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༉  རྟ་མགོ་ཆེས་མཐོ་རིག་པའི་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོའི་ཕྱག་འགན་གྱི་རིམ་པ་གཤམ་གསལ་
ལྟར། 

ཀ༽ ཡོངས་ཁྱབ་གཙོ་འཛིན། དབུ་འཛིན་གོང་མ། 

ཕྱག་འགན།

༡- ཆོས་རྒྱུགས་ཚོགས་པ། ཚོགས་པའི་འཐུས་མི་ལེགས་བཤད་པ་ ༥།

༢- སྒྲིག་གཞི་ཚོགས་པ། ཚོགས་པའི་འཐུས་མི། ཚད་གཞི་གྲངས་ ༡༡། 

༣- ཅ་རྙིང་འཛིན་སྐྱོང་ཚོགས་པ། ཚོགས་པའི་འཐུས་མི། ཚད་གཞི་གྲངས་ ༣།

༤- འཛིན་སྐྱོང་ཚོགས་པ། ཚོགས་པའི་འཐུས་མི། ཚད་གཞི་གྲངས་ ༨།

༥- མགྲོན་བསུ་ཚོགས་པ། ཚོགས་པའི་འཐུས་མི། ཚད་གཞི་གྲངས་ ༡༠།

༦- དངུལ་རྩིས་ཚོགས་པ། ཚོགས་པའི་འཐུས་མི། ཚད་གཞི་གྲངས་ ༣།

༧- འཚོ་སྦྱོར་ཚོགས་པ། ཚོགས་པའི་འཐུས་མི། ཚད་གཞི་གྲངས་ ༦།

༨- ཞིབ་འཚོལ་ཚོགས་པ། ཚོགས་པའི་འཐུས་མི། ཚད་གཞི་གྲངས་ ༤།

༩- འཕྲུལ་ཆས་ཚོགས་པ། ཚོགས་པའི་འཐུས་མི། ཚད་གཞི་གྲངས་ ༤། བཅས་ཀྱི་    
  འགོ་དཔོན་འདེམས་བསྐོ་དང་ཕྱག་འགན་འབུལ་རྒྱུ།

༨- ཚོགས་པའི་ཕྱག་འགན་དྲང་བདེན་དང་ཡར་དྲག་ཡོད་མེད་ཀྱི་དབྱེ་ཞིབ་མཛད་རྒྱུ།

༩- བཤད་གྲྭའི་བླ་སློབ་ཀྱི་སྐྱིད་སྡུག་ལ་གཟིགས་རྟོག་མཛད་རྒྱུ།
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ཁ༽ དབུ་འཛིན་འོག་མའི་ཕྱག་འགན། 

༡- དུས་རྒྱུན་གྱི་གསོལ་མཆོད་དང་སྐུ་མཆོད་འབུམ་སྡེའི་ཚོགས་དབུ་མཛད་གནང་    
   དགོས།

༢- ཚོགས་དབུ་སྐོར་རྒྱབ་བརྡ་བཀོད་དང་འགོ་འདྲེན་མཛད་གནང་དགོས།

༤- སྒྲིག་ལམ་རྣམ་གཞག་གི་སྦྱོང་བརྡར་འགོ་འདྲེན་མཛད་དགོས།

༥- སྒྲིག་ལམ་ཚུལ་མཐུན་ཡོད་མེད་ཀྱི་དབྱེ་ཞིབ་བཀའ་སློབ་གནང་དགོས།

༦- ཆོས་བཤད་རྩོད་པ་བགྲོ་གླེང་གི་ལས་རིམ་འགོ་འདྲེན་མཛད་གནང་དགོས།

༧- དུས་བཟང་སྐབས་ནང་ཆོས་དང་འབྲེལ་བའི་འགྲེམ་སྟོན་ཆོས་བཤད་སོགས་འགོ་               
  འདྲེན་མཛད་གནང་དགོས།

༨- དགེ་ཕྲུག་རྣམས་ཆོས་རྒྱུགས་ཀྱི་དོན་དུ་ཁྱད་ཚད་ལྡན་མི་ལྡན་གྱི་དབྱེ་ཞིབ་མཛད་                                                 
   གནང་དགོས་རྒྱུའོ།

ག༽ ཆོས་རྒྱུགས་ཚོགས་པ། 

གཙོ་འཛིན། དབུ་འཛིན་འོག་མ་མཁན་པོ་ཀརྨ། ཚོགས་པའི་འཐུས་མི་ལེགས་བཤད་
གོང་མ་རྡོ་རྗེ། ལེགས་བཤད་པ་རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན། ལེགས་བཤད་པ་འཇམ་དབྱངས་
བསྟན་འཛིན། ཞིབ་འཚོལ་པ་བསྟན་འཛིན།  ཚོགས་པའི་ཕྱག་འགན་ནི།

༡- ཆོས་རྒྱུགས་ཀྱི་དུས་ཚོད་གསལ་བསྒྲགས་གནང་དགོས།

༢- ཆོས་རྒྱུགས་ཀྱི་དྲི་བ་བསྡུ་བསྒྲིགས་བྱས་ཏེ་དྲི་ཤོག་བཟོ་དགོས་རྒྱུའོ།
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ང༽ སྒྲིག་གཞི་འཛིན་སྐྱོང་ཚོགས་པ། 

གཙོ་འཛིན། ལེགས་བཤད་གོང་མ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་དང་ཐོས་པ། སྒྲིག་གཞི་ཚོགས་པའི་
འཐུས་མི། ལེགས་བཤད་གོང་མ་རྡོ་རྗེ། ལེགས་བཤད་པ་མགོན་པོ་ཚེ་རིང་གི་ཚབ་། 
གདན་ས་གོང་འོག་གི་དོ་དམ་གསུམ་དང་འཛིན་གྲྭའི་སྤྱི་དཔོན་རེ་བཅས་མི་གྲངས་ ༨།      
ཚོགས་པའི་ཕྱག་འགན་ནི།

༡- སྒྲིག་གཞི།

༢- སྐུ་མཆོད་འབུམ་སྡེ།

༣- མཐའ་འཁོར་གཙང་སྦྲ།

༤- ཉེ་གནས་དང་དམང་གི་ལས་བྱེད་པ། 

༥- དུས་རྒྱུན་གསོལ་ཚོགས།  སྤྱོད་ལམ་ལམ་སྟོན་བཅས་འགོ་འདྲེན་མཛད་གནང་རྒྱུ།

ཅ༽ འཛིན་སྐྱོང་ཚོགས་པ།  

གཙོ་འཛིན། ལེགས་བཤད་གོང་མ་དཀར་ཅུང། གདན་ས་གོང་འོག་ནས་ལེགས་བཤད་
གོང་མ་གཉིས། ལས་དྲུང་། དོ་དམ་དང་སྤྱི་དཔོན། ཕྱག་འགན་ནི།

༡- སློབ་ཕྲུག་འཛུལ་བཞུགས་དང་སློབ་འཇུག་གི་ལམ་གཉེར།

༢- དུས་ཚོད་ཀྱི་སྒྲིག་ལམ།

༣- ཕྱི་ནང་གི་གཙང་སྦྲ། 

༡- མཆོད་གཞི་དང་མཆོད་ནོར་ཁྲ་དེབ། 
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༢- སྒྲིང་ཁྱིམ་དང་ནང་ཆས་གྱི་ལྟ་རྟོག་མཛད་གནང་རྒྱུ།

༣- ཡིག་ཚང་དང་འབྲེལ་བའི་ཕྱག་ལས་བཅས་འགོ་འདྲེན་མཛད་གནང་རྒྱུ།

ཆ༽ ཅ་རྙིང་འཛིན་སྐྱོང་ཚོགས་པ། 

གཙོ་འཛིན། ལེགས་བཤད་གོང་མ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་དང་ཀུན་བཟང་འཕྲིན་ལས།

ཚོགས་པའི་འཐུས་མི། ཅ་རྙིང་འཛིན་སྐྱོང་ཚོགས་པ། མི་གྲངས་ ༣། ཕྱག་འགན་ནི། 

༡- ཉེར་མཁོ་མཆོད་རྫས་དང་མཆོད་ཆས་གསར་སྒྲུབ། 

༢- ཉམས་གསོ།

༣- ཅ་རྙིང་བདག་གཉེར། 

༤- སྐུ་མཆོད་འབུམ་སྡེའི་ཅ་ཆས་རྩིས་སྤྲོད་སོགས་ཀྱི་འགོ་འདྲེན་མཛད་གནང་རྒྱུ། 

༥- སྐུ་གཉེར་བསྐང་བརྒྱུད་པ་འདེམས་བསྐོ་གནང་རྒྱུ། 

ཇ༽ མགྲོན་བསུ་ཚོགས་པ། 

གཙོ་འཛིན། ལེགས་བཤད་གོང་མ་རྡོ་རྗེ། ལེགས་བཤད་པ་མགོན་པོ་ཚེ་རིང་གི་ཚབ། 
ཚོགས་པའི་འཐུས་མི། གདན་ས་གོང་འོག་གི་གཉེར་སློབ་དང་ལས་བྱེད་པ་གསུམ་
གསུམ་བཅས་མི་གྲངས་ ༨། ཕྱག་འགན་ནི།

༡- མགྲོན་པོ་ཆེ་འབྲིང་ཆུང་གསུམ་གྱི་བསུ་ལེན་མཛད་གནང་རྒྱུ།

༢- མགྲོན་བསུའི་མཁོ་ཆས་དང་། གཙང་སྦྲ་དང་སྤྱོད་ལམ་སོགས་འགོ་འདྲེན་མཛད་རྒྱུ།
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ཉ༽ དངུལ་རྩིས་ཚོགས་པ། 

གཙོ་འཛིན། ལེགས་བཤད་པ་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་འཕེལ།

ཚོགས་པའི་འཐུས་མི་དངུལ༌རྩིས༌དྲུང༌ཡིག༌གཉིས། ཕྱག་འགན་ནི། 

༡- མ་དངུལ་འོང་བབས་དང་ཟད་པའི་རྩིས་ཁྲ་ཚུལ་མཐུན་བསྒྲིག་རྒྱུ།

༢- ཟླ་རིམ་གྱི་གསོལ་ཕོགས་ཚང་བསྒྲིགས་བྱས་ནས་དམང་དང་འཚོ་སྦྱོར་ལ་གནང་རྒྱུ། 

༣- དུས་དང་དུས་སུ་དབུ་འཛིན་གྱིས་གཙོས་ལེགས་བཤད་པ་རྣམས་ལ་རྩི་ཁྲའི་སྙན་  
  གསན་འབེབ་རྒྱུ། 

ཏ༽ འཚོ་སྦྱོར་ཚོགས་པ། 

གཙོ་འཛིན། ལེགས་བཤད་གོང་མ་ཐོས་པ་དང་རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན། ཚོགས་པའི་འཐུས་
མི་སློབ་ཕྲུག་གི་གྲལ་ནས་གདམ་འཐུ་གྲུབ་པའི་རྟ་མགོར་མི་གྲངས་ ༣ དང་རྡོར་གདན་
ནང་དུ་མི་གྲངས་ ༣ ། ཕྱག་འགན་ནི། 

༡- གསོལ་ཚོགས་ཀྱི་རིགས་རྣམས་སྤུས་གཙང་རྣམ་དག་གི་ཐོག་ནས་དྲང་རྒྱུ།

༢- གཤིན་གསོན་གྱི་དོན་དུ་འོངས་པའི་མ་དངུལ་གྱི་རྩིས་ཁྲ་ཚུལ་མཐུན་དུ་བཞག་རྒྱུ།

༣- སྐུ་མཆོད་འབུམ་སྡེ་སོགས་ལ་མཁོ་བའི་ཡོ་བྱད་རྣམས་གྲབས་བསྒྲིགས་མཛད་  
  གནང་རྒྱུ།

༤- ཐབ་ཚང་གི་མཁོ་ཆས་རྣམས་དང་ཐབ་ཚང་པ་དང་ཨ་དྲུང་བཅས་ཀྱི་བདག་སྐྱོང་  
   མཛད་གནང་རྒྱུ།
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༥- དུས་རྒྱུན་དཀར་སྦིས་ས་ནས་འོངས་པའི་གསོལ་ཆུམ་གྱིས་གཙོས་གཉེར་ཚང་རྣམས  
  ཆུད་ཟོས་སུ་མི་འགྲོ་བའི་འཛིན་སྐྱོང་མཛད་གནང་རྒྱུ།

ཐ༽ ཞིབ་འཚོལ་ཚོགས་པ།

གཙོ་འཛིན། མཁན་པོ་ཉི་མ།

ཚོགས་པའི་འཐུས་མི། ཞིབ་འཚོལ་པ་མི་གྲངས་ ༤། ཕྱག་འགན་ནི།

༡- དཔེ་རྙིང་བསྡུ་བསྒྲིག་གནང་རྒྱུ།

༢- རང་ལུགས་ཀྱི་གཞུང་ནང་ཡིག་འབྲུ་ནོར་འཁྲུལ་ཡོད་མེད་དཔྱད་རྒྱུ།

༣- རང་ལུགས་ཀྱི་བཞེད་པ་ཟུར་ཐོ་བཀོད་ནས་དེབ་བསྐྲུན་གནང་རྒྱུའོ།།

ད༽ འཕྲུལ་ཆས་ཚོགས་པ།

གཙོ་འཛིན། ལེགས་བཤད་པ་ཀུན་ལེགས་ནོར་བུའི་ཚབ་དང་ཀུན་བཟང་ཡེ་ཤེས།

ཚོགས་པའི་འཐུས་མི་གདན་ས་གོང་འོག་ནས་འཕྲུལ་ཆས་བདག་གཉེར་བ་མི་གྲངས་
གཉིས། ཕྱག་འགན་ནི།

༡- གློག་རིག་རྣམས་བདག་གཉེར་དང་ཉམས་པ་སོར་ཆུད་གནང་རྒྱུ།

༢- དགེ་ཕྲུག་རྣམས་རེས་མོས་སུ་གློག་རིག་སྦྱོར་བརྡར་འབུལ་རྒྱུ།

༣- གཙུག་སྡེ་དང་འབྲེལ་བའི་པར་དང་བརྙན་ཐུང་རྣམས་ཉར་ཚགས་གནང་རྒྱུ།

༤- གཞན་ཡང་གཙུག་སྡེར་ཡོད་པའི་འཕྲུལ་ཆས་ཀྱི་རིགས་བདག་གཉེར་མཛད་རྒྱུ་  
   བཅས་སོ།།
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༉ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ལོའི་རང་ཟླ་ ༡ པའི་ཚེས་ ༤ ནས་བཟུང་རང་ཟླ་ 

༦ པའི་ཚེས་ ༡༤ ཚུན་གྱི་ཉིན་བསྟར་གྱི་དུས་ཚོད་རེའུ་མིག་ནི།

༡༽ སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོད་ ༠༤ ལས་ ༠༥ ཚུན་རྩ་བ་བློར་འཛིན། 

༢༽ སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོད་ ༠༥ ལ་བརྡ་དྲིལ་གཏོང་རྒྱུ།

༣༽ སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོད་ ༠༥ དང་སྐར་མ་ ༣༠ ནས་ ༠༦ དང་སྐར་མ་ 

༢༠ ཚུན་སྔ་དྲོའི་ཚོགས་པ་འཚོགས་རྒྱུ།

༤༽ སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོད་ ༠༦ དང་སྐར་མ་ ༢༠ ལ་མཁར་རྔ་གཏོང་རྒྱུ།

༥༽ སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོད་ ༠༦ དང་སྐར་མ་ ༣༠ ནས་ ༠༨ དང་སྐར་མ་ 

༢༠ ཚུན་ཆོས་ཐུན་ཐེངས་དང་པོ།

༦༽ སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོད་ ༠༨ དང་སྐར་མ་ ༢༠ ནས་ ༠༨ དང་སྐར་མ་ 

༥༠ ཚུན་སྔ་དྲོའི་གསོལ་ཇ་དང་ཆབ་གསང་།

༧༽ སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོད་ ༠༨ དང་སྐར་མ་ ༥༠ ལ་ཏིང་ཏིང་བརྡུང་རྒྱུ།

༨༽ སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོད་ ༠༩ ནས་ ༡༠ དང་སྐར་མ་ ༣༠ ཚུན་ཆོས་ཐུན་

ཐེངས་གཉིས་པ་༼རང་སྦྱོང་༽འཚོགས་གནང་རྒྱུ།

༩༽ སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོད་ ༡༠ དང་སྐར་མ་ ༣༠ ནས་ ༡༡ དང་སྐར་མ་  

༣༠ ཚུན་རྩ་བ་རྒྱུགས་ལེན་རྒྱུ།

༡༠༽ སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོད་  ༡༡ དང་སྐར་མ་ ༣༠ ནས་ཉི་མའི་ཆུ་ཚོད་ ༡༢ 
དང་སྐར་མ་ ༥༠ ཚུན་དགུང་ཚིགས་ཀྱི་ངལ་གསོ།
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༉ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ལོའི་རང་ཟླ་ ༡ པའི་ཚེས་ ༤ ནས་བཟུང་རང་ཟླ་ 

༦ པའི་ཚེས་ ༡༤ ཚུན་གྱི་ཉིན་བསྟར་གྱི་དུས་ཚོད་རེའུ་མིག་ནི།

༡༡༽ ཉི་མའི་ཆུ་ཚོད་ ༡༢ དང་སྐར་མ་ ༥༠ ལ་ཏིང་ཏིང་བརྡུང་རྒྱུ།

༡༢༽ ཉི་མའི་ཆུ་ཚོད་ ༠༡ ནས་ ༠༢ ཚུན་དབྱིན་ཇི་དང་དཀྱིལ་ཆོག་

སྐོར་སློབ་རྒྱུ།

༡༣༽ ཉི་མའི་ཆུ་ཚོད་ ༠༢ ནས་ ༠༣ དང་ ༥༠ ཚུན་སྐྱོར་སྦྱང་། 

༼སྐར་མ་ ༡༠ ཆབ་གསང་གི་ངལ་གསོ་ཡིན།༽

༡༤༽ ཕྱི་དྲོའི་ཆུ་ཚོད་ ༤ ནས་ ༥ དང་སྐར་མ་ ༡༠ ཚུན་རྩོད་སྦྱོང་།

༡༥༽ ཕྱི་དྲོའི་ཆུ་ཚོད་ ༠༥ དང་སྐར་མ་ ༡༠ ནས་ ༠༥ དང་ ༥༠ 

ཚུན་ཕྱི་དྲོའི་ཚོགས་བཞེས་རྒྱུ།

༡༦༽ ཕྱི་དྲོའི་ཆུ་ཚོད་ ༠༥ དང་སྐར་མ་ ༥༠ ལ་ཏིང་ཏིང་བརྡུང་རྒྱུ།

༡༧༽ ཕྱི་དྲོའི་ཆུ་ཚོད་ ༠༦ནས་ ༠༧ ཚུན་ཕྱི་དྲོའི་གསོལ་ཁ་གནང་རྒྱུ།

༡༨༽ ཕྱི་དྲོའི་ཆུ་ཚོད་ ༠༧ ནས་ ༠༩ དང་སྐར་མ་ ༡༠ ཚུན་རང་

སྦྱོང་།

༡༩༽ ཕྱི་དྲོའི་ཆུ་ཚོད་ ༠༩ དང་སྐར་མ་ ༡༠ ནས་ ༠༩ དང་སྐར་མ་ 

༣༠ ཚུན་རྩ་ཚིག་སྐྱོར་རྒྱུ།

༢༠༽ ཕྱི་དྲོའི་ཆུ་ཚོད་ ༠༩ དང་ ༣༠ ལ་གཟིམས་བརྡ་དང་འབྲེལ་
གསོལ་ཇ་བཞེས་རྒྱུ་བཅས་ལགས་སོ། །
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༉ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ལོའི་རང་ཟླ་ ༨ པའི་ཚེས་ ༡ ནས་བཟུང་རང་ཟླ་ 

༡༢ པའི་ཚེས་ ༣༠ ཚུན་གྱི་ཉིན་བསྟར་གྱི་དུས་ཚོད་རེའུ་མིག་ནི།

༡༽ སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོད་ ༠༤ ལས་ ༠༥ ཚུན་རྩ་བ་བློར་འཛིན། 

༢༽ སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོད་ ༠༥ དང་སྐར་མ་ ༣༠ ལ་བརྡ་དྲིལ་གཏོང་རྒྱུ།

༣༽ སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོད་ ༠༦ ནས་ ༦:༥༠ ཚུན་སྔ་དྲོའི་ཚོགས་པ་འཚོགས་རྒྱུ།

༤༽ སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོད་ ༠༦ དང་སྐར་མ་ ༥༠ ལ་མཁར་རྔ་གཏོང་རྒྱུ།

༥༽ སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོད་ ༠༧ ནས་ ༠༨ དང་སྐར་མ་ ༣༠ ཚུན་ཆོས་                 

ཐུན་ཐེངས་དང་པོ།

༦༽ སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོད་ ༠༨ དང་སྐར་མ་ ༣༠ ནས་ ༠༨ དང་སྐར་མ་ ༥༥     

ཚུན་སྔ་དྲོའི་གསོལ་ཇ་དང་ཆབ་གསང་།

༧༽ སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོད་ ༠༨ དང་སྐར་མ་ ༥༥ ལ་ཏིང་ཏིང་བརྡུང་རྒྱུ།

༨༽ སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོད་ ༠༩ ནས་ ༡༠ དང་སྐར་མ་ ༣༠ ཚུན་ཆོས་ཐུན་

ཐེངས་གཉིས་པ་༼རང་སྦྱོང་༽འཚོགས་གནང་རྒྱུ།

༩༽ སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོད་ ༡༠ དང་སྐར་མ་ ༣༠ ནས་ ༡༡ དང་སྐར་མ་  ༣༠ 

ཚུན་རྩ་བ་རྒྱུགས་ལེན་རྒྱུ།

༡༠༽ སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོད་  ༡༡ དང་སྐར་མ་ ༣༠ ནས་ཉི་མའི་ཆུ་ཚོད་ ༡༢ 

དང་སྐར་མ་ ༥༠ ཚུན་དགུང་ཚིགས་ཀྱི་ངལ་གསོ།
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༉ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ལོའི་རང་ཟླ་ ༨ པའི་ཚེས་ ༡ ནས་བཟུང་རང་ཟླ་ 

༡༢ པའི་ཚེས་ ༣༠ ཚུན་གྱི་ཉིན་བསྟར་གྱི་དུས་ཚོད་རེའུ་མིག་ནི།

༡༡༽ ཉི་མའི་ཆུ་ཚོད་ ༡༢ དང་སྐར་མ་ ༥༠ ལ་ཏིང་ཏིང་བརྡུང་རྒྱུ།

༡༢༽ ཉི་མའི་ཆུ་ཚོད་ ༠༡ ནས་ ༠༢ ཚུན་དབྱིན་ཇི་དང་དཀྱིལ་ཆོག་

སྐོར་སློབ་རྒྱུ།

༡༣༽ ཉི་མའི་ཆུ་ཚོད་ ༠༢ ནས་ ༠༣ དང་ ༥༠ ཚུན་སྐྱོར་སྦྱང་།༼སྐར་

མ་ ༡༠ ཆབ་གསང་གི་ངལ་གསོ་ཡིན།༽

༡༤༽  ཕྱི་དྲོའི་ཆུ་ཚོད་ ༠༤ ནས་ ༠༥ ཚུན་རྩོད་སྦྱོང་།

༡༥༽ ཕྱི་དྲོའི་ཆུ་ཚོད་ ༠༥ ནས་ ༠༥ དང་ ༥༠ ཚུན་ཕྱི་དྲོའི་ཚོགས་

བཞེས་རྒྱུ།

༡༦༽ ཕྱི་དྲོའི་ཆུ་ཚོད་ ༠༥ དང་སྐར་མ་ ༥༠ ལ་ཏིང་ཏིང་བརྡུང་རྒྱུ།

༡༧༽ ཕྱི་དྲོའི་ཆུ་ཚོད་ ༠༦ ནས་ ༠༧ ཚུན་ཕྱི་དྲོའི་གསོལ་ཁ་གནང་རྒྱུ།

༡༨༽ ཕྱི་དྲོའི་ཆུ་ཚོད་ ༠༧ ནས་ ༠༨ དང་སྐར་མ་ ༣༠ ཚུན་རང་སྦྱོང་།

༡༩༽ ཕྱི་དྲོའི་ཆུ་ཚོད་ ༠༨ དང་སྐར་མ་ ༣༠ ནས་ ༠༩ ཚུན་རྩ་

ཚིག་སྐྱོར་རྒྱུ།

༢༠ ༽ ཕྱི་དྲོའི་ཆུ་ཚོད་ ༠༩ ལ་གཟིམས་བརྡ་དང་འབྲེལ་གསོལ་ཇ་

བཞེས་རྒྱུ་བཅས་ལགས་སོ། །
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༉ རེས་གཟའ་ཉི་མའི་དམིགས་གསལ་གྱི་ལས་རིམ། 

༡༽ ཉི་མའི་ཆུ་ཚོད་ ༠༡ ནས་ ༠༣ དང་ ༣༠ ཚུན་མཐའ་འཁོར་
གཙང་སྦྲགས་འཕྲོད་བསྟེན་གྱི་ལས་རིམ།

༢༽ ཕྱི་དྲོའི་ཆུ་ཚོད་ ༠༣ དང་ ༣༠ ནས་ ༠༤ ཚུན་ངལ་གསོ།

༣༽ ཕྱི་དྲོའི་ཆུ་ཚོད་ ༠༤ ནས་ ༠༥ ཚུན་གསོལ་ཁ་གནང་རྒྱུ།

༤༽ ཕྱི་དྲོའི་ཆུ་ཚོད་ ༠༦ ནས་ ༠༨ ཚུན་བགྲོ་གླེང་དང་བྲིས་རྒྱུགས་
གནང་རྒྱུ།

༥༽ ཕྱི་དྲོའི་ཆུ་ཚོད་ ༠༨ ནས་ ༠༡ ཚུན་རྒྱང་མཐོང་གཟིགས་རྒྱུའི་
གོ་སྐབས་ཡོད།

༼རེས་གཟའ་ཟླ་བར༽

༡༽ སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོད་ ༠༧ ནས་ ༠༨ ཚུན་འཛིན་གྲྭ་ ༦ པ་དང་ ༨ 
པ་རྣམས་ལྷ་བསངས་གནང་རྒྱུ།

༢༽ སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོད་ ༠༨ དང་ ༣༠ ལ་གསོལ་བ་བཞེས་རྒྱུ།

༣༽ ཉི་མའི་ཆུ་ཚོད་ ༡༡ ནས་ ༠༦ ཚུན་རྒྱང་མཐོང་གཟིགས་རྒྱུའི་
གོ་སྐབས་མཆིས།

༤༽ ཕྱི་དྲོ་ཆུ་ཚོད་ ༠༥ ལ་ཚོགས་བཞེས་རྒྱུ།

༥༽ ཕྱི་དྲོའི་ཆུ་ཚོད་ ༠༧ ལས་ ༠༨ ཚུན་གསོལ་ཁ་གནང་རྒྱུ།

༦༽ ཕྱི་དྲོའི་ཆུ་ཚོད་ ༠༨ ལས་ ༡༠ ཚུན་རྒྱང་མཐོང་གཟིགས་རྒྱུའི་
གོ་སྐབས་བཅས་ལགས་སོ། །



17

༉ དམིགས་གསལ་གྱི་ཚོགས་པ་འཚོགས་དགོས་པའི་ལས་རིམ། 

༼གནམ་སྟོང་གསོ་སྦྱོང་གི་སྐབས༽

༡༽ སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོད་ ༠༤ དང་ ༣༠ ལ་བརྡ་དྲིལ་གཏོང་རྒྱུ།

 ༢༽ སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོད་ ༠༥ ལས་ ༠༧ ཚུན་གསོ་སྦྱོང་འཚོགས་

གནང་རྒྱུ།

༼ཡར་ངོ་མར་ངོའི་སྐབས༽

༡༽ སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོད་ ༡༠ ལ་བརྡ་དྲིལ་གཏོང་རྒྱུ།

༢༽ སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོད་ ༡༠ དང་ ༡༥ ལ་གསུང་ཆོག་འགོ་འཛུགས་རྒྱུ། 

༼སྔ་དྲོ་སྤྱི་མཚུངས་དང་ཕྱི་དྲོ་རང་སྦྱོང་འཚོགས་དགོས།༽

༼རྣམ་རྒྱལ་སྟོང་མཆོད་ཀྱི་སྐབས།༽

༡༽ སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོད་ ༠༨ དང་སྐར་མ་ ༥༠ བརྡ་དྲིལ་གཏོང་རྒྱུ།

༢༽ སྔ་དྲོའི་ཆུ་ཚོད་ ༠༩ ལ་གསུང་ཆོག་གཙོ་བོ་འགོ་འཛུགས་རྒྱུ། 

༣༽ ཕྱི་དྲོའི་ཆུ་ཚོད་  ༡༠ ལ་ཡན་ལག་གི་གསུང་ཆོག་རྣམས་འགོ་

འཛུགས་རྒྱུ། ༼དེ་སྐབས་སྔ་ཕྱི་ཉིན་བསྟར་སྤྱི་མཚུངས་ཡིན།༽

༼གཤིན་པོའི་དགེ་རྩ་སྐབས།༽

༡༽ སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོད་ ༡༠ དང་སྐར་མ་ ༥༠ ལ་བརྡ་དྲིལ་གཏོང་རྒྱུ།

༢༽ སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོད་ ༡༡ ལ་ཆོ་ག་འགོ་འཛུགས་རྒྱུ།
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༉ ཉེས་ཆད་ཀྱི་ལམ་ལུགས།

ཨང་ རྣམ་གྲངས། ཐེངས་
གྲངས།

ཉེས་ཆད།

༡ འཛིན་གྲྭའི་ཆད་ ༣/- ཆོས་ཚན་རེ་ལས་
སྐུགས་༡མར་ཕབ།

༢ ཡན་ལག་འཛིན་
གྲྭའི་ཆད་

༥/- ཆོས་ཚན་རེ་ལས་
སྐུགས་༡མར་ཕབ།

༣ སྔ་ཕྱིའི་ཚོགས་པའི་
ཆད་

༡/- འཐུས་དངུལ་ཀྲམ་ 
༥༠/- རེ་འཕོག

༤ རེས་གཟའ་ཉི་མ་
དང་ཟླ་བའི་ཆད་

༡/- དངུལ་ཀྲམ་ ༥༠/- 
རེ་འཕོག

༥ འབུམ་སྡེའི་སྐབས་
དགོངས་སྐོར་ཞུས་
པའི་ཆད་

༡/- དངུལ་ཀྲམ་ ༡༥༠/- 
རེ་འཕོག

༦ འབུམ་སྡེའི་སྐབས་
དགོངས་སྐོར་མ་
ཞུས་པའི་ཆད་

༡/- དངུལ་ཀྲམ་ ༣༠༠/- 
རེ་འཕོག
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༉ ཉེས་ཆད་ཀྱི་ལམ་ལུགས།

༧ དམིགས་གསལ་
ལས་རིམ་གྱི་ཆད་

༡/- དངུལ་ཀྲམ་ ༥༠/- 
རེ་འཕོག

༨ དབྱར་གནས་
སྐབས་ཀྱི་ཚོགས་
པའི་ཆད་

༡/- དངུལ་ཀྲམ་ ༥༠/- 
རེ་འཕོག

༩ དབྱར་གནས་
སྐབས་མི་ཤི་སྐྱིད་
སྡུག་ལས་གཞན་
ལ་

ཉིན་ ༡  
ལ་

དངུལ་ཀྲམ་ ༥༠/- 
རེ་འཕོག

༡༠ དབྱར་གནས་
སྐབས་གནང་བ་
མེད་པར་འགྲོ་
འགྲུལ་པ་རྣམས་
ལ་

ཉེས་
ཆད་ལྕི་
ཡང་དང་
འཁྲིལ།

དབྱར་གྱི་རྙེད་པ་མི་
ཐོབ།

༡༡ དབྱར་ཁས་མི་ལེན་
པའི་རིགས་ལ་

དབྱར་གནས་ནང་བཅའ་མར་
གཏོཊ་ཀྱང་དབྱར་གྱི་རྙེད་པ་ཕྱེད་
ཀ་ལས་མི་ཐོབ།
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༼གནང་བ་ཞུས་སྟངས།༽

༡༽ ཉིན་མོར་སྨན་ཁང་དུ་འགྲོ་དགོས་པའི་རིགས་རྣམས་རང་སོའི་        

འཛིན་གྲྭའི་སློབ་དཔོན་ལ་ཞུ་རྒྱུ།

༢༽ ཞག་སྡོད་དགོས་པའི་རིགས་ཉིན་ཞག་གཅིག་གི་རིང་རང་སོའི་

འཛིན་གྲྭའི་སློབ་དཔོན་དང་སྡེ་ཚན་དོ་དམ་ལ་ཞུ་རྒྱུ།

༣༽ ཞག་གཉིས་དང་གསུམ་ལས་བརྒལ་སྡོད་དགོས་པའི་རིགས་རང་

སོའི་དེབ་ཐོ་ནང་གནད་དོན་བཀོད་དེ་དབུ་འཛིན་དང་འཛིན་གྲྭའི་སློབ་

དཔོན་གྱི་ཕྱག་རྟགས་ཞུས་ཏེ་སྡེ་ཚན་དོ་དམ་ལ་འཛུགས་རྒྱུ།

༤༽ རེས་གཟའ་ཉི་མ་ཕྱི་དྲོའི་ལས་རིམ་དང་རེས་གཟའ་ཟླ་བའི་ཕྱི་

དྲོའི་ཚོགས་པར་མ་སླེབ་ན་ལེགས་བཤད་པ་རྣམས་ལ་དགོངས་སྐོར་ཞུ་

རྒྱུ་མ་གཏོགས་དོ་དམ་དང་སྤྱི་དཔོན་རྣམས་ཀྱིས་གནང་བ་གྲོལ་མི་ཆོག 
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༉ གནང་བ་ཞུས་པའི་འཛིན་གྲྭའི་ཉེས་ཁྲིམས་ཀྱི་ལས་རིམ།

༡༽ བསྟན་བཅོས་མཁན་གྱི་འཛིན་རིམ་གཉིས་པོ་ཆད་ ༢༥ % 

བར་བྱུང་བ་དང་།

༢༽ རིག་གཞུང་སློབ་དཔོན་གྱི་འཛིན་རིམ་གསུམ་པོ་ཆད་ ༢༥ % 

བར་བྱུང་བའི་རིགས་རྣམས་ཆོས་རྒྱུགས་ཀྱི་ཡིག་ཚད་འབུལ་ཆོག་                  

ཅིང་། ཆོས་ཐུན་གྱི་ཆད་དེ་དག་ལས་མང་བའི་རིགས་རྣམས་ཆོས་

རྒྱུགས་ཀྱི་ཡིག་ཚད་འབུལ་མི་ཆོག

 

དྲན་གསོ། ཆད་འཐུས་རྣམས་གསལ་བསྒྲགས་མཛད་པའི་དུས་ཚོད་ཀྱི་སྔ་

གོང་ལས་འབུལ་མ་ཐུབ་ན་ཆོས་རྒྱུགས་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་མི་ཆོག


