
བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པ་ལས་དུགས་ཀྱི་ལག་ལེན་བེད་ཐབས་མོང་འཚོར།

སྨན་རམས་པ་ཚུལ་ཁྱིམས་སྐལ་བཟང་།

བོད་ཀྱི་སྨན་རྱིས་ཁང་།



བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་འཇམ་དཔྱད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ངོ་སོད་མདོར་བསྡུས།་

 བོད་གངས་ཅན་གྱི་ལོངས་འདྱིར་མྱིའྱི་འགོ་བ་བྱུང་བ་ནས་བཟུང༌། ལ་ོརྒྱུས་ཀྱི་འཕེལ་འགོས་དང་
ཁོར་ཡུག་གྱི་ཆ་རེན། གནམ་གཤྱིས་ཀྱི་འགྱུར་ལོག་སོགས་ཕྱི་རོལ་ཡུལ་གྱི་རྒྱུ་རེན་དུ་མའྱི་དབང་
གྱིས་བོད་མྱི་རྣམས་སྨྲ་ཤེས་ཤྱིང་དནོ་གོ་བའྱི་མཚན་ྱིད་ཅན་དུ་གྱུར་ཏེ་རྱིམ་པར་འཕལེ་ཞྱིང་
དར་བ་ལས་རྱི་དྭགས་རོན་པ་སོགས་རང་འཚོའྱི་ཤེས་བ་ཕྲ་མོ་ནས་མགོ་ཚུགས་ཏེ་རྱིམ་བཞྱིན་
རང་བྱུང་ཁམས་རྒྱུས་ལོན་དང༌། རང་བྱུང་ཁམས་ཀྱི་བ་དངོས་ཡོད་ཚད་ལརོགས་ཞྱིབ་ཀྱི་བོ་
གོས་དར་ཞྱིང་ཇེ་རྒྱས་སུ་ཕྱིན་པ་དང་ཕོགས་མཚུངས་༡) ཟས་མ་ཞུ་བའྱི་སྐབས་ཆུ་ཚན་འཐུང་
བ་དང༌། ༢)མར་ཁུས་རྨ་ཁ་ནས་ཐནོ་པའྱི་ཁག་གཅདོ་པ། ༣) པགས་གསོ་ཀྱིས་དདོ་སྲུང་བ། ༤)

ཚ་བའྱི་ནད་ལ་སྐར་ཆུ་བསནེ་པ། ༥) མཁལ་གང་ནད་ལ་སྦང་མས་བདུག་རྒྱག་པ། ༦) ཚད་པས་
སྐྲངས་པར་ཆུ་ར་ོགང་མའོྱི་བདུག་པ། ༧) རྒས་ནད་ཀྱིས་དབང་པ་ོམས་པ་ལ་མ་ཁུས་བཅསོ་པ་
སོགས་སོད་ལམ་དང་ཟས་ཕན་གནོད་གོམས་པ་ལ་བརེན་པའྱི་སྤང་བང་ཤེས་པ་ 



ལྟར། སྨན་དཔྱད་དར་པའྱི་ཐོག་མ་ནྱི་ཟས་སོད་སྤང་བང་ཕྲ་མོ་ནས་ཤེས་པ་ཡྱིན་ཞྱིང༌། 
ནད་གསོ་བའྱི་སྨན་པ་ནྱི་ཐོག་མར་ཕ་མ་ནས་མགོ་བཙུགས་ཏེ་གསོ་དཔྱད་ལག་ལེན་ཀྱི་
རྨང་གཞྱིའྱི་ཤེས་བ་རྱིམ་བསགས་བེད་འགོ་ཚུགས་ཡོད།

ལྷག་པར་དུ་དེང་གྱི་འཆར་དུས་རབས་ེར་གཅྱིག་པའྱི་ནང་དུ་མྱི་རྣམས་ཀྱི་ལུས་སེམས་གྱིས་

ལས་བེལ་ཆེ་བའྱི་རནེ་གྱིས་ངལ་བ་ཆེ་ཞྱིང་སེམས་ལས་དང་སེམས་སྡུག དངངས་སྐྲག་ཆེ་བ་སོགས་
ཀྱིས་ལུས་སེམས་གྱིས་ངལ་གསོ་དཀོན་པའྱི་དུས་སྐབས་འདྱིར་བོད་ཀྱི་གསོ་རྱིག་ལག་ལེན་ནང་
ལུས་ནད་ཀྱི་གདུང་བ་སེལ་བ་མ་ཟད་བདེ་བར་གནས་ཐབས་ཀྱི་སོན་འགོག་དང་། སེམས་ནད་
གསོ་བའྱི་བཅོས་ཐབས་ཁྱད་པར་མང་དག་གསུངས་ཤྱིང་མདོ་རུ་བསྡུས་ན། དཔལ་ལན་རྒྱུད་
བཞྱིའྱི་ནང་དུ་ནད་གསོ་ཐབས་ཀྱི་ལག་ལེན་ཏེ། ཟས་སོད་སྨན་དཔྱད་བཞྱི་རུ་བསྡུས་པ་དེར། 
དཔྱད་ཀྱི་ནང་ཚན་འཇམ་དཔྱད་ལའང་ལུས་སེམས་ཀྱི་ངལ་བ་གསོ་ཞྱིང་ནད་རྱིགས་ཇྱི་སེད་ཀྱི་
གེན་པོར་ཕན་རླབས་ཆེ་བའྱི་གསོ་ཐབས་ཀྱི་ལག་ལེན་དང་འབེལ་བའྱི་གཞུང་ལུགས་ཀྱི་རྒྱབ་
ལོངས་ལན་པ་ཞྱིག་ཡོད། 



འཇམ་དཔྱད་དུགས་ཀྱི་ངོ་སོད།


དུགས་ཞེས་པ་ནྱི་དཔལ་སྤུངས་པའྱི་རྒྱུད་བཞྱིའྱི་དཀའ་འགེལ་ལས། དུགས་ནྱི་ནད་རང་རང་ལ་ཕན་
པའྱི་རྫས་གང་ཞྱིག་ནད་དམྱིགས་སེང་དུ་སྦྱར་བ་ལ་དུགས་ཟེར་ཞྱིང་། ནང་གསེས་སུ་དབེ་ན་བསྱིལ་
དུགས་དང་། དོད་དུགས་གྱིས་མཆྱིས་སོ། །ཞེས་དང་། ཟླ་ཟེར་ལས། དུགས་བསོ་བཅྱིང་དང་ཐ་མལ་
པ། །ཆུ་དུགས་དབེ་བས་རྣམ་པ་བཞྱི། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །དུགས་ཀྱི་ལག་ལེན་ལས་དོད་དུགས་
ནྱི་ཚྭ་དང་། བེ་མ་སོགས་མེ་བསོས་པས་ནད་དམྱིགས་ལ་བདུག་པ་སེ། གོང་སྨན་དཀོན་མཆོག་བདེ་
ལེགས་ཀྱིས་མཛད་པའྱི་པོད་དམར་ལས། དོད་དུགས་དུགས་རྫས་མེ་ལ་ལེགས་བསོས་ནས། །གང་ནའྱི་
སེང་དུ་བདུག་དགོས་ཀྱི་མྱིང་། །ཞེས་གསུངས་ལྟར་དང་། སན་རྒྱུད་བེ་བུམ་ནག་པོ་ལས། ཡན་ལག་
རེངས་ན་བསྐུ་མེ་བ། ཁོལ་བུར་ན་ན་མེ་བཙའ་བསེག །ཡང་ན་དུགས་ཀྱིས་བསོས་བར་བ། །ཞེས་པ་
ལྟར་དང་། དང་སོང་ཙ་ར་ཀས། །དུགས་ཀྱིས་རབ་ཏུ་ཞྱི་བར་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རླུང་དང་། 
ར་དཀར་གྱིས་ཡན་ལག་རེངས་པ་དང་། བད་རླུང་གང་བས་ཕོ་བ་སྦོས་པ་འགྱུར། གླང་ཐབས་ན་བ་
སོགས་ལ་དོད་དུགས་ཕན་ལ། ཚ་བའྱི་མགོ་གནོན་པ་དང་། ཚ་གཟེར་གཅོག་པ་སོགས་ལ་བསྱིལ་
དུགས་བསགས། 



དུགས་བེད་རུང་ནད་དང་། བེད་མྱི་རུང་ནད། བ་ཐབས། ཕན་
འབས་རྣམ་པ་བཞྱི།་

དཔྱད་ལྔའྱི་ནང་ཚན་དུགས་ལ། དང་སོང་ཙ་ར་ཀས། དུགས་ཀྱིས་གསོ་བར་བ་བའྱི་ནད། །རླུང་དང་
བད་ཀན་བདག་ྱིད་ཅན། །སྣུམ་ནྱི་སོན་དུ་འགོ་བ་ཡྱི། །དུགས་ཀྱིས་རབ་ཏུ་ཞྱི་བར་འགྱུར། 
།དུགས་བསོ་བཅྱིངས་དང་ཐ་མལ་པ། །ཆུ་དུགས་དབེ་བས་རྣམ་པ་བཞྱི། །བསོ་བ་གོས་དང་
ལྕག་དང་ནྱི། །ལག་མཐྱིལ་སོགས་ལ་མེར་བསོས་བསོ། །བཅྱིང་བ་ཤུ་དག་སྦང་མ་དང༌། །ཞེས་
སོགས་རྒྱ་ཆེར་ནད་སོ་སོར་གསུངས་ཀང་འདྱིར་མ་སོས་པ་དེ་ྱིད་ལས་ཤེས་པར་བ། འདྱིར་
རུང་བའྱི་མཚན་ྱིད་དང་མྱི་རུང་བའྱི་མཚན་ྱིད་དང༌། བ་བའྱི་ཐབས་དང་ཕན་ཡོན་
བཤད་པ་དང་རྣམ་བཞྱིར་ཡོད་པ་ལས།



དང་པོ། དུགས་བེད་རུང་བའྱི་ནད། བད་རླུང་དང་། མ་ཞུ་བ། གླང་ཐབས། ཆུ་སེར། ཁག་འཁྱགས་པ། 
ཚད་པའྱི་གཟེར་རྣམས་ལ་བསེན་དུ་རུང་ཞྱིང་ཕན་པར་འགྱུར་རོ། །

གྱིས་པ། དུགས་བེད་མྱི་རུང་བའྱི་ནད། མྱི་རུང་བ་ནྱི་བད་ཀན་སྐྱ་རྦབ་དང༌། མཁྱིས་པ་ཀྵ་ཡ་ནག་པོ་
དང༌། བལ་ནད་དང༌། མཛེ་དུག  དམུ་ཆུ་ནག་པོ་དང༌། ཚོ་ཆེས་པ། འབྲུམ་ཐོར་དང་། ཟས་
ཟོས་པའྱི་རེས་རྣམས་ལ་སྤང་བར་བའོ། །

གསུམ་པ། དུགས་བ་ཐབས་བསྱིལ་དུགས་དང་། དོད་དུགས།

དུགས་བ་བའྱི་ཐབས་ལ་བསྱིལ་དུགས་དང་དོད་དུགས་རྣམ་པ་གྱིས་སུ་ཡོད་པའྱི་རྣམ་གངས་བསྱིལ་

དུགས་བཅུ་གཅྱིག་དང་དོད་དུགས་བཅུ་དགུ་སེ། ཁྱོན་སུམ་ཅུ་ཡོད།



བསྱིལ་དུགས་བཅུ་གཅྱིག དཔེ་མཚོན།

ཆུ་རའོྱི་དུགས།

ཆུ་རོ་ཞེས་པ་ནྱི་ཁ་བང་ལྟའྱི་གྱིབ་ནག་གྱི་ཆུ་བསྱིལ་རྫ་ཆབ་རྒྱུན་འབབ་ཀྱི་རོའམ།  བྱུང་ན་ྱི་འོད་མ་ཕོག་པའྱི་རོ། 
ཆུའྱི་ནང་ལོ་མང་གནས་པའྱི་ཆུ་རོ་ལྷག་པར་ཆུ་དང་འཕྲད་ན་འཇམ་ཞྱིང་གང་ངར་ཅན་གྱི་རོ་ཞྱིག་དགོས། 

སནོ་འགའོྱི་ས་གནོ།

༡༽ ཆུ་རོ་གང་མོ་དང་། ྱི་འོད་ཀྱིས་མ་ཕོག་པའྱི་སྐར་ཆུ་གྱིས་ཀ་ཚང་དགོས་ཤྱིང་། ཆུ་རོ་གང་མོ་དེའང་སྐར་
ཆུའྱི་ནང་སྦངས་ནས་ཞོག 

༢༽བསྱིལ་དུགས་མ་བས་གོང་དུ་ཆུ་རོ་དང་སྐར་ཆུ་གྱིས་ཀར་གང་ངར་ཡོད་མེད་སྨན་ཞབས་པས་མོང་དགོས།  

༣༽ ཆུ་རོ་གང་མོ་སྐར་ཆུར་སྦངས་ཏེ་བསྱིལ་དུགས་ག་སྱིག་བོས། 



ཆུ་ར་ོདུགས་ཀྱི་ཡ་ོབད།

༡༽ སྐར་ཆུ་ལྡུག་སོད་རྫ་མ་དང་ལྕགས་སོད་ཡྱིན་དགོས།

༢༽ ཆུ་རོ་གྱིས་ནས་དྲུག་བར་དགོས།

ཆུ་ར་ོདུགས་ཀྱི་རའོྱི་ངོ་བ།ོ

ཆུ་རོ་དེའྱི་ངོ་བོ་ནག་ཅྱིང་དབྱིབས་རྱིལ་མོ། རེག་བ་འཇམ་པ། ནུས་པ་བསྱིལ་བ་ཞྱིག་དགོས། ༼རྒྱུད།༽ལས། ཁ་
བང་ལྟའྱི་སྱིབ་ཀྱི་ཆུ་བསྱིལ། རྫ་ཆབ་རྒྱུན་འབབ་ཀྱི་རོའམ། བྱུང་ན་ྱི་མ་མ་མཐོང་བ། མཚན་མོ་གནམ་མ་
མཐོང་བའྱི་ཆུ་དང་བཅས་སོད་དུ་བངས་པའྱི་རོ། ཡང་༼ཤེལ་ཕྲངེ་༽ལས། སྱིབ་ནས་ཁ་བང་བལྟའྱི་ཆུ་བསྱིལ་
རྫ་ཆབ་འབབ་པའྱི་དཀྱིལ་སྐམ་པ་དང་། ྱི་མ་མཐོང་མ་མོང་བ་ཆུ་དང་བཅས་སོད་དུ་མཚན་མོ་བངས་ལ་
གནམ་མ་མཐོང་བས་གང་དུགས་བེད་པའོ། ཞེས་གསུངས་སོ། །

ཆུ་རའོྱི་དུགས་བཟོ་སངས། 

ཆུ་རོ་གངས་ངར་ཅན་དེ་ཆུ་དྭངས་གཙང་ཞྱིག་རྫ་སོད་དམ་ལྕགས་སོད་གང་རུང་ཞྱིག་ཏུ་བངས་ཏེ། དེ་
མཚན་མོར་ཕྱི་ལ་བཞག་ནས་ཐོ་རེངས་སྐར་མའྱི་གཟུགས་མ་ཡལ་གོང་དུ་བངས་པའྱི་ཆུ་སེང་དུ་ཆུ་རོ་བཞག་

ནས་ཆུ་རོ་དེ་གང་ངར་དང་ལན་པ་ཞྱིག་བཟོ་དགོས།



ཆུ་རའོྱི་དུགས་ཀྱི་བདེ་ཐབས།

ནད་པ་ལ་ཁྱིའྱི་སེང་དུ་བསལ། གོང་གསལ་ཆུ་རོ་དེ་གང་ངར་ལན་པའྱི་སྐར་ཆུར་སྦངས་ཏེ་སྨན་ཞབས་གྱིས་
སམ་གཅྱིག་གྱིས་ཆུ་རོ་དམ་པོར་བཟུང་སེ་ནད་དམྱིགས་དང་གསང་དམྱིགས་གཡས་ཕགོས་ནས་འགོ་བཙུགས་
ནས་དུགས་རྒྱོབ།ཆུ་རོའྱི་དུགས་བཅོས་ཀྱི་ཡུན་ཚད།  ནད་ཅན་རྣམས་ལ་ྱིན་རེར་དུགས་ཐེངས་གཅྱིག་དང་། 
དུགས་ཐེངས་རེའྱི་ཡུན་ཚད་ནྱི་སྐར་མ་ ༣༠ ནས ༤༥ བར་ཡྱིན། དེ་བཞྱིན་ཆུ་རོ་དེ་ནད་པའྱི་གསང་དམྱིགས་
དང་ནད་དམྱིགས་སངེ་སྐར་ཆ་ཕེད་གཅྱིག་ནས་གྱིས་བར་འཇོག་དགོས།  ྱིན་གངས་གསུམ་ནས་ལྔ་བར་
ནད་གཞྱིར་བསྟུན་ནས་དུགས་རྒྱོབ། གཞན་ཡང་། ཐ་མལ་ནད་མེད་ཅན་གྱི་གཟུགས་པའོྱི་འཕྲོད་སེན་ཆེད་དུ་
དུགས་ཐེངས་གཅྱིག་ལ་དུས་ཡུན་སྐར་མ ༤༥ ནས ༦༠ བར་བསྱིལ་དུགས་བོས།

ཆུ་རའོྱི་དུགས་བདེ་རུང་བའྱི་ནད། 

སྱིར་ཚད་པས་གཟེར་བ་དང་། སྐྲངས་པ། སྦོས་པ་སོགས་ལ་ཕན། བེ་བག་ཏུ་ཁག་མཁྱིས་དང་། ཚ་བའྱི་གླང་
ཐབས་ལ་ཕན། གཞན་ཡང་ཁག་གཟེར་དང་། ཚད་གཟེར་སོགས་འཇོམས་པར་བེད་དོ། །

ཆུ་རའོྱི་དུགས་བདེ་མྱི་རུང་བའྱི་ནད།

བད་ཀན་སྐྱ་རྦབ་ནད་དང་། མཁྱིས་པ་ཀྵ་ཡ་ནག་པོ་དང་། བད་ནད་དང་།  མཛེ་དུག་ནད་དང་།  དམུ་ཆུ་ནག་
པོ་དང་། འཚོ་ཆེས་པ་དང་། འབྲུམ་ཐོར་དང་ཟས་བཟས་པའྱི་རེས་བཅས་ལ་སྤོངས།



དོད་དུགས་བཅུ་དགུ། དཔེ་ཚོན་དུ།

ལན་ཚྭའྱི་དུགས།

ལན་ཚྭ་ཞེས་པ་ནྱི་རྒྱུན་ལན་མྱི་རྣམས་ཀྱིས་ཁ་ཟས་སུ་སོད་པའྱི་ཚྭའྱི་རྱིགས་ཤྱིག་ཡྱིན། ལན་ཚྭ་སླ་ངའྱི་ནང་མེར་
བསོས་ཏེ་རས་ཐུམ་གྱིས་ཕོ་བ་དང་རྒྱུ་མའྱི་གནས་སུ་དུགས་པས་མ་ཞུ་བ་དང་། གླང་ཐབས་ལ་ཕན་པ་ཡྱིན།

སནོ་འགའོྱི་ས་གནོ།

༡༽  ལན་ཚྭ་མེར་སོ་དགས་པ་མ་ཡྱིན་པ་སོམས་པོར་སོས།

༢༽  སྨན་ཞབས་རང་གྱི་ལག་པས་ཚ་དོད་བརག་དགོས།

༣༽ ལན་ཚྭའྱི་རས་ཐུམ་གངས་གྱིས་བཟསོ།

༤༽ སྨན་པའྱི་ལམ་སོན་འོག་སྨན་ཞབས་པས་ལག་ལེན་བོས།



ལན་ཚྭའྱི་དུགས་ཀྱི་ཡོ་བད།

༡༽ དུགས་རྒྱག་སའྱི་ཁང་ཆུང་དང་མལ་ཁྱི་དགོས།

༢༽ ལན་ཚྭའྱི་ཕེ་མ་དགོས།

༣༽ ལན་ཚྭ་མེར་སོ་བདེ་ཀྱི་སླ་ང་ཞྱིག་དགོས།

༤༽ དུགས་བཅོས་ཐུམ་སྱིལ་བེད་ཆེད་རས་ཀྱི་ཚད་གཞྱི་ 45 cm གྲུ་བཞྱི་ square དགོས།

༥༽ དུགས་བཅོས་བེད་སྐབས་དུགས་ཚ་བོ་བཟོ་ཆེད་སོད་ཞྱིག་དགོས།

ལན་ཚྭའྱི་དུགས་ཀྱི་སྨན་རྒྱུ། ༼ཤེལ་ཕྲངེ་༽ ལས།  མྱིང་ཡུལ་ཚྭ་དང་ཚོང་ཚྭ་ཞེས་པ་སེ།  ཡུལ་གར་ཡང་མ་ངེས་
ཕལ་ཆེར་ལ་མང་དུ་འབྱུང་ལ།  ཁྱད་པར་ས་དམར་ཤས་ཆེ་བ་ལས་ འབྱུང་བས།  ས་འོག་ནས་ཚྭ་ཆུའྱི་ཆུ་
མྱིག་རོལ་བ་ཟུར་དུ་ཕྱུང་ལ་ཆགས་སུ་བཅུག་པ་ཡུལ་སོ་སོའྱི་འདེབས་ཚྭ་སེ།  དེ་ཡང་ཡུལ་སའྱི་ཁ་དོག་གྱིས་
མ་འགོས་པ་དགོས།  ས་མདོག་བྱུང་ན་བགྲུངས་ནས་འཐག་པར་བ། སོན་དཔྱྱིད་བཟང།  དབར་འབྱིང་། 
དགུན་ངན་པའོ། །ཞསེ་གསུངས་པ་བཞྱིན།  ལན་ཚྭ་བྱུང་ན་རབ་དང་།  ལན་ཚྭ་མ་ཐོབ་ཚེ་ཚྭ་རྱིགས་གཞན་
རྒྱམ་ཚ་དང་།  རྒྱ་ཚ་དང་།  ཁ་རུ་ཚ་དང་།  རབ་རུ་ཚ་དང་། མཚོ་ཚ་དང་།  ཝ་ཚ་དང་།   བ་ཚྭ་དང་།  
མཛེ་ཚ་སོགས་གྱིས་ཀང་ཚ་དུགས་བེད་ཆོག  



ལན་ཚྭའྱི་དུགས་ཀྱི་བེད་ཐབས།

ནད་པ་ལ་ཁྱིའྱི་སེང་དུ་བསལ་ཏེ་ལན་ཚྭའམ་ཚྭ་རྱིགས་གང་བྱུང་བའྱི་ཧོག་

པོ་དེ་ཞྱིབ་མོར་བཏགས་པའྱི་ཕེ་མ་སླ་ངའྱི་ནང་དུ་མེ་ཚད་རན་པོར་བསོས་
ནས་རས་ཐུམ་བེད་པ། ཕོ་བ་དང་རྒྱུ་ལོང་སོགས་ཀྱི་ནད་དམྱིགས་དང་། ཡང་
ན། གསང་དམྱིགས་གཡས་སྐོར་ནས་དུགས་རྒྱོབ། ལུས་མ་འཁྱགས་ཤྱིང་གང་
མོར་སོད་མྱི་རུང་བ་ནད་པར་ལ་ཁེབ་གཡོགས་ཏེ་ལུས་དོན་མོར་ཞོག

ལན་ཚྭའྱི་དུགས་བཅོས་ཀྱི་ཡུན་ཚད།

ནད་ཅན་རྣམས་ལ་ྱིན་རེར་དུགས་ཐངེས་གཅྱིག་དང་། དུགས་ཐེངས་རེའྱི་
ཡུན་ཚད་ནྱི་སྐར་མ་ ༣༠ ནས ༤༥ བར་ཡྱིན།  ྱིན་གངས་གྱིས་ནས་ལྔ་
བར་གྱི་དུས་བཅད་དེ་ཚང་དགོས། གཞན་ཡང་། ཐ་མལ་ནད་མེད་ཅན་གྱི་
གཟུགས་པོའྱི་འཕྲོད་སེན་ཆེད་དུ་དུགས་ཐེངས་གཅྱིག་ལ་དུས་ཡུན་སྐར་མ་ 
༤༥ ནས ༦༠ བར་དུ་དུགས་རྒྱོབ།



ལན་ཚྭའྱི་དུགས་བཅོས་བེད་རུང་བའྱི་ནད། 

སྱིར་བད་རླུང་གྱི་ནད་དང་། མ་ཞུ་གླང་ཐབས་ནད་དང་།  ཆུ་སེར་ནད་དང་།  ཁག་འཁྱག་པ་དང་།  སྐྲངས་སྦོ་
དང་། བེ་བག་ཏུ་མ་ཞུ་བ་དང་། གླང་ཐབས་སོགས་ལ་རུང་།

ལན་ཚྭའྱི་དུགས་བཅོས་བེད་མྱི་རུང་བའྱི་ནད།

བད་ཀན་སྐྱ་རྦབ་དང་། མཁྱིས་པ་ཀྵ་ཡ་ནག་པོ་དང་། བད་ནད་དང་། མཛེ་དུག་ནད་དང་། དམུ་ཆུ་ནག་པོ་
དང་། འཚོ་ཆེས་པ་དང་། འབྲུམ་ཐོར་དང་། ཟས་བཟས་པའྱི་རེས་སུ་བཅས་ལ་སྤོངས།



བདུད་རྱི་ལྔ་དུགས།

བདུད་རྱི་ལྔ་དུགས་སྨན་གྱི་རྒྱུ་གཙོ་བོ་ནྱི་བདུད་རྱི་ལྔ་སེ། བ་ལུ་དང་། ཤུག་པ། མཚེ།  འོམ་བུ། མཁན་སྐྱ་
བཅས་བདུད་རྱི་ལྔ་པོ་ཆ་མམ་ཧོབ་ཙམ་བརྡུངས་ཏེ་མམ་སེ་བས་ཞྱིང་། དེའྱི་སེང་དུ་ཁ་ཚར་སྨན་རྣམས་
བརྡུངས་ནས་ཟངས་ཁོག་སོགས་སོད་ཆེན་པོའྱི་ནང་དུ་ཆུ་རན་པོའྱི་ནང་བཙོས་དགོས། དེ་རེས་ཟུར་དུ་སྨན་
ལས་འབྲུ་ྱིས་ལབ་བཙོས་ཐོག་དེ་གྱིས་མམ་བསེས་ཀྱིས་ཕབས་གང་མང་བཏབ་སེ་དོ་སར་བསལ་དགོས། 
ཡང་ན། བདུད་རྱི་ལྔའྱི་སྨན་དང་ཁ་ཚར་སྨན་རྣམས་ཧོབ་ཙམ་བཏགས་ཏེ་རླངས་བཙོས་དུགས་བེད་པས་
ཐབ་ལམ་ཞྱིག་ལ་བདུད་རྱི་ལྔ་དུགས་ཟེར། 



སྨན་རྒྱུ་གཙོ་བོ་ནྱི་བདུད་རྱི་ལྔ་སེ། བ་ལུ་མྱིའྱི་བདུད་རྱི། ཤུག་པ་ལྷའྱི་བདུད་རྱི། མཚེ་བཙན་གྱི་བདུད་རྱི། 

འོམ་བུ་ཀླུའྱི་བདུད་རྱི། མཁན་སྐྱ་སེ་བརྒྱད་ཀྱི་བདུད་རྱིའམ་ཡང་ན། སྤང་གྱི་བདུད་རྱི་བ་ལུ་དང་། ྱིན་གྱི་
བདུད་རྱི་ཤུག་པ། སྱིབ་ཀྱི་བདུད་རྱི་མཚེ། ཆུའྱི་བདུད་རྱི་འོམ་བུ། སའྱི་བདུད་རྱི་མཁན་སྐྱ་བཅས་བདུད་རྱི་ལྔ་པོ་
དང་ཁ་ཚར་སྨན་སོགས་དུས་སུ་འཐུ་སྒྲུབ་བས་ཏེ་བསྱིལ་དོད་སོམས་སར་ལེགས་པར་བསྐམས་ནས་དུགས་བཟོས།  

སནོ་འགའོྱི་ས་གནོ།

༡༽བདུད་རྱི་ལྔ་དུགས་བསལ་བ་དེ་གཙོ་བའྱི་སྨན་དེ་དག་གཡོ་སྦྱོར་རམ་བཙོས་ཤྱིང་ཚ་དོད་སོམས་པའྱི་དུགས་བཟོས།

༢༽ནད་པར་དུགས་རྒྱག་སྐབས་སྨན་ཞབས་པའྱི་ལག་པས་མོང་ཐུབ་པའྱི་ཚ་དོད་ཨེན་ཙམ་ལན་པའྱི་དུགས་བཟོས།

༣༽ བཙོ་སྦྱོར་བས་པའྱི་རས་ཐུམ་ཀྱི་དུགས་གྱིས་ཆ་སོམས་དགསོ།

བདུད་རྱི་ལྔ་དུགས་ཀྱི་ཡ་ོབད།

༡༽སྨན་རྣམས་གཡོ་སྦྱརོ་རམ་བཙོ་བའྱི་ཆེད་དུ་ཁོ་སོད་དམ་སླ་ང་ཞྱིག་དགོས།

༢༽གཡོ་སྦྱོར་དང་བཙོ་བའྱི་སླད་དུ་ཐབ་རང་འགྱིག་ཅྱིག་དགོས།



༣༽སྨན་རྒྱུ་བདུད་རྱི་ལྔ་དང་ཁ་ཚར་སྨན་སོགས་གཙང་བཟོ་བས་ཏེ་ཕེ་མར་འཐག་པ་དང་། ཡང་ན། ཧབོ་ཙམ་བརྡུངས་ཏེ་རས་
ཐུམ་གྱིས་ནས་བཞྱི་བར་དགོས།

༤༽ སྱིལ་ཐུམ་བེད་པའྱི་ཆེད་དུ་རས་ཀྱི་ཚད་ 45 cm གྲུ་བཞྱི་མ་square དགོས།

༥༽ ཁ་ཚར་སྨན་རྣམས་ག་བསྱིག་དགོས།

༦༽ དུགས་ཚ་བོ་བཟ་ོཆེད་སླ་ང་ཆུང་བ་ཞྱིག་དགོས།བདུད་རྱི་ལྔ་དུགས་ཀྱི་སྨན་རྒྱུ།

བདུད་རྱི་ལྔ་དུགས་ཀྱི་སྨན་སྦྱརོ་བཟ་ོསངས།

སྨན་རྒྱུ་གཙོ་བོ་ནྱི་བདུད་རྱི་ལྔ་སེ། བ་ལུ་དང་། ཤུག་པ། མཚེ།  འོམ་བུ། མཁན་སྐྱ་བཅས་བདུད་རྱི་ལྔ་པོ་ཆ་སོམས་སེང་ཁ་ཚར་
སྨན་ཛྭ་ཏྱི་སོགས་མམ་བསེས་བས་ཏེ་ཧོབ་ཙམ་བརྡུངས་ཏེ་ཟངས་ཁོག་ནང་ཆུ་རན་པའྱི་ནང་འཚོད་པར་བཙོས་པ་དང་། 
ཟུར་དུ་སྨན་གྱི་ལབ་འགྱུར་འབྲུ་བཙོས་ཐོག་དེ་གྱིས་མམ་བསསེ་ཀྱིས་ཕབས་རན་པོ་བཏབ་སེ་དོད་སར་བསལ་སེ་

ལངས་པ་དེ་དོད་སྐམས་བས་ནས་དུགས་བཟོ་སྐབས་གཡོས་སྦྱརོ་དང་། ཡང་ན། རླངས་བཙོ་བས་ནས་ཆ་སོམས་སུ་དུམ་བུ་
གྱིས་ནས་བཞྱི་བར་དུགས་བཟསོ། གལ་སྱིད་གོང་གྱི་བདུད་རྱི་ལྔ་བསལ་ཐབས་སོགས་མ་འཛོམས་ན་གོང་གྱི་བདུད་རྱི་
ལྔའྱི་སྨན་ཧོབ་ཙམ་འཐག་པ་རྣམས་ལ་ཆུ་ཡང་ན་ཆང་བན་སེ་གཡོས་སྦྱོར་རམ་བཙོ་ནས་དུགས་བཟསོ། 



བདུད་རྱི་ལྔ་དུགས་བདེ་ཐབས།

ནད་པ་ལ་ཁྱིའྱི་སེང་དུ་བསལ་ཏེ་གོང་གསལ་བདུད་རྱི་ལྔའྱི་སྨན་
ཧོབ་ཙམ་བརྡུངས་པ་དེ་དག་གཡོས་སྦྱོར་རམ་བཙོས་པ་རྣམས་སདོ་
ནང་དུ་མེར་རན་པོ་བསོས་ནས་སྨན་ཞབས་གྱིས་སམ་གཅྱིག་གྱིས་

སྨན་འཐུམ་དེ་དམ་པོར་བཟུང་སེ་ནད་དམྱིགས་དང་། གསང་
དམྱིགས་སོགས་གཡས་ཕོགས་ནས་འགོ་འཛུགས་ནས་དུགས་རྒྱག་

དགོས།

བདུད་རྱི་ལྔ་དུགས་བཅོས་ཀྱི་ཡུན་ཚད།

ནད་ཅན་རྣམས་ལ་ྱིན་རེར་དུགས་ཐེངས་གཅྱིག་དང་། ཐེངས་རེའྱི་ཡུན་
ཚད་ནྱི་སྐར་མ་ ༣༠ ནས ༤༥ བར་ཡྱིན།  དུགས་བཅོས་ཀྱི་དུས་
ཡུན་ྱིན་གངས་ལྔ་ནས་བདུན་བར་ཡྱིན་ཞྱིང་ཐ་མལ་ནད་མེད་
ཅན་གྱི་གཟུགས་པོའྱི་འཕྲོད་སེན་ཆེད་དུ་དུགས་ཐེངས་གཅྱིག་ལ་

དུས་ཡུན་སྐར་མ ༤༥ ནས ༦༠ བར་ཡྱིན།



བདུད་རྱི་ལྔ་དུགས་རྒྱག་རུང་བའྱི་ནད། 

སྱིར་བད་རླུང་གྱི་ནད་དང་། མ་ཞུ་གླང་ཐབས་དང་། ཆུ་སེར་དང་།  ཁག་འཁྱག་པ་དང་། སྐྲངས་སྦོ་དང་། བེ་
བག་ཏུ་རྐང་ལག་གྱི་ཆུ་རྒྱུས་རེངས་པའམ། འཁུམས་པ། ཞ་བ་སགོས་སོང་ཚད་དང་། རླུང་གཟེར་དང་། ཡན་
ལག་གྱི་ཆུ་སེར་དང་། ལྷག་པར་རླུང་གྱི་ནད་སོགས་ལ་ཕན།

བདུད་རྱི་ལྔ་དུགས་རྒྱག་མྱི་རུང་བའྱི་ནད། བད་ཀན་སྐྱ་རྦབ་དང་། མཁྱིས་པ་ཀྵ་ཡ་ནག་པོ་དང་། བད་ནད་དང་། 
མཛེ་དུག་ནད་དང་། དམུ་ཆུ་ནག་པོ་དང་། འཚོ་ཆེས་པ་དང་། འབྲུམ་ཐོར་དང་། ཟས་བཟས་པའྱི་རེས་
བཅས་ལ་སྤོངས།



THANK YOU!!!!


