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ོན་རབས་ཕ་མའི་ ོ་ཧདོ། 
ན་ ་ེ ང་ ར་ ་ རང་ གས་སའ་ི མ་བཟོ་ཐངས།  

ང་ དོ།  
༉  དང་ ་ ང་བཅས་རའི་ཕམ་ ན་ ས་ ་ག་ བས་ ་ ས་ ན་ ་ ིམ་ ི་ནང་མེད་པར་ཉ་བར་མཁ་བའི་ཅ་ཆས་ ་ རང་ག་
ཐབས་ཤས་གནས་ བས་དང་བ ན་ བཟོ་ ན་ ་ཆས་ ་ཡང་ གཞན་ག་ཏ་ལས་ཡང་ནང་འ ེན་འབད་མ་དག་པར་ ནང་འཁད་ ་ཡད་
པའི་རང་བཞིན་ ི་འཐན་ ེད་ ་ལག་ལན་འཐབ་ཐག་ལས་ ནང་ཆས་མ་འ ཝ་ལ་ ་ རང་ག་ བས་བད་ ག་དང་འ ིལ་བཟོ་ཡད་མི་
འད་ འ ག་པའི་ ད་ཆས་མ་འ ་བའི་ གས་ ོལ་བཟང་པ་གཅག་ཨནམ་དང་ ད་རེས་ནངས་པ་ ནང་འ ག་མི་ག་མ་ཚད་ ལ་ ིའི་
ནང་ ་ཡང་ གཏམ་ ན་ གས་དང་དཔ་བ ་སའི་ ལ་ ་ ར་ཏ་ཡད་ན་ད་གས་ ཡངས་ གས་ ་ འ ག་ ར་ ོལ་ ིས་ ག་པའི་
ལ་ཁབ་ཟེར་ བ་ཨན། 

 

ར་ ོལ་ ི་ཐབ་ཆས་ལ་ ་ཡད་པའི་ནང་ལས་ དཔར་ན་ ཤང་ག་བཟོ་བའི་ ་པ་དང་ཕརཔ་ ཟོམ་དང་པ་ལང་ ཚར་ ི་འཐག་པའི་བང་
ང་དང་གཟེམ་ ཚ་ཐག་ ོ་ག་བཟོ་བའི་རང་འཐག་དང་ ་རག་ ཧི ་དང་ལག་ཧི་ ད་ལས་ འཇམ་ས་འདམ་བ ད་ཞིནམ་ལས་བཟོ་
བའི་སའི་ མ་ལ་སགས་པ་ ་ཨན་མས། ར་ ོལ་ལམ་ གས་ད་ ་ ད་རེས་ནངས་པ་ ལ་ཁབ་གང་འཕལ་ ི་འ ར་བ་ ་བ ེན་ 
བཟོ་ཤས་མིའི་མི་ཡད་ན་འད་ཕར་ར་བཞག་ ཅ་ཆས་ ་ཧེ་མ་ཡད་པའི་ལ་ ས་ཙམ་ ་འ ར་ནའི་ ས་ཚད་ཁར་ ོད་ད་འ ག།  
 

ད་འབད་ན་ད་གས་ ཅ་ཆས་མང་རབས་ཅག་བཟོ་ ོལ་ཡད་པའི་ ལ་ལས་ ག ས་ཚན་རེ་རེ་གཉས་གཉས་ནང་ལས་ཕར་ འཇམ་ས་ལས་
སའི་ མ་ལ་སགས་པའི་ ོ་ཧོད་ ི་རིགས་ ་བཟོ་ད་ཡདཔ་ཨན་ ང་ དང་སང་ག་ ས་ ་ མང་ཤས་ནང་རང་ཧེ་མ་ཡད་ཟེར་བའི་གཏམ་
ས་ཅག་ ་ ར་ཏ་ཡདཔ་མ་གཏགས་ གནམ་མེད་ས་མེད་ཅག་མཐང་ན་མེདཔ་ཨན། ཨན་ ང་ ན་ ེ་ ོང་ཁག་ ང་ ར་ ི་ག ས་

ཚན་ནང་ ་འབད་བ་ཅན་  ར་ལས་བཟོ་ ོལ་ཡད་པའི་ས་ག་ཧོད་ ་བཟོ་ད་ཡདཔ་ལས་ ད་ ་ག་ད་ ེ་བཟོ་ད་ཡདཔ་ཨན་ན་ག་ ོར་
ལས་ ལ་ ས་མདར་བ ས་ཅག་ ་ན་ཨན། 
 
དམགིས་ ལ། 
ས་ཧེ་མ་འབད་བ་ཅན་ རང་གས་རང་འཚ་ནའི་དན་ ་ ལ་ཁབ་གཞན་ལས་ནང་འ ེན་འབད་མ་དག་པར་ རང་ག་ ོགས་ བ་དང་
བ ན་ལག་ལན་འཐབ་ནའི་དན་ ་ ཉ་བར་མཁ་བའི་ཅ་ཆས་ག་ཅ་བ མ་བཟོ་ ེ་འབད་ ང་ རང་ ོད་སའི་ས་ག་ནང་ ་ རང་གས་ར་
བཟོ་ན་ད་གས་ རང་ག་ལམ་ གས་ ོལ་ ་ ར་ ོད་ ག་  ད་འབདཝ་ད་ ི་ལ་༡༩༦༠རེ་ ངས་ལས་ ར་ ལ་ཁབ་ནང་ ་འ ལ་
འཁར་ལམ་ ི་ཞབས་ཏག་ ོ་ ེ་མི་ ་བ ེན་ གང་འཕལ་སང་ཡད་པའི་ ིམ་ཚང་ ལ་ཁབ་ ་དང་མ ད་འ ེལ་འབད་ གས་ན་ད་གས་ 
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ཁང་གས་བཟོ་བའི་ཅ་ཆས་འད་ ང་བཅས་རའི་ནང་ ་བཟོ་མི་ལས་ལག་བ བ་ ི་ བས་བད་ཏག་ཏ་ཡདཔ་མཐང་ན་ད་གས་ ནང་འ ེན་
འབད་ནའི་འག་བ གས་པའི་ ས་ད་ལས་ ར་ ང་བཅས་རའི་ནང་ ་ཡད་པའི་ཅ་ཆས་ ་ རིམ་པ་བཞིན་ བཟོ་ན་དང་ལག་ལན་འཐབ་ན་
་ཡང་ ོས་ ིས་འབད་མར་ཉམས་འ ོ་ ད་རེས་འབདཝ་ད་ ད་བ མ་མའི་ ར་ ོལ་ ་ ་ལག་ལན་འཐབ་ ོད་མི་འད་ ངས་ཁ་

ཆདཔ་ཅག་ལས་མེད་ན་ད་གས་ ལ་དག་པ་ཅག་ག་ བ་ལས་ ད་ ་ཡང་མེདཔ་འ ོ་ནའི་ཉན་ཁ་ ོམ་ཡདཔ་ཨན། ད་འབད་ན་ད་གས་ ད་
རེས་རང་གས་མིག་མཐང་ལག་བ ང་ ེ་ཡད་པའི་ ས་ ་ ཉམ་ཤར་བའི་ བས་ ་ ག་མ་མ་བཟོ་ན་ ཆརཔ་ བ་པའི་ ས་ ་བཟོ་
གས་པའི་གནས་ བས་མེད་ཟེར་བའི་དཔ་བ མ་ ད་རེས་ ཁང་ལག་ལན་དངས་ ར་ ་འཐབ་ཤས་པའི་ ད་ཆས་དང་ ན་པའི་མི་རེ་རེ་

གཉས་གཉས་ཡད་པའི་ ས་ ་ ཡག་ཐག་ ་བཀད་མ་བཞག་པ་ཅན་ མ་འོངས་ལ་བ ་གཅག་ག་ ལ་ལས་ སའི་ མ་ཟེར་མི་འད་ ་
བ་ར་ག་མ་ གས་པའི་་གནས་ ངས་ ་འ ར་ ིད་ན་ཨནམ་ལས་བ ེན་ མ་འོངས་པའི་དན་ ་ ས་གནས་ ན་ ེ་ ང་ ར་ཟེར་ས་ ་ 
མ་མཁནམ་ཟེར་ སའི་ མ་བཟོ་ཤས་པའི་མི་ ོད་ ག་ཟེར་བའི་ ལ་རབས་དང་  མ་མཁནམ་ད་ ་ ་ཡད་པའི་ལག་ལན་ ་ མི་
ཉམས་ ན་ ོང་དང་བདག་འཛན་འབད་ཐབས་ ི་དན་ ་ཨན། 
 
 

བ ད་དན།  
ང་ ར་ཟེར་མི་ག ས་འད་ ན་ ེ་ ན་ བ་རིན་ཆན་ ེའི་ ོང་ལས་ ང་ཁ་ ག་ཀ་ལ་མི་ ར་༣ད་ཅག་ག་ས་ཁར་ ང་བཅས་རའི་
ལཔ་རིམ་ ོན་ ་ག་འ ངས་ ལ་ ར་ ོད་ ང་དཀར་ ་འ ོ་སའི་ལམ་ ག་དང་འོག་ ་ཆགས་ཏ་ཡདཔ་ཨན། ད་རེས་ནངས་པ་

འབད་བ་ཅན་ ག ས་ཚན་འད་ནང་ ་ ིམ་ ང་པ་༡༨དང་མི་ ོབས་བ ོམས་༨༣ གཔ་ཅག་ཡདཔ་ཨན། ཧེ་མ་འབད་བ་ཅན་ག ས་ཚན་
འད་ ལ་ཡངས་ ་ ས་ག་ཧོད་ སའི་ མ་ལ་སགས་པ་ ་བཟོ་ནའ་ིནང་ ་ ག་ཤས་ཅག་ ེ་ ོད་པའི་ལ་ ས་ ་ཡདཔ་ཨན་ ང་ ད་རེས་
ནངས་པ་འབད་བ་ཅན་ འད་བ མ་མའི་ ར་ ོལ་ལམ་ གས་ ི་ཐག་ལས་ སའི་ མ་བཟོ་ཤས་མི་འད་ ད་རེས་འབདཝ་ད་ མ་
མཁན་མི་རབས་༣པ་ཨན་མི་ ེས་ལ་༤༣ལང་མི་ཨམ་བཟངམོ་དང་ ེས་ལ་༥༩ལང་མི་ཨམ་ཚ་དབང་ཆས་ ོན་ཁང་གཉས་ལས་མེདཔ་
ཨན། ད་རེས་ནངས་པ་ཁང་གཉས་ ིས་ ཁང་རའི་ས་ཁངས་ནང་ཡད་པའི་ འཇམ་ས་མ་འ ཝ་རིགས་གཉས་ལས་ བཟོ་ ན་ལག་ཆས་
མ་འ ཝ་༡༠ད་ཅག་ལག་ལན་འཐབ་ཐག་ལས་ ས་དང་ ག་ བས་ལས་ར་ ས་ ན་ ་ལག་ལན་འཐབ་ཡད་པའི་སའི་ཧོད་རིགས་མ་
འ ཝ་༡༡ད་ཅག་ ད་རེས་ནངས་པའི་འ ལ་ཆས་ ་ག་ན་ཡང་ལག་ལན་མ་འཐབ་པར་ ར་ ན་ཕ་མའི་ཐབས་ཤས་མ་འ ཝ་རིམ་པ་
༡༡ད་ཅག་ལག་ལན་འཐབ་ ེ་ རང་ གས་ཉག་ ང་ག་ཐག་ལས་བཟོ་ད་ཡདཔ་ཨན། ག ས་ཁའི་མི་ལ་ལ་གས་ བ་ད་བ མ་འབད་བ་
ཅན་ ཁང་རའི་ག ས་ཚན་ནང་ ཁང་གཉས་བ མ་ཅག་མེད་པ་ཅན་ འད་བ མ་མའི་ ར་ ན་ཕ་མའི་ལག་ ལ་བཟང་པ་ མ་བཟོ་
ཤས་མི་འད་ ག་ཡང་མི་འོང་ན་མས་ཟེར་བཤད་ད་ཡདཔ་དང་ ཁང་ མ་མཁནམ་གཉས་ ིས་འབད་ ང་ ད་རེས་ནངས་པའི་ན་གཞོན་ 



5 
 

ཐ་ན་ཁང་རའི་ ་གཞི་ ་གས་འབད་ ང་ མ་བཟོ་ནའི་ ་ ་ ོ་བ་ལགས་ཤམ་ཅག་མ་བ ེད་ན་ད་གས་ ལམ་ ོལ་འད་ཡལ་འ ོ་ན་
བ མ་ཅག་འ ག་ཟེར་ཨན་མས། ད་ ་འ ག་ག ང་གས་ཁ་ ག་ལས་ ལ་ ི་འཛམ་ ིང་ ི་ཚགས་གང་འཕལ་ལས་རིམ་ ་ཨན་ ི་པ་ 
ག་ བ་ ོར་ཐག་ ་ མ་བཟོ་སའི་ ིམ་གཅག་ཡང་ བ་ ེ་ཡདཔ་ལས་ ་འབད་ནའ་ིནང་ ་ བས་བད་བས་ཟེར་ཨན་མས། མ་
མཁནམ་གཉས་ ་ ད་རེས་ནངས་པ་འབད་བ་ཅན་ ཁང་ར་གཉས་ནམ་ ར་ས་ནམ་ཞིང་ ་འབད་དགཔ་ཨན་ ང་ ནམ་ད ན་ ་མེད་
པའི་ བས་ ་ མ་བཟོ་ནའི་ ་འབད་ད་ ཉནམ་གཉས་ ི་ནང་ ་ སའི་ཧོད་བ ོམས་༢༥ད་རེ་བཟོ་ད་ཡདཔ་དང་ ལ་བ ར་བཞིན་ ་
མ་ད ལ་ཡངས་བ ོམས་ ོང་ ག་༣༠དང་༤༠ག་བར་ན་བཟོ་ གས་མི་འད་ ཁང་རའི་བཟའ་ཚང་ནང་ ་ ར་ཐབས་ ི་འབབས་ ངས་
ཅག་ཨན་མས།  
 
༡༽ ང་ ར་ག ས་ཚན་ ི་ཆགས་རབས་མདར་བ ས། 

ང་ ར་ ི་ག ས་ཚན་འད་ ན་ བ་རིན་ཆན་ ེའི་ ོང་ག་ ང་ཁ་ ག་ ཀ་ལ་མི་ ར་༣ད་ཅག་ག་ས་ཁར་ ང་བཅས་རའི་
ལཔ་རིམ་ ོན་ ་ག་འ ངས་ ལ་ ར་ ོད་ ང་དཀར་འ ོ་སའི་ལམ་ ག་དང་འོག་ ་ཆགས་ཏ་ཡདཔ་ཨན། ང་ ར་ག ས་ཁའི་

མི་ ེས་ལ་༦༠རེ་ ངས་ནང་འབད་མི་ཨཔ་དཀར་ ང་ལ་གས་བཤད་ད་བ མ་འབད་བ་ཅན་ ང་ ར་ཟེར་ བ་དག་མི་འད་ མི་ལ་
༣༠༠ད་ཅག་ག་ཧེ་མ་ ་རི་ ་དང་ ང་ ར་ ི་ ག་ ་ཡད་པའི་ ངར་ཟེར་མི་ག ས་ཚན་ད་ལས་མར་འབབ་པའི་རོང་ ་གཉས་
འཛམས་པའི་ཉ་འདབས་ ་ཡད་པའི་ ང་ཏ་གཅག་ག་ ར་ ་ཆགས་ཏ་ མིང་ཡང་ ང་ཏ་ག་ ར་ ་ཆགས་ན་ད་གས་ ང་ ར་ཟེར་ བ་
ོད་ ག། ཨན་ ང་ ཧེ་མ་ས་གནས་ད་ཁར་ བ ད་ ིས་འཇགས་པ་ ་གས་འབད་མ་ གས་པར་ ད་རེས་ཆགས་ཡད་པའི་ག ས་ཚན་ 
ན་སང་ ི་ཟེར་ ཁང་རའི་ཁ་ ད་ནང་ ་ ན་སང་ཟེར་མི་འད་ཁར་ཤང་དང་ ི་ཟེར་མི་འད་ས་ཆའི་མཐང་ ང་ག་ད ིབས་ ི་འ བ་

ཧེ་མའི་ ང་ ར་ག ས་ཚན། 

ཧེ་མའི་མིང་ ན་སང་ །ི 

་རི་ ། 

ངར་ག ས་ཚན་ལས་མར་ བབས་པའི་རོང་ ། 

ད་ ོ་ཡད་པའི་ ང་ ར་ ་ིག ས་ཚན། 
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བ མ་ ེ་ཡད་ན་ད་གས་ ན་སང་ ི་ཟེར་བའི་ག ས་ཚན་གསརཔ་ ་ ོ་བ ས་འབད་ད་ མིང་ཡང་ ར་བཞིན་ ང་ ར་ཟེར་
བཞག་ ག།   
༢༽ མ་མཁནམ་ག་རགིས་བ ད། 
མ་བཟོཔ་ ཨམ་བཟངམོ་དང་མོ་རའི་ཨའི་ཚ་རིང་ཆས་ ོན་གཉས་ ིས་བཤད་ད་བ མ་འབད་བ་ཅན་ སའི་ མ་བཟོ་ནའི་ ་འད་ད་
བ ང་ལས་ར་དར་ བ་སང་ ེ་འ ག་ཟེར་ཨན་མས། ད་བ ང་ ་ མ་བཟོ་མི་ཁང་ལ་ ་ཡད་ད་འབད་ ང་ མ་མཁནམ་མང་ཤས་ར་ 
ས་གནས་ ན་ཇ་བ་ཟེར་ས་ ་ གཞི་སར་སང་ཞིནམ་ལས་ ད་རེས་ནངས་པ་ཁང་གཉས་ ངམ་ཅག་ཨན་མས། ས་དང་ ག་ བས་ལས་
ར་ མ་འད་ཨམ་ ་ ་ག་མ་གཏགས་ ཕ་ ས་ ་གས་བཟོ་ན་མེད་པའི་ལ་ ས་དང་ ད་རེས་ནངས་པ་འབད་ ང་ མ་མེ་བཏང་ནའི་
དན་ ་ཤང་འ ་ན་ ས་བ ོ་ན་དང་བ ང་ན་ ་མ་གཏགས་ བཟོ་ན་མིན་འ ག་ཟེར་ ་ན་ཨན། 

མ་བཟོ་མི་ཨམ་བཟངམོ་ག་ཕ་མའི་རིགས་བ ད། 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
རིགས་བ ད་ད་ ་བ ་བ་ཅན་ མ་བཟོ་ནའི་ ་འད་ ཧེ་མ་ང་བཅས་རའི་ ལ་ཁབ་འད་ ིའི་ ལ་ཁབ་ ་དང་མ ད་འ ེལ་འབད་མ་
གས་པར་ རང་ ང་ ེ་འཚ་བ་ ོང་ ོད་པའི་རིང་ ་ རང་གས་རང་འཚ་ཐབས་ ་ ་ཐབས་མེད་པར་ འ ག་ ལ་ཁབ་འད་ གཞི་

ཆགས་པའི་ ་གང་ལས་ར་བཟོ་ ོད་ ོདཔ་བ མ་ཅག་འ ག་ཟེར་ ་ན་ཨན། ཨན་ ང་ ད་རེས་ནངས་པའི་གནས་ ངས་བ མ་ན་འབད་

དཀར་བམ། དཔལ་འར་ལ། 

ན་བཟང་ལ་མ། གས་ག་ལ། 

་ང་ས་ན། འཇམ་དཔལ་་། 

བཟང། སས་་། 

་༡ པ། ་༢ པ། ་༡ པ། ་༢ པ། 
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བ་ཅན་ མ་ད་ ་མང་ཤས་ཚང་འ ེལ་ ི་དན་ ་བཟོཝ་མ་གཏགས་ ལངས་ ོད་མི་ལ་ ་མེད་པའི་ཁར་ ཐ་ན་ མ་བཟོ་མི་ཁང་རའི་
ིམ་ནང་འབད་ ང་ གནམ་མེད་ས་མེད་ཅག་ལག་ལན་འཐབ་ན་མིན་འ ག་ཟེར་ ་ན།  

 
༣༽ མ་བཟོ་བ བ་པའ་ིས་ག་ད ེ་བ། 
ིར་བཏང་ས་ ་ད ེ་བ་ལ་ ་ཡད་ད་འབད་ ང་ ག་ར་ མ་བཟོ་མི་བ བ་ད་ཡདཔ་ཨན། ང་ ར་ ི་ག ས་ཚན་ནང་ཨན་པ་ཅན་ ས་
ོན་མ་ལས་ར་ ཁང་རའི་ས་ཁངས་ནང་ལས་ མ་བཟོ་བ བ་པའི་ ི་ཅན་ ི་ས་རིགས་ ཁང་རའི་ག ས་ ད་ནང་ ་ ས་ཞིན་ཏ་ཟེར་ས་

དམརཔ་དང་ ས་ ི་ཆ་ ོམས་ཏག་ཏ་བཟོ་མིའི་ས་ཁར་ཏ་ཟེར་ས་དཀརཔ་  ས་དཀར་དམར་གཉས་ཡདཔ་ཨནམ་མས།  
 
 
 
 
 
 

 
༤༽ བཟོ་ནའི་ལག་ཆས། 
མ་བཟོ་ནའི་ལག་ཆས་ ་འབད་ ང་ གཞན་ག་ཏ་ལས་ཡང་འཚལ་མ་དག་པར་ རང་ག་ས་ཁངས་ནང་ཡད་པའི་རང་བཞིན་གནས་ ངས་
ི་ཐན་ ེད་ ་ལག་ལན་འཐབ་ཐག་ལས་ ར་ ོལ་ ི་ཐག་ལས་བཟོ་ཡད་པའི་ལག་ཆས་ ་ལག་ལན་འཐབ་ད་ཡདཔ་ཨན།  
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༡. ན་ཏ་ལ། ༼ ིར་ཤང་།༽ 

ལག་ཆས་འད་ག་མིང་ ཁང་རའི་ཁ་ ད་ནང་ ་ ན་ཏ་ལ་ཟེར་ བ་ཨན། ལག་ཆས་འད་བ ་བའི་ བས་ པར་འཆམ་ནའི་ ིར་ཤང་
བ མ་ ེ་མཐངམ་ཨན་ ང་ མ ་ཏ་ག་ཧོངས་ལས་ལབ་ཏག་ཏ་གཟན་ ་བ མ་ ེ་ཡདཔ་ཨན། ད་ ་ཡང་ ་ཤང་ག་རིགས་ དཔར་ན་ 
ི་ཤང་དང་ཐམ་ཤང་ ས་ས་ཤང་ལ་སགས་པ་ ་གས་བཟོ་ད་ཡདཔ་དང་ ལག་ཆས་འད་གས་གཙ་བ་རང་ མ་ཐག་ཆད་པའི་ས་གཉས་ 
ེ་བ ང་ནའི་དན་ ་ལག་ལན་འཐབ་ད་ཡདཔ་ཨན། 
 
༢. ཕ་ཏ། ༼གསག་མ།༽ 

 
 
 
 
 
 

བཟོ་ ན་ ་ཆས་རབ་ ་ཚ་དང་ འ ིང་ ་དང་པགས་ཤང་ལས་འཐག་པའི་གསག་མ་ ཁང་རའི་ཁ་ ད་ནང་ ་ ཕ་ཏ་ཟེར་མི་འད་ གཙ་
བ་ར་ ེ་བ ངས་ཚར་བའི་ས་འད་ གསག་ནའི་དན་ ་ལག་ལན་འཐབ་ད་ཡདཔ་ཨན། སའི་ ོང་རིལ་ ་ ག་ ེ་བ ལ་མ་བ བ་མི་ ་དང་
ོ་ ་ ་ སའི་ ེ་ནང་ལས་ད ེ་ནའི་ནང་ ་མེད་ཐབས་མེད་པའི་ཅ་ཆས་ཅག་ ེ་ལག་ལན་འཐབ་ད་ཨན་མས། 
༣. ཐཝ། 
ཐཝ་འད་ ་ཡང་ ་ཐ་ གས་ཐ་ ལག་ཐ་ ཟེར་ལ་ ་ད ེ་བའི་ནང་ལས་  བཟོ་ མ་འད་བ མ་ཡད་པའི་ཐ་འད་ ་ ལག་ཐ་ཟེར་
བ་ཨན་མས། དང་ ག་ང་བཅས་རའི་ཕམ་བཟང་པ་ ་ ོད་པའི་རིང་ ་ ས་གནས་ ང་ ར་ ་ ངམ་ཅག་མིན་པར་ ག ས་གཞན་ 
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ཁར་ལས་ཕར་འབད་ ང་ བཟོ་བ་དང་འ ེལ་བའི་ ་འབད་བའི་ བས་ ལག་ལན་འཐབ་ ོལ་ཡད་ད་བ མ་ མ་བཟོ་བའི་ བས་ ་
ཡང་ བ ད་ཚར་བའི་འདམ་པ་འད་ ས་ཚད་ལགས་ཤམ་ ེ་འོང་ནའི་དན་ ་ བ ང་དགཔ་ཨན། 

 
 
་ཤང་ ་ག་བཟོ་བའི་ཐཝ་འད་བ མ་ ་ རང་ག་ བས་བད་ཧིང་དང་འ ིལ་ ག ་པ་འཐན་ཏ་བཟོ་བ བ་པའི་ཞལ་ལག་ཡད་པའི་ཤང་

འཚལ་ཞིནམ་ལས་ ལག་ཐ་འད་བ མ་ ་བཟོ་ ེ་ལག་ལན་འཐབ་ད་ཡདཔ་ཨན། 
 
 
༤. པང་ལབ། ༼ཨན་ཏ།༽ 
ཤང་གང་ ང་ཅག་ག་བཟོ་ ང་མ་བ བ་མེད་པའི་ ཨན་ཏ་ མ་ཆ་ཆ་ ེ་ ིལ་ལ་ བ་ཡད་པའི་ཁང་རའི་ཁ་ ད་ནང་ ་ པང་ལབ་ཟེར་མི་
འད་ མ་བཟོ་བའི་ བས་ འདམ་པ་ད་ཁར་བཞག་ ེ་ མ་མའི་ད ིབས་ ་བཟོ་སའི་ ེན་གཙ་བ་ཅག་ཨན། 
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༥.ཏ་པ། 
ཨན་ཏའི་ ག་ལས་ ཤང་ཐད་ ོར་ ོར་གཅག་ རང་ག་བད་ཐབས་དང་འ ིལ་ སར་༣ད་ཅག་ཡར་སང་ཞིནམ་ལས་ ཐག་ཁར་ཡད་པའི་
ཨན་ཏ་འད་བ ིར་ གསཔ་ཅག་ ེ་བཟོ་དགཔ་ཨན་མས། མ་བཟོ་བའི་ བས་ མ་མའི་ ེན་ཨན་ཏ་འད་ ཏ་པ་ད་ཁར་བཞག་ ེ་ 
ོགས་ག་ཏ་ཁ་ ག་འབད་ ང་ བ ིར་ཏ་བཟོ་ གསཔ་ཨན། 

 
 
 
 
 
 

༦. ཁ་ཤ། 
་ནང་ ང་པའི་ཁ་ཤ་ ཡང་ན་ ག་ལའི་ ་ མ་ཅག་འབད་ ང་ མ་བཟོ་ ེ་ མ ག་བ ་ཁམས་ཅག་ཁར་ མ་ ི་ནང་ན་འ ག་ ེ་ 
མ་ཆ་ཆ་བཟོ་ནའི་དན་ ་ལག་ལན་འཐབ་ད་ཡདཔ་མས། 

 
 
 
 
 
 

 
༧. པད་མ། 
གཟན་ ་དང་འ ་བའི་འད་བ མ་ ི་ལག་ཆས་འད་ མ་ ི་ ི་ངས་ ་ ཆ་མ་ ོམས་པར་བར་འ ར་ཨ་ཙ་རེ་ཡད་མི་ ་ ་ ད ར་ཏ་
ོམས་ཏང་ཏ་དང་ མ་ཆ་ཆ་བཟོ་ ེ་ བཟོ་ད ིབས་ལགས་ཤམ་ ེ་བཟོ་ གས་པའི་ལག་ཆས་ཅག་ཨན་མས།  
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༨. བཞར་མ། 
ལག་པའི་ ན་ཆ་གདབ་ ་དང་འ ་བའི་ གས་ལབ་ ི་ཨ་ལང་ཁང་རའི་ག ས་ ད་ནང་ལས་ བཞར་མ་ཟེར་མི་འད་གས་ མ་ ི་ ག་ 
ཚད་ ཚད་དང་ ནམ་ ེ་མ་འ ོཝ་ ན་ ནང་ན་ ་ཡད་པའི་འདམ་ ་བཞར་བཀ་ ེ་ཧོད་ ་བཟོཝ་ཨན། 
 

 
 
 
 
 
 

༩. གང་ག་ལ། ༼ ་ ོ་༽ 
གང་ག་ལ་ཟེར་མི་འད་ ཁང་རའི་ཁ་ ད་ལས་ ་ ོ་ ་ བ་ཨན་མས། མ་བཟོ་ཚར་ཞིནམ་ལས་ མ ག་བ ་ན་རནམ་ད་ མ་མའི་
ནང་ངས་ མ་ཆ་ཆ་བཟོ་ན་དང་ ག་པར་ ་ བཞེས་ ོ་བ ོ་བ ེག་འབད་བའི་ བས་འ ར་མི་ ོད་ན། ད་ལས་གག་མི་འ ོ་ནའི་དན་ ་ 
་ ོ་ མ་ཆ་ཆ་འབད་མི་འད་གས་ མ་མའི་ནང་ན་ད ར་ཏ་ མ་ཆ་ཆ་བཟོ་ད་ཡདཔ་ཨན། 

 
 
 
 
 



12 
 

༡༠. ཀམ་པ། ༼འཛནམ་༽ 
་དང་པགས་ཤང་ག་འབད་ ང་ གཉས་ བ་ བ་ ེ་བཟོ་བའི་འཛནམ་འད་ མ་མེ་བཏང་པའི་ བས་ ཚ་ཏམ་ ེ་ཡད་པའི་ མ་ ་འ ་

ལན་འབད་ན་དང་བ ིར་ནའི་དན་ ་ལག་ལན་འཐབ་ད་ཡདཔ་ཨན་མས།  
 
 
 
 
 

༡༡. ལ་ཆ། ༼ལ་ ་༽ 
བཟོ་ཚར་བའི་ མ་འད་མེ་ནང་བཙ་བ ེག་འབད་ཞིནམ་ལས་ ོད་མ་ ང་པར་ཚ་ཏམ་ ེ་ ོད་པའི་ བས་ ལ་ ་འད་ མ་མའི་ཁ་དང་
ག ་པ་ ཨལ་ ོག་ ་ ་ད ར་ཏ་ བ ་བའི་ བས་གནགཔ་ ཡང་ན་ ག་པ་ ེ་བཟོ་དགཔ་དང་ ད་ ེ་ད ར་དག་མི་ད་ཡང་ མ་འད་
ཧེང་ ལ་ ིང་ ིང་འོང་ན་དང་ཚ་རིངམོ་ ེ་གནས་ནའི་དན་ ་ཨན་མས། མ་བཟོཔ་ ས་ཤས་ལ་ ་ག་ བ་ད་བ མ་འབད་བ་ཅན་ བ ་
བའི་ བས་འཇའ་ཆ་ཆ་མཐང་ནའི་དན་ ་ཡང་ཨན་ཟེར་ཨན་མས། 
 
 
 
 
 
 
༥༽ མ་བཟོ་ནའ་ིཐབས་ཤས་རིམ་པ་༡༡། 
༡. ས་མཁ་ བ། 
མ་བཟོ་བའི་ཉནམ་དང་པ་ནང་ ་ གང་ ་བཀད་ད་ཡད་པའི་སའི་རིགས་གཉས་ མ་བཟོ་སའི་ ིམ་གཡས་ཁ་ ག་ལས་ས་དཀརཔ་དང་ 
གཡན་ཁ་ ག་ལས་ཡད་པའི་ས་དམརཔ་ ས་དཀར་དམར་གཉས་ རང་ག་ མ་མའི་ ངས་ཁ་དང་བ ན་ བ ོ་ཞིནམ་ལས་ ཤང་ག་
འདབ་མ་དང་ ང་ མ་ ོ་དང་ཤང་ལ་སགས་པའི་དགས་མཁ་མེད་པའི་རག་རོག་ ་ལགས་ཤམ་ ེ་སལ་བཀ་ཞིནམ་ལས་ མ་བཟོ་སའི་
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ས་ག་ནང་འབག་འོང་ད་ཡདཔ་ཨན་མས། ས་བ ོ་བའི་ ས་ཚད་ད་ཡང་ ཆརཔ་མ་ བ་པར་ ཉམ་ལགས་ཤམ་ ེ་ཤར་བའི་ བས་བ ོ་
དག་ཟེར་བཤད་ད་ཡདཔ་ཨན། 
༢.ས་ མ་ཐངས། 
ས་དཀར་དམར་གཉསཔ་ ཚད་འཇལ་ཏ་ ་བ ེས་ཞིནམ་ལས་  
ས་ ེ་བ ང་པའི་ བས་ ེ་ག་ ས་ཚད་ལགས་ཤམ་འཐན་ནའི་དན་
་ ལ་ག་ ེ་ཡད་པ་ཅན་ལགས་ཤམ་ ེ་ད མ་ ཉམ་ནང་འབད་
ང་ ཡང་ན་ཆརཔ་དང་ ་མ་རེག་པའི་ས་ཁར་ མ་ཐག་ལགས་

ཤམ་ ེ་མ་ཆདཔ་ ན་ མ་དགཔ་ཨན། ཉམ་མ་ཤར་བ་ས་ ག་
བས་ཏ་ཨན་པ་ཅན་ བ ན་ ག་༡ ག་ཙམ་ཅག་བ ལ་བཞག་
དགཔ་དང་ ཉམ་ཤར་ཏ་གནམ་གཤས་ལགས་ཤམ་ ེ་ཡད་པ་ཅན་ ཉནམ་༣་དང་༤ད་ཅག་ ་ ལགས་ཤམ་ ེ་ མ་ གས་ད་ཡདཔ་ཨན། 
ད་ ེ་ མ་དག་པའི་ཁ་ཕན་ད་ཡང་ ས་ག་ ེ་ལགས་ཤམ་ ེ་བ ང་ གས་ན་དང་ མ་བཟོ་བའི་ བས་ མི་གག་ནའི་ ི་ལགས་ཤམ་འོང་ན་
ག་དན་ ་ཡང་ཨན་མས། 
༣. ས་གཉས་ ་ིཚད་གཞ་ིའཇལ་ཐངས། 
ས་གཉས་ ི་ཚད་གཞི་ད་ཡང་ ད ་༤ལས་ད ་གཅག་ས་དཀརཔ་
དང་ད ་ག མ་དམརཔ་ གས་དག་མི་ད་ནང་ ་ དཔར་ན་ ས་
དམརཔ་ཙ ་ག མ་ གས་པ་ཅན་ ས་དཀརཔ་ཙ ་གཅག་ གས་
དག་ཟེར་ཨན་མས། ད་ ེ་ས་གཉས་ ་བ ེས་དག་མི་ད་ཡང་ ས་
དམརཔ་ ་ ི་གནམ་མེད་ས་མེད་ཡད་ན་ད་གས་ ི་ ག་ ང་ མ་
བཟོ་མི་བ བ་ན་ཨནམ་ལས་ ི་མེད་པའི་ས་དཀརཔ་ ི་ ོམས་ཏང་ཏ་བཟོ་ནའི་དན་ ་ བ ེས་དགཔ་ཨན་མས། བས་ ་ད་རེས་ ི་
ཞིབ་འཚལ་འད་ནང་ ་ ས་བ ོམས་ཀ་ཇ་༡༧.༥ལས་ ས་དམརཔ་ཀ་ཇ་༡༣.༣༥ ས་དཀརཔ་ཀ་ཇ་༤.༤༥ག་ཚད་གཞི་བཏན་ཡད།  
༤. ས་བ ང་ཐངས། 
ལགས་ཤམ་ ེ་ མ་ཐག་ཆད་པའི་ས་གཉས་ཆ་ར་ ལག་ཆས་ ན་ཏ་ལ་
ཟེར་མི་འད་ལག་ལན་འཐབ་ཐག་ལས་ ལགས་ཤམ་ ེ་ ེ་བ ང་དགཔ་
ཨན།  
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༥. ས་གསག་དགཔ། 
ལགས་ཤམ་ ེ་བ ངས་ཚར་བའི་ས་གཉསཔ་འད་ སའི་ ོང་རིལ་དང་རག་རོག་ ་མི་འ ལ་ན་དང་ གཙང་ ་ཡད་པའི་ ལ་ ་ ག་ལ་
ཧིང་སངས་ས་གཅག་ནང་ ་ གསག་མ་གས་གསག་ ེ་ སའི་ ོང་རིལ་དང་ ོ་ལ་སགས་པའི་ ་ ག་ག་རིགས་ ་ག་ན་ཡང་མེད་པར་ ེ་
ེ་བཏན་དགཔ་ཨན་མས། 

 
 
 
 
 
༦༽ འདམ་བ ད་ཐངས། 
ས་ག་ ོངརིལ་ ་ ག་དང་ ོ་ ་ ་ག་
ན་ཡང་མེད་པར་ ཧིང་སངས་ས་
ཡད་པའི་ས་ག་ ེ་འད་ ཁང་ མ་
མཁནམ་ ་འབད་བ་ཅན་ ག་ ་
འབད་བའི་ ང་བ་ཡད་ན་ད་གས་ ཚད་འཇལ་ཏ་ གས་ ལ་ ་ག་ན་ཡང་མེད་
ད་འབད་ ང་ འདམ་བ ད་པའི་ བས་ མ་བཟོ་བ བ་པའི་ ས་ཚད་ ན་
པའི་འདམ་བཟོ་ན་འ ག་ཟེར་ ་ན་ཨན། ད་ ་ མ་བཟོ་བ བ་པའི་འདམ་ ི་
ཚད་གཞི་ག་ད་ཅག་ག་བ བ་ཨན་ན་བ ་ནའི་དན་ ་ ས་ཀ་ཇ་བ ོམས་༡༧.༥ 
ནང་ ་ ་ གས་ཏ་འདམ་བཟོ་བའི་ བས་ ་ལ་ ར་༥ གས་པའི་ བས་ 
མ་བཟོ་བ བ་པའི་ཚད་དང་ ན་པའ་ིའདམ་པ་འ ོཝ་མས་ཟེར་ ་ན་ཨན། 
-ས་དཀརཔ་ཀ་ཇ་༤.༤༥ + ས་དམརཔ་ཀ་ཇ་༡༣.༣༥ + ་ལ་ ར་༥། 
-ས་བ ོམས་ཀ་ཇ་༡༧.༥། 
- ་ལ་ ར་ ༥། 
གང་ག་ས་ཀ་ཇ་༡༧.༥ ་ལ་ ར་༥ག་འདམ་པ་བཟོ་ ེ་ མ་བཟོ་བའི་ བས་ ཁང་རའི་ཁ་ ད་ལས་ ཝ་ལ་ཟེར་ ཚདམ་བཙ་ནའ་ིདན་ ་ 
བཟའ་ཚང་༥དང་༦ལང་པའི་ མ་ ང་༡༥ད་ཅ་བཟོ་ གས་པའི་ ་ལང་མས་ཟེར་ ་ན་ཨན། 
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༧༽ འདམ་བ ང་ཐངས། 
་རན་ཏག་ཏ་ གས་ཏ་ མ་བཟོ་བ བ་པའི་འདམ་པ་བ ད་ཚར་མི་འད་ ལག་

ཐ་ག ་པ་ཅན་ད་ལག་ལན་འཐབ་ ེ་ ལགས་ཤམ་ ེ་བ ང་དགཔ་ཨན་མས། ད་
ེ་བ ང་དག་མི་ད་ཡང་ འདམ་པ་ ི་ཁག་ཁ་འོང་ན་དང་ བཟོ་བའི་ བས་ ་

འཇམ་ ག་ ་འ ོ་ན་དང་ཕར་ ར་བ ར་བ བ་ནའི་དན་ ་ཨན་མས། 
 
༨༽ བཟ་ོཐངས། 
ག་རིམ་༡པ། 

ཀ༽ ལགས་ཤམ་ ེ་བ ངས་ཚར་མིའི་འདམ་འད་ མ་ ི་ ོམ་ ང་དང་འ ིལ་ 
འདམ་ ི་ལ་ག་ ོམ་ ང་རན་ཏག་ཏ་ ་༼ ང་ལབ་༽ ཨན་ཏ་ ར་བཞག་ཞིནམ་ལས་ 
མ་མའི་ད ིབས་ ་ག་ར་ལགཔ་གས་བཟོ་ད་ཡདཔ་ཨན།  
 
 

 
ཁ༽ མ་ ི་ཚད་གཞི་དང་འ ིལ་ ལགཔ་གཡནམ་གས་ ཨན་ཏ་
པད་ ོར་བ ིར་ ལགཔ་གཡས་པ་གས་ འདམ་པ་འད་ཐད་ ོར་ ོ་
བཟོ་དགཔ་ཨན་མས། 
 

 
ག༽ ད་ལས་ ཐད་ ོར་ ོ་བཟོ་ཚར་བའི་འདམ་འད་ ལག་མཐལ་ ིས་
ཨབ་ ེ་ལབ་ཏག་ཏ་ བ ་བའི་ བས་མར་ ི་ལ་ག་བ མ་བཟོ་དགཔ་ཨན་
མས། 
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ང༽ ལབ་ཏག་ཏ་བཟོ་ཚར་ཞིནམ་ལས་ ག་ལས་མར་ ལགཔ་མཛག་བཟོ་
ཞིནམ་ལས་ ཨན་ཏའི་མཚམས་ ་མ་ ོད་ ན་དང་པད་དགཔ་ཨན། 
 

 
 
 
 
ཅ༽ ད་ལས་ ལགཔ་གཡནམ་པའ་ིལག་མཐལ་ ིས་ ི་ལས་ཨབ་ ལགཔ་
གཡས་པའི་མ བ་མོ་བཞི་གས་ནང་ལས་ འདམ་པ་ ་བཞར་ཡ་བཞར་ཡ་ ཡར་

འཐན་ ་ཅག་ ེ་ མ་མའི་ནང་ག་ས་ག་འད་ ོམ་ ེ་བཟོ་དགཔ་ཨན་མས། 
 
ཆ༽ ད་བཞིན་ ་ ལགཔ་གཡན་པའི་མ བ་མོ་ ་གས་ མ་ ི་ནང་ན་ལས་
ཨབ་ ལགཔ་གཡས་པའི་མ བ་མོ་ ་གས་ མ་མའི་ ི་ལས་ ་བ་ལས་
ཡར་འ ག་ ེ་ འདམ་ ་ མ་མའི་ཁ་ ་བཀལ་དགཔ་ཨན་མས། 

 
 
ཇ༽ ད་ལས་ གཤམ་ལས་ཡར་འ ག་ ེ་ མ་མའི་ཁ་ ་བཀལ་བཞག་
པའི་འདམ་པ་ ོམས་ཏག་ཏ་མེད་མི་ ་ ལག་པའི་མ བ་མོའི་ ེ་ ་གས་ 
ོམས་དགཔ་ཨན་མས། 

 
 

ཉ༽ ད་ག་ ལ་ལས་ མ་མའི་ཁ་ག་ཧོངས་ལས་ ནང་ན་ཨབ་ ་ཅག་
ེ་ མ་མའི་ཁ་ ང་ ་དང་ བ་ཤག་ཤ་བཟོ་དགཔ་ཨན། 
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ཏ༽ ད་ལས་ མ་མའི་ཁ་འད་ ཨམ་མཐ་བང་དང་མ བ་མོའི་བར་ན་
བ གས་ཏ་ ཁ་ ོམས་ཏག་ཏ་བཟོ་དགཔ་ཨན་མས། 
 
 
 
 

ཐ༽ ད་ ེ་ཁ་ ོམས་ཚར་ཞིནམ་ལས་ ལགཔ་གཡས་པའི་མ བ་མོ་
བཞི་གས་ མ་མའི་ནང་ན་ལས་ཨབ་ ཨམ་མཐ་བང་ད་གས་ མ་ ི་
ཨལ་ ོག་རག་ཙམ་ཅག་བཟོ་དགཔ་ཨན་མས། 

 
 
ད༽ ད་ ེ་བཟོ་ཞིནམ་ལས་ ལག་པའི་མ བ་མོ་བཞི་གས་ མ་ ི་ནང་ན་
ལས་ཨབ་ ེ་ བ ་བའི་ བས་ ོང་རིལ་རིལ་ ེ་བཟོ་ ེ་ ནང་ན་ག་ས་ག་
ོམ་ ེ་བཟོ་དགཔ་ཨན་མས། 

 
 

ན༽ ད་ལས་ ལག་མ བ་བཞི་གས་ མ་ ི་ནང་ན་ལས་ བ་ ེན་
འབད་ད་ ཨམ་མཐ་བང་གས་ མ་ ི་ ི་ལས་ཨབ་ ཡར་འཐན་ ་
ཅག་ ེ་ མ་ ི་ཨལ་ ོག་བཟོ་ད་ཡདཔ་ཨན། 

 
 
པ༽ ད་ག་ ལ་ལས་ ི་ལས་མ བ་མོ་བཞི་དང་ ནང་ན་ལས་ཨམ་མཐ་
བང་ལག་ལན་འཐབ་ཐག་ལས་ མ་ ི་ཨལ་ ོག་དང་འ དཔ་ད་ མ་ ་
ཅག་ ི་ཁར་འཐན་ ་ཅག་ ེ་ མ་ ི་ཁ་བཟོཝ་ཨན་མས། 
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ཕ༽ ད་ ེ་བཟོ་ཚར་ཞིནམ་ལས་ ལགཔ་ཚར་ཅག་ ་ནང་བ གས་ཏ་ 
མ་མའི་ཁ་ ་ ལག་པའི་མ བ་མོ་བཞི་ མ་མའི་ནང་ལས་ ེ་ ཨམ་
མཐ་བང་ མ་མའི་ ི་ལས་ ེ་ མ་མའི་ཁ་ ད་གཉས་ ི་བར་ན་
བ གས་ཞིནམ་ལས་ ོར་ཐངས་༣ད་ཅག་བ ིར་ཏ་ག་རིམ་དང་པ་
མ ག་བ ཝ་ཨན་མས། ད་མ ག་བ ་རན་རན་ ་ ར་མ་༦དཅག་
འགར་ད་ཡདཔ་ཨན་མས།  
 
བཟོ་ཐངས་ག་རིམ་དང་པ་མ ག་བ ་ཞིནམ་ལས་ མ་འད་ཨན་ཏ་འད་ ་རང་ ཧ་ལམ་ ་ཚད་༢༣དང་༢༤ག་ནང་ ་ ལགཔ་མ་
འདགས་པར་ མ་བ ག་ད་ཡདཔ་ཨན།  
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ག་རམི་༢པ། 
མ་ ང་ལ་ ་ཅག་ ག ་པ་འཐན་ཏ་བཟོ་དག་པ་ཅན་ ག་རིམ་དང་པ་ ོགས་ཞིནམ་ལས་ ་ཚད་༥དང་༦ ི་ ལ་ལས་ མ་མའི་ ར་
ཁ་ལས་ མ བ་མོ་ག་དང་གཅག་ ེད་ཞིནམ་ལས་ འདམ་ ི་ད ིབས་ ་བཞི་ད ་རིངམོ་ལབ་ཏག་ཏ་བཟོ་ ེ་ཡད་མི་འད་ མཐའམ་གཅག་
ག་ ེར་ལས་ ང་ ་ ེ་བཟོ་ ེ་ དང་ནང་བ གས་ མཐའམ་ས་ས་འད་ ག་ ོག་བཟོ་ ེ་ མ་ག་ཁ་ ་ ར་ཏ་ ག ་པ་བཟོ་ད་ཡདཔ་དང་ 
མ་མའི་གཤམ་བཟོ་ནའི་དན་ ་ ད་ ང་ ་ཚད་༡༨དང་༡༩ག་ནང་ ་ མ་བཞག་དགཔ་ཨན་མས། 

 
 
 
 
 
 

ག་རིམ་༣པ། 
་ཚད་༢༣དང་༢༤ག་ ལ་ལས་ མ་འད་ཨན་ཏ་ ་ལས་ ོག་ཞིནམ་ལས་ 
མ་ ི་གཤམ་བཟོ་དགཔ་ཨན། ལགཔ་གཅག་གས་ མ་མའི་ནང་ལས་ཨབ་ 
ལགཔ་གཅག་གས་ གཤམ་ ་ཡད་པའི་འདམ་ ་ ོམས་ཅ་ ོམས་ཅ་དང་
བས་ད་ཡདཔ་དང་ མ ག་ར་ ལག་ཆས་པད་མ་ཟེར་མི་འད་གས་ མ་ཆ་ཆ་

བཟོ་ད་ཡདཔ་ཨན།  
 
 
ད་ ེ་བཟོ་ཞིནམ་ལས་ ཉམ་ལགས་ཤམ་ ེ་ཤར་བ་ཅན་ ་ཚད་༣ད་ཅག་
ག་ བ་ལས་ མ་མའི་ནང་ན་ཡད་པའི་ས་ ་བཞར་བཀ་བ བ་ཐལ་ད་
ཡདཔ་དང་ ཉམ་ལགས་ཤམ་ ེ་མ་ཤར་བ་ཅན་ཞག་གཅག་ག་རིང་ ་བཞག་
དགཔ་ཨན་མས། 
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ག་རིམ་༤པ། 
མ་ ི་གཤམ་བཟོ་ཞིནམ་ལས་ ཉམ་ ོད་ཡདཔ་ ེ་ལགས་ཤམ་ ེ་ཤར་བ་ཅན་ མ་མའི་ ོམ་ ང་དང་འ ིལ་ ་ཚད་༣དང་༤ག་ བ་ 
ལས་ ནང་ན་ག་ས་ ག་ ་ ེ་ཡད་
མི་འད་བཞར་བཀ་ནའི་ ས་ཚད་
རནམ་ཨན། གལ་ ིད་ མ་ ག་པ་
ཅན་ བཞར་བཀ་ན་ ་ ་ཁག་ བ་
ད་ཡདཔ་ལས་ ལགས་ཤམ་ ེ་ མ་
ཐག་མ་ཆད་པའི་ བས་ ་བཞར་བཀ་ཞིནམ་ལས་ ཁ་ཤ་འབད་ ང་ ཡང་ན་ག་ལ་ ་ མ་ ་ནང་ ང་མི་ད་གས་འ ག་ ེ་ མ་ཆ་ཆ་
བཟོ་དགཔ་ཨན། 
ག་རིམ་༥པ། 
ད་ལས་ མ་མའི་ནང་ན་ བཞར་མ་དང་ལགཔ་གས་ ོམས་ཏག་ཏ་བཟོ་མ་ གས་མི་ ་ ་ ོ་ མ་ཆ་ཆ་འབད་མི་འད་གས་ ད ར་ཏ་
མ་ཆ་ཆ་དང་ ོམས་ཏག་ཏ་བཟོ་དགཔ་ཨན། དའི་ཁ་ཕན་ས་ས་ཡང་ བཞེས་ ོ་འབད་བའི་ བས་བཞེས་ ོ་འ ར་མི་ ོད་ན་དང་ ་ག་
རིགས་སམ་མི་འ ོ་ན་ཨན་མས། 
ད་ག་ ལ་ལས་ གང་ ་འབད་
ད་བ མ་ ད་ ང་རང་ ་ནང་
ང་པའི་ག་ལ་ ་ མ་ཅག་གས་ 

འ ག་དགཔ་དང་ མ་མའི་ ི་
ལས་ མ་ ོམས་པར་བར་
འ ར་ ེ་ཡད་མི་ ་ པད་མ་ལག་ལན་འཐབ་ ེ་ ོམས་ཏག་ཏ་དང་ མ་ཆ་ཆ་བཟོ་དགཔ་ཨན། 
༩༽ མ་ཐངས། 
བཟོ་ཐངས་ག་རིམ་༥པ་ ན་བཟོ་ཞིནམ་ལས་ མ ག་ར་མེ་བཏང་ནའི་དན་ ་ 
ི་རོལ་ ི་གནམ་གཤས་ ོད་དང་ ན་ཏག་ཏ་ཡད་པ་ཅན་ ང་མཐའ་ཉནམ་
༤དང་བཞག་༥༼ ་ཚད་༩༦༽ ཉམ་མ་ཤར་བ་ཅན་ བ ན་ ག་གཅག་ག་
རིང་ ་བཞག་དགཔ་ཨན་མས། ད་ཡང་ཉམ་ གས་ ེ་ཤར་བ་ཅན་ ཉམ་
ནང་བཞག་མི་བ བ་ན་དང་ ཉམ་ནང་བཞག་ ེ་འབད་ ང་ ར་མ་༣༠དང་
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་ཚད་༡ག་རིང་ ་བཞག་ ེ་  ལག་ ེ་ར་ ིབ་མ་ཡད་སར་ག་ བ་ བ་བཞག་དག་ཟེར་ཨན་མས། ད་ ེ་འབད་དག་མི་ད་ཡང་ ཉ་མའི་
ོད་ གས་འད་གས་ མ་གག་བཏང་ནའ་ིཉན་ཁ་ཡད་ན་ད་གས་ཨན་མས། མ་འད་མ་ མ་པར་ ོནམ་ ེ་ ོདཔ་ད་ མེ་བཏང་མ་བ བ་
ང་ མ་པ་ཅན་ ས་ ན་ག་ད་ཅག་རིངམོ་ ེ་ མ་བ ག་མི་འད་ ལགས་ཤམ་ཨན་ཟེར་ཨན་མས། 

༡༠༽ མ་བཙ་བ གེ་འབད་ཐངས། 
-ཤང་ག་ད ེ་བ་། 
མ་མེ་བཏང་ནའི་ཤང་འད་ཡང་ ་ཤང་ག་རིགས་མིན་པའི་ 
འཇམ་ཤང་མཉན་ཏང་ཏ་ ་ལག་ལན་འཐབ་དག་ཟེར་ཨན་མས། 
རབ་འ ང་པ་ཅན་ ཅ་ཀ་ཤང་དགཔ་དང་ ོང་ ་ཤང་ལག་ལན་
འཐབ་པ་ཅན་ མ་གནག་ཏང་ཏ་བཟོ་ད་ཡདཔ་ལས་མི་བ བ་ཟེར་
ཨན་མས། ག་པར་ ་ འཇམ་ཤང་ད་ ་ ོནམ་ ེ་མིན་པར་ མ་
མས་དགཔ་དང་ བས་ ་ མ་ ོམ་ལང་ཀ་༡༥དང་ ཝ་ལ་ག ་

པ་གཉས་ཅན་མ་༡༦ མ་ ེར་༡༥ ཆང་བ ོལ་ནའི་ མ་ག ་པ་གཅག་འབད་མི་ མ་ ང་༤༣བ ོམས་ མ་༨༩མེ་བཏང་ནའི་དན་ ་ 
ཤང་ མ་ ར་ཆ་༣.༥ད་ཅག་མཁ་ བ་འབད་ ག་ཟེར་ ་ན་ཨན། 
-བཙ་བ གེ་འབད་བའི་ ས་ཚད། 
ཉན་མ་ཉམ་ཤར་བའི་ བས་ མེ་བཏང་པ་ཅན་ཉམ་ ི་ ོད་ཡད་པའི་ ་ མེ་ག་ ོད་ཡང་ གས་ ེ་ཡད་ན་ད་གས་ ོ་ལགས་ཁར་ ོད་ད་ ་
འབད་ གས་པར་ ་ཁག་ བ་ད་ཡདཔ་ལས་ ་འབད་མི་ ་ ་ བས་བད་ན་དང་ ག་པར་ ་ ང་མ་ མ་འ ་བའི་ ས་ ོ་པ་ཧ་སག་
ེ་བཏང་ད་ཡདཔ་ཨན། ང་མ་ འ ་བའི་ བས་ཨན་པ་ཅན་ ཤང་ ་ ོམས་ཏང་ཏ་ ེ་མ་འཚག་ན་ད་གས་ མ་ཡང་ལགས་ཤམ་ ེ་

བཙ་བ ེག་འབད་མ་ གས་ད་ཡདཔ་ཨན། 
ག་རིམ་༡པ་་་་་་ མ་དགཔ། 
མེ་འ ་བའི་ ལ་ལས་ དང་
པ་ མ་མའི་ཁ་ མ་ནའི་དན་
་ མ་ ་མེའི་མཐའ་

བ ོར་ཏ་ མ་ག་ཁ་ 
ོགས་མེ་བ ིམ་ ིར་ཏ་ 
ས་ ན་ ར་མ་༥དང་༦ག་བར་ན་བཞག་དགཔ་ཨན་མས། ད་ལས་ མ་ ི་གཤམ་ མ་ནའི་དན་ ་ ཧེ་མ་མཐའ་བ ོར་ཏ་ མ་བཞག་
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ཡད་པའི་ མ་ ་  ་གཉས་བ བ་ བ་ ེ་བཟོ་མིའི་ལག་ཆ་ འཛནམ་ལག་ལན་འཐབ་ ེ་འ ་ཞིནམ་ལས་ མེའི་ ག་ ་བ གས་ཏ་ 
མདག་གནགཔ་མ་ ར་ ན་ཚད་བཞག་དགཔ་དང་ ཁ་དག་གནགཔ་འ ོ་ཞིནམ་ལས་ ི་ཁར་བཏན་དགཔ་ཨན་མས། ད་ ེ་ག་རིམ་དང་
པ་ནང་མེ་བཏང་དག་མི་ད་ཡང་ མ་ཨ་ཙ་རེ་ལགས་ཤམ་ ེ་མ་ མ་མི་ ་ མ་ན་དང་ ཚར་ཅག་ ་མེའ་ི ོད་ གས་འད་གས་བ ེག་པ་
ཅན་ གག་ནའི་ཉན་ཁ་ཡད་ན་ད་གས་ ག་རིམ་དང་པ་ནང་ མེ་ ོད་ ང་ ་འད་གས་ མ་མའི་ཁ་དང་གཤམ་ ་ལགས་ཤམ་ ེ་ མ་
དགཔ་ཨན་མས། 
 
ག་རིམ་༢པ། བ གེ་དགཔ། 
ད་ག་ ལ་ལས་ མ་ ་ག་
ར་ ི་ཁར་བཏན་ཏ་ ཧེ་མ་མེ་
འ ་ཡད་པའི་ ལ་འད་ 
མ་ ་ཅག་ཁ་ ོམ་ ེ་བཟོ་
ཞིནམ་ལས་ ག་རིམ་༡པ་
ནང་མེ་བཏང་ཡད་པའི་ མ་
་ ག་ བ་ བ་ ེ་ གཅག་ག་ཐག་ཁར་གཅག་བ ེགས་ཏ་ ང་དགཔ་ཨན་མས། ད་ ེ་ ང་ཚར་ཞིནམ་ལས་ ི་ལས་ཤང་གས་ ར་ཏ་མེ་
ོར་བ མ་ ེ་བཟོ་ཞིནམ་ལས་ མེའི་ ོད་ གས་མཐ་ ་ད་གས་ བ ེག་དགཔ་ཨན་མས། 

 
གརིམ་༣པ། 
ོགས་ག་ར་ལས་ ཤང་ག་ ར་ཏ་མེ་ ོར་བ མ་བཟོ་ཚར་ཞིནམ་ལས་ མེ་ ར་བའི་ བས་ ོགས་ག་ར་ལས་བཏབ་གཅག་ ་འ ་དགཔ་
ཨན་མི་ད་ཡང་ མ་ ་ག་
ར་འ ན་འ ་ ེ་བ ེག་
གས་ནའི་དན་ ་ཨན་མས། 

ཁང་གས་ བ་མི་ནང་ ་ མེ་
ོར་ ི་ཤང་ག་ར་འཚག་

ཚརཝ་ད་ མ་འད་ལགས་
ཤམ་ ེ་མེ་བ ེག་ཚརཝ་ ེ་ཨན་མས། ས་ ན་འབད་བ་ཅན་ ར་མ་༦༨ནང་ ་ཤང་ག་ར་འཚགས་ཚར་བའི་ཁར་ མ་ ་ཡང་མདག་
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དམརཔ་ ་ ར་མི་ ་བ ་བ་ཅན་ ད་རེས་ ི་ མ་ ི་ ་འད་ལགས་ཤམ་འ ོ་བའི་ གས་མཚན་ཨན་མས། ད་བ མ་ ེ་མེ་ནང་བཙ་
བ ེག་འབད་དག་མི་ད་ཡང་ དན་ང་མ་རང་ལག་ལན་འཐབ་པའི་ བས་ ་ལ་སགས་པའི་ ོན་གཤར་ ི་རིགས་ གས་པའི་ བས་ 
ཞིག་མི་འ ོ་ནའི་དན་ ་དང་ མ་ ི་ཚ་ ིང་ ིང་དང་ ན་རིངམོ་ ེ་ ོད་ གས་ནའི་དན་ ་ཨན་མས། 
༡༡༽ ལ་ ་ད ར་དགཔ། 
མ ག་ར་ ལ་ ་ད ར་ན་འད་ཨན་མས། མེ་བཏང་ ེ་ཤང་ག་ར་འཚག་ཚར་ཞིནམ་ལས་ བསང་ཕར་དང་ མ་ ེར་མ་གཏགས་གཞན་
མ་ག་ར་ ོད་མ་ ང་པར་ཚ་ཏམ་
ེ་ ོད་པའི་ བས་ མ་ ི་ཁ་དང་

ཨལ་ ོག་ ག ་པ་ ་ ་ལ་ ་
ད ར་དགཔ་ཨན། ད་ ེ་ལ་ ་
ད ར་དག་མི་ད་ཡང་ མ་ ི་ཚ་
ཡར་སང་ ེ་ཚ་ཅན་བཟོ་ ེ་ གས་
བ་བཟོ་ན་དང་ འཇའ་ཆ་ཆ་མཐང་ནའི་དན་ ་ཡང་ཨན་ཟེར་བཤད་ཡདཔ་ཨན་མས། 

 
༡༢༽ མ་ ་ིད ེ་བ་དང་བད་ དོ། 
༡. ལང་ཀ། ༼བ་ ་༽ 
ལང་ཀ་ཟེར་མི་འད་ ཆང་བ ོལ་བའི་ བས་ ཨ་རག་ མ་ ི་ནང་ན་
ཡད་པའི་ ཆང་བསགས་སའི་ཧོད་བ་ ་ཟེར་མི་འད་ཨན་མས། ད་ཡང་
ཨ་རག་ མ་ ི་ ོམ་ ང་དང་འ ིལ་ ལང་ཀ་ད་ཡང་ ོམ་ ང་མ་འ ཝ་
ེ་བཟོ་ ོལ་འ ག་ཟེར་ ་ན་ཨན། 

 
༢. ཝ་ལ། ༼ཚད་མའི་ མ་༽ 
ཚད་མའི་ མ་འད་ཡང་ རང་ག་དགས་མཁ་དང་འ ིལ་ ོམ་ ང་མ་
འ ་བའི་ ་ ལགཔ་བཤད་སའི་ག ་པ་གཉས་ཅནམ་ལ་སགས་པའི་མ་
འ ཝ་ལ་ ་བཟོ་ ོལ་ཡདཔ་ཨན་མས། མ་འད་ ་ ག་ ་དང་ ིང་ ིང་
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འབད་ཡད་ན་ད་གས་ བཞེས་ ོ་འབད་ད་ས་ཁར་ཕབ་བཞག་ ང་ ས་ ན་ལ་ ་ག་རིང་ ་ ོད་མ་ཡལ་བར་འཁལ་ ོད་ན་ད་གས་ 
བཞེས་ ོའི་རིགས་ག་ཅ་ར་འབད་ད་འབད་ ང་ ཚ་ ོད་དང་ ན་ཏག་ཏ་ ེ་ ོད་ གསཔ་ཨན། 
 
༣. ཐ་ཀ་ལ། ༼ ་ོ མ།༽ 
ད་དང་འ ་བའི་ ོ་འབད་སའི་ཧོད་ ོའི་ མ་ཐ་ཀ་ལ་འད་ཡང་ རང་ག་བཟའ་ཚང་ནང་ ་ ོ་ཟ་མིའི་ ངས་ཁ་དང་འ ིལ་ ོམ་ ང་
མ་འ ཝ་ ེ་བཟོ་ན་འ ག་ཟེར་ ་ན་ཨན། མི་ལ་ ་ ེ་འཛམས་པའི་ བས་ ་ གག་མ་ཟེར་ ོམ་ ་ ེ་ཡད་པའི་ མ་ལག་ལན་འཐབ་ད་
ཡདཔ་ཨན་མས། ཨན་ ང་ད་རེས་ནངས་པ་ ོ་ཕང་བཟོ་ན་མིན་ ག་ཟེར་ ་ན། 
  
༤. ཆང་བ ལོ་ནའི་ མ་མཆ་ཏ་ཅནམ། 
དང་ ག་ག་ ས་ ་ ་གཅག་འབད་ ང་ ལ་མའི་ལ་མཆད་ ི་
གསལ་མཆད་ ི་ བས་དང་ དགའ་བའི་དགའ་ ོན་ ལ་གསར་ ིས་
ང་ལ་སགས་པའི་ ོ་ ོན་ ི་ལས་རིམ་ནང་ ་ བཟའ་འ ང་ལ་ ་
ེ་བཅའ་ ིག་ བ་ཡད་པའི་ ལ་ལས་ ས་གནས་ག་ཏ་འབད་ ང་ 

གཅག་ཆང་འད་ མི་ག་ར་གས་ ོ་བ་ ོམ་ ི་ཐག་ལས་ལངས་ ོད་ད་
ཡདཔ་མས། ད་ ་ ོང་ ོག་མར་ནང་བ ེག་ཞིནམ་ལས་ ཆང་ ག་
ེ་བ ོལ་འ ང་ནའི་དན་ ་ ག ་པ་ཡད་པའི་ མ་མཆ་ཏ་ཅནམ་ ་ 

ཆང་བ ོལ་ནའི་དན་ ་བཟོ་ད་ཡད་མི་ད་ཡང་ ཆང་ གས་པའི་ བས་གཟའ་ ་ལགས་ ་ ེ་ལག་ལན་འཐབ་མ་དགཔ་ ེ་ཨན་མས། 
༥. ཨག་ཕང་། ༼ཨ་རག་ མ།༽ 
ག ས་ ད་ནང་ ་ཨག་ཕང་ཟེར་མི་འད་ ཆང་བ ོལ་ནའི་ཨ་རག་ མ་ ་ བ་ཨན་མས། མ་བཟོ་ནའི་ནང་ལས་ ་ཁག་ཤས་དང་
ས་ ན་ལ་ ་ ེ་འགར་མི་འད་ ཨག་ཕང་བཟོ་བའི་ བས་ཨནམ་དང་ བཙང་པའི་ བས་ ་ཡང་ རིན་གང་མཐ་ ་ ེ་ཐབ་ད་ཡདཔ་
ཨན་མས། ཨན་ ང་ད་རེས་ནངས་པ་འབད་བ་ཅན་ ཨག་ཕང་འད་གནམ་མེད་ས་མེད་ཅག་བཟོ་ན་ཡང་མེདཔ་ཨན་མས།  
 
༦. གག་མ། ༼ཆང་བཙ་སའི་ཧོད།༽ 
ཆང་བཙ་སའི་ཧོད་འད་ ་ གག་མ་ཟེར་ བ་ད་ཡདཔ་མས། ད་ཡང་ ེ་ མ་ཟེར་ འ ་ ་ ེ་ ་ཤང་པའི་ མ་ ེ་ད ་མ་ཟེར་ ེ་ད ་
བཙ་བ བ་པའི་ མ་  ཤང་ཚད་མ་འ ་བའི་ མ་ ི་རིགས་ ་ རང་ག་དགས་མཁ་དང་བ ན་བཟོ་ ོལ་ ོད་ ག་ཟེར་ ་ན་ཨན། 
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༨. ར་ཙ། ༼ ་ ་ི༽ 
ཆང་བཙ་ཞིནམ་ལས་ ག་བ ག་ནའི་དན་ ་འདགས་བཞག་སའི་ཧོད་ ི་མིང་ ར་
ཙ་ཟེར་ བ་ཨན་མས། ད་ཡང་གག་མ་བ མ་ ེ་ ཤང་ཚད་མ་འ ཝ་དང་འ ིལ་ ེ་
མ་དང་ད པ་ཟེར་ ཆ་ ང་མ་འ ཝ་ ་བཟོ་ན་ཡདཔ་ཨན་མས། ཨན་ ང་ད་རེས་

ནངས་པའི་གནས་ ངས་ནང་ ་ མཁ་ བ་འབད་མི་མེད་ན་ད་གས་ མ་ ོམ་འད་
བ མ་ ་གནམ་མེད་ས་མེད་ཅག་བཟོ་ན་མེད་ཟེར་བཤད་ད་ཡདཔ་ཨན། 
 
༩. བསང་ཁ། ༼བསང་ཕར་༽ 
འ ག་ ལ་ཁབ་འད་ ནང་པ་སངས་ ས་པའི་ཆས་དར་སའི་གནས་ཅག་འབད་ན་ད་གས་ 
མི་ཆ་འ ིང་ ང་ག མ་ག་རའི་ ིམ་ནང་ མཆདཔ་ ལ་བསང་བཏང་ དཀན་མཆག་
ག མ་ ་གསལཝ་བཏབ་སའི་ས་ག་གཅག་ཡདཔ་བཞིན་  ད་དང་འ ིལ་ ས་དང་ ག་
ལས་རང་ བསང་བཏང་སའི་ཧོད་ བསང་ཕར་འད་ཡང་ ས་གནས་ ང་ ར་ཟེར་ས་ ་ 
ད་རེས་ནངས་པ་ཡང་བཟོ་ ོལ་ཡདཔ་ཨན། 
༡༠. མ་ རེ། 
ས་བ ད་ མ་ རེ་འད་ཡང་ ད་རེས་ནངས་པ་ཡང་ མཁ་ བ་འབད་མི་དང་འ ལི་བཟ་ོད་ཡདཔ་ཨན།  

 
 
 
 
 

༡༡. ཇ་ མ། 
ཇ་ མ་ཟེར་ ང་ མ་པ་ མ་གཞན་དང་ གོས་འཐདཔ་ཨན་ ང་ གཞན་དང་
འ དཔ་ད་ མ་མའི་ཨལ་ གོ་ མ་ ་ཅག་རིངམོ་ ་ེཡདཔ་ཨན།  
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༡༢༽ ཇམ་ ིས། 
ཧེ་མ་འབད་བ་ཅན་ སའ་ིཇམ་ སི་ལ་སགས་པ་ ་ཡང་བཟོ་ད་ཡད་པའི་ལ་ ས་ ་བཤད་ད་ཡདཔ་ཨན་ ང་ ད་རེས་ནངས་པ་ཨན་པ་
ཅན་ ད་ ་བཟ་ོནའི་ནང་ ་ ་ཁག་ བ་ད་ཡདཔ་ལས་ ད་ག་ཚབ་ ་ ཇ་ མ་ཟརེ་ ཇ་བཀལ་ནའི་དན་ ་ མ་གཞན་དང་འ དཔ་
ད་ མ་མའི་ཨལ་ གོ་ མ་ ་ཅག་རིངམ་ོ ་ེའབད་མ་ི མ་ ་བཟ་ོད་ཡདཔ་ཨན། 
 
༡༣༽ གནས་ བས་གསརཔ། 
ོན་དང་ ག་འབད་བ་ཅན་ ང་ ར་ ་བཟོ་བའི་ མ་ ་ མ་ག་ཅ་བ མ་བཟོ་ ང་ ད་ ་ལགཔ་བཤད་སའི་ག ་པ་དང་ མ་མའི་

མཆ་ཏ་ཟེརཝ་ ་དམ་ཅག་ར་མེད་པའི་ལ་ ས་ ་འ ག། ད་རེས་ནངས་པ་འབད་བ་ཅན་ བད་ ོད་འབདཝ་ད་ བས་བད་ཏག་ཏ་འོང་ནའི་
དན་ ་ ལགཔ་བཤད་སའི་ག ་པ་ མ་ལ་ ་ ་རེ་རེ་ ལ་ ་ ་གཉས་རེ་དང་ 
དཔར་ན་ཆང་བ ོལ་ཏ་འ ང་ནའི་ མ་ ་ ་ ག ་པ་ཡང་ཡད་པའི་ ་ བཟའ་
འ ང་ གས་པའི་ བས་ བས་བད་ཏག་ཏ་འོང་ནའི་དན་ ་ མ་མའི་ཁ་ལས་མཆ་
ཏ་འཐན་ཏ་བཟོ་ནའི་ལམ་ གས་ ་ཡང་ཁང་ མ་མཁནམ་གཉས་ ིས་ རིག་པ་གས་
ད ད་ད་བཟོ་བའི་གནས་ བས་གསརཔ་ཅག་ཨན་མས། ད་གས་ཡང་མ་ཚད་ དང་
གསང་ མ་མའི་བཟོ་བཀད་དང་འ ིལ་ སའི་ཧོད་གཞན་ཡང་བཟོ་ གས་ཟེར་ཨན་
མས། 
༡༤༽ མ་ ་ིཚང་འ ལེ། 
ོན་རབས་ཕ་མའི་ བས་ ་ ད་རེས་ནངས་པ་བ མ་མའི་ཡར་ ས་ ི་གང་འཕལ་མེད་ན་ད་གས་ རང་མཁ་རང་ ང་ ེ་གནས་ཐབས་ ་ 

ཐབས་ཤས་ ་ཚགས་ ི་ཐག་ལས་ ཅ་ཆས་མ་འ ཝ་ལ་ ་བཟོ་ ེ་
བད་ ོད་འཐབ་ ོད་པའི་ལ་ ས་ ་ ད་རེས་ནངས་པ་ཕམ་ ན་ ས་
རེ་རེ་གཉས་གཉས་ ིས་ ང་བ མ་ ེ་བཤད་ད་ཡདཔ་དང་ འད་
བ མ་མའི་གནས་ ངས་ཅག་ ས་གནས་ ང་ ར་ ་ ོད་ ག། ད་
བ ང་ལས་ ག ས་འད་ནང་ མ་བཟོ་ཤས་པའི་མི་ལ་ ་ཡད་ན་ད་
གས་ ཁང་རའི་ག ས་ ོ་ནང་ ་ མ་མའི་ཐབ་ཆས་འབར་ཆ་ཏག་
ཏ་ ེ་ལག་ལན་འཐབ་མ་ཚད་ ཉ་འདབས་ ི་ ོང་ཁག་ བ ིས་
གཡང་ ེ་དང་བ ་ཤས་ ང་ མོང་ ར་ ེ་ ོང་དང་ཤས་རིག་ ་ ངས་ལ་སགས་པའི་ག ས་ཁའི་མི་ ་གས་ཡང་ ང་ཚང་ ེ་ཉ་འབག་
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ཞིནམ་ལས་ ཁང་རའི་ག ས་ཁར་ ོདཔ་ད་ འ ་ ་དང་གཅག་ཁར་བ ེ་སར་འབད་བའི་ལ་ ས་ ་ཡང་བཤད་ན་འ ག།  ད་རེས་
ནངས་པ་འབད་བ་ཅན་ ིར་བཏང་ལག་ལན་འཐབ་ནའི་དན་ ་མིན་པར་ ིམ་ནང་ ི་མཛས་ ན་ ི་དན་ ་ ཐག་རིང་ ལ་ས་ ེ་བ་
ཐམ་ ག་དང་ ོང་ཁག་ནང་འཁད་ ་ལས་ ད ལ་ ང་ ེ་ཚང་འ ེལ་འཐབ་ ེ་ ལ་བ ར་བཞིན་ ་ མ་མཁནམ་ཁང་གཉས་ ིས་ 
མ་ད ལ་ཡངས་བ ོམས་ ོང་ ག་༣༠དང་༤༠ག་བར་བཟོ་ གས་ད་ཟེར་ཨན་མས།  
ཇ་ ི། 
མ་ ་ི ོམ་ ང་ག་ ད་པར་དང་བ ན་ གང་ཚད་ཡང་ ད་པར་ཡདཔ་ཨན། 
ཧེ་མ་འབད་བ་ཅན་ མ་ར་ེར་ེ ་ད ལ་ མ་༧༠དང་༨༠ག་བར་ན་ཨནམ་དང་ ལ་ལས་ ན་ ་ེ ངོ་རབ་བ སེཔ་ ག་ཤས་རནི་
ཆན་ མ་ ལ་ སི་ མ་བཟོ་ནའི་ ་འད་འཇམ་ཏང་ཏ་ཅག་མདེཔ་ཨནམ་གཟགིས་ཏ་ འོག་ལས་བཀད་ད་ཡད་པའ་ིགང་ཚད་ ་གཏན་
འཁལ་བཟོ་གནང་གནངམ་མས། 
 

1. ལང་ཀ་…………….……………..༢༠༠།  ལ་ ར་༧དང་༨ ་ིཤང་ཚད། 
2. གག་མ་……………………….……༣༠༠།  འ ་ ་ ་ེ༩ཤང་མི། 
3. ཝ་ལ་ག ་པ་༢ཅན་………………...༢༠༠།  མི་༥དང་༦ལང་པའ།ི 
4. ཝ་ལ་ག ་པ་མདེ་མི་…………………༡༥༠།  མི་༣དང་༤ལང་མ།ི 
5. ཇ་ མ་……………………………༡༢༠།  མི་༢དང་༣ལང་མ།ི 
6. མ་ རེ……………………….….༡༠༠།  ལ་ ར་༡ད་ཅ་ཤང་མ།ི 
7. བསང་ཕར…………………………..༨༠།  ལ་ ར་ དེ་ཤང་མི། 
8. ར་ཙ་……………………………༣༠༠།  འ ་ ་ ་ེ༩ཤང་མི། 
9. ཨག་ཕང་………………………….༧༠༠།  ེ་༡༥་ད་ཅ་ཤང་མི། 

 
༡༥༽ ད་རེས་ནངས་པ་ མ་བཟོ་ན་ལམ་ ལོ་ཡལ་འ ོ་བའི་ ངས། 
༡. ས་ནམ་ ། 
མ་བཟོ་མི་ ་གས་འབད་ ང་ གནམ་ད ན་ ་མེད་པར་དལ་ཁམ་ ེ་ ོད་པའི་ བས་ ངམ་ཅག་མ་གཏགས་ ནམ་ ར་འབད་བ་ཅན་ 
ས་ནམ་ ་འབད་དག་ན་ད་གས་ མ་ ི་ ་དམ་ཅག་ར་འབད་ན་མེད་ན་ད་གས་ཨན་མས། 
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༢. མ་བཟོ་ནའི་ནང་ ་ ་ོབ་མདེ་མ་ིདང་བཟོ་མ་ཤས་པ། 
ཨང་ ས་ཚ་རིང་ཆས་ ོན་ ིས་ བ་ད་བ མ་འབད་བ་ཅན་ མ་པ་ མ་བཟོ་ནའི་ ་འད་ ས་ཚད་ཐབས་བཏན་ བ་མ་དག་པར་ རང་
ག་ཨའི་ལ་སགས་པའི་ ས་ཤས་ ་ ་འབད་སར་བ ་ ོད་ད་འབད་ ང་ འཇམ་ཏང་ཏ་ ེ་ཤས་ གསཔ་ཨན་ ང་ ལ་ཁབ་གང་འཕལ་
ི་ ར་བ་ ་བ ེན་ ན་གཞོན་མང་ཤས་ ིས་ ོ་བ་མི་བ ེད་པས་ཟེར་ཨན་མས། ད་རེས་ནངས་པ་ མ་བཟོ་ན་ནང་ ་ མི་གཞན་ ིས་
ོ་བ་བ ེད་འོང་ན་ཕར་ར་བཞག་ ཐ་ན་ཁང་རའི་ ་གཞི་ ་གས་ཡང་འབད་ ང་ ་འད་ ་ ོ་བ་མ་བ ེད་ན་ད་གས་ མ་བཟོ་མ་ཤས་

པར་ ས་ད་ཡདཔ་ཨན། ཨ་ ི་ ན་བཟང་མོ་གས་བཤད་ད་བ མ་འབད་བ་ཅན་ མ་བཟོ་ནའི་ ་ ་ ད་རེས་ནངས་པའི་ན་གཞོན་ ་
གས་ ང་ཚ་ ོདཔ་མས་ཟེར་ཨན་མས། ག ང་གས་འབད་ ང་ ཧེ་མ་ཅག་ཁ་ལས་ར་ ད་ ོ་ མ་བཟོ་མི་གཉས་དང་ ས་ས་མི་ངམ་༧དང་
༨་ད་ཅ་ མ་བཟོ་ནའི་ཚགས་པ་བཟོ་ཐག་ལས་  མ་བཟོ་ཐངས་ ི་ ོང་བ ར་ཡང་ ཁང་ད་ ོ་བཟོ་མི་གཉས་ ིས་ ོན་ ིན་དགཔ་ ེ་ 
ལས་རིམ་བ མས་ཡད་ ང་ ད་ ོའི་བར་ན་ཡང་ ལས་རིམ་འད་མཐར་མ ོལ་ཅན་ ེ་མ་འ ོ་བས་ཟེར་ ་ན་ཨན། ད་ ེ་མ་འ ོ་མི་འད་
ཡང་ ཧེ་མ་ ེ་ཚན་བཟོ་མི་ ་གས་ ོ་བ་བ ེད་ད་གདང་ཁར་མ་འཐན་ན་ད་གས་ཨན་ཟེར་ཨན་མས། 
 
༣. བད་ དོ་མ་འབད་ན་ད་གས། 
ད་རེས་ནངས་པ་ ི་ལས་འཐན་པའི་ཐབ་ཆས་ དཔར་ན་ ོག་མེ་ ་བ ེན་བཞེས་ ོ་འབད་བ བ་པའི་ གས་ཐབ་ ཚད་བཙམ་ 
ངས་བཙམ་ བ ོལ་ ོད་ ་དང་ ིང་ ིང་ཡད་པའི་ཧ་ཡའི་ མ་ ཟངས་ ི་ཧོད་ ཇམ་ ི་ ་ ལག་ལན་འཐབ་ནའི་ནང་ ་ བས་བད་
ཏག་ཏ་ཡད་ན་ད་གས་ ནང་འཁད་ ི་ཅ་ཆས་ ་ལག་ལན་མ་འཐབ་པར་བཞག་ན་ད་གས་ཨན་མས།  
 
༡༦༽ མ་བཟོ་བའ་ི བས་དཀའ་ངལ། 
ཧེ་མ་འབད་བ་ཅན་ མ་བཟོ་སའི་ ིམ་མེད་ན་ད་གས་ གནམ་གཤས་ལགས་ཤམ་མེད་པའི་ བས་ བཟོ་ས་མེད་པར་ ་འབད་བའི་
བས་ ་ བས་མ་བདཝ་ལ་ ་ ང་ཡདཔ་ཨན་ ང་ ད་རེས་ནངས་པ་འབད་བ་ཅན་ ལ་ ི་ ་ཨན་ ི་པ་དང་ ལ་ག ང་ག་བ ིན་ལས་ 
ི་ལ་༢༠༡༠ལ་ ་ ་འབད་སའི་ས་ག་ནང་ ་ བཟོ་ཚར་བའི་ མ་ ་བཞག་སའི་ ིམ་ས་ས་ མ་མེ་བཏང་སའི་ ིམ་ས་ས་ ་འབད་

ད་བཟོ་སའི་ ིམ་ས་ས་ ེ་ད ེ་ ེ་ བ་ཡདཔ་ལས་ ་འབད་བའི་ བས་ ག་ན་བ་ བས་བད་ཏག་ཏ་འ ག་ཟེར་ཨན་མས། ཨན་ ང་ 
མ་བཟོ་ནའི་དན་ ་ ས་བ ང་ནའི་ནང་ ་ ས་ ན་ལ་ ་ ེ་འགར་ན་ད་གས་ གདང་ལན་འ ངམ་མས་ཟེར་ཨན་མས། ད་ལས་ མེ་
བཏང་ནའི་དན་ ་ འཇམ་ཤང་ མ་མཉན་ཏང་ཏ་ ་དག་ན་ད་གས་ ད་ ་མ་ཐབ་པའི་དཀའ་ངལ་ ་ ང་ད་ཟེར་བཤད་ཡདཔ་ཨན།  
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མ ག་བ ། 
༉ ོན་རབས་ཕ་མའི་ ོ་ཧོད་ཟེར་མི་འད་ ང་རའི་དཔ་དབ་ ན་པ་ནང་ལས་དཀར་ས་ ཟེར་མི་ཅག་ འ ག་ ལ་བཞི་པ་མཆག་
ད ང་ལ་༦༠བཞེས་པའི་ ས་ ོན་ ད་འཕགས་ཅན་བ ི་ ང་ ་ནའི་དན་ ་ བ ་ ིག་འབད་མི་ནང་ག་ དན་ཚན་ཅག་ཨན། ཨན་ ང་ 
དན་ཚན་ད་ནང་ ་ ད་རེས་བ མ་ ེ་ མ་བཟོ་ནའི་ཐབས་ཤས་དང་ ན་པའི་ཞིབ་འཚལ་ ས་ཤང་ སཔ་ ེ་མེད་ད་འབད་ ང་ དང་
ག་ང་བཅས་རའི་ཕམ་ ་ ོད་པའི་རིང་ ་ ནང་ཆས་ ་ག་ད་ ེ་ལངས་ ོད་ ོད་ ོདཔ་ཨན་ན་ག་ ོར་ལས་ ཁ་གསལ་ ེ་ ད་ད་ཡདཔ་
ཨན།  
 
ར་ ན་ཕ་མའི་ལག་ ལ་ ད་བ མ་ ་  དང་ ག་ ང་ཤང་ ་བར་ ད་རེས་བསལ་ ོད་མི་ ན་པས་ ཟེར་བའི་དཔ་བ མ་ ད་རེས་

ནངས་པ་ ལ་ཁབ་གང་འཕལ་ ི་ ར་བ་དང་བ ན་ མི་ག་ར་ག་མིག་ཏ་ ་ རོགས་ ིས་འབད་མི་ རོགས་ ིས་ བ་མི་ རོགས་ ིས་
ཟ་མི་དང་འ ང་མི་ རོགས་ ིས་བཟོ་མི་ ་ལགསཔ་ ེ་མཐང་ད་ཡདཔ་དང་  སམས་ཁར་ ་ཡང་ད་ར་བསམ་ ེ་ མཐའ་མ ག་ ་ 
རང་ ་ཡད་པའི་ལམ་ ོལ་ ་ རོགས་ ི་ལམ་ ོལ་ ་གས་ བས་བཞག་ནའི་ཉན་ཁ་ ་ ོད་ད་ཡདཔ་ཨན།  

 
ཨན་ ང་ ལ་ཁབ་གང་འཕལ་ ་བ ེན་པའི་ཡར་ ས་འ ོ་ན་ད་གས་ དང་པ་རང་ག་ བས་བད་ཧིང་ ་ག་ བ་འ ས་ 

གཙང་ ་དང་ ནམ་ ་ ག་ དཀའཝ་ ོད་མ་དག་པར་ དང་སང་ཡར་ ས་ ི་ ན་ ེད་ ་ཡང་ལག་ལན་འཐབ་དག་པའི་ཁར་ ད་དང་
གཅག་ཁར་ ང་བཅས་རའི་ཕ་མའི་ གས་ ོལ་ ་ཡང་ བཀ་མ་བཞག་པར་ དང་སང་ལམ་ གས་དང་གཅག་ཁར་ འ ིད་འ ོ་དགཔ་ད་
ཡང་གནམ་མེད་ས་མེད་ཁག་ཆ་བས་ཟེར་ ་ན་ཨན། 

 
ཕམ་བཟང་པའི་ལམ་ གས་ ོལ་ ་ ལག་ལན་འཐབ་པ་ཅན་ བ ་བའི་མིག་ཏ་ ་མཛས་པའི་ཁར་ བསད་ནམས་བསགས་

པའི་ ་ ལ་ཁབ་རང་དབང་ ན་བ ན་ ེ་བཞག་ གས་པའི་ ིའི་ གས་རི་ ནང་ག་ནར ་ འ ག་མི་ ན་ ི་བ ན་ཆ་ འ ག་ག་ ད་
ཆས་མ་འ ་བའི་ང་ གས་ཅག་ཨནམ་ལས་བ ེན་ ད་རེས་ནངས་པའི་ན་གཞོན་ག་ར་འབད་ ང་ དང་སང་ལམ་ ོལ་དང་གཅག་ཁར་ ཕ་
མའི་ལམ་ ོལ་ ་ཡང་གཅག་ཁར་ལག་ལན་འཐབ་གནང་ཟེར་ ་ན་ཨན། 
 
ཞིབ་འཚལ་འབད་བའི་ བས་དཀའ་ངལ། 

ལས་འ ལ་འད་བ མ་ ་བ མས་ཞིནམ་ལས་ དཀའ་ངལ་དང་ངའི་གདང་ལན་ཟེར་ ང་ དང་པ་ ང་རང་ ་འབད་སའི་ས་
ག་དང་ ་འགན་འད་ ན་ཁང་ནང་ ་ནདཔ་ག་དན་ ་ ་ཞབས་ཏག་ ིན་མི་ཅག་འབད་ན་ད་གས་ ང་རའི་ ་འད་མི་གཞན་མི་གཅག་
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ཚབ་བ གས་ཏ་འབད་ ང་མ་བ བ་ ལགས་ ང་ཟོག་ ང་ དགའ་ ང་ ོ་ ང་ ང་རང་གས་ར་འབད་དག་པའི་ཁར་ ་  ཁང་ མ་བཟོ་
ནའི་ ་འད་ཡང་ གཙ་བར་ ས་ཚད་བ ང་ ེ་འབད་དག་ན་ད་གས་ ཁང་ག་ ས་ཚད་དང་ང་རའི་ ས་ཚད་གཉས་ ིག་མ་ གས་པར་ 
ཁང་འབད་སར་ ས་ཚད་ཁར་ ོད་མ་ གས་ན་ད་གས་ ས་ཚད་མ་ཐབ་པའི་དཀའ་ངལ་ ང་ ་ཅག་ ང་ཡ་ཟེར་ ་ན་ཨན། 
 

གཉས་པ་ ཧེ་མ་ལས་ ོམ་ ིག་འབད་ནའི་ ་ ་ ོ་བ་ ོམ་ཡད་ན་ད་གས་ ཨ་ལའི་ ག་དབ་དང་མི་དམང་བ ་དན་ ི་དན་ ་ 
དཔ་དབ་དག་པ་ཅག་གསར་བ མས་འབད་བའི་ཉམས་ ོང་ ང་ ་ཅག་དང་ ན་བཅས་དང་འ ེལ་བའི་ ན་ ི་ཞིབ་འཚལ་ཡང་ཨ་ཙ་རེ་
འབད་བའི་ ང་བ་ ང་ མ་ ་ཅག་ཐབ་ ེ་འབད་ ང་ རང་ ་ཐས་པའི་ཡན་ཏན་དང་ཤས་རབ་ ི་ ལ་ ང་བའི་ཁར་ ་ ད་རེས་བ མ་
མའི་ ོམ་རིག་དང་འ ེལ་བའི་ཞིབ་འཚལ་འབད་ནའི་ཐབས་ལམ་ ་ག་ ོར་ལས་ རང་ ་གནས་ བས་ཅག་མེད་ན་ད་གས་ འག་ག་ཏ་
ལས་བ གས་ན་ མ ག་ག་ཏ་ལས་བ ་ན་ ི་བ་ག་ད་ ེ་འ ི་ན་ མ་ཤས་པའི་དཀའ་ངལ་ ང་བའ་ིཁར་ མཐའ་མ ག་ ་ ན་དག་
འབད་མི་མེད་པའི་དཀའ་ངལ་ཡང་ ང་ཡ་ཟེར་ ་ན་ཨན། ད་ ་ད་རེས་ ི་ཞིབ་འཚལ་འད་ ཞིབ་འཚལ་ལམ་ གས་དང་འ ིལ་ག་ད་ ེ་
འ ོ་ཡ་ག་མན་བའི་ཐ་ཚམ་ཡང་ཤརཝ་མས་ཟེར་ ་ན་ཨན། 
ག མ་པ་ རང་ ་ཅ་ཆས་དང་འ ལ་ཆས་མེད་པའི་ཁར་ གཞན་ལས་འཚལ་ཏ་མཁ་ བ་འབད་ད་འབད་ ང་ ལག་ལན་འཐབ་མ་ཤས་
པའི་དཀའ་ངལ་དང་ དགཔ་འཐན་པའི་མ་ད ལ་ ་ཡང་ རང་ག་ད ལ་ ག་ནང་ལས་བཏང་དག་ན་ད་གས་ བས་མ་བདཝ་ ང་ ་
རེ་མ་གཏགས་ ོམ་ ེ་མ་ ང་ཟེར་ ་ན་ཨན། 
 
བ ིན་དགའ་ཚར། 

དཀའ་ངལ་དང་གདང་ལན་ ་ག་ད་ ེ་ར་ ང་ ེ་འབད་ ང་ རང་ གས་ ི་ཐག་ལས་སའི་ མ་བཟོ་ཐངས་ ི་ཐབས་ལམ་དང་
ཐབས་ཤས་ ་ག་ ོར་ལས་ བ ་ལན་འབད་ད་ མཐའ་མ ག་ ་ ས་གནས་གཞན་ཁར་ ི་ལམ་ གས་ ་ག་ ོར་ལས་ག་ད་ ེ་ཨན་ ང་ 
ང་ ར་ ་བཟོ་ ོལ་ཡད་པའི་ལམ་ གས་ ི་ ོར་ལས་འབད་བ་ཅན་ ོ་བ་ཡད་མི་ མི་ག་གས་འབད་ ང་ ངའི་ཡག་ཆ་འད་ ་བ ་ ེ་
མ་བཟོ་ གས་པའི་གནས་ བས་ ་ ོད་ད་ཡད་མི་འད་ ངའི་ ་འག་བ གས་པའི་ཚ་ལས་ མ ག་མ་བ ཝ་ ན་ ི་བར་ན་ ངག་ག་
ཐག་ལས་ཆ་རོགས་འབད་མི་ ང་ ར་ག ས་ཁའི་མི་ ས་ཤས་ ེས་ལ་༧༣ལང་མི་ཨམ་ཚ་རིང་ཆས་ ོན་དང་ཨཔ་དཀར་ ང་ ེས་
ལ་༨༦ལང་མི་ཨ་ ི་ ན་བཟང་མོ་དང་ ན་ ེ་ ོང་ཁག་ ན་ཁང་ནང་མིག་བཅས་འག་དཔན་ ེ་ ག་ ་གནང་མི་ ས་ཤས་བ ན་འཛན་ 
ན་ ེའི་མི་སར་གཞན་ ་དང་ རིག་པ་ག་ཐག་ལས་ཆ་རོགས་འབད་མི་ ངའི་ཟིན་ ིས་ཆ་མཉམ་ ན་དག་མཛད་མི་ ངའི་མཆད་ ོགས་
ང་འཚ་བསད་ནམས་ཆས་ གས་དང་ ན་ ེ་ ོབ་ ་ཆ་བའི་ ོབ་དཔན་ངག་དབང་དན་ བ་ ོབ་དཔན་ ན་བཟང་ ོ་ ེ་དང་ ོབ་
དཔན་ ོབས་ ས་ ལག་ལན་དངས་ ར་འཐབ་ ེ་ ངའི་མིག་ཏ་ ་ཆ་རོགས་འབད་མི་ མ་བཟོ་མི་ ང་ ར་ ི་ག ས་ལས་ ཨམ་
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བཟངམོ་དང་ཚ་དབང་ཆས་ ོན་གཉས་ ཁང་ག་ར་གས་བ ིན་མཁ་ན་ལས་བ ེན་ ད་རེས་ ི་ཞིབ་འཚལ་འད་མཐར་མ ོལ་ཅན་དང་ 
བ་འ ས་ལགས་ཤམ་ཐན་ན་ད་གས་ ཁང་ག་ར་ ་ཁ་ཙམ་ཚག་ཙམ་མིན་པར་ ཧིང་ ངས་པའི་ད ིལ་ལས་ར་བ ིན་དགའ་ཚར་ཡད་

ཟེར་ ་ན་ཨན། 
ངས་ག གས་དང་ཐབས་ ནོ་པ། 

༡. ཨ་ ི་ ན་བཟང་མ།ོ སེ་ལ་༨༦། 
མོ་གས་བཤད་ད་བ མ་འབད་བ་ཅན་ མོ་རའི་ཨང་ ས་ བ་ཀ་དང་ཨའི་དབང་འཛམས་ ི་ བས་
ལས་རང་ ཨག་ཕང་ ོ་ཕང་ལ་སགས་པའི་ཕང་རིགས་ལ་ ་བཟོ་ ོལ་འ ག་ཟེར་ཨན་མས། ད་
རེས་ནངས་པ་ མ་བཟོ་ནའི་ལམ་ གས་ ་ཡལ་འ ོ་མི་འད་ ི་ལས་ནང་འ ེན་འབད་མི་ བས་
བད་ཏག་ཏ་ཡད་པའི་ཧོད་ ་བ ེན་ཨན་པའི་ཁར་ དང་སང་ན་གཞོན་མང་ཤས་ ིས་ མ་བཟོ་ནའི་
་ ་ང་ཚ་ ོདཔ་མས། མོ་ར་ལ་ན་ ང་ ་ ེ་མན་ན་ཤསཔ་ཅག་ ེ་ ོདཔ་ད་ ་ མི་ གཔ་ ་གས་ 
བསམ་ བ་ ོངས་མཁར་ལས་ནང་འ ེན་འབད་མི་ཧ་ཡའི་ མ་རེ་རེ་གཉས་གཉས་ད་རེ་ཡདཔ་མ་

གཏགས་ མང་ཆ་བ་སའི་ མ་འད་ར་ལག་ལན་འཐབ་ ོད་ཡ། 
༢. ཨཔ་དཀར་ ང་། ེས་ལ་༥༧། 

 
ང་ ར་ཟེར་མི་འད་ ཧེ་མ་ ད་རེས་ག ས་ ི་གདང་ ོགས་ ་ཡད་པའི་ ང་ ོག་གཅག་ག་
ར་ ་ཆགས་ ོད་ ོདཔ་དང་ ད་རེས་ནངས་པ་ཡང་ ིག་ ིམ་ ི་ ལ་ ་མཐང་ན་ཡད། ཨན་
ང་ད་ཁར་ ་བ ད་ ིས་འཇགས་ ང་ ་གས་འབད་མ་ གས་པར་ ན་སང་ ི་ཟེར་སར་ ད་

རེས་ ི་ག ས་ཚན་ ་ ོ་ཞིནམ་ལས་ མིང་ཡང་ཧེ་མ་བ མ་ ེ་ ང་ ར་ཟེར་བཞག་ ག།  
 

༥ སངས་ ས་ ོ་ །ེ ེས་ལ་ ༥༣། 
དང་ ག་ བས་ལས་ར་ མ་བཟོ་ནའི་ ་འད་ཨམ་ ་ ་གས་མ་གཏགས་ ཕ་ ས་ ་གས་
བཟོ་ན་མེད་ཟེར་ཨན་མས། ད་ཡང་ཕ་ ས་ ་ ཁ་ ོ་བཏན་དག་པའི་ ་ དཔར་ན་ མ་མེ་
བཏང་ནའི་དན་ ་ཤང་འ ་ན་དང་ ས་བ ོ་ཞིནམ་ལས་ མ་བཟོ་སའི་ས་ག་ནང་འབག་བཀལ་
ན་ ས་བ ང་ན་ ་འབད་ད་ བཟོ་ན་ ་ག་ར་ཨམ་ ་ ་གས་ར་འབད་ ོད་ཅ་ཟེར་ཨན་མས། 
ཕ་མོའི་ད ེ་བ་ ེ་ ེཝ་མིན་པར་ ཁ་ ོ་བཏན་དག་ན་ད་གས་ཨན་ཟེར་ཨན་མས། 
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༣ མིག་བཅས་འག་དཔན་བ ན་འཛན། ེས་ལ་༥༡། 
ཁ་ར་ག ས་ བ ིས་གཡང་ ེ་ལས་ཨནམ་དང་ ཁ་ག་བཤད་ད་བ མ་འབད་བ་ཅན་ ཁ་ ང་ ་ ེ་ ོད་
པའི་ བས་ ཁང་ག་ག ས་ཁའི་མི་ ་ ེ་ཚན་བཟོ་ ེ་ ང་ ར་ལས་ མ་ ང་ཚང་ ེ་ ཉ་འབག་
ཞིནམ་ལས་ ཁང་རའི་ག ས་ཁར་ ོདཔ་ད་ འ ་ ་དང་གཅག་ཁར་བ ེ་སར་འབད་ད་ཚང་ ར་འཐབ་
ན་འ ག་ཟེར་ཨན་མས། 
 
 

༤ ཨམ་ཚ་དབང་ཆས་ ོན། ེས་ལ་༧༨།  
མོ་རའི་ཨའི་ག་ བས་ ་ ད་རེས་ནངས་པ་བ མ་ ེ་ མ་མཁ་ བ་འབད་མི་མེད་ན་ད་གས་ ད་རེས་
བ མ་མའི་ མ་ད་ཅག་ར་བཟོ་ན་མེད་ཟེར་ཨན་མས། ད་བ ང་ ་ ཐ་ན་ ོའི་ཐ་ལ་དང་ཕརཔ་ 
ཇམ་ ི་དང་ཨ་ལ་འ ་སའི་ཧོད་ ཟངས་གཞོང་ལས་འག་བ གས་ག་ར་བཟོ་ན་ཡད་ཟེར་ཨནམ་དང་ 
མ་བཙང་པར་ཡང་ ག་མོ་ ་དང་ ་ལ་ ་ལས་ཕར་སང་ཡད་པའི་ལ་ ས་ ་བཤད་ན་འ ག། ད་
བ ང་ མ་རེ་རེ་ ་འ ་ ་རེད་ ེ་༤རེ་དང་ཅག་ཁར་སར་ན་ཡདཔ་དང་ ད ལ་ལན་པ་ཅན་ མ་
རེ་ ་ཐ་ལ་རེ་ ེ་བཙང་ཡ་ཟེར་ཨན་མས། མ་བཟོ་ཐངས་ད་ཡང་ ཧེ་མ་དང་ ད་རེས་ནངས་པའི་

བར་ན་ ད་པར་ག་ན་ཡང་མེདཔ་མ་ཚད་ ས་ཚད་ཡང་ ོགས་ར་འཐདཔ་ ེ་བཟོ་ད་ཟེར་ཨན་མས། 
༦.ཡ་ཤས་ ་ོ །ེ ེས་ལ་༦༩། 

ཁ་རའི་ག ས་ ན་ ེ་མཁ་མ་ལས་ཨནམ་དང་ ེས་ལ་༢༥ལངམ་ད་ ང་ ར་ ་ གཔ་ ེ་འོང་
ཞིནམ་ལས་ ད་རེས་ནངས་པ་ས་ནམ་ཞིང་ ་འབད་ད་ ོདཔ་ཨན་མས། ཁ་གས་བཤད་ད་བ མ་འབད་
བ་ཅན་ ཁ་ལ་ན་ ང་ ་ ེ་ ོད་པའི་ བས་ལས་ར་ ན་ ེ་ ོང་ཁག་ནང་ལས་ མ་འཐན་ས་ ང་

ར་ག ས་ཚན་ལས་ ངམ་ཅག་མ་གཏགས་གཞན་ཁར་ལས་འཐན་ཡད་པའི་ལ་ ས་ ་མ་ག་ཟེར་
བཤད་ད་ཡདཔ་དང་ ད་བ ང་འབད་བ་ཅན་ ན་ ེ་ ོང་ཁག་ནང་འཁད་ལས་ མི་ ་གས་ འ ་ ་
དང་ཨ་མ་ མ་ མར་དང་དར་ཚལ་ ོང་ ོག་ལ་སགས་པའི་བཟའ་འ ང་ག་རིགས་འབག་འོང་ ེ་ 
མ་དང་སར་ན་འ ག་ཟེར་ཨནམ་དང་ ཁང་ མ་བཟོ་མི་ ་ག་ར་ འཚ་བ་གཙ་བ་ མ་བཟོ་ནའི་ ་ ་

བ ེན་ ོད་ན་འ ག་ཟེར་ཨན་མས། ད་རེས་ནངས་པ་ ས་ནམ་ཞིང་ ་འབད་ད་ས་བ ོ་བའི་ བས་ ་ཡང་ ས་ག་ནང་ལས་ ས་ མ་ཆག་
ཆག་པའི་ ་ མ་ ་འཐན་མི་ ་མཐང་ གས་པས་ཟེར་ ་ན་ཨན། 
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ཚག་དན་འ ལེ་བཤད། 
ཕང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཁང་རའི་ཁ་ ད་ནང་ལས་ མ་ ་ བ་ཨན། 
གཟེམ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཚ་ག་འཐག་པའི་ཧོད། 
ཧི ་དང་ལག་ཧི་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་རེད་བ ང་ ེ་ མ་ ེ་བཏན་ནའི་ལག་ཆ། 
འཇམ་ས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ་དང་ མ་བཟོ་བ བ་པའི་ ི་ཡད་པའི་ས། 
མིག་མཐང་ལག་བ ང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་དངས་ ་རང་ག་མིག་གས་མཐང་ ེ་ ལགཔ་གས་བ ང་ཡདཔ། 
མ་མཁནམ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ མ་བཟོ་མི་ མ་བཟོཔ། 
ར་ ན་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ར་ ོལ་ལམ་ གས། 

ཉག་ ང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ་བ ེས་མིན་པ། 
ང་ ར་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ མ་བཟོ་སའི་ག ས་ ི་མིང་། 
ི་འ བ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ མ་འ བ་ནའི་ལ་ཆ། 
ན་ཇ་བ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ན་ ེ་ ག་མ་ ་ ེད་འོག་ནང་ཡད་པའི་ག ས། 

ས་ཞིན་ཏ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ས་དམརཔ། 
ས་ཁར་ཏ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ས་དཀརཔ། 
ན་ཏ་ལ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ས་བ ང་ནའི་ ིར་ཤང་། 

ཐམ་ཤང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ག ས་ཁ་ར་ལས་ཕར་ ཞིང་ ོ་ནའི་དན་ ་ཐམ་གཞོ་བ བ་པའི་ ་ཤང་།  
ཕ་ཏ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ེ་གསག་ནའི་གསག་མ། 
་ཐ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ་བ ང་ནའི་ཐ། 

པང་ལབ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཨན་ཏ། 
པད་མ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་གཟའ་ ་དང་འ ་བའི་ལག་ཆ་ མ་མའི་གཤམ་ མ་ཆ་ཆ་བཟོ་མི། 
བཞར་མ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ་་་ གས་ལབ་ ི་ཨ་ལང་ ནང་ན་ཡད་པའི་ས་ ་བཞར་བཀ་མི། 
གང་ག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ འི་མཐའ་མར་ཡད་པའི་ ་ ོ། 
ཀམ་པ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་འཛནམ། 
ལ་ཆ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ མ་མའི་ཁ་ ་ད ར་ཏ་ ིང་ ིང་བཟོ་ གས་པའི་ ས་ ོར་གཅག། 
ལ་ག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ོང་ཏ་རིལ་རིལ་ ེ་ཡད་མི། 
ཙ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཚ་ག་འཐག་ ེ་བཟོ་བའི་ཧོད། 
ཝ་ལ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཚདམ་བཙ་སའི་ མ། 
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འཇམ་ཤང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་འཇམ་ཏང་ཏ་ཨན་པའི་ཤང་། 
མེ་ ོར་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཤང་གཅག་ག་ བ་ལས་གཅག་ཡར་ ོང་ ེ་ ེ་ ་ ་ ་བ་ ོམ་ ེ་བཟོ་མི། 
གས་ བ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ན་རིངམོ་ ེ་གནས་ གས་མི། 

ལང་ཀ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཨ་རག་ཟངས་ནང་ག་ མ།  

ཨ་རག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཆང་།  
ཐ་ཀ་ལ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ོ་འབད་སའི་ཧོད། 
བསང་ཁ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་བསང་བཏང་སའི་བསང་ཕར། 
མཛས་ ན་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་མཛས་ཏག་ཏ་མཐང་ནའི་དན་ ་ ན་ཆ་ ེ་བཞག་པའི་ཅ་ལ། 
དལ་ཁམ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ་མེད་པར་དལཝ་ ེ་ ོད་པ། 
གས་ཐབ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ོག་མེ་ལག་ལན་འཐབ་ ེ་ ོ་འབད་སའི་ཧོད།  

ཚད་བཙམ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ོག་མེ་ལག་ལན་འཐབ་ ེ་ ཚདམ་བཙ་སའི་ཧོད། 
ངས་བཙམ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་གནན་ གས་ ི་ཐག་ལས་ཤ་བཙ་སའི་ཧོད། 
བ ོལ་ ོད་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ོག་མེ་ལག་ལན་འཐབ་ ེ་ ་བ ོལ་ས། 
ཁ་ ངོ་། 
བཟོ་ཐངས་ ི་རིམ་པ་དང་ཐབས་ལམ། 
༡. ས་བ ོ་ན་་་་་་་་་་་་་་་་་་་གནམ་གཤས་ལགས་ཤམ་ཡད་པའི་ ས་ ་བ ོ་དགཔ་ཨན། 
༢. ས་ མ་ན་་་་་་་་་་་་་ཉམ་མ་ཤར་བ་ཅན་བ ན་ ག་༡ ག་ཙམ་དང་ཉམ་ཤར་བ་ཅན་ཉནམ་༤དང་༥ག་ནང་ ་ མ་དགཔ། 
༣. ས་བ ང་ན་་་་་་་་་་་་་་་ས་ ེ་ལགས་ཤམ་ ེ་བ ང་དགཔ་ཨན། 
༤. ས་གསག་ན་་་་་་་་་་་་་ཕ་ཏ་ལག་ལན་འཐབ་ ེ་ས་གསག་ ེ་ ེ་བཏན་དགཔ་ཨན། 
༥. འདམ་བ ད་ན་་་་་་་་་་ ་རན་ཏག་ཏ་ གས་ཏ་འདམ་བ ད་དག། 
༦. འདམ་བ ང་ན་་་་་་་་་་འདམ་པ་ལགས་ཤམ་ ེ་བ ང་དགཔ་ཨན། 
༧. བཟོ་ན་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་བཟོ་ཐངས་འག་རིམ་དང་པ། 
༨. མ་ན་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ་ཚད་༢༤ག་རིང་ ་ མ་བཞག་དག། 
༩. ག ་པ་བཟོ་་་་་་་་་་་་་་་་ ་ཚད་༥དང་༦ག་ བ་ལས་ ག ་པ་བཟོ་དགཔ་ཡད་མི་ ་ག ་པ་བཟོ་དག། 
༡༠. མ་ན་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ད་ལས་ ས་ ན་ ་ཚད་༡༩ག་རིང་ ་ལགཔ་མ་འདགས་པར་ མ་བཞག་དགཔ་ཨན། 



35 
 

༡༡. གཤམ་བཟོ་ན་་་་་་་་་་་་་་ ་ཚད་༡༩ག་ ལ་ལས་ མ་མའི་གཤམ་བཟོ་དགཔ་ཨན། 
༡༢. མ་ན་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ་ཚད་༤དང་༥ག་རིང་ ་ མ་བཞག་དག། 
༡༣. བཞར་ན་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ་ཚད་༤དང་༥ག་ བ་ལས་ ནང་ན་ཡད་པའི་ས་བཞར་ཏ་ ་ནང་ ང་པའི་ག་ལ་གས་ད ར་དགཔ་ཨན། 
༡༤. མ་ན་་་་་་་་་་་་་་་་་་མེ་བཏང་ནའི་དན་ ་ ཉམ་ཤར་བ་ཅན་ ང་མཐའ་ཉནམ་༤དང་ཞག་༤ མ་བཞག་དགཔ་དང་ ཉམ་མེད་པ་ཅན་བ ན་ ག་༡། 
༡༥. མེ་བཏང་ན་་་་་་་་་་་་དང་པ་མེ་ ོད་ ང་ ་གས་ མ་བ ག་ ེ་ ོད་ གས་ཡད་མི་གས་ ས་ ན་ ར་མ་༦༨ག་རིང་ ་བ ེག་དགཔ་ཨན། 

༡༦. ལ་ ་ད ར་ན་་་་་་་་་་་་་་་་ད་ག་ ལ་ལས་ མ་ཚ་ཏམ་ ེ་ ོདཔ་ད་ ལ་ ་ད ར་ཏ་ ལག་ལན་འཐབ་ཆག་ཆ་འ ོཝ་ཨན། 
 
 
 
 
 
 

 


