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 ོགས་ ང་མེད་པའི་འ ས་ ་འཚོ་བའི་ ིར།། ི་ ོམས་མ་ད ལ་དེབ་འདི་བ ན་པར་ །། 
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འ ག་ག་ིམ་ིདམངས་བཙག་འ འ་ིམ་ད ལ་བཅའ་ཁྐྲམིས་ ༢༠༠༨ ཅན་མ། 
 

ང་ོ དོ། 
དེ་ཡང་ འ ག་ག་ི ་ཁྐྲིམས་ཆནེ་མོ་༢༠༠༨ ཅན་མའ་ི ་ཚན་༡༦ པ་དང་འཁྐྲིལ་ ི་ཚགོས་ཀྱི་
བཙག་འ ་ ་ བཙག་འ འི་བ ལ་བ གས་དང་འ ེལ་བའི་གཞན་ཟད་གྲོན་གང་ ང་ ་ མ་
ད ལ་ ་ག ང་གསི་གནང་ནི་དང་ དེ་གི་བགོ་བཀྲམ་ ་ ཆགས་ ང་ ོགས་རིས་ཅན་གྱི་ མ་
གཞག་གི་དབང་ ་མི་ ང་ནི་ དེ་ལས་ ་ཁྐྲིམས་ཆེན་མོའི་ ་ཚན་༢༢ པའི་ ་དོན་༡༦ པ་དང་ ་
ཚན་༢༣ པའི་ ་དོན་༧ ་དང་འཁྐྲིལ་ གནད་དོན་དེ་ ་མཚམས་འཛནི་འབད་ནི་དོན་ལས་  
 
རང་ གས་གནམ་ལོ་ས་ཕོ་ ི་ལོ་ ་༥ པ་ ལ་མའི་ཚེས་༢༦ འམ་ ི་ལོ་༢༠༠༨ ་༧ པའི་
ཚེས་༢༨ ་ འ ག་གི་ ི་ཚོགས་དང་པ་འཚགོས་ བས་ འ ག་གི་མི་དམངས་བཙག་འ འི་མ་
ད ལ་བཅའ་ཁྐྲིམས་འདི་ ཆ་འཇོག་གྲུབ་ཨིན། 
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ལེ ་ ༡ པ། 
ནོ་བ དོ། 

མཚན་དནོ་ འག་ོའ གས་ རོ་འ ག་ ད་ེལས་ཁྱབ་ཚད། 
༡ བཅའ་ཁྐྲིམས་འད།ི  

ཀ༽ འ ག་གི་མི་དམངས་བཙག་འ འི་མ་ད ལ་བཅའ་ཁྐྲིམས་ ི་ལོ་༢༠༠༨ ཅན་
མ་ཟེར་བ ོད་དག།ོ 

ཁ༽ འ ག་ ལ་ཁབ་མཐའ་ད ས་མེད་པར་ཁྱབ་ནི།  
ག༽ བཅའ་ཁྐྲིམས་འདི་ རང་ གས་གནམ་ལོ་ས་ཕོ་ ི་ལོ་ ་༦ པའི་ཚེས༡༡ འམ་ 

ི་ལོ་༢༠༠༨ ་༨ པའི་ཚེས་༡༢ ལས་ ཁྱབ་དབང་གི་ཆ་གནས་གྲུབ་ཨནི།  

ངསེ་ཚགི། 
༢ བཅའ་ཁྐྲིམས་འདི་ནང་ ལོགས་ ་འབད་བཀོད་དེ་ཡདོ་ན་མ་གཏོགས་ དེ་མིན། 

ཀ༽ “བཅའ་ཁྐྲིམས་” ཟེར་མི་འདི་ འ ག་གི་མི་དམངས་བཙག་འ འི་མ་ད ལ་
བཅའ་ཁྐྲིམས་ ་ག།ོ 
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ཁ༽ “གཞི་ ེན་ད ལ་བ ོམས” ཟེར་མི་འདི་ བཙག་འ ་ ན་ཚོགས་ཀྱིས་ འགོ་
ཐོག་བཙག་འ འི་དོན་ལས་ ིད་དོན་ཚོགས་པ་ ་ ་བགོ་བཀྲམ་འབད་བའི་མ་
ད ལ་དང་ ཡང་ན་ ལ་ཡོངས་ཚགོས་འ འི་ ིར་བཏང་བཙག་འ ་དང་ ལ་
ཡོངས་ཚོགས་ ེ་གི་དོན་ ་ཨིན་པ་ཅིན་ འདེམས་ངོ་ ་ ་བགོ་བཀྲམ་འབད་བའི་ 
མ་ད ལ་གྱི་བ ོམས་ ་ག།ོ 

ག༽ “ཞལ་འདེབས་” ཟེར་མི་འདི་ ིད་དོན་ཚགོས་པའི་ནང་ ཐོ་བཀོད་གྲུབ་པའི་
འ ས་མི་ཅིག་གིས་ ད ལ་ ང་འབད་ ོད་མི་ ་ག།ོ 

ང༽ “ ེ་ཚན་” ཟེར་མི་འདི་  བཅའ་ཁྐྲིམས་འདི་ག་ིལེ ༢ པའི་དནོ་ཚན་༡༠ དང་
འཁྐྲིལ་ གཞི་བ གས་འབད་ཡོད་པའི་ མི་དམངས་བཙག་འ འི་མ་ད ལ་ ེ་
ཚན་ ་ག།ོ 

ཅ༽ “བཙག་འ འི་བཅའ་ཁྐྲིམས་” ཟེར་མི་འདི་ འ ག་གི་བཙག་འ འི་བཅའ་
ཁྐྲིམས་ ་གོ་། 

ཆ༽ “བཙག་འ ་ ན་ཚོགས་” ཟེར་མི་འདི་ འ ག་གི་བཙག་འ ་ ན་ཚོགས་ ་ག།ོ 
ཇ༽ “བཙག་འ འི་ཟད་གྲོན” ཟེར་མི་འདི་ བཙག་འ ་ ན་ཚོགས་ཀྱིས་ བཙག་

འ འི་བ ་འ ིན་གྱི་ཚེས་གྲངས་ལས་ གྲུབ་འ ས་མ་བཏོན་ ན་གྱི་ནང་འཁོད་ 
བཙག་འ འི་བ ལ་བ གས་དོན་ ་བཏང་ཡོད་པ་ ཡང་ན་ གནང་བ་ ོད་ཡོད་
པའི་ཟད་གྲོན་ ་ ་གོ། 
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ཉ༽ “ཁྐྲོམ་ཁའི་འོས་འབབ་གོངཚད” ཟེར་མི་འད་ི ས་ ན་ཁྐྲོམ་གྱི་གནས་ ངས་
དང་འཁྐྲིལ་ ཆ་འ ་བའི་ཅ་ཆས་གཞན་ ་ ་གཞི་བཞག་ ེ་བཟོ་བའི་ འ ་མཉམ་
དང་ ང་བདེན་ དེ་ལས་ ཁེ་འབབ་དང་ ངས་གསལ་ཅན་གྱི་གོང་ཚད་ ་ག།ོ 

ཏ༽ “མ་ད ལ་” ཟེར་མི་འདི་ བཙག་འ ་ ན་ཚོགས་ལས་ ོད་ཡོད་པའི་ མི་
དམངས་བ ལ་བ གས་མ་ད ལ་ ་གོ། 

ཐ༽ “ ིར་བཏང་བཙག་འ ་” ཟེར་མི་འདི་ ལ་ཁབ་ཀྱི་ས་ཁོངས་ཡོངས་ལས་ 
འགོ་ཐོག་བཙག་འ འི་ བས་ ཚོགས་ ན་མཐོ་ཤོས་དང་ དེ་འོག་གི་མཐོ་ཤོས་
ཐོབ་མི་ ཐོ་བཀོད་གྲུབ་པའི་ དི་དནོ་ཚོགས་པ་གཉིས་ཀྱི་འདེམས་ང་ོ ་ ལ་
ཡོངས་ཚོགས་འ འི་འདེམས་ཁྐྲི་དོན་ ་ བཅའ་མརགཏོགས་ནི་དང་ དོ་འགྲན་
འབད་ནི་ ་འོས་འབབ་ཡོད་པའི་གསལ་ གས་འབད་དེ་ཡོད་པའི་བཙག་འ ་ ་གོ། 

ད༽ “བ ན་འཚེར” ཟེར་མི་འད་ི མི་ཅིག་ཁངོ་ཁྐྲོ་ལང་བ ག་ནའིི་དནོ་ ་འབད་
ཡོདཔ་དང་ ཁྐྲིམས་མ ན་གྱི་དམིགས་ ལ་གང་ ང་ ་ཡང་ཕན་ཐོགས་མདེ་པའི་
་ ་གོ།  

ན༽ “ ་ཁག་ད ེ་ན་ི” ཟེར་མི་འདི་ ཞལ་འདེབས་ཐོབ་མ་ིདང་ ཡང་ན་ ཟད་ ིས་ ་
སོ་སོ་ ཁ་ད ེ་ ེ་བཞག་མི་ ་ག།ོ 

པ༽ “ཏི་ ་མིན་པའི་ཞལ་འདེབས་” ཟེར་མི་འདི་ ིད་དནོ་ཚོགས་པ་ཅིག་ནང་ ཐོ་
བཀོད་གྲུབ་པའི་འ ས་མི་ཅིག་གིས་ མ་ད ལ་མེན་པར་ གཞན་ཅ་ཆས་ཀྱི་
རིགས་དང་ ཡང་ན་ ཞབས་ཏགོ་གི་ཞལ་འདེབས་ ་ག།ོ 
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ཕ༽ “ཚོགས་པ་” ཟེར་མི་འདི་ བཙག་འ ་ ན་ཚོགས་ ་ཐོ་བཀོད་གྲུབ་པའི་ ིད་
དོན་ཚོགས་པ་ཅིག་ ་གོ། 

བ༽ “འགོ་ཐོག་བཙག་འ ་” ཟེར་མི་འདི་ ཐོ་བཀོད་གྲུབ་པའི་ ིད་དོན་ཚོགས་པ་ཆ་
མཉམ་གྱིས་ བཅའ་མར་གཏགོས་ཏེ་དོ་འགྲན་འབད་ཆོག་པའི་ ལ་ཡོངས་ཚོགས་
འ ་གི་བཙག་འ ་ ་གོ། 

མ༽ “ཁྱད་ཆོས་ཚང་བའ་ིའདེམས་ངོ་” ཟེར་མི་འདི་ གདམ་ངོའི་ངོས་ལེན་ ལ་མ ན་
འབད་ བཙག་འ ་ ན་ཚོགས་ཀྱསི་ ངོས་ལེན་གྲུབ་པའི་མི་ངོ་ཅིག་ ་ག།ོ  

ཙ༽ ལོགས་ ་བཀོད་ཡོདན་མ་གཏགོས་ དེ་མིན་གཅིག་ཚགི་གི་ཚིག་དོན་དེ་མང་ཚིག་ ་
ཡང་གོ་ནི་དང་ མང་ཚིག་ག་ིཚིག་དོན་དེ་ གཅིག་ཚིག་ ་ཡང་གོ་དག།ོ 
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ལེ ་ ༢ པ། 
མ་ིདམངས་བཙག་འ འ་ིམ་ད ལ། 

༣ མི་དམངས་བཙག་འ འི་མ་ད ལ་ཅགི་གཞི་བ གས་འབད་དགོཔ་ད་ེནང་ བཙག་འ ་
ན་ཚོགས་ཀྱིས་ འོས་འབབ་དང་བ ན་ ལོ་བ ར་བཞིན་ ་ མི་དམངས་བཙག་འ འི་

མ་ད ལ་ནང་  ཐོ་བཀོད་གྲུབ་པའི་ ིད་དོན་ཚོགས་པ་དང་ འདེམས་ངོ་ ་གིས་ ི་
ཚོགས་ཀྱི་བཙག་འ འི་ནང་ བཅའ་མར་གཏོགས་ནའིི་དོན་ལས་ མ་ད ལ་ ིན་ཐབས་ ་
བ གས་དགོ། 

༤ ས་གནས་ག ང་གི་འདེམས་ངོ་ ་གི་དནོ་ ་ བཙག་འ འི་བ ལ་བ གས་མ་ད ལ་དེ་ 
བཙག་འ ་ ན་ཚགོས་ལས་མི་ཐོབ། 

གནད་དནོ། 
༥ ི་ཚོགས་ཀྱི་བཙག་འ འི་དོན་ ་ ག ང་གིས་མ་ད ལ་ ོགས་རིས་མེད་པར་གནང་ཐོག་

ལས་ མི་དམངས་བཙག་འ འི་མ་ད ལ་གཞི་བ གས་འབད་དགོ་པའ་ིགནད་དོན་འདི་
ཡང་། 
ཀ༽ ཁྱད་ཆོས་ཚང་མི་དང་ དང་འདོད་ཅན་གྱི་འདེམས་ང་ོ དེ་ལས་ཐོ་བཀོད་གྲུབ་པའི་

དི་དོན་ཚགོས་པ་ཆ་མཉམ་གྱིས་ འ ་མཉམ་འབད་བཅའ་མར་གཏོགས་ གསཔ་
ངེས་བདེན་བཟོ་ནི་དང་། 
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ཁ༽ བཙག་འ ་ ་ ཏ་ི ་གི་ ས་ གས་དབང་ ་ཐལ་ནི་ལས་བཀག་ནི་དང་ དོགས་
པ་ཅན་གྱི་འ ང་ས་ ་ལས་ ིད་དོན་གྱི་དོ་འགྲན་ནང་ མཚམས་འཛིན་མདེ་པའི་
མ་ད ལ་ ་ འོང་ནི་ལས་བཀག་ཐབས་འབད་ནི།  

ག༽ བཙག་འ ་དང་ ལ་ཡོངས་འོས་འདམེས་ ་ ངས་གསལ་དང་རང་མོས་དང་
མ་དག་གི་ ོ་ལས་ འགོ་འ ེན་འཐབ་ནིའི་དོན་ ། 

འཛནི་ ངོ་། 
༦ མ་ད ལ་དེ་གི་ ིར་བཏང་འཛིན་ ོང་གི་ ་འགན་འདི་ བཙག་འ ་ ན་ཚོགས་ ་ཕགོཔ་

ཨིན། 

ཟད་གྲནོ་གྱ་ིམཐ་ོཚད་བཟ་ོནའི་ིདབང་ཆ། 
༧ བཙག་འ ་ ན་ཚགོས་ཀྱིས་ ི་ཚོགས་དང་ས་གནས་ག ང་གི་བཙག་འ འི་དོན་ ་ ིད་

དོན་ཚོགས་པ་དང་འདེམས་ངོ་ ་གསི་ ཟད་གྲོན་གཏང་ནི་གི་ཚད་གཞི་དེ་ ས་དང་ ས་
ཚོད་ ་བཟ་ོདག།ོ 

མ་ད ལ་མ ན་ ནེ། 
༨ བཙག་འ ་ ན་ཚགོས་ཀྱསི་ བཙག་འ འི་བ ལ་བ གས་དོན་ ་དགོ་པའི་ ལོ་བ ར་མ་

ད ལ་གྱི་ ོན་ སི་ཅིག་བཏོན་ཏེ་ ི་ཚོགས་ ་ ལ་དགོ། 
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༩ ི་ཚོགས་ཀྱིས་ བཙག་འ ་ ན་ཚོགས་ལས་ བཅའ་ཁྐྲིམས་འདི་གི་དོན་ཚན་༨ པའི་གྲོས་
འདེབས་ཀྱི་ད ལ་བ ོམས་ ོན་ ིས་ ལ་ཡོད་མི་དེ་ ཚོགས་ཐེངས་དེ་གི་ བས་ ་རང་ 
ར་བཅོས་ག་ནི་ཡང་མེད་པར་ ཆ་འཇོག་མཛད་ཐོག་ལས་ གནང་བ་འགྲུབ་དགོ། 

་ེཚན་གཞ་ིའ གས། 
༡༠ བཙག་འ ་ ན་ཚགོས་ཀྱིས་ ན་ཚོགས་ཀྱི་ ང་ཆེན་ཡིག་ཚང་འོག་ ་ གཤམ་འཁོད་

འགན་ཁུར་ཡོད་པའི་ མི་དམངས་བཙག་འ འི་མ་ད ལ་ ེ་ཚན་ཅིག་ གཞི་བ གས་
འབད་དག།ོ 
ཀ༽ ི་ཚོགས་དང་འ ལེ་བའི་ བཙག་འ འི་བ ལ་བ གས་ཟད་གྲོན་ད་ེ ་འཛིན་

ོང་འཐབ་ནི་ བགོ་བཀྲམ་འབད་ནི་ ་ ོག་འབད་ནི་ དེ་ལས་བ ག་ཞིབ་འབད་
ནི། 

ཁ༽ ས་གནས་ག ང་གི་བཙག་འ ་དང་འ ེལ་བའི་བ ལ་བ གས་ཟད་གྲོན་ཆ་མཉམ་
་ ་ ོག་འབད་ནི། 

ག༽ བཅའ་ཁྐྲིམས་འདའིི་ནང་འཁོད་ ར་ ིད་དོན་ཚགོས་པའི་ ིས་ཁྐྲ་ ་ ་ ོག་
འབད་ནི། 

་ེཚན་གྱ་ི ་ །ོ 
༡༡ ེ་ཚན་དེ་གིས་ བཙག་འ ་ ན་ཚགོས་ལས་ མི་དམངས་བཙག་འ འི་མ་ད ལ་དང་

འ ེལ་བའི་གནད་དོན་ཆ་མཉམ་གྱི་ ན་ ་ ལ་ཏེ་ དགོས་མཁོ་དང་བ ན་པའི་གནང་བ་ ་
ལེན་དགོ། 
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༡༢ བཙག་འ ་ ན་ཚགོས་ཀྱིས་ བཙག་འ འི་ཁྱབ་ གས་འབད་བའི་ ལ་ ་ ེ་ཚན་འདི་
གིས་ བཙག་འ ་ནང་དོ་འགྲན་འབད་མི་ཚོགས་པ་ ཡང་ན་ འདེམས་ངོ་ ་ ་མ་ད ལ་
ནང་ལས་ མ་ད ལ་ཐོབ་ཚད་ཀྱ་ིབ ་འ ིན་ ེལ་དགོ།  

༡༣ ེ་ཚན་གྱསི་ དེའི་ ་ ་ོལག་ལེན་འཐབ་ བས་ འ ེལ་ཡོད་གནད་དནོ་དང་ གནས་
ངས་ ་གི་ འསོ་འབབ་བ ་དགཔོ་དང་ བཙག་འ འི་བཅའ་ཁྐྲིམས་ནང་བཀོད་དེ་ཡདོ་

པའི་ ་ ོ་ ་ ་གནས་དག།ོ 
༡༤ ེ་ཚན་གྱིས། 

ཀ༽ བཅའ་ཁྐྲིམས་འདི་དང་འཁྐྲིལ་ བཙག་འ ་ ན་ཚོགས་ ་ ལ་བའི་ ཡིག་ཆས་ཆ་
མཉམ་ ་ད ེ་ཞིབ་འབད་དགོ། 

ཁ༽ ཐོ་ཡིག་བཞག་ཐངས་དང་  ན་ ་བཀོད་ཐངས་ ་ བཅའ་ཁྐྲིམས་འདི་དང་
འཁྐྲིལ་ ་ བས་བདེ་ཏོག་ཏོ་འབད་གཞི་བ གས་འབད་ཐབས་ ་ གྲ་ ིག་འབད་
དེ་ བཀོད་ ་ ་པར་བ ན་འབད་དགོ། 

ག༽ ལོ་བ ར་བཞིན་ ་ ེ་ཚན་འདི་གི་ལས་རིམ་ ཁྐྲིམས་ གས་དང་བདག་ ོང་ 
ཡང་ན་ མ་ད ལ་བགོ་བཀྲམ་ཚད་གཞི་དང་ ཏི་ ་གི་ ིས་ཁྐྲ་བཞག་ཐངས་ ་ ་ 
བ ར་བཅོས་ར་ེའབད་དགོཔ་ཡོད་པ་ཅིན་ དེ་གི་གྲོས་འདེབས་ ་གི་ ན་ ་ ལ་
དགོ། 
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ང༽ བཅའ་ཁྐྲིམས་འདི་གི་དགོངས་དོན་ ར་ ལ་ཡོད་མི་ འདེམས་ངོ་དང་ཚགོས་པ་ ་
གི་ བཙག་འ འི་ཟད་གྲནོ་དང་ ད ལ་བ ོམས་ ིས་ཐོ་ ་ ་ བ ག་ཞིབ་
འབད་དགོ། 

ཅ༽ བཅའ་ཁྐྲིམས་འདི་གི་དགོངས་དོན་ ་ལག་ལེན་འཐབ་བ ག་དགོ། 
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ལེ ་ ༣ པ། 
འསོ་འབབ་ཚད་གཞ།ི 

ལ་ཡངོས་ཚགོས་ འེ་ིའདམེས་ང་ོ ་ ་ མ་ད ལ་གྱ་ིའསོ་འབབ་ཚད་གཞ།ི 
༡༥ ལ་ཡོངས་ཚོགས་ ེའི་བཙག་འ འི་ བས་ ལ་ཡོངས་ཚོགས་ འེི་འདམེས་ངོ་ཅིག་གིས་ 

གལ་ ིད་ ཁོ/མོ་རའི་གདམ་ངོ་འདི་ ལ་མ ན་གྱིས་ཆ་འཇགོ་གྲུབ་པ་ཅནི་ དེ་ ་གཞི་
ེན་ད ལ་བ ོམ་གྱི་མ་ད ལ་ཐོབ་ནིའི་འོས་འབབ་ཡོད། 

༡༦ ེད་འོག་རེ་རེ་དང་ ེད་འོག་ཅིག་གི་ཆ་ཤས་ ་མ་ ད་པའི་ ོང་ཁག་ཁྐྲམོ་ ེ་ ་ ལ་
ཡོངས་ཚོགས་ འེི་བཙག་འ ་གི་དོན་ ་ འདེམས་ངོ་རེ་རེ་གདམ་ངོ་བཏནོ་ཆོག་པའ་ིཐོབ་
ལམ་ཡོད། 

༡༧ འ ག་གི་ ་ཁྐྲིམས་ཆེན་མོ་དང་འཁྐྲིལ་ བཙག་འ ་འགོ་དང་པ་འགོ་འ ནེ་འཐབ་ཞིནམ་
ལས་ ལ་ཡོངས་ཚོགས་ འེི་བཙག་འ ་ནང་དོ་འགྲན་འབད་ནའིི་དོན་ལས་ གདམ་ངོ་
བཏོན་ཡོད་པའ་ིའདམེས་ངོ་ ་ ཁྱད་ཆོས་ཚང་བའི་འདམེས་ངོ་གཞན་ ་གསི་ཐོབ་མི་གཞི་
ེན་ད ལ་བ ོམ་ ཡང་ན་ བཙག་འ ་ ན་ཚོགས་ཀྱསི་ ས་དང་ ས་ཚདོ་ ་ མཐོ་ཚད་
བཟོ་ ེ་ཡོད་མི་དང་འ ་མཉམ་ཐོབ། 

༡༨ མ་ད ལ་གྱི་དོན་ ་ ་ཡིག་ ལ་བའི་ བས་ བཙག་འ འི་བཅའ་ཁྐྲིམས་དང་འཁྐྲིལ་ཏེ་ 
འདེམས་ངོ་འབད་ ངོས་ལེན་གྲུབ་པའི་ཡི་གུ་གི་འ ་ཅིག་མཉམ་ གས་འབད་དགོ།  
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དི་དནོ་ཚགོས་པ་ ་ ་ མ་ད ལ་འསོ་འབབ་ཚད་གཞ།ི 
༡༩ ཚོགས་པ་ཅིག་གིས་ ོང་ཁག་༢༠ ཆ་མཉམ་ནང་ ་ ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ འི་དོན་ལས་ 

འགོ་ཐོག་བཙག་འ ་ནང་ དོ་འགྲན་འབད་ནའིི་དོན་ ་ ཐོ་བཀོད་གྲུབ་ཡོད་པ་ཅིན་ ལ་
ཡོངས་ཚོགས་འ འི་བཙག་འ འི་ བས་ མ་ད ལ་ཐོབ་ནིའི་འོས་འབབ་ཡོད། 

༢༠ ཚོགས་པ་ཅིག་གསི་ དེའི་ ་གངོ་གི་ ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ འི་འགོ་ཐོག་བཙག་འ ་ནང་ 
ཆ་འཇོག་ཅན་གྱི་ཚགོས་ ན་ ་གི་གྲལ་ལས་ ང་ཤོས་ ་ད ་༡༠ ཐོབ་ ེ་ཡོད་པ་ཅིན་ 
མ་ད ལ་ཐོབ་ནིའི་འོས་འབབ་ཡདོ། 

༢༡ ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ འི་བཙག་འ ་ནང་ འགོ་ཐོག་དོ་འགྲན་འབད་ནིའ་ི དམིགས་དོན་
ཡོད་མིའི་ ཚོགས་པ་ཅིག་གིས་ ཁྱད་ཆོས་ཚང་བའི་ དི་དོན་ཚོགས་པ་གཞན་ ་ག་ིཐོབ་མི་ 
གཞི་ ེན་ད ལ་བ ོམས་དང་ འ ་མཉམ་ཐོབ། 

༢༢ མ་ད ལ་གྱི་དོན་ ་ ་ཡིག་བ གས་པའི་ བས་ བཙག་འ ་ ན་ཚོགས་ལས་ ིན་མི་ 
ིད་དོན་ཚགོས་པ་འབད་ ཐོ་བཀོད་གྲུབ་པའི་ལག་ཁྱེར་གྱི་འ ་ཅིག་དང་ བཙག་འ འི་

བཅའ་ཁྐྲིམས་དང་འཁྐྲིལ་ཏེ་ ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ འི་བཙག་འ ་ནང་ བཅའ་མར་
གཏོགས་ནི་ཨིན་པའི་ དོ་འགྲན་ཁས་ལེན་ཡི་གུ་འདི་ མཉམ་ གས་འབད་དགོ། 
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ལ་ཡངོས་ཚགོས་འ འ་ིའདམེས་ང་ོ ་ ་ མ་ད ལ་གྱ་ིའསོ་འབབ་ཚད་གཞ།ི 
༢༣ ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ འི་འདེམས་ངོ་ཅིག་ ིར་བཏང་བཙག་འ ་ནང་ གདམ་ངོ་འབད་

བཏོན་ཡོད་མི་ ་ ལ་མ ན་གྱི་ཆ་འཇོག་དང་ བཙག་འ ་ ན་ཚོགས་ལས་དེའི་ངོ་ ོར་
ཡོད་པ་ཅིན་ ཁྱད་ཡོན་ཚང་བའི་འདམེས་ངོ་གིས་ ཐོབ་དགོ་པའི་གཞི་ ེན་ད ལ་བ ོམས་
དང་འ ་མཉམ་གྱི་ད ལ་བ ོམས་ཅིག་ཐོབ། 

འདམེས་ངའོ་ིཚབ་མ་བ གས་ན།ི 
༢༤ ིར་བཏང་བཙག་འ ་དང་ ཡང་ན་ ལ་ཡོངས་ཚོགས་ ེའ་ིབཙག་འ ་འགོ་འ ེན་མ་

འཐབ་པའི་ཧེ་མ་ལས་ འདེམས་ངོ་ཅིག་ ་ ཚེ་འདས་ ཡང་ན་ ཆ་གནས་མ་གྲུབ་པ་ ཆ་
མེད་སོང་བ་ ཡང་ན་ གདམ་ངོ་ལས་ ིར་བཏོན་འབད་བའི་ ལ་ ་ བཙག་འ འི་བཅའ་
ཁྐྲིམས་དང་འཁྐྲིལ་ཏེ་ འདེམས་ངོའི་ཚབ་མ་གཞན་བ གས་ཏེ་ཡདོ་མི་དེ་གསི་  བཅའ་
ཁྐྲིམས་འདི་ག་ིའོག་ ་ཡོད་པའ་ིདགོངས་དོན་དང་ འདི་འོག་བ མས་པའི་ བཅའ་ཡིག་
དང་ ིགས་གཞི་ཆ་མཉམ་ ་གནས་དགོ། 

༢༥ ིར་བཏང་བཙག་འ ་དང་ ཡང་ན་ ལ་ཡོངས་ཚོགས་ ེའ་ིབཙག་འ ་འགོ་འ ེན་མ་
འཐབ་པའི་ཧེ་མ་ལས་ ཆ་གནས་མ་གྲུབ་པ་ ཡང་ན་ ཆ་མེད་བཏང་བ་ ཚེ་ལས་འདས་པ་ 
ིར་བཏོན་ཡོད་པའ་ིའདེམས་ངའོི་མིང་ཐོག་ཡོད་མི་ བ ལ་བ གས་མ་ད ལ་གྱི་ ིས་ཁྐྲའི་
ཨང་དེ་ བཀག་ ེ་བཞག་དགོཔ་ ེ་ བཙག་འ ་ ན་ཚགོས་ཀྱིས་ འ ེལ་ཡོད་ད ལ་ཁང་
་ ཡིག་ཐོག་གི་བ ་འ ིན་ ེལ་དགོ། 
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ཨིན་ ང་ ཆ་གནས་མ་གྲུབ་པ་ ཡང་ན་ ཆ་མེད་བཏང་ནིའ་ིཐད་ འདེམས་ངོ་ ་ ིན་ཡོད་
པའི་མ་ད ལ་དེ་ ག ང་བཞེས་དང་ད ལ་ཚབ་ལོག་ ིལ་ ་བ གས་དགོ་པའི་བཀོད་ ་ 
ན་ཚོགས་ཀྱིས་ ནི་དགོ།  

༢༦ འདེམས་ངའོི་ཚབ་མ་དེ་གིས་ ཁོ/མོ་རའི་གདམ་ངོ་ཐོ་བཀོད་འབད་བའི་ བས་ མ་ད ལ་
གྱི་དོན་ ་ ་ཡིག་བ གས་དགོ། 

༢༧ ེ་ཚན་གྱིས་ འདམེས་ངོའ་ིཚབ་མ་ ་མ་ད ལ་དེ་ བཙག་འ ་ ན་ཚོགས་ལས་ གདམ་
ངོ་ ེ་ཆ་འཇོག་འགྲུབ་པའི་ ལ་ ་ ངམ་ཅིག་ ོད་དག།ོ 

༢༨ དོན་ཚན་༢༤ དང་འཁྐྲིལ་ཚབ་བ གས་ཡོད་པའི་ འདེམས་ངའོི་བ ལ་བ གས་ཀྱི་མ་
ད ལ་ ཧེ་མ་ལས་ ོད་དེ་ཡོད་པ་ཅནི་ ིས་ཁྐྲ་དེ་ འདེམས་ངའོི་ཚབ་མ་ ་ ོ་བ ད་
འབད་དགོཔ་དང་ འདེམས་ངོའི་ཚབ་མ་དེ་ ་ མ་ད ལ་ཡོངས་བ ོམས་ཀྱི་ཐོབ་ལམ་དང་ 
འདེམས་ངོ་ལས་ སི་ཁྐྲ་ ོ་བ ད་འབད་བའི་ཡོངས་བ ོམས་ལས་ ཆད་ ས་ ང་བའི་མ་
ད ལ་ཁ་ ོང་ ་ ཐོབ་ནིའི་འོས་འབབ་ཡོད། 
ཨིན་ ང་དནོ་ཚན་༢༦ ནང་གི་འདེམས་ངོའི་ཚབ་མ་དེ་གསི་ མ་ད ལ་གྱི་ ་ཡིག་བ གས་
མ་ གས་པ་ཅིན་ ིས་ཁྐྲ་ཆ་མེད་འགྱོ་ནི་དང་ ཏི་ ་དེ་ཡང་ལོག་མ་ད ལ་ནང་ ་འགྱོ་
འོང་། 
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ཁྱད་ཆསོ་ཀྱ་ིཚད་གཞ་ིལས་འགལ་བ། 
༢༩ ཚོགས་པ་དང་འདམེས་ངོ་ཅིག་གིས་ མ་ད ལ་ཐོབ་ལམ་ ་ ཁྱད་ཆསོ་ཀྱི་ཚད་གཞི་ཅིག་

ལས་འགལ་བ་ཅིན་ བཙག་འ ་ ན་ཚོགས་ཀྱིས་ ག ང་བཞེས་ཀྱི་བཀོད་ ་གནང་ན་ི 
ཡང་ན་ ཚོགས་པ་དང་འདེམས་ངོ་ ་ བགོ་བཀྲམ་འབད་ཡོད་པའི་མ་ད ལ་ ་ ལོག་ལེན་
བ ག་ནི་གི་དབང་ཆ་ཡོད།  

ལ་ཡངོས་འསོ་འདམེས་ཀྱ་ིཟད་གྲནོ་གཏང་ན།ི 
༣༠ བཙག་འ ་ ན་ཚགོས་ཀྱིས་ ལ་ཡོངས་འོས་འདེམས་ཀྱི་བཅའ་ཁྐྲིམས་དང་འཁྐྲིལ་ ལ་

ཡོངས་འོས་འདེམས་འགོ་འ ེན་འཐབ་ནི་དང་འ ེལ་བའི་ཟད་གྲོན་དོན་ ་ མ་ད ལ་ ིན་
དགོ། 
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ལེ ་ ༤ པ། 
མ་ད ལ་བག་ོབཀྲམ། 

མ་ད ལ་གྱ་ི ོན་ སི། 
༣༡ ེ་ཚན་གྱིས་ ི་ཚོགས་ཀྱི་ ས་ ན་མ་ ོགས་པའ་ིཚེས་གྲངས་ལས་ ཉིན་གྲངས་དགུ་བ ་

གི་ཧེ་མར་ ི་ཚགོས་བཙག་འ ་ནང་བཅའ་མར་གཏགོས་མི་ཚོགས་པ་དང་འདེམས་ངོ་ ་
་ ོད་ནིའི་དོན་ལས་བཞག་ཡོད་པའི་ མ་ད ལ་གྱི་ ོན་ ིས་ ་བཏོན་ཏེ་བཀྲམ་དགོ། 

བག་ོབཀྲམ་གྱ་ི ས་ཚདོ། 
༣༢ ེ་ཚན་གྱིས་ ཆ་གནས་ཡོད་པའི་མ་ད ལ་གྱི་ ་ཡིག་ཐབོ་ ེ་ ་འབད་བའི་ཉིན་གྲངས་༣ 

ལས་མ་འགྱངས་པར་ འོས་འབབ་ཡདོ་པའི་མ་ད ལ་དེ་ ིད་དོན་ཚོགས་པ་དང་དོ་འགྲན་
འབད་མི་འདེམས་ངོའི་བ ལ་བ གས་ཀྱི་ ིས་ཁྐྲའི་མིང་ཐོག་ བགོ་བཀྲམ་འབད་དག།ོ 

༣༣ ེ་ཚན་གྱིས་ བཅའ་ཁྐྲིམས་འད་ིནང་ ཆེད་ ་བཀདོ་ཡོད་མ་ིདང་འཁྐྲིལ་ ཐོ་བཀོད་གྲུབ་
པའི་ཚོགས་པ་ ཡང་ན་ འདེམས་ངོ་ ་གིས་ ངས་གསལ་གྱི་ ན་ ་དང་ ཟད་ ིས་ དེ་
ལས་བགོ་བཀྲམ་འབད་བའི་མ་ད ལ་ ་ ིར་བཤད་འབད་དགོཔ་ ་ངེས་བདེན་བཟོ་དགོ། 
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བ ལ་བ གས་མ་ད ལ་ ག་ ས། 
༣༤ ཚོགས་པ་ཅིག་གིས་ འགོ་ཐོག་བཙག་འ ་གི་གྲུབ་འ ས་གསལ་བ གས་འབད་བའི་ ཉིན་

གྲངས་ མ་ ་གི་ནང་འཁོད་ བཙག་འ འི་ཟད་གྲནོ་ ་ ན་ ་ ལ་དགོཔ་དང་ 
འདེམས་ངོ་ཅིག་གསི་ ིར་བཏང་བཙག་འ འི་གྲུབ་འ ས་གསལ་བ གས་འབད་བའི་ 
ཉིན་གྲངས་ མ་ ་གི་ནང་འཁདོ་ བཙག་འ འི་ཟད་འགྲོ་ ་ ེ་ཚན་ ་ ན་ ་ ལ་དགོ། 

༣༥ ས་གནས་ག ང་གི་འདེམས་ངོ་ཅིག་གསི་ བཙག་འ འ་ིགྲུབ་འ ས་གསལ་བ གས་འབད་
བའི་ ཉིན་གྲངས་ མ་ ་གི་ནང་འཁདོ་ ཁོ/མོ་རའི་བཙག་འ འི་ཟད་གྲནོ་ ་ ེ་ཚན་ ་
ན་ ་ ལ་དགོ། 

༣༦ ལ་ཡོངས་ཚོགས་ ེའི་འདེམས་ངོ་ཅིག་གིས་ བཙག་འ འི་གྲུབ་འ ས་གསལ་བ གས་
འབད་བའི་ ཉིན་གྲངས་ མ་ ་གི་ནང་འཁོད་ ཁོ/མོ་རའི་བཙག་འ འི་ཟད་གྲོན་ ་ ེ་
ཚན་ ་ ན་ ་ ལ་དགོ། 

༣༧ ེ་ཚན་གྱིས་ ཚོགས་པ་དང་འདེམས་ངོ་ ་གི་བཙག་འ འི་ཟད་གྲནོ་ ་ མི་དམངས་བ ག་
ཞིབ་ཀྱི་དོན་ ་ ཐབོ་ གསཔ་བཟོ་དགོ། 
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༣༨ བཙག་འ ་ ན་ཚགོས་ཀྱིས་ འགོ་ཐོག་བཙག་འ འི་དོན་ ་ ིད་དནོ་ཚོགས་པ་ ་ ་
ིན་མི་ བ ལ་བ གས་མ་ད ལ་ལས་ འགོ་ཐོག་བཙག་འ ་མ ག་བ ་བའི་ ལ་ ་  
ག་ ས་ཡོད་མ་ིད་ེ དོན་ཚན་༡༡༣ ནང་གི་བཙག་འ འི་ཟད་ ིས་ ན་ འི་ནང་ ཡིག་ཆ་

དང་ཐོ་ ་ ལ་མ ན་གྱིས་ ན་ ོང་འཐབ་ཡོད་མི་ ངམ་ཅིག་ ་ ིར་བཏང་བཙག་
འ འི་ བས་ཉེར་ ོད་འབད་ཆོག་ ཨིན་ ང་ རི་བཏང་བཙག་འ འི་དོ་འགྲན་འབད་ནི་ ་ 
འོས་འབབ་མདེ་མི་ཚོགས་པ་ ་གི་མ་ད ལ་ ག་ ས་འདི་ ེ་ཚན་ ་ལོག་ དོ་དགོ། 

༣༩ ལ་ཡོངས་ཚོགས་ ེའི་འདེམས་ངོ་ ་ ་བགོ་བཀྲམ་འབད་ཡོད་པའི་ བ ལ་བ གས་མ་
ད ལ་གྱི་ ག་ ས་ ་ ེ་ཚན་ ་ལོག་ ོད་དག།ོ 

མ་ད ལ་བག་ོབཀྲམ་འབད་ན་ིམདེཔ། 
༤༠ གལ་ ིད་ ཚོགས་པ་དང་འདེམས་ངོ་ཅིག་གིས་ གཡོ་ ་ ཡང་ན་ ཁྐྲིམས་འགལ་གྱི་ ་

འབད་ཡོདཔ་ཤེས་པ་ཅིན་ བཙག་འ ་ ན་ཚགོས་ཀྱིས་ ཚོགས་པ་དང་འདེམས་ངོ་དེ་ ་ 
མ་ད ལ་བགོ་བཀྲམ་མ་འབད་བར་བཞག་ཆོག། 
ཨིན་ ང་ མ་ད ལ་དེ་ ིད་དོན་ཚོགས་པ་དང་ འདེམས་ངོ་ ་ཧེ་མ་ལས་ ོད་ཚར་བ་
ཅིན་ ག ང་བཞསེ་གཏང་ནི་དང་ མ་ད ལ་ལོག་ ོད་དགོ་པའི་བཀདོ་ ་ བཙག་འ ་
ན་ཚོགས་ཀྱིས་ ནི་ཆོག། 
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མ་ད ལ་བ ་ལནེ་བཀག་དམ། 
༤༡ ིད་དོན་ཚགོས་པ་དང་ འདེམས་ངོ་ཅིག་གིས་ ི་ཚགོས་དང་ས་གནས་ག ང་གི་བཙག་

འ འི་བ ལ་བ གས་ཀྱི་དོན་ ་ ེར་ ེ་གི་མི་ང་ོདང་ ལས་ ེ་གང་ ང་ལས་ མ་ད ལ་
ང་ནི་ ཡང་ན་ བ ་ལེན་གྱི་ལས་རིམ་ ་ ག་ནི་ཡང་འགོ་འ ེན་འཐབ་མི་ཆོག། 

ཨིན་ ང་ ཚོགས་པ་ ་གིས་ བཙག་འ ་ ན་ཚོགས་ལས་ ས་དང་ ས་ཚོད་ ་བཟོ་
ཡོད་པའི་ཚད་གཞི་དང་འཁྐྲིལ་ ཐོ་བཀོད་གྲུབ་པའི་འ ས་མི་ ་ལས་ ད ལ་དང་ གཞན་
མ་ད ལ་མིན་པའི་ཅ་ཆས་ཀྱི་ཞལ་འདབེས་ ་ལེན་ཆོག། 

༤༢ ཚོགས་པའི་འ ས་མི་ ཡང་ན་ འདེམས་ངོ་གང་ ང་ཅིག་གིས་ གོང་གི་དོན་ཚན་༤༡ 
ལས་འགལ་བ་ཅིན་ བཙག་འ འ་ིབཅའ་ཁྐྲིམས་དང་འཁྐྲིལ་ཏེ་ ཉེས་འ གས་འབད་ནི་
ཨིནམ་དང་ ིད་དོན་ཚོགས་པ་གང་ ང་ཅིག་ གྲལ་གཏོགས་ཡོདཔ་མཐོང་པ་ཅིན་ མངོན་
མཐོའི་ཁྐྲིམས་ཀྱི་འ ན་ས་ལས་ བཀའ་ ་གནང་ཐགོ་ ཚོགས་པ་འདི་ ་གྲོལ་གཏང་ནི་
ཨིན། 
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ལེ ་ ༥ པ། 
སི་ཁྐྲ། 

བ ལ་བ གས་ སི་ཁྐྲ། 
༤༣ ཚོགས་པ་དང་འདམེས་ངོ་གིས་ བཙག་འ ་ ན་ཚོགས་ལས་ བ ་འ ིན་ ེལ་ཡོད་པའི་

ད ལ་ཁང་ནང་ ཚོགས་པའི་བ ལ་བ གས་ ིས་ཁྐྲ་དང་ འདེམས་ངའོི་བ ལ་བ གས་
ིས་ཁྐྲ་ཟེར་ སོ་སོ་འབད་ ་ེདགོ། 

༤༤ དེ་ གས་ཀྱི་ ིས་ཁྐྲ་ ེ་ ེ་ ་འབད་བའི་ཉིན་གྲངས་༥ གི་ནང་འཁདོ་ ིས་ཁྐྲ་སོ་སོའ་ིཁ་
གསལ་ ་ ེ་ཚན་ ་ ན་ ་འབད་དགོ། 

༤༥ ཚོགས་པ་དང་འདམེས་ངོ་ཅིག་གིས་ མ་ད ལ་དང་འ ེལ་བའི་ ་ཆ་མཉམ་ བ ལ་
བ གས་ཀྱི་ ིས་ཁྐྲ་གཅིག་གི་ཐོག་ ་ ལག་ལེན་འཐབ་དགོ། 

༤༦ ཚོགས་པ་ ཡང་ན་ འདེམས་ངོ་ཅིག་གིས་ བ ལ་བ གས་ཀྱི་ ིས་ཁྐྲ་ད་ེནང་ ཐོ་བཀོད་
གྲུབ་པའི་འ ས་མི་ ་ལས་ ཞལ་འདེབས་ཐོབ་མི་ ་དང་ འདེམས་ངོ་ ་གིས་ བཅའ་
ཁྐྲིམས་འདའིི་དོན་ཚན་༥༧ དང་འཁྐྲིལ་ཐོབ་པའི་མ་ད ལ་མ་གཏོགས་ གཞན་ག་ནི་ཡང་
བ གས་མི་ཆོག། 

ཟད་གྲནོ་གཏང་ཐངས། 
༤༧ ཚོགས་པའི་ད ལ་གཉེར་དེ་ ་ ཚོགས་པའི་བ ལ་བ གས་ ིས་ཁྐྲ་ནང་ལས་ མ་ད ལ་

བཏོན་ནིའི་ དབང་ཆ་ཡོད། 
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༤༨ འདེམས་ངོ་དེ་གིས་ མི་ངོ་གཞན་གང་ ང་ཅིག་ངོས་འཛནི་འབད་དེ་ འདམེས་ངོའི་བ ལ་
བ གས་ ིས་ཁྐྲ་ནང་ལས་ མ་ད ལ་བཏོན་ནིའི་དབང་ཆ་ ོད་ཆོག། 

༤༩ ཚོགས་པ་ ཡང་ན་ འདེམས་ངོ་ ཡང་ན་ དོན་ཚན་༤༧ པ་དང་༤༨ དང་འཁྐྲིལ་ 
དབང་ཆ་ ོད་ཡོད་པའི་མི་ངོ་ཅིག་གིས་ བ ལ་བ གས་ཀྱི་དོན་ ་ ཅ་ཆས་དང་ཞབས་ཏོག་
ིན་མི་ ་ ་ ཏི་ ་ ་བ ལ་བ གས་ ིས་ཁྐྲ་ནང་ལས་ ཐད་ཀར་ ོད་དགོ། 

༥༠ ཚོགས་པ་ ཡང་ན་ འདེམས་ང་ོཅིག་གིས་ བཙག་འ འི་བ ལ་བ གས་དང་འ ེལ་བ་
མེད་པའི་གནད་དོན་ ་ ་ བ ལ་བ གས་ ིས་ཁྐྲ་ནང་ལས་ཟད་གྲནོ་གཏང་མི་ཆོག། 

༥༡ དོན་ཚན་༧༧ ཅན་མའི་ (ད) དང་ (ན)གི་གནད་དོན་ཁ་གསལ་བཀོད་ཡོད་པའི་ཟད་
གྲོན་མ་གཏོགས་ ཚོགས་ ན་གྱི་་ཉིམ་མ་རན་པའི་ ་ཚོད་༤༨ ཀྱི་ནང་འཁོད་ ཚོགས་པ་
དང་འདེམས་ངོ་ཅིག་གིས་ བ ལ་བ གས་ ིས་ཁྐྲ་ནང་ལས་ ཟད་འགྲ་ོགསརཔ་ག་ནི་ཡང་
བཏང་མི་ཆོག། 

༥༢ བཙག་འ འ་ི ལ་ལས་ ཉིན་གྲངས་༣༠ ལས་ ག་ ེ་ བདག་བ ང་འབད་བ བ་པའ་ི 
གཞི་ ེན་ ཡང་ན་ ེར་དོན་གྱི་ ་དངོས་དོན་ ་ཟད་གྲནོ་གཏང་མི་ཆོག། 

༥༣ ཟད་གྲནོ་ཆ་མཉམ་ ད ལ་འཛིན་གྱི་ཐོག་ལས་གཏང་དགོཔ་ཨིན་ ང་ ད ལ་
ཀྲམ༡༠,༠༠༠/-  ལས་མ་ ག་པའི་ཟད་གྲནོ་ ་ ད ལ་ ང་འབད་གཏང་ཆོག། 
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ལེ ་ ༦ པ། 
མ་ད ལ་གྱ་ིཚད། 

མ་ད ལ་བག་ོབཀྲམ་གྱི་མཐ་ོཚད། 
༥༤ བཙག་འ ་ ན་ཚགོས་ཀྱིས་ བཅའ་ཁྐྲིམས་འདའིི་དགངོས་དོན་གྱི་དནོ་ཚན་༡༩ ལས་༢༣ 

ན་དང་ འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་ཁ་གྲངས་ཡོངས་བ ོམས་ ་ཆ་གནས་བཞག་ ེ་ ཚོགས་པ་ ་
་ འགོ་ཐོག་བཙག་འ འི་དོན་ལས་ འདེམས་ཁངོས་རེ་ ་ ད ལ་ཀྲམ་༡༠༠,༠༠༠/- 

ཡང་ན་ འདི་ལས་ ང་པའི་མ་ད ལ་ ཡང་ན་ བཙག་འ ་ ན་ཚོགས་ཀྱསི་ ས་དང་
ས་ཚོད་ ་ཚད་གཞི་བཟོ་མི་དང་འཁྐྲལི་ བགོ་བཀྲམ་འབད་དགོ།  

༥༥ འདེམས་ཁོངས་རེ་རེ་ནང་གི་འདེམས་ངོ་ ་ ིར་བཏང་བཙག་འ ་དང་ ལ་ཡོངས་
ཚོགས་ ེའ་ིབཙག་འ འི་དོན་ལས་ ད ལ་ཀྲམ་༡༠༠,༠༠༠/- འ ་མཉམ་ ཡང་ན་ 
འདི་ལས་ ངམ་ ་ེབཙག་འ ་ ན་ཚགོས་ཀྱིས་ ས་དང་ ས་ཚོད་ ་བཟོ་མི་དང་འཁྐྲིལ་ 
ཐོབ་ནི་འསོ་འབབ་ཡོད། 

ཟད་ སི་ཀྱ་ིམཐ་ོཚད། 
༥༦ ཚགོས་པ་རེ་རེ་གིས་ བ ལ་བ གས་མ་ད ལ་ལས་ཐོབ་ཡོད་པའི་ གཞི་ ེན་ད ལ་

བ ོམས་གུར་ བཙག་འ ་ ན་ཚོགས་ཀྱིས་ ིན་མིའི་མ་ད ལ་གྱི་བ ོམས་ལས་མ་ གཔ་
འབད་ འགོ་ཐོག་དང་ ིར་བཏང་བཙག་འ འི་ནང་ ཁོང་རའི་མ་ད ལ་ལས་ཟད་གྲོན་
གཏང་ཆོག། 
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༥༧ འདེམས་ངོ་རེ་རེ་གསི་ བ ལ་བ གས་མ་ད ལ་ལས་ཐོབ་ཡོད་པའི་གཞི་ ེན་ད ལ་
བ ོམས་གུར་ རང་སོའི་ཚོགས་པ་ལས་ཐོབ་པའི་མ་ད ལ་དེ་ བཙག་འ ་ ན་ཚོགས་
ཀྱིས་ ིན་མིའི་མ་ད ལ་ལས་མ་ གཔ་འབད་ ིར་བཏང་བཙག་འ འི་དནོ་ ་ ཟད་གྲོན་
གཏང་ཆོག། 

༥༨ ལ་ཡོངས་ཚོགས་ ེའི་བཙག་འ ་ནང་དོ་འགྲན་འབད་ནི་དོན་ལས་ འདམེས་ངོ་གིས་ཟད་
གྲོན་བཏང་མི་ ཡང་ན་ དེ་ ་དབང་ཆ་ ོད་པའི་ཟད་གྲནོ་དེ་ བཅའ་ཁྐྲིམས་འདའིི་དོན་ཚན་ 
༧ པའི་འོག་ བཙག་འ ་ ན་ཚོགས་ཀྱི་བཀའ་ ་ ་དང་འཁྐྲིལ་ ད ལ་བ ོམས་མཐོ་
ཤོས་ད ལ་ཀྲམ་༡༠༠,༠༠༠/- ཡང་ན་ བཙག་འ ་ ན་ཚོགས་ཀྱིས་ ས་དང་ ས་
ཚོད་ ་ཚད་གཞི་བཟོ་མི་ ་གནས་དག།ོ 

༥༩ ས་གནས་ག ང་གི་བཙག་འ འི་ནང་ དོ་འགྲན་འབད་ནི་དོན་ལས་ འདམེས་ངོ་གིས་ཟད་
གྲོན་བཏང་མི་ ཡང་ན་ དེ་ ་དབང་ཆ་ ོད་པའི་ཟད་གྲནོ་དེ་ བཅའ་ཁྐྲིམས་འདའིི་དོན་ཚན་ 
༧ པའི་འོག་ བཙག་འ ་ ན་ཚོགས་ཀྱི་བཀའ་ ་ ་དང་འཁྐྲིལ་ ད ལ་བ ོམས་མཐོ་
ཤོས་ད ལ་ཀྲམ་༥༠,༠༠༠/- ཡང་ན་ བཙག་འ ་ ན་ཚོགས་ཀྱིས་ ས་དང་ ས་ཚོད་
་ཚད་གཞི་བཟོ་མི་ ་གནས་དགོ། 
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༦༠ མི་ངོ་ ཡང་ན་ ཚོགས་པ་ ཡང་ན་ འདེམས་ངོ་གང་ ང་ཅིག་གིས་ གོང་གི་དོན་ཚན་༥༦, 
༥༧ དེ་ལས་༥༨ ལས་ འགལ་བའི་ཉེས་ ོན་ཡོདཔ་ཤེས་པ་ཅིན་ བཙག་འ འི་མ་ད ལ་
ནང་བ གས་དགོ་པའི་ཉེས་ཆད་འདི་ཡང་ འདེམས་ངོ་ ་ ིན་པའི་ད ལ་བ ོམས་ལས་མ་
ག་པར་ འ ་མཉམ་གྱི་ད ལ་བ ོམས་ཅིག་དང་ འ ག་གི་བཙག་འ འི་བཅའ་

ཁྐྲིམས༢༠༠༨ ཅན་མའི་འོག་ གཞན་གང་ ང་གི་དང་ལེན་འབད་དགཔོ་ ་ཡང་འཁྐྲི་ནི་
ཨིན། 

༦༡ འདེམས་ངོ་དང་ཚགོས་པ་ཆ་མཉམ་གྱསི་ བཙག་འ འ་ིཚེས་གྲངས་གསལ་བ གས་འབད་
དེ་ གྲུབ་འ ས་མ་བཏོན་ ན་ བ ལ་བ གས་དང་འ ེལ་བའི་ཞལ་འདབེས་ཐོབ་ཡོད་མི་
དང་ ཟད་གྲནོ་བཏང་ཡོད་མི་ ཡང་ན་ དབང་ཆ་ ོད་ཡོདཔ་ ་ ཆེད་ ་བཀོད་པའི་འ ི་
ཤོག་ནང་ ཉིན་བ ར་བཞིན་གྱི་ ིས་ཁྐྲ་ ན་ ངོ་འཐབ་དགོ། 

༦༢ དོན་ཚན་༥༤ དང་༥༥ ནང་གི་བགོ་བཀྲམ་འབད་བའི་མ་ད ལ་དེ་ བཙག་འ ་ ན་
ཚོགས་ཀྱསི་ ས་དང་ ས་ཚོད་ ་ འོས་འབབ་ཀྱ་ིབ ར་ཞིབ་འབད་དགོ། 

༦༣ མི་ངོ་ཅིག་གིས་ འདེམས་ངོ་ ཡང་ན་ ཚོགས་པའི་ཧོངས་ལས་ ཡང་ན་ ཁོང་གི་དོན་ལས་ 
བཙག་འ འི་ཟད་གྲོན་གཏང་ནི་གི་དནོ་ ་ འདེམས་ང་ོ ཡང་ན་ ཁོ/མོ་གི་བཙག་འ ་ངོ་
ཚབ་ ཡང་ན་ འ ེལ་ཡོད་ཚོགས་པ་ ཡང་ན་ དེ་གི་བཙག་འ འི་ངོ་ཚབ་གང་ ང་ལས་ 
ཡིག་ཐོག་གི་གནང་བ་ཡོད་ན་མ་གཏགོས་ ཟད་གྲོན་གཏང་ནི་ ཡང་ན་ གཏང་ནའིི་གནང་
བ་ ོད་མི་ཆགོ། 
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༦༤ མི་ངོ་ཅིག་གིས་ གོང་གི་དནོ་ཚན་༦༣ ནང་གི་ དགོངས་དོན་ ་ལས་འགལ་བ་ཅིན་ ཉེས་
པ་ཡང་ འི་གནོད་འགེལ་ ེ་བ སི་དགོ། 
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ལེ ་ ༧ པ། 
ཞལ་འདབེས། 

མཐོ་བཀདོ་གྲུབ་པའ་ིའ ས་མ་ི ་ལས་ཞལ་འདབེས། 
༦༥ ཚོགས་པ་གང་ ང་ཅིག་གིས་ ཁོང་རའི་ཐོ་བཀོད་གྲུབ་པའི་འ ས་མི་ ་ལས་ ོ་འདོད་དང་

བ ན་ ིན་ཡོད་པའི་མ་ད ལ་གྱི་ཞལ་འདེབས་ ཡང་ན་ ་དངོས་ཀྱི་ཞལ་འདེབས་གོང་
ཚད་འདི་ ལོ་བ ར་བཞིན་འ ས་མི་རེ་ལས་ ད ལ་ཀྲམ་༡༠༠,༠༠༠/- ཡང་ན་ 
བཙག་འ ་ ན་ཚགོས་ཀྱིས་ ས་དང་ ས་ཚོད་ ་ཚད་གཞི་བཟོ་མི་ལས་ ག་པའི་ཞལ་
འདེབས་ ་མ་གཏགོས་ གཞན་ལེན་མི་ཆོག། 
ཨིན་ ང་ བཙག་འ ་ཅིག་གི་ ས་ ན་ བས་ མི་ངོ་ ཡང་ན་ ལས་འཛནི་ག་གིས་ཡང་ 
བཟའ་འ ང་ ོ་ ོན་ གྲལ་བ གས་ ཡང་ན་ ཚགོས་པ་ ཡང་ན་ འདེམས་ངོ་གང་
ང་ཅིག་གི་བཙག་འ ་དང་འ ེལ་བའི་ཁེ་ཕན་ ཡང་ན་ གནོད་ ེན་ ་འགྱུར་བའི་ལས་

དོན་གྱི་རིགས་ ་ག་ིགྲོགས་རམ་འབད་མི་ཆོག།   
༦༦ ཚོགས་པ་གང་ ང་ཅིག་གིས་ མ་ད ལ་གྱི་ ་ཡིག་བ གས་པའ་ི བས་ ཚོགས་པའི་ནང་

ཐོ་བཀོད་གྲུབ་མི་ འ ས་མི་ ་གི་མིང་ཐོ་ དེ་ལས་ཞལ་འདེབས་ཀྱི་རགིས་དང་ ཁོང་རེ་རེ་
ལས་ཐོབ་པའི་   ཞལ་འདེབས་ཀྱི་ད ལ་བ ོམས་ ་ཁ་གསལ་འབད་བཀོད་དགོ། 

༦༧ གོང་གི་དནོ་ཚན་༦༦ དང་འཁྐྲིལ་ ཞལ་འདེབས་ཀྱི་ཐོ་ ལ་ཚར་བའི་ ལ་ ་ ད ལ་ ང་
དང་ ་དངོས་ཀྱི་ཞལ་འདེབས་ཁ་ ངོ་གང་ ང་དེ་ ེ་ཚན་ ་ བཙག་འ འི་ ིས་ཁྐྲ་ ན་
་ ་དང་ གས་ ལ་དགོ། 
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༦༨ ཚོགས་པ་གང་ ང་ཅིག་གིས་ རང་སའོི་འ ས་མི་ ་ལས་ མ་ད ལ་དང་ ་དངོས་ཀྱི་ཞལ་
འདེབས་ག་ཅི་ཨིན་ ང་ བཙག་འ ་ ན་ཚོགས་ཀྱིས་ བཅའ་ཁྐྲིམས་འདི་དང་འཁྐྲིལ་ཏེ་ 
ས་དང་ ས་ཚོད་ ་བཟོ་བའི་ ཟད་གྲནོ་གྱི་ད ལ་བ ོམས་མཐོ་ཤོས་ཀྱི་ཚད་གཞི་ལས་
ག་ ེ་ལེན་མི་ཆགོ།  

༦༩ གོང་གི་དནོ་ཚན་༦༨ ལས་འགལ་མི་ཚོགས་པ་གང་ ང་ཅིག་ ་ མ་ད ལ་ཐོབ་ནིའི་འོས་
འབབ་མེདཔ་མ་ཚད་ བཅའ་ཁྐྲིམས་འདི་འོག་ད ལ་བ ོམས་མཐོ་ཤོས་ཀྱི་ཚད་གཞི་བཟོ་
ཡོད་མི་ལས་ ག་ ཞལ་འདེབས་ལེན་ཡོད་པའི་ད ལ་བ ོམས་དང་འ ་མཉམ་ཅིག་དང་ 
འ ག་གི་བཙག་འ འི་བཅའ་ཁྐྲིམས་༢༠༠༨ ཅན་མའི་འོག་ གཞན་གང་ ང་གི་དང་ལེན་
འབད་དགོ་པའི་ཉེས་ཆད་ཡང་འཁྐྲི་དག།ོ 

༧༠ ་ ོད་གང་ ང་ཅགི་ དོན་ཚན་༦༥ དང་༦༧ ནང་གི་ཞལ་འདེབས་ དོ་ཡོད་པའི་ ངོས་
ལེན་གྱི་མ ན་འགྱུར་ དི་འ ེལ་ ཡང་ན་ གཞན་གནད་དོན་ ་ ཐོ་བཀོད་གྲུབ་པའི་
འ ས་མི་གང་ ང་ ་ ིན་ཡོད་པའི་བདེན་ཁུངས་ ང་པ་ཅིན་ བཙག་འ འི་བཅའ་
ཁྐྲིམས་ལས་འགལ་བའི་གནོད་འགེལ་ཨིན། 

༧༡ མི་ངོ་ ཡང་ན་ ལས་ ེ་གང་ ང་ཅིག་གིས་ ཚོགས་པའི་འ ས་མི་ཅིག་ ཡང་ན་ ིད་
དོན་ཚོགས་པའི་ངོ་ཚབ་ཐོག་ མི་ངོ་ཅིག་ ་ འ ེལ་ཡོད་ཚོགས་པ་ལས་ གནད་དོན་འདི་གི་
དོན་ ་ ཡིག་ཐོག་གི་གནང་བ་ཡདོ་ན་མ་གཏོགས་ དེ་མེན་ ཞལ་འདེབས་ཀྱི་རིགས་གང་
ང་ཞིག་ལེན་མི་ཆགོ། 
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༧༢ མི་ངོ་ཅིག་གིས་ གངོ་གི་དནོ་ཚན་༧༡ ནང་གི་དགོངས་དོན་ལས་འགལ་བ་ཅིན་ ད ེ་རིམ་
བཞི་པའི་གནདོ་འགེལ་ ེ་བ སི་དགོ། 

ཞལ་འདབེས་ཀྱི་གསལ་བ གས་། 
༧༣ ་དངོས་ཀྱི་ཞལ་འདེབས་མ་ སི་བར་ དནོ་ཚན་༦༥ དང་༦༧ དང་འཁྐྲིལ་བའ་ིཞལ་

འདེབས་ ་ ད ལ་འཛིན་ (ཅེག་) གི་ཐོག་ ་ ིན་དགོཔ་དང་ ཚོགས་པ་གིས་ དེ་
གས་ཀྱི་ཞལ་འདབེས་ ་གི་ ོར་ ེ་ཚན་ ་གསལ་བ གས་འབད་དགོ། 

༧༤ གོང་གི་དནོ་ཚན་༧༣ ནང་གི་གསལ་ གས་འབད་བའི་ ལ་ ་ ཚོགས་པ་གིས་ ད ལ་
མིན་ཐོག་ཐོབ་པའི་ ཞལ་འདེབས་ཀྱི་གོང་ཚད་དེ་ ཁྐྲོམ་གྱི་འོས་འབབ་གོང་ཚད་དང་འཁྐྲིལ་
བཏོན་ཏེ་གཅིག་ཁར་བ ིས་དག།ོ 

༧༥ ིད་དོན་ཚགོས་པ་ ་ ཐོ་བཀོད་གྲུབ་པའི་འ ས་མ་ི ་གིས་ ིན་མི་ཞལ་འདེབས་ ་ 
འབབ་ཁུངས་ ག་ ས་ཡོངས་བ ོམས་ལས་ བ ་ཆ་༥ ན་ ཁྐྲལ་གྱི་དགོངས་ཡང་
གནང་དག།ོ 

ཐ་ོབཀདོ་གྲུབ་པའ་ིའ ས་མི་ ་ ་བདནེ་ད ད། 
༧༦ ཞལ་འདེབས་ ིན་མི་ཚོགས་པའི་འ ས་མི་ ་ ཚོགས་ ན་ ར་མི་ཨིན་པའི་ བཙག་

འ འི་ཐོ་ཡིག་ནང་ཐོ་བཀོད་གྲུབ་ཡོད་པའི་ བདེན་ཁུངས་བ ་ནི་དེ་ ཚགོས་པའི་འགན་
ཁུར་ཨིན། 
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ལེ ་ ༨ པ། 
བ ལ་བ གས་མ་ད ལ་གྱ་ིཉརེ་ དོ། 

གཏང་ཆགོ་པའ་ིཟད་གྲནོ། 
༧༧ མ་ད ལ་འདི་དང་ དེ་ལས་འགོ་ཐོག་དང་ རི་བཏང་བཙག་འ འི་ བས་ཨིན་པ་ཅིན་ 

ཚོགས་པ་ ་ཡདོ་པའི་མ་ད ལ་འདི་ ཚོགས་པ་དང་འདེམས་ངོ་ ་གིས་ གཤམ་འཁོད་
གནད་དོན་ ་བཏང་ཡོད་པའི་བཙག་འ འི་བ ལ་བ གས་ཟད་གྲོན་གྱི་མ་ད ལ་ ིན་ནི་
དང་ ད ལ་ཚབ་ ོད་ནིའི་དོན་ལས་ ངམ་ཅིག་ ་ ཨནི་མི་འདི་ཡང་།  
ཀ༽ བ ལ་བ གས་ཀྱི་ཡིག་ཚང་ཁང་གླ་ དོ་ནི་དང་། 
ཁ༽ ་ བ ད་འ ིན་ གློག་མེ་ འི་ཁྐྲལ། 
ག༽ ཐད་ཀར་བ ལ་བ གས་ཀྱི་དོན་ ་ ངམ་ཅིག་ལག་ལེན་འཐབ་པའི་ ་དངོས་

དང་ཞབས་ཏོག་ ་ ། 
ང༽ བཙག་འ འི་ བས་ ཡིག་ཚང་འ ལ་ ོད་ཀྱི་ཅ་ཆས་ འི་བ འ་གླ། 
ཅ༽ ཡིག་འ ི་མཁོ་ཆས། 
ཆ༽ བ ལ་བ གས་དང་འ ེལ་བའི་ལས་རིམ་ཅིག་ག་ིམ ན་ ེན་གྱི་གླ། 
ཇ༽ བ ད་འ ེལ་གྱ་ིཟད་གྲནོ། 
ཉ༽ ཁས་ ངས་གསལ་བ གས་བཟོ་བ ན། 
ཏ༽ བ་ ོར་འཚོལ་ནི་དང་ བཙག་འ འ་ིའ ་འཛོམས། 
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ཐ༽ བ ལ་བ གས་ཀྱི་དོན་ ་འགྲུལ་འཁརོ་ ་གླ་ཁར་ལེན་ན།ི 
ད༽ བཙག་འ ་ ན་ཚགོས་ལས་གནང་བ་ཐོབ་ཞིནམ་ལས་ ཚོགས་པའི་མངི་དང་ ངོ་

གས་ ལས་ གས་ འ ར་ཡིག་ དེ་ལས་ དར་ ་འགྲུལ་འཁོར་ ་གུར་གསལ་
ོན་འབད་ནི། 

ན༽ འདེམས་ངོ་དང་ ིད་དོན་ཚགོས་པ་དང་ འདེམས་ངའོི་ངོ་ཚབ་ ་ ་  ཉིན་
བ ར་གྱི་འ ས། 

པ༽ བཙག་འ ་ ན་ཚགོས་ཀྱིས་ ས་དང་ ས་ཚོད་ ་གསལ་བ གས་འབད་བའི་ 
བ ལ་བ གས་དང་འ ེལ་བའི་ཟད་གྲོན་གཞན། 

གྲགོས་རམ། 
༧༨ བཙག་འ ་ ན་ཚགོས་ཀྱིས་ མ་ད ལ་གྱི་གྲོགས་རམ་གནང་ནི་ཨིན་མི་འདི་ཡང་། 

ཀ༽ ཚོགས་པ་དང་འདམེས་ངོ་སོ་སོའི་བར་ན་ ི་ཚོགས་བཙག་འ འི་ བས་ཀྱི་ མི་
དམངས་ ོད་འགྲན་དོན་ ་དང་། 

ཁ༽ བཙག་འ ་ ན་ཚགོས་ཀྱིས་ཁ་གསལ་བཀོད་ཡོད་པའི་ཟད་ ིས་དང་འཁྐྲིལ་ 
བཙག་འ འི་ ོར་གྱི་ ང་མཐོང་དང་ ང་བ གས་ཀྱི་ལས་རིམ་བཟོ་བ ན་དོན་
།  

ག༽ བཙག་འ ་ ན་ཚགོས་ཀྱིས་ཁ་གསལ་བཀོད་ཡོད་པའི་ཟད་ ིས་དང་འཁྐྲིལ་ 
ཚོགས་པ་དང་འདམེས་ངོ་ ་གི་དོན་ལས་ ལག་དེབ་དང་དེབ་ ང་བཟོ་ནི་ ་གི་དོན་
། 
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ང༽ བཙག་འ ་ ན་ཚགོས་ཀྱིས་ཁ་གསལ་བཀོད་ཡོད་པའི་ཟད་ ིས་དང་འ ར་ཡགི་གི་
ཆེ་ ང་དང་འཁྐྲིལ་ ཚོགས་པ་དང་འདེམས་ངོ་ ་གི་ འ ར་ཡིག་ ་བཟོ་ ེ་ 
གསལ་ ོན་འབད་ནི་དོན་ ། 

ཅ༽ བཙག་འ ་ ན་ཚགོས་ཀྱིས་ཁ་གསལ་བཀོད་ཡོད་པའི་ཟད་ ིས་དང་འཁྐྲིལ་ བ ་
བ ད་ཐོག་གསལ་བ གས་ དང་ འགྲེམ་གྱི་གླ་འ ས་དནོ་ །  

ཆ༽ བ ལ་བ གས་མ་ད ལ་འཛིན་ ོང་གི་ ོང་བ ར་ ། 
༧༩ བཅའ་མར་གཏོགས་མི་ཚོགས་པ་དང་འདེམས་ངོ་ཆ་མཉམ་གྱིས་ བཙག་འ ་ ན་ཚོགས་ཀྱི་

གྲོགས་རམ་ཐོག་ འགོ་འ ེན་འཐབ་པའི་མི་དམངས་ ོད་འགྲན་ནང་གྲལ་གཏོགས་འབད་
དགོ། 
བཙག་འ འི་ནང་ བཅའ་མར་གཏགོས་མི་ཚོགས་པ་དང་འདེམས་ངོ་ ་གསི་ བཙག་འ ་
ན་ཚོགས་ལས་དམིགས་གསལ་གྱི་ཡངས་ཆག་ཐོབ་ན་མ་གཏོགས་ དེ་མིན་མི་དམངས་ དོ་

འགྲན་ནང་གྲལ་གཏོགས་འབད་མ་ གས་པ་ཅིན་ མ་ད ལ་ཐོབ་ནིའི་འོས་འབབ་ཆ་མེད་
འགྱོ་ནི་ཨིནམ་དང་ བཙག་འ ་དེ་གི་དནོ་ ་ཐོབ་པའ་ིམ་ད ལ་ ་ཡང་ ལོག་ ལ་དགོ། 

༨༠ ཚོགས་པ་དང་འདམེས་ངོ་གང་ ང་ བཙག་འ ་ ན་ཚོགས་ཀྱིས་ འག་ོའ ེན་འཐབ་པའི་
མི་དམངས་ དོ་འགྲན་ནང་ བཅའ་མར་གཏོགས་ན་ིལས་ ཡངས་ཆག་ག་ིགསོལ་འདབེས་
གཤམ་འཁོད་ ་ འོི་རིམ་པ་ ་ཚངམ་ ེ་བཀོད་ཐོག་ ་དགོ། 
ཀ༽ ོད་འགྲན་གྱི་ཚེས་གྲངས་ལས་ ང་ཤོས་བ ན་ ག་གཅིག་གི་ ོན་མར་ བཙག་

འ ་ ན་ཚོགས་ ་ ཡིག་ཐོག་གི་གསོལ་ ་ ལ་དགོ། 
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ཁ༽ ཚོགས་པ་ ཡང་ན་ ཁོ/མོ་ ་ ཡངས་ཆག་འབད་དག་ོཔའི་ ་མཚན་བཀོད་དགོ། 
༨༡ བཙག་འ ་ ན་ཚགོས་ཀྱིས་ ཚོགས་པ་དང་འདེམས་ངོ་ཅིག་ ་ ཡངས་ཆག་འབད་དགོཔ་

ངེས་བདེན་ཨིན་པའི་ཡིད་ཆེས་འ ང་པ་ཅིན་ ོད་འགྲན་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་ན་ིལས་
དགོངས་ཡང་གཏང་ཆོག། 

སི་ཐའོ་ིད ལ་ དོ། 
༨༢ ཚོགས་པ་དང་འདམེས་ངོ་ ་གིས་ བཙག་འ འི་ཟད་གྲོན་གྱི་ ན་ ་མ་ ལ་བའི་ ོན་མར་ 

བཙག་འ ་དང་འ ེལ་བའི་ཟད་ ིས་ ོད་དགོཔ་ཡོད་མ་ི ་ ག་ར་ཚངམ་འབད་ ོད་དགོ། 
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ལེ ་ ༩ པ། 
ཟད་གྲནོ་གྱ་ིཚད་གཞ།ི 

དབང་ཆ། 
༨༣ ཚོགས་པ་གི་དོན་ ་ ཡང་ན་ ངོ་ཚབ་ ་ ཚོགས་པའི་ད ལ་གཉེར་ ཡང་ན་ ཁོ/མོ་གསི་

ངོས་འཛིན་འབད་ཡོད་པའི་ངོ་ཚབ་དང་ འདེམས་ངའོི་ཐད་ འདེམས་ངོ་ཁོ/མོ་རང་ ཡང་
ན་ ཁོ/མོ་གི་ངོས་འཛིན་འབད་ཡོད་པའི་ངོ་ཚབ་ལས་གནང་བ་མེད་པར་ ཟད་གྲོན་ག་ཅི་
ཡང་གཏང་མི་ཆོག། 

གཏང་མ་ཆགོ་པའ་ིཟད་གྲནོ་། 
༨༤ ཚོགས་པ་ ཡང་ན་ འདེམས་ངོ་ཅིག་གིས་ གཤམ་འཁདོ་གཏང་མ་ཆོག་པའི་ཟད་གྲོན་འདི་

ཡང་། 
ཀ༽ འ ག་ ལ་ཁབ་ནང་ ཁྱབ་དབང་ཡདོ་པའི་ཁྐྲིམས་ གས་ལས་འགལ་བའི་རིགས་

་ ་དང་། 
ཁ༽ ཁེ་སང་གི་དོན་ ་བཙོང་ནི་ ེ་ ཅ་ཆས་ ་ཉོ་ནི། 
ག༽ ཁྐྲོམ་གྱི་འོས་འབབ་གོང་ཚད་ལས་ འགལ་ཏེ་ཡོདཔ་གསལ་རི་རི་མཐོང་བའི་ཞབས་

ཏོག་གང་ ང་ དེ་ལས་ ་ཆ་དང་ མ ན་ ེན་ ཡང་ན རིན་གོང་ཆེ་བའི་
གཞན་ཅ་ཆས་ ་ རེ་འདདོ་བ ང་ནི་དོན་ ་བ ེ་སོར་འབད་བ་ ཡང་ན་ ་ལོན་
གྱི་དོན་ལས་ ོད་དགོཔ་ ་ །  
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ང༽ གསོལ་རས་ ག་མཇལ་ ཡང་ན་ ཞལ་འདེབས་ །  
ཅ༽ གཞན་ཟད་གྲོན་གྱི་རིགས་ བཙག་འ ་ ན་ཚོགས་ལས་ ས་དང་ ས་ཚདོ་ ་ 

གཏང་མ་ཆོག་པའི་ བཀག་དམ་གྲངས་ ་བ ིས་ཡོད་མ་ི ་ ། 
༨༥ ེ་ཚན་གྱསི་ པར་བ ན་འབད་བའི་ལག་དེབ་དང་འཁྐྲིལ་ཏེ་བཏང་བའི་ བ ལ་བ གས་

དང་འ ེལ་ཡོད་ཟད་འགྲོ་ ་ དོན་ཚན་༨༤ ར་ ཆ་གནས་ཡོད་པའི་བ ལ་བ གས་
ཟད་གྲནོ་འབད་བ ིས་དགོ། 

༨༦ གལ་ ིད་ ཚོགས་པ་ ཡང་ན་ འདམེས་ངོ་ཅིག་གིས་ བཅའ་ཁྐྲིམས་འདའིི་དནོ་ཚན་༧༧ 
པ་དང་༧༩ པ་ དེ་ལས་༨༤ ་ལས་འགལ་བ་ཅིན་ ག ང་བཞེས་དང་ མ་ད ལ་ལོག་
ོད་ནི་གི་བཀོད་ ་གནང་ནི་ དེ་ལས་ གཏང་མ་ཆོག་པའི་ཟད་གྲནོ་ལས་ ག་ ེ་གཏང་མི་

གི་ད ལ་བ ོམས་དང་འ ་མཉམ་གྱི་མ་ད ལ་ཅིག་ ཉེས་ཆད་བཀལ་ནིའི་དབང་ཆ་ 
བཙག་འ ་ ན་ཚགོས་ ་ཡོད། 
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ལེ ་ ༡༠ པ། 
ཉགོས་བཤད། 

༨༧ གཏང་མ་ཆོག་པའི་ཟད་གྲནོ་ ཡང་ན་ འ ེལ་ཡོད་ལས་རིམ་གཞན་གྱི་ཉོགས་བཤད་ ་ 
བཙག་འ ་ ན་ཚགོས་ ་བཀོད་དགོ། 

༨༨ ཉོགས་བཤད་ ་ གཤམ་འཁོད་ཡདོ་མི་ ་ ་གནས་དགཔོ་འདི་ཡང་། 
ཀ༽ ཉོགས་བཤད་འབད་མི་གི་མིང་ཁ་གསལ་དང་ཁ་ ང་ ་ ད་དགོཔ་དང་། 
ཁ༽ ཡིག་ཐོག་ ་བཀདོ་དགོ། 
ག༽ ཉོགས་བཤད་འབད་མི་གི་མིང་ གས་དང་ ངོ་ཤེས་ཅན་གྱི་འཛོམས་དཔང་ཅིག་

གིས་ ལ་མ ན་ཐོག་ཆ་གནས་བཀདོ་ཡོདཔ་དགོ། 
༨༩ ཉོགས་བཤད་ནང་བཀོད་ཡོད་པའི་ངག་བ ོད་ཆ་མཉམ་ མནའ་འགལ་ ན་བཤད་ ་ཁྐྲིམས་

ད ད་འབད་བའི་ཁྐྲམིས་ གས་ཀྱི་ཁྱབ་དབང་ ་ ད་དག།ོ 

ཉགོས་བཤད་ཀྱ་ིནང་དནོ། 
༩༠ ཉོགས་བཤད་འད་ིནང་།  

ཀ༽ བཅའ་ཁྐྲིམས་འདའིི་དགངོས་དོན་ ་ལས་འགལ་བའི་ ཁ་ཉེས་ཕོག་མི་ ོད་ ་ མི་
ངོ་ར་ེརེ་བཞིན་གྱི་ངོ་ གས་ཁ་གསལ་ ེ་དགཔོ་དང་། 

ཁ༽ བཅའ་ཁྐྲིམས་འདི་ལས་འགལ་ ལ་ ོར་ གནད་དོན་ངོ་མ་ ་ ཁ་གསལ་བཀོད་
ཡོདཔ་དགོ། 
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ག༽ ཁ་ཉེས་བཀལ་བའི་གནད་དོན་ ་ ངེས་བདེན་ཨིན་པའ་ིབདེན་ གས་ ་ བ་ ོར་
གྱི་ཡིག་ཆ་ ་མཉམ་ གས་ཡོདཔ་དག།ོ 

གལ་ ིད་ རང་ ་ངེས་ཤེས་མ་འ ོངས་པའི་གཞརི་བཞག་གི་ངག་བ ོད་ཨིན་པ་ཅིན་ 
གནས་ ལ་འ ང་སའི་ངོ་ གས་དེ་ མཉམ་ གས་ ེ་དགོ། 

ཉགོས་བཤད་ ་དང་ལེན་། 
༩༡ བཙག་འ ་ ན་ཚགོས་ཀྱིས་ ཉོགས་བཤད་དེ་ ་ ཡིད་ཆེས་ ང་བའི་ ་མཚན་ཅན་གྱི་

གནད་དོན་ཡོད་པ་ཅིན་ ཉིན་གྲངས་༡༠ གྱི་ནང་འཁོད་ ་ ོད་ ་ད་ེ ་ ཉོགས་བཤད་ཀྱི་
འ ་ཅིག་གཏང་དག།ོ 

༩༢ ོད་ ་ ་ ཉོགས་བཤད་ཀྱི་འ ་དེ་ཐོབ་ ེ་ ཉིན་གྲངས་བ ན་གྱི་ནང་འཁོད་ ཉོགས་བཤད་
་དང་ལེན་འབད་དགོཔ་མེད་པའི་ རོ་ གསལ་ ོན་འབད་ནི་དོན་ལས་ འོས་འབབ་ ན་

པའི་གོ་ བས་ཅིག་ ིན་དགོ། 
༩༣ བཙག་འ ་ ན་ཚགོས་ཀྱིས་ འོས་འབབ་དང་བ ན་ ད ེ་ཞབི་ ཡང་ན་ ན་གསན་

འབད་ཞིནམ་ལས་ དོན་ཚན་༩༢ དང་འཁྐྲིལ་བའི་ ོད་ ་ལས་ ལན་གསལ་ཐོབ་པའི་ 
ཉིན་གྲངས་༢༡ གི་ནང་འཁདོ་ ་ ཉོགས་བཤད་ཀྱ་ིགྲོས་ཐག་ཆོད་ གས་པའི་ བ ོན་
གས་བ ེད་དག།ོ 
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མཐོ་ག གས། 
༩༤ དོན་ཚན་༩༣ ནང་གི་བཙག་འ ་ ན་ཚོགས་ཀྱི་བཀའ་ ་ ་ ་མཐོ་ག གས་དེ་ མངོན་

མཐོའི་ཁྐྲིམས་ཀྱི་འ ན་ས་ ་ གྲུབ་འ ས་ཀྱི་གསལ་བ གས་འབད་བའ་ིཉིན་གྲངས་༡༠ 
གྱི་ནང་འཁོད་ ་ ལ་དགོ། 

༩༥ མངོན་མཐོའི་ཁྐྲིམས་ཀྱི་མ ན་ས་ལས་ འོས་འབབ་དང་བ ན་ ད ེ་ཞིབ་ ཡང་ན་ ན་
གསན་འབད་ཞིནམ་ལས་ མཐོ་ག གས་འ ོར་ཡོད་པའི་ ཉིན་གྲངས་ ཁལ་གཅིག་ཅིག་
གི་ནང་འཁདོ་ གྲོས་ཐག་ཆོད་ གས་པའི་ བ ོན་ གས་བ ེད་དགོ། 

ཞབི་ད ད། 
༩༦ བཅའ་ཁྐྲིམས་ ཡང་ན་ བཅའ་ཡིག་དང་ དེ་འོག་བ མས་ཡོད་པའི་ ིགས་གཞི་ ་ལས་

འགལ་བ་ ཡང་ན་ འགལ་ནི་གུར་ དོ་པ་ ་ ་  བཙག་འ ་ ན་ཚོགས་ཀྱིས་ ངེས་
ཤེས་འ ོངས་ གས་པའི་ ་མཚན་ཐབོ་པ་ཅིན་ དེ་ གས་ཀྱི་གནད་དོན་ ་བ ག་ཞིབ་འགོ་
འ ེན་འཐབ་དགོ། 

༩༧ བཙག་འ ་ ན་ཚགོས་ཀྱིས་འབད་བའི་བ ག་ཞིབ་ནང་ ས་གནས་ཁར་གྱི་བ ག་ཞིབ་དང་ 
ིས་ཞིབ་འབད་ནི་ དེ་ལས་གནས་ ལ་བ ་ལེན་གྱི་ཐབས་ཤསེ་གཞན་ ་ ད་ཆོག། 
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བ ར་ དོ་ཀྱ་ི ་ འོ་ིརམི་པ། 
༩༨ བཅའ་ཁྐྲིམས་ ཡང་ན་ བཅའ་ཡིག་དང་ དེ་འོག་བ མས་ཡོད་པའི་ ིགས་གཞི་ ་ལས་

འགལ་བ་ ཡང་ན་ འགལ་ནི་གུར་ དོ་པ་ ་ ་  བཙག་འ ་ ན་ཚོགས་ཀྱིས་ ངེས་
ཤེས་འ ོངས་ གས་པའི་ ་མཚན་ཡདོ་པ་ཅིན་ བསམ་འཆར་དེ་གི་ རོ་ལས་ ཁྐྲིམས་
འ ེལ་གཞི་ ེན་འགོ་བ གས་ཀྱ་ི ན་ཁ་བཀལ་བའི་གནད་དོན་གྱི་ བ་ ོན་ ར་ གས་ཐོག་ 
ོད་ ་ ་ བ ་འ ིན་ ེལ་དགོ། 

༩༩ བ་འགལ་གྱི་ ན་ཁ་ཕོག་ཡོད་མི་དེ་གསི་ བཀའ་ ་ཐབོ་ ེ་ ཉིན་གྲངས་༡༠ གྱི་ནང་
འཁོད་ བཙག་འ ་ ན་ཚོགས་ ་ གསལ་བཤད་ཀྱི་ ་བ་ ལ་ནི་ ཡང་ན་ དེ་ ་གནས་
དགོ། 

༡༠༠ གལ་ ིད་ ཉིན་གྲངས་༡༠ ཚང་ཞནིམ་ལས་ བ་འགལ་གྱི་ ན་ཁ་ཕགོ་ཡོད་མི་དེ་གིས་ 
དེ་དང་འཁྐྲིལ་ཏེ་མ་གནས་པ་ཅིན་ བཙག་འ ་ ན་ཚོགས་ཀྱིས་ དེའི་ རོ་མི་དམངས་ ་
གསལ་བ གས་འབད་ནི་དང་ མ་ད ལ་ལོག་ག ང་བཞེས་ཀྱི་བཀའ་ ་གནང་དགོ། 

༡༠༡ གལ་ ིད་ བཙག་འ ་ ན་ཚོགས་ཀྱསི་ བཅའ་ཁྐྲིམས་ ཡང་ན་ བཅའ་ཡིག་དང་ དེ་
འོག་བ མས་པའི་ ིགས་གཞི་ ་ག་ིདགོངས་དོན་ལས་འགལ་ཡོདཔ་ ་ ངེས་ཤེས་འ ོངས་
གས་པའི་ ་མཚན་མ་ཐོབ་པ་ཅིན་ ཡང་ན་ ་བའི་གནད་ ོད་མ ག་བ ་ བས་ ོད་
་དང་ དོ་ ་གཉསི་ཆ་རང་ ་ བ ་འ ིན་ ེལ་ནི་དང་ མི་དམངས་ ་དེ་ གས་ཀྱི་
གསལ་བ གས་འབད་དགོ། 
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༡༠༢ ཉམས་ ད་ཅན་གྱི་ཚོགས་པ་གིས་ བཙག་འ འི་གྲུབ་འ ས་གསལ་བ གས་ཀྱི་ ཉིན་
གྲངས་༡༠ གྱི་ནང་འཁོད་ ་ མངོན་མཐོའི་ཁྐྲིམས་ཀྱི་འ ན་སར་ དནོ་ཚན་༡༠༠ ཡང་ན་
༡༠༡ ནང་གི་ ན་ཚོགས་ཀྱི་གནང་མི་བཀའ་ ་ ་མཐ་ོག གས་ ་ཆོག།  

༡༠༣ མངོན་མཐོའི་ཁྐྲིམས་འ ན་གྱིས་ ཁྐྲིམས་ཀྱི་འ ན་སར་མཐོ་ག གས་འབད་བའི་ ཉིན་
གྲངས་༢༡ གི་ནང་འཁོད་ ཁྐྲིམས་ད ད་དེ་མ ག་བ ་ནི་ ་ བ ོན་ གས་བ ེད་དགོ། 
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ལེ ་ ༡༡ པ། 
འཛནི་ཐ་ོབཞག་ཐངས་དང་ ན་ ་བཀདོ་ཐངས། 

ཐ་དད་ཀྱ་ིའཛནི་ཐ།ོ 
༡༠༤ ིད་དོན་ཚགོས་པ་དང་འདེམས་ངོ་ ་གིས་ ཐོ་བཀོད་འབད་བའི་ བས་ གསལ་བ གས་

འབད་བའི་ཡིག་ཚང་ནང་ ད ལ་འ ེལ་གྱི་འཛིན་ཐོ་དང་དཔེ་དེབ་ དེ་ལས་ བ ་དོན་
གཞན་ ་ ཁྐྲིམས་ གས་ཀྱི་དགོས་མཁོ་དང་འཁྐྲིལ་ ན་ ོང་འབད་དགོ། 

༡༠༥ ིད་དོན་ཚགོས་པའི་ད ལ་གཉེར་ ་དང་ འདེམས་ངའོི་ངོ་ཚབ་ ་གིས་ ིས་ཁྐྲའི་འཛིན་
ཐོ་དང་དཔེ་དེབ་ ་ ན་ ོང་དང་བདག་འཛིན་ ལ་མ ན་འཐབ་ གསཔ་ངེས་བདེན་བཟོ་
དགོ། 

༡༠༦ ིས་ཁྐྲའི་འཛིན་ཐོ་དང་དཔེ་དེབ་ ་ནང་ ད་དགཔོ་འདཡིང་། 
ཀ༽ ཚོགས་པ་དང་འདམེས་ངོ་གིས་ བཙག་འ འི་མ་ད ལ་ནང་ལས་ཐོབ་མི་ཏི་ ་ག་ིཁ་

གསལ་དང་། 
ཁ༽ ཐོ་བཀདོ་གྲུབ་པའི་འ ས་མི་ ་གི་ངོ་ གས་དང་གཅིག་ཁར་ འ ས་མི་ ་གིས་

ཚོགས་པ་ ་ ཞལ་འདེབས་ ིན་པའ་ིད ལ་བ ོམས་དང་ཚེས་གྲངས། 
ག༽ མ་ད ལ་མིན་པའ་ི ་དངོས་ཀྱི་ཞལ་འདེབས་ ིན་མའིི་གོང་ཚད་ ་ དེ་ལས་ཞལ་

འདེབས་ ིན་མི་ ཐོ་བཀོད་གྲུབ་པའི་འ ས་མི་གི་མིང་དང་ གས། 
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ང༽ གླ་འ ས་ ོད་དགཔོ་ཡོད་མི་ མི་ངོ་རེ་རེ་བཞིན་ ་ཐོབ་མི་མིང་དང་ཁ་ ང་ ོད་
པའི་ཚེས་གྲངས་དང་ ད ལ་བ ོམས་ དེ་ལས་ ཟད་གྲོན་གཏང་དགོ་པའི་ 
གནད་དོན་དང་ གས། 

ཅ༽ བ ལ་བ གས་ སི་ཁྐྲ་ ད ལ་ཁང་གི་ ིས་ཐོ་ ཡང་ན་ ིས་ཐོ་གཞན་ ། 
༡༠༧ ཚོགས་པ་དང་འདམེས་ངོ་གིས་ རང་སོའི་མ་ད ལ་ཐོབ་པའི་ ིས་ཁྐྲ་ ་ ཐ་དད་ཐོག་ ན་

ོང་བཞག་དགོ། 
༡༠༨ ེ་ཚན་ ་ ན་ ་འབད་ནིའི་འཛིན་ཐོ་ ་ ་ཁག་གི་ ིས་ཐོའི་ མ་གཞག་ཐོག་བ གས་

དགོ། 
༡༠༩ ེ་ཚན་ ་ ལ་བའི་ ན་ འི་འཛིན་ཐོ་ནང་ ་ ད་དགོ་པའ་ི ཅ་ཆས་ ཡང་ན་ ཞབས་

ཏོག་ ིན་མི་དང་ དེ་གི་ མ་པ་ ་དང་ མི་ངོ་དེ་གི་མངི་ཁ་གསལ་དང་ ཁ་ ང་ ་ཨིན། 

ལོ་བ ར་ སི་ཁྐྲ། 
༡༡༠ ཚོགས་པ་གིས་ འཛོལ་མེད་དང་ ས་མ ན་ཁ་གསོའི་ ིས་ཁྐྲ་ཅིག་ དེ་ལས་གྲ་ ིག་ཐོག་

ན་ ོང་འབད་དགཔོ་འདི་ཡང་། 
ཀ༽ ིས་ལོའི་དོན་ལས་ འོང་འབབ་དང་ ཟད་གྲོན་གྱི་ ིས་ཐོ། 
ཁ༽ འ ང་ཟད་ ིས་ཤགོ། 

༡༡༡ ཚོགས་པ་རེ་རེ་གིས་ འཆར་ལོ་མ ག་བ ་བའི་ ་ངོ་ག མ་གྱི་ནང་འཁོད་ གོང་གི་ ིས་
ལོའི་འཛིན་ཐོ་གི་འ ་ངོ་མ་ཅིག་ ེ་ཚན་ ་ ལ་དགོ། 
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༡༡༢ ཚོགས་པ་གིས་ བཅའ་ཁྐྲིམས་འདའིི་དནོ་ཚན་༡༡༡ ལས་འགལ་བ་ཅིན་ བཙག་འ འི་
བཅའ་ཁྐྲིམས་དང་འཁྐྲིལ་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་དང་ ིད་དོན་ཚགོས་པ་དེ་ ་མ་ད ལ་ཐོབ་
ནིའི་འོས་འབབ་མདེ། 

བཙག་འ འ་ིཟད་ སི་ཀྱ་ི ན་ ། 
༡༡༣ ཚོགས་པ་དང་འདམེས་ངོ་རེ་རེ་གིས་ བཙག་འ འི་ཟད་ ིས་ ་ ཆེད་ ་བཀོད་པའི་འ ི་

ཤོག་ནང་ ཚོགས་པ་ ཡང་ན་ འདེམས་ངོ་ལས་ ཞལ་འདེབས་ཐོབ་མི་དང་ བཙག་
འ འི་གྲུབ་འ ས་གསལ་བ གས་འབད་དེ་ ཉིན་གྲངས་༣༠ གི་ནང་འཁོད་ བཙག་འ ་
དང་འ ེལ་བའི་ཟད་གྲོན་ ཡང་ན་ གནང་བ་ ོད་ཡདོཔ་ ་ ཁ་གསལ་འབད་བ གས་ཏེ་ 
ེ་ཚན་ ་ ན་ ་འབད་དགོ། 

༡༡༤ ཚོགས་པ་དང་ འདེམས་ངོ་ ཡང་ན་ མི་ངོ་ཅིག་གིས་ བཅའ་ཁྐྲིམས་འདིའི་ དོན་ཚན་
༡༡༣ ལས་འགལ་བ་ཅིན་ བཙག་འ འི་བཅའ་ཁྐྲིམས་དང་འཁྐྲིལ་ཏེ་ འ ེལ་ ོད་འཐབ་
ནི་དང་ ལ་ཁ་ཐོབ་མི་འདེམས་ངའོི་གྲུབ་འ ས་འདི་ཆ་མེད་གཏང་ནི། 

མ་ིདམངས་བ ག་ཞབི། 
༡༡༥ དོན་ཚན་༡༡༠ དང་༡༡༣ དང་འཁྐྲལི་ཏེ་བ གས་པའི་ ིས་ཁྐྲའི་འ ་ཅིག་  ེ་ཚན་གྱིས་ 

ཆེད་ ་བཀོད་པའི་འ ི་ཤོག་ནང་ མི་དམངས་བ ག་ཞིབ་དོན་ ་ཐོབ་ གསཔ་བཟོ་དགོ། 
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༡༡༦ འགོ་ཐོག་བཙག་འ འི་ བས་ཨིན་པ་ཅིན་ཚོགས་པ་དང་ ིར་བཏང་བཙག་འ ་དང་ ལ་
ཡོངས་ཚོགས་ ་ེ ཡང་ན་ ས་གནས་ག ང་གི་བཙག་འ འི་ བས་ཨིན་པཅིན་ འདེམས་
ངོ་ ་གི་ ད ལ་ཁང་ནང་གི་ ིས་ཁྐྲའི་ཁ་གསལ་དང་ བ ལ་བ གས་མ་ད ལ་གྱི་འཛིན་
ཐོ་ ་ བཙག་འ ་ ན་ཚོགས་ཀྱིས་ ལོགས་ ་བཀོད་ཡོད་པའི་ མ་གཞག་དང་ ས་
གནས་དང་འཁྐྲིལ་ མི་དམངས་བ ག་ཞིབ་དོན་ ་ ཐོབ་ གསཔ་བཟོ་དགོ། 

༡༡༧ ིད་དོན་ཚགོས་པ་དང་ འདེམས་ང་ོ ་གི་འཛིན་ཐ་ོ བ ག་ཞིབ་འབད་དགོ་པའི་ ་བ་དེ་ 
ིད་དོན་ཚགོས་པའི་ད ལ་གཉེར་ ་འབད་དགོཔ་དང་ འདེམས་ངོ་ཨིན་པ་ཅིན་ འདེམས་

ངོ་གིས་ངོས་འཛིན་གྲུབ་པའི་མི་ང་ོ ་ བ ག་ཞིབ་ཀྱི་ཉིམ་ལས་ ཉིན་གྲངས་༡༠ གྱི་ཧེ་མ་ 
བཙག་འ ་ ན་ཚགོས་ ་འ ་གཅིག་ ལ་ཐོག་ལས་འབད་དགོ།  

༡༡༨ ད ལ་གཉེར་ ཡང་ན་ འདེམས་ང་ོལས་ངོས་འཛིན་གྲུབ་པའ་ིམི་ང་ོགིས་  དོན་ཚན་ 
༡༡༧ དང་འཁྐྲིལ་བ གས་པའི་ ་བ་ཐོབ་ ེ་ ་འབད་བའི་ཉིན་གྲངས་ ་ལས་ ན་མ་
འགྱངས་པར་ འ ེལ་ཡོད་ཡིག་ཆ་ ་ ིན་དགོ། 

༡༡༩ དོན་ཚན་༡༡༨ དང་འཁྐྲིལ་ ་བ་འབད་མི་ ་ ཆ་གནས་མ་འབད་བ་ཅིན་ བ ག་ཞིབ་ཀྱི་
དོན་ ་ ་བ་འབད་མི་ ེ་ཚན་གྱསི་ བཙག་འ ་ ནཚོགས་ ་བ ་འ ིན་ ལ་ཆོག། 

༡༢༠ བཙག་འ ་ ན་ཚགོས་ཀྱིས་ དོན་ཚན་༡༡༧ དང་འཁྐྲལི་བའི་ ་བ་ཐོབ་ཞནིམ་ལས་ དེ་
ནང་བཀོད་ཡོད་མི་འ ེལ་ཡོད་ཀྱི་འཛནི་ཐོ་དང་ཅ་ཆས་ཆ་མཉམ་ ན་ཚོགས་ཀྱིས་ཁ་
གསལ་བཀོད་ཡོད་པའི་ ས་ཚོད་དང་ མ་གཞག་ཐོག་མངགས་ཞིནམ་ལས་ མི་དམངས་
བ ག་ཞིབ་ལག་ལེན་འཐབ་བ ག་དགོ། 
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༡༢༡ གལ་ ིད་ བ ག་ཞིབ་ཀྱི་དམིགས་ ལ་དེ་ བ ན་འཚརེ་གྱི་དོན་ ་ཨིན་པའི་ངོས་འཛིན་
འ ང་པ་ཅིན་ བཙག་འ ་ ན་ཚོགས་ཀྱིས་ འཛིན་ཐ་ོ ་ ་ མི་དམངས་བ ག་ཞིབ་ཀྱི་
གནང་བ་གནང་ནི་མེད། 
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ལེ ་ ༡༢ པ། 
སི་ཞབི། 

སི་ཞབི་དང་བ ག་ད ད། 
༡༢༢ ེ་ཚན་གྱིས་ ཚོགས་པ་དང་འདེམས་ངོ་ ་གི་ བ ལ་བ གས་མ་ད ལ་ ་ བ ག་ད ད་

དང་ ིས་ཞིབ་འབད་ཆོག། 
༡༢༣ ེ་ཚན་གྱིས་ ཚོགས་པ་དང་འདེམས་ངོ་རེ་རེ་གི་འ ོར་ གས་དང་ བགོ་བཀྲམ་ ་ལོན་ 

དེ་ལས་ འགན་འཁྐྲི་གི་བ ག་ད ད་དང་ ིས་ཞིབ་འབད་བའི་གུར་ ེ་ཚན་གྱིས་བཅའ་
ཁྐྲིམས་འདའིི་དགངོས་དོན་ ་ འགོ་འ ེན་འཐབ་ནི་དོན་ལས་ འོས་འབབ་ ན་པའི་གཞན་
བ ག་ད ད་དང་ ིས་ཞིབ་ ་འགོ་འ ེན་འཐབ་ཆགོ། 

 ལ་ག ང་ ིས་ཞབི་དབང་འཛིན་འད་ི མ་ད ལ་འདི་དང་ ིད་དོན་ཚགོས་པ་ ་གི་ལོ་
བ ར་ ིས་ཁྐྲ་ ་ ི་ ོགས་ཀྱི་ ིས་ཞབི་འབད་མི་ཨིན། 

ས་གནས་ཁར་གྱ་ི ། 
༡༢༤ ེ་ཚན་དང་ ལ་ཡོངས་ ིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱསི་ ས་གནས་ཁར་བ ག་ད ད་དང་ ིས་

ཞིབ་ཀྱི་ ་ འགོ་བ གས་ནི་རེ་འ ན་ ོར་ ང་ཤསོ་ཉིན་གྲངས་༧ གྱི་ཧེ་མ་ལས་ 
ཚོགས་པ་ ཡང་ན་ འདེམས་ངོ་ ་ བ ་འ ིན་ ེལ་དགོ། 
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༡༢༥ ིད་དོན་ཚགོས་པ་ ཡང་ན་ འདེམས་ངོ་ཅིག་གིས་ ས་གནས་ཁར་གི་ ་འགོ་བ གས་ཀྱི་
ཚེས་གྲངས་ ་ འཛིན་ཐོ་ ་བཙག་འ ་ ན་ཚགོས་ཀྱི་ཡིག་ཚང་ ་ཐོབ་ གསཔ་བཟོ་ནི་ 
ཡང་ན་  ེ་ཚན་དང་ ལ་ག ང་ སི་ཞིབ་དབང་འཛནི་ཡིག་ཚང་ ་ ས་གོ་དང་འཛིན་ཐོ་
་ ིན་ཐོག་ ིས་ཞིབ་དང་བ ག་ཞིབ་ ་ བ་ ོར་འབད་དགོ། 

༡༢༦ ས་གནས་ཁར་གྱི་ ་ འགོ་འ ེན་འཐབ་པའི་ས་གོ་ ་ ད ལ་གཉེར་དང་ འ ེལ་ཡོད་
འདེམས་ངོ་ ་ངོ་འ ོར་འབད་དགོ། 

དོ་ གོས། 
༡༢༧ བ ག་ད ད་དང་ སི་ཞིབ་ བས་ དོ་ ོགས་རེ་འ ང་པ་ཅིན་ གནད་དནོ་བཀོད་ཡོད་མི་

དེ་ ེ་ཚན་དང་ ལ་ག ང་ ིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་བ ར་ཞིབ་འབད་དགོ་པའི་ ་བ་
དེ་ ཚོགས་པ་ ཡང་ན་ འདེམས་ངོ་ཅིག་གིས་ ལ་ཆོག།  

༡༢༨ འ ེལ་ཡོད་ཚགོས་པ་ ཡང་ན་ འདེམས་ང་ོཅིག་གིས་ དོན་ཚན་༡༢༧ དང་འཁྐྲིལ་ 
བ ར་ཞིབ་ཀྱི་ ་བ་ ལ་ནི་དོན་ལས་ ོད་ ོགས་འ ང་བའི་ཉིན་གྲངས་༡༠ གི་ནང་འཁོད་ 
ོད་ ོགས་ཀྱི་གནད་དོན་ཁ་གསལ་དང་ ཚོགས་པ་ ཡང་ན་ འདེམས་ངོ་གི་བསམ་འཆར་
་ ཡིག་ཐོག་ ་བཀོད་དེ་བ གས་དགོ། 
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ཐགོ་མའ་ི སི་ཞབི་ ན་ ། 
༡༢༩ ེ་ཚན་དང་ ལ་ཡོངས་ ིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ས་གནས་ཁག་གི་ ་དེ་མ ག་བ ་

བས་ ཐོག་མའི་ ིས་ཞིབ་ ན་ ་ཅིག་ཡིག་ཐོག་བཟོ་ ེ་ བཙག་འ ་ ན་ཚོགས་ཀྱི་
གནང་བ་ ར་ འ ་ཅིག་ཚོགས་པའི་ད ལ་གཉེར་དང་ ཡང་ན་ འ ེལ་ཡོད་ འདེམས་ངོ་
་ ིན་དགོ། 

ཐགོ་མའ་ི སི་ཞབི་ ན་ འ་ིནང་དནོ། 
༡༣༠ ཐོག་མའི་ ིས་ཞིབ་ ན་ ་ནང་ ད་དགོཔ་འདི་ཡང་། 

ཀ༽ ཚོགས་པ་ ཡང་ན་ འདེམས་ངོ་ཅིག་གི་ ་ ོའི་རིམ་པ་དང་ ིས་ཁྐྲའ་ིལམ་
གས་ ལག་ལེན་འཐབ་པའི་ད ད་ཞབི་དང་། 

ཁ༽ ིས་ཐོ་དང་བ ལ་བ གས་མ་ད ལ་གྱི་ ན་ ་ ་ངེས་ཏགི་ཨིན་མིན། 
ག༽ ཐོག་མའི་ཤེས་ ོགས་ ། 

༡༣༡ འ ེལ་ཡོད་ཚོགས་པ་ ཡང་ན་ འདམེས་ངོ་ཅིག་གིས་ འགོ་ཐོག་ ིས་ཞབི་ ན་ ་དེ་ཐོབ་
པའི་ ཉིན་གྲངས་བ ་ཐམ་གྱི་ནང་འཁོད་ ན་ ་ནང་བཀོད་ཡོད་པའི་ གྲོས་འཆར་ ་ ་
ོད་ ོགས་ ཡང་ན་ བསམ་འཆར་  དེ་ལས་ཁྐྲིམས་འ ེལ་གྱི་གནད་དནོ་ངེས་བདེན་ ་
ཡིག་ཐོག་ ་བཀདོ་དེ་ ལ་དགོ། 
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མཐའ་ད ད་ ན་ ། 
༡༣༢ ེ་ཚན་དང་ ལ་ཡོངས་ ིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ཚོགས་པ་ ཡང་ན་ འདེམས་ངོ་

གིས་ ལ་བའི་ཁྐྲིམས་འ ེལ་དང་ གནད་དོན་ངེས་བདནེ་གྱི་ཡིག་ཆ་ ་ ་ ཞིབ་བ ས་
འབད་དགོ། 

༡༣༣ ེ་ཚན་དང་ ལ་ཡོངས་ ིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ བཙག་འ ་ ན་ཚགོས་ལས་གནང་
བ་ཐོབ་ཞིནམ་ལས་ ངམ་ཅིག་ མཐའ་ད ད་ ིས་ཞིབ་ ན་ ་དེ་བཏནོ་དགོ། 
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ལེ ་ ༡༣ པ། 
ན་ དོ་ མ་གཞག། 

མ་ཆགོ་པའ་ི ་ དོ། 
༡༣༤ ེ་ཚན་ནང་ག་ིབཙག་འ ་འགོ་དཔོན་ ་གིས་ དོགས་ ང་ ་ ོད་ ་འ ང་ནི་ཨིན་མི་ལས་ 

འཛེམ་དགོཔ་འདི་ཡང་། 
ཀ༽ ག ང་གི་ཡགི་ཚང་དབང་ཆ་ ེར་གྱི་ཁེ་ཕན་དོན་ ་ལག་ལེན་འཐབ་པ་དང་། 
ཁ༽ མི་ངོ ཡང་ན་ ཚོགས་པ་གང་ ང་ ་ ལ་མིན་གྱི་གྲོགས་རམ་ ིན་པ་ ཡང་ན་ 

བ་ ོར་མ་ ིན་པ། 
ག༽ ེ་ཚན་གྱི་འཇོན་ཐངས་ ཟད་གྲོན་དང་ ས་ཚོད་ཀྱི་གནས་ ངས་ ་གནདོ་ནི། 
ང༽ བཙག་འ ་ ན་ཚགོས་ལས་གནང་བ་དགོས་ གས་དེ་ ་ གནང་བ་མ་ལནེ་པར་

གྲོས་ཐག་གཅོད་ནི།  
ཅ༽ ེ་ཚན་ ་ ང་བདནེ་མེད་ གས་ ཚོགས་ ན་ ར་མི་ ་གི་ ོ་གཏད་དང་ཡདི་ཆེས་

མེདཔ་འགྱོ་ནི་ ་གནོད་ཉེན།  
༡༣༥ བཙག་འ ་འགོ་དཔོན་དེ་གིས་ ་འགན་འཐབ་པ་ ཡང་ན་ མ་འཐབ་པའི་གནད་ལས་

བ ེན་ མི་ངོ་གཅིག་གི་ཁེ་ ད་ ་ ་ཆེཝ་ ེ་ཕན་གནོད་འ ང་མི་དེ་ལས་ ཐད་ཀར་ 
ཡང་ན་ ཐད་ཀར་མིན་པའི་ ག་མཇལ་ ཡང་ན་ གསོལ་རས་ གྲོགས་རམ་ ོ་ ོན་ 
ིན་འགྲུལ་ ཡང་ན་ གཞན་ ིང་པོ་ཅན་གྱི་རིན་ཐང་ཆེ་བའི་ ་དངོས་ ་ག་ནི་ཡང་ ེ་

ཚན་ནང་གི་འགོ་དཔོན་ག་གིས་ཡང་ལེན་མི་ཆོག།   
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དང་ལནེ་གྱ་ིད ་ེབ། 
༡༣༦ དོན་ཚན་༡༣༤ དང་༡༣༥ ལས་འགལ་བའི་དང་ལེན་ནང་ ད་དགཔོ་འདི་ཡང་། 

ཀ༽ ིག་ཁྐྲིམས་དང་འ ེལ་བའི་དང་ལེན་ ཡང་ན། 
ཁ༽ ཁྐྲིམས་ཀྱི་འ ན་སར་ཁྐྲིམས་ད ད། 
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ལེ ་ ༡༤ པ། 
རི་བཏང་གནད་དནོ། 

ནི་འགྲུལ་བཀག་དམ། 
༡༣༧ ིད་དོན་ཚགོས་པ་ ཡང་ན་ འདེམས་ངོ་ཅིག་གིས་ བཙག་འ འི་བ ལ་བ གས་ཀྱི་ཟད་

གྲོན་དོན་ ་ ད ལ་འ ེལ་ལས་ ེ་དང་ ལས་ཚོགས་ ཡང་ན་ མི་ང་ོཅིག་ལས་ ིན་
འགྲུལ་ ཡང་ན་ ་གཡར་གྱི་མ་ད ལ་ ་ལེན་མི་ཆོག། 

༡༣༨ དོན་ཚན་༡༣༧ དང་འཁྐྲིལ་དགོཔ་ཨནི་ ང་ ིད་དོན་ཚོགས་པ་ ཡང་ན་ འདེམས་ང་ོ
ཅིག་གིས་ ལ་ཁབ་ནང་འཁོད་ཀྱི་ད ལ་འ ེལ་ལས་ ེ་ ་ལས་ བཙག་འ འི་བ ལ་
བ གས་དོན་ ་མནི་པའི་ གཞན་ ནི་འགྲུལ་དང་ ཡང་ན་ ་གཡར་ ་ལེན་ཆོག།  
ཨིན་ ང་ བཙག་འ ་ ན་ཚོགས་ ་ དོན་ཚན་༡༡༠ ནང་གི་ལོ་བ ར་ སི་ཁྐྲའི་ ན་ ་
དང་ གས་ ཆེད་ ་བཀོད་ཡོད་པའི་འ ི་ཤོག་ནང་ ིན་འགྲུལ་ ཡང་ན་ ་གཡར་དེ་ 
བཙག་འ འི་བ ལ་བ གས་ ་མིན་པའི་ལས་དོན་ཅིག་ ་ ལག་ལེན་འཐབ་ ེ་མེད་པའི་
ོར་ གསལ་བ གས་ ལ་དགོ།  

༡༣༩ ིད་དནོ་ཚགོས་པ་ ཡང་ན་ འདམེས་ངོ་ ་གིས་ལེན་པའི་ ིན་འགྲུལ་དེ་ འ ག་ནང་
འཁོད་ཀྱི་ད ལ་འ ེལ་ལས་ ེ་ ་ལས་ ངམ་ཅིག་ལེན་ཆོག། 
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ཡངས་ཆག་ཡདོ་པའ་ིཟད་གྲནོ། 
༡༤༠ མཐོ་ཚད་དང་འཁྐྲལི་གནས་མ་དགོ་པའི་ཟད་གྲནོ་གྱི་རིགས་ ་ཡང་། 

ཀ༽ བཙག་འ འི་བཅའ་ཁྐྲིམས་ ་གནས་ནའིི་དོན་ ་བཏང་བའི་ཟད་གྲནོ། 
ཁ༽ ཁྐྲིམས་ག གས་ཀྱི་བཤེར་ཡིག་དང་འ ེལ་བའི་ཟད་གྲནོ།  
ག༽ ཉེས་ཆད་དང་ ག ང་བཞེས་ ཞི་བའི་ཉེས་ཆད་ ཡང་ན་ བཙག་འ ་ ན་ཚོགས་

ཀྱི་བཀོད་ ་ ་ ་གནས་ཐབས་ ་བཏང་པའི་ཟད་གྲནོ།  

་ི ལ་གྲགོས་རམ་བཀག་དམ། 
༡༤༡ ཚོགས་པ་ ཡང་ན་ འདེམས་ངོ་ཅིག་གིས་ཡང་ ག ང་འ ེལ་ ཡང་ན་ ག ང་མིན་ 

ཡང་ན་ ེར་ ེ་དང་ མི་ང་ོཅིག་ལས་ཡང་ དེ་གི་འ ང་ས་ ི་ ལ་ལས་ཨིན་མི་ ཏི་ ་ 
ཡང་ན་ གྲོགས་རམ་ག་ནི་ཡང་ལེན་མ་ིཆོག། 

༡༤༢ དོན་ཚན་༡༤༡ གི་དགོངས་དོན་ལས་འགལ་མི་ ་ བཙག་འ འི་བཅའ་ཁྐྲམིས་དང་འཁྐྲིལ་ 
དང་ལེན་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་  བཙག་འ ་ ན་ཚོགས་ཀྱིས་ ད ེ་ཞིབ་མཐལི་ ིན་འབད་
དེ་ ཁོ/མོ་ ཡང་ན་ དེ་ ་ ག་ཅི་བ མ་གྱི་དང་ལེན་འབད་ནི་ཨནི་ན་གི་གྲོས་འཆར་ ོར་ 
འོས་འབབ་ ན་པའི་ ན་གསན་གོ་ བས་ཅིག་ འ ེལ་ཡོད་འདེམས་ངོ་དང་ཚོགས་པ་ ་
ིན་དགོ།   
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ཚགོས་པ་ ཡང་ན་ འདམེས་ང་ོ ་འཁྐྲ་ིབ། 
༡༤༣ བཅའ་ཁྐྲིམས་འདི་དང་འཁྐྲིལ་ ཕོག་པའི་ཉེས་ཆད་དེ་ ཁྐྲིམས་དང་བ ན་ ཚོགས་པའི་ དི་

འཛིན་དང་ ད ལ་གཉེར་ དེ་ལས་ འདེམས་ངོ་ཁོང་རང་ ་འཁྐྲི་དགོཔ་ཨནི། 
༡༤༤ བཙག་འ ་ ན་ཚགོས་ཀྱིས་ ལ་ཡོངས་ ་ ོག་པ་ ་ ་ མ་ད ལ་གྱི་ལག་ལེན་ ་ ོག་

འབད་ནའིི་ དབང་ཆ་ ིན་དགོ། 

འབད་མ་ཆགོ་པའ་ིལས་དནོ། 
༡༤༥ འདེམས་ངོ་ མི་ང་ོ ཡང་ན་ ཚོགས་པ་གང་ ང་ཅིག་གིས་ གཡོ་ཐབས་ཀྱི་ཁ་བ ོམ་པ་ 

ཐབས་ཤེས་ ་ཚོགས་ཐོག་ མ་ད ལ་བ ་བ་ ཡང་ན་ ཁ་ བ་ཐོག་ལོག་ ོད་འབད་བ་ 
ཡང་ན་ བཅའ་ཁྐྲམིས་འདི་འོག་ལས་ ལ་མིན་གྱི་མ་ད ལ་ལེན་པ་ཅིན་ དེ་ ་ཉེས་པ་
ཡང་ཁྐྲ་གི་ཉེས་ ོན་ ེ་བ ིས་དག།ོ   

མངནོ་ གས་ཀྱ་ིཁྐྲ་ིའགན། 
༡༤༦ ཟད་གྲནོ་བཏང་ཡོདཔ་ ་ ཐད་ཀར་བ ལ་བ གས་ཀྱི་དནོ་ ་ཨིན་པའི་ མངོན་ གས་ཀྱི་

ཁྐྲི་འགན་ད་ེ ཚོགས་པ་དང་འདེམས་ངོ་ ་ཕོགཔ་ཨིན། 

ཚབས་ཆ་ེ ང་། 
༡༤༧ གལ་ ིད་ མི་ང་ོཅིག་ ཡང་ན་ གནས་ ངས་ཅིག་ ་ བཅའ་ཁྐྲིམས་འདིའི་དགོངས་དོན་ 

ཡང་ན་ ོར་ ལ་དེ་ ཆ་མེད་སོང་བ་ཅིན་ ཆ་མེད་དེ་གསི་ བཅའ་ཁྐྲིམས་འདིའ་ིདགོངས་
དོན་དང་འ ག་ ལ་གཞན་ ་ ་ འགྱུར་བ་མེད། 



 

54 
 

བཅའ་ཡགི་བཟ་ོནའི་ིདབང་ཆ། 
༡༤༨ བཙག་འ ་ ན་ཚགོས་ཀྱིས་ བཅའ་ཁྐྲིམས་འདི་བ ར་ ོད་འབད་ནི་ ཡང་ན་ ལག་ལེན་

འཐབ་དོན་ ་མཁོ་བའི་ ་ ོད་ ་ བཙག་འ འི་བཅའ་ཁྐྲིམས་ལས་མ་འགལ་བར་ འཐབ་
བ ག་དགོ། 

༡༤༩ བཙག་འ ་ ན་ཚགོས་ཀྱིས་ བཅའ་ཁྐྲིམས་འདའིི་གནད་དོན་ ་ལག་ལེན་དནོ་ ་ བཅའ་
ཡིག་ ་བཟོ་དགོཔ་དང་ དེ་ གས་ཀྱི་བཅའ་ཡིག་དེ་ ་ཡང་ བ ་འ ིན་ཐོག་བཏོན་དགོ། 

༡༥༠ བཅའ་ཁྐྲིམས་འདི་ བཙག་འ འི་བཅའ་ཁྐྲིམས་ཀྱསི་དགོས་མཁོ་ ོད་མི་དེ་གི་ཁ་ ོང་ ་
ཨིནམ་དང་ བཅའ་ཁྐྲིམས་འདི་གི་ བཙག་འ འི་བཅའ་ཁྐྲིམས་ཀྱི་དགསོ་མཁོ་གང་ ང་གི་
བ་འགལ་ ་མེན། 

མཉམ་ གས་དབང་ཚད། 
༡༥༡ མངོན་མཐོ་ཁྐྲིམས་ཀྱི་འ ན་ས་གིས་ གནོད་འགེལ་གང་ ང་ཅིག་ བཅའ་ཁྐྲིམས་འདི་ 

ཡང་ན་ འདི་འགོ་བ མས་ཡོད་པའི་ཁྐྲིམས་ གས་གཞན་གྱི་ ཁྱབ་དབང་ ་མ་ ད་པ་ 
ཡང་ན་ ཆ་ཤས་ཅིག་ ད་ཡོད་པ་ཅནི་ འོས་འཚམས་ ན་པའི་ཉེས་ཆད་བཀལ་ནི་དེ་གི་
དབང་ཚད་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ཁྐྲིམས་ད ད་མ་ཆོག་པའི་ ིས་ཁུངས་མེད། 
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འ ་ི ནོ། 
༡༥༢ ཚོགས་ཁང་རང་སའོི་ འ ས་མི་ཡོངས་བ ོམས་ལས་ག མ་ད ་གཅིག་གིས་གྲོས་དོན་

ལ་བ་ཅིན་ བཅའ་ཁྐྲིམས་འདི་ ་ ཁ་ ོང་ ཁྱད་པར་ ཡང་ན་ ཆ་མེད་བཅས་ཀྱི་ཐོག་
ལས་ འ ི་ ོན་འབད་དགོ་པ་ཅིན་ ཚོགས་ཁང་རང་སའོི་ ེད་མང་ཐོག་ལས་ ཡང་ན་ ི་
ཚོགས་ ན་བ གས་ བས་ ་ཨིན་པ་ཅིན་ ཚོགས་ ན་བ ར་མའིི་གྲལ་ ་ཡོད་པའི་
འ ས་མི་ཡོངས་བ ོམས་ཀྱི་ ག མ་ད ་གཉིས་ལས་མ་ ང་བའི་ ཚོགས་ ན་ཐོག་ལས་ 
བཙག་འ ་ ན་ཚགོས་ཀྱི་མཛད་ ོ་དང་དོན་ ིན་ ་མ་གནོདཔ་ཅིག་དགོ།  

༡༥༣ འ ི་ ོན་དེ་གིས་ ངན་ ད་དར་ཁྱབ་ ཡང་ན་ བཙག་འ འི་གྲུབ་འ ས་ ་ ལ་མིན་ཏི་
་ག་ི ས་ གས་ཀྱིས་ གནོད་ཉེན་མི་འ ང་བའི་ཐབས་ལམ་ ངེས་བདེན་བཟོ་དགོཔ་ད་ེ 
ི་ཚོགས་ཀྱི་དམ་ཚགི་གཙང་བའི་ ག་འགན་ཨིན། 

ཚགི་དནོ་གྱ་ིདབང་ཚད། 
༡༥༤ གལ་ ིད་ ོང་ཁ་དང་ད ིན་ ད་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ གོ་དོན་མ་འ ་བའི་གནད་རེ་ཤར་ཚེ་ 

ོང་ཁའ་ིགོ་དོན་འདི་ ་ ཆ་གནས་བ ང་དགོ། 

***
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ནོ་ཚགི། 

ལ་པོར་དགོས་གཞི་འབངས་འཁོར་བཟང་པོ་དང་།། འབངས་ཀྱི་རེ་འདོད་མཐའ་དག་བདེ་ དི་ཡིན།།  
ན་གྱི་ ་བ་ ང་ཁྐྲམིས་ཁོ་ན་ ེ།། ོགས་ ང་མེད་པའི་ ིད་འཆར་འ ང་བར་ ོན།། 

 

ཁྱད་པར་དམངས་གཙོའ་ིརིང་ གས་འདི་ཉིད་ །། མི་དམངས་མ་ད ལ་ཐབས་ ལ་བཟང་པོ་ཡིས།།  
ིད་དོན་ཚགོས་པའི་རེ་འདོད་མ་ ས་ཉིད།། གྲུབ་པས་ཆསོ་ ལ་ གས་དགངོས་འགྲུབ་པར་ཤགོ།  

 

ོངས་འདིའི་ ་གཏེར་ ངས་གསལ་ལས་བ མས་པའི།། ཡིད་བཞིན་ནོར་འ འི་ ིད་དོན་ཚོགས་པ་ཡིས།། 
མི་དམངས་མ་ད ལ་མཆོད་པའི་ ནེ་བཞེས་ནས།། མངའ་འབངས་ཡོངས་ཀིྱ་བདེ་ ིད་འགྲུབ་གྱུར་ཅིག། 
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