ནེ ་ཡོག་མངའ་ ་ེ ག ང་། ་ི ་ཆོག་མཆན་ཚན་པ།
སེན་མོའ་ི ཁྱད་ལས་ཀྱི་ལག་ལེན་ཡིག་ གས་ཀྱི་འགྲོ་ གས།
གཤམ་འཁོད་ཡིག་ གས་ཀྱི་འགྲོ་ གས་ མས་ལ་ཁྱེད་ཀྱི་ ོད་མེད་དང་ལེན་ ་དགོས།
ཡིག་ གས་ཀྱི་ ེ་ཚན་རེ་རེར་ ས་ཚད་ཇི་གཏན་འབེབས་ཟིན་ཡོད་མེད་ཁྱེད་ལ་ལམ་ ོན་གསལ་བ གས་ ེད་ཀྱི་རེད།གོང་ནས་ལམ་ ོན་མེད་པར་ཡིག་ གས་ཀྱི་ལས་དོན་གང་ཡང་
ང་བར་བ གས་མི་ཆོག གས་ ོད་པ་ཕན་ ན་ ད་ཆ་ཤོད་མི་ཆོག
ལག་པ་གཅིག་ལ་ འི་ཐོག་ནས་སོར་མའི་གསོ་ད ད་དང་དེའི་ ེས་ལག་པའི་ ིར་དལ་པོའི་ངང་བཀུ་མཉེ་ ེད་པ་དང་།ལག་གཞན་ ་ མ་ཤེད་ཅན་གྱི་སོར་མོའི་གསོ་ད ད་ ེད་ནས་དེའི་
ེས་མཐོ་རིམ་ཅན་གྱི་སེན་མོིའི་ལས་དོན་ མས་ ེད་དགོས།ལག་གཉིས་ནས་གང་ཡང་ ང་བར་ འི་ཐོག་ནས་སོར་མོའི་གསོ་ད ད་དང་ མ་ཤེད་ཅན་གྱི་གསོ་ད ད་ ེད་པར་ གས་
ོད་པ་རང་ཉིད་ཀྱི་འདོད་མོས་ཡིན།གཤམ་འཁོད་གནད་དོན་ མས་མཐོ་རིམ་ཅན་གྱི་སེན་མོའི་ཁྱད་ལས་གསོ་ད ད་ཀྱི་འགྲོ་ གས་ཡིན།


མ་ཤེད་ཅན་གྱི་སེན་མོའི་གསོ་ད ད་ ེད་པའི་ལག་པའི་མ བ་མོར་སེན་ ེ་ག མ་ལས་འ ར་མི་ཆོག
· སེན་མོའི་ ེ་གཉིས་ལས་གཅིག་ལ་རས་དང་གཞན་དེར་གྱིག་ཤེལ་གྱི་ ིལ་ མ་ ེད་དགོས།
· སེན་མོའི་ ེ་གཅིག་ལ་ཨར་ཀི་ལིཁ་ཡི་ཡོངས་ ་འགེབས་དགོས།
 དེ་མིན་གྱི་ལག་པ་དེའི་སེན་མོ་གཞན་ མས་ལ་ཨར་ཀི་ལིཁ་ཡི་བཟོ་ད ིབས་ཅན་འ ར་དགོས།

དོ་ ང་ དེ །ཡིག་ གས་ཀྱི་བ ད་རིམ་གང་ཡིན་ ང་ ་ི ལ་མཛས་བཟོའ་ི ཁྲིམས་ཡིག་དང་ གི ་གསལ་གཞིར་བ ང་གཙང་ ་དང་ ག་སེལ་གྱི་ལས་དོན་
མས་ངེས་པར་ ས་དང་ལེན་ དེ ་དགོས།

མ་ ་དང་པོ།ཅོག་ ་ེ ཐོག་ ་གོན།༼ ར་མ་15༽
ཡིག་ གས་འགོ་ གས་ བས་ཁྱེད་ཀྱི་ ེད་དགོས་པའི་ལས་དོན་ མས་ནི།
རིམ་པ།1

རང་གི་ཡོ་ཆས་ གས་ ོད་ལས་ ི་གཙང་བཟོའི་ གས་ ས་དང་དེ་མིན་གྱི་འ ེལ་ཡོད་ཡོ་ཆས་ མས་ ོན་ནས་རང་ཉིད་ཀྱི་ཡིག་ གས་ཁོར་ ག་དེ་འགྲོ་ གས་
ར་གཙང་སེལ་ ེད་དགོས།གད་ གི ས་ མས་དོར་ཆེད་གྱིག་ དོ ་གཅིག་ངེས་པར་འཇོག་དགོས་པ་བ དེ ་མི་ ང་།

རིམ་པ།2

ཡོ་ཆས་ ག་སེལ་གྱི་ ོད་ཉིོད་ཡང་ལེགས་པར་གྲ་ ིག་ ེད་དགོས།ཁྲག་གི་རིགས་གཙང་སེལ་ཆེད་ དོ ་གཞན་ཞིག་ངེས་པར་ ་དགོས་པས་དེ་ མས་ལེགས་པར་

རིམ་པ།3

ཡིག་ གས་ མ་ ་གཉིས་པར་གང་དགོས་པའི་ཡོ་ཆས་དང་དགོས་མཁོ་ཀུན་གཙང་སེལ་དང་གོ་རིམ་ ན་པའི་ངང་ནས་ལེགས་པར་གྲ་ ིག་ ེད།ཟེགས་ ་གཏོང་
ཆེད་ཀྱི་ ་དེ་ཡི་ལག་པའི་མཐེབ་ ེའི་ ོད་ནང་ ་ ང་དགོས།

་གོན་ དེ ་དགོས།

མ་ ་གཉིས་པ། ང་གཞིའ་ི སེན་མོའ་ི གསོ་ད ད་ ་གོན་དང་བ ད་རིམ་གཞན།༼ ར་མ་20༽
གས་ལེན་པས་ཁྱེད་ཀྱི་ཅོག་ ེར་ཞིབ་བཤེར་ ག་ ེས་ཡིག་ གས་འགོ་འ གས་ཀྱི་བ ་ལན་ ོད་མཚམས་ ་ལག་ལེན་གྱི་ཡིག་ གས་འགོ་ གས་དགོས།
རིམ་པ།1

རང་ཉིད་ཀྱི་ལག་པ་དང་དེ་བཞིན་འགྲེམས་ ོན་གང་ཟག་དེའི་ལག་གཉིས་ལེགས་པར་གཙང་སེལ་ ེད་དགོས།

རིམ་པ།2

ལག་པ་དང་པོའི་སེན་མི་ མས་གྱིག་ལེབ་དང་ཡང་ན་སག་ ར་གྱིས་བཟོ་ད ིབས་བཟོས་དགོས།༼ལག་པ་དེ་ཉིད་ འི་ནང་ ང་བ་དང་།སེན་ ིའི་ གས་ ས་
དང་ མ་ ག་པ།འ ར་མཉེ་ ོད་པོའི་ངང་ ེད་དགོས་ལ་མཐོ་རིམ་གྱི་བ ད་རིམ་ མས་ལ་བེད་ ོད་མི་ ེད།༽

རིམ་པ།3

མ བ་མོའི་ ་ ོད་ནང་ལག་པ་དང་པོ་ཉིད་ ང་ནས་གྱིག་ལེབ་དང་ཡང་ན་སག་ ར་གང་ ང་གི་ལག་པ་གཉིས་པའི་སེན་ད ིབས་བཟོ་བཅོས་ ེད་དགོས།ལག་པ་དེ་ཉིད་ནི་མཐོ་རིམ་གྱི་
སེན་མོའི་གསོ་ད ད་ཐོག་བེད་ ོད་ ེད་དགོས།

རིམ་པ།4
རིམ་པ།5
རིམ་པ།6

མ བ་མོའི་ ་ ོད་ནང་ལག་པ་དང་པོ་དེ་ཉིད་ ོན་ནས་ལེགས་པར་ མ་དགོས།
ར་ཆ་10-15 བར་ལག་པ་དང་པོའི་སེན་མོ་དང་སེན་ ི་ མས་ལ་ གས་ ས་དང་ མ་རིགས་ མས་ལེགས་པར་ གས།
ལག་གཉིས་ཀྱི་པགས་དང་སེན་ ི་ མས་དེ་ཉིད་འ ད་ཆེད་ཀྱི་ཡོ་ཆས་ཐོག་ནས་ལག་ལེན་ ེད་དགོས།དོ་ ང་ ེད།སེན་ ི་ག བ་མི་ཆོག
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རིམ་པ།7

རིམ་པ།8

རིམ་པ།9
རིམ་པ།10
རིམ་པ།11

དེའི་ ེས་ལག་ ེང་ འི་གསོ་ད ད་གང་ ེད་པ་ གས་ ས་དང་།ཡང་ན་ མ།ཞག་ ི་བཅས་གང་ ང་ ག་ནས་དལ་པོའི་ངང་ ང་ཐར་ ར་མ་1-2བར་འ ར་མཉེ་རིམ་པ་མི་འ ་བ་
གཉིས་ཙམ་ ེད་དགོས།
རས་ ་སོབ་མེད་པའི་ ིས་དར་དང་ཡང་ན་སེན་ད ག་ ེར་ ིན་བལ་ཡོད་པར་སེན་ ི་སེལ་ ེད་ཀྱི་ ས་དང་ཡང་ན་ ག་སེལ་གང་ ང་ནང་ ང་ ེ་སེན་མོའི་
ི་ ན་ཉིད་མ བ་མོའི་ ི་པགས་ནས་ ིར་བཏོན་དགོས།
ལག་པ་གཉིས་ཀྱི་སེན་མོའི་ ེང་ ག་སེལ་ ན་གཏོར།
འི་གསོ་ད ད་ ེད་པའི་ལག་པའི་སེན་མོ་ མས་ལ་ཀོ་ ིས་ལེགས་པར་ ེད་དེ་འོད་མདངས་ ོན་དགོས།
མཐོ་རིམ་སེན་མོའི་གསོ་ད ད་ ེད་དགོས་པའི་སེན་མོ་ མས་ལ་ཀོ་ ིས་ལེགས་པར་ ག་ ེ་འོད་མདངས་མེད་པར་བཟོས་དགོས།

མ་ ་ག མ་པ།སེན་ ་ེ འ ག་ ལ་དང་བཟོ་བཅོས།༼ ར་མ་25༽
རང་ཉིད་ཀྱི་ཡིག་ གས་ལ་མི་དགོས་པའི་ཡོ་ཆས་དང་ཅ་དངོས་ མས་ ིར་ལོག་ ེད་ནས་ཡིག་ གས་ཀྱི་ མ་ ་ག མ་པ་དང་བཞི་པར་དགོས་པའི་ཡོ་ཆས་ མས་གྲ་ ིག་ ེད།
དེའི་ ེས་ འི་སེན་མོའི་གསོ་ད ད་མི་ དེ ་པའི་ལག་པའི་སེན་མོ་གང་ ང་ག མ་ལ་སེན་ ེ་འ ར་དགོས།སེན་ ེ་རེ་རེར་ ེས་ ་གཞན་གྱི་འ ིལ་བར་ ེད།དེ་ཡང་དར་གོས་ཀྱི་
འ ིལ་ མ་གཅིག་དང་།གྱིག་གྱི་འ ིལ་ མ་གཅིགདེ་བཞིན་ཨར་ཀི་ལིཁ་གྱི་ མ་གཅིག་ཡོད།
རིམ་པ།1

སེན་ ེ་གང་ཡང་ ང་བ་ག མ་འདེམས་དགོས། གལ་ ིད་དགོས་མཁོ་ ང་ཚ་སག་ ར་གྱིས་སེན་ ་ེ མས་ལག་པའི་སེན་མོ་དངོས་ཀྱི་བཟོ་ད བི ས་ ར་བཟོ་བཅོས་ དེ ་

ཆོག དོ་ ང་ ེད། ྷེ་རན་ཅ་སེན་ ེ་བེད་ ོད་མི་ཆོག

རིམ་པ།2

ཡོ་ཆས་ཚད་ ན་གྱིས་སེན་ ེའི་རིང་ ང་ཇི་དགོས་ལེགས་པར་མཐའ་ ས་ བ།

རིམ་པ།3

སེན་ ེ་ཉིད་རང་བཞིན་གྱི་སེན་མདོག་དང་འ ་བར་བཅོས།དོ་ ང་ ེད། འི་བ ་ེ རོ ་གྱི་ཐོན་དངོས་དང་ཡོ་ཆས་རིགས་བེད་ དོ ་མི་ཆོག

རིམ་པ།4

སག་ ར་བེད་ ོད་གཏོང་ནས་སེན་ ེའ་མཐའ་མའི་བཅོས་ ིག་ ེད།

མ་ ་བཞི་པ།འ ལི ་ མ་ལས་དོན།༼ ར་མ་30༽- ཁྱོན་བ མོ ས་སེན་མོ་གཉིས་ལ་རས་གོས་ཀྱི་འ ལི ་ མ་ དེ ་དགོས།
རིམ་པ།1

ཐོག་མར་རས་གོས་དང་གྱིག་ཤེལ་གྱི་འ ིལ་ མ་གཉིས་སེན་ད ིབས་ ་ག བ།

རིམ་པ།2

དེའ་ ེས་གྱིག་ཤེལ་གྱི་འ ིལ་ མ་ མས་བཞག་ ེ་ ོན་ལ་རས་གོས་ཀྱི་འ ིལ་ མ་གཅིག་སེན་ ེའི་ ེང་ ་འ ར་ནས་ལས་ ོན་བ ད་རིམ་གཞིར་བ ང་
གཅོད་ ས་ ེད་ནས་ལེགས་པར་འ ར་དགོས།

རིམ་པ།3

དེའི་ ེས་གྱིག་ཤེལ་གྱི་འ ིལ་ མ་དེ་ཉིད་སེན་མོ་གཅིག་གི་ ེང་ ་འ ིལ་ནས་ལས་ ོན་གཞིར་བ ང་གཅོད་ ས་དང་།འ ར་བ།དེ་བཞིན་ཡོ་ཆས་ཐོག་ནས་
ས་པ་དང་ ན་པ་བཟོས་དགོས།

རིམ་པ།4

དེའི་ ེས་རས་གོས་ཀྱི་འ ིལ་ མ་ བ་པའི་སེན་མོའི་བཟོ་ད ིབས་ལེགས་པར་བཅོས་དགོས།

རིམ་པ།5

འ ིལ་ མ་ ེད་པའི་སེན་མོ་གཉིས་ཀར་ཀོ་ ིས་ལེགས་པར་ ེད་ནས་ མ་ ག་དགོས།

མ་ ་བཞི་པ།ཨར་ཀི་ལིཁ་ གས་ལས།༼ ར་མ་30༽
རང་ཉིད་ཀྱི་ཡིག་ གས་ལ་མི་དགོས་པའི་ཡོ་ཆས་དང་ཅ་དངོས་ མས་ ིར་ལོག་ ེད་ནས་ཡིག་ གས་ཀྱི་ མ་ ་ ་པར་དགོས་པའི་ཡོ་ཆས་ མས་གྲ་ ིག་ ེད།
ག་མའི་སེན་ ེ་ མས་ལ་མཚན་མདོན་གཉིས་ཅན་གྱི་འཁེབས་དང་སེན་ ེ་མེད་པའི་སེན་མོ་ མས་ལ་སེན་མོའི་བཟོ་ད ིབས་ ོས་པའི་སེན་ད ིབས་ཞིག་འ ར། ོས་ད ིབས་ཅན་གྱི་
སེན་མོ་དེར་མཚན་མི་འ ་བ་གཅིག་ཡང་ན་གཉིས་ཡོད།
རིམ་པ།1

ཐོག་མར་གཤེར་ག གས་ཅན་དང་ ེ་མའི་ཐོན་དངོས་ མས་གྲ་ ིག་གྱིས།
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རིམ་པ།2

དེ་ནས་སེན་མོ་ད ས་མ་གཉིེས་ལ་ ོན་འགྲོའི་མཚན་གཏོང་།

རིམ་པ།3

མ་བཅོས་པའི་སེན་མོར་ ོས་ཀྱིས་བཟོ་ད ོབི ས་བཟོས།

རིམ་པ།4

སེན་མོའི་ ོ་ེ མོར་ཨར་ཀི་ལིཁ་མཚན་རིམ་པ་གཉིས་ཅན་གྱི་འགེབས་དགོས།

རིམ་པ།5

བཅོས་མའི་སེན་མོ་ད ང་ ེས་བཟོ་ ོས་ ེད་པའི་སེན་མོའི་ད ིབས་ག གས་བཅོས།

རིམ་པ།6

ཨར་ཀི་ལིཁ་མཚན་འགེབས་ཡོད་པའི་སེན་མོའི་བཟོ་ད ིབས་བཅོས།

རིམ་པ།7

ཨར་ཀི་ལིཁ་མཚན་འགེབས་ཡོད་པའི་སེན་མོ་གཉིས་ཀར་ཀོ་ ིས་དང་ ེས་ ་ མ་ ག་ བ་དགོས།

རིམ་པ།8

སེན་མོར་འ ིད་བ ར་གཏོང་ནས་མཚན་ ི་གཏོང་ཆེད་ཅོག་ ེའི་ ེང་ས་ཆ་ ོང་པ་བཟོས།

རིམ་པ།9

དེའི་ ེས་སེན་མོ་ཡོངས་ལ་ཚན་ ི་གཏོང་ཆེད་ཀྱི་ ་གོན་ ེད།

མ་ ་ ་པ།སེན་མོ་གཙང་བཟོ་དང་མཚན་ ་ི གཏོང་ དེ ་གི་ལས་རིམ།༼ ར་མ།༡༥༽
རང་ཉིད་ཀྱི་ཡིག་ གས་ལ་མི་དགོས་པའི་ཡོ་ཆས་དང་ཅ་དངོས་ མས་ ིར་ལོག་ ེད་ནས་ཡིག་ གས་ཀྱི་ མ་ ་ ག་པར་དགོས་པའི་ཡོ་ཆས་ མས་གྲ་ ིག་ ེད།
ལག་པའི་སེན་མོ་བ ར་ཚན་མདོག་གཏོང་ཆེད་ཀྱི་ལས་རིམ་གཤམ་འགོ་ ར་ཡིན།
རིམ་པ།1

ཐོག་མར་ ང་གཞིོའི་མཚན་གཏོང་།དོ་ ང་ ེད།སེན་མོའི་ ར་ མས་འགེངས་ཆེད་ཡོ་ཆས་བེད་ ོད་གཏོང་མི་ ང་།

རིམ་པ།2

ཚན་མདོག་དམར་པོའི་རིམ་པ་གཉིས་གཏོང་།

རིམ་པ།3

དེའི་ ེས་ ེང་གི་ཚན་གྱི་རིམ་པ་གཏོང་།

རིམ་པ།4

དེའི་ ེས་པགས་པ་དང་ཡང་ན་སེན་མོའི་ ར་ ི་ མས་ ་མཚན་འགོས་པ་ མས་གཙང་བཟོ་ ེད།

རིམ་པ།5

ཁྱེད་ཀྱི་སེན་མོར་ཚན་གཏོང་གི་ལས་རིམ་ བ་ ེས་ལས་ཀའི་ཁོར་ ག་ མས་གཙང་མ་བཟོས་ ེ་ཡོ་ཆས་ཀུན་ ར་ཡང་གྲ་ ིག་ ེད་དགོས།གོང་ནས་ལམ་ ོན་གང་ཡང་མེད་ཚད་གད་ ིགས་
མས་ གས་ ོད་ཁང་ནས་ ིར་འདོན་ བས་གད་ ིགས་ གས་ ོད་ནང་ གས་དགོས།
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