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ཁྲག་ཚབས་ཀྱི་ནད་སྐོར་གླེང་བ།



• བུད་མླེད་ཀྱི་ཁམས་དམར་པྐོ་བབས་པ་ཟླ་མཚན་ལས་བྱུང་བ་ཁྲག་མཁྲྱིས་ཚ་བ་ཤས་ཆླེ་བའྱི་ནད་ཅྱིག་ཡྱིན།

• རྒྱུ་ཟླ་མཚན་དང་ཆུ་སླེར་གྱིས་རླེན་འདུ་བ་རླུང་འཁྲུགས་པས་ཚབས་ནད་དླེ་དྐོན་སྐོད་

དང་རྩ་སྐོགས་གང་རུང་ལ་བླེར་བའྱི་མྐོ་ནད་ཁྲག་ཚབས་རྱིགས་མྱི་འདྲ་བ་བཅུ་བྱུང་བ།

• ཟླ་མཚན་ལས་བྱུང་བ་གང་ཞྱིག་གསར་བའྱི་གནས་སབས་སུ་ཁྲག་ཚབས་ཞླེས་བ་བ།

• རྱིངས་ཏླེ་ཡུན་སྐོང་ནས་རླུང་དང་བསྐོངས་པས་རླུང་ཚབས་ཞླེས་བ་བ།

༡། ཁྲག་ཚབས་ནད་ཀྱི་ངྐོ་བྐོ།



༡། ཁྲག་ཚབས་རྱིགས་བཅུ་བླེ་བྲག་ཏུ་བཤད་པ།

ཁྲག་ཚབས་ནད་ཀྱི་དབླེ་བ་བཤད་པ།



 རྒྱུ་ཟླ་མཚན་དང་ཆུ་སླེར་གྱིས་རླེན་འདུ་བ་རླུང་འཁྲུགས་པས་ཚབས་ནད་དླེ་དྐོན་སྐོད་

དང་རྩ་སྐོགས་གང་རུང་ལ་བླེར་བའྱི་མྐོ་ནད་ཁྲག་ཚབས་རྱིགས་མྱི་འདྲ་བ་བཅུ་བྱུང་།

 དླེ་དག་ནྱི་༡) གྐོ་བའྱི་ཁྲག་ཚབས། ༢) སྱིང་གྱི་ཁྲག་ཚབས། ༣) མཆྱིན་པའྱི་ཁྲག་ཚབས།

༤) མཆླེར་པའྱི་ཁྲག་ཚབས། ༥) མཁྲྱིས་པའྱི་ཁྲག་ཚབས། ༦) མཁལ་མའྱི་ཁྲག་ཚབས།

༧) རྒྱུ་མའྱི་ཁྲག་ཚབས། ༨) འྐོ་ཚབས། ༩) ནུ་མའྱི་ཁྲག་ཚབས། ༡༠) ཁྲག་ཚབས་གྐོར་པ།

ཁྲག་ཚབས་རྱིགས་བཅུའྱི་བྱུང་རླེན།



ཁྲག་ཚབས་གློ་ལ་བྱེར་བའི་ནད། རྩ་ཆུ་གློ་རྩ་གིམས་ཤིང་མཁྲང་བ་དང་ཆུ་མདློག་དམར་
སྱེར་ཀུ་ཡ་ཡློད་པ། ལྦུ་བ་ཕྲ་སྱེར་སངས་མགློགས་པ།

ནད་རྟགས།
• གློ་མང་རློ་སློད་གཟྱེར།
• ཡན་ལག་སིད་པ།
• ཁ་གདློང་སྐྲངས་པ།
• སྐད་འགག། དབུགས་གཏློང་མི་བདྱེ་བ། སྐྱེ་བཅུས་དཀའ་བ།

སྨན་དང་དཔྱད།
• གྷི་ཙན། ཙན་དན་༢༨ ཅུ་གང་༧
• རྒྱབ་ཀི་ཚིགས་པ་༤ དང་ ༥ ལ་མྱེ་རྒྱབ་པ།

དང་པློ། གློ་བའི་ཁྲག་ཚབས།



ཁྲག་ཚབས་སིང་ལ་བྱེར་བའི་ནད། རྩ་ཆུ་འབུར་འདིལ་དང་གིམས་ཤས་ཡློད ཁ་ཤས་ལ་ཁར་རྒྱས་པ།
སིང་རྩར་སློད་པ། ཆུ་མདློག་དམར་སྱེར་རམ་དཀར་སྱེར་ལྦུ་བ་ཆྱེ་བ།

ནད་རྟགས།
• རློ་སློད་གཟྱེར།
• རྒྱུ་ཞབས་ན་ཟུག་དང་ཚ་བ།
• དངངས་སྐྲག སིང་གཡུགས།

སྨན་དཔྱད།
• འློལ་སྱེ་༢༥ དང་ཨར་བརྒྱད་མཉམ་བསྱེས། རྒྱ་རུ་༡༤ འབྲས་གསུམ་སྨན་མར།
• རྐང་མཐིལ་གི་རྒྱུ་རྩ་ལ་ཁྲག་ཕྲན་བུ་རྒྱབ་པའམ་
• ཚིགས་པ་༦ པར་ཧར་མྱེ་དང་སྤྲ་མྱེ་གང་རུང་རྒྱབ་པ།

གཉིས་པ། སིང་གི་ཁྲག་ཚབས།



ཁྲག་ཚབས་མཆིན་པར་བྱེར་བའི་ནད། རྩ་ཆུ་ཁྲག་ཚབས་སི་དང་འད་བའི་ཁར་མཚོན་རྩ་ཕྲ་གིམ། ཆུ་མདློག་
སྱེར་བའམ་དམར་ཤས། རླངས་ཆྱེ། དི་ངན། ལ་ལ་དམར་རློགས།

ནད་རྟགས།
• མིག་སྤྲིན་དམར་རམ་སྱེར།
• མཆིན་པའི་སྱེང་དུ་མནན་ན་ན་ཟུག་ཆྱེ་བ། མགློ་བློ་ན་བ།
• མཆིན་པ་ཆྱེན་པློ་ཆགས་ནས་ཕློ་སྐྲན་འད་བ།
• ཁ་ཤས་ལ་ཕློ་བ་ན་ཞིང་མཆིན་པའི་རྒྱུད་འབུར་འབུར་ཆགས་པ།
སྨན་དཔྱད།

• གྷི་ཝམ་༩ བྲག་༩ གུར་༧ མན་བསིལ། འློལ་སྱེ་ཉྱེར་ལྔ་སློགས་ནད་གཞིར་གཞིགས་ཏྱེ་གཏློང་དགློས་པ།
• རུ་ཐུང་གཡས་པ་གཏར་བ།
• ཚིགས་པ་༨ བསྱེགས་པ།

གསུམ་པ། མཆིན་པའི་ཁྲག་ཚབས།



ཁྲག་ཚབས་མཆྱེར་པར་བྱེར་བའི་ནད། རྩ་ཆུ་ཁྲག་ཚབས་སི་དང་འད་བའི་ཁར་མཆྱེར་རྩ་ཡུན་ཐུང་ལ་རྩུབ་པ།
ཆུ་མདློག་དམར་ལྗང་ཅན། དངས། ཀུ་ཡ་བར་ན་ཡློད་པ།

ནད་རྟགས།
• རྒྱུ་ཞབས་ན་ཞིང་གཟྱེར་བ།
• ཕློ་བ་འཁྲློག་ཅིང་སློས མཆྱེར་སྱེང་ན་བ།
• གདློང་ལ་ཤ་འཁྱེབས། མཆུ་ཏློ་སློ་ནག་ཆགས་པ་དང་གཡའ་བ།
• རྨ་ཆགས་པ།
སྨན་དཔྱད།
• ཨ་རུ་༧ ཨ་ཞི། ཞི་སྱེར། ཀློ་ལ་༡༣
• དཔྱད་ལ་རུ་ཐུང་གཡློན་པ་ལ་ཁྲག་རྒྱབ་པའམ།
• ཚིགས་པ་༡༡ པ་དང་མཆྱེར་སྱེང་ལ་མྱེ་རྒྱབ་པ།

བཞི་པ། མཆྱེར་པའི་ཁྲག་ཚབས།



ཁྲག་ཚབས་མཆྱེར་པར་བྱེར་བའི་ནད། རྩ་ཆུ་ཁྲག་ཚབས་སི་དང་འད་བའི་ཁར་ལྷག་པར་མཁྲིས་རྩ་ཕྲ་ལ་
གིམ། ཆུ་མདློག་དམར་སྱེར་རླངས་པ་ཆྱེ་ཞིང་དི་མ་ངན།

ནད་རྟགས།
• ལུས་ཉམ་ཆུང།
• སྐློམ་དད་ཆྱེ། གློ་ལུ།
• ཤ་ལྤགས་སྱེར་པློ། ཁ་ཁ། ཟས་མི་འཇུ་བ།
སྨན་དཔྱད།
• ཏིག་ཏ་༨ ཞི་ཏིག གྷི་ཏིག ཞི་སྱེར།
• རྔུལ་འདློན་པ།
• མཁྲིས་རྩ་གཤའ་རིངས་ལ་ཁྲག་རྒྱབ་པ།
• ཚིགས་པ་༡༠ པར་མྱེ་རྒྱབ་པ།

ལྔ་པ། མཁྲིས་པའི་ཁྲག་ཚབས།



ཁྲག་ཚབས་མཁལ་མར་བྱེར་བའི་ནད། རྩ་ཆུ་ཁྲག་ཚབས་སི་དང་འད་བའི་ཁར་ལྷག་པར་མཁལ་རྩ་ཕྲ་
ལ་དལ་བ་འམ་ཡང་ན་མཁལ་རྩ་གིམ་ཤས་ཡློད་པ། ཆུ་མདློག་
དམར་ལ་རློགས་པ། ཡང་ན་སློ་དཀར་ཀུ་ཡ་བྱེ་མ་འད་བ་བྱུང།

ནད་རྟགས།
• མཚན་དབྲག་གཡའ་བ། མློ་མཚན་ཚ་བའམ་ཆུ་ཁ་ཚ་ཤར་རྒྱབ་པ།
• རྐྱེད་སློ་མན་ཆད་རུས་པ་ན་ཟུག།རྒྱུ་སྨད་ཚ་ཀྱེང་ཀྱེང།
• མཁལ་རྩ་འཆུས་པ།
སྨན་དཔྱད།

• ཨ་བྲག་༡༩ ཨ་རུ་༡༨ པད་རག སྱེར་ཁྱུང་། སར་ཁྱུང། གུར་གུམ་༡༣ གཉྱེན་པློ་༡༨
• དཔྱད་ལ་བིན་གཞུག་གཏར་བའམ།
• ཚིགས་པ་༡༤ བསྱེགས་པ།

དྲུག་པ། མཁལ་མའི་ཁྲག་ཚབས།



ཁྲག་ཚབས་རྒྱུ་མར་བྱེར་བའི་ནད། རྩ་ཆུ་ཁྲག་ཚབས་སི་དང་འད་བའི་ཁར་ལྷག་པར་རྒྱུ་མའི་རྩ་སློམ་ལ་
དག་པའམ་ཡང་ན་གིམ་མགློགས། ཆུ་མདློག་དམར་སྱེར་དང་སློ་ས།

ནད་རྟགས།
• རྒྱུ་མར་ཚ་ཤར་རྒྱབ་པ།
• ན་ཟུག་གི་བཙུགས་པ་ལྟར་གཏློང་།
• སྐབས་རྱེ་བཤང་བར་ཁྲག་ཕྲན་བུ་ཐློན།
• རྒྱུ་སློད་ནས་རྒྱུ་སྨད་བར་གང་ཐབས་ལྟ་བུ་ལྡང་བ།

སྨན་དཔྱད།
• བདུད་རྩི་ལྔའི་དུགས་བདུག་ཅིང་། བྲག་༩ བྲག་ཁྱུང་། གསྱེར་ཁྱུང་། རྒྱ་རུ་༡༤ ཞི་བྱེད་༡༡
• དཔྱད་ལ་ཚིགས་པ་༡༧ ལ་མྱེ་རྒྱབ་པ།

བདུན་པ། རྒྱུ་མའི་ཁྲག་ཚབས།



ཁྲག་ཚབས་སྨད་དུ་བྱེར་ནས་མློ་མཚན་ནས་འློ་མ་དཀར་པློ་ལྟ་བུ་འཛགས་པའི་ནད་ཅིག་རྱེད།
རྩ་རྒྱུད་ཁ་བིང་གཏིང་ལ་གིམས་པ། ཆུ་མདློག་ལྷག་པར་དཀར་ཤས་ཅན་འློ་རུལ་འད་བ་བྱུང།

ནད་རྟགས།
• ཟླ་མཚན་འློ་མའི་ཁའི་ཆུ་འད་བ་འཛག
• སིང་འཕློ། སྱེམས་འཚུབ་པ། ཆུ་སློ་ན།
• སྐྱུག་སམ་བྱེད་པ། ཤ་སྐམ།
• གདློངས་མདངས་ཉམས་པ།
སྨན་དཔྱད།
• གློ་འབྲས་སན་སློ་བ་སློགས་འབྲུ་སྣའི་དུགས་ལུས་པློ་ལ་བ་ཞིང་ཚྭ་མར་བྱུག་པ་དང་། ཐང་༢༥
འློལ་སྱེ་༢༥ གཉྱེན་པློ་༡༨ གང་བ་ཤས་ཆྱེ་ན་པད་རག་སློགས་ནད་གཞིར་གཞིགས་ཏྱེ་གཏློང་།

བརྒྱད་པ། འློ་ཚབས།



ཁྲག་ཚབས་ནད་དྱེ་ནུ་མར་བྱེར་བའི་ནད། རྩ་རྒྱུད་ཕྲ་མགློགས། ཆུ་མདློག་དམར་སྱེར་ཀུ་ཡ་ཡློད་།
ནད་རྟགས།
• ནུ་མ་གཉན་ཚད་རྒྱས་ནས་སྐྲངས་པ།
• ཟུག་གཟྱེར་ཆྱེ་ལ་དམར་པློ་ཆགས་ཡློད་པ།
• སྐྲངས་འབུར་ཆུང་ཆུང།
• ལྤགས་པ་ཚ་ལུ་མའི་ཤུན་ལྤགས་ལྟར་བྱུང།
• ཁ་ཤས་ལ་གང་ཤུམ་དང་ཚ་བ།
• སྐློམ་དད་ཆྱེ་བ་སློགས་བྱུང།
སྨན་དཔྱད།
• སྤང་རྩི་༡༢ ཁྱུང་ལྔ་། ཕན་ཀུན། རྨ་ཡློད་ན་རྨ་བཅློས་ལྟར་བ་དགློས།
• དཔྱད་དུ་རྒྱབ་རྩ་དྲུག་འདུས་ལ་ཁྲག་གཏར། ཚིགས་པ་༣ དང་༧ ལ་བསྱེག་པ།

དགུ་པ། ནུ་མའི་ཁྲག་ཚབས།



གློར་པ་ནི་རློག་རློག་མཁྲྱེགས་པློའ་ིདློན་དང་ཁྲག་ཚབས་ནད་དྱེ་རྒྱུ་སྨད་སློགས་ལ་བྱེར་བའི་ནད་
ཅིག་རྱེད། རྩ་རྒྱུད་ཁར་བིང་གཏིང་གིམ་ཤས་ཡློད་པ། ཆུ་མདློག་ཁྲག་ཚབས་སི་དང་འད།

ནད་རྟགས།
• ལུས་ལི།
• འགློ་མི་ཤྱེས།
• ཁྲག་ལིང་ཆགས་ནས་རྒྱུ་སྨད་མཁྲྱེགས་པློ་ཆགས་པ།
• རྒྱུ་སྨད་བརྒྱངས་ནས་ན་ཟུག་ལྡང་དུབ་བྱེད་པ།
སྨན་དཔྱད།
• འབྲུ་འམ་ཚྭའི་དུགས་བ་ཞིང་། ཨ་རུ་༡༠ ཨ་རུ་༡༧ བྲག་ཞུན་༩ སློགས་གང་རུང་གཏློང་བ།
• དཔྱད་དུ་ལློང་རྩ་་དང་ཡློབ་གློང་གཏར་ཞིང་ཁ་ཟས་དིད་ཀི་རིགས་བསྱེན་པ།

བཅུ་པ། ཁྲག་ཚབས་གློར་པ།



མཇུག་བསྡུ་བའྱི་གཏམ།

•ཨོཾ་ན་མྐོ་བྷ་ག་ཝ་ཏླེ། བྷྷཻ་ཥ་ཛྱེེ་གུ་རུ་བྷཻཌ ཱུརྱ་པྲ་བྷ་རཱ་ཛཱ་ཡ། ཏ་ཐཱ་ག་ཏཱ་ཡ། ཨརྷ་ཏླེ་སཾམྱཀ་སཾ་བུདྡྷཱ་
ཡ། ཏདྱ་ཐཱ། ཨོཾ་བྷྷཻ་ཥ་ཛྱེ་བྷྷཻ་ཥ་ཛྱེ། མཧཱ་བྷྷཻ་ཥ་ཛྱེ། བྷྷཻ་ཥ་ཛྱེ། རཱ་ཛཱ་ས་མུངྒ་ཏླེ་སཱཧཱ།

•༈ ཏདྱ་ཐཱ། ཨོཾ་བྷྷཻ་ཥ་ཛྱེ་བྷྷཻ་ཥ་ཛྱེ། མཧཱ་བྷྷཻ་ཥ་ཛྱེ། བྷྷཻ་ཥ་ཛྱེ། རཱ་ཛཱ་ས་མུངྒ་ཏླེ་སཱཧཱ།

•སླེམས་ཅན་ནད་པ་ཇྱི་སླེད་པ། །མྱུར་དུ་ནད་ལས་ཐར་གྱུར་ནས། །

•འགྐོ་བའྱི་ནད་རྣམས་མ་ལུས་པ། །རྟག་ཏུ་འབྱུང་བ་མླེད་པར་ཤྐོག །



དཔྱད་གཞྱིའྱི་ཡྱིག་ཆ་ཁག References

• གཡུ་ཐྐོག་ཡྐོན་ཏན་མགྐོན་པྐོ། བདུད་རྩྱི་སྱིང་པྐོ་ཡན་ལག་བརྒྱད་པ་གསང་བ་མན་ངག་གྱི་རྒྱུད་ཅླེས་བ་བ་བཞུགས་སྐོ། (རྒྱུད་
བཞྱི།) རྡ་རམ་ས་ལ་སྨན་རྩྱིས་ཁང་། ཕྱི་ལྐོ་ ༢༠༠༦།

• སླེ་སྱིད་སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚོ། གསྐོ་བ་རྱིག་པའྱི་བསྟན་བཅྐོས་སྨན་བླའྱི་དགྐོངས་རྒྱན་རྒྱུད་བཞྱིའྱི་གསལ་བླེད་བྷཻ་ཌ ྰུར་སྐོན་པྐོའྱི་མལ ྱི་
ཀ་ཞླེས་བ་བ་བཞུགས་སྐོ། །པྐོད་དང་པྐོ། རྡ་རམ་ས་ལ་སྨན་རྩྱིས་ཁང་། ཕྱི་ལྐོ་ ༡༩༩༤། ༢༠༠༧།ཁྲྐོ་རུ་ཚྱེ་རྣམ། གསྐོ་རྱིག་རྒྱུད་
བཞྱིའྱི་འགླེལ་ཆླེན་དྲང་སྐོང་ཞལ་ལུང། སྱི་ཁྲྐོན་མྱི་རྱིགས་དཔླེ་སྐྲུན་ཁང་། ཕྱི་ལྐོ་ ༢༠༠༠།

• བྐོད་ཀྱི་གསྐོ་བ་རྱིག་པ། པྐོད་དང་པྐོ། ལྷ་ས། བྐོད་ལྐོངས་མྱི་དམངས་དཔླེ་སྐྲུན་ཁང་། ཕྱི་ལྐོ་ ༡༩༩༠།

• དག་འདུལ།  བྐོད་ལུགས་གསྐོ་རྱིག་ཚིག་མཛོད་ཆླེན་མྐོ། པླེ་ཅྱིང་མྱི་རྱིགས་དཔླེ་སྐྲུན་ཁང་། ཕྱི་ལྐོ་ ༢༠༠༦། 

• བསམ་གཏན། གསྐོ་རྱིག་སྱིང་བསྡུས་སྐྱ་རླེངས་གསར་པ། པར་ཐླེངས་གྱིས་པ། ལྷ་ས། བྐོད་ལྐོངས་མྱི་དམངས་དཔླེ་སྐྲུན་ཁང་། 
ཕྱི་ལྐོ་ ༡༩༩༧།

• སྐོབ་དཔྐོན་ཕ་ཁྐོལ།  ཡན་ལག་བརྒྱད་པའྱི་སྱིང་པྐོ་བསྡུས་པ། པླེ་ཅྱིང་མྱི་རྱིགས་དཔླེ་སྐྲུན་ཁང་། ཕྱི་ལྐོ་ ༡༩༨༩།

• སྨན་དཔྱད་ཟླ་བའྱི་རྒྱལ་པྐོ། རྡ་རམ་ས་ལ་སྨན་རྩྱིས་ཁང་། ཕྱི་ལྐོ་ ༡༩༩༤།

• རྒྱལ་ཡྐོངས་བྐོད་ལུགས་གསྐོ་རྱིག་འབྲྱིང་རྱིམ་སྐོབ་གྲྭའྱི་ཚོད་བལྟའྱི་སྐོབ་དླེབ། མཚོ་སྐོན་མྱི་རྱིགས་དཔླེ་སྐྲུན་ཁང་། ༡༩༨༧།


