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མ ན་འགྱུར་ཅན་གྱ་ི སེ་ ན་རགིས་ ་འཛནི་ ངོ་ག་ིདགསོ་མཁ།ོ 
གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགྲོད་ཀིྱས་ དོ་བ ད་རིམ་ གས་ ་ འགྱུར་བ་ མོ་བཏང་པའི་ཁར་ དེ་ ་གིས་འགོྲ་བ་མི་ ་ ིན་མི་ ཞབས་ཏོག་ ་
་ཡང་ གནོད་ ནོ་ བ་ཨིན་མས། ཚན་རིག་མཁན་ ་གིས་ ོན་བཤད་འབད་མའིི་ནང་ གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགྲོད་ ་བ ེན་ཏེ་ རབ་

ཆད་ནའིི་ཉེན་ཁ་མེད་ཟེར་མནོ་བའ་ི ེས་ ན་གྱི་རིགས་ ་ མང་རབས་ཅིག་བ ིས་ཏ་ེ རིགས་དཀོན་ གས་འབད་མི་ ག མ་ད ་གཅིག་ 
ི་ལོ་༢༠༥༠ ལས་ ་མེད་འགོྱ་འངོ་ཟེར་ཨིན་མས། དེ་གིས་ ོད་བ ད་རིམ་ གས་ཀྱི་ འ ོད་བ ེན་དང་ འགོྲ་བ་མིའི་འཚོ་བ་ དཔལ་

འ ོར་གོང་འཕེལ་ ་ ་ ེམ་ ོམ་ཕགོ་ནི་ཨནི་མས། ད་ེཡང་: 
- གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགྲོད་དང་ ་མཚོའི་ནང་བཙོག་ ས་ གས་མི་ ཚ་ ོད་ཡར་འཕར་ དེ་ལས་དཀའ་ངལ་གཞན་ ་ ་བ ེན་

ཏེ་ འཛམ་གིླང་ནང་ འཚོ་བ་ཉ་ ་བ ེན་ ོད་མི་ ་གི་དནོ་ ་ ཉའི་གསོ་ ངོ་འཐབ་ནི་ ་ གནོད་ཉེན་འ ང་ནི་ཨིན་མས།  
- ས་གནས་ལ་ ་ཅིག་ནང་ མང་ ་མང་ ་ ས་ མ་ ོ་ མ་ ་འགྱུར་མི་དང་ ལ་ ་ཅིག་ནང་ གངས་ཀིྱ་འཁྱགེ་མཚོ་ ་ མ་འགྱོ་

མི་ ་བ ེན་ཏེ་ ་འ ོག་ ་བ ེན་མི་ ་ ོ་ནོར་གིྱ་དོན་ ་ འོས་འབབ་ ན་པའི་ ་འཚོལ་བར་ ས་ཐག་རངི་སར་ འགོྱ་དགོཔ་
འཐོན་ནི་ཨིན་མས། 

- ས་རབས་འད་ི ེད་མཚམས་ཅིག་ལས་ འཛམ་གླིང་ནང་གི་ ་ འ་ིགིླང་ བ ་ཆ་༨༠ དེ་ཅིག་ ཉམས་ནི་ཨནིམ་ལས་ འཚོ་
བ་ ་ འ་ིགིླང་དང་ ་བཤལ་ ་བ ནེ་ ོད་མི་ མི་ ེ་ ་ ་ ཉེན་ཁ་འ ང་ནི་ཨིན་མས། 

- ོད་ཚད་ཌི་གིརི་༢ ཙམ་ཅིག་ ཡར་འཕར་འགོྱ་ ང་ ས་ ོད་སའི་ནགས་ཚལ་ བ ་ཆ་༢༠-༤༠ གི་བར་ན་ ོ་ཤིང་མེད་པའི་
ང་ཐང་ ་འགྱུར་ནི་ཨིནམ་ལས་ སེ་ ན་རིགས་ ་ ཉམས་ནི་དང་ ཤིང་དང་ ཤིང་མིན་ཐོན་ ེད་ ་བ ེན་པའི་ འངོ་འབབ་
་ཡང་ མར་འབབ་འགྱོ་ནི་ཨིན་མས། 

 
ཐགི་ཁྐྲམ། ༡ པ།  
པར་རསི་༡ པ། “ཉེན་འ བ་ཡར་འཕར” ི་ལོ་༢༠༠༩ ་ ཚན་རིག་མཁན་ ་གིས་ གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགྲོད་ཀིྱ་ 
ག ང་ཕན་ ན་གྱི་གོྲས་ ེ་དེ་གིས་ ཉེན་འ བ་ཡར་འཕར་གྱི་ཚད་ཁྐྲམ་དེ་ ས་མ ན་བཟོ་བའི་ བས་ གནམ་གཤིས་འགྱུར་
བགྲོད་ ོར་ ཚ་གྱང་ལང་དགོ་པའི་ ་མཚན་༥ དང་འ ེལ་བའི་ ཉེན་ཁའི་གནས་ཚད་དེ་ ཧེ་མ་མནོ་བསམ་བཏང་མི་ལས་ ལེ་
ཤ་གིས་མཐོཝ་ཨིན་པའི་ གོྲས་ཆོད་ ང་ ག། ི་ལོ་༡༩༩༠ གི་གནས་ཚད་ལས་ ག་ ེ་ ོད་ཚད་ཌི་གརིི་༡ ར་ ཡར་འཕར་
འགྱ་ོ ང་ མ ན་མོང་མ་ཡིན་པ་དང་ ཉེན་ཁ་ཅན་གྱི་ འཛམ་གིླང་གི་རིམ་ གས་འདི་ ་ ཉེན་ཁ་ ོམ་བཀལ་ནི་ཨིན་མས།  
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ི་ལོ་༢༠༠༩ ་ ཐོན་ ེད་འཛིན་ ོང་པ་༢༠༠ དེ་ཅིག་གིས་ ཞིབ་བ ག་འབད་མི་དེ་ ་ ་ཨེསི་ག ང་གིས་ ངོས་ལན་མ་
འབདཝ་ལས་ གཤམ་གསལ་ ་མཚན་ ་ ་བ ེན་ཏེ་ ཁོང་གི་མ ན་འགྱུར་གྱི་འབད་ ོལ་ ་ མ་གཞི་ལས་མེདཔ་མ་ཚད་ ཡོད
མི་ ་ཡང་ ིང་ ངི་ཅིག་མེདཔ་ཨིན་མས། 

- གཙོ་རིམ་དམའ་བ: འ ལ་གྱི་དགོས་མཁོ་ ་ ་ མ་ད ལ་ཚད་ཅིག་ལས་ མ་ ིན་པའི་གུ་ གནམ་གཤིས་འགྱུར་
བགྲོད་ ་ འ་ི ་གི་ཉེན་ཁ་ ་ ང་མེད་འབད་ ས་ཡོདཔ་ཨིན་མས། 

- གནད་ ད་མེདཔ་: ས་གོ་དང་འཁིྐྲལ་བའི་ གནད་ ད་ལངམ་མེདཔ་ལས་ ས་གནས་སོ་སོ་ ་ གནམ་གཤིས་འགྱུར་
བགྲོད་ཀིྱ་གནོད་པ་ ོན་བཤད་འབད་ གས་པར་ ་ཁག་ བ་མ་ཚད་ མ་འོངས་པའི་ མ ན་འགྱུར་གྱི་འབད་ ོལ
དོན་ ་ ཟད་འགོྲ་གཏང་དགོ་པའི་ བདེན་ཁུངས་བཀོད་ནི་ ་ཡང་ དཀའ་ངལ་འ ངམ་ཨིན་མས། 

- ིག་བཀོད་ཁ་གསལ་མེདཔ་: ག ང་གི་འགོ་དཔོན་ ་གི་བར་ན་ ་དང་འགན་ཁག་ ་ ཁ་གསལ་མེད་པའི་ བས་
ཀིྱས་ མ ན་འགྱུར་གྱི་འབད་ ོལ་བ མ་ནི་ ་ བར་ཆད་འ ངམ་ཨིན་མས། 

 
ོད་བ ད་ཉམས་པའི་ཞབས་ཏགོ་ དཔེར་ན་ ཆར་ འི་ ོག་ ས་དང་ ས་ ད་དམ་འཛིན་ ་ ཉམས་པའི་ ནེ་གྱིས་ འགོྲ་བ་མི་
་ གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགྲོད་ ་བ ེན་པའི་ གོྱང་ ད་དང་ གནོད་པ་ ་ ག་པར་འ ང་ནི་ཨིན་མས། 

- མཚོ་ཁམས་ཀྱི་གིླང་ ཀི་ལོ་མི་ཊར་གཅིག་ཙམ་ བ ག་ རོ་ཤོར་མི་དེ་གིས་ མཚོ་མཐའ་ ་ ་ བས་དང་ ་ ད་ ་ ལོག་
བ་༥ ཡར་འཕར་འགོྱཝ་ཨིན་མས།  

- མཚོ་མཐའི་ ོ་ཚལ་ ་གིས་ ་ བས་ཀྱི་ ས་ གས་ བ ་ཆ་༧༠ ལས་༨༠ གི་བར་ན་ བཀག་ གསཔ་ཨིན་ ང་ གནམ་
གཤིས་འགྱུར་བགྲདོ་དང་ ་ ེན་གཞན་ ་ ་བ ེན་ཏེ་ དེ་ ་མེདཔ་གཏང་བའམ་ ་མེད་འགོྱ་ནིའི་ ཉེན་ཁ་ ོམ་འ ག། 

- གངས་རི་ ་ ་ ནགས་ཚལ་མེདཔ་བཏང་མི་དང་ ས་ ད་འཐོན་མི་ ་གིས་ མི་ ེ་ ་ ་ ས་ ད་ཆད་ནི་དང་ ཆ་ ད་འཐོན་ནའིི་ 
ཉེན་ཁ་ ོམ་བཀལཝ་ཨིན་མས། 

དཔེ་དེ་ ་དང་ གཞན་ལེ་ཤེ་ཅིག་ ་བ ེན་ཏ་ེ གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགྲདོ་ཀིྱ་ ས་ བས་འདི་ནང་ ེས་ ན་རིགས་ ་ ཉམས་ ང་འབད་
ནིའི་དོན་ ་ དང་ལེན་ ིང་ ིང་འབད་དགོཔ་ གལ་ཆཝེ་ཨི་ནམས། ད་ེའབདཝ་ད་ ལ་ཁབ་མང་ཤོས་ཅིག་གི་ ེས་ ན་རིགས་ འི་ 
ཁིྐྲམས་ གས་དང་ ིད་ ས་ ་ ་བ ཝ་ད་ གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགྲོད་ཀིྱ་ དཀའ་ངལ་བསལ་ནིའི་དོན་ ་ འ ལ་མཁོ་ ོ་ ར་གྱི་ ་བ་
བ མ་ནི་ཕར་ར་བཞག་ ེ་ གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགྲོད་ཟེར་མི་འདི་ ཡོད་ག་མེད་ག་ཙམ་ཡང་ མ་ཤེསཔ་བ མ་ཅིག་འ ག།  
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ད་ ་ོཡདོ་པའ་ི སེ་ ན་རགིས་ འ་ི འཛནི་ ངོ་ལམ་ གས་ ་ གནམ་གཤསི་འགྱུར་བགྲདོ་ ་ མ ན་འགྱུར་འབད་ནའི་ི གྲ་ གི་མནི་
འ ག། 
གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགྲོད་ ་བ ེན་ཏེ་ གནོད་པ་ ོམ་འ ང་བཞིན་ ་ཡདོ་ ང་ ེས་ ན་རིགས་ འི་ འཛིན་ ོང་པ་དང་ ༼མི་ ེ་ ང་
ཀུ་ལས་འགོ་བ ང་ ེ་ ལ་ ིའི་མི་ ་ེ ོམ་ ན་གྱི་༽  བཀོལ་ ོད་པ་ མཐའ་འཁོར་ཉམས་ ང་ལས་ཚོགས་ ་གིས་ གདོང་ལན་མ་
འབད་བར་འ ག། དེ་གི་ ་མཚན་ ལེ་ཤ་ཡོད་མི་དེ་ཡང་ ཁོང་ ་མ་ད ལ་ལངམ་མེད། དང་ལེན་གྱི་འགན་དབང་ཁ་གསལ་མེད། མ ན་
ལམ་གྱི་ ིག་བཀོད་མིན་འ ག། དཀའ་ངལ་ ོམ་ཤོས་དེ་ར་ མ་འངོས་ ན་རིང་ནང་ གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགྲདོ་ ག་དེ་ཅིག་འོང་ག་ ངེས་
གཏན་མ་ཤེསཔ་ཨནི་མས། ཐབས་ཤསེ་ ་ བ མ་བཞནི་ ་ཡོད་ ང་ འ ང་རིམ་དང་ འ བ་ཆེ་ ང་ ང་ ོགས་ཀིྱ་ས་གནས་ ་ ོན་
བཤད་འབད་མ་ གས་པའི་ཁར་ མེ་ ེན་གྱི་གནོད་པ་དང་ བཙན་ཁྱབ་ཀྱི་རིགས་ ་ དར་ཁྱབ་འགོྱ་ནི་ ་ཡང་ ཚོད་ ིས་དཔག་མི་ གསཔ་
ཨིན་མས། ོན་གྱི་གནད་ ད་ལངམ་དང་ ོ་གཏད་ གསཔ་མེད་པའི་གུ་ གནས་ ངས་འགྱུར་བ་འགོྱ་མི་ ་བ ེན་ཏེ་ ོད་བ ད་རིམ་
གས་ཀིྱ་གནས་ ངས་ ད ེ་ཞིབ་འབད་ནིའི་ ་མཚམས་ཚད་ཅིག་ ངོས་འཛིན་འབད་ནི་ ་ ་ཁག་ བ་ནི་ཨནི་མས། འཛིན་ ངོ་པ་ ་ ་ 

ཚ་ ོད་ ན་པའི་ནགས་ཚལ་ ་ནང་ གསར་ ེས་ཚད་གཞིའི་དོན་ ་ མཚམས་ཚད་མེད་པ་ཅིན་ ཚད་གཞི་མར་འབབ་འགྱོ་མི་དེ་ ་ ེན་
གཞན་ ་བ ེན་ཏེ་མེན་པར་ གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགྲདོ་ ་བ ེན་ཏེ་ཨིན་པའི་ བདེན་ཁུངས་བཀོད་ནི་ ་ ་ཁག་ བ་ནི་ཨིནམ་ལས་ དོན་
ིན་ཅན་གྱི་ གདོང་ལན་འབད་ནི་ ་ བར་ཆད་འ ང་ནི་ཨིན་མས། 

རང་བཞིན་གནས་ ངས་ཀྱི་མ ན་འ ེལ་ ོ་ཡངས་ཤིང་ ་ཆེ་བ་ ་ ་ བ ི་འཇགོ་འབད་མ་ གས་པའི་ ཁིྐྲམས་ གས་དང་ ིད་ ས་ ་
གིས་ཡང་ དང་ལེན་འབད་ནི་ ་ བར་ཆད་ བ་ཨིན།  ཁིྐྲམས་ གས་དེ་ ་གི་ཐོག་ལས་ འགོ་དཔོན་ ་གིས་ གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགྲོད་
་བ ེན་ ཉམས་ཆག་ ང་མི་ ་ ཉམས་གསོ་འབད་ནའིི་དོན་ ་ མ་ད ལ་ ་ བཞག་བ ག་དགོ། དཔེར་ན་ ི་ལོ་༡༩༩༦ གི་ལོ་ ་ 

ཀེན་ཡ་རི་ གས་ ང་ ོབ་ཞབས་ཏགོ་གིས་ ཧི་རོ་ལ་ཟེར་མི་ རི་ གས་སེམས་ཅན་དེ་ ར་གིྱ་འཁྱམ་གནས་ཀྱ་ི ི་ཁར་ ང་ ོབ་ཅན་གྱི་ས་
ཁོངས་ཅིག་ནང་ བཞག་ནིའི་གོྲས་འཆར་བཀོད་མི་དེ་ ་ ཀེན་ ན་ཆེས་མཐོ་ཁིྐྲམས་འ ན་གྱསི་ བཀག་ཆ་འབད་ ག། ཁྐྲིམས་འ ན་གྱིས་
འབད་བ་ཅིན་ རི་ གས་སེམས་ཅན་ ་ རང་སའོི་ ོན་གྱི་འཁྱམ་གནས་ནང་ར་ བཞག་དགཔོ་མ་གཏོགས་ ས་གནས་གསར་པའ་ིནང་ 
གནས་སོར་འབད་དགོཔ་མེད་ཟེར་བའི་ ་མཚན་བཀདོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས། 
དེ་འབདཝ་ད་ གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགྲོད་ཀིྱས་ ་མཚན་འདི་ དོན་མེད་བཟོཝ་ཨནི་མས། གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགྲོད་ཀིྱས་ དོ་བ ད་
རིམ་ གས་འདི་ར་ འགྱུར་བ་གཏང་བའི་ནམ་ ས་འདི་ནང་ རང་བཞིན་གྱི་ས་གནས་ཡོད་ཟེར་ མནོ་བསམ་བཏང་བའ་ིཐོག་ལས་ ཁིྐྲམས་
གས་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་དེ་ འོས་འབབ་མི་འོང་ནི་ཨིན་མས། དེ་བ མ་མའི་གནས་ ངས་ནང་ ིད་ ས་བ མ་མི་ ་གིས་ ཁིྐྲམས་
གས་ནང་ བདེ་ཐབས་ མ་གྲ་རེ་འགིྲགས་པ་ཅིན་ ལས་ ེ་ ་གིས་ དབང་ཚད་ཡར་འཕར་གྱི་ ོ་ལས་ རི་ གས་སེམས་ཅན་ ང་ ོབ་

འབད་ནི་ ་ མ ན་འགྱུར་ཅན་གྱི་ ཐབས་ལམ་ ་ བ མ་ གས་ནི་ཨིན་མས།  
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ེས་ ན་རིགས་ འི་མ ན་གྲོས་ཀྱི་ ་བོ་ ་གིས་ ལ་ཁབ་གནས་རིམ་གྱི་ ཐོན་ ེད་ཀིྱ་ཁིྐྲམས་ གས་དང་ དི་ ས་ ་ 
བ ར་ཞིབ་འབད་དེ་ ལ་ཁབ་ཀྱི་ག ང་ ་གིས་ གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགྲོད་ ་ གདོང་ལན་གིྱ་དོན་ ་ རང་སོའི་ ལ་
ཁབ་ཀྱི་ ིད་ ས་དང་ ལས་རིམ་ འཆར་གཞི་ཆ་མཉམ་ནང་ ེས་ ན་རིགས་ འི་བ ི་འཇོག་ ་ གཅིག་བ ིལ་འབད་
བའི་ཁར་ དོ་བ ད་རིམ་ གས་ཀྱསི་ དངོས་པོ་དང་ ཞབས་ཏོག་ ་ ན་བ ན་ཐོག་ ་ ིན་ ག་ནི་ ་མཁོ་བའི་ ས་
གས་ ་ ན་ ངོ་དང་ ཉམས་གསོ་འབད་དགོཔ་ ་ གལ་གནད་ཆེ་བའི་ ངོས་འཛིན་ ང་གནང་ ག།  

 
ཁྐྲམིས་ཀྱ་ི གི་བཀདོ་ཀྱ་ི ་ོཡངས་ད ་ེཞབི་འབད་དགཔོ། 
མ ན་འགྱུར་ཅན་གྱི་ འཛིན་ ངོ་གི་ཁིྐྲམས་ གས་དང་ ིད་ ས་ བཟོ་ནའིི་གོམ་པ་ དང་པ་དེ་ར་ གཞི་བ ར་གྱི་གཙོ་རིམ་ ་ ངསོ་འཛིན་
འབད་ནའིི་དོན་ ་ ད་ ོ་ཡོད་པའི་ཁིྐྲམས་ གས་ ་གི་ ཕན་པ་དང་གནདོ་པ་ ་ ད ེ་ཞིབ་འབད་དགོ། གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགྲདོ་དེ་གིས་ 
རང་བཞིན་ཐོན་ དེ་ བེད་ ོད་འབད་མི་ ཆ་མཉམ་དང་ མཐའ་འཁོར་ཉམས་ ང་གི་ ད ེ་ཁག་ཆ་མཉམ་ ་ གནོད་པ་ཡོད། ེས་ ན་
རིགས་ ་ ཉམས་ ང་ ་དམིགས་གཏད་བ ེད་མི་ ཁིྐྲམས་ གས་ཀྱི་ གི་བཀོད་ནང་འཁོད་ གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགྲོད་ ་ གདོང་ལན་
འབད་ གས་པའི་ མ ན་འགྱུར་ཅན་གྱི་ ོགས་གྲུབ་དནོ་ ་ ཁིྐྲམས་ གས་ཀྱི་ད ེ་ཞིབ་ ཆ་ཚང་འབད་ནིའ་ིནང་ གནད་དོན་ ་ཚགོས་ ་
ཁྱབ་པའི་ ཁིྐྲམས་ གས་ ་ ད་དགོ། ད ེ་ཞིབ་དེ་ཡང་ གཤམ་གསལ་བ ིས་པའི་ འ ེལ་ཡོད་ཁིྐྲམས་ གས་ ་ ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་ 
ད ེ་ཁག་བཟོ་ནི་ལས་ འགོ་བ གས་བ བ་ཨིན། དེ་ཡང་: 

- མཐའ་འཁོར་ཁིྐྲམས་ གས་ཀྱི་ གི་བཀོད། 
- མཐའ་འཁོར་གནོད་ ོན་ད ེ་ཞིབ། 
- ། ༼ ས་ཚད་དང་ ང་ཚད༽ 
- ས་ཆའི་ལག་ལེན་འཆར་གཞི་དང་ གིླང་ ེ་བཟོ་ནི། 
- སོ་ནམ་དང་ ་འ ོག། 
- ནགས་ཚལ། 
- མཚོ་མཐའི་གིླང་ ེ། 
- ཉ་དང་ ་ནང་ག་ིསེམས་ཅན་གསོ་ཁང་། 
- ས་གཏེར་བཏོན་ནི་དང་ དོང་ ེད་ན།ི ༼ ར་འ ང་མེན་པའི་ཐོན་ ེད་བཏོན་ནི༽ 
- ང་ ོབ་ས་ཁངོས། 
- རི་ གས་སེམས་ཅན་དང་ རི་ གས་སེམས་ཅན་གྱི་ཚོང་འ ེལ། 
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- ེན་ངན་འཛིན་ ངོ་དང་ གློ་འ ར་གྲབ་ ིག་འཆར་གཞི། 
- གཞན་: ཉེན་བཅོལ་དང་ མི་མང་འ ོད་བ ེན། ཁག་འབག་ གཞིས་གནས་ ་དངོས་ ། 

ཁིྐྲམས་ གས་དང་ ིག་གཞི་ ་གི་ཐོ་བཀོད་འབད་ཞིནམ་ལས་ གོམ་པ་གཞན་མི་དེ་ ཁྱད་པར་གྱ་ིད ེ་ཞབི་ཅིག་འབད་དགོ། དེ་ཡང་ 
གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགྲོད་ ་ གདོང་ལན་འབད་ནའིི་དོན་ ་ ཁིྐྲམས་ གས་ ་ ག་ཏེ་ ་ བདེ་ ིག་འབད་དགོཔ་དང་ འ ི་ ནོ་འབད་
དགོཔ་ཡོད་ག་ ངེས་འཛིན་འབད་ནི་ ་དགོཔ་ཨིན། ད་ ོ་ཡོད་པའི་ ཁིྐྲམས་ཀིྱ་དགོངས་དོན་ ་ ད ེ་ཁག་ག མ་གྱི་ནང་ལས་ གཅིག་ནང་
ད་འོང་: 
- འསོ་འབབ་ཆའེ་ི གོས་གྲུབ་: ཁིྐྲམས་ གས་ ་གིས་ གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགྲོད་ ་  གདོང་ལན་འབད་ནིའ་ིནང་ ལེགས་

བཅོས་འཛིན་ ོང་གི་ གྲུབ་འ ས་ལེགས་ཤོམ་ འ ང་ གས་པའི་ འོས་འབབ་ཡོདཔ།  
- འསོ་འབབ་བར་མའ་ི གོས་གྲུབ་: གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགྲོད་ ་ གདོང་ལན་ ག་པར་འབད་ གསཔ་བཟོ་ནི་ ་ ད་ ་ོཡོད་

པའི་ ཁིྐྲམས་ གས་ ་ ལེགས་བཅོས་འབད་ནའིི་ གོ་ བས་ མ་གྲ་རེ་ཡདོཔ། 
- འསོ་འབབ་ ང་བའ་ི གོས་གྲུབ་:  མ ན་འགྱུར་ ོགས་གྲུབ་ནང་ ཁྱད་པར་ ོམ་ཡོདཔ་ལས་ ཐོན་ ེད་དང་མི་མང་ ་ ་ 

གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགྲོད་ཀིྱས་ གནོད་ ོན་ ག་པར་ བ་བ ག་ནི་ཉེན་ཁ་ཡོདཔ།  

ས་ིཊ་ལ་ིཡའ་ི ་ར་ེ-དར་གླངི་ ང་གཤངོ་ནང་ བ ར་བཅསོ་འབད་དག་ོཔའ་ི ཁ་འཆམ་ཡདོཔ། 
་རེ་-དར་གིླང་ ང་གཤོང་ནང་གི་ ཁོྐྲམ་ ེ་ ་གིས་ ཁོ་ང་ ་ འི་དཀའ་ བ་ མོ་ ོང་བཞནི་པའི་བར་ན་ འི་བེད་ དོ་ཚད་ ན་དང་ 

གླ་འ ས་བཀལ་ནིའི་ཐབས་ལམ་ ང་བདེན་གྱི་བགོ་བཀྲམ་ལ་སོགས་པའི་ ཐབས་ཤེས་ ་ཚགོས་གཅིག་བ ོམས་ཀིྱ་ ོ་ལས་ འི་འཛིན་
ོང་ལེགས་བཅོས་འབད་ཡོདཔ་ཨིན་མས། དེ་ཡང་ གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགྲོད་ ་བ ེན་ཏེ་ ད་ ོའི་གནས་ཚད་ ་ བེད་ ོད་འབད་བ་ཅིན་ 
་གིས་ལང་མི་ གས་པའི་དཀའ་ངལ་དང་ ོན་མ་བ བ་པའི་ཐབས་ཤེས་ ་ ིང་ཧེང་ ལ་བཟོ་ནི་ལ་སོགས་པ་ ་ ད་ལས་ཕར་ ཕན་

ཐོགས་མེདཔ་ ་ གྱུར་མི་ ་བ ེན་ཏེ་ ཐབས་ཤེས་གསརཔ་འདི་ བཏོན་ཡོདཔ་ཨིན་མས། གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགྲོད་ ་བ ེན་ཏེ་ འཛམ་
གིླང་ནང་གི་ ག ང་ ་གིས་ དགོས་མཁོ་ལ་ ་ ོས་བཏང་ ེ་ ལ་ ་གདམ་ བ་དགོ་པའི་ ས་ཤར་ནི་ཨིནམ་ལས་ དེ་ནང་འ ལེ་
གཏོགས་ཡོད་མི་ ་གི་བར་ན་ ་གསང་མེད་པའི་གོྲས་ གི་དང་གཅིག་ཁར་ ང་ཚད་ཀིྱ་ད ེ་ཞིབ་ ་ འབད་བ ོན་ ོམ་ བ དེ་དགོ་ནི་
ཨིན་མས།  

 
ཁྱད་པར་ད ེ་ཞབི་དེ་གིས་ ཞིབ་འཚལོ་པ་ ་ ་ ལ་སོ་སོ་ ་ དམིགས་གཏད་བ དེ་པའི་ ༼དཔེར་ན་ཁྐྲིམས་བ མ་མི་དང་ ཁིྐྲམས་
གས་བ ར་ ོད་འབད་མི་ འ ེལ་གཏོགས་ཡོད་མི་ ཡང་ན་ མི་སེར༽ ཁིྐྲམས་ གས་དང་ ིད་ ས་ གི་གཞི་ ཡང་ན་ ལམ་
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གས་ ་ བ ར་བཅོས་འབད་དག་ོཔའི་ གོྲས་འདེབས་ ལ་ནིའི་ཐོ་ཡིག་ཅིག་ བཟོ་ གས་ནི་ཨིན་མས། སེམས་ཁར་བཞག་དགོ་པའི་ 
བ ི་འཇགོ་མང་རབས་ཅིག་ཡོད། 

- ་ོའགྱདོ་མདེ་པའ་ིཐབས་ལམ་: གནམ་གཤིས་མ ན་འགྱུར་གྱི་དོན་ ་ དི་དོན་གྱི་ ོ་ལས་ ཡོངས་གྲགས་ཅན་གྱི་ ིད་ ས་དེ་ 
མང་ཤོས་ར་ གནམ་གཤིས་ཀྱི་ ིད་ ས་ཀིྱ་ ི་ཁར་ མི་མང་ ་ ཁེ་ཕན་ ་ཆེཝ་འབད་ ིན་མི་ ་འོངམ་ཨནི། ༼འདི་ ་ ་ 
ོ་འགྱོད་མེད་པའི་ཐབས་ལམ་ཟེར་ བ་ཨིན༽ ཨིན་ ང་ མ ན་འགྱུར་གྱི་དོན་ ་ གྲོས་འདེབས་ཀྱི་ ིད་ ས་བ མ་མི་ ་ ་ 
གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགྲོད་ ་ ་ཆའེི་གཙོ་བོར་བཏནོ་མི་ གཞི་འགྱུར་ ་ནང་ ོ་འགྱོད་མེད་པའི་ཐབས་ལམ་ ་ ིད་དོན་གྱ་ི
ཐོག་ལས་ ཚ་གཉེར་བཏོན་ཏེ་ ཐག་བཅད་བ ག་ནི་མི་འོང་། 

- མ་འངོས་པའ་ིགནས་གངོ་: ཟད་འགོྲའི་ཁེ་ཕན་གྱི་ད ེ་ཞབི་དེ་ ིད་ ས་བ མ་མི་ ་གིས་ ཟད་འགོྲ་ ང་ཤོས་ཀྱསི་ ཁེ་ཕན་ ོམ་
ཤོས་ འ ང་ གས་པའི་ ལས་རིགས་ག་ཅི་ཨིན་ན་ ད ེ་ཞིབ་འབད་ནའིི་ ང་ཚད་ཐབས་རིག་ཅིག་ཨིན། འདི་ ས་ གས་
ཅན་གྱི་ལག་ཆས་ཅིག་ཨིན་ ང་ གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགྲོད་ཀིྱ་ མ ན་འགྱུར་ཐད་ཁར་ ོདཔ་ད་ གྲུབ་འ ས་ ི་འགྱུར་འཐོན་
ིད་མི་དེ་ཡང་ གྲུབ་འ ས་འ ང་ནི་ ་ ན་རངི་འགོར་ནི་དང་ རེ་ཚེ་ བས་མི་ལོ་༡༠༠ ལས་ ག་ ེ་འགརོ་འོང་། ིད་ ས་

བ མ་མི་ ་གིས་ དཔལ་འ ོར་མཁས་མཆོག་ ་གི་བར་ན་ མ་འོངས་ ན་རིང་གི་ ཁེ་ཕན་དང་ཟད་འགྲོ་གཉིས་ཀྱི་ གནས་གོང་
བ ི་ཐངས་ ་ མསོ་མ ན་མི་འ ང་ནི་ཨིནམ་ སེམས་ཁར་བཞག་དགོ།  

- ཉམས་ ད་ཅན་གྱ་ིམ་ི ་ེ ང་བ་: མི་ ེ་ཡོངས་ ་ ིར་ ོམས་ཕན་ བས་ཆེའི་ མ ན་འགྱུར་ཐབས་ཤེས་ ་གསི་ དཀའ་ངལ་
བསལ་ཐབས་མེད་པའམ་ ཡང་ན་ ཉམས་ ད་ཅན་གྱི་ མི་ ེ་ ང་བ་ ་ ་ དཀའ་ བ་གསརཔ་བཟོ་འོང་། དེ་གི་གྲངས་ ་ མི་
རིགས་ ང་ཤོས་དང་ ག ས་མའིི་ ེ་ཚན་ ཨམ་ ་ ཨ་ ་ ན་ ས་ དབང་པོ་ ོན་ཅན་ དེ་ལས་གཞན་ཡང་ དཔ་ཨིན། 
མ ན་འགྱུར་གྱི་ཐབས་ཤེས་ནང་ན་ ེ་ཚན་འདི་ ་གི་ དམིགས་བསལ་དགོས་མཁོའི་ དཀའ་ངལ་བསལ་ནིའི་ ཐབས་ལམ་ ་ 
ད་དགོཔ་འདི་ གལ་ཆེཝ་ཨིན།  

- སོ་གཏང་ག་ིངསོ་འཛནི་འབད་ན་ིདང་ གྲསོ་ གི་འབད་ན་ི: གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགྲོད་ ་ གདོང་ལན་འབད་ནའིི་ཆདེ་ ་ 
ཁིྐྲམས་ གས་གཞི་བ ར་འབད་ནིའི་ནང་ དོ་འགྲན་འབད་མི་ ཐོན་ ེད་ ེ་ཚན་དང་ བེད་ ོད་འབད་མི་ ་ག་ིབར་ན་ གནད་
དོན་ལ་ ་ཅིག་ སོ་བཏང་ ེ་ ལ་ ་ཅིག་ གདམ་ཁ་ བ་དགོཔ་ འཐོན་ན་ིཨིན་མས། ཁོང་ག་ིབར་ན་ བ ར་བཅོས་འབད་
དགོ་པའི་ངོས་འཛིན་དང་ ོས་གཏང་གི་གོྲས་ ིག་འབད་ནི་ གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགྲོད་ ་བ ེན་ཏེ་ ཐོན་ ེད་དཀོན་ གས་
འགྱུར་མི་ ་གི་ ོར་ མི་མ ན་པ་ ་བསལ་ཏེ་ མ ན་ གི་འ ང་ནི་ ་ དང་ལེན་གསར་པའི་ ོར་ མོས་མ ན་འ ང་དགོཔ་
ཨིན།  
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ཐབས་ ས་ཅན་གྱ་ི མཐའ་འཁརོ་ད ་ེཞབི་: ལ་ཁབ་ལེ་ཤ་ཅིག་གི་ག ང་ ་ ་ ད་རེས་ནངས་པ་ གནམ་གཤསི་འགྱུར་བགྲོད་ ་ གདོང
ལན་འབད་ནིའི་ ཁིྐྲམས་ གས་དང་ ིད་ ས་ ་གི་ གོས་གྱུབ་བ ་ནིའི་དོན་ ་ ཐབས་ ས་ཅན་གྱི་ མཐའ་འཁོར་ད ེ་ཞིབ་ཀྱི་ འགན་
དབང་ ་ཡོདཔ་ཨནི། ཐབས་ ས་ཅན་གྱི་ མཐའ་འཁོར་ད ེ་ཞིབ་དེ་ནང་ ིད་ ས་དང་ འཆར་གཞི་ ལས་རིམ་ ་ནང་ མཐའ་འཁོར་
ཉམས་ ང་གི་ གནད་དོན་ ་ ད་དགོཔ་དང་  དཔལ་འ ོར་དང་ མི་ འེི་བ ི་འཇོག་ ་གི་ ཕན་ ན་འ ེལ་བ་ ་ ད ེ་ཞིབ་འབད་ནིའི་
དོན་ ་ ད ེ་ད ད་དང་ འ ེལ་གཏགོས་ཀིྱ་ཐབས་ལམ་ མང་རབས་ཅིག་ཡོད། ཐབས་ ས་ཅན་གྱི་ མཐའ་འཁོར་ད ེ་ཞིབ་དེ་གསི་ 
མཐའ་འཁོར་གིྱ་ ཁིྐྲམས་ གས་དང་ ིད་ ས་ ་གི་ ད ེ་ཞིབ་འབད་དེ་ ག ང་གི་ཁ་ ག་ལས་ གནས་རིམ་མཐོ་བའི་ དང་ལན་འབད་
ནིའི་ ་ འོི་རིམ་པ་ ་ གཞི་བ གས་འབད་བའི་ཐོག་ལས་ ཁིྐྲམས་ གས་ནང་གི་ཁྱད་པར་ ་ མེདཔ་བཟོཝ་ཨིན། དཔེར་ན་ མཚོ་
མཐའི་ ང་ གོས་ཅིག་གི་ལས་རིམ་དནོ་ ་ ཐབས་ ས་ཅན་གྱི་ མཐའ་འཁོར་ད ེ་ཞིབ་འབདཝ་ད་ སོ་ནམ་ལས་ འཛགས་ ད་འགྱོ་མི་ 
བཙོག་པ་ ་གིས་ ་བཤལ་ ་བ ེན་པའི་ འངོ་འབབ་ ོམ་བཟོ་མི་ མཚོ་ཁམས་གླིང་ ་ གནོད་པ་ཡོད་པའི་ ངོས་འཛིན་འ ང་འོང་། དེ་
ཡང་ ཟས་བ ད་ཀྱི་བཙོག་པ་ མར་ཕབ་འབད་བ་ཅིན་ མཚོ་ཁམས་གླིང་གིས་ གནམ་གཤསི་འགྱུར་བགྲོད་ ་ གདོང་ལན་འབད་ནིའི་ 
ས་ གས་ཡར་ ག་གཏང་ གས་ནི་ཨིན་མས། ཐབས་ ས་ཅན་གྱི་ མཐའ་འཁོར་ད ེ་ཞིབ་ཀྱིས་ སོ་ནམ་གྱི་ དི་ ས་ དམ་དམ་བ མ་
ནིའི་ དཔལ་འ ོར་ཟད་འགྲོ་དེ་ལས་ མཚོ་ཁམས་གླིང་གི་ ས་ གས་ཡར་ ག་གཏང་ནི་དང་ དེ་ ་བ ེན་པའི་ ཉའི་གསོ་ ངོ་དང་ ་
བཤལ་འོང་འབབ་ ་གི་ ཁེ་ཕན་ཆེཝ་ཨིན་པའི་ དཔེ་ ནོ་འབད་ གས།  

 
ཁྱད་པར་གིྱ་ད ེ་ཞབི་ ཆ་ཚང་དེ་ འདེམས་ཁོངས་གཙོ་བོ་ ་ལས་ བ་ རོ་ ་ཚོགས་དང་བཅས་པའི་ ཁིྐྲམས་ཀྱི་དང་ལེན་འབད་ནིའི་  
བ་ ་བ མ་ནི་ ་ ལག་ལེན་འཐབ་བ བ། 
གནམ་གཤིས་ ་གདངོ་ལན་ཅན་གྱི་ སེ་ ན་རགིས་ འ་ིའཛནི་ ངོ་བཟ་ོན་ི ་ ཁྐྲམིས་ གས་དང་ དི་ ས་ ལག་ལེན་འཐབ་ན།ི 
ག ང་ ་གིས་ ་ བས་གང་བདའེི་ གོྲས་ཆོད་ལམ་ གས་ གཞི་བ གས་དང་ འགན་འཁྐྲི་ཅན་བཟོ་བའི་ ོ་ལས་ གནམ་གཤསི་འགྱུར་
བགྲོད་ ་བ ེན་པའ་ི དོ་འགྲན་དེ་ ་ གདོང་ལན་འབད་ གས། མཐའ་འཁོར་ཁིྐྲམས་ གས་ ེལ་ཁང་གི་ཐོན་ཁུངས་ ེས་ ན་རགིས་ ་ 
་ གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགྲོད་ལས་ ང་ ོབ་འབད་ནི་ ་ ཁིྐྲམས་ གས་མ ན་འགྱུར་བཟོ་ནིའི་ ལག་དེབ་འདི་ནང་ དེ་བ མ་མའི་
བས་བདེ་དང་ འགན་འཁིྐྲ་ ་བཟོ་ནིའི་ ཁིྐྲམས་ གས་དང་ དི་ ས་ཀྱི ཐབས་ཤེས་ ་ བ གས་ཏེ་ཡོད། ཐོན་ཁུངས་ཀྱི་ལག་དེབ་དེ་ག་ི 

བ ོད་དོན་གཙོ་བོ་ མ ན་འགྱུར་ཅན་གྱི་འཛིན་ ོང་ཨནི་མི་དེ་གིས་ ེས་ ན་རིགས་ ་འཛིན་ ོང་གི་དོན་ལས་ གནམ་གཤིས་འགྱུར་
བགྲོད་ ་ གདོང་ལན་གིྱ་ ས་ གས་ ཡར་ ག་གཏང་ གསཔ་ཨིན།  
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མ ན་འགྱུར་ཅན་གྱི་འཛིན་ ོང་དེ་ གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགྲོད་ ་ གདོང་ལན་གྱི་དོན་ལས་ ་གོང་ ན་བ འི་གཞི་ ་ ལག་ལེན་འཐབ་
དོ་བ མ་ཅིག་ཨིན། ་གོང་ ན་བ འི་གཞི་ ་དང་ མ ན་འགྱུར་ཅན་གྱི་འཛིན་ ོང་ གཉིས་བ ོམས་ད་ ཚན་རིག་གི་གོ་བ ་ ཆ་ཚང་མེད་
པའི་ བས་ འགན་དབང་ ོད་ནི་དང་ ཉེན་ཁ་ ་གདངོ་ལན་འབད་ནིའི་ ཐབས་ལམ་ ་ ོནམ་ཨིན། ་གངོ་ ན་བ འི་གཞི་ ་དེ་གིས་ 
འཛིན་ ོང་གནས་རིམ་ནང་ འགོ་ཐོག་གི་གོྲས་ཐག་བཅད་ནི་ ་ ཁྱབ་དབང་ཡོདཔ་ད་ ༼དང་ལེན་འབད་ནི་དང་ བཞག་ནིའི་ རོ་ འགོ་
ཐོག་གི་གོྲས་ཐག་བཅད་ནི༽ མ ན་འགྱུར་ཅན་གྱི་ འཛིན་ ོང་དེ་གིས་ གྲོས་ཐག་བཅད་ཚར་ཞིནམ་ལས་ འབད་ཐངས་ཀྱི་མ ན་ལམ་ ་
ོནམ་ཨིན། ༼ག་དེ་ ེ་ དང་ལེན་འབད་ནི་ཨིན་ན་ གོ་བ ་ ོད་ནི༽ མ ན་འགྱུར་ཅན་གྱི་ འཛིན་ ངོ་དེ་གསི་ གནོད་པ་ ང་མ་ི ་བོ་ ་ 

གོྲས་ཆོད་ལག་ལེན་གྱི་ཐོག་ལས་ བ་ ང་འབད་དེ་ མ་འོངས་པའི་ལམ་ ནོ་བཟོ་ བས་ ཁུངས་ ན་གྱི་བ ་དནོ་ འཐོབ་ གསཔ་བཟོཝ་
ཨིན། དེ་ ་བ ེན་ཏེ་ འཛིན་ ོང་ ་གལ་ཆེའི་ བ ་དནོ་གསརཔ་དང་ ཡོན་ཏན་ ་ འཐོབ་ གསཔ་ཨིན། 

་གངོ་ ན་བ འ་ིགཞ་ི ། “མཐའ་འཁོར་ ང་ བོ་འབད་ཐབས་ ་ ལ་ཁམས་ ་གིས་ རང་སོའི་ གོས་གྲུབ་དང་འཁྐྲིལ་ཏེ་ ་གོང་ ན
བ འི་གཞི་ ་དེ་ ལག་ལེན་འཐབ་དགོ། འཚབ་ཆནེ་ཉེན་ཁ་འ ང་ས་ ཡང་ན་ བཅོ་ཐབས་མེད་པའི་གནདོ་ ནོ་ བ་སར་ ཚན་རིག་གི་ངེས་
པ་ ཆ་ཚང་མེད་ གས་ཀྱི་ ཧད་བཏགས་འ ལ་ནི་དེ་ མཐའ་འཁོར་མར་ཉམས་ ་ ང་ བོ་འབད་ནི་ ་ ཟད་འགོྲ་འཇམ་པའི་ཐབས་ལམ
བཏོན་ནི་ ཕར་འ ལ་ བ་ནིའི་ ་མཚན་ ེ་ ལག་ལེན་འཐབ་མི་ཆགོ་”  

 
མ ན་འགྱུར་ཅན་གྱ་ིའཛནི་ ངོ་ཟརེ་མ་ི ག་ཅ་ིཨནི་ན? 
མ ན་འགྱུར་ཅན་གྱི་འཛིན་ ོང་དེ་གསི་ ིད་ ས་བ མ་མི་དང་ ཐོན་ དེ་འཛིན་ ངོ་པ་ ་ ་ ཁོང་གིས་འཛིན་ ོང་འཐབ་མི་ ཐོན་ ེད་
་ ོད་བ ད་རམི་ གས་ཀྱི་ གནས་རིམ་ ་ བ ་བ གཔ་ཨིན། དེ་ལས་ རང་བཞིན་གནས་ ངས་ཀྱི་རིམ་ གས་ བ ་ནའིི་དོན་ ་ 
ན་ཆད་མདེ་པའི་ ད ེ་ཞིབ་དང་ བཟོ་བཀོད་ ལག་ལེན་ ་ ོག་ བདེ་ ིག་ ་ རིམ་པ་བཞིན་ ་འབད་ཐགོ་ལས་ འཛིན་ ོང་གི་ ་རིམ་

ཅིག་བཟོཝ་ཨིན། མ ན་འགྱུར་ཅན་གྱི་འཛིན་ ོང་དེ་ རེ་ཚེ་ བས་ འཛནི་ ོང་གི་ལས་རིགས་གཙོ་བོ་ ་ ཡང་བ ར་འཁོར་རིམ་གྱི་ཐོག་
ལས་ ་འབད་ད་ེ- ང་བ་འབད་ན་ི ཅིག་ ་ བ་ཨནི།  

མ ན་འགྱུར་ཅན་གྱི་འཛིན ོང་། 
ད ེ་ཞིབ།    བཟོ་བཀོད།  ལག་ལེན།  ་ ོག།    ད ེ་ད ད།་      བདེ་ ིག། 
པར་རིས་༢ པ། མ ན་འགྱུར་ཅན་གྱི་འཛིན་ ོང་འཁོར་རིམ། 
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དཔེར་ན་ ང་ བོ་ས་ཁོངས་ཅིག་གི་ འཛིན་ ངོ་པ་ཅིག་གིས་ མ ན་འགྱུར་ཅན་གྱི་ཐབས་ལམ་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་འབད་བའི་ བས་ 
དང་པ་ར་ ང་ བོ་ས་ཁོངས་དེ་གི་དམིགས་ ལ་ བ ི་འཇོག་འབད་དེ་ ག་ཅི་ཉམས་ ང་འབད་དགོཔ་ཨིན་ན་དང་ ག་ཅི་ ེ་ འབད་དགོཔ་
ཨིན་ན་ ་ བཀོད་དགོ། ད་ེལས་ ས་ཁོངས་ནང་གི་ཐོན་ ེད་ ་གི་ ོར་ལས་ཀིྱ་ ཤེས་ཡོན་ ་ད ེ་ཞིབ་འབད་དེ་ འོས་འབབ་ཅན་གྱི་ འཛིན་
ོང་ཐབས་ ས་ཅགི་ བ མ་ནའིི་དནོ་ ་ ལག་ལེན་འཐབ་དགོ། འཛིན་ ོང་པ་དེ་གིས་ ཐབས་ ས་འད་ི བ ར་ ོད་འབད་བའི་ཐོག་ལས་ 

དེ་ལས་ཕར་ དེ་གི་གྲུབ་འ ས་ ་ ་ ོག་འབད་དགོ། དེ་ལས་ ་གོང་ལས་ ངེས་འཛིན་འབད་མི་ ས་རིམ་༼དཔེར་ན་ ཝ་༦ ནང་ཚར་
རེ༽ ནང་འཁོད་ འཛིན་ ངོ་འཐབ་ཡོད་པའི་ ཐོན་ དེ་ ་གི་གནས་ ངས་ ོར་ གནས་ ད་ ་ ད ེ་ད ད་འབད་དེ་ ཁིྐྲམས་ གས་
བ ར་ ོད་པ་དང་ འ ེལ་གཏོགས་ཅན་ མི་ ེ་ ་དང་མཉམ་ གྲོས་བ ན་གྱི་ ོ་ལས་ ཐོན་ ེད་འཛིན་ ངོ་འཐབ་ས་ལས་ཐོབ་མི་ ཡོན་
ཏན་དང་ གོང་འཕེལ་གསརཔ་ བ ་དོན་ ་ དེ་ནང་བ གས་ཐབས་ ་ འཛིན་ ོང་གི་ཐབས་ ས་དེ་ བདེ་ གི་འབད་དགོ། བཟོ་བཀོད་
འདི་ནང་ གཙོ་བོ་ཅིག་ གནད་ ད་ ་ འ ོ་མ ད་དེ་ར་ བ ་ལེན་འབད་ནི་དང་ ་རིམ་ ་གནས་ནའིི་ ཁས་ ངས་ཅིག་དགཔོ་ཨིན། 
ེས་ ན་རིགས་ འི་ མ ན་འགྱུར་འཛིན་ ོང་ ཐབས་ལམ་གྱི་ བཟོ་བཀོད་ངོམ་འདི་ ལ་ཁབ་སོ་སོའི་གནས་ ངས་དང་ ཐོན་ ེད་

འཛིན་ ོང་འཐབ་ཐངས་ མ་ད ལ་དང་མི་ ོབས་ཀྱི་ཐོན་ཁུངས་ དེ་ལས་ ཆ་ ེན་གཞན་ ་དང་ འཁིྐྲལ་དགོཔ་ཨིན། ཨིན་ ང་ མ ན་
འགྱུར་ཅན་གྱི་འཛིན་ ོང་ ་གི་དོན་ ་ ཁྱད་ མ་ལེ་ཤ་ཅིག་ ཅོག་གཅིགཔ་ཡོད་དགོ་མི་དེ་ཡང་:  

- ེས་ ན་རིགས་ ་འཛིན་ ོང་གི་དོན་ ་ མོ ོས་མ ན་ ་གཞི་བཞག་ ེ་བཟོ་མི་དང་ འ ེལ་གཏོགས་ཅན་ཡོངས་ ་ འཐོབ་
གས་པའི ངསེ་གཏན་དམགིས་ ལ། 

- གནས་ ངས་ཀིྱ་འགྱུར་བ་དང་བ ན་ཏེ་ དང་ལེན་གསརཔ་འབད་ནའིི་དོན་ ་ རང་བཞིན་གནས་ ངས་ཀྱི་ ཁུངས་ག གས་
གནད་དོན་ ་ག་ི ཚད་འཇལ་ ང་བའ་ིམཚམས་ཚད་ ཆ་ཚང་ཅིག།  

- གནས ངས་ཀིྱ་འགྱུར་བ་དང་ བ ་དོན་གསརཔ་ཐོབ་མི་དང་བ ན་ཏེ་ ཡང་བ ར་ད ེ་ཞབི་འབད་ནི་དང་ ིད་ ས་དང་ 
འཆར་གཞི་ གནས་ཚད་ ་ བདེ་ གི་འབད་ ང་བའི་ ིག་བཀོད་ ིན་མི་ གྲསོ་ཆདོ་ ་རམི་ཅིག།  

- རང་བཞིན་གནས་ ངས་དང་ ིར་ ོམས་ ོད་བ ད་རིམ་ གས་ཀྱི་འ དོ་བ ེན་ ་ འགྱུར་བ་འགྱོ་མི་ ་ གདོང་ལན་འབད་
གས་པའི་ ་ གོ་གི་དགོས་མཁོ་དང་ གནད་ ད་བ ་ལེན་དང་ ད ེ་ད ད་ཀིྱ་ ་རིམ་ཅིག།  

- མ ན་འགྱུར་ཅན་གྱི་གོྲས་ཆོད་ ་ བ ་དོན་ ེལ་ཐབས་ ་ མི་མང་དང་ འ ེལ་གཏོགས་ཅན་ དེ་ལས ལས་ ེ་དང་ ག ང་
གཞན་ ་ ་ བ ་དནོ་ ངས་གསལ་དང་ བ ེ་སོར་ལམ་ གས། 

- ོད་བ ད་རིམ་ གས་ཀྱི་ གནས་རམི་ ་ ཁུངས་ ན་གྱི་ ིད་ ས་  བ མས་ཏེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ ་ ལས་ ེ་དང་ 
ག ག་ ེ་ ་དང་གཅིག་ཁར་ མཉམ་འ ེལ་གྱི་ལམ་ གས། 
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- དམིགས་དོན་གཙོ་བོ་ ་ ངེས་གཏན་འགྲུབ་ གས་པའི་དོན་ ་ བ ར་ དོ་གནས་ཚད་བཟོ་ནི། 
- འ ེལ་གཏོགས་ཅན་ ཆ་མཉམ་ ད་པའི་ མ་ིམང་འ ལེ་གཏགོས་ཐོག་ལས་ ཁོང་ ་འ ེལ་གཏོགས་ཀིྱ་ ཁེ་ཕན་ ོད་ནི་དང་ 

གོྲས་ཐག་བཅད་ནའིི་ནང་ ་ ་ཅན་གྱི་འགན་ཁག་འབག་ནི།  
མ ན་འགྱུར་འཛནི་ ོང་གི་ ཆ་ཤས་ཆ་མཉམ་ནང་ ས་ཚད་ཅན་གྱི་བ ་དོན་ བ ་ལེན་དང་ ལག་ལེན་ བ ེ་སོར་འབད་ནའིི་ འགན་
དབང་དེ་ ་ཅན་ཅིག་ཨིན། བ ་དནོ་དེ་ཡང་ ང་ཚད་ཅན་དང་ ༼དཔེར་ན་ གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགྲོད་ཀིྱ་གནོད་པ་ ཧ་གོ་ནིའི་དོན་ ་
བཟོ་བཀོད་འབད་མ་ི མོ་བཏབ་ ་ལས་ཐོབ་པའི་བ ་དོན༽ ས་ཚད་ཅན་ ེ་འོང་། ༼དཔེར་ན་ མི་ ེ་གིས་མི་རབས་ལེ་ཤ་ཅི་གི་རིང་ བ ་
ལེན་འབད་ཡོད་པའི་ ཉམས་ ངོ་ ༽ 
མ ན་འགྱུར་ཅན་གྱ་ིའཛནི་ ངོ་གསི་ འཛནི་ ངོ་པ་ ་ ་ དབང་ཆ་ མོ་ ནིམ་ཨནི་ན?  
མ ན་འགྱུར་ཅན་གྱི་འཛིན་ ོང་ ་ གྲོས་ཐག་བཅད་ནའིི་ ་རིམ་ ་ནང་ ་ བས་གང་བདེ་ ག་པར་དགོཔ་ལས་ དེ་གི་ཐོན་ དེ་འཛིན་
ོང་པ་ ་ ་ དབང་ཆ་ཧེང་ ལ་ ིནམ་ཨིན། དེ་ ་བ ནེ་ཏེ་ མ ན་འགྱུར་འཛིན་ ངོ་གིས་ རང་བཞིན་ཐོན་ ེད་དང་འ ེལ་བའི་ གོྲས་

ཐག་བཅད་ནི་ ་གནོད་པའམ་ ་བཀོད་ ིང་ ིང་མེད་པའི་ཐོག་ལས་ ་རིམ་དེ་ ལོག་ ོད་འབད་ནའིི་ ཚ་གྱང་ལངས་ཡོདཔ་ཨནི་མས། 
ཨིན་ ང་ མཉམ་འ ེལ་གྱི་ མ ན་འགྱུར་ལས་རིམ་ནང་ ཁྐྲིམས་འ ན་དང་ མི་ ེ་ ཚོང་ ེ་ ག ང་མིན་ལས་ཚོགས་ ད་ེལས་ གཞན་
ལས་ ེ་ཆ་མཉམ་གྱིས་ ཐོན་ ེད་འཛནི་ ོང་གི་ གོྲས་ཆདོ་ ་གིས་ མཐའ་འཁོར་ཉམས་ ང་གི་ དམིགས་དོན་ངེས་པར་འགྲུབ་ན་ི ་ ་
ཆེའི་འགན་ཁག་འབགཔ་ཨིན། མ ན་འགྱུར་འཛིན་ ངོ་གི་ ཐབས་ལམ་ནང་ ་བཀོད་ལམ་ གས་ ིང་ ངི་བ གས་པ་ཅིན་ དེ་བ མ་
མའི་ འཛིན་ ོང་གི་དོན་ ་ བས་བདེའི་གོ་ བས་ཡདོ་མི་དེ་ ལོག་ དོ་མ་འབད་བར་ གྲསོ་ཐག་ལེགས་ཤོམ་ བཅད་ གསཔ་ཨིན། ་
ཨེསི་གི་གནད་དོན་ཁག་༢ ཀིྱ་ དེ་གི་དཔེ་ ོན་ གསཔ་ཨིན། གནད་དོན་གཅིག་གི་ནང་ རབ་ཆད་ནའིི་ཉེན་ཁ་ཡོད་པའི་ ཉ་རགིས་ཅིག་ 
ཉམས་ ང་འབད་ནའིི་དོན་ ་ ང་ བོ་ ོབ་ཀྱི་ཁིྐྲམས་ གས་བ མ་དགོཔ་དང་ ་ ན་ཆད་མེད་པར་དགོ་པའི་ ཁིྐྲམས་ གས་ ་ བཟོ་
ེ་མེདཔ་ལས་ ཁིྐྲམས་ཁང་ཅིག་གིས་ མ ན་འགྱུར་ཅན་གྱི་འཛིན་ ོང་དེ་ བཀག་བཞག་ ག། ད་ ང་ ཁིྐྲམས་ཁང་དེ་གིས་ར་ རབ་ཆད་

ནིའི་ཉེན་ཁ་ཡོད་པའི་ ཉ་རིགས་ཅིག་ ཉམས་ ང་འབད་ནིའི་ལས་རིམ་ཅིག་ཡང་ འི་འཛིན་ ོང་པ་ ་གི་དོན་ ་ བ ར་ ོད་ཀིྱ་ཁྱད་ཚད་ 
ངེས་འཛིན་མ་འབད་བའི་ཁར་ གོླ་འ ར་ཐབས་ཤེས་ ་ཡང་ ཏན་ཏན་དང་ ཁ་གསལ་མིན་འ ག་ཟེར་ བཀག་ཆ་འབད་ ག།  གནད་
དོན་དེ་ ་གིས་ འགན་འཁྐྲི་ ན་པའི་ མ ན་འགྱུར་ཅན་གྱི་འཛིན་ ོང་དང་ ཁིྐྲམས་འ ན་གྱིས་ ད ེ་ད ད་འབད་དགོ་པའི་ བས་བདེ་
ཐལ་ གས་པའི་ འཛིན་ ོང་གི་བར་ན་ ཁྱད་པར་བཟོ་ནི་ ་ ཕན་ཐབས་འབདཝ་ཨིན།  

ར་ ོལ་མ་ི འེ་ིཤསེ་ཡནོ་ ་བ ེན་པ། ེས་ ན་རིགས་ འི་འཛིན་ ོང་ནང་ ར་ ོལ་ཐབས་ལམ་ ་གིས་ ཕན་ཐབས་དང་ བ་ ོར་ 
ཡོད་པའི་ཁར་ ཐ་ན་ དེང་སང་འ ལ་རིག་གི་ཚབ་མ་ཡང་བ བ་ཨིན། དཔེར་ན་ ཧོན་ ་ སི་ ་ ཀུའི་ ན་གཱལ་ ཟེར་མི་མཐའ་ ར་
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ག ས་ཚན་དེ་ནང་ ི་ལོ་༡༩༩༨ ཀིྱ་ ང་འ བས་ཀྱིས་ ལོ་ཐོག་ ་ ་ལས་ར་ གནོད་མ་ གས་པས། དེ་ཡང་ དེང་སང་སོ་ནམ་གྱི་མཐ་ོ
རིམ་ ོབ་གྲྭ་ ་ནང་ ོན་མི་དང་ ང་ ོགས་གཞན་ ་ནང་ ལག་ལེན་འཐབ་མི་ སོ་ནམ་ཐབས་རིག་ ་གིས་ གནམ་གཤིས་ཀྱི་ ེན་ངན་ 
ོམ་མ་ གས་པའི་ ས་ བས་དེ་ནང་ ཀུའི་ ན་གཱལ་ མི་སེར་ ་གིས་ལག་ལེན་འཐབ་མི་ ར་ ོལ་སོ་ནམ་ནགས་ཚལ་ཐབས་རིག་དེ་

གིས་ ང་འ བས་ཀྱི་གནོད་པ་ ོག་ གས་ཡོདཔ་ཨིན་མས། དེ་ ་བ ེན་ཏེ་ ན་ཌ་ སི་ག ང་གིས་ འཛམ་གླིང་བཟའ་ དོ་དང་སོ་ནམ་
ལས་ཚོགས་ནང་ མཉམ་འ ེལ་ཐོག་ ་ ཀུའི་ ན་གཱལ་གྱི་ཐབས་རིག་དེ་ ལ་ཡོངས་ ་ དར་ཁྱབ་བཏང་ ག། 

 
མ ན་འགྱུར་ཅན་གྱ་ི སེ་ ན་རགིས་ ་འཛནི་ ངོ་ ལག་ལནེ་འཐབ་ནའི་ིགདམ་ཁ། 
ིད་ ས་བ མ་མི་ ་གིས་ ད་ ོ་ཡདོ་པའི་ཁིྐྲམས་ གས་དང་ ིད་ ས་ ་ ་ ཐབས་ ས་ཅན་གྱི་ བ ར་ཞིབ་འབད་བའི་ཁར་ མ ན་

འགྱུར་ཅན་གྱི་འཛིན་ ོང་ ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་དོན་ ་ དམིགས་གཏད་ཅན་གྱི་ ཁིྐྲམས་ གས་གསརཔ་དང་ ག ག་ ེ་ ་གི་ གོྲས་
འཆར་བཀོད་པའི་ཐོག་ལས་ ེས་ ན་རིགས་ འ་ིའཛིན་ ོང་དེ་ ་ བས་གང་བདེ་དང་ འགན་འཁིྐྲ་ཅན་བཟོ་ གས། 

ལས་རམི་དང་ གནས་ཚད་ དགསོ་མཁོ་ ་ ང་ གོས་ཀྱ་ིཁྱད་པར་ཐགོ་ལས་ བས་བད་ེབཟ་ོདགཔོ། 
གཅིག་གིས་ཆ་མཉམ་ ་ འགྱོ་བ བ་པའི་ཐབས་ལམ་དེ་ ང་ ོགས་ས་ོསོ་ནང་ གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགྲོད་ཀིྱ་གནོད་པ་ ་ གདོང་ ོལ་འབད་
མི་ འཛིན་ ངོ་པ་ ་གི་དོན་ ་ འོས་འབབ་མི་འངོ་། ཝེཊི་ནམ་གྱི་ ི་ལོ་༢༠༠༡-༢༠༢༠ འི་༼འཆར་གཞི༽ ེན་ངན་མར་ཕབ་དང་འཛནི
ོང་གི་ ལ་ཡངོས་ཐབས་ ས་དང་ ལག་ལེན་འཆར་གཞི་གཉིས་པམ་དེ་གིས་ ས་གནས་ཀྱི་གནས་ ངས་དང་མ ན་པའི་ ཁིྐྲམས་ཀིྱ་ལས་

རིམ་ ་ བ མས་པའི་ཐོག་ལས་ རང་བཞིན་ཐོན་ ེད་འཛིན་ ོང་ནང་ བས་བདེ་ག་དེ་ ེ་ བཟོ་བ བ་ཨིན་ན་གི་ དཔེ་ ོནམ་ཨིན་མས། 
ང་ ོགས་ར་ེརེ་བཞིན་ ་ ་ རང་བཞིན་ ེན་ངན་མར་ཕབ་ཀྱི་ ལས་རིམ་ལག་ལེན་འཐབ་དགོ་པའི་ འགན་ཁག་བཀལཝ་དང་གཅིག་ཁར་ དེ་

གི་ཐབས་ ས་ ་ རང་སོའི་སའི་ཁམས་དང་ རང་བཞནི་གནས་ ངས་ ་དང་བ ན་ཏ་ེ བ མ་ཆོགཔ་ཨིན་མས། དཔེར་ན་ མཚོ་མཐའི་ ང་
ོགས་ལ་ ་ཅིག་ནང་ ་ ོར་ ིགཔ་ བ་དགོཔ་དང་ ་ཤིང་བ ར་འ གས་ ནགས་ཚལ་ ང་ ོབ་ ་ འབད་དགོཔ་ཨིན་མས། ཤར་ ོགས་
ཀིྱ་མཚོ་མཐའ་དང་ མཚོ་གིླང་ ་གིས་ གོང་འཕེལ་གྱི་དནོ་ ་ ེན་ངན་ ནོ་འགོག་དང་ མ ན་འགྱུར་ནང་ ་གོང་གི་ཐབས་ལམ་བ མ་
དགོཔ་དང་ མེ་ཀངོ་གཙང་ འི་ས་ཁངོས་ཀྱིས་ ་ ད་དང་གཅིག་ཁར་ འཚོ་ཐབས་ཀྱི་ཐབས་ལམ་ བ མ་དགོཔ་ཨིན་མས། དེ་ཡང་ ས་
ཁམས་དང་ རང་བཞིན་གནས་ ངས་ཀྱི་ བས་དོན་དང་འཁིྐྲལ་ཏེ་ ས་གནས་ ་ཕན་པའི་ ིད་ ས་ཐོག་ལས་ བས་བདེ་བཟོ་ནིའི་ དགོས་
མཁོ་ ་ཡང་ སོ་ས་ོཡོདཔ་ཨིན་མས།  
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ཡདོ་བཞནི་པའ་ིཁྐྲམིས་ཀྱ་ི གི་བཀདོ་ ་ ཐབས་ ས་ཅན་གྱི་ ་ོལས་ ལག་ལེན་འཐབ་ན།ི  
ཡོད་བཞིན་པའི་ ཁིྐྲམས་ གས་ ་གསི་ རེ་ཚེ་ བས་ མ ན་འགྱུར་ཅན་གྱི་འཛིན་ ོང་གི་ ཆ་ཤས་ལ་ ་ཅིག་ ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་ 
དབང་ཆ་ ིནམ་ཨནི། ཨིན་ ང་ མ ན་འགྱུར་ཅན་གྱི་ བདག་ ོང་འཐབ་ནིའི་ ཁིྐྲམས་ཀྱི་ལག་ཆས་དང་ ་རིམ་ཆ་ཚང་ ཁ་གསལ་ ེ་ 
མི་འོང་། འཆར་ ང་འདི་ ཁོང་རའི་ཁིྐྲམས་ གས་ནང་ གཅིག་བ ིལ་འབད་ནིའི་ མནོ་བསམ་ཡོད་མི་ ་གིས་ ད་ ོ་ཡོད་པའི་ལས་རིམ་
དང་ ཁིྐྲམས་ཀྱི་ གི་བཀོད་ ་ ་ ལེགས་བ ར་གྱི་ ོ་ལས་ ཁིྐྲམས་ གས་ ་ འ ི་ ོན་འབད་བའི་ནམ་ ས་ ་ བ གས་ནའིི་གོ་ བས་
ལེན་དགོ།  
ཁིྐྲམས་ གས་ ་ སོ་སོ་འབད་ ད ེ་ཞིབ་འབད་དེ་ མ ན་འགྱུར་གྱི་ལེགས་ཆ་དང་ ནོ་ཆ་གཙོ་བོ་ ་ ངོས་འཛིན་འབད་དགོ། མ ན་
འགྱུར་ཅན་གྱི་ཐབས་ལམ་ ་ ར་ལས་ཡོད་པའི་ཁིྐྲམས་ གས་ ་ འ ི་ ོན་གྱི་ཐོག་ལས་ བ གས་ གས་ནི་དང་ ཡང་ན་ ཐོན་ ེད་
ལས་ ེ་ གཅིག་གམ་མངམ་ ་ ར་ལས་ཡོད་པའི་དབང་ཆ་ ་གིས་ མ ན་འགྱུར་ཅན་གྱི་འཛིན་ ོང་ ལག་ལེན་འཐབ་དགོ་པའི་དོན་ ་ 
བཀའ་ ་དང་ ག ང་ ོང་བཀདོ་ཁྱབ་ ཡང་ན་ ཁིྐྲམས་ཀིྱ་ཡིག་ཆ་གཞན་ ་ གནང་བའི་ཐོག་ལས་འབད་ གས།  
ཐིག་ཁྐྲམ་༡ པ་དང་ ཤོག་གྲངས་  ལས་  ན་ནང་ཡོད་མི་ ར་ཁྐྲམ་ ་གིས་ གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགྲོད་ཀིྱ་ ཉེན་ཁ་མར་ཕབ་འབད་
ནིའི་ནང་ ཁྐྲིམས་ཀྱི་ ་འགན་ ད ེ་ཞིབ་འབད་ནའིི་ གོ་ བས་ ་ ིནམ་ཨིན། 
ཁྐྲམིས་ གས་ཀྱ་ིདབང་ཆ་གསར་པའ་ིཐགོ་ལས་ ཁྐྲམིས་མ ན་གཞ་ིབ ར། 
གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགྲོད་ ་ མ ན་འགྱུར་འབད་ནའིི་ འཛིན་ ོང་ གོས་གྲུབ་ཡར་སེང་འབད་ནི་ ་ ཐབས་ ས་ ན་པའི་ ཁིྐྲམས་
གས་དང་ ིད་ ས་སོ་སོ་ ་ ལག་ལེན་འཐབ་པའི་གུ་ ིད་ ས་བ མ་མི་ ་གསི་ ཁྱབ་ཆེའི་ ལ་ཡོངས་མ ན་འགྱུར་གྱི་ འཛིན་ ོང་

བཅའ་ཁྐྲིམས་ཅིག་ཡང་བ མ་ཆོག། དེ་བ མ་གྱི་ཁིྐྲམས་ གས་ཀྱིས་ ག ང་གི་དང་ལེན་ཡདོ་ཚད་ཅིག་ནང་ མ ན་འགྱུར་ཅན་གྱི་ཐབས་
ལམ་ བ གས་ནའིི་དོན་ ་ ན་ཁག་དང་ ཐོན་ དེ་ ་ཚོགས་ ག ག་ ེ་ ལས་ ེ་ཆ་མཉམ་ ་ འ ག་ཁྱབ་ཡོདཔ་བཟོ་ གས། ཁྐྲིམས་
གས་འདི་གིས་ ཐོན་ ེད་འཛིན་ ངོ་པ་དང་ ལག་ལེན་འཐབ་མི་ ་ ་ ཁྐྲིམས་ གས་ཀྱི་ལས་རིགས་ མང་རབས་ཅིག་ནང་ གནམ་

གཤིས་འགྱུར་བགྲདོ་ ོག་ཐབས་ ་བ གས་ནའིི་ འགན་ཁག་དང་དབང་ཆ་ ཁ་གསལ་འབད་ ིན་ གས། འདི་གི་གྲངས་ ་ ་ ོག་
འབད་ནི་དང་ མོ་བཏབ་ཀྱི་གིླང་ ་ེབཟོ་ནིའི་དབང་ཚད་ ས་མཚམས་ ་ད ེ་ཞིབ་འབད་ནི་ དེ་ལས་ ཡོན་ཏན་དང་ ཉམས་ ོང་ཐོབ་མི་དང་
འཁིྐྲལ་ཏེ་ ཁིྐྲམས་ཀྱི་ ིག་བཀོད་ ་ བ ར་ཞིབ་འབད་ནིའི་ འགན་དབང་གི་ ཡིག་ཆ་ ་ཡང་ ད་འོང་། 
ཐིག་ཁྐྲམ་༡ པ། ེས་ ན་ ་ཚོགས་ཀྱི་ ཁིྐྲམས་ གས་དང་ ིད་ ས་ ་ནང་ གནམ་གཤསི་ཀྱི་གནོད་པ་ ོག་ཐབས་འབད་ནི།  

ཐནོ་ དེ། གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགྲདོ་ཀྱསི་གནདོ་
པ་ 

འཛནི་ ངོ་ག་ིདགསོ་མཁ།ོ ཕན་ཐབས་ཁྐྲིམས་ ཊ་དང་ དི་ ས
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མཚོ་ནང་གི་     ཉ
གསོ་ཁང་ 

- ཉའི་རིགས་ཀིྱ་ ང་ཚན་ མར་འབབ་འགོྱ
བའི་ཁར་ ཁ་མཐོ་ས་དང་ བསིལ་ས་ ་
གནས་ ོ་ནི། 
- ་མཚོ་ ོད་བཏགསཔ་དང་ མཚོ་ཁམས་
ཉམས་ཏེ་ ་ནང་གི་སེམས་ཅན་ ་ཤི་ནི། 
- ་ནང་ ག་ ས་ གས་མི་གིས་ ཤེལ་
ཕིཤི་དང་ ོག་ཆག་གཞན་ ་ ་ ཉེན་ཁ་
བཀལ་ནི། 

- ཉ་བ ང་ནིའི་ཐོབ་ ལ་བདེ་ ིག་གི་
དོན་ ་ ཉའི་མང་ ང་ ་ ོག་འབད་
དགོཔ། 
- ོང་ ོག་འ ད་ས་དང་ འཁྱམ་
གནས་ ་ཅན་གཞན་ ་ནང་ ཉ་ཚད་ལས
བ ལ་བ ང་ནི་དང་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་
་ལས་ ང་ ོབ་འབད་དགོཔ། 

- ཉ་རོགསཔ་ ་ ་ ཉེན་ ང་ ན་པའི་ 
ཉ་བ ང་སའི་ས་ཁོངས་ཀིྱ་ བ ་དོན་ ིན་
དགོཔ། 
- བཙོག་གིྲབ་ ིར་ ད་དང་ ས་ཆ་ ་
བ ེན་པའི་དཀའ་ངལ་གཞན་ མར་ཕབ་
བ་ནི་ ་ ས་ཆའི་ལག་ལེན་དམ་འཛིན་

འབད་དགོཔ། 

- ཉ་བ ང་ནིའི་ཚད་གཞི་བ ར་ ོད་ཀིྱ
ཁིྐྲམས་མ ན་ལས་རིམ་དང་ ཚན་རིག་
ན་པའི་གནས་ ད་བ ་ལེན། 

- བ ་དོན་བ ེ་སོར་གིྱ་དོན་ ་ ག ག
ེའི་ཐབས་ལམ། 

- ོད་བ ད་རིམ་ གས་ཞབས་ཏོག་
་ ལས་ ེ་ ་ཚོགས་ཐབས་ལམ་གྱི་

དོན་ ་ ཐབས་ ས་ཅན་གྱི་ མཐའ་
འཁོར་ད ེ་ཞིབ། 
- འཁྱམ་གནས་ ་ཅན་བཟོ་ནིའི་ དོན་
་ ་ཁམས་འཆར་གཞི། 

ནགས་ཚལ་གསོ་ ོང་། - ོད་ཚད་ཡར་འཕར་དང་ ས་ མ་གྱུར་
མི་གིས་ ོ་ཚལ་གིྱ་རིགས་ ་འགྱུར་བ་འགོྱ་
ནི། 
- འདབ་གཡབ་ཅན་གིྱ་ ོ་ཚལ་རིགས་
ཉམས་ནི།  
- ོ་ཤིང་གི་ ེ་གསརཔ་འ ང་ནི། 
- བཙོག་ ང་ཚོང་འ ེལ་གིྱས་ ཉམས་ ང
གི་དོན་ ་ ཁེ་ཕན་ ་ཚོགས་གསརཔ་བཟོ་
ནི།༼དཔེར་ན་ ཨར་ཨི་ཌི་ཌི༽ 

- ས་བ ད་དང་ འི་འཁོར་རིམ་ ་ འི་
བ ་ ོན་བ ར་བཅོས་ཀིྱ་དོན་ ་ ་ ོག
་ཁཞི་བཞག་ ེ་ ཤིང་གི་ཆོག་ཐམ་ ོད་

ནི་བདེ་ ིག་འབད་དགོཔ། 
- མ་འོངས་གནས་ ངས་ ་དམིགས་ཏ་ེ
ཤིང་བཏོགས་མི་ ས་ཆ་ ཉམས་གསོ་
འབད་དགོཔ། 
བཙོག་ ང་གསོག་འཇོག་མ་ཡིན་པའི་་ས་
གནས་ ་ ོད་བ ད་རིམ་ གས་ཞབས
ཏོག་གི་དོན་ ་ འཛིན་ ོང་འབད་ནིའི་
ོགས་གྲུབ་དགོཔ། 

- ཁ་ཚིག་དང་གནས་ཚིག་ བདེ་ ིག་གི
དོན་ ་ ཆོག་ཐམ་ནང་ན་ བ ར་གོྲས་
ཀིྱ་དོན་ཚན་བ གས་དགོཔ་དང་ བ ་
དོན་གསརཔ་བ གས་ནིའི་བ ི་འཇོག།
 - ཤིང་ མ་བཏོགས་ནི་ལས་ རེ་བ་
ལས་ ག་པའི་གནོད་ ོན་ ང་པ་ཅིན་ 
ཉམས་གསོ་ ་བ ོན་ གས་ ག་པར་
བ ེད་དགོཔ། 
- མི་ ེ་དང་ རང་བཞིན་གནས་ ངས
ཀིྱ་ཁྱད་བ ད་ ད་པའི་ ཨར་ཨི་ཌི་ཌི་ 
ིག་བཀོད། 

 
ང་ ོབ་ས་གནས། - ོ་ཤིང་དང་སེམས་ཅན་ ་ 

ང་ ོབ་ས་ཁོངས་ནང་ལས་ ི
ཁ་དང་ མི་མང་གི་ས་ཆའི་ནང་ 
གནས་ ོ་ནི། 

- ོན་རབས་ཀྱི་རང་བཞིན་གནས

- ས་ཆ་ ང་ས་དང་ ང་ ོབ་
ིལ་ མ་མ་ཐོབ་པའི་ས་ཆ་
་ནང་ འཁྱམ་གནས་ ང་
ོབ་ཀིྱ་དབང་ཆ་དགོཔ། 

- ང་ ོབ་དང་ཉམས་གསོ་

- མ་འོངས་གནས་ ངས་ ་
གཞི་བཞག་ ེ་ ན་རིང་
གི་དམིགས་གཏད་བ མ་ནི

- འཁྱམ་གནས་གཙོ་བོ་ ་ 
ང་ ོབ་འབད་ནི་ ་ ས་
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ངས་ཀིྱ་མ ན་འ ེལ་ཉམས་ཏེ
ེ་ཚན་གསརཔ་འ ང་ནི། 

- འགོྲ་བ་མི་གིས་ ང་ ོབ་ས་
ཁོངས་ ་ནང་ འ ལ་ གས་ཀིྱ
་ གས་ཡར་འཕར་འགོྱ་ནི།

བའི་ལས་རིགས་ ་ གཙོ་
རིམ་བཟོ་ནིའི་ ོགས་གྲུབ་
དགོཔ། 

- ཉམས་ ང་ཡར་ ག་གཏང་
ནི་ ་ ས་གནས་ཀིྱ་འ ེལ་
གཏོགས་ཅན་ ་གི་མཉམ་
འ ེལ་དང་ ཤེས་ཡོན་
དགོཔ། 

ཆའི་བ ེ་སོར་གིྱ་ཁིྐྲམས་
གས། 

- ག ང་དང་ ེར་གིྱ་ས་ཆ་ 
ཉམས་ ང་འབད་ནི་ ་
མཉམ་འ ེལ། 

- ན་བ ན་ལག་ལེན་གིྱ་དནོ
་ མི་ ེ་ ་ ་ ས་ཆའི་

གནས་ ན་གཏན་འཁེལ་
དགོཔ། 

- ས་གནས་ཀིྱ་མི་སེར་ ་ 
འོང་འབབ་བགོ་བཤའ་ བ་
ནི། 

་གསར་བཀྲམ་ ེལ། - འི་འཁོར་རིམ་ ་ ཁྱད་པར་
ོམ་ གས་ནི། 

- འགོྲ་བ་མིའི་གཞི་ ེན་དགོས་མཁོ
དང་ ར་གནས་ ོག་ཆག་ 
མཚོ་མཐའ་ ་གནས་མི་ ་གི་
དོན་ ་ ་གིས་མི་ལང་ནི། 

- ས་གནས་གཞན་ནང་ ་ ད་
འཐོན་ནི་དང་ ་ནང་འ ིང་ན།ི

- གཙོ་རིམ་ཅན་གྱི་ ཚད་ ན་
འི་ལག་ལེན་འཐབ་དགོཔ།

- གནས་ ངས་འགྱུར་བ་དང་
འཁིྐྲལ་ཏེ་ འི་ཐོབ་ ལ་
བདེ་ ིག་འབད་དགོཔ། 

- ར་གནས་ ོག་ཆག་དང་ 
མཚོ་མཐའི་འཁྱམ་གནས་ ་
ང་ ོབ་འབད་དགོཔ། 

- མ་འོངས་ འི་འབབ་ཚད་
དང་འཁིྐྲལ་ཏེ་ འི་བགོ་
བཀྲམ་གིྱ་ཆིངས་ཡིག་བཟོ་
དགོཔ། 

- འི་བེད་ ོད་ཀིྱ་ ིག་
གཞི་བཟོ་དགོཔ། 

- འཁྱམ་གནས་ ང་ ོབ་
འབད་ནི་ ་ ང་མཐའ་
འི་འབབ་ཚད་ བཟོ་

དགོཔ། 
 

མཚོ་མཐའི་གིླང་ ེ། - ་མཚོའི་ཚད་ཡར་འཕར་གྱིས་ 
མཚོ་མཐའི་འཁྱམ་གནས་ནང་
འཁིྱལ་ནི། 

- ཆ་ ད་ཆད་ནི་དེ་གིས་ མཚོ་
མཐའི་གཞི་ ེན་ ་ ་གནོད་ནི།

- ་གསར་འཛིན་པའི་ས་གནས་
་ནང་ བ་ ་གིས་ཁྱབ་ནི། 

- འི་མཐའམ་བདའ་ ེ་ མ་
འོངས་ ན་བ ན་གྱི་ མཚོ་
མཐའི་འཆར་གཞི་བ མ་
དགོཔ། 

- ཉེན་ཁ་ཆེའི་ས་ཁོངས་ ་ནང་ 
ས་ཆ་བེད་ ོད་ཀིྱ་ཚད་ 
བ ར་ཞིབ་འབད་དགོཔ། 

- མ་འོངས་གནས་ ངས་ ་

- ས་ཆ་བེད་ ོད་ཀིྱ་གིླང་ ེ་
བཟོའི་ བས་ འཆར་གཞི་
བ མ་མི་ ་གིས་ གནམ་
གཤིས་འགྱུར་བགོྲད་ ་བ ི
འཇོག་འབད་དགོ། 

- ཉེན་བཅོལ་ལས་རིམ་ ་ནང
ཉེན་ཁ་ཆེའི་མཚོ་མཐའི་གིླང
ེ་ ་ ད་དགོ།  
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དམིགས་ཏེ་ ཉམས་གསོའི་
བ ོན་ གས་བ ེད་དགོཔ།

- ས་ཆ་བེད་ ོད་འབད་བའི་
ལ་ ་ ་མཐའི་ས་

ཁོངས་ ་འཕར་ནི་དང་ 
་དངོས་ ང་ ོབ་འབད་ནི

 
ཁྐྲམིས་ གས་དང་ དི་ ས་ཀྱ་ིཡགི་ཆའ་ིབ ད་དནོ། 
དོན་ཚན་འདི་གིས་ ཡིག་ཆ་འདི་དང་མཉམ་ གས་ཡོད་མི་ འཐོན་ཁུངས་ལག་དེབ་ནང་ལས་བཏོན་པའི་ འོས་འབབ་ཅན་གྱི་ ཁིྐྲམས་
གས་དང་ ིད་ ས་ཀིྱ་གདམ་ཁ་ ་གི་ ཐོ་ཡིག་ཅིག་ ནིམ་ཨིན། གདམ་ཁ་དེ་ ་ ཆ་མཉམ་གཅིག་ཁར་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་མི་འངོ་། 

དེ་ཡང་ གདམ་ཁ་ལ་ ་ཅིག་ མ ན་འགྱུར་མེད་པའམ་ འགྱོ་མ་བ བ་འངོ་། ལག་ལེན་པ་ ་གིས་ གདམ་ཁ་རེ་རེ་བཞིན་ ་ རང་སོའི་
ལ་ཁབ་དང་ ང་ ོགས་ ་གི་དོན་ ་ འོས་འབབ་ཡདོ་མེད་དང་ ལག་ལེན་འཐབ་བ བ་ མི་བ བ་ ་བ ་དགོ།  
ིད་ ས་བ མ་མི་ ་གི་དོན་ ་ གདམ་ཁ་དེ་ ་ འགོ་ག་ིད ེ་ཁག་༦ ནང་ རིམ་བ ིགས་འབད་དེ་ཡོད་: 
- མ ན་འགྱུར་གྱི་ག ག་ ེ་ ་ འགོ་འ ེན་འཐབ་ནི། 
- འགན་འཁིྐྲ་ ན་པའི་ མ ན་འགྱུར་ཅན་གྱ་ི འཛིན་ ངོ་ལས་རིམ་བ མ་ནི། 
- མ ན་འགྱུར་ཡར་ ག་གཏང་ནིའི་དོན་ ་ ཁིྐྲམས་ཀྱི་དབང་ཆ་དང་ ཉེན་ ང་ ་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི། 
- གནམ་གཤིས་ཀྱི་གནོད་ ོན་ ོག་ གས་པའི་ ང་ ོབ་ས་ཁོངས་ བཟོ་བཀོད་འབད་ན།ི 
- མ ན་འགྱུར་གྱི་ ་འགན་ ས་གནས་ཀྱི་དབང་འཛིན་དང་ མི་ ེ་ ་ ་ ིར་ ེལ་འབད་ན།ི 
- ེར་ ེ་ ་ མ ན་འགྱུར་ཅན་གྱི་འབད་ ོལ་ནང་ ན་ཐབས་འབད་ནི། 
 

གདམ་ཁ་རེ་རའེི་ ལ་ ་ འཐོན་ཁུངས་ལག་དེབ་ནང་གི་ འ ེལ་བ་ཆེ་ཤོས་ཀྱི་ དོན་ཚན་ ་ གུག་ཤད་ནང་བ གས་ཏེ་ཡོད། 

གནས་ཚད་བ ར་ དོ་ ངསེ་གཏན་བཟ་ོན།ི ིར་བཏང་མི་སེར་ ་ ་ རང་སོའི་མཐའ་འཁོར་ ོར་ལས་ ཚ་གྱང་ལངས་པའི་ བས་ 
ཐོན་ ེད་འཛིན་ ངོ་ ་ ་བཀོད་འབད་ནིའི་ནང་ ཁིྐྲམས་འ ན་ ཡང་ན་ བདག་ ངོ་གིྱ་ ་རམི་ ་ནང་ བཅར་ནིའི་ཐོབ་དབང་དགོ། 
ིར་བཏང་གིས་ གནོད་ ོན་ངོ་མ་ ང་མི་ ངམ་གཅིག་ ་ ཁིྐྲམས་ག གས་ཐོབ་དབང་ཡོདཔ་ཨིན་མས།  གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགྲོད་
་བ ེན་ མ་འངོས་པ་ནང་ ང་ཚད་དང་ ས་ཁངོས་བཀོད་མ་ གསཔ་ ཡང་ན་ མི་མང་ ་ གནོད་པ་འ ང་ཉེན་༼ཡང་ན་ བདག་
ོང་གི་གོྲས་ཆོད་༽ ོར་ མི་སེར་ལེ་ཤ་ཅིག་ ཚ་གྱང་ལང་འོང་། ཁིྐྲམས་ཀྱི་འ ན་སར་ བཅར་ག གས་འབད་ཆོག་པའི་ ོ་ཡངས་

ཁིྐྲམས་ གས་ཡོད་པའི་ ལ་ཁབ་ ་ནང་ ཀུན་ ་ཁྱབ་པའི་རང་བཞིན་གྱི་ གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགྲོད་དེ་ བཀག་ནི་ ་ མི་མང་གིས་ 
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ེས་ ན་རིགས་ འི་འཛིན་ ོང་ནང་ ིང་ ིང་ ་ེ བཅའ་མར་གཏགོས་ནི་ ་ ད གས་མི་འགམ། མཐའ་འཁོར་བ ར་ ོད་ནང་ 
ཁིྐྲམས་ཀྱི་ ་འགན་གངམ་མེད་པའི་ ལ་ཁབ་ ་ནང་དང་ ཡང་ན་ ཁྐྲིམས་གདན་མཐོ་ གསཔ་ལ་སོགས་པའི་ དཀའ་ངལ་ཡོད་སར་ 
གནས་ ངས་བ ར་ཞིབ་འབད་དེ་ བར་ཆད་དེ་ ་ ་བ ེན་ཏེ་ མི་སེར་ ་གིས་ རང་བཞིན་ཐོན་ ེད་ཀིྱ་ གོྲས་ཐག་བཅད་ནིའི་ནང་ 
བཅའ་མར་ ིལ་ མ་གཏོགས་ནི་ ་ བར་ཆད་ཡདོ་ག་མེད་ ངེས་འཛིན་འབད་དགོ།   

 
ག ག་ ་ེ ་ འག་ོའ ནེ་འཐབ་ན།ི 
ཡོད་བཞིན་པའི་ག ག་ ེ་ ་ ་ མ ན་འགྱུར་ཅན་གྱི་ ལས་རིམ་དང་ གི་གཞི་ ་ བ མ་དགོ་པའི་ འགན་དབང་གསརཔ་ དོ་
གས་ནི་དང་ གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགྲོད་ཀིྱས་ ེས་ ན་རིགས་ ་ ་ ་ གནོད་པའི་ ོར་ ཁིྐྲམས་ གས་ཀྱ་ིམཁས་རིག་བ བ་ ་
ིན་མི་ དབང་འཛིན་གསརཔ་ ་ གཞི་བ གས་འབད་དགོ། 
གདམ་ཁ་: 

- མ ན་འགྱུར་དང་ ེས་ ན་རིགས་ འི་དོན་ ་ ཁིྐྲམས་ཀིྱ་གོྲས་འདེབས་ ལ་མི་ མཁས་མཆོག་དང་ འ ེལ་གཏོགས་ཅན་
་གི་ རང་དབང་འ ས་ཚོགས་ཅིག་ གཞི་བ གས་འབད་ནི། ༼༧.༡༽ 

- ས་གནས་ཀུན་ ་ གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགྲོད་ མ ན་འགྱུར་བཟོ་ནའིི་དནོ་ ་ ལས་ ེ་ཕན་ ན་ མཉམ་འ ལེ་འབད་མི་ 
འ ེལ་ག གས་མི་ངོམ་ ༼འ ེལ་འཛིན་པ༽ བ ོ་བཞག་འབད་ནི། ༼༧.༡༽ 

- འ ེལ་བ་ཅན་གྱི་ ན་ཁག་ ་ ་ རང་སོའི་ལས་རིགས་དང་ འཆར་གཞི་ ་ནང་ གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགྲོད་ བ གས་
དགོ་པའི་ འགན་ཁག་ ོད་ནི། ༼དཔེར་ན་ ཉེན་ཁ་འ ང་ཉེན་གྱི་ད ེ་ཞབི་དང་ མཐའ་འཁོར་གནོད་ ོན་ད ེ་ཞིབ་ ཐབས་
ས་ཅན་གྱི་ མཐའ་འཁོར་ད ེ་ཞིབ་ ་གི་ཐོག་ལས༽ ༼༧.༢༽ 

- ད་ ོ་ཡོད་པའ་ི ཁིྐྲམས་ཀྱི་ལས་རིམ་ ་གིས་ འགབ་མ་ གས་པའི་ མ ན་འགྱུར་ ིད་ ས་ ་ བ མ་ནའིི་དནོ་ ་ ཡོད་
བཞིན་པའི་ ཁིྐྲམས་ཀིྱ་འ ས་ཚགོས་ལས་ ག་པའི་ ང་ ོགས་ཀིྱ་མཉམ་འ ེལ་གྱི་ རང་དབང་འ ས་ཚགོས་སོ་སོ་ གཞི་
བ གས་འབད་ནི། ༼༧.༡༽ 

- གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགྲོད་ཀིྱ་ བ ་དོན་ཞབས་ཏགོ་ཅིག་ གཞི་བ གས་འབད་དེ་ ོན་བ ་ ིན་ནིའི་ལམ་ གས་དང་ 
གཞན་གནམ་གཤསི་ ་ ོག་གི་ལམ་ གས་ ་ ལག་ལནེ་འཐབ་ ེ་ ཐོན་ ེད་ལག་ལེན་འཐབ་མི་ ་ ་ གནམ་གཤིས་ཀྱི་ 
བ ་ ོན་ ིན་ནི་དང་ མི་མང་གིས་འཐོབ་ གས་པའ་ི གནད་ ད་གཞི་ ེན་ ་ ན་ ོང་འབད་ནི། ༼༧.༡༽ 
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- ཁིྐྲམས་ཀྱི་འགན་ཁག་ ་འབག་ནི་དང་ མ ན་འགྱུར་གྱི་མཉམ་འ ེལ་པ་ ེ་ ་འབད་ནི་ མ ན་འགྱུར་དེ་ ག ང་གི་གཙོ་
རིམ་དང་པ་ ེ་ གཞི་བ གས་འབད་ནིའི་དོན་ ་ ོན་པོའི་གནས་རིམ་ཅན་གྱི་ མ ན་འགྱུར་དབང་འཛིན་ཅིག་ གཞི་
བ གས་འབད་ནི། ༼༧.༡༽ 

-  ག ང་མིན་ལས་ཚོགས་དང་ ེར་ ེ་ བཟོ་གྲྭའི་ ེ་ཚན་ ་ ་ ེས་ ན་མ ན་འགྱུར་གྱི་ གཙོ་རིམ་ ་གི་ གོྲས་འདེབས་
བ མ་ནིའི་དོན་ ་ ཚན་རིག་མཁས་མཆོག་གི་ ཚོགས་ ང་ཅིག་ གཞི་བ གས་འབད་ནི། ༼༧.༡༽ 

ལ་ཡོངས་མ ན་འགྱུར་གྱི་ ལག་ལེན་དངོས་བ ར་ལས་རིམ།  
་ཨེན་ཨེཕ་སི་སི་སི་གིས་ ལ་ཁབ་ ་ ་ གནམ་གཤསི་འགྱུར་བགྲོད་ཀིྱ་གནོད་ཉེན་དང་ མ ན་འགྱུར་གྱི་དགསོ་མཁོ་ ་ ད ེ་

ཞིབ་འབད་ནའིི་དོན་ ་ ལ་ཡོངས་མ ན་འགྱུར་གྱི་ ལག་ལེན་དངོས་བ ར་ལས་རིམ་འདི་ གཞི་བ གས་འབད་ཡི། ལ་ཡོངས་
མ ན་འགྱུར་གྱི་ ལག་ལེན་དངོས་བ ར་ལས་རིམ་འད་ི ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་ལམ་ ོན་ནང་ ལས་རིམ་གཙོ་བོ་དང་ མ ན་
འགྱུར་གྱི་དགོས་མཁོའི་དོན་ ་ ིད་ ས་ ་ གཞི་བ ར་འབད་དགོཔ་ ེ་ བ གས་ཏེ་ཡོད། དེ་གིས་ཁྐྲིམས་ཀྱི་ ིག་བཀོད་ ་ 
ད ེ་ཞིབ་འབད་ནིའ་ི དཔེ་ཚད་ཅིག་ ིནམ་ཨིན། ི་ལོ་༢༠༠༨ ་ མ་ད་གཱསི་ཀར་ག ང་གསི་ ས་གནས་ ན་ཏ་ན་ན་རི་བོ་ ་ 
མ་ད་གཱིས་ཀར་གྱི་ ེས་ ན་རིགས་ ་དང་ འཚོ་བ་ ་ གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགྲོད་ཀིྱ་གནདོ་པ་ ད ེ་ཞིབ་ཀྱི་གོ་བ ར་ཞལ་
འཛོམས་ཅིག་འཚགོས་ཅི།  གོ་བ ར་ཞལ་འཛོམས་ནང་ བཅའ་མར་གཏོགས་མི་ ་གིས་ ག ང་གིས་གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགྲདོ་
་ གདོང་ལན་འབད་ནིའི་ ན་ཐབས་ ་ གཙོ་བོ་གཙ་ོརིམ་༤ གི་ གོྲས་འདེབས་ ལ་ ག།  
- དང་པ། ེ་ཚན་ཕན་ ན་ དཔེར་ན་ ས་གཏེར་དང་ མ་ མེ་ ང་ ་བཤལ་ སོ་ནམ་ ཉ་གསོ་ཁང་བ མ་ ཆ་

མཉམ་ ་ མཐའ་འཁོར་དང་མ ན་པའི་ མ ན་འགྱུར་ཐབས་ཤེས་ཀྱི་ ན་ཁབས་ ་ གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགྲོད་ཀིྱ་
དོན་ ་ ན་ཁག་ཕན་ ན་གྱི་ ལས་ ེད་ ེ་ཚན་ཅིག་ གཞི་བ གས་འབད་དགོཔ། ཐབས་ཤསེ་དེ་ ་ མ་ད་གཱས་ིཀར་ 
ལག་ལེན་དངོས་བ ར་འཆར་གཞི་དང་ ༼མ་ད་གཱིས་ཀར་ག ང་གིས་ ལ་ཁབ་ནང་ གོང་འཕེལ་གྱི་འཆར་གཞི་
བ མ་ནིའི་ལམ་ ནོ་གྱི་དོན་ ་ བ མས་ཏེ་ཡོད་པའ་ི གོང་འཕེལ་ཐབས་ ས༽ ང་ ོགས་ལག་ལེན་དངོས་བ ར་
འཆར་གཞི་ ་ནང་ བ གས་དགོཔ། 

- གཉིས་པ། གོ་བ ར་ཞལ་འཛོམས་ནང་ལས་ ང་མི་ གནད་ ད་དང་ གོྲས་འདེབས་ ་ མ་ད་གཱསི་ཀར་གྱི་ ལ་
ཡོངས་མ ན་འགྱུར་གྱི་ ལག་ལེན་དངོས་བ ར་ལས་རམི་ནང་ བ གས་དགོཔ། 

- ག མ་པ། གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགྲདོ་ཀིྱས་ གནོད་འ བས་ཆེའི་ས་ཁངོས་ ་ནང་ གོྲག་གསེབ་གོང་འཕེལ་ དི་ ས་
ཅིག་བ མས་ཏེ་ གོྲང་གསེབ་གངོ་འཕེལ་ ིད་ ས་ཡིག་ཆའི་ནང་ བག་ོབ ར་ཞལ་འཛོམས་ཀྱི་ གོྲས་འདེབས་ ་
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བ གས་ཏེ་ ས་མ ན་བཟོ་དགོཔ།  
- བཞི་པ་དང་མཐའན་མ ག་ ། གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགྲདོ་ ོར་གིྱ་ བ ་དནོ་དང་ ཤེས་ཡོན་ གོ་བ འི་ཐབས་ ས་ ་

བ མས་ཏེ་ གནས་རིམ་དང་ མི་ ེ་ཆ་མཉམ་ ་ ཁྱབ་ ེལ་འབད་དགོཔ། 
ད་རེས་ནངས་པ་ མི་ ེ་དང་ འགོ་དཔོན་ མི་ ེའི་ལས་ཚོགས་ ་ མཉམ་ བ་དམ་ཟབ་ཀྱི་ ོ་ལས་ གོྲས་འདེབས་དེ་ ་ 
ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་ ཐབས་ཤེས་བ ིག་དོ། 

 
- ད་ ོ་ཡོད་པའ་ི ལ་ ིའི་དབང་འཛིན་ ་ ིང་ ིང་བཟོ་ ེ་ མ ན་འགྱུར་ ་ མཉམ་འ ེལ་དང་ བ་ ོར་འབད་དགོ་པའི་ 

གོ་བ ་ ེལ་ནི་ ཡང་ན་ ས་མཚམས་ཕན་ ན་གྱི་ མ ན་འགྱུར་ ་ ན་ཐབས་ ་ ་མང་ཆངིས་ཡིག་ ཡང་ན་ ང་
ོགས་ཆིངས་ཡིག་བཟོ་ཐོག་ལས་ ལ་ ིའི་མ ན་འགྱུར་ཡིག་ཚང་ཅིག་ གཞི་བ གས་འབད་ནི། ༼༧.༡། ༡༢.༤༽  

- ག ང་གི་ ་ེ ན་ ་གི་བར་ན་ གོ་བ འི་ཆངིས་ཡིག་ ཡང་ན་ གན་ ་བཟོ་ ེ་ མ ན་འགྱུར་གྱི་འགན་ཁག་ ཁ་གསལ་བཟོ་
ནི། ༼དཔེར་ན་ ལ་ཡོངས་ལས་ ེ་ཅིག་ ་ གནས་ཚད་བཟོ་ནི་དང་ ཀུན་ཁྱབ་ ་འགན་ དོ་ནི་དང་ ལ་ཡོངས་ཀྱི་ཡན་
ལག་ལས་ ེ་ཅིག་ ་ གནང་བ་དང་ བ ར་ ོད་ཀིྱ་ ་འགན་ ོད་ནི༽ ༼༧.༡༽ 

- དཔལ་འ ོར་གོང་འཕེལ་འཆར་གཞི་དང་ རང་བཞིན་ཐནོ་ ེད་དང་ མཐའ་འཁོར་འཆར་གཞི་ དེ་ལས་ ལས་ ེའམ་ བཟོ་
གྲྭ་སོ་སོའི་ འཆར་གཞི་ ་བ ིས་པའ་ི འ ེལ་ཡོད་ ལ་ཡོངས་འཆར་གཞི་ ཆ་མཉམ་ནང་ གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགྲོད་དང་ 
ེས་ ན་རིགས་ འི་ བ ི་འཇགོ་དང་ ལས་རིམ་ ་བ གས་ནི། ༼༧.༡༽ 

- ལས་ ེ་ ་གིས་ ོབ་རིག་ ེལ་ཁང་དང་ ཚན་རིག་འ ས་ཚོགས་ མཐའ་འཁོར་གིྱ་ག ང་མིན་ལས་ཚོགས་ དེ་ལས་ འ ེལ་
གཏོགས་ཅན་གྱི་ ེ་ཚན་གཞན་ ་དང་ མཉམ་ བ་ཐོག་ ་ གནམ་གཤསི་འགྱུར་བགྲོད་ ་ ་ ོག་དང་ ཞིབ་འ ག་འབད་
ནིའི་དོན་ ་ ག ང་གི་མ་ད ལ་བཞག་དགོ་པའ་ི ལས་རིམ་ཅིག་ གཞི་བ གས་འབད་ནི། ༼༥.༣༽ 

འགན་འཁྐྲ་ི ན་པའ་ི མ ན་འགྱུར་ཅན་གྱ་ི འཛནི་ ངོ་ལས་རམི་བ མ་ན།ི 
མ ན་འགྱུར་ཅན་གྱི་ ོད་བ ད་རམི་ གས་འཛིན་ ངོ་དེ་གིས་ གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགྲདོ་ ་བ ེན་པའི་ ངེས་མེད་གནས་ ངས་ ་
་ གདོང་ལན་འབད་ནི་དང་ ེས་ ན་རིགས་ ་ ཡར་ ག་གཏང་ནིའི་དོན་ ་ ལག་ཆས་ཆ་ཚང་ཅིག་ ིནམ་ཨནི། ིད་ ས་བ མ་མི་
་གིས་ འཛིན་ ངོ་པ་དང་ འ ེལ་གཏོགས་ཅན་ ་ ་ མཐའ་འཁརོ་ ང་ ོབ་དང་ མི་ འེི་ཁྱད་བ ད་ ཡང་ན་ ་ ོའ་ིལམ་ གས་
་ ་ མ་གནདོ་པའི་ ོ་ལས་ བས་བདེའི་གོ་ བས་ ་ ིན་ གསཔ་ཨནི། 
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གདམ་ཁ་: 
- ས་གཏེར་བཏོན་ནི་དང་ ་བ ེས་ལག་ལེན་ ོ་འཁྱམ་ ཡང་ན་ ཉམས་ ང་གི་ས་ཁོངས་བ ིས་པའི་ ཐོན་ དེ་འཛིན་ ངོ་

ེ་ ན་ ་ ་ མ ན་འགྱུར་འཛིན་ ངོ་ ལག་ལེན་འཐབ་བ ག་ནའིི་དོན་ ་ དམིགས་བསལ་དབང་ཆ་ དོ་ནི་དང་ གན་ ་
བཟོ་ནི། ༼༢.༡༽ 

- ཐབས་རིག་ ག་ཤོས་ ་ ཧ་གོ་ནིའི་དནོ་ ་ མོ་བཏབ་ལས་འགུལ་གྱི་དོན་ ་ མོ་བཏབ་ས་ཁོངས་ ཡ་ང་ན་ གིླང་ ེ་ ་ ལག་
ལེན་འཐབ་བ ག་ནིའི་ གནང་བ་ དོ་ནི་དང་ མཐར་འཁྱོལ་ཅན་གྱི་ཐབས་ཤེས་ ་ ལག་ལེན་འཐབ་ནིའམ་ བ ེ་སོར་འབད་ 
ནིའི་ ་རིམ་ཅིག་ བ ར་ ོད་འབད་ནི། ༼༢.༡༽ 

- ཐབས་རིག་གསརཔ་ ་ལས་ ཁེ་ཕན་དང་གནོད་ཉེན་ ཧ་གོ་མ་ གས་པའི་ འཛིན་ ོང་ལས་རམི་གྱི་ མོ་བཏབ་ ་ནང་ 
འཛིན་ ོང་པ་ ་གསི་ མི་ ེའི་བག་ོབཤའི་ཚ་གྱང་ ིས་ཁུངས་ ་བཀོད་བ ག་ནི། ༼༢.༢༽ 

- འཛིན་ ོང་པ་ ་ ་ ཁིྐྲམས་ཀྱི་ལག་ཆས་དང་ མ་ད ལ་ འཐོན་ཁུངས་ ད་ེལས་ ཁས་ ངས་པ་དང་ ཁེ་ཕན་ལས་རིམ་ ་
ོད་དེ་ གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགྲོད་ཀིྱ་གདོང་ལན་ ་ ོད་བ ད་རིམ་ གས་ ག་དེ་ ེ་ འཕོ་འགྱུར་འབདཝ་ན་ ཧ་གོ་ནིའི་ 

ཞིབ་འ ག་འབད་བ ག་ནི། ༼༥.༡༽ 
- འཛིན་ ོང་པ་ ་གསི་ ོད་བ ད་རམི་ གས་ ག་དེ་ ག་ ག་ ཧ་གོ་ གས་ནི་དང་ ག་དེ་ ེ་ འགྱུར་བ་འགོྱཝ་ཨིན་ན་དང་ 

འཛིན་ ོང་དང་ བེད་ ོད་ ཉམས་གསོའི་དམིགས་གཏད་ ག་ཤོས་ག་ཨིན་ན་ ཧ་གོ་བ ག་ནི་ ་ ོན་རབས་ཀྱི་གནད་ ད་ 
དམ་ཟབ་ ་ ལག་ལེན་འཐབ་ ེ་ མ་འོངས་ ན་རངི་གི་ ོན་བཤད་ ་ འབད་དགོཔ་བཟོ་ན།ི ༼༥.༡༽ 

- འཛིན་ ོང་པ་ ་ ་ ོད་བ ད་རིམ་ གས་དང་ དེ་གི་འགྱུར་བགྲོད་ ་ ་ ོག་འབད་ནའིི་ བ ་དོན་མང་ཤསོ་ ིན་ གས་
མི་ བ ་ ོན་ཆ་ཚན་དག་པ་ཅགི་ གདམ་འ ་འབད་ནའིི་ དབང་ཚད་ ིན་ནི། ༼དཔེར་ན་ རིགས་ཅིག་གི་མང་ ང་ ཡང་ན་ 
ཁྱན་ མ་གཞན་ ་བ ེན་ཏེ་ ོད་བ ད་རིམ་ གས་ཀྱི་ ས་ ོར་ ཡང་ན་ ི་ག གས་ཀིྱ་ཁྱད་ མ་ ་ འགྱུར་བ་མངམ་ ོན་
མི་ བ ་ ོན་ཅིག་ ངོས་འཛིན་འབད་ནི། ༼༥.༢༽ 

- འཛིན་ ོང་པ་ ་ ་ གནམ་གཤིས་དང་ རང་བཞིན་གནས་ ངས་ཀྱི་བ ་ ོན་གཞན་ ་ གཞི་བཞག་ ེ་ ཚད་ཅིག་ལས་
བ ལ་བ་ཅིན་ འཆར་གཞིའམ་ཐབས་ ས་གསར་པའི་ནང་ མ ན་འགྱུར་འབད་དགོ་པའི་བ ་ ོན་མི་ འ ལེ་ག གས་ཀིྱ་
ཚད་ ཡང་ན་ གཞི་ ེན་གྱི་ལམ་ གས་ཅིག་ གཞི་བ གས་དགོཔ་བཟོ་ནི། ༼༦.༢། ༨.༡༽  
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- འགྱུར་བ་དང་བ ན་པའི་ བདེ་ གི་འབད་ནའིི་དོན་ ་ མ་ད ལ་ ་ ག་བ ན་ཐོག་ ་མེན་པར་ འཁོར་ དོ་ཐོག་ ་ ིན་
ནི། ༼དཔེར་ན་ ་གཤོང་གི་གན་ཡགི་ ་ བ ར་བཅོས་འབད་དེ་ ་ དོ་ནིའི་ཐོབ་དབང་ ་ གྲངས་ཚད་ཐགོ་ ་མེན་པར་ 
འི་འབབ་ཚད་ཀྱི་ བ ་ད ་དང་འཁིྐྲལ་ནི༽ ༼༡༠.༣། ༡༡.༥༽ 

- ཁིྐྲམས་ཀྱི་ཐོག་ལས་ ཐོན་ ེད་ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་ དབང་ཚད་ཀིྱ་ད ེ་བ་ ཁ་གསལ་བཟོ་ནི་དེ་ཡང་ ཐོན་ ེད་ ་ དམིགས་
བསལ་གྱི་ཁ་ཚིག་དང་འཁིྐྲལ་ཏེ་ གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགྲོད་ཀིྱ་གནས་ ངས་དང་ རང་བཞནི་ཐོན་ ེད་ཀིྱ་ ཆད་མེད་འོས་
འབབ་དང་འཁིྐྲལ་ཏ་ེ ཚད་ ན་གིྱ་ཁེ་དབང་ཨིནམ་མ་གཏགོས་ ་ངངོས་ཀྱི་ཐོབ་དབང་མེནམ་ ེ་བཟོ་ནི། ༼༡༠.༡༽ 

- ེས་ ན་རིགས་ འི་ཐོན་ ེད་ ་ ད ་རིག་མེད་པའ་ིགནོད་ ོན་ ་འ ངམ་ད་ ཆགོ་ཐམ་ དོ་མི་དབང་འཛིན་ ་གིས་ ཁ་
ཚིག་དང་ མར་ཕབ་ཀྱི་ཚད་གཞི་ ་ བདེ་ ིག་གི་ ཐབས་ཤེས་བཏོན་ གས་པའི་ ལམ་ གས་ཅིག་ གཞི་བ གས་འབད་ན།ི 
༼༡༠.༢༽ 

- ོད་བ ད་རིམ་ གས་ ་ མའིི་ ་བ་ལས་བ ེན་པའི་ ཐད་ཀར་གྱི་འགྱུར་བ་དང་ མིའི་ ་ ནེ་མེད་ ང་ ོད་བ ད་རིམ་
གས་ ་ འགྱུར་བ་འགྱོ་སར་མཐོང་མི་ ་གི་ ོར་ལས་ ཁིྐྲམས་མ ན་ངོ་བོ་ ་གིས་ ་ ོག་དང་བ ་དོན་ ན་ ་ ལ་

མ ན་འབད་དགོ་པའི་ ལམ་ གས་གཞི་བ གས་འབད་ནི། ༼༡༠.༥༽ 
- ཐོན་ ེད་འཛིན་ ངོ་པ་ ་གིས་ ས་མཚམས་ཀྱི་ཞིབ་ད ད་ ལག་ལེན་འཐབ་བ ག་ ེ་ བ ་ལེན་འབད་མི་གནད་ ད་ ་  

འཛིན་ ོང་ཐབས་ ས་ བ ར་ཞིབ་འབད་ནའིི་དོན་ ་ ལག་ལེན་འཐབ་དགོཔ་བཟོ་ནི། ༼༡༠.༥༽ 
- གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགྲོད་ ་བ ེན་ཏེ་ དགོས་མཁོ་གསརཔ་ ང་མི་ ་ བ གས་ནའིི་དོན་ ་ གནང་བ་ ་ནང་ ་ བས་

བདེའི་འཁིྐྲལ་གནས་ཀྱི་དམིགསགཏད་བཀོད་ནི། ༼དཔེར་ན་ གནམ་གཤིས་ཀྱིས་གནོད་ ནོ་ཆེ་བའི་ ོད་བ ད་རིམ་ གས་
དང་ རིགས་ ་ ་གི་དོན་ ་ བཙགོ་ གས་ཀིྱ་ཚད་ མར་ཕབ་ བ་ནི་ ཡང་ན་ ཐོན་ ེད་བ ་ ོད་ཀིྱ་ཚད་ མར་ཕབ་ བ་
ནི༽ ༼༡༠.༣༽ 

- རང་བཞིན་གནས་ ངས་ཀྱི་འགྱུར་བ་དང་འཁིྐྲལ་ཏེ་ ཆགོ་ཐམ་གྱི་ཁ་ཚིག་དང་ བེད་ ོད་པའི་ཐོབ་དབང་ ་ བད་ེ ིག་འབད་
ནིའི་དོན་ ་ ཐོན་ ེད་འཛིན་ ངོ་པ་ ་ ་ བདག་ ོང་གི་དབང་ཆ་ ཁ་གསལ་ ིན་ནི། དེ་གི་གྲངས་ ་ གནམ་གཤིས་འགྱུར་
བགྲོད་ ་བ ེན་ཏེ་ ལས་འགུལ་ ཡང་ན་ ལས་རིགས་ཅིག་ལས་ ོན་བཤད་འབད་མི་ལས་ ག་པའི་ གནོད་པ་འ ང་པ་
ཅིན་ བ ར་གོྲས་དོན་ཚན་བ ིས་པའི་ ཆོག་ཐམ་ནང་གི་ཁ་ཚིག་ ་ དགོས་མཁོ་དང་བ ན་ཏེ་ བ ར་བཅོས་འབད་ནི་དང་ 
མར་ཕབ་ བ་ནིའི་ཐབས་ཤེས་ ཧེང་ ལ་བཏོན་ནིའི་ དབང་ཆ་ ོད་ནི་ ་ དཔ་ཨིན།  ༼༡༠.༢༽ 
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- ག ང་གི་དང་ལེན་ནང་འཁོད་ གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགྲདོ་ཀིྱ་ གནོད་ ོན་བཀག་ཐབས་ བ གས་མ་བ བ་པའམ་ ག ང་
གི་ ེས་ ན་རིགས་ ་ ང་ ོབ་ཀྱི་ དང་ལེན་གྱིས་ ེར་མིའི་ཐོབ་དབང་ ་གནོད་པའི་ ཉོགས་བཤད་ ་གཞི་བཞག་ ེ་ 
དཀའ་ ག་དང་ དཀའ་ངལ་ ་བསལ་ནི་དང་ ག ང་གི་དང་ལེན་ ་ འགག་པ་ བ་ནིའི་དནོ་ ་ ་རིམ་ཁ་གསལ་དང་ ་
གསང་མེད་པའི་ བདག་ ོང་དང་ཁིྐྲམས་ གས་ཀྱི་ ལམ་ གས་གཞི་བ གས་འབད་ན།ི ༼༩.༢། ༩.༣། ༩.༤༽  

མ ན་འགྱུར་ཡར་ ག་གཏང་ན་ི ་ ཁྐྲམིས་ཀྱ་ིཐབོ་དབང་དང་ ཉནེ་ ང་ ་ ལག་ལནེ་འཐབ་ན།ི 
ེས་ ན་རིགས་ འི་ མ ན་འགྱུར་འཛིན་ ོང་ ཡར་ ག་གཏང་ཐབས་ ་ ོན་གྱི་ཁིྐྲམས་ གས་དང་བཅའ་ཡིག་ ་ ཐོ་བཀོད་འབད་

དགོ། ་ཁིྐྲམས་ཅན་གྱི་ཐོབ་དབང་དང་ ིར་བཏང་ཁིྐྲམས་ཀིྱ་དང་ལེན་ མི་སེར་གིྱ་ཁིྐྲམས་ གས་ ེར་གིྱ་ ་དངསོ་བདག་ ོང་གི་བཅའ་
ཡིག་ ས་ཆའི་བདག་དབང་གནས་ ན་ དེ་ལས་ ཁིྐྲམས་ གས་གཞན་ ་གིས་ མ ན་འགྱུར་གྱ་ིའབད་བ ོན་བ ེད་ནི་ ་ ་ གས་
དང་ ལམ་ ོན་ ནིམ་ཨིན། 
གདམ་ཁ་: 

- མི་མང་དང་ ཡང་ན་ ེར་མི་ ་ ་ མ ན་འགྱུར་མནེ་པའི་ ་བ་ ་ ང་བ ག་ནི་ ་ གཙང་ ་དང་ འ ོད་བ ེན་ ན་
པའི་མཐའ་འཁོར་གིྱ་ གལ་གནད་གོ་དོན་བཤད་དེ་ འཁིྐྲ་བ་བཀལ་ནི།་༼༩.༡༽ 

- མི་མང་དང་ ཡང་ན་ ེར་མི་ ་ ་ གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགྲོད་ཀིྱ་གདངོ་ལན་ ་ མ ན་འགྱུར་ཅན་གྱི་ ཐབས་ཤེས་ ་ 
ལག་ལེན་འཐབ་བ ག་ནི་ གཙང་ ་དང་ འ ོད་བ ེན་ ན་པའི་མཐའ་འཁོར་གིྱ་ གལ་གནད་གོ་དོན་བཤད་དེ་ འཁིྐྲ་བ་
བཀལ་ནི།་ ༼༩.༡༽ 

- ཇོ་བདག་ ་གིས་ ཐོན་ ེད་དེ་ ་ ང་ ོབ་འབད་བ ག་ནི་ ་ ས་ཆ་ ཡང་ན་ ཐོན་ ེད་ ་ ་ ༼ ེར་གིྱ་ ་དངསོ་ ཡང་
ན་ མི་ ེའི་ཐོན་ དེ༽ ་དངོས་ཀྱི་ཐོབ་དབང་ ིང་ ངི་ཡོདཔ་ ངེས་གཏན་བཟོ་ནི། ༼༩.༢༽ 

- ེར་གིྱ་ ་དངོས་ཐོབ་དབང་གི་ གལ་གནད་གོ་དོན་བཤད་དེ་ ེར་གིྱ་ས་ཆའ་ིནང་ འོས་འབབ་ཅན་གྱི་ མ ན་འགྱུར་ཐབས་
ཤེས་ བཏོན་དགོ་པའི་ བས་ ་ རེ་གིྱ་ ་དངོས་ ལེན་མ་དགོཔ་བཟོ་ནི་ ཡང་ན་ ་ཐབས་མེད་པར་ ལེན་དགོ་པའི་
བས་ ཇོ་བདག་ ་ ་ ད་འ ས་ ོད་ནི། ༼༩.༢༽ 

- ས་ཆ་ ཡང་ན་ ་དངོས་གཞན་ནང་ ེར་མི་དང་ མི་ ེའི་ཐོབ་དབང་གི་ གལ་གནད་གོ་དནོ་བཤད་དེ་ གནམ་གཤིས་འགྱུར་
བགྲོད་ཀིྱ་གནོད་པ་ ་བ ེན་ཏེ་ ེས་ ན་རིགས་ ་མེདཔ་བཏང་སའི་ ས་ཆ་གཞན་ནང་གི་ དོ་འགྲན་ཅན་གྱི་ལས་རིགས་ ་གི་ 
གཞི་ ེན་བཟོ་ནི། ༼༩.༡། ༩.༢༽ 
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- མི་མང་གི་ ོ་གཏད་གྲུབ་མཐའི་ནང་ ག ང་གིས་ མི་མང་དང་ མ་འོངས་མི་རབས་ ་གི་མཐའ་དོན་ ་ ་མཐའི་འཁྱམ་
གནས་དང་ ་ག གས་ ར་ ིང་ས་ཆ་ ཉ་གསོ་ཁང་ རི་ གས་སེམས་ཅན་ སེམས་ཅན་གནས་ ོ་ ཡང་ན་ རང་བཞིན་
གྱི་ཁྱད་ མ་གཞན་ ་ ན་ ོང་འབད་ནི་ ་ ོ་བ་བ དེ་ནི་དང་ འཁིྐྲ་བ་འབག་དགོཔ་བཟོ་ན།ི ༼༩.༡། ༡༣.༤༽ 

- ེར་གིྱ་ས་ ་ ་ནང་ ་མཚའོི་ཚད་ ཡར་འཕར་ལས་ ་མཐའི་འ ལ་ གས་དང་ མཚོ་མཐའི་འཁྱམ་གནས་ ་ ང་
ོབ་འབད་ནི་ ་ ་མཐའ་འཕར་ནི་ལ་སོགས་པའི་ ཉམས་ ང་གི་འཁིྐྲ་བའི་དོན་ ་ ཁིྐྲམས་ གས་གསརཔ་ བ མ་ནི་ ་ 

མི་མང་ ོ་གཏད་གྲུབ་མཐའ་ ་ གསར་གཏོད་ཅན་གྱི་གོ་བ ་ ལག་ལེག་འཐབ་ནི། ༼༡༣.༤༽  
- གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགྲོད་ ་བ ེན་པའི་ གནོད་པ་ ་ངེས་པ་མེད་ ང་ མི་སེར་གིྱས་ མ ན་འགྱུར་ཐབས་ཤསེ་དང་ དི་

ས་ ་ ་ དོན་ ནི་ཅན་ ེ་ ཁྱབ་ གསཔ་ ངེས་གཏན་བཟོ་ནི་ ་ ཁིྐྲམས་ག གས་ཐོབ་དབང་ ་ ་ ཁིྐྲམས་འ ན་ ་ 
བཅར་ཆོག་པའི་ཁིྐྲམས་ གས་ ་ དང་ལེན་འབད་ན།ི ༼༩.༤༽ 

- ཁིྐྲམས་ཀྱི་ ་རིམ་ དཔེར་ན་ ང་གསང་མེད་པའི་བདེན་དཔང་དང་ མཐའ་འཁོར་གིྱ་བ ་དོན་ གལ་ཅན་ ་ ་ གསང་བ་
ང་བའི་ཁིྐྲམས་ གས་དང་ གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགྲདོ་ ་ མ ན་འགྱུར་བཟོ་ནི་ནང་ ཁིྐྲམས་འ ན་གྱི་ ་འགན་ ལེགས་

བཅོས་འབད་ཐབས་ ་ ཚན་རིག་ག་ིབ ་དོན་ ངེས་འཛིན་འབད་ནའིི་ ོ་ཡངས་ཁིྐྲམས་ གས་ ་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི། 
༼༩.༥༽ 

གནམ་གཤིས་ཀྱ་ིགནདོ་པ་ གོ་ གས་པའ་ི ང་ བོ་ས་ཁངོས་ བཟ་ོབཀདོ་འབད་ན།ི  
འཁྱམ་གནས་ཉམས་ ང་དང་ མི་མང་གི་ས་ཆ་དང་ འི་མ ད་འ ེལ་ ་ འ ལ་དང་ ་གི་ གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགྲོད་ཀིྱ་གནདོ་པ་ 
འཛིན་ ོང་འཐབ་ནི་ ་ ལག་ཆས་གལ་ཅན་ཨིན། སེམས་ཅན་གྱི་རིགས་ ་ ་ འགྱུར་བ་འ ང་ནི་ཨིན་མའིི་ ན་ཐབས་ ་ འཁྱམ་
གནས་ཀྱི་ས་ཁོངས་ ་ཆེཝ་འབད་ དགོ་ནི་ཨིནམ་ལས་ ག ང་དང་ ེར་ ེའི་ མཉམ་འ ལེ་ལས་རིམ་གསརཔ་དང་ ས་གནས་ཀྱ་ིམི་ ེ་
གིས་ བཅའ་མར་གཏོགས་དགོཔ་ ་ མེད་ཐབས་མེདཔ་ཅིག་ཨིན།  
གདམ་ཁ་: 

- མ་འོངས་པར་འ ང་ ིད་པའི་ གནམ་གཤིས་གནས་ ངས་དང་ འགོྲ་བ་མི་གིས་ རང་བཞནི་ཐོན་ ེད་ བེད་ ོད་འབད་ནི་ 
མ་འོངས་པའ་ིདགསོ་མཁོ་ དེ་ལས་ ེས་ ན་རིགས་ འི་འགྲུལ་ དོ་ ་ ་ གཞི་བཞག་ ེ་ ཉམས་ ང་གི་ས་ཁངོས་སོ་སོ་ 
ངོས་འཛིན་འབད་ཐབས་ ་ ེས་ ན་གནམ་གཤིས་ཀྱི་དཔེ་ཚད་དང་ ཚན་རིག་གི་ལག་ཆས་གཞན་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ ་ 
ཚན་རིག་མཁས་མཆོག་ ་ འ ེལ་གཏོགས་འབད་བ ག་ནི། ༼༡༢.༡༽ 
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- མཐའ་མཚམས་དང་ ག ང་མིན་ས་ཆ་ ཡང་ན་ ་ ་ནང་ འགྲོ་བ་མིའི་དགོས་མཁོ་ ་ ་ བ ི་འཇགོ་འབད་ད་ེ མི་ ེ་གིས་
བཅའ་མར་གཏོགས་ནི་ ་ དཔལ་འ ོར་གིྱ་ཁེ་ཕན་ ་ ིན་ཐོག་ སེམས་ཅན་གྱི་གནས་ ལ་དང་ འགྲུལ་ ོད་ཀིྱ་ ང་ ེགས་ 
བར་གིླང་ས་གནས་ ་ ་འཕར་གྱི་ཐོག་ལས་ ང་ ོབ་ས་གནས་ཀྱི་ཡོངས་འ ེལ་ ་བ ེད་གཏང་ཐབས་ཀྱི་ ལ་ཡོངས་
ལས་རིམ་ཅིག་ གཞི་བ གས་འབད་ནི།  ༼༡༢.༢༽ 

- ག ང་མིན་ས་ཆ་ ་ནང་ ེས་ ན་རགིས་ ་ འཛིན་ ངོ་འཐབ་ནི་ ་ ག ང་གི་དབང་ཆ་ ་བ ེད་གཏང་ཐབས་ ་ མི་
མང་གིས་ རི་ གས་སེམས་ཅན་དང་ གཞན་གསར་གཏོད་ལག་ཆས་ ་ ་ ོ་གཏད་ཀིྱ་གཞི་ ེན་ ་མཐའ་འཕར་ནི་ ་ 
ལག་ལེན་འཐབ་ནི་དང་ དེ་ནང་ ེར་གྱི་ཁས་ ངས་ཀྱི་དནོ་ལས་ ཁེ་ཕན་དང་ མ་ད ལ་ བ་ ོར་བ ིས་པའི་ ེར་དང་མི་
ེའི་ས་ཆ་འཆང་མི་ ་གི་ ཐོབ་དབང་ ་ ་ བ ི་འཇགོ་འབད་དགོ། ༼༡༣.༤༽ 

- ་མང་ལག་ལེན་ལས་རིམ་དང་ འོང་འབབ་བགོ་བཤའི་ཆིངས་ཡིག་ དཔལ་འ ོར་གོང་འཕེལ་གྱི་གོ་ བས་ ད་ེལས་  
བཅའ་མར་གཏོགས་ནིའི་ ཁེ་ཕན་གཞན་གྱི་ཐོག་ལས་ ང་ ོབ་ཀྱི་ས་ཁོངས་གསརཔ་ གཞི་བ གས་འབད་ནའི་ིནང་ ས་
གནས་ཀྱི་མི་སེར་དང་ ར་ ོལ་མི་ ་ེ ་དང་གཅིག་ཁར་ ཁ་བ ོམ་ནི། ༼༡༢.༣༽ 

- གན་ ་དང་ ཆིངས་ཡིག་ ཡང་ན་ ཁྐྲིམས་ཀྱི་དབང་ཆ་གཞན་གྱི་ཐོག་ལས་ མཉམ་ བ་ལག་ལེན་དང་ འགན་ཁག་ བ་ ེ་
འབག་ནི་ ཁིྐྲམས་ གས་ ་ འཁིྐྲལ་གནས་ཀྱི་ཐབས་ལམ་ སེམས་ གས་ཀྱི་ བ་ ོར་ འགན་ཁག་འ ་མཉམ་ ོད་ཐོག་
ལས་ ས་མཚམས་བ ད་པའི་ ཉམས་ ང་ས་ཁོངས་ ་ གཞི་བ གས་འབད་ནི། ༼༡༢.༤༽ 

- མ་འོངས་པ་ནང་ ོད་བ ད་རིམ་ གས་ཀྱི་དགོས་མཁོ་དང་ ོག་ཆག་ ་ གནས་ ོ་ ་བ ེན་ཏེ་ ད ད་རིག་མེད་པའི་ 
གནོད་པ་འ ང་ནི་ ་ སེམས་ཁར་བཞག་ཐོག་ལས་ གོ་ཆག་ ་ མ་འངོས་པའི་གནམ་གཤསི་གནས་ ངས་དང་བ ན་ ས་
མཚམས་བ ད་པའི་ འོས་འབབ་ཅན་གྱི་ས་གནས་ ་ནང་ གནས་ ོ་འབད་ནའིི་དོན་ ་ དི་ ས་དང་ ིག་གཞི་གསརཔ་
་ གཞི་བ གས་འབད་ནི། ༼༡༢.༥༽ 

- བཙན་ཁྱབ་འགྱོ་མི་རིགས་ ་གི་ ཉེན་ཁ་ ་ གཙོ་རིམ་བཟོ་ནི་དང་ གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགྲདོ་ཀིྱ་གདངོ་ལན་ ་ གནས་ ོ་
འབད་མི་ རིགས་ལེ་ཤ་ཅིག་ ཉེན་ཁ་ཅན་མེནམ་ ངོས་འཛིན་འབད་ཞིནམ་ལས་ བཙན་ཁྱབ་འགྱོ་མི་རིགས་ ་ ་ ོག་དང་ 
ོན་འགོག་ དམ་འཛིན་འབད་ནིའ་ིལས་རིམ་ ་ གཞ་ིབ གས་འབད་དེ་ བ་ ོར་འབད་ནི། ༼༥.༢། ༡༢.༥༽ 

མ ན་འགྱུར་གྱ་ི ་འགན་ ས་གནས་ཀྱ་ིདབང་འཛནི་དང་ མ་ི ་ེ ་ ་ རི་ ེལ་འབད་ན།ི 
གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགྲོད་ཀིྱ་གནདོ་པ་ ་ གཙོ་བོ་ ས་གནས་ཀྱི་གནས་རམི་ ་ འ ང་ནི་ཨནིམ་ལས་ མ ན་འགྱུར་གྱི་འབད་
ོལ་ནང་ ་ ས་གནས་ཀྱི་མི་སེར་ ་གིས་ འ ེལ་གཏགོས་འབད་དགོཔ་འདི་ གན་ཅན་ཨནི། ས་གནས་ལ་ ་ཅགི་ནང་ ར་ ོལ་
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མི་ ེ་ ་གིས་ ས་གནས་ ་ཕན་པའི་ མ ན་འགྱུར་འཛིན་ ོང་ ་ ཧེ་མ་ལས་ བ མས་ཏེ་ཡོདཔ་འོང་། འོས་འབབ་ཅན་གྱི་ 
གནས་ ངས་ ་ནང་ མི་ ེ་ ་གཞི་བ ེན་པའི་ རང་བཞིན་ཐོན་ ེད་འཛནི་ ོང་དེ་ ཁྱད་ ་འཕགས་པའི་ མ ན་འགྱུར་ཐབས་
ས་ཅིག་འོང་ ཡང་ན་ དེ་གིས་ མ ན་འགྱུར་ཅན་གྱི་ཐབས་ ས་ ་ དེ་ལས་ ག་ ེ་བ མ་དགོ་པའི་ བ ་བ ལ་འབད་འངོ་།  
གདམ་ཁ་: 
- དགོས་མཁོ་ལ་ ་ཅིག་ ཚང་ གས་པའི་ ས་གནས་ཀྱི་མ་ི ེ་ ་གིས་ རང་སོའི་མ ན་འགྱུར་འཆར་གཞི་ ་བ མས་ཏེ་ ལག་

ལེན་འཐབ་ནིའི་ ་རིམ་ཅིག་ གཞི་བ གས་འབད་ནི། ༼༣.༣། ༣.༤། ༡༡.༡༽ 
- མི་མང་ ་ མ ན་འགྱུར་བཟོ་དགོ་པའི་དགོས་མཁའོི་ རོ་ བ ་དོན་ དོ་ནིའི་ ིར་ཁྱབ་དང་ ཤེས་ཡོན་གྱི་འབད་ ོལ་ 

གཞི་བ གས་ཀྱིས་ བ་ ོར་འབད་ནི། ༼༣.༡། ༣.༢། ༣.༤། ༡༡.༢༽ 
- ེས་ ན་རིགས་ ་དང་འ ེལ་བའི་ མ ན་འགྱུར་གྱ་ི ིད་ ས་བ མ་ནའིི་ནང་ མི་མང་དང་ མི་ ེའ་ིའ ས་མི་ ་གི་དོན་

་ ངེས་གཏན་དང་བ ར་ ོད་ ང་བའི་ འ ེལ་གཏགོས་དང་ གོྲས་བ ན་འབད་ནའིི་ ་འགན་གྱི་ཁིྐྲམས་ གས་བ མ་ནི། 
༼༣.༡། ༩.༣༽ 

- གནས་རིམ་ཆ་མཉམ་ནང་གི་ ༼ས་གནས་ ང་ ོགས་ ལ་ཡོངས་ལ་སོགས་པ་༽ མི་ ེ་དང་ འ ེལ་གཏོགས་ཅན་ ་ ་ 
མ ན་འགྱུར་གྱི་ཐབས་ ས་ བཟོ་བཀོད་འབད་ནི་དང་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ ་ མ་ད ལ་ ིན་ནི་ ཡང་ན་ བ་ ོར་འབད་
ནི། ༼༣.༡། ༡༡.༢༽ 

- ས་གནས་ཀྱི་ མ ན་འགྱུར་འཆར་གཞི་བ མ་ནའིི་དོན་ ་ ོང་བ ར་དང་ ོགས་གྲུབ་གངོ་འཕེལ་གྱི་དོན་ལས་ ་བ ེད་
ཀིྱ་ཞབས་ཏོག་ ་ མ་ད ལ་ ིན་ནི་ ཡང་ན་ བ་ རོ་འབད་ནི། ༼༡༡.༡༽ 

- ད་ ོ་ཡོད་མི་ ཡོངས་འ ེལ་ ་དང་མཉམ་ བ ་དོན་བ ་ེསོར་གིྱ་དོན་ ་ མཉམ་འ ེལ་འབད་ནི་ ཡང་ན་ ང་ ོགས་དང་ 
མི་ ེ་ ་གིས་ མཉམ་རོགས་གཅིག་གསི་གཅིག་ལས་ མ ན་འགྱུར་གྱི་ལམ་ གས་ ག་ཤོས་ ་ ང་ གས་པའི་དོན་ ་ 
ཡོངས་འ ེལ་གསརཔ་ གཞི་བ གས་འབད་ནི། ༼༣.༡། ༣.༢། ༣.༣༽ 

- ར་ ོལ་ཡོན་ཏན་དང་འ ེལ་བའི་ ཁིྐྲམས་ཀྱི་ཐོབ་དབང་ ་ ་ བ ི་འཇགོ་དང་ གུས་ཞབས་ཀིྱ་ཐོག་ལས་ ས་གནས་ཀྱི་མི་
ེ་ ་གིས་ མ ན་འགྱུར་གྱི་ཐབས་ཤསེ་བ མ་ནིའི་ སམེས་བ ལ་འབད་ནི་ ་ བ ་དོན་བ ེ་སོར་དང་ ཁེ་ཕན་བགོ་བཤའི་

ལས་རིམ་ ་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི། ༼༣.༡། ༣.༢། ༣.༣། ༣.༤། ༡༡.༡༽ 
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- དབང་ཆ་ ིལ་ མ་ ོད་ཐབས་མེད་པའམ་ འོས་འབབ་མེད་པའི་གནས་ ངས་ནང་ འཛིན་ ོང་པ་ ་གིས་ ས་གནས་ཀྱི་མི་
ེ་དང་མཉམ་ མ ན་འགྱུར་ཅན་གྱི་ འཛིན་ ངོ་ལས་རིམ་ནང་ མཉམ་འ ེལ་འབད་ནའིི་ སེམས་ གས་བ ེད་བ ག་ནི། 

༼༣.༤། ༡༡.༤༽ 
- མ ན་འགྱུར་ཅན་གྱི་ ོགས་གྲུབ་དང་ ཐོན་ ེད་ ན་བ ན་ཐོག་ ་ ོད་ནིའི་ལམ་ གས་ ིར་བཏང་ཐོན་ ེད་ ་ ཐོབ་

གས་པའི་ ང་བདེན་དང་ འ ་མཉམ་གྱི་ ཁིྐྲམས་ གས་ཡོད་པའི་ ས་གནས་སམ་ ར་ ོལ་མི་ ེ་ ་ ་ ཐོན་ ེད་
འཛིན་ ོང་དང་ མ ན་འགྱུར་གྱི་ འགན་ཁག་ ིལ་ མ་ ོད་ནི། ༼དཔེར་ན་ ཐོབ་ཐངས་ཀྱི་ ས་ཚོད་བཟོ་ནི་དང་ བདེ་ ིག་
འབད་ནི་དང་ བ ་ ོད་ཀིྱ་ཐོབ་ ལ་ ༽ ༼༡༡.༤༽ 

- དབང་ཆ་ ོད་དེ་ཡདོ་པའི་ མ ན་འགྱུར་འབད་ ོལ་གྱི་དོན་ ་ ས་མཚམས་ ་བ ར་ཞིབ་དང་ ད ེ་ཞིབ་ཀྱི་ལམ་ གས་
བཟོ་ནི་དང་ མཐའ་འཁོར་ཉེན་ ང་འབད་ནི་དང་ ས་གནས་ཀྱི་ཁ་དབང་ཅན་ ་གིས་ དབང་ཆ་བ ང་ནི་དང་ ཉམས་ ད་ཅན་
གྱི་མི་ ེ་མཉམ་ ང་ ་ མར་མནོན་ ེ་བཞག་ནི་ ཡང་ན་ ཐོན་ ེད་དམ་འཛིན་གྱི་ དབང་ཆ་ ིར་ ེལ་ ་བ ེན་ཏེ་ བསམ་
མེད་ཀིྱ་གནོད་པ་ ་ བཀག་ཐབས་ ་ བ་ ེན་ཁྐྲིམས་ཀྱི་དབང་ཆ་ ་ བ ང་བཞག་ནི། ༼༣.༤། ༡༡.༤། ༡༣.༤༽ 

རེ་ ་ེ ་ མ ན་འགྱུར་ཅན་གྱ་ིའབད་ ལོ་ནང་ ན་ཐབས་འབད་ན།ི 
ེས་ ན་རིགས་ འི་ མ ན་འགྱུར་ལས་རིམ་ ་ནང་ ེར་ ེ་ ་གིས་ གལ་ཆེའི་ ་འགན་ འབག་དགོཔ་ཡོད། ིད་ ས་བ མ་མི་ ་

གིས་ ེར་གིྱ་ཉམས་ ང་ས་ཁོངས་དང་ ཁྐྲལ་འབབ་ཁིྐྲམས་ གས་ གནང་ ིན་ལས་རིམ་ ག ང་འ ེལ་གོང་འཕེལ་ བ་ ོར་ དེ་ལས་
གཞན་ཡང་ མི་མང་གིས་བ ར་ དོ་འབད་མི་ མ་ད ལ་ལས་རིམ་ ་གི་ གནང་བ་ དོ་ཞནིམ་ལས་ ལས་རིམ་དེ་ ་གིས་ ེས་ ན་
རིགས་ ་ ང་ བོ་འབད་ནི་ ་ དནོ་ ིན་ཅན་གྱི་མ ན་འགྱུར་ ་ བ་ ོར་འབད་ གསཔ་ ངེས་གཏན་བཟ་ོདགོ། དི་ ས་བ མ་
མི་ ་གིས་ མ ན་འགྱུར་མེད་པའི་ ་ ོད་ ཡར་ ག་གཏང་མི་ ལས་རགིས་ ་ ་ རིམ་གྱསི་འབད་ བ་ རོ་མཚམས་འཇོག་འབད་
ནིའི་ འོས་འབབ་བ ་དགོ།  
གདམ་ཁ་: 

- ེས་ ན་རིགས་ འི་དོན་ ་ མ ན་འགྱུར་ཅན་གྱི་ ཚངོ་འ ེལ་ལམ་ གས་ ་ སེམས་ གས་བ ེད་བ ག་ནི་ ་ གས་
མ་གནང་ནི་དང་ ཡང་ན་ ཁ་ཡིག་བཏགས་ནིའི་ལམ་ གས་ ་ གཞི་བ གས་འབད་དེ་ ་ངོ་ག མ་པ་གིས་ གནས་འཁྐྲིལ་
གྱི་ ིས་ཞིབ་ ་ཡང་འབད་དགོ། ་༼༡༣.༢༽ 

- མི་མང་མ ན་འགྱུར་ འཆར་གཞི་དང་མ ན་པའི་ རེ་གིྱ་མ ན་འགྱུར་ཐབས་ལམ་ ་ ་ སེམས་བ ལ་འབད་དེ་ ཁེ་ཕན་
ོད་ནི། ༼༡༣.༢༽ 
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- མ ན་འགྱུར་མེད་མི་ ཡང་ན་ མི་མང་གིས་ གཞི་བ གས་འབད་ཡདོ་པའི་ མ ན་འགྱུར་ཐབས་ ས་དང་མ་མ ན་པའི་ 
ེར་གིྱ་ལས་རིགས་ ་ མར་ཕབ་དང་ དམ་འཛིན་ ཡང་ན་ བཀག་དམ་འབད་ན།ི ༼༡༣.༢༽ 

- གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགྲོད་ཀིྱ་ གནོད་པ་འ ང་པའི་ ས་ཚོད་འདི་ནང་ ེར་གིྱ་ཉམས་ ང་ས་ཁོངས་ ་ འ ོ་མ ད་དེ་ར་ 
འཛིན་ ོང་འཐབ་ གས་པའི་དོན་ ་ ཁིྐྲམས་མ ན་ཐོག་ལས་ གནང་བ་ ོད་ནི་ ཡང་ན་ བདེ་ ིག་འབད་ནི། ༼༡༢.༢། 
༡༣.༡༽ ག ང་དང་ ེར་གིྱ་ ས་ཆ་དང་ ་ ་ ཉམས་ ང་འབད་ནའིི་འབད་ ོལ་ ་ ་ མཉམ་འ ེལ་འབད་ད་ེ གནམ་
གཤིས་ཀྱི་གནོད་པ་ ོག་ ས་པའི་ ཕན་ ན་འ ེལ་མ ད་ཅན་གྱི་ ང་ བོ་ས་ཁོངས་ཀྱི་ ཡོངས་འ ེལ་ཡོད་པའི་ ལམ་
གས་ཅིག་བཟོ་ནི། ༼༡༢.༡། ༡༣.༢༽ 

- ེར་གིྱ་ས་ཁོངས་དང་ མི་མང་གི་ས་ཁོངས་ ་ནང་ མི་མང་གི་མཐའ་དོན་ ཉེན་ ང་འབད་དགཔོ་ ་ ་ བ ི་འཇགོ་ཐོག་ ་ 
ེར་གིྱ་སའི་ཇོ་བདག་ ་དང་མཉམ་ ས་ཆ་བ ེ་སརོ་དང་ ཡང་ན་ ས་ཆ་བ ེ་སོར་གིྱ་ ་ལོན་ ་ ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་ 

གནང་བ་ ོད་དེ་ ག་པར་ཁུངས་ ན་དང་ གནམ་གཤིས་ཀྱི་གནོད་པ་ གོ་ ས་པའི་ ང་ ོབ་ས་ཁོངས་ ་ གཞི་བ གས་
འབད་ནི། ༼༡༣.༢༽ 

- བཙོང་ ང་ཚངོ་འ ལེ་ཐབས་རིག་ དཔེར་ན་ ཨར་ཨི་ཌི་ཌི་དང་ སི་ཌི་ཨེམ་ལས་འགུལ་བ ིས་ཏེ་ གནོད་བ ད་རམི་ གས་
ཞབས་ཏོག་ག་ིདོན་ ་ ད ལ་ ོད་ཐོག་ལས་ ས་གནས་ཀྱི་ གནོད་བ ད་རིམ་ གས་དང་ ེས་ ན་རིགས་ འི་ མ ན་
འགྱུར་ ་ ང་ བོ་འབད་ནའིི་ འགན་དབང་ དོ་ནི། ༼༡༣.༢། ༡༣.༣༽ 

- མ ན་འགྱུར་ ་གནོད་མི་དང་ རང་བཞིན་གནས་ ངས་ ་གནོད་པའི་ གདམ་ཁ་ ་ ་ ན་ཐབས་མ་ད ལ་ ོད་ནི་ ་ ་
མེད་གཏང་ནི།  

- མི་མང་མ ན་འགྱུར་འཆར་གཞ་ིདང་མ ན་པའི་ ེར་གྱི་མ ན་འགྱུར་འབད་ ོལ་ ་ ་ ་ོབ་བ ེད་ཐབས་ ་ ཁྐྲལ་གྱི་
ཡང་ཆག་དང་ གཞན་མ་ད ལ་གིྱ་ཐབས་ལམ་ ་ ལག་ལནེ་འཐབ་ནི། ༼༡༣.༢༽ 

- ས་གནས་ ་འོས་འབབ་ཡོད་པའི་ མ ན་འགྱུར་ཐབས་རིག་ དཔེར་ན་ ་ ང་གི་ ་ག ར་ལམ་ གས་བ མ་གྱི་ ཞིབ་
འཚོལ་འབད་ནིའི་དོན་ ་ རེ་གིྱ་ཞབི་འཚོལ་དང་ བོ་རིག་ཁང་གི་ཞིབ་འཚོལ་འབད་ནི་ ་ ག ང་གི་མ་ད ལ་ ིན་ནི། 
༼༦.༡༽ 

- ས་གནས་ཀྱི་ཐོན་ དེ་དང་ མཐའ་འཁོར་གིྱ་ ོད་བ ད་རིམ་ གས་ ང་ ོབ་ཀྱི་དོན་ ་ གནམ་གཤིས་མ ན་འགྱུར་ལས་
རིམ་ ་ ་ མ་ད ལ་ ོད་ཐབས་ ་ ཐོན་ ེད་ ོད་ནི་དང་ བཏོན་ནའིི་དོན་ ་ ག ང་ཁྐྲལ་དང་ གླ་འ ས་གཞན་གིྱ་རིགས་
བ ་ལེན་འབད་ནི། ༼༡༣.༢༽ 
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མ ག་དནོ། 
གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགྲོད་འདི་གིས་ གཙོ་བོ་ར་ འགོྲ་བ་མི་རིགས་ཆ་མཉམ་གྱིས་ བ ེན་དགོ་པའི་ དོ་བ ད་རིམ་ གས་དང་ རང་
བཞིན་ཐོན་ ེད་ ་ འགྱུར་བ་གཏངམ་ཨིན་མས། བ ་དནོ་གསརཔ་ ་ ལག་ལེན་འཐབ་ ེ་ གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགྲོད་ ་བ ེན་པའི་ 
གནས་ ངས་གསརཔ་ ་ མ ན་འགྱུར་འབད་ནའིི་ འཛིན་ ོང་ལམ་ གས་ ་ བ ར་ དོ་འབད་དགོཔ་ཆེ་བས། འགན་འཁྐྲི་ངེས་
གཏན་ཡོད་པའི་ ་ བས་གང་བདའེི་ ་རིམ་ ་ གཞི་བ ེན་འབད་མི་  ེས་ ན་རིགས་ འི་འཛིན་ ོང་གསི་ ོད་བ ད་རམི་ གས་
དང་ མི་ འེི་ནང་ གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགྲོད་ཀིྱ་གནདོ་པ་ ོག་ནའིི་ ས་ གས་ ཡར་འཕར་ བ་ གས། མཐའ་འཁོར་ཁིྐྲམས་
གས་ ེལ་ཁང་འདི་ནང་ གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགྲོད་ བས་ ེས་ ན་རིགས་ ་ མ ན་འགྱུར་འབད་ནའིི་ ཁིྐྲམས་ གས་ཀྱ་ིམཁོ་

ཆས་དང་ ིད་ ས་ཀིྱ་ལག་ཆས་ ་ཡོད། འཐོན་ཁུངས་ལག་དེབ་ཅིག་ནང་ མ ན་ལམ་བཟོ་བཀོད་འབད་ནིའ་ི གདམ་ཁ་ ས་ཤངི་
སཔ་འབད་ཡདོ། ད་རེས་ཀྱི་ ིད་ ས་བ མ་མི་ ་གསི་ མ་འོངས་པ་འདི་ བཟོ་ནིའི་དོན་ ་ ད་ ་ོལས་ ་འག་ོབ གས་དགོཔ་འདི་ 
ག་ནི་བ་ གལ་ཆེཝ་ཨིན་ནོ།། 


