
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ཐོ་བཀོད། 
 

ཐོ་བཀོད་ཟེར་མི་འདི་སྤྱིར་བཏང་བཟོ་རིག་གི་རིག་རྩལ་དང་ལག་རྩལ་གྱི་ཤེས་ཡོན་ཚུ་མི་ཉམས་གོང་
འཕེལ་དང་ཉམས་པ་གསོ་ཐབས་ཀྱི་དོན་ལུ་དམིགས་ཏེ་སྤེལ་ཁང་གི་ཐོན་སྐྱེད་ཚུ་གི་ ཐོ་ཚུ་ཁ་གསལ་སྦེ་
བཀོད་མི་འདི་ལུ་སླབ་ཨིན།་་དེ་སྦེ་ཐོ་བཀོད་་བཞག་དགོ་པའི་དམིགས་ཡུལ་གཙོ་བོ་ར་སྤེལ་ཁང་དང་ཐོན་
སྐྱེད་ཀྱི་རྒྱབ་ཁུངས་ཚུ་གསལ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་རྒྱལ་སྤྱི་དང་རྒྱལ་ཡོངས་ལུ་གོ་བརྡ་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་བྱིན་ཚུགཔ་
མ་ཚད་ཐོན་སྐྱེད་ཚུ་གི་མི་སྡེ་ལུ་ཕན་ཐོགས་ཅན་ཅིག་སྦེ་ཞབས་ཏོག་ཚུ་བྱིན་ཚུགསཔ་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་ཨིན། 

 



 

 

ཅ་དངོས་ཀྱི་མིང་: མིཐུན་པ་སྤུན་བཞི། 

སོམི་ཆུང་ ཨིན་ཅི: ༡༦''x༢༠''x༡'' 

ལྗིད་ཚད: ཀེ་ཇི་༡.༥ 

རྒྱུ་ཆས: སོང་ཕུ་ཤིང།         

 
 

མིཐུན་པ་སྤུན་བཞིའི་འགྲེལ་བཤིད་མིདརོ་བསྡུས། 

པ་ཏྲའ་རྒྱབ་ཁུངས་དང་ང་ོསདོ། 
 
པ་ཏྲ་ཟེར་བའ་གོ་དོན་ད་ཡང་་གསོ་བ་རག་པ་ལྟར་་དུ་འབད་བ་ཅན་་ལེགས་སྦྱར་་གྱི་སྐད་ཨིན།ལེགས་སྦྱར་གྱིི སྐད་་་ནང་་པ་ཏྲ་ཟེར་མི་འད་་ལེོ་འདབ་དང་གོས་ལུ་འཇུགཔ་ཨིན།་ང་བཅས་རའ་་ཁ་སྐད་ནང་་འབད་བ་ཅན་་ཡད་དུ་འོང་་བ་དང་སམས་ཁར་འབབ་པའ་ཤིང་ག་འདབ་མི་ལུ་སླབ་ཨིན།་ད་ཡང་རྒྱུ་བ་མི་དང་་དུད་འགོྲེ་སམས་ཅན་གྱི་རགས་དང་་ མི་
རྒྱུ་བ་་ས་ཆུ་མི་རླུང་་འབྱུང་བཞི་ལེ་སོགས་པ་་སོན་གྱི་དུས་ལུ་མི་ཚུ་གཅག་གས་གཅག་ལུ་་གོ་བརྡ་་སོད་ན་ག་དོན་ལུ་་རས་མིོ་བྲིས་ཏེ་་བསྐྱལེ་བའ་་སོལེ་ད་་འབད་་བྱུང་ནུག།  
 ང་བཅས་རའ་འབྲུག་ལུ་་པ་ཏྲ་བྲིས་ཏེ་བརོ་ན་ག་སོལེ་ད་ཡང་ཧེན་མི་ལེས་ཡོད་རུང་་དུས་རབས་་༡༧ པའ་ནང་་རྒྱལེ་སས་བསན་འཛིན་་རབ་རྒྱས་ཀྱི་སྐབས་བཟོེ་རག་པ་ཏྲའ་་རག་པ་གོང་འཕེལ་བཏེང་་གནང་ནུག།   ད་འབདཝ་ལེས་ད་་ལྟོ་ང་བཅས་་བཟོེ་རག་བཅུ་གསུམི་སྤེལ་ཁང་ག་་རྒྱལེ་ཁབ་འད་་ནང་དར་ཁྱབ་་ཡོད་པའ་་པ་ཏྲའ་་རག་པ་་དང་རག་
རྩལེ་ད་ལེས་ཤིས་ཡོན་་ཚུ་ ཉམིས་པ་གསོ་ཐབས་དང་་མི་ཉམིས་རྒྱུན་སྐྱོང་ག་ཐོག་ལེས་ཡར་རྒྱས་གཏེང་ཐབས་ལུ་གཙོ་བོ་བཏོེན་ཏེ་ཡོད།། 
པ་ཏྲའ་རག་པ་དང་རག་རྩལེ་གྱི་ཤིས་ཡོན་ཚུ་ཐོ་བཀེོད་འབད་དགོ་པའ་དམིགས་ཡུལེ་གཙོ་བོ་ར་རྒྱལེ་ཡོངས་བཟོེ་རགས་བཅུ་གསུམི་སྤེལ་ཁང་ག་ཐོན་སྐྱད་ར་ར་བཞིན་དུ་ག་སྐོར་ལེས་གོ་བརྡ་བྱིན་ཚུགསཔ་བཟོེ་ན་དང་ ཕྱི་མི་བལྟ་བཤིལེཔ་ཚུ་ག་པ་ཏྲའ་ཐོན་སྐྱད་ཚུ་ག་རྒྱབ་ཁུངས་ཚུ་ཤིས་ཚུགས་ན་དང་་ ད་བཞིན་ཐོན་སྐྱད་ཚུ་ཕྱི་བལྟ་བཤིལེཔ་དང་ནང་ག་མི་
ཚུ་ལུ་ཚང་འབྲིལ་འཐབ་ས་་རྒྱལེ་ཁབ་ཀྱི་འོང་འབབ་ལུ་ཕེན་ཐོགས་ཚུགསཔ་བཟོེ་ན་ཨིན། 
 
 

པ་ཏྲ་བར་ོཐངས་ཀྱི་བྱི་རམ། 
༡  ཨིན་ཏེ་མིཁོ་སྒྲུབ་འབད་ན། 
༢  ཨིན་ཏེ་གུ་ཚག་པར་བརྡབ་ན། 
༣  ཚག་པར་གུ་ར་མིོ་འབྲི་ན། 
༤  ར་མིོའ་དབྱིབས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ཁོངས་ས་བཏོེན་ན། 
༥  མིནམ་སང་རྐྱབ་ན། 
༦  ར་མིོའ་ཐོབ་ཐངས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་གཙོབ་དང་་ཁ་རས་བཀེལེ་ན། 
༧  རྒྱབ་སལ་ན། 
༨   ཕེག་ཟེ་རྐྱབ་ས་མིཇུག་བསྡུ་ན། 
 
 

 པ་ཏྲའ་ཁུངས་དང་དགོས་པ་ག་སྐོར་ལེས་ཁ་གསལེ་མིཁྱན་འདོད་ཡོད་་པ་ཅན་་མིཁན་པོ་ཕུན་ཚགས་བཀྲིས་ཀྱིས་མིཛིད་་པའ་འབྲུག་ག་བཟོེ་རགས་བཅུ་གསུམི་གྱི་བཤིད་པ་མིཁས་པའ་དགའ་སོན་དང་་ནང་པའ་གསོ་བ་རག་པའ་ཀེ་དབ་ནང་་ལེས་འཐོབ་ཚུགས། 



 
པ་ཏྲ་རྒྱལེ་ཡོངས་ལེག་ཁྱར་གཉས་པའ་སློབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་གས་ སྦྱངོ་བརྡར་སྐབས་བརོ་ཡོད་པའ་མིཐུན་པ་སྤུན་བཞི་འད་ སོན་ རྒྱ་གར་རྒྱལེ་ཁབ་ཀྱི་ མིངའ་ཁོངས་ཝ་ར་ཎ་ས་ལུ་  རྒྱལེ་པོ་ཚངས་བྱིན་ཟེར་མི་ད་བཞུགས་པའ་སྐབས་ གཡུས་དའི་ཉ་འདབས་ཀྱི་ ནགས་ཚལེ་སོམི་གཅག་ནང་  བྱི་ལྷ་བྱི་གོངམི། ར་བོང་། སྤྱ། གླངམིོ་ཆ་བཅས་ ཁོང་སམས་ཅན་བཞིི གཅག་གས་
གཅག་ལུ་བྱིམིས་པ་དང་བརྩ་བ་སྐྱད་ད་སོད་ནུག།  ད་རུང་ཁོང་ཆ་ཁྱབ་ བསོད་ནམིས་བསགས་ནའི་དོན་ལེས་ ཤིང་ནྱ་གོྲེ་དྷ་ལུ་བརྟེན་ རྒན་གཞིོན་ཕྱི་ནུག །རྒན་གཞིོན་དང་ཁྲིལ་ གཅག་གས་གཅག་གོང་ལུ་བཀུར་ས་ ཞིབས་ཏེོག་དང་བསྙེན་བཀུར་ཚུ་ཞུ་ས་ ག་ཅག་དས་མིཐུན་ཏོེག་ཏོེ་འབད་སོད་ནུག། ད་ལེས་ཁོང་ཆ་ཁྱབ་ལྷ་བྱི་གོང་མི་གས་སླབ་པའ་ཁ་ལུ་ཉན་ཏེ་ སོག་གཅོད་པ་ མི་
བྱིན་པ་ལེན་པ་ འདོད་ལེོག་སྤྱོད་པ་ རྫུན་སྨྲ་བ་ ཆང་འཐུང་ན་ཚུ་སྤེངསམི་མི་ཚད་ སམས་ཅན་གཞིན་ཚུ་ཡང་བརྟུལེ་ཞུགས་ཀྱི་གཞི་ལྔ་ལུ་བཀེདོ་གནངམི་ལེས་ ཝ་ར་ཎ་སའི་རྒྱལེ་ཁབ་ནང་ ཆར་ཆུ་དུས་ལུ་བབས་ ལེོ་ཕྱུགས་རྟེག་ཏུ་ལེགས་ ནད་དང་མུ་ག་ཚུ་ག་ར་ཞི་ས་ དགའ་སྐྱད་ཀྱི་ཉམ་ཤིར་ཏེ་སོད་ནུག། ད་ས་དགའ་སྐྱད་ཀྱི་ཉནམི་ཤིར་མི་འདི  རྒྱལེ་པོ་དང་བཙུན་མིོ་ བོན་པོ་
འབངས་ཚུ་ག་སམས་ཁར་རང་རང་སོ་སོའ་ བསོད་ནམིས་ཀྱི་གྲུབ་གྲུབ་ཨིན་ཟེར་མིནོ་སོད་པའ་སྐབས་ རྒྱལེ་པོ་གས་ནགས་ཚལེ་ནང་ཡོད་པའ་མིངོན་ཤིས་མིཁྱན་མི་དྲང་སངོ་ལུ་ཞུཝ་ད་ དྲང་སོང་གས་ཁྱད་ག་ག་མིཐུ་དང་ནུས་པ་ཡང་མིན་ནགས་ཚལེ་ནང་ཡོད་པའ་ཁོང་སམས་སྤུན་བཞི་པོ་གས་ཁོང་རང་ཡང་ བརྟུལེ་ཞུགས་ཀྱི་གཞི་ལྔ་ལུ་གནསཔ་མི་ཚད་ གཞིན་སམས་ཅན་ག་ར་
བརྟུལེ་ཞུགས་ཀྱི་གཞི་ལྔ་ལུ་བཀེདོ་པའ་འབྲིས་བུ་ཨིན་ཟེར་གསུངས་ནུག། ད་ལེས་རྒྱལེ་པོ་གས་ཁོང་སམས་ཅན་བཞི་པོ་བལྟ་དགོ་པས་ཟེར་གསུངསམི་ད་ དྲང་སངོ་གས་ཁོང་སམས་ཅན་ཚུ་མིཐོང་དགོ་པ་ཅན་ རྒྱལེ་པོ་དང་ བཙུན་མིོ་ བོན་པོ་ འབངས་འཁོར་ཚུ་ག་ར་བརྟུལེ་ཞུགས་ཀྱི་གཞི་ལྔ་ལུ་གནས་དགོ་ཟེར་གསུངསམི་ལེས་ རྒྱལེ་བོན་འབངས་འཁོར་ག་ར་བརྟུལེ་ཞུགས་ཀྱི་གཞི་ལུ་
གནས་སོད་ནུག།    ད་ལེས་རྒྱལེ་བོན་འབངས་འཁོར་ག་ར་གས་ བརྟུལེ་ཞུགས་ཀྱི་གཞི་བསྲུངས་བའ་ཕེན་ཡོན་གྱིས ད་ཚུ་ཤི་ཚད་ག་ར་ལྷ་ཡུལེ་ལུ་སྐྱས་བ་ལེན་ནུག།   དའི་སྐབས་ཀྱི་ ལྷ་བྱི་གོངམི་ད་སངས་རྒྱས་ཤཱཀྱི་ཐུབ་པ་དང་ ར་བོང་ད་ཤཱ་ར་བུ་ སྤྱ་ད་མིཽ་གལེ་གྱི་བུ་ གླངམིོ་ཆ་ད་ཀུན་དགའ་བོ་ཨིན་པས། ད་འབདཝ་ལེས་ སོན་ལེས་ད་ཚུན་གྱི་བར་ན་ ནང་པའ་ཆོས་ལྡན་གྱི་
རྒྱལེ་ཁབ་ཚུ་ནང་ལེོ་ཕྱུག་རྟེག་ཏུ་ལེགས་ འཆར་ཆུ་དུས་ལུ་བབས་ ནད་དང་མུ་ག་་ཚུ་ཞི་ཐབས་ཀྱི་དོན་ལུ་ ལྷ་ཁང་དང་དགོན་ས་ རང་སོའ་ཁྱམ་ཚུ་ནང་ མིཐུན་པ་སྤུན་བཞིའི་ར་མིོ་ཚུ་འབྲི་སོལེ་ཡོདཔ་ཨིན། ཉར་མིཁོའ་རྣམི་བཤིད་ལེས་སོ།  
 
 
 
 

 

ཅ་དངོས་ཀྱི་མིང་: ཚ་རང་རྣམི་དྲུག། 
སོམི་ཆུང་ ཨིན་ཅི: ༡༨x༢༠x༡ 
ལྗིད་ཚད:༥༠༠ 
རྒྱུ་ཆས: སོང་ཕུ་ཤིང།  

ཅ་དངསོ་ཀྱི་འགྲེལ་བཤིད་བསྡུས་། ཚ་རང་རྣམི་དྲུག་ག་བཤིད་པ། 
 
པ་ཏྲ་རྒྱལེ་ཡོངས་ལེག་ཁྱར་གཉས་པའ་སློབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་གས་ སྦྱངོ་བརྡར་སྐབས་བརོ་ཡོད་པའ་ ཚ་རང་རྣམི་དྲུག་འད་ ཚ་རང་རྣམི་དྲུག་ཟེར་མི་འད་ སོན་བསྐལེ་པ་ཆགས་པའ་སྐབས་ལུ་མིགོན་པོ་ཚ་དཔག་
མིད་ཀྱི་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའ་ བྲིག་དང་དྲང་སངོ་ལེ་སོགས་པ་ཇི་སད་ནམི་གནས་ཀྱི་བར་དུ་ གནོད་པ་གང་གས་ཀྱིང་འཉོམིས་མི་ཚུགས་པའ་ ཚའི་དངསོ་གྲུབ་ཐོབ་མིའི་ རྣམི་པ་དྲུག་ 

པོ་ལུ་ཚ་རང་རྣམི་དྲུག་ཟེར་སླབ་ཨིན།   



  དང་པོ་བྲིག་ཚ་རང་ན། སོན་མིཧཱ་ཙོ་ན་ཟེར་བའ་གཡུལེ་གཅག་ནང་ ཉམིས་དགའ་བའ་གཡུས་གཅག་ག་སྦུག་ལུ་ མིགོན་པོ་ཚ་དཔག་མིད་ཀྱི་གྱིས་ 
གྱིས་བརླབས་པའ་གནས་ བྲིག་ར་དུང་དཀེར་གཡས་སུ་འཁྱལ་བའ་བཟོེ་དབྱིབས་ཅན། འགྱུར་བ་མིད་པ་བརྟེན་པ། རྩ་མིོ་ནམི་མིཁའ་དང་མིཉམི་པ། བྱིང་ཆུབ་སམས་དཔའ་ཚུ་གས་མི་གཏོེགས་ སྐྱ་བོ་ཕེལེ་པ་ཚུ་གས་ འགོྲེ་འགྲུལེ་འབད་མི་ཚུགས་པའ་ བྲིག་ར་ཁྱད་དུ་འཕེགས་པ་ད་ལུ་ བྲིག་ 
ཚ་རང་ཟེར་སླབ་ཨིན། 
གཉས་པ་མི་ཚ་རང་ན། བྲིག་དའི་གདོང་ཁར་ མིགོན་པོ་ཚ་དཔག་མིད་ཀྱི་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ཏེ་ འཆ་མིད་ཚའི་དངོས་གྲུབ་ཐབོ་པ་མི་ཚད་ འབྱུང་ 
བཞི་ལེ་རང་དབང་ཐབོ་པའ་རག་འཛིན་གྱི་དྲང་སངོ་ཆན་པོ་ད་ དྲང་སངོ་ཚ་རང་ཟེར་སླབ་ཨིན།  
གསུམི་པ་ཆུ་ཚ་རང་ན། དྲང་སོང་དའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་མིཐུ་བྱིན་ལེས། རྒྱབ་ཀྱི་བྲིག་རས་དུང་དཀེར་གཡས་འཁྱལ་འདྲ་བའ་ནང་ལེས་ ཡན་ལེག་བརྒྱད་དང་ལྡན་པའ་ཚའི་སྒྲུབ་ཆུ་ རྒྱུན་མི་ཆད་པར་ འགོྲེ་བ་སམས་ཅན་ཡོངས་ཀྱི་ ཚ་སོག་འཚ་བའ་མིཐུན་རྐྱན་འབད་བབ་མི་ད་ལུ་ ཆུ་ཚ་རང་ཟེར་སླབ་ཨིན་། 
        བཞི་པ་ཤིང་ཚ་རང་ན།  མིགོན་པོ་ཚ་དཔག་མིད་ཀྱི་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའ་ དྲང་སོང་ག་མིཐུ་བྱིན་ལེས་ འཆ་མིད་ཚའི་ ལྗིོན་ཤིང་ན་ རྩ་བ་ 
བརྟེན་པ། ཡལེ་ག་དང་ལེོ་འདབ་རྒྱས་པ། མི་ཏོེག་གས་མིཛིས་ཤིང་འབྲིས་བུ་དུད་པ།  འགོྲེ་ཀུན་གྱི་ཚ་གདུང་སལ་བའ་ནུས་མིཐུ་དང་ལྡན་པ་ད་ལུ་ ཤིང་ཚ་རང་ཟེར་སླབ་ཨིན་པས། 
   ལྔ་པ་བྱི་ཚ་རང་ན། དུས་རྟེག་པར་དྲང་སོང་ག་མིཐའ་འཁོར་དུ་ གཏོེར་འབྲུ་ཟེ་བ་དང་གཞིན་གྱི་གནོད་པའ་འཇིགས་པ་ལེས་སྐྱབས་པ་ལེ་བརྟེན་ནས། སྤུ་སྡུག་མིཛིས་ཤིང་། མིགྲེན་པ་དང་རང་པ་རང་བ། ཁ་མིདོག་མིཛིས་ཤིང་སྤྱ་གཙུག་ཏུ་ རན་ཆན་གྱི་ཏོེག་གས་བརྒྱན་པ་ད་ལེ་ བྱི་ཚ་རང་ཟེར་སླབ་ཨིན། 
        དྲུག་པ་ར་དྭགས་ཚ་རང་ན། དྲང་སོང་དའི་བཞུགས་གནས་ཀྱི་མིཐའ་སྐོར་ སྤེང་གཤིོང་ཉམིས་དགའ་བ་ གཡུའ་མི་ལོེང་འདྲ་བའ་ནང་ལུ་  ར་དྭགས་རུ་རུའམི་ཤྭ་བ་ ཚའི་དངོས་གྲུབ་ཐབོ་ས་ཡོད་མི་ད་ བག་ཕེབས་པ་ རྩྭ་ཆུ་ལུ་ལེོངས་སྤྱོད་ད་སོད་མི་ད་ལུ་ ར་དྭགས་ཚ་རང་ཟེར་སླབ་ཨིན།   མིདོར་ན་གནས་དང་དྲང་སངོ་ག་མིཐུ་བྱིན་ལེས་ ཚའི་

དངོས་གྲུབ་ཐབོ་ཡོད་པར་གསུངས་འདུག་གོ།  །།བཟོ་གནས་་སྐྲ་རྩེའི་ཆུ་ཐིག་ལས་སོ། 
 

 

ཅ་དངོས་ཀྱི་མིང་: བཀྲིས་རྟེགས་བརྒྱ། 

སོམི་ཆུང་ ཨིན་ཅི: ༡༥''x༢༠''x༡ 

ལྗིད་ཚད:ཀེ་ཇི་ཕྱུ་ཀེ། 

རྒྱུ་ཆས: སོང་ཕུ་ཤིང། 
 
 
 

བཀྲི་ཤིས་རྟེགས་བརྒྱད་ཀྱི་བཤིད་པ། 

པཏྲ་རྒྱལེ་ཡོངས་ལེག་ཁྱར་གཉས་པའ་སློབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་གས་ སློབ་སྦྱོང་སྐབས་བརོ་ཡོད་པའ་བཀྲིས་རྟེགས་བརྒྱད་འད་ སོན་སངས་རྒྱས་བཅོམི་ལྡན་འདས་ལུ་ བདུད་ཀྱིས་ངོ་རྒོལེ་འབད་བའ་སྐབས་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་དབུ་བཀྲི་ཤིས་ན་འད་གས་ དབུ་ལེ་བཀྲི་ཤིས་པའ་གདུགས་སྤུབ་ནུག། སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྐུ་གཟུགས་རྒྱལེ་མིཚན་ལུ་ བཀྲི་ཤིས་ན་འད་གས་ སྐུ་གཟུགས་ལུ་བཀྲི་
ཤིས་པའ་རྒྱལེ་མིཚན་ཕུལེ་ནུག། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཚམས་དུང་ལུ་བཀྲི་ཤིས་ན་འད་ ཚམས་ལུ་དུང་དཀེར་ཕུལེ་ནུག། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཐུགས་དཔལེ་གྱི་བའུ་ལུ་བཀྲི་ཤིས་ན་འད་གས་ཐུགས་ལུ་དཔལེ་གྱི་བའུ་ཕུལེ་ནུག། སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྤྱན་དང་ཕྱིག་ཞིབས་ཀྱི་ཉྭ་བཞི་ཉར་བཀྲི་ཤིས་ན་འད་གས་ སྤྱན་ལུ་བཀྲི་ཤིས་པའ་རན་ཆན་གསར་ཉ་ཕུལེ་ནུག། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ལྗིགས་ མི་ཏོེག་
པདྨ་ལུ་བཀྲི་ཤིས་ན་འད་གས་ ལྗིགས་ལེ་བཀྲི་ཤིས་པའ་མི་ཏོེག་པདྨ་ལོེ་འདས་རྒྱས་པ་ཕུལེ་ནུག། སངས་རྒྱས་ཀྱི་མིགུལེ་བུམི་པ་ལུ་བཀྲི་ཤིས་ན་འད་གས་ མིགུལེ་ལུ་བཀྲི་ཤིས་པའ་རན་ཆན་བུམི་པ་བཟེང་པོ་ཕུལེ་ནུག། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཕྱིག་དང་ཞིབས་ལུ་ འཁོར་ལེོའ་བཀྲི་ཤིས་ན་འད་གས་ ཕྱིག་དང་ཞིབས་ལུ་བཀྲི་ཤིས་པའ་འཁོར་ལེོ་ཚུ་ཕུལེཝ་ཨིན་པས་སོ། 

 

 

ཅ་དངོས་ཀྱི་མིང་: བྱི་ཚ་རང་། 

སོམི་ཆུང་ ཨིན་ཅི: ༡༨''x༡༢''x༡ 
 
ལྗིད་ཚད: ཀེ་ཇི་༡ 

རྒྱུ་ཆས: སོང་ཕུ་ཤིང།  

  
བྱི་ཚ་རང་ག་བཤིད་པ་མིདརོ་བསྡུས། 

པ་ཏྲ་རྒྱལེ་ཡོངས་ལེག་ཁྱར་གཉས་པའ་སློབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་གས་ སློབ་སྦྱོང་སྐབས་བརོ་བརོ་བའ་བྱི་ཚ་རང་ཟེར་མི་འད་ ཚརིང་རྣམི་དྲུག་ལེས་  



བཤིད་དོཝ་བཟུམི་ མིགོན་པོ་ཚ་དཔག་མིད་ཀྱི་བྱིན་གྱིས་རླབས་པའ་དྲང་སོང་ཚ་རང་ག་ མིཐའ་འཁོར་ལུ་གནས་ཏེ་ དྲང་སོང་ག་གཏོེར་འབྲུའ་ཟེང་ཟེང་སྦྱན་པ་དང་གནོད་པའ་དགྲེ་སོགས་མིད་པ་ མི་འཇིགས་སྐྱབས་ཀྱི་སྦྱན་པ་ལེ་བརྟེན་ ལུས་ཀྱི་ཤིོག་སོའ་ཁ་མིདགོ་རྒྱས་ཤིང་ འཁོར་དུ་བྱི་དང་བྱིའུ་ཅུང་ཚུ་གས་བསྐོར་ཏེ་གནས་དོ་ཡོདཔ་ལེས་ ག་ཅའི་ཐད་ལེས་འབད་རུང་མིཛིས་

ཤིང་ཡད་དུ་འོང་བ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། ཚ་རང་ལྷ་བྱི་ད་ ཨིོལེ་ཀེོ་དང་རངམི་རངམི་ སྤུ་མིདོག་དཀེརཔོ་དང་གནགཔོ་ཡོད་པའ་ཁར་ མིགུ་ཏོེག་གུ་རན་པོ་ཆའི་ཏོེག་དམིརཔོ་ག་གཙུག་ཕུད་ཅན་ཟེར་ མིགུ་ཏོེག་གུ་སྤུའ་རྒྱན་ཆ་གས་བརྒྱན་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། ད་འབདཝ་ལེས་ ད་རས་ནངས་པ་ ང་བཅས་ག་ར་གས ལྷ་ཁང་དངདགོན་ས་ རང་སའོ་ཁྱམ་ཚུ་ནང་ལེས་ཕེར་ ཚུལེ་

མིཐུན་གྱི་ ར་མིོ་བྲི་བ། པ་ཏྲ་བརོ་བ། ཚམ་འདྲུ་འཐུ་བ། སོས་བརོ་བ་ལེ་སོགས་པ་འབད་ཚུགས་པ་ཅན་ ཚ་རང་ན་དང་ བད་སྐྱད་ཕུན་སུམི་ཚགས་ན་ ལེོ་ཕྱུག་རྟེག་ཏུ་ལེགས་ན། འཆར་ཆུ་དུས་དུས་ལུ་བབ་ན་ལེ་སོགས་པའ་ ཁ་ཕེན་ཡོདཔ་ཨིན་ཟེར་ཞུ་ན། 

 

 

 

 

 

 

 

ཅ་དངོས་ཀྱི་མིང་: སག། 

སོམི་ཆུང་ ཨིན་ཅི: ༡༨x༢༠x༡ 

ལྗིད་ཚད:  500 

རྒྱུ་ཆས: སོང་ཕུ་ཤིང།          
 
 
 

སག་ག་འགྲེལ་བཤིད་མིདརོ་བསྡུས། 
 

དཔའ་བའོ་སོབས་དང་གཟེ་བརྗིད་ཕུན་སུམི་ཚགས་པའ་བརྡ་ཚན་དང་ལེོ་ཁམིས་མི་་འབད་མི་ཚུ་ག་ལེོ་དང་ཞིག་དུས་ངན་པ་ཕེོག་ས་ཉམིས་རྒུད་བྱུང་མི་ཚུ་གསལེ་ཏེ་རླུང་རྟེ་གོང་དུ་སྤེལ་ཐབས་དང་རང་ལུ་གནོད་པའ་རྒོལེ་བ་ངན་པ་ཚུ་ཟེལ་གྱིས་གནོད་ནའི་དོན་ལུ་རང་ག་ས་སོད་སའ་ནུབ་ཕྱིོགས་་ལུ་རང་ག་དགྲེ་ལྷ་ཆན་པོ་འཇིགས་སུ་རུང་བ་ད་སམས་ཅན་སག་ག་རྣམི་པ་ལུ་སྤྲུལེ་ཏེ་

བཞུགསཔ་ཨིན་ཟེར་བཤིདཔ་ཨིན། 

 ཅ་དངོས་ཀྱི་མིང་: སེངྒ། 

སོམི་ཆུང་ ཨིན་ཅི: ༡༨x༢༠x༡ 

ལྗིད་ཚད:  ༥༠༠ 

རྒྱུ་ཆས: སོང་ཕུ་ཤིང།     
 
 

ཁྱུང་ག་འགྲེལ་བཤིད་མིདརོ་བསྡུས། 
      

དཔའ་བའོ་སོབས་དང་གཟེ་བརྗིད་ཕུན་སུམི་ཚགས་པའ་བརྡ་ཚན་དང་ལེོ་ཁམིས་ལྕགས་་འབད་མི་ཚུ་ག་ལེོ་དང་ཞིག་དུས་ངན་པ་ཕེོག་ས་ཉམིས་རྒུད་བྱུང་མི་ཚུ་གསལེ་ཏེ་རླུང་རྟེ་གོང་དུ་སྤེལ་ཐབས་དང་རང་ལུ་གནོད་པའ་རྒོལེ་བ་ངན་པ་ཚུ་ཟེལ་གྱིས་གནོད་ནའི་དོན་ལུ་རང་ག་ས་སོད་སའ་ཤིར་ཕྱིོག་་ལུ་རང་ག་དགྲེ་ལྷ་ཆན་པོ་འཇིགས་སུ་རུང་བ་ད་སེངྒ་དཀེར་མོིའ་ག་རྣམི་པ་ལུ་

སྤྲུལེ་བཞུགསཔ་ཨིན་ཟེར་བཤིདཔ་ཨིན། སེངྒ་་ལུ་འདམི་སང་དང་གངས་སང་ཟེར་གཉས་ཡོདཔ་འབད་བཤིདཔ་ཨིན། 



 

 

 

 

 

 ཅ་དངོས་ཀྱི་མིང་: ཁྱུང་། 

སོམི་ཆུང་ ཨིན་ཅི: ༡༨x༢༠x༡ 

ལྗིད་ཚད:  ༥༠༠ 

རྒྱུ་ཆས: སོང་ཕུ་ཤིང། 
 
 

ཁྱུང་ག་འགྲེལ་བཤིད་མིདརོ་བསྡུས། 
          

 

དཔའ་བའོ་སོབས་དང་གཟེ་བརྗིད་ཕུན་སུམི་ཚགས་པའ་བརྡ་ཚན་དང་ལེོ་ཁམིས་ཤིང་་འབད་མི་ཚུ་ག་ལེོ་དང་ཞིག་དུས་ངན་པ་ཕེོག་ས་ཉམིས་རྒུད་བྱུང་མི་ཚུ་གསལེ་ཏེ་རླུང་རྟེ་གོང་དུ་སྤེལ་ཐབས་དང་རང་ལུ་གནོད་པའ་རྒོལེ་བ་ངན་པ་ཚུ་ཟེལ་གྱིས་གནོད་ནའི་དོལུ་རང་ག་ས་སོད་སའ་བྱིང་་ཕྱིོག་་ལུ་རང་ག་དགྲེ་ལྷ་ཆན་པོ་འཇིགས་སུ་རུང་བ་ད་བྱིའ་རྒྱལེ་པོ་ཁྱུང་ག་རྣམི་པ་ལུ་སྤྲུལེ་

བཞུགསཔ་ཨིན་ཟེར་བཤིདཔ་ཨིན། 

 ཅ་དངོས་ཀྱི་མིང་: འབྲུག། 

སོམི་ཆུང་ ཨིན་ཅི: ༡༨x༢༠x༡ 

ལྗིད་ཚད:  ༥༠༠ 

རྒྱུ་ཆས: སོང་ཕུ་ཤིང། 
 
 

འབྲུག་ག་འགྲེལ་བཤིད་མིདརོ་བསྡུས། 
          

ངག་ག་བདན་ཚག་དང་ནུས་སོབས་ཕུན་སུམི་ཚགས་པའ་བརྡ་ཚན་དང་ལེོ་ཁམིས་ཆུ་འབད་མི་ཚུ་ག་ལེོ་དང་ཞིག་དུས་ངན་པ་ཕེོག་ས་ཉམིས་རྒུད་བྱུང་མི་ཚུ་གསལེ་ཏེ་རླུང་རྟེ་གོང་དུ་སྤེལ་ཐབས་དང་རང་ལུ་གནོད་པའ་རྒོལེ་བ་ངན་པ་ཚུ་ཟེལ་གྱིས་གནོད་ནའི་དོན་ལུ་རང་ག་ས་སོད་སའ་ལྷོ་ཕྱིོག་་ལུ་རང་ག་དགྲེ་ལྷ་ཆན་པོ་འཇིགས་སུ་རུང་བ་ད་སམས་ཅན་འབྲུག་ག་རྣམི་པ་ལུ་སྤྲུལེ་བཞུགསཔ་ཨིན་

ཟེར་བཤིདཔ་ཨིན། 

 ཅ་དངོས་ཀྱི་མིང་: གདུགས། 

སོམི་ཆུང་ ཨིན་ཅི: ༡༨x༢༠x༡ 

ལྗིད་ཚད:  ༥༠༠ 

རྒྱུ་ཆས: སོང་ཕུ་ཤིང།          
 
 
 

གདུགས་ཀྱི་འགྲེལ་བཤིད་མིདརོ་བསྡུས། 
 

པ་ཏྲ་རྒྱལེ་ཡོངས་ལེག་ཁྱར་གཉས་པ་ཚུ་གས་ སློབ་སྦྱོང་སྐབས་བརོ་ཡོད་པའ་ གདུགས་འད་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་དབུའ་གཙུག་ཏོེར་ད་གདུགས་བཟུམི་ས་ཟླུམི་ཞིང་མིཉམི་པའམི་ཡར་མིཐོ་བའ་བརྡ་དང་མིཚུངས་ཆོས་ལུ་དབུ་ལུ་གདུགས་ཨིན། རན་པོ་ཆ་ལེས་གྲུབ་པའ་ཡུ་བ་ཅན་གྱི་གདུགས་ད་སངས་རྒྱས་ཀྱི་དབུ་ལུ་ཕུལེ་བའ་ཕེན་ཡོན་གྱིས་ན་མིོ་དབུ་ལེ་བཀྲིས་གདུགསལྟར་སྐྱོབ། 

ཟེར་དོ་བཟུམི་རྒྱལེ་ཁབ་དང་གཡུས་ཚན་ཚུ་གས་ནང་ཉམིས་རྒུད་དང་ ཚ་བའ་གནོད་པ་ཉོན་མིོངས་པའ་དགྲེ་བགགས་ག་ར་ལེས་རྒྱལེ་ཏེ་ བསལ་བ་ལེ་སོགས་པ་འཐབོ་ས་ཆ་བའ་ཡོན་ཏེན་ཚུ་གོང་ལེས་གོང་དུ་འཕེལ་ན་ ལེོག་པའ་ཕྱིོགས་ག་ར་ཟེལ་གྱིས་གནོན་ཏེ་བཀྲིས་ཕུན་སུམི་ཚགས་པ་འོང་ན་ལུ་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ནའི་དགོས་པ་སོམི་ཡོད། 



 

 

 

 

ཅ་དངོས་ཀྱི་མིང་: གསར་ཉ། 

སོམི་ཆུང་ ཨིན་ཅི: ༡༨x༢༠x༡ 

ལྗིད་ཚད:  ༥༠༠ 

རྒྱུ་ཆས: སོང་ཕུ་ཤིང།     
 
 
 

གསར་ཉའ་འགྲེལ་བཤིད་མིདརོ་བསྡུས། 

པ་ཏྲ་རྒྱལེ་ཡོངས་ལེག་ཁྱར་གཉས་པ་ཚུ་གས་ སློབ་སྦྱོང་སྐབས་བརོ་ཡོད་པའ་ གསར་ཉ་འད་ ཆུ་ནང་ག་གསར་ཉ་ད་སངས་རྒྱས་་ཀྱི་སྤྱན་གྱི་བརྡ་མིཚན་ལུ་ཨིན་པས། ཉ་ད་མིག་ཏོེ་མི་བཙུམིས་པར་ཉན་མིཚན་མིད་པར་གནས་ཚུགས་པའ་ཡོན་ཏེན་དང་ལྡནམི་ལེས་སྤྱན་ལེ་བཀྲི་ཤིས་རན་ཆན་གསར་གྱི་ཉ།ཟེར་དོ་བཟུམི་ཉ་ད་རོགས་པའ་སངས་རྒྱས་་ཀྱི་སྤྱན་ལུ་ཕུལེ་
བའ་ཕེན་ཡོན་གྱིས་མི་འོངས་པར་ང་བཅས་རའ་གཟུགས་ཀྱི་ཤི་ད་ཚུ་མིཉན་ཏོེག་ཏོེ་འོང་ན་དང་མིག་ཏོེ་གསལེ་ན་བོ་རག་དང་ལྡན་ན་་རྒྱལེ་ཁབ་དང་གཡུས་ཚན་ཚུ་ག་ནང་ཞི་འཇིམི་བད་སྐྱད་ཕུན་སུམི་ཚགས་པ་འོང་ནའི་བཀྲིས་པར་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ནའི་དགོས་པ་ཡོདཔ་ཨིན། 

 ཅ་དངོས་ཀྱི་མིང་: བུམི་པ། 

སོམི་ཆུང་ ཨིན་ཅི: ༡༨x༢༠x༡ 

ལྗིད་ཚད:  ༥༠༠ 

རྒྱུ་ཆས: སོང་ཕུ་ཤིང།  
 
 
 

བུམི་པའ་འགྲེལ་བཤིད་མིདརོ་བསྡུས། 

 པ་ཏྲ་རྒྱལེ་ཡོངས་ལེག་ཁྱར་གཉས་པ་ཚུ་གས་ སློབ་སྦྱོང་སྐབས་བརོ་ཡོད་པའ་བུམི་པ་ད་ སངས་རྒྱས་ཀྱིས་མིགུལེ་ཟེར་མིགྲེན་པའ་བརྡམིཚན་ལུ་ཨིན་པས། མིགུལེ་ན་བཀྲིས་་རན་ཆན་བུམི་པ་འཁྱལ། ཟེར་དོ་བཟུམི་བུམི་པ་བཟེང་པོ་ད་འདདོ་ཡོན་དངོས་པའོ་ལེོངས་སྤྱོད་ཚུ་ག་དམ་ཅག་སོྤྱད་ས་ཅ་རུང་རོགས་ན་མིད་པ་བྱུང་པའ་ཡོན་ཏེན་དང་ལྡན་མི་ད་སངས་རྒྱས་ཀྱི་མིགུལེ་ཟེར་

མིགྲེན་པ་ལུ་ཕུལེ་བའ་ཕེན་འོན་གྱི་་ཆོས་ནོར་ཕུན་སུམི་ཚགས་པའ་ལེོངས་སྤྱདོ་དང་ལྡན་ན་དང་བཀྲིས་པར་བྱིན་གྱི་བརླབ་ནའི་དགོས་པ་ཡོདཔ་ཨིན། 

 ཅ་དངོས་ཀྱི་མིང་: མི་ཏོེག་པདྨ། 

སོམི་ཆུང་ ཨིན་ཅི: ༡༨x༢༠x༡ 
ལྗིད་ཚད:  ༥༠༠ 
རྒྱུ་ཆས: སོང་ཕུ་ཤིང།    
 
 
       

མི་ཏེགོ་པདྨྨྨའ་འགྲེལ་བཤིད་མིདརོ་བསྡུས། 

པ་ཏྲ་རྒྱལེ་ཡོངས་ལེག་ཁྱར་གཉས་པ་ཚུ་གས་ སློབ་སྦྱོང་སྐབས་བརོ་ཡོད་པའ་ མི་ཏོེག་པདྨ་འད་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་ལྗིགས་ཀྱི་བརྡ་མིཚན་དང་མིཚུངས་ཆསོ་ལུ་ལེོ་འདབ་རྒྱས་པའ་མི་ཏོེག་པདྨ་འད་ཨིན།ལྗིག་ལེ་བཀྲིས་པདྨོ་ལེོ་འདབ་རྒྱས། ཟེར་དོ་བཟུམི་མི་ཏོེག་པདྨ་ད་འདམི་གྱི་ནང་ལེས་སྐྱས་སྐྱེཝ་ཨིན་རུང་མི་ཏོེག་ག་ངོ་བོ་ལུ་འདམི་གྱིས་མི་གོས་པའ་ཁར་མིཛིས་ཏོེག་ཏོེ་ཡད་ཁར་

འོང་བ་འདབ་མི་སབ་ཤིོག་ཤིོ་ཨིན་པ་མིཉན་ཏོེག་ཏོེ་ག་ཡོན་ཏེན་དང་ལྡན་མི་ད་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ལྗིགས་ལུ་ཕུལེ་བའ་ཕེན་ཡོན་ད་གས་མི་འོང་པར་ང་བཅས་ར་ཚུ་ག་གཟུགས་འཇིའ་རསམིོ་དང་ཉས་པའ་སྐྱོན་ད་ཚུ་ག་ན་ཡང་མིད་པའ་བཀྲིས་པར་བྱིན་གྱིས་བརླབ་གནང་ནའི་དགོས་པ་སོམི་ཡོད། 

ཅ་དངོས་ཀྱི་མིང་: དུང་དཀེར། 

སོམི་ཆུང་ ཨིན་ཅི: ༡༨x༢༠x༡ 



 

 

 

 

 

 ལྗིད་ཚད:  ༥༠༠ 

རྒྱུ་ཆས: སོང་ཕུ་ཤིང།    
 
 
 

དུང་དཀེར་གྱི་འགྲེལ་བཤིད་མིདརོ་བསྡུས།       

པ་ཏྲ་རྒྱལེ་ཡོངས་ལེག་ཁྱར་གཉས་པ་ཚུ་གས་ སློབ་སྦྱོང་སྐབས་བརོ་ཡོད་པའ་ དུང་དཀེར་འད་ སངས་རྒྱས་ཀྱིས་ཞིལེ་ལུ་ཚམས་དཀེརཔོ་འོད་ཅན་དང་ཚངས་པའ་དབྱིངས་ཡན་ལེག་དྲུག་བཅུ་དང་སན་པའ་བརྡ་མིཚན་དང་མིཚུངས་ཆསོ་ལུ་ས་སྐད་སྙེན་པའ་ཆསོ་དུང་གཡས་འཁྱལ་དཀེརཔོ་ཨིན།གསུང་ལེ་བཀྲིས་ཆོས་དུང་གཡས་སུ་འཁྱལ།ཟེར་དོ་བཟུམི་དབྱིངས་སྙེན་པའ་དུང་

དཀེར་ད་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གསུང་ལུ་ཕུལེ་བའ་ཕེན་ཡོན་ད་གས་མི་འོངས་པར་ངབཅས་ར་ཚུ་ག་གཏེམི་སྙེན་གྲེགས་ཕྱིོགས་ག་ཏེ་ཡང་ཁྱབ་ན་དང་མུ་སགས་པའ་་ལྟབ་ཕྱིན་ཅ་ལེོག་པའ་ཕྱིོགས་ད་ཚུ་འདྲོག་ན་དམི་པའ་ཆོས་ཀྱི་ས་གས་སམས་ཅན་ཀུན་གྱི་ལེས་དང་ཉོན་མོིངས་པ་ག་ར་བཅོམི་ས་ཤིས་པ་ཚུལེ་བཞིན་དུ་གོྲེལེ་ཚུགས་ན་རམ་ནད་ལེ་སོགས་པ་མིད་པའ་བཀྲིས་པར་མིཛིད་ད་བྱིན་

གྱིས་བརླབ་ནའི་དགོས་པ་སོམི་ཡོད། 

 

ཅ་དངོས་ཀྱི་མིང་: དཔལེ་བའུ། 

སོམི་ཆུང་ ཨིན་ཅི: ༡༨x༢༠x༡ 

ལྗིད་ཚད:  ༥༠༠ 

རྒྱུ་ཆས: སོང་ཕུ་ཤིང།    
 
 
 
 

དཔལེ་བའུ་ག་འགྲེལ་བཤིད་མིདརོ་བསྡུས།       

པ་ཏྲ་རྒྱལེ་ཡོངས་ལེག་ཁྱར་གཉས་པ་ཚུ་གས་ སློབ་སྦྱོང་སྐབས་བརོ་ཡོད་པའ་ དཔལེ་བའུ་འད་ ངས་རྒྱས་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་བརྡ་མིཚན་དང་མིཚུངས་ཆོས་ལུ་མིཐའམི་མིད་པར་འཁྱལ་བའ་དཔལེབའུ་འད་ཨིན།ཐུགས་ལེ་བཀྲིས་དཔལེ་གྱི་བ་འུར་གསལེ་།ཟེར་དོ་བཟུམི་དོན་བཟེང་པོ་ལེ་ཤཱ་ཅག་ལུ་འཇུག་ན་ཡོད་པའ་དཔལེགྱི་བའུ་འད་མིཁྱན་བརྩ་ནུས་གསུམི་དང་ལྡན་པའ་སངས་

རྒྱས་ཀྱི་ཐུགས་ལུ་ཕུལེ་བའ་ཕེན་ཡོན་ད་གས་ང་བཅས་ར་ཚུ་ག་མིནོ་དོན་ཅ་བསམི་འགྲུབ་ན་དང་རྣམི་དཔོད་ཀྱི་བོ་གོྲེས་བཟེང་པོ་གོང་དུ་འཕེལ་བའ་བཀྲིས་པར་མིཛིད་ད་བྱིན་གྱི་བརླབ་ནའི་དགོས་པ་སོམི་ཡོད། 



 

 

 

 

 

 

 ཅ་དངོས་ཀྱི་མིང་: རྒྱལེ་མིཚན། 

སོམི་ཆུང་ ཨིན་ཅི: ༡༨x༢༠x༡ 

ལྗིད་ཚད:  ༥༠༠ 

རྒྱུ་ཆས: སོང་ཕུ་ཤིང། 
 
 
 

རྒྱལེ་མིཚན་གྱི་འགྲེལ་བཤིད་མིདརོ་བསྡུས།          

པ་ཏྲ་རྒྱལེ་ཡོངས་ལེག་ཁྱར་གཉས་པ་ཚུ་གས་ སློབ་སྦྱོང་སྐབས་བརོ་ཡོད་པའ་རྒྱལེ་མིཚན་འད་ མི་མིཐུན་པའ་ཕྱིོགས་ལེས་རྒྱལེ་ཏེ་ནམི་ཡང་མི་ནུབ་པའ་རྒྱལེ་མིཚན་བཞིན་དུ་བརྟེན་པའ་སྐུ་དང་མིཛུངས་པའ་བརྡ་མིཚན་ལུ་བཀྲིས་པའ་རྟེགས་ཕྱིོགས་ལེས་རྣམི་པར་རྒྱལེ་་བའ་རྒྱལེ་མིཚན་འད་ཨིན། སྐུ་ལེ་བཀྲིས་མི་ནུབ་རྒྱལེ་མིཚན་མིཆོག། ཟེར་དོ་བཟུམི་རྒྱུ་གསར་དངུལེ་ཟེངས་

དང་དར་གོས་ཆན་སྣ་ཚགས་ལེས་གྲུབ་པའ་རྒྱལེ་མིཚན་ད་སསངས་རྒྱས་ཚུ་ག་སྐུ་གཟུགས་ལུ་ཕུལེ་བའ་ཕེན་ཡོན་ད་གསམི་འོངཔར་་ང་བཅས་ཚུ་ག་གཟུགས་གཟེ་བརྗིད་ཆ་བའ་ཁར་མི་མིཐུན་པའ་ཕྱིོགས་ག་ར་ལེས་རྣམི་པར་རྒྱལེ་ཏེ་དབུ་འཕེང་འཐོ་བའ་བཀྲིས་པར་མིཛིད་ད་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ནའི་དགོས་པ་སོམི་ཡོད། 

 ཅ་དངོས་ཀྱི་མིང་: འཁོར་ལེོ། 

སོམི་ཆུང་ ཨིན་ཅི: ༡༨x༢༠x༡ 
ལྗིད་ཚད:  ༥༠༠ 

རྒྱུ་ཆས: སོང་ཕུ་ཤིང། 
 
 
       

འཁརོ་ལེའོ་འགྲེལ་བཤིད་མིདརོ་བསྡུས།    

པ་ཏྲ་རྒྱལེ་ཡོངས་ལེག་ཁྱར་གཉས་པ་ཚུ་གས་ སློབ་སྦྱོང་སྐབས་བརོ་ཡོད་པའ་ འཁོར་ལེོ་འད་ སངས་རྒྱས་ཚུ་ག་ཕྱིག་ཞིབས་ཀྱི་བརྡ་མིཚན་དང་མིཚུངས་ཆོས་ལུ་བཀྲིས་པའ་རྟེགས་འཁོར་ལེོ་འད་ཨིན།ཞིབས་ལེ་བཀྲིས་འཕྲིས་འཁོར་ལེོ་མིངའ།། ཟེར་དོ་བཟུམི་རྒྱུ་གསར་ལེ་སོགས་པ་ལེས་་གྲུབ་པའ་རྩབས་སོང་དང་ལྡནཔའ་འཁོར་ལེོ་ད་སསངས་རྒྱས་ཚུ་ག་ཕྱིག་ཞིབས་ལུ་

ཕུལེ་བའ་ཕེན་ཡོན་ད་གས་མི་འོངཔར་་ང་བཅས་ར་གས་ ཕྱིོགས་ག་ར་ལུ་མིངའ་དབང་བསྒྱུར་ན་དང་རང་ལེག་བཀྲིས་ན་རྫུ་འཕྲུལེ་གྱི་རང་པ་བཞི་ཐོབ་ན་ཕེ་ལེོགས་མིའ་དགྲེ་ཚུ་ཟེལ་གྱི་གནོད་ཚུགསཔ་ལེ་སོགས་པ་བཀྲིས་པར་མིཛིད་ད་བྱིན་གྱི་བརླབ་ནའི་དགོས་པ་ཡོད་ཨིན། 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ཅ་དངོས་ཀྱི་མིང་: སག། 

 ཅ་དངོས་ཀྱི་མིང་: ཚག་རྒྱན་པ་ཏྲ། 

སོམི་ཆུང་ ཨིན་ཅི: ༡༨x༢༠x༡ 

ལྗིད་ཚད:  ༤༠༠ 

རྒྱུ་ཆས: སོང་ཕུ་ཤིང།          

པ་ཏྲ་རྒྱལེ་ཡོངས་ལེག་ཁྱར་གཉས་པ་ཚུ་གས་ སློབ་ཁང་ནང་སློབ་སྦྱོང་སྐབས་བརོ་ཡོད་པའ་ ཚག་རྒྱན་པ་ཏྲ་འད་ ལྷ་ཁང་དང་ རོང་གཞི་ ཆོད་བཤིམི་དང་ ཕེོ་བྲིང་ཁྱམ་རབ་འབྲིང་ཐ་གསུམི་གྱི་ དུང་དང་ འཕྲིང་སྐྱོར་གཞུ་རང་གཞུ་ཐུང་ལེ་སོགས་པ་ཚུ་གུ་ པ་ཏྲ་བརོཝ་ཨིན། 

 ཅ་དངོས་ཀྱི་མིང་: གདུགས། 

སོམི་ཆུང་ ཨིན་ཅི: ༡༨x༢༠x༡ 

ལྗིད་ཚད:  ༥༠༠ 

རྒྱུ་ཆས: སོང་ཕུ་ཤིང།          

ར་དྭགས་ཆསོ་འཁརོ་གྱི་འགྲེལ་བཤིད་མིདརོ་བསྡུས། 
ར་དྭགས་ཆོས་འཁོར་གྱི་བརྡ་ཚན་ན་ ད་ཡང་ འཁོར་ལེོ་འད་ རྒྱུ་ཛིམི་བུ་ཆུ་གསར་ལེས་གྲུབ་པའ་ རྩབས་སོང་དང་ལྡན་པའ་ ཉ་མི་ཡང་གཟེལ་གྱིས་གནོན་ཚུགས་པའ་ སནོ་གྱི་རྒྱལེ་བ་རོགས་པའ་སངས་རྒྱས་གསུམི་གྱིས་བཞིས་མི་ འཁོར་ལེོ་འད་ཨིན་མིས་ འཁོར་ལེོ་གྱི་གཡས་གཡོན་ལུ་ཡོད་མི་ ར་དྭགས་གཉསཔོ་འད་ཡང་ ར་དྭགས་རུ་རུ་ཟེར་གསར་གྱི་མིདོག་
བཟུམི་ཡོདཔ་ཨིན་པས་ ཕྱི་རྣམི་པ་ལུ་མིདོག་གསར་མིདོག་དང་ དངོས་པོ་དང་སམས་ཅན་ས་མིཐོངམི་ཨིན་རུང་ དོན་ལུ་ འཁོར་ལེོ་ན་ སངས་རྒྱས་བཅོམི་ལྡན་འདས་ཀྱི་བརྡ་ཚན་དང་ ར་བདག་གཉསཔོ་འད་ གཡས་ཀྱི་ར་དྭགས་ན་ལྷ་ཚངས་པ་དང་ གཡོན་གྱི་ར་དྭགས་ན་ལྷའ་དབང་པོ་བརྒྱ་བྱིན་གྱི་བརྡ་ཚན་ཨིན་པའ་ཁར་ ལུགས་གཅག་ལེས་ར་དྭགས་ཆོས་འཁོར་འད་ 
ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལེོའ་བརྡ་ཚན་ས་ཡང་བཤིདཔ་ཨིན་པས་ ར་དྭགས་ཆོས་འཁོར་འད་ འབྲུག་རྒྱལེ་ཁབ་ནང་ཨིན་པ་ཅན་ རོང་གཞི་དང་ལྷ་ཁང་ཚུ་ག་རྒྱལེ་སོ་དང་བྱིོན་པ་ལེགས་སོའ་སོ་རའ་མིགུ་ལུ་དང་ བ་མིའ་མིདུན་ཅོག་དང་གཏོེར་ཁྲི་ གཞུ་རང་ཞུ་ཐུང་ཁྱམ་གྱི་འཕྲིང་སྐྱོར་ལེ་སོགས་པ་ཚུ་ནང་ པ་ཏྲ་བརོ་སོལེ་ཡོདཔ་ཨིན། 

 

ཅ་དངོས་ཀྱི་མིང་: གདུགས། 

སོམི་ཆུང་ ཨིན་ཅི: ༡༨x༢༠x༡ 

ལྗིད་ཚད:  ༥༠༠ 

རྒྱུ་ཆས: སོང་ཕུ་ཤིང།          

རྩ་པ་ཏྲ་འམི་ཅ་མི་འདྲའ་འགྲེལ་བཤིད་མིདརོ་བསྡུས། 
པ་ཏྲ་རྒྱལེ་ཡོངས་ལེག་ཁྱར་གཉས་པའ་སློབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་གས་ སློབ་སྦྱོང་སྐབས་བརོ་ཡོད་པའ་ཙོ་པ་ཏྲ་འམི་ཅ་མི་འདྲ་འད་ སངས་རྒྱས་བཅོམི་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ ལྷ་ཚང་པ་དང་རྒྱ་བྱིན་གྱིས་བསྐུལེ་བའ་ངརོ་ འགོྲེ་བ་རགས་དྲུག་ག་སམས་ཅན་ཚུ་ག་དོན་ལུ་ བཀེའ་དང་པོ་བདན་པ་བཞིའི་ཆོས་འཁོར་བསྐོར་བའ་སྐབས་ རྩ་པ་ཏྲ་འམི་ཅ་མི་འདྲ་འད་གས་ཡང་རྒྱ་མིཚའི་ནང་ལེས་ 
ལེགཔ་གཉས་ཀྱིས་ཁའ་ནང་ལེས་འཐོན་པའ་ ནོར་འཛིན་པ་ཏྲ་འད་བཟུང་ས་ གདོང་དང་ལེགཔ་རྐྱངམི་ཅག་བཏེོན་ཏེ་ཆོས་ཞུ་ཡ་ཟེར་བཤིདཔ་ཨིན་པས་ ད་ས་ གཟུགས་མི་བཏེོན་པར་ གདོང་དང་ལེགཔ་གཉས་རྐྱངམི་ཅག་བཏེོན་ཏེ་ ཆོས་ཞུ་མི་འད་ སམས་ཅན་རང་རང་སོ་སོའ་ལེས་ཟེར་སླབ་དོ་བཟུམི་ ཁོ་ག་གཟུགས་འད་ག་ར་མོི་མིཚན་གྱིས་གང་ས་ཡོདཔ་ལེས་བརྟེན་ཏེ་ 
གཟུགས་ཕྱིར་མི་བཏེོན་པའ་རྒྱུ་མིཚན་ལེས་ཨིན་ཟེར་བཤིདཔ་ཨིན་པས་ ཁོ་ལུ་ཅ་མི་འདྲ་ཟེར་སླབ་དགོ་པའ་དོན་དག་འད་ཡང་ ཁོ་ག་མིགུ་ཏོེ་ག་རྭཝ་དང་ལྷ་པ་རལེཔ་སེངྒ་དང་ཅོག་ཐདཔ་ ཁ་དང་རྣམི་ཅོག་སག་དང་ཅོག་ཐདཔ་ ལེགཔ་མི་དང་ཅོག་ཐདཔ་ དཔལེཝ་གུ་ཉ་ཟླ་ཡོདཔ་ས་ ག་ཅ་དང་ཡང་མི་འདྲཝ་འབད་ཡོདཔ་ལེས་བརྟེན་ཨིན་པས། 



 
 

སོམི་ཆུང་ ཨིན་ཅི: ༨x༩x༡༠ 

ལྗིད་ཚད:  ༥༠༠ 

རྒྱུ་ཆས: སོང་ཕུ་ཤིང། སོག་སོམི།  ཤིང་སྤྱན། 
 
 

ཅ་དངསོ་ཀྱི་འགྲེལ་བཤིད་མིདརོ་བསྡུས། 
 

 
པ་ཏྲ་རྒྱལེ་ཡོངས་ལེག་ཁྱར་༣་ པའ་སློབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་ག་སོླབ་ཁང་ནང་ལུ་ སྦྱངོ་བརྡརའབད་བའ་སྐབས་སུ་བརོ་ཡོད་པའ་ སག་ག་ཞིལེ་འབགཔ་འད་ཤིང་གུ་བརོ་ས་ཡོདཔ་ཨིན། དཔའ་བོའ་སོབས་དང་གཟེ་བརྗིད་ཕུན་སུམི་ཚགས་པའ་བརྡ་ཚན་དང་ མི་ཁམིས་ཅན་གྱི་རླུང་རྟེ་ཉམིས་རྒུད་ཤིོར་མི་འད་ཚུ་ གོང་ལེས་གོང་དུ་འཕེལ་ཐབས་ལུ་ རང་སོད་སའ་ནུབ་ཕྱིོགས་ཁ་ཐུག་
ལུ་བཞིག་པ་ཅན་ རླུང་རྟེ་གོང་ལེས་གོང་དུ་འཕེལཝ་མི་ཚད་རང་ལུ་གནོད་པའ་རྒོལེ་བ་ངན་པ་ཚུ་ཟེལ་གྱིས་གནོན་ཐབས་ལུ་དགྲེ་ལྷ་ཆན་པོ་འཇིགས་སུ་རུང་བ་ད་ སམས་ཅན་སག་ག་རྣམི་པ་ལུ་སྤྲུལེ་ས་བཞུགསཔ་འབད་བཤིདཔ་ཨིན། སག་ག་འབགཔ་འད་དགྲེ་མིད་རྩ་རྔ་འཆམི་དང་ རཀྴ་དམིངས་འཆམི་ གླུང་རྟེ་ས་ལྔའ་འཆམི་ལེ་སོགས་པ་རྐྱབ་པའ་སྐབས་ཡང་བཙུགས་
སོལེ་ཡོདཔ་ཨིན། ད་ལེས་ རང་རང་སོ་སོའ་ཁྱམ་ནང་མིཛིས་པའ་རྒྱན་ཆས་འབད་ཡང་བཞིག་སོལེ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། 

 

 

 

 ཅ་དངོས་ཀྱི་མིང་: སེངྒའི། 

སོམི་ཆུང་ ཨིན་ཅི: ༨x༩x༡༠ 

ལྗིད་ཚད:  ༥༠༠ 

རྒྱུ་ཆས: སོང་ཕུ་ཤིང། སོག་སོམི།  ཤིང་སྤྱན། 
 
 
 

ཅ་དངསོ་ཀྱི་འགྲེལ་བཤིད་བསྡུས་བསྡུས། 
 

 
པ་ཏྲ་རྒྱལེ་ཡོངས་ལེག་ཁྱར་༣་ པའ་སློབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་ག་སོླབ་ཁང་ནང་ལུ་ སྦྱངོ་བརྡརའབད་བའ་སྐབས་སུ་བརོ་ཡོད་པའ་ སེངྒའི་ག་ཞིལེ་འབགཔ་འད་ཤིང་གུ་བརོ་ས་ཡོདཔ་ཨིན། དཔའ་བོའ་སོབས་དང་གཟེ་བརྗིད་ཕུན་སུམི་ཚགས་པའ་བརྡ་ཚན་དང་ ལྕགས་ཁམིས་ཅན་གྱི་རླུང་རྟེ་ཉམིས་རྒུད་ཤིོར་མི་ཚུ་ གོང་ལེས་གོང་དུ་འཕེལ་ཐབས་ལུ་  རང་སོད་སའ་ཤིར་ཕྱིོགས་
ཁ་ཐུག་ལུ་བཞིག་པ་ཅན་ རླུང་རྟེ་གོང་ལེས་གོང་དུ་འཕེལ་ན་ཨིནམི་མི་ཚད་ རང་ལུ་གནོད་པའ་རྒོལེ་བ་ངན་པ་ཚུ་ཟེལ་གྱིས་གནོན་ཐབས་ལུ་དགྲེ་ལྷ་ཆན་པོ་འཇིགས་སུ་རུང་བ་ད་ སེངྒའི་དཀེར་མིོ་ག་རྣམི་པ་ལུ་སྤྲུལེ་ས་བཞུགསཔ་ཨིན་ཟེར་བཤིདཔ་ཨིན།  
སེངྒ་ལུ་གངས་སང་དང་འདམི་སང་སང་ཟེར་ ལྷམི་པ་གཉས་ཡོདཔ་ས་བཤིདཔ་ཨིན་རུང་ གངས་སང་འད་དཀེོན་དྲག་ཨིནམི་མི་ཚད་ ད་ལྟོ་ང་བཅས་ཀྱིས་བརོ་མི་འད་གངས་སང་ག་ཞིལེ་འབགཔ་ཨིན། 
སང་གའི་འབགཔ་འད་ དགྲེ་མིད་རྩ་རྔ་འཆམི་གྱི་སྐབས་ལུ་ཨིན་པ་ཅན་ འཆམི་གྱི་གཙོ་ཅན་འཆམི་དཔོན་གྱི་ཞིལེ་འབགཔ་ཨིན་པའ་གུ་ རཀྴ་དམིངས་འཆམི་དང་གླུང་རྟེ་ས་རྔ་ལེ་སོགས་པའ་ འཆམི་ཚུ་ག་སྐབས་ལུ་ཡང་བཙུགས་སོལེ་ཡོདཔ་ཨིན།  
ད་ལེས་ རང་རང་སོ་སོའ་ཁྱམ་ནང་མིཛིས་པའ་རྒྱན་ཆས་འབད་ཡང་བཞིག་སོལེ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། 

 
 
 
 
 
 
 
 

ཅ་དངོས་ཀྱི་མིང་:ཁྱུང།  

སོམི་ཆུང་ ཨིན་ཅི: ༨x༩x༡༠ 

ལྗིད་ཚད: ༥༠༠ 

རྒྱུ་ཆས: སོང་ཕུ་ཤིང། སོག་སོམི།  ཤིང་སྤྱན། 
 
 
 
 

ཅ་དངསོ་ཀྱི་འགྲེལ་བཤིད་མིདརོ་བསྡུས། 
 

 
པ་ཏྲ་རྒྱལེ་ཡོངས་ལེག་ཁྱར་༣་ པའ་སློབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་ག་སོླབ་ཁང་ནང་ལུ་ སྦྱངོ་བརྡརའབད་བའ་སྐབས་སུ་བརོ་ཡོད་པའ་ ཁྱུང་ག་ཞིལེ་འབགཔ་འད་ཤིང་གས་བརོ་ས་ཡོདཔ་ཨིན། དཔའ་བོའ་སོབས་དང་གཟེ་བརྗིད་ཕུན་སུམི་ཚགས་པའ་བརྡ་ཚན་དང་ ལེོ་ཁམིས་ཤིང་འབད་མི་ཚུ་ག་ལེོ་དང་ཞིག་དུས་ངན་པ་ཕེོག་ས་ ཉམིས་རྒུད་བྱུང་མི་ཚུ་གསལེ་ཏེ་གོང་ལེས་གོང་དུ་སྤེལ་
ཐབས་ལུ་ རང་སོད་སའ་བྱིང་ཕྱིོགས་ལུ་བཞིག་པ་ཅན་གནོད་པའ་རྒོལེ་བ་ངན་པ་ཚུ་ཟེལ་གྱིས་གནོན་ཐབས་ལུ་དགྲེ་ལྷ་ཆན་པོ་འཇིགས་སུ་རུང་བ་ད་ བྱི་ཁྱུང་ག་རྣབ་པ་ལུ་སྤྲུལེ་ས་བཞུགས་ཡོདཔ་མི་ཚད་ ཁྱུང་འད་ སངོ་ང་ལེས་སྐྱས་རྣམིས་ཀྱི་མིཆོག་ཟེར་ བཤིད་དོ་བཟུམི་ སོང་རྡོག་ལེས་སྐྱས་པའ་བྱི་ཚུ་ག་རྒྱལེཔོ་འབད་བཤིདཔ་ཨིན། 
ཁྱུང་ག་འབགཔ་འད་ རཀྴ་དམིངས་འཆམི་ ཁྱུང་རྩམི་ལེ་སོགས་པ་དང་ དགྲེ་མིད་རྩ་རྔ་འཆམི་སྐབས་ཨིན་པ་ཅན་གཙོ་ཅན་ འཆམི་མིཇུག་ག་འབགཔ་ས་བཙུགས་སོལེ་ཡོདཔ་ཨིན། ད་ལེས་ རང་རང་སོ་སོའ་ཁྱམ་ནང་མིཛིས་པའ་རྒྱན་ཆས་འབད་ཡང་བཞིག་སོལེ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། 
 



 

 

 

 ཅ་དངོས་ཀྱི་མིང་:འབྲུག།  
སོམི་ཆུང་ ཨིན་ཅི: ༨x༩x༡༠ 

ལྗིད་ཚད:  ༥༠༠ 

རྒྱུ་ཆས: སོང་ཕུ་ཤིང། སོག་སོམི།  ཤིང་སྤྱན། 
 
 
 

ཅ་དངསོ་ཀྱི་འགྲེལ་བཤིད་བསྡུས་བསྡུས། 
 

པ་ཏྲ་རྒྱལེ་ཡོངས་ལེག་ཁྱར་༣་ པའ་སློབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་ག་སོླབ་ཁང་ནང་ལུ་ སྦྱངོ་བརྡརའབད་བའ་སྐབས་སུ་བརོ་ཡོད་པའ་ འབྲུག་ག་ཞིལེ་འབགཔ་འད་ཤིང་གས་བརོ་ས་ཡོདཔ་ཨིན། དཔའ་བོའ་སོབས་དང་གཟེ་བརྗིད་ཕུན་སུམི་ཚགས་པའ་བརྡ་ཚན་དང་ ལེོ་ཁམིས་ཆུ་འབད་མི་ཚུ་ག་ལེོ་དང་ཞིག་དུས་ངན་པ་ཕེོག་ས་ ཉམིས་རྒུད་བྱུང་མི་ཚུ་གསལེ་ཏེ་གོང་ལེས་གོང་དུ་སྤེལ་
ཐབས་ལུ་ རངསོད་སའ་ལྷོ་ཕྱིོགས་ལུ་བཞིག་པ་ཅན་ གནོད་པའ་རྒོལེ་བ་ངན་པ་ཚུ་ཟེལ་གྱིས་གནོན་ཐབས་ལུ་དང་ དགྲེ་ལྷ་ཆན་པོ་འཇིགས་སུ་རུང་བ་ད་ འབྲུག་ག་རྣབ་པ་ལུ་སྤྲུལེ་ས་བཞུགསཔ་ཡོདཔ་འབད་བཤིདཔ་ཨིན། འབྲུག་ག་འབགཔ་འད་ རཀྴ་དམིངས་འཆམི་ གླུང་རྟེ་ས་རྔ་ལེ་སོགས་པའ་སྐབས་དང་ དགྲེ་མིད་རྩ་རྔ་འཆམི་སྐབས་བཙུགས་སོལེ་ཡོདཔ་ཨིན། 
ད་ལེས་ རང་རང་སོ་སོའ་ཁྱམ་ནང་མིཛིས་པའ་རྒྱན་ཆས་འབད་ཡང་བཞིག་སོལེ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། 

 

 

 

 ཅ་དངོས་ཀྱི་མིང་:ཤིཝ།  

སོམི་ཆུང་ ཨིན་ཅི: ༨x༩x༡༢ 

ལྗིད་ཚད:  ༦༠༠ 

རྒྱུ་ཆས: སོང་ཕུ་ཤིང། སོག་སོམི།  ཤིང་སྤྱན། 
 
 
 

ཅ་དངསོ་ཀྱི་འགྲེལ་བཤིད་མིདརོ་བསྡུས། 
 

པ་ཏྲ་རྒྱལེ་ཡོངས་ལེག་ཁྱར་༣་ པའ་སློབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་ག་སོླབ་ཁང་ནང་ལུ་ སྦྱངོ་བརྡར་འབད་བའ་སྐབས་ལུ་བརོ་ཡོད་པའ་ ཤིཝ་ག་ཞིལེ་འབགཔ་འད་ཤིང་གས་བརོ་ས་ཡོདཔ་ཨིན། ད་ཡང་ ཤི་རམི་དང་ ཤི་བ་ཤི་ཁྱ་ དགྲེ་མིད་རྩ་རྔ་འཆམི་ རཀྴ་དམིངས་འཆམི་ཚུ་ག་སྐབས་ལུ་ བཙུགས་སོལེ་ཡོདཔ་ཨིན་ ཤི་བའ་འབགཔ་ཚུ་ལེ་ལུ་ཅག་བམི་ཚུ་གས་ གཏེར་ལེས་
བཞིས་བཞིསཔ་དང་ ལེ་ལུ་ཅག་བཟེོ་རགཔ་ཚུ་གས་རྒྱུ་རས་ཀྱིས་བཟོེ་བཟོེཝ་དང་ ཤིང་ལུ་བརོ་བརོཝ་ཚུ་སྣ་ཚགས་ཡོདཔ་ཨིན་ནོ། ད་ལེས་ རང་རང་སོ་སོའ་ཁྱམ་ནང་མིཛིས་པའ་རྒྱན་ཆས་འབད་ཡང་བཞིག་སོལེ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། 



 

 

 

 ཅ་དངོས་ཀྱི་མིང་:ཚགས་ལེང།  

སོམི་ཆུང་ ཨིན་ཅི: ༦x༡༠x༡༢ 

ལྗིད་ཚད:  ༤༠༠ 

རྒྱུ་ཆས: སོང་ཕུ་ཤིང། སོག་སོམི།  ཤིང་སྤྱན། 
 
 

ཅ་དངསོ་ཀྱི་འགྲེལ་བཤིད་བསྡུས་བསྡུས། 

པ་ཏྲ་རྒྱལེ་ཡོངས་ལེག་ཁྱར་༣་ པའ་སློབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་ག་སོླབ་ཁང་ནང་ སྦྱོང་བརྡརའབད་བའ་སྐབས་སུ་བརོ་ཡོད་པའ་ ཚགས་ལེང་ག་ཞིལེ་འབགཔ་འད་ཤིང་གས་བརོ་ས་ཡོདཔ་ཨིན། ཚགས་ལེང་ག་འབགཔ་ལུ་དབྱི་བ་མི་འདྲཝ་ལེ་ཤི་ར་ཡོདཔ་ཨིན་ ད་ཡང་ ལེ་ལུ་ག་དཔལེ་བ་སལེཔ་དང་ ལེ་ལུ་ག་དཔལེ་བ་སག་པ་ར་ཙོ་ ལེ་སོགས་པ་སོག་ཆགས་མི་འདྲཝ་ཚུ་
ཡོདཔ་ཨིན། ཞིལེ་འབགཔ་ཁ་དོག་དམིརཔོ་འངོ་དགོ་མི་འད་ འདདོ་ཆགས་རྣམི་པར་དག་པའ་ངོ་བོ་དང་ དབང་ག་ལེས་བྱིད་པའ་བརྡ་ཚན་དང་ ཞིལེ་གདངས་ཟེར་(ཁ་རྒྱང་ས་)ཡོད་མི་འད་ དགྲེ་བགགས་མི་རུང་པའ་རགས་ཟེ་བར་ཆས་པའ་བརྡ་ཚན་དང་ མིཆ་བ་གཙོགས་པ་ན་ སྐྱས་ཤི་རྩད་ནས་གཅོད་པའ་བརྡ་ཚན་དང་ རྨ་ར་སྨིན་མི་མི་ལྟར་འབར་བ་ན་ སམས་ཅན་
གྱི་ལེས་སབ་བསག་པའ་བརྡ་ཚན་དང་ སྤྱན་གསུམི་བགྲེད་པ་ན་ དུས་གསུམི་ཐོག་མིད་དུ་གཟེགས་པའ་བརྡ་ཚན་དང་ ཐདོ་སྐམི་ལྔའ་དབུ་རྒྱན་ན་ བུདྡྷ་ཀྲིོ་དྷ། བཛྲ་ཀྲིོ་དྷ། རདྣ་ཀྲིོ་དྷ། པདྨ་ཀྲིོ་དྷ། ཀེརྨ་ཀྲིོ་དྷ་དང་ཁྲིག་འཐུང་ལྔའ་བརྡ་ཚན་ཨིན་པས། ད་ལེས་ འཆམི་རྐྱབ་ད་བཙུགས་ན་ག་དོན་ལུ་ བཟོེ་རགཔ་ཚུ་གས་རྒྱུ་རས་ཀྱིས་བཟོེ་བཟོེཝ་དང་ ལེ་ལུ་ཤིང་གུ་བརོ་
བརཝ་འོངམི་ཨིན།  

 ཅ་དངོས་ཀྱི་མིང་:ཁྲིོ་བོ་མིཆ་བ་གཙོགས་པ།  

སོམི་ཆུང་ ཨིན་ཅི: ༦x༡༠x༡༢ 

ལྗིད་ཚད:  ༤༠༠ 

རྒྱུ་ཆས: སོང་ཕུ་ཤིང། སོག་སོམི།  ཤིང་སྤྱན། 
 

ཅ་དངསོ་ཀྱི་འགྲེལ་བཤིད་བསྡུས་བསྡུས། 
 

པ་ཏྲ་རྒྱལེ་ཡོངས་ལེག་ཁྱར་༣་ པའ་སློབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་ག་སོླབ་ཁང་ནང་ལུ་ སྦྱངོ་བརྡརའབད་བའ་སྐབས་སུ་བརོ་ཡོད་པའ་ ཁྲིོ་བོ་མིཆ་བ་གཙོགས་པའ་ ཞིལེ་འབགཔ་འད་ཤིང་གུ་བརོ་ས་ཡོདཔ་ཨིན། ད་ཡང་ ཞིལེ་འབགཔ་ཁ་དོག་ཧོེནམིོ་འོང་དགོ་མི་འད་ གཏེ་མུག་དག་པའ་ངོ་བོའ་བརྡ་ཚན་དང་ ཞིལེ་གདངས་ཟེར་(ཁ་རྒྱང་ས་)ཡོད་མི་འད་ དགྲེ་བགགས་མི་རུང་
པའ་རགས་ཟེ་བར་ཆས་པའ་བརྡ་ཚན་དང་ མིཆ་བ་གཙོགས་པ་ན་ སྐྱས་ཤི་རྩད་ནས་གཅོད་པའ་བརྡ་ཚན་དང་ རྨ་ར་སྨིན་མི་མི་ལྟར་འབར་བ་ན་ སམས་ཅན་གྱི་ལེས་སབ་བསག་པའ་བརྡ་ཚན་དང་ སྤྱན་གསུམི་བགྲེད་པ་ན་ དུས་གསུམི་ཐོག་མིད་དུ་གཟེགས་པའ་བརྡ་ཚན་དང་ ཐདོ་སྐམི་ལྔའ་དབུ་རྒྱན་ན་ བུདྡྷ་ཀྲིོ་དྷ། བཛྲ་ཀྲིོ་དྷ། རདྣ་ཀྲིོ་དྷ། པདྨ་ཀྲིོ་དྷ། ཀེརྨ་ཀྲིོ་དྷ་དང་
ཁྲིག་འཐུང་ལྔའ་བརྡ་ཚན་ཨིན་པས། 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ཅ་དངོས་ཀྱི་མིང་:ཕེོ་ལེགས་བོ་ལེགས། 

སོམི་ཆུང་ ཨིན་ཅི: ༦x༡༠x༡༢ 

ལྗིད་ཚད:  ༤༠༠ 

རྒྱུ་ཆས: སོང་ཕུ་ཤིང། སོག་སོམི།  ཤིང་སྤྱན། 
  
 

ཅ་དངསོ་ཀྱི་འགྲེལ་བཤིད་མིདརོ་བསྡུས། 
 

པ་ཏྲ་རྒྱལེ་ཡོངས་ལེག་ཁྱར་༣་ པའ་སློབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་ག་སོླབ་ཁང་ནང་ལུ་ སྦྱངོ་བརྡརའབད་བའ་སྐབས་སུ་བརོ་ཡོད་པའ་ ཕེོ་ལེགས་དང་མིོ་ལེགས་ཀྱི་ཞིལེ་འབགཔ་འད་ཤིང་གས་བརོ་ས་ཡོདཔ་ཨིན། ད་ཡང་ ཕེོ་ལེགས་ཤིོས་ལུ་ཕེོ་ལེགས་དང་ མིོ་ལེགས་ཤིོས་ལུ་མིོ་ལེགས་ཟེར་ ང་བཅས་རའ་འབྲུག་རྒྱལེ་ཁབ་ཀྱི་ རོང་གཞི་ཚུ་ནང་རྐྱབ་སོལེ་ཡོད་པའ་ སོམི་མིཆོད་དང་
ཚ་བཅུ་ཚུ་ག་སྐབས་ལུ་ ཕེོ་ལེགས་མིོ་ལེགས་ཟེར་བའ་འཆམི་ རྐྱབ་ད་བཙུགས་སོལེ་ཡོད་པའ་ཞིལེ་འབགཔ་འད་ ང་བཅས་ར་དོན་དག་མི་ཤིས་མི་ཚུ་གས་ ལྟདམིོ་བཟུམི་ཅག་ས་ མིནོ་བསམི་བཏེངམི་ཨིན་རུང་ དོན་ལུ་བདག་བཅག་ག་སོན་པ་ སངས་རྒྱས་བཅོམི་ལྡན་འདས་ཀྱི་ སྐུ་ཚ་ས་མི་ཆོས་རྒྱལེ་ནོར་བཟེང་ག་ སྐྱས་བ་བཞིས་པའ་སྐབས་ཀྱི་ ཆོས་རྒྱལེ་ནོར་བཟེང་
དང་ བཙུནམིོ་ཡད་འཕྲིོག་ལྷ་མིོ་གཉས་ གཅག་གས་གཅག་ལུ་བརྩ་གདུང་དང་དག་སྣང་ ག་དམ་ཅག་ཡོད་ག་ཚུ་ག་མིཛིད་རྣམི་ཚུ་ ཁྲིོམིས་ཚགས་ལུ་ལྟདམིོ་ས་སོན་པའ་སྐབས་ བཙུགས་སོལེ་ཡོད་པའ་ཞིལེ་འབགཔ་ཡང་ཨིན་ནོ། ད་ལེས་ རང་རང་སོ་སོའ་ཁྱམ་ནང་མིཛིས་པའ་རྒྱན་ཆས་འབད་ཡང་བཞིག་སོལེ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། 

 ཅ་དངོས་ཀྱི་མིང་:ཨི་ཙོ་ར། 

སོམི་ཆུང་ ཨིན་ཅི: ༦x༡༠x༡༢ 

ལྗིད་ཚད:  ༤༠༠ 

རྒྱུ་ཆས: སོང་ཕུ་ཤིང། སོག་སོམི།  ཤིང་སྤྱན། 
 
 

ཅ་དངསོ་ཀྱི་འགྲེལ་བཤིད་བསྡུས་བསྡུས། 

པ་ཏྲ་རྒྱལེ་ཡོངས་ལེག་ཁྱར་༣་ པའ་སློབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་ག་སོླབ་ཁང་ནང་ལུ་ སྦྱངོ་བརྡརའབད་བའ་སྐབས་སུ་བརོ་ཡོད་པའ་ ཨི་ཙོ་རའ་ཞིལེ་འབགཔ་འད་ཤིང་གུ་བརོ་ས་ཡོདཔ་ཨིན། ཨི་ཙོ་རའ་ཞིལེ་འབགཔ་འད་ རྒྱལེ་ཁབ་ཀྱི་རོང་ཁག་ག་ར་ནང་ ཚས་བཅུ་རྐྱབ་ད་བཙུགས་སོལེ་ཡོདཔ་ཨིན།  
ལེགས་སྦྱར་གྱི་སྐད་ལེས་ཨི་ཙོ་ར་ཟེར་མི་འད་ སོན་རྒྱ་གར་འཕེགས་པའ་ཡུལེ་གྱི་ གྲུབ་ཆན་བརྒྱདཔ་ཅུ་ལེ་སོགས་པའ་སྤྲུལེ་པ་ཨིན་པའ་གྲུབ་ཐབོ་ཚུ་ཨིནམི་ས་བཤིདཔ་ཨིན། གྲུབ་ཐོབ་ད་ཚུ་ཡང་མིང་ཤིོས་རང་ རྒྱལེཔོ་དང་ བོན་པོའ་སས་ ལེ་ལོེ་ཅག་བྲིམི་ཟེ་ཆན་པོའ་བུ་དང་ ལེ་ལོེ་རག་བྱིད་ཀྱི་ཡོན་ཏེན་ལུ་མིཁས་པ་ ལེ་ལོེ་ཅག་ཚང་པའ་བུ་ རག་རུས་དང་ཡོན་ཏེན་ 
སོབས་འབྱིོར་ཕུན་སུམི་ཚགས་པ་དང་ལྡན་མི་ཙོང་ཙོང་ལེས་བྱུང་བྱུང་པའ་ གྲུབ་ཐོབ་ཀྱི་སྤྲུལེ་པ་ཙོང་ཙོང་ཨིན་པས།  

 ཅ་དངོས་ཀྱི་མིང་:ཁྲིོ་བོ་ཨིམི་གཙོགས་བསམིས་པ། 

སོམི་ཆུང་ ཨིན་ཅི: ༦x༡༠x༡༢ 

ལྗིད་ཚད:  ༤༠༠ 

རྒྱུ་ཆས: སོང་ཕུ་ཤིང། སོག་སོམི།  ཤིང་སྤྱན། 
  

ཅ་དངསོ་ཀྱི་འགྲེལ་བཤིད་བསྡུས་བསྡུས། 
 

པ་ཏྲ་རྒྱལེ་ཡོངས་ལེག་ཁྱར་༣་ པའ་སློབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་ག་སོླབ་ཁང་ནང་ སྦྱོང་བརྡརའབད་བའ་སྐབས་སུ་བརོ་ཡོད་པའ་ ཁྲིོ་བོ་ཨིམི་གཙོགས་བསམིས་པའ་ཞིལེ་འབགཔ་འད་ཤིང་གས་བརོ་ས་ཡོདཔ་ཨིན། ཞིལེ་འབགཔ་ཁ་དོག་དམིརཔོ་འོང་དགོ་མི་འད་ འདོད་ཆགས་རྣམི་པར་དག་པའ་ངོ་བོ་དང་ དབང་ག་ལེས་བྱིད་པའ་བརྡ་ཚན་དང་ ཞིལེ་ཨིམི་གཙོགས་
བསམིས་ཏེ་ཡོད་མི་འད་ སྙེང་རྗི་ཁྲིོས་པའ་ཞིལེ་གྱིས་བསགས་(འདྲོག་བཅུག)(ཚགས་བརྡ་བཏེང་)པའ་བརྡ་ཚན་དང་ རྨ་ར་སྨིན་མི་མི་ལྟར་འབར་བ་ན་ སམས་ཅན་གྱི་ལེས་སབ་བསག་པའ་བརྡ་ཚན་དང་ སྤྱན་གསུམི་བགྲེད་པ་ན་ དུས་གསུམི་ཐོག་མིད་དུ་གཟེགས་པའ་བརྡ་ཚན་དང་ ཐདོ་སྐམི་ལྔའ་དབུ་རྒྱན་ན་ བུདྡྷ་ཀྲིོ་དྷ། བཛྲ་ཀྲིོ་དྷ། རདྣ་ཀྲིོ་དྷ། པདྨ་ཀྲིོ་དྷ། 
ཀེརྨ་ཀྲིོ་དྷ་དང་ཁྲིག་འཐུང་ལྔའ་བརྡ་ཚན་ཨིན་པས། ད་ལེས་ འཆམི་རྐྱབ་ད་བཙུགས་ན་ག་དོན་ལུ་ བཟོེ་རགཔ་ཚུ་གས་རྒྱུ་རས་ཀྱིས་བཟོེ་བཟོེཝ་དང་ ལེ་ལུ་ཤིང་གུ་བརོ་བརཝ་འོངམི་ཨིན།  



 

 

 

 

 

 

 

 སསོ་བཟེའོ་རྒྱབ་ཁུངས་དང་ངོ་སདོ། 
སོས་བཟོེ་ཟེར་བའ་གོ་དོན་འད་ཡང་རྒྱུ་གསར་དངུལེ་ཟེངས་ལེ་སོགས་པ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་བཟོེ་བའ་་མིཆོད་ཆས་དུང་རྒྱ་གླང་དང་་འཇིག་རྟེན་ཕེོ་མིོ་ལུ་ཉ་བར་མིཁོ་བའ་རྒྱན་ཆས་གསར་དངུལེ་གྱི་མིཛུབ་དཀྱི།སན་ཅུང་།་ཀེོ་མི་་གཞིན་ཡང་དཔའ་རྟེགས་ཀྱི་ཤུབས་དང་བཀྲིས་རྟེགས་བརྒྱད་ལེ་སོགས་པ་མིཛིས་ཆ་སྣ་ཚགས་ཀྱིས་རྒྱན་ཏེ་བཟོེ་མི་འད་ལུ་སོས་བཟོེ་ཟེར་
་སླབ་ཨིན།  འབྲུག་རྒྱལེ་ཁབ་ནང་སོས་བཟོེའ་རག་པ་འད་་མི་ལོེ་སོང་ཕྲིག་ག་ཧེ་མི་ལེས་རང་དར་ཁྱབ་བྱུང་ས་ཡོདཔ་མི་ཚད་ད་སྐབས་འབྱིོར་པ་དང་ལྡན་པའ་མི་ཕྱུགཔོ་ཚུ་གས་སྐུའ་རྒྱན་ཚུ་ཡང་་གསར་དང་དངུལེ་སོགས་སོས་བརོ་འབད་ད་ཕུལེ་བའ་ལུགས་སོལེ་དར་ནུག། 
སོས་བཟོེའ་རག་པ་དང་རག་རྩལེ་གྱི་ཤིས་ཡོན་ཚུ་ཐོ་བཀེོད་འབད་དགོ་པའ་དམིགས་ཡུལེ་གཙོ་བོ་ར་རྒྱལེ་ཡོངས་བཟོེ་རགས་བཅུ་གསུམི་སྤེལ་ཁང་ག་ཐོན་སྐྱད་ར་ར་བཞིན་དུ་ག་སྐོར་ལེས་གོ་བརྡ་བྱིན་ཚུགསཔ་བཟོེ་ན་དང་ ཕྱི་མི་བལྟ་བཤིལེཔ་ཚུ་ག་སོས་བཟོེའ་ཐོན་སྐྱད་ཚུ་ག་རྒྱབ་ཁུངས་ཚུ་ཤིས་ཚུགས་ན་དང་་ ད་བཞིན་ཐོན་སྐྱད་ཚུ་ཕྱི་བལྟ་བཤིལེཔ་
དང་ནང་ག་མི་ཚུ་ལུ་ཚང་འབྲིལ་འཐབ་ས་་རྒྱལེ་ཁབ་ཀྱི་འོང་འབབ་ལུ་ཕེན་ཐོགས་ཚུགསཔ་བཟོེ་ན་ཨིན། 
 

སསོ་བར་ོནའི་བྱི་རམ། 
༡  རྒྱུ་ཆས་མིཁོ་སྒྲུབ་འབད་ན། 
༢  ར་མིོ་འབྲི་ནི/ ཚག་པར་བརྡབ་ན། 
༣  ཁ་སོས་བརོ་ན། 
༤  འབུར་བཏོེན་ན། 
༥  མིནམ་སང་རྐྱབ་ན། 
༦  ཁ་ར་བཀེལེ་ན། 
 
 

 སོས་བཟོེའ་ཁུངས་དང་དགོས་པ་ག་སྐོར་ལེས་ཁ་གསལེ་མིཁྱན་འདོད་ཡོད་པ་ཅན་་མིཁན་པོ་ཕུན་ཚགས་བཀྲིས་ཀྱིས་མིཛིད་གནང་མི་འབྲུག་ག་བཟོེ་རགས་བཅུ་གསུམི་གྱི་བཤིད་པ་མིཁས་པའ་དགའ་སོན་ནང་ལེས་འཐོབ་ཚུགས། 
 

 

 

 

 

 

 

 

ཅ་ལེ་ག་མིང་  བཀྲིས་རྟེགས་བརྒྱད་ལེས་གདུགས། 

སོམི་ཆུང་ ཨིན་ཅི: ༦’’x ༦.༥’’ 

ལྗིད་ཚད: གརཱམི ༤༠༠ 

རྒྱུ་ཆས: ཟེངས་ལེབ།        



  
 

 

 
ལཱ་ག་བྱི་སའོ་རམ་པ། དང་པ་རང་ཟེངས་ལེབ་གུ་ར་མིོ་འབྲི་ན་ ཁ་སོས་བརོ་ན་ ་འབུར་བཏོེན་ན་ མིནམ་སང་རྐྱབ་ན་ ཁ་རས་བཀེལེ་ན།  
གདུགསཀྱི་་འགྲེལ་བཤིད།  སངས་རྒྱས་ཀྱི་དབུའ་གཙུག་ཏོེར་ད་གདུགས་བཟུམི་ས་ཟླུམི་ཞིང་མིཉམི་པའམི་ཡར་མིཐོ་བའ་བརྡ་དང་མིཚུངས་ཆསོ་ལུ་དབུ་ལུ་གདུགས་ཨིན། རན་པོ་ཆ་ལེས་གྲུབ་པའ་ཡུ་བ་ཅན་གྱི་གདུགས་ད་སངས་རྒྱས་ཀྱི་དབུ་ལུ་ཕུལེ་བའ་ཕེན་ཡོན་གྱིས་ན་མིོ་དབུ་ལེ་བཀྲིས་གདུགསལྟར་སྐྱོབ། ཟེར་དོ་བཟུམི་རྒྱལེ་ཁབ་དང་གཡུས་ཚན་ཚུ་གས་ནང་ཉམིས་རྒུད་དང་ཚ་
བའ་གནོད་པ་ཉོན་མིོངས་པའ་དགྲེ་བགགས་ག་ར་ལེས་རྒྱལེ་ཏེ་བསལ་བ་ལེ་སོགས་པ་འཐོབ་ས་ཆ་བའ་ཡོན་ཏེན་ཚུ་གོང་ལེས་གོང་དུ་འཕེལ་ན་ ལེོག་པའ་ཕྱིོགས་ག་ར་ཟེལ་གྱིས་གནོན་ཏེ་བཀྲིས་ཕུན་སུམི་ཚགས་པ་འོང་ན་ལུ་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ནའི་དགོས་པ་སོམི་ཡོད། 
 

 

 

ཅ་དངོས་ཀྱི་མིང་: བཀྲིས་རྟེགས་བརྒྱད་ལེས་ གསར་ཉ། 

སོམི་ཆུང་ ཨིན་ཅི: ༦’’x ༦.༥’’ 

ལྗིད་ཚད: གརཱམི ༤༠༠ 

རྒྱུ་ཆས: ཟེངས་ལེབ། 
 
 
 

 

ལཱ་ག་བྱི་སའོ་རམ་པ། དང་པ་རང་ཟེངས་ལེབ་མིགུ་རམོ་འབྲི་ན་ ཁ་སོས་བརོ་ན་ འབུར་བཏོེན་ན་ མིནམ་སང་རྐྱབ་ན་ ཁ་རས་བཀེལེ་ན།  
ཅ་ལེ་ག་འགྲེལ་བཤིད། །   ཆུ་ནང་ག་གསར་ཉ་ད་སངས་རྒྱས་་ཀྱི་སྤྱན་གྱི་བརྡ་མིཚན་ལུ་ཨིན་པས། ཉ་ད་མིག་ཏོེ་མི་བཙུམིས་པར་ཉན་མིཚན་མིད་པར་གནས་ཚུགས་པའ་ཡོན་ཏེན་དང་ལྡནམི་ལེས་སྤྱན་ལེ་བཀྲི་ཤིས་རན་ཆན་གསར་གྱི་ཉ།ཟེར་དོ་བཟུམི་ཉ་ད་རོགས་པའ་སངས་རྒྱས་་ཀྱི་སྤྱན་ལུ་ཕུལེ་བའ་ཕེན་ཡོན་གྱིས་མི་འོངས་པར་ང་བཅས་རའ་གཟུགས་ཀྱི་ཤི་ད་ཚུ་མིཉན་ཏོེག་ཏོེ་
འོང་ན་དང་མིག་ཏོེ་གསལེ་ན་བོ་རག་དང་ལྡན་ན་་རྒྱལེ་ཁབ་དང་གཡུས་ཚན་ཚུ་ག་ནང་ཞི་འཇིམི་བད་སྐྱད་ཕུན་སུམི་ཚགས་པ་འོང་ནའི་བཀྲིས་པར་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ནའི་དགོས་པ་ཡོདཔ་ཨིན། 

 

ཅ་དངོས་ཀྱི་མིང་: བཀྲིས་རྟེགས་བརྒྱད་ལེས་ བུམི་པ། 

སོམི་ཆུང་ ཨིན་ཅི: ༦’’x ༦.༥’’ 
 
ལྗིད་ཚད: གརཱམི ༤༠༠ 



 

རྒྱུ་ཆས: ཟེངས་ལེབ།  

  
 

ལཱ་ག་བྱི་སའོ་རམ་པ།  དང་པ་རང་ཟེངས་ལེབ་མིགུ་རམོ་འབྲི་ན་ ཁ་སོས་བརོ་ནི ་འབུར་བཏོེན་ན་ མིནམ་སང་རྐྱབ་ན་ ཁ་རས་བཀེལེ་ན།  
ཅ་ལེ་ག་འགྲེལ་བཤིད།  བུམི་པ་ད་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་མིགུལེ་ཟེར་མིགྲེན་པའ་བརྡམིཚན་ལུ་ཨིན་པས། མིགུལེ་ན་བཀྲིས་་རན་ཆན་བུམི་པ་འཁྱལ། ཟེར་དོ་བཟུམི་བུམི་པ་བཟེང་པོ་ད་འདོད་ཡོན་དངོས་པོའ་ལེོངས་སྤྱོད་ཚུ་ག་དམ་ཅག་སོྤྱད་ས་ཅ་རུང་ རོགས་ན་མིད་པ་བྱུང་པའ་ཡོན་ཏེན་དང་ལྡན་མི་ད་སངས་རྒྱས་ཀྱི་མིགུལེ་ཟེར་མིགྲེན་པ་ལུ་ཕུལེ་བའ་ཕེན་འོན་གྱི་་ཆོས་ནོར་ཕུན་
སུམི་ཚགས་པའ་ལེོངས་སྤྱོད་དང་ལྡན་ན་དང་བཀྲིས་པར་བྱིན་གྱི་བརླབ་ནའི་དགོས་པ་ཡོདཔ་ཨིན། 

 

 

 ཅ་དངོས་ཀྱི་མིང་:  བཀྲིས་རྟེགས་བརྒྱད་ལེས་དུང་དཀེར། 

སོམི་ཆུང་ ཨིན་ཅི: ༦’’x ༦.༥’’ 

ལྗིད་ཚད:   གརཱམི ༤༠༠ 

རྒྱུ་ཆས:  ཟེངས་ལེབ།          
 
 
 
 

ལཱ་ག་བྱི་སའོ་རམ་པ།  དང་པ་རང་ཟེངས་ལེབ་མིགུ་ར་མིོ་འབྲི་ན་ ཁ་སོས་བརོ་ནི ་འབུར་བཏོེན་ན་ མིནམ་སང་རྐྱབ་ན་ ཁ་རས་བཀེལེ་ན།  
ཅ་ལེ་ག་འགྲེལ་བཤིད། སངས་རྒྱས་ཀྱིས་ཞིལེ་ལུ་ཚམས་དཀེརཔོ་འོད་ཅན་དང་ཚངས་པའ་དབྱིངས་ཡན་ལེག་དྲུག་བཅུ་དང་སན་པའ་བརྡ་མིཚན་དང་མིཚུངས་ཆསོ་ལུ་ས་སྐད་སྙེན་པའ་ཆོས་དུང་གཡས་འཁྱལ་དཀེརཔོ་ཨིན།གསུང་ལེ་བཀྲིས་ཆོས་དུང་གཡས་སུ་འཁྱལ།ཟེར་དོ་བཟུམི་དབྱིངས་སྙེན་པའ་དུང་དཀེར་ད་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གསུང་ལུ་ཕུལེ་བའ་ཕེན་ཡོན་ད་གས་མི་འོངས་པར་
ངབཅས་ར་ཚུ་ག་གཏེམི་སྙེན་གྲེགས་ཕྱིོགས་ག་ཏེ་ཡང་ཁྱབ་ན་དང་མུ་སགས་པའ་་ལྟབ་ཕྱིན་ཅ་ལེོག་པའ་ཕྱིོགས་ད་ཚུ་འདྲོག་ན་དམི་པའ་ཆོས་ཀྱི་ས་གས་སམས་ཅན་ཀུན་གྱི་ལེས་དང་ཉོན་མོིངས་པ་ག་ར་བཅོམི་ས་ཤིས་པ་ཚུལེ་བཞིན་དུ་གོྲེལེ་ཚུགས་ན་རམ་ནད་ལེ་སོགས་པ་མིད་པའ་བཀྲིས་པར་མིཛིད་ད་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ནའི་དགོས་པ་སོམི་ཡོད། 



 

 

 

 

 

 

 

ཅ་དངོས་ཀྱི་མིང་:  བཀྲིས་རྟེགས་བརྒྱད་ལེས་ པདྨ་མི་ཏོེག། 

སོམི་ཆུང་ ཨིན་ཅི: ༦’’x ༦.༥’’ 

ལྗིད་ཚད:   གརཱམི ༤༠༠ 

རྒྱུ་ཆས:  ཟེངས་ལེབ།          

ལཱ་ག་བྱི་སའོ་རམ་པ།  དང་པ་རང་ཟེངས་ལེབ་མིགུ་རམོ་འབྲི་ན་ ཁ་སོས་བརོ་ནི ་འབུར་བཏོེན་ན་ མིནམ་སང་རྐྱབ་ན་ ཁ་རས་བཀེལེ་ན། ཅ་ལེ་ག་འགྲེལ་བཤིད། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ལྗིགས་ཀྱི་བརྡ་མིཚན་དང་མིཚུངས་ཆསོ་ལུ་ལེོ་འདབ་རྒྱས་པའ་མི་ཏོེག་པདྨ་འད་ཨིན།ལྗིག་ལེ་བཀྲིས་པདྨོ་ལེོ་འདབ་རྒྱས། ཟེར་དོ་བཟུམི་མི་ཏོེག་པདྨ་ད་འདམི་གྱི་ནང་ལེས་སྐྱས་སྐྱེཝ་ཨིན་རུང་
མི་ཏོེག་ག་ངོ་བོ་ལུ་འདམི་གྱིས་མི་གོས་པའ་ཁར་མིཛིས་ཏོེག་ཏོེ་ཡད་ཁར་འོང་བ་འདབ་མི་སབ་ཤིོག་ཤིོ་ཨིན་པ་མིཉན་ཏོེག་ཏོེ་ག་ཡོན་ཏེན་དང་ལྡན་མི་ད་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ལྗིགས་ལུ་ཕུལེ་བའ་ཕེན་ཡོན་ད་གས་མི་འོང་པར་ང་བཅས་ར་ཚུ་ག་གཟུགས་འཇིའ་རསམིོ་དང་ཉས་པའ་སྐྱོན་ད་ཚུ་ག་ན་ཡང་མིད་པའ་བཀྲིས་པར་བྱིན་གྱིས་བརླབ་གནང་ནའི་དགོས་པ་སོམི་ཡོད། 

 ཅ་དངོས་ཀྱི་མིང་:  བཀྲིས་རྟེགས་བརྒྱད་ལེས་དཔལེ་་བའུ། 

སོམི་ཆུང་ ཨིན་ཅི: ༦’’x ༦.༥’’ 

ལྗིད་ཚད:   གརཱམི།༤༠༠ 

རྒྱུ་ཆས:  ཟེངས་ལེབ། 
 
 
          

ལཱ་ག་བྱི་སའོ་རམ་པ།  དང་པ་རང་ཟེངས་ལེབ་མིགུ་ར་མིོ་འབྲི་ན་ ཁ་སོས་བརོ་ནི ་འབུར་བཏོེན་ན་ མིནམ་སང་རྐྱབ་ན་ ཁ་རས་བཀེལེ་ན། ཅ་ལེ་ག་འགྲེལ་བཤིད།   སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་བརྡ་མིཚན་དང་མིཚུངས་ཆོས་ལུ་མིཐའམི་མིད་པར་འཁྱལ་བའ་དཔལེབའུ་འད་ཨིན།ཐུགས་ལེ་བཀྲིས་དཔལེ་གྱི་བ་འུར་གསལེ་།ཟེར་དོ་བཟུམི་དོན་བཟེང་པོ་ལེ་ཤཱ་ཅག་ལུ་འཇུག་ན་
ཡོད་པའ་དཔལེགྱི་བའུ་འད་མིཁྱན་བརྩ་ནུས་གསུམི་དང་ལྡན་པའ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཐུགས་ལུ་ཕུལེ་བའ་ཕེན་ཡོན་ད་གས་ང་བཅས་ར་ཚུ་ག་མིནོ་དོན་ཅ་བསམི་འགྲུབ་ན་དང་རྣམི་དཔོད་ཀྱི་བོ་གོྲེས་བཟེང་པོ་གོང་དུ་འཕེལ་བའ་བཀྲིས་པར་མིཛིད་ད་བྱིན་གྱི་བརླབ་ནའི་དགོས་པ་སོམི་ཡོད། 



 

 

 

 

 

 

ཅ་དངོས་ཀྱི་མིང་:  བཀྲིས་རྟེགས་བརྒྱད་ལེས་ རྒྱལེ་མིཚན། 

སོམི་ཆུང་ ཨིན་ཅི: ༦’’x ༦.༥’’ 

ལྗིད་ཚད:   ག་རཱམི ༤༠༠། 

རྒྱུ་ཆས:  ཟེངས་ལེབ།          

ལཱ་ག་བྱི་སའོ་རམ་པ།  དང་པ་རང་ཟེངས་ལེབ་མིགུ་རམོ་འབྲི་ན་ ཁ་སོས་བརོ་ནི ་འབུར་བཏོེན་ན་ མིནམ་སང་རྐྱབ་ན་ ཁ་རས་བཀེལེ་ན། ཅ་ལེ་ག་འགྲེལ་བཤིད།  མི་མིཐུན་པའ་ཕྱིོགས་ལེས་རྒྱལེ་ཏེ་ནམི་ཡང་མི་ནུབ་པའ་རྒྱལེ་མིཚན་བཞིན་དུ་བརྟེན་པའ་སྐུ་དང་མིཛུངས་པའ་བརྡ་མིཚན་ལུ་བཀྲིས་པའ་རྟེགས་ཕྱིོགས་ལེས་རྣམི་པར་རྒྱལེ་་བའ་རྒྱལེ་མིཚན་འད་ཨིན། 
སྐུ་ལེ་བཀྲིས་མི་ནུབ་རྒྱལེ་མིཚན་མིཆོག། ཟེར་དོ་བཟུམི་རྒྱུ་གསར་དངུལེ་ཟེངས་དང་དར་གོས་ཆན་སྣ་ཚགས་ལེས་གྲུབ་པའ་རྒྱལེ་མིཚན་ད་སསངས་རྒྱས་ཚུ་ག་སྐུ་གཟུགས་ལུ་ཕུལེ་བའ་ཕེན་ཡོན་ད་གསམི་འོངཔར་་ང་བཅས་ཚུ་ག་གཟུགས་གཟེ་བརྗིད་ཆ་བའ་ཁར་མི་མིཐུན་པའ་ཕྱིོགས་ག་ར་ལེས་རྣམི་པར་རྒྱལེ་ཏེ་དབུ་འཕེང་འཐོ་བའ་བཀྲིས་པར་མིཛིད་ད་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ནའི་
དགོས་པ་སོམི་ཡོད། 

 ཅ་དངོས་ཀྱི་མིང་:  བཀྲིས་རྟེགས་བརྒྱད་ལེས་ འཁོར་ལེོ་། 

སོམི་ཆུང་ ཨིན་ཅི: ༦’’x ༦.༥’’ 

ལྗིད་ཚད:   གརཱམི ༤༠༠ 

རྒྱུ་ཆས:  ཟེངས་ལེབ།    

ལཱ་ག་བྱི་སའོ་རམ་པ།  དང་པ་རང་ཟེངས་ལེབ་མིགུ་རམོང་འབྲི་ན་ ཁ་སོས་བརོ་ནི ་འབུར་བཏོེན་ན་ མིནམ་སང་རྐྱབ་ན་ ཁ་རས་བཀེལེ་ན།  ཅ་ལེ་ག་འགྲེལ་བཤིད།   སངས་རྒྱས་ཚུ་ག་ཕྱིག་ཞིབས་ཀྱི་བརྡ་མིཚན་དང་མིཚུངས་ཆོས་ལུ་བཀྲིས་པའ་རྟེགས་འཁོར་ལེོ་འད་ཨིན།ཞིབས་ལེ་བཀྲིས་འཕྲིས་འཁོར་ལེོ་མིངའ།། ཟེར་དོ་བཟུམི་རྒྱུ་གསར་ལེ་སོགས་པ་ལེས་་གྲུབ་
པའ་རྩབས་སོང་དང་ལྡནཔའ་འཁོར་ལེོ་ད་སསངས་རྒྱས་ཚུ་ག་ཕྱིག་ཞིབས་ལུ་ཕུལེ་བའ་ཕེན་ཡོན་ད་གས་མི་འོངཔར་་ང་བཅས་ར་གས་ ཕྱིོགས་ག་ར་ལུ་མིངའ་དབང་བསྒྱུར་ན་དང་རང་ལེག་བཀྲིས་ན་རྫུ་འཕྲུལེ་གྱི་རང་པ་བཞི་ཐབོ་ན་ཕེ་ལེོགས་མིའ་དགྲེ་ཚུ་ཟེལ་གྱི་གནོད་ཚུགསཔ་ལེ་སོགས་པ་བཀྲིས་པར་མིཛིད་ད་བྱིན་གྱི་བརླབ་ནའི་དགོས་པ་ཡོད་ཨིན། 

 ཅ་དངོས་ཀྱི་མིང་:  འདོད་ཡོན་ལྔ་ལེས་ གཟུགས། 

སོམི་ཆུང་ ཨིན་ཅི: ༦’’x ༧’’ 

ལྗིད་ཚད:  གརཱམི ༤༠༠ 

རྒྱུ་ཆས:  ཟེངས་ལེབ། 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

ལཱ་ག་བྱི་སའོ་རམ་པ།  དང་པ་རང་ཟེངས་ལེབ་མིགུ་ར་མིོ་འབྲི་ན་ ཁ་སོས་བརོ་ནི ་འབུར་བཏོེན་ན་ མིནམ་སང་རྐྱབ་ན་ ཁ་རས་བཀེལེ་ན།  
ཅ་ལེ་ག་འགྲེལ་བཤིད།   མི་ལོེང་འད་དངོས་པོ་ཚུ་གསལེ་གྲེབ་མིད་པར་མིཐོང་ཚུགས་པའ་ཁྱད་ཆོས་དང་ལྡན་ལེས་བརྟེན་ གཟུགས་ཀྱི་རྣམི་པར་ཤིས་པ་དག་པའ་དོན་ལུ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྐུ་ལུ་མིཆོད་པ་ཕུལེ་དགོཔ་ཨིན། རང་ག་གཟུགས་བྱིད་ངོ་རས་ལེགས་པ་ཕུན་སུམི་ཚགས་པ་ཐོབ་ན་དང་མིཚན་བཟེང་དང་དཔ་་བྱིད་་ལྡན་པའ་ལུས་བཟེང་པོ་ཐབོ་ནའི་དགོས་པ་སོམི་ཡོདཔ་ཨིན། 

 

ཅ་དངོས་ཀྱི་མིང་:  འདོད་ཡོན་ལྔ་ལེས་ ས། 

སོམི་ཆུང་ ཨིན་ཅི: ༦’’x ༧’’ 

ལྗིད་ཚད:   གརཱམི ༤༠༠ 

རྒྱུ་ཆས:  ཟེངས་ལེབ།    
 

ལཱ་ག་བྱི་སའོ་རམ་པ།  དང་པ་རང་ཟེངས་ལེབ་མིགུ་ར་མིོ་འབྲི་ན་ ཁ་སོས་བརོ་ནི ་འབུར་བཏོེན་ན་ མིནམ་སང་རྐྱབ་ན་ ཁ་རས་བཀེལེ་ན།   
ཅ་ལེ་ག་འགྲེལ་བཤིད།   རོལེ་མོི་འབྲིས་ཏེ་ཡོད་མི་ད་རྒྱུ་རྐྱན་ཕུན་སུམི་ཚགས་པ་ལེས་བྱུང་བའ་ས་དབྱིངས་ཧེན་ཏོེང་ཏེོ་དོ་ག་ར་དགའ་བའ་རྒྱུ་ཅག་ཨིནམི་ལེས་བརྟེན་རྣ་བའ་རྣམི་པར་ཤིས་པར་དག་པའ་དོན་ལུ་སངས་རྒྱས་ཚུ་ག་སྙེན་ལུ་མིཆདོ་པ་ཕུལེ་དགོཔ་ཨིན། 

 

ཅ་དངོས་ཀྱི་མིང་:  འདོད་ཡོན་ལྔ་ལེས་ དྲ། 

སོམི་ཆུང་ ཨིན་ཅི: ༦’’x ༧’’ 

ལྗིད་ཚད:   གརཱམི ༤༠༠ 

རྒྱུ་ཆས:  ཟེངས་ལེབ།        

ལཱ་ག་བྱི་སའོ་རམ་པ།  དང་པ་རང་ཟེངས་ལེབ་མིགུ་ར་མིོ་འབྲི་ན་ ཁ་སོས་བརོ་ནི ་འབུར་བཏོེན་ན་ མིནམ་སང་རྐྱབ་ན་ ཁ་རས་བཀེལེ་ན།  
ཅ་ལེ་ག་འགྲེལ་བཤིད།   དུང་དཀེར་ནང་དྲ་བཟེང་ག་ཆུ་དང་ལྡནམི་འབད་བྲི་མི་འད་་དུང་དཀེར་འད་རང་བཞིན་གྱི་དཀེར་བའ་ཁྱད་ཆོས་དང་ལྡནམི་ལེས་བརྟེན་སམས་ཅན་ཚུ་ངོ་བོ་ཡ་ནས་སངས་རྒྱས་ཡན་པ་གོ་ན་དང་དུང་དཀེར་ནང་ག་དྲ་བཟེང་ག་ཆུ་འད་ཡ་ཤིས་རང་བཞིན་་གསལེ་བའ་ཆསོ་ཀྱི་ཅུད་དང་ལྡན་པའ་བརྡ་ཨིན། 



 

 

 

 

 

 

ཅ་དངོས་ཀྱི་མིང་:  འདོད་ཡོན་ལྔ་ལེས་ རོ། 

སོམི་ཆུང་ ཨིན་ཅི: ༦’’x ༧’’ 

ལྗིད་ཚད:   གརཱམི༤༠༠ 

རྒྱུ་ཆས:  ཟེངས་ལེབ།         

ལཱ་ག་བྱི་སའོ་རམ་པ།  དང་པ་རང་ཟེངས་ལེབ་མིགུ་ར་མིོ་འབྲི་ན་ ཁ་སོས་བརོ་ནི ་འབུར་བཏོེན་ན་ མིནམ་སང་རྐྱབ་ན་ ཁ་རས་བཀེལེ་ན། ཅ་ལེ་ག་འགྲེལ་བཤིད།  རང་བཞིན་གྱིས་རོ་མིངར་བ་བཅུད་ཆ་བ་རོ་བརྒྱ་དང་ལྡན་་པའ་ཞིལེ་ཟེས་ཡོད་ཚད་རྒྱལེ་་བའ་ལྗིགས་ལེ་ཕུལེཝ་ཨིན། འདདོ་ཡོན་ལྔའ་ར་མིོ་ནང་རོ་བརྒྱ་དང་ལྡན་པའ་ཤིང་འབྲིས་ཚུ་འབྲིས་ཏེ་རང་ག་ལྕའི་
རྣམི་པར་ཤིས་པ་དག་ན་འ་དོན་ལུ་རོགས་པའ་སངས་རྒྱས་ཚུ་ག་ལྗིགས་ལུ་མིཆོད་པ་ཕུལེ་དགོཔ་ཨིན། 

 

 

ཅ་དངོས་ཀྱི་མིང་:  འདོད་ཡོན་ལྔ་ལེས་ རག་བྱི། 

སོམི་ཆུང་ ཨིན་ཅི: ༦’’x ༧’’ 
ལྗིད་ཚད:   གརཱམི༤༠༠ 

རྒྱུ་ཆས:  ཟེངས་ལེབ།     

ལཱ་ག་བྱི་སའོ་རམ་པ།  དང་པ་རང་ཟེངས་ལེབ་མིགུ་ར་མིོ་འབྲི་ན་ ཁ་སོས་བརོ་ནི ་འབུར་བཏོེན་ན་ མིནམ་སང་རྐྱབ་ན་ ཁ་རས་བཀེལེ་ན།  
ཅ་ལེ་ག་འགྲེལ་བཤིད།  འཇིག་རྟེན་མིའི་བུ་མིོ་ཚུ་གས་ཐགས་འཐགཔ་མིན་པ་རང་བཞིན་གྱིས་མིཛིས་ཤིང་ཡད་དུ་འོང་བ་སབ་པ་འཇིམི་པ་ཡང་བ་ལེ་སོགས་པ་ཁྱད་དུ་འཕེགས་པའ་ལྷའ་དར་ཟེབ་ཀྱི་གོས་སབ་འཇིམི་ཡངས་པ་ཚུ་མིཆོད་པ་ཕུལེ་དགོཔ་ཨིན། 



 

 

 

 

ཅ་དངོས་ཀྱི་མིང་: ནོར་བུ་ཆ་བདུན་ལེས་ བྱུ་རུ་ཤིང་། 

སོམི་ཆུང་ ཨིན་ཅི: ༦’’x ༧’’ 

ལྗིད་ཚད:  གརཱམི༤༠༠ 

 

ཅ་དངོས་ཀྱི་མིང་:  ནོར་བུ་ཆ་བདུན་ལེས་ བས་རུ་རྭའ། 

སོམི་ཆུང་ ཨིན་ཅི: ༦’’x ༧’’ 

ལྗིད་ཚད:   གརཱམི༤༠༠ 

རྒྱུ་ཆས:  ཟེངས་ལེབ།          

ལཱ་ག་བྱི་སའོ་རམ་པ།  དང་པ་རང་ཟེངས་ལེབ་མིགུ་ར་མིོ་འབྲི་ན་ ཁ་སོས་བརོ་ནི ་འབུར་བཏོེན་ན་ མིནམ་སང་རྐྱབ་ན་ ཁ་རས་བཀེལེ་ན། ཅ་ལེ་ག་འགྲེལ་བཤིད།  བས་རུ་ཟེར་བའ་སམས་ཅན་འད་སོབས་ཤུགས་ཅན་་ཅག་ཨིནམི་མི་ཚད་པགས་ཀེོ་འད་མིཚན་ཆ་གས་ཡང་བཅད་མི་ཚུགསཔ་ཨིན། སམས་ཅན་གཞིན་ཚུ་རྭཝ་ཆ་འབད་མིགོ་ཏོེག་ཁར་སྐྱསཝ་ཨིན་རུང་
བས་རུ་འད་རྭཝ་ཡ་གཅག་འབད་ལྷབ་པ་གུར་སྐྱསཝ་ཨིན། རྭཝ་འད་བཀྱིག་གནགཔ་ཨིན་པའ་ཁར་ནོར་བུའ་བྱི་བྲིག་ཆུང་ཀུ་ཅག་ཡོདཔ་ལེས་སྨིན་རས་ནང་འགྱིོཝ་ལེས་བརྟེན་དྲག་པོའ་གཡང་རས་ཡང་ཨིན། བས་ལེ་རྭཝ་་འད་་ངོ་མི་ཐབོ་པ་ལཱ་ཁག་ཡོདཔ་ལེས་བཀྲིས་པའ་རས་འབད་ལེག་ལེན་འཐབ་ཨིན། 
 

 

ཅ་དངོས་ཀྱི་མིང་:  ནོར་བུ་ཆ་བདུན་ལེས་ གླངམིོ་མིཆེཝ། 

སོམི་ཆུང་ ཨིན་ཅི: ༦’’x ༧’’ 

ལྗིད་ཚད:   གརཱམི༤༠༠ 

རྒྱུ་ཆས:  ཟེངས་ལེབ།          

ལཱ་ག་བྱི་སའོ་རམ་པ།  དང་པ་རང་ཟེངས་ལེབ་གུ་ར་མིོ་་འབྲི་ན་ ཁ་སོས་བརོ་ན་ འབུར་བཏོེན་ན་ མིནམ་སང་རྐྱབ་ན་ ཁ་རས་བཀེལེ་ན།  
ཅ་ལེ་ག་འགྲེལ་བཤིད།  གླངམིོ་ཆ་འད་སམས་ཅན་གྱི་གྲེལེ་ལེས་གཟུགས་སོམི་ཤིོ་ཅག་ཨིནམི་མི་ཚད་བཀྱིག་ཡང་ཐལེ་དཀེར་འབད་ཡོདཔ། སོན་པ་ཤཱཀྱི་ཐུབ་པ་མིཆོག་སོན་མི་གླང་ཆན་གྱི་སྐྱ་བ་བཞིས་ཏེ་སམས་ཅན་གྱི་འགོྲེ་དོན་མིཛིད་པམི་ཚད་ཤུལེ་ལེས་ཡུམི་གྱི་ལྷུམིས་སུ་བཞུགས་པའ་སྐབས་སུ་ཡང་གླང་ཆན་གྱི་རྣམི་པ་འབད་ཞུགསཔ་ལེས་བརྟེན་སམས་ཅན་ཚུ་ག་གྲེལེ་
ལེས་གླང་ཆན་འད་ཁྱད་དུ་འཕེགསཔ་ཅག་ཨིན། གླངམིོ་ཆ་མིཆེཝ་འད་ཐོབ་པ་ལཱ་ཁག་ཡོདཔ་ལེས་བཀྲི་ཤིས་པའ་རས་ལུ་ར་མིོ་བྲིས་ཏེ་ལེག་ལེན་འཐབ་ཨིན། 

 



 
 

རྒྱུ་ཆས: ཟེངས་ལེབ། 

 
ལཱ་ག་བྱི་སའོ་རམ་པ།  དང་པ་རང་ཟེངས་ལེབ་གུ་ར་མིོ་འབྲི་ན་ ཁ་སོས་བརོ་ན་ འབུར་བཏོེན་ན་ མིནམ་སང་རྐྱབ་ན་ ཁ་རས་བཀེལེ་ན།  
ཅ་ལེ་ག་འགྲེལ་བཤིད།  བྱུ་རུའ་ཤིང་་འད་རྒྱ་མིཚའི་ནང་སྐྱ་བའ་ཁར་ས་་བའ་ཁྱད་ཆསོ་དང་ལྡན་པ་བཀྱིག་དམིརཔོ་འབད་ཡོདཔ་ཨིན། བྱུ་རུ་ཤིང་འད་ནོར་བུའ་བྱི་བྲིག་ཅག་ཨིནམི་ལེས་ལྷ་དང་མིའི་རྒྱན་ཆ་འབད་ལེག་ལེན་འཐབ་པའ་ཁར་བཀྱིག་དམིརཔ་འབད་ན་འད་གས་དབང་ག་རས་འབད་བརིྩཝ་ཨིན། ་བྱུ་རུའ་ཤིང་ག་སོང་པོ ་འད་ཐོབ་པ་ལཱ་ཁག་ཡོདཔ་ལེས་ད་རས་
ནང་པར་བཀྲི་ཤིས་པའ་རས་ལུ་ར་མིོ་བྲིས་ཏེ་ལེག་ལེན་འཐབ་ཨིན། 
 

 

 

 

 

ཅ་དངོས་ཀྱི་མིང་: ནོར་བུ་ཆ་བདུན་ལེས་ གསར་གྱི་གླགས་ཤིང་།  
སོམི་ཆུང་ ཨིན་ཅི: ༦’’x ༧’’ 

ལྗིད་ཚད:  ག་རཱམི༤༠༠ 

 
 
 
 

ཅ་དངོས་ཀྱི་མིང་: ནོར་བུ་ཆ་བདུན་ལེས་ སེངྒའི་སྣ་། 

སོམི་ཆུང་ ཨིན་ཅི: ༦’’x ༧’’ 

ལྗིད་ཚད:  གརཱམི༤༠༠ 

རྒྱུ་ཆས:  ཟེངས་ལེབ། 
 
 
 

 
ལཱ་ག་བྱི་སའོ་རམ་པ།  དང་པ་རང་ཟེངས་ལེབ་གུ་ར་མིོ་་འབྲི་ན་ ཁ་སོས་བརོ་ནི ་འབུར་བཏོེན་ན་ མིནམ་སང་རྐྱབ་ན་ ཁ་རས་བཀེལེ་ན། ཅ་ལེ་ག་འགྲེལ་བཤིད།   གཅན་གཟེན་གྱི་རྒྱལེཔོ་གངས་ཀྱི་སེངྒ་དཀེརམིོ་འད་འཇིག་རྟེན་འཛིམི་གླང་ནང་སངས་རྒྱས་ར་བྱིོནམི་ད་མི་གཏོེགས་མི་འོངམི་ལེས་གནམི་མིད་ས་མིད་དཀེོན་དྲག་ཨིན། སམས་ཅན་འད་སོབས་ཤུགས་
ཅན་ཅག་ཡོདཔ་མི་ཚད་རལེཔ་ཡང་གཡུའ་བཀྱིག་བཟུམི་འབད་ཡོདཔ་ཨིན། སེངྒ་་ལྷ་པའ་བཟོེ་རྣམི་འད་རང་བཞིན་གྱིས་ནོར་བུ་མིག་གསུམི་བཟུམི་ས་ཡོདཔ་ལེས་རྒྱས་པའ་འཕྲིན་ལེས་ཀྱི་་གཡང་རས་ཨིན། སེངྒའི་སྣ་་འད་དངོས་སུ་འབད་མི་ཐོབ་ལེས་གཡང་ཀྱི་རས་ལུ་ར་མིོ་བྲིས་ཏེ་ལེག་ལེན་འཐབ་ཨིན། 



 

རྒྱུ་ཆས: ཟེངས་ལེབ། 

ལཱ་ག་བྱི་སའོ་རམ་པ།  དང་པ་རང་ཟེངས་ལེབ་གུ་ར་མིོ་་འབྲི་ན་ ཁ་སོས་བརོ་ན་ འབུར་བཏོེན་ན་ མིནམ་སང་རྐྱབ་ན་ཁ་རས་བཀེལེ་ན།  
ཅ་ལེ་ག་འགྲེལ་བཤིད།   དམི་པའ་ཆོས་ཀྱི་གླགས་ཤིང་ད་རན་པོ་ཆ་གསར་གྱིས་བཟོེ་ས་ཕུལེ་དགོཔ་ཨིན་རུང་གསར་གྱི་འབྱིོར་པ་དང་ལྡན་མི་མི་གཏོེགས་གཞིན་གྱིས་ཕུལེ་མི་ཚུགཔ་ལེས་བརྟེན་གསར་གྱི་གླགས་ཤིང་ཚབ་ལུ་ར་མིོ་བྲིས་ཏེ་གཡང་ཀྱི་རས་འབད་ལེག་ལེན་འཐབ་ཨིན། མིཁས་པ་སོ་སོའ་དགོངས་བཞིད་དང་བསྟུན་གསར་གྱི་གླགས་ཤིང་ཚབ་ལུ་གོས་ཆན་
སོང་རལ་དང་བལེ་སངམི་གསར་གྱི་དོང་ཙོ་ཚུ་བྲིས་སོལེ་ཡོདཔ་ཨིན། 

 

 

 

 

 

 

 

ཅ་དངོས་ཀྱི་མིང་: ནོར་བུ་ཆ་བདུན་ལེས་ རྒྱལེ་པོའ་སྙེན་རྒྱན།   

སོམི་ཆུང་ ཨིན་ཅི: ༦’’x ༧’’ 

ལྗིད་ཚད:   གརཱམི༤༠༠། 

རྒྱུ་ཆས:  ཟེངས་ལེབ། 
 

ལཱ་ག་བྱི་སའོ་རམ་པ།  དང་པ་རང་ཟེངས་ལེབ་གུ་ར་མིོ་་འབྲི་ན་ ཁ་སོས་བརོ་ན་ འབུར་བཏོེན་ན་ མིནམ་སང་རྐྱབ་ན་ ཁ་རས་བཀེལེ་ན།   
ཅ་ལེ་ག་འགྲེལ་བཤིད།  རྒྱལེ་པོ་ད་སྐུ་བསོད་དབང་ཐང་ཅན་ཅག་ཨིནམི་ལེས་མི་མིང་གས་གོང་དུ་བཀུར་བའ་གཟེ་བརྗིད་ཅན་ཅག་ཨིན། རྒྱལེ་པོ་ལུ་ཡོད་པའ་སྙེན་རྒྱན་ད་ཡང་རྒྱལེ་པོའ་བསདོ་ནམིས་ཀྱི་གྲུབ་པའ་དངསོ་རས་ཅག་ཨིན། རྒྱལེ་པོ་ད་རགས་རུས་ཆ་བའ་ཡོན་ཏེན་དང་ལྡནམི་གཅག་ཨིནམི་ལེས་སྙེན་རྒྱན་ད་ཡང་གཡང་ཀྱི་རས་ཁྱད་པར་ཅན་ཅག་འབད་བརིྩཝ་
ཨིན་ནོ། 
 



 

 

 

 

 

 

ཅ་དངོས་ཀྱི་མིང་: ནོར་བུ་ཆ་བདུན་ལེས་ བཙུན་མིོའ་སྙེན་རྒྱན། 

སོམི་ཆུང་ ཨིན་ཅི: ༦’’x ༧’’ 

ལྗིད་ཚད:   ག་རཱམི། ༤༠༠ 

རྒྱུ་ཆས:  ཟེངས་ལེབ། 
 
 

ལཱ་ག་བྱི་སའོ་རམ་པ།  དང་པ་རང་ཟེངས་ལེབ་གུ་རམོང་འབྲི་ན་ ཁ་སོས་བརོ་ན་ འབུར་བཏོེན་ན་ མིནམ་སང་རྐྱབ་ན་ཁ་རས་བཀེལེ་ན།  
ཅ་ལེ་ག་འགྲེལ་བཤིད།  བཙུན་མིོ་དམི་པ་འད་ཤིས་རབ་དང་ལྡན་པ་རྒྱལེ་པོའ་འཁོར་སྐྱོང་ཐབས་ལུ་མིཁས་པ་གས་རྒྱུད་བཟེང་བ་བུད་མིད་མིཆོག་ག་ཁྱད་ཆོས་དང་ལྡནམི་ལེས་རྒྱལེ་པོའ་གདུང་འཛིན་པའ་གཞི་དང་འདྲཝ་ཨིན། བཙུན་མིོའ་སྙེན་རྒྱན་འད་ཡང་བཙུན་མིོའ་བསོད་ནམིས་ལེས་གྲུབ་པའ་ནོར་བུ་རན་ཐང་ཅན་གྱིས་བཟོེ་བཟོེཝ་ཨིནམི་ལེས་ཕུན་སུམི་ཚགས་ཏེོག་
ཏོེ་ཡོདཔ་ཨིན། ད་བཟུམི་མིའ་བཙུན་མིོའ་སྙེན་རྒྱན་ཐོབ་པ་ལཱ་ཁག་ཡོདཔ་ལེས་ར་མིོ་བྲིས་ཏེ་ལེག་ལེན་འཐབ་མི་འད་མིའི་རྒྱུད་པ་ཡ་རབས་བཟེང་པོ་རྒྱུན་མི་ཆད་པར་གནས་ནའི་རྟེགས་དང་རྟེན་འབྲིལ་གྱི་གཡང་ཀྱི་རས་ཨིན། 

 

ཅ་དངོས་ཀྱི་མིང་: གཟུགས་བརྙན་ལེས་ སག།   

སོམི་ཆུང་ ཨིན་ཅི: ༦’’x ༧’’ 

ལྗིད་ཚད:   གརཱམི ༤༠༠ 

རྒྱུ་ཆས:  ཟེངས་ལེབ། 
 

 

ལཱ་ག་བྱི་སའོ་རམ་པ།  དང་པ་རང་ཟེངས་ལེབ་གུ་ར་མིོ་་འབྲི་ན་ ཁ་སོས་བརོ་ན་ འབུར་བཏོེན་ན་ མིནམ་སང་རྐྱབ་ན་ ཁ་རས་བཀེལེ་ན།  
ཅ་ལེ་ག་འགྲེལ་བཤིད།   དཔའ་བའོ་སོབས་དང་གཟེ་བརྗིད་ཕུན་སུམི་ཚགས་པའ་བརྡ་ཚན་དང་ལེོ་ཁམིས་མི་་འབད་མི་ཚུ་ག་ལེོ་དང་ཞིག་དུས་ངན་པ་ཕེོག་ས་ཉམིས་རྒུད་བྱུང་མི་ཚུ་གསལེ་ཏེ་རླུང་རྟེ་གོང་དུ་སྤེལ་ཐབས་དང་རང་ལུ་གནོད་པའ་རྒོལེ་བ་ངན་པ་ཚུ་ཟེལ་གྱིས་གནོད་ནའི་དོན་ལུ་རང་ག་ས་སོད་སའ་ནུབ་ཕྱིོགས་་ལུ་རང་ག་དགྲེ་ལྷ་ཆན་པོ་འཇིགས་སུ་རུང་བ་ད་
སམས་ཅན་སག་ག་རྣམི་པ་ལུ་སྤྲུལེ་ཏེ་བཞུགསཔ་ཨིན་ཟེར་བཤིདཔ་ཨིན། 
 



 

  

 

 

 

 

ཅ་དངོས་ཀྱི་མིང་: གཟུགས་བརྙན་ལེས་ སེངྒ། 

སོམི་ཆུང་ ཨིན་ཅི: ༦’’x ༧’’ 

ལྗིད་ཚད:   གརཱམི ༤༠༠ 

རྒྱུ་ཆས:   ཟེངས་ལེབ། 
 
 

ལཱ་ག་བྱི་སའོ་རམ་པ།  དང་པ་རང་ཟེངས་ལེབ་གུ་ར་མིོ་་འབྲི་ན་ ཁ་སོས་བརོ་ན་ འབུར་བཏོེན་ན་ མིནམ་སང་རྐྱབ་ན་ ཁ་རས་བཀེལེ་ན།  
ཅ་ལེ་ག་འགྲེལ་བཤིད།   དཔའ་བའོ་སོབས་དང་གཟེ་བརྗིད་ཕུན་སུམི་ཚགས་པའ་བརྡ་ཚན་དང་ལེོ་ཁམིས་ལྕགས་་འབད་མི་ཚུ་ག་ལེོ་དང་ཞིག་དུས་ངན་པ་ཕེོག་ས་ཉམིས་རྒུད་བྱུང་མི་ཚུ་གསལེ་ཏེ་རླུང་རྟེ་གོང་དུ་སྤེལ་ཐབས་དང་རང་ལུ་གནོད་པའ་རྒོལེ་བ་ངན་པ་ཚུ་ཟེལ་གྱིས་གནོད་ནའི་དོན་ལུ་རང་ག་ས་སོད་སའ་ཤིར་ཕྱིོག་་ལུ་རང་ག་དགྲེ་ལྷ་ཆན་པོ་འཇིགས་སུ་རུང་བ་ད་སེངྒ་
དཀེར་མིོའ་ག་རྣམི་པ་ལུ་སྤྲུལེ་བཞུགསཔ་ཨིན་ཟེར་བཤིདཔ་ཨིན། སེངྒ་་ལུ་འདམི་སང་དང་གངས་སང་ཟེར་གཉས་ཡོདཔ་འབད་བཤིདཔ་ཨིན། 
 

 

ཅ་དངོས་ཀྱི་མིང་: གཟུགས་བརྙན་ལེས་ ཁྱུང་། 

སོམི་ཆུང་ ཨིན་ཅི: ༦’’x ༧’’ 

ལྗིད་ཚད:   ག་རཱམི ༤༠༠། 

རྒྱུ་ཆས:  ཟེངས་ལེབ། 
 
 
 

ལཱ་ག་བྱི་སའོ་རམ་པ།  དང་པ་རང་ཟེངས་ལེབ་གུ་ར་མིོ་་འབྲི་ན་ ཁ་སོས་བརོ་ན་ འབུར་བཏོེན་ན་ མིནམ་སང་རྐྱབ་ན་ ཁ་རས་བཀེལེ་ན།  
ཅ་ལེ་ག་འགྲེལ་བཤིད།   དཔའ་བའོ་སོབས་དང་གཟེ་བརྗིད་ཕུན་སུམི་ཚགས་པའ་བརྡ་ཚན་དང་ལེོ་ཁམིས་ཤིང་་འབད་མི་ཚུ་ག་ལོེ་དང་ཞིག་དུས་ངན་པ་ཕེོག་ས་ཉམིས་རྒུད་བྱུང་མི་ཚུ་གསལེ་ཏེ་རླུང་རྟེ་གོང་དུ་སྤེལ་ཐབས་དང་རང་ལུ་གནོད་པའ་རྒོལེ་བ་ངན་པ་ཚུ་ཟེལ་གྱིས་གནོད་ནའི་དོན་ལུ་རང་ག་ས་སོད་སའ་བྱིང་་ཕྱིོག་་ལུ་རང་ག་དགྲེ་ལྷ་ཆན་པོ་འཇིགས་སུ་རུང་བ་ད་བྱིའ་
རྒྱལེ་པོ་ཁྱུང་ག་རྣམི་པ་ལུ་སྤྲུལེ་བཞུགསཔ་ཨིན་ཟེར་བཤིདཔ་ཨིན། 



 

 

 

 

ཅ་དངོས་ཀྱི་མིང་: གཟུགས་བརྙན་ལེས་ འབྲུག། 

སོམི་ཆུང་ ཨིན་ཅི: ༦’’x ༧’’ 

ལྗིད་ཚད:   ག་རཱམི། ༤༠༠། 

རྒྱུ་ཆས:  ཟེངས་ལེབ། 
  

 

ལཱ་ག་བྱི་སའོ་རམ་པ།  དང་པ་རང་ཟེངས་ལེབ་གུ་ར་མིོ་་འབྲི་ན་ ཁ་སོས་བརོ་ནི ་འབུར་བཏོེན་ན་ མིནམ་སང་རྐྱབ་ན་ ཁ་རས་བཀེལེ་ན།  
ཅ་ལེ་ག་འགྲེལ་བཤིད།  ངག་ག་བདན་ཚག་དང་ནུས་སོབས་ཕུན་སུམི་ཚགས་པའ་བརྡ་ཚན་དང་ལེོ་ཁམིས་ཆུ་འབད་མི་ཚུ་ག་ལོེ་དང་ཞིག་དུས་ངན་པ་ཕེོག་ས་ཉམིས་རྒུད་བྱུང་མི་ཚུ་གསལེ་ཏེ་རླུང་རྟེ་གོང་དུ་སྤེལ་ཐབས་དང་རང་ལུ་གནོད་པའ་རྒོལེ་བ་ངན་པ་ཚུ་ཟེལ་གྱིས་གནོད་ནའི་དོན་ལུ་རང་ག་ས་སོད་སའ་ལྷོ་ཕྱིོག་་ལུ་རང་ག་དགྲེ་ལྷ་ཆན་པོ་འཇིགས་སུ་རུང་བ་ད་
སམས་ཅན་འབྲུག་ག་རྣམི་པ་ལུ་སྤྲུལེ་བཞུགསཔ་ཨིན་ཟེར་བཤིདཔ་ཨིན། 

 

 

ཅ་དངོས་ཀྱི་མིང་:  གཟུགས་བརྙན་ལེས་ བྱི་ཚ་རང་། 

སོམི་ཆུང་ ཨིན་ཅི: ༦’’x ༧’’ 

ལྗིད་ཚད:   ག་རཱམི། ༤༠༠། 

རྒྱུ་ཆས:  ཟེངས་ལེབ། 
  

 

ལཱ་ག་བྱི་སའོ་རམ་པ།  དང་པ་རང་ཟེངས་ལེབ་གུ་ར་མིོ་་འབྲི་ན་ ཁ་སོས་བརོ་ནི ་འབུར་བཏོེན་ན་ མིནམ་སང་རྐྱབ་ན་ ཁ་རས་བཀེལེ་ན།  
ཅ་ལེ་ག་འགྲེལ་བཤིད།  ངག་ག་བདན་ཚག་དང་ནུས་སོབས་ཕུན་སུམི་ཚགས་པའ་བརྡ་ཚན་དང་ལེོ་ཁམིས་ཆུ་འབད་མི་ཚུ་ག་ལོེ་དང་ཞིག་དུས་ངན་པ་ཕེོག་ས་ཉམིས་རྒུད་བྱུང་མི་ཚུ་གསལེ་ཏེ་རླུང་རྟེ་གོང་དུ་སྤེལ་ཐབས་དང་རང་ལུ་གནོད་པའ་རྒོལེ་བ་ངན་པ་ཚུ་ཟེལ་གྱིས་གནོད་ནའི་དོན་ལུ་རང་ག་ས་སོད་སའ་ལྷོ་ཕྱིོག་་ལུ་རང་ག་དགྲེ་ལྷ་ཆན་པོ་འཇིགས་སུ་རུང་བ་ད་
སམས་ཅན་འབྲུག་ག་རྣམི་པ་ལུ་སྤྲུལེ་བཞུགསཔ་ཨིན་ཟེར་བཤིདཔ་ཨིན། 

 



 

 

 

 

ཅ་དངོས་ཀྱི་མིང་:   གཟུགས་བརྙན་ལེས་ ཙོ་པ་ཏྲ། 

སོམི་ཆུང་ ཨིན་ཅི: ༦’’x ༧’’ 

ལྗིད་ཚད:   ག་རཱམི། ༤༠༠། 

རྒྱུ་ཆས:  ཟེངས་ལེབ། 
  

 

ལཱ་ག་བྱི་སའོ་རམ་པ།  དང་པ་རང་ཟེངས་ལེབ་གུ་ར་མིོ་་འབྲི་ན་ ཁ་སོས་བརོ་ན་ འབུར་བཏོེན་ན་ མིནམ་སང་རྐྱབ་ན་ ཁ་རས་བཀེལེ་ན། ཅ་ལེ་ག་འགྲེལ་བཤིད།  སནོ་གྱི་དུས་ལུ་བཟོེའ་རྒྱལེ་པོ་བ་ཤྭ་ཀེརྨ་གས་རྒྱ་མིཚའི་ནང་ལུ་ག་ཅ་དང་མི་འདྲ་བའ་སམས་ཅན་གྱི་གཟུགས་བརྙན་ཁོད་སོད་རྐྱངམི་ཅག་ལེགཔ་དང་བཅསཔ་འབད་མི་ཅག་མིཐངོ་མིཐོང་པའ་ལེོ་
རྒྱུས་་བཤིད་སོལེ་ཡོད། ག་ད་ས་ཨིན་རུང་སམས་ཅན་ད་ག་མིགུ་ཏོེག་ག་རྭཝ་ད་འབྲུག་ག་རྭཝ་དང་ལྷ་པ་དང་རལེཔ་ད་སེངྒ་དང་ཁ་དང་རྣམི་ཅོག་སག་དང་ལེགཔ་འད་མི་ག་ལེགཔ་ཨིན་པའ་ཁར་དཔལེ་བའ་འགུར་ཉ་མི་དང་ཟླཝ་ཡང་ཡོདཔ་མི་ཏོེག་ག་ར་ཏེོག་ཁའ་ནང་ལེས་འབད་སྐྱ་བའ་ཚུལེ་དང་ལེགཔ་གཡས་གཡོན་གཉས་ཀྱིས་མི་ཏོེག་ག་སོང་པོ་བཟུང་བའ་ཚུལེ་
འབད་ད་ག་ཅ་དང་ཡང་མི་འདྲ་བའ་གཟུགས་བརྙན་ཅན་ཅག་འབད་ཡོདཔ་ལེས་འད་ལུ་ཙོ་་པ་ཏྲ་དང་ཡང་ན་ཅ་མི་འདྲ་ཟེར་ཡང་སླབ་ཨིན། 

 

 

ཅ་དངོས་ཀྱི་མིང་:    ཀེོ་མི། 

སོམི་ཆུང་ ཨིན་ཅི: ༧”/༧” 

ལྗིད་ཚད:   ག་རཱམི། ༣༠༠། 

རྒྱུ་ཆས:   རྒྱུ་དངུལེ་གུ་ལུ་གསར་སོན་མི།  
 

ཀེ་ོམིའ་ཁུངས་དནོ་མིདརོ་བསྡུས།  རྒྱུ་རན་པོ་ཆའི་དངུལེ་གུ་ལུ་གསར་སོན་མི་ ཀེོ་མི་འད་ ང་བཅས་འབྲུག་པའ་ཨིམི་སྲུ་ཚུ་གས་གྱིོན་ཆས་དཀྱི་ར་དཀྱིས་ནའི་་དོན་ལེས་ མིད་ཐབས་མིད་པའ་ རང་ལུགས་འབྲུག་པའ་ཁྱད་ཆསོ་ཐུན་མིོང་མི་ཡན་པ་ ཨིམི་སྲུ་ཚུ་ག་མིཛིས་པའ་རྒྱན་ཆ་བཟུམི་ཅག་ཨིནམི་མི་ཚད་ཀེོ་མི་གཉས་ཀྱིས་བརྒྱན་པ་ན་ཁྱམ་ནང་ག་འཛིན་སྐྱོང་
ག་ལཱ་ག་ཅ་ལུ་ཡང་ ཉ་རང་མིད་པར་སྐྱོང་བཞིག་ལེགས་ཤིོམི་འབད་བའ་བརྡ་དང་ ལེགས་ཕྱིོགས་ཀྱི་བྱི་བ་མི་ལུས་པར་གཞི་བཟུང་བའ་དོན་ཨིན། 
ཀེ་ོམི་བར་ོཐངས་ཀྱི་བྱི་རམ། ཁ་སོས་བརོ་ན། འབུར་བརྐྱབ་ན། མིནམ་སང་བརྐྱབ་ན། ཁ་རས་བཀེལེ་ན། འབུར་ཁ་བཅོ་ན། ནང་ཤིབ་སྦྱར་ན། ཆེཝ་དང་ལུང་བཏེག་ན། མིཇུག་བསྡུ་ན། ཀེོ་མི་ཆ་གཅག་བཟེོ་ནའི་དོན་ལུ་དུས་ཡུན་ད་ ད་ལྟོ་སློབ་སྦྱོང་འབད་བའ་བསང་ལུ བདུན་ཕྲིག་གཅག་ད་ཅག་འགོརཝ་ཨིན།   

 



 

 

 ཅ་དངོས་ཀྱི་མིང་:     ཀེོ་མི་རྒྱབ་ཐག། 

སོམི་ཆུང་ ཨིན་ཅི: ༣”/༣” 

ལྗིད་ཚད:   ག་རཱམི། ༣༠༠། 

རྒྱུ་ཆས:    རྒྱུ་དངུལེ་གུ་ལུ་གསར་སོན་མི།   
 

རྒྱབ་ཐག་ག་ཁུངས་དནོ་མིདརོ་བསྡུས།  ཀེོ་མི་དང་རྒྱབ་ཐག་འད་ ང་བཅས་འབྲུག་པའ་ཨིམི་སྲུ་ཚུ་གས་གྱིོན་ཆས་དཀྱི་ར་དཀྱིས་ནའི་དོན་ལེས་ མིད་ཐབས་མིད་པའ་རང་ལུགས་འབྲུག་པའ་ཁྱད་ཆོས་ཐུན་མིོང་མི་ཡན་པ་ ཨིམི་སྲུ་ཚུ་ག་མིཛིས་པའ་རྒྱན་ཆ་བཟུམི་ཅག་ཨིནམི་མི་ཚད་ཀེོ་མི་གཉས་དང་རྒྱབ་ཐག་ག་བརྒྱན་པ་ན་ཁྱམ་ནང་ག་འཛིན་སྐྱོང་ག་ལཱ་ག་ཅ་ལུ་
ཡང་ ཉ་རང་མིད་པར་སྐྱོང་བཞིག་ལེགས་ཤིོམི་འབད་བའ་བརྡ་དང་ ལེགས་ཕྱིོགས་ཀྱི་བྱི་བ་མི་ལུས་པར་གཞི་བཟུང་བའ་དོན་ཨིན།   རྒྱབ་ཐག་བར་ོཐངས་ཀྱི་བྱི་རམ། ཁ་སོས་བརོ་ན། འབུར་བརྐྱབ་ན། མིནམ་སང་བརྐྱབ་ན། ཁ་རས་བཀེལེ་ན། འབུར་ཁ་བཅོ་ན། ཁ་བཏེབ་འབད་སྦྱར་ན། ལུང་བཏེག་ན། མིཇུག་བསྡུ་ན། རྒྱབ་ཐག་ཆ་ཚང་གཅག་བཟེོ་
ནའི་དོན་ལུ་དུས་ཡུན་ད་ བདུན་ཕྲིག་གཉས་ད་ཅག་འགོརཝ་ཨིན།   

 

 

ཅ་དངོས་ཀྱི་མིང་:      གདོབ་ཅུ། 

སོམི་ཆུང་ ཨིན་ཅི: ༨”/༥” 

ལྗིད་ཚད:   ག་རཱམི། ༤༠། 

རྒྱུ་ཆས:    རྒྱུ་དངུལེ་གུ་ལུ་གསར་སོན་མི།   
 

གདབོ་ཅུའ་སྐརོ་ལེས་འགྲེལ་བཤིད་མིདརོ་བསྡུས། གདོབ་ཅུ་འད་ སྤྱར་བཏེང་་ཨིམི་སྲུ་ཚུ་གས་རང་ག་རྒྱུ་འབྱིོར་པ་དང་བསྟུན་ རྒྱུ་གསར་དངུལེ་ཟེངས་ལེ་སོགས་པ་ལེས་གྲུབ་པའ་དངསོ་པོ་ད་ ལེག་པའ་རྒྱན་ཆ་ས་ལེག་ལེན་འཐབ་ཨིན།  སྤྱར་བཏེང་གདོབ་ཅུ་འད་ ལེོངས་སྐུའ་རགས་ལུ་ ཕྱིག་གདུབ་ ཞིབས་གདུབ་ཀྱི་རྒྱན་ཆ་ས་ཕུལེ་སོལེ་ཡོདཔ་ལེས་ ད་ལེས་
ལྟ་དྲངས་ཏེ་ཨིམི་སྲུ་ཚུ་གས་ཡང་ལེག་པའ་རྒྱན་ཆ་ས་བཏེགས་སོལེ་དར་དརཝ་འོང་ན་བཟུམི་ཅག་འདུག།  གདབོ་ཅུ་བཟེ་ོཐངས་ཀྱི་བྱི་རམ། དོབ་ཅུ་ག་ཚད་ལེན་ཏེ་ རྩ་གཏེང་ན་ དབྱིབས་བཟེོ་ན་ སོས་བརོ་ན་ ནང་ཤིབ་དང་ཕྲིང་རོྡག་རྩ་གཏེང་ས་ མིཇུག་བསྡུ་ན་ཨིན།  གདོབ་ཅུ་ཆ་གཅག་བཟེོ་ནའི་དོན་ལུ་དུས་ཡུན་ད་ བདུན་ཕྲིག་གསུམི་ད་ཅག་འགོརཝ་ཨིན།   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ཅ་དངོས་ཀྱི་མིང་:       སན་ཅུ། 

སོམི་ཆུང་ ཨིན་ཅི: ༣”/༣” 

ལྗིད་ཚད:   ག་རཱམི། ༡༥། 

རྒྱུ་ཆས:    རྒྱུ་དངུལེ་གུ་ལུ་གསར་སོན་མི།   
 

སན་ཅུ་ག་འགྲེལ་བཤིད་མིདརོ་བསྡུས། སན་ཅུ་འད་ཡང་ཨིམི་སྲུ་ཚུ་ག་རང་སོའ་འབྱིོར་པ་དང་འཁྲིལ་ རྒྱུ་གསར་དངུལེ་ཟེངས་ ལྕགས་ལེ་སོགས་པའ་སན་ཅུ་ཚུ རང་ལུགས་ཀྱི་བཟོེ་བཀེོད་དང་ དང་སང་ག་བཟོེ་རྣམི་ར་མིོ་ལྷམི་པ་མི་འདྲཝ་ཚུ་ ཨིམི་སྲུ་ཚུ་ག་ལུས་ལུ་མིཛིས་པའ་རྒྱན་ཆ་ས་བཏེགས་སོལེ་ཡོདཔ་ཨིན།  སྤྱར་བཏེང་སན་ཅུ་འད་ ལེངོས་སྐུའ་རགས་
ལུ་ སྙེན་རྒྱན་ས་ཕུལེ་སོལེ་ཡོདཔ་ལེས་ ད་ལེས་ལྟ་དྲངས་ཏེ་ཨིམི་སྲུ་ཚུ་གས་ཡང་སན་ཅུ་འད་རྣམི་ཅོ་ག་རྒྱན་ཆ་འབད་བཏེགས་སོལེ་དར་དརཝ་འོང་ན་བཟུམི་ཅག་འདུག། སན་ཅུ་བཟེ་ོཐངས་ཀྱི་བྱི་རམ། སོས་བརོ་ན་ སན་ཅུ་བསྣར་ན་ སན་ཅུ་སལ་ན་ རྩ་གཏེང་ས་མིཇུག་བསྡུ་ན། སན་ཅུ་ཆ་གཅག་བཟེོ་ནའི་དོན་ལུ་དུས་ཡུན་འད་ཉནམི་༣ད་ཅག་འགོརཝ་ཨིན། 
 

 

ཅ་དངོས་ཀྱི་མིང་:  དཔའ་རྟེགས་ཆུ་རས་ཅནམི། 

སོམི་ཆུང་ ཨིན་ཅི: ༣༥”/༨” 

ལྗིད་ཚད:   ག་རཱམི། ༣༠༠། 

རྒྱུ་ཆས:    རྒྱུ་དངུལེ་གུ་ལུ་གསར་སོན་མི།   
 

དཔའ་རྟེགས་ཀྱི་འགྲེལ་བཤིད་མིདརོ་བསྡུས།  དཔའ་རྟེགས་བཏེགས་དགོ་མི་འད་ ཧེ་མི་རྒྱལེ་ཁབ་ནང་ དྲག་པོའ་དམིག་ག་གཡུལེ་ངོའ་སྐབས་དགྲེ་བྱིང་ཕྱིད་བཏུལེ་ཚུགས་པའ་ལོྕགས་གྲུབ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཟེངས་དང དངུལེ་དང་གསར་གྱི་དངོ་རྩའི་ ལེགས་སོའ་གཟེངས་བསོད་དང་ ལཱ་ཤུལེ་སོམི་འཐོན་པའ་ལོྕགས་གྲུབ་ཅན་ཚུ་ལུ་ཁྲིམི་རྨོག་འཁོར་༣དཔའ་བོའ་
རྟེགས་མི་ས་གནངམི་ཨིན། ད་ལེས་རགས་འགྲེས་ཏེ་རྒྱལེ་བརྒྱུད་ཀྱི་གཞུང་དབུ་བརྙས་ཞིནམི་ལེས་རྒྱལེ་ཁབ་ལུ་ཕྱིག་ཕྱིད་ལེགས་ཤིོམི་འབྱིོར་མི་ལུ་ དཔའ་རྟེགས་དང་ལེགས་སོའ་བདག་རྐྱན་དབང་ཚད་དང་ རང་དང་རྒྱལེ་ཁབ་ཀྱི་ཉན་སྲུང་དོན་ལུ་གནངམི་ཨིན།  དཔའ་རྟེགས་ཆུ་རས་ཅནམི་ར་ོཐངས་ཀྱི་བྱི་རམ། དཔའ་རྟེགས་ཀྱི་ཤུབས་གུ་ལེས་ཚད་ལེན་ཏེ་ 
དབྱིབས་བཟོེ་ན་ བརྡར་ལཱ་རྐྱབ་ན་ སོས་རོ་ན་ སག་ཁམི་རྐྱབ་ས་མིཇུག་བསྡུ་ན།  

 

 

ཅ་དངོས་ཀྱི་མིང་:   མིཛུབ་དཀྱི། 

སོམི་ཆུང་ ཨིན་ཅི: ༣”/༣” 

ལྗིད་ཚད:   ག་རཱམི། ༢༠། 

རྒྱུ་ཆས:    རྒྱུ་དངུལེ་གུ་ལུ་གསར་སོན་མི།   
 

མིཛུབ་དཀྱི་ག་འགྲེལ་བཤིད། མིཛུབ་དཀྱི་འད་སྤྱར་བཏེང་ཨིམི་སྲུ་དང་ཕེོ་སྐྱས་ག་ར་གས་ རང་ག་འབྱིོར་པ་དང་འཁྲིལ་བཙུགསཔ་ཨིན་ དང་ཕུག་ཕེ་མིའ་ངོ་བསང་ལེས་རང་ ཕེོ་མིོ་གཉས་གཅག་གས་གཅག་ལུ་དགའ་བའ་ཤུལེ་ལུ་ གཉན་གོྲེགས་འབད་བསམོིས་མི་ཚ་འད་དགའ་སྐྱད་ཀྱི་ངང་ལུ་ལེགས་ཤིོམི་ས་མིཐར་འཁྱོལེ་བའ་རྟེན་འབྲིལ་དང་ ཐ་དམི་ཚག་
འགྱུར་བ་མིད་པར་བཞིག་ནའ་དོན་ལུ་ སམས་རྟེན་མིཛུབ་དཀྱི་འད་ བྱིན་སོལེ་ཡོདཔ་མི་ཚད་ རྒྱུ་རན་པོ་ཆའི་བྱི་བྲིག་གསར་དངུལེ་ཟེངས་ལེ་སོགས་པ་ མིཛུབ་དཀྱི་བཟོེ་ཞིནམི་ལེས་རང་ག་ལེག་པ་བཙུགས་པ་ཅན་ གྲེབ་གྲེབ་དུག་ག་གནོད་པ་ཚུ་ལེས་སྐྱོབ་ཚུགས་པའ་ཁ་ཕེན་སོམི་ཡོད་ཟེར་ཡད་ཆས་བསྐྱད་དོ་ཡོདཔ་ཨིན།  
 



 

 

 

 

 

ཅ་དངོས་ཀྱི་མིང་:  ར་ཕེོརཔ་ དངུལེ་ཤིན་ཅནམི། 

སོམི་ཆུང་ ཨིན་ཅི: ༣”/༤.༤” 

ལྗིད་ཚད:   ག་རཱམི། ༢༠། 

རྒྱུ་ཆས:    ར་ཕེོརཔ་ དངུལེ་ཤིན་ཅནམི།    
 

ཕེརོཔ་ཤིན་གྱི་འགྲེལ་བཤིད། ང་བཅས་ར་འཇིག་རྟེན་ཁ་གཏེམི་ལེས་ཡང་། གྱི་དང་ཕེརོཔ་བོ་ལུ་བཞིག། ཆང་དང་ཐམི་གར་འཕྱིད་མིད།། ཟེར་སླབ་དོ་བཟུམི་ སོན་དང་ཕུག་ཕེ་མིའ་སྐབས་ལུ་ འབྲུག་པའ་ལུགས་སོལེ་ལུ་རང་ག་ས་རང་འགྱིོ་རུང་རོགས་ཀྱི་ཇི་དང་ཆང་ག་ཅ་ར་བྱིན་རུང་ བཟེད་ད་འཐུང་ཆོག་ཆོག་ ཕེོརཔ་ཆུང་ཀུ་གཅག་འད་ཧེམ་ཅུ་ནང་བཙུགས་
བཞིག་དགོཔ་འད་འབྲུག་པའ་ཁྱད་ཆོས་ཐུན་མིོང་མི་ཡན་པ་ཅག་ཨིནམི་མི་ཚད་ ཕེོརཔ་འད་ལེགས་པའ་རྟེན་འབྲིལ་བརྩ་སྲུང་ཞུ་ས་ལུ་རྟེན་འབྲིལ་གྱི་རས་ཀྱི་དངསོ་གྲུབ་ཞུ་ན་དོན་ལེས་ཡང་ལེག་ལེན་འཐབ་ཨིན། རྒྱུ་ཤིང་དང་ ལྦཝ་ ར་ཕྱི་ ནོར་བུའ་བྱི་བྲིག་ལེས་གྲུབ་པའ་ཕེོརཔ་གུ་ལུ་ རན་པོ་ཆ་དངུལེ་གྱི་ཤིན་རྐྱབ་གསར་སོན་པ་ཅན་ ཧེང་བཀེལེ་རང་ག་ཅ་ད་བྱི་
མིཆས་མིཆ་མིཐོངམི་མི་ཚད་ རྒྱུ་ནོར་བུ་རན་པོ་ཆའི་ནུས་པ་ལེས་བརྟེན་ དུག་ག་གནོད་པ་ཚུ་ལེས་བཀེག་ཚུགས་པའ་ཁ་ཕེན་སོམི་ཡོདཔ་ཨིན།  

 

ཅ་དངོས་ཀྱི་མིང་:   གསར་སྐྱམས་ཕུད་སྐྱོགས། 

སོམི་ཆུང་ ཨིན་ཅི: ༡༥”/༡༠༤” 

ལྗིད་ཚད:   ག་རཱམི། ༣༠༠། 

རྒྱུ་ཆས:    ཟེངས་དམིར། 
 

གསར་སྐྱམས་ཕུད་སྐྱགོས་ཀྱི་འགྲེལ་བཤིད། གསར་སྐྱམས་གཙོང་མི་ཕུད་ཀྱི་མིཆོད་པ་འད།། རྩ་གསུམི་ལྷ་དང་སོའ་ལྷ་རྣམིས་ལེ།། གསོལེ་ལོེ་མིཆོད་དོ་ བཅོལེ་བའ་འཕྲིན་ལེས་མིཛིད།། ཟེར་གསུངས་དོ་བཟུམི་ ང་བཅས་ར་འབྲུག་པའ་ལེམི་སོལེ་ལུ་ དམི་པའ་ཆོས་ལུ་དད་པ་དང་ཡད་ཆས་ཡོདཔ་ལེས་ རང་ག་ལཱ་དང་བྱི་བ་ག་ཅ་ར་འབད་རུང་ དང་པ་བསླུ་བ་
མིད་པའ་དཀེོན་མིཆོག་གསུམི་ལུ་སྐྱབས་དང་མིགོན་འཚལ་ ད་ལེས་རང་ག་སྐྱས་ལྷ་ཡུལེ་ལྷ་ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མི་ཚུ་གས་ སོང་གོྲེགས་མིཛིད་ད་ བསམི་ཚད་ལེག་ཏུ་འཁོར་ མིནོ་ཚད་དོན་ལུ་གྲུབ་ བསམི་དོན་ཡད་བཞིན་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའ་ཐབས་ལུ་ འབྲུའ་སྙེང་པོ་ཆང་དང་ མིར་གྱི་སྙེང་པོ་འོ་མི་ ག་ཅ་ས་རུང་ཕུད་ཀྱི་མིཆོད་པ་ཕུལེ་སོལེ་ཡོད་མི་འབྲུག་པའ་ཁྱད་
ཆོས་ཐུན་མིོང་མི་ཡན་པ་ཅག་ཨིན། འད་ཕུལེ་སའ་ཧོེད་ གསར་སྐྱམས་ཕུད་སྐྱོགས་འད་རང་ག་འབྱིོར་པ་དང་འཁྲིལ་ རྒྱུ་གསར་དང་ དངུལེ་གུ་ གསར་སོན་མི་དང་ ཟེངས་ ཏུང་ལེ་སོགས་པ་ག་ཅ་ནང་ཕུལེ་རུང་ མིཆོད་པའ་རས་ས་ཕུལེ་སོལེ་ཡོདཔ་ཨིན། 



 

 

 

ཅ་དངོས་ཀྱི་མིང་:    མིཆོད་ཀེོང་། 

སོམི་ཆུང་ ཨིན་ཅི: ༡༥”/༩” 

ལྗིད་ཚད:   ག་རཱམི། ༣༠༠། 

རྒྱུ་ཆས:    རྒྱུ་དངུལེ་གུ་ལུ་གསར་སོན་མི། 
 

དཀེར་མི་ཀེངོ་བུའ་འགྲེལ་བཤིད་མིདརོ་བསྡུས།  སྤྱར་བཏེང་ ཀེོང་བུ་ མིཆདོ་ཀེོང་ མིཚན་སྤེར་ཟེར་དཀེར་མི་ཀེོངམི་ནུབ་ཚད་མིའ་མིང་ག་རྣམི་གྲེངས་ལེ་ཤི་སླབ་སོལེ་ཡོད་མི་འད་རྒྱུ་རན་པོ་ཆ་གསར་དངུལེ་ཟེངས་ཏུང་ལེ་སོགས་པའ་རྒྱུ་གཙོང་ཏེོག་ཏོེ་བཀེོད་ལེགས་ཤིོམི་མིག་ཏོེ་ཁར་འཇིའ་ཆ་ཆ་འངོ་དགོཔ་ཨིན།  ཀེངོ་བུའ་ཚད་ཀྱི་ཐབོ་ལེམི་ཡང།  གནམི་
ཐག་གཅག་ལུ་ས་ཐག་གཉས་ཟེར་ སོམི་ཆུང་ག་ཚད་ག་ད་ས་ཨིན་རུང་ཡར་མིར་རང་ཚད་ཁ་དཔ་གཅག་ལུ་གནམི་ཐག་༡ད་ལེས་མིགྲེན་པ་མིར་བཅད་ཞིབས་ཚུན་་དཔ་༢འོང་དགོཔ་ལེས་ འད་ལུ་ས་ཐག་གཉས་ཟེར་སླབ་ཨིན།  
 

 

ཅ་དངོས་ཀྱི་མིང་:   བསང་ཕེོར། 

སོམི་ཆུང་ ཨིན་ཅི: ༡༢”/༡༠” 

ལྗིད་ཚད:   ག་རཱམི། ༣༠༠། 

རྒྱུ་ཆས:    ཟེངས་དམིར། 
 

 
བསང་ཕེརོ་དང་བསང་ག་ཕེན་ཡནོ་མིདརོ་བསྡུས། སོན་གྱི་དུས་སུ་འཇིམི་དཔལེ་དབྱིངས་ཀྱི་སྤུལེ་པ་ཁྲི་སོང་ལྡའུ་བཙོན་གྱི་སྐབས་ སློབ་དཔོན་ཆན་པོ་སངས་རྒྱས་༢པ་སྤྱན་དྲངས་ནས་བསམི་ཡས་མི་འགྱུར་གཙུག་ལེག་ཁང་བཞིངས་པའ་དུས་སུ་ ཆོས་རྒྱལེ་ཆན་པོ་ལེ་ཀླུའ་གྲེབ་ཀྱི་བསྙུངས་ཏེ་ སློབ་དཔོན་ལུ་ཞུཝ་ད་ད་སལ་བའ་ཐབས་ཤིས་ཡོད་ཟེར་གསུངས་ཏེ་ 
གཙོང་མིའ་ཤིང་དག་ཐུ་བར་བརྩམིས་ཏེ་ འབྱུང་བ་མི་ལེ་སྦྱངས་ནས་ལྷ་བསང་མིཛིད་པས་རྒྱལེ་པོ་བསྙུངས་གཞི་ལེས་དྭངས་ཏེ་ བསང་ག་ཕེན་ཡོན་བསམི་གྱིས་མི་ཁྱབ་པར་ཡོདཔ་ཨིནམི་མིས། ང་བཅས་རའ་རྒྱལེ་ཁབ་འདི ནང་པ་ཆོས་ལྡན་གྱི་རྒྱལེ་ཁབ་ཅག་འབདཝ་ལེས་བརྟེན་ དྲོ་པ་ལེོངམི་ཅག་ ཁ་ལེག་ཆུ་ཁྱུ་ཞིནམི་ལེས་ མིཆོད་བཤིམི་ནང་དཀེོན་མིཆོག་
གསུམི་དང་ ལྷ་ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མི་ཚུ་ལུ་ མིཆདོཔ་དང་དཀེར་མི་ཕུལེ་ བསང་དང་སྤེོས་ཀྱི་མིཆོད་པ་ཕུལེ་ན་ཡོད་མི་འད་ནང་པའ་ཁྱད་ཆོས་ཐུན་མིོང་མི་ཡན་པ་ཅག་ཨིན། བསང་ཕེོར་ནང་ས་བསང་གྱི་མིཆོད་པ་ཕུལེ་མི་འད་གས་ གནས་སྐབས་དང་མིཐར་ཐུག་ག་སབ་པའ་དྲ་མི་རྣམིས་གཙོང་བར་བྱིད་པའམི་དག་པར་བྱིད་པའ་ཐབས་ལུ་དམིགས་ཏེ་ བསང་ཕེོར་འད་
ཡང་མིཆོད་པའ་མིཆོད་ཆས་ས་ཕུལེཝ་ཨིན། 



 

 

 

 

 

 

ཅ་དངོས་ཀྱི་མིང་:  ཌ་རུའ་ཤིན། 

སོམི་ཆུང་ ཨིན་ཅི: ༡༥”/༢” 

ལྗིད་ཚད:   ག་རཱམི། ༥༠། 

རྒྱུ་ཆས:    དངུལེ། 
 

 
ཌ་མི་རུའམི་ཀྲིང་ཀྲིང་ག་ཁུངས་དནོ་མིདརོ་བསྡུས། ཌ་མི་རུའམི་ཀྲིང་ཀྲིང་ག་རྒྱུ་ན་ སང་ལྡང་ག་ཤིང་། ཙོན་དན་དམིརཔོ་ལེ་སོགས་པ་ཤིང་བཟེང་པོ་ཚུ་གས་བཟེོ་དགོ་ཟེར་རྒྱུད་སམི་བྷུ་ཏྲ་ལེས་གསུངས་ཡོད་རུང་། བད་མིཆོག་ག་ནང་ལུ་ཐོདཔ་གས་བཟོེ་དགོ་ཟེར་གསུངས་ཏེ་འདུག། ད་ལེས་ཌ་རུའ་ཤིན་འད་རྒྱུ་དངུལེ་དང་ཟེངས་ལེ་སོགས་པ་གུ་ལུ་ མིཆོད་རས་བཀྲི་
ཤིས་རྟེགས་བརྒྱད་ལེ་སོགས་པའ་ པ་ཏྲ་བརོ་ཞིནམི་ལེས་རྒྱས་ཤིང་རྒྱས་པ་བཟོེ་སོལེ་ཡོདཔ་ཨིན། ཌ་མི་རུའམི་ཀྲིང་ཀྲིང་བཟེ་ོཐངས་ཀྱི་བྱི་རམ།  ཌ་མི་རུའམི་ཀྲིང་ཀྲིང་གུ་ལེས་ཚད་ལེན་ཏེ་ སོས་རོ་ན་ ཕྲིང་རྡོག་བཀེལེ་ན་ སག་ཁམི་བརྐྱབ་ན། 

 

ཅ་དངོས་ཀྱི་མིང་:   རང་དུང་ཤིན། 

སོམི་ཆུང་ ཨིན་ཅི: ༡༠”/༥” 

ལྗིད་ཚད:   ག་རཱམི། ༡༠༠། 

རྒྱུ་ཆས:    དངུལེ། 
 

 
རང་གླང་ངམི་རང་དུང་ག་འབྱུང་ཁུངས་མིདརོ་བསྡུས།  རང་དུང་འད་དུར་ཁྲིོད་ཀྱི་གནས་ཚུ་ག་ནང་ལེས་བྱུངམི་ཨིན། ད་ཡང་རགས་བཟེང་པོ་ བྲིམི་ཟེ་ག་རགས་ཀྱི་བུ་དང་བུམིོ་འཇིག་རྟེན་ཆོས་ཀྱི་མི་གོས་པ་གཙོང་ཏེོག་ཏོེ་ཡོད་པའ་ཁར་ མིཛི་ནད་ལེ་སོགས་པ་འཆ་རྐྱན་ངན་པ་གས་མི་ཤི་ག་རང་དུང་འད་བཅད་ཞིནམི་ལེས་མིཆོད་རས་འབད་ལེག་ལེན་འཐབ་སོལེ་
ཡོདཔ་ཨིན།  རང་དུང་ག་ཁ་གུ་ལུ་རྒྱུ་དངུལེ་དང་ཟེངས་ཚུ་ལུ་སོས་རོ་ཞིནམི་ལེས་ཤིན་བརྐྱབ་སོལེ་ཡོདཔ་ཨིན།  རང་དུང་ཤིན་རྐྱབ་ཐངས་ཀྱི་བྱི་རམ། ཚད་རྐྱབ་ན། ར་མིོ་འབྲི་ན། ཁ་སོས་བརོ་ན། མིནམ་སང་བརྐྱབ་ན། ཤིན་རྩ་གཏེང་ན། ལུང་དང་སན་ཅུ་རྩ་གཏེང་ན། སག་ཁམི་བརྐྱབ་ན། 
 

 

ཅ་དངོས་ཀྱི་མིང་: ཐདོཔ་གུ་ལུ་དངུལེ་ཤིན་ཅན། 

སོམི་ཆུང་ ཨིན་ཅི: ༣༠”/༢” 

ལྗིད་ཚད:   ག་རཱམི། ༣༠༠། 

རྒྱུ་ཆས:    ཐདོཔ་གུ་ལུ་དངུལེ་ཤིན་ཅན། 
 

 
ཐདོ་པའ་འགྲེལ་བཤིད་མིདརོ་བསྡུས།  ཐདོ་པ་ལུ་ཡ་གུ་ཨི་ཡག་ལེ་སོགས་པ་དང་བཀྲི་ཤིས་རྟེགས་བརྒྱད་ཀྱི་ར་མིོ་དང་ རྒྱལེ་སད་སྣ་བདུན་གྱི་ར་མིོ་ཚུ་ཡོད་པ་ཅན་ཐོད་པ་བཟེང་པོ་ཨིན། ད་ཡང་ཐོད་བརྟེག་ལེས། ཨི་ཡག་ལེ་སོགས་ཡག་འབྲུ་དང་།། བཀྲི་ཤིས་རྟེགས་བརྒྱད་རྒྱལེ་སད་བདུན།། རལེ་གྲེ་ལེ་སོགས་མིཚན་ཆ་དག། བུར་འདདོ་ར་མིོ་ཡོད་གྱུར་ན།། 
མིཆོག་ཏུ་བཟེང་པོའ་ཐོད་པ་ཡན།། ཟེར་གསུངས་ཏེ་འདུག། མིཚན་ཉད་ལྡན་པའ་ཐོད་པ་གུ་ཕྱི་དང་ནང་ན་རྒྱུ་རན་པོ་ཆ་དངུལེ་གུ་ལུ་ སོས་བརོ་ཞིནམི་ལེས་ གསར་སོན་ཏེ་དཀེོན་མིཆོག་མིཆོད་པའ་རས་ས་ཕུལེ་བ་ཅན་ རང་ལུ་ཚ་དང་བསདོ་ནམིས་དཔལེ་དང་འབྱིོར་པ་ཚུ་བསམི་དོན་ཆོས་བཞིན་འགྲུབ་ཚུགས་པའ་དགོས་པ་སོམི་ཡོདཔ་ཨིན། ཐདོཔ་གུ་ལུ་ཤིན་རྐྱབ་
ཐངས་ཀྱི་བྱི་རམ། ཐདོཔ་གུ་ལེས་ཚད་ལེན་ན། དབྱིབས་བཟོེ་ན། སོས་རོ་ན། སག་ཁམི་རྐྱབ་ན། 
 



 

 

 

 

 

 

ཅ་དངོས་ཀྱི་མིང་:  སྐུ་ཐང་ག་ཏོེག། 

སོམི་ཆུང་ ཨིན་ཅི: ༡༠”/༥” 

ལྗིད་ཚད:   ག་རཱམི། ༣༠༠། 

རྒྱུ་ཆས:    ཟེངས་སར། 
 

 
སྐུ་ཐང་ཏེགོ་ག་འགྲེལ་བཤིད་མིདརོ་བསྡུས། སྤྱར་གཏེང་སྐུ་ཐང་ག་ཏེོག་འད་ ཐང་ཀེའ་མིཇུག་ཤིང་མིཐའམི་གཉས་གུ་བཙུགས་ཏེ་ ཐང་ཀེའ་རྒྱན་ཆ་བཟུམི་ཅག་དང་ མི་ལོེང་དང་མིཐའ་སྦྱར་ཚུ་ཐག་ཐག་ས་ལེགས་ཤིོམི་མིཇིལེ་ཚུགས་པའ་དོན་ལུ་ཏེོག་དང་ ལྷག་པར་དུ་ཡང་ལྷ་སྐུ་ཚུ་ལུ་མིཆོད་པའ་རས་ཀྱི་ཚུལེ་ལུ་ རང་ག་འབྱིོར་པ་དང་བསྟུན་ཏེ་ རྒྱུ་གསར་དངུལེ་
ཟེངས་དང་ ཤིང་ཏུང་ལེ་སོགས་པ་གས་བཟེོ་ས་ཕུལེ་སོལེ་ཡོདཔ་ཨིན།  ཏེགོ་བཟེ་ོཐངས་ཀྱི་བྱི་རམ། ཚད་ལེན་ན། མི་དབྱིབས་བཟོེ་ན། ཁབ་ཏོེག་ག་དབྱིབས་བཟོེ་ན། ར་མིོ་འབྲི་ན། སོས་བརོ་ན། ཁ་དང་མི་རྩ་གཏེང་ན། ཕྲིང་རྡོག་བཀེལེ་ཏེ་རྩ་གཏེང་ན། མིཇུག་བསྡུ་ན། 
 

 

ཅ་དངོས་ཀྱི་མིང་:   མིནྜལེ། 

སོམི་ཆུང་ ཨིན་ཅི: ༣༠”/༡༣” 

ལྗིད་ཚད:   ག་རཱམི། ༣༠༠། 

རྒྱུ་ཆས:    རྒྱུ་དངུལེ་གུ་ལུ་གསར་སོན་མི།  

 
མིནྜལེ་གྱི་ཕེན་ཡནོ་དང་ འགྲེལ་བཤིད་མིདརོ་བསྡུས། མིནྜལེ་ལུ་ཡང་ སྒྲུབ་པའ་མིནྜལེ་དང་ མིཆོད་པའ་མིནྜལེ་ཟེར་གཉས་ཡོད། མིནྜལེ་གྱི་རྒྱུ་རབ་ གསར་དངུལེ་སོགས་རན་པོ་ཆ་དང་ འབྲིང་ཟེངས་རག་ཏུང་ལེ་སོགས་པ་ཐ་མི་འཁར་བ་སོགས་རྒྱུ་དག་པའ་གུ་བྲིས་འབུར་གང་རུང་ག་ཤིང་ལེོ་པ་ཏྲའ་ར་མིོ་དང་། བཀྲིས་རྟེགས་བརྒྱད། རྒྱལེ་སད་སྣ་བདུན། 
འདོད་ཡོན་ལྔ། རན་ཆན་སྣ་བདུན་ཚུ་གས་བརྒྱན་ཏེ་ བརོ་ཏེ་ཕུལེཝ་ཨིན། མིནྜལེ་གྱི་ཕེན་ཡོན་ཡང་། ལུང་ལེས། ཡོན་ཏེན་རྒྱ་ཆར་བསྐྱད་བྱིད་པའ།། མིནྜལེ་ཕུལེ་བའ་དག་བ་གང་།། འཕེགས་པས་ཀྱིང་ན་བརྗིོད་མི་ནུས།། ཟེར་ཕེན་ཡོན་བསམི་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་ཡོདཔ་ས་གསུངས་ནུག། མིནྜལེ་བཟེོ་ཐངས་ཀྱི་བྱི་རམ་ན། སོས་བརོ་ན་ སག་ཁམི་རྐྱབ་ན་ 
དབྱིབས་བཟོེ་ན་ ཕྲིང་རྡོག་བཀེལེ་ན་ ཁབ་ཏོེ་བཟོེ་ན་ ཁ་དང་མི་རྩ་གཏེང་ན། མིཇུག་བསྡུ་ན།  

 

ཅ་དངོས་ཀྱི་མིང་:  བུམི་པ། 

སོམི་ཆུང་ ཨིན་ཅི: ༣༠”/༡༠” 

ལྗིད་ཚད:   ག་རཱམི། ༣༠༠། 

རྒྱུ་ཆས:    ཟེངས་དམིར།  

བུམི་པའ་འགྲེལ་བཤིད་མིདོར་བསྡུས།  སྤྱར་བཏེང་ བུམི་པ་འད་རྒྱུ་རན་པོ་ཆ་གསར་དངུལེ་ལེ་སོགས་པའ་རྒྱུ་གཙོང་ཏེོག་ཏོེ་བཀེོད་ལེགས་ཤིོམི། ཆ་ཚད་སོམི་ཤིོས་ལེག་པའ་ཁྱོར་དྲུག་ཤོིང་མི། ཆུང་ཤིོས་ཁྱརོ་གསུམི་ཤོིང་མི་དང་། འབྲིང་པོ་འད་གཉས་ཀྱི་བར་ན་སོྐརམི་དགོཔ་ས་གསུངས་ཏེ་འདུག། ད་ཡང་རྟེ་མིཆོག་རོལེ་པའ་རྒྱུད་ལེས། རན་ཆན་རྒྱུ་ལེས་བྱུང་
བ་ཡ།། བུམི་པ་མིགུལེ་རང་ལྟོ་བ་ཟླུམི།། ཁ་ཁྱར་ཞིབས་བཏེགས་འཕེལ་ཀེ་ཆ།། དྲ་ཞིམ་ཚན་དཀེར་ལེགས་བྱུག་ས།། པདྨའ་དཀྱིལ་འཁོར་ལེགས་གནས་ཤིང་།། སོ་སོ་མིཚན་མིའ་ཡ་ག་བརྒྱན།། ཡང་སྒྱུ་འཕྲུལེ་མི་ལེོང་ལེས། གསར་དངུལེ་ཟེངས་ལྕགས་རན་ཆན་ལྔ།། ར་ཤིང་ཤིང་ཏོེག་གང་ཡང་རུང་།། དབྱིབས་ལེགས་མིཚན་ལྡན་བུམི་པ་བཟེང་།། 
རགས་དང་ལྡན་པའ་ཚན་གྱིས་བསྒྱུར།། མིཚན་མིའ་དཀྱིལ་འཁོར་དབུས་སུ་བཀེོད།། ཟེར་གསུངས་ཡོད་པའ་དགོངས་དོན་ལྟར་ཨིན།  ད་ལེས་དུས་འཁོར་ཚུ་ག་དགོངས་དནོ་ལྟར་འབད་བ་ཅན། བུམི་པའ་ལྟོ་བའ་འཁོར་ཡུག་ཕེར་ཚུར་ལེག་པའ་སོར་ཚད་བཅུ་དྲུག་དང་། མིགྲེན་པའ་ཁོར་ཡུག་སོར་དྲུག། ཁ་ཁྱར་ཞིང་ཚད་སོར་བརྒྱད། ད་ག་གསུམི་ཆ་དབུས་ཀྱི་བུ་
ག་ མིཆུ་སོར་གཉས། བུམི་པའ་དཔངས་ཚད་སོར་ཉ་ཤུ་ས་བཟོེ་དགོ་ཟེར་གསུངས་ནུག། བུམི་པའ་མིཚན་ཉད་ན།  ལྟོ་བ་ལྡར་བ། མིགྲེན་པ་ཕྲི་བ། ཁ་ཡངས་བ། ཞིབས་རྡོལེ་བ། ཆུ་སྐྱོར་དོན་བྱིད་ནུས་པ་བུམི་པའ་མིཚན་ཉད།། 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ཅ་དངོས་ཀྱི་མིང་:    ཀྲི་མི། 

སོམི་ཆུང་ ཨིན་ཅི: ༡༠”/༥” 

ལྗིད་ཚད:   ག་རཱམི། ༣༠༠། 

རྒྱུ་ཆས:    རྒྱུ་དངུལེ་གུ་ལུ་གསར་སོན་མི།  

 
ཀྲི་མི་ག་འགྲེལ་བཤིད་མིདརོ་བསྡུས། འཇིག་རྟེན་དཔ་གཏེམི་ལེས་ཡང་། རྡོག་མི་པ་ན་ཙུ་ན་གསུམི། གཅག་མིདན་གཉས་གས་ལཱ་ཐོག་ཆགས།། ཟེར་སླབ་དོ་བཟུམི་ དོག་མི་པ་ན་བཞིས་ནའི་དོན་ལུ་རས་སྦྱོར་ཙུ་ན་བཀེང་སའ་ཧོེད་ རྡག་རྡགམི་ཀྲི་མི་འད་ལེག་ལེན་འཐབ་ཨིན། ཀྲི་མི་བཟེ་ོཐངས་ཀྱི་བྱི་རམ། རྒྱུ་ཆས་དྲ་ས་བར་རྩ་ལྷས་ན། རྩ་གཏེང་ས་བྱུ་རལམི་
བཟོེ་ན། ཀྲི་མི་ཁ་ག་ཚད་ལེན་ཏེ་སྦུབས་ན། སོས་རོ་ན། གཤིམི་རྩ་གཏེང་ན། ནང་ཤིབ་རྩ་གཏེང་ན། ལུང་བཟོེ་ས་རྩ་གཏེང་ན། སག་ཁམི་རྐྱབ་ན། 
 

 

ཅ་དངོས་ཀྱི་མིང་:  ལྕགས་དཀེར། 

སོམི་ཆུང་ ཨིན་ཅི: ༡༥”/༡༠” 

ལྗིད་ཚད:   ག་རཱམི། ༣༠༠། 

རྒྱུ་ཆས:    རྒྱུ་དངུལེ་གུ་ལུ་གསར་སོན་མི།  

 
ལྕགས་དཀེར་གྱི་འགྲེལ་བཤིད་མིདརོ་བསྡུས། འཇིག་རྟེན་དཔ་གཏེམི་ལེས་ཡང་། དགོ་མི་པ་ན་ཙུ་ན་གསུམི། གཅག་མིདན་གཅག་གས་ལཱ་ཐོག་ཆགས།། ཟེར་སླབ་དོ་བཟུམི་ ཕུན་སུམི་ཚགས་པའ་རྟེན་འབྲིལ་གྱི་རས་བཀེང་སའ་ཧོེད་ས་ལེག་ལེན་འཐབ་ཨིན། ལྕགས་དཀེར་བཟེ་ོཐངས་ཀྱི་བྱི་རམ། ལྕགས་དཀེར་གྱི་ཁ་དང་མི་ག་དབྱིབས་བཟོེ་ན། སོས་རོ་ན། 
ཕྲིང་རྡོག་བཀེལེ་ན། རྩ་གཏེང་ན། བཀེབ་ལྕས་བཟོེ་ས་རྩ་གཏེང་ན། སག་ཁམི་རྐྱབ་ན། 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 འཇིམ་བཟེའོ་རྒྱབ་ཁུངས་དང་ང་ོསདོ། 

 

ཅ་དངོས་ཀྱི་མིང་:   ས་ཁྲི། 

སོམི་ཆུང་ ཨིན་ཅི: ༣༠”/༥” 

ལྗིད་ཚད:   ག་རཱམི། ༣༠༠། 

རྒྱུ་ཆས:    རྒྱུ་དངུལེ་གུ་ལུ་གསར་སོན་མི།  

 
ས་ཁྲི་ག་འགྲེལ་བཤིད་མིདརོ་བསྡུས། འཇིག་རྟེན་དཔ་གཏེམི་ལེས་ཡང་། རྡོག་མི་པ་ན་ཙུ་ན་གསུམི། གཅག་མིདན་གཉས་ཀྱིས་ལཱ་ཐོག་ཆགས།། ཟེར་སླབ་དོ་བཟུམི་ ཕུན་སུམི་ཚགས་པའ་རྟེན་འབྲིལ་གྱི་རས་བཀེང་སའ་ཧོེད་ས་ལེག་ལེན་འཐབ་ཨིན། ད་ཡང་རྟེན་འབྲིལ་བརྩ་སྲུང་ག་སྐབས་སྐུ་ཆནམིོ་ཚུ་གས་སྐུ་མིདུན་ལུ་རྡོག་མི་པ་ན་དྲངས་ནའི་དོན་ལེས་ལེག་
ལེན་འཐབ་ཨིན། ས་ཁྲི་བཟེ་ོནའི་བྱི་རམ།  དབྱིབས་བཟོེ་ན། སོས་བརོ་ན། ཕྲིང་རྡགོ་བཀེལེ་ན། རྩ་གཏེང་ན། སག་ཁམི་རྐྱབ་ན། 
 



འཇིམ་བཟེོ་ཟེར་བའ་གོ་དོན་འད་ཡང་་རྒྱུ་་འདམི་དང་་འདལེ་ཤོི་ད་ལེས་རན་པོ་ཆ་བྱི་བྲིག་སྣ་ཚགས་འདུས་ཏེ་སླ་བསས་རྐྱབ་ས་བཟོེ་མི་འད་ལུ་འཇིམ་བཟེོ་ཟེར་སླབ་ཨིནམི་མི་ཚད་ སངྱས་དང་བྱིང་ཆུབ་སམས་དཔའ་ཚུ་ག་སྐུ་རྟེན་ཆ་ཚད་དང་ལྡན་ཏོེག་ཏོེ་་འབུར་དུ་བཞིངས་པ་ལུ་འཇིམ་བཟོེ་ཟེར་སླབ་ཨིན། འཇིམ་བཟེོའ་རག་པ་འད་སོན་བདག་ཅག་ག་སོན་
པ་་རྒྱ་གར་དུ་བཞུགས་པའ་བསང་ལེས་རང་དར་སོལེ་ཡོདཔ་མི་ཚད་ལྷག་པར་དུ་་ང་བཅའ་རའ་དཔལེ་ལྡན་འབྲུག་ག་རྒྱལེ་་ཁབ་ནང་ལུ་སོན་དང་ཕུ་ལེས་རང་འཇིམ་བཟོེའ་རག་པ་འད་དར་ཁྱབ་འབྱུང་ས་སོད་ནུག། 
འཇིམ་བཟེོའ་རག་པ་དང་རག་རྩལེ་གྱི་ཤིས་ཡོན་ཚུ་ཐོ་བཀེོད་འབད་དགོ་པའ་དམིགས་ཡུལེ་གཙོ་བོ་ར་རྒྱལེ་ཡོངས་བཟོེ་རགས་བཅུ་གསུམི་སྤེལ་ཁང་ག་ཐོན་སྐྱད་ར་ར་བཞིན་དུ་ག་སྐོར་ལེས་གོ་བརྡ་བྱིན་ཚུགསཔ་བཟོེ་ན་དང་ ཕྱི་མི་བལྟ་བཤིལེཔ་ཚུ་ག་འཇིམ་བཟེོའ་ཐོན་སྐྱད་ཚུ་ག་རྒྱབ་ཁུངས་ཚུ་ཤིས་ཚུགས་ན་དང་་ ད་བཞིན་ཐོན་སྐྱད་ཚུ་ཕྱི་བལྟ་བཤིལེཔ་
དང་ནང་ག་མི་ཚུ་ལུ་ཚང་འབྲིལ་འཐབ་ས་་རྒྱལེ་ཁབ་ཀྱི་འོང་འབབ་ལུ་ཕེན་ཐོགས་ཚུགསཔ་བཟོེ་ན་ཨིན། 
 

                      འཇིམ་བཟེའོ་བྱི་རམ། 
༡ སྐུ་ས་བརྡུང་་ན།                                     ༧   ན་བཟེའ་འཕུལེ་ན། 
༢ ཚད་ཤིང་བཟོེ་ན།                                    ༨    བྱི་རྐྱབ་ན། 
༣  པདྨོ་འཐང་ན།                                    ༩    ཞིལེ་ཕྱིག་བཟེོ་ན། 
༤  ཞིབས་དཀྱིལ་དཀྲུང་འཐང་ན།                            ༡༠   ཞིལེ་ཕྱིག་སྐུ་གཟུགས་ལུ་སྦྱར་ན། 
༥  སྐུ་གཟུགས་འཐང་ན།                                ༡༡    རྒྱན་ཆ་བཟོེ་ས་འཕུལེ་ན། 
༦   ཤི་ཚུབ་ཀྱི་དབྱིབས་བཟོེ་ན།                            ༡༢    ཕྱིག་མིཚན་བཟེོ་ས་འཕུལེ་ན། 
 
 

 འཇིམ་བཟེོའ་ཁུངས་དང་དགོས་པ་ག་སྐོར་ལེས་ཁ་གསལེ་མིཁྱན་འདོད་ཡོད་པ་ཅན་་མིཁན་པོ་ཕུན་ཚགས་བཀྲིས་ཀྱིས་མིཛིད་ཡོད་པའ་འབྲུག་ག་བཟོེ་རགས་བཅུ་གསུམི་གྱི་བཤིད་པ་མིཁས་པའ་དགའ་སོན་ནང་ལེས་འཐོབ་ཚུགས། 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ཅ་དངོས་ཀྱི་མིང་: གུ་རུ་སྣང་སད་ཟེལ་གནོན། 

སོམི་ཆུང་ ཨིན་ཅི: ༡༢། 

ལྗིད་ཚད: ཀེ་ཇི་ ༧། 

རྒྱུ་ཆས: སྐུ་ས། འདལེ་ཤོིག  ཟེངས་སྐུད། 
 
 
 

འཐནོ་འབྲིས་ཀྱི་འགྲེལ་བཤིད་མིདརོ་བསྡུས། རྒྱུ་སྨིན་འདམི་ལེས་སྒྲུབ་པའ་གུ་རུ་སྣང་སད་ཟེལ་གནོན་གྱི་སྐུ་འདྲ་འད་ སླབོ་སྦྱོང་པ་ཚུ་གས་ རྒྱལེ་པའོ་སྐུའ་རགས་ཚུ་བཟོེ་ཤིས་ཐབས་ཀྱི་དོན་ལུ་སློབ་སྦྱོང་རྩ་གཞུང་ནང་བཙུགས་ཡོདཔ་ཨིན། སྐུ་འད་བཞིངས་པའ་སྐབས་ཁྱད་ཆོས་ཐུན་མིོངས་མི་ཡན་པ་ རྒྱུ་སྐུ་ས་དང་འདལེ་ཤོིག་ ཟེངས་སྐུད་ཚུ་ལེག་ལེན་འཐབ་ས་བཞིངས་ནའི་སྦྱང་
བ་འབད་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་རུང་ རང་སའོ་རྒྱུ་འབྱིོར་པ་དང་བསྟུན་ སྨིན་སྐུ་བཞིངས་པའ་སྐབས་སྐུ་ས་དང་གཅག་ཁར་ རྒྱུ་རན་པོ་ཆ་གསར་ དངུལེ་ ཟེངས་དང་ ལྕགས་ འད་བཟུམི་བཟེང་དྲུག་དང་སྨིན་སྣ་ཚུ་བསྡུ་སག་འབད་ད་བཞིངས་དོ་ཡོདཔ་ཨིན། 
རྒྱལེ་པོ་ཁྲི་སོང་ལྡའུ་བཙོན་གྱི་སྐུ་འདྲ་འད་མིཁན་སློབ་ཆོས་གསུམི་ཟེར་ གུ་རུ་རན་པོ་ཆ། མིཁན་ཆན་ཞི་བ་མིཚ། རྒྱལེ་པོ་ཁྲི་སོང་ལྡའུ་བཙོན་གསུམི་ས་བཞིངས་སོལེ་ཡོདཔ་ཨིན། འད་ཡང་གུ་རུ་རན་པོ་ཆ་འད་སངས་རྒྱས་མྱ་ངན་ལེས་འདས་པའ་རྗིས་སུ་ཁྲུངས་ཡོདཔ་ལེས་ ཡོངས་གྲེགས་ལུ་སངས་རྒྱས་གཉས་པ་འབད་ཞུ་སོལེ་ཡོདཔ་ཨིན། གུ་རུ་རན་པོ་ཆ་འད་ གསང་བསགས་
ཀྱི་བསན་པ་སྤེལ་མིཁན་བཀྲིན་ཅན་གཅག་ཨིནམི་ལེས་ ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའ་ཆོས་ལུགས་འཛིན་མི་ཚུ་ག་དད་པ་དྲག་པོའ་སོ་ལེས་ སྐུ་འདྲ་ཚུ་བཞིངས་ཏེ་ཕྱིག་དང་མིཆདོ་པ་ཕུལེ་བའ་རྟེན་ལུ་གུས་བཀུར་ཞུ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་ལེགས། 
 

 

ཅ་དངོས་ཀྱི་མིང་: སོལེ་ལྗིངས། 

 

ཅ་ལེ་ག་མིང་  རྒྱལེ་པོ་ཁྲི་སོང་ལྡའུ་བཙོན། 

སོམི་ཆུང་ ཨིན་ཅི: ༡༢། 

ལྗིད་ཚད: ཀེ་ཇི་ ༥། 

རྒྱུ་ཆས: སྐུ་ས། འདལེ་ཤོིག  ཟེངས་སྐུད།        

 

འཐནོ་འབྲིས་ཀྱི་འགྲེལ་བཤིད་མིདརོ་བསྡུས། རྒྱུ་སྨིན་འདམི་ལེས་སྒྲུབ་པའ་རྒྱལེ་པོ་ཁྲི་སོང་ལྡའུ་བཙོན་གྱི་སྐུ་འདྲ་འད་ སློབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་གས་ རྒྱལེ་པོའ་སྐུའ་རགས་ཚུ་བཟོེ་ཤིས་ཐབས་ཀྱི་དོན་ལུ་སློབ་སྦྱོང་རྩ་གཞུང་ནང་བཙུགས་ཡོདཔ་ཨིན། སྐུ་འད་བཞིངས་པའ་སྐབས་ཁྱད་ཆོས་ཐུན་མིོངས་མི་ཡན་པ་ རྒྱུ་སྐུ་ས་དང་འདལེ་ཤོིག་ ཟེངས་སྐུད་ཚུ་ལེག་ལེན་འཐབ་ས་བཞིངས་ནའི་སྦྱང་བ་
འབད་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་རུང་ རང་སོའ་རྒྱུ་འབྱིོར་པ་དང་བསྟུན་ སྨིན་སྐུ་བཞིངས་པའ་སྐབས་སྐུ་ས་དང་གཅག་ཁར་ རྒྱུ་རན་པོ་ཆ་གསར་ དངུལེ་ ཟེངས་དང་ ལྕགས་ འད་བཟུམི་བཟེང་དྲུག་དང་སྨིན་སྣ་ཆུ་སྣ་ཚུ་བསྡུ་སག་འབད་ད་བཞིངས་དོ་ཡོདཔ་ཨིན། 
རྒྱལེ་པོ་ཁྲི་སོང་ལྡའུ་བཙོན་གྱི་སྐུ་འདྲ་འད་མིཁན་སློབ་ཆོས་གསུམི་ཟེར་ གུ་རུ་རན་པོ་ཆ། མིཁན་ཆན་ཞི་བ་མིཚ། རྒྱལེ་པོ་ཁྲི་སོང་ལྡའུ་བཙོན་གསུམི་ས་བཞིངས་སོལེ་ཡོདཔ་ཨིན། འད་ཡང་རྒྱལེ་པོ་ཁྲི་སོང་ལྡའུ་བཙོན་འད་བདོ་ཀྱི་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལེ་པོ་ཆན་པོ་ནང་པ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་འཛིམི་བུ་གླང་ནང་དར་ཁྱབ་མིཛིད་གནང་མི་བཀྲིན་ཅན་གཅག་ཨིནམི་ལེས་ ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའ་
ཆོས་ལུགས་ལུ་འཛིན་མི་ཚུ་གས་ བཀྲིན་རྗིས་སུ་དྲན་ན་དང་ ཡད་ཆ་དད་པ་འཕེལ་ཐབས་ལུ་ རྒྱལེ་པོ་ཁྲི་སོང་ལྡའུ་བཙོན་གྱི་སྐུ་འདྲ་ཚུ་བཞིངས་ཏེ་ཕྱིག་དང་མིཆོད་པ་ཕུལེཝ་ཨིན། 



 

སོམི་ཆུང་ ཨིན་ཅི: ༢༤། 
 
ལྗིད་ཚད: ཀེ་ཇི་ ༡༥། 

རྒྱུ་ཆས: སྐུ་ས། འདལེ་ཤོིག  ཟེངས་སྐུད།  

  
 

འཐནོ་འབྲིས་ཀྱི་འགྲེལ་བཤིད་མིདརོ་བསྡུས། རྒྱུ་སྨིན་འདམི་ལེས་སྒྲུབ་པའ་ སོལེ་ལྗིངས་ཀྱི་སྐུ་འདྲ་འད་ སླབོ་སྦྱོང་པ་ཚུ་གས་ ལེོངས་སྐུའ་རགས་ཚུ་བཟོེ་ཤིས་ཐབས་ཀྱི་དནོ་ལུ་སློབ་སྦྱོང་རྩ་གཞུང་ནང་བཙུགས་ཡོདཔ་ཨིན། སྐུ་འད་བཞིངས་པའ་སྐབས་ཁྱད་ཆོས་ཐུན་མིོངས་མི་ཡན་པ་ རྒྱུ་སྐུ་ས་དང་འདལེ་ཤོིག་ ཟེངས་སྐུད་ཚུ་ལེག་ལེན་འཐབ་ས་བཞིངས་ནའི་སྦྱང་བ་འབད་དོ་
ཡོདཔ་ཨིན་རུང་ རང་སའོ་རྒྱུ་འབྱིོར་པ་དང་བསྟུན་ སྨིན་སྐུ་བཞིངས་པའ་སྐབས་སྐུ་ས་དང་གཅག་ཁར་ རྒྱུ་རན་པོ་ཆ་གསར་ དངུལེ་ ཟེངས་དང་ ལྕགས་ འད་བཟུམི་བཟེང་དྲུག་དང་སྨིན་སྣ་ཆ་ཆུ་སྣ་ཚུ་བསྡུ་སག་འབད་ད་བཞིངས་དོ་ཡོདཔ་ཨིན། 
སོལེ་ལྗིངས་ཀྱི་སྐུ་འདྲ་འད་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའ་བསན་པ་འཛིན་མི་ཚུ་གས་ ཡད་ཆ་དང་དད་པའ་སོ་ལེས་སྐྱབས་མྱུར་དུ་མིཛིད་གནང་མི་སྐྱབས་གནས་གཅག་འབད་སོ་གསུམི་གུས་པའ་སོ་ལེས་ཕྱིག་དང་མིཆོད་པ་ཕུལེ་སའ་ལྷ་གཅག་ལུ་མིོས་འད་ སྐུ་འདྲ་བཞིངས་དོ་ཡོདཔ་ཨིན། 
 



 

 

 

 

ཅ་དངོས་ཀྱི་མིང་:   སྤྱན་རས་གཟེགས། 

སོམི་ཆུང་ ཨིན་ཅི: ༢༤། 

ལྗིད་ཚད:    ཀེ་ཇི་ ༡༥། 

རྒྱུ་ཆས:   སྐུ་ས། འདལེ་ཤོིག  ཟེངས་སྐུད།           
 
 
 
 

འཐནོ་འབྲིས་ཀྱི་འགྲེལ་བཤིད་མིདརོ་བསྡུས། རྒྱུ་སྨིན་འདམི་ལེས་གྲུབ་པའ་ སྤྱན་རས་གཟེགས་ཀྱི་སྐུ་འདྲ་འད་ སློབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་གས་ ལེོངས་སྐུའ་རགས་ཕྱིག་ལེ་ཤི་ཡོད་མི་ཚུ་བཞིངས་ཤིས་ཐབས་ཀྱི་དོན་ལུ་སློབ་སྦྱོང་རྩ་གཞུང་ནང་བཙུགས་ཡོདཔ་ཨིན། སྐུ་འད་བཞིངས་པའ་སྐབས་ཁྱད་ཆསོ་ཐུན་མིོངས་མི་ཡན་པ་ རྒྱུ་སྐུ་ས་དང་འདལེ་ཤོིག་ ཟེངས་སྐུད་ཚུ་ལེག་ལེན་འཐབ་
ས་བཞིངས་ནའི་སྦྱང་བ་འབད་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་རུང་ རང་སའོ་རྒྱུ་འབྱིརོ་པ་དང་བསྟུན་ སྨིན་སྐུ་བཞིངས་པའ་སྐབས་སྐུ་ས་དང་གཅག་ཁར་ རྒྱུ་རན་པོ་ཆ་གསར་ དངུལེ་ ཟེངས་དང་ལྕགས་འད་བཟུམི་བཟེང་དྲུག་དང་སྨིན་སྣ་ཆུ་སྣ་ཚུ་བསྡུ་སག་འབད་ད་བཞིངས་དོ་ཡོདཔ་ཨིན། 
སྤྱན་རས་གཟེགས་ཀྱི་སྐུ་འདྲ་འད་ ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའ་བསན་པ་འཛིན་མི་ཚུ་གས་ ཚ་འད་དང་ཕྱི་མི་གཉས་ཀྱི་སྐྱབས་གནས་ཨིན་པའ་ཡད་ཆ་དང་དད་པའ་སོ་ལེས་སྐྱབས་འཚལ་ཏེ་ དུས་དང་རྣམི་པ་ཀུན་ཏུ་མི་ཎ་ཡག་ག་དྲུག་གྲེངས་ཏེ་སོ་གསུམི་གུས་པའ་སོ་ལེས་ཕྱིག་དང་མིཆོད་པ་ཕུལེ་སའ་ལྷ་གཅག་ལུ་མིོས་འད་ སྐུ་འདྲ་བཞིངས་དོ་ཡོདཔ་ཨིན། 

 ཅ་དངོས་ཀྱི་མིང་:  སངས་རྒྱས་ཆོས་གོས་རྣམི་གསུམི། 

སོམི་ཆུང་ ཨིན་ཅི: ༢༤། 

ལྗིད་ཚད:  ཀེ་ཇི་ ༡༥། 
 
རྒྱུ་ཆས:   སྐུ་ས། འདལེ་ཤོིག  ཟེངས་སྐུད།           

འཐནོ་འབྲིས་ཀྱི་འགྲེལ་བཤིད་མིདརོ་བསྡུས། རྒྱུ་སྨིན་འདམི་གྱི་བཞིངས་ཡོད་པའ་ སོན་པ་ཆོས་གོས་རྣམི་ གསུམི་གྱི་སྐུ་འདྲ་འད་འཇིམ་བཟེོ་རྒྱལེ་ཡོངལེ་ལེག་ཁྱར་༢པའ་སློབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་གས་སློབ་ཁང་ནང་ལུ་ སྦྱང་བ་འབད་བའ་སྐབས་ལུ་དུས་ཡུན་ཟླ་ངོ་༢ད་ཅག་ག་རང་ལུ་བཞིངས་བཞིངམི་ཨིན། སྐུ་འདྲ་འད་ཡང་སྤྱར་གཏེང་ ནང་པ་ཚུ་ག་ ལྷ་ཁང་དང་དགོན་ས་ད་
ལེས་རང་ག་ཁྱམ་ནང་ལུ་ཨིན་པ་ཅན་ མིཆོད་གཤིམི་ནང་བཞིག་སེ རང་ག་རྒྱུད་ལུ་ཚགས་བསག་ནའི་དོན་ལུ་ཕྱིག་དང་མིཆོད་པ་ཕུལེ་སའ་ཡུལེ་འབད་བཞིག་དོ་ཡོདཔ་ཨིན། 

 



 

 

 

 

ཅ་དངོས་ཀྱི་མིང་:  ཞིབས་དྲུང་རན་པོ་ཆ། 

སོམི་ཆུང་ ཨིན་ཅི: ༨། 

ལྗིད་ཚད:  ཀེ་ཇི་ ༥། 

རྒྱུ་ཆས:   སྐུ་ས། འདལེ་ཤོིག  ཟེངས་སྐུད། 
 
 
          

འཐནོ་འབྲིས་ཀྱི་འགྲེལ་བཤིད་མིདརོ་བསྡུས། རྒྱུ་སྨིན་འདམི་ལེས་སྒྲུབ་པའ་གྲུབ་དཔལེ་ཞིབས་དྲུང་རན་པོ་ཆའི་སྐུ་འད་བཞིངས་པའ་སྐབས་ཁྱད་ཆོས་ཐུན་མིོངས་མི་ཡན་པ་རྒྱུ་སྐུ་ས་དང་འདལེ་ཤོིག་ ཟེངས་སྐུད་ཚུ་ལེག་ལེན་འཐབ་ས་བཞིངས་ནའི་སྦྱང་བ་འབད་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་རུང་ རང་སའོ་རྒྱུ་འབྱིརོ་པ་དང་བསྟུན་ སྨིན་སྐུ་བཞིངས་པའ་སྐབས་སྐུ་ས་དང་གཅག་ཁར་ རྒྱུ་རན་
པོ་ཆ་གསར་ དངུལེ་ ཟེངས་དང་ ལྕགས་ འད་བཟུམི་བཟེང་དྲུག་དང་སྨིན་སྣ་ཚུ་བསྡུ་སག་འབད་ད་ བཞིངས་དོ་ཡོདཔ་ཨིན། 
ཞིབས་དྲུང་རན་པོ་ཆ་འད་ འབྲུག་རྒྱལེ་ཁབ་འད་ནང་བཀྲིན་ཅན་གྱི་བདག་ཉད་གཅག་ཨིནམི་ལེས་ འབྲུག་རྒྱལེ་ཁབ་མིཏེའ་དབུས་མིད་པའ་རོང་གཞི་དང་ལྷ་ཁང་དགོན་ས་ས་ཚུ་ནང་ ཡད་ཆ་དང་ དད་པའ་སོ་ལེས་སྐྱབས་གནས་གཅག་འབད་སོ་གསུམི་གུས་པའ་སོ་ལེས་ཕྱིག་དང་མིཆདོ་པ་ཕུལེ་སའ་ལྷ་གཅག་ལུ་མིོས་འད་ སྐུ་འདྲ་བཞིངས་དོ་ཡོདཔ་ཨིན། 

 

ཅ་དངོས་ཀྱི་མིང་:   རྒྱབ་འོད་རྒྱན་དྲུག་པ་ཏྲ། 

སོམི་ཆུང་ ཨིན་ཅི: ༡༥། 

ལྗིད་ཚད:    ཀེ་ཇི་ ༨། 

རྒྱུ་ཆས:   སྐུ་ས། དལེ་ཤོིག  ཟེངས་སྐུད། ཨིན་ཏེ།           

འཐནོ་འབྲིས་ཀྱི་འགྲེལ་བཤིད་མིདརོ་བསྡུས། རྒྱབ་འོད་རྒྱན་དྲུག་པ་ཏྲ་འད་རྒྱུ་སྨིན་འདམི་དང་ འདལེ་ཤོིག་ ཟེངས་སྐུད་ ལྕགས་གཟེར་ཚུ་ལེག་ལེན་འཐབ་ཏེ་ དང་པ་གཞི་དབྱིབས་སྤེར་བཙོམི་ས་ ད་ཁར་སྐུ་ས་གས་ཚད་གཞི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་  བཟོེ་དབྱིབས་ཚུ་འབུར་དུ་བཏེོན་ཐོག་ལེས་བཞིངས་དོ་ཡོདཔ་ཨིན། རྒྱབ་འདོ་རྒྱན་དྲུག་པ་ཏྲ་འད་སླབོ་སྦྱངོ་པ་ཚུ་གས་སྐུའ་འོད་
འཁོར་དང་པ་ཏྲའ་རགས་བཟོེ་ཤིས་ནའི་དོན་ལུ་རྩ་གཞུང་ནང་བཙུགས་ཡོདཔ་ཨིན། 
རྒྱབ་འདོ་རྒྱན་དྲུག་པ་ཏྲ་འད་སྐུ་རྣམིས་ཀྱི་ རྒྱབ་ཁར་མིཛིས་པའ་རྒྱན་གྱི་ཕྱིར་དུ་བཞིངས་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་རུང་ མིང་ཆ་བ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་རྒྱབ་འོད་པ་དྲ་འབད་བཞིངས་དོ་ཡོདཔ་ཨིན། 

 ཅ་དངོས་ཀྱི་མིང་:   སེངྒ་ས་སོག་ག་ཞིལེ་འབགཔ། 

སོམི་ཆུང་ ཨིན་ཅི: ༡༠། 

ལྗིད་ཚད:    ཀེ་ཇི་ ༣། 

རྒྱུ་ཆས:   རས།  ཤིང་ཕྱི།     



 

 

 

 

 

 

 

འཐནོ་འབྲིས་ཀྱི་འགྲེལ་བཤིད་མིདརོ་བསྡུས། གུ་རུ་སེངྒ་ས་སོག་ག་ཞིལེ་འབགཔ་འད་རྒྱུ་སང་ཐགས་དང་ཤིང་ཕྱི་ལེས་བཟོེ་ཡོདཔ་ཨིན། འད་ཡང་དང་པ་འབགཔ་ག་གཞི་དཔ་འད་སྐུ་ས་གས་བཟོེ་བའ་ཤུལེ་ལུ་ འདལེ་ཤོིག་སྦྱར་ཏེ་རས་སྦྱར་ཉུང་མིཐའ་ཚར་བརྒྱད་རྐྱབ་དགོཔ་ཨིན། འདའི་ཤུལེ་ལེས་གཞི་དཔ་བཏོེན་བཏེང་ཞིནམི་ལེས་ ལྕགས་སགས་རྐྱབ་ཞིནམི་ལེས་ ཕྱི་
ཁའ་བཟོེ་དབྱིབས་ཚུ་ཤིང་ཕྱི་དང་ཧེ་རྩ་ལེག་ལེན་འཐབ་བཞིནམི་ལེས་བཟོེ་བའ་རྗིས་སུ་ཤིོག་ཤོིགམི་རྐྱབ་ས་བཟོེ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན། 
ཞིལེ་འབགཔ་འད་མིང་ཆ་བ་ཚས་ཅུའ་སྐབས་སྐུ་འཆམི་གནངམི་ད་ལེག་ལེན་འཐབ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་རུང་ ད་རས་ནངས་པ་རང་སོའ་ཁྱམ་ནང་ལེས་ཕེར་མིཛིས་པའ་རྒྱན་ཆ་འབད་བཞིག་དོ་ཡོདཔ་ཨིན། 

 ཅ་དངོས་ཀྱི་མིང་:   རཀྴ་གླང་མིགོའ་ ཞིལེ་འབགཔ། 

སོམི་ཆུང་ ཨིན་ཅི: ༨། 

ལྗིད་ཚད:   ཀེ་ཇི་ ༢། 

རྒྱུ་ཆས:   རས།  ཤིང་ཕྱི། 
 
 
 

འཐནོ་འབྲིས་ཀྱི་འགྲེལ་བཤིད་མིདརོ་བསྡུས། རཀྴ་གླང་མིགོའ་ ཞིལེ་འབགཔ་འད་ རྒྱུ་ཁ་ཤི་སང་ཐགས་དང་ཤིང་ཕྱི་ལེས་བཟོེ་ཡོདཔ་ཨིན། འད་ཡང་དང་པ་འབགཔ་ག་གཞི་དཔ་འད་སྐུ་ས་གས་བཟོེ་བའ་ཤུལེ་ལུ་ འདལེ་ཤོིག་སྦྱར་ཏེ་རས་སྦྱར་ཉུང་མིཐའ་ཚར་བརྒྱད་རྐྱབ་དགོཔ་ཨིན། འདའི་ཤུལེ་ལེས་གཞི་དཔ་བཏོེན་བཏེང་ཞིནམི་ལེས་ ལྕགས་སགས་རྐྱབ་ཞིནམི་ལེས་ ཕྱི་ཁའ་
བཟོེ་དབྱིབས་ཚུ་ཤིང་ཕྱི་དང་ཧེ་རྩ་ལེག་ལེན་འཐབ་བཞིནམི་ལེས་བཟོེ་བའ་རྗིས་སུ་ཤིོག་ཤིོགམི་རྐྱབ་ས་བཟོེ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན། 
ཞིལེ་འབགཔ་འད་མིང་ཆ་བ་ཚས་ཅུའ་སྐབས་སྐུ་འཆམི་གནངམི་ད་ལེག་ལེན་འཐབ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་རུང་ ད་རས་ནངས་པ་རང་སོའ་ཁྱམ་ནང་ལེས་ཕེར་མིཛིས་པའ་རྒྱན་ཆ་འབད་བཞིག་དོ་ཡོདཔ་ཨིན། 

 

ཅ་དངོས་ཀྱི་མིང་:   རྨ་བྱིའ་འདྲ་གཟུགས། 

སོམི་ཆུང་ ཨིན་ཅི: ༡༠། 

ལྗིད་ཚད:    ཀེ་ཇི་ ༣། 

རྒྱུ་ཆས:   སྐུ་ས།  འདལེ་ཤོིག ཟེངས་སྐུད།     
 

འཐནོ་འབྲིས་ཀྱི་འགྲེལ་བཤིད་མིདརོ་བསྡུས། རྒྱུ་སྐུ་ས་ལེས་བཟོེ་ཡོད་པའ་རྨ་བྱིའ་འདྲ་གཟུགས་འད་ ནང་ན་ལུ་བཤིད་གཟུང་འད་ཟེངས་སྐུད་དང་ལྕགས་ འད་བཟུམི་ཨིན་ཏེ་ཚུ་ལེག་ལེན་འཐབ་ས་བཟོེ་ཡོདཔ་ཨིན། འད་བཟོེ་བའ་སྐབས་ལུ་དང་པ་ གཞི་དབྱིབས་ཚུ་ཡང་ལྕགས་སྐུད་དང་ཟེངས་སྐུད་ཚུ་གས་རགས་དབྱིབས་བཟོེ་ས་ དའི་ཐོག་ཁར་སྐུ་ས་གས་དབྱིབས་ག་ཨིན་མི་བཟོེ་
དོ་ཡོདཔ་ཨིན། 
རྨ་བྱིའ་འདྲ་གཟུགས་འད་ཚུ་ཡང་མིང་ཆ་བ་སྐུའ་ཁྲི་ཚུ་ནང་འབུར་དུ་བཏེོན་ཏེ་ རྩ་ས་དང་སྐུ་ས་གང་རུང་གས་འཐབོ་ཐངས་དང་འཁྲིལ་བཟོེ་ས་མིཛིས་པའ་རྒྱན་ས་བཞིག་དོ་ཡདོཔ་མི་ཚད་ རང་སོའ་ཁྱམ་ནང་ལེས་པར་ཡང་རྒྱན་ཆ་ས་བཟེོ་ས་བཞིག་དོ་ཡོདཔ་ཨིན། 



 

 

 

 

 ཅ་དངོས་ཀྱི་མིང་:   བྱི་རྒོད་ཀྱི་འདྲ་གཟུགས་བཟོེ་ན། 

སོམི་ཆུང་ ཨིན་ཅི: ༨། 

ལྗིད་ཚད:    ཀེ་ཇི་ ༢། 

རྒྱུ་ཆས:   སྐུ་ས།  འདལེ་ཤོིག ཟེངས་སྐུད།        

འཐནོ་འབྲིས་ཀྱི་འགྲེལ་བཤིད་མིདརོ་བསྡུས། རྒྱུ་སྐུ་ས་ལེས་བཟོེ་ཡོད་པའ་བྱི་རྒོད་ཀྱི་འདྲ་གཟུགས་འད་ ནང་ན་ལུ་བཤིད་གཟུང་འད་ཟེངས་སྐུད་དང་ལྕགས་ འད་བཟུམི་ཨིན་ཏེ་ཚུ་ལེག་ལེན་འཐབ་ས་བཟོེ་ཡོདཔ་ཨིན། འད་བཟོེ་བའ་སྐབས་ལུ་དང་པ་ གཞི་དབྱིབས་ཚུ་ཡང་ལྕགས་སྐུད་དང་ཟེངས་སྐུད་ཚུ་གས་རགས་དབྱིབས་བཟོེ་ས་ དའི་ཐོག་ཁར་སྐུ་ས་གས་དབྱིབས་ག་ཨིན་
མི་བཟེོ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན། 
བྱི་རྒོད་ཀྱི་འདྲ་གཟུགས་འད་ཚུ་ཡང་མིང་ཆ་བ་ རང་སོའ་ཁྱམ་ནང་ལེས་པར་ཡང་རྒྱན་ཆ་ས་བཟེོ་ས་བཞིག་དོ་ཡོདཔ་ཨིན། 

 

ཅ་དངོས་ཀྱི་མིང་:   བྱི་ཨིོ་རོག་ག་འདྲ་གཟུགས་བཟོེ་ན། 

སོམི་ཆུང་ ཨིན་ཅི: ༨། 

ལྗིད་ཚད:    ཀེ་ཇི་ ༢། 

རྒྱུ་ཆས:   སྐུ་ས།  འདལེ་ཤོིག ཟེངས་སྐུད།          

འཐནོ་འབྲིས་ཀྱི་འགྲེལ་བཤིད་མིདརོ་བསྡུས། རྒྱུ་སྐུ་ས་ལེས་བཟོེ་ཡོད་པའ་བྱི་ཨིོ་རོ་ག་འདྲ་གཟུགས་འད་ ནང་ན་ལུ་བཤིད་གཟུང་འད་ཟེངས་སྐུད་དང་ལྕགས་ འད་བཟུམི་ཨིན་ཏེ་ཚུ་ལེག་ལེན་འཐབ་ས་བཟོེ་ཡོདཔ་ཨིན། འད་བཟོེ་བའ་སྐབས་ལུ་དང་པ་ གཞི་དབྱིབས་ཚུ་ཡང་ལྕགས་སྐུད་དང་ཟེངས་སྐུད་ཚུ་གས་རགས་དབྱིབས་བཟོེ་ས་ དའི་ཐོག་ཁར་སྐུ་ས་གས་དབྱིབས་ག་
ཨིན་མི་བཟོེ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན། 
བྱི་ཨིོ་རོ་འད་འབྲུག་རྒྱལེ་ཡོངས་ཀྱི་བྱི་འབདཝ་ལེས་ འདྲ་གཟུགས་འད་ཚུ་ཡང་མིང་ཆ་བ་ རང་སའོ་ཁྱམ་ནང་ལེས་པར་ཡང་རྒྱན་ཆ་ས་བཟེོ་ས་བཞིག་དོ་ཡོདཔ་ཨིན། 

 

ཅ་དངོས་ཀྱི་མིང་:   རྟེའ་འདྲ་གཟུགས་བཟོེ་ན། 

སོམི་ཆུང་ ཨིན་ཅི: ༨། 
ལྗིད་ཚད:    ཀེ་ཇི་ ༢། 



 

 

 རྒྱུ་ཆས:   སྐུ་ས།  འདལེ་ཤོིག ཟེངས་སྐུད།      

འཐནོ་འབྲིས་ཀྱི་འགྲེལ་བཤིད་མིདརོ་བསྡུས། རྒྱུ་སྐུ་ས་ལེས་བཟོེ་ཡོད་པའ་རྟེ་ག་འདྲ་གཟུགས་འད་ ནང་ན་ལུ་བཤིད་གཟུང་འད་ཟེངས་སྐུད་དང་ལྕགས་ འད་བཟུམི་ཨིན་ཏེ་ཚུ་ལེག་ལེན་འཐབ་ས་བཟོེ་ཡོདཔ་ཨིན། འད་བཟོེ་བའ་སྐབས་ལུ་དང་པ་ གཞི་དབྱིབས་ཚུ་ཡང་ལྕགས་སྐུད་དང་ཟེངས་སྐུད་ཚུ་གས་རགས་དབྱིབས་བཟོེ་ས་ དའི་ཐོག་ཁར་སྐུ་ས་གས་དབྱིབས་ག་ཨིན་
མི་བཟེོ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན། 
རྟེ་ག་འདྲ་གཟུགས་འད་ཚུ་ཡང་མིང་ཆ་བ་སྐུའ་ཁྲི་ཚུ་ནང་འབུར་དུ་བཏེོན་ཏེ་ རྩ་ས་དང་སྐུ་ས་གང་རུང་གས་འཐོབ་ཐངས་དང་འཁྲིལ་བཟོེ་ས་མིཛིས་པའ་རྒྱན་ས་བཞིག་དོ་ཡོདཔ་མི་ཚད་ རང་སའོ་ཁྱམ་ནང་ལེས་པར་ཡང་རྒྱན་ཆ་ས་བཟེོ་ས་བཞིག་དོ་ཡོདཔ་ཨིན། 

 

ཅ་དངོས་ཀྱི་མིང་:   ཀེ་ཤིའ་འདྲ་གཟུགས་བཟོེ་ན། 

སོམི་ཆུང་ ཨིན་ཅི: ༨། 

ལྗིད་ཚད:    ཀེ་ཇི་ ༢། 

རྒྱུ་ཆས:   སྐུ་ས།  འདལེ་ཤོིག ཟེངས་སྐུད།           

འཐནོ་འབྲིས་ཀྱི་འགྲེལ་བཤིད་མིདརོ་བསྡུས། རྒྱུ་སྐུ་ས་ལེས་བཟོེ་ཡོད་པའ་ཀེ་ཤི་ག་འདྲ་གཟུགས་འད་ ནང་ན་ལུ་བཤིད་གཟུང་འད་ཟེངས་སྐུད་དང་ལྕགས་ འད་བཟུམི་ཨིན་ཏེ་ཚུ་ལེག་ལེན་འཐབ་ས་བཟོེ་ཡོདཔ་ཨིན། འད་བཟོེ་བའ་སྐབས་ལུ་དང་པ་ གཞི་དབྱིབས་ཚུ་ཡང་ལྕགས་སྐུད་དང་ཟེངས་སྐུད་ཚུ་གས་རགས་དབྱིབས་བཟོེ་ས་ དའི་ཐོག་ཁར་སྐུ་ས་གས་དབྱིབས་ག་
ཨིན་མི་བཟོེ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན། 
ཀེ་ཤི་འད་འབྲུག་རྒྱལེ་ཡོངས་ཀྱི་བྱི་འབདཝ་ལེས་ འདྲ་གཟུགས་འད་ཚུ་ཡང་མིང་ཆ་བ་ རང་སའོ་ཁྱམ་ནང་ལེས་པར་ཡང་རྒྱན་ཆ་ས་བཟེོ་ས་བཞིག་དོ་ཡོདཔ་ཨིན། 
 

ཅ་དངོས་ཀྱི་མིང་:   སག་ག་འདྲ་གཟུགས་བཟོེ་ན། 

སོམི་ཆུང་ ཨིན་ཅི: ༨། 

ལྗིད་ཚད:    ཀེ་ཇི་ ༢། 



 

 

 

ཅ་དངོས་ཀྱི་མིང་: བདུལེ་དགོངས་མིཁྱན་བརྩ་རན་པོ་ཆ། 

སོམི་ཆུང་ ཨིན་ཅི: ༢༤། 

ལྗིད་ཚད:  ཀེ་ཇི་ ༡༥། 

རྒྱུ་ཆས: སྐུ་ས། དལེ་ཤོིག  ཟེངས་སྐུད། 

འཐནོ་འབྲིས་ཀྱི་འགྲེལ་བཤིད་མིདརོ་བསྡུས། རྒྱུ་སྨིན་འདམི་ལེས་སྒྲུབ་པའ་ བདུལེ་དགོངས་མིཁྱན་བརྩ་རན་པོ་ཆའི་སྐུ་འདྲ་འད་ སླབོ་སྦྱོང་པ་ཚུ་གས་བ་སྐུ་བཞིངས་ནའི་སྦྱང་བའ་དོན་ལུ་བཞིངསམི་ཨིན། སྐུ་འད་བཞིངས་པའ་སྐབས་ཁྱད་ཆོས་ཐུན་མིོངས་མི་ཡན་པ་ རྒྱུ་སྐུ་ས་དང་འདལེ་ཤོིག་ ཟེངས་སྐུད་ཚུ་ལེག་ལེན་འཐབ་ས་བཞིངས་ནའི་སྦྱང་བ་འབད་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་
རུང་ རང་སོའ་རྒྱུ་འབྱིོར་པ་དང་བསྟུན་ སྨིན་སྐུ་བཞིངས་པའ་སྐབས་སྐུ་ས་དང་གཅག་ཁར་ རྒྱུ་རན་པོ་ཆ་གསར་ དངུལེ་ ཟེངས་དང་ ལྕགས་ འད་བཟུམི་བཟེང་དྲུག་དང་སྨིན་སྣ་ཚུ་བསྡུ་སག་འབད་ད་བཞིངས་དོ་ཡོདཔ་ཨིན། 

 

  

རྒྱུ་ཆས:   རས།  ཤིང་ཕྱི།           

འཐནོ་འབྲིས་ཀྱི་འགྲེལ་བཤིད་མིདརོ་བསྡུས། རྒྱུ་སྐུ་ས་ལེས་བཟོེ་ཡོད་པའ་སག་ག་འདྲ་གཟུགས་འད་ ནང་ན་ལུ་བཤིད་གཟུང་འད་ཟེངས་སྐུད་དང་ལྕགས་ འད་བཟུམི་ཨིན་ཏེ་ཚུ་ལེག་ལེན་འཐབ་ས་བཟོེ་ཡོདཔ་ཨིན། འད་བཟོེ་བའ་སྐབས་ལུ་དང་པ་ གཞི་དབྱིབས་ཚུ་ཡང་ལྕགས་སྐུད་དང་ཟེངས་སྐུད་ཚུ་གས་རགས་དབྱིབས་བཟོེ་ས་ དའི་ཐོག་ཁར་སྐུ་ས་གས་དབྱིབས་ག་ཨིན་
མི་བཟེོ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན། 
སག་ག་འདྲ་གཟུགས་འད་ཚུ་ཡང་མིང་ཆ་བ་ རང་སོའ་ཁྱམ་ནང་ལེས་པར་ཡང་རྒྱན་ཆ་ས་བཟེོ་ས་བཞིག་དོ་ཡོདཔ་ཨིན། 

ཅ་དངོས་ཀྱི་མིང་:  ཆོས་ཀྱི་རྒྱལེ་པོ། 



 

 

 

 བཙོམ་བཟེའོ་རྒྱབ་ཁུངས་དང་ང་ོསདོ། 
བརྩམ་བཟེོ་ཟེར་བའ་གོ་དོན་འད་ཡང་རྒྱུ་བཟེང་པོ་དང་ཚམ་བཟོེ་ལེགས་པའ་གྱིོན་ཆས་འད་སྐྱ་བོ་ཕེོ་མིོ་ཚུ་གས་འཇིའ་མིཆས་ཆ་ས་གྱིོན་ཏེ་མི་གཞིན་ག་ར་ག་མིག་ཁར་ལེགས་ཤིོམི་མིཐོང་ན་དང་་རང་ག་གྱིོན་རུང་བད་ཏོེག་ཏོེ་གྱིོན་ཆས་ཚུ་གཟུགས་ཚད་དང་ལྡན་་པའ་ཁར་གཙོང་སྦྲ་དང་་ལྡན་ཏོེག་ཏོེ་ས་བཙོམ་ཤིས་མི་འད་ལུ་ཚམ་བཟེོ་ཟེར་སླབ་ཨིན།  
འཇིག་རྟེན་པའ་དཔ་གཏེམི་ལུ་ཡང་   མི་བཟེང་གོས་ཀྱིས་རྒྱན་ཟེར་སླབ་སོལེ་འདུག།  ཚམ་བཟེོའ་རག་པ་འད་ང་བཅས་རའ་འབྲུག་ལུ་སོན་དང་ཕུ་ལེས་རང་དར་ཏེ་འདུག། 
 
བརྩམ་བཟེོའ་རག་པ་དང་རག་རྩལེ་གྱི་ཤིས་ཡོན་ཚུ་ཐོ་བཀེོད་འབད་དགོ་པའ་དམིགས་ཡུལེ་གཙོ་བོ་ར་རྒྱལེ་ཡོངས་བཟོེ་རགས་བཅུ་གསུམི་སྤེལ་ཁང་ག་ཐོན་སྐྱད་ར་ར་བཞིན་དུ་ག་སྐོར་ལེས་གོ་བརྡ་བྱིན་ཚུགསཔ་བཟོེ་ན་དང་ ཕྱི་མི་བལྟ་བཤིལེཔ་ཚུ་ག་བརྩམ་བཟེོའ་ཐོན་སྐྱད་ཚུ་ག་རྒྱབ་ཁུངས་ཚུ་ཤིས་ཚུགས་ན་དང་་ ད་བཞིན་ཐོན་སྐྱད་ཚུ་ཕྱི་བལྟ་བཤིལེཔ་
དང་ནང་ག་མི་ཚུ་ལུ་ཚང་འབྲིལ་འཐབ་ས་་རྒྱལེ་ཁབ་ཀྱི་འོང་འབབ་ལུ་ཕེན་ཐོགས་ཚུགསཔ་བཟོེ་ན་ཨིན། 
 

བཙོམ་བཟེའོ་བྱི་རམ། 
༡  འཕྲུལེ་ཚམ་གྲེ་སག་འབད་ན། 
༢  འཕྲིལེ་ཚམ་རང་འཁྲིབ་རྐྱབ་ན། 
༣  གཟུགས་ཀྱི་རང་ཚད་ལེན་ན། 
༤  རྒྱ་ཚད་ལེན་ན། 
༥ རྒྱུ་ཆས་དྲ་ན། 
༦  རྒྱུ་ཆས་བཙོམ་ན། 
༧   རྒྱུ་ཆས་དབུར་ཏེ་་རྐྱབ་ན། 
༨   རྒྱུ་ཆས་ཧུམི་ཆ་བཏོེན་ན། 
 

 བཙོམ་བཟེོའ་ཁུངས་དང་དགོས་པ་ག་སྐོར་ལེས་ཁ་གསལེ་ས་མིཁྱན་འདོད་ཡོད་པ་ཅན་་མིཁན་པོ་ཕུན་ཚགས་བཀྲིས་ཀྱིས་མིཛིད་པའ་འབྲུག་ག་བཟོེ་རགས་བཅུ་གསུམི་གྱི་བཤིད་པ་མིཁས་པའ་དགའ་སོན་ལེས་འཐོབ་ཚུགས། 
 

 

 

 

 

 

 

 

སོམི་ཆུང་  ཕེ་ཀྲིི: ༥ 

ལྗིད་ཚད:   ཀེ་ཇི་ ༨། 

རྒྱུ་ཆས:   སྐུ་ས།དལེ་ཤོིག ཁ་ཤི། ཀེོ་སྤྱན། ཤིང་ཕྱི། ཧེ་རྩ།   སོག་སོམི།  

ཅ་དངསོ་ཀྱི་འགྲེལ་བཤིད་བསྡུས་བསྡུས།  པ་ཏྲ་རྒྱལེ་ཡོངས་ལེག་ཁྱར་༣་ པའ་སློབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་ག་སོླབ་ཁང་ནང་ལུ་ སྦྱངོ་བརྡརའབད་བའ་སྐབས་སུ་བརོ་ཡོད་པའ་ ཁྲིོ་བོ་མིཆ་བ་གཙོགས་པའ་ ཞིལེ་འབགཔ་འད་ཤིང་གུ་བརོ་ས་ཡོདཔ་ཨིན།  
ད་ཡང་ ཞིལེ་འབགཔ་ཁ་དོག་ཧོེནམིོ་འོང་དགོ་མི་འད་ གཏེ་མུག་དག་པའ་ངོ་བའོ་བརྡ་ཚན་དང་ ཞིལེ་གདངས་ཟེར་(ཁ་རྒྱང་ས་)ཡོད་མི་འད་ དགྲེ་བགགས་མི་རུང་པའ་རགས་ཟེ་བར་ཆས་པའ་བརྡ་ཚན་དང་ མིཆ་བ་གཙོགས་པ་ན་ སྐྱས་ཤི་རྩད་ནས་གཅོད་པའ་བརྡ་ཚན་དང་ རྨ་ར་སྨིན་མི་མི་ལྟར་འབར་བ་ན་ སམས་ཅན་གྱི་ལེས་སབ་བསག་པའ་བརྡ་ཚན་དང་ སྤྱན་
གསུམི་བགྲེད་པ་ན་ དུས་གསུམི་ཐོག་མིད་དུ་གཟེགས་པའ་བརྡ་ཚན་དང་ ཐོད་སྐམི་ལྔའ་དབུ་རྒྱན་ན་ བུདྡྷ་ཀྲིོ་དྷ། བཛྲ་ཀྲིོ་དྷ། རདྣ་ཀྲིོ་དྷ། པདྨ་ཀྲིོ་དྷ། ཀེརྨ་ཀྲིོ་དྷ་དང་ཁྲིག་འཐུང་ལྔའ་བརྡ་ཚན་ཨིན་པས། 



 

ཅ་ལེ་ག་མིང་  དཀྱི་ར། 

སོམི་ཆུང་ མིཐོ་ཚད་ ༥༨” 

ལྗིད་ཚད: ག་རཱམི་༥༠༠། 

རྒྱུ་ཆས: རྒྱ་གར་གྱི་རས་ཆ།       

 
 

 

 
འཐནོ་འབྲིས་ཀྱི་འགྲེལ་བཤིད་མིདརོ་བསྡུས། དཀྱི་ར་འད་ འབྲུག་པའ་ཨིམི་སྲུ་ཚུ་ག་  རྒྱལེ་ཡོངས་ཀྱི་གྱིོན་ཆས་ཅག་ཨིན།  དཀྱི་ར་ག་རྒྱུ་ཆས་ཡང་ རྒྱ་གར་གྱི་ རས་ཆ་གས་བཙོམ་བཙོམ་ཨིན། རྒྱུ་ཆས་གཞིན་ཡང་ འབུ་རས། ས་ཤུད།  ཐརམི་ ཚུ་གས་བཙོམ་ན་ཡོདཔ་ཨིན།  དཀྱི་ར་ད་ལུ་ མི་གསུམི་དང་འཇིག་གཉས་བཀེལེ་ཏེ་བཙོམ་དགོ། འབུ་རས་དང་སར་ཤིོག་ག་
དཀྱི་ར་ཚུ་ དུས་སོན་རྩ་སྲུང་དང་དགའ་སོན་རྟེན་འབྲིལ་སྐབས་དཀྱིིཝ་ཨིན། ཐརམི་དང་རྒྱ་གར་གྱི་ རས་ཆ་གས་བཙོམ་མི་ཚུ་དུས་རྒྱུན་ལུ་དཀྱིིཝ་ཨིན། 

 

 

ཅ་དངོས་ཀྱི་མིང་: སོད་གོ། 

སོམི་ཆུང་ ༢༡”/༢༢” 

ལྗིད་ཚད: གརཱམི ༥༠ 

རྒྱུ་ཆས: རྒྱ་གར་གྱི་གོས་ཆན། 
 
 
 

 

 
འཐནོ་འབྲིས་ཀྱི་འགྲེལ་བཤིད་མིདརོ་བསྡུས། སོད་གོ་འད་ འབྲུག་པའ་ཨིམི་སྲུ་ཚུ་ག་ རྒྱལེ་ཡོངས་ཀྱི་གྱིོན་ཆས་ཅག་ཨིན། སོད་གོ་འད་ དཀྱི་ར་ག་ཕྱི་ལེས་ཁོད་སོད་ཡན་ཆད་ གྱིོན་པའ་གྱིོན་ཆས་ཅག་ཨིན། སོད་གསོ་ཀྱི་རྒྱུ་ཆ་ཡང་ རྒྱ་གར་གྱི་ གོས་ཆན་གས་བཙོམ་བཙོམ་ཨིན། རྒྱུ་ཆ་གཞིན་ཡང་ ཧོེང་ཀེངོ་གོས་ཆན། འབུ་རས།  ས་ཤུད། རྒྱ་གར་གྱི་སན་ཐགས་ཚུ་གས་བཙོམ་
ན་ཡོདཔ་ཨིན། འབུ་རས་དང་སར་ཤིོག་གོས་ཆན་གྱི་སོད་གོ་ཚུ་ དུས་སོན་བརྩ་སྲུང་དང་དགའ་སོན་རྟེན་འབྲིལ་སྐབས་གྱིོནམི་ཨིན། རྒྱ་གར་གྱི་སན་ཐགས་སོད་གོ་ཚུ་དུས་རྒྱུན་ལུ་གྱིོནམི་ཨིན། 
 

 

 

 

 



 

ཅ་དངོས་ཀྱི་མིང་: འོན་ཇུ། 

སོམི་ཆུང་ ༢༠”/༢༡” 
 
ལྗིད་ཚད: གརཱམི ༥༠། 

རྒྱུ་ཆས: རྒྱ་གར་གྱི་གོས་ཆན།  

  
 

 
འཐནོ་འབྲིས་ཀྱི་འགྲེལ་བཤིད་མིདརོ་བསྡུས། འོན་ཇུ་འད་ འབྲུག་པའ་ཨིམི་སྲུ་ཚུ་གས་ དཀྱི་ར་ག་ནང་ན་ལུ་གྱིོན་པའ་ རྒྱལེ་ཡོངས་གྱིོན་ཆས་ཅག་ཨིན། འོན་ཇུ་ག་རྒྱུ་ཆས་ཡང་རྒྱ་གར་གྱི་གྲུ་ཙོ་གས་བཙོམ་བཙོམ་ཨིན། རྒྱུ་ཆ་གཞིན་ཡང་ ཧོེང་ཀེོང་ག་གྲུ་ཙོ།  ནཱའ་ལཱོན། ཀེོ་ཀྲིན་ཚུ་གས་བཙོམ་ན་ཡོདཔ་ཨིན། ཧོེང་ཀེངོ་ག་གྲུ་ཙོ་འོན་ཇུ་ད་ དུས་སོན་བརྩ་སྲུང་དང་དགའ་སོན་
རྟེན་འབྲིལ་སྐབས་གྱིོནམི་ཨིན།  ནཱའ་ལེོན་དང་ ཀེོ་ཀྲིན་གྱི་འོན་ཇུ་ཚུ་ དུས་རྒྱུན་ལུ་གྱིནོམི་ཨིན། 

 

 

 

 

 

 

ཅ་དངོས་ཀྱི་མིང་:   ཤིན་འཇིར་སོད་གོ། 

སོམི་ཆུང་ ༢༡”/༢༢” 

ལྗིད་ཚད:   གརཱམི ༡༠༠། 

རྒྱུ་ཆས:   རྒྱ་གར་གྱི་གོས་ཆན།          

 
འཐནོ་འབྲིས་ཀྱི་འགྲེལ་བཤིད་མིདརོ་བསྡུས། ཤིན་འཇིར་སོད་གོ་འད་ ཕེོ་རྒྱ་ཚུ་གས་གོ་ག་ནང་ན་ལེས་གྱིོནམི་སོལེ་ཡོད་པའ་ རྒྱལེ་ཡོངས་ཀྱི་གྱིོན་ཆས་ཅག་ཨིན། ཤིན་འཇིར་ སོད་གོ་ག་རྒྱུ་ཆས་ཚུ་ཡང་ རྒྱ་གར་གྱི་ ཁ་ཤི་ཀེོ་ཀྲིན་དཀེརཔོ་གས་བཙོམ་བཙོམ་ཨིན། རྒྱུ་ཆ་གཞིན་ཡང་ གོས་ཆན་དཀེརཔོ། འབུ་རས་དཀེརཔ།ོ  སན་ཐགས་དཀེརཔོ་ཚུ་གས་བཙོམ་ན་ཡོདཔ་
ཨིན། ཤིན་འཇིར་སོད་གོ་གྱིོན་དགོ་མི་ འབྲུག་ག་ཕེོ་རྒྱ་ཚུ་ ནང་ག་ལྷག་བསམི་དཀེར་པོ་ཕྱི་ཁར་ངོམིས་པའ་བརྡ་ཨིན།   



 

 

 

 

 

 

 

ཅ་དངོས་ཀྱི་མིང་:   ཕེད་ཅུང་/ དངུལེ་ཁུག། 

སོམི་ཆུང་ ༢༡”/༢༢” 

ལྗིད་ཚད:   གརཱམི ༢༠། 

རྒྱུ་ཆས:   རྒྱ་གར་གྱི་གོས་ཆན།           

འཐནོ་འབྲིས་ཀྱི་འགྲེལ་བཤིད་མིདརོ་བསྡུས། ལེག་ཕེད་འད་ དམིངས་ཀྱིས་ཕེར་ཚུར་འགྱིོཝ་དང་ ཅ་ཆས་ཚུ་བཙུགས་འབག་སའ་ཧོེད་གཅག་ཨིན།  ལེག་ཕེད་འད་ རྒྱ་གར་གྱི་རས་ཆ་གས་བཙོམ་བཙོམ་ཅག་ཨིན།    རྒྱུ་ཆ་གཞིན་ཡང་ གོས་ཆན། སྐུད་ཤུད་ཐགས་རས། ཡ་ཁྲི། ཁ་ཤི་སྣ་ཚགས། ཀེོཝ་ལེ་སོགས་པ་ཚུ་གས་བཙོམ་ན་ཡོདཔ་ཨིན། ཕེད་ཅུང་ག་དབྱི་བ་
འབད་བ་ཅན་  རྒྱབ་ཁར་འབག་ན་ཕེད་ཅུང་། ལེག་པར་འབག་ནའི་ཕེད་ཅུང་  རྒྱུ་ཆུ་ཤོིག་ལེས་གྲུབ་པའ་ ཉོ་ཚང་རྐྱབ་པར་འགྱིོཝ་ད་ ལེག་ལེན་འཐབ་ནའི་ཕེད་ཅུང་ཚུ་ཡོདཔ་ཨིན།   
དངུལེ་ཁུག་ཟེར་མི་འད་  དངུལེ་ཀྲིམི་ཚུ་བཙུགས་བཞིག་སའ་ཧོེད་ཚུ་ལུ་བསླབ་ཨིན། དངུལེ་ཁུག་འད་ རྒྱ་གར་གྱི་རས་ཆ་གས་བཙོམ་བཙོམ་ཨིན།  རྒྱུ་ཆ་ཡང་ གསོ་ཆན། འབུ་རས། ཡ་ཁྲི། སྐུད་ཤུད་ཐགས་རས། རྒྱ་གར་གྱི་རས་ཆ། ཀེོཝ་ལེ་སོགས་པ་ཚུ་གས་བཙོམ་ཨིན། དངུལེ་ཁུག་ལུ་དབྱི་བ་ དངུལེ་ཀྲིམི་བཙུགས་ས་དང་། ད་རས་ནངས་པ་སྨྱུ་གུ་བཙུགས་ས་
འབད་ ཁག་གཉས་བཙོམ་ན་ཡོདཔ་ཨིན། 

 

 ཅ་དངོས་ཀྱི་མིང་:   མིཐུན་པ་སྤུན་བཞི། 

སོམི་ཆུང་ ༢༡”/༢༢” 

ལྗིད་ཚད:   གརཱམི ༢༠། 

རྒྱུ་ཆས:   རྒྱ་གར་གྱི་གོས་ཆན། 
 
 
          

 
འཐནོ་འབྲིས་ཀྱི་འགྲེལ་བཤིད་མིདརོ་བསྡུས། ཚམ་འདྲུ་འཐུ་ཡོད་པའ་མིཐུན་པ་སྤུན་བཞིའི་འདྲ་གཟུགས་འད་ རྒྱུ་ཆས་རྒྱ་གར་གྱི་གོས་ཆན་གུ་ ས་ཤུད་སྐུདཔ་དང་ གསར་སྐུད་སྣ་ཁག་མི་འདྲཝ་ཚུ་གས་ ཚས་གཞིའི་ཐོབ་ལེམི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ཚམ་འདྲུ་འཐུ་ཡོདཔ་ཨིན།  
ཚམ་འདྲུ་འཐུ་ས་ཡོད་པའ་ མིཐུན་པ་སྤུན་བཞིའི་འདྲ་གཟུགས་འད་ ལྷ་ཁང་དང་རོང་གཞི་ཁག་ཚུ་ག་ནང་ལུ་དང་ རང་སའོ་ཁྱམ་ནང་ལེས་ཕེར་ ཞི་བད་དང་མིཐུན་ལེམི་དམི་ཟེབ་བྱུང་ཐབས་ལུ་དམིགས་ཏེ་ པར་ཤིང་དང་མིཐའན་འཇིའ་ཚུ་ བཏེགས་ཐོག་ལེས་བཞིག་དོ་ཡོདཔ་ཨིན། 

 



 

 

 

 

 

 

ཅ་དངོས་ཀྱི་མིང་:   སོད་གོ། 

སོམི་ཆུང་ ༢༡”/༢༢” 

ལྗིད་ཚད:   ག་རཱམི ༢༠། 

རྒྱུ་ཆས:   རྒྱ་གར་གྱི་གོས་ཆན།   
 
        

 
འཐནོ་འབྲིས་ཀྱི་འགྲེལ་བཤིད་མིདརོ་བསྡུས། སོད་གོ་འད་ རྒྱུ་ཆ་ཧོེང་ཀེོང་གོས་ཆན་གུ་ ལེགཔ་དང་གོང་གུ་ མི་ཏོེག་ག་ཚམ་འདྲུ་འཐུ་ས་ཡོདཔ་ཨིན། རྒྱུ་ཆས་གཞིན་ཡང་ རྒྱ་ནག་ག་གོས་ཆན་དང་ ཀེོ་ཀྲིན་ཐགས་འཐག་ཀེཔའ་གུ་ ཚམས་འདྲུ་འཐུ་བཏུབ་ཨིན། 

 

 

ཅ་དངོས་ཀྱི་མིང་:   ཚརི་སོན་མི་ཏོེག། 

སོམི་ཆུང་ ༢༡”/༢༢” 

ལྗིད་ཚད:   གརཱམི ༢༠། 

རྒྱུ་ཆས:   རྒྱ་གར་གྱི་གོས་ཆན།    

 
འཐནོ་འབྲིས་ཀྱི་འགྲེལ་བཤིད་མིདརོ་བསྡུས། ཚརི་སོན་མི་ཏོེག་འད་འབྲུག་རྒྱལེ་ཡོངས་ཀྱི་མི་ཏོེག་ཨིན།  མི་ཏོེ་འད་རྒྱུ་ས་ཤུད་སྐུདཔ་ཀྱིས་མི་ཏོེག་འཐུ་འཐུཝ་ཨིན། ཚརི་སོན་མི་ཏོེག་འད་ འབྲུག་རྒྱལེ་ཡོངས་ཀྱི་མི་ཏོེག་ཨིནམི་ལེས་ རྒྱལེ་ཁབ་ནང་འཁོད་དང་ ཕྱིའི་རྒྱལེ་ཁབ་ཚུ་ནང་ རང་སོའ་ཁྱམ་ནང་མིཛིས་པའ་རྒྱན་ཆ་འབད་པར་ཤིང་དང་ མིཐའན་རྒྱ་བཏེགས་ཏེ་
བཞིགཔ་ཨིན། 
 

ཅ་དངོས་ཀྱི་མིང་:  གོ 

སོམི་ཆུང་  རང་ཚད་༥༤”།རྒྱ་ཚད་༤༡”། 

ལྗིད་ཚད:  ཀེ་ཇི་ ༡། 



 

 

 

རྒྱུ་ཆས:   དམིར་ཁྲི །   ནང་ཤིབ།   འཇིའ། 
 
 
 

འབྲུག་ག་ཕེ་ོརྒྱའ་གྱིནོ་ཆས་ག་ོག་དབྱི་བ་དང་བརྡ་དནོ། འབྲུག་ག་ཕེོ་རྒྱ་ག་རྒྱལེ་ཡོངས་གྱིོན་ཆས་འད་ ཕེོ་རྒྱ་ག་གྱིོན་མི་བགོ་དང་ ད་དང་གཅག་ཁར་བཀེབ་ན་དང་ལྷམི་ ད་ལེས་ གོ་གནས་ཅན་ཚུ་ལུ་ དཔའ་རྟེགས་དང་བཅས་པ་ལུ་རྒྱལེ་ཡོངས་གྱིོན་ཆས་སག་ཅན་མི་ཟེར་སླབ་ཨིན། གོ་ལུ་ མི་གསུམི་ཡོད་མི་འད་ དཀེོན་མིཆོག་གསུམི་ལུ་ དད་པ་འགྱུར་བ་མིད་པར་ཡོད་པའ་བརྡ་
མིཚན། ཟུར་ཚགས་དྲུག་ཡོད་མི་འད་ ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའ་ཐག་ཆན་གྱི་ལེམི་ ཕེར་ཕྱིན་དྲུག་ག་ རྗིས་སུ་འཇུག་པའ་བརྡ་མིཚན་ཨིན།  མི་གསུམི་དང་ཟུར་ཚག་དྲུག་པོ་ གོང་གཅག་ག་འོག་ལུ་ཚུད་མི་ད་ དཔལེ་ལྡན་འབྲུག་པའ་ཆོས་སད་ལུགས་གཉས་ཀྱི་ཁྲིམས་གཅག་ག་འོག་ལུ་བསྡུ་བའ་བརྡ་མིཚན་ཨིན། ཕྱི་ཤིབས་དང་ ནང་ཤིབས་གཉས་ཡོད་མི་ད་ ཕྱི་དགྲེ་ཐབས་ཀྱིས་
བཏུལེ་ཞིང་ ནང་གཉན་བྱིམིས་པས་སྐྱོང་བའ་བརྡ་མིཚན་ཨིན།  གོས་ཀྱི་མིཐའ་འཇིའ་གཅག་གས་བསྐོར་མི་ད་ འབྲུག་མི་ག་ར་གས་རྒྱུད་ལུ་ ཚད་མིད་བཞིའི་ལྟ་བ་གཅག་གས་ཁྱབ་པའ་བརྡ་ཨིན་ནོ།  སོག་ཐག་བསམིས་མི་ད་ འབྲུག་མི་ཆ་མིཉམི་ དམི་ཚག་དར་གྱི་མིདུད་ཕེོད་བཟུམི་ དམི་པོར་གནས་པའ་བརྡ་ཨིན།  སོད་གོང་ཕྱི་ཁར་སློག་མི་ད་ ཕེོའ་དཔའ་རྩལེ་ ཕྱི་ཁར་
ངོམིས་པའ་བརྡ་ཨིན།  ལེག་རྒྱན་ཕྱི་ཁར་སློག་མི་ད་ ནང་ག་ལྷག་བསམི་ དཀེར་པོ་ཕྱི་ཁར་ངོམིས་པའ་བརྡ་ཨིན། རྒྱབ་ཀྱི་སབ་བྱི བལྟབ་གཉས་ཡོད་མི་ད་ ཆོས་དང་འཇིག་རྟེན་གྱི་བྱི་བ་ ཟུང་དུ་འབྲིལ་བའ་བརྡ་ཨིན། བགོ་ག་མིཐོ་དམིའ་རམ་པ་ད་ ཕེོ་མིོའ་ངོ་རྟེགས་དང་ གོ་སའ་རམ་པ་ཕྱི་བའ་བརྡ་ཨིན། གདོང་ཕྱིོགས་ཀྱི་ བགོ་ག་མིདུན་ཚགས་ ཕྱི་ནང་གཉས་ས་གྱིོན་དག་ོ
མི་ད་ མིདུན་ཕྱིོགས་ཀྱི་ཉན་ཁག་དང་ གྲེང་བའ་གནོད་པ་སྐྱོབ་པའ་བརྡ་ཨིན། སྐ་རགས་བཅངས་མི་ད་ རྒྱལེ་ཁབ་ཀྱི་མི་རགས་ཚུ་ དམི་ཚག་གཅག་སལ་དམི་ཏོེག་ཏོེ་ས་གནས་པའ་བརྡ་ཨིན།  །། 

 ཅ་དངོས་ཀྱི་མིང་:   འཇིམི་དཔལེ་དབྱིངས་ཀྱི་སྐུ་ཐང་། 

སོམི་ཆུང་ ༢༥”x༣༩” 

ལྗིད་ཚད:   གརཱམི ༥༠༠ 

རྒྱུ་ཆས:   གོས་ཆན། ཁྲིས་སྐུད་ དཀེརཔོ་དང་ དམིརཔོ། སྨིན་རྩ། རྒྱབ་ཤིབ། མིགུ་ཤིང། མིཇུག་ཤིང། ཏོེག།     
 

རྗི་བཙུན་འཇིམི་དཔལེ་དབྱིངས་ཀྱི་ཞིལེ་ཐང་དང་ གཞིན་ཡང་སྤྱར་བཏེང་སྐུ་ཐང་ཟེར་མི་འད་ སངས་རྒྱས་དང་བྱིང་ཆུབ་སམས་དཔའ་ བ་མི་དང་ཡ་དམི་མིཁའ་འགོྲེ་ཚུ་ག་སྐུ་འདྲ་ཚུ་ ལྷ་བྲིསཔ་གས་བྲིས་ཏེ་ཡོད་མི་ཚུ་ མིཐའན་རྒྱ་འཇིའ་སག་དམིར་སར་བཏེགས་ཏེ་ ཕྱིག་དང་མིཆོད་པའ་རྟེན་ལུ་ བཟོེ་མི་ད་ལུ་སྐུ་ཐང་ཟེར་སླབ་ཨིན། ད་ས་བཙོམ་དགོ་པའ་ཁུངས་ད་ཡང་ ང་
བཅས་ར་ འགོྲེ་བ་སམས་ཅན་ཚུ་ག་ ཕྱིག་དང་བཆདོ་པ་ཕུལེ་ཏེ་བསདོ་ནམིས་བསག་ནའི་དོན་ལུ་བཙོམ་ཨིན། སྐུ་ཐང་བཙོམ་པའ་སྐབས་ རྒྱུ་ཆས་ཡང་ གདོང་ཁའ་འཇིའ་སག་དམིར་སར་གྱི་དོན་ལུ་ དར་དང་གོས་ཆན་ ཁ་ཤི་ལེ་སོགས་པ་ཚུ་ ནང་ཤིབས་ སྤྱར་བཏེང་ཁ་ཤི་ལེ་ཝང་  ཁྲིས་སྐུད་ཀྱི་དོན་ལུ་ གསར་ཤིོག་སྐུདཔ་ དཀེརཔོ་དང་ དམིརཔོ་འཁལེ་ཏེ་བཀེལེཝ་ཨིན། 

 

ཅ་དངོས་ཀྱི་མིང་:   ཕྱི་ཕུར་/གདུགས། 

སོམི་ཆུང་ ༢༥”x༣༩” 

ལྗིད་ཚད:   གརཱམི ༥༠༠ 

རྒྱུ་ཆས:   དར་དང་གོས་ཆ་སྣ་དགུ། གསར་ཤིོག། ནང་ཤིབ་ཁ་ཤི།         



 

 

 

ཕྱི་ཕུར་/གདུགས་ཀྱི་སྐོར་ལེས་ཞུ་བ་ཅན་ ལྷའ་དབང་པོ་ཚངས་པ་དང་རྒྱ་བྱིན་ལེ་སོགས་པ་ཚུ་གས་ སངས་རྒྱས་ལུ་འགོ་དང་པ་ཕུལེ་ཕུལེཝ་ཨིནམི་ད། སོན་པ་རོགས་པའ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་དབུ་ལུ་ཕུལེ་སོལེ་ཡོད་པའ་ དབྱིབས་ཟླུམི་པོ་ས་ཡོད་མི་ཕྱི་ཕུར་འད་ཨིན། རྒྱུ་ཆ་འབད་བ་ཅན་ དར་དང་གོས་ཆན་ལེ་སོགས་པ་ཚུ་གས་བཟེོ་སོལེ་ཡོདཔ་ཨིན། ད་ཡང་མི་སའི་མིཆོད་བཤིམི་
ཚུ་ནང་ ཕྱི་ཕུར་ རྒྱལེ་མིཚན་ བ་དན་ ཚུ་རམ་པ་སག་ས་མིཆོད་པའ་རས་ལུ་ཕུལེ་སོལེ་ཡོདཔ་ཨིན། 

 ཅ་དངོས་ཀྱི་མིང་:   རྟེན་ཁབས། 

སོམི་ཆུང་ ཨིན་ཅི: ༣༩”x༣༠” 
ལྗིད་ཚད:   ཀེ་ཇི་ ༡། 

རྒྱུ་ཆས:   གོས་ཆན། ནང་ཤིབ།      

 
རྟེན་ཁབས་འད་ རྒྱུ་གོས་ཆན་རབ་འབྲིང་ཐ་གསུམི་དང་ ཁ་ལེ་སོགས་པ་ཚུ་ལེས་གྲུབ་གྲུབ་ཚུ་ སྤྱར་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམིས་ན་ དགོན་པ་དང་ ལྷ་ཁང་ སྤྱར་གཏེང་རང་སོའ་ཁྱམ་གྱི་མིཆོད་ཤིམིས་ཚུ་ནང་ སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟེན་ཚུ་ག་འོག་ལུ་ཐངམི་ཨིན་ ད་བཙོམ་ས་ཕུལེ་དགོ་མི་འད་ཡང་ ང་བཅས་ར་འགོྲེ་བ་སམས་ཅན་ཚུ་བསདོ་ནམིས་བསག་ན་དོན་ལུ་ཨིན། འདྲ་
ཐངས་དང་བཙོམ་ཐངས་ཀྱི་བྱི་རམ་ཚུད་དགོཔ་འདུག 

 ཅ་དངོས་ཀྱི་མིང་:   རྒྱལེ་མིཚན། 

སོམི་ཆུང་ ཨིན་ཅི: ༣༢”x༢༢” 

ལྗིད་ཚད:   གརཱམི ༥༠༠ 

རྒྱུ་ཆས:   དར་དང་གོས་ཆན། གསར་ཤིོག། སྨིན་རྩ། ནང་ཤིབ་ཁ་ཤི།        

སྤྱར་བཏེང་མིཆོད་རས་ལུ་ དབྱི་བ་གྲེངས་མིང་ཡང་ རོྩལེ་བས་བསྒྲུབས་པའ་མིཆོད་རས་ ཕྱི་འཕུར་རྒྱལེ་ཚན་ཀྱི་དབང་དུ་བཏེང་ཏེ་ཞུ་ན་ཨིན། ད་ཡང་འགོ་ཐོག་བྱུང་ཚུལེ་ན་ སོན་བདག་ཅག་ག་སོན་པ་ལྷ་ཡུལེ་ལུ་ ཡུམི་ལུ་ཆོས་སོན་པ་བྱིོན་ཞིམ་ལེས་ ལེོག་མི་ཡུལེ་ལུ་བྱིོན་པའ་སྐབས་ ལྷ་མིའི་མིཆོད་རས་བསམི་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་ སོན་པ་བྱིོན་པའ་གཡས་དང་གཡོན་ 
མིདུན་དང་རྒྱལེ་ལེ་སོགས་པར་ཕུལེ་བ་ལེས་ཚུར་དར་ཡོདཔ་ཨིན་པས།  མིཆོད་རས་རྒྱལེ་མིཚན་ད་ཡང་ ཕེ་རོལེ་མི་མིཐུན་གཡུལེ་ལེས་རྒྱལེ་བའ་བརྡ་མིཚན་དང་། མི་ནུབ་རྒྱལེ་མིཚན་ལྟ་བུ་ཞིས་ བསན་པ་མི་ནུབ་པར་འཇིག་རྟེན་ན་ གནས་པའ་རྟེགས་མིཚན་ཞིག་ཡན་པས།  
ད་ལེས་བརྟེན་ རྟེན་གསུམི་བྱིན་ཅན་བཞུགས་པའ་གཙུག་ལེག་ཁང་དང་། ལུགས་གཉས་འཁོར་ལེོ་སྒྱུར་བའ་རོང་གཞི་ཁག་ཚུ་ག་ གསར་ཏོེག་ག་ཚབ་དང་།  རོང་གཞི་དང་གཙུག་ལེག་ཁང་ག་ དར་མིོ་ཆེ༼ལྷ་དར༽ཚུ་ཏོེག་འབད་བཀེལེ་སོལེ་དང་། ལྷག་པར་དུ་ ལྷ་ཁང་དང་དགོན་ཁང་ མི་སའི་མིཆོད་བཤིམི་ཚུ་ནང་ གདུགས་དང་རྒྱལེ་མིཚན་བ་དན་ཚུ་རམ་པ་སག་ས་
མིཆོད་པའ་རས་སུ་ཕུལེ་སོལེ་ཡོདཔ་ཨིན།   སྨིན་ལྗིོངས་འབྲུག་ག་ རོང་གཞི་ཁག་དང་ལྷ་ཁང་དགོན་སའི་ རྟེན་དང་དངོས་སྤྱོད་ལེམི་སོལེ་ལེགས་བཤིད་ལེས་སོ།  



 

 

 

 

 

ཅ་དངོས་ཀྱི་མིང་: བ་བྲི། 

སོམི་ཆུང་ ཨིན་ཅི: ༦༠”x༢༤” 

ལྗིད་ཚད:  ཀེ་ཇི་ ༡། 

རྒྱུ་ཆས: གོས་ཆན། རྒྱབ་ཤིབས། སྨིན་རྩ། 

 ཅ་དངོས་ཀྱི་མིང་:   འཕེན། 

སོམི་ཆུང་ ཨིན་ཅི: ༣༢”x༢༢” 

ལྗིད་ཚད:   གརཱམི་༥༠༠། 

རྒྱུ་ཆས:   དར་དང་གོས་ཆན། གསར་ཤིོག།           

 
ད་ཡང་འགོ་ཐོག་བྱུང་ཚུལེ་ན་  སོན་བདག་ཅག་ག་སོན་པ་ལྷ་ཡུལེ་ལུ་ ཡུམི་ལུ་ཆོས་སོན་པ་བྱིོན་ཞིམ་ལེས་ ལེོག་མི་ཡུལེ་ལུ་བྱིོན་པའ་སྐབས་ ལྷ་མིའི་མིཆོད་རས་བསམི་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་ སོན་པ་བྱིོན་པའ་གཡས་དང་གཡོན་ མིདུན་དང་རྒྱལེ་ལེ་སོགས་པར་ཕུལེ་བ་ལེས་ཚུར་དར་ཡོདཔ་ཨིན་པས།  མིཆདོ་རས་བ་དན་ད་ཡང་ ད་རས་ནངས་པ་འབད་བ་ཅན་ རྟེན་
གསུམི་བྱིན་ཅན་བཞུགས་པའ་གཙུག་ལེག་ཁང་དང་། ལུགས་གཉས་འཁོར་ལེོ་བསྒྱུར་བའ་རོང་གཞི་ཁག།  མི་སའི་མིཆོད་བཤིམི་ཚུ་ནང་ གདུགས་དང་རྒྱལེ་མིཚན་བ་དན་ཚུ་རམ་པ་སག་ས་མིཆོད་པའ་རས་སུ་ཕུལེ་སོལེ་ཡོདཔ་ཨིན། ད་རུང་ཀེ་ཆན་ཚུ་ག་རྒྱན་འབད་ཡང་ཕུལེ་སོལེ་ཡོདཔ་ཨིན།རྒྱུ་ཆས་འབད་བ་ཅན་ རང་སོའ་རྒྱུ་སོབས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ གསར་དང་དངུལེ་ 
དར་དང་གོས་ཆན་ལེ་སོགས་པ་ཚུ་གས་བཟོེ་སོལེ་དང་བཙོམ་སོལེ་ཡོདཔ་ཨིན།  

 

ཅ་དངོས་ཀྱི་མིང་:   སྤྱན་རས་དར་དཔང་། 

སོམི་ཆུང་ ཨིན་ཅི: ༦༠”x༢༤” 

ལྗིད་ཚད:    ཀེ་ཇི་ ༡། 

རྒྱུ་ཆས:   གོས་ཆན་རྣ་༩། ནང་ཤིབས།           

 
མིཆདོ་རས་སྤྱན་གཟེགས་དར་དཔངས། སྤྱན་གཟེགས་ན་སྤྱོད་འཇུག་ལེས། གཞིལེ་མིད་ཕེོ་བྲིང་བསོད་དབྱིངས་ཡད་འོང་ལྡན། །མུ་ཏེག་རན་ཆན་རྒྱན་འཕྱིང་མིཛིས་འབར་བ། །དཔག་ཡས་ནམི་མིཁའ་རྒྱན་གྱུར་ད་དག་ཀྱིང་། །ཐུགས་རྗིའི་རང་བཞིན་ཅན་ལེ་དབུལེ་བར་བགྱི། །ཟེར་གསུངས་དོཝ་བཟུམི་ས་ སྤྱན་གཟེགས་དར་དཔངས་ཀྱི་མིཆོད་རས་ད་ ལྷའ་གཞིལེ་
མིད་ཁང་ མིཛིས་པར་བརྒྱན་པའ་རྒྱན་ཆ་ཅག་ཨིན། སྤྱན་གཟེགས་དར་དཔངས་ད་ རབ་ ཨིན་པ་ཅན་རྒྱུ་གསར་དང་དངུལེ་གྱི་སང་ལུ་ གཡུ་དང་བྱུ་རུ་ག་བརྒྱན་ཏེ་བཟོེ་སོལེ་ཡོདཔ་དང་། འབྲིང་ དར་དང་གོས་ཆན། མིཐའ་མི་ ཁ་ཤི་གས་ཡང་བཙོམ་སོལེ་ཡོདཔ་ཨིན་ལེགས།  



 
མིཆདོ་རས་བ་བྲིས་ཀྱི་བཤིད་པ་མིདརོ་བསྡུས། མིཆོད་རས་ཀྱི་བྱི་བྲིག་ སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟེན་དང་ བམི་དང་དཔོན་ཚུ་ག་དབུ་ལེས་ཕེར་སང་མི་ལུ་ བ་བྲིས་ཟེར་སླབ་སོལེ་ཡོད་པའ་མིཆོད་རས་ཅག་ཨིནམི་ལེས་ ད་ཚུ་ང་བཅས་ར་འགོྲེ་བ་མི་ཚུ་བསདོ་ནམིས་བསག་ནའི་དོན་ རྒྱུ་དར་དང་གོས་ཆན་ལེ་སོགས་པ་ཚུ་གས་ བཙོམ་ས་ཕུལེ་མི་ལུ་བ་བྲིས་ཟེར་ཞུཝ་ཨིན།  

 

 

 

 

 

 

   ཚམ་འདྲུབ་ཀྱི་རྒྱབ་ཁུངས་དང་ང་ོསདོ། 
ཚམ་འདྲུབ་ཟེར་བའ་གོ་དོན་ད་ཡང་་་གསར་ཤུད་སྐུདཔ་སྣ་ཚགས་ཀྱིས་ལྷ་སྐུ་དང་མིཆདོ་རྗིས་ཀྱི་རགས་འཐུ་མི་ལུ་ཚམ་འདྲུབ་ཟེར་སླབ་ཨིན། འབྲུག་ལུ་ཧེན་མི་ལེས་རང་ཚམ་འདྲུབ་འཐུ་ན་འད་དར་ཁྱབ་སོམི་ས་ར་འབྱུངམི་མི་ཚད་ཚམ་འདྲུབ་ལུ་མིཁས་པ་སོན་བྱིོན་རྒྱལེ་བ་གོངམི་མིང་རབས་ཅག་བྱིོན་ནུག། 
ཚམ་འདྲུབ་ཀྱི་རག་པ་དང་རག་རྩལེ་གྱི་ཤིས་ཡོན་ཚུ་ཐོ་བཀེོད་འབད་དགོ་པའ་དམིགས་ཡུལེ་གཙོ་བོ་ར་རྒྱལེ་ཡོངས་བཟོེ་རགས་བཅུ་གསུམི་སྤེལ་ཁང་ག་ཐོན་སྐྱད་ར་ར་བཞིན་དུ་ག་སྐོར་ལེས་གོ་བརྡ་བྱིན་ཚུགསཔ་བཟོེ་ན་དང་ ཕྱི་མི་བལྟ་བཤིལེཔ་ཚུ་ག་ཚམ་འདྲུབ་ཀྱི་ཐོན་སྐྱད་ཚུ་ག་རྒྱབ་ཁུངས་ཚུ་ཤིས་ཚུགས་ན་དང་་ ད་བཞིན་ཐོན་སྐྱད་ཚུ་ཕྱི་བལྟ་བཤིལེཔ་
དང་ནང་ག་མི་ཚུ་ལུ་ཚང་འབྲིལ་འཐབ་ས་་རྒྱལེ་ཁབ་ཀྱི་འོང་འབབ་ལུ་ཕེན་ཐོགས་ཚུགསཔ་བཟོེ་ན་ཨིན། 
 

ཚམ་འདྲུབ་ཀྱི་བྱི་རམ། 
༡   སྐུདཔ་ངསོ་འཛིན་འབད་ན། 
༢   ས་གཞི་ངོས་འཛིན་འབད་ན། 
༣   ཁབ་དབྱི་བ་ཕྱི་ན། 
༤ བཅད་རྐྱབ་ན། 
༥ ལྷུག་ཚམ་འཐུ་ན། 
༦  ས་ཚམ་འཐུ་ན། 
༧  བཀེག་ནི 
༨  ལྕགས་ཐག་ཚམ་འཐུ་ན། 
༩  དབུར་ཏེ་རྐྱབ་ན། 
༡༠ ཚམ་ཧུམི་ཆ་བཏོེན་ན། 
 
 

 ཚམ་འདྲུབ་ཀྱི་ཁུངས་དང་དགོས་པ་ག་སྐོར་ལེས་ཁ་གསལེ་ས་མིཁྱན་འདོད་ཡོད་པ་ཅན་་མིཁན་པོ་ཕུན་ཚགས་བཀྲིས་ཀྱིས་མིཛིད་པའ་འབྲུག་ག་བཟོེ་རགས་བཅུ་གསུམི་གྱི་བཤིད་པ་མིཁས་པའ་དགའ་སོན་ནང་ལེས་འཐོབ་ཚུགས། 
 

 

 

 

 

ཅ་ལེ་ག་མིང་  མི་ཏོེག 

སོམི་ཆུང་ མིཐོ་ཚད་ ༧”/༨” 



 

ལྗིད་ཚད: ག་རཱམི་༧༠༠། 

རྒྱུ་ཆས: རྒྱ་གར་གྱི་གོས་ཆན།       

 
 

 

མི་ཏེགོ་ག་ལེ་ོརྒྱུས་མིདརོ་བསྡུས། འད་ཚམ་འདྲུབ་འཐུ་ཡོད་པའ་ མི་ཏོེག་པདྨ་ཨིན། མི་ཏོེག་པདྨ་འད་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ལྗིགས་མིཚན་པའ་བརྡ་སོནམི་ཨིན། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ལྗིགས་ལུ་ངག་ལྡབ་ལྡབ་དང་་རྗིདོ་ས་་མི་དག་པའ་སྐྱོན་སྤུ་ཙོམི་ཡང་མིད་པར་ ཁ་བད་ལྕ་བད་བོྲིཝ་ཐོན་པའ་ཆོས་ཀྱི་བདུད་རྩ་བཟུམི་ཅག་ཨིན། མི་ཏོེག་པདྨ་སྐྱས་ས་འདམི་གྱི་སྦུག་ལེས་ཨིན་རུང་ འདམི་གྱི་དྲ་མི་
མི་གོས་པར་གཙོང་ཏེོག་ཏོེ་་ཡང་དག་པ་ཨིན་པའ་བརྡ་མིཚན་སོནམི་ཨིན། 

 

 

ཅ་དངོས་ཀྱི་མིང་: བྱི་ཚ་རང་། 

སོམི་ཆུང་ ༨”/༡༠” 

ལྗིད་ཚད: གརཱམི ༢༠༠། 

རྒྱུ་ཆས: རྒྱ་གར་གྱི་གོས་ཆན། 
 
 
 

 

བྱི་ཚ་རང་ག་འགྲེལ་བཤིད་མིདརོ་བསྡུས། ལྷ་བྱི་ཚ་རང་འད་ཚམ་འདྲུབ་འཐུ་བའ་སྐབས་ལུ་ རྒྱུ་ཆས་རྒྱ་གར་གྱི་གོས་ཆན་དང་ ས་ཤུད་སྐུདཔ་སྣ་ཚགས་ཀྱིས་ས་ གཙོབ་པར་བརྡབ་ས་ གནག་རས་བཀེལེ་བཞིན་ལེས་ འཐུ་ཐངས་ཀྱི་བྱི་རམ་དང་འཁྲིལ་ ཚམ་འདྲུབ་འཐུཝ་ཨིན། བྱི་ཚ་རང་ཟེར་མི་འད་ ཚ་རང་རྣམི་དྲུག་ག་འགྲེལ་བཤིད་ལེས་བཤིད་དོཝ་བཟུམི་ མིགོན་པོ་ཚ་དཔག་མིད་ཀྱི་
བྱིན་གྱིས་རླབས་པའ་དྲང་སོང་ཚ་རང་ག་ མིཐའ་འཁོར་ལུ་གནས་ཏེ་ དྲང་སོང་ག་གཏོེར་འབྲུའ་ཟེང་ཟེང་སྦྱན་པ་དང་ གནོད་པའ་དགྲེ་སོགས་མིད་པ་ མི་འཇིགས་སྐྱབས་ཀྱི་སྦྱན་པ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ ལུས་ཀྱི་ཤིོག་སོའ་ཁ་མིདོག་རྒྱས་ཤིང་ འཁོར་དུ་བྱི་དང་བྱིའུ་ཅུང་ཚུ་གས་བསྐོར་ཏེ་གནས་དོ་ཡོདཔ་ལེས་ ག་ཅའི་ཐད་ལེས་འབད་རུང་མིཛིས་ཤིང་ཡད་དུ་འོང་བ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། ཚ་རང་ལྷ་བྱི་
ད་ ཨིོལེ་ཀེོ་དང་རངམི་རངམི་ སྤུ་མིདོག་དཀེརཔོ་དང་གནགཔོ་ཡོད་པའ་ཁར་ མིགུ་ཏོེག་གུ་རན་པོ་ཆའི་ཏོེག་དམིརཔོ་ག་གཙུག་ཕུད་ཅན་ཟེར་ མིགུ་ཏོེག་གུ་སྤུའ་རྒྱན་ཆ་གས་བརྒྱན་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། ད་འབདཝ་ལེས་ ད་རས་ནངས་པ་ ང་བཅས་ག་ར་གས ལྷ་ཁང་དང་དགོན་ས་ རང་སོའ་ཁྱམ་ཚུ་ནང་ལེས་ཕེར་ ཚུལེ་མིཐུན་གྱི་ ཚམ་འདྲུ་འཐུ་བ། ར་མིོ་བྲི་བ། པ་ཏྲ་བརོ་བ། 
སོས་བརོ་བ་ལེ་སོགས་པ་འབད་ཚུགས་པ་ཅན་ ཚ་རང་ན་དང་ འཆར་ཆུ་དུས་དུས་ལུ་འབབ་ ལེོ་ཕྱུག་རྟེག་ཏུ་ལེགས་བད་སྐྱད་ཕུན་སུམི་ཚགས་པ་བྱུང་ན་ ལེ་སོགས་པའ་ཁ་ཕེན་ཡོདཔ་ཨིན་ཟེར་ཞུ་ན། 
 

 ཅ་དངོས་ཀྱི་མིང་:  མིཐུན་པ་སྤུན་བཞི། 

སོམི་ཆུང་ ༡༦”/༡༤” 
 
ལྗིད་ཚད: གརཱམི ༣༠༠། 

རྒྱུ་ཆས:  གོས་ཆད་ སར་སྐུད་སྣ་ཚགས།  



 

 

 

  
 

འགྲེལ་བཤིད་མིདརོ་བསྡུས། 
མིཐུན་པ་སྤུན་བཞི་འད་ ཚམ་འདྲུབ་འཐུ་བའ་སྐབས་ལུ་ རྒྱུ་ཆས་རྒྱ་གར་གྱི་གོས་ཆན་དང་ ས་ཤུད་སྐུདཔ་སྣ་ཚགས་ཀྱིས་ས་ གཙོབ་པར་བརྡབ་ས་ གནག་རས་བཀེལེ་བཞིན་ལེས་ འཐུ་ཐངས་ཀྱི་བྱི་རམ་དང་འཁྲིལ་ ཚམ་འདྲུབ་འཐུཝ་ཨིན། མིཐུན་པ་སྤུན་བཞི་འད་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྐྱས་རབས་ས་མི་འབད་བརིྩཝ་ཨིན་ འད་ཡང་མིཐུན་པ་སྤུན་བཞི་འད་ རང་སདོ་སའ་ཁྱམ་
དང་མིཆོད་བཤིམི་ཚུ་ནང་ ཚམ་འདྲུབ་འཐུ་ས་དཔང་བཞིག་པ་ཅན་ བད་བ་དང་སྐྱད་པ་འབྱུང་ན་ཨིན་པའ་བརྡ་མིཚན་དང་ཡད་ཆས་བསྐྱདཔ་ཨིན། 
ད་ཡང་གླངམིོ་ཆ་འད་ཀུན་དགའ་བོ་དང་། སྤྱ་འད་མིའོུ་འགལེ་གྱི་བུ། ར་བོང་འད་ཤི་རའི་བུ། ད་ལེས་བྱི་འད་སངས་རྒྱས་ཤཱཀྱི་ཐུབ་པ་ཁོ་ར་ཨིནམི་འབད་བཤིདཔ་ཨིན། 

 ཅ་དངོས་ཀྱི་མིང་:    གྲྭ་ལྷམི་མིཚགས་ལྷམི། 

སོམི་ཆུང་ ༡༨”/༡༥ 

ལྗིད་ཚད:   གརཱམི ༨༠༠ཙོམི། 

རྒྱུ་ཆས:    ས་ཤུད་གོས་ཆན་ ས་སྐུདཔ་སྣ་ཚང་ ལྷམི་གྱི་འོག་མིཐལ་ ལྷམི་གྱི་ནང་མིཐལ་ སྤྱན་གྱི་རགས། པ་ཡུ་སྤྱན་  ཏེག་པ་           

ཚགས་ལྷམི་གྱི་འགྲེལ་བཤིད་མིདརོ་བསྡུས། ཚམ་འདྲུབ་རྒྱལེ་ཡོངས་ལེག་ཁྱར༢་པའིསློབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་གས་དུས་ཡུན་ ཟླ་ངོ་བཞི་ག་རང་སློབ་སྦྱངོ་འབད་བའ་སྐབས་ལུ་བཙོམ་ཡོད་པའ་གྲཱ་ལྷམི་ཚུ་རྒྱུ་ཆས་ གོས་ཆན་དང་ རྒྱ་ཀེོཝ་ད་ལེས་འཕྲུལེ་སྐུདཔ་ཚུ་ག་བཟེོཝ་ཨིན། སྤྱར་གཏེང་ གྲཱ་ལྷམི་ལུ་རྒྱས་དུས་འབྲིང་གསུམི་ས་ཡོད། ད་ཚུ་ཡང་རབ་འབད་བ་ཅན་ཚམས་འདྲུབ་འཐུ་ས་
བཟོེ་ན་དང་ འབྲིང་འབད་བ་ཅན་ གོས་ཆན་ལེགས་ཤིོམི་གྱིས་བཙོམ་ན་ དུས་སུ་འབད་བ་ཅན་ རྒྱ་ཆན་དང་ཁ་ཤི་ལེ་སོགས་པ་ཚུ་ག་བཙོམ་སོླལེ་ཡོདཔ་ཨིན། གྲཱ་ལྷམི་ཚུ་ཡང་རངསོའ་གོ་གནས་དང་འཁྲིལ་ཐོབ་ལེམི་ཡོདཔ་ཨིན་ ད་ཡང་ མི་དབང་མིངའ་བདག་རན་པོ་ཆ་དང་དང་སྐྱབས་རྗི་ལུ་བུན་གྱི་ ཚས་གཞི་གསརཔ། བོན་པོ་ལྷན་རྒྱས་ལུ་ ལེ་ཝང་།  དྲགས་ཤིོས་དྲུང་ཆན་
ལུ་ དམིརཔོ། སྤྱ་ཚགས་ཀྱི་འཐུས་མི་ལུ་ཧོེནམི་ ད་ལེས་སྤྱར་གཏེང་ལུ་ ཚས་གཞི་ལྕང་ཁ་ཚུ་ཐོབ་ཨིན། 

 ཅ་དངོས་ཀྱི་མིང་:  བཀྲི་ཤིས་རྟེགས་བརྒྱད། 

སོམི་ཆུང་ ༡༩”/༦” 

ལྗིད་ཚད:   གརཱམི ༢༠༠། 

རྒྱུ་ཆས:    གོས་ཆན། སར་སྐུད་སྣ་ཚགས།            

 
བཀྲི་ཤིས་རྟེགས་བརྒྱད་ཀྱི་འགྲེལ་བཤིད་མིད་ོབསྡུས།  
 
བཀྲིས་རྟེགས་བརྒྱད་ད་ཚམ་འདྲུབ་འཐུ་བའ་སྐབས་ལུ་ རྒྱུ་ཆས་རྒྱ་གར་གོས་ཆན་དང་ ས་ཤུད་སྐུདཔ་སྣ་ཚགས་ཀྱིས་ འཐུ་ཐངས་ཀྱི་བྱི་རམ་དང་འཁྲིལ་འཐུཝ་ཨིན། བཀྲིས་རྟེགས་བརྒྱད་འད་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྐུའ་ཆ་ཤིས་ཀྱི་བརྡ་མིཚན་ཨིན། བཀྲིས་རྟེགས་བརྒྱད་ད་ཚམ་འདྲུབ་འཐུ་ས་ རང་སོའ་
ཁྱམ་དང་མིཆོད་བཤིམི་ཚུ་ནང་དཔང་བཞིག་པ་ཅན་ ང་བཅས་ར་ལུ་བཀྲིས་ཕུན་སུམི་ཚགས་པ་བྱུང་ན་ཨིན་པས།  
ད་ཡང་ 
༡ དབུ་ལེ་གདུགས། ༢ སྤྱན་ལེ་ཉ། ༣ མིགྲེན་པར་བུམི་པ། ༤ ལྗིགས་ལེ་པདྨ། ༥ ཚམས་ལེ་དུང་དཀེར།  
༦ ཐུགས་ལེ་དཔལེ་བའུ། ༧ སྐུ་གཟུགས་རྒྱལེ་མིཚན། ༨ ཕྱིག་ཞིབས་འཁོར་ལེོ། 



 

 

 ཅ་དངོས་ཀྱི་མིང་:    གུ་རུ་མིཚན་བརྒྱད་ཐང་ཀེ། 

སོམི་ཆུང་  ཡར་མིར་ཕེིཊ་༣.༥+༢.༥ 

ལྗིད་ཚད:   ག་རཱམི ༧༠༠། 

རྒྱུ་ཆས:    གོས་ཆན་། ས་སྐུད། ཁ་ཤི།   
 
        

འཐནོ་འབྲིས་ཀྱི་འགྲེལ་བཤིད་མིདརོ་བསྡུས། གུ་རུ་མིཚན་བརྒྱད་ཀྱི་ཐང་ཀེ་ཐང་ཀེ་ཚུ་ ལྷ་ཁང་། དགོན་ས། རངོ་གཞི། རང་སའོ་ཁྱམ་ནང་ བསདོ་ནམིས་བསགས་ནའི་དནོ་ལུ་ ཕྱིག་དང་མིཆདོ་པའ་རྟེན་འབད་དཔངམི་ཨིན།  ཐང་ཀེ་འད་  ཚམ་འདྲུབ་འཐུ་ས་ཡོད་པའ་ མི་ལོེང་གས་ བཙོམ་བཙོམ་ཨིན། ཚམ་འདྲུབ་འཐུ་ནའི་དོན་ལུ། རྒྱུ་ཆས་དང་ཅ་ཆས་ཚུ་ཡང་ 
གོས་ཆན། ས་ཤུད་སྐུདཔ། བཙོམ་ཁབ། ཚམ་ཤིང་། གསར་སྐུདཔ། མིཛུབ་ཤུབས་ལེ་སོགས་པ་ཚུ་དགོཔ་ཨིན། ཚམ་འདྲུབ་འཐུ་ནའི་དུས་ཡུན་ མི་ངོམི་གཅག་གས་འཐུ་བ་ཅན་ ཟླ་ངོ་༢དང་༣ཀྱི་བར་ན་འགོརཝ་ཨིན། ཚམ་འདྲུབ་འཐུ་ནའི་ལེམི་སོལེ་ད་ ཧེ་མི་དུས་རབས་༡༧པའ་ནང་ ཞིབས་དྲུང་རན་པོ་ཆ་དང་ རྒྱལེ་སས་བསན་འཛིན་རབ་རྒྱས་ཀྱི་སྐབས་ལེས་
ཚུར་དར་ནུག།  ཐང་ཀེ་གཞིན་ཡང་ ར་མིོ་བྲིས་ཏེ་ ཚན་བཏེང་ཐོག་ལེས་བཞིངས་སལོེ་ཡོདཔ་ཨིན། 

 

ཅ་དངོས་ཀྱི་མིང་:     ཕུན་སུམི་ཚགས་པའ་ཐང་ཀེ། 

སོམི་ཆུང་  ༣.༥”/༢.༥ ” 

ལྗིད་ཚད:   གརཱམི ༧༠༠། 

རྒྱུ་ཆས:    གོས་ཆན་། ས་སྐུད། ཁ་ཤི། 

འཐནོ་འབྲིས་ཀྱི་འགྲེལ་བཤིད་མིདརོ་བསྡུས། ཞིབས་དྲུང་ཕུན་སུམི་ཚགས་པའ་ཐང་ཀེ་འད་ རྟེན་འབྲིལ་མིཛིད་སོའ་རམ་པ་ འགོ་འདྲན་འཐབ་པའ་སྐབས་ མིཆོད་བཤིམི་ནང་ དཔང་དགོཔ་ཨིན།  ཐང་ཀེ་འད་ ཚམ་འདྲུབ་འཐུ་ས་ཡོད་པའ་ མི་ལོེང་གས་ བཙོམ་བཙོམ་ཨིན། ཚམ་འདྲུབ་འཐུ་ནའི་དོན་ལུ། གོས་ཆན། ས་ཤུད་སྐུདཔ། བཙོམ་ཁབ། ཚམ་ཤིང་། 
གསར་སྐུདཔ། མིཛུབ་ཤུབས་ལེ་སོགས་པ་ཚུ་དགོཔ་ཨིན། ཚམ་འདྲུབ་འཐུ་ནའི་དུས་ཡུན་ མི་ངོམི་གཅག་གས་འཐུ་བ་ཅན་ ཟླ་ངོ་༢དང་༣ཀྱི་བར་ན་འགོརཝ་ཨིན། ད་བཟུམི་གྱི་ རྟེན་འབྲིལ་མིཛིད་སོའ་རམ་པའ་སྐབས་ ཕུན་སུམི་ཚགས་པའ་ཐང་ཀེ་དཔང་ན་དང་ ཚམ་འདྲུབ་འཐུ་སོལེ་ཚུ་ ཧེ་མི་དུས་རབས་༡༧པའ་ནང་ ཞིབས་དྲུང་རན་པོ་ཆ་དང་ རྒྱལེ་སས་བསན་
འཛིན་རབ་རྒྱས་ཀྱི་སྐབས་ལེས་ཚུར་དར་ནུག།  ཐང་ཀེ་གཞིན་ཡང་ ར་མིོ་བྲིས་ཏེ་ ཚན་བཏེང་ཐོག་ལེས་བཞིངས་སོལེ་ཡོདཔ་ཨིན།  

 

 ཅ་དངོས་ཀྱི་མིང་:    སངས་རྒྱས། 

སོམི་ཆུང་ ༡༢.༥”/༩” 

ལྗིད་ཚད:   གརཱམི ༢༠༠། 



 

 

 

 

 

 

རྒྱུ་ཆས:    གོས་ཆན་དང་ས་ཤུད་སྐུདཔ་སྣ་ཚགས།     

སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྐུ་ཐངས་ཚམ་འདྲུབ་མིའ་འགྲེལ་བཤིད་མིདརོ་བསྡུས། 
ད་ཡང་ རྒྱུ་གོས་ཆན་དང་ ས་ཤུད་སྐུདཔ་སྣ་ཚགས་ཀྱིས་ཚམ་འདྲུབ་འཐུ་འཐུ་བའ་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིལེ་ཐང་འད་ དུས་འདས་མི་འོངས་ད་ལྟ་གསུམི་ལེས་ ད་ལྟ་བའ་སངས་རྒྱས་ཤཱཀྱི་ཐུབ་པ་ཟེར་ཞུཝ་ཨིན་ སངས་རྒྱས་ཞི་པའ་ངས་ཚག་ན་ མི་རག་པའ་གཉད་ཐུག་པོ་ལེས་སངས་བས་ན་སངས་ ཤིས་བྱིའ་ཆོས་ལེ་བོ་གོྲེས་པདྨོའ་འདབ་མི་ལྟར་རྒྱས་པས་ན་རྒྱས་ཟེར་ཞུཝ་ཨིན། 
སངས་རྒྱས་ཀྱི་མིཛིད་རྣམི་རྒྱས་པར་མིཁྱན་འདོད་ཡོད་པ་ཅན་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྐྱས་རབ་དང་མིཛིད་པ་བཅུ་གཉས་ཚུ་ གཟེགས་པ་ཅན་མིཁྱན་ན་ཨིནམི་ལེས་ན་ལུ་མི་བཀེོད་ཟེར་ཞུ་ན།  

 ཅ་དངོས་ཀྱི་མིང་:   སོལེ་ལྗིང་། 

སོམི་ཆུང་  ༡༢.༥”/༩” 

ལྗིད་ཚད:   གརཱམི ༢༠༠། 

རྒྱུ་ཆས:    གོས་ཆན་དང་ས་ཤུད་སྐུདཔ་སྣ་ཚགས། 
 
 
 
 
 

སལོེ་ལྗིང་ག་འགྲེལ་བཤིད་མིདརོ་བསྡུས། ཚམ་འདུབ་རྒྱལེ་ཡོངས་ལེག་ཁྱར་༣པའ་སྦྱོང་བརྡ་པ་ཚུ་གས་ སྦྱོང་བརྡར་སྐབས་བཞིངས་ཡོད་པའ་ སོལེ་ལྗིང་ག་ཞིལེ་ཐང་ཨིན། སོལེ་མིའ་བྱུང་ཁུངས་དང་ འདདོ་པ་གྲུབ་གནང་ཚུལེ་དང་དངོས་གྲུབ་ལྷ་ཉུར་མིགྱིོགས་མི་ཨིན་པའ་སྐོར་ སོལེ་མིའ་ནང་ལེས་ག་ད་ས་གསུང་ནུག་ཟེར་བ་ཅན་ དང་པ་ བྱུང་ཁུངས་ན་ པོ་ཏེ་ལེ་ཡ་གནས་
མིཆོག་ནས། །ཏེཾ་ཡག་ལྗིང་གུ་ལེས་འཁྲུངས་ཤིང་ཟེར་ ར་བོ་པོ་ཏེ་ལེ་ཟེར་བའ་གནས་མིཆོག་ཏུ་འགྱུར་པའ་ གནས་ནང་ལེས་ཡ་གུ་ཏཾེ་ཟེར་མི་གཅག་འཁྲུངས་ དའི་ནང་རྗི་བཙུན་སོལེ་མི་ལེས་འཁྲུངས་ཡ་ཟེར་བཤིདཔ་ཨིན་པས། གཉས་པ་ བུ་འདདོ་པས་ན་བུ་ཐོབ་འགྱུར་ཞིང་། །ནོར་འདདོ་པས་ན་ནོར་རྣམིས་ཉད་ཐོབ། འདོད་པ་ཐམིས་ཅད་ཐོབ་འགྱུར་ལེ། །འགགས་རྣམིས་
མིད་ཅང་སོ་སོར་འཇིོམིས་འགྱུར་ཅག་ ཟེར་གསུང་ཡོད་དོ་བཟུམི་ སོལེམི་ལུ་གསོལེཝ་བཏེབས་པ་ཅན་ བུ་དགོ་མི་ལུ་བུ་དང་ རྒྱུ་ནོར་དགོ་མི་ལུ་རྒྱུ་ནོར་ དོན་འགགས་འད་ཚུ་ཡང་ཞི་ན་ཨིན་ཟེར་གསུང་ནུག། གསུམི་པ་ ང་བཅས་ར་བད་བ་དང་སྐྱད་པ་ནོར་ལོེངས་སྤྱོད་མི་དགོ་མི་ འགོྲེ་བ་རགས་དྲུག་ག་གནས་ན་མིདཔ་ལེས་ ད་ཚུ་དགོ་པ་ཅན་སོལེམི་ལུ་གསོལེཝ་བཏེབས་དགོ་ན་
ཨིན་པས་ སོལེམི་ལུ་གསོལེཝ་བཏེབས་པ་ཅན་ ཕྱིག་འཚལེ་སོལེ་མི་ཉུར་མི་དཔའ་མིོ་ ཟེར་གསུང་དོ་བཟུམི་ མིོ་ར་གས་དངོས་གྲུབ་མིགྱིོགས་པ་གནང་ན་ཟེར་ ཞིལེ་གྱིས་བཞིས་ཏེ་ཡོདཔ་ལེས་ སོལེམི་ལུ་གསོལེཝ་བཏེབས་པ་ཅན་དངོས་གྲུབ་མིགྱིོགས་པ་ཐབོ་ན་ལུ་ཐ་ཚམ་མིད་ མི་གཞི་མི་མིང་ཀྱིས་སོལེམི་ལུ་གསོལེཝ་བཏེབས་བཞིན་འདུག་ ད་ལེས་ཕེར་ཡང་གསོལེཝ་
བཏེབས་གནང་པ་ཅན་ ང་བཅས་རའ་རྒྱལེ་ཁབ་ནང་ལེོས་ འཛིམི་གླང་ནང་རང་གཞི་བད་དང་བད་སྐྱད་བྱུང་ན་ཨིནམི་ལེས་བརོྩན་གནང་ཞུ། 

 ཅ་དངོས་ཀྱི་མིང་:    གུ་རུའ་སྐུ་ཐང་ཚམ་འདྲུབ་མི། 

སོམི་ཆུང་ ༡༢.༥”/༩” 

ལྗིད་ཚད:   གརཱམི ༢༠༠། 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ལྷ་བྲིས་ཀྱི་རྒྱབ་ཁུངས་དང་ང་ོསདོ། 
ལྷ་བྲིས་ཟེར་བའ་གོ་དོན་འད་ཡང་་རྒྱལེ་བ་རྗིོགས་པའ་སངྱས་ཀྱི་སྐུ་འདྲ་དང་་ཐུགས་རྟེན་་སངྱས་ཀྱི་མིཛིད་་པ་འཕྲིན་ལེས་ཀྱི་རྟེན་ཚུ་ར་མིོ་ག་གཟུགས་བརྙན་ཐོག་ལུ་བྲིས་མི་འད་ལུ་སླབ་ཨིན། འབྲུག་ལུ་དུས་རབས་་༨ པའ་ནང་གུ་རུ་རན་པོ་ཆ་གས་གསང་་སགས་ཀྱི་བསན་པ་གཞི་བཙུགས་གནངམི་ལེས་འགོ་བཟུང་ འབྲུག་ལུ་ལྷ་བྲིས་མིཁས་པ་མིང་
རབས་ཅག་བྱིོནམི་མི་ཚད་འབྲུག་ག་ལྷ་བྲིསཔ་ཚུ་གས་བཞིངས་པའ་སྐུ་ཐང་ཚུ་ཕྱི་རྒྱལེ་ཁབ་བོད་་དང་ན་པལེ་ཚུ་ནང་ལུ་བརྩ་མིཐོང་དང་ཡད་ཆས་སོམི་བསྐྱདཔ་ཨིན། 
 

རྒྱུ་ཆས:    གོས་ཆན་དང་ས་ཤུད་སྐུདཔ་སྣ་ཚང་། 
 

གུ་རུ་རན་པ་ོཆའི་ཞིལེ་ཐང་ཚམ་འདྲུབ་མིའ་འགྲེལ་བཤིད་མིདརོ་བསྡུས། ཚམ་འདྲུབ་རྒྱལེ་ཡོངས་ལེག་ཁྱར་༣པ་ཚུ་གས་ སྦྱོང་བརྡར་འབད་ཞིརོ་དུ་བཞིངས་ཡོད་པའ་ཞིལེ་ཐང་འད་ རྒྱུ་གོས་ཆན་དང་ས་ཤུད་སྐུདཔ་སྣ་ཚགས་ཀྱིས་ཚམ་འདྲུབ་འཐུ་ཡོད་པའ་ཞིལེ་ཐང་ཨིན། སྤྱར་བཏེང་ཞིལེ་ཐང་འད་རོང་གཞི་ ལྷ་ཁང་དགོན་ས་ཚུ་ནང་དང་ རང་སའོ་མིཆོད་བཤིམི་ཚུ་ནངཕྱིག་དང་
མིཆོད་པ་ཕུལེ་སའ་རྟེན་ས་བཞིགཔ་ཨིན། ད་ས་བཞིག་དགོ་པའ་དོན་དག་ཡང་ གུ་རུ་རན་པོ་ཆའི་སྐྱས་རབ་རྣམི་པར་ཐར་པ་ལེས་ ག་ད་ས་གསུང་ནུག་ཟེར་བ་ཅན་ བདན་པ་རང་བྱུང་སངས་རྒྱས་སྐུ་ལྔ་འཆར་། །སྣ་ཚགས་ཐབས་ཀྱིས་སམས་ཅན་བད་ལེ་བཀེོད། །གདུལེ་བྱིའ་བསམི་པ་ཡོངས་སུ་རོགས་མིཛིད་པའ། །སྐྱས་ཤི་མིང་མིངའ་རྡོ་རྗིའི་སྐུ་ལེ་བདུད། །ཕྱིོགས་དུས་རྒྱལེ་བ་
ཀུན་གྱི་ངོ་བོ་ཉད། །སངས་རྒྱས་གཞིན་ལེས་ཐུགས་རྗིས་འཕྲིན་ལེས་སྨྱུར། །བོད་ཁམིས་སྐྱོང་བ་ཞིལེ་གྱིས་བཞིས་པ་བཞིན་། །ཨོན་ར་པོ་ཆ་ལེ་གསོལེ་བ་འདབས། །ཟེར་གསུང་དོ་བཟུམི་ ཁོ་ལུ་གསོལེཝ་བཏེབ་པ་ཅན་ལེས་འབྲིས་བླུ་བ་མི་སད་ན་ཨིནམི་ ག་ར་གས་ཤིས་ན་འད་གས་ནང་པའ་ལེམི་ལུ་ཞུགས་མི་ཚུ་གས་གསོལེཝ་བཏེབ་ཨིན་པས། 



ལྷ་བྲིས་ཀྱི་རག་པ་དང་རག་རྩལེ་གྱི་ཤིས་ཡོན་ཚུ་ཐོ་བཀེོད་འབད་དགོ་པའ་དམིགས་ཡུལེ་གཙོ་བོ་ར་རྒྱལེ་ཡོངས་བཟོེ་རགས་བཅུ་གསུམི་སྤེལ་ཁང་ག་ཐོན་སྐྱད་ར་ར་བཞིན་དུ་ག་སྐོར་ལེས་གོ་བརྡ་བྱིན་ཚུགསཔ་བཟོེ་ན་དང་ ཕྱི་མི་བལྟ་བཤིལེཔ་ཚུ་ག་ལྷ་བྲིས་ཀྱི་ཐོན་སྐྱད་ཚུ་ག་རྒྱབ་ཁུངས་ཚུ་ཤིས་ཚུགས་ན་དང་་ ད་བཞིན་ཐོན་སྐྱད་ཚུ་ཕྱི་བལྟ་བཤིལེཔ་དང་
ནང་ག་མི་ཚུ་ལུ་ཚང་འབྲིལ་འཐབ་ས་་རྒྱལེ་ཁབ་ཀྱི་འངོ་འབབ་ལུ་ཕེན་ཐོགས་ཚུགསཔ་བཟོེ་ན་ཨིན། 
 

ལྷ་བྲིས་ཀྱི་བྱི་རམ། 
༡   རས་ཤིང་གྲེ་སག་འབད་ན། 
༢   ལྷ་སྐུའ་ར་མིོ་འབྲི་ན། 
༣   ནམི་མིཁའ་ས་གཞི་སལ་ན། 
༤   གནམི་སན་དང་ས་སན་གཏེང་ན། 
༥   དབུ་འོད་དང་རྒྱབ་འོད་་པདྨ་ཚུ་གཏེང་ན། 
༦    ན་བཟེའ་དང་སྐུ་མིདོག་རྒྱན་ཆ་ཚུ་གཏེང་ན། 
༧    བཅད་ཀྱི་རགས་ཚུ་རྐྱབ་ན། 
༨    གསར་ར་དང་རྩ་ར་ཚུ་རྐྱབ་ན། 
༩    སྤྱན་ཞིལེ་ཚུ་བཏོེན་ཞིནམི་ལེས་མིཇུག་བསྡུ་ན། 
 

 ལྷ་བྲིས་ཀྱི་ཁུངས་དང་དགོས་པ་ག་སྐོར་ལེས་ཁ་གསལེ་ས་མིཁྱན་འདོད་ཡོད་པ་ཅན་མིཁན་པོ་ཕུན་ཚགས་བཀྲིས་ཀྱིས་མིཛིད་ཡོད་པའ་་འབྲུག་ག་བཟོེ་རགས་བཅུ་གསུམི་གྱི་བཤིད་པ་མིཁས་པའ་དགའ་སོན་ནང་ལེས་འཐབོ་ཚུགས། 
 

 

 

 

 

 

ཅ་ལེ་ག་མིང་  བཀྲིས་རྟེགས་བརྒྱད། 

སོམི་ཆུང་ ཨིན་ཅི: ༢༢”/༥” 

ལྗིད་ཚད: གརཱམི ༥༠། 

རྒྱུ་ཆས: ཁ་ཤི་ ཀེོ་སྤྱན་ གྱིབ་ཚན་ ཤིང་ག་འདབ་མི་ལེ་སོགས་པའ་ཚན་སོགས།       

 
འགྲེལ་བཤིད་མིདརོ་བསྡུས། 
 
བཀྲིས་རྟེགས་བརྒྱད་ད་ར་མིོ་བྲིས་ཏེ་ ཚན་བཏེང་པའ་སྐབས་ལུ་ རས་དང་ཨིན་ཏེ་ལེ་སགོས་པའ་ས་གཞིའི་ཐོག་ལུ་དང་ འོས་འབབ་ལྡན་པའ་ས་ཁོངས་ཚུ་ནང་ རྒྱུ་ཆས་ ས་ཚན། བཟེང་ཚན། གྱིབ་ཚན། ཀེོ་སྤྱན། ཚུ་ལེག་ལེན་འཐབ་ས་ཚན་བཏེངམི་ཨིན།  
བཀྲིས་རྟེགས་བརྒྱད་འད་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྐུའ་ཆ་ཤིས་ཀྱི་བརྡ་མིཚན་ཨིན། བཀྲིས་རྟེགས་བརྒྱད་ཀྱི་ར་མིོ་འད་འབྲི་བ་ཅན་ ང་བཅས་ར་ལུ་བཀྲིས་ཕུན་སུམི་ཚགས་པ་བྱུང་ན་ཨིན་པས། ད་ཡང་ 
 
༡ དབུ་ལེ་གདུགས། ༢ སྤྱན་ལེ་ཉ།    ༣ མིགྲེན་པར་བུམི་པ།  
༤ ལྗིགས་ལེ་པདྨ། ༥ ཚམས་ལེ་དུང་དཀེར། ༦ ཐུགས་ལེ་དཔལེ་བའུ། 
༧ སྐུ་གཟུགས་རྒྱལེ་མིཚན།         ༨ ཕྱིག་ཞིབས་འཁོར་ལེོ། 
 

 



 

 

 

 

ཅ་དངོས་ཀྱི་མིང་: བྱི་ཚ་རང་། 

སོམི་ཆུང་ ཨིན་ཅི: ༡༠”/༧” 

ལྗིད་ཚད: གརཱམི ༥༠། 

རྒྱུ་ཆས: ཁ་ཤི་ ཀེོ་སྤྱན་ གྱིབ་ཚན་ ཤིང་ག་འདབ་མི་ལེ་སོགས་པའ་ཚན་སོགས། 
 
 



འགྲེལ་བཤིད་མིདརོ་བསྡུས། ལྷ་བྱི་ཚ་རང་འད་ར་མིོ་བྲིས་ཏེ་ ཚན་བཏེང་པའ་སྐབས་ལུ་ རས་དང་ཨིན་ཏེ་ལེ་སོགས་པའ་ས་གཞིའི་ཐོག་ལུ་དང་ འོས་འབབ་ལྡན་པའ་ས་ཁོངས་ཚུ་ནང་ རྒྱུ་ཆས་ ས་ཚན། བཟེང་ཚན། གྱིབ་ཚན། ཀེོ་སྤྱན། ཚུ་ལེག་ལེན་འཐབ་ས་ཚན་བཏེངམི་ཨིན། བྱི་ཚ་རང་ཟེར་མི་འད་ ཚ་རང་རྣམི་དྲུག་ལེས་བཤིད་དོཝ་བཟུམི་ མིགོན་པོ་ཚ་དཔག་མིད་ཀྱི་བྱིན་
གྱིས་རླབས་པའ་དྲང་སོང་ཚ་རང་ག་ མིཐའ་འཁོར་ལུ་གནས་ཏེ་ དྲང་སོང་ག་གཏོེར་འབྲུའ་ཟེང་ཟེང་སྦྱན་པ་དང་ གནོད་པའ་དགྲེ་སོགས་མིད་པ་ མི་འཇིགས་སྐྱབས་ཀྱི་སྦྱན་པ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ ལུས་ཀྱི་ཤིོག་སོའ་ཁ་མིདོག་རྒྱས་ཤིང་ འཁོར་དུ་བྱི་དང་བྱིའུ་ཅུང་ཚུ་གས་བསྐོར་ཏེ་གནས་དོ་ཡོདཔ་ལེས་ ག་ཅའི་ཐད་ལེས་འབད་རུང་མིཛིས་ཤིང་ཡད་དུ་འོང་བ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། ཚ་རང་ལྷ་བྱི་ད་ 
ཨིོལེ་ཀེོ་དང་རངམི་རངམི་ སྤུ་མིདོག་དཀེརཔོ་དང་གནགཔོ་ཡོད་པའ་ཁར་ མིགུ་ཏོེག་གུ་རན་པོ་ཆའི་ཏོེག་དམིརཔོ་ག་གཙུག་ཕུད་ཅན་ཟེར་ མིགུ་ཏོེག་གུ་སྤུའ་རྒྱན་ཆ་གས་བརྒྱན་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། ད་འབདཝ་ལེས་ ད་རས་ནངས་པ་ ང་བཅས་ག་ར་གས ལྷ་ཁང་དང་དགོན་ས་ རང་སའོ་ཁྱམ་ཚུ་ནང་ལེས་ཕེར་ ཚུལེ་མིཐུན་གྱི་ ར་མིོ་བྲི་བ། པ་ཏྲ་བརོ་བ། ཚམ་འདྲུ་འཐུ་བ། སོས་

བརོ་བ་ལེ་སོགས་པ་འབད་ཚུགས་པ་ཅན་ ཚ་རང་ན་དང་ བད་སྐྱད་ཕུན་སུམི་ཚགས་ན་ འཆར་ཆུ་དུས་དུས་ལུ་བབ་ ལེོ་ཕྱུག་རྟེག་ཏུ་ལེགས་ན་ལེ་སོགས་པའ་ ཁ་ཕེན་ཡོདཔ་ཨིན་ཟེར་ཞུ་ན། 

 

 

 
 
 

ཅ་དངོས་ཀྱི་མིང་: ནོར་བུ་ཆ་བདུན། 

སོམི་ཆུང་ ཨིན་ཅི: ༣༠”/༡༣” 
 
ལྗིད་ཚད: གརཱམི ༣༠༠། 

རྒྱུ་ཆས: ཁ་ཤི་ ཀེོ་སྤྱན་ གྱིབ་ཚན་ ཤིང་ག་འདབ་མི་ལེ་སོགས་པའ་ཚན་སོགས།  

 
འགྲེལ་བཤིད་མིདརོ་བསྡུས། 
 
ནོར་བུ་ཆ་བདུན་འད་ར་མིོ་བྲིས་ཏེ་ ཚན་བཏེང་པའ་སྐབས་ལུ་ རས་དང་ཨིན་ཏེ་ལེ་སོགས་པའ་ས་གཞིའི་ཐོག་ལུ་དང་ འོས་འབབ་ལྡན་པའ་ས་ཁོངས་ཚུ་ནང་ རྒྱུ་ཆས་ ས་ཚན། བཟེང་ཚན། གྱིབ་ཚན། ཀེོ་སྤྱན། ཚུ་ལེག་ལེན་འཐབ་
ས་ཚན་བཏེངམི་ཨིན།  
ནོར་བུ་ཆ་བདུན་ཟེར་མི་འད་རྒྱུ་རན་པོ་ཆ་ལེས་གྲུབ་པའ་རྒྱན་ཆ་སྣ་བདུན་ལུ་ཞུཝ་ཨིན། ད་ཡང་། 
 
༡ བས་ལེ་རྭ་ཝ། ༢ གླང་ཆན་མིཆ་བ། ༣ སེངྒའི་སྣ། ནོར་བུ་མིག་གསུམི། ༤ བྱུ་རུའ་ཤིང་། ༥ གསར་གྱི་གླགས་ཤིང་། 
༦ རྒྱལེ་པོའ་རྣ་རྒྱ ༧ བཙུན་མིོའ་སྙེན་རྒྱན། 
 
 
 

ཅ་དངོས་ཀྱི་མིང་:  སག་སང་ཁྱུང་འབྲུག། 

སོམི་ཆུང་ ཨིན་ཅི: ༢༤”/༡༠” 

ལྗིད་ཚད:   གརཱམི ༢༠༠། 

རྒྱུ་ཆས:   ཁ་ཤི་ ཀེོ་སྤྱན་ གྱིབ་ཚན་ ཤིང་ག་འདབ་མི་ལེ་སོགས་པའ་ཚན་སོགས།           



 

 

 

 
འགྲེལ་བཤིད་མིདརོ་བསྡུས། 
 
སག་སང་ཁྱུང་འབྲུག་འད་ར་མིོ་བྲིས་ཏེ་ ཚན་བཏེང་པའ་སྐབས་ལུ་ རས་དང་ཨིན་ཏེ་ལེ་སོགས་པའ་ས་གཞིའི་ཐོག་ལུ་དང་ འསོ་འབབ་ལྡན་པའ་ས་ཁོངས་ཚུ་ནང་ རྒྱུ་ཆས་ ས་ཚན། བཟེང་ཚན། གྱིབ་ཚན། ཀེོ་སྤྱན། ཚུ་ལེག་ལེན་འཐབ་ས་ཚན་བཏེངམི་
ཨིན།  
 
སག་སང་ཁྱུང་འབྲུག་འད་གས་ཕྱིོགས་བཞིའི་གནོད་པ་ལེས་སྲུང་ས་དབང་ཐང་དང་རླུང་རྟེ་དར་འོང་ཟེར་བའ་ཡད་ཆས་བསྐྱདཔ་ཨིན། 
༡ ནུབ་ཕྱིོགས་ལེས་ སག། ༢ ཤིར་ཕྱིོགས་ལེས་ སེངྒེ ༣ བྱིང་ཕྱིོགས་ལེས་ བྱི་ཁྱུང་། ༤ ལྷོ་ཕྱིོགས་ལེས་ འབྲུག 

 

ཅ་དངོས་ཀྱི་མིང་:  མི་མིཐུན་རྣམི་དྲུག་གམི་མི་མིཐུན་སྤུན་དྲུག། 

སོམི་ཆུང་ ཨིན་ཅི: ༡༥”/༨”། 

ལྗིད་ཚད:   གརཱམི ༢༠༠། 

རྒྱུ་ཆས:   ཁ་ཤི་ ཀེོ་སྤྱན་ གྱིབ་ཚན་ ཤིང་ག་འདབ་མི་ལེ་སོགས་པའ་ཚན་སོགས།           

 
འགྲེལ་བཤིད་མིདརོ་བསྡུས། 
 
འད་ར་མིོ་བྲིས་ཏེ་ ཚན་བཏེང་པའ་སྐབས་ལུ་ རས་དང་ཨིན་ཏེ་ལེ་སོགས་པའ་ས་གཞིའི་ཐོག་ལུ་དང་ འོས་འབབ་ལྡན་པའ་ས་ཁོངས་ཚུ་ནང་ རྒྱུ་ཆས་ ས་ཚན། བཟེང་ཚན། གྱིབ་ཚན། ཀེོ་སྤྱན། ཚུ་ལེག་ལེན་འཐབ་ས་ཚན་བཏེངམི་ཨིན། མི་མིཐུན་རྣམི་དྲུག་ 
ཡང་ན་མི་མིཐུན་སྤུན་དྲུག་ ཟེར་བའ་ར་མིོ་འད་གས་སྤྱར་མི་ས་དང་ ལྷག་པར་དུ་བཟེའ་ཚང་ནང་མིའི་ནང་ལུ་ མི་མིཐུན་པའ་རྐྱན་ངན་ཚུ་ཞི་ས་ བད་སྐྱད་ཕུན་སུམི་ཚགས་ཏེོག་ཏོེ་འོང་ནའི་བརྡ་མིཚན་སོནམི་ཨིན། 
༡ བྱི་ཁྱུང་དང་སེངྒ། ༢ ཉ་དང་སམི། ༣ དུང་དཀེར་དང་ཆུ་སན། 



 

 

 

 

 ཅ་དངོས་ཀྱི་མིང་:  བཀྲིས་རྟེགས་བརྒྱད་ལེས་དཔལེ་་བའུ། 

སོམི་ཆུང་ ཨིན་ཅི: ༢༣”/༡༦” 

ལྗིད་ཚད:   གརཱམི ༣༠༠། 

རྒྱུ་ཆས:   ཁ་ཤི་ ཀེོ་སྤྱན་ གྱིབ་ཚན་ ཤིང་ག་འདབ་མི་ལེ་སོགས་པའ་ཚན་སོགས། 

 
འགྲེལ་བཤིད་མིདརོ་བསྡུས། 
མིཐུན་པ་སྤུན་བཞི་་འད་ར་མིོ་བྲིས་ཏེ་ ཚན་བཏེང་པའ་སྐབས་ལུ་ རས་དང་ཨིན་ཏེ་ལེ་སོགས་པའ་ས་གཞིའི་ཐོག་ལུ་དང་ འོས་འབབ་ལྡན་པའ་ས་ཁོངས་ཚུ་ནང་ རྒྱུ་ཆས་ ས་ཚན། བཟེང་ཚན། གྱིབ་ཚན། ཀེོ་སྤྱན། 
ཚུ་ལེག་ལེན་འཐབ་ས་ཚན་བཏེངམི་ཨིན། མིཐུན་པ་སྤུན་བཞི་འད་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྐྱས་རབས་ས་མི་འབད་བརིྩཝ་ཨིན་ འད་ཡང་མིཐུན་པ་སྤུན་བཞི་འད་རང་སོད་སའ་ཁྱམ་དང་ལུང་ཕྱིོགས་ལུ་འབྲི་བ་ཅན་ བད་བ་
དང་སྐྱད་པ་འབྱུང་ན་ཨིན་པའ་བརྡ་མིཚན་དང་ཡད་ཆས་བསྐྱདཔ་ཨིན། 
ད་ཡང་གླངམིོ་ཆ་འད་ཀུན་དགའ་བོ་དང་། སྤྱ་འད་མིའོུ་འགལེ་གྱི་བུ། ར་བོང་འད་ཤི་རའི་བུ། ད་ལེས་བྱི་འད་སངས་རྒྱས་ཤཱཀྱི་ཐུབ་པ་ཁོ་ར་ཨིནམི་འབད་བཤིདཔ་ཨིན། 

 

ཅ་དངོས་ཀྱི་མིང་:   སོ་སག་རབ་གསལེ། 

སོམི་ཆུང་ ཨིན་ཅི: ༢༡”/༢༠” 

ལྗིད་ཚད:   ག་རཱམི ༣༠༠། 

རྒྱུ་ཆས:   ཁ་ཤི་ ཀེོ་སྤྱན་ གྱིབ་ཚན་ ཤིང་ག་འདབ་མི་ལེ་སོགས་པའ་ཚན་སོགས།      
 
 
 
 
 
      

འགྲེལ་བཤིད་མིདརོ་བསྡུས། འབྲུག་པའ་ཁྱམ་གྱི་སོ་སག་གམི་ རབ་གསལེ་ཨིནམི་ལེས་སློབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་གཡོག་ཐོག་སློབ་སྦྱངོ་ནང་མི་འགྱིོ་བའ་ཧེ་མི་ ལཱ་ག་གནས་བསངས་ངོ་མི་དང་འདྲ་བའ་སྦྱོར་བརྡར་འབད་བའ་འཐོན་འབྲིས་ཨིན། 

ཅ་དངོས་ཀྱི་མིང་:   འདོད་ཡོན་སྣ་ལྔ། 

སོམི་ཆུང་ ཨིན་ཅི: ༡༠”/༧” 



 

 

 

ལྗིད་ཚད:   གརཱམི ༥༠། 

རྒྱུ་ཆས:   ཁ་ཤི་ ཀེོ་སྤྱན་ གྱིབ་ཚན་ ཤིང་ག་འདབ་མི་ལེ་སོགས་པའ་ཚན་སོགས།     

 
འགྲེལ་བཤིད་མིདརོ་བསྡུས། 
 
འདོད་ཡོན་སྣ་ལྔའ་ར་མིོ་ཟེར་མི་འད་ ང་བཅས་རའ་འདོད་པའ་ཡོན་ཏེན་ལྔའ་མིཚུངས་ཆོས་ལུ་འབྲི་བའ་ར་མིོ་ལྷམི་པ་ལྔ་ལུ་གོཝ་ཨིན། ད་ཡང་ 
༡ གཟུགས་ཀྱི་མིཚུངས་ཆོས་ལུ་ མི་ལོེང་།༢ སའ་མིཚུངས་ཆོས་ལུ་ རོལེ་མོི། 
༣ དྲའི་མིཚུངས་ཆསོ་ལུ་ དུང་དཀེར་དྲ་ཆུས་བཀེང་བ།༤ རོའ་མིཚུངས་ཆོས་ལུ་ ཤིང་ཏེོག ༥ རགས་བྱིའ་མིཚུངས་ཆསོ་ལུ་ དར་དཔངས། 

 
 

ཅ་དངོས་ཀྱི་མིང་:  འདོད་ཡོན་ལྔ་ལེས་ གཟུགས། 

སོམི་ཆུང་ ཨིན་ཅི: ༣༠”/༡༣” 

ལྗིད་ཚད:  གརཱམི ༣༠༠། 

རྒྱུ་ཆས:   ཁ་ཤི་ ཀེོ་སྤྱན་ གྱིབ་ཚན་ ཤིང་ག་འདབ་མི་ལེ་སོགས་པའ་ཚན་སོགས། 
 
 
 



 

 

 

འགྲེལ་བཤིད་མིདརོ་བསྡུས། 
 
སོམི་བཙོན་དམི་པའམི་ངང་མིཚ་རལེ་གྲེ་འད་ ས་སྐྱ་པན་ཌ་ཏེ་ཀུན་དགའ་རྒྱལེ་མིཚན་གྱིས་ སོན་བྱིོན་རྒྱལེ་བ་གོང་མི་ཚུ་རྗིས་སུ་དྲན་ནའི་དོན་ལུ་ བསམི་ཡས་མི་འགྱུར་ལྷུན་གྱི་གྲུབ་པའ་གཙུག་ལེག་ཁང་ནང་འབྲི་གནང་གནངམི་ཨིན་པས། ར་མིོ་འད་རང་སོད་སའ་ཁྱམ་ནང་འབྲི་བ་ཅན་མིའི་གནོད་པ་ལེས་སྲུངམི་ཨིན་ཟེར་ཡད་ཆས་བསྐྱདཔ་ཨིན་པས། ད་ཡང་  
༡ མི་ཏོེག་པདྨ་ད་ ཨོན་གུ་རུ་རན་པོ་ཆ། 
༢ རལེ་གྲེ་འད་ རྒྱལེ་པོ་ཁྲི་སོང་སའུ་བཙོན། 
༣ ངང་པ་མིགུ་ཏོེག་གཉས་ཅན་འད་ མིཁན་ཆན་ཞི་བ་མིཚའིམི་བོ་དྷ་ས་ཏེོ་དང་སློབ་དཔོན་ཀེ་མི་ལེ་ཤྲི་ལེ། 
༤ བྱི་ན་ཙོའིམི་བག་པོ་མིགུ་ཏོེག་གཉས་ཅན་འད་ལེོ་རྩ་བ་ཀེ་བ་དཔལེ་རྩགས་དང་ལྕོག་རོ་ཀླུའ་རྒྱལེ་མིཚན། 
༥ རྒྱ་མིཚ་འད་བོད་ཀྱི་ཞིང་ཁམིས། 

 

ཅ་དངོས་ཀྱི་མིང་: སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྐུ་ཐང་། 

སོམི་ཆུང་ ཨིན་ཅི: ༡༤”/༢༠” 

ལྗིད་ཚད:   གརཱམི ༥༠། 

རྒྱུ་ཆས:   ཁ་ཤི་ ཚན་ གྱིབ་ཚན་དང་ས་ཚན་བསླ་བསས་བཏེངམི་ཨིན།    
 

འགྲེལ་བཤིད་མིདརོ་བསྡུས། 
སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྐུ་ཐང་ཚན་གཏེང་ན་དོན་ལུ་ དང་པ་རས་ཤིང་སང་ས་ས་ཀེ་ར་གཏེང་ན་ གཉས་པ་བརྡར་བཅད་རྐྱབ་ས་ཧུམི་ཆ་བཏོེན་ གསུམི་པ་ར་མིོ་འབྲི་ས་ཚན་གཏེངམི་ཨིན། རྒྱུ་ཆས་ན་ ཁ་ཤི/རས། ཀེོ་སྤྱན། བཟེང་ཚན། འགྱིབ་ཚན་ཚུ་ལེག་ལེན་འཐབ་ས་གཏེངམི་ཨིན། འབྲུག་མི་ཆ་འབྲིང་ཆུང་གསུམི་ག་ར་གས་ མིཆོད་བཤིམི་ནང་ཕྱིག་འཚལེ་སའ་རྟེན་འབད་ཕྱིག་
དང་མིཆོད་པ་ཕུལེཝ་ཨིན་ སོན་པ་སངས་རྒྱས་མིཆོག་སྤྱ་ལེོ་༢༥༤༩ལེོ་ལུ་ལུམི་བ་ན་ཚལེ་ལུ་ ཡབ་ཟེས་གཙོང་དང་ཡུམི་སྒྱུ་མི་ལྷ་མིཛིས་ཀྱི་སས་ལུ་སྐུ་འཁྲུངས་ནུག ཆསོ་སྐུ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ར་སྐུ་ཐང་བྲིས་ཚུགས་པ་ཅན་ སངས་རྒྱས་ཆོས་སྐུའ་རགས་ཚུ་ག་ར་ བྲིས་ཚུགས་པའ་ཁ་ཕེན་ཡོདཔ་ཨིན། 

ཅ་དངོས་ཀྱི་མིང་: རྗི་བཙུན་སོལེ་མིའ་སྐུ་ཐང་། 

སོམི་ཆུང་ ཨིན་ཅི: ༢༤”/༡༠” 

ལྗིད་ཚད:   གརཱམི ༢༠༠། 



 

 

 

རྒྱུ་ཆས:   ཁ་ཤི་ ཚན་ གྱིབ་ཚན་དང་ས་ཚན་བསླ་བསས་བཏེངམི་ཨིན།         

འགྲེལ་བཤིད་མིདརོ་བསྡུས། 
རྗི་བཙུན་སོལེ་མིའ་སྐུ་ཐང་ཚན་གཏེང་ན་དོན་ལུ་ དང་པ་རས་ཤིང་སང་ས་ས་ཀེ་ར་གཏེང་ན་ གཉས་པ་བརྡར་བཅད་རྐྱབ་ས་ཧུམི་ཆ་བཏོེན་ གསུམི་པ་ར་མིོ་འབྲི་ས་ཚན་གཏེངམི་ཨིན། ཁ་ཤི། འགྱིབ་ཚན། བཟེང་ཚན། ཀེོ་སྤྱན། ཚུ་ལེག་ལེན་འཐབ་ས་གཏེངམི་ཨིན། འབྲུག་མི་ཆ་འབྲིང་ཆུང་གསུམི་ག་ར་གས་མིཆོད་བཤིམི་ནང་ ཕྱིག་འཚལེ་སའ་རྟེན་འབད་བཞིག་ས་ 
ཕྱིག་དང་མིཆོད་པ་ཕུལེཝ་ཨིན། ལེོང་སྐུ་རྗི་བཙུན་སོལེ་མིའ་སྐུ་ཐང་འབྲི་ཤིས་པ་ཅན་ འད་གས་རགས་འགྲེ་ཏེ་ལེོ་སྐུའ་རག་ཚུ་ག་ར་འབྲི་ཚུགས་པའ་ཁ་ཕེན་ཡོད། 

 ཅ་དངོས་ཀྱི་མིང་: བྱིང་སམས་སྐུ་ཐང་། 

སོམི་ཆུང་ ཨིན་ཅི: ༡༤”/༢༠” 

ལྗིད་ཚད:   གརཱམི ༥༠། 

རྒྱུ་ཆས:   ཁ་ཤི་ ཚན་ གྱིབ་ཚན་དང་ས་ཚན་བསླ་བསས་བཏེངམི་ཨིན།  
 
 
 
         

འགྲེལ་བཤིད་མིདོར་བསྡུས། 
བྱིང་སམས་སྐུ་ཐང་ཚན་གཏེང་ན་དོན་ལུ་ དང་པ་རས་ཤིང་སང་ས་ས་ཀེ་ར་གཏེང་ན་  གཉས་པ་བརྡར་བཅད་རྐྱབ་ས་ཧུམི་ཆ་བཏོེན་ གསུམི་པ་ར་མིོ་འབྲི་ས་ཚན་གཏེངམི་ཨིན། རྒྱུ་ཆས་ན་ ཁ་ཤི། གྱིབ་ཚན། བཟེང་ཚན། ཀེོ་སྤྱན།  ཚུ་ལེག་ལེན་འཐབ་ས་གཏེངམི་ཨིན། ང་བཅས་ག་ར་གས་ཆསོ་བཤིམི་ནང་ཕྱིག་འཚལེ་སའ་རྟེན་འབད་བཞིག་ས་ཕྱིག་དང་མིཆོད་པ་
ཕུལེཝ་ཨིན། ལེོང་སྐུ་བྱིང་སམས་ཀྱི་སྐུ་ཐང་བྲིས་ཚུགས་པ་ཅན་ ལེོང་སྐུ་བཞིངས་སབས་ཅན་གྱི་རགས་ཚུ་ བྲིས་ཚུགས་པའ་ཁ་ཕེན་ཡོད། 



 

 

 

 ཅ་དངོས་ཀྱི་མིང་: གུ་རུ་རན་པོ་ཆའི་སྐུ་ཐང་། 

སོམི་ཆུང་ ཨིན་ཅི: ༡༤”/༢༠” 
ལྗིད་ཚད:   གརཱམི ༥༠། 

རྒྱུ་ཆས:   ཁ་ཤི་ ཚན་ གྱིབ་ཚན་དང་ས་ཚན་བསླ་བསས་བཏེངམི་ཨིན།      

འགྲེལ་བཤིད་མིདརོ་བསྡུས། 
གུ་རུ་རན་པོ་ཆའི་སྐུ་ཐང་ཚན་གཏེང་ན་དོན་ལུ་ དང་པ་རས་ཤིང་སང་ས་ས་ཀེ་ར་གཏེང་ན་ གཉས་པ་བརྡར་བཅད་རྐྱབ་ས་ཧུམི་ཆ་བཏོེན་ གསུམི་པ་ར་མིོ་འབྲི་ས་ཚན་གཏེངམི་ཨིན། རྒྱུ་ཆས་ན་ ཁ་ཤི/རས། ཀེོ་སྤྱན། བཟེང་ཚན། གྱིབ་ཚན། གྱིབ་ཚན། ཚུ་ལེག་ལེན་འཐབ་ས་གཏེངམི་ཨིན།།  འབྲུག་མི་ཆ་འབྲིང་ཆུང་གསུམི་ག་ར་གས་ཆོས་བཤིམི་ནང་ ཕྱིག་འཚལེ་
སའ་རྟེན་འབད་བཞིག་ས་ ཕྱིག་དང་མིཆོད་པ་ཕུལེཝ་ཨིན། 
སྤྲུལེ་སྐུ་པདྨ་མི་འབྱུང་གནས་ཟེར་ གུ་རུ་རན་པོ་ཆའི་སྐུ་ཐང་བྲིས་ཚུགས་པ་ཅན་ བར་གོས་བཞིས་པའ་ལྷ་ཚགས་ཀྱི་རགས་ཚུ་ བྲིས་ཚུགས་པའ་ཁ་ཕེན་ཡོད། 

 ཅ་དངོས་ཀྱི་མིང་: ཕུརཔ་ག་སྐུ་ཐང་། 

སོམི་ཆུང་ ཨིན་ཅི: ༦’’x ༧’’ 

ལྗིད་ཚད:   གརཱམི༤༠༠ 

རྒྱུ་ཆས:  ཟེངས་ལེབ།          

འགྲེལ་བཤིད་མིདརོ་བསྡུས། 
ཕུརཔ་ག་སྐུ་ཐང་ཚན་གཏེང་ན་དོན་ལུ་ དང་པ་རས་ཤིང་སང་ས་ས་ཀེ་ར་གཏེང་ན་ གཉས་པ་བརྡར་བཅད་རྐྱབ་ས་ཧུམི་ཆ་བཏོེན་ གསུམི་པ་ར་མིོ་འབྲི་ས་ཚན་གཏེངམི་ཨིན། རྒྱུ་ཆས་ན་ ཁ་ཤི། བཟེང་ཚན། ཀེོ་སྤྱན། གྱིབ་ཚན། ཚུ་ལེག་ལེན་འཐབ་ས་གཏེངམི་ཨིན། 
འབྲུག་མི་ཆ་འབྲིང་ཆུང་གསུམི་ག་ར་གས་ ཆོས་བཤིམི་ནང་ཕྱིག་འཚལེ་སའ་རྟེན་འབད་བཞིག་ས་ ཕྱིག་དང་མིཆོད་པ་ཕུལེཝ་ཨིན། ཁྲིོ་བོ་ཕྱིག་ན་རྡོ་རྗི་ག་སྐུ་ཐང་འད་ བྲིས་ཚུགས་པ་ཅན་ཁྲིོ་བོ་མིང་ཆ་བ་བྲིས་ཚུགས་པའ་ཁ་ཕེན་ཡོད། 

ཅ་དངོས་ཀྱི་མིང་: རྡོ་རྗི་ཕེག་མོིའ་སྐུ་ཐང་། 

སོམི་ཆུང་ ཨིན་ཅི: ༢༤”/༡༠” 

ལྗིད་ཚད:   གརཱམི ༥༠། 



 

 

 

ཅ་དངོས་ཀྱི་མིང་: དཀྱིལ་འཁོར། 

སོམི་ཆུང་ ཨིན་ཅི: ༢༤”/༡༠” 

ལྗིད་ཚད:  གརཱམི༥༠། 

རྒྱུ་ཆས: ཁ་ཤི་ ཚན་ གྱིབ་ཚན་དང་ས་ཚན་བསླ་བསས་བཏེངམི་ཨིན། 

འགྲེལ་བཤིད་མིདརོ་བསྡུས། 
དཀྱིལ་འཁོར་ཚན་གཏེང་ན་དོན་ལུ་ དང་པ་རས་ཤིང་སང་ས་ས་ཀེ་ར་གཏེང་ན་ གཉས་པ་བརྡར་བཅད་རྐྱབ་ས་ཧུམི་ཆ་བཏོེན་ གསུམི་པ་ར་མིོ་འབྲི་ས་ཚན་གཏེངམི་ཨིན། རྒྱུ་ཆས་ན་ ཁ་ཤི/རས། ཀེོ་སྤྱན། བཟེང་ཚན། གྱིབ་ཚན། ཚུ་ལེག་ལེན་འཐབ་ས་གཏེངམི་ཨིན། འབྲུག་མི་ཆ་འབྲིང་ཆུང་གསུམི་ག་ར་གས་ཆོས་བཤིམི་ནང་ ཕྱིག་འཚལེ་སའ་རྟེན་འབད་བཞིག་ས་ 
ཕྱིག་དང་མིཆོད་པ་ཕུལེཝ་ཨིན། 

 

 

རྒྱུ་ཆས:   ཁ་ཤི་ ཚན་ གྱིབ་ཚན་དང་ས་ཚན་བསླ་བསས་བཏེངམི་ཨིན།          

འགྲེལ་བཤིད་མིདརོ་བསྡུས། 
རྡོ་རྗི་ཕེག་མོིའ་སྐུ་ཐང་ཚན་གཏེང་ན་དོན་ལུ་ དང་པ་རས་ཤིང་སང་ས་ས་ཀེ་ར་གཏེང་ན་ གཉས་པ་བརྡར་བཅད་རྐྱབ་ས་ཧུམི་ཆ་བཏོེན་ གསུམི་པ་ར་མིོ་འབྲི་ས་ཚན་གཏེངམི་ཨིན། རྒྱུ་ཆས་ན་ ཁ་ཤི/རས། ཀེོ་སྤྱན། བཟེང་ཚན། གྱིབ་ཚན། ཚུ་ལེག་ལེན་འཐབ་ས་གཏེངམི་ཨིན། འབྲུག་མི་ཆ་འབྲིང་ཆུང་གསུམི་ག་ར་གས་ཆོས་བཤིམི་ནང་ ཕྱིག་འཚལེ་སའ་རྟེན་འབད་
བཞིག་ས་ ཕྱིག་དང་མིཆདོ་པ་ཕུལེཝ་ཨིན། ཞི་མི་ཁྲིོ་བོ་རྡོ་རྗི་ཕེག་མོིའ་སྐུ་ཐང་བྲིས་ཚུགས་པ་ཅན་ ལེོ་སྐུ་ཞི་མི་ཁྲིོ་བོ་གང་སབས་ཅན་དང་ བཞིངས་སབས་ཅན་གྱི་རགས་ཚུ་ འད་གས་རགས་འགྲེ་ས་བྲིས་ཚུགས་པའ་ཁ་ཕེན་ཡོད། 


