱབའྱི་ཁྱདཆོས(དགརཆྟོས་)རྣམས། གཞྱི་གཅྱིག་ལ་ནྱི་རྱིམཔ་བཞྱིན། བརོད་དུ་རུངབའྱི་དབང་དུ་བྱས། བགཆོས་ཡནཆོད་ཁྱདགཞྱིའྱི་སྔོན། བྱཆོས་བགཆོས་

རེས་སུའང་། དངོསཆོས་མནཆོད་ཁྱདགཞྱིའྱི་རེས།

༡) བདགཆྟོས་ ངའི་མིག་དང་ཁོའི་སོ། མོའི་ཆུ་དང་དེཚོའྱི་ཤྱིང་། ཉྱིམའྱི་དེབ་དང་ཟླབའྱི་པར། ཁོངཚོའྱི་འབས་དང་དེཚོའྱི་ཚལ། ཁྱེད་ཀྱི་བུ་དང་ངའྱི་བུམོ། 
༢) བྱཆྟོས་ བཏབཔའྱི་སོན་དང་སྐྱེསཔའྱི་འབྲུ། འདེབསཔའྱི་སོན་དང་སྐྱེབའྱི་འབྲུ། བཏངབའྱི་ལོན་དང་འབྱོརཔའྱི་ལན། གཏོངབའྱི་ལོན་དང་འབྱོརབའྱི་ལན། 

ཚབའྱི་མེ་དང་གངབའྱི་ཆུ། ཡགཔོ་ཡྱིནཔའྱི་བུ་དང་གཅྱིག ཡགཔོ་ཡོདཔའྱི་བུ་དང་གཉྱིས། ༣) གཞིཆྟོས་ དཀོནམཆོག་གསུམ་གྱི་མཆོདཔ་དང་།  ལྷབྱིས་

ཀྱི་ནི་རྱིམོ་དང་། ཞྱིབདེའྱི་ཆེད་དང་ཆོས་ཀྱི་ཆེད། གངས་ཀྱི་ཆུ་དང་རྱིང་གྱི་ཆུ། སྔོན་གྱི་ཆོས་དང་དལྟའྱི་ཆོས། གསེར་གྱི་སྐུ་དང་སེངགེའྱི་སྒ། ཁངཔའྱི་

སོ་དང་མགོ་ཡྱི་སྐྲ། གངས་ཀྱི་མདོག་དང་མེ་ཡྱི་ཐབ། ༤) བྲགཆྟོས་ ཤུགཔའྱི་ཤྱིང་དང་ཤྱིང་ཤུགཔ། ཕལམ་གྱི་རྡོ་རྡོ་ཕལམ། ཀཤྱིའྱི་རས་དང་རས་ཀཤྱི། 

དགེབའི་ཆོས་དང་ཆོས་དགེབ། ཀོབའྱི་གྲུ་དང་གྲུ་ཀོབ། འགོབ་མི་དང་མིའི་འགོབ། ༥) དངྟོསཆྟོས་ མྱིག་མཛེསཔོ་དང་སྒ་སནཔོ། མྱི་མངཔོ་དང་སེམས་

བཟངཔོ། ཁོམ་ཉེཔོ་དང་ལྷམ་ལེནཔོ། ཆུ་ཉུངཉུང་དང་ལམ་ཐུངཐུང་། དྲོད་ཆུངཆུང་དང་ཤྱིང་ལེབལེབ། ༦) གྲངསཆྟོས་ དཀོནམཆོག་གསུམ་དང་ཚེསཔ་བཞྱི། 

སོརམོ་ལྔ་དང་སོབཕྲུག་བརྒྱ། ཉྱིམ་ཁཤས་དངུལ་ཕོནཆེན། ཞགཔོ་རེཟུང་མི་ཉུངཤས། མྱི་ལྔ་དྲུག་དང་སོར་གསུམ་བཞྱི། (གངསཆོས་ཀྱི་བྱེབག་བྟོངཆྟོས་ 

རམཔ་ཕོནཆེན་ འབྲུ་མངཔོ་) ༧) ངེསཆྟོས་ མྱི་འདྱི་བུ་དེ་བོདཔ་དེ། པར་འདྱི་དེབ་འདྱི་ཁངཔ་དེ། བོདམྱི་ངཚོ་མྱི་ཁྱེདརང་། ཡྱིགེ་དེརང་ཆོས་དེཉྱིད། བླམ་

ཁོང་དང་ཞྱིངཔ་ཁོ། ཉཔ་ཁོ་དང་རཔ་ང་། ཨམ་མོ་དང་བུམོ་མོ། ༨) མངཕད་ བོདཔརྣམས་དང་པརཔརྣམས། ཁངཔརྣམས་དང་དེཚོ་དང་། བླམཚོ་དང་

ཁོངཚོ་དང་། ཞྱིངཔཚོ་དང་ཕམཚོ། ངཚོ་འདྱིཚོ་ཁྱེདཚོ་དང་། དེདག་གཞནདག་གོགསཔོདག ༩) དགརཆྟོས་ དམཔའྱི་ཆོས་ནྱི་སྐྱབས་ཀྱི་མཆོག ཆོསཔ་

དེ་ནྱི་ཤྱིན་ཏུ་བཟང་། ད་ནྱི་ང་ནྱི་ཆོས་ལ་འགོ། འདྱི་ནྱི་སོས་ཀྱི་དྲྱིབཟང་ཡིན། ཁོ་ནྱི་གངསརྱིའྱི་ཆུ་ལ་དགའ། བོད་ནྱི་ཆོས་ཀྱི་ཞྱིངས་རེད།

                   
   
 ༡)  ༢)   ༣)  ༤)       ༥)    ༦)

   ༧) ༨)
  ༩)              

 བདགཆོས་  བྱཆོས་  གཞྱིཆོས་  བྲགཆོས་   ཁྱདགཞྱི་    དངོསཆོས་   ངེསཆོས་ མངཕྲད་ གངསཆོས་ དགརཆོས་              
   ཨྱིལྡན་   ཨྱིལྡན་  ཨྱིལྡན་  ཨྱིལྡན་                      
 ང འྱི་ ཀ) བཏབཔ འྱི་ ལྡུམར འྱི་ ཤུགཔ འྱི་  ཤིང་ ཤུགཔ་ ཀ) བཏབཔ་ ཀ) མཛེསཔོ་  ༢) ལྔཔོ་ དེ   (ཚོ་) ༡) ལྔ་ ནྱི་/ཚིགཕད་
                   

         
l

                 



ཁྱདགཞི་དང་ཁྱདཆོས་ བརྡསྤོད་ཕྲནཚེགས་བརྡསྤོད་ཕྲནཚེགས་ ཁྱདགཞི་དང་ཁྱདཆོས་
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གཞྱི་གཅྱིག་ལ་དུས་གཅྱིག་ཏུ་རྱིམཔ་བཞྱིན་འཇུག་རུངབའྱི་དབང་དུ་བྱསཔའི་ཁྱདཆོས་ཀྱི་རྱིགས་ཁྱདགཞྱིའྱི་སྔོན་དང་རེས་སུ་འགོབའྱི་འགོས་
  

  l   l   l   l   l 
 ༡) བདགཔྟོས་ཁདཔར་དུ་བྱསཔའི་ཁདཆྟོས་ ༢) བྱབས་ཁདཔར་དུ་བྱསཔའི་ཁདཆྟོས་ ༣) ཁདགཞིཅན་གི་ཁདཆྟོས་ ༤) ཁདགཞིའི་བྱེབྲགཅན་གི་ཁདཆྟོས་ ༥) དངྟོསཆྟོས་

 (བདགཆྟོས་) (བྱཆྟོས་)  (གཞིཆྟོས་) (བྲགཆྟོས་) (ཁདཆྟོས་དངྟོས་)
  l   l   l   l 
 ༦) ངེསཔ་སྟོནཔའི་ཁདཆྟོས་ ༧) མངཔྟོ་སྟོནཔའི་ཕད་ ༨) གྲངསཀཅན་གི་ཁདཆྟོས་ ༩) དམིགས་སུ་དགརབྱེད་ཀི་ཁདཆྟོས་

 (ངེསཆྟོས་) (མངཕད་) (གྲངསཆྟོས་) (དགརཆྟོས་)

                   
   
 ༡)  ༢)   ༣)  ༤)       ༥)    ༦)

   ༧) ༨)
  ༩)              

 བདགཆོས་  བྱཆོས་  གཞྱིཆོས་  བྲགཆོས་   ཁྱདགཞྱི་    དངོསཆོས་   ངེསཆོས་ མངཕྲད་ གངསཆོས་ དགརཆོས་              
   ཨྱིལྡན་   ཨྱིལྡན་  ཨྱིལྡན་  ཨྱིལྡན་                      
 ང འྱི་ ཀ) བཏབཔ འྱི་ ལྡུམར འྱི་ ཤུགཔ འྱི་  ཤིང་ ཤུགཔ་ ཀ) བཏབཔ་ ཀ) མཛེསཔོ་    དེ   (ཚོ་) ༡) ལྔ་ ནྱི་/ཚིགཕད་
                      
    འདེབས་པ འི་            འདེབསཔ་   ༢) ལྔཔོ་     ༢) ལྔཔོ་       
                     
    སྐྱེསཔ འྱི་        

   
   སྐྱེསཔ་  སྐྱེསཔོ་               ༣) ཁཤས་

          
    

            
             སྐྱེབ འྱི་        

   
     སྐྱེབ་  སྐྱེབོ་        

          

ནནིང་* 

    

* “ནནིང་“ལྟབུ་སུགའི་མིངཚིགཅན་གི་བརྡདྟོན་ཅིརིགས་ཤིག་
བྱཆྟོས་འདི་ལ་སྦརབ་ཡིན་ན་བྱཆྟོས་ཀི་བརྡདྟོན་གྟོ་ས་

  
   ཁ) མཛེསཔ འྱི་        ཁ) མཛེསཔ་ ཁ) མཛེསཔ་ 
         ཤིན་ཏུ་*

 

          
   ག) ཡྱིནཔ འྱི་        

   
  ག) ཡྱིནཔ་

            
   ང) ཡོདཔ འྱི་        

   
  ང) ཡོདཔ་         

              
                  ག) མཛེསཤོས་       
                                         

དགརཆྟོས་འདིའི་གྟོས་ན་ཚིགཕད་ཀི་རིགསདག་
འཇུགཔ་

སུ་/ར་/རུ་/དུ་/ན་/ལ་/ཏུ་ | གི་/གི་/ཀི་/འི་ཡི་ | 

གིས་/གིས་/ཀིས་/འིས་/ཡིས་ | ཀང་/ཡང་/འང་ | ཏེ་/

དེ་/སེ་ | ཅིང་/ཞིང་/ཤིང་ | ཅེས་/ཞེས་/ཤེས་ | 

ཅེ་ན་/ཞེ་ན་/ཤེ་ན་ | དང་ | ནས་ | བས་ | ལས་

ངའྱི་ཤྱིང་ ནནྱིང་བཏབཔའྱི་ཤྱིང་/ ཤྱིང་ནནྱིང་བཏབཔ་ དལོ་འདེབསཔའྱི་ཤྱིང་/ ཤྱིང་དལོ་འདེབསཔ་/ ནནྱིང་སྐྱེསཔའྱི་ཤྱིང་/ ཤྱིང་ནནྱིང་སྐྱེསཔ་/ དལོ་སྐྱེབའྱི་ཤྱིང་/ཤྱིང་དལོ་སྐྱེབ་/ ཤྱིང་སྐྱེསཔོ་/

ཤྱིང་སྐྱེབོ་/ མཛེསཔོ་ཡིནཔའི་ཤྱིང་/ ཤྱིང་མཛེསཔོ་ཡིནཔ་/ མཛེསཔོ་ཡོདཔའི་ཤྱིང་/ ཤྱིང་མཛེསཔོ་ཡོདཔ་/ མཛེསཔའྱི་ཤྱིང་/ ཤྱིང་མཛེསཔ་/ ཤུགཔའྱི་ཤྱིང་/ ཤྱིང་ཤུགཔ་/ ཤྱིངམཛེསཔོ་/ 

ཤྱིངམཛེསཔ་/ ཤྱིངམཛེསཤོས་/ ཤྱིང་ལྔཔོ་/ ཤྱིང་དེཚོ་/ ཤྱིང་ལྔ་/ ཤྱིང་ཚངམ་/ ཤྱིང་ནི་

དངོསཆོས་ཀྱི་རྱིགས་“མཛེསཔ་”ལྟབུ་བྱཆོས་སུ་བརྱིབ་ནྱི་“ཡྱིནཔ་”དང་“ཡོདཔཅན་”གྱི་བྱཚིག་དོནའཐོབ་ཏུ་གོབའྱི་རྱིགས་ཀྱི་འགོས་ལས་བྱུངབ་ཞྱིག་ཡྱིན། དཔེར་ན་“མཛེསཔའྱི་ཤྱིང་”ནྱི“མཛེསཔོ་ཡྱིན

པའྱི་ཤྱིང་”ངམ་“མཛེསཔོ་ཡོདཔའྱི་ཤྱིང་”ཞེས་སུ་གོབ་ཞྱིག་ཡོད། ཡང་དེ་གཉྱིས་གོབཟློག་ཏེ་“ཤྱིང་མཛེསཔ་”ཞེས་བརོད་ནའང་“ཤྱིང་མཛེསཔོ་ཡྱིནཔ་”འམ་“ཤྱིང་མཛེསཔོ་ཡོདཔ་”ཞེས་སྐབསའཐོབ་ལས་གོ་

ཡོངབ་ཞྱིག་ཡྱིན། དེ་མ་ཡྱིནཔར་“མཛེསཔོའ་ི”ལྟབུ་ནྱི་ཁྱདགཞྱི་ཤུགས་སུ་བསནཔའྱི་དངོསཆོས་ཀྱི་དོན་ཡྱིན། དེས་ན་“མོས་ཤྱིང་དེ་ལས་མཛེསཔ་གཅྱིག་ཉོས་བྱུང་།”དང་ “མོས་ཤྱིང་ཤྱིན་ཏུ་མཛེསཔ་གཅྱིག་

ཉོས་བྱུང་།”སེ་དངཔོའ་ི“མཛེསཔ་”ནྱི་ལྷགཆོས་སུ་གསལབར་གོ་ཐུབཔ་དང་ གཉྱིསཔའྱི་“མཛེསཔ་”ནྱི་“མཛེསཔོ་ཡྱིནཔ་”སེ་བྱཆོས་སུ་སྐབསའཐོབ་ལས་ངམངམ་ཤུགས་ཀྱིས་གོ་ཐུབཔ་དེའདྲ་ཡིན།

“ཆེབའྱི་ཁངཔ་”ནྱི་“ཆེནཔོ་ཡྱིནཔའྱི་ཁངཔ་” | “ཆེནཔོའ་ིཁངཔ་”ནྱི་“མྱི་”ལྟབུ་ཁྱདགཞྱི་ཞྱིག་དོནའཐོབ་ཏུ་གོབར་བྱས་ཏེ་བཞག་ཏེ་“མྱི་ཆེནཔོའ་ིཁངཔ་”ལྟབུ་རུ་གོ་འོངབ་ཞྱིག་ཡོད།



ཁྱདགཞི་དང་ཁྱདཆོས་ བརྡསྤོད་ཕྲནཚེགས་བརྡསྤོད་ཕྲནཚེགས་ ཁྱདགཞི་དང་ཁྱདཆོས་
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“དངོསཆོསཅན་གྱི་ཁྱདཆོས་ཀྱི་རྱིགས་” 

དངྟོསཆྟོས་བདགསྒྲའི་ཚིགཕད་ཀི་མཐའརེནཅན་ཕལམྟོཆེ་ལ་ཚིགསྡུདཅན་གི་ཁདཆྟོས་ཀི་འགྲྟོས་འྟོངབ་
    
 ཁྱདགཞྱི་ དངོསཆོས་ ཁྱདགཞྱི་ དངོསཆོས་ 

  (མིངཚིག་རངརྐྱབཅན་)  (མིངཚིག་ཚིགསྡུདཅན་)  
     
 མྱི་ ཆེནཔོ་ མྱི་ གལཆེནཔོ་
    
 ཕོརཔ་ དགཔོ་ ཕོརཔ་ སྤུསདགཔོ་
    
 སེཔན་ ཚཔོ་ སེཔན་ ཁཚཔོ་
    
 ཁངཔ་ ཉེཔོ ཁངཔ་ ཐགཉེཔོ་
    
 མཚོ་ ཟབཔོ་ མཚོ་ གཏྱིངཟབཔོ་
    

བདགསྒྲཅན་དང་ཚེགཁིམ་བསྐྱརཟྟོསཅན་གི་དངྟོསཆྟོས་ལ་ལྷགཆྟོས་དང་ཤྟོསཆྟོས་ཀི་འགྲྟོས་བྱེད་རུངབ་

༡) དངྟོསཆྟོས་བདགསྒྲའི་ཚིགཕད་ཀི་མཐའརེནཅན་ 
   
 ༡) ༢) ༣)
 དངྟོསཆྟོསཅན་ ལྷགཆྟོསཅན་ ཤྟོསཆྟོསཅན་
   
 ཡྱིགེ་ཆེནཔོ་ ཡྱིགེ་ཆེབ་ ཡྱིགེ་ཆེཤོས་ 

 ཡྱིགེ་གལཆེནཔོ་ ཡྱིགེ་གལཆེབ་ ཡྱིགེ་གལཆེཤོས་
   

༢) དངྟོསཆྟོས་ཚེགཁིམ་བསྐྱརབཟྟོསཅན་
   
 ༡) ༢) ༣)
 དངྟོསཆྟོསཅན་ ལྷགཆྟོསཅན་ ཤྟོསཆྟོསཅན་
   
 ཡྱིགེ་ཆུངཆུང་ ཡྱིགེ་ཆུངབ་ ཡྱིགེ་ཆུངཤོས་ 

 ཡྱིགེ་གལཆུངཆུང་ ཡྱིགེ་གལཆུངབ་ ཡྱིགེ་གལཆུངཤོས་
   
དངོསཆོས་“མ/མོ་”ཡྱི་མཐའརེནཅན་དེས་མྱིངཚིག་བྱེབགཔ་ཞྱིག་གྱི་དོན་ཡང་སོནཔ་ཞྱིག་

ཡྱིན། དཔེར་ན་“ལྷཁང་ཆེནམོ་” “དབུ་ཆེནམོ་” “ཁྲུངཁྲུང་དཀརམོ་” “ཆུ་སྔོནམོ་”ལྟབུ་

དང་  ཡང་“བཅོསམ་” “བྱིསམ་” “ཚེམགྲུབམ་”ལྟབུ་བྱཆོསཅན་ཡིནཔ་ལ་“མ་”ཡྱི་

མཐའརེནཅན་ལའང་ཤེས་དགོས། དེའདྲ་མྱིནཔར་“ལྷཁང་ཆེནཔོ་” “དབུ་ཆེནཔོ་” “ཁྲུང

ཁྲུང་དཀརཔོ་” “ཆུ་སྔོནཔོ་”ལྟབུ་ནྱི་ཁྱདགཞྱིཅན་གྱི་ཁྱདཆོསཙམ་གྱི་མྱིངཚིག་སྤྱིཙམ་ཞྱིག་

སོནཔའྱི་དོན་ཡྱིན།

  
 ཁྱདགཞྱི་ ཁྱདཆོས་
  
  ཡིགའབྲུ་བསྐྱརཟྟོསཅན་
  

 མྱིའབོར་ ཉུངཉུང་/ མངཔོ་

 ཚོངཁང་ ཆུངཆུང་/ ཆེནཔོ་

 སྱིནབལ་ སོབསོབ་/ མཁེགསཔོ་

 ཆརཁེབ་  སབསབ་/ མཐུགཔོ་

 ཡྱིགེ་ ཐུངཐུང་/ རྱིངཔོ་

 ཕྱུཔ་ ལྷུགལྷུག་/ དམཔོ་

 ཉལཁྱི་ ནརནར་/ སོརསོར་

 ཁངཔ་ སོརསོར་/ ནརནར་

 ཐོག་ ལེབལེབ་/ ཟླུམཔོ་

 སོདཐུང་ ཁཁ་/ ཁཁ་མྱིནཔ་

 སོང་ རྱིལརྱིལ་/ ལེབལེབ་
  

  
 ཁྱདགཞྱི་ ཁྱདཆོས་
  
  པ་/བ་/པྟོ་/བྟོ་ཡི་མིངམཐའཅན་
  
 སོབཕྲུག་ གསརཔ་/ རྱིངཔ་

 སེམས་ བཟངཔོ་/ ངནཔ་

 རས་ འཇམཔོ་/ རྩུབཔོ་

 ལསཀ་ ལསསཔོ་/ ཁགཔོ་

 ཐོག་ དམའབོ་/ མཐོཔོ་

 མྱི་ གྲུངཔོ་/ བླུནཔོ་

 རྱི་ མཐོབ་/ དམའབ་

 ཆུ་ ཚཔོ་/ གངམོ་

 ཁངཔ་ ཆེནཔོ་/ ཆུངཆུང་

 དགེརྒན་ རྒནཔ་/ གཞོནཔ་

 སེངགེ་ གཏུམཔོ་/ ཞྱིབ་
  

  
 ཁྱདགཞྱི་ ཁྱདཆོས་
  
  མ་/མྟོ་ཡི་མིངམཐའཅན་
  

 སོབགྲྭ་ ཐོགམ་/ ཐམ་

 གལ་ སྔམ་/ པྱིམ་

 ཁངཔ་ སྔོནམ་/ རེསམ་

 དྲོབ་ སྐྱུརམོ་/ མངརམོ་

 ཆུ་ གངམོ་/ ཚཔོ་

 ཡྱིགེ་ སམོ་/ དཀའམོ་

ཆོསདུང་ དཀརམོ་/ ནགམོ་

 ཁྲུངཁྲུང་ དཀརམོ་/ ནགམོ་

 མྱི་ དཔའམོ་/ སེམསཆུང་

 ལྷཁང་ ཆེནམོ་/ ཆུངཆུང་

 ཆོས་ ཟབམོ་/ གཏྱིངམེད་
  

  
 ཁྱདགཞྱི་ ཁྱདཆོས་
  
  རིས་མི་མཐུནཔ་
  
 བཅུ་ ཡསམས་/ ཏགཏག་

 དངུལ་ ཕྲནབུ་/ མོདཔོ་

 ནོརའཁྲུལ་ འགའ་/ སྣཚོགས་

 བགལེབ་ མངཐགཆོད་/ ཉུངཐགཆོད་

 རྒྱུཆ་ ངནངོན་/ སྣམིན་སྣཚོགས་

 བོདམྱི་ ཤསག་/ ཕལཆེར་

 ཆོས་ ཐམསཅད་/ རེཟུང་/ ཕྲན,བུ་

 དངུལ་ འདྲམྱིའདྲ་/ ཏོག,ཙམ་

 ཁྲུསཁང་ རེགཉྱིས་/ ཡོངསརོགས་

 ཉྱིམ་ ཉུངཤས་/ མངཤས་

 ཕྲུགུ་ ཁཤས་/ ཚངམ་
  



ཁྱདགཞི་དང་ཁྱདཆོས་ བརྡསྤོད་ཕྲནཚེགས་བརྡསྤོད་ཕྲནཚེགས་ ཁྱདགཞི་དང་ཁྱདཆོས་
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“དངོསཆོས་ཟུངཆོསཅན་གྱི་ཁྱདཆོས་ཀྱི་རྱིགས་”

དངོསཆོས་ཟུངཆོས་ལའང་རྱིགས་གཉྱིས་འོང་། ཀ) གཞིཚིགཅན་གྱི་ཁྱདགཞྱི་དང་དངོསཆོས་སྦེལབཅན་

དང་ ཁ) བྱཚིགཅན་གྱི་ཁྱདགཞྱི་དང་དངོསཆོས་སྦེལབཅན་གཉྱིསཔོ་དེ་ཡྱིན། དཔེརབརོད་རྱིམཔ་བཞྱིན་

དུ་བྱས་ན་འདྱི་འདྲ་འོང་ ཀ) “ཤྱིང་ལྱིད་ཆེནཔོ་”དང་ ཁ) “ཡྱིགེ་ལྟ་བདེཔོ་”ལྟབུ་ཡྱིན། དེ་ཡང་ “ཤྱིང་

ལྱིད་ཆེནཔོ་”ལ་“ཤྱིང་”ནྱི་ཁྱདགཞྱི་དང་“ལྱིད་ཆེནཔོ་”ནྱི་ཟུངཆོས་ཏེ་ཁྱདགཞྱི་ཞིག་དང་ཟུང་དུ་སྦེལབའྱི་

དངོསཆོས་ཤྱིག་ཡྱིནཔ་ལྟབུ་དང་ ཡང་“ཡྱིགེ་ལྟ་བདེཔོ་”ལ་“ཡྱིགེ་”ནྱི་ཁྱདགཞྱི་དང་“ལྟ་བདེཔོ་”ནྱི་

ཟུངཆོས་ཏེ་ཁྱདགཞྱི་ཞིག་དང་ཟུང་དུ་སྦེལབའྱི་དངོསཆོས་ཤྱིག་ཡྱིནཔ་ལྟབུ་ཡིན། འདྱིར་“ལྟ་”ནྱི་བྱམྱིྱིང་

“ལྟབ་”ཡྱི་ཚིགབསྡུ་ཡྱིན། དེའདྲའྱི་ཁྱདགཞྱི་ལ་ཡངགཞྱི་ཟེར། ཚིགསྡུདཅན་གྱི་དངོསཆོས་“གུཡངསཔོ་” 

“རཆེནཔོ་” “ཧགོབོ་”ལྟབུ་ཡྱིནཚད་ཟུངཆོས་ལས་གྲུབཔ་ཡྱིན་ལ་ཟུངཆོས་ཀྱི་འགོས་དང་ཁྱདཔར་མེད།

ཀ) གཞིམིངཅན་གི་ཟུངཆྟོསཅན་

    
ཁྱདགཞྱི་ ཟུངཆོས་  ཁྱདགཞྱི་ ཟུངཆོས་
        
 གཞིཚིགཅན་གི་ཡངགཞི་ དངྟོསཆྟོས་  གཞིཚིགཅན་གི་ཡངགཞི་ དངྟོསཆྟོས་

     
ལུངཔ་ ཁམས་ གཙངམ་ ཕོརཔ་ གོང་ གུནཔོ་

     
སེཔན་ མདོག་ དམརཔོ་ ཤྱིང་ སོག་ མཁེགསཔོ་

     
ཞསྨྱུག་ རེ་ རྣོནཔོ་ མོགམོག་ བོབ་ ཡགཔོ་

      
ཁ) བྱམིངཅན་གི་ཟུངཆྟོསཅན་

    
ཁྱདགཞྱི་ ཟུངཆོས་  ཁྱདགཞྱི་ ཟུངཆོས་
        
 བྱམིངཅན་གི་ཡངགཞི་ དངྟོསཆྟོས་/གྲངསཆྟོས་  བྱམིངཅན་གི་ཡངགཞི་ དངྟོསཆྟོས་/གྲངསཆྟོས་

     
ལམ་ འགོ་ དངཔོ་ ལྟདམོ་ ལྟ་ དངཔོ་

     
གནས་ འཁོར་ བདེཔོ་ ལྟདམོ་ མཐོང་ བདེཔོ་

     
མྱི་ དགོད་ བོཔོ་ གཉྱིད་ ཁུག་ སམོ་

     
ཆོས་ གོ་ སམོ་ འབས་ འཚོས་ དཀའམོ་

      
འདྱིའདྲའྱི་“དངོསཆོས་”རང་དང་དངོསཆོས་དང་སྦེལབའྱི་“ཡངགཞྱི་”དང་“བྱམྱིང་”གསུམ

ཀ་དངོསཁྱྱིམ་དང་གཞྱིཁྱྱིམ་དང་བྱཁྱྱིམ་ཅན་དུའང་སྤོསཔ་བྱས་ནས་བརོད་རུང་།

  
 ཁྱདགཞྱི་ ཟུངཆོས་
  
  ཁདགཞི་དང་དངྟོསཆོས་
  
  ཡིགའབྲུ་བསྐྱརཟྟོསཅན་
  

 ཁངཔ་ སོ་ཆུངཆུང་

 ཡྱིགགེ་ དབྱྱིབས་སོརསོར་

 ཉལཁྱི་ དཀྱུས་ནརནར་

 སྨྱུགུ་  ཁ་སབསབ་

 འོམ་ སོསོབསོབ་

 ཤོགབྱ་ དབྱྱིབས་ལེབལེབ་

 ཡྱིགེ་ གཟུགས་ཐུངཐུང་

 ཕྱུཔ་ བཟོ་ལྷུགལྷུག་

 སོདཐུང་ མདོག་ཁཁ་

 སོབཕྲུག་ མགོ་རྱིལརྱིལ་
  

  
 ཁྱདགཞྱི་ ཟུངཆོས་
  
  ཁདགཞི་དང་དངྟོསཆོས་
  
  པ་/བ་/པྟོ་/བྟོ་ཡི་མིངམཐའཅན་
  
 བུམོ་ རྐངཔ་མགོགསཔོ་

 ཨམ་ ཆོསསེམས་ཆེནཔོ་

 བུ་ གཞྱི་འཇམཔོ་

 ཁངཔ་ དཔང་མཐོཔོ་

 གོགསཔོ་ ལགཔ་བདེཔོ་

 སེམས་ དྲནཔ་བརནཔོ་

 ལགཔ་ ཤུགས་ཆེནཔོ་

 མྱི་ སྱིངརེ་ཆེནཔོ་

 བུམོ་ གཟུགསཔོ་ཐངཔོ་

 པངསོས་ དྲྱིམ་ཞྱིམཔོ་
  

  
 ཁྱདགཞྱི་ ཟུངཆོས་
  
  བྱམིང་དང་དངྟོསཆོས་
  
  པ་/བ་/པྟོ་/བྟོ་ཡི་མིངམཐའཅན་
  
 བུམོ་ རེ་མཁསཔོ་/ མྱི་མཁསཔོ་

 ཡྱིགེ་ འབྱི་དཀའམོ་/ སཔོ་

 རས་ རལ་སཔོ་/ ཁགཔོ་

 ཐོག་ སོང་བདེཔོ་/ ཁགཔོ་

 ཁངཔ་ བཟོ་ཁགཔོ་/ སཔོ་

 སེམས་ བརེད་སཔོ་/ ཁགཔོ་

 ལགཔ་ འབྱི་མཁསཔོ་/ མྱི་མཁསཔོ་

 སེམས་ སྐྱོ་ཆོགཆོག་/ དགའ་ཆོགཆོག་

 འགྲུལཔ་ འགོ་ལམཔོ་/ མྱི་ལམཔོ་

 མེ་ འབར་བདེཔོ་ ཁགཔོ
  

  
 ཁྱདགཞྱི་ ཟུངཆོས་
  
  བྱམིང་དང་དངྟོསཆོས་
  
  པ་/བ་/པྟོ་/བྟོ་ཡི་མིངམཐའཅན་
  

 ཚོངཁང་ འགོ་བདེཔོ་

 མྱིག་ མཐོང་གསལཔོ་

 ཉལཁྱི་ ཉལ་བདེཔོ་

 སྨྱུགུ་  འབྱི་ཁགཔོ་

 འོམ་ འཐུང་དྲོཔོ་

 རྐངའཁོར་ གཏོང་བདེཔོ་

 ཡྱིགེ་ མགོ་རོགཔོ་

 ཚོང་ རྒྱག་མཁསཔོ་

 སོདཐུང་ གོན་ཆོགཆོག་

 སོང་ བརོ་སཔོ་
  



ཁྱདགཞི་དང་ཁྱདཆོས་ བརྡསྤོད་ཕྲནཚེགས་བརྡསྤོད་ཕྲནཚེགས་ ཁྱདགཞི་དང་ཁྱདཆོས་
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ཟུངལྡནཅན་གྱི་ཁྱདཆོས་སརཡང་སྤོསབཤད་བྱསཔ་

དངོསཆོས་ཁྱདགཞྱི་ཟུངལྡནཅན་གྱི་ཁྱདགཞྱིའྱི་མྱིངཚིག་དེ་ལ་བརྡདོན་ཡོདཔ་(བརྡདོནཅན་)དང་ བརྡདོན་མེདཔ་(དོནསོངསཅན་)དང་ ཡོད་ལ་མེདཔ་བཅས་ཀྱི་རྱིགས་གསུམ་འོང་། གཞནཡང་དངོསཆོས་

ཁྱདགཞྱི་བརྡདོན་ཡོདཔཅན་ལ་ཚིགལྷུགཅན་དང་ཚིགལྷུག་དེ་ཚིགབསྡུ་རུ་བྱས་ནས་ཚིགསྡུདཅན་གཉྱིསཀ་འོང་། དངོསཆོས་ཁྱདགཞྱི་དོནསོངསཅན་དང་བརྡདོན་ཡོད་ལ་མེདཔཅན་ལ་ནྱི་ཚིགལྷུག

ཅན་མྱི་འོང་ལ་ཚིགསྡུདཅན་གྱི་མྱིངཚིག་ཤསག་འོང་ཞྱིང་དེདག་ཡངསྡུད་དུ་བྱེད་ཆོགཔ་ཞྱིག་ཡྱིན།

  

མཆན་

ཚིགལྷུགཅན་

ཚིགསྡུདཅན་

	 		
    

 ཁྱདགཞྱི་  ཁྱདགཞྱི་ 	
         ཟུངཆོསཅན་          ཟུངཆོསཅན་           

           
       

          
	

     
  ཡངགཞྱི་  དངོསཆོས་  ཡངགཞྱི་ དངོསཆོས་	

     
 མྱི་ གཟུགསཔོ་ རྱིངཔོ་ སཆ་ གུ ཡངསཔོ་
      
 མི་ གཟུགས རྱིང་ སཆ་ གུ ཡངས་

    
	

   	 	

            བརྡདྟོནཅན་          དྟོནསྟོངསཅན་

མཆན་

ཚིགསྡུདཅན་

ཡངསྡུདཅན་

    

 

ཚིགསྡུདཅན་གི་ཟུངཆྟོས་

དང་དེའི་ཡངསྡུད་

གུཡངསཔོ་

གུཡངས་

ཡངཔོ་

ཡང་

གའགྱིགསཔོ་

གའགྱིགས་

ཁུསིམཔོ་

ཁུསིམ་

ཕོནཆེནཔོ་

ཕོནཆེན་

ཡམཚནཔོ་

ཡམཚན་

གོཆོདཔོ་

གོཆོད་

 

མཆན་

ཚིགལྷུགཅན་

ཚིགསྡུདཅན་

	 		
    

 ཁྱདགཞྱི་   ཁྱདགཞྱི་ 	
         ཟུངཆོསཅན་          ཟུངཆོསཅན་           

           
       

          
	

     
  ཡངགཞྱི་  དངོསཆོས་  ཡངགཞྱི་ དངོསཆོས་	

     
 མྱི་ གོདཔ་ ལུགལུག་ སཆ་ ཁུ སིམསིམ་
      
 མི་ གོད ལུག་ སཆ་ ཁུ སིམ་

    
	

   	 	

            བརྡདྟོནཅན་          དྟོནསྟོངསཅན་

མཆན་

ཚིགསྡུདཅན་

ཡངསྡུདཅན་

 

ཚིགསྡུདཅན་གི་ཟུངཆྟོས་

དང་དེའི་ཡངསྡུད་

ཐགཆོདཔོ་

ཐགཆོད་
ཟ

ངོམཚརཔོ་

ངོམཚར་

འདྲཆགསཔོ་

འདྲཆགས་

སྤོཐུངཐུང་

སྤོཐུང་

ཕནཐོགསཔོ་

ཕནཐོགས་

ཁཚཔོ་

ཁཚ་

རྒྱཆེནཔོ་

རྒྱཆེན་

དངོསཆོས་དང་ཁྱདགཞྱི་ཟུངལྡནཅན་གྱི་ཁྱདགཞྱི་ལ་བརྡདོན་གོརྒྱུ་མེདཔའམ་དོནསོངསཅན་གྱི་དཔེ་གཞན་ནི་“གལཆེནཔོ་” “ལྷུའགྱིགཔོ་” “ཡངཔོ་”ལ་ཡོདཔའྱི་“གལ”དང་ “ལྷུ” “ཡ”ལྟབུ་ཡྱིན། མྱིངཚིག་

འདྱིའདྲ་ནི་ཐོགམར་མྱིངའདོགས་བྱེདཔའྱི་དུས་ན་བརྡདོན་ཞྱིག་གོརྒྱུ་ཡོདརུང་ དལྟ་ཚིགདོན་འདྱི་ཡྱིན་ཅེས་མིངཚིག་རངངོས་ནས་གོརྒྱུ་མེདཔར་བརྡདོན་ཡལ་ནས་ཕྱིན་ཡོདཔའྱི་རྱིགས་ཤྱིག་ཡྱིན། ཡང་མྱིངཚིག་

གཞན་“ཐགཆོདཔོ་”དང་ “འདྲཆགསཔོ་”དང་ “ཁསྐྱེངསཔོ་”ལྟབུ་ལ་ཡོདཔའྱི་“ཐག”དང་ “འདྲ”དང་ “ཁ”ལྟབུ་ལ་ཚིགདོན་གོརྒྱུ་ཡོད་ལ་མེདཔའྱི་རྱིགས་ཤྱིག་ཀང་ཡོང་། འདྱིའདྲའང་ཁྱདགཞི་དོནསོངས་ཅན་གྱི་

འགོས་དང་གཅྱིག་ཏུ་བརྱིསཔ་ཡྱིན་ན་སེམས་གྱི་རྣམཔར་འཆར་བདེབ་ཞྱིག་ འོང་། དོནསོངསཅན་དང་ ཚིགདོན་གོརྒྱུ་ཡོད་ལ་མེདཔའྱི་རྱིགས་གཉིསཀ་དངོསཆོས་དང་མཉམ་དུ་ཚིགསྡུད་དུ་བྱེད་དགོསཔ་ཞྱིག་ཡྱིན།



ཁྱདགཞི་དང་ཁྱདཆོས་ བརྡསྤོད་ཕྲནཚེགས་བརྡསྤོད་ཕྲནཚེགས་ ཁྱདགཞི་དང་ཁྱདཆོས་
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ལྷགཆྟོས་ཀི་མིངཕད་ཀི་འགྲྟོས་

“ལྷགཆོས་”ནྱི་དེ་ལས་ལྷགཔ་ཞེསཔའྱི་དོན་ཡྱིན། དེ་ནྱི་བསྡུརཚིགཅན་ཏེ་དངོསཆོས་གཉྱིས་ཕནཚུན་དུ་བསྡུརབ་ལས་བྱུངཔའྱི་དངོསཆོས་ཁྱདཔརབ་ཡྱི་ཁྱདཚིག་དེ་ཡྱིན། དཔེར་ན “བདེསྐྱྱིད་ལས་

དགའསྐྱྱིད་མགོགསཔ་འདུག”ལྟབུའྱི་མྱིངཚིག་ལས་“མགོགསཔ་”ཞེསཔའྱི་མྱིངཚིག་གྱི་རྱིགསདག་ཡྱིན། དངོསཆོས་“པ་”དང་“པོ་”དང་“བོ་”ཡྱི་མཐའརེནཅན་(གསརཔ་/དཀརཔོ་/དམའབོ་ལྟབུ་)དང་ 

ཚིགའབྲུ་བསྐྱརབཟློསཅན་(ཆུངཆུང་/ཉུངཉུང་/ཐུངཐུང་ལྟབུ་)གྱི་རྱིགས་ལ་ ཀ) “ག་/ང་”ཡྱི་མཐའརེནཅན་གྱི་ལྷགཆོསཅན་གྱི་མྱིངཕྲད་དམ ཡང་ན ཁ) “པ་/བ་”ཡྱི་མཐའརེནཅན་གྱི་ལྷགཆོསཅན་གྱི་

མིངཕྲད་ཀྱི་འགོས་གངརུང་སྦྱོར་ཆོག འོག་ཏུ་གསལབའྱི་“པ་/བ་”ཡྱི་ཕྲད་སྦྱོརཚུལ་ནྱི་བདགསྒའྱི་ཚིགཕྲད་ཀྱི་འགོས་དང་གཅྱིགཔ་ཡྱིན།

ལྷགཆོས་ཀྱི་མྱིངཕྲད་ ཀ) དང་ ཁ) འདྱི་གཉྱིས་གངརུང་སྦྱོར་རུངབའྱི་འགོས་
    

      
  ཀ) ཁ) ཀ) ཁ)    
རེསའཇུག་འདྱིའྱི་རེས་ལ་  ལྷགཆོས་ཀྱིཕྲད་འདྱིའམ་ ཡང་ན་ལྷགཆོས་ཀྱིཕྲད་ དཔེམཚོན་ དཔེམཚོན་    
 >  “ག་/ང་”ཡི་ཕད་ >  “པ་/བ་”ཡི་ཕད་ “ག་/ང་ཅན་” “པ་/བ་ཅན་”

    
ག་ >  ག་ >  པ་ ཡགག་ ཡགཔ་    
       མགོགསག་ མགོགསཔ་    
ང་ >  ང་ >  བ་ བཟངང་ བཟངབ་    
ད་ >  ད་ >  པ་ སྐྱྱིདད་ སྐྱྱིདཔ་    
ན་ >  ན་ >   དཀོནན་ དཀོནཔ་    
བ་ >  བ་ >   ལེབབ་ ལེབཔ་     
མ་ >  མ་ >   སྐམམ་ སྐམཔ་    
འ་ & མཐའམེད་ >  འ་ >  བ་ དགའའ་ དགའབ་        
ར་ >  ར་ >   དམརར་ དམརབ་    
ལ་ >  ལ་ >   གསལལ་ གསལབ་    
ས་ & དྲགམཐར་/ཡངའཇུག་ >  ~ >  པ་ ~ མགོགསཔ་    

     

“ག/ང་”ཡྱི་ཕྲད་རེསའཇུག་

“ས་”ལ་མྱི་འཇུག

དཔེར་ན་

“མགོགསཔོ་”

ལ་

“མགོགསག་”

“པ/བ་”ཡྱི་ཕྲད་ཡངའཇུག་

“ས་”ལ་ལྟོསཔ་མེད།

དཔེར་ན་

“མགོགསཔོ་”

ལ་

“མགོགསཔ་”

འདྱིའདྲའྱི་“གང་”ཡྱི་ཕྲད་དང་ གཞནཡང་“གོངོའ་ི”ཕྲད་དམ་“ཨོལྡན་”དེ་“གོ་ངོ་དོ་བོ་མོ་འོ་རོ་ལོ་སོ་ཏོ་”དང་ “གམངམ་”གྱི་ཕྲད་དམ་“ཨམལྡན་”དེ་“གམ་ངམ་དམ་བམ་མམ་འམ་རམ་ལམ་སམ་ཏམ་”

དང་ “གུངུ”འྱི་ཕྲད་དམ་“ཨུལྡན་”དེ་“གུ་ངུ་ནུ་བུ་མུ་འུ་རུ་ལུ་”སོགས་འོངབའྱི་ཕྲད་ཀྱི་རྱིགས་ལ་“བསྐྱརཕྲད་”ཟེར། “བསྐྱརཕྲད་”ཅེསཔ་ནྱི་སྦྱོརཡུལ་གྱི་རེསའཇུག་དེཉྱིད་བསྐྱརབའྱི་ཚིགཕྲད་ཀྱི་རྱིགས་

ལ་ཟེར། དེའདྲའྱི་ཕྲད་ཀྱི་བརྡདོན་སུམ་རགས་ནས་“སརབསྡུ་”དང་ “འབྱེདསྡུད་”དུ་མྱིང་བཏགསཔ་སོགས་རྱིམཔ་གོངམདག་ཏུ་རིམཔས་ཤེསཔ་ཞྱིག་འོང་། འདྱིར་ནྱི་ངོསྤོདཔཙམ་ཡྱིན།

 
རེསའཇུག་འདྱིའྱི་རེས་ལ་  ཚིགཕྲད་འདྱི་སྦྱོར་རུང་ 
ག་ད་ན་བ་མ་ས་ & དདྲག་ >  པ་  
ང་འ་ར་ལ་ & མཐའམེད་ >  བ་  

བླྟོའཛིན་ ནརོ་ཡོད་མེད་“པ་བ་མ”། བདགཔོའ་ིསྒ་སེ་“ག་ད་ན། བ་མ་ས་”དང་དྲགམཐར་“པ”། “ང་ 

 འ་ར་ལ་”མཐའ་མེད་“བ”། བདགསྒ་ཡར་གྱུར་“བ་”དང་ནྱི། ཆ་ལ་“པ”ཉྱིད་སྦྱོརབ་ལེགས།

  

མཆན་(“པ/བ”འྱི་མྱིངཕྲད་འདྱི་བདགསྒའྱི་ཕྲདརང་

ཡྱིནཔས་འགོས་འདྱིའདྲ་ཡྱིན་) 



ཁྱདགཞི་དང་ཁྱདཆོས་ བརྡསྤོད་ཕྲནཚེགས་བརྡསྤོད་ཕྲནཚེགས་ ཁྱདགཞི་དང་ཁྱདཆོས་
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ཆུངབ་ ཆེབ་ ནགག་ རྒནཔ་ མངབ་ མཐོབ་ དྲོབ་ སྐྱོབ་ ཚབ་ གཞོནཔ་ སྔོབ་

 

    
 མཆན་            བརྟོདགཞི་                            བརྟོདབྱ་                        རྟོདབྱེད་        མཆན་
               སུག་  སུག་  སུག་  སུག་ སུག་ བྱབ་
                    

   གཞིཚིག་ ཕད་ གཞིཚིག་/གཞིཁིམཅན་ ཕད་ གཞིཚིག་/གཞིཁིམཅན་ ལྷགཆྟོས་ ཕད་ ལྷགཔའི་ངངཚུལ་ བྱབ་ བྱགྲྟོགས་ བྱབ་ བྱགྲྟོགས་
             

ཀ) ༡)  ངཚོ་  སོབཕྲུག་ཁོཚོ་ ལས་ ལོ་ ཆེབ་   ཡྱིན།    ཡིནཔའི་བྱབ་
             

ཁ) ༡)  ངཚོ་ ལ་ ཇ་དེ་ ལས་  ཚབ་ཞིག་  ཡོད།
               

 ༢)  ངཚོ་  ཆུ་དེ་ ལས་  དྲོབ་ ལ་ དགའབ་ ཡོད།    
ཡྟོདཔའི་བྱབ་

             

ག) ༡)  ངཚོ ས་ བུ་ཆེབ་ ལས་ བུ་ ཆུངབ་  ཡུནརྱིངབ་ བལྟས་ ཡྱིན། – –
               ༢) 

 ངཚོ ས་   བུ་གཟུགསཔོ་ སྐྱོབ་ཞྱིག་ གི་ཆེད་དུ་  བལྟས་ ཡྱིན། ~ ~
              

 ༣)  ངཚོ ས་ ཕྲུགུ་མངབ་ ལས་  ཉུངབ ལ་ ཡུནརྱིངབ་ བལྟས་ ཡྱིན། མཐོང་ བྱུང་།
              

 ༤)  ངཚོ ས་   རྱི་ མཐོབ་ ནས་ ཡགག་ བལྟས་ ཡྱིན། མཐོང་ བྱུང་།
              

 ༥)  ངཚོ ས་ སོབགྲྭ་ཆེབ་ ལས་ དགོནཔ་ ཆུངབ་ ལ་ ལྷོདད་ བལྟས་ ཡྱིན། མཐོང་ བྱུང་།
              

 ༦)  ངཚོ ས་   སོབགྲྭ་ ཆེབ་ ནས་ ལམསང་ བལྟས་ ཡྱིན། མཐོང་ བྱུང་།
              

 ༧)  ངཚོ ས་ ཟླབའྱི་སོབགྲྭ་ ལས་ རྡོརེའྱི་སོབགྲྭ་  ལ་ ཡུནཐུངབ་ བལྟས་ ཡྱིན། ~ ~
              

  ༨)  ངཚོ ས་  ལས་ སྤུནམཆེད་ རྒནཔ་  མངབར་ བལྟས་ ཡྱིན། མཐོང་ བྱུང་།
              

 ༩)  ངཚོ ས་   ཞིམི་ ནགག་དེ་ ཡགག་ བལྟས་ ཡྱིན། མཐོང་ བྱུང་།
              

 ༡༠)  ངཚོ ས་ ཁོཚོ་ ལས་ ཚར་ མངབ་   བལྟས་ ཡྱིན། མཐོང་ བྱུང་།  
              

  ༡༡)  ངཚོ ས་   བུ་ གཞོནཔ་ ནས་ བཟབབྱས་ བལྟས་ ཡྱིན། མཐོང་ བྱུང་།
              

 ༡༢)  ངཚོ ས་   མྱི་ སྐྱོབ་དེ་ ལ་ བཟབབྱས་ བལྟས་ ཡྱིན། མཐོང་ བྱུང་། 
              

 ༡༣)  ངཚོ ས་ ཁོ་  ལྷ་  རུ་  བལྟས་ ཡྱིན། མཐོང་ བྱུང་། 

༡) བྱབ་

བྱེདཔཔྟོ་
ཡྟོདཔའི་
བྱབ་

དང་

༢) བྱབ་

བྱེདཔཔྟོ་
མེདཔའི་
བྱབ་

             

ང) ཀ) ༡) ངཚོ་  བོད་ ལས་ རྒྱགར་  ལ་ ཡགག་ ~ ~ དྲོས་ བྱུང་། 
              

  ༢) ངཚོ་  ཆེབ་ ལས་  ཆུངབ་ ལ་ ཡགག་ ~ ~ དགའ་ བྱུང་།
              

   ཁ)   ངཚོ་ ལ་ སྐརམ་ཆེབ་ ལས་ སྐརམ་ ཆུངབ་  གསལལ་ ~ ~ མཐོང་ བྱུང་།
              

   ག)  ངཚོ ས་ སྐརམ་ཆེབ་ ལས་ སྐརམ་ ཆུངབ་  གསལལ་ ~ ~ མཐོང་ བྱུང་། 
             

བྱེདཔཔྟོ་མེད
པའི་ཡྟོདཔའི་

བྱབ་

 

ལྷཆོས་དང་ལྷགཔའྱི་ངངཚུལ་གྱི་དཔེམཚོན་



ཁྱདགཞི་དང་ཁྱདཆོས་ བརྡསྤོད་ཕྲནཚེགས་བརྡསྤོད་ཕྲནཚེགས་ ཁྱདགཞི་དང་ཁྱདཆོས་
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ལྷགཆྟོསཅན་གི་ལསསྒྲའི་འགྲྟོས་
    

    
  བརྟོདགཞི་

 
བརྟོདབྱ་  རྟོདབྱེད་

 
གཉིསའདུས་

               
ལྷགགཞི་ ལྷགབྱེད་ ལྷགགཞི་  ཁདགཞི་ ལྷགཆྟོས་

      
 ལསསྒྲ་   ལསསྒྲ་

        

  བོདསྐད རྒྱསྐད ལས་  ལསསབ་ འདུག

  བོདསྐད རྒྱསྐད ལས་  ལསས།  P

རྒྱསྐད ལས་ བོདསྐད    ལསསབ་ འདུག

རྒྱསྐད ལས་ བོདསྐད    ལསས།  P
        

  རྒྱགར བོད ལས་ སཆ་  རྒྱཆེབ་ འདུག

  རྒྱགར བོད ལས་ སཆ་  རྒྱཆེ།  P

བོད ལས་ རྒྱགར   སཆ་  རྒྱཆེབ་ འདུག

བོད ལས་ རྒྱགར   སཆ་  རྒྱཆེ།  P
        

  ཉྱིམ རྡོརེ ལས་ རྒྱུ་ ཕྱུགག་ ཡོདརེད།

  ཉྱིམ རྡོརེ ལས་ རྒྱུ་ ཕྱུག  P

རྡོརེ ལས་ ཉྱིམ   རྒྱུ་ ཕྱུགག་ ཡོདརེད།

རྡོརེ ལས་ ཉྱིམ   རྒྱུ་ ཕྱུག  P
        

  ཁོངཚོ་ ངཚོ་ ལས་ དབྱྱིནསྐད མཁསཔ་ འདུག

  ཁོངཚོ་ ངཚོ་ ལས་ དབྱྱིནསྐད མཁས།  P

ངཚོ་ ལས་ ཁོང་   དབྱྱིནསྐད མཁསཔ་ འདུག

ངཚོ་ ལས་ ཁོང་   དབྱྱིནསྐད མཁས།  P
        

  ཁོ་ ཟླབ ལས་ སེམས་ བཟངབ་ རེད།

  ཁོ་ ཟླབ ལས་ སེམས་ བཟང་།  P

ཟླབ ལས་ ཁོ་   སེམས་ བཟངབ་ རེད།

ཟླབ ལས་ ཁོ་   སེམས་ བཟང་།  P
        

  བོད སོགཔོལས་ གནམགཤྱིས་ གངབ་ འདུག

  བོད སོགཔོལས་ གནམགཤྱིས་ གང་།  P

སོགཔོ་ལས་ བོད   གནམགཤྱིས་ གངབ་ འདུག

སོགཔོ་ལས་ བོད   གནམགཤྱིས་ གང་།  P
           

             ལྷགགཞི་བརྟོདགཞིའི་སྟོན་དུའང་བརྟོད་རུངབ་

 

གཉིསའདུས་ཀི་བྱབ་

ལྷགཆྟོས་དང་བྱབ་

གཉིསའདུས་ཀི་འགྲྟོས་ལ་

“ཡྟོདཔའི་བྱབའམ་”ཡང་

ན་“ཡིནཔའི་བྱབ་”དེ་

དྟོནའཐྟོབ་གྟོབར་བྱས་ཏེ་

བརྟོདཔའི་འགྲྟོས་ཡིནཔ་

 

ཁྱྱི་འདྱི་མྱི་ལས་

རྱིགག་འདུག

ཁྱྱི་འདྱི་མྱི་ལས་རྱིག

ཡང་ན་

མྱི་ལས་ཁྱྱི་འདྱི་

རྱིགག་འདུག

མྱི་ལས་ཁྱྱི་འདྱི་རྱིག

བྱེདཔཔྟོ་མེདཔའི་བྱ

བའི་རིགས་ཀི་ལྷག

ཆྟོས་“ཐགཆྟོདཔ་”

ལྟབུ་དང་“སེམས་ལ་

འགྲྟོབ་”ལྟབུ་ལ་རྟོད

བྱེད་ཀི་བྱབ་དྟོན

འཐྟོབ་ཏུ་བྱེདཔ་མེདཔ་

མོ་ཁོ་ལས་སེམས་
ཐགཆོདཔ་འདུག

 

ལྷགཆྟོསཅན་གི་ལསསྒྲའི་འགྲྟོས་
    

    
  བརྟོདགཞི་

 
བརྟོདབྱ་  རྟོདབྱེད་

 
གཉིསའདུས་

               
ལྷགགཞི་ ལྷགབྱེད་ ལྷགགཞི་  ཁདགཞི་ ལྷགཆྟོས་

      
 ལསསྒྲ་   ལསསྒྲ་

        

  ཁོ་ མོ་ ལས་ གཟུགསཔོ་ རྱིངབ་ འདུག

  ཁོ་ མོ་ ལས་ གཟུགསཔོ་ རྱིང་།  P

མོ་ ལས་ ཁོ་   གཟུགསཔོ་ རྱིངབ་ འདུག

མོ་ ལས་ ཁོ་   གཟུགསཔོ་ རྱིང་།  P
        

  མོ་ལ་ ཁོ་ ལས་ འབྱིདེབ་ མངང་ ཡོདརེད།

  མོ་ལ་ ཁོ་ ལས་ འབྱིདེབ་ མང་།  P

ཁོ་ ལས་ མོོ་ལ་   འབྱིདེབ་ མངང་ ཡོདརེད།

ཁོ་ ལས་ མོོ་ལ་   འབྱིདེབ་ མང་།  P
        

  དེ་ འདྱི་ ལས་ ཞེདྲག་ ཡགག་ ཡོད།

  དེ་ འདྱི་ ལས་ ཞེདྲག་ ཡག  P

འདྱི་ ལས་ དེ་   ཞེདྲག་ ཡགག་ ཡོད།

འདྱི་ ལས་ དེ་   ཞེདྲག་ ཡག  P
        

  ཇ་དེ་ ཇ་འདྱི་ ལས་ དྲོབ་ ཞྱིམཔ་ འདུག

  ཇ་དེ་ ཇ་འདྱི་ ལས་ དྲོབ་ ཞྱིམ།  P

ཇ་འདྱི་ ལས་ ཇ་དེ་   དྲོབ་ ཞྱིམཔ་ འདུག

ཇ་འདྱི་ ལས་ ཇ་དེ་   དྲོབ་ ཞྱིམ།  P
        

  དཔྱིདཀ་ སོནཀ་ ལས་ གནམགཤྱིས་ བསྱིལལ་ འདུག

  དཔྱིདཀ་ སོནཀ་ ལས་ གནམགཤྱིས་ བསྱིལ།  P

སོནཀ་ ལས་ དཔྱིདཀ་   གནམགཤྱིས་ བསྱིལལ་ འདུག

སོནཀ་ ལས་ དཔྱིདཀ་   གནམགཤྱིས་ བསྱིལ།  P
        

  དེ་ འདྱི་ ལས་ ཏོགཙམ་ ཕནན་ འདུག

  དེ་ འདྱི་ ལས་ ཏོགཙམ་ ཕན།  P

འདྱི་ ལས་ དེ་   ཏོགཙམ་ ཕནན་ འདུག

འདྱི་ ལས་ དེ་   ཏོགཙམ་ ཕན།  P
           

             ལྷགགཞི་བརྟོདགཞིའི་སྟོན་དུའང་བརྟོད་རུངབ་



ཁྱདགཞི་དང་ཁྱདཆོས་ བརྡསྤོད་ཕྲནཚེགས་བརྡསྤོད་ཕྲནཚེགས་ ཁྱདགཞི་དང་ཁྱདཆོས་
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ལྷགཆོསཅན་གྱི་ཚིགསྒྲུབ་

   
  ཀ) ཁ)
   
  ལྷགཆྟོས་“ག་/ང་”ཡི་མཐའརེནཅན་ ལྷགཆྟོས་“པ/བ་”ཡི་མཐའརེནཅན་
   
  ང་ལ་སྨྱུགུ་ཡགག་གཅྱིག་གཡོར་དང་། ང་ལ་སྨྱུགུ་ཡགཔ་གཅྱིག་གཡོར་དང་།
   
  ངཚོ་ལས་ཁོངཚོའྱི་རངསའཁོར་ཆུངང་འདུག ངཚོ་ལས་ཁོངཚོའྱི་རངསའཁོར་ཆུངབ་འདུག
   
  ངགདབང་ལས་རྡོརེ་ལྷོདད་ཡོདརེད། ངགདབང་ལས་རྡོརེ་ལྷོདཔ་ཡོདརེད།
   
  རྒྱགར་ལས་བལཡུལ་རོནན་ཡོདརེད། རྒྱགར་ལས་བལཡུལ་རོནཔ་ཡོདརེད།
   
  ཉལཆས་དེ་ལས་འདྱི་སོབབ་འདུག ཉལཆས་དེ་ལས་འདྱི་སོབཔ་འདུག
   
  ཁོ་ལས་མོ་ཞེདྲགས་སྐམམ་འདུག ཁོ་ལས་མོ་ཞེདྲགས་སྐམཔ་འདུག
   
  ང་ཀུཤུ་ལས་ཚལོམ་ལ་དགའའ་ཡོད། ང་ཀུཤུ་ལས་ཚལོམ་ལ་དགའབ་ཡོད།
   
  ང་ལ་ཞསྨྱུག་གསརར་གཅྱིག་ཉོརོགས། ང་ལ་ཞསྨྱུག་གསརབ་གཅྱིག་ཉོ་རོགས།
   
  སྱིནབལ་གྱི་གདན་འདྱི་འབོལལ་འདུག སྱིནབལ་གྱི་གདན་འདྱི་འབོལབ་འདུག
   
  ~ འབས་ལས་ཚལ་ཚོསཔ་བྱུང་འདུག
   
  ཁསང་ལས་དེརྱིང་ལྟོགསག་བྱུང་།(ཡངའཇུགཅན་) ཁསང་ལས་དེརྱིང་ལྟོགསཔ་བྱུང་།
   
  ལྟེབགྱི་རེ་དང་ཁ་རྣོའ་འདྱི་རེད། ལྟེབགྱི་རེ་དང་ཁ་རྣོབ་འདྱི་རེད།
   

མཆན་

ལྷགཆྟོས་སྟོནབྱེད་ཀི་ཚིགཕད་“ལས་”དེ་“བས་”ཀི་བརྡས་ཀང་སྟོན་ཆྟོགཔ་འདིའད་འྟོང

“དེ་ལས་”ལ་“དེ་བས་” “ང་ལས་”ལ་“ང་བས་” “ཁོ་ལས་”ལ་“ཁོ་བས་”ལྟབུ་འོང་།

དཔེམཚོན་
   
  ང་ཀུཤུ་ལས་ཚལོམ་ལ་དགའའ་ཡོད། ང་ཀུཤུ་བས་ཚལོམ་ལ་དགའབ་ཡོད།

  ང་ལས་ཁོ་ཡགག་འདུག ང་བས་ཁོ་ཡགག་འདུག
   

རེསའཇུག་“ས་”ལ“གང“འི་ཕད་ཀི་འགྲྟོས་མེདཔ་དང་ཡངའཇུག་“ས་”ལ་“པབ”འི་ཕད་ཀི་ལྟྟོསཔ་མེད 

“དངྟོསཆྟོས་”དང་“ལྷགཆྟོས་”ཀི་དཔེམཚོན་
   
 དངོསཆོས་ ཀ) ལྷགཆོས་ ཁ) ལྷགཆོས་
   
  “ག་/ང་”ཡི་མཐའ “པ་/བ་”ཡི་མཐའ
  རེནཅན་ རེནཅན་
   
 མཐུགཔོ་ མཐུགག་ མཐུགཔ་   
 ཁགཔོ་ ཁགག་ ཁགཔ་   
 རྱིངཔོ་ རྱིངང་  རྱིངབ་   
 རནཔོ་ རནན་ རནཔ་   
 གུནཔོ་ གུནན་  གུནཔ་   
 སྣུམཔོ་ སྣུམམ་  སྣུམཔ་   
 འཇམཔོ་ འཇམམ་ འཇམཔ་   
 དམའཔོ་ དམའའ་  དམའབ་   
 མཛའབོ་ མཛའའ་ མཛའབ་   
 ཧརཔོ་ ཧརར་  ཧརཔ་   
 གསལཔོ་ གསལལ་ གསལབ་   
 མཛེསཔོ་ ~  མཛེསཔ་   
 ཡངསཔོ་ ཡངསང་ ཡངསབ་   
 ཉེཔོ་ ཉེའ་  ཉེབ་   
 ཚཔོ་ ཚའ་  ཚབ་   
 འཐྱིབསའཐྱིབས་ འཐྱིབསབ་  འཐྱིབསཔ་   
 ལྷབལྷབ་ ལྷབབ་  ལྷབཔ་   
 སོརསོར་ སོརར་  སོརབ་   
 རིལརིལ་ རིལལ་ རིལབ་   
 ཐུངཐུང་ ཐུངང་  ཐུངབ་   
 ཁྱེདཁྱེད་ ཁྱེདད་  ཁྱེདཔ་   
 ཁེདཁེད་ ཁེདད་ ཁེདཔ་
   

“དངྟོསཆྟོས་”དང་“ལྷགཆྟོས་”ཀི་དཔེམཚོན་
   
 དངོསཆོས་ ཀ) ལྷགཆོས་ ཁ) ལྷགཆོས་   
  “ག་/ང་”ཡི་མཐའ “པ་/བ་”ཡི་མཐའ
  རེནཅན་ རེནཅན་   
 ཡགཔོ་ ཡགག་ ཡགཔ་   
 རོནཔ་ རོནན་ རོནཔ་   
 གུནཔོ་ གུནན་ གུནཔ་   
 སྐམཔོ་ སྐམམ་ སྐམཔ་   
 འཆམཔོ་ འཆམམ་ འཆམཔ་   
 ཚོསཔོ་ ~ ཚོསཔ་   
 སངསཔོ་ སངསང་ སངསཔ་   
 དགའཔོ་ དགའའ་ དགའབ་   
 དམའཔོ་ དམའའ་ དམའབ་   
 གསརཔ་ གསརར་ གསརབ་   
 འབོལཔོ་ འབོལལ་ འབོལབ་   
 བསྱིལཔོ་ བསྱིལལ་ བསྱིལབ་   
 དཀརཔོ་ དཀརར་ དཀརབ་   
 རྣོཔོ་ རྣོའ་ རྣོབ་   
 སྐྱོཔོ་ སྐྱོའ་ སྐྱོབ་   
 ལྷོདལྷོད་ ལྷོདད་ ལྷོདཔ་   
 ནརནར་ ནརར་ ནརབ་   
 ཀོགཀོག་ ཀོགག་ ཀོགཔ་   
 ཆུངཆུང་ ཆུངང་ ཆུངབ་   
 ཉུངཉུང་ ཉུངང་ ཉུངབ་   
 སོབསོབ་ སོབབ་ སོབཔ་   
 ལེབལེབ་ ལེབབ་ ལེབཔ་
   

 



ཁྱདགཞི་དང་ཁྱདཆོས་ བརྡསྤོད་ཕྲནཚེགས་བརྡསྤོད་ཕྲནཚེགས་ ཁྱདགཞི་དང་ཁྱདཆོས་
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“ལྷགཆོས་”དང་“ཤོསཆོས་”ཀྱི་དཔེ་གཞན་དང་དེདག་གྱི་ཚིགསྒྲུབ་

“ཤོསཆོས་”ནྱི་དངོསཆོས་“བཟངཤོས་”སམ་“ངནཤོས་”ལྟབུ་ཁྱདཆོས་རྱིགས་འདྲབ་གཞན་ཐམསཅད་ལས་ཁྱད་དུ་

འཕགསཔ་ཞྱིག་ལ་ཟེར།

     
  “ལྷགཆོསཅན་” “ལྷགཆོསཅན་” “ཤོསཆོས་”ཅན་ “ལྷགཆོས་”དང་“ཤོསཆོས”ཅན་ཀྱི་ཚིགསྒྲུབ་
     
  རྱིགཔ་ཚའ་ རྱིགཔ་ཚབ་  བུ་གཞོནཔ་དང་བུམོ་གཞོན་ནུམ་འདྱིཚོ་རྱིགཔ་ཚབ་ཤསག་རེད།
     
    རྱིགཔ་ཚཤོས་ བུ་གཞོནཔ་དང་བུམོ་གཞོན་ནུམ་འདྱི་གཉི་རྱིགཔ་ཚཤོས་རེད།
     
  ཅལག་རཆེའ་ ཅལག་རཆེབ་  ཁསང་སོབགྲྭ་ལ་མོས་མོརང་གྱི་ཅལག་རཆེབ་དེ་བསན་བྱུང་།
     
    ཅལག་རཆེཤོས་ ཁསང་སོབགྲྭ་ལ་མོས་མོརང་གྱི་ཅལག་རཆེཤོས་དེ་བསན་བྱུང་།
     
  མེཏོག་སེརར་ མེཏོག་སེརབ་  ཁོས་ནམཞག་དུསརྒྱུན་མེཏོག་སེརབ་ལ་དགའཔོ་བྱེད་ཀྱི་རེད།
     
    མེཏོག་སེརཤོས་ ཁོས་ནམཞག་དུསརྒྱུན་མེཏོག་སེརཤོས་ལ་དགའཔོ་བྱེད་ཀྱི་རེད།
     
  ལམ་བདེའ་  ལམ་བདེབ་  དགོནཔ་དེ་ལ་ཆོསམཇལ་དུ་འགོརྒྱུའྱི་ལམ་བདེབ་ཞྱིག་ཡོད་རེད།
     
    ལམ་བདེཤོས་ དགོནཔ་དེ་ལ་ཆོསམཇལ་དུ་འགོརྒྱུའྱི་ལམ་བདེཤོས་དེ་རེད།
     
  སེམས་བཟངང་  སེམས་བཟངབ་  དྲུངཡྱིག་སྒོལམ་མོ་ཁོ་ལས་སེམས་བཟངབ་ཞྱིག་རེད་འདུག
     
    སེམས་བཟངཤོས་ དྲུངཡྱིག་སྒོལམ་མོ་ནི་མི་ཚངམ་ལས་སེམས་བཟངཤོས་ཤྱིག་རེད།
     
   མདོག་མཛེསཔ་  ཡྱིགགཟུགས་མདོག་མཛེསཔ་དེ་ཁོཚོ་གཉྱིས་ཀྱི་རེད་འདུག
     
    མདོག་མཛེསཤོས་ ཡྱིགགཟུགས་མདོག་མཛེསཤོས་དེ་ཁོཚོ་གཉྱིས་ཀྱི་རེད་འདུག
     
  ཕོརཔ་ཆུངང་  ཕོརཔ་ཆུངབ་  ངཚོ་ལ་ཞོགསཇ་འཐུངརྒྱུའྱི་ཕོརཔ་གོང་ཆུངབ་ཞྱིག་སོན་དང་།
     
    ཕོརཔ་ཆུངཤོས་ ངཚོ་ལ་ཞོགསཇ་འཐུངརྒྱུའྱི་ཕོརཔ་གོང་ཆུངཤོས་ཤྱིག་སོན་དང་།
     
  བླམ་གཞོནན་  བླམ་གཞོནཔ་  བླབསྐོས་ཁོང་ནི་བླམ་གཞོནཔ་ཞྱིག་རེད་འདུག གཟྱིགས་དང་།
     
    བླམ་གཞོནཤོས་ བླབསྐོས་ཁོང་ནི་བླམ་གཞོནཤོས་ཤྱིག་རེད་འདུག གཟྱིགས་དང་།
     
  མྱིག་སོརར་  མྱིག་སོརབ་  བྱ་མྱིག་སེརཔོ་ཆེནཔོ་སོརབ་དེ་འུགཔའྱི་མྱིག་ཡྱིནཔ་འདྲཔོ་འདུག
     
    མྱིག་སོརཤོས་ བྱ་མྱིག་སེརཔོ་ཆེནཔོ་སོརཤོས་དེ་འུགཔའྱི་མྱིག་མ་རེད་ཟེར།
     
  པར་གསལལ་  པར་གསལབ་  མོས་བརྒྱབསཔའྱི་ངཚོའི་འཛིནགྲྭའྱི་པར་དེ་གསལབ་བྱུང་འདུག
     
    པར་གསལཤོས་ མོས་བརྒྱབསཔའྱི་ངཚོའི་འཛིནགྲྭའྱི་པར་དེ་གསལཤོས་བྱུང་འདུག
       

“ལྷགཆྟོས་”དང་“ཤྟོསཆྟོས་”ཀྱི་དཔེ་

 ཁངཔ་མཐོའ/བ་

 ཁངཔ་མཐོཤོས་
 

གོང་ཡགག/པ་ 

གོང་ཡགཤོས་
 

ཐོག་དམའའ/བ་

 ཐོག་དམའཤོས་
 

 གོང་ཆེའ/བ་

 གོང་ཆེཤོས་
 

འདོདཔ་ཆེའ/བ་

 འདོདཔ་ཆེཤོས་
 

གཏོངཕོད་ཆེའ/བ་

 གཏོངཕོད་ཆེཤོས་
 

སྱིངཆུངང/བ་

 སྱིངཆུངཤོས་
 

ཕནཐོགསག/པ་ 

ཕནཐོགསཤོས་
 

ངོཡངསང་/བ་

 ངོཡངསཤོས་
 

རྱིགཔ་རྣོའ/བ་

 རྱིགཔ་རྣོཤོས་
 

ཁཚའ/བ་

 ཁཚཤོས་
 

 སེམས་བཟངང/བ་

 སེམས་བཟངཤོས་
 

ཇ་མངརར་/བ་

 ཇ་མངརཤོས་

“ལྷགཆྟོས་”དང་“ཤྟོསཆྟོས་”ཀྱི་དཔེ་

དརསོ་ཆེའ/བ་

དརསོ་ཆེཤོས་

དཀའལསཁགག/པ་

དཀའལསཁགཤོས་
 

ཁངཔ་ཆུངང་/བ་

ཁངཔ་ཆུངཤོས་
 

ཆོས་ཟབབ/པ་

 ཆོས་ཟབཤོས་
 

དགེའདུན་མངང/བ་

 དགེའདུན་མངཤོས་
 

ལམ་ཐགཉེའ/བ་

 ལམ་ཐགཉེཤོས་
 

ཤྱིངཏོག་ཡགག/པ་

 ཤྱིངཏོག་ཡགཤོས་
 

མོགམོག་དྲོབ་ཆེའ/བ་

 མོགམོག་དྲོབ་ཆེཤོས་
 

 མྱི་མགོགསག/པ་

 མྱི་མགོགསཤོས་
 

 ཉལཁྱི་དྲོའ/བ་

 ཉལཁྱི་དྲོཤོས་
 

ཕྱུཔ་གསརར/བ་

 ཕྱུཔ་གསརཤོས་
 

སོ་དཀརར/བ་

 སོ་དཀརཤོས་
 

ལསཀ་ཁགག/པ་

 ལསཀ་ཁགཤོས་



ཁྱདགཞི་དང་ཁྱདཆོས་ བརྡསྤོད་ཕྲནཚེགས་བརྡསྤོད་ཕྲནཚེགས་ ཁྱདགཞི་དང་ཁྱདཆོས་
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རིས་མཐུནཔའི་ཁདཆྟོས་ལས་གྲུགཔའི་

ལྷགཆྟོསཅན་
(འདྱི་ལ་གཉྱིསའདུསཅན་འོང་)

  
 དཀརར/བ་ སོབབ/པ་ 

 དམརར/བ་ གངང/བ་ 

 རོནན/པ་  དྲོའ/བ་

 ནགག/པ་ འབོལལ/བ་

 ལེབབ/པ་ འགོངང/བ་ 

 ཉེའ/བ་ ཐངང/བ་

 ནརར/བ་ རྱིངང/པ་

 ཧརར/པ་ མཛེསཔ་

 ཚའ/བ་ སམམ/པ་

 སྐྱོའ/བ་ ཁེའ/བ་

 དམའའ/བ་ མཐུགག/པ་

 སབབ/པ་ མཁེགསག/པ་ 

 རྩུབབ/པ་ གཙོགག/པ་

 དྭངསང/བ་ བཙུནན/པ་

 འབེལལ/བ་ མངང/བ་
  

ཚིགསྒྲུབ་རེཟུང་

ཁོཚོ་ཚངམ་ངཚོ་ལས་དཔལ

འབྱོར་སྐྱོབ་ཤསག་རེད། ང་ཉལཁྱི་

དམའའ་ཞྱིག་ལ་ཉལའདོད་ཡོད། 

བོད་ལ་ནས་ཀྱི་རམཔ་འབེལཔོ་

ཞེདྲགས་རེད། སཆ་རོནན་ཞྱིག་ལ་

སོན་དེཚོ་བཏབཔ་ཡྱིན་ན་ཡགཔོ་

སྐྱེ་འོང་། ངས་ཕྱུཔ་གོང་ཁེའ་ཞྱིག་

ཉོའདོད་བྱུང་། ལམ་དེ་ལས་འདྱིཚོ་

རྩུབཔ་འདུག ཐུགཔ་ཚའ་དེ་ལ་ཚྭ་

གཅྱིག་རྒྱོབས། རས་དམརཔོ་འདྱི་དེ་

ལས་སབཔ་དང་འཇམཔ་འདུག

     

རིསམཐུན་གི་ལྷགཆྟོས་དང་“ཡིནཔ་”དང་“ཡྟོདཔ”འི་བྱབ་གཉིསའདུསཅན་ལ་སྐརརགས་འདི་ * བརྒྱབས་ཡྟོད་

            
མཆན་   བརྟོདགཞི་

 
བརྟོདབྱ་  རྟོདབྱེད་    བརྟོདགཞི་

 
བརྟོདབྱ་  རྟོདབྱེད་                                      

 ལྷགགཞྱི་ ལསསྒ་ ལྷགབྱེད་ ལྷགགཞྱི་ ལསསྒ་ ལྷགཆོས་ རོདབྱེད་ ལྷགགཞྱི་ ལསསྒ་ ལྷགབྱེད་ ལྷགབྱེད་ ལསསྒ་ ལྷགཆོས་ རོདབྱེད་              
འདྱི་ལ་   ཁོ་ མོ་ ལས་ རནཔ་ འདུག   བོད་ རྒྱགར་ ལས་ མཐོབ་ འདུག

   ཁོ་ མོ་ ལས་ རན།*    བོད་ རྒྱགར་ ལས་ མཐོ།*
              
འདྱིའདྲའང་རུང་ མོ་ ལས་ ཁོ་   རནཔ་ འདུག རྒྱགར་ ལས་ བོད་   མཐོབ་ འདུག
 

མོ་ ལས་ ཁོ་   རན།*  རྒྱགར་ ལས་ བོད་   མཐོ།*
              

འདྱི་ལ་   ར་འདྱི་ མྱི་ ལས་ སྤངབ་ འདུག   དེ་ འདྱི་ ལས་ ཆེབ་ འདུག   ར་འདྱི་ མྱི་ ལས་ སྤང་།*    དེ་ འདྱི་ ལས་ ཆེ།*
              
འདྱིའདྲའང་རུང་ མྱི་ ལས་ ཁྱྱི་འདྱི་   སྤངབ་ འདུག འདྱི་ ལས་ དེ་   ཆེབ་ འདུག 

མྱི་ ལས་ ཁྱྱི་འདྱི་   སྤང་།*  འདྱི་ ལས་ ཨེདེ་   ཆེ།*
              
  

བྱེདཔྟོཔྟོ་མེདཔའི་བྱབ་ལས་གྲུབཔའི་ལྷགཆྟོས་ཡིན་ན་ལྷགཆྟོས་དང་བྱབ་གཉིསའདུསཅན་མི་འྟོང་

            
མཆན་   བརྟོདགཞི་

 
བརྟོདབྱ་  རྟོདབྱེད་    བརྟོདགཞི་

 
བརྟོདབྱ་  རྟོདབྱེད་                                      

 ལྷགགཞྱི་ ལསསྒ་ ལྷགབྱེད་ ལྷགགཞྱི་ ལསསྒ་ ལྷགཆོས་ རོདབྱེད་ ལྷགགཞྱི་ ལསསྒ་ ལྷགབྱེད་ ལྷགབྱེད་ ལསསྒ་ ལྷགཆོས་ རོདབྱེད་              
འདྱི་ལ་   ལྡྱིལྱི་ ལྷས་ ལས་ འཚུབཔ་ འདུག   སྨན་དེ་ འདྱི་ ལས་ ཕནཔ་ འོང་།
འདྱིའདྲའང་རུང་ ལྷས་ ལས་ ལྡྱིལྱི་   འཚུབཔ་ འདུག འདྱི་ ལས་ སྨན་དེ་   ཕནཔ་ འོང་།

              
འདྱི་ལ་   ནས་ བོ་ ལས་ འགངབ་ འདུག   པསངས་ བློབཟང་ ལས་ འཚུབབ་ ཡོད།

འདྱིའདྲའང་རུང་ བོ་ ལས་ ནས་   འགངབ་ འདུག བློབཟང་ ལས་ པསངས་   འཚུབབ་ ཡོད།
              

འདྱི་ལ་   མོ་ ཁོ་ ལས་ མཐུནཔ་ འདུག   ཆུ་ ཇ་ ལས་ ཚིམཔ་ བྱུང་།
འདྱིའདྲའང་རུང་ ཁོ་ ལས་ མོ་   མཐུནཔ་ འདུག ཇ་ ལས་ ཆུ་   ཚིམཔ་ བྱུང་།

              
འདྱི་ལ་   ཉྱིམ་ མེ་ ལས་ དྲོསཔ་ བྱུང་།   བོདསྨན་ རྒྱསྨན་ ལས་ འཕྲོདཔ་ བྱུང་།
འདྱིའདྲའང་རུང་ མེ་ ལས་ ཉྱིམ་   དྲོསཔ་ བྱུང་། རྒྱསྨན་ ལས་ བོདསྨན་   འཕྲོདཔ་ བྱུང་།

                

      

བྱེདཔཔྟོ་མེདཔའི་བྱཚིག་ལས་གྲུགཔའི་

ལྷགཆྟོསཅན་
(འདྱི་ལ་གཉྱིསའདུསཅན་མྱི་འོང་)

  
 འཁྱུགསག/པ་ ཉོགག/པ་

 འཁོགག/པ་ འཁྱིགསག/པ་

 ཁུགག/པ་ ཁྱེདད/པ་

 འཇམམ/པ་ ཐྱིགག/པ་

 འཚུབབ/པ་ མཛའའ/བ་

 གུགག/པ་ འཚོསཔ་

 གོའ/བ་ འཁོརར/བ་

 ལོའ/བ་ ཁུམམ/པ་

 འཐོམམ/པ་ འཐོརར/བ་

 རུལལ/བ་ འགྱིགག/པ་

 སྐྱུརར/བ་ ཚིམམ/པ་

 ཀོགག/པ་ ཉོབབ/པ་

 ཕནན/པ་ ཁོལལ/བ་

 འགངསབ་ སྨྱིནན/པ་

 འགོརར/བ་ སོནན/པ་
  

ཚིགསྒྲུབ་རེཟུང་

ལམ་ཀོགག་དེ་འགོལམ་བདེབ་

ཞྱིག་འོང་། ཁོ་གདུས་ཡྱིན་ནའང་

ཚོདཐྱིགག་འོང་གྱི་འདུག ང་ཞོ་

སྐྱུརར་ལ་དགའཔོ་ཞེདྲགསརང་

མེད། ངས་ཤྱིངཏོག་སྨྱིནན་ཁཤས་

བཟས་ཡྱིན། ངས་རས་འཇམམ་

གཅྱིག་གྱིས་ཞྭམོ་ཁཤས་བཟོས་

ཡོད། ཁོཚོ་གདུས་ཡྱིན་ནའང་

འགོརར་འོང་གྱི་འདུག ཕྲུདེཚོ་

འཁྲུགག་ཤསག་རེད་མྱི་འདུག ང་

ཁོཚོ་དང་མཛའའ་ཡོད།



ཁྱདགཞི་དང་ཁྱདཆོས་ བརྡསྤོད་ཕྲནཚེགས་བརྡསྤོད་ཕྲནཚེགས་ ཁྱདགཞི་དང་ཁྱདཆོས་

26 27

རིས་མཐུནཔའི་ཁདཆྟོས་ལས་གྲུགཔའི་

ལྷགཆྟོསཅན་
(འདྱི་ལ་གཉྱིསའདུསཅན་འོང་)

  
 སྐདཆེའ/བ་ སྣཐུངང/བ་

 སྤོཐུངང/བ་ སྣརྱིངང/བ་

 གུདོགག/པ་ མགོགྲུངང/བ་

 ཞྱིབབ/པ་ ཉམཆུངང/བ་

 དཔངམཐོའ/བ་ ཁ་གསལལ/བ་

 ཁྱདམཚརར/བ་ ཁསྱིལལ/བ་

 ཁུསྱིམམ/པ་ ཡམཚནན/པ་

 ཟེརྱིངང/བ་ ཁམགཙངང/བ་

 སྤུསདགག/པ་ བགལྷོདད/པ་

 ཁུངསདགག/པ་ འགནཆུངང/བ་

 སྒྱིདལུགག/པ་ སེཤུགག/པ་

 ཁུངསབཙན/པ་ ཁདཀརར/བ་

 འགནཆེའ/བ་ རྒྱངརྱིངང/བ་

 ཕོནཆེའ/བ་ འཁོདསོམསཔ་

 ཤསྐམམ/པ་ ཁདྲོའ/བ་
  

ཚིགསྒྲུབ་རེཟུང་

ལསཀ་དེ་ཞེདྲགས་ལསདཀའབ་

ཡོདཔ་འདྲ། བོདཔའྱི་ཟཁང་འདྱི་

ཟཁང་དེ་ལས་ཅུངཟད་ཁམས

གཙངང་འདུག ཡྱིགཆ་འདྱིཚོ་དེ་

ལས་ཁུངསབཙུནཔ་འདུག་ཟེར་གྱི་

འདུག དེཚོ་ལས་ཁོངཚོ་དཔའཆེའ་

འདུག ཇ་བསུསམ་དེ་ཇ་མངརམོ་

ལས་གརར་འདུག ལོརྒྱུས་འདྱི་

ལོརྒྱུས་དེཚོ་ལས་ཁྱདམཚརར་

འདུག བོད་ལ་ཁོངཚོ་ལས་ངཚོ་

བགལྷོདད་བྱུང་།

     

རིསམཐུན་གི་ལྷགཆྟོས་དང་“ཡིནཔ་”དང་“ཡྟོདཔ”འི་བྱབ་གཉིས་འདུསཔཅན་(གཉིསའདུསཅན་)ལ་སྐརརགས་འདི་ * བརྒྱབས་ཡྟོད་

            
མཆན་   བརྟོདགཞི་

 
བརྟོདབྱ་  རྟོདབྱེད་    བརྟོདགཞི་

 
བརྟོདབྱ་  རྟོདབྱེད་                                                      

 ལྷགགཞྱི་ ལསསྒ་ ལྷགབྱེད་ ལྷགགཞྱི་ ལསསྒ་ ལྷགཆོས་ རོདབྱེད་ ལྷགགཞྱི་ ལསསྒ་ ལྷགབྱེད་ ལྷགབྱེད་ ལསསྒ་ ལྷགཆོས་ རོདབྱེད་              
འདྱི་ལ་   བོདསྐད་ རྒྱསྐད་ ལས་ ལསསབ་ རེད།   བོད་ རྒྱཡུལ་ ལས་ རྒྱཆུངབ་ རེད།

   བོདསྐད་ རྒྱསྐད་ ལས་ ལསས།*    བོད་ རྒྱཡུལ་ ལས་ རྒྱཆུང་།*
              
འདྱིའདྲའང་རུང་ རྒྱསྐད་ ལས་ བོདསྐད་   ལསསབ་ རེད། རྒྱཡུལ་ ལས་ བོད་   རྒྱཆུངབ་ རེད།

 རྒྱསྐད་ ལས་ བོདསྐད་   ལསས།*  རྒྱཡུལ་ ལས་ བོད་   རྒྱཆུང་།*
              

འདྱི་ལ་   འབས་ བོ་ ལས་ ཕོནཆེབ་ འདུག   དེ་ འདྱི་ ལས་ གལཆེབ་ འདུག

   འབས་ བོ་ ལས་ ཕོནཆེ།*    དེ་ འདྱི་ ལས་ གལཆེ།*
              
འདྱིའདྲའང་རུང་ བོ་ ལས་ འབས་   ཕོནཆེབ་ འདུག འདྱི་ ལས་ དེ་   གལཆེབ་ འདུག

 བོ་ ལས་ འབས་   ཕོནཆེ།*  འདྱི་ ལས་ དེ་   གལཆེ།*
              
  

བྱེདཔྟོཔྟོ་མེདཔའི་བྱབ་ལས་གྲུབཔའི་ལྷགཆྟོས་ཡིན་ན་ལྷགཆྟོས་དང་བྱབ་གཉིས་འདུསཔཅན་(གཉིསའདུསཅན་)མི་འྟོང་

            
མཆན་   བརྟོདགཞི་

 
བརྟོདབྱ་  རྟོདབྱེད་    བརྟོདགཞི་

 
བརྟོདབྱ་  རྟོདབྱེད་                                                      

 ལྷགགཞྱི་ ལསསྒ་ ལྷགབྱེད་ ལྷགགཞྱི་ ལསསྒ་ ལྷགཆོས་ རོདབྱེད་ ལྷགགཞྱི་ ལསསྒ་ ལྷགབྱེད་ ལྷགབྱེད་ ལསསྒ་ ལྷགཆོས་ རོདབྱེད་              
འདྱི་ལ་   མོ་ ཉྱིམ ལས་ ཉམདོདད་ འདུག   བཟངཔོ་ རྡོརེ་ ལས་ ཕནཐོགག་ རེད།

འདྱིའདྲའང་རུང་ ཉྱིམ ལས་ མོ་   ཉམདོདད་ འདུག རྡོརེ་ ལས་ བཟངཔོ་   ཕནཐོགག་ རེད།
              

འདྱི་ལ་   བོདཇ་ རྒྱཇ ལས་ ཡྱིདཚིམཔ་ བྱུང་།   སྣོད་འདྱི་ སྣོད་དེ་ ལས་ ཁཁེངབ་ ཡོད།

འདྱིའདྲའང་རུང་ རྒྱཇ ལས་ བོདཇ་   ཡྱིདཚིམཔ་ བྱུང་། སྣོད་དེ་ ལས་ སྣོད་འདྱི་   ཁཁེངབ་ ཡོད།
              

འདྱི་ལ་   ཁོ་ ཟླབ ལས་ སྱིངརེའ་ འདུག   བཟངམོ་ དབངམོ་ ལས་ མགོཐོནན་ ཡོད།

འདྱིའདྲའང་རུང་ ཟླབ་ ལས་ ཁོ་   སྱིངརེའ་ འདུག དབངམོ་ ལས་ བཟངམོ་   མགོཐོནན་ ཡོད།
              

འདྱི་ལ་   ཆུ་ ཇ་ ལས་ ཁའཕྲོདཔ་ འདུག   ངཚོ་ ཁོཚོ་ ལས་ གའགྱིགག་ ཡོད།

འདྱིའདྲའང་རུང་ ཇ་ ལས་ ཆུ་   ཁའཕྲོདཔ་ འདུག ཁོཚོ་ ལས་ ངཚོ་   གའགྱིགག་ ཡོད།
              
  

      

བྱེདཔཔྟོ་མེདཔའི་བྱཚིག་ལས་གྲུགཔའི་

ལྷགཆྟོསཅན་
(འདྱི་ལ་གཉྱིསའདུསཅན་མྱི་འོང་)

  
 ཡྱིདའོངང/བ་ ཐགཆོདད/པ་

 ཉམསདོདད/པ་ སྐྱསངང/བ་

 མགོམཐོནན/པ་ གའགྱིགག/པ་ 

 མགོའཁོརར/བ་ ཁམཁསཔ་

 ཁམཐུནན/པ་ ངོལེནན/པ་

 ཉམསདོདད/པ་ སྱིངརེའ/བ་

 བགཁུམམ/པ་ ཐགཆོདད/པ་

 ཁའཕྲོདད/པ་ མགོའཐོམམ/པ་

 ཚོདཐྱིགག/པ་ ཁམཐུནན/པ་

 ཁཁེངང/པ་ སོརཆུདད/པ་

 ཧོནཐོརར/བ་ སོརཆུདད/པ་

 ཁུངབཙནན/པ་ ཕནཐོགསག/པ་

 ལོཉེསཔ་ མཐརསོནཔ་ 
 
རྒྱུནའཁྱོངསང/པ་

 
སེམས་མཐུནཔ་

 
ཡྱིདཚིམམ/པ་

 
ཧགོའ/བ་

  
ཚིགསྒྲུབ་རེཟུང་

བོདསྨན་དེ་འདྱི་ལས་ཕནཐོགསཔ་

བྱུང་། སྨན་འདྱི་སྨན་དེ་ལས་ཅུངཟད་

ཕནཔ་བྱུང་། ཉྱིམནྱི་ཟླབལས་

ཐངཆདད་འདུག སྔོ་ཡྱི་མོགམོག་ནྱི་

ཧལོའི་མོགམོག་ལས་ཡྱིདཚིམཔ་

འོང་། དེཚོ་ལས་ཁོངཚོ་ཐུགསྤོབ་

བྱུང་སོང་། ཉྱིམནྱི་ཟླབལས་

ཉམསདོདཔ་འདུག ཁོ་ནྱི་མོ་ལས་

ཧོནཐོརར་བྱུང་སོང་། ངཚོ་ནྱི་

ཁོངཚོ་ལས་ཐགཆོད་ད་ཡོད། ཁོང་

ཁོཚོ་ལས་ཁའཕྲོདཔ་བྱུང་།



ཁྱདགཞི་དང་ཁྱདཆོས་ བརྡསྤོད་ཕྲནཚེགས་བརྡསྤོད་ཕྲནཚེགས་ ཁྱདགཞི་དང་ཁྱདཆོས་
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“ལྷགཆྟོསཅན་”དང་“ཤྟོསཆྟོསཅན་”ཀི་ཚིགསྒྲུབ་

    

 “ལྷགཆོསཅན་”ཀྱི་མྱིངཚིག་ “ཤོསཆོསཅན་”ཀྱི་མྱིངཚིག་ “ལྷགཆོསཅན་”ནམ་“ཤོསཆོསཅན་”ཀྱི་ཚིགསྒྲུབ་
   

 ཡྱིདཚིམཔ་  མྱི་སུ་ཡྱིན་ནའང་ཡྱིདཚིམཔ་དེ་སེམས་བདེབ་ཞྱིག་འོང་།
   
 ཡྱིདཚིམམ་ ཡྱིདཚིམཤོས་ མྱི་སུ་ཡྱིན་ནའང་ཡྱིདཚིམཤོས་དེ་སེམས་བདེཤོས་ཤྱིག་འོང་།
   
 ཞྭམོ་ལེནཔ་  ཞྭམོ་དམརཔོ་དེ་ཁོའ་ིམགོ་ལ་ལེནཔ་འདུག
   
 ཞྭམོ་ལེནན་ ཞྭམོ་ལེནཤོས་ ཞྭམོ་དམརཔོ་འདྱི་མོའ་ིམགོ་ལ་ལེནཤོས་འདུག
   
 སེམས་མཐུནཔ་  ཁོཚོ་གཉྱིས་ཁོངཚོ་གསུམ་ལས་ཀང་སེམས་མཐུནཔ་འདུག
   
 སེམས་མཐུནན་ སེམས་མཐུནཤོས་ ཁོཚོ་གཉྱིས་མྱི་ཚངམ་ལས་སེམས་མཐུནཤོས་འདུག
   
 ཐུགཔ་དུབ་  ཐུགཔ་དུབ་དེ་ཁ་ལ་དྲོབ་ཆེབ་འོང་།
   
 ཐུགཔ་དུའ་ ཐུགཔ་དུཤོས་ ཐུགཔ་དུཤོས་དེ་ཁ་ལ་དྲོབ་ཆེཤོས་འོངབའྱི་ངེསཔ་མེད། 
   
 དོན་གོབ་  ཆོས་ཀྱི་ཚིགདོན་གོབ་དེཚོ་ངཚོ་ཚངམ་ལ་ཤོད་དང་།
   
 དོན་གོའ་ དོན་གོཤོས་ ཆོས་ཀྱི་ཚིགདོན་གོཤོས་དེཚོ་ངཚོ་ལ་བཤད་བྱུང་།
   
 མོ་ཐྱིགསཔ་  བླམ་ཁོང་གྱི་མོ་ཐྱིགསཔ་འདུག་ཟེར་གྱི་འདུག
   
 མོ་ཐྱིགསག་ མོ་ཐྱིགསཤོས་ བླམ་ཁོང་གྱི་མོ་ཐྱིགསཤོས་འདུག་ཟེར་གྱི་འདུག
   
 གྱི་ཐགཔ་ཆོདཔ་  ང་ལ་གྱི་ཐགཔ་ཆོདཔ་ཞྱིག་གཡོར་དང་།  
   
 གྱི་ཐགཔ་ཆོདད་ གྱི་ཐགཔ་ཆོདཤོས་ ང་ལ་གྱི་ཐགཔ་ཆོདཤོས་ཤྱིག་གཡར་བྱུང་།
   
 སོབགྲྭ་ཆུདཔ་  ངས་སོབགྲྭ་ཆུདཔ་ཞྱིག་ལ་སནཞུ་འབུལའདོད་ཡོད། 
   
 སོབགྲྭ་ཆུདད་ སོབགྲྭ་ཆུདཤོས་ ངས་སོབགྲྭ་ཆུདཤོས་ཤྱིག་ལ་སནཞུ་འབུལའདོད་ཡོད། 
   
 ལམ་འཁྱོགསཔ་  ལམ་འཁྱོགསཔ་གཅྱིག་ལ་ཕྱིན་ན་སེམས་ལ་བདེབ་འོང་།
   
 ལམ་འཁྱོགསག་ ལམ་འཁྱོགསཤོས་ ལམ་འཁྱོགསཤོས་གཅྱིག་ལ་ཕྱིནཔས་བདེཔོརང་མ་བྱུང་།
   
 འབས་འཚོསཔ་  འབས་འཚོསཔ་དང་མ་འཚོསཔའྱི་ཁྱདཔར་ཤེས་ས།
   
  འབས་འཚོསཤོས་ འབས་འཚོསཤོས་དང་མ་འཚོསཤོས་ཀྱི་ཁྱདཔར་ཤེས་ས།
    

བྱཆྟོསཅན་ལ་འྟོངབའི་“ལྷགཆྟོས་”དང་“

ཤྟོསཆྟོས་”དང་“ཤིན་ཏུབའི་”ངངཚུལ་གི་

དྟོནཅན་ཀི་དཔེ་གཞན་
   
 ལྷགཆྟོས་ ཤྟོསཆྟོས་ ཤིན་ཏུབའི་
   ངངཚུལཅན་   
 ཁོམམ/པ་ ཁོམཤོས་ ཁོམཔོ་

 ཚིམམ/པ་ ཚིམཤོས་ ཚིམཔོ་ 

 ཁེངང/པ་ ཁེངཤོས་ ཁེངཔོ་ 

 ཁེའ/བ་ ཁེཤོས་ ཁེཔོ་

 ཐྱིགསག/པ་ ཐྱིགསཤོས་ ཐྱིགསཔོ་ 

 དུལལ/བ་ དུལཤོས་ དུལཔོ་

 དུའ/བ་ དུཤོས་ དུབོ་

 ཁའ/བ་ ཁཤོས་ ཁཔོ་ 

 ཐུབབ/པ་ ཐུབཤོས་ ཐུབཔོ་

 ནའ/བ་ ནཤོས་ ནཔོ་ 

 འཕངང/པ་ འཕངཤོས་ འཕངཔོ་ 

 འགོའ/བ་  འགོཤོས་ འགོཔོ་

 བུནན/པ་ བུནཤོས་ བུནཔོ་ 

 ཆུདད/པ་ ཆུདཤོས་ ཆུདཔོ་

 ཉྱིལལ/བ་ ཉྱིལཤོས་ ཉྱིལཔོ་

 འཇོམསམ/པ་ འཇོམསཤོས་ འཇོམསཔོ་

 མཐུནན/པ་ མཐུནཤོས་ མཐུནཔོ་

 འཕེལལ/བ་ འཕེལཤོས་ འཕེལཔོ་
   

ཚིགསྒྲུབ་རེཟུང་

ཁོངཚོ་ཚངམ་གཅྱིག་གྱིས་གཅྱིག་ལ་

མཐུནཔོ་འདུག བླམ་ཁོང་མོཕྱྭ་ཐྱིག་ཤོས་

རེད། སེམས་དུལབ་དེ་ལུས་ཀང་དུལབ་

ཞྱིག་འོང་། སཆ་འདྱི་གོང་ཆེཤོས་ཤྱིག་

རེད། དེརྱིང་ངཚོ་ཚོངཁང་གོང་ཆུངང་

ཞྱིག་ལ་འགོ།

བྱཆྟོསཅན་ལ་འྟོངབའི་“ལྷགཆྟོས་”དང་“

ཤྟོསཆྟོས་”དང་“ཤིན་ཏུབའི་”ངངཚུལ་གི་

དྟོནཅན་ཀི་དཔེ་གཞན་
   
 ལྷགཆྟོས་ ཤྟོསཆྟོས་ ཤིན་ཏུབའི་
   ངངཚུལཅན་   
 ངོམསམ/པ་ ངོམསཤོས་ ངོམསཔོ་

 སྐྱེའ/བ་ སྐྱེཤོས་ སྐྱེབོ་ 
 འཚོསཔ་ འཚོསཤོས་ འཚོསཔོ་

 ལེནན/པ་ ལེནཤོས་ ལེནཔོ་

 མཁོའ/བ་ མཁོཤོས་  མཁོཔོ་

 ལོའ/བ་ ལོཤོས་ ལོཔོ་ 

 ཕནན/པ་ ཕནཤོས་ ཕནཔོ་

  གོམསམ/པ་ གོམསཤོས་ གོམསཔོ་ 

 གོའ/བ་ གོཤོས་ གོཔོ་ 

  འགྲུབབ/པ་ འགྲུབཤོས་ འགྲུབཔོ་ 

 རེདད/པ་ རེདཤོས་ རེདཔོ་ 

 ཤེསཔ་ ཤེསཤོས་ ཤེསཔོ་ 

 ཁུམམ/པ་ ཁུམཤོས་ ཁུམཔོ་ 

 མོངང/བ་ མོངཤོས་ མོངཔོ་ 

 འཁོརར/བ་ འཁོརཤོས་ འཁོརཔོ་

 འཁྱྱིལལ/བ་ འཁྱྱིལཤོས་ འཁྱྱིལཔོ་

 འཁྲུགག/པ་ འཁྲུགཤོས་ འཁྲུགཔོ་

 གུགག/པ་ གུགཤོས་ གུགཔོ་
   

ཚིགསྒྲུབ་རེཟུང་

མཎྱི་འཁོརལོ་འཁོརཤོས་དེ་ཨམ་ལ་

སྤདཔ་ཡྱིན། ལོ་རེསམ་སཆ་ལོཏོག་

ཡགཔོ་སྐྱེབ་ཞྱིག་ལ་ངཚོ་སོརྒྱུ་

ཡྱིན། འབས་ཡགཔོ་འཚོསཔ་དེ་ལ་ཚྭ་

ཏོགཙམ་རྒྱགརོགས། ཁསང་བླམས་

གསུངསཔའྱི་ཆོས་དེ་ངས་གོཔོ་བྱུང་།



ཁྱདགཞི་དང་ཁྱདཆོས་ བརྡསྤོད་ཕྲནཚེགས་བརྡསྤོད་ཕྲནཚེགས་ ཁྱདགཞི་དང་ཁྱདཆོས་
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ལྷགཆྟོསཅན་དང་ཤྟོསཆྟོསཅན་དང་དངྟོསཆྟོསཅན་ལ་མཁྟོབའི་ནསསྒྲ་
   

 
བརྟོདགཞི་

 
བརྟོདབྱ་

 
རྟོདབྱེད་

        
  བསྡུརགཞྱི་ ནངནས་ ལྷགཆྟོས་

     
ཤྟོསཆྟོསཅན་ རྡོརེ་ མེཏོག་ ནང་ནས་ ཆུངཤོས་ རེད་/འདུག་/འོང་།

  ཁྟོངས་ནས་    
    ཆུང་།

     
ལྷགཆྟོསཅན་    ཆུངང/བ་ རེད་/འདུག་/འོང་།

     
དངྟོསཆྟོས་    ཆུང་གྱི་ རེད།

     
ཤྟོསཆྟོསཅན་ དྲུངཡྱིག་ དགེརྒན་ ནང་ནས་ གསརཤོས་ རེད།

  ཁྟོངས་ནས་    
    གསར།

     
ལྷགཆྟོསཅན་    གསརཔ་ རེད་/འདུག་/འོང་།

     
དངྟོསཆྟོས་    གསར་གྱི་ རེད།

        

དམིགས་སུ་དགརབྱའི་བརྟོདབྱ་ཞིག་བརྟོདགཞིའི་སྟོན་དུ་བརྟོདཔ་

                 

  
བརྟོདབྱ་ཞིག་ བརྟོདགཞི་

 
བརྟོདབྱ་

 
རྟོདབྱེད་

      
  ནངནས་  ལྷགཆྟོས་

     
ཤྟོསཆྟོསཅན་ གོགསཔོ་ ནང་ནས་ རྡོརེ་ ཆུངཤོས་ རེད་/འདུག་/འོང་། 

  ཁྟོངས་ནས་   
    ཆུང་།

     
ལྷགཆྟོསཅན་    ཆུངང/བ་ རེད་/འདུག་/འོང་།

     
དངྟོསཆྟོས་    ཆུང་གྱི་ རེད།

     
ཤྟོསཆྟོསཅན་ དྲུངཡྱིག་ ནང་ནས་ ཟླབ་ གསརཤོས་ རེད་/འདུག་/འོང་།

  ཁྟོངས་ནས་   
    གསར།

     
ལྷགཆྟོསཅན་    གསརར་ རེད་/འདུག་/འོང་།

     
དངྟོསཆྟོས་    གསར་གྱི་ རེད།

      

 

མཆན་

བསྡུརགཞྱི་“ནང་ནས་”ཀྱི་

མཐའརེན་བྱསཔའྱི་རྱིགས་ལ་

དངོསཆོས་གཉྱིསའདུསཅན་

ནམ་(ཆུང་ལྟབུ་)ཡང་ན་ལྷག

ཆོསཅན་(ཆུངང/བ་ལྟབུ་)ཡོད་

ན་ཤོསཆོས་ཀྱི་(ཆུངཤོས་ལྟ

བུ་)ཀྱི་བརྡདོན་དུ་གོ་དགོས།

“སོབཕྲུག་ནང་ནས་སྒོལ

མ་བཟངཤོས་རེད།” 

ལ་
སོབཕྲུག་ནང་ནས་སྒོལ

མ་བཟང་།

སོབཕྲུག་ནང་ནས་སྒོལ

མ་བཟངང་རེད། 

སོབཕྲུག་ནང་ནས་སྒོལ

མ་བཟང་གྱི་རེད།

ཡང་ན་

སྒོལམ་སོབཕྲུག་ནང་ནས་

བཟངཤོས་རེད། 

ལ་

སྒོལམ་སོབཕྲུག་ནང་ནས་

བཟང་།

སྒོལམ་སོབཕྲུག་ནང་ནས་

བཟངང་རེད། 

སྒོལམ་སོབཕྲུག་ནང་ནས་

བཟང་གྱི་རེད།

 

ལྷགཆྟོསཅན་དང་ཤྟོསཆྟོསཅན་དང་དངྟོསཆྟོསཅན་ལ་མཁྟོབའི་ནསསྒྲ་
   

 
བརྟོདགཞི་

 
བརྟོདབྱ་

 
རྟོདབྱེད་

        
  བསྡུརགཞྱི་ ནངནས་ ལྷགཆྟོས་

     
ཤྟོསཆྟོསཅན་ སྒོལམ་ སོབཕྲུག་ ནང་ནས་ རྒནཤོས་ རེད་/འདུག་/འོང་།

  ཁྟོངས་ནས་    
    རྒན།

     
ལྷགཆྟོསཅན་    རྒནན/པ་ རེད་/འདུག་/འོང་།

     
དངྟོསཆྟོས་    རྒན་གྱི་ རེད།

     
ཤྟོསཆྟོསཅན་ དགེརྒན་ བཟངམོ་ ནང་ནས་ གཞོནཤོས་ རེད།

  ཁྟོངས་ནས་    
    གཞོན།

     
ལྷགཆྟོསཅན་    གཞོནཔ་ རེད་/འདུག་/འོང་།

     
དངྟོསཆྟོས་    གཞོན་གྱི་ རེད།

        

དམིགས་སུ་དགརབྱའི་བརྟོདབྱ་ཞིག་བརྟོདགཞིའི་སྟོན་དུ་བརྟོདཔ་

                 

  
བརྟོདབྱ་ཞིག་ བརྟོདགཞི་

 
བརྟོདབྱ་

 
རྟོདབྱེད་

      
  ནངནས་  ལྷགཆྟོས་

     
ཤྟོསཆྟོསཅན་ སོབཕྲུག་ ནང་ནས་ སྒོལམ་ རྒནཤོས་ རེད་/འདུག་/འོང་། 

  ཁྟོངས་ནས་   
    རྒན།

     
ལྷགཆྟོསཅན་    རྒནན/པ་ རེད་/འདུག་/འོང་།

     
དངྟོསཆྟོས་    རྒན་གྱི་ རེད།

     
ཤྟོསཆྟོསཅན་ དགེརྒན་ ནང་ནས་ བཟངམོ་ གཞོནཤོས་ རེད་/འདུག་/འོང་།

  ཁྟོངས་ནས་   
    གཞོན།

     
ལྷགཆྟོསཅན་    གཞོནཔ་ རེད་/འདུག་/འོང་།

     
དངྟོསཆྟོས་    གཞོན་གྱི་ རེད།

      



ཁྱདགཞི་དང་ཁྱདཆོས་ བརྡསྤོད་ཕྲནཚེགས་བརྡསྤོད་ཕྲནཚེགས་ ཁྱདགཞི་དང་ཁྱདཆོས་

30 31

   
སྒགདངས་ལ་བརེན་ནས་“ཞེདྲགས་”དང་“ཤྱིན་ཏུ་”དང་“རབ་ཏུ་”ཡྱི་བརྡདོནཅན་  

 
དངོསཆོས་“པོ་”ཡྱི་མཐའརེནཅན་དང་ལྷགཆོས་“ག་/ང་”དང་“པ་/བ་”ཡྱི་མཐའརེནཅན་གཉྱིསཀ་ལ་སྐད་ཀྱི་སྒ་གདངས་ལ་བརེན་ནས་“ཞེདྲགས་”དང་“ཤྱིན་ཏུ་”དང་“རབ་ཏུ་”ཡྱི་དོནཅན་གྱི་

བརྡའང་སོན་ཐུབཔ་ཞྱིག་འོངབ་

ཡྱིགེར་འབྱི་མི་བཏུབས་ཀང་ནམརྒྱུན་སྐདཆ་ཤོདཔའྱི་སྐབས་ལ་སྐད་ཀྱི་གདངས་ལ་བསེན་ནས་དངོསཆོས་“པྟོ་/བྟོ་”ཡྱི་མྱིངཕྲདཅན་ལའང་“ཞེདྲགས་”དང་ “ཤྱིན་ཏུ་”དང་ “རབ་ཏུ་”དང་ “ཐགཆོད་”

ཀྱི་དོནཅན་གྱི་བརྡའང་སོན་ཐུབ། དཔེརན་“མྱི་དེ་སྐམཔྟོ་འདུག”ལྟབུའི་“པྟོ་”ལ་སྒ་མནནཙམ་བྱསཔ་ཡྱིན་ན་“ཞེདྲགས་སྐམཔོ་འདུག་”ཅེསཔའྱི་དོན་གོ་ཐུབཔ་ཞིག་བྱེད་ཐུབ།

“པྟོ་”ཡི་འགྲྟོས་ལ་བརེན་ནས་”ཞེདགས་”དང་“ཤིན་ཏུ་”དང་“རབ་ཏུ་”ཡི་སྟོགས་ཀི་དྟོནཅན་གི་བརྡའང་སྟོནཔ་ཞིག་
   

དངྟོསཆྟོསཅན་ མཆན་ ཤིནཆྟོསཅན་(མིངཕད་ལ་སྒྲ་མནནཙམ་བྱསཔ་) ཤིནཆྟོསཅན་(མིངཕད་ལ་སྒྲ་མནནཙམ་བྱསཔ་)
   

མྱི་དེ་བཟངཔོ་འདུག འདྱི་ལ་ : མྱི་དེ་བཟངཔྟོ་ཞྱིག་འདུག མྱི་དེ་སྱིངརེཔྟོ་ཞྱིག་འདུག
               ^               ^      
 འདྱིའདྲ་གོ་རུང་ : མྱི་དེ་བཟངཔྟོ་ཞེདགས་ཤྱིག་འདུག མྱི་དེ་སིངརེཔྟོ་ཞེདགས་ཤྱིག་འདུག

  མྱི་དེ་ཤིན་ཏུ་བཟངཔྟོ་ཞྱིག་འདུག མྱི་དེ་ཤིན་ཏུ་སིངརེཔྟོ་ཞྱིག་འདུག

  མྱི་དེ་བཟངཐགཆྟོད་ཅྱིག་འདུག མྱི་དེ་སིངརེཐགཆྟོད་ཅྱིག་འདུག 
   

དངོསཆོས་“པོ་”ཡྱི་མཐའརེནཅན་མཟད་ནམརྒྱུན་སྐདཆ་ཤོདཔའྱི་སྐབས་ལ་སྐད་ཀྱི་གདངས་ལ་བསེན་ནས་ལྷགཆོས་“ག་/ང་”དང་ “པ་/བ་”ཡྱི་མྱིངཕྲད་ཡོདཚད་ལའང་“ཞེདྲགས་”དང་ “ཤྱིན་ཏུ་”དང་ 

“རབ་ཏུ་”དང་ “ཐགཆོད་”ཀྱི་དོནཅན་གྱི་བརྡའང་སོན་ཐུབ། དཔེརན “མྱི་དེ་བཟངབ་འདུག” ཡང་ན་“མྱི་དེ་བཟངང་འདུག”ལྟབུ་ལ་“བཟངབ་”དང་“བཟངང་”ལ་སྒམནནཙམ་བྱསཔ་ཡྱིན་ན་“ཞེདྲགས་”

དང་ “ཤྱིན་ཏུ་”དང་ “རབ་ཏུ་” “ཐགཆོད་”ཅེསཔའྱི་དོན་དུའང་གོ་ཐུབཔར་བྱས་ཆོགཔ་འདྱིའདྲ་འོང་།

ལྷག/ཆྟོས་“ག་/ང་”དང་“པ་/བ་”ཡི་མཐའརེནཅན་ལ་སྐད་ཀི་སྒྲ་གདངས་སམ་དྟོནའཐྟོབ་ལ་བརེན་ནས་“ཞེདགས་”དང་“ཤིན་ཏུ་”དང་“རབ་ཏུ་”ཡི་དྟོནཅན་གི་བརྡའང་སྟོནཔ་ཞིག་
   

དངྟོསཆྟོསཅན་ མཆན་ ཤིནཆྟོསཅན་(མིངཕད་ལ་སྒྲ་མནནཙམ་བྱསཔ་) ཤིནཆྟོསཅན་(མིངཕད་ལ་སྒྲ་མནནཙམ་བྱསཔ་)
   

མྱི་དེ་བཟངང/བ་འདུག འདྱི་ལ་ : མྱི་དེ་བཟངང/བ་གཅྱིག་འདུག མྱི་དེ་སྱིངརེའ/བ་ཞྱིག་འདུག
               ^               ^      
 འདྱིའདྲ་གོ་རུང་ : མྱི་དེ་བཟངཔྟོ་ཞེདགས་ཤྱིག་འདུག མྱི་དེ་སིངརེཔྟོ་ཞེདགས་ཤྱིག་འདུག

  མྱི་དེ་ཤིན་ཏུ་བཟངཔྟོ་ཞྱིག་འདུག མྱི་དེ་ཤིན་ཏུ་སིངརེཔྟོ་ཞྱིག་འདུག

  མྱི་དེ་བཟངཐགཆྟོད་ཅྱིག་འདུག མྱི་དེ་སིངརེཐགཆྟོད་ཅྱིག་འདུག 
   

ང་ལ་ཆུ་ཁོལཔོ་ཚའ་གཅྱིག་འཐུངརྒྱུ་བྱུང་ན་བསམ་བྱུང་། ཨམ་གྱི་ཤྱིངཏོག་འདྱིཚོ་ཚངམ་སྨྱིནན་ཤསག་རེད། བོདཡྱིག་གྱི་ཚིགདོན་གོའ་རེ་ལ་ཚིགསྒྲུབ་རེ་རྒྱོབས་ཨ། ངཚོ་ཚངམ་སོབགྲྭ་ཚུདད་གཅྱིག་ལ་

ཚུདཐབས་བྱསཔ་ཤསག་ཡྱིན། སྨན་དེ་མགོནད་ལ་ཕནན་གཅྱིག་ཁོ་ལ་སྤོད་ཨ། ཐུགཔ་དུའ་གཅྱིག་དང་ཚའ་གཅྱིག་འཐུངཔ་ཡྱིན་ན་དྲོབ་ཆེབ་ཞྱིག་འོང་། བགལེབ་འདྱིཚོ་ཚངམ་མྱི་སྐྱོའ་གཅྱིག་ལ་སྤོད་ཨ། 
བལ་སྐུདཔ་ཉནན་ཤསག་གཅྱིག་ཉོས་འོངརོགས་ཞུརྒྱུ་ཡྱིན། མྱི་མཁསཔ་ཞྱིག་ལ་སྐདཆ་དེ་འདྲྱི་རོགས་གནང་།



ཁྱདགཞི་དང་ཁྱདཆོས་ བརྡསྤོད་ཕྲནཚེགས་བརྡསྤོད་ཕྲནཚེགས་ ཁྱདགཞི་དང་ཁྱདཆོས་

30 31

དངྟོསཆྟོས་ཚིགའབྲུ་

བསྐྱརབཟྟོསཅན་ལས་

གྲུབཔའི་ཁདཆྟོས་

ཡིནཔ་ལ་ངངཚུལཅན་

གི་བརྡདྟོན་ཞིག་མིང

ཕད་པྟོ་ཡིས་སྟོནཔ་

དཔེར་ན་

“གཞོནགཞོན་”
ལས་

“གཞོནཔོ་”  

 

     

                                                      
འདྱི་ལས་ འདྱི་འདྲ་དང་ འདྱི་འདྲ་དང་ འདྱི་འདྲ་དང་ འདྱིའདྲ་ཞྱིག་འོང་ ཁདཆྟོས་ངངཚུལཅན་ཡྟོདཔའི་ཚིགསྒྲུབ་

     
ཁདཆྟོས་ གཉསིའདུསཅན་ག་ིབྱབ་ ཁདཆྟོས་ངངཚུལཅན་ ལྷགཆྟོས་ ཤྟོསཆྟོས་

     

གཞོནགཞོན་ གཞོན་ གཞོནཔོ་  གཞོནན/པ་ གཞོནཤོས་ ལསབྱེད་དེ་ལོ་གཞོནཔོ་གཅྱིག་འདུག
     

ནརནར་ ནར་ ནརཔོ་ ནརར/བ་ ནརཤོས་ ཁོངཚོས་ཁངཔ་ནརཔོ་ཞྱིག་བཟོས་འདུག
     

ཀོགཀོག་ ཀོག་ ཀོགཔོ་ ཀོགག/པ་ ཀོགཤོས་ བོད་ལ་འགོརྒྱུའྱི་ལམ་ཀོགཔོ་དེ་རེད་འདུག
     

སོབསོབ་ སོབ་ སོབཔོ་ སོབབ/པ་ སོབཤོས་ གདན་དེ་སོབཔོ་དང་འཇམཔོ་མི་འདུག
     

ཉོགཉོག་ ཉོག་ ཉོགཔོ་ ཉོགག/པ་ ཉོགཤོས་ ཁོགམའྱི་ཟཆུ་དེ་ཉོགཔོ་འདུག ལྟོས་དང་།
     

ལེབལེབ་ ལེབ་ ལེབཔོ་ ལེབབ/པ་ ལེབཤོས་ མོའ་ིབགལེབ་དེ་ལེབཔོ་བྱུང་མྱི་འདུག
     

བྱེདཔཔྟོ་མེདཔའི་བྱ

བའི་རིགསཅན་ལས་

གྲུབཔའི་ཁདཆྟོས་ཡིན

པ་ལ་ངངཚུལཅན་གི་

བརྡདྟོན་ཞིག་མིངཕད་

པྟོ་ཡིས་སྟོནཔ་

དཔེར་ན་

“ཁོལ་”
ལས་

“ཁོལཔོ་”
 

     

                                                         
 འདྱི་ལས་ འདྱི་འདྲ་དང་ འདྱི་འདྲ་དང་ འདྱིའདྲ་ཞྱིག་འོང་ ཁདཆྟོས་ངངཚུལཅན་ཡྟོདཔའི་ཚིགསྒྲུབ་
     
 བྱེདཔཔྟོ་མེདཔའ་ིབྱབ་ ཁདཆྟོས་ངངཚུལཅན་ ལྷགཆྟོས་ ཤྟོསཆྟོས་
     

 ཁོལ་ ཁོལཔོ་ ཁོལལ/བ་ ཁོལཤོས་ ང་ཐུགཔ་ཁོལཔོ་གཅྱིག་འཐུངའདོད་བྱུང་།
     

 སྨྱིན་ སྨྱིནཔོ་ སྨྱིནན/པ་ སྨྱིནཤོས་ མོས་ང་ལ་ཤྱིངཏོག་སྨྱིནཔ་ལྔ་ཉོས་བྱུང་།
     

 གོ་ གོཔོ་ གོའ/བ་ གོཤོས་ ཁོས་བྱིསཔའྱི་ཡྱིགེ་དེ་གོཔོརང་མྱི་འདུག
     

 ཕན་ ཕནཔོ་ ཕནན/པ་ ཕནཤོས་ བོདསྨན་དེས་ངའྱི་མགོནད་ལ་ཕནཔོ་བྱུང་།
     

 འཁྱུག་ འཁྱུགཔོ་ འཁྱུགག/པ་ འཁྱུགཤོས་ ངས་ཡྱིགེ་འཁྱུགཔོ་དང་ཡགཔོ་འབྱི་ཐུབ།
     

 ཕོག་ ཕོགཔོ་ ཕོགག/པ་ ཕོགཤོས་ མདའ་དེ་འབེན་ལ་ཕོགཔོ་བྱུང་སོང་།
     

“ཞེདགས་”དང་“ཤིན་ཏུ་”དང་“རབ་ཏུ་”དང་“ཐགཆྟོད་”ཀི་དྟོནཅན་གི་དངྟོསཆྟོས་“པྟོ་”ཡི་མཐའཅན་

དངོསཆོས་ཚིགའབྲུ་བསྐྱརབཟློསཅན་(གུགགུག་ལྟབུ་)དང་ ཡང་བྱེདཔཔོ་མེདཔའྱི་བྱབའྱི་རྱིགས་(འཁོར་ལྟབུ་)ལ་“པོ་”ཡྱི་མཐའརེན་སྦྱརབས་

“གུགཔོ་”དང་ “འཁོརཔོ་”ཞེས་བརོད་ན་“པོ་”དེས་“ཞེདྲགས་” “ཤྱིན་ཏུ་” “རབ་ཏུ་” “ཐགཆོད་”ཅེསཔའྱི་“ངངཆོས་”ཀྱི་དོན་སོནཔ་ཞྱིག་ཡོད། 

དཔེརན་“གུགཔོ་”ནི་“གུགགུག་ཞེདྲགས་” ཡང་“འཁོརཔོ་”ནི་“འཁོརཔོ་ཞེདྲགས་”གྱི་དོན་སོནཔ་ལྟབུ་ཡྱིན།

ཚིགསྒྲུབ་

དེངསང་རྒྱགར་ལ་

ལྷམ་དང་སོདཐུང་

དང་གོསཐུང་གྱི་

ཚོངཟོག་འགོཔོ་འདུག 

སྣོད་ཀྱི་ཁེབགཅོད་

ཆེནཔོ་འདྱི་འགྱིགཔོ་

འདུག་དང་མྱི་འདུག་

ལྟོས་ཤོག 

ངས་མངགསཔའྱི་

ཁངཔ་བཟོརྒྱུའྱི་

ལསཀ་དེ་ཁོས་

འགྲུབཔོ་བྱུང་འདུག 

ཁོང་ཚོགསའདུ་ལ་

གདུས་ཡྱིན་ནའང་

འགངཔོ་བྱེད་ཀྱི་རེད། 

སོབཕྲུག་ཁོངཚོས་

“ཁསང་ངཚོ་

གོགབརནཁང་ལ་

ཉོབཔོ་བྱུང་།”

ཟེར། བླམ་ཁོངཚོ་

ཤོམོ་ཐྱིགསཔོ་ཞྱིག་

རེད་འདུག བོད་ཀྱི་

སྨན་དེ་ངའྱི་མགོནད་

ལ་ཕནཔོ་ཞེདྲགས་

བྱུང་། ཤྱིངཏོག་

འདྱིཚོ་དལྟ་

སྨྱིནཔོརང་བྱུང་མྱི་

འདུག ཆུ་འདྱི་ཁོལཔོ་

བྱུང་འདུག

ཚིགསྒྲུབ་

ཁསང་ང་ཉྱིབསེགས་

འཐེབས་ནས་དལྟ་

མགོ་ནཔོ་འདུག 

རྒྱགར་གྱི་སཆ་

འགའ་ལ་དབྱར་

དགུན་མེདཔར་

ཆརཔ་བབཔོ་ཡོང་། 

ཁོས་ཁངཔ་གསརཔ་

དེ་ལ་མོསཔོརང་

བྱས་མ་སོང་། ཁོག

མའྱི་ནང་གྱི་འབས་

མངཆེབ་དུཔོ་ཡོད་

ནའང་ཟུར་གཅྱིག་

ལ་འཚོསཔོ་ར་ནས་

མྱི་འདུག ཕྲུགུཚོའྱི་

སྐདཅོར་དེ་སེམས་ལ་

ཟནཔོ་ཡོང་གྱི་འདུག 

ང་རྒྱསྐད་ཤོདཔ་ལ་

གོམསཔོ་མེད། ཁོ་

བོདསྐད་ཤོདཔ་ལ་

བྱངཔོ་འདུག མོ་ཡྱིགེ་

འབྱིབ་ལ་མཁསཔོ་

འདུག ཚལ་གྱི་མོགམོག་

དེ་འཚོསཔོ་བྱུང་མྱི་འདུག 

“སྐདཆ་དེ་ངའྱིསེམས་

ལ་ཕོགཔོ་ཞེདྲགས་

བྱུང་།” མོས་ངའྱི་

ཡིགེ་ལ་སེམས་སྤོཔོ་

བྱུང་སོང་།



ཁྱདགཞི་དང་ཁྱདཆོས་ བརྡསྤོད་ཕྲནཚེགས་བརྡསྤོད་ཕྲནཚེགས་ ཁྱདགཞི་དང་ཁྱདཆོས་
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བྱེདཔཔོ་མེདཔའྱི་བྱབ་ལས་གྲུབཔའྱི་དངོསཆོས་“པོ་”ཡྱི་མཐའརེནཅན་ལ་“ཞེདྲགས་”དང་ 

“ཤྱིན་ཏུ་”དང་ “རབ་ཏུ་”བའྱི་དོནཅན་གྱི་“ངངཚུལཅན་”་གོརྒྱུ་ཡོདཔའྱི་དཔེ་
  

 ཀ) དངྟོསཆྟོས་“པྟོ་”ཡི་མཐའརེནཅན་ ཁ) ལྷགཆྟོས་“ག་/ང་”དང་“པ་/བའི་”མཐའརེནཅན་
 

 ཁོ་ལ་ལྕགསཀྱུ་གུགཔོ་གཅྱིག་འདུག ༡) མོ་ལ་ལྕགསཀྱུ་གུགག་གཅྱིག་འདུག 
  ༢) མོ་ལ་ལྕགསཀྱུ་གུགཔ་གཅྱིག་འདུག

 
 ཆུམཛོད་འདྱི་ཆུས་ཁེངཔོ་བྱུང་མྱི་འདུག ༡) ཆུམཛོད་འདྱི་ཆུས་ཁེངང་བྱུང་འདུག

  ༢) ཆུམཛོད་འདྱི་ཆུས་ཁེངབ་བྱུང་འདུག 
 

 བགལེབ་འདྱིཚོ་ཨམའྱི་སོ་ལ་ཆོདཔོ་འདུག ༡) བགལེབ་དེཚོ་ཨམའྱི་སོ་ལ་ཆོདད་འདུག

  ༢) བགལེབ་དེཚོ་ཨམའྱི་སོ་ལ་ཆོདཔ་འདུག
 

 སྨན་འདྱིས་ང་ལ་ཕནཔོ་བྱུང་། ༡) སྨན་དེ་ལས་འདྱིས་ང་ལ་ཕནན་བྱུང་།

  ༢) སྨན་དེ་ལས་འདྱིས་ང་ལ་ཕནཔ་བྱུང་། 
 

 མོ་ཐགས་ཐགཔ་ལ་ལོབཔོ་བྱུང་མྱི་འདུག ༡) མོ་ཐགས་ཐགཔ་ལ་ལོབབ་འདུག

  ༢) མོ་ཐགས་ཐགཔ་ལ་ལོབཔ་འདུག 
 

 མོ་འདོདཔ་ཚིམཔོ་བྱུང་མྱི་འདུག ༡) མོ་ཁོ་ལས་འདོདཔ་ཚིམམ་བྱུང་འདུག

  ༢) མོ་ཁོ་ལས་འདོདཔ་ཚིམཔ་བྱུང་འདུག 
  

 ཁོངཚོ་གཅིག་གིས་གཅིག་ལམཛའཔོ་འདུག ༡) ཁོངཚོ་བཞྱི་དེཚོ་ལྔ་ལས་མཛའའ་འདུག

  ༢) ཁོངཚོ་བཞྱི་དེཚོ་ལྔ་ལས་མཛའབ་འདུག
 

 མཎྱི་འཁོརལོ་འདྱི་འཁོརཔོ་འདུག ༡) མཎྱི་འཁོརལོ་དེ་འཁོརར་འདུག

  ༢) མཎྱི་འཁོརལོ་དེ་འཁོརབ་འདུག 
 

 ཁོངཚོ་ཚངམ་སེམསཤུགས་འགྱིལཔོ་འདུག ༡) ཁོངཚོ་སེམསཤུགས་འགྱིལལ་འདུག

  ༢) ཁོངཚོ་སེམསཤུགས་འགྱིལབ་འདུག 
 

 ཁོང་བོདསྐད་ལ་མཁསཔོ་འོངབ་འདུག ༡) ~

  ༢) མོ་ཁོ་ལས་བོདསྐད་མཁསཔ་འོངབ་འདུག 
 ཁོ་ཕམ་བལ་ནས་སེམས་སྐྱོབོ་བྱུང་སོང་། ༡) ཁོ་མོ་ལས་སེམས་སྐྱོའ་བྱུང་སོང་།

  ༢) ཁོ་མོ་ལས་སེམས་སྐྱོབ་བྱུང་སོང་།
  

དངྟོསཆྟོས་“ཤིན་ཏུབ”འི་དྟོནཅན་དང་“ལྷགཆྟོས་”
   
       
 དངོསཆོས་ ཀ) ལྷགཆོས་ ཁ) ལྷགཆོས་   
 “ཤིན་ཏུབ”འི་ “ག་/ང་”ཡི་ “པ་/བ་”ཡི་
 དྟོནཅན་ མཐའརེནཅན་ མཐའརེནཅན་   
 ཉོགཔོ་ ཉོགག་ ཉོགཔ་

 ཟུགཔོ་ ཟུགག་ ཟུགཔ་
   
 བངཔོ་ བངང་ བངབ་

 བྱངཔོ་ བྱངང་ བྱངང་
   
 ཆོདཔོ་ ཆོདད་ ཆོདཔ་

 གུདཔོ་ གུདད་ གུདཔ་
   
 མཁྱེནཔོ་ མཁྱེནན་ མཁྱེནཔ་

 ཆུནཔོ་ ཆུནན་ ཆུནཔ་
   
 འབབཔོ་ འབབབ་ འབབཔ་

 ཆུབཔོ་ ཆུབབ་ ཆུབཔ་
   
 འཐོམཔོ་ འཐོམམ་ འཐོམཔ་

 ཁོམཔོ་ ཁོམམ་ ཁོམཔ་
   
 འཆའཔོ་ འཆའའ་ འཆའབ་

 མཛའཔོ་ མཛའའ་ མཛའབ་
   
 ནུརཔོ་ ནུརར་ ནུརབ་

 ཉོརཔོ་ ཉོརར་ ཉོརབ་
   
 ཉྱིལཔོ་ ཉྱིལལ་ ཉྱིལབ་

 ཁོལཔོ་ ཁོལལ་ ཁོལབ་
   
 འཚོསཔོ་ ~ འཚོསཔ་

 ནུསཔོ་ ~ ནུསཔ་
   
 ཐུཔོ་ ཐུའ་ ཐུབ་

 དུབོ་ དུའ་ དུབ་
    

དངྟོསཆྟོས་“ཤིན་ཏུབ”འི་དྟོནཅན་དང་“ལྷགཆྟོས་”
   
       
 དངོསཆོས་ ཀ) ལྷགཆོས་ ཁ) ལྷགཆོས་   
 “ཤིན་ཏུབ”འི་ “ག་/ང་”ཡི་ “པ་/བ་”ཡི་
 དྟོནཅན་ མཐའརེནཅན་ མཐའརེནཅན་   
 གུགཔོ་ གུགག་ གུགཔ་

 ཀོགཔོ་ ཀོགག་ ཀོགཔ་
   
 ཁེངཔོ་ ཁེངང་ ཁེངབ་

 འགངཔོ་ འགངང་ འགངབ་
   
 ཆོདཔོ་ ཆོདད་ ཆོདཔ་

 འགདཔོ་ འགདད་ འགདཔ་
   
 བསུནཔོ་ བསུནན་ བསུནཔ་

 ཕནཔོ་ ཕནན་ ཕནཔ་
   
 ཁྱབཔོ་ ཁྱབབ་ ཁྱབཔ་

 འགབཔོ་ འགབབ་ འགབཔ་
   
 ཚིམཔོ་ ཚིམམ་ ཚིམཔ་

 འཆམཔོ་ འཆམམ་ འཆམཔ་
   
 མཛའཔོ་ མཛའའ་ མཛའབ་

 དཀའཔོ་ དཀའའ་ དཀའབ་
   
 འཁོརཔོ་ འཁོརར་ འཁོརབ་

 འགོརཔོ་ འགོརར་ འགོརབ་
   
 འཁྱྱིལཔོ་ འཁྱྱིལལ་ འཁྱྱིལབ་

 འགྱིལཔོ་ འགྱིལལ་ འགྱིལབ་
   
 བཀྲེསཔོ་ ~ བཀྲེསཔ་

 སྐྱེསཔོ་ ~ སྐྱེསཔ་
   
 མཁོབོ་ མཁོའ་ མཁོབ་

 གོབོ་ གོའ་ གོབ་
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“དངྟོསཆྟོས་”དང་“ལྷགཆྟོས་”ཀི་དཔེམཚོན་
   
         
 དངོསཆོས་ ཀ) ལྷགཆོས་ ཁ) ལྷགཆོས་
   
  “ག་/ང་”ཡི་མཐའ “པ་/བ་”ཡི་མཐའ
  རེནཅན་ རེནཅན་   
 རས་མཐུགཔོ་ རས་མཐུགག་ རས་མཐུགག་   
 ལམ་ཁགཔོ་ ལམ་ཁགག་ ལམ་ཁགཔ་   
 ཁུངཐུབཔོ་ ཁུངཐུབཔ་  ཁུངཐུབཔ་   
 འགོ་རནཔོ་ འགོ་རནན་ འགོ་རནཔ་   
 གོང་གུནཔོ་ གོང་གུནན་  གོང་གུནཔ་   
 གདོང་སྣུམཔོ་ གདོང་སྣུམམ་  གདོང་སྣུམཔ་   
 གདན་འཇམཔོ་ གདན་འཇམམ་ གདན་འཇམཔ་   
 རྱི་དམའཔོ་ རྱི་དམའའ་  རྱི་དམའབ་   
 གོགས་མཛའབོ་ གོགས་མཛའའ་ གོགས་མཛའབ་   
 མཚོན་ཧརཔོ་ མཚོན་ཧརར་  མཚོན་ཧརབ་   
 འོད་གསལཔོ་ འོད་གསལལ་ འོད་གསལབ་   
 གུཡངསཔོ་ གུཡངསང་ གུཡངསབ་   
 དགོནཔ་ཉེཔོ་ དགོནཔ་ཉེའ་  དགོནཔ་ཉེབ་   
 ཆུ་ཚཔོ་ ཆུ་ཚའ་  ཆུ་ཚབ་       
 སྒ་འུརའུར་ སྒ་འུརར་  སྒ་འུརབ་   
 དརལྕོག་ལྷབལྷབ་ དརལྕོག་ལྷབབ་  དརལྕོག་ལྷབཔ་   
 མྱིག་སོརསོར་ མྱིག་སོརར་  མྱིག་སོརབ་   
 མགོ་རིལརིལ་ མགོ་རིལལ་ མགོ་རིལབ་   
 ཐྱིག་ཐུངཐུང་ ཐྱིག་ཐུངང་  ཐྱིག་ཐུངབ་   
 རྐངཔ་ཁྱེདཁྱེད་ རྐངཔ་ཁྱེདད་  རྐངཔ་ཁྱེདཔ་   
 སྐྱེདཔ་ཁེདཁེད་ སྐྱེདཔ་ཁེདད་ སྐྱེདཔ་ཁེདཔ་   
 གདོང་མཛེསཔོ་ ~  གདོང་མཛེསཔ་    

“དངྟོསཆྟོས་”དང་“ལྷགཆྟོས་”ཀི་དཔེམཚོན་
   
         
 དངོསཆོས་ ཀ) ལྷགཆོས་ ཁ) ལྷགཆོས་
   
  “ག་/ང་”ཡི་མཐའ “པ་/བ་”ཡི་མཐའ
  རེནཅན་ རེནཅན་   
 མྱི་ཡགཔོ་ མྱི་ཡགག་ མྱི་ཡགཔ་   
 རས་རོནཔ་ རས་རོནན་ རས་རོནཔ་   
 གོང་གུནཔོ་ གོང་གུནན་ གོང་གུནཔ་   
 ས་སྐམཔོ་ ས་སྐམམ་ ས་སྐམཔ་   
 ཁའཆམཔོ་ ཁའཆམམ་ ཁའཆམཔ་   
 ཁསངསཔོ་ ཁསངསང་ ཁསངསཔ་   
 ལུངཔ་སྐྱྱིདཔོ་ ལུངཔ་སྐྱྱིདད་ ལུངཔ་སྐྱྱིདཔ་   
 ཐོག་དམའཔོ་ ཐོག་དམའའ་ ཐོག་དམའབ་   
 ལམ་གསརཔ་ ལམ་གསརར་ ལམ་གསརབ་   
 གདན་འབོལཔོ་ གདན་འབོལལ་ གདན་འབོལབ་   
 ས་སྱིལཔོ་ ས་སྱིལལ་ ས་སྱིལབ་   
 ཁདཀརཔོ་ ཁདཀརར་ ཁདཀརབ་   
 རྱིགཔ་རྣོཔོ་ རྱིགཔ་རྣོའ་ རྱིགཔ་རྣོབ་   
 ཐབསསྐྱོཔོ་ ཐབསསྐྱོའ་ ཐབསསྐྱོབ་       
 སེམས་ལྷོདལྷོད་ སེམས་ལྷོདད་ སེམས་ལྷོདཔ་   
 ཐྱིག་ནརནར་ ཐྱིག་ནརར་ ཐྱིག་ནརབ་   
 ཤིང་ཀོགཀོག་ ཤིང་ཀོགག་ ཤིང་ཀོགཔ་   
 ཆུ་ཆུངཆུང་ ཆུ་ཆུངང་ ཆུ་ཆུངབ་   
 འབས་ཉུངཉུང་ འབས་ཉུངང་ འབས་ཉུངབ་   
 ཤྱིང་སོབསོབ་ ཤྱིང་སོབབ་ ཤྱིང་སོབཔ་   
 སྣ་ལེབལེབ་ སྣ་ལེབབ་ སྣ་ལེབཔ་   
 འབས་ཚོསཔོ་ ~ འབས་ཚོསཔ་    

“དངྟོསཆྟོས་རིསམིམཐུནཅན”

(དཔེམཚོན་འདིར་བརྟོདགཞི་དང་བརྟོདབྱ་གངའྟོས་དྟོནའཐྟོབ་ཏུ་བྱས་ཡྟོད་)
    
 ཁོ་མྱི་ཡགཔོ་ཞྱིག་རེད་འདུག མྱི་ཡགགཚོས་སྐདཆ་སནན་བཤད་འོང་།
  
 དེངསང་ཟཆས་གུནཔོརང་མྱི་འདུག་ཟེར། དེངསང་ཟཆས་གུནན་འདུག་ཟེར།
  
 ས་སྐམཔོ་དེ་ལ་རྨངགཞྱི་དྲུ་རོགས། ས་སྐམམ་དེ་ལ་རྨངགཞྱི་དྲུ་རོགས།
  
 གོགསཔོ་ཚངམ་ཁའཆམཔོ་འདུག གོགསཔོ་དེ་གཉྱིས་ཁའཆམམ་འདུག
  
 འབས་ཚོསཔོ་བྱུང་ན་ཞྱིམཔ་འོང་། འབས་ཚོསཔ་གཅྱིག་ཟརྒྱུ་བྱུང་ན།
  
 བུ་ཁོཚོ་ཁསངསཔོ་ཞེདྲགས་འདུག བུ་ཁོཚོ་གསུམ་ཁསངསང་འདུག 
  
 ལུངཔ་སྐྱྱིདཔོ་དེ་ལ་ལོམང་བསདཔ་ཡྱིན། ལུངཔ་སྐྱྱིདཔ་དེ་ལ་ལོམང་བསདཔ་ཡྱིན།
  
 ཁངམྱིག་ཐོག་དམའཔོ་ཡོད་ན་དྲོབ་འོང་། ཁངམྱིག་ཐོག་དམའའ་ཡོད་ན་དྲོབ་འོང་།
  
 ལམ་གསརཔ་ཞྱིག་ལ་གནསསྐོར་དུ་འགོ། ལམ་གསརར་ཞྱིག་ལ་གནསསྐོར་དུ་འགོ།
  
 གདན་འབོལཔོ་དེ་ལ་གོང་གཚོད་རེད། གདན་འབོལལ་དེ་ལ་གོང་གཚོད་རེད།
  
 རས་དེ་རོནཔ་རེད་མྱི་འདུག རས་རོནན་ཡིནཚད་སྐམ་ཁགག་འོང་།
  
 ང་དབྱརཁ་སསྱིལཔོ་ཞྱིག་ལ་སོ་གྱི་ཡོད། ང་དབྱརཁ་སསྱིལལ་ཞྱིག་ལ་སོ་གྱི་ཡོད།
  
 དེརྱིང་གནམགཤྱིས་ཁདཀརཔོ་འདུག དེརྱིང་གནམགཤྱིས་ཁདཀརར་འདུག
  
 ཕྲུགུ་རྱིགཔ་རྣོཔོ་གསུམཔོ་སུསུ་རེད། ཕྲུགུ་རྱིགཔ་རྣོའ་གསུམཔོ་སུསུ་རེད།
  
 ཁོཚོའྱི་གནསསངས་ཐབསསྐྱོཔོ་འདུག དེཚོའྱི་གནསསངས་ཐབསསྐྱོབ་འདུག
  
 མྱི་སེམས་ལྷོདལྷོད་དེ་གཟུགསཔོའང་ལྷོད། མྱི་སེམས་ལྷོདད་དེ་གཟུགསཔོའང་ལྷོད།
  
 ཐྱིག་ནརནར་གཅྱིག་བྱིས་ནས་སོན་དང་། ཐྱིག་ནརར་གཅྱིག་བྱིས་ནས་སོན་དང་།
  
 ཤྱིང་ཀོགཀོག་དེ་ལ་རྱིམོ་གཅྱིག་བྱིས། ཤྱིང་ཀོགག་དེ་ལ་རྱིམོ་གཅྱིག་བྱིས་དང་།
  
 ཆུ་ཆུངཆུང་ལ་བརྒལ་སབ་ཞྱིག་འོང་། ཆུ་ཆུངང་ལ་བརྒལ་སབ་ཞྱིག་འོང་།
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34 35

 

                    
   

ཁྱདགཞྱི་
 

ཁྱདཆོས་
 

ཚིགབསྡུ་དང་ཚིགསྡུད་དུ་བྱེད་ཆོགཔ་
 

ཁྱདགཞྱི་
 

ཁྱདཆོས་
 

ཚིགབསྡུ་དང་ཚིགསྡུད་དུ་བྱེད་ཆོགཔ་
     

སྒོལམ་ དཀརམོ་ སྒོལདཀར སྒོལདཀར་ མྱི་ བཟངཔོ་ མྱིབཟང མྱིབཟང་
     

སེམསཔ་ ཆེནཔོ་ སེམསཆེན སེམསཆེན་ གོང་ ཆེནཔོ་ གོངཆེན གོངཆེན་
     

དྲྱིམ་ བཟངཔོ་ དྲྱིབཟང དྲྱིབཟང་ ར་ ཆེནཔོ་ རཆེན རཆེན་
     

རྡོ་ རྱིངཔོ་ རྡོརྱིང རྡོརྱིང་ མྱིག་ སོརསོར་ མྱིགསོར མྱིགསོར་
     

མྱི་ མངཔོ་ མྱིམང མྱིམང་ ལོ་ གསརཔ་ ལོགསར ལོགསར་
     

དྲྱིམ་ ཞྱིམཔོ་ དྲྱིཞྱིམ དྲྱིཞྱིམ་ ཁངཔ་ ཆེནཔོ་ ཁངཆེན ཁངཆེན་
     

འོད་ གསལཔོ་ འོདགསལ འོདགསལ་ ཁ་ མཁསཔོ་ ཁམཁས ཁམཁས་
     

ཁངཔ་ ཆུངཆུང་ ཁངཆུང ཁངཆུང་ དུསཚོད་ ཐུངཐུང་ དུསཐུང དུསཐུང་
     

གངསཀ་ ཉུངཉུང་ གངསཉུང གངསཉུང་ སྣ་ སྙུངསྙུང་ སྣསྙུང སྣསྙུང་
      

 

                   
    

ཁྱདགཞྱི་
 

ཁྱདཆོས་
  

ཁྱདགཞྱི་དང་ཁྱདཆོས་
 

ཁྱདགཞྱི་
 

ཁྱདཆོས་
  

ཁྱདགཞྱི་དང་ཁྱདཆོས་
       

 
ཚིགསྡུདཅན་

 
ཡངསྡུདཅན་

    
ཚིགསྡུདཅན་

 
ཡངསྡུདཅན་

       

མྱི་ ཁམཁསཔོ་ ཁམཁས་ མྱི་ཁམཁས་ བུམོ་ སྤོཐུངཐུང་ སྤོཐུང་ བུམོ་སྤོཐུང་
       

སཆ་ གུཡངསཔོ་ གུཡངས་ སཆ་གུཡངས་ གོགསཔོ་ མགོགྲུངཔོ་ མགོགྲུང་ གོགསཔོ་མགོགྲུང་
       

ཆོས་ རབསཆེནཔོ་ རབསཆེན་ ཆོས་རབསཆེན་ ར་ ཤུགསཆེནཔོ་ ཤུགསཆེན་ ར་ཤུགསཆེན་
       

སོབགྲྭ་ ཐགཉེཔོ་ ཐགཉེ་ སོབགྲྭ་ཐགཉེ་ ལུག་ ཤསྐམཔོ་ ཤསྐམ་ ལུག་ཤསྐམ་
       

ལུངཔ་ ཁུསྱིམཔོ་ ཁུསྱིམ་ ལུངཔ་ཁུསྱིམ་ ཁངཔ་ རྒྱཆེནཔོ་ རྒྱཆེན་ ཁངཔ་རྒྱཆེན་
       

ཡྱིགེ་ གལཆེནཔོ་ གལཆེན་ ཡྱིགེ་གལཆེན་ མྱིག་ ནགསོརསོར་ ནགསོར་ མིག་ནགསོར་
       

ཨམ་ ཤཚཔོ་ ཤཚ་ ཨམ་ཤཚ་ རས་ སྤུསདགཔོ་ སྤུསདག་ རས་སྤུསདག་
       

དྲྱིམ་ སྐྱུགསབོཔོ་ སྐྱུགསབོ་ དྲྱིམ་སྐྱུགསབོ་ ལུངཔ་ ཉམསཐགཔོ་ ཉམསཐག་ ལུངཔ་ཉམསཐག་
       

གོགསཔོ་ དགོདབོཔོ་ དགོདབོ་ གོགསཔོ་དགོདབོ་ ཡྱིགེ་ ཁགསལཔོ་ ཁགསལ་ ཡིགེ་ཁགསལ་
        

ཁདགཞི་དང་དངྟོསཆྟོསཅན་གི་ཚིགསྒྲུབ་

གནསསྐོར་གྱི་འགོལམ་འདྱི་

ཐུངཐུང་རེད་འདུག ཕགྱི་སོབགྲྭ་

ཆུངཆུང་ཞིག་རེད་འདུག་ཟེར་གྱི་

འདུག རྱིམོ་མཛེསཔོ་འདྱི་ཁོས་

བྱིསཔ་རེད། ང་ལ་ཤྱིང་ལེབལེབ་

གཅྱིག་ཡོད། ཁྱེདརངཚོའྱི་ནང་ནས་

སོབཕྲུག་ཆུངཤོས་སུ་ཡྱིན། 

རྱིམོ་མཛེསཔ་འདྱི་ཁོས་བྱིསཔ་

རེད། ང་ལ་ཤྱིང་སྐམཔ་མངཐག

ཆོད་གཅྱིག་ཡོད། ཁོངཚོའྱི་ནང་

ནས་མྱི་གཙོཆེབ་སུ་སུ་རེད། ཁོས་

བུ་དང་བུམོའ་ིརྱིམོ་སྱིངརེཔོ་འདྱི་

བྱིས་སོང་། ང་ལ་ཚལ་གྱི་མོགམོག་

ཞྱིམཔོ་ཁཤས་ཡོད།

ཁོ་ལ་ཤྱིང་སྐམམ་གཅྱིག་འདུག 

རྱིམོ་རྱིངཤོས་དེ་ཁོས་བྱིསཔ་རེད། 

ང་ལ་མེཏོག་དམརབ་གཅྱིག་ཡོད། 

ཁྱེདརངཚོའྱི་ནང་ནས་རེམོ་ཡག

ཤོས་སུས་རེ་ཤེས། ས་རོནཔ་ལ་

རྒྱུནརྱིང་མ་སོད། གངགཞྱི་སངབ་

ལ་ནཚ་ཕོགཔོ་འོང་།

སྔོཚལ་འདྱིཚོ་གསོསཔ་ཤསག་

རེད་འདུག མོས་གཏོང་བཞྱིནཔའྱི་

གཞས་གསརབ་དེ་གདུས་དརཔ་

རེད། བླམས་ཁསང་སྒོལམ་དཀར

མོའ་ིབྱྱིནརབས་གནང་སོང་། ཕྲུ

གུ་ཆུངཆུངཚོ་སྤོདཔ་བཟངཔོ་དང་

སེམས་བཟངབ་ཤསག་རེད་འདུག 

ཁདགཞི་དང་དངྟོསཆྟོསཅན་གི་ཚིགསྒྲུབ་

ཁངཔ་ཆེནཔོ་དེ་ལ་གོང་ཆེནཔོ་

ཤོར་གྱི་རེད། ཉོརང་ཐུབཔ་ཨ་

འོང་། ཁསང་ངཚོ་ལ་ཉྱིམ་རྱིངཔོ་

ཞེདྲགས་བྱུང་། འདྱི་ནས་བོད་

ཐགརྱིངཔོ་ཞེདྲགས་རེད། མོས་ང་

ལ་བོད་ཀྱི་སྒྲུང་ཡགཔོ་ཞིག་ཀོག་

རོགས་ཟེར་གྱི་འདུག 

ཁོས་མོའ་ིཁངཔ་གསུམཀ་ལ་རྱི་

དཀརཔོ་ཡགཔོ་གཏོངརོགས་བྱས་

སོང་། ཚོངཁང་ལ་ཚལ་མངཔོ་

ཡོདཔ་མོས་མཐོང་མྱི་འདུག ངཚོ་

ལ་གོག་གྱི་འཕྲུལཆས་དང་ཤྱིང་གྱི་

རེཆས་མངཔོ་ཡོད། ཁོས་དུསརྒྱུན་

སྐདཆ་མངཔོ་ཤོད་མྱི་འོང་། 

མོ་བོད་ལ་ཕྱིན་ནས་ཟླབ་མངཔོ་

ཕྱིན་སོང་། ཁོངཚོ་ལ་ཇ་ལ་རྒྱག

རྒྱུའྱི་ཚྭ་འདངངེས་མེདཔ་འདྲ། དེཚོ་

ལ་ར་མངཔོ་ཡོདརེད། དེརྱིང་ངས་

ཉིནགུང་ལ་མོགམོག་མངཔོ་བཟས་

ཡྱིན། ང་ལ་འགྱིགལྷམ་གསརཔ་ཆ་

གཅིག་ཉོ་རོགས།

ཁངཔ་དེ་གསརཔ་གསརརྐང་རེད་

འདུག་གས། སངཉྱིན་ངཚོ་དེབ་

གསརཔ་ལེན་དུ་འགོ། ང་ལ་སོར་

ཁཤས་ཡོད། ཁོ་ལ་སོར་ ༡༠ དང་

པད་ ༥༠ འདུག ངས་ཁོ་ལ་ལན་

ཡགཔོ་སྤདཔ་ཡྱིན། ཁོས་ང་ལ་

རོགསཔ་ཡགཔོ་བྱས་བྱུང་། 
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 ཁདགཞི་དང་ཁདཆྟོསཅན་ ཁདཆྟོས་ བཟྟོགཕྟོགས་ ཁྱདགཞྱི་ལ་ཁྱདཆོསཅན་གྱི་ཚིགསྒྲུབ་ ཁདཆྟོས་ བཟྟོགཕྟོགས་ ཁྱདགཞྱི་ལ་ཁྱདཆོསཅན་གྱི་ཚིགསྒྲུབ་
       

  ཉེཔོ་  མོས་ཁོངཚོ་གཉྱིས་སོབགྲྭ་ཉེཔོ་ཞྱིག་ལ་གཏོངརྱིས་མི་འདུག གརཔོ་  ང་སྔོནམ་བོདཇ་གརཔོ་ལ་འཐུངའདོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།
       

   རྱིངཔོ་ མོས་ཁོངཚོ་གཉྱིས་སོབགྲྭ་ཐགརྱིངཔོ་ཞྱིག་ལ་གཏོངརྱིས་འདུག  སཔོ་ མོས་སྔོནམ་ཇ་སཔོ་འཐུངའདོད་བྱེད་ཀྱི་འདུག
       

  འཇམཔོ་  སོདཐུང་དེ་གཟུགསཔོ་ལ་འཇམཔོ་ཞེདྲགས་འདུག སྐམཔོ་  སཆ་སྐམཔོ་དེ་ཆུས་ཆགཆག་ཡགཔོ་བྱེད་རོགས།
       

   རྩུབཔོ་ སོདཐུང་དེ་གཟུགསཔོ་ལ་རྩུབཔོ་ཞེདྲགས་ཚོར་གྱི་འདུག  རོནཔ་ ས་རོནཔ་ཞྱིག་ལ་སོན་དེ་བཏབཔ་ཡྱིན་ན་ལམསང་སྐྱེ་འོང་།
       

  སྤངཔོ་  ཁོས་མྱི་སྤངཔོ་ཚངམ་ལ་རོགསཔ་གངཡོང་བྱེད་ཀྱི་རེད། མཐོཔོ་  གོས་མཐོཔོ་ལ་སེབས་ན་གཆའང་མཐོབ་འཐོབ་ཀྱི་རེད།
       

   ཕྱུགཔོ་ མོས་མྱི་ཕྱུགཔོ་ལའང་རོགསཔ་གངཡོང་བྱེད་ཀྱི་རེད།  དམའཔོ་ གོས་མཐོཔོ་ལ་སེབས་ན་གཆའང་མཐོབ་འཐོབ་ཀྱི་རེད།
       

  སོབསོབ་  སྱིནབལ་སོབསོབ་དེ་གཟུགསཔོ་ལ་འཇམཔོ་འོང་། མཐུགཔོ་  ཁངཔའྱི་གང་མཐུབཔོ་ཡོད་ན་གུནཁ་དྲོའ་འོང་།
       

   མཁེགསཔོ་ འབོལགདན་མཁེགསཔོ་དེ་གཟུགསཔོ་ལ་བདེབ་འདུག  སབཔོ་ ཁངཔའྱི་གང་སབཔོ་ཡོད་ན་གུནཁ་གངང་འོང་།
       

  ཐོགམ་  ངཚོ་དངཔོ་ཐོགམ་རྡོརེ་གདན་ལ་གནསསྐོར་དུ་ཕྱིནཔ་ཡྱིན། ཁགཔོ་  ཡྱིགེ་འབྱིརྒྱུའྱི་ལསཀ་དེ་ཁགཔོརང་ཡོདས་མ་རེད།
       

   ཐམ་ ཐམ་ཁོངཚོ་རྡོརེ་གདན་ལ་གནསསྐོར་དུ་འགོའདོད་བྱས་སོང་།  སཔོ་ ཡྱིགེ་འབྱིརྒྱུའྱི་ལསཀ་དེ་ལསསཔོརང་ཡོདས་མ་རེད།
       

  ཁེཔོ་  ཟའབྲུ་གོང་ཁེཔོ་འདུག་ན་ཉོརྱིས་བྱེད་རོགས། ལྷྱིངཔོ་/ལྷོདཔོ་ ལསཀ་འདྱི་ལྷོདཔོ་བྱས་ནས་བྱས་ན་ཡགཔོ་འགྲུབཔ་འོང་།
       

   གུནཔོ་ ཟའབྲུ་གོང་གུནཔོ་འདུག་ན་དལྟ་ལམསང་ཉོརྱིས་མ་བྱེད་རོགས།  མགོགསཔོ་ ལསཀ་དེ་མགོགསཔོ་བྱས་ནས་བྱས་ན་ཡགཔོ་འགྲུབཔ་འོང་།
       

   

          

 ཁདགཞི་དང་ཁདཆྟོསཅན་ ཁདཆྟོས་ བཟྟོགཕྟོགས་ ཁྱདགཞྱི་ལ་ཁྱདཆོསཅན་གྱི་ཚིགསྒྲུབ་ ཁདཆྟོས་ བཟྟོགཕྟོགས་ ཁྱདགཞྱི་ལ་ཁྱདཆོསཅན་གྱི་ཚིགསྒྲུབ་
       

  ཚཔོ་  ཇ་བསུསམ་ཚཔོ་ཚཔོ་འཐུངརྒྱུ་བྱུང་ན་དགའབ་ལ། དྭངསཔོ་  ཞོགསཔ་ཆུམྱིག་གྱི་ཆུ་དེ་དྭངསཔོ་ཞེདྲགས་འོང་།
       

   གངམོ་ གནམགཤྱིས་གངམོ་ལ་ཇ་གངམོ་དེ་དྲོབ་ར་ནས་མྱི་འོང་།  ཉོགཔོ་ སྔདྲོ་ཡོལབ་དང་ཆུམྱིག་གྱི་ཆུ་དེ་ཉོགཔོ་ཞེདྲགས་འོང་།
       

  དྲངཔོ་  ཁོ་མྱི་དྲངཔོ་དང་སེམས་བཟངཔོ་ཞེདྲགས་རེད་འདུག སྐྱྱིདཔོ་  མོ་ཕམའྱི་བཀའདྲྱིན་ལས་ཁོཚོ་ཚརལོང་ཡགཔོ་བྱུང་སོང་།
       

   མཁྱོགཔོ་ ཁོ་མྱི་མཁྱོགཔོ་དང་སེམས་ངནཔ་ར་ནས་རེད་མྱི་འདུག  སྡུགཔོ་ དཀོནམཆོག་ཐུགསརེ་ལས་ངཚོ་སྡུགཔོ་དེའདྲརང་མ་བྱུང་།
       

  བཅགཔོ་  གནསསྐོར་ལ་འགོ་དུས་ལམ་ལ་བཅགཔོ་བྱེད་རོགས། སྤངཔོ་  རྐུནམ་དེ་སྤངཔོ་ཡྱིནཔ་ལམསང་ཤེས་བྱུང་།
       

   ལྷོདཔོ་ བོདམྱི་ཁོངཚོ་ཚངམ་མྱི་སེམས་ལྷོདཔོ་ཤསག་རེད་འདུག  གེནཔ་ མྱི་གེནཔ་ཁོས་དགའ་སྡུག་གྱི་དབྱེབ་བྱེད་ཤེས་ཀྱི་མྱི་འདུག
       

  རྒྱགསཔ་  ང་ཁལག་བཟསདྲགས་ནས་གཟུགསཔོ་རྒྱགསཔ་ཆགས་སོང་། རྱིངཔོ་  ཆུངདུས་ང་ཕྲུགུའྱི་སྒུང་རྱིངཔོ་ཉནརྒྱུ་ལ་དགའཔོ་ཡོད།
       

   སྐམཔོ་ ང་ཁལག་མ་བཟས་ནས་གཟུགསཔོ་སྐམཔོ་ཆགས་སོང་།  ཐུངཐུང་ ཆུངདུས་ང་ཕྲུགུའྱི་སྒུང་ཐུངཐུང་ཉནརྒྱུ་ལ་དགའཔོ་ཡོད།
       

  ངོམ་  ཡྱིགེ་འདྱི་འདྲབཤུས་ངོམ་དེ་ཡྱིནཔ་འདྲཔོ་འདུག ཡགཔོ་  ཁངཔ་དེ་དཔེ་ལ་མྱི་སྱིདཔའྱི་ཡགཔོ་བཟོས་འདུག
       

   བརྫུསམ་ ཡྱིགེ་འདྱི་འདྲབཤུས་བརྫུསམ་དེ་ཡྱིནཔ་འདྲཔོ་འདུག  ངནཔ་ ཁངཔ་དེ་དབྱྱིབས་ངནཔ་གཅྱིག་བཟོས་འདུག
       

  གྲུངཔོ་  ཁོ་མྱི་གྲུངཔོ་ཡགཔོ་གཏོངཕོདཅན་ཞྱིག་རེད་འདུག ཞྱིབཔོ་  ནམརྒྱུན་ང་རམཔ་ཞྱིབཔོ་ལ་དགའཔོ་ཡོད།
       

   བླུནཔོ་ ཁོ་མྱི་བླུནཔོ་ག་ནས་ཡྱིན། མགོཐོནཐགཆོད་འདུག  རྱིངཔོ་ ཁོཚོ་རམཔ་རྱིངཔོ་ལ་དགའཐགཆོད་འདུག
       

   



ཁྱདགཞི་དང་ཁྱདཆོས་ བརྡསྤོད་ཕྲནཚེགས་བརྡསྤོད་ཕྲནཚེགས་ ཁྱདགཞི་དང་ཁྱདཆོས་
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“དངྟོསཆྟོས་”དང་“དངྟོསཆྟོས་བཟྟོགཕྟོགས་”ཀི་དཔེམཚོན་
   
 དངྟོསཆྟོས་ དངྟོསཆྟོས་བཟྟོགཕྟོགས་
  
 སྱིནབལ་སོབསོབ་ བགལེབ་མཁེགསཔོ་  
 དངུལ་མངཔོ་ དངུལ་ཉུངཉུང་  
 ཤྱིང་གོངཔོ་ འགྱིག་གཉེནཔོ་  
 ཚིགདོན་ཕྲབ་ ཚིགདོན་རགསཔ་  
 ཆུ་གཙངམ་ ཆུ་གཙོགཔ་  
 གྱི་རེ་རྣོནཔོ་ མཛུབམོ་སོམཔོ་  
 སྐུདཔ་ཕྲཔོ་ ཐགཔ་སོམཔོ་  
 ལྷ་ཞྱིབ་ ལྷ་ཁོབོ་  
 པར་གསརཔ་ པར་རྱིངཔ་  
 བསམཔ་བཟངཔོ་ བསམཔ་ངནཔ་  
 མྱི་རྱིགཔོ་ མྱི་ཞནཔོ་  
 གོས་གོངམ་  གོས་འོགམ་  
 གཏམ་བདེནཔ་ གཏམ་རྫུནཔ་  
 བགལེབ་སོསཔ་ བགལེབ་རེནཔ་  
 ལགཔ་གཡསཔ་ ལགཔ་གཡོནཔ་  
 བློཁོག་ཆེནཔོ་ བློཁོག་ཆུངཆུང་  
 ལོན་རྒནཔ་ ལོན་གཞོནཔ་  
 ཁངཔ་སྔོནམ་ ཁངཔ་རེསམ་  
 སེམས་ཉོབཔོ་ སེམས་འཁྲུགསཔོ་  
 ལོརྒྱུས་སྔམ་ ལོརྒྱུས་ཕྱིམ་  
 ཕོརཔ་སོངཔ་ ཕོརབ་གངབ་  
 རྱི་དང་ལུངཔ་མཐོནཔོ་ རྱི་དང་ལུངཔ་དམའཔོ་  
 གཟུགསཔོ་ཐངཔོ་ གཟུགསཔོ་སྐྱོཔོ་  
 གོགསཔོ་མཛའཔོ་ མྱི་འཁོནཔོ་    

“དངྟོསཆྟོས་”དང་“དངྟོསཆྟོས་བཟྟོགཕྟོགས་”ཀི་དཔེམཚོན་
   
 དངྟོསཆྟོས་ དངྟོསཆྟོས་བཟྟོགཕྟོགས་
  
 སོབགྲྭ་ཐགཉེཔོ་ སོབགྲྭ་ཐགརྱིངཔོ་  
 ཇ་དང་ཐུགཔ་གརཔོ་ ཇ་དང་ཐུགཔ་སཔོ་  
 རས་ཀྱི་སོདཐུང་འཇམཔོ་ རས་ཀྱི་སོདཐུང་རྩུབཔོ་  
 སཆ་སྐམཔོ་ སཆ་རོནཔ་  
 མྱི་སྤངཔོ་ ཚོངཔ་ཕྱུགཔོ་  
 རྱིལུང་མཐོཔོ་ རྱིལུང་དམའཔོ་  
 ལྭབ་མཐུགཔོ་ ལྭབ་སབཔོ་  
 ལོརྒྱུས་ཐོགམ་ ལོརྒྱུས་ཐམ་  
 ལསཀ་བྱེད་ཁགཔོ་ ལསཀ་བྱེད་སཔོ་  
 གོང་ཁེཔོ་ གོང་གུནཔོ་  
 དལཔོ་  མྱི་མགོགསཔོ་/མྱུརཔོ་  
 འབྲུ་མོདཔོ་ འབྲུ་དཀོནཔོ་  
 འོམ་ཚཔོ་ འོམ་གངམོ་  
 ཆུ་དྭངསཔོ་ ཆུ་ཉོགཔོ་  
 གཏམ་དྲངཔོ་ གཏམ་མཁྱོགཔོ་  
 ལུངཔ་སྐྱྱིདཔོ་ ལུངཔ་སྡུགཔོ་  
 མྱི་བཅགཔོ་ མྱི་ལྷོདཔོ་  
 བུ་སྤངཔོ་ བུ་གེནཔ་  
 གཟུགསཔོ་རྒྱགསཔ་ གཟུགསཔོ་སྐམཔོ་  
 ཐྱིག་རྱིངཔོ་ ཐྱིག་ཐུངཐུང་  
 ཡིགེ་ངོམ་ ཡིགེ་བརྫུསམ་  
 སེམས་ཡགཔོ་ སེམས་ངནཔ་  
 བུམོ་གྲུངཔོ་ བུམོ་གེནཔ་  
 རམཔ་ཞྱིབཔོ་ རམཔ་རྱིངཔོ་    

“དངྟོསཆྟོསཅན”

(དཔེམཚོན་འདིར་བརྟོདགཞི་དང་བརྟོདབྱ་གངའྟོས་དྟོནའཐྟོབ་ཏུ་བྱས་ཏེ་བཞག་ཡྟོད་)
    
 ཁོངཚོ་གཉྱིས་མཛའཔོ་ཞེདྲགས་འདུག ཁོངཚོའྱི་མྱིག་གསལཔོ་འདུག
  
 བུ་བརཔ་དེ་ལོ་གཚོད་རེད། དབྱརཁའང་སཆ་དེ་བསྱིལཔོ་འོང་།
  
 ཞྭམོ་མདོག་བཀྲགཔོ་དེ་ལ་དགའ་བྱུང་། གནམ་གྱི་ཟླབའྱི་དབྱྱིབས་ཟླུམཔོ་རེད།
  
 མཚོ་ཟབཔོ་དེ་ལ་གཏྱིང་གཚོད་ཡོད་རེད། ངཚོ་སཆ་ཡངཔོ་དེ་ནས་ཐར་སོང་།
  
 སོདཐུང་ནགཔོ་གོནཔ་དེ་ངའི་བུ་རེད། ལམ་ལ་བརནཔོ་བྱས་ནས་ཕེབས་ཨ། 
  
 མོས་ང་ལ་སྒྲུང་སནཔོ་གཅྱིག་བཤད་བྱུང་། བགལེབ་འདྱི་རུལཔ་རེད་འདུག
  
 ངཚོ་གནསསྐོར་ལ་འགོདུས་སྤོཔོ་བྱུང་། མྱི་སེམས་གནགཔོ་ལ་སྡུགཔོ་མ་བྱེད། 
  
 སོདཐུང་དེ་མདོག་ཧརཔོ་ཞེདྲགས་འདུག མྱི་བཀྲེནཔོ་གཅྱིག་ངའྱི་ར་ལ་སེབས་བྱུང་།
  
 མོགམོག་དེ་དྲོབ་ཞྱིམཔོ་འདུག་གས། ཁོ་བློ་ལྷྱིངཔོ་གཅིག་རེད་འདུག 
  
 ལམ་དབུམ་དེ་ལ་ཕྱིན་ན་སེབས་འོང་། ང་ཁམསབཟང་དང་བདེཔོ་ཡིན།
  
 ཁོ་མོ་འདྲཔོ་མགོགསཔོ་འགོ་ཐུབ་སོང་། ལམ་ལ་མི་རྱིགཔོ་གཅིག་ཐུག་བྱུང་།
  
 དོཔོ་དེ་ལྱིདཔོ་ཞེདྲགས་མྱི་འདུག རེཐང་འདྱི་སཆ་གུཡངསཔོ་འདུག
  
 བུམོ་མོ་ཚོང་ལ་འཇོནཔོ་ཞིག་རེད་འདུག ང་སེཔན་ཁཚཔོ་ལ་དགའཔོ་ཡོད།
  
 ངཚོ་ཚངམ་ཐངཔོ་དང་ཁམསབཟང་ཡྱིན། སྐྱབསབཅོལབ་ཁོངཚོ་སྐྱོཔོ་རེད་འདུག
  
 ཕོརཔ་སོངཔ་དེ་ལ་ཇ་ཚཔོ་གང་བླུགས། ཕོརཔ་གང་ཡོདཔའྱི་ཇ་གངམོ་རེད།
  
 ལསཀ་དེ་མགོ་ནས་འགོཚུགས་རོགས། ཡྱིགེ་མཇུགམ་དེ་ལ་ལྟོས་དང་།
  
 གོགབརན་ལྟདམོ་སྔམ་དེ་ཡགག་འདུག ལྟདམོ་རེསམ་དེ་གའདྲ་ཡོད་ན།
  
 ལགཔ་གཡསཔ་དེ་ལ་ལྟོས་དང་། ལགཔ་གཡོནཔ་དེ་ལ་བལྟས་ཚར་ཡྱིན།
  
 དེངསང་གནསཚུལ་གསརཔ་གརེ་འདུག གསརའགྱུར་དེཚོ་རྱིངཔ་རེད་འདུག
    



ཁྱདགཞི་དང་ཁྱདཆོས་ བརྡསྤོད་ཕྲནཚེགས་བརྡསྤོད་ཕྲནཚེགས་ ཁྱདགཞི་དང་ཁྱདཆོས་
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 ཁདགཞི་དང་ཁདཆྟོསཅན་ ཁདགཞི་ ཁདཆྟོས་ ཁྱདགཞྱི་ལ་ཁྱདཆོསཅན་གྱི་ཚིགསྒྲུབ་ ཁདགཞི་ ཁདཆྟོས་ ཁྱདགཞྱི་ལ་ཁྱདཆོསཅན་གྱི་ཚིགསྒྲུབ་
       

  སོབགྲྭ་ ཐགཉེཔོ་ ངཚོའྱི་ཁངཔ་ནས་སོབགྲྭ་ཐགཉེཔོ་རེད་འདུག ཕྲུགུ་ ཤཚཔོ་ བོད་ནས་ཕྲུགུ་ཤཚཔོ་མངཐགཆོད་གཅྱིག་དེརྱིང་འབྱོར་སོང་།
       

   ཐགཉེ་ ངཚོ་སོབགྲྭ་ཐགཉེ་གཅྱིག་ལ་སོ་འདོད་ཡོད།  ཤཚ་ བོད་ནས་ཕྲུགུ་ཤཚ་མངཐགཆོད་གཅྱིག་དེརྱིང་འབྱོར་སོང་། 
       

  ར་ ཤསྐམཔོ་ མོས་ཁོམ་ནས་ར་ཤསྐམཔོ་གཅྱིག་ལས་ཉོརྒྱུ་བྱུང་མྱི་འདུག མྱི་ སྤོཐུངཐུང་ བླམ་ཁོང་སྤོ་ཐུངཐུང་གཅྱིག་འདུག་ཟེར། དེའདྲ་ཨ་ཡྱིན་ན།
       

   ཤསྐམ་ མོས་ཁོམ་ནས་ར་ཤསྐམ་གཅྱིག་ལས་ཉོརྒྱུ་བྱུང་མྱི་འདུག  སྤོཐུང་ བླམ་ཁོང་སྤོཐུང་གཅྱིག་འདུག་ཟེར། དེའདྲ་ཨ་ཡྱིན་ན།
       

  ལུངཔ་ ཁྱདམཚརཔོ་ དེ་ནས་ཕྱིན་ཕྱིན་ནས་སཆ་ཁྱདམཚརཔོ་གཅྱིག་ལ་སེབས་སོང་། དཔོནཔོ་ ཁའཇམཔོ་ དཔོནཔོ་ཁ་འཇམཔོ་ཞྱིག་དེརྱིངརང་སེབས་སོང་།
       

   ཁྱདམཚར་ དེ་ནས་ཕྱིན་ཕྱིན་ནས་སཆ་ཁྱདམཚར་གཅྱིག་ལ་སེབས་སོང་།  ཁའཇམ་ དཔོནཔོ་ཁའཇམ་ཞྱིག་དེརྱིངརང་སེབས་སོང་།
       

  ཨངརྱིས་ མགོརོགཔོ་ ཨངརྱིས་དེ་དེ་འདྲརང་མགོརོགཔོ་ཞིག་མྱི་འདུག གནསཚུལ་ ཁགསལཔོ་ བོད་ནས་གནསཚུལ་ཁ་གསལཔོ་ཞྱིག་སངཉྱིན་འབྱོརབ་ཡོད།
       

   མགོརོག་ ཨངརྱིས་དེ་དེ་འདྲརང་མགོརོག་ཅིག་མྱི་འདུག  ཁགསལ་ བོད་ནས་གནསཚུལ་ཁ་གསལ་ཞྱིག་སངཉྱིན་འབྱོརབ་ཡོད།
       

  སཐག་ རྒྱངརྱིངཔོ་ ཟཆས་ཉོཆ་རྒྱགས་དེ་འདྱི་ནས་སཐག་རྒྱང་རྱིངཔོ་མྱི་འདུག སེཔན་ ཁཚཔོ་ ཚོངཁང་དེ་ནས་སེཔན་ཁཚཔོ་མངཔོ་ཉོརྒྱུ་འདུག
       

   རྒྱངཔོ་ ཟཆས་ཉོཆ་རྒྱགས་དེ་འདྱི་ནས་སཐག་རྒྱང་རྱིང་མྱི་འདུག  ཁཚ་ ཚོངཁང་དེ་ནས་སེཔན་ཁཚ་མངཔོ་ཉོརྒྱུ་འདུག
       

  ཁྱྱིམམཚེས་ ཐབསསྐྱོཔོ་ ཁྱྱིམམཚེས་དཔལའབྱོར་ཐབསསྐྱོཔོ་ཡིནཔ་ལ་རོགསཔ་བྱེད་ཨ། མྱི་ ཁམཁསཔོ་ མི་ཁམཁསཔོ་དེས་ལསཀ་འཇོནཔ་ཞྱིག་འོངབ་འདུག
       
   ཐབསསྐྱོ་ ཁྱྱིམམཚེས་དཔལའབྱོར་ཐབསསྐྱོ་དེ་ལ་རོགསཔ་བྱེད་ཨ།   ཁམཁས་ མི་ཁམཁས་དེས་ལསཀ་འཇོནཔ་ཞྱིག་འོངབ་འདུག
       

   

          

 ཁདགཞི་དང་ཁདཆྟོསཅན་ ཁདགཞི་ ཁདཆྟོས་ ཁྱདགཞྱི་ལ་ཁྱདཆོསཅན་གྱི་ཚིགསྒྲུབ་ ཁདགཞི་ ཁདཆྟོས་ ཁྱདགཞྱི་ལ་ཁྱདཆོསཅན་གྱི་ཚིགསྒྲུབ་
       

  བུ་ སྣརྱིངཔོ་ བུ་དེ་ནྱི་སྣརྱིངཔོ་བཟོདསེམསཅན་ཞྱིག་རེད་འདུག མྱི་ གཞྱིའཇམཔོ་ མོ་དང་ཁོ་གཉྱིསཀ་མྱིགཤྱིསཀ་གཞིའཇམཔོ་ཞྱིག་རེད་འདུག
       

   སྣརྱིང་ བུ་དེ་ནྱི་སྣརྱིང་བཟོདསེམསཅན་ཞྱིག་རེད་འདུག  གཞྱིའཇམ་ མོ་དང་ཁོ་གཉྱིསཀ་མྱིགཤྱིསཀ་གཞྱིའཇམ་ཞྱིག་རེད་འདུག
       

  ལསཀ་ སྤུསདགཔོ་ ཁོས་ངཚོའྱི་སོབགྲྭའྱི་ཆེད་དུ་རྒྱཅོག་སྤུསདགཔོ་དེ་བཟོས་སོང་། ཁངཔ་ ཁུསྱིམཔོ་ ངས་ཁངཔ་ཁུསྱིམཔོ་གཅྱིག་ལ་སོམ་རྒྱགའདོད་འདུག
       

   སྤུསདག་ ཁོས་ངཚོའྱི་སོབགྲྭའྱི་ཆེད་དུ་རྒྱཅོག་སྤུསདག་དེ་བཟོས་སོང་།  ཁུསྱིམ་ ངས་ཁངཔ་ཁུསྱིམ་གཅྱིག་ལ་སོམ་རྒྱགའདོད་འདུག
       

  དཔལའབྱོར་ ཉམཆུངཆུང་ མོས་མྱི་ཉམཆུངཆུང་ལ་ལྷགཔར་དུ་བརེབ་ཆེནཔོ་བྱས་སོང་། འགོ་ ལསསཔོ་ དལོ་རྒྱགར་གྱི་གནསསྐོར་ལ་འགོ་ལསསཔོ་བྱུང་སོང་།
       

   ཉམཆུང་ མོས་མྱི་ཉམཆུང་ལ་ལྷགཔར་དུ་བརེབ་ཆེནཔོ་བྱས་སོང་།  སཔོ་ དལོ་རྒྱགར་གྱི་གནསསྐོར་ལ་འགོ་སཔོ་བྱུང་སོང་།
       

  གོགསཔོ་ མགོགྲུངཔོ་ ངཚོ་ལ་གོགསཔོ་མགོགྲུངཔོ་དང་འཇོནཔོ་ཁཤས་ཡོད། ཡྱིགེ་ གལཆེནཔོ་ ཨམས་བྲིསཔའི་ཡིགེ་འདིཚོ་གལཆེནཔོ་ཞེདྲགས་ཡྱིན་ལྟ།
       

   མགོགྲུང་ ངཚོ་ལ་གོགསཔོ་མགོགྲུང་དང་འཇོནཔོ་ཁཤས་ཡོད།  གལཆེན་ ཨམས་བྲིསཔའི་ཡིགེ་འདིཚོ་གལཆེན་ཞེདྲགས་ཡྱིན་ལྟ།
       

  དགོནཔ་ ཐགརྱིངཔོ་ ཁསང་ངཚོ་དགོནཔ་ཐགརྱིངཔོ་གཅྱིག་ལ་མཇལ་དུ་ཕྱིནཔ་ཡྱིན། སོབགྲྭ་ སྤུསདགཔོ་ སོབགྲྭ་སྤུསདགཔོ་གཅྱིག་ལ་འགོརྒྱུ་བྱུང་ན་བསམས་བྱུང་།
       

   ཐགརྱིང་ ཁསང་ངཚོ་དགོནཔ་ཐགརྱིང་གཅྱིག་ལ་མཇལ་དུ་ཕྱིནཔ་ཡྱིན།  སྤུསདག་ སོབགྲྭ་སྤུསདག་གཅྱིག་ལ་འགོརྒྱུ་བྱུང་ན་བསམས་བྱུང་།
       

  འགྲུལཔ་ ཉམཆུངཆུང་ མོས་འགྲུལཔ་ཉམ་ཆུངཆུང་ཞྱིག་ལ་རམཔ་ཡགཔོ་སྤད་སོང་། སཆ་ གུཡངསཔོ་ སཆ་གུཡངསཔོ་དེ་ལ་རེཐང་གཅྱིག་བཟོརྱིས་ཡོད།
       

   ཉམཆུང་ མོས་འགྲུལཔ་ཉམཆུང་ཞྱིག་ལ་རམཔ་ཡགཔོ་སྤད་སོང་།  གུཡངས་ སཆ་གུཡངས་དེ་ལ་རེཐང་གཅྱིག་བཟོརྱིས་ཡོད།
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དངྟོསཆྟོས་ཚིགསྡུདཅན་དང་ཡངསྡུདཅན་དང་གཉིསའདུསཅན་
   
 དངྟོསཆྟོས་ཚིགསྡུདཅན་ ཀ) དངྟོསཆྟོས་ཡངསྡུདཅན་
  
  ཁ) གཉིསའདུསཅན་
  
 ཁངཔ་ཁུསྱིམཔོ་ ཁངཔ་ཁུསྱིམ་
  
 ལསཀ་ལསསཔོ་ ལསཀ་ལསས་
  
 བུ་ཁོགཡངཔོ་ བུ་ཁོགཡང་
  
 སྤུ་མདོགཉེསཔོ་ སྤུ་མདོགཉེས་
  
 ལུངཔ་ཐབསསྡུགཔོ་ ལུངཔ་ཐབསསྡུག་
  
 ཚོངཔ་མགོགྲུངཔོ་ ཚོངཔ་མགོགྲུང་
  
 ཡྱིགེ་གལཆེནཔོ་ ཡྱིགེ་གལཆེན་
  
 སྦགཁང་ཐགརྱིངཔོ་ སྦགཁང་ཐགརྱིང་
  
 གོགསཔོ་རླུངཚཔོ་ གོགསཔོ་རླུངཚ་
  
 གོགསཔོ་སྣཐུངཐུང་ གོགསཔོ་སྣཐུང་
  
 སྐུའདྲ་རཆེནཔོ་ སྐུའདྲ་རཆེན་
  
 སཆ་གུཡངསཔོ་ སཆ་གུཡངས་
  
 མྱི་ཉམདམའཔོ་ མྱི་ཉམདམའ་
  
 ལསཀ་ལསསཔོ་ ལསཀ་ལསས་
  
 གོགསཔོ་ཉམཆུངཆུང་ གོགསཔོ་ཉམཆུང་
  
 མྱི་གལཆེནཔོ་ མྱི་གལཆེན་
  
 མེཏོག་དྲྱིམ་ཞྱིམཔོ་ མེཏོག་དྲྱིཞྱིམ་
  
 མྱི་རྒྱུ་ཕྱུགཔོ་ མྱི་རྒྱུཕྱུག་
  
 བུམོ་ཐབསམཁསཔོ་ བུམོ་ཐབསམཁས་
  
 མྱི་མགོབདེཔོ་ མྱི་མགོབདེ་
  
 བུ་སྣརྱིངཔོ་ བུ་སྣརྱིང་
   

དངྟོསཆྟོས་ཚིགསྡུདཅན་དང་ཡངསྡུདཅན་དང་གཉིསའདུསཅན་
   
 དངྟོསཆྟོས་ཚིགསྡུདཅན་ དངྟོསཆྟོས་ཡངསྡུདཅན་
  
  ཁ) གཉིསའདུསཅན་
  
 སོབགྲྭ་ཐགཉེཔོ་ སོབགྲྭ་ཐགཉེ་
  
 ཕྲུགུ་ཤཚཔོ་ ཕྲུགུ་ཤཚ་
  
 ར་ཤསྐམཔོ་ ར་ཤསྐམ་
  
 མྱི་སྤོཐུངཐུང་ མི་སྤོཐུང་
  
 ལུངཔ་ཁྱདམཚརཔོ་ ལུངཔ་ཁྱདམཚར་
  
 དཔོནཔོ་ཁའཇམཔོ་ དཔོནཔོ་ཁའཇམ་
  
 ཨངརྱིས་མགོརོགཔོ་ ཨངརྱིས་མགོརོག་
  
 གནསཚུལ་ཁགསལཔོ་ གནསཚུལ་ཁགསལ་
  
 སཐག་རྒྱངརྱིངཔོ་ སཐག་རྒྱངརྱིང་
  
 སེཔན་ཁཚཔོ་ སེཔན་ཁཚ་
  
 ཁྱྱིམཚང་ཐབསསྐྱོཔོ་ ཁྱྱིམཚང་ཐབསསྐྱོ་
  
 ལསབྱེད་སྣརྱིངཔོ་ ལསབྱེད་སྣརྱིང་
  
 ཕམ་གཞྱིའཇམཔོ་ ཕམ་གཞྱིའཇམ་
  
 ལསཀ་སྤུསདགཔོ་ ལསཀ་སྤུསདག་  
 ལམ་ཐགརྱིངཔོ་ ལམ་ཐགརྱིང་  
 མྱི་མགོགྲུངཔོ་ མྱི་མགོགྲུང་
  
 བུ་ཁམཁསཔོ་ བུ་ཁམཁས་
  
 བུམོ་སྣརྱིངཔོ་ བུམོ་སྣརྱིང་
  
 ལགཔ་ཤུགསཆེནཔོ་ ལགཔ་ཤུགསཆེན་
  
 མཚོ་གཏྱིངཟབཔོ་ མཚོ་གཏྱིངཟབ་
  
 མི་སེམས་བཟངཔོ་ མི་སེམསབཟང་
   

“དངྟོསཆྟོས་ཚིགསྡུདཅན་

    
 ང་ལ་ཁངཔ་གྲུབཞྱི་སྙིངརེཔོ་ཞིག་ཡོད། བོད་ཀྱི་མྱིམང་ཕལཆེར་ཆོསཔ་རེད།
  
 ཁོའ་ིསེམས་དེ་དོན་དུ་སྡུགཅག་མ་རེད། མྱི་དེཚོ་སྣཐུངཐུང་ཤསག་ཅྱིག་རེད།
  
 དེ་མདོརབསྡུས་ནས་བཤད་ན་གོ་འོང་། དེ་སངསརྒྱས་ཀྱི་ཆོས་ཀྱི་སྱིངཔོ་རེད།
  
 ཁོས་ང་ལ་སྒྲུང་སནཔོ་ཞིག་བཤད་བྱུང་། བུ་དང་བུམོ་དེཚོ་ཡརབས་ཤསག་རེད།
  
 ཆོས་དང་འཇྱིགརེན་ཁཁསོསོ་རེད་པས། ཁོ་མྱི་ཚངམའྱི་ནང་ནས་ཐཤལ་ཞིག་རེད།
  
 ཚོངཁང་དེ་ལ་ཅལག་འདྲམྱིའདྲ་འདུག ང་ལ་ལྟོ་ངནངོནཙམ་ཞྱིག་གིས་ཆོག
  
 བླམའྱི་རྣམཐར་དེ་ངོམཚརཅན་ཞྱིག་རེད། ཁོངཚོ་ལ་ལུག་དང་ར་དང་གཡག་འདུག
  
 མྱི་དེ་དངོསགནས་དྲངཔོ་ཞྱིག་རེད། མི་གཞན་གྱི་སྤོདཔ་ཡགཔོ་ལ་ལྟོས།
  
 ཁངཔ་དེ་ཁཅྱིགཕཅྱིག་བཟོས་འདུག ང་སོདཐུང་ཁཁཕཁ་ལ་དགའཔོ་ཡོད།
  
 ཆུཚོད་ ༡༠པ་ཏགཏག་ལ་ཇ་འཐུང་། ངཚོ་ལ་ཞྱིང་ཟུརགསུམ་གཅིག་ཡོད།
  
 རེཟུང་བོད་ལ་འགོམཁན་རེད། ཁོངཚོ་རེ་ཟུང་མ་གཏོགས་མི་སོད།
  
 སྒྲུང་དེ་ཆཚང་ཚར་ལྔ་བཀགསཔ་ཡྱིན། སོར་གཅྱིག་གཉྱིས་ལ་ཁྱདཔར་མེད།
  
 མདོ་དེ་ཚར་གཅྱིག་ཀོགས་རོགས། ང་ལ་རམཔ་ཉུངཟད་གཅིག་ལས་མེད།
  
 ངས་བགལེབ་ཏོགཙམ་བཟས་ཡིན། ཆོས་འདྱི་ཚེ་འདྱི་ཁོནའྱི་ཆེད་དུ་མྱིན།
  
 རམཔ་སརར་བྱུརབུ་གཅིག་སྤད་བྱུང་། ཕོརཔ་ཇ་གངཔོ་གཅྱིག་བཞག་ཡོད།
  
 གཞོན་ནུ་མངཔོས་དེ་ལ་མགུ་སོང་། སྨན་དེ་མགོསྨན་ལ་མཆོག་རེད།
  
 མྱི་དེ་དཀྱུསམ་ར་ནས་མ་རེད། དལྟ་ངཚོ་ལམ་ཕེདཀ་ལ་སེབས་སོང་།
  
 ངས་མོ་ལ་དངུལ་ཕྲནབུ་སྤད་ཡྱིན། དེཚོ་བོདཔ་རྐངརྐང་རེད་འདུག
  
 ང་གཅྱིགབུ་བོད་ལ་ནནྱིང་ཕྱིནཔ་ཡྱིན། འཁོརཡུག་ཐམསཅད་རྩྭས་ཁེངས་འདུག
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 ཁདགཞི་དང་བྱཆྟོསཅན་ བྱཆྟོས་ ཚིགསྡུདཅན་ ཁྱདགཞྱི་ལ་ཁྱདཆོསཅན་གྱི་ཚིགསྒྲུབ་ བྱཆྟོས་ ཚིགསྡུདཅན་ ཁྱདགཞྱི་ལ་ཁྱདཆོསཅན་གྱི་ཚིགསྒྲུབ་
       

  འཚེབ་མེདཔ་  ཁོངཚོ་ཚངམ་འཚེབ་མེདཔ་ལ་ཡྱིདཆེས་བྱེདམཁན་རེད། ཁྱིམས་མེདཔ་  ཁོཚོས་ཁྱིམས་མེདཔའྱི་ལསཀ་ར་ནས་བྱས་མྱི་འདུག
       

   འཚེམེད་ ཁོངཚོ་འཚེམེད་ཞྱིབའྱི་ལམ་ལ་ཡྱིདཆེས་བྱེདམཁན་རེད།  ཁྱིམསམེད་ ཁོཚོས་ཁྱིམསམེད་ཀྱི་ལསཀ་ར་ནས་བྱས་མྱི་འདུག
       

  ཁེལ་མེདཔ་  མྱི་དེ་ཁེལ་ར་ནས་མེདཔ་གཅྱིག་རེད་འདུག གངསཀ་མེདཔ་ ཁོཚོས་འབུ་གངསཀ་མེདཔ་ཞྱིག་ལ་གནོདའཚེ་བྱས་འདུག
       

   ཁེལམེད་ མྱི་དེ་ཁེལམེད་གཅྱིག་རེད་འདུག  གངསམེད་ ཁོཚོས་འབུ་གངསམེད་ཅྱིག་ལ་གནོདའཚེ་བྱས་འདུག
       

  དགོསཔ་མེདཔ་ ལསཀ་དེ་དགོསཔ་མེདཔ་ཞིག་རེད་འདུག དཔག་ཏུ་མེདཔ་ ལས་བཟངཔོ་དེས་བསོདནམས་དཔག་ཏུ་མེདཔ་འཐོབ་འོང་།
       

   དགོསམེད་ ལསཀ་དེ་དགོསམེད་ཅིག་རེད་འདུག  དཔགམེད་ ལས་བཟངཔོ་དེས་བསོདནམས་དཔགམེད་འཐོབ་འོང་།
       

  དོན་མེདཔ་  ངས་དོན་མེདཔའི་ལསཀ་མངཔོ་བྱས་འདུག གཟྱིགས་དང་། རྐོན་མེདཔ་  མྱི་ཁོཚོ་རྐོན་ཧལམ་ར་ནས་མེདཔ་ཞྱིག་རེད་འདུག
       

   དོནམེད་ ངས་དོནམེད་ལསཀ་མངཔོ་བྱས་འདུག གཟྱིགས་དང་།  རྐོནམེད་ མྱི་ཁོཚོ་རྐོནམེད་ཤསག་ཅྱིག་རེད་འདུག ལྟོས་དང་།
       

  དབྱེར་མེདཔ་  པར་ངོམ་དང་བརྫུསམ་དེ་དབྱེར་མེདཔ་ཞྱིག་རེད་འདུག སྤུ་མེདཔ་  ཞྱིམྱི་སྤུ་མེདཔ་ཡྱི་རྱིགས་ཤྱིག་ཀང་མཐོངརྒྱུ་འདུག
       

   དབྱེརམེད་ པར་ངོམ་དང་བརྫུསམ་དེ་དབྱེརམེད་ཅྱིག་རེད་འདུག  སྤུམེད་ ཞྱིམྱི་སྤུམེད་ཀྱི་རྱིགས་ཤྱིག་ཀང་མཐོངརྒྱུ་འདུག
       

  ཐོགམ་མེདཔ་  འཁོརབ་ཐོགམ་མེདཔ་ལ་ཐམ་ག་ན་འོང་། ལསཀ་མེདཔ་  གཞོནཔ་ལསཀ་མེདཔ་ཞྱིག་ལ་ལསཀ་དེ་སྤོད་རོགས།
       

   ཐོགམེད་ འཁོརབ་ཐོགམེད་ལ་མཐའཅན་ག་ན་འོང་།  ལསམེད་ གཞོནཔ་ལསམེད་ཅྱིག་ལ་ལསཀ་དེ་སྤོད་རོགས།
       

   

          

 ཁདགཞི་དང་བྱཆྟོསཅན་ བྱཆྟོས་ ཚིགསྡུདཅན་ ཁྱདགཞྱི་ལ་ཁྱདཆོསཅན་གྱི་ཚིགསྒྲུབ་ བྱཆྟོས་ ཚིགསྡུདཅན་ ཁྱདགཞྱི་ལ་ཁྱདཆོསཅན་གྱི་ཚིགསྒྲུབ་
       

  ནོར་མེདཔ་  རྒྱུ་དང་ནོར་མེདཔ་བྱས་ནས་ཆོས་བྱས་ན་ཆོས་ཡགཔོ་འོང་། ཆོས་མེདཔ་  ཐགརིང་གི་ལུངཆུང་དེ་ཆོས་མེདཔ་ཞྱིག་རེད་འདུག་གས།
       

   ནོརམེད་ རྒྱུམེད་ནོརམེད་བྱས་ནས་ཆོས་བྱས་ན་ཆོས་ཡགཔོ་འོང་།  ཆོསམེད་ ཐགརིང་གི་ལུངཆུང་དེ་ཆོསམེད་ཅྱིག་རེད་འདུག་གས།
       

  ཁེསང་མེདཔ་  མཚམསརེ་ཚོང་ལ་ཁེསང་མེདཔའང་འོང་རུངབ་ཞྱིག་རེད། ཁེངསཔ་མེདཔ་ མྱི་ཁེངསཔ་མེདཔ་དེ་ལ་ཁོཚོས་དགའཔོ་བྱེད་ཀྱི་འདུག
       

   ཁེམེད་ མཚམསརེ་ཚོང་ལ་ཁེམེད་ཀང་འོང་རུངབ་ཞྱིག་རེད།  ཁེངསམེད་ མྱི་ཁེངསམེད་དེ་ལ་ཁོཚོས་དགའཔོ་བྱེད་ཀྱི་འདུག
       

  ངོམཔ་མེདཔ་  ངས་ཆུ་ངོམཔ་མེདཔ་འཐུང་ནས་ཚིམས་སོང་། ངལབ་མེདཔ་  ལསཀ་ངལབ་མེདཔ་དེ་ངས་ཀང་བྱེད་ཐུབ།
       

   ངོམམེད་ ངས་ཆུ་ངོམམེད་འཐུང་ནས་ཚིམས་སོང་།  ངལམེད་ ལསཀ་ངལམེད་དེ་ངས་ཀང་བྱེད་ཐུབ།
       

  གཞལ་དུ་མེདཔ་ གཞལཡས་ཁང་དེ་གཞལ་དུ་མེདཔ་ཞྱིག་རེད། ནོར་མེདཔ་  ཁྱྱིམཚང་ལོངསསྤོད་དང་ནོར་མེདཔ་དེ་ཉམཐགཔོ་འདུག
       

   གཞལམེད་ གཞལཡས་ཁང་དེ་གཞལམེད་ཅྱིག་རེད།  ནོརམེད་ ཁྱྱིམཚང་ལོངསསྤོད་དང་ནོརམེད་དེ་ཉམཐགཔོ་འདུག
       

  དདཔ་མེདཔ་  མི་དདཔ་མེདཔ་དེ་ལ་བསོདནམས་ཀྱི་རྐེན་ཉུངབ་ཞྱིག་ཡྱིན། བག་མེདཔ་  མྱི་བགམེདཔ་སུ་ལའང་མྱི་བརྱིབ་ཞྱིག་ར་ནས་མཐོང་མ་བྱུང་།
       

   དདམེད་ མི་དདམེད་དེ་ལ་བསོདནམས་ཀྱི་རྐེན་ཉུངབ་ཞྱིག་ཡྱིན།  བགམེད་ མྱི་བགམེད་སུ་ལའང་མྱི་བརྱིབ་ཞྱིག་ར་ནས་མཐོང་བྱུང་།
       

  འགོདཔ་མེདཔ་  ལསཀ་གརེ་བྱས་ནའང་མཐའམ་འགོདཔ་མེདཔ་ཞྱིག་དགོས། རྐོན་མེདཔ་  ཁོ་མྱི་གཟུགསཔོ་ཐངཔོ་རྐོན་མེདཔ་ཞྱིག་རེད་འདུག
       

   འགོདམེད་ ལསཀ་གརེ་བྱས་ནའང་མཐའམ་འགོདམེད་ཞྱིག་དགོས།  རྐོནམེད་ ཁོ་མྱི་གཟུགསཔོ་ཐངཔོ་རྐོནམེད་ཅྱིག་རེད་འདུག
       

   



ཁྱདགཞི་དང་ཁྱདཆོས་ བརྡསྤོད་ཕྲནཚེགས་བརྡསྤོད་ཕྲནཚེགས་ ཁྱདགཞི་དང་ཁྱདཆོས་
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“བྱཆྟོས་དགགསྒྲཅན་”གི་དཔེམཚོན་
   
 ཚིགལྷུགཅན་ ཚིགསྡུདཅན་
  
 ཁངཔ་བཟོ་མེདཔ་ ཁངཔ་བཟོམེད་  
 མཚོན་མདོག་མེདཔ་ མཚོན་མདོགམེད་  
 སྔགསཔ་མཐུ་མེདཔ་ སྔགསཔ་མཐུམེད་  
 གོགསཔོ་སོབསཔ་མེདཔ་ གོགསཔོ་སོབསམེད་  
 ཁྱྱིཕྲུག་སྤུ་མེདཔ་ ཁྱྱིཕྲུག་སྤུམེད་  
 ནམམཁའ་མཐའ་མེདཔ་ ནམམཁའ་མཐའམེད་  
 ཡྱིགགཟུགས་སྐྱོན་མེདཔ་ ཡྱིགགཟུགས་སྐྱོནམེད་  
 དཔུངཔ་ཤེད་མེདཔ་ དཔུངཔ་ཤེདམེད་  
 ལགཔ་ཤུགས་མེདཔ་ ལགཔ་ཤུགསམེད་  
 དཀོནམཆོག་བསླུབ་མེདཔ་ དཀོནམཆོག་བསླུམེད་  
 ཕྲུགུ་ནད་མེདཔ་ ཕྲུགུ་ནདམེད་  
 སྔགས་ནུསཔ་མེདཔ་ སྔགས་ནུསམེད་  
 སེམས་བག་མེདཔ་ སེམས་བགམེད་  
 བྱྱིནརབས་བླན་མེདཔ་ བྱྱིནརབས་བླམེད་  
 སེམས་བརེབ་མེདཔ་ སེམས་བརེམེད་  
 སྐྱེབ་དང་འཆྱིབ་མེདཔ་ སྐྱེ་འཆྱི་མེདཔ་  
 ལསམྱི་ལསཀ་མེདཔ་ ལསམྱི་ལསམེད་  
 དེ་དང་འབེལབ་མེདཔ་ དེ་དང་འབེལམེད་  
 མཐའ་དང་མུ་མེདཔ་ མཐའ་དང་མུམེད་  
 སེམས་འགོདཔ་མེདཔ་ སེམས་འགོདམེད་  
 མྱི་འགྱུརབ་མེདཔ་ མྱི་འགྱུརམེད་   
 གཞན་ལ་ལྟོསཔ་མེདཔ གཞན་ལ་ལྟོསམེད་  
 རྒྱུན་དུ་འགགཔ་མེདཔ་ རྒྱུན་དུ་འགགམེད་    

“བྱཆྟོས་དགགསྒྲཅན་”གི་དཔེམཚོན་
   
 ཚིགལྷུགཅན་ ཚིགསྡུདཅན་
  
 ཆོས་འཚེབ་མེདཔ་ ཆོས་འཚེམེད་  
 མྱི་ཁྱིམས་མེདཔ་ མི་ཁྱིམསམེད་  
 འགྲུལཔ་ཁེལ་མེདཔ་ འགྲུལཔ་ཁེལམེད་  
 མྱིའབོར་གངསཀ་མེདཔ་ མྱིའབོར་གངསམེད་  
 སྐདཆ་དགོསཔ་མེདཔ་ སྐདཆ་དགོསམེད་  
 དགེབ་དཔག་ཏུ་མེདཔ་ དགེབ་དཔགམེད་  
 ཕྱི་དངོསཔོ་མེདཔ་ ཕྱི་དངོསམེད་  
 ཡྱིགེ་དབུ་མེདཔ་ ཡྱིགེ་དབུམེད་  
 རང་གཞན་དབྱེར་མེདཔ་ རང་གཞན་དབྱེརམེད་  
 ར་འགོས་མེདཔ་ ར་འགོསམེད་  
 འཁོརབ་ཐོགམ་མེདཔ་ འཁོརབ་ཐོགམེད་  
 གོས་གཡང་མེདཔ་ གོས་གཡངམེད་  
 དབུལཔོ་ནོར་མེདཔ་ དབུལཔོ་ནོརམེད་  
 རྒྱལཁབ་ཆོས་མེདཔ་ རྒྱལཁབ་ཆོསམེད་  
 ཚོང་ཁེསང་མེདཔ་ ཚོང་ཁེམེད་  
 མྱི་ཁེངསཔ་མེདཔ་ མྱི་ཁེངསམེད་  
 ཆུ་ངོམཔ་མེདཔ་ ཆུ་ངོམམེད་  
 ལསཀ་ངལབ་མེདཔ་ ལསཀ་ངལམེད་  
 ཆེཆུང་གཞལ་དུ་མེདཔ་ ཆེཆུང་གཞལམེད་  
 ཚོངཔ་ནོར་མེདཔ་ ཚོངཔ་ནོརམེད་  
 སོབམ་དདཔ་མེདཔ་ སོབམ་དདམེད་   
 ཁལག་བོབ་མེདཔ་ ཁལག་བོམེད་  
 ནོར་འཕངཔ་མེདཔ་ ནོར་འཕངམེད་    

“བྱཆྟོས་དགགསྒྲཅན་”གི་ཚིགསྒྲུབ་

    
 རྡོའ་ིའདྲསྐུ་བཟོ་མེདཔ་གཅྱིག་མཐོང་བྱུང་། ཁོས་ཞྱིམྱི་སྤུ་མེདཔ་གཉྱིས་ཉར་འདུག 
  
 རྡོའ་ིའདྲསྐུ་བཟོམེད་གཅྱིག་མཐོང་བྱུང་། ཁོས་ཞྱིམྱི་སྤུམེད་གཉྱིས་ཉར་འདུག
  
  
 ཁོ་ལསཀ་ལ་མཐུ་མེདཔ་ཞྱིག་རེད་འདུག ཁོ་མྱི་སོབསཔ་མེདཔ་ཞྱིག་རེད་འདུག 
  
 ཁོ་ལསཀ་ལ་མཐུམེད་ཅྱིག་རེད་འདུག ཁོ་མྱི་སོབསམེད་ཅྱིག་རེད་འདུག
  
  
 དཔུངཔ་གཡསཔ་དེ་ཤེད་མེདཔ་དེ་རེད། དཀོནམཆོག་གསུམ་ནྱི་བསླུབ་མེདཔ་རེད།
  
 དཔུངཔ་གཡསཔ་དེ་ཤེདམེད་དེ་རེད། དཀོནམཆོག་གསུམ་ནྱི་བསླུམེད་རེད། 
  
  
 སྐདཆ་དེ་ཁོ་དང་འབེལཔམེདཔ་ཞྱིག་རེད། མྱི་བརེབ་ར་ནས་མེདཔ་ཞྱིག་ག་ན་འོང་།
  
 སྐདཆ་དེ་ཁོ་དང་འབེལམེད་ཅྱིག་རེད། མྱི་ར་ནས་བརེམེད་ཅྱིག་ག་ན་འོང་།
  
  
 མྱི་འགྱུརབ་མེདཔ་ལ་ཡྱིདབརན་བྱེད་འོས། ང་མྱི་འགོདཔ་ར་ནས་མེདཔ་ཞྱིག་ཡྱིན།
  
 མྱི་འགྱུརམེད་ལ་ཡྱིདབརན་བྱེད་འོས། ང་མྱི་ར་ནས་འགོདམེད་ཅྱིག་ཡྱིན།
  
  
 ཁོང་དྲྱིན་བླ་ན་མེདཔ་ཞྱིག་རེད་འདུག མྱི་ཤྱིརྒྱུ་མེདཔ་ལ་འཆྱིབ་མེདཔ་ཟེར།
  
 ཁོང་དྲྱིན་བླམེད་ཅྱིག་རེད་འདུག མྱི་ཤྱིརྒྱུ་མེདཔ་ལ་འཆྱིམེད་ཟེར།
  
  
 ནམམཁའ་མུ་མེདཔ་ལ་ཚད་ག་ནས་འོང་། ཁོའ་ིལགཔ་ནུསཔ་མེདཔ་རེད་མྱི་འདུག
  
 ནམམཁའ་མུམེད་ལ་ཚད་ག་ནས་འོང་། ཁོའ་ིལགཔ་ནུསམེད་རེད་མྱི་འདུག
  
  
 ཁྱེདརང་ནད་མེདཔ་ཚེ་རྱིངབ་འོངབ་ཤོག སྤོདཔ་ལ་བགམེདཔ་ར་ནས་མ་བྱེད།
  
 ཁྱེདརང་ནདམེད་ཚེརྱིང་འོངབ་ཤོག སྤོདཔ་ལ་བགམེད་ར་ནས་མ་བྱེད།
    



ཁྱདགཞི་དང་ཁྱདཆོས་ བརྡསྤོད་ཕྲནཚེགས་བརྡསྤོད་ཕྲནཚེགས་ ཁྱདགཞི་དང་ཁྱདཆོས་
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 ཁདགཞི་དང་བྱཆྟོསཅན་ བྱཆྟོས་ ཚིགསྡུདཅན་ ཁྱདགཞྱི་ལ་ཁྱདཆོསཅན་གྱི་ཚིགསྒྲུབ་ བྱཆྟོས་ ཚིགསྡུདཅན་ ཁྱདགཞྱི་ལ་ཁྱདཆོསཅན་གྱི་ཚིགསྒྲུབ་
       

  བརོནཔ་དང་ལྡནཔ་  མྱི་བརོནཔ་དང་ལྡནཔས་བྱབ་གརེ་ཡྱིན་ནའང་འགྲུབ། མཐུ་དང་ལྡནཔ་  སྔགསཔ་མཐུ་དང་ལྡནཔས་སྔགས་འདྱི་བསབས་བྱུང་།
       

    བརོནལྡན་ མྱི་བརོནལྡན་དེས་བྱབ་གརེ་ཡྱིན་ནའང་འགྲུབ།   མཐུལྡན་ སྔགསཔ་མཐུལྡན་དེས་སྔགས་འདྱི་བསབས་བྱུང་།
       

  ཚུལ་དང་ལྡནཔ་   གྲྭཔ་གཞོནགཞོན་དེཚོ་ཚུལ་དང་ལྡནཔ་རེད་འདུག ཚད་དང་ལྡནཔ་  དགེརྒན་ཚད་དང་ལྡནཔ་དེས་སྐད་དེ་བསབས་བྱུང་། 
       

   ཚུལལྡན་ གྲྭཔ་གཞོནགཞོན་དེཚོ་ཚུལལྡན་ཤསག་རེད་འདུག  ཚདལྡན་ དགེརྒན་ཚདལྡན་ཞྱིག་གྱིས་སྐད་དེ་བསབས་བྱུང་།
       

  རལ་དང་ལྡནཔ་   ཕྲུགུ་ཆུངཆུང་གཟུགསཔོ་རལ་དང་ལྡནཔ་ཞྱིག་རེད། སྤན་དང་ལྡནཔ་  སངསརྒྱས་ནྱི་ཡེཤེས་ཀྱི་སྤན་དང་ལྡནཔ་ཞིག་རེད།
       

   རལལྡན་ ཕྲུགུ་སྱིངརེཔོ་དེ་གཟུགསཔོ་རལལྡན་ཞྱིག་རེད།   སྤནལྡན་ སངསརྒྱས་ནྱི་ཡེཤེས་ཀྱི་སྤནལྡན་ཞིག་རེད།
       

  ཤེསཔ་དང་ལྡནཔ་  ཤེསཔ་དང་ལྡནཔས་ལས་དེ་འགྲུབ་ཆེབ་འོང་། ལེགསཔ་དང་ལྡནཔ་  ཁངཔ་དེའྱི་དབྱྱིབས་ལེགསཔ་དང་ལྡནཔ་ཞྱིག་འདུག
       

   ཤེསལྡན་ ཤེསལྡན་གྱིས་ལསཀ་བྱསཔ་དེ་འགྲུབ་ཆེབ་འོང་།   ལེགསལྡན་ ཁངཔ་དེའྱི་དབྱྱིབས་ལེགསལྡན་ཞྱིག་འདུག
       

  དགའབ་དང་ལྡནཔ་  མྱི་དགའབ་དང་ལྡནཔའི་སེམས་སྐྱྱིདཔའང་འོང་། ལྱིད་དང་ལྡནཔ་  དེབ་དེ་འཁྱེརརྒྱུ་ལ་ལྱིད་དང་ལྡནཔ་ཞྱིག་འདུག
       

   དགའལྡན་ མྱི་དགའལྡན་དེའི་སེམསཔའང་སྐྱྱིདཔ་འོང་།  ལྱིདལྡན་ དེབ་དེ་འཁྱེརརྒྱུ་ལ་ལྱིདལྡན་ཞྱིག་འདུག
       

  བདེབ་དང་ལྡནཔ་  ལུས་བདེབ་དང་ལྡནཔ་དེ་སེམས་ཡང་བདེབ་འོང་། སོབས་དང་ལྡནཔ་  བུ་སོབས་དང་ལྡནཔ་དེས་རོགསཔ་ཡགཔོ་བྱས་བྱུང་།
       

   བདེལྡན་ ལུས་བདེལྡན་དེ་སེམས་ཡང་བདེབ་ཞྱིག་འོང་།   སོབསལྡན་ བུ་སོབསལྡན་དེས་རོགསཔ་ཡགཔོ་བྱས་བྱུང་།
       

   

          

 ཁདགཞི་དང་བྱཆྟོསཅན་ བྱཆྟོས་ ཚིགསྡུདཅན་ ཁྱདགཞྱི་ལ་ཁྱདཆོསཅན་གྱི་ཚིགསྒྲུབ་ བྱཆྟོས་ ཚིགསྡུདཅན་ ཁྱདགཞྱི་ལ་ཁྱདཆོསཅན་གྱི་ཚིགསྒྲུབ་
       

  སེམས་དང་ལྡནཔ་  འབུསྱིན་ཡྱིནཚད་སེམས་དང་ལྡནཔ་ཤསག་རེད། སྐལབ་དང་ལྡནཔ་  མྱི་སྐལབ་དང་ལྡནཔས་ཆོས་ཡགཔོ་ཤེསཔ་འོང་།
       

    སེམསལྡན་ འབུསྱིན་ཆུངཆུང་ཡྱིནཚད་སེམསལྡན་ཤསག་རེད།   སྐལལྡན་ མྱི་སྐལལྡན་དེས་ཆོས་ཡགཔོ་ཤེསཔ་འོང་།
       

  སོག་དང་ལྡནཔ་  འབུསྱིན་སོག་དང་ལྡནཔ་ཡྱིནཚད་ལ་གནོདཔ་མ་བྱེད། གགསཔ་དང་ལྡནཔ་  བླམ་གགསཔ་དང་ལྡནཔ་ཞྱིག་སཆ་དེ་ན་མཇལ་བྱུང་།
       

    སོགལྡན་ འབུསྱིན་སོགལྡན་ཡྱིནཚད་ལ་གནོདཔ་མ་བྱེད།   གགསལྡན་ བླམ་གགསལྡན་ཞྱིག་དགོནཔ་ལ་མཇལ་བྱུང་།
       

  ནོར་དང་ལྡནཔ་  ཚོངཔ་ནོར་དང་ལྡནཔ་དེས་སྦྱྱིནབདག་བྱས་སོང་། བློ་དང་ལྡནཔ་  བུ་བློ་དང་ལྡནཔ་དེས་ང་ལ་སྒྲུངདེབ་དེ་སྤད་བྱུང་།
       

   ནོརལྡན་ ཚོངཔ་ནོརལྡན་དེས་སྦྱྱིནབདག་ཡགཔོ་བྱས་སོང་།   བློལྡན་ བུ་བློལྡན་དེས་ང་ལ་སྒྲུངདེབ་དེ་སྤད་བྱུང་།
       

  བརེབ་དང་ལྡནཔ་  ཨམ་དེ་གཞན་ཚངམ་ལ་བརེབ་དང་ལྡནཔ་ཞྱིག་འདུག ནུསཔ་དང་ལྡནཔ་  ཞྱིབའྱི་ཆོས་ནྱི་ཆོས་ནུསཔ་དང་ལྡནཔ་ཞྱིག་རེད།
       

    བརེལྡན་ ཨམ་བརེལྡན་ཞྱིག་འགོལམ་ལ་ཐུག་བྱུང་།   ནུསལྡན་ ཞྱིབའྱི་ཆོས་ནྱི་ཆོས་ནུསལྡན་ཞྱིག་རེད།
       

  འབྱོརཔ་དང་ལྡནཔ་  མྱི་འབྱོརཔ་དང་ལྡནཔ་དེས་དབུལཔོ་ལ་སྦྱྱིནཔ་གཏོང་། ཆོས་དང་ལྡནཔ་  སཆ་དེ་ཆོས་དང་ལྡནཔའྱི་ཞྱིངས་ཞྱིག་རེད།
       

   འབྱོརལྡན་ མྱི་འབྱོརལྡན་དེས་དབུལཔོ་ལ་སྦྱྱིནཔ་གཏོང་གྱི་འདུག  ཆོསལྡན་ སཆ་དེ་ཆོསལྡན་ཀྱི་ཞྱིངས་ཞྱིག་རེད།
       

  བྱམསཔ་དང་ལྡནཔ་  དེ་ནྱི་ཕམ་བྱམསཔ་དང་ལྡནཔའྱི་བཀའདྲྱིན་ཡྱིན། གཡོབ་དང་ལྡནཔ་  སེམས་གཡོབ་དང་ལྡནཔ་ལ་བསམགཏན་མྱི་འཁོར། 
       
   བྱམསལྡན་ དེ་ནྱི་ཕམ་བྱམསལྡན་གྱི་བཀའདྲྱིན་ཡྱིན།  གཡོལྡན་ སེམས་གཡོལྡན་གྱི་མྱི་ལ་བསམགཏན་མྱི་འཁོར།
       

   



ཁྱདགཞི་དང་ཁྱདཆོས་ བརྡསྤོད་ཕྲནཚེགས་བརྡསྤོད་ཕྲནཚེགས་ ཁྱདགཞི་དང་ཁྱདཆོས་
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“ཡྟོདཔ་”ཡི་བྱཆྟོས་དྟོནའཐྟོབཅན་

དཔེར་ན་

“མཐུ་དང་ལྡནཔ་”ནྱི་“མཐུཔ་ཡོདཔཅན་”ལྟབུ་ཡིན།
   
 ཚིགལྷུགཅན་ ཚིགསྡུདཅན་
  
 མཐུ་དང་ལྡནཔ་  མཐུལྡན་  
 བརོནཔ་དང་ལྡནཔ་  བརོནལྡན་  
 ཚུལ་དང་ལྡནཔ་  ཚུལལྡན་  
 ཚད་དང་ལྡནཔ་  ཚདལྡན་  
 རལ་དང་ལྡནཔ་  རལལྡན་  
 ཤེསཔ་དང་ལྡན་  ཤེསལྡན་  
 ལེགསཔ་དང་ལྡནཔ་  ལེགསལྡན་  
 དགའབ་དང་ལྡནཔ་  དགའལྡན་  
 ལྱིད་དང་ལྡནཔ་  ལྱིདལྡན་  
 སོབས་དང་ལྡནཔ་  སོབསལྡན་  
 སེམས་དང་ལྡནཔ་  སེམསལྡན་  
 སྐལབ་དང་ལྡནཔ་  སྐལལྡན་  
 སོག་དང་ལྡནཔ་  སོགལྡན་  
 གགསཔ་དང་ལྡནཔ་  གགསལྡན་  
 ནོར་དང་ལྡནཔ་ ནོརལྡན་  
 བློ་དང་ལྡནཔ་  བློལྡན་  
 བརེབ་དང་ལྡནཔ་  བརེལྡན་  
 ནུསཔ་དང་ལྡནཔ་  ནུསལྡན་  
 འབྱོརཔ་དང་ལྡནཔ་ འབྱོརལྡན་  
 དོན་དང་ལྡནཔ་ དོནལྡན་  
 དཔལ་དང་ལྡནཔ་ དཔལལྡན་    

“བདགཉིད་”སོགས་ཀང་“ཅན་”དང་“ལྡན་”གྱི་

དོནཅན་དུ་འཇུག

“ཡྟོདཔ་”ཡི་བྱཆྟོས་དྟོནའཐྟོབཅན་

དཔེར་ན་

“བློགོསཅན་”ནྱི་“བློགོས་ཡོདཔཅན་”ལྟབུ་ཡིན།
   
 ཚིགསྡུདཅན་ ཡངསྡུདཅན་
  
 བློགོསཅན་ མཐའཅན་  
 བརེབཅན་ བརོནའགྲུསཅན་  
 ཕནསེམསཅན་ བྱམསཔཅན་  
 ཕནཔཅན་ བོབཅན་  
 ནོརཅན་ ཁེསངཅན་  
 རདྲགཅན་ ཉེནཁཅན་  
 བྱསཔཅན་ གོབཅན་  
 གོསཅན་ མཆེབཅན་  
 གྱིབམཅན་ གཉེརམཅན་  
 གདུགཔཅན་ ངོཚཅན་  
 ཐུགསརེཅན་ གཟྱིབརྱིདཅན་  
 ངརྒྱལཅན་ ངེསཔཅན་  
 ངོམཚརཅན་ ཉེནཁཅན་  
 ཁྱདམཚརཅན་ ནུསཔཅན་  
 ཐེཚོམཅན་  བསོདནམསཅན་    
 ཉམསམོངཅན་  ཚེརམཅན་   
 ནོརའཕྲུལཅན་  དདཔཅན་   
 འོདཟེརཅན་  འཇྱིགསསྣངཅན་   
 ཉེསམེདཅན་  དགེབཅན་   
 བསོདནམསཅན་  སྡུགབསྔལཅན་  
 མཆེབཅན་  སྱིངརེཅན་   

“བདགཉིད་”སོགས་ཀང་“ཅན་”དང་“ལྡན་”གྱི་

དོནཅན་དུ་འཇུག

“བྱཆྟོས་དྟོནའཐྟོབཅན་”

(དཔེམཚོན་འདིར་བརྟོདགཞི་དང་བརྟོདབྱ་གངའྟོས་དྟོནའཐྟོབ་ཏུ་བྱས་ཏེ་བཞག་ཡྟོད་)
    
 བུ་བློགོསཅན་དེ་མོའ་ིབུ་རེད། ང་ཆོས་ལ་ཉམསམོངཅན་ཞྱིག་ཡྱིན།
  
 ཁོའ་ིཨམ་བརེབཅན་ཞིག་རེད། མོ་བརོནའགྲུསཅན་ཞྱིག་རེད་འདུག
  
 བུམོ་དེ་གཞནསེམསཅན་ཞྱིག་རེད། མྱི་བྱམསཔཅན་ནི་ལུས་སེམས་བདེ།
  
 སྨན་འདྱིཚོ་ནད་ལ་ཕནཔཅན་རེད། མོགམོག་བོབཅན་ཁཤས་བཟས་ཡྱིན།
  
 ཚོངཔ་ནོརཅན་དེས་སྦྱྱིནཔ་བཏང་སོང་། ཁསང་ཚོང་ཁེསངཅན་ཞྱིག་བྱུང་སོང་།
  
 འཐོབ་གོསཅན་ལ་ཕོག་ཀང་ཆེནཔོ་འོང་། མྱི་གདུགཔཅན་གྱིས་འཚེབ་བྱེད་ཀྱི་རེད།
  
 ང་ཤྱིངསོང་གྱིབམཅན་འོག་ལ་བསད་ཡོད། གདོང་གཉེརམཅན་དེ་མི་བཟངཔོ་རེད།
  
 ཁོས་སྦུལ་གདུགཔཅན་ཞྱིག་མཐོང་འདུག བུ་ངོཚཅན་དེས་སྐདཆ་མྱི་ཤོད།
  
 བླམ་ཐུགསརེཅན་དེས་ཆོས་གནང་བྱུང་། བླམ་གཟྱིབརྱིདཅན་དེས་གཟྱིགས་བྱུང་།
  
 མྱི་ངརྒྱལཅན་དེས་སྐད་བརྒྱབས་སོང་། ཚིགདོན་ངེསཔཅན་ནི་དེ་རེད།
  
 རྣམཐར་དེ་ངོམཚརཅན་ཞིག་རེད། ལམ་ཉེནཁཅན་ལ་འགོརྒྱུ་སྐྲག་གྱི་འདུག
  
 ལོརྒྱུས་དེ་ཁྱདམཚརཅན་ཞིག་རེད། ཆོས་ནུསཔཅན་ནྱི་ཞྱིབདེའྱི་ཆོས་རེད།
  
 ཆོས་ཐེཚོམཅན་ཞྱིག་ཀང་ངས་ཐོས་བྱུང་། བུམོ་བསོདནམསཅན་དེས་མཆོད་སོང་། 
  
 སཆ་དེ་ལ་བུ་ཉམསམོངཅན་ཞྱིག་འདུག ཤྱིང་ཚེརམཅན་གྱིས་མེ་གསོས་མྱི་འོང་། 
  
 ཁོངཚོས་ཡྱིགེ་དེ་ལ་ཞུདག་གནང་སོང་། ཆོས་ལ་དདཔཅན་གྱིས་དགེབ་བྱེད།
  
 ལྷམོ་འོདཟེརཅན་ཕགའཚལ་ལོ།  མྱི་འཇྱིགསསྣངཅན་ཞིག་དེར་བོས་སོང་།
  
 ཁོངཚོ་མི་ཉེསམེདཅན་ཤསྟག་རེད།  ལས་དགེབཅན་བྱས་ན་བདེབ་འོང་།
  
 དེ་བུ་བརོནའགྲུསཅན་དེས་བྱིས་སོང་། རྨ་ལ་ཡགཔོ་ཕནཔཅན་དེ་གཉྱིས་རེད།
  
 ཁོ་མྱི་བསོདནམསཅན་ཞིག་རེད་འདུག སེམས་སྡུགབསྔལཅན་ལ་སྱིངརེ་སོམས།
    



ཁྱདགཞི་དང་ཁྱདཆོས་ བརྡསྤོད་ཕྲནཚེགས་བརྡསྤོད་ཕྲནཚེགས་ ཁྱདགཞི་དང་ཁྱདཆོས་
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 བྱཆྟོས་དང་ཁདགཞི་ བྱཆྟོས་ ཁདགཞི་ ཁྱདགཞྱི་ལ་ཁྱདཆོསཅན་གྱི་ཚིགསྒྲུབ་ བྱཆྟོས་ ཁདགཞི་ ཁྱདགཞྱི་ལ་ཁྱདཆོསཅན་གྱི་ཚིགསྒྲུབ་
        

  གཅོདཔའྱི་ ཤྱིང་ ཁོངཚོས་གཅོདཔའྱི་ཤྱིང་ཚངམ་ངཚོས་ཉོ་གྱི་ཡོད། ཐགགཅོདཔའྱི་ གོས་ ཁསང་ཐགགཅོདཔའྱི་གོས་ཁཤས་འདྱིཚོ་རེད་འདུག 
          

 བྱཆྟོསཅན་འདིའད་ལ་ 
                            

 

གཅོདཔའི་ཤྱིང་
 

ཐགགཅོདཔའི་གོས་
   

   
   

 སུགའི་བརྡདྟོན་འདིའད་འོང་

 

  

 

 

 སུགའི་དྟོནཅན་གི་བྱཆྟོསཅན་གི་ཁིམ་ བསྡུན་

 	  
 ཁོས་གཅོདཔའྱི་ཤིང་ –  
 གྱིས་གཅོདཔའྱི་ཤིང་ གྱིསགཅོདཤིང་

 མོའ་ིཆེད་དུ་གཅོདཔའྱི་ཤིང་ –

 གཡས་ནས་གཅོདཔའྱི་ཤིང་ –
 སྔོནམ་ནས་གཅོདཔའྱི་ཤིང་ སྔོནགཅོདཤིང་

 བོད་ན་གཅོདཔའྱི་ཤིང་ བོདགཅོདཤིང་

 མཚན་ལ་གཅོདཔའྱི་ཤིང་ མཚནགཅོདཤིང་
  

 དལཔོར་གཅོདཔའྱི་ཤིང་ དལགཅོདཤིང་

 རབ་ཏུ་གཅོདཔའྱི་ཤིང་ རབགཅོདཤིང་
   

 

 

 སུགའི་དྟོནཅན་གི་བྱཆྟོསཅན་གི་ཁིམ་ བསྡུན་

 	  
 ཁོས་ཐགགཅོདཔའྱི་གྲྟོས་ ཁོས་ཐགགཅོདགྲྟོས་
  
 ཚོགསའདུས་ཐགགཅོདཔའྱི་གྲྟོས་ ཚོགསའདུས་ཐགགཅོདགྲྟོས་

 མོའ་ིཆེད་དུ་ཐགགཅོདཔའྱི་གྲྟོས་ –

 བོད་ནས་ཐགགཅོདཔའྱི་གྲྟོས་ –
 སྔོནམ་ནས་ཐགགཅོདཔའྱི་གྲྟོས་ –
 བོད་ན་ཐགགཅོདཔའྱི་གྲྟོས་ –
 མཚན་ལ་ཐགགཅོདཔའྱི་གྲྟོས་ –  

 ཐག་དལཔོར་གཅོདཔའྱི་གྲྟོས་ –

 ཐག་རབ་ཏུ་གཅོདཔའྱི་གྲྟོས་ –  
   

         

 ཁདགཞི་དང་བྱཆྟོསཅན་ ཁདགཞི་ བྱཆྟོས་ ཁྱདགཞྱི་ལ་ཁྱདཆོསཅན་གྱི་ཚིགསྒྲུབ་ ཁདགཞི་ བྱཆྟོས་ ཁྱདགཞྱི་ལ་ཁྱདཆོསཅན་གྱི་ཚིགསྒྲུབ་
        

  ཤྱིང་ གཅོདཔ་ ཁོངཚོས་ཤྱིང་གཅོདཔ་ཚངམ་ངཚོས་ཉོ་གྱི་ཡོད། གོས་ ཐགགཅོདཔ་ ཁསང་གོས་ཐགགཅོདཔ་ཁཤས་འདྱིཚོ་རེད་འདུག 
          

 བྱཆྟོསཅན་འདིའད་ལ་ 
                            

 

ཤྱིང་གཅོདཔ་
 

གོས་ཐགགཅོདཔ་
   

   
   

 སུགའི་བརྡདྟོན་འདིའད་འོང་

 

  

 

 

 སུགའི་དྟོནཅན་གི་བྱཆྟོསཅན་གི་ཁིམ་ བསྡུ་ན་

 		  
 ཤིང་ ཁོས་གཅོདཔ་ –  
 ཤིང་ གྱིས་གཅོདཔ་ ཤིང་ གྱིསགཅོད་

 ཤིང་ མོའ་ིཆེད་དུ་གཅོདཔ་ –

 ཤིང་ གཡས་ནས་གཅོདཔ་ –
 ཤིང་ སྔོནམ་ནས་གཅོདཔ་ ཤིང་ སྔོནགཅོད་
 ཤིང་ བོད་ན་གཅོདཔ་ ཤིང་ བོདགཅོད་
 ཤིང་ མཚན་ལ་གཅོདཔ་ ཤིང་ མཚནགཅོད་  

 ཤིང་ དལཔོར་གཅོདཔ་ ཤིང་ དལགཅོད་

 ཤིང་ རབ་ཏུ་གཅོདཔ་ ཤིང་ རབགཅོད་   

 

 

 སུགའི་དྟོནཅན་གི་བྱཆྟོསཅན་གི་ཁིམ་ བསྡུ་ན་

 		  
 གྲྟོས་ ཁོས་ཐགགཅོདཔ་ གྲྟོས་ ཁོས་ཐགགཅོད་  
 གྲྟོས་ ཚོགསའདུས་ཐགགཅོདཔ་ གྲྟོས་ ཚོགསའདུས་ཐགགཅོད་

  གྲྟོས་ མོའ་ིཆེད་དུ་ཐགགཅོདཔ་ –

  གྲྟོས་ བོད་ནས་ཐགགཅོདཔ་ –
 གྲྟོས་ སྔོནམ་ནས་ཐགགཅོདཔ་ –
 གྲྟོས་ བོད་ན་ཐགགཅོདཔ་ –
 གྲྟོས་ མཚན་ལ་ཐགགཅོདཔ་ –  

 གྲྟོས་ ཐག་དལཔོར་གཅོདཔ་ གྲྟོས་ ཐགདལགཅོད་

 གྲྟོས་ རབ་ཏུ་ཐགགཅོདཔ་ གྲྟོས་ ཐགརབགཅོད་  
   



ཁྱདགཞི་དང་ཁྱདཆོས་ བརྡསྤོད་ཕྲནཚེགས་བརྡསྤོད་ཕྲནཚེགས་ ཁྱདགཞི་དང་ཁྱདཆོས་
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 བྱཆྟོས་དང་ཁདགཞི་ བྱཆྟོས་ ཁདགཞི་ ཁྱདགཞྱི་ལ་ཁྱདཆོསཅན་གྱི་ཚིགསྒྲུབ་ བྱཆྟོས་ ཁདགཞི་ ཁྱདགཞྱི་ལ་ཁྱདཆོསཅན་གྱི་ཚིགསྒྲུབ་
        

  བཅདཔའྱི་ ཤྱིང་ ཁོངཚོས་བཅདཔའྱི་ཤྱིང་ཚངམ་ངཚོས་ཉོ་གྱི་ཡོད། ཐགབཅདཔའྱི་ གོས་ ཁསང་ཐགབཅདཔའྱི་གོས་ཁཤས་འདྱིཚོ་རེད་འདུག 
          

 བྱཆྟོསཅན་འདིའད་ལ་ 
                            

 

བཅདཔའི་ཤྱིང་
 

ཐགབཅདཔའི་གོས་
   

   
   

 སུགའི་ྟོབརྡདྟོན་འདིའད་འྟོང་

 

  

 

 

 སུགའི་དྟོནཅན་གི་བྱཆྟོསཅན་གི་ཁིམ་ བསྡུན་

 	  
 ཁོས་བཅདཔའྱི་ཤིང་ ཁོས་བཅདཤིང་
  
 གྱིས་བཅདཔའྱི་ཤིང་ གྱིས་བཅདཤིང་

 མོའ་ིཆེད་དུ་བཅདཔའྱི་ཤིང་ –

 གཡས་ནས་བཅདཔའྱི་ཤིང་ –
 སྔོནམ་ནས་བཅདཔའྱི་ཤིང་ སྔོནབཅདཤིང་

 བོད་ན་བཅདཔའྱི་ཤིང་ བོདབཅདཤིང་

 མཚན་ལ་བཅདཔའྱི་ཤིང་ མཚནབཅདཤིང་
  

 དལཔོར་བཅདཔའྱི་ཤིང་ དལབཅདཤིང་

 རབ་ཏུ་བཅདཔའྱི་ཤིང་ རབབཅདཤིང་
   

 

 

 སུགའི་དྟོནཅན་གི་བྱཆྟོསཅན་གི་ཁིམ་ བསྡུན་

 	  
 ཁོས་ཐགབཅདཔའྱི་གྲྟོས་ ཁོས་ཐགབཅདགྲྟོས་
  
 ཚོགསའདུས་ཐགབཅདཔའྱི་གྲྟོས་ ཚོགསའདུས་ཐགབཅདགྲྟོས་

 མོའ་ིཆེད་དུ་ཐགབཅདཔའྱི་གྲྟོས་ –

 བོད་ནས་ཐགབཅདཔའྱི་གྲྟོས་ –
 སྔོནམ་ནས་ཐགབཅདཔའྱི་གྲྟོས་ –
 བོད་ན་ཐགབཅདཔའྱི་གྲྟོས་ –
 མཚན་ལ་ཐགབཅདཔའྱི་གྲྟོས་ –  

 ཐག་དལཔོར་བཅདཔའྱི་གྲྟོས་ –

 ཐག་རབ་ཏུ་བཅདཔའྱི་གྲྟོས་ –  
   

         

 ཁདགཞི་དང་བྱཆྟོསཅན་ ཁདགཞི་ བྱཆྟོས་ ཁྱདགཞྱི་ལ་ཁྱདཆོསཅན་གྱི་ཚིགསྒྲུབ་ ཁདགཞི་ བྱཆྟོས་ ཁྱདགཞྱི་ལ་ཁྱདཆོསཅན་གྱི་ཚིགསྒྲུབ་
        

  ཤྱིང་ བཅདཔ་ ཁོངཚོས་ཤྱིང་བཅདཔ་ཚངམ་ངཚོས་ཉོ་གྱི་ཡོད། གོས་ ཐགབཅདཔ་ ཁསང་གོས་ཐགབཅདཔ་ཁཤས་འདྱིཚོ་རེད་འདུག
          

 བྱཆྟོསཅན་འདིའད་ལ་ 
                            

 

ཤྱིང་བཅདཔ་
 

གོས་ཐགབཅདཔ་
   

   
   

 སུགའི་བརྡདྟོན་འདིའད་འོང་

 

  

 

 

 སུགའི་དྟོནཅན་གི་བྱཆྟོསཅན་གི་ཁིམ་ བསྡུ་ན་

 		  
 ཤིང་ ཁོས་བཅདཔ་ –  
 ཤིང་ གྱིས་བཅདཔ་ ཤིང་ གྱིསབཅད་

 ཤིང་ མོའ་ིཆེད་དུ་བཅདཔ་ –

 ཤིང་ གཡས་ནས་བཅདཔ་ –
 ཤིང་ སྔོནམ་ནས་བཅདཔ་ ཤིང་ སྔོནབཅད་
 ཤིང་ བོད་ན་བཅདཔ་ ཤིང་ བོདབཅད་
 ཤིང་ མཚན་ལ་བཅདཔ་ ཤིང་ མཚནབཅད་  

 ཤིང་ དལཔོར་བཅདཔ་ ཤིང་ དལབཅད་

 ཤིང་ རབ་ཏུ་བཅདཔ་ ཤིང་ རབབཅད་   

 

 

 སུགའི་དྟོནཅན་གི་བྱཆྟོསཅན་གི་ཁིམ་ བསྡུ་ན་

 		  
 གྲྟོས་ ཁོས་ཐགབཅདཔ་ གྲྟོས་ ཁོས་ཐགབཅད་  
 གྲྟོས་ ཚོགསའདུས་ཐགབཅདཔ་ གྲྟོས་ ཚོགསའདུས་ཐགབཅད་

  གྲྟོས་ མོའ་ིཆེད་དུ་ཐགབཅདཔ་ –

  གྲྟོས་ བོད་ནས་ཐགབཅདཔ་ –
 གྲྟོས་ སྔོནམ་ནས་ཐགབཅདཔ་ –
 གྲྟོས་ བོད་ན་ཐགབཅདཔ་ –
 གྲྟོས་ མཚན་ལ་ཐགབཅདཔ་ –  

  གྲྟོས་ ཐག་དལཔོར་བཅདཔ་ གྲྟོས་ ཐགདལབཅད་

  གྲྟོས་ རབ་ཏུ་ཐགབཅདཔ་ གྲྟོས་ ཐགརབབཅད་  
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རིསམཐུན་གི་དངྟོསཆྟོས་དང་འབྲེལབའི་འགྲྟོས་ལ་འདིའད་ཞིག་འྟོངབ་

  

  དགཔོ་ དགཔཔོ་(དགཔར་བྱེདཔཔོ་) དགཔ་(དགཔོ་ཡྱིནཔ་) དགཔཉྱིད་ དགཔ་/དགག་ དག་དུ་ དག་ལ་ དགཤོས་ དགབཙོག་ 

དགགཙང་ དགལོད་ དགཔར་ དགཔོར་ དགཤག་ དགཙམ་ དགཤས་ དགཔོརང་ དགཐགཆོད་ དགདྲགས་ དགདྲགསརང་ 
དགཆེསདྲགས་ དགཚད་ དགགོཅོག་ དགཐལབ་ དགརྒྱུ་ དགཡ་ དགདུས་ དགས་ དགསངསང་ གང་དགདག་ དགདག་ 
དགཔོ་དགཔོ་ དགཔོ་དགརྐང་ དགརངདག་ དགམདོགཁཔོ་ དགམདོགཁཔོརང་ དག་དང་དག་ དག་ནས་དག་ཏུ་ དགཔོ་

 

“དགཔོ་”

དངོསཆོས་“པ/པོ་”ཡྱི་

མཐའརེནཅན་“དགཔོ་

”ལྟབུ་ལ་རེསའགོ་

འདྱིའདྲ་འོང་།   ཞེདྲགས་ དགཔོ་ཞེདྲགསརང་ ཇེདག་ནས་ཇེདག་ཏུ་ ཇེདག་ཏུ་ ཇེདག་ མྱི་དགཀམེད་

  
   

  སྔོནའགོ་  རབ་ རེསའགོ་  མཆན་
       
  ཡུལ་ དགགསྒ་  བདགསྒ་ མངཕྲད་ ཚིགསྡུདཅན་ ཚིགསྡུད་མེདཔ་
        
    དག པོ རྣམས་  P        
  སྤུས  དག པོ རྣམས་ P        
    ཆུང ཆུང རྣམས་  P        
 

རིསམཐུན་

གི་

དངྟོསཆྟོས་ཀི་

འགྲྟོས་

 ཉམ  ཆུང ཆུང རྣམས་ P         

  
 ཚིགསྡུད་མེདཔ་ ཚིགསྡུདཅན
  
 ཉེཔོ་ ཐགཉེཔོ་

 ཆེནཔོ་ རཆེནཔོ་

 གསལཔོ་ ཁགསལཔོ་

 སྐྱོཔོ་ ཐབསསྐྱོཔོ་
  

  

  ཆུངཆུང་ ཆུངངུ་ ཆུངབ་(ཆུངཆུང་ཡིནཔ་) ཆུངབཉྱིད་ ཆུངབ་/ཆུངང་ ཆུང་དུ་ ཆུང་ལ་ ཆུངཤོས་ ཆེཆུང་ ཆུངཕྲ་ ཆུངལོད་ 
ཆུངབར་ ཆུངཔོར་ ཆུངཤག་ ཆུངཙམ་ ཆུངཤས་ ཆུངཔོརང་ ཆུངཐགཆོད་ ཆུངདྲགས་ ཆུངདྲགསརང་ ཆུངཆེསདྲགས་ 
ཆུངཚད་ ཆུངངོཅོག་ ཆུངཐལབ་ ཆུངརྒྱུ་ ཆུངཡ་ ཆུངདུས་ ཆུངས་ ཆུངསངསང་ གང་ཆུངཆུང་ ཆུངཆུང་ ཆུངཆུང་ཆུངཆུང་ 
ཆུངཔོ་ཆུངརྐང་ ཆུངརངཆུང་ ཆུངམདོགཁཔོ་ ཆུངམདོགཁཔོརང་ ཆུང་དང་ཆུང་ ཆུང་ནས་ཆུང་དུ་ ཆུངཆུང་ཞེདྲགས་ ཆུངཆུང་

 

“ཆུངཆུང་”

དངོསཆོས་“ཚེགཁྱྱིམ་

བསྐྱརབཟློསཅན་”“ཆུང

ཆུང་”ལྟབུ་ལ་རེསའགོའ་ི

འགོས་འདྱིའདྲ་འོང་།   ཞེདྲགསརང་ ཇེཆུང་ནས་ཇེཆུང་དུ་ ཇེཆུང་དུ་ ཇེཆུང་ མྱི་ཆུངཀམེད་

  

“གོབ་” 

གོབཉྱིད་ 
གོབ་/གོའ་/གོཤོས་ 

གོལོད་ 
གོབར་ 

གོཔོར་ 
གོཤག་
གོཙམ་ 

གོཔོརང་ 
གོཐགཆོད་ 

གོདྲགས(རང)་ 
གོཚད་/གོའོཅོག་ 

གོཐལབ་ 
གོརྒྱུ་/གོཡ་ 

གོདུས་
གོས་ 

གོསངསང་ 
གོགོ་ | གང་གོགོ་ 

གོཔོ་གོརྐང་ 
གོཔོ་གོཔོ་
གོརངགོ་ 

མྱི་གོཀམེད(རང)་ 
གོམདོག(རང)་ 

གོམྱིགོ་ | གོམགོ་ 
གོ་དང་མྱི་གོ་ 
གོ་དང་མ་གོ་ 
གོ་དང་གོ་ 

གོ་རུ་/ གོ་ལ་ 
གོ་ནས་གོ་རུ་ 

གོཔོ་ཞེདྲགས(རང)་

གོབཅན་

“ཚཔོ་”

ཚབཉྱིད་ 
ཚབ་/ཚའ་/ཚཤོས་ 

ཚལོད་ 
ཚབར་ 

ཚཔོར་ 
ཚཤག་
ཚཙམ་ 

ཚཔོརང་ 
ཚཐགཆོད་ 

ཚདྲགས(རང)་ 
ཚཚད་/ཚའོཅོག་ 

ཚཐལབ་
ཚརྒྱུ་/ཚཡ་ 

ཚདུས་
ཚས་ 

ཚསངསང་ 
ཚཚ་ | གང་ཚཚ་ 

ཚཔོ་ཚརྐང་ 
ཚཔོ་ཚཔོ་
ཚརངཚ་ 

མྱི་ཚཀམེད(རང)་ 
ཚམདོག(རང)་ 

ཚམྱིཚ་ | ཚམཚ་ 
ཚ་དང་མྱི་ཚ་ 
ཚ་དང་མ་ཚ་ 
ཚ་དང་ཚ་ 

ཚ་རུ་/ ཚ་ལ་ 
ཚ་ནས་ཚ་རུ་ 

ཚཔོ་ཞེདྲགས(རང)་
ཚབཅན་
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དངོསཆོས་ དངོསཆོས་སྔོནའགོ་དང་རེསའགོཅན་ དངོསཆོས་ཀྱི་ཆལག་   ཚིགསྒྲུབ་
        
  སྔོནའགོ་  རབ་ རེསའགོ་
            
  ཡུལ་ དགགསྒ་  བདགསྒ་ མངཕྲད་

       
མྱི་དགཔ་ མྱི་དགཔ་  མྱི་ དག པ  འབས་བཀྲུསནས་ལམསང་མྱི་དགཔ་དེ་ངས་མ་ཉོས།

 མྱིདག་  མྱི དག་   “འབསམྱིདག་དེ་ངས་མ་ཉོས།”(ཚིགབཅད་ཀི་སྐབས་)
       

མྱི་དགཔཚོ་ མྱི་དགཔཚོ་  མྱི་ དག པ ཚོ་ འབས་བཀྲུསནས་ལམསང་མྱི་དགཔཚོ་ངས་མ་ཉོས།

 མྱིདགཚོ་  མྱི དག  ཚོ་ “འབསམྱིདགཚོ་ངས་མ་ཉོས།”(ཚིགབཅད་ཀི་སྐབས་)
       

མ་དགཔ་ མ་དགཔ་  མ་ དག པ་  ངའྱི་ཁྲུསརས་མ་དགཔ་ཁོངཚོ་ལ་ཁྲུརྒྱུ་སྤད་ཡོད།

 མདག་  མ དག་   “ཁྲུསརས་མདག་ཁོངཚོར་སྤད།”(ཚིགབཅད་ཀི་སྐབས་)
       

མ་དགཔཚོ་ མ་དགཔཚོ་  མ་ དག པ ཚོ་ ངའི་ཕོརཔ་མ་དགཔཚོ་འདྱི་རེད།

 མདགཚོ་  མ དག  ཚོ་ “ཕོརཔ་མདགཚོ་འདྱིཚོ་རེད།”(ཚིགབཅད་ཀི་སྐབས་)
       

 

 

   

དངོསཆོས་ དངོསཆོས་སྔོནའགོ་དང་རེསའགོཅན་ དངོསཆོས་ཀྱི་ཆལག་   ཚིགསྒྲུབ་
        
  སྔོནའགོ་  རབ་ རེསའགོ་
            
  ཡུལ་ དགགསྒ་  བདགསྒ་ མངཕྲད་

       
མྱི་ཆུངབ་ མྱི་ཆུངབ་  མྱི་ ཆུང བ་  སེམས་མྱི་ཆུངབ་ལ་གོགབསན་དེ་བསན་ན་འགྱིག

 མྱིཆུང་  མྱི ཆུང་   “སེམས་མྱིཆུང་ལ་གོགབསན་སོན།”
       

མྱི་ཆུངབཚོ་ མྱི་ཆུངབཚོ་  མྱི་ ཆུང བ ཚོ་ སེམས་མྱི་ཆུངབཚོ་ལ་གོགབསན་དེ་བསན་ན་འགྱིག

 མྱིཆུངཚོ་  མྱི ཆུང  ཚོ་ “སེམས་མྱིཆུངཚོར་གོགབསན་སོན།”
       

མ་ཆུངབ་ མ་ཆུངབ་  མ་ ཆུང བ་  མྱི་སེམས་མ་ཆུངབ་དེ་ཁ་ཡང་སངསཔོ་ཞེདྲགས་འོང་།

 མཆུང་  མ ཆུང་   མྱི་སེམས་མཆུང་དེ་ཁ་ཡང་སངསཔོ་ཞེདྲགས་འོང་།
       

མ་ཆུངབཚོ་ མ་ཆུངབཚོ་  མ་ ཆུང བ ཚོ་ མྱི་སེམས་མ་ཆུངབཚོ་ཁ་ཡང་སངསཔོ་ཞེདྲགས་འོང་།

 མཆུང་  མ ཆུང  ཚོ་ མྱི་སེམས་མཆུངཚོ་ཁ་ཡང་སངསཔོ་ཞེདྲགས་འོང་།
       

 

དངྟོསཆྟོས་”ཤིན་ཏུབའི་དྟོནཅན་”

མཐུནཔོ་ ལེནཔོ་ ཤེས

པོ་ འཚོསཔོ་ ཁོལཔོ་

ནོརཔོ་ འཁྱོགཔོ་ གནོད

པོ་ འགྱིགཔོ་ འབྱོརཔོ་ 
ཁོལཔོ་ ཕནཔོ་ འགྲུབ

པོ་ ཉོབཔོ་ འགདཔོ་ 
ཚརཔོ་ འཁོརཔོ་ མཐོང

པོ་ གུགཔོ་ ཕྲཔོ་ ཕན

པོ་ རྒྱསཔོ་ ཁུལཔོ་ ཁག

པོ་ དྲངཔོ་ མཁསཔོ་ 
སངསཔོ་

དངྟོསཆྟོས་“ཚིགའབྲུ་ཉིསཅན་”

ཆུངཆུང་ ཉུངཉུང་ ཐུང

ཐུང་ ལེབལེབ་ ནརནར་ 
སོབསོབ་ སོརསོར་ ཀོག

ཀོག་ རྡོགརྡོག་ ལྷབ

ལྷབ་ ལྷུགལྷུག་ འཚུབ

འཚུབ་ འགོངའགོང་

ཉོགཉོག་ གཞོནགཞོན་ 
ཁོམཁོམ་ སབསབ་ 

འཁྱིགའཁྱིག་ ཁེདཁེད་ 
གུགགུག་ 

དངྟོསཆྟོས་ཀི་རྩབ་ནི་

“དགཔྟོ་”ཡི་“དག་”དང་“ཆུངཆུང་”

གི་“ཆུང་”ལྟབུ་ལ་ཟེར་) 

ཚིགསྡུད་མེདཔའི་ཁདཆྟོས་ཀིའགྲྟོས་

དངྟོསཆྟོས་“པ་/པོ་”དང་ཡང་ན་“མ་/

མྟོ་“ཡི་མིངཕད་མཐའཅན་གི་

མིངཚིག་ཁཤས་

དགཔོ་ འཇམཔོ་ རན

པོ་ ཉེཔོ་ ཐངཔོ་ འཕང

པོ་ འདྲཔོ་ ཚཔོ་ སྐམཔོ་

 མཛེསཔོ་ གངམོ་ རྣོཔོ་/

རྣོནཔོ་  ལྐུགཔ་ གཞོནཔ་ 
འཆལཔོ་ མངརམོ་ སྐྱུརམོ་ 

མཁྱོགཔོ་ ངརཔོ་ དམ

པོ་ མགོགསཔོ་ འཚམ

པོ་ དཀརཔོ་ འབེལཔོ་

 སྣུམཔོ་ ནགཔོ་ སྔོནཔོ་ 
དམརཔོ་ གཏནཔོ་ ནུར

པོ་ སྐྱབོ་ གནགཔོ་ ནེམ

པོ་ སོམཔོ་ འབོདཔོ་ 
མངཔོ་ རྱིངཔོ་ བཙནཔོ་ 
མཁོཔོ་ བོདཔོ་ བྱམས

པོ་ སྤོཔོ་ ལྷོདཔོ་ དོག

པོ་ འཁྲུགསཔོ་ དྲགཔོ་ 
ལྕྱིབོ་ སྨུགཔོ་ སེརཔོ་ 
ཡངཔོ་ མཁེགས་པོ་ 

རོན་པ་ རྒནཔ་ ངནཔ་ ངང

པ་ བཙོགཔ་ རྱིངཔ་ ཚང

མ་ སྔོནམ་ ངོམ་ ཐམ་ སྔ

མ་ ཕྱིམ་ གཙངམ་ ལུགམ་ 

སེངམ་ འོགམ་ ཉགམ་  
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དངོསཆོས་རྱིསམཐུན་ཚིགསྡུད་མྱིནཔཅན་གྱི་མྱིངཚིག་གྱི་འགོས་

   

           
དགགསྒྲ་མེདཔཅན་

    
       

  ཚིགསྡུདཅན་གི་དངྟོསཆྟོས་“པྟོ་”ཡི་མིངམཐའཅན་(“དགཔྟོ་”དང་“ཁསངསཔྟོ་”ལྟབུའི་རིགས་)
 

ཚིགསྡུདཅན་གི་དངྟོསཆྟོས་ཚིགའབྲུ་བསྐྱརཟྟོསཅན་(“ཆུངཆུང་”དང་“སེལུགལུག་”ལྟབུའི་རིགས་)
        

 དངྟོསཆྟོས་ཀི་རེསའགྲྟོའི་ཆལག་ དངྟོསཆྟོས་ དངོསཆོསཅན་གྱི་ཚིགསྒྲུབ་ དངྟོསཆྟོས་ དངོསཆོསཅན་གྱི་ཚིགསྒྲུབ་
     
 པ་/པོ་/བ་/བོ་/མ་/མོ་ དགཔོ་ ཕོརཔ་འདི་དགཔོ་ཞེདྲགས་བཀྲུས་འདུག  ཆུངཆུང་ ཁོ་མྱི་ལུས་དང་སེམས་ཆུངཆུང་ཞྱིག་རེད་མི་འདུག
     
 གུ་/ངུ་/དུ་/ནུ་/བུ་/མུ་/  ~ ~ ཆུངངུ་ དེདུས་ཁོངཚོ་སེམས་ཆུངངུ་བྱསནས་བསད་འདུག
     
 པོ་ དགཔོ་ ཕོརཔ་འདི་དགཔོ་(དགཔོ་ཞེདྲགས་)འདུག ཆུངཔོ་ ཁོཚོ་སེམས་ཆུངཔོ་འདུག
     
 པཔོ་ དགཔཔོ་(དགཔར་བྱེདཔཔོ་)  ཤེལསོ་དེཚོ་ཚངམ་དག(པར་བྱེད)པཔོ་ང་ཡིན། ཆུངབ་ མྱི་གཟུགསཔོ་ཤྱིན་ཏུ་ཆུངབ་དེ་སུ་རེད་འདུག
     
 ཉྱིད་ (དགཔཉྱིད་  ཆོས་ཐམསཅད་དོན་དམཔར་ཡོངས་སུ་དགཔཉྱིད་དོ།) (ཆུངབཉྱིད་ ཁོ་སེམས་ཆུངབཉྱིད་དོ།)
     
 པ་/བ་ | ག་/ང་/ད་/ན་/  དགཔ་/དགག་ ཁོས་བྱིསཔའྱི་ཡྱིགེ་དགཔ་ཞྱིག་སོན་དང་། ཆུངབ/ང་ ཁོ་ལས་མི་གཟུགསཔོ་ཆུངབ་ཞྱིག་ལམ་ལ་ཐུག་བྱུང་།

    
 དུ་/ལ་(ཚིགཕདཅན་) དག་དུ་/ དག་ལ་ ཁོས་བཀྲུསཔའྱི་ཕོརཔ་དེ་མོས་དག་ཏུ་བཏང་སོང་། ཆུང་དུ་/ལ་ དེ་ནས་ངཚོ་འཇྱིགསསྣང་ཆུང་དུ་ཕྱིན་སོང་།
     
 ཤོས་ དགཤོས་ ཁོངཚོའྱི་གཏོངཡྱིག་དགཤོས་འདྱིརང་རེད། ཆུངཤོས་ དེཚོ་བུ་དང་བུམོ་ཆུངཤོས་གས་རེད་འདུག
     
 (ལྡྟོགཕྟོགསཅན་) དགབཙོག་ ཕྲུགུ་ཆུངཆུངཚོས་དགབཙོག་གང་ཡང་ཤེས་ཀྱི་མ་རེད། ཆེཆུང་ ཁྱེདརངཚོ་ལ་ཁངཔ་ཆེཆུང་གའདྲ་ཡོད།
     
 (དྟོན་གཅིག་) དགགཙང་ མོས་ཕོརཔ་ཚངམ་དགགཙང་བྱས་ནས་ཉར་འདུག ཆུངཕྲ་ སྱིནའབུ་ཆུངཕྲ་གའདྲ་ཡྱིན་ནའང་ངས་གནོདཔ་མ་བྱས།
     
 ལོད་ དགལོད་ ཁོའ་ིཡིགེའི་དགཆ་དེ་དགལོད་གའདྲ་འདུག  ཆུངལོད་ ཞྱིམཕྲུག་དེ་ཆུངལོད་གའདྲ་འདུག ལྟོས་ཤོག
     
 པར་ དགཔར་ ངས་ལགཔ་ཡགཔོ་དགཔར་བྱེད་ཀྱི་ཡྱིན། ཆུངབར་ ཁོས་སེམསཤུགས་ཆུངབར་མྱི་ཡོངབ་ཞིག་བྱས་སོང་།
     
   མོའ་ིལགཔ་དགཟོད་དགཔར་ཐགཆོད།  ཁོས་དགེབ་ཆུངབར་མྱི་འགོབའྱི་ཐབས་བྱས་སོང་།
     
 པོར་ དགཔོར་/ དགཔོ་བྱས་ནས་ ངཚོས་ཡྱིགེ་ཚངམ་དགཔོ་བྱས་ནས་བཤུསཔ་ཡྱིན། ཆུངཔོར་ ཁོས་བགལེབ་ཆུངཔོར་བྱས་ནས་ཟ་གྱི་རེད།
     
 ཤག་ དགཤག་ མོས་བྱིསཔའྱི་ཡྱིགེ་ཚངམ་དགཤག་ཡྱིན། ཆུངཤག་ མོ་སེམས་ཆུངཤག་མ་ཡྱིན།

  (དགཔོ་ཡིནཤག་ མོས་བྱིསཔའྱི་ཡྱིགེ་ཚངམ་དགཔོ་ཡིནཤག་ཡྱིན།) (ཆུངཆུང་ཡིནཤག་ མོ་སེམས་ཆུངཆུང་ཡིནཤག་མ་ཡྱིན།)
     
 ཙམ་ དགཙམ་ ཁོངཚོས་བྱིསཔའྱི་ཡྱིགེ་ཚངམ་དགཙམ་འདུག ཆུངཙམ་ དལོའ་ིལོཐོག་ཐོནསྐྱེད་ཆུངཙམ་འདུག
     
 ཤས་ དགཤས་ཆེབ་ དེས་བྱསཔའྱི་ལསཀ་དེ་འདི་ལས་དགཤས་ཆེབ་འདུག ཆུངཤས་ཆེབ་ ཡྱིགེ་འདྱིཚོ་ཁོངཚོའྱི་ཡྱིགེ་ལས་ཆུངཤས་ཆེབ་འདུག

    
 པོརང་ དགཔོརང་ ཁོངཚོས་བཀྲུསཔའྱི་ཕོརཔ་དེ་དགཔོ་རང་མྱི་འདུག ཆུངཔོརང་ ཡྱིགཆུང་དེ་ཆུངཔོརང་བྱུང་མྱི་འདུག
     
 ཐགཆོད་ དགཐགཆོད་ ཁོངཚོས་བཀྲུསཔའྱི་ཕོརཔ་དེ་དགཐགཆོད་འདུག ཆུངཐགཆོད་ བགལེབ་དེ་ཆུངཐགཆོད་འདུག གོདཔ་འགངསས་མ་རེད།
     
 དྲགས་ དགདྲགས་ ཤེལསོ་དེ་དགདྲགས་ནས་འོད་ཆེནཔོ་རྒྱག་གྱི་འདུག ཆུངདྲགས་ ཁོཚོ་ཁཤས་སེམས་ཆུངདྲགས་ནས་མོ་ལབ་ཐུབ་མྱི་འདུག

    
 དྲགསརང་ དགདྲགསརང་ ཤེལསོ་དེཚོ་དགདྲགསརང་མྱི་འདུག ཆུངདྲགསརང་ ཁོངཚོ་ཚངམ་སེམས་ཆུངདྲགསརང་མྱི་འདུག

    
 ཆེསདྲགས་ དགཆེསདྲགས་  ཤེལསོ་དེ་དགཆེས་དྲགས་ནས་འོད་ཐེརརེ་ཆགས་འདུག  ཆུངཆེསདྲགས་ ཡྱིག་ཆུངཚོ་ཆུངཆེསདྲགས་ནས་མྱིག་ལ་མངོན་གྱི་མྱི་འདུག
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 ཚད་ དགཚད་ སོདཐུང་དགཚད་ཟུར་གཅིག་ལ་བཞག་ཡོད། ཆུངཚད་ མྱི་སེམས་ཆུངཚད་ལ་སོབགསོ་བྱེད་རོགས།

  (དགཔོ་ཡིནཚད་ སོདཐུང་དགཔོ་ཡིནཚད་ཟུར་གཅྱིག་ལ་བཞག་ཡོད།) (ཆུངཆུང་ཡིནཚད་ མྱི་སེམས་ཆུངཆུང་ཡིནཚད་ལ་སོབགསོ་བྱེད་རོགས།)
     
 ཨོཅོག་ དགགོཅོག་ སོདཐུང་དགགོཅོག་ཟུར་གཅིག་ལ་བཞག་ཡོད། ཆུངངོཅོག་ མྱི་སེམས་ཆུངངོཅོག་ལ་སོབ་གསོ་བྱེད་རོགས།
     
 རན་ དགརན་ ཕྱུཔ་དེ་བཀྲུསབཀྲུས་ནས་དགཟོད་དགརན་འདུག ཆུངརན་ ད་སེམསཤུགས་ཆུངརན་མི་རུངབའི་དུས་རེད་འདུག
     
 ཐལབ་ དགཐལབ་ ཕྱུཔ་དགཐལབ་ལ་སྐྱོན་ར་ནས་མེད་ཟེར་གྱི་འདུག ཆུངཐལབ་ ཁོངཚོ་ཚངམ་སེམས་ཆུངཐལབ་ཤསག་རེད་འདུག
     
 རྒྱུ་ དགརྒྱུ/ཡ་ ཁོ་སེརམ་དེ་དགརྒྱུ་གངཡང་མྱི་འདུག་ཟེར་ནས་ཕྱིན་སོང་། ཆུངརྒྱུ་ རྒྱུ་མེད་ན་ཉམཆུངརྒྱུ་གངཡང་མེདཔ་ཡྱིན།
     
 དུས་ དགདུས་ ལྭབ་དེ་དགདུས་ཉྱིམ་ལ་ཡགཔོ་སྐོམས། ཆུངདུས་ ང་ཆུངདུས་སོབགྲྭ་ལ་ལོ་ཁཤས་ལས་ཕྱིན་མེད།
     
 ས་ དགས་ ངཚོ་ཞལལ་གཙངམ་དགས་ཞྱིག་ལ་ལམསང་སོརྒྱུ་ཡྱིན། ཆུངས་ ཁོངཚོ་སོདས་ཆུངས་ཞྱིག་ལ་སོརྒྱུ་རེད་འདུག
     
 སངསང་ དགསངསང་(བསམབསམ་) ཐུརམ་དེཚོ་ཚངམ་དགསངསང་འདུག ཆུངསངསང་ ཁོཚོ་གཟུགསཔོ་ཆུངསངསང་འདུག
     
 

(ཚིགའབྲུ་བསྐྱརབཟྟོསཅན་) གང་དགདག་ ཀ) ཀཡོལ་གངདགདག་ཁྲུས་ཨ། གངཆུངཆུང་ ཀ) ལམ་ལ་འགོསོང་གང་ཆུངཆུང་བྱསཔ་ཡྱིན།
     
  དགདག་ ཁ) ཀཡོལ་དགདག་(དགཔོ་“མ་ཆགས་བར་དུ་”)ཁྲུས་ཨ། ཆུངཆུང་ ཁ) འདྲེ་དེ་ཉམཆུངཆུང་(“མ་ཆགས་བར་དུ་”)ངས་ཅང་མྱི་ནུས།
     
   ག) ཀཡོལ་དེཚོ་དགདག་(དགཔོ་“ཡོདཔ་ནང་བཞྱིན་”)ཐུརམ་དེཚོ་མྱི་དག ག) ཁོ་ཆུངཆུང་(“ཡོདཔ་ནང་བཞྱིན་”)མོ་མྱི་ཆུང་།
     
 

(མིངཚིག་བསྐྱརབཟྟོསཅན་) དགཔོ་དགཔོ་(དགཔོ་ཞེདྲགས་)  སོ་དགཔོ་དགཔོ་(དགཔོ་ཞེདྲགས་)འཁྲུ་གྱི་ཡྱིན།  ཆུངཆུང་ཆུངཆུང་ བགལེབ་དེ་ཆུངཆུང་བྱས་ནས་ཟ་རོགས།
     
 པོརྐང་ དགཔོདགརྐང་ ཉྱིམའྱི་ལགཔ་གཉྱིསཀ་དགཔོ་དགརྐང་རེད། ཆུངཔོཆུངརྐང་ བགལེབ་དེ་བསྐམས་ནས་ཆུངཔོཆུངརྐང་ཆགས་སོང་།
     
 རང་ དགརངདག་ འབས་དེ་འཁྲུདུས་དངཔོ་རང་ནས་དགརང་དག་མྱི་ཡོང་། ཆུངརངཆུང་ ཁོས་སེམས་ཆུངརངཆུང་ནས་ཁགགས་ཐུབ་མྱི་འདུག
     
 མདོགཁཔོ་  དགམདོགཁཔོ་ མོས་འཁྲུབའི་གོསཐུང་དགམདོགཁཔོ་འདུག ཆུངམདོགཁཔོ་ མོས་ཉམཆུངམདོགཁཔོ་བྱས་ནས་སྐདཆ་བཤད་སོང་།
     
 མདོགཁཔོརང་  དགམདོགཁཔོརང་ ཁོས་འཁྲུབའི་སོདཐུང་དགམདོགཁཔོརང་མྱི་འདུག ཆུངམདོགཁཔོརང་ ཁོས་ཉམཆུངམདོགཁཔོརང་བྱས་ནས་སྐདཆ་བཤད་སོང་།
     
 ་དང་  དག་དང་དག་ གསེར་གྱི་ཕོརཔ་དེཚོ་ལགཔས་དག་དང་དག ཆུང་དང་ཆུང་ ཁོ་འཚོརེན་ཉམཆུང་དང་ཆུང་། རོགསཔ་སུའང་ཡོད་མ་རེད།
     
 ནས་  ་དུ་(ཚིགཕདཅན་) དག་ནས་དག་དུ་ ཁོས་འཁྲུབའི་ཕོརཔ་དག་ནས་དག་དུ་ཕྱིན་སོང་། ཆུང་ནས་ཆུང་དུ་ དེ་ནས་བཟུང་ཏེ་ཁོ་ཆུང་ནས་ཆུང་དུ་ཕྱིན་སོང་།
     
 ཞེདྲགས་(ཁདཆྟོས་ཀི་ངངཚུལཅན་) དགཔོ་ཞེདྲགས་ སེརམ་དེཚོ་དགཔོ་ཞེདྲགས་འདུག ཆུངཆུང་ཞེདྲགས་ མྱི་དེཚོ་གཟུགསཔོ་ཆུངཆུང་ཞེདྲགས་འདུག
     
 ཞེདྲགརང་(ཁདཆྟོས་ཀི་ངངཚུལཅན་) དགཔོ་ཞེདྲགསརང་ སེརམ་འདྱིཚོ་དགཔོ་ཞེདྲགསརང་མི་འདུག ཆུངཆུང་ཞེདྲགརང་ མྱི་དེཚོ་གཟུགསཔོ་ཆུངཆུང་ཞེདྲགསརང་མྱི་འདུག
     
 ཇེ  ནས་ཇེ  ཏུ་  ཇེདག་ནས་ཇེདག་ཏུ་ ཕོརཔ་ཡགཔོ་དཀྲུས་ན་ཇེདག་ནས་ཇེདག་ཏུ་འགོ་འོང་། ཇེཆུང་དུ་ཇེཆུང་དུ་ སོམ་བརྒྱབས་ན་ཉོནམོངས་ཇེཆུང་དུ་ཇེཆུང་དུ་འགོ་འོང་།
     
 ཇེ  ཏུ་  ཇེདག་ཏུ་ ཕོརཔ་ཡགཔོ་བཀྲུས་ན་ཇེདག་ཏུ་འགོ་གྱི་རེད། ཇེཆུང་དུ་ སོམ་བརྒྱབས་ན་ཉོནམོངས་ཇེཆུང་དུ་འགོ་འོང་།
     
 ཇེ   ཇེདག་ ཕོརཔ་ཡགཔོ་བཀྲུས་ན་ཇེདག་འགོ་གྱི་རེད། ཇེཆུང་ སོམ་བརྒྱབས་ན་ཉོནམོངས་ཇེཆུང་འགོ་འོང་།
     
 ཀམེད་  མྱིདགཀམེད་ འབས་དང་བྲོ་ཆུ་ལ་ཡགཔོ་བཀྲུས་ན་མྱིདགཀམེད་རེད། མྱིཆུངཀམེད་ ཁོངཚོ་དཔལའབྱོར་ལ་ཉམ་མྱིཆུངཀམེད་རེད་འདུག

    
    

ཚིགསྡུད་མྱིནཔཅན་གྱི་དངོསཆོས་རྱིསམཐུནཅན་ཀྱི་ཆལག་ལ་“པ་/པོ་/མ་/མོ་”ཡྱི་མྱིངམཐའཅན་དང་ཚིག་འབྲུ་ཉྱིསཅན་གཉིས་ཡོང་།



ཁྱདགཞི་དང་ཁྱདཆོས་ བརྡསྤོད་ཕྲནཚེགས་བརྡསྤོད་ཕྲནཚེགས་ ཁྱདགཞི་དང་ཁྱདཆོས་
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དངོསཆོས་རྱིསམཐུན་ཚིགསྡུད་མྱིནཔཅན་གྱི་མྱིངཚིག་གྱི་འགོས་ལ་དགགསྒ་སྦྱར་ན་འདྱིའདྲ་འོང་

   

             
དགགསྒྲཅན་

      
       

  དངྟོསཆྟོས་“པྟོ་”ཡི་མིངམཐའཅན་(“དགཔྟོ་”དང་“ཁསངསཔྟོ་“ལྟབུའི་རིགས་) | དུས་དལྟབ་
 

དངྟོསཆྟོས་“པྟོ་”ཡི་མིངམཐའཅན་(“དགཔྟོ་”དང་“ཁསངསཔྟོ་“ལྟབུའི་རིགས་) | དུས་དའདསཔ་
        

 དངྟོསཆྟོས་ཀི་རེསའགྲྟོའི་ཆལག་ དངྟོསཆྟོས་ དངོསཆོསཅན་གྱི་ཚིགསྒྲུབ་ དངྟོསཆྟོས་ དངོསཆོསཅན་གྱི་ཚིགསྒྲུབ་
     
 པ་/པོ་/བ་/བོ་/མ་/མོ་ དགཔོ་མེདཔ་ ཕོརཔ་དགཔོ་མེདཔ་དེ་མོས་བཀྲུས་སོང་།  ~ ~
     
 པོ་ མི་དགཔོ་ ཕོརཔ་འདི་མི་དགཔོ་གཅིག་རེད་འདུག ~ ~
     
 པཔོ་ མི་དགཔ(་བྱེདཔ)པོ་  ཤེལསོ་དེཚོ་ཚངམ་མྱི་དགཔ་བྱེདཔཔོ་འདི་ཡིནཔ་འདྲ། མ་དག(པར་བྱེད)པཔོ་ ཤེལསོ་དེཚོ་ཚངམ་མ་དག(པར་བྱེད)པཔོ་འདི་རེད།
     
 ཉྱིད་ (མི་དགཔམེདཔཉྱིད་  ཆོས་ཐམསཅད་དོན་དམཔར་མི་དགཔ་མེདཔཉྱིད་དོ།) (མ་དགཔཉྱིད་  ཆོས་ཐམསཅད་དོན་དམཔར་མ་དགཔ་མེདཔཉྱིད་དོ།)
     
 པ་/བ་ | ག་/ང་/ད་/ན་/  མི་དགཔ་ སོདཐུང་འདྱིཚོ་ར་ནས་མྱི་དགཔ་གཅྱིག་རེད་འདུག མ་དགཔ་ ཁོས་བྱིསཔའྱི་ཡྱིགེ་ནང་ནས་མ་དགཔ་ཞྱིག་སོན་དང་།

    
 དུ་/ལ་(ཚིགཕདཅན་) མི་དག་ཏུ་ སོདཐུང་འདྱི་བཀྲུས་ནས་མྱི་དག་ཏུ་འགོ་གྱི་འདུག མ་དག་དུ་ དེས་བཀྲུསཔའྱི་ཕོརཔ་དེ་འདྱིས་མ་དག་དུ་བཏང་སོང་།
     
 ཤོས་ མི་དགཤོས་ ཤྱིང་གྱི་ཕོརཔ་འདྱིཚོ་མྱི་དགཤོས་རེད་འདུག མ་དགཤོས་ ཁོངཚོའྱི་གཏོངཡྱིག་མ་དགཤོས་འདྱིརང་རེད།
     
 

(བཟྟོགཕྟོགསཅན་) དགམབཙོག་ དགམབཙོག་གྱི་ཕོརཔ་ཚངམ་ཡངབསྐྱར་ཁྲུ་རོགས། – –
     
 ལོད་ མི་དགལོད་ དགཆ་མི་དགལོད་ལ་བལྟས་ན་ཁོ་གངཡང་མྱི་ཤེསཔ་འདྲ། མ་དགལོད་ ཁོའ་ིཡིགེའི་དགཆ་དེ་མ་དགལོད་གའདྲ་འདུག 
     
 པར་ མི་དགཔར་ ཁྲུ་མ་ཤེས་ན་ཕོརཔ་དེ་ར་ནས་མི་དགཔར་གྱུར་འོང་། མ་དགཔར་ ལགཔ་ཆུ་ལ་ཡགཔོ་མ་དགཔར་ངས་ལགཔས་ཟ་གྱི་མྱིན།
     
   མོའ་ིལགཔ་གཚོད་བཀྲུས་ནའང་མི་དགཔར་ཐགཆོད།  མོའ་ིལགཔ་མ་དགཔར་ཐགཆོད། ཡུན་རྱིངཔོ་འགོར་སོང་།
     
 ཤག་ མི་དགཤག་ ཁོངཚོས་བྱིསཔའྱི་ཡྱིགེ་ཚངམ་མི་དགཤག་ཡྱིན། མ་དགཤག་ ཁོཚོས་བྱིསཔའྱི་ཡྱིགེ་ཚངམ་དགཤག་ཡྱིན།

  (དགཔོ་མིནཤག་ ཁོངཚོས་བྱིསཔའྱི་ཡྱིགེ་ཚངམ་དགཔོ་མིནཤག་ཡྱིན།)
     
 ཤས་ མི་དགཤས་ དེས་བྱིསཔའྱི་ཡྱིགེ་དེ་འདི་ལས་མི་དགཤས་ཆེབ་འདུག མ་དགཤས་ དེས་བྱིསཔའྱི་ཡྱིགེ་དེ་འདི་ལས་མ་དགཤས་ཆེབ་འདུག

    
 པོརང་ མི་དགཔོརང་ ཁོངཚོས་བཀྲུསཔའྱི་ཕོརཔ་དེ་མི་དགཔོརང་མྱི་འདུག མ་དགཔོརང་ ཁོངཚོས་བཀྲུསཔའྱི་ཕོརཔ་དེ་མ་དགཔོ་རང་མྱི་འདུག
     
 ཐགཆོད་ མི་དགཐགཆོད་ ཁོངཚོས་བྱིསཔའྱི་ཡྱིགེ་དེ་མི་དགཐགཆོད་རེད། མ་དགཐགཆོད་ ཁོཚོས་བྱིསཔའྱི་ཡྱིགེ་དེ་མ་དགཐགཆོད་རེད། ལྟོས་དང་།
     
 མྱིཚད་ མྱི་དགཚད་ ཕོརཔ་མྱི་དགཚད་ཁོཚོས་འཁྲུའདོད་བྱེད་ཀྱི་མྱི་འདུག མ་དགཚད་ ཤེལཕོར་མདགཚད་ཡངབསྐྱར་ཡགཐགཆོད་འཁྲུས་ཨ།
     
 མྱིགོཅོག་ མྱི་དགགོཅོག་ ཕོརཔ་མྱི་དགགོཅོག་ཁོཚོས་འཁྲུའདོད་བྱེད་ཀྱི་མྱི་འདུག མ་དགགོཅོག་ ཤེལཕོར་མ་དགགོཅོག་ཡངབསྐྱར་ཡགཐགཆོད་འཁྲུས་ཨ།
     
 མི་ཐལབ་ དག་མི་ཐལབ་ ཁཡང་འདྱི་དག་མྱི་ཐལབ་གཅྱིག་བྱེད་ཤོག དག་མ་ཐལབ་/ དགམཐལ་ ངས་བཀྲུསཔའྱི་སེརམ་དག་མ་ཐལབ་དེཚོ་ཡྱིན།
     
 མྱིརྒྱུ་ མྱི་དགརྒྱུ་ ཡགཔོ་བཀྲུས་ན་སྣོད་དེ་མྱི་དགརྒྱུ་གངཡང་ཡོད་མ་རེད། མ་དགརྒྱུ་ དེཚོ་ཡགཔོ་བཀྲུསཔས་མ་དགརྒྱུ་གང་ཡང་མ་བྱུང་།
     
 མྱིཡ་ མྱི་དགཡ་ ཡགཔོ་བཀྲུས་ན་སྣོད་དེ་མྱི་དགཡ་གངཡང་ཡོད་མ་རེད། མ་དགཡ་ དེཚོ་ཡགཔོ་བཀྲུསཔས་མ་དགཡ་གང་ཡང་མ་བྱུང་།
     
 མྱིདུས་ མྱི་དགདུས་ བཀྲུས་ནའང་མྱི་དགདུས་འཁྱུགཙམ་ཆུ་ལ་སང་ནས་ཞོག མ་དགདུས་ བཀྲུས་ནའང་མ་དགདུས་ཐབསཤེས་གཞནདག་བྱེདརྒྱུ་རེད།
     
 མྱིས་ མྱི་དགས་ ཞལལ་འདིཚོ་ཆུབཤལ་བཏང་ན་མྱི་དགས་གང་ཡང་མེད། མ་དགས་ ཞལ་མ་དགས་དེ་ལ་ཆུབཤལ་ཡངབསྐྱར་ཐོངས།
     



ཁྱདགཞི་དང་ཁྱདཆོས་ བརྡསྤོད་ཕྲནཚེགས་བརྡསྤོད་ཕྲནཚེགས་ ཁྱདགཞི་དང་ཁྱདཆོས་

50 51

    

 མྱིསངསང་ མྱི་དགསངསང་ ཞལལ་དེཚོ་ཆུབཤལ་བཏང་ནའང་མྱི་དགསངསང་འདུག མ་དགསངསང་ གཚོད་བཀྲུས་ནའང་དདུང་མ་དགསངསང་བྱུང་སོང་།
     
 མྱིབསམབསམ་ མྱི་དག་བསམབསམ་ ང་ལ་ལྭབ་དེ་བཀྲུས་ནའང་མྱི་དག་བསམབསམ་བྱུང་། མ་དགབསམབསམ་ གཚོད་བཀྲུས་ནའང་དདུང་མ་དགབསམབསམ་བྱུང་།
     
 མྱིརངདག་ མྱི་དགརངདག་ ལྭབ་དེ་བཀྲུས་ན་མྱི་དགརངདག་རེད། མ་དགརངདག་ གོསཐུང་དེ་ཡགཔོ་བཀྲུས་་ན་མ་དགརངདག་རེད།
     
 མྱི་/མ་+ཀམེད་ མྱི་དགཀམེད་ འབས་དང་བྲོ་བཀྲུསཔ་ཡྱིན་ན་མྱི་དགཀམེད་རེད། མ་དགཀམེད་ སེརམ་ཡགཔོ་བཀྲུསཔས་མ་དགཀམེད་བྱུང་འདུག
     
 མྱི་/མ་+ཀམེདརང་ མྱི་དགཀམེདརང་ འབས་དང་བྲོ་བཀྲུསཔ་ཡྱིན་ན་མྱི་དགཀམེདརང་རེད། མ་དགཀམེདརང་ སེརམ་ཡགཔོ་བཀྲུསཔས་མ་དགཀམེདརང་བྱུང་འདུག
     
 མྱི་/མ་+མདོགཁཔོ་  མྱི་དགམདོགཁཔོ་ ཁོའ་ིཕོརཔ་དེ་ཡགཔོ་བཀྲུས་ནའང་མྱི་དགམདོགཁཔོ་འདུག མ་དགམདོགཁཔོ་ ངའྱི་ཡྱིགེ་མ་དགམདོགཁཔོ་འདུག
     
 མྱི་/མ་+ནས་མྱི་/མ་+དུ་(ཚིགཕདཅན་) མྱི་དག་ནས་མི་དག་དུ་ བཀྲུས་ནས་མྱི་དག་ནས་མི་དག་དུ་ཕྱིནཔ་ཁྱདམཚར། མ་དག་ནས་མ་དག་དུ་ བཀྲུས་ནས་མ་དག་ནས་མ་དག་དུ་ཕྱིནཔ་ཁྱདམཚར། 
     
 ཇེ་མྱི་/མ་+ཏུ་  ཇེ་མི་དག་ཏུ་ དངུལཕོར་ཡགཔོ་དེ་བཀྲུས་ཀང་ཇེམི་དག་ཏུ་འགོ་གྱི་འདུག ཇེ་མ་དག་ཏུ་ དངུལཕོར་ཡགཔོ་བཀྲུས་ཀང་ཇེ་མདག་ཏུ་ཕྱིན་སོང་།

    
 མྱི/མ+ དགམྱིདག་ ཕོརཔ་དགམྱིདག་ཚངམ་ཕོགས་གཅྱིག་ལ་མ་བསྡུ། དགམདག་ ཕོརཔ་དགམདག་ཚངམ་ཕོགས་གཅྱིག་ལ་མ་བསྡུ།

 (དལྟབའི་བྱམིང་དང་དང་བྱཚིགཅན་) (དགཔ་དང་མྱི་དགཔ་) ཕོརཔ་དགཔ་དང་མྱི་དགཔ་བཀྲུས་ན་ཤེས་ཡོང་། (དགཔ་དང་མ་དགཔ་) ཕོརཔ་དགཔ་དང་མ་དགཔ་བཀྲུས་ན་ཤེས་འོང་།
    

 མྱི་+སརེ་  མྱི་དག་སརེ་ མགོགསཔོས་བྱསཔའྱི་ལསཀ་དེ་མྱིདག་སརེ། ~ ~
    

   

དགགསྒྲཅན་གི་ཁདཆྟོས་རིསམཐུན་གི་མིངཚིག་གི་འགྲྟོས་

“མྱི་དགཔ་”

དགཔོ་མེདཔ་ མྱི་དགཔོ་ མི་དགཔ(་བྱེདཔ)པོ་ མི་དགཔམེདཔཉྱིད་ མྱི་དགག་ མྱི་དགཔ་ མྱིདག་ མྱི་དག་ཏུ་ མྱི་དག་ལ་ མྱི་དགཤོས་ དགམབཙོག་ མྱི་དགལོད་ མྱི་དགཔར་ མྱི་དགཤག་ དགཔོ་མིནཤག་ 

མྱི་དགཤས་ མྱི་དགཔོརང་ མྱི་དགཐགཆོད་ མྱི་དགཚད་ མྱི་དགགོཅོག་ དག་མི་ཐལབ་ མྱི་དགརྒྱུ་ མྱི་དགཡ་ མྱི་དགདུས་ མྱི་དགས་ མྱི་དགསངསང་(མྱི་དགབསམབསམ་) མྱི་དགརངདག་ མྱི་དགཀམེད་ 

མྱི་དགཀམེདརང་ མྱི་དགམདོགཁཔོ་ མྱི་དག་ནས་མྱི་དག་དུ་ ཇེ་མྱི་དག་ཏུ་ དགམྱིདག་(དགཔ་དང་མྱི་དགཔ་) མྱི་དགསརེ་

“མ་དགཔ་”

མ་དགཔ(་བྱེདཔ)པོ་ མ་དགཔཉྱིད་ མ་དགག་ མ་དགཔ་ མདག་ མ་དག་ཏུ་ མ་དག་ལ་ མ་དགཤོས་ མ་དགལོད་ མ་དགཔར་ མ་དགཤག་ དགཔོ་མིནཤག་ མ་དགཤས་ མ་དགཔོརང་ མ་དགཐགཆོད་ མ་

དགཚད་ མ་དགགོཅོག་ དག་མ་ཐལབ་ མ་དགརྒྱུ་ མ་དགཡ་ མ་དགདུས་ མ་དགས་ མ་དགསངསང་(མ་དགབསམབསམ་) མ་དགརངདག་ མ་དགཀམེད་ མ་དགཀམེདརང་ མ་དགམདོགཁཔོ་ མ་དག་

ནས་མ་དག་དུ་ ཇེ་མ་དག་ཏུ་ དགམདག་(དགཔ་དང་མ་དགཔ་)

“མྱི་ཉེབ་”

ཉེཔོ་མེདཔ་ མྱི་ཉེབོ་ མི་ཉེབ(་བྱེདཔ)པོ་ མི་ཉེབམེདཔཉྱིད་ མྱི་ཉེའ་ མྱི་ཉེབ་ མྱིཉེ་ མྱི་ཉེ་རུ་ མྱི་ཉེ་ལ་ མྱི་ཉེཤོས་ ཉེམཕྱུག་ མྱི་ཉེལོད་ མྱི་ཉེབར་ མྱི་ཉེཤག་ ཉེཔོ་མིནཤག་ མྱི་ཉེཐགཆོད་ མྱི་ཉེཚད་ མྱི་

ཉེའོཅོག་ ཉེ་མི་ཐལབ་ མྱི་ཉེརྒྱུ་ མྱི་ཉེཡ་ མྱི་ཉེདུས་ མྱི་ཉེས་ མྱི་ཉེསངསང་(མྱི་ཉེབསམབསམ་) མྱི་ཉེརངཉེ་ མྱི་ཉེཀམེད་ མྱི་ཉེཀམེདརང་ མྱི་ཉེམདོགཁཔོ་ མྱི་ཉེ་ནས་མྱི་ཉེ་རུ་ ཇེ་མྱི་ཉེ་རུ་ ཉེམྱིཉེ་(ཉེབ་

དང་མྱི་ཉེབ་) མྱི་ཉེ་སརེ་

“ཐག་མ་ཉེབ་”

མ་ཉེབ(་བྱེདཔ)པོ་ མ་ཉེབམེདཔཉྱིད་ མ་ཉེའ་ མ་ཉེབ་ མཉེ་ མ་ཉེ་རུ་ མ་ཉེ་ལ་ མ་ཉེཤོས་ མ་ཉེལོད་ མ་ཉེབར་ མ་ཉེཤག་ ཉེཔོ་མིནཤག་ མ་ཉེཐགཆོད་ མ་ཉེཚད་ མ་ཉེའོཅོག་ ཉེ་མ་ཐལབ་ མ་ཉེརྒྱུ་ མ་

ཉེཡ་ མ་ཉེདུས་ མ་ཉེས་ མ་ཉེསངསང་(མ་ཉེབསམབསམ་) མ་ཉེརངཉེ་ མ་ཉེཀམེད་ མ་ཉེཀམེདརང་ མ་ཉེམདོགཁཔོ་ མ་ཉེ་ནས་མ་ཉེ་རུ་ ཇེ་མ་ཉེ་རུ་ ཉེམཉེ་(ཉེབ་དང་མ་ཉེབ་)



ཁྱདགཞི་དང་ཁྱདཆོས་ བརྡསྤོད་ཕྲནཚེགས་བརྡསྤོད་ཕྲནཚེགས་ ཁྱདགཞི་དང་ཁྱདཆོས་
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རིསམཐུན་གི་དངྟོསཆྟོས་དང་འབྲེལབའི་འགྲྟོས་ལ་འདིའད་ཞིག་འྟོངབ་

  

  སྤུསདགཔོ་ སྤུསདགཔཔོ་ སྤུསདགཔཉྱིད་ སྤུསདགཔ་/སྤུསདགག་ སྤུསདག་དུ་/ལ་ སྤུསདགཤོས་ སྤུསདགཞན་ 

སྤུསདགལོད་ སྤུསདགཔར་ སྤུསདགཔོར་ སྤུསདགཤག་ སྤུསདགཙམ་ སྤུསདགཤས་ སྤུསདགཔོརང་ སྤུསདགཐགཆོད་ 
སྤུསདགདྲགས་ སྤུསདགདྲགསརང་ སྤུསདགཆེས་ སྤུསདགཚད་ སྤུསདགགོཅོག་ སྤུསདགརན་ སྤུསདགཐལབ་ 

སྤུསདགརྒྱུ/ཡ་ སྤུསདགདུས་ སྤུསདགས་ སྤུསདགསངསང་ སྤུསདགདག་ སྤུས་གང་དགདག་ སྤུསདགཔོ་དགཔོ་ 
སྤུསདགཔོདགརྐང་ སྤུསདགརངདག་ སྤུསདགམདོགཁཔོ་ སྤུསདགམདོགཁཔོརང་ སྤུསདག་དང་དག་ སྤུསདག་ནས་དག་

 

“དགཔོ་”

དངོསཆོས་“པ/པོ་”ཡྱི་

མཐའརེནཅན་“དགཔོ་”

ལྟབུ་ལ་རེསའགོ་འདྱི

འདྲ་འོང་།
  ཏུ་ སྤུསདགཔོ་ཞེདྲགས་ སྤུསདགཔོ་ཞེདྲགསརང་ སྤུསཇེདག་ནས་ཇེདག་ཏུ་ སྤུསཇེདག་ཏུ་ སྤུསཇེདག་ སྤུསམྱིདགཀམེད་

  
   

  སྔོནའགོ་  རབ་ རེསའགོ་  མཆན་
       
  ཡུལ་ དགགསྒ་  བདགསྒ་ མངཕྲད་ ཚིགསྡུདཅན་ ཚིགསྡུད་མེདཔ་
        
    དག པོ རྣམས་  P        
  སྤུས  དག པོ རྣམས་ P        
    ཆུང ཆུང རྣམས་  P        
 

རིསམཐུན་

གི་

དངྟོསཆྟོས་ཀི་

འགྲྟོས་

 ཉམ  ཆུང ཆུང རྣམས་ P         

  
 ཚིགསྡུད་མེདཔ་ ཚིགསྡུདཅན
  
 ཉེཔོ་ ཐགཉེཔོ་

 ཆེནཔོ་ རཆེནཔོ་

 གསལཔོ་ ཁགསལཔོ་

 སྐྱོཔོ་ ཐབསསྐྱོཔོ་
  

  

  ཉམཆུང་ ཉམཆུངཆུང་ ཉམཆུངཔོ་ ཉམཆུངབཉྱིད་ ཉམཆུངབ་/ཉམཆུངང་ ཉམཆུང་དུ་ ཉམཆུང་ལ་ ཉམཆུངཤོས་ ཉམཆེཆུང་ 

ཉམཆུངཕྲ་ ཉམཆུངལོད་ ཉམཆུངབར་ ཉམཆུངཔོར་ ཉམཆུངཤག་ ཉམཆུངཙམ་ ཉམཆུངཤས་ཆེབ་ ཉམཆུངཔོརང་ 
ཉམཆུངཐགཆོད་ ཉམཆུངདྲགས་ ཉམཆུངདྲགསརང་ ཉམཆུངཆེས་ ཉམཆུངཚད་ ཉམཆུངངོཅོག་ ཉམཆུངརན་ ཉམཆུངཐལབ་ 

ཉམཆུངརྒྱུ་ ཉམཆུངཡ་ ཉམཆུངདུས་ ཉམཆུངས་ ཉམཆུངསངསང་ ཉམཆུངཆུང་ ཉམ་གང་ཆུངཆུང་ ཉམཆུངཆུང་ཆུངཆུང་ 
ཉམཆུངཔོཆུངརྐང་ ཉམཆུངརངཆུང་ ཉམཆུངམདོགཁཔོ་ ཉམཆུངམདོགཁཔོརང་ ཉམཆུང་དང་ཆུང་ ཉམཆུང་ནས་ཆུང་དུ་ 

 

“ཆུངཆུང་”

དངོསཆོས་ཚེགཁྱྱིམ་

བསྐྱརབཟློསཅན་“ཆུང

ཆུང་”ལྟབུ་ལ་རེསའགོའ་ི

འགོས་འདྱིའདྲ་འོང་།
  ཉམཆུངཔོ་ཞེདྲགས་ ཉམཆུངཔོ་ཞེདྲགསརང་ ཉམཇེཆུང་ནས་ཇེཆུང་དུ་ ཉམཇེཆུང་དུ་ ཉམཇེཆུང་ ཉམམྱིཆུངཀམེད་

  

“ཧགོཔོ་” 

ཧགོཔོ་/ཧགོབཉྱིད་ 
ཧགོབ་/ཧགོའ་

ཧགོཤོས་ 
ཧགོལོད་ 
ཧགོབར་ 

ཧགོཔོར་ 
ཧགོཤག་

ཧགོཙམ་ 
ཧགོཔོརང་ 

ཧགོཐགཆོད་ 
ཧགོདྲགས(རང)་ 

ཧགོཚད་/ཧགོའོཅོག་ 
ཧགོཐལ་ 

ཧགོརྒྱུ་/ཧགོཡ་ 
ཧགོདུས་ |  ཧགོས་ 

ཧགོསངསང་ 
ཧགོགོ་ | ཧ་གང་གོགོ་ 

ཧགོཔོགོརྐང་ 
ཧགོཔོ་གོཔོ་

ཧགོརངགོ་ 
ཧ་མྱི་གོཀམེད(རང)་ 
ཧགོམདོག(རང)་ 

ཧགོམྱིགོ་ | ཧགོམགོ་ 

ཧགོ་དང་མྱི་གོ་ 
ཧགོ་དང་མ་གོ་ 

ཧགོ་དང་གོ་ 
ཧགོ་རུ་/ ཧགོ་ལ་ 
ཧགོ་ནས་གོ་རུ་ 

ཧགོཔོ་ཞེདྲགས(རང)་

ཧགོབཅན་ 

“ཁཚཔོ་” 

ཁཚཔོ་/ཁཚབཉྱིད་ 
ཁཚབ་/ཁཚའ་

ཁཚཤོས་

ཁཚལོད་ 
ཁཚབར་ 

ཁཚཔོར་ 
ཁཚཤག་

ཁཚཙམ་ 
ཁཚཔོརང་ 

ཁཚཐགཆོད་ 
ཁཚདྲགས(རང)་ 

ཁཚཚད་ | ཁཚའ ོཅོག་ 
ཁཚཐལབ་ 

ཁཚརྒྱུ་/ཁཚཡ་ 
ཁཚདུས་ | ཁཚས་ 

ཁཚསངསང་ 
ཁཚཚ་ | ཁ་གང་ཚཚ་ 

ཁཚཔོཚརྐང་ 
ཁཚཔོ་ཚཔོ་

ཁཚརངཚ་ 
ཁ་མྱི་ཚཀམེད(རང)་ 
ཁཚམདོག(རང)་ 

ཁཚམྱིཚ་ | ཁཚམཚ་ 

ཁཚ་དང་མྱི་ཚ་ 
ཁཚ་དང་མ་ཚ་ 

ཁཚ་དང་ཚ་ 
ཁཚ་རུ་/ ཁཚ་ལ་ 
ཁཚ་ནས་ཚ་རུ་ 

ཁཚཔོ་ཞེདྲགས(རང)་

ཁཚབཅན་



ཁྱདགཞི་དང་ཁྱདཆོས་ བརྡསྤོད་ཕྲནཚེགས་བརྡསྤོད་ཕྲནཚེགས་ ཁྱདགཞི་དང་ཁྱདཆོས་
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དངོསཆོས་ དངོསཆོས་སྔོནའགོ་དང་རེསའགོཅན་ དངོསཆོས་ཀྱི་ཆལག་   ཚིགསྒྲུབ་
        
  སྔོནའགོ་  རབ་ རེསའགོ་
            
  ཡུལ་ དགགསྒ་  བདགསྒ་ མངཕྲད་

       
སྤུསམིདག་ སྤུས་མྱི་དགཔ་ སྤུས་ མྱི་ དག པ་  རསརྒྱུཆ་སྤུས་མྱི་དགཔ་མངཐགཆོད་ཚོངརྒྱུ་འདུག

 སྤུསམྱིདག་ སྤུས མྱི་ དག་   རསརྒྱུཆ་སྤུསམྱིདག་མངཐགཆོད་ཚོངརྒྱུ་འདུག
       
 སྤུས་མྱི་དགཔཚོ་ སྤུས་ མྱི་ དག པ ཚོ་ འབྲུ་སྤུས་མྱི་དགཔཚོ་ངཚོས་མ་ཉོས།

 སྤུསམྱིདགཚོ་ སྤུས མྱི དག  ཚོ་ འབྲུ་སྤུསམྱིདགཚོ་ངཚོས་མ་ཉོས།
       

སྤུསམདག་ སྤུས་མ་དགཔ་ སྤུས་ མ་ དག པ་  ཁོས་རྒྱཅོག་སྤུས་མ་དགཔ་གཅྱིག་ངཚོ་ལ་བསན་བྱུང་།

 སྤུསམདག་ སྤུས མ དག་   ཁོས་རྒྱཅོག་སྤུསམདག་གཅྱིག་ངཚོ་ལ་བསན་བྱུང་།
       
 སྤུས་མ་དགཔཚོ་ སྤུས་ མ་ དག པ ཚོ་ མོས་རྒྱནཆ་སྤུས་མ་དགཔཚོ་ཁོངཚོ་ལ་བསན་མ་སོང་།

 སྤུསམདགཚོ་ སྤུས མ དག  ཚོ་ མོས་རྒྱནཆ་སྤུསམདགཚོ་ཁོངཚོ་ལ་བསན་མ་སོང་།
       

 

 

   

དངོསཆོས་ དངོསཆོས་སྔོནའགོ་དང་རེསའགོཅན་ དངོསཆོས་ཀྱི་ཆལག་   ཚིགསྒྲུབ་
        
  སྔོནའགོ་  རབ་ རེསའགོ་
            
  ཡུལ་ དགགསྒ་  བདགསྒ་ མངཕྲད་

       
ཉམམིཆུང་ ཉམ་མི་ཆུངབ་ ཉམ་ མྱི་ ཆུང བ་  བོདམྱི་ཉམ་མྱི་ཆུངབ་ཁཤས་བོད་ནས་བོས་ཐུབ་འདུག

 ཉམམྱིཆུང་ ཉམ མྱི ཆུང་   བོདམྱི་ཉམམྱིཆུང་ཁཤས་བོད་ནས་བོས་ཐུབ་འདུག
       
 ཉམ་མྱི་ཆུངབཚོ་ ཉམ་ མྱི་ ཆུང བ ཚོ་ ཕྲུགུ་ཉམ་མྱི་ཆུངབཚོ་ལའང་རོགསཔ་ཡགཔོ་བྱེད་རོགས།

 ཉམམྱིཆུངཚོ་ ཉམ མྱི ཆུང  ཚོ་ ཕྲུགུ་ཉམམྱིཆུངཚོ་ལའང་རོགསཔ་ཡགཔོ་བྱེད་རོགས།
       

ཉམམཆུང་ ཉམ་མ་ཆུངབ་ ཉམ་ མ་ ཆུངབ་   བུ་ཉམམ་ཆུངབས་སྐདཆ་ཁསངསཔོ་ཤོད་ཐུབ།

 ཉམམཆུང་ ཉམ མ ཆུང་   བུ་ཉམམཆུང་གྱིས་སྐདཆ་ཁསངསཔོ་ཤོད་ཐུབ།
       
 ཉམ་མ་ཆུངབཚོ་ ཉམ་ མ་ ཆུང བ ཚོ་ བུམོ་ཉམ་མ་ཆུངབཚོ་ངོཚའང་ཆུངབ་འདུག
       
 ཉམམཆུངཚོ་ ཉམ མ ཆུང  ཚོ་ བུམོ་ཉམམཆུངཚོ་ངོཚའང་ཆུངབ་འདུག

       
 

ཚིགསྡུདཅན་གི་ཁདཆྟོས་ཀི་འགྲྟོས་

དངྟོསཆྟོས་“ཚིགའབྲུ་ཉིསཅན་”གི་

མིངཚིག་ཁཤས་

ཉམཆུངཆུང་/ཉམཆུང་

 ཁུམསྱིམསྱིམ་/ཁུམསྱིམ་ 

ནགསྱིབསྱིབ་/ནགསྱིབ་

སྐྱནརནར་/སྐྱནར་

 སྤོཐུངཐུང་/སྤོཐུང་

 སྔོལེབལེབ་/སྔོལེབ་ 

ནགསོརསོར་/ནགསོར་ 

སེཀོགཀོག་/སེཀོག་

 ནགརྡོགརྡོག་/ནགརྡོག་

སྐྱལྷབལྷབ་/སྐྱལྷབ་

ནགཉོགཉོག་/ནགཉོག་ 

འོདཆེམཆེམ་/འོདཆེམ་ 

ནགའཚུབའཚུབ་/ནགའཚུབ་

ཁནརནར་/ཁནར་

སྔོལེབལེབ་/སྔོལེབ་

སེཁྱིགཁྱིག་/སེཁྱིག་

 སྦུསོབསོབ་/སྦུསོབ་

  མགོ་ཁྱེདཁྱེད་/མགོ་ཁྱེད་

རྐངཔ་ཁེདཁེད་/རྐངཁེད་

དངྟོསཆྟོས་ཀི་རྩབ་ཞེསཔ་“སྤུས

དགཔྟོ་”ཡི་“དག་”དང་“ཉམ

ཆུངཆུང་”གི་“ཆུང་”ལྟབུ་ལ་

ཟེརབ་ཡིན)

འགྲྟོས་ཡྟོངས་སུ་རྟོགསཔ་ཤྟོག

གྲངས་འྟོགམར་གཟིགས

ཚིགསྡུདཅན་གི་ཁདཆྟོས་ཀི་འགྲྟོས་

དངྟོསཆྟོས་“པྟོ་”ཡི་མཐའཅན་གི་
མིངཚིག་ཁཤས་

སྤུསདགཔོ་ ཁའཇམཔོ་ 

ཐགཉེཔོ་ ཤསྐམཔོ་ རལ

ཆེནཔོ་ ཐགཆོདཔོ་ བག

བོཔོ་ ཉམསཆེནཔོ་ རཆེན

པོ་ ཤསྐམཔོ་ གའགྱིགཔོ་ 

འཁོདསོམཔོ་ ཚདལྡན

པོ་ ངོལེནཔོ་ ཞྱིའཇམཔོ་ 
མགོརོགཔོ་ རུངརཔོ་ 

ལགདམཔོ་ ཁདཀརཔོ་ 

ཁུངསདགཔོ་ ཁའཇམཔོ་ 

ཞྱིགཏནཔོ་ ནུརནུརཔོ་ 

མགོམཁེགས་པོ་ ཕནཐོགས

པོ་ ངོམཚརཔོ་ ཁསངསཔོ་ 

གརྒྱསཔོ་ ཁམཁསཔོ་ 

ཉགཕྲཔོ་ ཡངཔོ་ ཐག

རྱིངཔོ་ དགོསབོདཔོ་ ལྷོད

པོ་ ཉོབཔོ་ རེརྣོཔོ་

ཁརྣོནཔོ་ གུདོགཔོ་ ངོནག

པོ་ ངོཡངཔོ་ ཤཚཔོ་ 

ཐུགསསྤོཔོ་ ཁམསགཙང

མ་ དཀའལསཁགཔོ་ 

གཏྱིངགནགཔོ་ སྐུའབྱོརཔོ་ 

ངོནགཔོ་ ལགཤངསཔོ་ 

ཁགསརཔ་ ཁརྒནཔ་ 

ལགབཙོགཔ་ མགོརོགསཔོ་

མགོབདེཔོ་ 



ཁྱདགཞི་དང་ཁྱདཆོས་ བརྡསྤོད་ཕྲནཚེགས་བརྡསྤོད་ཕྲནཚེགས་ ཁྱདགཞི་དང་ཁྱདཆོས་
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དངོསཆོས་རྱིསམཐུན་ཚིགསྡུདཅན་གྱི་མྱིངཚིག་གྱི་འགོས་

   

           
དགགསྒྲ་མེདཔཅན་

    
       

  ཚིགསྡུདཅན་གི་དངྟོསཆྟོས་“པྟོ་”ཡི་མིངམཐའཅན་(“སྤུསདགཔྟོ་”དང་“ཁསངསཔྟོ་”ལྟབུའི་རིགས་)
 

ཚིགསྡུདཅན་གི་དངྟོསཆྟོས་ཚིགའབྲུ་བསྐྱརཟྟོསཅན་(“ཉམཆུངཆུང་”དང་“སེལུགལུག་”ལྟབུའི་རིགས་)
        

 དངྟོསཆྟོས་ཀི་རེསའགྲྟོའི་ཆལག་ དངྟོསཆྟོས་ དངོསཆོསཅན་གྱི་ཚིགསྒྲུབ་ དངྟོསཆྟོས་ དངོསཆོསཅན་གྱི་ཚིགསྒྲུབ་
     
 པ་/པོ་/བ་/བོ་/མ་/མོ་ སྤུསདགཔོ་ ལསཀ་འདི་སྤུསདགཔོ་ཞེདྲགས་བྱས་འདུག  ཉམཆུངཆུང་/ཉམཆུང་ ཁོ་མྱི་ཉམཆུང་ཞྱིག་རེད་འདུག 
     
 གུ་/ངུ་/དུ་/ནུ་/བུ་/མུ་/  ~ ~ ཉམཆུངངུ་ དེདུས་ཁོངཚོ་མཐུནརྐེན་ཉམཆུངངུ་ཞེདྲགས་རེད་འདུག
     
 པོ་ ~ ~ ཉམཆུངཔོ་ ཁོཚོ་མཐུནརྐེན་ཉམཆུངཔོ་འདུག
     
 པཔོ་ སྤུསདགཔཔོ་  རྒྱཅོག་དེའྱི་བཟོདབྱྱིབས་སྤུསདགཔཔོ་ང་ཡིན། ~ ~
     
 ཉྱིད་ (སྤུསདགཔཉྱིད་  རྒྱཅོག་དེའྱི་བཟོདབྱྱིབས་སྤུསདགཔཉྱིད་དོ།) (ཉམཆུངབཉྱིད་ ཁོ་སེམས་ཉམཆུངབཉྱིད་དོ།)
     
 པ་/བ་ | ག་/ང་/ད་/ན་/  སྤུསདགཔ་/སྤུསདགག་ ཁོས་བྱིསཔའྱི་ཡྱིགགཟུགས་སྤུསདགཔ་ཞྱིག་སོན་དང་། ཉམཆུངབ་/ཉམཆུངང་ མྱི་གཟུགསཔོ་ཉམ་ཞེདྲགས་ཆུངབ་ཞྱིག་ལམ་ལ་ཐུག་བྱུང་།

    
 དུ་/ལ་(ཚིགཕདཅན་) སྤུསདག་དུ་/ སྤུསདག་ལ་ ཁོས་གང་ལ་མཚོན་སྤུསདག་དུ་བཏང་སོང་། ཉམཆུང་དུ་/ ཉམཆུང་ལ་ ཁོངཚོ་འཚོབ་ཉམཆུང་དུ་ཕྱིན་མྱི་འདུག
     
 ཤོས་ སྤུསདགཤོས་ མོའ་ིརྱིམོ་སྤུསདགཤོས་འདྱི་རེད། ཉམཆུངཤོས་ དེཚོ་འཚོརེན་ཉམཆུངཤོས་གས་རེད་འདུག
     
 

(ལྡྟོགཕྟོགས་) སྤུསདགཞན་ ཁོའ་ིལསཀ་བྱསཔ་དེ་སྤུསདགཞན་ངཚོས་ཤེས། ཉམཆེཆུང་ ཁྱེདརངཚོ་འཚོརེན་ཉམཆེཆུང་གའདྲ་ཡོད།
     
 

(དྟོནགཅིག་) ~ ~ ~ ~
     
 ལོད་ སྤུསདགལོད་ ཁོའ་ིཞིངལས་དེ་སྤུསདགལོད་གའདྲ་བྱས་འདུག  ཉམཆུངལོད་ ཁོ་འཚོརེན་ཉམཆུངལོད་གའདྲ་འདུག ལྟོས་ཤོག
     
 པར་ སྤུསདགཔར་ ངས་ལསཀ་སྤུསདགཔར་བྱེད་ཀྱི་ཡྱིན། ཉམཆུངབར་ ཁོས་སེམསཤུགས་ཉམཆུངབར་མྱི་འོངབ་ཞིག་བྱས་སོང་།
     
   མོའ་ིལསཀ་དེ་དགཟོད་སྤུསདགཔར་ཐགཆོད།  ཁོས་དགེབ་ཉམཆུངབར་མྱི་འགོབའྱི་ཐབས་བྱས་སོང་།
     
 པོར་ སྤུསདགཔོར་ ངཚོས་སྐུའདྲ་ཚངམ་སྤུསདགཔོར་བཞེངསཔ་ཡྱིན། ཉམཆུངཔོར་ ཁོས་ཉམཆུངཔོར་བྱས་ནས་བགལེབ་ཟ་གྱི་རེད།
     
 ཤག་ སྤུསདགཤག་ མོས་བྱསཔའྱི་ལསཀ་ཚངམ་སྤུསདགཤག་ཡྱིན། ཉམཆུངཤག་ མོ་སེམས་ཉམཆུངཤག་མ་ཡྱིན།

  (སྤུསདགཔོ་ཡིནཤག་ མོས་བྱསཔའྱི་ལསཀ་ཚངམ་སྤུསདགཔོ་ཡིནཤག་ཡྱིན།) (ཉམཆུངཆུང་ཡིནཤག་ མོ་སེམས་ཉམཆུངཆུང་ཡིནཤག་མ་ཡྱིན།)
     
 ཙམ་ སྤུསདགཙམ་ ཁོའ་ིལསཀ་དེ་མོ་ལས་སྤུསདགཙམ་འདུག ཉམཆུངཙམ་ དལོའ་ིམཐུནརྐེན་ཉམཆུངཙམ་འདུག
     
 ཤས་ སྤུསདགཤས་ མོས་བྱསཔའྱི་ལསཀ་དེ་ཁོ་ལས་སྤུསདགཤས་ཆེབ་འདུག ཉམཆུངཤས་ཆེབ་ ཁོངཚོའྱི་མཐུནརྐེན་ཉམཆུངཤས་ཆེབ་འདུག

    
 པོརང་ སྤུསདགཔོརང་ ཁོངཚོས་བྱསཔའྱི་ལསཀ་དེ་སྤུསདགཔོ་རང་མྱི་འདུག ཉམཆུངཔོརང་ མྱི་དེ་མཐུནརྐེན་ཉམཆུངཔོརང་མྱི་འདུག
     
 ཐགཆོད་ སྤུསདགཐགཆོད་ ཁོངཚོས་བྱསཔའྱི་ལསཀ་དེ་སྤུསདགཐགཆོད་འདུག ཉམཆུངཐགཆོད་ ཨམ་དེ་གཟུགསཔོ་ཉམཆུངཐགཆོད་འདུག
     
 དྲགས་ སྤུསདགདྲགས་ ཤྱིང་གྱི་རྒྱུཆ་འདྱིཚོ་སྤུསདགདྲགས་ནས་གོང་ཆེནཔོ་འདུག ཉམཆུངདྲགས་ ཁོཚོ་སེམས་ཉམཆུངདྲགས་ནས་བློཁོག་མྱི་འདུག

    
 དྲགསརང་ སྤུསདགདྲགསརང་ ཕོརཔ་དེཚོ་སྤུསདགདྲགསརང་མྱི་འདུག ཉམཆུངདྲགསརང་ ཁོ་སེམས་ཉམཆུངདྲགསརང་མྱི་འདུག

    
  སྤུསདགཆེསདྲགས་ནས་ ཕོརཔ་སྤུསདགཆེས་དྲགས་ནས་གོངཆེནཔོ་ཤོར་སོང་། ཉམཆུངདྲགས་ནས་ ཁོ་ཉམཆུངདྲགས་ནས་མོ་ལ་སྐདཆ་ཤོད་ཐུབ་མྱི་འདུག
     



ཁྱདགཞི་དང་ཁྱདཆོས་ བརྡསྤོད་ཕྲནཚེགས་བརྡསྤོད་ཕྲནཚེགས་ ཁྱདགཞི་དང་ཁྱདཆོས་
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 ཚད་ སྤུསདགཚད་ ཅལག་རྒྱུཆ་སྤུསདགཚད་མོས་ཉོས་སོང་། ཉམཆུངཚད་ མྱི་སེམས་ཉམཆུངཚད་ལ་སོབ་གསོ་བྱེད་རོགས།

  (སྤུསདགཔོ་ཡིནཚད་ ཅལག་རྒྱུཆ་སྤུསདགཔོ་ཡིནཚད་མོས་ཉོས་སོང་།) (ཉམཆུངཆུང་ཡིནཚད་ མྱི་སེམས་ཉམཆུངཆུང་ཡིནཚད་ལ་སོབ་གསོ་བྱེད་རོགས།)
     
 ཨོཅོག་ སྤུསདགགོཅོག་ ཅལག་རྒྱུཆ་སྤུསདགགོཅོག་ཟུར་དུ་ཞོག ཉམཆུངངོཅོག་ མྱི་སེམས་ཉམཆུངངོཅོག་ལ་སོབ་གསོ་བྱེད་རོགས།
     
 རན་ ~ ~ ~ ~
     
 ཐལབ་ སྤུསདགཐལབ་ ལསཀ་སྤུསདགཐལབ་ལ་སྐྱོན་ར་ནས་མེད་ཟེར་གྱི་འདུག ཉམཆུངཐལ་ ཁོངཚོ་ཚངམ་སེམས་ཉམཆུངཐལབ་འདུག
     
 རྒྱུ་ སྤུསདགརྒྱུ་/ སྤུསདགཡ་ རྱིམོ་དེ་སྤུསདགརྒྱུ་གངཡང་མྱི་འདུག་ཟེར་ནས་ཕྱིན་སོང་། ཉམཆུངརྒྱུ་/ ཉམཆུངཡ་ ཁོངཚོ་མྱི་ཉམཆུངརྒྱུ་གངཡང་མྱི་འདུག
     
 དུས་ སྤུསདགདུས་ ཤྱིངཕོར་ཡགཔོ་བཟོས་ནས་སྤུསདགདུས་ཁྲུཙམ་བྱོས། ཉམཆུངདུས་ སྡུགབསྔལ་གྱིས་སེམས་ཉམཆུངདུས་མྱིརགཔ་སོམས།
     
 ས་ སྤུསདགས་ ངཚོ་ས་གཙངམ་སྤུསདགས་ཞྱིག་ལ་ལམསང་སོརྒྱུ་ཡྱིན། ཉམཆུངས་ ཁོངཚོ་སོདས་ཉམཆུངས་ཞྱིག་ལ་སོརྒྱུ་རེད་འདུག
     
 སངསང་ སྤུསདགསངསང་(བསམབསམ་) ཕོརཔ་དེཚོ་ཚངམ་སྤུསདགསངསང་འདུག ཉམཆུངསངསང་ ཁོཚོ་འཚོརེན་ཉམཆུངསངསང་འདུག
     
 

(ཚིགའབྲུ་བསྐྱརབཟྟོསཅན་) སྤུས་གང་དགདག་ ཀ) ཕོརཔ་བཟོལྟ་སྤུས་གང་དགདག་བཟོས། ཉམ་གང་ཆུངཆུང་ ཀ) ངས་ཉམ་གང་ཆུངཆུང་བྱསཔ་ཡྱིན།
     
  སྤུསདགདག་ ཁ) ཕོརཔ་སྤུསདགདག་(སྤུསདགཔོ་“མ་ཆགས་བར་དུ་”)བཟོས་ཡྱིན། ཁ) འདྲེ་དེ་ཉམཆུངཆུང་(“མ་ཆགས་བར་དུ་”)ངས་ཅང་མྱི་ནུས།
     
   ག) འདྱི་སྤུསདགདག་(སྤུསདགཔོ་“ཡོདཔ་ནང་བཞྱིན་”)དེ་སྤུས་མྱི་དག ག) ཁོ་ཉམཆུངཆུང་(“ཡོདཔ་ནང་བཞྱིན་”)མོ་ཉམམྱི་ཆུང་།
     
 

(མིངཚིག་བསྐྱརབཟྟོསཅན་) སྤུསདགཔོདགཔོ་ ཕོརཔ་སྤུསདགཔོ་དགཔོ་(སྤུསདགཔོ་ཞེདྲགས་)འཁྲུ་གྱི་ཡྱིན།  ཉམཆུངཆུང་ཆུངཆུང་ –
     
 པོརྐང་ སྤུསདགཔོདགརྐང་ ཉྱིམའྱི་ཕྱུཔའྱི་རས་དེ་སྤུསདགཔོ་དགརྐང་རེད། ཉམཆུངཔོ་ཆུངརྐང་ –
     
 རང་ སྤུསདགརངདག་ ལསཀ་དེ་དངཔོ་རང་ནས་སྤུསདགརང་དག་མྱི་འོང་། ཉམཆུངརངཆུང་ ཁོས་སེམས་ཉམཆུངརངཆུང་ནས་ཁགགས་ཐུབ་མ་སོང་།
     
 མདོགཁཔོ་  སྤུསདགམདོགཁཔོ་ མོས་བཟོསཔའི་ཕོརཔ་སྤུསདགམདོགཁཔོ་འདུག ཉམཆུངམདོགཁཔོ་ མོས་ཉམཆུངམདོགཁཔོ་བྱས་ནས་སྐདཆ་བཤད་སོང་།
     
 མདོགཁཔོརང་  སྤུསདགམདོགཁཔོརང་ ཁོས་བཟོསཔའི་ཕོརཔ་སྤུསདགམདོགཁཔོརང་མྱི་འདུག ཉམཆུངམདོགཁཔོརང་ ཁོས་ཉམཆུངམདོགཁཔོརང་བྱས་ནས་སྐདཆ་བཤད་སོང་།
     
 ་དང་  སྤུསདག་དང་དག་ དངུལ་གྱི་ཕོརཔའྱི་རྒྱུཆ་དེཚོ་སྤུསདག་དང་དག ཉམཆུང་དང་ཆུང་ ཁོ་ཉམཆུང་དང་ཆུང་། རོགསཔ་སུའང་ཡོད་མ་རེད།
     
 ནས་  ་དུ་(ཚིགཕདཅན་) སྤུསདག་ནས་དག་དུ་ ངའྱི་ཕོརཔའྱི་བཟོལྟ་སྤུསདག་ནས་དག་དུ་ཕྱིན་སོང་། ཉམཆུང་ནས་ཆུང་དུ་ དེ་ནས་བཟུང་ཏེ་ཁོ་ཉམཆུང་ནས་ཆུང་དུ་ཕྱིན་སོང་།
     
 ཞེདྲགས་(ཁདཆྟོས་ཀི་ངངཚུལཅན་) སྤུསདགཔོ་ཞེདྲགས་ ཕོརཔ་དེཚོ་སྤུསདགཔོ་ཞེདྲགས་འདུག ཉམཆུངཆུང་ཞེདྲགས་ མྱི་དེཚོ་དཔལའབྱོར་ཉམཆུངཆུང་ཞེདྲགས་འདུག
     
 ཞེདྲགརང་(ཁདཆྟོས་ཀི་ངངཚུལཅན་) སྤུསདགཔོ་ཞེདྲགསརང་ ཕོརཔ་འདྱིཚོ་སྤུསདགཔོ་ཞེདྲགསརང་མི་འདུག ཉམཆུངཆུང་ཞེདྲགསརང་ མྱི་དེཚོ་དཔལའབྱོར་ཉམཆུངཆུང་ཞེདྲགསརང་མྱི་འདུག
     
 ཇེ ནས་ཇེ ཏུ་  སྤུས་ཇེདག་ནས་ཇེདག་ཏུ་ ཕོརཔ་ཡགཔོ་བཀྲུས་ན་སྤུསཇེདག་ནས་ཇེདག་ཏུ་འགོ་འོང་། ཉམཇེཆུང་ སོམ་བརྒྱབས་ན་ཉོནམོངས་ཇེཆུང་འགོ་འོང་།
     
 ཇེ ཏུ་  སྤུས་ཇེདག་ཏུ་ ཕོརཔ་ཡགཔོ་བཀྲུས་ན་སྤུསཇེདག་ཏུ་འགོ་གྱི་རེད། ཉམཇེཆུང་དུ་ བསོམས་ན་ཉོནམོངས་ཉམཇེཆུང་དུ་འགོ་འོང་།
     
 ཇེ   སྤུས་ཇེདག་ ཕོརཔ་ཡགཔོ་བཀྲུས་ན་སྤུསཇེདག་འགོ་གྱི་རེད། ཉམཇེཆུང་དུ་ཇེཆུང་དུ་ བསོམས་ན་ཉོནམོངས་ཉམཇེཆུང་དུ་ཇེཆུང་དུ་འགོ་འོང་།
     
 ཀམེད་  སྤུས་མྱི་དགཀམེད་ ཁོས་བྱསཔའྱི་ལསཀ་དེ་སྤུས་མྱིདགཀམེད་རེད་འདུག ཉམ་མི་ཆུངཀམེད་ ཁོ་དཔལའབྱོར་སྐྱོདྲགས་ནས་ཉམ་མྱིཆུངཀམེད་རེད་འདུག

    
    

ཚིགསྡུད་མྱིནཔཅན་གྱི་དངོསཆོས་རྱིསམཐུནཅན་གྱི་མྱིངཚིག་གྱི་ཆལག་ལ་“པོ་”ཡྱི་མྱིངམཐའཅན་དང་ཚིག་འབྲུ་ཉྱིསཅན་གཉིས་འོང་།
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དངོསཆོས་རྱིསམཐུན་ཚིགསྡུདཅན་གྱི་མྱིངཚིག་གྱི་འགོས་ལ་དགགསྒ་སྦྱར་ན་འདྱིའདྲ་འོང་

   

             
དགགསྒྲཅན་

      
       

  དངྟོསཆྟོས་“པྟོ་”ཡི་མིངམཐའཅན་(“སྤུསདགཔྟོ་”དང་“ཁསངསཔྟོ་”ལྟབུའི་རིགས་) | དུས་དལྟབ་
 

དངྟོསཆྟོས་ཚིགའབྲུ་བསྐྱརཟྟོསཅན་(“ཉམཆུངཆུང་”དང་“སེལུགལུག་”ལྟབུའི་རིགས་) | དུས་འདསཔ་
        

 དངྟོསཆྟོས་ཀི་རེསའགྲྟོའི་ཆལག་ དངྟོསཆྟོས་དགགསྒྲཅན་ དངོསཆོསཅན་གྱི་ཚིགསྒྲུབ་ དངྟོསཆྟོས་དགགསྒྲཅན་ དངོསཆོསཅན་གྱི་ཚིགསྒྲུབ་
     
 མྱི་/མ་+པ་/པོ་/བ་/བོ་/མ་/མོ་ སྤུས་མྱི་དགཔོ་ མོས་ཕོརཔ་སྤུས་མྱི་དགཔོ་གཅྱིག་ཉོས་འདུག སྤུས་མ་དགཔོ་ ཕོརཔ་མངཔོའ་ིནང་ནས་སྤུས་མ་དགཔོ་དེ་རེད།
     
 པཔོ་ – – – –

    
 མྱི་/མ་+པ་/བ་ | ག་/ང་/ད་  སྤུས་མྱི་དགཔ་ ལྷམ་སྤུས་མྱི་དགཔ་ཞྱིག་ཉོས་ནས་ཐུབ་ཆེནཔོ་བྱུང་མྱི་འདུག སྤུས་མ་དགཔ་ རས་སྤུས་མ་དགཔ་ཚངམ་ངཚོ་ལ་སོན་དང་།

    
  སྤུསམྱིདག་ ལྷམ་སྤུསམྱིདག་ཅྱིག་ཉོས་ནས་ཐུབ་ཆེནཔོ་བྱུང་མྱི་འདུག སྤུསམདག་ ཆུཚོད་སྤུསམདག་ཚངམ་ཟུར་གཅིག་ལ་བཞགཔ་ཡིན།
     
  སྤུས་མྱི་དགག་/ སྤུས་མྱི་དགཔ་ ལྷམ་སྤུས་མྱི་དགག་ཞྱིག་ངཚོ་ལ་མ་སོན་རོགས། སྤུས་མ་དགག/པ་ མོས་རས་སྤུས་མ་དགག་ཞྱིག་ནོར་ནས་ཉོས་འདུག 
     
 མྱི་/མ་+དུ་/ལ་ སྤུས་མྱི་དག་དུ་ ལེལོས་བྱསཔའྱི་ལསཀ་ཚངམ་སྤུས་མྱི་དག་དུ་འགོ་གྱི་རེད། སྤུས་མ་དག་དུ་ གོསཐུང་ཁྲུསཐེངས་རེ་ལ་སྤུས་མ་དག་དུ་འགོགྱི་འདུག
     
  སྤུས་མྱི་དག་ལ་ ལེལོས་བྱསཔའྱི་ལསཀ་ཚངམ་སྤུས་མྱི་དག་ལ་འགོ་གྱི་རེད། སྤུས་མ་དག་ལ་ གོསཐུང་ཁྲུསཐེངས་རེ་ལ་སྤུས་མ་དག་ལ་འགོགྱི་འདུག

    
 མྱི་/མ་+ཤོས་ སྤུས་མྱི་དགཤོས་ ཁངཔའྱི་བཟོལྟ་སྤུས་མྱི་དགཤོས་དེཚོ་རེད་འདུག སྤུས་མ་དགཤོས་ སེརམ་སྤུས་མ་དགཤོས་འདྱི་རེད།
     
 མྱི་/མ་+ལོད་ སྤུས་མྱི་དགལོད་ ཁངཔའྱི་བཟོལྟ་སྤུས་མྱི་དགལོད་གའདྲ་འདུག སྤུས་མ་དགལོད་ ཁོའ་ིཕོརཔ་སྤུས་མ་དགལོད་གའདྲ་འདུག
     
 མྱི་/མ་+པར་ སྤུས་མྱི་དགཔར་ ཅལག་བདགཔོ་མ་བྱས་ནས་སྤུས་མྱི་དགཔར་སོང་འདུག སྤུས་མ་དགཔར་ ཕོརཔ་འདིཚོ་སྤུས་མ་དགཔར་ལུས་འདུག

    
 མྱི་/མ་+ཤག་ སྤུས་མྱི་དགཤག་ ཡགཔོ་མ་བྱསཔའྱི་ལསཀ་དེ་སྤུས་མྱི་དགཤག་རེད། སྤུས་མ་དགཤག་ ལེལོས་བཟོསཔའྱི་ཕོརཔ་ཚངམ་སྤུས་མ་དགཤག་ཡྱིན།

    
 མྱི་/མ་+ཤས་ སྤུས་མྱི་དགཤས་ ཀཡོལ་རྒྱུཆ་སྤུས་མྱི་དགཤས་ཆེབ་འདྱིཚོ་རེད་འདུག སྤུས་མ་དགཤས་ ཀཡོལ་སྤུས་མ་དགཤས་ཆེབརྣམས་འདྱིཚོ་རེད་འདུག

    
 མྱི་/མ་+པོརང་ ~ ~ ~ ~

    
 མྱི་/མ་+ཐགཆོད་ སྤུས་མྱི་དགཐགཆོད་ ཁོངཚོའྱི་ཡྱིགགཟུགས་སྤུས་མྱི་དགཐགཆོད་རེད། སྤུས་མ་དགཐགཆོད་ མོས་ཁོངཚོའྱི་ཕོརཔ་སྤུས་མ་དགཐགཆོད་རེད་འདུག་ཟེར།
     
 མྱི་/མ་+ཚད་ སྤུས་མྱི་དགཚད་ ཤེལཕོར་སྤུས་མྱི་དགཚད་ཟུར་དུ་བཞགཔ་ཡིན། སྤུས་མ་དགཚད་ མྱིགཤེལ་སྤུས་མ་དགཚད་ལ་རགས་རྒྱོབས།
     
 མྱི་/མ་+ཨོཅོག་ སྤུས་མྱི་དགགོཅོག་ མྱིགཤེལ་སྤུས་མྱི་དགགོཅོག་ཟུར་གཅྱིག་ལ་བཞགཔ་ཡྱིན། སྤུས་མ་དགགོཅོག་ མྱིགཤེལ་སྤུས་མ་དགགོཅོག་ལ་རགས་གཅིག་རྒྱོབས།

    
 མྱི་/མ་+རྒྱུ་ སྤུས་མྱི་དགརྒྱུ་ འབས་དེཚོ་སྤུས་མྱི་དགརྒྱུ་གངཡང་མེད། སྤུས་མ་དགརྒྱུ་ འབས་དེཚོ་སྤུས་མ་དགརྒྱུ་གངཡང་མེད།
     
 མྱི་/མ་+རྒྱུཡ་ སྤུས་མྱི་དགཡ་ ཚེམཔོ་དེཚོ་སྤུས་མྱི་དགཡ་གངཡང་མེད། སྤུས་མ་དགཡ་ ངས་བྱསཔའྱི་ལསཀ་དེཚོ་སྤུས་མ་དགཡ་གངཡང་མེད།
     
 མྱི་/མ་+དུས་ སྤུས་མྱི་དགདུས་ ཕྱུཔ་མདོག་སྤུས་མྱི་དགདུས་ཆོས་རྒྱགསྐྱོར་བྱོས། སྤུས་མ་དགདུས་ ཕྱུཔ་བཀྲུས་ནས་སྤུསམ་དགདུས་ཟོནཔོ་བྱེད།
     
 མྱི་/མ་+ས་ སྤུས་མྱི་དགས་ སཞྱིངག་སྤུས་མྱི་དགས་དེ་ལ་ཆུ་མངཙམ་རྒྱོབས། སྤུས་མ་དགས་ སཆ་སྤུས་མ་དགས་དེཚོ་ཉོམཁན་སུའང་མྱི་འདུག
     
 མྱི་/མ་+སངསང་ (བསམབསམ་) སྤུས་མྱི་དགསངསང་ ཁོངཚོས་བཟོསཔའྱི་ཤྱིངཁང་དེ་སྤུས་མྱི་དགསངསང་འདུག སྤུས་མ་དགསངསང་ མགོགསཔོ་བྱསཔའྱི་ལསཀ་དེ་སྤུས་མ་དགསངསང་འོང་།
     
 མྱི་/མ་+ རང་  སྤུས་མྱི་དགརངདག་ བརོནའགྲུས་བྱསཔའྱི་ལསཀ་དེ་སྤུས་མྱི་དགརངདག་རེད། སྤུས་མ་དགརངདག་ ཡྱིགེ་ཤྱིན་ཏུ་ཡགཔོ་བྱིསཔས་སྤུས་མ་དགརངདག་རེད།

    

 མྱི་/མ་+ ཀམེད་ སྤུས་མྱི་དགཀམེད་ ཁངཔ་ཡགཔོ་བཟོསཔ་ཡྱིན་ན་སྤུས་མྱི་དགཀམེད་རེད། སྤུས་མ་དགཀམེད་ ཞལལ་ཡགཔོ་བཀྲུསཔས་སྤུས་མ་དགཀམེད་བྱུང་འདུག
    



ཁྱདགཞི་དང་ཁྱདཆོས་ བརྡསྤོད་ཕྲནཚེགས་བརྡསྤོད་ཕྲནཚེགས་ ཁྱདགཞི་དང་ཁྱདཆོས་
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 མྱི་/མ་+ཀམེདརང་ སྤུས་མྱི་དགཀམེདརང་ ཁངཔ་ཡགཔོ་བཟོསཔ་ཡྱིན་ན་སྤུས་མྱི་དགཀམེདརང་རེད། སྤུསམདགཀམེདརང་ སེརམ་ཡགཔོ་བཀྲུསཔས་སྤུསམདགཀམེདརང་བྱུང་སོང་།
     
 མྱི་/མ་+མདོགཁཔོ་  སྤུས་མྱི་དགམདོགཁཔོ་ ཁོའ་ིལསཀ་འདི་སྤུས་མྱི་དགམདོགཁཔོ་བྱུང་འདུག སྤུསམདགམདོགཁཔོ་ ངའྱི་ཕོརཔམདགམདོགཁཔོ་འདུག

    
 མྱི་/མ་+མདོགཁཔོརང་  སྤུས་མྱི་དགམདོགཁཔོརང་ ཁོའ་ིལསཀ་སྤུས་མྱི་དགམདོགཁཔོརང་བྱུང་མྱི་འདུག  སྤུསམདགམདོགཁཔོརང་ ངའྱི་ལསཀ་སྤུསམདགམདོགཁཔོརང་བྱུང་སོང་།
     
 མྱི་/མ་+ནས་མྱི་/མ་+དུ་(ཚིགཕདཅན་) སྤུས་མྱི་དག་ནས་མི་དག་དུ་ བཀྲུས་ནས་སྤུས་མྱི་དག་ནས་མི་དག་དུ་ཕྱིནཔ་ཁྱདམཚར། སྤུསམདག་ནས་མདག་དུ་ བཀྲུས་ནས་སྤུས་མ་དག་ནས་མ་དག་དུ་ཕྱིནཔ་ཁྱདམཚར། 
     
 ཇེ་མྱི་/མ་+ཏུ་  སྤུས་ཇེ་མི་དག་ཏུ་ དངུལཕོར་ཡགཔོ་བཀྲུས་ཀང་སྤུས་ཇེ་མི་དག་ཏུ་ཕྱིན་སོང་། སྤུས་ཇེ་མ་དག་ཏུ་ དངུལཕོར་ཡགཔོ་བཀྲུས་ཀང་སྤུས་ཇེ་མ་དག་ཏུ་ཕྱིན་སོང་།

    
 མྱི/མ+ སྤུསདགམྱིདག་ ཕོརཔ་སྤུས་དགམྱིདག་ཚངམ་ཕོགས་གཅྱིག་ལ་མ་བསྡུ། སྤུསདགམདག་ ཕོརཔ་སྤུས་དགམདག་ཚངམ་ཕོགས་གཅྱིག་ལ་མ་བསྡུ།

 (དལྟབའི་བྱམིང་དང་དང་བྱཚིགཅན་) (སྤུས་དགཔ་དང་མྱི་དགཔ་) ཕོརཔ་སྤུས་དགཔ་དང་མྱི་དགཔ་བཀྲུས་ན་ཤེས་ཡོང་། (སྤུསདགཔ་དང་མ་དགཔ་) ཕོརཔ་སྤུས་དགཔ་དང་མ་དགཔ་བཀྲུས་ན་ཤེས་ཡོང་།
    

 མྱི་+སརེ་  སྤུས་མྱི་དག་སརེ་ མགོགསཔོས་བྱསཔའྱི་ལསཀ་དེ་སྤུས་མྱི་དག་སརེ། ~ ~
    

   

དགགསྒྲཅན་གི་ཁདཆྟོས་རིསམཐུན་གི་མིངཚིག་གི་འགྲྟོས་

“སྤུས་མྱི་དགཔ་”

སྤུས་མྱི་དགཔོ་ སྤུས་མྱི་དགཔ་ སྤུསམྱིདག་ སྤུས་མྱི་དགག་ སྤུས་མྱི་དག་དུ་ སྤུས་མྱི་དག་ལ་ སྤུས་མྱི་དགཤོས་ སྤུས་མྱི་དགལོད་ སྤུས་མྱི་དགཔར་ སྤུས་མྱི་དགཤག་ སྤུས་མྱི་དགཤས་ སྤུས་མྱི་དགཐགཆོད་ 

སྤུས་མྱི་དགཚད་ སྤུས་མྱི་དགགོཅོག་ སྤུས་མྱི་དགརྒྱུ་ སྤུས་མྱི་དགཡ་ སྤུས་མྱི་དགདུས་ སྤུས་མྱི་དགས་ སྤུས་མྱི་དགསངསང་ སྤུས་མྱི་དགརངདག་ སྤུས་མྱི་དགཀམེད་ སྤུས་མྱི་དགཀམེདརང་ སྤུས་མྱི་

དགམདོགཁཔོ་ སྤུས་མྱི་དགམདོགཁཔོ་ སྤུས་མྱི་དགམདོགཁཔོརང་ སྤུས་མྱི་དག་ནས་མྱི་དག་དུ་ སྤུས་ཇེ་མྱི་དག་ཏུ་ སྤུསདག་མྱི་དག་ སྤུསདགཔ་དང་མྱི་དགཔ་ སྤུསདགམྱིདག་ སྤུས་མྱི་དགབསམབསམ་

“སྤུས་མ་དགཔ་”

སྤུས་མ་དགཔོ་ སྤུས་མ་དགཔ་ སྤུསམདག་ སྤུས་མ་དགག་ སྤུས་མ་དག་དུ་ སྤུས་མ་དག་ལ་ སྤུས་མ་དགཤོས་ སྤུས་མ་དགལོད་ སྤུས་མ་དགཔར་ སྤུས་མ་དགཤག་ སྤུས་མ་དགཤས་ སྤུས་མ་དགཐགཆོད་ 

སྤུས་མ་དགཚད་ སྤུས་མ་དགགོཅོག་ སྤུས་མ་དགརྒྱུ་ སྤུས་མ་དགཡ་ སྤུས་མ་དགདུས་ སྤུས་མ་དགས་ སྤུས་མ་དགསངསང་ སྤུས་མ་དགརངདག་ སྤུས་མ་དགཀམེད་ སྤུས་མ་དགཀམེདརང་ སྤུས་མ་

དགམདོགཁཔོ་ སྤུས་མ་དགམདོགཁཔོ་ སྤུས་མ་དགམདོགཁཔོརང་ སྤུས་མ་དག་ནས་མ་དག་དུ་ སྤུས་ཇེ་མ་དག་ཏུ་ སྤུསདགམདག་ སྤུས་མ་དགབསམབསམ་ སྤུསདགཔ་དང་མ་དགཔ་

“ཐག་མྱི་ཉེབ་”

ཐག་མྱི་ཉེཔོ་ ཐག་མྱི་ཉེབ་ ཐགམྱིཉེ་ ཐག་མྱི་ཉེག་ ཐག་མྱི་ཉེ་དུ་ ཐག་མྱི་ཉེ་ལ་ ཐག་མྱི་ཉེཤོས་ ཐག་མྱི་ཉེལོད་ ཐག་མྱི་ཉེཔར་ ཐག་མྱི་ཉེཤག་ ཐག་མྱི་ཉེཤས་ ཐག་མྱི་ཉེཐགཆོད་ ཐག་མྱི་ཉེཚད་ ཐག་མྱི་ཉེགོཅོག་ 

ཐག་མྱི་ཉེརྒྱུ་ ཐག་མྱི་ཉེཡ་ ཐག་མྱི་ཉེདུས་ ཐག་མྱི་ཉེས་ ཐག་མྱི་ཉེསངསང་ ཐག་མྱི་ཉེརངཉེ་ ཐག་མྱི་ཉེཀམེད་ ཐག་མྱི་ཉེཀམེདརང་ ཐག་མྱི་ཉེམདོགཁཔོ་ ཐག་མྱི་ཉེམདོགཁཔོ་ ཐག་མྱི་ཉེམདོགཁཔོརང་ 

ཐག་མྱི་ཉེ་ནས་མྱི་ཉེ་རུ་ ཐག་ཇེ་མྱི་ཉེ་རུ་ ཐགཉེ་མྱི་ཉེ་ ཐགཉེབ་དང་མྱི་ཉེབ་ ཐགཉེམྱིཉེ་ ཐག་མྱི་ཉེབསམབསམ་ ཐག་མྱི་ཉེ་སརེ་

“ཐག་མ་ཉེབ་”

ཐག་མ་ཉེཔོ་ ཐག་མ་ཉེབ་ ཐགམཉེ་ ཐག་མ་ཉེག་ ཐག་མ་ཉེ་དུ་ ཐག་མ་ཉེ་ལ་ ཐག་མ་ཉེཤོས་ ཐག་མ་ཉེལོད་ ཐག་མ་ཉེཔར་ ཐག་མ་ཉེཤག་ ཐག་མ་ཉེཤས་ ཐག་མ་ཉེཐགཆོད་ ཐག་མ་ཉེཚད་ ཐག་མ་ཉེགོཅོག་ 

ཐག་མ་ཉེརྒྱུ་ ཐག་མ་ཉེཡ་ ཐག་མ་ཉེདུས་ ཐག་མ་ཉེས་ ཐག་མ་ཉེསངསང་ ཐག་མ་ཉེརངཉེ་ ཐག་མ་ཉེཀམེད་ ཐག་མ་ཉེཀམེདརང་ ཐག་མ་ཉེམདོགཁཔོ་ ཐག་མ་ཉེམདོགཁཔོ་ ཐག་མ་ཉེམདོགཁཔོརང་ 

ཐག་མ་ཉེ་ནས་མ་ཉེ་རུ་ ཐག་ཇེ་མ་ཉེ་རུ་ ཐགཉེམཉེ་ ཐག་མ་ཉེབསམབསམ་ ཐགཉེཔ་དང་མ་ཉེབ་



ཁྱདགཞི་དང་ཁྱདཆོས་ བརྡསྤོད་ཕྲནཚེགས་བརྡསྤོད་ཕྲནཚེགས་ ཁྱདགཞི་དང་ཁྱདཆོས་
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“ཨྟོཅྟོགཅན་”གི་མིངགྲྟོགས་ནི་“ཡིནཚད་”དང “ཡྟོདཚད་”དང་ “བྱབ་བྱསཚད་”དང་ “བྱབ་བྱེདཚད་” “བྱབ་བྱུངཚད་”དང “བྱབ་འབྱུངཚད་”ལ་གྟོབ་ཡིན

	 	     
 རེསའཇུག་འདྱིའྱི་རེ་ལ་ ཨོཅོག་འདྱི་འཐོབ་ དཔེམཚོན་གྱི་མྱིངཚིག་འདྱིའདྲ་འོང་ དཔེམཚོན་གྱི་མྱིངཚིག་འདྱིའདྲ་འོང་ ཚིགསྒྲུབ་
     
 ག་ གོཅོག་ གཅོགགོཅོག་ | གཅོགཚད་ སྒུགགོཅོག་ | སྒུགཚད་ གནམཐང་ལ་མི་སྒུགགོཅོག་གྱིས་མོ་ལ་དགའབསུ་ཞུས་སོང་།

   གཅོགཔ་ཡྱིནནོཅོག་ སྒུགཔ་ཡྱིནནོཅོག་ གནམཐང་ལ་མི་སྒུགཚད་ཀྱིས་མོ་ལ་དགའབསུ་ཞུས་སོང་།
     
 ང་ ངོཅོག་ གསུངངོཅོག་ | གསུངཚད་ མཐོངངོཅོག་ | མཐོངཚད་ ངས་ལོ་སངཔོར་གོགབརན་མཐོངངོཅོག་འདྱིཚོ་ཡྱིན།

   གསུངབ་ཡྱིནནོཅོག་  མཐོངབ་ཡྱིནནོཅོག་ ངས་ལོ་སངཔོར་གོགབརན་མཐོངཚད་འདྱིཚོ་ཡྱིན།
     
 ད་ དོཅོག་ གཅོདདོཅོག་ | གཅོདཚད་ བཅདདོཅོག་ | བཅདཚད་ ཁོས་ཤིང་བཅདདོཅོག་མོས་ཟུར་གཅིག་ལ་བསྡུས་འདུག

   གཅོདཔ་ཡྱིནནོཅོག་  བཅདཔ་ཡྱིནནོཅོག་ ཁོས་ཤིང་བཅདཚད་མོས་ཟུར་གཅིག་ལ་བསྡུས་འདུག
     
 ན་ ནོཅོག་ བསནནོཅོག་ | བསནཚད་ ཐོནནོཅོག་ | ཐོནཚད་ ཅལག་གསརཔ་ཐོནནོཅོག་ལམསང་མ་ཉོ་ཨ།

   བསནཔ་ཡྱིནནོཅོག་  ཐོནཔ་ཡྱིནནོཅོག་ ཅལག་གསརཔ་ཐོནཚད་ལམསང་མ་ཉོ་ཨ།
     
 བ་ བོཅོག་ བཏུབབོཅོག་ | བཏུབཚད་ བབབོཅོག་ | བབཚད་ མེཏོག་ངའི་སེམས་ལ་བབབོཅོག་འདྱིཚོ་རེད་འདུག

   བཏུབབ་ཡྱིནནོཅོག་  བབཔ་ཡྱིནནོཅོག་ མེཏོག་ངའི་སེམས་ལ་བབཚད་འདྱིཚོ་རེད་འདུག
     
 མ་ མོཅོག་ སྐམམོཅོག་ | སྐམཚད་ ཁུམམོཅོག་ | ཁུམཚད་ ཤྱིངསོང་ལོམ་ཁུམམོཅོག་ཆརཆུ་མ་བྱུངབའྱི་རགས་རེད།

   སྐམཔ་ཡྱིནནོཅོག་ ཁུམཔ་ཡྱིནནོཅོག་ ཤྱིངསོང་ལོམ་ཁུམཚད་ཆརཆུ་མ་བྱུངབའྱི་རགས་རེད།
     
 འ་ འོཅོག་ དཔའོཅོག་ | དཔའཚད་ དགའོཅོག་ | དགའཚད་ བུ་ཚལ་དང་ཤྱིངཏོག་ལ་དགའོཅོག་ལ་འདྱིཚོ་སྤོད་རོགས།

   དཔའབ་ཡྱིནནོཅོག་ དགའབ་ཡྱིནནོཅོག་ བུ་ཚལ་དང་ཤྱིངཏོག་ལ་དགའཚད་ལ་འདྱིཚོ་སྤོད་རོགས།
     
 ར་ རོཅོག་ སྒྱུརརོཅོག་ | སྒྱུརཚད་ བསྐུརརོཅོག་ | བསྐུརཚད་ ཁོས་བོད་ནས་ངཚོ་ལ་ཡྱིགེ་བསྐུརརོཅོག་འདྱིཚོ་རེད།

   སྒྱུརབ་ཡྱིནནོཅོག་ བསྐུརབ་ཡྱིནནོཅོག་ ཁོས་བོད་ནས་ངཚོ་ལ་ཡྱིགེ་བསྐུརཚད་འདྱིཚོ་རེད།
     
 ལ་ ལོཅོག་ ཕུལལོཅོག་ | ཕུལཚད་ བཅོལལོཅོག་ | བཅོལཚད་ ཁྱེདརང་ལ་ཁོས་ཅལག་བཅོལལོཅོག་ང་ལ་སོན་རོགས།

   ཕུལབ་ཡྱིནནོཅོག་ བཅོལབ་ཡྱིནནོཅོག་ ཁྱེདརང་ལ་ཁོས་ཅལག་བཅོལཚད་ང་ལ་སོན་རོགས།
     
 ས་ སོཅོག་ སྐྱྱིསསོཅོག་ | སྐྱྱིསཚད་ ཐོསསོཅོག་ | ཐོསཚད་ ཁོས་ཆོས་ཐོསསོཅོག་ཐེགཔ་ཆེནཔོའ་ིཆོས་རེད།

   སྐྱྱིསཔ་ཡྱིནནོཅོག་ ཐོསཔ་ཡྱིནནོཅོག་ ཁོས་ཆོས་ཐོསཚད་ཐེགཔ་ཆེནཔོའ་ིཆོས་རེད།
     

    	

 མཐའམེད་ འོཅོག་ ལྟའོཅོག་  ཟའོཅོག་  བུ་དང་བུམོ་ཚལ་དང་ཤྱིངཏོག་ཟའོཅོག་ཁསང་སེབས་སོང་།

   ལྟམཁན་ཡྱིནནོཅོག་ ཟམཁན་ཡྱིནནོཅོག་ བུ་དང་བུམོ་ཚལ་དང་ཤྱིངཏོག་ཟམཁན་ཡིནནོཅོག་ཁསང་སེབས་སོང་།
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| དངོསཆོས་“པོ་”ཡྱི་མཐའཅན་ | ཚིགསྡུད་མེདཔཅན་ རྩམཔ་ཞྱིབཔོ་ | སྟོབགྲྭ་ཉེཔོ་ | ཇ་གརཔོ་ | སྐདཆ་རནཔོ་ | ཉལཆས་འཇམཔོ་ | བུ་བརཔ་ | གཟུགསཔྟོ་ཐངཔོ་ | ཐུགས་མཉེསཔོ་ | ཅལག་འཕངཔོ་ | མེཏྟོག་

འདྲཔོ་ | སེམས་མཐུནཔོ་ | སྟོདཐུང་ལེནཔོ་ | ལུངཔ་མཛེསཔོ་ | ཤ་སྐམཔོ་ | ཆུ་གངམོ་ | སྐདཆ་སམཔོ་ | གཟུགསཔྟོ་སྐྱོཔོ་ | རི་མཐོཔོ་ | ཉལཁི་དམའཔོ་ | གྲྟོགསཔྟོ་

བརནཔོ་ | འབྟོལགདན་མཐུགཔོ་ | རས་སབཔོ་ | གདན་རྱིངཔོ་ | སྟོབགྲྭ་ཐོགམ་ | ལྟོ་དུམ་ | སེམས་གཏུམཔོ་ | དྟོཔྟོ་ལྱིདཔོ་ | ཐབསཚང་དྲོནམོ་ | ལགཤུགས་ཞནཔོ་ | 
ལུད་རུལཔ་ | ལུས་རགསཔ་ | འབྲས་རེནཔ་ | སཆ་གཙོགཔ་ | མི་འཆལཔོ་ | རྟོ་མངརམོ་ | དྟོབ་སྐྱུརམོ་ | ལམ་མཁྱོགཔོ་ | སྐདཆ་འཚམཔོ་ | མི་ངརཔོ་ | བུ་

མགོགསཔོ་ | གངས་དཀརཔོ་ | ནས་འབེལཔོ་ | ཉལཆས་དྲོཔོ་ | རིང་ཉོགཔོ་ | མགྟོ་གྲུངཔོ་ | ནམལ་བསྱིལཔོ་ | ལསསཔོ་ | དགེརྒན་རྱིགཔོ་ | རས་ཁེཔོ་ | མི་

བཀྲེནཔོ་ | ཤིང་གོངཔོ་ | གྟོང་གུནཔོ་ | ལྟོ་སྡུགཔོ་ | ཆུ་ནོགཔོ་ | ལསཀ་བཙུནཔོ་ | འབྲས་ཞྱིམཔོ་ | བུ་འཚུབཔོ་ | དྟོབ་ཁཏྱིག་ | གྲྟོགསཔྟོ་མཛའཔོ་ | འྟོད་གསལ

པོ་ | སེམས་སྲུནཔོ་ | ངག་རྩུབཔོ་ | གནམ་དྭངསཔོ་ | མི་བསུནཔོ་ | བུ་དྲུངཔོ་ | མི་དྲངཔོ་ | སཆ་སོངཔ་ | མཚོནམདྟོག་བཀྲགཔོ་ | ལས་མྱུརཔོ་ | མི་འཇོན

པོ་ | ཁམས་བདེཔོ་ | རས་སྨུགཔོ་ | ལྟོ་གསརཔ་ | ཐབས་མཁསཔོ་ | ལུས་འཁྲུགསཔོ་ | མཁང་ཡངཔོ་ | རྩིས་ཁགཔོ་ | ཐིག་ཕྲཔོ་ | ཚལ་མོདཔོ་ | ཅལག་མཁོ

པོ་ | དགྟོད་བོདཔོ་ | ལུས་སེམས་ལྷོདཔོ་ | གྲི་རྣོཔོ་/རྣོནཔོ་ | སཆ་བཙོགཔ་ | སྒམ་ལྕྱིབོ་ | ཟབ་སྔོནམ་ | ཉིམ་མཇུགམ་ | དངུལ་ངོམ་ | གྲལ་ཐམ་ | ཁངཔ་སྔ

མ་ | ངྟོ་ཡངཔོ་ | སྤྟོདཔ་ངནཔ་ | མདྟོག་ངངཔ་ | གིངག་སྤོཔོ་ | ཆུ་གཙངམ་ | རྐངཤུབ་རྱིངཔ་ | ཤིངསྟོང་སོམཔོ་ | གླུ་སནཔོ་ | དྟོབ་སྐབ་ | ཚལ་སོསཔ་ | 
མདྟོག་ཧརཔོ་ | ལྟོམ་རྱིདཔོ་ | ལམ་ཕྲཔོ་ | སེམས་དགའཔོ་ | བླྟོ་ལྷྱིངཔོ་ | ས་སྐྱབོ་ | རྨངགཞི་གཏནཔོ་ | སེམས་གནགཔོ་ | མདྟོག་སྣུམཔོ་ | གང་མཁེགསཔོ་ |  

  

 | ཚིགསྡུདཅན་ བུ་ཤཚཔོ་/ཤཚ་ | ས་ཐགཉེཔོ་/ཐགཉེ་ | ལུག་ཤསྐམཔོ་/ཤསྐམ་ | སྦྲགསཔ་སྤོཐུངཐུང་/སྤོཐུང་ | མི་ཉམདམའཔོ་ | དགེརྒན་ཁའཇམཔོ་/ཁའཇམ་ | ས
བཀྲ་མགོརོགཔོ་/མགོརོག་ | ལྟོན་ཁ་གསལཔོ་/ཁ་གསལ་ | བུ་སྱིངརེཔོ་ | ས་རྒྱངརྱིངཔོ་/རྒྱངརྱིང་ | པལགས་ཁཚཔོ་/ཁཚ་ | ཁངཔ་དཔངམཐོཔོ་ | བྱེདསངས་

ཐབསསྐྱོཔོ་/ཐབསསྐྱོ་ | གྲྟོགསཔྟོ་ཐབསམཁསཔོ་/ཐབསམཁས་ | པར་ཁྱདམཚརཔོ་/ཁྱདམཚར་ | མི་ཁོགཔ་སོངཔ་/ཁོགསོང་ | ཅལག་སྤུསདགཔོ་/

སྤུསདག་ | དགྟོནཔ་ཁཁུ་སྱིམཔོ་/ ཁུསྱིམཔོ་ | འགྲུལཔ་ཁསངསཔོ་ | དངུལགཉེར་རླུངཚཔོ་ | ཨམ་ཁོག་ཡངསཔོ་/ཁོགཡངས་ | འབུ་མདོགཉེསཔོ་/

མདོགཉེས་ | མི་མངཆེབ་ | ལསཀ་ཐབསསྡུགཔོ་/ཐབསསྡུག་ | ཚོངཔ་མགོགྲུངཔོ་/མགོགྲུང་ | ཡིགེ་གལཆེནཔོ་/གལཆེན་ | ལུངཔ་ཐགརྱིངཔོ་/ཐགརྱིང་ | 
སཆ་གུཡངསཔོ་/གུཡངས་ | ལྟདམྟོ་དགོདབོཔོ་/དགོདབོ་ | གིངཁ་ཉམསྤོཔོ་/ཉམསྤོ་ | གྲྟོགསཔྟོ་བགཕེབསཔོ་/བགཕེབས་ | མི་ཉམསདོདཔོ་ | 

  

| བྱཆོས་“པ་”ཡྱི་མཐའཅན་ | བྱེདཔཔོཅན་གྱི་བྱམྱིང་ ཡིགེ་བྱིསཔ་/འབྱིབ་ | མེཏྟོག་བཏབཔ་/འདེབསཔ་ | ལན་བཏངཔ་/གཏོངབ་ | ཇ་བཀོལཔ་/ཁོལབ་ | ཐགཔ་བཅདཔ་/གཅོདཔ་ | གཅིག་ཏུ་བསྒྱིལཔ་/

  སྒྱིལབ་ | སགས་བཟླསཔ་/ཟླབ་ | མིང་བཏགསཔ་/འདོགསཔ་ | རསཁུག་བསྒངསཔ་/སྒོངབ་ | གྲལ་བསྒྱིགསཔ་/སྒྱིགཔ་ | ལྟདམྟོ་བལྟསཔ་/ལྟབ་ | སྒྲུང་

བརམསཔ་/རོམཔ་ | གསརའགྱུར་སེལཔ་ | ཐལམྟོ་སྦྱརཔ་/སྦྱོརབ་ | ཁལག་བཟའབ་/ཟབ་ | འབྲས་བཙོསཔ་/བཙོབ་ | ལྷ་བསྒྲུབསཔ་/སྒྲུབཔ་ | དརཆ་

བསྒེངསཔ་/སྒེངབ་ | མྟོགམྟོག་བཟོསཔ་/བཟོབ | འགྲྟོལམ་བསནཔ་/སོནཔ་ | ཟབམདྟོ་བཀགསཔ་/ཀོགཔ་ | 
  

 | བྱེདཔཔོ་མེདཅན་གྱི་བྱམྱིང་ ཆྟོས་ཐོསཔ་ | མེ་འབརབ་ | ཆུ་བབཔ་/འབབཔ་ | འབྲས་འཚོསཔ་ | ལུས་ཉོབཔ་ | ཤིང་ཆོདཔ་ | སེམསཤུགས་འགྱིལཔ་ | ཤིངསྟོང་ཟླུམཔ་ | ལྟོམ་རྱིདཔ་ | སྐད

  ཡིག་ལོབཔ་ | ཐིགསཔ་ཐྱིགཔ་ | ཐིག་འཁྱོགཔ་ | གྲྟོདཔ་འགངབ་ | ཚིགདྟོན་གོབ་ | མིག་གིས་མཐོངབ་ | སྟོ་ལ་གནོདཔ་ | སྣ་གུགཔ་ | རིགཔ་རྣོབ་ | སེམས་

གོམསཔ་ | འབྲས་འཚོསཔ་ | ཤིངཏྟོག་སྨྱིནཔ་ | གཏན་ལ་འཁེལབ་ | མི་ངྟོ་ཤེསཔ་ | ལམ་ནོརབ་ | མགྟོ་ནབ་ | མེ་ཚབ་ | ནམལ་སངསཔ་ | གྟོང་ཁུལབ་ | 
ལམསང་འབྱོརཔ་ | སྨན་ཕནཔ་ | ལསཀ་ཚརབ་ | ཡིགེ་ནོརཔ་ | ནང་དུ་ཆུདཔ་ | སྣུམ་འཛིརབ་ | ནད་ལ་ཕནཔ་ |

  

| དངོསཆོས་ངངཚུལཅན་  ཆརཔ་བབཔོ་ | ཁ་འབརཔོ་ | མྟོགམྟོག་འཚོསཔོ་ | སེམས་ཉོབཔོ་ | ཐགཆོདཔོ་ | སྒྲ་ཐོསཔོ་ | ཁ་འགྱིལཔོ་ | ཚལ་སྣུམཔོ་ | ཤ་རྒྱགསཔོ་ | ལྷུ་འགྱིགཔོ་ |
ཡིགེ་ལོབཔོ་ | མྟོཕྱྭ་ཐྱིགསཔོ་ | ལམ་འཁྱོགསཔོ་ | གྲྟོདཔ་འགངཔོ་ | ཚིགདྟོན་གོཔོ་ | མིག་གིས་མཐོངཔོ་ | ཡམ་ལ་གནོདཔོ་ | ལྕགསཀྱུ་གུགཔོ་ | རིགཔ་སངས

པོ་ | མཆྟོདཔ་རྒྱསཔོ་ | གྟོང་ཁུལཔོ་ | ཡིགེ་འབྱོརཔོ་ | རྩམཐུག་ཁོལཔོ་ | སྨན་ཕནཔོ་ | རྒདམྟོ་ཤོརཔོ་ | འཁྟོརལྟོ་འཁོརཔོ་ | སྟོདཐུང་ལེནཔོ་ | སེམས་ལ་ཟུག

པོ་ | རྐངཔ་ནཔོ་ | གྲལ་དུ་ཆུདཔོ་ | སྣུམ་འཛིརཔོ་ | མགྲྟོནཔྟོ་ཁབོཔོ་ | | ཡིགེ་འཕྲོདཔོ་ | ལམ་ལ་འགོཔོ་ |
   



ཁྱདགཞི་དང་ཁྱདཆོས་ བརྡསྤོད་ཕྲནཚེགས་བརྡསྤོད་ཕྲནཚེགས་ ཁྱདགཞི་དང་ཁྱདཆོས་

58 59
 

  

| དངོསཆོས་རྱིསམྱིམཐུན་  བྟོདམི་ཡོངསརོགས་ | རྒྱལབ་རིགས་ལྔ་ | ༧གྟོངས་ལྔཔ་ | མེཏྟོག་ལྔཔོ་ | དེབ་ལྔཆར་ | ཐིག་ཟུར་གསུམ་ | རྩེཐང་གྲུབཞྱི་ | ཐིག་ཟུརགསུམ་ | རྩེམྟོབ་ཕལཆེར་ |  
སཆ་སྡུགཅག་ | རྟོགསཔ་སྣཐུངཐུང་ | ལྟོརྒྱུས་མདོརབསྡུས་ | རྒྱལརབས་སྱིངབསྡུས་ | བསྟོདནམས་མཐའཡས་ | བུམྟོ་ཡརབས་ | བུ་སྤོདབཟང་ | དངུལ་ཕྲནབུ་ | ངརང་

གཅྱིགབུ་ | ཤབ་ཤསག་ | ཆྟོས་ཁོན་ | དགེབ་ཅུངཟད་ | བྱབ་ཐམསཅད་ | ཟབ་རེཟུང་ | དེབ་ཆཚང་ | ལྟོ་རེགཉྱིས་ | བགལེབ་ཏོགཙམ་ | ཉིམ་ཁཁསོསོ་ |
སྦར་བྱུརབུ་ | ཐྟོག་ལངགུ་ | སྟོདགྟོས་ལྱིཝང་ | མི་ཐཤལ་ | རིམྟོ་འདྲམྱིའདྲ་ | ཟས་ངནངོན་ | བྟོདཔ་འབྱོརལྡན་ | ཁིམམཚེས་ཡརབས་ | མེཏྟོག་འབྱིང་ | དྟོན་

ཐདད་ | ལུངཔ་ཁཁ་ | བྟོདརིགས་གཞོན་ནུ་ | སྤྟོདཔ་བགམེད་ | མཛདཔ་ངོམཚརཅན་ | གནས་མཆོག་ | གྲྭཔ་དཀྱུསམ་ | འགྲྟོབ་ཀུན་ | ཕྱུཔ་རྒྱསྨུག་ | སྒྟོར་ཕེདཀ་ |
ཚལ་ཁཏྱིག་ | ཞྭམྟོ་ཁཅྱིགཕཅྱིག་ | རྒྱལཁབ་གཞནདག་ | མིག་ལོངབ་ | གྲྟོང་གསེབ་ཐགརྱིང་ | གྟོས་ཁཁ་སྱིལསྱིལ་ | ཆརཔ་ཐརཐོར་ | སྐལཔ་ཐོགམ་ | སྒྲུང་

མཐའམ་ | གྲངབ་འབའཞྱིག་ | ཀླུ་གནཀལ་ | གྲལ་གཞུགམ་ | ཐེངས་འགའཤས་ | གསརའགྱུར་དངོསགནས་ | སྟོདཐུང་ཁཁ་ཕཁ་ | སྐྱེབ་ཐམ་ | དནཔ་ཝལལེབ་ |
  

| གངསཆོསཅན་  བྟོདམི་ཡོངསརོགས་ | རྒྱལབ་རིགས་ལྔ་ | ༧གྟོངས་ལྔཔ་ | མེཏྟོག་ལྔཔོ་ | དེབ་ལྔཆར་ | ཐིག་ཟུར་གསུམ་ | རྩེཐང་གྲུབཞྱི་ | ཐིག་ཟུརགསུམ་ | རྩེམྟོབ་ཕལཆེར་ |  
  

| བྱཆོས་དགགསྒ་“མ”ཅན་  བྱེདཔཔྟོཅན་གི་བྱམིང་ : གཏམ་མ་སྨྲསཔ་/ མསྨྲས་གཏམ་ | ཕྲུགུ་མ་བསབསཔ་/ མབསབས་ཕྲུགུ་ | ལསཀ་མ་བྱསཔ་/ མབྱས་ལསཀ་ | ཟཆས་མ་ཉོསཔ་/

མཉོས་ཟཆས་ | ཁ་མ་བཀངབ་/ མབཀང་ཁ་ | བགལེབ་མ་བཟསཔ་/ མབཟས་བགལེབ་ | གྟོགབརྙན་མ་བལྟསཔ་/ མ་བལྟས་གྟོགབརྙན་ | ཤིང་མ་བཅདཔ་/ 
མབཅད་ཤིང་ | རིམྟོ་མ་བྱིསཔ་/ མབྱིས་རིམྟོ་ | ཡིགེ་མ་བཏངབ་/ མབཏང་ཡིགེ་ | ཕྲུགུ་མ་བསལབ་/ མབསལ་ཕྲུགུ་ | དིབ་མ་དྲྱིསཔ་/ མདྲྱིས་དིབ་ | 

  
བྱེདཔཔྟོ་མེདཔཅན་གི་བྱམིང་ :  བྱབ་མ་ནུསཔ་/ མནུས་བྱབ་ | ཚིགདྟོན་མ་ཤེསཔ་/ མཤེས་ཚིགདྟོན་ | གྲངསཀ་མ་ཚངབ་/ མཚང་གྲངསཀ་ | སེརམ་མ་དགཔ་/ མ

དག་སེརམ་ | སཆུ་མ་འདྲྱིསཔ་/ མའདྲྱིས་སཆུ་ | སེམས་མ་དདཔ་/མདད་སེམས་ | ལམ་མ་ངེསཔ་/ མངེས་ལམ་ | ཆྟོས་ཐུནམོང་མྱིནཔ་/ ཐུནམྱིན་ཆྟོས་ | དུས་མ་

འོངསཔ་/ མའོངས་དུས་ | དུས་མ་འདསཔ་/ མའདས་དུས་ | ཤིངཏྟོག་མ་སྨྱིནཔ་/ མསྨྱིན་ཤིངཏྟོག་ | ཆུ་མ་དྲོསཔ་/ མདྲོས་ཆུ་ | འབྲས་མ་ཚོསཔ་/ མཚོས་འབྲས་ | 
  

| བྱཆོས་དགགསྒ་“མེདཔ”ཅན་  ལུངཔ་ཁྱིམས་མེདཔ་/ ཁྱིམསམེད་ལུངཔ་ | ལྟོ་གངསཀ་མེདཔ་/ གངསམེད་ལྟོ་ | དངྟོསཔྟོ་དགོསཔ་མེདཔ་/ དགོསམེད་དངྟོསཔྟོ་ | ཚེ་དཔག་ཏུ་མེདཔ་ /དཔག

མེད་ཚེ་ | ཡིགེ་སྐྱོན་མེདཔ་/  སྐྱོནམེད་ཡིགེ་ | གཏམ་དོན་མེདཔ་/ དོནམེད་གཏམ་ | དུས་ཐོགམ་མེདཔ་/ ཐོགམེད་དུས་ | ཆྟོས་འཚེབ་མེདཔ་/ འཚེམེད་ཆྟོས་ |
ལུངཔ་ཆོས་མེདཔ་/ ཆོསམེད་ལུངཔ་ | ཚོང་ཁེསང་མེདཔ་/ ཁེམེད་ཚོང་ | སྟོབམ་ཁེངསཔ་མེདཔ་/ ཁེངསམེད་སྟོབམ་ | ཆུ་ངོམཔ་མེདཔ་/ ངོམམེད་ཆུ་ | ལམ་

ལ་ངལབ་མེདཔ་/ ངལམེད་ལམ་ | ཁངཔ་གཞལ་དུ་མེདཔ་/ གཞལམེད་ཁངཔ་ | ཆྟོས་འཚེབ་མེདཔ་/ འཚེམེད་ཆྟོས་ | བླམ་མཉམཔ་མེདཔ་/ མཉམམེད་
བླམ་ | གནསཚུལ་འབེལབ་མེདཔ་/ འབེལམེད་གནསཚུལ་ | ཡིགེ་བཟོ་མེདཔ་/ བཟོམེད་ཡིགེ་ | མི་འཇྱིགསསྣང་མེདཔ་/ འཇྱིགསམེད་མི་ | གྲི་ངར་མེདཔ་/

ངརམེད་གྲི་ | སེམས་སྱིགཔ་མེདཔ་/ སྱིགམེད་སེམས་ | དགཆ་སྐྱོན་མེདཔ་/ སྐྱོནམེད་དགཆ་ |  དཔུངཔ་ཤེད་མེདཔ་/ ཤེདམེད་དཔུངཔ་ | ལགཔ་ཤུགས་མེདཔ་/

ཤུགསམེད་ལགཔ་ | དཀྟོནམཆྟོག་བསླུབ་མེདཔ་/ སླུམེད་དཀྟོནམཆྟོག་ | བུ་ནད་མེདཔ་/ ནདམེད་བུ་ | རྐངཔ་ནུསཔ་མེདཔ་/ ནུསམེད་རྐངཔ་ | སྟོཚལ་བོབ་

མེདཔ་/ བོམེད་སྟོཚལ་ | བསྟོདནམས་བླན་མེདཔ་/ བླམེད་བསྟོདནམས་ | སེམས་བརེབ་མེདཔ་/ བརེམེད་སེམས་ | རྣལའབྱྟོརཔ་འཇྱིགསཔ་མེདཔ་/ འཇྱིགསམེད་
རྣལའབྱྟོརཔ་ | ལྷ་འཆྱིབ་མེདཔ་/ འཆྱིམེད་ལྷ་ | མི་ལསཀ་མེདཔ་/ ལསམེད་མི་ | ནམམཁའ་མུ་མེདཔ་/ མུམེད་ནམམཁའ་ | གྲྟོགས་འགོདཔ་མེདཔ་/ 
འགོདམེད་གྲྟོགས་ | སེམས་འགྱུརབ་མེདཔ་/ འགྱུརམེད་སེམས་ | ལནགྲངས་ཚད་མེདཔ་/ ཚདམེད་ལནགྲངས་ | རྒྱུནྟོར་ཟདཔ་མེདཔ་/ ཟདམེད་རྒྱུནྟོར་ |

  

| བྱཆོས་“ལྡན་”གྱི་མཐའཅན་  བུ་བརོནཔ་དང་ལྡནཔ་/ བརོནལྡན་ | ལས་ལ་མཐུ་དང་ལྡནཔ་/ མཐུལྡན་ | ཕྲུགུ་ཚུལ་དང་ལྡནཔ་/ ཚུལལྡན་ | ཡྟོནཏན་ཚད་དང་ལྡནཔ་/ ཚད

ལྡན་ | གཞྟོནནུ་རལ་དང་ལྡནཔ་/ རལལྡན་ | རྐུནམ་རྫུན་དང་ལྡནཔ་/ རྫུནལྡན་ | ཚོངཔ་དབྱྱིག་དང་ལྡནཔ་/ དབྱྱིགལྡན་ | མི་ཤེསཔ་དང་ལྡནཔ་/ ཤེས

ལྡན་ | བྱབ་ལེགསཔ་དང་ལྡནཔ་/ ལེགསལྡན་ | གནས་དགའབ་དང་ལྡནཔ་/ དགའལྡན་ | དྟོཔྟོ་ལྱིད་དང་ལྡནཔ་/ ལྱིདལྡན་ | རྒྱལཔྟོ་སོབས་དང་ལྡན་/ 

སོབསལྡན་ | བྱམསཔའི་སེམས་དང་ལྡནཔ་/ སེམསལྡན་ | ཆྟོས་ཀི་སྐལབ་དང་ལྡནཔ་/སྐལལྡན་ | འབུ་སོག་དང་ལྡནཔ་/ སོགལྡན་ | མི་གགསཔ་དང་ལྡན

པ་/ གགསལྡན་ | ཚོངཔ་ནོར་དང་ལྡནཔ་/ ནོརལྡན་ | བྱིསཔ་བློ་དང་ལྡནཔ་/བློལྡན་ | ཕ་བརེབ་དང་ལྡནཔ་/ བརེལྡན་ | མིཚེ་དོན་དང་ལྡནཔ་/ དོནལྡན་ | 
སྐུ་འོད་དང་ལྡནཔ་/ འོདལྡན་ | མི་འབྱོརཔ་དང་ལྡནཔ་/ འབྱོརལྡན་ |
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| དངོསཆོས་“ཅན་”གྱི་མཐའཅན་  བུ་བློགོསཅན་ | འཁྟོརབ་མཐའཅན་ | སེམསཅན་ལ་བརེབཅན་ | སྟོབཕྲུག་བརོནའགྲུསཅན་ | སྨན་ཕནཔཅན་ | མི་སྱིངརེཅན་ | མི་གཏོངཕོདཅན་ | 
ཕམ་བྱམསཔཅན་ | བགལེབ་བོབཅན་ | གྲྟོགསམྟོ་ནོརཅན་ | ཚོང་ཁེསངཅན་/ཁེཅན་ | ཚོགསའདུ་གལ་ཆེནཔོཅན་/གལཆེན་ | བྱབ་བྱསཔཅན་ |ཚིགདྟོན་

གོབཅན་ | མཁསཔ་སོབསཔཅན་ | པལགས་ཕནསེམསཅན་ | རྩྟོམཔཔྟོ་གགསཔཅན་/གགསཅན་ | ཤིངསྟོང་གྱིབམཅན་ | གདྟོང་གཉེརམཅན་ | བདུད་གདུག

པཅན་ | སྐདཆ་ཟུལུམཅན་ | དགེརྒན་གཟྱིབརྱིདཅན་/གཟྱིཅན་/བརྱིདཅན་ | རྐུམ་གཟུལུམཅན་ | ཚོངཔ་གཡོསྒྱུཅན་/གཡོནཅན་ | བླུནཔྟོ་ངརྒྱལཅན་ |
ཚིགདྟོན་ངེསཔཅན་/ངེསཅན་ | བུམྟོ་ངོཚཅན་ | རྣམཐར་ངོམཚརཅན་ | ལམ་ཉེནཁཅན་/ཉེནཅན་ | ཇགཔ་ཉེསཔཅན་/ཉེསཅན་ | མི་ཤེསརབཅན་ | དགེ

རྒན་ཐུགསརེཅན་ | དགེབཤེས་མཁསཔཅན་ | བླམ་ནུསཔཅན་/ནུསཅན་ | རྐུནམ་སྱིགཔཅན་/སྱིགཅན་ | ཕམ་བསོདནམསཅན་ | མཁསཔ་ཉམསམོང

ཅན་ | སྟོབམ་དདཔཅན་ | དམགམི་དྲགཤུལཅན་ | ཤིང་ཚེརམཅན་ | བུ་ངོཚཅན་ | ཆྟོས་ལ་སེམསཔཅན་ | བུ་སྱིངརེཅན་ | མི་འདོདཔཅན་/འདོདཅན་ |
སྦྲངརྩི་དྲོབཅན་ | ཆུ་བཚྭཅན་ | ཕམ་བྱམསསེམསཅན་ | ལགཔ་ཤུགསཅན་ | སྟོཔ་དོགསཟོནཅན་ | ཚནརིག་དོསྣངཅན་ | རྟོགསཔ་ཕནཐོགསཅན་ | 
སེམས་དགེབཅན་ | སྨནཔ་ནུསཔཅན་/ནུསཅན་ | ནདགཡྟོག་དོཁུརཅན་ | ཨམ་འཇོནཐངཅན་ | ལསམི་ལསབེལཅན་ | མཁསཔ་སེམསཤུགསཅན་ | 
གཞྟོནནུ་སྱིངསོབསཅན་ | ནདཔ་ཟུགཅནཅན་ | ཞིམི་སེརམོཅན་ | བྟོདཔ་སོབསཔཅན་ | ཚོས་དམརཔོཅན་ | ཆུ་རོགཔཅན་ | ཚོངཔ་བདོགཔཅན་ | སྟོབཕྲུག་

བརོནཔཅན་ | སྟོས་དྲྱིབསུངཅན་ | གཞསཔ་སནགགསཅན་ | སཆ་མུཟྱིཅན་ | ཆྟོས་ལ་མོསཔཅན་ | འགྲྟོབ་མངནཅན་ | བླམ་མཁྱེནཔཅན་/མཁྱེནཅན་ |
ལསབྱེད་ལེལོཅན་ | ནདཔ་དམུཆུཅན་ | གཟུགསཔྟོ་ནཚཅན་ | བྱབ་དགེབཅན་ | བླུནཔྟོ་དྲེགསཔཅན་ | སེམས་དགའབཅན་ | བྱབ་དགོསཔཅན་ | སེམས་

གཡེངབཅན་ | ཡིགེ་དབུཅན་ | མི་སྱིངསོབསཅན་ | འབུ་དབུགསཅན་ | མི་དབངཡོདཅན་ | གྲི་རྣོངརཅན་ | འདེ་གཟུགསཅན་ | ཤིང་མཚེརམཅན་ | ཇ་

ཞགསཅན་ | སཆ་འཇྱིགསསྣངཅན་ | སྟོབཕྲུག་རྱིགཔཅན་ | འདེ་འཚེབཅན་ | སྟོབམ་ཚུལཁྱིམསཅན་ | གནསཚུལ་གལཚབསཅན་ | ལྟོརྒྱུས་འགྱུརབཅན་ | 
གྲི་སོ་ཉྱིསཅན་ | མདུང་རེ་གསུམཅན་ | བུམྟོ་འཛེམབགཅན་ | ནདཔ་ནཟུགཅན་ | རྣལའབྱྟོརཔ་ཉམསརོགསཅན་ | སཆ་དྲྱིམཅན་ | གནམ་རྨུགསཔཅན་ | 
གཞྟོནནུ་རོལབཅན་ | གཤནཔ་སྱིགཔཅན་/སྱིགཅན་ | སཆ་རནཅན་ | བུམྟོ་ལངསཚོཅན་ | ཆྟོསཔ་ལསབསོདཅན་ | དྟོཔྟོ་ལྱིདཅན་ | གྲི་རྣོངརཅན་ | ལགཔ་

ནུསཤུགསཅན་ | དཔུངཔ་ཕུལཤུགསཅན་ | ཆྟོས་ནུསཔཅན་ | ཆྟོས་ནུསཅན་ |
   

         
 མཆན་ དངྟོསཆྟོས་རངརྐྱབ་ དངྟོསཆྟོས་ཚིགསྡུདཅན་ བྱཆྟོསཅན་ བྱཆྟོསཅན་ དངྟོསཆྟོས་ངངཚུལཅན་ དངྟོསཆྟོས་རིསམིམཐུནཅན་ “མེདཔ”འ་ིདགགསྒྲཅན་ “ཅན་”ག་ིམཐའརེནཅན་
         
 དལྟབའྱི་བརྡདོནཅན་ དགཔོ་ སྤུསདགཔོ་ སྨྲབ་ མཐོངབ་ མཐོངཔོ་ ཀུན་ ཅན་ ལྡནཔ་
         
 དགགསྒྲ་མེདཔཅན་ ཕོརཔ་དགཔོ་ ཕོརཔ་སྤུསདགཔོ་ གཏམ་སྨྲབ་ མྱིག་མཐོངབ་ མྱིག་མཐོངཔོ་ སེམསཅན་ཀུན་ མི་བགཅན་ འབྱོརཔ་དང་ལྡནཔ་

   ཕོརཔ་སྤུསདག་ གཏམསྨྲ་ མྱིགམཐོང་    འབྱོརལྡན་
         
 དགགསྒྲཅན་ ཕོརཔ་མི་དགཔོ་ ཕོརཔ་སྤུས་མི་དགཔོ་ གཏམ་མི་སྨྲབ་ མྱིག་མི་མཐོངབ་   མི་བག་མེདཔ་ འབྱོརཔ་དང་མི་ལྡནཔ་

   ཕོརཔ་སྤུསམིདག་ གཏམམིསྨྲ་ མྱིགམིམཐོང་   མི་བགམེད་ འབྱོརམིལྡན་
         
 འདསཔའྱི་བརྡདོནཅན་ དགཔོ་ སྤུསདགཔོ་ སྨྲསཔ་ མཐོངབ་    འབྱོརཔ་དང་ལྡནཔ་
         
 དགགསྒྲ་མེདཔཅན་ ཕོརཔ་དགཔོ་ ཕོརཔ་སྤུསདགཔོ་ གཏམ་སྨྲསཔ་ མྱིག་མཐོངབ་    འབྱོརཔ་དང་ལྡནཔ་

   ཕོརཔ་སྤུསདག་ གཏམསྨྲས་ མྱིགམཐོང་    འབྱོརལྡན་
         
 དགགསྒྲཅན་ ཕོརཔ་མ་དགཔོ་ ཕོརཔ་སྤུས་མ་དགཔོ་ གཏམ་མ་སྨྲསཔ་ མྱིག་མ་མཐོངབ་    འབྱོརཔ་དང་མ་ལྡནཔ་

   ཕོརཔ་སྤུསམདག་ གཏམམསྨྲས་ མྱིགམམཐོང་    འབྱོརམལྡན་
         



ཁྱདགཞི་དང་ཁྱདཆོས་ བརྡསྤོད་ཕྲནཚེགས་བརྡསྤོད་ཕྲནཚེགས་ ཁྱདགཞི་དང་ཁྱདཆོས་
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  རྒྱུད་རྩུབཔོ་ ཁཁུསྱིམཔོ་/ཁུསྱིམཔོ་ དྲྱིམ་ཞྱིམཔོ་ ཐབས་བཟངཔོ་ མགོརོགཔོ་ མགོ་འཚོསཔོ་ ངོཚ་སྨྱིནཔོ་

  རྒྱུདརྩུབ་ ཁུསྱིམ་ དྲྱིཞྱིམ་ ཐབསབཟང་ མགོརོག་ མགོའཚོས་ ངོསྨྱིན་
        

  ཚིག་འཇམཔོ་ ཁོད་མྱིསོམསཔོ་ གུཡངསཔོ་ བགབོཔོ་ རྡ་རྱིངཔོ་ འགོ་བདེཔོ་ སེམས་ཆུངཆུང་

  ཚིགའཇམ་ ཁོདམྱིསོམས་ གུཡངས་ བགབོ་ རྡོརྱིང་ འགོབདེ་ སེམསཆུང་
        

  གཟུགསཔོ་རྱིངཔོ་ དཔངས་མཐོཔོ་ མདོག་ཉེསཔོ་ མགོམཁེགསཔོ་ སྐྱུགསབོཔོ་ ཉམསདམའཔོ་ བྱུས་མཁསཔོ་

  གཟུགསརྱིང་ དཔངསམཐོ་ མདོགཉེས་ མགོམཁེགས་ སྐྱུགསབོ་ ཉམསདམའ་ བྱུསམཁས་
        

  སྤོདཔ་བཟངཔོ་ སྣངབ་སྐྱྱིདཔོ་ མགོགྲུངཔོ་ ཁམསབདེམོ་ ཁཚཔོ་ སེམས་བདེཔོ་ ཐབསསྡུགཔོ་

  སྤོདབཟང་ – མགོགྲུང་ ཁམསབདེ་ ཁཚ་ སེམསབདེ་ ཐབསསྡུག་ 
        

  སྐད་སནཔོ་ ངང་རྱིངཔོ་ གོང་གུནཔོ་ གོང་ཁེཔོ་ དྲྱིམཞྱིམཔོ་ སེམས་བཟངཔོ་ སྐདཅོར་ཚཔོ་

  སྐདསན་ ངངརྱིང་ – – དྲྱིཞྱིམ་ སེམསབཟང་ སྐདཚཔོ་
        

  ངད་ཆེནཔོ་ སོབས་ཆེནཔོ་ ཕོན་ཆེནཔོ་ ཞེངཁ་ཆེནཔོ་ བློགོས་ཆེནཔོ་ སྐདགགས་ཆེནཔོ་ སྒྲུང་སནཔོ་

ཁྱདགཞྱི་དང་དངོསཆོས་ཟུངལྡནཅན་ལས་ཚིག

སྡུདཅན་གྱི་ཁྱདཆོས་ཤིག་གྲུབ་རུངབ་
  

 ཁྱདགཞྱི་དང་དངོསཆོས་ ཁྱདགཞྱི་དང་དངོས 

  ཆོས་ཀྱི་ཚིགསྡུདཅན་ 

  གྱི་མྱིངཚིག་གྱི་འགོས་
 

 དྲྱིམ་ཞྱིམཔོ་ དྲྱིཞྱིམ་
  

 མདོག་ཉེསཔོ་ མདོགཉེས་
  

ཁྱདགཞྱི་དང་ཁྱདཆོས་ཚིགསྡུད་དུ་བྱེད་རུང་ཡང་

མྱི་འཚམཔའྱི་སྐབས་ཀང་འོང། གཡས་ཀྱི་དཔེ་ལ་

རགས་འདྱི་ – བརྒྱབས་ཡོད།
 ངདཆེན་ སོབསཆེན་ ཕོནཆེན་ – བློཆེན་ གགསཆེན་ སྒྲུངསན་
       

  གལཆེནཔོ་ ཕོནཆེནཔོ་ དྲྱིན་ཆེནཔོ་ རྱིནཐང་ཆེནཔོ་ བློཁོག་ཆེནཔོ་ ཤུགས་ཆེནཔོ་ བོབ་ཆེནཔོ་

  གལཆེན་ ཕོནཆེན་ དྲྱིནཆེན་ རྱིནཆེན་ བློཆེན་ ཤུགསཆེན་ བོཆེན་
        

  འདོདཔ་ཆེནཔོ་ ནུསཔ་ཆེནཔོ་ ཞེང་ཆེནཔོ་ ཞེང་ཆེནཔོ་ འཁུརཞེན་ཆེནཔོ་ བོངསཀ་ཆེནཔོ་ བཀའདྲྱིན་ཆེནཔོ་ 

  འདོདཆེན་ ནུསཆེན་ ཞེངཆེན་ ཞེངཆེན་ འཁུརཆེན་ བོངསཆེན་ དྲྱིནཆེན་
        

  བྱབ་ཆུངཆུང་ སྤོཐུངཐུང་ སྣངཆུངཆུང་ ནཚོད་ཆུངཆུང་ ལོ་ཆུངཆུང་ སེམསཔ་ཆུངཆུང་ སྱིང་ཆུངཆུང་ 

ཁྱདགཞྱི་ལ་སྦྱརབའྱི་དངོསཆོས་རེརེས་ཀང་

ཚིགསྡུདཅན་གྱི་ཁྱདཆོས་སྣཚོགས་གྲུབ་རུངབ་
  
 ཕོནཆེནཔོ་ ཕོནཆེན་
  
 སེམསཔ་ཆུངཆུང་ སེམསཆུང་
  

 
བྱབཆུང་ | ཏྱིགཆུང་ སྤོཐུང་ སྣངཆུང་ ནཆུང་ ལོཆུང་ སེམསཆུང་ སྱིངཆུང་

       

   བྱཆྟོས་(བྱེདཔཔྟོ་ཡྟོདཔཅན་) དལཔོར་འགོབ་  ཤིང་གཅོདཔ་ ཆོས་ཀྱི་ཆེད་དུ་འགོབ་ ཡིགེའི་འབྲིབ་ གཏན་དུ་སོདཔ་ གངས་ལ་སྡོདཔ་

   དལའགོ་ ཤིངགཅོད་ ཆོསའགོ་ ཡིགའབྲི་ གཏནསོད་ གངསསྡོད་
        

  བྱཆྟོས་(བྱེདཔཔྟོ་མེདཔཅན་) མྱི་ཤེསཔ་ བསམ་དུ་མེདཔ་ དོན་མེདཔ་ ཡྱིད་དུ་མྱི་འོངབ་ དཔག་ཏུ་མེདཔ་ མཚམས་མེདཔ་

   མྱིཤེས་ བསམམེད་ དོནམེད་ ཡྱིདམྱིའོང་ དཔགམེད་ མཚམསམེད་
        

   ཡྱིད་དུ་འོངབ་ བསོདཔར་འོསཔ་ ཡྱིདའཕྲོགཔ་ འགྱིག་ངེསཔ་ ཡོངས་སུ་རོགསཔ་ བཀུར་འོསཔ་

བྱམྱིངཅན་གྱི་བྱཆོས་ཀྱི་རྱིགས་ལ་བྱེདཔཔོ་དང་

བྱེདཔཔོ་མེདཔཅན་གཉྱིསཀ་ཡོང་
  
 གཏན་དུ་སོདཔ་ གཏནསོད་
  
 རྨད་དུ་བྱུངབ་ རྨདབྱུང་
    ཡྱིདའོང་ བསོདའོས་ ཡྱིདའཕྲོག་ འགྱིགངེས་ ཡོངསརོགས་ བཀུརའོས་

         
  རྱིགཔཅན་ ཞྱིའཇམཅན་ སྤོབཅན་ དགའབཅན་ དགའསྤོཅན་ ཡྱིདཆེསཅན་ དམཚིགཅན་ བཀའདྲྱིནཅན་ བསམཤེསཅན་ ཚིལཞགཅན་ སྣུམབགཅན་ 
  ཁུབཅན་ འཁྱགསརོམཅན་ ངརཅན་ ཚེརམཅན་ གཟེརེཅན་ གཞའཚནཅན་ སྐྱོནཅན་ དྲེགསཔཅན་ ཤུནཔཅན་ སྤུསོབཅན་ སྐྱེསའཐོབཅན་ སོབསཤུགས

  ཅན་ དབངཤུགསཅན་ མཐུརལཅན་ སྱིངརེཅན་ ཕྲགདོགཅན་ མྱིགཟེརཅན་ འགནསེམསཅན་ ལེལོཅན་ ཉེནཁཅན་ བརྱིདཉམསཅན་ ངོཚཅན་ སྱིངཔོཅན་ ཕན  

“ཡོདཔཅན་”གྱི་དོནཅན་གྱི་ཕྲད་“ཅན་”དང་“ལྡན་”

གྱི་མཐའརེནཅན་ལས་གྲུབཔའྱི་ཁྱདཆོས་“བདག

ཉིད་”སོགས་ཀང་“ཅན་”དང་“ལྡན་”གྱི་དོན་དུ་འཇུག
 སེམསཅན་ རངམཐོངཅན་ ཡམཚནཅན་ བཅུདཅན་ དམུརྒོདཅན་ བགཟོནཅན་ འབྱོརལྡན་ བཅུདལྡན་ སེམསལྡན་ ནོརལྡན་ འབྱོརབཅན་ བྱམསསེམསཅན་
 



ཁྱདགཞི་དང་ཁྱདཆོས་ བརྡསྤོད་ཕྲནཚེགས་བརྡསྤོད་ཕྲནཚེགས་ ཁྱདགཞི་དང་ཁྱདཆོས་
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ཚིགསྡུད་མིནཔའི་ཁདཆྟོས་

“དགཔ་”ལ

ྟབུ་ལ་ངངཚུལ་གི་འགྲྟོས་སྦྟོརསངས་

ཚིགསྡུད་མནིཔའ་ིཁདཆྟོས་ལ་ཁདཆྟོས་ཀ་ིསྟོན་

དང་ཡང་ན་དགགསྒྲ་ཡྟོད་ན་དགགསྒྲ་དེའ་ིསྟོན་

དུ་ངངཚུལ་དེ་བརྟོད་རུངབའ་ིདཔེམཚོན་

“ཅུངཟད་དགཔཚོ་”

“ཅུངཟད་མྱི་དགཔཚོ་”

“ཅུངཟད་མ་དགཔཚོ་”

ཚིགསྡུདཅན་གི་ཁདཆྟོས་

“སྤུསདགཔ་”

ལྟབུ་ལ་ངངཚུལ་གི་འགྲྟོས་

ཚིགསྡུདཅན་ག་ིཁདཆྟོས་ལ་ཁདཆྟོས་ཀ་ི

སྟོནའགྲྟོའ་ིསྟོན་དང་རེས་གང་རུང་དུ་ངངཚུལ་དེ་

བརྟོད་རུངབ་ཞགི་ཡནིཔའ་ིདཔེམཚོན་

“སྤུས་ཅུངཟད་དགཔཚོ་”

“ཅུངཟད་སྤུས་དགཔཚོ་”

 

“སྤུས་ཅུངཟད་མྱི་དགཔཚོ་”

“སྤུས་ཅུངཟད་མ་དགཔཚོ་”

“ཅུངཟད་སྤུས་མྱི་དགཔཚོ་”

“ཅུངཟད་སྤུས་མ་དགཔཚོ་”

ཚིགསྡུད་མིནཔའི་ཁདཆྟོས་

“ཆེནཔོ་”

ལྟབུ་ལ་ངངཚུལ་གི་འགྲྟོས་སྦྟོརསངས་

ཚིགསྡུད་མནིཔའ་ིཁདཆྟོས་ལ་ཁདཆྟོས་ཀ་ིསྟོན་

དང་ཡང་ན་དགགསྒྲ་ཡྟོད་ན་དགགསྒྲ་དེའ་ིསྟོན་དུ་

ངངཚུལ་དེ་བརྟོད་རུངབའ་ིདཔེམཚོན་

“ཅུངཟད་ཆེབཚོ་”

“ཅུངཟད་མྱི་ཆེབཚོ་” 

“ཅུངཟད་མ་ཆེབཚོ་” 

ཚིགསྡུདཅན་གི་ཁདཆྟོས་

“ཕོནཆེནཔོ་”

ལྟབུ་ལ་ངངཚུལ་གི་འགྲྟོས་

ཚིགསྡུདཅན་ག་ིཁདཆྟོས་ལ་ཁདཆྟོས་ཀ་ི

སྟོནའགྲྟོའ་ིསྟོན་དང་རེས་གང་རུང་དུ་ངངཚུལ་དེ་

བརྟོད་རུངབ་ཞགི་ཡནིཔའ་ིདཔེམཚོན་

“ཕོན་ཅུངཟད་ཆེབཚོ་

“ཅུངཟད་ཕོནཆེབཚོ་”

“ཕོན་ཅུངཟད་མྱི་ཆེབཚོ་” 

“ཕོན་ཅུངཟད་མ་ཆེབཚོ་” 

“ཅུངཟད་ཕོན་མྱི་ཆེབཚོ་”

“ཅུངཟད་ཕོན་མ་ཆེབཚོ་”

ངེསཔར་ མངོནཔར་ བདེབར་ རེས་སུ་ ལེགསཔར་ མཆོག་ཏུ་ སོསོར་ གལེར་ སོ་ཀུནནས་ ཤུབབུར་ 

ལམསང་ ཁྱོན་ནས་ ལམཙམ་ ཟུརཙམ་ ཡུགསེ་ ཡོངས་སུ་ ལྷགཔར་ རྣམཔར་ རབ་ཏུ་ ཉེབར་ ཀུན་ཏུ་ 

དལ་གྱིས་ དལཔོར་ དལབུས་ མགོགསཔོར་ མགོགས་ཏུ་ མྱུརཔོར་ མྱུརབར་ མྱུརབཉྱིད་དུ་

         
 གདམཀ་   (ངངཚུལ་) སྔོནའགོ་ (ངངཚུལ་) དགགསྒ་ རབ་ མངཚིག་ དེསན་        
 ཀ)   ཅུངཟད་ མྱི་ དགཔ ཚོ་ ཅུངཟད་མྱི་དགཔཚོ་
    ཅུངཟད་ མྱི དག ཚོ་ ཅུངཟད་མྱིདགཚོ་
        
    ཅུང མྱི དག ཚོ་ ཅུངམྱིདགཚོ་
                
    ཅུངཟད་ མ་ དགཔ ཚོ་ ཅུངཟད་མ་དགཔཚོ་ 
    ཅུངཟད་ མ དག ཚོ་ ཅུངཟད་མདགཚོ་
        

ཚིགསྡུད་

མིནཔ་

ཅན་གི་

ཁདཆྟོས་

“དགཔ་”
    ཅུང མ དག ཚོ་ ཅུངམདགཚོ་

                  
 གདམཀ་   (ངངཚུལ་) སྔོནའགོ་ (ངངཚུལ་) དགགསྒ་ རབ་ མངཚིག་ དེསན་        
 ཀ)  སྤུས་ ཅུངཟད་ མྱི་ དགཔ ཚོ་ སྤུས་ཅུངཟད་མྱི་དགཔཚོ་
   སྤུས་ ཅུངཟད་ མྱི དག ཚོ་ སྤུས་ཅུངཟད་མྱིདགཚོ་
        
   སྤུས་ ཅུང མྱི དག ཚོ་ སྤུས་ཅུངམྱིདགཚོ་
                
   སྤུས་ ཅུངཟད་ མ་ དགཔ ཚོ་ སྤུས་ཅུངཟད་མ་དགཔཚོ་
   སྤུས་ ཅུངཟད་ མ དག ཚོ་ སྤུས་ཅུངཟད་མདགཚོ་
        
   སྤུས་ ཅུང མ དག ཚོ་ སྤུས་ཅུངམདགཚོ་
        
 ཁ) ཅུངཟད་ སྤུས་  མྱི་ དགཔ ཚོ་ ཅུངཟད་སྤུས་མྱི་དགཔཚོ་

  ཅུངཟད་ སྤུས  མྱི དག ཚོ་ ཅུངཟད་སྤུསམྱིདགཚོ་
        
  ཅུངཟད་ སྤུས་  མ་ དགཔ ཚོ་ ཅུངཟད་སྤུས་མ་དགཔཚོ་

ཚིགསྡུད

ཅན

གི་

ཁདཆྟོས་

“སྤུས

དགཔ་”

  ཅུངཟད་ སྤུས  མ དག ཚོ་ ཅུངཟད་སྤུསམདགཚོ་
         

ཡྱིད་དུ་འོངབར་ ཡངདགཔར་ ཤྱིན་ཏུ་ འཁོད་སོམསཔར་ ཐརཐོར་ གངམཚམས་ གང་ལ་གངམཚམས་ 
ཧཅང་ ཧཅང་གྱིས་ རབ་ནས་ རནས་ ཞེདྲགས་ དངོསགནས་ གཏནགཏན་ དེའདྲ་ ཧལམ་ ངེསགཏན་ 

ཁཁར་ ཁཁ་བྱས་ནས་ རོབཙམ་ དདུང་ ཏགཏག་ དེའདྲ་ ཁཕྲལ་ཏེ་ གཟབབྱས་ དངཔོ་རང་ནས་



ཁྱདགཞི་དང་ཁྱདཆོས་ བརྡསྤོད་ཕྲནཚེགས་བརྡསྤོད་ཕྲནཚེགས་ ཁྱདགཞི་དང་ཁྱདཆོས་
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བྱེདཔཔྟོ་མེདཔའི་བྱབའི་རིགས་“ཁྟོལ་”ལྟབུ་ལ་མིངཕད་སྦརབ་ལས་བྱུངབའི་མིངཚིག་གི་འགྲྟོས་འདིའད་འྟོངབ་ | ཁོལབ་ནི་བྱཆྟོས ཁོལལ་/ཁོལལ་ནི་ལྷགཆྟོས ཁོལཤོས་ནི་ཤྟོསཆྟོས་ ཁོལཔོ་ནི་ངངཆྟོས་ཡིན 

ཆུ་ཀཡོལ་གང་ལམསང་ཁོལབ་བྱེད་ཤོག་ཨ། ཐུགཔ་ཡགཔོ་ཁོལབ་དེ་ལ་ཚ་ཏོགཙམ་རྒྱོབས། མོས་ཇ་ཞྱིམཤོས་དེ་ཉོ་ཐུབ་མྱི་འདུག རམཐུག་འདི་ཁོལཔོརང་བྱུང་མྱི་འདུག ངས་ཤྱིངཏོག་ཡགཔོ་སྨྱིནཔ་

མངཐགཆོད་བཟསཔ་ཡྱིན། ཤྱིངཏོག་འབསབུ་སྨྱིན་ན་ཤྱིངསོང་གྱི་རེ་ལ་མཐོངརྒྱུ་མྱི་འདུག ཁོས་ཤྱིངཏོག་སྨྱིནཤོས་དེ་དངཔོ་རང་ནས་བཟས་སོང་། ཕགྱིའྱི་ཤྱིངསོང་གྱི་ཤྱིངཏོག་སྨྱིནཔོ་ཞེདྲགས་འདུག་ ཆོས་ཀྱི་

ཚིགདོན་མི་གོབ་ཚངམ་ཟྱིནབྱིས་ལ་བཀོདརོགས་གནང་། སྨན་གྱི་ཚིགདོན་གོའ་དེ་ངས་ལམསང་མོ་ལ་བཤདཔ་ཡིན། ཆོས་ཀྱི་ཚིགདོན་གོཤོས་ཡྱིནཔ་ནྱི་ཆོས་ཀྱི་ཚིགས་སུ་བཅདཔའྱི་མདོ་དེ་རེད། སྐུམདུན་གྱི་

མཛདརྣམ་དུ་ཡོདཔའྱི་ཚིགདོན་གོཔོ་ཡོང་། མོས་ལམ་ལ་དངུལ་རེདཔ་ང་ལ་བཤད་བྱུང་། ཁོང་བོད་ལ་འགོརྒྱུའྱི་ལམ་རེདད་ཞིག་རེད་འདུག 

རྒྱགར་ལ་འགོབའྱི་ལམ་རེདཤོས་དེ་མོ་རེད། བྱརྒོད་ཕུངཔོའ་ིརྱི་ལ་འགོརྒྱུའྱི་ལམ་རེདཔོ་ཡོང་། སོབགྲྭ་ཕ་གྱི་ལ་ལསསཔོ་ཚུདཔ་འོང་། སོབགྲྭ་ཚུདད་ཞྱིག་ལ་འགོརྒྱུ་བྱུང་ན་བསམཔ་བྱུང་། སོབགྲྭ་ཚུདཤོས་དེ་

མ་རེད། ངཚོ་ཚངམ་སོབགྲྭ་དེ་ལ་ཚུདཔོ་བྱུང་སོང་། མགོའ་ིནཚ་ལ་སྨན་ཕནཔ་འདྱིཚོ་རེད། མགོའ་ིནཚ་ལ་སྨན་ཕནན་དེཚོ་མ་རེད། མགོའ་ིནཚ་ལ་སྨན་ཕནཤོས་ག་གྱི་རེད་འདུག བཤལནད་ལ་སྨན་འདི་ཕནཔོ་

བྱུང་། རྱི་མཐོནཔོ་དེ་ལ་ཤྱིང་སྐྱེབ་ཞྱིག་རེད། རྱི་མཐོནཔོ་དེ་ལ་ཤྱིང་སྐྱེའ་འདུག ཐང་བདེམོ་དེ་ལ་ཤྱིང་སྐྱེཤོས་འོངབ་འདུག ཁངཔའྱི་ཐོག་ལ་ཤྱིང་སྐྱེབོརང་མི་འདུག འབས་འཚོསཔ་ཚངམ་ང་ལ་སོན་རོགས། ཚལ་

ཡགཔོ་འཚོསཔ་ཞྱིག་ཟོ། ཚལ་འཚོསཤོས་དེ་འདྱི་ཡྱིནཔ་འདྲ། ཚལ་འདིཚོ་འཚོསཔོ་རེད་འདུག ཐུགཔ་དུབ་དེ་ཁ་ལ་དྲོབ་ཡགཔོ་འོང་། 
     
 བྱཆྟོསཅན་ ཀ) ལྷགཆྟོསཅན་ ཁ) ལྷགཆྟོསཅན་ ཤྟོསཆྟོསཅན་ ངངཚུལཅན་    
 རེ་གུགཔ་ རེ་གུགག་ རེ་གུགཔ་ རེ་གུགཤོས་ རེ་གུགཔོ་

 སཆ་གངབ་  སཆ་གངང་ སཆ་གངབ་ སཆ་གངཤོས་  སཆ་གངཔོ་

 ལམ་རེདཔ་ ལམ་རེདད་ ལམ་རེདཔ་ ལམ་རེདཤོས་ ལམ་རེདཔོ་

 ཀུཤུ་སྨྱིནཔ་  ཀུཤུ་སྨྱིནན་ ཀུཤུ་སྨྱིནཔ་ ཀུཤུ་སྨྱིནཤོས་  ཀུཤུ་སྨྱིནཔོ་ 

 རམཔ་ཞྱིབཔ་ རམཔ་ཞྱིབབ་ རམཔ་ཞྱིབཔ་ རམཔ་ཞྱིབཤོས་ རམཔ་ཞྱིབཔོ་

 ཞོ་ཞྱིམཔ་ ཞོ་ཞྱིམམ་ ཞོ་ཞྱིམཔ་ ཞོ་ཞྱིམཤོས་ ཞོ་ཞྱིམཔོ་

 སེམས་དགའབ་ སེམས་དགའའ་ སེམས་དགའབ་ སེམས་དགའཤོས་ སེམས་དགའཔོ་

 གོང་འཕརབ་ གོང་འཕརར་ གོང་འཕརབ་ གོང་འཕརཤོས་ གོང་འཕརཔོ་

 ཆུ་ཁོལབ་  ཆུ་ཁོལལ་ ཆུ་ཁོལབ་ ཆུ་ཁོལཤོས་  ཆུ་ཁོལཔོ་

 རེ་མཁསཔ་  རེ་མཁསཔ་ རེ་མཁསཤོས་ རེ་མཁསཔོ་

 ཐུགཔ་དུབ་ ཐུགཔ་དུའ་ ཐུགཔ་དུབ་ ཐུགཔ་དུཤོས་ ཐུགཔ་དུབོ་
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 བྱཆྟོསཅན་ ཀ) ལྷགཆྟོསཅན་ ཁ) ལྷགཆྟོསཅན་ ཤྟོསཆྟོསཅན་ ངངཚུལཅན་    
 ཆུ་འགགཔ་ ཆུ་འགགག་ ཆུ་འགགཔ་ ཆུ་འགགཤོས་ ཆུ་འགགཔོ་

 གངསཀ་ཚངབ་ གངསཀ་ཚངང་ གངསཀ་ཚངབ་ གངསཀ་ཚངཤོས་གངསཀ་ཚངཔོ་

 དེབ་ཚུདཔ་ དེབ་ཚུདད་ དེབ་ཚུདཔ་ དེབ་ཚུདཤོས་ དེབ་ཚུདཔོ་

 སྨན་ཕནཔ་ སྨན་ཕནན་ སྨན་ཕནཔ་ སྨན་ཕནཤོས་ སྨན་ཕནཔོ་

 རས་ཁེབཔ་ རས་ཁེབབ་ རས་ཁེབཔ་ རས་ཁེབཤོས་ རས་ཁེབཔོ་

 མྱི་ཁོམཔ་ མྱི་ཁོམམ་ མྱི་ཁོམཔ་ མྱི་ཁོམཤོས་ མྱི་ཁོམཔོ་

 བུ་མཛའབ་ བུ་མཛའའ་ བུ་མཛའབ་ བུ་མཛའཤོས་ བུ་མཛའཔོ་

 མེ་འབརབ་ མེ་འབརར་ མེ་འབརབ་ མེ་འབརཤོས་ མེ་འབརཔོ་

 གོས་རལབ་ གོས་རལལ་ རས་རལབ་ རས་རལཤོས་ རས་རལཔོ་

 ཚལ་འཚོསཔ་  ཚལ་འཚོསཔ་ ཚལ་འཚོསཤོས་ ཚལ་འཚོསཔོ་

 སེམས་སྐྱོབ་ སེམས་སྐྱོའ་ སེམས་སྐྱོབ་ སེམས་སྐྱོཤོས་ སེམས་སྐྱོབོ་
    

ཁྱེདརངཚོས་སོབཕྲུག་སོབསྦྱོང་སྐྱོབ་ཚངམ་ལ་རོགསཔ་ཡགཔོ་བྱེད་རོགས། ཕམ་བལ་ནས་ཁོ་མོ་ལས་སེམས་ཞེདྲགས་སྐྱོའ་བྱུང་འདུག ཁོངཚོ་ཐབསསྐྱོཤོས་རང་རེད། མྱི་དེཚོའི་འཚོབའི་གནསསངས་སྐྱོཔོ་

འདུག བལ་སྐུདཔ་ཉནཔ་མངཐགཆོད་ཉོརྱིས་ཡོད། ཕྲུགུ་དེ་ང་ལས་ཕམའི་ཁ་ཉནན་འདུག བལ་སྐུདཔ་ཉནཤོས་ལ་གོང་ཆེཤོས་རེད་འདུག བལ་འདི་སྐུདཔ་ཉནཔོ་མྱི་འདུག གོསཆེན་གྱི་རས་ལྷགམ་འདྱིཚོ་

ཕནཐོགསས་རེད་པས། གོགསཔོ་ཁོང་གནསསྐོར་ལ་འགོསྐབས་ང་ལ་ཕན་ཐོགསག་ཞྱིག་བྱུང་། ཁོང་བོདདོན་ལ་ཕན་ཐོགསཤོསཅན་གྱི་མྱི་ཞྱིག་རེད། ཁོངཚོ་ཚངམས་བོད་སྤྱིཔའྱི་དོནདག་ལ་ཕནཐོགསཔོ་བྱུང་

སོང་། སེམསཔ་ཆེབ་དེ་དཔའ་དང་བློཁོག་ཡང་ཆེབ་ཞྱིག་འོངབ་ཐེཚོམ་མེད། བོདམྱི་ཁོངཚོ་ཚངམ་སེམས་ཆེའ་ཤསག་རེད། 

ལྷགབསམ་དང་སེམསཔ་ཆེཤོས་མོ་རེད་འདུག འབས་དང་སྱིནབལ་འདེབསསའྱི་སཆ་རོནན་ཞྱིག་ང་སོན་དང་། མོས་ས་རོན་ན་ཞྱིག་ལ་འབས་འདེབསའདོད་བྱེད་ཀྱི་འདུག འབས་ཀྱི་སོན་འདེབསསའྱི་སཆ་

རོནཤོས་འདིཚོ་རེད་པས། ཆུའབས་འདེབསསའྱི་སཆ་རོནཔོ་ཞྱིག་དགོས་ཡོད་རེད། ཡྱིགེ་འབྱིརྒྱུའྱི་ལསཀ་ཚརབ་ཚངམ་འདྱིཚོ་རེད། ཁོངཚོ་ངཚོ་ལས་ལསཀ་ཡགཔོ་ཚརར་འདུག མོ་ངཚོ་ཚངམ་ལས་

ལསཀ་ཚརཤོས་ཤིག་རེད། ངའྱི་བུ་ལསཀ་ཚརཔོ་ཞེདྲགས་ཡོད། ཁོ་སེམསཔ་སྡུགཔ་ཞིག་ར་ནས་མ་རེད་ཟེར། མྱི་འདྱིའྱི་ལསཀ་མྱི་དེ་ལས་སྡུགག་ཡོདཔ་འདྲ། ཁོའ་ིལསཀ་བྱསཚད་སྡུགཤོས་རང་རེད་མྱི་འདུག 
ངཚོ་ཚངམ་རྒྱགར་ལ་སྡུགཔོ་ར་ནས་མ་བྱུང་། ནསརམ་ཞྱིམཔ་བཟས་ནས་ཟླབ་ལྔ་སོང་ འབས་ཞྱིམམ་འདྱི་ཉོས། མོས་འབས་ཞྱིམཤོས་དེ་མྱི་བཟའབ་གརེ་ཡྱིན་ན།

མཆན་  “ཤྟོསཆྟོས་”ནི་ཡགཤོས་སམ་སྡུགཤྟོས་ལྟབུའི་མིངཚིག་དེ་དེ་ལས་ཡགག་མེད་ཞེསཔའི་དྟོན་ཡིན “ངངཆྟོས་”ནི་“ཤིནཏུབའི་ངངཚུལཅན་གི་ཁདཆྟོས་“དྟོན་ཡིན



ཁྱདགཞི་དང་ཁྱདཆོས་ བརྡསྤོད་ཕྲནཚེགས་བརྡསྤོད་ཕྲནཚེགས་ ཁྱདགཞི་དང་ཁྱདཆོས་
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ཁདོག་

སྔོནཔོ་(སྔོ*)

སྔོདཀར་

སྔོསྐྱ་

སྔོདམར་(མུམེན་)

སྔོལང་

སྔོསེར་

སྔོནག་

སྔོཁ་

སྔོསྨུག་

སྔོཤུགཤུག་

སྔོཤུག་

སྔོཐེརཐེར་

སྔོཐེར་

སྔོལེབལེབ་

སྔོལེབ་

སྔོཁོགཁོག་

སྔོཁོག་

སྔོརྡོགརྡོག་

སྔོརྡོག་

སྔོནརནར་

སྔོནར་

 

སེརཔོ་(སེ*)

སེརདཀར་

སེརསྐྱ་

སེརདམར་

སེརལང་

སེརསྔོ་(རམསཚོས་)

སེརནག་(ཁམཔ་)

སེརཁ་

སེརསྨུག་

སེཤུགཤུག་

སེཤུག་

སེཐེརཐེར་

སེཐེར་

སེལེབལེབ་

སེལེབ་

སེཁོགཁོག་

སེཁོག་

སེརྡོགརྡོག་

སེརྡོག་

སེནརནར་ 

སེནར་

 

དཀརཔོ་(སྐྱ*)

དཀརདམར་

དཀརལང་

དཀརནག་

དཀརཁ་

སྐྱཤུགཤུག་

སྐྱཤུག་

སྐྱཐེརཐེར་

སྐྱཐེར་

སྐྱལེབལེབ་

སྐྱལེབ་

སྐྱཁོགཁོག་

སྐྱཁོག་

སྐྱརྡོགརྡོག་

སྐྱརྡོག་

སྐྱནརནར་ 

སྐྱནར་

 

དམརཔོ་ 

དམརསྐྱ་(ཟྱིངསྐྱ་)

དམརསྔོ་

དམརལང་

དམརསེར་ 

(ལྱིཁྱི་/ལྱིཝང་)

དམརནག་(རྒྱསྨུག་/ 

དམརཁ་

དམརསྨུག་)

དམརཤུགཤུག

དམརཤུག་

དམརཐེརཐེར་

དམརཐེར་

དམརལེབལེབ་

དམརལེབ་

དམརཁོགཁོག་

དམརཁོག་

དམརརྡོགརྡོག་

དམརརྡོག་

དམརནརནར་ 

དམརནར་

 

ལངགུ་

ལངསྐྱ་

ལངསྔོ་

ལངསེར་

ལངནག་

ལངཁ་

ལངསྨུག་

ལངཤུགཤུག་

ལངཤུག་

ལངཐེརཐེར་

ལངཐེར་

ལངལེབལེབ་

ལངལེབ་

ལངཁོགཁོག་

ལངཁོག་

ལངརྡོགརྡོག་

ལངརྡོག་

ལངནརནར་ 

ལངནར་

 

ནགཔོ་

གནག་

ནགསྐྱ་

ནགཁ་

ནགསྨུག་

ནགཤུགཤུག་

ནགཤུག་

ནགལེབལེབ་

ནགལེབ་ 

ནགཁོགཁོག་

ནགཁོག་

ནགརྡོགརྡོག་

ནགརྡོག་

ནགནརནར་ 

ནགནར་

 

མཚལ་

(མཆྱིནཁ་) 

སྨུགཔོ་

(ངུརསྨྲྱིག་)

སྐེགསཚོས་(ཁམསསེར་)

འུངམདོག་

དུདཁ་ | འོལཔ་

ཟགཔ་ | ངངཔ་

གའུ་ | གོ་ 

རྒྱུདམར་ | རམསཔ་

སམདོག་ | ཁདཀརཔོ་

ཁནགཔོ་ | ཁཁ་

དངུལམདོག་

ཐལལྱི་ | ཐལམདོག་

འོདཐེརཐེར་

མོགརོ་ | རྒྱཚོས་

ངུརཁ་ | རྐངཔོ་

རགཔ་ | གུརགུམ་

མཐྱིངནག་

མཐྱིངག་

*སྔོནཔོ་ལ་“སྔོ”དང་ སེརཔོ་“སེ”དང་ དཀརཔོ་ལ་“སྐྱ”རུ་བརོདཔ་ནྱི་ཚིགསྡུད་བྱེདཔའྱི་སྐབས་ལ་མཁོབ་ཞྱིག་ཡྱིན། དཔེརན “སྔོདཀར་”དང་ “སེཤུགཤུག་”དང་ “སྔོསྐྱ་”ལྟབུ་རུ་

བརོདཔ་ལྟབུ་ཡྱིན།



ཁྱདགཞི་དང་ཁྱདཆོས་ བརྡསྤོད་ཕྲནཚེགས་བརྡསྤོད་ཕྲནཚེགས་ ཁྱདགཞི་དང་ཁྱདཆོས་
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 ཁདོག་  ཁདོག་གཞན་  ཚིགསྒྲུབ་  ཁདོག་  ཁདོག་གཞན་  ཚིགསྒྲུབ་
       
 སྔོནཔོ་  ང་ལ་རྒྱསེའྱི་མེཏོག་སྔོནཔོ་མངཐགཆོད་ཡོད། སེརཔོ་  ཁོའ་ིཞསྨྱུག་ཕལཆེར་མདོག་སེརཔོ་རེད་འདུག
      
 སྔོསྐྱ་   མོ་ལ་སྣུམའཁོར་སྔོསྐྱ་ཆུངཆུང་མངཔོ་འདུག སེཤུག་   ཞྭམོ་དེ་ལ་གོསཆེན་སེཤུག་གཅྱིག་བརྒྱབས་འདུག 
      
 དཀརཔོ་  འབུརས་ཀྱི་སོདཐུང་དེ་མདོག་དཀརཔོ་ཡྱིན་ཆོག་ག དམརཔོ་  ཁོའ་ིམྱིག་གཉིསཀའི་མདོག་དམརཔོ་ཆག་བཞག 
      
 སེརསྐྱ་  ཁོ་རས་སེརསྐྱ་ཉོས་ནས་ཞྭམོ་ཁཤས་བཟོརྱིས་འདུག མཚལ་ (སྒསྨུག་) མཚལ་གྱི་མདོགཅན་གྱི་སྣགཚས་བྱིསཔའྱི་རྱི་དེ་རེད།
      
 མཐྱིངག་  བྱ་སྤུམདོག་མཐྱིངགཅན་ཞྱིག་ཁངཔའྱི་ཐོག་ལ་འདུག ལངགུ་  དལོ་རྱི་ལ་ར་ལངགུ་ཡགཔོ་ཞེདྲགས་སྐྱེས་འདུག 
      
 ནགཔོ་  མོ་ལ་བོདལུག་ནགཔོ་ཤསག་ཁྱུ་གཅྱིག་འདུག སྨུགཔོ་  ཟླབས་ཕྱུཔ་སྨུགཔོ་མཐུགཔོ་གཅྱིག་འཁྱེར་འདུག 
      
 ལྱིཁྱི་ (དམརསེར་) ལྱིཁྱིའྱི་མདོགཅན་གྱི་ལྷམོ་ཞྱིག་ཁོ་ལ་མཐོང་འདུག ལྱིཝང་/ལྱིཧང་ དམརསེར་ ཕྱུཔ་ལྱིཝང་གོནཔའྱི་ཨཅག་དེ་སུ་ཡྱིན་ན།
      
 ཟྱིངསྐྱ་ (དམརསྐྱ་) མོས་སོདཐུང་ཟྱིངསྐྱ་སབསབ་གཉྱིས་ཉོས་སོང་། སྐེགསཚོས་ ཁམསསེར་ འབུརས་ལ་སྐེགསཚོས་རྒྱབ་ན་ཡགཔོ་མྱི་ཡོང་།
      
 མུམེན་  ཁོའ་ིམྱིག་མུམེན་གྱི་མདོག་འདྲབ་ཞྱིག་འདུག མཐྱིངནག་  སངསརྒྱས་ཀྱི་དབུསྐྲ་མཐྱིངནག་ཅྱིག་འབྱིསོལ་ཡོད། 
      
 དུདཁ་  བྱ་གཤོགཔ་དུདཁཅན་ཞྱིག་ཁངཔའྱི་ཐོག་ལ་འདུག ཁམཔ་  ཞྭམོ་མདོག་ཁམཔ་ཡོདཔ་དེ་སྱིངརེཔོ་འདུག
      
 འོལཔ་  ཁོའ་ིར་འོལཔ་དེ་ལ་ངས་ཚར་གཅྱིག་བཞོནཔ་ཡྱིན། ཟགཔ་  ཕགཔའྱི་ཟེ་ཟགཔ་དང་རོགརོག་རེད་འདུག
      
 ངངཔ་  བྱྱིའུ་ཆུངཆུང་སྒོམདོག་ངངཔ་བྱསཔ་ལྔ་འཕུར་འགོ་གྱི གའུ་  ར་གའུ་ཁྱུ་གཅྱིག་ལུངཔའྱི་མཐྱིལ་ལ་ཆུ་འཐུང་གྱི་འདུག
      
 གོཔ་  ར་གོཔ་མངཐགཆོད་གཅྱིག་རྱི་ལ་བརྒྱབས་འདུག མོགརོ་  ལྷམ་རྱིངཔ་མོགརོཅན་དེ་སུའྱི་ལྷམ་རེད་འདུག
      
 ཐལལྱི་  ང་གཡག་ཐལལྱི་ལ་དགའཔོ་ཡོད། མཆྱིནཁ་  དེའྱི་ཐུགསཀ་ནས་འོདཟེར་མཆྱིནཁ་ཞྱིག་འཕྲོས་སོང་།
      
 རྒྱཚོས་  ཁངཔ་རྒྱཚོསཅན་གྱི་མགམ་ལ་ཆུ་ཆུངཆུང་ཞྱིག་འདུག ངུརཁ་  དེབ་འདྱི་ལ་རྒྱབཤ་ངུརཁ་གཅྱིག་རྒྱོབས་ཨ།
      
 རྐངཔོ་  ང་ལ་ར་རྐངཔོ་གཉྱིས་དང་རྒོདམ་བཞྱི་བཅས་ཡོད། རགཔ་  རྱི་དེ་ལ་གཡག་རགཔ་གཅྱིག་ཀང་མཐོངརྒྱུ་འདུག
      
 རྒྱསྨུག་  ངས་ཚོངཁང་ནས་རསཡུག་རྒྱསྨུག་གཅྱིག་ཉོསཔ་ཡྱིན། གུརགུམ་  འཇམཔའི་དབྱངས་ནྱི་གུརགུམ་མདོགཅན་རེད། 
      
 ངུརསྨྲྱིག་  ཁོང་གྱིས་ཆོསགོས་ངུརསྨྲྱིག་གཅྱིག་བསྣམས་འདུག རྒྱུདམར་  རྒྱུདམར་གྱི་མདོག་གརེ་ཡྱིནཔ་ང་མྱི་ཤེས།
      
 རམསཚོས་  རམསཚོས་བཏངཔའྱི་ཁངཆུང་དེ་སྱིངརེཔོ་ཞྱིག་ཡོང་། གནག་  མྱི་ཁྱདམཚར་དེ་སེམས་གནགཔོརང་མྱི་འདུག 
      
 སེརནག་ (ནགཤས་ཆེབ་) བླམས་དབུཞྭ་སེརནག་ཅྱིག་དབུ་ལ་བསྣམས་འདུག སམདོག་  ཁོས་གོསཐུང་གསརཔ་སམདོགཅན་ཞྱིག་ཉོས་འདུག 
      
 ཁདཀརཔོ་  དེརྱིང་གནམགཤྱིས་ཁདཀརཔོ་ཞེདྲགས་འདུག ཁནགཔོ་  ཁོ་མྱི་ཁནགཔོ་རེད་མྱི་འདུག
      
 ཁཁ་  མོས་གོནཔའྱི་སོདཐུང་ཁཁ་དེ་སྱིངརེཔོ་ཞྱིག་འདུག དངུལམདོག་  རྒས་ནས་ཁོའ་ིསྐྲ་དངུལམདོག་འདྲཔོ་ཆགཚར་འདུག
      
 ཐལམདོག་  ཁྱྱི་ཐལམདོག་ཡྱིནཔ་ཞྱིག་ངའྱི་སོའགམ་ལ་འདུག སམདོག་  ངཚོའྱི་སོབགྲྭའྱི་སྒྱིགཆའྱི་ཕྱུཔ་སམདོག་རེད།
      
 སྔོསེར་  སོནཀ་པངརྱིའྱི་རརྣམས་སྔོསེར་ལ་འགྱུར་འགོ་གྱི་རེད། སྔོདཀར་  ངའྱི་སྣུམའཁོར་སྔོདཀརཅན་ཞྱིག་ཡོད།
      
 སྔོསྐྱ་  ཁོ་ལ་ཕྱུཔ་སྔོསྐྱཞྱིག་དང་གོསཐུང་སྔོདམར་ཞྱིག་འདུག སྔོདམར་ མུམེན་ ངཚོས་གངར་ལ་ཚོས་སྔོདམར་བཏངཔ་ཡྱིན།
       

རྩབའི་

ཁདྟོག་

དང་

ཡནལག་

གི་

ཁདྟོག་
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 སྔོལང་  ངས་དེརྱིང་སྒོལམ་སྐུམདོག་སྔོལང་ཞྱིག་མཇལ་བྱུང་།  སྔོནག་ (མཐྱིངནག་)  མྱི་གདོང་སྔོནགཔ་གཅྱིག་ངས་ལམ་ལ་མཐོང་བྱུང་། 
        
 སྔོཁ་  བྱྱིའུ་སྔོཁ་ཞྱིག་ཡུགསེ་འཕུར་ནས་ཤར་ལ་ཕྱིན་སོང་།  སྔོསྨུག་  མོས་ཕྱུཔ་སྔོསྨུག་ཆ་གཅྱིག་ང་ལ་སྤད་བྱུང་།
        
 སེརསྔོ (རམསཚོས་) པདྨ་སེརསྔོའ་ིསེང་ལ་གཡུསྦང་གཅྱིག་བབས་སོང་། སེརདཀར་  ཁོས་ཤོགུ་སེརདཀར་ལ་ཡྱིགེ་ནགཔོ་བྱིས་སོང་།
        
 སེརསྐྱ  བཅོམལྡནའདས་ནྱི་སེརསྐྱའྱི་རྒྱལཔོའི་རྒྱལསས་རེད། སེརདམར་  གསེར་སེརདམར་དེ་ལྟརྒྱུ་ལ་སྱིངརེཔོ་ཡོང་།
        
 སེརལང་  སོནཀ་རྱི་ལ་ར་ཡྱི་མདོག་སེརལང་ལ་འགོ་གྱི་རེད། སེརནག་ (ཁམཔ་)  ཁོས་གོསཐུང་གསརཔ་སེརནག་གཅྱིག་གོན་འདུག
        
 སེརཁ་  སྒྱིགཆས་སེརཁ་དེ་མྱིག་ལ་ལྟརྒྱུ་ཡགཔོ་འདུག སེརསྨུག་ (ལྱིཁྱི་/ལྱིཝང་) མོས་ང་ལ་སྨྱུགུ་སེརསྨུག་གཅྱིག་གཡར་བྱུང་།
        
 དཀརསྔོ་  མྱིགཤེལ་དེ་དཀརསྔོའ་ིམདངསཅན་ཞྱིག་རེད་འདུག དཀརསེར་  སྔདྲོ་རྱིའྱི་རེ་ནས་ཉྱིའོད་དཀརསེར་གཅྱིག་ཤར་སོང་། 
        
 དཀརདམར་  མྱི་གདོངཔ་དཀརདམརཅན་ཞྱིག་ཁསང་སེབས་སོང་། དཀརལང་  སཆ་དེ་ལ་ཀམརུའྱི་རྡོ་དཀརལང་བྱསཔ་མཐོངརྒྱུ་འདུག
        
 དཀརནག་  ངས་རྡོ་དཀརནག་གི་ཞལ་བརྒྱབསཔ་ཡྱིན། དཀརཁ་  ཉྱིམས་རས་དཀརཁ་གཅྱིག་མགོ་ལ་བཀྲྱིས་འདུག 
        
 དམརསྔོ་  ཚོན་དམརསྔོཅན་གྱི་རྱིམོ་དེ་ཁྱདམཚརཔོ་ཞྱིག་ཡོང་། དམརསེར་ (ལྱིཝང་)  འཇམདབྱངས་ཀྱི་སྐུམདོག་དམརསེར་རེད་འདུག
        
    དམརདཀར་  མདོག་དམརདཀར་བྱསཔའྱི་རསགོས་ཤྱིག་ཉོས་ཤོག
        
 ངུརཁ་  ངུརཁ་ཤུགཙམ་ཡོདཔའྱི་སོཡོལ་དེའང་མཛེསཔོ་ཡོང་། དམརསྐྱ་  ངས་མདོག་དམརསྐྱ་བྱསཔའྱི་སོདཐུང་གཅྱིག་ཉོས་ཡྱིན།
        
 དམརལང་  ཁོས་མྱིགཤེལ་དམརཁ་སྱིངརེཔོ་གཅྱིག་གོན་འདུག དམརནག་ (དམརསྨུག་)  མྱི་དེ་གདོང་དམརགནག་གཟྱིབརྱིདཅན་ཞྱིག་འདུག
        
 དམརཁ་  མོས་ཀང་ལགཤུབ་དམརཁ་ཆ་གཅྱིག་ཉོརྱིས་འདུག དམརསྨུག་ (མཆྱིནཁ་)  མེཏོགཔདྨ་དམརསྨུགཅན་ཞིག་སེམས་ལ་སོམས།
        
 ལངསྔོ་  རངསའཁོར་ལངསྔོ་དེ་སྱིངརེཔོ་ར་ནས་མྱི་འདུག ལངསེར་  གཡུ་ལངསེར་ཁྱདམཚརཔོ་བོད་ལ་མཐོངརྒྱུ་འདུག
        
 ལངདཀར་  ཁངཔ་ཐོག་ལངདཀར་ཡོདཔ་དེ་ཁོངཚོའྱི་རེད། ལངསྐྱ་  མོས་མེཏོག་ཁྱདམཚར་ལངསྐྱ་མངཔོ་བཏབ་འདུག
        
 ལངདམར་  སྔོཚལ་ལངདམརཅན་དེ་དྲོབ་ཆེནཔོརང་ཨ་ཡོད་ན། ལངནག་  མོས་སེཁུང་ལ་མཚོནལངནག་ཅྱིག་གཏོངརྱིས་འདུག 
        
 ལངཁ་  ལངཁའྱི་མདོག་གའདྲ་ཞྱིག་ཡོད་ན་བསམས་བྱུང་། ལངསྨུག་  ལངསྨུག་གྱི་མདོག་གའདྲ་ཞྱིག་ཡོད་ན། ང་ལ་སོན་དང་། 
        
 ནགཁ་  ཉྱིམས་རྐངཤུབ་ནགཁ་ཁྱདམཚར་གཅིག་ཉོས་བྱུང་། ནགསྨུག་  ཁོངཚོས་སོདཐུང་ནགསྨུག་ཤསག་ཉར་འདུག 
        
 མཐྱིངནག་  མོ་ཕྱུཔ་མདོག་མཐྱིངནག་ལ་དགའཔོ་འདུག སྔོཤུགཤུག་  ངས་གང་ལ་ཚོས་སྔོཤུགཤུག་ཅྱིག་བཏངཔ་ཡྱིན། 
        
 སེཤུགཤུག་  ཁོའ་ིལགཔ་གང་ནས་སྐམཔོ་སེཤུགཤུག་ཆགས་བཞག སྐྱཤུགཤུག་  ཞྱིང་གྱི་སེམ་སྐྱཤུགཤུག་ཡོམཡོམ་བྱེད་ཀྱི་འདུག 
        
 དམརཤུགཤུག་  རྒྱུགདྲགས་ནས་ཁོའ་ིགདོང་དམརཤུགཤུག་རེད་འདུག ནགཁོགཁོག་  རྱི་དེ་ནས་བགཕུག་ནགཁོགཁོག་ཅྱིག་མཐོངརྒྱུ་འདུག 
        
 སྐྱལེབལེབ་  བྱ་གཤོགཔ་སྐྱལེབལེབ་ལ་འཕུར་འགོ་གྱི་འདུག ལངཤུགཤུག་  པངལོངས་ལངཤུགཤུགཔ་དེ་སྱིངརེབ་ལ།
        
 ནགཁ་  ཁོས་ཞྭམོ་ནགཁ་ལེབལེབ་སོརསོར་ཞྱིག་གོན་འདུག སྐྱཁོགཁོག་  མོ་ལ་སྣུམའཁོར་རྱིངཔ་སྐྱཁོགཁོག་གཅྱིག་འདུག
        
 ནགརྡོགརྡོག་  སངཉྱིན་ངཚོ་རྱི་ནགརྡོགརྡོག་དེ་ལ་འཛེགས་ཀྱི་ཡྱིན། ནགཤུགཤུག་  མོས་མགོ་ལ་སྣུམ་ནགཤུགཤུག་བསྐུས་འདུག
        
 ནགཐྱིག་  ཤོགབུ་དཀརཔོའ་ིལ་སྣགཚ་ནགཐྱིག་གཅྱིག་བོ་འདུག འོདཐེརཐེར་  མོས་ཁོའ་ིརྒྱཅོག་དེ་འོདཐེརཐེར་བཟོས་འདུག
        
 ཁདོགཅན་གྱི་ཁྱདཆོས་  ཁདོག་གཞན་  ཚིགསྒྲུབ་  ཁདོགཅན་གྱི་ཁྱདཆོས་  ཁདོག་གཞན་  ཚིགསྒྲུབ་

        
   

རྩབའི་

ཁདྟོག་

དང་

ཡནལག་

གི་

ཁདྟོག་
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ཁདཆྟོས་ཀི་རིགས་ལས་གཞིཆྟོས་ཀིས་བསནཔའི་སུགའི་བརྡདྟོན་

ཁྱདཆོས་ཀྱི་རྱིགས་ལས་གཞྱིཆོས་ཡྱིནཚད་ལ་“སུག་ཅན་”གྱི་བྱཆོས་གང་རུང་ཞྱིག་དོན་དུ་གོརྒྱུ་ཡོད་ལ་གོ་དགོསཔ་ཞྱིག་ཀང་ཡྱིན། དཔེར་ན། “པདྨའྱི་མེཏོག་”ལྟབུ་ལ་སུགཅན་གྱི་བྱཆོས་ཅྱིརྱིགས་ཤྱིག་དོནའཐོབ་

ཏུ་སྐབསའཐོབ་ལ་བརེན་ནས་བརྡདོན་སྣཚོགསཔ་འདྱིའདྲ་ཞིག་གོབ་འོང་། “པདྨལ་གཏྟོངརྒྱུའི་་མེཏོག་” “པདྨནས་བྱུངཔའི་མེཏོག་” “པདྨལ་ཡྟོདཔའི་མེཏོག་” “པདྨཡི་ཆེད་དུ་ཡིནཔའི་མེཏོག་” “པདྨསཉྟོསཔའི་མེཏོག་

” “པདྨསབདག་ཏུ་བཟུངབའི་མེཏོག་” “པདྨལ་ཡྟོདཔའི་མེཏྟོག་དང་འདབའི་མེཏོག་” “པདྨསབྲིསཔའི་མེཏོག་” “པདྨལ་སྤྟོདརྒྱུའི་མེཏོག་” “པདྨསའཁེར་འྟོངབའི་མེཏོག་” “པདྨསསྤདཔའི་མེཏོག་”ལྟབུ་བརྡདོན་ཅྱིརྱིགས་ཤྱིག་འོང་

། དེའདྲ་ཅྱིརྱིགས་ཤྱིག་གོ་འོངབས་བརྡདོན་དེ་“འདྱི་ཡྱིན་ཅེས་”གསལབར་གོ་དགོས་ན་བརོདཔར་བེདསྤོད་གཏོངསྐབས་དོནའཐོབ་ཏུ་གོབར་བྱས་ཆོགཔ་འདྱིའདྲ་ཡྱིན། དཔེར་ན “སྒོལམ་ལ་ཡོདཔའྱི་མེཏོག་དེ་

མཛེསཔོ་ཡོད་ནའང་ཁོཚོའྱི་མེཏོག་ནྱི་མཛེསཔོརང་མི་འདུག”ལས་“ཁོོཚོའྱི་མེཏོག་”དེ་“ཁོཚོ་ལ་ཡོདཔའྱི་མེཏོག་”སེ་“ཡོདཔའྱི་བྱཆོས་”ཞྱིག་བརོདཔ་གོངམ་ལ་བརེན་ནས་རངཤུགས་ཀྱིས་གོབར་བྱས་ཆོགཔ་

ལྟབུ་ཡྱིན། འོག་ཏུ་འཁོདཔའྱི་དཔེམཚོན་ལ་སུགའྱི་བརྡདོན་མཆན་དུ་བཏབཔ་དེདག་བརྡདོན་རགསཔ་ཙམ་དུ་བསནཔ་ཡྱིན་ཅེསཔའྱི་དོན་ཡྱིན།

  

ཀ) བདགཆོས་  བདགཔྟོས་ཁདཔར་དུ་བྱསཔའི་ཁདཆྟོསཅན་

ངའྱི་མེཏོག་/ ང་ཡྱི་མེཏོག་ ངཚོའྱི་མེཏོག་/ ངཚོ་ཡྱི་མེཏོག་ | དེའྱི་མེཏོག་/ དེ་ཡྱི་མེཏོག་ དེཚོའྱི་མེཏོག་/ དེཚོ་ཡྱི་མེཏོག་
  

ཁ) བྱཆོས་      
  

བྱེདཔཔྟོཅན་གི་བྱཆྟོས་འདསཔཅན་

བཏབཔའི་མེཏོག་ | བྱིསཔའྱི་ཡྱིགེ་
 

བྱེདཔཔྟོཅན་གི་བྱཆྟོས་དལྟབཅན་

འདེབསཔའི་མེཏོག་ | འབྱིབའྱི་སྨྱུགུ་/སྒྲུང་
 

བྱེདཔཔྟོ་མེདཔཅན་གི་བྱཆྟོས་འདསཔཅན་

སྐྱེསཔའི་མེཏོག་ | སྨྱིནཔའྱི་ཤྱིངཏོག་
 

བྱེདཔཔྟོ་མེདཔཅན་གི་བྱཆྟོས་དལྟབཅན་

སྐྱེབའི་མེཏོག་ | ཕནཔའྱི་སྨན་

   

  

“ནནིང་“ལྟབུ་སུགའི་མིངཚིག
ཅན་གི་བརྡདྟོན་ཅིརིགས་ཤིག་

བྱཆྟོས་འདི་ལ་འཇུག་རུང་
 

ཡིནཔ་/ཡྟོདཔ་ཤུགསབསནཅན་གིས་བྱཆྟོས་(གཉིསའདུསཅན་གི་བྱམིང་)

མཛེསཔའྱི་མེཏོག་ (མཛེསཔོ་ཡིནཔའྱི་མེཏོག་/ མཛེསཔོ་ཡོདཔའྱི་མེཏོག་)
 

ཡིནཔ་/ཡྟོདཔ་དངྟོསབསནཅན་གིས་བྱཆྟོས་

དམརཔོ་ཡྱིནཔའྱི་མེཏོག་ | བོད་ལ་ཡོདཔའྱི་མེཏོག་
 

  

ག) བགཆོས་  
    

ཁདགཞིའི་བྱེབྲགཅན་གི་གཞིཆྟོས་(ཁདགཞིའི་སྟོནརེས་གངརུང་དུ་བརྟོད་ཆྟོག་)

པདྨའྱི་མེཏོག་/ མེཏོག་པདྨ་ | ཀུཤུའྱི་ཤྱིངཏོག་/ ཤྱིངཏོག་ཀུཤུ་
  

ང) གཞྱིཆོས་     

   

བརྒྱུདཡུལ་གིས་ཁདཔར་དུ་བྱསཔའི་གཞིཆྟོསཅན་

དཀོནམཆོག་གྱི་མེཏོག་ | ལསམྱིའྱི་གཆ་
 

བྱེདཔཔྟོས་ཁདཔར་དུ་བྱསཔའི་གཞིཆྟོསཅན་

ལྷབྱིས་ཀྱི་མེཏོག་ | དྲུངཡྱིག་གྱི་ཡྱིགེ་
 

ཆལག་གིས་ཁདཔར་དུ་བྱསཔའི་ཁདཆྟོསཅན་

ཚོང་གི་མེཏོག་ | མེ་ཡྱི་ཤྱིང་
 

   

ཆེད་དུ་བྱབས་ཁདཔར་དུ་བྱསཔའི་གཞིཆྟོསཅན་

མཆོདཔའྱི་མེཏོག་ | རངབཙན་གྱི་མདངུལ་  

གནས་ཀི་ཁུངསཅན་གིས་ཁདཔར་དུ་བྱསཔའི་གཞིཆྟོསཅན་

ཕཡུལ་གྱི་མེཏོག་ | རྒྱགར་གྱི་ཆོས་  

དུས་ཀི་ཁུངས་ཀིས་ཁདཔར་དུ་བྱསཔའི་གཞིཆྟོསཅན་

ཐོགམའྱི་མེཏོག་ | སྔོན་གྱི་ལུགསསོལ་

   

ཆཤསཅན་གིས་ཁདཔར་དུ་བྱསཔའི་གཞིཆྟོསཅན་

ཤྱིངསོང་གྱི་མེཏོག་ | ལགཔའྱི་མཛུབམོ་  

གནས་ཀིས་ཁདཔར་དུ་བྱསཔའི་གཞིཆྟོསཅན་

ལྡུམརའྱི་མེཏོག་ | ཁོགམའྱི་ཐུགཔ་
 

དུསཅན་གིས་ཁདཔར་དུ་བྱསཔའི་གཞིཆྟོསཅན་

དཔིད་ཀྱི་མེཏོག་ | མཚན་གྱི་སྐརམ་

   

དཔེས་ཁདཔར་དུ་བྱསཔའི་གཞིཆྟོསཅན་

ལྷ་ཡི་མེཏོག་/ ལྷའྱི་མེཏོག་ | མྱི་ཡི་སེངགེ་/ མྱིའྱི་སེངགེ་
  

རས་སམ་རྒྱུཆས་ཁདཔར་དུ་བྱསཔའི་གཞིཆྟོསཅན་

གསེར་གྱི་མེཏོག་ | རྡོ་ཡྱི་ཁངཔ་/ རྡོའི་ཁངཔ་
   

                                                                         མེཏོག་  
                

 



ཁྱདགཞི་དང་ཁྱདཆོས་ བརྡསྤོད་ཕྲནཚེགས་བརྡསྤོད་ཕྲནཚེགས་ ཁྱདགཞི་དང་ཁྱདཆོས་
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                                    མེཏོག་  

  
 ཁ)   

 བྱཆྟོས་ 
བྱེདཔཔྟོཅན་གི་བྱཆྟོས་འདསཔཅན་

མེཏོག་བཏབཔ་ | ཡྱིགེ་བྱིསཔ་
 

བྱེདཔཔྟོཅན་གི་བྱཆྟོས་དལྟབཅན་

མེཏོག་འདེབསཔ་ | ཡྱིགེ་འབྱིབ་
 

བྱེདཔཔྟོ་མེདཔཅན་གི་བྱཆྟོས་འདསཔཅན་

མེཏོག་སྐྱེསཔ་ | ཤྱིངཏོག་སྨྱིནཔ་
 

བྱེདཔཔྟོ་མེདཔཅན་གི་བྱཆྟོས་དལྟབཅན་

མེཏོག་སྐྱེབ་ | སྨན་སྨྱིནཔ་

                            

ངངཚུལཅན་གི་ཁདཆྟོསཅན་(བྱེདཔཔྟོ་མེདཔའི་འདསཔའི་བྱཆྟོས་)

མེཏོག་སྐྱེསཔོ་ | འབས་འཚོསཔོ་
 

ངངཚུལཅན་ག་ིཁདཆྟོསཅན་(བྱེདཔཔྟོ་མེདཔའ་ིདལྟབའ་ིབྱཆྟོས་)

མེཏོག་སྐྱེབོ་ | འབས་འཚོསཔོ་
 

ཡིནཔ་/ཡྟོདཔ་ཤུགསབསནཅན་གིས་ཁདཆྟོསཅན་

མེཏོག་མཛེས[པོ་ཡྱིན]པ་ | འབས་ཞྱིམ[པོ་ཡོད]པ་

     

“ནནིང་“ལྟབུ་སུགའི་མིངཚིག་ཅིརིགས་ཤིག་བྱཆྟོས་འདི་
ལ་སྦརབ་ཡིན་ན་བྱཆྟོས་ཀི་བརྡདྟོན་གྟོ་བདེབ་འྟོང

 

ཡིནཔ་/ཡྟོདཔ་དངྟོསབསནཅན་གིས་ཁདཆྟོསཅན་

མེཏོག་པདྨ་ཡིནཔ་ | མེཏོག་བོད་ལ་ཡོདཔ་
  
  ག) 

 
བྲགཆྟོས་

 

ཁདགཞིའི་བྱེབྲགཅན་གི་བྲགཆྟོསཅན་

མེཏོག་པདྨ་(པདྨའྱི་མེཏོག་) | ཤྱིངཏོག་ཀུཤུ་(ཀུཤུའྱི་ཤྱིངཏོག་)
  

ཅ) དངོསཆོས་    

  
ཚིགའབྲུ་བསྐྱརབཟྟོསཅན་གི་དངྟོསཆྟོསཅན་

མེཏོག་ཆུངཆུང་ | ཤྱིང་ལེབལེབ་
 

པ/པྟོའི་མིངམཐའཅན་གི་དངྟོསཆྟོསཅན་

མེཏོག་ཆེནཔོ་ | བུ་སྱིངརེཔོ་
 

མདྟོག་/དབྱིབས་ཀི་དངྟོསཆྟོས་ཟུངལྡནཅན་

མེཏོག་དམརསོརསོར་ | སྤུ་ནགཁཁ་
 

ཚིགསྡུདཅན་གི་དངྟོསཆྟོསཅན་

མེཏོག་གྲུབཞྱི་ | རྱིམོ་འཁྱརའཁྱོར་  
  

ཆ) ངེསཆོས་    
    

ངེསཔ་སྟོནཔཅན་གི་ཁདཆྟོས་ཏེ་ངེསཆྟོསཅན་(དངྟོསཔྟོའམ་གངཟག་གམ་བྱམིང་གངརུང་འྟོང་རུངབ་)

མེཏོག་དེ་ | ཁངཔ་འདྱི་ | མྱི་ཁོ་ | བོདཔ་ངཚོ་ | པར་ལྟབ་
  

ཇ) གངསཆོས་     

   

ངེསཔའི་གྲངསཅན་གི་ཁདཆྟོས་ཏེ་ངེསཆྟོསཅན་

མེཏོག་གསུམ་ | དཀོནམཆོག་གསུམ་
 

ངེསཔའི་གྲངསཅན་གི་ཁདཆྟོས་ཏེ་གྲངསཆྟོས་“པྟོ”ཅན་

མེཏོག་གསུམཔོ་ | གོགསཔོ་ལྔཔོ་
 

མ་ངེསཔའི་གྲངསཅན་གི་ཁདཆྟོས་ཏེ་“པྟོ”ཅན་དང་“པྟོ”ཅན་མིནཔ་

དངུལ་མངཔོ་ | མེཏོག་ཁཤས་
   

ཉ) དགརཆོས་     

  
 

དམིགས་སུ་དགརབྱེད་ཀི་ཁདཆྟོས་ | ཚིགཕདརྣམས་ཀང་འདིའི་འགྲྟོས་དང་གཅིག་

མེཏོག་ནྱི་ | (མེཏོག་ཀང་/ མེཏོག་སེ་/ མེཏོག་ཅེས་/ མེཏོག་ཅེ་ན་/ མེཏོག་གིས་/ མེཏོག་གི་/ མེཏོག་ལས་/ མེཏོག་བས་)
  

དངོསཆོས་“པོ་”ཡྱི་མཐའརེནཅན་ཡྱིནཚད་གཞྱིཆོས་ལྟར་ཁྱདཆོས་ཀྱི་སྔོན་དུ་ཨྱིལྡན་གྱིས་མཚམས་སྦྱར་ཏེ་བརོདཔའྱི་སྐབས་འོང་། 

དཔེར་ན་ “བཟངཔོའ་ིསེམས་”དང་“དཀརཔོའ་ིམཚོནམདོག་”སོགས་སུ་བརོད་རུངབ་ཞྱིག་ཡྱིན། དེའདྲ་ལ་བརྡདོན་གཉྱིས་སུ་གོ་ཆོག ༡) ཁྱདགཞྱི་དོནའཐོབ་ཏུ་བྱས་ཏེ་བརོདཔ་ཡྱིན་ཅེསཔ་དང་ ཡང་ན ༢) དངོསཆོས་

དེ་“ཁྱདགཞྱི་དེའྱི་བྱེབག་ཡྱིན་ཅེསཔའྱི་དོན་ཡྱིན། དཔེར་ན ༡) “བཟངཔོའ་ིསྤོདཔ་”ནྱི་“མྱི་བཟངཔོའ་ིསྤོདཔ”འམ་ཡང་ན་“སེམས་བཟངཔོའ་ིསྤོདཔ་”ཞེསཔ་ལྟབུ་དང་ ༢) “དཀརཔོའ་ིཚོནམདོག་”ནྱི་“མདོག་དཀརཔོ་”

སེ་“དཀརཔོ་”ནྱི་མཚོན་གྱི་བྱེབག་ཅྱིག་ཡྱིན་ཅེསཔའྱི་བརྡ་སོནཔ་ལྟབུ་ཡྱིན།
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 བདགཆྟོས་དང་ཁདགཞིའི་འགྲྟོས་ལ་ཚིགསྡུད་འྟོང་ཡང་གནསསྐབས་ཕལཆེབ་ལ་མ་བྱས་ན་ལེགསཔས་ཚིགསྡུད་མི་འྟོངབའི་དབང་དུ་བཏང་ན་བདེ་ལ་འྟོག་གི་མིངཚིག་ལས་ཚིགབསྡུ་ཚིགསྡུད་དུ་འགྲྟོབ་ལ་སྐརརགས་འདི་ * བརྒྱབས་ཡྟོད

བདགཔྟོས་ཁདཔར་དུ་བྱསཔའི་ཁདཆྟོསཅན་
   
 ཚིགཚོགས་ ཚིགབསྡུ་  
 མོའ་ིཤྱིང་ ~
 (མོས་བདག་ཏུ་བཟུངབའམ་བདགཔོ་བརྒྱབསཔའྱི་ཤྱིང་)
   

 བྱཆྟོས་དང་ཁདགཞིའི་ཚིགསྡུད་

བྱེདཔཔྟོཅན་གི་བྱབ་འདསཔའི་ཁདཆྟོསཅན་
    
 ཚིགཚོགས་ ཚིགབསྡུ་  
 (བྱཡུལཅན་) བཏབཔའི་ཤྱིང་ བཏབཤྱིང་
 (བྱེདཔཔོཅན་) བཏབཔའི་མི་ བཏབམི་  
 (བྱཡུལཅན་) བཅདཔའྱི་ཤྱིང་ བཅདཤྱིང་
 (བྱེདཔཔོཅན་) བཅདཔའི་མི་ བཅདམྱི་
  
 

  

བྱེདཔཔྟོཅན་གི་བྱབ་དལྟབའི་ཁདཆྟོསཅན་
   
 ཚིགཚོགས་ ཚིགབསྡུ་  
 (བྱཡུལཅན་) འདེབསཔའི་ཤྱིང་ འདེབསཤྱིང་
 (བྱེདཔཔོཅན་) འདེབསཔའི་མི་ འདེབསམི་  
 (བྱེདརྒྱུའྱི་ཆལགཅན་) གཅོདཔའྱི་གྱི་ གཅོདགྱི་
 (བྱེདཔཔོཅན་) གཅོདཔའྱི་མྱི་ གཅོདམྱི་
  
 

  

བྱེདཔཔྟོ་མེདཔཅན་གི་བྱབ་འདསཔའི་ཁདཆྟོསཅན་
   
 ཚིགཚོགས་ ཚིགབསྡུ་  
 སྐྱེསཔའི་ཤྱིང་ སྐྱེསཤྱིང་
 སྐྱེསཔའི་ལོཏོག་ སྐྱེསལོ་  
 ཆདཔའྱི་ཤྱིང་ ཆདཐག་
 ཐངཆདཔའྱི་མྱི་ ཐངཆདམྱི་
   

  

བྱེདཔཔྟོ་མེདཔཅན་གི་བྱབ་དལྟབའི་ཁདཆྟོསཅན་
    
 ཚིགཚོགས་ ཚིགབསྡུ་  
 སྐྱེབའི་ཤྱིང་ སྐྱེཤྱིང་
 སྐྱེབའི་ལོཏོག་ སྐྱེལོ་  
 (བྱཡུལཅན་) ཆོདཔའྱི་ཤྱིང་ ཆོདཤྱིང་
 (བྱེདཔཔོཅན་) ཐགཆོདཔའྱི་མྱི་ ཐགཆོདམྱི་  
 

ཡིནཔ་/ཡྟོདཔ་ཤུགསབསནཅན་གིས་ཁདཔར་དུ་བྱསཔའི་ཁདཆྟོསཅན་(དངྟོསཆྟོས་ལས་གྲུབཔ་)
   
 ཚིགཚོགས་ ཚཚིགབསྡུ་  
 སོབཔའྱི་ཤྱིང་ སོབཤྱིང་
 (སོབསོབ་ཡྱིནཔའམ་ཡོདཔའྱི་ཤྱིང་)  
 རྣོབའི་གྱི་ –
 (ཁརྣོནཔོ་ཡྱིནཔའམ་ཡོདཔའྱི་གྱི་)   

 གཞིཆྟོས་དང་ཁདགཞིའི་ཚིགསྡུད་

བྱེདཔཔྟོས་ཁདཔར་དུ་བྱསཔའི་ཁདཆྟོསཅན་(བྱེདཔཔྟོཅན་)
   
  ཚིགཚོགས་ ཚིགབསྡུ་  
  ཚོང་གྱི་ཤྱིང་ –
  (ཚོང་རྒྱགབྱེད་ཀྱིས་ཤྱིང་)  
  མེ་ཡྱི་ཐབ་ –
  (མེ་གཏོངབྱེད་ཀྱི་ཐབ་)  

 

བྱེདཔཔྟོས་ཁདཔར་དུ་བྱསཔའི་ཁདཆྟོསཅན་(བྱེདཔཔྟོཅན་)
   
  ཚིགཚོགས་ ཚིགབསྡུ་  
  ལྷབྱིས་ཀྱི་ཤྱིང་ –
  (ལྷབྱིས་ཀྱིས་བྱིསཔའྱི་ཤྱིང་)  
  དགེརྒན་གྱི་བསབབྱ་ –
  (དགེརྒན་གྱིས་གནངཔའྱི་བསབབྱ་)  

 

ཆལག་གིས་ཁདཔར་དུ་བྱསཔའི་ཁདཆྟོསཅན་(ཆལགཅན་)
   
  ཚིགཚོགས་ ཚཚིགབསྡུ་  
  མེ་ཡྱི་ཤྱིང་ མེཤྱིང་*
  (མེ་ལ་བུདརྒྱུའྱི་ཤྱིང་)  
  ཐརཔའྱི་ལམ་ ཐརལམ་*
  (ཐརཔ་ལ་འགོརྒྱུའྱི་ལམ་)  
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ཆེད་དུ་བྱབས་ཁདཔར་དུ་བྱསཔའི་ཁདཆྟོསཅན་(ཆེད་དུ་བྱབཅན་)
   
 ཚིགཚོགས་ ཚིགབསྡུ་  
 སྦྱྱིནསེག་གྱི་ཤྱིང་ –
 (སྦྱྱིནསེག་གྱི་ཆེད་དུ་ཡྱིནཔའྱི་ཤྱིང་)  
 ལམ་གྱི་འགོགོན་ ལམགོན་*
 (ལམ་གྱི་འགོསོང་གྱི་ཆེད་དུ་གཏོངརྒྱུའྱི་འགོགོན་)  

   

གནས་ཀི་ཁུངས་ཀིས་ཁདཔར་དུ་བྱསཔའི་ཁདཆྟོསཅན་(འབྱུངཁུངསཅན་)
   
 ཚིགཚོགས་ ཚིགབསྡུ་  
 ཕཡུལ་གྱི་ཤྱིང་ –
 (ཕཡུལ་ནས་ཐོནཔའི་ཤྱིང་)  
 གངས་ཀྱི་ཆུ་ གངསཆུ་*
 (གངསརྱི་ནས་བྱུངབའྱི་ཆུ་)  

   

དུས་ཀི་ཁུངས་ཀིས་ཁདཔར་དུ་བྱསཔའི་ཁདཆྟོསཅན་(འབྱུངཁུངསཅན་)
   
 ཚིགཚོགས་ ཚཚིགབསྡུ་  
 ཐོགམའྱི་ཤྱིང་ –
 (ཐོགམཉྱིད་ནས་ཡོདཔའྱི་ཤྱིང་)  
 ནནྱིང་གྱི་བརམསའཕྲོ་ –
 (ནནྱིང་ནས་བརམས་བཞྱིནཔའྱི་གཞུང་གྱི་འཕྲོ་)  

ཆཤས་ཀིས་ཁདཔར་དུ་བྱསཔའི་ཁདཆྟོསཅན་(ཆཅན་)
   
 ཚིགཚོགས་ ཚིགབསྡུ་  
 ཤྱིངནགས་ཀྱི་ཤྱིང་ –
 (ཤྱིངནགས་ལ་ཡོདཔའྱི་ཤྱིང་)  
 ལགཔའྱི་མཛུབམོ་ ལགམཛུབ་*
 (ལགཔ་དང་སྦེལབའྱི་མཛུབམོ་)  

   

གནས་ཀིས་ཁདཔར་དུ་བྱསཔའི་ཁདཆྟོསཅན་(གནསགཞིཅན་)
   
 ཚིགཚོགས་ ཚིགབསྡུ་  
 ལྡུམརའྱི་ཤྱིང་ –
 (ལྡུམར་ལ་ཡོདཔའམ་སྐྱེབའྱི་ཤྱིང་)  
 རྱིའྱི་བྱ་ རིབྱ་
 (རྱི་ལ་ཡོདཔའམ་སོདཔའྱི་བྱ་)  

   

ཚེསྐབས་ཀིས་ཁདཔར་དུ་བྱསཔའི་ཁདཆྟོསཅན་(ཚེསྐབསཅན་)
   
 ཚིགཚོགས་ ཚིགབསྡུ་  
 དཔིད་ཀྱི་ཤྱིང་ –
 (དཔྱིདཀའྱི་དུས་ལ་སྐྱེབའྱི་ཤྱིང་)  
 ཞོགསཔའྱི་ཇ་ ཞོགསཇ་*
 (ཞོགསཔ་ལ་འཐུངརྒྱུའྱི་ཇ་)  

དཔེས་ཁདཔར་དུ་བྱསཔའི་ཁདཆྟོསཅན་(འདམཚུངསཅན་)
   
 ཚིགཚོགས་ ཚིགབསྡུ་  
 ལྷའྱི་ཤྱིང་ ལྷཤྱིང་
 (ལྷའྱི་ཡུལ་ལ་ཡོདཔའྱི་ཤྱིང་དང་འདྲབ་)  
 རླུང་གྱི་གཤོགཔ་ རླུངགཤོག་
 (རླུང་དང་འདྲབའྱི་གཤོགཔ་)  

   

རས་སམ་རྒྱུཆས་ཁདཔར་དུ་བྱསཔའི་ཁདཆྟོསཅན་(རྒྱུཆཅན་)
   
 ཚིགཚོགས་ ཚིགབསྡུ་  
 གསེར་གྱི་སྐུ་ གསེརསྐུ་*
 (གསེར་གྱི་རྒྱུ་ལས་གྲུབཔའམ་བཟོསཔའྱི་སྐུ་)  
 ཤྱིང་གྱི་ཁངཔ་ ཤྱིངཁང་*
 (ཤྱིང་གྱི་རྒྱུ་ལས་བཟོསཔའི་ཁངཔ་)  

   

“ཡིནཔ”འི་བྱབ་ཤུགསབསནཅན་གི་ཁདཆྟོསཅན་(ཡིནཔཅན་)
   
 ཚིགཚོགས་ ཚིགབསྡུ་  
 མཁེགསཔའྱི་ཤྱིང་ མཁེགསཤྱིང་
 (མཁེགསཔོ་ཡྱིནཔའྱི་ཤྱིང་)  
 སངསརྒྱས་ཀྱི་འདུཤེས་ –
 (སངསརྒྱས་ཡྱིནཔའྱི་འདུཤེས་)  

 བྲགཆྟོས་དང་ཁདགཞིའི་ཚིགབསྡུ་དང་ཚིགསྡུད་

ཁདགཞིའི་བྱེབྲགཅན་གི་ཁདཆྟོསཅན་(བྱེབྲགཅན་)
    
 ཚིགཚོགས་ ཚིགབསྡུ་
  
 ཤུགཔའྱི་ཤྱིང་ ཤུགཤྱིང་
 (ཤུགཔ་ཡྱིནཔའྱི་ཤྱིང་ | ཤུགཔ་སེ་ཤྱིང་གྱི་བྱེབག་ཅྱིག་)  
 པདྨའྱི་མེཏོག་ –
 (པདྨ་ཡྱིནཔའྱི་མེཏོག་ | པདྨ་སེ་མེཏོག་གྱི་བྱེབག་ཅྱིག་)    
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 དངྟོསཆྟོས་དང་ཁདགཞིའི་ཚིགསྡུད་

དངྟོསཆྟོསཅན་(“པྟོ་”ཡི་མཐའཅན་)
   
 ཚིགཚོགས་ ཚིགབསྡུ་  
 ཤྱིང་མཁེགསཔོ་ ཤྱིངམཁེགས་
  
 རྡོ་རྱིངཔོ་ རྡོརྱིང་*
  
 ཁངཔ་ཆེནཔོ་ ཁངཆེན་
  

   

དངྟོསཆྟོསཅན་(ཚེགཁིམ་བསྐྱརབཟྟོསཅན་)
   
 ཚིགཚོགས་ ཚིགབསྡུ་  
 ཤྱིང་ལེབལེབ་ ཤྱིངལེབ་
  
 ཡེགེ་ནརནར་ ཡིགནར་
  
 ཁངཔ་ཆུངཆུང་ ཁངཆུང་
  

   

དངྟོསཆྟོསཅན་(དངྟོསཆྟོས་ཚིགསྡུདཅན་གི་རིགས་)
   
 ཚིགཚོགས་ ཚིགབསྡུ་  
 ཤྱིང་ཟུར་གསུམ་ ~
  
 ཁངཔ་ཐོགལེབ་ ~
  
 ཁངཔ་གྲུབཞྱི་ ~
  

 ངེསཆྟོས་དང་ཁདགཞི་ལ་ཚིགསྡུད་མེད་

ངེསཔ་སྟོནཔཅན་གི་ཁདཆྟོས་(གངཟག་ཅིག་སྟོནཔ་)
   
  ཚིགཚོགས་ ཚིགབསྡུ་  
  སྱིགསྐྱོང་བློབཟང་ ~
  
  བོདཔ་ངཚོ་ ~
  
  བུ་ཁྱེདརངཚོ་ | མྱི་ཁོང་ ~
  

   

ངེསཔ་སྟོནཔཅན་གི་ཁདཆྟོསཅན་(དངྟོསཔྟོ་ཞིག་སྟོནཔ་)
   
  ཚིགཚོགས་ ཚིགབསྡུ་  
  ཕོབྲང་པོཏལ་ ~
  
  རྒྱལས་ལྷས་ ~
  
  ཡྱིགེ་བོདཡྱིག་ ~
  

 གྲངསཆྟོས་དང་ཁདགཞིའི་ཚིགབསྡུ་དང་ཚིགསྡུད་

ངེསཔའི་གྲངསཅན་གི་ཁདཆྟོསཅན་(ངེསཔའི་གྲངསཅན་)
   
 ཚིགཚོགས་ ཚིགབསྡུ་  
 ཤིང་གསུམ་ –
  
 དཀོནམཆོག་གསུམ་ –
  
 ཚེསཔ་བཅུ་ ཚེསབཅུ་*
  

   

ངེསཔའི་གྲངསཅན་གི་ཁདཆྟོས་“པྟོ་”ཡི་མཐའརེནཅན་
   
 ཚིགཚོགས་ ཚིགབསྡུ་  
 ཤིང་གསུམཔོ་ ~
  
 དཀོནམཆོག་གསུམཔོ་ ~
  
 ཉྱིན་བཅུཔོ་ ~
  

   

མ་ངེསཔའི་གྲངསཅན་གི་ཁདཆྟོསཅན་
   
 ཚིགཚོགས་ ཚིགབསྡུ་  
 ཞགཔོ་ཁཤས་ ཞགཤས་*
  
 ཉིམ་རེགཉྱིས་ –
  
 དངུལ་མངཐགཆོད་ –
  

མཆན་ 

གོང་གྱི་དཔེམཚོན་ལས་ཡྱིགརགས་འདྱིའྱི་ ~ རྱིགསཅན་གྱི་དཔེམཚོན་ལ་ཚིགབསྡུ་ར་ནས་མྱི་འོས་ཞེསཔ་དང་ཡྱིགརགས་འདྱིའྱི་ – རྱིགསཅན་གྱི་དཔེམཚོན་ལ་ཚིགབསྡུ་འོས་ཀང་སྐབསབབས་སུ་མྱི་འཚམ་

ཞེསཔའྱི་དོན་ཡྱིན། ཚིགཚོགས་ལས་གྲུབཔའྱི་ཚིགབསྡུཅན་གྱི་མྱིངཚིག་དེ་ཚིགབསྡུ་བྱསཔས་བརྡདོན་གཞན་གངཡང་མྱི་སོནཔ་དང་དེ་ཚིགལྷུག་ཏུ་ཕར་སྤོས་རུངབ་ཞྱིག་ཡྱིན། ཡང་ཚིགཚོགས་ལས་གྲུབཔའྱི་

ཚིགསྡུདཅན་གྱི་མྱིངཚིག་དེ་བརྡདོན་གཞན་སོནཔ་དང་མྱི་སོནཔ་གཉྱིསཀ་འོང་ཡང་དེ་ཚིགལྷུག་ཏུ་ཕར་སྤོས་མི་རུང་། དེའདྲའི་ཚིགསྡུདཅན་གྱི་མྱིངཚིག་ཡྱིནཚད་ལ་སྐརརགས་ * འདྱི་བརྒྱབས་ཡོད།
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ཁདགཞིའི་སྟོན་དུ་འགྲྟོབའི་ཁདཆྟོས་ཀི་རིགས་

   
ཁདགཞིའི་རེས་སུ་འགྲྟོབའི་ཁདཆྟོས་ཀི་རིགས་༆

                 
 
   
 ༡)  ༢)   ༣)  ༤)       ༥)    ༦)

   ༧) ༨)
  ༩)              

 བདགཆོས་  བྱཆོས་  གཞྱིཆོས་  བྲགཆོས་   ཁྱདགཞྱི་    དངོསཆོས་   ངེསཆོས་  མངཕྲད་ གངསཆོས་ དགརཆོས་              
   ཨྱིལྡན་   ཨྱིལྡན་  ཨྱིལྡན་  ཨྱིལྡན་                      
 ཕམ འྱི་ ཀ) བཏབཔ འྱི་ ལྡུམར འྱི་ པདྨ འྱི་  མེཏྟོག་ པདྨ་ ཀ) བཏབཔ་ ཀ) མཛེསཔོ་   དེ   (ཚོ་) ༡) ལྔ་ ནྱི་/ཚིགཕད་
                      
    འདེབསཔ འི་            འདེབསཔ་   ༢) ལྔཔོ་     ༢) ལྔཔོ་
                     
    སྐྱེསཔ འྱི་         སྐྱེསཔ་  སྐྱེསཔོ་       ༣) ཁཤས་
               
    སྐྱེབ འྱི་        

   
   སྐྱེབ་  སྐྱེབོ་            

          

ནནིང་* 

           
   ཁ) མཛེསཔ འྱི་        ཁ) མཛེསཔ་ ཁ) མཛེསཔ་
         ཤིན་ཏུ་*

 

    

* “ནནིང་“དང་“ཤིན་ཏུ་“ལྟབུ་སུགའི་མིངཚིགཅན་གི་བརྡདྟོན་ཅི
རིགས་ཤིག་བྱཆྟོས་འདི་ལ་སྦརབ་ཡིན་ན་བྱཆྟོས་ཀི་བརྡདྟོན་གྟོ་ས་

   
               ག) མཛེསཤོས་
                       

དགརཆྟོས་འདིའི་གྟོས་ན་
ཚིགཕད་ཀི་རིགས་མཐའདག་

འཇུག་རུང་ཞེསཔ་ཡིན་

                            
 

གཞྱིཁྱྱིམ་ : གཞྱིཁྱྱིམ་ལ་ཁྱདཆོས་ཀྱི་རྱིགས་དགུཔོ་གངརུང་ལས་གཅྱིག་ནས་གཉྱིས་སོགས་གངརུང་འཇུག་རུངབ་

(བདགཆོས་དང་གཞྱིཆོས་དང་བགཆོས་ཀང་དོན་ལ་གཞྱིཚིག་ཡྱིནཔས་གཞྱིཚིག་ལྟར་ཁྱདཆོས་ཀྱི་རྱིགས་དགུཔོ་གངརུང་འཇུག་རུང་། བྱཆོས་ཀང་བྱབ་ལྟར་སུགའྱི་མྱིངཚིག་ཅྱིརྱིགས་ཤྱིག་འཇུག་རུངབའྱི་དཔེམཚོན་འདྱིའདྲ་འོང་།)

 
༡) གཞྱིཁྱྱིམ་ཡྱིནཔ་ལ་བདགཆོས་དང་བདགཁྱྱིམཅན་ཀྱི་ཁྱདཆོསཅན་

 

༢) གཞྱིཁྱྱིམ་ཡྱིནཔ་ལ་བྱཆོས་དང་བྱཁྱྱིམཅན་ཀྱི་ཁྱདཆོསཅན་
 

༣) གཞྱིཁྱྱིམ་ཡྱིནཔ་ལ་གཞྱིཆོས་དང་གཞྱིཁྱྱིམཅན་ཀྱི་ཁྱདཆོསཅན་

 ཕམ་གཉྱིས་ཀྱི་ མེཏྟོག་ བཏབཔའྱི་ མེཏྟོག་ | མེཏྟོག་ བཏབཔ་ ལྡུམརའྱི་ མེཏྟོག་

 ཁོངཚོའྱི་ཕམ་གཉྱིས་ཀྱི་ མེཏྟོག་ ལགཔས་བཏབཔའྱི་ མེཏྟོག་ | མེཏྟོག་ ལགཔས་བཏབཔ་ ལྡུམར་ཆུངཆུང་གྱི་ མེཏྟོག་

 བོདམྱི་ཁོངཚོའྱི་ཕམ་གཉྱིས་ཀྱི་ མེཏྟོག་ ཁོས་ལགཔས་བཏབཔའྱི་ མེཏྟོག་ | མེཏྟོག་ ཁོས་ལགཔས་བཏབཔ་ ལྡུམར་ཆུངཆུང་སྱིངརེཔོའ་ི མེཏྟོག་

   
༤) གཞྱིཁྱྱིམ་ཡྱིནཔ་ལ་གཞྱིཆོས་དང་གཞྱིཁྱྱིམཅན་ཀྱི་ཁྱདཆོསཅན་

   པདྨའྱི་ མེཏྟོག་ | མེཏྟོག་ པདྨ་

   པདྨ་ཆུངཆུང་གྱི་ མེཏྟོག་ | མེཏྟོག་ པདྨ་ཆུངཆུང་

   པདྨ་ཆུངཆུང་དམརཔོའ་ི མེཏྟོག་ | མེཏྟོག་ པདྨ་ཆུངཆུང་དམརཔོ་

 

༥) དངོསཆོས་དང་ཡངགཞིཅན་ཀྱི་ཁྱདགཞྱིའྱི་ཁྱྱིམ་
 

༦) ངེསཆོསཅན་གྱི་ཁྱདགཞྱིའྱི་ཁྱྱིམ་
 

༨) གངསཆོསཅན་གྱི་ཁྱདགཞྱིའྱི་ཁྱྱིམ་

  མེཏྟོག་ མཛེསཔོ་    མེཏྟོག་ དེ་  མེཏྟོག་ལྔ་

  མེཏྟོག་ མཚོནམདོག་མཛེསཔོ་    མེཏྟོག་ དེཚོ་  མེཏྟོག་ལྔཔོ་

  མེཏྟོག་ མཚོནམདོག་མཛེསཔོ་ཁཤས་    མེཏྟོག་ དེའདྲ་  མེཏྟོག་ཁཤས་



ཁྱདགཞི་དང་ཁྱདཆོས་ བརྡསྤོད་ཕྲནཚེགས་བརྡསྤོད་ཕྲནཚེགས་ ཁྱདགཞི་དང་ཁྱདཆོས་
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བདགཆྟོས བྱཆྟོས གཞིཆྟོས བྲགཆྟོས དངྟོསཆྟོས གྲངསཆྟོས ངེསཆྟོས་ལྟབུའི་ཁདཆྟོས་གཅིག་ནས་གཉིས་སྟོགས་གངརུང་ཡྟོདཔའི་ཁདགཞི་ལ་གཞིཁིམ་ཟེར་ཞིང་བདགཆྟོས་དང་བྱཆྟོས་དང་གཞིཆྟོས་ལ་ཚིགཁིམ་འདིའད་ཞིག་འྟོང་ཞེསཔའི་དཔེམཚོན་

   

བདགཆྟོསཅན་གི་ཁདགཞི་
 

བྱཆྟོསཅན་གི་ཁདགཞི་
 

གཞིཆྟོསཅན་གི་ཁདགཞི་
 

བྲགཆྟོསཅན་གི་ཁདགཞི་
             

 བདགཆྟོས་  བྱཆྟོས་  བྱཆྟོས་ གཞིཆྟོས་  བྱཆྟོས་  བྱཆྟོས་

 j	 	 j		k j		 j		k
 བདགཆོས་ ཁྱདགཞི་ བྱཆོས་ ཁྱདགཞི་ བྱཆོས་ གཞྱིཆོས་ ཁྱདགཞི་ བགཆོས་ ཁྱདགཞི་ དངོསཆོས་          
 ཕམའྱི་ མེཏྟོག་ བཏབཔའྱི་ མེཏྟོག་  ལྡུམརའྱི་ མེཏྟོག་ པདྨའྱི་ མེཏྟོག་

    མེཏྟོག་ བཏབཔ་    མེཏྟོག་ པདྨ་
         

 བདགཆྟོས་ཀི་ཁིམ་     གཞིཆྟོས་ཀི་ཁིམ་

 j	 	    j བདགཆོས་ཀྱི་ཚིགཁྱྱིམཅན་གྱི་ཁྱདཆོས་ ཁྱདགཞི་    གཞྱིཆོས་ཀྱི་ཚིགཁྱྱིམཅན་གྱི་ཁྱདཆོས་ ཁྱདགཞི་       
 ངའྱི་ཕམ་གཉྱིས་ཀྱི་ མེཏྟོག་    ཁོངཚོའྱི་ལྡུམར་ཆེནཔོའ་ི མེཏྟོག་

 ངའྱི་ཕམ་བཟངཔོ་གཉྱིས་ཀྱི་ མེཏྟོག་    ཁོངཚོའྱི་ལྡུམར་རྒྱཆེནཔོའ་ི མེཏྟོག་

 ངའྱི་ཕམ་སེམས་བཟངཔོ་གཉྱིས་ཀྱི་ མེཏྟོག་ 

“ནནིང་“དང་“བོད་ལ་”དང་

”སེང་ནས་”དང་“ལམསང་

”དང་“ལགཔས་”ལྟབུ་སུགའི་

མིངཚིགཅན་གི་བརྡདྟོན་

ཅིརིགས་ཤིག་བྱཆྟོས་ལ་

འཇུག་རུངབ་
   ལྡུམར་རྒྱཆེནཔོ་གུཡངསཔོའ་ི མེཏྟོག་

         
   བྱཆྟོས་ཀི་ཁིམ་  བྱཆྟོས་ཀི་ཁིམ་   བྲགཆྟོས་ཀི་ཁིམ་   བྲགཆྟོས་ཀི་ཁིམ་ 

   j		k   j		k
   བྱཆོས་ཀྱི་ཁྱྱིམཅན་གྱི་ཁྱདཆོས་ ཁྱདགཞི་ བྱཆོས་ཀྱི་ཁྱྱིམཅན་གྱི་ཁྱདཆོས་   བགཆོས་ཀྱི་ཁྱྱིམཅན་གྱི་ཁྱདཆོས་ ཁྱདགཞི་ བགཆོས་ཀྱི་ཁྱྱིམཅན་གྱི་ཁྱདཆོས་
          
   ཞྱིངཔས་ལགཔས་བཏབཔའྱི་ མེཏྟོག་     པདྨ་ཆུངཆུང་སྔོནཔོའ་ི མེཏྟོག་

    མེཏྟོག་ ཞྱིངཔས་ལགཔས་བཏབཔ་    མེཏྟོག་ པདྨ་སྔོནཔོ་ཆུངཆུང་
 ཞྱིངཔས་ལགཔས་གཟབགཟབ་བཏབཔའྱི་ མེཏྟོག་    པདྨ་ཆུངཆུང་སོརསོར་སྔོནཔོའ་ི མེཏྟོག་ 

  མེཏྟོག་ ཞྱིངཔས་ལགཔས་གཟབགཟབ་བཏབཔ་   མེཏྟོག་ པདྨ་སྔོནཔོ་ཆུངཆུང་སོརསོར་ 
 ཞྱིངཔ་ཁཤས་ཀྱིས་ལགཔས་ནནྱིང་གལེར་བཏབཔའྱི་ མེཏྟོག་    ཆུ་ལ་སྐྱེབའྱི་བོད་ཀྱི་པདྨ་སྔོནཔོ་ཆེནཔོའ་ི མེཏྟོག་

  མེཏྟོག་ ཞྱིངཔ་ཁཤས་ཀྱིས་ལགཔས་ནནྱིང་གལེར་བཏབཔ་  མེཏྟོག་ ཆུ་ལ་སྐྱེབའྱི་བོད་ཀྱི་པདྨ་སྔོནཔོ་ཆེནཔོ་
             

      ངེསཆྟོས་
  
 ཁྱདགཞི་ དངོསཆོས་ ངེསཆོས་  
 མེཏྟོག་  དེ་ 
 མེཏྟོག་ དམརཔོ་ དེ་
 མེཏྟོག་ དམརཔོ་སྱིངརེཔོ་ དེ་   

    

གྲངསཆྟོས་
  
 ཁྱདགཞི་ དངོསཆོས་ གངསཆོས་  
 མེཏྟོག་  ལྔཔོ་
 མེཏྟོག་ དམརཔོ་ ལྔཔོ་
 མེཏྟོག་ དམརཔོ་སྱིངརེཔོ་ ཁཤས་   

    

དགརཆྟོས་
  
 ཁྱདགཞི་ དངོསཆོས་ དགརཆོས་  
 མེཏྟོག་  ནྱི་/ཚིགཕད་

 མེཏྟོག་ དམརཔོ་ ནྱི་/ཚིགཕད་

 མེཏྟོག་ དམརཔོ་སྱིངརེཔོ་ ནྱི་/ཚིགཕད་
   

བྱཆྟོས་ཀི་ཁིམ་ལ་སུགའི་འགྲྟོས་སམ་མིངཚིག་གངརུང་ཞིག་སྦྟོར་ཆྟོག བདགཆྟོས་དང་གཞིཆྟོས་ལ་ཁདགཞི་ལྟར་བདགཆྟོས་བྱཆྟོས་གཞིཆྟོས་བྲགཆྟོས་དངྟོསཆྟོས་གྲངསཆྟོས་ངེསཆྟོས་གངརུང་གཅིག་ནས་གཉིས་སྟོགས་འཇུག་རུང དེདག་ལ་ཡངཆྟོས་ཟེར 



ཁྱདགཞི་དང་ཁྱདཆོས་ བརྡསྤོད་ཕྲནཚེགས་བརྡསྤོད་ཕྲནཚེགས་ ཁྱདགཞི་དང་ཁྱདཆོས་
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བྱཆོས་ཀྱི་རྱིགས་གསུམ་ལས་“ཡྱིནཔ་”དང་“ཡོདཔ”འྱི་བྱབ་ཤུགསབསནཅན་གྱི་བྱཆོས་ནྱི་“མཛེསཔ་/ཆེབ་/ཚབ་”སོགས་ཡྱིན། དེཡང་“མེཏོག་མཛེསཔ་”ཞེསཔའྱི་དོན་ནྱི་“མེཏོག་མཛེསཔོ་ཡྱིནཔ”འམ་མེཏོག་

མཛེསཔོ་ཡོདཔ་”ལ་གོབ་ལྟབུ་ཡྱིན། འོག་ཏུ་གཟྱིགས། དངོསཆོས་ཀྱི་ནངཚན་ལྷགཆོས་ཀྱི་དཔེ་ལ་“མེཏོག་མཛེསཔ་”དང་ བྱབ་ཤུགསབསནཅན་གྱི་བྱཆོས་“མེཏོག་མཛེསཔ་”གཉྱིས་ཀྱི་དོན་གྱི་ཁྱདཔར་བརོད

པ་རུ་བེདསྤོད་གཏོངསྐབས་གསལཔོར་ཤེས་ཡོངབ་ཞྱིག་ཡྱིན།

| “ཡིན་”དང་“ཡྟོདཔ”འི་བྱབ་ཤུགསབསནཅན་དང་ལྷགཆྟོས་ཀི་ཁདཔར་ |
       

                                      

“ཡྱིནཔའྱི་/ཡོདཔ”འྱི་བྱབ་ཤུགསབསནཅན་གྱི་བྱཆོས་
 
 ཁདགཞི་  “ཡྱིནཔའྱི་/ཡོདཔ”འྱི་བྱབ་ཤུགསབསནཅན་གྱི་བྱཆོས་   ཁདགཞི་ དངོསཆོས་

      

 མཛེསཔའྱི་ མེཏྟོག་   མེཏྟོག་ མཛེསཔོ་(དངྟོསཆྟོས་)
       
  མེཏྟོག་ མཛེསཔ་  མེཏྟོག་ མཛེསཔ་(ལྷགཆྟོས་)
  མེཏྟོག་ (མཛེསཔོ་ཡིནཔ་/ཡོདཔ་)
       
      མེཏྟོག་ མཛེསཤོས་(ཤྟོསཆྟོས་)
      

 “ཡྱིནཔའྱི་/ཡོདཔ”འྱི་ཤུགསབསནཅན་གྱི་བྱཆོས་ཁྱྱིམཅན་ ཁདགཞི་ 
   

 ལྷགཔར་མཛེསཔའྱི་ མེཏྟོག་ 

 (ལྷགཔར་མཛེསཔོ་ཡིནཔའྱི་/ཡོདཔའྱི་ མེཏྟོག་) 
 མོའ་ིམེཏྟོག་ལས་ལྷགཔར་མཛེསཔའྱི་ མེཏྟོག་  
 མོའ་ིམེཏྟོག་ལས་ལྷག་ཏུ་མཛེསཔའྱི་ མེཏྟོག་  
 (མོའ་ིམེཏྟོག་ལས་ལྷགཔར་མཛེསཔོ་ཡིནཔའི་/ཡོདཔའྱི་ མེཏྟོག་) 
  
  མེཏྟོག་ ལྷགཔར་མཛེསཔ་
  (མེཏྟོག་  ལྷགཔར་མཛེསཔོ་ཡིནཔ་/ཡོདཔ་)

  མེཏྟོག་ མོའ་ིམེཏྟོག་ལས་ལྷགཔར་མཛེསཔ་
  མེཏྟོག་ མོའ་ིམེཏྟོག་ལས་ལྷག་ཏུ་མཛེསཔ་
  (མེཏྟོག་ མོའ་ིམེཏྟོག་ལས་ལྷགཔར་མཛེསཔོ་ཡིནཔ་/ཡོདཔ་)
  
 ཤྱིན་ཏུ་ཡྱིད་འཕྲོག་ཅྱིང་མཛེསཔའྱི་ མེཏྟོག་

 (ཤྱིན་ཏུ་ཡྱིད་འཕྲོགཔ་དང་མཛེསཔོ་ཡིནཔའྱི་/ཡོདཔའྱི་ མེཏྟོག་)
 ཤྱིན་ཏུ་ཡྱིད་འཕྲོག་ཅྱིང་ལྷགཔར་མཛེསཔའྱི་ མེཏྟོག་
 (ཤྱིན་ཏུ་ཡྱིད་འཕྲོགཔ་དང་ལྷགཔར་མཛསེཔོ་ཡིནཔའྱི་/ཡོདཔའྱི་ མེཏྟོག་)
   
  མེཏྟོག་ ཤྱིན་ཏུ་ཡྱིད་འཕྲོག་ཅྱིང་མཛེསཔ་
  (མེཏྟོག་ ཤྱིན་ཏུ་ཡྱིད་འཕྲོགཔ་དང་མཛེསཔོ་ཡིནཔ་/ཡོདཔ་)

  མེཏྟོག་ ཤྱིན་ཏུ་ཡྱིད་འཕྲོག་ཅྱིང་ལྷགཔར་མཛེསཔ་
  (མེཏྟོག་ ཤྱིན་ཏུ་ཡྱིད་འཕྲོགཔ་དང་ལྷགཔར་མཛེསཔོ་ཡིནཔ་/ཡོདཔ་)
       



ཁྱདགཞི་དང་ཁྱདཆོས་ བརྡསྤོད་ཕྲནཚེགས་བརྡསྤོད་ཕྲནཚེགས་ ཁྱདགཞི་དང་ཁྱདཆོས་
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| “ཡིནཔ”འི་བྱབ་དངྟོསབསན་དང་ཤུགསབསནཅན་གི་ཚིགཁིམ་ |
       

                                      

“ཡྱིནཔ”འྱི་བྱབ་དངོས་དང་ཤུགས་སུ་བསནཔའྱི་བྱཆོས་
 
 ཁདགཞི་  “ཡྱིནཔ”འྱི་བྱབ་དངོསབསནཅན་གྱི་བྱཆོས་  “ཡྱིནཔ”འྱི་བྱབ་དངོས་དང་ཤུགས་སུ་བསནཔའྱི་བྱཆོས་  ཁདགཞི་ “ཡྱིནཔ”འྱི་བྱབ་དངོསབསནཅན་གྱི་བྱཆོས་

      

 རྒྱསེའྱི་ མེཏྟོག་  ཁོངཚོའྱི་ མེཏྟོག་ 
      
 རྒྱསེ་ཡིནཔའྱི་ མེཏྟོག་  ཁོངཚོའྱི་ཡྱིནཔའྱི་ མེཏྟོག་ 
      
  མེཏྟོག་ རྒྱསེ་ཡིནཔ་  མེཏྟོག་ ཁོངཚོའྱི་ཡྱིནཔ་
      

 “ཡྱིནཔ”འྱི་བྱབ་དངོསབསནཅན་གྱི་བྱཆོས་  ཁདགཞི་  “ཡྱིནཔ”འྱི་བྱབ་དངོསབསནཅན་གྱི་བྱཆོས་  “ཡྱིནཔ”འྱི་བྱབ་དངོསབསནཅན་གྱི་བྱཆོས་  ཁདགཞི་ “ཡྱིནཔ”འྱི་བྱབ་དངོསབསནཅན་གྱི་བྱཆོས་
      

 བོད་ཀྱི་རྒྱསེ་ཡིནཔའྱི་ མེཏྟོག་  སོབཕྲུག་ཁོངཚོའྱི་ཡྱིནཔའྱི་ མེཏྟོག་ 
      
  མེཏྟོག་ བོད་ཀྱི་རྒྱསེ་ཡིནཔ་  མེཏྟོག་ སོབཕྲུག་ཁོངཚོའྱི་ཡྱིནཔ་
      
 བོད་ལྷོཕོགས་ཀྱི་རྒྱསེ་ཡིནཔའྱི་ མེཏྟོག་  བོད་ཀྱི་སོབཕྲུག་ཁོངཚོའྱི་ཡྱིནཔའྱི་ མེཏྟོག་ 
      
  མེཏྟོག་ བོད་ལྷོཕོགས་ཀྱི་རྒྱསེ་ཡིནཔ་  མེཏྟོག་ བོད་ཀྱི་སོབཕྲུག་ཁོངཚོའྱི་ཡྱིནཔ་
      
 བོད་ལྷོཕོགས་སཁུལ་གྱི་རྒྱསེ་ཡིནཔའྱི་ མེཏྟོག་  བོད་ཀྱི་སོབཕྲུག་བཟངཔོ་ཁོངཚོའྱི་ཡྱིནཔའྱི་ མེཏྟོག་ 
      
  མེཏྟོག་ བོད་ལྷོཕོགས་སཁུལ་གྱི་རྒྱསེ་ཡིནཔ་  མེཏྟོག་ བོད་ཀྱི་སོབཕྲུག་བཟངཔོ་ཁོངཚོའྱི་ཡྱིནཔ་
       

| “ཡྟོདཔ”འི་བྱབ་དངྟོསབསན་དང་ཤུགསབསནཅན་གི་ཚིགཁིམ་ |
       

                                      

“ཡོདཔ”འྱི་བྱབ་དངོས་དང་ཤུགས་སུ་བསནཔའྱི་བྱཆོས་   ཁདགཞི་  “ཡོདཔ”འྱི་བྱབ་དངོསབསནཅན་གྱི་བྱཆོས་  “ཡོདཔ”འྱི་བྱབ་དངོསབསནཅན་གྱི་བྱཆོས་  ཁདགཞི་ “ཡོདཔ”འྱི་བྱབ་དངོསབསནཅན་གྱི་བྱཆོས་
      

 གྱིངགའྱི་ མེཏྟོག་  སོབཕྲུག་གྱི་ མེཏྟོག་ 
      
 གྱིངག་ལ་ཡོདཔའྱི་ མེཏྟོག་  སོབཕྲུག་ལ་ཡོདཔའྱི་ མེཏྟོག་ 
      
  མེཏྟོག་ གྱིངག་ལ་ཡོདཔ་  མེཏྟོག་ སོབཕྲུག་ལ་ཡོདཔ་
      

“ཡོདཔ”འྱི་བྱབ་དངོསབསནཅན་གྱི་བྱཆོས་   ཁདགཞི་  “ཡོདཔ”འྱི་བྱབ་དངོསབསནཅན་གྱི་བྱཆོས་  “ཡོདཔ”འྱི་བྱབ་དངོསབསནཅན་གྱི་བྱཆོས་  ཁདགཞི་ “ཡོདཔ”འྱི་བྱབ་དངོསབསནཅན་གྱི་བྱཆོས་
      

 ནོརབུ་གྱིངག་ལ་ཡོདཔའྱི་ མེཏྟོག་  སོབཕྲུགཚོའྱི་ལགཔ་ལ་ཡོདཔའྱི་ མེཏྟོག་ 
      
  མེཏྟོག་ ནོརབུ་གྱིངག་ལ་ཡོདཔ་  མེཏྟོག་ སོབཕྲུགཚོའྱི་ལགཔ་ལ་ཡོདཔ་
      
 ནོརབུ་གྱིངགའྱི་རྒྱབ་ལ་ཡོདཔའྱི་ མེཏྟོག་  སོབཕྲུག་ཁོངཚོའྱི་ལགཔ་ལ་ཡོདཔའྱི་ མེཏྟོག་ 
      
  མེཏྟོག་ ནོརབུ་གྱིངགའྱི་རྒྱབ་ལ་ཡོདཔ་  མེཏྟོག་ སོབཕྲུག་ཁོངཚོའྱི་ལགཔ་ལ་ཡོདཔ་
      
 ནོརབུ་གྱིངགའྱི་རྒྱབ་མདུན་གཉྱིསཀ་ལ་ཡོདཔའྱི་ མེཏྟོག་  ཁོའ་ིསོབཕྲུག་ཁོངཚོའྱི་ལགཔ་ལ་ཡོདཔའྱི་ མེཏྟོག་ 
      
  མེཏྟོག་ ནོརབུ་གྱིངགའྱི་རྒྱབ་མདུན་གཉྱིསཀ་ལ་ཡོདཔ་  མེཏྟོག་ ཁོའ་ིསོབཕྲུག་ཁོངཚོའྱི་ལགཔ་ལ་ཡོདཔ་
       



ཁྱདགཞི་དང་ཁྱདཆོས་ བརྡསྤོད་ཕྲནཚེགས་བརྡསྤོད་ཕྲནཚེགས་ ཁྱདགཞི་དང་ཁྱདཆོས་
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ཉྱིསཕྲུགསཅན་ནམ་སུམཕྲུགསཅན་སོགས་ཅྱིརྱིགས་འཇུགཔའྱི་འགོས་དང་ངེསཆོས་དང་ངེསགཞྱི་འཇུགཔའྱི་འགོས་ཀྱི་དཔེམཚོན་༆

“ངེསགཞྱི་”ནྱི་ངེསཔ་སོནཔའྱི་ཁྱདགཞྱི་ལ་ཟེར། འདྱི་ཁྱདགཞྱི་དངོས་དང་ན་མཉམཔ་ཡྱིན་ཡང་ཁྱདགཞྱི་དངོས་དམྱིགས་སུ་དགརབྱེད་དམ་ལྷགཔར་ཁགསལབར་བྱེདཔ་ཁྱདཆོས་ལྟབུ་ཞྱིག་ཀང་ཡྱིན། གཞྱིཆོས་དང་བྱཆོས་

གཉྱིསཀ་ཉྱིསཕྲུགསཅན་དང་སུམཕྲུགསཅན་སོགས་ཅྱིརྱིགས་འོང་ཡང་གཞྱིཆོས་དང་བྱཆོས་གཉིསཔོ་རེརེ་ལ་ཨྱིལྡན་རེ་ལས་མྱི་འཐོབ།

         
   བདགཆྟོས་  བྱཆྟོས་ གཞིཆྟོས་ ཁདགཞི་  ཁདགཞི་  ཁདགཞི་

   ངའྱི་ ནནིང་ བཏབཔའྱི་ ལྡུམརའྱི་  མེཏོག་ དང་ ཤིང་ དང་ སྨྱུགམ་
 

ཁདགཞི་གཞི་ཐདདཔ་ཉིསཕྲུགས་སྟོགས་འཇུགཔའི་བདགཆྟོས་དང་བྱཆྟོས་དང་གཞིཆྟོསཅན་

   
 

              
    བྱཆྟོས་  བྱཆྟོས་ ཁདགཞི་ དངྟོསཆྟོས་  དངྟོསཆྟོས་  དངྟོསཆྟོས་

    བཏབཔ་ དང་ སྐྱེསཔའྱི་ མེཏོག་ མཛེསཔོ་ དང་ དཀརཔོ་ དང་ སོརསོར་
 

ཁདགཞི་ལ་བྱཆྟོས་དང་དངྟོསཆྟོས་ཉིསཕྲུགསཅན་སྟོགས་ཅིརིགས་འཇུག་རུངབ་
(བྱཆྟོས་ཡྟོདཚད་ལས་ཐམ་ལ་མ་གཏྟོགས་ཨིསལྡན་མེད་)

         
  བདགཆྟོས་  བདགཆྟོས་  བདགཆྟོས་ ཁདགཞི་ 

  ང་ དང་ ཁོ་ དང་ མོའ་ི མེཏོག་
 

ཁདགཞི་ལ་བདགཆྟོས་ཉིསཕྲུགསཅན་དང་སུམཕྲུགསཅན་སྟོགས་འཇུག་རུངབ་ 
(གཞིཆྟོས་ཡྟོདཚད་ལས་ཐམ་ལ་མ་གཏྟོགས་ཨིསལྡན་མེད་)         

  གཞིཆྟོས་  གཞིཆྟོས་  གཞིཆྟོས་ ཁདགཞི་ 

  རྒྱསེ་ དང་ པདྨ་དང་ དང་ ཧལོའི་ མེཏོག་
 

གཞིཆྟོས་ཉིསཕྲུགས་དང་སུམཕྲུགསཅན་སྟོགས་ཡྟོདཔའི་ཁདགཞི་ 

(གཞིཆྟོས་ཡྟོདཚད་ལས་ཐམ་ལ་མ་གཏྟོགས་ཨིསལྡན་མེདཔ་)             
     ངེསགཞི་ བདགཆྟོས་ ཁདགཞི་ 

     སོབཕྲུག་ ཉྱིམའྱི མེཏོག་
 

བདགཆྟོས་ལ་ཁདགཞི་ལྟར་ངེསགཞི་སེ་ངེསཔ་སྟོནཔའི་ཁདགཞི་འཇུག་རུངབ་ 

(གཞིཆྟོས་ཐམ་ལ་མ་གཏྟོགས་ཨིསལྡན་མེདཔ་)              
     བདགཆྟོས་ ངེསཆྟོས་ ཁདགཞི་ 

     ཉྱིམ ཁོརང་གྱི་ མེཏོག་     

བྱཆོས་དང་གཞིཆོས་དང་བདགཆོས་ཉྱིསཕྲུགས་སོགས་ཀྱི་

དངསྒ་དེ་བསྡུ་མྱི་རུང་ཀང་དངོསཆོས་ཉྱིསཕྲུགས་སོགས་ཀྱི་

དངསྒ་དེ་བསྡུ་འཚམཔ་ཡྱིན་ལ་བསྡུས་ན་བདེབའང་འོང་།

དཔེར་ན་

“མེཏོག་མཛེསཔོ་དང་དཀརཔོ་དང་སོརསོར་”

“མེཏོག་མཛེསཔོ་དཀརཔོ་སོརསོར་”
མཆན་

མ་བསྡུསཔའྱི་སྐབས་ཀྱི་དངསྒའྱི་བརྡདོན་ནྱི་ནན་གྱིས་མནན

པའྱི་དོན་ཡྱིན།

 
ཁདགཞི་ལ་ངེསཆྟོས་འཇུགཔ་ལྟར་དུ་བདགཆྟོས་ལའང་ངེསཆྟོས་འཇུགཔ་ 

            
  བྱེདཔཔྟོ་ ཆལག་ དུས་ ངངཚུལ་ བྱཆྟོས་ ཁདགཞི་ བྱེདཔཔྟོ་ ཆལག་ དུས་  ངངཚུལ་ བྱཆྟོས་

  ཉྱིམས སྨྱུགུས་ མདངས་ གལེར་ བྱིསཔའྱི་ མེཏོག་ 
     མེཏོག་ ཉྱིམས་ སྨྱུགུས་ མདངས་ གལེར་ བྱིསཔ་

 

བྱེདཔཔྟོཅན་གི་བྱཆྟོས་ལ་བྱེདཔཔྟོ་/ཆལག་/ཚེསྐབས་/ངངཚུལ་/དངྟོསཡུལ་/བརྒྱུདཡུལ་/ 

གནས་/ཆེད་དུ་བྱབ་སྟོགས་ཀི་“སུགའི་”མིངཚིག་ཅིརིགས་ཤིག་འཇུག་རུངབ་

              

  བྱེདཔཔྟོ་ ཆལག་ ངངཚུལ་ བྱཆྟོས་ བྲགཆྟོས་ ཁདགཞི་ བྲགཆྟོས་ བྱེདཔཔྟོ་ ཆལག་ ངངཚུལ་ བྱཆྟོས་

  ཉྱིམས མྱིག་གྱིས་ རྒྱང་ནས་ མཐོངབའྱི་ པདྨའི་ མེཏོག་ 
     མེཏོག་ པདྨ་  ཉྱིམས་ མྱིག་གྱིས་ རྒྱང་ནས་ མཐོངབ་

 

བྱེདཔཔྟོ་མེདཔཅན་གི་བྱཆྟོས་ལ་ཆེད་དུ་བྱབ་དང་བརྒྱུདཡུལ་མ་གཏྟོགས་གཞན་གྟོང་ལྟར་

དུ་“སུགའི་”མིངཚིག་ཅིརིགས་ཤིག་འཇུག་རུངབ་

             

“སུག”འྱི་མྱིངཚིག་གཞན་ཡང་

བོད་ལ་ | ཨམའྱི་ཆེད་དུ་ | ཞྱིབདེའྱི་ཆེད་དུ་ | ལྟབའྱི་ཆེད་དུ་ | སོབགྲྭར་ | དགོནཔར་ | སོབགྲྭ་ནས་ | ལསཁུང་ནས་ | སྔདྲོ་ལ་ | ཞོགསཔར་ | སྔདྲོ་ནས་ | ཞོགསཔ་ནས་ | ཚར་ཁཤས་ | ཚར་བཞྱི་ | མོ་ནངབཞྱིན་ | 

ཁོ་འདྲཔོ་ | མགོགསཔོ་མགོགསཔོ་བྱས་ནས་ | རེབ་ཆེནཔོས་ | དགའཔོ་བྱུང་ནས་ | སྐྱྱིདཔོ་བྱས་ནས་ | ལགཔས་ | སྨྱུགུས་ | སོནཔས་ | གྱིས་ | མཚན་ལ་ | རངདབང་གྱི་ཆེད་དུ་ | ཤེསཔའྱི་ཆེད་དུ་ |



ཁྱདགཞི་དང་ཁྱདཆོས་ བརྡསྤོད་ཕྲནཚེགས་བརྡསྤོད་ཕྲནཚེགས་ ཁྱདགཞི་དང་ཁྱདཆོས་
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གཞྱི་གཅྱིག་ལ་འཇུགཔའྱི་དངོསཆོས་དང་བྱཆོས་གཉྱིསའདུསཅན་གྱི་བྱཆོས་ཉྱིསཕྲུགསཅན་དང་གསུམཕྲུགསཅན་སོགས་འཇུགཔ་དང་བྱཆོས་དེདག་ཀང་ཚིགཙམ་དང་ཚིགཁྱྱིམཅན་འཇུགཔའྱི་འགོས་(འོག་གྱི་

རེམྱིག་ལས་ (ཀ) ནྱི་བྱཆོས་ཚིགཙམ་དང་ ཁ) ནྱི་བྱཆོས་ཚིགཁྱྱིམཅན་དང་ ག) ནྱི་བྱཆོས་“ཡོདཔ་/ཡྱིནཔ་”དངོས་སུ་བསནཔའི་བྱཁྱྱིམཅན་)

           བྱཆྟོས་འདི་རུའང་བརྟོད་རུང་ཞེསཔའི་དྟོན་ཡིན་             
  བྱཆྟོས་ བྱཆྟོས་ བྱཆྟོས་ ཁདགཞི་ བྱཆྟོས་ བྱཆྟོས་ བྱཆྟོས་ གྲངསཆྟོས་

        
ཀ) ༡) སབཔ་དང་ འཇམཔ་དང་ ཡངབའི་ གོས་    ཤསག་/ཞིག་
         
     གོས་ སབཔ་དང་ འཇམཔ་དང་ ཡངབ་ ཤསག་/ཞིག་         
 ༢) སབཔ་ འཇམཔ་ ཡངབའི་ གོས་    ཤསག་/ཞིག་
         
  

(དངསྒྲ་སྡུདཔ་) (དངསྒྲ་སྡུདཔ་)
  གོས་ སབཔ་ འཇམཔ་ ཡངབ་ ཤསག་/ཞིག་         

 ༣) སབ་ འཇམ་ ཡངབའི་ གོས་    ཤསག་/ཞིག་
         
  

(ཚིགལྷགཅན་) (ཚིགལྷགཅན་)
  གོས་ སབ་ འཇམ་ ཡངབ་ ཤསག་/ཞིག་

        
ཁ) ༡) བལྟས་ན་སབཔ་དང་ འཇུས་ན་འཇམཔ་དང་ བླངས་ན་ཡངབའི་ གོས་    ཤསག་/ཞིག་
         
     གོས་ བལྟས་ན་སབཔ་དང་ འཇུས་ན་འཇམཔ་དང་ བླངས་ན་ཡངབ་ ཤསག་/ཞིག་         
 ༢) བལྟས་ན་སབཔ་ འཇུས་ན་འཇམཔ་ བླངས་ན་ཡངབའི་ གོས་    ཤསག་/ཞིག་
         
  

(དངསྒྲ་སྡུདཔ་) (དངསྒྲ་སྡུདཔ་)
  གོས་ བལྟས་ན་སབཔ་ འཇུས་ན་འཇམཔ་ བླངས་ན་ཡངབ་ ཤསག་/ཞིག་         

 ༣) བལྟས་ན་སབ་ འཇུས་ན་འཇམ་ བླངས་ན་ཡངབའི་ གོས་    ཤསག་/ཞིག་
         
  (ཚིགལྷགཅན་) (ཚིགལྷགཅན་)  གོས་ བལྟས་ན་སབ་ འཇུས་ན་འཇམ་ བླངས་ན་ཡངབ་ ཤསག་/ཞིག་

        
ག) ༡) བལྟས་ན་སབཔོ་ཡིནཔ་དང་ འཇུས་ན་འཇམཔོ་ཡིནཔ་དང་ བླངས་ན་ཡངཔོ་ཡིནཔའི་ གོས་    ཤསག་/ཞིག་
  བལྟས་ན་སབཔོ་ཡོདཔ་དང་ འཇུས་ན་འཇམཔོ་ཡོདཔ་དང་ བླངས་ན་ཡངཔོ་ཡོདཔའྱི་ གོས་    ཤསག་/ཞིག་
         
     གོས་ བལྟས་ན་སབཔོ་ཡིནཔ་དང་ འཇུས་ན་འཇམཔོ་ཡིནཔ་དང་ བླངས་ན་ཡངཔོ་ཡིནཔ་ ཤསག་/ཞིག་

     གོས་ བལྟས་ན་སབཔོ་ཡོདཔ་དང་ འཇུས་ན་འཇམཔོ་ཡོདཔ་དང་ བླངས་ན་ཡངཔོ་ཡོདཔ་ ཤསག་/ཞིག་
        

 ༢) བལྟས་ན་སབཔོ་ཡིནཔ་ འཇུས་ན་འཇམཔོ་ཡིནཔ་ བླངས་ན་ཡངཔོ་ཡིནཔའི་ གོས་    ཤསག་/ཞིག་
  བལྟས་ན་སབཔོ་ཡོདཔ་ འཇུས་ན་འཇམཔོ་ཡོདཔ་ བླངས་ན་ཡངཔོ་ཡོདཔའི་ གོས་    ཤསག་/ཞིག་
         
  

(དངསྒྲ་སྡུདཔ་) (དངསྒྲ་སྡུདཔ་)
   གོས་ བལྟས་ན་སབཔོ་ཡིནཔ་ འཇུས་ན་འཇམཔོ་ཡིནཔ་ བླངས་ན་ཡངཔོ་ཡིནཔ་ ཤསག་/ཞིག་

     གོས་ བལྟས་ན་སབཔོ་ཡོདཔ་ འཇུས་ན་འཇམཔོ་ཡོདཔ་ བླངས་ན་ཡངཔོ་ཡོདཔ་ ཤསག་/ཞིག་
        

ཁ) ༡) བལྟས་ན་སབཔའྱི་ འཇུས་ན་འཇམཔའྱི་ བླངས་ན་ཡངབའི་ ཕྱུཔ་ སོདཐུང་ ཞྭམོ་ གོསཐུང་ ཤསག་/ཞིག་
        

ཁྱདགཞྱི་གཅྱིག་ལ་འཇུགཔའྱི་བྱཆོས་ཉྱིསཕྲུགས་ཅན་དང་གསུམཕྲུགསཅན་ལ་ཨྱིསལྡན་གཅྱིག་ལས་མྱི་འཐོབ། དེཡང་བྱཆོས་ཐམ་ཁོན་ལ་འཇུག གཞྱི་མངཔོ་སོན་འདོད་ན་བྱཆོས་རེརེར་ཨྱིལྡན་རེརེ་སྦྱོར་དགོས། 

“ཤསག་”ནྱི་གཞྱི་མངཔོའ་ིབརྡདོན་དུ་འཇུགཔ་དང་ “ཞྱིག་”ལྟབུ་ནྱི་གཞྱི་གཅྱིག་གྱི་བརྡདོན་དུ་འཇུགཔ་ཡྱིན། བྱཆོས་ཁྱདགཞྱིའྱི་རེས་སུ་སྦྱོརདུས་ཨྱིསལྡན་མེད།



ཁྱདགཞི་དང་ཁྱདཆོས་ བརྡསྤོད་ཕྲནཚེགས་བརྡསྤོད་ཕྲནཚེགས་ ཁྱདགཞི་དང་ཁྱདཆོས་
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“རྣམགངསཅན་དང་ཕྲུགསཅན་ཅྱིརྱིགས་འཇུགཔའྱི་འགོས་ཀྱི་དཔེ་གཞན་༆

(རྣམགངསཅན་ནྱི་གཞྱི་གཅྱིགཔ་དང་ཕྲུགསཅན་ནི་གཞྱི་ཐདདཔ་ལ་གོབ་ཡྱིན། དཔེར་ན་“སྟོབཕྲུག་ཉིམ་སྟོབསྟོནཔ་”ནི་གཞྱི་གཅྱིགཔ་དང་ “རྡྟོརེ་དང་སྒྲྟོལམ་”ནི་གཞྱི་ཐདདཔ་ལྟབུ་)

༡) ཁདགཞི་ལ་རྣམགྲངསཅན་གི་བདགཆྟོས་འཇུགཔ་
       
 ངེསགཞྱི་ བདགཆོས་ བྱཆོས་ ངེསཆོས་ ཨྱིལྡན་ ཁདགཞི་ དངོསཆོས་ གངསཆོས་
        
 སོབཕྲུག་ ཉྱིམ སོབསོནཔ་ ཁོང་ གི་ མེཏྟོག་ མཛེསཔོ་ ཚངམ་
          

༡) བདགཆྟོས་ཉིསཕྲུགས་སྟོགས་འཇུགཔ་
       
 བདགཆོས་ བདགཆོས་ བདགཆོས་ བདགཆོས་ ཨྱིལྡན་ ཁདགཞི་ དངོསཆོས་ ངེསཆོས་
        
 རྡོརེདང་ སྒོལམདང་ ཉིམདང་ ཟླབ འྱི་ མེཏྟོག་ སེརཔོ་ འདྱིཚོ་
        

༣) གཞིཆྟོས་ལ་ཁདགཞི་ཉིསཕྲུགས་སྟོགས་འཇུགཔ་
          
 གཞྱིཆོས་ ཨྱིལྡན་ ཁདགཞི་ དངསྒ་ ཁདགཞི་ དངསྒ་ ཁདགཞི་ དངསྒ་ ཁདགཞི་ དངསྒ་ ཁདགཞི་
           
 ལྡུམར འྱི་ ཤིང་ དང་ ཤིངཏྟོག་ དང་ ཆུམིག་ དང་ རིངབུ་ དང་ མེཏྟོག་
           

༥) དངྟོསཆྟོས་ལ་ཡངགཞི་དང་ངངཆྟོས་སྟོགས་འཇུགཔ་
    
 ཁདགཞི་ ཡངགཞི་ ངངཆྟོས་ དངོསཆོས་
    
 མེཏྟོག་ མདྟོག་ ཤིན་ཏུ་ མཛེསཔོ་
    

   

༥) དངྟོསཆྟོས་ལ་ཁདགཞི་ཉིསཕྲུགསཅན་སྟོགས་འཇུགཔ་
       
 ཁདགཞི་ དངསྒ་ ཁདགཞི་ དངསྒ་ ཁདགཞི་ དངོསཆོས་ ངེསཆོས་
       
 མེཏྟོག་ དང་ ལྟོམ་ དང་ ཡལག་ མཛེསཔོ་ དེཚོ་
          

༠) དངྟོསཆྟོས་དེ་ཁདགཞི་ཐདདཔ་ཉིསཕྲུགས་སྟོགས་ལ་འཇུགཔ་
       
 ཁདགཞི་ དངསྒ་ ཁདགཞི་ དངསྒ་ ཁདགཞི་ དངོསཆོས་ ངེསཆོས་
       
 བྱ་ དང་ བྱིའུ་ དང་ ཤབ་ མཛེསཔོ་ དེཚོ་
       

                                      ༡)  ༢)   ༣)  ༤)  ༠)    ༥)    ༦)  ༧)  ༨) ༩)
                                  
   བདགཆོས་ ཨྱིལྡན་ བྱཆོས་ ཨྱིལྡན་ གཞྱིཆོས་ ཨྱིལྡན་ བགཆོས་ ཨྱིལྡན་ ཁྱདགཞྱི་    དངོསཆོས་   ངེསཆོས་ (མངཕྲད་) གངསཆོས་ དགརཆོས་                 
 ཁོང་ གྱི་ ཀ) བཏབཔ འྱི་ ལྡུམར འྱི་ པདྨ འྱི་ མེཏྟོག་ པདྨ་ ཀ) བཏབཔ་ ཀ) མཛེསཔོ་ ཁ) ལྔཔོ་ དེ  (ཚོ་) ཀ) ལྔ་ ནྱི་/ཚིགཕད་
             

 
              

                  

༢) ཁདགཞི་ལ་བྱཆྟོས་སྟོནའགྲྟོཅན་ཉིསཕྲུགས་སྟོགས་འཇུགཔ་
    
 བྱཆོས་ བྱཆོས་  བྱཆོས་ ཨྱིལྡན་ ཁདགཞི་
     
 བཏབཔ་དང་ འདེབསཔ་དང་  སྐྱེསཔ འྱི་ མེཏྟོག་
     

བྱཆྟོས་ཁདགཞིའི་སྟོན་དུ་སྦྟོརབའི་འགྲྟོས་

ལ་བྱཆྟོས་མཐའམ་ཁྟོ་ན་མ་གཏྟོགས་

ཨིལྡན་མེདཔ་

  

བྱཆྟོས་ཁདགཞིའི་རེས་སུ་སྦྟོརབའི་

འགྲྟོས་ལ་ཨིལྡན་མེད་

༢) ཁདགཞི་ལ་བྱཆྟོས་རེསའགྲྟོ་ཉིསཕྲུགས་སྟོགས་འཇུགཔ་
    
 ཁདགཞི་  བྱཆོས་ བྱཆོས་ བྱཆོས་
    
 མེཏྟོག་  བཏབཔ་དང་ འདེབསཔ་དང་ སྐྱེསཔ་
    

༥) ཁདགཞི་ལ་དངྟོསཆྟོས་ཉིསཕྲུགསསྟོགས་གྲངས་ངེསམེད་ཅིརིགས་ཤིག་འཇུག་རུངབ་
        
 ཁདགཞི་ དངོསཆོས་ དངོསཆོས་ དངོསཆོས་ དངོསཆོས་ དངོསཆོས་ དངོསཆོས་ ངེསཆོས་
        
 མེཏྟོག་ སེརཔོ་ དཀརཔོ་ ལངགུ་ ལྱིཝང་ སྔོནཔོ་ ཟྱིངསྐྱ་ དེཚོ་
        

གཞན་ཡང་མིངཚིག་ཁིམཅན་འདིའད་ཞིག་

དངྟོསཁིམ་ ཤྱིན་ཏུ་མཛེསཔ་ | མདོག་ཤྱིན་ཏུ་མཛེསཔོ་ | བྱཁིམཅན་ བོད་ལ་གལེར་སྐྱེབ་ | ཉྱིམས་ལགཔས་མདང་གལེར་བཙུགསཔ་ | གཞིཆྟོསཅན་གི་གཞིཁིམཅན་ བོད་ཀྱི་གོགསཔོ་བཟངཔོ་ལྔཔོ་ཁོཚོ | 



ཁྱདགཞི་དང་ཁྱདཆོས་ བརྡསྤོད་ཕྲནཚེགས་བརྡསྤོད་ཕྲནཚེགས་ ཁྱདགཞི་དང་ཁྱདཆོས་
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གཞྱིཁྱྱིམཅན་གྱི་ཁྱདགཞྱི་ཉྱིསཕྲུགསཅན་དང་གསུམཕྲུགསཅན་སོགས་ལ་འཇུགཔའྱི་བདགཆོས་དང་ བྱཆོས་དང་ ཡངཆོས་དང་ གཞྱིཆོསཅན་དེདག་ཀང་མྱིངཚིག་ཁྱྱིམཅན་དུ་བརོད་རུངབའྱི་དཔེ་

(བྱཆོས་ཁྱྱིམཅན་ལ་སུགའྱི་མྱིངཚིག་དང་ གཞྱིཁྱྱིམཅན་ལ་ཁྱདཆོས་ཅྱིརྱིགས་ཤྱིག་འོང་། འོག་གྱི་རེམྱིག་ལས་ ཀ) ནྱི་ཚིགཙམ་དང་ ཁ) ནྱི་ཚིགཁྱྱིམཅན་ཡིན།)

        ཁདཆྟོས་ ཁདགཞི་(ཁདགཞི་ཉིསཕྲུགས་སམ་སུམཕྲུགསཅན་)             
   བདགཆྟོས་ བྱཆྟོས་ ཡངཆྟོས་ གཞིཆྟོས་ ༡ ༢ ༣  གྲངསཆྟོས་          
 ཀ)  ངཚོའྱི་ བཏབཔའྱི་ བོད་ཀྱི་ ལྡུམརའྱི་ མེཏོག་དང་ སོངབུ་དང་ ལོམ་  ཤསག་          
 ཁ)  སོབཕྲུ་ངཚོའྱི་ ནནྱིང་བཏབཔའྱི་ ནུབཕོགས་བོད་ཀྱི་ རྒྱསེའྱི་ལྡུམརའྱི་ དཔྱིད་ཀྱི་མེཏོག་དང་ སོངབུ་རྱིངཔོ་དང་ ལོམ་སྔོཁོམཁོམ་  ཤསག་                                              

 ནནྱིང་དགཟོད་ལགཔས་གཟབབྱས་བཏབཔའྱི་

 ནུབཕོགས་སོད་མངའརྱིའྱི་ཁུལ་བོད་ཀྱི་

 རྒྱསེ་སེརཔོ་དང་དམརཔོ་ཤསག་གྱི་ལྡུམརའྱི་

  དཔྱིད་ཀྱི་མེཏོག་མདོག་སྣཚོགསཔཅན་དང་

   སོངབུ་སོམཔོ་དང་ཕྲཔོ་སོརསོར་དང་

   ལོམ་གཉེནཔོ་ལེབལེབ་སྔོཁོམཁོམ་
    

བྱཆོས་དང་གཞྱིཆོས་དང་ཡངཆོས་དང་ཁྱདགཞྱིའྱི་མྱིངཚིག་དེདག་ཚིགཁྱྱིམཅན་དུ་བྱེདཔའྱི་འགོས་

           ཁདཆྟོས་     ཁདགཞི་(ཁདགཞི་ཉིསཕྲུགས་སམ་སུམཕྲུགསཅན་)                
   བདགཆྟོས་ བྱཆྟོས་ ཡངཆྟོས་ གཞིཆྟོས་ ༡ ༢ ༣ ངེསཆྟོས་          
 ཀ)  ཁོངཚོའྱི་ བྱིསཔའྱི་ བྱྱིསཔའྱི་ སྒྲུངདེབ་ཀྱི་ དབྱིབས་དང་ མདོག་དང་ ལྱིདཚད་ དེ་          
 ཁ)  གོགསཔོ་ཁོངཚོའྱི་ དལོ་ལགཔས་བྱིསཔའྱི་ བོད་ཀྱི་བྱྱིསཔའྱི་ སྒྲུངདེབ་ཆུངཆུང་གྱི་ ཕྱིའི་དབྱིབས་དང་ རྒྱབཤའྱི་མདོག་དང་ ཀིལོའི་ལྱིདཚད་ དེ་                                            

 མོའ་ིཆེད་དུ་གཟའ་ཉྱིམར་དལོ་ལགཔས་བྱིསཔའྱི་

 སྔམོའ་ིལོརྒྱུས་ལ་ཡོདཔའྱི་བོད་ཀྱི་བྱྱིསཔའྱི་

 ཤྱིན་ཏུ་མཛེསཔའྱི་སྒྲུངདེབ་ཆུངཆུང་གྱི་

  ཆེཆུང་གྱི་ཚད་དང་ཕྱིའྱི་བཟོདབྱྱིབས་དང་

   རྒྱབཤའྱི་རྱིམོ་དང་མདོག་དང་

   ཕྱིལུགས་ལྟར་གྱི་ཀིལོའི་ལྱིདཚད་

གཞྱི་གཅྱིག་ལ་འཇུག་པའྱི་བྱཆོས་ཉྱིསཕྲུགསཅན་སོགས་ལ་ཨྱིས་ལྡན་གཅྱིག་ལས་མྱི་འཐོབ། དེ་ཡང་བྱ་ཆོས་ཐ་མ་ཁོ་ན་ལ་འཇུག གཞྱི་མང་པོ་སོན་འདོད་ན་བྱ་ཆོས་རེ་རེར་ཨྱིས་ལྡན་རེ་རེ་སྦྱོར་དགོས། “ཤ་སག་”ནྱི་གཞྱི་

མང་པོའ་ིབརྡ་དོན་དུ་འཇུག་པ་དང་ “གཅྱིག་”ལྟ་བུ་ནྱི་གཞྱི་གཅྱིག་གྱི་བརྡདོན་དུ་འཇུག་པ་ཡྱིན།
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༡) གཞྱིཁྱྱིམ་ཡྱིནཔ་ལ་བདགཆོས་དང་བདགཁྱྱིམཅན་ཀྱི་ཁྱདཆོསཅན་

 

༢) གཞྱིཁྱྱིམ་ཡྱིནཔ་ལ་བྱཆོས་དང་བྱཁྱྱིམཅན་ཀྱི་ཁྱདཆོསཅན་
 

༦) ངེསཆོསཅན་གྱི་ཁྱདགཞྱིའྱི་ཁྱྱིམ་

 ཕམ་གཉྱིས་ཀྱི་ བལྟབྱ་ བལྟསཔའྱི་ བལྟབྱ་ | བལྟབྱ་ བལྟསཔ་  བལྟབྱ་ དེ་

 ཁོངཚོའྱི་ཕམ་གཉྱིས་ཀྱི་ བལྟབྱ་ མྱིག་གྱིས་བལྟསཔའྱི་ བལྟབྱ་ | བལྟབྱ་ མྱིག་གྱིས་བལྟསཔ་  བལྟབྱ་ དེཚོ་

 བོདམྱི་ཁོངཚོའྱི་ཕམ་གཉྱིས་ཀྱི་ བལྟབྱ་ ཁོས་མྱིག་གྱིས་བལྟསཔའྱི་ བལྟབྱ་ | བལྟབྱ་ ཁོས་མྱིག་གྱིས་བལྟསཔ་  བལྟབྱ་ དེའདྲ་

 
༥) དངོསཆོས་དང་ཡངགཞིཅན་ཀྱི་ཁྱདགཞྱིའྱི་ཁྱྱིམ་

 
༤) གཞྱིཁྱྱིམ་ཡྱིནཔ་ལ་གཞྱིཆོས་དང་གཞྱིཁྱྱིམཅན་ཀྱི་ཁྱདཆོསཅན་

 
༨) གངསཆོསཅན་གྱི་ཁྱདགཞྱིའྱི་ཁྱྱིམ་

  བལྟབྱ་ མཛེསཔོ་ སོབཕྲུགཚོའྱི་ བལྟབྱ་ | བལྟབྱ་ སོབཕྲུགཚོ་  བལྟབྱ་ ལྔ་

  བལྟབྱ་ མདོག་མཛེསཔོ་ བོདཔའྱི་སོབཕྲུགཚོའྱི་ བལྟབྱ་ | བལྟབྱ་ བོདཔའྱི་སོབཕྲུགཚོ་  བལྟབྱ་ ལྔཔོ་

  བལྟབྱ་ མདོག་མཛེསཔོ་མངཔོ་ མོའ་ིབོདཔའྱི་སོབཕྲུགཚོའྱི་ བལྟབྱ་ | བལྟབྱ་ དལོའ་ིབོདཔའྱི་སོབཕྲུགཚོ་  བལྟབྱ་ ཁཤས་
 

 
ཁདགཞིའི་སྟོན་དུ་འགྲྟོབའི་ཁདཆྟོས་ཀི་རིགས་

   
ཁདགཞིའི་རེས་སུ་འགྲྟོབའི་ཁདཆྟོས་ཀི་རིགས་༆

                 
 བདགཆོས་  བྱཆོས་  གཞྱིཆོས་  བྲགཆོས་   ཁྱདགཞྱི་    དངོསཆོས་   ངེསཆོས་  མངཕྲད་ གངསཆོས་ དགརཆོས་                     
 མོ འྱི་ ཀ) གཅེསཔ འྱི་ བོདཔ འྱི་ སོབཕྲུགཚོ འྱི་  བལྟབྱ་ ཡྱིགགེ་ ཀ) བལྟསཔ་ ཀ) མཛེསཔོ་   དེ   (ཚོ་) ༡) ལྔ་ ནྱི་/ཚིགཕད་

            ཡངགཞི་
 

བྱམྱིང་ལས་གྲུབཔའྱི་ཁྱདགཞྱི་“བལྟབྱ་”དང་“ལྟབྱེད་”ལྟབུ་ལ་ཁྱདཆོས་སྦྱརབའྱི་དཔེ་

 

 མོ འྱི་ ཀ) གཅེསཔ འྱི་ བོདཔ འྱི་ སོབཕྲུགཚོ འྱི་  ལྟབྱེད་ མྱིགཤེལ་ ཀ) བལྟསཔ་ ཀ) མཛེསཔོ་   དེ   (ཚོ་) ༡) ལྔ་ ནྱི་/ཚིགཕད་

            ཡངགཞི་
                               
 བདགཆོས་  བྱཆོས་  གཞྱིཆོས་  བྲགཆོས་   ཁྱདགཞྱི་    དངོསཆོས་   ངེསཆོས་  མངཕྲད་ གངསཆོས་ དགརཆོས་              

   

ཁདགཞིའི་སྟོན་དུ་འགྲྟོབའི་ཁདཆྟོས་ཀི་རིགས་
   

ཁདགཞིའི་རེས་སུ་འགྲྟོབའི་ཁདཆྟོས་ཀི་རིགས་༆

 

༡) གཞྱིཁྱྱིམ་ཡྱིནཔ་ལ་བདགཆོས་དང་བདགཁྱྱིམཅན་ཀྱི་ཁྱདཆོསཅན་
 

༢) གཞྱིཁྱྱིམ་ཡྱིནཔ་ལ་བྱཆོས་དང་བྱཁྱྱིམཅན་ཀྱི་ཁྱདཆོསཅན་
 

༦) ངེསཆོསཅན་གྱི་ཁྱདགཞྱིའྱི་ཁྱྱིམ་

 ཕམ་གཉྱིས་ཀྱི་ ལྟབྱེད་ བལྟསཔའྱི་ ལྟབྱེད་ |    ལྟབྱེད་ དེ་

 ཁོངཚོའྱི་ཕམ་གཉྱིས་ཀྱི་ ལྟབྱེད་ ཁསང་བལྟསཔའྱི་ ལྟབྱེད་ |    ལྟབྱེད་ དེཚོ་

 བོདམྱི་ཁོངཚོའྱི་ཕམ་གཉྱིས་ཀྱི་ ལྟབྱེད་ ལྟདམོ་ཁསང་བལྟསཔའྱི་ ལྟབྱེད་ |    ལྟབྱེད་ དེའདྲ་

 
༥) དངོསཆོས་དང་ཡངགཞིཅན་ཀྱི་ཁྱདགཞྱིའྱི་ཁྱྱིམ་

 
༤) གཞྱིཁྱྱིམ་ཡྱིནཔ་ལ་གཞྱིཆོས་དང་གཞྱིཁྱྱིམཅན་ཀྱི་ཁྱདཆོསཅན་

 
༨) གངསཆོསཅན་གྱི་ཁྱདགཞྱིའྱི་ཁྱྱིམ་

  ལྟབྱེད་ མཛེསཔོ་ སོབཕྲུགཚོའྱི་ ལྟབྱེད་ | ལྟབྱེད་ མྱིགཤེལ་  ལྟབྱེད་ ལྔ་

  ལྟབྱེད་ མྱིགཤེལ་མཛེསཔོ་ བོདཔའྱི་སོབཕྲུགཚོའྱི་ ལྟབྱེད་ | ལྟབྱེད་ མྱིགཤེལ་ནགཔོ་  ལྟབྱེད་ ལྔཔོ་

  ལྟབྱེད་ མྱིགཤེལ་མདོག་མཛེསཔོ་ལྔ་ མོའ་ིབོདཔའྱི་སོབཕྲུགཚོའྱི་ ལྟབྱེད་ | ལྟབྱེད་ མྱིགཤེལ་ནགཔོ་ཆ་གཅྱིག་  ལྟབྱེད་ ཁཤས་
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ཁྱདགཞྱི་ལ་ཁྱདཆོས་ཀྱི་རྱིགས་མཐའདག་ཕོགས་གཅྱིག་ཏུ་བསྡུས་ཤྱིང་གཞྱིཆོས་ཀྱི་བརྡདོན་ཅུངཟད་གསལབར་བསནཔའྱི་དཔེརབརོད་

བདགཔྟོས་ཁདཔར་དུ་བྱསཔའི་བདགཆྟོས་ : ངའྱི་མེཏོག་/ དེའྱི་མེཏོག་/ མོའ་ིམེཏོག་ (“ང”འམ་“དེ”འམ་“མོ”ས་བདག་ཏུ་བཟུངབའི་མེཏོག་) | བྱེདཔཔྟོཅན་གི་བྱམིང་འདསཔཅན་གི་བྱཆྟོས་ : ནནྱིང་བཏབཔའི་མེ

ཏོག་/ མེཏོག་བཏབཔའི་མི་/ སརེས་བཅདཔའྱི་ཤྱིང་/ ཤྱིང་བཅདཔའི་མི་ | བྱེདཔཔྟོཅན་གི་བྱམིང་དལྟབཅན་གི་བྱཆྟོས་ : དལོ་འདེབསཔའི་མེཏོག་/ མེཏོག་འདེབསཔའི་མི་/ སརེས་གཅོདཔའྱི་

ཤྱིང་/ ཤྱིང་གཅོདཔའྱི་མྱི་ | བྱེདཔཔྟོ་མེདཔའི་བྱབ་འདསཔའི་བྱཆྟོས་ : ལམསང་སྐྱེསཔའི་མེཏོག་/ ཐགཔ་གྱིས་ཆདཔའྱི་ཐགཔ་/ གོསཐགཆདཔའྱི་མྱི་ | བྱེདཔཔྟོ་མེདཔའི་བྱབ་དལྟབཅན་གི་བྱཆྟོས་ : ལམསང་

སྐྱེབའི་མེཏོག་/ གྱིས་ཆོདཔའྱི་ཐགཔ་/ ཐགཔ་གོསཐགཆོདཔའྱི་མྱི་ | ཡིནཔ་/ཡྟོདཔ་ཤུགསབསནཅན་གི་དངྟོསཆྟོས་ལས་གྲུབཔའི་བྱཆྟོས་ : མཛེསཔའྱི་མེཏོག་(མཛེསཔོ་ཡིནཔའྱི་མེཏོག་)/ རྱིགཔ་རྣོབའི་ཕྲུགུ་

(རྱིགཔ་རྣོནཔོ་ཡྱིནཔའྱི་ཕྲུགུ་) | ཡིནཔ་/ཡྟོདཔཅན་གི་བྱབས་ཁདཔར་དུ་བྱསཔའི་བྱཆྟོས་ : སོརསོར་ཡིནཔའྱི་མེཏོག་/ སེམས་ཡགཔོ་ཡོདཔའྱི་ཕྲུགུ་ | ཁདགཞིའི་བྱེབྲགཅན་གི་ཁདཆྟོས་ : ཤུགཔའྱི་ཤྱིང་(ཤུགཔ་

ཡྱིནཔའྱི་ཤྱིང་/ ཤུགཔ་སེ་ཤྱིང་གྱི་བྱེབག་ཅྱིག་) | བརྒྱུདཡུལ་གིས་ཁདཔར་དུ་བྱསཔའི་གཞིཆྟོས་ : དཀོནམཆོག་གྱི་མེཏོག་(དཀོནམཆོག་ལ་འབུལརྒྱུའྱི་མེཏོག་)/ ཕམའྱི་དྲྱིནལན་(ཕམ་ལ་གསབརྒྱུའྱི་

དྲྱིནལན་) | བྱེདཔཔྟོས་ཁདཔར་དུ་བྱསཔའི་གཞིཆྟོས་ : ལྷབྱིས་ཀྱི་མེཏོག་(ལྷབྱིས་ཀྱིས་བྱིསཔའྱི་མེཏོག་)/ ཕམའྱི་དྲྱིན་(ཕམས་བསྐྱངསཔའྱི་དྲྱིན་) | ཆེད་དུ་བྱབས་ཁདཔར་དུ་བྱསཔའི་གཞིཆྟོས་ : མཆོདཔའྱི་མེཏོག་

(མཆོདཔ་འབུལབའྱི་ཆེད་དུ་ཡྱིནཔའྱི་མེཏོག་)/ ལམ་གྱི་འགོགོན་(ལམ་ལ་འགོདུས་འགོསོང་གཏོངརྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་ཡོདཔའྱི་འགོགོན་) | གནས་ཀི་ཁུངས་ཀིས་ཁདཔར་དུ་བྱསཔའི་གཞིཆྟོས་ : ཕཡུལ་གྱི་མེཏོག་

(ཕཡུལ་ནས་ཐོནཔའི་མེཏོག་)/ གངས་ཀྱི་ཆུ་(གངསརྱི་ནས་བྱུངབའྱི་ཆུ་) | དུས་ཀི་ཁུངས་ཀིས་ཁདཔར་དུ་བྱསཔའི་གཞིཆྟོས་ : ནནྱིང་གྱི་བརམསའཕྲོ་(ནནྱིང་ནས་བརམས་བཞྱིནཔའྱི་བརམསགཞུང་གྱི་

འཕྲོ་)/ ཐོགམའྱི་མེཏོག་(ཐོགམཉྱིད་ནས་ཡོདཔའྱི་མེཏོག་) | ཆཅན་དང་ཆཤསཅན་གིས་ཁདཔར་དུ་བྱསཔའི་གཞིཆྟོས་ : ཤྱིངསོང་གྱི་ཡལག་(ཆཅན་ཤྱིངསོང་གྱི་ཆཤས་ཡྱིནཔའྱི་ཡལག་)/ ལགཔའྱི་

མཛུབམོ་((ཆཅན་ལགཔའྱི་ཆཤས་ཡྱིནཔའྱི་མཛུབམོ་) | གནས་ཀིས་ཁདཔར་དུ་བྱསཔའི་གཞིཆྟོས་ : ལྡུམརའྱི་མེཏོག་(ལྡུམར་ལ་ཡོདཔའམ་སྐྱེབའྱི་མེཏོག་)/ རྱིའྱི་བྱ་(རྱི་ལ་ཡོདཔའམ་སོདཔའྱི་བྱ་) | དུས་
ཀིས་ཁདཔར་དུ་བྱསཔའི་གཞིཆྟོས་ : དཔིད་ཀྱི་མེཏོག་(དཔྱིདཀའྱི་དུས་ལ་སྐྱེབའྱི་མེཏོག་)/ ཞོགསཔའྱི་ཇ་(ཞོགསཔ་ལ་འཐུངརྒྱུའྱི་ཇ་) | དཔེས་ཁདཔར་དུ་བྱསཔའི་གཞིཆྟོས་ : ལྷའྱི་མེཏོག་(ལྷའྱི་ཡུལ་ལ་ཡོདཔའྱི་

མེཏོག་དང་འདྲབ་)/ རླུང་གྱི་གཤོགཔ་(རླུང་དང་འདྲབའྱི་གཤོགཔ་) | རས་སམ་རྒྱུཆས་ཁདཔར་དུ་བྱསཔའི་གཞིཆྟོསཅན་ གསེར་གྱི་མེཏོག་(གསེར་གྱི་རྒྱུ་ལས་གྲུབཔའྱི་མེཏོག་)/ ཤྱིང་གྱི་ཁངཔ་(ཤྱིང་གྱི་རྒྱུ་

ལས་བཟོསཔའི་ཁངཔ་) | བྱེདཔཔྟོཅན་གི་བྱམིང་འདསཔཅན་གི་བྱཆྟོས་ : མེཏོག་བཏབཔ་/ ཤྱིང་བཅདཔ་/ ཡྱིགེ་བྱིསཔ་ | བྱེདཔཔྟོཅན་གི་བྱམིང་དལྟབཅན་གི་བྱཆྟོསཅན་ མེཏོག་འདེབསཔ་/ སྨྱུགུ་འབྱི

བ་/ ཡྱིགེ་འབྱིབ་ | བྱེདཔཔྟོ་མེདཔའི་བྱབ་འདསཔའི་བྱཆྟོསཅན་ མེཏོག་སྐྱེསཔ་/ ཆུ་བབསཔ་/ ལམ་མཐོངབ་ | བྱེདཔཔྟོ་མེདཔའི་བྱབ་དལྟབའི་བྱཆྟོསཅན་ མེཏོག་སྐྱེབ་/ ཆུ་འབབཔ་/ ལམ་མཐོངབ་ | བྱེདཔཔྟོ་
མེདཔའི་བྱབ་འདསཔཅན་ཡིནཔ་ལ་ངངཚུལ་གི་བརྡདྟོནཅན་གི་བྱཆྟོསཅན་ མེཏོག་སྐྱེསཔོ་/ ཆུ་བབསཔོ་/ ལམ་མཐོངཔོ་ | བྱེདཔཔྟོ་མེདཔའི་བྱབ་དལྟབཅན་ཡིནཔ་ལ་ངངཚུལ་གི་བརྡདྟོནཅན་གི་གཞིཆྟོས་ : མེཏོག་སྐྱེ

བོ་/ ཆུ་འབབཔོ་/ ལམ་མཐོངཔོ་ | དངྟོསཆྟོས་ཡིནཔ་ལ་“ཡིནཔ་”དང་“ཡྟོདཔ་”ཤུགསབསནཅན་གིས་ཁདཔར་དུ་བྱསཔའི་གཞིཆྟོས་ : མེཏོག་མཛེསཔ་(མེཏོག་མཛེསཔོ་ཡྱིནཔ་/ཡོདཔ་)/ ཕྲུགུ་རྱིགཔ་རྣོབ་(ཕྲུགུ་

རྱིགཔ་རྣོནཔོ་ཡྱིནཔ་/ཡོདཔ་) | ཁདགཞིའི་བྱེབྲགཅན་གི་གཞིཆྟོས་ : མེཏོག་པདྨ་(པདྨ་ཡྱིནཔའྱི་མེཏོག་ | པདྨ་སེ་མེཏོག་གྱི་བྱེབག་ཅྱིག་)/ ཤྱིང་ཤུགཔ་(ཤུགཔ་ཡྱིནཔའྱི་ཤྱིང་/ ཤུགཔ་སེ་ཤྱིང་གྱི་

བྱེབག་ཅྱིག་) | ཚིགའབྲུ་ུབསྐྱརབཟྟོསཅན་གི་དངྟོསཆྟོསཅན་ མེཏོག་ཆུངཆུང་/ མྱིག་སོརསོར་/ ཡྱིགེ་ཐུངཐུང་ | པ་/པྟོའི་མིངམཐའཅན་གི་དངྟོསཆྟོསཅན་ མེཏོག་ཆེནཔོ་/ གངས་དཀརཔོ་/ རྱིན་ཆེནཔོ་ | ཁདྟོག་དང་

དབྱིབསཅན་གི་ཁདཆྟོས་ཟུངལྡནཅན་ མེཏོག་སྐྱལེབལེབ་/ མྱིག་ནགསོརསོར་/ མགོ་དམརརྱིལརྱིལ་ | ཁདྟོག་དང་གཡྟོབཅན་གི་ཁདཆྟོས་ཟུངལྡནཅན་ ཉ་སྐྱའཁྱུགའཁྱུག་/ སྤྱིནཔ་ནགའུརའུར་/ སྐྲ་ནགཟྱིང

ཟྱིང་ | ཚིགསྡུདཅན་གི་དངྟོསཆྟོས་ : མེཏོག་རྒྱསྨུག་/ རས་རབརལ་/ མྱི་སྤུསདགཔོ་ | ངེསཔ་སྟོནཔཅན་གི་གཞིཆྟོས་ : (སྐྱེསབུ་གསུམཔྟོ་གངརུང་ཞིག་སྟོནཔ་) མི་ཁོ་/ བོདཔ་ངཚོ་/ བུ་གྲུངཔོ་ཁོངཚོ་/ བགལེབ་

འདྱི་/ སོཕྲུག་བཀྲཤྱིས་ | ངེསཔའི་གྲངསཅན་གི་གཞིཆྟོས་ : མེཏོག་གསུམ་/ དཀོནམཆོག་གསུམ་/ ཚེསཔ་བཅུ་ | ངེསཔའི་གྲངསཅན་གི་ཁདཆྟོས་“པྟོ་”ཡི་མཐའརེནཅན་ མེཏོག་གསུམཔོ་/ དཀོནམཆོག་

གསུམཔོ་/ ཉྱིམ་བཅུཔོ་ | མ་ངེསཔའི་གྲངསཅན་གི་གཞིཆྟོས་ : མེཏོག་ཁཤས་/ ཉིམ་རེགཉྱིས་/ ནོར་ཕྲནབུ་/ བགལེབ་ཏོགཙམ་/ ར་འགའཤས་/ ངརང་གཅྱིགབུ་/ བདེབ་འབའ་ཞྱིག་/ ཁྱྱི་ཤསསག་

/ མྱི་མངཔོ་ | ཟུར་དུ་དགརབའི་གཞིཆྟོས་ : མེཏོག་མཛེསཔོ་དེ་ནི་ | དགརཆྟོས་དང་ཆ་འདབའི་ཚིགཕད་སྣཚོགསཔ་ཞན་ཡང་ མེཏོག་མཛེསཔོའང་/ མེཏོག་མཛེསཔོ་སེ་/ མེཏོག་མཛེསཔོའི་/ མེཏོག་མཛེསཔོས་

/ མེཏོག་མཛེསཔོ་ཞེས་/ མེཏོག་མཛེསཔོ་ཞེ་ན་

བྱམིངཅན་གི་ཁདགཞི་ལ་གཞིཆྟོས་སྦརབ་ མེཏོག་གི་འདེབསཔ་ | མེཏོག་གི་སྐྱེབ་ |

གོང་གྱི་ཁྱདགཞྱི་ཁྱདཆོས་ཕལམོ་ཆེ་ལ་ཚིགསྡུད་དུ་བྱེད་ཆོགཔའྱི་དཔེམཚོན་ཤོགགངས་༠༠༠པར་དག་དུ་གཟྱིགས།



ཁྱདགཞི་དང་ཁྱདཆོས་ བརྡསྤོད་ཕྲནཚེགས་བརྡསྤོད་ཕྲནཚེགས་ ཁྱདགཞི་དང་ཁྱདཆོས་
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བྱཆྟོས་དང་དངྟོསཆྟོས་ལས་ཁདགཞི་དྟོནའཐྟོབ་ཏུ་གྟོབར་བྱས་ཏེ་བརྟོད་རུངབ་

བརམསགཞུང་གྱི་དཀྱུས་སུ་བྱཆོསཅན་དང་དངོསཆོསཅན་གྱི་ཁྱདགཞྱི་དེ་དོནའཐོབ་ཏུའང་(རགས་འདི་ – བརྒྱབས་ཡྟོད་)བརོད་རུང་། དེའདྲའྱི་ཁྱདགཞྱི་དེ་བདགསྒ་“པ་”་ཡྱི་མཐའཅན་གྱི་བྱམྱིངཅན་གྱི་བྱཆོས་དང་ ཡང་ན་དངོསཆོས་

“པོ་”ཡི་མཐརེནཅན་ནམ་ཚེགཁྱྱིམ་ཉྱིསཅན་ལྟབུ་ལས་གོ་ཐུབ། དཔེར་ན “ཞྱིངཔས་ལགཔས་བཏབཔརྣམས་གབར་ཡོད།”ལྟབུ་ལས་བྱམྱིང་“བཏབཔ་”དང་ ཡང་ན་“ཆེནཔོརྣམས་ཕར་ཞོག”ལྟབུ་དང་ “ཆུངཆུངརྣམས་ཚུར་

ཞོག”ལྟབུ་ལས་དངོསཆོས་“ཆེནཔོ་”དང་“ཆུངཆུང་”ལྟབུ་ལས་བརམསགཞུང་གྱི་སྔོནརེས་གང་རུང་དུ་ཁྱདགཞྱི་ཞྱིག་དོནའཐོབ་ཏུ་གོ་ཐུབཔར་བྱས་སེ་བརོདཔ་ལྟབུ་ཡྱིན།

     

ཁདགཞ་ིདང་ཁདཆྟོས་སྣཚོགསཔཅན་  ཁདགཞ་ི ཁདགཞ་ིདེ་དྟོནའཐྟོབ་ཏུ་བྱསཔ་ ཁདགཞ་ིདང་ཁདཆྟོས་སྣཚོགསཔཅན་  ཁདགཞ་ི ཁདགཞ་ིདེ་དྟོནའཐྟོབ་ཏུ་བྱསཔ་
     

རྱིམོ་ཁསང་བྱིསཔརྣམས་ – ཁསང་བྱིསཔརྣམས་ མེཏོག་བཏབཔ་དེཚོ་ཚངམ་ – བཏབཔ་དེཚོ་ཚངམ་
     

བགལེབ་འཚོསཔོ་འདྱིཚོ་ – འཚོསཔོ་འདྱིཚོ་ མེཏོག་མཛེསཔོརྣམས་ – མཛེསཔོརྣམས་
     

སྒྲུང་རྱིངཔོ་དང་འཇྱིགསསྣང་ཚཔོ་ – སནཔོ་དང་འཇྱིགསསྣང་ཚཔོ་ མེཏོག་ཆེནཔོརྣམས་ – ཆེནཔོརྣམས་
     

ཁངཔ་ཐོག་ལེབལེབ་སོ་མངཔོ་བྱསཔ་ – ཐོག་ལེབལེབ་སོ་མངཔོ་བྱསཔ་  མེཏོག་ཆུངཆུངརྣམས་ – ཆུངཆུངརྣམས་
     

མེཏོག་སང་ལ་སྐྱེསཔ་སྔོནཔོ་མངཔོ་ – སང་ལ་སྐྱེསཔ་སྔོནཔོ་མངཔོ་ མདང་ཁོས་བྱིསཔའྱི་སྒྲུངདེབ་དེ་ – མདང་ཁོས་བྱིསཔ་དེ་ 
     

བུ་སྱིངརེཔོ་དང་བུམོ་མཛེསཔོ་ཁཤས་ – སྱིངརེཔོ་དང་མཛེསཔོ་ཁཤས་ མེཏོག་སང་ལ་སྐྱེབ་ཆེབ་སྔོབ་ – སང་ལ་སྐྱེབ་ཆེབ་སྔོབརྣམས་ 
     

མེཏོག་སྔོནཔོ་ལྔཔོ་སེརཔོ་ཁཤས་  – སྔོནཔོ་ལྔཔོ་དང་སེརཔོ་ཁཤས་ མེཏོག་སྔོནཔོ་ཁཤས་ – སྔོནཔོ་ལྔཔོརྣམས་
     

ཤིངཏོག་དང་ཚལ་སྔོནཔོ་ཕལཆེབ་ནི་ – སྔོནཔོ་ཕལཆེབ་ནི་ མེཏོག་སྔོནཔོ་དེཚོ་ལྔཔོརྣམས་ནྱི་ – སྔོནཔོ་དེཚོ་ལྔཔོརྣམས་ནྱི་ 
     

ཟརྒྱུའྱི་ཁལག་དང་འཐུངརྒྱུའྱི་ཆུ་ཡོདཚད་ – ཟརྒྱུ་དང་འཐུངརྒྱུ་ཡོདཚད་ ཞིམི་ནགཔོ་མྱིག་ནགཔོ་ཨར་བྱསཔ་ཞྱིག་ – ནགཔོ་མྱིག་ནགཔོ་ཨར་བྱསཔ་ཞྱིག་ 
     

བལ་གྱི་ཞྭམོ་སོབསོབ་ཡངཔོའ་ིམདོག་ – སོབསོབ་ཡངཔོའི་མདོག་ མེཏོག་སོརསོར་ཆུངཆུང་སྔོནཔོ་ཁཤས་ – སོརསོར་ཆུངཆུང་སྔོནཔོ་ཁཤས་
     

ཨམ་ཆོསསེམསཅན་མངཐགཆོད་ – ཆོསསེམསཅན་མངཐགཆོད་ མེཏོག་སོརར་ཆུངབ་སྔོབ་ཁཤས་ –  སོརར་ཆུངབ་སྔོབ་ཁཤས་
     

ཁོས་ནནྱིང་བྱིསཔའྱི་སྒྲུངདེབ་དེ་ – ཁོས་ནནྱིང་བྱིསཔ་དེ་ ཨམས་ལགཔས་བཙོསཔའྱི་འབས་དེ་ –  ཨམས་ལགཔས་བཙོསཔ་དེ་

སྒྲུངདེབ་ཁོས་ནནྱིང་བྱིསཔ་   འབས་ཨམས་ལགཔས་བཙོསཔ་དེ་
     

ཁོས་བཟསཔའྱི་ཚལ་གྱི་མོགམོག་གྱི་འཕྲོ་ – ཁོས་བཟསཔའྱི་འཕྲོ་  ཁོས་སྨྱུགུས་གལེར་བྱིསཔའྱི་ཡྱིགེ་དེ་ – ཁོས་སྨྱུགུས་གལེར་བྱིསཔ་དེ་

ཚལ་གྱི་མོགམོག་ཁོས་བཟསཔའྱི་འཕྲོ་   ཡྱིགེ་ཁོས་སྨྱུགུས་གལེར་བྱིསཔ་དེ་
     

དཔེ་གཞན་ཡང་འདྱིའདྲ་ཞྱིག་འོང་། “ལདྭགས་ལ་སྐྱེབའྱི་ཀུཤུའྱི་ཤྱིངཏོག་ཕལཆེབ་ནྱི་དྲོབ་ཞྱིམཔོ་ཡོང་། ལྷགཔར་ཞྱིངཔས་ལགཔས་གཟབགཟབ་བྱས་ནས་བཏབཔརྣམས་ནྱི་ཞེདྲགས་ཞྱིམཔོ་ཡོང་”ལྟབུ་དང་ ཡང་ “ཁོངཚོ་

ལ་ལྡུམར་ལ་སྐྱེབའྱི་པདྨའྱི་མེཏོག་དམརཔོ་དང་སྔོནཔོ་མངཐགཆོད་ཡོདཔ་མོས་མཐོང་འདུག ཡྱིནནའང་ཆུངཆུང་སྔོནཔོ་ཁཤས་དང་སོརསོར་སེརཔོ་ནྱི་གཅྱིག་ཀང་མཐོང་མྱི་འདུག” དེའདྲའྱི་དཔེམཚོན་ལས་ཁྱདགཞྱི་“ཀུཤུ་”དང་

“མེཏོག་”ལྟབུ་ལ་བརོདཔ་དངཔོར་གཏན་ལ་ཕབ་ཟྱིནཔས་བརོདཔ་ཕྱིམརྣམས་སུ་དོནའཐོབ་ཏུ་གོ་ཐུབཔ་བྱསཔ་འདྱིའདྲ་ཡྱིན།

 དངྟོསཆྟོས་ལས་ཁདགཞི་དྟོནའཐྟོབ་ཏུ་གྟོབར་བྱས་ཏེ་བརྟོདཔ་ ཁདགཞི་དངྟོས་སུ་བསན་ན་འདིའད་འྟོངབ་  བྱཆྟོས་ལས་ཁདགཞི་དྟོནའཐྟོབ་ཏུ་གྟོབར་བྱས་ཏེ་བརྟོདཔ་  ཁདགཞི་དངྟོས་སུ་བསན་ན་འདིའད་འྟོངབ་
     

 “ནགཔོ་ཆུངཆུང་དེ་སྱིངརེཔོ་འདུག” “ཞྱིམྱི་ནགཔོ་ཆུངཆུང་དེ་སྱིངརེཔོ་འདུག”  “ཁོས་བཏབཔ་ཡྱིནཚད་ཡགཔོ་སྐྱེས་འདུག” “ཁོས་མེཏོག་བཏབཔ་ཡྱིནཚད་ཡགཔོ་སྐྱེས་འདུག”



ཁྱདགཞི་དང་ཁྱདཆོས་ བརྡསྤོད་ཕྲནཚེགས་བརྡསྤོད་ཕྲནཚེགས་ ཁྱདགཞི་དང་ཁྱདཆོས་
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སྤོསབཅས་ཀྱི་མྱིང་ངམ་མཚན་གྱི་འགོས་

བོད་ཀྱི་སྐད་ལ་ཡོངས་སུ་གགསཔའྱི་མཚན་ལ་སྤོསཔ་བྱེདསོལ་ཡོད། དཔེར་ན་ཤྱིན་ཏུ་སྤོསབཅས་ལ་“ངགདབང་བློབཟང་ཡེཤེས་བསནའཛིན་རྒྱམཚོ་སྱིད་གསུམ་དབངབསྒྱུར་མཚུངསཔ་མེད

པའྱི་སེ་དཔལ་བཟངཔོ་”ལྟབུ་དང་ ཤྱིན་ཏུ་སྤོསམེད་ལ་“༧སྐུམདུན་”ལྟབུ་འོང་། དེའདྲའྱི་ཡོངས་སུ་གགསཔའྱི་མཚན་ལ་“མྱིང་དངོས་”དང་“རེས་སུ་བཏགསཔའྱི་མྱིང་”དང་“ཁགསལབར་བྱེད

པ་”ཡྱི་མྱིང་གྱི་ཆདག་ལ་སྤོསཔ་བྱས་ཏེ་བརོདསོལ་ཡོད། དཔེརན་“རྒྱལབ་རྱིནཔོ་ཆེ་”འམ “བསནའཛིན་རྒྱམཚོ་”འམ “སྐུམདུན་ནྱི་”མཚན་དངོས་དང་ “སྱིད་གསུམ་དབངབསྒྱུར་མཚུངསཔ་

མེདཔའྱི་སེ་”ནྱི་གོགནས་ལྟབུའྱི་མཚན་དང་ “ངགདབང་བློབཟང་ཡེཤེས་”ཞེསཔ་ནྱི་དངོསམྱིང་(བསནའཛིན་རྒྱམཚོ་)ཁགསལབར་བྱེདཔའྱི་མྱིང་གྱི་རྣམགངས་ལྟབུའྱི་མཚན་དང་ “དཔལ་

བཟངཔོ་”ནྱི་གོང་དུ་བཀུརབའྱི་དོནཅན་ཏེ་མཚན་གྱི་མཐའརེན་ཞྱིག་ཡྱིན། འདྱིའདྲའྱི་སྤོསབཅས་ཀྱི་མཚན་ནྱི་དུས་(“ཏཱལའྱི་བླམ་བསནའཛིན་རྒྱམཚོ་”ལྟབུ་ནྱི་བརམསགཞུང་གྱི་རོམཔཔོའ་ི

མཚན་ལྟབུ་)དང་ གནསསྐབས་(“ངགདབང་བློབཟང་ཡེཤེས་བསནའཛིན་རྒྱལམཚོ་སྱིད་གསུམ་དབངབསྒྱུར་མཚུངསཔ་མེདཔའྱི་སེ་དཔལ་བཟངཔོ་”ལྟབུ་ནྱི་ལེགསསྦྱར་ཤོདསྐབས་དང་མཎྜལ་

འབུལསྐབས་)དང་ དགོསཔ་ལ་(“སྐུམདུན་”ལྟབུ་ནྱི་བརོདཔ་བདེབའྱི་དབང་དུ་བྱསཔ་)བསྟུན་ནས་ངག་ཏུ་བརོདཔ་ཞྱིག་ཡྱིན།

སྤྟོསབཅས་ཀི་མཚན་ནམ་མིང་

“ངགདབང་བློབཟང་ཡེཤེས་བསནའཛིན་རྒྱམཚོ་སྱིད་གསུམ་དབངབསྒྱུར་མཚུངསཔ་མེདཔའྱི་སེ་དཔལ་བཟངཔོ་”
སྤྟོསམེད་ཀི་མཚན་ནམ་མིང་

“རྒྱལབ་རྱིནཔོཆེ་” | “བསནའཛིན་རྒྱམཚོ་” | “སྐུམདུན་”

སྤྟོསབཅས་ཀི་མཚན་ནམ་མིང་

“ཆོས་ཀྱི་རེ་སསྐྱ་པཎྜྱིཏཀུནདགའ་རྒྱལམཚན་དཔལ་བཟངཔོ་”

སྤྟོསམེད་ཀི་མཚན་ནམ་མིང་

“སཔཎ་” | “ཆོསརེ་སཔཎ་” | “སསྐྱ་པཎྜྱིཏ”

ཡང་“ཆོས་ཀྱིརེ་སསྐྱ་པཎྜྱིཏཀུནདགའ་རྒྱལམཚན་དཔལ་བཟངཔོ་”འམ་“ཆོསརེ་སསྐྱ་པཎྜྱིཏཀུནདགའ་རྒྱལམཚན་དཔལ་བཟངཔོ་”ལྟབུ་ལ “ཀུནདགའ་རྒྱལམཚན་”ནྱི་མཚན་དངོས་དང་ 

“ཆོས་ཀྱི་རེ་”འམ་“ཆོསརེ་”ནྱི་གོགནས་ལྟབུའྱི་མཚན་དང་ “སསྐྱ་པཎྜྱིཏ”འམ་“སཔཎ་”ཞེསཔ་ནྱི་དངོསམྱིང་(ཀུནདགའ་རྒྱལམཚན་)ཁགསལབར་བྱེདཔའྱི་མྱིང་ངམ་མཚན་དང་ “དཔལ་

བཟངཔོ་”ནྱི་གོང་དུ་བཀུརབའྱི་དོནཅན་ཏེ་མཚན་གྱི་མཐའརེན་ཡྱིན། འདྱིའདྲའྱི་སྤོསབཅས་ཀྱི་མཚན་ནྱི་དུས་(“ཆོསརེ་སསྐྱ་པཎྜྱིཏ”ལྟབུ་དང་ “ཀུནདགའ་རྒྱལམཚན་”ལྟབུ་ནྱི་བརམསགཞུང་

གྱི་རོམཔཔོའ་ིམཚན་དུ་བརོདཔ་ལྟབུ་)དང་ གནསསྐབས་(“ཆོསརེ་སསྐྱ་པཎྜྱིཏཀུནདགའ་རྒྱལམཚན་དཔལ་བཟངཔོ་”ལྟབུ་ནྱི་ལེགསསྦྱར་ཤོདསྐབས་དང་མཎྜལའབུལསྐབས་)དང་ དགོསཔ་

ལ་(“སཔཎ་”ལྟབུ་ནྱི་བརོདཔ་བདེབའྱི་དབང་དུ་བྱསཔ་)བསྟུན་ནས་བརོདཔ་ཞྱིག་ཡྱིན།



ཁྱདགཞི་དང་ཁྱདཆོས་ བརྡསྤོད་ཕྲནཚེགས་བརྡསྤོད་ཕྲནཚེགས་ ཁྱདགཞི་དང་ཁྱདཆོས་
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བྱཆྟོས་དང་དངྟོསཆྟོས་ལས་ཁདགཞི་དྟོནའཐྟོབ་ཏུ་གྟོབར་བྱས་ཏེ་བརྟོད་རུངབ་

བརམསགཞུང་གྱི་དཀྱུས་སུ་བྱཆོསཅན་དང་དངོསཆོསཅན་གྱི་ཁྱདགཞྱི་དེ་དོནའཐོབ་ཏུའང་(རགས་འདི་ – བརྒྱབས་ཡྟོད་)བརོད་རུང་། དེའདྲའྱི་ཁྱདགཞྱི་དེ་བདགསྒ་“པ་”་ཡྱི་མཐའཅན་གྱི་བྱམྱིངཅན་གྱི་བྱཆོས་དང་ ཡང་ན་དངོསཆོས་

“པོ་”ཡི་མཐརེནཅན་ནམ་ཚེགཁྱྱིམ་ཉྱིསཅན་ལྟབུ་ལས་གོ་ཐུབ། དཔེར་ན “ཞྱིངཔས་ལགཔས་བཏབཔརྣམས་གབར་ཡོད།”ལྟབུ་ལས་བྱམྱིང་“བཏབཔ་”དང་ ཡང་ན་“ཆེནཔོརྣམས་ཕར་ཞོག”ལྟབུ་དང་ “ཆུངཆུངརྣམས་ཚུར་

ཞོག”ལྟབུ་ལས་དངོསཆོས་“ཆེནཔོ་”དང་“ཆུངཆུང་”ལྟབུ་ལས་བརམསགཞུང་གྱི་སྔོནརེས་གང་རུང་དུ་ཁྱདགཞྱི་ཞྱིག་དོནའཐོབ་ཏུ་གོ་ཐུབཔར་བྱས་སེ་བརོདཔ་ལྟབུ་ཡྱིན།

     

ཁདགཞ་ིདང་ཁདཆྟོས་སྣཚོགསཔཅན་  ཁདགཞ་ི ཁདགཞ་ིདེ་དྟོནའཐྟོབ་ཏུ་བྱསཔ་ ཁདགཞ་ིདང་ཁདཆྟོས་སྣཚོགསཔཅན་  ཁདགཞ་ི ཁདགཞ་ིདེ་དྟོནའཐྟོབ་ཏུ་བྱསཔ་
     

རྱིམོ་ཁསང་བྱིསཔརྣམས་ – ཁསང་བྱིསཔརྣམས་ མེཏོག་བཏབཔ་དེཚོ་ཚངམ་ – བཏབཔ་དེཚོ་ཚངམ་
     

བགལེབ་འཚོསཔོ་འདྱིཚོ་ – འཚོསཔོ་འདྱིཚོ་ མེཏོག་མཛེསཔོརྣམས་ – མཛེསཔོརྣམས་
     

སྒྲུང་རྱིངཔོ་དང་འཇྱིགསསྣང་ཚཔོ་ – སནཔོ་དང་འཇྱིགསསྣང་ཚཔོ་ མེཏོག་ཆེནཔོརྣམས་ – ཆེནཔོརྣམས་
     

ཁངཔ་ཐོག་ལེབལེབ་སོ་མངཔོ་བྱསཔ་ – ཐོག་ལེབལེབ་སོ་མངཔོ་བྱསཔ་  མེཏོག་ཆུངཆུངརྣམས་ – ཆུངཆུངརྣམས་
     

མེཏོག་སང་ལ་སྐྱེསཔ་སྔོནཔོ་མངཔོ་ – སང་ལ་སྐྱེསཔ་སྔོནཔོ་མངཔོ་ མདང་ཁོས་བྱིསཔའྱི་སྒྲུངདེབ་དེ་ – མདང་ཁོས་བྱིསཔ་དེ་ 
     

བུ་སྱིངརེཔོ་དང་བུམོ་མཛེསཔོ་ཁཤས་ – སྱིངརེཔོ་དང་མཛེསཔོ་ཁཤས་ མེཏོག་སང་ལ་སྐྱེབ་ཆེབ་སྔོབ་ – སང་ལ་སྐྱེབ་ཆེབ་སྔོབརྣམས་ 
     

མེཏོག་སྔོནཔོ་ལྔཔོ་སེརཔོ་ཁཤས་  – སྔོནཔོ་ལྔཔོ་དང་སེརཔོ་ཁཤས་ མེཏོག་སྔོནཔོ་ཁཤས་ – སྔོནཔོ་ལྔཔོརྣམས་
     

ཤིངཏོག་དང་ཚལ་སྔོནཔོ་ཕལཆེབ་ནི་ – སྔོནཔོ་ཕལཆེབ་ནི་ མེཏོག་སྔོནཔོ་དེཚོ་ལྔཔོརྣམས་ནྱི་ – སྔོནཔོ་དེཚོ་ལྔཔོརྣམས་ནྱི་ 
     

ཟརྒྱུའྱི་ཁལག་དང་འཐུངརྒྱུའྱི་ཆུ་ཡོདཚད་ – ཟརྒྱུ་དང་འཐུངརྒྱུ་ཡོདཚད་ ཞིམི་ནགཔོ་མྱིག་ནགཔོ་ཨར་བྱསཔ་ཞྱིག་ – ནགཔོ་མྱིག་ནགཔོ་ཨར་བྱསཔ་ཞྱིག་ 
     

བལ་གྱི་ཞྭམོ་སོབསོབ་ཡངཔོའ་ིམདོག་ – སོབསོབ་ཡངཔོའི་མདོག་ མེཏོག་སོརསོར་ཆུངཆུང་སྔོནཔོ་ཁཤས་ – སོརསོར་ཆུངཆུང་སྔོནཔོ་ཁཤས་
     

ཨམ་ཆོསསེམསཅན་མངཐགཆོད་ – ཆོསསེམསཅན་མངཐགཆོད་ མེཏོག་སོརར་ཆུངབ་སྔོབ་ཁཤས་ –  སོརར་ཆུངབ་སྔོབ་ཁཤས་
     

ཁོས་ནནྱིང་བྱིསཔའྱི་སྒྲུངདེབ་དེ་ – ཁོས་ནནྱིང་བྱིསཔ་དེ་ ཨམས་ལགཔས་བཙོསཔའྱི་འབས་དེ་ –  ཨམས་ལགཔས་བཙོསཔ་དེ་

སྒྲུངདེབ་ཁོས་ནནྱིང་བྱིསཔ་   འབས་ཨམས་ལགཔས་བཙོསཔ་དེ་
     

ཁོས་བཟསཔའྱི་ཚལ་གྱི་མོགམོག་གྱི་འཕྲོ་ – ཁོས་བཟསཔའྱི་འཕྲོ་  ཁོས་སྨྱུགུས་གལེར་བྱིསཔའྱི་ཡྱིགེ་དེ་ – ཁོས་སྨྱུགུས་གལེར་བྱིསཔ་དེ་

ཚལ་གྱི་མོགམོག་ཁོས་བཟསཔའྱི་འཕྲོ་   ཡྱིགེ་ཁོས་སྨྱུགུས་གལེར་བྱིསཔ་དེ་
     

དཔེ་གཞན་ཡང་འདྱིའདྲ་ཞྱིག་འོང་། “ལདྭགས་ལ་སྐྱེབའྱི་ཀུཤུའྱི་ཤྱིངཏོག་ཕལཆེབ་ནྱི་དྲོབ་ཞྱིམཔོ་ཡོང་། ལྷགཔར་ཞྱིངཔས་ལགཔས་གཟབགཟབ་བྱས་ནས་བཏབཔརྣམས་ནྱི་ཞེདྲགས་ཞྱིམཔོ་ཡོང་”ལྟབུ་དང་ ཡང་ “ཁོངཚོ་

ལ་ལྡུམར་ལ་སྐྱེབའྱི་པདྨའྱི་མེཏོག་དམརཔོ་དང་སྔོནཔོ་མངཐགཆོད་ཡོདཔ་མོས་མཐོང་འདུག ཡྱིནནའང་ཆུངཆུང་སྔོནཔོ་ཁཤས་དང་སོརསོར་སེརཔོ་ནྱི་གཅྱིག་ཀང་མཐོང་མྱི་འདུག” དེའདྲའྱི་དཔེམཚོན་ལས་ཁྱདགཞྱི་“ཀུཤུ་”དང་

“མེཏོག་”ལྟབུ་ལ་བརོདཔ་དངཔོར་གཏན་ལ་ཕབ་ཟྱིནཔས་བརོདཔ་ཕྱིམརྣམས་སུ་དོནའཐོབ་ཏུ་གོ་ཐུབཔ་བྱསཔ་འདྱིའདྲ་ཡྱིན།

 དངྟོསཆྟོས་ལས་ཁདགཞི་དྟོནའཐྟོབ་ཏུ་གྟོབར་བྱས་ཏེ་བརྟོདཔ་ ཁདགཞི་དངྟོས་སུ་བསན་ན་འདིའད་འྟོངབ་  བྱཆྟོས་ལས་ཁདགཞི་དྟོནའཐྟོབ་ཏུ་གྟོབར་བྱས་ཏེ་བརྟོདཔ་  ཁདགཞི་དངྟོས་སུ་བསན་ན་འདིའད་འྟོངབ་
     

 “ནགཔོ་ཆུངཆུང་དེ་སྱིངརེཔོ་འདུག” “ཞྱིམྱི་ནགཔོ་ཆུངཆུང་དེ་སྱིངརེཔོ་འདུག”  “ཁོས་བཏབཔ་ཡྱིནཚད་ཡགཔོ་སྐྱེས་འདུག” “ཁོས་མེཏོག་བཏབཔ་ཡྱིནཚད་ཡགཔོ་སྐྱེས་འདུག”



ཁྱདགཞི་དང་ཁྱདཆོས་ བརྡསྤོད་ཕྲནཚེགས་བརྡསྤོད་ཕྲནཚེགས་ ཁྱདགཞི་དང་ཁྱདཆོས་
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“སྤྟོསབཅས་ཀི་མིང་གི་འགྲྟོས་”ཀི་དཔེམཚོན་ཁཤས་རེམིག་ཏུ་བྱསཔ་

       

མཆན་ སྟོནའགྲྟོ་ རེས་སུ་བཏགསཔ་ གསལབར་བྱེདཔ་ མིང་དངྟོས་ མིང་གི་མཐའརེན་ ཐདཀར་བྲིས་ན་
      

 

 

འདྱི་ལ་བསོདཚིག་

གམ་གོང་དུ་བཀུརབའྱི་

མྱིངཚིག་གྱི་རྱིགས

དག་འོང་། འདྱི་ནྱི་

བརོདའདོད་ལྟར་ལས་

མྱིང་གྱི་ཆཤས་མྱིན་

ཀང་ཆ་རུ་གྲུབཔའང་

བྱས་ཆོག
 

མྱིང་གྱི་ཆ་འདྱི་ལ་ཡུལ་

གནས་/ གོགནས་

གརེ་/ ལསཀ་གརེ་

སོགས་ལས་འཕྲོས

པའྱི་མྱིངདངོས་གསལ

བར་བྱེདཔའྱི་རེས་སུ་

བཏགསཔའྱི་མྱིངཚིག

དག་ཡྱིན།
 

འདྱི་ནྱི་མྱིངདངོས་དང་

ན་མཉམ་ཞྱིང་མྱིང་

དངོས་ཁ་གསལབར་

བྱེདཔའྱི་མྱིངཚིག་གམ་

ཡངན་མྱིང་དངོས་ཀྱི་

རྣམགངས་ལྟབུ་ཡྱིན། 

འདྱི་ལ་ངེསགཞྱིའང་

ཟེར་ཆོག
 

མྱིང་དངོས་ལ་དངཔོར་

བཏགསཔའྱི་མྱིང་

རངརྐངབ་དེ་ཡྱིན།

 

འདྱི་ལ་བསོདཚིག་

གམ་གོང་དུ་བཀུརབའྱི་

མྱིངཚིག་གྱི་རྱིགས

དག་འོང་། འདྱི་ནྱི་

བརོདའདོད་ལྟར་ལས་

མྱིང་གྱི་ཆཤས་མྱིན། 

ཆ་རུ་གྲུབཔའང་འོང་།

 
      

དངྟོསཔྟོའི་མིང་   གནསམཆོག་ རྡོརེ་གདན་  གནསམཆོག་རྡོརེ་གདན་
      

   ཕོབང་ པོཏཱལ་  ཕོབང་པོཏཱལ་
      

   རྒྱལས་ ལྷས་  རྒྱལས་ལྷས་
      

སྐྱེསབུའི་མིང་  ཨོརྒྱན་གྱི་གུརུ་  པདྨ་འབྱུངགནས་  ཨོརྒྱན་གྱི་གུརུ་པདྨ་འབྱུངགནས་
      

  (ཆོས་ཀྱི་རེ་)ཆོསརེ་ སསྐྱ་པཎྜྱིཏ(སཔཎ་) ཀུནདགའ་རྒྱལམཚན་ དཔལ་བཟངཔོ་ ཆོསརེ་སསྐྱ་པཎྜྱིཏཀུནདགའ་རྒྱལམཚན་དཔལ་བཟངཔོ་
      

  ༧གོངས་ ཏཱལའྱི་བླམ་ བསནའཛིན་རྒྱམཚོ་ ཆེནཔོ་/ ཆེནཔོ་མཆོག་ ༧གོངས་ཏཱལའྱི་བླམ་བསནའཛིན་རྒྱམཚོ་ཆེནཔོ་མཆོག་
      

  ལྷོསྤྱི་སྐུངོ་  བསམགཏན་  ལྷོསྤྱི་སྐུངོ་བསམགཏན་
      

  སྱིདསྐྱོང་  བློབཟང་སེངགེ་  སྱིདསྐྱོང་བློབཟང་སེངགེ་ 
      

  དྲུངཡྱིག་  རྡོརེ་དོནགྲུབ་  དྲུངཡྱིག་རྡོརེ་དོནགྲུབ་ 
      

  དགེན་  བསོདནམས་བཟངཔོ་  དགེན་བསོདནམས་བཟངཔོ་ 
      

  མཁནཔོ་  བསོདནམས་རྒྱམཚོ་ རིནཔོཆེ་ མཁནཔོ་བསོདནམས་རྒྱམཚོ་རིནཔོཆེ་ 
      

  ཇོབོརེ་ | དཔལལྡན་  ཨཏིཤ་  ཇོབོརེ་དཔལལྡན་ཨཏིཤ་ 
      

  མངའརྱིས་ཀྱི་རྒྱལཔོ་ ལྷ་བླམ་ ཡེཤེས་འོད་  མངའརྱིས་ཀྱི་རྒྱལཔོ་ལྷ་བླམ་ཡེཤེས་འོད་
      

 ཀུནམཁྱེན་ གོབོ་ རབའབྱམསཔ་ བསོདནམས་སེངགེ་  ཀུནམཁྱེན་གོབོ་རབའབྱམསཔ་བསོདནམས་སེངགེ་
      

   ཨམ་ སྒོལདཀར་བཟངམོ་  ཨམ་སྒོལདཀར་བཟངམོ་
      
 

“མྱིང་གྱི་སྔོནའགོ་”དང་“མྱིང་གྱི་མཐའརེན་”གཉྱིས་མྱིང་གྱི་ཆ་མྱིནཔས་མྱིང་གྱི་ཡངསྤོས་ལྟབུ་ཡྱིན། “རེས་སུ་བཏགསཔའྱི་མྱིང་”ལ་ཡོདཔའི་ཁྱདགཞྱིཅན་གྱི་མྱིང་ལ་ཁྱདཆོས་ཀྱི་རྱིགསདག་འཇུག་རུངབ་ཞྱིག་ཡྱིན། 

དཔེརན་“ཕོབང་པོཏལ་”ལ་ཡོདཔའི་“ཕོབང་”ལ་གཞྱིཆོས་སྦྱར་ན་“ལྷསའི་ཕོབང་”དང་ ཡང་ན་དངོསཆོས་“ཆེནམོ་”སྦྱར་ན་“ལྷསའི་ཕོབང་ཆེནམོ་”ལྟབུར་བརོད་རུང་།



ཁྱདགཞི་དང་ཁྱདཆོས་ བརྡསྤོད་ཕྲནཚེགས་བརྡསྤོད་ཕྲནཚེགས་ ཁྱདགཞི་དང་ཁྱདཆོས་
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“ཟུངཆོསཅན་གྱི་འགོས་སརཡང་བཤདཔ་”

ཁྱདགཞྱི་ལ་འཇུགཔའྱི་དངོསཆོས་ལ་ཁྱདགཞྱི་དམྱིགསབསལབ་ཞྱིག་ཀང་འཇུག་རུང་། དེ་ལ་ཡངགཞྱི་ཟེར། དེའདྲའྱི་ཡངགཞྱིཅན་དང་དངོསཆོས་གཉྱིསའདུསཅན་ལ་ཟུངཆོས་ཟེར། ཁྱདགཞྱི་ལ་དངོསཆོས་མང

པོབཅན་འཇུག་རུང་། དེ་རེརེ་ལའང་ཡངགཞྱི་རེ་འཇུག་རུང་། དེའདྲའྱི་ཁྱདགཞྱི་དང་ཡངགཞྱི་ལ་རྱིམཔ་བཞྱིན་དུ་“ཁྱདགཞྱི་དངོས་”དང་“ཁྱདགཞྱི་ཕལཔ་”རུ་ངོས་བཟུང་ན་འདྱིའྱི་བརྡདོན་གོ་སབ་ཞྱིག་འོང་།

བྱཆོས་ཁྱདགཞྱིའྱི་སྔོན་དང་རེས་གངརུང་དུ་འཇུག་རུངབ་དང་ དངོསཆོས་ལ་ཡངགཞྱི་ཡང་འཇུག་རུངབ་
   
 ཁྱདཆོས་  ཁྱདགཞྱི་ ཁྱདཆོས་
            
                  
         ཟུངཆོས་   ཟུངཆོས་   ཟུངཆོས་   ཟུངཆོས་                        
 བྱཆོས་བྱཁྱྱིམཅན་  ཡངགཞྱི་  དངོསཆོས་  ཡངགཞྱི་  དངོསཆོས་  ཡངགཞྱི་  དངོསཆོས་  ཡངགཞྱི་  དངོསཆོས་  བྱཆོས་བྱཁྱྱིམཅན་
               
 བལྟས་ན་སེམས་ལ་འགོབའྱི་ མེཏོག་  མཛེསཔོ་   དཀརཔོ་   སོརསོར་   ཆུངཆུང་  
              
  མེཏོག་  མཛེསཔོ་   དཀརཔོ་   སོརསོར་   ཆུངཆུང་  བལྟས་ན་སེམས་ལ་འགོབ་ 
               
   བལྟས་ན་སེམས་ལ་འགོབའྱི་ མེཏོག་  མཛེསཔོ་ དང་  དཀརཔོ་ དང་  སོརསོར་ དང་  ཆུངཆུང་ དང་
               
  མེཏོག་  མཛེསཔོ་ དང་  དཀརཔོ་ དང་  སོརསོར་ དང་  ཆུངཆུང་  བལྟས་ན་སེམས་ལ་འགོབ་ 
               
   བལྟས་ན་སེམས་ལ་འགོབའྱི་ མེཏོག་ གཟུགས་ མཛེསཔོ་  མདོག་ དཀརཔོ་  དབྱིབས་ སོརསོར་  གོང་ ཆུངཆུང་
              
  མེཏོག་ གཟུགས་ མཛེསཔོ་  མདོག་ དཀརཔོ་  དབྱིབས་ སོརསོར་  གོང་ ཆུངཆུང་   བལྟས་ན་སེམས་ལ་འགོབ་ 
               
   བལྟས་ན་སེམས་ལ་འགོབའྱི་ མེཏོག་ གཟུགས་ མཛེསཔོ་ དང་ མདོག་ དཀརཔོ་ དང་ དབྱིབས་ སོརསོར་ དང་ གོང་ ཆུངཆུང་ དང་
              
  མེཏོག་ གཟུགས་ མཛེསཔོ་ དང་ མདོག་ དཀརཔོ་ དང་ དབྱིབས་ སོརསོར་ དང་ གོང་ ཆུངཆུང་  བལྟས་ན་སེམས་ལ་འགོབ་
                        
                                

ཡང་དངོསཆོས་དེ་ལ་ངངཆོས་ཡང་འཇུག་རུང་། འགོས་དེའདྲ་“ཡྱིནཔ་”དང་“ཡོདཔ་”ཤུགསབསནཅན་གྱི་བྱཆོས་ཀྱི་རྱིགས་“མཛེསཔ་/སྐྱྱིདཔ་”ལྟབུ་ལའང་སྦྱོར་རུང་། དཔེ་འདྱིའདྲ་འོང་།

“ཡིནཔ་”དང་“ཡྟོདཔ་”ཤུགསབསནཅན་གི་བྱཆྟོས་ལ་“མཛེསཔ་”ལྟབུ་ལ་ཡངགཞིཅན་
        
 ཡངགཞྱི་ ངངཆོས་ བྱཆོས་ ཨྱིལྡན་ ཁདགཞི་ ཡངགཞྱི་ ངངཆོས་ བྱཆོས་        
 མདོག་ ཤིན་ཏུ་ མཛེསཔ འྱི་ མེཏྟོག་

   (མཛེསཔྟོ་ཡིནཔ འི་) མེཏྟོག་ མདོག་ ཤིན་ཏུ་ མཛེསཔ་        
        (མཛེསཔྟོ་ཡིནཔ་)    

“ཡིནཔ་”དང་“ཡྟོདཔ་”ཤུགསབསནཅན་གི་བྱཆྟོས་ལ་“མཛེསཔ་”ལྟབུ་ལ་ཡངགཞིཅན་
        
 ཡངགཞྱི་ ངངཆོས་ བྱཆོས་ ཨྱིལྡན་ ཁདགཞི་ ཡངགཞྱི་ ངངཆོས་ བྱཆོས་        
 སེམས་ ཤིན་ཏུ་ སྐྱྱིདཔ འྱི་ མི་

   (སྐྱིདཔྟོ་ཡིནཔ འི་) མི་ སེམས་ ཤིན་ཏུ་ སྐྱྱིདཔ་        
        (སྐྱིདཔྟོ་ཡིནཔ་)



ཁྱདགཞི་དང་ཁྱདཆོས་ བརྡསྤོད་ཕྲནཚེགས་བརྡསྤོད་ཕྲནཚེགས་ ཁྱདགཞི་དང་ཁྱདཆོས་
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“དངོསཆོས་ཟུངཆོསཅན་ལ་འོངབའྱི་མྱིངཚིག་དང་ཚིགཁྱྱིམ་”

ཀ) ཡངགཞི་དང་དངོསཆོསཅན་གི་ཟུངཆྟོས་

 
           
 ཁྱདགཞྱི་ ཟུངཆོས་   ཁྱདགཞྱི་ ཟུངཆོས་
             
  ཡངགཞི་ དངྟོསཆྟོས་   ཡངགཞི་ དངྟོསཆྟོས་
        
 མེཏོག་ མདོག་ དམརཔོ་  གོགསཔོ་ གཟུགསཔོ་ མཛེསཔོ་
        

               

  

  

            

                 
  ཡངགཞི་ཁིམཅན་   ཡངགཞི་ཁིམཅན་
    
  ངའྱི་ཨམའྱི་བྱུརུའྱི་མདོག་འདྲཔོ་  སེང་གྱི་ལྷའྱི་གཟུགས་འདྲཔོ་

  ངའྱི་ཨམའྱི་རྒྱགར་གྱི་བྱུརུའྱི་མདོག་འདྲཔོ་  སེང་ལྷཡུལ་གྱི་ལྷའྱི་གཟུགས་འདྲཔོ་

  ངའྱི་ཨམའྱི་རྒྱགར་ཡུལ་གྱི་བྱུརུའྱི་མདོག་འདྲཔོ་  སེང་ལྷཡུལ་གྱི་ལྷ་དང་ལྷམོའ་ིགཟུགས་འདྲཔོ་

  ངའྱི་ཨམའྱི་རྒྱགར་ཡུལ་དབུས་ཀྱི་བྱུརུའྱི་མདོག་འདྲཔོ་  སེང་ལྷཡུལ་གྱི་ལྷ་དང་ལྷམོ་དང་བར་དྲྱིཟའྱི་གཟུགས་འདྲཔོ་
        

ཁ) བྱམིང་དང་དངོསཆོསཅན་གི་ཟུངཆྟོས་
 
           
 ཁྱདགཞྱི་ ཟུངཆོས་   ཁྱདགཞྱི་ ཟུངཆོས་
             
  ཡངགཞི་ དངྟོསཆྟོས་   ཡངགཞི་ དངྟོསཆྟོས་
        
 ཡྱིགེ་ ལྟ་ དཀའམོ་   ཡྱིགེ་ མཐོང་ བདེཔོ་
        

             

  

  

           

           
  ཡངགཞི་ཁིམཅན་   ཡངགཞི་ཁིམཅན་
    
  མྱིགཤེལ་ཆེཤེལ་འདྲཔོ་མེད་ན་ལྟ་  མྱིག་གཉིསཀས་བལྟས་ན་མཐོང་

  མྱིགཤེལ་ཆེཤེལ་འདྲཔོ་མེད་ན་མྱིག་ལྟ་  མྱིག་གཉིསཀས་ཉྱིནམོ་བལྟས་ན་མཐོང་

  མྱིགཤེལ་ཆེཤེལ་འདྲཔོ་མེད་ན་མྱིག་གཉྱིསཀས་ལྟ་  མྱིག་གཉིསཀས་ཉྱིནམོ་གལེར་བལྟས་ན་མཐོང་

  མྱིགཤེལ་ཆེཤེལ་འདྲཔོ་མེད་ན་མྱིག་གཉྱིསཀས་ཧོབསེ་ལྟ་  མྱིག་གཉིསཀས་ཉྱིནམོ་གལེར་བྱས་ནས་བལྟས་ན་མཐོང་
        

འདྱིའདྲའྱི་དངོསཆོས་དང་སྦེལབའྱི་གཞྱིཚིགཅན་གྱི་“ཡངགཞྱི་”དང་བྱམྱིངཅན་གྱི་ཡངགཞྱི་གཉྱིསཀ་ལ་གཞྱིཁྱྱིམ་དང་བྱཁྱྱིམཅན་དུའང་སྤོསཔ་བྱས་ནས་བརོད་རུངབ་དེའདྲ་འོང་།



ཁྱདགཞི་དང་ཁྱདཆོས་ བརྡསྤོད་ཕྲནཚེགས་བརྡསྤོད་ཕྲནཚེགས་ ཁྱདགཞི་དང་ཁྱདཆོས་
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“གཞྱིཁྱྱིམ་”དང་“བྱཁྱྱིམ་”མམ་“བྱམྱིངཁྱྱིམ་”གྱི་འགོས་

ཀ) “གཞྱིཁྱྱིམ་”ནྱི་གཞྱིཅན་ལ་ཁྱདཆོས་ཀྱི་རྱིགས་བདགཆོས་ བྱཆོས གཞྱིཆོས བགཆོས དངོསཆོས “ངེསཆོས གངསཆོས དགརཆོས་སོགས་གངརུང་གཅྱིག་ནས་གཉྱིས་སོགས་ཡོདཔ་ལ་ཟེར། “གཞྱིཆོས་

”ལ་“ཡངཆོས་”དང་“བསྐྱརཆོས་”ཀང་འོང་རུང་། ཀ) “བྱཁྱྱིམ་”མམ་“བྱམིངཁྱྱིམ་”ནི་བྱབ་ལྟར་“བྱེདཔཔོ་”དང་“བྱེདརྒྱུའྱི་ཆལག་”སོགས་“སུགའི་”དོནཅན་གྱི་མྱིངཚིག་གངརུང་ཡོདཔ་ལ་ཟེར། 

    
 བརྟོདག

ཞི་
 བརྟོདབྱ

་
 རྟོདབྱེད

་
              

 བྱེདཔཔྟོ་ བྱེདཔཔྟོ་ ཆལག་ བྱཆྟོས་ གཞིཆྟོས་ ཁདགཞི་ དངྟོསཆྟོས་ ངེསཆྟོས་ གྲངསཆྟོས་      བྱེདཔཔྟོ་  ངངཚུལ་ བྱབ་
           	 	 	 	 	 	 	 	 	 		 	 	 	 		   	 	 	 	 	

 ཨིསལྡན་  ཨསིལྡན་  ཨིསལྡན་  ཨིལྡན་  ཨིལྡན་     ལདྟོན་  ཨསིལྡན་  ལདྟོན་ རྩབ་ ཨིལྡན་ བྱགྲྟོགས ཡངགྲྟོགས་
	 	 	 	 	 	 	 	 	     	    	 	 	 	 	

ཁོ ས་       བོད་ ཀྱི་ ཡྱིགེ་ ཡགཔོ་ དེ་ གཉིས་ ལ་ 

 

 ཡགཔོ ར་ བལྟ་ གྱི་ རེད་ འདུག
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 		   	 	 	 	 	

    ལགཔ ས བྱིསཔ འི་ བོད་ ཀྱི་ ཡྱིགེ་ ཡགཔོ་ དེ་ གཉིས་  ལ་ ཁོ ས་ ཡགཔོ ར་ བལྟ་ གྱི་ རེད་ འདུག
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 		   	 	 	 	 	

  ཉྱིམ ས་ ལགཔ ས བྱིསཔ འི་ བོད་ ཀྱི་ ཡྱིགེ་ ཡགཔོ་ དེ་ གཉིས་  ལ་ ཁོ ས་ ཡགཔོ ར་ བལྟ་ གྱི་ རེད་ འདུག
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 		   	 	 	 	 	  

                 བྱཆྟོས་ཡོདཔའི་གཞིཁིམཅན་གི་བརྟོདབྱཅན་ལ་བརྟོདགཞི་འདིར་བརྟོདཔ་ཡིན་ན་གྟོ་བདེ་

ཀ) གཞིཁིམ་གི་འགྲྟོས་ | གཞིཁིམ་ནི་ཁདགཞིཅན་གི་མིངཚིག་གི་ཁིམ་ལ་ཟེར་
  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

 བྱེདཔཔྟོ་ ཨིསལྡན་     སུག་ ཕད་ བྱཆྟོས་ ཨིལྡན་ གཞིཆྟོས་ ཨིལྡན་ ཁདགཞི་ དངྟོསཆྟོས་ ངེསཆྟོས་ གྲངསཆྟོས་
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

བརྒྱུདཡུལ་ ཉྱིམ ས་ ཕམ་ ལ་ བྱིསཔ འྱི་ བོད་ ཀི་ ཡྱིགེ་ རྱིངཔོ་ དེཚོ་ གཉྱིས་
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

ཆལག་ སྒོལམ ས་ སྨྱུགུ ས་ བྱིསཔ འྱི་ རྒྱགར་ གི་ ཡྱིགེ་ ཡགཔོ་ དེའདྲ་ ཤསག་
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

ཆེད་དུ་བྱབ་ ཨམ ས་ མོ  འྱི་ཆེད་དུ་  བྱིསཔ འྱི་ དབུཅན་ གི་ ཡྱིགེ་ ཐུངཐུང་ འདྱི་ གཅྱིགབུ་
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

གནས་ཀི་ཁུངས་ མོ ས་ ནང་ ནས་ བྱིསཔ འྱི་ འཁྱུག་ གི་ ཡྱིགེ་ སྤུསདགཔོ་ འདྱིཚོ་ ཚངམ་
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

གནས་ ཟླབ ས་ ནང་ ལ་ བྱིསཔ འྱི་ ཟྱིནབྱིས་ ཀི་ ཡྱིགེ་ རྱིངཔོ་ འདྱིཚོ་ ཁཤས་
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

དུས་ཀི་དུས་ ང ས་ ཆུཚོད་ ༥པ་ནས་ བྱིསཔ འྱི་ མདོ་ ཡྱི་ ཡྱིགེ་ རཆེནཔོ་ འདི་ འདྲཔོ་
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

དུས་ ཁོ ས་ ཆུཚོད་ ༥པ ར་ བྱིསཔ འྱི་ སོགཔོ འྱི་ ཡྱིགེ་ སྱིངརེཔོ་ དེའདྲ་ གསུམ་
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

ངངཚུལ་ བླམ ས་ བརེབ ས་ བྱིསཔ འྱི་ དབུམེད་ ཀྱི་ ཡྱིགེ་ ཆུངཆུང་ འདྱིཚོ་ ཚངམ་
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

  
ཀ) བྱམིངཁིམ་ཀི་འགྲྟོས་ | བྱམིངཁིམ་ནི་བྱམིངཅན་གི་མིངཚིག་གི་ཁིམ་ལ་ཟེར་

 

ཉྱིམས་ཕམ་ལ་(བརྒྱུདཡུལ་)བྱིསཔའྱི་བོད་ཀི་ཡྱིགེ་རྱིངཔོ་དེཚོ་གཉྱིས་ | སྒོལམས་སྨྱུགུས་(ཆལག་)བྱིསཔའྱི་རྒྱགར་གི་ཡྱིགེ་ཡགཔོ་དེའདྲ་ཤསག་ | ཨམས་མོའ་ིཆེད་དུ་(ཆེད་དུ་བྱབ་) བྱིསཔའྱི་དབུཅན་གི་ཡྱིགེ་ཐུངཐུང་

འདྱི་གཅྱིགབུ་ | མོས་ནང་ནས་(གནསཁུངས་)བྱིསཔའྱི་འཁྱུག་གི་ཡྱིགེ་སྤུསདགཔོ་འདྱིཚོ་ཚངམ་ | ཟླབས་ནང་ལ་(གནས་)བྱིསཔའྱི་ཟྱིནབྱིས་ཀི་ཡྱིགེ་རྱིངཔོ་འདྱིཚོ་ཁཤས་ | ངས་ཆུཚོད་ ༥པ་ནས་(དུསཁུངས་)བྱིསཔའྱི་

མདོ་ཡྱི་ཡྱིགེ་རཆེནཔོ་འདི་འདྲཔོ་ | ཁོས་ཆུཚོད་ ༥པར་(དུས་)བྱིསཔའྱི་སོགཔོའ་ིཡྱིགེ་སྱིངརེཔོ་དེའདྲ་གསུམ་ | བླམས་བརེབས་(ངངཚུལ་)བྱིསཔའྱི་དབུམེད་ཀྱི་ཡྱིགེ་ཆུངཆུང་འདྱིཚོ་ཚངམ་



ཁྱདགཞི་དང་ཁྱདཆོས་ བརྡསྤོད་ཕྲནཚེགས་བརྡསྤོད་ཕྲནཚེགས་ ཁྱདགཞི་དང་ཁྱདཆོས་
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བདགཆོས་དང་བདགཁྱྱིམཅན བྲགཆོས་དང་བྲགཁྱྱིམཅན བྱཆོས་དང་བྱཆོསཁྱྱིམཅན དངོསཆོས་དང་དངོསཁྱྱིམཅན ངེསཆོས་དང་ངེསཁྱྱིམཅན་གྱི་ཁྱདཆོསཅན་གྱི་ཁྱདགཞྱིའྱི་འགོས་

*

བདགཔོཅན་གྱི་ཁྱདཆོས་(བདགཆོས་)ཡྱིནཔ་ལ་དེ་ལ་ཁྱདཆོས་གངའོས་གཅྱིག་ནས་གཉྱིས་སོགས་གངརུང་ཡོད་ན་“བདགཁྱྱིམཅན་གྱི་ཁྱདཆོས་”དང་ བྱབཅན་གྱི་ཁྱདཆོས་(བྱཆོས་)ཡྱིནཔ་ལ་དེ་ལ་སུ

ག་གཅྱིག་ནས་གཉྱིས་སོགས་གངའོས་ཡོད་ན་“བྱཁྱྱིམཅན་གྱི་ཁྱདཆོས་”དང་ བྱེབགཅན་གྱི་ཁྱདཆོས་(བགཆོས་)ཡྱིནཔ་ལ་དེ་ལ་ཁྱདཆོས་གངའོས་གཅྱིག་ནས་གཉྱིས་སོགས་ཡོདཔའྱི་ཁྱདཆོས་ལ་“བག

ཁྱྱིམཅན་གྱི་ཁྱདཆོས་”དང་ ཁྱདཆོས་ཀྱི་རྱིགས་གངརུང་གཅྱིག་ནས་གཉྱིས་སོགས་ཡོདཔའྱི་ཁྱདགཞྱི་ལ་“གཞྱིཁྱྱིམ་”དང་ དངོསཆོསཅན་གྱི་ཁྱདཆོས་ཡྱིནཔ་ལ་ཡངགཞྱི་དང་ངངཚུལ་གངརུང་གཅྱིག་གམ་

གཉྱིསཀ་ཡོདཔའྱི་ཁྱདཆོས་ལ་“དངོསཁྱྱིམཅན་གྱི་ཁྱདཆོས་”ཟེར། ངེསཆོསཅན་ལའང་གཞྱིཁྱྱིམ་ལྟར་ངེསཁྱྱིམ་གྱི་རྣམདབྱེའང་བྱེད་ཆོག ཁྱདགཞྱི་མེཏྟོག་ལྟབུ་ལ་ཁྱདཆོས་སྦྱར་ན་འདྱིའདྲ་འོང་།
    
 གཞིཁིམཅན་  གཞིཁིམཅན་  མཆན་
    
 བདགཆྟོས་སམ་བདགཆྟོས་ཀི་ཁིམ་  ཁདགཞི་  

 
 མིངཚིག་རངརྐང་  མིངཚིག་ཁིམཅན་

      
 “ཕམའྱི་ མེཏྟོག་”   ཁདགཞི་+བདགཆྟོསཅན་ 
      
 “ཁོངཚོའྱི་ཕམ་གཉྱིས་ཀྱི་ མེཏྟོག་”    ཁདགཞ་ི+བདགཁམིཅན་

 “ཁོངཚོའྱི་ཕམ་སེམས་བཟངཔོ་གཉྱིས་ཀྱི་ མེཏྟོག་”     
      
 བྱཆྟོས་སམ་བྱཆྟོས་ཀི་ཁིམ་  ཁདགཞི་  ཁདགཞི་

 
བྱཆྟོས་སམ་བྱཆྟོས་ཀི་ཁིམ་  མིངཚིག་རངརྐང་  མིངཚིག་ཁིམཅན་

      
 “བཏབཔའྱི་ མེཏྟོག་” “མེཏྟོག་ བཏབཔ་” ཁདགཞི་+བྱཆྟོསཅན་
      
 “ཞྱིངཔས་ལགཔས་བཏབཔའྱི་ མེཏྟོག་” “མེཏྟོག་ ཞྱིངཔས་ལགཔས་བཏབཔ་”  ཁདགཞི་+བྱཁིམཅན་

 “ཞྱིངཔས་ལགཔས་ནནྱིང་གཟབགཟབ་བྱས་ནས་བཏབཔའྱི་ མེཏྟོག་” “མེཏྟོག་ ཞྱིངཔས་ལགཔས་གལེར་གཟབགཟབ་བྱས་ནས་བཏབཔ་”
      
 བྲགཆྟོས་སམ་བྲགཆྟོས་ཀི་ཁིམ་  ཁདགཞི་  ཁདགཞི་

 
བྲགཆྟོས་སམ་བྲགཆྟོས་ཀི་ཁིམ་  མིངཚིག་རངརྐང་  མིངཚིག་ཁིམཅན་

      
 “པདྨའྱི་ མེཏྟོག་” “མེཏྟོག་ པདྨ་” ཁདགཞི་+བྲགཆྟོསཅན་
      
 “པདྨ་ཆུངཆུང་དམརཔོའ་ི མེཏྟོག་” “མེཏྟོག་ པདྨ་ཆུངཆུང་དམརཔོ”  ཁདགཞི་+བྲགཁིམཅན་

 “འདམ་ལ་སྐྱེབའྱི་རྒྱགར་གྱི་པདྨ་ཆུངཆུང་སྔོནཔོ་སེརཔོ་མངཔོའ་ི མེཏྟོག་” “མེཏྟོག་ འདམ་ལ་སྐྱེབའྱི་རྒྱགར་གྱི་པདྨ་ཆུངཆུང་སྔོནཔོ་སེརཔོ་མངཔོ་”
      
   ཁདགཞི་

 
དངྟོསཆྟོས་སམ་དངྟོསཆྟོས་ཀི་ཁིམ་  མིངཚིག་རངརྐང་  མིངཚིག་ཁིམཅན་

      
   “མེཏྟོག་ མཛེསཔོ་དམརཔོ་” ཁདགཞི་དངྟོསཆྟོསཅན་
      
   “མེཏྟོག་ མཚོནམདོག་མཛེསཔོ་”  ཁདགཞི་དངྟོསཁིམཅན་

   “མེཏྟོག་ དབྱྱིབས་དང་མཚོནམདོག་ཤྱིན་ཏུ་མཛེསཔོ་”  
      
   ཁདགཞི་

 
ངེསཆྟོས་སམ་ངེསཆྟོས་ཀི་ཁིམ་  མིངཚིག་རངརྐང་  མིངཚིག་ཁིམཅན་

      
   “མེཏྟོག་ དེཚོ་” ཁདགཞི་+ངེསཆྟོསཅན་
      
   “མེཏྟོག་ ནནིང་བཏབཔ་དེཚོ་”  ཁདགཞི་+ངེསཁིམཅན་

 

མཆན་

“བདགཆོས་”དང་ “གཞྱིཆོས་”དང་ “བགཆོས་”

རྣམས་ནྱི་ངོབོ་ཁྱདགཞྱི་ཡྱིནཔས་དེདག་ལ་ཁྱདགཞྱི་

ལྟར་ཁྱདཆོས་གཞན་གྱིས་སྤོསཔའང་བྱེད་ཆོག དེ་ལ་

གཞྱིཁྱྱིམ་ཟེར།

  “མེཏྟོག་ ནནིང་ངཚོས་བཏབཔ་ཡགཔོ་དེཚོ་”
          



ཁྱདགཞི་དང་ཁྱདཆོས་ བརྡསྤོད་ཕྲནཚེགས་བརྡསྤོད་ཕྲནཚེགས་ ཁྱདགཞི་དང་ཁྱདཆོས་
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བྱཆོས་ཀྱི་ཁྱྱིམ་དང་དངོསཆོས་ཀྱི་ཁྱྱིམ་

                      

བྱཆོས་ནྱི་ངོབོ་བྱབ་ཡྱིནཔས་བྱབ་ལ་འཇུགཔའྱི་“སུགའྱི་མྱིངཚིག་”གྱི་རྱིགས་མཐའདག་འཇུག་རུངབ་དང་ ཡང་དངོསཆོས་ལའང་དངོསཆོས་ལྷགཔར་གསལབར་བྱེདཔའྱི་ཡངགཞྱི་(ཁྱདགཞྱི་ཞིག་)སེ་དང་ 

དངོསཆོས་ཀྱི་ངངཚུལ་ཡང་འཇུགརུངབ་ཡྱིན།

                                                                                                    (དངོསཆོས་ཀྱི་ཁྱྱིམ་) 
 ཁདགཞི་ ཡངགཞི་ ངངཆྟོས་ དངྟོསཆྟོས་
    
 ཤིང་ མདོག་ ཤྱིན་ཏུ་ མཛེསཔོ་

                                                                                                                     

                                          

 

                                        
  བདགཆྟོས་ བྱཆྟོས་ གཞིཆྟོས་ བྲགཆྟོས་ ཁདགཞི་ དངྟོསཆྟོས་ ངེསཆྟོས་ གྲངསཆྟོས་ དགརཆྟོས་
          
 ཁདཆྟོས་ཀི་རིགས་ ངའྱི་ དལོ་བཏབཔའྱི་ ལྷའྱི་ ཤུགཔའྱི་ ཤིང་ མཛེསཔོ་ དེཚོ་ ཚངམ་ ནྱི་/ཚིགཕད་
                

ངའྱི་བཏབཔའི་ལྷའྱི་ཤུགཔའྱི་ཤིང་མཛེསཔོ་དེཚོ་ཚངམ་ནི་

                                                         
                                                                                                         

 
   གནས་  གནས་ཀི་ཁུངས་  ཆལག་  ཆེད་དུ་བྱབ་  དུས་  དུས་ཀི་ཁུངས་  ངངཚུལ་  བྱམིང་

 བྱམིང་ཁིམ་   /        /     
   བོད་ལ་  བོད་ནས་  ལགཔས་  མོའ་ིཆེད་དུ་  ཞོགསཔ་  ཞོགསཔ་ནས་  མགོགསཔོར་  བཏབཔ་

༷   
 གནསཅན་གི་བྱཆྟོས་དང་ཁདགཞི་ གནས་ཀི་ཁུངསཅན་གི་བྱཆྟོས་དང་ཁདགཞི་ ཆལགཅན་གི་བྱཆྟོས་དང་ཁདགཞི་

 གཡས་ལ་བཏབཔའྱི་ཤིང་ གཡས་ནས་བཏབཔའྱི་ཤིང་ ལགཔས་བཏབཔའྱི་ཤིང་

 གཡསབཏབ་ཤིང་ གཡསབཏབ་ཤིང་ ལགབཏབ་ཤིང་
   
 ཆེད་དུ་བྱབཅན་གི་བྱཆྟོས་དང་ཁདགཞི་ དུསཅན་གི་བྱཆྟོས་དང་ཁདགཞི་ དུས་ཀི་ཁུངསཅན་གི་བྱཆྟོས་དང་ཁདགཞི་

 མོའ་ིཆེད་དུ་བཏབཔའྱི་ཤིང་ ཞོགསཔ་ལ་བཏབཔའྱི་ཤིང་ ཞོགསཔ་ནས་བཏབཔའྱི་ཤིང་

 མོ་ལ་བཏབཔའྱི་ཤིང་ ཞོགསབཏབ་ཤིང་ ཞོགསབཏབ་ཤིང་
   
 ངངཚུལཅན་གི་བྱཆྟོས་དང་ཁདགཞི་ དངྟོསཆྟོས་ལ་ཡངགཞི་དང་ཡང་ན་ཡངགཞི་དང་ངངཚུལཅན་གི་ཁདགཞི་ བྱསཅན་གི་བྱཆྟོས་དང་ཁདགཞི་

 མགོགསཔོར་བཏབཔའྱི་ཤིང་ མདོག་མཛེསཔའྱི་ཤིང་ | མདོག་ཤྱིན་ཏུ་མཛེསཔའྱི་ཤིང་ བོད་ལ་བཅདཔའྱི་ཤིང་

 མགོགསབཏབ་ཤིང་ མདོགམཛེས་ཤིང་ | མདོག་ཤྱིནམཛེས་ཤིང་ བོདབཅད་ཤིང་
   



ཁྱདགཞི་དང་ཁྱདཆོས་ བརྡསྤོད་ཕྲནཚེགས་བརྡསྤོད་ཕྲནཚེགས་ ཁྱདགཞི་དང་ཁྱདཆོས་
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ཨྱིལྡན་བསྡུལུགས་སྣཚོགས་སུ་བསྡུསཔས་བརྡདོན་སྣཚོགས་གོ་ཐུབཔར་བྱས་ཆོགཔའྱི་གཞྱིཆོས་ཀྱི་འགོས་ཀྱི་དཔེ་

“སེང་གི་འོདགསལགྱི་ལྷ་ཡི་ཤིང་”

ཨྱིལྡན་བསྡུབར་འཚམཔ་ནྱི། གཞྱིཆོས་དང་ནྱི་ཁྱདགཞྱིའྱི་དབར། ཨྱིལྡན་བསྡུབར་འཚམཔ་ཡྱིན། མ་བསྡུསཔར་ཡང་ཆོགཔ་ཡྱིན། ཀ) བསྐྱརཆོས་ཡངཆོས་གཞྱིཆོས་དང་། གཞིཁྱྱིམ་མིནཔའི་ཁྱདགཞྱིའྱི་དབར། ཁ) གཞྱི

ཆོསཅན་གྱི་གཞྱིཁྱྱིམ་དང་། གཞྱིཁྱྱིམཅན་གྱི་ཁྱདགཞྱིའྱི་དབར། དེ་ལ་ གཅྱིག་ཀང་མ་བསྡུས་ཀང་ཆོགཔའང་འོང་། ག) གཞིཁྱྱིམ་མིནཔའི་གཞྱིཆོས་དང་། གཞྱིཁྱྱིམཅན་གྱི་ཁྱདགཞྱིའྱི་དབར།

    

སྤྱིརསངས་  ཨྱིལྡན་བསྡུབར་འཚམཔ་ནྱི། གཞྱིཆོས་དང་ནྱི་ཁྱདགཞྱིའྱི་དབར། ཨྱིལྡན་བསྡུབར་འཚམཔ་ཡྱིན། མ་བསྡུསཔར་ཡང་ཆོགཔ་ཡྱིན།

ཨྱིལྡན་བསྡུ་དགོསཔ་

བསྐྱརཆོས་ཡངཆོས་གཞྱིཆོས་དང་། གཞིཁྱྱིམ་མིནཔའི་ཁྱདགཞྱིའྱི་དབར།
     

ཨྱིལྡན་བསྡུ་མྱིའཚམཔ་

གཞྱིཆོསཅན་གྱི་གཞྱིཁྱྱིམ་དང་། གཞྱིཁྱྱིམཅན་གྱི་ཁྱདགཞྱིའྱི་དབར། གཅྱིག་ཀང་མ་བསྡུས་ཀང་ཆོགཔའང་འོང་།

 

 
 

 གཞྱིཆོས་(གཞྱིཁྱྱིམཅན་) + ཁྱདགཞྱི་

 བསྐྱརཆྟོས་ + ཡངཆྟོས་ + གཞིཆྟོས་   
ཀ)

        
 སེང་  འོདགསལ་  ལྷ་  ཤིང་ སེང་འོདགསལ་ལྷ་ཤིང་

              
 སེང་  འོདགསལ་  ལྷ་ ཡི་ ཤིང་ སེང་འོདགསལ་ལྷཡི་ཤིང་

            
བརྡདྟོན་གཙོབྟོ་ : ལྷ་ཡྱི་ཤྱིང་

                    

 

 
   

 གཞྱིཆོས་(གཞྱིཁྱྱིམཅན་) +  ཁྱདགཞྱི་(གཞྱིཁྱྱིམཅན་)

 གཞིཆྟོས་ + ཁདགཞི་  གཞིཆྟོས་ + ཁདགཞི་ 
ཁ)

        
 སེང་  འོདགསལ་ གྱི་ ལྷ་  ཤིང་ སེང་འོདགསལ་གྱི་ལྷཤིང་

              
 སེང་ གི་ འོདགསལ་ གྱི་ ལྷ་ ཡི་ ཤིང་ སེང་འོདགསལ་གྱི་ལྷ་ཡི་ཤིང་

          
བརྡདྟོན་གཙོབྟོ་ : འོདགསལ་གྱི་ཤྱིང་

ཨྱིལྡན་བསྡུ་མྱིའཚམཔ་

གཞིཁྱྱིམ་མིནཔའི་གཞྱིཆོས་དང་། གཞྱིཁྱྱིམཅན་གྱི་ཁྱདགཞྱིའྱི་དབར།

d

 

 
 

 (གཞྱིཆོས་) + ཁྱདགཞྱི་(གཞྱིཁྱྱིམཅན་)

   ཡངཆྟོས་  གཞིཆྟོས་ + ཁདགཞི་ 
ག)

        
 སེང་ གྱི་ འོདགསལ་  ལྷ་  ཤིང་ སེང་གི་འོདགསལ་ལྷཤིང་

              
 སེང་ གྱི་ འོདགསལ་  ལྷ་ ཡི་ ཤིང་ སེང་གི་འོདགསལ་ལྷ་ཡི་ཤིང་

            
བརྡདྟོན་གཙོབྟོ་ : སེང་གྱི་ཤྱིང་

“སེང་གི་འོདགསལགྱི་ལྷ་ཡི་ཤིང་”ལྟབུའྱི་མྱིངཚིགརྣམས་ ཀ) རྱིམཔས་ཁྱདགཞྱི་གཅྱིག་གྱི་བསྐྱརཆོས ཡངཆོས གཞྱིཆོསཅན་དུ་བྱེད་འདོད་ན་“སེང་འོདགསལལྷཤིང་”ལྟབུ་རུ་ཚིགཕྲདདག་བསྡུབ་

དང་ ཁ) ཡང་མྱིངཚིག་དེདག་ཁྱདགཞྱི་གཞྱིཁྱྱིམཅན་དང་གཞྱིཆོས་ཡང་གཞྱིཁྱྱིམཅན་དུ་བརྡ་སོནཔར་འདོད་ན་“སེང་འོདགསལགྱི་ལྷ་ཤིང་”དང་ ག) ཡང་ཁྱདགཞྱི་གཞྱིཁྱྱིམཅན་དང་གཞྱིཆོས་རངརྐབ

ཅན་དུ་བརྡ་སོནཔར་འདོད་ན་“སེང་གི་འོདགསལལྷ་ཤིང་”དུ་བསྡུལུགས་སུ་ཤེསཔ་དགོས། དམིགསབསལ་ཁྱདགཞྱི་དང་གཞིཆོས་དབར་གྱི་ཨྱིལྡན་མ་བསྡུས་ཀང་ཆོགཔ་འདྱིའདྲ་འོང་།“སེང་འོདགསལལྷ་ཡི་
ཤིང་” | “སེང་འོདགསལགྱི་ལྷ་ཡྱི་ཤིང་” | “སེང་གི་འོདགསལལྷ་ཡྱི་ཤིང་”



ཁྱདགཞི་དང་ཁྱདཆོས་ བརྡསྤོད་ཕྲནཚེགས་བརྡསྤོད་ཕྲནཚེགས་ ཁྱདགཞི་དང་ཁྱདཆོས་
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 བལཡུལ་གྱི་མཆོདརེན་གྱི་ཉམསགསོ་   ( བསྐྱརཆོས་ཡངཆོས་གཞྱིཆོས་གསུམ་འཛོམསཅན་ལ་ཨྱིལྡན་ )  བོད་ཀྱི་བྱང་གྱི་ཕོགས་
     
 བལཡུལ་མཆོདརེན་ཉམསགསོ་  ཚངམ་བསྡུ་ཆོག་ལ་བསྡུའང་དགོསཔ་ཡྱིན།  བོད་བྱང་ཕོགས་

 

 

 

 
 

 གཞྱིཆོས་(གཞྱིཁྱྱིམཅན་) + ཁྱདགཞྱི་

 བསྐྱརཆྟོས་ + ཡངཆྟོས་ + གཞིཆྟོས་   
ཀ)

        
 བོད་  མྱིམང་  སྤྱིའཐུས་  ལྷནཚོགས་ བོད་མྱིམང་སྤྱིའཐུས་ལྷནཚོགས་
              
 བོད་  མྱིམང་  སྤྱིའཐུས་ ཀྱི་ ལྷནཚོགས་ བོད་མྱིམང་སྤྱིའཐུས་ཀྱི་ལྷནཚོགས་
    

   

གཡས་ཀི་བརྡདྟོན་གཙོབྟོ་ 

“སྤྱིའཐུས་ཀྱི་ལྷནཚོགས་”

ཨིལྡན་བསྡུ་ན་

“སྤྱིའཐུས་ལྷནཚོགས་”

   

 

 

 
   

 གཞྱིཆོས་(གཞྱིཁྱྱིམཅན་) +  ཁྱདགཞྱི་(གཞྱིཁྱྱིམཅན་)

 གཞིཆྟོས་ + ཁདགཞི་  གཞིཆྟོས་ + ཁདགཞི་ 
ཁ)

        
 བོད་  མྱིམང་ གྱི་ སྤྱིའཐུས་  ལྷནཚོགས་ བོད་མྱིམང་གྱི་སྤྱིའཐུས་ལྷནཚོགས་
              
 བོད་  མྱིམང་ གྱི་ སྤྱིའཐུས་ ཀྱི་ ལྷནཚོགས་ བོད་མྱིམང་གི་སྤྱིའཐུས་ཀྱི་ལྷནཚོགས་
  

   

གཡས་ཀི་བརྡདྟོན་གཙོབྟོ་ 

“མྱིམང་གྱི་ལྷནཚོགས་”
ཨིལྡན་བསྡུ་ན་

“མྱིམང་ལྷནཚོགས་”

   

 

 

 
 

 (གཞྱིཆོས་) + ཁྱདགཞྱི་(གཞྱིཁྱྱིམཅན་)

   ཡངཆྟོས་ + གཞིཆྟོས་ + ཁདགཞི་ 
ག)

        
 བོད་ ཀྱི་ མྱིམང་  སྤྱིའཐུས་  ལྷནཚོགས་ བོད་ཀྱི་མྱིམང་སྤྱིའཐུས་ལྷནཚོགས་
              
 བོད་ ཀྱི་ མྱིམང་  སྤྱིའཐུས་ ཀྱི་ ལྷནཚོགས་ བོད་ཀྱིྱི་མྱིམང་སྤྱིའཐུས་ཀྱི་ལྷནཚོགས་
    

   

གཡས་ཀི་བརྡདྟོན་གཙོབྟོ་ 

“བོད་ཀྱི་ལྷནཚོགས་”
ཚིགབསྡུ་མིནཔ་ལ་ཨིལྡན་

བསྡུ་མི་འཚམཔ་

   

ཨིལྡན་ག་ིཚིགཕད་བསྡུ་འཚམཔ་དང་མ་ིའཚམཔ་
 
  
 བསྐྱརཆྟོས་ཡངཆྟོས་གཞིཆྟོས་ : གཞིཁམིཅན་ག་ིབསྐྱརཆྟོས་ཡངཆྟོས་

གཞིཆྟོས་ཀ་ིཨིལྡན་བསྡུ་དགྟོས
  

 གཞིཁམིཅན་+གཞིཁམིཅན་ : གཞིཁམིཅན་ག་ིཁདཆྟོས་དང་གཞིཁམི

  ཅན་ག་ིཁདགཞའི་ིདབར་ག་ིཨིལྡན་བསྡུ་

མ་ིའཚམ
  

 གཞིཆྟོས་+གཞིཁམིཅན་ : གཞིཆྟོས་དང་གཞིཁམིཅན་ག་ིཁདགཞ་ི

དབར་ག་ིཨིལྡན་བསྡུ་མ་ིའཚམ
  

 དམགིསབསལ་

 གཞིཆོས་+ཁྱདགཞ་ི : གཞིཆོས་དང་ཁྱདགཞ་ིདབར་ག་ིཨིལྡན་

བསྡུས་མ་བསྡུས་གཉསིཀ་ཆྟོག
  

  

“བོད་ཀྱི་མྱིམང་གི་སྤྱིའཐུས་ཀྱི་ལྷནཚོགས་”

གྟོང་གི་མིངཚིག་ཡྟོདཔའི་ཨིལྡན་གི་ཚིགཕདདག་བསྡུལུགས་སྣཚོགས་སུ་བསྡུསཔས་བརྡདྟོན་སྣཚོགས་སུ་སྟོན་ཐུབཔ་

འདྟོད་ན་འདིའད་བསྡུ་འྟོང་ཞེསཔའི་དྟོན་ཡིན མ་བསྡུས་ན་བརྡདྟོན་འདི་ཡིན་ཅེས་མཐའ་གཅིག་ཏུ་ངེས་མི་ཐུབཔའི་རྐྱྟོན་གི་

ཆ་ཞིག་འྟོངབ་ཡིན

     

 

མིངཚིག་གི་ཚོགས་        བརྡདྟོན་གཙོབྟོ་
 

བོད་  མྱིམང་  སྤྱིའཐུས་  ལྷནཚོགས་  
བོད་  མྱིམང་  སྤྱིའཐུས་ ཀྱི་ ལྷནཚོགས་  སྤྱིའཐུས་ལྷནཚོགས་

 

བོད་  མྱིམང་ གྱི་ སྤྱིའཐུས་  ལྷནཚོགས་
བོད་  མྱིམང་ གྱི་ སྤྱིའཐུས་ ཀྱི་ ལྷནཚོགས་  མྱིམང་གི་ལྷནཚོགས་

 

བོད་ ཀྱི་ མྱིམང་  སྤྱིའཐུས་  ལྷནཚོགས་ 
བོད་ ཀྱི་ མྱིམང་  སྤྱིའཐུས་ ཀྱི་ ལྷནཚོགས་  བོད་ཀྱི་ལྷནཚོགས་

 

 “ཁམས་ཀྱི་འབྱིཆུ་ཡྱི་ནུབ་ཀྱི་བརྒྱུད་”   ( བསྐྱརཆོས་ཡངཆོས་གཞྱིཆོས་གསུམ་འཛོམསཅན་ལ་ཨྱིལྡན་ )  བོད་ཀྱི་ལྷོ་ཡྱི་ཕོགས་གྱི་ཡུལ་
     
 “ཁམས་འབྱིཆུ་ནུབ་བརྒྱུད་”  ཚངམ་བསྡུ་ཆོག་ལ་བསྡུའང་དགོསཔ་ཡྱིན།  བོད་ལྷོ་ཕོགས་ཡུལ་



ཁྱདགཞི་དང་ཁྱདཆོས་ བརྡསྤོད་ཕྲནཚེགས་བརྡསྤོད་ཕྲནཚེགས་ ཁྱདགཞི་དང་ཁྱདཆོས་
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 “ཤར་གྱི་ཕོགས་ཀྱི་ཡུལ་གྱི་མྱི་”  ( བསྐྱརཆོས་ཡངཆོས་གཞྱིཆོས་གསུམ་འཛོམསཅན་ལ་ཨྱིལྡན་ )  བོད་ཀྱི་མྱིམང་གྱི་སྤྱིའཐུས་ཀྱི་ལྷནཚོགས་
     
 “ཤར་ཕོགས་ཡུལ་མྱི་”  ཚངམ་བསྡུ་ཆོག་ལ་བསྡུའང་དགོསཔ་ཡྱིན།  བོད་མྱིམང་སྤྱིའཐུས་ལྷནཚོགས་

 

 

 

 
 

 གཞྱིཆོས་(གཞྱིཁྱྱིམཅན་) + ཁྱདགཞྱི་

 བསྐྱརཆྟོས་ + ཡངཆྟོས་ + གཞིཆྟོས་   
ཀ)

        
 རྒྱ  ཤུག་  ཤྱིང  ཁང་ རྒྱཤུག་ཤྱིངཁང་
              
 རྒྱ  ཤུག་  ཤྱིང་ གྱི་ ཁངཔ་ རྒྱཤུག་ཤྱིང་གི་ཁངཔ་
    

   

གཡས་ཀི་བརྡདྟོན་གཙོབྟོ་ 

“ཤྱིང་གི་ཁངཔ་”
ཚིགབསྡུ་མིནཔ་ལ་ཨིལྡན་

བསྡུ་མི་འཚམཔ་

   

 

 

 
   

 གཞྱིཆོས་(གཞྱིཁྱྱིམཅན་) +  ཁྱདགཞྱི་(གཞྱིཁྱྱིམཅན་)

 གཞིཆྟོས་ + ཁདགཞི་  གཞིཆྟོས་ + ཁདགཞི་ 
ཁ)

        
 རྒྱ  ཤུག་ གྱི་ ཤྱིང  ཁང་ རྒྱཤུག་གི་ཤྱིངཁང་
              
 རྒྱ  ཤུག་ གྱི་ ཤྱིང་ གྱི་ ཁངཔ་ རྒྱཤུག་གི་ཤྱིང་གྱི་ཁངཔ་
  

   

གཡས་ཀི་བརྡདྟོན་གཙོབྟོ་ 

“ཤུགཔའྱི་ཁངཔ་” 
ཚིགབསྡུ་མིནཔ་ལ་ཨིལྡན་

བསྡུ་མི་འཚམཔ་

   

 

 

 
 

 (གཞྱིཆོས་) + ཁྱདགཞྱི་(གཞྱིཁྱྱིམཅན་)

   ཡངཆྟོས་  གཞིཆྟོས་ + ཁདགཞི་ 
ག)

        
 རྒྱགར་ གྱིྱི་ ཤུག  ཤྱིང  ཁང་ རྒྱགར་གྱི་ཤུགཤྱིངཁང་
              
 རྒྱགར་ གྱིྱི་ ཤུག  ཤྱིང་ གི་ ཁངཔ་ རྒྱགར་གྱིྱི་ཤུགཤྱིང་གི་ཁངཔ་
    

   

གཡས་ཀི་བརྡདྟོན་གཙོབྟོ་ 

“རྒྱགར་གྱི་ཁངཔ་” 

ཨིལྡན་བསྡུ་ན་

“རྒྱགར་ཁངཔ་”

   

ཨིལྡན་ག་ིཚིགཕད་བསྡུ་འཚམཔ་དང་མ་ིའཚམཔ་
 
  
 བསྐྱརཆྟོས་ཡངཆྟོས་གཞིཆྟོས་ : གཞིཁམིཅན་ག་ིབསྐྱརཆྟོས་ཡངཆྟོས་

གཞིཆྟོས་ཀ་ིཨིལྡན་བསྡུ་དགྟོས
  

 གཞིཁམིཅན་+གཞིཁམིཅན་ : གཞིཁམིཅན་ག་ིཁདཆྟོས་དང་གཞིཁམི

  ཅན་ག་ིཁདགཞའི་ིདབར་ག་ིཨིལྡན་བསྡུ་

མ་ིའཚམ
  

 གཞིཆྟོས་+གཞིཁམིཅན་ : གཞིཆྟོས་དང་གཞིཁམིཅན་ག་ིཁདགཞ་ི

དབར་ག་ིཨིལྡན་བསྡུ་མ་ིའཚམ
  

 དམགིསབསལ་

 གཞིཆོས་+ཁྱདགཞ་ི : གཞིཆོས་དང་ཁྱདགཞ་ིདབར་ག་ིཨིལྡན་

བསྡུས་མ་བསྡུས་གཉསིཀ་ཆྟོག
  

  

“རྒྱགར་ཀྱི་ཤུགཔའི་ཤིང་གི་ཁངཔ་”

གྟོང་གི་མིངཚིག་ཡྟོདཔའི་ཨིལྡན་གི་ཚིགཕདདག་བསྡུལུགས་སྣཚོགས་སུ་བསྡུསཔས་བརྡདྟོན་སྣཚོགས་སུ་སྟོན་ཐུབཔ་

འདྟོད་ན་འདིའད་བསྡུ་འྟོང་ཞེསཔའི་དྟོན་ཡིན མ་བསྡུས་ན་བརྡདྟོན་འདི་ཡིན་ཅེས་མཐའ་གཅིག་ཏུ་ངེས་མི་ཐུབཔའི་རྐྱྟོན་གི་

ཆ་ཞིག་འྟོངབ་ཡིན

     

 

མིངཚིག་གི་ཚོགས་        བརྡདྟོན་གཙོབྟོ་
 

རྒྱ  ཤུག་  ཤྱིང་  ཁང་   
རྒྱ  ཤུག་  ཤྱིང་ གྱི་ ཁངཔ་   “ཤྱིང་གི་ཁངཔ་”

 

རྒྱ  ཤུག་ གི་ ཤྱིང  ཁང་   
རྒྱ  ཤུག་ ཤྱིང་ གྱི་ ཁངཔ་   “ཤུགཔའྱི་ཁངཔ་”

 

རྒྱགར་ གྱི་ ཤུག  ཤྱིང  ཁང་   
རྒྱགར་ གྱི་ ཤུག  ཤྱིང་ གྱི་ ཁངཔ་   “རྒྱགར་གྱི་ཁངཔ་”

 

 “བལཡུལ་གྱི་ཚལ་གྱི་མོགམོག་  ( བསྐྱརཆོས་ཡངཆོས་གཞྱིཆོས་གསུམ་འཛོམསཅན་ལ་ཨིལྡན་ )  རྒྱགར་གྱི་མྱིམང་གྱི་དངུལཁང་
     
 “བལཡུལ་ཚལ་མོགམོག་  ཚངམ་བསྡུ་ཆོག་ལ་བསྡུའང་དགོསཔ་ཡྱིན།  རྒྱགར་མྱིམང་དངུལཁང་



ཁྱདགཞི་དང་ཁྱདཆོས་ བརྡསྤོད་ཕྲནཚེགས་བརྡསྤོད་ཕྲནཚེགས་ ཁྱདགཞི་དང་ཁྱདཆོས་
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 ཁྱདཆོས་ཀྱི་རྱིམཔ་ རྱིམཔ་གཞན་ ཁྱདཆོས་ཀྱི་རྱིགས་ ཁྱདཆོས་ཀྱི་རྱིགས་ཀྱི་བྱེབག་  མཆན་   ཁྱདཆོས་ ཨིལྡན་  ཁྱདགཞྱི་ ཁྱདཆོས་  ཁྱདཆོས་ ཨིལྡན་ ཁྱདགཞྱི་ ཁྱདཆོས་

               
 ༡)  བདགཆོས་       ང འྱི་ ཡྱིགེ་   ཁོ འི་ རས་
               
 ༢)  བྱཆོས་ ཀ) བྱེདཔཔོཅན་  (འདསཔཅན་)    ཁསང་བྱིསཔ འྱི་ ཡྱིགེ་   ཁསང་བཀྲུསཔ འྱི་ རས་ 
                
       (དལྟབཅན་)   དེརིང་འབྱིབ འྱི་ ཡྱིགེ་   དེརིང་བཀྲུབ འྱི་ རས་  
              
    ཁ) བྱེདཔཔོ་མེདཔཅན་  (འདསཔཅན་)   ཁསང་ཤེསཔ འྱི་ ཡྱིགེ་   ཁསང་དགཔ འྱི་ རས་
                
       (དལྟབཅན་)    དེརིང་ཤེསཔ འྱི་ ཡྱིགེ་   དེརིང་དགཔ འྱི་ རས་
              
    ག) “ཡྱིནཔའྱི་”/“ཡོདཔའྱི་”བྱབ་ཤུགསབསནཅན་   ཤིན་ཏུ་སྱིངརེབ འྱི་ ཡྱིགེ་   ཤིན་ཏུ་འཇམཔ འྱི་ རས་
               
 ༣)  གཞྱིཆོས་    (ཁྱདགཞྱིཅན་གྱི་ཁྱདཆོས་)  བོད་  ཀྱི་ ཡྱིགེ་   རྒྱཐང་ གྱི་ རས་
               
 ༤)  བགཆོས་    (ཁྱདགཞྱིའྱི་བྱེབགཅན་གྱི་ཁྱདཆོས་)  ཝརུ འྱི་ ཡྱིགེ་   ཀཤྱི འྱི་ རས་ 
               
               ཡྱིགེ་ 
               
    བགཆོས་     (ཁྱདགཞྱིའྱི་བྱེབགཅན་གྱི་ཁྱདཆོས་)    ཡྱིགེ་ ཝརུ་    རས་ ཀཤྱི་
               
 ༥)  དངོསཆོས་ ཀ) དངོསཆོས་        ཡྱིགེ་ ཆེནཔོ་    རས་ འཇམཔོ་
               
    ཁ) ལྷགཆོས་        ཡྱིགེ་ ཆེབ་/ཆེའ་    རས་ འཇམཔ་/འཇམམ་
                
    ག) ཤོསཆོས་        ཡྱིགེ་ ཆུངཤོས་    རས་ འཇམཤོས་
               
   བྱཆོས་ ཀ) བྱེདཔཔོཅན་  (འདསཔཅན་)      ཡྱིགེ་ ཁསང་བྱིསཔ་    རས་ ཁསང་བཀྲུསཔ་
                 
       (དལྟབཅན་)     ཡྱིགེ་ དེརིང་འབྱིབ་    རས་ དེརིང་འཁྲུབ་
               
   

   

 ཁ) བྱེདཔཔོ་མེདཔཅན་  (འདསཔཅན་)     ཡྱིགེ་ ཁསང་ཤེསཔ་    རས་ ཁསང་དགཔ་
                 
       (དལྟབཅན་)     ཡྱིགེ་ དེརིང་ཤེསཔ་    རས་ དེརིང་དགཔ་
                 
       (འདསཔ་དང་འབེལབའྱི“ཤྱིན་ཏུ་བའྱི་”ངངཚུལ་དོན་དུབསནཔཅན་)   ཡྱིགེ་ ཤེསཔོ་(ཡགཔྟོ་ཤེསཔ་)   རས་ དགཔོ་(དགཔྟོ་ཡནིཔ་)
                
       (དལྟབ་དང་འབེལབའྱི“ཤྱིན་ཏུ་བའྱི་”ངངཚུལ་དོན་དུབསནཔཅན་)   ཡྱིགེ་ ཤེསཔོ་(ཡགཔྟོ་ཤེསཔ་)   

               
     ག) “ཡྱིནཔའམ་ཡོདཔ”འྱི་བྱབ་ཤུགསབསནཅན་      ཡྱིགེ་ སྱིངརེབ་(སིངརེབྟོ་ཡིནཔ་/ཡོདཔ་)   རས་ དགཔ་(དགཔྟོ་ཡིནཔ་/
                   ཡོདཔ་)
    ཁ) ངེསཔའྱི་གངས་“པོཅན་”       ཡྱིགེ་ གསུམཔོ་    རསཡུག་ སུམཅུཔོ་
               
 ༦)    ངེསཆོས་       ཡྱིགེ་ དེ་    རས་ འདྱི་
               
 ༧)    མངཕྲད་       ཡྱིགེ ཚོ་/རྣམས་/དག་    རས ཚོ་/རྣམས་/དག་
               
 ༨)  གངསཆོས་    ཀ) ངེསཔའྱི་གངས་       ཡྱིགེ་ གསུམ་    རས་ སུམཅུ་
               
           

 ཁ) ངེསཔའྱི་གངས་“པོཅན་”       ཡྱིགེ་ གསུམཔོ་    རས་ སུམཅུཔོ་
               
    ག) མ་ངེསཔའྱི་གངས་       ཡྱིགེ་ ཚངམ་    རས་ མངཐགཆོད་
               
 ༩)  དགརཆོས་ ལོགས་སུའམ་དམྱིགས་སུ་དགརབྱེདཅན་      ཡྱིགེ་ ནྱི་/ཚིགཕད་    རས་ ནྱི་/ཚིགཕད་

              
  

ཁདགཞི་ལ་འཇུག

པའི་ཁདཆྟོས་ཀི་

རིགས་དང་གྟོརིམ་

གི་སྟོམཚིག་

བདགཆོས་བྱཆོས་

གཞྱིཆོས་དང་། 

བགཆོས་རྣམས་ནྱི་

ཁྱདགཞྱིའྱི་སྔོན།

བྱཆོས་བགཆོས་

རེས་སུའང་། 

དངོསཆོས་ངེས

ཆོས་གངསཆོས་

དང་། དགརཆོས་

རྣམས་ནྱི་ཁྱད

གཞྱིའྱི་རེས།

ཁྱདགཞྱི་རེས་ཀྱི་

ཁྱདཆོས་ལ། བག

ཆོས་དངོསཆོས་

བྱཆོས་དང་། ངེས

ཆོས་གངསཆོས་

དགརཆོས་འོང་།

གཡྟོན་དུ་འཁྟོདཔའི་

མིངཚིག་ནི་ཁདགཞི་

“ཡིགེ་”དང་

ཡང་ན་

“རས་”ལྟབུ་ལ་

ཁདཆྟོས་སྦར་ན་

འདིའད་ཞིག་འྟོང་

ཞེསཔའི་དྟོན་ཡིན་



ཁྱདགཞི་དང་ཁྱདཆོས་ བརྡསྤོད་ཕྲནཚེགས་བརྡསྤོད་ཕྲནཚེགས་ ཁྱདགཞི་དང་ཁྱདཆོས་
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 ཁྱདཆོས་ཀྱི་རྱིམཔ་ རྱིམཔ་གཞན་ ཁྱདཆོས་ཀྱི་རྱིགས་ ཁྱདཆོས་ཀྱི་རྱིགས་ཀྱི་བྱེབག་  མཆན་   ཁྱདཆོས་ ཨིལྡན་  ཁྱདགཞྱི་ ཁྱདཆོས་  ཁྱདཆོས་ ཨིལྡན་ ཁྱདགཞྱི་ ཁྱདཆོས་

               
 ༡)  བདགཆོས་       ང འྱི་ ཤྱིང་   ཁོ འི་ ཤྱིངཏོག་
               
 ༢)  བྱཆོས་ ཀ) བྱེདཔཔོཅན་  (འདསཔཅན་)    ནནིང་བཏབཔ འྱི་ ཤྱིང་   ནནིང་བཙུགསཔ འྱི་ ཤྱིངཏོག་ 
                
       (དལྟབཅན་)   དལོ་འདེབསཔ འྱི་ ཤྱིང་   དལོ་འཛུགསཔ འྱི་ ཤྱིངཏོག་  
              
    ཁ) བྱེདཔཔོ་མེདཔཅན་  (འདསཔཅན་)   ནནིང་སྐྱེསཔ འྱི་ ཤྱིང་   ནནིང་སྨྱིནཔ འྱི་ ཤྱིངཏོག་
                
       (དལྟབཅན་)    དལོ་སྐྱེབ འྱི་ ཤྱིང་   དལོ་སྨྱིནཔ འྱི་ ཤྱིངཏོག་
              
    ག) “ཡྱིནཔའྱི་”/“ཡོདཔའྱི་”བྱབ་ཤུགསབསནཅན་   ཤིན་ཏུ་མཛེསཔ འྱི་ ཤྱིང་   ཤིན་ཏུ་མངརབ འྱི་ ཤྱིངཏོག་
               
 ༣)  གཞྱིཆོས་    (ཁྱདགཞྱིཅན་གྱི་ཁྱདཆོས་)  ལྡུམར  འྱི་ ཤྱིང་   རྒྱཐང་ གྱི་ ཤྱིངཏོག་
               
 ༤)  བགཆོས་    (ཁྱདགཞྱིའྱི་བྱེབགཅན་གྱི་ཁྱདཆོས་)  ཤུགཔ འྱི་ ཤྱིང་   ཀུཤུ འྱི་ ཤིངཏོག་ 
               
               ཤྱིང་ 
               
    བགཆོས་     (ཁྱདགཞྱིའྱི་བྱེབགཅན་གྱི་ཁྱདཆོས་)    ཤྱིང་ ཤུགཔ་    ཤིངཏོག་ ཀུཤུ་
               
 ༥)  དངོསཆོས་ ཀ) དངོསཆོས་        ཤྱིང་ ཆུངཆུང་    ཤྱིངཏོག་ རྱིལརྱིལ་
               
    ཁ)   ལྷགཆོས་        ཤྱིང་ ཆུངབ་/ཆུངང་    ཤྱིངཏོག་ རྱིལབ་/རྱིལལ་
                
    ག)   ཤོསཆོས་        ཤྱིང་ ཆུངཤོས་    ཤྱིངཏོག་ རྱིལཤོས་
               
   བྱཆོས་ ཀ) བྱེདཔཔོཅན་  (འདསཔཅན་)      ཤྱིང་ ནནིང་བཏབཔ་    ཤྱིངཏོག་ ནནིང་བཙུགསཔ་
                 
       (དལྟབཅན་)     ཤྱིང་ དལོ་འདེབསཔ་    ཤྱིངཏོག་ དལོ་འཛུགསཔ་
               
   

   

 ཁ) བྱེདཔཔོ་མེདཔཅན་  (འདསཔཅན་)     ཤྱིང་ ནནིང་སྐྱེསཔ་    ཤྱིངཏོག་ ནནིང་སྨྱིནཔ་
                 
       (དལྟབཅན་)     ཤྱིང་ དལོ་སྐྱེབ་    ཤྱིངཏོག་ དལོ་སྨྱིནཔ་
                 
       (འདསཔ་དང་འབེལབའྱི“ཤྱིན་ཏུ་བའྱི་”ངངཚུལ་དོན་དུབསནཔཅན་)    ཤྱིང་ སྐྱེསཔོ་(ཡགཔྟོ་སྐྱེསཔ་)   ཤྱིངཏོག་ སྨྱིནཔོ་(ཡགཔྟོ་སྨིིནཔ་)
                
       (དལྟབ་དང་འབེལབའྱི“ཤྱིན་ཏུ་བའྱི་”ངངཚུལ་དོན་དུབསནཔཅན་)   ཤྱིང་ སྐྱེབོ་(ཡགཔྟོ་སྐྱེབ་)    

               
     ག) “ཡྱིནཔའམ་ཡོདཔ”འྱི་བྱབ་ཤུགསབསནཅན་      ཤྱིང་ མཛེསཔ་(མཛེསཔྟོ་ཡིནཔ་/ཡོདཔ་)   ཤྱིངཏོག་ མངརབ་(སྐམཔྟོ་ཡིནཔ་/
                   ཡོདཔ་)
    ཁ) ངེསཔའྱི་གངས་“པོཅན་”       ཤྱིང་ ལྔཔོ་    ཤྱིངཏོག་ ལྔབཅུཔོ་
               
 ༦)    ངེསཆོས་       ཤྱིང་ དེ་    ཤྱིངཏོག་ འདྱི་
               
 ༧)    མངཕྲད་       ཤྱིང ཚོ་/རྣམས་/དག་    ཤྱིངཏོག ཚོ་/རྣམས་/དག་
               
 ༨)  གངསཆོས་    ཀ) ངེསཔའྱི་གངས་       ཤྱིང་ ལྔ་    ཤྱིངཏོག་ ལྔབཅུ་
               
            ཁ) ངེསཔའྱི་གངས་“པོཅན་”       ཤྱིང་ ལྔཔོ་    ཤྱིངཏོག་ ལྔབཅུཔོ་
               
    ག) མ་ངེསཔའྱི་གངས་       ཤྱིང་ ཚངམ་    ཤྱིངཏོག་ ཁཤས་
               
 ༩)  དགརཆོས་ ལོགས་སུའམ་དམྱིགས་སུ་དགརབྱེདཅན་      ཤྱིང་ ནྱི་/ཚིགཕད་    ཤྱིངཏོག་ ནྱི་/ཚིགཕད་

              
              

ཁདགཞི་ལ་འཇུག

པའི་ཁདཆྟོས་ཀི་

རིགས་དང་གྟོརིམ་

གི་སྟོམཚིག་

བདགཆོས་བྱཆོས་

གཞྱིཆོས་དང་། 

བགཆོས་རྣམས་ནྱི་

ཁྱདགཞྱིའྱི་སྔོན།

བྱཆོས་བགཆོས་

རེས་སུའང་། 

དངོསཆོས་ངེས

ཆོས་གངསཆོས་

དང་། དགརཆོས་

རྣམས་ནྱི་ཁྱད

གཞྱིའྱི་རེས།

ཁྱདགཞྱི་རེས་ཀྱི་

ཁྱདཆོས་ལ། བག

ཆོས་དངོསཆོས་

བྱཆོས་དང་། ངེས

ཆོས་གངསཆོས་

དགརཆོས་འོང་།

གཡས་སུ་འཁྟོདཔའི་

མིངཚིག་ནི་ཁདགཞི་

“ཤིང་”དང་

ཡང་ན་

“ཤིངཏྟོག་”ལྟབུ་ལ་

ཁདཆྟོས་སྦར་ན་

འདིའད་ཞིག་འྟོང་

ཞེསཔའི་དྟོན་ཡིན་
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ཁདགཞི་ལ་འཇུགཔའི་ངེསཆྟོས་

ཀི་འགྲྟོས་

ཁདགཞི་ངེསཆྟོསཅན་

གནསཆེན་དེ་

དགེརྒན་ཁོང་

བོདཕྲུག་ཁོ་

ཕ་ཁོ་

ཨམའྱི་བུམོ་མོོ་

ངེསཆྟོས་ལ་ཡངགཞི་སྦརབ་

གནསཆེན་རྡོརེགདནདེ་

དགེརྒན་ཐུབབསནཁོང་

བོདཕྲུག་ཉྱིམཁོ་

ཕ་རྡོརེབཟངཔོཁོ་

ཨམའྱི་བུམོ་བདེཆེནམོོ་

ངེསཆྟོས་ལ་འདམཚུངས་སྦར་ན་

སོབགྲྭ་དེ་འདྲཔོ་

ལསཀ་དེབཞྱིན་

ཆོས་དེལྟར་

བུ་ཁོཚོ་འདྲཔོ་

སོབཕྲུག་འདྲཔོ་

     

        
ཁྱདཆོས་ཀྱི་རྱིམཔ་ གཞིཆྟོས་  ཁདགཞི་ ཡངགཞི་ དངྟོསཆྟོས་ ངེསཆྟོས་ གྲངསཆྟོས་ ངེསཆྟོསཅན་གི་ཚིགཚོགས་       
༣) སོབགྲྭའྱི་ མབྱན་      སོབགྲྭའྱི་མབྱན་

       
༥)  མབྱན་ སེམསཔ་ ཡགཔོ་   མབྱན་སེམསཔ་ཡགཔོ་

       
༦)  མབྱན་   ཁོངཚོ་  མབྱན་ཁོངཚོ་

       
༧)  མབྱན་    ཚངམ་ མབྱན་ཚངམ་

       
       སོབགྲྭའྱི་མབྱན་སེམསཔ་ཡགཔོ་ཁོངཚོ་ཚངམ་

       
ཁྱདཆོས་ཀྱི་རྱིམཔ་ གཞིཆྟོས་  ཁདགཞི་ ཡངགཞི་ དངྟོསཆྟོས་ ངེསཆྟོས་ གྲངསཆྟོས་ ངེསཆྟོསཅན་གི་ཚིགཚོགས་       
༣) ཝཱཎཱའྱི་ གནས་      ཝཱཎཱའྱི་གནས་

       
༥)  གནས་ བྱྱིནརབས་ ཆེནཔོ་   གནས་བྱྱིནརབས་ཆེནཔོ་

       
༦)  གནས་   དེའདྲ་  གནས་དེའདྲ་

       
༧)  གནས་    ཞིག་ གནས་ཤིག་

       
       ཝཱཎཱའྱི་གནས་བྱྱིནརབས་ཆེནཔོ་དེའདྲ་ཞྱིག་

       
ཁྱདཆོས་ཀྱི་རྱིམཔ་ གཞིཆྟོས་  ཁདགཞི་ ཡངགཞི་ དངྟོསཆྟོས་ ངེསཆྟོས་ གྲངསཆྟོས་ ངེསཆྟོསཅན་གི་ཚིགཚོགས་       
༣) ཆོས་ཀྱི་ དགེརྒན་      ཆོས་ཀྱི་དགེརྒན་

       
༥)  དགེརྒན་ ལོ་ འགེསཤོས་   དགེརྒན་ལོ་འགེསཤོས་

       
༦)  དགེརྒན་   ཉྱིམ  དགེརྒན་ཉྱིམ

       
༧)  དགེརྒན་    གཅྱིགབུ་ དགེརྒན་གཅིགབུ་

       
       ཆོས་ཀྱི་དགེརྒན་ལོ་འགེསཤོས་ཉྱིམགཅིགབུ་

       
ཁྱདཆོས་ཀྱི་རྱིམཔ་ གཞིཆྟོས་  ཁདགཞི་ ཡངགཞི་ དངྟོསཆྟོས་ ངེསཆྟོས་ གྲངསཆྟོས་ ངེསཆྟོསཅན་གི་ཚིགཚོགས་       
༣) བོད་ཀྱི་ སྟོབགྲྭ་      བོད་ཀྱི་སྟོབགྲྭ་

       
༥)  སྟོབགྲྭ་ སྤུས དགཔོ་   སྟོབགྲྭ་སྤུསདགཔོ་

       
༦)  སྟོབགྲྭ་   དེའདྲ་  སྟོབགྲྭ་དེའདྲ་

       
༧)  སྟོབགྲྭ་    གཉྱིསཔོ་ སྟོབགྲྭ་གཉྱིསཔོ་

       
       བོད་ཀྱི་སྟོབགྲྭ་སྤུསདགཔོ་དེའདྲ་གཉིསཔོ་

       
 

     

ཁདགཞི་ལ་འཇུགཔའི་ངེསཆྟོས་

ཀི་འགྲྟོས་

ཁདགཞི་ངེསཆྟོསཅན་

རྒྱལས་དེ་

ཕ་ཁོང་

བླམ་ཁོང་

རྒྱལདེ་

རྒྱགརརྒྱལཔོ་དེ་

ངེསཆྟོས་ལ་ཡངགཞི་སྦརབ་

རྒྱལས་ལྡྱིལྱིདེ་

ཕ་བཀྲཤྱིསཁོང་

བླམ་རྡོརེཁོང་

རྒྱལས་ལྷསདེ་

རྒྱགརརྒྱལཔོ་ཨཤོཀདེ་

ངེསཆྟོས་ལ་འདམཚུངས་སྦར་ན་

སོབཕྲུག་ང་འདྲཔོ་

ཆོས་དེབཞྱིན་

ཡྱིགེ་དེལྟར་

ཨམ་མོ་འདྲཔོ་

ཕོགསར་སག་འདྲཔོ་
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ཁདགཞི་ལ་ཁདཆྟོས་ཀི་རིགས་མཐའདག་སྦརབའི་དཔེར་བརྟོད་འདིའད་ཞིག་འྟོངབ་

   

 ཁདགཞིའི་སྟོན་དུ་འགྲྟོབའི་ཁདཆྟོས་ཀི་རིགས་ ཁྱདགཞྱི་ ཁདགཞིའི་རེས་སུ་འགྲྟོབའི་ཁདཆྟོས་ཀི་རིགས་
   
 ༡) ངཚོའྱི་ མེཏོག་
   
 ༢ཀ) ལགཔས་བཏབཔའྱི་/འདེབསཔའྱི་  མེཏོག་
   
  མེཏོག་ ཀ) ལགཔས་བཏབཔ་/འདེབསཔ་
   
 ཁ) ལམསང་སྐྱེསཔའྱི་/སྐྱེབའྱི་ མེཏོག་
   
  མེཏོག་ ཁ) ལམསང་སྐྱེསཔ་/སྐྱེབ་ | སྐྱེསཔོ་/སྐྱེབོ་
   
 ག) མཛེས(པྟོ་ཡིན/ཡྟོད)པའྱི་ མེཏོག་
   
  མེཏོག་ ག) མཛེས(པྟོ་ཡིན/ཡྟོད)པ་
   
 ང) མཛེསཔྟོ་ཡྱིནཔའྱི་/ཡོདཔའྱི་ མེཏོག་
   
  མེཏོག་ ང) མཛེསཔྟོ་ཡྱིནཔ་/ ཡོདཔ་
   
 ༣) བོད་ཀྱི་ མེཏོག་ 
   
 ༤) པདྨའྱི་ མེཏོག་ 
   
  མེཏོག་ པདྨ་
   
 ༥)  མེཏོག་ ཀ) མཛེསཔོ་ | ཁ) མཛེསཔ་ | ག) མཛེསཤོས་ 
   
 ༦)  མེཏོག་ དེ་ (དཔེ་གཞན་ : “མི་ཁོ་”)
   
   མེཏོག ཚོ་/དག་/རྣམས་
   
 ༧)  མེཏོག་ ཀ) ལྔ་ | ཁ) ལྔཔོ་ | ག) ཁཤས་
   
 ༨)  མེཏོག་ ནྱི་/ཚིགཕད་
   

༡) 
 ངཚོའྱི་མེཏོག་ | ཁོངཚོའྱི་ཁངཔ་

 ཁོཚོའྱི་སོབགྲྭ་ | དེཚོའྱི་རེཐང་

 ངའྱི་ཕམ་ | དགེརྒན་གྱི་དེབ་

༢ཀ)

 བཏབཔའྱི་མེཏོག་ | འདེབསཔའྱི་མེཏོག་

 མེཏོག་བཏབཔ་ | མེཏོག་འདེབསཔ་   

 བལྟསཔའྱི་སོབགྲྭ་ | ལྟབའྱི་སོབགྲྭ་

 སོབགྲྭ་བལྟསཔ་ | སོབགྲྭ་ལྟབ་

༢)ཁ)

 སྐྱེསཔའྱི་མེཏོག་ | སྐྱེབའྱི་མེཏོག་

 མེཏོག་སྐྱེསཔ་ | མེཏོག་སྐྱེབ་

 མཐོངབའྱི་སོབགྲྭ་ | མཐོངབའྱི་སོབགྲྭ་ 

 སོབགྲྭ་མཐོངབ་ | སོབགྲྭ་མཐོངབ་

 མེཏོག་སྐྱེསཔོ་ | ཁངཔ་འགྲུབཔོ་ 

 སོབགྲྭ་མཐོངཔོ་ | ཡརརྒྱས་འགོབོ་

 འབས་འཚོསཔོ་ | རྐངཔ་ཡངཔོ་

༢ག)

 མཛེསཔའྱི་མེཏོག་ | སྱིངརེབའྱི་ཁངཔ་

 ཐགརྱིངབའྱི་སོབགྲྭ་ | བཟངབའྱི་སེམས་ 

༢ང)

 པདྨ་ཡྱིནཔའྱི་མེཏོག་ | སྐྱཐྱིག་ཡོདཔའྱི་མེཏོག་
 མེཏོག་པདྨ་ཡྱིནཔ་ | མེཏོག་སྐྱཐྱིག་ཡོདཔ་

༣)

 བོད་ཀྱི་མེཏོག་ | ཤྱིང་གྱི་ཁངཔ་

 སྐདཡྱིག་གྱི་སོབགྲྭ་ | ཚནརྱིག་གྱི་དགེརྒན་

 རྒྱགར་གྱི་མི་ | སེངགེའྱི་སྒ་ 

 ལགཔའྱི་མཛུབམོ་ | མྱིམང་གྱི་བསམབློ་

༤)

 ཀུཤུའྱི་ཤྱིངཏོག་ | ཤྱིངཏོག་ཀུཤུ་ 

 ཀཤྱིའྱི་གོས་ | གོས་ཀཤྱི་ 

 སྔོནཔོའིཚོས་ | ཚོས་སྔོནཔོ་

༥ཀ) 
 མེཏོག་མཛེསཔོ་ | ཁངཔ་སྱིངརེཔོ་

 སོབགྲྭ་ཆེནཔོ་ | གཟུགསཔོ་ཆེནཔོ་

༥ཁ) 
 མེཏོག་མཛེསཔ་ | ཁངཔ་སྱིངརེབ་ 

 མིརིགས་བཟངབ་ | སོབགྲྭ་ཆེབ་

༥ག) 
 མེཏོག་མཛེསཤོས་ | ཁངཔ་སྱིངརེཤོས་

 སོབགྲྭ་ཆེཤོས་ | སེམས་བཟངཤོས་

 ༦)

 མེཏོག་དེ་ | ཁངཔ་དེ་ 

 སོབགྲྭ་དེཚོ་ | མིརིགས་དེཚོ་ 

༧ཀ)

 མེཏོག་ལྔ་ | ཁངཔ་བཅུབདུན་

 སོབགྲྭ་གསུམ་ | མིརིགས་བཞྱི་

༧ཁ)

 མེཏོག་ལྔཔོ་ | ཁངཔ་བཅུབདུནཔོ་

 སོབགྲྭ་གསུམཔོ་ | དཀོནམཆོག་གསུམཔོ་

༧ག)

 མེཏོག་ཁཤས་ | ཁངཔ་མངཐགཆོད་ 

 སོབགྲྭ་ཞྱིག་ | འགྲུལཔ་རེཟུང་

༨)

 མེཏོག་ནྱི་ | ཁངཔ་ནྱི་
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བདགཆྟོསཅན་

 

   
  ངཚོའྱི་མེཏོག་

 

བྱཆྟོསཅན་

 

     
 ༡) བྱེདཔཔོཅན་  ༢) བྱེདཔཔོ་མེདཔཅན་  ༣) “ཡྱིནཔའམ་ཡོདཔ”འྱི་བྱབ་ཤུགསབསནཅན་          
 (འདསཔཅན་) (དལྟབཅན་) (འདསཔཅན་) (དལྟབཅན་) (དལྟབཅན་དང་འདསཔ་གངརུང་གྱི་བརྡདོནཅན་)      
 བཏབཔའྱི་མེཏོག་  འདེབསཔའྱི་མེཏོག་  སྐྱེསཔའི་མེཏོག་  སྐྱེབའྱི་མེཏོག་  མཛེས(པྟོ་ཡིན/ཡྟོད)པའི་མེཏོག་ 

               

གཞིཆྟོསཅན་

  

    
 གཞྱིཆོས་ ཀ) བགཆོས་ ཁ) བགཆོས་   
  (ཁྱདགཞྱིའྱི་སྔོན་དུ་སྦྱོརབ་) (ཁྱདགཞྱིའྱི་རེས་སུ་སྦྱོརབ་)   
 བོད་ཀྱི་མེཏོག་  པདྨའི་མེཏོག་  མེཏོག་པདྨ་ 

              

 

བྱཆྟོསཅན་

               

    
 དངོསཆོས་ ཀ) “པོ་”ཡྱི་མཐའཅན་དང་ ཁ) ཚེགཁྱྱིམ་བསྐྱརཟློསཅན་ ལྷགཆོས་ ཀ) “པ་/བ”འམ་ ཁ) “ག་/ང་”ཡྱི་མཐའཅན་ ཤོསཆོས་“ཤོས”ཀྱི་མཐའཅན་   
 ཀ) མེཏོག་མཛེསཔོ་  ཀ) མེཏོག་མཛེསཔ་ ཁ) མེཏོག་མཛེསཔ་ མེཏོག་མཛེསཤོས་

 ཁ) མེཏོག་ཆུངཆུང་  ཀ) མེཏོག་ཆུངབ་ ཁ) མེཏོག་ཆུངབ་ མེཏོག་མཛེསཤོས་
   

དངྟོསཆྟོསཅན་

     
  ༡) བྱེདཔཔོཅན་  ༢) བྱེདཔཔོ་མེདཔཅན་    ༣)  “ཡྱིནཔའམ་ཡོདཔ”འྱི་བྱབ་ཤུགསབསནཅན་            
  (འདསཔཅན་) (དལྟབཅན་) (འདསཔཅན་) (དལྟབཅན་) (ངངཚུལ་ཤུགསབསནཅན་) (ངངཚུལ་ཤུགསབསནཅན་) (དལྟབཅན་དང་འདསཔ་གངརུང་གྱི་བརྡདོནཅན་)        
  མེཏོག་བཏབཔ་  མེཏོག་འདེབསཔ་  མེཏོག་སྐྱེསཔ་  མེཏོག་སྐྱེབ་  མེཏོག་སྐྱེསཔོ་ མེཏོག་སྐྱེབོ་ མེཏོག་མཛེས(པྟོ་ཡིན/ཡྟོད)(པ་ 

     

ངེསཆྟོསཅན་

 

   
  མེཏོག་དེ་~

   

གྲངསཆྟོསཅན་

  

    
 ༡) ངེསཔའྱི་གངསཆོས་ ༢) གངསཆོས་“པོ་”ཅན་ ༣) མ་ངེསཔའྱི་གངསཆོས་   
 མེཏོག་ལྔ་  མེཏོག་ལྔཔོ་ མེཏོག་ཁཤས་

   མེཏོག་ཉུངཉུང་
     

ཁྱདགཞྱི་དང་ཁྱདཆོས་ཀྱི་འགོས་

ཚིགསྡུདཅན་གི་མིངཚིག་ཡིན་ན་མ་གཏྟོགས་ཁདགཞི་དང་

ཁདཆྟོས་གཉིས་དབར་ཚིགསྡུད་བྱེད་རུང་ཞིང་རྩ་ནས་མི་རུངབ་

དང་བྱེད་རུང་ཡང་སྐབསའཐྟོབ་ཏུ་ཚིགསྡུད་རུ་མི་འཚམཔའི་

རིགས་ཀང་འྟོང

     

དགརཆྟོསཅན་

 

   
  མེཏོག་དེ་ནི་
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ཆུ་ཚཔོ་ ཆུ་ཚའ་/ ཆུ་ཚབ་ ཆུ་ཚཤོས་ ཤྱིངཏོག་མངརམོ་ ཤྱིངཏོག་མངརར་/ ཤྱིངཏོག་མངརབ་ ཤྱིངཏོག་མངརཤོས་ གནམ་སྔོནཔོ་ གནམ་སྔོའ་/ གནམ་སྔོབ་ གནམ་སྔོཤོས་ ལམ་རྱིངཔོ་ ལམ་རྱིངང་/ ལམ་རྱིངབ་ ལམ་

རྱིངཤོས་ སོབགྲྭ་ཡགཔོ་ སོབགྲྭ་ཡགག་/ སོབགྲྭ་ཡགཔ་ སོབགྲྭ་ཡགཤོས་ རྱིམོ་མཛེསཔོ་ རྱིམོ་མཛེསཔ་ རྱིམོ་མཛེསཤོས་ ཤྱིང་གོངཔོ་ ཤྱིང་གོངང་/ ཤྱིང་གོངབ་ ཤྱིང་གོངཤོས་ མྱི་གཙོབོ་ མྱི་གཙོའ་/ མྱི་གཙོབ་ མྱི་

གཙོཤོས་ སྔགས་གསརཔ་ སྔགས་གསརར་/ སྔགས་གསརབ་ སྔགས་གསརཤོས་ ས་རོནཔ་ ས་རོནན་/ ས་རོནན་ ས་རོནཤོས་ ཚལ་གསོསཔ་ ཚལ་གསོསཔ་ ཚལ་གསོསཤོས་ གནམགཤྱིས་གངམོ་ གནམགཤྱིས་གངང་/ 

གནམགཤྱིས་གངབ་ གནམགཤྱིས་གངཤོས་ ཇ་ཞྱིམཔོ་ ཇ་ཞྱིམམ་/ ཇ་ཞྱིམཔ་ ཇ་ཞྱིམཤོས་ མྱི་ཐངཔོ་ མྱི་ཐངང་/ མྱི་ཐངབ་ མྱི་ཐངཤོས་ བལ་འཇམཔོ་ བལ་འཇམམ་/ བལ་འཇམཔ་ བལ་འཇམཤོས་ སཆ་སྐྱྱིདཔོ་ སཆ་

སྐྱྱིདད་/ སཆ་སྐྱྱིདཔ་ སཆ་སྐྱྱིདཤོས་ སེམསཔ་སྐྱོཔོ་ སེམསཔ་སྐྱོའ་/ སེམསཔ་སྐྱོབ་ སེམསཔ་སྐྱོཤོས་ རྒྱལསགཙངམ་ རྒྱལསགཙངང་/ རྒྱལསགཙངབ་ རྒྱལསགཙངཤོས་ ལམ་བདེཔོ་ ལམ་བདེའ་/ ལམ་བདེབ་ ལམ་

བདེཤོས་ ཤོགུ་སབསབ་ ཤོགུ་སབབ་/ ཤོགུ་སབཔ་ ཤོགུ་སབཤོས་ ལགཔ་བདེཔོ་ ལགཔ་བདེའ་/  ལགཔ་བདེབ་ ལགཔ་བདེཤོས་ སེམས་བཟངཔོ་ སེམས་བཟངང་/ སེམས་བཟངབ་ སེམས་བཟང་ཤོས་ འབས་འཚོསཔ་ 
འབས་འཚོསཔ་ འབས་འཚོསཤོས་ གངསརྱི་དཀརཔོ་ གངསརྱི་དཀརར་ གངསརྱི་དཀརབ་ གངསརྱི་དཀརཤོས་ སེཔན་ཁཚཔོ་ སེཔན་ཁཚའ་ སེཔན་ཁཚབ་ སེཔན་ཁཚཤོས་ ཉྱིམ་དྲོཔོ་ ཉྱིམ་དྲོའ་ ཉྱིམ་དྲོབ་ 

ང་ཆུ་ཚཔོ་ལ་དགའཔོ་ཡོད། ཁོ་ཆུ་ཚའ་ལ་དགའཔོ་འདུག/ ཁོ་ཆུ་ཚབ་ལ་དགའཔོ་འདུག མོ་ཆུ་ཚཤོས་ལ་དགའཔོ་འདུག མོས་ཁོ་ལ་མེཏོག་ཆུངཆུང་ཞྱིག་སྤད་སོང་། ཁོས་མོ་ལ་མེཏོག་ཆུངང་ཞྱིག་སྤད་སོང་།/ ཁོས་མོ་ལ་མེཏོག་

ཆུངབ་ཞྱིག་སྤད་སོང་། དེས་ཁོ་ལ་མེཏོག་ཆུངཤོས་ཤྱིག་སྤད་སོང་། བླམས་མོ་ལ་ཤྱིངཏོག་མངརམོ་གཅྱིག་གནང་སོང་། ཟླབས་ང་ལ་ཇ་མངརར་གཅྱིག་གནང་བྱུང་།/ ཟླབས་ང་ལ་ཇ་མངརབ་གཅྱིག་གནང་བྱུང་། ཉྱིམས་ཁོ་ལ་

འོམ་མངརཤོས་གཅྱིག་གནང་སོང་། ཁསང་གནམ་སྔོནཔོ་རེད་འདུག དེརྱིང་བོད་ལ་གནམ་སྔོའ་རེད་འདུག/ དེརྱིང་བོད་ལ་གནམ་སྔོབ་རེད་འདུག དེངསང་གནམ་སྔོཤོས་རེད་འདུག ལམ་འདྱི་རྱིངཔོ་མ་རེད། འདྱི་སྒྲུང་རྱིངང་མ་

རེད།/ འདྱི་སྒྲུང་རྱིངབ་མ་རེད། མྱི་འདྱི་རྱིངཤོས་མ་རེད། ཕགྱི་སོབགྲྭ་ཡགཔོ་རེད། འདྱི་སོབགྲྭ་ཡགག་རེད།/ འདྱི་སོབགྲྭ་ཡགཔ་རེད། དེཚོ་སོབགྲྭ་ཡགཤོས་རེད། ཁོ་མྱི་ཐངཔོ་ཞྱིག་རེད་འདུག ཁོ་མྱི་ཐངང་ཞྱིག་རེད་འདུག/ ཁོ་མྱི་

ཐངབ་ཞྱིག་རེད་འདུག ཁོ་མྱི་ཐངཤོས་ཤྱིག་རེདའདུག སྱིནབལ་འདྱི་འཇམཔོ་རེད་འདུག སྱིནབལ་འདྱི་འཇམམ་རེད་འདུག/ སྱིནབལ་འདྱི་འཇམཔ་རེད་འདུག སྱིནབལ་འདྱི་འཇམཤོས་རེད་འདུག ང་ལ་བོདཇ་ཞྱིམཔོ་གཅྱིག་གནང་

དང་། ང་ལ་བོདཇ་ཞྱིམམ་གཅྱིག་གནང་དང་།/ ང་ལ་བོདཇ་ཞྱིམཔ་གཅྱིག་གནང་དང་། ང་ལ་བོདཇ་ཞྱིམཤོས་གཅྱིག་གནང་དང་། ཤོགུ་དེཚོ་སབསབ་འདུག ཤོགུ་དེཚོ་སབབ་འདུག ཤོགུ་དེཚོ་སབཔ་འདུག ཤོགུ་དེཚོ་སབཤོས་

འདུག ང་ལ་ཆོས་སོནཔའྱི་བླམ་བཟངཔོ་གཅྱིག་མཇལ་བྱུང་། མོ་ལ་ཆོས་སོནཔའྱི་བླམ་བཟངང་གཉྱིས་མཇལ་འདུག མོ་ལ་ཆོས་སོནཔའྱི་བླམ་བཟངང་གཉྱིས་མཇལ་འདུག  ཁོ་ལ་ཆོས་སོནཔའྱི་བླམ་བཟངཤོས་གསུམ་མཇལ་འདུག

དངོསཆོས་དང་ལྷགཆོས་ཤོསཆོས་ཀྱི་མྱིངཚིགཅན་གྱི་ཚིགགྲུབ་

བགཆོསཙམ་ཁྱདགཞྱིའྱི་རེསཐོག་ཉྱིད་དུ་བརོད་རུང་ཡང་བྱཆོས་ཁྱདགཞྱིའྱི་རེས་སུ་བརོད་ན་བགཆོས་ཀང་ཁྱདགཞྱིའྱི་རེསཐོག་ཉྱིད་དུ་བརོད་དགོས། དེ་གཉྱིས་བརོདམཉམ་བྱེད་

དགོསཔ་ཞྱིག་ཡྱིན། ཁྱདགཞྱིའྱི་སྔོན་དུ་ཡོདཔའྱི་བྱཆོས་དང་བགཆོས་གཉྱིསའཛོམསཅན་དེ་ཁྱདགཞྱིའྱི་རེས་སུ་བརོདསྐབས་མེལོང་ནང་གྱི་གཟུགསབརན་ལྟར་གོརྱིམ་བཟློག་ཏེ་

དངཔོ་བགཆོས་དང་གཉྱིསཔ་བྱཆོས་སྦྱོར་དགོས།

                       ༢)   ༤)     ༥) ༦) ༨)                
བྱཆོས་ ྱི་ བགཆོས་ ྱི་ ཁྱདགཞྱི་ བགཆོས་ བྱཆོས་ དངོསཆོས་ ངེསཆོས་ གངསཆོས་         
བཏབཔ འྱི་ རྒྱསེ འྱི་ མེཏོག་   ཆུངཆུང་ དེ་ གཉྱིས་

             
    མེཏོག་ རྒྱསེ་ བཏབཔ ཆུངཆུང་ དེ་ གཉྱིས་
                 

                       ༢)   ༤)     ༥) ༦) ༨)                
བྱཆོས་ ྱི་ བགཆོས་ ྱི་ ཁྱདགཞྱི་ བགཆོས་ བྱཆོས་ དངོསཆོས་ ངེསཆོས་ གངསཆོས་         
བཏབཔ འྱི་ རྒྱསེ འྱི་ མེཏོག་   ཆུངཆུང་ དེ་ གཉྱིས་

             
    མེཏོག་ རྒྱསེ་ བཏབཔ ཆུངཆུང་ དེ་ གཉྱིས་
                 

དངོསཆོས་དང་ལྷགཆོས་དང་ཤོསཤོསཅན་གྱི་བརོདཔ་

དངོསཆོས་དང་ལྷགཆོས་དང་ཤོསཤོསཅན་གྱི་ཚིགཁྱྱིམ་



ཁྱདགཞི་དང་ཁྱདཆོས་ བརྡསྤོད་ཕྲནཚེགས་བརྡསྤོད་ཕྲནཚེགས་ ཁྱདགཞི་དང་ཁྱདཆོས་
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བགཆོས་ནི་ཁྱདགཞྱིའྱི་བྱེབག་ཡྱིནཔས་ཁྱདགཞྱིའྱི་རེས་སུའང་(ཤུགཔའྱི་ཤྱིང་ལ་ཤྱིང་ཤུགཔ་ལྟབུ་)སྦྱོར་རུང་། བྱཆོས་ཀང་དངོསཆོས་ཀྱི་རེས་(བཏབཔའྱི་ཤྱིང་ལ་ཤྱིང་བཏབཔ་ལྟབུ་)སུའང་སྦྱོར་རུང་། གངསཆོས་

“པོ”ཅན་(ལྔཔོ་ལྟབུ་)དེ་ངེསཆོས་ཀྱི་སྔོན་དུའང་(མེཏོག་དེ་ལྔཔོ་ལ་མེཏོག་ལྔཔོ་དེ་ལྟབུ་)སྦྱོར་རུང་། དངོསཆོས་དང་ ཡང་ཁྱདགཞྱིའྱི་སྔོན་རེས་གང་རུང་དུ་སྦྱོརབའྱི་བྱཆོས་ནྱི་གཉྱིསཅན་ནམ་གསུམཅན་སོགས་(མེཏོག་

དཀརཔོ་སེརཔོ་མཛེསཔོ་ལྟབུ་དང་མེཏོག་བཏབཔ་མཐོངཔ་ཉོསཔ་ལྟབུ་)སྦྱོར་རུང་། དངོསཆོས་དབྱྱིབས་དང་ཁདོགཅན་ནྱི་དབྱྱིབས་དེ་༡པོ་དང་ཁདོག་༢པར་(མེཏོག་སྔོནཔོ་དང་ལེབལེབ་ལྟབུ་)བརོད།

 

 
ཁདགཞིའི་སྟོན་དུ་འགྲྟོབའི་ཁདཆྟོས་ཀི་རིགས་

   
ཁདགཞིའི་རེས་སུ་འགྲྟོབའི་ཁདཆྟོས་ཀི་རིགས་

                 
 
   
 ༡)  ༢)   ༣)  ༤)       ༥)    ༦)

   ༧) ༨)
  ༩)              

 བདགཆོས་  བྱཆོས་  གཞྱིཆོས་  བྲགཆོས་   ཁྱདགཞྱི་    དངོསཆོས་   ངེསཆོས་  མངཕྲད་ གངསཆོས་ དགརཆོས་              
   ཨྱིལྡན་   ཨྱིལྡན་  ཨྱིལྡན་  ཨྱིལྡན་                      
 ཕམ འྱི་ ཀ) བཏབཔ འྱི་ ལྡུམར འྱི་ པདྨ འྱི་    མེཏྟོག་ པདྨ་ ཀ) བཏབཔ་ ཀ) མཛེསཔོ་    དེ  (ཚོ་) ༡) ལྔ་ ནྱི་/ཚིགཕད་
                        
   ཁ) འདེབས་པ འི་           ཁ) འདེབསཔ་    ༢) ལྔཔོ་     ༢) ལྔཔོ་
                      
   ག) སྐྱེསཔ འྱི་         ག) སྐྱེསཔ་  སྐྱེསཔོ་                 ༣) ཁཤས་
                       
   ང) སྐྱེབ འྱི་        

    
  ང)  སྐྱེབ་  སྐྱེབོ་         

      

* “ནནིང་“དང་“ཤིན་ཏུ་“ལྟབུ་སུགའི་མིངཚིགཅན་གི་བརྡདྟོན་ཅི
རིགས་ཤིག་བྱཆྟོས་འདི་ལ་སྦརབ་ཡིན་ན་བྱཆྟོས་ཀི་བརྡདྟོན་གྟོ་ས་

  
   ཅ) མཛེསཔ འྱི་         ཅ) མཛེསཔ་ ཁ) མཛེསཔ་
               
              ག) མཛེསཤོས་      

དགརཆྟོས་འདིའི་གྟོས་ན་

ཚིགཕད་ཀི་རིགས་མཐའ

དག་འཇུག་རུང་ཞེསཔ་ཡིན་  
                                         
   ཀ) འདསཔཅན་གི་བྱེདཔཔྟོཅན་གི་བྱམིངཅན་གི་ཁདཆྟོས་    ཀ) འདསཔཅན་གི་བྱེདཔཔྟོཅན་གི་བྱམིངཅན་གི་ཁདཆྟོས་
             
   ཁ) དལྟབཅན་གི་བྱེདཔཔྟོཅན་གི་བྱམིངཅན་གི་ཁདཆྟོས་    ཁ) དལྟབཅན་གི་བྱེདཔཔྟོཅན་གི་བྱམིངཅན་གི་ཁདཆྟོས་
             
   ག) འདསཔཅན་གི་བྱེདཔཔྟོ་མེདཔའི་བྱམིངཅན་གི་ཁདཆྟོས་    ག) འདསཔཅན་གི་བྱེདཔཔྟོ་མེདཔའི་བྱམིངཅན་གི་ཁདཆྟོས་(ཤིན་ཏུ་/ཞེདགས་གི་དྟོནཅན་)
             
   ང) དལྟབཅན་གི་བྱེདཔཔྟོ་མེདཔའི་བྱམིངཅན་གི་ཁདཆྟོས་    ང) དལྟབཅན་གི་བྱེདཔཔྟོ་མེདཔའི་བྱམིངཅན་གི་ཁདཆྟོས་(ཤིན་ཏུ་/ཞེདགས་གི་དྟོནཅན་)
           
   ཅ) འདསཔཅན་གི་ཡིནཔའི་/ཡྟོདཔའི་བྱབ་ཤུགས་སུ་བསནཔའི་བྱམིངཅན་གི་ཁདཆྟོས་)  ཁ) འདསཔཅན་གི་ཡིནཔའི་/ཡྟོདཔའི་བྱམིང་ཤུགས་སུ་བསནཔའི་བྱམིངཅན་གི་ཁདཆྟོས་          
    (དཔེར་ན་ མཛེསཔའྱི་བོད་ཀྱི་མེཏོག་ : མཛེསཔོ་ཡྱིན/ཡོདཔའྱི་བོད་ཀྱི་མེཏོག་)  (དཔེར་ན་ བོད་ཀྱི་མེཏོག་མཛེསཔ་ : བོད་ཀྱི་མེཏོག་མཛེསཔོ་ཡྱིན/ཡོདཔ་)
             
    དལྟབཅན་གི་ཡིནཔའི་/ཡྟོདཔའི་བྱབ་ཤུགས་སུ་བསནཔའི་བྱམིངཅན་གི་ཁདཆྟོས་   དལྟབཅན་གི་ཡིནཔའི་/ཡྟོདཔའི་བྱམིང་ཤུགས་སུ་བསནཔའི་བྱམིངཅན་གི་ཁདཆྟོས་

    (དཔེར་ན་ མཛེསཔའྱི་བོད་ཀྱི་མེཏོག་ : མཛེསཔོ་ཡྱིན/ཡོདཔའྱི་བོད་ཀྱི་མེཏོག་)  (དཔེར་ན་ བོད་ཀྱི་མེཏོག་མཛེསཔ་ : བོད་ཀྱི་མེཏོག་མཛེསཔོ་ཡྱིན/ཡོདཔ་)
                
 

ཡིནཔ་དང་ཡྟོདཔའི་བྱམིང་ཤུགསབསནཅན་གི་བྱཆྟོས་ཀི་དཔེམཚོན་ 

བོད་ཀྱི་མེཏོག་མཛེསཔ་ : བོད་ཀྱི་མེཏོག་མཛེསཔོ་ཡྱིནཔའམ་ཡོདཔ་ | པདྨའྱི་མེཏོག་མཛེསཔ་ཚངམ་ : པདྨའྱི་མེཏོག་མཛེསཔོ་ཡྱིནཔའམ་ཡོདཔ་ཚངམ་ | མེཏོག་མཛེསཔ་དང་མ་མཛེསཔ་ཚངམ་ : མེཏོག་

མཛེསཔོ་ཡིནཔ་དང་མཛེསཔོ་མ་ཡིནཔ་ཚངམ་/ མེཏོག་མཛེསཔོ་ཡོདཔ་དང་མཛེསཔོ་མེདཔ་ཚངམ་ | མེཏོག་བཏབཔ་མཛེསཔ་ : མེཏོག་བཏབཔ་མཛེསཔོ་ཡིནཔའམ་ཡོདཔ་ | མཛེསཔའྱི་(རྒྱསེའྱི་)མེཏོག་ : 

མཛེསཔོ་ཡིནཔའམ་ཡོདཔའྱི་(རྒྱསེའྱི་)མེཏོག་) མེཏོགམཛེསཔ་ལྔཔོ་ : མེཏོགམཛེསཔོ་ཡིནཔའམ་ཡོདཔ་ལྔཔོ་



ཁྱདགཞི་དང་ཁྱདཆོས་ བརྡསྤོད་ཕྲནཚེགས་བརྡསྤོད་ཕྲནཚེགས་ ཁྱདགཞི་དང་ཁྱདཆོས་
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རྐྱེན་བྱེདཔཔྟོ་ ཨིསལྡན་ བྱཆྟོས་ ཨིལྡན་ ཁདགཞི་ ཚིགབསྡུ་

      
ཆུ ས་ སོངབ འྱི་ འབྲུ་ ཆུསསོང་འབྲུ་

      
ཆུ ས་ སངསཔ འྱི་ འབྲུ་ ཆུསསངས་འབྲུ་

      

    

     
དངྟོསཡུལ་  ཆལག་ ཨིསལྡན་ བྱམིང་ ཚིགབསྡུ་

     
འབྲུ་  ཆུ ས་ སོངབ་ འབྲུ་ཆུསསོང་

     
འབྲུ་  ཆུ ས་ སངསཔ་ འབྲུ་ཆུསསང་

     

      
རྐྱེན་བྱེདཔཔྟོ་ ཨིསལྡན་ བྱཆྟོས་ ཨིལྡན་ ཁདགཞི་ ཚིགབསྡུ་

      
ཆརཔ ས་ བངབ འྱི་ ཀོགདེབ་ ཆརབང་ཀོགདེབ་

      
ཆརཔ ས་ བངཔ འྱི་ ཀོགདེབ་ ཆརབང་ཀོགདེབ་

          

     
དངྟོསཡུལ་  ཆལག་ ཨིསལྡན་ བྱམིང་ ཚིགབསྡུ་

     
ཀོགདེབ་  ཆརཔ ས་ བངབ་ ཀོགདེབ་ཆརབང་

     
ཀོགདེབ་  ཆརཔ ས་ བངཔ་ ཀོགདེབ་ཆརབང་

     

    

བྱེདཔཔྟོ་དང་བྱམིངཅན་དང་དེ་གཉིས་ཀི་ཚིགབསྡུ་
ཀ) དལྟབའྱི་བྱམྱིང་ | ཁ) འདསཔའྱི་བྱམྱིང་

བྱེདཔཔྟོཅན་གི་བྱམིང་

  
    

 མཆན་ ངངཚུལ་ བྱམྱིང་ ཚིགབསྡུ་
    

 ཀ) མོས་ གཏོངབ་ ~
    

 ཁ) མོས་ བཏངཔ་ ~
   

 ཀ) ཆརཔས་ སོངབ་ ཆརསོང་
    

 ཁ) ཆརཔས་ སངསཔ་ ཆརསངས་
   

 ཀ) ཆུས་ འཁྱེརབ་ ཆུསའཁྱེར་
    

 ཁ) ཆུས་ ཁྱེརབ་ ཆུསཁྱེར་
   

 ཀ) མེས་ སེགཔ་ མེསསེག་
    

 ཁ) མེས་ བསེགསཔ་ མེསབསེགས་
   
  

བྱེདཔཔྟོ་མེདཔའམ་བྱེདཔཔོས་བ་བྱསཔའི་བྱམིང་

  
    

 མཆན་ ངངཚུལ་ བྱམྱིང་ ཚིགབསྡུ་
    

 ཀ) ཆརཔས་ བངབ་ ཆརབང་
    

 ཁ) ཆརཔས་ བངཔ་ ཆརབང་
   

 ཀ) ཉིམས་ དྲོབ་ ཉྱིདྲོ་
    

 ཁ) ཉིམས་ དྲོསཔ་ ཉྱིདྲོས་
   

 ཀ) མེས་ འཚིགཔ་ མེསའཚིག་
    

 ཁ) མེས་ ཚིགཔ་ མེསཚིག་
   

 ཀ) ལགཔས་ ལྷུངབ་ ལགལྷུང་
    

 ཁ) ལགཔས་ ལྷུངསཔ་ ལགལྷུངས་
   
  

 
   
 ཁྱདགཞྱི་+བྱཆོས་  བྱཆོས་+ཁྱདགཞྱི་
   
 མྟོས་གཏྟོངབའི་གཞས་ཚངམ་སནཔོ་ཡོང་། ཀ) གཞས་མྟོས་གཏྟོངབ་ཚངམ་སནཔོ་ཡོང་།
 མྟོས་བཏངཔའི་གཞས་ཚངམ་སནཔོ་བྱུང་། ཁ) གཞས་མྟོས་བཏངཔ་ཚངམ་སནཔོ་བྱུང་།
   
 ཁོས་ཆུསསྦྟོང་གྱི་འབྲུ་དེ་གརེ་རེད། ཀ) ཁོས་འབྲུ་ཆུསསྦྟོང་དེ་གརེ་རེད།

 མོས་ཆུསསྦངས་ཀྱི་འབྲུ་དེ་རོནཔ་ཞེདྲགས་བྱུང་འདུག ཁ) མོས་འབྲུ་ཆུསསྦངས་དེ་རོནཔ་ཞེདྲགས་བྱུང་འདུག
   
 ཆརདུས་ཆུསའཁེར་གྱི་སརྡོ་མངཔོ་ཆུའགམ་ལ་སྤུངས་ཡོང་། ཀ) ཆརདུས་ས་རྡོ་ཆུསའཁེར་མངཔོ་ཆུའགམ་ལ་སྤུངས་ཡོང་།

 ཆུསཁེར་གྱི་ཤྱིངསོང་ཞྱིག་ཆུའགམ་ལ་ཡོདཔ་མཐོང་འདུག ཁ) ཤྱིངསོང་ཆུསཁེར་ཞྱིག་ཆུའགམ་ལ་ཡོདཔ་མཐོང་འདུག
   
  མེསསེག་གྱི་ཤྱིང་དེ་ཤུགཔའྱི་ཤྱིང་ཡྱིནཔ་འདྲཔོ་འདུག  ཀ) ཤྱིང་མེསསེག་དེ་ཤུགཔའྱི་ཤྱིང་ཡྱིནཔ་འདྲཔོ་འདུག

 མེསབསེགས་ཀྱི་ཧལོའ་ིམོགམོག་དེ་ཞྱིམཔོ་བྱུང་། ཁ) ཧལོའ་ིམོགམོག་མེསབསེགས་དེ་ཞྱིམཔོ་བྱུང་།
   

 
   
 ཁྱདགཞྱི་+བྱཆོས་  བྱཆོས་+ཁྱདགཞྱི་
   
 ཆུསབང་གྱི་ཆརཁེབ་དེ་གོན་མ་གོན་མྱི་འདུག ཀ) ཆརཁེབ་ཆུསབང་དེ་གོན་མ་གོན་མྱི་འདུག

 ཆརབང་གྱི་ཀོགདེབ་ཚངམ་ཉྱིམ་ལ་ཡགཔོ་སྐོམས། ཁ) ཀོགདེབ་ཆརབང་ཚངམ་ཉྱིམ་ལ་ཡགཔོ་སྐོམས།
   
 ངཚོས་ཉིདྟོ་ཡྱི་སཆ་ཞྱིག་ལ་ཁངཆུང་ཞྱིག་རྒྱག་གྱི་ཡྱིན། ཀ) ངཚོས་སཆ་ཉིདྟོ་ཞྱིག་ལ་ཁངཔ་ཆུངཆུང་ཞྱིག་རྒྱག་གྱི་ཡྱིན།

 ཁོས་ཆུ་ཉིདྟོས་ཀྱི་སཆ་ཞྱིག་ལ་ཁྲུས་རྒྱག་ཐུབ་འདུག ཁ) ཁོས་ཉིདྟོས་ཆུ་ལ་ཁྲུས་རྒྱག་ཐུབ་འདུག
   
  མེསའཚིག་གྱི་ཤྱིང་ལ་སསྣུམ་བླུག་མྱི་དགོས། ཀ) ཤྱིང་མེསའཚིག་ལ་སསྣུམ་བླུག་མྱི་དགོས།
 མེསཚིག་གྱི་ལགཔ་ལ་སྣུམ་ཚཔོ་བྱུགས་ན་ཕན་ཡོང་། ཁ) ལགཔ་མེསཚིག་ལ་སྣུམ་ཚཔོ་བྱུགས་ན་ཕན་ཡོང་།
   
 ལགལྷུང་གྱི་ཤེལཕོར་དེ་ཆག་མྱི་ཆག་ཐེཚོམ་མེད། ཀ) ཤེསཕོར་ལགལྷུང་དེ་ཆག་མྱི་ཆག་ཐེཚོམ་མེད།

 ལགལྷུངས་ཀྱི་ཤེལཕོར་ལམསང་ཆག་སོང་། ཁ) ཤེལཕོར་ལགལྷུངས་ལམསང་ཆག་སོང་།
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ཆལག་ ཨིསལྡན་ བྱཆྟོས་ ཨིལྡན་ ཁདགཞི་ ཚིགབསྡུ་

      
གྱི ས་ གཅོདཔ འྱི་ མྱི་ གྱིསགཅོད་མྱི་

      
གྱི ས་ བཅདཔ འྱི་ མྱི་ གྱིསབཅད་མྱི་

      

    

     
ཁདགཞི་  ཆལག་ ཨིསལྡན་ བྱམིང་ ཚིགབསྡུ་

     
མྱི་  གྱི ས་ གཅོདཔ་ མྱི་གྱིསགཅོད་

     
མྱི་  གྱི ས་ བཅདཔ་ མྱི་གྱིསབཅད་

     

      
ཆལག་ ཨིསལྡན་ བྱཆྟོས་ ཨིལྡན་ ཁདགཞི་ ཚིགབསྡུ་

      
ལགཔ ས་ ཆོདཔ འྱི་ ཤྱིང་ ལགཆོད་ཤྱིང་

      
ལགཔ ས་ ཆདཔ འྱི་ ཤྱིང་ ལགཆད་ཤྱིང་

          

     
ཁདགཞི་  ཆལག་ ཨིསལྡན་ བྱམིང་ ཚིགབསྡུ་

     
ཤྱིང་  ལགཔ ས་ ཆོདཔ་ ཤྱིང་ལགཆོད་

     
ཤྱིང་  ལགཔ ས་ ཆདཔ་ ཤྱིང་ལགཆད་

     

    

ཆལག་དང་བྱམིངཅན་དང་དེ་གཉིས་ཀི་ཚིགབསྡུ་
ཀ) དལྟབའྱི་བྱམྱིང་ | ཁ) འདསཔའྱི་བྱམྱིང་

བྱེདཔཔྟོཅན་གི་བྱམིང་

  
    

 མཆན་ ངངཚུལ་ བྱམྱིང་ ཚིགབསྡུ་
    

 ཀ) གྱིས་ གཅོདཔ་ གྱིསགཅོད་
    

 ཁ) གྱིས་ བཅདཔ་ གྱིསབཅད་
   

 ཀ) འཕྲུལཆས་ བཟོབ་ འཕྲུལབཟོ་
    

 ཁ) འཕྲུལཆས་ བཟོསཔ་ འཕྲུལབཟོས་
   

 ཀ) ལགཔས་ འདེབསཔ་ ལགའདེབས་
    

 ཁ) ལགཔས་ བཏབཔ་ ལགབཏབ་
   

 ཀ) སྨྱུགུས་ འབྱིབ་ སྨྱུགའབྱི་
    

 ཁ) སྨྱུགུས་ བྱིསཔ་ སྨྱུགབྱིས་
   
  

བྱེདཔཔྟོ་མེདཔའམ་བྱེདཔཔོས་བ་བྱསཔའི་བྱམིང་

  
    

 མཆན་ ངངཚུལ་ བྱམྱིང་ ཚིགབསྡུ་
    

 ཀ) གྱིས་ ཆོདཔ་ གྱིསཆོད་
    

 ཁ) གྱིས་ ཆདཔ་ གྱིསཆད་
   

 ཀ) སྨན་གྱིས་ ཕནཔ་ སྨནཕན་
    

 ཁ)   
   

 ཀ) སོས་ རྨསཔ་ སོསརྨས་
    

 ཁ)   
   

 ཀ) ལགཔས་ ཤོརབ་ ལགཤོར་
    

 ཁ)   
   
  

 
   
 ཁྱདགཞྱི་+བྱཆོས་  བྱཆོས་+ཁྱདགཞྱི་
   
 ཐགཔ་གྲིསགཅྟོད་ཀྱི་མྱི་དེ་ངའྱི་གོགསཔོ་རེད། ཀ) མྱི་ཐགཔ་གྲིསགཅྟོད་དེ་ངའྱི་གོགསཔོ་རེད།

 ཁོས་གྲིསབཅད་ཀྱི་བགལེབ་ཚངམ་ལ་མོས་མར་བསྐུས་སོང་། ཁ) ཁོས་བགལེབ་གྲིསབཅད་ཚངམ་ལ་མོས་མར་བསྐུས་སོང་།
    
 ཁོངཚོ་ཚངམ་ལྷམ་འཕྲུལབཟྟོ་ཡྱི་མྱི་ཤསག་རེད་འདུག ཀ) མྱི་ལྷམ་འཕྲུལབཟྟོ་ཁོངཚོ་ཚངམ་རེརེར་ངོསྤོད་གནང་དང་།

  ཁོངཚོས་འཕྲུལབཟྟོས་ཀྱི་ལྷམ་ཤསག་གོན་འདུག ཁ) ཁོངཚོས་ལྷམ་འཕྲུལབཟྟོས་ཤསག་གོན་འདུག 
   
  ལགའདེབས་ཀྱི་འབསཞྱིངཚོ་ལ་ངཚོ་སངཉིན་ལྟརྒྱུ་ཡིན། ཀ) ནསཞྱིང་ལགའདེབས་བྱས་ན་ཅུངཟད་ཁགག་ཡོང་།

 འདྱིཚོ་ཚངམ་ལགབཏབ་ཀྱི་འབསཞྱིང་ཡྱིན། ཁ) འདྱིཚོ་ཚངམ་ནསཞྱིང་ལགབཏབ་ཤསག་ཡྱིན།
   
 སྨྱུགའབྲི་ཡྱི་ཡྱིགེ་དེ་ཡགཔོ་ཞེདྲགས་ཡོང་། ཀ) ཡྱིགེ་སྨྱུགའབྲི་དེ་ཡགཔོ་ཞེདྲགས་ཡོང་།

 སྨྱུགབྲིས་ཀྱི་ཡྱིགེ་ཚངམ་མོའ་ིརེད་འདུག ཁ) ཡྱིགེ་སྨྱུགབྲིས་ཚངམ་མོའ་ིརེད་འདུག
   

 
   
 ཁྱདགཞྱི་+བྱཆོས་  བྱཆོས་+ཁྱདགཞྱི་
   

  དེཚོ་ལགཆྟོད་ཀྱི་སཐག་ཤསག་ཡྱིནཔ་འདྲ་ཟེར། ཀ) སཐག་དེཚོ་ལགཆྟོད་ཤསག་ཡྱིནཔ་འདྲཔོ་འདུག

 དེཚོ་ཚངམ་ལགཆད་ཀྱི་སཐག་ཤསག་རེད། ཁ) སཐག་དེཚོ་ལགཆད་ཤསག་ཡྱིནཔ་འདྲཔོ་འདུག
   

 དེཚོ་ཚངམ་སྨནཕན་གྱི་ནད་དང་ནཚ་ཡྱིནཔ་འདྲཔོ་འདུག ཀ) ནད་དང་ནཚ་དེཚོ་ཚངམ་ནི་སྨནཕན་ཞྱིག་རེད་འདུག

 དེཚོ་ཚངམ་སྨནཕན་གྱི་ནད་དང་ནཚ་ཤསག་རེད་ཟེར། ཁ) ནད་དེཚོ་སྨནཕན་ཤསག་རེད་ཟེར།
   

 སྟོསརྨས་ཀྱི་མཛུབམོ་དྲགས་ཁགཔོ་ཡོང་། ཀ) མཛུབམོ་སྟོསརྨས་དེ་དྲགས་ཁགཔོ་ཡོང་། 

 སྟོསརྨས་ཀྱི་མཛུབམོ་ལ་བྱུགསསྨན་འདྱིས་ཕན་སོང་། ཁ) མཛུབམོ་སྟོསརྨས་ལ་བྱུགསསྨན་འདྱིས་ཕན་སོང་། 
   

  ལགཤྟོར་གྱི་འོམ་དེ་ས་ལ་བོཐགཆོད་རེད། ཀ) འོམ་ལགཤྟོར་དེ་ས་ལ་བོཐགཆོད་རེད།

  ས་ལ་བོསཔའྱི་སྐྱཁྱྱིལཁྱྱིལ་དེ་ལགཤྟོར་གྱི་འོམ་དེ་རེད། ཁ) ས་ལ་བོསཔའྱི་སྐྱཁྱྱིལཁྱྱིལ་དེ་འོམ་ལགཤྟོར་དེ་རེད།
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བརྒྱུདཡུལ་ ལདྟོན་ བྱཆྟོས་ ཨིལྡན་ ཁདགཞི་ ཚིགབསྡུ་

      
བྱང་ ལ་ ལྟབ འྱི་ མྱི་ བྱངལྟ་མྱི་

      
བྱང་ ལ་ བལྟསཔ འྱི་ མྱི་ བྱངབལྟས་མྱི་

      

    

     
ཁདགཞི་  བརྒྱུདཡུལ་ ལདྟོན་ བྱཆྟོས་ ཚིགབསྡུ་

     
མྱི་  བྱང་ ལ་ ལྟབ་ མྱི་བྱངལྟ་

     
མྱི་  བྱང་ ལ་ བལྟསཔ་ མྱི་བྱངབལྟས་

     

      
བརྒྱུདཡུལ་ ལདྟོན་ བྱཆྟོས་ ཨིལྡན་ ཁདགཞི་ ཚིགབསྡུ་

      
མགོ་ ལ་ ཕནཔ འྱི་ སྨན་ མགོཕན་སྨན་

      
    

          

     
ཁདགཞི་  བརྒྱུདཡུལ་ ལདྟོན་ བྱཆྟོས་ ཚིགབསྡུ་

     
སྨན་  མགོ་ ལ་ ཕནཔ་ སྨན་མགོཕན་

     
    

     

    

བརྒྱུདཡུལ་དང་བྱམིངཅན་དང་དེ་གཉིས་ཀི་ཚིགབསྡུ་
ཀ) དལྟབའྱི་བྱམྱིང་ | ཁ) འདསཔའྱི་བྱམྱིང་

བྱེདཔཔྟོཅན་གི་བྱམིང་

  
    

 མཆན་ ངངཚུལ་ བྱམྱིང་ ཚིགབསྡུ་
    

 ཀ) བྱང་ལ་ ལྟབ་ བྱངལྟ་
    

 ཁ) བྱང་ལ་ བལྟསཔ་ བྱངབལྟས་
   

 ཀ) གཡས་ལ་ སོནཔ་ གཡསསོན་
    

 ཁ) གཡོན་ལ་ བསནཔ་ གཡོནབསན་ 
   

 ཀ) བོདསྐད་ལ་ སྒྱུརབ་ བོདསྒྱུར་
    

 ཁ) བོདསྐད་ལ་ བསྒྱུརཔ་ བོདབསྒྱུར་ 
   

 ཀ) ཤོགུ་ལ་ བྱིསཔ་ ཤོགབྱིས་
    

 ཁ) ཤོགུ་ལ་ འབྱིབ་ ཤོགའབྱི་
   
  

བྱེདཔཔྟོ་མེདཔའམ་བྱེདཔཔོས་བ་བྱསཔའི་བྱམིང་

  
    

 མཆན་ ངངཚུལ་ བྱམྱིང་ ཚིགབསྡུ་
    

 ཀ) མགོ་ལ་ ཕནཔ་ མགོཕན་
    

 ཁ)   
   

 ཀ) སེམས་ལ་ ཕནཔ་ སེམསཕན་
    

 ཁ)   
   

 ཀ) ས་ལ་ འབབཔ་ སའབབ་
    

 ཁ) ས་ལ་ བབསཔ་ སབབས་
   

 ཀ) རྐངཔ་ལ་ ཟུགཔ་ རྐངཟུག་
    

 ཁ)   
   
  

 
   
 ཁྱདགཞྱི་+བྱཆོས་  བྱཆོས་+ཁྱདགཞྱི་
   
 ཁ་བྱངལྟ་ཡྱི་སོབཕྲུག་དེ་སུ་རེད། ཀ) སོབཕྲུག་ཁ་བྱངལྟ་དེ་སུ་རེད།

 ཁ་བྱངབལྟས་ཀྱི་རངསའཁོར་དེ་ངའྱི་རེད། ཁ) རངསའཁོར་ཁ་བྱངབལྟས་དེ་ངའྱི་རེད།
   

 མཛུབམོ་གཡསསྟོན་གྱི་མྱི་དེ་གསརའབྱོརཔ་ཞྱིག་རེད། ཀ) མྱི་མཛུབམོ་གཡསསྟོན་དེ་གསརའབྱོརཔ་ཞྱིག་རེད།

 སོ་གཡསབསན་གྱི་ཁངཔ་དེ་གསརཔ་གསརརྐང་རེད། ཁ) ཁངཔ་སོ་གཡསབསན་དེ་གསརཔ་གསརརྐང་རེད།
   

 སནངག་ཁཤས་བྟོདསྒྱུར་གྱི་ལསདོན་ཞྱིག་ཡོད། ཀ) –

 བྟོདབསྒྱུར་ཀྱི་སྒྲུང་སནཔོ་ཁཤས་ངས་ཁསང་ཉོས་ཡྱིན། ཁ) སྒྲུང་སནཔོ་བྟོདབསྒྱུར་ཁཤས་ངས་ཁསང་ཉོས་ཡྱིན།
   

 ཡྱིགེ་ཤྟོགའབྲི་ཡྱི་མྱི་དེ་སུ་རེད། ཀ) ང་ཡྱིགེ་ཤྟོགའབྲི་བྱེདརྒྱུ་ལ་དགའཔོ་ཡོད།

 ཤྟོགབྲིས་ཀྱི་རྱིམོ་དེཚོ་སྱིངརེབ་ལ། ཁ) རྱིམོ་ཤྟོགབྲིས་དེཚོ་སྱིངརེབ་ལ།
   

 
   
 ཁྱདགཞྱི་+བྱཆོས་  བྱཆོས་+ཁྱདགཞྱི་
   
 ང་ལ་དགོསཔའྱི་མགྟོཕན་གྱི་སྨན་དེ་མོས་ཉོ་ཤེས་ཀྱི་རེད། ཀ) ངའྱི་སྨན་མགྟོཕན་དེ་མོས་ཉོ་ཤེས་ཀྱི་རེད།

 ངའྱི་མགྟོཕན་གྱི་སྨན་དེགརང་མོ་ལ་ཉོས་ཤོག ཁ) ངའྱི་སྨན་མགྟོཕན་དེགརང་མོ་ལ་ཉོས་ཤོག
   
 ཁོ་ལ་མོས་སེམསཕྟོག་གྱི་སྐདཆ་གཅྱིག་ཀང་བྱས་མ་སོང་། ཀ) ཁོ་ལ་མོས་སྐདཆ་སེམསཕྟོག་གཅྱིག་ཀང་བྱས་མ་སོང་།

 ཁོས་མོའི་སེམསཕྟོག་གྱི་སྐདཆ་དེ་བདགཔོ་བརྒྱབས་མ་སོང་། ཁ) མོའི་སེམསཕྟོག་སྐདཆ་དེ་ཁོས་བདགཔོ་བརྒྱབས་མ་སོང་།
   
 སོནཀ་ལ་སའབབ་ཀྱི་ལོམ་གད་རྒྱག་ཁགཔོ་ཡོང་། ཀ) སོནཀ་ལ་ལོམ་སའབབ་གད་རྒྱག་ཁགཔོ་ཡོང་།

 ཁསང་སབབས་ཀྱི་ལོམ་དེཚོ་ཚངམ་རུགརུག་བཟོས། ཁ) ཁསང་ལོམ་སབབས་དེཚོ་ཚངམ་རུགརུག་བཟོས།
   
  རྐངཟུག་གྱི་ཚེརམ་ཆུངཆུང་མངཔོ་ལམ་གྱི་ཟུར་ལ་འདུག ཀ) ཚེརམ་རྐངཟུག་ཆུངཆུང་མངཔོ་ལམ་གྱི་ཟུར་ལ་འདུག

  རྐངཟུག་གྱི་ཚེརམ་ཆེནཔོ་དེ་མགོགསཔོ་འདོན་རོགས། ཁ) ཚེརམ་ཆེནཔོ་རྐངཟུག་དེ་མགོགསཔོ་འདོན་རོགས།
   



ཁྱདགཞི་དང་ཁྱདཆོས་ བརྡསྤོད་ཕྲནཚེགས་བརྡསྤོད་ཕྲནཚེགས་ ཁྱདགཞི་དང་ཁྱདཆོས་
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གནསགཞི་ ལདྟོན་ བྱཆྟོས་ ཨིལྡན་ ཁདགཞི་ ཚིགབསྡུ་

      
བོད་ དུ་ འབྱིབ འྱི་ གཞས་ བོདའབྱི་གཞས་

      
བོད་ དུ་ བྱིསཔ འྱི་ གཞས་ བོདབྱིས་གཞས་

      

    

     
ཁདགཞི་  གནསགཞི་ ལདྟོན་ བྱཆྟོས་ ཚིགབསྡུ་

     
གཞས་  བོད་ དུ་ འབྱིབ་ གཞས་བོདའབྱི་

     
གཞས་  བོད་ དུ་ བྱིསཔ་ གཞས་བོདབྱིས་

     

      
གནསགཞི་ ལདྟོན་ བྱཆྟོས་ ཨིལྡན་ ཁདགཞི་ ཚིགབསྡུ་

      
འདམ་ ལ་ སྐྱེབ འྱི་ ཆུའབས་ འདམསྐྱེ་ཆུའབས་

      
འདམ་ ལ་ སྐྱེསཔ འྱི་ ཆུའབས་ འདམསྐྱེས་ཆུའབས་

          

     
ཁདགཞི་  གནསགཞི་ ལདྟོན་ བྱཆྟོས་ ཚིགབསྡུ་

     
ཆུའབས་  འདམ་ ལ་ སྐྱེབ་ ཆུའབས་འདམསྐྱེ་

     
ཆུའབས་  འདམ་ ལ་ སྐྱེསཔ་ ཆུའབས་འདམསྐྱེས་

     

    

བྱབའི་གནས་/དུས་དང་བྱམིངཅན་དང་དེ་གཉིས་ཀི་ཚིགབསྡུ་
ཀ) དལྟབའྱི་བྱམྱིང་ | ཁ) འདསཔའྱི་བྱམྱིང་

བྱེདཔཔྟོཅན་གི་བྱམིང་

  
    

 མཆན་ ངངཚུལ་ བྱམྱིང་ ཚིགབསྡུ་
    

 ཀ) བོད་དུ་ འབྱིབ་ བོདའབྱི་
    

 ཁ) བོད་དུ་ བྱིསཔ་ བོདབྱིས་
   

 ཀ) ནང་ལ་ སོམཔ་ ནངསོམ་
    

 ཁ) ནང་ལ་ བསོམསཔ་ ནངབསོམས་ 
   

 ཀ) མཚན་ལ་ འབྱིབ་ མཚནའབྱི་
    

 ཁ) མཚན་ལ་ བྱིསབ་ མཚནབྱིས་ 
   

 ཀ) གནངས་ལ་ གཅོདཔ་ གནངསགཅོད་
    

 ཁ) མདང་ བཅདཔ་ མདངབཅད་
   
  

བྱེདཔཔྟོ་མེདཔའམ་བྱེདཔཔོས་བ་བྱསཔའི་བྱམིང་

  
    

 མཆན་ ངངཚུལ་ བྱམྱིང་ ཚིགབསྡུ་
    

 ཀ) འདམ་ལ་ སྐྱེབ་ འདམསྐྱེ་
    

 ཁ) འདམ་ལ་ སྐྱེསཔ་ འདམསྐྱེས་
   

 ཀ) ནང་ལ་ དྲོབ་ ནངདྲོ་
    

 ཁ) ནང་ལ་ དྲོསཔ་ ནངདྲོས་
   

 ཀ) མཚན་ལ་ ཤརབ་ མཚནཤར་
    

 ཁ)   
   

 ཀ) ཞོགསཔ་ལ་ སེབཔ་ ཞོགསསེབ་
    

 ཁ) ཞོགསཔ་ལ་ སེབསཔ་ ཞོགསསེབས་
   
  

 
   
 ཁྱདགཞྱི་+བྱཆོས་  བྱཆོས་+ཁྱདགཞྱི་
   
 ཁོའ་ིབྟོདའབྲི་ཡྱི་གཞས་ཡྱིནཚད་སནཔོ་མཐོང་གྱི་འདུག ཀ) ཁོའ་ིགཞས་བྟོདའབྲི་ཚངམ་སནཔོ་མཐོང་གྱི་འདུག

 ཁོའ་ིབྟོདབྲིས་ཀྱི་གཞས་ཚངམ་སནཔོ་ཡོང་། ཁ) ཁོའ་ིགཞས་བྟོདབྲིས་ཚངམ་སནཔོ་ཡོང་།
   
 བགཕུག་ནངསྒྟོམ་གྱི་རྣལའབྱོརཔ་ཁཤས་འདུག ཀ) རྣལའབྱོརཔ་བགཕུག་ནངསྒྟོམ་ཁཤས་འདུག

 བགཕུག་ནངབསྒྟོམས་ཀྱི་རྣལའབྱོར་གྱི་ཉམས་ལ་ཁྱདཔར་ཡོད། ཁ) རྣལའབྱོར་གྱི་ཉམས་བགཕུག་ནངབསྒྟོམས་ལ་ཁྱདཔར་ཡོད།
   
 འདྱིཚོ་ཚངམ་ཞྟོགསའདྟོན་གྱི་ཁཏོན་ཤསག་རེད་འདུག ཀ) ཁཏོན་ཞྟོགསའདྟོན་ཚངམ་འདྱིཚོ་རེད་འདུག

 འདྱིཚོ་ཚངམ་ཞྟོགསབཏྟོན་གྱི་ཁཏོན་ཤསག་རེད་འདུག ཁ) ཁཏོན་ཞྟོགསབཏྟོན་ཚངམ་འདྱིཚོ་རེད་འདུག
   
 ཁོས་གནངསགཅྟོད་ཀྱི་མེཤྱིང་དེ་ཟུར་གཅྱིག་ལ་བཞག་སོང་། ཀ) ཁོས་མེཤྱིང་གནངསགཅྟོད་ཚངམ་ཟུར་གཅྱིག་ལ་བཞག་འདུག

 མོས་མདངབཅད་ཀྱི་མེཤྱིང་དེ་ཟུར་གཅྱིག་ལ་བཞག་འདུག ཁ) མོས་མེཤྱིང་མདངབཅད་ཚངམ་ཟུར་གཅྱིག་ལ་བཞག་སོང་།
   

 
   
 ཁྱདགཞྱི་+བྱཆོས་  བྱཆོས་+ཁྱདགཞྱི་
   
 འདམསྐྱེ་ཡྱི་ཆུའབས་དེ་ཁ་ལ་ཟ་དུས་ཞྱིམཔོ་འོང་། ཀ) ཆུའབས་འདམསྐྱེ་དེ་ཁ་ལ་ཟ་དུས་ཞྱིམཔོ་འོང་།
 ཁོངཚོའི་འདམསྐྱེས་ཀྱི་ཆུའབས་དེ་བཟངཔོ་འདུག ཁ) ཁོངཚོའི་ཆུའབས་འདམསྐྱེས་དེ་བཟངཔོ་འདུག
   
 དགུནཁ་ནངདྟོ་ཡྱི་ཁངཔ་དེ་སྐྱྱིདཔོ་ཞེདྲགས་འོང་། ཀ) དགུནཁ་ཁངཔ་ནངདྟོ་དེ་སྐྱྱིདཔོ་ཞེདྲགས་འོང་།
 ནནྱིང་དགུནཁ་ནངདྟོས་ཀྱི་ཁངཔ་ཡགཔོ་ཞྱིག་ལ་སོདརྒྱུ་བྱུང་། ཁ) ནནྱིང་དགུནཁ་ཁངཔ་ནངདྟོས་ཡགཔོ་ཞྱིག་ལ་སོདརྒྱུ་བྱུང་།
   
 ནམརྒྱུན་སོནཀ་མཚནམཐྟོང་གྱི་སྐརམཚོ་ཁཆེམམེར་ཡོང་། ཀ) ནམརྒྱུན་སོནཀ་སྐརམ་མཚནམཐྟོངཚོ་ཁཆེམམེར་ཡོང་།
 ཁསང་མཚནམཐྟོང་གྱི་ཟླབ་དེ་ཚེས་བཅོལྔའྱི་ཟླབ་རེད་འདུག ཁ) ཁསང་ཟླབ་མཚནམཐྟོང་དེ་ཚེས་བཅོལྔའྱི་ཟླབ་རེད་འདུག
   
 སངཉྱིན་ཞྟོགསསེབ་ཀྱི་འགྲུལཔ་ཡྱིནཚད་ལ་ཇ་ཚཔོ་ཞུས། ཀ) སངཉྱིན་འགྲུལཔ་ཞྟོགསསེབ་ཡྱིནཚད་ལ་ཇ་ཚཔོ་ཞུས།

 དེརྱིང་ཞྟོགསསེབས་ཀྱི་འགྲུལཔ་ལ་ཐུགཔ་ཚཔོ་དྲངས་ཡྱིན། ཁ) དེརྱིང་འགྲུལཔ་ཞྟོགསསེབས་ལ་ཐུགཔ་ཚཔོ་དྲངས་ཡྱིན།
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གནསཁུངས་ ཚིགཕད་ བྱཆྟོས་ ཨིལྡན་ ཁདགཞི་ ཚིགབསྡུ་

      
ཁོམ་ ནས་ ཉོབ འྱི་ ཚལ་ ཁོམཉོ་ཚལ་

      
ཁོམ་ ནས་ ཉོསཔ འྱི་ ཚལ་ ཁོམཉོས་ཚལ་

      

    

     
ཁདགཞི་  གནསཁུངས་ ཚིགཕད་ བྱཆྟོས་ ཚིགབསྡུ་

     
ཚལ་  ཁོམ་ ནས་ ཉོབ་ ཚལ་ཁོམཉོ་

     
ཚལ་  ཁོམ་ ནས་ ཉོསཔ་ ཚལ་ཁོམཉོས་

     

      
གནསཁུངས་ ཚིགཕད་ བྱཆྟོས་ ཨིལྡན་ ཁདགཞི་ ཚིགབསྡུ་

      
བོད་ ནས་ ཐོནཔ འྱི་ བལ་ བོདཐོན་བལ་

      
    

          

     
ཁདགཞི་  གནསཁུངས་ ཚིགཕད་ བྱཆྟོས་ ཚིགབསྡུ་

     
བལ་  བོད་ ནས་ ཐོནཔ་ བལ་བོདཐོན་

     
     

     

    

བྱཆྟོས་དང་གནས་/དུས་ཀི་ཁུངསཅན་དང་དེ་གཉིས་ཀི་ཚིགབསྡུ་
ཀ) དལྟབའྱི་བྱམྱིང་ | ཁ) འདསཔའྱི་བྱམྱིང་

བྱེདཔཔྟོཅན་གི་བྱམིང་

  
    

 མཆན་ ངངཚུལ་ བྱམྱིང་ ཚིགབསྡུ་
    

 ཀ) ཁོམ་ནས་ ཉོབ་ ཁོམཉོ་
    

 ཁ) ཁོམ་ནས་ ཉོསཔ་ ཁོམཉོས་
   

 ཀ) ས་ནས་ ལེནཔ་ སལེན་
    

 ཁ) ས་ནས་ བླངསཔ་ སབླངས་
   

 ཀ) མདང་ནས་ ཀོགཔ་ མདངཀོག་
    

 ཁ) མདང་ནས་ བཀགསཔ་ མདངབཀགས་
   

 ཀ) སྔོན་ནས་ གསོགཔ་ སྔོན་གསོག་
    

 ཁ) སྔོན་ནས་ བསགསཔ་ སྔོནབསགས་
   
  

བྱེདཔཔྟོ་མེདཔའམ་བྱེདཔཔོས་བ་བྱསཔའི་བྱམིང་

  
    

 མཆན་ ངངཚུལ་ བྱམྱིང་ ཚིགབསྡུ་
    

 ཀ) གངས་ནས་ འབབཔ་ གངསའབབ་
    

 ཁ) གངས་ནས་ བབསཔ་ གངསབབས་
   

 ཀ) བོད་ནས་ ཐོནཔ་ བོདཐོན་
    

 ཁ)   
   

 ཀ) ནང་ནས་ ཚོསཔ་ ནངཚོས་
    

 ཁ)   
   

 ཀ) ཞོགསཔ་ནས་ སེབཔ་ ཞོགསསེབ་
    

 ཁ) ཞོགསཔ་ནས་ སེབསཔ་ ཞོགསསེབས་
   
  

 
   
 ཁྱདགཞྱི་+བྱཆོས་  བྱཆོས་+ཁྱདགཞྱི་
   
 ཁོས་ཁྟོམཉྟོ་ཡྱི་སྔོཚལ་དེཚོ་ཞྱིམཔོ་རང་མྱི་འདུག ཀ) ཁོས་སྔོཚལ་ཁྟོམཉྟོ་དེཚོ་ཞྱིམཔོ་རང་མྱི་འདུག
 ཁསང་ཁོས་ཁྟོམཉྟོས་ཀྱི་སྔོཚལ་དེའྱི་མྱིང་ལ་གརེ་རེད། ཁ) ཁསང་ཁོས་སྔོཚལ་ཁྟོམཉྟོས་དེའྱི་མྱིང་ལ་གརེ་རེད།
   
 ཤྱིངཏོག་སལེན་གྱི་སྤེའུ་དེ་སྱིངརེཔོ་ཞྱིག་འདུག ཀ) སྤེའུ་ཤྱིངཏོག་སལེན་དེ་སྱིངརེཔོ་ཞྱིག་འདུག

 སྤེའུས་སབླངས་ཀྱི་ཤྱིངཏོག་དེ་ཚལོམ་ཡྱིནཔ་འདྲཔོ་འདུག ཁ) སྤེའུ་ཤྱིངཏོག་སབླངས་དེ་ཚལོམ་ཡྱིནཔ་འདྲཔོ་འདུག
   
 ཁོའ་ིམདངཀྟོག་གྱི་གཟུངསབསྡུས་དེ་དདུང་ཀོག་ཚར་མྱི་འདུག ཀ) ཁོའ་ིགཟུངསབསྡུས་མདངཀྟོག་དེ་དདུང་ཀོག་ཚར་མྱི་འདུག

 ཁོངཚོའྱི་མདངབཀགས་ཀྱི་ཆོས་འདྱིཚོ་རེད། ཁ) ཁོངཚོའྱི་ཆོས་མདངབཀགས་འདྱིཚོ་རེད།
   
 ཁོངཚོའྱི་སྟོན་གསྟོག་གྱི་རྒྱུནོར་དེ་དལྟ་ཡགཔོ་ཟོག་འདུག ཀ) ཁོངཚོའྱི་རྒྱུནོར་སྟོན་གསྟོག་དེ་དལྟ་ཡགཔོ་ཟོག་འདུག

 ཁོངཚོའྱི་སྟོནབསགས་ཀྱི་རྒྱུནོར་ཚངམ་འདྱིཚོ་རེད། ཁ) ཁོངཚོའྱི་རྒྱུནོར་སྟོནབསགས་ཚངམ་འདྱིཚོ་རེད།
   

 
   
 ཁྱདགཞྱི་+བྱཆོས་  བྱཆོས་+ཁྱདགཞྱི་
   
 གངསའབབ་ཀྱི་འཐུངཆུ་དྭངསམ་གངམོ་དེ་དྲོབ་ཞྱིམཔོ་འོང་། ཀ) འཐུངཆུ་དྭངསམ་གངམོ་གངསའབབ་དེ་དྲོབ་ཞྱིམཔོ་འོང་།
 ངས་གངསབབ་ཀྱི་ཆུ་གངམོ་གཅྱིག་འཐུངཔ་ཡྱིན། ཁ) ངས་ཆུ་གངམོ་གངསབབ་གཅྱིག་འཐུངཔ་ཡྱིན།
   
 བྟོདཐྟོན་གྱི་བལ་ལ་གོང་ཡགཔོ་ཁུག་གྱི་རེད་ཟེར་གྱི་འདུག ཀ) བལ་བྟོདཐྟོན་ལ་གོང་ཡགཔོ་ཁུག་གྱི་རེད་ཟེར་གྱི་འདུག

 འདྱིཚོ་ཚངམ་བྟོདཐྟོན་གྱི་བལ་ཤསག་རེད་འདུག ཁ) འདྱིཚོ་ཚངམ་བལ་བྟོདཐྟོན་ཤསག་རེད་འདུག
   
 ཚལ་གྱི་མོགམོག་ནངཚོས་ཀྱི་དྲོབ་ཞྱིམཔོ་ཞྱིམཔོ་ཡོང་། ཀ) ཚལ་གྱི་མོགམོག་དེ་ལམསང་ནངཚོས་ཡོངབ་མི་འདུག 

 འདྱི་ཕིཚོས་ཀྱི་མོགམོག་ཅྱིག་རེད་འདུག ཁ) འདྱི་མོགམོག་ཕིཚོས་ཤྱིག་རེད་འདུག
   
 ཁོངཚོ་ཚངམ་ནམརྒྱུན་ཞྟོགསའྟོང་གྱི་ལསབྱེད་ཤསག་རེད་འདུག ཀ) ཁོངཚོ་ཚངམ་ལསབྱེད་ནམརྒྱུན་ཞྟོགསའྟོང་ཤསག་རེད་འདུག

 དེརྱིང་ཞྟོགསའྟོང་གྱི་ལསབྱེད་གཚོད་འདུག ཁ) དེརྱིང་ལསབྱེད་ཞྟོགསའྟོང་གཚོད་འདུག
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དངྟོསཡུལ་  བྱཆྟོས་ ཨིལྡན་ ཁདགཞི་ ཚིགབསྡུ་

     
ཤྱིང་  གཅོདཔ འྱི་ སརེ་ ཤྱིངགཅོད་སརེ་

     
ཤྱིང་  བཅདཔ འྱི་ སརེ་ ཤྱིངབཅད་སརེ་

     

    

    
ཁདགཞི་  དངྟོསཡུལ་  བྱམིང་ ཚིགབསྡུ་

    
སརེ་  ཤྱིང་  གཅོདཔ་ སརེ་ཤྱིངགཅོད་

    
སརེ་  ཤྱིང་  བཅདཔ་ སརེ་ཤྱིངབཅད་

    

     
དངྟོསཡུལ་  བྱཆྟོས་ ཨིལྡན་ ཁདགཞི་ ཚིགབསྡུ་

     
ཤྱིང་  ཆོདཔ འྱི་ སརེ་ ཤྱིངཆོད་སརེ་

     
ཤྱིང་  ཆདཔ འྱི་ སརེ་ ཤྱིངཆད་སརེ་

         

    
ཁདགཞི་  དངྟོསཡུལ་  བྱམིང་ ཚིགབསྡུ་

    
སརེ་  ཤྱིང་  ཆོདཔ་ སརེ་ཤྱིངཆོད་

    
སརེ་  ཤྱིང་  ཆདཔ་ སརེ་ཤྱིངཆད་

    

    

བྱབའི་དངྟོསཡུལ་དདང་བྱམིངཅན་དང་དེ་གཉིས་ཀི་ཚིགབསྡུ་
ཀ) དལྟབའྱི་བྱམྱིང་ | ཁ) འདསཔའྱི་བྱམྱིང་

བྱེདཔཔྟོཅན་གི་བྱམིང་

  
    

 མཆན་ ངངཚུལ་ བྱམྱིང་ ཚིགབསྡུ་
    

 ཀ) ཤྱིང་ གཅོདཔ་ ཤྱིངགཅོད་
    

 ཁ) ཤྱིང་ བཅདཔ་ ཤྱིངབཅད་
   

 ཀ) གཉྱིད་ ཉལཔ་ གཉྱིདཉལ་
    

 ཁ) གཉྱིད་ ཉལབ་ གཉྱིདཉལ་
   

 ཀ) འོམ་ འཐུངབ་ འོའཐུང་
    

 ཁ) འོམ་ བཏུངབ་ འོབཏུང་
   

 ཀ) ཡྱིགེ་ གཏོངབ་ ཡྱིགགཏོང་
    

 ཁ) ཡྱིགེ་ བཏངཔ་ ཡྱིགབཏང་
   
  

བྱེདཔཔྟོ་མེདཔའམ་བྱེདཔཔོས་བ་བྱསཔའི་བྱམིང་

  
    

 མཆན་ ངངཚུལ་ བྱམྱིང་ ཚིགབསྡུ་
    

 ཀ) ཐང ཆད་པ་ ཐངཆད་
    

 ཁ)   
   

 ཀ) ཕན ཐོགསཔ་ ཕནཐོགས་
    

 ཁ)   
   

 ཀ) མགོ་ འཁོརབ་ མགོའཁོར་
    

 ཁ)   
   

 ཀ) སེམས་ འཕྲུལབ་ སེམསའཕྲུལ་
    

 ཁ)   
   
  

 
   
 ཁྱདགཞྱི་+བྱཆོས་  བྱཆོས་+ཁྱདགཞྱི་
   
 སངཉྱིན་ཤིངགཅྟོད་ཀྱི་མྱིཚོ་དེརྱིང་སྔཔོ་སེབས་སོང་། ཀ) མྱི་ཤིང་གཅྟོདཚོ་དེརྱིང་སྔཔོ་འདྱིར་སེབས་སོང་།
 ཁསང་ཤིངབཅད་ཀྱི་མྱིཚོ་སངཉྱིན་སྔཔོ་ཡོང་གྱི་རེད། ཁ) ཁསང་མྱི་ཤིངབཅད་ཚོ་སངཉྱིན་སྔཔོ་ཡོང་གྱི་རེད།
   
 ནམརྒྱུན་མཚནགང་གཉིདཉལ་གྱི་ཕྲུགུ་འདྱི་རེད། ཀ) ཕྲུགུ་ནམརྒྱུན་མཚནགང་གཉིདཉལ་འདྱི་རེད། 

 ཁསང་མཚནགང་གཉིདཉལ་གྱི་ཕྲུགུ་དེ་མོའ་ིརེད་འདུག ཁ) ཕྲུགུ་ཁསང་མཚནགང་གཉིདཉལ་དེ་མོའ་ིརེད་འདུག 
   
 འྟོའཐུང་གྱི་ཞྱིམཕྲུག་ཚངམ་ཁོངཚོའྱི་ཡྱིན་ཟེར་གྱི་འདུག ཀ) ཞྱིམཕྲུག་འྟོའཐུང་ཚངམ་ཁོངཚོའྱི་ཡྱིན་ཟེར་གྱི་འདུག

 ཞོགསཔ་འྟོའཐུང་གྱི་ཞྱིམྱི་དེ་གོདཔ་འགངཔོ་བྱུང་འདུག ཁ) ཞྱིམྱི་ཞོགསཔ་འྟོའཐུང་དེ་གོདཔ་འགངཔོ་བྱུང་འདུག 
   
 གོགཀད་བརྒྱུད་ཡིགགཏྟོང་གྱི་སོལརྒྱུན་དེ་དེངསང་དརཔོ་འདུག ཀ) སོལརྒྱུན་གོགཀད་བརྒྱུད་ཡིགགཏྟོང་དེ་དེངསང་དརཔོ་འདུག

 སྦགསབརྒྱུད་ཡིགབཏང་གྱི་མྱི་ཁོ་རེད། ཁ) མྱི་སྦགསབརྒྱུད་ཡིགབཏང་ཁོ་རེད།
   

 
   
 ཁྱདགཞྱི་+བྱཆོས་  བྱཆོས་+ཁྱདགཞྱི་
   
 རེམོ་རེདུས་ཐངཆདཔའྱི་སོབཕྲུག་ཚོ་ལ་ཆུ་གངམོ་སྤོད་རོགས། ཀ) རེམོ་རེདུས་སོབཕྲུག་ཐངཆདཚོ་ལ་ཆུ་གངམོ་སྤོད་རོགས།

 ཁསང་རེམོ་རེདུས་ཐངཆདཔའྱི་སོབཕྲུགཚོས་ཆུ་འཐུང་སོང་། ཁ) ཁསང་རེམོ་རེདུས་སོབཕྲུག་ཐངཆདཚོས་ཆུ་འཐུང་སོང་།
   
 ཕནཐྟོགས་ཀྱི་གོགསཔོའ་ིཁ་ལ་ཉོན་ཟེརབ་གཏམདཔེ་ལ་ཡོང་། ཀ) གོགསཔོཕནཐྟོགས་ཀྱི་ཁ་ལ་ཉོན་ཟེརབ་གཏམདཔེ་ལ་འོང་།

 ནནྱིང་ང་ལ་ཤྱིན་ཏུ་ཕནཐྟོགས་ཀྱི་གོགསཔོ་ཁོ་རེད། ཁ) གོགསཔོ་ཁོ་ནནིང་ང་ལ་ཤྱིན་ཏུ་ཕནཐྟོགས་དེ་རེད།
   
 ང་གདུས་ཡྱིན་ནའང་འགོལམ་ལ་མགྟོའཁྟོར་གྱི་མྱི་དེ་ཡིན། ཀ) མྱི་ང་འགོལམ་ལ་གདུས་ཡྱིན་ནའང་མགྟོའཁྟོར་དེ་ཡིན།

 འགོལམ་ནོར་ནས་མགྟོའཁྟོར་གྱི་མྱི་ཞིག་ལམ་ལ་ཐུག་བྱུང་། ཁ) མྱི་འགོལམ་ནོར་ནས་མགྟོའཁྟོར་ཞིག་ལམ་ལ་ཐུག་བྱུང་།
   
 ཞེསང་གྱིས་སེམསའཕྲུལ་གྱི་མྱི་དེ་སྣངབ་འཁྲུལ་འོང་། ཀ) མྱི་ཞེསང་གྱིས་སེམསའཕྲུལ་དེ་སྣངབ་འཁྲུལ་འོང་།

 ཞེསང་གྱིས་སེམསའཕྲུལ་གྱི་མྱི་དེས་སྐདཆ་དེའདྲ་ལབ་བྱུང་། ཁ) མྱི་ཞེསང་གྱིས་སེམསའཕྲུལ་དེས་སྐདཆ་དེའདྲ་ལབ་བྱུང་།
   



ཁྱདགཞི་དང་ཁྱདཆོས་ བརྡསྤོད་ཕྲནཚེགས་བརྡསྤོད་ཕྲནཚེགས་ ཁྱདགཞི་དང་ཁྱདཆོས་
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ངངཚུལ་ ལདྟོན་ བྱཆྟོས་ ཨིལྡན་ ཁདགཞི་ ཚིགབསྡུ་

      
དལཔོ ར་ འབྱིབ འྱི་ སོབཕྲུག་ དལའབྱི་སོབཕྲུག་

      
དལཔོ ར་ བྱིསཔ འྱི་ སོབཕྲུག་ དལབྱིས་སོབཕྲུག་

      

    

     
ཁདགཞི་  ངངཚུལ་ ཨིསལྡན་ བྱམིང་ ཚིགབསྡུ་

     
སོབཕྲུག  དལཔོ ར་ འབྱིབ་ སོབཕྲུག་དལའབྱི་

     
སོབཕྲུག  དལཔོ ར་ བྱིསཔ་ སོབཕྲུག་དལབྱིས་

     

      
ངངཚུལ་ ལདྟོན་ བྱཆྟོས་ ཨིལྡན་ ཁདགཞི་ ཚིགབསྡུ་

      
དལ་ གྱིས་ འབབཔ འྱི་ ཆུརླུངས་ དལའབབ་ཆུརླུངས་

      
དལ་ གྱིས་ བབསཔ འྱི་ ཆུརླུངས་ དལབབས་ཆུརླུངས་

          

     
ཁདགཞི་  ངངཚུལ་ ཨིསལྡན་ བྱམིང་ ཚིགབསྡུ་

     
ཆུརླུངས་  དལ་ གྱིས་ འབབཔ་ ཆུརླུངས་དལའབབ་

     
ཆུརླུངས་  དལ་ གྱིས་ བབསཔ་ ཆུརླུངས་དལབབས་

     

    

ངངཚུལ་དང་བྱམིངཅན་གི་ཚིགབསྡུ་
ཀ) དལྟབའྱི་བྱམྱིང་ | ཁ) འདསཔའྱི་བྱམྱིང་

བྱེདཔཔྟོཅན་གི་བྱམིང་

  
    

 མཆན་ ངངཚུལ་ བྱམྱིང་ ཚིགབསྡུ་
    

 ཀ) གཟབགཟབ་བྱས་ནས་ འདེབསཔ་ གཟབའདེབས་
    

 ཁ) གཟབགཟབ་བྱས་ནས་ བཏབཔ་ གཟབབཏབ་ 
    

 ཀ) མགོགསཔོར་ ཀོགཔ་ མགོགསཀོག་
    

 ཁ) མགོགསཔོར་ བཀགསཔ་ མགོགསབཀགས་ 
    

 ཀ) ཐདཀར་ འབྱིབ་ ཐདའབྱི་
    

 ཁ) ཐདཀར་ བྱིསཔ་ ཐདབྱིས་ 
    

 ཀ) ཧོབཙམ་ སོམཔ་ ཧོབསོམ་
    

 ཁ) ཧོབཙམ་ བསོམསཔ་ ཧོབསོམ་
    

  

བྱེདཔཔྟོ་མེདཔའམ་བྱེདཔཔོས་བ་བྱསཔའི་བྱམིང་

  
    

 མཆན་ ངངཚུལ་ བྱམྱིང་ ཚིགབསྡུ་
    

 
ཀ) མགོགསཔོར་ སྐྱེབ་  མགོགསསྐྱེ་

    

 ཁ) མགོགསཔོར་ སྐྱེས་པ་  མགོགསསྐྱེས་
    

 ཀ) དངོས་སུ་ མཐོངབ་ དངོསམཐོང་
    

 ཁ)   
   

 ཀ) དལ་གྱིས་ འབབཔ་ དལའབབ་
    

 ཁ) དལ་གྱིས་ བབསཔ་ དལབབས་
   

 ཀ) ཤྱིན་ཏུ་ མཛེསཔ་ ཤྱིང་མཛེས་
    

 ཁ) ཅུངཟད་ ཆུངབ་ ཅུངཆུང་
   
  

 
   
 ཁྱདགཞྱི་+བྱཆོས་  བྱཆོས་+ཁྱདགཞྱི་
   
  གཟབའདེབས་ཀྱི་མེཏོག་དེ་ཡགཔོ་ཞེདྲགས་སྐྱེས་ཡོང་། ཀ) མེཏོག་གཟབའདེབས་དེ་ཡགཔོ་ཞེདྲགས་སྐྱེས་འོང་།
 གཟབབཏབ་ཀྱི་མེཏོག་དེ་ཡགཔོ་ཞེདྲགས་སྐྱེས་འདུག ཁ) མེཏོག་གཟབབཏབ་དེ་ཡགཔོ་ཞེདྲགས་སྐྱེས་འདུག
   
  མགྟོགསཀྟོག་གྱི་ཆོས་ཀྱི་ཚིགདོན་གོཔོ་རང་མྱི་འོང་། ཀ)  ཆོས་མགྟོགསཀྟོག་གྱི་ཚིགདོན་གོཔོ་རང་མྱི་འོང་།

  མགྟོགསབཀགས་ཀྱི་ཆོས་ཀྱི་ཚིགདོན་གོཔོ་རང་མ་བྱུང་། ཁ) ཆོས་མགྟོགསབཀགས་ཀྱི་ཚིགདོན་དེ་གོཔོ་རང་མ་བྱུང་།
   
 སྱིདསྐྱོང་སོགས་ལ་ཐདའབྲི་ཡྱི་ཞུཡིག་ཅིག་གཏོང་འདོད་ཡོད། ཀ) སྱིདསྐྱོང་སོགས་ལ་ཞུཡིག་ཐདའབྲི་ཞིག་གཏོང་འདོད་ཡོད།

 བོད་ཀྱི་སྱིདསྐྱོང་ལ་ངའྱི་ཐདབྲིས་ཀྱི་ཞུསཡིག་དེ་འདི་ཡིན། ཁ) བོད་ཀྱི་སྱིདསྐྱོང་ལ་ངའྱི་ཞུསཡིག་ཐདབྲིས་དེ་འདི་ཡིན།
   
 ཧྟོབསྒྟོམ་ཀྱི་བྱམསཔ་དེ་སེམས་ལ་འཇགསཔོ་མྱི་འོང་།  ཀ) བྱམསཔ་ཧྟོབསྒྟོམ་དེ་སེམས་ལ་འཇགསཔོ་མྱི་འོང་།
 ཧྟོབབསྒྟོམས་ཀྱི་བྱམསཔ་དེ་སེམས་ལ་འཇགསཔོ་མ་བྱུང་།  ཁ) བྱམསཔ་ཧྟོབབསྒྟོམས་དེ་སེམས་ལ་འཇགསཔོ་མ་བྱུང་།
   

 
   
 ཁྱདགཞྱི་+བྱཆོས་  བྱཆོས་+ཁྱདགཞྱི་
   
 འདྱིཚོ་མགྟོགསསྐྱེ་ཡྱི་མེཏོག་ཡྱིནཔས་ལམསང་སྐྱེས་ཡོང་།  ཀ) འདྱིཚོ་མེཏོག་མགྟོགསསྐྱེ་ཡྱིནཔས་ལམསང་སྐྱེས་ཡོང་།

 ངས་མགྟོགསསྐྱེས་ཀྱི་མེཏོག་མངཐགཆོད་ཉོསཔ་ཡྱིན། ཁ) ངས་མེཏོག་མགྟོགསསྐྱེས་མངཐགཆོད་ཉོསཔ་ཡྱིན།
   
 ཁོ་སྤྱིན་གྱི་གསེབ་ལ་དུསརྒྱུན་འབྲུག་དངྟོསམཐྟོང་གྱི་མྱི་རེད། ཀ) མྱི་ཁོ་སྤྱིན་གྱི་གསེབ་ལ་དུསརྒྱུན་འབྲུག་དངྟོསམཐྟོང་ཞིག་རེད།

 ཁོ་སྔོནམ་འབྲུག་དངྟོསམཐྟོང་གྱི་མྱི་རེད་ཟེར། ཁ) མྱི་ཁོ་སྔོནམ་འབྲུག་དངྟོསམཐྟོང་ཞིག་ཡྱིན་ཟེར།
   
 རྱིའྱི་རྒྱབ་ཀྱི་དལའབབ་ཀྱི་ཆུ་དེ་ལ་མཛེསསྣང་ཞྱིག་ཤར་བྱུང་། ཀ) རྱིའྱི་རྒྱབ་ཀྱི་ཆུ་དལའབབ་དེ་ལ་མཛེསསྣང་ཞྱིག་ཤར་བྱུང་།

 རྱིའྱི་རེ་ནས་ཐུར་དུ་དལབབ་ཀྱི་མྱིཚོ་ཐངཆད་ཨ་ཡོད། ཁ) རྱིའྱི་རེ་ནས་ཐུར་དུ་མྱི་དལབབ་ཚངཚོ་ཐངཆད་ཨ་ཡོད།
   
 ཤིནམཛེས་ཀྱི་ཡུལལུང་ཞྱིག་མདང་ངའྱི་རྨྱིལམ་ལ་ཤར་བྱུང་། ཀ) ཡུལལུང་ཤིནམཛེས་ཤྱིག་མདང་ངའྱི་རྨྱིལམ་ལ་ཤར་བྱུང་།

 ཁོའ་ིཤིནམཛེས་གྱི་ཁངཔ་དེ་ངས་ཉོརྱིས་ར་ནས་མེད། ཁ) ཁོའ་ིཁངཔ་ཤིནམཛེས་དེ་ངས་ཉོརྱིས་ར་ནས་མེད།
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 བདགཆྟོས་དང་ཁདགཞིཅན་གི་འགྲྟོས་དང་ཚིགསྒྲུབ་   བྱཆྟོས་   ཨིལྡན་ ཁདགཞི་
 

ཚིགསྒྲུབ་
      
   ང འྱི་ མེཏོག་ དགེརྒན་གྱིས་ངའྱི་མེཏོག་ལ་དགའཔོ་བྱས་སོང་།

    
   ཁོ འྱི་ གོགསཔོ་ ཁོའ་ིགོགསཔོ་དེ་མི་སྱིངརེཔོ་གཅྱིག་འདུག

   བློབཟང་ གྱི་ འདྲཔར་ བློབཟང་གྱི་འདྲཔར་མཚོནཁ་མེདཔ་ཁཤས་ཡོད།

   གཞན་ གྱི་ རོགསཔ་ མྱི་གཞན་གྱི་རོགསཔ་ཡགཔོ་གཅྱིག་བྱེད་ཐུབ་ན།

   དགེརྒན་ གྱི་ བཀའསོབ་ དགེརྒན་གྱི་བཀའསོབ་ལ་ཡགཔོ་ཉོན་དང་།

   གཅུངམོ འྱི་ རྐངཤུབ་ གཅུངམོའ་ིརྐངཤུབ་ནགཁ་དེ་གཉྱིས་ཁྲུ་རོགས།

   ཕམ འྱི་ བཀའདྲྱིན་ ཕམའྱི་བཀའདྲྱིན་དང་བྱམསསྐྱོང་ངས་མྱི་བརེད།  

   ཁོངཚོ འྱི་ སོབགྲྭ་ ཁོངཚོའྱི་སོབགྲྭ་འདྱི་ནས་ཐགཉེཔོ་རེད་འདུག

   སངསརྒྱས་ ཀྱི་ སྤན་ སངསརྒྱས་ཀྱི་སྤན་ལྟ་ན་སྡུགཔ་ཞིག་ཡོདཔ་ཐོས།

   
 ཁོངཚོའྱི་ཁངཔ་ཕགྱི་རེད་འདུག མོའ་ིདེབ་གཉིས་ང་ལ་ཡོད། ཁོའ་ིརོགསཔ་ལསཁུང་ལ་ཡོད་རེད།

 མྱི་དེའྱི་ལསཀ་ཡགཔོརང་མི་འདུག མོའ་ིལོརྒྱུས་ངས་ཤེས་མ་བྱུང་། རྡོརེའྱི་པར་དེ་གཔར་ཡོད། 

 འདྱིཚོ་ངའྱི་ཕམའྱི་རེའདུན་ཡྱིན། ང་ལ་ཁོས་རོགསཔ་བྱས་བྱུང་། ཉྱིམའྱི་ཐགགཅོད་དེ་གརེ་རེད་འདུག

 ཁངཔ་དེའྱི་སེཁུང་ཆུངཆུང་འདུག མོའ་ིཕྲུགུཚོ་སྤོདཔ་ཡགཔོ་འདུག ང་ལ་ཨམའྱི་ཡྱིགེ་འབྱོར་བྱུང་།

 མོའ་ིཁངཔ་ལ་ང་ཚར་ལྔ་ཕྱིན་ཡྱིན། ཁོའ་ིདགོནཔ་འདྱི་ནས་ཉེཔོ་རེད། ངའྱི་ཕམ་གཉྱིསཀ་བོད་ལ་ཡོད། 

 ཁསང་ཁོས་དེབ་ང་ལ་གཡར་བྱུང་། འདྱི་རྒནལགས་ཀྱི་སྐུཔར་རེད། དེཚོ་མོའ་ིཞྱིམྱི་རེད་འདུག
   

 

 བྱཆྟོས་(འདསཔཅན་གི་བྱམིང་)དང་ཁདགཞིཅན་གི་འགྲྟོས་དང་ཚིགསྒྲུབ་   བྱཆྟོས་   ཨིལྡན་ ཁདགཞི་
 

ཚིགསྒྲུབ་
      
   བཏབཔ འྱི་  མེཏོག་ གཟབགཟབ་བཏབཔའྱི་མེཏོག་ཡགཔོ་སྐྱེ་ཡོང་།

    
   བལྟསཔ འྱི་  ལྟདམོ་ ངས་བལྟསཔའྱི་ལྟདམོ་མངཆེབ་ཁོས་མཐོང་སོང་།

   བཏངཔ འྱི་  ཡྱིགེ་ ངས་ཁསང་བཏངཔའྱི་ཡྱིགེ་དེ་ཨམ་ལ་ཡིན།

   བཅདཔ འྱི་  ཤྱིང་ ཁསང་དང་ཁེཉྱིན་བཅདཔའྱི་ཤྱིང་དེཚོ་རེད། 
   བཀབཔ འྱི་  ཁངཔ་ སཆ་དེ་ལ་ཐོག་མ་བཀབཔའི་ཁངཔ་མངཔོ་འདུག

   བསནཔ འྱི་  ལམ་ བླམས་བསནཔའྱི་ཐརཔའྱི་ལམ་ལ་སོམས་དང་།

   སྦྱངསཔ འྱི་  འབསབུ་ ཡུནརིང་སྦྱངསཔའྱི་འབསབུ་དེ་ཡགག་འོང་།

   བྱིསཔ འྱི་  སྒྲུང་ མོས་དལོ་བྱིསཔའྱི་སྒྲུང་སནཔོ་འདྱིཚོ་ཀོགརོགས།

   བསགསཔ འྱི་  ནོར་ ཁོངཚོས་ཡུནརིང་བསགསཔའྱི་ནོར་འདིཚོ་རེད།

   
 དེཚོ་དལོ་བཏབཔའྱི་མེཏོག་རེད། དེརྱིང་བྱིསཔའྱི་ཡྱིགེ་འདྱི་ཡྱིན། ཁོས་ཉོསཔའྱི་དེབ་འདྱིཚོ་རེད།

 ཁོས་བཙོསཔའྱི་འབས་ང་ལ་ཡོད། བསབསཔའྱི་ཕྲུགུ་ནྱི་ཡགཔོ་འོང་། ངས་བསྒྱུརཔའྱི་ཆོས་དེ་ཡྱིན།

 ཁོས་བཅདཔའྱི་ཤྱིང་སྐམཔོ་རེད། མོས་བཤདཔའྱི་ཚིག་ལ་གོརྒྱུ་འདུག ཁསང་བལྟསཔའྱི་ལྟདམོ་དེ་རེད། 

 ངས་བཤདཔའྱི་ཆོས་ལ་གོརྒྱུ་ཡོད། མོས་བཙོསཔའྱི་འབས་ཚོསཔོ་འོང་། འདྱི་ཁོས་བརོསཔའྱི་ཡོས་རེད། 

 ཁོས་བྱིསཔའྱི་རྱིམོ་དེ་ལ་ལྟོས། ངས་བྱིསཔའྱི་སྒྲུང་རྱིངཔོ་དེ་ཡྱིན། ངས་བཀོལབའྱི་ཆུ་གང་ཚར་འདུག

 འདྱིཚོ་མོས་བཅོལཔའྱི་དངུལ་རེད། ངས་བཏངཔའྱི་ཡྱིགེ་དེ་འཕྲོད་འདུག མོས་བྱིསཔའྱི་རྱིམོ་ཡགཔོ་འདུག
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ཚིགསྒྲུབ་
      
   འདེབསཔ འྱི་  སབོན་ ཞྱིང་ལ་དལོ་འདེབསཔའྱི་སོན་འདྱིཚོ་རེད་པས།

    
   འབྱིབ འྱི་  ཡྱིགེ་ ངས་དེརྱིང་འབྱིབའྱི་ཡྱིགེ་དེ་ཡགཔོ་འོང་གྱི་འདུག

   ལྟབ འྱི་  གོགབརན་ མོས་དུསརྒྱུན་དུ་ལྟབའྱི་གོགབརན་གརེ་ཡིན་ན།

   གཏོངབ འྱི་  ཡྱིགེ་ ངས་ཁོ་ལ་གཏོངབའྱི་ཡྱིགེ་སནངག་ཤསག་ཡྱིན།

   ཉོབ འྱི་  དེབ་ མོས་ཉོབའྱི་ཚགསཔར་དེ་ཚོངཁང་ལ་འདུག

   བཙོབ འྱི་  འབས་ གལེར་བཙོབའྱི་འབས་དེ་ཚོསཔོ་ཡོང་།

   ཐགགཅོདཔ འྱི་  གོསགཅོད་ སོབགྲྭས་ཐགགཅོདཔའྱི་གོསགཅོད་ལ་ང་མི་དགའ།

   འབྱིབ འྱི་  སྨྱུགུ་ ཡྱིགེ་འབྱིབའྱི་སྨྱུགུ་གཅྱིག་ང་ལ་གཡོར་དང་།

   ཟབ འྱི་  ཤྱིངཏོག་ ཕྲུགུཚོས་ཟརྒྱུའྱི་ཤྱིངཏོག་དེཚོ་ཡགཔོ་ཁྲུརོགས།

   
 དེརྱིང་འབྱིབའྱི་ཡྱིགེའྱི་ཐོ་འདྱི་ཡྱིན། མོས་ལྟབའྱི་གོགབརན་དེ་གརེ་རེད། ངས་གཏོངབའྱི་སྣུམའཁོར་འདྱི་རེད།

 ཁོས་ཉོབའྱི་གསརཤོག་འདྱིཚོ་རེད། མོས་བསྐོལཔའྱི་ཐུགཔ་དེ་ཞྱིམཔ་ལ། ཡྱིགེ་སོབཔའྱི་བུ་དེ་ཡགཔོ་འོང་།

 ངས་སྒྱུརབའྱི་ཆོས་འདྱིཚོ་ཡྱིན། ཁོས་གཅོདཔའྱི་ཤྱིང་དེ་རོནཔ་རེད། མོས་ཉོབའྱི་ཇ་མངརམོ་རེད་འདུག

 མོས་འཐུངབའྱི་ཆུ་རྱི་དེ་ནས་རེད། ངས་ཟབའྱི་འབྲུ་ཁོ་ནས་འཐོབ་བྱུང་། ཁོ་གོས་ཐགགཅོདཔའྱི་མྱི་རེད།

 འདྱི་ཉྱིམས་ཀོགཔའྱི་སྒྲུངདེབ་རེད། ཡྱིགེ་འབྱིབའྱི་སྨྱུགུ་གཡོར་དང་། ང་ལ་འོམ་འཐུངབའྱི་ཁྱྱིཕྲུག་ལྔ་ཡོད།

 བགལེབ་ཉོབའྱི་བུམོ་དེ་སུ་རེད། དེ་ན་ཁཔར་གཏོངབའི་བུ་ཞྱིག་འདུག ང་གཏམབཅོས་འབྱིབའྱི་མྱི་ཡྱིན།
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ཚིགསྒྲུབ་
      
   སྐྱེསཔ འྱི་ མེཏོག་ མགོགསཔོ་སྐྱེསཔའྱི་མེཏོག་གཅྱིག་སོན་དང་། 

    
   འགོརཔ འྱི་ ལསཀ་ ཡུནརྱིངཔོ་འགོརབའྱི་ལསཀ་ཚངམ་ཐོ་རྒྱོབས།

   འཚོསཔ འྱི་ མོགམོག་ འདྱི་རངསཔ་ལ་ཚོསཔའྱི་མོགམོག་རེད།

   དྲནཔ འྱི་ སྒྲུང་ ངཚོའྱི་སེམས་ལ་དྲནཔའྱི་སྒྲུང་དེ་མ་རེད།

   ཕནཔ འྱི་ སྨན་ ནནྱིང་ངའྱི་གོདཔ་ལ་ཕནཔའྱི་བོདསྨན་འདྱིཚོ་རེད།

   རེདཔ འྱི་ དངུལ་ ལམ་ལ་རེདཔའྱི་དེབ་དེའི་བདགཔོ་ཧ་གོ་སོང་ངས།

   རོགསཔ འྱི་ ལྟབ་ བླམས་རོགསཔའྱི་ལྟབ་དེ་ཟབཔ་དང་རྒྱ་ཆེ།

   ཕནབཏགསཔ འྱི་ རོགསཔ་ བཟངམོ་ལ་ཕནབཏགསཔའྱི་རོགསཔ་ཁོངཚོ་རེད།

   བསྐམསཔ འྱི་ ལོམ་ བསྐམསཔའྱི་ལོམ་དེ་མེ་ལ་འཚིགསཔའྱི་ཉེནཁ་ཆེ།

   
 ཁསང་འབྱོརཔའྱི་སོབཕྲུག་ངཚོ་ཡྱིན། ས་ལ་འཐོརབའྱི་སནམ་ཡར་བསྡུས། སྐམཔའྱི་ཡལག་ས་ལ་ལྷུང་བྱུང་།

 ལམ་ནོརབའྱི་མྱི་དགཟོད་སེབས་བྱུང་། ལམ་ལ་འགེལབའྱི་ཤྱིངསོང་དེ་ཆོད། རལབའྱི་རས་དེ་རྱིངཔ་རེད། 

 དེ་ཚབས་ཁུམཔའྱི་ལོམ་རེད་འདུག སྔོན་མྱི་དྲནཔའྱི་སྒྲུང་ཞྱིག་དྲན་བྱུང་། མགོནད་ལ་ཕནཔའྱི་སྨན་འདྱི་རེད།

 མ་འཚོསཔའྱི་ཚལ་ལ་དྲོབ་མྱི་འོང་། ཁོལབའྱི་ཆུ་འཐུང་ན་གོདཔ་ལ་ཕན། ལམསང་སྐྱེབའྱི་མེཏོག་དེ་མ་རེད།

 ང་ལ་ཕནཐོགསཔའྱི་རོགསཔ་བྱུང་། བཟངམོ་ལ་མཁོབའྱི་ཆུ་མྱི་འདུག ལམ་ལ་རེདཔའྱི་དེབ་དེ་ང་ལ་ཡོད།

 དེ་དུསཚོད་འགོརབའྱི་ལསཀ་རེད། ངས་ལམསང་འཚོསཔའྱི་སྔོ་ཉོས་ཡྱིན། ཡྱིད་ལ་དྲནཔའྱི་སྒྲུང་དེ་ཤོད་དང་།
   

 

 བྱཆྟོས་(དལྟབཅན་གི་བྱམིང་)དང་ཁདགཞིཅན་གི་འགྲྟོས་དང་ཚིགསྒྲུབ་   བྱཆྟོས་   ཨིལྡན་ ཁདགཞི་
 

ཚིགསྒྲུབ་
      
   སྐྱེབ འྱི་  མེཏོག་ མགོགསཔོ་སྐྱེབ་དང་འཚརབའྱི་མེཏོག་དེཚོ་རེད། 

    
   འབྱོརབ འྱི་  གསརཤོག་ ཉིནལྟར་འབྱོརཔའྱི་གསརཤོག་དེཚོ་རེད།

   མྱི་དྲནཔ འྱི་  སྒྲུང་ ཡུང་རྱིངཔོ་རནས་མྱི་དྲནཔའྱི་སྒྲུང་ཞྱིག་ད་དྲན།

   འཐོརབ འྱི་  སནམ་ ཡུངས་ལ་འཐོརབའྱི་སནམ་དང་ནས་ཡར་བསྡུས།

   གསཔ འྱི་  ཤེལཕོར་ གསཔའྱི་ཤེལཕོར་ནང་དུ་ཆུ་དང་ཇ་མ་འཐུང་།

   ནོརབ འྱི་  སོབཕྲུག་ བོདཡྱིག་གྱི་དགཆ་མི་ནོརབའྱི་སོབཕྲུག་མོ་རེད།

   མྱི་ཤེསཔ འྱི་  དོན་ ཁོས་མྱི་ཤེསཔའྱི་དོན་དེ་མོས་ཤེས་ཀྱི་འདུག

   ཐང་མི་ཆདཔ འྱི་  ལསབྱེད་ མོ་ལ་ལམསང་ཐང་མི་ཆདཔའྱི་ལསམྱི་འདུག

   འགེལབ འྱི་  ཤྱིངསོང་ རླུང་ལ་ལམསང་འགེལབའྱི་ཤྱིངསོང་མངཔོ་འདུག

   
 ངས་ཡུནརྱིང་ཐོགསཔའྱི་ལསཀ་བྱེད། འདྱི་ཏོགཙམ་སྨྱིནཔའྱི་ཤྱིངཏོག་རེད། མགོནད་ལ་ཕནཔའྱི་སྨན་འདྱི་རེད།

 ཁོམ་ལ་རེདཔའྱི་ཤྱིངཏོག་དྲོབ་ཆེ། འདྱིཚོ་ལོལྟར་སྐྱེབའྱི་མེཏོག་རེད། མི་རལབའི་རས་ཤིག་ང་ལ་ཡོད། 

 འདི་གངབས་ཁུམཔའྱི་ལོམ་རེད། དེརྱིང་འབྱོརབའྱི་མྱི་ངས་ངོ་ཤེས། རནས་མྱི་དྲནཔའྱི་སྒྲུང་ཞྱིག་དྲན་བྱུང་།

 བོད་ལ་འགོབའྱི་མྱི་གཅྱིག་འདུག ཁོས་ཚབ་ལ་ཕནཔའྱི་སྨན་ཉོས་བྱུང་། འདྱི་ཡུནརྱིང་འགོརབའྱི་ལམ་རེད།

 ང་ལ་ཡགཔོ་འཚོསཔའྱི་ཚལ་ཡོད། ཁསང་ལམ་ནོརབའྱི་མྱི་སུ་རེད། ཞྱིབདེ་ཡོདཔའྱི་མྱི་ནྱི་ཚེ་རྱིངཔོ་ཡོང་།

 ཁོ་དགཆ་མྱི་ནོརབའྱི་བུ་ཞྱིག་རེད། བོདསྐད་མྱི་ཤེསཔའྱི་མྱི་ཁོ་རེད། ལམསང་གསཔའྱི་མིགཤེལ་མ་ཉོ་ཨ།
   

 

 བྱཆྟོས་(ཡིན་/ཡྟོད་ཀི་བྱམིང་ཤུགས་སུ་བསནཔའི་ཁདཆྟོསཅན་)དང་ཁདགཞིཅན་གི་འགྲྟོས་དང་ཚིགསྒྲུབ་   བྱཆྟོས་   ཨིལྡན་ ཁདགཞི་
 

ཚིགསྒྲུབ་
      
   མཛེསཔ འྱི་ མེཏོག་ ང་ལ་ཤྱིན་ཏུ་མཛེསཔའྱི་མེཏོག་མངཔོ་ཡོད། 

    
   དཀརབ འྱི་ མྱི་ མོ་སེམས་དཀརབའྱི་བུམོ་ཞྱིག་རེད།

   ཆེབ འྱི་ རྱིབོང་ རི་ལ་སྣ་རིང་ལ་མྱིག་ཆེབའྱི་རྱིབོང་གཅྱིག་མཐོང་།

   སྔོབ འྱི་ རྱིགས་ སྔོབའྱི་ཚལརྱིགས་མངཔོ་བཟས་ན་ཕནཔ་ཡོང་།

   ཐགརྱིངབ འྱི་ གོངཁྱེར་ ཤྱིན་ཏུ་ཐགརྱིངབའྱི་གོངཁྱེར་ལ་དལྟ་མ་སླེབས།

   གངབ འྱི་ ལུངཔ་ ཅུངཟད་གངབའྱི་ཡུལ་དང་ལུངཔ་ལ་ང་དགའ།

   ཉེབ འྱི་ ཚོངཁང་ ཐགཉེབའྱི་ཚོངཁང་གབར་ཡོདཔ་ལྟོས་ཤོག

   སྱིངརེབ འྱི་ ཕྲུགུ་ མོ་ལ་ཧཅང་སྱིངརེབའྱི་ཕྲུགུ་ཆུངཆུང་ལྔ་འདུག

   ཞྱིམཔ འྱི་ ཚལ་མོགམོག་ ཁ་ལ་ཞྱིམཔའྱི་ཚལ་མོགམོག་གཅིག་ཟརྒྱུ་བྱུང་ན།

   
 མོ་ལ་གཤྱིསཀ་བཟངབའྱི་བུ་ལྔ་འདུག གོདཔ་ཆེབའྱི་མྱིས་མངཔོ་ཟ་ཐུབ། ཐོག་ལེབཔའྱི་ཁངཔ་ལ་ལྟོས་དང་། 

 ཤྱིན་ཏུ་གོངབའྱི་ཤྱིང་ཡང་ཆོད་ཀྱི་རེད། ད་སྐྱྱིདཔའྱི་ལུངཔ་ལ་སེབས་སོང་། ང་ཉེབའྱི་ཚོངཁང་ལ་འགོ་གྱི་ཡྱིན། 

 ཁོ་ནྱི་ཤྱིན་ཏུ་དྲངབའྱི་མྱི་ཞྱིག་རེད། བློཁོག་ཆེབའྱི་མྱི་དགུ་གཏོང་རོགས། སེམས་བཟངབའི་བུ་དེ་ཁོའ་ིབུ་རེད། 

 ཤུགས་ཆེབའྱི་བུས་དེ་ལ་དགའཔོ་བྱེད། ཁཚབའྱི་སེཔན་ཟརྒྱུ་བྱུང་ན། ང་སྐྱྱིདཔའྱི་ཕཡུལ་དྲན་བྱུང་། 

 མོ་ལ་སྱིངརེབའྱི་ཨམ་ཞྱིག་འདུག ཁོ་སྐད་སནཔའྱི་གཞསཔ་ཞྱིག་རེད། སེམསཤུགས་ཆེབའྱི་མྱི་མོ་རེད།

 ང་གངབའྱི་ལུངཔ་ཞིག་ལ་ཡོད། མོ་ལ་སྱིངརེབའྱི་བུ་གཅྱིག་འདུག ཁ་ལ་ཞྱིམཔའྱི་བཟས་ཟརྒྱུ་བྱུང་ན།
   

 



ཁྱདགཞི་དང་ཁྱདཆོས་ བརྡསྤོད་ཕྲནཚེགས་བརྡསྤོད་ཕྲནཚེགས་ ཁྱདགཞི་དང་ཁྱདཆོས་
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 གཞིཆྟོས་དང་ཁདགཞིཅན་གི་འགྲྟོས་དང་ཚིགསྒྲུབ་   གཞིཆྟོས་   ཨིལྡན་ ཁདགཞི་
 

ཚིགསྒྲུབ་
      
   བོད་ ཀྱི་ མེཏོག་ རྒྱགར་དང་བོད་ཀྱི་པདྨའྱི་མེཏོག་ལ་ཁྱདཔར་མེད། 

     
   ནངཔ འྱི་ ཆོས་ བོད་ཀྱི་ནངཔའྱི་ཆོས་ནྱི་ར་ཆེནཔོ་རེད་གསུངས།

   མྱིག་ གྱི་ མདོག་ འུགཔའྱི་མྱིག་གྱི་མདོག་སེཔོ་འོང་།

   ཁངཔ འྱི་ སེཁུང་ ངཚོའྱི་ཁངཔའྱི་སེཁུང་ཆུངཆུང་དེཚོར་ཚོན་ཐོངས།

   དབྱརཁ འྱི་ དགུངསེང་ དབྱརཁའྱི་དགུངསེང་ལ་དགའབར་འགོ་ག

   ཀོབ འྱི་ ལྷམ་ ངས་ཁོམ་ནས་ཀོབའྱི་ལྷམ་ཆ་བཞྱི་ཉོསཔ་ཡིན།

   ལྕགས་ ཀྱི་ རྒྱསོ་ ཚོངཁང་གྱི་ལྕགས་ཀྱི་རྒྱསོ་དེ་སོ་ཕྱེ་འདུག 
   བོད་ ཀྱི་ རྒྱལཁབ་ ངས་བོད་ཀྱི་རྒྱལཁབ་ཆེནཔོའ་ིརྒྱལགླུ་ཤེས།

            ཚལ་ གྱི་ པགམ་ ངས་ཉྱིནགུང་ཚལ་གྱི་པགམ་ཞྱིམཔོ་བཟས་ཡྱིན།

   
 མོས་ཤྱིང་གྱི་ཐབ་ལ་མེ་བཏང་སོང་། སོནཔའྱི་སྐུ་དེ་བྱུརུས་བཟོསཔ་འདྲ། ང་ལ་རསཀྱི་ལྷམ་ཆ་བཞྱི་ཡོད། 

 ཁོ་ལ་རྡོའ་ིཁངཔ་གྲུབཞྱི་གཅྱིག་འདུག མོ་ཚལ་གྱི་པགམ་ལ་དགའཔོ་འདུག ང་ཚལ་མོགམོག་ལ་དགའཔོ་ཡོད། 

 ཞྱིབའྱི་ཆོས་ནྱི་ཆོས་ཀྱི་གཞྱིམ་རེད། མོའ་ིལགཔའྱི་སེརམོ་རྱིངཔོ་འདུག ཁངཔའྱི་སོ་ལ་ཡྱིགེ་བྱིས་འདུག 

 འཁོརབའྱི་སྡུགབསྔལ་ལ་སྐྱོ་དགོས། ཁོའ་ིམགོའ་ིསྐྲ་ནགཤུགགེར་འདུག ངཚོས་རས་ཀྱི་སོདཐུང་གོན་ཡོད། 

 གོག་གྱི་ཐབ་ལ་མེ་གཏོང་བདེཔོ་རེད། ནས་ཀྱི་རམཔ་ལ་ང་དགའཔོ་ཡོད། ཁོང་ཚལ་ལ་དགའཔོ་མྱི་འདུག

 དབྱརཁའྱི་ནམདུས་དྲོབ་འོང་། སོནཀའྱི་གནམགཤྱིས་བསྱིལབ་འོང་། དགུནཁའྱི་གནམགཤྱིས་གངབ་འོང་།
   

 
 

 བྲགཆྟོས་དང་ཁདགཞིཅན་གི་འགྲྟོས་དང་ཚིགསྒྲུབ་(བྲགཆྟོས་ནི་ཁདགཞིའི་སྟོན་རེས་གངརུང་དུ་བརྟོད་རུང་)   བྲགཆྟོས་   ཨིལྡན་ ཁདགཞི་
 

ཚིགསྒྲུབ་
      
   པདྨ འྱི་ མེཏོག་ པདྨའྱི་མེཏོག་དང་མེཏོག་པདྨ་ལ་ཁྱདཔར་མེད། 

     
   ཤུགཔ འྱི་ ཤྱིང་ ང་ལ་ཤུགཔའྱི་ཤྱིང་(ཤྱིང་ཤུགཔ་)ཁཤས་ཡོད།

   གོསཆེན་ གྱི་ གྱི་རས་ མོ་ལ་གོསཆེན་གྱི་རས་(རས་གོསཆེན་)ཁྲུ་ལྔ་འདུག

   ལྷས འྱི་ རྒྱས་ ངས་ལྷསའྱི་རྒྱས་(རྒྱས་ལྷས་)དེ་མཐོང་འདུག

   རྒྱསེ འྱི་ རས་ ཁོས་རྒྱསེའྱི་རས་(རས་རྒྱསེ་)སྨུགཔོ་དེ་ཉོས་སོང་།

   སགཔ འྱི་ ཤྱིང་ ང་ལ་སགཔའྱི་ཤྱིང་(ཤྱིང་སགཔ་)དེ་སོན་དང་།

   རྒོདམ འྱི་ ར་ ངས་རྒོདམའྱི་ར་(ར་རྒོདམ་)འདི་ལ་བཞོནཔ་ཡིན།

   ཀུཤུ འྱི་ ཤྱིངཏོག་ ཀུཤུའྱི་ཤྱིངཏོག་(ཤྱིངཏོག་ཀུཤུ་)དེ་དྲོབ་འདུག

   བསམའཕེལ གྱི་ ནོརབུ་ མོ་ལ་བསམའཕེལ་གྱི་ནོརབུ་གཅྱིག་འདུག

   
 ངས་ཤུགཔའྱི་ཤྱིང་ཁཤས་ཉོས་ཡིན། ཁོས་ཤྱིང་ཤུགཔ་མངཔོ་སྤད་བྱུང་། ང་ལ་ཕལམ་གྱི་རྡོ་གཅིག་རེད་བྱུང་།

 མོ་ལ་ཕལམ་གྱི་རྡོ་ཞྱིག་འཚོངརྒྱུ་འདུག བྱའྱི་ཀྱུངཀ་སྐད་ནི་སནཔོ་ཡོང་། བྱ་ཀྱུངཀའྱི་མདོག་གརེ་རེད།

 ང་ཀུཤུའྱི་ཤྱིངཏོག་ཉོ་རུ་ཕྱིནཔ་ཡྱིན། བོ་ཡྱི་བགལེབ་དེས་མྱི་འགངས། ནགཔའྱི་ཟླབ་ལ་བོད་ལ་འགོ།

 ནགཔའྱི་ཟླབ་ནྱི་ཟླབ་དངཔོ་རེད། ཕུརབུའྱི་གཟའ་ལ་མྱི་མངཔོ་ཡོང་། སྔོནམའྱི་ལོ་ལ་མྱི་བརྒྱ་སེབས་སོང་། 

 སྨྱིནདྲུག་གི་སྐརམ་ངས་མཐོང་བྱུང་། གནམ་གྱི་སྐརམ་མོས་མཐོང་སོང་། ངས་ལྷསའྱི་ཇོབོ་མཇལ་བྱུང་། 

 མོས་ལྷསའྱི་པོཏལ་མཇལ་སོང་། ངས་རྒྱསེའྱི་མེཏོག་དགུ་ཉོས་ཡྱིན། གོསཆེན་གྱི་རས་དེ་གོང་ཆེནཔོ་རེད།
   

 

 ཁདགཞི་དང་དངྟོསཆྟོས་ཀི་འགྲྟོས་དང་ཚིགསྒྲུབ་   ཁདགཞི་   དངྟོསཆྟོས་
 

ཚིགསྒྲུབ་
     
   མེཏོག་ མཛེསཔོ་ ངཚོ་ལ་མེཏོག་ཤྱིན་ཏུ་སྱིངརེཔོ་གཅྱིག་ཡོད། 

    
         སེམས་ བཟངཔོ་ མྱི་སེམས་བཟངཔོ་དེས་ང་ལ་རོགསཔ་བྱས་བྱུང་།

         སོབཕྲུག་ མངཔོ་ དེརྱིང་སོབཕྲུག་མངཔོ་གནམཐང་ལ་སེབ་འོང་།

         ཁངཔ་ ཆེནཔོ་ ཤེལ་གྱི་ཁངཔ་ཆེནཔོ་སྱིངརེཔོ་དེ་ངའི་རེད།

         སོབགྲྭ་ ཉེཔོ་ ངཚོའྱི་བུ་དང་བུམོའ་ིསོབགྲྭ་ཉེཔོ་རེད།

         ས་ སོམཔོ་ རེཐང་དེ་ས་འཁོད་སོམཔོ་ཡོདཔ་ཞྱིག་བཟོས་ཤོག

         རས་ འཇམཔོ་ རས་འཇམཔོ་ཡྱིནཔའྱི་སོདཐུང་དེ་ལུས་ལ་བདེ།

         ཡྱིགེ་ ཐུངཐུང་ ཡྱིགེ་ཐུངཐུང་ཚིག་ཉུངཉུང་བྱསཔ་ཞྱིག་བྱིས་ཨ།

         ཤྱིང་ སོབསོབ་ ཤྱིང་སོབསོབ་རོནཔ་དེ་ལྱིདཁོག་ཚཔོ་འདུག

   
 མོས་ཡྱིགེ་ཡགཔོ་གཅྱིག་བྱིས་བཞག མདང་གངས་ཏོགཙམ་བབ་སོང་། རེཐང་ལ་མྱི་མངཔོ་འཛོམས་འདུག 

 དེརིང་ཆརཔ་ཉུངཉུང་འབབ་ཀྱི་རེད། ཁོའི་སོབགྲྭའྱི་རེཐང་ཆེནཔོ་འདུག ངའྱི་བར་ལ་ཙིཙི་ཞིག་སྐྱེས་འདུག 

 མྱི་མགོ་རྱིལརྱིལ་དེ་སུ་རེད། ཉྱིམའྱི་སྣ་ནརནར་རེད་མྱི་འདུག ངའྱི་ཅོཅོའ་ིསོབགྲྭ་ཐགཉེཔོ་རེད། 

 སོབཕྲུག་ཚངམས་ཡྱིགེ་ཀོག་ཤེས། ཚོངཁང་དེ་ཐགཉེཔོ་ཞེདྲགས་འདུག ཁོ་སེམསཔ་ཆུངཆུང་མ་རེད། 

 མོ་བློཁོག་ཆུངཆུངརང་མྱིནཔ་འདྲ། བལ་གྱི་སོདཐུང་བདེཔོ་འོང་། ང་ལ་ཞྭམོ་སོབསོབ་གསུམ་ཡོད།

 མོས་ཁངཔ་ཆེནཔོ་གཅྱིག་ཉོས་སོང་། མོ་ལ་སོབཕྲུག་མངཔོ་ཡོད་རེད། རེཐང་དེ་ས་སོམཔོ་འདུག
   

 



ཁྱདགཞི་དང་ཁྱདཆོས་ བརྡསྤོད་ཕྲནཚེགས་བརྡསྤོད་ཕྲནཚེགས་ ཁྱདགཞི་དང་ཁྱདཆོས་
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 ཁདགཞི་དང་དངྟོསཆྟོས་(ལྷགཆྟོས་)ཀི་འགྲྟོས་དང་ཚིགསྒྲུབ་   ཁདགཞི་   དངྟོསཆྟོས་(ལྷགཆྟོས་)
 

ཚིགསྒྲུབ་
     
   མེཏོག་ སྱིངརེབ་ དེརྱིང་མེཏོག་སྱིངརེབ་ཁཤས་ཉོ་རོགས། 

    
   ཕྲུགུ་ ཆུངབ་  ཕྲུགུ་ཆུངབ་མངཆེབ་ཆུ་ལ་རྐལ་རྒྱ་ཤེས་ཀྱི་འདུག

   མྱིག་ སོརར་  དེ་ལ་ཞྱིམཕྲུག་མྱིག་སོརར་གཅྱིག་ཀང་སྐྱེས་སོང་།

   ཡྱིགེ་ ནརབ་  ཡྱིགེ་ཡྱིགགཟུགས་ནརབ་དེ་མཛེསཔའང་འདུག

   ཤྱིང་ སོབཔ་  ཤྱིང་སོབཔ་དང་སྐམཔ་ལ་མེ་འབརཔོ་ཡོང་།

   སོབགྲྭ་ ཐགཉེབ་ སོབགྲྭ་ཐགཉེབ་ཡགག་གཅིག་འཚོལརོགས།

           སྒྲུང་ ཐུངབ་  ཁོངཚོ་ལ་སྒྲུང་ཐུངབ་སནཔ་མངཔོ་ཤོདརྒྱུ་འདུག

   གནམགཤྱིས་ དྲོབ་  བལཡུལ་བོད་ལས་གནམགཤྱིས་དྲོབ་ཡོདརེད།

   ས་ སོམསཔ་  ས་སོམསཔ་འཇམཔ་ཞིག་ལ་པོལོ་རེརྒྱུ་བྱུང་ན།

   
 མོས་ཁོ་ལས་མཛེསཔ་བྱིས་བཞག ཁོང་མྱི་སེམས་བཟངབ་རེད། ཁོས་སོ་ལ་མཚོན་སེརཔོ་བཏང་སོང་།

 ཐང་ལ་མྱི་མངབ་འཛོམས་འདུག དེརིང་ཆརཔ་ཉུངབ་བབ་ཀྱི་རེད། ཁོངཚོའི་སོབགྲྭའྱི་རེཐང་ཆེབ་འདུག

 སྒྲུང་དེ་དེ་ལས་ཉོབཔ་རེད་འདུག ངཚོའྱི་སོབགྲྭ་ཐགརྱིངབ་དེ་རེད། མོས་ར་ཆེབ་མངཔོ་ཉོསསོང་།

 ཁོ་སོབཕྲུག་ནང་ནས་ཡགག་རེད། ལམ་རྱིངབ་ལ་ཕྱིན་ན་བདེབ་ཡོང་། ཁོ་མོ་ལས་ཞེདྲགས་སྐམཔ་འདུག

 ངཚོ་ས་དྲོབ་ཞྱིག་ལ་སོརྒྱུ་ཡྱིན། བོད་ཨརྱི་ལས་བསྱིལལ་འདུག དངུལ་སེར་ལས་གོངཁེབ་ཡོདརེད། 

 བལཡུལ་བོད་ལས་དྲོབ་ཡོདརེད། མོ་ཁོ་ལས་གཟུགསཔོ་རིངབ་འདུག ཁོ་མོ་ལས་ཆེབ་འདུག 
   

 

 ཁདགཞི་དང་དངྟོསཆྟོས་(ཤྟོསཆྟོས་)ཀི་འགྲྟོས་དང་ཚིགསྒྲུབ་   ཁདགཞི་   དངྟོསཆྟོས་(ཤྟོསཆྟོས་)
 

ཚིགསྒྲུབ་
     
   མེཏོག་ མཛེསཤོས་ མེཏོག་མཛེསཤོས་དང་སྱིངརེཤོས་འདྱིཚོ་རེད། 

    
   མྱིག་ སོརཤོས་ རྱི་ལ་འུགཔ་མྱིག་སོརཤོས་གཅྱིག་མཐོང་བྱུང་།

   ཐོག་ ལེབཤོས་ ཁངཔ་ཐོག་ལེབཤོས་དང་ཆེཤོས་དེ་ངའྱི་རེད།

   སྣ་ ནརཤོས་ མྱི་སྣ་ནརཤོས་ཁོ་ཡྱིནཔ་འདྲཔོ་འདུག

   ཤྱིང་ སོབཤོས་ ང་ལྕངམའྱི་ཤྱིང་སོབཤོས་ཤིག་ཉོའདོད་ཡོད།

   སོབགྲྭ་ ཐགཉེཤོས་ བོད་ཀྱི་སོབགྲྭ་ཐགཉེཤོས་འདྱིཚོ་གསུམ་རེད།

           སྒྲུང་ ཐུངཤོས་ སྒྲུང་ཐུངཤོས་ཤོདམཁན་སུ་རེད་འདུག

   མེཏོག་ ཡགཤོས་ མོས་ངཚོ་ལ་མེཏོག་ཡགཤོས་ཤྱིག་བསན་བྱུང་།

   ས་ འཁོདསོམསཤོས་ རྒྱཐང་ས་འཁོདསོམསཤོས་གབར་འདུག

   
 མོ་ལ་ཡྱིགེ་མཛེསཤོས་ཤྱིག་འདུག ཁོངཚོ་མྱི་བཟངཤོས་རེད། ངས་མཚོན་ནགཤོས་བཏངཔ་ཡིན།

 དེརྱིང་མྱི་མངཤོས་འཛོམས་སོང་། སངཉིན་ཆརཔ་ཉུངཤོས་བབ་འོང་། མོའི་སོབགྲྭའྱི་རེཐང་དེ་ཆེཤོས་རེད།

 བ་དེ་ལ་བེའུ་ཆུངཤོས་ཤིག་སྐྱེས་སོང་། མོའ་ིཁངཔ་ཐོག་ལེབཤོས་རེད། སེཔན་འདྱི་ཁཚཤོས་ཡོདརེད།

 གདན་འདྱི་འབོལཤོས་རེད་འདུག བོད་ཀྱི་གདནས་ཆེཤོས་དེ་ངས་ཤེས། ཁོ་ངའྱི་གོགསཔོ་མཛའཤོས་ཡྱིན།

 ཁོའ་ིབུ་རྒནཤོས་བོད་ལ་བསད་སོང་། ངས་བུ་ཆུངཤོས་དེ་བལྟསཔ་ཡྱིན། ཁོས་རྱི་མཐོཤོས་ལ་འཛེགས་སོང་།

 ང་ལ་ཁངཔ་རྱིནཔ་ཆེཤོས་ཤྱིག་ཡོད། ཁོ་སོབཕྲུག་ཡགཤོས་དེ་རེད་འདུག མོ་བུམོ་བཟངཤོས་དེ་ཡྱིནཔ་འདྲ།
   

 

 ཁདགཞི་དང་བྱཆྟོས་(འདསཔཅན་གི་བྱམིང་)གི་འགྲྟོས་དང་ཚིགསྒྲུབ་   ཁདགཞི་   བྱསཆྟོས་
 

ཚིགསྒྲུབ་
     
   མེཏོག་ བཏབཔ་ དེརྱིང་མེཏོག་བཏབཔ་དེ་ལམསང་སྐྱེ་མྱི་ཡོང་། 

    
   དེབ་ ཉོསཔ་  དེབ་ཉོསཔ་གཅྱིག་གཉྱིས་རོནཔ་ཆགས་བཞག

   ཤྱིང་ བཅདཔ་ ཁོས་ཤྱིང་བཅདཔ་དེ་སྐམཔོ་ཡགཔོ་འདུག

   སྒྲུང་ བཤདཔ་ ཁོས་ཁསང་སྒྲུང་བཤདཔཚོ་ངས་དལྟ་མྱི་དྲན།

   བགལེབ་ བཟོསཔ་ མོས་བགལེབ་བཟོསཔ་དེ་ངས་ཉོས་ཡྱིན།

   སྣོད་ ཁབཀབཔ་ སྣོད་ཁབཀབཔ་དེའྱི་ནང་ལ་གརེ་འདུག

   ལམ་ བསནཔ་ སོནཔས་ལམ་བསནཔ་ཐམསཅད་ཤེསཔར་དཀའ།

   ནོར་ བསགསཔ་ ཁོས་ཚེ་གཅྱིག་ལ་ནོར་བསགསཔ་འདྱི་ཙམ་རེད།

   ཡྱིགེ་ བྱིསཔ་  མོའ་ིལགཔས་ཡྱིགེ་བྱིསཔཚོ་གབ་ཡོད།

   
 མེཏོག་དལོ་བཏབཔ་འདྱི་མོའི་རེད། ཡྱིགེ་དལྟ་བྱིསཔ་དེ་ཟུར་དུ་ཞོགས། སྒྲུངདེབ་ཁོས་ཉོསཔ་དེ་འདྱི་རེད།

 འབས་ཁོས་བཙོསཔ་དེ་ང་ལ་སོན་དང་། བུ་ཁོས་བསྐྱངསཔ་དེ་ཡགཔོ་འོང་། འདྱི་ངས་བོདསྐད་ནས་བསྒྱུརཔ་དེ་ཡྱིན།

 ཆུ་ཁོས་བཏངཔ་དེ་ཞྱིམཔོ་རེད་འདུག ངས་ཁོའ་ིཚིགངན་བཤདཔ་ལ་བཟོད། མོས་དེབ་ཉོསཔ་དེ་གརེ་རེད།

 ཇ་ཁོས་བཟོསཔ་དེ་ཡགཔོ་འདུག ཁོའ་ིབོདཡྱིག་བྱིསཔ་དེ་སྱིངརེ། ཁོས་ཚལ་བཙོསཔ་དེ་ཞྱིམཔོ་འདུག 

 བླམའྱི་གཞུང་བརམསཔ་དེ་ང་ལ་ཡོད། དེཚོ་ཁོའ་ིཕག་གྱིས་བྱིསཔ་དེ་རེད། དེས་ཚལ་བཟོསཔ་དེ་ཞྱིམཔོ་འདུག

 ཁོས་གཏོངཡྱིག་བྱིསཔ་དེ་བྱུང་འདུག གོགབརན་མོས་བལྟསཔ་དེ་ལེགས། འབས་ངས་བཟསཔ་དེ་འཚོས་འདུག
   

 



ཁྱདགཞི་དང་ཁྱདཆོས་ བརྡསྤོད་ཕྲནཚེགས་བརྡསྤོད་ཕྲནཚེགས་ ཁྱདགཞི་དང་ཁྱདཆོས་
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ཁདགཞི་དང་བྱཆྟོས་(བྱེདཔཔྟོ་དལྟབཅན་གི་བྱམིང་)གི་འགྲྟོས་དང་ཚིགསྒྲུབ་   ཁདགཞི་   བྱཆྟོས་(དལྟབཅན་)
 

ཚིགསྒྲུབ་
     
   སབོན་ འདེབསཔ་ ཁོཚོ་གཉྱིས་ཀྱིས་སབོན་འདེབསཔ་དེ་གརེ་རེད། 

    
   ཟས་ སྦྱྱིནཔ་  དབུལཕོངས་ལ་ཟས་སྦྱྱིནཔ་དེ་འབས་རེད་འདུག

   ཡལག་ གཅོདཔ་ ཁོས་ཡལག་གཅོདཔ་དེ་ལ་མོས་ལྟ་གྱི་འདུག

   ཚིགངན་ ཤོདཔ་  ཁོས་ཚིགངན་ཤོདཔ་དེ་ལ་ང་དགའ་མ་བྱུང་།

   རངསའཁོར་ བཟོབ་  མོས་རངསའཁོར་བཟོབ་དེ་འདྱི་རེད།

   སྣོད་ ཁའགེབཔ་ སྣོད་ཁའགེབཔ་མ་བྱས་ན་གཙངམ་མི་འོང་།

   ལམ་ སོནཔ་  མྱི་གཞན་ལ་ཞྱིབའྱི་ལམ་སོནཔ་ཡགཔོ་རེད།

   ཡྱིགེ་ འབྱིབ་  གོགཀད་ལ་ཡྱིགེ་འབྱིབ་ལསསཔོ་རེད་འདུག

   རྒྱུནོར་ གསོགཔ་ ཁོ་རྒྱུནོར་གསོགཔ་ལ་དགའཔོརང་མེདཔ་འདྲ།

   
 མོས་ཡྱིགེ་འབྱིབ་དེ་བོདཡྱིག་རེད། གོགབརན་མོས་ལྟབ་དེ་གརེ་རེད། སྣུམའཁོར་ངས་གཏོངབ་འདྱི་རེད།

 གསརཤོག་ཁོས་ཉོབ་འདྱིཚོ་རེད། ཐུགཔ་མོས་སྐོལཔ་དེ་ཞྱིམཔ་ལ། བུ་ཡྱིགེ་སོབཔ་དེ་ཡགཔོ་འོང་།

 ཆོས་ངས་སྒྱུརབ་འདྱིཚོ་ཡྱིན། ཤྱིང་ཁོས་གཅོདཔ་དེ་རོནཔ་རེད། ཇ་མངརམོ་མོས་ཉོབ་དེ་འདི་རེད།

 ཆུ་མོས་འཐུངབ་དེ་རྱི་དེ་ནས་རེད། འབྲུ་ངས་ཟབ་ཁོ་ནས་འཐོབ་བྱུང་། ཁོ་མྱི་གོས་ཐགགཅོདཔ་དེ་རེད།

 སྒྲུངདེབ་ཉྱིམས་ཀོགཔ་འདྱི་རེད། སྨྱུགུ་ཡྱིགེ་འབྱིབ་གཅིག་གཡོར་དང་། ང་ལ་ཁྱྱིཕྲུག་འོམ་འཐུངབ་ལྔ་ཡོད།

 བུམོ་བགལེབ་ཉོབ་དེ་སུ་རེད། དེ་ན་བུ་ཁཔར་གཏོངབ་ཞྱིག་འདུག ང་མྱི་གཏམབཅོས་འབྱིབ་ཡྱིན།
   

 

 ཁདགཞི་དང་བྱཆྟོས་(བྱེདཔཔྟོ་མེདཔ་འདསཔཅན་གི་བྱམིང་)གི་འགྲྟོས་དང་ཚིགསྒྲུབ་   ཁདགཞི་   བྱཆྟོས་(འདསཔཅན་)
 

ཚིགསྒྲུབ་
     
   མེཏོག་ སྐྱེསཔ་  སྔོ་མེཏོག་སྐྱེསཔ་དེཚོ་རསོས་རྒྱོབས། 

    
   ཤེལ་ གསཔ་  ཤེལ་གསཔ་འཐུད་རྒྱག་ཤེས་ཀྱི་ཡོདཔས།

   ཡལག་ ཆགཔ་  ཡལག་ཆགཔ་དེཚོ་རུགརུག་བཟོས།

   ཡྱིགེ་ ནོརབ་  ཡྱིགེ་ནོརབ་དེ་ལ་བཟོ་བཅོས་རྒྱོབས།

   ལམ་ལ་ རེདཔ་  ལྷམ་ལམ་ལ་རེདཔ་དེ་ཁོའི་རེད་འདུག

   ཤྱིངསོང་ འགེལབ་  ཤྱིངསོང་འགེལབ་དེཚོ་ཡར་ལ་སོང་ཐུབས་རེད།

   རས་ རལབ་  རས་རལབ་དེཚོ་ཚངམ་རྱིངཔ་ཤསག་རེད།

   ཤྱིངཏོག་ སྨྱིནཔ་  ཀུཤུའྱི་ཤྱིངཏོག་སྨྱིནཔ་ཚངམ་བཏོགསརན་འདུག

   ལོམ་ ཁུམཔ་  ཤིངསོང་ལོམ་ཁུམཔ་དེཚོ་ལ་ཆུ་རྒྱོབས།

   
 དེཚོ་མེཏོག་དལོ་བཏབཔ་ཤསག་རེད། ཡྱིགེ་དེརྱིང་བྱིསཔ་འདྱི་ཡྱིན། དེབ་འདྱིཚོ་ཁོས་ཉོསཔ་རེད།

 འབས་ཁོས་བཙོསཔ་དེ་ང་ལ་ཡོད། ཕྲུགུ་སྤོདཔ་བསབསཔ་ནྱི་ཡགཔོ་འོང་། ཆོས་ངས་བསྒྱུརཔ་དེ་ཡྱིན།

 ཤྱིང་སྐམཔོ་ཁོས་བཅདཔ་དེ་འདི་རེད། མོས་ཚིག་བཤདཔ་དེ་ལ་གོརྒྱུ་འདུག ལྟདམོ་ཁསང་བལྟསཔ་དེ་རེད། 

 ཆོས་ངས་བཤདཔ་དེ་ལ་གོརྒྱུ་ཡོད། འབས་མོས་བཙོསཔ་དེ་ཚོསཔོ་ཡོང་། ཡོས་ཁོས་བརོསཔ་དེ་འདྱི་རེད། 

 རྱིམོ་ཁོས་བྱིསཔ་དེ་ལ་ལྟོས། སྒྲུང་རྱིངཔོ་ངས་བྱིསཔ་དེ་ཡྱིན། ཆུ་ངས་བཀོལབ་དེ་གང་ཚར་འདུག

 དངུལ་མོས་བཅོལཔ་འདྱིཚོ་རེད། ངས་ཡྱིགེ་བཏངཔ་དེ་འཕྲོད་འདུག རྱིམོ་མོས་བྱིསཔ་ཡགཔོ་བྱུང་།
   

 

 ཁདགཞི་དང་བྱཆྟོས་(བྱེདཔཔྟོ་མེདཔ་དལྟབཅན་གི་བྱམིང་)གི་འགྲྟོས་དང་ཚིགསྒྲུབ་   ཁདགཞི་   བྱཆྟོས་(དལྟབཅན་)
 

ཚིགསྒྲུབ་
     
   མེཏོག་ སྐྱེབ་  མེཏོག་དཔྱིདཀར་སྐྱེབ་ཞྱིག་དེརིང་འདེབསརོགས།

    
   ལསཀ་ འགོརབ་ དེཚོས་ལསཀ་རྒྱུནརྱིང་འགོརབ་རེད་མྱི་འདུག

   བགལེབ་ ཚོསཔ་  བགལེབ་ཡགཔོ་ཚོསཔ་དེ་ངས་བཟོསཔ་ཡྱིན།

   སོབགྲྭར་ འབྱོརཔ་ སོབཕྲུག་སོབགྲྭར་འབྱོརཔ་ཚངམ་སྐད་ཐོངས་ཤོག

   སྒྲུང་ དྲནཔ་  ང་ལ་སྔོན་གྱི་སྒྲུང་དྲནཔ་གཅྱིག་ཀང་མྱི་འདུག

   སྨན་ ཕནཔ་  མགོནད་ལ་སྨན་ཕནཔ་འདྱིཚོ་ཚངམ་རེད།

   སནམ་ འཐོརབ་ སནམ་གསགལ་འཐོརབ་དེཚོ་ཡར་བསྡུས།

   དོན་ གོབ་  ཆོས་ཀྱི་དོན་གོབ་ཁཤས་ནྱི་ཤྱིན་ཏུ་ཟབཔོ་འདུག

   སེམས་ལ་ གནོདཔ་  ཁོས་སྐདཆ་སེམས་ལ་གནོདཔ་དེ་ཤོད་ཀྱི་མ་རེད།

   
 སོབཕྲུག་ཁསང་འབྱོརཔ་ངཚོ་ཡྱིན། སནམ་ས་ལ་འཐོརབ་དེ་ཡར་བསྡུས། ཆོས་སེམས་ལ་ཕནཔ་གསུང་འོང་།

 མྱི་ལམ་ནོརབ་དེ་དལྟ་སེབས་བྱུང་། ཤྱིངསོང་ལམ་ལ་འགེལབ་དེ་ཆོད། རས་རལབ་དེ་རྱིངཔ་རེད།  

 ལོམ་དེ་ཚབས་ཁུམཔ་རེད་འདུག སྒྲུང་སྔོན་མྱི་དྲནཔ་ཞྱིག་ད་དྲན་བྱུང་། སྨན་མགོནད་ལ་ཕནཔ་འདྱི་རེད།

 ཚལ་མ་འཚོསཔ་ལ་དྲོབ་མྱི་འོང་། ཆུ་ཁོལབ་འཐུང་ན་གོདཔ་ལ་ཕན། མེཏོག་ལམསང་སྐྱེབ་དེ་མ་རེད།

 ང་ལ་རོགསཔ་ཕནཐོགསཔ་དེ་བྱུང་། བཟངམོ་ལ་ཇ་མཁོབ་དེ་མྱི་འདུག དེབ་ལམ་ལ་རེདཔ་དེ་ང་ལ་ཡོད།

 ལསཀ་དུསཚོད་འགོརབ་དེ་རེད། སྔོ་ལམསང་འཚོསཔ་དེ་ཉོས་ཡྱིན། སྒྲུང་ཡྱིད་ལ་དྲནཔ་དེ་ཤོད་དང་།
   

 



ཁྱདགཞི་དང་ཁྱདཆོས་ བརྡསྤོད་ཕྲནཚེགས་བརྡསྤོད་ཕྲནཚེགས་ ཁྱདགཞི་དང་ཁྱདཆོས་
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 ཁདགཞི་དང་བྱཆྟོས་(བྱེདཔཔྟོ་མེདཔའི་བྱམིང་དལྟབ་“པྟོ་”ཡི་མཐའཅན་)གི་འགྲྟོས་དང་ཚིགསྒྲུབ་   ཁདགཞི་   བྱསཆྟོས་(“པྟོ་”ཅན་)
 

ཚིགསྒྲུབ་
     
   འབས་ སྐྱེབོ་  བོད་ལ་འབས་སྐྱེབོརང་ཡོད་མ་རེད། 

    
   ལསཀ་ འགོརཔོ་ ལསཀ་འདྱི་འགོརཔོ་ཞེདྲགས་འོངབ་འདུག

   ཚལ་ ཚོསཔོ་  སྔོ་ཚོསཔོ་བྱས་ནས་བཟས་ན་འཕྲོདབསེན་ལ་ཕན།

   མཎྱི་ འཁོརཔོ་ དགོནཔའྱི་མཎྱི་འཁོརལོ་འཁོརཔོ་ཡགཔོ་འདུག

   སྒྲུང་ དྲནཔོ་  གེསར་གྱི་སྒྲུང་དེ་ང་ལ་དྲནཔོརང་མྱི་འདུག

   མགོསྨན་ ཕནཔོ་  ཨམས་ང་ལ་མགོསྨན་ཕནཔོ་གཅྱིག་སྤད་བྱུང་།

   ཐུགཔ་ ཁོལཔོ་  ཐུགཔ་ཁོལཔོ་དང་དུཔོ་བྱས་ན་ཞྱིམཔོ་འོང་།

   ལུས་སེམས་ ཉོབཔོ་  ཁསང་ངཚོ་ལུསསེམས་གཉྱིསཀ་ཉོབཔོ་བྱུང་།

   སྨྱུགུ་ རྒྱུགཔོ་  སྨྱུགུ་རྒྱུགཔོ་ཡོད་ན་ཡྱིགགཟུགས་ཡགཔོ་འོང་།

   
 སྣགཚ་དེ་རྒྱུགཔོརང་མྱི་འདུག ང་ཁསང་སོབགྲྭ་ལ་ཁ་སྐོམཔོ་བྱུང་། ཆོས་ཀྱི་ཚིགདོན་འདྱིཚོ་གོཔོ་འདུག

 ཚིག་དེ་ཁོ་ལ་གནོདཔོ་བྱུང་སོང་། ཁོའ་ིམགོ་ལ་རྡོ་ནཔོ་ཕོག་སོང་། བོདམྱིཚོ་ཁའགྱིལཔོ་ཤསག་རེད།

 ངཚོའྱི་དོནདག་འགྲུབཔོ་འོང་གྱི་རེདཔས། གཞོནཔཚོ་འཁྲུགསཔོ་མ་བྱེད། སོདཐུང་འདྱིཚོ་མོ་ལ་འགདཔོ་མྱི་འདུག 

 ཁོངཚོ་སྤུན་གཉྱིས་མཐུནཔོ་འདུག ངཚོ་གུངསང་ལ་ཉོབཔོ་བྱུང་། སྔོཚལ་འདྱི་འཚོསཔོ་འདུག ་གས།

 ཁངཔ་དེཚོ་སྤུསདགཔོ་རེད་འདུག ཚིག་དེ་ཁོང་ལ་གནོདཔོ་བྱུངབ་འདྲ། ཁསང་ངཚོ་ཉོབཔོ་ཞེདྲགས་བྱུང་། 

 ཁོ་ཧོནའཐོརཔོ་བྱུང་སོང་། དེངསང་ཚོང་འགྱིམཔོ་ཞེདྲགས་འདུག རླུངའཁོར་འདྱི་འཁོརཔོ་མྱི་འདུག
   

 
 

 ཁདགཞི་དང་བྱ/ཆྟོས་(“ཡིན་/ཡྟོད་/རེད་/འདུག་”གི་བྱམིང་ཤུགསབསནཅན་)གི་འགྲྟོས་དང་ཚིགསྒྲུབ་   ཁདགཞི་   བྱསཆྟོས་(བྱབ་ཤུགསབསན་)
 

ཚིགསྒྲུབ་
     
   མེཏོག་ མཛེསཔ་ རྒྱསེའྱི་མེཏོག་མཛེསཔ་དེ་ང་ལ་སོན་དང་། 

    
   ཁངཔ་ རྱིངབ་  ཁངཔ་རྱིངབ་ཚངམ་མཛེསཔོ་ཤསག་འདུག

   ཐོག་ ལེབཔ་  ཁངཔ་ཐོག་ལེབཔ་དེ་བརནཔོ་འོངབ་འདུག

   སྣ་ སོམཔ་  གངཆེན་གྱི་སྣ་སོམཔ་ཤུགས་ཆེབ་ཞིག་འོང་།

   ཤྱིང་ སོབཔ་  ཤྱིང་སོབཔ་དེ་ལ་མེ་ལམསང་འབར་གྱི་རེད།

   སོབགྲྭ་ ཐགཉེབ་ སོབགྲྭ་ཐགཉེབ་ཡགག་གཅིག་འཚོལ་རོགས།

           སྒྲུང་ ཐུངབ་  སྒྲུང་ཐུངབ་དང་སནཔ་མངཔོ་འབྲིམཁན་ཁོ་རེད།

   ལམ་ བདེབ་  ལམ་བདེབ་ཞྱིག་ལ་འགོརྒྱུ་བྱུང་ན།

   ས་ སོམཔ་  ཁོས་ས་སོམཔ་ཞྱིག་ལ་རེཐང་བཟོ་གྱི་ཡྱིན་ཟེར།

   
 མོ་ལ་བུ་གཤྱིསཀ་བཟངབ་ལྔ་འདུག མྱི་གོདཔ་ཆུངབས་མངཔོ་ཟ་མྱི་ཐུབ། ཁངཔ་ཐོག་ལེབཔ་དེ་ལ་ལྟོས་དང་། 

 ཤྱིང་ཤྱིན་ཏུ་གོངབ་དེ་ཆོད་ཁགཔོ་རེད། ང་ས་གངབ་ཞྱིག་ལ་སེབས་སོང་། ང་ཚོངཁང་ཐགཉེབ་ལ་འགོ་གྱི་ཡྱིན། 

 ཁོ་མྱི་ཤྱིན་ཏུ་དྲངབ་ཞྱིག་རེད་འདུག ཁངཔ་སེམས་ལ་བབཔ་ཞིག་ཉོས་ན། ཚབ་ལ་ཕནཔའྱི་ཆུ་གངབ་འཐུང་།

 ཁོཚོ་ཐགཉེས་ཞྱིག་ལ་བཏང་ཡྱིན། དགོནཔ་ཆུངབ་ལ་ཕྱིནཔ་ཡྱིན། ང་གདན་སོབཔ་ལ་དགའཔོརང་མེད།

 གངདུས་སུ་ཐུགཔ་ཚབ་འཐུངརྒྱུ་བྱུང་། དེ་མེཏོག་གསརར་ཞྱིག་དང་བརེས། ཆོས་བློ་ལ་འགོབ་ཞྱིག་གསུང་དང་།

 ཤྱིངཏོག་ཁ་ལ་མངརབ་ཞྱིག་བཟའ། ལམ་ཀོག་ག་ཞྱིག་ལ་ཕྱིན་བདེ། གོདཔ་ལ་འགངབ་ཞྱིག་ཟརྒྱུ་བྱུང་ན།
   

 

 ཁདགཞི་དང་གྲངསཆྟོས་(“པྟོ་”ཡི་མཐའཅན་)གི་འགྲྟོས་དང་ཚིགསྒྲུབ་   ཁདགཞི་   གྲངསཆྟོས་(“པྟོ“ཅན་)
 

ཚིགསྒྲུབ་
     
   མེཏོག་ ལྔཔོ་  མེཏོག་ལྔཔོ་དེཚོ་ཚངམ་ངའྱི་ཡྱིན།

    
   གཡག་ ཉྱིཤུཔོ་  གཡག་ཉྱིཤུཔོ་དང་ར་བཅུཔོ་ཚངམ་ལ་ཆུ་བླུད།

   དེབ་ གསུམཔོ་ དེབ་གསུམཔོ་འདྱིཚོ་ལ་བདགཔོ་རྒྱོབས།

   ཉྱིམ་ བཅུགཅྱིགཔོ་ མོ་ ཉྱིམ་བཅུགཅྱིགཔོ་ཚངམ་བོད་ལ་ཕྱིན་སོང་།

   སོབཕྲུག་ བཅུཔོ་  སོབཕྲུག་བཅུཔོ་དེརྱིང་ལོག་འོང་གི་རེད།

   གོགཀད་ བཞྱིཔོ་  གོགཀད་འདྱིཚོ་བཞྱིཔོ་ཁོའ་ིཡྱིན་ཟེར་གྱི་འདུག

   ཤྱིངཏོག་ གཉྱིསཔོ་ ངའྱི་ཤྱིངཏོག་གཉྱིསཔོ་ཉྱིམས་ཁསང་བཟས་སོང་།

   གོགསཔོ་ ལྔཔོ་  དེནས་གོགསཔོ་ལྔཔོ་ལམསང་བོད་ལ་ཕྱིན་འདུག

   སོར་ ལྔབཅུཔོ་ སོར་ལྔབཅུཔོ་དང་ཊཾཀ་བདུནཔོ་སམ་ནང་ལ་ཆུག

   
 ངཚོ་དྲུགཔོ་བོད་ལ་འགོ་གྱི་ཡྱིན། མེཏོག་ལྔཔོ་ཁོ་ལ་སྤོདརོགས། མྱི་ལྔཔོ་སྐད་སྦྱོངམཁན་ཤསག་རེད།

 སྨྱུགུ་སེརཔོ་བདུནཔོ་དེཚོ་ངའྱི་རེད། སོབཕྲུག་ལྔཔོ་འཆམཔོ་འདུག་གས། ར་བཅོལྔཔོ་རི་ནས་འགུགས་རོགས།

 རྒྱགརབ་དེཚོ་ངའྱི་ངོཤེས་ཡྱིན། མོའི་སོརམོ་གསུམཔོ་གརེ་བྱེད་ག སོར་བཞྱིཔོས་འོམ་ཉོ་རོགས། 

 མཛུབམོ་ལྔཔོ་ཡགཔོ་ཁྲུས། སོརམོ་བདུནཔོ་ལམསང་འཐོར་སོང་། ཞགཔོ་ལྔཔོ་དེ་ལམསང་ཕྱིན་སོང་།

 ཉྱིམ་གསུམཔོ་ལྷོདལྷོད་བྱས་ནས་སོད། སོརམོ་དགུཔོ་གཏོར་མ་བཞག ངཚོ་གསུམཔོ་གོགསཔོ་ཡྱིན།

 ཁངཔ་བཞྱིཔོ་ཁོས་ཉོས་སོང་། མོགམོག་གཉྱིསཔོ་ངས་བཟས་ཡྱིན། ཟླབ་དྲུགཔོ་བོད་ལ་བསདཔ་ཡྱིན།
   

 



ཁྱདགཞི་དང་ཁྱདཆོས་ བརྡསྤོད་ཕྲནཚེགས་བརྡསྤོད་ཕྲནཚེགས་ ཁྱདགཞི་དང་ཁྱདཆོས་
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 ཁདགཞི་དང་ངེསཆྟོས་གི་འགྲྟོས་དང་ཚིགསྒྲུབ་   ཁདགཞི་   ངེསཆྟོས་
 

ཚིགསྒྲུབ་
     
   མེཏོག་ དེཚོ་   ཁོས་མེཏོག་དེཚོ་བཞྱི་ལ་ཆུ་ཡགཔོ་བརྒྱབས་སོང་། 

    
   ཞྱིངཔ་ ཁོངཚོ་  ཞྱིངཔ་ཁོངཚོ་གསརའབྱོརཔ་ཤསག་རེད་ཟེར།

   གོགསཔོ་ ཉྱིྱིམ་  གོགསཔོ་ཉྱིམབདེཔོརང་མེདཔ་ངཚོས་ཤེས།

   མྱི་ ང་  མྱི་ང་གངསརྱི་ལ་འཛེགས་ཐུབམཁན་ཞྱིག་ཡྱིན།

   ལུག་ དེའདྲ་  ལུག་དེའདྲ་དགུནཁ་རྱི་ལ་མཐོངརྒྱུ་འདུག

   ཁྱྱི་ རྒྱཁྱྱི་  ངཚོའྱི་སོབགྲྭ་ལ་ཁྱྱི་རྒྱཁྱྱི་ཆེནཔོ་གསུམ་ཡོདརེད།

   ཆུཚོད་ འདྱིའདྲ་  གསེར་གྱི་ཆུཚོད་འདྱིའདྲ་ལ་གོང་ཆེནཔོ་རེད།

   བོདམྱི་ ཁོངཚོ་  བོདམྱི་ཁོངཚོ་རྱིམོ་ཡགཔོ་དེའདྲ་འབྱི་ཐུབ།

   གཙངཆུ་ ཕགྱི་  གཙངཆུ་ཕགི་ཡི་ཆུ་གཙངམ་ཞེདྲགས་འདུག

   
 བོདམྱི་ངཚོ་གསརའབྱོརཔ་ཡྱིན། སོབཕྲུག་ཁྱེདརངཚོ་སངཉྱིན་ཤོག ཕམ་ཁོངཚོས་བྱམསཔོ་བྱས་བྱུང་།

 མྱི་ང་ཉམསམོང་ཡོདམཁན་ཞྱིག་ཡྱིན། སོབཕྲུག་ཁོ་དཔེ་འཇོགས་ཞྱིག་རེད། མེཏོག་སྔོནཔོ་དེ་ཁོངཚོའྱི་རེདཔས། 

 སོདཐུང་སྔོནཔོ་དེ་མོའ་ིཡྱིནཔ་འདྲ། གྱིང་གྱི་སྒྲུངདེབ་དེ་ངཚོའྱི་རེད། སྣུམའཁོར་འདྱིའདྲ་སུའྱི་རེད།

 ཕྲུགུ་སྱིངརེཔོ་འདྱི་ངཚོོའ་ིཕྲུགུ་ཡྱིན། གང་གྱི་རྱིམོ་ཡགཔོ་དེཚོ་མོའ་ིརེད། སོས་དྲྱིམ་ཞྱིམཔོ་དེ་ངའྱི་རེད། 

 དེབ་དེཚོ་བོདཡྱིག་ཤསག་རེད། ཅལག་དེའདྲ་སྔོནམ་མཐོང་མ་མོང་། ཡྱིགེ་འདྱི་ཡགཔོ་བྱིས་ཤག

 མྱི་ཁོས་མོ་ལ་ཕནཐོགས་བྱེད། རྒྱལཔོ་སོངབཙན་ནྱིབོད་ཀྱི་རྒྱལཔོ་རེད། ཕོབང་པོཏལ་ལྷས་ལ་ཡོད་རེད།
   

 

 ཁདགཞི་དང་གྲངསཆྟོས་(ངེསཔའི་གྲངསཀཅན་)གི་འགྲྟོས་དང་ཚིགསྒྲུབ་   ཁདགཞི་   གྲངསཆྟོས་(ངེསཔཅན་)
 

ཚིགསྒྲུབ་
     
   མེཏོག་ ལྔ་  མོ་ལ་མེཏོག་ལྔ་དྲུགཙམ་ཡོད་ལབ་བྱུང་།

    
   སྨྱུགུ་ བདུན་  མོས་ཁོམ་ནས་སྨྱུགུ་བདུན་འཁྱེར་ནས་སེབས་བྱུང་།

   གངཆེན་ བཅོལྔ་  མོས་རྒྱགར་ནས་གངཆེན་བཅོལྔཁྱེར་ཡོངབ་རེད། 
   ལོ་ དགུ་  ང་ལོ་དགུའྱི་རྱིང་ལ་སོབགྲྭར་སོབསྦྱོང་བྱསཔ་ཡྱིན།

   ཞགཔོ་ ཉྱིཤུ་  ནནྱིང་ངཚོ་བོད་ལ་ཞགཔོ་ཉྱིཤུ་བསདཔ་ཡྱིན།

   སོརམོ་ བཅུ་གསུམ་ ང་ལ་ལམ་ལ་སོརམོ་བཅུ་གསུམ་རེད་བྱུང་། 
   ཞྱིམྱི་ བཞི་  ཞྱིམྱི་བཞི་ལ་སྨནཁབ་རེརེ་བརྒྱབསཔ་ཡྱིན།

   ཁངཔ་ རེརེ་  མྱི་ཁོངཚོ་གསུམ་ལ་ཁངཔ་རེརེ་འདུག

   བདུནཕྲག་ བདུན་  ཞག་བདུནཕྲག་བདུན་གྱི་རྱིང་ལ་ང་བོད་ལ་མི་འགོ།

   
 ངས་མོ་ལ་དེབ་གསུམ་སྤད་ཡྱིན། ར་དང་ལུག་དང་ར་དེཚོ་ལྔ་ངའྱི་རེད། ངས་ཞསྨྱུག་བཅུ་ཁོ་ལ་སྤདཔ་ཡྱིན། 

 ང་བོད་ལ་ཉྱིམ་དགུ་སོདལོང་ཡོད། ཁོ་དཀོནམཆོག་གསུམ་ལ་དདཔ་འདུག ང་བོད་ལ་དེདུས་ལོ་བཅུདགུ་ཡྱིན།

 ང་ལོ་ལྔ་སྤོའཆམ་ལ་འགོ་གྱི་ཡྱིན། མོ་ལ་སྨྱུགུ་ལྔ་དང་དེབ་ཁཤས་འདུག ངས་ཁོ་ལ་སོརམོ་ལྔ་གཡརབ་ཡྱིན།

 སོར་བརྒྱ་ལྷགཔ་ཚུར་སོག་བྱུང་། ཉྱིམ་ལྔ་ནས་གུངསེང་ལ་འགོརྒྱུ་ཡྱིན། ཁོས་ཉྱིན་ལྔ་ལསཀ་བྱས་སོང་། 

 བོད་ལ་ཉྱིམ་ལྔ་དྲུག་བསད་ཡྱིན། མཛུབམོ་རེ་ལ་ཚིགས་གཚོད་ཡོདརེད། ཁངཔ་རེ་ལ་སེཁུང་རེདའདུག

 ང་ལ་ཁངཔ་ཆེནཔོ་གཉྱིས་ཡོད། མོ་ལ་དེབ་ཞེདྲགས་མངཔོ་འདུག ཟླབ་རེ་ལ་ཉྱིམ་སུམཅུ་ཡོདརེད།
   

 

 ཁདགཞི་དང་གྲངསཆྟོས་(མངེསཔའི་གྲངསཀཅན་)གི་འགྲྟོས་དང་ཚིགསྒྲུབ་   ཁདགཞི་   གྲངསཆྟོས་(མ་ངེསཔཅན་)
 

ཚིགསྒྲུབ་
     
   མེཏོག་ ཚངམ་  མེཏོག་དེཚོ་ཚངམ་ངས་བཏབཔ་ཡྱིན། 

    
   ཤྱིངཏོག་ མངཆེ,བ་  སངཉྱིན་སོབགྲྭར་ཤྱིངཏོག་མངཆེ,བ་འཁྱེར་ཤོག 
   མེཏོག་ ཁཤས་  མེཏོག་སྔོནཔོ་ཁཤས་འདེམསརོགས་གནང་། 
   ཚལ་ ཅུངཟད་  ཚལ་ལངགུ་ཡགཔོ་འདྱིཚོ་ཅུངཟད་ཅྱིག་ཉོས། 
   སོབཕྲུག་ ཉུངཤས་ སོབཕྲུག་ཉུངཤས་ཤྱིག་དལྟ་བོད་ལ་ཕྱིན་སོང་།

   བྱེམཀར་ ཏོགཙམ་ ཇ་དེ་ལ་བྱེམཀར་ཏོགཙམ་བརྒྱབས་ཡོད།

   བོདམྱི་ ཡོངསརོགས་ བོདམྱི་ཡོངསརོགས་ནས་སྨོནལམ་བཏོན་སོང་།

   བཟའའབྲུ་ ཏོགཙམ་ ནནྱིང་ངཚོ་ལ་བཟའའབྲུ་ཏོགཙམ་ལས་མེད།

   བགལེབ་ ཉུངཤས་ ཁོངཚོས་བགལེབ་ཉུངཤས་ལས་བཟས་མྱི་འདུག

   
 མེཏོག་ཡོདཚད་ཚངམ་མ་ཉ་ོཨ། ཞྱིངག་ལངཐྱིངངེབ་དེ་མོའ་ིརེད། སོདཐུང་སྔོནཔོ་ཁཤས་ཁོའ་ིརེད། 

 ར་ལུག་དེཚོ་མོའ་ིཡྱིནམདོག་འདུག གཡག་འདྱིཚོ་ཚངམ་ངའྱི་མ་རེད། ངས་ཞསྨྱུག་རེཟུང་ཉོ་དགོས་ཡོད། 

 གཡགཕྲུག་རེགཉྱིས་ཉོས་ཤོག མོས་ཁངཔ་གཅྱིག་བཟོསཔ་རེད་ཟེར། ངས་ཁསང་ཆུ་མངཔོ་བཏུངསཔ་ཡྱིན། 

 ཁོ་ལ་ལུག་ཉུངཤས་ཤྱིག་ལས་མྱི་འདུག ངས་བགལེབ་ཁཤས་བཟས་ཡྱིན། མྱི་ཚངམ་བློ་ཆོས་ལ་འགྱུར་སོང་། 

 མྱི་ཐམསཅད་བདེབ་འདོདཔ་ཤསག་རེད། ཁོས་ཚལ་ཅུངཟད་བཟས་འདུག ངཚོས་འབས་མངཙམ་བཟས་ཡྱིན།

 ཨམས་བགཐུག་མངཔོ་བཟོས་འདུག ཁོས་བགལེབ་མངཔོ་བཟོས་སོང་། ངཚོས་འབྱིདེབ་གཉྱིས་ཉོསཔ་ཡྱིན།
   

 



ཁྱདགཞི་དང་ཁྱདཆོས་ བརྡསྤོད་ཕྲནཚེགས་བརྡསྤོད་ཕྲནཚེགས་ ཁྱདགཞི་དང་ཁྱདཆོས་
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“པོ་”ཡྱི་མཐའཅན་གྱི་གངསཆོས་

“པོ་”ཡྱི་མཐའཅན་གྱི་ཁྱདཆོས་དཔེརན་“ལྔཔོ་/གཉྱིསཔོ་/གསུམཔོ་/བཞྱིཔོ་/དྲུགཔོ་/བདུནཔོ་/བརྒྱདཔོ་/དགུཔོ་/བཅུཔོ་/བཅུགཅྱིགཔོ་/བཅུགཉྱིསཔོ་”ལྟབུ་དང་ མ་ངེསཔའྱི་གངསཆོས་“ཚངམ་/ཁཤས་/རེཟུང་/གསུམ

བཞྱི་/ལྔ་དྲུག་/རེགཉྱིས་/བརྒྱ་ཉྱིསབརྒྱ་/ཅུངཟད་/ཡོངརོགས་”ཀྱི་གོརྱིམ་འཇོགལུགས་མྱི་འདྲབ་གཉྱིས་ཡོདཔ་ལ་འདྱིའདྲ་ཞྱིག་ཤེསཔར་བྱེད་དགོས།

ཁདགཞི་ལ་མངེསཔའི་གྲངསཅན་གི་ཁདཆྟོས་ཀི་མཐའརེནཅན་མེད་ན་“པྟོ་”ཡི་མཐའཅན་གི་གྲངསཆྟོས་དེ་ངེསཆྟོས་ཀི་སྟོན་རེས་གངརུང་དུ་བརྟོད་ཆྟོགཔ་དང་ཡྟོད་ན་“པྟོ་”ཡི་མཐའཅན་གི་གྲངསཆྟོས་དེ་ངེསཆྟོས་ཀི་སྟོན་དུ་བརྟོད་དགྟོས་
                       

 མཆན་ ཁྱདགཞྱི་ གངསཆོས་“པོ”ཅན་ ངེསཆོས་ གངསཆོས་“པོ”ཅན་ ཚིགསྒྲུབ་      
 འདི་ལ་ མེཏོག་ ལྔཔོ་  དེཚོ་  མེཏོག་ལྔཔོ་དེཚོ་ངའྱི་མ་རེད།
      
 འདིའདའང་བརྟོད་རུང་ མེཏོག་  དེཚོ་ ལྔཔོ་  མེཏོག་དེཚོ་ལྔཔོ་ངའྱི་མ་རེད།
          

      
 མཆན་ ཁྱདགཞྱི་ གངསཆོས་“པོ”ཅན་ ངེསཆོས་ གངསཆོས་མ་ངེསཔ་ ཚིགསྒྲུབ་      
 ཡིན་ཡང་ མེཏོག་ ལྔཔོ་  དེཚོ་ ཚངམ་ པདྨའྱི་མེཏོག་ལྔཔོ་དེཚོ་
      
      ཚངམ་ཁོའ་ིརེད་འདུག
      

མངཚིག་གྱི་ཕྲད་“རྣམས་/ཚོ་/དག་”ཡྱི་མཐའཅན་གྱི་ཁྱདགཞྱི་

“རྣམས་/ཚོ་/དག་”གྱི་མངཕྲད་ལ་འཇུགཚུལ་མྱི་འདྲབ་གཉྱིས་ཡོད། དེ་གཉྱིས་ལ་བརེན་ནས་འབྱིལུགས་ཀང་གཉྱིས་སུ་བྱེད་དགོས། ཀ) དེ་ལ་མྱིངཚིག་རངརྐབ་རེརེའྱི་མངཚིག་ནི་“མྱིརྣམས་” “ལྷརྣམས་” “སངསརྒྱསརྣམས་”
ལྟབུ་དང་ གཞནཡང་ “ཕྲུགུཚོ་” “ཕམཚོ་” “ཆོསཔཚོ་”ལྟབུ་དང་ “གོགསཔོདག་” “བསོདནམསདག་” “ཞྱིངཔདག་”སོགས་ཡྱིགསྐད་ལ་འོངབ་ལྟབུ་འོང་། ཁ) མྱིངཚིག་མངཔོ་གཅྱིག་ཏུ་བསྒྱིལབའྱི་མངཚིག་ནྱི་“བོད་

དང་རྒྱགར་དང་རྒྱནག་རྣམས་”དང་ ཡང་ “ད་བ་ས་རྣམས་”དང་ གཞནཡང་ “ཉྱིམདང་ རྡོརེ་དང་ བསམགཏན་རྣམས་ནྱི་”ལྟབུའི་མངཚིག་སེ་གཉྱིས་སུ་ངེསཔར་བྱེད་དགོས། ཁ་ནས་བརོདསྐབས་དེ་གཉྱིས་ཀྱི་རྣམདབྱེ་

དོནའཐོབ་ཏུ་ཤེསཔ་དང་ ཡྱིགེ་འབྱིསྐབས་དེ་གཉྱིས་ཀྱི་རྣམདབྱེ་ཚེགའགོས་ལ་བརེན་ནས་མྱིགལམ་དུའང་གསལཔོར་ཤེས་ཐུབཔ་ཞྱིག་ཏུ་འབྱི་ཐུབ།

                                               མངཕད་“རྣམས་”དང་“ཁདགཞིའི་”དབར་ཚེགཆུང་གི་རགས་ཡྟོདཔ་
          

 མཆན་ ཁྱདགཞྱི་ མངཕྲད་  ཁྱདགཞྱི་ མངཕྲད་  ཁྱདགཞྱི་ མངཕྲད་ མཆན་          
 མིངཚིག་སྟོསྟོར་མངཚིག་རེརེས་བསནཔ་ མྱི རྣམས་ དང་ ཁྱྱི རྣམས་ དང་ ཞྱིམྱི རྣམས་

  མྱི ཚོ་ དང་ ཁྱྱི ཚོ་ དང་ ཞྱིམྱི ཚོ་

  མྱི དག་ དང་ ཁྱྱི དག་ དང་ ཞྱིམྱི དག་
         
 མིངཚིག་ཚངམའི་མངཚིག་གཅིག་གིས་འཐུསཔ་ མྱི་  དང་ ཁྱྱི་  དང་ ཞྱིམྱི རྣམས/ཚོ/དག་
         
 མིངཚིག་ཚངམ་གཅིག་ཏུ་བསྟོམསཔའི་མངཕད་ མྱི་  དང་ ཁྱྱི་  དང་ ཞྱིམྱི་ རྣམས་/ཚོ་/དག་
          

འདྱིར་མྱིངཚིག་རེའྱི་མཐར་མངཕྲད་བརོདཔས་“མྱི་མངཔོབ་”དང་ “ཁྱྱི་མངཔོབ་”དང་ “ཞྱིམྱི་

མངཔོབ་”སོགས་སུ་གོ་ཐུབཔ་དང་ ཡང་ན་དེ་རེརེ་ལ་མངཕྲད་མྱི་བརོདཔར་མྱིངཚིག་མཐའ

མའྱི་མངཕྲད་གཅྱིག་ཏུ་འཐུསཔར་བྱས་ཆོག དེས་ན “མྱི་ཁྱྱི་ཞྱིམྱིརྣམས་”ཞེས་བྱིས་ན་“མྱི་

མངཔོབ་”དང་ “ཁྱྱི་མངཔོབ་”དང་ “ཞྱིམྱི་མངཔོབ་”སོགས་སུ་གོ་ཐུབཔ་དང་ “མྱི་ཁྱྱི་ཞྱིམྱི་

རྣམས་”ཞེས་བྱིས་ན་“མྱི་མངཔོབ་”སོགས་སུ་མྱི་གོབར་“མྱི་”དང་ “ཁྱྱི་”དང་ “ཞྱིམྱི་”ཚངམ་

གཅྱིག་ཏུ་བསོམསཔའྱི་མངཔོབ་རུ་གོ་ཐུབཔར་བྱས་ཆོགཔར་འབྱི་ཐུབ།
               

  ཁྱདགཞྱི་ མངཕྲད་  ཁྱདགཞྱི་ མངཕྲད་  ཁྱདགཞྱི་ མངཕྲད་ མཆན་          
  བོད  དང་ རྒྱགར  དང་ རྒྱནག་ རྣམས་
          
  ཉྱིམ  དང་ ཟླབ  དང་ རྡོརེ་ རྣམས་
         
  ད་  དང་ བ་  དང་ ས་ རྣམས་
         
  མྱི་  དང་ ཁྱྱི་  དང་ ཞྱིམྱི་ དག་

          

འདྱིར་མངཕྲད་དང་ཁྱདགཞྱིའྱི་དབར་ལ་ཚེགཆེན་ཡོདཔས་གོང་གྱི་ཁྱདགཞྱིཅན་གྱི་མྱིངཚིག་

ཚངམ་གཅྱིག་ཏུ་བསོམསཔའྱི་མངཚིག་གྱི་དོན་སོན། དཔེར་ན་“བོདདང་རྒྱགརདང་རྒྱནག་

 རྣམས་”ཀྱི་“བོད་”མངཔོབ “རྒྱགར”མངཔོབ “རྒྱནག་”མངཔོབ་ལ་མྱི་གོབར་དེདག་ཐུན

མོང་གཅྱིག་ཏུ་བསོམསཔའྱི་མངཚིག་དང་ དེ་བཞིན་“ད”མངཔོབ “བ”མངཔོབ “ས་”མངཔོ

བ་ལ་མྱི་གོབར་“ད་བ་ས་”རྣམས་གཅྱིག་ཏུ་བསོམསཔའྱི་མངཚིག་ལ་གོབར་འབྱི་བཏུབ།

                                           མངཕད་“རྣམས་”དང་“ཁདགཞིའི་”དབར་ཚེགཆེན་གི་བར་དུ་ཆྟོདཔ་



ཁྱདགཞི་དང་ཁྱདཆོས་ བརྡསྤོད་ཕྲནཚེགས་བརྡསྤོད་ཕྲནཚེགས་ ཁྱདགཞི་དང་ཁྱདཆོས་
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ཁསང་ཁོས་ཁོམ་ནས་ངཚོའྱི་ཆེད་དུ་ཀོགདེབ་མངཔྟོ་ཉོས་འདུག ང་ལ་ཉྱིམཁཤས་གུངསེང་ལ་དགོངཔ་འཐོབ་བྱུང་། ཁོངཚོས་ཤིང་གི་ཁངཔ་ཆུངཆུང་གཅིག་ཉོརྱིས་འདུག ཁསང་ངའྱི་ཁྱྱི་ཨབསོག་ལ་

ཁྱྱིཕྲུག་ཆུངཆུང་གསུམ་སྐྱེས་སོང་། ཞྱིམྱི་མྱིག་ཧྱིགཧྱིག་བྱསཔ་ལྔ་ལམ་ལ་རེད་བྱུང་། མོས་ལུག་དཀརཔྟོ་བརྒྱ་ཚེཐར་ལ་བཏང་འདུག མོས་ཕྱུཔ་སྔོནག་གཅྱིག་བྱསཔ་ཆ་གཉིས་ལོ་གསར་སྔོན་ལ་བཙེམས་

སོང་། སོདཐུང་སེརཔྟོ་དེ་ཁགསརཔ་གསརརྐང་རེད་འདུག ཁོས་ཚལ་གྱི་མོགམོག་དྲོབ་ཡགཔྟོ་བཟོ་ཤེསཔ་འདུག ང་ལ་ཆུངདུས་ཀྱི་པར་ཆུངཆུང་གཅིག་ཡོད། མོས་གནམ་གྱི་སྐརམ་མངཔོ་མཐོང་འདུག

ཁྱདགཞི་དང་ཁྱདཆོསཅན་

དེབ་མངཔྟོ་ | མེཏོག་ཁཤས་ | ཁངཔ་ཡགཔྟོ་གཅིག་ | ཁྱྱི་ཨབསོག་གསུམ་ | ཞྱིམྱི་ལྔ་ | ལུག་དཀརཔྟོ་ | ཕྱུཔ་གཉིས་ | སོདཐུང་སེརཔྟོ་ | དྲོབ་ཡགཔྟོ་ | པར་ཆུངཆུང་གཅིག་ | བུ་བདུན་ | གཟུགསཔོ་བདེ

པྟོ་ | ཞྱིངཔ་ཞིག་ | ལསབྱེད་ཁཤས་ | སོབགྲྭ་ཉེཔྟོ་ | དགེརྒན་མཁསཔ་ཞིག་ | ཚོངཔ་འཇྟོནཔྟོ་ཞིག་ | ཤྱིངབཟོ་ཉམསམྟོངཅན་ | བོདམྱི་ཞིག་ | རྐངཔ་དང་ལགཔ་གཉིསཀ་ | གཟུགསཔོ་ཚངམ་ | 

དོམཕྲུག་ཆུངཆུང་གསུམ་ | ཞྱིམཕྲུག་སིངརེཔྟོ་གཅིག་ | གཅནགཟྱིགཁང་ཞིག་ | ལསཁུང་ཚངམ་ | རི་མཐྟོནཔྟོ་ཞིག་ | གཙངཆུ་ཆེནཔྟོ་ཞིག་ | ཞྱིམྱི་ཁཁ་ཆེནཔྟོ་གཅིག་ | སོཕག་གྱི་ཁངཔ་གྲུབཞི་ལྔ་ | བུ་

ཉམསདྟོདཔྟོ་མངཔྟོ་ | རྐང་ཁྱུ་གཅིག་ | སྦགཁང་ཆུངཆུང་གཅིག་ | ངའི་ཁངཔ་ | ཁྟོངཚོའི་དེབ་ | ངཚོའི་སབཀྲ་ | ལྷསའི་ཇོཁང་ | བྟོདཀད་ཀི་སོབཕྲུག་ སྐུམདུན་གི་གོགབརན་ | སྐྱབསའགྲྟོའི་དཔེཆ་ | ཕམའི་

བཀའདྲྱིན་ | སསྐྱ་གྟོངམའི་བཀའསོབ་ | སངསརྒྱས་ཀི་སྐུཐང་ | རྩ་ཡི་ཁངཔ་ | པྟོཏལའི་འདྲཔར་ | བྟོད་ཀི་གླུགཞས་ | འབསཞྱིང་གྱི་ཆེད་དུ་དངསཔའི་ཆུ་ | ཟཁང་ནས་བྱུངབའི་མོགམོག་ | ཉྱིནལྟར་འགྲྟོསའི་

ལསཁུང་ | སོམ་རྒྱགསའི་སོམཁང་ཡགཔོ་གཅྱིག་ | དེརྱིང་ནས་འགྟོབརྩམསཔའི་ལསཀ་ | གལེར་བྲིསཔའི་སྒྲུང་ | ཤྱིང་གཅྟོདཔའི་སརེ་ | བྟོད་ཀི་སོབཕྲུག་ཡོངསརོགས་ | བྟོདསྐད་ཀི་སོབདེབ་ཆཚང་ | 

རྡོ་ཀམ་རུཔའི་ལྷཁང་ཞྱིག་ | ཙནདན་གི་སོས་དྲྱི་ཞྱིམཔོ་ཞྱིག་ | གྱིང་གེསར་གི་སྒྲུངདེབ་ཆཚང་ | གཡག་དང་ར་མངཔྟོ་ | རྒྱལབ་ཚངསདབྱངས་རྒྱམཚོའི་མགུརགླུ་ | བོད་དང་ནྟོརཝེའི་རྐངརེད་པོལོ་ | ལྷསའི་

འགེམསོནཁང་ | བཟངམྟོའི་ཚོངཁང་ | ཉིམའི་སོབགྲྭ་ | གསེར་གི་སྐུ་ངོམཚརབ་ཞྱིག་ | སངསརྒྱས་ཀྱིས་བྱྱིན་གྱིས་བརླབསཔའི་གནས་ཤིག་ | འབུརས་ཀི་སོདཐུང་གཅིག་ | ཐེརམའི་ཕྱུཔ་ནགཔོ་

གཅིག་ | སྟོསདཀར་གི་ཕོརཔ་སོརསོར་གཅིག་ | བྟོདཔའི་གོགབརན་རྱིངཔ་ཞྱིག་ | བལ་གི་ལྭབ་དཀརཔོ་ཞྱིག་ | རས་བཏུབཔའི་ཅེམརེ་ | ཐུགཔ་འཐུངབའི་ཕོརཔ་ | དངུལ་ཉརརྒྱུའི་ཁུགམ | གནམ་ལ་
གཏྟོངརྒྱུའི་ཤོགབྱ་ | མགོ་ལ་ཕནཔའི་སྨན་ | ཁོངཚོས་བྲིསཔའི་སྒྲུངདེབ་ | ཉྱིམས་བརྩམསཔའི་གཏམབཅོས་ | ཁོངཚོས་བྱསཔའི་ལསཀ་ | མོས་ཉྟོསཔའི་ཕྱུཔ་ | ཉྱིམས་བྲིསཔའི་ཐངཀ་ | པཱལགས་ཀྱིས་
བཙེམསཔའི་ཞྭམོ་ | ལགཔས་ཆདཔའི་ཤྱིང་ | ཆུས་བངཔའི་ཤོགུ་ | ཕམའི་ཆེད་དུ་བྲིསཔའི་ཡྱིགེ་ | ཆོས་ཀྱི་ཆེད་དུ་སེབསཔའི་འགྲུལཔ་ | ནནྱིང་ནས་ངྟོཤེསཔའི་མྱི་ | ཞོགསཔ་ནས་བྱེདརྒྱུའི་ལསཀ་ | མགོ་

ནས་ཀྟོག་དགྟོསཔའི་ཀོགདེབ་ | རྒྱགར་ནས་བྱུངཔའི་ཆོས་ | ལྡུམར་ནས་བྱུངབའི་མེཏོག་ | མཚན་ལ་བསིལབའི་གནམགཤྱིས་ | ནམཡང་མྱི་བརེདཔའི་སྒྲུང་ | དལྟ་ནས་བྱེདརྒྱུའི་ལསཀ་ | སངཉྱིན་སྔདྲོ་

ནས་འདྟོནརྒྱུའི་སྨོནལམ་ | ཟླབ་རེསམ་ནས་སྦྟོངརྒྱུའི་ཀོགདེབ་ | དེརྱིང་འབྲིརྒྱུའི་ཡྱིགེ་ | མཚན་ལ་སྟོདསའི་མགོནཁང་ | སེམས་ལ་འཁིབའི་བུཕྲུག་ | ལྷསར་བཞུགསཔའི་ཇོབོ་ | ཁངཔའྱི་འོག་ལ་ཡྟོདཔའི་

དཔེམཛོདཁང་ཞིག་ | རེཐང་ལ་རྩེརྒྱུའི་པོལོ་ཆེནཔྟོ་གཅྱིག་ | བོད་ལ་སྟོདསའི་ཁངཔ་ | གཟབབྱས་བྲིསཔའི་ཡྱིགེ་/ གཟབཔོ་བྱསནས་བྲིསཔའི་ཡྱིགེ་ | ཅུངཟད་བྱསཔའི་ལསཀ་/ ལསཀ་ཅུངཟད་བྱསཔ་ | 

ཤྱིན་ཏུ་དལབའི་མྱི་/ མྱི་ཤྱིན་ཏུ་དལབ་ | ཐགཉེབའི་ཁོམ་/ ཁོམ་ཐགཉེབ་ | ཐགརིངབའི་གོགསཔོ་/ གོགསཔོ་ཐགརིངབ་ | ལྷགཔར་མཛེསཔའི་མེཏོག་/ མེཏོག་ལྷགཔར་མཛེསཔ་ | གཏན་དུ་ཕནཔའི་བསབ

བྱ་/ བསབབྱ་གཏན་དུ་ཕནཔ་ | ཧཅང་ཁཚབའི་སེཔན་/ སེཔན་ཧཅང་ཁཚབ་ | ལམསང་སྐྱེབའི་ཤྱིངཏོག་ | ཤྱིངཏོག་ལམསང་སྐྱེབ་ | མགོགསཔོར་བྲིསཔའི་བརམསསྒྲུང་ | བརམསསྒྲུང་

མགོགསཔོར་བྲིསཔ་ | མཚནགང་མཎྱི་བཏྟོནཔ་ | ལོགང་བོདཡྱིག་དང་བོདསྐད་སྦངསཔ་ | ཁངཔ་ལ་རྱི་བཏངཔ་ | 

མདང་མཚན་ལ་རྐངཔ་དང་ལགཔ་གཉིསཀ་ཞེདྲགས་འཁྱགས་བྱུང་། ཁོངཚོའྱི་གཟུགསཔོ་ཚངམ་ཆརཔས་བང་འདུག རྒྱགར་གྱི་རྒྱལས་ལྡྱིལྱི་གསརཔ་ལ་གཅནགཟྱིགཁང་ཞིག་མཐོངརྒྱུ་འདུག དེ

རྱིང་ལསཁུང་ཚངམ་སོ་ཕེ་ཡོདརེད་པས། གཟའ་ཉྱིམལ་ང་སྤོའཆམ་ལ་རི་མཐྟོནཔྟོ་ཞིག་གྱི་རེ་ལ་འཛེགསརྱིས་ཡོད། ངའྱི་ཁངཔའྱི་མདུན་གྱི་གཙངཆུ་ཆེནཔྟོ་དེ་ལ་རྨབྱ་ཁའབབ་ཟེརབ་རེད། གངས་

རྱིནཔོཆེའྱི་མདུན་གྱི་ཐང་ལ་རྐང་ཁྱུ་གཅིག་མཐོངརྒྱུ་འདུག ངཚོའྱི་གོང་གསེབ་ལ་སྦགཁང་ཆུངཆུང་གཅིག་གཅྱིག་ཡོདརེད། ངཚོའི་བོད་ཀྱི་སབཀྲ་དེ་མྱིག་གྱིས་ལྟ་བདེཔོ་ཡོད།



ཁྱདགཞི་དང་ཁྱདཆོས་ བརྡསྤོད་ཕྲནཚེགས་བརྡསྤོད་ཕྲནཚེགས་ ཁྱདགཞི་དང་ཁྱདཆོས་
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བྱམྱིང་ཁྱྱིམཅན་གྱི་བརོདབྱ་སྤུངསཔའྱི་འགོས་

འཕགསཔ་དཀོནམཆོག་གསུམ་རེས་སུ་དྲནཔའྱི་མདོ་ལས་བྱུངབ་ལྟར་བརོདགཞྱི་གཅྱིག་ལ་ཁྱདཆོས་དོནཅན་གྱི་མྱིངཚིག་ཁྱྱིམཅན་གྱི་བརོདབྱ་གཅྱིག་རེས་གཉྱིས་འཐུད་དུ་སྤུངས་ཏེ་བྱསཔའྱི་དཔེ་

            

 ཀ བརོདགཞྱི་ ཁ བརོདབྱ་ ཀ བརོདགཞྱི་(ཡངབརོད་) ཁ བརོདབྱ་ ག རོདབྱེད་   ཀ བརོདགཞྱི་ ཁ བརོདབྱ་ ག རོདབྱེད་
          

༡)
བརྟོདཔ་

 “སངསརྒྱས་ནྱི་ དེ་བཞྱིན་གཤེསཔ་   དེ་བཞྱིན་གཤེགསཔ་ནྱི་ བསོདནམསདག་གྱི་རྒྱུ་མཐུནཔ་   སེ།”  

ཁ)
བརྟོདཔ་

 “འདྱིདག་ནྱི་ ཡོནཏན་ ནོ།” 

 

༡) ཀ བརྟོདགཞི་ འདྱིལྟར་སངསརྒྱས་བཅོམལྡནའདས་དེ་ནྱི་
  
  ཁ བརྟོདབྱ་ དེ་བཞྱིན་གཤེགསཔ 

དགབཅོམཔ་
ཡངདག་པར་རོགསཔའྱི་སངསརྒྱས་བཅོམལྡནའདས 

རྱིགཔ་དང་ཞབས་སུ་ལྡནཔ 
བདེབར་གཤེགསཔ 
འཇྱིགརེན་མཁྱེནཔ 

སྐྱེབུ་འདུལབའྱི་ཁལོ་སྒྱུརབ 
བླ་ན་མེདཔ 

ལྷ་དང་མྱིརྣམས་ཀྱི་སོནཔ 
  
  ཀ  བརྟོདགཞི་(ཡངབརྟོད་) སངསརྒྱས་བཅོམལྡན་འདས་ཏེ་དེ་བཞྱིན་གཤེགསཔ་དེ་ནྱི
  
  ཁ  བརྟོདབྱ་ བསོདནམསདག་གྱི་རྒྱུ་མཐུནཔ 
 དགེབའྱི་རབརྣམས་ཆུད་མྱི་ཟབ 
 བཟོདཔས་རབ་ཏུ་བརྒྱནཔ 
 བསོདནམས་ཀྱི་གཏེརརྣམས་ཀྱི་གཞྱི 
 དཔེསྤད་བཟངཔོརྣམས་ཀྱིས་སྤསཔ 
 མཚནརྣམས་ཀྱི་མེཏོག་རྒྱསཔ 
 སྤོདཡུལ་རནཔར་མཐུནཔ 
 མཐོང་ན་མྱི་མཐུནཔ་མེདཔ 
 དདཔས་མོསཔརྣམས་ལ་མངོནཔར་དགའབ 
 ཤེསརབ་ཟྱིལ་གྱིས་མྱི་ནོནཔ 
 སོབསརྣམས་ལ་བརྱིབ་མེདཔ 
 སེམསཅན་ཐམསཅད་ཀྱི་སོནཔ 
 བྱངཆུབ་སེམསདཔའརྣམས་ཀྱི་ཡབ 
 འཕགསཔའྱི་གངཟགརྣམས་ཀྱི་རྒྱལབོ 
 མངན་ལས་འདསཔའྱི་གོངཁྱེར་དུ་འགོབརྣམས་ཀྱི་དེདདཔོན 

 ཡེཤེས་དཔག་ཏུ་མེདཔ 
 སོབསཔ་བསམ་གྱིས་མྱི་ཁྱབཔ 

གསུང་རྣམཔར་དགཔ 
  དབྱངས་སནཔ 
 སྐུབྱད་བལྟབས་ཆོག་མྱི་ཤེསཔ 
 སྐུ་མཚུངསཔ་མེདཔ 
 འདོདཔ་དག་གྱིས་མ་གོསཔ 
 གཟུགསདག་གྱིས་ཉེབར་མ་གོསཔ 
 གཟུགས་མེདཔདག་དང་མ་འདྲེསཔ 
 སྡུགབསྔལ་ལས་རྣམཔར་གོལབ 
 ཕུངབོདག་ལས་རབ་ཏུ་རྣམཔར་གོལབ 
 ཁམསརྣམས་དང་མྱི་ལྡནཔ 
 སྐྱེམཆེདརྣམས་བསམསཔ 
 མདུདཔརྣམས་ཤྱིན་ཏུ་བཅདཔ 
 ཡོངས་སུ་གདུངབདག་ལས་རྣམཔར་གོལབ 
 སྱིདཔ་ལས་གོལབ 
 ཆུབོ་ལས་བརྒལབ 
 ཡེཤེས་ཡོངས་སུ་རོགསཔ 
  འདསཔ་དང་མ་བྱོནཔ་དང་དལྟར་བྱུངབའྱི་སངསརྒྱས་བཅོམལྡནའདསརྣམས་ཀྱི་ཡེཤེས་ལ་གནསཔ
 མངན་ལས་འདསཔའྱི་ས་ལ་མྱི་གནསཔ 
 ཡངདགཔཉྱིད་ཀྱི་མཐའ་ལ་གནསཔ 
 སེམསཅན་ཐམསཅད་ལ་གཟྱིགསཔའྱི་ས་ལ་བཞུགསཔ་
  ག རྟོདབྱེད་ (ཨེལྡན་འདི་ནི་“ཡྱིན།”ཅེསཔའི་དྟོན་ཡིནཔ་མ་ཟད་དེ་བརྟོདཔ་གྟོང་འྟོག་ལུགུརྒྱུད་དུ་སྦྲེལབྱེད་ཀང་ཡིན་) སེ

 

༡) ཀ བརྟོདགཞི་ འདྱིདག་ནྱི་
  
  ཁ བརྟོདབྱ་ སངསརྒྱས་བཅོམལྡནའདསརྣམས་ཀྱི་སྐུ་ཆེབའྱི་ཡོནཏན་ཡངདགཔརྣམས་
  

  ག རྟོདབྱེད་ (ཚིགཕད་ཨྟོལྡན་འདིའི་བརྡདྟོན་ནི་“ཡྱིན།”ཅེསཔ་ཡིན་) སོ།
 



ཁྱདགཞི་དང་ཁྱདཆོས་ བརྡསྤོད་ཕྲནཚེགས་བརྡསྤོད་ཕྲནཚེགས་ ཁྱདགཞི་དང་ཁྱདཆོས་
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ཀ)

གཞྱིཁྱྱིམཅན་གྱི་གཞྱིཆོས་

དང་གཞྱིཁྱྱིམཅན་གྱི་

ཁྱདགཞྱི་གཉིས་དབར་གྱི་

ཁྱདཔར་ཚིགབསྡུ་ལ་བརེན་

ནས་བྱེད་རུངབའྱི་དཔེ་

དཔེར་ན་

“བྟོད་ཀི་ཤིང་གི་ཁངཔ་”ལྟ

བུའྱི་མྱིངཚིག་ལ་བསྡུལུགས་

སྣཚོགས་སུ་བསྡུསཔས་བརྡ

དོན་སྣཚོགས་སུ་གོཐུབ

པར་བྱས་ཆོགཔ་འདྱིའདྲ་འོང་

“བྟོདཤིང་གི་ཁངཔ་”

“བྟོདཤིང་གི་ཁངཔ་”ནྱི་དོན་

ལ་“ཤིང་གི་ཁངཔ་”རུ་གོ་

ཐུབཔ་ཡྱིན། འདྱིར་“བྟོདཤིང་”
ནྱི་གཞྱིཁྱྱིམཅན་གྱི་གཞྱིཆོས་

ཡྱིན། དེ་ལ་“བྟོད་”ནྱི་གཞྱི

ཆོས་དང་“ཤིང་”ནྱི་ཁྱདགཞྱི་

ཡྱིན། དེའདྲའྱི་གཞྱིཁྱྱིམ་དེ་

ཁྱདགཞྱི་“ཁངཔ”འྱི་གཞྱི

ཆོས་སུ་གོབ་དེའདྲ་འོང་།

“བྟོད་ཀི་ཤིངཁང་”

“བྟོད་ཀི་ཤིངཁང་”ནྱི་དོན་ལ་
“བྟོད་ཀི་ཁངཔ་”རུ་གོ་ཐུབ

པ་ཡྱིན། འདྱིར་“ཤིངཁང་”
ནྱི་གཞྱིཁྱྱིམཅན་གྱི་ཁྱདགཞྱི་

ཡྱིན། དེ་ལ་“ཤིང་”ནྱི་གཞྱི

ཆོས་དང་“ཁངཔ་”ནྱི་ཁྱད

གཞྱི་ཡྱིན། དེས་ན་“བྟོད་”
ནྱི་དེའདྲའྱི་གཞྱིཁྱྱིམ་གྱི་

ཁྱདགཞྱི་“ཁངཔ”འྱི་གཞྱི

ཆོས་སུ་གོ་ཐུབཔ་དེའདྲ་

འོང་།

    

ཁྱདགཞྱི་དང་ཁྱདཆོས་དབར་གྱི་མྱིངཚིག་བསྡུ་རུངབ་དང་བསྡུ་འོསཔའྱི་རྱིགས་གཅྱིགརེས་གཉྱིས་རེས་ཡོདཔ་ལ་གཅྱིགཙམ་བསྡུབ གཉྱིསཙམ་བསྡུབ་

སོགས་དང་ ཐམསཅད་བསྡུབའྱི་འགོས་རགསབསྡུས་

“གཞྱིཁྱྱིམཅན་གྱི་གཞྱིཆོས་དང་གཞྱིཁྱྱིམཅན་གྱི་ཁྱདགཞྱི་གཉིས་དབར་གྱི་ཁྱདཔར་ཚིགབསྡུ་ལ་བརེན་ནས་བྱེད་རུངབའྱི་དཔེ་

”བྟོད་ཀི་ཤིང་གི་ཁངཔ་”

(གོང་གྱི་གཞྱིཆོསཅན་གྱི་མྱིངཚིག་ལ་བསྡུལུགས་སྣཚོགས་སུ་བསྡུསཔས་བརྡདོན་སྣཚོགས་སུ་གོཐུབཔར་བྱས་ཆོགཔ་འདྱིའདྲ་འོང་)

ཀ) “བྟོདཤིང་གི་ཁངཔ་” | ཁ) “བྟོད་ཀི་ཤིངཁང་“ | ག) “བྟོདཤིང་ཁངཔ་” | ང) “བྟོདཤིངཁང་”

ཀ) “བྟོདཤིང་གི་ཁངཔ་”ནྱི་དོན་ལ་“ཤིང་གི་ཁངཔ་”རུ་གོ་དགོསཔ་ཡྱིན། འདྱིར་“བྟོདཤིང་”ནྱི་གཞྱིཁྱྱིམཅན་གྱི་གཞྱིཆོས་ཡྱིན། དེ་ལ་“བྟོད་”ནྱི་གཞྱིཆོས་དང་
“ཤིང་”ནྱི་ཁྱདགཞྱི་ཡྱིན། དེའདྲའྱི་གཞྱིཁྱྱིམ་དེ་ཁྱདགཞྱི་“ཁངཔ”འྱི་གཞྱིཆོས་སུ་གོབ་དེའདྲ་འོང་། ཡང་ན ཁ) “བྟོད་ཀི་ཤིངཁང་”ནྱི་དོན་ལ་“བྟོད་ཀི་ཁངཔ་”

རུ་གོ་དགོསཔ་ཡྱིན། འདྱིར་“ཤིངཁང་”ནྱི་གཞྱིཁྱྱིམཅན་གྱི་ཁྱདགཞྱི་ཡྱིན། དེ་ལ་”ཤིང་“ནྱི་གཞྱིཆོས་དང་“ཁང་”ནྱི་“ཁངཔ་”སེ་ཁྱདགཞྱི་ཡྱིན། དེས་ན་
“བྟོད་”ནྱི་དེའདྲའྱི་གཞྱིཁྱྱིམ་གྱི་ཁྱདགཞྱི་“ཁངཔ”འྱི་གཞྱིཆོས་སུ་གོ་དགོསཔ་དེའདྲ་འོང་། ག) “བྟོད་ཤིང་ཁངཔ་”ནྱི་དོན་ལ་“བྟོད་ཀི་ཤིང་གི་ཁངཔ་”རུ་གོ་

དགོསཔ་ཡྱིན། འདྱིར་“བྟོད་”ནྱི་གཞྱིཆོས་“ཤིང་”གྱི་ཡངཆོས་ཡྱིན། “ཤིང་”ནྱི་ཁྱདགཞྱི་“ཁངཔ”འྱི་གཞྱིཆོས་སུ་གོ་ཐུབཔ་བྱེདཔ་ལ་ཚིགབསྡུ་མ་

བྱསཔར་ཨྱིལྡན་ཡོངསརོགས་ཀྱི་ཕྲདབསྡུ་བྱས་ཏེ་“བྟོད་ཤིང་ཁངཔ་”ལྟབུར་བརོདཔའྱི་འགོས་ཡྱིན།

“བྟོད་ཀི་ཤུགཔའི་ཤིང་”

(གོང་གྱི་གཞྱིཆོསཅན་གྱི་མྱིངཚིག་ལ་བསྡུལུགས་སྣཚོགས་སུ་བསྡུསཔས་བརྡདོན་སྣཚོགས་སུ་གོཐུབཔར་བྱས་ཆོགཔ་འདྱིའདྲ་འོང་)

ཀ) “བྟོདཤུག་གི་ཤིང་” | ཁ) “བྟོད་ཀི་ཤུགཤིང་” | ག) “བྟོདཤུག་ཤིང་”| ང) “བྟོདཤུགཤིང་”

ཀ) “བྟོདཤུག་གི་ཤིང་”ནྱི་དོན་ལ་“ཤུགཔའི་ཤིང་”རུ་གོ་དགོསཔ་ཡྱིན། འདྱིར་“བྟོདཤུག་”ནྱི་གཞྱིཁྱྱིམཅན་གྱི་གཞྱིཆོས་ཡྱིན། དེ་ལ་“བྟོད་”ནྱི་གཞྱིཆོས་དང་
“ཤུག་”ནྱི་“ཤུགཔ་”སེ་ཁྱདགཞྱི་ཡྱིན། དེའདྲའྱི་གཞྱིཁྱྱིམ་དེ་ཁྱདགཞྱི་“ཤིང་”གྱི་གཞྱིཆོས་སུ་གོབ་དེའདྲ་འོང་། ཡང་ན ཁ) “བྟོད་ཀི་ཤུགཁང་”ནྱི་དོན་ལ་
“བྟོད་ཀི་ཁངཔ་”རུ་གོ་དགོསཔ་ཡྱིན། འདྱིར་“ཤུགཁང་”ནྱི་གཞྱིཁྱྱིམཅན་གྱི་ཁྱདགཞྱི་ཡྱིན། དེ་ལ་“ཤུག་”ནྱི་“ཤུགཔ་”སེ་གཞྱིཆོས་དང་“ཤིང་”ནྱི་ཁྱདགཞྱི་

ཡྱིན། དེས་ན་“བྟོད་”ནྱི་དེའདྲའྱི་གཞྱིཁྱྱིམཅན་གྱི་ཁྱདགཞྱི་“ཁངཔ”འྱི་གཞྱིཆོས་སུ་གོ་ཐུགཔ་དེའདྲ་འོང་། ག) “བྟོད་ཤུག་ཤིང་”ནྱི་དོན་ལ་“བྟོད་ཀི་ཤུགཔའི་

ཤིང་”དུ་གོ་དགོསཔ་ཡྱིན། འདྱིར་“བྟོད་”ནྱི་གཞྱིཆོས་“ཤུགཔ་”སེ་“ཤུགཔ“འྱི་ཡངཆོས་ཡྱིན། “ཤུགཔ་”ནྱི་ཁྱདགཞྱི་“ཤིང་”གྱི་གཞྱིཆོས་སུ་གོ་ཐུབཔ་

བྱེདཔ་ལ་ཚིགབསྡུ་མ་བྱསཔར་ཨྱིལྡན་ཡོངསརོགས་ཀྱི་ཕྲདབསྡུ་བྱས་ཏེ་“བྟོད་ཤུག་ཤིང་”ལྟབུར་བརོདཔའྱི་འགོས་ཡྱིན།

ཁྱདགཞྱི་དང་ཁྱདཆོས་དང་ ཡང་ངངཚུལཅན་དང་ཁྱདཆོས་དབར་གྱི་ཚིགབསྡུའྱི་འགོས་མྱི་རུངབའྱི་སྐབས་ཀང་འདྱིའདྲ་འོང་། 
ཀ) “བྱཆོས་”དང་“གཞྱིཆོས་”དབར ཁ) “གཞྱིཆོས་”དང་“གཞྱིཆོས་”དབར ག) “བྱཆོས”དང་“ཡངཆོས་”དབར ང) “ངེསཆོས་”དང་“གངསཆོས་”དབར

ཚིགབསྡུ་འོས་ཀང་མྱི་འཚམཔའྱི་སྐབས་

ཀ) གངཟག་གྱི་མྱིང་མ་གཏོགས་ཚིགབསྡུཅན་གྱི་མྱིངཚིག་དབར  ཁ) ཚིགབསྡུ་བྱསཔས་ཚིགདོན་གོནོར་འཐེབསཔ་ལ་ཁཕོགསཔའྱི་རྱིགས་མཐའདག

    

ཀ)

“གཞྱིཁྱྱིམཅན་གྱི་གཞྱིཆོས་

དང་གཞྱིཁྱྱིམཅན་གྱི་

ཁྱདགཞྱི་གཉིས་དབར་གྱི་

ཁྱདཔར་ཚིགབསྡུ་ལ་བརེན་

ནས་བྱེད་རུངབའྱི་དཔེ་

དཔེར་ན་

“བྟོད་ཀི་ཤུགཔའིི་ཤིང་”ལྟ

བུའྱི་མྱིངཚིག་ལ་བསྡུལུགས་

སྣཚོགས་སུ་བསྡུསཔས་བརྡ

དོན་སྣཚོགས་སུ་གོཐུབ

པར་བྱས་ཆོགཔ་འདྱིའདྲ་འོང་

“བྟོདཤུག་གི་ཤིང་”

“བྟོདཤུག་གི་ཤིང་”ནྱི་དོན་

ལ་“ཤུགཔའི་ཤིང་”དུ་གོ་

ཐུབཔ་ཡྱིན། འདྱིར་“བྟོདཤིང་”
ནྱི་གཞྱིཁྱྱིམཅན་གྱི་གཞྱིཆོས་

ཡྱིན། དེ་ལ་“བྟོད་”ནྱི་གཞྱི

ཆོས་དང་“ཤུག་”ནྱི་ཁྱད

གཞྱི་ཡྱིན། དེའདྲའྱི་གཞྱིཁྱྱིམ་

དེ་ཁྱདགཞྱི་“ཤིང་”གྱི་གཞྱི

ཆོས་སུ་གོབ་དེའདྲ་འོང་།

“བྟོད་ཀི་ཤུགཤིང་”

“བྟོད་ཀི་ཤུགཤིང་”ནྱི་དོན་ལ་
“བྟོད་ཀི་ཤིང་”དུ་གོ་ཐུབ

པ་ཡྱིན། འདྱིར་“ཤུགཤིང་”
ནྱི་གཞྱིཁྱྱིམཅན་གྱི་ཁྱདགཞྱི་

ཡྱིན། དེ་ལ་“ཤུག་”ནྱི་གཞྱི

ཆོས་དང་“ཤིང་”ནྱི་ཁྱད

གཞྱི་ཡྱིན། དེས་ན་“བྟོད་”
ནྱི་དེའདྲའྱི་གཞྱིཁྱྱིམ་གྱི་

ཁྱདགཞྱི་“ཤིང་”གྱི་གཞྱི

ཆོས་སུ་གོ་ཐུབཔ་དེའདྲ་

འོང་།
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 ཀ) བདགཆྟོས་དང་ ཁ) བདགཆྟོས་ཀི་ཁིམ་

ཀ) “ཕམའྱི་”

 ཁ) “ཕྲུགུ་སོབགྲྭ་ལ་ཡོདཔའྱི་ཕམའྱི་” | ཁ) “ཕྲུགུ་སོབགྲྭ་ལ་མེདཔའྱི་ཕམའྱི་”
 

ཀ) བྱཆྟོས་དང་ ཀ) བྱཆྟོས་ཀི་ཁིམ་

ཀ) “བཏབཔའྱི་”/ “འདེབསཔའྱི་”

 ཁ) “ཞྱིངཔས་ལགཔས་བཏབཔའྱི་/འདེབསཔའི” | ཁ) “ཞྱིངཔས་ལགཔས་བཏབཔ་/འདེབསཔའི”

 

ཀ) གཞིཆྟོས་དང་ ཁ) གཞིཆྟོས་ཀི་ཁིམ་

ཀ) “ལྡུམརའྱི་”

 ཁ) “ལྷསའྱི་ནོརབུ་གྱིངགའྱི་ལྡུམརའྱི་” | ཁ) “མེཏོག་ཁདོག་སྣཚོགསཔའྱི་ལྡུམརའྱི་”
 

 ཀ) བྲགཆྟོས་དང་ ཁ) བྲགཆྟོས་ཀི་ཁིམ་

ཀ) “པདྨའྱི་”

 ཁ) “འདམ་དང་ཆུ་ལ་སྐྱེསཔའྱི་པདྨའྱི་” | ཁ) “པདྨ་འདམ་དང་ཆུ་ལ་སྐྱེསཔ་”

 

 ཀ) དངྟོསཆྟོས་དང་ ཁ) དངྟོསཆྟོས་ཀི་ཁིམ་

ཀ) “མཛེསཔོ་”
   
 ཁ) “མེཏྟོག་མདོག་ཤྱིན་ཏུ་མཛེསཔོ་”  ཁ) “མེཏྟོག་དབྱྱིབས་དང་ཁམདོག་མཛེསཔོ་”

 
  
   
 ༡)  ༢)   ༣)  ༤)       ༥)    ༦)

   ༧) ༨)
  ༩)              

 བདགཆོས་  བྱཆོས་  གཞྱིཆོས་  བྲགཆོས་   ཁྱདགཞྱི་    དངོསཆོས་   ངེསཆོས་ མངཕྲད་ གངསཆོས་ དགརཆོས་              
   ཨྱིལྡན་   ཨྱིལྡན་  ཨྱིལྡན་  ཨྱིལྡན་                      
 ཕམ འྱི་ ཀ) བཏབཔ འྱི་ ལྡུམར འྱི་ པདྨ་ འྱི་   མེཏྟོག་ པདྨ་ ཀ) བཏབཔ་ ཀ) མཛེསཔོ་    དེ  (ཚོ་) ༡) ལྔ་ ནྱི་/ཚིགཕད་
                        
    འདེབས་པ འི་         འདེབསཔ་    ༢) ལྔཔོ་     

    

 ༢) ལྔཔོ་ 
                             
                                             
 
 ཀ) བདགཆྟོས་དང་ ཁ) བདགཆྟོས་ཀི་ཁིམ་

ཀ) “ཕམའྱི་”

 ཁ) “མྱི་ཚངམ་ལ་ཕནསེམསཅན་གྱི་ཕམའྱི་” | ཁ) “ཤྱིན་ཏུ་བཀའདྲྱིན་ཆེབའྱི་ཕམའྱི་”
 

ཀ) བྱཆྟོས་དང་ ཁ) བྱཆྟོས་ཀི་ཁིམ་

ཀ) “བཏབཔའྱི་”/ “འདེབསཔའྱི་”

 ཁ) “ཁོངཚོའྱི་ཆེད་དུ་བཏབཔའྱི་/འདེབསཔའི” | ཁ) “ཁོངཚོའྱི་ཆེད་དུ་བཏབཔ་/འདེབསཔ”

 

ཀ) གཞིཆྟོས་དང་ ཁ) གཞིཆྟོས་ཀི་ཁིམ་

ཀ) “ལྡུམརའྱི་”

 ཁ) “ཁོངཚོའྱི་ཁངཔའྱི་རྒྱབ་ཀྱི་ལྡུམརའྱི་” | ཁ) “སྔོནམ་ར་ནས་མཐོང་མ་མོངབའྱི་ལྡུམརའྱི་”
 

ཀ) བྲགཆྟོས་དང་ ཁ) བྲགཆྟོས་ཀི་ཁིམ་

ཀ) “པདྨའྱི་”

 ཁ) “ཁསང་ཚོངཁང་ནས་ཉོསཔའྱི་པདྨའྱི་” | ཁ) “པདྨ་ཁསང་ཚོངཁང་ནས་ཉོསཔ”

 

ཀ) དངྟོསཆྟོས་དང་ ཁ) དངྟོསཆྟོས་ཀི་ཁིམ་

ཀ) “མཛེསཔོ་”
 ཁ) “མེཏྟོག་གཟུགས་ཤྱིན་ཏུ་མཛེསཔོ་” | ཁ) “མེཏྟོག་གཟུགས་དང་ཁམདོག་མཛེསཔོ་”
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“ཤིང་གི་ཁངཔ་”

“ཤིངཁང་”

མདངབཟོས་ཀྱི་

བོདཤྱིང་གི་ཁངཆུང་

དེཚོ་བཞྱི་

མདངབཟོས་བོདཤྱིང་

ཁངཆུང་དེཚོ་བཞྱི་

བོདཤྱིང་གི་ཁངཆུང་

མདངབཟོས་དེཚོ་བཞྱི་

བོདཤྱིང་ཁངཆུང་

མདངབཟོས་དེཚོ་བཞྱི་

“བྟོད་ཀི་ཁངཔ་”

“བྟོདཁང་”

མདངབཟོས་ཀྱི་བོད་

ཀྱི་ཤྱིངཁང་ཆུངཆུང་

དེཚོ་བཞྱི་

མདངབཟོས་བོད་ཀྱི་

ཤྱིངཁང་ཆུངཆུང་

དེཚོ་བཞྱི་

བོད་ཀྱི་ཤྱིང་གི་ཁངཔ་

ཆུངཆུང་མདངབཟོས་

དེཚོ་བཞྱི་

བོད་ཀྱི་ཤྱིངཁང་

ཆུངཆུང་མདངབཟོས་

དེཚོ་བཞྱི་

   

   

གཞྱིཆོས་དང་ཁྱདགཞྱི་  ཁྱདཆོས་    ཁྱདགཞྱི་ ཁྱདཆོས་                
            

                   བྱཆོས་ཀྱི་ཁྱྱིམ་ གཞྱིཆོས་ཀྱི་ཁྱྱིམ་                        
               སུག་ བྱཆོས་ གཞྱིཆོས་ ཁྱདགཞྱི་       

 
(བགཆོས་)

 
དངོསཆོས་ སུག་  བྱཆོས་ ངེསཆོས་ གངསཆོས་           

   མདང་ བཟྟོསཔའི་ བྟོད་ཀི་ ཤིང་གི་ ཁངཔ་  ཆུངཆུང་   དེཚོ་ བཞི་
           

ཤྱིང་གི་ཁངཔ་/ ཤྱིངཁང་ མདང བཟོས་ཀྱི་ བོད ཤྱིང་གི་ ཁང  ཆུང་   དེཚོ་ བཞྱི་
   མདང བཟོས་ བོད ཤྱིང་ ཁང  ཆུང་   དེཚོ་ བཞྱི་
                           
     བོད ཤྱིང་གི་ ཁང  ཆུང་ མདང བཟོས་ དེཚོ་ བཞྱི་

     བོད ཤྱིང་ ཁང  ཆུང་ མདང བཟོས་ དེཚོ་ བཞྱི་
                                   
བོད་ཀྱི་ཁངཔ་/ བོདཁང་ མདང བཟོས་ཀྱི་ བོད་ཀྱི་ ཤྱིང ཁང་  ཆུངཆུང་   དེཚོ་ བཞྱི་
   མདང བཟོས་ བོད་ཀྱི་ ཤྱིང ཁང་  ཆུངཆུང་   དེཚོ་ བཞྱི་
                         
     བོད་ཀྱི་ ཤྱིང་གི་ ཁངཔ་  ཆུངཆུང་ མདང བཟོས་ དེཚོ་ བཞྱི་

     བོད་ཀྱི་ ཤྱིང ཁང་  ཆུངཆུང་ མདང བཟོས་ དེཚོ་ བཞྱི་
                                     

   

གཞྱིཆོས་དང་ཁྱདགཞྱི་  ཁྱདཆོས་    ཁྱདགཞྱི་ ཁྱདཆོས་                
            

                   བྱཆོས་ཀྱི་ཁྱྱིམ་ གཞྱིཆོས་ཀྱི་ཁྱྱིམ་                        
               སུག་ བྱཆོས་ གཞྱིཆོས་ ཁྱདགཞྱི་       

 
(བགཆོས་)

 
དངོསཆོས་ སུག་  བྱཆོས་ ངེསཆོས་ གངསཆོས་           

   ཁྟོམ་ནས་ ཉྟོསཔའི་ ཤུགཔའི་ ཤིང་གི་ ཕྟོརཔ་  ཆེནཔྟོ་   དེ་ གཅིགབུ་
           

ཤྱིང་གི་ཕོརཔ་/ ཤྱིངཕོར་ ཁོམ ཉོས་ཀྱི་ ཤུག ཤྱིང་གི་ ཕོར  ཆེན་   དེ་ གཅྱིགབུ་
   ཁོམ ཉོས་ ཤུག ཤྱིང་ ཕོར  ཆེན་   དེ་ གཅྱིགབུ་
                           
     ཤུག ཤྱིང་གི་ ཕོར  ཆེན་ ཁོམ ཉོས་ དེ་ གཅྱིགབུ་

     ཤུག ཤྱིང་ ཕོར  ཆེན་ ཁོམ ཉོས་ དེ་ གཅྱིགབུ་
                                   
ཤུགཔའྱི་ཕོརཔ་/ ཤུགཕོར་ ཁོམ ཉོས་ཀྱི་ ཤུགཔའྱི་ ཤྱིང ཕོར་  ཆེནཔོ་   དེ་ གཅྱིགབུ་
   ཁོམ ཉོས་ ཤུགཔའྱི་ ཤྱིང ཕོར་  ཆེནཔོ་   དེ་ གཅྱིགབུ་
                         
     ཤུགཔའྱི་ ཤྱིང་གི་ ཕོརཔ་  ཆེནཔོ་ ཁོམ ཉོས་ དེ་ གཅྱིགབུ་

     ཤུགཔའྱི་ ཤྱིང ཕོར་  ཆེནཔོ་ ཁོམ ཉོས་ དེ་ གཅྱིགབུ་
                                     

   

“ཤིང་གི་ཕྟོརཔ་”

“ཤིངཕྟོར་”

ཁོམཉོས་ཀྱི་ཤུག

ཤྱིང་གི་ཕོརཆེན་དེ་

གཅྱིགབུ་

ཁོམཉོས་ཤུགཤྱིང་

ཕོརཆེན་དེ་གཅྱིགབུ་

ཤུགཤྱིང་གི་ཕོརཆེན་

ཁོམཉོས་དེ་གཅྱིགབུ་

ཤུགཤྱིང་ཕོརཆེན་

ཁོམཉོས་དེ་གཅྱིགབུ་

“ཤུགཔའི་ཕྟོརཔ་”

“ཤུགཕྟོར་”

ཁོམཉོས་ཀྱི་ཤུགཔའི་

ཤྱིངཕོར་ཆེནཔོ་དེ་

གཅྱིགབུ་

ཁོམཉོས་ཤུགཔའི་

ཤྱིངཕོར་ཆེནཔོ་དེ་

གཅྱིགབུ་

ཤུགཔའི་ཤྱིང་གི་ཕོར

པ་ཆེནཔོ་ཁོམཉོས་དེ་

གཅྱིགབུ་

ཤུགཔའྱི་ཤྱིངཕོར་

ཆེནཔོ་ཁོམཉོས་དེ་

གཅྱིགབུ་
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“ཤིང་གི་ཁངཔ་”

“ཤིངཁང་”

སང་ཉོབའྱི་ཤུག

ཤྱིང་གྱི་ཁངཔ་དམར

པོ་ནརནར་ཆེནཔོ་

དེའདྲ་

སངཉོ་ཤུགཤྱིང་

ཁངདམར་ནརཆེན་

དེའདྲ་

ཤུགཤྱིང་གྱི་ཁང

པ་དམརཔོ་ནརནར་

ཆེནཔོ་སངཉོབ་

དེའདྲ་

ཤུགཤྱིང་ཁང

དམར་ནརཆེན་སང

ཉོ་དེའདྲ་

“ཤུགཔའིཤིང་”

“ཤུགཤིང་”

སང་ཉོབའྱི་ཤུག

པའྱི་ཤྱིངཁང་དམར

པོ་ནརནར་ཆེནཔོ་

དེའདྲ་

སངཉོ་ཤུགཔའྱི་

ཤྱིངཁང་དམརཔོ་

ནརཆེན་དེའདྲ་

ཤུགཔའྱི་ཤྱིངཁང་

དམརཔོ་ནརཆེན་

སངཉོ་དེའདྲ་

   

ཨིལྡན་གི་ཕདའཛྟོག་ཆེབས་བརྡདྟོན་གསལབར་སྟོན་མི་ཐུབཔའི་གཞིཁིམ་འདི་ལ་བསྡུལུགས་འདིའད་བྱསཔས་བརྡདྟོན་འདིའད་ཞིག་གྟོབར་བསན་ཆྟོགཔ་

“མོས་བྱིས་པའྱི་བོད་ཀྱི་བྱྱིསཔའྱི་སྒྲུང་ཐུངཐུང་སྱིངརེཔོ་ཡགཔོ་དེའདྲ་”
     

   ཁྱདཆོས་    ཁྱདགཞྱི་ ཁྱདཆོས་             
            

             བྱཆོས་ཀྱི་ཁྱྱིམ་ གཞྱིཆོས་ཀྱི་ཁྱྱིམ་  དངོསཆོས་སུམཕྲུགསཅན་                     
               སུག་ བྱཆོས་ གཞྱིཆོས་ ཁྱདགཞྱི་       

 
དངོསཆོས་ དངོསཆོས་ དངོསཆོས་ སུག་  བྱཆོས་ ངེསཆོས་             

   མྟོས་ བྲིསཔའི་ བྟོད་ཀི་ བྱིསཔའི་ སྒྲུང་ ཐུངཐུང་ སིངརེཔྟོ་ ཡགཔྟོ་ མྟོས་ བྲིསཔ་ དེའད་
             
   མོས བྱིས་ བོད བྱྱིས་ སྒྲུང ཐུང་ སྱིངརེཔོ་ ཡགཔོ་   དེའདྲ་
                            
     བོད བྱྱིས་ སྒྲུང ཐུང་ སྱིངརེཔོ་ ཡགཔོ་  མོས བྱིས་ དེའདྲ་

“མོསབྱིས་བོདབྱྱིས་སྒྲུངཐུང་

སྱིངརེཔོ་ཡགཔོ་དེའདྲ་”

“བོདབྱྱིས་སྒྲུངཐུང་སྱིངརེ

པོ་ཡགཔོ་མོསབྱིས་དེའདྲ་”

                               
ཨིལྡན་གི་ཕདའཛྟོག་ཆེབས་བརྡདྟོན་གསལབར་སྟོན་མི་ཐུབཔའི་གཞིཁིམ་འདི་ལ་བསྡུལུགས་འདིའད་བྱསཔས་བརྡདྟོན་འདིའད་ཞིག་གྟོབར་བསན་ཆྟོགཔ་

“མོས་བྱིས་པའྱི་བོད་ཀྱི་བྱྱིསཔའྱི་སྒྲུང་ཐུངཐུང་སྱིངརེཔོ་ཡགཔོ་དེའདྲ་”
     

   ཁྱདཆོས་    ཁྱདགཞྱི་ ཁྱདཆོས་             
            

             བྱཆོས་ཀྱི་ཁྱྱིམ་ གཞྱིཆོས་ཀྱི་ཁྱྱིམ་  དངོསཆོས་སུམཕྲུགསཅན་                     
               སུག་ བྱཆོས་ གཞྱིཆོས་ ཁྱདགཞྱི་       

 
དངོསཆོས་ དངོསཆོས་ དངོསཆོས་ སུག་  བྱཆོས་ ངེསཆོས་             

   མྟོས་ བྲིསཔའི་ བྟོད་ཀི་ བྱིསཔའི་ སྒྲུང་ ཐུངཐུང་ སིངརེཔྟོ་ ཡགཔྟོ་ མྟོས་ བྲིསཔ་ དེའད་
             
   མོས བྱིས་ བོད བྱྱིས་ཀྱི་ སྒྲུང ཐུང་ སྱིངརེཔོ་ ཡགཔོ་   དེའདྲ་
                            
     བོད བྱྱིས་ཀྱི་ སྒྲུང ཐུང་ སྱིངརེཔོ་ ཡགཔོ་  མོས བྱིས་ དེའདྲ་

“མོསབྱིས་བོདབྱྱིས་ཀྱི་སྒྲུང

ཐུང་སྱིངརེཔོ་ཡགཔོ་དེའདྲ་”

“བོདབྱྱིས་ཀྱི་སྒྲུངཐུང་སྱིངརེཔོ་

ཡགཔོ་མོསབྱིས་དེའདྲ་”

 
  

                           
ཨིལྡན་གི་ཕདའཛྟོག་ཆེབས་བརྡདྟོན་གསལབར་སྟོན་མི་ཐུབཔའི་གཞིཁིམ་འདི་ལ་བསྡུལུགས་འདིའད་བྱསཔས་བརྡདྟོན་འདིའད་ཞིག་གྟོབར་བསན་ཆྟོགཔ་

“མོས་བྱིས་པའྱི་བོད་ཀྱི་བྱྱིསཔའྱི་སྒྲུང་ཐུངཐུང་སྱིངརེཔོ་ཡགཔོ་དེའདྲ་”
     

   ཁྱདཆོས་    ཁྱདགཞྱི་ ཁྱདཆོས་             
            

             བྱཆོས་ཀྱི་ཁྱྱིམ་ གཞྱིཆོས་ཀྱི་ཁྱྱིམ་  དངོསཆོས་སུམཕྲུགསཅན་                     
               སུག་ བྱཆོས་ གཞྱིཆོས་ ཁྱདགཞྱི་       

 
དངོསཆོས་ དངོསཆོས་ དངོསཆོས་ སུག་  བྱཆོས་ ངེསཆོས་             

   མྟོས་ བྲིསཔའི་ བྟོད་ཀི་ བྱིསཔའི་ སྒྲུང་ ཐུངཐུང་ སིངརེཔྟོ་ ཡགཔྟོ་ མྟོས་ བྲིསཔ་ དེའད་
             
   མོས བྱིས་ བོད་ཀྱི་ བྱྱིསཔའི་ སྒྲུང་ ཐུངཐུང་ སྱིངརེཔོ་ ཡགཔོ་   དེའདྲ་
                        
     བོད་ཀྱི་ བྱྱིས སྒྲུང་ ཐུངཐུང་ སྱིངརེཔོ་ ཡགཔོ་  མོས བྱིས་ དེའདྲ་

“མོསབྱིས་བོད་ཀྱི་བྱྱིསསྒྲུང་ཐུང

ཐུང་སྱིངརེཔོ་ཡགཔོ་དེའདྲ་”

“བོད་ཀྱི་བྱྱིསསྒྲུངཐུང་སྱིངརེ

པོ་ཡགཔོ་མོསབྱིས་དེའདྲ་”

                                 
   

“ཤིང་གི་ཁངཔ་”

“ཤིངཁང་”

མདང་ཉོསཔའྱི་བོད

ཤྱིང་གྱི་ཁངཔ་དཀརཔོ་

ལེབལེབ་ཆུངཆུང་

དེའདྲ་

མདངཉོས་བོདཤྱིང་

ཁངདཀར་ལེབཆུང་

དེའདྲ་

བོདཤྱིང་གྱི་ཁངཔ་

དཀརཔོ་ལེབལེབ་

ཆུངཆུང་མདངཉོས

པ་དེའདྲ་

བོདཤྱིང་ཁངདཀར་

ལེབཆུང་མདངཉོས་

དེའདྲ་

“བྟོད་ཀི་ཤིང་”

“བྟོདཤིང་”

མདང་ཉོསཔའྱི་བོད་

ཀྱི་ཤྱིངཁང་དཀརཔོ་

ལེབལེབ་ཆུངཆུང་

དེའདྲ་

མདངཉོས་བོད་ཀྱི་

ཤྱིངཁང་དཀརཔོ་

ལེབཆུང་དེའདྲ་

བོད་ཀྱི་ཤྱིངཁང་

དཀརཔོ་ལེབཆུང་

མདངཉོས་དེའདྲ་



ཁྱདགཞི་དང་ཁྱདཆོས་ བརྡསྤོད་ཕྲནཚེགས་བརྡསྤོད་ཕྲནཚེགས་ ཁྱདགཞི་དང་ཁྱདཆོས་
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ཁདགཞིའི་སྟོན་དང་རེས་སུ་འཇུགཔའི་བྱཆྟོས་ཀི་རིགས་དང་“པྟོ་”ཡི་མཐའཅན་གི་གྲངསཆྟོས་དེ་ངེསཆྟོས་ཀི་སྟོན་རེས་སུ་འཇུགཔའི་འགྲྟོས་
               
 བདགཆོས་  བྱཆོས་  གཞྱིཆོས་  བྲགཆོས་   ཁྱདགཞྱི་    དངོསཆོས་   ངེསཆོས་ མངཕྲད་ གངསཆོས་ དགརཆོས་              
   ཨྱིལྡན་   ཨྱིལྡན་  ཨྱིལྡན་  ཨྱིལྡན་                      
 ཕམ འྱི་ ཀ) བཅདཔ འྱི་ ལྡུམར འྱི་ ཤུགཔ འྱི་  ཤིང་ ཤུགཔ་ ཀ) བཅདཔ་ ཀ) སོབསོབ་   དེ   (ཚོ་) ༡) དྲུག་ ནྱི་/ཚིགཕད་
                       
    གཅོད་པ འི་            གཅོདཔ་   ༢) དྲུགཔོ་     ༢) དྲུགཔོ་
                     
    ཆདཔ འྱི་         ཆདཔ་  ཆདཔོ་               ༣)  ཁཤས་
               
    ཆོདཔ འྱི་        

   
   ཆོདཔ་  ཆོདཔོ་           

          

ནནིང་   

           
   ཁ) སོབཔ འྱི་        ཁ) སོབཔ་ ཁ) སོབཔ་
         ཤིན་ཏུ་ 

 

            
               ག) སོབཤོས་
                       

དགརཆྟོས་འདིའི་གྟོས་ན་

ཚིགཕད་ཀི་རིགས་མཐའདག་

འཇུག་རུང་ཞེསཔ་ཡིན་
                            
 

 བྱཆྟོས་ :བཅདཔའྱི་ཤྱིང་ / ཤྱིང་བཅདཔ་ | གཅོདཔའྱི་ཤྱིང་ / ཤྱིང་གཅོདཔ་ | ཆདཔའྱི་ཤྱིང་ / ཤྱིང་ཆདཔ་ | ཤྱིང་ཆདཔོ་ | ཆོདཔའྱི་ཤྱིང་ / ཤྱིང་ཆོདཔ་ | ཤྱིང་ཆོདཔོ་ | སོབཔའྱི་ཤྱིང་ / ཤྱིང་སོབཔ་ | 
གཞིཆྟོས་ : ལྡུམརའྱི་ཤྱིང་ | བྲགཆྟོས་ : ཤུགཔའྱི་ཤྱིང་ / ཤྱིང་ཤུགཔ་ | དངྟོསཆྟོས་ : ཤྱིང་སོབསོབ་ | ལྷགཆྟོས་ : ཤྱིང་སོབཔ་ | ཤྟོསཆྟོས : ཤྱིང་སོབཤོས་ | གྲངསཆྟོས་ : ཤྱིང་དྲུགཔོ་དེཚོ་ | ཤྱིང་དེཚོ་དྲུགཔོ་ | ཤྱིང་

དྲུག་ | ཤྱིང་ཁཤས་ | ངེསཆྟོས་ : ཤྱིང་ནྱི་

ཁདགཞིའི་སྟོན་དང་རེས་སུ་འཇུགཔའི་བྱཆྟོས་ཀི་རིགས་དང་“པྟོ་”ཡི་མཐའཅན་གི་གྲངསཆྟོས་དེ་ངེསཆྟོས་ཀི་སྟོན་རེས་སུ་འཇུགཔའི་འགྲྟོས་
               
 བདགཆོས་  བྱཆོས་  གཞྱིཆོས་  བྲགཆོས་   ཁྱདགཞྱི་    དངོསཆོས་   ངེསཆོས་ མངཕྲད་ གངསཆོས་ དགརཆོས་              
   ཨྱིལྡན་   ཨྱིལྡན་  ཨྱིལྡན་  ཨྱིལྡན་                      
 ཕམ འྱི་ ཀ) བཏབཔ འྱི་ ལྡུམར འྱི་ པདྨ འྱི་  མེཏྟོག་ པདྨ་ ཀ) བཏབཔ་ ཀ) མཛེསཔོ་   དེ   (ཚོ་) ༡) ལྔ་ ནྱི་/ཚིགཕད་
                       
    འདེབས་པ འི་            འདེབསཔ་   ༢) ལྔཔོ་     ༢) ལྔཔོ་
                     
    སྐྱེསཔ འྱི་         སྐྱེསཔ་  སྐྱེསཔོ་                 ༣) ཁཤས་
               
    སྐྱེབ འྱི་        

   
   སྐྱེབ་  སྐྱེབོ་        

          

ནནིང་   

    

* “ནནིང་“དང་“ཤིན་ཏུ་“ལྟབུ་སུགའི་མིངཚིགཅན་གི་བརྡདྟོན་ཅི
རིགས་ཤིག་བྱཆྟོས་འདི་ལ་སྦརབ་ཡིན་ན་བྱཆྟོས་ཀི་བརྡདྟོན་གྟོ་ས་

  
   ཁ) མཛེསཔ འྱི་        ཁ) མཛེསཔ་ ཁ) མཛེསཔ་ 
         ཤིན་ཏུ་ 

 

            
               ག) མཛེསཤོས་
                       

དགརཆྟོས་འདིའི་གྟོས་ན་

ཚིགཕད་ཀི་རིགས་མཐའདག་

འཇུག་རུང་ཞེསཔ་ཡིན་
                            
 

 བྱཆྟོས་ : བཏབཔའྱི་མེཏོག་ / མེཏོག་བཏབཔ་ | འདེབསཔའྱི་མེཏོག་ / མེཏོག་འདེབསཔ་ | སྐྱེསཔའྱི་མེཏོག་ / མེཏོག་སྐྱེསཔ་ | མེཏོག་སྐྱེསཔོ་ | སྐྱེཔའྱི་མེཏོག་ / མེཏོག་སྐྱེབ་ | མེཏོག་སྐྱེཔོ་ | 

མཛེསཔའྱི་མེཏོག་ / མེཏོག་མཛེསཔ་ | གཞིཆྟོས་ : ལྡུམརའྱི་མེཏོག་ | བྲགཆྟོས་ : པདྨའྱི་མེཏོག་ / མེཏོག་པདྨ་ | དངྟོསཆྟོས་ : མེཏོག་མཛེསཔོ་ | ལྷགཆྟོས་ : མེཏོག་མཛེསཔ་ | ཤྟོསཆྟོས : མེཏོག་མཛེསཤོས་ | 
གྲངསཆྟོས་ : མེཏོག་དྲུགཔོ་དེཚོ་ | མེཏོག་དེཚོ་དྲུགཔོ་ | མེཏོག་དྲུག་ | མེཏོག་ཁཤས་ | ངེསཆྟོས་ : མེཏོག་ནྱི་

 



ཁྱདགཞི་དང་ཁྱདཆོས་ བརྡསྤོད་ཕྲནཚེགས་བརྡསྤོད་ཕྲནཚེགས་ ཁྱདགཞི་དང་ཁྱདཆོས་
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བྱཆོས་ : བྱབའྱི་ཡུལ་

(བྱབ་བྱེདསའི་དངྟོསཡུལ་ཡང་ཟེར་)

“འདེབསཔའྱི་སོན་”ནམ་“སོན་འདེབསཔ་”ནྱི་འདེབསཔའྱི་བྱབ་བྱེདསའྱི་དངོསཡུལ་
དཔེ་གཞན་

“འབྱིབའྱི་ཡིགེ”འམ་“ཡིགེ་འབྲིབ་”

མོས་འབྱིབའྱི་ཡྱིགེ་དེ་ཡགཔོ་རེད་འདུག་གས། | མོས་ཡྱིགེ་འབྱིབ་དེ་ཡགཔོ་རེད་འདུག་གས།

བྱཆོས་ : ཀ) བྱེདཔཔོ་ ཁ) ཆལག་

(བྱབ་བྱེདམཁན་དང་བྱབ་བྱེདརྒྱུའི་ཆལག་ལ་ཡང་ཟེར་)
ཀ) “སོན་འདེབསཔའྱི་ཞྱིངཔ”ནྱི་བྱབ་བྱེདཔཔོ་ ཁ) “སོན་འདེབསཔའྱི་ལགཔ་”ནྱི་བྱབ་བྱེདརྒྱུའྱི་ཆལག་

དཔེ་གཞན་
ཀ) “འབྱིབའྱི་སོབཕྲུག་”གམ་“ཡིགེ་འབྲིབ་” | ཁ) “འབྱིབའྱི་སྨྱུགུ་”གམ་“སྨྱུགུ་འབྲིབ་”

ཀ) ཡྱིགེ་ཡགཔོ་འབྱིབའྱི་སོབཕྲུག་དེ་ཁོ་རེད། | ཁ) ང་ལ་ཡྱིགེ་འབྱིབའྱི་སྨྱུགུ་གཅྱིག་གཡོར་དང་།

བྱཆོས་ : བྱསཔའྱི་ཡུལ་

(བྱབ་བྱས་ཟིནཔའི་ཡུལ་ཡང་ཟེར་)

“བཏབཔའྱི་མེཏོག་”གམ་“མེཏོག་བཏབཔ་”ནྱི་འདེབསཔའྱི་བྱབ་བྱས་ཟྱིནཔའྱི་དངོསཡུལ་
དཔེ་གཞན་

“བྲིསཔའྱི་ཡིགེ”འམ་“ཡིགེ་བྲིསཔ་”ནྱི་བྲིསཔའྱི་བྱབ་བྱས་ཟྱིནཔའྱི་དངོསཡུལ་

མོས་བྱིསཔའྱི་ཡྱིགེ་དེ་ཡགཔོ་རེད་འདུག་གས། | མོས་ཡྱིགེ་བྱིསཔ་དེ་ཡགཔོ་རེད་འདུག་གས།

བྱཆོས་ : བྱསཔཔོ་

(བྱབ་བྱསཟིན་མཁན་)

“བཏབཔའྱི་ཞྱིངཔ”འམ་“ཞྱིངཔ་བཏབཔ་”ནྱི་འདེབསཔའྱི་བྱབ་བྱསཟྱིནཔའྱི་བྱེདཔཔོ་
དཔེ་གཞན་

“བྲིསཔའྱི་སོབཕྲུག་”གམ་“ཡིགེ་བྲིསཔ་”

ཡྱིགེ་ཡགཔོ་བྱིསཔའྱི་སོབཕྲུག་དེ་སུ་རེད་འདུག | སོབཕྲུག་ཡྱིགེ་ཡགཔོ་བྱིསཔ་དེ་སུ་རེད་འདུག

བྱེདཔཔྟོ་ཡྟོདཔཅན་གི་བྱཆྟོས་ལ་རིགས་བཞི་ཡྟོད་

དལྟབ་དང་འབྲེལབ་

༡) ནམརྒྱུན་བྱབ་བྱེདཔའམ་དལྟ་བྱེད་བཞིནཔའི་དངྟོསཡུལ་

༢) ནམརྒྱུན་བྱབ་བྱེདཔའམ་དལྟ་བྱེད་བཞིནཔའི་བྱེདཔཔྟོ་

འདསཔ་དང་འབྲེལབ་

༣) བྱབ་ཞིག་འདསཔར་བྱས་ཟིནཔའི་དངྟོསཡུལ་

༤) བྱབ་ཞིག་འདསཔར་བྱས་ཟིནཔའི་བྱེདཔཔྟོ་

 

“འདེབསཔའི་_”
“_འདེབསཔ་”

“བཏབཔའི་_”
“_བཏབཔ་”

    

 བྱཆོས་ ཁྱདགཞྱི་ དངོསཔོ་ཞིག་ གངཟག་ཅིག་    

༡) འདེབསཔའི་ མེཏོག་ དཔྱིདཀ་ཁོགམའྱི་ནང་ལ་འདེབསཔའི་མེཏྟོག་ཁཤས་ངས་ཉོས་ཡྱིན།
    
༢) འདེབསཔའི་ སོབཕྲུག་  དགུནཁ་ཁོགམའྱི་ནང་ལ་མེཏྟོག་འདེབསཔའི་སྟོབཕྲུག་ཁོཚོ་རེད།
    

༡) མེཏོག་ འདེབསཔ་ དཔྱིདཀ་ལ་མེཏྟོག་འདེབསཔ་ལུངཔ་དེའི་ལུགསསོལ་རེད་འདུག
    
༢) མེཏོག་ འདེབསཔ་  བོད་ལ་དགུནཁ་ཁོགམའྱི་ནང་ལ་མེཏྟོག་འདེབསཔ་ཁཤས་འདུག
    

    

 བྱཆོས་ ཁྱདགཞྱི་ དངོསཔོ་ཞིག་ གངཟག་ཅིག་    

༣) བཏབཔའི་ མེཏོག་ དཔྱིདཀ་ཁོགམའྱི་ནང་ལ་བཏབཔའི་མེཏྟོག་ཁཤས་ངས་ཉོས་ཡྱིན།
    
༤) བཏབཔའི་ སོབཕྲུག་  དགུནཁ་ཁོགམའྱི་ནང་ལ་མེཏོག་བཏབཔའི་སྟོབཕྲུག་ཁོཚོ་རེད།
    

༣) མེཏོག་ བཏབཔ་ དཔྱིདཀ་ལ་མེཏྟོག་བཏབཔ་ཚངམ་དགཟོད་ཡགཔོ་སྐྱེས་ཡོདཚོད་རེད།
    
༤) མེཏོག་ བཏབཔ་  དགུནཁ་ཁོགམའྱི་ནང་ལ་མེཏྟོག་བཏབཔ་ཁཤས་ངས་མཐོང་བྱུང་།
    



ཁྱདགཞི་དང་ཁྱདཆོས་ བརྡསྤོད་ཕྲནཚེགས་བརྡསྤོད་ཕྲནཚེགས་ ཁྱདགཞི་དང་ཁྱདཆོས་

124 125

    

    

ཀ༡) ཁྱདགཞིའི་སྟོན་དུ་འགྲྟོབའི་བྱཆྟོས་

འདེབསཔའྱི་མེཏོག་
 (འདེབསཔའྱི་/གཅོདཔའྱི་/ཀོགཔའྱི་/འབྱིབའྱི་”སོགས་ཀྱི་དཔེམཚོན་)

    

 བྱཆོས་ ཁྱདགཞྱི་ དངོསཔོ་ཞིག་ གངཟག་ཅིག་    

༡) འདེབསཔའི་ མེཏོག་ དཔྱིདཀ་ཁོགམའྱི་ནང་ལ་འདེབསཔའི་མེཏྟོག་ཁཤས་ངས་ཉོས་ཡྱིན།
    
༢) འདེབསཔའི་ སོབཕྲུག་  དགུནཁ་ཁོགམའྱི་ནང་ལ་མེཏྟོག་འདེབསཔའི་སྟོབཕྲུག་ཁོཚོ་རེད།
    

༡) གཅྟོདཔའི་ ལསཀ་ ཁོང་ཤྱིངནགས་ལ་མེཤིང་གཅྟོདཔའི་ལསཀ་ལ་དཀའངལ་མྱི་འདུག་ཟེར།
    
༢) གཅྟོདཔའི་ ལསམྱི་  མེཤིང་གཅྟོདཔའི་ལསམི་ཞྱིག་ཁངཔའྱི་རྒྱབ་ལ་བསྒུགས་ནས་འདུག
    

༡) ཀྟོགཔའི་ དགེབ་ ཚིགདོན་བསམས་ནས་ཆྟོས་ཀྟོགཔའི་དགེབ་ནི་དཔག་ཏུ་མེདཔ་ཞིག་འོང་།
    
༢) ཀྟོགཔའི་ བླམ་  ཁོང་དུས་རྒྱུན་དུ་“ཡུམ་”གྱི་ཆྟོས་ཀྟོགཔའི་བླམ་ཞྱིག་རེད་འདུག
    

༡) འབྲིབའི་ འཆརགཞྱི་ ཁོའ་ིསྒྲུང་དང་ལྟོརྒྱུས་འབྲིབའི་འཆརགཞི་ལ་མོས་ཤྱིན་ཏུ་དགའ་སོང་།
    
༢) འབྲིབའི་ མཁསཔ་  ཁོང་སྒྲུང་དང་ལྟོརྒྱུས་འབྲིབའི་མཁསཔ་ཞྱིག་ཀང་རེད།
    

ཁ༡) ཁདགཞིའི་རེས་སུ་འགྲྟོབའི་བྱཆྟོས་

མེཏོག་འདེབསཔ་
(འདེབསཔ་/གཅོདཔ་/ཀོགཔ་/འབྱིབ་”སོགས་ཀྱི་དཔེམཚོན་)

    

 བྱཆོས་ ཁྱདགཞྱི་ དངོསཔོ་ཞིག་ གངཟག་ཅིག་    

༡) མེཏོག་ འདེབསཔ་ དཔྱིདཀ་ལ་མེཏྟོག་འདེབསཔ་ལུངཔ་དེའི་ལུགསསོལ་རེད་འདུག
    
༢)    བོད་ལ་དགུནཁ་ཁོགམའྱི་ནང་ལ་མེཏྟོག་འདེབསཔ་ཁཤས་འདུག
    

༡) ཤྱིང་ གཅྟོདཔ་ ཁོས་དོནམེད་ར་བརྐོབ་དང་ཤིང་གཅྟོདཔ་ཡགཔོ་མ་རེད་གསུངས་བྱུང་།
    
༢)    ཨརྱི་ལ་བོདམྱི་ཤིང་གཅྟོདཔ་ཁཤས་བོད་ནས་འབྱོར་འདུག
    

༡) ཆོས་ ཀྟོགཔ་ ཚིགདོན་བསམས་ནས་ཆྟོས་ཀྟོགཔ་ནྱི་བསོདནམས་ཆེནཔོ་འོང་།
    
༢)    ཁོང་དུས་རྒྱུན་དུ་“ཡུམ་”གྱི་ཆྟོས་ཀྟོགཔ་ཞྱིག་རེད་འདུག
    

༡) སྒྲུང་ འབྲིབ་ ཁོང་སྒྲུང་འབྲིབ་ལ་ཤྱིན་ཏུ་དགའཔོ་བྱེད་ཀྱི་རེད་ལ་འབྱི་མཁསཔའང་རེད།
    
༢)    མོ་ཕྲུགུ་གཞོནགཞོནརྣམས་ཀྱི་སྒྲུང་འབྲིབ་ཞྱིག་རེད།
    

ཁ༡) ཁདགཞིའི་སྟོན་དུ་འགྲྟོབའི་བྱཆྟོས་

བཏབཔའྱི་མེཏོག་
(བཏབཔའྱི་/བཅདཔའྱི་/བཀགསཔའྱི་/བྱིསཔའྱི་”སོགས་ཀྱི་དཔེམཚོན་)

    

 བྱཆོས་ ཁྱདགཞྱི་ དངོསཔོ་ཞིག་ གངཟག་ཅིག་    

༣) བཏབཔའི་ མེཏོག་ ཁོས་ཟརགང་བཏབཔའི་མེཏྟོག་འདྱིཚོ་རེད་འདུག
    
༤) བཏབཔའི་ སོབམ་  ཁོང་སྨྟོནལམ་བཏབཔའི་སྟོབམ་ཞྱིག་རེད་འདུག
    

༣) བཅདཔའི་ ཤྱིང་ ཁོང་གྱིས་ཤྱིངནགས་ལ་ལོགང་མེཤིང་བཅདཔའི་ལོརྒྱུས་མོས་ཧགོ་འདུག
    
༤) བཅདཔའི་ སོབཕྲུག་  བོད་ལ་འགོརྒྱུའྱི་ཐགབཅདཔའི་སོབཕྲུག་དེ་ཐབཚང་ལ་འདུག
    

༣) བཀགསཔའི་ དགེབ་ ཚིགདོན་བསམས་ནས་ཆྟོས་བཀགསཔའི་དགེབ་ནི་དཔག་ཏུ་མེད་གསུངས།
    
༤) བཀགསཔའི་ མྱི་  ཁོང་མྱིཚེ་གངཔོ“ཡུམ་”གྱི་ཆྟོས་བཀགསཔའི་མི་ཞྱིག་རེད་འདུག
    

༣) བྲིསཔའི་ ལོརྒྱུས་ ཁོས་མོས་གེསར་གྱི་སྒྲུང་བྲིསཔའི་ལྟོརྒྱུས་ལ་དགའཔོ་བྱས་འདུག
    
༤) བྲིསཔའི་ མཁསཔ་  ཁོང་སྒྲུང་དང་ལྟོརྒྱུས་བྲིསཔའི་མཁསཔ་ཞྱིག་ཀང་རེད།
    

ཁ༡) ཁདགཞིའི་རེས་སུ་འགྲྟོབའི་བྱཆྟོས་
 

མེཏོག་བཏབཔ་
(བཏབཔ་/བཅདཔ་/བཀགསཔ་/བྱིསཔ་”སོགས་ཀྱི་དཔེམཚོན་)

    

 བྱཆོས་ ཁྱདགཞྱི་ དངོསཔོ་ཞིག་ གངཟག་ཅིག་    

༣) མེཏོག་ བཏབཔ་ དཔྱིདཀ་ཁོགམའྱི་ནང་ལ་མེཏྟོག་བཏབཔ་ཚངམ་ཕྱོགས་གཅིག་ལ་ཞོག
    
༤)    ཁོ་དགུནཁ་ཁོགམའྱི་ནང་ལ་མེཏྟོག་བཏབཔ་ཞྱིག་རེད།
    

༣) ཤྱིང་ བཅདཔ་ དོནམེད་ར་བརྐོསཔ་དང་ཤིང་བཅདཔ་མངཔོ་རྱི་ལ་མཐོངརྒྱུ་འདུག
    
༤)    ལསམྱི་ཉིནགང་མེཤིང་བཅདཔ་ཁཤས་དལྟ་ངལ་གསོས་འོང་།
    

༣) ཆོས་ བཀགསཔ་ ཚིགདོན་བསམས་ནས་ཆྟོས་བཀགསཔ་ནི་བསོདནམས་དཔག་ཏུ་མེད་གསུངས།
    
༤)    ཁོངཚོ་མྱིཚེ་གངཔོ“ཡུམ་”གྱི་ཆྟོས་བཀགསཔ་ཤསག་རེད་འདུག
    

༣) སྒྲུང་ བྲིསཔ་ ཁོས་མོའི་བརམསསྒྲུང་དང་ལྟོརྒྱུས་བྲིསཔ་དེ་ལ་ཤྱིན་ཏུ་དགའཔོ་བྱས་སོང་།
    
༤)    ཁོངཚོ་བརམསསྒྲུང་དང་ལྟོརྒྱུས་མངཔོ་བྲིསཔ་ཞྱིག་རེད་འདུག་ཟེར།
    

མཆན་

འདསཔའི་

བྱམིང་ 

(བྱེདཔ

པྟོ་ཡོད

པའི་

བྱབ

ཅན་)

མཆན་

དལྟབའི་

བྱམིང་ 

(བྱེདཔ

པྟོ་ཡོད

པའི་

བྱབ

ཅན་)
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ཁ༢) ཁདགཞིའི་སྟོན་དུ་འགྲྟོབའི་བྱཆྟོས་

སྐྱེབའྱི་མེཏོག་
(“སྐྱེབའྱི་/ཐོསཔའྱི་/ནོརབའྱི་/ཤོརབའྱི་”སོགས་ཀྱི་དཔེམཚོན་)

    

 བྱཆོས་ ཁྱདགཞྱི་ དངོསཔོ་ཞིག་ གངཟག་ཅིག་    

༡) སྐྱེབའི་ སཆ་ ཁོངཚོ་ལ་འབས་དང་ནས་སྐྱེབའི་སཆ་ཡགཔོ་གཅྱིག་འདུག
    
༢) སྐྱེབའི་ ཨམ་  མོ་ནྱི་ཕྲུགུ་འཚེམ་དང་སུམཕྲུགས་སྐྱེབའི་ཨམ་ཞྱིག་རེད་འདུག
    

༡) ཐྟོསཔའི་ རྣཅོག་ མོ་ལ་རྒྱང་རྱིངཔོའ་ིསྒྲ་ཐྟོསཔའི་རྣཅོག་ཡགཔོརང་མྱི་འདུག
    
༢) ཐྟོསཔའི་ མྱི་  ཁོངཚོ་ནྱི་རྒྱང་རྱིངཔོའ་ིསྒྲ་ཐྟོསཔའི་མྱི་ཤསག་རེད་འདུག་ཟེར།
    

༡) མི་ནྟོརབའི་ ཐབས་ ངས་ཡྱིགེའྱི་དགཆ་མི་ནྟོརབའི་ཐབས་བྱེད་ཀྱི་ཡྱིན་ཟེར་གྱི་འདུག
    
༢) མི་ནྟོརབའི་ སོབཕྲུག་  ཁོངཚོ་ཡྱིགེའྱི་དགཆ་རྩ་ནས་མི་ནྟོརབའི་སོབཕྲུག་རེད་འདུག
    

༡) ཤྟོརབའི་ སྐདཆ་ མོས་ཁོངཚོའྱི་ཡྱིགགཟུགས་ལ་སེམས་ཤྟོརབའི་སྐདཆ་བཤད་སོང་།
    
༢) ཤྟོརབའི་ གོགསཔོ་  མོའ་ིབོད་ཀྱི་ཡྱིགགཟུགས་ལ་སེམས་ཤྟོརབའི་གོགསཔོ་ཁོ་རེད།
    

ཁ༢) ཁདགཞིའི་རེས་སུ་འགྲྟོབའི་བྱཆྟོས་

མེཏོག་སྐྱེབ་
(“སྐྱེབ་/ཐོསཔ་/ནོརབ་/ཤོརབ་”སོགས་ཀྱི་དཔེམཚོན་)

    

 བྱཆོས་ ཁྱདགཞྱི་ དངོསཔོ་ཞིག་ གངཟག་ཅིག་    

༡) འབས་ སྐྱེབ་ ཁོངཚོ་ལ་སཆ་ཤྱིན་ཏུ་ཡགཔོ་ནས་དང་འབྲས་གཉྱིསཀ་སྐྱེབ་གཅྱིག་འདུག
    
༢) འཚེམ་ སྐྱེབ་  ཨམ་དེ་ཕྲུགུ་མཚེམ་སྐྱེབ་ཞྱིག་རེད་འདུག
    

༡) ཆོས་ ཐྟོསཔ་ ཡུན་རྱིངཔོར་ཆྟོས་ཐྟོསཔ་བྱུང་ན་སེམས་ལ་གོམསཆ་ཆེནཔོ་འོང་།
    
༢)    ངཚོ་ནྱི་སངསརྒྱས་ཀྱི་ཆྟོས་ཐྟོསཔ་སྐལཔ་བཟངབ་ཞྱིག་ཡྱིན།
    

༡) དགཆ་མྱི་ ནྟོརབ་ མོས་“ངས་ཡྱིགེའྱི་དགཆ་མི་ནྟོརབ་བྱེད་ཀྱི་ཡྱིན་”ཟེར་གྱི་འདུག
    
༢)    སོབཕྲུག་ཁོངཚོ་ཡྱིགེའྱི་དགཆ་མི་ནྟོརབ་ཞྱིག་རེད་འདུག
    

༡) སེམས་ ཤྟོརབ་ མོས་ཁོངཚོའྱི་ཡྱིགགཟུགས་ལ་སེམས་ཤྟོརབ་ཡྱིན་ན་སྐདཆ་དེ་བཤད་འོང་།
    
༢)    སོབཕྲུག་མོའ་ིབོད་ཀྱི་ཡྱིགགཟུགས་ལ་སེམས་ཤྟོརབ་ཁོ་མ་རེད།
    

ཁ༢) ཁདགཞིའི་སྟོན་དུ་འགྲྟོབའི་བྱཆྟོས་

སྐྱེསཔའྱི་མེཏོག་
(“སྐྱེསཔའྱི་/ཐོསཔའྱི་/ནོརབའྱི་/ཤོརབའྱི་”སོགས་ཀྱི་དཔེམཚོན་)

    

 བྱཆོས་ ཁྱདགཞྱི་ དངོསཔོ་ཞིག་ གངཟག་ཅིག་    

༣) སྐྱེསཔའི་ སཆ་ ཁོངཚོ་ལ་ནས་དང་འབྲས་སྐྱེསཔའི་སཆ་ཡགཔོ་གཅྱིག་འདུག
    
༤) སྐྱེསཔའི་ ཨམ་  མོ་ནྱི་ཕྲུགུ་སུམཕྲུགས་དང་མཚེམ་སྐྱེསཔའི་ཨམ་ཞྱིག་རེད་འདུག
    

༣) ཐྟོསཔའི་ རྣཅོག་ ངའྱི་རྣཅོག་འདྱི་ནྱི་སངསརྒྱས་ཆོས་ཀྱི་སྒྲ་ཐྟོསཔའི་རྣཅོག་ཅྱིག་ཡྱིན།
    
༤) ཐྟོསཔའི་ མྱི་  ང་ནྱི་སངསརྒྱས་ཀྱི་ཆྟོས་ཐྟོསཔའི་མྱི་སྐལཔ་བཟངབ་ཞྱིག་ཡྱིན།
    

༣) ནྟོརབའི་ ཡྱིགེ་ ངས་མོའ་ིདགཆ་ནྟོརབའི་ཡྱིགེ་ཚངམ་ལ་ཞུདག་བྱེད་ཀྱི་ཡྱིན།
    
༤) ནྟོརབའི་ སོབཕྲུག་  ཁོངཚོ་བོདཡྱིག་གྱི་དགཆ་ནྟོརབའི་སོབཕྲུག་རེད་འདུག
    

༣) ཤྟོརབའི་ སྐདཆ་ མོས་ཁོངཚོའྱི་བོད་ཀྱི་ཡྱིགགཟུགས་ལ་སེམས་ཤྟོརབའི་སྐདཆ་བཤད་སོང་།
    
༤) ཤྟོརབའི་ སོབཕྲུག་  མོའ་ིབོད་ཀྱི་ཡྱིགགཟུགས་ལ་སེམས་ཤྟོརབའི་སོབཕྲུག་ཁོ་རེད།
    

ཁ༢) ཁདགཞིའི་རེས་སུ་འགྲྟོབའི་བྱཆྟོས་
 

མེཏོག་སྐྱེསཔ་
(“སྐྱེསཔ་/ཐོསཔ་/ནོརབ་/ཤོརབ་”སོགས་ཀྱི་དཔེམཚོན་)

    

 བྱཆོས་ ཁྱདགཞྱི་ དངོསཔོ་ཞིག་ གངཟག་ཅིག་    

༣) འབས་ སྐྱེསཔ་ ཁོངཚོར་སཆ་ཤྱིན་ཏུ་ཡགཔོ་འབས་དང་ནས་སྐྱེསཔ་གཅྱིག་འདུག
    
༤) འཚེམ་ སྐྱེསཔ་ ཨམ་དེ་སུམཕྲུགས་དང་མཚེམ་སྐྱེསཔ་ཞྱིག་རེད་འདུག
    

༣) སྒ་ ཐྟོསཔ་ ཐག་རྱིངཔོའ་ིསྒྲ་ཐྟོསཔ་གརེའྱི་སྒ་ཡྱིན་ན། ཁྱོདརས་ཤེསཔས།
    
༤) ཆོས་ ཐྟོསཔ་  མྱི་ངཚོ་ནྱི་སངསརྒྱས་ཀྱི་ཆྟོ་ཐྟོསཔ་སྐལཔ་བཟངབ་ཞྱིག་ཡྱིན།
    

༣) དགཆ་མ་ ནྟོརབ་ མོའ་ིཡྱིགེ་དེ་དགཆ་མ་ནྟོརབ་ཞྱིག་རེད་འདུག
    
༤)    སོབཕྲུག་ཁོངཚོས་ཡྱིགེའྱི་དགཆ་མ་ནྟོརབ་ཞྱིག་བྱས་འདུག
    

༣) སེམས་ ཤྟོརབ་ ཁོངཚོས་མོའ་ིབོད་ཀྱི་ཡྱིགགཟུགས་ལ་སེམས་ཤྟོརབ་ང་ལ་བཤད་བྱུང་།
    
༤)    མོའ་ིབོད་ཀྱི་ཡྱིགགཟུགས་ལ་སེམས་ཤྟོརབ་དེ་ཁོ་མ་རེད།
    

མཆན་

དལྟབའི་

བྱམིང་ 

(བྱེདཔ

པྟོ་མེད

པའི་

བྱབ

ཅན་)

མཆན་

དལྟབའི་

བྱམིང་ 

(བྱེདཔ

པྟོ་མེད

པའི་

བྱབ

ཅན་)
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ཁ༣) ཁདགཞིའི་སྟོན་དུ་འགྲྟོབའི་བྱཆྟོས་

མཛེསཔའྱི་མེཏོག་
(“མཛེསཔའྱི་/སྐྱོབའྱི་/དཀརབའྱི་/ཁཚབའྱི་”སོགས་ཀྱི་དཔེམཚོན་)

    

 བྱཆོས་ ཁྱདགཞྱི་ དངོསཔོ་ཞིག་ གངཟག་ཅིག་    

༡) མཛེསཔའི་ མེཏོག་ ཁོངཚོའྱི་ལྡུམར་ལ་ཤྱིན་ཏུ་མཛེསཔའི་མེཏྟོག་སྣཚོགསཔ་གཅྱིག་འདུག
    
༢) མཛེསཔའི་ བུ་དང་བུམོ་  ཕམ་དེ་ལ་ཤྱིན་ཏུ་སྱིངརེབ་དང་མཛེསཔའི་བུ་དང་བུམོ་ལྔ་འདུག
    

༡) སྐྱྟོབའི་ གཏམ་ ཁོའ་ིསྐྱྟོབའི་གཏམ་དངཔོ་གོ་ཡོངདུས་ནས་མྱིགཆུ་ཤོརགབས་བྱས་བྱུང་།
    
༢) སྐྱྟོབའི་ ཁྱྱིམམཚེས་  ངའྱི་ལསཁུང་མདུན་ལ་ཤྱིན་ཏུ་སྐྱྟོབའི་ཁིམམཚེས་ཁཤས་ཡོད།
    

༡) དཀརབའི་ གངསརྱི་ ངཚོའྱི་མགོནཔའྱི་མདུན་ལ་ཤྱིན་ཏུ་དཀརབའི་གངསརིའི་རྱིབརྒྱུད་མཐོངརྒྱུ་ཡོད།
    
༢) དཀརབའི་ མྱི་  སེམས་དཀརབའི་མི་དེ་དེརྱིང་ཡངབསྐྱར་ལམ་ལ་ཐུག་བྱུང་།
    

༡) ཁཚབའི་ སེཔན་ ངཚོ་དགུནཁ་གངབའྱི་སྐབས་ལ་ཁཚབའི་སེཔན་ཟའདོད་བྱུང་།
    
༢) ཁཚབའི་ མྱི་  ཁསང་ལམ་ལ་ཁཚབའི་མི་གཉྱིས་ནས་བཀའབསྐྱོན་གནང་བྱུང་།
    

ཁ༣) ཁདགཞིའི་རེས་སུ་འགྲྟོབའི་བྱཆྟོས་

མེཏོག་མཛེསཔ་
(“མཛེསཔ་/སྐྱོབ་/དཀརབ་/ཁཚབ་”སོགས་ཀྱི་དཔེམཚོན་)

    

 བྱཆོས་ ཁྱདགཞྱི་ དངོསཔོ་ཞིག་ གངཟག་ཅིག་    

༡) མེཏོག་ མཛེསཔ་ ངཚོའྱི་ལྡུམར་ལ་མེཏྟོག་ཤྱིན་ཏུ་མཛེསཔ་སྣཚོགསཔ་གཅྱིག་ཡོད།
    
༢) བུ་དང་བུམོ་ མཛེསཔ་  ཕམ་དེ་ལ་བུ་དང་བུམོ་སྱིངརེབ་དང་མཛེསཔ་ལྔཐམཔ་འདུག
    

༡) གཏམ་  སྐྱྟོབ་ ཁོའ་ིགཏམ་སྐྱྟོབ་དེ་དངཔོ་གོ་འོངདུས་ནས་མྱིགཆུ་ཤོརགབས་བྱས་བྱུང་།
    
༢) མྱི་  སྐྱྟོབ་  ངཚོའྱི་ལསཁུང་མདུན་ལ་མི་ཤྱིན་ཏུ་སྐྱྟོབ་ཁཤས་ཡོད།
    

༡) གངསརྱི་  དཀརབ་ ངཚོའྱི་དགོནཔའྱི་མདུན་ལ་གངསརི་ཤྱིན་ཏུ་དཀརབ་མངཔོ་མཐོངརྒྱུ་ཡོད།
    
༢) གདོང་ དཀརབ་  མྱི་གདྟོང་དཀརབ་ཚོས་སེརཔོ་བྱུགསཔ་དེ་སུ་ཡྱིན་ན།
    

༡) སེཔན་  ཁཚབ་ ངཚོ་དགུནཁ་གངབའྱི་སྐབས་ལ་སེཔན་ཁཚབ་ཟའདོད་བྱུང་།
    
༢) མྱི་  ཁཚབ་  ཁསང་མི་ཁཚབ་གཉྱིས་ནས་གཏམབཤད་མངཔོ་བྱས་སོང་།
    

          

བྱེདཔཔྟོ་ གཅོདཔའྱི་ མྱི་ གཅོདམཁན་ ཉནཔའྱི་ མྱི་ ཉནམཁན་

 གཅོད མྱི་  ཉན མྱི་
        

ཆལག་ གཅོདཔའྱི་ གྱི་ གཅོདརྒྱུའྱི་ཆལག་ ཉནཔའྱི་ རྣབ་ ཉནརྒྱུའྱི་ཆལག་

 གཅོད གྱི་  ཉན རྣ་
        

བྱཡུལ་ གཅོདཔའྱི་ ཤྱིང་ གཅོདཔའྱི་དངོསཡུལ་ ཉནཔའྱི་ ཆོས་ ཉནཔའྱི་དངོསཡུལ་

 གཅོད ཤྱིང་  ཉན ཆོས་
        

          

བྱེདཔཔྟོ་ ཆོདཔའྱི་ མྱི་ མཐོངམཁན་ ཐོསཔའྱི་ མྱི་ ཐོསམཁན་

 ཆོད ཤྱིང་  ཐོས མྱི་
        

ཆལག་ ཆོདཔའྱི་ གྱི་ མཐོངརྒྱུའྱི་ཆལག་ ཐོསཔའྱི་ རྣབ་ ཐོསརྒྱུའྱི་ཆལག་

 ~ ~  ~ ~ 
        

བྱཡུལ་ ཆོདཔའྱི་ ཤྱིང་ མཐོངཔའྱི་དངོསཡུལ་ ཐོསཔའྱི་ ཆོས་ ཐོསཔའྱི་དངོསཡུལ་

 ཆོད ཤྱིང་  ཐོས ཆོས་
        

  

          

བྱེདཔཔྟོ་ ལྟབའྱི་ མྱི་ ལྟམཁན་ ཟབའྱི་ མྱི་ ཟམཁན་

 ལྟ མྱི་  ཟ མྱི་
        

ཆལག་ ལྟབའྱི་ མྱིག་ ལྟརྒྱུའྱི་ཆལག་ ཟབའྱི་ ཟཆས་ ཟརྒྱུའྱི་ཆལག་

 ལྟ མྱིག་  ཟ ཆས་
        

བྱཡུལ་ ལྟབའྱི་ དེབ་ ལྟབའྱི་དངོསཡུལ་ ཟབའྱི་ འབས་ ཟབའྱི་དངོསཡུལ་

 ལྟ དེབ་  ཟ འབས་
        

          

བྱེདཔཔྟོ་ མཐོངབའྱི་ མྱི་ མཐོངམཁན་ འགངབའྱི་ མྱི་ འགངམཁན་

 མཐོང མྱི་  འགང མྱི་
        

ཆལག་ མཐོངབའྱི་ མྱིགཤལེ་ མཐོངརྒྱུའྱི་ཆལག་ འགངབའྱི་ ཆས་ འགངརྒྱུའྱི་ཆལག་

 ~ ~  ~ ~
        

བྱཡུལ་ མཐོངབའྱི་ ཡུལ་ མཐོངབའྱི་དངོསཡུལ་ འགངབའྱི་ འབས་ འགངབའྱི་དངོསཡུལ་

 མཐོང ཡུལ་  འགང འབས་
        

  

མཆན་

དལྟབ་

དང་

འདསཔའི་

བྱེདཔཔྟོ་

ཡྟོདཔའི་

བྱམིང་

མཆན་

དལྟབ་

དང་

འདསཔའི་

བྱམིང་ 

(ཡིནཔ་/

ཡྟོདཔ་

ཤུགས

བསན

ཅན་)

| “གཅོདམྱི་”དང་“གཅོདགྱི་”དང་“གཅོདཤྱིང་”  | “ལྟམྱི་”དང་“ལྟམྱིག་”དང་“ལྟདེབ་”
 | “ཆོདམྱི་”དང་“ཆོདགྱི་”དང་“ཆོདཤྱིང་”  | “མཐོངམྱི་”དང་“མཐོངམྱིག་”དང་“མཐོངདེབ་”
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ཀ) ཁྱདགཞྱི་དང་ཚེགཁྱྱིམ་ཉྱིསཅན་ཟུང་དུ་སྦྱོརབ་དང་ ཡང་ན ཁ) ཁདོག་དང་ཚེགཁྱྱིམ་ཉྱིསཅན་གྱི་དབྱྱིབས་སམ ག) ཁདོག་དང་ཚེགཁྱྱིམ་ཉྱིསཅན་གྱི་གཡོབ་ཟུང་དུ་སྦྱོརབའྱི་འགོས་

(ཁྱདགཞྱི་དང་ཚེགཁྱྱིམ་ཉྱིསཅན་ཟུང་དུ་སྦྱོརབ་མ་གཏོགས་གཞན་ ཀ) དང་ ཀ) གཉྱིས་ཀྱི་མྱིངཚིགདག་ཚིག་གཅྱིག་ཏུ་གོ་ཆོདཔར་བྱེད་ཆོག་)

ཁྱདགཞྱི་དང་དབྱྱིབས་ཟུངལྡན་གྱི་འགོས་ལ་དཔེ་འདྱིའདྲ་འོངབ་ : “ཕྱུཔ་”+“ལྷུགལྷུག་”= “ཕྱུཔ་ལྷུགལྷུག་”

༡) སྒོལམའྱི་ཕྱུཔ་ལྷུགལྷུག་དེ་རེད་འདུག ༢) – ༣) རྡོརེའྱི་ཕྱུཔ་ལྷགགལྷུགགེ་དེ་རེད་འདུག ༤) ཨམའྱི་ཕྱུཔ་ལྷགལྷུག་དེ་རེད་འདུག ༥) ཀུནདགའྱི་ཕྱུཔ་ལྷུགཔྟོ་དེ་རེད་འདུག ༦) ཚེབརནགྱི་ཕྱུཔ་ལྷུགསེ་དེ་རེད་འདུག ༧) དབྱངསཅན་གྱི་

ཕྱུཔ་ལྷགགལྷུགགེབ་དེ་རེད་འདུག ༨) དངོསགྲུབ་ཀྱི་ཕྱུཔ་ལྷུགགེབ་དེ་རེད་འདུག ༩) ཚེབརན་གྱི་ཕྱུཔ་ལྷགགལྷུགཔ་དེ་རེད་འདུག ༡༠) ཆོསསྒོན་གྱི་ཕྱུཔ་ལྷགལྷུགཔ་དེ་རེད་འདུག ༡༡) ངགདབང་གྱི་ཕྱུཔ་ལྷུགཔ་དེ་རེད་འདུག ༡༢) ཟླབའྱི་

ཕྱུཔ་ལྷགགལྷུགག་དེ་རེད་འདུག ༡༣) ཟླབའྱི་ཕྱུཔ་ལྷུགག་དེ་རེད་འདུག ༡༤) དགེལེགས་ཀྱི་ཕྱུཔ་ལྷུགསེབ་དེ་རེད་འདུག ༡༥) བསམའཕེལ་གྱིས་ཕྱུཔ་ལྷགགལྷུགགེར་གོན་འདུག | དབྱྱིགསགཉེན་གྱིས་ཕྱུཔ་ལྷགགལྷུགགེ་ལ་གོན་འདུག 

༡༦) ཚེརྱིང་གྱིས་ཕྱུཔ་ལྷུགགེར་གོན་འདུག | ལྷགཔས་ཕྱུཔ་ལྷུགགེ་ལ་གོན་འདུག ༡༧) ཨནེ་པདྨས་ཆོསགོས་ལྷུགལྷུགལྷུགལ་གོན་འདུག ༡༨) ཆོསལྡན་གྱིས་ཕྱུཔ་ལྷུགལྷུགལ་གོན་འདུག ༡༩) ཐུབབསན་གྱིས་ཕྱུཔ་ལྷུགལྷུག་ལྷུགལྷུག་གོན་

འདུག ༢༠) ཀུནབཟང་གྱིས་ཕྱུཔ་ལྷགལྷུག་ཏུ་གོན་འདུག ༢༡) དབྱངསའཛོམས་ཀྱིས་ཕྱུཔ་ལྷུག་ཏུ་གོན་འདུག

   
 

  

 

ཚིགའབྲུ་ཉྱིསཅན་གྱི་དངོསཆོས་

“ལྷུགལྷུག་”
 

ཚིགའབྲུ་ཉྱིསཅན་གྱི་དངོསཆོས་དང་དབྱྱིབས་སོགས་ཟུང་དུ་སྦྱརབཅན་

“སྟོལྷུགལྷུག་”

   

 

     

 རེསའཇུག་ དངོསཆོས་ བྱཆོས་  ངངཚུལ་
    

 ག ༡) ལྷུགལྷུག་ ༧) ལྷུགགལྷུགགེེབ་  ༡༥) ལྷུགགལྷུགགེེར་/
       ལྷུགགེལྷུགགེེ་ལ་

  ༢) ལྷུག་ ༨) ལྷུགགེེབ་ ༡༦) ལྷུགགེེར་/
       ལྷུགགེེ་ལ་
    

  ༣) ལྷགགལྷུགགེ་ ༩) ལྷགགལྷུགཔ་ ༡༧) ལྷུགལྷུགལྷུག་ལ་

  ༤) ལྷུགལྷུག ༡༠) ལྷགལྷུགཔ་  ༡༨) ལྷུགལྷུག་ལ་

    ༡༡) ལྷུགཔ་ ༡༩) ལྷུགལྷུག་ལྷུགལྷུག་
    

  ༥) ལྷུགཔོ་ ༡༢) ལྷགགལྷུགག་ ༢༠) ལྷགལྷུག་ཏུ་

    ༡༣) ལྷུགག་ ༢༡) ལྷུག་ཏུ་
    

  ༦) ལྷུགསེ་ ༡༤) ལྷུགསེབ་  ལྷུག་གྱིས་
    
 

 

     

 རེསའཇུག་ དངོསཆོས་ བྱཆོས་ ངངཚུལ་
    

 ག ༡) སྟོལྷུགལྷུག་ ༧) སྟོལྷུགགལྷུགགེེབ་  ༡༥) སྟོལྷུགགལྷུགགེེར་/
       སྟོལྷུགགེལྷུགགེེ་ལ་

  ༢) སྟོལྷུག་ ༨) སྟོལྷུགགེེབ་ ༡༦) སྟོལྷུགགེེར་/
       སྟོལྷུགགེེ་ལ་
    

  ༣) སྟོལྷགགལྷུགགེ་ ༩) སྟོལྷགགལྷུགཔ་ ༡༧) སྟོལྷུགལྷུགལྷུག་ལ་

  ༤) སྟོལྷུགལྷུག ༡༠) སྟོལྷགལྷུགཔ་  ༡༨) སྟོལྷུགལྷུག་ལ་

    ༡༡) སྟོལྷུགཔ་ ༡༩) སྟོལྷུགལྷུག་ལྷུགལྷུག་
    

  ༥) སྟོལྷུགཔོ་ ༡༢) སྟོལྷགགལྷུགག་ ༢༠) སྟོལྷགལྷུག་ཏུ་

    ༡༣) སྟོལྷུགག་ ༢༡) སྟོལྷུག་ཏུ་
    

  ༦) སྟོལྷུགསེ་ ༡༤) སྟོལྷུགསེབ་  སྟོལྷུག་གྱིས་
    
 

   

ཁྱདགཞྱི་དང་དབྱྱིབས་ཟུངལྡན་གྱི་འགོས་ལ་དཔེ་འདྱིའདྲ་འོངབ་ : “སྔོ་”+“ལྷུགལྷུག་”=“སྔོ་ལྷུགལྷུག་”

“སྟོལྷུགལྷུག་” :  ༡) དབངགགས་ཀྱི་ཕྱུཔ་སྟོལྷུགལྷུག་དེ་རེད་འདུག ༢) ནོརའཛིན་གྱི་ཕྱུཔ་སྟོལྷུག་དེ་རེད་འདུག ༣) བསོདནམས་ཀྱི་ཕྱུཔ་སྟོལྷགགལྷུགགེ་དེ་རེད་འདུག ༤) དཔལལྡན་གྱི་ཕྱུཔ་སྟོལྷགལྷུག་དེ་རེད་འདུག ༥) བུཁྱིའྱི་

ཕྱུཔ་སྟོལྷུགཔྟོ་དེ་རེད་འདུག ༦) སྐལལྡན་གྱི་ཕྱུཔ་སྟོལྷུགསེ་དེ་རེད་འདུག ༧) སྐལབཟང་གྱི་ཕྱུཔ་སྟོལྷགགལྷུགགེབ་དེ་རེད་འདུག ༨) ཕུནཚོགས་ཀྱི་ཕྱུཔ་སྟོལྷུགགེབ་དེ་རེད་འདུག ༩) ཚེརྱིང་གྱི་ཕྱུཔ་སྟོལྷགགལྷུགཔ་དེ་རེད་འདུག ༡༠) 

བསམགཏན་གྱི་ཕྱུཔ་སྟོལྷགལྷུགཔ་དེ་རེད་འདུག ༡༡) བཀྲཤྱིས་ཀྱི་ཕྱུཔ་སྟོལྷུགཔ་དེ་རེད་འདུག ༡༢) ཚེབརན་གྱི་ཕྱུཔ་སྟོལྷགགལྷུགག་དེ་རེད་འདུག ༡༣) ཚེབརན་གྱི་ཕྱུཔ་སྟོལྷུགག་དེ་རེད་འདུག ༡༤) འཛོམསཔའྱི་ཕྱུཔ་སྟོལྷུགསེབ་དེ་རེད་

འདུག ༡༥) ཀུནདགས་ཕྱུཔ་སྟོལྷགགལྷུགགེར་གོན་འདུག | འཆྱིམེད་ཀྱིས་ཕྱུཔ་སྟོལྷགགལྷུགགེ་ལ་གོན་འདུག ༡༦) སྒོལདཀར་གྱིས་ཕྱུཔ་སྟོལྷུགགེར་གོན་འདུག | ལེགསབཤད་ཀྱིས་ཕྱུཔ་སྟོལྷུགགེ་ལ་གོན་འདུག ༡༧) ཀུནགོལ་གྱིས་ཕྱུཔ་
སྟོལྷུགལྷུགལྷུག་ལ་གོན་འདུག ༡༨) དབྱངསསྒོལ་གྱིས་ཕྱུཔ་སྟོལྷུགལྷུགལ་གོན་འདུག ༡༨) དངོསགྲུབམས་ཕྱུཔ་སྟོལྷུགལྷུགལྷུགལྷུག་གོན་འདུག ༢༠) བཟངམོས་ཕྱུཔ་སྟོལྷགལྷུག་ཏུ་གོན་འདུག ༢༡) བཟངཔོས་ཕྱུཔ་སྟོལྷུག་ཏུ་གོན་འདུག 



ཁྱདགཞི་དང་ཁྱདཆོས་ བརྡསྤོད་ཕྲནཚེགས་བརྡསྤོད་ཕྲནཚེགས་ ཁྱདགཞི་དང་ཁྱདཆོས་
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དབྱིབསཅན་གི་ཁདཆྟོས་

“ལུགལུག་”

 
དངོསཆོས་

བཟངཔོའ་ིསོདཐུང་ལུགལུག་རེད་འདུག

བཟངཔོའ་ིསོདཐུང་ལགགལུགགེ་རེད་འདུག

བཟངཔོའ་ིསོདཐུང་ལགལུག་རེད་འདུག

བཟངཔོའ་ིསོདཐུང་ལུགཔོ་རེད་འདུག

བཟངཔོའ་ིསོདཐུང་ལུགསེ་རེད་འདུག

 
བྱཆོསཅན་

བཟངཔོའ་ིསོདཐུང་ལགགལུགགེབ་དེ་རེད་འདུག

བཟངཔོའ་ིསོདཐུང་ལུགགེབ་དེ་རེད་འདུག

བཟངཔོའ་ིསོདཐུང་ལགགལུགཔ་དེ་རེད་འདུག

བཟངཔོའ་ིསོདཐུང་ལགལུགཔ་དེ་རེད་འདུག

བཟངཔོའ་ིསོདཐུང་ལུགཔ་དེ་རེད་འདུག

བཟངཔོའ་ིསོདཐུང་ལགགལུགག་དེ་རེད་འདུག

བཟངཔོའ་ིསོདཐུང་ལུགག་དེ་རེད་འདུག

བཟངཔོའ་ིསོདཐུང་ལུགསེབ་རེད་འདུག

 
ངངཚུལཅན་

བཟངཔོས་སོདཐུང་ལགགལུགགེར་གོན་འདུག

བཟངཔོས་སོདཐུང་ལགགལུགགེ་ལ་གོན་འདུག

བཟངཔོས་སོདཐུང་ལུགགེར་གོན་འདུག

བཟངཔོས་སོདཐུང་ལུགགེ་ལ་གོན་འདུག

བཟངཔོས་སོདཐུང་ལུགལུགལུག་ལ་གོན་འདུག

བཟངཔོས་སོདཐུང་ལུགལུག་ལ་གོན་འདུག

བཟངཔོས་སོདཐུང་ལུགལུག་ལུགལུག་གོན་འདུག

བཟངཔོས་སོདཐུང་ལགལུག་ཏུ་གོན་འདུག

བཟངཔོས་སོདཐུང་ལུག་ཏུ་གོན་འདུག

 

དངོསཆོས་ཚིགའབྲུ་ཉྱིསཅན་གྱི་འགོས་

(རེསའཇུག་“ག་”ཡྱི་མྱིངཚིགཅན་)

“ལུགལུག་”

     

 རེསའཇུག་ ཁྱདཆོས་ ཁྱདཆོས་ ངངཚུལཅན་
   

  དངོསཆོས་ བྱཆོསཅན་ 
    

 ག ལུགལུག་ ལགགལུགགེབ་ ལགགལུགགེར་ ལགགལུགགེ་ལ་

   ལུགགེབ་ ལུགགེར་ ལུགགེ་ལ་
    
  ལགགལུགགེ་ ལགགལུགཔ་ ལུགལུགལུག་ལ་

  ལགལུག ལགལུགཔ་ ལུགལུག་ལ་

   ལུགཔ་ ལུགལུག་ལུགལུག་
    
  ལུགཔོ་ ལགགལུགག་ ལུགལུག་ཏུ་

   ལུགག་ ལུག་ཏུ་
    
  ལུགསེ་ ལུགསེབ་ ལུག་གྱིས་
     

ཡང་ཁདོག་དང་དངོསཆོས་ཚིགའབྲུ་ཉྱིསཅན་ཟུངསྦེལ་དུ་བརོདཔའྱི་འགོས།

དཔེར་ན་

“སྔོནཔོ་”དང་“ལུགལུག་”ལ་“སྟོལུགལུག་”ཏུ་བརོདཔ་དང་། ཡང་“དམརཔོ་”དང་“ལུག

ལུག་”ལ་“དམརལུགལུག་”ཏུ་བརོདཔ་ལྟབུ་འོང་། འདྱིའདྲའྱི་ཟུངསྦེལ་དུ་བརོདསྐབས་ཁ

དོག་“སྔོནཔོ་”དང་ སེརཔོ་དང་ དཀརཔོ་ལ་རྱིམཔ་བཞྱིན་དུ་“སྔོ”དང་ “སེ་/

སེར་”དང་ “སྐྱ”རུ་བསྡུ་དགོསཔ་ཞྱིག་ཡྱིནཔས “སྟོལུགལུག་” “སེལུགལུག་”དང་ 

“སྐྱལུགལུག་”ཏུ་བརོདཔ་ཞིག་འོངབ་ཡྱིན།  

ཁདྟོག་དང་དབྱིབས་ཟུངལྡནཅན་གི་ཁདཆྟོས་

“སྟོལྷུགལྷུག་”

 
དངོསཆོས་

བཟངམོའ་ིསོདཐུང་སྔོལུགལུག་དེ་རེད་འདུག

བཟངམོའ་ིསོདཐུང་སྔོལགགལུགགེ་དེ་རེད་འདུག

བཟངམོའ་ིསོདཐུང་སྔོལགལུག་དེ་རེད་འདུག

བཟངམོའ་ིསོདཐུང་སྔོལུགཔོ་དེ་རེད་འདུག

བཟངམོའ་ིསོདཐུང་སྔོལུགསེ་དེ་རེད་འདུག

 
བྱཆོསཅན་

བཟངམོའ་ིསོདཐུང་སྔོལགགལུགགེབ་དེ་རེད་འདུག

བཟངམོའ་ིསོདཐུང་སྔོལུགགེབ་དེ་རེད་འདུག

བཟངམོའ་ིསོདཐུང་སྔོལགགལུགཔ་དེ་རེད་འདུག

བཟངམོའ་ིསོདཐུང་སྔོལགལུགཔ་དེ་རེད་འདུག

བཟངམོའ་ིསོདཐུང་སྔོལུགཔ་དེ་རེད་འདུག

བཟངམོའ་ིསོདཐུང་སྔོལགགལུགག་དེ་རེད་འདུག

བཟངམོའ་ིསོདཐུང་སྔོལུགག་དེ་རེད་འདུག

བཟངམོའ་ིསོདཐུང་སྔོལུགསེབ་རེད་འདུག

 
ངངཚུལཅན་

བཟངམོས་སོདཐུང་སྔོལགགལུགགེར་གོན་འདུག

བཟངམོས་སོདཐུང་སྔོལགགལུགགེ་ལ་གོན་འདུག

བཟངམོས་སོདཐུང་སྔོལུགགེར་གོན་འདུག

བཟངམོས་སོདཐུང་སྔོལུགགེ་ལ་གོན་འདུག

བཟངམོས་སོདཐུང་སྔོལུགལུགལུག་ལ་གོན་འདུག

བཟངམོས་སོདཐུང་སྔོལུགལུག་ལ་གོན་འདུག

བཟངམོས་སོདཐུང་སྔོལུགལུག་ལུགལུག་གོན་འདུག

བཟངམོས་སོདཐུང་སྔོལགལུག་ཏུ་གོན་འདུག

བཟངམོས་སོདཐུང་སྔོལུག་ཏུ་གོན་འདུག



ཁྱདགཞི་དང་ཁྱདཆོས་ བརྡསྤོད་ཕྲནཚེགས་བརྡསྤོད་ཕྲནཚེགས་ ཁྱདགཞི་དང་ཁྱདཆོས་
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 རེསའཇུག་འདྱིའདྲའྱི་རེས་ལ་ ཁྱདཆོས་ ཁྱདཆོས་ ངངཚུལཅན་ རེསའཇུག་འདྱིའདྲའྱི་རེས་ལ་ ཁྱདཆོས་ ཁྱདཆོས་ ངངཚུལཅན་
         
  དངོསཆོས་ བྱམྱིངཅན་   དངོསཆོས་ བྱམྱིངཅན་ 
         

 ག ལྷུགལྷུག་ ལྷགགལྷུགགེབ་ ལྷགགལྷུགགེར་ ལྷགགལྷུགགེ་ལ་ ང ཟྱིངཟྱིང་  ཟངངཟྱིངངེབ་ ཟངངཟྱིངངེར་ ཟངངཟྱིངངེ་ལ་

   ལྷུགགེབ་ ལྷུགགེར་ ལྷུགགེ་ལ་   ཟྱིངངེབ་ ཟྱིངངེར་ ཟྱིངངེ་ལ་
        

  ལྷགགལྷུགགེ་ ལྷགགལྷུགཔ་ ལྷུགལྷུགལྷུག་ལ་  ཟངངཟྱིངངེ་ ཟངངཟྱིངབ་ ཟྱིངཟྱིངཟྱིང་ལ་ 

  ལྷགལྷུག ལྷགལྷུགཔ་ ལྷུགལྷུག་ལ་  ཟངཟྱིང ཟངཟྱིངབ་ ཟྱིངཟྱིང་ལ་ 

   ལྷུགཔ་ ལྷུགལྷུག་ལྷུགལྷུག་   ཟྱིངབ་ ཟྱིངཟྱིང་ཟྱིངཟྱིང་
        

  ལྷུགཔོ་ ལྷགགལྷུགག་ ལྷུགལྷུག་ཏུ་  ཟྱིངཔོ་ ཟངངཟྱིངང་ ཟྱིངཟྱིང་དུ་

   ལྷུགག་ ལྷུག་ཏུ་   ཟྱིངང་ ཟྱིང་དུ་
        

  ལྷུགསེ་ ལྷུགསེབ་ ལྷུག་གྱིས་   ཟྱིངསེ་ ཟྱིངསེབ་ ཟྱིང་གྱིས་
 

        
 ད ཁེདཁེད་ ཁདདཁེདདེབ་ ཁདདཁེདདེར་ ཁདདཁེདདེ་ལ་ ན བུནབུན་ བནནབུནནེབ་ བནནབུནནེར་ བནནབུནནེ་ལ་

   ཁེདདེབ་ ཁེདདེར་ ཁེདདེ་ལ་   བུནནེབ་ བུནནེར་ བུནནེ་ལ་
        

  ཁདདཁེདདེ་ ཁདདཁེདཔ་ ཁེདཁེདཁེད་ལ་   བནནབུནནེ་ བནནབུནཔ་ བུནབུནབུན་ལ་

  ཁདཁེད་ ཁདཁེདཔ་ ཁེདཁེད་ལ་   བནབུན བནབུནཔ་ བུནབུན་ལ་ 

   ཁེདཔ་ ཁེདཁེད་ཁེདཁེད་    བུནཔ་ བུནབུན་བུནབུན་
        

  ཁེདཔོ་ ཁདདཁེདད་ ཁེདཁེད་དུ་   བུནཔོ་ བནནབུནན་ བུནབུན་དུ་

   ཁེདད་ ཁེད་དུ་    བུནན་ བུན་དུ་
        

  ཁེདསེ་ ཁེདསེབ་ ཁེད་ཀྱིས་   བུནསེ་ བུནསེབ་ བུན་གྱིས་
        

 བ ལེབལེབ་ ལབབལེབབེབ་ ལབབལེབབེར་ ལབབལེབབེ་ལ་ མ ཆེམཆེམ་ ཆམམཆེམམེབ་ ཆམམཆེམམེར་ ཆམམཆེམམེ་ལ་

   ལེབབེབ་ ལེབབེར་ ལེབབེ་ལ་   ཆེམམེབ་ ཆེམམེར་ ཆེམམེ་ལ་ 
        

  ལབབལེབབེ་ ལབབལེབཔ་ ལེབལེབལེབ་ལ་   ཆམམཆེམམེ་ ཆམམཆེམཔ་ ཆེམཆེམཆེམ་ལ་

  ལབལེབ ལབལེབཔ་ ལེབལེབ་ལ་   ཆམཆེམ ཆམཆེམཔ་ ཆེམཆེམ་ལ་

   ལེབཔ་ ལེབལེབ་ལེབལེབ་    ཆེམཔ་ ཆེམཆེམ་ཆེམཆེམ་
        

  ལེབཔོ་ ལབབལེབབ་ ལེབལེབ་ཏུ་   ཆེམཔོ་ ཆམམཆེམམ་ ཆེམཆེམ་དུ་

   ལེབབ་ ལེབ་ཏུ་    ཆེམམ་ ཆེམ་དུ་
        

  ལེབསེ་ ལེབསེབ་ ལེབ་ཀྱིས་   ཆེམསེ་ ཆེམསེབ་ ཆེམ་གྱིས་
 

        
 ར ཉོརཉོར་ ཉརརཉོརརེབ་ ཉརརཉོརརེར་ ཉརརཉོརརེ་ལ་ ལ ཆྱིལཆྱིལ་ ཆལལཆྱིལལེབ་ ཆལལཆྱིལལེར་ ཆལལཆྱིལལེ་ལ་

   ཉོརརེབ་ ཉོརརེར་ ཉོརརེ་ལ་   ཆྱིལལེབ་ ཆྱིལལེར་ ཆྱིལལེ་ལ་
        

  ཉརརཉོརརེ་ ཉརརཉོརབ་ ཉོརཉོརཉོར་ལ་   ཆལལཆྱིལལེ་ ཆལལཆྱིལབ་ ཆྱིལཆྱིལཆྱིལ་ལ་

  ཉརཉོར ཉརཉོརབ་ ཉོརཉོར་ལ་   ཆལཆྱིལ ཆལཆྱིལབ་ ཆྱིལཆྱིལ་ལ་ 

   ཉོརབ་ ཉོརཉོར་ཉོརཉོར་    ཆྱིལབ་ ཆྱིལཆྱིལ་ཆྱིལཆྱིལ་
        

  ཉོརཔོ་ ཉརརཉོརར་ ཉོརཉོར་དུ་   ཆྱིལཔོ་ ཆལལཆྱིལལ་ ཆྱིལཆྱིལ་དུ་

   ཉོརར་ ཉོར་དུ་    ཆྱིལལ་ ཆྱིལ་དུ་
        

  ཉོརསེ་ ཉོརསེབ་ ཉོར་གྱིས་   ཆྱིལསེ་ ཆྱིལསེབ་ ཆྱིལ་གྱིས་
        

   

ཁྱདཆོས་ཚིགའབྲུ་བསྐྱརཟྟོསཅན་གྱི་འགོས་

(འདྱིའདྲའྱི་འགོས་ནྱི་རེསའཇུག་ལ་

ལྟོསཔ་ཞྱིག་ཡྱིན།)

ཀོངཀོང་ ཀོགཀོག་ ཀྲོངཀྲོང་ ཁུགཁུག་ 

ཁོགཁོག་ ཁྱུགཁྱུག་ འཁྱོགའཁྱོག་ ཁྱེདཁྱེད་ 

འཁྱོརའཁྱོར་ འཁྱྱིལའཁྱྱིལ་ འཁྱིགསའཁྱིགས་ 

འཁྲུགསའཁྲུགས་ ཁེདཁེད་ ཁོགཁོག་ 

ཁོམཁོམ་ སོརསོར་ འགོངའགོང་ ཆགཆག་ 

ཆྱིལཆྱིལ་ ཆུམཆུམ་ ཆུངཆུང་ ཆེམཆེམ་ 

འཇགའཇག་ ཉགཉག་ ཉྱིལཉྱིལ་ ཉེདཉེད་ 

ཉོརཉོར་ ཉོགཉོག་ ལྟེམལྟེམ་ ཐལཐལ་ 

ཐྱིགཐྱིག་ ཐྱིངཐྱིང་ འཐྱིབའཐྱིབ་ ཐུམཐུམ་ 

ཐེརཐེར་ འཐོམའཐོམ་ ཐོརཐོར་ དྱིབདྱིབ་ 

དྱིགདྱིག་ འདྱིརའདྱིར་ ལྡེམལྡེམ་ རྡོགརྡོག་ 

ནརནར་ ནེམནེམ་ ནོགནོག་ ཕགཕག་ 

ཕྱིགཕྱིག་ ཕྲྱིགཕྲྱིག་ ཕྱུརཕྱུར་ ཕྲུགཕྲུག་ 

ཕྲོམཕྲོམ་ བགབག་ བུནབུན་ འབུརའབུར་ 

བོངབོང་ མེརམེར་ འཚབའཚབ་ འཚུབའཚུབ་ 

འཚུརའཚུར་ ཞྱིབཞྱིབ་ གཞོནགཞོན་ ཟྱིམཟྱིམ་ 

ཟྱིརཟྱིར་ ཟུམཟུམ་ འུརའུར་ འོབའོབ་ 

ཡུགཡུག་ ཡུརཡུར་ ཡོམཡོམ་ ཡོརཡོར་ 

རྱིལརྱིལ་ རོགརོག་ རོངརོང་ ལམལམ་ 

ལངལང་ ལྱིལྱི་ ལྱིངལྱིང་ ལུགལུག་ 
ལེབལེབ་ ལེམལེམ་ ལོགལོག་ ལོངལོང་ 

ཤགཤག་ ཤརཤར་ ཤྱིགཤྱིག་ ཤུགཤུག་ 

ཤུབཤུབ་ ཤོབཤོབ་ སངསང་ སྱིངསྱིང་ 

སྱིབསྱིབ་ སྱིགསྱིག་ སྱིལསྱིལ་ སུལསུལ་ 

སེངསེང་ སོབསོབ་ སབསབ་ ལྷངལྷང་ 

ལྷོངལྷོང་ ཧགཧག་ ཧངཧང་ ཧྱིལཧྱིལ་ 

ཧྱིགཧྱིག་ ཧྲུལཧྲུལ་ ཧེངཧེང་ ཧོགཧོག་ 

ལྷགལྷག་ ལྷབལྷབ་ ལྷམལྷམ་ ལྷུགལྷུག་ 

ལྷུབལྷུབ་ ལྷེབལྷེབ་ ལྷེམལྷེམ་ ཧརཧར་ 

ཧུརཧུར་ ཧོརཧོར་ ཧངཧང་ ཧདཧད་



ཁྱདགཞི་དང་ཁྱདཆོས་ བརྡསྤོད་ཕྲནཚེགས་བརྡསྤོད་ཕྲནཚེགས་ ཁྱདགཞི་དང་ཁྱདཆོས་
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དབྱིབསཅན་གི་ཁདཆྟོས་

“ལུགལུག་”

དངོསཆོས་

བཟངཔོའ་ིཕྱུཔ་ལྷུགལྷུག་རེད་འདུག

བཟངཔོའ་ིཕྱུཔ་ལྷགགལྷུགགེ་རེད་འདུག

བཟངཔོའ་ིཕྱུཔ་ལྷགལྷུག་རེད་འདུག

བཟངཔོའ་ིཕྱུཔ་ལྷུགཔོ་རེད་འདུག

བཟངཔོའ་ིཕྱུཔ་ལྷུགསེ་རེད་འདུག

 
བྱཆོསཅན་

ང་ཕྱུཔ་ལྷགགལྷུགགེབ་ལ་ར་ནས་དགའཔོ་མེད།

ང་ཕྱུཔ་ལྷུགགེབ་ལ་ར་ནས་དགའཔོ་མེད།

ང་ཕྱུཔ་ལྷགགལྷུགཔ་ལ་ར་ནས་དགའཔོ་མེད།

ང་ཕྱུཔ་ལྷགལྷུགཔ་ལ་ར་ནས་དགའཔོ་མེད།

ང་ཕྱུཔ་ལྷུགཔ་ལ་ར་ནས་དགའཔོ་མེད།

ང་ཕྱུཔ་ལྷགགལྷུགག་ལ་ར་ནས་དགའཔོ་མེད།

ང་ཕྱུཔ་ལྷུགག་ལ་ར་ནས་དགའཔོ་མེད།

ང་ཕྱུཔ་ལྷུགསེབ་ལ་ཡང་ར་ནས་དགའཔོ་མེད།

 
ངངཚུལཅན་

བཟངཔོས་ཕྱུཔ་ལྷགགལྷུགགེར་གོན་འདུག

བཟངཔོས་ཕྱུཔ་ལྷགགལྷུགགེ་ལ་གོན་འདུག

བཟངཔོས་ཕྱུཔ་ལྷུགགེར་གོན་འདུག

བཟངཔོས་ཕྱུཔ་ལྷུགགེ་ལ་གོན་འདུག

བཟངཔོས་ཕྱུཔ་ལྷུགལྷུགལྷུག་ལ་གོན་འདུག

བཟངཔོས་ཕྱུཔ་ལྷུགལྷུག་ལ་གོན་འདུག

བཟངཔོས་ཕྱུཔ་ལྷུགལྷུག་ལྷུགལྷུག་གོན་འདུག

བཟངཔོས་ཕྱུཔ་ལྷགལྷུག་ཏུ་གོན་འདུག

བཟངཔོས་ཕྱུཔ་ལྷུག་ཏུ་གོན་འདུག

དངོསཆོས་ཚིགའབྲུ་བསྐྱརཟློསཅན་གྱི་འགོས་

(རེསའཇུག་“ག་”ཡྱི་མྱིངཚིགཅན་)

“ལྷུགལྷུག་”
     

 རེསའཇུག་ ཁྱདཆོས་ ཁྱདཆོས་ ངངཚུལཅན་
   

  དངོསཆོས་ བྱཆོསཅན་ 
    

 ག ལྷུགལྷུག་ ལྷགགལྷུགགེབ་ ལྷགགལྷུགགེར་ ལྷགགལྷུགགེ་ལ་

   ལྷུགགེབ་ ལྷུགགེར་ ལྷུགགེ་ལ་
    
  ལྷགགལྷུགགེ་ ལྷགགལྷུགཔ་ ལྷུགལྷུགལྷུག་ལ་

  ལྷགལྷུག ལྷགལྷུགཔ་ ལྷུགལྷུག་ལ་

   ལྷུགཔ་ ལྷུགལྷུག་ལྷུགལྷུག་
    
  ལྷུགཔོ་ ལྷགགལྷུགག་ ལྷུགལྷུག་ཏུ་

   ལྷུགག་ ལྷུག་ཏུ་
    
  ལྷུགསེ་ ལྷུགསེབ་ ལྷུག་གྱིས་
     

ཡང་ཁདོག་དང་དངོསཆོས་ཚིགའབྲུ་ཉྱིསཅན་ཟུངསྦེལ་དུ་བརོདཔའྱི་འགོས།

དཔེར་ན་

མོས་སོདཐུང་སྟོལྷུགལྷུག་གཅྱིག་ལ་བོད་ཀྱི་ཡྱིགེ་བྱིསཔ་ཞྱིག་ཉོ་གྱི་ཡྱིན་ཟེར། ཁོས་གོས

ཐུང་དམརལྷུགལྷུག་ཡྱིནཔ་ལ་འགྱིག་གྱི་སྐེརགས་བྱསཔ་ཞྱིག་གོན་འདུག ངཚོ་ལ་སོད

ཐུང་ཕུདུང་རྱིངཔོཅན་སེལྷུགལྷུག་བྱསཔ་གསུམ་ཡོདཔ་ཁོས་མཐོང་འདུག

ཁདྟོག་དང་དབྱིབས་ཟུངལྡནཅན་གི་ཁདཆྟོས་

“སྟོལྷུགལྷུག་”

དངོསཆོས་

བཟངམོའ་ིཕྱུཔ་སྔོལྷུགལྷུག་དེ་རེད་མི་འདུག

བཟངམོའ་ིཕྱུཔ་སྔོལྷགགལྷུགགེ་དེ་རེད་མི་འདུག

བཟངམོའ་ིཕྱུཔ་སྔོལྷགལྷུག་དེ་རེད་མི་འདུག

བཟངམོའ་ིཕྱུཔ་སྔོལྷུགཔོ་དེ་རེད་མི་འདུག

བཟངམོའ་ིཕྱུཔ་སྔོལྷུགསེ་དེ་རེད་མི་འདུག

 
བྱཆོསཅན་

ཁོ་ཕྱུཔ་སྔོལྷགགལྷུགགེབ་ལ་དགའཔོ་འདུག

ཁོ་ཕྱུཔ་སྔོལྷུགགེབ་ལ་དགའཔོ་འདུག

ཁོ་ཕྱུཔ་སྔོལྷགལྷུགཔ་ལ་དགའཔོ་འདུག

ཁོ་ཕྱུཔ་སྔོལྷགལྷུགཔ་ལ་དགའཔོ་འདུག

ཁོ་ཕྱུཔ་སྔོལྷུགཔ་ལ་དགའཔོ་འདུག

ཁོ་ཕྱུཔ་སྔོལྷགགལྷུགག་ལ་དགའཔོ་འདུག

ཁོ་ཕྱུཔ་སྔོལྷུགག་ལ་དགའཔོ་འདུག

ཁོ་ཕྱུཔ་སྔོལྷུགསེབ་ལ་དགའཔོ་འདུག

 
ངངཚུལཅན་

བཟངམོས་ཕྱུཔ་སྔོལྷགགལྷུགགེར་གོན་མི་འདུག

བཟངམོས་ཕྱུཔ་སྔོལྷགགལྷུགགེ་ལ་གོན་མི་འདུག

བཟངམོས་ཕྱུཔ་སྔོལྷུགགེར་གོན་མི་འདུག

བཟངམོས་ཕྱུཔ་སྔོལྷུགགེ་ལ་གོན་མི་འདུག

བཟངམོས་ཕྱུཔ་སྔོལྷུགལྷུགལྷུག་ལ་གོན་མི་འདུག

བཟངམོས་ཕྱུཔ་སྔོལྷུགལྷུག་ལ་གོན་མི་འདུག

བཟངམོས་ཕྱུཔ་སྔོལྷུགལྷུག་ལྷུགལྷུག་གོན་མི་འདུག

བཟངམོས་ཕྱུཔ་སྔོལྷགལྷུག་ཏུ་གོན་མི་འདུག

བཟངམོས་ཕྱུཔ་སྔོལྷུག་ཏུ་གོན་མི་འདུག
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གཡྟོབཅན་གི་ཁདཆྟོས་

“སྤུཟིངཟིང་”

 
དངོསཆོས་

ཁྱྱིཕྲུག་འདྱིའང་སྤུ་ཟྱིངཟྱིང་རེད་འདུག

ཁྱྱིཕྲུག་འདྱིའང་སྤུ་ཟངངཟྱིངངེ་རེད་འདུག

ཁྱྱིཕྲུག་འདྱིའང་སྤུ་ཟངཟྱིང་རེད་འདུག

ཁྱྱིཕྲུག་འདྱིའང་སྤུ་ཟྱིངཔོ་རེད་འདུག

ཁྱྱིཕྲུག་འདྱིའང་སྤུ་ཟྱིངསེ་རེད་འདུག

 
བྱཆོསཅན་

ཁོའ་ིཁྱྱིཕྲུག་སྤུ་ཟངངཟྱིངངེབ་དེ་སྱིངརེབ་ལ།

ཁོའ་ིཁྱྱིཕྲུག་སྤུ་ཟྱིངངེབ་དེ་སྱིངརེབ་ལ།

ཁོའ་ིཁྱྱིཕྲུག་སྤུ་ཟངངཟྱིངཔ་དེ་སྱིངརེབ་ལ།

ཁོའ་ིཁྱྱིཕྲུག་སྤུ་ཟངཟྱིངཔ་དེ་སྱིངརེབ་ལ།

ཁོའ་ིཁྱྱིཕྲུག་སྤུ་ཟྱིངཔ་དེ་སྱིངརེབ་ལ།

ཁོའ་ིཁྱྱིཕྲུག་སྤུ་ཟངངཟྱིངང་དེ་སྱིངརེབ་ལ།

ཁོའ་ིཁྱྱིཕྲུག་སྤུ་ཟྱིངང་དེ་སྱིངརེབ་ལ།

ཁོའ་ིཁྱྱིཕྲུག་སྤུ་ཟྱིངངེབ་དེ་སྱིངརེབ་ལ།

 
ངངཚུལཅན་

ཁྱྱི་དེཚོའྱི་སྤུ་ཟངངཟྱིངངེར་ལངས་འདུག

ཁྱྱི་དེཚོའྱི་སྤུ་ཟངངཟྱིངངེ་ལ་ལངས་འདུག

ཁྱྱི་དེཚོའྱི་སྤུ་ཟྱིངངེར་ལངས་འདུག

ཁྱྱི་དེཚོའྱི་སྤུ་ཟྱིངངེ་ལ་ལངས་འདུག

ཁྱྱི་དེཚོའྱི་སྤུ་ཟྱིངཟྱིངཟྱིང་ལ་ལངས་འདུག

ཁྱྱི་དེཚོའྱི་སྤུ་ཟྱིངཟྱིང་ལ་ལངས་འདུག

ཁྱྱི་དེཚོའྱི་སྤུ་ཟྱིངཟྱིང་ཟྱིངཟྱིང་ལངས་འདུག

ཁྱྱི་དེཚོའྱི་སྤུ་ཟངཟྱིང་དུ་ལངས་འདུག

ཁྱྱི་དེཚོའྱི་སྤུ་ཟྱིང་དུ་ལངས་འདུག

དངོསཆོས་ཚིགའབྲུ་བསྐྱརཟློསཅན་གྱི་འགོས་

(རེསའཇུག་“ང་”ཡྱི་མྱིངཚིགཅན་)

“ཟིངཟིང་”
     

 རེསའཇུག་ ཁྱདཆོས་ ཁྱདཆོས་ ངངཚུལཅན་
   

  དངོསཆོས་ བྱཆོསཅན་ 
    

 ང ཟྱིངཟྱིང་ ཟངངཟྱིངངེབ་ ཟངངཟྱིངངེར་ ཟངངཟྱིངངེ་ལ་

   ཟྱིངངེབ་ ཟྱིངངེར་ ཟྱིངངེ་ལ་
    
  ཟངངཟྱིངངེ་ ཟངངཟྱིངཔ་ ཟྱིངཟྱིངཟྱིང་ལ་

  ཟངཟྱིང ཟངཟྱིངཔ་ ཟྱིངཟྱིང་ལ་

   ཟྱིངཔ་ ཟྱིངཟྱིང་ཟྱིངཟྱིང་
    
  ཟྱིངཔོ་ ཟངངཟྱིངང་ ཟྱིངཟྱིང་དུ་

   ཟྱིངང་ ཟྱིང་དུ་
    
  ཟྱིངསེ་ ཟྱིངངེབ་ ཟྱིང་གྱིས་
     

ཡང་ཁདོག་དང་དངོསཆོས་ཚིགའབྲུ་ཉྱིསཅན་ཟུངསྦེལ་དུ་བརོདཔའྱི་འགོས།

དཔེར་ན་

ཕྲུགུ་སྐྲ་ནགཟིངཟིང་ཡོདཔ་དེཚོའྱི་སྐྲ་ཡགཔོར་ཤད་རོགས་གནང་། ཁོངཚོ་ཚངམའྱི་ལྡུམ

རར་མེཏོག་འདྲམྱི་འདྲ་མངཔོ་ཁཟངངཟིངངེར་སྐྱེས་ཡོདཔ་ངས་མཐོང་བྱུང་། ཁོས་སྣུམ

འཁོར་མགོགསཔོ་བཏང་ནས་ལམ་ལ་ཐལལ་སྐྱཟིངཟིང་བཏང་སོང་།

ཁདྟོག་དང་གཡྟོབ་ཟུངལྡནཅན་གི་ཁདཆྟོས་

“སྐྱཟིངཟིང་”

 
དངོསཆོས་

ཁྱྱི་དེཚོའྱི་སྤུ་སྐྱཟྱིངཟྱིང་རེད་འདུག་གས།

ཁྱྱིྱི་དེཚོའྱི་སྤུ་སྐྱཟངངཟྱིངངེ་རེད་འདུག་གས།

ཁྱྱིྱི་དེཚོའྱི་སྤུ་སྐྱཟངཟྱིང་རེད་འདུག་གས།

ཁྱྱིྱི་དེཚོའྱི་སྤུ་སྐྱཟྱིངཔོ་རེད་འདུག་གས།

ཁྱྱིྱི་དེཚོའྱི་སྤུ་སྐྱཟྱིངསེ་རེད་འདུག་གས།

 
བྱཆོསཅན་

མོའ་ིཞྱིམཕྲུག་སྤུ་སྐྱཟངངཟྱིངངེབ་དེ་རེད།

མོའ་ིཞྱིམཕྲུག་སྤུ་སྐྱཟྱིངངེབ་དེ་རེད།

མོའ་ིཞྱིམཕྲུག་སྤུ་སྐྱཟངངཟྱིངཔ་དེ་རེད།

མོའ་ིཞྱིམཕྲུག་སྤུ་སྐྱཟངཟྱིངཔ་དེ་རེད།

མོའ་ིཞྱིམཕྲུག་སྤུ་སྐྱཟྱིངཔ་དེ་རེད།

མོའ་ིཞྱིམཕྲུག་སྤུ་སྐྱཟངངཟྱིངང་དེ་རེད།

མོའ་ིཞྱིམཕྲུག་སྤུ་སྐྱཟྱིངང་དེ་རེད།

མོའ་ིཞྱིམཕྲུག་སྤུ་སྐྱཟྱིངངེབ་དེ་རེད།

 
ངངཚུལཅན་

གཡག་སྤུ་སྐྱཟངངཟྱིངངེར་ལངསབ་དེ་ཁོའི་རེད།

གཡག་སྤུ་སྐྱཟངངཟྱིངངེ་ལ་ལངསབ་དེ་ཁོའི་རེད།

གཡག་སྤུ་སྐྱཟྱིངངེར་ལངསབ་དེ་ཁོའི་རེད།

གཡག་སྤུ་སྐྱཟྱིངངེ་ལ་ལངསབ་དེ་ཁོའི་རེད།

གཡག་སྤུ་སྐྱཟྱིངཟྱིངཟྱིང་ལ་ལངསབ་དེ་ཁོའི་རེད།

གཡག་སྤུ་སྐྱཟྱིངཟྱིང་ལ་ལངསབ་དེ་ཁོའི་རེད།

གཡག་སྤུ་སྐྱཟྱིངཟྱིང་ཟྱིངཟྱིང་ལངསབ་དེ་ཁོའི་རེད།

གཡག་སྤུ་སྐྱཟངཟྱིང་དུ་ལངསབ་དེ་ཁོའི་རེད།

གཡག་སྤུ་སྐྱཟྱིང་དུ་ལངསབ་དེ་ཁོའི་རེད།
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གཡྟོབཅན་གི་ཁདཆྟོས་

“ཁེདཁེད་”

 
དངོསཆོས་

ཁྱི་འདྱིའྱི་རྐངཔ་ཁེདཁེད་རེད་འདུག

ཁྱི་འདྱིའྱི་རྐངཔ་ཁདདཁེདདེ་རེད་འདུག

ཁྱི་འདྱིའྱི་རྐངཔ་ཁདཁེད་རེད་འདུག

ཁྱི་འདྱིའྱི་རྐངཔ་ཁེདཔོ་རེད་འདུག

ཁྱི་འདྱིའྱི་རྐངཔ་ཁེདསེ་རེད་འདུག

 
བྱཆོསཅན་

ཁྱི་རྐངཔ་ཁདདཁེདདེབ་དེ་མོའི་རེད།

ཁྱི་རྐངཔ་ཁེདདེབ་དེ་མོའི་རེད།

ཁྱི་རྐངཔ་ཁདདཁེདཔ་དེ་མོའི་རེད།

ཁྱི་རྐངཔ་ཁདཁེདཔ་དེ་མོའི་རེད།

ཁྱི་རྐངཔ་ཁེདཔ་དེ་མོའི་རེད།

ཁྱི་རྐངཔ་ཁདདཁེདད་དེ་མོའི་རེད།

ཁྱི་རྐངཔ་ཁེདད་དེ་མོའི་རེད།

ཁྱི་རྐངཔ་ཁེདསེབ་དེ་མོའི་རེད།

 
ངངཚུལཅན་

ཁྱི་དེ་རྐངཔ་ཁདདཁེདདེར་ལང་ནས་འདུག

ཁྱི་དེ་རྐངཔ་ཁདདཁེདདེ་ལ་ལང་ནས་འདུག

ཁྱི་དེ་རྐངཔ་ཁེདདེར་ལང་ནས་འདུག

ཁྱི་དེ་རྐངཔ་ཁེདདེ་ལ་ལང་ནས་འདུག

ཁྱི་དེ་རྐངཔ་ཁེདཁེདཁེད་ལ་ལང་ནས་འདུག

ཁྱི་དེ་རྐངཔ་ཁེདཁེད་ལ་ལང་ནས་འདུག

ཁྱི་དེ་རྐངཔ་ཁེདཁེད་ཁེདཁེད་ལང་ནས་འདུག

ཁྱི་དེ་རྐངཔ་ཁདཁེད་དུ་ལང་ནས་འདུག

ཁྱི་དེ་རྐངཔ་ཁེད་དུ་ལང་ནས་འདུག

དངོསཆོས་ཚིགའབྲུ་བསྐྱརཟློསཅན་གྱི་འགོས་

(རེསའཇུག་“ད་”ཡྱི་མྱིངཚིགཅན་)

“ཁེདཁེད་”

     

 རེསའཇུག་ ཁྱདཆོས་ ཁྱདཆོས་ ངངཚུལཅན་
   

  དངོསཆོས་ བྱཆོསཅན་ 
    

 ད ཁེདཁེད་ ཁདདཁེདདེབ་ ཁདདཁེདདེར་ ཁདདཁེདདེ་ལ་

   ཁེདདེབ་ ཁེདདེར་ ཁེདདེ་ལ་
    
  ཁདདཁེདདེ་ ཁདདཁེདཔ་ ཁེདཁེདཁེད་ལ་

  ཁདཁེད་ ཁདཁེདཔ་ ཁེདཁེད་ལ་

   ཁེདཔ་ ཁེདཁེད་ཁེདཁེད་
    
  ཁེདཔོ་ ཁདདཁེདད་ ཁེདཁེད་དུ་

   ཁེདད་ ཁེད་དུ་
    
  ཁེདསེ་ ཁེདསེབ་ ཁེད་ཀྱིས་
     

ཡང་ཁདོག་དང་དངོསཆོས་ཚིགའབྲུ་ཉྱིསཅན་ཟུངསྦེལ་དུ་བརོདཔའྱི་འགོས།

དཔེར་ན་

“དབྱྱིནཇྱི་ཕྲུགུ་ཆུངཆུངཚོས་སྣགཚ་ནགཔོས་བོདཡྱིག་ནགཁདཁད་གཅྱིག་བྱིས་འདུག” 

མོས་ཀང་བོདཡྱིག་སྣགཚ་སྔོནཔོས་སྟོཁདཁད་གཅྱིག་བྱིས་འདུག “ངས་ཀང་དབྱྱིནཡྱིག་

སྣགཚ་དམརཔོས་དམརཁདཁད་གཅྱིག་བྱིས་ཡྱིན།”ཅེས་ང་ལ་ཟེར་གྱི་འདུག

ཁདྟོག་དང་གཡྟོབ་ཟུངལྡནཅན་གི་ཁདཆྟོས་

“སྟོཁེདཁེད་”

དངོསཆོས་

ཞྱིམྱི་ནགཔོ་དེའྱི་རྐངཔ་ནགཁེདཁེད་རེད་འདུག

ཞྱིམྱི་ནགཔོ་དེའྱི་རྐངཔ་ནགཁདདཁེདདེ་རེད་འདུག

ཞྱིམྱི་ནགཔོ་དེའྱི་རྐངཔ་ནགཁདཁེད་རེད་འདུག

ཞྱིམྱི་ནགཔོ་དེའྱི་རྐངཔ་ནགཁེདཔོ་རེད་འདུག

ཞྱིམྱི་ནགཔོ་དེའྱི་རྐངཔ་ནགཁེདསེ་རེད་འདུག

 
བྱཆོསཅན་

ཞྱིམྱི་རྐངཔ་ནགཁདདཁེདདེབ་དེ་མོའི་རེད་འདུག

ཞྱིམྱི་རྐངཔ་ནགཁེདདེབ་དེ་མོའི་རེད་འདུག

ཞྱིམྱི་རྐངཔ་ནགཁདདཁེདཔ་དེ་མོའི་རེད་འདུག

ཞྱིམྱི་རྐངཔ་ནགཁདཁེདཔ་དེ་མོའི་རེད་འདུག

ཞྱིམྱི་རྐངཔ་ནགཁེདཔ་དེ་མོའི་རེད་འདུག

ཞྱིམྱི་རྐངཔ་ནགཁདདཁེདད་དེ་མོའི་རེད་འདུག

ཞྱིམྱི་རྐངཔ་ནགཁེདད་དེ་མོའི་རེད་འདུག

ཞྱིམྱི་རྐངཔ་ནགཁེདསེབ་དེ་མོའི་རེད་འདུག

 
ངངཚུལཅན་

ཞྱིམྱི་ནགཔོ་རྐངཔ་ནགཁདདཁེདདེར་ལང་འདུག

ཞྱིམྱི་ནགཔོ་རྐངཔ་ནགཁདདཁེདདེ་ལ་ལང་འདུག

ཞྱིམྱི་ནགཔོ་རྐངཔ་ནགཁེདདེར་ལང་འདུག

ཞྱིམྱི་ནགཔོ་རྐངཔ་ནགཁེདདེ་ལ་ལང་འདུག

ཞྱིམྱི་ནགཔོ་རྐངཔ་ནགཁེདཁེདཁེད་ལ་ལང་འདུག

ཞྱིམྱི་ནགཔོ་རྐངཔ་ནགཁེདཁེད་ལ་ལང་འདུག

ཞྱིམྱི་ནགཔོ་རྐངཔ་ནགཁེདཁེད་ཁེདཁེད་ལང་འདུག

ཞྱིམྱི་ནགཔོ་རྐངཔ་ནགཁདཁེད་དུ་ལང་འདུག

ཞྱིམྱི་ནགཔོ་རྐངཔ་ནགཁེད་དུ་ལང་འདུག



ཁྱདགཞི་དང་ཁྱདཆོས་ བརྡསྤོད་ཕྲནཚེགས་བརྡསྤོད་ཕྲནཚེགས་ ཁྱདགཞི་དང་ཁྱདཆོས་
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ཁདྟོག་དང་གཡྟོབ་ཟུངལྡནཅན་གི་ཁདཆྟོས་

“སྐྱབུནབུན་”

 
དངོསཆོས་

ལྷོ་ཡྱི་སྤྱིནཔ་དེ་སྐྱབུནབུན་རེད་འདུག

ལྷོ་ཡྱི་སྤྱིནཔ་དེ་སྐྱབནནབུནནེ་རེད་འདུག

ལྷོ་ཡྱི་སྤྱིནཔ་དེ་སྐྱབནབུན་རེད་འདུག

ལྷོ་ཡྱི་སྤྱིནཔ་དེ་སྐྱབུནཔོ་རེད་འདུག

ལྷོ་ཡྱི་སྤྱིནཔ་དེ་སྐྱབུནསེ་རེད་འདུག

 
བྱཆོསཅན་

ལྷོཡྱི་སྤྱིནཔ་སྐྱབནནབུནནེབ་དེ་མཛེསཔ་ལ།

ལྷོཡྱི་སྤྱིནཔ་སྐྱབུནནེབ་དེ་མཛེསཔ་ལ།

ལྷོཡྱི་སྤྱིནཔ་སྐྱབནནབུནཔ་དེ་མཛེསཔ་ལ།

ལྷོཡྱི་སྤྱིནཔ་སྐྱབནབུནཔ་དེ་མཛེསཔ་ལ།

ལྷོཡྱི་སྤྱིནཔ་སྐྱབུནཔ་དེ་མཛེསཔ་ལ།

ལྷོཡྱི་སྤྱིནཔ་སྐྱབནནབུནན་དེ་མཛེསཔ་ལ།

ལྷོཡྱི་སྤྱིནཔ་སྐྱབུནན་དེ་མཛེསཔ་ལ།

ལྷོཡྱི་སྤྱིནཔ་སྐྱབུནསེབ་དེ་མཛེསཔ་ལ།

 
ངངཚུལཅན་

ལྷོ་ནས་སྤྱིནཔ་སྐྱབནནབུནནེར་ལངས་སོང་།

ལྷོ་ནས་སྤྱིནཔ་སྐྱབནནབུནནེ་ལ་ལངས་སོང་།

ལྷོ་ནས་སྤྱིནཔ་སྐྱབུནནེར་ལངས་སོང་།

ལྷོ་ནས་སྤྱིནཔ་སྐྱབུནནེ་ལ་ལངས་སོང་།

ལྷོ་ནས་སྤྱིནཔ་སྐྱབུནབུནབུན་ལ་ལངས་སོང་།

ལྷོ་ནས་སྤྱིནཔ་སྐྱབུནབུན་ལ་ལངས་སོང་།

ལྷོ་ནས་སྤྱིནཔ་སྐྱབུནབུན་བུནབུན་ལངས་སོང་།

ལྷོ་ནས་སྤྱིནཔ་སྐྱབནབུན་དུ་ལངས་སོང་།

ལྷོ་ནས་སྤྱིནཔ་སྐྱབུན་དུ་ལངས་སོང་།

དངོསཆོས་ཚིགའབྲུ་བསྐྱརཟློསཅན་གྱི་འགོས་

(རེསའཇུག་“ན་”ཡྱི་མྱིངཚིགཅན་)

“བུནབུན་”
     

 རེསའཇུག་ ཁྱདཆོས་ ཁྱདཆོས་ ངངཚུལཅན་
   

  དངོསཆོས་ བྱཆོསཅན་ 
    

 ན བུནབུན་ བནནབུནནེབ་ བནནབུནནེར་ བནནབུནནེ་ལ་

   བུནནེབ་ བུནནེར་ བུནནེ་ལ་
    

  བནནབུནནེ་ བནནབུནཔ་ བུནབུནབུན་ལ་

  བནབུན བནབུནཔ་ བུནབུན་ལ་

   བུནཔ་ བུནབུན་བུནབུན་
    

  བུནཔོ་ བནནབུནན་ བུནབུན་དུ་

   བུནན་ བུན་དུ་
    

  བུནསེ་ བུནསེབ་ བུན་གྱིས་
     

ཡང་ཁདོག་དང་དངོསཆོས་ཚིགའབྲུ་ཉྱིསཅན་ཟུངསྦེལ་དུ་བརོདཔའྱི་འགོས།

དཔེར་ན་

མེ་ཚདྲགས་ནས་ངའྱི་རའྱི་འོམ་ཡོདཚད་སྐྱབུནབུན་ཁོགམ་ནས་ཕྱི་ལ་བུན་སོང་། ཡྱིན

ནའང་དདུང་ལུག་གྱི་འོམ་ཏོགཙམ་འཐུངརྒྱུ་ཡོད། རམཐུག་ཁོལམ་སྐྱབནནབུནནེར་ཁོག

མ་ཆེནམོ་དེ་ནས་ཕྱི་ལ་བུན་ནས་འགོ་གྱི་འདུག ལྟོས་དང་། 

ཁདྟོག་དང་གཡྟོབ་ཟུངལྡནཅན་གི་ཁདཆྟོས་

“ནགབུནབུན་”

དངོསཆོས་

བྱང་གྱི་སྤྱིནཔ་དེ་ནགབུནབུན་རེད་འདུག

བྱང་གྱི་སྤྱིནཔ་དེ་ནགབནནབུནནེ་རེད་འདུག

བྱང་གྱི་སྤྱིནཔ་དེ་ནགབནབུན་རེད་འདུག

བྱང་གྱི་སྤྱིནཔ་དེ་ནགབུནཔོ་རེད་འདུག

བྱང་གྱི་སྤྱིནཔ་དེ་ནགབུནསེ་རེད་འདུག 

 
བྱཆོསཅན་

བྱང་གྱི་སྤྱིནཔ་དེ་ནགབནནབུནནེབ་ཞིག་རེད་འདུག

བྱང་གྱི་སྤྱིནཔ་དེ་ནགབུནནེབ་ཞིག་རེད་འདུག

བྱང་གྱི་སྤྱིནཔ་དེ་ནགབནནབུནཔ་ཞིག་རེད་འདུག

བྱང་གྱི་སྤྱིནཔ་དེ་ནགབནབུནཔ་ཞིག་རེད་འདུག

བྱང་གྱི་སྤྱིནཔ་དེ་ནགབུནཔ་ཞིག་རེད་འདུག

བྱང་གྱི་སྤྱིནཔ་དེ་ནགབནནབུནན་ཞིག་རེད་འདུག

བྱང་གྱི་སྤྱིནཔ་དེ་ནགབུནན་ཞིག་རེད་འདུག

བྱང་གྱི་སྤྱིནཔ་དེ་ནགབུནསེབ་ཞིག་རེད་འདུག

 
ངངཚུལཅན་

བྱང་ནས་སྤྱིནཔ་ནགབནནབུནནེར་ལངས་འདུག

བྱང་ནས་སྤྱིནཔ་ནགབནནབུནནེ་ལ་ལངས་འདུག

བྱང་ནས་སྤྱིནཔ་ནགབུནནེར་ལངས་འདུག

བྱང་ནས་སྤྱིནཔ་ནགབུནནེ་ལ་ལངས་འདུག

བྱང་ནས་སྤྱིནཔ་ནགབུནབུནབུན་ལ་ལངས་འདུག

བྱང་ནས་སྤྱིནཔ་ནགབུནབུན་ལ་ལངས་འདུག

བྱང་ནས་སྤྱིནཔ་ནགབུནབུན་བུནབུན་ལངས་འདུག

བྱང་ནས་སྤྱིནཔ་ནགབནབུན་དུ་ལངས་འདུག

བྱང་ནས་སྤྱིནཔ་ནགབུན་དུ་ལངས་འདུག



ཁྱདགཞི་དང་ཁྱདཆོས་ བརྡསྤོད་ཕྲནཚེགས་བརྡསྤོད་ཕྲནཚེགས་ ཁྱདགཞི་དང་ཁྱདཆོས་
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དབྱིབསཅན་གི་ཁདཆྟོས་

“ལེབལེབ་”

དངོསཆོས་

བྱ་དེའྱི་གཤོགཔ་ལེབལེབ་རེད་འདུག

བྱ་དེའྱི་གཤོགཔ་ལབབལེབབེ་རེད་འདུག

བྱ་དེའྱི་གཤོགཔ་ལབལེབ་རེད་འདུག

བྱ་དེའྱི་གཤོགཔ་ལེབཔོ་རེད་འདུག

བྱ་དེའྱི་གཤོགཔ་ལེབསེ་རེད་འདུག

 
བྱཆོསཅན་

བྱ་གཤོགཔ་ལབབལེབབེབ་ལྔ་ས་ལ་བབས་སོང་།

བྱ་གཤོགཔ་ལེབབེབ་ལྔ་ས་ལ་བབས་སོང་།

བྱ་གཤོགཔ་ལབབལེབཔ་ལྔ་ས་ལ་བབས་སོང་།

བྱ་གཤོགཔ་ལབལེབཔ་ལྔ་ས་ལ་བབས་སོང་།

བྱ་གཤོགཔ་ལེབཔ་ལྔ་ས་ལ་བབས་སོང་།

བྱ་གཤོགཔ་ལབབལེབབ་ལྔ་ས་ལ་བབས་སོང་།

བྱ་གཤོགཔ་ལེབབ་ལྔ་ས་ལ་བབས་སོང་།

བྱ་གཤོགཔ་ལེབསེབ་ལྔ་ས་ལ་བབས་སོང་།

 
ངངཚུལཅན་

བྱ་དེས་གཤོགཔ་ལབབལེབབེར་འཕུར་འགོ་གི་འདུག

བྱ་དེས་གཤོགཔ་ལབབལེབབེ་ལ་འཕུར་འགོ་གི་འདུག

བྱ་དེས་གཤོགཔ་ལེབབེར་འཕུར་འགོ་གི་འདུག

བྱ་དེས་གཤོགཔ་ལེབབེ་ལ་འཕུར་འགོ་གི་འདུག

བྱ་དེས་གཤོགཔ་ལེབལེབལེབ་ལ་འཕུར་འགོ་གི་འདུག

བྱ་དེས་གཤོགཔ་ལེབལེབ་ལ་འཕུར་འགོ་གི་འདུག

བྱ་དེས་གཤོགཔ་ལེབལེབ་ལེབལེབ་འཕུར་འགོ་གི་འདུག

བྱ་དེས་གཤོགཔ་ལབལེབ་དུ་འཕུར་འགོ་གི་འདུག

བྱ་དེས་གཤོགཔ་ལེབ་དུ་འཕུར་འགོ་གི་འདུག

དངོསཆོས་ཚིགའབྲུ་བསྐྱརཟློསཅན་གྱི་འགོས་

(རེསའཇུག་“བ་”ཡྱི་མྱིངཚིགཅན་)

“ལེབལེབ་”
     

 རེསའཇུག་ ཁྱདཆོས་ ཁྱདཆོས་ ངངཚུལཅན་
   

  དངོསཆོས་ བྱཆོསཅན་ 
    

 བ ལེབལེབ་ ལབབལེབབེབ་ ལབབལེབབེར་ ལབབལེབབེ་ལ་

   ལེབབེབ་ ལེབབེར་ ལེབབེ་ལ་
    
  ལབབལེབབེ་ ལབབལེབཔ་ ལེབལེབལེབ་ལ་

  ལབལེབ ལབལེབཔ་ ལེབལེབ་ལ་

   ལེབཔ་ ལེབལེབ་ལེབལེབ་
    
  ལེབཔོ་ ལབབལེབབ་ ལེབལེབ་ཏུ་

   ལེབབ་ ལེབ་ཏུ་
    
  ལེབསེ་ ལེབསེབ་ ལེབ་ཀྱིས་
     

ཡང་ཁདོག་དང་དངོསཆོས་ཚིགའབྲུ་ཉྱིསཅན་ཟུངསྦེལ་དུ་བརོདཔའྱི་འགོས།

དཔེར་ན་

བོད་ལ་སོནཀ་གནམ་གསགལ་སྤྱིནཔ་དཀརཔོ་སྐྱལེབལེབ་ཤསག་འཁྱིགས་ཡོང་། སོད་

གངསརྱི་ལ་དགུནཚརརེར་གངས་སྐྱལེབལེབ་ལ་རྒྱུན་མ་ཆདཔར་འབབཔ་མཐོངརྒྱུ་ཡོང་། 

ཕོརོག་ནགཔོ་བརྒྱཕྲག་མངཔོ་གཤོགཔ་ནགལེབལེབ་ལ་འཕུར་ནས་ཡོང་གྱི་འདུག

ཁདྟོག་དང་དབྱིབས་ཟུངལྡནཅན་གི་ཁདཆྟོས་

“སྐྱལེབལེབ་”

དངོསཆོས་

ངངཔ་དེའྱི་གཤོགཔ་སྐྱལེབལེབ་རེད་འདུག

ངངཔ་དེའྱི་གཤོགཔ་སྐྱལབབལེབབེ་རེད་འདུག

ངངཔ་དེའྱི་གཤོགཔ་སྐྱལབལེབ་རེད་འདུག

ངངཔ་དེའྱི་གཤོགཔ་སྐྱལེབཔོ་རེད་འདུག

ངངཔ་དེའྱི་གཤོགཔ་སྐྱལེབསེ་རེད་འདུག

 
བྱཆོསཅན་

གཤོགཔ་སྐྱལབབལེབབེབ་བྱསཔ་དེ་ངངཔ་རེད།

གཤོགཔ་སྐྱལེབབེབ་བྱསཔ་དེ་ངངཔ་རེད།

གཤོགཔ་སྐྱལབབལེབཔ་བྱསཔ་དེ་ངངཔ་རེད།

གཤོགཔ་སྐྱལབལེབཔ་བྱསཔ་དེ་ངངཔ་རེད།

གཤོགཔ་སྐྱལེབ་བྱསཔ་དེ་ངངཔ་རེད།

གཤོགཔ་སྐྱལབབལེབབ་བྱསཔ་དེ་ངངཔ་རེད།

གཤོགཔ་སྐྱལེབབ་བྱསཔ་དེ་ངངཔ་རེད།

གཤོགཔ་སྐྱལེབསེབ་བྱསཔ་དེ་ངངཔ་རེད།

 
ངངཚུལཅན་

བྱ་གཤོགཔ་སྐྱལབབལེབབེར་འཕུར་འགོ་གི་འདུག

བྱ་གཤོགཔ་སྐྱལབབལེབབེ་ལ་འཕུར་འགོ་གི་འདུག

བྱ་གཤོགཔ་སྐྱལེབབེར་འཕུར་འགོ་གི་འདུག

བྱ་གཤོགཔ་སྐྱལེབབེ་ལ་འཕུར་འགོ་གི་འདུག

བྱ་གཤོགཔ་སྐྱལེབལེབལེབ་ལ་འཕུར་འགོ་གི་འདུག

བྱ་གཤོགཔ་སྐྱལེབལེབ་ལ་འཕུར་འགོ་གི་འདུག

བྱ་གཤོགཔ་སྐྱལེབལེབ་ལེབལེབ་འཕུར་འགོ་གི་འདུག

བྱ་གཤོགཔ་སྐྱལབལེབ་དུ་འཕུར་འགོ་གི་འདུག

བྱ་གཤོགཔ་སྐྱལེབ་དུ་འཕུར་འགོ་གི་འདུག



ཁྱདགཞི་དང་ཁྱདཆོས་ བརྡསྤོད་ཕྲནཚེགས་བརྡསྤོད་ཕྲནཚེགས་ ཁྱདགཞི་དང་ཁྱདཆོས་
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གཡྟོབཅན་གི་ཁདཆྟོས་

“འྟོདཆེམཆེམ་”

དངོསཆོས་

འོད་ཆེམཆེམ་ཡིནཚད་རྒྱམཚོའྱི་ཆུ་རེད་འདུག

ཆུ་འོད་ཆམམཆེམམེ་ཡིནཚད་རྒྱམཚོའྱི་ཆུ་རེད་འདུག

ཆུ་འོད་ཆམཆེམ་ཡིནཚད་རྒྱམཚོའྱི་ཆུ་རེད་འདུག

ཆུ་འོད་ཆེམཔོ་ཡིནཚད་རྒྱམཚོའྱི་ཆུ་རེད་འདུག

ཆུ་འོད་ཆེམསེ་ཡིནཚད་རྒྱམཚོའྱི་ཆུ་རེད་འདུག

 
བྱཆོསཅན་

ཕ་གྱིའྱི་འོད་ཆམམཆེམམེབ་ཡིནཚད་རྒྱམཚོའྱི་ཆུ་རེད།

ཕ་གྱིའྱི་འོད་ཆེམམེབ་ཡིནཚད་རྒྱམཚོའྱི་ཆུ་རེད།

ཕ་གྱིའྱི་འོད་ཆམམཆེམཔ་ཡིནཚད་རྒྱམཚོའྱི་ཆུ་རེད།

ཕ་གྱིའྱི་འོད་ཆམཆེམཔ་ཡིནཚད་རྒྱམཚོའྱི་ཆུ་རེད།

ཕ་གྱིའྱི་འོད་ཆེམཔ་ཡིནཚད་རྒྱམཚོའྱི་ཆུ་རེད།

ཕ་གྱིའྱི་འོད་ཆམམཆེམམ་ཡིནཚད་རྒྱམཚོའྱི་ཆུ་རེད།

ཕ་གྱིའྱི་འོད་ཆེམམ་ཡིནཚད་རྒྱམཚོའྱི་ཆུ་རེད།

ཕ་གྱིའྱི་འོད་ཆེམསེབ་ཡིནཚད་རྒྱམཚོའྱི་ཆུ་རེད།

 
ངངཚུལཅན་

རྒྱམཚོའྱི་ཆུ་འོད་ཆམམཆེམམེར་འཕོར་འགོ་གི་འདུག

རྒྱམཚོའྱི་ཆུ་འོད་ཆམམཆེམངེ་ལ་འཕོར་འགོ་གི་འདུག

རྒྱམཚོའྱི་ཆུ་འོད་ཆེམམེར་འཕོར་འགོ་གི་འདུག

རྒྱམཚོའྱི་ཆུ་འོད་ཆེམམེ་ལ་འཕོར་འགོ་གི་འདུག

རྒྱམཚོའྱི་ཆུ་འོད་ཆེམཆེམཆེམ་ལ་འཕོར་འགོ་གི་འདུག

རྒྱམཚོའྱི་ཆུ་འོད་ཆེམཆེམ་ལ་འཕོར་འགོ་གི་འདུག

རྒྱམཚོའྱི་ཆུ་འོད་ཆེམཆེམ་ཆེམཆེམ་འཕོར་འགོ་གི་འདུག

རྒྱམཚོའྱི་ཆུ་འོད་ཆམཆེམ་དུ་འཕོར་འགོ་གི་འདུག

རྒྱམཚོའྱི་ཆུ་འོད་ཆེམ་དུ་འཕོར་འགོ་གི་འདུག

དངོསཆོས་ཚིགའབྲུ་བསྐྱརཟློསཅན་གྱི་འགོས་

(རེསའཇུག་“མ་”ཡྱི་མྱིངཚིགཅན་)

“ཆེམཆེམ་”
     

 རེསའཇུག་ ཁྱདཆོས་ ཁྱདཆོས་ ངངཚུལཅན་
   

  དངོསཆོས་ བྱཆོསཅན་ 
    

 མ ཆེམཆེམ་ ཆེམམཆེམམེབ་ ཆེམམཆེམམེར་  ཆེམམཆེམམེ་ལ་

   ཆེམམེབ་ ཆེམམེར་ ཆེམམེ་ལ་
    

  ཆེམམཆེམམེ་ ཆམམཆེམཔ་ ཆེམཆེམཆེམ་ལ་

  ཆམཆེམ ཆམཆེམཔ་  ཆེམཆེམ་ལ་

   ཆེམཔ་ ཆེམཆེམ་ཆེམཆེམ་
    

  ཆེམཔོ་ ཆམམཆེམམ་ ཆེམཆེམ་དུ་

   ཆེམམ་ ཆེམ་དུ་
    

  ཆེམསེ་ ཆེམསེབ་ ཆེམ་གྱིས་
     

ཡང་ཁདོག་དང་དངོསཆོས་ཚིགའབྲུ་ཉྱིསཅན་ཟུངསྦེལ་དུ་བརོདཔའྱི་འགོས།

དཔེར་ན་

རྱིའྱི་རེ་ནས་གཞུང་ལ་འབབཆུ་སྐྱཆེམཆེམ་གཅྱིག་འབབ་ཀྱི་འདུག རྱིའྱི་རེ་ནས་འབབ

ཆུ་སྐྱཆེམཆེམཆེམལ་འབབཔ་དེ་ལྟརྒྱུ་ལ་སྱིངརེབ་ལ། རྒྱངརྱིངཔོ་ནས་སྟོཆེམཆེམཆེམ

ལ་མཐོངརྒྱུ་ཡོདཔ་དེ་ཚངམ་མཐའ་ཡི་རྒྱམཚོ་ཆེནཔོ་རེད་འདུག

ཁདྟོག་དང་གཡྟོབ་ཟུངལྡནཅན་གི་ཁདཆྟོས་

“སྐྱཆེམཆེམ་”

དངོསཆོས་

ཕགྱིའྱི་སྐྱཆེམཆེམ་ཡིནཚད་རྒྱམཚོ་རེད།

ཕགྱིའྱི་ཆུ་སྐྱཆམམཆེམམེ་ཡིནཚད་རྒྱམཚོ་རེད།

ཕགྱིའྱི་ཆུ་སྐྱཆམཆེམ་ཡིནཚད་རྒྱམཚོ་རེད།

ཕགྱིའྱི་ཆུ་སྐྱཆེམཔོ་ཡིནཚད་རྒྱམཚོ་རེད།

ཕགྱིའྱི་ཆུ་སྐྱཆེམསེ་ཡིནཚད་རྒྱམཚོ་རེད།

 
བྱཆོསཅན་

སྐྱཆམམཆེམམེབ་ཕགི་རྒྱམཚོ་རེད།

སྐྱཆེམམེབ་ཕགི་རྒྱམཚོ་རེད།

སྐྱཆམམཆེམཔ་ཕགི་རྒྱམཚོ་རེད།

སྐྱཆམཆེམཔ་ཕགི་རྒྱམཚོ་རེད།

སྐྱཆེམཔ་ཕགི་རྒྱམཚོ་རེད།

སྐྱཆམམཆེམམ་ཕགི་རྒྱམཚོ་རེད།

སྐྱཆེམམ་ཕགི་རྒྱམཚོ་རེད།

སྐྱཆེམསེབ་ཕགི་རྒྱམཚོ་རེད།

 
ངངཚུལཅན་

རྒྱམཚོའྱི་ཆུ་སྐྱ་ཆམམཆེམམེར་འཕོར་འགོ་གི་འདུག

རྒྱམཚོའྱི་ཆུ་སྐྱ་ཆམམཆེམངེ་ལ་འཕོར་འགོ་གི་འདུག

རྒྱམཚོའྱི་ཆུ་སྐྱ་ཆེམམེར་འཕོར་འགོ་གི་འདུག

རྒྱམཚོའྱི་ཆུ་སྐྱ་ཆེམམེ་ལ་འཕོར་འགོ་གི་འདུག

རྒྱམཚོའྱི་ཆུ་སྐྱ་ཆེམཆེམཆེམ་ལ་འཕོར་འགོ་གི་འདུག

རྒྱམཚོའྱི་ཆུ་སྐྱ་ཆེམཆེམ་ལ་འཕོར་འགོ་གི་འདུག

རྒྱམཚོའྱི་ཆུ་སྐྱ་ཆེམཆེམ་ཆེམཆེམ་འཕོར་འགོ་གི་འདུག

རྒྱམཚོའྱི་ཆུ་སྐྱ་ཆམཆེམ་དུ་འཕོར་འགོ་གི་འདུག

རྒྱམཚོའྱི་ཆུ་སྐྱ་ཆེམ་དུ་འཕོར་འགོ་གི་འདུག
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གཡྟོབཅན་གི་ཁདཆྟོས་

“ཉྟོརཉྟོར་”

དངོསཆོས་

ཞོ་དེ་གརཔོ་དང་ཉོརཉོར་རེད་འདུག

ཞོ་དེ་གརཔོ་དང་ཉརརཉོརརེ་རེད་འདུག

ཞོ་དེ་གརཔོ་དང་ཉརཉོར་རེད་འདུག

ཞོ་དེ་གརཔོ་དང་ཉོརཔོ་རེད་འདུག

ཞོ་དེ་གརཔོ་དང་ཉོརསེ་རེད་འདུག

 
བྱཆོསཅན་

ཞོ་དེ་གརཔོ་དང་ཉརརཉོརརེབ་རེད་འདུག

ཞོ་དེ་གརཔོ་དང་ཉོརརེབ་རེད་འདུག

ཞོ་དེ་གརཔོ་དང་ཉརརཉོརབ་རེད་འདུག

ཞོ་དེ་གརཔོ་དང་ཉརཉོརབ་རེད་འདུག

ཞོ་དེ་གརཔོ་དང་ཉོརབ་རེད་འདུག

ཞོ་དེ་གརཔོ་དང་ཉརརཉོརར་རེད་འདུག

ཞོ་དེ་གརཔོ་དང་ཉོརར་རེད་འདུག

ཞོ་དེ་གརཔོ་དང་ཉོརསེབ་རེད་འདུག

 
ངངཚུལཅན་

ཞོ་དེ་གརཔོ་དང་ཉརརཉོརརེར་ཆགས་འདུག

ཞོ་དེ་གརཔོ་དང་ཉརརཉོརརེ་ལ་ཆགས་འདུག

ཞོ་དེ་གརཔོ་དང་ཉོརརེར་ཆགས་འདུག

ཞོ་དེ་གརཔོ་དང་ཉོརརེ་ལ་ཆགས་འདུག

ཞོ་དེ་གརཔོ་དང་ཉོརཉོརཉོར་ལ་ཆགས་འདུག

ཞོ་དེ་གརཔོ་དང་ཉོརཉོར་ལ་ཆགས་འདུག

ཞོ་དེ་གརཔོ་དང་ཉོརཉོར་ཉོརཉོར་ཆགས་འདུག

ཞོ་དེ་གརཔོ་དང་ཉརཉོར་དུ་ཆགས་འདུག

ཞོ་དེ་གརཔོ་དང་ཉོར་དུ་ཆགས་འདུག

དངོསཆོས་ཚིགའབྲུ་བསྐྱརཟློསཅན་གྱི་འགོས་

(རེསའཇུག་“ར་”ཡྱི་མྱིངཚིགཅན་)

“ཉྟོརཉྟོར་”

     

 རེསའཇུག་ ཁྱདཆོས་ ཁྱདཆོས་ ངངཚུལཅན་
   

  དངོསཆོས་ བྱཆོསཅན་ 
    

 ར ཉོརཉོར་ ཉརརཉོརརེབ་ ཉརརཉོརརེར་ ཉརརཉོརརེ་ལ་

  ཉོར་ ཉོརརེབ་ ཉོརརེར་ ཉོརརེ་ལ་
    
  ཉརརཉོརརེ་ ཉརརཉོརབ་ ཉོརཉོརཉོར་ལ་

  ཉརཉོར ཉརཉོརབ་ ཉོརཉོར་ལ་

   ཉོརབ་ ཉོརཉོར་ཉོརཉོར་
    
  ཉོརཔོ་ ཉརརཉོརར་ ཉོརཉོར་དུ་

   ཉོརར་ ཉོར་དུ་
    
  ཉོརསེ་ ཉོརསེབ་ ཉོར་གྱིས་
     

ཡང་ཁདོག་དང་དངོསཆོས་ཚིགའབྲུ་ཉྱིསཅན་ཟུངསྦེལ་དུ་བརོདཔའྱི་འགོས།

དཔེར་ན་

སྔོཚལ་ཚོས་ལ་མ་ཚོསཔ་སྟོཉྟོརཉྟོརབ་དེ་ཁ་ལ་ཟདུས་དྲོབ་ར་ནས་མྱི་འདུག ཁོངཚོས་

བཟོསཔའྱི་འབསཐུག་མངརམོ་སྐྱཉྟོརཉྟོར་བྱསཔ་དེ་འཐུངའདོདརང་མ་བྱུང་། གཞུངལམ་

ལ་རྡོསྣུམ་ནགཉྟོརཉྟོར་མངཐགཆོདཅྱིག་བོབ་དེ་ལ་ང་འདྲེད་བྱུང་།

ཁདྟོག་དང་གཡྟོབ་ཟུངལྡནཅན་གི་ཁདཆྟོས་

“སྐྱཉྟོརཉྟོར་”

དངོསཆོས་

གརཔོ་དང་སྐྱཉོརཉོར་ཡོདཔ་དེ་གརེ་རེད།

གརཔོ་དང་སྐྱཉརརཉོརརེ་ཡོདཔ་དེ་གརེ་རེད།

གརཔོ་དང་སྐྱཉརཉོར་ཡོདཔ་དེ་གརེ་རེད།

གརཔོ་དང་སྐྱཉོརཔོ་ཡོདཔ་དེ་གརེ་རེད།

གརཔོ་དང་སྐྱཉོརསེ་ཡོདཔ་དེ་གརེ་རེད།

 
བྱཆོསཅན་

གརཔོ་དང་སྐྱཉརརཉོརརེབ་ཡོདཔ་དེ་གརེ་རེད།

གརཔོ་དང་སྐྱཉོརརེབ་ཡོདཔ་དེ་གརེ་རེད།

གརཔོ་དང་སྐྱཉརརཉོརབ་ཡོདཔ་དེ་གརེ་རེད།

གརཔོ་དང་སྐྱཉརཉོརབ་ཡོདཔ་དེ་གརེ་རེད།

གརཔོ་དང་སྐྱཉོརབ་ཡོདཔ་དེ་གརེ་རེད།

གརཔོ་དང་སྐྱཉརརཉོརར་ཡོདཔ་དེ་གརེ་རེད།

གརཔོ་དང་སྐྱཉོརར་ཡོདཔ་དེ་གརེ་རེད།

གརཔོ་དང་སྐྱཉོརསེབ་ཡོདཔ་དེ་གརེ་རེད།

 
ངངཚུལཅན་

འོམ་དེ་གརཔོ་དང་སྐྱཉརརཉོརརེར་ཆགས་འདུག

འོམ་དེ་གརཔོ་དང་སྐྱཉརརཉོརརེ་ལ་ཆགས་འདུག

འོམ་དེ་གརཔོ་དང་སྐྱཉོརརེར་ཆགས་འདུག

འོམ་དེ་གརཔོ་དང་སྐྱཉོརརེ་ལ་ཆགས་འདུག

འོམ་དེ་གརཔོ་དང་སྐྱཉོརཉོརཉོར་ལ་ཆགས་འདུག

འོམ་དེ་གརཔོ་དང་སྐྱཉོརཉོར་ལ་ཆགས་འདུག

འོམ་དེ་གརཔོ་དང་སྐྱཉོརཉོར་ཉོརཉོར་ཆགས་འདུག

འོམ་དེ་གརཔོ་དང་སྐྱཉརཉོར་དུ་ཆགས་འདུག

འོམ་དེ་གརཔོ་དང་སྐྱཉོར་དུ་ཆགས་འདུག
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ཁདྟོག་དང་གཡྟོབ་ཟུངལྡནཅན་གི་ཁདཆྟོས་

“སྐྱཆིལཆིལ་”

དངོསཆོས་

བཕྱུག་གྱི་འོམ་སྐྱཆྱིལཆྱིལ་རེད་འདུག

བཕྱུག་གྱི་འོམ་སྐྱཆལལཆྱིལལེ་རེད་འདུག

བཕྱུག་གྱི་འོམ་སྐྱཆལཆྱིལ་རེད་འདུག

བཕྱུག་གྱི་འོམ་སྐྱཆྱིལཔོ་རེད་འདུག

བཕྱུག་གྱི་འོམ་སྐྱཆྱིལསེ་རེད་འདུག

 
བྱཆོསཅན་

བཕྱུག་གྱི་འོམ་སྐྱཆལལཆྱིལལེབ་དེ་རེད་འདུག

བཕྱུག་གྱི་འོམ་སྐྱཆྱིལལེབ་དེ་རེད་འདུག

བཕྱུག་གྱི་འོམ་སྐྱཆལལཆྱིལཔ་དེ་རེད་འདུག

བཕྱུག་གྱི་འོམ་སྐྱཆལཆྱིལཔ་དེ་རེད་འདུག

བཕྱུག་གྱི་འོམ་སྐྱཆྱིལཔ་དེ་རེད་འདུག

བཕྱུག་གྱི་འོམ་སྐྱཆལལཆྱིལ་ལ་དེ་རེད་འདུག

བཕྱུག་གྱི་འོམ་སྐྱཆྱིལལ་དེ་རེད་འདུག

བཕྱུག་གྱི་འོམ་སྐྱཆྱིལསེབ་དེ་རེད་འདུག

 
ངངཚུལཅན་

བཕྱུག་གྱི་འོམ་སྐྱཆལལཆྱིལལེ་ལ་བོ་འདུག

བཕྱུག་གྱི་འོམ་སྐྱཆལལཆྱིལལེར་བོ་འདུག

བཕྱུག་གྱི་འོམ་སྐྱཆྱིལལེར་བོ་འདུག

བཕྱུག་གྱི་འོམ་སྐྱཆྱིལལེ་ལ་བོ་འདུག

བཕྱུག་གྱི་འོམ་སྐྱཆྱིལཆྱིལཆྱིལ་ལ་བོ་འདུག

བཕྱུག་གྱི་འོམ་སྐྱཆྱིལཆྱིལ་ལ་བོ་འདུག

བཕྱུག་གྱི་འོམ་སྐྱཆྱིལཆྱིལ་ཆྱིལཆྱིལ་བོ་འདུག

བཕྱུག་གྱི་འོམ་སྐྱཆལཆྱིལ་དུ་བོ་འདུག

བཕྱུག་གྱི་འོམ་སྐྱཆྱིལ་དུ་བོ་འདུག

དངོསཆོས་ཚིགའབྲུ་བསྐྱརཟློསཅན་གྱི་འགོས་

(རེསའཇུག་“ལ་”ཡྱི་མྱིངཚིགཅན་)

“ཆིལཆིལ་”

     

 རེསའཇུག་ ཁྱདཆོས་ ཁྱདཆོས་ ངངཚུལཅན་
   

  དངོསཆོས་ བྱཆོསཅན་ 
    

 ལ ཆྱིལཆྱིལ་ ཆལལཆྱིལལེབ་ ཆལརཆྱིལལེར་ ཆལརཆྱིལལེ་ལ་

   ཆྱིལལེབ་ ཆྱིལལེར་ ཆྱིལལེ་ལ་
    
  ཆལལཆྱིལལེ་ ཆལལཆྱིལཔ་ ཆྱིལཆྱིལཆྱིལ་ལ་

  ཆལཆྱིལ ཆལཆྱིལཔ་ ཆྱིལཆྱིལ་ལ་

   ཆྱིལཔ་ ཆྱིལཆྱིལ་ཆྱིལཆྱིལ་
    
  ཆྱིལཔོ་ ཆལལཆྱིལལ་ ཆྱིལཆྱིལ་དུ་

   ཆྱིལལ་ ཆྱིལ་དུ་
    
  ཆྱིལསེ་ ཆྱིལསེབ་ ཆྱིལ་གྱིས་
     

ཡང་ཁདོག་དང་དངོསཆོས་ཚིགའབྲུ་ཉྱིསཅན་ཟུངསྦེལ་དུ་བརོདཔའྱི་འགོས།

དཔེར་ན་

ཆུ་སྟོ ཆིལ ཆིལ་རྱི རེ་ནས་རྒྱུན་མ་ཆད པར་འབབ པ་གཅྱིག་ཁ སང་ངའྱི་རྨྱི ལམ་ལ་

གསལཔོར་ཤར་བྱུང་། བོད་ཀྱི་བྱངཐང་ལ་འབོགཔའྱི་ལུངཔ་ལ་འོམ་ཆུ་ནངབཞྱིན་
སྐྱཆིལཆིལ་འཐུངརྒྱུ་འདུག གོས་ལ་རྒྱགརྒྱུའྱི་ཚོས་ཚངམ་དམརཆིལཆིལ་ས་ལ་བོ་ནས་འདུག

ཁདྟོག་དང་གཡྟོབ་ཟུངལྡནཅན་གི་ཁདཆྟོས་

“སྐྱཆིལཆིལ་”

དངོསཆོས་

ར་དང་ལུག་གྱི་ཞོ་སྐྱཆྱིལཆྱིལ་རེད་འདུག

ར་དང་ལུག་གྱི་ཞོ་སྐྱཆལལཆྱིལལེ་རེད་འདུག

ར་དང་ལུག་གྱི་ཞོ་སྐྱཆལཆྱིལ་རེད་འདུག

ར་དང་ལུག་གྱི་ཞོ་སྐྱཆྱིལཔོ་རེད་འདུག

ར་དང་ལུག་གྱི་ཞོ་སྐྱཆྱིལསེ་རེད་འདུག

 
བྱཆོསཅན་

ར་དང་ལུག་གྱི་ཞོ་སྐྱཆལལཆྱིལལེབ་དེ་ཁོའ་ིརེད་འདུག

ར་དང་ལུག་གྱི་ཞོ་སྐྱཆྱིལལེབ་དེ་ཁོའ་ིརེད་འདུག

ར་དང་ལུག་གྱི་ཞོ་སྐྱཆལལཆྱིལཔ་དེ་ཁོའ་ིརེད་འདུག

ར་དང་ལུག་གྱི་ཞོ་སྐྱཆལཆྱིལཔ་དེ་ཁོའ་ིརེད་འདུག

ར་དང་ལུག་གྱི་ཞོ་སྐྱཆྱིལཔ་དེ་ཁོའ་ིརེད་འདུག

ར་དང་ལུག་གྱི་ཞོ་སྐྱཆལལཆྱིལ་ལ་དེ་ཁོའ་ིརེད་འདུག

ར་དང་ལུག་གྱི་ཞོ་སྐྱཆྱིལལ་དེ་ཁོའ་ིརེད་འདུག

ར་དང་ལུག་གྱི་ཞོ་སྐྱཆྱིལསེབ་དེ་ཁོའ་ིརེད་འདུག

 
ངངཚུལཅན་

ར་དང་ལུག་གྱི་ཞོ་སྐྱཆལལཆྱིལལེ་ལ་བོ་འདུག

ར་དང་ལུག་གྱི་ཞོ་སྐྱཆལལཆྱིལལེར་བོ་འདུག

ར་དང་ལུག་གྱི་ཞོ་སྐྱཆྱིལལེར་བོ་འདུག

ར་དང་ལུག་གྱི་ཞོ་སྐྱཆྱིལལེ་ལ་བོ་འདུག

ར་དང་ལུག་གྱི་ཞོ་སྐྱཆྱིལཆྱིལཆྱིལ་ལ་བོ་འདུག

ར་དང་ལུག་གྱི་ཞོ་སྐྱཆྱིལཆྱིལ་ལ་བོ་འདུག

ར་དང་ལུག་གྱི་ཞོ་སྐྱཆྱིལཆྱིལ་ཆྱིལཆྱིལ་བོ་འདུག

ར་དང་ལུག་གྱི་ཞོ་སྐྱཆལཆྱིལ་དུ་བོ་འདུག

ར་དང་ལུག་གྱི་ཞོ་སྐྱཆྱིལ་དུ་བོ་འདུག



ཁྱདགཞི་དང་ཁྱདཆོས་ བརྡསྤོད་ཕྲནཚེགས་བརྡསྤོད་ཕྲནཚེགས་ ཁྱདགཞི་དང་ཁྱདཆོས་
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ཟུངལྡནཅན་གི་ཁདཆྟོས་

    

 དངྟོསཆྟོསཅན་ བྱཆྟོསཅན་ ངངཚུལཅན་
    
 སྐྱཤརཤར་ སྐྱཤརརེབ་ སྐྱཤརརེར་ 

 སྐྱཕགཕག་ སྐྱཕགགེབ་ སྐྱཕགགེར་

 སྐྱཕྱིགཕྱིག་ སྐྱཕྱིགགེབ་ སྐྱཕྱིགགེར་

 སྐྱཆགཆག་ སྐྱཆགགེབ་ སྐྱཆགགེར་

 སྐྱལམལམ་ སྐྱལམམེབ་ སྐྱལམམེར་ 

 སྐྱལེབལེབ་ སྐྱལེབབེབ་ སྐྱལེབབེར་ 

 སྐྱལྷམལྷམ་ སྐྱལྷམམེབ་ སྐྱལྷམམེར་ 

 སྐྱལོངལོང་ སྐྱལོངངེབ་ སྐྱལོངངེར་ 

 སྐྱལམལམ་ སྐྱལམམེབ་ སྐྱལམམེར་ 

 སྐྱལྱིངལྱིང་ སྐྱལྱིངངེབ་ སྐྱལྱིངངེར་ 

 སྐྱསངསང་ སྐྱསངངེབ་ སྐྱསངངེར་ 

 སྐྱཐྱིངཐྱིང་ སྐྱཐྱིངངེབ་ སྐྱཐྱིངངེར་ 

 སྐྱཧངཧང་ སྐྱཧངངེབ་ སྐྱཧངངེར་ 

 སྐྱཧུརཧུར་ སྐྱཧུརརེབ་ སྐྱཧུརརེར་ 

 སྐྱལྷབལྷབ་ སྐྱལྷབབེབ་ སྐྱལྷབབེར་ 

 སྐྱལྷེབལྷེབ་ སྐྱལྷེབབེབ་ སྐྱལྷེབབེར་ 

 སྐྱལྷུབལྷུབ་ སྐྱལྷུབབེབ་ སྐྱལྷུབབེར་ 

 སྐྱལྷེམལྷེམ་ སྐྱལྷེམམེབ་ སྐྱལྷེམམེར་ 

 སྐྱལྷངལྷང་ སྐྱལྷངངེབ་ སྐྱལྷངངེར་ 

 སྐྱལྷོངལྷོང་ སྐྱལྷོངངེབ་ སྐྱལྷོངངེར་ 

 སྐྱཧྲུལཧྲུལ་ སྐྱཧྲུལལེབ་ སྐྱཧྲུལལེར་ 

 སྐྱཧོགཧོག་ སྐྱཧོགགེབ་ སྐྱཧོགགེར་ 

 སྐྱལྟེམལྟེམ་  སྐྱལྟེམམེབ་  སྐྱལྟེམམེར་ 

 སྐྱཉྱིལཉྱིལ་ སྐྱཉྱིལལེབ་ སྐྱཉྱིལལེར་ 

 སྐྱཧེངཧེང་ སྐྱཧེངངེབ་ སྐྱཧེངངེར་ 

 སྐྱཧྱིལཧྱིལ་ སྐྱཧྱིལལེབ་ སྐྱཧྱིལལེར་ 
   

 

ཚིགའབྲུ་བསྐྱརཟློསཅན་གྱི་དངོསཆོས་དང་དབྱྱིབས་ཟུང་དུ་སྦྱོརབའྱི་འགོས་
   

 འདི་ལ་    འདིའད་ལྟ་ཞིང་   འདིའདར་བསྡུ་དགྟོས་
       

 དམརཔོ་  + ལེབལེབ་  =  དམར + ལེབལེབ་ = དམརལེབལེབ་
    

 ལངགུ་  + ལེབལེབ་  =  ལང  + ལེབལེབ་ =  ལྔངལེབལེབ་
    

 ནགཔོ་  + ལེབལེབ་  =  ནག  + ལེབལེབ་ =  ནགལེབལེབ་
    

ཚིགའབྲུ་བསྐྱརཟློསཅན་གྱི་དངོསཆོས་དང་གཡོབ་ཟུང་དུ་སྦྱོརབའྱི་འགོས་
   

 འདི་ལ་    འདིའད་ལྟ་ཞིང་   འདིའདར་བསྡུ་དགྟོས་
       

 དམརཔོ་  + ཁྱུགཁྱུག་  =  དམར + ཁྱུགཁྱུག་  = དམརཁྱུགཁྱུག་
    

 ལངགུ་  + ཁྱུགཁྱུག་  =  ལང  + ཁྱུགཁྱུག་  = ལྔངཁྱུགཁྱུག་
    

 ནགཔོ་  + ཁྱུགཁྱུག་  =  ནག + ཁྱུགཁྱུག་  = ནགཁྱུགཁྱུག་
    

ཁདོག་གྱི་སྐབས་སུ་“སྔོནཔོ་”ལ“སྔོ་”དང་ “སེརཔོ་”ལ་“སེ་”དང་ “དཀར

པོ་”ལ་“སྐྱ་”རུ་བརོད་དགོསཔ་དམྱིགསབསལ་ཡྱིན།

   

 འདི་ལ་    འདིའད་ལྟ་ཞིང་   འདིའདར་བསྡུ་དགྟོས་
       

 སྔོནཔོ་  + ལེབལེབ་ =  སྔོ  + ལེབལེབ་ = སྔོལེབལེབ་
    

 སྔོནཔོ་  + ཁྱུགཁྱུག་ =  སྔོ  + ཁྱུགཁྱུག་ = སྔོཁྱུགཁྱུག་
    

 སེརཔོ་  + ལེབལེབ་  =  སེ  + ལེབལེབ་ =  སེལེབལེབ་
    

 སེརཔོ་  + ཁྱུགཁྱུག་  =  སེ  + ཁྱུགཁྱུག་ =  སེཁྱུགཁྱུག་
    

 དཀརཔོ་  + ལེབལེབ་  =  སྐྱ  + ལེབལེབ་  = སྐྱལེབལེབ་
    

 དཀརཔོ་  + ཁྱུགཁྱུག་  =  སྐྱ  + ཁྱུགཁྱུག་  = སྐྱཁྱུགཁྱུག་
    

 

ཟུངལྡནཅན་གི་ཁདཆྟོས་

    

 དངྟོསཆྟོསཅན་ བྱཆྟོསཅན་ ངངཚུལཅན་
    
 སྐྱཤོབཤོབ་ སྐྱཤོབབེབ་ སྐྱཤོབབེར་ 

 སྐྱཤགཤག་  སྐྱཤགགེབ་  སྐྱཤགགེར་ 

 སྐྱསོབསོབ་ སྐྱསོབབེབ་ སྐྱསོབབེར་

 སྐྱརྱིལརྱིལ་ སྐྱརྱིལལེབ་ སྐྱརྱིལལེར་ 

 སྐྱརྡོག་རྡོག་ སྐྱརྡོགགེབ་ སྐྱརྡོགགེར་ 

 སྐྱཤརཤར་ སྐྱཤརརེབ་ སྐྱཤརརེར་ 

 སྐྱཡོརཡོར་ སྐྱཡོརརེབ་ སྐྱཡོརརེར་ 

 སྐྱཡུགཡུག་ སྐྱཡུགགེབ་ སྐྱཡུགགེར་ 

 སྐྱཟྱིརཟྱིར་ སྐྱཟྱིརརེབ་ སྐྱཟྱིརརེར་ 

 སྐྱཁྱུགཁྱུག་ སྐྱཁྱུགགེབ་ སྐྱཁྱུགགེར་ 

 སྐྱཧརཧར་ སྐྱཧརརེབ་ སྐྱཧརརེར་ 

 སྐྱསོབསོབ་ སྐྱསོབ་བེབ་ སྐྱསོབ་བེར་ 

 སྐྱཧདཧད་ སྐྱཧདདེབ་ སྐྱཧདདེར་ 

 སྐྱཕྲུགཕྲུག་ སྐྱཕྲུགགེབ་ སྐྱཕྲུགགེར་ 

 སྐྱའཇགའཇག་  སྐྱའཇགགེབ་  སྐྱའཇགགེར་  

 སྐྱབྱྱིལབྱྱིལ་  སྐྱབྱྱིལལེབ་ སྐྱབྱྱིལལེར་ 

 སྐྱམེརམེ་ སྐྱམེརརེབ་ སྐྱམེརརེར་ 

 སྐྱའཚུབའཚུབ་ སྐྱའཚུབབེབ་ སྐྱའཚུབབེར་ 

 སྐྱའུརའུར་ སྐྱའུརརེབ་ སྐྱའུརརེར་ 

 སྐྱཁོགཁོག་ སྐྱཁོགགེབ་ སྐྱཁོགགེར་ 

 སྐྱཐལཐལ་ སྐྱཐལལེབ་ སྐྱཐལལེར་ 

 སྐྱའཐྱིབ་འཐྱིབ་ སྐྱའཐྱིབབེབ་ སྐྱའཐྱིབབེར་ 

 སྐྱནརནར་ སྐྱནརརེབ་ སྐྱནརརེར་ 

 སྐྱསྱིངསྱིང་ སྐྱསྱིངངེབ་ སྐྱསྱིངངེར་ 

 སྐྱསོརསོར་ སྐྱསོརརེབ་ སྐྱསོརརེར་ 

 སྐྱཧོབཧོབ་ སྐྱཧོབབེབ་ སྐྱཧོབབེར་
   



ཁྱདགཞི་དང་ཁྱདཆོས་ བརྡསྤོད་ཕྲནཚེགས་བརྡསྤོད་ཕྲནཚེགས་ ཁྱདགཞི་དང་ཁྱདཆོས་
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ཕྲུགུཚོས་ཐང་སྐྱའཚུབབེབ་དེ་ལ་རྒྱུག་མི་ཆོག ཁོས་ཐང་སྐྱཐལལེབ་ལ་རྐངཔོལ་རེ་མི་ཆོག་ཟེར་གྱི་འདུག གནམ་སྤྱིནཔས་ནགའཐིབ་འཐིབ་བཀབ་འདུག མྱི་གདོང་ནགའཚུབབེབ་དེ་སེམས་སྐྱྱིདཔོ་མེདཔ་འདྲ། ཕལམ་

འོད་མ་བཏོནཔ་སྐྱརྡྟོགརྡྟོག་གཅྱིག་ལམ་ལ་རེད་བྱུང་། ལམ་ལ་རྡོ་སྐྱརྡྟོག་གེབ་དེ་སུས་བཞག་སོང་། མཚནམོ་ངཚོ་ལམ་སྐྱཤརཤར་སང་ལ་ཕྱིནཔ་ཡྱིན། བོད་ཀྱི་འགོལམ་སྐྱཤརརེབ་ཡོདཔ་ངས་དྲན། ངའྱི་གདོང་

ཉྱིམ་ལ་བསྐམས་ནས་སྐྱཕགཕག་ཆགས་སོང་། གཡགཔགས་སྐམཔོ་སྐྱཕགགེབ་དེཚོ་ཉོ་གྱི་མྱིན། ཞོ་སྐྱཕིགཕིག་ཅྱིག་ཟའདོདཔས་ཉོརྒྱུ་ཡྱིན། ཞོ་སྐྱཕིགགེབ་དེ་སྐྱུར་འདུག ངངཔ་དཀརཔོ་སྐྱཆགཆག་མངཔོ་

ས་ལ་བབ་འདུག ངངཔ་དཀརཔོ་སྐྱཆགགེབ་མངཔོ་མོས་མཐོང་འདུག ང་སོམ་རྒྱགདུས་སེམས་ལ་སྣངབ་སྐྱལམལམ་ཞྱིག་ཤར་བྱུང་། སེམས་ལ་ཤརབའྱི་སྣངབ་སྐྱལམམེབ་དེ་གང་ཡྱིན་ན། ངས་རླངསའཁོར་
སྐྱལེབལེབ་གཅྱིག་ཉོས་ཡྱིན། མོ་ལ་ཁངཔ་ཐོག་སྐྱལེབབེབ་བྱསཔ་གསུམ་འདུག ཕེམལེབ་ཁ་ལྷམལྷམ་ལ་ལྟོས། ཕེམལེབ་ཁལྷམམེབ་ངས་སྔོནམ་མཐོང་མོང་། འབབཆུ་སྐྱལྟོངལྟོང་སྱིངརེཔོ་ཞྱིག་འབབ་ཀྱི་འདུག 

ཁོངཚོའྱི་ཁངཔའྱི་ཐོག་ལ་ར་ཡྱི་ཕྱུར་རོནཔ་སྐྱཉིལཉིལ་རྱི་འདྲཔོ་སྤུངས་ནས་འདུག མྱི་གོས་མེདཔ་སྐྱཧེངཧེང་ཕ་གྱི་གཉྱིསཔོ་རྐལ་རྒྱག་གྱི་ཡྱིནཔ་འདྲ། མྱི་གཟུགསཔོ་སྐྱཧེངངེབ་དེ་འདྱིར་ཤོག་གསུངས་དང་། 

རྱིལབུ་སྐྱཧིིལཧིིལ་གཉྱིསཀ་ཆུ་དང་མཉམ་དུ་མྱིདཔ་ལ་བཏངཔ་ཡྱིན། རྱིལབུ་སྐྱཧིལལེབ་དེཚོ་ལས་གཉྱིས་ཟ་ཆོག ངས་ཆུའི་ཁ་ནས་ལྦུབ་སྐྱསྟོབསྟོབ་ཐོནཔ་མཐོང་གྱི་འདུག འབསསྐམཔོ་སྐྱཤྟོབཤྟོབ་འདྱི་སུའྱི་རེད། 

ཆརཆུ་ཉུངདྲགས་ནས་བཙསམ་ཚངམ་སྐྱཤགཤག་ལ་སྐམ་འགོ་གྱི་འདུག ཁོའ་ིམེས་ཀྱི་མགོ་སྐྱརིལརིལ་རེད། མགོ་སྐྱརིལལེབའི་མྱི་དེ་ཁསང་ང་ལ་ཁོམ་ལ་ཐུག་བྱུང་། སྐྲམཁན་གྱིས་ངའྱི་མགོ་སྐྱརིལལེར་བེགས་

སོང་། ཁོངཚོས་གཞུངལམ་གྱི་ཟུརཟུར་ལ་རྡོ་སྐྱརྡྟོགརྡྟོག་མངཔོ་བཙུགས་འདུག གརེ་ཡྱིན་ན། ལམ་གྱི་དཀྱིལ་ནས་རྡོ་སྐྱརྡྟོགགེབ་གཅྱིག་ཐོན་ཡོང་གྱི་འདུག འགོ་བདེཔོ་ར་ནས་མྱི་འདུག ཉྱིམས་རྐངལམ་གྱི་

ཟུར་ལ་རྡོ་མངཔོ་སྐྱརྡྟོགགེར་བཞག་འདུག ལམ་སྐྱཤརརེབ་དེ་ལ་ཕྱིན་ན་ལྷས་ལ་འབྱོར་གྱི་རེད། ཁོས་བཙུགསཔའྱི་དརལྕོག་སྐྱཡྟོརཡྟོར་དེ་ཡྱིནཔ་འདྲ། དརལྕོག་སྐྱཡྟོརརེབ་དེ་སྱིངརེཔོ་འདུག

ཚིགའབྲུ་བསྐྱརཟློསཅན་གྱི་དངོསཆོས་དང་དབྱྱིབས་ཡང་ན་གཡོབ་ཟུང་དུ་སྦྱོརབའྱི་འགོས་ཀྱི་མྱིངཚིག་གྱི་དཔེམཚོན་དང་ཚིགསྒྲུབ་

སངཉྱིན་གནམ་སྟོསངངེབ་གཅིག་ལ་ཉྱིམ་སྐྱཐིངངེབ་ཞིག་ཤར་ཡོང་། རྱིརྱིས་དོང་ཆེནཔོ་སྐྱཧངཧང་ཞྱིག་ཁངཔའྱི་མདུན་ནས་རྒྱབ་ལ་བྲུས་འདུག ཞྱིམྱི་ཞྱིག་དོང་སྐྱཧངངེབ་དེ་ལ་འཛུལ་ནས་ཕྱིན་སོང་། དེ་ནས་

ཆརཀླུང་སྐྱཧུརཧུར་ཞྱིག་སེབས་བྱུང་། ཁངཔ་ཕགྱིའྱི་རེ་ལ་དརལྕོག་སྐྱལྷབལྷབ་ཞྱིག་མཐོངརྒྱུ་འདུག ཁངཔའྱི་ཡངཐོག་ལའང་དརལྕོག་སྐྱལྷུབབེབ་གཉྱིས་འདུག མོའ་ིཁངཔའྱི་དརལྕོག་སྐྱལྷུབབེབ་མངཐགཆོད་

འདུག ལོམ་སྐྱལྷེབལྷེབ་ཞྱིག་མར་ས་ལ་ལྷུངས་སོང་། ལོམ་སྐྱལྷེབབེབ་མངཔོ་དེའདྲ་གནས་ལྷུང་འོང་གྱི་འདུག ཁོས་འགྱིག་གྱི་ཆརཁེབ་སེལྷུབལྷུབ་ཞྱིག་གོན་འདུག ཆརཁེབ་སེལྷུབསེབ་ངས་ཁོ་ལ་ཉོསཔ་ཡྱིན། 

བྱ་འདྱིའྱི་གཤོགཔ་སྐྱལྷེམལྷེམ་ཞྱིག་འདུག གཤོགཔ་སྐྱལྷེམམེབའི་བྱ་ཞྱིག་འཕུར་སོང་། སྣངབ་སྐྱལྷངལྷང་དེ་ཅྱི་རེད། སྣངབ་སྐྱལྷངངེབ་ཞྱིག་སེམས་ལ་ཤར་བྱུང་། རྦརབས་སྐྱལྷྟོངལྷྟོང་འདྱིརྣམས་ལ་ལྟོས་དང་། 

རྦརབས་སྐྱལྷྟོངངེབ་དེ་ལ་བལྟསཔ་ཡྱིན། བགལེབ་སྐྱཧྲུལཧྲུལ་ལ་ང་མྱི་དགའ། མྱིག་སྐྱཟིརརེབའི་མྱི་དེ་སུ་ཡྱིན་ན། ཉ་དམརཁགཁྱུག་མངཔོ་ཆུ་ཡྱི་ནང་ལ་འདུག བོད་ལ་འགོབའྱི་ལམ་སྐྱཧརཧར་ཞྱིག་ཡོདཔ་ངས་དྲན།

ལམ་སྐྱཧརརེབ་ལ་ཐེམཚོམ་མེདཔར་སོང་ཨ། ངས་ལམ་སྐྱཧརཧར་ཞྱིག་ལམསང་མཐོང་བྱུང་། མར་སྐྱསྟོབ་བེབ་འདྱི་ཞྱིམཔོརང་མྱི་འདུག མྱི་གདོང་སྐྱཧདཧད་གཅྱིག་ཁངཔའྱི་ཕྱི་ལ་བསྒུགས་ནས་བསད་འདུག མྱི་

ཆུངཆུང་གདོང་སྐྱཧདདེབ་དེ་ལ་སྐདཆ་ཤོད། སགཕྲུག་དཀརཔོ་གཉྱིས་འཁྱགས་ནས་སྐྱཕྲུགཕྲུག་འདར་ནས་བསད་འདུག ལམ་རོནཔ་སྐྱའཇགའཇག་ཡོདས་དེ་ནས་མ་འགོ་ཨ། འབབཆུ་སྐྱབྱིལལེབའི་འཁྱིས་ལ་

ངཚོ་ཁྲུས་རྒྱག་གྱི་ཡྱིན། རྱིའྱི་རྒྱབ་ནས་ཆུ་སྐྱམེརརེབ་གཅྱིག་མཐོངརྒྱུ་འདུག རངསའཁོར་འགོསའྱི་གཞུངལམ་ལ་ཐལལ་སྐྱའཚུབའཚུབ་ཉྱིན་མཚན་མེདཔར་ལང་གྱི་འདུག རྡུལ་སྐྱའཚུབབེབ་དེ་རྒྱུན་རྱིངཔོརང་

བསད་མྱི་ཡོང་། ཁསང་མཚན་ལ་ངཚོ་ཚངམ་ཕུགཔ་ནགའུརའུར་གཅྱིག་ལ་སོད་དགོས་བྱུང་། ཕུགཔ་ནགའུརརེབ་དེ་རྱིདྭགས་ཀྱི་མཚང་རེད་འདུག མྱི་མྱིག་སྐྱཟིརཟིར་ཡོདཔ་གཅྱིག་ལམ་ལ་ཐུག་བྱུང་། ང་ལ་ལམ་

ལ་རྐངའཁོར་སྐྱཁྟོགཁྟོག་གཅྱིག་རེད་བྱུང་། གདང་མཚན་ལ་འོད་སྐྱཡུགཡུག་གཅྱིག་མོས་གནམ་ལ་མཐོང་འདུག འོད་སྐྱཡུགགེབ་དེ་རགསམཚན་གཅྱིག་ཡྱིནཐགཆོད། ནསའབྲུ་སྐྱཤགགེབ་ལ་ཆུ་ཡགཔོ་རྒྱོབས།



ཁྱདགཞི་དང་ཁྱདཆོས་ བརྡསྤོད་ཕྲནཚེགས་བརྡསྤོད་ཕྲནཚེགས་ ཁྱདགཞི་དང་ཁྱདཆོས་

140 141

ཚིགའབྲུ་ཉྱིསཅན་གྱི་དངོསཆོས་དང་དབྱྱིབས་དང་ཁདོག་ཡང་ན་གཡོབ་ཟུང་དུ་སྦྱོརབའྱི་འགོས་དང་དཔེརབརོད་

(དཔེར་ན་“དཀརཔོ་+ཁྱུགཁྱུག་” = སྐྱཁྱུགཁྱུག་)

“ཁྱུགཁྱུག་”

༡) སྒོལམའྱི་ཉ་ཁྱུགཁྱུག་དེ་རེད་འདུག ༢) རྡོརེའྱི་ཉཁྱུག་དེ་རེད་འདུག ༣) རྡོརེའྱི་ཉ་ཁགགཁྱུགགེ་དེ་རེད་འདུག ༤) ཉྱིམའྱི་ཉ་ཁགཁྱུག་དེ་རེད་འདུག ༥) ཀུནདགའྱི་ཉ་ཁྱུགཔྟོ་དེ་རེད་འདུག ༦) ཚེབརནགྱི་ཉ་ཁྱུགསེ་དེ་རེད་འདུག ༧) 

དབྱངསཅན་གྱི་ཉ་ཁགགཁྱུགགེབ་དེ་རེད་འདུག ༨) དངོསགྲུབ་ཀྱི་ཉ་ཁྱུགགེབ་དེ་རེད་འདུག ༩) ཚེབརན་གྱི་ཉ་ཁགགཁྱུགཔ་དེ་རེད་འདུག ༡༠) ཆོསསྒོན་གྱི་ཉ་ཁགཁྱུགཔ་དེ་རེད་འདུག ༡༡) ངགདབང་གྱི་ཉ་ཁྱུགཔ་དེ་རེད་འདུག ༡༢) ཟླབའྱི་

ཉ་ཁགགཁྱུགག་དེ་རེད་འདུག ༡༣) ཟླབའྱི་ཉ་ཁྱུགག་དེ་རེད་འདུག ༡༤) དགེལེགས་ཀྱི་ཉ་ཁྱུགསེབ་དེ་རེད་འདུག 

༡༥) བསམའཕེལ་གྱི་ཉ་ཁགགཁྱུགགེར་འགོ་གི་འདུག | དབྱྱིགསགཉེན་གྱི་ཉ་ཁགགཁྱུགགེ་ལ་འགོ་གི་འདུག ༡༦) ཚེགརྱིང་གྱི་ཉ་ཁྱུགགེར་འགོ་གི་འདུག | ལྷགཔའྱི་ཉ་ཁྱུགགེ་ལ་འགོ་གྱི་འདུག ༡༧) པདྨའྱི་ཉ་ཁྱུགཁྱུགཁྱུག་ལ་འགོ་གྱི་འདུག ༡༨) 

ཆོསསྐྱྱིད་གྱི་ཉ་ཁྱུགཁྱུག་ལ་འགོ་གྱི་འདུག ༡༩) ཐུབབསན་གྱི་ཉ་ཁྱུགཁྱུག་ཁྱུགཁྱུག་འགོ་གྱི་འདུག ༢༠) ཀུནབཟང་གྱི་ཉ་ཁགཁྱུག་ཏུ་འགོ་གྱི་འདུག ༢༡) དབྱངསའཛོམས་ཀྱི་ཉ་ཁྱུག་ཏུ་འགོ་གྱི་འདུག
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ཚིགའབྲུ་ཉྱིསཅན་གྱི་དངོསཆོས་དང་དབྱྱིབས་/ཁདོག་/སྒ་སོགས་ཟུང་དུ་སྦྱརབཅན་

 

     

 རེསའཇུག་ དངོསཆོས་ བྱཆོས་ ངངཚུལ་
    

 ག ༡) ཁྱུགཁྱུག་ ༧) ཁྱུགགཁྱུགགེེབ་ ༡༥) ཁྱུགགཁྱུགགེེར་/ 
       ཁྱུགགེཁྱུགགེེ་ལ་

  ༢) ཁྱུག་ ༨) ཁྱུགགེེབ་ ༡༦) ཁྱུགགེེར་/
       ཁྱུགགེེ་ལ་
    

  ༣) ཁྱགགཁྱུགགེ་ ༩) ཁྱགགཁྱུགཔ་ ༡༧) ཁྱུགཁྱུགཁྱུག་ལ་

  ༤) ཁྱུགཁྱུག ༡༠) ཁྱགཁྱུགཔ་ ༡༨) ཁྱུགཁྱུག་ལ་

    ༡༡) ཁྱུགཔ་ ༡༩) ཁྱུགཁྱུག་ཁྱུགཁྱུག་
    

  ༥) ཁྱུགཔོ་ ༡༢) ཁྱགགཁྱུགག་ ༢༠) ཁྱགཁྱུག་ཏུ་

    ༡༣) ཁྱུགག་ ༢༡) ཁྱུག་ཏུ་
    

  ༦) ཁྱུགསེ་ ༡༤) ཁྱུགསེབ་  ཁྱུག་གྱིས་
    
 

 

     

 རེསའཇུག་ དངོསཆོས་ བྱཆོས་ ངངཚུལ་
    

 ག ༡) དམརཁྱུགཁྱུག་ ༧) དམརཁྱུགགཁྱུགགེབ་  ༡༥) དམརཁྱུགགཁྱུགགེེར་/
             དམརཁྱུགགེཁྱུགགེེ་ལ་

  ༢) དམརཁྱུག་ ༨) དམརཁྱུགགེེབ་ ༡༦) དམརཁྱུགགེེར་/
       དམརཁྱུགགེེ་ལ་
    

  ༣) དམརཁྱགགཁྱུགགེ་ ༩) དམརཁྱགགཁྱུགཔ་ ༡༧) དམརཁྱུགཁྱུགཁྱུག་ལ་

  ༤) དམརཁྱུགཁྱུག ༡༠) དམརཁྱགཁྱུགཔ་ ༡༨) དམརཁྱུགཁྱུག་ལ་

    ༡༡) དམརཁྱུགཔ་ ༡༩) དམརཁྱུགཁྱུག་ཁྱུགཁྱུག་
    

  ༥) དམརཁྱུགཔོ་ ༡༢) དམརཁྱགགཁྱུགག་ ༢༠) དམརཁྱགཁྱུག་ཏུ་

    ༡༣) དམརཁྱུགག་ ༢༡) དམརཁྱུག་ཏུ་
    

  ༦) དམརཁྱུགསེ་ ༡༤) དམརཁྱུགསེབ་  དམརཁྱུག་གྱིས་
    
 

  

 “དམརཁྱུགཁྱུག་”

 ༡) ཉྱིམའྱི་ཉ་དམརཁྱུགཁྱུག་དེ་རེད་འདུག ༢) ཉྱིམའྱི་ཉ་དམརཁྱུག་དེ་རེད་འདུག ༣) བསོདནམས་ཀྱི་ཉ་དམརཁགགཁྱུགགེ་དེ་རེད་འདུག ༤) དཔལལྡན་གྱི་ཉ་དམརཁགཁྱུག་དེ་རེད་འདུག ༥) བུཁྱིའྱི་ཉ་དམརཁྱུགཔྟོ་དེ་རེད་འདུག ༦) སྐལལྡན་

གྱི་ཉ་དམརཁྱུགསེ་དེ་རེད་འདུག ༧) སྐལབཟང་གྱི་ཉ་དམརཁགགཁྱུགགེབ་དེ་རེད་འདུག ༨) ཕུནཚོགས་ཀྱི་ཉ་དམརཁྱུགགེབ་དེ་རེད་འདུག ༩) ཚེརྱིང་གྱི་ཉ་དམརཁགགཁྱུགཔ་དེ་རེད་འདུག ༡༠) ཟླབའྱི་ཉ་དམརཁགཁྱུགཔ་དེ་རེད་འདུག ༡༡) 

བཀྲཤྱིས་ཀྱི་ཉ་དམརཁྱུགཔ་དེ་རེད་འདུག ༡༢) ཚེབརན་གྱི་ཉ་དམརཁགགཁྱུགག་དེ་རེད་འདུག ༡༣) ཚེབརན་གྱི་ཉ་དམརཁྱུགག་དེ་རེད་འདུག ༡༤) སྐྱྱིདཔའྱི་ཉ་དམརཁྱུགསེབ་དེ་རེད་འདུག 

༡༥) དགའསྐྱྱིད་ཀྱི་ཉ་དམརཁགགཁྱུགགེར་འགོ་གི་འདུག | འཆྱིམེད་ཀྱི་ཉ་དམརཁགགཁྱུགགེ་ལ་འགོ་གི་འདུག ༡༦) སྒོལམའྱི་ཉ་དམརཁྱུགགེར་འགོ་གི་འདུག | ཉྱིམའྱི་ཉ་དམརཁྱུགགེ་ལ་འགོ་གི་འདུག ༡༧) ཀུནགོལ་གྱི་ཉ་དམརཁྱུགཁྱུགཁྱུག་ལ་

འགོ་གི་འདུག ༡༨) དབྱངསསྒོལ་གྱི་ཉ་དམརཁྱུགཁྱུག་ལ་འགོ་གི་འདུག ༡༩) དངོསགྲུབམའྱི་ཉ་དམརཁྱུགཁྱུག་ཁྱུགཁྱུག་འགོ་གི་འདུག ༢༠) བཟངམོའ་ིཉ་དམརཁགཁྱུག་ཏུ་འགོ་གི་འདུག ༢༡) བཟངཔོའ་ིཉ་དམརཁྱུག་ཏུ་འགོ་གི་འདུག 



ཁྱདགཞི་དང་ཁྱདཆོས་ བརྡསྤོད་ཕྲནཚེགས་བརྡསྤོད་ཕྲནཚེགས་ ཁྱདགཞི་དང་ཁྱདཆོས་
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དངོསཆོས་ བྱཆོས་ ངངཚུལ་
  

སྐྱཆྱིལཆྱིལ་ སྐྱཆལལཆྱིལལེབ་ སྐྱཆལལཆྱིལལེར་ སྐྱཆལལཆྱིལལེ་ལ་
སྐྱཆྱིལ་ སྐྱཆྱིལལེབ་ སྐྱཆྱིལལེར་ སྐྱཆྱིལལེ་ལ་

  

སྐྱཆལལཆྱིལལེ་ སྐྱཆལལཆྱིལབ་ སྐྱཆྱིལཆྱིལཆྱིལ་ལ་
སྐྱཆལཆྱིལ་ སྐྱསྐྱཆྱིལབ་ སྐྱཆྱིལཆྱིལ་ལ་
 ཆྱིལབ་ སྐྱཆྱིལཆྱིལ་ཆྱིལཆྱིལ་

  

སྐྱཆྱིལཔོ་ སྐྱཆལལཆྱིལལ་ སྐྱཆྱིལཆྱིལ་དུ་
 སྐྱཆྱིལལ་ སྐྱཆྱིལ་དུ་

  

སྐྱཆྱིལསེ་ སྐྱཆྱིལསེབ་ སྐྱཆྱིལ་གྱིས་
  

ཐགརྱིང་གྱི་ཆུ་སྐྱཆིལཆིལ་དེཚོ་རྒྱམཚོའྱི་ཆུ་ཡྱིནཔ་འདྲ།

 སནམ་ས་ལ་འཐོརབ་སྐྱཆིལགེབ་ཚངམ་ལགཔས་རེརེ་བྱས་ནས་འཐུ་རོགས།

  རྱི་ནས་འབབཆུ་སྐྱཆིལགེར་འབབཔ་ངས་དལྟ་མཐོང་གྱི་འདུག

  

དངོསཆོས་ བྱཆོས་ ངངཚུལ་
  

སྔོཧངཧང་ སྔོཧངངཧངངེབ་ སྔོཧངངཧངངེར་ སྔོཧངངཧངངེ་ལ་
སྔོཧང་ སྔོཧངངེབ་ སྔོཧངངེར་ སྔོཧངངེ་ལ་

  

སྔོཧངངཧངངེ་ – སྔོཧངཧངཧང་ལ་
སྔོཧངཧང་ སྔོཧངཧངབ་ སྔོཧངཧང་ལ་
 སྔོཧངབ་ སྔོཧངཧང་ཧངཧང་

  

སྔོཧངཔོ་ – སྔོཧངཧང་དུ་
 སྔོཧངང་ སྔོཧང་དུ་

  

སྔོཧངསེ་ སྔོཧངསེབ་ སྔོཧང་གྱིས་
  

རྒྱལཁང་ཕགྱིའྱི་ནང་ལ་ཁངམྱིག་སྟོཧངཧང་བྱསཔ་མངཐགཆོད་དལྟའང་མཐོངརྒྱུ་འདུག

 རྒྱལཁང་ནང་གྱི་ཁངམྱིག་སྟོཧངངཧངངེབ་བྱསཔ་དེ་ལ་དལྟའང་ལྟདམོ་ལྟརྒྱུ་མངཔོ་འདུག

  རྒྱལཁང་ནང་གྱི་ཁངམྱིག་ཕོནཆེབ་ལ་ཚོས་སྟོཧངཧངངེར་བཏང་འདུག

  

དངོསཆོས་ བྱཆོས་ ངངཚུལ་
  

སྔོལྷོངལྷོང་ སྔོལྷངངལྷོངངེབ་ སྔོལྷངངལྷོངངེར་ སྔོལྷངངལྷོངངེ་ལ་
སྔོལྷོང་ སྔོལྷོངངེབ་ སྔོལྷོངངེར་ སྔོལྷོངངེ་ལ་

  

སྔོལྷངངལྷོངངེ་ སྔོལྷངངལྷོངབ་ སྔོལྷོངལྷོངལྷོང་ལ་
སྔོལྷངལྷོང་ སྔོལྷངལྷོངབ་ སྔོལྷོངལྷོང་ལ་
 སྔོལྷོངབ་ སྔོལྷོངལྷོང་ལྷོངལྷོང་

  

སྔོལྷོངཔོ་ སྔོལྷངངལྷོངང་ སྔོལྷོངལྷོང་དུ་
 སྔོལྷོངང་ སྔོལྷོང་དུ་

  

སྔོལྷོངསེ་ སྔོལྷོངསེབ་ སྔོལྷོང་གྱིས་
  

མོས་རྒྱམཚོའྱི་རྦརབས་སྟོལྷྟོངལྷྟོང་ཡོདཔའྱི་པར་མཚོནཁཅན་གཅྱིག་ཉོས་སོང་།

 ངའང་རྒྱམཚོ་རྦརབས་སྟོལྷྟོངངེབའྱི་པར་མཚོནཁཅན་དེའདྲཔོ་གཅྱིག་ཉོ་འདོད་ཡོད།

  རྒྱམཚོའྱི་རྦརབས་སྟོལྷྟོངངེར་བྱསཔ་གནམཐོག་ནས་མཐོངརྒྱུ་འདུག

   

  

དངོསཆོས་ བྱཆོས་ ངངཚུལ་
  

སྔོལོངལོང་ སྔོལངངལོངངེབ་ སྔོལངངལོངངེར་ སྔོལངངལོངངེ་ལ་
སྔོལོང་ སྔོལོངངེབ་ སྔོལོངངེར་ སྔོལོངངེ་ལ་

  

སྔོལངངལོངངེ་ སྔོལངངལོངབ་ སྔོལོངལོངལོང་ལ་
སྔོལངལོང་ སྔོལངལོངབ་ སྔོལོངལོང་ལ་
 སྔོལོངབ་ སྔོལོངལོང་ལོངལོང་

  

སྔོལོངཔོ་ སྔོལངངལོངང་ སྔོལོངལོང་དུ་
 སྔོལོངང་ སྔོལོང་དུ་

  

སྔོལོངསེ་ སྔོལོངསེབ་ སྔོལོང་གྱིས་
  

འབབཆུ་སྟོལྟོངལྟོང་དེཚོ་མྱིག་ལ་བལྟརྒྱུ་མཛེསཔོ་ཞེདྲགས་འདུག

 རྱིགཟར་གྱི་འབབཆུ་སྟོལངངལྟོངངེབ་མཐོངསྐབས་སེམས་ལ་མྱིརགཔའྱི་སྐྱོསྣང་ཞྱིག་ཀང་ཤར་གྱི་འདུག

  བོད་ཀྱི་སཆ་གསགལ་འབབཆུའྱི་ཆུ་སྟོལངང་ལྟོངངེར་འབབ་ཀྱི་འདུག

  

དངོསཆོས་ བྱཆོས་ ངངཚུལ་
  

སྔོཤུགཤུག་ སྔོཤགགཤུགགེབ་ སྔོཤགགཤུགགེར་ སྔོཤགགཤུགགེ་ལ་
སྔོཤུག་ སྔོཤུགགེབ་ སྔོཤུགགེར་ སྔོཤུགགེ་ལ་

  

སྔོཤགགཤུགགེ་ སྔོཤགགཤུགཔ་ སྔོཤུགཤུགཤུག་ལ་
སྔོཤགཤུག་ སྔོཤགཤུགཔ་ སྔོཤུགཤུག་ལ་
 སྔོཤུགཔ་ སྔོཤུགཤུག་ཤུགཤུག་

  

སྔོཤུགཔོ་ སྔོཤགགཤུགག་ སྔོཤུགཤུག་ཏུ་
 སྔོཤུགག་ སྔོཤུག་ཏུ་

  

སྔོཤུགསེ་ སྔོཤུགསེབ་ སྔོཤུག་གྱིས་
  

མོའ་ིསྐྲ་ལ་ཚོས་སྟོཤུགཤུག་ཁྱདམཚརཔོ་གཅྱིག་བཏང་འདུགཔས་གརེ་ཡྱིན་ན།

 རས་ཐེརམ་སྟོཤགག་ཤུགགེབ་དེ་ལ་ཕྱུཔ་བཟོས་ན་ལེནཔོ་ཡོངབ་འདུག་གས།

  སྣུམརྱི་སྔོནཔོ་བཏངདྲགས་ནས་ངཚོའྱི་ཁངཔའྱི་གང་སྟོཤུགགེར་ཕྱིན་འདུག

  

དངོསཆོས་ བྱཆོས་ ངངཚུལ་
  

ནགཆགཆག་ ནགཆགགཆགགེབ་ ནགཆགགཆགགེར་ ནགཆགགཆགགེ་ལ་
ནགཆག་ ནགཆགགེབ་ ནགཆགགེར་ ནགཆགགེ་ལ་

  

ནགཆགགཆགགེ་  – ནགཆགཆགཆག་ལ་
ནགཆགཆག་ ནགཆགཆགཔ་ ནགཆགཆག་ལ་
 ནགཆགཔ་ ནགཆགཆག་ཆགཆག་

  

ནགཆགཔོ་ – ནགཆགཆག་ཏུ་
 ནགཆགག་ ནགཆག་ཏུ་

  

ནགཆགསེ་ ནགཆགསེབ་ ནགཆག་གྱིས་
  

ཕོརོག་ནགཔོ་བརྒྱཕྲག་མངཔོ་ནགཆགཆག་རེཐང་ལ་བབས་འདུག

 རེཐང་ལ་ནགཆགགཆགགེབ་ཡོདཔ་ཚངམ་ཕོརོག་ཤསག་རེད་འདུག

  ཕོརོག་ནགཔོ་ཤསག་ངཚོའྱི་རེཐང་ལ་ནགཆགགེར་བབས་འདུག

    



ཁྱདགཞི་དང་ཁྱདཆོས་ བརྡསྤོད་ཕྲནཚེགས་བརྡསྤོད་ཕྲནཚེགས་ ཁྱདགཞི་དང་ཁྱདཆོས་

142 143
  

  

དངོསཆོས་ བྱཆོས་ ངངཚུལ་
  

སྐྱཡུརཡུར་ སྐྱཡརརཡུརརེབ་ སྐྱཡརརཡུརརེར་ སྐྱཡརརཡུརརེ་ལ་
སྐྱཡུར་ སྐྱཡུརརེབ་ སྐྱཡུརརེར་ སྐྱཡུརརེ་ལ་

  

སྐྱཡརརཡུརརེ་ སྐྱཡརརཡུརབ་ སྐྱཡུརཡུརཡུར་ལ་
སྐྱཡརཡུར་ སྐྱཡརཡུརབ་ སྐྱཡུརཡུར་ལ་
 སྐྱཡུརབ་ སྐྱཡུརཡུར་ཡུརཡུར་

  

སྐྱཡུརཔོ་ སྐྱཡརརཡུརར་ སྐྱཡུརཡུར་དུ་
 སྐྱཡུརར་ སྐྱཡུར་དུ་

  

སྐྱཡུརསེ་ སྐྱཡུརསེབ་ སྐྱཡུར་གྱིས་
  

མདང་མཚནམོ་གནམ་གྱི་གུང་ལ་སྐརམ་སྐྱཡུརཡུར་ཐྱིག་འཐེནཔ་ནངབཞྱིན་ཤར་ནས་ནུབ་ལ་ཕྱིན་སོང་།

 མདང་མཚནམོ་གནམ་གྱི་གུང་ལ་སྐརམ་སྐྱཡུརརེབ་ཐྱིག་འཐེནཔ་ནངབཞྱིན་ངས་མཐོང་བྱུང་།

  མདང་མཚནམོ་གནམ་ལ་སྐརམ་སྐྱཡུརརེར་ཤར་ནས་ནུབ་ལ་ཕྱིན་སོང་།
  

དངོསཆོས་ བྱཆོས་ ངངཚུལ་
  

སྐྱཡོརཡོར་ སྐྱཡརརཡོརརེབ་ སྐྱཡརརཡོརརེར་ སྐྱཡརརཡོརརེ་ལ་
སྐྱཡོར་ སྐྱཡོརརེབ་ སྐྱཡོརརེར་ སྐྱཡོརརེ་ལ་

  

སྐྱཡརརཡོརརེ་ སྐྱཡརརཡོརབ་ སྐྱཡོརཡོརཡོར་ལ་
སྐྱཡརཡོར་ སྐྱཡརཡོརབ་ སྐྱཡོརཡོར་ལ་
 སྐྱཡོརབ་ སྐྱཡོརཡོར་ཡོརཡོར་

  

སྐྱཡོརཔོ་ སྐྱཡརརཡོརར་ སྐྱཡོརཡོར་དུ་
 སྐྱཡོརར་ སྐྱཡོར་དུ་

  

སྐྱཡོརསེ་ སྐྱཡོརསེབ་ སྐྱཡོར་གྱིས་
  

ཁངཔའྱི་རེ་ལ་དརལྕོག་ཆེནཔོ་སྐྱཡྟོརཡྟོར་གཅྱིག་རྒྱང་ནས་མཐོངརྒྱུ་འདུག

 ཁངཔའྱི་རེ་ལ་དརལྕོག་ཆེནཔོ་སྐྱཡརར་ཡྟོརརེབ་གཅྱིག་རྒྱང་ནས་མཐོངརྒྱུ་འདུག

  ཁངཔའྱི་རེ་ལ་དརལྕོག་ཆེནཔོ་ལྷགསཔས་བརྡབ་ནས་སྐྱཡྟོརརེར་མཐོང་བྱུང་།
  

དངོསཆོས་ བྱཆོས་ ངངཚུལ་
  

ནགཟྱིརཟྱིར་ ནགཟརརཟྱིརརེབ་ ནགཟརརཟྱིརརེར་ ནགཟརརཟྱིརརེ་ལ་
ནགཟྱིར་ ནགཟྱིརརེབ་ ནགཟྱིརརེར་ ནགཟྱིརརེ་ལ་

  

ནགཟརརཟྱིརརེ་ ནགཟརརཟྱིརབ་ ནགཟྱིརཟྱིརཟྱིར་ལ་
ནགཟརཟྱིར་ ནགཟརཟྱིརབ་ ནགཟྱིརཟྱིར་ལ་
 ནགཟྱིརབ་ ནགཟྱིརཟྱིར་ཟྱིརཟྱིར་

  

ནགཟྱིརཔོ་ ནགཟརརཟྱིརར་ ནགཟྱིརཟྱིར་དུ་
 ནགཟྱིརར་ ནགཟྱིར་དུ་

  

ནགཟྱིརསེ་ ནགཟྱིརསེབ་ ནགཟྱིར་གྱིས་
  

ངས་ཆང་འཐུངདྲགས་ནས་སྣངབ་ནགཟིརཟིར་ཆགས་སོང་།

 ང་ཆང་འཐུངདྲགས་ནས་མྱིགལམ་ལ་སྣངབ་ནགཟིརརེབ་གཅྱིག་ཤར་གྱི་འདུག

  ང་ཆང་འཐུངདྲགས་ནས་སེམསསྣང་ཐམསཅད་ནགཟིརརེར་འགོ་གྱི་འདུག

   

  

དངོསཆོས་ བྱཆོས་ ངངཚུལ་
  

སྒ་འུརའུར་ སྒ་འརརའུརརེབ་ སྒ་འརརའུརརེར་ སྒ་འརརའུརརེ་ལ་
སྒ་འུར་ སྒ་འུརརེབ་ སྒ་འུརརེར་  སྒ་འུརརེ་ལ་

  

སྒ་འརརའུརརེ་ སྒ་འརརའུརབ་ སྒ་འུརའུརའུར་ལ་
སྒ་འརའུར་ སྒ་འརའུརབ་ སྒ་འུརའུར་ལ་
 སྒ་འུརབ་ སྒ་འུརའུར་འུརའུར་

  

སྒ་འུརཔོ་ སྒ་འརརའུརར་ སྒ་འུརའུར་དུ་
 སྒ་འུརར་ སྒ་འུར་དུ་

  

སྒ་འུརསེ་ སྒ་འུརསེབ་ སྒ་འུར་གྱིས་
  

ཁསང་མཚན་ནས་ངའྱི་རྣཅོག་ལ་སྒྲ་འུརའུར་གཅྱིག་གོ་འོང་གྱི་འདུག གརེ་ཡྱིན་ན།

 ཁསང་མཚན་ནས་ངའྱི་རྣཅོག་ལ་སྒྲ་འརའུརརེབ་གཅྱིག་གོ་ཡོང་གྱི་འདུག གརེ་ཡྱིན་ན།

  ཁསང་མཚན་ནས་ངའྱི་རྣཅོག་ལ་སྒྲ་འུརརེར་དདུང་ཡང་གོ་གྱི་འདུག

  

དངོསཆོས་ བྱཆོས་ ངངཚུལ་
  

སྐྱཕྱུརཕྱུར་ སྐྱཕརརཕྱུརརེབ་ སྐྱཕརརཕྱུརརེར་ སྐྱཕརརཕྱུརརེ་ལ་
སྐྱཕྱུར་ སྐྱཕྱུརརེབ་ སྐྱཕྱུརརེར་ སྐྱཕྱུརརེ་ལ་

  

སྐྱཕརརཕྱུརརེ་ སྐྱཕརརཕྱུརབ་ སྐྱཕྱུརཕྱུརཕྱུར་ལ་
སྐྱཕརཕྱུར་ སྐྱཕརཕྱུརབ་ སྐྱཕྱུརཕྱུར་ལ་
 སྐྱཕྱུརབ་ སྐྱཕྱུརཕྱུར་ཕྱུརཕྱུར་

  

སྐྱཕྱུརཔོ་ སྐྱཕརརཕྱུརར་ སྐྱཕྱུརཕྱུར་དུ་
 སྐྱཕྱུརར་ སྐྱཕྱུར་དུ་

  

སྐྱཕྱུརསེ་ སྐྱཕྱུརསེབ་ སྐྱཕྱུར་གྱིས་
  

ཁོའ་ིརྒྱབ་ལ་འཁུརརྒྱུའྱི་ཁུརཤྱིང་གྱི་ཟུར་གཅྱིག་ནས་རམཔ་སྐྱཕྱུརཕྱུར་གཅྱིག་བོ་འགོབ་མཐོང་གྱི་འདུག

 ཁོའ་ིརྒྱབ་ལ་འཁུརརྒྱུའྱི་ཁུརཤྱིང་གྱི་ཟུར་གཅྱིག་ནས་རམཔ་སྐྱཕརརཕྱུརརེབ་གཅྱིག་བོ་འགོ་གྱི་འདུག

  ཁོའ་ིའཁུརརྒྱུའྱི་ཁུརཤྱིང་གྱི་ཟུར་གཅྱིག་ནས་རམཔ་སྐྱཕྱུརརེར་བོ་གི་འདུག

  

དངོསཆོས་ བྱཆོས་ ངངཚུལ་
  

སྐྱཧརཧར་ སྐྱཧརརཧརརེབ་ སྐྱཧརརཧརརེར་ སྐྱཧརརཧརརེ་ལ་
སྐྱཧར་ སྐྱཧརརེབ་ སྐྱཧརརེར་ སྐྱཧརརེ་ལ་

  

སྐྱཧརརཧརརེ་ – སྐྱཧརཧརཧར་ལ་
སྐྱཧརཧར་ སྐྱཧརཧརབ་ སྐྱཧརཧར་ལ་
 སྐྱཧརབ་ སྐྱཧརཧར་ཧརཧར་

  

སྐྱཧརཔོ་ – སྐྱཧརཧར་དུ་
 སྐྱཧརར་ སྐྱཧར་དུ་

  

སྐྱཧརསེ་ སྐྱཧརསེབ་ སྐྱཧར་གྱིས་
  

མདང་མཚན་ལ་ཟླབའྱི་འོད་ལ་བསེན་ནས་བོད་ཀྱི་འགོལམ་སྐྱཧརཧར་གཅྱིག་མཐོངརྒྱུ་འདུག

 མདང་མཚན་ལ་ཟླབའྱི་འོད་ལ་བསེན་ནས་བོད་ཀྱི་འགོལམ་སྐྱཧརར་ཧརརེབ་གཅྱིག་མཐོངརྒྱུ་འདུག

  མཚན་ལ་ཟླབའྱི་འོད་ལ་བསེན་ནས་བོད་ཀྱི་འགོལམ་སྐྱཧརརེ་ལ་མཐོང་བྱུང་།

  



ཁྱདགཞི་དང་ཁྱདཆོས་ བརྡསྤོད་ཕྲནཚེགས་བརྡསྤོད་ཕྲནཚེགས་ ཁྱདགཞི་དང་ཁྱདཆོས་
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དངོསཆོས་ བྱཆོས་ ངངཚུལ་
  

སྐྱཐལཐལ་ སྐྱཐལལཐལལེབ་ སྐྱཐལལཐལལེར་ སྐྱཐལལཐལལེ་ལ་
སྐྱཐལ་ སྐྱཐལལེབ་ སྐྱཐལལེར་ སྐྱཐལལེ་ལ་

  

སྐྱཐལལཐལལེ་ – སྐྱཐལཐལཐལ་ལ་
སྐྱཐལཐལ་ སྐྱཐལཐལབ་ སྐྱཐལཐལ་ལ་
 སྐྱཐལབ་ སྐྱཐལཐལ་ཐལཐལ་

  

སྐྱཐལཔོ་ – སྐྱཐལཐལ་དུ་
 སྐྱཐལལ་ སྐྱཐལ་དུ་

  

སྐྱཐལསེ་ སྐྱཐལསེབ་ སྐྱཐལ་གྱིས་
  

མོས་ཁོའ་ིགདོང་ལ་ཚོས་དཀརཔོ་སྐྱཐལཐལ་ཞྱིག་བྱུགས་འདུག

 མོས་ཁོའ་ིགདོང་ལ་ཚོས་དཀརཔོ་སྐྱཐལལཐལལེབ་ཞྱིག་བྱུགས་འདུག

  མོས་ཁོའ་ིགདོང་ལ་ཚོས་དཀརཔོ་སྐྱཐལལེར་བྱུགས་སོང་།
  

དངོསཆོས་ བྱཆོས་ ངངཚུལ་
  

སྔོཉྱིལཉྱིལ་ སྔོཉལལཉྱིལལེབ་ སྔོཉལལཉྱིལལེར་ སྔོཉལལཉྱིལལེ་ལ་
སྔོཉྱིལ་ སྔོཉྱིལལེབ་ སྔོཉྱིལལེར་ སྔོཉྱིལལེ་ལ་

  

སྔོཉལལཉྱིལལེ་ སྔོཉལལཉྱིལབ་ སྔོཉྱིལཉྱིལཉྱིལ་ལ་
སྔོཉལཉྱིལ་ སྔོཉལཉྱིལབ་ སྔོཉྱིལཉྱིལ་ལ་
 སྔོཉྱིལབ་ སྔོཉྱིལཉྱིལ་ཉྱིལཉྱིལ་

  

སྔོཉྱིལཔོ་ སྔོཉལལཉྱིལལ་ སྔོཉྱིལཉྱིལ་དུ་ 
 སྔོཉྱིལལ་ སྔོཉྱིལ་དུ་

  

སྔོཉྱིལསེ་ སྔོཉྱིལསེབ་ སྔོཉྱིལ་གྱིས་
  

ཟྭ་རྒྱབཔའྱི་རམཐུག་སྟོཉིལཉིལ་དེ་ཞྱིམཔོརང་ཨ་ཡོད་ན་བསམས་བྱུང་།

 ཁོ་ལ་ཁོགམའྱི་ནང་ལ་ཟྭ་རྒྱབཔའྱི་རམཐུག་སྟོཉིལལེབ་གཅྱིག་འདུག

  ཟྭ་རྒྱབཔའྱི་རམཐུག་ཁོགམའྱི་ནས་སྟོཉལལཉིལལེར་བུན་འགོ་གྱི་འདུག

  

དངོསཆོས་ བྱཆོས་ ངངཚུལ་
  

སྔོརྡོགརྡོག་ སྔོརྡགགརྡོགགེབ་ སྔོརྡགགརྡོགགེར་ སྔོརྡགགརྡོགགེ་ལ་
སྔོརྡོག་ སྔོརྡོགགེབ་ སྔོརྡོགགེར་ སྔོརྡོགགེ་ལ་

  

སྔོརྡགགརྡོགགེ་ སྔོརྡགགརྡོགཔ་ སྔོརྡོགརྡོགརྡོག་ལ་
སྔོརྡགརྡོག་ སྔོརྡགརྡོགཔ་ སྔོརྡོགརྡོག་ལ་
 སྔོརྡོགཔ་ སྔོརྡོགརྡོག་རྡོགརྡོག་

  

སྔོརྡོགཔོ་ སྔོརྡགགརྡོགག་ སྔོརྡོགརྡོག་ཏུ་
 སྔོརྡོགག་ སྔོརྡོག་ཏུ་

  

སྔོརྡོགསེ་ སྔོརྡོགསེབ་ སྔོརྡོག་གྱིས་
  

ཤྱིངཏོག་སྟོརྡྟོགརྡྟོག་མ་སྨྱིནཔ་འདྲཔོ་དེཚོའྱི་མྱིང་ལ་གརེ་ཟེར་གྱི་རེད།

 ངཚོ་ལ་ཤྱིངཏོག་མ་སྨྱིནཔ་སྟོརྡགག་རྡྟོགགེབ་ཤསག་བསསཔོ་བཅུ་མཟྱིནཙམ་ཡོད།

  ངཚོའྱི་ཤྱིངཏོག་མ་སྨྱིནཔ་སྟོརྡགགརྡྟོགགེར་སྐྱེསཔ་དེཚོ་ཨམྲ་རེད་འདུག

   

  

དངོསཆོས་ བྱཆོས་ ངངཚུལ་
  

སྔོནརནར་ སྔོནརརནརརེབ་ སྔོནརརནརརེར་ སྔོནརརནརརེ་ལ་
སྔོནར་ སྔོནརརེབ་ སྔོནརརེར་ སྔོནརརེ་ལ་

  

སྔོནརརནརརེ་ – སྔོནརནརནར་ལ་
སྔོནརནར་ སྔོནརནརབ་ སྔོནརནར་ལ་
 སྔོནརབ་ སྔོནརནར་ནརནར་

  

སྔོནརཔོ་ – སྔོནརནར་དུ་
 སྔོནརར་ སྔོནར་དུ་

  
སྔོནརསེ་ སྔོནརསེབ་ སྔོནར་གྱིས་

  

ཁོངཚོས་རྱིགཔའྱི་ལྡེབས་ལ་ཐྱིག་སྟོནརནར་ཐེནཔ་འདྱི་ལ་དོནདག་གརེ་རེད་འདུག

 ཁོངཚོས་རྱིགཔའྱི་ལྡེབས་ལ་ཐྱིག་སྟོནརརནརརེབ་ཐེནཔ་འདྱི་ལ་དོནདག་གརེ་རེད་འདུག

  ཁོངཚོས་རྱིགཔའྱི་ལྡེབ་ལ་ཐྱིག་སྟོནརརེར་མངཔོ་འཐེན་འདུག གརེ་ཡྱིན་ན།

  

དངོསཆོས་ བྱཆོས་ ངངཚུལ་
  

སྔོཕྱིགཕྱིག་ སྔོཕགགཕྱིགགེབ་ སྔོཕགགཕྱིགགེར་ སྔོཕགགཕྱིགགེ་ལ་
སྔོཕྱིག་ སྔོཕྱིགགེབ་ སྔོཕྱིགགེར་ སྔོཕྱིགགེ་ལ་

  

སྔོཕགགཕྱིགགེ་ སྔོཕགགཕྱིགཔ་ སྔོཕྱིགཕྱིགཕྱིག་ལ་
སྔོཕགཕྱིག་ སྔོཕགཕྱིགཔ་ སྔོཕྱིགཕྱིག་ལ་
 སྔོཕྱིགཔ་ སྔོཕྱིགཕྱིག་ཕྱིགཕྱིག་

  

 སྔོཕགགཕྱིགག་ སྔོཕྱིགཕྱིག་ཏུ་
 སྔོཕྱིགག་ སྔོཕྱིག་ཏུ་

  

སྔོཕྱིགསེ་ སྔོཕྱིགསེབ་ སྔོཕྱིག་གྱིས་
  

སྔོཚལ་བཙོསདྲགསཔ་དེ་གངདུས་སྟོཕིགཕིག་ཆགས་ཀྱི་རེད།

 སྔོཚལ་བཙོསདྲགསཔ་དེ་གང་དུས་སྟོཕགགཕིགགེབ་ཞྱིག་ཆགས་འོང་།

  སྔོཚལ་བཙོསདྲགསཔ་དེཚོ་གང་ནས་སྟོཕགགཕིགགེར་ཆགས་འདུག

  

དངོསཆོས་ བྱཆོས་ ངངཚུལ་
  

སྐྱཕགཕག་ སྐྱཕགགཕགགེབ་ སྐྱཕགགཕགགེར་ སྐྱཕགགཕགགེ་ལ་
སྐྱཕག་ སྐྱཕགགེབ་ སྐྱཕགགེར་ སྐྱཕགགེ་ལ་

  

སྐྱཕགགཕགགེ་ – སྐྱཕགཕགཕག་ལ་
སྐྱཕགཕག་ སྐྱཕགཕགཔ་ སྐྱཕགཕག་ལ་
 སྐྱཕགཔ་ སྐྱཕགཕག་ཕགཕག་

  

སྐྱཕགཔོ་ – སྐྱཕགཕག་ཏུ་
 སྐྱཕགག་ སྐྱཕག་ཏུ་

  

སྐྱཕགསེ་ སྐྱཕགསེབ་ སྐྱཕག་གྱིས་
  

ཕྲུགུཚོས་ཐལལ་ལ་རེམོ་བརེ་དྲགས་ནས་གདོང་སྐྱཕགཕག་ཆགས་འདུག

 རེཐང་ལ་རེམོ་རེམཁན་ཕྲུགུ་གདོང་སྐྱཕགགཕགགེབ་དེ་སུ་རེད་འདུག

  ཕྲུགུཚོས་ཐལལ་ལ་རེམོ་བརེ་དྲགས་ནས་གདོང་སྐྱཕགགེར་ཆགས་སོང་།

  



ཁྱདགཞི་དང་ཁྱདཆོས་ བརྡསྤོད་ཕྲནཚེགས་བརྡསྤོད་ཕྲནཚེགས་ ཁྱདགཞི་དང་ཁྱདཆོས་
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དངོསཆོས་ བྱཆོས་ ངངཚུལ་
  

སྐྱཤརཤར་ སྐྱཤརརཤརརེབ་ སྐྱཤརརཤརརེར་ སྐྱཤརརཤརརེ་ལ་
སྐྱཤར་ སྐྱཤརརེབ་ སྐྱཤརརེར་ སྐྱཤརརེ་ལ་

  

སྐྱཤརརཤརརེ་ – སྐྱཤརཤརཤར་ལ་
སྐྱཤརཤར་ སྐྱཤརཤརབ་ སྐྱཤརཤར་ལ་
 སྐྱཤརབ་ སྐྱཤརཤར་ཤརཤར་

  

སྐྱཤརཔོ་ – སྐྱཤརཤར་དུ་
 སྐྱཤརར་ སྐྱཤར་དུ་

  

སྐྱཤརསེ་ སྐྱཤརསེབ་ སྐྱཤར་གྱིས་
  

ཚེས་བཅོལྔའྱི་ཟླབ་ལ་བསེན་ནས་མདངས་མཚནམོ་ལམ་སྐྱཤརཤར་གཅྱིག་མཐོངརྒྱུ་འདུག

 ཚེས་བཅོལྔའྱི་ཟླབ་ལ་བསེན་ནས་མདངས་མཚནམོ་ལམ་སྐྱཤརརེབ་གཅྱིག་མཐོངརྒྱུ་འདུག

  ཚེས་བཅོལྔའྱི་ཟླབ་ལ་བསེན་ནས་མཚནམོ་ལམ་སྐྱཤརརེར་མཐོང་བྱུང་།
  

དངོསཆོས་ བྱཆོས་ ངངཚུལ་
  

སྔོཕྲོམཕྲོམ་ སྔོཕྲམམཕྲོམམེབ་ སྔོཕྲམམཕྲོམམེར་ སྔོཕྲམམཕྲོམམེ་ལ་
སྔོཕྲོམ་ སྔོཕྲོམམེབ་ སྔོཕྲོམམེར་ སྔོཕྲོམམེ་ལ་

  

སྔོཕྲམམཕྲོམམེ་ སྔོཕྲམམཕྲོམཔ་ སྔོཕྲོམཕྲོམཕྲོམ་ལ་
སྔོཕྲམཕྲོམ་ སྔོཕྲམཕྲོམཔ་ སྔོཕྲོམཕྲོམ་ལ་
 སྔོཕྲོམཔ་ སྔོཕྲོམཕྲོམ་ཕྲོམཕྲོམ་

  

སྔོཕྲོམཔོ་ སྔོཕྲམམཕྲོམམ་ སྔོཕྲོམཕྲོམ་དུ་
 སྔོཕྲོམམ་ སྔོཕྲོམ་དུ་

  

སྔོཕྲོམསེ་ སྔོཕྲོམསེབ་ སྔོཕྲོམ་གྱིས་
  

ཞོགསཔ་རྩྭ་ཡྱི་རེམོ་ལ་ཟྱིལཔ་སྟོཕྟོམཕྟོམ་ཆགསཔ་མཐོངརྒྱུ་འོང་།

 ཞོགསཔ་རྩྭ་ཡྱི་རེམོ་ལ་ཟྱིལཔ་སྟོཕམམཕྟོམམེབ་ཆགསཔ་མཐོངརྒྱུ་ཡོང་།

  ཞོགསཔ་ནྱིའུསྱིང་གྱི་རྩྭ་ཡྱི་རེམོ་ལ་ཟྱིལཔ་སྟོཕྟོམམེར་ཆགས་ཀྱི་རེད།

  

དངོསཆོས་ བྱཆོས་ ངངཚུལ་
  

ནགའཐོམའཐོམ་ ནགའཐམམའཐོམམེབ་ ནགའཐམམའཐོམམེར་ ནགའཐམམའཐོམམེ་ལ་
ནགའཐོམ་ ནགའཐོམམེབ་ ནགའཐོམམེར་ ནགའཐོམམེ་ལ་

  

ནགའཐམམའཐོམམེ་ ནགའཐམམའཐོམཔ་ ནགའཐོམའཐོམའཐོམ་ལ་
ནགའཐམའཐོམ་ ནགའཐམའཐོམཔ་ ནགའཐོམའཐོམ་ལ་
 ནགའཐོམཔ་ ནགའཐོམའཐོམ་འཐོམའཐོམ་

  

ནགའཐོམཔོ་ ནགའཐམམའཐོམམ་ ནགའཐོམའཐོམ་དུ་
 ནགའཐོམམ་ ནགའཐོམ་དུ་

  

ནགའཐོམསེ་ ནགའཐོམསེབ་ ནགའཐོམ་གྱིས་
  

ཁསང་དགོངདག་ང་མགོ་ན་ནས་སྣངབ་ནགའཐྟོམའཐྟོམ་ཆགས་བྱུང་།

 ཁསང་དགོངདག་ང་མགོ་ན་ནས་སྣངབ་ནགའཐྟོམམེབ་གཅྱིག་ཆགས་བྱུང་།

  ཁསང་དགོངདག་ང་མགོ་ན་ནས་སྣངབ་ནགའཐྟོམམེར་ཕྱིན་སོང་།

   

  

དངོསཆོས་ བྱཆོས་ ངངཚུལ་
  

སྔོལྷམལྷམ་ སྔོལྷམམལྷམམེབ་ སྔོལྷམམལྷམམེར་ སྔོལྷམམལྷམམེ་ལ་
སྔོལྷམ་ སྔོལྷམམེབ་ སྔོལྷམམེར་ སྔོལྷམམེ་ལ་

  

སྔོལྷམམལྷམམེ་ – སྔོལྷམལྷམལྷམ་ལ་
སྔོལྷམལྷམ་ སྔོལྷམལྷམཔ་ སྔོལྷམལྷམ་ལ་
 སྔོལྷམཔ་ སྔོལྷམལྷམ་ལྷམལྷམ་

  

སྔོལྷམཔོ་ – སྔོལྷམལྷམ་དུ་
 སྔོལྷམམ་ སྔོལྷམ་དུ་

  

སྔོལྷམསེ་ སྔོལྷམསེབ་ སྔོལྷམ་གྱིས་
  

ཁོའ་ིཁངཔའྱི་ཐོག་ལ་དརལྕོག་སྔོནཔོ་སྟོལྷམལྷམ་མངཔོ་བཙུགས་ཡོདཔ་ངས་མཐོང་།

 ཁོའ་ིཁངཔའྱི་ཐོག་ལ་དརལྕོག་སྔོནཔོ་སྟོལྷམམེབ་མངཔོ་བཙུགས་ཡོདཔ་ངས་མཐོང་།

  ཁོའ་ིཁངཔའྱི་ཐོག་ལ་དརལྕོག་སྔོནཔོ་སྟོལྷམམེར་བཙུགས་ཡོདཔ་ངས་མཐོང་།
  

དངོསཆོས་ བྱཆོས་ ངངཚུལ་
  

སྐྱཟྱིམཟྱིམ་ སྐྱཟམམཟྱིམམེབ་ སྐྱཟམམཟྱིམམེར་ སྐྱཟམམཟྱིམམེ་ལ་
སྐྱཟྱིམ་ སྐྱཟྱིམམེབ་ སྐྱཟྱིམམེར་ སྐྱཟྱིམམེ་ལ་

  

སྐྱཟམམཟྱིམམེ་ སྐྱཟམམཟྱིམཔ་ སྐྱཟྱིམཟྱིམཟྱིམ་ལ་
སྐྱཟྱིམཟྱིམ་ སྐྱཟམཟྱིམཔ་ སྐྱཟྱིམཟྱིམ་ལ་
 སྐྱཟྱིམཔ་ སྐྱཟྱིམཟྱིམ་ཟྱིམཟྱིམ་

  

སྐྱཟྱིམཔོ་ སྐྱཟམམཟྱིམམ་ སྐྱཟྱིམཟྱིམ་དུ་
 སྐྱཟྱིམམ་ སྐྱཟྱིམ་དུ་

  

སྐྱཟྱིམསེ་ སྐྱཟྱིམསེབ་ སྐྱཟྱིམ་གྱིས་
  

སྦངཆར་སྐྱཟིམཟིམ་དེའདྲ་མྱིག་ལ་ལྟདུས་མཛེསཔོ་ཞེདྲགས་འོང་།

 སོསཀའྱི་ནམདུས་ལ་སྦངཆར་སྐྱཟིམམེབ་ཞྱིག་འབབཔ་དེ་དལྟའང་དྲན་གྱི་འདུག

  སོསཀའྱི་ནམདུས་ལ་སྦངཆར་སྐྱཟིམམེར་འབབཔ་དེ་མཛེསཔོ་ཞེདྲགས་འོང་།
  

དངོསཆོས་ བྱཆོས་ ངངཚུལ་
  

སྔོལམལམ་ སྔོལམམལམམེབ་ སྔོལམམལམམེར་ སྔོལམམལམམེ་ལ་
སྔོལམ་ སྔོལམམེབ་ སྔོལམམེར་ སྔོལམམེ་ལ་

  

སྔོལམམལམམེ་ – སྔོལམལམལམ་ལ་
སྔོལམལམ་ སྔོལམལམཔ་ སྔོལམལམ་ལ་
 སྔོལམཔ་ སྔོལམལམ་ལམལམ་

  

སྔོལམཔོ་ – སྔོལམལམ་དུ་
 སྔོལམམ་ སྔོལམ་དུ་

  

སྔོལམསེ་ སྔོལམསེབ་ སྔོལམ་གྱིས་
  

ཁསང་ང་སོམ་རྒྱག་དུས་སེམས་ལ་སྣངབ་སྟོལམལམ་གཅྱིག་ཤར་བྱུང་། དེ་གརེ་ཡྱིན་ན།

 ཁསང་ང་སོམ་རྒྱག་དུས་སེམས་ལ་སྣངབ་སྟོལམལམཔ་གཅྱིག་ཤར་བྱུང་།

  ཁསང་ང་སོམ་རྒྱག་དུས་སེམས་ལ་སྣངབ་སྟོལམམེར་ཤར་བྱུང་།
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དངོསཆོས་ བྱཆོས་ ངངཚུལ་
  

སྐྱཤོབཤོབ་ སྐྱཤབབཤོབབེབ་ སྐྱཤབབཤོབབེར་ སྐྱཤབབཤོབབེ་ལ་
སྐྱཤོབ་ སྐྱཤོབབེབ་ སྐྱཤོབབེར་ སྐྱཤོབབེ་ལ་

  

སྐྱཤབབཤོབབེ་ སྐྱཤབབཤོབཔ་ སྐྱཤོབཤོབཤོབ་ལ་
སྐྱཤབཤོབ་ སྐྱཤབཤོབཔ་ སྐྱཤོབཤོབ་ལ་
 སྐྱཤོབཔ་ སྐྱཤོབཤོབ་ཤོབཤོབ་

  

སྐྱཤོབཔོ་ སྐྱཤབབཤོབབ་ སྐྱཤོབཤོབ་ཏུ་
 སྐྱཤོབབ་ སྐྱཤོབ་ཏུ་

  

སྐྱཤོབསེ་ སྐྱཤོབསེབ་ སྐྱཤོབ་ཀྱིས་
  

ནས་ཀྱི་ཡོས་དཀརཔོ་སྐྱཤྟོབཤྟོབ་མངཔོ་ཕྲུགུཚོས་བྱེམཀར་དང་མཉམ་དུ་བསེས་ནས་བཟས་སོང་།

 ནས་ཀྱི་ཡོས་དཀརཔོ་སྐྱཤྟོབབེབ་མངཔོ་ཕྲུགུཚོས་བྱེམཀར་དང་མཉམ་དུ་བསེས་ནས་བཟས་སོང་།

  ནས་ཀྱི་ཡོས་དཀརཔོ་མངཐགཅོད་སྐྱཤྟོབབེར་ས་ལ་འཐོར་འདུག

  

དངོསཆོས་ བྱཆོས་ ངངཚུལ་
  

ནགསོབསོབ་ ནགསབབསོབབེབ་ ནགསབབསོབབེར་ ནགསབབསོབབེ་ལ་
ནགསོབ་ ནགསོབབེབ་ ནགསོབབེར་ ནགསོབབེ་ལ་

  

ནགསབབསོབབེ་ ནགསབབསོབཔ་ ནགསོབསོབསོབ་ལ་
ནགསབསོབ་ ནགསབསོབཔ་ ནགསོབསོབ་ལ་
 ནགསོབཔ་ ནགསོབསོབ་སོབསོབ་

  

ནགསོབཔོ་ ནགསབབསོབབ་ ནགསོབསོབ་ཏུ་
 ནགསོབབ་ ནགསོབ་ཏུ་

  

ནགསོབསེ་ ནགསོབསེབ་ ནགསོབ་ཀྱིས་
  

བོད་ཀྱི་ཁྱྱིཕྲུག་དེཚོའྱི་སྤུ་ནགསྟོབསྟོབ་རེད་འདུག

 བོད་ཀྱི་ཁྱྱིཕྲུག་སྤུ་ནགསབབསྟོབབེབ་དེཚོའྱི་བདགཔོ་སུ་ཡྱིན་ན།

  ཁྱྱིམོ་ཆུངཆུང་དེ་ལ་ཁྱྱིཕྲུག་མངཆོད་གཅྱིག་སྤུ་ནགསྟོབབེར་སྐྱེས་འདུག

  

དངོསཆོས་ བྱཆོས་ ངངཚུལ་
  

སྐད་ཤུབཤུབ་ སྐད་ཤབབཤུབབེབ་ སྐད་ཤབབཤུབབེར་ སྐད་ཤབབཤུབབེ་ལ་
སྐདཤུབ་ སྐད་ཤུབབེབ་ སྐད་ཤུབབེར་ སྐད་ཤུབབེ་ལ་

  

སྐད་ཤབབཤུབབེ་ སྐད་ཤབབཤུབཔ་ སྐད་ཤུབཤུབཤུབ་ལ་
སྐད་ཤབཤུབ་ སྐད་ཤབཤུབཔ་ སྐད་ཤུབཤུབ་ལ་
 སྐད་ཤུབཔ་ སྐད་ཤུབཤུབ་ཤུབཤུབ་

  

སྐད་ཤུབཔོ་ སྐད་ཤབབཤུབབ་ སྐད་ཤུབཤུབ་ཏུ་
 སྐད་ཤུབབ་ སྐད་ཤུབ་ཏུ་

  

སྐད་ཤུབསེ་ སྐད་ཤུབསེབ་ སྐདཤུབ་ཀྱིས་
  

ཆོསམཇལ་ལ་འགོདུས་ལྷཁང་ནང་ལ་ཁོས་ང་ལ་སྐདཆ་དེ་སྐད་ཤུབཤུབ་བྱས་ནས་ཤད་བྱུང་།

 ཆོསམཇལ་ལ་འགོདུས་ལྷཁང་ནང་ལ་ཁོས་ང་ལ་སྐདཆ་དེ་སྐདཤབབཤུབབེབ་ཞྱིག་བྱས་ནས་བཤད་བྱུང་།

  ཆོསམཇལ་ལ་འགོདུས་ཁོས་ང་ལ་སྐདཆ་དེ་སྐད་ཤབབཤུབབེར་བཤད་བྱུང་།

   

  

དངོསཆོས་ བྱཆོས་ ངངཚུལ་
  

སྔོཧེངཧེང་ སྔོཧངངཧེངངེབ་ སྔོཧངངཧེངངེར་ སྔོཧངངཧེངངེ་ལ་
སྔོཧེང་ སྔོཧེངངེབ་ སྔོཧེངངེར་ སྔོཧེངངེ་ལ་

  

སྔོཧངངཧེངངེ་ སྔོཧངངཧེངབ་ སྔོཧེངཧེངཧེང་ལ་
སྔོཧངཧེང་ སྔོཧངཧེངབ་ སྔོཧེངཧེང་ལ་
 སྔོཧེངབ་ སྔོཧེངཧེང་ཧེངཧེང་

  

སྔོཧེངཔོ་ སྔོཧངངཧེངང་ སྔོཧེངཧེང་དུ་
 སྔོཧེངང་ སྔོཧེང་དུ་

  

སྔོཧེངསེ་ སྔོཧེངསེབ་ སྔོཧེང་གྱིས་
  

གཟུགསཔོ་ལ་ཚོས་སྔོནཔོ་བྱུགསཔའྱི་མྱི་སྟོཧངཧེང་གཅྱིག་ཟུར་དེ་ལ་ལངས་ནས་བསད་འདུག

 གཟུགསཔོ་ལ་ཚོས་སྔོནཔོ་བྱུགསཔའྱི་མྱི་སྟོཧེངངེབ་གཅྱིག་ཟུར་དེ་ལ་ལངས་ནས་བསད་འདུག

  གཟུགསཔོ་ལ་ཚོས་སྔོནཔོ་བྱུགསཔའྱི་མྱི་སྟོཧེངངེར་ལངས་ནས་བསད་འདུག

  

དངོསཆོས་ བྱཆོས་ ངངཚུལ་
  

སྔོབོངབོང་ སྔོབངངབོངངེབ་ སྔོབངངབོངངེར་ སྔོབངངབོངངེ་ལ་
སྔོབོང་ སྔོབོངངེབ་ སྔོབོངངེར་ སྔོབོངངེ་ལ་

  

སྔོབངངབོངངེ་ སྔོབངངབོངབ་ སྔོབོངབོངབོང་ལ་
སྔོབངབོང་ སྔོབངབོངབ་ སྔོབོངབོང་ལ་
 སྔོབོངབ་ སྔོབོངབོང་བོངབོང་

  

སྔོབོངཔོ་ སྔོབངངབོངང་ སྔོབོངབོང་དུ་
 སྔོབོངང་ སྔོབོང་དུ་

  

སྔོབོངསེ་ སྔོབོངསེབ་ སྔོབོང་གྱིས་
  

རྱི་ཕགྱིའྱི་འགམ་ལ་སྟོབྟོངབྟོང་ཡོདཔ་དེ་གརེ་ཡྱིནཔ་འདྲཔོ་འདུག

 རྱི་ཕགྱིའྱི་འགམ་ལ་སྟོབངངབྟོངངེབ་ཡོདཔ་དེ་རྩྭ་ཤསག་རེད་འདུག

  རྱི་ཕགྱིའྱི་འགམ་ལ་སྟོབྟོངངེར་མཐོངབ་དེ་རྩྭ་རང་རེད་འདུག

  

དངོསཆོས་ བྱཆོས་ ངངཚུལ་
  

སྔོསེངསེང་ སྔོསངངསེངངེབ་ སྔོསངངསེངངེར་ སྔོསངངསེངངེ་ལ་
སྔོསེང་ སྔོསེངངེབ་ སྔོསེངངེར་ སྔོསེངངེ་ལ་

  

སྔོསངངསེངངེ་ སྔོསངངསེངབ་ སྔོསེངསེངསེང་ལ་
སྔོསངསེང་ སྔོསངསེངབ་ སྔོསེངསེང་ལ་
 སྔོསེངབ་ སྔོསེངསེང་སེངསེང་

  

སྔོསེངཔོ་ སྔོསངངསེངང་ སྔོསེངསེང་དུ་
 སྔོསེངང་ སྔོསེང་དུ་

  

སྔོསེངསེ་ སྔོསེངསེབ་ སྔོསེང་གྱིས་
  

དེརྱིང་གནམགཤྱིས་སྟོསེངསེང་ཁམས་དྭངསཔོ་ཡགཔོ་ཞིག་འདུག

 དེརྱིང་གནམགཤྱིས་སྟོསངངསེངངེབ་ཁམས་དྭངསཔོ་ཡགཔོ་ཞིག་འདུག

  ཁསང་གནམགཤྱིས་འཐྱིབས་ནའང་དེརྱིང་གནམགཤྱིས་སྟོསེངངེར་ཕྱིན་འདུག
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དངོསཆོས་ བྱཆོས་ ངངཚུལ་
  

སྔོཧགཧག་ སྔོཧགགཧགགེབ་ སྔོཧགགཧགགེར་ སྔོཧགགཧགགེ་ལ་
སྔོཧག་ སྔོཧགགེབ་ སྔོཧགགེར་ སྔོཧགགེ་ལ་

  

སྔོཧགགཧགགེ་ – སྔོཧགཧགཧག་ལ་
སྔོཧགཧག་ སྔོཧགཧགཔ་ སྔོཧགཧག་ལ་
 སྔོཧགཔ་ སྔོཧགཧག་ཧགཧག་

  

སྔོཧགཔོ་ – སྔོཧགཧག་ཏུ་
 སྔོཧགག་ སྔོཧག་ཏུ་

  

སྔོཧགསེ་ སྔོཧགསེབ་ སྔོཧག་གྱིས་
  

ཀོབ་སྐམཔོ་སྟོཧགཧག་འདྱིས་རྐངཔའྱི་ལྷམ་བཟོ་མྱི་ཐུབ།

 ཀོབ་སྐམཔོ་སྟོཧགགཧགགེབ་འདྱི་ལ་རྐངཔའྱི་ལྷམ་བཟོ་མྱི་ཐུབ།

  ཀོབ་སྐམཔོ་མངཔོ་སྟོཧགགེར་བསྐམས་ནས་ས་ལ་འཐོར་ནས་ལུས་འདུག

  

དངོསཆོས་ བྱཆོས་ ངངཚུལ་
  

སྐྱརོགརོག་ སྐྱརགགརོགགེབ་ སྐྱརགགརོགགེར་ སྐྱརགགརོགགེ་ལ་
སྐྱརོག་ སྐྱརོགགེབ་ སྐྱརོགགེར་ སྐྱརོགགེ་ལ་

  

སྐྱརགགརོགགེ་ སྐྱརགགརོགཔ་ སྐྱརོགརོགརོག་ལ་
སྐྱརགརོག་ སྐྱརགརོགཔ་ སྐྱརོགརོག་ལ་
 སྐྱརོགཔ་ སྔོརོགརོག་རོགརོག་

  

སྐྱརོགཔོ་ སྐྱརགགརོགག་ སྐྱརོགརོག་ཏུ་
 སྐྱརོགག་ སྐྱརོག་ཏུ་

  

སྐྱརོགསེ་ སྐྱརོགསེབ་ སྐྱརོག་གྱིས་
  

གཙངཆུ་དང་འབབཆུའྱི་འགམ་ལ་རྡོ་སྐྱརྟོགརྟོག་མངཔོ་འོང་།

 གཙངཆུ་དང་འབབཆུའྱི་འགམ་ལ་རྡོ་སྐྱརགགརྟོགགེབ་མངཔོ་འོང་།

  གཙངཆུ་དང་འབབཆུའྱི་འགམ་ལ་རྡོ་སྐྱརྟོགགེར་འཐོར་ནས་འདུག

  

དངོསཆོས་ བྱཆོས་ ངངཚུལ་
  

དམརཡུགཡུག་ དམརཡགགཡུགགེབ་ དམརཡགགཡུགགེར་ དམརཡགགཡུགགེ་ལ་
དམརཡུག་ དམརཡུགགེབ་ དམརཡུགགེར་ དམརཡུགགེ་ལ་

  

དམརཡགགཡུགགེ་  དམརཡགགཡུགཔ་ དམརཡུགཡུགཡུག་ལ་
དམརཡགཡུག་ དམརཡགཡུགཔ་ དམརཡུགཡུག་ལ་
 དམརཡུགཔ་ དམརཡུགཡུག་ཡུགཡུག་

  

དམརཡུགཔོ་ དམརཡགགཡུགག་ དམརཡུགཡུག་ཏུ་
 དམརཡུགག་ དམརཡུག་ཏུ་

  

དམརཡུགསེ་ དམརཡུགསེབ་ དམརཡུག་གྱིས་
  

རྱིང་གྱི་ནང་ལ་ཉ་དམརཔོ་དམརཡུགཡུག་བྱསཔ་མངཔོ་ཕརརྒྱུག་ཚུརརྒྱུག་བྱེད་ཀྱི་འདུག

 རྱིང་གྱི་ནང་ལ་ཉ་དམརཔོ་དམརཡུགགེབ་བྱསཔ་མངཔོ་ཕརརྒྱུག་ཚུརརྒྱུག་བྱེད་ཀྱི་འདུག

  རྱིང་གྱི་ནང་ལ་ཉ་དམརཔོ་དམརཡུགགེར་ཕརརྒྱུག་ཚུརརྒྱུག་བྱེད་ཀྱི་འདུག

   

  

དངོསཆོས་ བྱཆོས་ ངངཚུལ་
  

ནགལྷེབལྷེབ་ ནགལྷབབལྷེབབེབ་ ནགལྷེབབལྷེབབེར་ ནགལྷེབབལྷེབབེ་ལ་
ནགལྷེབ་ ནགལྷེབབེབ་ ནགལྷེབབེར་ ནགལྷེབབེ་ལ་

  

ནགལྷབབལྷེབབེ་ ནགལྷབབལྷེབཔ་ ནགལྷེབལྷེབལྷེབ་ལ་
ནགལྷེབལྷེབ་ ནགལྷབལྷེབཔ་ ནགལྷེབལྷེབ་ལ་
 ནགལྷེབཔ་ ནགལྷེབལྷེབ་ལྷེབལྷེབ་

  

ནགལྷེབཔོ་ ནགལྷབབལྷེབབ་ ནགལྷེབལྷེབ་ཏུ་
 ནགལྷེབབ་ ནགལྷེབ་ཏུ་

  

ནགལྷེབསེ་ ནགལྷེབསེབ་ ནགལྷེབ་ཀྱིས་
  

བྱ་ཕོརོག་གཤོགཔ་ནགལྷེབལྷེབ་བརྒྱཕྲག་མངཔོ་གནམ་ལ་འཕུར་ནས་འགོ་གྱི་འདུག

 བྱ་ཕོརོག་གཤོགཔ་ནགལྷབབལྷེབབེབ་བརྒྱཕྲག་མངཔོ་གནམ་ལ་འཕུར་ནས་འགོ་གྱི་འདུག

  བྱ་ཕོརོག་བརྒྱཕྲག་མངཔོ་གཤོགཔ་ནགལྷེབབེར་གནམ་ལ་ཕུར་སོང་།
  

དངོསཆོས་ བྱཆོས་ ངངཚུལ་
  

སྐྱའཚུབའཚུབ་ སྐྱའཚབབའཚུབབེབ་ སྐྱའཚབབའཚུབབེར་ སྐྱའཚབབའཚུབབེ་ལ་
སྐྱའཚུབ་ སྐྱའཚུབབེབ་ སྐྱའཚུབབེར་ སྐྱའཚུབབེ་ལ་

  

སྐྱའཚབབའཚུབ སྐྱའཚབབའཚུབཔ་ སྐྱའཚུབའཚུབའཚུབ་ལ་
སྐྱའཚབའཚུབ་ སྐྱའཚབའཚུབཔ་ སྐྱའཚུབའཚུབ་ལ་
 སྐྱའཚུབཔ་ སྐྱའཚུབའཚུབ་འཚུབའཚུབ་

  

སྐྱའཚུབཔོ་ སྐྱའཚབབའཚུབབ་ སྐྱའཚུབའཚུབ་ཏུ་
 སྐྱའཚུབབ་ སྐྱའཚུབ་ཏུ་

  

སྐྱའཚུབསེ་ སྐྱའཚུབསེབ་ སྐྱའཚུབ་ཀྱིས་
  

ཁསང་ཉྱིནགང་གནམགཤྱིས་སྐྱའཚུབའཚུབ་ཞྱིག་བསན་ནས་བསད་སོང་།

 ཁསང་ཉྱིནགང་གནམགཤྱིས་སྐྱའཚབབའཚུབབེབ་ཞྱིག་བསན་ནས་བསད་སོང་།

  ཁསང་ཉྱིནགང་གནམགཤྱིས་སྐྱའཚུབབེར་བསན་ནས་བསད་སོང་།
  

དངོསཆོས་ བྱཆོས་ ངངཚུལ་
  

སྔོལྷུབལྷུབ་ སྔོལྷབབལྷུབབེབ་ སྔོལྷབབལྷུབབེར་ སྔོལྷབབལྷུབབེ་ལ་
སྔོལྷུབ་ སྔོལྷུབབེབ་ སྔོལྷུབབེར་ སྔོལྷུབབེ་ལ་

  

སྔོལྷབབལྷུབབེ་ སྔོལྷབབལྷུབཔ་ སྔོལྷུབལྷུབལྷུབ་ལ་
སྔོལྷབལྷུབ་ སྔོལྷབལྷུབཔ་ སྔོལྷུབལྷུབ་ལ་
 སྔོལྷུབཔ་ སྔོལྷུབལྷུབ་ལྷུབལྷུབ་

  

སྔོལྷུབཔོ་ སྔོལྷབབལྷུབབ་ སྔོལྷུབལྷུབ་ཏུ་
 སྔོལྷུབབ་ སྔོལྷུབ་ཏུ་

  

སྔོལྷུབསེ་ སྔོལྷུབསེབ་ སྔོལྷུབ་ཀྱིས་
  

ཁོའ་ིཅོཅོས་དེརྱིང་ཕྱུཔ་སྟོལྷུབལྷུབ་གཅྱིག་གོན་འདུག

 ཁོའ་ིཅོཅོས་དེརྱིང་ཕྱུཔ་སྟོལྷབབལྷུབབེབ་གཅྱིག་གོན་འདུག

  ཁོའ་ིཅོཅོས་དེརྱིང་ཕྱུཔ་སྟོལྷབབལྷུབབེར་གོན་འདུག

  



ཁྱདགཞི་དང་ཁྱདཆོས་ བརྡསྤོད་ཕྲནཚེགས་བརྡསྤོད་ཕྲནཚེགས་ ཁྱདགཞི་དང་ཁྱདཆོས་
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དངོསཆོས་ བྱཆོས་ ངངཚུལ་
  

སྔོབྱྱིལབྱྱིལ་ སྔོབྱལལ་བྱྱིལལེབ་ སྔོབྱལལ་བྱྱིལལེར་ སྔོབྱལལ་བྱྱིལལེ་ལ་
སྔོབྱྱིལ་ སྔོབྱྱིལལེབ་ སྔོབྱྱིལལེར་ སྔོབྱྱིལལེ་ལ་

  

སྔོབྱྱིལལ་བྱྱིལལེ་ སྔོབྱལལབྱྱིལབ་ སྔོབྱྱིལབྱྱིལབྱྱིལ་ལ་
སྔོབྱལབྱྱིལ་ སྔོབྱལབྱྱིལབ་ སྔོབྱྱིལབྱྱིལ་ལ་
 སྔོབྱྱིལབ་ སྔོབྱྱིལབྱྱིལ་བྱྱིལབྱྱིལ་

  

སྔོབྱྱིལཔོ་ སྔོབྱལལབྱྱིལལ་ སྔོབྱྱིལབྱྱིལ་དུ་
 སྔོབྱྱིལལ་ སྔོབྱྱིལ་དུ་

  

སྔོབྱྱིལསེ་ སྔོབྱྱིལསེབ་ སྔོབྱྱིལ་གྱིས་
  

དཔྱིདཀ་གངསརྱི་དེ་ནས་ཆུ་ཤྱིན་ཏུ་གཙངབ་སྟོབྱིལབྱིལ་ཞྱིག་འབབ་ཀྱི་རེད།

 དཔྱིདཀ་ཆུ་ཤྱིན་ཏུ་གཙངབ་སྟོབྱལལ་བྱིལལེབ་ཞྱིག་འབབཔ་དེ་གངསརྱི་དེ་ནས་འོངབ་རེད།

  དཔྱིདཀ་གངསརྱི་དེ་ནས་ཆུ་ཤྱིན་ཏུ་གཙངབ་སྟོབྱིལལེར་འབབ་འོང་།
  

དངོསཆོས་ བྱཆོས་ ངངཚུལ་
  

སྐྱརྱིལརྱིལ་ སྐྱརལལརྱིལལེབ་ སྐྱརལལརྱིལལེར་ སྐྱརལལརྱིལལེ་ལ་
སྐྱརྱིལ་ སྐྱརྱིལལེབ་ སྐྱརྱིལལེར་ སྐྱརྱིལལེ་ལ་

  

སྐྱརལལརྱིལལེ་ སྐྱརལལརྱིལབ་ སྐྱརྱིལརྱིལརྱིལ་ལ་
སྐྱརལརྱིལ་ སྐྱརལརྱིལབ་ སྐྱརྱིལརྱིལ་ལ་
 སྐྱརྱིལབ་ སྐྱརྱིལརྱིལ་རྱིལརྱིལ་

  

སྐྱརྱིལཔོ་ སྐྱརལལརྱིལལ་ སྐྱརྱིལརྱིལ་དུ་
 སྐྱརྱིལལ་ སྐྱརྱིལ་དུ་

  

སྐྱརྱིལསེ་ སྐྱརྱིལསེབ་ སྐྱརྱིལ་གྱིས་
  

སོབཕྲུགཚོས་རེཐང་ལ་པོལོ་སྐྱརིལརིལ་ཞྱིག་རེ་གྱི་འདུག

 སོབཕྲུགཚོས་རེཐང་ལ་པོལོ་སྐྱརིལརིལབ་ཞྱིག་རེ་གྱི་འདུག

  ཁོཚོའྱི་རེབའྱི་པོལོ་དེ་ཐུར་ལ་སྐྱརིལལེར་རྱིལ་སོང་།
  

དངོསཆོས་ བྱཆོས་ ངངཚུལ་
  

སྐྱམེརམེར་ སྐྱམརརམེརརེབ་ སྐྱམརརམེརརེར་ སྐྱམརརམེརརེ་ལ་
སྐྱམེར་ སྐྱམེརརེབ་ སྐྱམེརརེར་ སྐྱམེརརེ་ལ་

  

སྐྱམརརམེརརེ་ སྐྱམརརམེརབ་ སྐྱམེརམེརམེར་ལ་
སྐྱམརམེར་ སྐྱམརམེརབ་ སྐྱམེརམེར་ལ་
 སྐྱམེརབ་ སྐྱམེརམེར་མེརམེར་

  

སྐྱམེརཔོ་ སྐྱམརརམེརར་ སྐྱམེརམེར་དུ་
 སྐྱམེརར་ སྐྱམེར་དུ་

  

སྐྱམེརསེ་ སྐྱམེརསེབ་ སྐྱམེར་གྱིས་
  

ཕོརཔ་འོམ་སྐྱམེརམེར་ཞྱིག་བཀངབ་དེ་ཕྲུགུ་དེཚོའྱི་རེད་འདུག

 ཕོརཔ་འོམ་སྐྱམེརརེབ་ཞྱིག་བཀངབ་དེ་ཕྲུགུ་དེཚོའྱི་རེད་འདུག

  མོས་ཕྲུགུཚོའྱི་ཕོརཔ་འོམས་སྐྱམེརརེར་བཀང་ནས་ཕྱིན་སོང་།

   

  

དངོསཆོས་ བྱཆོས་ ངངཚུལ་
  

སྔོཕྲྱིགཕྲྱིག་ སྔོཕྲགགཕྲྱིགགེབ་ སྔོཕྲགགཕྲྱིགགེར་ སྔོཕྲགགཕྲྱིགགེ་ལ་
སྔོཕྲྱིག་ སྔོཕྲྱིགགེབ་ སྔོཕྲྱིགགེར་ སྔོཕྲྱིགགེ་ལ་

  

སྔོཕྲགགཕྲྱིགགེ་ སྔོཕྲགགཕྲྱིགཔ་ སྔོཕྲྱིགཕྲྱིགཕྲྱིག་ལ་
སྔོཕྲགཕྲྱིག་ སྔོཕྲགཕྲྱིགཔ་ སྔོཕྲྱིགཕྲྱིག་ལ་
 སྔོཕྲྱིགཔ་ སྔོཕྲྱིགཕྲྱིག་ཕྲྱིགཕྲྱིག་

  

སྔོཕྲྱིགཔོ་ སྔོཕྲགགཕྲྱིགག་ སྔོཕྲྱིགཕྲྱིག་ཏུ་
 སྔོཕྲྱིགག་ སྔོཕྲྱིག་ཏུ་

  

སྔོཕྲྱིགསེ་ སྔོཕྲྱིགསེབ་ སྔོཕྲྱིག་གྱིས་
  

ཁོ་འབས་ཀྱི་སོནཐོག་བཟངཔོ་སྟོཕིགཕིག་བྱསཔ་དེཚོའྱི་བདགཔོ་རེད།

 ཁོ་འབས་ཀྱི་སོནཐོག་བཟངཔོ་སྟོཕགགཕིགགེབ་བྱསཔ་དེཚོའྱི་བདགཔོ་རེད།

  འབས་ཀྱི་སོནཐོག་སྟོཕིགགེར་སྐྱེསཔ་དེཚོའྱི་བདགཔོ་ཁོ་རེད་འདུག

  

དངོསཆོས་ བྱཆོས་ ངངཚུལ་
  

སྐྱཧདཧད་ སྐྱཧདདཧདདེབ་ སྐྱཧདདཧདདེར་ སྐྱཧདདཧདདེ་ལ་
སྐྱཧད་ སྐྱཧདདེབ་ སྐྱཧདདེར་ སྐྱཧདདེ་ལ་

  

སྐྱཧདདཧདདེ་  – སྐྱཧདཧདཧད་ལ་
སྐྱཧདཧད་ སྐྱཧདཧདཔ་ སྐྱཧདཧད་ལ་
 སྐྱཧདཔ་ སྐྱཧདཧད་ཧདཧད་

  

སྐྱཧདཔོ་ – སྐྱཧདཧད་དུ་
 སྐྱཧདད་ སྐྱཧད་དུ་

  

སྐྱཧདསེ་ སྐྱཧདདེབ་ སྐྱཧད་ཀྱིས་
  

དེདུས་ང་ཞེདྲགས་ཐངཆད་ནས་སྣངབ་སྐྱཧདཧད་ཆགས་སོང་།

 དེདུས་ང་ཐང་ཞེདྲགས་ཆད་ནས་སྣངབ་སྐྱཧདདཧདདེབ་ཞྱིག་ཆགས་སོང་།

  དེདུས་ང་ཐང་ཞེདྲགས་ཆད་ནས་སྣངབ་སྐྱཧདདེ་ལ་ལུས་བྱུང་།
  

དངོསཆོས་ བྱཆོས་ ངངཚུལ་
  

དམརཧྱིལཧྱིལ་ དམརཧལལཧྱིལལེབ་ དམརཧལལཧྱིལལེར་ དམརཧལལཧྱིལལེ་ལ་
དམརཧྱིལ་ དམརཧྱིལལེབ་ དམརཧྱིལལེར་ དམརཧྱིལལེ་ལ་

  

དམརཧལལཧྱིལལེ་  དམརཧལལཧྱིལབ་ དམརཧྱིལཧྱིལཧྱིལ་ལ་
དམརཧལཧྱིལ་ དམརཧལཧྱིལབ་ དམརཧྱིལཧྱིལ་ལ་
 དམརཧྱིལབ་ དམརཧྱིལཧྱིལ་ཧྱིལཧྱིལ་

  

དམརཧྱིལཔོ་ དམརཧལལཧྱིལལ་ དམརཧྱིལཧྱིལ་དུ་
 དམརཧྱིལལ་ དམརཧྱིལ་དུ་

  

དམརཧྱིལསེ་ དམརཧྱིལསེབ་ དམརཧྱིལ་གྱིས་
  

ཁོངཚོས་གཏོརམ་དམརཔོ་དམརཧིལཧིལ་མངཔོ་བཟོས་འདུག

 ཁོངཚོས་གཏོརམ་དམརཔོ་དམརཧལལཧིལལེབ་མངཔོ་བཟོས་འདུག

  ཁོངཚོས་དགོནཔར་གཏོརམ་ཚངམ་དམརཧིལལེར་བཟོས་འདུག

  



ཁྱདགཞི་དང་ཁྱདཆོས་ བརྡསྤོད་ཕྲནཚེགས་བརྡསྤོད་ཕྲནཚེགས་ ཁྱདགཞི་དང་ཁྱདཆོས་
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དངོསཆོས་ བྱཆོས་ ངངཚུལ་
  

སྔོབགབག་ སྔོབགགབགགེབ་ སྔོབགགབགགེར་ སྔོབགགབགགེ་ལ་
སྔོབག་ སྔོབགགེབ་ སྔོབགགེར་ སྔོབགགེ་ལ་

  

སྔོབགགབགགེ་ – སྔོབགབགབག་ལ་
སྔོབགབག་ སྔོབགབགཔ་ སྔོབགབག་ལ་
 སྔོབགཔ་ སྔོབགབག་བགབག་

  

སྔོབགཔོ་ – སྔོབགབག་ཏུ་
 སྔོབགག་ སྔོབག་ཏུ་

  

སྔོབགསེ་ སྔོབགསེབ་ སྔོབག་གྱིས་
  

ཁསང་ངའྱི་ཀོབའྱི་ལྷམ་ཆུ་ལ་བང་དྲགས་ནའང་ད་སྟོབགབག་ཆགས་འདུག

 ཀོབའྱི་ལྷམ་སྟོབགགབགགེབ་དེ་ཁོའ་ིརེད་མི་འདུག

  ཁསང་ངའྱི་ཀོབའྱི་ལྷམ་ཆུ་ལ་བང་དྲགས་ནས་ད་སྟོབགགེར་ཕྱིན་སོང་།
  

དངོསཆོས་ བྱཆོས་ ངངཚུལ་
  

སྔོཤགཤག་ – – –

– སྔོཤགགེབ་ སྔོཤགགེར་ སྔོཤགགེ་ལ་
  

– – སྔོཤགཤགཤག་ལ་
སྔོཤགཤག་ སྔོཤགཤགཔ་ སྔོཤགཤག་ལ་
 སྔོཤག་ སྔོཤགཤག་ཤགཤག་

  

སྔོཤགཔོ་ – –

 – སྔོཤག་ཏུ་
  

སྔོཤགསེ་ སྔོཤགསེབ་ སྔོཤག་གྱིས་
  

ནས་ཀྱི་སོནཐོག་སྟོཤགཤག་སྐྱེསཔ་དེཚོ་ཚངམ་ཁོངཚོའྱི་རེད་འདུག

 ནས་ཀྱི་སོནཐོག་སྟོཤགགཤགགེབ་སྐྱེསཔ་དེཚོ་ཚངམ་ཁོངཚོའྱི་རེད་འདུག

  དལོའ་ིསོནཐོག་སྟོཤགགེར་སྐྱེསཔ་དེ་ལ་ང་སེམས་སྐྱྱིདཔོ་ཞེདྲགས་འདུག

  

དངོསཆོས་ བྱཆོས་ ངངཚུལ་
  

སྔོཕྲུགཕྲུག་ སྔོཕྲགགཕྲུགགེབ་ སྔོཕྲགགཕྲུགགེར་ སྔོཕྲགགཕྲུགགེ་ལ་
སྔོཕྲུག་ སྔོཕྲུགགེབ་ སྔོཕྲུགགེར་ སྔོཕྲུགགེ་ལ་

  

སྔོཕྲགགཕྲུགགེ་ སྔོཕྲགགཕྲུགཔ་ སྔོཕྲུགཕྲུགཕྲུག་ལ་
སྔོཕྲགཕྲུག་ སྔོཕྲུགཔ་ སྔོཕྲུགཕྲུག་ལ་
 (སྔོཕྲགཕྲུགཔ་) སྔོཕྲུགཕྲུག་ཕྲུགཕྲུག་

  

སྔོཕྲུགཔོ་ སྔོཕྲགགཕྲུགག་ སྔོཕྲུགཕྲུག་ཏུ་
 སྔོཕྲུགག་ སྔོཕྲུག་ཏུ་

  

སྔོཕྲུགསེ་ སྔོཕྲུགསེབ་ སྔོཕྲག་གྱིས་
  

ཕྱིགཕྱིག་གངམོ་ཚོས་སྔོནཔོ་སྟོཕྲུགཕྲུག་ཡོདཔ་གཅྱིག་ཟ་འདོད་ཡོད།

 འབས་ཀྱི་ཕྱིགཕྱིག་གངམོ་སྔོནཔོ་ཚོས་སྟོཕྲུགགེབ་འདྱིཚོ་ཚངམ་ཞྱིམམདོག་ཁཔོ་འདུག

  ཁོའ་ིཕྱིགཕྱིག་ལ་ཟཚོས་སྔོནཔོ་བརྒྱབས་ནས་སྟོཕྲུགགེར་ཆགས་འདུག

   

  

དངོསཆོས་ བྱཆོས་ ངངཚུལ་
  

འུར་འདྱིརའདྱིར་ འུར་འདརརའདྱིརརེབ་ འུར་འདརརའདྱིརརེར་ འུར་འདརརའདྱིརརེ་ལ་
འུར་འདྱིར་ འུར་འདྱིརགེབ་ འུར་འདྱིརརེར་ འུར་འདྱིརརེ་ལ་

  

འུར་འདརརའདྱིརརེ་   འུར་འདརརའདྱིརབ་ འུར་འདྱིརའདྱིརའདྱིར་ལ་
འུར་འདྱིརའདྱིར་ འུར་འདྱིརབ་ འུར་འདྱིརའདྱིར་ལ་
 (འུར་འདརའདྱིརབ་) འུར་འདྱིརའདྱིར་འདྱིརའདྱིར་

  

འུར་འདྱིརཔོ་ འུར་འདརརའདྱིརར་ འུར་འདྱིརའདྱིར་རུ་
 འུར་འདྱིརར་ འུར་འདྱིར་རུ་

  

འུར་འདྱིརསེ་ འུར་འདྱིརསེབ་ འུར་འདྱིར་གྱིས་
  

སྐདཆ་འུརའདིརའདིར་ཤོདཔ་ཚངམ་ངའྱི་གོགསཔོ་དང་གོགསམོ་ཤསག་རེད་འདུག

 སྐདཆ་འུརའདིརརེབ་བཤད་ནས་སོདམཁནཚོ་ངཚོའྱི་གོགསཔོ་དང་གོགསམོ་ཤསག་རེད་འདུག

  གོགསཔོ་དང་གོགསམོ་ཚངམ་སྐདཆ་འུརའདིརརེར་བཤད་ནས་བསད་འདུག

  

དངོསཆོས་ བྱཆོས་ ངངཚུལ་
  

སྐྱཐོརཐོར་ སྐྱཐརརཐོརརེབ་ སྐྱཐརརཐོརརེར་ སྐྱཐརརཐོརརེ་ལ་
སྐྱཐོར་ སྐྱཐོརརེབ་ སྐྱཐོརརེར་ སྐྱཐོརརེ་ལ་

  

སྐྱཐརརཐོརརེ་ སྐྱཐརརཐོརབ་ སྐྱཐོརཐོརཐོར་ལ་
སྐྱཐརཐོར་ སྐྱཐོརབ་ སྐྱཐོརཐོར་ལ་
 (སྐྱཐརཐོརབ་) སྐྱཐོརཐོར་ཐོརཐོར་

  

སྐྱཐོརབོ་ སྐྱཐརརཐོརར་ སྐྱཐོརཐོར་དུ་
 སྐྱཐོརར་ སྐྱཐོར་དུ་

  

སྐྱཐོརསེ་ སྐྱཐོརསེབ་ སྐྱཐོར་གྱིས་
  

སནམ་སྐྱཐྟོརཐྟོར་འདྱིཚོ་སུས་ས་ལ་གཡུགས་སོང་།

 སནམ་སྐྱཐྟོརརེབ་ཚངམ་ལགཔས་འཐུ་རོགས།

  མོའ་ིདངུལ་བསྱིལམ་ཚངམ་སྐྱཐྟོརརེར་ལགཔ་ནས་ས་ལ་འཐོར་སོང་།
  

དངོསཆོས་ བྱཆོས་ ངངཚུལ་
  

ནགཐུམཐུམ་ ནགཐམམཐུམམེབ་ ནགཐམམཐུམམེར་ ནགཐམམཐུམམེ་ལ་
ནགཐུམ་ ནགཐུམམེབ་ ནགཐུམམེར་ ནགཐུམམེ་ལ་

  

ནགཐམམཐུམམེ་  ནགཐམམཐུམཔ་ ནགཐུམཐུམཐུམ་ལ་
ནགཐམཐུམ་ ནགཐུམཔ་ ནགཐུམཐུམ་ལ་
 (ནགཐམཐུམཔ་) ནགཐུམཐུམ་ཐུམཐུམ་

  

ནགཐུམཔོ་ ནགཐམམཐུམམ་ ནགཐུམཐུམ་དུ་
 ནགཐུམམ་ ནགཐུམ་དུ་

  

ནགཐུམསེ་ ནགཐུམསེབ་ ནགཐུམ་གྱིས་
  

གནམགཤྱིས་ནགཐུམཐུམ་ལ་ང་དགའཔོ་མེད།

 གནམགཤྱིས་ནགཐམམཐུམམེབ་ལ་ལྟོས་དང་།

  ང་ཁསང་མཚནགང་གཉྱིད་ནགཐུམམེར་ཁུག་སོང་།
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དངོསཆོས་ བྱཆོས་ ངངཚུལ་
  

སྔོའཇགའཇག་ སྔོའཇགག་འཇགགེབ་ སྔོའཇགག་འཇགགེར་ སྔོའཇགག་འཇགགེ་ལ་
སྔོའཇག་ སྔོའཇགགེབ་ སྔོའཇགགེར་ སྔོའཇགགེ་ལ་

  

སྔོའཇགག་འཇགགེ་  – སྔོའཇགའཇགའཇག་ལ་
སྔོའཇགའཇག་ སྔོའཇགའཇགཔ་ སྔོའཇགའཇག་ལ་
 སྔོའཇགཔ་ སྔོའཇགའཇག་འཇགའཇག་

  

སྔོའཇགཔོ་ – སྔོའཇགའཇག་ཏུ་
 སྔོའཇགག་ སྔོའཇག་ཏུ་

  

སྔོའཇགསེ སྔོའཇགསེབ་ སྔོའཇག་གྱིས་
  

ལམ་ལ་རྩྭ་རོནཔ་སྟོའཇགའཇག་གཅྱིག་སྤུངས་ནས་འདུག

 རྩྭ་རོནཔ་སྟོའཇགག་འཇགགེབ་སྤུངས་ནས་ཡོདཔ་དེ་ལུད་འོང་གྱི་རེད་པས།

  རྩྭ་རོནཔ་སྟོའཇགག་འཇགགེེར་ས་དང་རྡོ་ལ་འཇར་ནས་འདུག

  

དངོསཆོས་ བྱཆོས་ ངངཚུལ་
  

ནགཉོགཉོག་ ནགཉགགཉོགགེབ་ ནགཉགགཉོགགེར་ ནགཉགགཉོགགེ་ལ་
ནགཉོག་ ནགཉོགགེབ་ ནགཉོགགེར་ ནགཉོགགེ་ལ་

  

ནགཉགགཉོགགེ་ ནགཉགགཉོགཔ་ ནགཉོགཉོགཉོག་ལ་
ནགཉགཉོག་ ནགཉགཉོགཔ་ ནགཉོགཉོག་ལ་
 ནགཉོགཔ་ ནགཉོགཉོག་ཉོགཉོག་

  

ནགཉོགཔོ་ ནགཉགགཉོགག་ ནགཉོགཉོག་ཏུ་
 ནགཉོགག་ ནགཉོག་ཏུ་

  

ནགཉོགསེ ནགཉོགསེབ་ ནགཉོག་གྱིས་
  

འབས་ཀྱི་ཐུགཔ་སྐྱཉྟོགཉྟོག་འདྱི་ཞྱིམཔོ་རང་མྱི་འདུག

 ཞོའབས་སྐྱཉྟོགཉྟོག་དེ་སུས་བཟོསཔ་རེད་འདུག

  ཁོས་འོམ་བོ་ནས་ཞལལ་སྐྱཉྟོགགེར་ཕྱིན་སོང་།
  

དངོསཆོས་ བྱཆོས་ ངངཚུལ་
  

སེཁྱུགཁྱུག་ སེཁྱགགཁྱུགགེབ་ སེཁྱགགཁྱུགགེར་ སེཁྱགགཁྱུགགེ་ལ་
སེཁྱུག་ སེཁྱུགགེབ་ སེཁྱུགགེར་ སེཁྱུགགེ་ལ་

  

སེཁྱགགཁྱུགགེ་ སེཁྱགགཁྱུགཔ་ སེཁྱུགཁྱུགཁྱུག་ལ་
སེཁྱགཁྱུག་ སེཁྱགཁྱུགཔ་ སེཁྱུགཁྱུག་ལ་
 སེཁྱུགཔ་ སེཁྱུགཁྱུག་ཁྱུགཁྱུག་

  

སེཁྱུགཔོ་ སེཁྱགགཁྱུགག་ སེཁྱུགཁྱུག་ཏུ་
 སེཁྱུགག་ སེཁྱུག་ཏུ་

  

སེཁྱུགསེ་ སེཁྱུགསེབ་ སེཁྱུག་གྱིས་
  

ངས་རྒྱུགསཆུའི་ནང་དུ་ཉ་སེརཔོ་སེཁྱུགཁྱུག་གཉྱིས་མཐོང་བྱུང་།

 ཉ་སེརཔོ་སེཁྱུགགེབ་དེའདྲའྱི་མྱིང་ལ་གརེ་སེར་གྱི་རེད།

  ཆུའྱི་ནང་ལ་སེརཉ་སེཁྱུགགེར་འགོབ་དེ་མཛེསཔོ་ཞེདྲགས་འདུག

   

  

དངོསཆོས་ བྱཆོས་ ངངཚུལ་
  

སྔོབུནབུན་ སྔོབནནབུནནེབ་ སྔོབནནབུནནེར་ སྔོབནནབུནནེ་ལ་
སྔོབུན་ སྔོབུནནེབ་ སྔོབུནནེར་ སྔོབུནནེ་ལ་

  

སྔོབུནནབུནནེ་ སྔོབནནབུནཔ་ སྔོབུནབུནབུན་ལ་
སྔོབནབུན་ སྔོབནབུནཔ་ སྔོབུནབུན་ལ་
 སྔོབུནཔ་ སྔོབུནབུན་བུནབུན་

  

སྔོབུནཔོ་ སྔོབནནབུནན་ སྔོབུནབུན་དུ་
 སྔོབུནན་ སྔོབུན་དུ་

  

སྔོབུནསེ་ སྔོབུནསེབ་ སྔོབུན་གྱིས་
  

ཨམའྱི་ཁོགམའྱི་ནང་ལ་སྟོབུནབུན་ཁོལབ་དེ་གརེ་ཡྱིནཔ་མཁྱེན་གྱི་ཡོདཔས།

 ཕགྱིའྱི་རྱི་ལ་ཆུ་སྟོབནནབུནནེབ་གཅྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག་ཟེར། དེའདྲ་ངས་ནྱི་མཐོང་མ་མོང་།

  ཁོའ་ིསྔོཐུག་དེ་སྟོབུནནེར་ཁོགམའྱི་ནང་ནས་ཕྱི་ལ་ཧོབསེ་བུན་སོང་།
  

དངོསཆོས་ བྱཆོས་ ངངཚུལ་
  

སྐྱཚུརཚུར་ སྐྱཚརརཚུརརེེབ་ སྐྱཚརརེཚུརརེེར་ སྐྱཚརརེཚུརརེེ་ལ་
སྐྱཚུར་ སྐྱཚུརརེེབ་ སྐྱཚུརརེེར་ སྐྱཚུརརེེ་ལ་

  

སྐྱཚུརརེཚུརརེེ་  སྐྱཚརརཚུརབ་ སྐྱཚུརཚུརཚུར་ལ་
སྐྱཚུརཚུར་ སྐྱཚརཚུརབ་ སྐྱཚུརཚུར་ལ་
 སྐྱཚུརབ་ སྐྱཚུརཚུར་ཚུརཚུར་

  

སྐྱཚུརབོ་ སྐྱཚརརཚུརར་ སྐྱཚུརཚུར་དུ་
 སྐྱཚུརར་ སྐྱཚུར་དུ་

  

སྐྱཚུརསེ་ སྐྱཚུརསེབ་ སྐྱཚུར་གྱིས་
  

རངསའཁོར་གྱི་རྒྱབ་ནས་ཐལལ་སྐྱཚུརཚུར་ལང་གྱི་འདུག

 ཁོ་ར་རྐངཔོ་སྐྱཚརརཚུརརེབ་ཞྱིག་ལ་བཞོན་ནས་འགོ་གི་འདུག

  ཕྲུགུཚོས་རེདཐང་ལ་རེདམོ་བརེས་ནས་ཐལལ་སྐྱཚུརརེ་ལ་བཏང་སོང་།
  

དངོསཆོས་ བྱཆོས་ ངངཚུལ་
  

སྐྱཁྱིགཁྱིག་ སྐྱཁགགཁྱིགགེབ་ སྐྱཁགགཁྱིགགེར་ སྐྱཁགགཁྱིགགེ་ལ་
སྐྱཁྱིག་ སྐྱཁྱིགགེབ་ སྐྱཁྱིགགེར་ སྐྱཁྱིགགེ་ལ་

  

སྐྱཁགགཁྱིགགེ་  སྐྱཁགགཁྱིགཔ་ སྐྱཁྱིགཁྱིགཁྱིག་ལ་
སྐྱཁགཁྱིག་ སྐྱཁགཁྱིགཔ་ སྐྱཁྱིགཁྱིག་ལ་
 སྐྱཁྱིགཔ་ སྐྱཁྱིགཁྱིག་ཁྱིགཁྱིག་

  

སྐྱཁྱིགཔོ་ སྐྱཁགགཁྱིགག་ སྐྱཁྱིགཁྱིག་ཏུ་
 སྐྱཁྱིགག་ སྐྱཁྱིག་ཏུ་

  

སྐྱཁྱིགསེ་ སྐྱཁྱིགསེབ་ སྐྱཁྱིག་གྱིས་
  

གནམ་ལ་ངང་པ་སྐྱཁིགཁིག་མངཔོ་འཕུར་ནས་འགོ་གྱི་འདུག

 གནམ་གྱི་སྐརམ་སྐྱཁགགཁིགགེབརྣམས་ལ་ལྟོས་དང་།

  མཚན་ལ་གནམ་གྱི་སྐརམརྣམས་སྐྱཁིགགེར་ཤར་གྱི་རེད།
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དངོསཆོས་ བྱཆོས་ ངངཚུལ་
  

སྐྱཉོརཉོར་ སྐྱཉརརཉོརརེབ་ སྐྱཉརརཉོརརེར་ སྐྱཉརརཉོརརེ་ལ་
སྐྱཉོར་ སྐྱཉོརརེབ་ སྐྱཉོརརེར་ སྐྱཉོརརེ་ལ་

  

སྐྱཉརརཉོརརེ་ སྐྱཉརརཉོརབ་ སྐྱཉོརཉོརཉོར་ལ་
སྐྱཉརཉོར་ སྐྱཉརཉོརབ་ སྐྱཉོརཉོར་ལ་
 སྐྱཉོརབ་ སྐྱཉོརཉོར་ཉོརཉོར་

  

སྐྱཉོརབོ་ སྐྱཉརརཉོརར་ སྐྱཉོརཉོར་དུ་
 སྐྱཉོརར་ སྐྱཉོར་དུ་

  

སྐྱཉོརསེ་ སྐྱརྱིགསེབ་ སྐྱཉོར་གྱིས་
  

འབས་ཀྱི་ཐུགཔ་སྐྱཉྟོརཉྟོར་དེ་འཚོསརང་ཨ་ཡོད་ན་བསམས་བྱུང་།

 འབས་ཀྱི་ཐུགཔ་སྐྱཉརར་ཉྟོརརེབ་དེ་ཁ་ལ་ཟདུས་བོབ་ཆེནཔོ་འདུག

  འོམ་ཚངམ་ཁོགམ་ནས་སྐྱཉྟོརརེར་བུན་སོང་།
  

དངོསཆོས་ བྱཆོས་ ངངཚུལ་
  

སྐྱལྟེམལྟེམ་ སྐྱལྟམལལྟེམམེབ་ སྐྱལྟམལལྟེམམེར་ སྐྱལྟམལལྟེམམེ་ལ་
སྐྱལྟེམ་ སྐྱལྟེམལེབ་ སྐྱལྟེམམེར་ སྐྱལྟེམམེ་ལ་

  

སྐྱལྟམམལྟེམམེ་ སྐྱལྟམམལྟེམཔ་ སྐྱལྟེམལྟེམལྟེམ་ལ་
སྐྱལྟམལྟེམ་ སྐྱལྟམལྟེམཔ་ སྐྱལྟེམལྟེམ་ལ་
 སྐྱལྟེམཔ་ སྐྱལྟེམལྟེམ་ལྟེམལྟེམ་

  

སྐྱལྟེམཔོ་ སྐྱལྟམམལྟེམམ་ སྐྱལྟེམལྟེམ་དུ་
 སྐྱལྟེམམ་ སྐྱལྟེམ་དུ་

  

སྐྱལྟེམསེ་ སྐྱལྟེམསེབ་ སྐྱལྟེམ་གྱིས་
  

འོག་གྱི་མཚོའྱི་ཆུ་སྐྱལྟེམལྟེམ་འདྱི་ནས་འཐུང་འོསཔ་མྱི་འདུག

 སེང་གྱི་རྱིངཆུ་སྐྱལྟེམལྟེམཔ་དེ་ནས་ཆུ་འཐུང་འོས།

  མཚོ་དང་མཚེའུ་ལ་དབྱརཁ་ཆརཆུས་སྐྱལྟེམམེར་གང་གྱི་རེད།

  

དངོསཆོས་ བྱཆོས་ ངངཚུལ་
  

སྐྱཐྱིགཐྱིག་ སྐྱཐགགཐྱིགགེབ་ སྐྱཐགགཐྱིགགེར་ སྐྱཐགགཐྱིགགེ་ལ་
སྐྱཐྱིག་ སྐྱཐྱིགགེབ་ སྐྱཐྱིགགེར་ སྐྱཐྱིགགེ་ལ་

  

སྐྱཐགགཐྱིགགེ་ སྐྱཐགགཐྱིགཔ་ སྐྱཐྱིགཐྱིགཐྱིག་ལ་
སྐྱཐགཐྱིག་ སྐྱཐགཐྱིགཔ་ སྐྱཐྱིགཐྱིག་ལ་
 སྐྱཐྱིགཔ་ སྐྱཐྱིགཐྱིག་ཐྱིགཐྱིག་

  

སྐྱཐྱིགཔོ་ སྐྱཐགགཐྱིགག་ སྐྱཐྱིགཐྱིག་དུ་
 སྐྱཐྱིགག་ སྐྱཐྱིག་དུ་

  

སྐྱཐྱིགསེ་ སྐྱཐྱིགསེབ་ སྐྱཐྱིག་གྱིས་
  

དེརྱིང་ཁངཔའྱི་ཐོག་ནས་ཆུའྱི་ཐྱིགསཔ་སྐྱཐིགཐིག་གཅྱིག་འབབཔ་མཐོངརྒྱུ་འདུག

 འོམའྱི་ཐྱིགསཔ་སྐྱཐགགཐིགགེབ་དེ་ལ་རྐངཔ་འདྲེད་འོང་ལྟ། གཟབགཟབ་བྱོས་ཨ།

  ཕོརཔའྱི་ནང་ནས་མོའ་ིའོམ་སྐྱཐིགཐིག་ལ་བོ་འགོ་གྱི་འདུག

   

  

དངོསཆོས་ བྱཆོས་ ངངཚུལ་
  

སྔོ་ཐེརཐེར་ སྔོ་ཐརརཐེརརེབ་ སྔོ་ཐརརཐེརརེར་ སྔོ་ཐརརཐེརརེ་ལ་
སྔོཐེར་ སྔོ་ཐེརརེབ་ སྔོ་ཐེརརེར་ སྔོ་ཐེརརེ་ལ་

  

སྔོ་ཐརརཐེརརེ་ སྔོ་ཐརརཐེརབ་ སྔོ་ཐེརཐེརཐེར་ལ་
སྔོ་ཐརཐེར་ སྔོ་ཐརཐེརབ་ སྔོ་ཐེརཐེར་ལ་
 སྔོ་ཐེརབ་) སྔོ་ཐེརཐེར་ཐེརཐེར་

  

སྔོ་ཐེརཔོ་ སྔོ་ཐརརཐེརར་ སྔོ་ཐེརཐེར་དུ་
 སྔོ་ཐེརར་ སྔོ་ཐེར་དུ་

  

སྔོ་ཐེརསེ་ སྔོ་ཐེརསེབ་ སྔོཐེར་གྱིས་
  

མོས་སེརམ་སྟོ་ཐེརཐེར་གཉྱིས་གཡར་བྱུང་།

 ཕྲུགུཚོས་ཐང་སྟོ་ཐརརཐེརརེབ་འདྱི་ལ་རེམོ་རེ་ཆོག

  བསངགསུར་བྱེདདུས་རྱིརེ་ལ་སངསོས་ཀྱི་དུབས་སྟོ་ཐེརརེར་གཏོང་གྱི་རེད།

  

དངོསཆོས་ བྱཆོས་ ངངཚུལ་
  

སྐྱཤྱིགཤྱིག་ སྐྱཤགགཤྱིགགེབ་ སྐྱཤགགཤྱིགགེར་ སྐྱཤགགཤྱིགགེ་ལ་
སྐྱཤྱིག་ སྐྱཤྱིགགེབ་ སྐྱཤྱིགགེར་ སྐྱཤྱིགགེ་ལ་

  

སྐྱཤགགཤྱིགགེ་ སྐྱཤགགཤྱིགཔ་ སྐྱཤྱིགཤྱིགཤྱིག་ལ་
སྐྱཤགཤྱིག་ སྐྱཤགཤྱིགཔ་ སྐྱཤྱིགཤྱིག་ལ་
 སྐྱཤྱིགཔ་ སྐྱཤྱིགཤྱིག་ཤྱིགཤྱིག་

  

སྐྱཤྱིགཔོ་ སྐྱཤགགཤྱིགག་ སྐྱཤྱིགཤྱིག་དུ་
 སྐྱཤྱིགག་ སྐྱཤྱིག་དུ་

  

སྐྱཤྱིགསེ་ སྐྱཤྱིགསེབ་ སྐྱཤྱིག་གྱིས་
  

ཚོངཁང་དེ་ནས་མུཏྱིག་སྐྱཤིགཤིག་མངཔོ་ཉོརྒྱུ་འདུག

 མུཏྱིག་སྐྱཤིགགེབ་དེཚོ་ཚངམ་ཉོསྱིང་དྲོབ་ལ།

  མོས་ལགཔ་ནས་མུཏྱིག་སྐྱཤིགགེར་ས་ལ་འཐོར་སོང་།
  

དངོསཆོས་ བྱཆོས་ ངངཚུལ་
  

སྔོ་ཆེམཆེམ་ སྔོ་ཆམམཆེམམེབ་ སྔོ་ཆམམཆེམམེར་ སྔོ་ཆམམཆེམམེ་ལ་
སྔོཆེམ་ སྔོ་ཆེམམེབ་ སྔོ་ཆེམམེར་ སྔོ་ཆེམམེ་ལ་

  

སྔོ་ཆམམཆེམམེ་ སྔོ་ཆམམཆེམཔ་ སྔོ་ཆེམཆེམཆེམ་ལ་
སྔོ་ཆམཆེམ་ སྔོ་ཆེམཔ་ སྔོ་ཆེམཆེམ་ལ་
 སྔོ་ཆམཆེམཔ་ སྔོ་ཆེམཆེམ་ཆེམཆེམ་

  

སྔོ་ཆེམཔོ་ སྔོ་ཆམམཆེམམ་ སྔོ་ཆེམཆེམ་དུ་
 སྔོ་ཆེམམ་ སྔོ་ཆེམ་དུ་

  

སྔོ་ཆེམསེ་ སྔོ་ཆེམསེབ་ སྔོཆེམ་གྱིས་
  

མཚོ་སྟོ་ཆེམཆེམ་དེ་ལ་ཉ་ཡོདམདོག་ཁཔོ་མྱི་འདུག

 མཚོ་ཆུངཆུང་སྟོ་ཆམམཆེམམེབ་མངཔོ་སོད་མངའརྱི་ལ་མཐོང་རྒྱུ་འདུག

  གནམགྲུའྱི་ཐོག་ནས་གསགལ་རྒྱཚོའྱི་ཆུ་སྟོ་ཆེམམེར་མཐོངརྒྱུ་འདུག 
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དངོསཆོས་ བྱཆོས་ ངངཚུལ་
  

སྔོཁྱྱིལཁྱྱིལ་ སྔོཁྱལལཁྱྱིལལེབ་ སྔོཁྱལལཁྱྱིལལེར་  སྔོཁྱལལཁྱྱིལལེ་ལ་
སྔོཁྱྱིལ་ སྔོཁྱྱིལལེབ་ སྔོཁྱྱིལལེར་ སྔོཁྱྱིལལེ་ལ་

  

སྔོཁྱལལཁྱྱིལལེ་ སྔོཁྱལལཁྱྱིལབ་ སྔོཁྱྱིལཁྱྱིལཁྱྱིལ་ལ་
སྔོཁྱལཁྱྱིལ་ སྔོཁྱལཁྱྱིལབ་ སྔོཁྱྱིལཁྱྱིལ་ལ་
 སྔོཁྱྱིལབ་ སྔོཁྱྱིལཁྱྱིལ་ཁྱྱིལཁྱྱིལ་

  

སྔོཁྱྱིལཔོ་ སྔོཁྱལལཁྱྱིལལ་ སྔོཁྱྱིལཁྱྱིལ་དུ་
 སྔོཁྱྱིལལ་ སྔོཁྱྱིལ་དུ་

  

སྔོཁྱྱིལསེ་ སྔོཁྱྱིལསེབ་ སྔོཁྱྱིལ་གྱིས་
  

མོས་མཚོ་དང་མཚེའུ་ཆུས་སྟོཁིལཁིལ་གངབ་མངཔོ་ཡོདཔ་གསགལ་བསན་བྱུང་།

 མཚེའུ་ཆུས་སྟོཁལལཁིལགེབ་དེ་མོའ་ིརེད། 

  གནམགྲུའྱི་ཐོག་ནས་མཚོ་དང་མཚེའུ་ཆུས་སྟོཁིལལེར་ཡོདཔ་མངཔོ་མཐོང་།
  

དངོསཆོས་ བྱཆོས་ ངངཚུལ་
  

སྐྱཁོམཁོམ་ སྐྱཁམམཁོམམེབ་ སྐྱཁམམཁོམམེར་ སྐྱཁམམཁོམམེ་ལ་
སྐྱཁོམ་ སྐྱཁོམམེབ་ སྐྱཁོམམེར་ སྐྱཁོམམེ་ལ་

  

སྐྱཁམམཁོམམེ་ སྐྱཁམམཁོམཔ་ སྐྱཁོམཁོམཁོམ་ལ་
སྐྱཁམཁོམ་ སྐྱཁམཁོམཔ་ སྐྱཁོམཁོམ་ལ་
 སྐྱཁོམཔ་ སྐྱཁོམཁོམ་ཁོམཁོམ་

  

སྐྱཁོམཔོ་ སྔོཁམམཁོམམ་ སྐྱཁོམཁོམ་དུ་
 སྐྱཁོམམ་ སྐྱཁོམ་དུ་

  

སྐྱཁོམསེ་ སྐྱཁོམསེབ་ སྐྱཁོམ་གྱིས་
  

འགེམསོནཁང་ལ་རྡོརེ་ཕལམ་དཀརཔོ་ཤསག་སྐྱཁྟོམཁྟོམ་མངཔོ་བཤམས་འདུག

 ང་ལ་དངུལསོར་གསརཔ་གསརརྐང་སྐྱཁྟོམགེབ་གཅྱིག་རེད་བྱུང་། 

  ངས་ལམ་ལ་དངུལ་གསརཔ་གསརརྐང་ཞིག་སྐྱཁྟོམམེར་མཐོང་བྱུང་། 
  

དངོསཆོས་ བྱཆོས་ ངངཚུལ་
  

ནགསོརསོར་ ནགསརརསོརརེབ་ ནགསརརསོརརེར་ ནགསརརསོརརེ་ལ་
ནགསོར་ ནགསོརརེབ་ ནགསོརརེར་ ནགསོརརེ་ལ་

  

ནགསརརསོརརེ་  ནགསརརསོརབ་ ནགསོརསོརསོར་ལ་
ནགསརརསོར་ ནགསརསོརབ་ ནགསོརསོར་ལ་
 ནགསོརབ་ ནགསོརསོར་སོརསོར་

  

ནགསོརཔོ་ ནགསརརསོརར་ ནགསོརསོར་དུ་
 ནགསོརར་ ནགསོར་དུ་

  

ནགསོརསེ་ ནགསོརསེབ་ ནགསོར་གྱིས་
  

ལྷོ་ནས་རླུངའཚུབ་ནགསྒྟོརསྒྟོར་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག

 ལྷོ་ནས་རླུངའཚུབ་ནགསྒརརསྒྟོརརེབ་ཞྱིག་ནནྱིང་ཡང་དགཟོད་སེབས་སོང་།

  ལྷོ་ནས་ཁསང་རླུངའཚུབ་ནགསྒྟོརརེར་འཁྱུགསཙམ་སེབས་ནས་ཡལ་སོང་།

   

  

དངོསཆོས་ བྱཆོས་ ངངཚུལ་
  

ནགཧྱིགཧྱིག་ ནགཧགགཧྱིགགེབ་ ནགཧགགཧྱིགགེར་ ནགཧགགཧྱིགགེ་ལ་
ནགཧྱིག་ ནགཧྱིགགེབ་ ནགཧྱིགགེར་ ནགཧྱིགགེ་ལ་

  

ནགཧགགཧྱིགགེ་ ནགཧགགཧྱིགཔ་ ནགཧྱིགཧྱིགཧྱིག་ལ་
ནགཧགཧྱིག་ ནགཧགཧྱིགཔ་ ནགཧྱིགཧྱིག་ལ་
 ནགཧྱིགཔ་ ནགཧྱིགཧྱིག་ཧྱིགཧྱིག་

  

ནགཧྱིགཔོ་ ནགཧགགཧྱིགག་ ནགཧྱིགཧྱིག་ཏུ་
 ནགཧྱིགག་ ནགཧྱིག་ཏུ་

  

ནགཧྱིགསེ་ ནགཧྱིགསེབ་ ནགཧྱིག་གྱིས་
  

ཞྱིམྱི་མྱིག་ནགཧིགཧིག་དེཚོ་སྱིངརེབ་ལ།

 ཕྲུགུ་མྱིག་ནགཧགགཧིགགེབ་གསུམ་གཡོན་ལ་ཕྱིན་སོང་།

  མོའ་ིམྱིག་ནགཧིགགེར་གཡས་ནས་གཡོན་ལ་བལྟས་ནས་བསད་འདུག

  

དངོསཆོས་ བྱཆོས་ ངངཚུལ་
  

སྐྱཁོགཁོག་ སྐྱཁགགཁོགགེབ་ སྐྱཁགགཁོགགེར་ སྐྱཁགགཁོགགེ་ལ་
སྐྱཁོག་ སྐྱཁོགགེབ་ སྐྱཁོགགེར་ སྐྱཁོགགེ་ལ་

  

སྐྱཁགགཁོགགེ་ སྐྱཁགགཁོགཔ་ སྐྱཁོགཁོགཁོག་ལ་
སྐྱཁགཁོག་ སྐྱཁགཁོགཔ་ སྐྱཁོགཁོག་ལ་
 སྐྱཁོགཔ་ སྐྱཁོགཁོག་ཁོགཁོག་

  

སྐྱཁོགཔོ་ སྐྱཁགགཁོགག་ སྐྱཁོགཁོག་དུ་
 སྐྱཁོགག་ སྐྱཁོག་དུ་

  

སྐྱཁོགསེ་ སྐྱཁོགསེབ་ སྐྱཁོག་གྱིས་
  

མོ་ལ་སྣུམའཁོར་རྱིངཔ་སྐྱཁྟོགཁྟོག་གཅྱིག་འདུག

 སྣུམའཁོར་རྱིངཔ་སྐྱཁྟོགགེབ་དེའྱི་བདགཔོ་མོ་རེད་འདུག

  མོ་སྣུམའཁོར་རྱིངཔ་སྐྱཁྟོགགེ་ལ་བཏང་ནས་འགོ་གྱི་འདུག

  

དངོསཆོས་ བྱཆོས་ ངངཚུལ་
  

སྐྱསྱིགསྱིག་ སྐྱསགགསྱིགགེབ་ སྐྱསགགསྱིགགེར་ སྐྱསགགསྱིགགེ་ལ་
སྐྱསྱིག་ སྐྱསྱིགགེབ་ སྐྱསྱིགགེར་ སྐྱསྱིགགེ་ལ་

  

སྐྱསགགསྱིགགེ་ སྐྱསགགསྱིགཔ་ སྐྱསྱིགསྱིགསྱིག་ལ་
སྐྱསགསྱིག་ སྐྱསགསྱིགཔ་ སྐྱསྱིགསྱིག་ལ་
 སྐྱསྱིགཔ་ སྐྱསྱིགསྱིག་སྱིགསྱིག་

  

སྐྱསྱིགཔོ་ སྐྱསགགསྱིགག་ སྐྱསྱིགསྱིག་དུ་
 སྐྱསྱིགག་ སྐྱསྱིག་དུ་

  

སྐྱསྱིགསེ་ སྐྱསྱིགསེབ་ སྐྱསྱིག་གྱིས་
  

མོས་ངཚོ་ལ་ཁ་ལ་འགེབརྒྱུའྱི་རས་སབཔོ་སྐྱསིགསིག་གཅྱིག་སྤད་བྱུང་།

 ངས་ཁ་ལ་འགེབརྒྱུའྱི་རས་སྐྱསིགགེབ་དེ་ཁུགམའྱི་ནང་ལ་བཞག་ཡོད།

  མོས་ཁ་ལ་འགེབརྒྱུའྱི་རས་དེ་ཁྲུསདྲགས་ནས་སྐྱསིགགེར་བཏང་སོང་། 

  

151



ཁྱདགཞི་དང་ཁྱདཆོས་ བརྡསྤོད་ཕྲནཚེགས་བརྡསྤོད་ཕྲནཚེགས་ ཁྱདགཞི་དང་ཁྱདཆོས་
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དངོསཆོས་ བྱཆོས་ ངངཚུལ་
  

སྐྱཀོགཀོག་ སྐྱཀགགཀོགགེབ་ སྐྱཀགགཀོགགེར་ སྐྱཀགགཀོགགེ་ལ་
སྐྱཀོག་ སྐྱཀོགགེབ་ སྐྱཀོགགེར་ སྐྱཀོགགེ་ལ་

  

སྐྱཀགགཀོགགེ་ སྐྱཀགཀོགཔ་ སྐྱཀོགཀོགཀོག་ལ་
སྐྱཀགཀོག་ སྐྱཀགཀོགཔ་ སྐྱཀོགཀོག་ལ་
 སྐྱཀོགཔ་ སྐྱཀོགཀོག་ཀོགཀོག་

  

སྐྱཀོགཔོ་ སྐྱཀགག་ཀོགག་ སྐྱཀོགཀོག་ཏུ་
 སྐྱཀོགག་ སྐྱཀོག་ཏུ་

  

སྐྱཀོགསེ་ སྐྱཀོགསེབ་ སྐྱཀོག་གྱིས་
  

ངཚོ་རྒྱགར་གནསསྐོར་ལ་འགོ་དུས་རྱིལམ་སྐྱཀྟོགཀྟོག་མངཔོ་བཤགས་ནས་འོངབ་ཡྱིན།

 ངཚོ་རྒྱགར་གནསསྐོར་ལ་འགོ་དུས་རྱིལམ་སྐྱཀགགཀྟོགགེབ་མངཔོ་བཤགས་ནས་འོངབ་ཡྱིན།

  གནམ་ནས་རྱིལམ་ཚངམ་ཐྱིག་སྐྱཀྟོགགེར་འཐེནཔ་ནངབཞྱིན་མཐོངརྒྱུ་འདུག

  

དངོསཆོས་ བྱཆོས་ ངངཚུལ་
  

སྔོཀྲོངཀྲོང་ སྔོཀྲངངཀྲོངངེབ་ སྔོཀྲངངཀྲོངངེར་ སྔོཀྲངངཀྲོངངེ་ལ་
སྔོཀྲོང་ སྔོཀྲོངངེབ་ སྔོཀྲོངངེར་ སྔོཀྲོངངེ་ལ་

  

སྔོཀྲངངཀྲོངངེ་ སྔོཀྲངངཀྲོངབ་ སྔོཀྲོངཀྲོངཀྲོང་ལ་
སྔོཀྲངཀྲོང་ སྔོཀྲངཀྲོངབ་ སྔོཀྲོངཀྲོང་ལ་
 སྔོཀྲོངབ་ སྔོཀྲོངཀྲོང་ཀྲོངཀྲོང་

  

སྔོཀྲོངཔོ་ སྔོཀྲངངཀྲོངང་ སྔོཀྲོངཀྲོང་དུ་
 སྔོཀྲོངང་ སྔོཀྲོང་དུ་

  

སྔོཀྲོངསེ་ སྔོཀྲོངསེབ་ སྔོཀྲོང་གྱིས་
  

ཞྱིང་ལ་སོན་བཏབཔའྱི་ཉྱིན་ལྔཔ་ལ་ནས་ཀྱི་མྱུགུ་སྟོཀྲྟོངཀྲྟོང་ཡྱིནཔ་ཡགཐགཆོད་སྐྱེས་སོང་།

 ཞྱིང་ལ་སོན་བཏབཔའྱི་ཉྱིན་ལྔཔ་ལ་ནས་ཀྱི་མྱུགུ་སྟོཀྲྟོངངེབ་གཅྱིག་དགཟོད་སྐྱེས་བྱུང་།

  ཞྱིང་ལ་སོན་བཏབཔའྱི་ཉྱིན་ལྔཔ་ནས་ཀྱི་མྱུགུ་སྟོཀྲྟོངངེར་ཤསག་སྐྱེས་སོང་།
  

དངོསཆོས་ བྱཆོས་ ངངཚུལ་
  

རྐངཔ་ཁྱེདཁྱེད་ རྐངཔ་ཁྱདདཁྱེདདེབ་ རྐངཔ་ཁྱདདཁྱེདདེར་ རྐངཔ་ཁྱདདཁྱེདདེ་ལ་
རྐངཔ་ཁྱེད་ རྐངཔ་ཁྱེདདེབ་ རྐངཔ་ཁྱེདདེར་ རྐངཔ་ཁྱེདདེ་ལ་

  

རྐངཔ་ཁྱདདཁྱེདདེ་  རྐངཔ་ཁྱདདཁྱེདཔ་ རྐངཔ་ཁྱེདཁྱེདཁྱེད་ལ་
རྐངཔ་ཁྱདདཁྱེད་ རྐངཔ་ཁྱདཁྱེདཔ་ རྐངཔ་ཁྱེདཁྱེད་ལ་
 རྐངཔ་ཁྱེདཔ་ རྐངཔ་ཁྱེདཁྱེད་ཁྱེདཁྱེད་

  

རྐངཔ་ཁྱེདཔོ་ རྐངཔ་ཁྱདདཁྱེདད་ རྐངཔ་ཁྱེདཁྱེད་དུ་
 རྐངཔ་ཁྱེདད་ རྐངཔ་ཁྱེད་དུ་

  

རྐངཔ་ཁྱེདསེ་ རྐངཔ་ཁྱེདསེབ་ རྐངཔ་ཁྱེད་ཀྱིས་
  

རྐངཔ་ན་ནས་མྱི་རྐངཔ་ཁེདཁེད་ཅྱིག་སེབས་སོང་།

 རྐངཔ་ནབའི་མྱི་རྐངཔ་ཁདདཁེདདེབ་ཉམཆུངཆུང་དེ་ཡངབ་ལ།

  མྱི་རྐངཔ་ན་ནས་རྐངཔ་ཁེདདེར་འགོབ་དེ་ཡངབ་ལ།

   

  

དངོསཆོས་ བྱཆོས་ ངངཚུལ་
  

ནགཀོངཀོང་ ནགཀངངཀོངངེབ་ ནགཀངངཀོངངེར་ ནགཀངངཀོངངེ་ལ་
ནགཀོང་ ནགཀོངངེབ་ ནགཀོངངེར་ ནགཀོངངེ་ལ་

  

ནགཀངངཀོངངེ་ ནགཀངངཀོངབ་ ནགཀོངཀོངཀོང་ལ་
ནགཀངཀོང་ ནགཀངཀོངཔ་ ནགཀོངཀོང་ལ་
 ནགཀོངབ་ ནགཀོངཀོང་ཀོངཀོང་

  

ནགཀོངཔོ་ ནགཀངང་ཀོངང་ ནགཀོངཀོང་དུ་
 ནགཀོངང་ ནགཀོང་དུ་

  

ནགཀོངསེ་ ནགཀོངསེབ་ ནགཀོང་གྱིས་
  

སྦྲུལ་དེ་ཁངཔའྱི་རྒྱབ་ཀྱི་ས་ཨྱིཁུང་ཆུངཆུང་ནགཀྟོངཀྟོང་དེ་ལ་འཛུལ་ནས་ཡལ་སོང་།

 སྦྲུལ་དེ་ཁངཔའྱི་རྒྱབ་ཀྱི་ས་ཨྱིཁུང་ཆུངཆུང་ནགཀངངཀྟོངངེབ་དེ་ལ་འཛུལ་ནས་ཡལ་སོང་།

  རྱིརྱིས་ཁངཔའྱི་རྒྱབ་ལ་ཨྱིཁུང་མངཔོ་ནགཀྟོངངེར་བྲུས་འདུག

  

དངོསཆོས་ བྱཆོས་ ངངཚུལ་
  

ནགའཁྱོགའཁྱོག་ ནགཁགགའཁྱོགགེབ་ ནགཁགགའཁྱོགགེར་ ནགཁགགའཁྱོགགེ་ལ་
ནགའཁྱོག་ ནགའཁྱོགགེབ་ ནགའཁྱོགགེར་ ནགའཁྱོགགེ་ལ་

  

ནགཁགགའཁྱོགགེ་ ནགའཁྱགགའཁྱོགཔ་ ནགའཁྱོགའཁྱོགའཁྱོག་ལ་
ནགཁགའཁྱོག་ ནགའཁྱགའཁྱོགཔ་ ནགའཁྱོགའཁྱོག་ལ་
 ནགའཁྱོགཔ་ ནགའཁྱོགའཁྱོག་འཁྱོགའཁྱོག་

  

ནགའཁྱོགཔོ་ ནགའཁྱགགའཁྱོགག་ ནགའཁྱོགའཁྱོག་ཏུ་
 ནགའཁྱོགག་ ནགའཁྱོག་ཏུ་

  

ནགའཁྱོགསེ་ ནགའཁྱོགསེབ་ ནགའཁྱོག་གྱིས་
  

ཕྲུགུ་ཆུངཆུང་དེས་ཡྱིགེ་ནགའཁྟོགའཁྟོག་གཅྱིག་བྱིས་འདུག གང་ཡྱིན་མྱིན་ཤེས་ཁགཔོ་འདུག

 ཕྲུགུ་ཆུངཆུང་དེས་ཡྱིགེ་ནགའཁྟོགགེབ་གཅྱིག་བྱིས་འདུག གང་ཡྱིན་མྱིན་ཤེས་ཁགཔོ་འདུག

  ཕྲུགུ་ཆུངཆུང་དེས་ཡྱིགེ་ནགའཁྟོགགེ་ལ་བྱིས་འདུག

  

དངོསཆོས་ བྱཆོས་ ངངཚུལ་
  

སྐྱའཁྱོགའཁྱོག་ སྐྱའཁྱགགའཁྱོགགེབ་ སྐྱའཁྱགགའཁྱོགགེར་ སྐྱའཁྱགགའཁྱོགགེ་ལ་
སྐྱའཁྱོག་ སྐྱའཁྱོགགེབ་ སྐྱའཁྱོགགེར་ སྐྱའཁྱོགགེ་ལ་

  

སྐྱའཁྱགགའཁྱོགགེ་ སྐྱའཁྱགགའཁྱོགཔ་ སྐྱའཁྱོགའཁྱོགའཁྱོག་ལ་
སྐྱའཁྱགའཁྱོག་ སྐྱའཁྱགའཁྱོགཔ་ སྐྱའཁྱོགའཁྱོག་ལ་
 སྐྱའཁྱོགཔ་ སྐྱའཁྱོགའཁྱོག་འཁྱོགའཁྱོག་

  

སྐྱའཁྱོགཔོ་ སྐྱའཁྱགགའཁྱོགག་ སྐྱའཁྱོགའཁྱོག་ཏུ་
 སྐྱའཁྱོགག་ སྐྱའཁྱོག་ཏུ་

  

སྐྱའཁྱོགསེ་ སྐྱའཁྱོགསེབ་ སྐྱའཁྱོག་གྱིས་
  

མོས་སསྨྱུག་གྱིས་ནགཔང་ལ་གང་ཡྱིན་མྱིན་མྱི་ཤེསཔའྱི་རྱིམོ་སྐྱའཁྟོགའཁྟོག་གཅྱིག་བྱིས་འདུག

 མོས་སསྨྱུག་གྱིས་ནགཔང་ལ་གང་ཡྱིན་མྱིན་མྱི་ཤེསཔའྱི་རིམོ་སྐྱའཁྟོགགེབ་དེ་ངའྱི་གདོངཔ་ཡྱིནཔ་འདྲ།

  མོས་སསྨྱུག་གྱིས་ནགཔང་ལ་བོདཡྱིག་སྐྱའཁྟོགགེར་བྱིས་འདུག 

  

152



ཁྱདགཞི་དང་ཁྱདཆོས་ བརྡསྤོད་ཕྲནཚེགས་བརྡསྤོད་ཕྲནཚེགས་ ཁྱདགཞི་དང་ཁྱདཆོས་
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དངོསཆོས་ བྱཆོས་ ངངཚུལ་
  

སྐྱའཁྱོརའཁྱོར་ སྐྱའཁྱརརའཁྱོརརེབ་ སྐྱའཁྱརརའཁྱོརརེར་ སྐྱའཁྱརརའཁྱོརརེ་ལ་
སྐྱའཁྱོར་ སྐྱའཁྱོརརེབ་ སྐྱའཁྱོརརེར་ སྐྱའཁྱོརརེ་ལ་

  

སྐྱའཁྱརརའཁྱོརརེ་  སྐྱའཁྱརརའཁྱོརབ་ སྐྱའཁྱོརའཁྱོརའཁྱོར་ལ་
སྐྱའཁྱོརའཁྱོར་ སྐྱའཁྱརའཁྱོརབ་ སྐྱའཁྱོརའཁྱོར་ལ་
 སྐྱའཁྱོརབ་ སྐྱའཁྱོརའཁྱོར་འཁྱོརའཁྱོར་

  

སྐྱའཁྱོརཔོ་ སྐྱའཁྱརརའཁྱོརར་ སྐྱའཁྱོརའཁྱོར་དུ་
 སྐྱའཁྱོརར་ སྐྱའཁྱོར་དུ་

  

སྐྱའཁྱོརསེ་ སྐྱའཁྱོརསེབ་ སྐྱའཁྱོར་གྱིས་
  

ཚུར་འོངབའྱི་གོས་དཀརཔོ་གོནཔའྱི་མི་སྐྱའཁྟོརའཁྟོར་དེ་ཆང་གིས་གཟིསཔ་ཞིག་ཡྱིནཔ་འདྲ་འདུག

 ཚུར་འོངབའྱི་གོས་དཀརཔོ་གོནཔའྱི་མི་སྐྱའཁྟོརརེབ་དེ་ཆང་གིས་གཟིསཔ་ཞིག་ཡྱིནཔ་འདྲ་འདུག

  མྱི་དཀརཔོ་ཆང་གྱིས་གཟྱིསཔ་ཞྱིག་སྐྱའཁྟོརརེར་ཚུར་འོང་གྱི་འདུག

  

དངོསཆོས་ བྱཆོས་ ངངཚུལ་
  

སྔོའཁྱྱིལའཁྱྱིལ་ སྔོའཁྱལལའཁྱྱིལལེབ་ སྔོའཁྱལལའཁྱྱིལལེར་ སྔོའཁྱྱིལལའཁྱྱིལལེ་ལ་
སྔོའཁྱྱིལ་ སྔོའཁྱྱིལལེབ་ སྔོའཁྱྱིལལེར་ སྔོའཁྱྱིལལེ་ལ་

  

སྔོའཁྱལལའཁྱྱིལལེ་ སྔོའཁྱལལའཁྱྱིལབ་ སྔོའཁྱྱིལའཁྱྱིལའཁྱྱིལ་ལ་
སྔོའཁྱྱིལའཁྱྱིལ་ སྔོའཁྱལའཁྱྱིལབ་ སྔོའཁྱྱིལའཁྱྱིལ་ལ་
 སྔོའཁྱྱིལབ་ སྔོའཁྱྱིལའཁྱྱིལ་འཁྱྱིལའཁྱྱིལ་

  

སྔོའཁྱྱིལཔོ་ སྔོའཁྱལལའཁྱྱིལལ་ སྔོའཁྱྱིལའཁྱྱིལ་དུ་
 སྔོའཁྱྱིལལ་ སྔོའཁྱྱིལ་དུ་

  

སྔོའཁྱྱིལསེ་ སྔོའཁྱྱིལསེབ་ སྔོའཁྱྱིལ་གྱིས་
  

གནམགྲུའྱི་ཐོག་ནས་རྒྱམཚོའྱི་ཆུ་སྟོའཁིལའཁིལ་མཐོངརྒྱུ་འདུག

 སསེང་ལ་མཐོངརྒྱུ་ཡོདཔའྱི་སྟོའཁིལལེབ་ཚངམ་རྒྱམཚོའྱི་ཆུ་རེད་འདུག

  གནམགྲུའྱི་ཐོག་ནས་རྒྱམཚོའྱི་ཆུ་སྟོའཁིལལེར་མྱིག་གྱིས་མཐོངརྒྱུ་འདུག

  

དངོསཆོས་ བྱཆོས་ ངངཚུལ་
  

སྐྱའཁྱིགསའཁྱིགས་ སྐྱའཁགསགའཁྱིགསགེབ་ སྐྱལྷངགའཁྱིགསགེར་ སྐྱལྷངགའཁྱིགསགེ་ལ་
སྐྱའཁྱིགས་ སྐྱའཁྱིགསགེབ་ སྐྱའཁྱིགསགེར་ སྐྱའཁྱིགསགེ་ལ་

  

སྐྱའཁགསགའཁྱིགསགེ་ སྐྱའཁགསགའཁྱིགསཔ་ སྐྱའཁྱིགསའཁྱིགསའཁྱིགས་ལ་
སྐྱའཁགསའཁྱིགས་ སྐྱའཁགསའཁྱིགསཔ་ སྐྱའཁྱིགསའཁྱིགས་ལ་
 སྐྱའཁྱིགསཔ་ སྐྱའཁྱིགསའཁྱིགས་འཁྱིགསའཁྱིགས་

  

སྐྱའཁྱིགསཔོ་ སྐྱའཁགསགའཁྱིགསག་ སྐྱའཁྱིགསའཁྱིགས་དུ་
 སྐྱའཁྱིགསག་ སྐྱའཁྱིགས་དུ་

  

སྐྱའཁྱིགསསེ་ སྐྱའཁྱིགསསེབ་ སྐྱའཁྱིགས་ཀྱིས་
  

མོས་རྒྱམཚོའྱི་རྦརབས་སྐྱའཁིགསའཁིགས་ཡོདཔའྱི་པར་མཚོནཁཅན་གཅྱིག་ཉོས་སོང་།

 ང་རྒྱམཚོ་རྦརབས་སྐྱའཁིགསངེབའྱི་པར་མཚོནཁཅན་དེའདྲཔོ་གཅྱིག་ཉོ་འདོད་ཡོད།

  རྒྱམཚོའྱི་རྦརབས་སྐྱའཁིགསངེར་བྱསཔ་གནམཐོག་ནས་མཐོང་བྱུང་།

   

  

དངོསཆོས་ བྱཆོས་ ངངཚུལ་
  

སྔོའཁྲུགསའཁྲུགས་ སྔོའཁགསགའཁྲུགསགེབ་ སྔོའཁགསགའཁྲུགསགེར་ སྔོའཁགསགའཁྲུགསགེ་ལ་
སྔོའཁྲུགས་ སྔོའཁྲུགསགེབ་ སྔོའཁྲུགསགེར་ སྔོའཁྲུགསགེ་ལ་

  

སྔོའཁགསགའཁྲུགསགེ་ སྔོའཁགསགའཁྲུགསཔ་ སྔོའཁྲུགསའཁྲུགསའཁྲུགས་ལ་
སྔོའཁགསའཁྲུགས་ སྔོའཁགསའཁྲུགསཔ་ སྔོའཁྲུགསའཁྲུགས་ལ་
 སྔོའཁྲུགསཔ་ སྔོའཁྲུགསའཁྲུགས་འཁྲུགསའཁྲུགས་

  

སྔོའཁྲུགསཔོ་ སྔོའཁགསགའཁྲུགསག་ སྔོའཁྲུགསའཁྲུགས་དུ་
 སྔོའཁྲུགསག་ སྔོའཁྲུགས་དུ་

  

སྔོའཁྲུགསསེ་ སྔོའཁྲུགསསེབ་ སྔོའཁྲུགས་ཀྱིས་
  

ཁོགམ་ཕགྱིའྱི་ནང་ལ་སྟོའཁྲུགསའཁྲུགས་མཐོངརྒྱུ་ཡོདཔ་དེ་གརེ་རེད་འདུག

 ཁོགམ་ཕགྱིའྱི་ནང་ལ་སྟོའཁགསགའཁྲུགསགེབ་ཞྱིག་མཐོངརྒྱུ་ཡོདཔ་དེ་གརེ་རེད་འདུག

  ཁོགམའྱི་ནང་གྱི་སྟོའཁགསག་འཁྲུགསགེར་ཡོདཔ་དེ་ཕྱིགཕྱིག་སྔོནཔོ་རེད།

  

དངོསཆོས་ བྱཆོས་ ངངཚུལ་
  

སྔོའགོངའགོང་ སྔོའགངངའགོངངེབ་ སྔོའགངངའགོངངེར་ སྔོའགངངའགོངངེ་ལ་
སྔོའགོང་ སྔོའགོངངེབ་ སྔོའགོངངེར་ སྔོའགོངངེ་ལ་

  

སྔོའགངངའགོངངེ་ སྔོའགངངའགོངབ་ སྔོའགོངའགོངའགོང་ལ་
སྔོའགངའགོང་ སྔོའགངའགོངབ་ སྔོའགོངའགོང་ལ་
 སྔོའགོངབ་ སྔོའགོངའགོང་འགོངའགོང་

  

སྔོའགོངཔོ་ སྔོའགངངའགོངང་ སྔོའགོངའགོང་དུ་
 སྔོའགོངང་ སྔོའགོང་དུ་

  

སྔོའགོངསེ་ སྔོའགོངསེབ་ སྔོའགོང་གྱིས་
  

ལྡུམརའྱི་ཚལ་སྟོའགྟོངའགྟོང་དེཚོ་ངཚོས་ཟླབ་སྔོནམ་ནས་བཏབཔ་ཤསག་ཡྱིན།

 ལྡུམརའྱི་ཚལ་སྟོའགངག་འགྟོངགེབ་དེཚོ་ངཚོས་ཟླབ་སྔོནམ་ནས་བཏབཔ་ཤསག་ཡྱིན།

  ལྡུམརའྱི་ཚལ་སྟོའགྟོངགེར་སྐྱེསཔ་དེཚོ་གརེ་ཡྱིནཔ་ངས་མ་ཤེས།

  

དངོསཆོས་ བྱཆོས་ ངངཚུལ་
  

ནགཆུམཆུམ་ ནགཆམམཆུམམེབ་ ནགཆམམཆུམམེར་ ནགཆམམཆུམམེ་ལ་
ནགཆུམ་ ནགཆུམམེབ་ ནགཆུམམེར་ ནགཆུམམེ་ལ་

  

ནགཆམམཆུམམེ་  ནགཆམམཆུམཔ་ ནགཆུམཆུམཆུམ་ལ་
ནགཆུམཆུམ་ ནགཆམཆུམཔ་ ནགཆུམཆུམ་ལ་
 ནགཆུམཔ་ ནགཆུམཆུམ་ཆུམཆུམ་

  

ནགཆུམཔོ་ ནགཆམམཆུམམ་ ནགཆུམཆུམ་དུ་
 ནགཆུམམ་ ནགཆུམ་དུ་

  

ནགཆུམསེ་ ནགཆུམསེབ་ ནགཆུམ་གྱིས་
  

མེས་འཚིགསཔའྱི་ལོམ་ནགཔོ་ནགཆུམཆུམ་དེའདྲ་གསགལ་འདུག

 ལོམ་ནགཆམམཆུམམེབ་ཚངམ་མེས་འཚིགསཔ་ཤསག་རེད་འདུག

  ལོམ་ནགཆུམམེར་འཚིགསཔ་ཚངམ་ཉྱིམས་འཚིགསཔ་འདྲཔོ་འདུག
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ཁྱདགཞི་དང་ཁྱདཆོས་ བརྡསྤོད་ཕྲནཚེགས་བརྡསྤོད་ཕྲནཚེགས་ ཁྱདགཞི་དང་ཁྱདཆོས་
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དངོསཆོས་ བྱཆོས་ ངངཚུལ་
  

སེཉགཉག་ སེཉགགཉགགེབ་ སེཉགགཉགགེར་ སེཉགགཉགགེ་ལ་
སེཉག་ སེཉགགེབ་ སེཉགགེར་ སེཉགགེ་ལ་

  

སེཉགགཉགགེ་ – སེཉགཉགཉག་ལ་
སེཉགཉག་ སེཉགཉགཔ་ སེཉགཉག་ལ་
 སེཉགཔ་ སེཉགཉག་ཉགཉག་

  

སེཉགཔོ་ – སེཉགཉག་ཏུ་
 སེཉགག་ སེཉག་ཏུ་

  

སེཉགསེ་ སེཉགསེབ་ སེཉག་གྱིས་
  

མོས་སྨྱུགམ་སེརཔོའ་ིསྨྱུགུ་དེ་ལ་ཉག་སེཉགཉག་ཐྱིག་བཏོན་ནས་རགས་བརྒྱབས་སོང་།

 སྨྱུགམ་སེརཔོའ་ིསྨྱུགུའྱི་ཉག་སེཉགགེབ་ཞྱིག་བཏོན་ནས་རགས་རྒྱགམཁན་དེ་ང་ཡྱིན།

  མོས་ངའྱི་སྱིསྨྱུག་ལ་ཉག་སེཉགརེར་བཏོན་ནས་རགས་རྒྱགརོགས་བྱས་བྱུང་།
  

དངོསཆོས་ བྱཆོས་ ངངཚུལ་
  

བགལེབ་ཉེདཉེད་ བགལེབ་ཉདདཉེདདེབ་ བགལེབ་ཉདདཉེདདེར་ བགལེབ་ཉདདཉེདདེ་ལ་
བགལེབ་ཉེད་ བགལེབ་ཉེདདེབ་ བགལེབ་ཉེདདེར་ བགལེབ་ཉེདདེ་ལ་

  

བགལེབ་ཉདདཉེདདེ་ བགལེབ་ཉདདཉེདཔ་ བགལེབ་ཉེདཉེདཉེད་ལ་
བགལེབ་ཉདཉེད་ བགལེབ་ཉདཉེདཔ་ བགལེབ་ཉེདཉེད་ལ་
 བགལེབ་ཉེདཔ་ བགལེབ་ཉེདཉེད་ཉེདཉེད་

  

བགལེབ་ཉེདཔོ་ བགལེབ་ཉདདཉེདད་ བགལེབ་ཉེདཉེད་དུ་
 བགལེབ་ཉེདད་ བགལེབ་ཉེད་དུ་

  

བགལེབ་ཉེདསེ་ བགལེབ་ཉེདསེབ་ བགལེབ་ཉེད་ཀྱིས་
  

ཁོཚོས་བཟོསཔའྱི་བགལེབ་ཉེདཉེད་མ་འཚོསཔ་འདྲཔོ་འདུག

 ཁོཚོས་བཟོསཔའྱི་བགལེབ་ཉདད་ཉེདདེབ་དེ་མ་འཚོསཔ་འདྲཔོ་འདུག

  ཆུ་བླུགས་དྲགས་ནས་ཁོཚོས་བཟོསཔའྱི་བགལེབ་ཉེདརེར་ཆགས་འདུག

  

དངོསཆོས་ བྱཆོས་ ངངཚུལ་
  

ནགཐྱིངཐྱིང་ ནགཐངངཐྱིངངེབ་ ནགཐངངཐྱིངངེར་ ནགཐངངཐྱིངངེ་ལ་
ནགཐྱིང་ ནགཐྱིངངེབ་ ནགཐྱིངངེར་ ནགཐྱིངངེ་ལ་

  

ནགཐངངཐྱིངངེ་ ནགཐངངཐྱིངབ་ ནགཐྱིངཐྱིངཐྱིང་ལ་
ནགཐངཐྱིང་ ནགཐངཐྱིངབ་ ནགཐྱིངཐྱིང་ལ་
 ནགཐྱིངབ་ ནགཐྱིངཐྱིང་ཐྱིངཐྱིང་

  

ནགཐྱིངཔོ་ ནགཐངངཐྱིངང་ ནགཐྱིངཐྱིང་དུ་
 ནགཐྱིངང་ ནགཐྱིང་དུ་

  

ནགཐྱིངསེ་ ནགཐྱིངསེབ་ ནགཐྱིང་གྱིས་
  

ཁསང་མཚནམོ་མུནནག་ནགཐིངཐིང་ཡོདཔའྱི་སྐབས་ལ་ང་ལྷསར་འབྱོར་སོང་།

 ཁསང་མཚནམོ་མུནནག་ནགཐིངངེབ་ཡོདཔའྱི་སྐབས་ལ་ང་ལྷསར་འབྱོར་སོང་།

  དལྟ་ཕྱི་ལ་གནམ་ནགཐིངརེར་ཆགས་འདུག སྐརམའང་ཁཆེམམེར་ཤར་འདུག

   

  

དངོསཆོས་ བྱཆོས་ ངངཚུལ་
  

སྐྱ་འཐྱིབའཐྱིབ་ སྐྱ་འཐབབའཐྱིབབེབ་ སྐྱ་འཐབབའཐྱིབབེར་ སྐྱ་འཐབབའཐྱིབབེ་ལ་
སྐྱ་འཐྱིབ་ སྐྱ་འཐྱིབབེབ་ སྐྱ་འཐྱིབབེར་ སྐྱ་འཐྱིབབེ་ལ་

  

སྐྱ་འཐབབའཐྱིབབེ་ སྐྱ་འཐབབའཐྱིབཔ་ སྐྱ་འཐྱིབའཐྱིབའཐྱིབ་ལ་
སྐྱ་འཐབའཐྱིབ་ སྐྱ་འཐབའཐྱིབཔ་ སྐྱ་འཐྱིབའཐྱིབ་ལ་
 སྐྱ་འཐྱིབཔ་ སྐྱ་འཐྱིབའཐྱིབ་འཐྱིབའཐྱིབ་

  

སྐྱ་འཐྱིབཔོ་ སྐྱ་འཐབབའཐྱིབབ་ སྐྱ་འཐྱིབའཐྱིབ་ཏུ་
 སྐྱ་འཐྱིབབ་ སྐྱ་འཐྱིབ་ཏུ་

  

སྐྱ་འཐྱིབསེ་ སྐྱ་འཐྱིབསེབ་ སྐྱའཐྱིབ་ཀྱིས་
  

སཐག་ཕ་གྱིའྱི་བརསྣང་ལ་ཡོདཔའྱི་སྐྱ་འཐིབའཐིབ་དེ་ཐལརླུང་ཡྱིནཔ་འདྲཔོ་འདུག

 སཐག་ཕ་གྱིའྱི་བརསྣང་ལ་ཡོདཔའྱི་སྐྱ་འབའཐིབབེབ་དེ་ཐལརླུང་ཡྱིནཔ་འདྲཔོ་འདུག

  ཁསང་རླུངའཚུབ་ཀྱིས་སཆའྱི་འཁོརཡུག་ཚངམ་སྐྱ་འཐིབབེར་བཏང་སོང་།
  

དངོསཆོས་ བྱཆོས་ ངངཚུལ་
  

ནགདྱིབདྱིབ་ ནགདབབདྱིབབེབ་ ནགདབབདྱིབབེར་ ནགདབབདྱིབབེ་ལ་
ནགདྱིབ་ ནགདྱིབབེབ་ ནགདྱིབབེར་ ནགདྱིབབེ་ལ་

  

ནགདབབདྱིབབེ་ ནགདབབདྱིབཔ་ ནགདྱིབདྱིབདྱིབ་ལ་
ནགདབདྱིབ་ ནགདབདྱིབཔ་ ནགདྱིབདྱིབ་ལ་
 ནགདྱིབཔ་ ནགདྱིབདྱིབ་དྱིབདྱིབ་

  

ནགདྱིབཔོ་ ནགདབབདྱིབབ་ ནགདྱིབདྱིབ་ཏུ་
 ནགདྱིབབ་ ནགདྱིབ་ཏུ་

  

ནགདྱིབསེ་ ནགདྱིབསེབ་ ནགདྱིབ་ཀྱིས་
  

སཁུལ་དེའྱི་རྒྱབ་ལ་ཁངཔ་རྱིངཔ་ནགདིབདིབ་མངཔོ་གོང་ཁེཔོ་ལ་ཉོརྒྱུ་འདུག

 སཁུལ་དེའྱི་རྒྱབ་ལ་ཁངཔ་རྱིངཔ་ནགདགབདིབབེབ་མངཔོ་གོང་ཁེཔོ་ལ་ཉོརྒྱུ་འདུག

  དུབས་ཁོངཚོ་ཚངམའྱི་ཁངཔ་ཡོདཚད་ནགདིབབེར་བཏང་སོང་།
  

དངོསཆོས་ བྱཆོས་ ངངཚུལ་
  

སྐྱལྡེམལྡེམ་ སྐྱལྡམམལྡེམམེབ་ སྐྱལྡམམལྡེམམེར་ སྐྱལྡམམལྡེམམེ་ལ་
སྐྱལྡེམ་ སྐྱལྡེམམེབ་ སྐྱལྡེམམེར་ སྐྱལྡེམམེ་ལ་

  

སྐྱལྡམམལྡེམམེ་ སྐྱལྡམམལྡེམཔ་ སྐྱལྡེམལྡེམལྡེམ་ལ་
སྐྱལྡེམལྡེམ་ སྐྱལྡམལྡེམཔ་ སྐྱལྡེམལྡེམ་ལ་
 སྐྱལྡེམཔ་ སྐྱལྡེམལྡེམ་ལྡེམལྡེམ་

  

སྐྱལྡེམཔོ་ སྐྱལྡམམལྡེམམ་ སྐྱལྡེམལྡེམ་དུ་
 སྐྱལྡེམམ་ སྐྱལྡེམ་དུ་

  

སྐྱལྡེམསེ་ སྐྱལྡེམསེབ་ སྐྱལྡེམ་གྱིས་
  

འོམས་བཀངབའྱི་ཕོརཔ་སྐྱལྡེམལྡེམ་དེ་ཁོངཚོའྱི་རེད་མྱི་འདུག

 འོམས་བཀངབའྱི་ཕོརཔ་སྐྱལྡམམ་ལྡེམམེབ་དེ་ཁོངཚོའྱི་རེད་མྱི་འདུག

  མོས་ཁོངཚོའྱི་ཕོརཔ་འོམས་སྐྱལྡེམམེ་ལ་བཀང་ནས་ཐབཚང་ལ་ཕྱིན་སོང་།
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ཁྱདགཞི་དང་ཁྱདཆོས་ བརྡསྤོད་ཕྲནཚེགས་བརྡསྤོད་ཕྲནཚེགས་ ཁྱདགཞི་དང་ཁྱདཆོས་
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དངོསཆོས་ བྱཆོས་ ངངཚུལ་
  

སྐྱནེམནེམ་ སྐྱནམམནེམམེབ་ སྐྱནམམནེམམེར་ སྐྱནམམནེམམེ་ལ་
སྐྱནེམ་ སྐྱནེམམེབ་ སྐྱནེམམེར་ སྐྱནེམམེ་ལ་

  

སྐྱནམམནེམམེ་ སྐྱནམམནེམཔ་ སྐྱནེམནེམནེམ་ལ་
སྐྱནེམནེམ་ སྐྱནམནེམཔ་ སྐྱནེམནེམ་ལ་
 སྐྱནེམཔ་ སྐྱནེམནེམ་ནེམནེམ་

  

སྐྱནེམཔོ་ སྐྱནམམནེམམ་ སྐྱནེམནེམ་དུ་
 སྐྱནེམམ་ སྐྱནེམ་དུ་

  

སྐྱནེམསེ་ སྐྱནེམསེབ་ སྐྱནེམ་གྱིས་
  

མོས་ཡུང་ལ་འབོལགདན་དཀརཔོ་སྐྱནེམནེམ་ཞྱིག་བཏྱིང་འདུག

 མོས་ཡུང་ལ་འབོལགདན་དཀརཔོ་སྐྱནམམནེམམེབ་ཞྱིག་བཏྱིང་འདུག

  མོས་ཡུང་ལ་འབོལགདན་དཀརཔོ་སྐྱནེམམེར་བཏྱིང་འདུག ཡགཔོ་བྱུང་བཞག

  

དངོསཆོས་ བྱཆོས་ ངངཚུལ་
  

སྔོནོགནོག་ སྔོནགགནོགགེབ་ སྔོནགགནོགགེར་ སྔོནགགནོགགེ་ལ་
སྔོནོག་ སྔོནོགགེབ་ སྔོནོགགེར་ སྔོནོགགེ་ལ་

  

སྔོནགགནོགགེ་ སྔོནགགནོགཔ་ སྔོནོགནོགནོག་ལ་
སྔོནགནོག་ སྔོནགནོགཔ་ སྔོནོགནོག་ལ་
 སྔོནོགཔ་ སྔོནོགནོག་ནོགནོག་

  

སྔོནོགཔོ་ སྔོནགགནོགག་ སྔོནོགནོག་ཏུ་ 
 སྔོནོགག་ སྔོནོག་ཏུ་

  

སྔོནོགསེ་ སྔོནོགསེབ་ སྔོནོག་གྱིས་
  

ཁོགམ་ནས་བུན་འགོབའྱི་ཟྭཐུག་སྟོནྟོགནྟོག་བ་དེ་སུའྱི་རེད་འདུག

 ཁོགམ་ནས་བུན་འགོབའྱི་ཟྭཐུག་སྟོནྟོགགེབ་དེ་སུའྱི་རེད་འདུག

  ཟྭཐུག་འཁོལདྲགས་ནས་ཁོགམ་ནས་སྟོནྟོགགེར་བུན་འགོ་གྱི་འདུག

  

དངོསཆོས་ བྱཆོས་ ངངཚུལ་
  

དམརའབུརའབུར་ དམརའབརརའབུརརེབ་ དམརའབརརའབུརརེར་ དམརའབརརའབུརརེ་ལ་
དམརའབུར་ དམརའབུརརེབ་ དམརའབུརརེར་ དམརའབུརརེ་ལ་

  

དམརའབརརའབུརརེ་ དམརའབརརའབུརབ་ དམརའབུརའབུརའབུར་ལ་
དམརའབརའབུར་ དམརའབརའབུརབ་ དམརའབུརའབུར་ལ་
 དམརའབུརབ་ དམརའབུརའབུར་འབུརའབུར་

  

དམརའབུརཔོ་ དམརའབརརའབུརར་ དམརའབུརའབུར་དུ་
 དམརའབུརར་ དམརའབུར་དུ་

  

དམརའབུརསེ་ དམརའབུརསེབ་ དམརའབུར་གྱིས་
  

ཁོའ་ིགདོང་ལ་འབུརཏོག་དམརའབུརའབུར་ཡོདཔ་དེ་གརེ་རེད་འདུག

 ཁོའ་ིགདོང་ལ་འབུརཏོག་དམརའབརར་འབུརརེབ་ཡོདཔ་དེ་གརེ་ཡྱིནཔ་མོས་ཤེས་ཀྱི་རེད།

  མདང་མཚནམོར་ཁོའ་ིགདོང་ལ་འབུརཏོག་དམརའབརར་འབུརརེར་འཐོན་འདུག

   

  

དངོསཆོས་ བྱཆོས་ ངངཚུལ་
  

སེམས་འཚབའཚབ་ སེམས་འཚབབའཚབབེབ་ སེམས་འཚབབའཚབབེར་ སེམས་འཚབབའཚབབེ་ལ་
སེམས་འཚབ་ སེམས་འཚབབེབ་ སེམས་འཚབབེར་ སེམས་འཚབབེ་ར་

  

སེམས་འཚབབའཚབབེ་ – སེམས་འཚབའཚབའཚབ་ལ་
སེམས་འཚབའཚབ་ སེམས་འཚབའཚབཔ་ སེམས་འཚབའཚབ་ལ་
 སེམས་འཚབཔ་ སེམས་འཚབའཚབ་འཚབའཚབ་

  

སེམས་འཚབཔོ་ – སེམས་འཚབའཚབ་ཏུ་
 སེམས་འཚབབ་ སེམས་འཚབ་ཏུ་

  
སེམས་འཚབསེ་ སེམས་འཚབསེབ་ སེམས་འཚབ་ཀྱིས་

  

ཁསང་མཚནམོ་ཁོངཚོ་ལ་ལམ་ལ་འགོ་དུས་སེམས་འཚབའཚབ་བྱུང་འདུག

 ཁསང་མཚནམོ་ཁོངཚོ་ལ་ལམ་ལ་འགོ་དུས་སེམས་འཚབབ་འཚབབེབ་ཞྱིག་བྱུང་འདུག

  ཁསང་མཚནམོ་ཁོངཚོ་སེམས་འཚབབེར་ལམ་ལ་འགོ་དགོསཔ་བྱུང་འདུག

  

དངོསཆོས་ བྱཆོས་ ངངཚུལ་
  

སྐྱའཚུརའཚུར་ སྐྱའཚརརའཚུརརེབ་ སྐྱའཚརརའཚུརརེར་ སྐྱའཚརརའཚུརརེ་ལ་
སྐྱའཚུར་ སྐྱའཚུརརེབ་ སྐྱའཚུརརེར་ སྐྱའཚུརརེ་ལ་

  

སྐྱའཚརརའཚུརརེ་ སྐྱའཚརརའཚུརབ་ སྐྱའཚུརའཚུརའཚུར་ལ་
སྐྱའཚརའཚུར་ སྐྱའཚརའཚུརབ་ སྐྱའཚུརའཚུར་ལ་
 སྐྱའཚུརབ་ སྐྱའཚུརའཚུར་འཚུརའཚུར་

  

 སྐྱའཚརརའཚུརར་ སྐྱའཚུརའཚུར་དུ་
 སྐྱའཚུརར་ སྐྱའཚུར་དུ་

  

སྐྱའཚུརསེ་ སྐྱའཚུརསེབ་ སྐྱའཚུར་གྱིས་
  

བགལོག་གྱི་ཟུར་གཅྱིག་ནས་ཆུ་གངམོ་སྐྱའཚུརའཚུར་གཅྱིག་ཐོན་འོང་གྱི་འདུག

 བགལོག་གྱི་ཟུར་གཅྱིག་ནས་ཆུ་གངམོ་སྐྱའཚརར་འཚུརརེབ་གཅྱིག་ཐོན་འོང་གྱི་འདུག

  བགལོག་གྱི་ཟུར་གཅྱིག་ནས་ཆུ་གངམོ་སྐྱའཚརར་འཚུརརེར་ཐོན་འོང་གྱི་འདུག

  

དངོསཆོས་ བྱཆོས་ ངངཚུལ་
  

སྐྱཞྱིབཞྱིབ་ སྐྱཞབབཞྱིབབེབ་ སྐྱཞབབཞྱིབབེར་ སྐྱཞབབཞྱིབབེ་ལ་
སྐྱཞྱིབ་ སྐྱཞྱིབབེབ་ སྐྱཞྱིབབེར་ སྐྱཞྱིབབེ་ལ་

  

སྐྱཞབབཞྱིབབེ་ སྐྱཞབབཞྱིབཔ་ སྐྱཞྱིབཞྱིབཞྱིབ་ལ་
སྐྱཞྱིབཞྱིབ་ སྐྱཞབཞྱིབཔ་ སྐྱཞྱིབཞྱིབ་ལ་
 སྐྱཞྱིབཔ་ སྐྱཞྱིབཞྱིབ་ཞྱིབཞྱིབ་

  

སྐྱཞྱིབཔོ་ སྐྱཞབབཞྱིབབ་ སྐྱཞྱིབཞྱིབ་ཏུ་
 སྐྱཞྱིབབ་ སྐྱཞྱིབ་ཏུ་

  

སྐྱཞྱིབསེ་ སྐྱཞྱིབསེབ་ སྐྱཞྱིབ་ཀྱིས་
  

ཆུཐག་འདྱི་ནས་རམཔ་སྐྱཞིབཞིབ་ཡགཔོ་འཐག་ཐུབ་ཀྱི་རེད།

 རམཔ་སྐྱཞིབབཞིབབེབ་དེ་ཆུཐག་འདྱི་ནས་འཐགསཔ་ཞྱིག་རེད་འདུག

  ཁོངཚོས་ཆུཐག་དེ་ནས་རམཔ་སྐྱཞིབབེར་འཐགས་ཐུབཔ་བྱུང་འདུག
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ཁྱདགཞི་དང་ཁྱདཆོས་ བརྡསྤོད་ཕྲནཚེགས་བརྡསྤོད་ཕྲནཚེགས་ ཁྱདགཞི་དང་ཁྱདཆོས་
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དངོསཆོས་ བྱཆོས་ ངངཚུལ་
  

སེཧྲུལཧྲུལ་ སེཧལལཧྲུལལེབ་ སེཧལལཧྲུལལེར་ སེཧལལཧྲུལལེ་ལ་
སེཧྲུལ་ སེཧྲུལལེབ་ སེཧྲུལལེར་ སེཧྲུལལེ་ལ་

  

སེཧལལཧྲུལལེ་ སེཧལལཧྲུལབ་ སེཧྲུལཧྲུལཧྲུལ་ལ་
སེཧལཧྲུལ་ སེཧལཧྲུལབ་ སེཧྲུལཧྲུལ་ལ་
 སེཧྲུལབ་ སེཧྲུལཧྲུལ་ཧྲུལཧྲུལ་

  

སེཧྲུལཔོ་ སེཧལལཧྲུལལ་ སེཧྲུལཧྲུལ་དུ་
 སེཧྲུལལ་ སེཧྲུལ་དུ་

  

སེཧྲུལསེ་ སེཧྲུལསེབ་ སེཧྲུལ་གྱིས་
  

ས་ལ་ལྷུངསཔའྱི་ལོམ་སྐམཔོ་སེཧྲུལཧྲུལ་ཡྱིནཔ་ཚངམ་ཟུར་གཅྱིག་ལ་བསྡུས་ཤོག

 ཤྱིངསོང་གྱི་ལོམ་སྐམཔོ་སེཧལལཧྲུལལེབ་ས་ལ་མངཐགཆོད་གཅྱིག་མཐོངརྒྱུ་འདུག

  སོནཀ་ཤྱིངརེ་ནས་ལོམ་སྐམཔོ་སེཧྲུལལེར་གསག་ལ་འབབཔ་མཐོངརྒྱུ་འདུག

  

དངོསཆོས་ བྱཆོས་ ངངཚུལ་
  

སོ་རོངརོང་ སོ་རངངརོངངེབ་ སོ་རངངརོངངེར་ སོ་རངངརོངངེ་ལ་
སོ་རོང་ སོ་རོངངེབ་ སོ་རོངངེར་ སོ་རོངངེ་ལ་

  

སོ་རངངརོངངེ་ སོ་རངངརོངབ་ སོ་རོངརོངརོང་ལ་
སོ་རངརོང་ སོ་རངརོངབ་ སོ་རོངརོང་ལ་
 སོ་རོངབ་ སོ་རོངརོང་རོངརོང་

  

སོ་རོངཔོ་ སོ་རངངརོངང་ སོ་རོངརོང་དུ་
 སོ་རོངང་ སོ་རོང་དུ་

  

སོ་རོངསེ་ སོ་རོངསེབ་ སོརོང་གྱིས་
  

སྤངཀྱི་འཇྱིགས་སུ་རུངབ་སྟོ་རྟོངརྟོང་བྱསཔ་མངཔོ་རི་དང་ལུང་ལ་མཐོངརྒྱུ་ཡོང་།

 སྤངཀྱི་འཇྱིགས་སུ་རུངབ་སྟོ་རངངརྟོངངེབ་མངཔོ་རི་དང་ལུང་ལ་མཐོངརྒྱུ་ཡོང་།

  སྤངཀྱི་འཇྱིགས་སུ་རུངབ་གཅྱིག་གྱིས་ངཚོ་ལ་སྟོ་རྟོངངེར་ངར་བྱུང་།
  

དངོསཆོས་ བྱཆོས་ ངངཚུལ་
  

སྐྱལོགལོག་ སྐྱལགགལོགགེབ་ སྐྱལགགལོགགེར་ སྐྱལགགལོགགེ་ལ་
སྐྱལོག་ སྐྱལོགགེབ་ སྐྱལོགགེར་ སྐྱལོགགེ་ལ་

  

སྐྱལགག་ལོགག་ སྐྱལགགལོགཔ་ སྐྱལོགལོགལོག་ལ་
སྐྱལགལོག་ སྐྱལགལོགཔ་ སྐྱལོགལོག་ལ་
 སྐྱལོགཔ་ སྐྱལོགལོག་ལོགལོག་

  

སྐྱལོགཔོ་ སྐྱལགགལོགག་ སྐྱལོགལོག་ཏུ་
 སྐྱལོགག་ སྐྱལོག་ཏུ་

  

སྐྱལོགསེ་ སྐྱལོགསེབ་ སྐྱལོག་གྱིས་
  

རྱིརྱི་ཆུངཆུང་མྱིག་སྐྱལྟོགལྟོག་བྱསཔ་གཅྱིག་ཡུརརའྱི་ནང་ལ་ལྷུངས་འདུག

 རྱིརྱི་ཆུངཆུང་མྱིག་སྐྱལྟོགགེབ་བྱསཔ་གཅྱིག་ཡུརརའྱི་ནང་ལ་ལྷུངས་འདུག

  རྱིརྱི་ཆུངཆུང་གཅྱིག་ཡུརརའྱི་ནང་ལ་མྱིག་སྐྱལྟོགགེར་ཤྱི་འགོ་གྱི་འདུག

   

  

དངོསཆོས་ བྱཆོས་ ངངཚུལ་
  

ནགའོབའོབ་ ནགའབབའོབབེབ་ ནགའབབའོབབེར་ ནགའབབའོབབེ་ལ་
ནགའོབ་ ནགའོབབེབ་ ནགའོབབེར་ ནག་འོབབེ་ལ་

  

ནགའབབའོབབེ་ ནགའབབའོབཔ་ ནགའོབའོབའོབ་ལ་
ནགའོབའོབ་ ནགའབའོབཔ་ ནགའོབའོབ་ལ་
 ནགའོབཔ་ ནགའོབའོབ་འོབའོབ་

  

ནགའོབཔོ་ ནགའབབའོབབ་ ནགའོབའོབ་ཏུ་
 ནགའོབབ་ ནགའོབ་ཏུ་

  

ནགའོབསེ་ ནགའོབསེབ་ ནགའོབ་ཀྱིས་
  

བགཕུག་ནགའྟོབའྟོབ་དེའྱི་ནང་ལ་སེངགེ་དང་སེངཕྲུག་ཁཤས་ཚང་བྱས་ནས་བསད་འདུག

 བགཕུག་ནགའྟོབབེབ་དེའྱི་ནང་ལ་སེངགེ་དང་སེངཕྲུག་ཁཤས་ཚང་བྱས་ནས་བསད་འདུག

  རྱིརྱིས་དེཚོས་སའོག་ལ་དོང་ནགའྟོབབེར་བྲུསཔ་ཞྱིག་མཐོངརྒྱུ་འདུག

  

དངོསཆོས་ བྱཆོས་ ངངཚུལ་
  

གཟྱིཡོམཡོམ་ གཟྱིཡམམཡོམམེབ་ གཟྱིཡམམཡོམམེར་ གཟྱིཡམམཡོམམེ་ལ་
གཟྱིཡོམ་ གཟྱིཡོམམེབ་ གཟྱིཡོམམེར་ གཟྱིཡོམམེ་ལ་

  

གཟྱིཡམམཡོམམེ་ གཟྱིཡམམཡོམཔ་ གཟྱིཡོམཡོམཡོམ་ལ་
གཟྱིཡོམཡོམ་ གཟྱིཡམཡོམཔ་ གཟྱིཡོམཡོམ་ལ་
 གཟྱིཡོམཔ་ གཟྱིཡོམཡོམ་ཡོམཡོམ་

  

གཟྱིཡོམཔོ་ གཟྱིཡམམཡོམམ་ གཟྱིཡོམཡོམ་དུ་
 གཟྱིཡོམམ་ གཟྱིཡོམ་དུ་

  

གཟྱིཡོམསེ་ གཟྱིཡོམསེབ་ གཟྱིཡོམ་གྱིས་
  

ཆང་འཐུངབ་ཡྱིན་ན་གཟིཡྟོམཡྟོམ་བྱས་ནས་བཟང་ངན་མྱི་ཤེསཔ་ཞྱིག་འོང་།

 ཆང་འཐུང་ནས་གཟིཡྟོམམེབ་ཞྱིག་བྱུང་ན་བཟང་ངན་མྱི་ཤེསཔར་སྣངབ་འཁྲུལབ་ཞྱིག་འོང་།

  ང་ཁསང་ཆང་འཐུངམཐག་སྣངབ་འཁྲུལ་ནས་གཟིཡྟོམམེར་འགེལ་སོང་།
  

དངོསཆོས་ བྱཆོས་ ངངཚུལ་
  

སྐྱལངལང་ སྐྱལངངལངངེབ་ སྐྱལངངལངངེར་ སྐྱལངངལངངེ་ལ་
སྐྱལང་ སྐྱལངངེབ་ སྐྱལངངེར་ སྐྱལངངེ་ལ་

  

སྐྱལངངལངངེ་ – སྐྱལངལངལང་ལ་
སྐྱལངལང་ སྐྱལངལངབ་ སྐྱལངལང་ལ་
 སྐྱལངབ་ སྐྱལངལང་ལངལང་

  

སྐྱལངཔོ་ – སྐྱལངལང་དུ་
 སྐྱལངང་ སྐྱལང་དུ་

  

སྐྱལངསེ་ སྐྱལངསེབ་ སྐྱལང་གྱིས་
  

རྒྱམཚོའྱི་འགམ་གྱི་སྐྱལངལང་ཚངམ་ཉ་ཟམཁན་གྱི་ཆུབྱ་ཤསག་ཡྱིནཔ་འདྲཔོ་འདུག

 རྒྱམཚོའྱི་འགམ་གྱི་སྐྱལངལངབ་ཚངམ་ཉ་ཟམཁན་གྱི་ཆུབྱ་ཤསག་ཡྱིནཔ་འདྲཔོ་འདུག

  ཆུབྱ་ཚངམ་དུས་གཅྱིག་ཏུ་སྐྱལངངེར་གནམ་ལ་འཕུར་འགོ་གྱི་འདུག
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དངོསཆོས་ བྱཆོས་ ངངཚུལ་
  

སྐྱལྱིལྱི་ སྐྱལབལྱིབེབ་ སྐྱལབལྱིབེར་ སྐྱལབལྱིབེ་ལ་
སྐྱལྱི་ སྐྱལྱིབེབ་ སྐྱལྱིབེར་ སྐྱལྱིབེ་ལ་

  

སྐྱལབལྱིབེ་ སྐྱལའལྱིཔ་ སྐྱལྱིལྱིལྱི་ལ་
སྐྱལལྱི་ སྐྱལལྱིཔ་ སྐྱལྱིལྱི་ལ་
 སྐྱལྱིཔ་ སྐྱལྱིལྱི་ལྱིལྱི་

  

སྐྱལྱིཔོ་ སྐྱལའལྱིབ་ སྐྱལྱིལྱི་རུ་
 སྐྱལྱིབ་ སྐྱལྱི་རུ་

  

སྐྱལྱིསེ་ སྐྱལྱིསེབ་ སྐྱལྱི་ཡྱིས་
  

འབསལེབ་ཀྱི་ཡོས་དཀརཔོ་སྐྱལིལི་མངཔོ་ཕྲུགུཚོས་བྱེམཀར་དང་མཉམ་དུ་བསེས་ནས་བཟས་སོང་།

 འབསལེབ་ཀྱི་ཡོས་དཀརཔོ་སྐྱལིབེབ་མངཔོ་ཕྲུགུཚོས་བྱེམཀར་དང་མཉམ་དུ་བསེས་ནས་བཟས་སོང་།

  འབསལེབ་ཀྱི་ཡོས་དཀརཔོ་སྐྱལིབེར་ས་ལ་འཐོར་འདུག

  

དངོསཆོས་ བྱཆོས་ ངངཚུལ་
  

ལངལྱིངལྱིང་ ལངལངངལྱིངངེབ་ ལངལངངལྱིངངེར་ ལངལངངལྱིངངེ་ལ་
ལངལྱིང་ ལངལྱིངངེབ་ ལངལྱིངངེར་ ལངལྱིངངེ་ལ་

  

ལངལངངལྱིངངེ་ ལངལངངལྱིངབ་ ལངལྱིངལྱིངལྱིང་ལ་
ལངལངལྱིང་ ལངལངལྱིངབ་ ལངལྱིངལྱིང་ལ་
 ལངལྱིངབ་ ལངལྱིངལྱིང་ལྱིངལྱིང་

  

ལངལྱིངཔོ་ ལངལངངལྱིངང་ ལངལྱིངལྱིང་དུ་
 ལངལྱིངང་ ལངལྱིང་དུ་

  

ལངལྱིངསེ་ ལངལྱིངསེབ་ ལངལྱིང་གྱིས་
  

བོད་ཀྱི་དརལྕོག་ལངགུ་ལྗངལིངལིང་མངཔོ་དརཤྱིང་ལ་བཏགས་ནས་འདུག

 བོད་ཀྱི་དརལྕོག་ལྗངལངངལིངངེབ་དེཚོ་དར་ཤྱིང་ལ་འདོགསམཁན་སུ་ཡྱིན་ན། ཐུགསརེཆེ་ཞུ་དགོས་འདུག

  རྱིརེར་བོད་ཀྱི་དརལྕོག་ལྗངལིངངེར་བཏགས་འདུགཔ་མཐོངབས་དགའ་བྱུང་།
  

དངོསཆོས་ བྱཆོས་ ངངཚུལ་
  

གྲུ་ལེམལེམ་ གྲུ་ལམམལེམམེབ་ གྲུ་ལམམལེམམེར་ གྲུ་ལམམལེམམེ་ལ་
གྲུལེམ་ གྲུ་ལེམམེབ་ གྲུ་ལེམམེར་ གྲུ་ལེམམེ་ལ་

  

གྲུ་ལམམལེམམེ་ གྲུ་ལམམལེམཔ་ གྲུ་ལེམལེམལེམ་ལ་
གྲུ་ལམལེམ་ གྲུ་ལམལེམཔ་ གྲུ་ལེམལེམ་ལ་
 གྲུ་ལེམཔ་ གྲུ་ལེམལེམ་ལེམལེམ་

  

གྲུ་ལེམཔོ་ གྲུ་ལམམལེམམ་ གྲུ་ལེམལེམ་དུ་
 གྲུ་ལེམམ་ གྲུ་ལེམ་དུ་

  

གྲུ་ལེམསེ་ གྲུ་ལེམསེབ་ གྲུ་ལེམ་གྱིས་
  

ཁོ་དང་མོ་གཉྱིསཀས་གྲུ་ལེམལེམ་བྱསཔ་དེ་ལ་ཞེདྲགས་སྐྲག་གྱི་འདུག

 ཁོ་དང་མོ་གཉྱིསཀས་གྲུལམམལེམམེབ་དེ་ལ་ཞོན་འདོད་བྱེད་ཀྱི་མྱི་འདུག

  ཕྲུགུཚོས་ནྱི་གྲུ་ལམམལེམབེར་འགོབ་དེ་ལ་དགའཔོ་བྱེད་ཀྱི་འདུག

   

  

དངོསཆོས་ བྱཆོས་ ངངཚུལ་
  

སྔོསངསང་ སྔོསངངསངངེབ་ སྔོསངངསངངེར་ སྔོསངངསངངེ་ལ་
སྔོསང་ སྔོསངངེབ་ སྔོསངངེར་ སྔོསངངེ་ལ་

  

སྔོསངངསངངེ་ – སྔོསངསངསང་ལ་
སྔོསངསང་ སྔོསངསངབ་ སྔོསངསང་ལ་
 སྔོསངབ་ སྔོསངསང་སངསང་

  

སྔོསངཔོ་ – སྔོསངསང་དུ་
 སྔོསངང་ སྔོསང་དུ་

  

སྔོསངསེ་ སྔོསངསེབ་ སྔོསང་གྱིས་
  

གཟུགསཔོ་ལ་ཚོས་སྔོནཔོ་བྱུགསཔའྱི་མྱི་སྟོསངསང་གཅྱིག་ལངས་ནས་བསད་འདུག

 གཟུགསཔོ་ལ་ཚོས་སྔོནཔོ་བྱུགསཔའྱི་མྱི་སྟོསངངེབ་གཅྱིག་ལངས་ནས་བསད་འདུག

  གཟུགསཔོ་ལ་ཚོས་སྔོནཔོ་བྱུགསཔའྱི་མྱི་དེ་སྟོསངངེར་ལངས་ནསབསད་འདུག

  

དངོསཆོས་ བྱཆོས་ ངངཚུལ་
  

སྔོབོངབོང་ སྔོབངངབོངངེབ་ སྔོབངངབོངངེར་ སྔོབངངབོངངེ་ལ་
སྔོབོང་ སྔོབོངངེབ་ སྔོབོངངེར་ སྔོབོངངེ་ལ་

  

སྔོབངངབོངངེ་ སྔོབངངབོངབ་ སྔོབོངབོངབོང་ལ་
སྔོབངབོང་ སྔོབངབོངབ་ སྔོབོངབོང་ལ་
 སྔོབོངབ་ སྔོབོངབོང་བོངབོང་

  

སྔོབོངཔོ་ སྔོབངངབོངང་ སྔོབོངབོང་དུ་
 སྔོབོངང་ སྔོབོང་དུ་

  

སྔོབོངསེ་ སྔོབོངསེབ་ སྔོབོང་གྱིས་
  

རྱི་ཕགྱིའྱི་འགམ་ལ་སྟོབྟོངབྟོང་བྱསཔ་དེ་གརེ་ཡྱིན་ན།

 རྱི་ཕགྱིའྱི་འགམ་ལ་སྟོབངངབྟོངངེབ་བྱསཔ་དེ་ར་ཤསག་རེད་འདུག

  རྱི་ཕགྱིའྱི་འགམ་ལ་སྟོབྟོངངེར་མཐོངརྒྱུ་ཡོདཔ་དེ་རྩྭ་རང་རེད་འདུག

  

དངོསཆོས་ བྱཆོས་ ངངཚུལ་
  

སྐྱསྱིབསྱིབ་ སྐྱསབབསྱིབབེབ་ སྐྱསབབསྱིབབེར་ སྐྱསབབསྱིབབེ་ལ་
སྐྱསྱིབ་ སྐྱསྱིབབེབ་ སྐྱསྱིབབེར་ སྐྱསྱིབབེ་ལ་

  

སྐྱསབབསྱིབབེ་ སྐྱསབབསྱིབཔ་ སྐྱསྱིབསྱིབསྱིབ་ལ་
སྐྱསབསྱིབ་ སྐྱསབསྱིབཔ་ སྐྱསྱིབསྱིབ་ལ་
 སྐྱསྱིབཔ་ སྐྱསྱིབསྱིབ་སྱིབསྱིབ་

  

སྐྱསྱིབཔོ་ སྐྱསབབསྱིབབ་ སྐྱསྱིབསྱིབ་ཏུ་
 སྐྱསྱིབབ་ སྐྱསྱིབ་ཏུ་

  

སྐྱསྱིབསེ་ སྐྱསྱིབསེབ་ སྐྱསྱིབ་གྱིས་
  

དེརྱིང་གནམགཤྱིས་སྐྱསིབསིབ་ཁམས་དྭངསཔོ་ཡགཔོ་ཞེདྲགས་འདུག

 དེརྱིང་གནམགཤྱིས་སྐྱསབངསིབབེབ་ཁམས་དྭངསཔོ་ཡགཔོ་ཞེདྲགས་འདུག

  ཁསང་གནམགཤྱིས་འཐྱིབས་ནའང་དེརྱིང་གནམགཤྱིས་སྐྱསིབབེར་ཕྱིན་འདུག
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ཁྱདགཞི་དང་ཁྱདཆོས་ བརྡསྤོད་ཕྲནཚེགས་བརྡསྤོད་ཕྲནཚེགས་ ཁྱདགཞི་དང་ཁྱདཆོས་
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དངོསཆོས་ བྱཆོས་ ངངཚུལ་
  

གངསྱིལསྱིལ་ གངསལལསྱིལལེབ་ གངསལལསྱིལལེར་ གངསལལསྱིལལེ་ལ་
གངསྱིལ་ གངསྱིལལེབ་ གངསྱིལལེར་ གངསྱིལལེ་ལ་

  

གངསལལསྱིལལེ་ གངསལལསྱིལབ་ གངསྱིལསྱིལསྱིལ་ལ་
གངསྱིལསྱིལ་ གངསལསྱིལབ་ གངསྱིལསྱིལ་ལ་
 གངསྱིལབ་ གངསྱིལསྱིལ་སྱིལསྱིལ་

  

གངསྱིལཔོ་ གངསལལསྱིལལ་ གངསྱིལསྱིལ་དུ་
 གངསྱིལལ་ གངསྱིལ་དུ་

  

གངསྱིལསེ་ གངསྱིལསེབ་ གངསྱིལ་གྱིས་
  

གངསཏྱིསེ་ལ་གནསབསྐོར་དུ་འགོ་དུས་གནམགཤྱིས་གྲངསིལསིལ་བྱུང་།

 གངསཏྱིསེ་ལ་གནསབསྐོར་དུ་འགོ་དུས་གནམགཤྱིས་གྲངསིལལསིལགེབ་ཞྱིག་བྱུང་།

  ཁངཔའྱི་བསྱིལདྲོད་འཁྱུགསཙམ་གྲངསིལགེར་བཏངཔ་ཡྱིན་ན་ཁོ་དགའ་འོང་།
  

དངོསཆོས་ བྱཆོས་ ངངཚུལ་
  

སྔོསུལསུལ་ སྔོསལལསུལལེབ་ སྔོསལལསུལལེར་ སྔོསལལསུལལེ་ལ་
སྔོསུལ་ སྔོསུལལེབ་ སྔོསུལལེར་ སྔོསུལལེ་ལ་

  

སྔོསལལསུལལེ་ སྔོསལལསུལབ་ སྔོསུལསུལསུལ་ལ་
སྔོསལསུལ་ སྔོསལསུལབ་ སྔོསུལསུལ་ལ་
 སྔོསུལབ་ སྔོསུལསུལ་སུལསུལ་

  

སྔོསུལཔོ་ སྔོསལལསུལལ་ སྔོསུལསུལ་དུ་
 སྔོསུལལ་ སྔོསུལ་དུ་

  

སྔོསུལསེ་ སྔོསུལསེབ་ སྔོསུལ་གྱིས་
  

འཁོརཡུག་གྱི་རྱིསུལ་ཚངམ་ལ་ནགསཚལ་སྟོསུལསུལ་མངཔོ་ཡགཔོ་སྐྱེས་འདུག

 འཁོརཡུག་གྱི་རྱིསུལ་ཚངམ་ལ་ནགསཚལ་སྟོསལལསུལལེབ་མངཔོ་འོང་།

  འཁོརཡུག་གྱི་རྱིསུལ་ཚངམ་ལ་ནགསཚལ་སྟོསུལལེར་སྐྱེས་འདུག

  

དངོསཆོས་ བྱཆོས་ ངངཚུལ་
  

དམརཧངཧང་ དམརཧངངཧངངེབ་ དམརཧངངཧངངེར་ དམརཧངངཧངངེ་ལ་
དམརཧང་ དམརཧངངེབ་ དམརཧངངེར་ དམརཧངངེ་ལ་

  

དམརཧངངཧངངེ་  – དམརཧངཧངཧང་ལ་
དམརཧངཧང་ དམརཧངཧངབ་ དམརཧངཧང་ལ་
 དམརཧངབ་ དམརཧངཧང་ཧངཧང་

  

དམརཧངཔོ་ – དམརཧངཧང་དུ་
 དམརཧངང་ དམརཧང་དུ་

  

དམརཧངསེ་ དམརཧངསེབ་ དམར་ཧང་གྱིས་
  

མྱི་གོས་ར་ནས་མ་གོནཔ་དམརཧངཧང་བྱསཔ་ཞྱིག་ཁོརང་གཅྱིག་བུ་ཆུ་ལ་རྐལ་རྒྱག་གྱི་འདུག

 མྱི་གོས་ར་ནས་མ་གོནཔ་དམརཧངངེབ་ཞྱིག་ཁོརང་གཅྱིག་བུ་ཆུ་ལ་རྐལ་རྒྱག་གྱི་འདུག

  མྱི་གོས་ར་ནས་མ་གོནཔ་ཞྱིག་ཆུ་ལ་དམརཧངངེར་རྐལ་རྒྱག་གྱི་འདུག

   

  

དངོསཆོས་ བྱཆོས་ ངངཚུལ་
  

སྔོལྷགལྷག་ སྔོལྷགགལྷགགེབ་ སྔོལྷགགལྷགགེར་ སྔོལྷགགལྷགགེ་ལ་
སྔོལྷག་ སྔོལྷགགེབ་ སྔོལྷགགེར་ སྔོལྷགགེ་ལ་

  

སྔོལྷགགལྷགགེ་ – སྔོལྷགལྷགལྷག་ལ་
སྔོལྷགལྷག་ སྔོལྷགལྷགཔ་ སྔོལྷགལྷག་ལ་
 སྔོལྷགཔ་ སྔོལྷགལྷག་ལྷགལྷག་

  

སྔོལྷགཔོ་ – སྔོལྷགལྷག་ཏུ་
 སྔོལྷགག་ སྔོལྷག་ཏུ་

  

སྔོལྷགསེ་ སྔོལྷགསེབ་ སྔོལྷག་གྱིས་
  

ཁོངཚོའྱི་ཁངཔའྱི་ཐོག་ལ་དརལྕོག་སྟོལྷགལྷག་བརྒྱཕྲག་མངཔོ་བཏགས་འདུག

 ཁོངཚོའྱི་ཁངཔའྱི་ཐོག་ལ་དརལྕོག་སྟོལྷགབལྷགགེབ་བརྒྱཕྲག་མངཔོ་བཏགས་འདུག

  ཁོངཚོའྱི་ཁངཔའྱི་ཐོག་ལ་དརལྕོག་བརྒྱཕྲག་མངཔོ་སྟོལྷགགེར་བཏགས་འདུག

  

དངོསཆོས་ བྱཆོས་ ངངཚུལ་
  

སྐྱལྷབལྷབ་ སྐྱལྷབབལྷབབེབ་ སྐྱལྷབབལྷབབེར་ སྐྱལྷབབལྷབབེ་ལ་
སྐྱལྷབ་ སྐྱལྷབབེབ་ སྐྱལྷབབེར་ སྐྱལྷབབེ་ལ་

  

སྐྱལྷབབལྷབབེ་ – སྐྱལྷབལྷབལྷབ་ལ་
སྐྱལྷབལྷབ་ སྐྱལྷབལྷབཔ་ སྐྱལྷབལྷབ་ལ་
 སྐྱལྷབཔ་ སྐྱལྷབལྷབ་ལྷབལྷབ་

  

སྐྱལྷབཔོ་ – སྐྱལྷབལྷབ་ཏུ་
 སྐྱལྷབབ་ སྐྱལྷབ་ཏུ་

  

སྐྱལྷབསེ་ སྐྱལྷབསེབ་ སྐྱལྷབ་གྱིས་
  

ཁངཔའྱི་ཐོག་ལ་སྐྱལྷབལྷབ་ཞྱིག་ཡོདཔ་དེ་ཀླུངརའྱི་དརལྕོག་ཡྱིནཔ་འདྲཔོ་འདུག

 ཁངཔའྱི་ཐོག་ལ་སྐྱལྷབབལྷབབེབ་ཞྱིག་ཡོདཔ་དེ་ཀླུངརའྱི་དརལྕོག་ཡྱིནཔ་འདྲཔོ་འདུག

  ཁངཔའྱི་ཐོག་ལ་ཀླུངརའྱི་དརལྕོག་སྐྱལྷབབེར་མཐོང་གྱི་འདུག

  

དངོསཆོས་ བྱཆོས་ ངངཚུལ་
  

སྐྱཧོགཧོག་ སྐྱཧགགཧོགགེབ་ སྐྱཧགགཧོགགེར་ སྐྱཧགགཧོགགེ་ལ་
སྐྱཧོག་ སྐྱཧོགགེབ་ སྐྱཧོགགེར་ སྐྱཧོགགེ་ལ་

  

སྐྱཧགགཧོགགེ་ སྐྱཧགགཧོགཔ་ སྐྱཧོགཧོགཧོག་ལ་
སྐྱཧགཧོག་ སྐྱཧགཧོགཔ་ སྐྱཧོགཧོག་ལ་
 སྐྱཧོགཔ་ སྐྱཧོགཧོག་ཧོགཧོག་

  

སྐྱཧོགཔོ་ སྐྱཧགགཧོགག་ སྐྱཧོགཧོག་ཏུ་
 སྐྱཧོགག་ སྐྱཧོག་ཏུ་

  

སྐྱཧོགསེ་ སྐྱཧོགསེབ་ སྐྱཧོག་གྱིས་
  

གཞུངལམ་ལ་རྡོ་དང་རྡེའུ་སྐྱཧྟོགཧྟོག་བཏྱིངས་ཡོདཔ་དེ་ལ་རྐངཔ་ལ་འགོ་བདེཔོརང་མྱི་འདུག

 གཞུངལམ་ཚངམ་ལ་རྡོརོག་སྐྱཧགབཧྟོགགེབ་གཅྱིག་བཏྱིངས་འདུག རྐངཔ་ལ་འགོ་བདེཔོརང་མྱི་འདུག

  གཞུངལམ་ཚངམ་ལ་རྡོ་དང་རྡེའུ་སྐྱཧགགཧྟོགགེར་བཏྱིངས་འདུག
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དངོསཆོས་ བྱཆོས་ ངངཚུལ་
  

སྔོལྷེམལྷེམ་ སྔོལྷམམ་ལྷེམམེབ་ སྔོལྷམམ་ལྷེམམེར་ སྔོལྷམམ་ལྷེམམེ་ལ་
སྔོལྷེམ་ སྔོལྷེམམེབ་ སྔོལྷེམམེར་ སྔོལྷེམམེ་ལ་

  

སྔོལྷེམམ་ལྷེམམེ་ སྔོལྷམམལྷེམཔ་ སྔོལྷེམལྷེམལྷེམ་ལ་
སྔོལྷམལྷེམ་ སྔོལྷམལྷེམཔ་ སྔོལྷེམལྷེམ་ལ་
 སྔོལྷེམཔ་ སྔོལྷེམལྷེམ་ལྷེམལྷེམ་

  

སྔོལྷེམཔོ་ སྔོལྷམམལྷེམམ་ སྔོལྷེམལྷེམ་དུ་
 སྔོལྷེམམ་ སྔོལྷེམ་དུ་

  

སྔོལྷེམསེ་ སྔོལྷེམསེབ་ སྔོལྷེམ་གྱིས་
  

དཔྱིདཀ་གངསརྱི་ནས་ཆུ་ཤྱིན་ཏུ་གཙངབ་སྟོལྷེམལྷེམ་འབབ་ཀྱི་རེད།

 དཔྱིདཀ་ཆུ་ཤྱིན་ཏུ་གཙངབ་སྟོལྷམམ་ལྷེམལེབ་འབབཔ་དེ་གངསརྱི་ནས་ཡོངབ་རེད།

  དཔྱིདཀ་གངསརྱི་ནས་ཆུ་ཤྱིན་ཏུ་གཙངབ་སྟོལྷེམམེར་འབབ་འོང་།
  

དངོསཆོས་ བྱཆོས་ ངངཚུལ་
  

མྱི་ཧུརཧུར་ མྱི་ཧརརཧུརརེབ་ མྱི་ཧརརཧུརརེར་ མྱི་ཧརརཧུརརེ་ལ་
མྱི་ཧུར་ མྱི་ཧུརརེབ་ མྱི་ཧུརརེར་ མྱི་ཧུརརེ་ལ་

  

མྱི་ཧརརཧུརརེ་ མྱི་ཧརརཧུརབ་ མྱི་ཧུརཧུརཧུར་ལ་
མྱི་ཧརཧུར་ མྱི་ཧརཧུརབ་ མྱི་ཧུརཧུར་ལ་
 མྱི་ཧུརབ་ མྱི་ཧུརཧུར་ཧུརཧུར་

  

མྱི་ཧུརཔོ་ མྱི་ཧརརཧུརར་ མྱི་ཧུརཧུར་དུ་
 མྱི་ཧུརར་ མྱི་ཧུར་དུ་

  

མྱི་ཧུརསེ་ མྱི་ཧུརསེབ་ མྱི་ཧུར་གྱིས་
  

ལསཀ་བྱེདརྒྱུ་ལ་རུ་ངརཔོ་ཡོདམཁན་མི་ཧུརཧུར་གཅྱིག་ངའྱི་ར་ལ་སེབས་བྱུང་།

 ལསཀ་བྱེདརྒྱུ་ལ་རུ་ངརཔོ་ཡོདམཁན་མི་ཧརཧུརབ་གཅྱིག་ངའྱི་ར་ལ་སེབས་བྱུང་།

  ལསཀ་ལ་དགའཔོ་ཡོདམཁན་གྱི་མིས་ལསཀ་དེ་ཧར་དང་ཧུརརེར་བྱས་སོང་།
  

དངོསཆོས་ བྱཆོས་ ངངཚུལ་
  

སེཧོརཧོར་ སེཧརརཧོརརེབ་ སེཧརརཧོརརེར་ སེཧརརཧོརརེ་ལ་
སེཧོར་ སེཧོརརེབ་ སེཧོརརེར་ སེཧོརརེ་ལ་

  

སེཧརརཧོརརེ་ སེཧརརཧོརབ་ སེཧོརཧོརཧོར་ལ་
སེཧརཧོར་ སེཧརཧོརབ་ སེཧོརཧོར་ལ་
 སེཧོརབ་) སེཧོརཧོར་ཧོརཧོར་

  

སེཧོརཔོ་ སེཧརརཧོརར་ སེཧོརཧོར་དུ་
 སེཧོརར་ སེཧོར་དུ་

  

སེཧོརསེ་ སེཧོརསེབ་ སེཧོར་གྱིས་
  

ཁངཔའྱི་ཐོག་ལ་སོདམཁན་འུགཔ་དེཚོའྱི་མྱིག་སེཧྟོརཧྟོར་རེད་འདུག

 ཁངཔའྱི་ཐོག་ལ་སོདམཁན་འུགཔ་མྱིག་སེཧྟོརརེབ་མངཐགཆོད་དལྟརང་བརསྣང་ལ་འཕུར་སོང་།

  ཁངཔའྱི་ཐོག་ལ་སོདམཁན་འུགཔ་མྱིག་སེཧྟོརརེར་ངཚོ་ལ་བལྟས་བྱུང་།

   

  

དངོསཆོས་ བྱཆོས་ ངངཚུལ་
  

སྱིལསངསང་ སྱིལསངངསངངེེབ་ སྱིལསངངེསངངེེར་ སྱིལསངངེསངངེེ་ལ་
སྱིལསང་ སྱིལསངངེེབ་ སྱིལསངངེེར་ སྱིལསངངེེ་ལ་

  

སྱིལསངངསངངེེ་ – སྱིལསངསངསང་ལ་
སྱིལསངསང་ སྱིལསངསངབ་ སྱིལསངསང་ལ་
 སྱིལསང་ སྱིལསངསང་སངསང་

  

སྱིལསངཔོ་ – སྱིལསངསང་ཏུ་
 སྱིལསངང་ སྱིལསང་ཏུ་

  

སྱིལསངསེ་ སྱིལསངསེབ་ སྱིལསང་གྱིས་
  

དེངསང་བཞུགསསར་རྡརམསལ་ལ་གནམགཤིས་སིལསངསང་འདུག

 ཁངཔ་ཆེནཔོ་སིལསངངསངངེེབ་དེ་ལ་ངཚོ་དལོའང་གུངསང་ལ་སོདརྱིས་ཡོད།

  གངགོག་ཆུངཆུང་དེས་ངཚོའྱི་ཁངཔ་ཆུངཆུང་དེ་སིལསངངེེར་བཏང་སོང་།
  

དངོསཆོས་ བྱཆོས་ ངངཚུལ་
  

ཚསངསང་ ཚསངངསངངེེབ་ ཚསངངེསངངེེར་ ཚསངངེསངངེེ་ལ་
ཚསང་ ཚསངངེེབ་ ཚསངངེེར་ ཚསངངེེ་ལ་

  

ཚསངངསངངེེ་ – ཚསངསངསང་ལ་
ཚསངསང་ ཚསངསངབ་ ཚསངསང་ལ་
 ཚསངབ་ ཚསངསང་སངསང་

  

ཚསངཔོ་ – ཚསངསང་ཏུ་
 ཚསངང་ ཚསང་ཏུ་

  

ཚསངསེ་ ཚསངསེབ་ ཚསང་གྱིས་
  

བོདཇ་བསུསམ་དེ་ཚསངསང་འདུགཔས་འཐུང་ཐུབཔ་མྱི་འདུག

 བོདཇ་བསུསམ་ཚསངངསངངེེབ་དེ་ངཚོ་ཚངམས་འཐུང་ཐུབཔ་མྱིའདུག

  གོགཐབ་དེས་ཇ་དང་ཐུགཔ་གཉྱིསཀ་ལམསང་ཚསངངེེར་བཏང་སོང་།
  

དངོསཆོས་ བྱཆོས་ ངངཚུལ་
  

མགོགསསངསང་ མགོགསསངངསངངེེབ་ མགོགསསངངསངངེེར་ མགོགསསངངསངངེེ་ལ་
མགོགསསང་ མགོགསསངངེེབ་ མགོགསསངངེེར་ མགོགསསངངེེ་ལ་

  

མགོགསསངངསངངེེ་ – མགོགསསངསངསང་ལ་
མགོགསསངསང་ མགོགསསངསངབ་ མགོགསསངསང་ལ་
 མགོགསསངབ་ མགོགསསངསང་སངསང་

  

མགོགསསངཔོ་ – མགོགསསངསང་ཏུ་
 མགོགསསངང་ མགོགསསང་ཏུ་

  

མགོགསསངསེ་ མགོགསསངསེབ་ མགོགསསང་གྱིས་
  

ཁོངཚོས་ཡྱིགེ་མགྟོགསསངསང་འབྱི་གྱི་འདུགཔས་གལེར་བྱིས་ལབ་རོགས།

 ཡྱིགེ་འབྱིརྒྱུ་མགྟོགསསངངེབ་གཅྱིག་བྱས་ན་ཅུངཟད་ཤེས་དཀའབ་འོང་།

  ཁོཚོས་ཡྱིགེ་འབྱིརྒྱུ་མགྟོགསསངངེར་བཏང་སོང་།
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| ཁདཆྟོས་+ཚིགའབྲུ་ཉིསཅན་གི་ཁདཆྟོས་ |

ཚིགའབྲུ་ཉྱིསཅན་གྱི་དངོསཆོས་དང་ཁྱདཆོསཅན་(“པོ་”ཡྱི་མཐའཅན་གྱི་ཁྱདཆོས་ཀྱི་རྱིགས་དཔེར་ན་ 

དགའཔོ་/སྡུགཔོ་/ཉེཔོ་/སྐྱྱིདཔོ་ལྟབུ་)ཟུང་དུ་སྦྱོརབའྱི་འགོས་དང་དཔེརབརོད་དང་ འདིའདྲའི་དངོསཆོས་

ཡྱིགའབྲུ་ཉྱིསཅན་དང་ཁྱདཆོསཅན་ཟུང་དུ་སྦྱརབའྱི་འགོས་འདྱི་ཚིག་གཅྱིག་ཏུ་གོ་ཆོདཔར་བྱས་ཏེ་

ཚེགཆུང་གྱིས་མཚམས་སྦྱོར་དགོས་

དགའཔོ་+ལྷངལྷང་ = དགའལྷངལྷང་ | སྐྱྱིདཔོ་+ལྷངལྷང་ = སྐྱིདལྷངལྷང་
  

དངོསཆོས་ བྱཆོས་ ངངཚུལ་
  

དགའལྷངལྷང་ དགའལྷངངལྷངངེབ་ དགའལྷངངལྷངངེར་ དགའལྷངངལྷངངེ་ལ་
དགའལྷང་ དགའལྷངངེབ་ དགའལྷངངེར་ དགའལྷངངེ་ལ་

  

དགའལྷངངལྷངངེ་ – དགའལྷངལྷངལྷང་ལ་
དགའལྷངལྷང་ དགའལྷངལྷངབ་ དགའལྷངལྷང་ལ་
 དགའལྷངབ་ དགའལྷངལྷང་ལྷངལྷང་

  

དགའལྷངཔོ་ – དགའལྷངལྷང་དུ་
 དགའལྷངང་ དགའལྷང་དུ་

  

དགའལྷངསེ་ དགའལྷངསེབ་ དགའལྷང་གྱིས་
  

ངརང་གདུས་ཡྱིན་ནའང་ཕཡུལ་དྲནདུས་སེམས་དགའལྷངལྷང་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག

 ངརང་གདུས་ཡྱིན་ནའང་ཕཡུལ་དྲནདུས་སེམས་དགའལྷངང་ལྷངངེབ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག

  ངཚོ་གཉེནསྤུན་ཚངམ་སེམས་དགའལྷངངེར་ཕཡུལ་ལ་ལོགཔ་ཡྱིན།
  

དངོསཆོས་ བྱཆོས་ ངངཚུལ་
  

སྐྱྱིདལྷངལྷང་ སྐྱྱིདལྷངངལྷངངེབ་ སྐྱྱིདལྷངངལྷངངེར་ སྐྱྱིདལྷངངལྷངངེ་ལ་
སྐྱྱིདལྷང་ སྐྱྱིདལྷངངེབ་ སྐྱྱིདལྷངངེར་ སྐྱྱིདལྷངངེ་ལ་

  

སྐྱྱིདལྷངངལྷངངེ་ – སྐྱྱིདལྷངལྷངལྷང་ལ་
སྐྱྱིདལྷངལྷང་ སྐྱྱིདལྷངལྷངབ་ སྐྱྱིདལྷངལྷང་ལ་
 སྐྱྱིདལྷངབ་ སྐྱྱིདལྷངལྷང་ལྷངལྷང་

  

སྐྱྱིདལྷངཔོ་ – སྐྱྱིདལྷངལྷང་དུ་
 སྐྱྱིདལྷངང་ སྐྱྱིདལྷང་དུ་

  

སྐྱྱིདལྷངསེ་ སྐྱྱིདལྷངསེབ་ སྐྱྱིདལྷང་གྱིས་
  

ངརང་གདུས་ཡྱིན་ནའང་ཕཡུལ་དྲནདུས་སེམས་སྐྱིདལྷངལྷང་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག

 ངརང་གདུས་ཡྱིན་ནའང་ཕཡུལ་དྲནདུས་སེམས་སྐྱིདལྷངང་ལྷངངེབ་ཞྱིག་འོང་གྱི་འདུག

  ངཚོ་གཉེནསྤུན་ཚངམ་སེམས་སྐྱིདལྷངངེར་ཕཡུལ་ལ་ལོགཔ་ཡྱིན།
  

ངརང་གདུས་ཡྱིན་ནའང་ཕཡུལ་དྲནདུས་སེམས་སྐྱྟོལྷངལྷང་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག

 ངརང་གདུས་ཡྱིན་ནའང་ཕཡུལ་དྲནདུས་སེམས་སྐྱྟོལྷངང་ལྷངངེབ་ཞྱིག་འོང་གྱི་འདུག

  ངཚོ་གཉེནསྤུན་ཚངམ་སེམས་སྐྱྟོལྷངངེར་མྱིཡུལ་ལ་གར་དགོསཔ་བྱུང་།
   

| ཁདགཞི་+ཚིགའབྲུ་ཉིསཅན་གི་ཁདཆྟོས་ |

ཚིགའབྲུ་ཉྱིསཅན་གྱི་དངོསཆོས་དང་ཁྱདགཞྱིཅན་(“པོ་”ཡྱི་མཐའཅན་གྱི་ཁྱདཆོས་ཀྱི་རྱིགས་དཔེར་ན་

སེམས་/ལུས་/དེབ་/སོབགྲྭ་ལྟབུ་)ཟུང་དུ་སྦྱོརབའྱི་འགོས་དང་དཔེརབརོད་དང་ འདིའདྲའི་དངོསཆོས་

ཡྱིགའབྲུ་ཉྱིསཅན་དང་ཁྱདགཞྱིཅན་ཟུང་དུ་སྦྱརབའྱི་འགོས་འདྱི་ཚིག་གཅྱིག་ཏུ་གོ་ཆོདཔར་བྱེད་མྱི་རུངབས་

ཚེགཆེན་གྱིས་མཚམས་སྦྱོར་དགོས། 

སེམས་+ལྷོདལྷོད་ = སེམས་ལྷྟོདལྷྟོད་ | སེམས་+ཧདཧད་ = སེམས་ཧདཧད་
  

དངོསཆོས་ བྱཆོས་ ངངཚུལ་
  

སེམས་ལྷོདལྷོད་ སེམས་ལྷདདལྷོདདེབ་ སེམས་ལྷདདལྷོདདེར་  སེམས་ལྷདདལྷོདདེ་ལ་
སེམསལྷོད་ སེམས་ལྷོདདེབ་ སེམས་ལྷོདདེར་ སེམས་ལྷོདདེ་ལ་

  

སེམས་ལྷདདལྷོདདེ་   སེམས་ལྷདདལྷོདཔ་ སེམས་ལྷོདལྷོདལྷོད་ལ་
སེམས་ལྷདལྷོད་ སེམས་ལྷདལྷོདཔ་ སེམས་ལྷོདལྷོད་ལ་
 སེམས་ལྷོདཔ་ སེམས་ལྷོདལྷོད་ལྷོདལྷོད་

  

སེམས་ལྷོདཔོ་ སེམས་ལྷདད་ལྷོདད་ སེམས་ལྷོདལྷོད་དུ་
 སེམས་ལྷོདད་ སེམས་ལྷོད་དུ་

  

སེམས་ལྷོདསེ་ སེམས་ལྷོདསེབ་ སེམས་ལྷོད་ཀྱིས་
  

སོབགྲྭ་ལ་ཁསང་ཁོས་ངཚོ་ལ་“ཁྱེདརངཚོ་སེམས་ལྷྟོདལྷྟོད་བྱས་ནས་སོབསྦྱོང་བྱེད་ཨ་”ལབ་བྱུང་།

 ང་ལ་སོམ་རྒྱགདུས་སེམས་ལྷདད་ལྷྟོདདེ་བའྱི་ཉམས་ཡངསེ་ཤར་གྱི་འདུག

  ཆང་འཐུངམཁན་དེ་གནསསྐབས་སེམས་ལྷདད་ལྷྟོདདེར་འགོ་གྱི་རེད།
  

དངོསཆོས་ བྱཆོས་ ངངཚུལ་
  

སེམས་ཧདཧད་ སེམས་ཧདདཧདདེབ་ སེམས་ཧདདཧདདེར་ སེམས་ཧདདཧདདེ་ལ་
སེམསཧད་ སེམས་ཧདདེབ་ སེམས་ཧདདེར་ སེམས་ཧདདེ་ལ་

  

སེམས་ཧདདཧདདེ་  – སེམས་ཧདཧདཧད་ལ་
སེམས་ཧདཧད་ སེམས་ཧདཧདཔ་ སེམས་ཧདཧད་ལ་
 སེམས་ཧདཔ་ སེམས་ཧདཧད་ཧདཧད་

  

སེམས་ཧདཔོ་ – སེམས་ཧདཧད་དུ་
 སེམས་ཧདད་ སེམས་ཧད་དུ་

  

སེམས་ཧདསེ་ སེམས་ཧདསེབ་ སེམས་ཧད་ཀྱིས་
  

ངརང་གདུས་ཡྱིན་ནའང་ཕཡུལ་དྲནདུས་སེམས་ཧདཧད་ཅྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག

 ངརང་གདུས་ཡྱིན་ནའང་ཕཡུལ་དྲནདུས་སེམས་ཧདད་ཧདདེབ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག

  ངཚོ་གཉེནསྤུན་ཚངམ་སེམས་ཧདདེར་ཕཡུལ་ལ་ལོགཔ་ཡྱིན།
  

ངརང་གདུས་ཡྱིན་ནའང་ཕཡུལ་དྲནདུས་སེམས་ལྷྟོདཤིགཤིག་ཅྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག

 ངརང་གདུས་ཡྱིན་ནའང་ཕཡུལ་དྲནདུས་སེམས་ལྷྟོདཤིགགེབ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག

  ངཚོ་གཉེནསྤུན་ཚངམ་སེམས་ལྷྟོདཤིགགེར་ཕཡུལ་ལ་ལོགཔ་ཡྱིན།
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ཁྱདགཞི་དང་ཁྱདཆོས་ བརྡསྤོད་ཕྲནཚེགས་བརྡསྤོད་ཕྲནཚེགས་ ཁྱདགཞི་དང་ཁྱདཆོས་
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 ངའྱི་སྐྱེསཡུལ་

| ངའྱི་ བདགཆྟོས་ | སྐྱེསཡུལ་ ཁདགཞི་ |

བོད་ཀྱི་བྱངཤར་ཀྱི་ཁུལ་ | བོད་བྱངཤར་ཁུལ་

| བོད་ཀྱི་ ཡངཆྟོས་ | བྱངཤར་ཀྱི་ གཞིཆྟོས་ | ཁུལ་ ཁདགཞི་ |

གོང་གསེབ་ཆུངཆུང་

| ཆུངཆུང་ དངྟོསཆྟོས་ | གོངགསེབ་ ཁདགཞི་ | ཆུངཆུང་ དངྟོསཆྟོས་ |

མདོཁམས་ཀྱི་ཁོངསགཏོགས་

| མདོཁམས་ཀྱི་ གཞིཆྟོས་ | ཁོངསགཏོགས་ ཁདགཞི་ |

ལུངཔའྱི་མྱིང་

| ལུངཔའྱི་ གཞིཆྟོས་ | མྱིང་ ཁདགཞི་ |

ཤརངོས་ཀྱི་རྱིབརྒྱུད་

| ཤརངོས་ཀྱི་ གཞིཆྟོས་ | རྱིབརྒྱུད་ ཁདགཞི་ |

ཁདཆྟོས་དང་ཁདགཞི་འཚོལབ་

(ཁདགཞི་ལ་བརེན་ནས་ཁདཆྟོས་ཀི་རིགས་གངཡྟོདརྣམས་ལམསང་ངྟོའཕྟོདཔ་ཞིག་འྟོངབ་)

ལེའུ་དངཔོ་ : སོནམཔའྱི་བུ་

༄། ཕྱིལོ་ ༡༩༣༥ བོད་ཤྱིངཕག་ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༥ ཉྱིན་ང་སྐྱེས་ཤྱིང༌། ངའྱི་སྐྱེསཡུལ་བོད་བྱངཤར་ཁུལ་སགའཚེར་ཞེསཔ་

གོང་གསེབ་ཆུངཆུང་ཞྱིག་སེ། སགའཚེར་ཞེསཔ་འདྱི་ནྱི་མདོཁམས་ཀྱི་ཁོངསགཏོགས་ཡྱིན་ཅྱིང་ མདོཁམས་ཞེས་ལུངཔའྱི་

མྱིང་གྱི་སེང་ནས་གོརྒྱུ་ཆེནཔོ་ཡོད། མདོ་ཞེསཔ་རོང་དང་ཐང་འབེལམཚམས། ཁམས་ཞེསཔ་བོད་ཤརཕོགས་སུ་ཡོད་ཅྱིང་ ས

གནས་དེར་ཁམསཔརྣམས་སོདཔཡྱིན། མདོཁམས་ཞེསཔ་བོད་ཤརངོས་ཀྱི་རྱིབརྒྱུད་རྒྱནག་ཕོགས་བབསཔའྱི་སཁུལ་དུ་

ཡོད་ཅྱིང་ སགའཚེར་ནྱི་རྒྱམཚོ་ནས་མཐོཚད་ཕྱིཀྲྱི་དགུསོང་ཡོད། ལུངཔ་དེ་མཛེས་སྡུག་དང་ལྡནཔ་ཞྱིག་ཡྱིནཔ་མཟད སཆ་

མཐོནཔོའ་ིཐང་ཆུངཆུང་ཞྱིག་གྱི་སེང་ལ་ཆགས་ཏེ ཉེའཁོར་དུ་གོ་དང་ འབྲུ་སོགས་ཀྱི་ཞྱིངག་མངཔོ་དང་ ཐངཆུང་དེའྱི་གཡས་

གཡོན་རྱི་དང་ ར ནགསཚལ་གྱིས་ཁེངས་ནས་ཡོདཔ་རེད།

རྒྱནག་ཕོགས་

 | རྒྱནག་ཀྱི་ གཞིཆྟོསཅན་ | ཕོགས་ ཁདགཞི་ |

རྱི་མཐོནཔོའ་ིཐང་ཆུངཆུང་ཞྱིག་

རྱི་མཐོནཔོའ་ི གཞིཆྟོས་གཞིཁིམཅན་ | ཐང་ཆུངཆུང་ཞིག་ ཁདགཞི་

གཞིཁིམཅན་ |

འབྲུ་སོགས་ཀྱི་ཞྱིངག་

འབྲུ་སོགས་ཀྱི་ གཞིཆྟོས་ | ཞྱིངཁ་ ཁདགཞི་ |

ཐངཆུང་གྱི་གཡསགཡོན་

| ཐངཆུང་གྱི་ གཞིཆྟོས་| གཡས་གཡོན་ ཁདགཞི་ཉིསཕྲུགསཅན་ |

གོང་གསེབ་དེའྱི་ལྷོངོས་

| གོང་གསེབ་ གཞིཆྟོས་ | དེའྱི་ ངེསཆྟོསཅན་ | ལྷོངོས་ ཁདགཞི་ |

དེའྱི་མྱིང་

དེའྱི་ གཞིཆྟོས་ | མྱིང་ ཁདགཞི་ |
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ཁྱདཆོས་ཀྱི་གོརྱིམ་ལས་བྱཆོས་དང་བགཆོས་གཉྱིས་དུས་མཉམ་དུ་འཛོམསཔའྱི་སྐབས་ལ་གཉྱིསཀ་ཁྱདཆོས་ཀྱི་སྔོན་དུ་བརོད་ན་བརོདམཉམ་(མཉམབརྟོད་)དང་། ཡང་དེ་གཉྱིས་རེས་སུ་བརོད་ན་གཉྱིསཀ་རེས་སུ་བརོད་མཉམ་དུ་

བྱས་ན་བརོདཔ་བདེ་ཞྱིང་རྣབའྱི་ལམ་ལ་སནཆ་ཞྱིག་འོང་། དཔེར་ན་ཁྱདཆོས་ཀྱི་སྔོན་དུ་བརོད་ན་“བཏབཔའྱི་པདྨའྱི་མེཏོག་”ལྟབུ་དང་ ཡང་ཁྱདཆོས་ཀྱི་རེས་སུ་བརོད་ན་“མེཏོག་པདྨ་བཏབཔ་”ལྟབུར་བརོདཔ་དེའདྲ་ཡྱིན། དེའདྲ་

ཡྱིནཡང་མཐའཅྱིག་ཏུ་མཉམབརོད་བྱེད་དགོསཔ་ཞྱིག་ནྱི་མྱིན། དཔེར་ན་“བཏབཔའྱི་མེཏོག་པདྨ་”ལྟབུ་དང་ ཡང་ན་“པདྨའྱི་མེཏོག་བཏབཔ་”ལྟབུའང་བརོད་རུང་།

   

མཉམབརྟོད་  བྱཆྟོས་ ་ི བྲགཆྟོས་ ་ི ཁདགཞི་ བྲགཆྟོས་ དངྟོསཆྟོས་ བྱཆྟོས་ ངེསཆྟོས་ གྲངསཆྟོས་ ཚིགསྒྲུབ་
            
 ༡) བཏབཔ འྱི་ པདྨ འྱི་ མེཏོག་    དེཚོ་ གཉྱིས་ བཏབཔའྱི་པདྨའྱི་མེཏོག་དེཚོ་གཉྱིས་སུའྱི་རེད་འདུག

      མེཏོག་ པདྨ་  བཏབཔ་ དེཚོ་ གཉྱིས་ མེཏོག་པདྨ་བཏབཔ་དེཚོ་གཉྱིས་སུའྱི་རེད་འདུག
            
  འདེབསཔ འྱི་ པདྨ འྱི་ མེཏོག་  ཆུངཆུང་  དེའདྲ་ ལྔ་ འདེབསཔའྱི་པདྨའྱི་མེཏོག་ཆུངཆུང་དེའདྲ་ལྔ་མོ་ལའང་འདུག

      མེཏོག་  པདྨ་ ཆུངཆུང་ འདེབསཔ་ དེའདྲ་ ལྔ་ མེཏོག་པདྨ་ཆུངཆུང་འདེབསཔ་དེའདྲ་ལྔ་མོ་ལའང་འདུག
            
 ༢) སྐྱེསཔ འྱི་ པདྨ འྱི་ མེཏོག་  ཆུངཆུང་  འདྱིཚོ་ གསུམ་ སྐྱེསཔའྱི་པདྨའྱི་མེཏོག་ཆུངཆུང་འདྱིཚོ་གསུམ་སྱིངརེབ་ལ།

      མེཏོག་  པདྨ་ ཆུངཆུང་ སྐྱེསཔ་ འདྱིཚོ་ གསུམ་ མེཏོག་པདྨ་ཆུངཆུང་སྐྱེསཔ་འདྱིཚོ་གསུམ་སྱིངརེབ་ལ།
            
  སྐྱེབ འྱི་ པདྨ འྱི་ མེཏོག་  ཆུངཆུང་  དེཚོ་ ཁཤས་ སྐྱེབའྱི་པདྨའྱི་མེཏོག་ཆུངཆུང་དེཚོ་ཁཤས་ང་ལ་གནང་དང་།

      མེཏོག་  པདྨ་ ཆུངཆུང་ སྐྱེབ་ དེཚོ་ ཁཤས་ མེཏོག་པདྨ་ཆུངཆུང་སྐྱེབ་དེཚོ་ཁཤས་ང་ལ་གནང་དང་།
            
 ༣) མཛེསཔ འྱི་ པདྨ འྱི་ མེཏོག་  ཆུངཆུང་  འདྱིའདྲ་ མངཔོ་ མཛེསཔའྱི་པདྨའྱི་མེཏོག་ཆུངཆུང་འདྱིའདྲ་མངཔོ་སུས་ཉོ་འོང་།

      མེཏོག་  པདྨ་ ཆུངཆུང་ མཛསེཔ་ འདྱིའདྲ་ མངཔོ་ མེཏོག་པདྨ་ཆུངཆུང་མཛསེཔ་འདྱིའདྲ་མངཔོ་སུས་ཉོ་འོང་།
   

མི་མཉམབརྟོད་  བྱཆྟོས་ ་ི བྲགཆྟོས་ ་ི ཁདགཞི་ བྲགཆྟོས་ དངྟོསཆྟོས་ བྱཆྟོས་ ངེསཆྟོས་ གྲངསཆྟོས་ ཚིགསྒྲུབ་
            
   ༡) བཏབཔ འྱི་   མེཏོག་ པདྨ   འདྱིཚོ་ གཉྱིས་ བཏབཔའྱི་མེཏོག་པདྨ་འདྱིཚོ་གཉྱིས་ངས་ཉོ་གྱི་ཡྱིན།

    པདྨ འྱི་ མེཏོག་   བཏབཔ་ འདྱིཚོ་ གཉྱིས་ པདྨའྱི་མེཏོག་བཏབཔ་འདྱིཚོ་གཉྱིས་ངས་ཉོ་གྱི་ཡྱིན།
            
  འདེབསཔ འྱི་   མེཏོག་ པདྨ ཆུངཆུང་  དེཚོ་ ཚངམ་ འདེབསཔའྱི་མེཏོག་པདྨ་ཆུངཆུང་དེཚོ་ཚངམ་ལ་ཡགཔོ་ལྟོས།

    པདྨ འྱི་ མེཏོག་   ཆུངཆུང་ འདེབསཔ་ དེཚོ་ ཚངམ་ པདྨའྱི་མེཏོག་ཆུངཆུང་འདེབསཔ་དེཚོ་ཚངམ་ལ་ཡགཔོ་ལྟོས།
            
 ༢) སྐྱེསཔ འྱི་   མེཏོག་  པདྨ་ ཆུངཆུང་  འདྱིའདྲ་ ཞྱིག་ སྐྱེསཔའྱི་མེཏོག་པདྨ་ཆུངཆུང་འདྱིའདྲ་ཞྱིག་མོ་ལའང་ཡོད་ཟེར།

    པདྨ འྱི་ མེཏོག་  ཆུངཆུང་ སྐྱེསཔ འདྱིའདྲ་ ཞྱིག་ པདྨའྱི་མེཏོག་ཆུངཆུང་སྐྱེསཔ་འདྱིའདྲ་ཞྱིག་མོ་ལའང་ཡོད་ཟེར།
            
  སྐྱེབ འྱི་   མེཏོག་ པདྨ ཆུངཆུང་  འདྱི་ དྲུགཔོ་ སྐྱེབའྱི་མེཏོག་པདྨ་ཆུངཆུང་འདི་དྲུགཔོ་སུའྱི་རེད་འདུག

    པདྨ འྱི་ མེཏོག་   ཆུངཆུང་ སྐྱེབ་ འདྱི་ དྲུགཔོ་ པདྨའྱི་མེཏོག་ཆུངཆུང་སྐྱེབ་འདི་དྲུགཔོ་སུའྱི་རེད་འདུག
            
 ༣) མཛེསཔ འྱི་   མེཏོག་  པདྨ་ ཆུངཆུང་  དེའདྲ་ ཁཤས་ མཛེསཔའྱི་མེཏོག་པདྨ་ཆུངཆུང་དེའདྲ་ཁཤས་ཉོས་ཡྱིན།

    པདྨ འྱི་ མེཏོག་  ཆུངཆུང་ མཛེསཔ དེའདྲ་ ཁཤས་ པདྨའྱི་མེཏོག་ཆུངཆུང་མཛེསཔ་དེའདྲ་ཁཤས་ཉོས་ཡྱིན།
   

གོང་གི་རེམྱིག་ཏུ་གསལབར་མཐོངབ་ལྟར་བྱཆོས་དང་བགཆོས་ཁྱདགཞྱིའྱི་སྔོན་དུ་བརོད་ན་དངཔོ་བྱཆོས་དང་དེ་ནས་བགཆོས་བརོད་ཀང་ དེ་གཉྱིས་ཁྱདགཞྱིའྱི་རེས་སུ་བརོད་ན་བགཆོས་དེ་ཁྱདགཞྱིའྱི་རེསཐོག་ཉྱིད་དང་ ཡང་

ན་དངོསཆོས་ཡོད་ན་“དངོསཆོས་”་དང་ དེ་ནས་གཞྱི་ནས་“བྱཆོས་དེ་བརོདཔ་ཡྱིན། ཡངབསྐྱར་བཤད་ན་སྔོན་དུ་བརོདདུས་“བྱཆོས་>བགཆོས་>ཁྱདགཞྱི་”(བཏབཔའྱི་པདྨའྱི་མེཏོག་)དང་ རེས་སུ་བརོད་དུས་“ཁྱདགཞྱི་

<བགཆོས་<དངོསཆོས་<བྱཆོས་”(མེཏོག་པདྨ་ཆུངཆུང་བཏབཔ་)ལྟབུའྱི་རྱིམཔར་ངེསཔ་ཞྱིག་དགོསཔ་ཡྱིན། ཁྱདགཞྱིའྱི་སྔོན་དུ་སྦྱོརསྐབས་ཀྱི་ཨྱིལྡན་གྱི་ཕྲད་དགོས་ཀང་ཁྱདགཞྱིའྱི་རེས་སུ་སྦྱོརསྐབས་ཕྲད་དེ་མྱི་དགོས།
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བྱམྱིངཅན་གྱི་མྱིངཚབ་

“རྡོརེ་དང་རྒྱམཚོ་”སོགས་ལ་“ཁོཚོ་”དང་ “སྒོལམ་དང་བཟངམོ་”སོགས་ལ་“མོརངཚོ་”དང་ “བླམ་དང་ཕམ་”སོགས་ལ་“ཁོངཚོ་”ཞེསཔའྱི་མྱིངཚབ་འདོགསཔ་ལྟར་བྱེདཔོས་བྱབ་བྱསའྱི་ཡུལ་དང་ ཡང་བྱབའྱི་

ཡུལ་ལ་བྱབ་བྱེདམཁན་དང་ བྱེདམཁན་དེས་བྱབ་བྱེདརྒྱུའི་ཆལག་དང་ ཡང་བྱབ་ཞིག་བྱསཟྱིནཔའྱི་དངོསཡུལ་དང་བྱེདཔོ་བཅས་ལ་བྱམྱིང་ལ་བརེན་ནས་བཏགསཔའྱི་མྱིངཚབ་ཀང་འདོགས་རུངབ་ཡྱིན། དཔེར་ན 

“ཡྱིགེ་”ལྟབུ་ལྟབའྱི་བྱབའྱི་ཡུལ་ལ་“བལྟཡ་/བལྟརྒྱུ་/བལྟབྱ་”ལྟབུ་མའོངསཔའྱི་དགཆ་ལ་གཞྱི་བཅོལབཅན་དང་ ཡང་ཡྱིགེ་ལྟབུ་ལྟབའྱི་བྱབ་བྱེདརྒྱུའྱི་ཆལག་“མྱིག་”ལྟབུ་ལ་“ལྟཡ་/ལྟརྒྱུ་/ལྟབྱེད་”ཅེས་དང་

 ཡྱིགེ་ལ་“ལྟབ”འྱི་བྱབ་བྱེདམཁན་ལ་“ལྟམཁན་/ལྟབཔོ་/ལྟབ་”ལྟབུ་དལྟབའྱི་དགཆ་ལ་གཞྱི་བཅོལབཅན་དང་ ཡང་“བལྟསཔའྱི་”བྱབ་བྱསཟྱིནཔའྱི་ཡུལ་དང་ “བལྟསཔའྱི་”བྱབ་བྱསཟྱིནཔའྱི་བྱེདཔོ་གཉྱིསཀར་

“བལྟསཔ་”ལྟབུ་འདསཔའྱི་དགཆ་ལ་གཞྱི་བཅོལབའྱི་མྱིངཚབ་འདོགས་རུང་།

  

 མཆན་    བྱེདཔཔོ་ཡོདཔཅན་གྱི་བྱམྱིང་ལས་གྲུབཔའྱི་མྱིངཚབཅན་  བྱེདཔཔོ་མེདཔཅན་གྱི་བྱམྱིང་ལས་གྲུབཔའྱི་མྱིངཚབཅན་
              
 འདི་ལ་  འདིའད་  བྱབ་ འདི་ལ་ བྱམིངཅན་གི་མིངཚབ་འདིའད་ མཆན་ བྱབ་ འདི་ལ་ བྱམིངཅན་གི་མིངཚབ་འདིའད་ མཆན་
                    
 མིང་  མིངཚབ་  དུས་ མིངཚབ་ འགྲྟོས་   དུས་ མིངཚབ་ འགྲྟོས་
                          
 སྒོལམ་ རྡོརེ་  ཁོཚོ་ ཁོངཚོ་ ལྟ་ “ལྟབའྱི་བྱབ་བྱེདམཁན་” ལྟམཁན་ (ལྟ+མཁན་) བྱེདཔཔྟོ་ མཐྟོང་ “མཐོངབའྱི་བྱབ་འབྱུངམཁན་” མཐོངམཁན་ (མཐྟོང+མཁན་) འབྱུངབཔྟོ་
              

       ལྟབཔོ་  (ལྟ+བཔྟོ་)    མཐོངབཔོ་ (མཐྟོང+བཔྟོ་)
              

       ལྟཔོ་ (ལྟ+པྟོ་)    མཐོངཔོ་ (མཐྟོང+པྟོ་)
              

       ལྟབ་ (ལྟ+བ་)    མཐོངབ་ (མཐྟོང+བ་)
             

 མྱིག་ མྱིགཤེལ་ དེཚོ་ འདྱིཚོ་  “ལྟབྱེད་ཀྱི་ཆལག་” ལྟབྱེད་ (ལྟ+བྱེད་) ཆལག་  “མཐོངབྱེད་ཀྱི་ཆལག་” མཐོངབྱེད་ (མཐྟོང+བྱེད་) ཆལག་
               
       ལྟརྒྱུ་ (ལྟ+རྒྱུ་)     
              

       ལྟཡ་ (ལྟ+ཡ་)    མཐོངཡ་ (མཐྟོང+ཡ་)
             

 པར་ ལྟདམོ་  དེཚོ་ འདྱིཚོ་ བལྟ་ “བལྟརྒྱུའྱི་དངོསཔོ་” བལྟབྱ་ (ལྟ+བྱ་) བྱཡུལ་ མཐྟོང་ “མཐོངརྒྱུའྱི་དངོསཔོ་” མཐོངབྱ་ (མཐྟོང+བྱ་) འབྱུངཡུལ་
              

       བལྟརྒྱུ་ (ལྟ+རྒྱུ་)    མཐོངརྒྱུ་ (མཐྟོང+རྒྱུ་)
              

       བལྟཡ་ (ལྟ+ཡ་)    མཐོངཡ་ (མཐྟོང+ཡ་)
             

 པར་ ལྟདམོ་  དེཚོ་ འདྱིཚོ་ བལྟས་ “བལྟསཔའྱི་དངོསཔོ་” བལྟསཔ་ (བལྟས+པ་) བྱསཡུལ་ མཐྟོང་ “མཐོངབའྱི་དངོསཔོ་” མཐོངབ་ (མཐྟོང+བ་) འབྱུངཡུལ་
             

 སྒོལམ་ རྡོརེ་  ཁོངཚོ་ “སྒོལམ་  “བལྟསཔའྱི་བྱབ་བྱསཔ་པོ་” བལྟསཔ་ (བལྟས+པ་) བྱསཔཔྟོ་  “མཐོངབའྱི་བྱབ་བྱུངབ་པོ་” མཐོངབ་ (མཐྟོང+བ་) བྱུངབཔྟོ་
               

འདིའི་འགོས་བྱེདཔཔོ་མེདཔའྱི་བྱབ་“མཐོང་”ལྟབུའྱི་བྱབ་འབྱུངབའམ་བྱུངབ་ལའང་སྐབསའཐོབ་ལ་བརེན་ནས་དེའདྲའྱི་མྱིངའདོགས་ཀྱི་འགོས་བྱེད་རུང་། དེཡང་བྱབའྱི་ཡུལ་དང་འབེལབའྱི་མྱིངཚབ་དེ་མའོངསཔའྱི་

དགཆ་“མཐོང་”ལ་གཞྱི་བཅོལ་ནས་“མཐོངཡ་/མཐོངརྒྱུ་/མཐོངབྱ་”ལྟབུའྱི་མྱིངཚིག་འགྲུབཔ་དང་ ཡང་བྱབ་འབྱུངམཁན་གྱི་མྱིངཚབ་ལ་ནི་དལྟབའྱི་དགཆ་(མཐོང་)ལ་གཞྱི་བཅོལ་ནས་“མཐོངམཁན་/མཐོངབཔོ་/

མཐོངཔོ་/མཐོངབ་”ལྟབུ་དང་ བྱབ་འབྱུངརྒྱུའྱི་ཆལག་ལ་“མཐོངབྱེད་/མཐོངཡ་”ཞེས་འགྲུབཔ་ཡྱིན། ཡང་“ཡུལ་གྱི་སེང་དུ་བྱབ་བྱུངཟྱིནཔའྱི་ཡུལ་དེ་དང་འབྱུངབཔོ་རངཉྱིད་”གཉིསཀ་ལ་“པ་/བ་”ཡྱི་མཐའརེནཅན་

གྱི་འདསཔའི་བྱམིངཅན་བཏགསཔས་“མཐོངབ་”ལྟབུ་འགྲུབཔ་འོང་། དེལྟར་“མཐོངཡ་/མཐོངརྒྱུ་/མཐོངབྱ་”ནྱི་ཡུལ་དང་ “མཐོངམཁན་/མཐོངབཔོ་/མཐོངཔོ་/མཐོངབ་”ནྱི་བྱེདཔཔོ་དང་ “མཐོངཡ་/མཐོངབྱེད་

”ནྱི་ཆལག་དང་ “མཐོངབ་”ནྱི་འདསཔའྱི་བྱབ་བྱུང་ཟྱིནཔའྱི་ཡུལ་དང་བྱེདཔཔོ་གཉྱིསཀ་ལ་འཇུགཔ་ལྟབུའྱི་མྱིང་གྲུབལུགས་དེའདྲ་འོང་།
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 མཆན་      དགགསྒཅན་   དགགསྒཅན་   དགགསྒཅན་ དུས་གསུམ་
          
    མཁན་ | བཔོ་  | པོ་ |  མཁན་ | བཔོ་ | པོ་ | རྒྱུ་ རྒྱུ་ ཡ་ ཡ་

    བྱེད་ | བྱ་ | པ་/བ་ བྱེད་ | བྱ་ | པ་/བ་
          

 “ཉྱིམ/བཀྲཤྱིས/ཟླབ”སོགས་གཏོངམཁན་ཡྱིནནོཅོག་ ཀ)  གཏོངམཁན་ : མིགཏོངམཁན་     གཏྟོང་ དལྟབ་

     

  ཁ)  གཏོངབཔོ་ :  མི་གཏོངབཔོ་   

  ག)  གཏོངཔོ་ :  མི་གཏོངཔོ་   

  ང) ༡) གཏོངབ་ :  མི་གཏོངབ་ | མིགཏོང་

 “གཏོངབ”འི་བྱབའི་མིང་ ཅ) ༢)        

 གཞིཚིགཅན་ ཆ) ༣)     
         

 “དངུལ་”སོགས་གཏོངརྒྱུའྱི་ཆལག་ཡྱིནནོཅོག་ ཇ)  གཏོངབྱེད་ :  མིགཏོངབྱེད་ གཏོངརྒྱུ་ :  མིགཏོངརྒྱུ་ གཏོངཡ་ :  མིགཏོངཡ་
          

 “ཡྱིགེ་/ལོན་”སོགས་བཏངརྒྱུའྱི་དངོསཔོ་ཡྱིནནོཅོག་ ཉ)  གཏངབྱ་ :  མིགཏངབྱ་ གཏངརྒྱུ་ :  མིགཏངརྒྱུ་ གཏངཡ་ :  མིགཏངཡ་ གཏང་ མའོངསཔ་

          

 “ཡྱིགེ་/ལོན་”སོགས་བཏངཔའྱི་དངོསཔོ་ཡྱིནནོཅོག་ ཏ)  ༡) བཏངབ་ :  མ་བཏངབ་ | མབཏང་     བཏང་ འདསཔ་

     

 “ཉྱིམ/ཟླབ”སེ་བཏངཔའྱི་བྱབ་བྱསཔ་ཡིནནོཅོག་གི་གངཟག་ ཐ) ༢) བཏངབ་ :  མ་བཏངབ་ | མབཏང་
          

བྱམིང་གི་འགྲྟོས་

          
 མཆན་      དགགསྒཅན་   དགགསྒཅན་   དགགསྒཅན་ དུས་གསུམ་
          
    མཁན་ | བཔོ་  | པོ་ |  མཁན་ | བཔོ་ | པོ་ | རྒྱུ་ རྒྱུ་ ཡ་ ཡ་

    བྱེད་ | བྱ་ | པ་/བ་ བྱེད་ | བྱ་ | པ་/བ་
          

 “ཉྱིམ/ཟླབ”སོགས་ཤེསམཁན་ཡྱིན་ནོ་ཅོག་ ཀ)  ཤེསམཁན་ :  མིཤེསམཁན་     ཤེས་ དལྟབ་ 
     

  ཁ)  ཤེསཔཔོ་ :  མི་ཤེསཔཔོ་   

  ག)  ཤེསཔོ་ :  མིཤེསཔོ་   

  ང) ༡)  ཤེསཔ་ :  མི་ཤེསཔ་ | མིཤེས་   

  ཅ) ༢)    

 གཞིཚིགཅན་ ཆ) ༣)     
         

 “དེབ་/སྒྲུང་”སོགས་ཤེསརྒྱུའྱི་ཆལག་ཡྱིནནོཅོག་ ཇ)  ཤེསབྱེད་ :  མིཤེསབྱེད་ ཤེསརྒྱུ་ :  མིཤེསརྒྱུ་ ཤེསཡ་ :  མིཤེསཡ་
          

 “ཡྱིགེ་/སྐད་/ངོ་”སོགས་ཤེསརྒྱུའྱི་དངོསཔོ་ཡྱིནནོཅོག་ ཉ)  ཤེསབྱ་ :  མིཤེསབྱ་ ཤེསརྒྱུ་ :  མིཤེསརྒྱུ་ ཤེསཡ་ :  མིཤེསཡ་ ཤེས་ མའོངསཔ་

          

 “ཡྱིགེ་/སྐད་/ངོ་”སོགས་ཤེསཔའྱི་དངོསཔོ་ཡྱིནནོཅོག་ ཏ) ༡)  ཤེསཔ་ :  མ་ཤེསཔ་ | མཤེས་     ཤེས་ འདསཔ་

     

 “ཉྱིམ/ཟླབ”སོགས་ཤེསཔའྱི་བྱབ་འབྱུངངོཅོག་གྱི་གངཟག་ ཐ) ༡) ཤེསཔ་ :  མ་ཤེསཔ་ | མཤེས་
          

བཟྟོ་

བཟོམཁན་

མིབཟོམཁན་

བཟོབཔོ་

མི་བཟོབཔོ་

བཟོཔོ་ 

མི་བཟོཔོ་

བཟོབ་ 

མི་བཟོབ་

མིབཟོ་

བཟོབྱེད་ 

མིབཟོབྱེད་

བཟོརྒྱུ་

མིབཟོརྒྱུ་

བཟོཡ་ 

མིབཟོཡ་

བབཟྟོྟོ་

བཟོབྱ་ 

མིབཟོབྱ་ 

བཟོརྒྱུ་

 མིབཟོརྒྱུ་ 

བཟོཡ་

མིབཟོཡ་

བབཟྟོྟོྟོས་

བཟོསཔ་ 

མ་བཟོསཔ་

མབཟོས་

འབྲི་

སྦྱོངམཁན་

མིསྦྱོངམཁན་

སྦྱོངབཔོ་

མི་སྦྱོངབཔོ་

སྦྱོངཔོ་ 

མི་སྦྱོངཔོ་

སྦྱོངབ་ 

མི་སྦྱོངབ་

མིསྦྱོང་

སྦྱོངབྱེད་ 

མིསྦྱོངབྱེད་

སྦྱོངརྒྱུ་

མིསྦྱོངརྒྱུ་

སྦྱོངཡ་ 

མིསྦྱོངཡ་

སྦང་

སྦྱངབྱ་

མིསྦྱངབྱ་ 

སྦྱངརྒྱུ་

 མིསྦྱངརྒྱུ་ 

སྦྱངཡ་

མིསྦྱངཡ་

སྦངས་

སྦྱངསཔ་ 

མ་སྦྱངསཔ་

མསྦྱངས་
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 མཆན་      དགགསྒཅན་   དགགསྒཅན་   དགགསྒཅན་ དུས་གསུམ་
          
    མཁན་ | བཔོ་  | པོ་ |  མཁན་ | བཔོ་ | པོ་ | རྒྱུ་ རྒྱུ་ ཡ་ ཡ་

    བྱེད་ | བྱ་ | པ་/བ་ བྱེད་ | བྱ་ | པ་/བ་
          

 “ཉྱིམ/བཀྲཤྱིས/ཟླབ”སོགས་ལྟམཁན་ཡྱིནནོཅོག་ ཀ)  ལྟམཁན་ : མིལྟམཁན་     ལྟ་ དལྟབ་

     

  ཁ)  ལྟབཔོ་ :  མི་ལྟབཔོ་   

  ག)  ལྟཔོ་ :  མི་ལྟཔོ་   

  ང) ༡) ལྟབ་ :  མི་ལྟབ་ | མིལྟ་

 “ལྟབ”འི་བྱབའི་མིང་ ཅ) ༢)        

 གཞིཚིགཅན་ ཆ) ༣)     
         

 “མྱིགཤེལ་”སོགས་ལྟརྒྱུའྱི་ཆལག་ཡྱིནནོཅོག་ ཇ)  ལྟབྱེད་ :  མིལྟབྱེད་ ལྟརྒྱུ་ :  མིལྟརྒྱུ་ ལྟཡ་ :  མིལྟཡ་
          

 “ཡྱིགེ་/པར་”སོགས་བལྟསརྒྱུའྱི་དངོསཔོ་ཡྱིནནོཅོག་ ཉ)  བལྟབྱ་ :  མིབལྟབྱ་ བལྟརྒྱུ་ :  མིབལྟརྒྱུ་ བལྟཡ་ :  མིབལྟཡ་ བལྟ་ མའོངསཔ་

          

 “ཡྱིགེ་/པར་”སོགས་བལྟསཔའྱི་དངོསཔོ་ཡྱིནནོཅོག་ ཏ)  ༡) བལྟསཔ་ :  མ་བལྟསཔ་ | མབལྟས་     བལྟས་ འདསཔ་

     

 “ཉྱིམ/ཟླབ”སེ་བལྟསཔའྱི་བྱབ་བྱསཔ་ཡིནནོཅོག་གི་གངཟག་ ཐ) ༢) བལྟསཔ་ :  མ་བལྟསཔ་ | མབལྟས་
          

བྱམིང་གི་འགྲྟོས་

          
 མཆན་      དགགསྒཅན་   དགགསྒཅན་   དགགསྒཅན་ དུས་གསུམ་
          
    མཁན་ | བཔོ་  | པོ་ |  མཁན་ | བཔོ་ | པོ་ | རྒྱུ་ རྒྱུ་ ཡ་ ཡ་

    བྱེད་ | བྱ་ | པ་/བ་ བྱེད་ | བྱ་ | པ་/བ་
          

 “ཉྱིམ/ཟླབ”སོགས་མཐོངམཁན་ཡྱིནནོཅོག་ ཀ)  མཐོངམཁན་ :  མིམཐོངམཁན་     མཐྟོང་ དལྟབ་ 
     

  ཁ)  མཐོངབཔོ་ :  མི་མཐོངབཔོ་   

  ག)  མཐོངཔོ་ :  མིམཐོངཔོ་   

  ང) ༡)  མཐོངབ་ :  མི་མཐོངབ་ | མིམཐོང་   

  ཅ) ༢)    

 གཞིཚིགཅན་ ཆ) ༣)     
         

 “མྱིགཤེལ་”སོགས་མཐོངརྒྱུའྱི་ཆལག་ཡྱིནནོཅོག་ ཇ)  མཐོངབྱེད་ :  མིམཐོངབྱེད་ མཐོངརྒྱུ་ :  མིམཐོངརྒྱུ་ མཐོངཡ་ :  མིམཐོངཡ་
          

 “ཡྱིགེ་/པར་”སོགས་མཐོངརྒྱུའྱི་དངོསཔོ་ཡྱིནནོཅོག་ ཉ)  མཐོངབྱ་ :  མིམཐོངབྱ་ མཐོངརྒྱུ་ :  མིམཐོངརྒྱུ་ མཐོངཡ་ :  མིམཐོངཡ་ མཐྟོང་ མའོངསཔ་

          

 “ཡྱིགེ་/པར་”སོགས་མཐོངཔའྱི་དངོསཔོ་ཡྱིནནོཅོག་ ཏ) ༡)  མཐོངབ་ :  མ་མཐོངབ་ | མམཐོང་     མཐྟོང་ འདསཔ་

     

 “ཉྱིམ/ཟླབ”སོགས་མཐོངཔའྱི་བྱབ་འབྱུངངོཅོག་གྱི་གངཟག་ ཐ) ༡) མཐོངབ་ :  མ་མཐོངབ་ | མམཐོང་
          

ཟ་

ཟམཁན་

མིཟམཁན་

ཟབཔོ་

མི་ཟབཔོ་

ཟཔོ་ 

མི་ཟཔོ་

ཟབ་ 

མི་ཟབ་

མིཟ་

ཟབྱེད་ 

མིཟབྱེད་

ཟརྒྱུ་

མིཟརྒྱུ་

ཟཡ་ 

མིཟཡ་

བཟ་

བཟའབྱ་ 

མིབཟའབྱ་ 

བཟའརྒྱུ་

 མིབཟའརྒྱུ་ 

བཟའཡ་

མིབཟའཡ་

བཟས་

བཟསཔ་ 

མ་བཟསཔ་

མབཟས་

འབྲི་

འབྱིམཁན་

མིའབྱིམཁན་

འབྱིཔཔོ་

མི་འབྱིཔཔོ་

འབྱིཔོ་ 

མི་འབྱིཔོ་

འབྱིབ་ 

མི་འབྱིབ་

མིའབྱི་

འབྱིབྱེད་ 

མིའབྱིབྱེད་

འབྱིརྒྱུ་

མིའབྱིརྒྱུ་

འབྱིཡ་ 

མིའབྱིཡ་

འབྲི་

འབྱིབྱ་

མིའབྱིབྱ་ 

འབྱིརྒྱུ་

 མིའབྱིརྒྱུ་ 

འབྱིཡ་

མིའབྱིཡ་

བྲིས་

བྱིསཔ་ 

མ་བྱིསཔ་

མབྱིས་
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བྱམྱིངཅན་གྱི་མྱིངཚབ་

བྱབ་བྱེདཔཔོ་སེམསལྡན་(བཀྲཤྱིས་ལྟབུ་)དང་ ཡང་བྱེདཔོཔོ་དེས་བྱབ་བྱེདརྒྱུའྱི་ཆལག་(མྱིགཤེལ་ལྟབུ་)དང་ དེབཞྱིན་བྱབ་བྱེདཔཔོའམ་བྱབའྱི་རྐེན་བྱེདཔཔོ་སེམསམེད་བེམཔོ་(ཆརཔ་ལྟབུ་)དང་ ཡང་བྱབའྱི་དངོས

ཡུལ་(ཡྱིགེ་ལྟབུ་)རྣམས་ལ་བྱམྱིངཅན་གྱི་མྱིངཚབ་རེ་སྦྱོར་རུང་། སྦྱོརསངས་ཀྱི་འགོས་ནྱི་འདྱིའདྲ་ཡོད། དཔེརན་ལྟབའྱི་བྱབ་བྱེདཔཔོ་སེམསལྡན་“བཀྲཤྱིས་”ལ་“ལྟབཔོ”འྱི་བྱམྱིངཅན་གྱི་མྱིངཚབ་བཏགསཔ་ལྟབུ་དང་

ཡང་དཔེརན་ལྟབའྱི་བྱབ་བྱེདརྒྱུའྱི་ཆལག་“མྱིགཤེལ་”ལ་“ལྟབྱེད་”ཀྱི་བྱམྱིངཅན་གྱི་མྱིངཚབ་བཏགསཔ་ལྟབུ་དང་ ཡང་ལྟབའྱི་བྱབ་བྱེདསའྱི་དངོས་ཡུལ་“ཡྱིགེ་”ལྟབུ་ལ་“བལྟརྒྱུ་/བལྟཡ་/བལྟབྱ་”ཡྱི་བྱམྱིངཅན་གྱི་མྱིང

ཚབ་བཏགསཔ་ལྟབུ་ཡྱིན། ཡང་སེམསམེད་བེམཔོ་“ཆརཔ་”ལྟབུས་“ཤོགུ་”ལྟབུ་“སངབ”འྱི་རྐེན་བྱེདཔཔོ་ལ་“སངབཔོ”འྱི་བྱམྱིངཅན་གྱི་མྱིངཚབ་བཏགསཔ་ལྟབུ་(བྱེདཔཔོ་སེམསལྡན་གྱི་འགོས་དང་འདྲ་)ཡྱིན།

        
 མཆན་   མཁན་ | པཔོ་ | པོ་ | བ/པ་ | བྱེད་ | བྱ་  རྒྱུ་ ཡ་ དུས་གསུམ་
       

 “ཉྱིམ/ཟླབ”ལྟབུ་གཅོདཔའྱི་བྱབ་བྱེདཔཔོ་ཡྱིནནོཅོག་ ཀ)  གཅོདམཁན་   གཅྟོད་ དལྟབ་  
      

  ཁ)  གཅོདཔཔོ་   

  ག)  གཅོདཔོ་   

  ང)  ༡) གཅོདཔ་
    

 “ཐགཔ་གཅོདཔ་” “ཤྱིང་གཅོདཔ་”ལྟབུ་བྱམིངཅན་ ཅ)  ༢) གཅོདཔ་   
    

 གཅོད་ཉམསལེན་བྱེདམཁན་“གཅོདཔ”ལྟབུ་གཞྱིཚིགཅན་ ཆ)  ༣) གཅོདཔ་
      

 “སརེ་/གྱི་”སོགས་གཅོདརྒྱུའྱི་ཆལག་ཡྱིནནོཅོག་ ཇ)  གཅོདབྱེད་ གཅོདརྒྱུ་ གཅོདཡ་ 
       

“ཤྱིང་/བགལེབ་”སོགས་བཅདརྒྱུའྱི་དངོསཔོ་ཡྱིནནོཅོག་  ཉ)  གཅདབྱ་ གཅདརྒྱུ་ གཅདཡ་ གཅད་ མའོངསཔ་
       

 “ཤྱིང་/བགལེབ་”སོགས་བཅདཔའྱི་དངོསཔོ་ཡྱིནནོཅོག་ ཏ)   ༡) བཅདཔ་   བཅད་ འདསཔ་
   

 “ཉྱིམ/ཟླབ”སོགས་བཅདཔའྱི་བྱབ་བྱསསོཅོག་ ཐ)  ༢) བཅདཔ་
             
      ཚིགསྒྲུབ་ ཚིགསྒྲུབ་ ཚིགསྒྲུབ་ དུས་གསུམ་

       

     ཀ)  ཤྱིང་གཅོདམཁན་ཕགྱི་སུ་རེད།   གཅྟོད་ དལྟབ་
     

  ཁ)  ཤྱིང་གཅོདཔཔོ་ཕགྱི་སུ་རེད།   

  ག)  ཤྱིང་གཅོདཔོ་ཕགྱི་སུ་རེད།

  ང)  ༡) ཤྱིངགཅོདཔ་ཕགྱི་སུ་རེད།
     

  ཅ)  ༢) དོནམེད་ཤྱིང་གཅོདཔ་ཡགཔོ་མ་རེད།   
     

  ཆ)  ༣) ཁོང་གཅོདཔ་ཤྱིན་ཏུ་ཡགཔོ་ཞྱིག་རེད།
        

  ཇ)  མོ་ལ་ཤིང་གཅོདབྱེད་གཅྱིག་འདུག མོ་ལ་ཤིང་གཅོདརྒྱུ་གཅྱིག་འདུག མོ་ལ་ཤིང་གཅོདཡ་གཅྱིག་འདུག གཅད་ མའོངསཔ་
       

   ཉ)  ང་ལ་ཤིང་གཅདབྱ་མངཔོ་ཡོད། ང་ལ་ཤིང་གཅདརྒྱུ་མངཔོ་ཡོད། ང་ལ་ཤིང་གཅདཡ་མངཔོ་ཡོད།
        

  ཏ)  ༡) མོས་ཤྱིང་བཅདཔ་དེ་ཁོས་ཁྱེར་སོང་།   བཅད་ འདསཔ་
      

  ཐ)  ༢) མྱི་ཤྱིང་བཅདཔ་ཚངམ་ལ་གཆ་སྤོད།
    

ཚིགསྒྲུབ་
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 མཆན་   མཁན་ | པཔོ་ | པོ་ | བ/པ་ | བྱེད་ | བྱ་  རྒྱུ་ ཡ་ དུས་གསུམ་
       

 “ཉྱིམ/ཟླབ”ལྟབུ་ལྟབའྱི་བྱབ་བྱེདཔཔོ་ཡྱིནནོཅོག་ ཀ)   ལྟམཁན་    བལྟ་ དལྟབ་
      

  ཁ)   ལྟབཔོ་   

  ག)   ལྟཔོ་   

  ང)   ༡) ལྟབ་
    
 “པར་ལྟབ་” “ཡྱིགེ་ལྟབ་”ལྟབུ་བྱམིངཅན་ ཅ)   ༢) ལྟབ་   
    
 “ནངཔའི་ལྟབ་”ལྟབུ་གཞྱིཚིགཅན་ ཆ)   ༣) ལྟབ་

      

 “མྱིགཤེལ་/རྒྱངཤེལ་”སོགས་ལྟརྒྱུའྱི་ཆལག་ཡྱིནནོཅོག་ ཇ)   ལྟབྱེད་  ལྟརྒྱུ་ ལྟཡ་ 
       

 “པར་/ལྟདམོ་”སོགས་བལྟརྒྱུའྱི་དངོསཔོ་ཡྱིནནོཅོག་ ཉ)   བལྟབྱ་  བལྟརྒྱུ་ བལྟཡ་ ལྟ་ མའོངསཔ་
        

 “པར་/ལྟདམོ་”སོགས་བལྟསཔའྱི་དངོསཔོ་ཡྱིནནོཅོག་ ཏ)    ༡) བལྟསཔ་    བལྟས་ འདསཔ་
    

 གངཟག་“ཉྱིམ/ཟླབ”སོགས་བལྟསཔའྱི་བྱབ་བྱསསོཅོག་ ཐ)   ༢) བལྟསཔ་ 
             
      ཚིགསྒྲུབ་ ཚིགསྒྲུབ་ ཚིགསྒྲུབ་ དུས་གསུམ་

       

  ཀ)  པར་ལྟམཁན་ཕགྱི་སུ་རེད།   ལྟ་ དལྟབ་
     

  ཁ)  པར་ལྟབཔོ་ཕགྱི་སུ་རེད།   

  ག)  པར་ལྟཔོ་ཕགྱི་སུ་རེད།   

  ང)  ༡) པར་ལྟབ་ཕགྱི་སུ་རེད།
     

  ཅ)  ༢) མོས་པར་ལ་ལྟབ་ཡགཔོ་རེད།   
     

  ཆ)  ༣) མོས་ནངཔའྱི་ལྟབ་ཡགཔོ་ཤེས།
      

  ཇ)  ང་ལ་པར་ལྟབྱེད་གཅྱིག་གཡོར་དང་། ང་ལ་པར་ལྟརྒྱུ་གཅིག་གཡོར་དང་། ང་ལ་པར་ལྟཡ་གཅིག་གཡོར་དང་། 
       

  ཉ)  ཁོ་ལ་བལྟབྱ་གངཡང་མི་འདུག ཁོ་ལ་བལྟརྒྱུ་གངཡང་མི་འདུག ཁོ་ལ་བལྟཡ་གངཡང་མི་འདུག བལྟ་ མའོངསཔ་
        

  ཏ)   ༡) པར་མ་བལྟསཔ་ཁཤས་ཁོ་ལ་འདུག   བལྟས་ འདསཔ་  
     

  ཐ)  ༢) མྱི་ལྷས་བལྟསཔ་ཞྱིག་སེབས་སོང་།  
 

ཚིགསྒྲུབ་

                              

དེསན་”ལྟམཁན་དང་ལྟབར་བྱེདཔཔོ་དང་ལྟབར་བྱེདཔོ་དང་ལྟབ་”རྣམས་ནྱི་དོན་གཅྱིག་དང་ ཡང་”ལྟབྱེད་དང་ལྟརྒྱུ་དང་ལྟཡ”རྣམས་དོན་གཅྱིག་དང་ ”བལྟབྱ་དང་བལྟརྒྱུ་དང་བལྟཡ”རྣམས་དོན་གཅྱིག་ཡྱིན། འདྱིའདྲའྱི་

བྱཚིག་ལས་གྲུབཔའྱི་མྱིངཚབ་བྱཚིག་ཕལཆེབ་ལ་སྦྱོར་རུངབ་ཡྱིན། དཔེརན་བྱཚིག་”ཤེས་”ལྟབུ་ལ་”ཤེསམཁན་/ཤེསཔར་བྱེདཔཔོ་/ཤེསཔར་བྱེདཔོ་/ཤེསཔ་/ཤེསབྱེད་/ཤེསརྒྱུ་/ཤེསཡ་/ཤེསབྱ་/”ལྟབུ་དང་ ཡང་

དཔེརན་བྱཚིག་”ཧགོ་”ལྟབུ་ལ་”ཧགོམཁན་/ཧགོཔར་བྱེདཔཔོ་/ཧགོཔར་བྱེདཔོ་/ཧགོབ་/ཧགོབྱེད་/ཧགོརྒྱུ་/ཧགོཡ་/ཧགོབྱ་”ལྟབུ་དང་ ཡང་བྱཚིག་”ཕནཐོག་”ལྟབུ་ལ”ཕནཐོགམཁན་/ཕནཐོགཔར་བྱེདཔཔོ་/

ཕནཐོགཔར་བྱེདཔོ་/ཕནཐོགཔ་/ཕནཐོགབྱེད་/ཕནཐོགརྒྱུ་/ཕནཐོགཡ་/ཕནཐོགབྱ་/ཕནབཏགསཔ་””ལྟབུ་དང་ ཡང་བྱཚིག་”ཐགཆོད་”ལྟབུ་ལ་”ཐགཆོདམཁན་/ཐགཆོདཔར་བྱེདཔཔོ་/ཐགཆོདཔར་བྱེདཔོ་/ཐག

ཆོདཔ་/ཐགཆོདབྱེད་/ཐགཆདརྒྱུ་/ཐགཆདཡ་/ཐགཆདབྱ་/ཐགཆདཔ་”ལྟབུ་འོང་།
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དགགསྒྲ་མེདཔ་
      

མའོངསཔ་  དགགསྒ་ བྱབ་ མྱིངཕྲད་ ྱི་ ཡུལ་ བེདསྤོད་
      

གཅད་ ཀ)  གཅད རྒྱུ འྱི་ ཤྱིང་ ལབརེས་

 ཁ)  གཅད ཡ འྱི་ ཤྱིང་ 

 ག)  གཅད བྱ འྱི་ ཤྱིང་ འབྱིརེས་

 ང༽  –

 ཅ༽  གཅད   ཤྱིང་ གཉྱིསཀ་

  

 ཀ) འདྱི་ཁོའ་ིསངཉིན་གཅདརྒྱུའྱི་ཤྱིང་རེད།

 ཁ) འདྱི་ཁོའ་ིསངཉིན་གཅདཡའྱི་ཤྱིང་རེད།

 ག) འདྱི་ཁོའ་ིསངཉིན་གཅདབྱའྱི་ཤྱིང་རེད།

 ང) –

  ཅ) འདྱི་ཁོའ་ིསངཉིན་གཅདཤྱིང་རེད།  

      

དགགསྒྲཅན་
      

མའོངསཔ་  དགགསྒ་ བྱབ་ མྱིངཕྲད་ ྱི་ ཡུལ་ བེདསྤོད་
      

གཅད་ ཀ) མྱི་ གཅད རྒྱུ འྱི་ ཤྱིང་ ལབརེས་

 ཁ) མྱི་ གཅད ཡ འྱི་ ཤྱིང་ 

 ག) མྱི་ གཅད བྱ འྱི་ ཤྱིང་ འབྱིརེས་

 ང) མྱི་ –

 ཅ) མྱི གཅད   ཤྱིང་ གཉྱིསཀ་

  

 ཀ) དེ་ཁོའ་ིསངཉིན་མྱི་གཅདརྒྱུའྱི་ཤྱིང་རེད།

 ཁ) དེ་ཁོའ་ིསངཉིན་མྱི་གཅདཡའྱི་ཤྱིང་རེད།

 ག) དེ་ཁོའ་ིསངཉིན་མྱི་གཅདབྱའྱི་ཤྱིང་རེད།

 ང) –

  ཅ) དེ་ཁོའ་ིསངཉིན་མྱིགཅདཤྱིང་རེད།  

      
  

དགགསྒྲ་མེདཔ་
      

མའོངསཔ་  དགགསྒ་ བྱབ་ མྱིངཕྲད་ ྱི་ ཡུལ་ བེདསྤོད་
      

གཅོད་ ཀ)  གཅོད རྒྱུ འྱི་ གྱི་ ལབརེས་

 ཁ)  གཅོད ཡ འྱི་ གྱི་ 

 ག)  གཅོད བྱེད་ ཀྱི་ གྱི་ འབྱིརེས་

 ང)  གཅོད པ འྱི་ གྱི་

 ཅ)  གཅོད   གྱི་ གཉྱིསཀ་

  

 ཀ) འདྱི་ཁོའ་ིཤིང་གཅོདརྒྱུའྱི་གྱི་རེད།

 ཁ) འདྱི་ཁོའ་ིཤིང་གཅོདཡའྱི་གྱི་རེད།

 ག) འདྱི་ཁོའ་ིཤིང་གཅོདབྱེད་ཀྱི་གྱི་རེད།

 ང) འདྱི་ཁོའ་ིཤིང་གཅོདབའྱི་གྱི་རེད།

  
ཅ) འདྱི་ཁོའ་ིཤིང་གཅོདགྱི་རེད།  

      

དགགསྒྲཅན་
      

མའོངསཔ་  དགགསྒ་ བྱབ་ མྱིངཕྲད་ ྱི་ ཡུལ་ བེདསྤོད་
      

གཅོད་ ཀ) མྱི་ གཅོད རྒྱུ འྱི་ གྱི་ ལབརེས་

 ཁ) མྱི་ གཅོད ཡ འྱི་ གྱི་ 

 ག) མྱི་ གཅོད བྱེད་ ཀྱི་ གྱི་ འབྱིརེས་

 ང) མྱི་ གཅོད པ འྱི་ གྱི་

 ཅ) མྱི གཅོད   གྱི་ གཉྱིསཀ་

  

 ཀ) དེ་ཁོའ་ིཤིང་མྱི་གཅོདརྒྱུའྱི་གྱི་རེད།

 ཁ) དེ་ཁོའ་ིཤིང་མྱི་གཅོདཡའྱི་གྱི་རེད།

 ག) དེ་ཁོའ་ིཤིང་མྱི་གཅོདབྱེད་ཀྱི་གྱི་རེད།

 ང) དེ་ཁོའ་ིཤིང་མྱི་གཅོདཔའྱི་གྱི་རེད།

  
ཅ) དེ་ཁོའ་ིཤིང་མྱིགཅོདགྱི་རེད། 

      
  

དགགསྒྲ་མེདཔ་
      

མའོངསཔ་  དགགསྒ་ བྱབ་ མྱིངཕྲད་ ྱི་ ཡུལ་ བེདསྤོད་
      

གཅད་ ཀ)  བཅད པ འྱི་ མྱི་ གཉྱིསཀ་

 ཁ)  བཅད   མྱི་ 

  

 ཀ)  བཅད པ འྱི་ ཤྱིང་ འབྱིརེས་

 ཁ)  བཅད   ཤྱིང་ གཉྱིསཀ་

  

 ཀ) ཁོ་ཤྱིང་བཅདཔའྱི་མྱི་རེད།

 ཁ) ཁོ་ཤྱིང་བཅདམྱི་རེད།

  

 ཀ) འདྱིཚོ་ཁོས་བཅདཔའྱི་ཤྱིང་རེད།

 
 

ཁ) འདྱིཚོ་ཁོས་བཅདཤྱིང་རེད།     

      

དགགསྒྲཅན་
      

མའོངསཔ་  དགགསྒ་ བྱབ་ མྱིངཕྲད་ ྱི་ ཡུལ་ བེདསྤོད་
      

གཅད་ ཀ) མ་ བཅད པ འྱི་ མྱི་ གཉྱིསཀ་

 ཁ) མ བཅད   མྱི་ 

  

 ཀ) མ་ བཅད པ འྱི་ ཤྱིང་ འབྱིརེས་

 ཁ) མ བཅད   ཤྱིང་ གཉྱིསཀ་

  

 ཀ) ཁོ་ཤྱིང་མ་བཅདཔའྱི་མྱི་རེད།

 ཁ) ཁོ་ཤྱིང་མབཅདམྱི་རེད།

  

 ཀ) འདྱིཚོ་ཁོས་མ་བཅདཔའྱི་ཤྱིང་རེད།

 
 

ཁ) འདྱིཚོ་ཁོས་མབཅདཤྱིང་རེད། 

      

བྱཆོས་

དགགསྒྲ་མེདཔ་

གཅདརྒྱུའྱི་ཤྱིང་ 

གཅདཡའྱི་ཤྱིང་ 

གཅདབྱའྱི་ཤྱིང་ 

– 

གཅོདཤྱིང་

བཅདཔའྱི་ཤྱིང་

བཅདཤྱིང་

གཅོདརྒྱུའྱི་གྱི་ 

གཅོདཡའྱི་གྱི་ 

གཅོདབྱེད་ཀྱི་གྱི་ 

གཅོདཔའྱི་གྱི་

གཅོདགྱི་

བཅདཔའྱི་གྱི་

བཅདགྱི་

གཅོདཔའྱི་མི་

གཅོདམི་

བཅདཔའྱི་མི་

བཅདམི་

བེདསྤྟོད་

ལབརེས་
སྐདཆ་ཤོདཔ་ལ་མཁོབ་

འབྱིརེས་
ཡྱིགེ་འབྱིབ་ལ་མཁོབ་ 

གཉྱིསཀ་
སྐདཆ་ཤོདཔ་དང་ཡྱིགེ་

འབྱིབ་ལ་མཁོབ་

བྱཆོས་

དགགསྒྲཅན་

མྱི་གཅདརྒྱུའྱི་ཤྱིང་ 

མྱི་གཅདཡའྱི་ཤྱིང་ 

མྱི་གཅདབྱའྱི་ཤྱིང་ 

–

མྱིགཅདཤྱིང་

མ་བཅདཔའྱི་ཤྱིང་

མབཅདཤྱིང་

མྱི་གཅོདརྒྱུའྱི་གྱི་ 

མྱི་གཅོདཡའྱི་གྱི་ 

མྱི་གཅོདབྱེད་ཀྱི་གྱི་ 

མྱི་གཅོདཔའྱི་གྱི་

མྱིགཅོདགྱི་

མ་བཅདཔའྱི་གྱི་

མབཅདགྱི་

མྱི་གཅོདཔའྱི་མྱི་

མྱིགཅོདམྱི་

མ་བཅདཔའྱི་མྱི་

མབཅདམྱི་

བེདསྤྟོད་

ལབརེས་
སྐདཆ་ཤོདཔ་ལ་མཁོབ་

འབྱིརེས་
ཡྱིགེ་འབྱིབ་ལ་མཁོབ་ 

གཉྱིསཀ་
སྐདཆ་ཤོདཔ་དང་ཡྱིགེ་

འབྱིབ་ལ་མཁོབ་
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དགགསྒྲ་མེདཔ་
      

མའོངསཔ་  དགགསྒ་ བྱབ་ མྱིངཕྲད་ ྱི་ ཡུལ་ བེདསྤོད་
      

འབྱི་ ཀ)  འབྱི རྒྱུ འྱི་ ཡྱིགེ་ ལབརེས་

 ཁ)  འབྱི ཡ འྱི་ ཡྱིགེ་ 

 ག)  འབྱི བྱ འྱི་ ཡྱིགེ་ འབྱིརེས་

 ང)  འབྱི བ འྱི་ ཡྱིགེ་

 ཅ)  འབྱི   ཡྱིག་ གཉྱིསཀ་

  

 ཀ) འདྱི་ཁོའ་ིསངཉིན་འབྱིརྒྱུའྱི་ཡྱིགེ་རེད།

 ཁ) འདྱི་ཁོའ་ིསངཉིན་འབྱིཡའྱི་ཡྱིགེ་རེད།

 ག) འདྱི་ཁོའ་ིསངཉིན་འབྱིབྱའྱི་ཡྱིགེ་རེད།

 ང) འདྱི་ཁོའ་ིསངཉིན་འབྱིབའྱི་ཡྱིགེ་རེད།

  
ཅ) འདྱི་ཁོའ་ིསངཉིན་འབྱིཡྱིག་རེད།     

      

དགགསྒྲཅན་
      

མའོངསཔ་  དགགསྒ་ བྱབ་ མྱིངཕྲད་ ྱི་ ཡུལ་ བེདསྤོད་
      

འབྱི་ ཀ) མྱི་ འབྱི རྒྱུ འྱི་ ཡྱིགེ་ ལབརེས་

 ཁ) མྱི་ འབྱི ཡ འྱི་ ཡྱིགེ་ 

 ག) མྱི་ འབྱི བྱ འྱི་ ཡྱིགེ་ འབྱིརེས་

 ང) མྱི་ འབྱི བ འྱི་ ཡྱིགེ་

 ཅ) མྱི འབྱི   ཡྱིག་ གཉྱིསཀ་

  

 ཀ) དེ་ཁོའ་ིསངཉིན་མྱི་འབྱིརྒྱུའྱི་ཡྱིགེ་རེད།

 ཁ) དེ་ཁོའ་ིསངཉིན་མྱི་འབྱིཡའྱི་ཡྱིགེ་རེད།

 ག) དེ་ཁོའ་ིསངཉིན་མྱི་འབྱིབྱའྱི་ཡྱིགེ་རེད།

 ང) དེ་ཁོའ་ིསངཉིན་མྱི་འབྱིབའྱི་ཡྱིགེ་རེད།

  
ཅ) དེ་ཁོའ་ིསངཉིན་མྱིའབྱིཡྱིག་རེད།     

      
  

དགགསྒྲ་མེདཔ་
      

མའོངསཔ་  དགགསྒ་ བྱབ་ མྱིངཕྲད་ ྱི་ ཡུལ་ བེདསྤོད་
      

འབྱི་ ཀ)  འབྱི རྒྱུ འྱི་ སྨྱུགུ་ ལབརེས་

 ཁ)  འབྱི ཡ འྱི་ སྨྱུགུ་ 

 ག)  འབྱི བྱེད་ ཀྱི་ སྨྱུགུ་ འབྱིརེས་

 ང)  འབྱི བ འྱི་ སྨྱུགུ་

 ཅ)  འབྱི   སྨྱུག་ གཉྱིསཀ་

  

 ཀ) འདྱི་ཁོའ་ིཡིགེ་འབྱིརྒྱུའྱི་སྨྱུགུ་རེད།

 ཁ) འདྱི་ཁོའ་ིཡིགེ་འབྱིཡའྱི་སྨྱུགུ་རེད།

 ག) འདྱི་ཁོའ་ིཡིགེ་འབྱིབྱེད་ཀྱི་སྨྱུགུ་རེད།

 ང) འདྱི་ཁོའ་ིཡིགེ་འབྱིབའྱི་སྨྱུགུ་རེད།

  ཅ) འདྱི་ཁོའ་ིཡིགེ་འབྱིསྨྱུག་རེད།     

      

དགགསྒྲཅན་
      

མའོངསཔ་  དགགསྒ་ བྱབ་ མྱིངཕྲད་ ྱི་ ཡུལ་ བེདསྤོད་
      

འབྱི་ ཀ) མྱི་ འབྱི རྒྱུ འྱི་ སྨྱུགུ་ ལབརེས་

 ཁ) མྱི་ འབྱི ཡ འྱི་ སྨྱུགུ་ 

 ག) མྱི་ འབྱི བྱེད་ ཀྱི་ སྨྱུགུ་ འབྱིརེས་

 ང) མྱི་ འབྱི བ འྱི་ སྨྱུགུ་

 ཅ) མྱི འབྱི   སྨྱུག་ གཉྱིསཀ་

  

 ཀ) དེ་ཁོའ་ིཡིགེ་མྱི་འབྱིརྒྱུའྱི་སྨྱུགུ་རེད།

 ཁ) དེ་ཁོའ་ིཡིགེ་མྱི་འབྱིཡའྱི་སྨྱུགུ་རེད།

 ག) དེ་ཁོའ་ིཡིགེ་མྱི་འབྱིབྱེད་ཀྱི་སྨྱུགུ་རེད།

 ང) དེ་ཁོའ་ིཡིགེ་མྱི་འབྱིཔའྱི་སྨྱུགུ་རེད།

  ཅ) དེ་ཁོའ་ིཡིགེ་མྱིའབྱིསྨྱུག་རེད།     

      
  

དགགསྒྲ་མེདཔ་
      

མའོངསཔ་  དགགསྒ་ བྱབ་ མྱིངཕྲད་ ྱི་ ཡུལ་ བེདསྤོད་
      

འབྱི་ ཀ)  བྱིས པ འྱི་ མྱི་ གཉྱིསཀ་

 ཁ)  བྱིས   མྱི་ 

  

 ཀ)  བྱིས པ འྱི་ ཡྱིགེ་ འབྱིརེས་

 ཁ)  བྱིས   ཡྱིག་ གཉྱིསཀ་

  

 ཀ) ཁོ་ཡྱིགེ་བྱིསཔའྱི་མྱི་རེད།

 ཁ) ཁོ་ཡྱིགེ་བྱིསམྱི་རེད།

  

 ཀ) འདྱིཚོ་ཁོས་བྱིསཔའྱི་ཡྱིགེ་རེད།

 ཁ) འདྱིཚོ་ཁོས་བྱིསཡྱིག་རེད།     

      

དགགསྒྲཅན་
      

མའོངསཔ་  དགགསྒ་ བྱབ་ མྱིངཕྲད་ ྱི་ ཡུལ་ བེདསྤོད་
      

འབྱི་ ཀ) མ་ བྱིས པ འྱི་ མྱི་ གཉྱིསཀ་

 ཁ) མ བྱིས   མྱི་ 

  

 ཀ) མ་ བྱིས པ འྱི་ ཡྱིགེ་ འབྱིརེས་

 ཁ) མ བྱིས   ཡྱིག་ གཉྱིསཀ་

  

 ཀ) ཁོ་ཡྱིགེ་མ་བྱིསཔའྱི་མྱི་རེད།

 ཁ) ཁོ་ཡྱིགེ་མབྱིསམྱི་རེད།

  

 ཀ) འདྱིཚོ་ཁོས་མ་བྱིསཔའྱི་ཡྱིགེ་རེད།

 ཁ) འདྱིཚོ་ཁོས་མབྱིསཡྱིག་རེད།     

      

བྱཆོས་

དགགསྒྲ་མེདཔ་

འབྱིརྒྱུའྱི་ཡྱིགེ་ 

འབྱིཡའྱི་ཡྱིགེ་ 

འབྱིབྱའྱི་ཡྱིགེ་ 

འབྱིབའྱི་ཡྱིགེ་ 

འབྱིཡྱིག་

བྱིསཔའྱི་ཡྱིགེ་

བྱིསཡྱིག་

འབྱིརྒྱུའྱི་སྨྱུགུ་ 

འབྱིཡའྱི་སྨྱུགུ་ 

འབྱིབྱེད་ཀྱི་སྨྱུགུ་ 

འབྱིབའྱི་སྨྱུགུ་

འབྱིསྨྱུག་

བྱིསཔའྱི་སྨྱུགུ་

བྱིསསྨྱུག་

འབྱིབའྱི་མྱི་

འབྱིམྱི་

བྱིསཔའྱི་མྱི་

བྱིསམྱི་

བེདསྤྟོད་

ལབརེས་
སྐདཆ་ཤོདཔ་ལ་མཁོབ་

འབྱིརེས་
ཡྱིགེ་འབྱིབ་ལ་མཁོབ་ 

གཉྱིསཀ་
སྐདཆ་ཤོདཔ་དང་ཡྱིགེ་

འབྱིབ་ལ་མཁོབ་

བྱཆོས་

དགགསྒྲཅན་

མྱི་འབྱིརྒྱུའྱི་ཡྱིགེ་ 

མྱི་འབྱིཡའྱི་ཡྱིགེ་ 

མྱི་འབྱིབྱའྱི་ཡྱིགེ་ 

མྱི་འབྱིབའྱི་ཡྱིགེ་ 

མྱིའབྱིཡྱིག་

མ་བྱིསཔའྱི་ཡྱིགེ་

མབྱིསཡྱིག་

མྱི་འབྱིརྒྱུའྱི་སྨྱུགུ་ 

མྱི་འབྱིཡའྱི་སྨྱུགུ་ 

མྱི་འབྱིབྱེད་ཀྱི་སྨྱུགུ་ 

མྱི་འབྱིབའྱི་སྨྱུགུ་

མྱིའབྱིསྨྱུག་

མ་བྱིསཔའྱི་སྨྱུགུ་

མབྱིསསྨྱུག་

མྱི་འབྱིབའྱི་མྱི་

མྱིའབྱིམྱི་

མ་བྱིསཔའྱི་མྱི་

མབྱིསམྱི་

བེདསྤྟོད་

ལབརེས་
སྐདཆ་ཤོདཔ་ལ་མཁོབ་

འབྱིརེས་
ཡྱིགེ་འབྱིབ་ལ་མཁོབ་ 

གཉྱིསཀ་
སྐདཆ་ཤོདཔ་དང་ཡྱིགེ་

འབྱིབ་ལ་མཁོབ་
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དགགསྒྲ་མེདཔ་
      

མའོངསཔ་  དགགསྒ་ བྱབ་ མྱིངཕྲད་ ྱི་ ཡུལ་ བེདསྤོད་
      

བལྟ་ ཀ)  བལྟ རྒྱུ འྱི་ པར་ ལབརེས་

 ཁ)  བལྟ ཡ འྱི་ པར་ 

 ག)  བལྟ བྱ འྱི་ པར་ འབྱིརེས་

 ང)  བལྟ བ འྱི་ པར་

 ཅ)  –
  

 ཀ) འདྱི་ཁོའ་ིསངཉིན་བལྟརྒྱུའྱི་པར་རེད།

 ཁ) འདྱི་ཁོའ་ིསངཉིན་བལྟཡའྱི་པར་རེད།

 ག) འདྱི་ཁོའ་ིསངཉིན་བལྟབྱའྱི་པར་རེད།

 ང) འདྱི་ཁོའ་ིསངཉིན་བལྟབའྱི་པར་རེད།

  
ཅ) –     

      

དགགསྒྲཅན་
      

མའོངསཔ་  དགགསྒ་ བྱབ་ མྱིངཕྲད་ ྱི་ ཡུལ་ བེདསྤོད་
      

བལྟ་ ཀ) མྱི་ བལྟ རྒྱུ འྱི་ པར་ ལབརེས་

 ཁ) མྱི་ བལྟ ཡ འྱི་ པར་ 

 ག) མྱི་ བལྟ བྱ འྱི་ པར་ འབྱིརེས་

 ང) མྱི་ བལྟ བ འྱི་ པར་

 ཅ) –
  

 ཀ) དེ་ཁོའ་ིསངཉིན་མྱི་བལྟརྒྱུའྱི་པར་རེད།

 ཁ) དེ་ཁོའ་ིསངཉིན་མྱི་བལྟཡའྱི་པར་རེད།

 ག) དེ་ཁོའ་ིསངཉིན་མྱི་བལྟབྱའྱི་པར་རེད།

 ང) དེ་ཁོའ་ིསངཉིན་མྱི་བལྟབའྱི་པར་རེད།

  
ཅ) – 

      
  

དགགསྒྲ་མེདཔ་
      

མའོངསཔ་  དགགསྒ་ བྱབ་ མྱིངཕྲད་ ྱི་ ཡུལ་ བེདསྤོད་
      

ལྟ་ ཀ)  ལྟ རྒྱུ འྱི་ མྱིག་ ལབརེས་

 ཁ)  ལྟ ཡ འྱི་ མྱིག་ 

 ག)  ལྟ བྱེད་ ཀྱི་ མྱིག་ འབྱིརེས་

 ང)  ལྟ བ འྱི་ མྱིག་

 ཅ)  ལྟ   མྱིག་ གཉྱིསཀ་

  

 ཀ) འདྱི་ཁོའ་ིཔར་ལྟརྒྱུའྱི་མྱིག་རེད།

 ཁ) འདྱི་ཁོའ་ིཔར་ལྟཡའྱི་མྱིག་རེད།

 ག) འདྱི་ཁོའ་ིཔར་ལྟབྱེད་ཀྱི་མྱིག་རེད།

 ང) འདྱི་ཁོའ་ིཔར་ལྟབའྱི་མྱིག་རེད།

  ཅ) འདྱི་ཁོའ་ིཔར་ལྟམྱིག་རེད།     

      

དགགསྒྲཅན་
      

མའོངསཔ་  དགགསྒ་ བྱབ་ མྱིངཕྲད་ ྱི་ ཡུལ་ བེདསྤོད་
      

ལྟ་ ཀ) མྱི་ ལྟ རྒྱུ འྱི་ མྱིག་ ལབརེས་

 ཁ) མྱི་ ལྟ ཡ འྱི་ མྱིག་ 

 ག) མྱི་ ལྟ བྱེད་ ཀྱི་ མྱིག་ འབྱིརེས་

 ང) མྱི་ ལྟ བ འྱི་ མྱིག་

 ཅ) མྱི ལྟ   མྱིག་ གཉྱིསཀ་

  

 ཀ) དེ་ཁོའ་ིཔར་མྱི་ལྟརྒྱུའྱི་མྱིག་རེད།

 ཁ) དེ་ཁོའ་ིཔར་མྱི་ལྟཡའྱི་མྱིག་རེད།

 ག) དེ་ཁོའ་ིཔར་མྱི་ལྟབྱེད་ཀྱི་མྱིག་རེད།

 ང) དེ་ཁོའ་ིཔར་མྱི་ལྟབའྱི་མྱིག་རེད།

  ཅ) དེ་ཁོའ་ིཔར་མྱིལྟམྱིག་རེད།     

      
  

དགགསྒྲ་མེདཔ་
      

མའོངསཔ་  དགགསྒ་ བྱབ་ མྱིངཕྲད་ ྱི་ ཡུལ་ བེདསྤོད་
      

བལྟ་ ཀ)  བལྟས པ འྱི་ མྱི་ གཉྱིསཀ་

 ཁ)  བལྟས   མྱི་ 

  

 ཀ)  བལྟས པ འྱི་ པར་ འབྱིརེས་

 ཁ)  –
  

 ཀ) ཁོ་པར་བལྟསཔའྱི་མྱི་རེད།

 ཁ) ཁོ་པར་བལྟསམྱི་རེད།

  

 ཀ) འདྱིཚོ་ཁོས་བལྟསཔའྱི་པར་རེད།

 
 

ཁ) –     

      

དགགསྒྲཅན་
      

མའོངསཔ་  དགགསྒ་ བྱབ་ མྱིངཕྲད་ ྱི་ ཡུལ་ བེདསྤོད་
      

བལྟ་ ཀ) མ་ བལྟས པ འྱི་ མྱི་ གཉྱིསཀ་

 ཁ) མ བལྟས   མྱི་ 

  

 ཀ) མ་ བལྟས པ འྱི་ པར་ འབྱིརེས་

 ཁ) མ བལྟས་   པར་ གཉྱིསཀ་

  

 ཀ) ཁོ་པར་མ་བལྟསཔའྱི་མྱི་རེད།

 ཁ) ཁོ་པར་མབལྟསམྱི་རེད།

  

 ཀ) འདྱིཚོ་ཁོས་མ་བལྟསཔའྱི་པར་རེད།

  
ཁ) འདྱིཚོ་ཁོས་མབལྟས་པར་རེད།     

      

བྱཆོས་

དགགསྒྲ་མེདཔ་

བལྟརྒྱུའྱི་པར་ 

བལྟཡའྱི་པར་ 

བལྟབྱའྱི་པར་ 

བལྟབའྱི་པར་ 

བལྟཔར་

བལྟསཔའྱི་པར་

–

ལྟརྒྱུའྱི་མྱིག་ 

ལྟཡའྱི་མྱིག་ 

ལྟབྱེད་ཀྱི་མྱིག་ 

ལྟབའྱི་མྱིག་

ལྟམྱིག་

བལྟསཔའྱི་མྱིག་

བལྟསམྱིག་

ལྟབའྱི་མྱི་

ལྟམྱི་

བལྟསཔའྱི་མྱི་

བལྟསམྱི་

བེདསྤྟོད་

ལབརེས་
སྐདཆ་ཤོདཔ་ལ་མཁོབ་

འབྱིརེས་
ཡྱིགེ་འབྱིབ་ལ་མཁོབ་ 

གཉྱིསཀ་
སྐདཆ་ཤོདཔ་དང་ཡྱིགེ་

འབྱིབ་ལ་མཁོབ་

བྱཆོས་

དགགསྒྲཅན་

མྱི་བལྟརྒྱུའྱི་པར་ 

མྱི་བལྟཡའྱི་པར་ 

མྱི་བལྟབྱའྱི་པར་ 

མྱི་བལྟབའྱི་པར་ 

མྱིབལྟཔར་

མ་བལྟསཔའྱི་པར་

མབལྟས་པར་

མྱི་ལྟརྒྱུའྱི་མྱིག་ 

མྱི་ལྟཡའྱི་མྱིག་ 

མྱི་ལྟབྱེད་ཀྱི་མྱིག་ 

མྱི་ལྟབའྱི་མྱིག་

མྱིལྟམྱིག་

མ་བལྟསཔའྱི་མྱིག་

མབལྟསམྱིག་

མྱི་ལྟབའྱི་མྱི་

མྱིལྟམྱི་

མ་བལྟསཔའྱི་མྱི་

མབལྟསམྱི་

བེདསྤྟོད་

ལབརེས་
སྐདཆ་ཤོདཔ་ལ་མཁོབ་

འབྱིརེས་
ཡྱིགེ་འབྱིབ་ལ་མཁོབ་ 

གཉྱིསཀ་
སྐདཆ་ཤོདཔ་དང་ཡྱིགེ་

འབྱིབ་ལ་མཁོབ་
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དགགསྒྲ་མེདཔ་
      

མའོངསཔ་  དགགསྒ་ བྱབ་ མྱིངཕྲད་ ྱི་ ཡུལ་ བེདསྤོད་
      

བཟའ་ ཀ)  བཟའ རྒྱུ འྱི་ འབས་ ལབརེས་

 ཁ)  བཟའ ཡ འྱི་ འབས་ ,,

 ག)  བཟའ བྱ འྱི་ འབས་ འབྱིརེས་

 ང)  བཟའ བ འྱི་ འབས་

 ཅ)  བཟའ   འབས་ གཉྱིསཀ་

  

 ཀ) འདྱི་ཁོའ་ིསངཉིན་བཟའརྒྱུའྱི་འབས་རེད།

 ཁ) འདྱི་ཁོའ་ིསངཉིན་བཟའཡའྱི་འབས་རེད།

 ག) འདྱི་ཁོའ་ིསངཉིན་བཟའབྱའྱི་འབས་རེད།

 ང) འདྱི་ཁོའ་ིསངཉིན་བཟའབའྱི་འབས་རེད།

  ཅ) འདྱི་ཁོའ་ིསངཉིན་བཟའའབས་རེད།  
      

དགགསྒྲཅན་
      

མའོངསཔ་  དགགསྒ་ བྱབ་ མྱིངཕྲད་ ྱི་ ཡུལ་ བེདསྤོད་
      

བཟའ་ ཀ) མྱི་ བཟའ རྒྱུ འྱི་ འབས་ ལབརེས་

 ཁ) མྱི་ བཟའ ཡ འྱི་ འབས་ ,,

 ག) མྱི་ བཟའ བྱ འྱི་ འབས་ འབྱིརེས་

 ང) མྱི་ བཟའ བ འྱི་ འབས་

 ཅ) མྱི བཟའ   འབས་ གཉྱིསཀ་

  

 ཀ) དེ་ཁོའ་ིསངཉིན་མྱི་བཟའརྒྱུའྱི་འབས་རེད།

 ཁ) དེ་ཁོའ་ིསངཉིན་མྱི་བཟའཡའྱི་འབས་རེད།

 ག) དེ་ཁོའ་ིསངཉིན་མྱི་བཟའབྱའྱི་འབས་རེད།

 ང) དེ་ཁོའ་ིསངཉིན་མྱི་བཟའབའྱི་འབས་རེད།

  ཅ) དེ་ཁོའ་ིསངཉིན་མྱིབཟའའབས་རེད།  
        

དགགསྒྲ་མེདཔ་
      

མའོངསཔ་  དགགསྒ་ བྱབ་ མྱིངཕྲད་ ྱི་ ཡུལ་ བེདསྤོད་
      

ཟ་ ཀ)  ཟ རྒྱུ འྱི་ ཐུརམ་ ལབརེས་

 ཁ)  ཟ ཡ འྱི་ ཐུརམ་ ,,

 ག)  ཟ བྱེད་ ཀྱི་ ཐུརམ་ འབྱིརེས་

 ང)  ཟ བ འྱི་ ཐུརམ་

 ཅ)  ཟ   ཐུར་ གཉྱིསཀ་

  

 ཀ) འདྱི་ཁོའ་ིའབྲས་ཟརྒྱུའྱི་ཐུརམ་རེད།

 ཁ) འདྱི་ཁོའ་ིའབྲས་ཟཡའྱི་ཐུརམ་རེད།

 ག) འདྱི་ཁོའ་ིའབྲས་ཟབྱེད་ཀྱི་ཐུརམ་རེད།

 ང) འདྱི་ཁོའ་ིའབྲས་ཟབའྱི་ཐུརམ་རེད།

  ཅ) འདྱི་ཁོའ་ིའབྲས་ཟཐུར་རེད།  
      

དགགསྒྲཅན་
      

མའོངསཔ་  དགགསྒ་ བྱབ་ མྱིངཕྲད་ ྱི་ ཡུལ་ བེདསྤོད་
      

ཟ་ ཀ) མྱི་ ཟ རྒྱུ འྱི་ ཐུརམ་ ལབརེས་

 ཁ) མྱི་ ཟ ཡ འྱི་ ཐུརམ་ ,,

 ག) མྱི་ ཟ བྱེད་ ཀྱི་ ཐུརམ་ འབྱིརེས་

 ང) མྱི་ ཟ བ འྱི་ ཐུརམ་

 ཅ) མྱི ཟ   ཐུར་ གཉྱིསཀ་

  

 ཀ) དེ་ཁོའ་ིའབྲས་མྱི་ཟརྒྱུའྱི་ཐུརམ་རེད།

 ཁ) དེ་ཁོའ་ིའབྲས་མྱི་ཟཡའྱི་ཐུརམ་རེད།

 ག) དེ་ཁོའ་ིའབྲས་མྱི་ཟབྱེད་ཀྱི་ཐུརམ་རེད།

 ང) དེ་ཁོའ་ིའབྲས་མྱི་ཟབའྱི་ཐུརམ་རེད།

  ཅ) དེ་ཁོའ་ིའབྲས་མྱིཟཐུར་རེད།  
        

དགགསྒྲ་མེདཔ་
      

མའོངསཔ་  དགགསྒ་ བྱབ་ མྱིངཕྲད་ ྱི་ ཡུལ་ བེདསྤོད་
      

བཟའ་ ཀ)  བཟས པ འྱི་ མྱི་ གཉྱིསཀ་

 ཁ)  བཟས   མྱི་ 

  
 ཀ)  བཟས པ འྱི་ འབས་ འབྱིརེས་

 ཁ)  བཟས   འབས་ གཉྱིསཀ་

  

 ཀ) ཁོ་འབས་བཟསཔའྱི་མྱི་རེད།

 ཁ) ཁོ་འབས་བཟསམྱི་རེད།

  
 ཀ) འདྱིཚོ་ཁོས་བཟསཔའྱི་འབས་རེད།

  ཁ) འདྱིཚོ་ཁོས་བཟསའབས་རེད།    
      

དགགསྒྲཅན་
      

མའོངསཔ་  དགགསྒ་ བྱབ་ མྱིངཕྲད་ ྱི་ ཡུལ་ བེདསྤོད་
      

བཟའ་ ཀ) མ་ བཟས པ འྱི་ མྱི་ གཉྱིསཀ་

 ཁ) མ བཟས   མྱི་ 

  
 ཀ) མ་ བཟས པ འྱི་ འབས་ འབྱིརེས་

 ཁ) མ བཟས   འབས་ གཉྱིསཀ་

  

 ཀ) ཁོ་འབས་མ་བཟསཔའྱི་མྱི་རེད།

 ཁ) ཁོ་འབས་མབཟསམྱི་རེད།

  
 ཀ) འདྱིཚོ་ཁོས་མ་བཟསཔའྱི་འབས་རེད།

  

ཁ) འདྱིཚོ་ཁོས་མབཟསའབས་རེད།     
      

བྱཆོས་

དགགསྒྲ་མེདཔ་

བཟའརྒྱུའྱི་འབ ྲས་ 

བཟའཡའྱི་འབ ྲས་ 

བཟའབྱའྱི་འབ ྲས་ 

བཟའབའྱི་འབྲས་ 

བཟའའབས་

བཟསཔའྱི་འབ ྲས་

བཟསའབས་

ཟརྒྱུའྱི་ཐུརམ་ 

ཟཡའྱི་ཐུརམ་ 

ཟབྱེད་ཀྱི་ཐུརམ་ 

ཟབའྱི་ཐུརམ་

ཟཐུར་

བཟསཔའྱི་ཐུརམ་

བཟསཐུར་

བཟའབའྱི་མྱི་

བཟའམྱི་

བཟསཔའྱི་མྱི་

བཟསམྱི་

བེདསྤྟོད་

ལབརེས་
སྐདཆ་ཤོདཔ་ལ་མཁོབ་

འབྱིརེས་
ཡྱིགེ་འབྱིབ་ལ་མཁོབ་ 

གཉྱིསཀ་
སྐདཆ་ཤོདཔ་དང་ཡྱིགེ་

འབྱིབ་ལ་མཁོབ་

བྱཆོས་

དགགསྒྲཅན་

མྱི་བཟའརྒྱུའྱི་འབ ྲས་ 

མྱི་བཟའཡའྱི་འབ ྲས་ 

མྱི་བཟའབྱའྱི་འབ ྲས་ 

མྱི་བཟའབའྱི་འབྲས་ 

མྱིབཟའའབས་

མ་བཟསཔའྱི་འབ ྲས་

མབཟསའབས་

མྱི་ཟརྒྱུའྱི་ཐུརམ་ 

མྱི་ཟཡའྱི་ཐུརམ་ 

མྱི་ཟབྱེད་ཀྱི་ཐུརམ་ 

མྱི་ཟབའྱི་ཐུརམ་

མྱིཟཐུར་

མ་བཟསཔའྱི་ཐུརམ་

མབཟས་ཐུརམ་

མྱི་བཟའབའྱི་མྱི་

མྱིབཟའམྱི་

མ་བཟསཔའྱི་མྱི་

མབཟསམྱི་

བེདསྤྟོད་

ལབརེས་
སྐདཆ་ཤོདཔ་ལ་མཁོབ་

འབྱིརེས་
ཡྱིགེ་འབྱིབ་ལ་མཁོབ་ 

གཉྱིསཀ་
སྐདཆ་ཤོདཔ་དང་ཡྱིགེ་

འབྱིབ་ལ་མཁོབ་
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                                 ཁྱདགཞི་ ཡངགཞི་   དངྟོསཆྟོས་ མཚམསསྦྱོར་ ཡངགཞི་  དངྟོསཆྟོས་
                                      

                                 ཕྲུགུ་  གཟུགསཔོ་  རྱིངཔོ་ དང་   གདོང་  མཛེསཔོ་

“ཅིང་/ཞིང་/ཤིང་”སེ་ཨིངལྡན་གི་ཚིགཕད་དེ་བྱཆྟོས་གཉིས་དབར་གི་དངསྒྲའི་དྟོད་དུ་སྦྟོར་རུངབ་དང་ཤདཐུང་ཡང་

དངསྒྲའི་དྟོད་དུ་སྦྟོར་རུངབ་

ཨིངལྡན་དངསྒྲའི་དྟོད་དུ་སྦྟོརསྐབས་བྱཆྟོས་དངཔྟོའི་བདགསྒྲ་“པ་/བ་”དེ་བརྟོདསྟོལ་མེད        

                                     

              
              

བྱཆོས་དབར་གྱི་མཚམསསྦྱོར་  བྱཡུལ་   བྱཆོས་ མཚམསསྦྱོར་ བྱཡུལ་  བྱཆོས་ ཨིལྡན་  ཁྱདགཞི་  ཁྱདགཞི་ བྱཡུལ་    བྱཆོས་ མཚམསསྦྱོར་ བྱཡུལ་   བྱཆོས་
              

ཨྱིངལྡནཅན་      གཟུགསཔོ་ རྱིང་  ཞྱིང་   གདོང་ མཛེསཔ འྱི་   ཕྲུགུ་   ཕྲུགུ་  གཟུགསཔོ་  རྱིང་  ཞྱིང་   གདོང་  མཛེསཔ་
              

དངསྒཅན་       གཟུགསཔོ་ རྱིངབ་ དང་   གདོང་ མཛེསཔ འྱི་   ཕྲུགུ་   ཕྲུགུ་  གཟུགསཔོ་  རྱིངབ་ དང་   གདོང་  མཛེསཔ་
              

ཤདཐུངཅན་      གཟུགསཔོ་ རྱིངབ     གདོང་ མཛེསཔ འྱི་   ཕྲུགུ་   ཕྲུགུ་  གཟུགསཔོ་  རྱིངབ     གདོང་  མཛེསཔ་
              

(ཡངགཞི་ཤུགསབསནཅན་)      རྱིངབ་ དང་      མཛེསཔ འྱི་   ཕྲུགུ་   ཕྲུགུ་       རྱིངབ་ དང་       མཛེསཔ་
                 

         གཟུགསཔོ་རྱིང་ཞྱིང་གདོང་མཛེསཔའྱི་ཕྲུགུ་           ཕྲུགུ་གཟུགསཔོ་རྱིངབ་དང་གདོང་མཛེསཔ་

         གཟུགསཔོ་རྱིངབ་དང་གདོང་མཛེསཔའྱི་ཕྲུགུ་          

         གཟུགསཔོ་རྱིངབ གདོང་མཛེསཔའྱི་ཕྲུགུ་           ཕྲུགུ་གཟུགསཔོ་རྱིངབ གདོང་མཛེསཔ་
           

         རྱིངབ་དང་མཛེསཔའྱི་ཕྲུགུ་                གཟུགསཔོ་རྱིངབ་དང་མཛེསཔ་
            

 

                                                                                                        

                                 ཁྱདགཞི་ ཡངགཞི་   དངྟོསཆྟོས་ མཚམསསྦྱོར་ ཡངགཞི་  དངྟོསཆྟོས་
                                      

                                 ཕམ་  སེམས་   སྐྱྱིདཔོ་ དང་   ལུས་   བདེཔོ་

“ཅིང་/ཞིང་/ཤིང་”སེ་ཨིངལྡན་གི་ཚིགཕད་དེ་བྱཆྟོས་གཉིས་དབར་གི་དངསྒྲའི་དྟོད་དུ་སྦྟོར་རུངབ་དང་ཤདཐུང་ཡང་

དངསྒྲའི་དྟོད་དུ་སྦྟོར་རུངབ་

ཨིངལྡན་དངསྒྲའི་དྟོད་དུ་སྦྟོརསྐབས་བྱཆྟོས་དངཔྟོའི་བདགསྒྲ་“པ་/བ་”དེ་བརྟོདསྟོལ་མེད        

                                     

              
              

བྱཆོས་དབར་གྱི་མཚམསསྦྱོར་  བྱཡུལ་   བྱཆོས་ མཚམསསྦྱོར་ བྱཡུལ་  བྱཆོས་ ཨིལྡན་  ཁྱདགཞི་  ཁྱདགཞི་ བྱཡུལ་    བྱཆོས་ མཚམསསྦྱོར་ བྱཡུལ་   བྱཆོས་
              

ཨྱིངལྡནཅན་      སེམས་  སྐྱྱིད་  ཅྱིང་   ལུས་  བདེབ  འྱི་   ཕམ་   ཕམ་  སེམས་   སྐྱྱིདཔ་ དང་   ལུས་   བདེབ་
              

དངསྒཅན་       སེམས་  སྐྱྱིདཔ་ དང་   ལུས་  བདེབ  འྱི་   ཕམ་   
              

ཤདཐུངཅན་      སེམས་  སྐྱྱིདཔ     ལུས་  བདེབ  འྱི་   ཕམ་   ཕམ་  སེམས་   སྐྱྱིདཔ     ལུས་   བདེབ་
              

(ཡངགཞི་ཤུགསབསནཅན་)      སྐྱྱིདབ་ དང་      བདེབ  འྱི་   ཕམ་   ཕམ་       སྐྱྱིདཔ་ དང་       བདེབ་
                 

         སེམས་སྐྱྱིད་ཅྱིང་ལུས་བདེབའྱི་ཕམ་             ཕམ་སེམས་ཞྱིབ་དང་ལུས་བདེབ་

         སེམས་སྐྱྱིདཔ་དང་ལུས་བདེབའྱི་ཕམ་            

         སེམས་སྐྱྱིདཔ ལུས་བདེབའྱི་ཕམ་             
           

         སྐྱྱིདཔ་དང་བདེབའྱི་ཕམ་                སེམས་ཞྱིབ་དང་བདེབ་
    

དངྟོསཆྟོས་ཡངགཞི་
དང་

བྱཡུལ་ཅན་གི་དཔེ་

ཕྲུགུ་

གཟུགསཔོ་

རྱིངཔོ་

དང་

གདོང་

མཛེསཔོ་

ཕྲུགུ་

གཟུགསཔོ་

རྱིངཤོས་

དང་

གདོང་

མཛེསཤོས་

ཕྲུགུ་

གཟུགསཔོ་

རྱིངབ་

དང་

གདོང་

མཛེསཔ་

བྱཆྟོས་ཅན་གི་དཔེ་

གཟུགསཔོ་

རྱིངབ་

དང་

གདོང་

མཛེསཔའྱི་

ཕྲུགུ་

དངྟོསཆྟོས་ཡངགཞི་
དང་

བྱཡུལ་ཅན་གི་དཔེ་

ཕམ་

སེམས་

ཞྱིབ་

དང་

ལུས་

བདེཔོ་

ཕམ་

སེམས་

ཞྱིཤོས་

དང་

ལུས་

བདེཤོས་

ཕམ་

སེམས་

ཞྱིབ་

དང་

ལུས་

བདེབ་

བྱཆྟོས་ཅན་གི་དཔེ་

སེམས་

ཞྱིབ་

དང་

ལུས་

བདེབའྱི་

ཕམ་
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                                 ཁྱདགཞི་ ཡངགཞི་   དངྟོསཆྟོས་ མཚམསསྦྱོར་ ཡངགཞི་  དངྟོསཆྟོས་
                                      

                                 ཉ་   གཟུགསཔོ་  ཆེནཔོ་ དང་   མྱིག་   ཆུངཆུང་

“ཅིང་/ཞིང་/ཤིང་”སེ་ཨིངལྡན་གི་ཚིགཕད་དེ་བྱཆྟོས་གཉིས་དབར་གི་དངསྒྲའི་དྟོད་དུ་སྦྟོར་རུངབ་དང་ཤདཐུང་ཡང་

དངསྒྲའི་དྟོད་དུ་སྦྟོར་རུངབ་

ཨིངལྡན་དངསྒྲའི་དྟོད་དུ་སྦྟོརསྐབས་བྱཆྟོས་དངཔྟོའི་བདགསྒྲ་“པ་/བ་”དེ་བརྟོདསྟོལ་མེད        

                                     

              
              

བྱཆོས་དབར་གྱི་མཚམསསྦྱོར་  བྱཡུལ་   བྱཆོས་ མཚམསསྦྱོར་ བྱཡུལ་  བྱཆོས་ ཨིལྡན་  ཁྱདགཞི་  ཁྱདགཞི་ བྱཡུལ་    བྱཆོས་ མཚམསསྦྱོར་ བྱཡུལ་   བྱཆོས་
              

ཨྱིངལྡནཅན་      གཟུགསཔོ་ ཆེ་   ཞྱིང་   མྱིག་  ཆུངབ  འྱི་   ཉ་    ཉ་   གཟུགསཔོ་  ཆེ་   ཞྱིང་   མྱིག་   ཆུངབ་
              

དངསྒཅན་       གཟུགསཔོ་ ཆེབ་  དང་   མྱིག་  ཆུངབ  འྱི་   ཉ་    ཉ་   གཟུགསཔོ་  ཆེབ་  དང་   མྱིག་   ཆུངབ་
              

ཤདཐུངཅན་      གཟུགསཔོ་ ཆེབ      མྱིག་  ཆུངབ  འྱི་   ཉ་    ཉ་   གཟུགསཔོ་  ཆེབ      མྱིག་   ཆུངབ་
              

(ཡངགཞི་ཤུགསབསནཅན་)      ཆེབ་  དང་      ཆུངབ  འྱི་   ཉ་            ཆེབ་  དང་       ཆུངབ་
                 

         གཟུགསཔོ་ཆེ་ཞྱིང་མྱིག་ཆུངཔའྱི་ཉ་             ཉ་གཟུགསཔོ་ཆེབ་དང་མྱིག་ཆུངཔ་

         གཟུགསཔོ་ཆེབ་དང་མྱིག་ཆུངཔའྱི་ཉ་             

         གཟུགསཔོ་ཆེབ མྱིག་ཆུངཔའྱི་ཉ་              ཉ་གཟུགསཔོ་ཆེབ མྱིག་ཆུངཔ་
           

         ཆེབ་དང་ཆུངཔའྱི་ཉ་                  གཟུགསཔོ་ཆེབ་དང་ཆུངཔ་
            

 

                                                                                                        

                                 ཁྱདགཞི་ ཡངགཞི་   དངྟོསཆྟོས་ མཚམསསྦྱོར་ ཡངགཞི་  དངྟོསཆྟོས་
                                      

                                 བྱ་   སེམསཔ་  རྱིངཔོ་ དང་   སེརམོ་  རྣོབོ་

“ཅིང་/ཞིང་/ཤིང་”སེ་ཨིངལྡན་གི་ཚིགཕད་དེ་བྱཆྟོས་གཉིས་དབར་གི་དངསྒྲའི་དྟོད་དུ་སྦྟོར་རུངབ་དང་ཤདཐུང་ཡང་

དངསྒྲའི་དྟོད་དུ་སྦྟོར་རུངབ་

ཨིངལྡན་དངསྒྲའི་དྟོད་དུ་སྦྟོརསྐབས་བྱཆྟོས་དངཔྟོའི་བདགསྒྲ་“པ་/བ་”དེ་བརྟོདསྟོལ་མེད        

                                     

              
              

བྱཆོས་དབར་གྱི་མཚམསསྦྱོར་  བྱཡུལ་   བྱཆོས་ མཚམསསྦྱོར་ བྱཡུལ་  བྱཆོས་ ཨིལྡན་  ཁྱདགཞི་  ཁྱདགཞི་ བྱཡུལ་    བྱཆོས་ མཚམསསྦྱོར་ བྱཡུལ་   བྱཆོས་
              

ཨྱིངལྡནཅན་      གཤོགཔ་ རྱིང་  ཞྱིང་   སེརམོ་ རྣོབ  འྱི་   བྱ་    བྱ་   གཤོགཔ་  རྱིང་  ཞྱིང་   སེརམོ་  རྣོབ་
              

དངསྒཅན་       གཤོགཔ་ རྱིངབ་ དང་   སེརམོ་ རྣོབ  འྱི་   བྱ་    བྱ་   གཤོགཔ་  རྱིངབ་ དང་   སེརམོ་  རྣོབ་
              

ཤདཐུངཅན་      གཤོགཔ་ རྱིངབ     སེརམོ་ རྣོབ  འྱི་   བྱ་    བྱ་   གཤོགཔ་  རྱིངབ     སེརམོ་  རྣོབ་
              

(ཡངགཞི་ཤུགསབསནཅན་)      རྱིངབ་ དང་      རྣོབ  འྱི་   བྱ་    བྱ་        རྱིངབ་ དང་       རྣོབ་
                 

         གཤོགཔ་རྱིང་ཞྱིང་སེརམོ་རྣོབའྱི་བྱ་             བྱ་གཤོགཔ་རྱིངབ་དང་སེརམོ་རྣོབ་

         གཤོགཔ་རྱིངབ་དང་སེརམོ་རྣོབའྱི་བྱ་            

         གཤོགཔ་རྱིངབ སེརམོ་རྣོབའྱི་བྱ་             
           

         རྱིངབ་དང་རྣོབའྱི་བྱ་                  གཤོགཔ་རྱིངབ་དང་རྣོབ་
    

དངྟོསཆྟོས་ཡངགཞི་
དང་

བྱཡུལ་ཅན་གི་དཔེ་

ཉ་

གཟུགསཔོ་

ཆེནཔོ་

དང་

མྱིག་

ཆུངཆུང་

ཉ་

གཟུགསཔོ་

ཆེཤོས་

དང་

མྱིག་

ཆུངཤོས་

ཉ་

གཟུགསཔོ་

ཆེབ་

དང་

མྱིག་

ཆུངབ་

བྱཆྟོས་ཅན་གི་དཔེ་

གཟུགསཔོ་

ཆེབ་

དང་

མྱིག་

ཆུངབའྱི་

ཉ་

དངྟོསཆྟོས་ཡངགཞི་
དང་

བྱཡུལ་ཅན་གི་དཔེ་

བྱ་

གཤོགཔ་

རྱིངཔོ་

དང་

སེརམོ་

རྣོཔོ་

བྱ་

གཤོགཔ་

རྱིངཤོས་

དང་

སེརམོ་

རྣོཤོས་

བྱ་

གཤོགཔ་

རྱིངབ་

དང་

སེརམོ་

རྣོབ་

བྱཆྟོས་ཅན་གི་དཔེ་

གཤོགཔ་

རྱིངབ་

དང་

སེརམོ་

རྣོབའྱི་

བྱ་
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ཁྱདགཞི་དང་ཁྱདཆོས་ བརྡསྤོད་ཕྲནཚེགས་བརྡསྤོད་ཕྲནཚེགས་ ཁྱདགཞི་དང་ཁྱདཆོས་
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  ཁདགཞིའི་སྟོན་དུ་སྦྟོརབའི་བྱཁིམཅན་གི་ཁདཆྟོས་  ཁདགཞི་  ཁདགཞིའི་རེས་སུ་སྦྟོརབའི་བྱཁིམཅན་གི་ཁདཆྟོས་
     
 བརོནའགྲུས་བྱས་ནས་ལགཔས་བཏབཔའྱི་  ལགཔས་བཏབཔའྱི་  ལགཔས་བཏབཔ་འདྱི་  བརོནའགྲུས་བྱས་ནས་ལགཔས་བཏབཔ་འདྱི་

 ཁོཙམ་མ་ཡྱིནཔར་མོའ་ིཆེད་དུ་བཏབཔའྱི་  མོའ་ིཆེད་དུ་བཏབཔའྱི་  མོའ་ིཆེད་དུ་བཏབཔ་འདྱི་  ཁོཙམ་མ་ཡྱིནཔར་མོའ་ིཆེད་དུ་བཏབཔ་འདྱི་

 བསོདནམས་ཀྱིས་ལགཔ་གཡས་ནས་བཏབཔའྱི་  ལགཔ་གཡས་ནས་བཏབཔའྱི་  ལགཔ་གཡས་ནས་བཏབཔ་འདྱི་  བསོདནམས་ཀྱིས་ལགཔ་གཡས་ནས་བཏབཔ་འདྱི་

 ཁོངཚོ་ཚངམས་ནནྱིང་ནས་བཏབཔའྱི་  ནནྱིང་ནས་བཏབཔའྱི་  ནནྱིང་ནས་བཏབཔ་འདྱི་  ཁོངཚོ་ཚངམས་ནནྱིང་ནས་བཏབཔ་འདྱི་

    མེཏོག་ 

 ནོརབུ་གྱིངགའྱི་ལྡུམརར་བཏབཔའྱི་  ལྡུམརར་བཏབཔའྱི་  ལྡུམརར་བཏབཔ་དེ་  ནོརབུ་གྱིངགའྱི་ལྡུམརར་བཏབཔ་དེ་

 ཉྱིམབཟངམོསདབྱརཁ་བཏབཔའྱི་  དབྱརཁ་བཏབཔའྱི་  དབྱརཁ་བཏབཔ་དེ་  ཉྱིམབཟངམོསདབྱརཁ་བཏབཔ་དེ་

 དལོ་ཁོངཚོས་གཟབགཟབ་བྱས་ནས་བཏབཔའྱི་  གཟབགཟབ་བྱས་ནས་བཏབཔའྱི་  གཟབགཟབ་བྱས་ནས་བཏབཔ་དེ་  དལོ་ཁོངཚོས་གཟབགཟབ་བྱས་ནས་བཏབཔ་དེ་

 དཔྱིདཀ་ཚར་ལྔ་བཏབཔའྱི་  ཚར་ལྔ་བཏབཔའྱི་  ཚར་ལྔ་བཏབཔ་དེ་  དཔྱིདཀ་ཚར་ལྔ་བཏབཔ་དེ་
        

འདསཔའྱི་བྱཆོསཅན་

   
དལྟབའྱི་བྱཆོསཅན་

   

  ཁདགཞིའི་སྟོན་དུ་སྦྟོརབའི་བྱཁིམཅན་གི་ཁདཆྟོས་  ཁདགཞི་  ཁདགཞིའི་རེས་སུ་སྦྟོརབའི་བྱཁིམཅན་གི་ཁདཆྟོས་
     
 བརོནའགྲུས་བྱས་ནས་ལགཔས་འདེབསཔའྱི་  ལགཔས་འདེབསཔའྱི་  ལགཔས་འདེབསཔ་འདྱི་  བརོནའགྲུས་བྱས་ནས་ལགཔས་འདེབསཔ་འདྱི་

 ཁོཙམ་མ་ཡྱིནཔར་མོའ་ིཆེད་དུ་འདེབསཔའྱི་  མོའ་ིཆེད་དུ་འདེབསཔའྱི་  མོའ་ིཆེད་དུ་འདེབསཔ་འདྱི་  ཁོཙམ་མ་ཡྱིནཔར་མོའ་ིཆེད་དུ་འདེབསཔ་འདྱི་

 བསོདནམས་ཀྱིས་ལགཔ་གཡས་ནས་འདེབསཔའྱི་  ལགཔ་གཡས་ནས་འདེབསཔའྱི་  ལགཔ་གཡས་ནས་འདེབསཔ་འདྱི་  བསོདནམས་ཀྱིས་ལགཔ་གཡས་ནས་འདེབསཔ་འདྱི་

 ཁོངཚོ་ཚངམས་ནནྱིང་ནས་འདེབསཔའྱི་  ནནྱིང་ནས་འདེབསཔའྱི་  ནནྱིང་ནས་འདེབསཔ་འདྱི་  ཁོངཚོ་ཚངམས་ནནྱིང་ནས་འདེབསཔ་འདྱི་

    མེཏོག་ 

 ནོརབུ་གྱིངགའྱི་ལྡུམརར་འདེབསཔའྱི་  ལྡུམརར་འདེབསཔའྱི་  ལྡུམརར་འདེབསཔ་དེ་  ནོརབུ་གྱིངགའྱི་ལྡུམརར་འདེབསཔ་དེ་

 ཉྱིམབཟངམོསདབྱརཁ་འདེབསཔའྱི་  དབྱརཁ་འདེབསཔའྱི་  དབྱརཁ་འདེབསཔ་དེ་  ཉྱིམབཟངམོསདབྱརཁ་འདེབསཔ་དེ་

 དལོ་ཁོངཚོས་གཟབགཟབ་བྱས་ནས་འདེབསཔའྱི་  གཟབགཟབ་བྱས་ནས་འདེབསཔའྱི་  གཟབགཟབ་བྱས་ནས་འདེབསཔ་དེ་  དལོ་ཁོངཚོས་གཟབགཟབ་བྱས་ནས་འདེབསཔ་དེ་

 དཔྱིདཀ་ཚར་ལྔ་འདེབསཔའྱི་  ཚར་ལྔ་འདེབསཔའྱི་  ཚར་ལྔ་འདེབསཔ་དེ་  དཔྱིདཀ་ཚར་ལྔ་འདེབསཔ་དེ་
        

174
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  ཁདགཞིའི་སྟོན་དུ་སྦྟོརབའི་བྱཁིམཅན་གི་ཁདཆྟོས་  ཁདགཞི་  ཁདགཞིའི་རེས་སུ་སྦྟོརབའི་བྱཁིམཅན་གི་ཁདཆྟོས་
     
 ཤྱིན་ཏུ་མཛེསཔོ་ཡྱིནཔའྱི་  མཛེསཔོ་ཡྱིནཔའྱི་  མཛེསཔོ་ཡྱིནཔ་འདྱི་  ཤྱིན་ཏུ་མཛེསཔོ་ཡྱིནཔ་འདྱི་

 སོརསོར་དང་ནརནར་ཡྱིནཔའྱི་  སོརསོར་ཡྱིནཔའྱི་  སོརསོར་ཡྱིནཔ་འདྱི་  སོརསོར་དང་ནརནར་ཡྱིནཔ་འདྱི་

 བྱུརུ་ནངབཞྱིན་དམརཔོ་ཡྱིནཔའྱི་  དམརཔོ་ཡྱིནཔའྱི་  དམརཔོ་ཡྱིནཔ་འདྱི་  བྱུརུ་ནངབཞྱིན་དམརཔོ་ཡྱིནཔ་འདྱི་

 ཁོངཚོའོ་མེཏོག་འདྲཔོ་སྱིངརེཔོ་ཡྱིནཔའྱི་  སྱིངརེཔོ་ཡྱིནཔའྱི་  སྱིངརེཔོ་ཡྱིནཔ་འདྱི་  ཁོའ་ིམེཏོག་འདྲཔོ་སྱིངརེཔོ་ཡྱིནཔ་འདྱི་

    མེཏོག་ 

 ནོརབུ་གྱིངགའྱི་ལྡུམརར་ཡོདཔའྱི་  ལྡུམརར་ཡོདཔའྱི་  ལྡུམརར་ཡོདཔ་དེ་  ནོརབུ་གྱིངགའྱི་ལྡུམརར་ཡོདཔ་དེ་

 ཉྱིམབཟངམོ་ལ་ནནིང་ཡོདཔའྱི་  ནནྱིང་ཡོདཔའྱི་  ནནྱིང་ཡོདཔ་དེ་  ཉྱིམབཟངམོལ་ནནིང་ཡོདཔ་དེ་

 དལོ་བོད་ལ་ཡོདཔའྱི་  བོད་ལ་ཡོདཔའྱི་  བོད་ལ་ཡོདཔ་དེ་  དལོ་བོད་ལ་ཡོདཔ་དེ་

 བོདམྱི་ཁོངཚོ་ཚངམ་ལ་ཡོདཔའྱི་  ཁོངཚོ་ལ་ཡོདཔའྱི་  ཁོངཚོ་ལ་ཡོདཔ་དེ་  བོདམྱི་ཁོངཚོ་ཚངམ་ལ་ཡོདཔ་དེ་
        

ཡོདཔའྱི་བྱཆོསཅན་

   
དངོསཆོས་དང་ཡོདཔ་/ཡྱིནཔའྱི་བྱབ་གཉྱིསའདུསཅན་གྱི་བྱཆོསཅན་

   

  ཁདགཞིའི་སྟོན་དུ་སྦྟོརབའི་བྱཁིམཅན་གི་ཁདཆྟོས་  ཁདགཞི་  ཁདགཞིའི་རེས་སུ་སྦྟོརབའི་བྱཁིམཅན་གི་ཁདཆྟོས་
     
 ཤྱིན་ཏུ་མཛེསཔའྱི་  མཛེསཔའྱི་  མཛེསཔ་འདྱི་  ཤྱིན་ཏུ་མཛེསཔ་འདྱི་

 དམརབ་དང་སོརབའྱི་  སོརབའྱི་  སོརབ་འདྱི་  དམརབ་དང་སོརབའི་

 བྱུརུ་ནངབཞྱིན་དམརཔའྱི་  དམརབའྱི་  དམར་འདྱི་  བྱུརུ་ནངབཞྱིན་དམརབ་འདྱི་

 ཁོངཚོའྱི་མེཏོག་འདྲཔོ་སྱིངརེབའྱི་  སྱིངརེབའྱི་  སྱིངརེབ་འདྱི་  ཁོངཚོའོ་མེཏོག་འདྲཔོ་སྱིངརེབ་འདྱི་

    མེཏོག་ 

 དྲྱིམ་ཤྱིན་ཏུ་ཞྱིམཔའྱི་  དྲྱིམ་ཞྱིམཔའྱི་  དྲྱིམ་ཤྱིན་ཏུ་ཞྱིམཔ་འདྱི་  དྲྱིམ་ཤྱིན་ཏུ་ཞྱིམཔ་འདྱི་

 དེ་གཉྱིས་ལས་གོང་ཁེབའྱི་  གོང་ཁེབའྱི་  གོང་ཁེབ་འདྱི་  དེ་གཉྱིས་ལས་གོང་ཁེབ་འདྱི་

 ཁོའ་ིམེཏོག་དང་ཐགཉེབའྱི་  ཐགཉེབའྱི་  ཐགཉེབ་འདྱི་  ཁོའ་ིམེཏོག་དང་ཐགཉེབ་འདྱི་

 ཚོནམདོག་བཀྲགམདངས་ཆེབའྱི་  བཀྲགམདངས་ཆེབའྱི་  བཀྲགམདངས་ཆེབ་འདྱི་  ཚོནམདོག་བཀྲགམདངས་ཆེབ་འདྱི་
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བདགཆྟོས་

ཁྱདགཞྱི་ལྟར་བདག ཆྟོས་ལའང་ཁྱདཆོས་ཀྱི་རྱིགས་མཐའདག་འཇུག་རུངབ་ལས་སྐབསབབ་“བསྐྱརཆོས་” 

“ཡངཆོས་” “དངོསཆོས་” “གངསཆོས་” “ངེསཆོས་”སོགས་ཀྱི་ཁྱདཆོས་འཇུགཔའྱི་དཔེ་
               
     བསྐྱརཆྟོས་ ཡངཆྟོས་ བདགཆྟོས་ ཡངགཞི་ དངྟོསཆྟོས་ ངེསཆྟོས་ + ཁདགཞི་ ངེསཆྟོས་
             

       མཚབ་    འྱི་ བུཕྲུག་ དེཚོ་

     བོད་ཀྱི་ སོབགྲྭའྱི་ མཚབ་ སེམས་ བཟངཔོ་ མོ འྱི་ བུཕྲུག་ དེཚོ་
             

       དགེརྒན་    གྱི་ སོབཕྲུག་ ནྱི་/ཚིགཕད་

     རྒྱགར་གྱི་ ནངཔའྱི་ དགེརྒན་ སེམས་ བཟངཔོ་ ཁོ འྱི་ སོབཕྲུག་ ནྱི་/ཚིགཕད་
               

བྲགཆྟོས་

ཁྱདགཞྱི་ལྟར་བྲག ཆྟོས་ལའང་ཁྱདཆོས་ཀྱི་རྱིགས་མཐའདག་འཇུག་རུངབ་ལས་སྐབསབབ་“བདགཆོས་” 

“གཞྱིཆོས་” “དངོསཆོས་” “གངསཆོས་” “ངེསཆོས་”བཅས་འཇུགཔའྱི་དཔེ་
               
     བདགཆྟོས་ གཞིཆྟོས་ བྲགཆྟོས་ དངྟོསཆྟོས་ གྲངསཆྟོས་ ངེསཆྟོས་ + ཁདགཞི་ ངེསཆྟོས་
             

       པདྨ    འྱི་ མེཏོག་ འདྱིཚོ་

     ངའྱི་ རྒྱགར་གྱི་ པདྨ་ སྔོནཔོ་ མངཔོ་ དེའདྲ འྱི་ མེཏོག་ འདྱིཚོ་
             

       ཀུཤུ    འྱི་ ཤྱིངཏོག་ དེཚོ་

     ཁོའ་ི མངའརྱིའི་ ཀུཤུ་ ལངགུ་ མངཔོ་ འདྱིའདྲ འྱི་ ཤྱིངཏོག་ དེཚོ་
               

གཞིཆྟོས་

ཁྱདགཞྱི་ལྟར་གཞིཆྟོས་ལའང་ཁྱདཆོས་ཀྱི་རྱིགས་མཐའདག་འཇུག་རུངབ་ལས་སྐབསབབ་“བྱཆོས་”དང་

“ཡངཆོས་” “དངོསཆོས་” “ངེསཆོས་”སོགས་ཀྱི་ཁྱདཆོས་འཇུགཔའྱི་དཔེ་
               
     སུག་ བྱཆྟོས་ ཡངཆྟོས་ དངྟོསཆྟོས་ གཞིཆྟོས་ ངེསཆྟོས་ + ཁདགཞི་ ངེསཆྟོས་
             

       སེར་གྱི་  ཤོགགུ་  གྱི་ མེཏོག་ དེ་

     ས་ནས་ ཐོནཔའྱི་ སེར་ སེརཔོའ་ི ཤོགགུ་ དེའདྲ འྱི་ མེཏོག་ དེ་
             

       ཆོས་ཀྱི་  དོན་  ཀྱི་ སྱིངཔོ་ ནྱི་/ཚིགཕད་

     རྒྱགར་ནས་ བྱུངཔའྱི་ ཆོས་ ཟབམོའ་ི དོན་ དེའདྲ འྱི་ སྱིངཔོ་ ནྱི་/ཚིགཕད་
               

ཡངཆྟོས་ལའང་ཡངཆྟོས་ཀི་ཁིམ་འྟོང་རིགཔ་

ས་ནས་ཐོནཔའྱི་སེར་སེརཔོའ་ི
རྒྱགར་ནས་བྱུངཔའྱི་ཆོས་

བྲགཆྟོས་

ཁྱདགཞྱི་ལྟར་བགཆོས་ལའང་ཁྱད

ཆོས་ཀྱི་རྱིགསརྣམས་(བགཆོས་རང

ཉྱིད་མ་གཏོགས་)འཇུགཔ་

“པདྨའི་མེཏོག་”
ཡང་ན་

“མེཏོག་པདྨ་”

“བྟོད་ཀི་པདྨ་དམརཔྟོའི་མེཏོག་ཡགཔོ་”
ཡང་ན་

“མེཏོག་ཡགཔོ་བྟོད་ཀི་པདྨ་དམརཔྟོ་”

གཞིཆྟོས་

ཁྱདགཞྱི་ལྟར་གཞྱིཆོས་ལའང་ཁྱད

ཆོས་ཀྱི་རྱིགས་ལས་གངརུང་ཞིག་

འཇུག་རུངབ་

“ཤྟོགགུའི་མེཏོག་”

“བྟོད་ཀི་ཤྟོགགུ་སྟོནཔྟོའི་མེཏོག་དེ་”

“ཆྟོས་ཀི་ལྟབ་”

“ནངཔའི་ཆྟོས་ཀི་ལྟབ་”

“གསེར་གི་སྨྱུགུ་”

“གསེར་དམརཔྟོའི་སྨྱུགུ་”

བྲགཆྟོས་

ཁྱདགཞྱི་ལྟར་བགཆོས་ལའང་ཁྱད

ཆོས་ཀྱི་རྱིགསརྣམས་(བགཆོས་རང

ཉྱིད་མ་གཏོགས་)འཇུགཔ་

“ཀཤིའི་རས་”
ཡང་ན་

“རས་ཀཤི་”

“ལྷའི་ཡུལ་གི་ཀཤི་ཤིན་ཏུ་འཇམཔའི་རས་”
ཡང་ན་

“རས་ལྷའི་ཡུལ་གི་ཀཤི་ཤིན་ཏུ་འཇམཔ་”

གཞིཆྟོས་

ཁྱདགཞྱི་ལྟར་གཞྱིཆོས་ལའང་ཁྱད

ཆོས་ཀྱི་རྱིགས་ལས་གངརུང་ཞིག་

འཇུག་རུངབ་

“ཤིང་གི་ཁངཆུང་”

“ཀྟོངཡུལ་གཏིང་གི་ཤིང་དམརཔྟོའི་ཁངཆུང་”

“སིད་ཀི་ལྟབ་”

“དམརཔྟོའི་སིད་ཀི་ལྟབ་ནྱི་”

“སྟོཚལ་གི་མོགམོག་”

“སྟོཚལ་དང་ཕྱུརའི་མོགམོག་”
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བདགཆྟོས་

ཁྱདགཞྱི་ལྟར་བདག ཆྟོས་ལའང་ཁྱདཆོས་ཀྱི་རྱིགས་མཐའདག་འཇུག་རུངབ་ལས་སྐབསབབ་“བསྐྱརཆོས་” 

“ཡངཆོས་” “དངོསཆོས་” “གངསཆོས་” “ངེསཆོས་”སོགས་ཀྱི་ཁྱདཆོས་འཇུགཔའྱི་དཔེ་
               
     བསྐྱརཆྟོས་ ཡངཆྟོས་ གཞིཆྟོས་ ཡངགཞི་ དངྟོསཆྟོས་ གྲངསཆྟོས་ + ཁདགཞི་ ངེསཆྟོས་
             

       བུམོ    འྱི་ མེཏོག་ དེ་

     རྒྱགར་གྱི་ སྱིདའཛིན་གྱི་ བུམོ་ སེམས་ བཟངཔོ་ གཉྱིསཔོ འྱི་ མེཏོག་ དེ་
             

       སོབགྲྭ    འྱི་ དགེརྒན་ ནྱི་/ཚིགཕད་

     བོད་ཀྱི་ སྐད་ཀྱི་ སོབགྲྭ་ སྐདགགས ཆེནཔོ་ གསུམཔོ འྱི་ དགེརྒན་ ནྱི་/ཚིགཕད་
               

བྲགཆྟོས་

ཁྱདགཞྱི་ལྟར་བྲག ཆྟོས་ལའང་ཁྱདཆོས་ཀྱི་རྱིགས་མཐའདག་འཇུག་རུངབ་ལས་སྐབསབབ་“བདགཆོས་” 

“གཞྱིཆོས་” “དངོསཆོས་” “གངསཆོས་”བཅས་འཇུགཔའྱི་དཔེ་
               
     བདགཆྟོས་ གཞིཆྟོས་ བྲགཆྟོས་ དངྟོསཆྟོས་ དངྟོསཆྟོས་ གྲངསཆྟོས་ + ཁདགཞི་ ངེསཆྟོས་
             

       ཕལམ་    གྱིྱི་ རྡོ་ དེཚོ་

     ངཚོའྱི་ ཚོངཁང་གྱི་ ཕལམ་ སྔོནཔོ་ དཀརཔོ་ ཁཤས་ ཀྱིྱི་ རྡོ་ དེཚོ་
             

       ཀཤྱི་    འྱི་ རསགོས་ བཟངཔོ་

     མོའ་ི རྒྱགར་གྱི་ ཀཤྱི་ དཀརཔོ་ སེརཔོ་ གཉྱིས་ ཀྱིྱི་ རསགོས་ བཟངཔོ་
               

གཞིཆྟོས་

ཁྱདགཞྱི་ལྟར་གཞིཆྟོས་ལའང་ཁྱདཆོས་ཀྱི་རྱིགས་མཐའདག་འཇུག་རུངབ་ལས་སྐབསབབ་“བདགཆོས་”དང་

“ཡངཆོས་” “དངོསཆོས་” “ངེསཆོས་”སོགས་ཀྱི་ཁྱདཆོས་འཇུགཔའྱི་དཔེ་
               
     བདགཆྟོས་ ཡངཆྟོས་ གཞིཆྟོས་ ཡངགཞི་ དངྟོསཆྟོས་ ངེསཆྟོས་ + ཁདགཞི་ ངེསཆྟོས་
             

       སོབགྲྭའྱི་    གྱི་ ཡྱིགེ་ ནྱི་/ཚིགཕད་

     ངཚོའྱི་ ཆུང་དུས་ཀྱི་ སོབགྲྭའྱི་ སོབཕྲུག་ ཆུངཆུང་ ཁོཚོ འྱི་ ཡྱིགེ་ ནྱི་/ཚིགཕད་
             

       སཞྱིང་    ཀྱི་ གོང་ དེ་

     ཁོངཚོའྱི་ སྱིངརེབའྱི་ ཕམའྱི་ སཞྱིང་ ཡགཔོ་ དེའདྲ འྱི་ གོང་ དེ་
               

གཞིཆྟོས་ཀི་ཁིམ་གཞན་ཡང་

བོདཕྲུག་ངཚོའྱི་ཆུང་དུས་ཀྱི་སོབགྲྭའྱི་

བུམོ་ཁོཚོའྱི་སྱིངརེབའྱི་ཕམའྱི་

བྲགཆྟོས་

ཁྱདགཞྱི་ལྟར་བགཆོས་ལའང་ཁྱད

ཆོས་ཀྱི་རྱིགསརྣམས་(བགཆོས་རང

ཉྱིད་མ་གཏོགས་)འཇུགཔ་

“ཕལམ་གི་རྡོ་”
ཡང་ན་

“རྡོ་ཕལམ་”

“རིནཔྟོཆེ་ཕལམ་དཀརཔྟོའི་རྡོ་ཡགཔོ་”
ཡང་ན་

“རྡོ་ཡགཔོ་རིནཔྟོཆེ་ཕལམ་དཀརཔྟོ་”

གཞིཆྟོས་

ཁྱདགཞྱི་ལྟར་གཞྱིཆོས་ལའང་ཁྱད

ཆོས་ཀྱི་རྱིགས་ལས་གངརུང་ཞིག་

འཇུག་རུངབ་

“གསེར་གི་སྐུ་”

“བྟོད་ཀི་ཤྟོགགུ་སྟོནཔྟོའི་མེཏོག་དེ་”

“ནངཔའི་ལྟབ་”

“ཕིཔ་དང་ནངཔའི་ཆྟོས་ཀི་ལྟབ་”

“ཚལ་གི་མོགམོག་”

“ཚལ་སྣཚོགས་ཀི་མོགམོག་”

བྲགཆྟོས་

ཁྱདགཞྱི་ལྟར་བགཆོས་ལའང་ཁྱད

ཆོས་ཀྱི་རྱིགསརྣམས་(བགཆོས་རང

ཉྱིད་མ་གཏོགས་)འཇུགཔ་

“དལྟའི་དུས་”
ཡང་ན་

“དུས་དལྟ་”

“ཤིན་ཏུ་སྐལཔ་བཟངབའི་དུས་”
ཡང་ན་

“དུས་ཤིན་ཏུ་སྐལཔ་བཟངབ་”

གཞིཆྟོས་

ཁྱདགཞྱི་ལྟར་གཞྱིཆོས་ལའང་ཁྱད

ཆོས་ཀྱི་རྱིགས་ལས་གངརུང་ཞིག་

འཇུག་རུངབ་

“ཞིངཔའི་སཞྱིང་”

“ཞིངཔ་ཉམསཆུངཚོའི་སཞྱིང་”

“ཆྟོས་ཀི་ཉམསམོང་”

“ཞིབའི་ཆྟོས་ཀི་ཉམསམོང་”

“རས་ཀི་སོདཐུང་”

“རས་དཀརཔྟོའི་སོདཐུང་”
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ཁདགཞིའི་ཁིམ་

བདགཆྟོསཙམ་མམ་གཞིཆྟོས་ཀི་ཁིམ་
               
       གཞིཆྟོས་    + ཁདགཞི་ ངེསཆྟོས་
             

       ཨམ    འྱི་ བུཕྲུག་ ཁོཚོ་
        

       དགེརྒན་    གྱི་ སོབཕྲུག་ ནྱི་
                            
     བསྐྱརཆྟོས་ ཡངཆྟོས་ གཞིཆྟོས་ དངྟོསཆྟོས་ གྲངསཆྟོས་ ངེསཆྟོས་ + ཁདགཞི་ ངེསཆྟོས་
             

     སྔོན་གྱི་ བོད་ཀྱི་ ཨམ སེམས་ བཟངཔོ་ དེཚོ འྱི་ བུཕྲུག་ ཁོཚོ་
        

     རྒྱགར་གྱི་ ནངཔའྱི་ དགེརྒན་ ཡགཔོ་ གཅྱིགབུ་ ཁོ འྱི་ སོབཕྲུག་ ནྱི་
               

ཁདགཞིའི་ཁིམ་

བྲགཆྟོསཙམ་མམ་བྲགཆྟོས་ཀི་ཁིམ་
               
       བྲགཆྟོས་    + ཁདགཞི་ གྲངསཆྟོས་
             

       པདྨ    འྱི་ མེཏོག་ ཁཤས་
        

       ཀུཤུ    འྱི་ ཤྱིངཏོག་ མངཔོ་
                            
     བདགཆྟོས་ གཞིཆྟོས་ བྲགཆྟོས་ ཡངགཞི་ དངྟོསཆྟོས་ ངེསཆྟོས་ + ཁདགཞི་ གྲངསཆྟོས་
             

     ངའྱི་ གསེར་གྱི་ པདྨ་ མདོག་ དམརཔོ་ དེའདྲ འྱི་ མེཏོག་ ཁཤས་
        

     ཁོའ་ི མངའརྱིའི་ ཁམབུ་ མདོག་ སེརཔོ་ དེའདྲ འྱི་ ཤྱིངཏོག་ མངཔོ་
               

ཁདགཞིའི་ཁིམ་

ཡངཆྟོས་གཞིཆྟོསཙམ་མམ་གཞིཆྟོས་ཀི་ཁིམ་

ཡངཆྟོསཙམ་མམ་ཡངཆྟོས་ཀི་ཁིམ་
               
       ཡངཆྟོས་  གཞིཆྟོས་  + ཁདགཞི་ དངྟོསཆྟོས་

        

       སེར་གྱི་  ཤོགགུ  འྱི་ མེཏོག་ སྔོནཔོ་
        

       ཤུགཔའྱི་  ཤྱིང་  གྱི་ ཁངཔ་ ཡགཔོ་
                          
     སུག་ བྱཆྟོས་ ཡངཆྟོས་ དངྟོསཆྟོས་ གཞིཆྟོས་ ངེསཆྟོས་ + ཁདགཞི་ དངྟོསཆྟོས་
             

     བོད་ནས་ ཐོནཔའྱི་ སེར་ སེརཔོའ་ི ཤོགགུ་ དེའདྲ འྱི་ མེཏོག་ སེརཔོ་
        

     རྒྱགར་ནས་ བྱུངའྱི་ ཤུགཔ་ སྐམཔོའ་ི ཤྱིང་ དེའདྲ འྱི་ ཁངཔ་ ཆེནཔོ་
               

བྲགཆྟོས་

ཁྱདགཞྱི་ལྟར་བགཆོས་ལའང་ཁྱད

ཆོས་ཀྱི་རྱིགསརྣམས་(བགཆོས་རང

ཉྱིད་མ་གཏོགས་)འཇུགཔ་

“མིའི་འགོབ་”
ཡང་ན་

“འགོབ་མིའ”

“ལྷྟོ་འཛམབུའི་གིང་གི་མིའི་འགོབ་”
ཡང་ན་

“འགོབ་ལྷྟོ་འཛམབུའི་གིང་གི་མི་”

གཞིཆྟོས་

ཁྱདགཞྱི་ལྟར་གཞྱིཆོས་ལའང་ཁྱད

ཆོས་ཀྱི་རྱིགས་ལས་གངརུང་ཞིག་

འཇུག་རུངབ་

“བྲྟོ་ཡི་བགལེབ་”

“བྲྟོ་དམརཔྟོའི་བགལེབ་འདྱི་”

“བྟོདསྐད་ཀི་དགེརྒན་”

“རྒྱསྐད་དང་བྟོདསྐད་ཀི་དགེརྒན་”

“དངུལ་གི་ཕོརཔ་”

“བྟོད་ཀི་དངུལདཀར་གི་ཕོརཔ་”

བྲགཆྟོས་

ཁྱདགཞྱི་ལྟར་བགཆོས་ལའང་ཁྱད

ཆོས་ཀྱི་རྱིགསརྣམས་(བགཆོས་རང

ཉྱིད་མ་གཏོགས་)འཇུགཔ་

“ནེཙོའི་བྱ་”
ཡང་ན་

“བྱ་ནེཙོ་”

“ཤིངརྩེ་ལ་སྟོདཔའི་ནེཙོའིི་བྱ་”
ཡང་ན་

“བྱ་ནེཙོ་ཤིངརྩེ་ལ་སྟོདཔ་”

གཞིཆྟོས་

ཁྱདགཞྱི་ལྟར་གཞྱིཆོས་ལའང་ཁྱད

ཆོས་ཀྱི་རྱིགས་ལས་གངརུང་ཞིག་

འཇུག་རུངབ་

“རྒྱགར་གི་རྒྱལགླུ་”

“རྒྱགར་རྒྱལཁབ་ཆེནཔྟོའི་རྒྱལགླུ་”

“སྒྲྟོལམའི་ཁངཔ་”

“ཁྟོའི་ཨམ་སྒྲྟོལམའི་ཁངཔ་”

“འབྲས་ཀི་ཐུགཔ་”

“ཆུའབྲས་དང་མར་གི་ཐུགཔ་”
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178 179

 
ཁདཞིའི་ཁིམ་

 
བདགཆྟོསཙམ་མམ་བདགཆྟོས་ཀི་ཁིམ་

             
    བདགཆྟོས་    + ཁདགཞི་ ངེསཆྟོས་
         

       བུམོ    འྱི་ མེཏོག་ དེ་
         

       བུ    འྱི་ དགེརྒན་ ནྱི་
                      
  གཞིཆྟོས་ བདགཆྟོས་ ཡངགཞི་ དངྟོསཆྟོས་ ངེསཆྟོས་ + ཁདགཞི་ ངེསཆྟོས་
         

  རྒྱགར་དང་བོད་ཀྱི་ བུམོ་ སེམས་ བཟངཔོ་ མོ་འདྲ འྱི་ མེཏོག་ དེ་
        

  སོད་བོད་ཀྱི་ བུའྱི་ སོབགྲྭ་ ཆེནཔོ་ དེཚོ འྱི་ དགེརྒན་ ནྱི་
            

 
ཁདགཞིའི་ཁིམ་

 
བྲགཆྟོསཙམ་མམ་བྲགཆྟོས་ཀི་ཁིམ་

             
    བྲགཆྟོས་    + ཁདགཞི་ དངྟོསཆྟོས་
          

    ཀཤྱི    འྱི་ རསགོས་ བཟངཔོ་
         

    ཕལམ་    ཀྱིྱི་ རྡོ་  དེཚོ་
                      
  བདགཆྟོས་ གཞིཆྟོས་ བྲགཆྟོས་ དངྟོསཆྟོས་  གྲངསཆྟོས་ + ཁདགཞི་ དངྟོསཆྟོས་
         

  མོའ་ི རྒྱགར་གྱི་ ཀཤྱི་ དཀརཔོ་སེརཔོ་ གཉྱིས་ ཀྱིྱི་ རསགོས་ བཟངཔོ་
        

  ངཚོའྱི་ ཚོངཁང་གྱི་ ཕལམ་ སྔོནཔོ་དཀརཔོ་ ཁཤས་ ཀྱིྱི་ རྡོ་  དེཚོ་
            

 
ཁདགཞིའི་ཁིམ་

 
ཡངཚོས་དང་གཞིཆྟོསཙམ་མམ་གཞིཆྟོས་ཀི་ཁིམ་

 
ཡངཆྟོསཙམ་མམ་ཡངཆྟོས་ཀི་ཁིམ་

             
    ཡངཆྟོས་ གཞིཆྟོས་   + ཁདགཞི་ ངེསཆྟོས་
          

    སོབགྲྭའྱི་ སོབཕྲུག་   གྱི་ ཡྱིགེ་ ནྱི་
         

    ཕམའྱི་ སཞྱིང་   གྱི་ གོང་  དེ་
                       
  བདགཆྟོས་ བསྐྱརཆྟོས་ ཡངཆྟོས་ གཞིཆྟོས་ དངྟོསཆྟོས་ ངེསཆྟོས་ + ཁདགཞི་ ངེསཆྟོས་
         

  ངཚོའྱི་ ཆུང་དུས་ཀྱི་ སོབགྲྭའྱི་ སོབཕྲུག་ ཆུངཆུང་ ཁོཚོ འྱི་ ཡྱིགེ་ ནྱི་
         

  ཁོངཚོའྱི་ སྱིངརེབའྱི་ ཕམའྱི་ སཞྱིང་ ཡགཔོ་ དེའདྲ འྱི་ གོང་  དེ་
            

བྲགཆྟོས་

ཁྱདགཞྱི་ལྟར་བགཆོས་ལའང་ཁྱད

ཆོས་ཀྱི་རྱིགསརྣམས་(བགཆོས་རང

ཉྱིད་མ་གཏོགས་)འཇུགཔ་

“ཀུཤུའི་ཤྱིངཏོག་”
ཡང་ན་

“ཤྱིངཏོག་ཀུཤུ་”

“སྟོད་མངའརིའི་ཀུཤུ་ལྗངགུའི་ཤྱིངཏོག་”
ཡང་ན་

“ཤྱིངཏོག་སྟོད་མངའརིའི་ཀུཤུ་”

གཞིཆྟོས་

ཁྱདགཞྱི་ལྟར་གཞྱིཆོས་ལའང་ཁྱད

ཆོས་ཀྱི་རྱིགས་ལས་གངརུང་ཞིག་

འཇུག་རུངབ་

“ཞིབའི་ཆོས་”

“འཚེམེད་ཞིབའི་ཆོས་དེ་”

“སྟོབགྲྭའི་འཛིནགྲྭ་”

“རྒྱགར་གི་སྟོབགྲྭའི་འཛིནགྲྭ་”

“བལ་གི་སོདཐུང་”

“ལུག་དང་ར་འདེསམའི་བལ་གི་སོདཐུང་”

བྲགཆྟོས་

ཁྱདགཞྱི་ལྟར་བགཆོས་ལའང་ཁྱད

ཆོས་ཀྱི་རྱིགསརྣམས་(བགཆོས་རང

ཉྱིད་མ་གཏོགས་)འཇུགཔ་

“ཤུགཔའི་ཤྱིང་”
ཡང་ན་

“ཤྱིང་ཤུགཔ་”

“ཤུགཔ་དམརཔྟོ་ཤིན་ཏུ་མཁེགསཔའི་ཤྱིང་”
ཡང་ན་

“ཤྱིང་ཤུགཔ་དམརཔྟོ་ཤིན་ཏུ་མཁེགསཔ་”

གཞིཆྟོས་

ཁྱདགཞྱི་ལྟར་གཞྱིཆོས་ལའང་ཁྱད

ཆོས་ཀྱི་རྱིགས་ལས་གངརུང་ཞིག་

འཇུག་རུངབ་

“ལྟོའཁྟོར་གི་དུསཆེན་”

“དལྟོའི་ལྟོའཁྟོར་གི་དུསཆེན་”

“ཕྲུགུའི་མྱིཚེ་”

“ཆུངདུས་ཕྲུགུའི་མྱིཚེ་”

“ཉིམའི་གོགསཔོ་”

“ངའི་ངྟོཤེས་ཉིམའི་གོགསཔོ་”
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ཁདཞིའི་ཁིམ་

 
བདགཆྟོསཙམ་མམ་བདགཆྟོས་ཀི་ཁིམ་

             
    བདགཆྟོས་    + ཁདགཞི་ ངེསཆྟོས་
         

       བུམོ    འྱི་ མེཏོག་ དེ་
         

       བུ    འྱི་ དགེརྒན་ ནྱི་
                      
  གཞིཆྟོས་ བདགཆྟོས་ ཡངགཞི་ དངྟོསཆྟོས་ ངེསཆྟོས་ + ཁདགཞི་ ངེསཆྟོས་
         

  རྒྱགར་དང་བོད་ཀྱི་ བུམོ་ སེམས་ བཟངཔོ་ མོ་འདྲ འྱི་ མེཏོག་ དེ་
        

  བལཡུལ་དང་བོད་ཀྱི་ བུའྱི་ སོབགྲྭ་ ཆེནཔོ་ དེཚོ འྱི་ དགེརྒན་ ནྱི་
            

 
ཁདགཞིའི་ཁིམ་

 
བྲགཆྟོསཙམ་མམ་བྲགཆྟོས་ཀི་ཁིམ་

             
    བྲགཆྟོས་    + ཁདགཞི་ དངྟོསཆྟོས་
          

    ཀཤྱི    འྱི་ རསགོས་ བཟངཔོ་
         

    ཕལམ་    ཀྱིྱི་ རྡོ་  དེཚོ་
                      
  བདགཆྟོས་ གཞིཆྟོས་ བྲགཆྟོས་ དངྟོསཆྟོས་  གྲངསཆྟོས་ + ཁདགཞི་ དངྟོསཆྟོས་
         

  མོའ་ི རྒྱགར་གྱི་ ཀཤྱི་ དཀརཔོ་དང་སེརཔོ་ གཉྱིས་ ཀྱིྱི་ རསགོས་ བཟངཔོ་
        

  ངཚོའྱི་ ཚོངཁང་གྱི་ ཕལམ་ སྔོནཔོ་དང་དཀརཔོ་ ཁཤས་ ཀྱིྱི་ རྡོ་  དེཚོ་
            

 
ཁདགཞིའི་ཁིམ་

 
གཞིཆྟོས་ཀི་ཁིམ་

 
ཡངཆྟོསཙམ་མམ་ཡངཆྟོས་ཀི་ཁིམ་

             
    ཡངཆྟོས་ གཞིཆྟོས་   + ཁདགཞི་ ངེསཆྟོས་
          

    སོབགྲྭའྱི་ སོབཕྲུག་   གྱི་ ཡྱིགེ་ ནྱི་
         

    ཕམའྱི་ སཞྱིང་   གྱི་ གོང་  དེ་
                       
  བདགཆྟོས་ བསྐྱརཆྟོས་ ཡངཆྟོས་ གཞིཆྟོས་ དངྟོསཆྟོས་ ངེསཆྟོས་ + ཁདགཞི་ ངེསཆྟོས་
         

  ངཚོའྱི་ ཆུངདུས་ཀྱི་ སོབགྲྭའྱི་ སོབཕྲུག་ ཆུངཆུང་ ཁོཚོ འྱི་ ཡྱིགེ་ ནྱི་
         

  ཁོངཚོའྱི་ སྱིངརེབའྱི་ ཕམའྱི་ སཞྱིང་ ཡགཔོ་ དེའདྲ འྱི་ གོང་  དེ་
            

བྲགཆྟོས་

ཁྱདགཞྱི་ལྟར་བགཆོས་ལའང་ཁྱད

ཆོས་ཀྱི་རྱིགསརྣམས་(བགཆོས་རང

ཉྱིད་མ་གཏོགས་)འཇུགཔ་

“ཀུཤུའི་ཤྱིངཏོག་”
ཡང་ན་

“ཤྱིངཏོག་ཀུཤུ་”

“སྟོད་མངའརིའི་ཀུཤུ་ལྗངགུའི་ཤྱིངཏོག་”
ཡང་ན་

“ཤྱིངཏོག་སྟོད་མངའརིའི་ཀུཤུ་”

གཞིཆྟོས་

ཁྱདགཞྱི་ལྟར་གཞྱིཆོས་ལའང་ཁྱད

ཆོས་ཀྱི་རྱིགས་ལས་གངརུང་ཞིག་

འཇུག་རུངབ་

“ཞིབའི་ཆོས་”

“འཚེམེད་ཞིབའི་ཆོས་དེ་”

“སྟོབགྲྭའི་འཛིནགྲྭ་”

“རྒྱགར་གི་སྟོབགྲྭའི་འཛིནགྲྭ་”

“བལ་གི་སོདཐུང་”

“ལུག་དང་ར་འདེསམའི་བལ་གི་སོདཐུང་”

བྲགཆྟོས་

ཁྱདགཞྱི་ལྟར་བགཆོས་ལའང་ཁྱད

ཆོས་ཀྱི་རྱིགསརྣམས་(བགཆོས་རང

ཉྱིད་མ་གཏོགས་)འཇུགཔ་

“ཤུགཔའི་ཤྱིང་”
ཡང་ན་

“ཤྱིང་ཤུགཔ་”

“ཤུགཔ་དམརཔྟོ་ཤིན་ཏུ་མཁེགསཔའི་ཤྱིང་”
ཡང་ན་

“ཤྱིང་ཤུགཔ་དམརཔྟོ་ཤིན་ཏུ་མཁེགསཔ་”

གཞིཆྟོས་

ཁྱདགཞྱི་ལྟར་གཞྱིཆོས་ལའང་ཁྱད

ཆོས་ཀྱི་རྱིགས་ལས་གངརུང་ཞིག་

འཇུག་རུངབ་

“ལྟོའཁྟོར་གི་དུསཆེན་”

“དལྟོའི་ལྟོའཁྟོར་གི་དུསཆེན་”

“ཕྲུགུའི་མྱིཚེ་”

“ཆུངདུས་ཕྲུགུའི་མྱིཚེ་”

“ཉིམའི་གོགསཔོ་”

“ངའི་ངྟོཤེས་ཉིམའི་གོགསཔོ་”
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ཚིགདོན་

ནྱི་

ཆོས་

ནྱི་

ཚལ་ཟབ་

ནྱི་

གསུམཔོ་

ནྱི་

དགེའདུན་

ནྱི་

ཁཤས་

ཀྱིས་

ནྱི་

ཚངམ་

ནྱི་

ཁོངཚོ་

ནྱི་

  

སུམཅུཔ་ལས་“‘ནི་’ནི་དགར་དང་བསྣནཔའི་སྒྲ”

   
བརྟོདགཞི་  བརྟོདབྱ་

 
རྟོདབྱེད་

 
མཆན་

   

ཆོས་ཞེསཔའྱི་ཚིགདོན་ ནྱི་ ཤེས་བྱ ལམ གསུང་རབ་ ཆོས་ལུགས་སོགས་ལ་ ཟེརབ་རེད། ཟེར་གྱི་རེད། ཟེར་གྱི་འདུག “ནིསྒྲས་”རྟོདགཞི་དམིགས་སུ་དགར་ཏེ་ངེས

སངསརྒྱས་ཀྱིས་གསུངཔའྱི་ཆོས་ ནྱི་ དམནཔ་ལས་བཟངཔོར་ཆོསཔར་བྱེདཔའྱི་ལམ་ལ་ ཟེརབ་རེད།   པར་བྱསཔ་
   

ངཚོའྱི་སོབཕྲུག་ཁོངཚོ་ ནྱི་ གཟུགསསོབས་ཆེནཔོ་/ གཟུགསསོབས་ཆུངཆུང་ རེད། འོང་/འདུག

  གཟུགསསོབས་ཆེ་/ གཟུགསསོབས་ཆུང་ །
    

  གཟུགསསོབས་ཆེབ་/ གཟུགསསོབས་ཆུངབ་ རེད། འོང་/འདུག
    

  གཟུགསསོབས་ཆེཤོས་/ གཟུགསསོབས་ཆུངཤོས་ རེད། འོང་/འདུག
   

ནམརྒྱུན་ཁལག་ལ་ཚལ་ཟབ་ ནྱི་ འཕྲོདབསེན་ལ་ཡགཔོ་/ འཕྲོདབསེན་ལ་ཕནཔོ་ འོང་། རེད་/འདུག

  འཕྲོདབསེན་ལ་ཡག/ འཕྲོདབསེན་ལ་ཕན །
   

དཀོནམཆོག་གསུམ་ ནྱི་ སངསརྒྱས་དང་ཆོས་དང་དགེའདུན་ ཡྱིན། རེད། རེད་འདུག “ནིསྒྲས་”ལྷགབཅས་དྟོནཅན་གི་བརྟོདགཞི་

 (སེ་)     དམིགས་སུ་དགར་ཏེ་རུ་ངྟོས་བཟུངབ་
སངསརྒྱས་དང་ཆོས་དང་དགེའདུན་ ནྱི་ དཀོནམཆོག་གསུམ་ ཡྱིན། 

 (སེ་)
   

འབོགཔ་ཁོངཚོ་ཁཤས་ཀྱིས་ ནྱི་ ར་དང་ལུག་མངཔོ་ ཉོས་སོང་། ཉོ་གྱི་རེད་/ ཉོ་གྱིྱི་འདུག  “ནིསྒྲས་”བརྟོདགཞི་གཞན་ཞིག་ལས་བརདྟོ
      གཞི་འདི་ལྟོགས་སུ་དགར་ཏེ་ངྟོས་བཟུངབ་

   

བོདཔ་ཁོངཚོ་ཕལཆེབ་ ནྱི་ བོད་ལ་དེརྱིངརང་ ཕྱིན་སོང་། འགོ་གྱི་རེད་/ འགོ་གྱི་འདུག
   

རྒྱགར་གྱི་མྱི་ཁོངཚོ་ཕལཆེབ་ ནྱི་ ར་དང་ལུག་མངཔོ་ འདུག འོང་།/ ཡོད་རེད།
   

བརྟོདབྱ་རྣམགྲངསཅན་གི་དངསྒྲཅན་ལ་ནིསྒྲ་སྦར་ཏེ་བརྟོདཔ་རེརེར་བྱས་ནས་ནནཏན་དུ་བྱསཔ་
 

བརྟོདགཞི་  བརྟོདབྱ་
 

རྟོདབྱེད་  གྟོང་གི་བརྟོདབྱ་དང་འབྲེལབའི་བརྟོདཔ་
        

སྐྱབསབཅོལ་ཁོཚོ་ལ་ བཟའརྒྱུ་ དང་  སོདས་ དང་  ལུས་སེམས་བདེཔོ་ འདུག གརེ་ཡྱིན་ནའང་མཐུནརྐེན་འཛོམསཔོ་འདུག 

སྐྱབསབཅོལ་ཁོཚོ་ལ་ བཟའརྒྱུ་ནྱི་ ཡོད། སོདས་ནྱི་ འདུག ལུས་སེམས་ནྱི་བདེཔོ་ འདུག གརེ་ཡྱིན་ནའང་མཐུནརྐེན་འཛོམསཔོ་འདུག
   

སུམབཅུཔ་ལས་“‘ནི་‘ནི་དགར་དང་བསྣནཔའི་སྒྲ“

  

བརྡདོན་

ནྱི་

མྱི་

ནྱི་

ལྟབ་

ནྱི་

ལྔ་

ནྱི་

བླམ་

ནྱི་

ཆེནཔོ་

ཡྱིས་

ནྱི་

གཅྱིག་ལ་

ནྱི་

ངཚོ་

ནྱི་
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གཞྱིཚིག་

 
+ ཚིགཕྲད་ (སྐརརགསཅན་ * ནྱི་ཕྲད་རངདབངཅན་ཡྱིན་ཞེསཔའྱི་དོན་ཡྱིན་)

                     
སུག་ བྱཆོས་ གཞྱིཆོས་ བྲགཆོས་ ཁྱདགཞྱི་ དངོསཆོས་ གངསཆོས་ ངེསཆོས་ མངཕྲད་ + ཨྱིལྡན་ ཨྱིསལྡན་ ལདོན་* ལདོན་ ཨངལྡན་ ཨེལྡན་ ཨོལྡན་ ཨེསལྡན་ ཨེའོལྡན་ ཨསལྡན་                   
དལོ་ སྐྱེབའྱི་ ལྡུམརའྱི་ པདྨའྱི་ མེཏྟོག་ མཛེསཔོ་ ལྔཔོ་ དེ རྣམས་ + ཀྱི་ ཀྱིས་ ལ་/ན་ སུ་ ཀང་ སེ་ སོ་ ཞེས་ ཤེའོ་ ལས་/་བས་

                   
དལོ་ སྐྱེབའྱི་ ལྡུམརའྱི་ པདྨའྱི་ མེཏྟོག་ མཛེསཔོ་ ལྔཔོ་ དེ   + འྱི་/་ཡི་ ས་/་ཡིས་ ་ལ་/་ན་ ་རུ་ འང་ ་སེ་ འོ་ ་ཞེས་ ་ཞེའོ་ ་ལས་/་བས་

                   
དལོ་ སྐྱེབའྱི་ ལྡུམརའྱི་ པདྨའྱི་ མེཏྟོག་ མཛེསཔོ་ ལྔཔོ   + འྱི་/་ཡི་ ས་/་ཡིས་ ་ལ་/་ན་ ་རུ་ འང་ ་སེ་ འོ་ ་ཞེས་ ་ཞེའོ་ ་ལས་/་བས་

                   
དལོ་ སྐྱེབའྱི་ ལྡུམརའྱི་ པདྨའྱི་ མེཏྟོག་ མཛེསཔོ    + འྱི་/་ཡི་ ས་/་ཡིས་ ་ལ་/་ན་ ་རུ་ འང་ ་སེ་ འོ་ ་ཞེས་ ་ཞེའོ་  ་ལས་/་བས་

                   
དལོ་ སྐྱེབའྱི་ ལྡུམརའྱི་ པདྨའྱི་ མེཏྟོག་     + གི་ གིས་ ལ་/ན་ ཏུ་ ཀང་ སེ་ གོ་ ཞེས་ ཞེའོ་ ལས་/བས་

                   
   

བྱཚིག་
 

+ ཚིགཕྲད་ (སྐརརགསཅན་ * ནྱི་ཕྲད་རངདབངཅན་ཡྱིན་ཞེསཔའྱི་དོན་ཡྱིན་)
                     

སུས་ ག་རེས་ སུའྱི་ཆེད་དུ་ གདུས་ གདུས་ནས་ གབར་ གརེ་ གའདྲ་ བྱབ་ + ཨྱིལྡན་ ཨྱིསལྡན་ ལདོན་* ལདོན་ ཨངལྡན་ ཨེལྡན་ ཨོལྡན་ ཨེསལྡན་ ཨེའོལྡན་ ཨསལྡན་                   
མོས་ ལགཔས་ ཁོ་ལ་ དེརྱིང་ སྔདྲོ་ནས་ སོབགྲྭ་རུ་ སྒྲུང་ཞིག་ གལེར་ ཀོག་ + གྱི་ གྱིས་ ལ་/ན་ ཏུ་ ཀང་ སེ་ གོ་ ཞེས་ ཞེེའོ་ པ་ལས་

                   
  

མེཏོག་མཛེསཔོ་ལྔཔོ་དེརྣམས་ཀྱི་ | མེཏོག་མཛེསཔོ་ལྔཔོ་དེརྣམས་ཀྱིས་ | མེཏོག་མཛེསཔོ་ལྔཔོ་དེརྣམས་ལ་ | མེཏོག་མཛེསཔོ་ལྔཔོ་དེརྣམས་ན་ | མེཏོག་མཛེསཔོ་ལྔཔོ་དེརྣམས་ཀང་ | མེཏོག་མཛེསཔོ་ལྔཔོ་

དེརྣམས་ཏེ་ | མེཏོག་མཛེསཔོ་ལྔཔོ་དེརྣམས་སོ་ | མེཏོག་མཛེསཔོ་ལྔཔོ་དེརྣམས་ཞེས་ | མེཏོག་མཛེསཔོ་ལྔཔོ་དེརྣམས་ཤེའོ་ | མེཏོག་མཛེསཔོ་ལྔཔོ་དེརྣམས་ལས་ | མེཏོག་མཛེསཔོ་ལྔཔོ་དེརྣམས་བས་

གཞྱིཚིག་གམ་གཞྱིཁྱྱིམ ཡང་ན་བྱབའམ་བྱཁྱྱིམ་ལྟབུའྱི་གཞྱི་ལ་་འཇུགཔའྱི་ཚིགཕྲད་སྣཚོགསཔའྱི་འགོ་

སྒྲུང་སནཔོ་དྲུགཔོ་དེཚོའྱི་ | སྒྲུང་སནཔོ་དྲུགཔོ་དེཚོ་ཡི་ | སྒྲུང་སནཔོ་དྲུགཔོ་དེཚོས་ | སྒྲུང་སནཔོ་དྲུགཔོ་དེཚོ་ཡིས་ | སྒྲུང་སནཔོ་དྲུགཔོ་དེཚོ་ལ་ | སྒྲུང་སནཔོ་དྲུགཔོ་དེཚོ་ན་ | སྒྲུང་སནཔོ་དྲུགཔོ་དེཚོ་

རུ་ | སྒྲུང་སནཔོ་དྲུགཔོ་དེཚོ་སེ་ | སྒྲུང་སནཔོ་དྲུགཔོ་དེཚོའོ་ | སྒྲུང་སནཔོ་དྲུགཔོ་དེཚོ་ཞེས་ | སྒྲུང་སནཔོ་དྲུགཔོ་དེཚོ་ཞེའོ་ | སྒྲུང་སནཔོ་དྲུགཔོ་དེཚོ་ལས་ | སྒྲུང་སནཔོ་དྲུགཔོ་དེཚོ་བས་

   

གཞྱིཚིག་
 

+ ཚིགཕྲད་ (སྐརརགསཅན་ * ནྱི་ཕྲད་རངདབངཅན་ཡྱིན་ཞེསཔའྱི་དོན་ཡྱིན་)
                     

སུག་ བྱཆོས་ གཞྱིཆོས་ བྲགཆོས་ ཁྱདགཞྱི་ དངོསཆོས་ གངསཆོས་ ངེསཆོས་ མངཕྲད་ + ཨྱིལྡན་ ཨྱིསལྡན་ ལདོན་* ལདོན་ ཨངལྡན་ ཨེལྡན་ ཨོལྡན་ ཨེསལྡན་ ཨེའོལྡན་ ཨསལྡན་                   
མོས་ འབྱིབའྱི་ བོད་ཀྱི་ བྱྱིསཔའྱི་ སྒྲུང་ སནཔོ་ དྲུགཔོ་ དེ དག་ + གྱི་ གྱིས་ ལ་/ན་ ཏུ་ ཀང་ སེ་ གོ་ ཞེས་ ཞེེའོ་ ལས་/་བས་

                   
མོས་ འབྱིབའྱི་ བོད་ཀྱི་ བྱྱིསཔའྱི་ སྒྲུང་ སནཔོ་ ལྔཔོ་ དེ   + འྱི་/་ཡི་ ས་/་ཡིས་ ་ལ་/་ན་ ་རུ་ འང་ ་སེ་ འོ་ ་ཞེས་ ་ཞེའོ་ ་ལས་/་བས་

                   
མོས་ འབྱིབའྱི་ བོད་ཀྱི་ བྱྱིསཔའྱི་ སྒྲུང་ སནཔོ་ ལྔཔོ   + འྱི་/་ཡི་ ས་/་ཡིས་ ་ལ་/་ན་ ་རུ་ འང་ ་སེ་ འོ་ ་ཞེས་ ་ཞེའོ་ ་ལས་/་བས་

                   
མོས་ འབྱིབའྱི་ བོད་ཀྱི་ བྱྱིསཔའྱི་ སྒྲུང་ སནཔོ་    + འྱི་/་ཡི་ ས་/་ཡིས་ ་ལ་/་ན་ ་རུ་ འང་ ་སེ་ འོ་ ་ཞེས་ ་ཞེའོ་  ་ལས་/་བས་

                   
མོས་ འབྱིབའྱི་ བོད་ཀྱི་ བྱྱིསཔའྱི་ སྒྲུང་     + གི་ གིས་ ལ་/ན་ ཏུ་ ཀང་ སེ་ གོ་ ཞེས་ ཞེའོ་ ལས་/བས་

                   
   

བྱཚིག་  + ཚིགཕྲད་ (སྐརརགསཅན་ * ནྱི་ཕྲད་རངདབངཅན་ཡྱིན་ཞེསཔའྱི་དོན་ཡྱིན་)
                     

སུས་ ག་རེས་ སུའྱི་ཆེད་དུ་ གདུས་ གདུས་ནས་ གབར་ གརེ་ གའདྲ་ བྱབ་ + ཨྱིལྡན་ ཨྱིསལྡན་ ལདོན་* ལདོན་ ཨངལྡན་ ཨེལྡན་ ཨོལྡན་ ཨེསལྡན་ ཨེའོལྡན་ ཨསལྡན་                   
ཁོས་ སྨྱུགུས་ མོ་ལ་ མདང་ སྔདྲོ་ནས་ བོད་དུ་ སྒྲུང་ ཧོབསེ་ འབྱི + ་ཡི་/་གྱི་ ་གྱིས་ ་ལ་/་ན་ ་རུ་ ་ཡང་ ་སེ་ འོ་ ་ཞེས་ ་ཞེེའོ་ བ་ལས་
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ཁྱདགཞི་དང་ཁྱདཆོས་ བརྡསྤོད་ཕྲནཚེགས་བརྡསྤོད་ཕྲནཚེགས་ ཁྱདགཞི་དང་ཁྱདཆོས་
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ཚིག་དང་ཚིགཁྱྱིམ་

ཀ) “གཞྱིཁྱྱིམ་”ནྱི་ཁྱདཆོས་གངརུང་ཡོདཔའྱི་ཁྱདགཞྱིའྱི་ཁྱྱིམ་ལ་ཟེར། ཁ) “ཆོསཁྱྱིམ་”ནྱི་ངངཆོསཅན་དང་ཡངགཞྱིཅན་གྱི་དངོསཆོས་ལ་ཟེར། ག) “ངངཚུལཁྱྱིམ་”ནྱི་ཡངཚུལཅན་གྱི་ངངཚུལ་ལ་ཟེར། ང) “བྱམིང

ཁྱྱིམ་”ནྱི་བྱམྱིང་གྱི་མཐའརེནཅན་གྱི་མྱིངཚིག་གྱི་ཚོགས་ལ་ཟེར། ཅ) “བྱཁྱྱིམ་”ནྱི་བྱབའྱི་མཐའརེནཅན་གྱི་མྱིངཚིག་གྱི་ཚོགས་ལ་ཟེར། (འདྱི་ནྱི་བརོདཔ་དང་དོན་གཅྱིག་ཡྱིན།)

    

   

        

ཀ) གཞིཚིགཅན་

སྨྱུགུ་
 

ཁ) ཆྟོསཚིགཅན་
མཛེསཔོ་

 

ག) ངངཚུལཅན་
གལེར་

 

ང) བྱམིངཅན་
འབྱིབ་

 

ཅ) བྱབཅན་
འབྱི་

གཞིཁིམཅན་

“ཡྱིགེ་འབྱིབའྱི་སྨྱུགུ་ཡགཔོ་དེ་”

གཞྱིཁྱྱིམ་ནྱི་ཁྱདགཞྱི་ལ་བདག

ཆོས གཞྱིཆོས དངོསཆོས བྱ

ཆོས་སོགས་ཁྱདཆོས་ཀྱི་རྱིགས་

གངའོས་ཡོདཔའྱི་མྱིངཚིག་གྱི་

ཚོགས་ཤྱིག་ལ་ཟེར།
  
 ”སྨྱུགུ་” : ཁདགཞི་
 ”ཡིགེ་འབྲིབ་” : བྱཁིམཅན་གི་བྱཆྟོས་
 ”འབྲིབའི་” : བྱཆྟོས་
 ”ཡགཔྟོ་” : དངྟོསཆྟོས་
 ”དེ་” : ངེསཆྟོས་
  

དཔེ་གཞན་ཡང་

“ཁོངཚོས་སྦྱངསཔའྱི་རྒྱགར་གྱི་
སྐདརིགས་གཉྱིསཔོ་དེ་”

“ཕྲུགུ་ཆུངཆུང་སྱིངརེཔོ་ཁཤས་”
 

ཆྟོས་ཁིམཅན་

“(བུ་+)མྱིག་ཤྱིན་ཏུ་མཛེསཔྟོ་”

དངོསཆོས་ཀྱི་ཁྱྱིམ་སེ་དངོས

ཆོས་ལ་ཡངགཞྱི་དང་ ངང

ཚུལ་གངའོས་གཅྱིག་གམ་གཉྱིས

ཀ་ཡོདཔའྱི་མྱིངཚིག་གྱི་

ཚོགསཔ་ཞྱིག་ལ་ཟེར།
  
 ”མཛེསཔྟོ་” : དངྟོསཆྟོས་

 ”མིག་” : ཡངགཞི་

 ”ཤིན་ཏུ་” : དངྟོསཆྟོས་ཀི་ངངཚུལ་

 ”བུ” : དངྟོསཆྟོས་དེ་སྦྟོརསའི་  

  ཁདགཞི་
  

དཔེ་གཞན་ཡང་

“(མི་+)གདོངཔ་སོརསོར་སྱིང

རེཔོ་ཁཤས་”

“(བྱ་+)སྒོམདོག་ཡགཔོ་ཞྱིག་”
 

ངངཁིམཅན་

“འཐུང་བཞིན་དུ་” | “ཤྱིན་ཏུ་གལེར་”

ངངཚུལ་གྱི་ཁྱྱིམ་ནྱི་ཡངཚུལཅན་གྱི་
 ངངཚུལ་གྱི་མྱིངཚིག་གི་ཚོགས་

སམ ཡང་ན་བྱབ་ལས་གྲུབཔའྱི་

ངངཚུལ་གྱི་མྱིངཚིག་གྱི་ཚོགས

པ་ཞྱིག་ལ་ཟེར།
  
 ”ཤིན་ཏུ་” : ཡངཚུལ་
 ”གལེར་” : ངངཚུལ་
  
 ”འཐུང་” : བྱབ་

 ”བཞིན་དུ་” : ངངཚུལ་སྟོནཔའི་

  མིངཚིག་
  

དཔེ་གཞན་ཡང་

“ཆུ་རྒྱུགརྒྱུག་དང་མེ་འབརའབར་བྱས་

ནས་ལསསཔྟོར་བྱིས་”

“སེམས་ཤིན་ཏུ་སྐྱིདཔྟོ་བྱས་ནས་འདུག”
 

བྱམིང་ཁིམཅན་

“བུ་དང་བུམོའ་ིལོརྒྱུས་འབྲིབ་”

བྱམྱིངཁྱྱིམ་ནྱི་“སུགའྱི་”རྣམ

དབྱེ་གཅྱིག་ནས་གཉྱིས་སོགས་

གངའོས་ཡོདཔའྱི་བྱམྱིང་གྱི་

མཐའརེནཅན་གྱི་མྱིངཚིག་གྱི་

ཚོགས་ལ་ཟེར།
  
 ”བུ་དང་བུམྟོའི་” : གཞིཆྟོས་

 ”ལྟོརྒྱུས་” : ཁདགཞི་/

  བྱབའི་དངྟོསཡུལ་

 ”འབྲིབ་” : བྱམིང་

  
དཔེ་གཞན་ཡང་

“མོས་གཏམབརོད་མགོགསཔོ་

མགོགསཔོ་བྱས་ནས་བྲིསཔ་”

“ཡྱིགེ་དལཔོར་བྲིསཔ་”
 

བྱཁིམཅན་

“ཁོས་བུ་དང་བུམོའ་ིལོརྒྱུས་འབྲི་”

བྱཁྱྱིམ་ནྱི་བརོདགཞྱི་དང་བརོད
བྱ་དང་ རོདབྱེད དངོས་སམ་

  དོནའཐོབ་ཏུ་ཡོདཔའྱི་མྱིངཚིག་

གྱི་ཚོགསཔ་ཞྱིག་ལ་ཟེར། འདྱི་ནྱི་

བརོདཔ་དང་དོན་གཅྱིག་ཡྱིན།
  
 ”བུ་དང་བུམྟོའི་” : གཞིཆྟོས་

 ”ལྟོརྒྱུས་” : བྱབའི་དངྟོསཡུལ་

 ”འབྲི་” : བྱབ་

”བུ་དང་བུམྟོའི་ལྟོརྒྱུས་”ནི་བྱཁིམཅན་

གི་དངྟོསཡུལ་
  

དཔེ་གཞན་ཡང་

“མོས་གཏམབརོད་མགོགསཔོ་

མགོགསཔོ་བྱས་ནས་བྲིས་”

“ཡྱིགེ་དལཔོར་བྲིས་”

ཁདགཞི་ངེསཆྟོསཅན་
     

 མྱི་ཁོ་ བོདཔ་ངཚོ་ ཁྱྱི་རྒྱཁྱྱི་ སོབཕྲུག་ཁྱེདརང་ ཁངཔ་དེའདྲ་     

 ངས་ཤེསཔའྱི་མྱི་ཁོ་ རྒྱགར་གྱི་བོདཔ་ངཚོ་ ནནྱིང་སྐྱེསཔའྱི་ཁྱྱི་རྒྱཁྱྱི་ བོདཔའྱི་སོབཕྲུག་ཁྱེདརང་ ཁངཔ་ཆེནཔོ་དེའདྲ་     

 སསྐྱ་དང་ལྷས་ལའང་སོདཔའྱི་མྱི་ཁོ་  གནསསྐོར་དུ་འོངཔའྱི་བོདཔ་ངཚོ་ མོས་བདགཔོ་བརྒྱབསཔའྱི་ཁྱྱི་རྒྱཁྱྱི་ སེམསཤུགས་ཆེབའྱི་སོབཕྲུག་ཁྱེདརང་ ཁོཚོས་ཉོསཔའྱི་ཁངཔ་དེའདྲ་ 
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ཀ) བྱམིངཁིམཅན་

སུགའྱི་རྣམདབྱེ་ཅྱིརྱིགས་

ཤྱིག་འོངབ་
  
 བཟངམོས་ བྱིསཔ་

 མོ་ལ་ བྱིསཔ་

 ཁོའ་ིཆེད་དུ་ བྱིསཔ་

 ཡྱིགེ་ཞྱིག་ བྱིསཔ་

 སོབགྲྭར་ བྱིསཔ་

 མཚན་ལ་ བྱིསཔ་

 ལགཔས་ བྱིསཔ་

 གལེར་ བྱིསཔ་
  

ཀ) བྱཁིམཅན་
  
 ཤྱིན་ཏུ་ 

   ཡངཚུལཅན་ 

 མྱུརབར་ 

   ངངཚུལཅན་ 

 ཡོངས་སུ་ 

  ཐགགཅོད་
  
  ཐགགཅོད་ 

  ཀྱི་ ཡོདཔ་

    བྱགྲྟོགས་

  རེད་

    ཡངགྲྟོགས་

  འདུག

    བསྐྱརགྲྟོགས་
  

བྱགོགས་དང་ཡངགོགས་དང་

བསྐྱརགོགས་ཀྱི་འགོས་
  

ཀ) གཞིཁིམཅན་

    

 ངའྱི་ མེཏོག་

 ནནྱིང་མཐོངབའྱི་ མེཏོག་

 བོད་ཀྱི་ མེཏོག་

 པདྨའྱི་ མེཏོག་ 

  མེཏོག་ མཛེསཔོ་

  མེཏོག་ དེ་

  མེཏོག་ གཉྱིས་
   

 སྔམོའ་ི  

   བསྐྱརཆྟོསཅན་ 

 བོད་ཀྱི་ 

   ཡངཆྟོསཅན་ 

 གསེར་གྱི་ 

   བྲགཆྟོསཅན་ 

 པདྨའྱི་ 

  མེཏོག་
   

 ཁོའ་ི 

   བདགཆྟོསཅན་ 

  མེཏོག་
   
 

ཁ) ཆྟོསཁིམཅན་
   
 (མེཏོག་)མདོག་ མཛེསཔོ་

 མདོག་ཤྱིན་ཏུ་ མཛེསཔོ་

དངྟོསཆྟོས་“མཛེསཔྟོ་”ལྟབུ་ལ་ཁདགཞི་

དམིགསབསལབ་“མདྟོག་”ལྟབུ་

ཞིག་འཇུག་རུངབ་དེའདའི་ཁདགཞི་

དམིགསབསལཅན་གི་དངྟོསཆྟོསཅན་ལ་

ཟུངཆྟོས་ཟེར    

“ཚིག ཁིམ་རྒྱས པར་བཤད པ་“

 ཀ) གཞྱིཁྱྱིམ་ 

 (ཁྱདགཞྱི་“མེཏོག་”ལྟབུ་ལ་སྦྱརབ་)
 བདགཆྟོས་བྱཆྟོས་གཞིཆྟོས་དང བྲགཆྟོས་དངྟོསཆྟོས་ངེསཆྟོས་དང གྲངསཆྟོས་ལ་སྟོགས་གཅིག་ལ་སྟོགས གངརུང་ཡྟོདཔའི་ཁདགཞི་ལ གཞིཁིམཅན་ཞེས་བྱབ་ཡིན 
           

  བདགཆྟོས་ སུག་ བྱཆྟོས་ གཞིཆྟོས་ བྲགཆྟོས་ ཁདགཞི་ དངྟོསཆྟོས་ ངེསཆྟོས་ གྲངསཆྟོས་
          

  ངའྱི་ ( 
ནནྱིང་

 )
 བྱིསཔའྱི་ བོད་ཀྱི་ པདྨའྱི་ མེཏོག་ མཛེསཔོ་ དེ་ གཉྱིས་                          

                                                          
             

 ཁ) ཆོསཁྱྱིམ་ 

 (དངོསཆོས“མཛེསཔོ”ལྟབུ་ལ་སྦྱརབ་)
 ཡངགཞི་དང་ནི་ངངཚུལ་གཉིས གངརུང་གཅིག་གམ་གཉིསཀའང་རུང ཡྟོདཔའི་དངྟོསཆྟོསཅན་ལ་ནི ཆྟོསཁིམཅན་ཞེས་བྱབ་ཡིན
      

  (ཁདགཞི་) ཡངགཞི་ ངངཚུལ་ དངྟོསཆྟོས་
     

  (མེཏྟོག་) མདོག་ ཤྱིན་ཏུ་ མཛེསཔོ་
  
           

ཡངགཞི་ནི་དྟོན་ལ་གཞིཚིག་ཡིནཔས་ཁདགཞི་ལྟར་ཁད
ཆྟོས་ཀི་རིགས་མཐའདག་ཀང་འཇུག་རུང་༓༡༓

   

 ག) ངངཚུལཁྱྱིམ་

 (ངངཚུལ་“འཐུང་བཞྱིན་དུ་”དང་“གལེར་”ལྟབུ་ལ་སྦྱརབ་)
 བྱབཅན་གི་ངངཚུལ་ལམ ཡང་ན་ཡངཚུལ་ཡྟོདཔའི་ངངཚུལ་ལ ངངཚུལ་ཁིམ་ཞེས་བྱབ་ཡིན
           

   དངྟོསཡུལ་ བྱབ་ ངངཚུལ་གི་ཕད་  ཡངཚུལ་ ངངཚུལ་ ངངཚུལ་གི་ཕད་
         

            ( ཇ་ འཐུང་ བཞྱིན་དུ་ )    ( ཤྱིན་ཏུ་ གལེར་ བྱས་ནས་                           

                                                        )
            

ང) བྱམྱིངཁྱྱིམ་

 (བྱམྱིང་“འབྱིབ་”ལྟབུ་ལ་སྦྱརབ་)
 བརྟོདགཞི་དང་ནི་བརྟོདབུ་ཡི སུགའི་རྣམདབྱེ་གངརུང་གི ཆལག་གཅིག་ནས་གཉིས་ལ་སྟོགས ཡྟོདཔཅན་གི་བྱམིང་ལ བྱམིངཁིམ་ཞེས་བྱབ་ཡིན
           

  བྱེདཔཔྟོ་ བྱཡུལ་ ཆེད་དུ་བྱབ་ དངྟོསཡུལ་ བྱས་ བྱདུས་ ཆལག་ ངངཚུལ་ བྱམིང་
          

  བཟངམོས་ མོ་ལ་ ཁོའ་ིཆེད་དུ་ མེཏོག་ཅིག་ སོབགྲྭར་ མཚན་ལ་ ལགཔས་ གལེར་ བྱིསཔ་                         
                                                           

             

 ཅ) བྱཁྱྱིམ་ 

 (བྱབ་“འབྱི་”ལྟབུ་ལ་སྦྱརབ་)
བརྟོདགཞི་དང་ནི་བརྟོདབུ་ཡི སུགའི་རྣམདབྱེ་གངརུང་གི ཆལག་གཅིག་ནས་གཉིས་ལ་སྟོགས ཡྟོདཔཅན་གི་བྱབ་ལ བྱཁིམཅན་ཞེས་བྱབ་ཡིན

           

  བྱེདཔཔྟོ་ བྱཡུལ་ ཆེད་དུ་བྱབ་ དངྟོསཡུལ་ བྱས་ བྱདུས་ ཆལག་ ངངཚུལ་ བྱབ་ 
          

  བཟངམོས་ མོ་ལ་ ཁོའ་ིཆེད་དུ་ མེཏོག་ཅིག་ སོབགྲྭར་ མཚན་ལ་ ལགཔས་ གལེར་ བྱིས་སོང་།                         
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 l	 l

 བདགཆྟོས་བྱཆྟོསཅན་གི་གཞིཁིམ་ བྱཆྟོསཅན་གི་གཞིཁིམ་

 “ངའྱི་ནནྱིང་བྱིསཔའྱི་མེཏོག་” “ནནྱིང་བྱིསཔའྱི་མེཏོག་”
  
 l	 l

 བྲགཆྟོས་ངེསཆྟོས་གྲངསཆྟོསཅན་གི་གཞིཁིམ་ བདགཆྟོས་བྲགཆྟོས་ངེསཆྟོས་གྲངསཆྟོསཅན་གི་གཞིཁིམ་

 “པདྨའྱི་མེཏོག་དེ་གཉྱིས་” “ངའྱི་པདྨའྱི་མེཏོག་དེ་གཉྱིས་”
  
 l	 l

 བདགཆྟོས་བྲགཆྟོས་དངྟོསཆྟོས་གྲངསཆྟོསཅན་གི་གཞིཁིམ་ བདགཆྟོས་དངྟོསཆྟོས་གྲངསཆྟོསཅན་གི་གཞིཁིམ་ 

 “ངའྱི་པདྨའྱི་མེཏོག་མཛེསཔོ་གཉྱིས་” “ངའྱི་མེཏོག་མཛེསཔོ་གཉྱིས་”
  

l

ཁདཆྟོས་ཀི་རིགས་མཐའདག་ཡྟོདཔའི་གཞིཁིམ་
         
 བདགཆྟོས་ ངངཚུལ་ བྱཆྟོས་ གཞིཆྟོས་ བྲགཆྟོས་ ཁདགཞི་ དངྟོསཆྟོས་ ངེསཆྟོས་ གྲངསཆྟོས་
         
 ངའྱི་ (

ནནྱིང་) བྱིསཔའྱི་ རྒྱགར་གྱི་ པདྨའྱི་ མེཏོག་ མཛེསཔོ་ དེ་ གཉྱིས་ 
         
 ( )
  
 l	 l

 ཁདགཞི་དངྟོསཆྟོས་ངེསཆྟོསཅན་གི་གཞིཁིམ་ གཞིཆྟོས་ངེསཆྟོསཅན་གི་གཞིཁིམ་ 

 “མེཏོག་མཛེསཔོ་དེ་” “རྒྱགར་གྱི་མེཏོག་དེ་”
  
 l	 l

 གཞིཆྟོས་བྲགཆྟོས་ངེསཆྟོས་གྲངསཆྟོསཅན་གི་གཞིཁིམ་ གཞིཆྟོས་བྲགཆྟོས་གྲངསཆྟོསཅན་གི་གཞིཁིམ་ 

 “རྒྱགར་གྱི་པདྨའྱི་མེཏོག་དེ་གཉྱིས་” “རྒྱགར་གྱི་པདྨའྱི་མེཏོག་གཉྱིས་”
  
 l	 l

 དངྟོསཆྟོས་གྲངསཆྟོསཅན་གི་གཞིཁིམ་ དངྟོསཆྟོས་ངེསཆྟོས་གྲངསཆྟོསཅན་གི་གཞིཁིམ་  

 མེཏོག་མཛེསཔོ་གཉྱིས་” མེཏོག་མཛེསཔོ་དེ་གཉྱིས་”
  

ཁདགཞི་“མེཏྟོག་”ལ་སྦརབའི་གཞིཁིམ་སྣཚོགསཔ་

“ངའྱི་ནནྱིང་བྱིསཔའྱི་རྒྱགར་གྱི་པདྨའྱི་མེཏོག་མཛེསཔོ་དེ་གཉྱིས་”

“བྲགཆྟོས་ཀི་ཁིམ་”

བྲགཁིམཅན་ལ་སུགའི་རྣམདབྱེ་ཅིརིགས་སུ་

འཇུག་རུངབ་དཔེར་ན་“པདྨ་”ལ་འདིའད་འྟོང་

       

 གསེར་གྱི་ པདྨའྱི་

 ལྷའྱི་ པདྨའྱི་

 བཅོསམའྱི་ པདྨའྱི་

 བལཡུལ་གྱི་ པདྨའྱི་

 གསེར་གྱི་ པདྨའྱི་

 ནནྱིང་སྐྱེསཔའྱི་ པདྨའྱི་

 ངཚོའྱི་ པདྨའྱི་

 རྒྱགར་གྱི་ པདྨའྱི་
   

 ལྷའྱི་མ་བཅོསཔའྱི་ པདྨའྱི་

 སོབགྲྭ་ཆེནམོའ་ི པདྨའྱི་

 ཁོའ་ིབུའྱི་དང་བུམོའ་ི པདྨའྱི་

 ཁོའ་ིམ་བཅོསཔའྱི་ པདྨའྱི་

 བལཡུལ་ལ་སྐྱེསཔའྱི་ པདྨའྱི་

 ནནྱིང་སྐྱེསཔའྱི་ པདྨའྱི་

 བསམབཏན་གྱི་སོབགྲྭའྱི་ པདྨའྱི་

 ཉྱིམའྱི་ལྡུམརའྱི་ པདྨའྱི་
   

 དལཔོར་བྱིསཔའྱི་ པདྨའྱི་

 དལཔོ་བྱས་ནས་བྱིསཔའྱི་ པདྨའྱི་

 ལམསང་བྱིསཔའྱི་ པདྨའྱི་

 བསད་ནས་བྱིསཔའྱི་ པདྨའྱི་

 ལགཔས་བྱིསཔའྱི་ པདྨའྱི་

 བཟབ་བྱས་བྱིསཔའྱི་ པདྨའྱི་

 ཧོབསེ་བྱིསཔའྱི་ པདྨའྱི་
     

                                  

 མེཏོག་

“བྱཆྟོས་ཀི་ཁིམ་”

བྱཁིམཅན་ལ་སུགའི་རྣདབྱེ་ཅིརིགས་སུ་

འཇུག་རུངབ་དཔེར་ན་“བྲིསཔ་”ལ་འདིའད་འྟོང་

      

 ལགཔས་ བྱིསཔའྱི་

 མོའ་ིཆེད་དུ་ བྱིསཔའྱི་

 མགོ་ནས་ བྱིསཔའྱི་

 ཞོགསཔར་ བྱིསཔའྱི་

 ཞོགསཔ་ནས་ བྱིསཔའྱི་

 སོབགྲྭར་ བྱིསཔའྱི་

 སོབགྲྭར་ནས་ བྱིསཔའྱི་

 ཚར་བཅུ་ བྱིསཔའྱི་
   

 མོའ་ིཆེད་དུ་ལགཔས་ བྱིསཔའྱི་

 མོའ་ིཆེད་དུ་མགོ་ནས་ བྱིསཔའྱི་

 ཞོགསཔར་མགོ་ནས་ བྱིསཔའྱི་

 སོབགྲྭར་ཞོགསཔར་ བྱིསཔའྱི་

 སོབགྲྭར་ནས་སྔདྲོ་ནས་ བྱིསཔའྱི་

 ཚར་བཅུ་སོབགྲྭར་ བྱིསཔའྱི་

 ཁསང་སོབགྲྭ་ནས་ བྱིསཔའྱི་

 ཡྱིགེ་ཚར་བཅུ་ བྱིསཔའྱི་
   

 མགོགསཔོ་ བྱིསཔའྱི་

 མགོགསཔོ་བྱས་ནས་ བྱིསཔའྱི་

 ལམསང་ བྱིསཔའྱི་

 བསད་ནས་ བྱིསཔའྱི་

 བལྟས་བྱས་ བྱིསཔའྱི་

 བསམབློ་བཏང་ནས་ བྱིསཔའྱི་

 ཧོབསེ་ བྱིསཔའྱི་
     

                               

 མེཏོག་

 

185



ཁྱདགཞི་དང་ཁྱདཆོས་ བརྡསྤོད་ཕྲནཚེགས་བརྡསྤོད་ཕྲནཚེགས་ ཁྱདགཞི་དང་ཁྱདཆོས་
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“འདསཔའྱི་ངཚོའྱི་མྱིརབས་གཉྱིསཙམ་གྱི་དུསཚོད་”

  
དལྟའྱི་གནསཚུལ་ཐབསརྡུགས་འདྱིའདྲ་

 

 འདསཔའྱི་ : བྱཆྟོས་

 ངཚོའྱི་མྱིརབས་གཉྱིས་ཙམ་གྱི་ : གཞིཆྟོས་(ཁིམཅན་) 

 དུསཚོད་ : ཁདགཞི་
  

(“ངཚོའི་”ནི་བདགཆྟོས་“མིརབས་”ནི་ཁདགཞི་“གཉིས་”ནི་གྲངསཆྟོས་)
 

གཞྱིཁྱྱིམ་གྱི་རྣམདབྱེ་

(འོག་གྱི་མྱིངཚིག་ལས་བཏོནཔའྱི་གཞྱིཁྱྱིམ་)

 

 དལྟའྱི་ : གཞིཆྟོས་

 གནསཚུལ་ : ཁདགཞི་

 ཐབསརྡུགས་ : དངྟོསཆྟོས་

 འདྱིའདྲ་ : ངེསཆྟོས་

 
“དེའྱི་རེས་”

 

     

 
“ལོངོ་སོངཕྲག་རྱིང་”

 

 དེའྱི་ : གཞིཆྟོས་

 རེས་ : ཁདགཞི་
  

 ལོངོ་སོངཕྲག་གྱི་ : གཞིཆྟོས་(ཁིམཅན་)

 རྱིང་ : ཁདགཞི་

 
“དེངདུས་ཀྱི་ཤེསཡོན་ཚད་ལོངསབ་”

  
ཆོས་དང་འབེལབའྱི་བོད་ཀྱི་གོམསགཤྱིས་/སྐདཡྱིག་

 

 དེངདུས་ཀྱི་ : གཞིཆྟོས་

 ཤེསཡོན་ : ཁདགཞི་

 ཚད་ལོངསབ་ : བྱཆྟོས་
  

 ཆོས་དང་འབེལབའྱི་བོད་ཀྱི་ : གཞིཆྟོས་(ཁིམཅན་) 

 གོམསགཤྱིས་/སྐདཡྱིག་ : ཁདགཞི་
  

“ཆྟོས་དང་འབྲེལབའི་“ནི་བྱམིངཁིམ་)

 
“ངཚོའྱི་བུཕྲུགཚོ་”

  
“དེའྱི་རེས་”

 

 ངཚོའྱི་ : བདགཆྟོས་

 བུཕྲུགཚོ་ : ཁདགཞི་
  

 དེའྱི་ : གཞིཆྟོས་

 རེས་ : ཁདགཞི་

 
གནའརབས་ཀྱི་བཟངཔོའ་ིཤེསཡོན་གཉྱིསཀ་

  
“བོདམྱི་ཚདལྡན་”

 

 གནའརབས་ཀྱི་ : གཞིཆྟོས་

 བཟངཔོའ་ི : བྱཆྟོས་

 ཤེསཡོན་ : ཁདགཞི་

 གཉྱིསཀ་ : གྲངསཆྟོས་

 

“འདས པའྱི་ང ཚོའྱི་མྱི རབས་གཉྱིས ཙམ་གྱི་

དུསཚོད་ནང་འཛམགྱིང་ལ་འགྱུརབ་ཆེནཔོ་བྱུང་

ཡོད། ངཚོ་བོདཔས་ཤེསརོགས་དང་དོསྣང་བྱས་

ནས་དེའྱི་རེས་ཟྱིན་ཐུབཔ་སོགས་ཀྱི་ཐབསཤེས་

བྱས་ཡོད་ན་དལྟའྱི་གནསཚུལ་ཐབསརྡུགས་འདྱི

འདྲ་འོང་མྱི་ཐུབ། འོནཀང་བོད་ཀྱི་གཏམདཔེར་

མགོ རུལ་སྣ་ཡྱིས་མ་ཚོར་’ཟེར བ་ལྟར་བྱས་

འདུག དཆ་དཀའངལ་འཕྲདདུས་འགོདཔ་སྐྱེས་

ཀང་ཐབས་མེད། ད་ནས་ངཚོས་འབྱུངའགྱུར་དེང

དུས་ཀྱི་ཤེསཡོན་ཚད་ལོངསབ་འོངཐབས་བྱེད

པ་དང་ཆབསཅྱིག་ལོངོ་སོངཕྲག་རྱིང་ཆོས་དང་

འབེལབའྱི་བོད་ཀྱི་གོམསགཤྱིས་དང་སྐདཡྱིག་

ལོགས་སུ་རངམགོ་ཐོན་ཐུབཔ་ཞྱིག་ཡོདཔ་དེ་

ཡང་སོབསྦྱོང་བྱས་ཏེ་འདབཆགས་གཤོགཔ་

ཟུངལྡན་བཞྱིན་ངཚོའྱི་བུཕྲུགཚོར་དེངདུས་ཀྱི་

ཤེསཡོན་དང་གནའརབས་ཀྱི་བཟངཔོའ ་ིཤེས

ཡོན་གཉྱིསཀ་ཡོདཔ་ཞྱིག་བྱུང་ན་བོདམྱི་ཚད

ལྡན་ཞྱིག་འོང་།”

 

 བོདམྱི་ : ཁདགཞི་

 ཚདལྡན་ : བྱཆྟོས་
  

(“ཚདལྡན་”ནི་“ཚད་དང་ལྡནཔ་”སེ་བྱམིངཅན་གི་ཚིགསྡུད་)
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“བྱ ཆྟོས་དང་བྱ ཆྟོས་ཀི་ཁིམ་“དང་“གཞི ཆྟོས་དང་གཞི ཆྟོས་ཀི་ཁིམ་“དང་“དངྟོས ཆྟོས་དང་དངྟོས ཆྟོས་ཀི་ཁིམ་“

 གཞྱིཁྱྱིམ་ (ཁྱདགཞྱི་“མེཏོག་”ལྟབུ་ལ་སྦྱརབ་)
 བདགཆྟོས་བྱཆྟོས་གཞིཆྟོས་དང བྲགཆྟོས་དངྟོསཆྟོས་ངེསཆྟོས་སྟོགས གརུང་ཡྟོདཔའི་ཁདགཞི་ལ གཞིཁིམཅན་ཞེས་བྱབ་ཡིན 
           

  བདགཆྟོས་ སུག་ བྱཆྟོས་ གཞིཆྟོས་ བྲགཆྟོས་ ཁདགཞི་ དངྟོསཆྟོས་ ངེསཆྟོས་ གྲངསཆྟོས་
          

  ངའྱི་ ( 
ནནྱིང་

 )
 བཏབཔའྱི་ བོད་ཀྱི་ པདྨའྱི་ མེཏོག་ མཛེསཔོ་ དེ་ གཉྱིས་

                                                          
           

 བྱཆྟོས་ : “བཏབཔའྱི་”  གཞིཆྟོས་ : “བོད་ཀྱི་” བྲགཆྟོས་ : “པདྨའྱི་” དངྟོསཆྟོས་ : “མཛེསཔོ་”

 བྱཆྟོས་ཀི་ཁིམ་ : “ལགཔས་མགོ་ནས་བཏབཔའྱི་”  གཞིཆྟོས་ཀི་ཁིམ་ : “ངཚོའི་ཕཡུལ་བོད་ཀྱི་” བྲགཆྟོས་ཀི་ཁིམ་ : “འདམ་ལ་སྐྱེབའྱི་པདྨའྱི་” དངྟོསཆྟོས་ཀི་ཁིམ་ : “མདོག་ཤྱིན་ཏུ་མཛེསཔོ་”

 

   

 ཆལག་ ངངཚུལ་ བྱཆྟོས་
   

 ལགཔས་ གོ་ནས་ བཏབཔའྱི་
    

   

 གཞིཆྟོས་ གཞིཆྟོས་ གཞིཆྟོས་
   

 ངཚོའི་ ཕཡུལ་ བོད་ཀྱི་
    

   

 གནས་ བྱཆྟོས་ གཞིཆྟོས་
   

 འདམ་ལ་ སྐྱེབའྱི་ པདྨའྱི་
    

   

 ཡངགཞི་ ངངཚུལ་ དངྟོསཆྟོས་
   

 མདོག་ ཤྱིན་ཏུ་ མཛེསཔོ་
   

    “ངའྱི་ནནྱིང་ལགཔས་མགོ་ནས་བཏབཔའྱི་བོད་དང་བལཡུལ་དང་རྒྱགར་གྱི་འདམ་ལ་སྐྱེབའྱི་པདྨའྱི་མེཏོག་མདོག་ཤྱིན་ཏུ་མཛེསཔོ་དེ་གཉྱིས་” 

 བྱམིངཁྱྱིམ་ (བྱམྱིང་“འབྱིབ་”ལྟབུ་ལ་སྦྱརབ་)
 སུགའི་མིངཚིག་གཅིག་ལ་སོགས གངརུང་ཡྟོདཔའི་བྱམིང་ལ བྱམིངཁིམཅན་ཞེས་བྱབ་ཡིན 
           

  བྱེདཔཔྟོ་ ཡུལ་ ཆེད་དུ་བྱབ་ གནས་ དུས་ ཆལག་ ངངཚུལ་ དངྟོསཡུལ་ བྱམིང་
          

  བཟངམོས་ མོ་ལ་ ཁོའ་ིཆེད་དུ་ ལསཁུང་དུ་ ཞོགསཔ་ ལགཔས་ མགོགསཔོར་ ཡྱིགེ་ཞིག་ བྱིསཔ་
                                                          
           

 ཁདགཞི་ : “ལསཁུངས་” ཁདགཞི་ : “ཞོགསཔ་” ཁདགཞི་ : “ལགཔ་” ངངཚུལ་ : “གལེར་” 

 གཞིཁིམ་ : “སོབགྲྭའྱི་ལསཁུང་དུ་” གཞིཁིམ་ : “ཞོགསཔ་སྔཔོ་ལ་” གཞིཁིམ་ : “ལགཔ་གཡསཔ་གཅྱིགཔུས་” ངངཚུལ་གི་ཁིམ་ : “ཤྱིན་ཏུ་མགོགསཔོ་བྱས་ནས་”

 

   

 གཞིཆྟོས་ གནས་ ལདྟོན་
   

 སོབགྲྭའྱི་ ལསཁུངས་ སུ་
    

   

 བྱདུས་ དངྟོསཆྟོས་ ལདྟོན་
   

 ཞོགསཔ་ སྔཔོ་ ལ་
    

   

 ཁདགཞི་ དངྟོསཆྟོས་ གྲངསཆྟོས་
   

 ལགཔ་ གཡསཔ་ གཅྱིགཔུས་
    

   

 ཡངཚུལ་ ངངཚུལ་ ངངཚུལ་གི་ཕད་
   

 ཤྱིན་ཏུ་ མགོགསཔོ་ བྱས་ནས་
   

ཁདགཞི་ : “ཡྱིགེ་”
གཞིཁིམ་ : “ངས་ལགཔས་བྱིསཔའྱི་བོད་ཀྱི་ཡྱིགེ་ཡགཐགཆོད་ཅིག་”

        

 བྱེདཔཔྟོ་ གནས་ཀི་ཁུངས་ བྱཆྟོས་ གཞིཆྟོས་ ཁདགཞི་ དངྟོསཆྟོས་ གྲངསཆྟོས་
       

 ངས་ ཁ་ནས་ བཤདཔའྱི་ བོད་ཀྱི་ བྱྱིསསྒྲུང་ ཐུངཐུང་ ཅིག་
        

    “བཟངམོས་མོ་ལ་ཁོའ་ིཆེད་དུ་སོབགྲྭའྱི་ལསཁུང་དུ་ཞོགསཔ་སྔཔོ་ལ་ལགཔ་གཡསཔ་གཅྱིགཔུས་ཤྱིན་ཏུ་མགོགསཔོ་བྱས་ནས་ངས་ཁ་ནས་བཤདཔའྱི་བོད་ཀྱི་བྱྱིསསྒྲུང་ཐུངཐུང་ཞིག་བྱིསཔ་” 

“བྱ ཆྟོས་དང་བྱ ཆྟོས་ཀི་ཁིམ་“དང་“གཞི ཆྟོས་དང་གཞི ཆྟོས་ཀི་ཁིམ་“དང་“དངྟོས ཆྟོས་དང་དངྟོས ཆྟོས་ཀི་ཁིམ་“
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མྱིངཚིག་ཁྱྱིམཅན་དང་ཡངཁྱྱིམཅན་

 གཞྱིཁྱྱིམ་ (ཁྱདགཞྱི་“མེཏོག་”ལྟབུ་ལ་སྦྱརབ་)
 བདགཆྟོས་བྱཆྟོས་གཞིཆྟོས་དང བྲགཆྟོས་དངྟོསཆྟོས་ངེསཆྟོས་སྟོགས གརུང་ཡྟོདཔའི་ཁདགཞི་ལ གཞིཁིམཅན་ཞེས་བྱབ་ཡིན 
           

  བདགཆྟོས་ སུག་ བྱཆྟོས་ གཞིཆྟོས་ བྲགཆྟོས་ ཁདགཞི་ དངྟོསཆྟོས་ ངེསཆྟོས་ གྲངསཆྟོས་
          

  ངའྱི་ ( 
ངནྱིང་

 )
 བཏབཔའྱི་ ལྡུམརའི་ པདྨའྱི་ མེཏོག་ མཛེསཔོ་ དེ་ གཉྱིས་

                                                          
           

དེའདྲའྱི་གཞྱིཁྱྱིམཅན་ལ་ཡོདཔའྱི་ཁྱདཆོས་ཁྱྱིམཅན་དག་ལ་ཡངཁྱྱིམ་ཟེརབ་ཡྱིན། དཔེར་ན་བྱཆོས་“བཏབཔའྱི་”ལྟབུ་ལ་སུགའྱི་མྱིངཚིག་གངའོས་ཤྱིག་སྦྱརབས་བྱཆོས་ཁྱྱིམཅན་དུ་བྱེད་རུངབ་དང་ ཡང་དཔེར་ན་

གཞྱིཆོསཅན་“ལྡུམརའི་”ལ་བདགཆོས་སོགས་ཁྱདཆོས་གངའོས་ཤྱིག་སྦྱརབས་གཞྱིཁྱྱིམཅན་དུ་བྱེད་རུངབ་དང་ ཡང་དཔེར་ན་བགཆོསཅན་“པདྨའྱི་”ལ་ཁྱདཆོས་ཀྱི་མྱིངཚིག་གངའོས་ཤྱིག་སྦྱརབས་གཞྱིཁྱྱིམཅན་

དུ་བྱེད་རུངབ་དང་ ཡང་དཔེར་ན་དངོསཆོསཅན་“མཛེསཔོ་”ལྟབུ་ལ་ཡངགཞྱི་དང་ངངཚུལ་སོགས་སྦྱརབས་དངོསཁྱྱིམཅན་དུ་བྱེད་རུངབ་ཞྱིག་ཡྱིན། 

དེའདྲའྱི་གོང་གྱི་གཞྱིཁྱྱིམ་ལ་འོང་རུངབའྱི་ཁྱདཆོས་ཀྱི་མྱིངཚིགདག་ཁྱྱིམཅན་དུ་བྱས་ཏེ་ཡངཁྱྱིམཅན་དུ་བྱས་ན་འདྱིའདྲ་འོང་།

མྱིངཚིག་ཁྱྱིམཅན་ཏེ་གཞྱིཁྱྱིམཅན་གྱི་དཔེ་

“ནནྱིང་བཏབཔའྱི་ལྡུམརའི་པདྨའྱི་མེཏོག་མཛེསཔོ་དེཚོ་

                

 བྱཆྟོས་  གཞིཆྟོས་ བྲགཆྟོས་ དངྟོསཆྟོས་
    

 “བཏབཔའྱི་”  “ལྡུམརའི་” “པདྨའྱི་” “མཛེསཔོ་”
    

    

 བྱཆྟོསཅན་གི་ཡངཁིམ་ གཞིཆྟོསཅན་གི་ཡངཁིམ་ བྲགཆྟོསཅན་གི་ཡངཁིམ་ དངྟོསཆྟོསཅན་ཀི་ཡངཁིམ་

 “ངའྱི་ལགཔས་འགོ་ནས་བཏབཔའྱི་” “ཉྱིམའི་སོབགྲྭའི་ལྡུམརའྱི་”  “འདམ་ལ་སྐྱེབའྱི་པདྨའྱི་” “མདོག་ཤྱིན་ཏུ་མཛེསཔོ་”

 

   

 ཆལག་ ངངཚུལ་ བྱཆྟོས་
   

 ལགཔས་ འགོ་ནས་ བཏབཔའྱི་
    

   

 བདགཆྟོས་ ཡངཆྟོས་ གཞིཆྟོས་
   

 ཉྱིམའི་ སོབགྲྭའྱི་ ལྡུམརའི་
    

   

 གནས་ བྱཆྟོས་ གཞིཆྟོས་
   

 འདམ་ལ་ སྐྱེབའྱི་ པདྨའྱི་
    

   

 ཡངགཞི་ ངངཚུལ་ དངྟོསཆྟོས་
   

 མདོག་ ཤྱིན་ཏུ་ མཛེསཔོ་
   

 

“ངའྱི་ལགཔས་འགོ་ནས་བཏབཔའྱི་ལྡུམ

རའི་པདྨའྱི་མེཏོག་མཛེསཔོ་དེཚོ་

 

“ངས་བཏབཔའྱི་བོད་ཀྱི་སོབགྲྭའྱི་ལྡུམ

རའི་པདྨའྱི་མེཏོག་མཛེསཔོ་དེཚོ་
 

“ངས་བཏབཔའྱི་ལྡུམརའི་འདམ་ལ་སྐྱེ

བའྱི་པདྨའྱི་མེཏོག་སེརཔོ་མཛེསཔོ་དེཚོ་
 

“ངས་བཏབཔའྱི་ལྡུམརའི་པདྨའྱི་མེ

ཏོག་མདོག་ཤྱིན་ཏུ་མཛེསཔོ་དེཚོ་
       

 

“ངས་ལགཔས་འགོ་ནས་བཏབཔའྱི་བོད་ཀྱི་སོབགྲྭའྱི་ལྡུམརའི་འདམ་ལ་སྐྱེབའྱི་པདྨའྱི་མེཏོག་མཛེསཔོ་དེཚོ་”

ཡངཁྱྱིམཅན་ནྱི་གཞྱིཁྱྱིམཅན་ལ་ཡོདཔའྱི་ཁྱདཆོས་ཁྱྱིམཅནདག་ལ་ཟེརབ་ཡྱིན།

188



ཁྱདགཞི་དང་ཁྱདཆོས་ བརྡསྤོད་ཕྲནཚེགས་བརྡསྤོད་ཕྲནཚེགས་ ཁྱདགཞི་དང་ཁྱདཆོས་
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མྱིངཚིག་ཁྱྱིམཅན་དང་ཡངཁྱྱིམཅན་

 བྱམིངཁྱྱིམ་ (བྱམྱིང་“འབྱིབ་”ལྟབུ་ལ་སྦྱརབ་)
 སུགའི་མིངཚིག་གཅིག་ལ་སོགས གངརུང་ཡྟོདཔའི་བྱམིང་ལ བྱམིངཁིམཅན་ཞེས་བྱབ་ཡིན 
           

  བྱེདཔཔྟོ་ ཡུལ་ ཆེད་དུ་བྱབ་ དངྟོསཡུལ་ གནས་ དུས་ ཆལག་ ངངཚུལ་ བྱམིང་
          

  བཟངམོས་ མོ་ལ་ ཁོའ་ིཆེད་དུ་ ཡྱིགེ་ཞིག་ ལསཁུང་སུ་ ཞོགསཔ་ ལགཔས་ མགོགསཔོར་ བྱིསཔ་
                                                          
           

བྱཁྱྱིམ་ལ་ཡོདཔའྱི་མྱིངཚིག་(གཞྱིཚིག་བྱམྱིངཚིག་བྱཚིག་ཆོསཚིག་གངཡང་རུང་)ལའང་མྱིངཚིག་སྦྱརབས་ཡངཁྱྱིམཅན་དུ་ཡང་བརོད་རྱིག དཔེར་ན་གཞྱིཚིགཅན་“ལསཁུངས་”ལྟབུ་ལ་ཁྱདཆོས་ཀྱི་མྱིངཚིག་ཅྱི

རྱིག་ཅྱིག་སྦྱརབས་གཞྱིཁྱྱིམཅན་གྱི་ཡངཁྱྱིམཅན་དུ་བྱེད་རུངབ་དང་ ཡང་དཔེར་ན་གཞྱིཚིགཅན་“ཞོགས་”ལ་དངོསཆོས་སོགས་ཁྱདཆོས་ཅྱིརྱིག་སྦྱརབས་གཞྱིཁྱྱིམཅན་གྱི་ཡངཁྱྱིམཅན་དུ་བྱེད་རུངབ་དང་ ཡང་

དཔེར་ན་གཞྱིམྱིངཅན་“ལགཔ་”ལ་ཁྱདཆོས་ཀྱི་མྱིངཚིག་ཅྱིརྱིག་ཅྱིག་སྦྱརབས་གཞྱིཁྱྱིམཅན་གྱི་ཡངཁྱྱིམཅན་དུ་བྱེད་རུངབ་དང་ ཡང་དཔེར་ན་ངངཚུལཅན་“མགོགསཔོ་”ལྟབུ་ལ་ཡངཚུལ་སོགས་སྦྱརབས་

ངངཚུལཁྱྱིམཅན་གྱི་ཡངཁྱྱིམཅན་དུ་བྱེད་རུངབ་ཞྱིག་ཡྱིན། དེའདྲའྱི་གོང་གྱི་བྱཁྱྱིམ་ལ་ཡོདཔའྱི་མྱིངཚིག་ལ་འོང་རུངབའྱི་ཡངཁྱྱིམ་སྦྱརབ་ཡྱིན་ན་འདྱིའདྲ་འོང་།

མྱིངཚིག་ཁྱྱིམཅན་ཏེ་བྱམྱིང་ཁྱྱིམཅན་གྱི་དཔེ་

“བཟངམོས་ལསཁུང་དུ་ཞོགསཔ་ལགཔས་མགོགསཔོར་བྱིསཔ་”

                

 གནས་  དུས་ ཆལག་ ངངཚུལ་
    

 “ལསཁུང་དུ་”  “ཞོགསཔ་ལ་” “ལགཔས་” “མགོགསཔོར་”
    

    

 གཞིཆྟོསཅན་གི་གཞིཁིམ་ གཞིཆྟོས་དང་ཡངདུསཅན་གི་གཞིཁིམ་ དངྟོསཆྟོསཅན་གི་གཞིཁིམ་ ཡངཚུལཅན་གི་ངངཁིམ་

  “སོབགྲྭའྱི་ལསཁུང་དུ་” “ཁསང་གྱི་ཞོགསཔ་སྔཔོ་ལ་” “ལགཔ་གཡསཔགཅྱིགབུས་” “ཤྱིན་ཏུ་མགོགསཔོ་བྱས་ནས་”

 

   

 གཞིཆྟོས་ གནས་ ལདྟོན་
   

 སོབགྲྭའྱི་ ལསཁུངས་ སུ་
    

   

 བྱདུས་ དངྟོསཆྟོས་ ལདྟོན་
   

 ཞོགསཔ་ སྔཔོ་ ལ་
    

   

 ཁདགཞི་ དངྟོསཆྟོས་ གྲངསཆྟོས་
   

 ལགཔ་ གཡསཔ་ གཅྱིགཔུས་
    

   

 ཡངཚུལ་ ངངཚུལ་ ངངཚུལ་གི་ཕད་
   

 ཤྱིན་ཏུ་ མགོགསཔོ་ བྱས་ནས་
   

 

“བཟངམོས་སོབགྲྭའྱི་ལསཁུང་དུ་ཞོགས

པ་ལགཔས་མགོགསཔོར་བྱིསཔ་”

 

“བཟངམོས་ལསཁུང་དུ་ཁསང་གྱི་ཞོགས

པ་སྔཔོ་ལ་ལགཔས་མགོགསཔོར་བྱིསཔ་”

 

“བཟངམོས་ལསཁུང་དུ་ཞོགསཔ་ལག

པ་གཡསཔས་མགོགསཔོར་བྱིསཔ་”

 

“བཟངམོས་ལསཁུང་དུ་ཞོགསཔ་ལག

པས་ཤྱིན་ཏུ་མགོགསཔོ་བྱས་ནས་བྱིསཔ་”

       
 

“བཟངམོས་སོབགྲྭའྱི་ལསཁུང་དུ་ཁསང་གྱི་ཞོགསཔ་སྔཔོ་ལ་ལགཔ་གཡསཔས་ཤྱིན་ཏུ་མགོགསཔོ་བྱས་ནས་བྱིསཔ་”

ཡངཁྱྱིམཅན་ནྱི་གཞྱིཁྱྱིམཅན་ལ་ཡོདཔའྱི་ཁྱདཆོས་ཁྱྱིམཅནདག་ལ་ཟེརབ་ཡྱིན།

189



ཁྱདགཞི་དང་ཁྱདཆོས་ བརྡསྤོད་ཕྲནཚེགས་བརྡསྤོད་ཕྲནཚེགས་ ཁྱདགཞི་དང་ཁྱདཆོས་

190 191

ཁྱདཆོས་ཀྱི་་འགོས་ཀྱི་དོནབསྡུ་

ཁྱདཆོས་ཀྱི་ནྱི་མྱིངཚིག་ནྱི། རྣམཔ་དགུ་རུ་ངེསཔར་བྱ། དེ་ལ་བདགཔོའ་ིཁྱདཆོས་(བདགཆྟོས་)དང་། བྱམྱིངཅན་གྱི་ཁྱདཆོས་(བྱཆྟོས་)དང་། ཁྱདགཞྱིཅན་གྱི་

ཁྱདཆོས་(གཞིཆྟོས་)དང་། བྱེབགཅན་གྱི་ཁྱདཆོས་(བྲགཆྟོས་)དང་། དངོསཆོས་(དངྟོསཆྟོས་)དང་ནྱི་གངསཆོས་(གྲངསཆྟོས་)དང་། གངསཆོས་ཀྱི་བྱེབག་བོངཚད་

སོནཔའྱི་ཁྱདཆོས་(བྟོངཆྟོས་)འོང་། ངེསཔ་སོནཔའྱི་ཁྱདཆོས་(ངེསཆྟོས་)དང་། མངཔོ་སོནཔའྱི་ཕྲདདག་(མངཕད་)དང་། དགརབར་བྱབའྱི་ཁྱདཆོས(དགརཆྟོས་)

རྣམས། གཞྱི་གཅྱིག་ལ་ནྱི་རྱིམཔ་བཞྱིན། བརོད་དུ་རུངབའྱི་དབང་དུ་བྱས། བགཆོས་ཡནཆོད་ཁྱདགཞྱིའྱི་སྔོན། བྱཆོས་བགཆོས་རེས་སུའང་། དངོསཆོས་མནཆོད་

ཁྱདགཞྱིའྱི་རེས། ཁྱདཆོསཅན་གྱི་མྱིངཚིགརྣམས། ཚིགཁྱྱིམཅན་དུ་བརོད་དུ་རུང་། ཁྱདཆོསདག་ལས་བདགཆོས་དང་། གཞྱིཆོས་དང་ནྱི་བགཆོས་རྣམས། དོན་

དུ་གཞྱིཚིག་ཡྱིནཔས་ན། གཞྱིཚིགཅན་ལ་འགོབ་ཡྱི། ཁྱདཆོས་དགུཔོའང་འཇུགཔ་ཡྱིན། གཞྱིཆོས་ཀྱི་ནྱི་གཞྱིཆོས་ལ། ཡངཆོས་ཟེར་ཞྱིང་ཡངཆོས་ལ། གཞྱིཆོས་

ཡོད་ན་བསྐྱརཆོས་ཟེར། དངོསཆོས་ཁྱྱིམ་ནྱི་ཡངགཞྱིའམ། ངངཚུལ་གང་ཡོདཅན་ལ་ཟེར། དེའདྲའྱི་རྱིགས་ལ་གཞྱིཁྱྱིམ་ཟེར། བྱཆོསཁྱྱིམ་ཡང་བྱཆོས་ཀྱིས། 

མཐའརེན་བྱསཔའྱི་སུག་ཡྱི། མྱིངཚིགཅན་ལ་ཟེརབ་ཡྱིན།

(སུགའྱི་མྱིངཚིག་གྱི་བརྡདོན་བརོདཔའྱི་ལེའུར་གཟྱིགས།)

ཁྱདགཞྱི་དང་ཁྱདཆོས་ཀྱི་སྐོར་རེཞྱིག་རོགས་སོ།

བརོདཔའྱི་འགོས་ཀྱི་ཆལག་བྱབ་དང་བྱགོགས་ཀྱི་འགོས་དེ་བྱབ་དང་བྱགོགས་

ཀྱི་འགོས་ཀྱི་ལེའུར་ཟུར་དུ་གཟྱིགས།
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ཁྱདགཞི་དང་ཁྱདཆོས་ བརྡསྤོད་ཕྲནཚེགས་བརྡསྤོད་ཕྲནཚེགས་ ཁྱདགཞི་དང་ཁྱདཆོས་
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པདྨཚལ

པདྨཚལབོདཀྱི་སྐདཡྱིགཉམསཞིབ

“བརྡསྤོདཕྲནཚེགས”འདྱི་ནྱི་པདྨཚལབོདཀྱི་སྐདཡྱིགཉམསཞིབནསཉམསཞིབ་བྱསཔ་ལས་བྱུངཔའྱི་གཞུང་ཞྱིག་ཡྱིན།

ནྱིའུ་ཡོག་དཔལལྡན་སསྐྱའྱི་ཆོསཚོགས་སུ་སྦྱརབའོ།

Vikramasila Foudation 
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