
ནམ་ཟླ་དང་བསྟུན་པའི་གོ་གྱོན། 

 ཡུལ་ཐང་དང་བསྟུན་པའི་ཚོང་རྐྱབ།

  ཡུལ་དུས་དང་བསྟུན་པའི་ལཱ་འབད།

   དུས་ཚོད་དང་བསྟུན་པའི་ཟས་བཟའ། 

    ལུས་ཤེད་དང་བསྟུན་པའི་ཁུར་འབག། 

     རང་ཚོད་དང་བསྟུན་པའི་སོྤད་པ་འབད།

       གནས་སྐབས་དང་བསྟུན་པའི་གཏམ་སླབ།

དེ་བཟུམ་གྱི་ བསླབ་བྱ་ལེགས་བཤད་འདི་ ཆོས་དང་འཇིག་
རྟེན་གྱི་ ལཱ་འགན་ག་ཅིིའི་ནང་ལུ་ཡང་ ཉམས་སུ་བླང་དགོཔ་
འདི་ ཁག་ཆེཝ་ལས་ བསླབ་བྱ་ལེགས་བཤད་ལྷབ་ནི་ལུ་ སྤོ་

བ་བསྐྱེད་དགོ།

    རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་གོང་འཕེལ་ལས་ཁུངས།
ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག།

བྱིས་པའི་ལེགས་བཤད།
ནམ་ཟླ་དང་བསྟུན་པའི་གོ་གྱོན། 

 ཡུལ་ཐང་དང་བསྟུན་པའི་ཚོང་རྐྱབ།

  ཡུལ་དུས་དང་བསྟུན་པའི་ལཱ་འབད།

   དུས་ཚོད་དང་བསྟུན་པའི་ཟས་བཟའ། 

    ལུས་ཤེད་དང་བསྟུན་པའི་ཁུར་འབག། 

     རང་ཚོད་དང་བསྟུན་པའི་སྤོད་པ་འབད།

       གནས་སྐབས་དང་བསྟུན་པའི་གཏམ་སླབ།

དེ་བཟུམ་གྱི་ བསླབ་བྱ་ལེགས་བཤད་འདི་ ཆོས་དང་འཇིག་
རྟེན་གྱི་ ལཱ་འགན་ག་ཅིིའི་ནང་ལུ་ཡང་ ཉམས་སུ་བླང་དགོཔ་
འདི་ ཁག་ཆེཝ་ལས་ བསླབ་བྱ་ལེགས་བཤད་ལྷབ་ནི་ལུ་ སྤོ་

བ་བསྐྱེད་དགོ།

    རྒྱལ་འཛིན་ཤེས་རིག་ཚོགས་སྡེ།

བྱིས་པའི་ལེགས་བཤད།
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བྱིས་པའི་ལེགས་བཤད།

རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་གོང་འཕེལ་ལས་ཁུངས།

ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག།
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པར་དབང་། དཔེ་དེབ་འདི་གི་ འདྲ་བཤུས་པར་དབང་ཧྲིལ་པོ་ རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་གོང་

འཕེལ་ལས་ཁུངས་ལུ་ཡོད། 

རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་གོང་འཕེལ་ལས་ཁུངས་ལས་ གནང་བ་མེད་པར་ འདྲ་བཤུས་ཕབ་

ནི་དང་ པར་ལོག་རྐྱབ་ནི་ཚུ་ལས་འཛེམ་གནང་།

རོམ་སྒྲིག་དང་བསྡུ་སྒྲིག་ དྲགོས་ཤེས་རབ་མཐའ་ཡས།

ཞུན་དག་དང་བཟོ་བཀོད་ རོ་རྗེ། རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་གོང་འཕེལ་ལས་ཁུངས།

དཔེ་སྐྲུན་ཐེངས་གཉིས་པ། སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨་༢༠༢༢ ལུ།



3

༉ བྱིས་པའི་ལེགས་བཤད་ཟེར་མི་འདི་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ རོམ་རིག་ཚུ་གི་ནང་ལས་ 
མི་མང་འདུ་འཛོམས་འབད་དེ་ ལེགས་པའི་ རྟེན་འབྲེལ་རྩིས་སྲུང་འབད་ས་ཚུ་ནང་ མི་
རྒན་ཤོས་ ཁ་བདེ་ལྕེ་བདེ་ཚུ་གིས་ དཔེ་བཟང་པོ་ལུ་བཞག་སྟེ་ དོན་བཟང་པོ་བཤད་སོལ་
ཡོད་པའི་ ངག་ཐོག་ལས་བརྒྱུད་དེ་འོང་པའི་ སྙན་རོམ་ཅིག་ཨིནམ་མ་ཚད། ལེགས་བཤད་
འདི་ དཔྱེ་གཏམ་བཟུམ་འབད་ རང་གི་བཤད་པའི་གཏམ་འདི་ལུ་ གཞན་གྱིས་ཡིད་ཆེས་
བསྐྱེད་བཅུག་ནིའི་དོན་ལུ་ བོ་གི་བར་ན་ལུ་བཙུགས་ཏེ་ སླབ་སོལ་ཡོད་པའི་ སྙན་རོམ་
ཅིག་ཡང་ཨིན།

བྱིས་པའི་ལེགས་བཤད་ཀྱི་དཔེ་དེབ་འདི་གིས་ ཤེས་རིག་ན་གཞོན་སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གི་རྒྱུད་ལུ་ 
སྤྱིར་བཏང་འབྲུག་གི་རོམ་རིག་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ ཤེས་ཡོན་སྦྱང་བ་ཚུད་ཐབས་དང་། ལྷག་
པར་དུ་ ཕན་གཏམ་ལེགས་བཤད་དང་འབྲེལ་བའི་ རོང་ཁའི་སྙན་རོམ་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ 
ཐོས་རྒྱ་གོང་འཕེལ་གཏང་ཐབས་ལུ་དམིགས་ཏེ་ དཔེ་དེབ་འདི་ དཔེ་སྐྲུན་འབདཝ་ཨིན།

དཔེ་དེབ་འདི་ནང་ལུ་ ལེགས་པའི་རྟེན་འབྲེལ་གྱི་བཤད་པ་དང་ དཔྱེ་གཏམ་དང་འདྲ་
བའི་ ལེགས་བཤད་ཀྱི་དཔེ་ ལེ་ཤ་བཙུགས་ཏེ་ཡོདཔ་ལས་ དཔེ་དེབ་འདི་ལྷག་པ་ཅིན་ 
ཡུལ་དུས་གནས་སྟངས་དང་བསྟུན་པའི་ ལེགས་བཤད་དང་དཔྱེ་གཏམ་མ་འདྲཝ་ཚུ་གི་ 
དཔེ་དང་ གནད་དོན་ངོ་མ་འདི་ བར་སྤོད་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ དཔེ་བཀོད་ཐངས་དང༌ 
སྐོར༌གཏམ༌བཙུགས༌ཐངས༌ཚུ༌ ཧ༌གོ༌སྟེ༌ རོང༌ཁའི༌སྙན༌རོམ༌གྱི༌ རིག༌རལ༌འཐོབ༌ནི༌ལུ༌ 
ཕན༌ཐོགས༌ཚུ༌ཡོདཔ༌ཨིན།

དེ་གིས་ཡང་མ༌ཚད༌པར༌ བསླབ་བྱ་ལེགས་བཤད་དང་འདྲ་བའི་ ཤེས་ཡོན་
ལྷབ༌ནི༌དང༌འབྲེལ༌ཏེ༌ རྒྱལ༌ཁབ༌ཀྱི༌ གཞན༌དང༌མཐུན༌མོང༌མ༌ཡིན༌པའི༌ 
ལམ༌སོལ༌ངོ༌རྟགས༌ཚུ༌ཡང༌ ཉམས༌སྲུང༌དང༌ གོང༌འཕེལ༌ལུ༌ ཕན༌ཐོགས༌སོམ༌ར༌ཡོདཔ༌ལས༌ 
དཔེ༌དེབ༌འདི༌ཞུན༌དག༌དང༌དཔེ༌སྐྲུན༌གྱི༌ཐོག༌ལས༌ སློབ༌གྲྭ༌ཁག༌ཚུ༌ནང༌ 
བཀྲམ༌ཡོད༌ཟེར༌ཞུ༌ནི༌ཨིན།

སྔོན་བརྗོད།
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བྱིས་པའི་ལེགས་བཤད་དང་བསླབ་བྱ་རྣ༌བའི་བདུད་རྩི།

༈ དེ་ལུ་ ནང་གསེས། བྱིས་པའི་ལེགས་བཤད་དང་། བྱིས་པའི་བསླབ་བྱ། ལྷམ་པ་
གཉིས་ཡོད་མི་དེ་ལས། དང་པ། བྱིས་པའི་ལེགས་བཤད་ཀྱི་སྐོར་ལས་ཞུ་བ་ཅིན། གསལ་
བཤད་དེ་ལྷ་ཁང་། མཆོད་རྟེན། ཁང་ཁྱིམ་གསརཔ་སྒྲུབ་དང་ རབ་གནས། བཀྲ་ཤིས་མངའ་
གསོལ། དགེ་ར་བསྒྲུབ་པའི་སྐབས། བཀའ་འགྱུར་ལྷག། ལོ་བསྟར་གྱི༌དུས་སྟོན་དང་འབྲེལ་
བའི་དགའ་སྟོན། ཐུགས་སོྤ། རྨགཔ་དང་མནའམ་ལེན་པའི་སྐབས། ཨ་ལོ་གསར་སྐྱེ་དང་ དར་
བཏགསཔ་ལ་སོགས་པའི་ སྐབས་སུ་ལེགས་བཤད་པའི་སོལ་ ཧེ་མ་ལས་འདུག།

དེ་ཡང་ དང་པ་མནའམ་ལེན་པའི་དབང་དུ་བཏང་སྟེ་ཞུ་བ་ཅིན། འོ་ལགས་སོ། ད་རིས་ནཱ་ལུ་
རྟེན་འབྲེལ་ལེགས་ཤོམ་བསྒྲིག་སར་བཞུགས་མི་བམ་སློབ་དཔོན། མཆེད་གྲོགས་ཆོས་མཛོད། 
གྲོང་ཡུལ་གྱི་མི་རབས་རྒན་རྒས། ནང་གི་ཕ་དང་མ། སྨན་ཆུང་བུམོ་དང་སྟག་ཤར་གཞོནཔ། 
ཡོན་བདག་གསེར་གྱི་ཀ་བ། ཕོ་མོ་འཁོར་དང་བཅསཔ་ཚུ་ལུ་ ཚིག་ཉུང་དོན་དང་ལྡན་པའི་ 
རྟེན་འབྲེལ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་ ལེགས་བཤད་རྒྱ་མཚོ་བཟུམ་ཡོད་བའི་གྲལ་ལས་ བྱིས་པའི་
ལེགས་བཤད་ མདོར་སྡུད་ཅིག་ཞུ་མི་དེ་  ལེགས་ཤོམ་འབད་གསན་ཏེ་ བཀའ་དྲིན་བསྐྱང་ 
ཟེར་ཞུཝ་ཨིན་ལགས།

གཉིས་པ། བསྐལ་པ་ཆགས་ཚུལ་ཟུར་ཙམ་ཅིག་ཞུ་བ་ཅིན། སྟོང་གསུམ་མི་མཇེད་ཀྱི་ཞིང་
ཁམས་འདི་ བདག་ཅག་གི་སྟོན་པ་ མཉམ་མེད་ཤཱཀྱའི་རྒྱལ་པོ་ དེའི་འདུལ་ཞིང་ཨིནམ་ལས་ 
སངས་རྒྱས་འཇིག་རྟེན་མི་ཡུལ་ལུ་བྱནོ། དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་རིམ་པ་གསུམ་འབད་
བསྐོར། རྗེས་འཇུག་མཁས༌པ་ཚུ་གིས་ ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་གྱི་བཀའ་ ཡང་དག་པ༌དེ་ མི་
ཉམས་གོང་འཕེལ་མཛད། 

རྒྱ་བོད་ཀྱི་ལོ་པཎ་ཚུ་གིས་བཀའ་དེ་ལེགས་སྦྱར་ལྷའི་སྐད་ལས་ བོད་དབུས་གཙང༌དག་པའི་
སྐད་ལུ་བསྒྱུར། ཨོ་རྒྱན་གྱི་སླབོ་དཔོན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱིས་འདྲེ་སྲིན་བཏུལ། གསང་སྔགས་
ཀྱི་བསྟན་པ་བཙུགས་ཏེ་ དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་སྣང་བའི་སོལ་གཏོད། བཀའ་བརྒྱུད་བམ་གོང་མ་
ཚུ་གིས་ འབྲུག་པ་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་ཆོས་དེ་ ཉམས་སུ་བངས་ཏེ་ བཀའ་བརྒྱུད་ཆེ་བཞི་ཆུང་
བརྒྱད་ཚུ་ རིམ་པར་བྱོན་ཏེ་ བྱ་རྒོད་ཀྱི་ཉིན་ལམ་བཅོ་བརྒྱད་ཀྱི་བར་དུ་ དར་ཁྱབ་སོངམ་ལས།  
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སྨན་ལྗོངས་འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ནང་ཡང་ འབྲུག་པ་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེ་ 
ཉི་མའི་འཀྱིལ་འཁོར་བཞིན་གསལ་ཏེ་ དར་ཞིང་རྒྱས་ལ་ ཡུན་རིང་དུ་གནས་པའི་མཐུ་སྟོབས་
དང་ ཐབས་དང་རྟེན་འབྲེལ་ཟབ་མོ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་དུས་ད་རེས།

གནམ་ལས་ཚེས་པའི་སྐར་མ་བཟང་། ས་ལས་ཚེས་པའི་ཉི་མ༌དྲོ། བར་ལས་ཚེས་པའི་རྒྱུ་སྐར་
བཟང་(བཀྲ) བཟང་པོ་བཟང་གསུམ་གྱི་སྟེང་དུ། ལྷ་ོཡི་གླིང་མཆོག་འཛམ་གླིང་འདི་ནང་། ཤར་
ཕི་ལས་ཁྲི་གདུགས་ཉིམ་དེ་མ་ཤར་ན། ནུབ་ཧ་ལེགས་གངས༌དེ་མི་བཞུ་བས། བྱང་ལས་སྐྱི་
བསེར་རླུང་དེ་མ་འཕུ་ན། ལྷ་ོཙན་དན་གྱི་སོང་པོ་མ་གཡོ་བས། ཕ་བ་མ་མེད་པའི་གོང་རོལ་ན། 
བུ་སངས་རྒྱས་བྱ་བའི་མིང་ཡང་མེད། བསྐལ་པ་སྟོང་གི་སངས་རྒྱས་ཀྱང་། བ་མ་དག་ལ་བསྟེན་
ནས་འབྱུང་། མ་ཎི་ལན་གསུམ་མ་འདྲེན་ན། ལས་དགེ་སྡིག་གཉིས་ཀྱི་ཤན་འབྱེད་མི་ཤེས། 
གཏམ་ཚིག་གསུམ་བར་ལན་མ་འཇལ་ན། ཕ་དང་བུ་ཡང་ངོ་མི་ཤེས། ལམ་གོམ་གསུམ་གྱི་འགྲོ་
ལམ་མ་གཤག་ན། ལ་ལུངམ་གཉིས་ཀྱི་རིང་ཐུང་ཧ་མི་གོ། 

དེ་ལུ་འཇིག་རྟེན་པའི་གཏམ་དཔྱེ༌གཞན་ཡང་ཞུ་བ་ཅིན། ཆང་མེད་པར་གཏམ་མི་འཐོན། ཆང་
མར་འཛུལ་གཏམ་ཡར་ཐོན། གླུ་ལ་ཁ་ཚིག་མེད་ན། གླུ་ཚིག་སྙན་པོ་མི་འོང་ ཟེར་བའི་
དཔྱེ་ཡོད། དགུང་བྲག་དཀར་ཤེལ་གྱི་ནང་ཤེད་ན། བྱའི་རྒྱལ་པོ་མཁའ་ལྡིང་ཡོད། བྱ་གཅིག་
གིས་འཕུར་བ་ཀུན་གྱིས་འཕུར། གནམ་ཀ་བ་མེད་པའི་འོག་ཤེད་ན། གཅན་གཟན་གྱི་རྒྱལ་
པོ་སེང་གེ་ཡོད། དེ་གཅིག་གིས་མཆོང་ན་ཀུན་གྱིས་མཆོང,། ལྷོ་འཛམ་བུ་གླིང་གི་རྒྱལ་ཁབ་
ན། གཏམ་གྱི་རྒྱལ་པོ་ཆང་ལུ་ཡོད། དེ་གཅིག་གི་སླབ་ན་ཀུན་གྱིས་ཉན། ཟེར་བའི་དཔྱེ་བཟུམ་
འབད་ ད༌རེས་ གཡུལ་བཟང་ནོར་བུའི་གླིང་གི་ཁང་ཁྱིམ་ཕྲ་མོའི་ནང་ བསྐལ་བཟང་ཆགས་
ཚུལ་ཟུར་ཙམ་ཅིག་ཞུས་ཚར་ཡི། 

གསུམ་པ། རྟེན་འབྲེལ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཟུར་ཙམ་ཅིག་ཞུ་བ་ཅིན། ཁ་ཙ་གི་ཉིན་
མ་འབྲུག་ཨིན་པས། ད་རེས་གི་ཉིན་མ་དཔལ་ཨིན་པས། འགྲུབ་སྦྱོར་དཔལ་ཉིན་ཕུན་སུམ་
ཚོགས། དེ་བཟུམ་གྱི་དུས་སྐབས་བཟང་པོ་བསྒྲིག་པའི་དུས་ལུ་ རྗེ་འགྲོ་བའི་མགོན་པོ་གཙང་
པ་རྒྱ་རས་ཀྱི་ཞལ་ལས། ལེགས་པའི་ཕོགས་སུ་རྟེན་འབྲེལ་བཟང་། ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་རང་
གིས་བྱེད་པས་ཆོག། ཟེར་གསུངས་དོ་བཟུམ་འབད་དྲིན་ཅན་གྱི་ར་བའི་བ་མ། ཡི་དམ་དཔའ་
བོ་མཁའ་འགྲོ། སྲུང་མ་དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོ་ཚུ་གིས་བསྐོར་ཏེ། འགྲོ་བ་ལྷ་དང་བཅས་པའི་
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སྐྱབས་མགོན་དམ་པ་ཚུ་ མཆོད་ཁྲི་པདྨའི་སྟེང་ལུ་ དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་བཀྱག་མ་སྒྲིབ། མར་མི་
གི་མདངས་མ་ཉམས། སོས་ཀྱི་དྲི་མ་ཡལ། ཕྲ་ཆེམ་ཆེ་འབད་བཞུགས་པའི་སྐུ་མདུན་ལུ་ དམ་
ཚིག་གསེར་གྱི་བརྒྱད་པ་ལུ་ གཡའ་ཡི་དྲི་མས་མ་གོས་པར་ བ་སློབ་དང་རྒས་རབས་གོ་ཤེས་
ཉན་ཤེས། གཟི་བརྗིད་ཆེ་ཏོག་ཏོ། བསོད་བདེ་ཅན། ཚིག་ལུ་མནོན་ཡོད་མི་ཚུ་གིས་གྲལ་གྱི་
མགུ་མནན། བཚོད་རན་མི། འཇིག་རྟེན་གྱི་བྱ་བ་གན་ལུ་ཡང་སྦྱང་བ་ཐོབ་འཐོབ། སོ་ནམ་དང་
བཟོ་རིགས་བཅུ་གསུམ་གྱི་ལཱ་ལུ་ ངོམས་ནི་མེད་པར་སྙིང་རུས་སྐྱེད་མི་ སྐལ་ལྡན་ཕོ་མོ་ཚུ་གིས་
སྦུག་གྲལ་བཅད། ལང་ཚོ་དར་ལུ་བབས། འཇིག་རྟེན་འདོད་དགུའི་གཏམ་ལུ་ཡེངས། མཛེས་
འདོད་ཀྱི་སྒེག་ཆོས་ཅན་ མིག་གི་རྣམ་འགྱུར་དང་ ཁའི་སླབ་ཐངས་ཡང་སྐྱེངས་མི་ རིགས་
རུས་ ཡོན་ཏན་ སྟོབས་མངའ་ཐང་གིས་དྲེགས་ཏེ་ སོད་མི་ཕོ་གསར་མོ་གསར་ཚུ་གིས་མཐའ་
གྲལ་བརྒྱན་ཏེ་ ལུས་ལུ་ན་ཚ་མེད། སེམས་ལུ་སྡུག་བསྔལ་མེད། ཨོག་ཁང་ཕྱུགས་ཀྱིས་གང་
། བར་ཐོག་འབྲུ་གིས་གང་། སྟེང་ཐོག་མི་གིས་གང་། མི་བརྒྱུད་ཆུ་ལས་རིང་། མི་ཚེ་ཉི་ཟླ་དང་
མཉམ། ཕག་མཛོད་རྣམ་ཐོས་སས་དང་མཉམ་ཏེ་ སྣང་བ་གུ་ཡངས། དགའ་བ་དང་ སྐྱིད་པ་
འབད་འཛོམས་ཏེ་ཡོད་པའི་ སྐབས་འདི་ལུ་ ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཟུར་ཙམ་ཅིག་ཞུ་ནི་
འདི་གིས་ ཕོ་བཟང་གེ་སར་རྒྱལ་པོའི་སྤྲུལ་པ་་་་་ ༼་་་་་མིང་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༽དང་ མོ་
བཟང་སེང་ལྕམ་འབྲུག་མོའི་སྤྲུལ་པ་ ༼་་་་་་་་མིང་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༽མིང་ཆེ་གེ་མོ་ གཉིས་ཀྱི་
མཐུན་ལམ་ རྒྱུ་ནོར་ལོངས་སྤོད། བུ་རྒྱུད། བྱ་བ་ལམ་བགྲོད། ཆོས་དང་འཇིག་རྟེན་ལ་སོགས་
ཀྱི་བྱ་བ་གན་ར་བརམ་རུང་གོང་ནས་གོང་དུ་འཕེལ་བའི་ཐབས་དང་རྟེན་འབྲེལ་ཞུབ་ལགས་སོ།། 
ལེགས་པས་གོ།

བཞི་པ། བཀའ་དྲིན་ཆེ་བའི་ལོ་རྒྱུས་ཟུར་ཙམ་ཅིག་ཞུ་བ་ཅིན། འོ་ལགས་སོ།། སྤྱིར་ཁམས་
གསུམ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དོན་དུ་དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་རྣམས་བཀའ་དྲིན་ཆེ། 
བསྐལ་པ་བཟང་པོ་འདི་ནང་སངས་རྒྱས་སྟོང་ར་གཉིས་དང་བྱང་སེམས་ཉེ་བའི་སས་ཆེན་བརྒྱད་
རྣམས་བཀའ་དྲིན་ཆེ། སྟོང་གསུམ་མི་མཇེད་ཀྱི་ཞིང་ཁམས་འདི་བདག་ཅག་གི་སྟོན་པ་རོགས་
པའི་སངས་རྒྱས་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་དེ་ཉིད་ཀྱིས་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོརིམ་གསུམ་དུ་བསྐོར་ཏེ་གདུལ་བྱ་
མིན་གྲོལ་གྱི་ལམ་ལུ་བཀོད་པ་བཀའ་དྲིན་བ་ན་མེད་པ་ཆེ། བྱེ་བྲག་ཏུ་ལྷོ་ཡི་འཛམ་བུ་གླིང་འདི་
དང་རྒྱ་གར་འཕགས་པའི་ཡུལ་བོད་གངས་ཅན་གྱི་ལྗོངས་སུ་གྲུབ་པའི་སློན་དཔོན་ཀླུ་སྒྲུབ་ཡབ་
སས་དང་ཐོགས་མེད་སྐུ་མཆེད་རྒྱ་རྒྱན་དྲུག་མཁས་པ་ཇོ་བོ་རྗེ་དཔལ་ལྡན་ཨ་ཏི་ཤ་ལ་སོགས་
པའི་སྐྱེ་ཆེན་དམ་པ་རྣམས་བཀའ་དྲིན་ཆེ། འོག་མིན་གྱི་སྟོན་པ་རོ་རྗེ་འཆང་ཆེན་པོ་ནས་བཟུང་སྟེ་ 
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རྗེ་བཙུན་ཏིལླི་པ། ནཱ་རོ་པ། མར་པ། མི་ལ། མཉམ་མེད་དྭགས་པོ། འགྲོ་བའི་མགོན་པོ་གཙང་
པ་རྒྱ་རས་ལ་སོགས་སྒྲུབ་བརྒྱུད་ཀྱི་བསྟན་པ་འཛིན་མི་རྣམས་ཡང་བཀའ་དྲིན་ཆེ། ལྷག་པར་
དུ་ལྷོ་ཤིང་ལོ་བཀོད་པའི་སྨན་ལྗོངས་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ནང་ དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་སྣང་བ་ཐོག་མར་
བཙུགས་མི་བོད་ཀྱི་སྤྲུལ་པའི་ཆོས་རྒྱལ་བཀའ་དྲིན་ཆེ། གསང་སྔགས་རོ་རྗེ་ཐེག་པའི་བསྟོན་པ་
བཙུགས། འདྲེ་སྲིན་གདུག་པ་ཅན་དམ་ལ་བཏགས། མ་འོངས་པའི་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་དོན་
དུ་གནས་བཟང་ཚུ་སས་ཡུལ་ལུ་བྱིན་གྱིས་རླབས། གདུལ་བྱ་རྣམས་བསོད་ནམས་བསགས་
པའི་ཆེད་དུ་གཏེར་ལེ་ཤ་ས་སྟེ་གསང་སྔགས་ཀྱི་བསྟནཔ་དང་རིག་པའི་གནས་ཀྱི་སོལ་ཐོག་མར་
བཙུག་མི་ཨོ་རྒྱན་སངས་རྒྱས་གཉིས་པ་དེ་ཡང་བཀའ་དྲིན་བ་ན་མེད་པ་ཆེ། 

དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པ་ཆེན་པོ་ལྷའི་གདུང་བརྒྱུད་རྒྱལ་སས་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་ལྷོ་ཁྲིམས་
མེད་ལ་ཁྲིམས། རྗ་ལུང་མེད་ལ་ལུང་། བཙུགས་ཏེ་ ཕྱི་ནང་གསང་གསུམ་གྱི་དགྲ་ཚུ་བཏུལ། 
བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་ཆོས་དེ་ སྔོན་རྒྱ་གར་འཕགས་པའི་ཡུལ་ལུ་བདག་ཅག་གི་སྟོན་པ་ཞལ་
བཞུགས་པའི་སྐབས་ རྒྱལ་ཆེན་བཞི་དང་ཆོས་རྒྱལ་མྱ་ངན་མེད་ཀྱིས་མཛད་དོ་བཟུམ་འབད་ 
ཆོས་སྲིད་དང་རྒྱལ་སྲིད་མཉམ་འབྲེལ་མཛད་དེ་ གོང་ནས་གོང་འཕེལ་མཛད་གནང་བ་ལུ་བཀའ་
འདྲིན་གཞལ་དུ་མེད་པ་ཆེ། 

དེ་ལས་ཆུ་ཤུལ་མར་འགྱོ་བ་ཧེ་མའི་ཤུལ་ཟེར་དོ་བཟུམ་འབད་ ཁོང་གི་ཤུལ་ལུ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་
འཛིན་སྐྱོང་སྤེལ་གསུམ་ཀྱི་ཕག་ལས་མཛད་དེ་འབྱནོ་མི་ འབྲུག་གི་སྡེ་སྲིད་དང་པ་ལས་ང་བཞི་
པ་ཚུན་ དེའི་ཁྱུན་ཉམས་མ་བཅུག་པར་མིག་འབྲས་བཟུམ་འབད་སྲུང་སྐྱོབ་མཛད་བཞག་སྟེ་
ཡོད་མི་དེ་ཡང་བཀའ་དྲིན་ཆེ། 

ཁྱད་པར་དུ་འབྲུག་བརྒྱུད་འཛིན་གྱི་རྒྱལ་པོ་རིམ་འབྱོན། ནང་གི་རོང་ཁག་སོ་སོ་ལས་ལང་པའི་
ཟིང་འཁྲུག་དང་ངོ་རྒོལ་རྣམས་ འཇིག་པ་མེད་པར་ཆམ་ལ་ཕབ། ཕྱིའི་དམག་འཁྲུག་དང་དབང་
བཙན་ཚུ་ག་ལུ་ཡང་ ཡ་ང་དང་བག་ཚ་མེད་པར་ཚར་བཅད། ཁ་བཞིའི་རྒྱལ་ཁབ་དང་འབངས་
མི་སེར་ཞི་བར་བཀོད་དེ་ སྨན་ལྗོངས་འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཁབ་དེ་རྒྱལ་པོ་གཅིག་གི་མངའ་འོག་ལུ་
བསྡུས། འཛམ་གླིང་སྤྱི་ཡི་གནས་སྟངས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་འབྲུག་གི་ཚོགས་ཁང་ཆེནམོ་དང་བོ་གྲོས་
ཚོགས་སྡེ། གོང་འཕེལ་གྱི་འཆར་གཞི་ཚུ་གསར་དུ་བཙུགས། འཛམ་གླིང་སྤྱི་ཚོགས་ནང་འཛམ་
གླིང་གི་རྒྱལ་ཁབ་ཆེ་འབྲིང་ཆུང་གསུམ་དང་འདྲན་འདྲ་སོད་ནི་ཡོདཔ་བཟོ། གཞུང་དང་མི་སེར་གྱི་
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བདེ་སྡུག་དང་རོང་ཁག་གཞུང་བཙུགས་གནང་། སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་བཞིན་རྒྱལ་ཡོངས་
གནམ་གྲུ་བཟོ། ཆོས་སྲིད་ཡར་རྒྱས་གཏང་ནིའི་དོན་ལུ་གྲྭ་ཚང་ལྷན་ཚོགས་གསར་བཙུགས་
གནང་བ་ལ་སོགས་འབྲུག་ཡུལ་དང་གཞུང་ འབངས་མི་སེར་གོམས་གཤིས་དང་ལུགས་སོལ་
ཚུ་ཡར་རྒྱས་གཏང་ནིའི་ཐུགས་བཞེད་གནང་སྟེ་ ཆོས་སྲིད་གཉིས་ཀྱི་ཐུགས་ཁུར་སོམ་བཞེས་
ཏེ་འབྱོན་མི་བརྒྱུད་འཛིན་གྱི་རྒྱལ་པོ་རིམ་འབྱོན་ཚུ་ཡང་བཀའ་འདྲིན་བ་ན་མེདཔ་ཆེ། དེ་མགུ་ཟླ་
དགུ་ངོ་བཅུ་གཟུགས་ལུ་འབག་ དེ་ལས་སྐྱེས། བཟའ་བའི་ལོ་ལས་འཕྱིས་ཏེ་བྱིན། ཉལ་བའི་
གཉིད་ལས་འཕྱེས་ཏེ་ཨ་ཆུ་ནང་ལས་བཏོན། གྱང་གིས་དོགས་ཏེ་བཀབ་གོ་ལེགས་ཤོམ་བཀལ། 
ན་འོང་། ཚ་འོང་། ཤི་འོང་མནོ་བའི་སྡུག་བསྔལ་ རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་འབག་སྟེ་མཐར་མི་གྲལ་ལུ་
བཙུགས་མི་ཕ་དང་མ་ཡང་བཀའ་དྲིན་ཆེ། བང་དོར་གྱི་གནས་སྟོན་མི་སློབ་དཔོན་དང་ལམ་ཕག་
རྒྱ་ཆེན་མོ་སེམས་ཐོག་ཏུ་ངོ་སྤོད་མི་དྲིན་ཅན་ར་བའི་བ་མ་ཚུ་ཡང་བཀའ་དྲིན་ཆེ། 

དུས་ད་རེས་བསོད་ནམས་བསགས་པའི་ཞིང་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་ མཆོད་ཡུལ་གོང་མ་གེ་ར་ཁང་
ཁྱིམ་ཕྲ་མོ་འདི་ནང་སྤན་དྲངས་ཏེ་ བསྙེན་བཀུར་ཞབས་ཏོག་ཁ་ཞེ་གཉིས་མེད་ཀྱི་སྒོ་ལས་ཞུ། 
དམིགས་ཡུལ་འོག་མ་ཐམས་ཅད་མགྱོནམ་འབད་འབོ་སྟེ་ ཇ་ཆང་ཟས་ནོར་ལོངས་སོྤད་ཀྱིས་
ཚིམ་བཅུག་མི་ཡོན་བདག་དཔག་བསམ་ལྗོན་ཤིང་བཟུམ་དེ་དང་ གླིང་གི་གེ་སར་རྒྱལ་པོ་དང་
སེང་ལྕམ་འབྲུག་མོ་གཉིས་ཀྱི་སྤྲུས་པ་ཕོ་བཟང་ (མིང་)  དང་མོ་བཟང་ (མིང་)  ཡང་བཀའ་
དྲིན་ཆེ་ཟེར་ཞུ་བའི་ལོ་རྒྱུས་ལགས་སོ། །ལེགས་པས་གོ།

ད་འདི་ཡན་ཆད་ཀྱིས་ གཉེན་སྦྱོར་མངའ་གསོལ་གྱི་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་གཏམ་ཚར་ཏེ་ འདི་
ལས་འཇིག་རྟེན་ལེགས་ཤོམ་འབད་མཐར་བཀལ་ནི་ལུ་ ཉེ་བར་མཁོ་བའི་བསླབ་བྱ་མདོར་སྡུད་
ཅིག་ གེ་སར་རྒྱལ་པོ་དང་སེང་ལྕམ་འབྲུག་མོའི་སྤྲུལ་པ་གཉིས་ཀྱིས་དབུ་གཙོས་ནཱ་ལུ་འབྱནོ་མི་
ན་གཞོན་ཕོ་མོ་གེ་ར་སྤྱི་མཐུན་ལུ་ཞུ་ནི་ཨིན།

གཉིས་པ། བྱིས་པའི་སློབ་གི་སྐོར་ལས་ཞུ་བ་ཅིན། དེ་ལུ་ཡང་ནང་གསེ་ཀྱིས་དབྱེ་བ་དེ་སྦེ་ཡོད། 
ཨིན་པའི་ལོ་རྒྱུས་དང་མིན་པའི་ལོ་རྒྱུས། དགོ་པའི་ལོ་རྒྱུས་དང་མི་དགོ་པའི་ལོ་རྒྱུས། ཕངས་
པའི་ལོ་རྒྱུས་དང་མི་ཕངས་པའི་ལོ་རྒྱུས། ཡོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་དང་མེད་པའི་ལོ་རྒྱུས། མཛེས་པའི་
ལོ་རྒྱུས་དང་ལྷག་པའི་ལོ་རྒྱུས། མི་ཤོང་པའི་ལོ་རྒྱུས་དང་སང་དགོ་པའི་ལོ་རྒྱུས། དུས་ལུ་འབད་
དགོ་པའི་ལོ་རྒྱུས། འཛེམ་དགོཔ་དང་བསྟུན་དགོ་པའི་ལོ་རྒྱུས་བཅས་བསླབ་བྱ་དེ་ཚུ་ རྣམ་ཅོ་
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གིས་ལེགས་ཤོམ་འབད་ཉོན་ འཕྲལ་འཕྲལ་ལྷག་ སེམས་ཁར་བཞག་སྟེ་ འདི་ཚུ་དང་འཁྲིལ་
ཏེ་འབད་བ་ཅིན་འདི་ཕྱི་གཉིས་ཀ་ལྷའི་བདུད་རྩི་བཟུམ་འབད་ཕན་ཐོགསཔ་ལྷམ་བཅོ་ལྔ་ལས།

༆ དང་པ། ཨིན་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཞུ་བ་ཅིན། (༡)  ཆོས་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་སངས་
རྒྱས་ཨིན། དེའི་ཐུགས་བརྒྱུད་འཛིན་པ་དམ་ཆོས་ཨིན། ཚུལ་བཞིན་ཉམས་སུ་བང་བ་དགེ་
འདུན་ཨིན། (༢)  ཀུན་འདུས་ཀྱི་ངོ་བོ་དཀོན་མཆོག་གསུམ་པོ་ཨིན། ལམ་བྱང་ཆུབ་སྒྲུབ་པའི་
གྲོགས་བཟང་ཨིན། (༣)  མཚན་ལྡན་གྱི་བ་མ་དམ་པ་ཨིན། (༤)  ཚེ་འདི་ལ་དགའ་བ་
གཉེན་གྲོགས་ཨིན། གཉེན་གྲོགས་དམྱལ་ཁམས་བཅོ་བརྒྱད་འཁྲིད་པའི་རྒྱུ་ཨིན། (༥)  ཚེ་ཕྱི་
མར་དགའ་བ་བསོད་ནམས་ཡིན།  ཚེ་སྟོད་ལ་དགའ་བ་ཟས་ནོར་ཡིན། ཚེ་སྨད་ལ་དགའ་
བ་བུ་ནོར་ཡིན། རྒྱུ་ནོར་ཕུང་གི་རོད་གཞི་ཡིན། (༦)  རྒས་ཁར་ཕན་པ་བུ་གཞིས་ཡིན། འཆི་
ཁར་ཕན་པ་ལྷ་ཆོས་ཡིན། (༧)  འཁོར་གཞན་མེད་ན་སྐྱིད་པ་ཡིན། རང་དབང་འཐོབ་ཚད་བདེ་
བ་ཡིན། གཞན་དབང་ཐམས་ཅད་སྡུག་བསྔལ་ཡིན། (༨)  རང་སེམས་རྟོགས་ན་སངས་རྒྱས་
ཡིན། དཀར་པོ་དགེ་བའི་ས་བོན་ཡིན། མཐོ་རིས་འཛེགས་པའི་ཐེམ་སྐས་ཡིན། (༩)  ནག་པོ་
སྡིག་པའི་ལས་འབྲས་དེ། དམྱལ་བར་ལྷུང་བའི་གཏིང་རོ་ཡིན། བསྐལ་པ་བརྒྱར་ཡང་ཆུད་མི་ཟ། 
(༡༠)  དགེ་སྡིག་གཉིས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་དེ། བང་དོར་ཤེས་ན་མཁས་པ་ཡིན། (༡༡)  ཉམས་
ལ་ཕན་པའི་ཆོས་བསྟེན་དེ། སྤོད་ལམ་སྲུང་ན་མཁས་པ་ཡིན། (༡༢)  ཁམས་ལ་ཕན་པའི་ཟས་
སྟེན་ཏེ། ཟ་ཚོད་ཟིན་ན་སྨན་པ་ཨིན། (༡༤)  ཆོས་དང་འཇིག་རྟེན་གང་ལ་ཡང་། སྙིང་རུས་
བསྐྱེད་ན་འབྲས་བུ་བྱུང་། ཀུན་གྱིས་བརོན་ན་དཔའ་བོ་ཡིན།

༆ གཉིས་པ། མིན་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཞུ་བ་ཅིན། (༡) ལུས་ལས་མ་མཆེད་བུ་མིན། གློ་ལས་
མ་འབལ་གྱི་མིན། བུ་ལང་ཤོར་གཏང་བ་གཅེས་ཕྲུག་མིན། (༢)  སོག་ལ་གནོད་པ་དགྲ་ཨིན་
པས། དགྲ་གཉའ་རེངས་གཏང་བ་དཔའ་རལ་མིན། (༣)  ངོ་སོ་ཆེ་བ་རྒྱུ་ནོར་ཡིན། རྒྱུ་ཆུ་ཟོས་
གཏང་བ་སྦྱིན་པ་མིན། (༤)  སེམས་ཀྱི་གནས་ས་ལུས་ཨིན་པས། ལུས་བདག་འཛིན་ཡོད་
ན་སྤོད་པ་ཡིན། (༥) གཏམ་བརྩེགས་མང་ན་བསུན་པའི་གཞི། མི་ཁ་རོགས་སོད་ན་ལྐུགས་པ་
མིན། (༦) ཧ་ཅང་འདོད་པ་ཆེ་བ་དེ། ཀུན་དང་མཐུན་པའི་སྤོད་ཡུལ་མིན། (༧)  སྲིན་བྱ་འུག་
པའི་སྐད་ངན་དེ། ལས་ངན་མ་གཏོགས་དགའ་བ་མིན། (༨) སྟག་དང་གཟིག་དང་དོམ་དང་
གསུམ། ལག་ཐལ་མོ་སྦྱར་བའི་ཡུལ་ཡང་མིན། (༩)  ཁྱི་དང་བུད་མེད་ཨོ་རོག་གསུམ། སྦྱིན་
པ་གཏང་བའི་ཡུལ་ཡང་མིན། (༡༠)  སྤང་ཀུ་འཕར་བ་གཅན་གཟན་སོགས། ལུག་རྫི་བཅོལ་
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བའི་ཡུལ་ཡང་མིན། (༡༡)  ཕན་ཐོགས་པ་མེད་ན་གཉེན་འཁོར་མིན། (༡༢)  གནོད་པ་མེད་
ན་དགྲ་བོ་མིན། (༡༣)  མནོ་ཚད་ཁ་ལས་བཤད་རྒྱུ་མིན། (༡༤) ཤེས་ཚད་ལག་ཏུ་ལེན་རྒྱུ་
མིན། (༡༥) དབང་ཕྱུག་བུ་མོའི་གླུ་ལས་ཀྱང་། བུ་ཆུང་ཨ་མའི་སྒོ་ཁར་སྐྱིད། སྐྱིད་ཀྱང་སོད་ས་
འདི་ན་མེད། (༡༦)  ཉི་མ་གྱང་གི་ལྡེབས་སུ་དྲོ། དྲོ དྲོ་རུང་བསོ་ས་འདི་ན་མེན། (༡༧)  གླུ་
བཅུ་རང་གི་མཐའ་སྐོར་སྙན། སྙན་ཀྱང་ལེན་ས་འདི་ནང་མིན། (༡༨) སེམས་ལས་ངན་པའི་
དུག་ཆུ་འཛག། དགའ་བའི་འཛུམ་དཀར་ཕྱི་ལ་སྟནོ། ཁ་འཇམ་གཡོ་སྒྱུ་ཆེ་བ་དེ། གཏན་གྱི་བོ་
ཕུག་འདྲིས་ས་མིན།

༆གསུམ་པ། དགོ་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཞུ་བ་ཅིན། (༡) སྐྱབས་དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལས་ལྷག་པ་
མིན་འདུག། དུས་གཏན་དུ་སྤྱི་བོར་འཁུར་དགོ། (༢)  བྱིན་རླབས་ར་བའི་བ་མ་ལས་ལྷག་པ་
མིན་འདུག། མོས་གུས་གཏིང་ལས་བསྐྱེད་དགོ། (༣)  མཆོག་ཐུན་མོང་གི་དངོས་གྲུབ་སྟེར་བ་
ལ་ཡི་དམ་ལྷ་ཚོགས་ལས་ལྷག་པ་མིན་འདུག། གསོལ་བ་སྙིང་ལས་བཏབ་དགོ། (༤)  རྐྱེན་
བར་ཆད་བསལ་བ་ལ་དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོ་ལས་ལྷག་པ་མིན་འདུག། ཐུགས་མཉེས་པའི་མཆོད་
པ་ཕུལ་དགོ། (༥)  ཕྲིན་ལས་ཐོགས་མེད་དུ་སྒྲུབ་པ་ལས་དམ་ཅན་ཆོས་སྐྱོང་ལས་ལྷག་པ་མིན་
འདུག། གསོལ་ཁ་གཏང་རག་ཕུལ་དགོ། (༦)  དམ་ཆོས་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ལས་ལྷག་པ་མིན་
འདུག། སྐལ་ལྡན་ལས་འཕྲོ་ཅན་གྱིས་ཉམས་ལེན་འབད་དགོ། (༧)  མཆེད་དགྲོགས་རོ་རྗེ་
སྤུན་ལས་ལྷག་པ་མིན་འདུག། དག་སྣང་ཕོགས་མེད་སྦྱང་དགོ། (༨)  བཀའ་དྲིན་ཕ་མ་དང་
སློབ་དཔོན་ལས་ཆེ་བ་མིན་འདུག། དྲིན་ལན་སྙིང་ནས་འཇལ་དགོ།

༆ བཞི་པ། མི་དགོས་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཞུ་བ་ཅིན། (༡)  འཁོར་དང་ལོངས་སྤོད་མང་བ་དེ་
སྡུག་བསྔལ་ཆེ་བའི་རྒྱུ་ཡིན་པས། མང་ཉུང་རན་པ་ཅིག་ལས་མི་དགོ། (༢)  དགའ་མཐུན་གྱི་
གྲོགས་བཤེས་མང་བ་དེ་ཡང་རེགས་གཉིས་ཁང་ཆེ་བའི་རྒྱུ་ཡིན་པས། མང་ཉུང་རན་པ་ཅིག་ལས་
མི་དགོ། (༣)  ནོར་ཡོད་སེར་སྣ་ཅན་དེ་ཡང་ཡི་དྭགས་ཀྱི་གནས་སུ་སྐྱེ་བའི་རྒྱུ་ཡིན་པས། དེ་
ཡང་མི་དགོ། (༤)  སེམས་དང་མ་མཐུན་པའི་མི་ཡང་ཁོང་ཁྲོ་ལང་པའི་རྒྱུ་ཡིན་པས་མི་དགོ། 
(༥)  ནད་དང་མཚོད་གྱི་བསྐལ་པ་དེ་ཡང་སྡུག་བ་སྔལ་གྱི་རྒྱུ་ཡིན་པས་མི་དགོ། (༦) བསམ་
ངན་སྦྱརོ་རྩུབ་ཆེ་བའི་མི་དེ་ཡང་ཚེ་དང་སོག་གི་བར་ཆད་ཡིན་པས་མི་དགོ། (༧) རྐྱེན་ངན་སེར་
བ་དང་བཙའ་སད་དེ་ཡང་ལོ་ཉེས་མུ་གེ་འབྱུང་པའི་རྒྱུ་ཡིན་པས་མི་དགོ། (༨)  ཞིང་ས་ངན་
པར་ས་བོན་བཏབ་པ་དེ་ཡང་རང་སྡུག་རང་གིས་ཉོ་བའི་རྒྱུ་ཡིན་པས་མི་དགོ། (༩) མོ་རིམ་མཐོ་
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སར་བསྐེ་བ་དེ་ཡང་རང་མགོ་རང་གིས་བརྡུང་བའི་ཐོ་བ་ཡིན་པས་མི་དགོ། (༡༠) ལུས་དང་མ་
མཐུན་པའི་བཀབ་བགོ་དང་རྒྱན་ཆ་དེ་ཡང་རང་བོ་བཙོང་པའི་ཚོང་དཔོན་ཡིན་པས་མི་དགོ།

༆ ལྔ་པ། ཕངས་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཞུ་བ་ཅིན། (༡) ཐར་བའི་ལམ་སྟོན་བ་མ་དེ། སངས་
རྒྱས་དངོས་སུ་ཡིན་པར་མ་ཤེས་ན། བྱང་ཆུབ་བར་དུ་འབྲལ་བར་ཕངས། (༢) མདྭངས་མཚར་
བ་ཧ་ལོའི་མེ་ཏོག་དེ། ཡར་དཀོན་མཆོག་མཆོད་པ་མ་ཕུལ་ན། མར་ལྡུམ་ར་འོག་མར་རྒས་པ་
ཕངས། (༣) གཏམ་ལེགས་བཤད་ནོར་བུའི་དོ་ཤེལ་དེ། ཁྲོམ་མི་དམངས་འཛོམས་སར་
མ་ཞུས་ན། ནང་ཁོག་པའི་གཏིང་ལུ་ཡལ་བ་ཕངས་། (༤) མཚོན་རྣོན་པོ་རལ་གྲི་འཁོར་ལོ་
དེ། ཕ་རོལ་དགྲ་སོག་གཅད་པར་མ་ཕན་ན། སྤན་གཟིགས་གྲལ་ལུ་རྒས་པ་ཕངས། (༥) 
ནོར་གསེར་དངུལ་གཡུ་དང་བྱི་རུ་སོས་ཤེལ་དང་། དར་གོས་ཆེན་མཛེས་པའི་རྒྱན་ཆ་རྣམས། 
དབང་ལད་མོ་རབ་གནས་སོགས་ལ་མ་བརྒྱན་ན། དོན་མེད་བང་མཛོད་ནང་དུ་རྒས་པ་ཕངས། 
(༦) རྟ་མགྱོགས་པའི་སྐྱི་བསེར་རླུང་མ་དེ།ས་བདེ་མོའི་ཐང་ལ་མ་བརྒྱུག་ན།མར་རྟ་རས་གཏིང་
ལུ་རྒས་པ་ཕངས། (༧) རྟེན་དལ་འབྱོར་མི་ལུས་ཐོབ་དུས་འདིར། ལས་དམ་པའི་ལྷ་ཆོས་མ་
བྱེད་ན། ཚེ་དོན་མེད་ངང་དུ་རྒས་པ་ཕངས། (༨) རང་སེམས་ཆོས་སྐུའི་བ་མ་དེ། ཐོས་བསམ་
སྒོམ་པའི་ཉམས་ཀྱིས་མ་མཇལ་ན། འཁོར་བར་འཁྱམས་པ་ཤིན་ཏུ་ཕངས། (༩) གཞོན་ནུ་
ལང་ཚོ་དར་ལ་བབས་དུས་འདིར།བ་མ་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་མ་བསྟེན་ན། རྒས་པའི་དུས་སུ་
བོ་འགྱོད་བྱུང་བ་ཕངས།

༆ དྲུག་པ། མི་ཕངསཔའི་ལོ་རྒྱུས་ཞུ་བ་ཅིན། (༡)  སོམ་པ་དམ་ཚིག་ཉམས་པའི་བ་
མ་དེ་ཡང་སངས་རྒྱས་བསྟན་པའི་རུ་ཌ་ཡིན་པས་མི་ཕངས། (༢) དད་གུས་བརྩེ་སེམས་ཆུང་
བའི་སླབོ་མ་དེ་ཡང་ཆོས་པའི་ཞབས་འདྲེནཡིན་པས་མི་ཕངས། (༣) བྱམས་དང་སྙིང་རྗེ་མེད་
པའི་དཔོན་དེ་ཡང་ཆབ་འབངས་སྡུག་སྦྱོར་གཏོང་བ་ཡིན་པས་མི་ཕངས། (༤) ཕན་གནོད་གང་
ཡང་མ་ཤེས་པའི་འཁོར་དེ་ཡང་དྲིན་གྱིས་བསྐྱངས་བའི་ཤུལ་མེན་པས་མི་ཕངས། (༥) རྒྱབ་
མདུན་འཆར་ཁ་སྣ་ཚོགས་སླབ་མིའི་འཁོར་གཡོག་དེ་ཡང་གོང་མའི་ཞབས་འདྲེན་ཡིན་པས་མི་
ཕངས། (༦) རང་སྟདོ་གཞན་སྨད་འབད་མི་མད་མེད་ལ་བ་ཅན་དེ་ཡང་མི་ཕངས། (༧) གཡར་
འཕྲོག་རྐུ་གསུམ་འབད་མི་དེ་ཡང་ཀུན་གྱི་ཞབས་འདྲེན་ཡིན་པས་མི་ཕངས་། (༨) རང་གི་བྱ་
སྤོད་གསང་ནས་གཞན་གྱི་སྐྱོན་མཚང་ནས་སྒྲོག་མི་ཁ་འགྱེད་དོན་ཆུང་དེ་ཡང་མི་ཕངས། (༩) 
གཞན་ལ་ལ་ཅི་རང་ཡང་ལོངས་སྤོད་མི་ནུས་པའི་ཕྱུག་པོ་སེར་སྣ་ཅན་དེ་ཡང་མི་ཕངས། (༡༠) 
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ཆོས་དང་འཇིག་རྟེན་གང་ཡང་བྱེད་མི་ནུས་པའི་ངན་པ་ལང་ཤོར་ཅན་དེ་ཡང་མི་ཕངས། (༡༡) ཕ་
མནའ་ཟོས་དམ་ཉམས་དེ་ཡང་མི་ཕངས། (༡༢) བུ་ངན་པ་ལང་ཤོར་ཅན་ཨ་འཐས་དེ་ཡང་མི་
ཕངས། (༡༣) མི་ཁ་འཆལ་དྲག་དེ་ཡང་མི་ཕངས། (༡༤) བུམ་བྱ་སྤོད་མི་མང་དགུ་མང་དེ་ཡང་
མི་ཕངས། (༡༥) བཀོལ་ཚེ་མི་ཉན་པའི་འཇར་རོགས་དེ་ཡང་མི་ཕངས། (༡༦) སླབ་ཚེ་མི་ཉན་
པར་ལན་རྐྱབ་མི་དེ་ཡང་མི་ཕངས། (༡༧) རྟ་ཚིགས་མེད་བཞོན་མེད་དེ་ཡང་མི་ཕངས། (༡༨) 
ནོར་རྨོ་མེད་ཞོ་མེད་དེ་ཡང་མི་ཕངས། (༡༩) ཁྱི་ལྕེ་མེད་ཟུག་མེ་དེ་ཡང་མི་ཕངས། (༢༠) ལུག་
ཚྭ་མེད་བལ་མེད་དེ་ཡང་མི་ཕངས།

༆ བདུན་པ། ཡོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཟུར་ཙམ་ཅིག་ཞུ་བ་ཅིན། (༡) མཁྱེན་བརྩེ་ནུས་གསུམ་
དང་ལྡན་པའི་བ་མ་ལུ་གཟི་བརྗིད་དང་བྱིན་རླབས་ཡོད། (༢) དད་པ་དམ་ཚིག་དང་ལྡན་པའི་
སློབ་མ་ལུ་ལྷ་ཆོས་ཡོད། (༣) སྡུག་སན་ཅན་གྱི་སྒོ་མཆེན་ལུ་གྲུབ་རྟགས་ཡོད། (༤) མོས་
གུས་ཅན་གྱི་སྤང་པོ་ལུ་སྙིང་རྗེ་ཡོད། (༥) སྨན་དཔྱད་ཡན་ལག་བརྒྱད་པ་ནི་འཚོ་བྱེད་ལ་ཡོད། 
(༦) རྣམ་ཐོས་སས་ཀྱི་བང་མཛོད་ནང་གང་ཡང་ཡོད། (༧) ཁ་དོག་ལེགས་པའི་ཞལ་ལུ་འཇའ་
ཚོན་སྣ་ལྔ་ཡོད། (༨) རྒྱ་ཆེ་གསེར་གྱི་གཞི་ལུ་ཡོད། (༩) བརྗིད་ཆགས་པ་རི་རྒྱལ་ལྷུན་པོ་
ལུ་ཡོད། (༡༠) དཔངས་མཐོ་བ་དགུང་སྔོན་མཐོན་པོ་ལུ་ཡོད། (༡༡) སྐད་ཆེ་བ་གཡུ་འབྲུག་
སྔོན་པོ་ལུ་ཡོད། (༡༢) གྲངས་མང་བ་སྐར་སངས་ཕྲ་མོ་ལུ་ཡོད། (༡༣) སྤུངས་ཆེ་བ་སྤྲིན་གྱི་
ཕྲེང་བ་ལུ་ཡོད། (༡༤) འོད་གསལ་བ་ཁྲི་གདུགས་ཉི་མ་ལུ་ཡོད། (༡༥) མདངས་དཀར་བ་
ཞོ་ཤ་ཟླ་བ་ལུ་ཡོད། (༡༦) གཏིང་ཟབ་པ་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོ་ལུ་ཡོད། (༡༧) རྒྱུན་རིང་བ་ཆུ་ཆེན་
བཞི་ལུ་ཡོད། (༡༨) བསོད་ནམས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་སྟོང་གསུམ་འཁོར་ལོ་སྒྱུར་བའི་རྒྱལ་པོ་
ལུ་ཡོད། (༡༩) གཟུགས་བྱད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་སྟེང་ཕོགས་ལྷ་ལུ་ཡོད། (༢༠) དབྱངས་
ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ལྷ་ཆེན་ཚངས་པ་ལུ་ཡོད། (༢༡)  རིན་ཆེན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་འོག་
ཕོགས་ཀླུའི་རྒྱལ་པོ་ལུ་ཡོད། (༢༢)  མངའ་ཐང་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་རྒྱ་ནག་རྒྱལ་པོ་ལུ་ཡོད། 
(༢༣) ཟས་ནོར་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ལྷ་ོཕོགས་ནགས་མོའི་ལྗོངས་ལུ་ཡོད། (༢༤) རྟེན་གྱི་བྱིན་
རླབས་ཆེ་བ་རྒྱ་གར་འཕགས་པའི་ཡུལ་ལ་རོ་རྗེ་གདན་ལུ་ཡོད། (༢༥) གནས་ཀྱི་བྱིན་རླབས་ཆེ་
བ་གངས་དཀར་ཏི་སི་ལུ་ཡོད། (༢༦) ར་རླུང་འདུས་རོ་རྗེ་ཀོང་བུ་ཙཱ་རི་ལུ་ཡོད། (༢༧) ཤིང་
ཆེན་ཡན་ལག་བརྒྱད་པ་འཛམ་གླིང་ཏྲི་ཤི་མ་ཕམ་གཡུ་མཚོ་ལུ་ཡོད། (༢༨) ཆུ་བོ་ཡན་ལག་
བརྒྱད་ལྡན་སུམ་ཅུ་ར་གསུམ་ལུ་ཡོད། (༢༩) སྨན་དཔྱད་ཡན་ལག་བརྒྱད་པ་རི་བོ་གངས་ཅན་
ལུ་ཡོད། (༣༠) སྐྱིད་ཉམས་ཚོགས་པ་ཞིང་ཁམས་དགའ་ལྡན་ལུ་ཡོད། (༣༡) འདོད་ཡོན་ཆེ་
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བ་ལྷའི་ཞིང་ཁམས་ལུ་ཡོད། (༣༢) ང་རྒྱལ་ཆེ་བ་ལྷ་མིན་འཐབ་རོད་ཀྱི་ཡུལ་ལུ་ཡོད། (༣༣)  
སྡུག་བསྔལ་ཆེ་བ་དམྱལ་ཁམས་བཅོ་བརྒྱད་ལུ་ཡོད། (༣༤)  ཤ་ཞིམ་པ་རུས་བའི་གསེབ་ལུ་
ཡོད། (༣༥) སྒྲོ་ཅུ་ཅན་ལུ་བུ་ལོན་ཡོད། (༣༦)  རོ་རྔམ་ཅན་ལུ་ས་མདོག་ཡོད།

༆ བརྒྱད་པ། མེད་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཟུར་ཙམ་ཅིག་ཞུ་བ་ཅིན། (༡)  སངས་རྒྱས་སེམས་
ཅན་གྱི་དོན་ལུ་ཉེ་རིང་མེད། (༢) མོས་གུས་མེད་པའི་མི་ལུ་བྱིན་རླབས་མེད། (༣) རང་འདོད་
ཅན་ལུ་རྒྱུ་འབྲས་མེད། (༤) འདོད་ཆགས་ཅན་གྱི་སེམས་ལུ་ཆོག་ཤེས་མེད། (༥) ཞེ་སང་
ཅན་གྱི་སེམས་ལུ་ལྷོད་ཆ་མེད། (༦) གཏི་མུག་ཅན་ལུ་ཡུན་རིང་སོད་ལོང་མེད། (༧) ང་རྒྱལ་
ཅན་གྱི་སེམས་ལུ་ལེགས་པ་མེད། (༨) ཕྲག་དོག་ཅན་ལུ་བསམ་པ་བཟང་པོ་མེད། (༩) སྡུག་
བསྔལ་ཅན་ལུ་ནམ་ཡང་བདེ་བ་མེད། (༡༠) ལོག་ལ་ཅན་གྱི་མི་ལུ་ལྷ་ཆོས་མེད། (༡༡) སྦྱིན་
འབྲས་མེད་པའི་མི་ལུ་ཟས་ནོར་མེད། (༡༢) བསོད་ནམས་མེད་པའི་མི་ལུ་གན་ཡང་མེད། (༡༣) 
འཇིག་རྟེན་ཆོས་བརྒྱད་མཁན་ལུ་རང་དོན་མེད། (༡༤) སྡུག་སན་ཅན་གྱི་མི་ལུ་བར་ཆད་མེད། 
(༡༥) ཆང་འཐུང་པའི་མི་ལུ་ཡོན་ཏན་མེད། (༡༦) ཆང་མ་འཐུང་བའི་མི་ལུ་བསོད་བསོད་ནམས་
མེད། (༡༧) ཁ་འགྱེད་དཔལ་བཟང་ལུ་རང་དོན་མེད། (༡༨) བོ་དག་པའི་མི་ལུ་དོགས་པ་མེད།

༆ དགུ་པ། མཛེས་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཟུར་ཙམ་ཅིག་ཞུ་བ་ཅིན། (༡) ནམ་མཁའ་ལུ་ཉི་ཟླ་
རྒྱུ་སྐར་མཛེས། (༢) ས་གཞི་ལུ་ལོ་ཐོག་དང་རྩི་ཐོག་མཛེས། (༣) བར་སྣང་ལུ་འཇའ་ཚོན་
སྣ་ལྔ་མཛེས། (༤) ལྡུམ་ར་ལུ་མེ་ཏོག་དང་ལྗོན་འབྲས་མཛེས། (༥) ཕོ་བྲང་མགུ་གསེར་ཏོག་
དང་རྒྱལ་མཚན་མཛེས། (༦) ཁང་ཁྱིམ་ལུ་རབ་གསལ་དང་དར་ཅོག་མཛེས། (༧) མཆོད་
རྟེན་ལུ་སྐུ་དཀར་ཡོད་པ་མཛེས། (༨) ལྗོན་ཤིང་ལུ་ལོ་འདབ་རྒྱས་པ་མཛེས། (༩) རི་རབ་
ལུ་བང་རིམ་ཡོད་པ་མཛེས། (༡༠) རྒྱ་མཚོ་ལུ་ནོར་བུ་ཡོད་པ་མཛེས། (༡༡) མི་བཟང་ལུ་གོ་
བཟང་མཛེས། (༡༢) རྟ་བཟང་ལུ་སྒ་སབ་བརྒྱན་པ་མཛེས། (༡༣) དཔོན་བཟང་ལུ་གཡོག་
འཁོར་འདུ་བ་མཛེས། (༡༤) རྒྱལ་ཁབ་ལུ་བདེ་ཞིང་སྐྱིད་པ་མཛེས། (༡༥) སྦྱིན་བདག་ལུ་
དར་ཞིང་རྒྱས་པ་མཛེས། (༡༦)  རྒྱལ་པོ་ལུ་ཆོས་བཞིན་སྐྱོང་བ་མཛེས། (༡༧) བོན་
པོ་ལུ་བཀའ་ཁྲིམས་དྲང་བ་མཛེས། (༡༨) སྐུ་ཚབ་ལུ་འབངས་འཁོར་རྣམས་ལ་བྱམས་སྐྱོང་
མཛེས། (༡༩) ལས་ཚན་ལུ་ཆགས་སང་ཕོགས་རིས་མེད་པ་མཛེས། (༢༠) རྒན་ཤོས་ལུ་
གཡོ་སྒྱུ་མེད་པ་མཛེས། (༢༡) ཡོན་བདག་ལུ་བཀའ་ལོག་མེད་པ་དྲང་པོ་མཛེས། (༢༢) རྒྱལ་
པོ་ལུ་སྐུ་བསོད་མངའ་ཐང་འབྱོར་བ་རྒྱས་པ་མཛེས། (༢༣) ནོར་བུ་ལས་གསེར་དངུལ་ཟངས་
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ལྕགས་མཛེས།དེ་ལས་ལྷག་པར་ནོར་བུ་བསམ་འཕེལ་མཛེས། (༢༤) བ་སློབ་རྣམས་ལུ་མཐུ་
སྟོབ་དང་རྟོགས་པ་ཡོད་པ་་མཛེས།(༢༥) བཙུན་པ་རྣམས་ལུ་འདུལ་ཁྲིམས་ལས་མ་འགལ་བ་
མཛེས། (༢༦) ཡུལ་གྱི་བཟའ་དཔོན་རྣམས་ནི་ཕྱི་ནང་གསང་གསུམ་གྱི་གནས་ཁུངས་ལུ་བོ་ཁ་
མ་དམན་པ་མཛེས། (༢༧) ཡུལ་གྱི་མ་དྲ་རྣམས་ནི་ཕྱི་ནང་གསང་གསུམ་གྱི་བཟའ་འཁོར་ལུ་ཁ་
ལོ་བསྒྱུར་བའི་བོ་སེམས་མ་དམན་པ་མཛེས། (༢༨) གྲོགས་དགའ་མཐུན་མཛའ་བཤེས་གཉེན་
འབྲེལ་བུད་མེད་ནང་ཚང་རྣམས་ནི་ཁོང་ཁྲོའི་རྒྱུ་དགུ་ཅིས་ཀྱང་མེད་པ་མཛེས། (༢༩) གཉེན་
སྦྱོར་ཕོ་གཞོན་རྣམས་ནི་བོ་སེམས་བརྟན་པ་མཛེས། (༣༠) སྨན་ཆུ་མོ་གཞོན་རྣམས་ནི་བོ་
སེམས་བརྟན་པ་དང་ལུས་ཐུབ་པ་མཛེས། (༣༡) རྒས་གཞོན་ཕོ་མོ་མེད་པ་རྣམས་ནི་དག་སྣང་
དང་ཕོགས་ལྷུང་ནམ་ཡང་མེད་པ་མཛེས། (༣༢) མཛེས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ནང་ལས་དམ་ཆོས་
ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་མཛེས་སོ།།

༆ བཅུ་པ། ལྷག་པའི་ལོ་རྒྱུས་ལས་ཟུར་ཙམ་ཅིག་ཞུ་བ་ཅིན། (༡) བ་མ་བཟང་པོ་དེ་
ལྷག་པའི་ལྷ་ལས་ལྷག། (༢) ཡི་དམ་བཟང་པོ་དེ་ཡིད་བཞིན་གྱི་ནོར་བུ་ལས་ལྷག། (༣) སློབ་
དཔོན་བཟང་པོ་དེ་དྲིན་ཅན་གྱི་ཕ་མ་ལས་ལྷག། (༤) དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་དེ་གསལ་པའི་མེ་
ལོང་ལས་ལྷག། (༥) གྲོགས་བཟང་པོ་དེ་གཉེན་ཉེ་འཁོར་ལས་ལྷག། (༦) སེམས་བཟང་པོ་
དེ་ཛམ་བུ་གསེར་གྱི་ཆུ་གསེར་ལས་ལྷག། (༧) ཚ་སར་ཕན་པ་དེ་ཟླ་བའི་བདུད་རྩི་ལས་ལྷག། 
(༨)  གྲང་སར་ཕན་པ་དེ་མེ་ཤེལ་གྱི་ཉི་མ་ལས་ལྷག། (༩) བྲེལ་ཟིང་ལང་སར་ཕན་པ་དེ་ཕ་
རོལ་དགྲ་དཔུང་སྐྲག་པའི་མཚོན་བཟང་པོ་ལས་ལྷག། (༡༠) ལོགས་སར་ཕན་པ་དེ་ནད་པ་སྨན་
གྱིས་གསོ་བ་ལས་ལྷག། (༡༡)  སྐོམ་སར་ཕན་པ་དེ་ཨ་རག་སང་ཆང་ལས་ལྷག། (༡༢) 
རྣ་བར་སྙན་པའི་གཏམ་དེ་པི་ཝང་གླིང་བུ་སྒྲ་སྙན་ལས་ལྷག། (༡༣) བཀོལ་ཚད་ཉན་པའི་མི་དེ་
མཆན་གྱི་བུ་ལས་ལྷག། (༡༤) ལུས་སེམས་བརྟན་པའི་སྨན་ཆུ་ཁོག་པའི་ཧིང་ལས་ལྷག། (༡༥) 
བརྩེ་གདུང་ཡོད་པའི་རྨགཔ་དེ་མིག་གི་འབྲས་བུ་ལས་ལྷག། (༡༦) ལྷག་བསམ་རྣམ་པར་དག་
པའི་དགེ་སྒྲུབ་དེ་སྟོན་པ་རོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་དགོངས་པ་ལས་ལྷག་གོ།

༆ བཅུ་གཅིག་པ། མི་ཤོང་བའི་ལོ་རྒྱུས་ཟུར་ཙམ་ཅིག་ཞུ་བ་ཅིན། (༡)  ཁོ ག ་ པ འི ་
ནང་དུ་དུག་མི་ཤོང་། (༢) མིག་གི་ནང་དུ་རྡུལ་མི་ཤོང་། (༣) རྣ་བའི་ནང་དུ་ཆུ་མི་ཤོང་། (༤) 
སྡིག་ཅན་རྣ་བར་ཆོས་མི་ཤོང་། (༥) ཆོས་ཀྱི་ནང་ལུ་རྫུན་མི་ཤོང་། (༦) མར་ཁུའི་ནང་ལུ་ཆུ་མི་
ཤོང་། (༧) གཏམ་ངན་བོ་ལུ་མི་ཤོང་། (༨) མི་ངན་ལུང་པར་མི་ཤོང་། (༩) བྱ་རུས་ཁོག་པར་
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མི་ཤོང་། (༡༠) རྐང་པའི་ནང་ལུ་རང་མི་ཤོང་། (༡༡) འོ་མའི་ནང་ལུ་ཁྲག་མི་ཤོང་།

༆ བཅུ་གཉིས་པ། སང་དགོ་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཟུར་ཙམ་ཅིག་ཞུ་བ་ཅིན། (༡)  ཕན་ཐོགས་
མེད་པའི་ཉེ་ཚན་སང་། (༢) ཡོན་ཏན་མེད་པའི་སླབོ་དཔོན་སང་། (༣) དད་གུས་མེད་པའི་སློབ་
མ་སང་། (༤) མཐུན་ལམ་མེད་པའི་ཕ་སྤུན་སང་། (༥) བརྩེ་གདུང་མེད་པའི་ཆ་རོགས་སང་
། (༦) ཆོག་ཤེས་མེད་པའི་འདོད་ཆགས་སང་། (༧) རང་རྒྱུད་བསག་པའི་ཕྲ་མ་སང་། (༨)  
མ་རིག་རྨངོས་པའི་གཏི་མུག་སང་། (༩) ཟས་ནོར་མེད་པའི་ཁྱིམ་ཐབས་སང་། (༡༠) ཁང་
ཞིང་མེད་པའི་ཡུལ་ངན་སང་། (༡༡) སྐྱོང་པས་མི་འཁྱོམས་འཁོར་གཡོག་སང་། (༡༢)  
འདི་ཕྱི་གཉིས་ཀ་སྡིག་པ་སང་།

༆ བཅུ་གསུམ་པ། དུས་ལུ་འབད་དགོ་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཟུར་ཙམ་ཅིག་ཞུ་བ་ཅིན། (༡)  སོ་
ནམ་སོ་ཁའི་དུས་ལུ་འབད། (༢) དུད་འགྲོ་དབྱར་གྱི་དུས་ལུ་སྐྱོང་། (༣) གསོག་འཇོག་སེར་
ཁའི་དུས་ལུ་འབད། (༤) སྐྱིད་བཤལ་དགུན་གྱི་དུས་ལུ་འབད། (༥) རྒྱུན་དུ་མ་ཡེངས་སོ་ནམ་
འབད། (༦) རྟག་ཏུ་དམ་པའི་ལྷ་ཆོས་འབད།

༆ བཅུ་བཞི་པ། འཛེམ་དགོ་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཟུར་ཙམ་ཅིག་ཞུ་བ་ཅིན། (༡) ཟས་
ངན་པའི་མི་དང་གྲལ་མ་གཅད། (༢)  ལ་སོམ་པའི་མི་དང་སྡེར་མ་གཅིག། (༣) རོ་གཙོགས་
ངན་པའི་མི་དང་རྩིས་མ་རྐྱབ། (༤) འཇལ་ལེན་ངན་པའི་མི་དང་གཡར་བསྐྱི་མ་འབད། (༥) 
ཕོ་ཚོད་མེད་པའི་མི་དང་གྲོས་མ་སྡེས། (༦) བསམ་སྦྱོར་ངན་པའི་མི་ལུ་བོ་མ་གཏད། (༧) 
མེས་མེད་པའི་མི་དང་ཤགས་མ་རྐྱབ། (༨) རིགས་ངན་དང་གཉེན་མ་རྐྱབ། (༩) སྡིག་
ལས་དགའ་མི་གྲོགས་མ་བསྟེན།

༆ བཅོ་ལྔ་པ། བསྟུན་དགོ་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཟུར་ཙམ་ཅིག་ཞུ་བ་ཅིན།  (༡) དུས་ཚོད་དང་
བསྟུན་པའི་ཟས་བཟའ། (༢) ནམ་ཟླ་དང་བསྟུན་པའི་གོ་གྱོན། (༣)  གནས ་སྐབས ་དང ་
བསྟུན་པའི་གཏམ་སླབ། (༤) ཡུལ་དུས་དང་བསྟུན་པའི་ལཱ་འབད། (༥) ལུས་ཤེད་དང་བསྟུན་
པའི་ཁུར་འབག། (༦) རང་ཚོད་དང་བསྟུན་པའི་སྤོད་པ་འབད། (༧) ཡུལ་ཐང་དང་བསྟུན་པའི་
ཚོང་རྐྱབ།
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༆ དེ་སྦེ་བྱིས་པའི་ལེགས་བཤད་དང་བྱིས་པའི་བསླབ་བྱ་དེ་ཐོས་ཙམ་གོ་ཙམ་འབད་མ་
བཞག་པར་ ཐོས་བསམ་སྒོམ་གསུམ་བཅུད་གཅིག་ལུ་འདྲིལ་ཏེ་ ཉམས་སུ་བང་པ་ཅིན་ ན་
གཞོན་ཕོ་མོ་ག་ར་འབད་རུང་ ཚེ་ད་ལའི་འཇིག་ཡང་དག་པར་མཐར་བཀལ་ཚུགས་པ་མཚད་ 
ཕྱི་མར་ཡང་ བདེ་འགྲོར་སྐྱེ་བའི་ཕན་པ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་ཡོདཔ་ཐུགས་ལུ་བཞེད་དེ་ མི་
ཚེ་འདི་ལས་དོན་་དང་ལྡན་པའི་འབྲས་བུ་ལེན་ཅིག།

དཀོན་མཆོག་གི་གཏམ།
(༡)  བོ་དཀོན་མཆོག་གསུམ་མར་གཏདན། ལས་རྒྱུ་འབྲས་བསླུ་བ་མི་སྲིད། (༢) བ་མ་
ལུ་ཐུབ་རུང་། དཀོན་མཆོག་ལུ་མི་ཐུབ། (༣) དཀོན་མཆོག་མཆོད་པ། བདག་མི་ཕམ།

སངས་རྒྱས་ཀྱི་གཏམ།
(༡) བཅོ་ལྡན་འདས་ལུ་ཀ་ཁ་སྟོན་མི་དགོ། (༢) སངས་རྒྱས་འབད་མངོན་ཤེས་མི་མཁྱེན། 
གཅན་གཟན་འབད་དྲི་མི་ཚོར། (༣) སངས་རྒྱས་རེ་དང་བདུད་རེ། (༤) ལྷ་རེ་དང་བདུད་
རེ། (༥) མི་སངས་རྒྱས་དཀརཔོ། (༦) མི་སངས་རྒྱས་གནམ་མཁར་འཕུར་རུང་དད་པ་
མེད། སེམས་ཅན་རྒྱུ་མ་ལུད་རུང་སྙིང་རྫེ་མེད། (༧) སངས་མ་རྒྱས་པའི་སེམས་ཤུགས་ཆེ་ཏེ། 
(༨) སངས་རྒྱས་མི་ཡུལ་འབྱནོམ་བརྒྱ་ལམ་ཨིན། (༩) རྒྱལ་བའི་བཀའ་དང་། འཕགས་པའི་
ལུང་། 

ཆོས་ཀྱི་གཏམ།
(༡) བམ་རེ་ཆོས་ལུགས་རེ། དཔོན་རེ་ཁྲིམས་ལུགས་རེ། གཡུལ་རེ་ལུགས་སོལ་རེ། (༢) 
ཆོས་རང་གིས་འབད་སངས་མ་རྒྱས་ན། རོགས་ཀྱིས་འབད་སངས་མི་རྒྱས། (༣) གོ་ན་གསེར་
སང་བརྒྱད། མ་གོ་ན་མཁའ་འགྲོའི་ལུང་བསྟན། (༤) ཆུང་ཚེ་ཀ་ཁ་མ་ལྷབ། སོམ་ཚེ་ཡིག་ངོ་
མི་ཤེས། (༥) རོགས་ཡང་ས་ལ་མ་ནི། རང་ཡང་པད་མའི་ཆོས་ལ། (༦) ལས་རྐྱེན་དང་བྲལ་
ཆོས་ཨིན། (༧) གཞན་དོན་དུ་འབྱུང་ན། ཆ་ལུགས་ངན་རུང་ངན། (༨) ཕ་ཁུག་རྐྱབ་ཚེ་གྲལ་
མཇུག། གཡང་ཁུག་རྐྱབ་ཚེ་གྲལ་མགུ།  (༩) མ་ཤེས་མ་ཐོང་མཐོལ་ལོ་བཤགས།ཤེས་ཤེས་
མཐོང་སྐྱ་ར་བཙོང་། (༡༠) ཆོས་སྒྲུབ་པ་མི་གཙོ། སྒྲུབ་ཐངས་གཙོ། (༡༡) ཁྱི་དང་བུ་མོ་ཨོ་

དོན་ཚན་གསུམ་པ་འཇིག་རྟོན་པའི་ཆོས་དང་མཐུན་པའི་གཏམ་ནི།
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རོག་གསུམ། སྦྱིན་པ་གཏང་བའི་ཡུལ་མེན། (༡༢) གངས་སེང་གེ་དཀར་མོའི་ཨོམ། རིན་ཆེན་
གསེར་གྱི་སྣོད་དགོ། (༡༣) ཆོས་ཕྱེད་དགོ་བ་ལྷག།

ཆོས་དང་འཇིག་རྟེན་ཐུན་མོང་གི་གཏམ།
(༡) ཆོས་པ་འཛེམ་ནི་སྡིག་པ། འཇིག་རྟེན་པ་འཛེམ་ནི་ངོ་ཚ། (༢) དམ་ཆོས་ཧ་མ་དྲག། 
འཇིག་རྟེན་ཕྱི་མ་དྲག། (༣) ཁ་གི་མ་ནི་བགྱངས། ལག་པ་སེམས་ཅན་བསད། (༤) ཆོས་
ཁྲིམས་དར་གྱི་མདུད་ཕོད། རྒྱལ་ཁྲིམས་གསེར་གྱི་གཉའ་ཤིང་། 

བ་མའི་གཏམ།
(༡) ལུས་ངག་ཡིག་གསུམ་བ་མར། ལོ་གོས་ཆོས་གསུམ་བམ་ལས། (༢) བ་མ་བ་མའི་
ཐུགས་རྗེ། གོང་མ་གོང་མའི་སྐུ་བསོད། (༣) སླབོ་དཔོན་ཞན་པའི་སློབ་མ། ཕ་མ་ཞན་པའི་
བུ་གཞིས། (༤) ཨ་ནི་ཐུགས་རྗེ་ཅནམ་ཡོདན། གླིང་གེ་སར་ག་གིས་ཡང་ལྕོགས། (༥) 
མགུ་བ་མ་མཁྱེན་ནི་ཡོདན། མཇུག་འཕར་བས་བཟའ་རུང་ཁྱད་མེད། (༦) མ་ཉན་དཔའ་བོའི་
བམ། རྒྱལ་བའི་བཀའ་ལས་དབྱུག་པ་བཙན། (༧) བ་མའི་ཁྱི་བརྡུངན། བ་མའི་ཐུགས་ཁར་
ཕོག། (༨) རྒྱལ་བའི་སས་དང་། གྲུབ་པའི་གདུང་། (༩) ཁག་བ་མ་ཆེ། བ་མ་བ་རང་
ཆེ། (༡༠) འཛོལཝ་བ་མའི་གསུང་། ཆདཔ་གཟར་གྱི་ཆུ། (༡༡) ཐང་དང་འཕད་ཚེ་ཨེ་ཧུ་ཧུ། 
བྱག་དང་འཕད་ཚེ་བ་མ་མཁྱེན། (༡༢) གཅེས་མི་གཅེས་བམ་གཅེས། བམ་བ་རང་གཅེས། 
(༡༣) བམ་འབྱནོ་དགོཔ་བྱོན། བསང་གཏང་དགོཔ་བཏང་ཚར་ཡི། (༡༤) མཚན་ལྡན་རྒྱང་ལུ་
བཞུགས་ན། བྱིན་རླབསཆེ།

ལྷ་དང་ཆོས་སྐྱོང་གི་གཏམ།
(༡) ཧ་ཡང་ཐུགས་རྗེ་ཆེནམ། ད་རུང་བྱམས་མགོནམ། (༢) ཡེ་ཤེས་པའི་སྤན་གྱིས་གཟིགས། 
དམ་ཚིག་པས་རྗེས་སྤོད། (༣) ཡེ་ཤེས་པའི་སྤན་ལུ། གསལ་གྲིབ་མེད། (༤) ཡེ་ཤེས་པའི་
མདའ། རྐྱབ་སར་མི་མཐོང་། ཕོག་སར་མཐོང་། (༥) ཡེ་ཤེས་མགོན་པོའི་དོར་མར་རྟ་མེད་པར། 
དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོར་ཐགས་རས་གཉིས་བརྩེགས། (༦) ཨིན་ནམ་མི་ནམ་བལཝ་ད་ཤེས། རོ་རྗེ་
གྲོད་ལོད་འཆམ་དང་ཤེས། (༧) ཡུལ་གྱི་ལྷ་གསོལ་བ། གཡུལ་གྱི་བོན་མ་མཁས། (༨) བོན་
མ་མཆོད་པ། ཡས་ཚང་དགོ། (༩) བསིག་པ་ལྷ་གིས་བསིག། མ་པ་རང་གིས་བསིག། (༡༠) 
ལྷ་ལུ་འཕན་མ་གཏང་། མི་ལུ་གཟོབ་མ་འབད། སྤ་ལུ་རོ་མ་རྐྱབ། སྐྱིད་པར་རང་བཞིན་ཨིན། 
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(༡༡) མ་གཏོགསན་ཨ་ཁུ་ལྷ་གསོལ་སར་མ་གཏོགས། (༡༢) ཆུ་ཕུད་གཅིག་ལུ་ལྷ་གསོལ་
གཉིས་མི་བཏུབ། ཤིང་གཅིག་ལས་པགས་ཀོ་གཉིས་མི་འཐོན། གཡག་མགུ་གཅིག་ལུ་ལྷ་ངོ་
གཉིས་མི་བཏུབ། (༡༣) ལོངས་སོྤད་ལྷ་བཟུམ་མེད་པར། བག་ལྷ་བཟུམ་མ་ཡེངས། (༡༤) 
སྟོབས་ལྷ་དང་མཉམ་རུང་། མཛད་མི་དང་བསྟུན། (༡༥) ལྷ་ལེགས་ཧིང་། ལྷ་བྲིས་པའི་ཕག་
བཟོ།

གནམ་གྱི་གཏམ།
(༡)  གནམ་ཧོན་མའི་འོག་ལུ། ས་མ་ཟ་མི་དང་། ཆུ་མ་འཐུང་མི་ག་ཡང་མེད། (༢) གནམ་
ཀྱི་མོ་ས་ལས་མི་མཐོང་། མི་གི་ཕོགས་མི་གིས་མི་མཐོང་། (༣) ཕྲང་ཕྲང་བ་གནམ་མལ་ངན། 
གཡོ་གཡོ་བ་གནམ་མི་ལང་། (༤) ཕྲང་མའི་ཀཝ་གདུང་ཐེག། (༥) བྱ་གནམ་མཁར་འཕུར་
རུང་། ཆགས་ས་ས་ཁར་ཨིན། (༦) འཕར་འཕར་གནམ་ལུ་འཕར་རུང་། ཐུག་ས་ཨེན་ཙེ་
ར་བར། (༧) གནམ་ཨེ་ཁུག་མེད་པར་འཛེགས་ས་མེད། ས་ཨེ་ཁུང་མེད་པར་མཛུལ་ས་མེད། 
(༨) གནམ་ཧོན་མའི་བྱང་ཕད། ལཱ་མི་ལོག།

ཉི་མའི་གཏམ།
(༡) ཉིམ་ཤརན་ཉི་མའི་སྐལཝ། ཟླཝ་ཤརན་ཟླ་བའི་སྐལཝ། (༢) འོད་གསལ་བ་ཁྲི་གདུགས་
ཉིམ། གྱངས་མང་བ་སྐར་སངས་ཕྲམ། (༣) ཀོཝ་ཉི་མའི་དྲདོ་དང་བསྟུན་འཕུར། ཐགསམ་ཉི་
མའི་དྲོད་དང་བསྟུན་བརལ། (༤) དཀརཝ་དཀར་སངས་དར་ཉིན་མོ་བདེ་ལེགས། དམརཝ་
དམར་སངས་རྒྱ་གར་ཚེ་ལུང་།

ཟླ་བའི་གཏམ།
(༡)  ཟླཝ་དུང་ལས་དཀར་རུང་། གསལ་བའི་མེ་ཕྱེ་དགོ། གཉེན་གྲོགས་ལྷ་ལས་ལེགས་
རུང་། མནོ་བའི་དོང་ཧིང་དགོ། (༢)  ཟླཝ་ཤར་ཚེ་ཟླ་བའི་ངོ། (༣)  ཕ མ ་
འཛོམས་པ་ཚེ་སྟོད་ཨིན། ཟླཝ་དཀར་བ་ཟླ་སྟདོ་ཨིན།

སའི་གཏམ།
(༡)  འཛམ་གླིང་ཐང་གོ་ཡངས་པ། ཟོད་ལྡེ་ཝའུ་ནང་དོག་པས། (༢) ལ་སྒོ་(ན)་ཐེམ་མ་
བརྒལ། བྱལ་གདང་ར་མ་བཤལ། (༣)  དམངས་གི་ཞིང་རྨོ། སྒོ་གི་མཐོང་མ་བཅག། 
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(༤)  ཁ་ལས་རྨོ་རུང་ཨ་ཁུའི་ཞིང་། གཤམ་ལས་རྨ་ོརུང་ཨ་ཁུའི་ཞིང་། (༥)  སྟེང་རབ་ལ་
བཏགས་པ། འོག་ས་གཞི་བལ་དགོ། (༦)  བསང་གཏང་ས་མེན་པར། ཨོ་ལ་ཆགས་
ས་ཨིན་མས། (༧)  ཕད་མདའ་རྐྱབ་ས་གོངམ་དཔོན་གཡོག་མེད། བྱོམ་གེ་རེད་
བརྡུངས་ཁོལ་ཇོ་མེད། (༨)  ཕྱེ་མ་བགམ་པའི་རྒྱུའུ་དཀརཔོ་བཟོ། མི་དཀར་པོ་ཞྭ་གནགཔ་
བྱནོ། གངས་དཀར་པོ་སྤྲིན་གནགཔོ་བཀབ། (༩) ཉིམ་ལྡེབས་རི་ལོགས་ལུ་དྲ།ོ དྲ་ོརུང་བསོ་
ས་དེ་ན་མེན། བུ་ཆུ་ཨ་མའི་སྒོ་ཁར་སྐྱིད། སྐྱིད་རུང་སོད་ས་དེ་ན་མིན།

གཡུས་ཀྱི་གཏམ།
(༡)  གཡུལ་ཧ་བ་དགའུ་ཇོ་མོ་ཡོད། སྒོ་འདི་ལས་དགའུ་ཕུག་ཡོད། (༢)  ས ་ རོ ་ པ འི ་
དཔའ་རྟགས། ལོ་མའི་རྣས་གོག། (༣)  བརཔ་བརྒྱད་ལུ། ཆང་བཤོ་གཅིག། (༤)  
ལ་ཡ་གླིང་བཞི་མར་གྱི་མཛོད། གཏོརམ་དཀར་རྒྱན་མེད་ཚེ་ཧམ་ཐལ་ཐལ། (༥) དཔག་སྒར་
དཀར་ཕུད་སྐྱེལ་རུང་དཀར་བྲེ་བརྒྱད། བཙན་ཏོགཔ་གློའུ་རྒྱང་རུང་དཀར་བྲེ་བརྒྱད། (༦) བྱེལ་
མེདཔ་ཝང་གི་ལས་མི། ཝང་འཐེབ་པའི་ལས་མི། (༧)  ཤར་ཝང་གི་ལས་མི། ཝང་བྱེལ་མེད་
པའི་ལས་མི། (༨) སླབ་གཞི་ཤར་དང་ཝང་རྐྱབ། ཆདཔ་ཧབ་དང་ས་རོབཕོགས། (༩) མི་
ལོ་གཉིས་སྤུངས་ནག་མཁར་ཡང་མི་ཐོབ། མི་ལོ་གཅིག་དབང་འདུས་ཕོ་བྲང་ཡང་ཐོབ། (༡༠) 
ཤར་ཕོགས་གདུང་བསམ་ཁ་གི། ཐུ་ལུ་མ་ཟཝ་བྱམས་བཞུཝ་ཁག། (༡༡) ནག་རྒྱ་གར་ཉེས། 
ཁྲིམས་བོདཔ་ལུ་ཕོགས། (༡༢) ངོ་ཤེས་རྒྱ་དང་བོད་ཡང་དགོ། དགྲ་རོག་པའི་ར་བ་ཡང་མི་
དགོ། 

(༡༣) བོད་ལུ་མི་མང་མི་མང་། བོན་པོ་རྒྱ་ལུ་བྱོན་ཚེ་ཆ་རོགས་མེད། (༡༤) ཡུལ་ཆུ་འཐུང་། 
ཡུལ་ཁྲིམས་སྲུང་། (༡༥) དམང་ཁ་འཆམ། སྒོ་གཡུལ་བཏོན། (༡༦) ལུངས་ཆུ་གིས་བཤལ་
བ། གངས་ཁྲོད་སྐམ་མི་ལུས། (༡༧) གཡུལ་ཀློང་སྟདོ་དགའན་ཀློང་སྨད་བཞེས། ཀློང་སྨེད་
དགའན་ཀློང་སྨད་རང་བཞེས། (༡༨)  ཨ་བུ་ཤེལ་ང་པའི་ས་ལེབ་བཟུམ། (༡༩) སྤོད་མགུ་
མཇུག་སལ་པའི་གཡུལ། ཉིམ་ཨུབ་ལས་ཤར་བའི་ཨུ་ལབ། (༢༠)  དཔག་སྒར་བརྒྱད་ལུ་
སའུ་དགུ། ད་རུང་གཅིག་གིས་སའུ་ལྷག། (༢༡)  ངག་དབང་རྒྱ་གླེན་བཅུ། རོ་ཕུག་རེ་དང་
གླེན་མགོ་རེ། ད་རུང་གཅིག་གིས་གླེན་མགོ་ལྷག།
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རྒྱ་མཚོའི་གཏམ།
(༡)  ཏིག་ཏིག་བསགས་ན་རྒྱ་མཚོ་འཁྱིལ། (༢)  རྒྱ་མཚོ་བ་རླབ་ཆེ། མེ་བ་ཁ་ཚ། 
(༣)  ཆུ་རྒྱ་མཚོ་ལས་དབོགས་པ་རོགས་ནི་མེད། རི་མཐོ་ས་ལས་ལ་བ་དམའ་ནི་མེད། 
(༤)  ཁ་ཤལ་ཆུ་ཡི་ས་ག་ཨིན། ནོརཔ་རྒྱ་མཚོ་གཏིང་ལུ་ཡོད། (༥)  བྱུང་ཡང་རྒྱ་
མཚོ་ལས་བྱུང་། ཐིམ་ཡང་རྒྱ་མཚོ་ལུ་ཐིམ།

ཆུ་ཡི་གཏམ།
(༡)  ཆུ་ལས་ཐལ་རུང་། བདར་རོ་ལས་མ་ཐལ། (༢)  བྱཱ་སུ་ཆུ་མཐོ། དགུན་སུ་གེབ་
མཐོ། (༣)  ཆུ་ཡར་དབོགས་མར་འགྱོ་ཉམས་འཚེ་བས། སྒར་གཙང་པའི་འགྱམ་པ་
བཏབ་ཆེ་གིས། (༤) བྱེམ་གྱིས་ཆུ་འཁོལ། དཔྱལ་བ་གིས་སྒོ་བརྡུང་། (༥) ཆུ་འགྱོ་བའི་ཞོར་
ཁ་རང་འཐག་འདྲུད། བྱོམ་རྒྱ་རེད་བརྡུང་བའི་ཞོར་ཁ་འབུབ་བསད། (༦)  ཆུ་ཧེམ་འགྱོ་
བ་ཤུལ་གྱི་ལམ། (ལང་ཤོར་)  ཟས་ཞིམ་ཟ་བ་ཁའི་ལང་ཤོར། (༧) ཆུ་ལྷག་རྒྱ་གར་ཤར་ལུ། 
ནོར་ལྷག་འཕགས་པའི་དགེ་འདུན། (༨) ཆུ་དྭངས་དུས་ཉགས་ལ། (༩) གངས་བར་ན་གྱི་ཆུ་
འཐུང་། སྟོད་མངའ་རིས་ཀྱི་སྦྱིན་བདག། སྤྲིན་བར་ན་གྱི་ཉིམ་བསོ། (༡༠) ཆུ་ཆེན་འདོམ་གྱིས་
འཇལན། རི་ཆེན་ཕངསཔས་འཁོར། (༡༡)  ཆུ་མ་འོངམ་ལས་ཡུལ་བ། ནད་མ་འོངམ་
ལས་རིམ་གྲོ། (༡༢) ཕྱི་མ་དགཔ་ཆུ་གིས་བཤལ། ནང་མ་དགཔ་གཏམ་གྱིས་བཤལ། (༡༣)  
ཆུ་དང་ཨ་བ་གང་ཚེ། སྒྱིད་ཐག་རོགས་བ་རང་ཡངས་པས། གཟུགས་ཁར་མེ་མདག་རེག་ཚེ། 
ཚོརཝ་རོགས་བ་རང་མགྱོགས་པས། (༡༤) གངས་ཆུ་དང་གངས་ཆུ་འཕད་ཚེ། ཁྱད་ཆུ་ཟུར་
ཁ་ཨིམ་མས། ཁ་དང་ལགཔ་འཐབ་དང་། ཀི་ལི་ཟུར་་ཁ་ཨིམ་མས། (༡༥) ཆུ་དང་རྡུལ་མར་
དམའ་སར་སྤུད། (༡༦)  ཆུ་དང་བྱག་ལུ་ངོ་ཚ་མེད། ཆུ་དང་བྱག་ལུ་བཟུང་ས་མེད། (༡༧)  
མར་ཁུའི་པ་ལང་དང་ཆུ་ཡི་པ་ལང་རྗེས།

ཆར་པའི་གཏམ།
(༡)  ཆུ་འབོལ་སར་ཆརཔ་རྐྱབ། ས་དྲོ་ས་ཉིམ་ཤར། (༢)  ཆུ་ཡོད་སར་ཆརཔ། 
(༣)  ཆརཔ་ཆུ་ཡི་གྲོགས། (༤)  ཆརཔ་ཕར་ཁ་རྐྱབ། ཟིལཔ་ཚུར་ཁ་རེག།

མེ་ཡིག་གཏམ།
(༡)  མེ་འབརཝ་དང་ཤིང་སྐོག། (༢)  མེ་ཟད་ཐལ་བ་གྱུར་གྱུར། སོ་ཟད་རྙིལ་བ་
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གྱུར་གྱུར། (༣)  ཚ་དྲགན་ལྕགས་ཡང་བཞུ། བསིལ་དྲགན་ཆུ་ཡང་རོག་མ་བཏགས། (༤)  
ཁར་མེ་མགལ་དབུར་རུང་དྲདོ་མིན་འདུག། ཨུ་པ་ཞུག་རྩི་བཏགས་རུང་ལྗིད་མིན་འདུག། 
(༥) ཚཝ་མེ་ལུ་སྲིད། གྱངམ་ཆུ་ལས་འཐོན། (༦) མེ་ཕར་འཕུ། རྒྱབོ་ཚུར་འཚིགས། 
(༧) ས་སྲིག་རོ་བརྔོ་། ཡོ་བརྔོ་ཕྱེ་འཐག། (༨)  མེ་ཕུ་ས། ས་ཚིག།

རླུང་གི་གཏམ།
(༡)  ཁ་རྒྱང་མ་རླུང་འཛུལ། རླུང་འཛུལ་བ་སོ་ཁོལ། སོ་ཁོལ་བ་རང་ཕམ། (༢) སྐྱི་བསེར་
རླུང་མར་ཡང་ལྗིད་མེད། ཅང་ཆབ་ཆུ་མོར་བདེ་སྡུག་མེད། (༣) ཡར་འགྱོ་ཁ་དང་མར་འགྱོ་
གཤམ། (༤)  ལག་ལས་འགྱོན་རླུང་དང་། འོག་ལས་འགྱོན་ཆུ་རང་ཨིན། (༥) བྱང་ལས་
རླུང་མ་འཕུ་རུང་། རོ་ཕུག་བྱེམ་བྱེམ་མིན་འདུག། (༦) ལས་ཀྱི་རླུང་ཕུ། དུས་ཀྱི་ཆར་འབབ།

ཤིང་གི་གཏམ།
༡) དུང་ཤིང་སོམ་རུང་ཁོངས་སྟོང་། ཁེམ་ཆུང་རུང་མེ་ཏོག། (༢) དུང་ཤིང་སྐྱེས་སར་དུང་ཤིང་
སོམ། པགས་ཤིང་སྐྱེས་སར་པགས་ཤིང་སོམ། (༣) ཤིང་རཝ་མེད་པའི་རྩེམ་འཚོལ། (༤) རོ་
ཤིང་ཁར་རྐྱབ། བྱ་མགུ་གཡོག་འཁོར། (༥) བཙུག་བཙུག་པའི་ཤིང་། བཞག་བཞག་པའི་རོ། 
(༦) བསྐེ་བསྐེ་བའི་མི། བཙུགས་བཙུགས་པའི་ཤིང་། (༧) ཤིང་དང་ཤ་མོ་གཅིག་ཁར་རུལ། 
སང་དང་མེ་ཏོག་གཅིག་ཁར་ཉམས། (༨) རྩེམོ་མཐོ་གང་གཅད་པ་ལུ། རཝ་འདོམ་གང་བསལ་
དགོ། (༩) པགས་ཤིང་མ་བགའན་རླུང་མི་འཐོན། ཤ་མ་གཅདན་ཁྲག་མི་འཐོན། (༡༠) དང་
ཕུ་ལྕང་ཤིང་ར་བར། ད་རེས་བསིལ་དྲོད་མི་ལྡན། (༡༡)  ཤིང་གཅིག ་ལས ་པགས ་ཀོ ་
གཉིས་མི་འཐོན། (༡༢) ཤིང་ལུ་ཧ་བ་སྟ་རེ། སང་ལུ་ཧཝ་ཏོག་ཙེ། (༡༣) ནགས་ལུ་ཧཝ་སྟ་
རེ། སང་ལུ་ཧཝ་ཏོག་ཙེ། (༡༤) ཨེན་ཐང་རྙིངམ་ལས་དོང་གསརཔ་སད།

རོ་ཡི་གཏམ།
(༡) རང་སྐལ་འབདན་རོ་ཡང་རྨུར། རོགས་སྐལ་འབདན་མར་ཡང་མི་བཞུ། (༢) རོ་འཐུ་
བའི་བར་ན་ལགཔ་འཐིམ། སང་ཅིག་གནངས་ཅིག་བར་མི་ཚེ་ཟད། (༣) ཤ་རམ་སའི་ཨེན་ཙེ་
དང་། རོ་གསུམ་བརྩེགས་པའི་འོགམ། (༤) རོ་སྒྱིར་མི་དགོ། ཆུ་བསྒྱུརན་བཏུབ། (༥) གསིག་
མ་ནང་གི་རོ་གྲུག། ཁྱབ་ན་ཕར་མ་སོང་། ཧེན་ཚུར་མ་འོང་། (༦)  སྟེང་རོ་ཡངན། འོག་རོ་
འཕར། (༧)  མཐོ་བ་བཅག། དམའུ་དཀྲུམ། (༨)  རང་སྐལ་རོ་ཨིན་རུང་རྨུར། (༩)  
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རོ་ཧིང་ཐབ་པའི་རྫིབ་རང་། རྡུང་བརྡུངམ་ཨིན། (༡༠) རྒྱབ་ལུ་བྱག། གདོང་ཁར་མཚོ།

གསེར་གྱི་གཏམ།
(༡)  གསེར་སང་བརྒྱ་ལས། ཡོན་ཏན་སྣ་གཅིག་དགའ། (༢)  གསེར་ ས ་ ལུ ་ འ བོ ། 
འོད་གནམ་ཁར་ཕོག། (༣)  གསེར་རང་ལུ་ཡོདན། རག་ག་ལས་ཡང་འཐོབ། (༤) བར་མི་
གསེར་གྱི་གཉའ་ཤིང་། གསེར་བྱེ་གིས་འཇལ་རུང་མི་འཐོབ།

ལྕགས་ཀྱི་གཏམ།
(༡) སྟ་རེ་ཏོག་ཙེ་ཟེར་རུང་རྒྱུ་དག་ལྕགས་ར་ཨིན། (༢) ཁྲོ་ཅུ་ཟངས་ཅུང་ཟེར་རུ་རྒྱུ་དག་ཟངས་
ར་ཨིན། (༣) ལྕགས་ཨིན་སིང་སི། རོ་ཨིན་ཀྲག་ཀྲག། (༤)ལྕགས་ག་སོང་དགུ་སོང་རུང་། 
མཐོ་བ་སྟན་པའི་འགུ།

ལག་ཆའི་གཏམ།
༡) གོང་ཕུག་ནང་གི་མདའ་གཞུ། བཀང་ས་ཡོད་པ་རྐྱབ་ས་མེད། (༢) གཟར་རུ་ལག་པ་གྱི་
ཐེངས་གཅིག། (༣) མདའ་རྐྱབ་ལུགས་མི་གཙོ་གཏད་ལུགས་གཙོ། བོ་རྐྱབ་ལུགས་མི་གཙོ་
ཉན་ལུ་གཙོ། (༤) གྱི་ཁ་གིས་མ་ཆོདན། ལག་པ་མི་ཆོད། (༥) མདའ་མི་རྐྱབ་དགུ་རྐྱབ། 
ཨའི་ཝ་བར་རྐྱབ། (༦) མདའ་ཕོག་ས་ལས་ཤ་དྲ། (༧) མདའ་ཡི་རྣ་བར། དུག་སྦྱརཝ་འདེ་
སྦྱར། (༨) ཕར་རྐྱབ་པའི་སྟ་རེས་བ། ཚུགས་ལོག་པའི་གཞོག་ཀོ་ཤུགས་ཆེ། (༩) རོགས་ཀྱི་
གློ་ལུ་དཔའ་རྟགས་བཏགས། ཁྱོད་གློ་ལུ་ཞལ་ཐང་དཔྱང་། (༡༠) སྟ་རེས་བཏོག་པའི་དུམ་ཁ་
རྦད་བཅད་མིན་པར། གཞོག་ཅིང་གཞོག་ཅིང་ཝ་དུང་ཁ། (༡༡) ཕྱི་ལས་ཁབ་འཚོལ་བའི་ཟེར། 
ནང་གི་སྟ་རེས་བྱང་། (༡༢) ཁབ་མགུ་གཉིས་མའི་ཚེམས། (༡༣) མདའ་དང་གཤགཔ་གང་
མགྱོགས།

དུས་ཆོད་ཀྱི་གཏམ།
༡) ནམ་དུས་དང་བསྟུན་པའི་བགོ་གྱོན། དུས་ཚོད་དང་བསྟུན་པའི་ཟས། (༢) འཚམས་ཚོད་
ཤེས་ན། མཁས་པ་ཨིན། (༣) མཚམས་ཚོད་དུས་ཀྱིས་རན། ས་ཡང་སྦུག་ལས་བགའ། (༤) 
འདོད་པ་ཅན་གྱི་ཐང་ལུ་མིན། སྐལ་བ་ཅན་གྱི་དུས་ལུ་འབབ། (༥) ཧ་ལུ་ཐལཝ་མཐོ་གང་། 
ཤུལ་ལུ་ལུདཔ་འདོམ་གང་།
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རྒྱལ་བའི་གཏམ།
༡) རྒྱ་ནག་རྒྱལཔོ་ནོར་རྒུད་ཐེག་རུང་། བོད་ཀྱི་རྒྱལཔ་གཏམ་རྒྱུད་མི་ཐེག། (༢) རྒྱལཔོ་རང་
གཡུལ་སོམ། སྤངམ་མི་ཡུལ་སོམ། (༣) རང་གཡུལ་སོདན་རྒྱལཔོ་དང་། མི་གཡུལ་འགྱོན་
སྤངམ། (༤) རྒྱལཔོ་ཁྲི་ཁར་བཞུགས་རུང་། སྤན་མིག་ནོར་ལུ་གཟིགས། (༥) གནམ་ལས་
བྱ་མ་འཕུརན་རྒྱལ་པོའི་ཆིབས་མི་འདྲོག། ཆིབས་མ་འདྲགོན་རྒྱལ་པོའི་སསམོ་མི་བུད། ༦) 
གོངམ་ཁྱི་ལུ་འགྱུར་རུང་། ཁྱི་མཇུག་གཉའ་བར་བཀལ། (༧) དཔོན་ལས་ཨ་ཝ་བང་ཆེ། ཨ་ཝ་
ལས་རོ་བང་ཆེ། (༨) རྒྱལ་པོ་ཁྲི་ཁར་ཆགས་པ་ལུ། གླུ་ར་ཁོག་ནང་མ་ཆགས། (༩)  གནམ་
དང་རྒྱལ་བའི་ཚོད་མི་མཐོང་། (༡༠) འཁོར་བ་གཅེས་པ་རང་སོག་ཨིན། (༡༡) མ་ཤེས་གཏམ་
གྱི་རྒྱལཔོ། (༡༢)  གོང་མ་བཀའ་དྲིན་བསྐྱངན། རྟ་གིས་རོག་ཐུ་མི་རྐྱབ། (༡༣) དཔོན་ཚད་
མེདན། གཡོག་ཚད་མེད།

རྒྱལ་བའི་བཀའ་ཡི་གཏམ།
(༡) དཔོན་པ་གནངན་བཀའ། བ་མ་གནངན་ཆོས། (༢)  རྒྱལ་བའི་བཀའ་དང་། རིག་
གཟར་གྱི་རྦབ་(འབབ)། (༣) གོང་མའི་བཀའ། འབོན་གསེར་བ་ཕངས། འབགན་རི་བ་ལྕི། 
(༤) མང་ན་རྒྱལ་བའི་གསུང་ཡང་སྐྱོ། དྲགན་ཨ་མའི་ཨོམ་ཡང་དུག། (༥) བཀའ་གནངམ་
བརྒྱ་ལ། ཕག་ཞུཝ་ལྟེམ་རྐྱང་།

རྒས་པའི་གཏམ།
(༡) རྒས་པའི་བུང་བ། ཉི་མའི་ཁ་ཚ། (༢) ལ་ག་ལོ་གོག་མེ་དྲོ། རྒན་རྒས་གསུང་ཧན། (༣)  
མི་རྒསཔ་ཟས་ཀྱིས་བཟུང་། བ་རྒནམ་ཐག་པ་བཟུང་། (༤) སི་སི་རྒས་པའི་ཧིང་ལྕགས། ཉ་
རྒས་པའི་མཁྲིས་པ། (༥) རྟ་རྒན་མི་རྒན་ཁྱི་རྒན་གསུམ། བྱཝ་ཟད་པའི་མཐའ་མ་ཨིན། (༦)  
བྱ་རྒསཔ་དང་ཤིང་། མི་རྒསཔ་གདང་གཡུལ། (༧) མི་རྒས་ཚེ་གཡུལ་འགྲིམ། བྱ་རྒས་ཚེ་
གདང་འགྲིམ། (༨) རྟ་རྒན་བང་མེད་པའི་རྒྱུགས་ས། ཁྱི་རྒན་སོ་མེད་པའི་རྨུག་ས། ༩) ལཱ་
གཞོན་མས་འབད། ཟས་རྒས་པས་ཟ། (༡༠) རྒན་རྒས་དདཔ་ལོག་ཅིང་གསོ། ཨ་ལུ་ཡིད་
ཁར་འོང་ཡི་གསོ།

ཕ་བུ་ཐུན་མོང་གི་གཏམ།
(༡)  ཕ་བཟང་གི་བུ། གྱི་བཟང་གི་ཤུབས། (༢) ཕ་རྒས་པ་ལ་སྟེ་བུ་གསོ། (༣)  ཕ་



24

ཤིན་བུ་གོ་ཡངས། (༤) ཕ་ཤུལ་བུ། གཡག་ཤུལ་ཀོཝ། (༥) ཕ་ཤིན་བུ་དང་། གཡག་ཤིན་
ཀོཝ། (༦) གཏམ་ཚིག་གསུམ་མ་སླབ་ན། ཕ་དང་བུ་ཡང་ངོ་མི་ཤེས། (༧) གཏམ་ཚིག་
གསུམ་བར་ལེན་མ་བརྗེས་ན། ཕ་དང་བུ་ཡང་ངོ་མི་ཤེས། (༨) ཕ་བཟང་གི་ཁ་ལུ་མ་ཉན། བུ་
རུས་སལ་ཁ་ལས་ཤིང་ཤོར། (༩) ཨ་པའི་བུ་དང་། དོར་མའི་ལག། (༡༠) ཕ་སེམས་བུ། བུ་
སེམས་དགྲ་ (རོ) །`(༡༡)  ཕ་སེམས་མར། བུ་སེམས་རོ། (༡༢)  ཕ་མར་བཀའ་མེདན། 
བུ་ཚ་སྒྲིག་མེད། (༡༣) ཕ་ལག་དཀར། བུ་ཅོག་ཀ། (༡༤) ཕ་དགྲ། བུ་ཡི་ལས་ངན། ༡༥)  
ཕ་དང་བུ་རོ་མེདཔ་དང་། སྤྲིན་དཀར་པོར་སྲེ་མེདཔ། (༡༦) ཕ་གང་མནའ་མ་ཟན། བུ་གང་
དམ་མི་ཉམས། (༡༧) ལོ་རྩིས་ཕ་དང་བུ། དོན་ཆེ་དང་ཆུང་། (༡༨)  ཕ་གི་ཤགས་དང་། བུ་
གི་ལན།

བུའི་གཏམ།
(༡) བུ་རོགས་དང་ཆགས། ནོར་རང་དང་ཆགས། (༢) ཕམ་མེད་པའི་བུ་ཚུ་མགུ་རིལ་རི། 
བྱམོ་མེད་པའི་བྱིའུ་ཅུང་མགུ་རིལ་རི། (༣) གླེན་མགོ་ཨིན་རུང་བུ་དྲག། ཆུ་ཨིན་རུང་ཆང་དྲག། 
(༤) བགོ་ཨ་པ་བགྱོན་མ་དྲོབ་དང་། ཟས་ཨ་མ་བྱིན་མ་ཞིམ་མེད། (༥) སྐྱེས་ཚད་བུ་ལུ་མི་
འགྱུར། བསགས་ཚད་ནོར་ལུ་མི་འགྱུར། སླབ་ཚད་གཏམ་ལུ་མི་འགྱུར། (༦)  བུ ་གླེན ་གོ ་
འགྱོ་བ་བཅོས་ཐབས་མེད། ཆང་སྐྱུར་པའི་རྒྱ་རྗི་བཅོས་ཐབས་མེད། (༧) ལུས་ལས་མ་ཤརན་
བུ་མེན། གློ་ལས་མ་འབལན་གྱི་མེན།

ཨའི་དང་ཨ་ལུ་ཐུན་མོང་གི་གཏམ།
(༡) ཨ་ལུ་སྡུ་སར། ཨའི་ཕང་པར།(༢) ཨ་ལུ་མ་སྔུན། ཨའི་གིས་ཨོམ་མི་བྱིན། (༣) བུ་རང་
གི་ཁོངས་ལུ་ཁྱིམ་མཚོས་མེན། ཡུམ་ཨ་མའི་སྐོརགཏམ་དོན་མེད་ཨིན། (༤) བུ་རང་གི་ཁོངས་
ལས་མ་ཤར། ཡུམ་ཨ་མའི་སྐོར་གཏམ་དོན་མེད་ཨིན།

ཨ་ལོའི་གཏམ།
(༡) ཨ་ལོ་མ་དགའན། ཨ་ལོ་ཁར་ལོ་མི་ཚུད། (༢) ཨ་ལོ་དགའ་བྱ་མངན་སྔུ་བའི་རྟགས། 
རྒནམ་སྔུ་བྱ་མངན་ཤི་བའི་རྟགས། (༣) ཨ་ལོ་སྔུ་དགོ་མནོ་ཚེ་བགའ་ཡེར་ཡེ། རྒནམ་ཤི་དགོ་
མནོ་ཚེ་སྤྱེ་རེ་རེ། (༤) ཨ་ལུ་དགའ་ན་ཇོ་ཇོ་སྐྱིད། (༥) ཀྲག་ཀྲག་མགུ་ལས་མ་ཡལ། གཅེས་
གཅེས་ཁོངས་ལུ་བཞག། (༦) ཁོལ་ད་ལུ་འཛུམ་མ་སྟོན། སྟོན་རང་སྟོན་ལྡན་ལྕག་སྟོན། (༧)  
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ཨ་ལོ་བ་མེས་ཆུངམ་མེད། (༨) ག་དགའ་ཟེརན། མེས་མེདཔ་དགའ། 

ཕོ་མོ་ཐུན་མོང་གི་གཏམ།
(༡)  སྐྱེས་པའི་ཁ་ཚིག། ཟ་མོའི་གཏམ་ཚིག། (༢) ཕོ་འཛོམས་ས་རོ་དཀྲུམ། མོ་འཛོམ་ས་
གཡུ་དཀྲུམ། (༣) མོ་གིས་སླབན་ག་སླབ། ཕོ་གིས་འཁྱིདན་ག་འཁྱིད། (༤) ཕོ་ཁ་མོ་གིས་
བསྒྱུར། རྟ་ཁ་སབ་ཀྱིས་བསྒྱུར། (༥) ཕོ་འགྱོ་ཁེ། མོ་སོད་ཁེ། (༦)  ཨ་ཙ་ར་དཔལ་དཀར་
དོར་མར་རྟ་མེད་པར། པ་དྨོ་སྒྲོལ་མར་ཐགས་རས་གཉིས་རྩེག་མས། (༧)  བརྩེ་ཕ་བ་རྒསན། 
བུ་བ་བྱམས། (༨) བརྩེ་མིག་གཞི་མཐུན་པ་ལེགས་མི་དགོ། ལས་གནམ་བསྐོས་ཡོད་པ་
སྦྲགས་མི་དགོ། (༩) སྒོགཔ་ལ་ཕུ་བཟའ་བའི་དྲི་མ་གིས། རྩེ་དྲུང་ན་ཡོད་པ་རྒྱང་ལུ་བཀལ།  
(༡༠) བུམོ་མེདན་མནའམ་ལེན། བུ་མེདན་རྨགཔ་བཙུགས། (༡༡)  ཡོད་ན་ཡོད་པ་དགའ། 
ཡོད་དེ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དགའ། མེདན་མེད་པ་སྐྱིད། མེད་དེ་སྐུ་རྐྱང་རས་རྐྱང་སྐྱིད།

མོ་ཡི་གཏམ།
(༡) ཆུ་རྒྱ་ཆུ་ཨིནམ་རབས་ཀྱིས་ཤེས། ཤིང་ཙན་དན་ཨིམ་དྲི་གིས་ཤེས། (༢)  བུམ ་རྒྱ ་ ཟ ་
ཨིམ་སྐད་ཀྱིས་ཤེས། (༣) རྒོདམ་གནགཔོ་མེདན་རྟེའུ་མེད། ཟམ་བུད་མེད་མེདན་ཕུང་མེད། 
(༤) དུག་གི་ར་བ་བོང་དང་། ཕུང་གི་ར་བ་བུད་མེད། (༥)  ཟམ་བུད་མེད་གྱོས་སྐོར། ཐལ་
བའི་ལ་རྩེ་འདྲ། (༦) ཚོང་དང་བུ་མོའི་གནམ་བསྐོས།

ཉེ་ཚན་གྱི་གཏམ།
(༡) ཐག་རིང་གི་གཉེན་བ། གདང་ར་སྦུག་གི་ཁྱིམ་མཚེ་དགའ། (༢)  རྒྱང་རིང་གི་གཉེན་ཉེཝ་
བ། སྒོས་ཀྱི་ཁྱིམ་མཚེས་དྲག། (༣) ནོར་མེད་ན་གཉེན་དང་བྲལ། སོ་མེདན་ཟས་དང་བྲལ། 
(༤) ཉེཝ་འཛོམས་པའི་བཞེས་སྒོ་གིས། དཔོན་གྱི་ཕག་མཇལ་མི་ལང་། རྒྱ་ལུ་འགྱོ་བའི་མ་ར་
གིས། བོད་ལུ་འགྱོ་བའི་ཟད་འགྲོ་མི་ལང་། (༥) ཤ་གཅད་པ་རུས་འཁོལ། (༦) རྩིས་མེདན་
ཉེཝ་འཆམ། (༧) ཕ་སྤུན་དགྲ་ཨིན་རུང་། རུསཔ་གསེར་ཨིན། (༨)  མནའ་མའི་ལཱ ་ཁུར་
མཐོཝ་མེན། ཨ་མའི་ཟོར་ཅུང་རྣཝོ་ཨིན། (༩)  ཨ་པ་ཨམ་བསྐུལ། ཨམ་ཧང་ཤུལ་བསྐུལ།

མི་སྤྱིའི་གཏམ།
(༡) བང་མེད་རུང་དཔོན་གྱིས་མི་དགའ། ཆོས་མེད་རུང་བ་མའི་གྲུབ་སྐྱིད། (༢)  མིག་གཅིག་
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མ་དགའ་ན། རི་གཅིག་དོང་སྤེད། (༣) མིའི་འདོདཔ་དང་ལུང་པའི་ཧ་འདྲ། བུ་བུམ་ལུ་ཆེ་ཆུང་
མེད། (༤) ཤེས་པའི་མི་ལུ་སྟོན་མི་དགོ། རྣོ་བའི་གྲི་ལུ་བརར་མི་དགོ། (༥) དྲགཔ་འབད་བ་
དྲག་ཆས་དཀའ། (༦) མོ་གིས་གྱོས་མ་གནོན་ (ཉན་) ཕུང་། ཕྱུགས་ཀྱིས་བྱེ་ར་མ་གནོན་
ཤི། (༧) འཐོབ་ནི་བདེ་ཆེན་ཕུག་གི་བསྐང་རྒྱུགཔ་འདེ་མེད་པ། ལོགས་ལི་ཧད་ཕུག་པའི་གཟའ་
རྒྱུགཔ་འདེ། (༨) གཡུལ་ལུ་མི་མེད་གམ། མི་ལུ་གྱོས་མེད་གམ། (༩) མི་མནོ་རིག་མི་
གཅིག། བྱ་སྤུ་རིས་མི་གཅིག། གཅིག་མ་འབད་བའི་མི་ལུ། དགའཝ་མེད། ཉིན་མར་འབདན་
མི་ངོ་ཤེསཔ། ཕྱི་རུ་འབདན་སྐད་ངོ་ཤེསཔ། (༡༠) ཕོ་རབས་ཁ་ཅིག་གི་བོ་རྩེ་བ། ཕོ་འབྲིང་
གསུམ་གྱི་གྲོས་བསྡུར་དགའ། (༡༡) མི་གཅིག་གི་བོ་རྩེ་ལས། མི་གསུམ་གྱི་གྲོས་སྡུར་དགའ། 
(༡༢) ལ་ལུ་ཐུགས་་ཀྱི་སས། ལ་ལུ་སྤན་གྱི་སས། (༡༣) ཨ་ལྕོ་ལས་གླུ་མེད། ཕན་ཏོག་ལས་
གཏད་མེད། (༡༤) ཁ་ལས་གཏམ་མེད། ཨུབ་ལས་འཕན་མེད། (༡༥) ཁ་མཁས་པ་མི་གི་
དཔོན། དོག་ས་ཚུདན་དེ་གིས་ཚུད། (༡༦) ཆང་འཐུང་མི་མི་ལུ་ཡོན་ཏན་མེད། ཆང་མ་འཐུང་
མི་ལུ་བསོད་ནམས་མེད། (༡༧) མི་མ་ཤི་གམ། གྱང་མ་འགྱེལ་གམ། (༡༨) མི་ཤིཝ་མེན་
ནམ། གྱང་འགྱེལཝ་མེན་ནམ། (༡༩) མི་གསད། གྱང་བརབ། (༢༠) ཐངམ་བརལ་མི་དང་། 
བསྡུ་མི་རང་ཕད། (༢༡) འཐབ་མ་ཤེས་ན་ནོར་མེད། འཆམ་མ་ཤེས་ན་མི་མེན། (༢༢) རབས་
ཆད་བུ་གཞིས་དང་འཕདཔ་འདེ། (༢༣) མི་ང་ཨིན། བྱ་ཁྱུང་ཨིན། (༢༤) ཕག་འཚལ་བའི་
མི་ལུ་རོ་མ་རྐྱབ། (༢༥) མི་དགའཝ་འཛོམས་བརྒྱ་ལ། ཟས་ཞིམ་བཟའཝ་གཏན་རྐྱང། (༢༦) 
ལཱ་མི་གིས་མ་འབད་ཉིན་གྱིས་འབད། ལོ་མི་གིས་མི་བཟའ་ལཱ་གིས་བཟའ། (༢༧) མི་མང་རུང་
ལྷ་པའི་དམག་དང་འདྲ། (༢༨) ལོང་ལོང་མི་གི་ཁྱལ། གུར་གུར་ནོར་གྱི་ཁྱལ། (༢༩) མི་ཡི་
གདོང་ལས། མི་བྱོལ་མ་ཐལ། (༣༠) མི་རེ་ངོ་རེ། གཡུ་རེ་བཀྱག་རེ། (༣༡) མི་གིས་འབད་
དི། མི་གིས་མ་ཤེསཔ་མེད། (༣༢) རོགས་གྱལ་གཅད་ས་འདི་ག་ཏེ་ལྷོད་པ། ཨ་བ་བཏང་སར་
ཡང་མ་ལྷདོ་པའི་མི། (༣༣)  ཕག་པའི་སེམས་ཁར་ག་མནོ་མེད། མི་ཕོངས་སྒྱིད་ཐག་རྒོད་མ་
དྲག།

མི་དྲག་ཞན་གྱི་གཏམ།
(༡)  མི་དྲག་ཞན་མི་གིས་ཤེས། ཡང་ལྗིད་རླུང་གིས་ཤེས། (༢)  དྲག་ཞན་མི་གིས་ཤེས། 
མཐོ་དམན་ཆུ་གིས་ཤེས། (༣) དྲགཔ་ཞན་མ་བཅུག། ཞནམ་དྲག་མ་བཅུག། (༤) ཞནམ་
མཐོང་ཚད་བཀོལ་དགོ་མནོ། དྲགཔ་མཐོང་ཚད་བྱིན་དགོ་མནོ། (༥) བཟང་པོའི་ཞོར་ལས་ཇ་
ཆང་། ངན་པའི་ཞོར་ལས་ཨ་ཆུ། (༦) སས་མཁར་བཅུ་ཐོག་འོག་ལུ། དྲགཔ་དང་དྲགཔ་
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འཆམ་རུང་། ས་ལེབ་སེང་མཁར་འོག་ལུ། ཞནམ་དང་ཞནམ་མ་འཆམ། (༧) བཟང་པོའི་
ལམ་ལུ་བསྟེན། ངན་པའི་ལམ་ལུ་མི་ཚུད། (༨) བཟང་མའི་ཁོག་པར་གདུང་ཡང་ཤོམ། ངན་
པའི་ཁོག་པར་ཁབ་ཡང་མི་ཤོང་། (༩) ངནམ་ཚར་མ་གཅདན། བཟངམ་ཁྱུན་མི་འཐོན། (༡༠) 
ངནམ་ལྷ་གཡུས་འགྱོ་བ། བཟང་མའི་མི་དང་བསྟུན་དགོ།

མི་ངན་གྱི་གཏམ།
(༡)  བོ་གཏད་པའི་མི་གིས་ཧིང་བརྐུ། (༢)  མི་སོག་ཏོ་ཉན་ཁུངས་མེད། གླང་མཇུག་
རྡུམ་བསྐྱོརཝ་དཀའ། (༣)  མི་སོག་ཏོག་སླབ་ཉན་ཁུངས་མེད། གླང་ཅུང་སོག་ཏོ་བཏུལཝ་
དཀའ། (༤) གཡོགཔོ་གོང་མས་མ་གནོན། རྐངམ་ལྷམ་གྱིས་མ་གནོན། མགུ་ཞམ་གྱིས་
མ་གནོན། (༥) གོང་མ་མ་གནོན་པའི་གཡོག། ཞ་མ་མ་གནོན་པའི་མགུ། (༦) ལག་ལུ་
དཔོན་མེད། འོག་ལུ་གཡོག་མེད། (༧) སྒྲིག་མེད་རྐང་རྐྱང་ལག་བརྐྱང་། (༨)  ཁོལ་བྱོལ་
དགོ་མནོ་ཚེ། འཕ་ཁུ་ཇོ་བོར་བཏང་། (༩) མི་ངན་གྱིས་གཡུས་དཀྲུགས། བྱ་ངན་གྱིས་གདང་
དཀྲུགས། ཤིང་ངན་གྱིས་ལམ་བཀག། (༡༠)  མཐོཝ་གནམ་མ་མཐོང་། དམའཝ་ས་མ་
མཐོང་། (༡༡) མཐོ་མེད་ཚད་མེད་ཀྱི་མི། (༡༢) ཞནམ་མཐོ་སར་བསྐེན། ཆུ་ཡང་བྱེ་གིས་
འཇལ། (༡༣) ངན་གཅིག་གིས་འབདན། སྟོང་སྟོང་གཡུལ་ལུ་ཕོག།

མི་དང་རྟ་ཐུན་མོང་གི་གཏམ།
(༡) མི་གཅིག་འོངན་ཆུང་ལས་འོང་། རྟ་གཅིག་འོངན་རྟིའུ་ལས་འོང་། (༢) མི་ལུ་བཀལན་
ངོ་ཚ། རྟ་ལུ་བཀལན་ཁུར། (༣) མི་གིས་ཞོན་འདོད་རེ། རྟ་གིས་འཁྱིད་འདོད་རེ། (༤) མི་
ཉམས་འདྲིས་ཏེ་ཤེས། རྟ་ཉམས་ཞོན་ཏེ་ཤེས། (༥) ཤེས་ཀྱང་མི་ལུ་དྲིས། མགྱོགས་ཀྱང་རྟ་ལུ་
ཞོན། (༦) མི་ཁ་མ་ཉན། རྟ་ཁ་མ་ཞོན། (༧)  ལྷང་པའི་མི་ལུ་རྟ་ཡང་རེ།

མི་དང་ཁྱི་ཐུན་མོང་གི་གཏམ།
(༡) མི་ངོ་ཚ་མེདན་ཁྱི་དང་འདྲ། ཁྱི་མཇུག་མ་མེདན་རྐྱལཔ་དང་འདྲ། (༢) མི་གིས་མ་ཞུཝ་
མནའ། ཁྱི་གིས་མ་ཞུཝ་ལྕགས།
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མི་དང་ཤིང་ཐུན་མོང་གི་གཏམ།
(༡) མི་ཕྲངམ་རང་དོན་ཆད། ཤིང་ཕྲངམ་ར་ལས་འགྱེལ། (༢) མི་ལུ་སྐྱོན་མེདཔ་མི་འོང་། 
ཤིང་ལུ་འཛེརཔ་མེདཔ་མི་འོང་། (༣) ཁ་མེད་པའི་མི་ལུ་སླབ་ངོ་བདེ། ཤིང་ཀེ་ཀེ་ཅནམ་བརམ་
ངོ་བདེ།

ཡན་ལག་གི་གཏམ།
(༡) བསྐོས་པའི་ལས་ལས་སར་མི་ཐལ། (༢) རྒྱབ་གཅིག་ལུ་ཁུར་གཉིས། རྐང་མའི་རྟེ་ཐག་
མགུ། (༣) ལག་མཐིལ་ཕག་ལུ་གདོང་ས་མི་ཚུགས། (༤) ཁུག་ནང་སྦྱང་ཡོདན། སྒྱིད་
པར་རླུང་ཞུགས། (༥) ལགཔ་བཟོ་ཤེས་ཀུན་གྱི་གཡོག་པ། ཟས་ཞིམ་ཅིག་བཟའན་དེ་གིས་
བཟའ།ལགཔ་བཟོ་ཤེས་མི་གི་ཡོགཔ། ཟས་ཞིམ་ཅིག་བཟའན་དེ་གིས་བཟའ། (༦) ལས་ངན་
ལུས་ལས་ཤིག་སྐྱེ། (༧) ཁ་ལས་གཏམ་མེད། ཨུབ་ལས་འཕན་མེད། (༨) མེས་མེདཔ་
ལཝ་མཐོ། གྱོན་ནི་མེདཔ་སྒྱིད་ཐག་རིང་། བཟའ་ནི་མེདཔ་ཕོཝ་སོམ། (༩) ནང་དོག་པའི་ཁ་
ལས་ག་སླབ་མེད། ཆུ་གིས་འབག་པའི་ལགཔ་ག་བཤེད་མེད། (༡༠) ཟ་ཚད་འཐུང་ཚད་ལུས་
ཀྱི་རལ། ཡར་རྒྱས་མེདཔ་སྔོན་གྱི་ལས། (༡༡)  ཕན་ཏོག་ཡར་འཕར་སང་ནང་།

དབང་པོའི་གཏམ།
(༡) རྒུད་པའི་ཉིན་མར་དབང་མ་ཉམ། (༢) ཁ་གིས་ཤོབ་རྐྱབ་རུང་། མིག་ཏོ་གིས་ཤོབ་མི་
རྐྱབ། (༣) མིག་ཏོ་གཡས་གཡོན་གཉིས་ལུ་ཆེ་ཆུང་མེདཔ་ཅིག། (༤) རོགས་འབད་ས་
ག་ཏེ་མཐོང་པ། མིག་ཏོ་བྱ་འཛིང་ས་ཡང་མ་མཐོང་། (༥) ཀྲག་ཀྲག་ར་བར་རྐྱབ་དང་། བྱེམས་
རྣ་བར་ཕོག། (༦) ཆོས་མ་གོ་བའི་རྣཝ་སྤུ་སོག་སོག། (༧) ལུས་ཤེལ་དཀར་དམ་སྦྱིས་ལས་
མ་འགྲུབ་པར། ནང་གང་ཡོད་ཕྱི་ལས་མི་མཐོང་། (༨) ནང་མནོ་བའི་དོན་ཧིང་མེདན། ཕྱི་ལ་
བའི་མིག་ཏོག་ཞརཝ། (༩) མིག་གིས་མ་མཐོངན་མིག་སྐྱིད། རྣ་བར་མ་གོན་རྣཝ་སྐྱིད། (༡༠) 
མ་སྙན་ཉན་པའི་རྣམ་ཅོ། ཧྲག་ཧྲོག་འདེགས་སའི་ཕད་རཙེ། (༡༡) ཐབས་ཤེས་མེདན། རང་
གཟུགས་ཡང་དགྲ། (༡༢)  རེག་རེག་ཟེརཝ་ད་མི་རེག། མི་རེག་མི་རེག་མི་རེག་ཟེརཝ་ད་
ཚར་གསུམ་རེག།

ལུས་ཀྱིས་ལཱ་གཙོ་བོར་བཏོན་པའི་གཏམ།
(༡) ཁྱོད་བཟའ་བཟའ་བ། ང་འབོར་འབོརཝ་མང་། (༢) མགུ་གིས་མི་ཉན། ཐོད་པ་བོར་ནི 
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(ཟེར་བ་ཅིན) ། (༣) བཟའ་མ་བཟའ་གདོང་། འབད་མ་འབད་ཤུལ། (༤) བཟའ་བའི་ཁ་
ཡོད་པ། གཅད་པའི་སོ་མེད། (༥) བཟའ་བའི་ཁ་ཡོད་པ། རྨུར་བའི་སོ་མེད། (༦) ལྐོད་མ་
ཏོང་ཏོ་འབད་བ་གླུ་མ་འཐོན། (༧) མ་མཐོང་ལོང་མ། མ་ཚོར་སངས་རྒྱས། (༨)  མགུ་འཁྱུ་
བ། གདོང་དགཔ། (༩) ལ་ལུགས་གཅིག་ལུ། མཐོང་ལུགས་གཉིས། (༡༠) འཆམ་རང་གིས་
རྐྱབ། ལདམོ་རོགས་ཀྱིས་བལ། (༡༡)  ཕྱི་གཞས་རྐྱབ་པ། ནང་རྐང་བསྒྲིག་དགོ། 
(༡༢)  ངེ་གཟུགས་སང་ཁར་མི་ཤོང་། གྱོད་ཁར་བཏབ་དགོ། (༡༣) འཛུམ་ཕར་སྟོན། ཚོད་
ཚུར་བལ། (༡༤)  རོགས་འགྱོ་སའི་ལམ་སྟོང་ལམ་དཀར་ཅུང་། ཁྱོད་འགྱོ་སའི་ལམ་ངེའི་
དཔྱལ་བར། (༡༥) ངོ་ཚཝ་བ། གལ་ཆེཝ་གདམ། (༡༦)  ཡར་ལོངན་མཐོ། མར་བསོདན་
དམའ། (༡༧) མང་བའི་སྦུག་ལས་གདམ། ཉུང་པའི་སྦུག་ལས་བསྲེས།

རྨའི་གཏམ།
(༡) གཏམ་བ་རྨ་ བདེན། རྨ་ བ་རོ་བདེན། (༢) རྨ་ དང་བསྟུན་པའི་སྤུར་རས། (༣) རྨ་
འབད་དྲག་ནི་དང་། ཤ་འབད་རུལ་ནི་མེད། (༤)  རྨ་ལུ་ཕནམ་ཅིག་ཡོདན། རོ་ཁྱི་ཚིལ་ལུ་
ཨིན་རུང་དབུར། ཁེ་ཡོདན་རང་འཐག་ཡང་གློ་ལུ་བཏགས།

སེམས་དང་ལུས་མཐུན་མོང་གི་གཏམ།
(༡) གཟུགས་རང་གིས་སོམ། དྲནམ་རོགས་ཀྱིས་བཙུགས། (༢) སེམས་བྱ་ལར་འཕུར། 
ལུས་རོ་ལར་ལུས། (༣) ཁོངས་ཀྱི་ཧིང་གིས་མ་མནོན། བལ་བའི་མིག་ལོ་ཞརཝ། (༤) ལྷང་
ལྷང་སེམས་ལུ་ཡོདཔ་དང་། བག་ཆགས་ཁ་ལུ་ཞུགས། (༥) སེམས་མནོ་གྱངས་མངན་འདྲེ་
དངའཕད། གོམ་སོ་གྱངས་མངན་རོ་དང་འཕད། ཡང་ན། ལམ་འགྱོ་གྱངས་མངན། རྐངམ་རོ་
དང་འཕད། (༦)  སེམས་ཁར་མནོ་ཚད་མ་འབད། ཁ་ལས་འཐོན་ཚད་མ་སླབ། (༧) ཧིང་
ཁར་མནོན་དུག་དང་། ཁ་ལུ་འཐོན་སྨན། (༨) སེམས་ལུ་བཅད་མེདན། གྱོདཔ་འགྲང་མེད། 
(༩) བྱས་པའི་ཡུས་མེན་པར། རེ་བའི་སེམས་ཨིན། (༡༠) ལེགས་བྱ་སེམས་དང་། ཉེས་བྱ་
སྐོལམ།

སེམས་གྱི་གཏམ།
(༡) ཆུ་དགུན་ཆུ་བ་དྭངསམ་མེད། སེམས་རང་སེམས་བ་གསལཝ་མེད། (༢)  ཆུ་དགུན་ཆུ་
བ་བསིལཝ་མེད། (༣) རང་སེམས་མ་རང་འདུལ། སོག་གཅད་པའི་འདྲེ་གིས་ལག་ཀོ་ན་
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ལས་ཨུ་རྐྱབ། (༤) ཨམ་སྲུ་སེམས་ལུ་གཟར་ཅུང་། ཕག་འཚལ་ལོ་ཟེརཝ་དང་རོགས། 
(༥) ཆུ་མི་འགྱུར་མནོ་བར་རབས་ཀྱིས་འགྱུར། མི་མི་འགྱུརམནོ་བར་སེམས་ཀྱིས་འགྱུར། (༦) 
མི་གི་དགའ་ཚོར་སེམས། ཁྱི་ཡི་དགའ་ཚོར་མཇུག་མ། (༧) རང་སེམས་དཀར་པོར་སྐྱོན་
མེདན། ཡི་དམ་ལྷའི་བཀའ་ཆད་མི་ཕོག། (༨)  མནོ་སར་སྟ་རེས་མི་ཕོག། དྲངམ་ཤིང་གིས་
མི་གག། (༩) མི་སེམས་ཟས་ཀྱིས་བསླུ། རང་དགོ་པའི་དོན་དག་འགྲུབ། (༡༠) ཁ་མར་འདེ་
གཞོང་། ཧིང་རོ་འདེ་བསྒོང་། (༡༡) རང་སེམས་མདའ་འདེ་ཕྲང་། མི་སེམས་གཞུ་འདེ་བཀུག། 
(༡༢)  མི་མི་འགྱུར་སེམས་འགྱུར། ཆུ་མི་འགྱུར་རབས་འགྱུར། (༡༣) མི་ཆུང་གིས་སེམས་
ཆུང་མནོ། སེམས་ཆུང་ས་ར་བཅམ། (༡༤)  ཤེས་ཚད་མི་ལུ་མ་སྟོན། མཁསཔ་རོགས་ཀྱིས་
འབད་འོང་། (༡༥) རོགས་ལུ་ཧིང་ཚིམ་མི་བཏུབ། སྐྱིད་སྡུག་རང་མ་རིང་ཐུང་འོང་། (༡༦)  
ཟ་ཟེརཝ་དང བགམ་ཟེར་བའི་ཁྱད་པར། (༡༧)  ཟབ་རྩིསན། ཉེན་ཆུང་།

བསོད༌ནམས༌ཀྱི༌གཏམ།
(༡)བསོད༌ནམས༌ཅན༌གྱི༌ཞོར༌ལས༌བཟའ༌མ༌ཚར། བསོད༌བདེ༌མེད༌པའི༌འོག༌བྱོག༌མ༌ཐལ། (༢)
བསོད༌བདེ༌མེད༌པའི༌ གྱལ༌མགུ༌བ། བསོད༌ནམས༌ཅན༌གྱི༌ གྱལ༌མཇུག༌དགའ། (༣)ཧེད༌ཚེ༌བ
སོད༌བདེ༌མེད༌པ༌ཧེད།སྤོད༌ཚེ༌བསོད༌ནམས༌ཅན༌གྱིས༌སྤོད།(༤)བསོད༌བདེ༌སྐམ༌པ༌ས༌རེ༌མི༌དགོ། 
བོ༌བཙོང༌པ༌ཚོང༌དཔོན༌མི༌དགོ། (༥) བསོད༌ནམས༌ཅན༌མཇལཝ༌ད། བསོད༌བདེ༌མེདཔ༌ 
སྒྱིད༌ཐག༌འདར། (༦)  བསོད༌ནམས༌མེད༌པའི༌དཔྱལ༌བར༌སྤུ༌མི༌སྐྱེ། སྐྱེ༌ར༌སྐྱེས༌རུང༌ཐར༌ཐོར། 
(༧) མི༌ལུ༌བསོད༌ནམས༌མེདན། གསེར༌ཡང༌བྱེམ༌ལུ༌འགྱུར། སེམས༌ལུ༌མནོ༌ནི༌མེདན། 
མི༌ཡང༌སྤ༌ལུ༌འགྱུར། (༨)  མི༌གཅིག༌དགའ༌བའི༌བསོད༌ནམས། རྟ༌ཕོ་གཅིག་གིས༌མི༌ཐེག། 
(༩) རྒས༌པར༌ཕག་བཞག༌བསྐྱེདན། གཞོནམ༌བསོད༌ནམས༌བསག།

རྒྱུ༌ནོར༌གྱི༌གཏམ།
(༡) དངོས༌རྒྱུ༌ཤར༌ལས༌འོངམ༌ད། རོ༌ཁ༌ཉི༌མའི༌ནུབ། (༢)  རང༌མ༌ཟུག༌པའི༌ཚེ༌ལུང༌། 
དཀའཝ༌མ༌དཔྱད༌པའི༌འབྲས༌བུ། (༣)དཀའཝ༌མ༌དཔྱདན༌གྲུབ༌མི༌ཐོབ། (༤) 
འཛམ༌གླིང༌ནོར༌གྱི༌བང༌མཛོད། རང༌ཡོདན༌རང༌། རང༌མེདན༌རོགས༌ལས། (༥)
གྲོགས༌རམ༌དང༌འཕདན༌སྔོ། རོགས༌བཙོད་དང༌འཕདན༌དམར། (༦) ལྕང༌ལཱ༌བསྒང༌གི༌ ལག༌སྐྱི། 
བྱཱ༌གཡུར༌བསྒང༌ལུ༌ འབྱོར༌ཚུགས། (༧) ལྕང༌ལཱ༌རྐྱབ༌ག༌ཧ༌རུང༌། ཆུམ༌བྱཱ༌ཚོ༌ཚེ༌འགྲན༌འདྲ། 
(༨) ལོག༌ལི༌ཅན༌གྱིས༌ར༌མའི༌འོག༌ཏུ༌ཚུད།
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(༩)   འདོད༌པ༌ཆེན༌ཀུན༌དང༌བྲལ། (༡༠)  བརྩེགས༌བརྩེགས༌མངན༌དར༌གྱིས༌ཡང༌ཁུར༌ལང༌། 
(༡༡)   དད༌པ༌ཅན༌གྱི༌ནོར༌རས༌ཆོས༌ལུ༌སྦྱར། ང༌རྒྱལ༌ཅན༌གྱི༌ནོར༌རས༌དགྲ༌ལུ༌ཤོར། སེར
༌སྣ༌ཅན༌གྱི༌ནོར༌རས༌སྤུས༌ཀྱིས༌བཟའ། (༡༢)  ནོརཔ༌ལག༌པ༌ལྷོད༌ཚེ། སྒྱིད༌ཐག༌གསིག། 
(༡༣)   ར༌མའི༌གདོང༌ལེན༌རྫིབ། (༡༤)  དམང༌གིས༌འབགན༌གདུང༌ཡང༌ཡང༌། 
སྒོས༌ཀྱིས༌འབགན༌བལ༌ཡང༌ལྕིད། དམང༌གིས༌འབགན༌ ལྕགས༌ཡང༌ཡང༌། (༡༥)  
སྒོགཔ༌བཙུགས༌པ༌ རང༌གིས༌བཙུགས། ལ༌ཕུག༌འབལཝ༌འདེ༌ རོགས༌ཀྱིས༌འབལ། 
(༡༦)   སྦྱིན༌བདག༌ པད༌དཀར༌མར༌ཁུ༌འདྲ། བཙིར༌ཡི༌བཙིར༌ཡི༌འཐོན༌ནི༌ཡོད། (༡༧)  
ལག༌རྟགས༌མ༌འཕྲདོན༌ཨརཝ། འཐེན༌མ༌འཕྲོདན༌ཤོབ། (༡༨)  རྩེདམོ༌རྩེ༌གྱངས༌མངན༌ཙེའུ༌གང༌། 
(༡༩)   ཆུམ༌དཀར༌ཕྲ༌དམར༌ཕྲ། རྒྱ༌དང༌བོད༌ལུ༌མི༌བརྒྱུག། (༢༠)  ཞན༌པ༌ནོར༌ཅིག༌ཡོདན། 
དྲགཔ༌མིག༌ཏོ༌ཚ། 

ཟས་ཀྱི་གཏམ།
(༡)   ལཱ་ཁག་བཅུ་གསུམ་གྱི་ལཱ་ཅིག་མ་འབདན། མངར་མངར་བཅུ་གསུམ་གྱི་ཟས་
ཅིག་མི་འཐོབ། (༢)   ཁག་པའི་ལཱ་ཅིག་མ་འབདན། ཞིམ་པའི་ལོ་ཅིག་མི་འཐོབ། 
(༣)  དཔག་སོམ་ཆུང་མགྱོན་མའི་དཔྱལཝ། གྱི་རིང་ཐུང་གོང་མའི་གཡབ། (༤) ཁ་དང་
དཔག་པའི་ཟས། ལུས་དང་དཔག་པའི་གོ། (༥)  འཛར་བའི་འཚར་ལོང་མེད་རུང་། ལོ་
རས་དཀར་ཅུང་ལོག་ཤོག། (༦) ཇ་དང་ཐུག་པ་ངལ་ནས་ཞིམ། ལོ་ལི་ཅན་གྱིས༌ངལ༌མི༌སྟེར། 
(༧)  རོག༌མ༌པ༌ནི༌ཙུ༌ནི༌གསུམ། གཅིག༌མེད༌ཚེ༌གཉིས༌ལག༌སོྟང༌ཆགས། (༨)  
མི༌སེར༌གྱི༌ཟས༌དང༌ལྕགས༌ཕྱེ༌འདྲ། ཟཝ༌བྱམས༌བཞུཝ༌ཁག། (༩) ཁ༌ལུ༌ཞག༌ཡོདཔ། 
གཤམ༌ལུ༌ཚུལ༌ལུ༌ཡོདཔ།

ཕྱེའི༌གཏམ།
(༡) ཆུམ༌མའི༌སྐྱིན༌ཚབ༌མ༌འབྱོར༌རུང༌། ཕྱེ༌ཡི༌སྐྱིན༌མ༌འབྱོར༌ཚུགས། (༢) ཕྱེ༌དང༌རུ༌མ༌བ༌མ༌བསྲེ། 
(༣) འཇམན༌ཕྱེ༌ཡང༌དཀན༌ལུ༌སྦྱར། དྲགན༌ཨའི༌ཨོམ༌གྱིས༌དུག། (༤) ཕྱེ༌སར༌གང༌ནམ༌ཁར༌ 
སྟརོཝ༌ད། ཕྱེད༌རང༌ཁ༌ ཕྱེད༌རོགས༌ཁ། (༥)  ཕྱེ་ཡོད་པ་རྒྱུ་མ་བརྒྱང་། ཕྱེ་མེདན་རྒྱུ་མ་མི་
བརྒྱང་། (༦)  ཁྱིམ་ཚང་ཡོ་བརྔོན་ རང་ཡང་ཡོ་བརྔོ། ཁྱིམ་ཚང་ཕྱེ་འཐགན་ རང་ཡང་ཕྱེ་
འཐག།(༧)  རྒྱལ་ངོ་ཡོ་བརྔོ་སར་ཡང་ ཁྱོད་ལྷདོ། གདོན་ངོ་ཕྱེ་འཐག་སར་ཡང་ ཁྱོད་ལྷོད། 
(༨) ཆུ་རག་ནང་འགྱོ་བ་ ཕྱེ་རྐྱལ་གངམ་དགོ།
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བཟའ་ནིའི་གཏམ།
(༡) བཏུབན་དུག་གི་སྦུག་ལས་ཡང་ བསལ་བཟའ། མ་བཏུབན་སྨན་གྱི་སྦུག་
ལས་ཡང་ བསལ་བཀོ། (༢)  ལོགས་རུང་དམ་ཉམས་ཀྱི༌ ཟས༌མ༌བཟའ། 
གྱང༌རུང༌ འཕར༌ནག༌གི༌གོ༌མ༌གྱོན། (༣) རོ༌གཟན༌ཟ༌ཞིནམ༌ལས། རོ༌འབག༌དགོ། 
(༤) བཟའ༌མ༌རནམ༌ལས༌བཟའ། འཚིག༌མ༌རནམ༌ལས༌འཚིགས། (༥) བཟའཝ༌ 
བཅུད༌མེད།  ཉལཝ༌གཉིད༌མེད།(༦)  བཟའ༌ཤེསན༌ དུག༌ཡང༌སྨན། (༧)  
ནང༌བཟའ༌བཟའཝ༌མེད༌པ། ཕྱིར༌སྐྱུགས༌མི༌ཚུགས། (༨)  བཟའ༌བཟའ༌བས༌མ༌འགྲངན། 
བཞག༌བཞག༌པས༌མི༌འགྲང༌།(༩) སྐྱིད༌རུང༌ཉལ༌ཏེ༌མ༌བཟའ། སྡུག༌རུང༌ལོངས་ཏེ༌མ༌བཟའ། 
(༡༠)  ཟ༌ཚད༌འཐུང༌ཚད༌མེད༌པ། ལ༌ཆུ༌ལུང༌ཆུ༌འཐབ༌མི༌ཚུགས། 

གཏམ༌གྱི༌གཏམ།
(༡) ཚོདམ༌རྒྱ༌ནག༌པད༌ཚོད༌མ༌བཟའ༌བར། བོ༌ཧན༌འཛོལ༌བར༌འཛོལ༌ ཧ༌མི༌དགོ། 
(༢) བོ༌(གྲོས) འཛོལ༌བ༌བསྐལ༌པའི༌མགུ༌མཇུག། ལམ༌འཛོལ༌བ༌ཉི༌མའི༌ཧབ༌ཕྱི། (༣) 
བོ༌འཛོམ༌སར༌ རྒྱབ༌པའི༌འཛོལ༌ཁ༌མི༌ཤོངམ། (༤) གཏམ༌སླབ༌ཤེས༌མི༌གི༌དཔོན། 
མཇུག༌དོག༌སར༌ཚུདན༌འདི༌གིས༌ཚུད། (༥) ན༌མི༌གིས༌འཁུན། གཡའ༌མི༌གིས༌ཀྲེག།  

ཤེས༌མི༌གིས༌སླབ། 
(༦)སླབན༌བོ༌ར༌ཨིན། འགྱོན༌ལམ༌ར༌ཨིན། (༧) གཏམ༌དང༌ཧོ༌མ༌དྲེགས༌པ༌གསུམ། 
གློང༌ཡི༌གློང༌ཡི༌འཐོནམ༌ཨིན། (༨)  ཧམ༌རི༌བཟུམ། བདེནམ༌གཡག༌བཟུམ། (༩)  
མེད༌པ༌འབག༌ཤོག། ཤི༌བ༌ལོང༌ཤོག། (༡༠)   ཤ༌ཚ༌བའི༌ཁ༌ལས། གཏམ༌ཧནམ༌མི༌འཐོན། 
(༡༡)  བོ༌མངམ༌རྐྱབ༌པ། ཉུངམ༌བསྡུས། (༡༢)  ཁ༌བདེ༌བའི༌འགུ༌ལྕེ༌མ༌བཀལ།
ཁ༌བདེཝ༌ཕག༌རི༌ཐང༌ཁའི༌འདྲེ༌ཡང༌ཡོད། (༡༣)  ཐག༌རིང༌རྒྱང༌གི༌གཏམ། ཕྱེད༌བདེན་
ཕྱེད༌མི༌བདེན། (༡༤) གྱལ༌མགུ༌ལས༌གླུ༌མ༌ལེན། གྱལ༌མཇུག༌ལས༌གཏམ༌མི༌ལོང༌། 
(༡༥)  སླབ༌སླབ༌ཁས༌སླབ༌པ། བཏོན༌བཏོན༌རྒྱུ༌དགོ། (༡༦)  གཏམ༌གྱི༌མགུ༌དང༌། 
ཞིང༌གི༌མཇུག། (༡༧)   མ༌སླབན༌མི༌གོ། མ༌ལྷབན༌མི༌ཤེས། (༡༨)  སླབ༌ཚད༌གཏམ༌མེན།་
ཐོབ༌ཚད༌ཟས༌མེན། (༡༩)  ཁ༌གང༌གི༌གཏམ༌བཤད༌པ༌ལུ། གྱལ༌གང༌གི༌མི༌ལུ༌བལ། (༢༠)  
མི༌ལུ༌དགའཝ༌བསྟུན༌གྲོས། གྱོས༌ལུ༌དགའཝ༌གྱོས༌སྐོར། (༢༡)  ཨ༌ཟེར༌བ༌ཚིག༌མེད།



33

ཁྱིམ༌གྱི༌གཏམ།
(༡)  རོགས༌འཇིག༌རྟེན༌རྒས༌པའི༌ཕོ༌བྲང༌ནང༌། རང༌མི༌གནགཔ༌རྒས༌པའི༌གཞད༌མ༌རྐྱབ། 
(༢)   མ༌བཞེངས༌པའི༌མཚམས༌ཁང༌། མ༌བཏབ༌པའི༌ལོ༌ཐོག། (༣) སྒོ་གྲུབ༌བཞི༌མའི༌ངོ༌བོ
༌གིས༌མ༌ཐོབ༌རུང༌། རོང༌དཀར༌པོའི༌ངོ༌བོ༌སོ༌ལ༌དགོ། (༤)  ཨ༌ཅུ༌ངེས༌ངེས༌ཀྱིས ས༌བརྐོ༌སྟེ། 
གྱང༌རྡུང༌མི༌ཏ། (༥)   རང༌ཁྱིམ་ནང་རང་སོམ། ཇང་བར་ནང་ཨ་དུམ་བང་། (༦)  བོ་
བྱག་ཕུག་གཏད། བྱག་ཕུག་སྟོངམ། (༧)  རབ་གསལ་ཤར་ལུ་སྒོར་མི་འདི། ཉིམ་དྲ་ོབ་བལ་
སྟེ་བསྒོརཝ་ཨིན། 

འབྱོགཔ་དང་གཡག་གི་གཏམ།
(༡)   འབྱོགཔ་ཆང་གིས་འགྲང་རུང་། མཐའ༌སྟེང༌འོག༌མི༌འཛོལ། 
(༢)  འབྱོག༌པ༌ལྷམ༌ཅིག༌ཡོདན། བྱཱར༌དགུན༌མེད༌པར༌བཙུག། 
(༣)  འབྱོགཔ༌གཡག༌ཁ༌ལངམ༌འདེ༌ལང༌། ཁག༌ཆེ༌ཚེ༌ལགཔ༌ཨུབ༌ལས། 
(༤)  བོ༌འབྱོག༌པར༌གཏདན༌ འབྱགོ༌རོག༌རོ། བོ༌ཁོལ༌ལུ༌གཏདན༌ ཁོལ༌ལྷང༌ལྷ། 
(༥)  ཁྱད༌རྒོ༌གཡག༌གིས༌བཏོན། སྐད༌འབྱོག༌པས༌རྐྱབ། 
(༦)   ཁལ༌གཡག༌གིས༌འབག། སྐད༌འབྱགོ༌པས༌རྐྱབ། 
(༧)  གཡག༌མགུ༌གངས༌ལུ༌གཏམ༌རུང༌གཏམས། ཉ༌མཇུག༌མཚོ༌ལུ༌གཏམ༌རུང༌གཏམས། 
(༨)   གཡག༌མགུ༌ཨིནན༌གངས༌ལུ༌བསྐྱལ། ཉ༌མཇུག༌ཨིནན༌མཚོ༌ལུ༌བཙུགས། 
(༩)  རྒས༌རུང༌གཡག༌དྲག། མགུ༌མཇུག༌ཕངམ༌གང༌།

ཆང༌གི༌གཏམ།
(༡)  ཆང༌བཞུ༌མི༌གིས༌འཐུང༌། གཏམ༌ཤེས༌མི༌གིས༌སླབ། (༢)  ཆང༌མར༌འཛུལ། 
བའོ༌ཡར༌འཐོན། (༣)  ཆང༌བ༌ཆུ༌ཞིམ། མེ༌བ༌ཐལཝ༌དྲ།ོ (༤)  ཆང༌མར༌འཐུང༌། 
གཏམ༌ཡར༌འཐོན། སྐམ༌ས༌མནོ༌མི༌རློན༌སར༌འཐོན།(༥)   གྱི༌དང༌ཕརོ༌ཤུབ༌བོ༌ལུ༌བཞག།ཆང
༌དང༌འཐབམ་ག༌འཕད༌མེད།(༦)རང༌གིས༌བཙོང༌པའི༌ཆང༌། མངར༌རུང༌སྐྱུར༌རུང༌འཐུང༌དགོ།

དགྲའི་གཏམ།
(༡) དགྲ་ཐབས་ཀྱིས༌བཏུལ། གཉེན༌བྱམས༌པས༌སྐྱོངས། (༢) དགྲ༌ཆུང༌དུས༌ལས༌བཏུལ། 
མེ༌ཆུང༌དུས༌ལས༌བསད། (༣) མགོ༌གཏད༌ལྟུན། དགྲ༌ཡ༌སྐྱོང༌། (༤) 
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དགྲ༌མཆན༌འོག༌བཙུག༌པ། བུ༌བས༌འཕངས། (༥) དགྲ༌མཆན༌འོག༌བཙུགན། བུ༌བ༌བྱམས། 
(༦) དཔེ༌བཟང༌དགྲ༌ལས༌ཨིན༌རུང༌ལེན། དཔེ༌ངནམ༌མཆན༌གྱི༌བུ༌ལུ༌ཡང༌མ༌སྟོན། (༧) 
དགྲ༌གཅིག༌ཡང༌མང༌། གཉེན༌བརྒྱ༌ཡང༌ཉུང༌། (༨) ནངས༌པ༌བྱིན༌གྱིས༌ཟེར༌བ༌དགའ༌མི༌དགོ། 
ལ༌མ༌འཕད༌གེ༌ཟེར༌བ༌འདྲོག༌མི༌དགོ། (༩)  རང༌སོག༌རང༌གིས༌གཅད༌པའི༌དགྲ།

ཚོང༌གི༌གཏམ།
(༡)  ཚོང༌པ༌ཁ༌འཐབ༌རུང༌ཧིང༌མི༌འཐབ། (༢)  བཙོང༌པ༌རིན། བྱིན༌པ༌ངོ། (༣)   
ཁ༌སྟངོ༌གིས༌ཚོང༌ལུ༌བོའོ༌མ༌རྐྱབ། ཁ༌སྟོང༌གིས༌མཆོདཔ༌མ༌ཕུལ། ལག ༌ སྟོ ང ༌གི ས ༌ རྔ ་
མ༌བརྡུང༌། (༤)  རྐྱབ༌པའི༌ཚོང༌ལུ༌བོ༌འགྱོད༌མེད། མ༌རྐྱབ༌ཚོང༌ལུ༌རྒྱལ༌ཕམ༌མེད། (༥)  
དཔོན༌དང༌ཚོང༌མ༌རྐྱབ། ཁོལ༌དང༌ཁ༌མ༌སླབ། (༦) ལོ༌རུང༌ཕ༌ཞིང༌མ་བཙོང༌། 
སྐོམ༌རུང༌སོྨ༌ཆངས༌མ༌འཐུང༌། གྱང༌རུང༌རོ༌བགོ༌མ༌གྱོན། (༧) སྐྱིད༌སྡུག༌ཚོང༌པའི༌བུ༌ལུ༌ཡོད། 
དགའ༌སྐྱོ༌ཚོང་མ༌སྒར༌པར༌ཡོད། ན༌ཟུག༌རྙིང༌སོ༌ཅན༌མར༌ཡོད། (༨)ཚོང༌མ༌རྐྱབ། རྩིས༌རྐྱབ། 
(༩) རང༌གཟུགས༌བཙོང༌པ༌ཚོང༌དཔོན༌མི༌དགོ། ཞལ༌ཐང༌དཔྱང༌པ༌གཟར༌ཤིང༌མི༌དགོ།

ཟམ༌གྱི༌གཏམ།
(༡) ཁག༌མེད༌པའི༌འགན༌འབག༌མི༌དགོ། ཆུ་མེད་པའི་ཟམ་རྐྱབ་མི་དགོ། (༢)  ཆུ་མ་རྒལ་
ཟམ་མའི་སྦུག་དང་། ལ་མ་བརྒལ་ལ་རྩེ་སྦུག་ཨིན། (༣)   བསམ་གཏན་གྱེན་འགུ་ལྷོད་ཚེ། 
དྭངས་ཆུ་ཟམ་པར་འོ་ལོག། (༤) རང་གིས་རྐྱབ་པའི་ཟམ་ལས་རང་ཐལ་དགོ། (༥) རང་
གཡུལ་ཟམ་པའི་འོག་ལུ་ཨིན་རུང་དགའ།

ཀླུའི་གཏམ།
(༡) གྱང་བར་ནང་གི་ཨམ་ཀླུམ། ཟ་ཡང་མི་ལས་ཟ། གདོན་ཡང་མི་ལས་གདོན། (༢) གྱང་
གི་ཨམ་ཀླུམ་ཁྱོད། བརྟེན་ཡང་བྱང་ལུ་བརྟེན། གནོད་ཡང་བྱང་ལུ་གནོད།

འདྲེའི་གཏམ།
(༡)   འདྲེ་དང་བུ་ཚུ་ཆུང་ལས་བཏུལ། (༢)  སེམས་འདྲེ་བཟུམ་འབད་ས། གདོང་འདྲེ་
བཟུམ་འབད། (༣)   ཨ་ལུ་འདྲེའི་བང་ཆེན། (༥)  འདྲོག་རུང་འདྲེ་དང་ཁྱིམ་ཚ། 
གྱང་རུང་ལ་དང་གདོང་སྐོར། ཚ་རུང་མེ་དང་ཅིག་ཁར།
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སྟག་གི་གཏམ།
(༡) སེམས་ཅན་སྟག་གིས་རིས་མོ་ཕྱི། མགུ་དག་མི་ཡི་རིས་ནང་། (༢) སྟག་ཤི་བ་ལུངམ་མི་
སྟངོ་། (༣) སེམས་ཅན་སྟག་ནི་ཟ་བར་བཀོད། ཨ་ཞང་ནོར་ནི་ཤི་བརབཀོད། (༤) སལཔ་
མངན་སྟག་ཡང་བསད། (༥) ཨབ་སྟག་གིས་མཆོང་སར། ཨ་ཞང་འ་མ་མཆོང་མི་ཐལ། (༦)   
སྟག་ཁ་རྒྱང་པའི་ཞོར་ཁ། ཤ་ཁམ་གསུམ། (༧)  སྟག་ཤི་རུང་སྡེར་ཞ་མ་ཉམས། ཚོངམ་ཐལ་
རུང་ལྷམ་ཤུལ་ལུས། (༨)  སྟག་བསད་པ་རིགས་དགོ། དོམ་བསད་པ་དཔའ་རྟགས་དགོ། 
(༩)  སྟག་གི་ལག་ལས་དགུང་། གུང་གི་ལག་ལས་ཐིག། (༡༠) སྟག་ཤིཝ་ལས་པགས་ཀོ་
བཤུབ། མི་མ་ཤིཝ་ལས་སོད་ས་ཕོགས། (༡༡) ཟ་ཚེ་ཨ་ཞང་སྟག་གིས་ཟ། ཁ་གཡོགས་ཨ་
ཁུ་དོམ་མར་ཕོགས།

དོམ་གྱི་གཏམ།
(༡) ཁྱོད་རྒོ་ཨ་རྒས་དོམ་མ་བཏོན། ཁ་ཅུང་ལག་ཅུང་སྤ་གིས་འགྱུར། (༢)  དོམ་ལ་བརྒལཝ་
དང་དཔའ་རྟགས་འཕར། ༣)  དོམ་ལ་བརྒལཝ་དང་དཔའ་རྟགས། བམ་ཐལཝ་དང་བསང་།
(༤) ཕ་ཤིན་བུ་ཡངས། སྟག་ཤིན་དོམ་ལོང་།

སྤའི་གཏམ།
(༡) སྤའི་ལགཔ་ལས་ཆུ་མི་འཛག། (༢) མི་ལུ་ནོར་མེདན་སྤ་དང་འདྲ། སྤ་ཤིང་ཁར་འཛེགས་
པ་ལྗིད་མེད། (༣)  མི་གི་ལད་སོ་སྤ་གིས་འབད། སྤ་གི་ལད་སོ་ཆུ་གིས་འབག། (༤) ཐོག་སྤ་
དམར་གྱིས་ཟས། རོ་སྤ་དཀང་འགུ་ཕོགས།

ཤ་བའི་གཏམ།
(༡) ཤཝ་ཉལ་བ་ར་ཉལ་མ་སྟེར། ར་བ་དཔུང་མ་ལོང་མ་སྟེར། (༢) གཡས་བདར་མ་དགོ། 
གཡོན་བཞུ་མ་དགོ། (༣)  མདའ་སྒལ་པར་འབག་སྟི་བྱོལ་མི་ཐལ། (༤) རྭཝ་དང་རྣམ་
ཅོག་སྐྱེསཝ་ག་མགྱོགས། (༥)  སྐྱེསཝ་རྣམ་ཅོག་མགྱོགས་རུང་རིང་ཐུང་རྭཝ་རིང་། (༦)   
ཤ་ཆད་ཤ་ཁྱི་ཆད། རང་སྡུག་རོགས་སྡུག་གི་ལཱ་མ་འབད། (༧)   མཉམ་ཅིག་འགྱོ་བའི་
ཤ་སྐྱེས། རྭ་བ་རིང་ཐུང་མེད་པར། རྨིག་པའི་རིང་ཐུང་མི་བཞུགས། (༨) བྱམོ་མེད་པའི་བྱིའུ་
ཅུང་མགོ་རིལ་རིལ། ཕམ་མེད་པའི་རྭ་བཅུ་སྐྱོ་ལྷང་ལྷང་།
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ཉའི་གཏམ།
(༡)  གངས་ལས་བྱུངན་ཤ། མཚོ་ལས་བྱུངན་ཉ། (༢) ཉ་རྒྱལན་ཧིང་བཏོག། ཧིང་རྒྱལན་
ཉ་བསད། (༣)  དྭངས་ཆུ་ཟམ་པར་ཉ་བཟུང་ནི་དང་། མགོ་ཐང་ཁར་གླང་རྨོ་ནི།  (༤)  ཉ ་
མེད་པའི་རེ་ཐག་མཚོ་ལས་རོགས། ཤ་མེད་པའི་རེ་ཐག་གངས་ལས་རོགས།

བྱའི་གཏམ།
(༡) བྱ་ཟས་མ་ཟབ་མཆོ་ཏོག་ལས་བཙར། ངནམ་ལྷ་ཡུལ་འགྱོ་བ་བཟང་མའི་མི་དང་བསྟུན། 
(༢) སྒོང་རོ་ཁལ་གཅིག་ཡོད་རུང་། ཆུ་རིལ་གཅིག་གི་འོག་ལུ། སལཔ་ཆུ་ཞིབ་ཉ་ཞིབ། རོ་
ལེབ་གཅིག་གི་འོག་ལུ། (༣) བྱ་འཁོར་བའི་ལེན་ ཁས་ཤིང་། ཤིང་དཀྲོགས་པའི་ལེན་ཁས་
རླུང་། (༤) བྱ་ནམ་མཁའ་སྟོང་མར་ཐང་ཆད། (༥)  ལྷ་བྱ་དམང་ལུ་འགྲིགས་ཡོད་པ། ལས་
ངན་འུག་པར་འགྲིགས་མེད། (༦)  བྱ་སྤུ་མནོན་གྱི་འགྲིགས། རྟ་སྤུ་ལོང་གི་འགྲིགས་མིན། 
(༧)   འུག་པ་བྱ་ལས་སྐད་ཚེ། སམ་ཅུང་མཚོ་ཁར་མི་ཆགས། (༨) ཤིང་ཁའི་བྱ་དང་། ལ་
རྩེའི་ཉིམ། (༩)  བྱ་པོད་འབོན་འབོབ་ཨིན། བྱ་མ་འབོན་ལས་ངན་ཨིན། (༡༠) དང་ཕུ་ལྷ་
བྱ་ཆགས་སར། ད་རེས་བྱིའུ་ཆགས་མི་ཚུགས། (༡༡) བྱ་ཅིག་འབོབ་དང་། གནམ་ཅིག་ལོང་
འོང་། (༡༢) སྒོང་དོག་བྱ་མ་བུད་བ། བྱ་པོད་ཨུབ་ཏོག་ཚ་མི་དགོ། (༡༣)  སྒོང་དོག་བྱ་མ་བུད་
བ། བྱ་པོད་ང་རྒྱལ་ལང་མི་དགོ། (༡༤) བྱ་ཁྲལ་རྒྱུགས་ཟེརན་མཆེན་བསྟན། བྱི་ཁྲལ་རྒྱུགས་
ཟེརན། གཤོགཔ་བསྟན། (༡༦) བྱ་གནམ་ཁར་ལྡིང་རུང་། ཟནམ་ཟ་བ་ས་ཁར། (༡༧) མི་
དམང་་སྦུག་ལུ་སྨ་མ་ཕབ། བྱ་དམང་གི་སྦུག་ལུ་སྤུ་མ་གཏོར། (༡༨) བྱ་བྱེད་ཆེན་བྱ་རྐང་ཆགས། 
བྱའི་རྐམ་ལས་གཞོན་ས་ནི་མེད། (༡༩) ས་ལས་རོ་རྐྱབ་དང་། གནམ་ལས་བྱ་འཕུརཝ་ཁ་
ཐུག། (༢༠) རུས་ཏོག་རྒོད་ཀྱིས་བཅག། རྐང་འ་མས་འཇིབ།

ཕག་པའི་གཏམ།
(༡)  གཟིགས་གདང་ར་ཤལཝ་དང་། ཁྱི་ཕག་ཚེ་ཟདཔ་ཁ་ཐུག། (༢) ཕག་ཤ་གསརཔ་
དང་། དུག་རོ་རྙིངམ། (༣)  ཕག་ཅུང་སྒྱིད་ཐག་ཡང་པ། འཆམ་གྱི་གྱལ་ཁར་མི་ཚུད། (༤)  
ཕགཔ་ག་སོང་རྟེ་ཐག། ཉིམ་ག་སོང་སྤྲིན། (༥)  དྲོ་པ་ལོང་མ་ཤེས་ཕག་དང་འདྲ། ཕྱི་རུ་ཉལ་
མ་ཤེས་རྟ་དང་འདྲ། (༦)   ཕགཔ་བསད་ཆོགཔ། ལགཔ་བཀོལ་ཆོགཔ།
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རྟའི་གཏམ།
(༡) རྟ་སབ་ཐག་ཐུང་ན་ཞོན་གོ་བདེ། བོའོ་ཚིག་ཁ་ཐུངན་ཉན་གོ་བདེ། (༢) རྟ་སབ་ཐག་
ཐུངན་ཞོན་ངོ་དེ། བོའོ་སླབ་ལུགས་ཤེསན་ཉན་ངོ་བདེ། (༣) རྟ་དགའུ་སང་ལུ་འཁྱམས། ཉ་
དགའུ་མཚོ་ལུ་འཁྱམས། (༤)  བརྒྱན་པ་རྟ་ལུ་བརྒྱན་རུང་། ཐུར་ཐག་ཤེས་མི་ཨ་དྲུང་
དཔའ། (༥)  ཆུང་ཚེ་རྟ་དང་མ་འདྲེས་པར། སོམ་ཚེ་སྒ་ཆས་རྐྱབ་མི་ཤེས། (༦) རྟ་བཙོང་
རུང་སྒ་མ་བཙོང་། སྒ་བཙོང་རུང་ཐུར་མ་བཙོང་། (༧)  རྟ་ཞཝ་ཆུ་བརྒལཝ་འདེ། སྦྱང་ནག་རྣ་
བར་མཆོངམ་འདེ། (༨)  མ་བང་པའི་རྟ་ཞོན། བང་པའི་མགུ་གྱང་། (༩)  ཁབ་གཅིག་
གི་རིན་རྟ་གཅིག། ཁབ་གྱང་པ་རིན་མི་ཐོབ། (༡༠)  རྟ་རྒསཔ་བགྲོད་སྟོན། དོན་དག་མེད།
(༡༡)  རྟ་རྒྱལན་སྒ་དཀྲུམ། སྒ་རྒྱལན་རྟ་བསད། (༡༢)  རྟ་ཡང་ཁྱོད་ཞོན། ཧུ་ཡང་ཁྱོད་
རྐྱབ། (༡༣)   རྟ་ཤི་ལག་པ་བརྐྱང་བསྐུམ་མེད། (༡༤) རྟ་གསོ་བའི་དྲིན་ལན་རོག་ཐིག་
འཇལ། ལོ་་ཟ་བའི་བང་ཅུང་ནང་ཨ་བ་བཏང་། (༡༥) རྒོད་མར་བང་ཡོདན། གྱང་ཐང་བཤག་
ལོང་ཡོད། (༡༦)  ཉག་ཕྲཝ་རྟ་ཧིང་། རྟ་ཧིང་སྦུག་ལས་བཀའ། (༡༧) བོང་ཀུའི་ནང་ཁྲོལ་
ཁྲོམ་ལུ་བཤལ།

རོ་ཁྱིའི་གཏམ།
(༡) ང་རྒྱལ་རོ་ཁྱི་མཐོ་རུང་། རྒྱགས་རྐྱལ་བྱི་ལི་སྲུངམ་ཨིན། (༢) ཁྱི་མོ་མཇུགམ་མ་གཡུགན། 
ཁྱི་རྒན་རྣཝ་མི་ཀྲོང་། (༣)  རོ་ཁྱི་གདོང་གིས་ཤི་རུང་། སྒོ་གྲུ་བཞི་མ་ལ་སྟི་མི་ཐོབ། (༤) རོ་
ཁྱི་གྱང་བར་ཤལ་མི་འདི། ཞལ་ཟས་གཏོར་མའི་རེ་ཆེ་ཨིན། (༥) ཁྱི་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་རུས་
ཏོགས་སྐོག། ཤིང་གཉིས་ཀྱི་བར་་ན་སྤྱིན། (༦) ཁྱི་མཇུག་མ་རིལ་རིལ་མ་འབདན། ཁྱི་རྒན་
རྣམ་ཅོག་ཀྲོང་ཀྲོང་མི་འབད། (༧) མི་ཡི་སྦུག་ལུ་ཁྱི་ཡི་རྒྱུ་མ་རྒྱང་། བོ་བཙོང་དར་འཕར་བའི་
གཞི་རང་ཨིན། (༨) ནང་འབདན་ལྕགས་ཐག་ཡང་དཀྲོལ་སགས། ཕྱི་འབདན་བལ་ཡང་
བཏོག་མ་ཚུགས། (༩) རི་ཁར་སྟག་གིས་རྨུགཔ་བ། སྒོ་ཁ་ཁྱི་གིས་རྨུགཔ་དྲག། (༡༠)  རོ ་
ཁྱི་ཁོག་པར་མར་མི་བཞུ། 

ཁྱི་ཤིག་གི་གཏམ།
(༡) ཤིག་བསད་པ་རལ་གྲི་མི་དགོ། འབུབ་བསད་པ་མཐོ་བོ་མི་དགོ། (༢) ཁྱད་རྒོ་གླངམ་ཚེ་
ལུ་ཡོད། ཡར་འཕརཔ་ཁྱི་ཤིག་ལུ་ཡང་ཡོད། (༣) ཁྱི་ཤིག་ཡར་འཕརཔ་སང་ནང་། (༤) ཡར་
འཕར་ཁྱི་ཤིག་མཐོ་རུང་། ལ་བརྒལ་ཤིག་གིས་རྐྱབ་ཨིན།
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སྦུལ་གྱི་གཏམ།
(༡)  སྦུལ་མཇུག་མ་རིངན། བྱིབ་སྡུ་བའི་རྒྱུ། (༢) སྦུལ་བཙིརཝ་དང་། ཡན་ལག་འཐོན།

བའི་གཏམ།
(༡)  བ་དམརམོ་དེ། བསད་དི་ཟ་བ། ཞོ་ཟཝ་དྲག། (༢) རིང་ཐུང་ཁབ་དང་སྐུདཔ། 
སོམ་ཆུང་བ་དང་བོ། (༣) སྐུདཔ་རོགས་ཅི་ཁབ་དང་འགྲན་འདྲ། བོ་སོམ་ཡི་བ་དང་འགྲན་འདྲ།
(༤) བ་ཤི་དུས། བོ་ངར་དགོ།

གླང་གི་གཏམ།
(༡)  སྒྱིད་པར་ལྷ་མེད་པར། གཉའ་བར་བྱ་གླག་མ་བཀལ། (༢)  ཐུབ ་པ ་ལུ ་མི ་ ཐུབ ། 
རྒོལ་བ་གླིང་ལུ་རྒོལ། (༣)  གླང་བཟང་ངན་མེད་པར། ཞིང་གི་མཐའ་མར་མི་འཐོན། (༤)  
གླང་གཉའ་གླ་བཏང་བ་དཔའ་གཏམ་མིན། བུ་ལང་ཤོར་བཏང་བ་གཅེས་ཕྲུག་མེན།

རའི་གཏམ།
(༡) ར་བསད་པའི་ཞོར་ཁ། སླེ་སླེ་བྱེལཝ་ཆེ། (༢) ར་གི་སྤུ་འབལ་ཏི། ར་གི་ཐོད་པ་སྦྱར། 
(༣) ར་གིས་སོད་ས་མི་ཆགས། བྱ་གིས་སྤུངས་སྤུངསམ་མི་བཟའ། (༤) ར་བས་དན་ལུག་
ཕྱུག་བདར། ཁྱི་བརྡུངན་ཕགཔ་བྱལོ། (༥)  ར་གིས་རོ་ལུ་ཤིག་ཀྲེག་གླགས་མི་ཁེལ། ཁྱི་གླང་
མའིམཇུག་ལས་ཧབ་དོན་དག་མེད། (༦)  ར་དང་ལུག་བལ་མི་གཅིག། ཤ་དང་ཚིལ་ལུ་གོང་
མི་མཉམ།

བྱི་ལིའི་གཏམ།
(༡) གོང་ཕུག་ནང་བྱི་ལིའི་རྗེས་མ་ཏོགས། སྟག་གི་རྗེས་མེད། (༢)  བྱི་ལི་རྒྱབ་ཀྱིས་ལྕགས་
ཀོང་མི་ཐེག། (༣) བྱི་ལི་གདོང་གིས་ལོ་མི་འཐོབ། (༤)  བྱི་ལི་མེད་པའི་གཡུལ་ཁ། བྱི་ཙི་
ལཝ་མཐོ།

ལས་འབྲས་ཀྱི་གཏམ།
(༡) རང་བསྟོད་མ་རྐྱབ་རང་གདན་འཐིང་། རང་གདན་འཐིངན་བོང་ཨིན། (༢)  འབད་བྱིནམ་
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བ། སྟོན་བྱིན་མ་དྲག་ (དགའ)། (༣) གསང་བ་རང་མཁས། འབྱེལ་མ་པ་རོགས་མཁས། 
(༤) གངས་ཁཝ་མི་གཙོ་བུ་ཡུག་གཙོ། ལས་བྱཝ་མི་གཙོ་སྤོད་པ་གཙོ། (༥) བསམ་ངན་མི་
ལུ་བཏངན། ལས་ངན་རང་ལུ་འཁོར། (༦) བསདཔ་ཙེ་ཐུང་། བརྡུང་པ་ནད་མ་ང་། (༧) ཁ་
སྤང་པ་ལུས་སྡིག་པ་མི་དག། (༨) ཤ་རོགས་པའི་ལུས་ལུ་ཐུགས་ཆེ་བ། དགེ་སྡིད་ཤན་གྱིས་
དོན་དག་མེད། (༩) སྐལ་བ་ཅན་གྱིས་མ་ཏོགས། རེ་བ་ཅན་གྱིས་མི་ཐོབ། (༡༠) དཔེ་
རོགས་ལུ་བྱར་ཚེ་བཏུབ་པས་བ། དོན་རང་ལུ་གོ་ཚེ་མནོ་མ་ཚུགས། (༡༡)  སྐྱེ་ལུགས་རེ་
དང་ཟ་ལུགས་རེ། (༡༢)  དང་ཕུ་རྣམ་མིན་རི་རབ་བསྐོར། ད་རེས་རྣམ་མིན་ལག་མཐིལ་
བསྐོར། (༡༣)  དགའུ་རང་གིས་བཟོན་ག་བཟོ་ཨིན། སྐྱོམ་རོགས་ཀྱིས་ལྷོང་པ་ལྷོང་མི་
ཚུགས། (༡༤)  གསོན་དུས་འཁོན་རུང་། ན་དུས་འཆམ། ན་དུས་ཟུར་རུང་། ཤི་དུས་བལ། 
(༡༥)  ལེགས་པའི་མཐའ་མ་ཉེས། (༡༦) རོགས་ཁ་མ་ཤེས། རང་ཁ་བྱང་། 

ཤི་བའི་གཏམ།
(༡)  ཤི་ཤི་བ་གིས་ཡང་ཁ་སླབ། མ་ཤི་མི་གིས་ཡང་ཁ་སླབ། (༢) བྱ་ཤིཝ་དང་། སྐེད་
བུདཔ་ཅིག་ཁར། (༣) ཤི་མིག་གྱི་ཁུག་ནང་ལས་འགྱིམ་འོང་། (༤) མཁས་པའི་མལ་ལུ། 
འཇིག་རྟེན་པའི་རོགས་ལུས། (༥)   མི་ཟ་དགུ་ཟ་འབྲུག་པ་ཟ། ཤི་རང་ཤིན་བོདཔ་ཤི། 
(༦)   ཤི་རུང་ལཱ་ཤུལ་མ་བཞག། ཤི་རུང་ལཱ་འཕྲ་ོམ་བཞག།

དམྱལ་བའི་གཏམ།
(༡) མ་ཤི་བ། དམྱལ་བའི་གཏིང་མི་མཐོང་། (༢) ཡི་དྭགས་བ་ཉག་ཕྲ། དམྱལ་བ་གཏིང་ཟབ།

བཀྲ་ཤིས་ཤོག།




